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     పేర్ముడి-  మంథాభానుమతి

           
  

(öJdOq¸AKL¸) 
 ఒకసారి గళళ్నీన్ చూసి కళుళ్ గటిట్గా మూసుకుంది కృషణ్వేణి. కళుళ్ మూసుకునే కుచిచ్ళళ్నీన్ ఒక దగగ్రికి చేరిచ్ పరికిణీ వెనకిక్ గోచీ 

పెటిట్ంది. మొదటి గడిలో ఎడంకాలు పెటిట్ంది. 

   “పాసా!”  తల పైకెతిత్ అరిచింది. 

   “ఆ!” నలుగురమామ్యిలు కోరస. 

   “కృషణ్వేణీ!” రొపుప్తూ, గటిట్గా పిలాచ్డు సాంబడు. ఎకక్డున్ంచి పరుగెతుత్కుని వసుత్నాన్డో.. 

   కుడికాలెతిత్ రెండో గళోళ్ పెటట్బోయిన కాలు అటాల్గే ఉంచి ఆగిపోయింది. కింద పెడేత్ అవుటయిపోతుంది. కళుళ్ తెరిచినా అవుటే. 

సరిగాగ్.. అపుప్డే పరికిణీ కుచిచ్ళుళ్ విడిపోయి కాళళ్కి అడడ్ం పడి కింద పడిపోయింది. కాలు మెలిక పడి, చీలమండ దగగ్ర బుసబుసా పొంగడం 

మొదలెటిట్ంది. 

   తొకుక్డు బిళళ్ ఆడుతునన్ అమామ్యిలంతా చుటూట్ మూగారు. 

   “అయోయ్! అదేంటటాట్ పడిపోయావు కృషణ్వేణీ.. మీ అమామ్, నాయనా, అనాన్ అవనిగడెడ్లొల్తాత్మనాన్రు. నీతో చెపప్మనాన్రు. ఇపుప్డే 

బోటెకిక్ంచొతత్నాన్.. అయినా అంత ఆతర్వేంటి చెపుప్.” అమామ్యిలిన్ పకక్కి నెటిట్ కింద కూరుచ్ని కృషణ్ వేణి కాలు ఒళోళ్ పెటుట్కుని పరీకిష్ంచాడు 

సాంబడు. 

   మడమ దగగ్ర చినన్గా నొకక్గానే “అమామ్!” అంటూ దికుక్లు పికక్టిలేల్టుల్ గగోగ్లు పెటిట్ంది. ఒక పకక్ సాంబడి సప్రశ్తో సేద 

తీరుతూనే! 

   “ఓ బటుట్ంటే తడిపి తీసుకు రండి..” తలెతిత్ అందరీన్ చూసూత్ అనాన్డు. 

   ఓణీలు తపప్ ఎవరి దగగ్రా గుడడ్ ముకక్ లేదు. పైగా కను చూపు మేరలో నీటి చుకక్ కూడా లేదు. ఎకక్డ చూసినా ముళళ్తుపప్లూ.. 

ఇసకా, రాళూళ్ కలిసిన నేలా! చుటూట్ చూసి పెదవి విరిచారు అమామ్యిలు. 

   సరిగాగ్ అపుప్డే.. 

   సాంబడి తలిల్, వెంకమమ్ బిందెతో నీళుళ్ మోసుకొసూత్, ఏం జరిగిందో అని ఆగింది. వెంకమమ్కి నలభైకి అటూ ఇటూగా ఉంటుంది 

వయసు. చీర కొంగునే తిపిప్ నెతిత్మీద చుటట్లాగ చేసి పెటిట్, దాని మీద బిందె పెటుట్కుని వచిచ్ంది. బిందెలో నుంచి ఒకక్ నీటి చుకక్ కూడా కింద 

పడకుండా నడవడం ఆ పలెల్లో అందరికీ అలవాటే. 

   “ఏందే.. సందడి? ఎవరది?” బిందె నడుం మీదికి దింపి, అపురూపంగా పటుట్కుని గుంపులోకెళిళ్ంది. 
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   “అయయ్యోయ్! పిలల్ని అటాట్ పడేటెట్ందుకు చేశారే.. మీ బండ బడా! మీ ఆటలూ మీరూ.. ఒళుళ్ పై తెలవదు.” బిందె కింద పెటిట్, తన 

కొంగు మీద నీళుళ్ చిలకరించి, ఆ తడి బటట్తో కృషణ్వేణి కాలు తుడిచి, చలల్ని బటట్తో సునిన్తంగా నొకక్సాగింది. 

   “మేవేం చేశా.. వేణికే కింద మీద తెలవదు, సాంబడి గొంతు వినగానే.” మూతి తిపుప్కుని అమామ్యిలందరూ జారుకునాన్రు. అకక్డే 

ఉంటే వెంకమమ్ కామా కూడా లేకుండా వాయిసూత్నే ఉంటుంది. 

   వెంకమమ్కి సవ్యంగా అనన్ కూతురు కృషణ్వేణి. అనాన్ చెలెల్ళళ్వి ఎదురుబొదురిళేళ్. సాంబడూ, కృషణ్వేణీ ఒకరొన్కరు ఆట 

పటిట్ంచుకుంటూ, పోటాల్డుకుంటూ పెరిగారు. ఏ రోజైనా కృషణ్వేణి కనిపించకపోతే సాంబడికి పిచెచ్కిక్నటేల్ ఉంటుంది. దాని జడ పీకి, 

నునిన్తంగా మొటిట్కాయ మొటిట్ ఏడిపించాలిస్ందే. 

   నూనూగు మీసాల యవవ్నంలోకి అడుగు పెడూత్ ఉండగానే, అపుప్డపుప్డే ఓణీలు వేసుకుంటునన్ కృషణ్వేణి వేరుగా కనిపించడం 

మొదలు పెటిట్ంది సాంబడికి. ఇదద్రికీ మూడేళుళ్ తేడా. అనురాగం నిండిన కళళ్తో ఆరాధనగా చూసుత్ంటాడు. 

   నూనె రాసి నునన్గా తలదువివ్ జడేసేత్.. అది నాలుగు వేళళ్ వెడలుప్న, సనన్ని మెడ పకక్నుంచి కనిపిసూత్ పిరుదుల మీద నాటయ్ం 

చేసుత్ంటుంది. జడ చివరన్ పువువ్లా కటిట్న రంగు రంగుల రిబబ్నుల్ కవివ్సుత్నన్టల్నిపిసుత్ంది సాంబడికి. కృషణ్వేణి అందం అంతా చెంపకి 

చారెడేసునన్ కళళ్లోల్ ఉంది. తనేమనుకుంటుందో ముందు కళళ్తో చెపిప్, ఆ తరువాతే నోరు విపుప్తుంది. అయితే అదేంటో.. ఎపుప్డూ కూడా 

తన మనసులో మాటేదీ సాంబడికి అంతు చికక్నియయ్లేదు. 

   పొదుద్ గూకులూ కృషణ్వేణి తన గురించేమనుకుంటోందో అనే బాధే వాడికి. బెటుట్గా ఉనన్టేట్ ఉండి, అపుప్డపుప్డు బైట 

పడిపోతుంటాడు, ఆపాయ్యతనంతా చేతలోల్ చూపిసూత్.. టౌను కెళిళ్నపుప్డు పూసలగొలుసో, రంగుల గాజులో తెచిచ్సుత్ంటాడు. అసస్లు 

కృషణ్వేణిని చూడగానే వెలిగిపోయే ఆ మొహవే చాలు.. పర్తేయ్కించి చెపాప్లా! 

   ఇంక పెదోద్ళాళ్..వాళళ్కి  మహా గుటుట్. ఆ బర్హమ్దేవుడు దిగొచిచ్నా వాళళ్ సంగతి కనిపెటట్లేడు. కృషణ్వేణి తలిల్కి మాతర్ం కూతురికి 

టౌనోల్ సంబంధం చెయాయ్లని ఉంటుంది.. అదయినా, ఆ పలెల్టూళోళ్ తిపప్లు పడకుండా బర్తకాలని కోరిక. గుకెక్డు నీళళ్కి, పిడికెడు అనాన్నికీ 

నడుం పగిలేటుట్ నడవడం, చాకిరీ చెయయ్డం.. దానికైనా తపుప్తుందేమో అనే ఆశ. 

    “ఏమో.. ఎపుప్డేం రాసిపెటుట్ందో, ఎవరికి తెలుసు? ఆ సమయం వసేత్ అపుప్డు చూదాద్ంలే..” వెంకమమ్  వేదాంతం చెపుత్ంది, 

ఎవరైనా అడుగుతే. అదే సాంబడికి చెడడ్ చిరాకు. తన మనసులో పొంగిపోతునన్ పేర్మసముదార్నిన్ ఒడుడ్కు తాకుక్ండా గటిట్గా పటుట్ంచాడు. అదే 

ఎనాన్ళుళ్.. అనేదే వాడి పర్శన్! ఎపుప్డో తుఫానులా విరుచుకు పడాత్డు.. తపప్దు. ఒకక్ కృషణ్వేణి సరే అంటే చాలు.. ఎవవ్రడుడ్ పెటిట్నా! 

    వెంకమమ్ మాటలోల్ ఎంత అనుభవం దాకుక్ని ఉందో, ఉడుకు రకత్ం మీదునన్ సాంబడికి తెలియటేల్దు. ఏ క్షణంలో ఏమవుతుందో! 

పిలల్లకి ఆశ కలిప్ంచడం ఇషట్ం ఉండదు ఆవిడకి. తలిల్ ఎందుకటాట్ ఉదాసీనంగా ఉంటుందో.. ఓ మాటనేసుకోవచుచ్ కదా!  

   తలిల్ చేసే పరిచరయ్లు చూసుత్ంటే.. కొంచెం ఆశ కలిగింది. ఎంత పేర్మ లేకపోతే అటాట్.. కాళుళ్ పటుట్కుని సేవ చేసుత్ంది? అంతా 

బెటుట్.. మగపిలల్డి తలిల్ కదా! సాంబడి మొహంలోకి చిరునవువ్ వచిచ్ంది. 

   సరిగాగ్ అపుప్డే కృషణ్వేణి కళుళ్ తెరిచి చూసింది. కనుబొమమ్లు ముడుచుకునాన్యి. “తనకేమో ఇంత నొపిప్గా ఉంటే.. ఈన గారికి 

నవొవ్సాత్ందా! వేషాలేసత్నాన్డు.” కాలు చటుకుక్న వెనకిక్ లాగేసి, కూరోచ్బోయింది. 

   “ఆగెహే! కాసత్ంతైనా కుదురేల్దు పిలల్కి..” తన చీర కొంగు చింపి గటిట్గా బిగించి కటుట్కడుతూ ముదుద్గా కసిరింది వెంకమమ్. 
   నిశశ్బద్ంగా ఉనన్ పరిసరాలోల్ ఉనన్టుట్ండి కలకలం.. 
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   “ఓహ.. అయయ్యోయ్.. ఏందిరా ఇటైట్తాంది. ఎవరార్ అకక్డ.. కాసింత సాయానికి రండార్. వామోమ్! కొంపలు మునిగిపోతా 

ఉండాయిరా..” కలగా పులగంగా దూరం నుంచి, ఆకోర్శాలు.. ఆకర్ందనలు. 

   మేనకోడలికి కటుట్ కటేట్సిన వెంకమమ్ ఒకక్ ఉదుటన్ లేచింది. సాంబడు, అంత హడావుడిలోనూ, కృషణ్వేణి కాలు జాగర్తత్గా కిందికి 

పెటిట్ కేకలు వినిపించిన వైపుకి పరుగెతాత్డు. అది ఒడుడ్ వైపు నుంచే వసోత్ంది. 

   వెంకమమ్కేం చెయాయ్లో తోచటేల్దు. అటు సూరుయ్డు విజృంభిసుత్నాన్డు. ఎండలో.. కాలిపోతునన్ నేల మీద నడవలేని పిలల్ని వదిలేసి 

వెళళ్లేదు. అకక్డ.. నదొడుడ్న ఏదో ఘోరం జరిగిందని తెలుసోత్ంది. అంతలో దరీజ్ మసాత్న తన లూనా మీద ఒడుడ్ కెళూత్ ఆగాడు. 

   “అరజ్ంట కాకుంటే దీనిన్ కాసత్ ఇంటి దగగ్ర దింపి రాకూడదంటార్?” మసాత్నని అడిగింది. మసాత్న, సాంబడు ఒకే వయసు వాళుళ్. 
మసాత్న పది పాసవుతూనే కుల వృతిత్లో చేరి పోయాడు. సాంబడు ఇంటర పాసయియ్.. ఏం చెయాయ్లా అని ఆలోచిసుత్నాన్డు. రోజూ టౌనోల్ కాలేజీ 

కెళిళ్ చదూ కోడం ఆషామాషీ కాదు. 

   “అతాత్! నేను కూడా ఒడుడ్కొసాత్. మసాత్న, ననున్.. తీసుకెళల్చాచ్” భయంగా తడ బడుతూ అడిగింది కృషణ్వేణి. కాలు నేల మీద 

పెటట్నియయ్టేల్దు. ఇంటి కైతే ఫరేల్దనుకుంది అతత్. మరి.. నదొడుడ్కి మసాత్న సూక్టర మీదంటే ఒపుప్కుంటుందా? అకక్డందరూ చూసేత్.. 
ఏమనుకుంటారో!  అమామ్ వాళూళ్ పడవలో వెళాళ్రంట.. అసలేమయిందో.. ఆతృతగా చూసింది కృషణ్వేణి. 

   “నేను కూడా అరజ్ంట గా అవనిగడెడ్ళాళ్లతాత్. దారాలు, బాపిన లూ తెచుచ్ కోవాలి. కతెత్ర కూడా విరిగి పోయింది.” మసాత్న కి ఎటూ 

పాలు పోవటేల్దు. వెంకమమ్ అంటే చినన్పప్టున్ంచీ గౌరవం, ఇషట్ం. ఎనోన్ సారుల్ సాంబడితో వాళిళ్ంటోల్ పచచ్డి, చేపల పులుసుతో అనన్ం 

తినాన్డు. ఏదో అటాట్ పడెయయ్టం కాదు.. పేర్మతో ముదద్లు చేసి, కొడుకుతో తనకూక్డా పెటేట్ది. కులం వేరు, మతం వేరు అని ఎపుప్డూ 

చూళేళ్దు. 

   “సరేల్.. అటేట్ పాండి. బండి మీద కలిసి ఇంటికెలేత్ ఒకటి, కిటట్మమ్ దగగ్రకెలేత్ ఒకక్టీనా?” వెంటనే మసాత్న బండి పరుగెతిత్ంచాడు, 

కృషణ్వేణిని ఎకిక్ంచుకుని. 

   వెంకమమ్కి మంచినీళళ్ బిందె ఏం చెయాయ్లో అరధ్ం కాలా. ఇంటికెళాళ్లంటే కిలో మీటరు నడవాలి. 

   తిరిగి ఒడుడ్కి.. రెండు కిలోమీటరుల్. గుండె గుభేలు మంది. ఒడుడ్న గోల ఎకుక్వయింది.. ఊళోళ్ నుంచి జనాలు గుంపులుగా 

పరుగెతుత్కుని వెళుత్నాన్రు. 

   “అతాత్! అరజ్ంట గా బండెకుక్. ఆ బిందటుట్కురా. నీళొళ్ంపేసి” మసాత్న కృషణ్ వేణిని దింపేసి వచిచ్ వెంకమమ్ పకక్న బండాపాడు. 

   “ఏందిరా? గోల..” మాటాల్డకుండా.. వెంకమమ్ కూరోచ్గానే బండిని పోనిచాచ్డు. 

   కృషాణ్నది ఒడుడ్న లూనా దిగగానే సాథ్ణువులా నిలబడి పోయింది వెంకమమ్. 
PPP 

   నదొడుడ్న గందరగోళంగా, హృదయ విదారకంగా ఉంది పరిసిథ్తి. ఒకటే అరుపులు, పెడబొబబ్లు. ఎవరెటు పరుగెడుతునాన్రో.. 

ఎవరిన్ ఎవరు ఏం అడుగుతునాన్రో..అంతా అయోమయం. 

   అదద్రికి వెళుత్నన్ పడవ తలల్కిందులైపోయింది. పడవలో ఉనన్ జనమంతా వడి వడిగా పారుతునన్ కృషణ్మమ్ ఒడిలో పడిపోయారు. 

“అతాత్! అమమ్, నాయన..” కృషణ్వేణి కాలు ఈడుసూత్ వచిచ్ వెంకమమ్ని వాటేసుకుంది, భోరుమని ఏడుసూత్. 
   నీళళ్లోల్ కొటుట్కు పోతునన్ వాళుళ్ కొందరు చేతులు పైకెతిత్ ఊపుతునాన్రు. కొంత దూరం వెళాళ్క ఆ చేతులు కనిపించడం 

మానేశాయి. నావలో ఉనన్ ఈతొచిచ్న మగాళుళ్ చేతికందిన వాళళ్ని, జుటుల్ పటుట్కుని తీసుకొచిచ్ ఒడుడ్న పడేసుత్నాన్రు. 
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   కృషణ్వేణి అనన్, ఇదద్రు చినన్ పిలల్లిన్ ఒడుడ్కు చేరిచ్, అమమ్ని రకిష్దాద్మని నీళళ్లోల్కి దిగాడు. గజ ఈతగాడే.. అయితే ఏం లాభం.. ఉగర్ 

రూపం దాలిచ్న కృషణ్మమ్ ముందు అతని బలం పనికి రాలేదు. అమమ్తో సహా కొటుట్కు పోయాడు. నిసస్హాయులై, నీటి పాలయిన వాళళ్ందరీన్ 
తనతో సముదర్ంలోకి తీసుకు పోయింది.. కృషణ్మమ్. 

   “ఏమైందిరా? సాంబడేడిరా..” ఎలాగో నోరు పెగలుచ్కుని అంది వెంకమమ్.. గుండె దడదడ లాడుతుండగా. 

   “ఇకక్డునాన్ లేమామ్!” ఒళళ్ంతా నీళుళ్ కారుతూ వచాచ్డు సాంబడు.. అపుప్డే ఇదద్రు పాపాయిలిన్ ఒడుడ్కి చేరిచ్.. రొపుప్తూ, బటట్లు 

పిండుకుని ఇసకలో పడునన్ వాళల్ దగగ్రికి వెళాళ్డు. 

   మసాత్న అపప్టికే సగం మంది చేత నోటోల్ంచి నీళుళ్ కకిక్ంచాడు, కడుపు నొకిక్. 
   మసాత్న కి ఈత రాదు. ఆ గార్మంలో అతనొకక్డికే ఆ వయసు వాళళ్లో ఈత రానిది. గుండె కొంచెం బలహీనంగా ఉందని 

చినన్పుప్డు ఊళోళ్కొచిచ్న మెడికల కాంప వాళుళ్ చెపాప్రు. నీళళ్లోల్కి దిగదద్ని వాళళ్మమ్ ఒటేట్యించుకుంది. అందుకే.. తను చెయయ్గలిగిన 

పనులు అతను చేసుత్నాన్డు. 

   నీళుళ్ కకేక్శాక, తెలివొచిచ్న పిలల్లు అమమ్ల కోసం గుండెలవిసేటుల్ ఏడుసుత్నాన్రు. కొంత మంది ఇంకా తలిల్ పాలు తాగుతునన్ 
వాళేళ్! ఎవరికీ ఏంచెయాయ్లో.. ఎకక్డున్ంచి మొదలెటాట్లో అరధ్ం అవడం లేదు. ఆడవాళుళ్, అరవై ఏళుళ్ దాటిన మగవాళుళ్ చూసుత్ండగానే 

నీళళ్లో కలిసిపోయారు. ఇటువంటి ఉపదర్వాలు చూసిన వెంకమేమ్ నడుం బిగించింది. 

   అకక్డునన్ వాళళ్లోల్ మసాత్న దగగ్ర మాతర్మే సెల ఫోనుంది. ఊరి సరప్ంచ అవనిగడడ్లో ఉంటాడు.. పిలల్ల చదువులంటూ.  అతనికి 

ఫోన చేసి, వెంటనే జరగాలిస్ంది చూడమని చెపప్మంది. 

   ఏదయినా.. ఎంత తవ్రగా చెయాయ్లనాన్.. కనీసం నాలుగయిదు గంటలు పడుత్ంది. వాళుళ్ ఉనన్ చోటికి కాలి బాట తపప్ లేదు. 

టార్కట్రుల్, జీపులు మాతర్మే రాగలవు. మసాత్న లూనా ఒకటే అటూ ఇటూ తిరగగ్లిగిన మోటారు బండి. ముందు తాగడానికి నీటి చుకక్.. 
గొంతులు పీకుక్ పోతునాన్యి జనాలకి. 

   వెంకమమ్ బిందే అకక్రకొచిచ్ంది. మసాత్న వంపెయయ్మని చెపిప్నా, సగం నీళుళ్ ఉంచి పటుట్కొచిచ్ంది. అవి, దోసిళళ్తో, పిలల్లకి 

తాగించారు. సరప్ంచ కి ఫోన చెయయ్డం అయాయ్క బిందె తీసుకుని మంచి నీటి చెలమ దగగ్రికి వెళాళ్రు సాంబడూ, మసాత్న. 

   జరిగింది చూసుత్నన్ సూరుయ్డు కోపం ఆపుకోలేక చండ పర్చండ రూపం దాలాచ్డు. తన పర్తాపమంతా ఆకోర్శిసుత్నన్ ఆ అసహాయ 

మానవుల మీద చూపిసుత్నాన్డు. పర్కృతి శకుత్లు ఏకమయి తమ కోపానన్ంతా చూపిసాత్యి ఒకొక్కక్సారి.. 

   “నీళుళ్.. దపిప్..” ఒకొక్కక్ళేళ్ పెదాలు తడుపుకుంటూ, రాచుకుపోయిన గొంతులతో ఏడుసుత్నాన్రు. 

   “సాంబా!” నాలుగేళళ్ ముందు పిలిచిన ఆ పిలుపు.. ఆనందంతో, ఎగురుతూ.. చెరుకు గడలు తింటూ.. ఆట పటిట్సూత్ పిలిచిన 

పిలుపు.. ఇపుప్డు దీనంగా, సరవ్ం కోలోప్యి.. వంగిపోయి నిలుచునన్ కృషణ్ వేణి నోటోల్ంచి వచిచ్ంది. ఇంత కాలం, సిగోగ్, బిడియమో.. పెదద్ల 

మౌనానికి భయపడో నోరు విపప్ని కృషణ్వేణి, సాంబడిన్ పిలిచింది.. ఆకోర్శిసూత్. 
   ఇంటి నుంచి గాల్సులూ, ముంతలూ..  మంచి నీటి బిందె, తెచిచ్ అందరి దాహారిత్నీ తీరుసుత్నన్ సాంబడికి ఆ ఆరత్నాదం వినగానే 

గుండె చెరువై పోయింది. అపప్టికే పడుతూ లేసూత్ ఇంటోల్ ఉనన్ పాలూ, మజిజ్గ, నీళళ్ బిందెలు, నెతిత్న పెటుట్కుని తీసుకొచిచ్న ఊరి ఆడంగులు 

బతికి బైట పడడ్ వారిని చూసుకుంటునాన్రు. 

   సాంబడు, ఒక ముంత నిండా మజిజ్గ తీసుకుని కృషణ్వేణి దగగ్రికి వెళాళ్డు. 
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   “నాకిదేం వదుద్ సాంబా! నా వాళుళ్ కావాలి. అమామ్, నానాన్, అనాన్.. ఏరీ.. ఎకక్డునాన్రు? నేను కూడా ఆళళ్ దగగ్రకే పోతా. ఒకక్ 
దానీన్ ఇకక్డేం చేయాల?” కృషణ్వేణి, నీళళ్లో దూకడానికి పరుగెతిత్ంది.. అయోమయంగా చూసూత్. అకక్డునన్ అందరి పరిసిథ్తీ దాదాపుగా అదే.. 

   సాంబడు, వెంకమమ్ చేతులోల్ ముంతని పెటిట్, రెండంగలోల్, కృషణ్వేణి జడని దొరక పుచుచ్కునాన్డు. గిరుకుక్న తిరిగి వాడి రెండు 

భుజాలూ వేళళ్తో గుచుచ్తూ, తలని ఎదకేసి కొటట్ సాగింది. కొండంత బలంగా అండగా నిలబడి, ఆ ఘాతాలిన్ భరించాడు.. కదలకుండా! 

   సునిన్తంగా, హతుత్కుని, తల నిమురుతూ ఓదారాచ్డు. 

   “వేణీ! నీకు నే లేనా? మనకీ, ఆ గంగమమ్ తలిల్కీ ఎపప్టాలున్ంచో ఉనన్ బంధవే కదే ఇదీ! ఆవిడ గారికి ఆకలేసినపుప్డు తనలోకి 

లాకోక్డం మామూలే కద. ఊరుకోవే! నా బంగారు తలిల్ కదూ!” మృదువుగా చెవిలో చెపూత్, కొదిద్గా నీడునన్ తుపప్ల దగగ్రికి తీసుకెళిళ్, కూరోచ్ 
పెటాట్డు. 

   “ఏం బంధం సాంబా? ఎనాన్ళీళ్ చివికి బతుకులు? గటిట్ రోడుల్, ఊరికి దగగ్రోల్ మంచి నీళూళ్.. ఆసప్తీర్, ఇయయ్నీన్ కలలేనా? ఇటాట్ 
ఎంతమందిని పొటట్నెటుట్కోవాల?” వణుకుతూ, వెకుక్తూ.. గొణుగుతూ కళుళ్ మూసుకుని ఒరిగి పోయింది. సరిగాగ్ గంట కిర్తం, ఉరక లేసూత్, 
పర్పంచంలోని ఆనందమంతా తనదే అనన్టుల్ ఆటలాడిన కృషణ్వేణి. 

   “ఏవైందిరా? పడవ ఎందుకటాట్ ఒరిగిపోయింది? అదీ నడి మదిద్న..” దూరంగా టార్కట్రల్ శబద్ం వినిపిసుత్ంటే.. కళళ్కి అరచెయయ్డుడ్ 
పెటుట్కుని చూసూత్ అడిగింది అపుప్డే అకక్డికొచిచ్న వెంకమమ్. 

PPP 
   “ఎపప్టాల్నే తెలాల్రీ తెలాల్రకండానే తయారై పోయేరు ఊరోళళ్ంతా. అతత్, మామ.. సరుకులు తెచుచ్కోడానికి, బావ ‘వల’ రిపేరుకి..” 

   “సరేల్రా.. అది మామూలే గద..” నిసాత్ర్ణగా అంది వెంకమమ్.. అసలు సంగతి చెపప్కుండా నానుప్డు. విసుగనిపించింది. తలిల్ 
హృదయమైనా, కొడుకు మీద అవధులేల్ని పేర్మ ఉండీ.. వాడికాక్వలసింది చెపప్కుండానే తెలుసుకో గలిగినదైనా, ఆమెకి ఆ సమయంలో 

అరధ్ంకానిది.. సాంబడు కూడా అదే సిథ్తిలో ఉనాన్డనీ.. మనసు, శరీరం కూడా మొదుద్ బారిపోయి మెదడు చెపిప్న మాట వినటేల్దని. 

   “అరజ్ంట గా వెళొళ్చేచ్యాలి.. ఇపుప్డు మంచి సీజన కూడా చేపలేటకి. నినన్ మొనన్ డబుబ్లు బాగనే మిగిలాయిలే. తిండి గింజలూ 

అవీ కావాలనీ..” ఏదో లోకంలో ఉనన్టుల్.. శూనయ్ంలోకి చూసుత్నన్టుల్ చూసూత్.. కలగా పులగంగా మాటాల్డుతునాన్డు సాంబడు. 

   “సాంబా! ఏమయిందిరా?” వెంకమమ్కి అపుప్డు తటిట్ంది. తిండీ తిపప్లూ లేకుండా తిరుగుతునాన్డని. గాల్సునిండా మజిజ్గ పోసి, 

పకక్న కూరుచ్ని తాగించింది. వాడి మొహంలో అలసట.. కళళ్లోల్ ఆపుకుంటునన్ నీళుళ్ చూసుత్ంటే కడుపులో పేగులు కదిలి పోయాయి 

వెంకమమ్కి. కళళ్ లోంచి నీళుళ్ ధారలా కారిపోతునాన్యి. 

   “అమామ్! నేను వదద్ంటానే ఉనాన్నే. ఎవువ్రూ ఇనిపించుకోలా.” 

   తనకంటే అడుగునన్రెతుత్నన్ కొడుకుని పసిపిలల్డిలా ఒళోళ్కి చేర దీసి అదుముకుంది. కొంచెం సేపటికి తేరుకునాన్డు సాంబడు. 

   “ఇరవై ఐదు మందికి మించి మోటర పడవలో ఎకక్కూడదే.. యాభై మందెకాక్రు. అంత మటుకూ నెమమ్దిగా పారుతానే ఉంది 

కిటట్మమ్. ఉనన్టుట్ండి యెనకమాలే గాలి లేచిందట. పడవ ఊగిసలాడి కదిలి పోయిందటేన్! రెండో టిర్పుప్కి వైటింగు చేసుత్నాన్ళుళ్ చెపాప్రు. 

బాలంసింగు దెబబ్తిందంట. ఒకక్ సారి అందరూ ఒకేపుకి ఒరిగేసరికి.. తలకిందులైపోయింది. ఇంకంతే.. అంతా ఆగవాగం. అపుప్డే నేనొచాచ్. 
కిటట్మమ్ ఉరకలేసుకుంటా వచేచ్సింది. కళళ్ముందే.. దూరమైపోయారే..” సాంబడు వెకుక్తూనే చెపాప్డు. 

   “అంతమందెకుక్తే ఏమవుదిద్ మరి. మనోళళ్కి ఎపప్టికి బుధొధ్సుత్ందో!” పకక్నునన్ వాళెళ్వరో బొంగురు గొంతుతో అనాన్రు. 
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     పేర్ముడి-  మంథాభానుమతి

   “ఏం జేతాత్రార్ మరి.. పడవావ్డు బేరానొన్దులుకుంటే ఎటాట్గని ఏడుతాత్డు. ఇపుప్డాడే ఇంతమంది నేడిపితత్నాన్డు.” వెంకమమ్ చుటూట్ 
చూసింది. “ఏడాడు? ఆడు కూడ పొయాయ్డా? గజీతగాడు కద..” 

   “నలుగురిన్ ఒడుడ్కు చేరదీశాడు. ఆడిన్ పడవే లాకెక్లిల్పోయింది అంగీ దాని మేకిక్ తగిలి.” ఇంకోడి గరగర గొంతు పలికింది. 

   అకక్డకక్డా ఉనన్ ముళళ్ పొదల అంతంత మాతర్ం నీడలోల్ ఇరుకుక్ని గొంతుకూక్రుచ్నాన్రు అందరూ. వేసుకునన్ హవాయి చెపుప్లు 

నేల మీదునన్ వేడి నుంచి రకిష్సుత్నాన్యి. 

   ఎవరికీ ఏడవడానికూక్డా ఓపిక లేదు. సత్బుద్గా అయిపోయారు. 

   అకక్డకక్డా పిలల్ల ఏడుపులు సనన్గా వినిపిసుత్నాన్యి. వాళళ్కి పాలు పటిట్ంచి, ఉనన్దేదో తినిపించీ ఊరుకోబెటాట్రు ఊరి ఆడవాళుళ్. 
మూడు నాలుగేళళ్ పిలల్లు అకక్డే పొదల చాటున దాగుడు మూతలాడుకుంటునాన్రు. మొతత్ం పది మందునాన్రు. 

   అంతలో.. ఒక టార్కట్ర మీద, రెండు జీపుల నిండా జనం వచిచ్ అకక్డ ఆగారు. సరప్ంచ ఒక టార్కట్రు, రెండు జీపులు అకక్డికి 

చేరేశాడు అంతకు ముందెపుప్డో. డైరవరుల్ మాతర్ం అతనొచిచ్నపుప్డే వసాత్రు. 

   సరప్ంచ కరుణాకర, జీపు లోంచి దూకగానే జనాలంతా చుటుట్ ముటేట్సి.. ఒకే సారి మాటాల్డడ్ం మొదలెటాట్రు. 

   “అందరూ ఊళోళ్ కెళిళ్ మాటాల్డుకుందాం రా! పదండి.” కరుణాకర తనకి దగగ్రగా వచిచ్న ఇదద్రు ముగుగ్రి భుజాల మీద చేతులేసి 

అనాన్డు. 

   “మరి కొటుట్కుపోయిన వాళళ్ గురించి పటిట్ంచు కోరాండీ?” నిసస్హాయంగా చేతులెతేత్శాడు సరప్ంచ. 

   “అందరూ సరాసరి సముదర్ంలో కెళిల్ పోయారార్. మీకు తెలవదా? ఎకక్డని వెతికిసాత్ం. ఎపుప్డో ఎకక్డికో కొటుట్కొసాత్రు. అది 

కూడా..” ఆపేశాడు. అకక్డునన్ అందరికీ తెలుసు అతనేం చెపప్బోయాడో! 
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