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రేపటిన్ంచీ..
పది అడుగులకి రెండంగుళాలు ఎకుక్వ వెడలుప్నన్ కారు వచిచ్, ముగుగ్ గొటట్ ంతో గీసినటుట్నన్ గీసిన తెలల్ ని గీతల మధయ్ ఆగింది.
దానోల్ ంచి ఆరడుగులకి రెండంగుళాలు తకుక్వునన్, రాజశేఖరం అని పేరుపెటుట్కుందామనుకుని పొరపాటన్ ఫణి అని పేరుపెటుట్కునన్
నేను దిగాను. జేబులో గోల్డ్ ఫేల్క్ సిగరెట్ కోసం వెతికాను. ఆనక గురొత్ చిచ్ంది, నేను సిగరెట్ తాగనని, తాగినా అవి ఇకక్డ అమమ్రనీ.

రింగులు రింగులుగా పొగవదులుదామని నోరు తెరిచాను. చలి కాలం కావటం చేత నోటోల్ంచి పొగొచిచ్ంది.

“ ఈహహ దటీజ్ రజినీకాంత్” అనుకుంటూ విసురుగా కళళ్ జోడు తీసి మూడు సారుల్ గిరగిరా తిపిప్ గాలోల్కి విసిరేసాను,
అదొచిచ్ సరిగాగ్ కోటు జేబులో పడేటుట్గా. నేను కోటు వేసుకోక పోవడంతో అది నా వెనకాతల కిందపడి పచచ్డె ౖంది. రాజశేఖరం గానీ,
రజినీకాంత్ గానీ వెనకిక్ తిరగరు, కిందకి చూడరు కాబటిట్ అలాగే తడుముకుంటూ డాలర్ సోట్ర్ లోకి ఎంటరె ౖపోయాను. ఓ పకక్గా
పాల్సిట్ క్ తీగలతో, లతలతో డొకుక్లా వునన్ ఓ సమ్స్ చెటుట్ కనబడింది. ఓ లతని ఆవేశంగా ఊపి
“లతా ఎందుకు చేసావీ పని?” అనాన్ను భారంగా. అది మాటాట్డలేదు. “నేచురలీల్”, అనుకుంటూ, అకక్డినించి తల తిపిప్
పకక్కి చూసాను. నా కళళ్ని నేనే నమమ్లేకపోయాను.
ఎఫెక్ట్ కోసం టీవీ సీరియలోల్ కోడలు విలనాల్ మూడు సారుల్ తలతిపిప్ చూసాను. మెడ పటేట్ సి, తల అటే ఉండిపోయింది. ఈ
సారి శరీరానిన్ జాగర్తత్గా అటు తిపాప్ను. జనం, జనం, ఎటుచూసిన మన పీనుగులే. హడావిడిగా డాలరు బహుమతులు కొనేసి
పొటాల్లు కటిట్ ంచేసుత్నాన్రు.
“ఒసేవ్, ఇది చూడు, తాజ్ మహల్ బొమమ్. దీనిన్ పేదద్ పేకింగ్ చేసి మా తెలల్ బాసుగాడికిచేచ్సాత్ను. నాకీసారి పర్మోషన్

గేరంటీ” అంటూ ఆనందం పటట్ లేక రంకెలేసుత్నాన్డొక చీప్ దేశీ కుంక.

ఆ పకక్ ఐల్ లో ఓ తెలాల్డు ఇలాంటిదే సాట్టూయ్ ఆఫ్ లిబరీట్ ఆ డీ కొనేసి పొటల్ ం కటిట్ ంచి దానిమీద చినన్ ఇండియా జెండా
అంటిసుత్నాన్డు. వాడు ఖచిచ్తంగా ఈ కుంకకి బాసు అయియ్వుంటాడని నాకు అనుమానవేసింది. అయినా ఇలాంటి చీప్ ఫెలోస్ తో

మనకేవిటి. రేపటిన్ంచీ అయాం బాబుగారి సెట్ ౖలే వేరు. టోటలీల్ ఖూల్ మామా, హాన్. అందరూ జనవరి ఒకటి నాడు మొదలెడితే నేను
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సమ్స్ రోజే మొదలెటేట్ సాత్ను, నా నూయ్ సెట్ ౖల్. నూయ్లుక్, నూయ్ రిజలూయ్షన్స్, అంటే ఎ హీరో ఈజ్ బోరన్ అనన్మాట. (మీరేం కంగారు

పడకండి, మరి కాసేపటోల్ తగిగ్ పోతుంది ఈ వెఱిఱ్ ).

అయినా అసలీ చీపు గాళళ్ మధయ్, ఈ డాలరు సోట్రులో నేనేం చేసుత్నాన్నని కదా మీ డౌటు. వసుత్నాన్ అకక్డికే వసుత్నాన్.
ఏకుచ్త్వలీల్ ఐ బె ౖ వీకీల్ మరియు మంతీల్ పాల్నర్స్ అనన్మాట. మనకి పని తకుక్వ, పాల్నింగు ఎకుక్వ కదా. అసలు కొంచెం ఫాల్ష్ బేక్

లోకెడితే, కొనేన్ళళ్పాటు నా డిట్ కారుడ్ వాడు నాకు అందమై న డె ౖరీలు, ఎడర్సులు రాసుకునే పుసత్కాలు, బాల్ పెనూన్ పంపించేవాడు,
నా పేరు కూడా బంగారం రంగులో అచేచ్యించి. ఆ బాల్ పెనున్ టేబుల్ మీద ఓ సారి నొకిక్ వదిలితే ఎం…త…పె ౖకి ఎగురుతుందో. ఆ
బుజిజ్ ముండ తో ఆఫీసులో బోలుడ్ బెట్ లు కూడా గెలిచాను. ఏదో మన పేరు పర్తిషట్లు డిట్ వాడికీ తెలిసుంటాయి కామోసు అందుకే
ఉడతా భకి త్గా ఇవనీన్ పంపిసుత్నాన్డనుకునాన్నే తపప్, అనేన్ళళ్లోనూ ఏనాడూ అనిపించలేదు, వాడు ఓ వంద డాలరుల్ వడుకుతునాన్డని.
ఓ నాడు మా శాలీత్ డిట్ కారుడ్ బిలుల్ చూసి ఘొలుల్మంది. అపుప్డు నాకు బుదిధ్ వికసించి, ఆ ఏడాది నించీ, డె ౖరీలు, పాల్నరూ
ల్ మరి..
డాలర్ సోట్రులోనే..ఇహిహి…అదనన్మాట.
సరెల్ండి, ఇంతకీ డయిరీలు, పుసత్కాలు ఉనన్ సందులోకి దూరుతుంటే కనబడాడ్యి చినిన్ చినిన్ పాల్సిట్ కుక్ బొచెచ్లు. ఐసీ ం
వేసుకుందుకు బావుంటాయనిపించింది. వెంఠనే మెరుపులాంటి ఊహ తటిట్ ంది. తం సారి సమ్స్ కి భాసక్ర్ గాడు అందరికీ గిఫుట్లు
కొనాన్డు కదా, ఈ సారి మనం భాసక్ర్ గాడికే కాకుండా, శివ, పర్సనన్, సతీష్ కి కూడా కొనేసేదాద్ం, కాదు కాదు వాళళ్ వె ౖఫులకి కూడా

కొనేదాద్ం. పోతే పోయాయి, ఎనిమిది డాలరుల్. అవి వాళళ్కి జెంట్ చేసి, ఎపుప్డనాన్ వాళిళ్ంటికి డినన్ర్ కెళిళ్నపుప్డు, వచేచ్సే ముందు,
సెట్ ౖల్ గా “ఐసీ ం తిందామా” అనేసి, వాళుళ్ మనం గిఫిట్చిచ్న కపుప్లోల్ ఐసీ ం పెటిట్ , “అనన్యాయ్, ఇది మీరిచిచ్న కపేప్” అని ఆరాధనా
భావంతో చూసి” ఓహ్..వాటెనె ౖడియా.. అనుకుంటూండగానే “అనన్యాయ్ బావునాన్రా” అని వినిపించడంతో పకక్కి చూసాను. పకక్నే

ఒకానొక చెలిల్. నాకు డౌటొచిచ్ ఆవిడ కారుట్లో చూసాను, ఐసీ ము కపుప్లేవనాన్ వునాన్యేమోనని. పూరిత్గా చూసేలోపే ఆవిడ

“వసాత్ననన్యాయ్, రేపు సమ్స్ కి వీలె ౖతే కలుదాద్ం” అనేసి గబ గబా వెళిళ్పోయింది. నా గుండె జారి గలల్ ంతె ౖంది. చేసేది లేక ఎపప్టిలాగే

మూడు పాల్నింగ్ పుసత్కాలు కొని, కొటుట్ వాడికి సొమిమ్చిచ్, అకక్ణిణ్ ంచి బె ౖటపడాడ్ను.
ఆహలు మనకి చినన్పప్టినించీ ఏరోజు అలల్ రి ఆరోజే, ఏరోజు దెబబ్లు ఆరోజే. ఇంత అలల్ రికి ఇనిన్ దెబబ్లు అని ఓ లెఖఖ్

ఏడిసేది. ఆ అలల్ రి చేసేసి, ఆ దెబబ్లు తినేసి, మరాన్టికి మళీళ్ తయరె ౖపోయేవాణిణ్ దరాజ్గా. యీ పాల్నింగులూ, డాంకీ ఎగుగ్లూ మనకి
తెలీదు. రేపనన్ రోజు ఏ అలల్ రి చేసాత్మో ఇవాళే ఎలా చెపప్గలం? మేషాట్రు బెతత్వెటిట్ అలిసిపోయే దాకా (ఆయన) రేవెటిట్ , చివరికి
దీనంగా పీల గొంతుతో అడిగే వారు “ రేపణిణ్ ంచీ హోమ్ వరుక్ పూరిత్గా చేసాత్వా?” అని. నేను ఓ మాటు దీరఘ్ంగా ఆలోచించి ఓ

నిరణ్యానికొచిచ్, “చెపప్లేనండి” అనే వాణిణ్ నిజాయితీగా. ఆయన నాకు సాషాట్ంగపడి, ఆ మరాన్టినించీ ఓ వారం సెలవు మీద
వెళేళ్వారు. అయితే అనిన్ రోజులూ ఒకక్లాగే ఉండేడవవు కదా. ఎనిమిదో కాల్సులో ఓ రోజు సాయంతర్ం అంతా తారుమారె ౖపోయింది.
ఓ సాయంకాలం మా డాబా మీద ఎకిక్, గాలిపటం ఎగరేసుకుంటునాన్ను. అది ఎగిరెళిళ్ ఓ కరెంటు తీగకి తగులుకుంది. దాని తోక వెళిళ్

øöeTT~

www.koumudi.net

»qe] 2014

3

=o¥h=i½¡-2

రెండో తీగకి చుటుట్కుంది. సాధారణంగా మా కోలనీలో నాకు తెలిసి ఒక వె ౖరులోనే కరెంటిసాత్డు, మిగిలినవి బటట్ లారేసుకోడానికీ,
పిలల్ లు, పిటట్ లు ఊగడానికీ ఒదిలేసాత్డు, అందుకే ఛసిత్నిరో అనన్టుట్ వెలుగుతూ ఉంటాయి లె ౖటుల్. ఆరోజు మన పూరవ్ జనమ్ల కరమ్
ఫలానిన్ అనుసరించి రెండు వె ౖరల్లోనూ కరెంటిచిచ్నటుట్నాన్డు. మనకేం తెలుసు, దారం కాసత్ గెటిట్ గా లాగేహరికి ఎపుప్డో విడిపోయిన
వె ౖరుల్ మళీళ్ కెమా
ల్ౖ కుస్లో కలుసుకునాన్యి, ఎకక్డో

నాస్ఫ్రమ్ర్ దగగ్ర ఓ చినన్ సె ౖజు విసోఫ్టనం జరగడం, కాలనీ అంతా కరెంటు

పోవడం వెంఠ వెంఠనే జరిగిపోయాయి. నేరం నాది కాదు గాలిపటానిది అనుకుంటూ, మెలిల్గా నా దారం వునన్ చరఖా పకిక్ంటి డాబా
మీదకి విసిరేసాను, ఎవిడెనుస్ చెరిపేదాద్వని. దానిన్ వాటర్ టాంకు వెనకాల కూచుని వెనకింటోల్ వునన్ నా గరల్ ండుకి ఈల సందేశం
పంపిసుత్నన్ సునీల్ గాడు కేచ్ చేసి, పె ౖకి లేచొచిచ్,

“చూసేసా, మీ నానన్కి చెపేప్సాత్..” అంటూ మొదలెటాట్డు.
ఇంక లాభంలేదని చరచ్లకి పిలిచి, వాడి డిమాండేల్విటో చెపప్మనాన్ను.

“నీ గోళీల సంచీలోంచి పది పెదద్ గోళీలు, నీ సప్ంజి కారుక్ కెట్ బాలు వెంఠనే ఇచేచ్యాలి.” కరక్శంగా చెపాప్డు.

చేసేది లేక సరే అనాన్ను. “అంతేకాదు చాలా ఇంపారెట్ ంటుది విను, వెనకింటోల్ వునన్ శేవ్తా బసు ని మరిచ్పోవాలి. అది నాది”

రంగా కూసాడు.
ఇంక నేను తటుట్కోలేకపోయాను. నేను, శేవ్త బాసు ఆ డీ మా పెళిళ్ కారుడ్ల మీద ఒక పకక్ కలకతాత్ కాళికాదేవి బొమామ్,
ఇంకో పకక్ అయినవిలిల్ వినాయకుడి బొమామ్ వేయించాలని డిసె ౖడయి, పెళిళ్ హై దరాబాదులోనా, లేక కలకతాత్లోనా అని ఫెనలె
ౖ ౖజ్

చేసుకుంటునాన్ం. అందుచేత సునిన్తంగా తిరసక్రించాను. వాడు వెంఠనే వాకౌట్ చేసి, నేను మేడ దిగే లోపు, మాయింటోల్ దూరేసి,
“శేవ్త” పతర్ం సమరిప్ంచి పారిపోయాడు.
నేను ఇంటోల్కొచిచ్, ఏం జరుగుతుంతో తెలుసుకునేలోపు ననున్ మా వంటిలుల్, కం టారచ్ర్ రూం, కం గేస్ చాంబరోల్
బియయ్పీప్పాకి కటేట్ సారు. ఎఫెక్ట్ కోసం ఎదురుగా ఓ కొవొవ్తిత్ వెలిగించారు. ఆ కొవొవ్తిత్ వెలుగులో వాయిస్ ఓవర్ వినిపిసోత్ంది..

”వెధవ, వెధవనన్ర వెధవ, గాలి పటాలు కావాలిరా నీకు. చదువు లేదు, సంధయ్ లేదు” అంటూ ననున్,

“అందుకే చెపాప్ను నీకు, చారూ అనన్ం మాగాయి ముకాక్ పెటిట్ పెంచితే కుకిక్న పేనులా పడి ఉందుడు, బాగా రుచులు

మపాప్వు..” అని అమమ్నీ కంబె ౖండుగా కబాడీ ఆడి, చివరిలో ఎం ఇచిచ్,

“ఇవాళ నించీ ఒక టె ౖంటేబుల్ పర్కారం నడుచుకోకపోతే చీరేసాత్ను. తాట తీసేసాత్ను. అంటల్ వెధవ. దినచరయ్ రాయకపో నీ

అంతు చూసాత్ను. ఇలా అలల్ రి చేసేత్…అడుకుక్తినాలి, సంక నాకాలి…” అంటూ ఓ పెనున్ పేపరు తెచిచ్

“రాయి…రేపణిణ్ ంచీ ఏం చెయాయ్లి, ఏంచెయాయ్లి”. అనాన్రు కిషట్ంరాజులా కళుళ్ పెదద్ వి చేసి, పిడికిలి బిగిసూత్.

నేను టూ.కీ.గా “రేపణిణ్ ంచీ అడుకుక్తినాలి, సంక నాకాలి…” అని రాసాను, ముందు చెపిప్ందంతా గురుత్లేక.
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కీట్సు చేసుకుని వెళిపోయారు.

ఆ తరవాత అమమ్ వచిచ్ “మాతృభాష” లో ఇదే విషయానిన్ చెపిప్ంది.
ఆనక అనొన్చిచ్ నాకు పాల్నింగు లో అకష్రాభాయ్సం చేసి, టె ౖంటెబులు వేసి వెళిపోయాడు. మొదట రెం జులు నానన్ గారు
సంతకం చేసారు, తరవాత అమమ్. వారం తిరిగే సరికి అనేన్ చెక్ చేసి సంతకం చేసేవాడు. తరవాత నాకు వాడి సంతకం బాగా చెయియ్
తిరిగాకా, సవ్యం కృషినే నముమ్కునేవాణిణ్ . ఫాలో అయినా అవకపోయినా పాల్నింగు చేసే అలవాటు ఇపప్టికీ వదలేల్ దు.
కట్ చేసేత్, ఇంటికొచిచ్ మా ముఠా సభుయ్లంతా పకెక్కాక్కా, పిలిల్లా నా ఆఫీసు రూములోకొచిచ్, ఆవేశంగా డె ౖలీ పాల్నరు తీసాను.
రేపటిన్ంచీ…ఠటఠ్ డాయ్…( వీడు ఐదడుగుల పెసరటుట్, బెలల్ ం వేసిన బొబబ్టుట్,.. రేపటిన్ంచీ మీ పనిపటుట్, మీమీదొటుట్ మీమీదొటుట్..

అంటూ టె ౖటిల్ సాంగు వసుత్ందనన్మాట,)..పొదుద్నేన్ ఐదు, ఛీ కాదు, నాలుగునన్రకి లేచి భారయ్ నమసాక్రాలు, ఐ మీన్ సూరయ్
నమసాక్రాలు చెయాయ్లి. అపుప్డు,

ణాయామం చేసి,టబ్ లో కూరుచ్ని సంగీత సాధన చెయాయ్లి “సా..రి..గ రీ..గ..ప దా…పా…”

అంటూ. మధయ్లో పలల్ వి వచిచ్, తపుప్ పాడుతూంటే “హూ…పలల్ వీ” అని దానిన్ కరెక్ట్ చెయాయ్లి. అదయాయ్కా సాన్నం, సంధాయ్వందనం,
వేద పఠనం, పూజ, పునసాక్రం(అంటే ఏంటి?), తరువాత ఓట్ మీల్ తినుట, ఆనక ఐదు ఛీ కాదు, ఎనిమిది, ఛీ ఛీ కాదు పది మై ళుళ్

పరిగెతిత్ వచిచ్ మళీళ్ సాన్నం చేసి ఆఫీసుకెళాళ్లి. అందరినీ చిరునవువ్తో గెలిచి, పర్మోషనల్ మీద పర్మోషనుల్ కొటేట్ సి, సాయంతర్ం జిముమ్

కెళిళ్, మై నే పాయ్ర్ కియాలో కుఱాఱ్డిలా ఎడం చేతోత్ యాభె,ౖ కుడి చేతోత్ యాభె ౖ బసీక్లు తీసేసి, రా ఇంటికొచిచ్ వెజిటబుల్ జూయ్సు తాగి,
నాలుగు మై ళుళ్ నడిచి వచిచ్ పడుకోవాలి. ఇలాగే వచేచ్ సంవతస్రమంతా చెయాయ్లి” అని రాసేసి, ఆ పుసత్కానిన్ పాత డె ౖరీల పకక్న

పెటేట్ సి తృపిత్గా పడుకునాన్ను.
మరాన్డు లేచేసరికి పదకొండె ౖంది. మిగిలిన శాలీత్లు ఇంకా లేవలేదు. పిలల్ ని లేపుదావని దాని రూములోకి వెళాళ్ను. అదింకా
మూడో ఝాము నిదద్ రోల్ ఉంది. దాని తలగడ పకక్న ఓ కాయితం ఉంది. తీసి చూసాను.

“రేపటిన్ంచీ సిక్స్ కి లేవాలి. వన్ అవర్ రీడింగ్, టెవ్ంటీ మినిట్స్ వాకింగ్, టూ అవర్స్ లెఖఖ్లు,” ఇలా కాగితానికి అటూ ఇటూ

నింపేసింది.

“బాబు పోలిక అని అంతా అటూంటే ఏమో అనుకునాన్ను గానీ, నిజమే, అకష్రాలా అయాం బాబునే పోలింది” అని లేని
మీసం దువువ్కుంటూ, నవువ్ కుంటూ, నా గదిలోకి నడిచాను.

(వచేచ్ సంచిక దాకా ట్ తీ క్ండి!)
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