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నా రచనలని అభిమానించే పాఠకుల కోసం నాలుగు మాటలు
“నా

రచనలని

అభిమానించే

పాఠకుల

కోసం”

వ్రాస్తునాానంటే.. మిగతావారంతా దీనిని ఒకసార చదివి,

అని

ప్రత్యేకంగా

ఎందుకు

బాగుందనుకునో బాలేదనుకునో

ప్రకకన పెట్టినా.. నా రచనలని అభిమానించే వాళ్ళకి మాత్రం కొనిా ప్రశ్ాలు తలెత్తుతాయనీ, అవి
ననుా అడగాలని అనుకుంటారనీ అనిపిస్ుండడం వలన.
ఆ సమాధానాలేవో నేను

మందే చెప్పేసి వాళ్ళ అభిమానానిా ఇంకొంచెం

దోచుకుందామనా ఆశ్ వలన.
అసలిది ఎప్పేడు వ్రాశారు? ఎందుకు వ్రాశారు? ఇనాాళ్ళళ ఊరుకుని ఇప్పడందుకు
ప్రచురంచారు? మీరు కుుపుంగా వ్రాసాురని తెలుస్త కానీ ఇందులో అది ఇంకొంచెం అతి
అయినట్లు లేదూ! - ఇలంట్ట ప్రశ్ాలు వసాుయని అనిపించి ఈ నాలుగు మాటలూ వ్రాస్తునాాను.
1999 లో “ఆంధ్రప్రభ దిన పత్రిక” వారు ఉమమడి కుట్లంబాలని సమరిస్ు, కొనిా
వారాల పాట్ల ఏదైనా వ్రాయాలని అడిగినప్పడు.. వారం వారం వ్రాసి యిచిిన నవల యిది.
కేవలం ఉమమడి కుట్లంబాలలో వండే మంచి చెడులని విశ్లుషంచడమే ఉదేేశ్ేంగా పదమూడు
వారాల పాట్ల సాగిన శీరిక యిది.
ఇప్పడు ఈ రచనని ఒకసార చదివిత్య, పత్రికవారు అడిగిత్యనే వ్రాసినా.. అడిగిన
విషయంపైనే వ్రాసినా... కొంత ప్రత్యేకంగానే వ్రాశాననీ, ఈనాట్ట పాఠకులు చదివి ఆనందించగల
విషయాలు కొనిా ఈ రచనలో ఉనాాయనీ అనిపించింది.
అందుకే ఇనాాళ్ళ తరాాత దీనిని ఇ-బుక్ గా తెస్తునాాను.
***
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1
“మధాేహ్ాం అమమ ఫోన్ చేసింది.” ఆఫీస్త నుంచి వచిి, సాానం చేసి
సోఫాలో రలకసవతూ చెపాేడు మాధవ్.
చదువత్తనా ప్పపర్లు నుంచి తలెతిు చూసింది వసంత. “ఎందుకు!” అంది పెదే
ఆసకిు ధానించని సారంతో.
“నినుా వచిి ఒక నెల ర్లజులు అకకడ వండమంది.”
“ననాా!” అంది వసంత అరిం కానట్లు.
“ఊ. గీత వస్తుందిట డలివరీకోసం. సహాయానికి రమమంటంది.”
“ఏం చెపాేరు మర!”
“నినుా అడిగి చెపాుననాాను.”
సంభాషణ అకకడితో ఆగింది. వసంత ప్పపర్ మడిచి టీపాయ్ మీద పెట్టి
వంటగదిలోకి నడిచింది. మాధవ్ ట్ట.వి. లో లీనమయాేడు.
వంట చేస్తునాంత సేపూ ఆలోచిస్ునే వంది వసంత. “ఎల! ఇదో కొతు
సమసే వచిిపడిందే!” అనిపించింది.
ఒకర్లజో రండ్రోజులో చుటించూప్పగా అతుగారంట్టకి వెళ్ళడానికీ, సరదాగా
గడపడానికీ అభేంతరం లేదామెకి.
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కానీ నెలర్లజులు! నెలర్లజులు ఇల్లుదిలి పెట్టి అకకడ వండటమంటే ఎంత
కషిం! నెల అంట్లనాారు కానీ తీరా వెళ్ళళక అది ఏ మూడు నెలలో కావచుి. ప్పరుడు
బహుశా యింకో పదిహేను ర్లజులోు వస్తుంది. అవసరమంతా ఆ తరాాత్య కదా!
అయినా

తను

వెళ్ళళ

మాత్రం

ఏం

సహాయం

చేయగలుగుత్తంది?

తొమిమదయ్యేసరకి తనూ ఆఫీస్తకి వెళ్ళళలి. మళ్ళళ సాయంత్రం ఆరూ ఆరునార కానిదే
ఇలుు చేరలేదు. అప్పేడంతా ఆవిడ చేస్తకోవలసిందే కదా!
ఆలోచనలతోనే వంట మగించి యివతలికి వచిింది వసంత. గోడమీది
గడియారం ఎనిమిదినార చూపిసోుంది.
మాధవ్ యింకా ట్ట.వి. చూస్ునే వనాాడు. ఉదయ్ కూడా వచిి తండ్రి పకకన
చేరడం గమనించి “ఏరా! హం వర్క అయిేందా! లేదా!” అంది వసంత.
“చేసేశాను మమీమ” అనాాడు వాడు ట్ట.వి. మీద నుంచి కళ్ళళ తిపేకుండానే.
“అనాం పెడతాను రా మర.”
“ఉండు. ఇది అయిపోయాక తింటాను.”
తండ్రీ కొడుకులిదేరూ అంత దీక్షగా చూస్తునాదేమిటా అని ట్ట.వి. వైప్ప దృషి
సారంచింది.
ఏదో ఇంగీుషు గోల. కేకలు.. బొబబలు.. రయిే రయిేన కారుు రావటాలు ...
పెదే పెదే బిలిడంగులు ప్పకమేడలు కూలిపోవటాలు... యిదేరూ పరమ ఉతకంఠగా
చూస్తునాారు
ప్పపర్ తీస్తకుని బెడ్ రూం లోకి నడిచింది వసంత. మంచం మీద కూరుిందో
లేదో ఆవలింతలు మొదలయాేయి. తారగా అనాం తినేసి తారగా పడుకుందామంటే
ఏర్లజూ కుదరదు.
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ట్ట.వి. వంటే చాలు వాళ్ళకసలు ఒక పటాిన అనాం తిందామనా ధాేసే రాదు.
ఎప్పడో విపరీతంగా ఆకలి వేసినప్పడో .. విపరీతంగా నిద్ర వచిినప్పడో ‘అనాం
పెడాువా!’ అని కేక పెడాురు.
తీరా వెళ్ళళ అనాం పెడిత్య అది తింటూనాంత సేపూ కూడా ట్ట.వి. గోలే. కనీసం
ఒక కనుా ట్ట.వి. మీద, ఒక కనుా అనాం మీద పెట్టినా బాగానే వంట్లంది. కానీ అల
కూడా చేయరు. రండు కళ్ళళ ట్ట.వి. మీదే.
అనాం పెటిడం అనేది ఒక పెదే చిరాకు కారేక్రమం అయిపోత్తంది.
ఇవనీా అయి పడుకునేసరకి ఏ ర్లజూ పదకొండు పదకొండునార.
అతుగారంటు ఉనా ర్లజులోు కూడా యింత ఆలసేం అయ్యేది కాదు.
అకకడ అతుగారు, మామగారు, అపేట్టకి యింకా పెళ్ళళకాని ఆడపడుచు,
యిదేరు మరుదులు .. యింతమంది ఉనాా పదయ్యేసరకి పడుకునేవారు తామిదేరూ.
‘పెళ్ళళన కొతు కదా మరప్పడు!’ అనుకుంటే వసంత పెదవలు చిరునవాతో
విచుికునాాయి. ‘ఒక పిలుడు ప్పటేిసరకి ఈయనకి పెళ్ళళం మీద ధాేస కనాా ట్ట.వి.
మీద ధాేస ఎకుకవయిపోయింది’ అనిపించింది.
కానీ అసలు కారణం అది కూడా కాదు. అకకడ వనాప్పడు మాధవ్ కి ట్ట.వి.
చూసే అవకాశ్ం దొరకేది కాదు. మరుదులు యిదేరూ అరిరాత్రి దాటే వరకూ వాళ్ళకి
యిషిమైన చానల్సస ఏవో తిప్పేకుంటూ కూరుినేవారు.
మిగతా విషయాలు ఎల ఉనాా ట్ట.వి. విషయంలో మాత్రం మాధవ్ మాట
నెగ్గేది కాదు.
“ఇప్పడు ఆయన యిషిం. రాత్రి తెలువారూు చూసినా అడిగ్గవాళ్ళళ లేరు”
అనుకుంది వసంత నిటూిరుస్ు.
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ఇంకెవర యిష్టియిష్టిలతోనూ కోరకలతోనూ సంబధం లేదికకడ. వసంత
అసలు సాధారణంగా ట్ట.వి. చూడదు. ఎప్పేడో ఒకసార ఏదో ఒక ప్రోగ్రం మీద
ఇంట్రస్టి చూపిస్తుంది. కానీ దానిా కూడా చూడనివాడు మాధవ్.
రండు ర్లజుల క్రితం జరగిన సంఘటన గుర్తుచిింది వసంతకి.
ఎనిమిది గంటలప్పడు మాధవ్ ఏదో ప్రోగ్రం చూస్తుంటే “ఏవండీ! ఒకకసార
రమోట్ యివారా!” అంది వసంత వెళ్ళళ.
“దేనికి!”
“మా కొలీగ్ కనిపిస్తుందటండీ. ఎలక్షన్స గురంచీ, రాజకీయాల గురంచీ వాళ్ళ
కాలనీ వాళ్ళని ఇంటరూాూ చేశారట, ఆ అమామయి కూడా మాటాుడిందట. అది
చూదాేమని.”
“ఏ చానల్స లో?”
“ఏదో చెపిేందండీ. జెమినీనో, సిటీ కేబులో. చూసాునుండండి. ఇట్టవాండి
ఒకసార దానిా.” రమోట్ కోసం చేయి చాప్పతూ అడిగింది.
ఆమెకి అందకుండా చేయి వెనకిక లకుకని తనే ఆ రండు చానలూస మారాిడు
మాధవ్. అకకడేవో అడారళిజ్ మెంట్స వస్తునాాయి.
“ఎకకడ! ఇకకడేం రావటేుదుగా!” అంటూ మళ్ళళ తనకు కావలసిన చానల్స
తిప్పేకుని చూడటంలో మనిగిపోయాడు.
మళ్ళళ అతనే పెడతాడేమోనని ఒక రండు నిమిష్టలు చూసింది వసంత. ఉహు.
అసల ధాేసే లేదు.
“ఏవండీ! చానల్స మారిండీ. అడారళిజ్ మెంట్స అయిపోయి వంటాయి.”
అంది.
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“మారుసాునుండు” అనాాడు కానీ ఆ ప్రయతామేమీ చేయలేదతను.
“ఏవండీ” అంది మర్ల రండు నిమిష్టలకు అసహ్నంగా.
“ఊ.” అతను చేయి మందుకు సాచాడు చానల్స మారిబోత్తనా భంగిమలో.
అంత్య. బటన్ మాత్రం ప్రెస్ట చేయలేదు.
వసంతకి ఒళ్ళళ మండిపోయింది. జనమకో శివరాత్రి అనాట్లు సంవతసరంలో
ఒకకర్లజు ఒకక పది నిమిష్టలు తనకాకవలసిన చానల్స పెట్లికోలేదా తను ఈ
యింటు! అనిపించింది.
మాధవ్ మీద పడి రమోట్ లకోకవాలనుకుంది కానీ మళ్ళళ “ఛీ. ఈ ప్రోగ్రం
చూడకపోత్య చచిిపోతానా!” అనిపించింది. విస్తరుగా అకకడి నుంచి వెళ్ళళపోయింది.
అరగంట తరాాత మాధవ్ చాల మామూలుగా వచిి “వసంతా! అనాం
పెడతావా!” అని అడిగాడు.
అదంతా గుర్తుచిి వసంత మనస్త మళ్ళళ చిరాకుగా మారంది.
“వెధవ ట్ట.వి. ఒక పది నిమిష్టలు తీరగాే మాటాుడుకోవడానికి కూడా
అవకాశ్ం లేదు.” విస్తకుకంటూ యివతలికి వచిి “ఏవండీ! అనాానికి వస్తునాారా
లేదా!” అని ఒక కేక పెట్టింది.
పరసిితి విషమించిందని అరిమయింది మాధవ్ కీ, ఉదయ్ కీ.
“పెట్లి” అనాారు సోఫాలో నుంచి యిదేరూ ఒకేసార లేస్ు.
భోజనం చేసి ఉదయ్ మళ్ళళ ట్ట.వి. దగేరకి నడుస్తుంటే “ఇక చాలు. పడుకో.”
అంది వసంత కఠినంగా.
ఆ సారంలోని తీవ్రత అరిమయి మాధవ్ కూడా మాటాుడకుండా బెడ్ రూం
లోకి నడిచాడు.
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End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/kbook.php?id=1665
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