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రెక్కల పెళ్లాం
అనగనగా అతడు ఈ పెళ్లలకి అాంగీక్రిాంచాడు. ఇాంత వయసొచ్చీ పెళ్లల కాకుాండా ఉనన మగవాళ్లల
అటు వైపు ఊళ్లల్లల ఎవరూ లేరు! ఇక్, ఆడవాళ్ల గురిాంచి చెనే అక్కర్లలదు; పొరుగూళ్లల్ల ఉనన
అతడ్డ చిననటి స్ననహితురాళ్లల – ఈ పాటికి వాళ్ల కూతుళ్ల పెళ్లలళ్ల గురిాంచి మథనడుతూ
ఉాండ్డవాంటారు!
కాంత వయసు ఖరీయినా ఎట్టకేలకు తను క్లగనన భారమ దొరికిాంది. ఈ రగణాల్ల
అలాంటి ఇాంకో అమ్మభయి ఉాండే అవకాశ్మే లేదు!
తొలడక్రోజు – మల్లలపూలు పెడుతునన అలలరిని కూడా గురితాంచకుాండా – భారమ వీపును
ఆత్రాంగా తడ్డమ్మడు.
కనదేలన గూడుఎముక్ల స్రశ త, కావాలసన ఆనవాలు దొరక్లేదు. ‘ఎక్కడో మోస్ాం
జరిగాంది!’
తెలలరి – పెళ్లల కోస్ాం ఇనానళ్లలగా టుటబటిటన అమభను నిలదీశాడు.
‚నువవ మరీ చోదమాంరా; రెక్కల కోడలన ఎక్కడ్డనాంచి తేను!‛
‚నేను దే దే చెప్తతని గదే!‛ ఏడుపొచిీనాంత నాంది అతనికి.
‚ఇనేనాండ్లలచిీనా నీకు మాంకుటుట పోలేదు; ఎట్ల బతుకుతావో నా ప్తచిీ క్నిన‛
అమభ తన బాధను టిటాంచుకుననట్టట లేదు. టిటాంచుకోక్పోవట్ాం అటుాండనీ, అస్లు తనది
బాధ అననా గురితాంచట్టలదే!
***
నిననటి బెరుకుపోయి, పాలగాలసుతో నేరుగా తన క్కన వచిీ కూరుీనన భారమను, గాలసైనా
అాందుకోకుాండా మళ్లల అదే ప్రశ్న అడ్డగాడు. నినన అడ్డగనపుడు రాచిక్ాం అనుకుాంది.
‚దేవీ! నీకు నిజాంగా రెక్కలేలవా?‛
‚నా పేరు దేవి కాదు,‛ విసురుగా చెప్త మూతి ముడుచుకుాంది.
‚అది స్ర్లగానీ చెపు, లేవా?‛
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నవవతూనే, కానీ అది నవవ కాదని తెలయజేసుతననటుటగానే, నిలదీసాంది. ‚పెదద! నీకేమైనా
తురాయాందా!‛
ఇదస్లు అతను ఊహిాంచలేదు. ‚తురాయా? నాకాందుకుాంటుాంది? అయినా ఉాంట్ట
క్నడేదిగా!‛ చికాకు డాిడు.
‚మరి నాకు రెక్కలుాంట్ట నీకూ క్నడేవిగా?‛ ఇాంకా కోాంల్లకి మ్మరని గాంతుతోనే
బదులచిీాంది.
‚నినున స్రిగాా చూడాందే! బుట్టవేషాంల్ల ఉాంటివిగా, వెనక్ మడ్డచి క్టాటర్లమో అనుకునాన!‛
‚మడ్డచి క్ట్టడాం... ఇది మరీ బాగుాంది!‛ నవవటానికి సదధమవతునన క్ాండరాలను వెనకిక
లగాంది.
‚నేను స్షటాంగానే చెప్తాంపానే... రెక్కలుాంట్టనే చేసుకుాంటానని...‛
‚మీ వాళ్లల చెప్తతే ఎవరో ప్తచిీమేళ్ాంలే అనుకునానాం. అతేత పెళ్లయితే స్రుదకుపోతుాందాంది‛
మ్మట్ల్లల కాఠినమమునాన లకినతీరు మృదువగానే ఉాంది.
‚ఇాంకేాం! నాలాంటి వెర్రోడయితే కాంగున క్ట్టటసుకోవచీనుకునానవ్!‛
‚ఇదిగో, నినున మోస్ాం చేస్న ఉదేదశ్ాం మ్మకు లేదు; మీ వాళ్ల దగార మేమేమీ దాయలేదు;
మళ్లల చెపుతనాన, నాకు రెక్కలేలవ, నీ ఇషటాం!‛ అననటుటగా తేలేీసాందామె.
కాస్నపు మౌనాం వహిాంచాడు. తెచిీన పాలు తాగాడు. (‚మలరాత్రికి కూడా పాలు
తెస్తతరా?‛ ‚ర్లపు కూడా తేవాలసాందే‛).
స్ాంభాషణను ఎటువైపు దొరిలస్నత తన మ్మనాం నిలుసుతాందో తెలయక్ –
‚ఐనా తురాయనన మగవాడ్డన కోరుకునన ఆడవాళ్లను నేను ఇటుక్కల ఎవరీన చూడలేదు‛
అనానడు.
ఆమె వెాంట్నే ‚ఆశ్ డ్డతే మ్మత్రాం దొరుకుతారా?‛ అాంది, తను ఎాందుకు
స్రుదకుపోయిాందో చెపుతననటులగా.
పెళ్లలకి టుటధోవతి క్టుటకుని జారిపోకుాండా నడుముకు తువావలు బిగాంచుకుాంటుాండగా
వచిీన బావమరిది వరస్ కుర్రాడు... తనకు స్తయడ్డనట్టట డ్డ తల మీద ఎాందుకో చేయి వేశాడు.
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‘ఏయ్ జుటుట చెరకు’ అని వారిాంచాడు కూడా. ఇపుడరథమైాంది! అతడు తురాయి కుదురుకోస్ాం
వెతికి ఉాంటాడు!
అతడ్డకి ప్తచెీకికనట్టయిాంది. తనకు తురాయి లేనపుడు భారమ రెక్కల కోస్ాం టుటబట్టడాంల్ల
ఇక్ అరథాం లేదు!
***
కతత కాపురాం చక్కగా చేసుకోవాలసన పెళ్లలకడుకు ముభావాంగా ఉాండట్ాం రెాండు
కుటుాంబాలనూ బాధాంచిాంది.
ల్లల ఏవైనా పీడ కూరుీాందేమోనని క్ ముస్ల స్తధువ దగారకు తీసుకళ్లరతడ్డన.
బోధలే కాకుాండా మాంచి వైదమాం చేస్తతడని స్తధువకు పేరు. ఆ వైదమాం వలేల ఆ బోధలకు విలువ
పెరిగ ఉాంటుాంది.
స్తధువ అతణ్నన ాంట్రిగా నీలతెరలు క్టిటన తడక్ల గదిల్లకి తీసుకువెళ్లడు. క్ళ్లతోనూ,
అరచేతితోనూ రీక్షాంచాడు.
బయటికి వచిీ ‘రవివారాం మాందు బాగా పారుతుాంది; ఆనాటికి రావాలస ఉాంటుాంది’
అనానడు.
మూడ్రోజుల తరావత వాళ్లల మళ్లల స్తధువ దగారికి వెళ్లరు. అటికే సదధాం చేస ఉాంచిన
క్షాయపు ముాంతను కతత పెళ్లలకుమ్మరుడ్డ చేతికిచిీ, ‘ఆ చెటుట కిాందకు వెళ్లి తాగ’మనానడు.
క్ళ్లల మూసుకుని గట్గటా ఆ ముాంతెడు చేదు క్షాయాం తాగుతూ స్గమైనా పూరిత
కాకుాండానే భళ్లలన వాాంతి చేసుకునానడు పెళ్లలకడుకు. నోట్లాంచి తెలలటి స్ననటి అాంగుళ్ాం పొడవ
ప్రాణులేవో కిాందడాియి.
వైదమస్తధువ వాటిని నిశితాంగా రిశీలాంచి, తాను ఊహిాంచిాందే నిజమైాందనన నిరాధరణకు
వచిీనటులగా తలడ్డస్తత, ‘అాందరిలగే అబాఫయికి స్వల గుణదోషాం ఉాంది; ఐతే అదిాంకా రీక్షకు
నిలబడిది కాదు; నలుగురిల్ల డ్డతే గానీ క్రుగుతుాందో, పెరుగుతుాందో చెలేాం’ అనానడు.
అదే తురాయి ఉాండ్డాంట్ట! ఆ రోజే నూతనవరుడు గటిటగా నిశ్ీయిాంచుకునానడు.
***
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క్ అరధరాత్రి, భారమ గాఢనిద్రల్ల ఉాండగా, ఆమె పాదాలన సుతారాంగా స్ృశిాంచి, స్డ్డ
చేయకుాండా పెదదదరావజా తలుపులు తెరుచుకుని, క్టుటబట్టల్లత ఇాంట్లాంచి బయట్డాిడు.
ప్తలలబాట్ల్లల నడుస్తత, మటిటబాట్ల్లల క్లుస్తత, చినన చినన ల్లలలన దాటుకుాంటూ, ఎక్కడైనా
చెటుటకునన ాండో కాయో తెాంపుకుని క్డుపు నిాంపుకుాంటూ, ఏ ఊరి బావి దగారో నీళ్లను చేదుకుని
దప్తక్ తీరుీకుాంటూ, రాత్రిపూట్ ఏ అరుగు మీదో తల వాలుస్తత, రోజులూ వారాలూ గడ్డచాక్ –
క్ నగరాంల్ల అడుగుపెటాటడు.
అతడు అల అాంగడ్డ వీధల్ల నడుసుతనానడు. అటికి రెాండ్రోజులాంది. నగర ప్రవేశ్ాం జరిగ.
‘ఏమయా... ఒ నినేన... ఇటుఇటూ... ఒ చేయి వేయ్,’ అని ప్తలచాడు బాండ్డల్లాంచి స్ాంచిని వీపున
ఎతుతకోవడానికి శ్కిత చాలని క్ రైతు (‘ముక్కల స్ాంచి ఐపోయిాంది, అదే వడలయితేనా...’). అతడు
వెళ్లల స్తయాంటాటడు. ఇదదరూ క్లస దుకాణాం అరుగు మీదకు చేరాీరు. మొతతాం ఆరు స్ాంచులు!
బదులుగా, ఎతతరుగు మూల మీాంచి దోసెడు పుటానలు అతడ్డ చేతుల్లల పోశాడు షాహుకారు. ఆక్ల
తెచిీన క్ృతజఞతకు రూాంగా చిరునవవతూ పైకి చూశాడు. తలపై ఏవో క్నడ్డ ఆశ్ీరమపోయాడు.
‘కముభలల ఉనానయి!’
ఆ రైతు తన బేరానిన తెములుీకునేదాకా క్క్క వేచివాండ్డ, ఆయన వచాీకా ఆ క్కనే
నడుస్తత, నెమభదిగా అడ్డగాడు: ‚ఆ షావకారు నెతిత మీద ఏమో ఉనానయి; ఏాంట్ట అవి?‛
నాణాలన బనీను వెనకాల ‘దొాంగజేబు’ల్ల వేసుకుాంటూ చెపాడు రైతు. ‚ఇక్కడ
షానామాందికి ఉాంటాయిలే స్తమి; ఈయనకేాం జూసనవ్? నాలుగు బజారల దగారనయితే
కాయనకు మూరెడు పొడవాంటాయి.‛
‚అాంట్ట... ఆయనాంత పెదదషావకారా?‛
‚అట్టలాం లేదు. మొనన మొనన మ్మ కమురునిగూాడ మొలచిన.‛
***
అతడు ఆ తొల ఊతాం ఆధారాంగా చాలరోజులు బళ్లల్లాంచి స్ాంచులు దిాంపే కూలీగా ని
చేశాడు. ఎపుడైనా ఏ ఈకో గాల్లల కటుటకుాంటూ అతడ్డ ముఖానికి మృదువగా తాకేది. భారమ
గుర్తతచేీది. ాంటినొపులనీన మ్మయమయ్యమవి. వెాంట్నే, ఆమె ముాందర నిలబడలేనితనమేదో
చుటుటముట్టటది. ‘పెదద! నీకేమైనా తురాయాందా!’ పొదుదటునాంచ్చ మోసన స్ాంచులక్నాన ఈ ప్రశ్నన
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బరువగా తోచేది. స్ాంచులు దిాంపే ని తరావత, అతడు కదిద రోజులు క్ పూట్కూళ్ల ఇాంట్ల ని
చేశాడు. మళ్లల కాంత కాలాం అదే అాంగడ్డ దగార – క్ాందెన రాస క్చుీరాలకు చక్రాలు
బిగాంచట్ాంల్ల స్తయడాిడు. కనిన రోజులు గానుగల్ల నూనె జిడుి కారుీకునానడు. మరికనిన
రోజులు రాత్రి వేళ్ వేడుక్ల్లల లాంతరుల మోశాడు. ఆ తరావత కనిన రోజులు మల్లలపూలదాండలలలడు.
సునినతమైన ని! కానీ అాందుల్ల ఉనన నాట్కీయత నచీక్ వదిలేశాడు.
తనకు రాయట్ాం వచీని తెలసన తరావత కాంత కాలాం లేఖకుడ్డగా కుదురుకునానడు.
అపుత్రాలు రాయవలస వచిీనపుడు అాంత ఉతాసహాం ఉాండేది కాదు; కానీ ఎవరైనా దూరాన
ఉనన తమ ఇలలళ్కు
ల , క్షేమాం తెలుపుతూ నాలుగు ముక్కలు రాసపెట్టమననపుడు మ్మత్రాం వాళ్లతో
వేలముద్ర వేయిాంచే ముాందు కస్రుగా తనవైన రెాండు వాకామలు క్లపేవాడు. వాళ్లకు చదివి
వినిప్తస్నత ‘ఏమిట్ బాబూ ఇవనీన’ అని ముసముసగా నవవతూ తల గీరుకునేవారు. ఆ అక్షరాలు
ఎలగో తన భారమను చేరతాయని నమ్మభలనిప్తాంచేది. మరీ ఆనాందాం ఎకుకవైనపుడు తురాయి
కోస్ాం నడ్డతలను తడుముకునేవాడు. క్ రోజేదో చినన కురుపు పుటిటాంది. గోకుకాంట్ట హాయిగా
ఉాంది. క్వేళ్ అది తురాయిమొగేామో! గటిటగా గోకితే చిదిమిపోతుాందేమో! అనుకునానడు.
***
కాలాం గడుస్తాంది. కోకస్తరి అతణ్ని తీవ్రమైన ాంట్రితనాం పీడ్డాంచేది. దానికి విరుగుడుగా
బాలమ జాఞకాలు నెమరువేసుకునేవాడు. ‘నలలగుననవాళ్లల చనిపోయి స్వరాానికి వెళ్లకా అక్కడ
తెలలగవతారాంట్... మ్మ అమభమభ చెప్తాంది’ అని చినననాటి నలలటి నేస్తాం చెప్తన మ్మట్లూ, ప్రతిగా
తను తెలలగా ఉననాందుకు దిగులుడట్మూ గురుతతెచుీకుని నవవకునేవాడు.
తనకు జరిగన అనుభవాలన, తన ఆల్లచనలీన భారమ తన ఎదురుగా కూరుీననటుట
చెపుతుాండేవాడు. తన ఊహ మేరకు భారమను నిర్లదశిాంచుకోగలగే నేరు అతడు అటికి
స్ాంపాదిాంచాడు.
‘నినన ఏమైాందో తెలుస్త... క్ ముస్లయన అటాల వసుతనానడు...’
‘ఇదిగో ఇవాళ్లట నుాండ్డ నేను క్ట్టటల వామపారాం మొదలుపెడుతనాన; క్ట్టటలు గలజీరీ గలజీరీ
నా క్ాండలు ఎలగైనాయో చూశావగా...’
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‘మొహమ్మట్ాం, శాీతాతపాలే నాకిక్కడ క్వచకుాండలలుగా ఉనానయి; అవి ఎటికైనా
నా ప్రాణమైతే తీయవ క్దా!’
‘క్లతో నాలుగురాళ్లల మిగులుతాయననది నిజమే గానీ, ప్రమ్మదాం ఎకుకవ. అాందుకే
ధానమాం వామపారాంల్లకి దిగుతునాన.’
‘నాకు అపుపెటాటడని చెపానే... ఆయనాంటాడూ; ప్రాంచాం కతతగా బాగుడేదీ లేదు,
చెడ్డపోయ్యదీ లేదు. బాగుడ్డనా దాని నియమ్మల మేరకే, చెడ్డపోయినా దాని నియమ్మల మేరకే. ఈ
వాదన నువ్వవపుకుాంటావా?’
ముచీటుల చెట్ాం అనేది కేస్తరి జరగదు. విడతలు విడతలుగా స్ాందరాబనుస్తరాం
తనునకుని వస్తతయి. కనినస్తరుల అాంతకుముాందు చెప్తనవాటికే అాంతకుముాందు చెని వివరానిన
పూరిాంచుకుాంటూ మళ్లల చెపేవాడు. ఇాంత పెదద నగరాంల్ల అతనికి తోడుగా ఉననవలల కనిన మ్మట్ల
మూట్లు... వాటిని విపుకోవటానికి భారమ ఛాయ!
***
కాలమరభాం అాంతుట్టదు. అది నెమభదిగా – జాఞకాల నీడలన వెనకీక, రక్తమ్మాంస్తల
నిజాలన ముాందుకీ తోసుతాంది. ఇక్కడ తమ ఊరి ఆడవాళ్లల లేరు. బాహుమూలల్లలని నలుపు అతణ్ని
వివశుణ్ని చేస్నది. నచీని స్త్రీని క్లల్ల స్ాంభోగాంచడాం దావరా శ్ృాంగారాం ట్ల గల తన
విత్రభావనను నిలుపుకునేవాడు. వివేక్ాంతో ఆల్లచిస్నత స్త్రీ శ్రీరాం అాంత అాందమైనదేమీ కాదు; ఆ
ఆక్రషణను నిలక్పోతే మనుగడ స్తగదు కాబటిట, అది స్ృష్టటపూరిత కుట్ర త మర్లమీ కాదు,
అనేవాడు.
క్ స్తయాంత్రాం పొగాకు దుకాణాం ఇక్ మూస్నయటానికి ముాందు, గలల పెట్టటల్ల నాణాలు
ల్లకికాంచి, లాంతరు వెలుగు తగాాంచి, తృప్తతగా ళ్లల విరుచుకుని, ట్టటసన మోకాళ్లల విడ్డచిన హాయిని
అనుభవిస్తత లేచి నిలబడ్డ, ాంచెకుచిీళ్లను స్రుదకుాంటుాండగా... అముభకుని వెళ్లతనన ఖాళ్ల నెయిమ
గనెనల గాంతో వచిీాందామె. వాట్మైన జరాద కోస్ాం.
ఆమెను చూస్తతనే పెదాలు ముాందుకుపొడుచుకునేల దవడలన దగారకు లకుకని పైపెదవి
అడుగును పైళ్లతో నొకికటాటడు. బదులుగా – కుడ్డదవడను నాలక్తో ఎతిత, పొట్లాం
అాందుకుాంటూ, ‚ఛీ! పొగాకు వాస్న‛ అాంది అతని చేతిని ఉదేదశిాంచి.
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ఏ తుదిక్షణాం దగార దేహానిన దగారకు లకోకవడానికి కావాలసనాంత మైక్ాం క్మేభసుతాందో!
ర్తముభలు నిాండుగా అమర్లల రవిక్ మీద చేతులు వేశాడు.
స్లుపుదీరి, శావస్లు నెమభదిాంచి, నిస్థలనిన అవిత్రాం చేశాననన శాీతాతాంతోపాటూ
తడ్డచ్చదరకీ ఆమె తన తలల్ల జొనిప్తన చేతివేళ్ల స్రశవలల స్రుదబాటు అవతూ, ఉననటుటాండ్డ
సుపరిాంచట్ాంతో అడ్డగాడతను: ‚అవనూ... నువెవపుడైనా తురాయనన మొగాళ్లను చూశావా?‛
ప్రశ్న

ఎాందుక్డుగుతునానడో

అరథాంకానటుటగా

ముఖాం

పెటిట,

‚ఏాం

దొరా!

అట్లడుగుతుననవ్?‛ అాంది. దొరను దొరగా కాకుాండా లుకుతూ.
‚ఆహా ఊరికే... చూశావా... అటాల ఉాంటుాందా ఎవరికైనా?‛
క్షణాం ఆల్లచిాంచి అాంది: ‚క్వేళ్ ఉనాన ఎవరైనా నిలుపుకుాంటారా?‛
తను ఎాందుకోస్ాం నగరానికి వచాీడో చెకుాండా అడ్డగాడు: ‚ప్చీ, అదికాదూ,
కముభలుననవాళ్లల త తురాయనన వాళ్లల క్నడలేదేాంట్ని...‛
తను అడగని ప్రశ్నకు జవాబుగా అననటుట చెప్తాందామె. ‚మాంచో చెడో... నెతిత మీద ఏాం
లేకుాండా మ్మమూలుగా ఉాండరాదా మనుషులూ!‛
***
మొదట్ల అతడ్డకి ఇదాంతా ఆశ్ీరమాంగా ఉాండేది. నివాళ్లనుదేదశిాంచి యజమ్మనులు,
‘ఏమయామ, నినన నిల్లకి రాలేదూ!’ అనేవాళ్లల.
‘అయామ, నా భారజకు బాగోలేదయామ’ లాంటి జవాబేదో వచేీది.
అదే యజమ్మనులు – నెతితన మూట్ల్లత వెళ్లతనన రైతుల్లత ‘ఏయ్ బాబూ ఇటురా’ అని
ప్తలచేవాళ్లల.
బేరాం కుదురుీకుాంటూ రైతులు, ‘బాబూ కాస్త చూసుకోనివవ బాబూ,’ అనేవాళ్లల.
‘అయామ’, ‘బాబూ’ రెాండు దాలూ క్ట్ట ఐనా వాటికి భిననమైన లుకుడులునానయని
గ్రహిాంచేనాటికి అతనికి నగరజీవితాం క్ మేరకు అరథమైాంది.
జీవితాం గురిాంచ్చ, సథతిగతుల గురిాంచ్చ, ఆదరాశల గురిాంచ్చ అతడ్డకి రక్రకాల ఆల్లచనలు
క్లగేవి. తొలుదొలుత ఘరషణ అనివారమాం అనుకునానడు. కానీ తనను ఈ మధమ క్రిదదరైనా

రెక్కల పెళ్లాం

పూడూరి రాజిరెడ్డి

patrika.kinige.com

‘షావకారూ’ అాంటునానరు. మొదటిస్తరి ఆ మ్మట్ విననపుడు అతని ఛాతీ ఉబిఫాంది. తనకు
తెలయకుాండానే తలపాగా తీస తురాయి కోస్ాం తడుముకునానడు. అటినాంచ్చ ఘరషణ
అనివారమమూ, అదే స్మయాంల్ల అవాాంఛనీయమూ అనిప్తాంచస్తగాంది.
అయితే కాంత కాలనికి అతడు ఈ దవాందవాం నుాండ్డ బయట్డాిడు. ఘరషణ
అవాాంఛనీయమే, అని తేలుీకునేస్రికి అతడ్డకి నగరజీవితాంల్ల ఇక్ అరథాం కానిదీ ఏదీ
లేనట్టయిాంది.
***
అదెల జరిగాందో అతనికి గురుత లేదు. అల దూదిరుపు మీద డుకుని ఉనానడు.
ఉననటుటాండ్డ,

శ్రీరాం

ల్లతుల్లలాంచ్చ,

అరికాళ్ల

దగారినాంచ్చ

క్

బరువ

ఏదో

తలల్లకి

పాకినట్టనిప్తాంచిాంది. తడుముకుాంట్ట ఏవీ తెలయలేదు. కానీ ఆ భారానుభూతిని మోయట్ాం
ఇషటాంగానే ఉాండ్డాంది.
క్రోజు – అతను అల దాంతపు దువెవనను చేబూని అదదాంల్లకి వాంగ... తన వయసును
అాంచనా వేసుకుాంటూ... దువవతుాండగా ఏదో అడిాండ్డనట్టయిాంది. అపుడపుడే మొలుసుతనన
రెాండు లేతకముభలు! నొప్త తెలయకుాండా తలను ఎల చ్చలీయో! అయితే అశ్కునాం. అదే
రోజు అతడ్డ కుడ్డదవడ నున ఊడ్డపోయిాంది. కనానళ్లకు రెాండుకముభలూ అాందాంగా వాంపు
తిరిగాయి. కనలు మృదువగా తెలలగా ఉనానయి. ఆదివారాం ఆదివారాం వాటికి మాంచినూనె
రాస్తతడు. అపుడు మరిాంత నలలగా నిగనిగలడతాయి. వాటికి మువవలు చేయిాంచాలని కూడా
అనుకుాంటాడు.
క్ రోజు దుకాణానిక్ని బయలేదరాడు. అలవాటైనా వీధే అయినా, కిర్రుచెపులతో
నడుస్తతాంట్ట తగులుతనన చూపులు కతతగా ఉనానయి. ‘నువవనానవ ఎాందుకూ?’ అని ఎవరో వెనక్
భరతను దెప్తపొడుసుతననటుటగా అనిప్తాంచిాంది. ‘స్ాంస్తరాం చేసనాంత క్షటమ్మ స్ాంపాదిాంచడాం?’ అని
భరత బదులసుతననటుటగా అనిప్తాంచిాంది.
‘భరత... భారమ... నా భారమ అవను నా భారమ ఎల ఉాందో! నిజాంగా వాళ్లల అల అనానరా?
నేను ఊహిాంచుకునాననా? నా భారమను చూడక్ ఏడేాండుల దాటుాండదూ! ఎవరికోస్ాం అనేనళ్లల
క్లగనాననో ఆమె హఠాజాఞక్ాంగా మ్మరిపోవడమేమిటి?’
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అతడు భారమ నుాండ్డ చాల దూరమే ప్రయాణ్నాంచాడు. కానీ ఈ ప్రయాణమాంతా దేనికీ?
ఆశ్ీరమాం! క్లలు ఎక్కడ ఇగరిపోయాయో కూడా తెలయనాంతగా అతడు జీవితాంల్ల
కూరుకుపోయాడు. ‘నలుగురిల్ల నిలబడగలగనవాణ్ని భారమ ముాందు తల్లతుతకోలేనా? అస్లు ఏ
నలుగురిని మెప్తాంచటానికి తానీ నగరానికి వచిీనటుట?’ తన తొల యవవన కాలాం నాటి ఏదో
మూలక్ాం అతని ాంట్లకి తిరిగ ప్రవేశిాంచినట్లయిాంది. కాలు నిలవ లేదు.
కముభలు పూరితగా క్పేటుటగా మాంచి అాంగరఖా కుటిటాంచాడు. క్కస్తరిగా తీస భారమను
ఆశ్ీరమరుదాదమని. ఎపుడో మరిీపోయిన తన ఊరి వైపు గుర్రపుబగీా క్టిటాంచాడు. విడ్డదికి
కావాలసన ఏరాట్లతో మరో మూడు బగీాలు దానిన అనుస్రిాంచాయి.
***
అతణ్నన ఊరివాళ్లల కాందరు గురుతటాటరు, కాందరు పోలుీకోలేక్పోయారు, కాందరు
కౌగలాంచుకునానరు, మరికాందరు క్నీనరు కారాీరు. వాళ్లమభ రాంధతో మాంచాం టిట ఎపుడో
చనిపోయిాంది. క్ ఆడ క్ మగనీ క్లలేని ఆ ఇలుల పాడుబడ్డన ఇలులగా మిగలపోయిాంది. ఇాంట్ల
క్ట్రాండుస్తరుల దొాంగలు కూడా డాిరని తెలసాంది, కానీ వాళ్లకేమీ దొరికినటుట లేదు. ఎపుడైనా –
ఆ ఇాంట్లాంచి కనిన ఈక్లు గాలకి కటుటకసుతనానయనుకోవడాం త, ఆ ఇాంటితో ఎవరికీ నిమితతాం
లేక్పోయిాంది.
‚మరి నా భారమ?‛
ఆమె కనానళ్లల ఆ ఇాంట్ల నివసాంచిాందిగానీ, ఎట్ ఊరు విడ్డచి వెళ్లలపోయిాంది.
ఈ ప్రాంచాం మొతతాం మీద తనను ఎవరి దగార ప్రవేశ్పెటుటకుాంట్ట తాను స్తధాంచిన దానికి
తగన మదిాంపు చేయబడుతుాందో... ఆ కేక్క మనిషే ఆమె!
బగీాలన వెనకిక ాంపేశాడు. ప్తచిీవాడ్డల నడ్డచాడు; ఊరూవాడా గాలాంచాడు; కాండాకోనా
తిరిగాడు; బట్టలు మ్మసపోయాయి, జుటుటర్లగపోయిాంది. క్రిదదరు శులకారుల క్రెక్కల
మనిష్టని చూశామని జాడలు చెపారు. వాటి ప్రకారాం క్ స్నన నీటిజాలునన కాండ ప్రాాంతాంల్ల
ఆమెను ఎట్టకేలకు దొరకిాంచుకునానడు.

రెక్కల పెళ్లాం

పూడూరి రాజిరెడ్డి

patrika.kinige.com

ఎనిన రోజుల బాంధమని! శ్రీరాంల్ల క్దిలన ఏదో అవయవాం వలల ఆమె అతణ్నన
సులువగానే గురితాంచిాంది. గుాండెల్లలని ఊప్తరి తన బరువను తగాాంచుకునానక్, అతడు అడ్డగాడు.
‚ఎల ఉాండగలుగుతునానవిక్కడ?‛
అతడ్డ అరచేతుల్లలని ఆతీభయతను అనుభవిస్తత చెప్తాంది: ‚నాకు వమవహారాలునానయి గానీ,
లక్ష్యమలు లేవ.‛
ఆమె క్ళ్లల్లలని వెలుగుకు క్నానరలేకుాండా, ‚నీకు రెక్కలునానయాంట్గా!‛ ఆరాధనగా
లకాడు.
ఆమె చిననగా నవివ, అడ్డగాంది: ‚ఉాంట్టనేాంలేగానీ... ననున వదిలపెటిట ఎాందుకు
వెళ్లలపోయావ?‛
‚నా కముభలన చూస్నత నీకు స్ాంతోషాంగా లేదా?‛
‚వీటిని ఏాం చేసుకోను?‛ కముభలన టుటకుని అతడ్డ తలను అటూయిటూ ఆడ్డాంచిాంది.
‚కానీ నేనినేనళ్లల ఆరాట్డ్డాంది తురాయి కోస్మే...‛
‚అయమాండదు; లేదాంట్ట అదే మొలచేది!‛
***
అతడు అదే ఆల్లచిస్తత రాత్రాంతా నిద్రపోలేదు. వీటినేనా భారమకు చూప్తదాదమని
గరవడుతూ వచాీడు! ఆమెను స్మీప్తాంచడానికి సగేాసాంది. కానీ కముభలు తొలగాంచుకునే
ఆయధాలు తన దగార లేవే! ఏమిటీమె గతనాం? చెపాపెట్టకుాండా తిరిగవెళ్లలపోతే! అస్లు దేని
కోస్ాం ఇనానళ్లల బతికినటూట? తన భారమకు భరతగా ఉాండట్ాంల్ల త, ఇాంకాందుల్లనూ ఉతాసహాం
లేదనిప్తాంచిాంది. కానీ ఇనేనళ్ల జీవితాం మొతతాం క్ నిరూణ దగార నిలచిపోవాలస రావట్ాం
బాధాంచిాంది. అతడ్డకి ఏడుపొచిీాంది.
తెలలరిగట్ట ఎపుడో క్ నిశ్ీయానికచాీక్ క్ళ్లల మూతలుడాియి. గాఢమైన నిద్ర! తను
మరిీపోయిన నిద్ర, ఇనేనళ్ల అలస్టా తీరి, శ్రీరాం తేలకైాంది.
ఉతాసహాంగా లేచాడు. శ్రీరాం ల్లల కూడా శుభ్రమయ్యమల సెలయ్యటి నీటిల్ల స్తననాం
చేశాడు. అటుగా వచిీన కుాందేటిని అాందుకోవటానికి ప్రయతినాంచాడు. నడుస్తత దట్టమైన చెట్ల
మధమకు ప్రవేశిాంచాడు. గాఢాంగా ఊప్తరి పీలుీకుని, ాంట్ల శ్కితని నిాంపుకని, రెాండు చెట్లకు మధమ
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తన కముభలన తటుట పెటిట, బలాంగా, గటిటగా, ఎక్కడాలేని తెగువతో క్కస్తరిగా వాటిని
విరిచేసుకునానడు. ‘ఆఆఆఆఆ... అయోమ అయోమ... నొప్త... నొప్త... దేవీ దేవీ... చచిీపోతు...’.
రక్తాం ధారగా కారుతోాంది; నీరస్ాం ఆవహిస్తాంది; నొప్త భరిాంచలేక్ ఉరికిన కాళ్లల
కూలబడుతునానయి. రక్తాం చారిక్లు, అరుపుల ఆనవాళ్లతో అతణ్నన వెతుకుకాంటూ ఆమె రిగెతుతకు
వచిీాంది. గటిటగా గుాండెలకు హతుతకుాంది.
కముభల కుదుళ్లకు క్టుటగట్టట ప్రయతాననిన అతడు వారిాంచాడు. తన మరణాం తెలుస్తాంది.
తుదిప్రాణానిన గాల్లలకి వదులూతాండగా, చివరిచూపున చూశాడు... ఉననటుటాండ్డ ఆమె రెక్కలు
విపుకునానయి... ఇనిన రోజులూ ఆ శ్రీరాంల్ల అవి ఎల ఇమిడ్డ ఉనానయో... జీవితపు చిట్టచివరి
పాఠానిన అరథాం చేసుకునే ల్లపే అతడ్డ చూపు జారిపోయిాంది. మెడ వాలపోయిాంది.
పొదుదగూకుతుాండగా –
శువల

కారల

స్తయాంతో

అతణ్నన

పూడీటానికి

గోతిల్ల

పెట్టబోతుననపుడు,

గమనిాంచిాందామె. అతడ్డ తలల్ల బెతెతడు పొడవతో క్ ఎర్రటి తురాయి!
ఆమె రెక్కల గురిాంచి ఎవరూ టిటాంచుకోలేదు గానీ, శ్వానికి తురాయి మొలవడాం గురిాంచి
మ్మత్రాం ఆ చుటుటక్కల ఊళ్లల్లల చాలకాలాం పాటు చెపుకునానరు.

*

రెక్కల పెళ్లాం

పూడూరి రాజిరెడ్డి

patrika.kinige.com

