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లచ్చి
తనలో వయసుతో వసుునన మారులు నాకు తెలయవు. నాకు వయసొచ్చి నాటికి తను నా
దగిరలేదు. బహుశ నాకు లచ్చి అాందరికనాన ప్రత్యేకాంగా కనిపాంచడానికి ఆ వయసే కారణమేమో.
చ్చననతనాంలో ఎప్పుడూ నీడలా వాంటాడేవి తనని నా చూప్పలు. తను ఎకకడికివళ్ళినా వాంట
వళ్ళిదానిన. లచ్చికి నేరేడు ళ్ిాంటే భలే ఇష్ోాం. నాలాాంటి పలకాయలాందరినీ వాంటేసుకుని నేరేడు
చెటలదగిరకు తీసుకుపోయేది.
ాండిన ళ్లల మామూలుగా చెటలకిాంద రాలేవి. కాని ఆ నేల శువులు తిరిగేది కావడాం వలల
అవి బాగాండేవి కావు, పైగా అాంతెత్తు నుాండి డి చ్చతికిపోయేవి. అాందుక్టసాం మాలో కరిని
వాంత్తల వారిగా చెట్టో ఎకికాంచ్చది. ఎవరూ లేని రోజు తనే ఎక్కకసేది. అాందిన మట్టోకు, ాండిన
మట్టోకు చెట్టో దగిరే తినేసి ఇాంటికి చకాక వచ్చి వాళ్ిాం.
అాందరాం బలే అలలరి చ్చసేవాళ్ిాం. మాకు నచ్చిన కాయా ప్పవ్వవ ఏ దొడ్డో వునాన
దొబ్బుకొచ్చియాలసాందే అననట్టోాండేది మాయవావరాం. ఇళ్ిలోల మా ఈప్పలు సాపైపోయినా మా
అలలరి అగేది కాదు. చ్చననపలలలాం మాకు తగ్గలనట్టోగానే లచ్చికి కూడా ఇాంట్లల ఆళ్ిమమ తెగ తనేనది.
అనిన తనునలు తినాన మా తీర ఏాం మారేది కాదు. అాంత్యకాదు మా ఏషాలకు బాగా ఇసుగొచ్చి
దురిమమ అని మా పొరగ్గాంటి గయాేళ్ళ మేమాంటేనే కళ్ిలోల నిప్పులు పోసుకుాంటా మాకు రమ
శ్త్రువైపోయిాంది. ఎప్పుడెప్పుడు మమమలన ట్టోకుాందారా అని దాని ఎత్తు. మేాం చ్చకికత్య కదా...
ఒరోజు మా గాంప్పలో మహా పరికిదైన సరోజను కికాంటి దురిమమ దొడ్డో ఎర్రగలాబి
ఎత్తుకు రమమనానాం. అది గజగజా వణికిపోయిాంది “నాకు భయాంగా ఉాందే లచ్చి ఆ దురిమమసలే
రాకాసి. మాయమమకి నేను బడిఎగొిటాోనని చెపుాందనుక్ట, మాయమమ క్టడి పీక కొరికినట్టో నాపీక
కొరిక్కదిి. మీకు దాండాం ఎడతాగానీ నన్ననదిలేయాండే.”
“ఆ నువువ బడి కెళ్ళి పెది గోడిమెడలు తెతువని పాాం నీ మీద పాణాలెట్టోకుాంది మీయమమ.
మాఎాంట తిప్పుకుని అమామయిగారిని బలవాంతాంగా పాడుచ్చసేతునానాం మరి.”
“మరాదగా చెపున ని చ్చత్యు సరి నెదాంటే నువివచ్చిన పార్టో ఇష్యాం మీయమమతో చెప్పుతు”
అాంది చ్చటిో.
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“నువువ టిో పరికిగొడుోవని ప్పుసుక్ట” అనాననేనను.
“నీతో కాదుగానీ ఆ చ్చటిోనాంప్పతాలే, అదయిత్య కళ్లి మూసి తెరిచ్చ లోగా నా
మాందుాంటాది” అాంది లచ్చి.
మొతాునికి చచ్చినట్టో ప్పుకుాంది సరోజ. అదొప్పుక్టడానికి చ్చనన కిట్టకుాందిలెాండి. చాలా
రోజుల క్రితాం ఆళ్ిమమ పోప్పలడబాులో దాచ్చన దిరూపాయలు నెమమదిగా ఎత్తుకొచ్చిసిాంది సరోజ.
ఆ డబ్బుతో జీళ్ి అుననదగిర తినగలగ్గననిన జీళ్లి తినేసి మిగ్గన డబ్బుతో మా అాందరికీ పార్టో
ఇచ్చిాంది. తినడాం అయిపోయాకా గానీ గరురాలేదు దానికి ఆళ్ిమమ ళ్ళినాం చ్చసేదిని. ఇక కటే
ఏడుప్పలాంకిాంచుకుాంది. మీయమొమచ్చి అడిగ్గనా నీ ఇష్యాం చెుాం అని ఏదో నచిజెపు ఇాంటికి
ాంప్పశాం. అదీ కారణాం, ఆ విష్యాం ఎకకడ బైటికొచ్చిదోినని దాని భయేాం. ఇాంక్టటేాంటాంటే
ఆళ్ిమమ ఈరమమ అాంత త్యలగాి మరిచ్చపోయే రకాంకాదు. కితాం సాంవతసరాం నాగలచవితి నాడు
దొగతనాంగా తినన కొబురాండ క్టసాం ఆరనెలల తరావత కొటిోాంది సరోజను. మాచెడో మనిషిలెాండి.
తి ఇష్యానికీ ఊరాంత నోరెసుకుని ఎదుట్లళ్ల మీద డిపోదిి.
ఆళ్ిమమను తలుచుకుని నిుాంట్టకునన తారాజువవలాగా సర్రున దురిమమ పెరడు వైప్ప
రగెతిు పోయిాంది సరోజ. చ్చయెత్తు గోడ చ్చనన మెట్టోకిక అాందుకుని ఎలాగో ప్పవువ క్టయబోయిాంది
సరోజ. ఈలోల గోడెనక గేదెకు గడేోసుునన దురిమమ పెదికర్రట్టోకుని సరోజెనక డిాంది. దురిమమ
గోడెనక్క కాప్పకాచ్చన మేమూ రగాందుకునానాం. ఇలాాంటి దొాంగనులోల సులువు తెలసిన మేమ
అాందలేదుగానీ పాాం బకకది సరోజ చ్చక్కకసిాంది.
పారిపోయి ఇాంటికి చ్చరకునన మాకు సరోజ చ్చకికన విష్యాం చాలా సేటికి గానీ
తెలయలేదు. ఆళ్ిమమకి తెలత్యు సరోజీప్ప చాకిరేవు బాండయిపోదిి, ఏలాగైనా ఇడిపాంచాలని మళ్ళి
దురిమిమాంటికి బయలుదేరాాం. అుటిక్క సరోజని పెరట్లల చెట్టోకటేోయడాం అది ఊరాంతా ఏకనటనట్టో
సోకాలెటేోయడాం ఐపోత్తనానయి.
మా లచ్చి ఏదో పాలను అుటక్క రడీ చ్చసేసిాంది. నేను సాయాంకాలాం దురిమిమాంటికి పాలుకి
ఎళ్తాను, అలానే వళ్ిమాంది. నాకు పాలు పోయడానికి ఆవిడ లోనికెళ్ళినప్పడు సరోజను
ఇడిపాంచ్చయాల అదీ పాలను.
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లచ్చి చెపునటేో చెాంబట్టోకెళ్ళిను. ఈలోప్ప ఆవిడలోనికెళ్ిగానే లచ్చి, చ్చటిో కలసి సరోజను
ఇడిపాంచ్చసార. దురిమొమచ్చిసరికి అాంతా అకకడి నుాండి పారిపోయాాం. మా వనక దురిమమ
అరప్పలు ఇనిపతాునే ఉనానయి.
“ఆగాండే పలలమాండలాలరా ఈ క్టలనీక్క మాయదారి సాంతైపోయార గదే, ఒ పూవుాండనీర,
కాయాండనీర మాయదారి సాంతాని...” అాందరాం నవువకుాంటూ ఇాంటికొచ్చిసాాం. గలాప్పువువలే
కాదు జామకాయలూ ఉాండనిచ్చివాళ్ిాం కాదు. దురిమమకు మాాంచ్చ జాాంచెట్టో కూడా ఉాంది. ఆ ళ్లల
భలే రచ్చగా ఉాంటాయి.
దసరా రాత్రులోల అమోమరి గడి దగిర తెర మీద వేసే సినిమాలక్టసాం ాందేలు వేసుకుని
మర్ట రిగెటిోపోయేవాళ్ిాం. మాకనాన మాందుగా గోనిటాో రచుకునన కీకది పలలలతో
తగవులాడి కూచోపెటేోది లచ్చి. సగాం సినిమా నడుసుుాండగానే నిద్రకు ఆగలేక ఊగ్గపోత్తనన
మమమలన చెరోచ్చతోునూ ట్టోకుని ఇాంటికి తీసుకువచ్చిది లచ్చి.
మా ఊళ్ళి మాబాగా జరగతాయి అమోమరి జాతర, తిరనాళ్లి. చూడాోనికి రెాండు కళ్లల
చాలవు. రాంగరాంగ బ్బడగలు, రబుర బొమమలు, కొయే గర్రాలునన రాంగల రాట్రాలు,
చలలయిసు, చెరకురసాం ఇాంకా చాలా బాగాంటాది. లచ్చికాదు పలకాయమాంతా వారాం అాంతా
కూడబలుకుకని ఒణీలేసుకుని తయారైపోయాాం. లచ్చికనాన చ్చనోనళ్ినటన మాకు లచ్చికి
నపునాంతగా నులేదు ఒణీ. నాకు, సరోజకు రవాలేదననట్టోనాన, మాకనాన చ్చననదైన చ్చటిోకి
దారిలోనే జారిపోయిాంది. “నీకెాందుక్క బకకదానా ఒణీ అని ఎాంత నచిజొపునా” ప్పుకుాంటేగా ఆ
బకకది తెగ యాగీ చ్చసేసిాంది దారాంటా.
తిరనాళ్ిాంతా తిరిగ్గ రకరకాలు బొమమలు కొనుకునానాం. చ్చటిో డప్పువాయిాంచ్చ క్టతి
కొనుకుకాంది. దానిన చూసి లచ్చి తెగ ఏడిపాంచ్చాంది చ్చటిోని. అది బ్బాంగమూతి పెటిోాంది. లచ్చి
రాంగరాంగ జడ రిబునునలు కొనుకుకాంది. నేను రాంగ తిలకాం బ్బడిో కొనుకుకనానను. ఇక పసినారి
సరోజేమో నాకెాం నచిలేదబాు అనీన నాసిరకాలు దుిలే అాంటా మూతి తిప్పుకునానది.
అాందరాం రాంగల రాట్రాం ఎకాకమ. లచ్చికి బాగా అలవాట్ట లాగాంది. నాకు ఎకకగానే
కళ్లి తిరిగ్గ వాాంత్తలైపోయాయి. పాాం లచ్చినాకు కలర షోడా టిోాంచ్చ ఇాంటికి తీసుకొచ్చిాంది.
లచ్చితో తొకుకడు బిళ్ి ఆడోాం చాలా కష్ోాం ఎాంతో హుషారగా ఆడేది. అలానే అషాోచెమామ కూడా
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ఎప్పుడూ తనచ్చతిలో ఒడిపోయేదానిన. ననున ఒడిాంచ్చనప్పుడలాల నాకు బాధకనాన తన మఖాంలోకి
ఆనాందాం వలుగ బలే తమాషాగా అనిపాంచ్చది. నిజానికి తనకు నాకు దేళ్లి త్యడా.
ఎకకడా ఆడపలల కుాండాలసన సుకుమారాంలేదు లచ్చిలో. ఎకకడ్డ చ్చనన త్యడా, కాసు
మెరట్టతనాం, మగరాయడితనాం ఉనానయి తనలో. మాకనాన వయసులో పెదిదైనా ఎకకడా
పెదిరికాం కనబడనీయక మాతో సమానాంగా ఆడేది. రికిణీ నుాండి ఒణీకి మారినా తనకు పెళ్ళి
చ్చయాలని పెదాిళ్లి కాంగార డేవారగానీ దానికి ఆ వ్వసే లేదు. ఎప్పుడూ ఆటలే.
గాంాంతా ఆదివారాం మెటలకిాంద చ్చరిపోయి తాటాకు, కొబురాకులతో బొమమ పెళ్ళికి
ఏరాుట్టల చ్చసేవారాం. చ్చనన చీరమకకలతో బటోలు చుటిో, బొటూోకాట్టకా పెటిో, చ్చనన పూసలతో
దాండలు చ్చసి వేసేవాళ్ళిాం. సినిమాపాటలతో మాంత్రాలు చదివి, తలాంబ్రాలు పోసేవాళ్ళిాం.
అాందరికీ పూుబెలాలలు ాంచ్చవాళ్ళిాం. ఆటలమీద చూపాంచ్చన ఇష్ోాం లచ్చి బొమమ పెళ్ళిలో చూప్పది
కాదు. అసలు రానని తెగ యాగీ చ్చసేది. బొమమ పెళ్ళికాదు. తన ఈడువారికి పెళ్ివుత్తాందని తెలసేు
ఆనాందాంకనాన తన మనసులో విచారమే ఎకుకవ కనిపాంచ్చది నాకు.
అాందరినీ వదిలవళ్ళపోవాలనే దానికాంటే మిాంచ్చన దిగలు డేది లచ్చి. ఏాం కారణమో పైకి
చెప్పుది కాదు. అాంత సరదా అయిన మనిషి కకసారిగా మూగనోమ టిోన దానిలా అయిపోత్య
మాక్కాం బాగాండేదికాదు. ఏాం అడిగ్గనా చెప్పుదికాదు. చాలా బతిమాల చకికలగ్గల పెడిత్యనేగానీ
మాతో ఆటకొచ్చిదికాదు.
కాలాం అాంతా క్కలా సాగ్గపోదుగా. లచ్చికి పెళ్ళి సాంబాంధాం కుదిరిపోయిాంది. అది తెలసిన
దగిరనుాండీ తను మాకు దూరనటపోత్తాందనన దిగలు ఎకుకవైపోయిాంది నాకు. అాందరికీ పెళ్ళికి
కొతుబటోలు కొాంటార. ఇాంచకాక స్వవట్టల తినచుినని సరోజా, చ్చట్టో తెగ సాంబర డిపోయార.
ఇక ఆరోజు నుాండీ లచ్చి మాతో ఆటలకు రావడాం మానేసిాంది. చెట్టోకకడానికి రికిణీ
కచాిపోసే లచ్చి చ్చత చకకగా చీర కటిోాంచ్చాంది వాళ్ిమమ. మాతో ఆటలకు రాటాంలేదని బాధకనాన
పెళ్ళి చ్చసుకు వళ్ళపోత్తననాందుకు దిగలు పెటేోసుకుాంది లచ్చి.
చాలా తొాందరగానే మహురుాం కుదిరిపోయిాంది. పెళ్ళికనిన ఏరాుట్టల చ్చసేసార.
రెాండురోజుల మాందు లచ్చిని పెళ్ళికూత్తరిన చ్చసార. ఇప్పుడు మరిాంత అాందాంగా ఉాంది లచ్చి.
పామలాాంటి కళ్లి, తెలలని మేనిఛాయ, ఎర్రని సిలుకలాాంటి జుట్టో, వాంటినిాండా లేత గోధుమ రాంగ
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నూగతో స్వమ దొరసానిలా ఉాంది. మొదటిసారిగా చాలా బాగాంది లచ్చి అాందాంగానే కాదు
దానికనాన చెులేనితనాంతో.
***
నాకు తెలుసు లచ్చి ఇక ఎప్పుడూ మాతో ఆడదని మాందులా పూలు, కాయలు
దొాంగతనాంగా క్టయదని. నేరేడు ళ్లి అాందరిలా కొనుకొకని తిాంట్టాంది కానీ మాతో కలసి చెట్టోకిక
క్టసుకు తినదని.
జరిగ్గపోయిాంది. పెళ్ళికొడుకుని దురిమమ నిద్రమఖాలతో
కుర్టిలోల వాలపోత్తనన మాదగిరకు తీసుకొచ్చి “వీళ్ళినయే నీ పెళ్ిాం అలలరి గాంప్ప. ఈళ్లాంతా కలసి
చుట్టోకకల ఏ దొడ్డోనూ పూలుగానీ కాయలు కానీ ఉాండనిచ్చివార గాదు. గాంప్ప నాయకురాలు
ఎళ్ళపోత్తాందిగా, ఇక ఈళ్ి తోకలు నేను కతిురిాంచ్చసాును” అాంది మమమలన చూపాంచ్చ.
అాందరిమాందూ ఎాంతో అవమానాం జరిగ్గపోయిాందని

మఖాలె

.

ఈలోప్పలో లచ్చి రానేవచ్చిాంది. అుటి వరకు ఆడుక్టవడాం కకటే తెలసిన లచ్చి నోటివాంట
మొదటిసారి తన మొగడితో కమమగా మాటాలడటాం వినన నాకు చాలా ఆశ్ిరేాం కలగ్గాంది అసలు
ఇాంత సిగిడుత్తనన పలల మా లచ్చినా అనిపాంచ్చాంది.
బ్బధవారానికి లచ్చి అ రిాంటికెళ్ళపోయిాంది. రోడుో మలుప్ప తిరిగే వరకూ చ్చయూప్పతూనే
ఉాంది. చ్చటిో, నేను, సరోజా మగిరాం కరిన్నకరాం గటిోగా ట్టోకు ఏడిచ్చసాాం. మా పెదోిళ్ిాంతా
కాసు బాధడినా మమమలన ఊరడిాంచడానికి “మళ్ళల ఒ నెలోల వచ్చిదిి బావ దగిర ఆషాడాంలో
ఉాండకూడదుకదా” అనానర. ఆరోజుక్టసాం ఎదురచూస్తు తుదననట్టో బడికెళ్లత్తనానాం.
నెల రోజులకు లచ్చి వచ్చిాంది. తనని చూడాలని వళ్ళిన మా ఎవరితోనూ మాటాలడలేదు.
మేాం ఎాంత లకరిాంచ్చనా లకలేదు. చాలా దిగలేసిాంది. పెళ్ళికాగానే లచ్చిలో అనుక్టని ఈ
మారుతో చాలా ఏడుపొచ్చిసిాంది.
సరోజ లచ్చి దగిర గటిోగానే అనేసిాంది. “ఆ పెళ్ివగానే నువువ ఇలా మారిపోతావని
మనిటిలా మాటాలడవని, అసలు గరేు టోవని మాయమమ మాందే చెపుాంది. దే చ్చట్టో పోదాాం,”
అాంటూ మూతి మూడాంకరల తిప్పుకుని చ్చట్టో, సరోజా అకకడి నుాండి వళ్ళపోయార. నేను ఎాంత
మాటాలడిాంచ్చనా బతిమాలనా ఏాం చెులేదు. చకికలగ్గల పెటిోనా నవవలేదు.
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అప్పుడనిపాంచ్చాంది నాకు పెళ్ళలకాగానే అాందరినీ మరిచ్చపోతారా, ఆఖరకి చకికలగ్గల కూడా
పోత్తాందా అని. చ్చసేదేాంలేక ఇక అకకడినుాండి ఇాంటికొచ్చిసాను. ఆరోజు నుాండీ సరోజా చ్చట్టో లచ్చి
ఊసే ఎతుడాం మానేసార.

*
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