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     పేర్ముడి-  మంథాభానుమతి

           
  

($qCL GS¸¼¥q CLOqjMctj) 
       కృషాణ్ జిలాల్ డెలాట్ పార్ంతంలో ఒక లంక అది. రెండు పకక్లా కృషాణ్నది పాయలు, ఒక పకక్ సముదర్ం.. మధయ్లో ఉనన్ లంక. ఆ 
లంకలో ఉనన్వి నాలుగు పలెల్లు. 

    ఆ పలెల్లోల్ ఒకటి.. ‘నువువ్లారి పాలెం’. నూటాభై గడప ఉంటుంది ఆ పలెల్లో. నూలపాలెం అంటారు వాడుకలో. 
    ఏది కావాలనాన్ టౌను కెళాళ్లిస్ందే. అకక్డికెళాళ్లంటే కృషాణ్నది పాయ దాటాలి. సవ్తంతర్ం వచిచ్ ఇనేన్ళళ్యినా ఇంకా అకక్డ 

బిర్డజ్ కటట్లేదు. అంతకు ముందు నాటు పడవలోల్నే దాటే వారు. ఆ తరువాత వాటికి మోటారుల్ బిగించారు. 
   మోటారు బోటు వచాచ్క కాసత్ బైటి పర్పంచంతో బాంధవాయ్లేరప్డాడ్యి నూలపాలెం పర్జలకి. పాలెం లోని పిలల్లు.. ఇదద్రు 

ముగుగ్రైనా అవనిగడడ్ వచిచ్ కాలేజీలోల్ చదువుతునాన్రు. పాలెంలో పర్భుతవ్ పాఠశాల, ఒక గర్ంధాలయం, ఒక పార్ధమిక ఆసుపతిర్ వచాచ్యి. 
  ఇరవై మంది వరకూ లూనా మోటరు బైకులు నడుపుతారు. వాళళ్నే బాబాబ్బు అని బతిమాలి, పెటోర్లుకి డబుబ్లిచిచ్.. రేవు 

దగగ్రకెళొళ్సుత్ంటారు నడవలేని కొందరు. 
   ఆ పెటోర్లుకి డబుబ్లేల్ని వాళుళ్ కాళళ్ని నముమ్కోవలసిందే.అదీ.. సగం అరిగిపోయిన హవాయి చెపుప్లతో. ఊరికి కిలోమీటరు 

దూరంలో మంచినీళళ్ బావి ఉంది. ఎవరైనా అకక్డికెళిళ్ మంచినీళుళ్ తెచుచ్కోవలసిందే. ఇళళ్లో బావులోల్ అంతా ఉపుప్ నీరే. కషట్మీమ్ద పపుప్ 
ఉడుకుతుంది. 

   ఏదైనా.. చేపలవనీ, కాయగూరలవనీ, కిరాణా సరుకులవనీ.. గంపలోల్ పెటిట్, ఆ గంపని నెతిత్ మీద పెటుట్కుని నడుసాత్రు.  రెండు 
కిలోమీటరల్ దూరంలో ఉనన్ పడవల రేవు కెళిళ్, మోటారు బోటెకేక్సుత్ంటారు. 

   ఆ పడవలోల్నే.. నావ కునన్ శకిత్కి మించి ఎకిక్ంచేసి నడిపేసుత్ంటారు పడవావ్ళుళ్.. అతాయ్శకి పోయి. 
   అదే జరిగింది ఆ రోజు. ఊరోల్ అందరికీ ఉపెప్నొచిచ్నటుట్ వచిచ్ పడాడ్యి అవసరాలు. అవే వాళల్ పార్ణాలు తీశాయి. మరునాడు, 

విలేఖరులు.. రాజకీయ నాయకులు వచేచ్ సరికి ఏముంది? ఏమీ ఎరగనటుట్ మామూలుగా పిర్యుడి ఒడిలో వాలిపోవాలని పేర్యసి 
చూపించినంత ఉతాస్హంతో కృషణ్మమ్ సముదర్ం కేసి గలగలా పారుతోంది. 

   పడవ మునిగిన జాడే లేదు, మళీళ్ టిర్పుప్కని ఎదురు చూసుత్నన్ యువకులోల్ కొందరు ఇంజనీరింగ సూట్డెంటుల్.. సరేవ్ కని 
నూలపాలెం వచాచ్రు. వాళుళ్ తీసిన సెలోఫ్నల్లో ఫొటోలని బటిట్ అకక్డ అంత ఘోరం జరిగిందని తెలిసింది. నీళళ్ంటే భయం లేని వాళుళ్, గజ 
ఈత గాళూళ్ నదిలో దూకి వీలయి నంత మందిని కాపాడారు. 

   ఆ సంఘటనని రకరకాలుగా వరిణ్సూత్.. సెల ఫోన లలో తీసిని ఫొటోలని పదే పదే చూపిసూత్.. అనిన్ ఛానలస్ వాళూళ్ నాలుగు 
రోజులు చూపించారు. 
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   “ఇరవై ఒకటో శతాబద్ంలో, ఆధునికత పరుగులిడుతునన్ మన దేశంలో.. ఇంకా ఇటువంటి గార్మాలునాన్యంటే నముమ్తారా? 
తమ పదేళళ్ పాలనలో పర్భుతవ్ం ఏం చేసింది? కొతత్ పర్భుతవ్మైనా నడక దారి వంతెనైనా కడుతుందా?” అనేక పర్శన్లు వేసూత్. రాజకీయ 
నాయకులిన్ విసిగించేశారు. పర్తిపకాష్ల దాడి చెపప్నే అకక్రేల్దు. 

   అనేక విధాలుగా, వివిధ విశేల్షకులతో చరచ్లు జరిగాయి. 
   ఉనన్టుల్ండి ఆ మారుమూల పలెల్ పార్ముఖయ్ం సంతరించుకుంది. యమెమ్లేయ్ వచిచ్ పరిసరాలని పరీకిష్ంచి, అవసరమైన సహాయం 

చేసాత్మని పర్మాణం చేశారు. చనిపోయిన వారికి ఒకొక్కక్రికి లక్ష రూపాయలు ఇసాత్మనాన్రు.  అకక్డితో ఆ సంఘటనని పాత కాగితాల 
అడుకీక్, ఛానలస్ లోని ఆరేక్వస్ లోకి పంపించేశారు. 

   పాలెంలో మామూలుగానే రోజులు గడుసుత్నాన్యి. 
  

2 
   “ఒకక్ దానివీ ఎటుట్ంటావే.. మా ఇంటికొచెచ్యియ్ వేణీ! ఎటాట్ ఉండేదానివే.. ఎటట్యి పోయినావో చూడు. ఇంక పనోల్కి, మడుసులోల్కి 

పడాలి. మనవాళళ్నే వాళుళ్ ఉనాన్ లేకపోయినా పొటట్ నింపుకోక తపప్దు.. బటట్ కటట్కా తపప్దు. లే.. ముందీ కాపీ తాగు.” పేర్మనంతా 
కంఠంలోకి వంపి బతిమిలాడుతునన్ వెంకమమ్ని శూనయ్ంలోకి చూసుత్నన్టుల్ చూసింది కృషణ్వేణి. 

   మొహం అంతకీ కళేళ్ కనిపిసుత్నాన్యి. బుగగ్లు లోతుకు పోయి, పళుళ్ బైటికొచేచ్శాయి. ఏం తినాన్ తినకపోయినా రోజూ చేపలు 
తినడంతో నిగనిగ లాడుతునన్టుల్ండే చరమ్ం.. పొడారిపోయి.. పొడలు తేలి పోయింది. వెలిసిపోయిన పరికిణీ, జాకెటుట్.. ఇంకాసేపటిలో 
పేలికలైపోతుందేమో అనన్టుట్నన్ ఓణీ.. మూరీత్భవించిన శోక దేవతలాగ కృషణ్వేణి మూలనునన్ దేవదారు పెటిట్ మీద కూరుచ్నుంది. 

   ఒక గదీ, ఆనుకుని చినన్ వంటిలూల్ ఉనన్ పెంకుటిలల్ది. నెల కిర్తం వరకూ కలకలాల్డుతూ ఉండేది. కృషణ్వేణి అనన్.. రాజా, 
అవనిగడెడ్ళిళ్నపుప్డు ఏదో సినిమా చూసొచిచ్, ఆ కథని మళీళ్ ఇంకో సినిమా చూసే వరకూ చెపుత్ండేవాడు. రోజూ చేపల వేటకి వెళాళ్లిస్ందే. 
వేటలో పటిట్న చేపలిన్, అముమ్కునొచిచ్ ఇంటోల్కి సరుకులు తెచేచ్వాడు. సరుకులతో పాటుగా చెలిల్కి రిబబ్నుల్, ఫేస పౌడరూ కూడా.. ఒక రోజున 
పెదద్ అదద్ం తెచిచ్ గోడకి బిగించాడు. ఆ రోజంతా కృషణ్వేణి సంబరవే సంబరం. 

   ఆ సంబరానిన్ చూసుత్నన్ అనన్గారు ఆనందిసుత్ంటే, తలిల్దండుర్లకి కనున్ల పండుగే. 
   తనకి గురుత్నన్పప్టి నుంచీ ఒకక్ రోజు కూడా అనన్ కోపంగా తనని మాట అనడం వినలేదు. ఏదో ఆకతాయి తనానికి తపప్. 

ఉనన్రోజు తినడం, లేని రోజు నీళుళ్ తాగి పడుకోక్డం. ఉనాన్ లేకపోయినా కబురల్కేం లోటులేదు ఎనన్డూ! 
   ఆ ఒంటి గదిలో ఒంటరిగా మిగిలిపోయింది కృషణ్వేణి. రోజూ వెంకమేమ్ నాలుగు మెతుకులు తెచిచ్ బలవంతాన తినిపిసోత్ంది. 

కృషణ్మమ్ కనెన్రర్ చేసి నెలయింది. అపుప్డపుప్డే పలెల్ పర్జలంతా తమ దిన చరయ్లోల్కి దిగుతునాన్రు. 
   ఉపెప్నలో కొటుట్కు పోయిన వాళుళ్ ముపైఫ్ మంది లెకక్కొచాచ్రు. 
   ఉపదర్వాలొచిచ్నపుప్డు ఒకళిళ్దద్రూ.. నలుగురూ అయితే పేరుల్ చెపుప్కుంటారు. పదిమంది దాటితే పర్జలకి తెలిసేది అంకెలే.. 

ఆయా కుటుంబాలకి తపప్. 
   ఒకటి నుంచీ పదేళళ్లోపు.. ఆరుగురు పిలల్లు బతికారు. నలుగురికి, తండుర్లు కూడా ఒడుడ్కి చేరగలిగారు. ఆ ఉధృతంలో ఎవరు 

ఎకక్డునాన్రో.. ఎవరు ఎవరిన్ ఒడుడ్కు చేరుసుత్నాన్రో.. అంతా గందరగోళం. ఆ పిలల్లకి ఫరవాలేదు.. ఉనికికి హాని లేదు. ఇళళ్లోల్ బామమ్లూ, 
తాతలూ ఉనాన్రు. తండుర్ల పేర్మైనా దకిక్ంది. 
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   ఇదద్రు మాతర్ం.. నాలుగేళళ్ అబాబ్యి నాగరాజు, రెండేళళ్ పాపాయి నాంచారి.. అనాధలయి పోయారు. కుటుంబం అంతా 
కొటుట్కు పోయింది. కృషణ్వేణికి లాగే! వెంకమమ్, సాంబడుల పకిక్లేల్ వాళళ్ది. ముందు ఒక వరండా, వెనుక ఒక గది ఉనన్ తాటాకుల ఇలుల్. 
వెంకమేమ్ ఆ వయసులో వాళళ్ ఆలనా పాలనా చూసోత్ంది. 

   వెంకమమ్కి నలభై ఏళేళ్ దాటినా.. మొయయ్గలిగిన కంటే ఎకుక్వ భారానిన్ మోయించి, చెయయ్గలిగిన కంటే ఎకుక్వే పనిని చేయించి, 
శరీరానిన్ దురివ్నియోగ పరిచి.. ముసలి రూపు వచేచ్సింది. ఎకక్డి కకక్డ కీళుళ్ కీచుమంటుంటాయి. 

   అసలే అంతంత మాతర్పు ఆదాయాలు. ఏ రోజు కా రోజు ఏదో విధంగా సంపాయించుకోవాలిసిందే.. చేపలు పటోట్, 
ఎండర్కాయలేరో, టౌనోల్ కూలి పనికెళోళ్! మహా ఐతే నాలుగైదురోజులు పనికి వెళళ్కుండా గడపగలరేమో! ఆ పైన ఇళళ్లోల్ కూరుచ్ంటే పసుత్లే.. 

   “అమమ్డూ! నీకే గదే నే చెపేప్ది.. అంతలేసి గుడేల్సుకుని అటట్ చూతత్వేమే! నినున్ చూసుకునే నే బతుకుతునాన్. లేచి తానం పానం 
చూడే కాసింత..” వెంకమమ్ కూడా ఓపిక లేనటుల్ బొంగురు గొంతుతో నీరసంగా అంది. వేణి ఉలకుక్ండా పలకుక్ండా కూచుంది. 

   వాకిటోల్ బిందె చపుప్డు విని నెమమ్దిగా, నేల మీద రెండు చేతులూ ఆనించి, కషట్పడి లేచి నిలుచుంది వెంకమమ్. కళుళ్ 
తిరిగినటట్నిపించింది. తనకి మాతర్ం ఏమైనా ఎకుక్తోందా నోటోల్కి.. బతికుండాలి కనుక ఒకటో రెండో ముదద్లు నోట పడేసి నడుసోత్ంది. 

   బికుక్బికుక్మంటూ, నోటోల్ వేలేసుకుని నాంచారీ, దాని వెనుకే నాగరాజూ వచాచ్రు. దికుక్ తెలియని పకుష్లాల్ దీనంగా చూసుత్నాన్రు. 
ఆకలని చెపప్టం కూడ చేత కావటం లేదు. వాళళ్కి ఏం జరుగుతోందో.. అమామ్, అయాయ్ ఎకక్డికెళాళ్రో.. అంతా అయోమయం. వాళిళ్ంక 
రారని తెలిసిపోయింది. నిదద్రొచిచ్నపుప్డు తమ గుడిసెలోకెళిళ్, తెలివి రాగానే బైట కొచేచ్సుత్నాన్రు. 

   నాంచారి ఏడిచినపుప్డు, వెంకమమ్ ఊరడించి కాసత్ అనన్ం తినిపిసోత్ంది. ఊరోల్ అందరి సిథ్తీ అటాల్గే ఉంది. ఎవరూ ఎవరీన్ 
ఆదుకునేటుల్ లేరు. 

   వెంకమమ్ మొగుడు, చాలాకాలం కిర్తమే.. టౌను కెళిళ్ దివి సీమ మీద ఉనన్టుట్ండి ఊడిపడడ్ ఉపెప్నలో తలీల్ తండిర్తో సహా 
కొటుట్కుపోయాడు. ఆడపనీ, మగపనీ చేసుకొసూత్, సాంబడిన్ సాకింది. అనాన్, వొదినె కూడా ఆ వూరు రావలసి వచిచ్ంది, టౌనున్ంచి. 

   “ఏందే.. అటట్ నిలబడాడ్రు. ఏం జెయాయ్ల నేను.. పదండి రెండు చెంబులు నీళోళ్తాత్.. ఎటట్ కంపు కొడత్నాన్రో చూడండి. సాంబ 
మామ నీళుళ్ తెచిచ్నటుట్నాన్డు. కాసత్ మటిట్ రాసి తోమతా. సబుబ్ముకుక్ంది గానీ ఈ నీటికి బంకై చతుత్ంది.” 

   అపుప్డే సాంబడు, టాంకు నుంచి నీళుళ్ తెచిచ్ గోలెంలో నింపుతునాన్డు. పాలెంలో గవరన్ మెంటు కటిట్న నీళళ్ టాంకులునాన్యి. 
లారీలతో రెండోర్జులకోసారి నింపుతారు.. కానీ ఉపుప్ నీళేళ్. తాగటానికి, కాలవ కెళిళ్ తెచుచ్కోవాలిస్ందే, నీళొళ్దిలినపుప్డు. 

   పిలల్లిదద్రీన్ చెరో చేతోత్ పటుట్కుని వంగుని గుమమ్ం దాటి బయటికి రాబోయింది వెంకమమ్. 
   సరిగాగ్ గుమమ్ం నడిమధయ్కి వచేచ్ సరికి కొదిద్గా తలెతిత్ందో ఏమో.. ఠకక్ని నెతిత్కి వాసం తగిలి, బొకక్ బోరాల్ పడిపోయింది. 

పిలల్లిదద్రికీ ఏంగాలేదు.. కానీ భయ పడి పోయి, గోడ పకక్కెళిళ్ కెవువ్మని ఏడుపులు మొదలెటాట్రు. 
   సరిగాగ్ అపుప్డే, చివరి బిందె తీసుకుని సాంబడు వచాచ్డు. 
   తలిల్ని నెమమ్దిగ లేవదీసి, చుటూట్ చూశాడు. ఏడుసుత్నన్ పిలల్లు.. నిరివ్కారంగా పెటెట్ మీద కూరుచ్నన్ కృషణ్వేణి. అతత్ కింద పడితే 

కూడా పటిట్ంచుకోకుండా, చలనం లేకుండా కూరుచ్ంది. 
    నిసస్హాయతతో కూడిన కోపం.. ఏం చెయయ్లేని ఉకోర్షం.. మొహం ఎరర్గా అయిపోయింది సాంబడికి. వెంకమమ్ని గోడ వారగా 

కూరోచ్పెటిట్, భుజం మీదునన్ తుండు తీసి తడిపి, నెతిత్కి చుటాట్డు. వెంకమమ్ కళుళ్ మూసుకుని కూరుచ్ంది, సప్ృహలో లేనటుట్.. పిలల్లు 
ఏడుసూత్నే ఉనాన్రు. 
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     పేర్ముడి-  మంథాభానుమతి

   పకక్కి తిరిగి చూశాడు. కృషణ్వేణి అటాల్గే నిశచ్లంగా కూరుచ్నుంది. 
   ఎంతో అపురూపంగా చూసుకోవాలనుకునాన్డు. తన పేర్మనంతా రంగరించి మూటకటిట్ కృషణ్వేణి దోసిటోల్ పొయాయ్లనుకునాన్డు.  

తనకి ఊహ తెలిసిన నాటినుంచీ కలలోల్ తేలిపోయాడు. అనుకునన్వనీన్ జరిగితే విధి గొపేప్ముంది? 
   నెల రోజులున్ంచీ ఓపిక పటాట్డు. ఎంత కాలం? ముసలి తలిల్ ముపొప్దుద్లా చాకిరీ చేసినటేట్ ఉంటాంది. ఏం.. ఆమెకి మాతర్ం బాధ 

లేదా? ఎందుకా తాపతర్యం. 
   ఆవేశం ఆగలేదు సాంబడికి. ఒకక్ ఉదుటన్ లేచి కళుళ్ పెదద్వి చేసి చూసుత్నన్ కృషణ్వేణి దగగ్రగా వెళిళ్ విసురుగా చెయియ్ పటిట్ లేపాడు. 
   మొహం ఎదురుగా పెటిట్, చాచి చెంపదెబబ్ వేశాడు. 
   ఆ బలానికి కింద పడిపోయింది. లేపి, ఇంకోటి వేదాద్మని చెయెయ్తత్ బోయాడు. కృషణ్వేణి కళళ్నుంచి జలజలా నీళుళ్ 

కారిపోతునాన్యి. అటాల్గే దెబబ్తినడానికి తయారయింది.. కానీ మాట లేదు. జుటట్ంతా విడిపోయి, వీపంతా పరుచుకుంది. ఆ జుటుట్ని ఇంకొక 
చేతోత్ పటిట్ తన దగగ్రగా లాగాడు. 

   అంతా చూసుత్నన్ పిలల్లు వెంకమమ్ దగగ్రికి వెళిళ్, రెండు చేతులోత్ తటిట్ లేపారు. 
   “ఏందిరా? పిచెచ్కిక్ందా? ఏందా పని? కళళ్లోల్ పెటిట్ చూసోక్వాలిస్న పిలల్ని అటాట్ చంపేతాత్వా ఏంది?” లేని ఓపిక తెచుచ్కుని, 

కొడుకు చెయియ్ విడిపించి, గుండెకి హతుత్కుంది మేనకోడలిన్. 
   “అవునే.. పిచేచ్ ఎకిక్ంది. ఎనిన్ రోజులిటాట్.. సమ్శానంలో ఉంటనాన్మా, ఊరోల్ ఉంటనాన్మా? జనమ మెతాత్క చావకుండా 

ఉంటామా? చచిచ్నోళళ్తో మనవూ చతాత్మా? నడొడ్ంగిపోయి, కాళుళ్ ఈడుచ్కుంటా నువూవ్.. కంటోల్ నీటిని గుండెలోకి తోసేతూత్ నేనూ..ఇటాట్ 
ఈవె గారిన్ సాగదీతాత్ ఉండాలా? నాకు తికక్ రేగిందంటే, తీసెక్లిల్ సముదర్ంలోకిసిరి పారేతాత్నంతే. ఛత..” 

 ఆవేశంతో ఊగిపోతునన్ కొడుకుని ఒక పకక్.. భయంతో, దుఃఖంతో వణికి పోతునన్ మేనకోడలిన్ ఒక పకక్.. రెండు చేతులోత్ 
పటుట్కుని కింద కూరోచ్పెటిట్ంది. 

   లేచి వెళిళ్ చీర కొంగు తడిపి, ఒకళళ్ తరువాత ఒకరి మొహం తుడిచింది. సతుత్ గాల్సులో నీళుళ్ తీసుకొచిచ్ ఇదద్రికీ, పసి పిలల్లకి 
తాపించి నటుల్ తాపించింది. 

   జరుగుతునన్దంతా చూసుత్నన్ పిలల్లు మూలకెళిళ్, చెరో బొటనవేలూ నోటోల్ పెటుట్కుని కూచునాన్రు. 
   “కటాట్లోచిచ్నపుప్డే కాసింత ధైరన్ం ఉండాలరార్. అనీన్ సరాసరిగా పోతునన్పుప్డు మనం చేసేదేవుంది.. మన గొపప్తనవేవుంది? 

ఇటాట్ ఆగం అయినపుప్డే మన సతాత్ ఏంటో తెలిసేది. నీళుళ్ తాగితే కడుపులో ఉండి పోతయాయ్? కుంచెం ఆగి బైటికెళిళ్పోవూ? అటట్గే మడిసి 
ఈ భూమీమ్ద పడడ్పుప్డు పైకి పోక తపప్దు. ఎకక్డునుంచొచాచ్డో తెలవదు. ఎకక్డికెళాత్డో తెలవదు. మదిద్నునన్పుప్డే ఈ మోహాలనీన్. 
ఉనన్ంతకాలం తినకా తపప్దు. ఆ తిండి సంపాయించుకోకా తపప్దు. సంపాయించుకోనానికి వెంపరాల్డకా తపప్దు. మీరిదద్రూ చినోన్ళుళ్. 
ఉనన్ంతలో సంతోసంగా ఉండాలి. ననూన్ సంతోసపెటాట్లి. ఇంక ఉసూరంటూ ఉంటం మానెయయ్ండి. ఆ పిలల్ల సంగతి ఏదో చూడాలి 
మనవే.” 

   వెంకమమ్ మందర్సవ్రంతో చెపూత్నే ఉంది.. తన కృషణ్వేణిని కొటిట్నందుకు నూయ్నతతో తలొంచుకుని సాంబడూ, కళళ్ నిండా నీళళ్తో 
వెంకమమ్నే చూసూత్ కృషణ్వేణీ వినాన్రు. వింటూ మనసుకి పటిట్ంచుకునాన్రు. ఎవరికీ ఎంత సమయం గడిచిందో గురుత్ రాలేదు. 

   భీకర యుదధ్రంగంలో శీర్కృషుణ్డు అరజ్నుడికి చేసిన గీతోపదేశానికి ఏమాతర్ం తీసిపోదు... తనదైన భాషలో, తనకునన్ జాఞ్నంతో 
వెంకమమ్ చేసిన బోధ. నెల కిర్తం ఆ పలెల్లో జరిగింది కూడా యుదధ్రంగానికి ఏమాతర్ం తకుక్వ కాదు. కాకపోతే అకక్డ మరణించిన వారు 
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ధరామ్నికి విరుదధ్ంగా నడిచిన వారు కాదు. ఏవో చినన్ చినన్ మనసఫ్రధ్లు తపప్ అందరూ పేర్మతో కలిసి మెలసి ఉండే వారే. 
   మరి.. ఎందుకంత విలయ తాండవం? పర్కృతి కూడా తన ధరమ్ం తను పాటించిందనుకోవాలా! ఆటుపోటుల్ మనిషికెటాల్గో గాలికీ, 

నీటికీ అగిన్కీ అంతే అనుకోవాలిస్ందే. 
   “ఆరోజు అంత మంది ఆ పడవే ఎందుకెకాక్లి? కిషట్మమ్కెందుకు కోపం రావాలి? ఆ భగమంతుడు కూడా ఏవీ చెపప్లేడార్.. పిలల్లు 

చూడండి.. శోషొచిచ్ పడి పోయారు. వీళళ్ నేంచెయాయ్లనన్ది మనం ముందుగా చూడాలిస్న పని. ఇపప్టికైతే.. అనన్ం వొండేశా.. వేణమామ్! 
వాళళ్కి తానం చేపించి, నువువ్ కూడా చేసి బటట్లు మారుచ్కునార్. కాసత్ంతైనా పడెయయ్కపోతే.. కడుపులో నారాయణుడు ఊరుకోడు.” 

   వెంకమమ్ని లేపి నించోపెటిట్, సాంబడు, అకక్డున్ంచి వెళిళ్పోయాడు. 
   కృషణ్వేణి కూడా లేచి కళుళ్ తుడుచుకుని, పిలల్ల దగగ్రికెళిళ్ లేపింది. 
   “అకాక్!” సంభర్మంగా చూశాడు నాగరాజు. నాంచారి మాటాల్డలేదింకా. నోటోల్ వేలుంచుకునే కృషణ్వేణి కొంగు గటిట్గా 

పటుట్కుంది.. ఆ పటుట్లోనే తన చినిన్ మనసులో భావానిన్ చెపూత్. 
   కృషణ్వేణికి కడుపు తరుకుక్ పోయింది. తనైతే మాటాల్డగలదు.. తన పని తాను చూసుకోగలదు. ఈ చినాన్రులు? వాళళ్ 

కెవరునాన్రు? ముందు ముందేం చెయాయ్లనన్ది తరావ్త. అపప్టి మటుట్కైతే మనిషి జనెమ్తిత్నందుకు తను చెయయ్గలిగింది చెయాయ్లి కదా! 
   నాంచారిని ఎతుత్కుని చంకనేసుకుని, నాగరాజుని నడిపిసూత్, నీళళ్ గోలెం దగగ్రికి తీసుకెళిళ్ంది. వాళళ్ వెనుకే వెంకమమ్ వచిచ్ 

అకక్డునన్ దణెణ్ం మీద పాత తుండు పడేసి లోపలికెళిళ్ంది. బండ మీద కాసత్ ఉలిల్పాయ తొకుక్ నూరదామని. 
   కృషణ్వేణి, నాగరాజుని రాతి మీద నిలోచ్పెటిట్ బటట్లిపిప్ంది. వెనెన్ముకకి అంటుకుపోయింది కడుపు. చూడలేక.. కాసేపు కళుళ్ 

మూసుకుంది. గటిట్గా ఊపిరి పీలిచ్ వదిలి, చెంబుతో నీళుళ్ పోసింది వాడి వంటి మీద. ఆ పసి వాళళ్ మీద తెలియని పేర్మ, ఆపాయ్యతా 
విరుచుకు పడాడ్యి, కృషణ్వేణి గుండె లోతు లోల్ంచి. 

   ఎంత అమాయకంగా ఉనాన్రు.. వీళళ్ భవిషయ్తేత్ంటీ? పధాన్లుగేళళ్ అమామ్యే అయినా.. సహజంగా సతరీ కుండే మాతృ హృదయం 
ఘోషించింది. ఒకక్ సారి తలెతిత్ ఆకాశం కేసి చూసి కనిపించని దేవుడిని పర్శిన్ంచింది. 

   “అకాక్! అమామ్, నాయన ఇంక రారా?” అమాయకంగా అడిగాడు నాగరాజు. అనిన్ రోజుల తరువాత వాడికి అడగడానికి ఒకళుళ్ 
దొరికారు. వెంకమమ్ యాంతిర్కంగా వాళళ్ని కాచుతోంది.. కానీ ఆ సప్రశ్లో అకక్ర కనిపించలేదా చినాన్రికి. 

   కడుపు తరుకుక్పోయినటట్యింది కృషణ్వేణికి. 
   “కిషట్మమ్ తలిల్ మీ అమమ్నీ నాయనీన్, మా అమమ్నీ నాయనీన్, మా అనన్నీ పటుట్కు పోయిందిరా కనాన్!” 
   “ఎందుకకాక్? మనం కూడా ఎలాద్మా? ఎలిల్ ఆడనే చేపలు పటేట్దాద్ం. కిటట్మమ్ తలిల్ ఇంటో బోలెడనిన్ చేపలుంటయియ్ కదా? 

మనలెన్ందుకు తీసుకుని పోలే? అనిన్ డబుబ్లు వసత్యాయ్?” రెండు చేతులూ బార చాపి అడిగాడు రాజు. 
   కృషణ్వేణికి ఏం చెపాప్లో.. ఆ పసివాడిని ఎటాల్ సముదాయించాలో అరధ్ం కాలేదు. దగగ్రోల్నే చింపిరి జుటేట్సుకుని నాంచారి, కళుళ్ 

పెదద్వి చేసి చూసోత్ంది. దానికేం చెపిప్నా అరధ్ం కాదు. 
   “వెళాద్మురా.. అందరం వెళేళ్దే అమామ్ వాళుళ్నన్ ఇంటికి. మరి కిషట్మమ్ మనలిన్ కూడా పిలవాలి కదా!  పిలిచే వరకూ మనం అలల్రి 

చెయయ్కుండా ఉండాలి. అకక్ చెపిప్నటేట్ చెయాయ్ల. అటట్గేనా?” 
   తలూపాడు నాగరాజు.. అమమ్ నాయన ఇంక రారని తెలిసి నటుట్గా. 
   బండ మీద నాలుగు ఉలిల్పాయలు, నాలుగు ఎండు మిరపకాయలు, ఇంత ఉపుప్ వేసి నూరుతూ వెంకమమ్ అంతా గమనిసూత్నే 
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ఉంది. కృషణ్వేణి మనుషులోల్ పడుతునన్ందుకు ఆనందంగానే ఉంది.. కానీ ఆ పిలల్ల మీద పేర్మ పెంచుకుంటుందేమో.. ఇందరిన్ సాకడం 
సాధయ్మేనా? సాంబడు వచాచ్క ఇదద్రీన్ కూరోచ్పెటిట్ మాటాల్డాలనుకుంటూ, నూరిన పచచ్డి దాకలోకి తీసి, లోపలికి నడిచింది. 

   అనన్ ఇంటోల్నే, కిరసనాయిల సౌట్ వెలిగించి అరధ్శేరు బియయ్ం ఉంటే ఎసరు పెటిట్ పోసింది. గంజి వారిచ్, కుండలో దాచింది. రాతిర్కి 
బియయ్ం ఉంటుందో లేదో.. ఏదీ లేకపోతే గంజైనా తాగి పండుకోవచుచ్. 

                                       ……………………….. 
   “అమామ్! మాంచి వాసనేతాత్ందే.. ఇనిన్ రోజులకి కాసత్ ఇలల్నిపిసాత్ంది.” సతుత్ పళెళ్ంలో వేడి వేడి అనన్ంలో ఉలిల్ పాయ కారం 

కలుపుతూ అనాన్డు సాంబడు. 
   పకక్నే కూరుచ్ని, గినెన్లో అనన్ం మెతత్గా కలిపి, కొదిద్గా ఉపుప్, ఉలిల్కారం వేసి, ముదద్లు చేసి, పిలల్ల నోటోల్ పెడుతోంది వెంకమమ్. 

కృషణ్వేణి సాన్నం చేసి, బటట్లు మారుచ్కుని వచిచ్ంది. ఆ కాసత్ శర్దధ్ చూపినందుకే మొహం తేటగా ఉంది. 
   అదే కాల మహిమ. ఎనోన్ భరించలేమనుకునన్ విషయాలని తనలో దాచుకుంటుంది.. ఊరడించి ఓదారుసుత్ంది. ఈ క్షణంలో 

ఎంతో పార్ముఖయ్మయిన సంఘటన, ఒక సంవతస్రం ఆగుతే ఇంతేనా అనిపిసుత్ంది. ఎంతో భయం, దుఃఖం కలిగించిన వారత్ని ఒక చరితర్ గా 
మారుసుత్ంది. కొతత్ కొతత్గా దొరికే పేర్ముడిలో బంధిసుత్ంది. 

   “అమామ్య! దా.. నీకూక్డా ముదద్లు పెడతా..” చేతినిండుగా కలిపిన ముదద్ని కృషణ్వేణి నోటోల్ పెడదామని చెయియ్ చాపింది 
వెంకమమ్. 

   “మనిదద్రం తిందాం లే అతాత్! ముందు సాంబడు బావనీ, పిలల్లీన్ తిననీ. అంతలోకి నేను వాకిలూడిచి వసాత్.” చీపురు తీసుకుని 
వెళుత్నన్ కృషణ్వేణి వంక మాటల కందని భావంతో చూశాడు సాంబడు. ఆ చీపురు తను తీసుకుని ఊడిచేసేత్.. తొందరగా తినెయయ్ సాగాడు. 

   “చానాన్ళల్ తరావ్త, నోటికి ఇతవుగా ఎలాత్ందమామ్! నువువ్, కృషణ్వేణి తినండి. అనన్ం ఉందా, కాసినిన్ బియయ్ం కడకక్రానా?” 
   “అకక్రేల్దురా.. అరధ్శేరు పైనే వండా.. రేపటికి మాతత్రం వసత్యియ్ బియయ్ం. రేపేదైనా పనికెలాల్లిస్ందే.” 
   “అటట్గే.” సాంబడు లేచి, తన పళెళ్ం శుభర్ంగా కడుకుక్నొచాచ్డు. పిలల్లిదద్రూ, కడుపులు నిండాయేమో.. వెంకమమ్ పరచిన బొంత 

మీద పడుకుక్నాన్రు. 
   “ఎలిల్, అనన్ంతిను పా.. నేనూడుసాత్.” కృషణ్వేణి చెంపని చూసూత్, చేతిలో చీపురందుకునాన్డు సాంబడు.. నలల్గా కములుతోనన్ 

చెంపని, చేతోత్ సునిన్తంగా తడమాలనన్ కోరికని బలవంతంగా ఆపుకుంటూ. 
   తలొంచుకుని, చీపురు వదిలేసి లోపలికెళిళ్పోయింది కృషణ్వేణి. 
   మనసులో చివుకుక్మంది సాంబడికి. నిజమే.. “అంత పెదద్ చెంప దెబబ్ కొటిట్ ఉండాలిస్ంది కాదు..” అనుకునాన్డు. ఏ దెయయ్ం 

పటిట్ందో ఎదవపని చేశాడు. మొహం చినన్ బుచుచ్కుని ఊడవడం మొదలు పెటాట్డు. 
PPP 

   “అమామ్!” చినన్గా అరిచింది కృషణ్వేణి. కమిలిన చెంపమీద వేడి నీళళ్లో దళసరి బటట్ ముంచి నెమమ్దిగా వతుత్తోంది వెంకమమ్. 
   “వటిట్ మొరటు బండెదవ. ఇంత గటిట్గానా కొటేట్ది. కాసత్ ఓరుచ్కోమామ్. పిండి కటుట్కడాత్. వాపు తీసేసుత్ంది.” 
   “సాంబడేన్ం అనదద్తాత్. నాదే తపుప్. పెదద్దానివని చూడకుండా నీకెంత కషట్ం కలిగిసత్నాన్.. ఇపప్టికైనా కళుళ్ తెరిచుకునేటుట్ చేశాడు. 

ఆనికిక్ సముదర్పొడుడ్కెళిళ్ ఇసకలో ఎండర్కాయలేవనాన్ దొరకతయేయ్మో చూసాత్.” పంటి బిగువున బాధ భరిసూత్ అంది కృషణ్వేణి. 
   అపుప్డే వాకిలి ఊడిచి లోపలికొసుత్నన్ సాంబడు ఆ మాట వినాన్డు. ముడుచుకునన్ కనుబొమమ్లు విడివడాడ్యి. 
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   అపప్టి వరకూ మనసులో తొలిచేసుత్నన్ బాధ చేతోత్ తీసేసినటల్యి పోయింది. అదీ.. భరించరాని బాధ. నిదర్లో మెలకువలో అదే 
ధాయ్స.. అటాట్ కొటుట్ండాలిస్ంది కాదు. ఏ దెయయ్ం పటిట్ందో! 

   “అమమ్యయ్.. కిషట్వేణి నా బాధ అరధ్ం చేసుకుంది. ఇంక మడుసులోల్ పటాట్నికి ఎకుక్వ టయం పటట్దు.” ముసి ముసి నవువ్లు 
నవువ్కుంటూ తలుపు మూల చీపురు తగిలించి, గోడ వారగా ఉనన్ చెపుప్లు చేతోత్ తీసుకుని వాకిటోల్కి నడిచాడు. 

   “అమామ్! అటాట్ ఊళోళ్కి పోయొసత్. ఏం జరుగుతా వుందో.. బావయయ్ వల బాగు చేయించడానికి కుదురాత్దేమో చూసాత్. కొతత్ వల 
కొంటానికి డబుబ్లేల్వు.” 

   బావయయ్ అనన్ందుకు నాలికక్రుచుకుని, కృషణ్వేణి వంక ఓరగా చూశాడు సాంబడు. అనవసరంగా దాని అనన్ పేరెతాత్.. ఏం గోల 
చేసుత్ందో అని భయ పడుతూ. 

   కృషణ్వేణి ఏం మాటాల్డకుండా లేచి దొడోల్కెళిళ్ పోయింది. 
   “మసాత్న ని అడిగి చూడార్.. రిపేరింగ చేసితాత్డేమో. ఇపప్టికి పని నడుసేత్.. ఆనికిక్ చూసుకోవచుచ్.” 
   సాంబడు వాళిళ్ంటి తాళం తీసుకుని వెళిళ్పోయాడు  
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