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ఖాళీ యంగస్థలం మీద కవాయ వెలగని లంతరు, తడకల కాఫీ హొటలు గోడకి శ్రీ వంకటేశ్ఴయ
భహాత్యం వాల్ పోష్టరు. పేకేజీ చెకక మీద ‘ఫస్ ష్టండు, పెదంకలం గ్రాభం’ అని గురుునన రాట.
చీఁవననగారి చిట్టటకాీఁవుడు: బాగా ముస్ల విధవరాలు.
(చీఁవన్నగారి చిట్టి బెంచ మెంచి లేచి నిలబడి రాటదగ్గరికెళ్ళి కాళ్ళి, మెడ ఎత్తుకుని అరచేతిని
ఎెండకి అడ్డుపెట్టికుెంటూ దూరాన్న బస్సొస్తున్న జాడ కోసెం రోడ్డుకేసి చూస్తుెంది. ఆవిడ కూర్చున్న
దగ్గగర బెంచ వార ఒక గోనె బస్తు, ఒక పెదద ెదురర్చ ుటటి, చేతి సెంచ, పెదద హోల్డులు. బెంచ మద
మరచెంుట.)
చిట్ిట : బావుందభ్! పెదంకలం ఫస్సు రాలేదంకాను...?

(గ్డీ సేపు ఆలోచిెంచి, కిెంద ధూళ్ళలో పడ్డకున్న ెదర్రివాణ్ణి లేపుత్తన్నట్టి హెచ్ురిెంచే గెంత్తతో)
చిట్ిట : రే నానాన? పెదంకలం ఫస్సుచిి వెళిపోయందట్రా నానా...? వొరే వెర్రివాడా ఎవళు

మాదాస్సల వాళ్ళ పిలలడివా?
వెర్రి: (నిదదట్లో ఒతిుగ్గలిన్ట్టో ఒకవైపుకి సర్చదకుని ఏెం మాట్లోడకుెండా చూసి..) లలకండీ?
చిట్ిట : నేన్రా చీఁవననగారి చిట్టటని! పెదంకలం ఫస్సు కస్ీఁవనా చూస్సునావు నువుఴ?
వెర్రి: (ఆవిలిెంచుకుని ఒళ్ళి విర్చచుకుని మళ్ళి పడ్డకుని) నీను ఎర్రోణణనీసి ఎయగవండీ? నాకందకీ

ఫస్సు ...?
చిట్ిట :

అదకాదు ఫస్సు వళాయంద కాదుట్రా? చెిళిపోయందు గావోస్సరా...?! నువుఴ

చూసేకావూ...? (ఆకాశెం వైపు కళ్ళి చిట్టోెంచి చూస్తు) టైమంతయందో ఎరుగుదువూ?
వెర్రి: (గాజు ుటడీులో నీళ్ళి పుకిిలిెంచి త్తపుకుిన్ ఆకాశెం మదికి ్మి, ఆవిడ కెంగార్చగా పకికి

తపుుకుెంటే న్వ్వుతాడ్డ.) నాకందుకండి టయం? (పెదదగా న్వ్వుతూ) నీకందకీ టయీఁవూ...?
ఏవూరు మునస్బు నాయురాలవి నువుఴ?
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చిట్ిట : బావుంద నాయనా! అనువాఴడి పెళ్ళం వాడకలల వొదన. వెర్రివాడా, నీకూ లోకువైపోయేనా

నేనూ? నా కొడుకులు రాజులు. స్ు స్ముద్రాలవతల దూరానునానరు. వాళుళ రాజులైతే నేను
రేవినైపోయేనా? అయ్యొ వెఱ్ఱితండి వొఠ్ఠిదేన్రా ఏ గుడ్డూ లేదూ. పెదంకాలం వెళిళ కనకాలంట్లల
డిపోయేనా ప్రాణం స్సహానుంటంద! (దూరెంగా బ్రిడజవతల తోపులోోకి చిట్టోెంచి చూస్తు) అదుగో
మూడు ఝీఁవుల పొదుు దగే పోయంద. నిండా నాలుగూ అయుొంటంద. మునట్లలకాకదొరే!
గెంట గెంటకీ ఫస్సునానద కాదు నాయనా? అయ్యొ, వెఱ్ఱివాడివి నీతోట్ట నాకేీఁవిట్ట?
స్సుందొస్సుంద! ఏదీ ఒ కళా ండు నోట వస్సకుందాం, నోరండిపోయంద.
(చేతి సెంచలోెంచి కమల్డ పెండ్డ పైకి తీసి జాగ్రుగా తొన్లు ఒలిచి నోట్లి వేస్తకుెంటూ)
చిట్ిట : ఇవి నాగపూరు ళుళ కావు! ఈ దకుకమాల్ననళ్ళళ ఒ కాయ ండేనా స్రిగా దొయకదు.

రూపాయ డబుుల్న పుచిస్సకునానడు. ఇవా నాగపూరు స్ంతరాలు...? కనకం మొగుడికి చెపితే
కిధరుపూరునండి బుటటడ్డ ళ్ళళ ంపిసాుడు ‘అపా! ఏదీ నా కళ్ళతోట్ట నేను చూస్తు వుండగా
అల...గ ఈ నాలుగు తొనుల నోట్లట వస్సకవ!’ అంట్లడు. ఎవళ్ళకాకవాల నాయనా? వొగిసినానళ్ళళ
పితకాక చాకిరీ చేయంచుకుని పుచి దొబుుల్న పెట్టట తోలీసేవాళ్ళళగాని ముసిల దొంగవెడి కూతురు
ఉనానదో, చచిిందో...? (కళ్ళి పొతిుపెంచ్ కెంగుకి ఒత్తుకుెంటూ) వినానవా?
వెర్రి: లలక మామా్! (తలెతిు, బోధిస్తున్నట్టి) కడుపులో దుకఖమవలకి నేదండి? ఇంట్లల ఏడండీ

భ్యొనభ్ గారు! ఇకడకొచిసేడుత్తువ?
చిట్ిట : వసి చూసేు వె వాడే గెలచేటట! (సెంచలోెంచి గ్ెంగ్చెంుట బయట్టకి తీసి, ఎతిు నోట్లి

పోస్తకోబోయి, అెంతలోనే న్వ్వుతూ) వీడితోట్ట నాకేీఁవిటే? అయ్యొ నా ఒగాయతుంకూల!
భరిచెంబు కాదు ఇద గంగచెంబా? ఇదకకడందుకునానదీ? నిరుడు ఏట్టవిళ్ళకి కాశీ వెళిళనపుడు
వనేస్రి తెచిింద కాదుటే ఈ గంగచెంబు? అయ్యొ, అదేను! ఉండ్డ చూత్తం... (గ్ెంగ్చెంుట కిెంద
చకిిన్ అక్షరాలు కూడబలుకుిని చ్ురవ్వతూ) ‘పే. వం. స్సఫునన, ల. కామేశ్ఴరీ’ - చిననవాడిదీ
పెళాళందీనా ఈ గంగచెంబు? ఇంత్త చచి తెపిసేు ఇకకడే వగ్గగసి పోయేడ్డ?? (నిటూిరిు,
మరచెంుటలో నీ

ఎతిుపోస్తకుెంటూ) బావుందభ్! దకుకమాలన ఫస్సు...
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(సెంచలోెంచి అమృతాెంజన్ెం తీసి నుురట్టకి, కణతలకి రాసి నొకుికుెంటూ) వాడి చేతి మాతుయ
భరుట్టటదేను. (సెంచలోెంచి ఒక బోరనవిట్ల డబ్బా బయట్టకి తీసి) అనిన జంతికలు నోట్లల
వస్సకుందాీఁవు... జంతికలూబాు ఏద చెపా్? (సెంచ అెంతా ెదత్తకుతూ) కనకానికి జంతికలంటే
చితుు. (మూత తీసి లోనికి వాసన్ చూస్తు) అయ్యొ వలలకాడు... వపికకల?
(తడకల మద అెంట్టెంచిన్ వేెంకటేశుర స్తుమ వాల్ పోషిరిన చూసి న్వ్వుతూ) బావుంద నాయనా
జంతికంటే వపికకల తెపిస్సునావు? మా బావునానద! (నిలబడి నిష్టిరెంగా దేవ్వడి పటెంతో) మా
మాీఁవగారి తదునీఁవనా తపేను గాని ఒ నాడేనా నీకు శ్నివారాలు తలేదు! పెదువాడికి నీ పేరే
పెటటకునానను. వాడు వోఴ వెయొ రూపాయల జీతగాడు! ‘ముసిలవాళుళ ఏడవరుటే శ్కూ?
ముసిలకాలనికి ఏడవక పోతే భరి నవుఴతుందటే శ్కూ వయొరిభీఁవా ఇనానళ్ళకి మా అమా్?!’
అని మొగుడ్డ పెళ్ళం వెకుకరు నవుఴలు నవుఴకుంటూను పుటకూ పుటకూభని కేజీడు ద్రాక్షళ్ళళ
హళ్ళ నోట్లల హళ్ళళ తినిపించుకునానరు గాని ‚అయ్యొ అమా్! ఇందా ఈ ండు..‛ అని ఖ్ఖ
ండేనా నోట్లల వసేకాడు. (ెదటకారెంగా) వొహ్హోహొ రోకు! వాడో వెంకట్రవణ మూరీు, నువోఴ
వెంకట్రవణ మూరిువీనీ! (ఏడ్డపు గెంత్తతో) నేనీనకేీఁవిటకాయం చేసేనూ? పోనీ చేసేనే కటూట...!
(హడావిడిగా మనిషి న్డిచొస్తున్న చ్పుుడ్డ. ‘అమాి? అమాి..?’ అని గాభరాగా కేక వేస్తు కన్కాలు
ప్రవేశెం.)
కనక: అదేీఁవిటే అమా్ కకరిువీ ఇకకడ కూచునానవూ? ఈ మూటలేవిట్ట స్జజలు ... ఎకకడికే?!

(అనుమాన్ెంగా చుటూి చూస్తు) ఎవళ్ళతోట్ట జట్టట?
చిట్ిట : అయ్యొ బావుందభ్ నాకవళ్ళతోట్ట జట్టటలు? ఆ వొయొరి భీఁవనీ దాని మొగుణ్ణణను

తిటటకపోతే ముదుంచభనానవా? నా ఊస్స మీకందుకర్రా? ఈ దకుకమాల్ననళ్ళళ నేనుండలేనమా్!
పెదంకలం వెళిపోత్తనే. (కళ్ళి గ్ట్టిగా చమర్చుకుని ఏడ్డపు గెంత్తతోట్ట) ముసిల దొంగవెడికూతురు
ఉనానదో చచిిందోనని ఒ గాడిదకొడుకేనా చ్చిమాట చూసి వెళ్ళళటేట? అటలకాడ గుచుికునానద
చెప్టట అయపోయందనీసి నిబం పెటటకుని ఆమనిన అటంచటే అంకం పెట్టటసేరు. సింహంలట్ట
చీఁవననగారికే దకుకలేకపోయంద, నన్ననవళు చూసాురే? ఠ్ఠిదేనా అమా్... శుష్క ప్రియల్న శూనొ
హసాుల్ననూ!
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కనక: నేనునానను కాదుటే? అమా్ ఉండుండి నీకు ఇదేం వెఱ్ఱి...? దా ఇంట్టకీ...!
చిట్ిట : (చయిి విదిలిెంచుకుని) అయ్యొ నీ దుష్టటతనం... నేన్రానే ఆ వెధవూళ్ళళకి రానమా్ నేను.

అమ్మ్! పొడుచుకు తిన్నసాురు! (విస్తర్చగా) దలవ చెయ్యొ! మ్మజూరుదానా! (ఆకాశెం కేసి చూస్తు,
ఆశగా) పెదంకలం వెళిపోత్తనే! మా కనకాలునానద, ఫంగారు పిచిక. కడళ్ళందుకు చూసాుయమా్
నా వెర్రిగాని? ఆ బాల యమేస్రీవ నా ఇంట్లల పుట్టటంద ఆ రాజ రాజేసిఴరీ అమా్ కనకాల్దుగిగరికి
వెళిపోత్తనే! నాకూ నా రాీఁవుడికీ వరేగాను గదసాును చిభనానదే. ‘కంట్టకి ర లగ నేనిననూన
నీ రాీఁవుణ్ణణ చూస్సకుంట్ల కానే? వొచివ అమా్!’ అనీసి అయ్యొ దానికి నేనంటే రోకమా్ రాీఁవ
రాీఁవా! (పెదద గెంత్తతో చిెంురలు వేస్తు లేచి, పాట)
పోయీ రారా వగులవాడా
శ్రీరాభచంద్రూ ల్దచటకు జనిరీ?
దగులం దగులం దగినాయయొ!
గుంపులు గుంపులు వచిియయ!
క్షణాన వాయధి కట్టటయయ!!
కనక: ఉష్టు ఇకకడేీఁవిటే నడివీధిలోను భగోతం దవ అమా్ నీకు పుణొీఁవుంటందీ! కనకానిన

నేనేను కాదుటే? నీకు గదచేిం కాీఁవూ? (ముకుి మద వేలు వేస్తకుని) దేవత్తయిన పెట్టట తెచిి
ఫష్టండోలన పెడత్తవా? అయ్యొ ఇలలలల నీదేను ముష్టట కొం... దవ?!
చిట్ిట : సాహూ డాకటరు దెగిగయ భంచి పసాటాసైన భందపిస్సుంద మా కనకం. చూడ్డ... ‚నేను

ఆకలకి ఒరుికలేనమా్ ముసిలునిన!‛ అంటే తొమ్మ్దో గెంటకలల అల ఆరారా అంత వండి
డిస్సుంద. దానింట్టకి వెళిపోత్తనమా్ నీకే పుణొీఁవుంటందమా్ నననడూకే! ఇదుగో ఈ జత
గాజుల్న పుచుిక మారు మాట్లడకుండా పోవ దొంగ మాదురోిత్త!
కనక: అయ్యొ నీ ముసిల పిచిి ముదరిపోయంద నీ గాజులనకందుకే! నేనూ ఫడికళ్ళళచి వళ్కి

ఇంత ని చేసాువుటే? దవ ఇంట్టకీ..?!
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చిట్ిట : పెదంకలంలో పస్సటగాను....?
కనక: అయ్యొ ఇద పెదంకలీఁవను! అదుగో బోరూు చదవకావు? ‚పెదంకలం ఫస్సు సేటండ్..‛
చిట్ిట : (అనుమాన్ెంగా) కనకం దెగిగరికి పోత్తను స్సమీ...?
కనక: (న్మిలేకుెండా న్వ్వుతూ) నేనేనే కనకానీన!! (మొహెంలో మొహెం పెట్టి దగ్గరగా) ఇదుగో

చూస్సక నా మాట అఫదధీఁవైతేను! నేనేనూ కనకానిన! ఇదే పెదంకలం. భనూళ్ళళనే
భనీఁవునానీఁవు ఈ పాట్టదానికి ఫస్ుందుక చెపూ? (ుటజజగ్గస్తున్నట్టి) పెదంకలం ఇదేనూ, నేనే
కనకానిన! అయ్యొ ఈ పాట్టదానికి (అనుమాన్ెంగా) ఆ మూటేవిట్ట...?
చిట్ిట : కనకం మొగుడికి మ్మనస్సననంటే ఇష్టం కదుటే...? అపా, జునున వియవభంట్లడే??
కనక: నీకు వెఱ్ఱిీఁవిటే అమా్? ఆమన పోయ న్ననండేళ్ళయంద. ఇపుడు జునున విరుసాు?

ండగెళిళన పాచినాడ్డ? అయ్యొ ఇందుకా మ్మనుగుల్న బెలలం మొననటనంచనూ...?!
(హారన్ కట్టికుెంటూ బస్సొచిు ఆగుత్తెంది.)
బస్సు చెకకరస కేక: ఆ ఎవయండీ అజ్జజడా అంకలం? ఏండీ బేనభ్గారు? సామానుల

మీదనేసీభంత్తవా?
చిట్ిట : ఇదుగో వొరే ఎవళ్ పిలలడివి నువుఴ? (కెంగు ముళ్ిెంచి ఇప్పు డుటాలు చూప్పెంచి) ఇదుగో

చూడ్డ పెదంకలం ట్టకటట కొనీసి ననున స్సఫభయీఁవైన సీట్లల కూఛోబెట్టట. నువోఴ రూపాయ తీస్సక!
చెకక: రూపాయ కేటొసాుద మామా్? ఇలగిచి! (న్వ్వతాలుగా) ఇదే పెదంకలం ఇకకడే దగిపో!
చిట్ిట : (నిరాశగా) అయతే నిజీఁవనుట్రా ఈ పిలల చెపుునన ముకక? ఇదేనా పెదంకలం..? బావుంద

నాయనాలల బాబులలల! ప్రయణాలఫదధం, ప్రసాదాలు నిఫదధం!! (ఇట్ట తిరిగ్గ) ఐతే నువఴనుటే మా
కనకానివి? (ఏడ్డపు గెంత్తతోట్ట) అయ్యొ ఫంగారాలట్ట పిలలవి ఇదేీఁవిటే ఇలగ తయయయేవు...?
చిగా స్సపు కొము్ చెకికనటటగ పిలలవీ? అయ్యొ ఎలట్ట పిలలవి ఎలగైపోయేవో
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కుటలబంతవైపోయనావుటే? అయ్యొ వాత్తన డిపోయనావుటే అమా్, కనకాల్న నువుఴటే??
(అపన్మికెంగా చుటూి చూస్తు) ఇదేనా పెదంకలీఁవు?
వెర్రి: (అట్ట ఒతిుగ్గలిో చయిి విస్తర్చతూ) పెదంకలీఁవు ఇదేనభ్ లలకొభ్ంతె వినానవండీ? ఎకకడో

వొకాకడ - ఉననకాడ ఉండేలవండీ? ఎకడికలపోవొసాువు? లలక!

* తెర *
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