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ఐ
బొలి మేస్త్రి గారాలు కింతఱ కాళంగులు. మా అమాృలు బ్రేభృన్సు. మా నానాాలు వష్టు కయణాలు.
భహంతుఱవారి వీధ్దుక్కొచ్చి పలానా వవ్వవభహంతి జగనాాధరావ్వ ట్నామక్ BA LLB
అనీసంటే మీకు ఏ రిక్షావోణణడిగినా తెచ్చి దంపెసాాడు. కయణం ప్లిడ్ర - కిష్టురావ్వ ట్నామక్ అనీష
మా తాత పేరు చెినా కటేన. నీన్స బ్రేభృయి కాడ ఆఱకంటే యెకుొవ భ్రేభృన్సు లాగ
మాట్నిడతాన్స. “యేఁవటవే? సే బుచ్చికాసన బాబు గారి చ్చంతోచ్చికి దౌసత్రుడి వయస కాటేు మీ
నానాా? అయ్యౄ వఱికాడు నాకందుకు తెలీదే అమాృ వీలళద గుణానపుయం! వీళ్ళళ మేేఁవూన్స తాతా
సహోదయి ఱిఱేఁఴ భరం... పయవాలేదు... ఏదీ ఇలాగ యమీృ?!‛ అనీష మా అభృమాలు
మాట్నణణట్టగే
ు మాట్నడుకుంటూన బొఴవ నాయినమాృల్దుగిియ ముగుిళ్ళళ చకిొలాలు, పేరీ ఱచిి
గారింట్లిన జున్సా మోపు చేసాాన్స. నీన్స వష్టు కయణాఱ కాడ వష్టు కయనాలాిగే మాట్నిడ్తాన్స.
ప్రకాశ్రావ్వ ట్నాయిగాిరికి ఇందరా కాంగ్రేస్ లేక లేక ట్టకొట్టుసేా ఊళ్ళళన ప్రతీ రిక్షావోడి రిక్షా
కాంగ్రేస్ జండ్తలు కట్టుంంచ్చ “అభృలాిలా అమౄలాిలా! మీ అపూయవమైనా, అతీ ఴత్రమైనా...
అథీ ఴఱవైనా ఒటు ముద్రనూ... అసాభసాభసాభసాభసాం హసాం గురుాకే వేష అతౄధకా మెజారీుతోన
గెలంచవలషందగా కోరుచునాాం. అవయ శంఫలీజో హండో! అవయ శంఫలీజో హండో!!” అనీష
ఇటుసైడు

మొతాం

షంగుపుయం,

టౌన్సహాలుు

కుర్రోఱందరితా

గంతుకులు

వెలుగురాసుకుపోయినటుుగ అరించరించ్చ కిర్రు పెట్టంచలేద? మొతాం యూతందరికి మోపు
చేయించ్చ ఒటరిిష్టలు
ు
రాయించ్చ, ఇంట్టంట్ట దంపుళ్ళళ ంచ్చపెట్టుంచ్చ తెఱగాలు కయణాలేట్ట,
కోేఁవట బ్రేభృరిట్ట, ఎస్సు ఎష్టు ఒబీష క్కిల్దఱేఁవఱ ఒటూి కూడనూా ఎఱగ బెతాాయించేనో మీకు
తాలూకాఫీసు కఱకాాఫీసు ఎటండయి కవఱకడిగినా చెపెిసాారు. “భన కయణాఱ కుర్రోడంట చెభాస్!
అనంచేడ్ర దద్దు నీ క్కడుకు! ఇవాల ప్రకాశ్రావ్వ ట్నామక్ గెలేిడంటే ఈడి చఱవే‛ ననీష మా
డ్తడీ పేరు వొయిజాగ్ పారీు ఆఫీసు వరుకు కిర్రుపెట్టుంచ లేద్ద?!
డిశుట్ కోరుునండీ ఎపెలేిట్ కోరుునండీ జరీీగారు గాన, మునుఫ్ మేష్ట్రీటు గారాలు గాన
తోటలి యెంకటేసురుు సావం దరాానాఱకనష అిట్టకపుిడు మిలీలీస్ లేడీతోటాట్ట అంబాసడ
కారుల్లినొచ్చిష మినికింద కూచుంటే కాఫీలు, ట్టపన్సి, ముకుొడి వొటలుాండి సిషల్ మీల్ు,
క్కఫయబొండ్తలు మొతాం బెతాాయింపుఱనీా భనేఁవేన. ఫయిటుాండి పెదువాల్దవరైనా వొసేా కాిస్గా
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మేనేజ్చిసాాననీష ఆ ఏరాిటినీా నాకే వొిగిం్ారు వీధల్లన. నీన్స పెదు ైలలేృనాిగ మొకం పెటుుకోన
“గవర్ృంట్ పోఱస్సస్ ఇదవరుకుట కంట్న ఇపుిడే మీకు బెటయంకుల్! ఎంసట్ల్ల ఏపాట్ట
సుమారుగా రం వొచ్చినా పాకి స్సటు గేయంట్రి! లేదనాా సర భనకి బంగ్లి సైడు మేగీభమ్
తెలషనోలునాారు స్సటైతే భటుకూ గేయంట్రీ మీకు ఆ డవ్వటేభకొరిదు!” అనీష కాొలేజీలు,
వాయిద్దఱ మాటొచ్చినా వొకంగేజిమెంటు క భంచ్చ చెడ్డుచ్చినా భనేున. మునుబు కోరుు
వయండ్తల్లి భనం పెదువాల్లాట్ట మాట్నడుతుంట ఇగనా ష్టుపలాి కర్ున్స యెనకాలుాండి
ఎలాగింట్నరో మా డ్తడీకడగండి. మా అభృ తాతాఱ కంట డకుంట ఉగాదుఱకి ఎపుిడేన
స్సతారాభ సావం కోఴఱకి కవ్వఱ మీట్టంగుఱంట దూరిపోయి నీన్స మా అభృ తాతకి భనవళ్ళళగ
భ్యౄభృను గంతుకు పెటుుకోన ముకుొతోట్ట “నవ నవోనేృష... సాసతీ ఴజిగీష... కావౄ గీరావణ
భంజూష... రాేఁవభృ ఒ ఉగాద ఱక్ష్మీ!!” అనీష ఇలాగాినీ మా తాత కాడ ఴనా ముకొలు
యెతుాకునాానంటే నాక్కళ్ళళ ‘జష్టు లీనట్ యువరాన్ర!’ అనీసైన అనకుంట పేరీ మేషుగారి చేతన్స,
కోేఁవట్ట మేష్టరితనూా “ఎవఱ కుర్రవాడండీ వీడు? గుంటడు ఖణీగా మాట్నడుతునాడు!”
అనంచుకోన గాన ఇంట్ట దుకుొ రాన్స! నీన్స డబుునాావోఱ కాడ డబుునోాలాిగే మీకు మొతాం
కియంత మేనేజ్చిసాాన్స - కాయంటే కారు, ట్రైన్స ట్టకట్ు, ఫ్లట్ట
ి ుకట్ు, మీకు వరీు కానమౄండి,
పుటురిా, తియతి గెష్టుసంట గెష్టుసు, సిషల్ దయానం కూడన్సా కొ రోజు ముందు చెప్లిసఱిండి
సాన్స! పలానా అనీష ఏ ఇఫుంద లేకుంట్న పెదువారొచ్చినపుిడు ఎరోవమెంట్ు ఴషమంల్లన
మాత్రం ఏేఁఴ యయాణీ లేకుంట మీకందుకు మీకు నీన్స సటేిసాాన్స కద్ద?! దుసుుగాడు, సరీవ
గాడూ, నీనూ మేముృగుిరిేఁవీన ఇలాగునాాేఁవనీసేగాన మా డ్తడీ అనాటుుగ జష్టు ఎడుౄకేటడ్
అనంపాియ్డు. ఇలా...గ మాతోట్ట తిరుకుొన తిరుకుొనే కుకొశీన్స గాడు కయంట్నఫీసుల్లన
పెదుజీతగాడవవలేద? నఴవనూళ్ళళ ట్నాలౌతాయి. భన దశానాధ్దడు సలీంగా లేక ఇలింగీిష్ట
క్కదుగ

డౌటు,

ఐటీఐ

సఫీకుుు

నేరో

లీసుుల్లన

పోయి

తిరుగుతునాననీష

గాన...

ఇలాగునాాననీసా?! అటుసైడు ఴజీవాడ్త న్సండి ఇటలుడు ఫషంకటక్ వరుకు వొడోుఱ కాడ
వొడోులాిగ, సందీ వోఱ కాడ సందీ వోలాిగ, మారువోడీ వోఱ కాడ మారువోడీ వోళ్ళళగ, ర్ల్లిఱ
కాడ ర్ల్లిళ్ళళగ ఆల్లినొక నంఫరు కిందే ఎజిీషయి
ు పోతాన్స, సభయా సభయాలొచ్చినపుిడు
కమాృవోల్లిన కమాృవోలాిగే కలషపోతానీాన్స మీకు ఆ డౌటేమీ అకొలేిదు.
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ఱవ ష్టురీ వాల్ పోషుయి మీద కూచోన అసుక్కొటుుకుంటుంట దుసుుగాడ్డచ్చి “వోయ
యెసేొప్ల?! మీ అమాృలు ఱవ మేరజి కదురా?‛ అనీసనాాడు. బెజుీనాక్కడుకు! నీ పాటేినోల్లాట్ట
ఇదొకట్ట నూసన్సు. ఎవలేుం మేరీజయితే ఈడికందుకు? ఈఱకొ మేరజీ ఊసు నీనొచేిన? తినీష
కాొడుండేిక? మా అమాృలు ఱవ మేరజీ. ఇలాగనీష మేస్త్రి గార సవయానాాకు చెపేిరు. దుయితలి
గుడవతఱ రైలేవ ట్నుఱ సైడు మూడడోిఱ కలాిఱవతఱ మేస్త్రి గారు దండీలు ఫస్సొలు తిమౄడ్తనకి
వాౄయాభ పాటశాఱనీసంట మేేఁవే మొతాం ట్రేకి ముకొలు, పష్ట పేిటుి తెించ్చ దళ్ళళ కట్టుంచ్చ,
ఫందలుి న్సండి తాట్ట కభృలు, రాటలూ మోపు చేయించ్చ భారీ యెతుాన డంగలా నఱబెటేుేఁవ్వ.
ఇందుల్ల భనకి రూపాయ్యసాాదనీసేం లేదు, ఊళ్ళళన యూత్ కోసము. బీటుి క్కటుుకోన
పేకాడుకోన తిరిగిన ఫదులు, ఆఴట్టకి తగువ్వల్లిన, కిరికిటు బెట్టుంగుఱంట యకాాలొచ్చినటుుగ
బురలు ఫదఱగటీుసుకునీ ఫదులు డంగలాకలి పుషప్సు చేసుొంటే తౌజండ్ టైముు బెటయ మీకు.
కాదంట్నరా?! పాకల్లన పేడలకిన గచుి మీద జింక చయృం మీద కూకోన మేస్త్రిగారు యెనకాఱ
ప్రసనాాంజనేయా సావలీ త్రిశూలానకి ఎర్రట చ్చందూయం నభృకాయా గుచ్చిష కూకోన అటుదుకుొ
ఎపుిడెలుానా సర నాదుకుొ నవ్వవతారు - “సిండి ంతులు గారు?! యట్ట చెిండి..?‛
అనీసొకసారి. “యట్ట భనవడూ...? యంట్ట సిండీ!” అనీసొకసారి. మా నానాాలు వష్టు
కయణాఱయితే నీన్స ంతుల్దాలాగయౄన్స? ఇలాగనీష మేస్త్రి గారితోట్ట అనాఱంటే మాత్రం నాకు మా
చెడు దీనగా వ్వంట్నద. మేస్త్రిగారు ఆయడుగులు ఎతారి భనశ, వసాాదు. ఇండియా పాకిసాాన్స
యుద్దాఱంట అటుసైడు కాశీృ సైడు జవాన్స కింద రిట్నయయ్యౄచేిడీమన్స. ల్దఫ్ునంట్ కఱాల్ కే. కే.
ఫొటడ్త , మేస్త్రిగారు, ఇంక్కకల్దవల్ల గూరాావోడూ లీఱట్రీఱింట భంచు క్కండల్లిన కల దగిన
ఫొట్లల్లన చూడ్తఱ మేస్త్రిగారికి! “ఒఱున్స డేస్ ద గ్లఱున్స డేస్!” అనీసంట్నరు మా డేడి. నీన్స కొ
హాపంచ్చ ల్లన హైటు లీసుయిపోయన్స గాన లేదంట ఈపాట్టకి ల్దఫ్ునంట్ కఱాల్ ఫొటడ్త
వాఱలుిడికి చెి నన్సా డైర్కుుగా సరీవసుల్లకి ఎపుిడో తీయించ్చవోణణనీష మా అభృతోట్ట మేస్త్రి
గారు. ఇపుిళ్ళళగ పొదుుటగి
ి ష అరిట్టళ్ళళ తినీసళళ ఆరీృల్లన జాయినయిపోడం కాదు!
లీలట్రీవోడైనా సరన మేస్త్రిగారు మాట మీద మాట ల్దగనవవడు, సాధ్ద జీవనీష ఊళ్ళళన
చెపుికుంట్నరు.

నీనూ దుసుుగాడూ

కాయౄషదా హన్సమాన్స భంత్రేఁవ్వ మేస్త్రిగారి కాడే

తీసుకునాాేఁవ్వ. ఈమనూ, మా అభృ తాతియాౄ, మా నానాాతమౄ కిష్టురావ్వ ట్నామక్
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చ్చనాపుిడు కొ స్కొల్లినే చదువ్వకునాారు - భహంతుఱవారి వీధ శ్రీ రాభ మునసిల్ అియ
ప్రైభరీ స్కొల్లిన. మా అభృ తాతమౄకి నానాాతిమౄ ఫ్ండునీష మేస్త్రిగారికి ఎవఱ ఏటీ
అనావవము. న్సవ్వవ ఎకొడోడివైనా అవవండి! మా వీదుాక్కొచ్చినపుిడు ఏేఁఴండంట యేఁఴండనీష
ఎలాగచ్చినోడివలాగ భరాౄద్దగ వెఱిండి! గివ ర్సిక్ు అండ్ టేక్ ర్సిక్ు!
అలాట మేస్త్రిగారి పుణౄేఁవానా ఊరొగిలీష వెలాాననీష నీనేం కఱగాసేన?! అవేల ఇంక
భనాాడు యధాయాత్రనగాన్స తొనాాడు. పెదు గాలీ వానా క్కటీుష బారాాఱ వారి గడ్తేఁవ్వఱ
పెయడివతఱ సందుల్లన టేకు చెటిల్ల క సుమారైన చెటేు జగనాాధాువం కోఴఱ గేటుకడుంగ డి
పోయింద. ఆ చెటుు బారాాల్లఱునీష దన మీదేం రాసునాద? ండ్త గారాఱఴడ్డచ్చి యధానకడుంగ
చెటుు డిపోయింద, తీస్స భంట్నదనీష మీేఁవేం కఱగాసేేఁవ?! బాబాుబు తీస్సభనాాద. “బాబాుబు!
ఎకొడేేఁన కైదు రూపాయిలుంటే తెచ్చిషసాాన్స కాలు కలగిన ఱిడిఴ, బాబాుబాుఫ”నీష.
ండ్తగారికే తిండ్తనకి లేదు, ఈఴడి భనకేట్టచెిసాాద? డబుుఱనీష కాదు, దైవకాయౄేఁవనీష నీనూ, దుసుుగాడూ, తాడిబెదరు, ఎలుభంతోడూ, సరీవ గాడూ. బొండలి ష్టవ్వకారుకి ఫతిమాల
కర్రల్రిక్షా యించ్చ నభృదగ సామం ట్టు చెటుు తీయించ్చ డంగలా గ్లడివతఱ ద్దచ్చసొచేిము.
డంగలా పాకల్లన రాయి తియగఱి మీద కూచోన చెభటుి తుడుచుకుంటంటే మేస్త్రిగార
టీల్రించేరు. ఆంజనేమ సావం ఫొట్లకి ఊదుఫతుాల్దలగించుకోనొచ్చి కూచోనీ, దుసుుగాడికి
నోరిానాగుండకా?! మా అమాృలు ఱవ మేరజనీష ఇేఁగనా ఉనాావోఱందరి తెలస్సటటుుగ
అడిగినోల అడగనోల మేస్త్రిగారు! మా అమాృ, ట్లప్ల మేషుగారి చకొదనం, క్కషంట్ట మునుబు
గారి వనేస్రీ, బొలి మేస్త్రి గారాఱ పాయవతీ గయి స్కొల్లిన ప్రేవోటి కలుాంటే మా నానా, సరీవ వోఱ
నానాా టౌనోిన న్సనాాదనీష మా తాతకి అఫద్దుల్దిప్లిష గయిస్కొలు గ్లడవతఱ మా అమాృఱ
గేంగీకి బీటుి క్కటీువోరు. మా అభృనాాదనీష మా నాన గ్లల్ుమిిక్ షయగటుి కాఱిడం మానీసేరు.
“ఎనలీభంద సంతానంతోట్ట ఇంతకంటే భంచ్చ సభంధం తెచెిసాాేఁవ్వరా ఎరఱతేలూ? ఱి
సుక్కలీృరిచ్చనటుుగునాాద? కిష్టురావ్వ నీ తోట్ట చదువ్వకునోాడు నీకు తోబుటుువ్వతోట్ట సమానం.
అంతల్దకొన అడుగుతునాాడు ఇచ్చి ఱినీ!” అనీష మేస్త్రిగార మా అమాృఱకి ఴంట్రకేష్టు మేరజీకి
ఎరోవమెంటినీా చేయించేయనీష. మా అభృమాృ తాతయాౄ పెళళకలళకుండ్త జగనాాసాువం
గుడరుగుఱ మీద ఉపోష్టలు డుకునాాయనీష. శుబలేఖలమౄడ్తనకి మా నానాాతయాౄలు కాఴళ్ళళ

ఐ

కనక ప్రసాద్

patrika.kinige.com

ట్టుంచుకోన లుపుఱక్కసేా మా తాతిమౄ పెయట్ట తినా గెడు వీధల్లన బూరుగ చెటుుకి మా
నానాాతమౄ లాగే మీసాలు దదుంచ్చన దశు డతకి చెటుుకొట్టు చేపాటీ కరఱ టుుకోన
ట్నాయుణ్ణణట్రభృన
నట్రాటకి ఴరిచ్చ కట్టు
క్కట్నా క ల్దంకామ
కోము తీయన్స!
అనీసరుసుకుంటూ ఆ డతకి తుకుొ రంగట్టు రంగట్టు, రాతిాయలాి బూరుగు చెటుుకి బాదీష
బాదీష ఉక్రోషం తీరుికునాాడంట ఇలాగనీస్స. “నాకు ఏడుగురు ఱిలే అన్సకుంట్నన్స. పలానా
ఎరఱతేలు మేష్టయమాృయిననీష ఆ షగుిలేన మొహం తోట్ట ఇంకకొడ్త ఎవళ్దుగిిరా అనకు! న్సవ్వవ
నాకూొతురివే కావే ఫొభృ”నీష మా దొడ్తుఱ ఇంట్ట వరుకూ అభృన వెంటబెట్టు క్కటుడ్తఱకలేా మా
ఒంకాయం పెదనాన మా అభృకి ధానౄం గెరిసల్ల ద్దచ్చష కాలా కాసేడనీష. ఇలాగనీష బొలి
మేస్త్రిగార ఈ కధంత చెపుాంటే దుసుుగాడు, ఎలుభంతోడూ, సరీవ గాడూ, తాడి బెదరు నవ్వవ
మొకాలేతోటొన టీలూదుకుంటూన నా దుకుొ పెదు ైలలేృనాిగ! ఎందుకులే భనోి భనేఁవనీష
ఊరుకుంట్నననీసా? అఱిదుగ్ల నాకు తికొ రానంచేపె! నాకు తిక్కొచ్చిందంట ఈఱందరి
జాతకాలు! నా చేత షిపుిలు యించుకోకుంట, మేషుయికి మేనేజిమౄకుంట టంతు పేసయినోడు
ఇటు సైడు సంటరు మొతామీృద కొడునాాడ్త? సరి ఎందుకనీష. మా అభృ అసల్దపుిడు
పెళ్ళళసతాదు. మా అభృభృ గురించే మాట్నడతాద - నఱవారీ హారిిక్ స్ససా, ఖరూీయం పేకటుి,
అభృవారికి సాంబ్రాణీ, హాయతి కరూియం, అభృతాంజనం ఇలాగ ట్టుకళళ మా తాతిమౄ
చూడకుంట అభృభృకిచ్చిభనీష. మా నానకి మునుఫ్కోరుు ఏప్లప్ల గారాలు మాఴడి ళ్ళళ,
భలిపువ్వవలూ బుటులు దంంచ్చనపుిడు, డీయెస్సి గారాలు ఎస్కోట న్సండి దీపావళీ సామాన్సి ప్లప్ల
మామూలుి యించ్చనపుిడూ మా దొడ్తుఱ మా అభృభృ వేర తీష నీనే తీషకళళసాాన్స. మా
ఇంట్లి వొండినవైతే మా అభృమాృ తాతియాౄ తిన్రనీష ళ్ళళ కామలే ంసాాద మా అభృ.
టేకు చెటుు ఎలాగ లేదనా ఐద్దరువేలేనా ఉంట్నద. బారాాల్లడి చెటునీష దనమీద
పేరటునాాద్ద? మా పెదనానకి చెి నభృద మీద కిందపెట్టు మీదపెట్టు డంంగ్ యారోుున
ఏయింంచెసా ఏదో గూిడుుల్లన ఎకిొంచ్చష గుభడ్త షలాివోఱ డిపో కిచెిసేా ండుగు పూట్న
ఐ

కనక ప్రసాద్

patrika.kinige.com

కాొణో యకో ఎవఱుబుులు వాఱక్కచెిసాాయి. తిలా పాం తాల్ల డికిడూ, జగనాాథ్సువం
ప్రసాదభనీష డిసైడయిపోయి. టీలు తాగుతనాేఁవనీసే గాన మా కలళనా గూడెెడ్ రోడుు వైపే
ఉనాాయి. ఇవాల మా పెదనాన వొసాాడో అట్టాంచటీపు ఫషంకటక్ ఎలపోతాడోననీష. దుసుుగాడిద
శ్నోారు. ఉనోాడునటుు ఉండకుండ్త “వొర వవవం! సరీవ....! ఆ చెటుు బారాాల్లలు రా!
భనకందుకురా?‛ అనీష నాన్సముచుి నాక్కడుకు. ండ్త గారాలు మాకు చ్చనాాతిమౄ తోన
సమానం. మా నానాాతయాౄలు ధయృకయాలు! ఆడి చెటొుచ్చి భన గుళ్ళళన డింద గాన భనమేేఁవనా
ఎళళ క్కటుుకోన తెచేిభ? మొదలు పుచ్చిన చెటుు డ్తుదంటే భనాపాి? దేవ్వడి దమవఱి ఏభవలేదు
గాన కోఴఱ గేటుకో గ్లడకో డేమేజీ అయితే ఎవడచుికుంట్నడు? చెటొుచ్చి ండ్త గారి నతిా మీద
డిపోతె బారాాఱ ష్టవ్వకారభనా అచుికుంట్నడ్త? అవతల్లణ్ణణ క మాటనీ ముందు ఇవనా ఒ
సుటుు ముందూ వెనకా చూష మాట్నడ్తల. బారాాల్లఱ చ్చనాాన క్కడుకులు తొనాాడు సునాబడ్త
న్సండి దగేరు. పాఱక్కండ అడివ్వఱింట కర్రఱడితీలు పెట్టు పెట్టు పులషపోయునాారు నాక్కళ్ళళ.
ట్నకింగ్ ద ఇంగీిష్ట నో?! ఎందుకు కలూసు భనకందుకు? ఎండిపోయిన చెటుు ఎంచేపు? మా
పెదనాన్రానీ, ఇట్టాంచ్చటే ఎతెాసేా సునబడ్తవోడు స్కడ్డచేిడ్త? రిక్షావోఱకి చెరుకో ఐదో దో చేతుల్ల
పెటీుష తెలాియకుండ గూడెెడ్ యారోుు పెట్టుంచ్చష క నంఫరయించెసేా ఇంకకొణ్ణంచ్చ పెదనానే
చూసుకుంట్నడు. నంఫరింగిచ్చిసేక ఇంక సునబడ్తవోడేట్ట చెయాౄల, బారాాల్లడేట్ట చెయాౄల?
ఈకలాయాౄల!
మా ఒంకాయం పెదనానాలు హట్ మేరజీ. దొడ్తుఱకి ఱిలేియనీష ననేా క్కడుకిొంద
చూసుకుంట్నద మా దొడు. సకండోె షనమాఱకలొిచ్చి ఇంక భరీ లేటయిపోతే దొంగఱ ఫండీ దగి
తినాగా రైలేవ కోట ు కళళ డుకోొన పొదుునేా మా పెదనాన ంచె లుంగీలాగ కటుుకోన డ్తడీ
కోరుుకళళన వరుకూ ఆగి ఇంట్టకళపోతాన్స. “గూడుుఱకి గాయుయితేనేేఁవే ఒ తీరూ తిభృయిన
ఱిడు!

ఈ అంబన్స! ట్టంగరిద...!” అనీష మా అభృ తాతిమౄ

వెనకేసుకోనొసాాడు. ఫలాస్పూ

న్సండి ముకుొ పొడుం, రామపూ

మా పెదనానకే

సైడు రూపాయి ముదురుి

గుదునటుుగ చందమాేఁవఱంతేష కోవా ముదులూ తెచ్చిషసాాడనీష మా అభృభృ తాతిమౄ
ఒంకాయం పెదనానంటే ఇద. “గాడ్రు డూటీ మీద వెలాపుిడు కూడ్తన్స బైట చ్చి భంచ్చనీళ్దళయినా
తాగడు ఱిడు!” అనీష. నేయడ ండు యంగు చొకాొ, ఖా నకొరు బుడబుకొల్లళ్ళళగ గఫ గబా
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తొడిగీసుకున “యేఁఴరా వవవడూ ఇసిసిహ్హి..” అన నాకు టంకి జఱిలు క్కటుుకుంటూ గూడుు
ల్లకళీళవోడు మా ఒంకాయం పెదనాన. ఫండి నా ా కేఫన్స భలుపుల్లకళ పోయీ వరుకూ ఇంక
అకాలేికపోయినా నీన్స అడిగేననీష కన్స భరుగయిపోయిన వరుకూ చి జండ్త ఊపుకోనే నఱఫడీ
వోడు. మా కిషు బావ కరోజు ఇలాగిలాగ కన్సబొభృల్దగరసుకుంటూ వొచ్చిష మా అభృతోట్ట
ఫషంకటకుల్ల మా పెదనానకి ముండునాాదనీష, ఆఴడి కోసమే ప్రెతీ సుకుొరువాయం భరువం,
మెతాట్ట కోడీలు, గట్టు కోడీలూ, సంంగి పువ్వవలూ పేకటుి కట్టుంచుకోనఱిటం బొండలి
ష్టవ్వకారు సవమంగా చూసొచేిడనీస్స చెి కుంట్టకదురుగా కాఫీ కోసం కాసుకూొసునాాడు. మా
అభృ “పోనీరా క్రిష్టణ నీకు పుణౄేఁవ్వంటుంద బాబాుబు! అంఫకి చెికురా, ద్దన కాయం
నఱబెటుు!! అసలే అయా రాత్రంట్న అరాత్రంట్న తాగచ్చిష ద్దనా క్కడుతునాడు, ఈ ముకొ చెఴతే
ద్దన గుండె గిలపోతుందీ...” అంటే దొంతయ ఎతుాళ్ళళ కుటుుకుంటూన్స కిషు బావ మా
సతోౄతకొమౄ కేష చూష కళ్దళగరష “ఏేఁవే? సతోౄతీ ...?!‛ అన “నాదేఴటునాాద అమోఘం నీా!
దీనోాట్లి న్సవ్వవ గింజ నాన్సు! దీనాదుపుల్ల పెటుుకుంటే ఉనాాద!” అనీష చొకాొ చేతుఱ భడతలు
ఇి పెటుుకుంటూన్స కింద మీదన. ఇదే కిషు బావకి లాట్రీ ట్టకటిముృతాననీష లాభాలు
గూబాల్లికి తెచుికోన ఉలాీగా తిరుగుతునాావోడికి పోనేి భనవాడనీష కనకారించ్చ రైలేవల్లన
ఎనామాృ కింద మా పెదనానే పోశుంగు సట్ చేయించేడు. ఆ ఇదైనా లేకుంట! ఈ రోజుల్లిన
ఎవఱ హెల్ి చెమౄకోడదు. పెట్టునభృకే తిడతారు. గూడిుంజిన్స పెట్లిన ననూా సరాుగా
కూచోబెటుుకోన తోవ కడ్తకూ ఇంజిన్స అగిి నపుిఱ మీద షఱవరి తపేిలాల్లిన వేడి వేడి
ఉడుకుఱనాం, గడు కంద పూి, బ్రాందీ స్ససా ల్లన్సండి నయీౄ వేష తినంసాాడు మా ఒంకాయం
పెదనాన. తనకునా ఆసాలాి నాకే రాషచెిసాాననీష నాకు తేగలు తిమౄ దుంలూ లచ్చ పెట్టుంచ్చ
గూడుు యఫ్రఫ్ భన గాలీ నపుి యవవలూ జిముృతుంటే నా చేత హరిశ్ింద్రుడి కాటీున్స, ‚క్కండలు
గలేషనం ఫండలు కయగేషనం” అనా పాట్న, నానాట్ట ఫతుకూ నాటకమూ భళీళ భళీళ
పాడించుకునీవోడు. ఫషమ్కటక్ ల్లన పువ్వవలూ, కోడీలూ, జిలేబీ పొట్నిలూ టుుకున ఫండి
దగుతునోాణ్ణణ చూష ఎంత ళ్ళళ కరుసుకూొసునాా నవావగద్దు? నాకు తెఱునీష పెదనానకి మాత్రం
తెలీద? నంటీ డౌనోిన జాగయాగా ఇంట్టకళపోభనీష నన్సా గాడ్రు గారికిచెప్లిష మా ఒంకాయం
పెదనాన మా అభృ దొడు ఏ సంగతీ చెిననీష దుయితలి చెటుు బెయడు ముకొ మీద ప్రమాన
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పూరిాగాన్స వొటుు పెట్టుంచుకునాాడు. టునీష కాదు, భనోాట్ట మీకు ఆ డవ్వటకాలేిదు. ఇందభృంటే
అందభృ.
మా అభృభృ ఒంకాయం పెదనాననంటేనే రోకు. “బూయీవఱస మొగాసాద్దరు గారి
భనవడు. ఈనాట్టకి పాం చ్చతికిపోయి ఇలాగయిపోయరు గాన ఏేఁవీ ఒ కన్సా వంకరా? ఒ కాలు
వంకరా?‛ అనీష. మా నానా నఱిగ కోటూ ఫనీా మింటూ ఏతోటొన జరీీ కోరోుున నాగాసిర్రా
కట్టంగిచుికోన అగ్రహాయం వీద ప్లిడయి కొన ‘న్సవావ నీనా?’ అనాటుుగు నఱఫడి “యువరానయ! మై
ల్దయాడ ఫ్రండ్ పామౄ శాస్త్రీ కంప్లిట్లీ లీసుుడు ద పోయింట్ యువరాన ...!” అనీష ఇదురు
గుభసాాఱ చేత కటులించ్చ ఇటుకో దసాావేజూ అటుకో దసాావేజూ ఊపుకోన ఫగురుతుంటే జైలు
జరీీ కోరుు భజిీల్లన నాగలంగం పువ్వవలు కోసుకునీ లీష మీద అవనీా కిట్టల్ల కూచోన
ఴనీసొచ్చి మా డ్తబా మీద చెిడ్తనక్కచ్చిసరికి. మా దొడ్తు మా అమాృ మా అభృమాృ డ్తబా గచుి
కాఱకుంట ఫందల్లాట్ట చఱిటూాతినీళ్ళళ తడించ్చ ్ఱ మీద కూచోన్సంటే నీన్స అచిం మా
నానలాగే చేతులు తెగతిపుికోన, పామౄ సాస్త్రి గారాిగ కచి ఎగిటుుకోడ్తనకి ముడిు తిపుికుంటే
మా అమాృలు గఱఫడి నవీవవోలు. మా అభృభృ క్కంగు చ్చవాయ ముళ్ళళంచ్చ రూపామ కాయితం
ఇప్లిషచ్చి “నా దష్టు తగిలపోయిందే! వష్టు కయణాఱయితేనేేఁవీ? వొడిు దేశ్ంల్ల వాళ్ళళ
భ్రేభృయిటమాృ...” అనీష ఉటుుట్టకే
ు డ్తబా గ్లడన టుుకున ఏడుసుకునీద. అలాటపుిడు మా అమాృ
మా దొడ్తు ఏభంటే ఏంట్లననాటుగ అటేపు మెటుి దుకుొ తిరిగి నోరూృస్కొచున లీడుకూ
లీడుకూభన నమురిాంచుకున కూచూనీవోళ్ళళ. నీనే మా అభృభృన ఊరుకోబెట్టు ద్దన కాడ
షంతీ వోటుి క్కటుడ్తనకి వవాఱమం వీధ బ్రాభృఱ కుర్రోళ్ళళగే గంతు పెటుుకోన దుయి తలి
గుడికేష మా అభృభృనీటటుుగే “అమాృ బాలా త్రిపుయ సుందరీ! రాజ రాజ్చషవరీ!! అమాృ పెచ్చక్ష
యమేవవరీ తలీి వెయౄలళ యహంచ్చ కాపాడు తలీి! ఱిఱవాలళం! అమాృ నీ చెపుి కింద భట్టు
రణ్ేఁవ్వఱేఁవమాృ నీ ప్లతిల్ల పురుగుఱం....!” అనీష. “వెయౄలళ కాపాడ్రహంచు తలీి!” అనీష
ల్దంలు వాయించుకోన భజిీల్ల ద్దన మెడకోళ్ళళ ఱకసరుి నానాాడు గట్టుగా టుుకునోాకిొసాాన్స.
మా అభృభృ యఴక తోడుకుొనీద కాదు. ద్దన జఫులు వొడిలపోయిన బీయకామలాిగ ముడతలు
ముడతలుగాన్స వేలుకుంటూ ఆవ్వ గంగడోలాిగుంటే ఆ జఫుఱకి టుుకోన ముషల వాసన
ప్లలుికోన నీన్స వెర్రి దుుఃకాేఁవొచ్చినటుుగ దొంగేక్షన్స చేస్సువోణ్ణణ. మొదట క్కదుగ దొంగేడుపేడిసేా
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నభృద మీద నజింగానే ఏడుపొచెిసాాద, కావాఱంట ఈసుటుు ఎవలేికుంట ఏడిచ్చస్కిడండి నా
మాట అఫదాేఁవయితె?! కాొణో యకో ఆడోఱకాడ లాగడేఁవే వీజీ. వవ్వవభహంతుఱ
వాయబాుమనీష బైట్టకిలాగ భరాౄద భరాౄదగా ఉంట్నననీష అఱగన్సకునాారు గాన సభయా
సభయాలొచ్చినపుిడు మీకు నా కంటే కికాయపునాక్కడుకు లేడు.
అవేల

బారాాల్లఱ

కునీాబాబీృదకి

క్కటుడ్తఱకలేిము.

అంటే

బారాాల్లడే

పష్టు

క్కట్నునక్కచేిడు. “అద మా టేకు చెటుు. ఉఫుయగా దొబెుద్దుేఁవన్సకునాావా?‛ అనీష. “అలాకొదభృ
ముయళ! తొందయడి తపాృటనొదుు!! అదేంట్ట మీ చెట్ను? అలాగనీష రుజువ్వనాాద? ఏదీ పేరద
చూంచగఱవ?‛ అంట “వాట్? షటప్స నానున్సు” భనీష ఫగురుతనాాడు కునీాబాబు. బారాాఱ
ముయళీకి చ్చనాాన క్కడుకు. మా భహంతుఱ వారి వీధోఱకి గెంఫల వీధోఱ తగువ్వ ఈనాట్టద
కాదు. నరుడు ఆఱ కేండేటు ఈషనిటుాంచే మా మీదన చెడు దీనగా ఉనాారు. భనోాట్ట
పెటుకోవొదునీష ఆఱ గుభసాా చేతే వారిాంగిించేేఁవ్వ నీనూ, తాడిబెదరూ. సరీవ వాఱ ప్రశాంతీ
ప్రేవోటు కళ్ళళసుాంటే గెంఫలీధ క్కసాకి దుయితలి చెటుు దగిియ బారాాల్లఱ చ్చనాాన క్కడుకులు
ఴజిలేుష చిటుి క్కట్టు ఏడించేరు. ఆమమాృయి “ఏం లాు? గీరట్ట లాు?? ళ్రాలపోతాయి!”
అన చెపుి తీష ఇషరిందనీష కోం పెటుుకునాాడు బారాాఱ కునీాబాబు రుష్టకపూరాిగ
కట్టంగిచుికోన. ఆమమాృయిషరిన చెపుి ఫండి డిొల్లన పెటుుకోన భరుసట్నాడు భళీళ వొచ్చి
తారుడబాుల్దనకాలుాండి వొడోుఱ చ్చనా ఱిలేిత కాయితం ఴమానాలు ఇషరింంచ్చ అఱిరి పెటేురు.
ప్రశాంతీ పాము తన మానానా తన్స కాలేజీ గ్లడ వాయంట పుసాకాఱ బగు టుుకోన వొంచ్చన
తల్దతాకుండ్త ఇంట్టక్కసుాంటే నా కళ్ళళయ నేనూిసేన్స. బారాాల్లఱ కునీా బాబు గెంఫలీధ గడౌన్స
గుభసాాఱ గుంటడ్డకడికి దుయి తలి చెటూుడఱకి ఊగటం ఎలాగ్ల నేరిించ్చ సలీంగా ప్రశాంతీ చెటుు
కిందక్కచ్చిన టయానకి ఊడతోట్ట ఆ గుంటణ్ణణ గాల్లికి తోసేుడు “గ్ల! గ్ల ఫగ

గ్ల...!!”

అనరుచుకోన జోరుగా ఊపూ. ఆ గుంటడు అభృలు మీద డిపోయి ఇదురూ బుగిిల్లన
డిపోయి ఏడుసుాంటే డిొల్లంచ్చ చెపుి తీష మీదషరీష “ఏం లాి? గీరట్ట లాి?
ళ్రాలపోతాయి..!” అనీష అరుచుకోన బారాాల్లలు ఫైరాఫీస్ దుకుొ పారిపోడం దుసుుగాడు,
నీనూ కళ్ళళరా చూశేఁవ్వ.
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అభృలు మోచెయిౄ చెకుొరుకుపోతే ఏడుికోనొచ్చి సరీవ గాడికి చెింద. సరీవగాడూ నీనూ
దుసుుగాడూ కుకొశీన్స గాడూ మేస్త్రి గారాఱ డంగలాల్ల కాలీంట్రీ ఴంట్నాము. అసలే వెశుండీస్
లీడింగుల్ల ఉనాాదనీష ఉస్కరుభన్సనాాేఁవ్వ. సరీవ గాడు క్రిష్టణఱ భంగలాెపుల్లన ఉటుుటుకే
ు
అదుంల్ల చూసుకోన మీసాఱ కతిారి తోట్ట మీసాలు అజిష్టుమెంట్ చేసుకుంట్నాడు. ఆ కతిారీ
ఉడుకులాం స్ససా ఎలాగునాఴ అలాగగిలీష “ఎవల్రా మా చెలిన క్కటేురు...? దముృంటే రారా....!”
అనీష కిరిటు బటుి ఴకిటుి టుుకోన బారాాల్లఱ గడ్తేఁవ్వలుుకొలేా నాక్కళ్ళళ కొడంట కొడు
ఎడ్రాస్ లేరు. “రారా మీ గడౌనినకాఱ ఇంట్లింద్దకోొడము కాదు! మాతోన పెటుుకుంట భరి
సునాబడ్త ఎఱివ్వ! దముృంటే ఈ దుయితలి చెటుుకి ఇటు దుక్కొచ్చిష మాట్నిడండ్ర... నీ!!” అనీషాడితే
బారాాల్లడూ ఆఱ చ్చనాాన క్కడుకులూ డ్తబా దగుొంటే గడౌననకాఱ అద్దుల్దనకాఱ కుకొఱకి
పుర్రెకిొంచ్చష

మా

మీదక్కగేిరు.

తారు

ఫంగళ్ళ

కాణ్ణణంచ్చ

మెటింగి

రాళ్ళళ

యించ్చ

ఆలంట్టమీదకిషరితే కుకొలూ నోరుమూసేుయి, బారాాల్లడూ నోరు మూసేుడు. కుకొశీన్సగాడు
ఇషరిన బెడు అద్దుఱకి తగిలంద గాన గలేిదు. మా డ్తడీవాలు కోరుునంచొచ్చిన టైభనీష, మేస్త్రి
గారు కానాలుుకుొ నడవట్ననక్కచ్చిన టైభనీష రైజైపోకుంట డంగలా క్కచ్చిసేేఁవ్వ గాన అవేళ్ళ
గెట్టుగిచ్చిసుందున్స. ఎకొడిదకొడే ఇచ్చిసుంటే ఇవాల ఇంత ప్లకఱమీదక్కచేిద? ఎళపోతునోాఱ
మీదకి మీేఁఴషరిన్రాళ్ళళ ఇసురుకోన “గ్ల ఫగ ! గ్ల...పకాఫ్! బాల్ు...!!” అన తిటుుకోనొచేిడు కునీా
గాడు. మా వీధ్దుకుొ రాకుంట ఈడి కారు, ఎన్సఫీలుు సునాబడ్త ఎలాగెలాాయో యభృన్స! “ఆడేట్రా
గురూ తిడతనాడు?‛ అనష ననాడుగుతునాాడు దుసుు గాడు. “‘ఫగ ’ అంట అడుకుొనీవోడు...”
అనీష ఇంకూరుకునాాన్స. ఆ ఉనా ముకొలు భనకి రావ్వ. దరిద్రపుృకొలు రాకపోతేనేేఁఴ? సందూ
పేర్రిసానాేఁవ్వ! అఱి ఇంగీిషైనాన సఫీకుు డౌటనీష పేర గాన సభయా సభయాలొచ్చినపుిడు
నాలుగు ముకొలు ఫగయడ్తనకేేఁవీ డవ్వటేిదు మీకు. ఈ సునాబడ్త వోడిదీ వొకింగీిష్టన? నరుడు
శ్రీతి వాఱ పాన అలీరికా ఇచేిరు. ఆఱ మొగ పెలళవారొచ్చినపుిడు బ్రెయిననీష అలీరికా వోడే
దగేడు. ఆ పెళళక్కడుకు తోన, బ్రెయిన్స తోన మాట్నడితే మాటకి ముందు “ఒ కూల్ కూల్! వావ
దట్ డే న ...?!‛ అన్సకోన తిరుగుతనారు శ్రీతోఱ ఱిలు. నీన్స ందట్లిన దుసుు గాడి సరీవ
గాడి చెికుంట కొణ్ణణ డైర్కుుగ బ్రెయిన్స కాడికలపోయి “హల్ల సా ! ఐ డోంట్ లీ!!
అయామాఫీు నాట్నఫీు నాట్నఫీు లీ! అయామాపు యూ!” అంటే ఆడు ప్లటఱ మీద కూకునోాడు
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ల్దగిషపోయి నన్సా కట్టు కాఴలంచుకునాాడు. మాట్నడితె అలాట్టంగీిష్ట మాట్నడ్తఱ! ఆడంట
అలీరికావోడు. సజ్ నేమీజీు బ్రెయిన్స! ఆడు భన్సుక్కొచేిడు గాన భనం ఆడి దుకొలేిేఁవ? వోక,
ఆడు ఫగిరడనాా అయాేఁవ్వనాాద, ఈ బారాాల్లడికేేఁఴ? ఇటు తెలుగ్లడూ కాడు అటు వొడోుడూ కాడు
నావొడుకు. దనూసొచ్చింద కాఫట్టు మీకు ఇవాల చెానాన్స గురుా పెటుుకోండి! అవతలాడు
ఇంగీిష్టిన ఫగురుతుంట “యెసాు యెసాుయ”నీష కూకండపోకండి. త్రీ ప్లస్ షూటేసుకోన ఆతఱ
కంటే పెదుంగీిష్ట పెటుుకోన “షటప్స ద నానున్సు! వాట్టజిుస్ ...?‛ అనీష తగులుకోవాఱ.
వ్వయారాల్లు హఴంగ్ నొ?! భను భనకునాాద! కఱఫడితె నఱఫడతారు, నఱఫడితె కఱఫడతారు.
నాక్కళ్ళళ తొొరా?!
బారాాల్లఱ అనాదముృలదురూ, సునాబడ్త బెదరిుదురూ, ఇదురు గుభసాాలూ. మేస్త్రిగారూ
పెదనాన కానాలుుకుొ నడ్తునకలా వరుకూ కాసుకూొచోన. డంగలా మీదక్కచ్చి మా టేకు చెటుు
భరద్దగా మాకిచ్చిభనాారు. ఇంకకొడ టేకు చెటుు? గెంట కిందటే చ్చనా గంటు చెకిొంచ్చ తారు
పూయించ్చ రైలేవ నంఫరింగు ఏయించ్చష గూడెెడ్ యారోుున డీయించొచేిేఁవ్వ కామా? ‚కింద
డిన కామలు ఎవళ్ళళరుకుంటే వాలళవేన్స. వోన్రకి హకుొ లేదు! నంఫరు వేయించ్చసేక ఇంక
బారాాల్లడేం చేసాా” డనీష బరోసా ఇచేిడు మా ఒంకాయం పెదనాన. మేస్త్రిగారూ మా పెదనానా
అలాగెళాచ్చి అదునూిసుకోన ఠొకడ్త జీపేసుకోన దగేరు బారాాల్లలు. తినాగా నా దుక్కొచ్చిష నా
పలుు టుుకునాాడు కునీాబాబు. చేతికి ష్టులు కడిమం తెచ్చి నా గెడ్తునకి గుచ్చినటుుగ టుుకోన,
నాలక భడత పెటుుకోన “గిఴట్ మేన్స! గిఴట్ మేన్స?! ప్లిజ్ ఫగ ...” అనీష. పలుుు టుుకోన
ఫగిరితె

బెదరిపోయినంత

బెజుీగాల్దవలేిరికొడ.

“న్సవ్వవ

ఫతిమాలాునక్కచేివా,

బెదరించడ్తనక్కచేివ?‛ అనీసనాాన్స - బారాాఱ ముయళీ తోట్ట. ఆడేం మాట్నడకుంట డంగలా
అలాి చెటుు మొదుు కోసం ఎతికింసుానాాడు గుభసాాలేిత. “కయకుుగడుగమాృ... తెచ్చిచెిసాాేఁవ్వ!
దీనకేనా ఇంత ల్దకొన... వేషు”నీష తాడిబెదరు నచెిెపుానాా ఴనకుంట. సరీవ గాడూ దుసుు గాడు
ఆణ్ణణ ఴడించడ్తనక్కసా నీనే చెమౄడుం పెట్టు ఆగభనాాన్స. “భరదగా ముందు పలొుదలీష
మాట్నడభృ!” అనాాన్స. “నో నొా! యూ ప్లిజ్ గివ ర్సిక్ు అండ్ టేక్ ర్సిక్ు!” అనష. సమ్థంగ్
ఆ సంథంగ్ ఴయారాల్లు హఴంగ్ నొ?! సునాబడ్తవోడు నా మాట్టనేిదు. నా కాల్రు చ్చరిగిపోతే
టుుకోన “థీఫ్! చో హై తు! బట్నుచో ...?! అర్రె దేనా బె! వాస్ దేనా పేడ్...!” అనీష ప్లక
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ఫగింసుానాాడు. క చేతోాన ఆ చెయిౄ టుుకోన ఇంకో చేతోాన ఆడి పలుు టుుకునాాన్స.
“తెలుగ్లడికి పుటేువా, ఇంగీితోటడికి పుటేువా తెలుగుల్లన మాట్నడ్ర పేడి మొగం నావొడకా!” అనీష
ఇషరా కింద

డిపోయినోడు బుయదల్లకలి దులుపుకోన

ల్దగిసొచ్చి భళీళ నా మీదకి

క్కటుడ్తఱక్కచేిడు. బారాాల్లడివైతె? క్కటుసాావ?! క్కటేుడనీష కాదు. ఆడూ క్కటేుడు నీనూ క్కటేున్స.
నలుగురోిన నఱబెట్టు ఇంగీిసుల్లన తిడతావ?? ల్దగిస్సవోణ్ణణ ల్దగనవవకుంట గులీృల్లనే ఉణ్ణణచ్చి గుభీ
గుభీభనచ్చిసేన్స ర్ండెకుొవే. సునాబడ్త తోవల్లన కరుికుంట్నమనీష. చేషంద చెిడ్తనకేేఁట్ట?
గులీృల్లన్సండి ైలకి ల్దగిషనోణ్ణణ భళీళ గులీృల్లకే తోష ల్దగనవవకుంట పలుు టుుకోనొాొష
“ఇంగీిసు ల్లనాడతావాయ నాక్కడక? షటప్సద బాషుడ్!! ఇటీజద నాట్ యువ

ట్రీ ఇటీజిు

జగనాాసాువం ట్రీ నొ?! ఇట్టజీు ండ్త ట్రీ!! ఐ డోంట్ లీ! అయామాపు నాట్నపు నాట్నపు లీ!
అయామాపు యూ! దడేునా యువా బాద ప్రశాంతీ...?!‛ అన్సకోన చి క్కటుుడు క్కడుతుంటే
ఆఱనేా చ్చి ఇద్ద... నా దవడ గఱగటేుడు. చ్చనాాన క్కడుకులకి లేపుకోన ఫండేిసుకోన
కికుొరుభనేిదు బారాాల్లడు. గుభసాాలొచ్చి లేప్లష జీపులేసుకోనళపోయరు కుర్రోలా. ఉటుుట్టకే
ు
చ్చి క్కటుసేా క్కట్టుంచుకోడ్తనకి ఇకొడ చూస్కా కూచునోాడెవలేిడు.
బారాాల్లడిా యకాాలొచ్చిటటుుక్కొటేుననీష మా డ్తడీ వొఱందరూ ననాంట్నరు. ఆడు చేషంద
కళ్ళళయ చూళ్ళళద? బారాాఱ ష్టవ్వకారొచ్చి మా డ్తడీ కాడ తగువ్వ పెటేుడు. ఆఱ కునీాబాబుకి భనం
క్కట్టునుఫుఱకి పెద్దలు చ్చట్టిపోయి యకాాలొచేిమనీష. షరుు చ్చరిగిపోయిందనీష. ఫొట్లలు తీయించ్చ
తెచేిడు. నరుడు ఇదే బారాాల్లలు సవమంగా ఆఱ పెదనాన కూతురు యవణభృకి ఆసుాల్దుగిియ
జటీులొసేాన వీధల్లంచ్చ జుటుు టుుకోన గయగరా ఈడుికుంటూ క్కటుుకోన తీసుకఱుం మొతాం
గెంఫల వీధ జనేఁవఱి చూసేరు కొడంట కొడు నోర్తేాడ్త? ఎవఱకి తెలీదు? నాద క్కతా షరుు
మొనా దసరాఱకుొట్టుంచ్చన షరుు. కాఱరు టుుకోన చ్చంపెసేా ఊరుకోవాలా? తొలీత మీవోడే
క్కటేుడంటే నన్సా గషరీష. ‘కేసు పెటుభంట్నరా మీ కుర్రోడికి కయకుుకొంట్రోల్లి పెటుకుంట్నవా
జగాిరావ్వ?’ అనీష వారిాంగులచ్చిసలేిడు బారాాల్లఱమౄ. “ఇంట్లికల్ర వెదవ! దలీృడీ సంపాదన
లేదు గాన ఎకొలేళన కుకొ జటీులు ఇంట్ట మీదకి. ఛీ ఛ్ఛి! మెంటఱ ప్లస్ లేకుంట చేసానావ్వ ఈ
ఊళ్ళళన ప్రాుస్ చేతోటొన ఫతకభనాావా?‛ అనీష మా డ్తడీ నా మీదన్స రైజైపోతుంట మేస్త్రిగార
అనాారు. “పోనీ జగాిరావ్వ! ఇకొడుంట చెడిపోతాడంట పోనీ ఏ వొయిజాగ్ హైడ్రాబాడ్
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ంంచ్చకోడదు?!‛ అనీష. ఆమన్స ఆ ముకొనా వేలాఴశషం ఏంట్ల గాన ఆ కొ ముకొ
టుుకోనంక ర్చ్చిపోయింద మామభృ. ఇంత భన ష్టురు బాేఁవోలేదు. కఱానాున
మానాునన...
‚ఈ ఊళ్ళళ ఉంటే ఆ గేంగిమేన్సి ఎనామాృరూిన్స లేఫరు గుంటల్లా తిరిగి చెడిపోతునాడు
వీణ్ణణ ఴసాటాం తోలీండి!” అన మా అభృ గడవ గడవ పెటీుషంద. “ఒంకాయం బావా అసలీావలేి
ఇదంతాన్స!! ఆ దకుొమాఱా టేకు మొదుు భనక్కదుురా అనా ముకొ న్సవ్వవ అనాలా ద్దు? పోనీ
అనేిదే కటుు! సవమంగా ట్టుకళళ డ్డోి వేసాావా? నీ ఉదోౄగమీృదకి తెసాాటు ఆ బారాాఱ వాడు
చూసుకో!” భనీష భరిడభృ లాగ ఫయించ్చతే మా ఒంకాయం పెదనాన నజిీంగానే దడిషపోయి
“పోనీ వాలళ టేకు మాన్స వాలళకి డీసొచ్చిద్దుం...” అనీష. మా డ్తడీ ఒంకాయం పెదనాన
తిసుకళళ డంగలాల్ల తగువ్వ పెట్టుంచ్చంద. “ఏేఁఴరా సరీవ? దుసుుగా...? తాడి బ్రెదరూ? ఏేఁఴరా
వొర కుకొ శ్రీనూ ఇదుగ్ల పోనీ ఇలాగేనా?! ఇంక ఆజనాృంతం ఒ తాడూ బొంగయం లేకుండ్త
ఇలాగే తిరుగుతారా? ఎనా దొంగతనాలు దొమీృలూ చేసుకుంటే వెళళంద ఈ వెధవ జీఴతం?‛
అనీష ఫజగ్లఴందం బజగ్లఴందం. “అయోౄ అమోఘేఁవ్వ! ప్రెమానపూరిా నాకేట్ట తెఱుభృ! ఏదో
ఱిలాడుకుంట్నారు గావాఱ ఎకొడిదో చెటుు డునాాద ఇకొడ తెచ్చి డిసేరు పోనేి
అనాేఁవడిగింద్ద ఫటుడిగింద్ద? అన చూస్స చూడణటుుగూరుకునాాన్స గాన. ఇంతా భనకాడ
డంగలాల్లన ట్రైనంగయీౄ ఇలాగేనమౄ? ఆ బారాాల్లల్లాట్ట భనకందుకు? తిండి ంతులు
గారు?!‛ అనీష నా మీదనే రైజైపోతనారు మేస్త్రిగారు! దుసుు గాడు సరీవ గాడు కుకొశీన్స గాడు
తాడిబెదరు ఎపుిడు సుణ్ణగీసేరో ఎకొడ ఐనాా లేరు. ఈ అదున్స చూసుకోన మా అభృ ద్దన
కడుపుల్లన దుుఃఖేఁవలాి కకుొకోన పెదేుడుపులే ఏడిచ్చుంద. “అటేపు మా నానా అంత పెదు
ఘనాపాఠీ. ఇటేపు మా మాేఁవ గారు ఫయంపుయం వరుకూ లీడింగు మెయిష్టుటు! కిష్టురావ్వ
ట్నామకిొ కేసు వొిచెపేా భరి హైకోరుు కళళనా అప్లిలేిదు. అలాట్టద ఏదో ఈ వెర్రామనా నేనూ
ఛీ కాదూ బళ్ళ కాదూ అనీష ఆ ఇలుి పెటుుకున ఫతుకుతునాేఁవ్వ. పోనీ చ్చయంజీఴ పెదనానా వీడి
ఫస్సొలూ

యవ్వడీ

జటూి

ఏేఁఴటీ?

ఆ

యతాాలొచ్చిటటుు

క్కటుుకోడ్తలేేఁఴట్ట?

లీఱట్రీల్ల

వేయిసాాననాారు... నాయినా ఆ బారాాఱ వాళ్ళళ తఱతఱ పెదులు దండ నామకులు! వాలళతోట్ట
భనం సాఱగఱేఁవా? చచ్చి చెడీ వీలళ సంకా వాలళ సంకా నాకి ఆ ఐటీఐల్ల స్సట్టించుకుంటే...
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ముశు వెధవ ముశు వెధవా నీకు ఒటూి ఎఱక్షనూి కావాలట్రా దరిద్రిగటుు వెధవా?! అందుకే గఫట్టు
సఫీకుుుంచ్చసేడు వాడు! ఉట్టుదేన్స! వెన్సా వేయీసేవ్వరా న్సవ్వవ భరుాఴవంకుట్టుదేనూ!!” అన
ఏడుికుంటూ ళ్ళళ టట్నిడించుకుంటూ నన్సా క్కటుుకుంటూన్స. “మీకే వఱికాడూ తెలీదు
మీరుండండి! అసలు మీవలేి ఇదంతానూ... మొకలొ వంగంద మాన వంగునా?!‛ అన మా నానా
ర్ండు గషరీష. ఇకొడుంటే చెడిపోతాడు వీడింక లాబం లేదు అసలలాకాొదుగాక కాదనీష ఎరఱతేలు
మేష్టరి కూతురు! “చ్చనాానా పోనీగాన మీరూ నానాా ఇతనూ మాేఁవగారూ ఇంతభందీ ఉండి
ఖాగానొకొ ఱిణ్ణణ ఇలాగే వొదలసాారా? ఏేఁవో ఏ షనమాకి వెళీళటపుిడో ష్టుషన్సాండ్డచ్చిటపుిడే
అసలే జీబు జీబుభన్సంటుంద ఈ వెధవూరు. భన ఱిడి తినీష కాదమాృ అసలు ముందీ ఊరు
భంచ్చద కాదు! అద!! కా పెటుు పెట్టుసేా ఏేఁఴటునాాద ...? వాళ్ళళ ఫరిషలూ తోటడ్తబుడీులూ
ఫదఱగట్టు డబెలూ సంటుి ఈరిక ముకొ కోసం ఆడకూతుయననా చూడకుండ్త నడిఴధల్లంచ్చ
గయగరాిగి క్కట్టు చంప్లవలున భన్సష్టలు వాళ్ళళ! కళ్దళదుటే చూసుానాదీ ఇదీనూ ఇంతకంటే దీనోి
ఏేఁఴటునాాద?!‛ అనీష భళీళ నామీదకి ర్చెిసాంద. “వాలళ టేకు చెటుు నీకందుకురా
దౌరాూగుౄడ్త?! పొదుుట దక్కండు అవందీ లేచ్చ ళ్ళళనా తోేఁవ్వ కోవూ! ముడిు కిందకి
ంథొలీృదేళ్ళళసుానాయి. తెఱివాయగటేి లేచ్చ గడగళ్ళళడి చదవభనీష నీకు చెి చెి ...?!
గడగళ్ళళడీ చదువ! గడగళ్ళళడీ ...దేశ్బ్రాహృడు షదా యస్కా మూ..శి వెథ్సావా!” అన ళ్ళళ
టళ్ళళడించుకోన. భళీళ మొట్టుకామలు పెటుుకుంటూన్స కుంకం కరిగిపోయి ముకుొపుడక
నండ్తన్స. “ఏ ఝేఁవ్వననాా గడగళ్ళళడి పుసాకం తీష చదవగా చూసేరా మీరూ? అలాగ
ఉతుఴవగ్రహం లాగ మాట్నడ్రేఁవండీ?‛ అనీష భజిీల్లన మా డ్తడీ మీదకలేా మా డ్తడి బెదరిపోయి
‘చూళ్ళళదు చూళ్ళళద’నీష మై ల్దయాడ ఫ్రండు నాయ్యకొ డేడీ!! “...చెి చెి నా నోరొాపేి గాన మీకూ
వీడి చ్చేఁవ కుట్టునటేునా లేదు. ఎంథ సేపూ ఆ వాయిద్దఱకళ్ళళచ్చిడం, అ కిబుుల్లన
పేకాడీసుకోడం, ఇంత తినీసొచ్చి డుకోడం ఇదీ ఇతన్స! పోనీ ఆ ముశు ఐటీఐ కాయితముృకొ
తెచుికోవే నేన్స తుటుకట్టు ఏ డ్తకియారోుునో వేయించ్చసాాననీష మా సనాౄషరావ్వ చ్చఱకిొ చెినటుు
చెఫతే ఴనాావా? అసలు ముందు నదుయంటూ లేసేా కదుట్రా?‛ అనీష ఒేఁభన ఏడుికుంటూన్స.
ర్ండు చేతులూ నతిా మీద పెటుుకున డంగలా అరుగుమీద కూఱఫడిపోయి “నద్రా దేవత నన్స
వరించె గదరా నరాూగౄ ద్దమోదరా!” అన భజిీల్లన నా నదురూసు, కిరికిటూిసు, డంగలా ఊసు
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ఇపుిడెందుకో మాట్ట మాట్ట అదే ముకొ ఎతుాతుంటే మా అంఫ దొడ్తు, అభృమాృ, సరీవవోఱ
ప్రశాంతి అవనీా నజాలైనటుుగే నా దుకుొ! నీననా గంటికి లేసేా ఈఱకేేఁట్ట? నీనాాలుగింటఱకే
ల్దగిస్సష దేవ్వడీుం పెటుసేా బారాాల్లడు భనూసతాకుంట తినాగెలాాడ్త సునాబడ? మీకు లేడీతోటాట్టదే
నూషన్సు!
‚షంహాఱనామౄకి నేనంటే అషా పుట్టుపోయింద చ్చనాానా! కయణాఱ ఱిణ్ణణ చేసుకున నేన్స
ఇటు కనావాలళ కాకుండ్తన్స అటు మాేఁవగారి వైపూ కాకుండ్త ర్ండింట్ట చెడిపోయన్స. నా
అనా రాజు! నేన్స రఴనపోయనా? న్సవ్వవ చెఫతే ఴంట్నడు చ్చనాానా ఎలాగేనా ఈ పుణౄం కటుుకో!
వీణ్ణణ ఈ ఊరుాండి తోలీతాం..?!‛ అనీష మేస్త్రి గారి కాలళమీద డిపోయింద మా అభృ. షంహాలు
మాేఁవమౄ బొలి మేస్త్రి గారి వష్టౄడేన. ఇపుిడైతే రిప్లి కంనీల్లన మేగీభమ్ రైజుమీదునాాడు గాన
చ్చనాపుిడు చికాేఁవెరొిచ్చిష ఇంక సచ్చిపోయడు భరాిబం లేదనీష లేప్లబోతంటే మేస్త్రిగార సరు
భందించ్చ ఫతికించేయనీష ఆ ఇద మాత్రం ఉంచుకునాారు. షంహం మాేఁవయాౄఱ కుర్రాడికి
చ్చయంజీఴ రావనీష మేస్త్రి గారి పేర పెటుుకునాాడు. “నా పేరింట్టగాడ్డకామన్స అలీరికాల్ల ఉనాాడు
ంతుఱ”నీష నాతోట్ట చెపుికోన హప్ల అయిపోతారు మేస్త్రిగారు. మా డ్తడీకి ఴంట్ర కేష్టు
చేసుకునాాదనీష మా అభృంట కోం షంహాల్లడికి. “ఇదుగ్ల షంహాఱనాయాౄ నీకు నామీద
కోేఁవైతే నాకు ఒ సుపూ కుంకంవేనా ఏ నాడనాా ఇచ్చిన పాపాన పోలేదు ఇవాళ్ళ అడగనూ. నా
ఱిడి మీద గ ఫటేురు ఈ ఊరి కాేఁవందులు. నాయినాాయినా నా ఇలుి నఱబెటుు! న్సవేవ ఱిడికి
ఏదో హ తోవ చూంచ్చ!” భనీష తననాదముృడికి చెివలషనవనీా మేస్త్రి గారికాడే
ఏకయబెటుసాంద. “షంహం రిట్నయయిపోయ్యచ్చిష వొయిజాగులునాాడు కదమాృ? చెపాానఱగేన
సిడ్తనకే బాగౄమా? ల్దగు ముందు నీకు ల్దగభనాాన?!‛ అనీష మేస్త్రిగారూరుకోబెట్టునక్కదీు ఇంకా
ఇంకా రైజయిపోయి రాణీ రుద్రభృ దేఴ లాగ. బారాాల్లడి ఫొట్లలే కనంచేయి గాన నీనానా
తాపుల్దవఱ అవ్వంచలేద? ఆడు దవడ మీద గుదున గుదుులకి ఇటలుడు న్సా కదల చుకాొ చుకొ
యకామొసుాంట లీంగుకోన్సనాాన్స. వైజాగెళీళ హైడ్రాబాడెళీళ భనేఁవేట్ట చెయాౄల? ఈకలాయాౄల!
మేస్త్రిగారు ఇంక లాబం లేదు జగాిరావ్వ, మీ కుర్రోణ్ణణలాగైన వొయిజాగు తోల్దద్దుభనష
బరోవ్వసా ఇచేికే ఇంట్టకళళంద తలి. మేస్త్రిగారు బారోాలాఱ టేకు దుంగ మాచేతే గూడెెడుు న్సండి
యించ్చ ఆఱ చెటుు ఆఱకిచ్చిభనాారు. ఒంకాయం పెదనాన ఫండీ డబుులు తనే అచుికున
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“ఇదుగ్లట్టవయాౄ! మీ చెటుు మీరు చూసుకోండి. ఏవో కూళ్ళళ ఉనాాక ఒ గాలీ వానా అనాాకా
ఇలాట్ట లీశుకూు ఇవీనీ సహజం! ఇవనీా కడుపుల్ల పెటుుకుంట్నేఁవా? తెలాిర్గి
ి సేా మొహాలూ
మొహాలూ చూసుకోవాల! ఏేఁఴండంటే ఏేఁఴండీ అన్సకోవాల!!” అనీష బారాాల్లడి గుభసాాకి
అిచెప్లిసొచేిడు. మా కష్టురిీతేఁవ్వ! ఇంతా క్కటుుకున క్కటుుకున భనకేేఁటొచ్చింద? తలొాప్లి
కాలళ ప్లకులూన. భనాాడు బుధవాయం భంచ్చరోజనీష తెలాిరాుేఁవ్వనే లేప్లష సయసవతీ తోటాత్రం
చదవభనాాద. భలీళ టంతపుిట్నిగ తడి ఫటులు కటుుకోన తులష కోట దెగిియ దీం దీం
ముట్టుంచ్చ “ఱక్ష్మీ

దవెలౄ

గజ్చంద్రై

భణ్ణ గణ ఖచ్చతై

సాాతా హభ కుంభై ...” అనీష

వలించుకోన, నీన్స “టేు ప హై !” అంటే ఎపుిడూ నవీవద్దయి ఇవాల నవవకుంట్న మొగము
ముటముట్నిడించుకోన. మేస్త్రిగారు మా అందరి కంట ముందే మూడు గెంటికే వొచ్చిష జాఫరీల్లనే
డుకునాారు. “చ్చనాానా అదుగ్ల కాఫీ అకొడ పెటేున్స చూసుహోండి!” అంటే స్కు...స్కు....భన
ఊదుకుంటూన. అక్షమపాత్ర గాడు, వాఱయాౄ చ్చడతలు క్కటుుకోనొచ్చి ఇవాల మా ఇంట్లి
దీపాలూ హడ్తవ్వడి ఏదో ఉనాాదనీష మేలుక్కలుపులు పాడుకుంటూ మా గుమాృఱంటే
త్ిడానాారు. “అఱమేలూ భంఘాతో ఆరాగింథువ్వ గానీ - అయాౄ పారాంజోౄథీ లేవయాౄ!
అయాౄ...!!” అన గే...ట్టుగా వీధదరిపోయీఱగ పాడుకోన. గిదుడు ఫమౄం, ద రూపాయిలూ
నాచేతే చెంబుల్ల ఏయించ్చ దండం పెటుభనాాద మా అభృ. పోనీ ఎందుకులే అనీష అఱగే దండం
పెడితే అక్షమపాత్రా గాడ్తఱమౄ బుర్ర మీద చెంబు డకుంట్న జాగరాాగా వొంగి ల్దగిష దీఴంచ్చ
“శాంతం!! శాాంతం హరిుః....! నామనా కుర్రవాలు ముందు ఏద్దనకైనా శాంతం!! అమాృ
శెఱవ్వ!” అన్సకోన. ననాట ఇవాఱు చూడండి దశెలా తిరిగిపోదోు? భన దశానాధ్దడు
బావోలేకపోతె ఊళ్ళళన అపుిడు పుట్టునాాక్కడుకు న్సండి ప్రెతీావోడూ భనకి ల్దకిిరిిచ్చివోడేన.
తాతావోరి సతోౄతీ పష్టు ఫసుుకి యడీ ఐపోయి “కాదు నాకు తెలీకడుగుతాన్స గాన అమోఘేఁ నీా
యేఁఴట్టపుిడైతేన్స పోఫిమ్?‛ అన్సకోన.
చ్చతచ్చతలాడుతుంటే ఇలళ కపుిఱ వాయింట నడుచుకోన “రిక్షా జట్నొ ఎందుకూ?
అఖాలేిదు.... అకాలేిదు దవే అమాృ ఈ ఇంత ల్దకాాన్స! నాలుగడుగులు వేసేా అయిపోయింద్దనకి
ఎందుకేేఁఴట్ట చ్చనాానా?‛ అన చెపుిలప్లిష చేతిల్ల టుుకున, ఎతుాగా ఉండే చ్చయకే కుచ్చిళ్దళతిా
టుుకునాాద. “అకాలేిదు దవే సతోౄతీ, ఈ ఇంత ల్దకాా నడవలేకపోేఁవ్వ?!‛ అనీష ఎతెాతీా ఆ
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బుయదల్లనే జాగరాాగా అడుగులు వేసుకుంటూన్స. అమాృ మేస్త్రిగారు తాతావారి సతోౄతీ నీనూ
పొలాఱ గటి మీద కలళవెనక్కకలళవెనక్కకలళేఁవ్వ. కోదువాలళ కాఴలళన తించుకుంటకి నీన్స
గటుి గెంతి ముందరికళపోయి బుయదల్ల హవాయి చెపుిలు చక్ చక్ భనీష రిగేఠుకుంటూ
వెలుాంట “వెధవనాా మింటు నండ్త బుయదేన్స, చొకాొ వెనకలాిన్స బుయద... అయ్యౄ!
తడిషపోతుందరా! షంహం మాేఁవమౄ చూసేా ఛీ వీడికా ఉదోౄగం అనసాాడు వెధవనాా!” అన
నవ్వవకుంటూ కుచ్చిళ్ళళ ఎతెాతిా. చ్చఱక తోటకూరా, బుడంకామలు ఏరుకుంటకి ఆగాగి భలళల్లకి
దగిపోయి. “వాన డితే డిందొసే సతౌౄతీ, తడిషన బుయదల్లన ఎలాగూ తడిసేేఁవ్వ, మొకొ
దూన్సగా ఉషాకామలు భళళ దొయకవ్వ!” అన చేతులాడించుకుంటూన్స. నాగలంగం పువవఱచెటి
దగిియ రాళ్ళళ రిచ్చన తోవ ఏనాడ్తయి ఎవరూ అడుగు పెటునటుు నాచు ట్టుపోయి. జారుపాకు మీద
చెపుిలేికుండ్త

అడుగు

పెడుతుంటే

సతోౄతకాొ

వాఱ

చంట్టద్దన

బొజీమీద

కాల్లాట్ట

నొకుొతునటుుగునాాదనీష నవ్వవతుంట గాలకి న్సా కోససాంద. నఴవతే భళీళ ఎందుకురా వెధవనాా
నవ్వవతునావంట్నద. కోొసుటుు ఎవఱకి చెికుంట కామ్ గా సండు కట్చేతోటొన్సంటేనే బెష్టు
మీకు. కాదంట్నరా?!
తాతావారి సతోౄతి మా షంహాఱతామౄకి ఒ వేలు ఴడిచ్చన మేనమాేఁవ కూతురు.
అందుకనీష మేస్త్రిగారీా సతోౄతినీ దన్సా పెటుుకోన భళీళ పాతికేలళకి మా మాేఁవయాౄఱ
గుమాృఱంట వెళ్ళుభనీష మా అభృ. “నాకు ఉదోౄగం అడుకోొడ్తనకి న్సవెవందుకే వొయిజాగు?
నభృదమీద అలుకువగా మెలుకువగా నీన్స సటేిసాాన్స కద్ద నీకందుకా డౌటు?‛ అంటే “అఱగా
కఱగా బుధ్దాఱనీా వొవోవ పష్టు మారుొగా వొచేియి! షయఫుదు గాన చ్చడబుుతుంద, నోరుృయ్డ ముశు
వెధావా, మూస్స నోరు!” అనీష. షంహాఱతాకి ఉషాకామలు ఇషుం అన సతోౄతి చెపేా ఎలాగూ
తోవల్లనేనూ స్కడిగాం ఉఫుగార్రతాపాి వాలళ కళ్ళళనకళళ లావ్వగా ఉషాకామలేరుకున
అటుాంచలాగ ఫసుుకళపోద్దేఁవనీష. రాలళ తోవ చ్చవాయా భట్టుగ్లడ కవైపుద వంగిపోయి
ర్ండోద్దన మీదకి జంట క్కఫురి చెటుి ఇలా..గ వంగి డిపోతూఉంటే పూరి కపుిలలుి జీబు
జీబుభనీష. ఉఫుగార్రతాపాి వాఱ డిపోయిన పాతిలుి. పాత చెకొఱ తలుపుకి తాలం కి
వేలాడుతునాద. లాగితే పుసుకుొభన ఊడ్డచ్చిషంద. తలుపుతీసుకున ల్లలకళపోయేఁవ్వ.
ఎిట్టవో చేటల్ల బూడిద గులీృడి ండు బూజకిొ తడిషపోయిన ముకొ వాసనా...! చందువాక
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పెట్టు తీష చూసేా ద్దంట్లిన దేవ్వడి ట్నలూ, కిలుం ట్టున ఇతాడి కిష్టుడూ, జనాృషులీకి కటేుఴ
ఫంగాయపు ముచ్చి పాఱఱ పాతబుటు. “చ్చలిబుగిఱ వెధవనాా ఎకొడునాావ్వరా?‛ అన తాతావారి
సతోౄతీ అరికాళ్ళళ టీఖ్ ఠాఖ్భన గ్లన ట్నుమీద రాసుకుంటూ గుభృంల్లంచ్చ మెడకామ వంచ్చష
ఉషాకామఱనీా ఏరరి నా చేతిల్ల సంచ్చల్ల పొసుానాద. “ఉఫుగార్రతాి ఇలేి ఇదీ! ఉఫుగారి
యతాంనా ఇలిదీ..!!” అన ఆశ్ియౄంగాన్స. అభృ కళ్ళళ చేతులూ తిపుికుంటూన్స అదేదో దెయాౄఱ
క్కం లాగ సందేహంగా, అబుుయంగాన్స. “ర్ండేలికిందట మారీివమాసంల్ల పోయింద సుమీ,
సే ద్దనకి మీయందరూ ఉండీ ఎవళ్ళళ లేరూ! చూసేకావ్వ సతోౄతీ ఇలిలాగ పాడుబెటీుసేరా...?‛
అన ముకుొ మీద వేలు వేసుకున మూఱమూలా అఱమారుి తెరిచ్చ ధూళకి దగుికుంటూ ఇతాడి
గినాలూ, కతిాప్లట్న, పెనం, పాతద ద్దవయభంద్దనకి వేసే చివీ ఎర్రవీ పెయింటు డబాులూ. భూత
గృహం లాగునాాద ఉఫుగార్రతాపాిఱ ఇలుి. ైలన ఎతుా దూలానకి క పా..త చేట,
గుడుప్లలకలూన్స. మా ఇలూి ఇంకో పాతికేలళకి ఇలాగే అవ్వతాద్ద? అమాృ మేస్త్రిగారూ సతోౄతీ నా
జాబూసు, షంహాల్లడూస్క భరిచేపోయరు. కనాంల్లంచ్చ బైట చెరుకు ఫండోఱ చల భంటఱ
వెలుారుకి గ్లడ కనాాల్దిలి ధూళ సుళ్ళళ తిరుగుతూన్స. ఉఫుగార్రతాి బోదకాలు ఎంతలావ్వండీదో
నవ్వవకుంటూ అమాృ సతోౄతీ ఉషాకామఱనీా గుడు మూట కటుుకున పురికోసాాడు కోసం
వెతుకుతుంటే మేస్త్రిగారు చ్చ..నా మొగము చేసుకోన ఎర్ర గచుి మీదు, లాంతరు మీదు, దీం గూడు
మీదీు ధూళ ఇలా..గ వేల్లాట్ట తీష ట్నరిి లైటుతోట్ట చూసుకోన గచుిభనపోయి. అటీపు తిరిగి
నాగఱ గావం్ తోట్ట మొగం తుడుచుకుంట్నారు. “అమోఘం నీా! అయ్యౄ ఫసొుచ్చిసుానాద!
అదుగ్ల ఫసొుచ్చిసుానాదే!!” అనీష సతోౄతకొ చెపుిలప్లిష భలళ కడుంగా రిగెట్టుంచుతుంటేన్స,
చెకొఱ తలుపు అడు గడియాకి భళీళ తాలం నొొష మేస్త్రిగారోాటనాాన్స - “అనాళ్ళళ ఇలాగే
కూలపోతాయట్ట మేస్త్రి తాతియాౄ?!‛ అనీష. మేస్త్రిగారు గటుకిొ రోడుు మీదకి రిగెడుతునాారు నా
మాట ఆఱకించలేదో, లేదు ఴన్సకోనీ ఴననటుుగే ఎలపోయరో గాన. మేస్త్రిగారు సచ్చిపోయక
డంగలా నండ్త చ్చి మొకొలూ, ఆట్టకలి ఉషాకామలొచ్చిషనటుుగ, మీేఁవందయము వొయిజాగ్
హైడ్రాబాడెలపోతె మా అమాృ కొద్దుయీ ఉఫుగార్రతాి లాగె మా ఇంట్లినా...? ‚ఫసుు కంటే
ఖా గడిమ ముందే చ్చిసేేఁవర్రా! సే నీ గలేి లీగిపోయిందే సతోౄతీ!” అనీష మా అభృ తడి
గచుి మీద అడుగులు ఎతెాతిా జాగరాాగాన్స. “ఎంత సేపు గింట కళ్ళళ మూసుకుంటే రసవాన
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పాల్దం దెగిియ టీబీ ఆసిటిదూరుగ దంసాాడు ఆ ఱిడు భంచ్చవాడేనూ!” అన ఫసుుఱపాిరావ్వ
ఫండి మీద ఫుల్ బరోసాగాన్స.
రసవాన పాఱం ల్లన ముందయ పునాద గటినీా జాగయాగా ద్దటుకోన నడిచ్చసలేా మేస్త్రిగారి
మొహేఁవూ సతోౄతి మొహేఁవూ చూష ల్లటకి యభృనాాడు గాన మా షంహాలు మాేఁవమౄ
మొహం ముటముట్నిడించుకుంట్నాడు. పాఱ స్ససాలు గినాల్లకి వొంచుకోన, ముచ్చి మూతఱ మీద
వెనా గ్లట్టతోట్ట గీష గినాల్లకి ఏసుకుంటూన. మా ఇంట్లి ఆఱుంల్ల చూషనోడి ఇకొడ ఎదురుగాి
కురీిల్లన కూచునోాడి అసులు పోలకే లేదు, కోషండం కామ లాగ కొ ముక్కొకట్ట తించ్చ.
టుబురఱకి ఇటీపు ఇనాంట్రుకలూ అటీపు అనాంట్రుకలూ మిన్స గాలకి ఎగురుతుంటే పెదు పెదు లీడి
గుడుి ముదరిపోయిన ఉడతకి బైట్టక్కచ్చినటుుగునాాడు ఎర్రగ చూసుకోన. కిందన మూడు వాట్నలూ
మీదన మూడు వాట్నలూ వేయించ్చ అదుఱకిచేిడనీష మా అభృ తోవల్లన ఫసుుల్లనే చెింద.
ఇంట్ట జాఫరీకి దశు గులీృడి కామ, శ్రీ మంత్రం కొనే Brig. K. N. Rao (Rtd.) Dy. GM
R. N. Ripley & Co, Stevedors అనీష రాసుంట్నద. ఎపుిడు ల్లటకళపోయిందో ఇలాగ
నవ్వవకోన ఫ్రిజిీ వాటరు తెచ్చిషచ్చింద సతోౄతి - వొయిజాగ్ కట్టంగిసాంద. అంత చఱిటీాలు
అఱవాటేిక క్కదు క్కదుగ తాగుంతుంట న్సా కోససుాంటే నీన్స ఎటు దుకేొన చూడుేఁవాలసౄం నా
దుకేొ చూష, నీనూ అటు చూడగానే ఇలా...గ మొగం ఫగదీసుకుంట్నాడు షంహాల్లడు. పొని
భనకేట్ట భనం గుంట్నాక్కళ్ళళేఁఴ. హ్హ ఈజ్ హఴంగ్ సమ్థంగ్ ఇన్స లైఫ్... యెస్ు!! లైపంట...
మెంటానుంట...! “అమాృ సతోౄతీ! ఈ ఉషాకామలూ పాఱగుండ్త ట్టుకళళ ల్లట దనకిచ్చివే!”
అన చన్సవ్వగా పుయమాయించ్చ ఇంక సదుుతునాాద మా అభృ. కచేరీకి.
‚అనాయాౄ చదువొచ్చింద కాదు సుమీ వీడికి! నానాా అంతట్ట ండితుడూ కోరాేఁవ్వ
గుచుికునా నభానకి కాలు సప్లు అయిపోయి భంచం టీుసేడు! న్సఴవంత పెదు పొజీషనోి ఉనాావ్వ.
సనాబాబు ఏేఁవీ దూరాన్సనాాడనీసే గాన వాడంతట్ట వాడు వాడూ. వీడి తోట్ట ఱిలు చకొగా
భంచ్చ భంచ్చ రంకులు తెచుికున పెదుంజినీరు చదువ్వతునారు! వీడేన్స... చదువఫుంద కాదు!
చెడు తిరుగుళ్ళళ తిరుగుతునాడు! భరి ఉనామాట నీతోట్ట చెికేేఁవీ?!‛ అనీష. నాకు ఎకొడ
పెటుుకోవాలొ తెలీలేదు. అవనీా ఇకొడెందుకు? వైజాగు భనకేం క్కతా కాదు. వాయిద్దఱపుిడు
కోరోుున కాయితాలచ్చిడ్తనకనీష, పారినాాయుడు గారాల్లాట్ట పారీు జండ్తలు, పోషురుి లారీల్ల
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వేయించుకోనొచ్చినపుిడూ చ్చి వెళీళ ఊరన్స. ఇకొడ మా అభృ మేస్త్రిగారి ఈ షంహాల్లడి
ముందు అనాౄమంగ బుకలొపోయన్స. ఎదవ బారాాల్లడి టేకు చెటుు ధయృేఁవానా! షంహాల్లడి
మొహం చూసేా పాత కక్షలు తీరుికునీటటుుగునాాడు గాన భనకేేఁవీ రిపెలి కంనీల్ల లచ్చ
పోశుంగిించ్చనోళ్ళళగైతే లేడు. కాఫీ గళ్ళసా నోట్టకడుం పెటుుకోన కలళ నండ వెటకాయం గాన్స మా
అభృ దుకేొ ఉడతలాగ చూసానాడు. ఊేఁ అనకుంట్న, ఉేఁఊేఁ అనకుంట్న నమురిాంచుకున. మేేఁవ్వ
దడుసుకునాంత బమంకయంగా ఏలీ లేడు గాన పోశుంగిించ్చనోళ్ళళగైతే భటుకూ లేడు షంహాలు
బెదరు. అవతల్లడి జాతకం ఏట్ట మాట ఫటేుేఁట్ట? కాదు! భనశ నడకఫట్టు చెప్లియ్యచుి అవతల్లడి
భంచ్చ చెడ్తున.
‚భనూరు హైస్కొల్లిన వానాకాఱం చదువ్వ సభంగా చూసుకునాాం కాేఁవ్వ. అిట్లినే ఏ
శ్రిహాకోలం ఴశాటాేఁవో తెచ్చి పెట్టుసేా ఏేఁవో భరి ఇవాళుకలాగుండీదోన్స గాన...! భరి చెడు
తిరుగుళ్ళళ భరిగీసేడు. నీ చేతి మీదుగా భనవాలళకి ఎంతభందకో ఉదోౄగాలు వేయించేవంట్నరు.
న్సవెవంత కాదన్సకునాా నా కడుపున పుట్టున ఱిడు. రిపెలి కంనీల్ల ఏ చ్చనా పటురు పోష్టు వెఱురు
పోష్టు వేయించ్చ బాబాుబు! నీ పేరు చెపుికున ఫతుకుతాేఁడు...” అనీష భరీ నమాన్సగా సతీ
సాఴత్రీ కట్టంగిసానాద భ అభృ.
పొడుండబీు మూతీాష అభృనాదేేఁవీ అసులు ఴననటుుగే పొడుం ప్లలి చేతికునాద ఎర్ర
పొతుాంచకి తుడుచుకోన పొడుంబీ మీద తప్సి... తిభన బొటకనేల్లా క్కటుుకుంటనాడు. కర్ర
కురీిల్ల కూచోన్సనోాడు ల్దగిష మేస్త్రి గారి కురీి మీదకి వంగి గౌయవంగా తువావఱ పెట్టు
దులనటుుగ దులప్లష భళళ కురీిల్లన కూచోన ‚చెడు తిరుగుళ్ళళ తిరుతునాడ్త? భంచ్చ తిరుగుళ్ళళ తియగలేద్ద?! ఎవరి క్కడుకమాృ వాడూ?
నీ క్కడుకే కద్ద?! న్సవ్వవ భంచ్చ తిరుగుళ్ళళ తిరిగేవా వాడిపుిడు భంచ్చ తిరుగుళ్ళళ తియగడ్తన..?!‛
అనీష పోయింటు తీసేడు. ఇదే మునుబు కోరోుునతే ఈడి న డ్తడీ వరుకూ అఖాలేిదు నీనూ
దుసుుగాడే చూసేువోఱేఁఴ. అమాృ నీనూ మేస్త్రి గారు ‘దేహ్హ!’ అనొచేిేఁవ్వ. రాయి కింద చెయిౄ
డిపోయింద. అలుకువగా మెలుకువగా బైట్టకి తీసుకోవాల గాన రుంజుకుంటే భనియౄ
యగిడిపోతాద. ఉడత మొహానా కళ్ళళ బుగిలూ ఉఫురించుకుంట్నాడు గానీ నాకు అదేలీ
కోభనంచలేదు. నీన్స ఆడి దుకేొ చూసుాంట ఆడు అభృ దుకూొ మేస్త్రిగారుుకూొ చూసుకోన.
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‚పెదువాలళ మాట న్సవ్వవ ఴనాావా? అనాా పెదువాడూ అన నాకు ఏం గౌయవం ఇచేివ్వ
న్సవూవ? నీ సవమంవయం న్సవేవ చేసుకునాావ్వ కద్ద? కళళి చూడగానే కనంచ్చన మొదట్టవాడే
నా మొగుడూ అనీష న్సవూవ? ఏనాడైనా నన్సా సరిగాి అంచనా వేసుకునాావా న్సవూవ? లేదు
కద్ద...? ఆేఁ...?!‛ అనీష మెళ్ళళన రుద్రాక్షకామఱ దండ నలుపుకుంటూన్స. “ఒహోహో!
వవ్వవభహంతి!! ఆ ఫటుల్ల తానేనూ ఇదీన! ఇిట్టకిపుిడు మాం...ఛ్ఛ తిరుగుళ్ళళ యభృంటే
వొసాాయా?!!‛ అన కురీిల్లంచ్చ మీరాబాయి లాగ చేతులాపుికుంటూ ల్దగిషపోయి. సభయానకి
మేస్త్రిగారునాాయనీష గాన ఎకొడిదకొడే ఇచ్చిదుునా అన్సకునాాన్స. అసలే భనకి రోజులు బావోలేవ్వ.
అచిం ఉడతలాగునాాడనీష ఇంక్కక సుటుు చూష తలాప్లిసుకునాాన్స, నేఱమీదకి. చెవ్వఱకలి
దుబుుగా వెంట్రుకలునాాయి షంహాలు మాేఁవమౄకి. నాకు నవొవచెిసాంట ఆలేక యక్షనకి కాఫీ
ఊదుకునాటుుగ ఊదుకుంట్నాన్స గాన తుపుకుొభనీష ఇంత కాఫీ నవ్వవతోట్ట కలష బైట్టక్కచ్చిషంద.
మేనమాేఁవ చెవ్వల్లి ఎంట్రుకలుంటే మేనలుిడికి ్ఱ అదుషుేఁవంట్నరు. భరి భనుశానాథుడేేఁఴ
ఇంత డౌనోిన్సనాాడనీష ఫ్ీ.... ఫ్ీ్.... భనీష భనకి నవొవచెిసుాంటేన.
‚ఏంవోయ్డ నవ్వవతునావ? వవ్వవభహంతీ...? వాట్టజ్ పనీా? ఆేఁ...?‛ అనీసనాాడు ననూా
గికుండ్తన్స. నీన్స బ్రెయినోల్లాట్ట అనాటుుగే “నో నొా సా ! జష్టు ... ఐ డోంట్ లీ! అయామాపు
నాట్నఫీు నాట్నఫీు యూ! అయామాఫీు లీ!” అంద్దేఁవన్సకునాాన్స గాన ఎందుకసఱకే భనకి
ఏలాాట్ట శ్న, రోజులు బావ్వలేవనీష తఱదంచుకోన నేఱ చూపులు చుసుకోన్సనాాన్స మూషన
కోళ్ళళగ. అమాృ మేస్త్రి గారూ అపుిడే రిపెలి కంనీల్ల నీన్స పటుయ కింద పట్టంగైనటుుగా, జీతాలు
కరుకుఱందుకోన ఈ ఉషాకామఱ బగీల్ల ఏతోటొన ఇంక పెదు ండుగులకి మా ఊరోిన దగినటుుగే
నవ్వవ మొకాలు పెటుుకోన. నాకు ఆకలేసాంద. ఇంట్లి ఉంటే ఎంత ఫతిమాఱా ఏభఖాలేిదు గాన,
ఇలూి వొదలొచేినా శాన గడ్తకలేససాాద నాకు. “ఏం..? నవ్వవతునావేం...?‛ అన భళీళ
దబాయింసేా “అచ్చి...ఏంటేిద్దు ! నో....నోా! జష్టు...” అనీష ఇలాగ ఠొపాిష మొగం పెటుుకోన
కూచునాాన్స గాన. ఏమో పోశుంగేయించ్చనా వేయించుతాడేమో ఏమో ఎవలూిడ్డచేిరు?
ఇంక చ్చఱకటుగిటుుకోన సవయానా మేస్త్రి గార యంగంల్లకి దగిపోయరు. “స్కడ్తానా
షంహేఁవ్వ! నీ సేతిలునా న. ఎపుిడో పాతికేలళ కిందట ఏదో ఆమమాృయి అలాట నయామం
తీసుుకునాాద. ఆ నాటుాండి ఈనాట్ట వరుకు మీ నానాా నాతోట్ట మాట్నడుు, ఆ కిష్టురావ్వ ఆడూ
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సచేిపోయడు గాన ఫతికునాాళ్ళళ నా మొగభనా భరి చూసేడు కాడు! అయిపోయిందేదొ
అయిపోయింద, ఇపుిడు తవ్వవకుంట ఏటునాాద? ఈమన్స తెలవైనోడేన. చదువొచ్చింద కాదు గాన
మీ అమౄ మొండితనేఁవొచ్చింద. స్కడు భరట్ట? ఎకొడో వొకొడ ఏదో నీకు తోచ్చంచోట పెట్టుంచెసా
నీ పేరు చెపుికోన ఫతికిపొతాడు. నీనిివలషన ముకొ నీనిపేిన్స భరి స్కణీణ ఇషుేఁవ్వ!” అనీష
మేస్త్రి గాయంటుంట భరింకేలీ రైజయిపోకుంట నోరు తా రిగి లాగ ముందు ఎనొ
ముడుసుకుంట్నాడు గాన అవ్వనలాగేననా ముకొ అనాాడు కాడు షంహాల్లడు. ఈడేలీ వష్టౄడు
మేస్త్రిగారికి? నలుగురు ఎదుర్దురూగాి కూచునా కాడ ఎవలూ ఏమీ అనకుంట్న భరాౄద్ద
భరాౄద్దగా కూకుంటే నాక్కళ్ళళ చెికొసాాద మా అభృకి! కాఫీ గళ్ళసులు కింద పెటీుష
ఇంకలాాభనీష ల్దగిషపోతే మా అభృ అపుిడ్డచ్చింద మా షంహాఱతామౄ - పెయట్లించ్చ
చేతులుాడుచుకోన. “అయ్యౄ?! అపుిడే? పోనీ కూచోండి గడీసేపు?‛ అన్సకుంటూనే గేటు ద్దక
సాగనంపుతూన్స. షంహాల్లడు డ్రైవరుకి లి ఏదో పుయమాయించుతుంట మా అమేృ ‚ఎందుక్కదనా ఈ ఇంత ల్దకా భళీళన్స? గెంట గెంట ఫసుులునాాయి. ఏదో భరి
్ఱుయుంచండి...” అనీష షంహాల్లడి దుకుొ ఆశ్గా చూసాంద. “మా వఱి తపుిలునాటుుగైనా
భభలా భనాంచండి!” అనీష క్కలాయిలప్లిష. సభయా సభయాలొచ్చినపుిడు ద్దనకి
క్కలాయిలు యడీగుంట్నయి. మెటుి దగచెిసుాంటే మేస్త్రి గారిక్కకట్ట, సతోౄతి చేతిక్కకటీ ర్ండు
బొభృనా బ్రెద ు సంచ్చలు తెచ్చిషచేిడు డ్రైవరు. నాకూ మా అభృకే ఉట్టు చేతులు నభసా!
‚పోనీ నాయినా! కడుపుల్ల భనమీద అంత దుుఃఖం పెటుుకునాాడు. పోనీ వేయించటు
ఉదోౄగం భరం లీంచ్చపోయింద అలాగేన్స పోనీ! ఏదో నీ అంతటుావేవ ఎకొడేనా ఏ ఉదోౄగేఁవేనా
తెచుికున ఇంత నీ అనాం న్సవ్వవ తింటే నీ అంతట్ట వాడిఴ న్సవూవ...” అనీష ముకుొ చ్చదీష ఫసుు
కిట్ట ఊసలు తడిస్సటటుు ఏడుసాాద. “చూడూ భననాం భనం తిన, భన ఫటు భనం కటుుకున,
ల్లకానకి వెరవాల!” అనీష నాకూ, నా కొన సతోౄతి. ఏడుసుానాద్దయికి ఊరుకోబెడద్దభనీష
“ఇదుగ్ల చూడు సతోౄతీ ఎవలళ ఖయృకి ఎవళ్ళళ కయాలు? అంథ్స వొట్టుదీ!” అనీష ఇలాగేదైనా
కట్టంగిద్దుభన్సకునాాన్స గాన ఎందుకందుకనీష. “అమాృ! కనకమాఱక్ష్మీ వీడికో తోవ చూసేా
చ్చి

నీకు

క్కఫురికామ

క్కటుుకుంట్నన్స

కాపాడ్రహంచు

తలీి!”

అనీష.

షంహాలు

మాేఁవమౄయితేనేట్ట, ఏడుక్కండలు ఎంకటేసాువం అయితేనేేఁటీ? కఱకందుకడగాలే అంటే ఴన్సు.
ఐ

కనక ప్రసాద్

patrika.kinige.com

తెలాిరి ల్దగలేకనీష కదు... అలాగే ల్దగుసానాన్స. ల్దగిష మేస్త్రిగారి కాడికళపోతాన్స. ఇంట్లి కంటే
డంగలా మీకు తౌజండ్ టైముు బెటరు. సరీవ గాడు, దుసుుగాడూ నీనూ డంగలా యెనక ముగుియం
మూడు టేకు మొకొలు నాటేేఁవ్వ. క టేకు చెటుు అలీృతే గనక ఏడ్తద హప్ల. జాఫంటే చేదనీష
కాదు. కల్లాట్ట మాటందుకు డ్తఱ? ఆపాటీపాట్ట ల్దఴలూ మెంటానూు భనకునాదేదో
భనకునాాద. సందూ పేరు, ఎంపాియిమెంట్ నూౄస్ యిసానాేఁవ్వ. ఎనుయౄ ఎగాీభుంటే, ఎఱా
బోరోుున కాిస్ ఫో

పోశుంగులునాామంటే మొద్దట్ట చలానా భనేున మీకు! మీరోజు డంగలా

మీద ఆంజనేసాువం మీద ప్రమాన పూరిా, ఇదవరుకుట్నిగ కాదు. బారాాల్లడూస్క, గెంఫలీధ ఊసే
గేి గిలీసేేఁవ్వ, కావాఱంట యెంకలవరీ చేసుకోండి. డ్తడీ కూడన్సా చెలానాలు, పోషులాయుయికి, భరి
సైడు ఖరుిఱకైనా ఎపుిడేన అడిగితే ఎంత టైటుగునా కూడనూా దున్రు. సాయింకాలాలు కొళ్దళ
భడత కురీిల్లన కూచోన ఆకాశ్ం ల్లకి చూసుకుంటంట ఏంటనాల్ల తోచకా ఉట్టుకే ఆమనకి
భరింతాఱకనీష

“ఫయౄ

ప్రైవోటుగ

కటీుభంట్నరంట్ట

డేడీ?‛

అంటే

దగుినగి
ి సళళ

అఱమారోిన్సండి మా తాత పుసాకాలు తెచ్చిషచేిరు - ర్నాండ్ మారిున్స ఇంగీిష్ట గ్రాభయ, శ్ంకయ
నారామణా డిక్షన్రీ. ఎదుురా బాఫంట గిదుడు పాలమౄద్ద? అనీష. ఇలాగనీష చెపుికుంటే మేస్త్రి
గారు “టుుదఱగా సదవీష పేసయిపోండి ంతులు గారు! సదువ్వకుంట ఆ గవ్వయం, ఆ షైనంగు
వేరు!” అంట్నరు గాన అద భనలిన్స కాదు. ఆ సంగతి మేస్త్రిగారి తెలుు, భన తెలుు. మా అభృ
తాతాఱ కాడ ఇంట్ట నండ్త అనా పుసాకాలుంట్నయి. మా డ్తడీ వోఱ తాతకి ఇంగాిండ్ న్సంచొచ్చిన
లా పుసాకాఱకి చోటు ్ఱకే ఇపుిడీ భహంతుఱవారి వీధల్ల తొలీత లీదులుి కటేుడు మా తాతాఱ
నాన. “అనీాష పుసాకాలు చదవీసిదవీష మా తాతలు ఊడబొడిషందేట్ట మేస్త్రి గారు, మీరు
పొడవందేట్ట?... ఐ డోంట్ లీ!!” అంటే “తపుి నానా అలాగంట్నవ?‛ అనీష గంధం,
షంధూయేఁవ్వ గెడు అయగదీసుకుంట్నరు గాన భరటన్రు మేస్త్రిగారు. భనశ కామాయిపోయరు.
ఉఫుగార్రతాపాిఱ పాతింట్టకలాుేఁవ్వ సాారట్ట దండంటే మాత్రేఁవ్వ “అయితే దండి భనవడూ!”
అనీష ఎకొడిదకొడ్డగీిష చేపాటీ కరఱ టుుకోన ఱడీ అయిపోతారు. అవేల ఉఫుగార్రతాాపాిలంట్ట
కాడ మీేఁవ్వ ముగుియము ఉషా కామలు కోసుకుంటుంట ఎవలూ చూడకుంట దేవ్వడి పెట్టు దుకుొ
కూకోన ఏడుికుంట్నారు మేస్త్రి గారు. తీరా నీనూ చ్చి చూసురికి నాగఱ గావం్ తోన మొగం
తుడిస్ససుకోన. ఊరొగీిసకడికళపోభంట్నవ్వ? ఉ్ి యాౄ త్ిడ్తల!
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