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ఎవడో కొట్టినట్టి దిగ్గున లేసి కూసుననడు నడి మంచాల నందుగాడు. గంత జెలి తెల్లారందా?
కండుా నలుసుకుని జూత్తే నిజంగనే తెల్లారందని తెలవికొచ్చంది. సుట్టి జూత్తే ఎవీలూ కనిపీయలే.
కిటీకి తలుపు సందు నంచ్ సొచుచకచ్చన ఎండ పొడకి మొఖం ఎర్రగయి నిద్ర మబ్బు
మాడిపోయింది. ఎనన బొకక పొంట్ట జెర్రి పారనట్టి ఇపులకెళ్ళి సర్రున తల్లకయకెకికంది భయం.
నన్ననకకనిన ఆంట్ానే ఆడిసిపెట్టి పోయిర్రా ఄందరూ? ఄనన ఄనమానం రంగనే కడుపుల కెళ్ళి
దుఃఖం పొంగంది. చంగ్గన మంచం మంచ్ దుంకిండు, కాలు మలసకవోయి బొకాక బోరా పడడడు.
ఏడుపు నాలక మదాికాచ్చ అనేన అగపోయింది మంచం కింద బాపు సూట్కకస్ కనవడంగనే. గపుడు
మనసు కొంచం నిమమళమంది. మంచానిన వట్టికొని మెలాగా లేసి కిందనే గూసుననడు. “ట్టఫినాకు
ఏం కూరండుతననవే లచ్చమి” ఆంటెనకనంచ్ నాయినమమ మాట్ సిననగా ఆనవడడది.
మలసకవోయిన కాలన జాడించుకుంట్ లేసి మళ్ళి మంచాల ముసుగ్గదనిన పండుకుననడు. రంగ్గల
దుపట్ట పోగ్గ రంధ్రాలకెళ్ళి సూరే కిరాలు సుకకలు సుకకలోలె ఆరగ ఎర్రట్ట పచచట్ట ఎలుతురుా
నందుగాడి ముఖం మద అగమాగమ అడుతుననయి. కాళ్ళి ముడిసి, నడుము లేవట్టి నమాజ్ జేసే
తీరుగా ముఖానిన మెతేల దాసుకుననడు. “ఆక ఆయ్యాల ఄట్టవోయచ్చచటాళికే పొదుి గడుతేది....
హాజర్ బీడీ ఏడజేసౖడెదిి.... అఠ్ సౌ అకు తంబాకు తీసకర” పకికంట్ట సులోచనతేకి బీడీల
ఄపజెపుకుంట్ట ఆంట్ట ముంగట్ ఄమమ. “ఄటీట్నేటాళికు బస్ టం ఄయితనే ఈంది... నవ్వీ
తానం జెయి జెలి” బాపుకి బకిట్ా ఈడుకు నీళ్ళి వోసుకుంటా నాయినమమ ఆంటెనకనంచ్.
“టెమంతైతందీ, గపుడే బసుస టమయిందా... లెవ్వీల్లన... లేత్తే ఄమమ బడికొమమంట్ది...
లెవీకపోత్త ఇళ్ళి ననన ఆంట్ానే ఆడిసి పెట్టి పోతరు” మలసకవోయిన కాలు తిమ తిమల్లడుతుంట్క
సూరే నమస్కకరం జేసే తీరు కాలు సకకగా జాపండు. ఏం మనసునవడేలేదు, గట్టాంట్దనే రత్రి
పండుకంగా ఆంట్టానన దేవ్వళి ఫోట్లనీనట్టకీ మొకికండు రేపసలేక తెల్లారదిని. “సూరుాడు రోజూ
ఏడు గ్గర్రాల రథం మదతేడనీ నాయినమమ జెపేది, ఏ గ్గర్రాని కనాన కడుపున్నయ్యాల, లేకుంట్క
రథం టర్ పంచర్ గావ్వలే, తెల్లారనా గూడా ఄల్లాదీిన్ ఄదుుత దీపం లెకక ఒం భం ఛం
ఄనంగానే మళ్ళి రత్రై పోవ్వలె” గటాా య్యడ తెల్లారేదో ఄనే భయం కొదిి రత్రి నిద్ర కూడా పోలే.
“మిలుాలనీన ఒటెన్కకట్ట బందు వడుేననయి, నేన పనేేసే మిలుా గూడా ఆయ్యాలోా రేపో ఄననట్టింది”
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రత్రననం తినకుంట్ బాపు ఄమమతోని ఄనడం. “నవ్వీ తిన, ఎట్ాయిత్త ఄటెలాది”ి ఄమమ దైరనం
జెపడం, “ఏం తింట్ం మళ్ళా, శాలోడికి మొగుం తొకుకడు, స్కంచలు నడుపుడు తప ఆంక
పనతాేది, మగాులెపుడో మూలకువడే, గపుడీ మిలుాలు బందువడేే ఎటాా?” బాపు రంధి పడట్ం,
ఄనీన మంచాల పండుకనే ఆననడు నందుగాడు. ఖరుసలు, బాకీలు... ఆంకా ఎందేందో నడి రత్రి
దాకా అళి ముచచట్టా శానా ఆననడు, తెల్లారొదిని ఒ పకక దేవ్వళికి మొకుకకుంట్నే.
“ఇడింకా లెవీలేదు గదనే... ఆనీన గూడ తీసుకతేవ్వ?” తానం జేసచ్చ దేవ్వడికాడి బొట్టి
వెట్టికుంటా బాపు ఄమమనడిగండు. “అడచ్చ ఏం జేతేడు... బడికడా, ఈతేగ బడివోదిి ఄదుి”
ఄంట్టంట్ా నంచ్ రొటెి జేసుకుంట్ ఄమమ ఄనంగనే, దుపట్ట తీసి కూసోని ఏడుపు షురు జేసిండు
నందుగాడు. “లేసుడుతోనే గంపోలే న్కరేసుకని ఏడుేననవ్ ఏం కూసుందిర మదా” నాయినమమ
నశ్ాం సీస్క ఎనకుల్లడుతూ సీదరంచుకుంది. “పొదుిగూకి పూట్ అ సింత సట్టి కింద అడకుర
ఄంట్క ఆనవ్వ, యేడ భయపడడడో కొడుకు, ఎననలేంది రత్రి పకక తడిపండు, గజ గజ కట్క
వణుకుడు. గా జీడిగంజ ఈంట్క సూడే లచ్చమి, తిప కాలస, గా మూడు తొవీల కాడా ఏసతాే”
నశ్ాం పీలుసకుంట్ నాయినమమ ఄంట్టంట్ాకయింది. నందుగాడు ఏడుపంకెకక జేసిండు.
“ఄరే ఆగర, మొఖం కడిగ తానం జెయ్, బడికి టం ఐతలేదనకుననవ్వ ఆంకా” ఄంట్టంట్ా
నంచ్చ ఄమమ.
“నేన బడికన... మతోనతాే” నందుగాడు మంచం దిగలే, “బాపు నేన మతోనతాే...
బడికన”
“ఄతెేదుివ్వగాని తానం చయ్పో, గట్కన ఄతేవ్వ” సకకట్ట సైడు పాపట్ తీసి నెతిే దూసుకుంట్
ఄదింల బాపు.
“ఏడికి లేదు, నవీచ్చనపట్ట నండి ఇడికి గావ్వరం ఎకక ఄయింది, ఇ నెల సంది పది
రోజులు గూడా బడికలే” ఄమమ ఄంట్టంట్ా నంచొచ్చ నందుగాణ్ణా మంచంల నంచ్
ఆగ్గుకవోయింది.
“నేన బడికన... మతోనే ఄతే... బాపూ”
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“అగ్గ రేపచ్చ పెది స్కరుకు జెపాే, బడికొమమంట్క మంకు జేతేడు, చపనట్టి ఆంట్లేడని,
గపుడు గీ గావ్వరమంత ఎలేది” నీళ్ళి కాగే పొయిా ముందర కూసుండవెట్టి పొయిా కింద
మంట్వెట్టికుంటా పండుా తొముకొమమని బ్రషుుకు పేసుి రసిచ్చంది.
“నేన బడికన, మతోన...” లేసి బాపు దగురకురకవోయిండు.
“సకకగ మొఖం కడుకొకని స్కననం జేయకపోత్త ఆట్కా ఆంట్కాసి తాళం పెట్టి పోతం” ఄమమ
కండెార్ర జేసేటాళ్ళికు అనేన కూలవడి, ఏడుసకుంట్నే దవ్వడకు బ్రష్షుసి పండుా తోముడు వెట్టిండు
ఄంట్టాంట్ కయే ఄమమన గ్గరకయించ్ జూసుకుంట్.
“నవీచ్చ ఏంజేతేవ్వర? రంగా మళ్ళి నడుసుకుంట్ ఄచుచడయిదీి. బ్బకెకడంత తిని
అరంగా బడికయి రకనట్” గపుడే తానం చ్చసచ్చ అరుగజాల చీర గోచ్ పెట్టికుంట్ నానమమ
బ్బదరకిచ్చంది.
“నేన పోన పో....” న్కట్టానన బ్రషుున నాయినమమ మదికి ఆసిరగొట్టిండు.
“నేనేమననరో మ ఄమమ మది కపం నామదిితేవ్వ, బ్బదిి మాటా సపుడు కూడా తపేనా”
పొయిా మది ఈడుకు నీళ్ళి కొంట్వోయి తానాల గద్ది కాడునన సళిట్ట నీళి బకిట్ా పోసింది “పో
ఆగ, తానం జెయ్పో”
నందుగాడు ఄంగ ల్లగప నాలుగ్గ చంబ్బలు బ్బడా బ్బడా పోసుకుననడు. “పెయిా
తుడుసుకని పోర, ఆలాంత తడైదీి” ఄంట్టంట్ా ట్టఫిన్ కడుతూ అరండాకు ఆనవడేట్ట్టి మొతుేకునాన
నీళిడుేనన పెయిాతోనే పెదిింట్ాకు ఈరకచ్చండు. సూట్కకసుల బట్ిలు జమాయించ్ పెడుతునన బాపు
దగురకచ్చ బరవ్వతనే గూసుననడు. గా సూట్కకసల నంచొచ్చచ నాపేలీన్ గోళీల వ్వసనంట్క
నందుగాడికి కమమగనిపసేది. “ఄవ్వీ! ఇడిగాు తువ్వీలీ... పో తుడుసోకని బట్ిలేసోకపో” సూట్కకసల
నంచ్ పాత ఆనేాండు లెట్రుా తీసి బయట్కసిండు బాపు. “తువ్వీల్ల అనేన దణ్ాం మదేసతిే గదర
గాడీి, ఎతిేపాయే పడిపాయే ఄననట్టి ఄట్కన ఈరకచ్చనౌ” కొడుకిక ఎందో ముచచట్ చపాేమనచ్చ
కూసోవేన నాయినమమ య్యష్ి పడుకుంట్ ఆంటెనకకయింది. కిందవడునన ఆనేాండ్ లేట్రుా కకట్ట
ఆప చూసుకుంట్ నందుగాడు “బాపు, గీ లేట్రానీన నేనే పోసిడబు లేసినా, ఄమమ జెపుేంట్క
నారయన

మామ

రసిండు”

పుసేకాలలా

పెట్టి

మరసిపోయిన

నెమళీక

దొరకినట్టి

సంబరపడుకుంట్ జెపండు. పెయి మననంచ్ ఄడుసుేనన నీళ్ళి పడి రతలనీన కలెగలసపోయి నీలం
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patrika.kinige.com

రంగ్గ గీతౖలెతుననయి. “ఇడి ఄంగీ ల్లగీయే లచ్చమమ” తువ్వీల తీసకచ్చన నాయినమమ
నందుదుగాడి పెయి తుడిసింది. చకక కబాట్ా నంచ్ బడ్రెసుస తీసుకతుేనన ఄమమన జూసి
నందుగాడు “నేన బడికన” మళ్ళి ఎడుపు షురూ జేసిండు. “ఏయ్.. నకరల్ జెతుేననవ్వ”
బలమట్టకి ఄమమ బడ్రెసుస తొడగవోతుంట్క తపంచుకుని “బాపు నేన మతోనతాే” ఄనెడుసుకుంట్
ఈరకి బాపు తొడ మద కూసుననడు. “పోనీేయే ఆయ్యలీికి రెపణుాంచ్ కాడ తపకుండ బడికి
మావోతడు, ఇడు గట్కాడుతుేంట్క మనం కడుప దాట్ేమా?” నడుం సుట్టి బిగ్గసుకునన మొల్లిరనిన
దలేేసి పకకన గూసుండ వెట్టికుననడు బాపు. “అగ్గ నీ సంగతి రేపు జెపాే” ఄవ్వమ ఆంక ఄంగ
ల్లగ్గ తెవడానికి కబాట్ట దగురకయింది. “పండగకు కుట్టించ్న కొతే డ్రెసుస ఏసుకుంటా”. “నీ
ఇపు బాగా ముల ముల్ల ఄంట్టంది, నెల్రోజులైతుంది గదా తననలేాక” పండుా పటా పటా
కొరుకుకంట్ పండగకు కుట్టించ్న ఄంగ ల్లగ్గ తొడిగంది. చంపల మద కారన కంట్ట ధారలన
తుడుసుకుంటా ఄమమన గ్గర్రుగా చూసి సర్రున మళ్ళి బాపు దగురకురకిండు. “గా చడీడ బనీన
ఎండిందో సూడుపో” సూట్కకసు తాళఁమేసటోడళ్ళి అగ ఄమమ దికుక జూసిండు. “బాపు మిలుా
బందైదాి” నందుగాడు మెలాగా గొణ్ణగండు. “ఏ మిలుార” అననంచ్ లేప పండా పులాలకని ఆరసి
దిగ్గట్ా వెట్టికునన య్యపులాల కట్ి తీసుకచ్చ సూట్కకసుల ఏసిండు. “ఆంకా పచ్చగనే ఈనెలన... ఆగో
వరకాకయిదంల సుట్టిన” ఄమమ ఇయంగనే సూట్కకసుల ఒ పకకకు వెట్టి తాళమేసండు బాపు.
నాపేలీన్ గోళీల వ్వసనకు గూడా తాళం పడడది.
ఒ గంట్ ఄయినంక ఄమమ, బాపు, నందుగాడు, నాయినమమ నలుగ్గరు బస్కిండా బసుస
కసం ఏదిర జూతుేర్రు. బసుస ఄదిగంట్ లేట్ట్. ఏవీలేం మాటాాడుకుంట్లేరు. నందుగాడికి ఏం
మనసనవడేలేదు. బాపు సూట్కకసల నంచ్ తెలీకుండా తీసుకునన నాపేలీన్ గోళ్ళని ఄంగ జేబ్బల
కెళ్ళి తీసి వ్వసన చూసుడు వెట్టిండు. ఄపట్టకిపట్టకి కొంచం కరగ సిననగయింది గోళ్ళ. మళ్ళా
జేబ్బలేసుకుననడు. ఄమమ కొంగ్గ వట్టి అడుడు వెట్టిండు. సీదరంచుకుని కొంగ్గ ఄదిలంచ్ంది.
నాయినమమ సేతులునన నశ్ాం సీస్క తీసుకొని మూత తీయవేండు. నశ్ాం పారవోతాేవ్వరో ఄని
నాయినమమ నశ్ాం సీస్క గ్గంజుకుంది. యే బససచ్చన ఄదేనార ఄని నానమమ ఄడుగ్గడు, బాపు
కాదనడు. ఄమామ బసిసయ్యల్ల రదా ఄనడిత్త న్కరుమసుకని సకకగా గూసోమని బెదిరంచ్ంది.
దగురకి రమమని బాపు పలేే పోలే. బసుస ఆయ్యాల రకుంట్క మంచ్గ్గండనిపంచ్ంది. ఒం, భం,
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ఛం ఄనంగనే మళ్ళి రత్రై పోవ్వలనిపంచ్ంది. జలి పెది వ్వన కొట్టి పోవ్వడు బందు
గావ్వలనకుననడు. భారత్ బంద్ ఄని గోడ మదో ఎర్ర పోసిర్ కనవడడది, అ బందు ఆయ్యాలైత్త
బసుస రదు గదా ఄనకుననడు. ఆంతలేన ఄనిన బసుసలతుేననయి గదా ఆది గూడ ఄతేదనకుననడు.
ఄటీట్ట దికుకల జూతుేంట్క బస్కిండా ఈనన దూకాణం మద కనన వడడది. పేపరుా, పుసేకాలు దణ్ానికి
బట్ిలెండిసినట్టి కట్టిననయి. కూలడ్రంకులు, బిసకట్టా, చాకేాట్టా సీస్కలలా ఈననయి. ఒ పకక తీరు
తీరు బోమమలుననయి. అ బోమమలలా బసుస బొమమ మద నందుగాడి సూపు వడడది. ఄమామ నాకాకగా
బసుస బొమమ కావ్వలననడు. “తిననదరుగ్గత లేదా, గందుకే నినన సకకగ బడికొమమనన” బొమమ
దికుక సూడకుండనే ఄమమ కసుసమంది. “అ నాగొునీయది” సననగా రగం దీసుడు వెట్టిండు. “ఆగో
ఆపుడేదోట్ట ఏష్ం పెట్టి తననలు తినకు” నెతిే మదోట్ట మొట్టింది. ఏం గావలట్కన ఄని బాపడిగత్త
ఏం లేదు ఇడు గట్కన ఎదో ఒ గ్గయ్యారం పెడేతడని ఄంట్టండంగనే దుముమ లేపుకుంట్
బససచ్చంది.... బొంబాయి బసుస. బొంబాయి ఄని తెలుగ్గల, బి.ఒ.ఎమ్.బి.ఏ.వై బాంబే ఄని కక
లెట్ర్ని తిే పలుకుకంట్ ఆంగీాషుల, ముం.బ.ఆ ముంబై ఄదే ఏడు నేరుసకునడు షూరు జేసిన
ఄచ్చ రని హందిల బసుసకు రసునన బోరుడన సదివిండు నందుగాడు. నెల్రరోజుల కింద
బాపచ్చనానడు గదే బసుస కథలోా జెపన తీరుగా ఆంద్రలోకం నంచొచ్చన ఐరవతం లెకక
ఄనిపంచ్ంది. గపుడేమో కడిపలాన తననకవోయే గది ల్లగా ఄనిపతేంది. బాపు లేసి
సూట్కకసందకుని “ఆగ పోయతే మర” ఄని ఄమమకు జెపండు. నందుగాడు ఄమమ కొంగ్గ వట్టికొని
దూకాణం దికుక గ్గంజుకుంట్ బసుస బోమమ కొనియమంట్టండు. బాపు మాట్కు ఉ ఄనలేక,
ఈండమనలేక నందుగానిన సంప పొంట్ట కకట్ట సరసి సంకన ఎకికచుచకుంది. నందుగాడు న్కరు
కప లెకక తెరసి బసుస ఆంజన సపుడిన మించ్న అవ్వజ్తో ఏడుసడు వెట్టిండు. “ఄవ్వీ, మంచ్దే
పోయతే” నాయినమమకు జెపుకుంటా బసుస డోరు కాడికి నడిసిండు. నందుగాడు ఆంకా అవ్వజ్
ఎకక జేసి ఄమమ సంకల గంజుకుంటా కాళ్ళి సేతులు కొట్టికుంటా “నాకాకగా బసుస బొమమ
గొనియే, బసుస బొమమ గొనియే” ఄని మొతుేకుంటా బస్కిండంతా దదధరలావొయేట్టి ఏడుసడు
వెట్టిండు. “పైలంగ పోర కొడుకా... మేమిడ మంచ్గనే ఈంట్ం, మా గ్గరంచ్ రంధి పెట్టికకు”
నాయినమమ కొంగ్గతోని కళ్ళితుేకుంది. ఄమమ సంకల నంచ్ జారుతునన నందుగానిన
ఎతుేకవోయిండు, అడు కిందికి జార బాపు సేతికి దొరకుకండా “నాకాకగా బసుస బొమమ
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గోనియేమామ” ఄని ల్లగాయించ్ ఏడుసకుంటా దుకాణం ముంగట్టకి ఈరకిండు. ఄమమ అడెనకనే
ఉరకింది. “ఎకుకరెకుకండ్ర, లేట్యితంది పోవ్వలే” డ్రైవర్ తొందరవెడేే బాపు బససకిక సీట్ా
గూసుననడు. ఈపెననచ్చ ఉరు కొట్టికవోయినట్టి శోకం పెడుేనన నందుగాణ్ణా బలయ్యాడానికి గొర్రె
పలాన గ్గంజుకచ్చనట్టి బసుస కాడికి గ్గంజుకచ్చంది. “పైలం మర, పగార్ రంగనే పైసలు
పంపతాే” కిట్టకీల నంచ్ బాపు జెపుేంట్క బసుస కదిలంది. “పోయినంకెంట్నే లేట్ర్ రయ్” ఄమమ
జెపుేంట్క నందుగాడు అగలేక సంకల కెళ్ళి జార కిందవడి బసుస బొమమ గొనియే ఄని గ్గండెలునండి
ఎగదననకచ్చచ ఏడుపుతో దుబుల పడి బొర్రుకుంటా పండగ డ్రెసుసన పాడు పాడు జేసుకుననడు.
బసుస ఎర్ర మట్టిని ఎగజిముమకుంటా దుముమల కలసపోయింది. నందుగానిన లేవట్టి ఇపుల నాలుగ్గ
సరసి భుజానకేసుకుంది ఄమమ. గ్గకక వట్టి ఏడుేంట్క “ఏం పోరడవ్వీ, కొడుకు దూర దేశ్ం
పోతాంట్క తురేగా మాటాాడనియాకుంట్... అ దరద్రపు బొమెమదో కొనిచ్చ ఄగు తగలవెట్ిరదే”
నాయినమమ కసురుకుంది. నందుగాడు నరలు తెగేట్టి ఏడేసది బసుస బొమమ కసం గాదు,
బొంబాయి బసుసల వోయే బాపు కసమని ఄమమకు తెలుసు, బాపుకు తెలుసు, నందుగాడికీ తెలుసు
గాని నాయినమమకు తెలీదాయే!
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