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గా దేవుడు మీరే. . . మళ్ళా!!
కొకొొరొకో. . . ముసుగుతనిి ముడుసుకోని ండుకుని నాని సెవులలల నూటొకొ రాగం
ఇనిపితతంది. కోడి పంజు కూతలకు గోడ మీద బలల కీసు గళంతోని తాళం ఏతతంది. అంట్లంట
నండి బోళళ సపుడు, బోళళ మీద ఘల్లల ఘల్లలమని అమమ సేతికుని గాజుల దరువు, సలకాలప
సనిప గాలకి కిర్రు కిర్రున ఊగే కిట్కీ సపుడు అన్ని కలెగలసి నానికి సుప్రభాతం లెకొ
ఇనవడతంది. లేత్తత ఎకొడ గీ సంగీతం ఆగుద్దదనని నాని ఇంకా ముడుసుకును సెవుల్ల రికాొయంచి.
మలల కోడిపంజు ఊకుంటదా?, తలాపకచిి కూసింది,సెవుల్ల కోరికింది, అయనా సుత నాని
లెవఴలే.
నడుం మీదెకిొ డాన్స్ జేసింది. గపుడు నానికి సెకొలగులయ నవఴచిింది, సెంగున లేసి
దానిి దొరకవట్టండు. సాన సేట్ించి దుుటలకి సొర్రడానికి సందు దొరకొ తలలడిలలన ఎండపొడ
సర్రున అచిి నాని సెం మీద సురుకుొన మెరిసింది. ఈకలి నిమురుకుంట సవరిత్తంటే నాని
అరసేతులకు మెతతగా యెచిగా తగిలియ. కాళళ గోరుల కొచఛగా తొడల మీద గుచుితనియ.
కోడిపంజున సంకలవెట్టకోని మెలలగా లేసిండు, కడుపబ్బి నెకొరు గుండి తపకుొన
తెగిపోయేటట్టంది, కని ముందుగాలా కోడిపంజు కడుప నిండినంకనే నాని కడుప నిండుకోవాలే.
మంచం మీనించి లేసి మూడడుగులేసి కుడిసేయ సాపిండు, ఇసుర్రౌతు మీద వెట్టన జొనిల బసత
తలగింది. పిడికెడు జొనిల్ల తీసి గచుిమీదేసి పంజునిడిసిండు. ఆనించి రండడుగులేత్తత ఇంటెనొ
గడు, రండు మెటల గదెద దిగిత్త ఆకిల, ఐదడుగుల ఆకిల దాట్త్త పంట, నాని రండడుగుల్ల పంట
లోలకి వోయ నెకొరు గుండిపిుండు, ఆనకటట గేట్ల తెరిసినట్ట బొయిమని సొద, కింద
వరకాొయదం అలలలాలడుతుని సపుడు, పండ బుడిదిలవని పిలల కొ తడిసింద్ద ఎమో మ్యివవని
లేసి పయి ఇరిసింది. నెకొరు గుండి వెట్టకుంట కుడి కాల్లతోని మెలలగా అట్ ఇట్ తడిమిత్త సిని
బండ తలగింది, ఎడవచేయతో తీసి రైయిన పిలల మీదికి ఇసిరిండు, దానికి తగిలనటేట ఉంది, కాివ
కాివ మని ర్రుకుంట తడికె సందుల కెళ్ళళ అవతలకురికింది. నాని మొకంల యజయ గరఴం.
మ్యివ మ్యివమనే అరుపల్ల నానికి సావు సపులల లెకొ ఇనవడతయ. గీదినికి కారణవంద్ద
కనకోొవాలింటే రకుతం కాల్లవల్ల గట్ట పారిన ఫ్లలషబ్యికలకి పోవాలే. గీ కోడిపంజు ఉంది గదా,
దీని తలల ది గుడుల పొదిగి దికి ది పిలలలి జేసింది. బుచిి బుచిి పిలలల్ల, అర సేతుల పోసుకుని
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నూకలి సిని సిని ముకుొలోత పొడుసుకోని తింటా ఉంటే నానికి గమమతిగా అనిపించేది. గీ కోడి
పిలలలోతనే దినాం పొదుదగూకేది నానికి. గా టైమలేి పిలలకి సుతా పాల్ల పోసి పంచుతుండే. కని పిలల
పాల్ల తాకుొంటనే రకుతం రుసి మరిగింది. నవరాత్రులకు రోజుకో కోడిపిలల సొపున ండుగ
జేసుకుంది, దస్రనాడు తలలనే మింగింది. నానికి ఏమంద్ద సమజయేటాలలకు లంకు లట్కుొమని
కొ పిలల మిగిలంది. పిలలని పిలల లెకొనే దొరకవట్ట ందిరి గుంజగగట్ట సింత బరిగెలోత సితతం
కొట్టండు, పిలలని సంపత్త పాంరో అని అమమ మొతుతకోని ఆకుంటే గానాడు నిఖారు్గ
సంపటోడే. గుట్ించి మ్యివ మ్యివ మనే అరుపకు నాని సెవులకు మధి చిి గడిు, ఎండిన
గడిు అసల్లకి గడేు లేకునాి గూడా భగుగమంటంది. నాని ఆకిటలకచిి ఎడుమకు తిరిగి ఆరడుగులేసి
మలాల కుడికి తిరిగి నాల్లగడుగులేసిండు. ఇంట్ ముంగట ఆకిటేలసిన ముగుగ పిండి అరి కాళళకు పొడి
పొడిగా అంట్ంది. ఇంకో రండడుగులేసి అరుగు మీద పొదదట్ ఎండ పొడకు యెచిగా గూసునిడు.
“నాని లేసినవరా? ఎడునివ” ఇంటల నంచి అమమ. “ండుల తొముకో పో. . . తానం జేతుతవు
ఉడుకు న్నళ్ళళ వెట్టన” అనకుంట అమమ ఇంట్ ముంగట్కచిింది. కాళళ టట గొల్లసుల సపుడు
కొొకొ గదెద దిగుగంట ఆకిటల నంచి దడుగుల దూరంల ఆగినయ.
బళ బళ ఖాళీ బొకెొన సపుడు, గిర గిర
గిరుక సపుడు, దభెళ్ళళన న్నళళల మునిగిన
బొకెొన సపుడు, మలాల బరువుతోని కిర్రు కిర్రున
గిరుక సపుడు. . . న్నలేేదేటపుడు నానికి గీ
సపుల్లల

భలే అనిపితతయ.

“అమమ

నేన

కొదిదగాగినంక తానం జేతతనే, సల వెడతంది” అని
గావురానికి వోయండు. “సుకుొరారం గాదురా,
తాలారా

తానం

జేసి

దేవుడికి

దణణం

పట్టకుంటనేనాయే అనిం దొరుకేది. . . లేలే” సేది న్నళ్ళళ భళ్ళళన
గోళంల వోసింది. నాని అరుగు మీంచి లేసి గోళం దగగరికి నడిసిండు.
“మెలలగ రా… జారి వడతవ” అమమ ఇంకో బొకెొన సేదింది. నాని సెంబు
కోసం ఎతుకుతండు. “కుడి సెయి దికుొంది” బొకెొన మలాల బ్యయలేసింది. సెంబందుకోని నాని
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గోళంల న్నళ్ళళ ముంచిండు. ఎడమసేయ దికుొ తిరిగి సకొగా ఐదడుగులేసిండు. లేత ఆకుల్ల సేతికి
తగిలియ, సెంబెడ్నిళ్ళళ సెట్ట మొదటల కుమమరించిండు. ఆకులి సుతారంగా నిమిరిత్త, సనిని
ఈనెల్ల సేతికి తగుల్లతనియ. కట్, రండు, మూడు అని గీమజ్జే అమమ దగగర నేరు్కుని అంకెల
గానెంతో దాని ఆకుల లెకొ త్తలిండు. “అమమ గిదీనికి ఇంకో ఆకు పట్టందే… నిని ఎనిమిదే
ఉండే, ఇయ్యిల ఏడునియ” ఎనిమిదిల ఏడుల పదదదేద్ద మరి్పోయ సంబురంగా చెపిుండు. “న్న
సంబురం సలలగుండా… జలదరా తానం జ్జదుదవు” ఉడుకు న్నళ్ళళ తెదాదమని అంట్టలకు వొయంది.
నాని బ్యయకాడికచిి, దాని గోడ వట్టకొని లోలకి తొంగి, మొకం బ్యయల వెట్టండు, లోల్లించి
సెవులకు యెచిని గాల తగిలంది. “కూ…” అని కూసిండు, బ్యయ గూడ “కూ…” అని కూసింది.
“ఒ” అనిడు, మళ్ళళ “ఒ” అని బదులచిింది. భం అని భయపట్టత్తత గంత్త గట్టగా భం అనిది.
“బ్యయల మొకం పటటదురా
ద ని ఎంత జ్జపిున ఇనవెందిరా… జున బటటలడువు” ఉడుకు న్నళ్ళళ
తెచిి పోసింది అమమ. “అమమ… న్నళ్ళళ గీ బ్యయల కెటలతతయే” ఎనకకు తిరిగి రండడుగుల్ల
ఎయింగనే సేతికి బ్యలి తగిలంది. “బ్యయల ఊట అతతది, గా ఊటతోని న్నళ్ళళరుతయ” నాని
అంగి లాగిపిుంది. “గా ఊట ఎటలతతది” బ్యలి కొకు గూసునో న్నళళన గుపిుటల దొరకవడతండు.
“భమిల గంగుంటది, బ్యయ తవ్వఴత్త సనిగా ఊట అతతది, ఆ ఊటతోనే న్నళ్ళళరుతయ” సెపిుందే
మళ్ళల సెపిు సెంబడు గొరచిన్నిళ్ళళ నెతిత మీద కుమమరించింది. “వాన వడుపుడు సుత, బ్యయల
న్నళ్ళళ మీదికచిినయంటవు గదా?” ఇదివరకు సెపిుందానికి, ఇపుడు సెప్పుదానికి పొంతన
కుదరతలేదనిట్ట అడిగిండు. “గదేరా… వాన న్నళ్ళళ భమిలంకి, బ్యయలకి న్నళ్ళళ ఊరుతయ”
పయింతా సబుి వెట్టంది. “మళ్ళళ భమిల గంగుంటదనివు?” జారే మొలాతడుని పైకి ఎగ
ద్దపకుంట అడిగిండు. “యచి ప్రశ్ిలేిసి ర్రియకురా… మొకం ట్ట సబుి రాతత” మొకానికి
సబుి వెట్ట నాల్లగైదు సెంబుల్ల న్నళ్ళళ కుమమరించింది, దణ్ణం మీదుని తువాల్దదసి సుట్ట ఇంటలకు
తీసుకవోయంది. ట్రంగ్… ట్రంగ్… అని సైకిల్ గంట మొగంగనే “అగోగ… బ్యచిిండు” అనిడు
నెతితకి నూనె రాతుతని అమమతోని. “ఊరు మీదవడి తిరుగుడు సాలయందా? బలేలకోయ పదదసారిి
అడిగతాత అంట్వ్వ… ఏవాయే?” సకొట్ పాపిట తీసి దూసింది. “గానించే అతుతని గని… ఇనిి
మంచిన్నళీళయ” అంగిపిు సిలకోొయికు తగిలేసిండు. “మరేమనే… బలేల సేరు్కుంటరటనా?”
అంట్ంటలకోయంది.
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పోరగాండేలవలయనా ఏడిపిత్తత ఎవలద బ్యదెదత? అని అంటండు!!” గట గట న్నళ్ళళ తాగి నిట్టరి్ండు.
“మరేంజేసుడేంది?” సిని గలసలా ఛాయచిింది. “టింల ఒ ఇసుొల్లందట… సిఫ్లరు్ జేతత
అంటండు” బలల మీద గూసోని ఏడేడి ఛాయ ఒ గుకొ మింగిండు. “టిమ్య? మన తోనేడైతది?”
దేవుని అర్రలకోయంది. “టివంటే య్యదికచేి… నాని గానిి రీచఛ జేసివోయన డాకుటరు
మలాల మతులావు ఏమనాి ంపిండా?” దేవుడి టాల్ల తుడుసుడు వెట్టంది. “గిపుడే అతాతదే?
గానాడే జ్జప్పు… మనోడి నంబరు అచేిటానికియ్యడాదే వడతద్ద ఐదేండేల వడతద్ద తెలఴదని” ఆఖరి
బొట్ట ఛాయ తాగి గలాస కింద వెట్టండు. “ఇగ ఎదురు జూసుకుంట సేతుల్ల ముడుసుకోని ఇంటల
గూసునడేనా?” దీం వతుతల్ల తుతకుంట నిష్ఠురమ్యడింది. “మరేం జేసుడే… మన సేతుల
ఎమనిందా? ఆడి అదృటటం ఎట్లంటే అటలయదిద” సిలకొొయికుని అంగి తీసి ఏసుకోని “సంఘం
కాడికొయితాత” అని గడదాట్ండు. తుతలెకిొచిి దీంల నూనె పోసి ముొట్టచిింది. తుతలెకిొచిి
దీంల నూనే పోసి ముట్టచిింది. కొబిరికాయ కొట్ట తీరథం ఒ గాలసల ట్టంది. గాలకి ఊగుతుని
సెటల ఆకుల సపుడుని సెవుల్ల రికిొంచి ఇనకుంట, అటలనే నోరుతోని సపుడు జేతుతండు నాని.
దేవుని అర్రలకు తీసుకవోయ బొట్ట వెట్ట, తీరథం నోటల వోసింది. “దేవుడకి దండం పట్ట ఏడు
కొండలెకిొ కళ్ళళరా జలద నిని సుడాలే సామీ! అని మొకుొ” అని జ్జపిు దేవుడి టముని దికుొ
నానిని తిపిుంది. “ముందుగాల నాకు నిని సుడాలనందే అమ్యమ” అనకుంట దేవుడకి దండం
పట్టండు నాని!! గీ కథ సదివ మీకు జరంత పణిం ఉంటంది, మీ అకెొర తీరినంక నానికి
ఆళళమమన జూపట్ట మీరే గా దేవుడు కారాదుండ్రి.
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