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ఆదివాయం పొద్దున్నే లేచి కారుఖానా కకన నుయ్యి చప్టా మీద నాగల గావంచా కట్టాకుని
గంతుక్కకచుని ది చేదలు తోడి దబీ దభీ ధభీ భని బుర్ర మీంచి సాేనం చేస్సేడు.
గంతుక్కకచుని లైఫబోయ్ సబుు ంటికి, బుర్రకి రాసుకుని. వేరే తువావల తెప్పంచి ళ్ళల్లా
తుుకుని కారుఖానా ప్టక మంద్ద ఎండలోన రాయ్యమీద క్కరుుని సూరుిడికి దండాలు పెట్టాడు.
లోట్టేండి కోడలు ఇడ్లాలు, మదు చట్నే ంప్ంచింది, భనవడి చేత. దవడల్లడిసూు అవి
తినుకుంటూ ఎర్ర ఫ్రం కళ్ళద్దులోాంచి ఎండలోకి మొహం చిటిాంచుకుంటూ అయ్యద్ద గల్లాలు కలస్స
చాటా ంజా లోన చ్చు పోయే భనుషుల్లే చెతుల్లరీ
ా ని తువావళ్ళళ మొహాల మీద వేసుకుని
డుకుకని బేరాల కోసం ఎద్దరు చూసుునే రిక్షా వాళ్ళనీ చూసూు క్కచునాేడు. కోడలు ఇల్లా
గుమ్మాలు అలకీసి మగుులు పెడుతునాేది. ఎండలో క్కచుంట్ట ంటికి వెచుగా ఉంట్టంది. ‘శ్రీ వీయ
బ్రహ్ాంద్ర నభహ. సిదుం నభహ. అనుపోజు వారి వడ్రంగం షాపు. ఇచుట సోఫా, డఫల కాట్,
బీరువాలు, అలమైయ భరియు అనిే యకమల పరిేచరుే ఆయడర్ సామరుే’ అనీసి ఇవతల గోడ
నిండా రాయ్యంచునాేది. యెల్లాజీ, శేఖరు ‘మీీఁవు షాపు చూసుకుంటాేం కద్ద! ఈ ఏజీ లోన
మీకంద్దకీ హైరాన?! హ్పీగా రెషుా తీసుకోవచుు కద్ద!’ అనీసి వడ్రంగం షాపు గుభాం లోకి
రానిమిటం లేద్ద. తను వమసులో ఉనేపుపడు క్కడబెటిాంది రూప్టయ్య వడ్లడకి కులపోలకే వడ్లడలకి
తిపుపతునాేడు. బ్రహాం గారి భటం లోన ధారిాక కాయిక్రమ్మలు జరిగినపుపడు సంతయపణలు, కధ
చెప్పంచటానికి ఎరోవుమంటానీే తన మీదే వేసుకుంటాడు. ఈ చేటా ంజా అయ్యద్ద వీధులోాన,
చినే ఫజారు వరుకు, బాబా దరాు వరుక్క అనుపోజు సనిేబాబు అంట్ట నభాకసుుడైన నివాడు
అని మేసుుయా భధిన, షావుకాయా దగిుయ పేరు తెచుుకునాేడు. ప్లాలకి చద్దవులు చెప్పంచినా వాళ్ళళ
షాపు చూసుకునేంత బెషుా ఇంకొకటి లేదని షాపు మీదే వుండిపోయేరు. పెదు షావుకాయా ప్లాలకి
సారె సామ్మనుా క్కడా రోజ్వుడ్ సెట్టా చేసి బెయహంపూర్ వరుక్క ఎతిు ంప్ంచి సెబాష్
అనిప్ంచుకునాేరు తండ్రీ కొడుకులు. ఈ రోజులోా వడ్రంగులకునే ఆద్దమం జీతగాళ్ళకి లేద్ద.
తల పూరిుగా నెరిసిపోయ్యంది. చిత్రికలు ట్నా ట్నా వొళ్ళళరుుకుపోయ్యంది. ఫకకగా, నడిచినపుపడు
నడుం వంగిపోయ్య కాళ్ళళ అటూ ఇటూ విసురుకుంటూ నడుసాుడనీసి పేరే గాని వొంట్లా ఏ సుస్తు
లేద్ద. ల్లజు ఖాకీ నికకయ, ఖదురు ఫనీను వేసుకున్న నా మీదికల్లుడు. బ్రహాం గారి భటం లోన
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పూజలు పునసాకరాలపుపడు ఫుల్పేంట్ చొకాక వేసుకుంటాడు. ‘దివేల నూట దహారుా ఇచిున
వారు భట సాానకు మూల ద్దతలు అనుపోజు సనాిసి గారు’ అనీసి హండ్ల మీద రాసుంట్టంది.
ఇపటికీ షాపులోకళ్ళక పోయ్యనా కాళ్ళకాడికి నొస్సు వొదునడు. ఆశ్నీసి కాద్ద. వడ్రంగం
చలాంతలా. కాల కాడికొస్సు వొదునక్కడద్ద!
ట్న ఊద్దకుని తాగుతుంట్ట కుకర్రాడు సైకిలు మీద స్తపడుగా వొచిు సడన్బ్రేకు వేసి
తనెద్దరుకుండే ఆగేడు ‚ఏండ్ల? సనిేబాబు కారుఖానా ఇదేనా?‛ అని. ‚ఇదేను! ఏటి కావాల?‛
అంట్ట ‚మ్మ నానగారు యభాంటాేరు. తలుపు అడడ గడియా బావు చెయాిల..!‛ అని నిలఫడాడడు.
‘ఎవరు, ఏటి?’ అని ఏం అడకుకండా లేచి ప్టక అరుగు మీద హవాయ్య చెపుపలు తొడుకుకని,
సంచ్చలో భకుక, స్సండ్పేరు ఉనాేయో లేవో చూసుకుని, సంచ్చ భుజం మీద వేసుకుని ఆ
అబాుయెనకాల గఫ గబా నడిచేడు. అతను సైకిలు దిగకుండాన్న క కాలోుటి మకిక మకిక
తొకుకతూ, భధి భధి తను వసుునాేడో లేదో వెనకిక చూసుకుంటూ అయ్యద్ద వీధులోాన క
సంద్ద లోకి తీసుకళ్ళళడు. ఈ గల్లాలోాన ప్రతీ అంగుళ్ం తనకి తెలుసు. డభటికి సిమంట్ట
గచుులోుటి దిగేది కోభటి వీధి. ఉతురానికి భటిా రోడుడ వాడ ఫలజీల వీధి. తూరుపకి సమద్రం వైపు
వెళ్ళళ వీధి లోన ఎకుకవ భంది బ్రేభారుాంటారు. కొళ్ళయ్య గటాాల కటాలోాకి డవును షరాబుల వీధి.
ఈ వీధులోాన సగం ఇళ్ళళ పెంకుటి కపుపలు డిపోతునేట్టాగుంటాయ్య. మగిలనవి అల్లటిళ్ళళ కొట్నాసి
‘మోడయన్’గా మేడలు కటిానవి. ఆ మేడలోాన నూటికి తొంబయ్యి తన్న ద్దవయ గుమ్మాలు, అలమ్మరుా
బిగించేడు. ‘అంద్దట్లాన ఈ కుర్రాడు ఎవల్లుల్లకా?’ అని అనుకుంటూ రిగెటిానట్టా
నడుచుకుంటూ, భనుషులే చేల రిక్షాలే ఆవులే ంద్దలే సైకిళ్ళని తప్పంచుకుంటూ. ఆ
కుర్రాడు వీధి చివాయ లేత సుపు యంగు కొతు సునాేల ందిరిలుా డాబా మంద్ద సైకిల్లప్ ‘ఇకకడే
ఇకకడే’ అని అరిచి హడావిడిగా లోటికి రిగెట్టాడు. నాలుగు రాటలు నాలుగు నందియాల నూని
డబాులోా భటిా పోసి తాటి కభాలు కొఫురాకులు ందిరి వేసి మ్మమడాకులు చుటూా తోయణాలు
కటిా ఎద్దరింటి వరుక్క రోడడంతా ందిరి వేస్సరు. ఇంటి గోడ మీద సుపు యంగు వారీేషు తోటి
‘చెకాక వారి పెండిా ప్లుపు’ అని రాయ్యంచేరు. డాబా మీదనుండి కమ్మాయ్య మేకీే వేసుకుని, నోట్లా
బ్రషుు పెట్టాకుని, నోటిచుటూా తెలాగా నుయగలతోటి సనిేబాబున్న చూసుునాది. లోలుేండి కామన
లుంగీ మీద చొకాక తొడుకుకంటూ హడావిడిగా ఫయ్యటికొచిు ‚ఏీఁవిండ్ల వడ్రంగులు?‛ అని

కనక ప్రసాద్

patrika.kinige.com

జవాబుకోసం ఆగకుండా మట్టా దిగి కకనునే ట్టకు గుభాం తలుపు తీసి తలుపు వెనక చేరి
గడియా టక టక భని ఇటూ అటూ ఆడించి చూప్ంచేడు. ట్టా లుంగీ బొజజ ఆధాయంగా
నిలబెట్టాకుని, ఛాతీ నుండి బొడుడ వయక్క వెంట్రుకలు – పూజయ్యపోయేక లేచి వచిునట్టా ఉనాేడు.
గడియా రింగు ల్లజయ్యపోయ్యంది. గడియా వేసినా ఇట్టేంచి గటిాగా తోస్సు తలుపు నవెవసోుంది.
‚ఈ గడియా బావుచెయాిల! ఇద్ద... మేడ కటిానపుపడిది కర్ర మగిలంది... ఇది పెటిా ఒ అడడ
గడియా చెయాిల?!‛ అనాేడు. సనిేబాబు అతనిే కకకి తపుపకోభని సంజఞ చేసి గడియా
ఆడించి చూస్సడు. కర్ర దూల్లలు చూస్సడు. చూసి అకకడే మట్టా మీద సంచ్చ దింప్ పుపకోలుగా
‚అలగే..చేసెద్దుం లండి!‛ అనాేడు. ఆమన ‚అలగే ఇలగే కాద్ద! ఎంత తీసుకుంటావో చెపుప?!‛
అని దబాయ్యంచేడు. ‚ఏట్టనాేది లండింద్దలోన పెదు ని. మీ మబాుయ్యకి ంప్ంచి ఆల్రాపుే,
రింగు బోలుాు యప్పంచిమిండి. నా కషాం చూసి ఏదో వొకటి చెటిలాంట్ట చేసితుుర్రండి!‛ అనీసి
భగుుతో కొళ్ళయ్య కింద గుమాలోవి నీళ్ళళ తెచిు పెట్టాకుని నికి క్కచునాేడు. సంచ్చలోంచి క
కాయ్యతం మకక, పెనిేలు తీసి గుండ్రంగా
ఆల్రాపుే (అల్లిమనిం వి)
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పూతికలు

ఇయవై గ్రామలు

రింగు బోలుాలు 1-3/4

రెండు సెట్టా

అని రాసి ‚పోషాాఫీస్ దెగిుయ కొతుగుండు వాల హారుడవేర్ షాపుకళ్ళళ..... సనిేబాబు
ంప్ంచేడు అనీసి తెచ్చుమండి!‛ అని బెతాుయ్యంచేడు. ఆ కుర్రాడు ‘ఊీఁ’ అని తల్లప్ సైకిల్ మీద
బాణం ల్లగ చాటా ంజా వైపు మ్మమం అయ్యపోయేడు. గడియా బోలుాు ఇప్ప, కర్ర అరిగిపోయ్యన
చోట స్సనాం పెటిా సనేగా చెకేకడు. మీదకి జరిప్ కొతుచోట గడియా స్క్కూలకి కనాేలు తొలచి ప్టత
కనాేలకి భకుక పెట్టాడు. ఆమన చూప్ంచిన చెకకలోాంచి క సుమ్మరైన కోడు తీసుకుని బాగా
చిత్రిక టిా, ద్దని చివయ ఇంకొక సనేటిది చెకక మేకులోుటి దిగుటిా అడడ గడియా చేస్సడు. కాళ్ళళ
సాచుకుని క కనుే మూసుకుని ఈ చివయ స్తల కోసం కనేం తొలుసూు వుంట్ట అబాుయ్య
గురుుకుంటూ వచిు ఆల్రాపుే, రింగు బోలుాు, పూతికలు తెచిుచేుడు. ఇలుా గల్లమన డాబా మటా
మీద క్కరుుని ఈనాడు పేరు చద్దవుకుంటూ ఒ కంటితోటి ఇదంతా చూసుునాేడు. లోట్టేండి
ఇంద్దకా ళ్ళళ తోీఁవుకుంట్టనేమ్మాయ్య క ళ్ళంలో మూడు కాఫీ గాాసులు ట్టాకొచిు, కటి
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వాళ్ళ నానేకిచిు, ఇంకోటి తను తీసుకుని, మూడోది ళ్ళంతోటి సహా సనాిసి మంద్ద పెటిా, తను
ఆ ఇరుకు సంద్దలోన్న ల్లఘవంగా కకలకి నడుసూు దూరి వాళ్ళ నానే మీద మట్టా మీది కళ్ళళ
అకకడ క్కరుుంది, టరీక టవల్ తో మొహం తుుకుంటూ కాఫీ తాగుతూ. వాళ్ళ తమాడు నానేనీే
ఆమమ్మాయ్యనీ తప్పంచుకుని ఇంకా మీద మట్టా మీదికళ్ళళ తయవాత సైకిల్ తొకిక వెళ్ళళ ని ఏట్ల
చెపండి? అనేట్టా క్కచునాేడు. సనాిసి ఇవనీే ఏం టిాంచుకోకుండా తదేకంగా గడిమల పేకట్టా
విప్ప కొతు గడియా తీసి ప్టత ద్దని చోట బిగించేడు. ద్దనికి సుమ్మరు అడుగు మీదకి అడడ గడియా
రింగు ద్దవయమీాద దిగుటిా గడియా దండా ఈ చివయ బిగించి, గడియా కయకుాగా డుతోందో లేదో
నాలుగు సారుా వేస్త తీస్త చూసి సంతృప్ుగా తల్లడించేడు. అపుపడు కాఫీ గళ్ళసా అంద్దకుని లేచి
నిలఫడి ‚చూసుకోండి భరి శెలవిప్పంచండి...!‛ అని ఊద్దకుని తాకుకంటూ నిలఫడాడడు.
ఆమన పేరు భడిచి డ్లసి, మట్టా దిగచిు గడియాలు రెండూ వేస్త తీస్త చూసుకుని
తల్లడించి, ఇంట్లాకళ్ళళ ది రూప్టమల కాయ్యతం తెచిుచేుడు. సనాిసి ఆ కాయ్యతానిే చూసి
ప్టమని చూసినట్టా వెనకకళ్ళపోయ్య నవీవసి ‚ఇదేటి బాబూ? ద్ద?‛ అనాేడు.
‚భరెంత? వందిభానాేవా?‛
‚చూడండి. కషాం చూడండి! ది రూప్టమలకి రెండు తుల్లల భకుక రాద్ద!‛
ఆమన చాల్ల చ్చదరింపుగా ‚ఇదే ఈలోుటి వెదవ నూిసినుే! అంద్దకే మందరే
చెానాేను....!‛ అని సణుకుకంటూ ఇంట్లాకళ్ళళ ఇంకో అయ్యద్ద కాయ్యతం కలప్ దిహ్నూ భళ్ళళ
అందించేడు. సనాిసి ఆ డబుు మట్టాకోకుండా ఈమనికి బోధ యచటం ఎల్లగరా అనేట్టా చూసి
రెండు చేతుల్ల గాలోాకి తిపుపకుంటూ –
‚ఏీఁవటి బాబూ ఇది? తభరు పెదువారు..... సింహద్దవయం నండ్ల! అయ్యదూ దీ
ఇసాురేటండ్ల? ఎపుపడూ వడ్రంగి ని చేయ్యంచని వాయయ్యతే అనుకోవాల!‛ అని అతని కషాానికి
అవమ్మనం జరిగిందని ప్రకటిసుునేట్టా అల్లగే నిలఫడాడడు. ఇలుాగల్లమన కోంగా పెదు పెదు
అంగలు వేసుకుంటూ నాచు టిాన కొళ్ళయ్య చప్టాని, నీళ్ళ పొయ్యిని తప్పంచుకుని ఇంట్లాకళ్ళళ
భళ్ళళ వేగంగా ఫమటికొచిు ఇంకో అయ్యద్ద కలప్ మొతుం ఇయవై రూప్టయ్యల్ల ఫలవంతంగా
సనాిసి చెయ్యి తెరిచి గుప్పట్లా కుకిక, అతని సంచ్చ తీసి రెండో చేతికందించి ‚నుా చేయ్యంచడాల
గురించ్చ డ్లలంగుల గురించ్చ నువువ మ్మకు లకిురిావవకకలేద్ద. వొచిుంతోవంట్ట భరాిదగెళ్ళళ!‛ అని
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కసురుకునేట్టాగా అనాేడు. సనాిసి ‚అకకలేాద్ద తభరే ఉంచుకోండి! నుా చేయ్యంచిన
భహారాజువి!‛ అని ఆ ఇయవై మట్టా మీద పేరు మీద డ్లసి కోం ట్టాకోలేక ఊగుతూ అరుగు
మీంచి వీధిలోకి ఉక్రోషంగా దిగి రుగుల్లటి నడక తోటి, ఏడుపు మొహం తోటి ఇంటి వైపు
నడిచేడు. కాలవలోాంచి నలాటి బులవ, నారింజ డిపలు, కాయ్యతాలు తొకుకలు తీసి నీళ్ళళడిు
కుపలకింద పెడుతునాేరు.
ఇలుాగల్లమన అతను డఫుల్ల ప్టరీసి పోతాడనుకోలేద్ద. అరుగు మీదకొచిు వీధిలోకే
చూసూు నిలఫడాడడు. వంగిపోయ్య వడ్రంగి సంచ్చ భుజానే వేసుకుని వెనకిక తిరిగి చూడకుండా
ఎండు కాళ్ళళ అటూ ఇటూ విసురుకుంటూ గఫ గబా వెళ్ళపోతునే వాడిే అనభాకంగా చూసూు
లోటికొచిు తలుపు బళ్ళళభని మూసి రెండు గడిమల్ల వేసి, పేరు తీసి, ద్దనోాని ఇయవై
రూప్టమల్ల కళ్ళకద్దుకుని షరుా జేబులో పెట్టాకునాేడు. ప్లాలు మటా మీద క్కరుుని ఆమన్నే
చూసుుంట్ట ఏదోల్లగ అనిప్ంచి సంజాయ్యషీ చెపుతునేట్టా ‚నెతెుకకసాురు! మసిలోడికే అంత గర్రా
అయ్యతే భనకంతుండాల?!‛ అనాేడు. మేకీే అమ్మాయ్య ఏం మ్మటాాడకుండా సనిేబాబు భధిలో
వొదిల్లసిన కాఫీ కాలవలో ంప్, మూడు గాాసుల్ల ళ్ళం ట్టాకుని ఇంట్లాకళ్ళపోయ్యంది. కుర్రాడు
డాబా మటా గోడ మీద ఈ కాలు ఇటూ ఆ కాలు అటూ వేసి జారుతూ దిగబోయ్య నానే మొహం
చూసి మ్మనుకునాేడు.
సనాిసి సంచ్చ చెపుపల్ల ప్టక కింద వొదిల, భళ్ళళ కారుఖానా మందొచిు గంతుకాకళ్ళ
మీద ఎండలోకి మొహం చిటిాంచుకుంటూ క్కరుునాేడు. అతనికి చాల్ల ఉక్రోషంగా ఉంది, ఫకీక
కోం ల్లగ. కషాం చేయ్యంచుకుని భజూరీ ఇవవకుండా అవమ్మనించి ంప్నంద్దకు. పెదు మేసిురికి
గంటనేయ కషాానికి ఏబయేినా ఇవావల. రెండు గంటల నికి, ఆదివాయం రోజు, ఇయవయ్యిసాుడా?
అల్లటి ట్టకు గుభాం శాల్లులాకక చేస్సు భజూరీవే అయ్యద్ద వందలసాురు. ఇవనీే వెళ్ళళ అతనితోటి
తిట్టా కింద తిటిానట్టా భనసులోన్న అనుకునాేడు. భనవడొచిు ‘తాతియాి! అభా వణాాలకి
యభాంటంది!’ అని ప్లచేడు. న్నను తయవాతిుంటాను మీరు తినిమిండని కేక పెటిా అకకడే ఎండలోన్న
ళ్ళళ కొరుకుకంటూ క్కచునాేడు. కకడూ నూతిగట్టా కకన గంతుక్కకచుని బుగిులోంచి కర్ర
పుడకలు, రాళ్ళళ తీసి కకకకట్ట దూయంగా న్నలకేసి కొడుతూ కసితీరా తిట్టాకుంట్టనాేడు, కోం
టాలేనపుపడు ఖాండ్రంచి తుపుకుకభని ఉమాతూ. బూతు తిట్టా ఎవరికీ పైకి వినడకుండా.
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ఈమనిే తను ఎరుగును. ఈమనకి
రెలావీధి లోన, చటాాల వారి వీధి లోన
రేషను

షాపులునాేయ్య.

ఉదోిగసుారాలు.
జగనాేధసావమ

వీళ్ళళవిడి
లక్షంవారాలు

కోవిలోాన

‘అభినవ

వివేకానంద గాల శేషగిరిరావు’ గారు
ధారిాకోనాిసాలు

ఇవవడాలకి

వచిునపుపడు ఈమన ‘హరే రాభ హరే
రాభ రాభ రాభ హరే! హరే క్రిషా హరే
క్రిషా క్రిషా క్రిషా హరే హరే!’ అని ఎర్రక్షరాలతోటి నిండా వాకాిలు రాసునే లేత చుయంగు శాలువా
కపుపకుని కుంకం బొట్టా పెట్టాకుని ంతులు గారికి ఎద్దరూగే క్కరోునుంటాడు. హాయతి ళ్ళం
తెచిు అందరిమందూ తిపుపతాడు. ‘ఏట్రా నీ రాభ రాభ ఊరు సొమా రాంఫజన...’ అని
తిడుతునే కొదీు కోం ఊట చెలభ ల్లగ ఊరుతోంది. భనవడు సైకిల్ టైరు తిపుపకుంటూ వచిు
ఆగి విచిత్రంగా చూసి ‚ఏటి తాతియాి గాలకి తిడతనాేవు?‛ అని అడిగితే తమ్మయ్యంచుకుని ఏం
అనకుండా ‘నీకంద్దకు నువువ పోరా!’ అనేట్టా చెయ్యిసిరీస్సడు, కాని తెలవి తెచుుకునాేడు.
వాడొచిు అడిగితే తనకి ళ్ళళ తెల్లని కోంగా ఉందని అపుపడు సపృహలోకొచిుంది.
‘రాంబ్రహాం... రాంబ్రభాం...’ అనుకుని ఫలవంతంగా తిట్టా ఆపుకునాేడు. తప్పపోయ్యన
చినేకొడుకు బ్రెమ్మాజీ, వాళ్ళమ్మా గు్ుచేురు. ప్టకలోకి చూస్సు గుభాం మీద ఏటవాలుగా
వాళ్ళళదురి ఫొట్లలు దండలు వేల్లాడుతూ ఎలకీీ దీం ప్టమల్లగ వెలగి వెలగి ఆరుకుంటూ
ఉనాేయ్య. వాటివేపు చూటాం అంట్ట ఏదో బమం, చినేతనం. ఇంట్లా ఇదురు కొడుకులు కోడళ్ళళ
తనకేస్స వేలతిు చూప్ంచి ‘నువేవ వాలాని చంపీస్సవు థూ...’ అని ఊసినట్టా చూసుుంటాయని. టంత్
కాాసు రెండో సుట్టా పోయ్యందని తిట్టాడు ఇల్లగే క భధాినం. పెదువాళ్ళళదురికీ వడ్రంగీఁవే కాఫటిా
వీడేయ్యనా చదివించి ఉదోిగసుాణ్ణా చెయాిలని అగిేహోత్రుడు మేషాగారి కాళ్ళ మీద డిపోయ్య
ప్రేవోట్టా పెటిాస్సు ప్రేవోట్టా ఎగుటిా తిరిగేడని. సిగయట్టా కాలుుకుంటూ చావులభద్దం దగిుయ
కనిప్ంచేడని అనాేయని. కారీుక సమ్మరాధనాపుపడు గుడిలోవ మ్మీఁవిడి తోటలోాన క్కరాకుల ప్లాని
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ఏడిప్ంచి ఇంటి మీదకి తెస్సు కులపోలందరి మందూ రువు పోయ్యన సంగతి. అవనీే తలుుకుని
తలుుకుని కోం టాలేక తిట్టా తిటిా తిటిా గుద్దులు గుదేుడు. వాడు తన్నే తిరిగి తిట్టాడు – ‘భళ్ళళ నీ
గుమ్మాలకొసాున్నమో చూడు!’ అని. ‘ఎవలకిరా బెదిరిసాువు?’ అని గేదె కనిే తెచిు కొట్టాడు ఈ
గుభాం మీదే. వాళ్ళభా ‘వొద్దు కొటాకండి సంపీకండి ఈ సుట్టా పేసైపోతాడు’ అని అడడం డితే
ద్దనిే మూలకి తోసిే. అవేళ్ సామంత్రం వెళ్ళళన వాడు భరెకకడికళ్ళళడో ఏభయ్యపోయేడో ఐపు
లేడు. ‘ఆడెకకడికి పోతాడు నీ రాద్ద ప్టటా రాద్ద ఆడే వొసాుడు సచిున కుకక ల్లగ!’ అని
బుకాయ్యంచేడు క రెండ్రోజులు. ఇంక ఇంట్లావాళ్ళని ఆడం తన వలాకాలేద్ద. చుటాాలకీ కాకలకీ
టలగ్రామలు కొట్టారు. వాళ్ళభా ఎపుపడు చూసినా కొడుకోకసీఁవే ఏడుుకుంటూ ఇంటికొచిున
వాళ్ళందరితోటి ‘రీక్ష పేసవలేదని కొట్నాసేంపీస్సడు మీ బావ!’ అని తన్నే నిందించి నిలబెటిాంది.
లోల కుత కుత కుతల్లడినా అతి కషామీాద ఆ నిందలనీే డాడడు. ఆ ఊసు ఎతిునపుపడల్లా ఆ
పోయ్యనోడి మీద దీవెమిలేద్ద సరి కద్ద కోీఁవే వొచ్చుది. అయ్యనా ఫమటికి తిటాకుండా ళ్ళళ
కొరుకుకంటూ లోలోాలే అణుచుకుని పెదుగా ‚సాేయ్యయం.. సాేయ్యయం.. బ్రహ్ాంద్ర సిదు యోగీ!‛
అని బిమిం గుప్పళ్ళతో తెచిు మష్టా వాళ్ళకి వేసుకుంటూ తమ్మయ్యంచుకున్నవాడు.
నెల్ల దిహ్ను రోజులకి ‘కనఫడుటలేద్ద’ అని పేరోా వేయ్యంచేడు. ‘బాబూ బ్రహాాజి! నీ
మీద బెంగతో మీ అభా భంచమ టిానది. నినుే ఎవరూ ఏమీ అనరు. నువువ ఎకకడ ఉనేదీ
చిరునామ్మ ంప్తే నీ ఖరుులకి ఎం. ఒ. ంగలను. ఇట్టా మీ నానే అనుపోజు సనాిసి’ అని
పేరోాన వయసపెటిా నాలుగు వారాలు వేయ్యంచేడు. వాళ్ళభా పోయ్యన ఏడాదయ్యనా రాలేద్ద. ‘ఆడు
ఫతికునాేడని ఖామంగా తెలస్సు కద్ద చేుడు రాలేద్ద అనుకోడానికి!’ అని తీరాానించేరు.
‘ఇంట్లాంచి ప్టరిపోయ్యనపుపడే కాపులుప్టపడ దగిుయ సమద్రంలోకి నడుచుకుంటూ వెళ్ళపోయేడు,
జాల్లరుా చూసినా భరి దొయకలేద్ద’ అనాేరు. వాళ్ళభా కకన్న వాడి ఫొట్ల పెటిా గంధం దండలు
వేయ్యంచేరు. అపటిేంచి ఇపటి వరుక్క తనకి భళ్ళళ ఎపుపడూ ఇల్లగ ఇంత కోం రాలేద్ద.
అల్లటి బూతిుట్టా కాద్ద ఏనాడూ ఏ తిటూా ఎవల్లే తిటాలేద్ద. కోం ఎంద్దకొసాుదో తెల్లద్ద. ఇయవై
రూప్టమల కోసమ్మ? కోీఁవొచిునపుపడు ళ్ళళ తెలసిన వెంటన్న ‘రాభ బ్రెహాం రాభ బ్రెహాం..’
అనో ‘రాభ రాభ రాభ’ అనో ఇల్లగ అనుకుంట్ట అనుకునేంతస్సపు ఉనేట్టాగే ఉండి అనుకోడం
ఆపీగాన్న ఎకకడుేంచో ‘థూ నీమమ్మా..’ అన్న వసాుది.
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తిటాడమ?!’ అనీ అనిప్ంచింది. ‘కోప్టనికి కొడుకుని కాల్లుసుకునాేను!’ అని. ‘నాకేటి లేద్ద
పోద్ద!’ అని. అయ్యనా ఆకలేసుునాే లగబుదిి వెమిలేద్ద. చేతులు మోకాల చిపల మీదికి సాచుకుని
అల్లగే క్కరుుంట్ట కోడలు భనవరాలే చంకలో వేసుకుని చ్చయ చెంగుతో మూతి తుడుచుకుంటూ
ఫమటికొచిు ‚ఏటి మ్మీఁవయాి అనాేలకి లగండి?’ అని గదిుంచింది. ‘ఈీఁ... ఏట్న లేదూ...‛ అని
అసపషాంగా సణుకుకంటూ లేవబోతుంట్ట వీధిలోన సైకిల్ ఆగిన చపుపడు. ఆ కుర్రాడు భళ్ళళ
వొగురుుకుంటూ ఆగి సైకిల్ దిగి రెండు ఇయవై నోట్టా తన మీదికి అందించి ‚ఏండ్ల! మ్మ నానగారు
ఇచ్చుభనాేయండ్ల.....‛ అని నిలఫడాడడు. ‚ఎంద్దక్క? మీరే ఉంచుకోండి...‛ అని గటిాగా
అసహింగా అని లేచి ఇంక ఏ మ్మటకీ అవకాశ్ం ఇవవకుండా ఇంట్లాకళ్ళపోయేడు. కోడలకి ఏమీ
అయాం కాక చూసుుంట్ట ఆ కుర్రాడు బికకమొహం వేసుకుని ఆ నోట్టా జేబులో పెట్టాకుని భళ్ళళ మకిక
మకిక తొకుకకుంటూ వెనకకళ్ళపోయేడు.
వెండి కంచం మంద్ద క్కరుుని అనేం కలుపుకోబోతుంట్ట మొగుడూ పెళ్ళం సూకటర్
మీద దిగేరు. వోనరు, వోనరు గారి భారాి! ఆవిడ దగిుయ దగిుయ దిహ్న్నళ్ళ ఫటిా రోజూ చూసుునే
భనిషేను. పొటిాగా కుదూరుగా చ్చయ చెంగు చుటూా కపుపకుని విధీగా ఏవో క పువువలు పెట్టాకుని
క చేతిలోన అనేం కేరేజి, ఇంకో చేతిలోన బేగు ట్టాకుని వీధి డుడ వాయంట దించిన తల
ఎతుకుండా నడుచుకుంటూ వెళ్ళుంది రోజూ పొద్దుట్ట. తను గెడాడనికి సబుు పెట్టాకుని గడడం గీసుకున్న
టైమకి. అల్ల వాయంట వెళ్ళళ వంగ ండు యంగు న్నవల్ బేస్ ల్లరీలోన ఎకిక ఇన బెంచ్చ మీద
క్కరుుంట్టంది ఊతానికి తాడు ట్టాకుని. గడడం తుుకుంట్టంట్ట ల్లరీ తోట్ట కదిలపోతుంది. ఇంతే
తెలుసును ఆవిడి గురించి. వెనక స్తట్ట మీద నుండి దిగి ఏబయ్ రూప్టయ్యల కాయ్యతం చేతిలో
ట్టాకుని పెదు గంతుక తోటి గడ మీదకొచిు ‚ఏీఁవిండ్ల పెళ్ళళంటి కొచిు ఉసూరుభని
ఎళ్ళపోవచిుసాురా? కాద్ద పెళ్ళళంటికొచిు ఉసురు కొట్నాసెళ్ళపోతారా?!‛ అని తనతోటి అనవలేన
మ్మటలు కోడలకి అని దబాయ్యసోుంది. వోనరు ఫమట సూకటర్ దగిురే ఇఫుందిగా నిలఫడునాేడు,
కకన సైకిల్ మీద కుర్రాణ్ణా పెట్టాకుని. కోడలు సుపు రాసిన మొహం నిండా ఆశ్ుయింగా
‚ఏంటండ్ల? మ్మ మొగోలేారు.. డెలవరీలకలేారు! మూడు గెంటలకి యండి!‛ అని నిలఫడాడది. ఆవిడ
గుభాం ఫమటనుండే వంగి చెయ్యి చాచి తన కంచం మంద్ద నీళ్ళ గుళ్ళళ ఎతిు ఏబయ్ నోట్ట
ఎగిరిపోకుండా గుళ్ళళ కింద పెట్నాసి ‚మీ ఆమన గారు కాదమ్మా.. మీ మ్మీఁవగారు!‛ అని, ‚మీ
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కషాం మ్మమీదొగెుసాురా? మ్మకంద్దక్క మీ కషాం?‛ అని వెనకిక తిరిగి చూరు కిందకి వంగి గబాలే
వెళ్ళళ సూకటర్ మీద క్కరుుంట్ట వోనరు, వెనకాలే సైకిలు మీద కుర్రాడు వేగంగా చాటా ంజాలోకి
కలసి పోయేరు. ఏబయ్ నోట్ట తడిగా గుళ్ళళ మీద త తప్ట కొట్టాకుంట్టంట్ట చేభల వేపుడు ప్డస
పెట్టాకుంటూ క వేలతో ద్దనిే నొకిక ట్టాకునాేడు.
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