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నందుగాడి గర్ల్ఫ్రండ్
దసరా సెలవులచ్చి గపటికే రండ్రోజులంది, నందుగాడు అభమమ్మమళ్ళంటికి పోయేటోడు
ఎందుకోపోలె. గానాడు పెత్రామాస, సినన ఫతుకభమ పెయవటానికి డ్యం కిందునన సెలకల నంచ్చ
తంగేడు పువువ కోసుకొని ఇంటికొచ్చిండు నందుగాడు. మా నాయినే అని మెచుికుంటా “ఇంటి
మంగటి ఎమ్ఆర్ల సారోళ్ళకు గూడ కావలనట, కొదిిగిచ్చి పోరా” లచుివభమ సగం పువువ భళ్ళళ
నందుగాడి సేతులవెటిటంది. “పెది ఫతుకభమ దాక అయితదని ఫగగ కోసుకచ్చిన, నేనవవలకియ్యయ”
పాలేయ్ సెభటిని దొయలు దోసుకుననంత ఇదైపోయిండు నందుగాడు. ఆ సగం తంగేడు పువువ
తీసుకవోయి మూడో కంటికి కనవడకుండ్ అంటిట్ అటక మీదేసిండు.
గీ ఎమ్ఆర్ల సారోళ్ళళ ట్రానసపరై కొతతగచ్చిర్రు. “ఆళ్ళ ఊళ్ళళ గీళ్ళళ పెదొియలట,
నామనమ్మమళ్ళ తల్ గారోళ్ళది ఈళ్ళది కటే ఊయట. గీ ఎమ్ఆర్ల సారు పెదొియ భనవడేనట.”
నామనభమ తెగ ఇదిగా జెపుతంటే నందుగాడికి దొయలంటేందో సభజ్ గాలే.
“ఆంటీ!” తిమయగా ఎవరో పిలేత నందుగాడు దరావజ దికుుజుసిండు.
“మా ఆంటీ... తంగేడు పూల కోసం ంపింది” రండు జళ్ళళ, ఎర్ర రిఫబన్, తెల్గౌన,
పాయయగాం సి్పర్ల్సుకుని దరావజల నిలవడడది ఒ దేండ్ పిల్.
“ఇగో ఇపుపడే కొసకచ్చిండు... రా... ఇంట్కు రావమామ! ఆనేన నిలుసననవ్?” బీడిల శాట
కుకు వెటిట లేసింది లచుివభమ.
“ఎవల పొల్??” నశ్యం ఎగపీలుస్తత నాయినభమ.
“ఎమ్ఆర్ల సారోళ్ళ అకు బిడడనట... సెలవులకొచ్చినట్టంది.” లచుివభమ పెదిింట్ వెటిటన
సగం తంగేడు పువువ తీసుకచ్చి ఆ పిల్ సేతుల వెటిటంది.
“భళ్ళళ పువువ కొసకయభమంటే... గపుపడు జెపాత!” లోట ఉడుకుుంట నందుగాడు.
సగం గంపెడు తంగేడు పువువ ట్టకునెదానికి ఆ పిల్ రండు సిటిట సెతులు సాలటే్.
“ర్లయ్ నందుగా! ఈ పిల్కి సామంగా ఆళ్ళంటిదనకా పోయిరా పోరా” లచుివభమ ఆ
పిల్ సెతుల టేటటనిన పూలు పెటిట, మిగిలన పూలు నందుగాడికిచ్చి ంపిదాిభని పిలసింది.
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“నేన పోన పో... నా కాళ్ళళ నొతుతననయి” నందుగాడు గోఠిల ఆటకువోయేటనికి
దిగుట్్నన గొఠిల డబ్బబ తీసిండు.
“గోఠిల ఆటకైతే ఊరుకుతవ్... గీడిదనకవోరా అంటే కాళ్ళళ నొతుతననయ్రా నీకు? లంగ
గాడిి” మకుుకంటిన నశాయనిన కొంగుతోని తుడుసుకుంటా నాయినభమ “ఆళ్ళళ దొయల్రా బ్బంచెన్...
జయ పోయిరా పో” ఫతిలాడింది. తనీడు పిల్ మంగట గాడిి అని తిట్టటవయకు నందుగాడికి ర్లషం
పొడుసకచ్చింది. “ఆగు... అచ్చి నీ సంగతి జెతనే నాయినభమ... నీ నశ్యం సీస తీసి
ఫండగొటటకపోతే స్తడు” లోట అనకుంట లచుివభమ సెతులునన తంగేడు పువువ అందుకొని ఆ
పిల్ ఎనక నడిసిండు.
తొవవల “నీ పేర్లంది” సక్రాలా్ కళ్ళళ తిపుపకుంట అడిగింది.
“నందు”
“నా పేరు సరిత” నందుగాడు అడగకునన చెపిపంది. “నవెవన్నన తయగతి?”
“ఆరు”
“నేనూ ఆరో తయగతే... గిదే మా ఇళ్ళళ” పాటకు తీసుకొని సర్రున లోలకురికింది.
నందుగాడు దరావజలేన నిలవడి సేతులనన పూలు గలమకాడ వెటిటండు. “నందు... ఆనేన
నిలుసననవ్... లోలకి రా” ఎమ్ఆర్ల సారోళ్ళ భాయయ అపాయమంగా పిలసంది. నందుగాడు పువువ
తీసుకవోయి ఇంట్ వెటిటండు. “మీ అభమ నీ గురించే చెతది... భంచ్చగ సదువుకుంటవట గని బ్బగ
మండి జేతతవట. భంచ్చ నీళ్ళళ తాగుతవా?”
సల్టి ఫ్రిజ్ నీళ్ళళ తీసకచ్చి ఇచ్చింది.
గట గట తాగి... “నే పోతునన ఆంటీ” అని నందుగాడు ఫమటకొచ్చిండు. “నందు”
లోలునంచ్చ పాటకు దాక ఉరికచ్చి చాకే్ట్ సేతుల పెటిటంది సరిత. సంఫయంగా చాకే్ట్
సపరించుకుంట్ ఇంటికొచ్చిండు నందుగాడు.
సామంత్రం గడకో ఫతుకభమ ఫయిలేల్ గుడి దగగరికి సేరినయి. యంగు యంగుల
పువువలతో స్తడ సకుగా పేరిసన ఫతుకభమలోత పోటివడుత కొతత కొతత సీయలు కటీట వాడకట్ట
ఆడోళ్ళంతా సింగారించుకుననరు. ఆళ్ళ్మన ంపిన దుబ్బయ్ ఫంగాయభంతా దిగవొసుకుని
అందరికి సుపెడుతుంది స్తరిగాన్నళ్ళభమ. “ఎమే... దామ ఎన్నన నెల?” మనననే నీళ్ళళసుకునన
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దమన ఆరా తీతతంది నడీడు ఈశ్వయభమ. “ఏం పిలా్... గజెెల గుర్రం లెకు తమరైనవ్... ననన
పెళ్ళజేసుకుంటవా” వరుసకు భనవరాలయేయ ఎనిమిదేండ్ పిల్తో ఒ తాత సయసభడుతండు.
కొతతగ పెండి్ జేసుకొని ండుగకు తల్గారింటికచ్చిన ఆడపిల్లు గుంపుగాజేరి గుసగుసలు
వెట్టకుంట్ననరు, ఆళ్ళ మఖాలు అంతకుమందెననడూ కనవడని సిగుగతో కళ్కళ్లాడుతుననయి.
“ఎమాయుళ్ళళ... పాట మదలువెటటరూ? సీకటివడడంకాడతరా ఏంది?” కనకభమ తొందయవెడతంది.
నందుగాడు, ఆడి దోసుతలంతా కలస ఎవల ఫతుకభమ పెదిగుంది, ఎవలి చ్చననగుంది అని లెకులు
వెడుతండ్రు.
“నందు” అని పిలుపినవడేత ఎనకకు తిరిగి చూసిండు. ట్ట రికిణి, పొడుగు జడ, జలో్
కనకాంఫయం పూలువెటిట మదుిగా తయ్యరైంది సరిత. “చాకే్ట్ తెచ్చినవా?” ఆశ్గా కళ్ళంత
చేసుకుని అడిగిండు నందుగాడు.
“ఇంట్్ననయ్... ర్లపు తీసుకతత” ఫంగారు గాజులు ధగ ధగ మేరుతుతంటే చేతులు
తిపుపకుంట చెపిపంది సరిత.
“తంగేడు పువవల్ ఉయ్యయలో... తల్రా ఫతుకభమ ఉయ్యయలో” ఫతుకభమ ఆడుతుంటే ఆళ్ళ
సపట్్, గాజుల గలగలలు, కాళ్ళ టీటల గణగణలు అనీన లమఫదింగా పాటలో కలసపోతననయి.
నందుగాడు గూడ ఆడోళ్ళందరితో కలస ఆడుతుననడు.
“నవువ ఆడోళ్ళ పాటలు పాడతవా?” కిసుకుున నవ్వంది సరిత.
“సినామ పాటలు గూడ పాడత” ఫతుకభమ పాట భధయలేన ఆపి, “ఈ పేటకి నేనే మేస్త్రి...
నిరుపేదల పాలట పెనినధి” చ్చయంజీవ్ పాట మదలువెటిటండు.
“బలే బలే” అని మెచుికుని సపట్్ కొటిట “నాకు నేరిపతతవా, నీకచ్చిన పాటలు అనీన”
ఆత్రం కొదిి అడిగింది సరిత.
నందుగాడు హీరోలెకు పొంగిపోయి “నేన్న లెకు అడుగుతా... దానికి జవాబు చెపేత అపుపడు
నేరిపతాత” ఆడి తెలవ్ తేటలన ఇంకా సుపెటాటలని ఫోజుకొటిటండు.
“ఊ... అడుగు” గుడి గదెి మీద కూసుంది.
“ఐదు నంచ్చ మూడు తీసేతేత ఎంత?” ఆ పిల్కు ఎదురుంగా సక్మక్ం ఏసుకోని
కూసుననడు.
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“రండు” టకుున చెపిపంది సరిత.
“పుపల కాలేసినవ్” నాకు తెలుస నవువ గిదే చెతవ్ అననట్ట మఖం పెటిట, ఆడి అయచేతు
ఐదు వేళ్ళళ సుపిత్తత “ఇగ చూడు... ఐదు నండి మూడు తీసినా...” మూడూ వేళ్ళళ మడిసిండు,
“... భళ్ళళ ఏసినా” మడిసిన మూడేళ్ళళ తెరిసిండు, “గిపుపడెననననయి... 1, 2, 3, 4, 5” క క
నవ్వండు.
“నీకు లెకులు ఫగోగచాి?” ఇచఛంత్రంగా చూసింది.
“మణ్ణెల్ రీచిల 95 మారుులొచ్చినయ్” ఏభనకుంట్ననవ్ అననట్ట జూసి “భరి...
నీకెననచ్చినయ్” అని అడిగిండు.
“మపెఫై” బేలగ చెపిపంది.
“గట్యితే మందుగాలా నవువ లెకులు నేరుసకోవాలే”
“నాకు నేరిపతతవా నవ్?”
“భళ్ళ్ నవువ నీ దగగరునన చాకే్ట్నిన ఇతతవా?”
“ర్లపొదుిగాలేన మా ఇంటికిరా... నాకు నవువ లెకులేెపుప, నేన నీకు చాకే్టితా
్ త” ఎదో
గురుతకచ్చి... “ర్లపొదుిగాల మా ఊరికివోతునన కదా... ఎటా్ భళ్ళ్?... నవవతతవా... మా ఊరికి?”
“అమ్మమ!... మా అభమ కొడతది” కొదిిగా ఆలోచ్చంచ్చ “భరి... చాకే్ట్నీన ఇయ్యయలే”
“మా ఊరికొతేత... జంకామలు, మావ్డిళ్ళళ, తేనెట్ట అనీన తిందాిం”
“అయితే మా అభమనడిగిజెపాత” ఎగిరగిరి గుడి గంటన కొటిటండు.
“తియిర్రి తియిర్రి ఫతుకభమలు... సీకటి జుడతంది” బీడి తాకుుంట ఒ పెదిభనిషి
ఎగియతవెడతండు ఆడోళ్్ందరిని.
తెలా్రి ఎమ్ఆర్ల సారోళ్ళ భాయయ లచుివభమకి నచిజెపిప నందుగానిన సరితెంట ఆళ్ళ
ఊరికి ంపించ్చంది. సరితోళ్ళ ఊరు మారుమూల లె్టూరు. ఆడ అనీన గుడిసెలే సరితోళ్్ది తప.
రిగే గడిడని సుత ఎదగనిమయకుండ్ ఊడలు దిగేసిన భఱ్ఱి సెట్టలెకు ఉంది ఫంగా్. గంత పెది
ఫంగా్ నందుగాడు ఎపుపడూ స్తలే్. ఇంట్్ండే భనసుల కనాన నౌకరు్ పాలేర్ల్ ఎకుువుననరు.
సరిత వాళ్ళ నాననన అంతా దొయ దొయ అని పిలుసుతర్రు. ఫంగా్ ఎకిుజూతేత కంటికి కనవడేదాక
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ఉనన పొలాలనీన ఆళ్ళయేనట. తోటలకు, పొలాలకు తియగడ్నికి గుర్రం ఫండి, ఏది కావాలనాన
కసణంల మంగటవెటేట నౌకరు్, యువరాజసంటి భరాయదలు దొరుకుతుననయి నందుగాడికి. సెట్
ఎంట పుట్ ఎంట తిరుగుడు, దొరికిన కాయో ండో తినడు... రండ్రోజులు సుతుతంటాల్కు
గడిసనయి. సావ్ట్ టంగుట్య్యయల మీద గూసని పొదుిగాల పోదిికీ లెకులు జెపుతంటే,
చ్చందొరాసనికి చదువు జెపడ్నికి టనం నంచ్చ అచ్చిడంట అని పాలేరు్ గుసగుసలాడుకుంటే వ్ని
నందుగాడు ఎకులే్ని ఇదయిపోయిండు.
ఒనాడు గిట్నే లెకులెెపుతంటే దెినిమిదెందులెంత అని అడిగిండు నందుగాడు. సరిత
పెదెినిమిదోకట్ దెినిమిది... అని ఎకుం సదువుడు మదలువెటిటంది. 144 అని టకుున
సమాదానభచ్చింది ఎనక నండి. ఎవలుజెపిపర్రని స్తతేత ఒ పొలగాడు నేసిన దుపట్్ ట్టకొని
నిలవడడడు.
“ర్లయ్ నారామణ ఎపుపడోచ్చినవ్” సరిత ళ్ళకిలంచ్చ అడిగింది.
“గిపుపడే అచ్చిన చ్చందొయసాని... దొయసానికి ఇయియభని మా నాయిన నేసిన దుపట్్
ంపిండు” వ్నమంగా చెపిపండు నారామణ.
“ఈడు నారామణ... ఐదో తయగతి దాక నాతోనే మావూరి ఫలే్ సదివ్ండు, గిపుపడు నేన
కుురు ఫలే్కోతునన గదా... ఈడేమ్మ సదువు ఫంజేసి ఆళ్ళమయతోని కలస భగగం నేతుతండు”. “గట్
స్తతతవేందిరా, ఆడవెటిట ఇట్రా... నందు నాకు లెకులు చెపనీకి టనం నంచ్చ అచ్చిండు”
ఎభనకుననవ్ ఏంది అననట్ట చెపిపంది.
“చ్చందొయసాని... నేన గూడ గీ లెకులు నేరుసకుంట” నారామణ దగగరికచ్చి చేతులు
కట్టకోని కింద గూసుననడు.
నారామణిె స్తతేత నందుగాడికి బ్బపు గుర్తతచ్చిండు. “నీ అంత ఉననపుపడే భగగం నేసిన్రా”
అనెెతడు బ్బపు. “నవువ కూురు ఫలె్కెందుకు వోతలేవు?” నందుగాడు కుకు గూస అని జగ
చూపెటిటండు.
“దొయకు ఫటటలెవలు నేతతరు... మా నాయినకు సాతనైతలేదిగ” నారామణ నెతిత గోకుుంట
లేసచ్చి నందుగాడి కుగూసుననడు.
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“నందు... నారామణ భంచ్చ భంచ్చ కథలెెతడు. ఒర్లయ్ నాయమణ... గా రాజు రాణి కథ
సెపుపరా” పుసతకం కుకు పెటిటంది సరిత.
“గిపుపడ్ చ్చందొయసాని??... మా నాయిన జలి యభమననడు” నారామణ గునిగిండు.
కథలనంగనే నందుగాడికి గూడ హుషార్తచ్చి “నవువ కథ జెపేత... నేన నీకు లెకులనీన
జెపాత” అననడు.
నారామణ కథ మదలువెటిటండు. గింతట్నే ఏననంచొచ్చిందో సరితోళ్ళ నాయినభమ,
“ఒర్లయ్ నారిగా... చ్చందొయసాని కుగూసొని ట్ంగుట్య్యయలూగుతుననవా... సినన పెది తేడ్
లేదురా నీకు” అని సేతి కటటతో ఇయగ భయగ దంచ్చంది నారామణన.
“తపెఫపంది దొయసాని... తపెఫపంది” ఏడుసకుంట్ నారామణ మసిల దొయసాని కాళ్్ మీద
డడడు. “కొటటకే నాయినభమ... కథ జెపాత అంటే, నేనే గూసభమనన” సరిత మతుతకునన
నారామణన కొటటడం ఆలే. “మదలు నీకు బుదిి జెపాపలే... అడడమైన నా కొడుకలకు అలుసితేత
నెతితకెకుుతరు” సరితన లోలటికి గుంజుకవోయింది. నారామణ ఎడుసకుంట్ ఇంటికురికిండు.
మసల దొయసాని భళ్ళళ సావ్ట్కొచ్చి “ఏడి ఈడు... గాడిి కొడుకు, మాళ్ళ రాడ్? గపుపడు జెపాత
ఆడి సంగతి”.
బికుు బికుు భంట్నన నందుగాని దగగరికచ్చి “ఒర్లయ్... ఈడ నినన అందరు దొయబిడడ
అనకుంట్ననరు.. దొయబిడడ లెకునే ఉండు... మీ బ్బపు బంబ్బయికి ఫతకవోయిండని ఎవవలకి
జెపదుి... సెపితవో నినన గుడ గట్నే తనిన తరుమత” కోంగా ఎగపోతతంది. దెఫబకు నందుగాడికి
అభమ య్యదికచ్చింది, ఏడుపు తననకచ్చింది.

*
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