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పెంబలోల్లలట
ఆపొద్దు ఆదివార్ం ఇస్కూల్లలద్ద. నేను, మా పెతతముుడు గోపిగాడు ఆపొదేుపుట్టిన
ఆవుదూడతో బాటు గెంతుల్లస్తత ఆట్లలడుకుంట్ల వుండాము. నడీదిలో డబుకు డబుకుమని
పలకలనిపంచినాయి. యాడుండే పిలకాయిలంతా నడీదిలోకి వురుకో వురుకు. మాల సంగడు
‘జెజెెనక డుబుకు డబుకు - జెజెెనక డబుకు డబుకు’ అని పూనకమొచిినోడు మాదిరిగా తలను
కిందికీ పైకీ ఎగరేస్తత పలగ్గొడాత వుండాడు. ఇండలలో వుండే ఆండోళ్లంతా సీమల పుట్ిలో నుంచి
సీమలు బైట్టకొచిినటులగా వొచ్చిసినారు. సేనలకు పోక ఇండలకాడుండే అరాకొరా మొగోళ్లల గూడా
ఈదిలోకొచ్చిసినారు. ముసిలీముతకకూడా దినిిలమంద కూలబడినారు. జనాలి జూసి ఇంగా
రెచిిపొయినాడు సంగడు.
శానామంది జనాలు సేరేదాకా ఏ ఇసయం సపపకుండా వూరిస్తత పలగ్గొడాతవుండాడు.
సంగడు ఏం జెప్తతడా అని అంద్దరూ కాసుకోనుండాము. నాకైతే శానా కుశాలగా వుండాది.
అపుపడిపిపనాడు నోరు పలగ్గొట్టిదిడిిపెట్టి.
‘ఇంద్దమూలంగా వరిగిపలల గ్రామంలోని పిల్లల జెల్లల, ఆండా మొగా, ముసలీముతక
యావనుందికి తెలీజెయయడమేమంట్ట...’ అని ‘డబుకు డబుకు’ అని రండుస్తరుల గ్గట్టి ‘పడమట్
దేశ్మైన పల్లిరు నించి పొంబలోళ్లలచిి దిగండారు. వాళ్లల మన గ్రామాలోల ఈదినాట్కాల్లసి
అంద్దర్ని

సంతోసపెట్లిలని

స్కస్తతవుండారు.

ముతతర్పలలలోని

నలలమనాయుడు

వాళ్లను

పిలపించినటుల వర్తమానం’ అని మాట్లలడేదిడిిపెట్టి మళ్లల జెజెెనక...జెజెెనక అని కొడాతవుండాడు.
ఎపుపడు బొయినాడో మా తముుడు ఈశినేరోళ్ల కడపెుట్లమంద కూసోనుండిన మాయము వొళ్లల
జేరినాడు. నీల వొచిి నా బుజంమంద సయ్యయసుకోని నిలబడుండాది.సంగడిర్కా ఎపుపడు? ఎకూడ?
అనేది ఇల్లవరిగా సపపకుండా ‘జెజెెనక నక నక’... కొట్లతనే వుండాడు. అందరూ గల్లం బుల్లం
అని మాట్లలడుకుంట్ల వుండారా? ‘ఇసయమేందో సపుపరా’ అని మా నరిిమాురెడిి మామ
పైగడిిసిరి సైగజేసినాడు.
వాడర్తం సేసుకోని వాంచ్చది వొదిలపెట్ింగానే అంద్దరూ మాట్లు మానేసి సవులు ఆ
పకూకు బెట్టినారు.
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‘అయయల్లరా, అముల్లరా ఇనండి’ అనంగానే నడీది శీన్రెడిి ‘ఈడి సోది పెదుదయిందే. పెదు
పండితుడైపొయినటుల ఈడూ ఈడి మాట్లు’ అనంగానే ఆడుండే వోళ్లంతా కిలకిల్ల నవ్వవనాము.
‘ఎలులండికి అంట్ట మంగల్లర్ం రేత్రి ఎనిమదిగెంట్ల నుంచి తెల్లలరేదాకా ముతతర్పలల
గ్రామంలో పొంబలోళ్లల కాంబోజరాజుకత ఆడతారు. స్కసేదానికి సుటుిపట్లలరోలళ్లంద్దరూ
రావాలని నలలమనాయుడు సలవ్వచుిండాడు’ అని పలకమంద ఈస్తరి ‘జెజెెనక’ అని కాకుండా
‘డబుకు

డబుకు’

అని

వాయించి

వొదిల్లసినాడు.

అంద్దరి

మొగాలోలనూ

సంతోసం

తాండవమాడతావుండాది.
‘మాల సంగని అయ్యయరుల మాట్లలనియటుల ఎంతబాగా మాట్లలడాతడు గదమే ‘అనాియను
నీల్లతో. అదెకూడుండాది. సంగడు పకీూదిలో ట్లం ట్లం ఎయడానికి పలగ్గొటుికుంట్లపోతావుంట్ట
వాడెనకే బోతావుండాది నేనూ పరిగెత్తతనాను.
మంగల్లర్ం స్తయంతర్మే మా పిలకాయిలోల అడావుడి మొదలైపోయింది. ఎపుపడెపుపడు
ముతతర్పలలకి దారిబట్లతమా అని కాసుకోనుండాము. యామతల, కాంత కలసి అపుపడే
రండుస్తరలచిిపొయినారు. మాయము బాయికానిించి ఇంగా ఇంట్టకి రాల్లద్ద. ‘ముతతర్పలలలో ఈ
పొద్దు ఆటుండాది గదవావ, మలీల ముందర్ తావు దొర్కద్ద. యామలతా వాళ్లల అపుపడే
పోదామంట్ల వుండారు. నేనూ పోతానవావ’ అని గనిసినాను.
‘ప్తప్త, రాత్రికి ఆటైతే ఇపుపనుించి ఏంది మీ రావ్వడి. నువువండావే వొగసోట్ కాలు
నిలబడద్ద నీకు. అకూను జూసినేరుికో, ఎంత నిములంగా పూలుగటుికుంట్ల కూసోనుందో’
అనింది.
మాయకూ పకూజూసినాను. సట్లల నుంచి అనిి మలలమొగొలి ఎపుపడు కోసుకోనొచిిందో!
సేతోత గటుిరాక కాలబొట్టిలుకు నూలు దారానిి సుటుికోని పూలుగటుికుంట్లవుండాది.
మాయముకు పూలుగట్టియను గూడా తీరికుండద్దల్ల.
మెలలంగా మాయకూ పకూన సేరినాను. ‘అకా అకా ఈపొద్దు ముతతర్పలలలో ఆటుండాది.
మరిిపోత్తవా?’ అనాియను.
‘నేనేం మరిిపోల్లదే’ అనింది.
‘మరి నువువ ఆట్కు రావా’
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‘ఎంద్దకు రాను’
‘మేమపుపడేపోతాము. నువూవరాకా. అవవ ననుి పంపిచడంల్లద్ద. నువూవ వొస్తతనంట్ట
ననేిమనద్దకా’
‘నేనముతోనే వొస్తత. మీతోరాను. మీరాడికి బొయినాక ననొికదానొిదిల్లసి యాడాడో బొయి
ఎగర్తావుంట్లరు.
‘ల్లద్దకా. మనకోసం ముంద్దపకూ స్తపల్లస్తతం గదా! ఆడ కూసోనుంద్దవుగాని’
‘మే

నీకెనిిస్తరుల జెపపలల నేను రానంట్ట రానని. స్తపిుంద కూసోవలలంట్. స్కసినోళ్లల

కారూంచరా! ఒకపకూ ఇంగా పొద్దు పోల్లద్ద అపుపడే వొచిి కూసోనుండాద’ని కాలతో గట్టిన
పూలని తుంచనుగాదని కట్టిందానిి పకూనబెట్టి మలీల కాలకి నూల్లుర్మేసుకునింది. పకూన
కట్టిపెట్టిన పూలను జూసి ‘ఇది నేను దీసుకొనేదా’ అంట్టి.
‘ఆశ్- దోశ్ – అపపలం - వడ. ప్తపం. ఇంతసేపు నేను కోసుకోనొచిి కట్టింది నీకోసమా.
కావాలంట్ట ఇపుపడు కడాత వుండేదిస్తత’.
‘వూహూఁ నాకిదేగావాల’ అని ఎతుతకోబోత్త. గబుకుూని అవ్వ తీసి ఒళ్లల బెటుికుని ‘అవావ,
స్కడవా ఈ బిడిి నా పూలు పెరుకుూంట్ల వుండాది’ అని గెట్టింగా మాయవవను పిలింది.
మాయవొవచిి, ‘ఈ అగ్రగ్గండితనమే వొదుని కొట్టిది. ఒక మాట్నాి సపిపనట్టలని అణకువగా
వుంట్లవా అంట్ట ల్లయ. ఒక పకిూంకా స్కరుయడు పర్మట్ కూడా వాలల్లద్ద. అపుపడే తయార్యింది.
ఆట్కు బోతానని. ఆ సైతానులండాయ్య అపుపడే రండుస్తరలచిిపొయినాయి... ఇర్లసంగి మాదిరిగా
అట్టల బోవాలనుకుంట్టవా ఆడకు. ఆ సింపిరి తలకంత సమురు కొరివ్వ బెట్టి దూబాని దీసూరా
తలద్దవవతాను’ అని కొంచిం గెట్టింగానే మాట్లలడిర్ది మాయవవ.
మాయకూ ముందర్ నన్నివర్నాి త్తడితే నాకు రోసం పొడుికోనొస్తతది . అంద్దకే మూత్త
మూరెడు పొడుగబెటుికొని గోడకుండే సునిం గిలులకుంట్ల నిలబడిపొయినాను. మాయవవ
సమురుసీస్తయి, సకూదూబాని తెచిి తలద్దవువతానని వొచిింది. నేను కదల్లలద్ద. రెకూబట్టి
ఈడిింది. వూహూఁ. ‘నువువ ద్దవువకోకపోతే నాకేమనాి తలనొస్తతదా. అట్టల వుండు నాదేం
బొయియంది. మీయమొుచ్చిప్తట్టకి పొద్దుమునగతాది. తలద్దవువకోకుండా అసిలు పంపియద్ద.

ఆచార్య మహాసముద్రం దేవకి

నీయిసిం నా రాజా యాడనాిబో!’ అని దినిిమందికి బొయికూసునింది. మెలలంగా బొయియ ముందర్
కూసునాియను.
తలకు సమురు బెడాతకూడా ‘వొయసు పెర్గతావుండాది గానీ మకురుతనం పోల్లద్ద నీకు.
నీతో య్యంగేది శానా కసిం ప్తప్త, పెదుయ్యయకొదీు బుదిు దెచుికోనకూర్ల్లదా’ అని ఏదో ఒకట్ట
అంట్లనే వుండాది.
సమురు బెట్టిదయిపోయి దూబాని తలోలబెట్టింది. ‘అయయయయయయ’ అని తలబటుికునాియను.
‘సకూద్దబానితో అయితే నేను ద్దవువకోనుబో’ అని ల్లసి పరిగెత్తతపొయియ నడవగూట్లలవునిి దంతం
ద్దబాని తెచిిచిినాను.
మాయవవకు రండుజల్లలసేది సరింగా రాద్ద. ఒక జడకూడా కిందికి ద్దవ్వవ ఈడీిడిి
య్యస్తతది. ఆట్కు బోవాలనే ఆత్రంలో ఎట్లల ఒగట్ల య్యసేతస్తలనుకునాియను. కానీ మాయవవ
నునింగా తలద్దవ్వవ నూకాూయల జడేసింది.
మలీల పూలుదెగిొరచిింది కొట్లలట్ నాకు మాయకూకు. ‘అనీి స్కపించు’ అంట్లను నేను.
‘నేన్నంద్దకు స్కపెట్లిల’ అని మాయకూ. ‘అమురానీ వుండు నీకత సప్తతను ’ అంట్లవుండాను.
కాంత వొచ్చిసింది. ఆబిడిి ‘అనిం దినేసితవా’ అనేదాకా నాకా ఆలోసనరాల్లద్ద ‘అవావ, నాకనిం
బెట్టియియ’ అనాియను.
‘వుపిపడి బీమనిం. ఒక మానాన వుడికిస్తవద్ద అంట్ల గడిింట్లలకి బోయింది. నేనూ ఎనకే
బొయినాను. ఇంకా పొయియమంద అనిం కుతకుతా వుడకతావుంది. ఇదయ్యయది గాదని మదేునిం
సంగట్ట బెటుికోని సింతాకు, వొంకాయల్లసి ఎనిపిన పూలగూర్ బోసుకొని త్తంట్లవుంట్ట ఇంగా
త్తందామా అనుండాది. అంతబాగండాది. నేను సంగట్ట దినేలోపల మాయవవ అని మొంచ్చసి
గినిిలో ఆర్బెట్టి పుచాిరు బోసుకోనొచిింది.
త్తంట్లవుండంగానే యామలత, నీల్ల గూడా వొచ్చిసినారు. ‘మేయ్. బాయికానిించి
మాయమొుచిినాక పోదారి మే’ అంట్ట వాళ్లలమీ మాట్లలడల్లద్ద.
ఇంటెనకిూ పరిగెతుతకోనిబొయి స్కసినాను. వూహూఁ యాడా కనిపంచల్లయ. దిగలు
మొగమేసుకోని ఎనకొూచిినాను. ఎద్దులబండి ఇంట్టముందర్ నిలబడుండాది. బండోలంచి మాయము
కసువుగంప దించుకుంట్లవుంది. స్కడంగానే సంతోసమైపోయింది.
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‘మా... స్తపలెతుతకోని బొయ్యయదా. బొంతల్ల’ అడిగినాను.
‘యాడికి’
‘ముతతర్పలలలో ఈపొద్దు ఆటుండాది గదమా. మరిిపోత్తవా’ మాయము మొగంలో
సంతోసం. మాకంట్టకూడా మాయముకే ఆయాట్లంట్ట శానా ఇసిం. మేము నిద్రబోతామని
తెలసినా పిలుికోని బోతాది. మాయబోోడోళ్లల సందకానేి నిద్రబోతారు. ‘వాళ్ల నేడఈడుికోని
బోతావు. పండుకోనీల్ల’ అంట్లరు మాయవవ, మా నాయిన. అయినా మెలలంగా ‘రేయ్ నేనాట్కు
బోతావుండా ‘లెయ్, లెయ్రా’ అని గసగస్తని మాయవోవళ్లకు దెలయకుండా వాళ్లను ల్లపేస్తతది .
వాళ్లల నిద్రమొగాలతో యాడస్తతవుంట్ట వాళ్లన్నతుతకోని నడిి ఆవూర్లకు బోవాలంట్ట ఎంత కసిం .
మా సినిబోోన్నితుతకోని మా గోపిగానిి సయిబటుికోని నడిపించుకుంట్ల బయలు
దేర్తాదా. రేత్రికదా! మొబుోగా కూడా వుంట్లది. వాడు నిద్రమొగంతో సీకట్లల నడవల్లక ఆడే
కూలబడతాడు. అపుపడు స్కడాల మాయముని. మా సినిబోోనిి ఎవురికనాి ఇచిి వీడు బొలువు
కదా వీన్నితుతకుందామంట్ట వాడు

ఎవురిదెగొరికీ

పోడు. ఎతేత పిలకాయిలుకారు,

దించ్చ

పిలకాయిలుకారు. మాయము కస్తినిి స్కళ్లలక ప్తపం కౌసలయకేూ మా గోపిగానిి కొంచ్చపెతుతకోని
కొంచ్చపు మాయమాట్లు సపిప నడిపిస్తత ఎట్లల ఒగట్ల ఆట్లడే సోట్టకి సేర్తారు. మేము
సినిపిలకాయిలం గదా రెయయంతా మేలుకోల్లము. మాయబోోడోళ్లయితే ఒగోస్తరి కొంచి ఆట్
కూడా స్కడరు. నేను మాయకూ ఆండేస్తలొచ్చిదాకా మేలొూనే వుంట్లము. మళ్లలఎపుపడు
ముడుకుూంట్లమో మాకే తెలీద్ద. కానీ కొతత ఆండేస్తలొచిినపుపడు వాళ్లల మంచి ప్తట్లు
ప్తడినపుపడు బలమంతంగా మాయముల్లపి కూసోబెడతాది. ఒకోస్తరి వాళ్లల సిల్లుప్తట్లు గూడా
ప్తడతారుల్ల. అయినా మేము నిద్రకు తాంగల్లముగదా ఇంగ ఆటైపోయినాకుంట్లది మాయము
అగస్తటుల. మములింతా ల్లపుకోని స్తప్త బొంతలు సుట్ిజుటుికోని ఇంట్టకొస్తతదా . మేమేమో
రెయయంతా నిద్రపొయినా ఇంట్లల నిద్రపొయినటుల కాద్దగదా! ఇస్కూలుకు గూడా పోకుండా
యాడోళ్లలడ పండుకొనేస్తతము. ప్తపం మాయముకు పగలంతా పనిజెయయక తపపద్ద. మర్ినాడు
యాడా ఆట్ల్లకపోతే సరి. ఏ వూరోళ్లనాి ఆపొద్దుగూొడా వకాూకు బెట్టిసిరా. ఇంగ మాయముపని
అయిపొయినట్టల. ఎంత కసిమైనా మళ్లలరెయయంతా మేలొూని ఆట్స్కస్తతది.
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మాయమేుగాద్ద. కౌసలయకోూళ్లలగూడా అంతే. మా కుకూలపలల పెదుమోళ్లలండారే వాళ్లలంకా
మంచినోళ్లల. మాయము, మాసినిపెదుము పండము, మా పెదుపెదుము కిష్ిము ముగూొరూ సంత
అకూసలెలళ్లల. ఆట్లళ్లల ఎవర్నాి వూరోలకొసేత అంద్దరి దెగిొర్ అణా, అర్ుణా వస్కలు జేసి మావూరోల
ఆట్లడేంద్దకు మావూరోల మాయము, వాళ్లలరోల మాపెదుమోుళ్లల వకాూకుపెట్టిది. వాళ్లకు వొండి
వొడిించ్చది అపపచుిలు కాలిపెట్టిది వీళ్లల. ఎవురెవురిి ఎవురింట్టకి అనాిలకు పంపించాలో
పంపించ్చసినాక మగిలనోలుల ఎంద్దరునాి పిలి మర్న అనిం బెడతాది మాయము. మా
నాయనుండాడే ఇంగా మంచినోడు. ‘ఆ ఇంట్టకొకరిి ఈ ఇంట్టకొకరిి పంపిచకపోతే మనింట్లలనే
సేసి పెట్టిచుిగదా! బియాయనికి ఉపుపపపుపకేమనాి గ్గడుికరువొచ్చిసిందా’ అని

త్తడాతడు

మాయమును. మాయవవ వాళ్లలస్తతర్ని పచిిబాదమాకులు దెచిి ఇసతరాకులు కుట్టి పెడతాది.
అయితే మాయవవ, మా నాయన మావూరోలనే ఆట్లడినా స్కసేది మాత్రం ల్లద్ద.
ముతతర్పలలలో ఆట్కు సిరిస్తపలొదుని ఈతస్తపొకట్ట, ప్తత జంకాలమొగట్ట ఇచిి ‘మదిులో
ముందర్ పకూ ఎయయండి ప్తప్త పకూలో ఏసేత అనిి ఏస్తలు సరిగా కనిపంచవు’ అని సపిప
బద్రంగాపొండి ఆడబొయి ఎవురితోను కొట్లలడొదుండి’ అని సపిప పంపించింది మాయము.
నేను. యామలత, కాంత, నీల స్తపలెతుతకోని తలమంద బెటుికోని పోతావుంట్ట స్తకలోళ్ల
రాజేసపరి, మలీలక మేమూ వొస్తతమని ఇంట్టకి పరిగెత్తతబొయియ స్తపలు దెచుికునాియరు.
ముతతర్పలలలో మావూరోల వునియటులగా నడీదిలో నాలుగ దోవలు కలసే తలమేల్లద్ద.
వూరుగూడా ఇరుకిరుకు సంద్దలుగా వుంట్లది. అంద్దకని వూరికానుకోనుండే ప్తంచరువులో
ఏస్తలు గటుికోను ఒక జోబిడేసి దానిముందర్ ఆట్లడను టెంకాయి మట్ిలతో పందిల్లసినారు.
ముందరిగా కూసోవాలని అంద్దరికీ మునాసే. అంద్దకేగదా మేము అంత బినిిగా
పరిగెతుతకోనొచిింది. మేం బొయ్యయసరికి ఆడ ఆరోునీ వాయించ్చ వాళ్లకోసం ఏసిన బెంచీలపైన ఒక
కుకూ పండుకోనుండాది. ఇద్దురు మొగోళ్లల మాతతర్ం గెట్టింగా ఇనిపంచ్చంద్దకు రండు బుర్రలు
దానికి తలకాయిలూ వుండే వాట్టని పందిలకి ఈపకూ ఆ పకూ యాల్లడగడాతవుండారు. ఆట్లడే సోట్
మాతతర్మే సకుూడుబార్తో సకిూ కిలీను సేసుండారు. మగతా సోట్ంతా గెడిి మొలచి మెతతంగా
వుండాది. ఆడాడ కొనిి తుముసటుల, సీముర్పసటుల వునాియ కూడా పెరికితే రావడంల్లద్ద.
కొడివ్వలతో కోసేత దాని మొకూలు గచుికుంట్లయిగదా! అంద్దకే అట్టల వొదిల్లసినారు.
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పందిల సుట్లి, జోబిడి సుట్లి ఐదారు మంది పిలకాయిలు పరిగెతతతా ఒకరికరు
తరుముకుంట్ల ఆట్లలడుకుంట్ల వుండారు.
మేము స్తపలి దీసోూని బోయి పందిల ముందర్ పర్స్తతవుండామా. వాళ్లల పరిగెతుతకో
నొచిినారు.
‘ఏమేు. అపుపడే వొచ్చిసినారు?’ కొంచిం పెదుంగా వుండే పిలల అడిగింది.
‘మలీల సీకట్యిపోతాదని’ యామలత సపిపంది.
‘మీ స్తపలెతుతకోని బొయియ ఆడ దూర్ంగా ఏసుకోపొండి ఈడ మేమేసుకోవాల’ సింపిరి
జుటుి మెలలకనుి బిడిి అనింది.
‘మేం ముంద్దగా వొచిింది దేనికంట్ల. ముందర్గా కూసోని ఆట్ స్కడాలనే.’ అనాియను.
‘మీ వూరోల ఆట్లడినపుపడు కూసోండి ముందర్ ఇది మావూరు, మేమే కూసుంట్లము
ముందర్.’
‘ఏవూరోలైనా ఎవురు ముందొచిి యాడ స్తపల్లసుకుంట్లరో ఆడ వాళ్లల కూసుంట్లరు’ ఈ
మాట్ రాజేసపరి అనింది.
నీల, కాంత, యామలత, మలీలక స్తపలు పర్స్తతవుండారు. నేను, రాజేసిరి వాళ్లతో
మాట్లలడాతవుండాము. మలీలక, యామలత

నేనుదెచిిన ఈతస్తప

ముందర్గా

ఏసినారు.

ముందరెయయకపోతే మళ్లల నేనేడ కొట్లలడాతనో అని బయం వాళ్లకి.
పెదుంగా వుండే బిడిి బొయి దానిి ఈడిి ప్తరేసింది.
‘ఏమేు నీకంత కొవువ. మాస్తపన్నత్తత ప్తరేస్తతవు. మేము ఎవుర్నుకుంట్లవుండావు’
గెదిుంచింది. మలీలక.
‘ఎవురైతే మాకేం మే. మావూరికాడొచిి కిండల్ జేస్తత వుండారు’ ఆబేడేి అనింది.
‘ఇదేం మీ వూరుగాద్ద. ప్తంచరువు. ఈ సరువు ఎవుర్ునుకునాియరు. ఈ బిడోిళ్ల తాతోళ్లది’
అని ననుి స్కపించింది యామలత.
‘వాళ్ల తాతోళ్లదని యాడనాి రాసిపెటుిండాదా?’ పెదుబిడిి ప్రెసి.
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‘రాసి పెట్ికపోతే ఈ సరువులో పట్టి స్తయపలి ఈళ్లతాతోళ్లకే ఎంద్దకిస్తతర్ంట్’ యామలత.
పందిలకి జోరుగా ఇనిపంచ్చ పైపులు గడాతవునిి మొగోళ్లలద్దురూ పనాపేసి మముల్లి
స్కస్తతవుండారు.
ఎవురా

అనిస్కసేత

వాలలలో

ఒకడు

మాదిగోళ్ల

సినబో.

మా

పెదుమోులంట్లల

సేదాుయనికుంట్లడు. ‘సినప్తప్త, నువావమాు. ఎంద్దకపుపడే వొచ్చిసితరి’.
‘స్కడు సినిబోనాి. ముందర్ కూసోవాలని ముందే వొసేత ఈ ళ్లల మములి త్తడాతవుండారు’.
‘ఏంది బిడాి. ఎంద్దకు మీరు వాళ్లను త్తట్టిది?’ సినిబోనిడిగినాడు.
‘మావూరోళ్లలట్ కదా! ముందర్ మేమే కూసుంట్లమని సప్తతవుండాము. కావాలంట్ట ఆపకూ
కొంచిం దూర్ంలో ఏసుకోమని.’ పెదుబిడిి సపిపంది.
‘ఏవూరి నాయయం ప్తప్త ఇది. ముతతర్ పలలలో ఎవురి బిడిినువువ’
‘సవుట్లమ మనవరాలు’
‘నువువ ప్తప్త’
‘లచుిమయయ నాయుడు మా నానేి’ మెలలకనుిపిలల సపిపంది.
‘నువువ?’ ఇంకో బిడిి అడిగినాడు.
‘రాములకూ మా యవేవ’ సపిపందా బిడిి.
‘ఈ బిడెివురో తెలుస్త మీకు?’ ననుి స్కపించి అడిగినాడు.
తెలీదనిటుల స్కసినారు వాళ్లల.
‘వరిగిపలల వొరాురెడిి పేరినాియరా ఎపుపడైనా? ఈ సరువుకి కిసీతగట్టిదాయినే. ఆయన
మనుమరాలీబిడిి. కోదండరెడిి కూతురు. మా సంగ్రల్రెడిి బార్య ఈ బిడిికి పెదుమువతాది’ సినిబోని
వాళ్లను బెదిరిస్తతవుంట్ట రాజేసపరి, నీల, కాంతా వాళ్లల మా వనీి పరేిసి వాట్టమందే
కూసోనుండారు.
వాళ్లల బితతర్పొయియ నిలబడుండారు. వునియటులండి మెలలకనుి పిలల యాడస్తత వాళ్లలంట్టకి
పరిగెత్తతంది. ఇంగిద్దురు గూడా అదే దోవ బట్లియరు. ‘మీకేం బయం ల్లద్ద. మీ జోలకింగెవురూ రారు
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నేను బొయి అనిం దినేసి పెదుమోుళ్లను పిలుికోనొస్తతను . వాళ్ల గూొడ తావు స్కసి పెటుికోండి’ అని
సపేపసి అదే పతా పూడిినాడు సినిబోని.
మేం తపప ఆ

గెవురూ ల్లరు. పరిగెతేత ఆట్ ఆడుకుంట్లవుండాము. ఆట్లళ్లల ఆరోునీ పెట్టి,

యాసం స్తమానుల ఎతుతకోనొస్తతవుండారు. మాకానందం పటుిగాల్లద్ద. వొచీి రాంగానే వాళ్లల
జోబిట్లల దూరినారు. మొగాలకు అదులం బూసుకుంట్లవుంట్ట మేమాడే నిలబడి స్కస్తతవుండాము.
ముందొక నలుగరు మాత్రమే యాస్తల్లసినారు. జనాలొకరకరూ ఇద్దురూ రాబట్లియరు. ఆరోునీ,
తబల్ల వాయించ్చ వోళ్లలచిి బెంచీ మంద కూసోని కిర్రు బర్రు అంట్ల వుంట్ట మేము జోబిట్లల నుంచి
ముంద్దకొచిి కూసునాియము.
మాతో కొట్లలడి పొయి పిలకాయిలు స్తపలు, గోన్న సంచులు దెచుికోని బెంచీల కెద్దరు
పకూంగా పరుికుంట్లవుంట్ట వాళ్ల పెదోుళ్లల గూడా వొచిినారు. మములి స్కపెట్టి ఆ పిలకాయిలు
వాళ్లతో ఏమో సప్తతవుండారు.
‘ఏం ప్తప్త, మా వూరోల ఆట్కూూడా వొరిగి బలోలళ్ల పెతతనాల్లంది. మీ స్తపలి ఇంకొంచిమట్ల
జరుపుకోండి. మా ప్తపోళ్లల స్తయింతర్ం నించీ ఈడే కాసుకోనుండారు’. అనిందొక ముసిల్లమ.
సినిబోని గూడా ల్లడా మాకొూంచిం డర్రు బటుికొనింది. అయినా వాళ్లంత అరిిగీపెట్టినా
మేమానిించి కదల్లలద్ద మెదల్లలద్ద.
‘అగ్ర గ్గండితనం జాసితగా వుందాపిలకాయిలోల. ఏమనాి పెదోుళ్లం సప్తతవుండామని
బయమూ బకీత వుండాదా? ముందర్ మొతతం వాళ్లల పరుికోని కూసోనుండారు. సినిబో గూడా మన
పిలకాయిల్లి బెదిరించినాడంట్. రానీ వాని కతేందో స్కస్తతను’ అని త్తడాతనే వుండాదాయము.
‘మోు, అర్ికుండా వుంట్లరా ల్లదా!’ ఒకాయనొచిి వాళ్లను అదిలంచినాడు. ‘స్కడ్రాబాో
జగనాిదా

మనపిలకాయిలి

ముందర్

కూసోనియకుండా

వొరిగి

పలల

పిలకాయిలొచిి

కూసోనుండారు’. ఇంగ్గకామె అనింది.
‘యాడైతే ఏముందతాత. ఆడగూడా బాగా కనిపస్తతది గదా! ఓయమాు ఏడూర్లజనం
వొచిినార్ంట్ట కాలుబాగం సరువు నిండిపోతాది. మరి వాళ్లంతా స్కడరా ఆట్’ అని వాళ్లతో అని
మాదెగిొరికొచిి ‘లెయండి ప్తప్త, మీరింకొంచిం ఆపకూకు జరిపి ఏసుకోండి’ అనాియడు.
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‘ఆడ మాకు కనిపంచద్ద. ఆ బెంచీ మంద అంద్దరూ కూసునాియర్ంట్ట మాకేమీ కనిపంచద్ద’
అనింది మలీలకా. ‘మేయ్ మనం అంతముంద్దగా వొచిింది ఎంద్దకంట్ల. ఎవురుసపిపనా ఇనదుండి.
గమున కూసోండి’ అనాియను.
ఈ లోపల్ల మాయమోుళ్లలచ్చిసినారు. ‘కమాల్ల, బాగండావా. శానాిళ్లలపోయా నినుి
స్కడక’ అని ఒకామె, కిసిముకోూళ్లల రాల్లదా కమల్ల’ అని ఒకరు, ఈబిడిి మనప్తప్త అని ఒకరు
వొచిి మాయము సేతులు బటుికోని మాట్లలడిస్తతవుండారు. ఇంతదాకా మములి త్తట్టినోళ్లల.
‘అంతా బాగండాము. అకోూళ్లల రాకుండా వుంట్లరా పొంబలోళ్లలట్. వొచ్చిస్తతనే వుంట్లరు.
ఇది మా పెదుప్తప. అదోు ఆడ ముందర్ మలలపూలు బెటుికోని కూసోనుండాదే అది రండోది వీడు
పెదు పిలగాడు మాయము మములి స్కపెట్టి సప్తతవుండాది.
‘మీ రండోప్తపుండాదే. శానా తెలవంది. దైర్ిసుతరాలు గూడా. ఎంతముంద్దగా వొచిి
ముందర్గా స్తపల్లసిపెట్టింది మీకు. ఉంట్ట ఇట్లలంట్ట పిలకాయిలుండాల. మావ్వ వుండాయి స్కడు.
ఉపుపరాత్తకి గూడా కొర్గావు. మదేునంనించి సరోలనే బడుండారు. ఏం ల్లబం’ రాములకూ అనింది
మనవరాల తలమందొక పోటుపొడస్తత.
మాయమోుళ్లలచ్చిసినాక మేము యాస్తల్లస్తతవుండే జోబిడికాడ బొయి నిలబడినాము.
అదులమేసుకోని గోసిపంచిలు గటుికోని కూసోనుండారిద్దురు. వాళ్లలో ఒగాయన ఏనుగ
తండముండే కిర్నట్ం బెటుికునాియడు ఇంగ్గకాయన మామూలు బెటుికునాియడు. ‘ఇంగాట్
మొదలవతాది పొయియ కూకోండి’ అనాియడొకాయన. మేమొచిి మాయమోుళ్లతో సుట్లి వుండే
వాళ్లగూొడా ఇనిపంచ్చట్ల ఆ ఇసయం సపిపనాము.
‘గపచిపగా వొచిి కూసోని ఆట్స్కడు. మాట్టకీ ఈడకూ ఆడకూ ల్లసి పోతావునాియవంట్ట
రేపటుించి యాడికీ పిలికొచ్చిది ల్లద్ద’ అనింది మాయము. అందర్ం బుదిుగా కూసునాియము.
ముంద్దగా ఇద్దురు మనుసులొచిి ఒక పంచిని అడింగా బటుికునాియరు. మామూలు
కిర్నట్ం బెటుికునాియిన ఆ పంచికి ఎనక నిలబడి ఇనాయక స్తమ ప్తట్ ప్తడతావునాిడు. ఆయన
పెటుికునిి కిర్నట్ం మాతతర్మే కనిపిస్తతవుండాది. కొంచ్చపు ప్తట్ ప్తడినాక పంచి బటుికునోిళ్లల
పకూకు బొయినారు. తండం కిర్నట్ం బెటుికునాియిన కుర్నిలో కూసోనుంట్ట ఈయన ప్తట్ప్తడతా
మొకూతానే వుండాడు.
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కొంచ్చపిట్టకి జనాలముంద్ద నిలబడినాడు మాయము మా పెదుమోులలను స్కసి దండం
బెట్టినాడు. బెంచీమంద ఆరోునీ వాంచ్చ వాళ్లపకూన ఇద్దురు మొగోళ్లల కూసోనుంట్ట వాళ్లగూొడా
మొకిూనాడు. ఆపైన వొచిినోళ్లంద్దరికీ మొకిూ ‘ఈపొద్దు ముతతర్పలల గ్రామంలో కాంబోజరాజు కత
నాట్కం కనుిలపండగాొ జర్గతాది. మీర్ందరూ నిద్రాదేవ్వని న్నత్తతమంద నించి దించి పకూన బెట్టి
ఆట్ను స్కసి ఆనంద పడతార్ని ఆశిస్తతను ’ అనాియడు. ఈ లోపల ఒగాయనొచిి ఆయన సేత్తలో
ద్దడులబెట్టి సవులో ఏందో సపిప పకూకుబొయియ నిలబడినారు.
‘ఈ రోజు కళ్లకారులను గౌర్వ్వంచి నలలమనాయుడు గారు సమరిపంచుకొంటుని
తలకానుక. ఆయనకు ఆయన కుటుంబానికి ఆ ప్తర్వతీదేవ్వ ఆయురారోగాొయలను, సకల
సౌబాగాయలను అందించుగాక’ అనాియడు.
ఇంగా ఎవురో ఏందో తెచిియబొయినారు. కొంచిం కతనడిినాక ఇసేత బాగంట్లదని సపిప
ఆ సదివ్వంపులు మాత్రం సదివ్వనాడు. మలీల ఇద్దురచిి పంచిగడిను అడింగా బెటుికునాియరు. ఇంగో
యాసమొచిి దాన్ననక నిలబడి ప్తట్ప్తడినాక ‘రాజుయెడలె ర్వ్వ తేజము లలర్గ’ అంట్ల పంచిని
పకూకుదోసి శానాసేపు సేత్తలో కత్తతబటుికొని ఎగిరినాక ‘యెడల్ల కాంబోజరాజు సబకు’ అంట్ల
ప్తడతావుండాడు. ఆ కాంబోజరాజు అచుి ఏమీిరామారావు మాదిరిగానే వుండాడు. కట్టిగాని
యాసంతో ఇంగోడొచిి రాజుతో పరాసికాల్లడతా దెబోలు దింట్ల అంద్దర్ని నవ్వవంచినాడు.
ఇద్దురాడయాస్తలు గూడా వొచ్చిసినారు. వాళ్లలోల ఒగామె స్కస్తతవుంట్ట ఇంగా స్కదాురా అని
వుండాది. ‘సంగల్రాయుడు ఆడేసం గడేత స్కనుి వుండే రండుకండుల స్తలవు’ అని మాయము
పకూనునిి మా సినిపెదుముతో శానా మెలలంగా సపిపంది. అయినా ముందర్ కూసోనుండాము గదా
ఇనిపంచిందేమో మాయమును స్కసి నవ్వవ మా యముకు మా పెదుమోుళ్లకు దండం బెట్టినాడు.
మాయమోుళ్ల సంతోసం సపపనలవ్వగాల్లద్ద. కొంచ్చపుండి ద్దడుల నాసేత్తకిచిి ఇచిిర్మునింది. ‘ఏం
జెప్తపలమా?’ అని అడిగినాను. ‘నువేవమీ జెపపనకూర్ల్లద్దబో వాళ్లకే తెలుి’ అనింది. మా నాయన
పేరు జెపిప పొగిడినారు వాళ్లల.
ఎంతర్కు ఆట్ స్కసినామో తెలీద్ద. ఎపుపడు నిద్రపొయినామో తెలయద్ద. ఇట్టలరు
అట్టలకరు పండుకొనేసినాము. మాయము ల్లపేదాకా ఎకూడుండామో గూడా అర్తం గాల్ల.
పులూలరోళ్ల నీల తపప అంద్దరు పిలకాయిలు ముడుకోూని నిద్రబోతావుండారు.
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‘ప్తప్త శ్ర్బందిరాజు రాచపుండుకు ముంద్దతయారు జెయను ఏమేమడగతాడో ఇని
నేరుికోండి’ అని బలవంతంగా కూసోబెట్టింది.
‘ఏమేమొసుతలు గావాలో సపుప నాయినా శ్ర్బందిరాజా’ అని మంత్రి అడిగినాడు.
కాంబోజిరాజు కుర్నిలో వాలుకోని కండుల మూసుకోనుండాడు.
అమా, ఆ రాజు నిద్రబోతావుండాడుమా. ప్తపం, మాకుమాదిరిగానే ఆయనగూొడా
నిద్రొచిినటులండాది’ అనాియను. ‘నిద్రగాద్ద ప్తప్త, ఆయనకు ఈపులో రాచపుండు ల్లసింది.
ఆనొపిపకి తటుికోల్లక పండుకోని కండులమూసుకునాియడు’ అనింది మాయము.
‘సపుప సర్బందీ ఏమేమ వొసుతవులు గావాలో సపిపనావంట్ట మా రాజకుమారులు
ఆరుమంది వీరులు, స్కరులు, ఇక్రమారుూలు. వాళ్లల క్షణాలోల అనీి సమకూరిిపెడాతరు ’ అని
అడిగినాడు మంత్రి.
శెర్బంది రాజు ప్తటెతుతకునాియడు. పకూనోళ్లలద్దురూ వంతబాడతా వునాిరు.
‘‘ఊంగని మాను ఆకు గావాల
తనకని బాయి నీళ్లలగావాల
అంత్ర మదాయన పషిగాగావాల
కనిిపడుచు కనుగడులగావాల
ఈనని పుల జునుిగావాల
ఆట్లలడే ఆకులు గావాల
పోట్లలడే పోకాలు గావాల
స్కక్షము జెపేప సునిమె గావాల

॥ తందానా ॥’

‘ఎట్లలంట్ట వసుతవులు అడిగినాడో స్కడు శ్ర్బందిరాజు ఊంగని మాను ఆకు యాడనాి
వుంట్లదా? తనకని బాయి నీళ్లలంట్లయా, ఈనని పుల ప్తలస్తతదా జునుి దొర్కడానికి ఇంగా
ఏందోదో అడిగినాడు గరుతండి ససేతనా’ తెల్లలరి ఆట్యిపోయి ఇంట్టకొచ్చిట్పుపడనింది మాయము
కౌసలయకూకు ఇట్లలంట్టవ్వ బాగా గరుతంట్లయి. ‘ఆకాశాన త్తరిగే పకిి గావాలంట్లడు. కనిిపిలల
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కనుగడలడగతాడు. అట్లలడే ఆకులంట్, పోట్లలడే పోకలంట్, స్కకిము జెపేప సునిము గావాలంట్’
మాట్లలడుకుంట్ల నడస్తతవుండాము.
‘కమల్ల, మనూరోల ఆట్ ఎపుపడిడస్తతము సపుప. ఆట్కు ఆర్రూప్తయలంట్ట ఇంట్టంట్టకి అణా
అనాి ఇయయమనాల. అనాిలు సరే! మనము ఐదారిండోలళ్లల పెడాతము. ఇంట్టకి ఒకరో ఇదురో
వొస్తతరు. ఆట్లళ్లకు మనం పెటుిండాలింది వొకాూకు. మీయకోూళ్లల బెట్టిసినారు ఎలులండికని.
‘దినమడిి దినమైతేనే బాగంట్లది. కుకూలపలలలో ఆట్లడేరోజు మనం వొకాూకుపెట్టి
తీరాలిందే’ అనింది సర్సపతకూ.
‘ఏమాట్లడమందాము మనూరోల’ అడిగింది సంపూర్ణకూ.
‘మనూరోల ఎనోి ఆట్ల్లడినారిపపట్టకి, వొచిిన ప్రతెస్తర్న ఆంట్లది కమలముకూ నలలతంగాల్
కత ఆడమందామని. ఈ స్తర్నాి ఆదాడమందాము’ అనింది కౌసలయకూ.
‘ఆమా, ఏదోకతలో ఏడుమందాడపిలకాయిలంట్లరు. వాళ్లను వాళ్లపినిము ఎపుపడూ
కొడాతత్తడాతవుంట్లది. వాళ్లనాయిన మంట్టముదెలుపోతాడు అదాడమందారిమా’ అనాియను నేను.
‘బాలనాగము కతా. అది శానాస్తరుల స్కసినాము కదా! ఇదింకా బాగంట్లది.
దీంట్లలగూడా కాశిరాజుకు ఏడుమంది కొడుకులు. వాళ్లలరోల కరువొసేత ఆకలకి తటుికోల్లక వాళ్ల
మామోళ్లలరికి పిలికొస్తతది వాళ్లము. కానీ వాళ్లతత వాళ్లకు అనింగూడా పెట్ిద్ద ’ మాయము
సప్తతవుండాది. కౌసలయకూ రాగమెతుతకునింది.
‘మూలయా అలంకారి మూదేవ్వ సండాల
తలనొపిప స్తకుబెట్టి తలకు గడి కటుికొన్న
తాగను నీలులల్లక తలలడిలలనారు బాలలు
...........................................’
‘అమా ఈయాట్ట ఇడస్తతమాు మనూరోల. ఎంత బాగండాదో’ అనాియను.
‘ఆయాట్ పేరేందో సపుపస్కస్తతము ’ మాయకూ ననుి నలుగరిలో ఏవ్విూతెలీని దానిని
సపిపంచాలని స్కస్తతవుంది. ‘నలల నలల’ అని పేరు గరుత సేకుకుంట్లవుంట్ట ముతతర్పలలలో ఆట్టడిిన
నలలమనాయుడు పేరు గరతస్తతవుంది. ‘అది పసిబిడిిం పైగా కొతతపేరు, నువువ సపుప స్కస్తతము’
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అనింది మాయము. పేరు దెలయక నలలమొగమేసిన మాయకూను స్కస్తతవుంట్ట నా స్తమర్ంగా....
ఎంత సంతోసంగా వుండాదో నాకు.
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