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     ఇన్ లా  ఇన్ లా  --  అ ట్ లాఅ ట్ లా   
 
 
అదనన్మాట. అలా మనం రెణెణ్లుల్ గేపిచిచ్ వొగేగ్ టైటిల మరి టూమచిచ్గా లేదూ? ఐ నో. ఆఫ కోరుస్, ఆఫ కోరుస్. ఇంతకీ 

దీనిన్ తెలుగులో చెపుప్కోవాలంటే "అతత్మామలూ - అడవి దొంగలూ" అనినీన్, అదే కనన్డంలో చెపుప్కోవాలంటే మరి..."అతైత్, మావై - అరణయ్ 
కళైళ్"అనినీన్..అబేబ్..ఎందుకులెండి, మనకి ఆటేట్ టచిచ్ లేదు, ఆనక పర్ణీతని కనుకొక్చిచ్ చెబుతాను, అందాకా ఎడెజ్సట్ అయిపోండి. కాబటిట్, 
చెపొప్చేచ్దేవంటే పెళైళ్న పెతీ మగాడిదకీ అతత్మావలుంటారు. అలాల్గే ఆడ లేడీస కీ వుంటారు. ఆడవాళళ్ పేరెంటస్ ని ఇన లాస అనీ, మగ 
పీనుగుల పేరెంటస్ ని అవుట లాస అనీ ముదుద్గా పిలుకుంటారని ఈ మజెజ్నే  వేగుల దావ్రా తెలిసింది. ఈ విషయం మీతో ఎపుప్డెపుప్డు, 
ఎపుప్డెపుప్డు చెబుదామా అని నేను గోళుళ్ కొరికేసుకుంటుంటే గోపిగాడొచిచ్ వాడి గురించి రాయమని ఒహటే గోల. సరే ఏడవమనాన్ను. 
ఏడేచ్సాడు, నేను రాసేశాను.  

ఒక సెలవు రోజు ఉదయం కాఫీ తాగి, "ఇవాళ నాలిక గీసుకోకుండా కాఫీ తాగేసాను, ఇది బెడ కాఫీ కాదు, సోఫా కాఫీ" 
అని ఫేసు బుకుక్లో నాలిక ఫొటో పెటేట్సి, ఎనిన్ లైకులొచాచ్యో చూసుకుంటునాన్డు గోపి.  

ఇంతలో వెనకాలనించి పదేళళ్ పెదద్ కొడుకొచిచ్ మొదలెటాట్డు "నానాన్, ఇది చెపుప్. అడవిలో పుటిట్ంది, అడవిలో పెరిగింది, 
మాయింటికొచిచ్ంది, తైతకక్ లాడింది, ఏమిటిది?" అనాన్డు పొడుపుకథ పొడుసూత్.  

"అదా, అదీ, అదీ, ఇంకెవరూ, మీ అమమ్ రా" అనాన్డు వాణిణ్ దగిగ్రకి తీసుకుంటూ.  
"ఏవిటీ" అని అరుపు వినిపించింది సోఫా వెనకాతలనించి.  
"ఓ, నువివ్కక్డే వునాన్వా, ఇహిహ్హిహ్హిహ్, అదీ,  అంటే, నాకు తెలీదు, మీ అమమ్ని అడుగు అంటునాన్ననన్మాట" అనాన్డు 

బికుక్ బికుక్ మంటూ.  
"వాడమమ్ కాదు, వాడి నాయనమమ్ అయుయ్ంటుంది, ఏది మళీళ్ చెపప్ండి" అని చీపురు కటట్ తీసుకుని దగగ్రకొచిచ్ంది.  
దానిన్ చూసి "ఆ గురొత్చేచ్సింది. అంటే కొండ చీపురుకటట్ అనన్ మాట" అనాన్డు కొడుకుని డాలు లా అడడ్ం పెటుట్కుంటూ.  
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గుంటడు ఈ కోలాహలం చూసి రెటిట్ంచిన ఉతాస్హంతో రెచిచ్పోయాడు "అమామ్, మరేం, ఇది చెపుప్. తోకలేని పిటట్ తొంభై 

ఆమడలు తిరిగింది".  
"ఓస ఇదా, ఇది మీ శైలజ అతత్ రా. ఒకక్ క్షణం కాలు నిలవదు దానికి, మీ బాబు పోలికే చెలెల్లికీని..." అనేసి 

వంటింటోల్కెళిపోయింది.  
చేసేది లేక చెవలాయిలా చూసూత్ నిటూట్రాచ్డు గోపి. కాసేపటికి ఫేస బుక లో కరెంటు పోయింది, అంటే ఫోనులో చారిజ్ 

అయిపోయిందని అరథ్ం. 
 అపుప్డు చేతిలో వునన్ దోశె పళెళ్ం పకక్నెటిట్, తీరిగాగ్ కోపం తెచుచ్కుని "అయిందానికి కానిదానికీ మావాళళ్ని అంటే, జాటర 

ఢమాల, అసలు వాళుళ్ ఇన లాస అనన్ రెసెప్టేట్ లేదు నీకు" అనాన్డు బుంగమూతెటిట్.  
"వాళుళ్ కాదు,మీరే అసలు పెదద్ లాసు, వంకలేనమమ్ డొంకటుట్కేడిచ్నటుట్ంది. ఆ దోశె తో ఆపుతారా? ఆరోది కావాలా?" 

అంది ఆవిడ అటల్కాడ చూపిసూత్.  
"చాలు, ఇవాళిన్ంచీ ఐదే తింటాను. ఇది నా కఠోర నిరణ్యం హై, హే పంచ భూతమ సే, హే దెయయ్మ సే , హే పిలల్ రాక్షసేస్, 

అపి తు పంచాన దోశాన ఖాదాయ్మి, అహం" అనాన్డు గంభీరంగా. ఈ సంసక్ృత పర్జఞ్ చూళేళ్క, అసంసక్ృత పర్తిజఞ్ వినలేక పిలల్లు జడుసుకుని 
పైకి పారిపోయారు.   

పెళాళ్ం, పళెళ్ంలో దోశెల దొంతరేసుకుని తింటూ వచిచ్ పకక్న కూచుంటూ అంది "ఇలాల్ంటి పెతిజఞ్లు చాలానే చూసాం 
గానీ, లంచికి ఏం వండాలో చెబితే, చెయియ్ కడుకుక్నాన్కా ఆపనిలో పడతా" అంది నవువ్తూ.  

"అఖఖ్రేల్దు, అసలు ఇవాళ ఏవీ వండఖఖ్రేల్దు, కాదు కాదు ఇవాళిణ్ంచీ నాకు ఏమీ వండఖఖ్రేల్దు, ఇదే ఫైనలు" అనాన్డు గోపి 
కోపంగా.  

"మరేంతింటారు, మీకు బంగాళదుంప బండ పచచ్డి తపప్ ఇంకేవీ రాదుకదా" అంది అనుమానంగా.  
"రాకపోతే పోయింది, అదిగో ఆ చెటుట్ ఆకులతో సలాడ చేసుకు తింటా" అనాన్డు కిటికీలోంచి బైట కనపడడ్ చెటుట్ని 

చూపిసూత్.  
"తినండి, అది యే దికుక్మాలిన పైన చెటోట్ మరి. నోటోల్ పెటుట్కోగానే పిచెచ్కక్డం ఖాయం" అంది నవువ్తూనే.  
"దురామ్రగ్పుదానా, నేనింత బుసలు కొడుతూంటే, పుసుకూ పుసుకూ నవువ్తావా, అసలు నేను ఆనాడే మా కాలేజీలో తెలల్ 

పంజాబీ పిలల్ని చేసుకునుండవలసింది, మా అమమ్కూడా ఓకే అంది తెలుసా?" అనాన్డు బుంగమూతెటిట్.  
"చేసుకోవలసింది, అందరికీ దూల తిరేది, పాచి పరోటాలు పీకోక్లేక. నాలుగు రకాలూ చేసి పెడుతూంటే మన వాలేయ్షను 

తెలీటేల్దు ఎవడికీని" అంది వెటకారంగా.  
"అది చెయయ్కపోతే పోయె, హాయిగా నెతిత్కి రుమాలు కటేట్సుకుని వాళళ్ గుడికెళిపోతే వాళేళ్పెటేట్సాత్రు లంగరో, లాంచీయో 

ఏదో అంటారు దానిన్".  
"అవును, ఎంతసేపు ఊరిమీద పడితిందావనే తపప్ కషట్పడి సంపాదిదాద్వనన్ సోయ వుంటేకదా, మా ఇంటోల్ ఎవరికీ లేవమామ్ 

ఈ బుదుధ్లు" అంది "మా ఇంటోల్" అనే మాట వతిత్ పలుకుతూ.  
"అదిద్గో మళీళ్" అంటూ ఇంతెతుత్న లేచి, పోయి అవతల సోఫాలో కూలబడాడ్డు గోపి.  
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ఫోను మోగింది. ఓ చెయియ్ ఫోనెతిత్ చెవికి ఆనించుకుంది.  
అటు మొదలైంది " హలోనే, ఎలా వునాన్వే. అనన్టుట్ మీ అవుట లాస ఒసుత్నాన్రట్కదే. డీప కండోలెనెస్సేస్. అయినా అదేంటే, 

పెతీ ఐదేళళ్కీ వచేచ్తాత్రు మరీ ఇది గాను. చిరాకనుకో. వాళళ్కి మనం చేసినవేవీ నచచ్వు. పోనీ బైటికి తీసికెళిళ్ పెటిట్దావనాన్, వాళేళ్వనాన్ మన 
అమామ్ నానాన్ నా? ఇంటోల్ మొగుళళ్కే తిండి దండగనుకుంటే, ఇంకా అతాత్, మావలకెకక్డపెడతావే? అనవసరపు ఖరుచ్ కదే. అయినా మా 
అవుటాల్స కి కితం సారిచిచ్న షాక టీర్టెమ్ంట కి వారం రోజులోల్ పారిపోయారు తెలుసా? నువేవ్మో మాటలతోనే సరిపెడతావు. మళీళ్ అనీన్ 
చేసిపెడతావు. అందుకే ఐదేళుళ్ తిరకక్ండా వాళుళ్ తయారు. మా పీనుగులు చూడు, కితం ఏడాది వచాచ్రు, మళీళ్ మరో ఇరవైయేళళ్కి, మా 
పిలల్ పెళిళ్కొసాత్రు. అదీ అపప్టికింకా వాళుళ్ పుటుకుక్మనకుండా వుంటే. అదేంటే నేనింత వాగుతుంటే, కుయీయ్ కయీయ్ మనవు?" అంది 
అనుమానంగా.  

"వుండండి మా ఆవిణిణ్ పిలుసాత్ను" అనాన్డు గుడల్లో నిరుకుకుక్కుంటూ గోపి. అవతల ధబుబ్మనన్ శబద్ం.  
ఆనక "అంటే, నువువ్.., ఐ మీన.. మీరా గోపి గారు, నేను తనేమో..అని, అది, ఇహి..హి, అది ఎలాగంటే, ఏ పల్స బీ హోల 

సేక్వ్ర నీళళ్లోల్ కలిపితే అరిక్మెడీస కదా, టివ్ంకిల టివ్ంకిల ఎస పాపా కదా అందుకే.." అంటూ పిచిచ్ పిచిచ్గా మాటాల్డేసోత్ంది.  
"మీరు కాసత్ ఆగితే, మా ఆవిణిణ్ పిలుసాత్ను" అని ఫోనులోనే "పిర్యా" అని అరిచాడు గోపి.  
ఓ నిమిషం గేపిచిచ్ "హలో" అంది అటుగొంతు.  
"హలో" అంది ఇటోగొంతు.  
"హమమ్యయ్, వచాచ్వా, నీ ఫోనులనీన్ ఎతుత్తాడేవిటే మీ శాలీత్. పోనీ ఎతాత్డే అనుకో, ఎతిత్ అలా బెలల్ంకొటిట్న రాయిలా ఏవీ 

మాటాట్డేడ్వే, ముదద్ కుడువులాగ, ఎంత పెళైళ్న మొగాడైతే మాతర్ం, ఆరెన్లల్కోసారనాన్ మాటాట్డాలిగా, మా శాలీత్ని చూడు రోజూ పొదుద్నేన్ గుడ 
మారిన్ంగు, రాతిర్ గుడ నైటు చెబుతాడు తెలుసా?.." అంది గబగబా.  

"మా ఆవిడ ఇంకా మెటుల్ దిగుతోందండి, ఏడవడం వలల్ నా గొంతు మోడుయ్లేషను మారి మీకు ఆవిడగొంతులా 
వినిపించింది" అనాన్డు గోపి ఏ భావమూ పర్కటించకుండా.  

"ఓ హొహ్ హోహ్, అదీ, ఆకాశంలో సముదర్ం కదా, కమలం పువువ్లో కారపూప్సనన్మాట..." అంటూ మళీళ్ పిచిచ్ పిచిచ్గా 
మొదలెటిట్ంది. ఇంక వినే ఓపిక లేక పకక్కు పడిపోయాడు గోపి.  

పెళళ్ం వచిచ్ ఫోనందుకుని "ఒసేయ, గచచ్ పకీష్, ముయియ్, నేను నీకు చేసాత్లే, పెటేట్య." అనేసి ఆపు చేసేసింది. సప్ృహతపిప్న 
గోపిని ఓమాటు కదిపి చూసింది. లాభం లేదు. కుదిపి చూసింది, ఫలితం లేదు. 

తరవాత ఇంటరెన్ట లో వెతికింది "అరగంట ముందు ఐదు దోశెలు తిని సప్ృహ తపిప్తే ఎంత సేపటోల్ తెలివి వసుత్ంది?" 
అని.  

"మీరు మొహం మీద నీళుళ్ జలిల్తే అరగంటలోను, జలల్కపోతే నాలుగెగ్ంటలలోను" అని చెపిప్ంది ఇంటరెన్టుట్.  
కాసేపు ఆలోచించి, వంటయాయ్కా లేసాత్డులే అని నీళుళ్ కొటట్కుండానే ఫోనుచుచ్కుని, పైకెళిళ్ంది పిర్య. పైకెళిళ్ తన ఫెర్ండు కి 

ఫోను చేసి "హమమ్యయ్, ఇపుప్డు చెపుప్" అంది ఉతాస్హంగా.  
"మీ అమమ్ కనయ్గా వునన్పప్టి పేరేవిటి" అడిగింది అవతలి గొంతు.  
"ఏమయిందే నీకు" ? అంది పిర్య.  
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"నువువ్ చినన్పుప్డు వామన గుంటలోల్ గెలిచినపుప్డు నీ సోక్రెంత?" మళీళ్ అడిగింది అవతలి గొంతు.  
"ఒసేయ..." అరిచింది పిర్య.  
"నువువ్ మొటట్మొదటి సారి అటల్తదిద్ వుయాయ్ల ఊగిన చింతచెటుట్కి ఎనిన్కాయలునాన్యి?" అవతలి గొంతు.  
"ఛంపుతా పీనుగా, మాటాట్డతావా, ఫోను పెటేట్సేదా?" మళీళ్ అరిచింది పిర్య చివరి మాటగా.  
"హమమ్యయ్, అగవే బాబు, ఇందాకణిణ్ంచీ రెండు సారుల్ మీ ఆయనకి దొరికిపోయాను, అందుకే ఈసారి కంఫరమ్ 

చేసుకుందావని మొదలెటాట్ననన్మాట. ఇంతకీ మీ ఆయన వింటునాన్డా?" అంది అనుమానంగా.  
"లేదే బాబు, మూరఛ్పోయాడు. మరో నాలుగెగ్ంటలదాకా భయంలేదు, చెపుప్ చెపుప్.." అంది పిర్య. 
"ఏమీ లేదే, ఈసారనాన్ నీకు నాలుగు చిటాక్లు చెబుదావని చేసాననన్మాట." 
"చెపేప్ బాబు, లేకపోతే, పర్తీ ఐదేళళ్కి చచిచ్పోతునాన్ననుకో.." అంది పిర్య నీరసంగా. 
"అయితే విను. అవుట లాస వచిచ్న మొదటి రోజు వాళళ్కి ఏంకావాలో అనీన్ చేసిపెటుట్. ఇంటోల్ ఓ పాత చీర కటుట్కో, 

మొహానికి ఓ బొటెట్టుట్కో. తల ఓమాటు ఎగా దిగా దువేవ్సుకో. మరాన్డు పొదుద్నేన్ లేచి సాన్నం చేసి దేవుడికో అగరతెత్లిగించి  
"దేవుడా, వీళుళ్ తవ్రగా వెళిపోయేటుట్ చూడు" అని గెటిట్గా దణణ్ం పెటుట్కో. వీలైతే, వీళుళ్ తవ్రగా వెళిళ్పోతే ఓ అరిట్పండు 

నైవేదయ్ం పెడతానని మొకుక్. పిలల్ల చేత కూడా మొకిక్ంచు. వాళుళ్ ఏవేవి తింటారో, ఏవి తినరో అనీన్ వివరంగా కనుకుక్ని, వాళుళ్ తిననివనీన్ 
కొని తెచిచ్ ఫిర్జుజ్లో నింపు. సాయంకాలాలు ఇంటిలిల్పాదికీ సలాడేల్ పెటుట్. ఇలా నాలుగు రోజులు చెయియ్. గుణం కనిపించకపోతే అయిదో రోజు 
ఉదయం కాఫీలో ఉపేప్సి ఇవువ్. నూనె, నెయియ్ తగలకండా, నీళళ్తో ఉపామ్ చెయియ్. నంచుకోవడానికి జీలకఱఱ్  ఖారం వెయియ్.  

మగ అవుట లా చేత మూడు పూటలా వాకింగు చేయించు. చేసేత్నే గానీ మంచినీళీళ్వవ్కు. ఆడ అవుట లా ని తీసుకెళిళ్ గుళోళ్ 
వదిలేసి, చీకటి పడాడ్కా తీసుకురా. ఇలా రెండోర్జులు చేసేత్, వారం తిరిగేసరికి వాళేళ్ సొంత ఖరుచ్లమీద టికెక్టుట్ కోయించుకుని దుబాయి 
దాకా వెళిళ్, అకక్డిన్ంచి ఆదరాబాదరాగా నడిచెళిపోతారు హైదరాబాదుకి. ఎకీస్ప్రియెనుస్ మీద చెబుతునాన్ను. ఈ చిటాక్లు పనిచెయయ్కపోతే, 
ఎనిమిదోనాడు మాయింటికి భోయనానికి తీసుకురా. నేను చూసుకుంటాను. నా వంట తిని బతికి బటట్కటట్డానికి వాళేళ్వీ మా ఆయన కాదు 
కదా, అనన్టుట్ండవే, మా అమమ్ ఫేస బుకుక్లో ఏదో మెసేజి పెటిట్ంది ఇపుప్డే...." అని ఓ సెకనాగి  

"కె.....వువ్, మా అమామ్ నానన్ వాసుత్నాన్రుటే రెణెణ్లల్లోల్. వాళళ్ని చూసి రెం...డు నెలలైపోయింది. ఎం...త బెంగ 
పెటేట్సుకునాన్నో.... హమమ్యయ్, వాళొళ్చేచ్సుత్నాన్రు. ఇంటికి రంగులేయించుకోవాలి, డెక మీద మంచి ఫరిన్చర కొనాలి, ఫిర్జుజ్ మారేచ్సి కొతత్ది 
కొనాలి, మా ఆయనకి బొజజ్ మరీ పెరిగిపోయింది, జాగింగు చేసి వాళొళ్చేచ్ సరికి తగిగ్ంచుకోమనాలి, అనిన్ రూములోల్నూ రూం ఫెర్షన్రుల్ 
మారాచ్లి, బాతూర్ం లోకి సెప్షల కరెట్నుస్ కొనాలి, మా పకిక్ంటివాడిని వాడి లాన కట చేసుకోమని చెపాప్లి, నీట గా లేకపోతే మా అమమ్కి 
అసస్లు నచచ్దే, ఈ సారి కనీసం ఫైవ మంతస్ అనాన్ వుండేటుట్ చూసుకోవాలే, వుంటానే బోలుడ్ పని చేసుకోవాలి..." అని ఫోను పెటేట్సింది.  

ఆ లంఖిణి చెపిప్న చిటాక్లనీన్ జాగర్తత్గా ఓ కెర్డిట కారుడ్ కంపెనీ వాడి ఎనవ్లపుప్ కవరు వెనకాల రాసుకుని, వంటకెళిళ్ంది 
పిర్య. మూరఛ్నించి తేరుకునాన్కా పైకొచాచ్డు గోపి. మంచం పకక్నే వునన్ ఆ నోటుస్ చూసి, గుండె తరుకుక్పోయి "అమామ్ రావదూద్, నువూవ్ 
బాబూ రావదూద్, వచిచ్నా కాఫీ తగదూద్, ఆ ఉపామ్ అసలే తినవదూద్...అమామ్..అమామ్..బాబూ...బాబూ..." అంటూ పాపం పసివాడిలా పాడుతూ, 
ఈ సారి నిజంగానే మూరఛ్పోయాడు.      
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