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తెలలవారుజాము నాలుగున్నరకు నాగదిలో అలారం మోగంది. అపటికే కలతనిద్రలో ఉనాననేమో ఆ
మోతతో మెలుకవ వచ్చిసంది. ఒ సంవతసరంగా నాకు ఆరోగయం మీద శ్రదధ పెర్చగంది లండి. అంటే
నావయసు ఏ అరవయ్యయ అనుకునేరు, ముపపయ్యయ. ఇంకా పెళ్ళి కాలేదు. కోడలు రావాలని అమమకు
ఎంత ఉనాన, నాకు మాత్రం ఈ బ్రహ్మచార్చ జీవితమే బాగుంది. ఏదో వంకచెప్ప ఇంకొనిన రోజులు
ఇలా కానిచ్చిద్దామనే ఉంది.
ఈ మధ్య నేనూ – నా ఆరోగయం అనే ప్రాతిపదికన్ రోజూ ఉదయానేన వాకింగ్
మొదలట్టాను. ఆరోగయం సంగతి ఎలా ఉనాన న్డక తరువాత అలసన్ శ్రీరానికి చకకని వేడినీటి
స్ననన్ం, మంచి ఫలహారం తరువాత పటేా నిద్ర ఉంది చూస్నరూ ఆ సౌఖ్యయనిన వర్చణంచడం
కష్ామండీ.
పగలు, రాత్రి తేడా లేకుండా వాహ్నాలు పోయ్య రోడల మీద కాకుండా నా న్డకను మా
ఇంటి నుండీ ఒ మైలు దూరంలో ఉన్న జన్చైతనాయ హౌసంగ్ బోరుు వాళ్ల సథలాలోల చ్చస్నాను. ఆ
సథలాలు పదమూడు ఎకరాలోల ఉనానయి. ఎర్రమటిాతో రోడుు వేస ఫ్లలట్లలగా విడగొట్టారు. ఆ ద్దరంతా
ఉదయం, రాత్రి సమయాలోల పెదాగా జన్సంచారం ఉండదు. మిగలన్ సమయాలోల బండి మీద
పోయ్యవాళ్లల ఈ మారగం గుండా మాధ్వపట్నం వెళ్తారు. ఉదయం మంచుపడే వేళ్లోల అలా
న్డుచుకుంటూ పోతే ప్రశాంతంగా ఉంట్లంది. రోజూలానే నా ఉదయపు న్డకకు కావలసన్
కవచాలు ధ్ర్చంచి ఇంటి నుండి బయలుదేరాను.
ఈ సథలాల పొలమేరను ఆనుకుని రైలేవ ట్రాక్ వెళ్లాంది. అటూ ఇటూ ముళ్ల కంపలు
ఉంట్టయి. అకకడ కొందరు గుంపుగా నిలబడి తుపల మధ్యకు చూస్తా వాళ్లలోల వాళ్లల
మాట్టలకుంట్లనానరు. నేను న్డకవేగానిన పెంచి వాళ్లను చ్చరుకునానను. రోడుుకు వారగా ఉన్న
తుపల మధ్య ఒ శ్వం. ద్దనికి కొదిా దూరంలో బైకు పడి ఉనానయి. ఆ ప్రదేశ్ం చుటూా పెదాగా
ఘరషణ జరగన్ ఆన్వాళ్లినానయి. ఇక పోలీసులు రావడం కకటే తరువాయి.
ఆ బైకును చూస్తా చాలు ముఖం చూస గురుా పట్ాన్వసరం లేకుండానే మనిషి ఎవరన్నదీ
అకకడ వున్న వాళ్లందర్చకీ అరథమైపోయింది. అది మా మీస్నలోడి బైకు. అవును మేమంతా – అంటే
నాలాంటి వయసులో ఉన్న అబాఫయిలంతా వాణ్ణణ హీరో అనుకుంటే (ఆకారానికి మాత్రమే),
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పెద్దాళ్ింతా విలన్ అంట్టరు. ఆరడుగుల పొడవుతో, పొడవుకు తగగ లావుపాటి శ్రీరంతో
ఉంట్టడు. న్లలని బుర్రమీస్నలతో రాజకీయ నాయకుడిలా ఖదారు బట్ాలు కడతాడు. చ్చతికి తన్కు
తగగటేా పెదాసైజు వాచీ, సెల్ ఫోన్ వెరస ఆకారం మొతాం యముడిలా ఉంట్లంది. యముడి
దున్నపోతు మాదిర్చగా వీడు రండు వీధుల అవతల ఉండగానే పెదాగా మోత చ్చస్తా అందర్చ
గుండెలోల గుబులు పుటిాసుాంద్ద బైకు. వాడు వీధి ద్దట్గానే గాలలో ముకుకలు పగలేలా
సెంట్లవాసనా.
నేను పైకి గొపగా చెపుతునానకానీ ఇకకడ వున్న వాళ్ింతా తమ మన్సులోల చాలా
సంబరపడిపోతునానరు. మనిషి చస్తా సంబరమేంట్ట అనుకుంట్లనానరా. చచిిన్వాడు అపర
కరుణడేం కాదు. ఆకారం బాగునాన వీడికి వికారాలు ఎకుకవే. వీడి గుర్చంచి నాకు తెలసంది
చెపుతాను.
మనిషి రకాానిన దోమ తండంతో తాగతే వీడు వడీుల రూపంలో తాగేస్నాడు. అపుకోసం
మీస్నలోడి గుమమం తకికన్వాళ్ికు ఈ జన్మకు ముకిా ఉండదనేది జగమెర్చగన్ సతయం. కానీ
అవసరం వాడి గుమమం ఎకేకలా చ్చసుాంది మర్చ. మీస్నలోడికి ప్పలలలేలరు. భారయ‘లు’ ఉనానరు.
రాంబాబు అనే తముమడునానడు. పైకి వీళ్లల రామలక్ష్మణులే కానీ, వాల సుగ్రీవులాల వాళ్ిలోల వాళ్లకు
పడి చావదు.
మీస్నలోడి గుర్చంచి నాకు అందర్చకనాన కాసా ఎకుకవే తెలుసు. అంటే నేను వాడి అనుచరుణ్ణణ
అనుకునేరు! ఐదేళ్ి కిందట్ ఒ శుభముహ్రాాన్ మా ఇంటికి ఎదురుగా ఉన్న బంగళాలోనికి
మీస్నలోడు సతీ సమేతంగా (ఎన్నన భారోయ న్ంబరు తెలీదు) అనిన హ్ంగులతో అద్దాకు దిగాడు.
ఆమె పేరు శ్కుంతల, మీస్నలోడి డ్డు పొడవుకు తగగటూా ఉంట్లంది. వయసు మరీ
చిన్నదేంకాదు. న్లభై ఉంట్టయి. అలంకారంతో ఆ వయసు బైట్ పడకూడదని తెగతాపత్రయ
పడుతుంది. ఇరుగుపొరుగు ఆడవాళ్ితో డాంబికాలు పోతూ, మొగుణ్ణణ తెగపొగడేసుాంది.
మీస్నలోడి వడీువాయపారం, ర్చయలస్తాట్ల, బిజినెస్ సెటిలమంట్సస, మిగతా వయవహారాలనీన ఈ
ఇంటి నుండే జర్చగేవి. వచ్చి జన్ం పోయ్యజన్ంతో ఎపుడ్డ ఆ ఇలుల కోలాహ్లంగా ఉండేది. నేను
ఇదంతా మా మేడ మీద పచారుల చ్చస్తా గమనించ్చవాణ్ణణ. అపుడపుడ్డ మా ఇంటి ప్పట్ాగోడ మీంచి
చూస్తవాణ్ణణ. ఇందులో ఎలాంటి చెడు ఆలోచనా లేదండీ. మీస్నలోడు చెడ్డుడని తెలసనా వాడికున్న
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ఫ్లలోయింగ్ నాకు న్చ్చిది. మా వీధిలో పెదా దుకాణం ముందు నాలాంటి కుర్రకారంతా చ్చర్చ వాడి
గుర్చంచ్చ మాట్టలడుకునేవారు.
వడీుకి డబుఫలవడం, చక్రవడీులూ బారువడీులూ వేయడం, అవి సమయానికి రాకపోతే
మనుషులతో బెదిర్చంచి వస్తలుచ్చయడం… ఇలా వచిిన్ ఐదేళ్ిలోలనూ అందర్చ ఉసురూ పోసుకుని
బాగానే పేరూ, డబ్బఫ సంపాదించాడు. మీస్నలోడు చచాిడంటే అపులు తీసుకున్నవాళ్ింతా పీడా
పోయిందని తీసుకున్న డబుఫ కట్ాన్వసరం లేదని లోలోపల తెగ సంబరపడిపోతునానరు. నాకూ
వాడికీ ఎలాంటి రుణబంధ్మూ లేదు కాబటిా మీస్నలోడు నా వరకూ హీరోనే. ఈ హ్తయకు
ముందురోజే అతనిన హైవే మీద చూస్నను. న్నున గురుాపటిాన్ట్లా న్వావడు కూడా, ఏది ఏమైనా నా
కళ్ిముందు ఇంకా ఆ మీస్నలోడు తన్ బైక్ మీద తిరుగుతున్నటేా ఉంది.
***
అపుడే ఈ వారా ఊరంతా తెలసపోయింది. కొందరు సంతోషిస్తా, కొందరు అయ్యయ
అనానరు. బ్రిడిి దగగర గుమికూడిన్ మా కుర్రాళ్ిమందరం అలాంటోడు మళ్ళి పుట్ాడురా వాడి
దరం, ఆ ఠీవీ ఎవర్చకీ రావు అంటూ తెగ బాధ్ పడిపోయాం. హ్తాయసథలానికి కాసాదూరంలో ఉండి
జర్చగేదంతా చూస్తా నిలబడిపోయాం. మధ్యయహాననికి శ్వపంచనామా అదీ పూరాయి శ్వానిన
పోలీసులు స్నవధీన్ పరుచుకుని, మొదట్గా చూసన్ వార్చన్ందర్చనీ యక్ష్ప్రశ్నలూ వేస వదిలారు.
అంతా ఎవర్చ ఇళ్ికు వాళ్లి బరువైన్ హ్ృదయాలతో బయలుదేరాం. ఎందుకో మన్సంతా
మీస్నలోడి ఆలోచన్లతో గందరగొళ్ంగా ఉంది.
***
ఇంటికి రాగానే మా అమమ తెగబాధ్పడిపోతూ నాకు ఎదురొచిింది. ‚వినానవారా
మీస్నలోడిని ఎవరో హ్తయ చ్చస్నరట్ పాపం,‛ అంటూ తన్ ధోరణ్ణలో తను ఆ వివరాలు చెపుతుంది.
ఇకకడ మా అమమ గుర్చంచి మీకు ఒ విష్యం చెపాల, ఉదయానేన పెదా పనున్నట్లా లేచిపోయి
కాలకృతాయలు తీరుికుని టీ తాగుతూ టీవీ ముందు వాలపోతుంది. ఆ ఇది పెదా విష్యమా
అంట్టరా... అలా కాదండీ బాబు! ఈ కాలంలో అందర్చ ఆడవాళ్ిలా సీర్చయళ్లి తెగప్పచిిగా
చూస్తా ఇంటి సంగతీ, వంట్ సంగతీ, ంటి సంగతీ మర్చచిపోతే పరవాలేదు. వాళ్ిందర్చకీ కాసా
భిన్నం మా అమమ. ఎలాగంట్టరా.
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మాములుగా మన్ం అందరం ఈనాడు
పేపరులో జిలాల ఎడిష్న్ ఒస్నర్చ చూస చదవడానికి
తెగ ఇబఫంది పడిపోతాం, ఉదయానేన ఈ పాడు
చావు వారాలందుకులే అనుకుంటూ పకక పేజీకి
పోతాం. టీవీలో చావు నూయస్ చూసనా అంతే
తీరుగా కాసా చూస పకక ఛాన్ల్ మార్చిస్నాం. కానీ
అమమ అలా కాదు ఉదయానేన టీ తాగుతూ కేబుల్
కనెక్ష్న్ సౌజన్యంతో టీవీ9 వార్చ నిరంతరంగా
ప్రస్నరమయ్యయ క్రం నూయసునూ, వాడు తిప్ప తిప్ప
చూప్పంచ్చ స్క్కోలంగులనూ చదువుతూ ఆ హ్తయల
గుర్చంచి తెగ ఫీలయిపోతుంది. ఇది కూడా పెదాగా
అభయంతరం కాదు, ఆవిడ ఒప్పక. కానీ ఆవిడకు
ఉదయానేన దొర్చకిన్ వాళ్లందర్చ మీద్ద – అంటే ఇంటోల మా అందర్చ మీద్ద ఆ వారాల ప్రభావం
పడుతుంది (ముఖయంగా నాన్నగారు ముందుగా బలైపోతారు, ఆ తరువాత మేము). అద్దలాగంటే.
ఏదో సనిమాలో శ్రీలక్ష్మి ఆగకుండా పాలవాడికీ, పూలవాడికీ తాను చూసన్ సనిమాల
గుర్చంచి టైటిల్స నుండీ శుభం కారుు వరకూ చెప్పన్ట్లా మా అమమ కూడా టీవీలో ఒ హ్తయ వారా
చూస అది ఎలా జర్చగందో ద్దనిన ఎవరు చ్చస ఉంట్టరో అసలు ఆ హ్తయ జరగడానికి కారణాలు
అనీన తన్ ఇంటిలజంట్స బుర్రతో ఆలోచిస్తా దొర్చకిన్ వార్చ ప్రాణాలు తీస్తసుాంది. అకకడితో ఆగదు,
ఆ వారాని బుర్రలో ఫీడ్ చ్చస్తసుకుంట్లంది, నాలుగు రోజుల వరకూ పోలీసులు హ్ంతకుణ్ణణ
కనుకుకనానరా లేద్ద అంటూ అనిన ఛాన్ళ్ళి వెతుకుతుంది. ఏదో వాళ్ి కరమ కాల (మాది కూడా)
పోలీసులు పట్లాకోకపోతే మా అమమ న్నటి నుండి వచ్చి ‚ఎర్ర అక్ష్రాలు‛ (అవే న్ండీ తిట్లల)
ప్రవాహ్ంలా తన్ంతట్ తాను ఆ వారా మర్చచిపోయ్య వరకూ పారుతూనే ఉంట్టయి.
ఆ మధ్య ‚నేరాలూ ఘోరాలు‛ గోంగూరా అంటూ వచిిన్ ప్రోగ్రంను ఆదరశంగా తీసుకుని
ఈ వారాలు చూప్పంచ్చ చాన్ళ్లి ఎకుకవయాయయి. హ్తయ ఎలా చ్చస్నరు, ఏ ఆధ్యరాలు వదలడంతో
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దొర్చకిపోయారు అంటూ చూప్పంచడం వచాికా మా పర్చసథతి మరీ అధ్యవన్నంగా తయారయింది.
‚కడుపు చించుకుంటే కాళ్ి మీద పడిన్ట్లా‛ తయారయింది మా పని.
ఆవిడ మాట్లు విన్పడన్ట్లా నా రూంలోకి వెళ్ళపోయాను. రండు రోజులు గడిచాయి.
అందర్చ మన్సులోలనూ ఈ హ్తయ మరుగున్ పడిపోయింది. నేను మళ్ళి నా ఉదయపు న్డకను
కొన్స్నగంచాను. హ్తయ జర్చగన్ ప్రదేశ్ం సమీప్పంచగానే కకస్నర్చగా గంభీరమైన్ మీస్నలోడి
ముఖం నా కళ్ి ముందు తెరలా కనిప్పంచి మాయమయ్యయది.
మూడ్డరోజు స్నయంత్రం మా ఇంటి ముందు పోలీసు వాయను ఆగంది. అందులోనుండీ
ముగుగరు మఫీాలో ఉన్న పోలీసులు దిగ సరాసర్చ మా ఇంటి ముందుగది లోకి వచ్చిస్నరు. అపటి
వరకూ సీర్చయస్ గా క్రం వారాలు చూసుాన్న అమమ కకస్నర్చగా కంగారుపడి గదిలోకి పర్చగెతుాకు
వచిింది. నాకూ విష్యం అరథంకాలేదు. కాసా కంగారూ వేసంది.
అసలు సంగతేంట్ంటే, పోలీసుల మాట్లన బటిా వాళ్లి మా అమమ కోసం వచాిరని అరథం
అయియంది. నా గుండెలోల కకస్నర్చగా సనిమాలో చూప్పంచిన్ట్లా అగన పరవతం బదాలైంది. ఈవిడ
హ్తయ కేసులు తేలకపోతే పోలీసులన న్నటికొచిిన్ బండబ్బతులనీన తిడుతుందని గట్ాని వాళ్లి
ర్చపోరుా చ్చయలేదుకద్ద అనుకుంటూ వాళ్ి ముందుకు వెళ్ళి నుంచునానను. సమయానికి నాన్నగారు
కూడా ఊళ్ళి లేరు. అందర్చకీ న్మస్నకరం పెట్టాను.
న్నున చూడగానే హెడుు ‚మీ అమమగార్చని ర్చపు ఒస్నర్చ పోలీస్ స్తాష్న్ కి తీసుకురమమని
ఎస్.ఐ గారు చెపమనానరండి‛ అనానడు.
చచాిం అనుకున్నంతా అయియంది. ఇపుడెలారా దేవుడా అనుకుంటూ వాళ్ిను చూడగానే
పూడుకుపోయిన్ నా గొంతు పెగలి ‚ఎందుకండీ మా అమమ ఏం చ్చస్నరు‛ అనానను అతి కష్ాం
మీద.
‚ఏ సంగతీ మీరు ఎస్.ఐ గార్చనే అడగండి‛ అనానడు బంగురు గొంతుతో. ‚ర్చపు ఉదయం
తీసుకురండీ‛ అంటూ వచిిన్ంత వేగం గానూ వెళ్ళపోయారు.
అమమ మీద ఎకకడ లేని కోపం వచ్చిసంది. ఏం తెచిి పెటిాందో, అసలు ఏం జరుగుతుందో
తెలయక నా కోపం న్షాళానికి అంటింది. అమమను తిడద్దమని ఆమె వైపు చూదుాను కద్ద గోడకు
కొటిాన్ ప్పడకలా గటిాగా అతుాకుకపోయింది.
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నాన్నకు ఫోన్ చ్చస చెపాను. ఆయన్ స్నయంత్రానికి ఇలుల చ్చరుకునానరు. అసలే
బెదిర్చపోయిన్ అమమను నాన్న వచ్చి వరకూ ఏం ప్రశ్నలు వేయలేదు. కకస్నర్చగా భయంతో జవరం
తెచుికుని మంచమెకేకసంది.
అసలు ఏం జర్చగందో నెమమదిగా నాన్ననే కనుకోకమనానను. ‚అడిగాన్రా అసలు అది ఏం
ఎరగన్ంట్లంది‛ అనానరు. స్నయంకాలం ద్దకా బాగా ఆలోచించాకా నాకు ఒ విష్యం తటిాంది.
రాత్రికి నెమమదిగా అమమన్డిగ నాకు వచిిన్ అనుమానానిన రూఢీ చ్చసుకునానను.
రండు రోజుల క్రితం మీస్నలోడి హ్తయ జర్చగాక మా కాలనీ ఆడాళ్ింతా శ్కుంతలను
పరామర్చశంచడానికి

వాళ్ళింటికెళాిరు.

అందర్చతో

మా

అమమ

కూడా

వెళ్ళింది

(కాసా

కుతూహ్లంతో). అందరూ మాట్టలడట్ం అయాయకా, మా అమమ కూడా తన్ ధోరణ్ణలో ఒద్దరు
మాట్లకు బదులు పెదా నేర పర్చశోధ్నా నిపుణురాలలా, ‚అసలు హ్తయ రాత్రి 8 నుండి 9 గంట్ల
మధ్య జర్చగ ఉండాల. మీతో ఆఖరుగా 7.30కి మాట్టలడారనానరు. చివర్చస్నర్చగా ఆయనున చూసంది
నేనే అయితే. ఆయన్ నిన్న 7.45 నిముషాలకు హైవే మీదుగా వెళ్లతూ కనిప్పచారు. అంటే ఈ
మధ్యలోనే ఎవరో తెలసవాళ్లి జన్చైతనాయ మారగంలో కాపు కాస హ్తయ చ్చస ఉండాల‛ అన్నదట్.
అంతే ఆ మాట్లు విన్న శ్కుంతల పోలీసులకు ప్రతయక్ష్స్నక్షిగా మా అమమ పేరు చెప్పంది.
అదీ నిజమే చివరగా చూసంది మేమిదారమే. తీగ లాగతే డొకంతా కదిలన్ట్లా ఎందుకొచిిన్
గొడవ అనుకుని ముందు ఈ వయవహారంలో నుండి అమమని బయట్పడేయట్ం ఎలాగో
ఆలోచించాను. నాన్నగార్చకి జర్చగన్ విష్యం చెపాను. ఇదారం ఉదయానేన ఎస్.ఐని కలస అమమకు
మతి సథమితం సర్చగా లేదని చెప్ప, అన్వసరంగా ఈ విష్యంలోకి లాగదాని బతిమాల చ్చతులు
తడిప్ప ఎలాగో అకకడి నుండి బయట్పడాుం.
***
ద్దద్దపుగా సంవతసరం కావసుాంది మీస్నలోడు పోయి. బాకీ తీరిన్వసరం లేదని సంబర
పడిన్ంత స్తపు లేకుండా పోయింది మా ఊరోళ్ికు. వడీుల బకాసురుడు పోయాడనుకున్న నెలకు
వాడి తముమడు ఆ స్నథనానిన బరీా చ్చస్నడు. ఇక మీస్నలోడిని ఎవరు చంప్పంచారో అందర్చకీ తెలసనా
ప్రజలంతా భయం వలల, పోలీసులు డబుఫవలల న్నరు తెరవలేదు.
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మా ఇంటి విష్యానికి వస్తా ఇపుడు మా అమమ ఉదయానేన క్రం వారాలు చూడట్ం మానేస
పూజ గదిలోనే ఎకుకవ సమయం గడుపుతుంది.

*
శ్రీశాంతి దుగగరాల
http://lopalialalu.blogspot.in/
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