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నాన్నేమో ఫొన్ చేసి అభమకి చెపభనాేడు. అమ్మమమో ‚అభమలూ! గుడికెళ్ళి మందు నానాేభమకి
చెప్పప. అలాగే దారలో తమమడు కనిపిస్తే తీసుకురా! ఎప్పపడనగా పోయాడో ఆటలకి‛ అంటూ తను
మ్మజరు గారంట్లో చెపడానికి వెళ్ళింది. మ్మజరు గారకి చెపితే మా ఊర్లో సగం భందికి తెలసినట్లో.
గుళ్ళి నానేభమ కనిపించగాన్న రగెత్తేకెళ్ళి ‚యవి బాబాయ్ ఇప్పపడు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లచ్!‛ అంటూ
చెప్పపసా. అసలే ననుే వినేవాళ్ింతా ‘మైకుగాని మంగందంట్ల ఈ పిలో!’ అంటారు. దాంతో వాయే
ఊయంతా పాకిపోయంది.
ఆ భరాేడు ఎప్పపడూ మా ఇంటికి రాని ప్రెసిడంటు పెదదరాజుగారు వాళ్ిబాాయ
చినరాజుతో పాటు వచేేసి బాబాయని తెగ మెచేేసుకునాేరు. భళ్ళి సామంత్రం చినరాజు,
బాబాయ స్తేహిత్తలు చందూ వాళ్ితో వచిే బాబాయని స్తేషన్ నుండి ఊర్లోకి ఊరేగస్తే
తీసుకొచేే ఏరాపటోన్నే చేసుేనాేభని చెపాపడు.
నాకెపటినుండో ఊరేగంప్పలో అందరలా ఈలలు వెయాాలని సయదా. చందు వెళ్ేంట్ల
వెనకాలే వెళ్ళి ‚ఒసార ఈల ఎలా వెయాాలో న్నరపంచవా?‛ అని అడిగా. రండు వేళ్ి నోట్లో పెటిే
గాల ఎలా ఊదాలో చెపాపడు. ఇంకపటి నుండి ప్రాక్టేస్ మొదలు పెటాే. గాల త్తసుు బుసుుభని
వస్ేందకాని ఈల మాత్రం రావటం లేదు. ఊది ఊది బుగగలు నొపెపడుత్తనాేయ.
ఆ ర్లజు సామంత్రం అభమ ఫొను పెట్లేసి నానేతో భరంక నానేభమతో ‚ఈ ర్లజు ఇది
యవిబాబు కోసం వచిేన ఆర్ల సంఫంధం. వీళ్ళివర్ల జమందారులట!‛ అంటూ చెపిప నవివంది.
‚భనకు తగగ సంఫంధం చూదాదంలే అమామ! ఆ పెదదరాజుకాని... ఈ జమందారుగాని
భనింటికిప్పపడు ఊరకే రావటం లేదు. కొడుకులా పెంచారు మీ ఇదదరూ. వాడిని దూయం
చేసుకోకండి‛ అంది నానేభమ.
న్నను నోట్లో నుండి వేళ్ి తీసి అడిగా ‚ఎందుకమామ? నానేభమ అలా అంది? వాళ్ి భన
బాబాయని తీసుకుపోతారా?‛.
అభమ నవివ ‚నువివంకా చినేదానివి. న్నకిప్పపడే ఇవన్నే అయథంకావు‛ అంటూ వుండగా
తమమడు ఇంటికొచాేడు. నానే వాడికేసి ఒసార అయోభమంగా చూసి ‚ఇదవిటి? వీడిలా
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అయపోయాడు?‛ అనాేడు. ‚సెలవులచిేనపటి నుండి ఇంతే, ఆటలే ఆటలు. ర్లజు ఒ నాలుగు
ఫకెటో వేన్నేళ్ి పోస్తే కాని వదలటం లేదు వీడంటిచుేకొచిేన దుమమ‛ అంటూ అభమ వాడిని
లోలకి లాకెెళ్ళింది.
న్ననింకో సార వేళ్ి నోట్లో పెటిే భళ్ళి ఊదాను. ఈసార ఎవర్ల బూయ ఊదినటుో యయాన
సవుండొచిేంది. నానే నాకేసి ఉలకిెడి చూసి ‚ఏమటది?‛ అనాేడు. ‚ఈల నానే! పొదుదనుేంచి
ట్రై చేస్తే ఇపటికొచిేంది‛ అనాే ఆనందంగా.
నానే నాకేసి సీరమస్గా చూస్తే ‚అభమలూ! ఇప్పపడు న్న వమసెంతా?‛ అనడిగాడు.
అబాా! ఎనిేసారుో చెపిపనా గురుేండదు ఈ నానేకి. ‘న్న వమసెంతా? నువివప్పపడు ఎనోే కాోసు?’
అంటూ అడిగంద అడుగుతాడు. బికె మొహం వేసుకుని ‚ఏడు‛ అనాే. ‚ఇంకో నాలుగు నెలలు
పోతే ఎనిమది‛ అంది నానేభమ వెనకనుండి.
నానే వెంటన్న ‚ఊ! పెదదదానివవుత్తనాేవ్! అలా కూరుేని న్న చెప్పపది శ్రదదగా విను‛
అంటూ చెపాపడు. ‚కలెకేర్ అంట్ల భన దశ్ంలో అతి గొప దవులోో కటనేమాట. ఆ హోదాయే
వేరు. బాబాయ ఇకపైన భన బాబాయ కాదు. వాడికి ఎనోే బాధాతలు. ఇంతకు మందులా మీతో
ఆడాడు. మీ ఇదదరు కూడా బాబాయని ఇంక ఆడభని విసిగంచకూడదు. వాడి మూలంగా భన
ఇంటి హోదా కూడా పెరగందనేమాట. ఈలలు వెమాడం కాదు. ఇకపైన నువువ హందాగా
వుండడం న్నరుేకోవాల‛.
న్ననలాగే అనేటుో బుదిదగా తల ఊపాను.
‚అంతే కాదు. ఇవన్నే తమమడికి అయథభయేాలా చెప్పప‛.
‚వాడికా! వాడు నా మాట వినడు నానాే!‛ అంటూ వుండగాన్న చినరాజొచాేడు.
‚కెసార కాదులే. డుకుెన్న మందు కథలు చెపభంటాడుగా అప్పపడు చెప్పప. సరేనా!
మా అభమలు ఫంగారు తలో!‛ అంటూ నానే అకెడి నుండి వెళ్ళిపోయాడు. నాకెందుకో చాల
కోమొచేేసింది. అమ్మమమో నువివంకా చినేదానివంటుంది. నాన్నేమో పెదదదానివయాావు
తమమడికన్నే చెప్పప అంటాడు. వాడేమో న్న చెపిపన మాట అసులు వినడు.
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‚అమామ!‛ అంటూ ఇంట్లోకి రగెత్తేకెళ్ళి అడిగా ‚హందాగా వుండడభంట్ల ఎలా
అమామ?‛. అభమ ఒ నిమషం ‘ఊ!... ఆ!...’ అంటూ ఆలోచించి ‚అంట్ల... పెదదమామ వాళ్ి
రాణకెలా అనేమాటా‛ అంది.
‘ఒస్! అంతేనా!’ అనుకుంటూ... నా గదిలోకెళ్ళి. అలామరాలో నుండి చున్నే కటి తీసి
చీయలా చుటుేకునాే. కొంగు చేతోే టుేకుని అదదంలో చూస్తే... రాణకెలా అటూ ఇటూ నడుస్తే
చెపాప ‚ఎవిటి వంటావిడ గారు! భరవాల భోజనాలలోకి కాసినిే జిలేబీలు... భరనిే
మైస్తర్పాకలు చేసుకుంట్ల ఎలా వుంటుందంటారు?‛.
***
వాడి భంచం మీద డుకుంటూ ఎపటాోగే ‚కథ చెపవా అకాె!‛ అంటూ అడిగాడు
తమమడు. మందు న్న చెప్పపది వింట్లన్న కథ అంటూ న్నను నానేలాగే మొహం పెటిే ‚బాబాయ
ఇకపైన భన బాబాయ కాదు‛ అనాే.
‚భరవర బాబాయ్?‛
‚భన బాబాయే కాని కలెకేర్ అనేమాట. అంట్ల చాల గొపనేమాట...‛ అంటూ నానే
చెపిపనవన్నే కొెకెట్ల చెపడం మొదలు పెటాే.
వీడకెడ వినాల ప్పరేగా! భధాలో ఆపి అడిగాడు ‚భనతో అసులు ఆడుకోడా?‛.
‚ఊహూ!‛
‚భర జంకామలెవరు కోసిసాేరు?‛.
‚లచుేని అడుగుదాంలే‛.
‚భరంక తంగులో! నాకు ఎగరమాడం రాదుగా‛.
నాకు తమమడి మీద నిజజంగా జలేసింది. చయకా అయతే టుేకుంటాడుగాని పాం
ఎగరమాడం రాద. కాళ్ి దగగయ వునే దుపటి విపిప కప్పపతూ ‚కలెకేర్ గారు అలాంటి ఆటలు
ఆడితే ఊర్లో అందరూ నవువతారు‛ అనాే.
తమమడు వెంటన్న దుపటి మొహం పైన కప్పపసుకుని ‚ఎందుకు భర కలెకేయవడం.
హాయగా ఆడుకోకుండా!‛ అనాేడు.
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న్నను మొహం మీంచి దుపటి లాగేస్తే ‚అలా కాదురా తమమడూ! భర పెదదయాాక బాగ
చదువుకోవాల. పెదద ఉద్యాగాలు చెయాాల కదా!‛ అంటూ ఒ కెన చెప్పతూన్న వునాేనా...
వాడేమో ‚న్ననసలు పెదదవను‛ అంటూ కెకి తిరగ పోయ డుకుెనాేడు.
‚అయోా! అప్పపడే డుకుంటావేంటిరా? న్ననింకా చాల చెపాపల‛.
***
తీరా బాబాయని తీసుకురావడానికి వెళ్ేంట్ల తమమడు కనిపించలేదు. పొదుదన్నే ఆటలంటూ
వెళ్ళిపోయాడంది అభమ. పోనిలే వొస్తే కుదురుగా ఒ చోటుండడు వాడు అనాేడు నానే. న్నను
కూడా ‘హభమయాా!’ అనుకునాే. స్తేషన్లో నుండి ఫమటకి వచిేన బాబాయ మెడలో దండలు
వేసి పొడుగు బొటుే పెటాేరు. ననుే, నానేని చూసి చెయ్యాపాడు బాబాయ. చినరాజు, బాబాయ
ఒపెన్ టాప్పనే జీప్పలోకి ఎకిె నిలుేనాేరు. న్నను నానాే వేరే కారులో కూరుేంట్ల... మగలన వాళ్ి
వాానోో భరంక బైకుల మీద ఫాలో అయాారు.
జీప్పలో నిలుేనే బాఫయ ఏంట్ల కొతేగా వునాేడు. అంట్ల ఎప్పపడూ వునేటుో లేడు.
తమమడిని వాడి జిలేబి అడిగతే గోరుతో గలో చినిే చినిే మకెలు పెడతాడే... అలా చాలా కొదిద
కొదిదగా నవువత్తనాేడు. అద నానేతో అంట్ల ‘అలాగే వుండాల. అద హందా అంట్ల’ అనాేడు.
కారుో పెదదరాజుగార వీధిలోకి తిరగాయ. న్నను కంగారుగా ‚బాఫయని పెదదరాజుగారంటికి
తీసుకు పోత్తనాేరా?‛ అనాే. ‚ఛ! లేదు. ఆమన్న భనింటికి వసుేనాేరు‛ అనాేడు నానే. ఈలోగా
ఈలలు వినిపించాయ. చూస్తే సబితా వాళ్ి మ్మడపై నుండి అమామయలంతా ‚యవి, యవి‛ అంటూ
పిలుస్తే ఈలలు వేసుేనాేరు. వాళ్ిని చూసి వెనకాల బైకులమీద సుేనే బాబాయ స్తేహిత్తలు
కూడా ఈలలు వేసారు. నానే మాత్రం ‘ఉతే అలోర మూక’ అంటూ విసుకుెనాేడు.
తీరా ఇంటికి వచిే చూస్తే పెదదరాజు గారే కాదు మాకు ఊర్లో తెలసిన జనభంతా అకెడే
వునాేరు. ఇంటి మందు కుడి వైప్ప బాదం చెటుే కింద ఒ నాలుగు కుర్చేలు వేసారు. పెదదరాజు
గారు ఒ కురేలో కూరుేంట్ల బాబాయని భర్ల కురేలో కూర్లే పెటాేరు. భర్ల రండు కుర్చేలలో
మా స్తెల్ హెడ్ మాసేర్ గారు ఇంకో దాంట్లో మ్మజరు గారు కూరుేనాేరు.
నానేని కూడా కూర్లేభనాేరు కాని మా ఇంట్లో నాకు భరాాదమటీ అంటూ వాళ్ికి
ఎదురుగుండా వునే జనాలకి ఒ కెగా నిలుేనాేడు. ఇంటి ఎతేరుగుల పైన కురేలో నానేమామ
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కూరుేంట్ల - ఇంక మగలన అరుగు పైన భరంక మెటో పైన అభమతో పాటు ఆడవాళ్ిందరూ
కూరుేనాేరు. న్నను నానే కెన్న నిలుేనాేను. బాబాయ్ ననుే దగగరకి యభమని సైగ చేసాడు. న్నను
నవివ తల అడడంగా ఊపాను.
మందు పెదదరాజుగారు మాటాోడుతూ బాబాయ ఊరకంతా భంచి ప్పరు తెచాేడని
మెచుేకునాేరు. ఇక పైన ఊర బాగోగుల చూస్త తభకి తోడుగా వుండాలని అడిగారు. తరువాత
హెడ్ మాసేర్ గారు చినేప్పపడు స్తెల్లో బాబాయ ఎంత అలోర చేస్తవాడో ఇంకెంత బాగా
చదువుకున్న వాడో చెపాపరు.
ఆ తరువాత మ్మజరు గారు లేచారు. మా ఊర్లో జరగే ఏ పంషన్న్లోనైనా ఆమన్న ఎకుెవ
మాటాోడుతారు. ‚అందరూ శ్రదదగా వినండి. ఈ రొజునుండి యవిబాబు ఉతే యవిబాబు కాదు. కలెకేర్
యవిబాబు. ననుే మ్మజయని ఎలా పిలుసాేర్ల ఊయంతా వారని ఇకపైన కలెకేర్ బాబు అన్న పిలవాల.
భనమ్మ కాదు. వార అనే గారైనా, అభమ గారైనా అంతే భర‛. అందరూ నవువతూ తలలు
ఊపారు. ఈసార మ్మజరు గారు బాబాయ్ స్తేహిత్తల కేసి తిరగ ‚ఏరా చందు! నువువ న్న
స్తేహిత్తలు కూడా... ఇంతకుమందులా అరే, రేలు కుదయవు. జగ్రతే భర‛ అనాేరు. వాళ్ి
మసిమసిగా నవావరు.
అప్పపడే గుంప్పని తోసుకుంటూ చందూ కెనుండి హటాత్తేగా ఫమటకి వచాేడు
తమమడు. పొదుదనేననగా వెళ్ళి ఎండలో కాలవ ఒడుడన ఆడుత్తనాేడేమో మొహభంతా కంది
పోయ... జుటుే నిండా ఇసుకతో... వళ్ింతా దుమమ కొటుేకుపోయ వునాేడు.
ఇంట్లోకి రగెత్తేకుని పోబోయనవాడళ్ళి బాబాయని చూసి టకుెన ఆగపోయాడు. కళ్ి
పెదదవి చేసి చూసి నికెరు పైకి లాకుెంటూ ‚ఏరా! బాబాయ్!... ఎప్పపడొచాేవ్!‛ అనాేడు. న్నను
కంగారుగా నానే కేసి చూసాను. అందరూ అపటికే తమమడిన్న చూసుేనాేరు. తమమడు మాత్రం
బాబాయన్న చూస్తే ఒ రండు అడుగులు అటువేసాడు.
దాంతో అభమ కంగారుగా ‚వాడినాండి. యవిబాబు దగగరకెళ్ళిపోతాడో ఏమో! అసలే
దుమమ కొటుేకు పోయునాేడు వెధవ!‛ అంటూ అరచింది. దాంతో ‚రేయ్ కనిేగా! ఆగరా!‛
అంటూ నానే వాడికేసి రగెతాేరు. వాడు చటుకుెన వెనకిె తిరగ చందు కాళ్ి భధా నుండి దూర
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మామభయాాడు. అందయం ‘హభమయాా! ‘ అనుకున్నలోగా చినరాజు వెనకనుండి భళ్ళి ఫమటకి
వచాేడు.
ఈసార అమామ నానే ఇదదరూ కూడా ‚వాడిని టుేకోండీ! యవి దగగరకి వెళ్ినివవకండీ!‛
అంటూ అరచారు. తమమడి సంగతి నాకనాే బాగా ఎవరకి తెలుసుట. ఎప్పపడూ వదదనే న్న
చేసాేడాయే! గోడల నిండా గీమకురా అంట్ల గీసాేడు. కంపాస్ బాకుు మటుేకోకురా అంట్ల...
లాకోెని ఇంటి చుటూే రగెటిేసాేడు. నా కిోప్పపలతో న్నకేం ని? వాటి జోలకి రాకు అంట్ల... అవన్నే
తీసుకెళ్ళి ప్పర్ కిోప్పపలా తన ప్పసేకాలకి పెట్లేసాేడు.
ఇప్పపడూ అంతే... వాడిని టుేకోడానికి వెళ్ేనే చినరాజు వెనకిె చటుకుెన రగెతిే కాళ్ి
రండు గటిేగా టుేకునాేడు. అదిగో వాడితో అద చికుె. టుేకుందాభని వెళ్తే నా కాళ్ి అలాగే
ట్లేసాేడు. అలోర వెధవ! నాకైతే వాడి జుటేయనా అందుత్తంది ఆడానికి. టుేకుని... ఆపి... నడిడ
ంచి నాలుగు గుదుదలు గుదదసాేను. చినరాజుకి పాం అందడు కూడాను. టుేకోడానికి చినరాజు
కుడి వైప్ప తిరగతే కుడి వైప్ప తిరగాడు. ఎడభ వైప్ప తిరగతే ఎడభ వైప్ప తిరగాడు. చినరాజు
మూడు సారుో గయగరా వెనకిె తిరగతే... రండు కాళ్ి అలాగే ట్లేసుకుని ‘ఇహిహిహిహీ...’ అంటూ
వాడు తిరగెసాడు. నా వలోకాదు బాబు ఇంక నవావప్పకోడం.
ఇక తియగలేక చినరాజు ఆగపోయాడు. వెంటన్న కాళ్ి రండు టకుెన వదిలేసి... నానాే..
అమామ.. చందు... అందరూ ‚కన్నే, కనిేగా... కనిేబాబు... ఆగు! ఆగు!‛ అంటూ వుండగాన్న
యయాన రగెతిే బాబాయ్ లోోకి ఎగర దూకాడు. కాళ్ితో బాబాయ్ తొడల మీద కుమ్మమస్తే...
మెడ చుటూే చేత్తలు వేసి చుట్లేసి... గాటిేగా ట్లేసుకునాేడు. భళ్ళి విడిచి రండు చేత్తలతో
బాబాయ చెంలు నొకేెసి... మొహంలోకి చూస్తే... ‚రయ్! బాబాయ్! నా కొసం ఏం
తెచాేవ్?‛ అంటూ ఊయంతా వినిపించేలా అరచాడు.
న్నను బమంగా నానేకేసి చూసాను. నానాే కోంగా తమమడిన్న చూసుేనాేడు. ఈలోగా
తమమడు బాబాయ భుజం టుేకుని ంచి నడిడ వెనకిె వెళ్ళిపోయ ఒ చేతోే జుటుే టుేకుని... భర్ల
చెయా మెడ చుటూే వేస్తసి గుర్రం ఎకేెసాడు.
ఇంక ఆప్పకోలేక బాబాయ కకా నవువతూ వాడినలాగే ఎత్తేకుని లేచి నిలుేనాేడు.
జుటేంతా చెదిరపోయంది. తమమడి తలలో సగం ఇసుక దానిలోకి వచేేసింది. పొడుగు బొటుే
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చెరగపోయంది. చెంల పైనా... మకుె పైనా భటిే భయకలు. తెలో చొకాె... తెలో పాాంటూ యంగు
యంగులుగా అయపొయాయ.
బాబాయని అలా చూసి పెదదరాజుగారతో సహా అందరూ గటిేగా నవవడం మొదలు పెటాేరు.
వాళ్ళిని చూసి అమామ నానాే మగలన అందరూనూ. నాకయతే అమోమ! నవివ నవివ పొటేలో
నొపొపచేేస్ేంది. నవువతూన్న బాబాయ్ నాకేసి తిరగ ‚అభమలూ! ఇలారా!‛ అని పిలచాడు. న్నను
వెంటన్న రగెత్తేకెళ్ళి బాబాయని చుట్లేసాను.

*
(P.S. - ప్పడూర రాజిరడిడ గార ఆరేకల్ ‘అలోర వీళ్ి కవల పిలో’ ఈ కథకి స్తపరే.)
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