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-6ఉదర బలి - ద బిగినింగ్

వంటింటోల్ కుంపటి పొయియ్ మీద పేదద్ గినెన్ కోల్జప. దాని పై అంచులనించి లోపలికి ధారగా పడుతోనన్ "నెయియ్". ఇంకో కోల్జప.
గాజులు వేసుకునన్ ఒక ముసలి చెయియ్, వణుకుతోంది. సీర్క్నంతా నేతి చుకక్లు జలపాతాలలాగ జారుతునాన్యి. పకక్నే గురవయయ్ మొహం కోల్జప.

"లాభం లేదు బుచీచ్, నువువ్ ఇలా వణుకుతూ వణుకుతూ నెయియ్ వేసేత్ నీ మైసూరు పాకం వర్తం పూరత్వవ్దు. ధారగా, గబ గబా

పొయాయ్లి. రెండో చేతోత్ కలుపుతూ వుండాలి, లేకపోతే అడుగంటి పోతుంది. "
దీనంగా తల తిపిప్ చూసింది బుచిచ్.

"అది కాదనన్యాయ్, ఈ కీళళ్ నొపుప్లు భరించలేకపోతునాన్ను. పోనీ సింపుల గా యే చపాతీ వర్తమో, పచిచ్ పులుసు వర్తమో

చేసుకుందామా? పోనీ కందిపచచ్డి వర్తమనాన్ సరే. నువువ్ రోటోల్ నూరేసేత్, నేను బొచెచ్లో పోపేసి, చకక్గా చిపప్లోకి తీసేసుకోవచుచ్.?".

వినన్ గురవయయ్ తుళిళ్ పడాడ్డు. "మరదే, నీ కొడుకు, మన బెమమ్యయ్ బావుండాలంటే, నువువ్ మైసూరు పాకు వర్తమే చెయాయ్లి. ఇంతకీ ఆ

బడుదాధ్యి ఏడీ?" అనాన్డు అనుమానంగా అటూ ఇటూ చూసూత్.

ఇకక్డ హీరో ఎంటర్నుస్ షాట. అదిద్రిపోవాల. జిగిగ్ లాడి పోవాల (అంటే ఏంటో నాకూ తెలీదు). అటక మీదనించి ఆవకాయ జాడీలు

తపిప్ంచుకుంటూ, ఒకక్సారి మావయయ్ పంచె మీదకి ఎగిరి దూకాడు "బె…..మమ్……యయ్…..".

"ఇకక్డే వునాన్ మావయాయ్, మొదటి మైసూరు పాకు నోటోల్ వేసుకుని వెడదామని వెయిటింగు చేతుత్నాన్ను. నువువ్ చూసేత్ ఎపుప్డూ

తిండిగోలే అని తిడతావని అటకెకాక్ను. ఇంతకీ రెడీ అయాయ్యా?" అనాన్డు బెమమ్యయ్.

"ఏవిటార్ రెడీ అయేయ్ది నా పాడె, ఆవిడకి చెయియ్ వణుకు సంకటం. నెయియ్ తెచిచ్ వెయయ్లేకపోతోంది. నువువ్ పందికొకుక్లా అటకెకిక్

కూచునాన్వు. ఇంక మైసూర పాకం ఎలా తయారవుతుంది?" అనాన్డు గురవయయ్ చిరాగాగ్.

ఓ నిముషం ఆగి "నువేవ్ం చేసాత్వో తెలియదు, అరెజ్ంటుగా నెయియ్ తేవాలి, ఇకక్డ వెయాయ్లి" అనాన్డు.
వినన్ బెమమ్యయ్ తలూపి "ఇపుప్డే వసాత్, వుండు మావయాయ్.." అని పెరటోల్కి పరిగెతాత్డు.
రెండో నిముషంలో దడదడ లాడే బేక గౌర్ండ మూయ్జిక .................
ఫటా ఫటాగ తవవ్డం, ఢమాల ఢమాలనెతత్డం
ఖణేల ఖణేలగ్ లాగుతూ
బరా బరా చిరాకుగా
భలే పులిసత్రాకుగా....
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వీడేనంట వీడేనంట

బెతత్ంభొటల్ బెమమ్ం,

నెతిత్మీద రూపాయెటిట్నా

అముమ్డుబోని కొతెత్ం...

మూయ్జికక్యేయ్దాకా అటట్ నుయియ్ వరలు తవివ్, ఆనక నుయియ్ పెకలించి, మోసుకొచిచ్, వంటింటోల్ పర్తిషఠ్ చేసేసాడు.

"ఓరినీ జిమమ్డా, నుయియ్ కాదురా బాబూ, నెయియ్, నె…యియ్" అనాన్డు గురవయయ్ అరుసూత్.

"ఏవే బుచీచ్, మన వాడికి చెవుడు కూడా ఉందేవిటే? ఇంకా నయం పిలల్ నిదాద్వనుకునాన్ను పీనుగకి.." అనాన్డు బుచిచ్ కేసి తిరిగి.

"అది సిరి చెవుడురా అనాన్య, ఒకోక్ సారి బానే వినిపిసుత్ంది కురర్ నాగనన్కి." అనేసి, బెమమ్యయ్ కేసి తిరిగి "నానాన్, నెయియ్ నానాన్,

నెయియ్" అని అరిచినంత పని చేసింది.

"ఓస ఇంతేగా" అని బెమమ్యయ్ ఒకక్ పరుగు పెటిట్, రెండు సెకనల్లో ఒక ఆవునీ, పకిక్ంటావిణీణ్ తీసుకొచాచ్డు.
అనుమానంగా చూసూత్ అడిగాడు గురవయయ్ "ఏవిటార్, ఆవునీ అపప్లమమ్ నీ తీసుకొచాచ్వు?" .

"మావయాయ్, ఈ ఆవు పాలిసుత్ంది, అపప్లమమ్ తోడిసుత్ంది, పెరుగు తోడేసి, దానిలోంచి వెనన్ తీసి కాచితే నెయయ్వుతుంది. దాంతో

మైసూరు పాకం చేసేత్ నా సామిరంగా…ఈ హా హా.." అనాన్దు బెమమ్యయ్ విలాసంగా తలాడిసూత్.

"ఏడిసినటుట్ంది నీ దరిదర్గొటుట్ పాల్ను. ఇంతకీ ఈ ఆవు ఫామిలీ టైపేనా?" అనాన్డు అనుమానంగా.
"అంటే?" అడిగాడు అపప్టికింకా ఫామిలీ టైపు కాని పసి బెమమ్యయ్.

"ఓరి కురర్ నా కుంకా, దీనికి దూడ వుందా?" అసహనంగా అరిచాడు గురవయయ్.

"లేదండి..ఇంకా జెతే కటట్లేదండి" అని చెపిప్ంది అపప్లమమ్ సిగుగ్ పడుతూ. అరథ్వయియ్ంది బెమమ్యయ్కి. వెంటనే రోడుడ్ మీదకి

పరిగెతత్బోయాడు. పీకుచుచ్కుని ఆపి అడిగాడు గురవయయ్ "ఎకక్డికీ?" అని.

"ఎదుద్ని తీసుకొదాద్ం. మనకేవనాన్ ఐడియాలు తకుక్వా ఏవిటీ" అనాన్డు బెమమ్యయ్ తల ఒక ఏంగిల లో ఎగరేసూత్.

"ఎదెద్ందుకూ, నువువ్నాన్వుగా దునన్పోతులాగ, దరిదుర్డా, ఇలా నువువ్ పశువులకి ఫషుట్నైటూల్, శోభనాలు గటార్ చేసేత్ నీకు మిగిలేది పేడే,

మైసూరుపాకు కాదు" అనేసి "ముందెళిళ్ ఆవునీ, అపప్లమమ్నీ వాళిళ్ంటోల్ అపప్చెపిప్రా" అనేసి పంపేసాడు.

ఆ వాన వెలిసాకా అడిగాడు "బుచీచ్, మన వెధవ ఎపప్టికైనా బాగు పడతాడంటావా? కాశీకని పోయిన బావ మళీళ్ తిరిగొసాత్డంటావా?"

అనాన్డు దీనంగా గుమమ్కేసి చూసూత్.
జాలిగా.

"ఏమోరా అనన్యాయ్. మన వర్తాలు ఫలించి మన బెమమ్యయ్ బాగుపడితే నీకు గుండు గీయిసాత్నని మొకుక్కునాన్నార్." అంది బుచెచ్మమ్
" రంగి పెళిళ్ సుబిబ్ చావుకొచిచ్నటుల్ంది, సరేల్, అయినా బెమమ్యయ్ నీకు పెంపుడు కొడుకే కదే. పిలల్లు లేకపోవటం చేత నీకు వీడిమీద

మమకారం పెరిగిపోయింది.." అంటునాన్డు గురవయయ్.

ఆవునీ, అపప్లమమ్నీ అపప్గించి, ఎదుద్ దొరకక వటిట్ చేతులతో వసూత్నన్ బెమమ్యయ్ గుమమ్ంలోనే ఆగిపోయాడు. వాడు ఏ రహసయ్మైతే

వినకూడదో అదే వినేసాడు. తను "పెం….పు…డు…కొ…డు…కు…(కా???))". ఇకక్డ కట చేసాత్ం.
తరువాత సీన డీలకస్ హాల సందులో బార్కెట కోలనీలో మొదలవుతుంది. ఇకక్డ ఐటెం సాంగనన్మాట. పెరుగు గారిలాంటి బొజజ్ ఉనన్
ఒకావిడ గెంతుతూ వుంటుంది. ఆవిడకి వీరోయిన గా వేషాలు రాక ఐటెం సాంగస్ మొదలెటిట్ంది పాతికేళళ్ కిర్తం. ఇపుప్డు ఐటెం సాంగస్ కి కూడా
ఎకెస్ప్యిరీ డేట అయిపోయింది. అయినా సరే, మన లో బడెజ్ట సినిమాకి ఆవిడే గతి. కాబటిట్ కళుళ్ తెరుచుకుని, కనవాయనీన్ (మిగితావనీన్) మూసుకుని
చూడండి.

"జింబా జింబా జింబా బావా, ఏంకావాలో అడిగేసేయ, తుంబా తుంబా తుంబా బావా, తూచిచ్ చెపీప్ వచేచ్సేయ" అని పాడి, చివరోల్

"అడిగేసేయ, అడిగేసేయ, అడిగేసేయ" అని మూడు సారల్నేసరికి చిరాకుదొబిబ్ అడిగేసాడు బెమమ్యయ్
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"నేను, పె..హెం..పు..హు..డు…కొడుకునా…? మా అమమ్ ఎవరు? మా నానన్ ఎవరు? చెపుప్, నీకు ఎంత డబుబ్ కావాలనాన్ ఇసాత్ను.."

అనేసి నాలికక్రుచుకుని జేబులో చూసాడు, రెండూర్పాయల పావలా వుంది. తీసి ఇచేచ్సాడు.
అపుప్డు

ఆ

ఆయిటెం

రాణి

జాలి

పడి

బెమమ్యయ్

బొజజ్

నిమిరింది.

అంతే

వెంటనే

నతిత్

వచిచ్న

దానిలా

"ను…ను…ను…ను…వవ్…వవ్వ్..వువ్.., నువేవ్నా? వచేచ్సావా? నువువ్ వినన్ది నిజమే, నువువ్ జలపాతాలోల్ంచి కొటుట్కొచిచ్, బుచెచ్మమ్ వాళళ్కి నూతిలో

దొరికావు. మీ అసలు అమమ్ నీకోసం పనసాకులు ఏరుకుని కొటెట్ంక బుటట్లు కుటుట్కుంటోంది. వెళుళ్, కాపాడుకో, నీ రాజయ్ం నువువ్ చేజికిక్ంచుకో. వెళుళ్…."
అనేసి కుడి చెయియ్ చూపుడు వేలు ఒకవేపుగా చూపిసూత్ పడిపోయింది.

వెంటనే ఆవిడ అసిసెట్ంటొచిచ్ "నువేవ్ం టెనష్ను పడకు బెదరూ, కాసత్ డోసెకుక్వైతే మా అకాక్య ఇలాగే వాలిపోదిద్." అంటూంటే

అడుడ్తగిలి సీరియస గా అడిగాడు బెమమ్యయ్ "ఆ వేలు చూపిసుత్నన్ డైరెక్షన లో ఏముంది?" అని.

అసిసెట్ంటు కాసేపాలోచించి చెపాప్డు "పాత బసాట్ండు వుంది. అకక్డ ఇపుప్డు రోజుకి ఒకే బసుస్ వసుత్ంది." సీన కటుట్.

అపర్యతన్ంగా బెమమ్యయ్ కాళుళ్ పాత బసాట్ండు కేసి కదిలాయి. అది చూసి, బొజజ్, ఇంకా శరీరంలో మిగితా పారట్స్ కూడా కదిలాయి.
కట చేసేత్ పాత బసాట్ండు. అకక్డికి పాత బసుస్లే వసాత్యి. దాని ఎదురుగా పాత వాటర టేంకు.

దానిలో పాత నీళేళ్ వుంటాయి. అకక్డ ఒక పాత

కిళీళ్కొటుట్లో పాత కిళీళ్ కొనుకుక్ని అడిగాడు బెమమ్యయ్ "ఇకక్డకి పాత బసుస్లు ఎపుప్డు వసాత్యి?". కిళీళ్కొటుట్వాడు నవువ్తూ చెపాప్డు.

"బసుస్లు కాదు, బసుస్, ఒకక్టే. అది ఎపుప్డొసుత్ందో దానికె తెలీదు. ఎకక్డికెడుతుందో నాకు తెలీదు. ఏదో ఇలా వసుత్ంది. రాగానే

ఎకక్డినించో హఠాతుత్గా జనం వచిచ్ కుమేమ్సాత్రు. అంతలోనే రయియ్మని అలా వెళిపోతుంది. శనివారం, ఆదివారం రాదు. ఇవాళ శుకుక్రారం. నువువ్
మిసస్యితే మళీళ్ సోంవారం దాకా ఇంతే సంగతి " అనాన్డు వాడు పాత డబుబ్లు తీసుకుంటూ.

ఆలోచించాడు బెమమ్యయ్. తనెవరో తెలుసుకోవాలి. తన రాజయ్ం ఎకక్డుందో వెళిళ్ చూడాలి. గెలుచుకోవాలి. అంతే. పిచచ్ కాంఫిడెనస్ తో

అరిచాడు "కొటట్రా సోడా..". కొటుట్ వాడికి మండింది.

"ఇదిగో బెమమ్యాయ్, రా అంటే పళుళ్ రాలతాయి. సోడా కావాలంటే పావళా కాసు తియియ్." అనేసి విసుకుక్ంటూ ఓ సోడా కొటిట్చాచ్డు.

గేస ఎకుక్వైనటుట్ంది, తాగ గానే ముకుక్ బదద్లైనంత పనైంది బెమమ్యయ్ కి. అయినా సరే, తమాయించుకుని తాగేసాడు.

ఆరు గంటలు గడిచింది. రాతర్యిపోయింది. కళళ్లోల్ వతుత్లు వేసుకుని కూచునాన్డు బెమమ్యయ్. ఆయిల లేకపోవడం వలల్ అవి ఎవరూ
వెలిగించలేదు. ఇంతలో బసుస్ శబద్ం. కట చేసేత్ ఓ నాలుగు చెకార్ల చెతత్ బండి లాంటి బసుస్ వచిచ్ ఆగింది. బెమమ్యయ్ ఎకేక్లోపే ఓ మూడు వందలమంది
మీదపడి కుమేమ్సారు. ఎలాగోలా టైర కనాన్లొల్ంచి ఇంజనులోకి, ఇంజను కనన్ంలోంచి డైరవర సీటోల్కి, అకక్డి కనన్ం నించి మొదటి సీట లోకి పాకేసి
కూరుచ్నాన్డు. కండెకట్రొచిచ్,

"సార ఇవి పెళైళ్న ఆడాళళ్ సీటుల్, వెనకెక్ళళ్ండి" అనాన్డు చిరాగాగ్. సరే ఓ నాలుగు సీటొల్దిలి అకక్డ వునన్ వాణిణ్ తోసేసి కూరుచ్నాన్డు.
"సార, ఇవి పెళిళ్ చేసుకోవాలనుకునే కాలేజీ కురార్ళళ్ సీటుల్, యెనకిక్ పొండి" అనాన్డు. మరో నాలుగు సీటుల్ జంపు చేసాడు.

"సార ఇవి పెళైళ్న మగాళళ్ సీటుల్, ఆ వెనకవి పెళిళ్ కాని ఆడపిలల్ల సీటుల్, మీరెళిళ్ ఆ చివరి సీటోల్ కూరోచ్ండి" అని అరిచాడు.

చివరిసీటులో ఓ నలభైమంది కూరుచ్ని వునాన్రు. ఎవరిని తొయాయ్లో తెలియక ఒకణిణ్ అడిగాడు "గురువు గారూ, ఈ

ఎరేంజిమెంటేవిటి?" అని. ఆయన నవివ్ చెపాప్డు

"ముందు కూచునన్ కురార్ళుళ్, వాళళ్ ముందునన్ పెళైళ్న ఆడాళళ్ వయ్వహారం చూసి, చసేత్ పెళిళ్ చేసుకోరు. అలాగే మనముందు కూచునన్

అమామ్యిలు, ఆ ముందునన్ పెళైళ్న మగాళళ్ బొజజ్లు, కాల్త హెడ లు, శాలీత్లు చూసి, పెళళ్ంటే విరకిత్ పుటిట్, ఆడ బేచిలరుల్ గా వుండిపోతారు. మా "వనసప్తి"

సామార్జాయ్నికి ఇలాంటి సైనికులే కావాలి. వీళళ్ని అకక్డ దింపేసి, ఆనక ఈ పెళైళ్న బేచ లని ఇకక్డ దింపేసాత్ం. వీక డేస లో మాకు ఇదే పని. ఈ చివరి

సీటంతా రెగులర సాట్ఫు. ఇకక్డ మీ అమలాపురం లో అనెంపాల్యెమ్ంట ఎకుక్వ కదా. అందుకని ఇకక్డ మాకు ఎకుక్వ సైనికులు దొరుకుతారు. "
వినన్ బెమమ్యయ్ అడిగాడు "అసలు వీళళ్కి వనసప్తి సామార్జయ్ం గురించి ఎలా తెలుసు? వాళెళ్ందుకు బసెస్కుక్తునాన్రు?".
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ఆయన ఓ పేదద్ నవువ్ నవివ్ "మరి మేము రెగుయ్లర గా యూ టూయ్బ లో టీజరొల్దులుతాం కదా, దానిలో మరి తరనాన్, కనిషక్ లు

అదద్రగొటేట్సాత్రు, అది చూసి వీళళ్ంతా వసాత్రు. అకక్డికెళాళ్కా తెలుసుత్ంది, లైఫంటే విగర్హాలు లాగడం, అంటుల్ తోముకోవడం, అపుప్డపుప్డూ యుదాధ్లు

చెయయ్డం అని" అని ఆగి అడిగాడు

"ఇంతకీ నీకు వనసప్తి వీసా వుందా?". లేదనన్టుట్ అతని పెదాలు విరిచాడు బెమమ్యయ్.

"రేయ తతుత్ కొడకా, లేదని చెపాప్లంటే నీ పెదాలు విరుచుకోవాలి, నావి విరవ కూడదు, ముందు బసుస్ దిగు, వీసా లేని నీతో మాటాల్డి

నందుకు మా "నరబలి" గాడు నాకు నాలుగు టీ.వీ సీరియళుళ్ చూపిసాత్డు గేప లేకుండా." అంటూ బెమమ్యయ్ని తోసేసాడు.

బసుస్ సాట్రట్ అయింది. బెమమ్యయ్ మొహం మీద నాలుగు కిలోల దుముమ్ పడింది. దులుపుకుని చూసాడు. బసుస్ అకక్డే వుంది. వెంటనే

పాత వాటర టేంకు మీదకెకిక్ బసుస్ పైకి దూకాడు. ఒక ఇనపకమీమ్ విరిగి చేతిలీ కొచిచ్ంది. రెండో దానిన్ పటుట్కుని, పైన పడుకుని సీక్యింగ చేసూత్,
మూరచ్పోయాడు. బసుస్ సాట్రట్ అయిన గెంటకి కదిలింది "వనసప్తి" సామార్జయ్ం వైపు.
( విశేషం...ఐ మీన....సశేషం...
Sequel in 2018
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