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కతల
‘‘అబయా, రుప్పిణవ్వవాళ్ల ఊరు ఎంత బాగంటాదో తెలుసా! ఒకపకక ఏరూ ఇంకొకపకక
పేద్ద చెరువూ ఊరికి నట్టనడాన అలలపూల మడుగూ వెలదిపైరు సాళ్ల మాదిరిగా బారులు తీరిన
ఇళ్లల చంతమాకులమీద్ గూళ్లల కట్టటకోనండే ఎర్రగాళ్ల కొంగలూ... అబబ ఆవూరిని చూడాలంటే
ప్ట్టట పుట్టటండాల’’ రండుచెంపల కిందా రండుచేతుల్నీ ప్ట్టటకొని, గండ్రోట్ట కళ్లన ిరరిరర ిపపిా
నాతో అనింది మా సీతకక.
సీతకక నాకంటే నాలుగయిదేళ్లనాీ ప్ద్దదిగా ఉంటాది. మా ప్ద్దమమ కూతురు. రుప్పిణవ్వ,
సీతకకకి సంత అమమమమ. నాకేమో ప్ద్దమమమమ. మొనీ ప్ద్దపండగ సెలవ్లకి రుప్పిణవ్వవళ్ల ఊరికి
పొయ్యేసి వ్చచంది. పొయొచచన కాడనించీ ఆ ఊరి కతల్నీ చెప్పి చెప్పిచుచకొంటా ఉండాది.
నేన గబగబా మా ఇంట్టతట్టటకు పరుగ తీసినాన. సంద్ ముకకర్రన వేసాా ఉండాది అమమ.
నేన అమమ వెనకాల నిలబడి అమమ కొంగన గంజినాన.
‘‘ఏవిఁరా ఏం కావాల?’’ అడిిరంది అమమ వెనకిక ిపరిిర ననీ చూసాా.
‘‘అమా అమా, నేన కూడా రుప్పిణవ్వవళ్ల ఊరికి తాాన మా’’ అనాీన మాట్లీ ఈడసాా.
‘‘ఆిఁ, ఇంకేం పంగ ల్నదేవిఁరా నీకు, ఆవూరు అడివచెట్టల్లల ఉండాది. బస్సులూ బండ్లల
పొయ్యే ఊరు కాద్ది. నచుచరాళ్లల్లల గలకనేలల్లల చట్టడివల్ల అయిదారు మైళ్లల నడిసితావాల. ఆ
దోవ్ల్లల నవ్వవ నడవ్ల్నవ్వ. నడాన అరమైలు యెలుపుతో ఉండే కాళ్ంగేట్టని దాటాల. ఆ ఇసకల్ల
కాళ్లల తగలకతాాయి. అయినా రేపు ఎండాకాలం సెలవ్లపుిట్ట కత కదా. ఇపుిడే దేనికి
అనకొనేది. పద్పద్, పాలు ాగదువ్వ కానీ’’ అంటా ఇంట్లల దూరింది అమమ.
అపిట్టకి నోరతాకతాయినా, ఆ రండుమూడు నెలలూ గోజారి గోజారి అమమన ఒప్పించ,
ఎండతరి సెలవ్ల్లల రుప్పిణవ్వవాళ్ల ఊరికి బయలుదేరినాన నేన. రుప్పిణవ్వ కొడుకైన
రమణమామ వ్చచ తొడకొని పొయినాడు ననీ. అమమ చెప్పింది ఉతాది కాదు. ఆ దోవ్న నడక
అంటే ప్నపాటే. మొాానికి కోడికూతతో పాట్ట మొద్లయిన మా పయనం అంబళ్లపొదుదకు
తుంగమడుగకు చేరి నిలచంది. అదే మా రుప్పిణవ్వవాళ్ల ఊరు.
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‘‘రా బంగారా రా’’ అంటా నాకు ఎదురొచచ, నా బుగగలీ పుణికి ముదుదప్ట్టటకొని, ఇంట్లలకి
తొడకొని పొయింది రుప్పిణవ్వ. నా కాళ్లల చేతులూ కడిిర, తుండుగడడతో తుడిచ, గోగనారతో
అలలన నలకమంచం మీద్ కూచోబెట్టట, చకకట్ట చలలతో కలప్పన అంబలని నిలువ్వచెంబుడు తెచచ
ాిరంచంది నాకు.
రుప్పిణవ్వ అంద్ంగా ఉంటాది. నాకుండే పదాీలుగమంది అమమమమల్లల రుప్పిణవ్వ
ముకకంత సగసయిన ముకుక ఇంకెవ్రికీ ల్నద్ంట్, మా అమమ అంటా ఉంటాది ఈ మాట్న.
అవ్వన, బల్న ముకుకల్న రుప్పిణవ్వది. తూరవానల్ల తడిసిన తుమ్మమపూవ్వ మాదిరిగా, రేపటండకు
కమ్మలన నూగమొగగ మాదిరిగా ఉంటాది. ముకుకకు కుడిపకకన ముడతలు పడిన బుగగమీద్
మ్మనపిరంజంత నలలని మచచ, మ్మనమ్మనలాడా ఉంటాది.
రుప్పిణవ్వ మాదిరిగా అంతే అంద్మయిన ఊరు తుంగమడుగ. ముచచట్గా మూడు
తెరువ్వల పల్లల, పల్లలకు అలలంత ద్వ్వవల్ల తాగతాసినట్టట ముపియ్యే నలబయ్యే మాదిిరళ్లల. ఆ
ఇళ్లనూ పల్లలనూ కలపే దోవ్ ఒక మడుగన ఆనకొని తాతుంటాది. మడుగనిండా అలులకొని అరల
ఉంటాయి అలలపూలు. మడుగ ఓరన మోర ఎిపా నిలచన ఆపటదుద మాదిరిగా నిలచ ఉంటాదొక
మోద్గ గబురు. ఆ గబురుల్లని ఆకులన ిరలులకొని వ్చచ, వాట్టతో ఒక అంట్న కుట్టట, ఆ
అంట్ల్ల దేవ్వడికి తళిగ ప్టేటది రుప్పిణవ్వ.
పొద్దనపూట్, చంకనొక కడవ్నూ చేతనొక చెరవ్నూ ప్ట్టటకొని మడుగతట్టటకు
అడుగల్నసేది అవ్వ. అవ్వ అడుగలీ తొకకా నేనూ తాయ్యవాడిని. మడుగనీళ్లన కడవ్ల్ల
చెరవ్ల్ల నింపుకొని, నడుముల్లతు నీళ్లల్లకి పొయి ఒక అలలపువ్వవన కాడతోపాట్ట ప్రుకోకని
వ్చచ, ఆ పువ్వవన మాలగా చేసి నా మెడల్ల వేసేది రుప్పిణవ్వ. చలలట్ట అలలకాడ నాకు చకికలిరల
ప్టేటది. ఆ ిరలిరంతకి మెలకలు ిపరగతుండే ననీ చూసి కిలకిలనవేవది రుప్పిణవ్వ.
నేన తుంగమడుగకి పొయిన నాలుగోనాడో అయిదోనాడో వనపడిందా అరుపు.
అంతకుముందు ఎపుిడ్ల వనల్నదు అటాటంట్ట కూతన నేన. అపుిడు అవ్వ చుట్టటంట్లల
చుట్టకుదురుమీద్ పపుిచట్టటని ప్ట్టట ముద్దకవ్వంతో పులగూరన ఎణపా ఉండాది. మామ
కయేల్లలకి పొయండాడు. నేనొకకడినే పందిట్లల కూచుని, పందిట్ట ాటాకుల నడుమ
కుస్సవ్వతాసలతో గూడున ప్ట్టటకొంటా ఉండే ప్పచకలీ చూసాా ఉండాన.
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‘‘కతలమోమ కతలూ... అరపడి వ్డలకు ఒక కత, పడి తైదులకు ఒక కత... కతలమోమ
కతలూ...’’ అనే అమమకపు కూత వనపడింది తెరువ్వల్లనంచ. ఆ ఊరికి పొయినాక ఆ
నాలుగయిదు నాళ్లల్ల నాకు అమమకం కూతలు వనపడల్నదా అంటే వనపడినాయి, కానీ అయిే వేరే.
‘‘అదాదల్న ప్పనీీస్సల్న దువెవనేల ఈరుప్నేల ిపలకంబుడేల కాట్టకబరిణ్లల’’ అనే కూతన వనాీన, ‘‘ఆలువ్రి
గెడడలు, గెణుస్సగెడడలు, గెడలమోమ గెడడలు’’ అనే కూతన వనాీన. అయితే అవేమీ వంత ఉరువ్వలూ
వనని కూతలూ కావ్వ. ఇదే కొతాగా ఉండాది.
నేన పరిగెిపా తెరువ్వల్లకి పొయినాన. మా రుప్పిణవ్వ ఈడుల్లనే ఉండే ఒక అవ్వ
ప్ద్దగంపన తలమీద్ మోసాా ‘‘కతలమోమ కతలూ..’’ అని అరసాా వ్స్సాండాది. నేన గబగబ ఆ
అవ్వకు ఎదురుపొయినాన. ననీ చూసి నిలచ ‘‘అబయా, కతలు కావాలాీ, మంచ మంచ
కతలుండాయి. ఆరవ్ళిల సూరవ్ళిల కత, నలలతంగకత, కాంతరాజు కత, కాతావ్రాయని కత,
కమమపణిిప కత, ఈడిగసతెామమ కత, కాట్మరాజు కత, మదురవీరుడి కత, మాంచాలమమ కత,
రేణిగంట్ రామ్మరడిడ కత... ఇంకా చానా చానా కతలుండాయి. అరపడి వ్డలకు ఒక కత, పడి
తైదులకు ఒక కత. కావాలంటే అవ్వనడిిర వ్డోల తైదుల్ల తేతా కొడుకా’’ అనింది ఆ అవ్వ.
ఆ కతల పేరలకే నా చెవ్వలు ఊరిపొయినాయి. తెరువ్వ నంచ బిరబిర పరుగతీసినాయి
అవ్వద్గగరకు నా కాళ్లల. ‘‘అవా అవా కతలంట్ వా. ఒకవ్వ కతలీ అమమా ఉండాదివా. నాకొక
కత కావాలవా. తీసీవా’’ అని రుప్పిణవ్వని బొకకలాడినాన.
‘‘అబయా గట్టటగండు. ఆ మాదిగ సినమ్మమకి ఇంకేం పనిల్నదు. కతలు కతలని ిపరగా
ఉంటాది. ఈపొదుద రేిపరి నేన నీకు బావ్వరుబిలల కతన చెపాాల్న’’అని పులగూరని ిపరగబోసాా నా
ఆబని అణిచేసింది అవ్వ. చేసేది ల్నక మెలలంగా కాళ్లలడుచుకొంటా తెరువ్వల్లకి వ్చచనాన. తెరువ్వ
కొసన మలుపు ిపరగా కనిప్పంచంది కతలవ్వ. ‘‘కతలమోమ కతలూ...’’ అనే కూత తెరువ్వగాలని
కోస్సకొంటా వ్చచ, నా చెవ్ల్లలకి దూరి, నా కళ్లల్లలనించ నీళ్లయి కారిపొయింది.
రుప్పిణవ్వ మాట్ తపిల్నదు. ఆ రయిే కూడు ిపనాీక, కుండా చట్టట ఎగకట్టట ప్టేటసి వ్చచ,
పందిట్టకి బయట్ ఉండే పగడమలల మాన పకకన మంచానిీ వాలచంది. నా పకకన పండుకొని
బావ్వరుబిలల కతన ఎతుాకొనింది. మ్మంట్ జానబిలల చొళ్వ్చుకకని మ్మంగడానికి తాా ఉంటే, ఇంట్
మా మంచకాడికి బావ్వరుబిలల కతయి వ్చచంది.
కతల
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‘ఒక రాజుకేడుగరు ప్ళ్లలలూ/ కడుగోట్మామ మాయమామ/ కందీచెట్టటకింద్ కనాీది/
కందాకేసి కప్ిటేట/బావ్వరుబిల్నల నన సాకే/ బాలా బిచెచం ప్ట్టమామ’ అనే పాట్న పాడా కతన
చెపాా ఉండాది అవ్వ. కతన చెపేి వ్యినానిీ ఎరగనట్టట ఉండాది రుప్పిణవ్వ. ఊరికే ఊిఁ కొడా
ఉండాన కానీ, నా చెవ్ల్లల వేస్సకోవ్డం ల్నదు నేన. ఊిఁ కొట్టట ఊిఁ కొట్టట ఎపుిడో ఏ పొదుదల్లనో
కనకొరికినాన.
ఆరయిే కతలవ్వ నా కలల్లకొచచ కలవ్రప్ట్టటనట్టట ఉండాది. నేన కతలు కతలని
కలవ్రించనానంట్ ఆ రయేంా. పొద్దన ఇదే మాట్న నాతో అని ‘‘అబయా, ఆ సినమ్మమ మాట్లీ
నమమబాక. ఆయమ్మమ చెపేివ్నీీ కవకట్టట కతలు. ఏమీ బాగండవ్వ. నవ్వవ రేపు మీవూరికి తావాల
కదా. ఈపొదుద సద్దనిపిట్టల కాలచప్డా, ిపనేసి ఆడుకో నాయినా. మీవూరికి పొయినాక మీయవ్వ
నీకు మంచ మంచ కతలు చెపాాదిల్న. కతలు రాని ఈ అవ్వ మీద్ అలగబాక బంగారా’’ అనింది
ప్రుగకూట్టని ిపనిప్పసాా రుప్పిణవ్వ. సరేననీట్టటగా తలూప్పనాన కానీ, నా చెవ్వలు తెరువ్వపకకకే
ిపరిగండాయి.
‘‘కతలమోమ

కతలూ...’’

ఆ

ప్పలుపు

వనబడిరది.

అయితే

మేముండే

తూరుపు

తెరువ్వల్లనంచ కాదు. మా తెరువ్వకు పకకనండే నడితెరువ్వల్ల నంచ వనిప్పంచంది.
చుట్టటంట్టతట్టట చూసినాన. సంగట్టకి ఎస్సరుప్డా ఉండాది అవ్వ. కొంచెంసేపు అటేీ
కూచునాీన. మళ్లల వనిప్పంచంది కతలవ్వ కూత, ఈసారి ఇంకొంచెం ఎడం నంచ. అంటే అవ్వ
పడమట్ పకకనండే కడా తెరువ్వకు పొయినట్టట ఉండాది. ఉడికిన సంగట్టబానన దించ,
కుదురుమీద్ ప్ట్టట తెడుడతో కెలకా ఉండాది అవ్వ. ఇదే అదున అనకొని, ఉదుట్టగా ల్నసి
పడమట్టంట్లలకి పొయి, అలవ్మీద్కు ఎకిక, అలవ్ల్లని వ్డలన చడ్డడజేబుల్లలకి నింపుకొని, కడా
తెరువ్వ తట్టటకు పరుగలు ప్ట్టటనాన.
వ్డలతో ఉబుబకొనీ జేబులీ, ిరంజలు రాలకుండా రండుచేతలతో అదిమ్మ పట్టటకొని
అడుగలీ కొలసాా సాిరంది నా పరుగ. నేన పొయ్యతరికి కడతెరువ్వల్ల కూడా ల్నదు కతలవ్వ.
పడమరతెరువ్వ కడవ్రకూ పొయి చూసినాన, కతలవ్వ జాడ ల్నదు. నా కళ్లల నీళ్లతో
నిండిపొయినాయి. ‘‘కతలమోమ కతలూ...’’ అలలపూల మడుగ ద్గగరుీంచ వనిప్పంచంది.
మడుగతట్టటకు పరిగెిపా పొయినాన. మోద్గగబురు ద్గగర మడుగ కట్టనెకిక చూసినాన.
కతల
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మాదిపల్లలతట్టట నడిచ తాా ఉండాది. ‘‘అవా... ఓ కతలవావ...’’ ఎలుగెిపానాన. ఎదురుగాల నా
ఎలుగన నా తట్టటకే తోస్సకొని వ్చచంది. కట్టదిిర అవ్వన ప్పలసాా పరిగెిపానాన.
మాదిగపల్లలకు పదిబారల ఇవ్తల జువవమాన కింద్ కూచోని కనబడింది కతలవ్వ.
గసతాస్సకొంటా పొయి అవ్వకు ఎదురుగా నిలబడినాన. తల్లిపా ననీ చూసింది ఆయవ్వ.
‘‘అయ్యే

అబయా,

పుబబవానకు

నానిన పుట్టకొకుక

మాదిరిగా

అట్ట

నిలవ్నా

తడిసిపొయినావేంది, ఇట్టటచచ కూసో అబయా’’ అనింది నాతో కతలవ్వ.
‘‘అవా, ఇయిగో వ్డుల తెచచనాన, తీస్సకోని కత చెపుి’’ అంటా రండు చేతుల్నీ రండు
జేబుల్లలకి

తానిచచ,

బయట్కు

తీసినాన.

కతలవ్వన

పట్టటకోవాలనే

ఆబల్ల

ిరంజలు

రాలతాతుండేది చూస్సకోల్నదు నేన. నా ప్పడికిలతో రండు ప్పడికిళ్ల వ్డుల కూడా ల్నవ్వ. బికకమొకం
ప్ట్టటనాన.
నలలబారిన నా మూిపని చూసి నొచుచకొనింది కతలవ్వ. ‘‘నాయినా ఆ రండు ప్పడికిళ్ల
ిరంజల్నీ నా గంపల్లకి యిదిలంచు. ఆ ిరంజలు చాల్నల నాకు. నీకు కత చెపాానల్న కూసో. నీది
ఈవూరు కాదే. రుప్పిణమోమళ్ల ఇంట్లల ఉండినావే, ఆయమమకు ఏమవ్వావ్వ నవ్వవ’’ అనింది ఆరాలు
తీసాా అవ్వ.
‘‘రుప్పిణవ్వ నాకు అమమమమ అవ్ాది’’ చెప్పినాన.
‘‘ఓహో, లలతమమ కొడుకువా నవ్వవ?’’ ిపరిిర అడిిరంది.
‘‘కాదు లలత ప్ద్మమ నాకు ప్ద్మమ’’ అనాీన.
‘‘అట్టయితే రుప్పిణమమ చెల్లలల మనవ్డివ కదా. సరేరా, ఇట్ట నా ద్ిరగరికొచచ కూసో. నేన
చెపాిలున కతే, నవ్వవ యినాలున కతే ఒకట్టండాది, ఒక బర్రిగొడుడ కత అది. చెపాాన యిన’’
అంటా కతన అందుకొనింది కతలవ్వ.
‘‘అనగా అనగా అనగా ఈ తుంగమడుగ మాదిరిదే ఒక చనీ ఊరు. ఆ ఊర్లల నారపరడిడ
అని ఒక కాపాయన ఉండేవాడు. పదికుంట్ల మ్మట్టచేనతో మట్టసమయిన కాపరం నారపరడిడది.
ఆ కాపురపు బండిని కాడెదుదలయి లాిరలాిర కడతేరి పొయినారు నారపరడిడ అమామఅబబలు.
అనెీనక

ఆబండికి

కట్టడానికి

మాదిగపల్లల

ప్దోదడి

ద్గగరుండే

బర్రిపడడన

ఒకదానిీ

తోలుకొచుచకొనాీడు నారపరడిడ. బల్న అణకవ్యిన పడడ అది. కాపరపు బండికాడిని మెడలమీద్
కతల
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య్యస్సకొని ఒంట్టగానే ప్నపాట్ట పడింది అది. మాదిగపల్లలల్ల నేరిచన పని ఒడుపునంా చూప్పంచ
ఆ బండిని లాగా ఉణిణంది.
ఆ రడిడ ద్ిరగర ఒక మోడికోలు ఉండేది. తెలాలరి స్సకకపొదుదకే ల్నసి మోడికోలున ఎతుాకొని
మోడి చేసేవాడు. అంతే ఆ బర్రి రండుచేతుల పడడ అయిపొయ్యది. ఆ రండు చేతలతో ఎనీల్ననంత
పనిని చేసేది. వాకిట్లల కస్సవ్వలు ఊడిచ కళ్లలప్ప చలల ముకకర్రన తాసేది. గొడలకొటాటలు జవరీ
గొర్రెలదొడుల వారీ దిబబల్ల తాసేది. కయేల్లలకి పొయి చెనగచెట్లన తవ్వానో కంబుద్ంట్లన
కడానో గోగనారన తీసాానో పొగలు పొదుదగూకులూ ఒళ్లల యించుకొనేది.
ఆ పడడకి పాట్లంటే బో మకుకవ్. పాట్ల్ననిదే పని జరగదు దాని చేతుల్లల. రడిడ
మోడికోలున ఊపగానే దాని గొంతుల్లనించ ఊళ్లు పుట్టటకొని వ్చేచయి. పాట్న పాడా
తొళికతో చెనగచేల్లకి దిిరంద్ంటే నడుగకొక మునం కలుపున తవవ తాసేది.
‘నోమీ నోమనాలల్ల సందామామా సందామామా
నోరైనా యిపినోడు సందామామా సందామామా
సంద్కాడ వొచచనాడు సంద్మామా సలలంగా వొచచనాడు సంద్మామ
గోడదూకి వొచచనాడు సంద్మామా దొడోలకి దూరినాడు సంద్మామ
బర్రియెనక నకికనాడు సంద్మామా గాట్లలన పడినాడు సంద్మామ
నోమీ నోమనాలల్ల సందామామా సందామామా
నోరైనా యిపినోడు సందామామా సందామామా
పొదుదబోయి వొచచనాడు సంద్మామా పొట్టటకోక తెచచనాడు సంద్మామ
వాట్ంగా యిప్పినాడు సంద్మామా నా ఒంట్టకే స్సట్టటనాడు సంద్మామ
సూసి మురిసేల్లగా సంద్మామా కోకనిప్పి పైనబడె సంద్మామ...’
సంద్మామ పాట్న ఎతుాకొనింద్ంటే సంద్పొదుద మునిగేది కూడా ఎరగదు అది. పనంా
ముిరంచుకొని గపిరగపిర చీకట్టల ముస్సరుకొనే పొదుదల్ల ఇంట్టకి చేరేది ఆ పడడ. ఆ చీకట్లల
నారపరడిడ మోడికోలున ిపపిానే అది మళ్లల నాలుగకాళ్ల పడడ అయిపొయ్యది. రడిడ ప్ట్టటన
కుడిిపనీళ్లన ాిర, మంచుకు నానిన కస్సవ్వతాసలీ నమలా గాట్టపకకనే పణుకొనేది.
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అపుిడపుిడ్ల రయిేపూట్ మ్మనీల్ల దొంగల మంచం దిిరనాక, గబుబచీకట్లల మోడికోలున
ఎతుాకొని పడడకాడకి వ్చేచవాడు రడిడ. ఆ పడడ బితారబితారగా ల్నసి బుసలు వ్దిల్నది. రడిడ మోడికోలున
ఊప్ప పడడన ర్లలుగా మారేచసి, ఆ ర్లట్లల ముంతడు వ్డలన ద్ంచుకొని ఆకల తీరుచకొని
పొయ్యేవాడు. అపిడది కొకికరతెగలు తిరలన కోడి మాదిరిగా అలాలడి పొయ్యేది.
ఎంత పాట్టపడినా అది బర్రిగొడుడ కదా. అడుస్సల్ల పొలాలడే అగడుగొడుడ కదా.
వ్నెీచనెీలు ఎరగని నలలగొడుడ కదా. వాట్ం వ్యినం తెలయని మొరట్టగొడుడ కదా. అది ఇంట్లలకి
తాగూడదు కదా. అందుకనే నాలుగనాళ్లల ాల మావళ్లపాడు కాపుతెరువ్వల్లని ఒక ఆవ్వతరుపున
పట్టటకొచచనాడు రడిడ.
‘తానీల్న నాతోపాట్ట కాడిని మోసేదానికి తోడొచచంది’ అనకొనింది బర్రిగొడుడ. వ్చచన ఆవ్వ
తెలలపసనది. మెరిసే పట్టటగడడలాంట్ట మేనగలది. మానమలల మొగగలాంట్ట నిడుపయిన
ముకుకగలది. ముకుకపకకనే మ్మనమ్మన మెరిసే మ్మనపిరంజంత మచచగలది. బర్రిపడడ మాదిర బోడిది
కాదు అది. కూసయిన కొముమలు రండు దాని నెిపాన మొలచ జానడు జానడు పొడుగన
ఎదిగండాయి. బోడి తలకాయతో ఉండేదానికి అదేమ్మ మాదిగపల్లల గొడుడ కాదుకదా, కాపుటూరి
తరుపు.
తనమాదిర ప్ంట్టపుట్కే కదా, తోడుమాడయి ఉంటాదిల్న అనకొనింది బర్రిగొడుడ. కానీ
ఆవ్వ అట్ట అనకోల్నదు. కడపన దాట్ట బయట్కు తొంిరచూసేది కాదు అది. తనేమో తన
వ్ంట్పనేమో అంతే. రడిడ మోడికోలుతో ఆవ్వ తరుపున కూడా మారేచవాడు. అపుిడు ఆ తరుపు
రండుకాళ్ల మీద్ నిలబడి ఇంటడు పనీ చేసేది. అయితే బర్రిగొడుడ మాదిరిగా బండచాకిరి కాదు
ఆవ్వది.
ఆవ్వ

తెలలంగా

తళ్తళ్లాడా

ఉండేది.

బర్రి

నలలంగా

మాసిపొయి

ఉండేది.

పస్సపుకుంకుమలతో కళ్కళ్లాడతుండేది ఆవ్వ. అడుసూ బురద్లతో అగడుపట్టట ఉండేది బర్రి.
ఆవ్వకు ిపయేట్ట కడుగనీళ్లల, బర్రికి పులసి గబుబకొడతుండే కుడిిప నీళ్లల. పచచకస్సవూ గానగప్పండ్డ
జొనీద్ంటూ ఆవ్వకు ిపండి. ఎండుకస్సవూ చెనగకగూగ కంబుసపాి బర్రికి మేత. పండగపూట్
పలారాలు ద్కేకవ ఆవ్వకు. పండగపకకనాడు పాసినకూడు బర్రి కడుపుల్లకి దూరేది. ఆవ్వ వ్చచనాక

కతల

స.

.

patrika.kinige.com

బర్రికి కలిరన మేలు ఒకకటే ఒకకట్ట. ఇదివ్రకు రండునాళ్లకు ఒకతూరి రయిేపూట్ తిరల్న నరకం,
ఇపుిడు పదినాళ్లకు ఎపుిడో ఒకతూరి అయింది. ఆ చరపర నరకం ఇపుిడు ఆవ్వ పాలయింది.
నాళ్లల గడిసినాయి, నెలలు గడిసినాయి. నారపరడిడ దాట్టన బర్రిపడడకు కట్టట నిలసింది.
ఆవ్వకు కూడా చూలు కట్టటంది. నిండు చూడుతోనే దొడిడపనినీ చేనపనినీ ముిరంచుకొని వ్చేచది
బర్రిగొడుడ. చటటడు బియేం ఉడకేసేదానికే ఆపసోపలు పడేది ఆవ్వ.
బర్రీ ఆవూ రండ్ల రండునాళ్ల వేరిమ్మతో తలులలయినాయి. చెరొక ప్యేదూడన కని
అమమలయినాయి. అనెీనక కూడా ఆ ఇంట్లల ఆవ్వపని ఆవ్వదే, బర్రి పని బర్రిదే. పూండుల గడిసినాయి
అనడానికి ఒకకపూండు అయినా బిపకే మనము ఎకకడుండాది! పూండల కత మనకెందుకుల్న,
ఏండుల గడిసినాయి. ఇరు ఏడుల పదాీలుగేండుల గడిసినాయి. ఈ పదాీలుగ ఏండలల్ల ఆవ్వకి
ఇంకొక కుర్రదూడ పుట్టటంది. మోడికోలుతో మోడి చేసిచేసి కనపడిన గొడుడనలాల దాట్టదాట్ట కడాకు
నారపరడిడ మోడికోలు వ్ట్టటపొయింది. గట్టటగా కాపుద్నం చేస్సకొంటా ఉండాడు.
ఆవ్వదూడా బర్రిదూడా రండ్ల ఈడుకొచచనాయి. ఆవ్వదూడ నీడపట్టటనేీ ఉండి ఇంకంత
తెలలంగా పాలతాా ఉండాది, బర్రిదూడ అమమతోపాట్ట చేనపనికి తాా ఎండకు నలలబారితాా
ఉండాది. ఎంతయినా నలుపు నాణ్ణం తెలుపుకు ఎట్టటసాాదిల్న.
ఆ ఊరికి మైలు దూరాన స్సగగపలల అని ఇంకొక ఊరు ఉండాది. నారపరడిడ మోడికోలు
వ్ట్టటపొయినాక స్సగగపలల సూరపరడిడ మోడికోలు చెలరేిరతాా ఉండాది. ఒకనాడు చెనగచేల్ల
చెరొకపకక కూస్సని కస్సవ్వన తవ్వా ఉండాయి బర్రీ దూడా రండ్ల. ఎపిట్టనించ కనేీసి
ఉండాడో, దూడ ద్గగరకు వ్చచ దాని తోకన లాిర, మోడికోలున ిపపిబొయినాడు సూరపరడిడ.
బితారతో అమామ అని అరిసింది దూడ. ఆ అరుపున వని పరిగెిపా వ్చచ సూరపరడిడని కుమ్మమ
అవ్తలకు నెట్టటంది బర్రి. కింద్పడిన సూరపురడిడ ల్నసి దుముమదులుపుకొని బర్రిని కొరకొరమని
చూసాా, మోడికోలున బిిరంచ పట్టటకొని యెలలనాడు.
ఆ రయిే నారపరడిడ ఒంట్టగా తొర్రుపట్టటల్లకి పొయినాడు. దూడన ల్నప్ప బయట్ కటేటసి
వ్చచనాడు. బర్రిగొడుడ కాడకి వ్చచ ‘ఏందే స్సగగపలల సూరపరడిడ మీద్నే తలన యిసిరినావ్ంట్నే
ఏంది’ అని అడిిరనాడు.
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‘ఆ నాబట్ట నా దూడన పట్టబొయినాడు రడాడ. పసిబిడడకు తొడుస్స జరగతుంటే చూసాా
ఉండల్నక కుమ్మమనాన రడాడ’ అనింది బర్రి.
‘పసిబిడడ ఏందే, ఆ ఈడుల్లనే నినీ దాట్టంది నేన. మరిచపొయినావా?’ అనాీడు
బెడుస్సగా. ఆ మాట్లకి ఒళ్లల మండింది బర్రిగొడుడకి. ‘దీని మాదిరిగానే నీకు ఇంకొక ఆవ్వదూడ
ఉండాది కదా ఇంట్లల. దానిీ తొడకొనిపొయి దాట్టంచకూడదా. ఏమ్మ బర్రి పుట్క అంటే అంత
స్సలకనా’ అనింది కనలుగా.
ఆ మాట్కు నారపరడిడ రేిరపొయినాడు ‘లంజా నీకూ ఆవ్వకూ తాలకేందే. ఒళ్లల కొవెవకిక
కొట్టటకొంటా ఉండావ్వ. ఇంకొంచేపట్టకి సూరపరడిడ మోడికోలుతో వ్చచ దానిీ దాట్బోా
ఉండాడు, ఏంచేసాావ్వ చూసాాన’ అంటా సవ్కకర్రతో బర్రిగొడుడన బాది బాది వ్దిలనాడు. అదే
పొదుదకు బయట్నించ బర్రిదూడ అరుపు బేలగా వనిప్పంచంది.
ఆ అరుపున వని తట్టటకోల్నక పొయింది బర్రిగొడుడ. కట్టటాడున తెంపుకొని నారపరడిడని
కుమ్మమ ఎిపా కుదేసింది. బుసలుకొడా వ్స్సాండే బర్రిగొడుడన చూసి సూరపరడిడ పారిపొయినాడు.
బర్రిదూడని కట్టటముట్టనించ తప్పించ, మాదిగపల్లల తట్టటకు తొడకొని పరిగెిపాపొయింది.
మాదిగపల్లలల్ల తన దూడని మెచచన తాతు ఒకట్ట ఉండేది. ఆ తాతుని ల్నప్ప దూడని తొడకొని
ఎడంగా ఎకకడకనాీ పొమమని చెప్పింది. కూల్లనాల్ల చేస్సకొని కల్లగంజో ాిర బతకండి తాండి
అనేసింది.
‘అమా నవ్వవ కూడా మాతో రామా’ అనింది బర్రిగొడుడతో దూడ.
‘అమీమ, నేన ఈ ఊరిీ వ్దిల కద్లన. ఈ ఊరి మగోళ్ల మోడికోళ్ల కతలన కడతేరచందే
నాకు కునకు పట్టదు. నా బతుకంా వీళ్ల బతుకులీ ఎండకడా ఈడనే ఉంటాన. వీళ్ల
తొడుస్సలన కతకట్టట చెపాా వీళ్ల కళ్ల ఎదురుగానే ఉంటాన. మీరు పొయిరండి. ఇంక ఎపుిడ్ల మీ
తోకలీ కూడా ఈ తట్టటకు ఊనదుద’ అని పంప్పంచేసింది దూడనీ తాతునీ కలగలప్ప ఆ బర్రిగొడుడ.
అనెీనక అది ఆ ఊర్లలనే నిలసిపొయి, కడావ్రకూ ఊర్లళ్లన తూరుపార పడానే ఉండిపొయింది.
ఇదేనబయా బర్రిగొడుడ కత’’ అంటా కతన నిలప్పంది కతలవ్వ.
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కత ముిరసేట్పిట్టకి పొదుద పడమట్టకి దిగా ఉండాది. కూట్టకి కూడా రాకుండా
నేనెట్టపొయినానా అని ననీ వెతుకొకంటా వెతుకొకంటా జువవమాన ద్గగరికి వ్చచంది రుప్పిణవ్వ.
ననూీ కతలవ్వనీ మారిచ మారిచ చూసింది.
‘‘సినమీమ, పసిబిడడని కూట్టకి కూడా పంపకుండా కతలు చెపాా ఉండావా’’ అనింది
వెకకసంగా కతలవ్వతో రుప్పిణవ్వ. ఆ మాట్లీ పట్టటంచుకోనట్టట ఒక ఈసండపు చూపుని అవ్వ
మీద్కి వసిరి, కతలగంపని సరుదుకొని ల్నసి మాదిగపల్లలతట్టటకు అడుగల్నసింది కతలవ్వ. నేన
రుప్పిణవ్వ వెనకాల్నీ ఇంట్టకి వ్చచనాన.
ఆపొద్దంా మూిప ముడుచుకొనే ఉణిణంది రుప్పిణవ్వ. నేన కూడా దిగలుపడి ఏమీ
మాటాలడల్నదు అవ్వతో. పొదుద మునిిర, ఊరి గమ్మట్లలని చంతచెట్లమీది కొంగరకకలీ కూడా చీకట్టల
మ్మంగేసినాక, నాకు నాలుగ ముద్దలు కలప్ప చేిపల్ల ప్ట్టట, మంచం వాలచ ననీ పణుకోబెట్టట,
నాపకకన పణుకొని నోరిప్పింది రుప్పిణవ్వ.
‘‘అబయా, సినమ్మమ బర్రిగొడుడ కతన చెప్పిందా?’’ అడిిరంది. ‘‘ఊిఁ’’ అనాీన.
‘‘ఆ కత నాకూకడా తెలుస్స. అయితే ఆ కతల్ల సినమ్మమకి తెలవ్నిది ఒకట్ట నాకు తెలుస్స.
దానిని చెపాాన వంటావా?’’ అనింది.
‘‘చెపుివా వంటాన’’ అనాీన.
‘‘అబయా, బర్రిగొడుడకు ఆవ్వగొడడంటే కనలు, కంట్ట. కానీ ఆ బర్రిగొడుడకు తెలవ్దు - దాని
ఒళ్లల మట్టటకే నొచేచది, ఆవ్వది ఉలలం నొచచా ఉండాద్ని దానికి తెలవ్దు. బర్రిగొడుడకు ఉండే
వచచలు ఆవ్వగొడుడకు ఏది? నీడపట్టటన కూచుని నాలుగతీరుల కూళ్లల కుడిచేది తెలుస్సకానీ, నచచని
బతుకున తెంపుకొని తాయ్య తెగవ్ ఆవ్వగొడుడకు ల్నదు. బర్రిగొడుడ తప్పించుకొని పొయినాక,
నారపరడిడ ఆ కనలునంా ఆవ్వగొడుడ మీద్ చూప్పంచనాడు. తనమాదిర మోడికోలు కలిరన
సూరపరడిడకే ఆవ్వదూడనిచచ కట్టటప్ట్టటనాడు. అటాటంట్లడు వ్దుద వ్ద్దని ఆవ్వగొడుడ ఏడిచ మొతుాకొనాీ
వనల్నదు. ఆ పొదుదట్టనించీ నారపరడిడ బిపకిననాీళ్లల ఆవ్వగొడుడని వేపుకొని ిపనాీడు. బర్రిగొడుడ
మీద్ కనికరం కూడా చూప్పంచల్నని బెదురు బతుకు ఆ ఆవ్వది. నారపరడిడ సచచనాక ఎనోీతూరుల
బర్రిగొడుడన పలకరించాలనీ చేరతీయాలనీ చూసింది ఆవ్వగొడుడ. బర్రిగొడుడ దాని కంట్టన
వ్ద్ల్నలదు. అది మట్టకు ఏంచేసాాదిల్న, దాని బతుకుల్ల అటాటంట్ట నడుతులు నడిసిపొయినాయి.
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బర్రిగొడడయినా ఆవ్వగొడడయినా ఆడబతుకే అటాటంట్టది అబయా. పణుకో, పొద్దనేీ ల్నసి ఊరికి
తావాల నవ్వవ’’ అంటా కతన నిలప్పంది రుప్పిణవ్వ.
మనాీడు మదిదనేళ్కు పేట్కు చేరుకొనాీన నేన. మా అమమమమ వ్చుచండాది ఇంట్టకి.
ఆరయిే మా అమమమమకు బర్రిగొడుడ కతనూ ఆవ్వగొడుడ కతనూ కలప్ప చెప్పి ‘‘అవా అవా ఆ
బర్రిగొడ్లడ ఆవ్వగొడ్లడ ఇంకా ఉండాయావా’’ అని అడిిరనాన.
మాయవ్వ గట్టటగా ఊప్పరిని వ్దిల ‘‘ఏమో ఎరగం అబయా. అయితే నాకు తెలసింది
ఒకట్టండాది. మీ రుప్పిణవ్వ మొగడిపేరు నారపరడిడ’’ అనింది.
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