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కాలనీలో ఇళ్ళు వరుసగా ఇటుఔలు పేర్చినటుున్ననయి, రోడ్డుకి ఇరుఔకలా పెర్చగిన చెటుు దార్చని
గొడ్డగులా ఔప్ప వెలుతురుని తగిగంచేసాయి. మల్లుష్ పాలదుకాణం, రామాలయం దాటుకుంటూ
ఔమ్యూనిటీహాలు మైదానం చేరుకోగానే చెట్ుని తప్పంచుకుని ఆకాశ్ం ఔకసార్చగా తెరుచుకుంది.
మాములుగా రోడ్ుపై ఔనిప్పంచే ఆట్ల సందడి జనవర్చ నెల రావడ్ంతో ఆకాశ్ంలోకి పాకిపోయింది.
ప్రతి ఏటా తంగుల ండ్డగ కాలనీకి కొతతదనం తెస్టతంది, మైదానం బంచిపై కూరుినన
ప్పలులు రవి, చందుల పాత్ర మాత్రం మారదు. వారు తలెతిత తోఔలసీతకోఔచిలుఔలన చూడ్డ్మో
ఎవరైన్న కాసేపు దారం టుుకోనిసేత ఎగరేసి ఆనందించడ్మో త, వాటిని సంతం చేస్టకోల్లరు.
కొనమని రవి తండ్రిని అడిగితే ‚అవి అలగా ఆట్లురా, మనం ఆడ్కూడ్దు‛ అనంటారు కానీ అవే
డ్బ్బఫలతో పాలో, పాలకూరో వస్టతందని లెఔకలు వేస్టకుంటారని రవికి తెలుస్ట. ఇఔ చందు తండ్రి
తన చాలీ చాలని వడ్రంగి సంపాదనతో ఇంటిని నెటుుకొస్టతన్ననరు, బాధూత తెలసిన చందు నోరు
తెర్చచి అడిగే అవకాశ్ం ల్లదు. ఇలా మిత్రులదదర్చ నేధూం వేరైన్న, మాటాుడే యాస వేరైన్న...
అంతరంగం ఔటే, అవరోధాలు ఔటే... దాంతో దోసీత కుదిర్చ జంట్ఔవులాు తిరుగు ఉ ఉంటారు.
ఇంకో రండ్డ రోజులోు కాలనీ వేడ్డఔలు తాఔసాాయికి చేరుకుంటాయి, గోవరధన్ కోసం
ఔమిటీ ప్రతేూఔంగా షామియన్న వేయించి లౌడ్ సీఔరోు కామంట్రీ చెప్పస్టతంది. అసలు తంగుల
పోటీలకి అతని మాట్లు ఔలప్ప వింటుంటే ఆ మజానే వేరు. ఆ మాట్లన వింటానికే చుటుు ఔకల
కాలనీల జనం ఆ రోజు అఔకడికి చేరుకుంటారంటే అతిశ్యోకిత కాదు.
గోవరధన్ పోయిన ఏడాది చిన్ననని పెదద హీరోని చేసేసాడ్డ ‚చిన్నన కీన్ి గొటుుడ్డ షురు
జేసిండ్డ... ఉసాతద్ పొదుదగాల సంది ఆర్ తంగుల్ సాఫ్ జేసిండ్డ... తమ్మీ ఎనకకెలు జరుగ... చిన్నన
మస్టత ఫోరుుగ స్టతండ్డ... అప్నన ఒల్ు సిటీ మ ఐసా కీన్ి ఔబ్బఫ నయీ దేఖా‛ ఆ రోజు న్నండి చిన్నన
ఎఔకడ్ ఔనబడాు ‚కీన్ి చిన్నన‛ అని తోఔ తగిలంచి గౌరవంగా ప్పలచేవారు.. అదీ గోవరధన్
మాట్కునన మతుత!
అందనంత ఎతుతకి ఎగరాలని తందర డేవి కొనిన, పోటీకి సయూని ఉరఔలు తీసేవి కొనిన,
న్న ప్రంచం న్నదని ఎగిరేవి కొనిన.. తంగులు ఆకాశానిన నింపేసాయి. ఇదదరు మిత్రులు ఆశ్గా
చూస్టతంటే రరలాడ్డ ఉ వచిిందో పెదద ఎరుపు, స్టపు రంగుల తంగ్, చుటూు ఉనన వాటిని
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తేలఔ భావంతో చూస్తత, గండ్బేరుండ్ క్షిలా ఎగురుతోంది. అది ఎగరేస్టతనన వాడ్డ రేషన్షాపు
యజమాని కొడ్డకు, గన్నన.. బొదుదగా, డ్బాఫ బల్బాట్ం పాూంటు వేస్టకుని చేతిలో పెదద చరఖా,
గులాబి రంగు మాంజాతో మహా ఔడ్ఫందీగా వచాిడ్డ. అతని చుటూు గుమిగూడిన ప్పలులు
గొగా చూస్టతంటే తెగ మిడిసిడ్డతున్ననడ్డ.
రవి అంత పెదద తంగిన ఎపుడూ చూడ్ఔపోవడ్ంతో అప్రయతనంగా గన్నన దగగరకి
వెళ్ళుడ్డ
‚నేన్న నీ తంగ్ కాసేపు ఎగరయోూచాి? ‛ అని అడిగాడ్డ
‚గిది అసవంటిసవంటి తంగ్ కాదు.. డోరాదార్‛ అని ఔరుగాగ అన్ననడ్డ గన్నన, చుటూు
నిలబడ్ు ప్పలులు ‘అవున్న.. నిజమే’ అననటుుగా నవావరు. వెంట్నే చందు ఔలగజేస్టకుని ‚ఎలుుండ్
మైదాను మేమ్ మేమ్యగడ్ ప్పలాయిసతం‛ అని ఉక్రోషంగా అన్ననడ్డ.
‚మొఔం అదదంల స్తస్టకననవా, నీఔంత ఓఖాత్ ఉందా?‛ అని దెపు ఉ ‚గిది తతరటి
గ ు
చరఖా, గులాారౌస్ మాంజా ఎరకన్న?‛ గొగా అన్ననడ్డ గన్నన.
చందు పేదర్చకానిన గన్నన ఎగతాళి చెయూడ్ం అది మొదటిసార్చ కాదు, చివర్చసార్చ కూడా
కాఔపోవచుి. అతని మాట్లకి పౌరుషంగా అనిప్పంచిన్న గొడ్వ డే ఇషుం ల్లఔ వెనకిక తగాగడ్డ
చందు.
‚ఆనెనందుక్ అడిగినవ్, పైసలుననయని ఫుల్ రుబాబ్‛ అన్ననడ్డ చందు
‚జస్ు ఒసార్చ టుుకుందామని అడిగానంతే‛ అన్ననడ్డ రవి
‚స్టటూు బిుక్ జమైతే పెదద మోతుబర్చ అన్నకుంటున్ను మోటే గాడ్డ‛
తన ఔంటే ఏడాది పెదదని తెలయని విషయాలు అడ్డగుతుంటాడ్డ రవి, ఆ కారణంతో ఒప్పగాగ
జవాబ్బ చెపాతడ్డ చందు.
‚అంత పెదద తంగ్ ఎపుడూ చూడ్ల్లదు, ఎంత బావుందో‛
‚బంబే కెలు ఇస్పషల్ పేర్ దెచిి స్టటూు దారం స్టడ్తరు.. గందుకే మంచిగుంట్ది‛
‚టు మినిట్స్ుో ఎంత ఎతుతకి ఎగిర్చపోయిందో‛
‚మలెుమన్నకననవ్.. జర్రట్ు బిలూనుకి బతది‛
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‚మర్చ మనం కొన్నలంటే ఎంతుంటుంది? ‛
‚కాకగ తెలవదాగనీ చాన ప్పరముంట్దని తెలుు..‛
‚అందర్చ ముందూ ఎగరేసాతమని చెపేసాం.. కానీ ఎలా? మ్ి‛ అని రవి నిటూురుస్టతండ్గా
‚జాఫ్... జాఫ్‛ అని అరుపులు వినిప్పంచాయి, శ్బదం వచిిన వైపు చూడ్గానే అంత వరకు రాజఠీవీ
చూప్పంచి ముర్చప్పంచిన డోరాదార్ పోటీలో దారం తెగి వీర్చ వైపు వస్తంది. తెగిన తంగ్ ఎవర్చకి
దొర్చకితే వార్చదేనననది యుదధనీతి కాబటిు టుుకుందుకు ర్చగెట్ుడ్ం మొదలెటాురు, పోటీగా వార్చ
చుటూు మర్చకొందరు జత అయాూరు.
గాలలో ఊర్చస్తత, వయాూరంగా వంకీలు తిరుగుతునన డోరాదార్చన చూస్తత చాలా వీధులు
దాటారు, రవి ముటుుకున్నన చాలని ర్చగెడ్డతున్ననడ్డ. ఎఔకడ్ న్నండి ఊడి డాురో ముళ్ుఔర్రలు
టుుకునన ఎతెతతన, నలుటి ఆకారాలు అందరీన తోస్టకుంటూ వెన్నఔ న్నంచి హఠాతుతగా వచాిరు.
ఇంచుమించు వీర్చ దాకా రాగానే రవి చెయిూ టిు చందు అమాంతం ఔకకి లాగాడ్డ. ఆ గుంపు
చెట్ు మధూ న్నండి దిగుతునన తంగ్ని చిరకుకండా టుుకుని మాయమయాూరు.
చందు రొపు ఉ ‚ఎర్ర బసీత‛ అన్ననడ్డ
‚ముళ్ుఔర్రలు చూడ్గానే వాళ్ళు అన్నకున్ననన్న‛
‚మన కిసీత్ మంచిగుంది, డేంజర్ గాలుు తంగ్ ముటుుకుంటే ములుతో కొటేుట్స్లుు‛
‚కొంచంలో

మిస్

అయిపోయింది

ల్లఔపోతే

రరలాడే

పేర్చన

ఔకసార్చ

ముటుుకుందామన్నకున్నన‛ అన్ననడ్డ రవి.
ఎర్రబసీత కాలనీని ఆన్నకునన గుడిస్పల బసీత, అఔకడి జిలుయూ గుంపు తంగుల కోసం
కాలనీలో కాపు కాసాతరు. ఆ మ్యఔని చూడ్గానే తపుకోవడ్ం త తగువు పెటుుకునే సాహసం
అంకుల్ు కూడా చెయూరు, ఇఔ ప్పలులెంత? అందొచిిన అదృషుం చేజార్చందని ఆకాశ్ంలో వెతికితే
స్తరుూడ్డ వెలతిగా అసతమిస్టతన్ననడ్డ కానీ వార్చదదర్చలో సంక్రంతి రోజు డోరాదార్ ఎగరయాూలనే
కోర్చఔ నిండ్డగా ఉదయించి.. తవరతవరగా పెదదదవుతోంది.
***
చీఔటి జామ చెటుు ఆకులపై న్నండి అంతటా రుచుకుంది. అటికే ప్పలాు పెదాద ఇళ్ులోుకి
సదుదకోవడ్ంతో చల రాత్రితో చేసే రహసూ మంతన్నలకి అన్నవుగా ఉంది వీధి. రవి ఔకడూ గేటు
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దగగర తచాిడ్డ ఉ న్ననన కోసం ఎదురుచూస్టతన్ననడ్డ. వాళ్ుమీ ‚లోలకి రారా జలుబ్బ చేస్టతంది‛
అని ఎనిన సారుు ప్పలచిన్న, ఏదో వంఔ పెటిు అఔకడే నిలబడాుడ్డ. అతని ధాూసంతా చందు అనన
వాఔూం ‚మనం మైదాను తంగ్ ప్పలాయించకుంటే గన్నన గాని ముందు ఇజాత్ పోతది‛ దగగర
నిలచిపోయింది.
మోపెడ్ శ్బదం వినడ్ంతో రవి మోహంలో కాసత వెలుగొచిింది, ఎపుడ్డ ల్లనిది ఎదురుగా
ఔనడేసర్చకి వాళ్ు న్నననగార్చకి కాసత ఆశ్ిరూంగా వేసింది ‚ఏరా, రాత్రి ఔకడివే న్నంచున్ననవు,
భయంగా ల్లదా?‛ అన్ననరు
‚ల్లదు న్నన్నన‛
‚లోలకి ద ల్లఔపోతే జలుబ్బ చేస్టతంది‛ అన్ననరు, రవి ఇఔ ఉండ్ బట్ుల్లఔ ‚న్నన్నన!
న్నకు..‛ నోరు విపాడో ల్లదో వాళ్ుమీ అడ్డుడింది ‚రేయ్! ఆయన పొదుదననగా ఆఫీస్టకి
వెళ్ళురు, ఇంట్స్ుకి రానిసాతవా?‛
‚రావల్లదు చెనియూవే‛
‚ఎలుుండ్ సంక్రంతికి న్నకు చరఖా, మాంజా, డోరాదార్ తంగ్ కొని పెట్ువా, ప్నుజ్‛
‚ఏవిటి, దోరాదారా? వాటికీ పేరుుంటాయా?‛ అని నవావరు
‚చాలా బావుంటుంది న్నన్నన, దానిన చూస్టకునే ఈ రోజు గన్నన మాతో చీపగా
మాటాుడాడ్డ‛
‚అవే డ్బ్బఫలు పెడితే ఎంచకాక కొతత బట్ులు కొన్నకోకవచుి, కాగితం ముఔకయితే
పుటుకుకన చిర్చగిపోతుంది, ఇఔ గన్నన అంటావా, వాడి జోలకి వెళ్ుఔండి‛ అని ఇంట్స్ుకి
వెళిుపోయారు.
‚న్నకు ఎగరయాూలని ఉంది న్నన్నన.. అంతా హీరోలా చూస్టతంటే ఎగరయాూలని ఉంది
న్నన్నన‛ అణిచిపెటిున మాట్లకి బదులుగా రవి ఔళ్ళు చెమీగిలాుయి.
రవి వాళ్ు బామీ అనీన బాగా గమనిస్టతంది, గేటు దగగర తచాిడినపుడే వాడిన ఏదో
తలుస్తందని ఆవిడ్కి తెలుస్ట. మొహం అదోలా పెటుుకుని నడ్డస్టతంటే, చెయూ టుుకుని తులసి
కోట్ దగగరకి తీస్టకెళిుంది. ఆ మాటా ఈ మాటా చెప్ప కాసత కుదుట్ డాుకా ఔంచంలో ముదదలు
ఔలపెడ్డ ఉ ఔథ మొదలుపెటిుంది ‚ఆంజనేయసావమి లంకానగరం చేరుకోగానే అఔకడ్ంతా ఔటిఔ
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చీఔటిగా ఉంది, అనిన దావరాల దగగర రాక్షస్టలు కాలా కాస్తత ఔనడాురు, అపుడ్డ
ఆంజనేయసావమి స్తక్షమరూం దాలి సీతమీవార్చ కోసం లంకా నగరమంతా గాలస్టతన్ననడ్డ..‛
అదేమ్మ విచిత్రమో, బామీ కాసత ఔథ మొదలెట్ుగానే రవి మోహంలో విచారం పోయి యక్ష ప్రశ్నల
మ్యడోుకి వచాిడ్డ
బామాీ! రాక్షస్టలు ఎలా ఉంటారు?
‚బడ్డదాధయి, అనీన తెలసిన ప్రశ్నలు అడ్డగుతావు, సినిమాలోు చూడ్ల్లదా? ‛
‚చూడ్ుం ఔంటే న్నవువ చెపేత విని ఊహంచుకోవడ్ం ఇంకా బావుంటుంది బామాీ‛
‚సరేు తెలసిన విషయమే న్నవువ అడ్గడ్ం, తెలీనటుు నేన్న చెడ్ం మనకి అలవాటైన ఆటే
ఔదా‛
‚ప్నుజ్ బామాీ చెపు, ప్నుజ్..‛
‚పెదద మ్మసాలతో నలుగా, ఎతుతగా ఎర్రటి ఔళ్ుతో ఉంటారు; ముళ్ు ఔర్రలు, వంకీలు తిర్చగిన
ఆయుధాలతో సామానూ ప్రజలని, మున్నలని హంసిసాతరు.. అశోఔ వనంలో సీతమీ వార్చని..‛
‚అంటే మన ఎర్రబసీత వాళ్ు లాగ అననమాట్‛
‚ఎందుకురా వాళ్ళు నినేనం చేసారు?‛
‚బామాీ! ఈ రోజు చాలా మంచి తంగ్ ఇంచుమించు మా చేతిలో డింది, వాళ్ళుచిి
ముళ్ుఔర్రతో లాకుకపోయారు‛
‚పోనీల్లరా మనది కాని వస్టతవు మనకెందుకు? అయిన్న వాళ్ు దగగర కొన్నకుకందుకు
పాం డ్బ్బఫలుండ్వు ఔదా‛
‚న్నకు ఎలుుండ్ మైదానంలో ఎగరయాూలని ఉంది బామాీ, న్నననని అడిగితే కొనన్న
అన్ననరు‛
‚న్నఔవనీన తెలీదురా, ఒ పావలా ఇసాతన్న ఏదైన్న తాయిలం కొన్నకోక.. మళ్ళు మ్మ న్నననకి
చెకు, గారం చేస్టతన్నననని తిడ్తాడ్డ‛ అని పావలా చేతిలో పెటిుంది.
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ఆ రాత్రి జేబ్బలోని పావలాని రాక్షస్టలు లాకుకననటుు ఔలలొచిి ఔలత నిద్రపోయాడ్డ రవి.
పొదుదనన గొడ్వగా మాట్లు వినబడి మలుకువొచిింది, ఔళ్ళు న్నలుముకుంటూ ఇంటి బయట్కి
రాగానే, చుటుు ఔక ఇళ్ు అంకుల్ు గేటు దగగర గటిుగా మాటాుడ్డతున్ననరు
‚ఈ ఎర్రబసీత వాళ్ు ఆగడాలు మితిమ్మర్చపోతున్ననయి, ఈ రోజు నలాులు ఎతుతకెళ్ళురు, రేపు
బ్బరువాల దాకా వసాతరు.. ఏదో ఔటి చెయూఔ పోతే చాలా ప్రమాదం‛
‚అర ఔక గలీుల మా దోస్త యూలు ఎతకపోయిన్రు సర్!‛
‚వుయ్ షుడ్ న్నట్ ట్స్లరేట్, వుయ్ మస్ు ఔంపెుయిన్ ఇట్ టు ది పొలీస్‛
‚నేన్న రేపే వెళిు మన జగన్ననధం గారు, అదేనండి లక్ష్మీ నగరోు ఉంటారు చూడ్ండి..
జరనలస్ు.. ఆయనిన మన సమసూ ఔవర్ చెయూమంటాన్న‛
బామీ మాత్రం ‚ఎవర్చంట్స్ు ఏది పోయిన్న ఎర్ర బసీత వాళ్ు మ్మద నెటేుసాతరు‛ అంటూ
నస్టకుకంది.
రవికిదేం కొతత కాదు, రాత్రి వాళ్ు ఇళ్ులోు చిన్ననచితకా దొంగతన్నలు జరగడ్ం, పొదుదనేన
అంకుల్ు మ్మటింగ్ పెటిు ఏదైన్న గటిుగా చెయాూలని అంతఔంటే గటిుగా తీరాీనం చెయూడ్ం,
‘అమోీ! ఆఫీస్టకి ల్లట్ అవుతోందని’ మాయమవడ్ం రోజూ జర్చగే విషయమే.
***
జైహంద్ హోట్ల్ దగగర తంగుల దుఖాణాలు పెదద చరఖాలకి చుటిున రంగుల మాంజాలు, డిజైన్
తంగులు, గులాలోత నిండి ఉన్ననయి. ండ్డగ జనం ఉతాుహం రోడ్డుపై చూప్పంచడ్ంతో ఎర్రటి
దుముీ గాలలోకి రేగి వింత శోభని నింప్పంది. చందు దగగర ఆటాణా, రవి దగగర పావలా ఔలప్ప
ధరలు వాఔబ్బ చేస్తత అనిన దుకాణాలు తిర్చగారు. ఎనినసారుు అడిగిన్న అవే ధరలు, వార్చ దగగర
డ్బ్బఫలకి సాదా దారం త ఏమ్మ రాల్లదు.
జీవితమంటే సరుదకుపోవడ్ం, పెదదలని మారు అడ్ఔకపోవడ్ం, గన్నన వెట్కారంగా నవివన్న,
ఎర్ర బసీత రాక్షస్టలు తంగ్ తన్ననకుపోయిన్న తప్పంచుకుపోవడ్ం త మారగం ల్లదు. ఇదదర్చ
ఆలోచనలు మతతని ఔసితో నిండిపోయాయి. సంక్రంతి రోజు మైదానంలో లెఔకలు తేలుికోవాలని
ఉంది, కానీ సాదా దారం త ఏమ్మ ల్లదు.
‚గన్నన ఎంత లకీకనో ఔదా?‛ అన్ననడ్డ రవి.
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‚అవ్.. వాలుంట్ు దదన్నన కొంట్రు, మ్మదెకలు నోట్ు గులాబాామున్ గూడ్ కుకుకతరు‛ అని
నవావడ్డ చందు.
‚మరేం చేదాదం? ఈ సార్చ కూడా పైకి చూసి లెఔక పెట్ుడ్మేన్న?‛
‚న్న తానొఔ పాున్నంది.‛
‚మన వలు కాదు అని పుకోవు.. పాునేమిట్స్ చెపు.‛
‚మనమే జేదాదం‛
‚సంతంగా తయారు చేస్టకుందామా?‛
‚మా చిచాి దగగరొఔ ఇర్చగన చరఖా ఉంది, గది స్పట్ జెయాూల, సాదా దారంతో మాంజా
స్టతాయించుదం‛
‚ఎలాగో తెలీదు పైగా మన దగగర ఉననది ఔక రోజు‛
‚మనం షురూ జేసేత తెలుసతది, ఔషుమా? కాదా?‛ అని ఆసాీన్ఘాట్కి దమన్ననడ్డ చందు.
ఎందుకు, ఏమిటి అనే ప్రశ్నల ఔంటే చేసి తెలుస్టకోవడ్ం, నిని తేలుికోవడ్ం చందుకి అలవాటు.
వెనకాల్ల నడ్వడ్ం రవికి అలవాటు.
ఇదదరూ కొండ్పై బండ్రాళ్ులోు నడ్డస్టతంటే ఎండ్ తీవ్రత ఇంకా ఎకుకవగా అనిప్పస్తంది.
అఔకడ్ బ్రహీజెముడ్డ మొఔకలని వెతికి, డ్డపుగా తెంప్ప గోన్న సంచీలో వేస్టతన్ననడ్డ చందు, రవి
తన వంతు సాయంగా చేస్టతన్ననడ్డ. ఇదదర్చకీ ఆ మొఔకలోు పాములు దాకుకంటాయనే భయం ఔంటే
మైదానంలో రువు అనే ధాూసే ఎకుకవగా ఉంది. ఎండ్ ప్రతాం చూప్పస్టతన్నన టిుంచుకునే
సమయం ల్లదు, తెలాుర్చతే సంక్రంతి.. గోవరధన్ కామంట్రీ.. గన్నన నవువ.. ప్రతి నిముషం
విలువైనదే...
సరంజామా చందు ఇంటికి చేరాికా ‚ఇయాల మా నయన సిదధంబర్ బజారుక బయిండ్డ,
షట్ుర్ సగం మ్యసి ని జేస్టకందం‛ అన్ననడ్డ చందు.
ఆ మధాూహనం చందు వడ్రంగి షెడ్డు వార్చ కారాాన్న అయిూంది; రోట్స్ు గాజు పెంకులు
చితకొకటిు, బ్రహీ జెముడ్డ రసం, అననం ఔలగానే జిగురు ముదద తయారయిూంది. చందుని
గుడిుగా అన్నసర్చంచడ్ం త రవికి ఇదంతా కొతతగా, భయంగా ఉంది.
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‚దారం గా సీకులకి స్టటిు గీ ముదదతో స్టతాయించు‛ అని వేరే నిలో డాుడ్డ చందు.
సీసం పెంకులు ముటుుకున్నననని తెలసేత ఇంట్స్ుంచి బయట్కి ంరని తెలసిన్న రవి ఆల్లదు.
లక్షయం చేరాలనే కోర్చఔ బలంగా ఉండ్డ్ంతో భయానిన తాతాకలఔంగా మర్చిపోయాడ్డ.
స్టతాయించిన మాంజాని ఎండ్బటిు ది నిముషాలకోసార్చ ఎండిందో, ల్లదో అని ఆతృతగా చూస్తత
గడిపాడ్డ.
చందూ చితుతకాగితాలు తిరగేసి చూస్టతంటే, తంగ్ చెయూడానికి న్నూస్పేర్ అన్నవుగా
ఉంటుందని ఎపుడో చిచాి చెప్పన విషయం గురొతచిింది. అటికే చీఔటిడి, వెలుతురు రోజూ
ఔంటే వేగంగా తగుగతోంది. అయిన్న తల వంచి టుుదలగా ని చేస్తతనే ఉన్ననరు. కాగితానిన
సర్చగాగ సైజుకి ఔతితర్చంచి, అననం ముదదతో సననటి వెదురుబదదలు చుటూుతా అతికించి తంగ్
తయారు చేసారు, అది చూడ్గానే ఇదదర్చ మోహంలో తృప్పత తంగిచూసింది.
‚బాగ చీఔట్యిూంది, మ్మ ఇంట్ు రేషాన్ అయతరు, ఇగ ఇంటికి బ.‛
‚మర్చ చరఖా సంగతి?‛
‚అది నేన్ జూస్టకంట్,‛ అని హామ్మ ఇచిి రవిని ఇంటికి ంపాడ్డ చందు.
***
ఆ రోజు కోసం ఆకాశ్ం కూడా ఆతృతగా ఎదురుచూస్తంది, మబ్బఫల అడ్డు ల్లకుండా సషుమైన
నీల రంగుతో ముసాతబయిూంది. ‚చాన్న దూరం కెలు మన కాలీన కొచిిన బిుకిక నమసేత..‛ అనన
గోవరధన్ లఔర్చంపుతో వేడ్డఔలు ప్రారంభం కాగానే తంగుల పోటీ అరుపులతో కాలనీ మిదెదలు,
మైదానం హోరతితపోయాయి. చిరుతిళ్ు తోపుడ్డ బళ్ు ‘చీటీ వాల్ల బడే మౌజ్’, ‘తోతా ర్చ... స్నే కి
చిడీ... బ్బల్ బ్బల్ కి బడీ’ అరుపులుతో మైదానం ఇంచుమించు న్నంలు న్నమాయిషాు ఉంది.
గన్నన ండ్డగబట్ులు, కొతత సరంజామాతో అలవాటైన చోట్ సిారడాుడ్డ. మిత్రులదదరు
అఔకడికి చేరుకోగానే అతనికి ఔనిప్పంచేంత దూరంలో వింత చరఖాతో, ఔటుుడ్డ తంగ్తో
నిలబడాురు. వార్చని చూడ్గానే గన్నన హావభావాలు మార్చపోయాయి, ఇఔ ఉండ్బట్ుల్లఔ ‚అర
మంచిగుంది తునకల్, తునకల్ తంగ్, యాడికెలు ఎతకచిినవ్‛ అని వెట్ఔర్చంచాడ్డ.
‚మాతాన రేషన్ పైసల్లువు, ఔషుబడి మేమే జేస్టకననం‛ అని సరైన చోట్ తగిల్లలా జవాబ్బ
చెపాడ్డ చందు.
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‚అట్ున్న పెంచు స్తస్టకందం‛ అని గన్నన సవాలు విసరగానే, ‚రవీ.. జర దూరం బయి
తంగ్ ఇడ్డవ‛ అని సయూన్ననడ్డ చందు. చుటూు మ్యగిన ప్పలులకి వీర్చ పోటీ ఆసకితగా మార్చంది.
చందు దారం పైకి లాగగానే తంగ్ కాసత ఎతుతకి ఎగిర్చంది, అది చూసి ఇదదరూ కాసత ఊప్పర్చ
ప్నలుికున్ననరు. కాసేపు అటు, ఇటు తట్టాయించి, తలకిందులుగా తిర్చగి నేలపై రాలపోయింది.
ఒప్పగాగ ఎనిన సారుు ప్రయతినంచిన్న అలానే ర్చగిపోయింది. కాసత దగగరగా రీక్షిసేత మధూలో పెటిున
వెదురుబదద బాగా మందంగా ఉండ్డ్ం కారణమని తేలపోయింది.
రాత్రి తంగ్ చేసాకా ఎగురుతుందా, ల్లదా అని చూస్టకునే సమయం మిగల్లుదు, ఇపుడ్డ
గన్నన అవమానం మాత్రం అలానే మిగిలంది. ఇంకా ఎండ్లో బ్రహీజెముడ్డ ఆకులు
తుంచుతుననటేు ఉంది. చందు చేతిలో ఎర్రటి రఔతపు గీతలు అలానే ఉన్ననయి. జీవితం ఔర్చకి
అతిగా వడిుంచిన విసతర్చ, మరొఔర్చకి ఖాళ్ళ అతుకుల విసతర్చ.
ఇషుమైన ండ్డగ అంటే ఎలుపుడూ ఊర్చంచే వేడ్డఔ, తంగ్ అంటే బట్ులు కొంటా
అంటారు, పావలాతో ప్నచు మిఠాయి మాత్రం స్టతంది.. పాత విస్టగులనీన రవి, చందులని
ఔకసార్చగా చుటుుముటాుయి. ఇంకో ఔక గోవరధన్ మాట్లు హెచుి సాాయిలో వినిప్పస్టతన్ననయి
‚చిలక శీన్న డీల్ వదుుడ్డ షురు జేసిండ్డ.. కాటే.. ఇంకొఔ తంగ్ కోసిండ్డ... ఎంత స్తీతగ సాుఫ్
జేసిండ్ర బై శీన్న.. డీల్ అంటే మన చిలక శీన్న.. ఒల్ు సిటీల గిసవంటి...‛
ఆలోచనలు పూర్చతగా అలసిపోవడ్ంతో, బంచీపై సిారడి మౌనంగా పోటీలు చూస్టతన్ననరు,
మాములుగా వేగంగా సాగే సమయం ఆ రోజు మలుగా సాగు ఉ మిట్ు మధాూహనం దాకా చేర్చింది
‚ఆఔలైతుంది ఇఔ ఇంటికి బతా‛ అని ల్లచాడ్డ చందు. ‚న్నవువ వెళిుపోతే నేనేం చేసాత‛ అని రవి
కూడా ల్లచాడ్డ. ఎదురుగా రేగిన జుటుుతో ఎర్రబసీత జిలుయూ ఔనడాుడ్డ, ఇంకో రోజు అయితే
ఇదదర్చకీ అన్నమానం ల్లకుండా ణుకు పుటేుది. కానీ ఈ రోజు వారు వేరే మన్నషులు, ఏదో
కోలోతామనే భయం ఇదదర్చలో ల్లదు. జిలుయూ చరఖా కోసమే వచాిడ్ని, ఏ ఉయోగం ల్లని
వక్రపు చరఖా ఉంటే ఎంత, ల్లఔపోతే ఎంతని అతని ఔళ్ులోుకి స్తటిగా చూసారు.
‚మిముని పొదుదమ్మకెలు స్తస్టతనన, చరఖా ట్కకని తిరుగతుననవ్, తంగ్ ల్లదా?‛ అన్ననడ్డ
జిలుయూ.
‚అవున్న ల్లదు.‛
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‚ఎందుకు?‛
‚కొననికె పైసల్లువు‛ అన్ననడ్డ చందు.
‚మాతాన గూడ్ పైసల్ ఉండ్వు, గందుకే గోడ్ల్ దుమిక.. రోడ్ుపై ఉరుకర్చక తంగుల్
డ్తము‛ అని వెకిలగా నవావడ్డ
చెయిూ ముందుకి చాస్తత ‚నీకు చరఖా కావాలా?‛ అని అడిగాడ్డ రవి
‚ఏ దుద నేనెమ్ జేసాత గా ఫాలుత చరాకతోని.. న్నవేవ గీ తంగ్ తీస్క‛ అని అందమైన
డోరాదార్ రవి చేతిలో పెటాుడ్డ. రావణుడ్డ అన్నకుంటే రాముడిలా వరమిచాిడ్డ, ఎందుకిచాిడో
అరాం కాల్లదు, వాళ్ళు అడ్గల్లదు.. ఎందుఔంటే తేరుకునేసర్చకే అతన్న వెళిుపోయాడ్డ.
‚ఎందుకిచాిడో తెలుసా?‛
‚ఖాలీగా చరఖా ట్కకని తిరుగతుంటే పామని ఇచిినెుమో‛ అన్ననడ్డ చందు.
‚అందుకేనేమో వాళ్ళు మంచివాళ్ళు అంటుంది మా బామీ‛ అన్ననడ్డ రవి.
జిలుయూ పోసిన జీవంతో ఇదదరూ రటిుంచిన ఉతాుహంతో మైదానంలోకి దిగారు, డోరాదార్
ఔప్పరాజు జెండాలా ర, రలాడ్డ ఉ వార్చపై పోటీకొచిిన గన్నన తంగిన వీర్చ ప్రమేయం ల్లకుండా
తెగొగటిుంది. దారం చేతులు మారుికుంటూ ఇదదరూ సంతోషం ంచుకుంటుంటే ఒ చినన కుర్రాడ్డ
వాళ్ు దగగరకి వచిి ‚గోవరధననన నీ పేరడిగిండ్డ‛ అన్ననడ్డ.
‚న్న పేరు రవి, న్న దోస్త చందు‛ అని చూప్పంచగానే ఆ కుర్రాడ్డ షామియాన్న వైపు
ర్చగెతాతడ్డ.
‚కొతత పొరగాలుు రవి, చందు జీబా డోరాదార్ ప్పలాయిస్టతన్రు, మస్టత షాన్నదరుగంది తంగ్..
గిపుడే ఔ తంగ్ కోసిన్రు...‛ గోవరదన్ మాట్లు ఇదదర్చనీ లీలగా తాకుతున్ననయి. అటికే వారు
ర్చభ్రమించే ర్చధులు దాటి గమూం చేరుకున్ననరు. అఔకడ్ పోటీలు, పోలఔలు, ప్రశ్ంసలు ల్లవు,
కేవలం సేవచఛ ఉంది, స్తపర్చతనిచేి ఊప్పర్చ ఉంది. చందు బాషలో ‚మస్టత మజా చిింది‛!!
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