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అ
ఈరోజే వచాచ్నేమో చాలా బడలికగా ఉంది. కోరి కోరి ఎంచుకునన్ ఇలుల్. వెచచ్గా, హాయిగా ఉంది. ఏవో
గొంతులు వినపడుతునాన్యి, విందామని చెవులు రికిక్ంచా.
"తోయంపు కురులతోడ తూగేటి శిరసు, చింతకాయల వంటి జడలఘముల తోడ"
అబబ్ ఎంత బాగుంది తన గొంతు. వంట చేసుకుంటూ పాడుకుంటోంది అమమ్. దగగ్రగా వెళిల్ ముదుద్ పెటాట్.
ఎడమచేతితో పేర్మగా నిమిరింది అమమ్.
తన గొంతు వినిపించిన పర్తీ సారీ నా మనసు నవువ్తోంది. పైకి చూసి నలల్నయయ్కోసారి థాంకస్ చెపాప్. 'అపుప్డే
సంబరం? పూలదారిలో ఉండే ముళుళ్… నువెవ్రగనివా?' అనన్టుల్ నరమ్గరభ్ంగా నవావ్డాయన.
"నేను వచాచ్క తినేసి మనం జాకస్న విలీల్ వెళాల్లి. బయో మెటిర్కస్ కదా"
ఖంగుమందా గొంతు… నానన్ వసేత్ ముందో అనౌనెస్మ్ంట ఉంటుందనన్మాట. అదీ విషయం.
"అలాగే…"
అమమ్ మళీల్ పాడితే బాగుణుణ్, నానన్ గొంతు వినపడగానే అమమ్ పాట ఆగిపోయింది.

అమమ్ గుండె వేగం

తెలుసోత్ంది. అపప్టిదాకా హాయిగా ఉనన్ అమమ్ దిగులుగా మారిపోయింది. అమమ్ మీద తలవాలాచ్ను. అమమ్ చెయియ్
పేర్మగా తగిలింది, 'పరేల్దు కనాన్!' అనన్టుల్.
కాసేస్పు కనన్యయ్తో దెబబ్లాడి, అలిసి నిదర్ పోయాను.
—---------------
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చాలా రోజులకి నాకు అరథ్మైందేమిటంటే - నానన్ ఆఫీస కి వెళిల్పోయాక అమమ్ హాయిగా నాతో మాటాల్డుతుంది,
పాటలు పాడుతుంది. చాగంటి వారి రామాయణం పెడుతుంది, సుందరకాండ వింటూ, 'అలల్రి నేరుచ్కోకూడదమామ్
బంగారూ!' అంటుంది…
ఇంటోల్ నాకు ముగుగ్రి మాటలు చాలా ఇషట్ం. అమమ్, పెదద్మమ్, అనన్యయ్. పెదద్మమ్ ఇకక్డుండదు కానీ రోజూ తన
మాటలు వింటునాన్గా. పెదద్మమ్ కూడా “చినన్తలిల్ కోసం అనన్ం తిను!” అని అమమ్కి చెబుతుంది రోజూ. అమమ్ దిగులుగా
ఉంది అని నాకు కరాఖండిగా తెలిసింది అపుప్డే.
ఓ రోజు రాతిర్ అనుకుంటా, నిదర్ మధయ్లో లేచా. నానన్ అరుపులతో ఉలికిక్పడి. అమమ్ ఏడుసోత్ంది. పిలాల్డు
లేసాత్డు నెమమ్దిగా మాటాల్డమని, ఆ వీడియోలు ఆపెయయ్మని నానన్ని అడుగుతోంది.. నానన్ అరుపులు ఎకుక్వయాయ్యి.
అమమ్ లేచి వెళిళ్ లాప టాప బయట పడేసి వచిచ్ంది. అమమ్ జుటుట్ పటుట్కుని బయటికి ఈడుచ్కు వెళాళ్డు నానన్. నాకు
ఏడుపు వచిచ్ంది. నా ఏడుపు ఎవరూ పటిట్ంచుకోవటేల్దని ఇంకా చాలా ఏడుపు వచిచ్ంది.
అమమ్ని గటిట్గా కరుచుకుని అలా ఉండిపోయా చాలాసేపు. గుండెచపుప్డు వినిపించేంత దగగ్ర ఉండటం వరమో
శాపమో తెలియలేదు. ఎనిన్ సారుల్ లవూయ్ చెపాప్నో ముదుద్లు పెటాట్నో లెకేక్ లేదు. అమమ్ మాతర్ం ఎడం చేతోత్ ననున్ పేర్మగా
నిమురుతూ అలా ఉండిపోయింది రాతర్ంతా.
మరునాడు ఉదయమే నానన్ ఆఫీస కి వెళుతూ అమమ్ అంతు చూసాత్నని హుకుం జారీ చేసాడు.
తరావ్త అమమ్ పెదద్మమ్ తో మాటాల్డుతుంటే తెలిసింది - డబుబ్ల కోసం వేధిసుత్నాన్డని, అమమ్ జీతం అతగాడి
ఎకౌంట లో పడాలిస్ందే అని పటుట్ పడుతునాన్డనీనూ.
బెంగగా అమమ్ని పటుట్కునాన్ను, వెనక నుంచి పాట వినిపిసోత్ంది
"జాలిగా జాబిలమమ్ రేయి రేయంతా రెపప్ వేయనే లేదు ఎందుచేత?"
అమమ్ గొంతు లాగే కమమ్గా ఉందా గొంతు.
నాకు చాలా కోపం వచేచ్సింది, అమమ్ నా పాదాలని సుతారంగా పటుట్కుని - 'నా జాబిలమమ్ నాతోనే ఉందిగా
నాకేం బెంగ చినన్తలీల్, బోలెడంత వెనెన్ల కదా.. హాయిగా బజోజ్' అంది.
బెంగగానే అమమ్ని కరుచుకుని కళుల్ మూసుకునాన్ను.
నానన్ అమమ్ని తిటిట్న పర్తిసారీ నాకు కోపం రావడం, అమమ్ ఊరుకోబెటట్డం, అనన్యయ్ కూడా భయపడటం,
అమమ్ రెండు చేతులతోనూ మమమ్లిన్దద్రినీ దగగ్రికి తీసుకోవడం, నేను ఆ నలల్నయయ్తో గొడవేసుకోవడం
అలవాటయిపోయింది.
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ఓ రోజు పొదుద్నేన్ అమమ్ చెపిప్ంది అనన్యయ్ని సూక్ల పంపిసూత్, “ఇవాళ ఇంటరూవ్య్ కి వెళుత్నాన్ను నానాన్,
తొందరోల్నే జాబ లో జాయిన అవుతాను, అపుప్డు అంతా బాగుంటుందిరా…”
వినగానే ఎగిరి గంతేసాను…
“అమామ్.. నేనూ వసాత్ను. ననున్ తీసుకెళళ్వా….” అంటూ అమమ్ ఎడమ చేతోత్ పేర్మగా నిమిరి
“అలల్రి చేయకూడదు బంగారు, జాబ వసేత్ అమమ్కి బాగుంటుంది ” అంది.
“అలాగే అమామ్, అసస్లుఅలల్రి చెయయ్ను”
నా మాట అమమ్ విందో లేదో తెలియదు. తవ్ర తవ్రగా రెడీ అయియ్, ‘ఆపదామప హరాత్రం ….” చదువుకుంటుంటే
నేను నలల్నయయ్ వైపు చూసి, 'వింటునాన్వా?' అనాన్ను. నవావ్డాయన.
ఆ రోజంతా అమమ్ని అలల్రి పెటట్కుండా ఉండాలని బుదిధ్గా ఉనాన్ను. సాయంతర్ం ఇంటికి వచాచ్క నానన్ ఎదురు
వచాచ్డు.
“ఎలా అయియ్ందేం ఇంటరూయ్వ్?” గదిద్ంచాడు.
“బాగా జరిగింది. ఆఫర ఇచాచ్రు, రెండు వారాలోల్ చేరమనాన్రు”
“ఎవరేం దేశీయా… తెలల్వాడా?”
“అమెరికన…”
“బాగునాన్డా?”
“ఆహా!”
“కిలకిలమంటూ నవువ్తూ వగలొలకబోసి ఉంటావ, అందుకే ఆఫర ఇచాచ్డు…”
అమమ్ గుండె వేగం పెరగడం తెలుసూత్నే ఉంది.
నానన్ మాటలు అరథ్ం కావటేల్దు కానీ అమమ్ని బాధ పెడుతునాన్డని మాతర్ం అరథ్ం అయింది.
“పెదద్వాడు, ఆఫిర్కన అమెరికన. చాలా చకక్గా మాటాల్డాడు. సంసాక్రవంతంగా…” అమమ్ తవ్రతవ్రగా అకక్డి
నుంచి వెళిళ్పోయింది.
రెండు వారాలోల్ అమమ్ ఉదోయ్గంలో చేరడం, అమమ్ మొదటి జీతం రాగానే నానన్ తన ఉదోయ్గం పోయిందని
చెపప్డం, నానన్కి పారాథైరాయిడ అనీ, కాలిష్యం రకత్ంలో చాలా ఎకుక్వైందనీ, ఆరోగయ్ం చూసుకోకపోతే పార్ణానికే
పర్మాదమని డాకట్రల్నాన్రనీ ఇక బయటికి వెళేళ్ది లేదని నానన్ పూరిత్గా

ఇంటోల్నే ఉండటం - ఇవనీన్ తవ్రతవ్రగా

జరిగిపోయాయి.
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ఆపై నానన్ దాషీట్కానికి అంతూ పొంతూ లేకుండా పోయింది. అమమ్ని రోజూ ఏదో కారణంతో తిటట్డం, కొటట్డం
తెలుసూత్నే ఉంది. నేను ఏడిచ్న పర్తీసారీ నలల్నయయ్ మాతర్ం నవువ్తూ నాకు ధైరయ్ం చెబుతూనే ఉనాన్డు.
—----------ఒక రోజు గటిట్గా అనాన్ను
“నేను అమమ్ని రకిష్ంచాలి”
“సరే, అలాగే”
“నువువ్ నానన్ని శికిష్ంచాలి”
“అలాగేనమామ్” సనన్టి నవువ్ ..
నేను నలల్నయయ్ తో మాటాల్డుతూ ఉండగా అమమ్ గొంతు వినిపించింది
“అమామ్, నొపిప్!”
నానన్ చేతి దెబబ్తో ముందుకి తూలి పడడ్ అమమ్ ఇక లేవలేకపోయింది. గటిట్గా అమమ్ని కరుచుకునాన్ను నేను.
అమమ్ని హాసిప్టల కి తీసుకెళళ్టం, ఆపరేషన థియేటర లోకి తీసుకెళల్టం వరకూ నానన్ పర్కక్నే ఉనాన్డు, డాకట్ర
తో చెపాప్ను, “నానన్ అమమ్ని కొటాట్డు, అమమ్ పడిపోయింది!”
ఆ హడావిడిలో డాకట్ర నా మాట వినాన్డో లేదో, అమమ్ మాతర్ం ఎడం చేతోత్ ననున్ పటుట్కుని
“నా పాప!” అని పలవరిసోత్ంది.
“నీ పాపకేం కాదమామ్, మీకు ఎలా ఉంది?”
“పెదాద్డు ఎకక్డ, పాపాయి పాపాయి…"
పలవరింతలోల్ ఉండగానే అమమ్కి మతుత్ ఆవరించింది.
—-------------చలల్టి గాలి, ఒకక్ సారిగా చలి వేసింది. చుటూట్ చూసాను. అమమ్ కనిపించలేదు. చీకటి గది మధయ్లో నీలి రంగు
కాంతి. వీపుమీద ఎవరిదో చెయియ్ గటిట్గా తగిలింది. కెవువ్మని అరిచాను. అమమ్ వచిచ్ హతుత్కుంటుంది అని ఆశ.
“నాకివవ్ండి!”
నానన్ గొంతు. భయమేసింది. ఇంకా గటిట్గా ఏడాచ్ను. అమేమ్దీ? ఇందాకటి దాకా వినన్ ఆ గొంతెకక్డా వినపడదే?
నానన్ ననున్ పటుట్కుని ఉండగా నలల్నయయ్ గొంతు వినిపించింది.
“మామ ఈజ అవేక” అని.
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అంతలో నానన్ చేతిలోనుంచి నేను జారిపోతునాన్ను. నలల్నయయ్ పరుగున వచిచ్ ననున్ పటుట్కునాన్డు. “సెట్ర్చర..
అపిప్యరస్ లైక సోట్ర్క”
ఇంకో నలుగురు వచిచ్ నానన్ని తీసుకుని వెళిళ్పోయారు.
ననున్ అమమ్ గుండెలమీదకి అందించిందా గొంతు. నలల్నయయ్ గొంతు తెలుసును కనుక గురుత్ పటాట్ను కానీ రూపు
మాతర్ం గురుత్ పటేట్లా లేదు. వేణువు నెమలిపింఛం లేవు. నీలి రంగు దుసుత్లు వేసుకుని కళళ్జోడు పెటుట్కుని
ఉనాన్డాయన.
అమమ్ సప్రశ్తో ఒకక్సారి తన వైపు చూసాను.
“అబబ్ అమమ్ ఎంత బాగుందో…”
అమమ్ దగగ్రికి వచిచ్ నుదుటిపై ముదుద్ పెటిట్ అందంగా నవివ్ంది.
ఎపప్టినుంచో ఎదురుచూసిన ఆ క్షణం, అమమ్ చేతులోల్ వెచచ్గా ఒదిగిన ఆ క్షణం సుందరంగా అనిపించింది.
“థాంకూయ్ డాకట్ర, ఫౌండ మై జాయ ఎగైన” అంది అమమ్, అపుప్డే పుటిట్న ననున్ మురిపెంగా చూసూత్..
“గాడ బెల్స యూ!” అంటూ కదిలాడు నలల్నయయ్.
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