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అలుల్ డు వచాచ్డుఅలుల్ డు వచాచ్డు  
ఇ కపలిల్  లకీ మ్ తిర్ఇ కపలిల్  లకీ మ్ తిర్

(1963  యువ మాసపతిర్ క, జనవరి సంచిక నుంచి) 
  బండి చపుప్డు వినపడేటపప్టికి రాఘవయయ్ వాలుకురీచ్లో౦చి ఉలికిక్పడి లేచి వాకిటోల్కి వచాచ్డు. కొండముచుచ్ ఎదురింటి గోడమీడ కూరుచ్ని 

కనపడింది. దానిని చూసేటపప్టికి వళుళ్మండింది. ‘ఛీ …’ అనాన్డు. అది వెకిక్రించింది. రాఘవయయ్ అరుగు మీద ఇటిక రాయిముకక్ ఉంటే విసిరాడు 
దానిమీదకు. అది ముందుకు ఉరికింది. రాఘవయయ్ రెండడుగులు వెనకుక్ వేసి సావిటోల్౦చి దొడోల్కి వచాచ్డు ‘అలుల్డు రాలేదేమో !’ అనుకుంటూ. 
కొండముచుచ్ ఇంటిమీదనుంచి దూకుక్ంటూ దొడోల్కి వచిచ్ంది. 

జానకి దొడోల్ భావిపళెళ్ంలో నిలబడి లోలాకులాల్ వేర్ళాల్డుతునన్ మందారపూల వంక చూసోత్౦ది. దొడద్ంతా పసుపుపూసినటుల్ ఉదయం ఎండ 
పాకిపోయింది. చేతులోల్ గోరింటాకు పగడంలా ఎరర్గా పండింది. వసంతఋతువులో పర్కృతిలాగా తన శరీరమంతా పులకరించి పోతో౦ది. గోపాలం 
వసుత్నాన్డని ఉతత్రం వచిచ్నపప్టినుంచీ ఈ రోజు కోసం ఎదురు చూసోత్౦ది. ఆ రాతిర్ గోరింటాకు రుబిబ్ అంతా పడుకునన్ తరావ్త చేతులకు, కాళళ్కు 
పెటుట్కుంది. తెలల్వారుజామున లేచి శుభర్ంగా కడుకుక్ని ఎరర్గా పండిన చేతులూ కాళూల్ చూసి మురిసిపోయింది. 

తలంటి పోసుకుంది. జుటుట్ ఆరబెటుట్కుంటూ బావిలోకి తొంగిచూసేత్ తన నీడ గోపాలంలా కనపడింది. రాఘవయయ్ దొడోల్కి రాగానే గోపాలం 
వచాచ్డేమోనని ఆతుర్తగా చూసింది. కొండముచుచ్ ఎగురుకుంటూవచిచ్ పాక మీద కూరుచ్ంది. పాకనిండా కుండసొర విరగకాసింది ఆ సంవతస్రం. 
కొండముచుచ్ పిందెలు కొరికేసి మీదకు విసిరేసోత్౦ది. రాఘవయయ్ తోలబోయాడు. అది అరిచింది. తీగంతా పీకేసింది. జానకికి చరుర్న కోపం వచిచ్ంది. 
దానితో ఇదొక బెడద, రోజూ రావటం సొరపాదంతా పాడు చెయయ్టం. లేకపోతే ఇంకా ఎనిన్కాయలు కాసేదో ! పడడ్ పిందెలనీన్ నిలుసేత్ ఊళోల్ వాళళ్ందరికీ 
సరిపోయేటనిన్కాయలు వచేచ్వి. జానకికి ఏం చెయయ్టానికి పాలు పోలేదు. రాఘవయయ్ రాళుళ్ విసురుతుంటే కొండముచుచ్ అటూ ఇటూ 
తపిప్ంచుకుంటోందేగాని పాక విడిచి వెళళ్టం లేదు.  

జానకికి ఉకోర్షం వచిచ్ంది. ‘గోపాలం  తొందరగా వసేత్ బాగుండును’ అనుకుంది. వాకిటోల్కి వెళిళ్ చూసివచిచ్ంది. కిర్ందటిసారి గోపాలం 
వచిచ్నరోజు బాగా జాజ్ఞ్పకం … అపుప్డు వసూత్నే తుఫాను లాగా వచాచ్డు. బండి దిగుతూనే ‘నేను వార్సిన ఉతత్రాలు అందలేదా?’ అని అడిగాడు. 
రాఘవయయ్ ‘అందకేం నాయనా.’ అనాన్డు. గోపాలం చర చరా ఇంటోల్కి నడిచివసూత్ ‘అందినాయీ ..?.. అరధ్ంకాలేదా మరి?...’ అనాన్డు. 

‘అదేం మాట నాయనా …!’ 
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‘అంత నిరల్క్షయ్ం దేనికండి మరి … అమామ్యిని తీసుకువచిచ్ దింపమని వార్సిత్ని !! … సమాధానం లేదు దానికి. ఏమిటి మీ ఉదేద్శం …. ఆలుల్డు 
వచిచ్ హడావుడి చేశాడని పేరుగాని మీరు చేసేవి ఎవరికీ కనపడవు… !!!’ 

‘పండగ వెళళ్గానే తీసుకువదాద్మని ఆగాను … అంతకంటే ఏం లేదు … ‘ రాఘవయయ్ నసిగాడు. 
‘పండగ మీకేగాని నాకు ఉండదా … జానకి ఎకక్డ?’ గోపాలం ముఖానపటిట్న చెమట సరుద్కుంటూ ఆ చేతోత్నే మీసాలు సరుద్కునాన్డు. 
జానికి అపప్టిదాకా వంటింటి గుమమ్ం దగగ్ర నిలబడి చూసోత్౦ది.  
‘సామాను సరుద్కుని బయలుదేరు …. పోదాం …’ అనాన్డు గోపాలం హఠాతుత్గా.  
కాళుళ్ కడుకోక్వటానికి నీళుళ్ తెచిచ్ ఇచిచ్ంది అతత్గారు సీతమమ్. 
‘కాళుళ్ కడుకోక్ నాయనా … !’ అంది. 
‘ఇంటి దగగ్ర అంతా కులాసా … ?’ అని అడిగింది. 
‘ఊ … ఊ … ‘ అంటూ సమధానం చెపాప్డు గోపాలం. 
‘కాళుళ్ కడుకోక్ .. పర్యాణం బడలికగా ఉంటుంది … భోజనం చేసిన తరావ్త అంతా మాటాల్డుకుందాం …’ అనాన్డు  రాఘవయయ్. 
‘మాటాల్డుకోవటానికి ఏం రాచకారాయ్లునాన్యి గనక … అమామ్యిని పర్యాణం కటిట్ంచండి .. తిరుగు బండికి వెళాళ్లి … !’ అనాన్డు. 
జానకి విసుత్పోయి నిలబడింది. మాటల తీవర్త మలుపు ఎటుతిరుగుతుందో అరధ్ం చేసుకోలేక తలకిర్ందులవుతో౦ది. కళళ్లో గబుకుక్న నీళుళ్ 

తిరిగాయి.  
‘నీకు అంతకోపం వచిచ్ందని తెలీదు నాయనా … అమామ్యిని పంపటానికి నాకేమనన్ కషట్మా .. నువువ్ ఎటాల్ చెపిప్తే అటాల్గే చేసాత్ను … 

ముందు నా మాట విని కాళుళ్ కడుకోక్…’ అని ‘జానకీ సంచీ తీసుకువెళిల్ లోపలపెటట్మామ్, సాన్నానికి వేనీన్ళుళ్తోడు …’ అనాన్డు రాఘవయయ్ జారిపోతునన్ 
ఉతత్రీయానిన్ పైకి సరుద్కునాన్డు.  

‘భోజనాలు కాగానే బయలుదేరాలి … ఒకక్ క్షణం ఆగటానికి వీలేల్దు …’ గోపాలం బూటుల్ విపప్తీశాడు. జానకి కనీన్ళుళ్ కిర్ందకు జారకుండా 
తుడుచుకొని సంచీ తీసుకువెళిళ్ంది. ఎవవ్రికీ కనపడకుండా జానకి వైపు చూసి నవువ్దామనుకునాన్డు గోపాలం. అందరికళూళ్ అతనిమీదనే ఉనాన్యి. 

‘నీళుళ్ తోడు …’ అనాన్డు విసుకుక్ంటునన్టుల్. 
గబగబా నీళుళ్తోడి తుండుగుడడ్లు తెచిచ్ ఇచిచ్ంది.  చుటుట్కొని దొడోల్కి బయలుదేరాడు గోపాలం.  
‘ఊళోల్వాళళ్ందరూ చూసేటుల్ ఈ భావి దగగ్ర సాన్నం చెయాయ్లి … ఛీ .. ఛీ … సాన్నం చేసి వచిచ్నా సరిపోయేది …’ అందరికీ వినపడేటుల్గా 

విసుకుక్నాన్డు.  
గోపాలం దొడోల్కి పోగానే రాఘవయయ్ జానకిని పిలిచి ‘కొంత శాంతపడేటటుల్ చూడమామ్ … దొడోల్కి పో …’ అనాన్డు.  
జానకి బొకెక్నలో వేనీన్ళుళ్ చూపించింది. సీతమమ్కూడా వెనకాలే వెళిళ్ంది. 
గోపాలం ఏదో చలల్గా మాటాల్డబోయిన వాడలాల్ ముఖం చిటచిటలాడించి ‘ఏమిటీ ఈ సబుబ్ … బటట్లు ఉతుకోక్టానికి గూడా పనికి 

వచేచ్టుట్లేదు…’ అంటూ కింద పడేసాడు. సీతమమ్ వచిచ్ంది వచిచ్నటుల్ వంటింటోల్కి వెళిళ్ ‘కొతత్ సబుబ్ తెమమ్ంటే తెచాచ్రు కాదు … అలుల్డిగారికి సబుబ్ 
బాగాలేదట …’ అంది.  

‘మీ వాళిళ్ంటికి వచిచ్నపుప్డు నాకు సబుబ్లిచేచ్ మరాయ్దచేశారా …? పెదద్ చెపొప్చాచ్వు ..?’ అనాన్డు రాఘవయయ్. అంత కోపంలో వచిచ్న 
సీతమమ్కు ఒకక్సారి నవువ్ వచిచ్ంది.  

‘పోనెల్౦డి .. మా పుటిట్ంటారు మరాయ్దలు తెలియని వాళుళ్ .. తెలిసినవాళుళ్ మీరైనా సరిగాగ్ ఉండొచుచ్గా…’ అంది. 
‘మరాయ్దలు నాకు మటుకు ఎలా తెలుసాత్యి … ఎపుప్డైనా అనుభవించిన వాడినైతేగా …’ అనాన్డు రాఘవయయ్. 
గోపాలం సాన్నం చేసి తడి తుడుచుకోకుండా నీళుళ్కారుతూ వంటింటోల్౦చి వెళాళ్డు.  
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‘మరాయ్దలనీన్ ఆడిగి చేయించుకోవాలి … కాఫీ ఇవవ్టంకూడా తెలీదు… ఈ ఊళోళ్ ఎకక్డో కాఫీహోటలు ఉండాలిగా … డబుబ్లిసాత్నుగాని .. 
ఇడీల్ .. కాఫీ తెపిప్ంచు …?’ అనాన్డు గోపాలం లుంగీకటుట్కుంటూ. 

రాఘవయయ్ వంటింటోల్కి గబుకుక్న పోయి రహసయ్ంగా ‘ఒసేయి … అలుల్డికి ఇడీల్ తీసుకురావే …’ అనాన్డు. గోపాలం వసాత్డని ఇంటోల్నే ఇడెడ్నుల్ 
చేశారు. సీతమమ్ అయిదు ఇడెడ్నుల్ పేల్టులో పెటుట్కుని వచిచ్ంది.  

‘అడిగితే ఇదాద్మనుకునన్టుల్నాన్రు ..’  గోపాలం ఇడెడ్నుతుంచి నోటోల్ వేసుకునాన్డు. ‘కుడుం ఉనన్టుల్ంది ..’  అనాన్డు. 
‘ఇంకా కొంచెం నెయియ్ వెయయ్మంటావా … నాయనా .?.’ 
‘వెయయ్ండి … వెయయ్ండి .. అది గూడా అడగాలేమో అనుకుంటునాన్ …’  గోపాలం ఇడెడ్నుల్ గబ గబా నోటోల్ వేసుకొని ‘కాఫీ ఎకక్డ ..?’ 

అనాన్డు. 
జానకి తెచిచ్ ఇచిచ్ంది. 
గోపాలం సగం కాఫీ తాగి చొకాక్ వేసుకునాన్డు. ‘ఇపుప్డే బజారుకు పోయి వసాత్’ అంటూ వీధిలోకి వెళిళ్పోయాడు. 
గోపాలం బయటకు పోగానే గాలివాన వెలిసినటల్యింది. భోజనంలోకి ఏం చెయాయ్లో, ఏం లోపం వసేత్ ఏం గడబిడ చేసాత్డో అని 

హడలిపోయారు రాఘవయయ్, సీతమమ్. జానకి ఏ మాటా చెపప్లేక పోతో౦ది.  
గోపాలం ఇంటికి తిరిగి వచిచ్న తరావ్త దేని విషయమూ మాటాల్డలేదు. మెదలకుండా భోజనం చేసి గదిలో పర్కక్ వేసేత్ పడుకునాన్డు. ఏ 

వేళపుప్డు లేసాత్డో అని కాఫీ కాచి ఫాల్సుక్లో పోసి ఉంచారు.  
నాలిగింటికి లేచాడు గోపాలం. లేసూత్నే ‘బండి టయం అయిపోయినటుల్ందే …’ అనాన్డు సవ్గతంగా. 
మంచం దగగ్రగా చాపమీద పడుకునన్ జానకి ఉలికిక్ పడి లేచింది. 
‘మీ అమామ్వాళెళ్కక్డ ?...’ అనాన్డు గోపాలం. 
‘అంతా దొడోల్ ఉనాన్రు …’ 
‘చెపప్వేం మరి. ఇటాల్వచిచ్ కూరోచ్ నీతో ఒక మంచి మాట చెపాప్లి’. జానకి చేతులు పటుట్కునాన్డు. జానకి మంచం మీద పకక్గా కూరుచ్ంది. 

“మీ వాళళ్ననాన్నని కోపం వచిచ్ందా ..” 
‘ఉ ( హూ …’ తల అడడ్ంగా ఊపింది. 
‘మీ నానన్ … వాళళ్ మామగారిని … అదే మీ తాతయయ్ను హడలగోటేట్వాడుటగా ..’ 
‘మీకెవరు చెపాప్రు ..?’ 
‘దాగుతుందను కునాన్వేమిటి … మా అమమ్ అంతా చెపిప్ందిలే .. అలుల్డంటే ఏమిటో మీ నానన్కు గూడా కొంచెం రుచి చూసే అవకాశము 

కలిప్దాద్మని … అంత కంటె ఏం లేదు …’ 
జానకికి ఒకక్సారి నవువ్ వచిచ్ంది.  
సీతమమ్ పకక్నే ఉండి అనిన్ మాటలూ వింటూనే ఉంది. గోపాలం అటు పర్కక్కు చూడగానే ఉలికిక్ పడి వెనకుక్ వచిచ్ ‘అలుల్డు నిదర్ లేచాడంటే 

అమామ్యి..’ అంది ఏమీ ఎరగనటుల్. 
జానకి కంగారు లేచి నిలబడింది. బయటకు వచిచ్ంది.  
‘అలుల్డు నిదర్లేచాడా …?’ 
‘ఆ … లేచారు …’ 
‘ముఖం కడుకోక్టానికి నీళుళ్ … సబుబ్ ఇయయ్మామ్ … కాఫీ ఇదుద్వుగాని ..’ అంది. సీతమమ్ తమని చూసిందని జానకికి సప్షట్ంగా అరధ్మయినా 

‘అటాల్గే …’ అంటూ దొడోల్కి వెళిళ్ంది. 
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….. జానకికి ఆ రోజు సంగతులనీన్ గురుత్కు వచిచ్నాయి. కొండముచుచ్ ఇంకా పాక మీద కూరుచ్ంది. రాఘవయయ్ వాసం ముకక్ దడిలోంచి మీకి 
దాని మీదకు విసిరి వేశాడు. కొండ ముచుచ్ అకక్డ నుంచి దూకి పొటల్పాదు మీదకు ఎగిరింది. ఒకటి రెండు కాయలు గుంజిపారేసింది. దొడద్ంతా విచచ్ల 
విడిగా తిరిగింది. పూల మొకక్లు పీకేసింది. రాఘవయయ్ రాళుళ్ విసిరాడు. కొండముచుచ్ పారిపోయింది. ఆఖరికి కొండముచుచ్ ఆ రోజు రాకపోతే తనకీ 
తోచేది కాదేమో అనుకుంది జానకి. 

వాకిటోల్ బండి గంటలు వినబడాద్యి. రాఘవయయ్ గబ గబా వెళాళ్డు అటు వైపు. గోపాలం బండిలో నుంచి దిగాడు. జానకి ఎదురు వెళిళ్ంది. 
గోపాలం చేతిలో సంచీ అందుకుంటూ ‘నీ మాటే అనుకుంటునాన్ం నాయనా ….’ అనాన్డు రాఘవయయ్. 

అతని మనసుస్లో కొండముచుచ్ మెదిలింది. 
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