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మాసిన కండువా భుజానికి వేసుకొని పికక్లపైదాకా గోచీ ఎగగటిట్ ఇంకో భుజాన నాలుగు టెంకాయలు తగిలించుకొని గబగబ నడిచివచిచ్నాడు
ఆది బావ. ఇంటి తినెన్పైన కూరొచ్ని భగవదీగ్త చదివే సూరపరాజు నరసమమ్ అలియాస బామమ్ కాడికి వచిచ్నాడు.
బామమ్ పెంపుడు కుకక్ సింగి బామమ్ కాడికి వసుత్నన్ ఆది బావ వైపే చూడసాగింది.
"నరసమామ్.! నరసమామ్.! పండరీపురం పోతా వుండాము వసాత్వా.?" అని అడిగినాడు ఆది బావ.
టకుక్న చతావ్రపు అదాద్లు ముకుక్ కిందికి లాకొక్ని “వసాత్నార్ ఆదిగా" అని అరిచినటుల్ చెపిప్ంది. "అయినా ఆదిగా, కాటికి కాళుళ్ చాచిన దానిన్,
భదర్ంగా తీసకపోవాలేర్ - రాషట్ం కాని రాషట్ం, భాష తెలవ్కపాయె, తెలల్నన్ం దొరుకుతుందో దొరకదో, ఎండ వుంటదో వాన వుంటదో... అయినా చచేచ్లోగా
పాండురంగణిణ్ చూడాలని పార్ణం కొటట్కలాడేది. నీ పుణాయ్న పండరీపురం చూసాత్ననుకోలేదురా" అని గటిట్ గటిట్గా చెపిప్ంది.
బామమ్ పర్కక్నే బామమ్ కూతుళల్ బిడడ్లు బాలనన్, రామనన్, జయనన్ నిలబడి వుండారు. చౌడేపలిల్ చింతపండు చపప్రిసాత్వుండారు. పండరీపురం
యాతర్ వినన్ సింగి వెంటనే బామమ్ కాళళ్ను గటిట్గా పటేట్సుకొంది.
ఆది బావని కూరోచ్మని చెపిప్న బామమ్ కొతత్ కోడలుపిలల్ చినన్కక్ని మజిజ్గ తెమమ్ని సైగ చేసింది. నలల్కుండ మజిజ్గలో నిమమ్కాయ పిండి తెచిచ్
ఇచిచ్ంది చినన్కక్. తిరగమోత వేసిన మజిజ్గ తాగతా వుంటే ఆది బావ పంటికి ఆవగింజ తగిలింది. చినన్గా తన పళల్తో కసుకుక్మని ఆవగింజ కొరికినాడు.
భలే కమమ్గా అనిపించింది.
ఇంతలో బాలనన్ కలుగజేసుకొని "బామామ్, నువువ్ పండరీపురం పోతాపోతా కుకక్పిలల్ని కూడా తీసుకుపోతావా ఏంది?" అని అడిగినాడు.
బాలనన్ని ఉరిమి చూసిన బామమ్ "నినున్ తంతానురే బాలా, నా సింగిని కుకక్ గికక్ అనినావంటే..." అని అరిచింది.
బాలనన్ చినన్గా "కుకక్ని కుకక్ అనక ఇంకేమి అంటారే బామామ్" అని గొణిగినాడు.
ఆది బావ మజిజ్గ లోటా (గాల్స ) కింద పెడతా "బాలా ! నాలుగురోజులే కదరా, బామమ్ పార్ణమైన సింగిని దగగ్రి వాళళ్యిన మీరు కాకపోతే
ఇంకెవరు చూసుకొంటారురా" అనినాడు.
"బంగారంగా చూసుకొంటాములే ఆది బావా" అని బాలనన్ రామనన్ జయనన్ అందరూ ఒకేసారి ఏకకంఠంతో చెపిప్నారు. వారి మాటలకు సింగి
దిగులుగా మూతి పెటిట్ంది.
"పండరీపురానికి ఎవరెవరు వసాత్వుండారురా ఆదిగా?" అని అడిగింది బామమ్.
"ఒంటిమిటట్ నీలావతి పీతాంబరం, బొజజ్నతత్ం భువనేశవ్రి బాలరాజు, ఈసలాపురం ఈశవ్రమమ్ ఈశవ్రరాజు వసాత్వుండారులే" అని చెపిప్
ఊగుతూ ఊగుతూ ఊరోల్కి పోయినాడు.
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ఇంతలో చినన్కక్ వేడివేడి ఫిలట్ర కాఫీ సీట్లు లోటాలో తెచిచ్ బామమ్ చేతిలో పెటిట్ంది. వేడి కాఫీ చలాల్రలేదని బామమ్ లోటాని ఊగించి ఊగించి తనూ
ఊగుతూ ఊగుతూ వేడి తగిగ్నాక గుటగుట తాగింది. కాఫీ తాగుతునన్ బామమ్ చుటూట్ సింగి తికక్ర బకక్రగా తిరగలాడసాగింది.
ooooo
మూటా ములెల్ సరుద్కొని అందరూ పండరీపురం పర్యాణానికి బేసత్వారం సాయంకాలం రాసపలిల్ నుంచి ఆటోలలో పుతూత్రు రైలేవ్ సేట్షను
చేరినారు. సేట్షను కాడ హిజార్ల బృందం "అతత్రు సాయిబు మంచోడమమ్" పాట పాడుతూ చపప్టుల్ చరుసూత్ వీరిని నిలేసినారు. ఆది బావ పంచె లోపలి
నికక్రు జేబులోంచి ఇరవై రూపాయలు తీసిచిచ్నాక గానీ వాళళ్ందురూ కదలలేదు.
బామమ్ బృందం సామానల్నీన్ సరుద్కొని రైలు ఎకిక్నారు. రైలు కదులుతూ వుంటే పాల్ట ఫారంపైన పలీల్లు అమేమ్ రాఘవనన్ పరిగెతుత్కుంటూ బామమ్
దగగ్రకి వచిచ్నాడు. తన పలీల్ల గంప కింద పాత కరీచ్ఫ లో దాచిన మిలమిల మెరిసే పది రూపాయల బిళళ్లు పది తీసి బామమ్ చేతికిచిచ్నాడు. "ఈ దుడుల్
మారడం లేదంట కద రాఘవనాన్" అని అంది బామమ్. నాకాడ వుండే పైసలవే. మనం వేసేది దేముడికే కదా. దేముడు ఎటల్నో ఒకక్టల్ మారుచ్కుంటాడులే
బామామ్" అని బదులిచిచ్నాడు.
రైలు వేగం పుంజుకొంది. సింగి దీనంగా రైలు వైపు చూడసాగింది. సింగిని చూసేత్ తన బుదిధ్ మారుతుందని రాసపలిల్ అమమ్వారి గుటట్ని చూసాత్
వుండిపోయింది బామమ్. పండరీపురం పర్యాణికులంతా బాలనన్ రామనన్ జయనన్లకు టాటాలు చెపిప్నారు.
ooooo
శుకర్వారం నాడు సింగిని మంచి చేసుకోవాలని బాలనన్ దానిని మారిన్ంగ వాక కి, ఈవెనింగ వాక కి, తీసుకుపోవాలనుకునాన్డు. సింగి మెడకి
తగిలించడానికి పాత గొలుసును సరి చేసుకునాన్డు. పుతూత్రు దౌర్పదమమ్ తిరునాళల్లో పాయసం తాగుతూ కొనుకుక్నన్ ఎరర్ బెలుట్

తన నికక్రుకి

చుటుట్కునాన్డు. టకుక్ చేసినాడు. సింగి ముందరికొచిచ్ సినిమా యాకట్ర లెకక్న సట్యిల గా నిలబడినాడు. ఎరర్బెలట్ చూసిన సింగి నానా విధాలుగా
మొరిగింది. ఎరర్బెలుట్ చూసి సింగికి కోపం వచిచ్ందేమోనని ఇంటోల్కి పరుగులు తీసినాడు. బెలుట్ పెరికేసి సాదాగా వచిచ్నాడు. తోక ఆడించుకొంటూ
వచిచ్ంది సింగి. వాకింగ కని తీసుకొని బయలుదేరినాడు. సింగి ఊరోల్ రచచ్బండ వరకు వచిచ్ ఆగిపోయింది. బామమ్ గురుత్కొచిచ్ంది కాబోలు - అటూ
ఇటూ దికుక్లు చూసి అకక్డే కాసేపు నిలబడి వెనకిక్ తిరిగింది. సింగి వెనకనే నడుసుత్నన్ బాలనన్కి ఒక డౌట వచిచ్ంది . ‘మనుషుయ్లకి మనసు బాలేకపోతే
సైకాలజిసట్ దగగ్రికో సైకిర్యాటిసుట్ దగగ్రకో తీసుకుపోతారు కదా, మాటలు రాని, భాష తెలియని సింగిని ఎవరికి చూపించాలబాబ్?’ అనుకుంటూ ఇంటికి
బయలుదేరినాడు.
బాలనన్కు దోవలో బులెల్ట బండిలో పోతునన్ గుండార్జుకుపప్ం గురవరాజు కనబడినాడు.
"గురవరాజనాన్ బాగుండవా" అని అడిగినాడు.
“బాగుండేది ఏందిరా బాలా ! 2000 మోడల బులెల్ట బండి గిఫట్ గా తీసిచిచ్నాడురా నాకు పిలల్నిచిచ్న మావ. అది ఎనిన్ హాయ్ండ లు మారిందో
తెలియదురా నాయనా. దాని రిపేరల్కు దుడల్నీన్ నీళుల్ పోసినటుల్ పోసాత్వుండాను రా నాయనా. ఇది పెటోర్లు తాగుతుంది చూడు, పానకాలసావ్మి కూడా అనిన్
పానకాలు తాగలేడురా నాయనా. పగోళల్కి కూడా వదుద్రా ఈ బాధ. ఎవవ్రికీ చెపుప్కోలేని బాధ రా ఇది నాయనా" అంటూ బండి బాధలు బోలెడు
చెపిప్నాడు. ఎటల్యితే అటట్ అవుతoదని బాలనన్ గురవరాజుని అడిగి బండి వెనకాల కూరొచ్ని సింగిని చేతిలో పెటుట్కొని సూక్ల గౌర్ండు లో నాలుగైదు
రౌండుల్ తిపిప్ంచుకునాన్డు. థాయ్ంకస్ చెపిప్ గురవరాజుని పంపినాడు. జాలీగా బులెల్ట బండిలో రౌండుల్ కొటిట్ంది కదా సంతోషంగా వుంటుందని సింగి వైపు
చూసినాడు. అది రోగం తగిలిన కోడి మాదిరి తల వాలేచ్సింది. ఇది అయేయ్పని కాదని సింగిని ఇంటికి తెచేచ్సినాడు.
ooooo

øöeTT~

www.koumudi.net

pHY

2019

3

బామమ్ బొచుచ్కుకక్ ఆర్. .కృషణ్

మి రాజు

శనివారం నాడు - దిగులుతో సింగి ఆరోగయ్ం చెడతావుందని తెలాల్రే సరికి చినన్కక్ బాలనన్ రామనన్ జయనన్లు సింగి చుటూట్ కూరుచ్నాన్రు.
బామమ్ వచేచ్లోగా సింగికి జరగరానిది జరిగితే బామమ్ పెటేట్ శాపాలు, శాపనారాధ్లు, తిటుల్, తిటల్ దండకాలు మాటాల్డుకోసాగారు.
చినన్కక్ కళల్లోల్ నీళుల్ పెటుట్కొంటూ అతత్గారైన బామామ్ సింగిల అనుబంధానిన్ గురుత్చేసుకొంది. సింగి రేయింబగళుల్ బామమ్ పర్కక్న వుండేది.
గోధుమ రంగులో వునన్ బొచుచ్కుకక్ సింగిని బామమ్ ముదుద్ ముదుద్గా చూసుకొనేది. శుభర్ంగా సాన్నం చేయించి తల వెంటుర్కలకి జడవేసి రంగురంగుల
రిబబ్నుల్ చుటేట్ది. ఈ మధయ్న సింగికి బామమ్ వెండి గజెజ్లు చేయించింది. సింగి వరండాలో వంట గదిలో జింకపిలల్ లెకక్న తిరుగులాడేది. 'గజెజ్ల గురర్ం
ఊరేగుతోంది చూడండార్' అని ఆనందంగా సింగిని అందరికీ చూపేది బామమ్. ఎవవ్రూ లేనపుప్డు దానికి పాండస్ పౌడర పూసేది. సాయంకాలాలోల్ దీపాలు
పెటేట్ వేళలోల్ బామమ్ సవ్రగ్ం (?) లో వునన్ తన మొగుడు నరసరాజుని తలుచుకొనేది. "రాజా, నా బంగారురాజా ననొన్దిలి పోతివే నారాజా, నేనెటాల్
బతుకుదూ నారాజా" అని రాగాలు తీసి పాడుతూ ఏడుచ్కొనేది. బామమ్ తనకి ఆకలైనా అనుకునేది కాదు కానీ, సింగికి టైంకి అనన్ం పెటట్కపోతే మాతర్ం
రచచ్రచచ్ చేసేది. ఇవనీన్ గురుత్ చేసుకొని చినన్కక్ భయంభయంగా పాండురంగడికి మనసులోనే మొకుక్కొంది. సింగి సంతోషంగా వుంటే, బామమ్కి కోపం
రాకుండా చేసేత్ కృషాణ్షట్మి నాడు బెలల్ం పొంగలి చేసి ఊరంతా పంచుతానని పాండురంగడిన్ మొకిక్ంది.
అపుప్డే కాశీకి పోయి వచిచ్న కసాపురం కృషణ్కక్. మోకాళల్ నొపుప్లైనా కాళీల్ డుచ్కొంటూ అకక్డికి వచిచ్ంది. "ఒరేయ రాముడూ.! సింగి మన
బామమ్ బెంగ పెటుట్కొనిందంట కదరా, సాయంకాలం జాతరకక్ దగగ్ర దిషిట్ తీయిదాద్ం నాయనా. చెడడ్ గిడడ్ వుంటె కొటట్కపోతాదిరా నాయనా. నేను కాశీ
నుంచి వసాత్ వసాత్ గంగాజలం తెచిచ్నాను. దానికి కొంచెం తాగిపించండార్. దానికి పోయిన బలం తిరిగీ వసుత్ందేమో' అని రాగాలు తీసూత్ రాగి చెంబుని
రామనన్ చేతికిచిచ్ంధి. రామనన్ గంగాజలానిన్ కంచంలో పోసి సింగి ముందర పెటిట్నాడు. సింగి సెకను పాటు సగం నాలిక కంచంలో పెటిట్ వెనకిక్
తీసుకొంది. ఆశగా వచిచ్న కృషణ్కక్ నిరాశగా వెళిల్పోయింది.
సింగిని షికారు తీసుకెళాత్నని రామనన్ దానిని భుజాలపై ఎకిక్ంచుకొని రెడోడ్ళల్ బావి, మిషను బావి, బోరు

బావి, కోమిటోళల్ బావి,

ముగుగ్రాళల్బావుల కాడ తిపిప్నాడు. సింగి మాతర్ం ఉలకలేదు పలకలేదు. మూతి 'ఉం' అని పెటుట్కొని తూగతా వుంది. ‘దీని డిపెర్షన ఎటల్ పోగొటాట్లబాబ్’
అని ఆలోచిసాత్ వునాన్డు రామనన్. అనంత రాజు బావి కాడ కనకక్క తన మనవడిని ఎతుత్కొని పాల అనన్ం ముదద్లు చేసి తినిపిసాత్ వుంది. వాడు
తిననంటే తినని మొరాయిసుత్నాన్డు. వెంటనే కనకక్క తన సెలల్ లోని యూటూయ్బ లో 'చందమామ రావే జాబిలిల్రావే' పాటని బుడోడ్డికి చూపించింది. పాట
చూసూత్ బుడోడ్డు గబుకుక్న అనన్ం ముదద్లు నోటోల్ పెటుట్కొని గుటుకుక్న మింగినాడు. రామనన్ మదిలో బలబ్ వెలిగింది. వెంటనే సింగిని ఇంటికి తీసుకెళిల్
ఊగే ఉయాయ్లలో కూరోచ్బెటిట్నాడు. తన ఐపాయ్డ లో బామమ్ తాలూకు వీడియోలు చూపిసూత్ ఉపుప్ బిసెక్టుల్ తినిపించసాగాడు. రెండు బిసెక్టుల్ తినన్ సింగి
తను చూసేది నిజం బామమ్ కాదని బొమమ్ బామమ్ని గురిత్ంచింది. గబుకుక్న ఉయాయ్ల నుంచి దూకి మౌనంగా వెళిల్ గదిమూల ముడుకొక్ని పడుకొంది. సింగి
తెలివికి రామనన్ జయనన్ బాలనన్ చినన్కక్ లు ముకుక్మీద వేలేసుకునాన్రు.
సాయంకాలం పొదుద్గూకే సమయానికి అరవోళల్ జాతరకక్ వచిచ్ంది. సింగికి ఉపుప్ దిషిట్ నిమమ్కాయ దిషిఠ్ చీపురుపులల్ల దిషిట్ గుండార్యి దిషిట్ గుడడ్
పీలికల దిషిట్ తీసింది.
పోతా పోతా "రామనాన్.! ఎండాకాలం కదా, వేడిగాలికి, వేడి సెగలకి సింగి ఇటాల్ తూగతా వుందేమో, మీ బెడ రూం లో ఏ .సి. వుంది కదా, ఈ
రాతిర్కి దానిని మీ బెడ రూం లో పడుకోబెటట్ండి. కొంచెం కోలుకుంటుంది" అని చెపిప్ంది.
"నాకే లేదు నాకుడు బెలల్ం, నీకెకక్డ నుంచి తెచిచ్ఇచేచ్ది గోకుడు బెలల్ం’ అనన్టుల్గా మా బెడ రూం భలే ఇరుకులే, మొగుడు పెళాల్లైన మాకే
సరిపోవడం లేదు. ఇంక సింగి నెకక్డ పడుకోబెటుట్కొనేది ?” అని ఎగిరెగిరి చెపిప్నాడు.
అకక్డే వునన్ చినన్కక్ జాలిగా సింగి వైపు చూసింది. "అదికాదు చినన్కాక్, వాళుళ్ వీళూల్ చెబితే బుదిధ్ గడిడ్తిని బెడ రూమ లో ఏ.సి. బిగించుకునాన్ము.
ఏనుగును కొనినటుల్ అయిపోయినాది మా పరిసిథ్తి. పెదోధ్ళుల్ 'ఏనుగు మోత, ఏనుగు మేత' అని ఊరకనే అనలేదు. ఏ.సి. నెలవారీ ఈ.ఎమ.ఐ. ల కంటే
కరెంటు బిలుల్ ఎకుక్వ వసాత్వుండాది. కడుపు చించుకొంటే కాళల్ మీద పడుతుంది. కరెంటు బిలుల్కి భయపడి రాతుర్ళల్లో లేచి అపప్డపుప్డు ఏ.సి. బంద చేసి
పడుకొంటా వుoడాం" అని మనసులోనిది కకిక్నాడు రామనన్.
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బామమ్ బొచుచ్కుకక్ ఆర్. .కృషణ్

మి రాజు

రామనన్ మాటలకి బాలనన్ జయనన్ ఎగిరి దూకినారు. "ఒకక్ పూట ఒకరు బయట పడుకొని సింగిని కాపాడాలిస్ంది పోయి ఇలుల్ ఇరుకు, కరెంటు
బిలుల్తో జేబు చిలుల్ అంటావేంది రామనాన్.." అని తిటిట్పోసినారు. గతయ్ంతరం లేక మాటలు పడలేక భారయ్ని భంగపడి ఏ.సి. రూంలోకి

సింగిని

తీసుకెళిల్నాడు. సింగి కాసేపు బొంతలపైన అటూ ఇటూ దొరల్కలాడింది. బామమ్ గురుత్ వచిచ్ందో ఏమో, చినన్గా బామమ్ కూరొచ్నే చోట బామమ్ పాత
పావడల మధయ్న ముడుచుకొని పడుకొంది.
00000
ఆదివారం ఉదయం - ఆలోచనలోల్పడి సింగి శకిత్ హీనమవతావుందని జయనన్ బాధపడినాడు. పుషిట్కరమైన ఆహారం పెడతామనుకునాన్డు.
మంచి పొటేట్ళల్ కూర నారాయణవనంలో దొరుకుతుందని బాలనన్, రామనన్ చెపిప్నారు. పాత సైకిల ని పాత బనిన్యను గుడడ్తో తుడుచుకొని సైకిల
తొకుక్కుంటూ నారాయణవనం వెళిళ్నాడు. లేత పొటేట్లు లేత చిగురు టెముకలు శుభర్ంగా కైమా కొటిట్ంచుకొనాన్డు. కైమా వుంటలు (ఉండలు ) బాగా
వండి పెడాత్డని గేటు పుతూత్రు అలీల్ బాయ కి పేరుంది. అందుకని అలీల్ బాయ దగగ్ర కైమా వుంటలు చేయించుకొని ఊరోల్కి వచిచ్నాడు. నాలుగు కైమా
వుంటలు పింగాణీ పేల్టులో పెటిట్ సింగి

ముందరికి జరిపినాడు. సింగి దానిని వాసన కూడా చూడలేధు. అటాల్ తిరిగి ఇటాల్ తిరిగి బామమ్ చేతికరర్

పకక్నపోయి పడుకొంది. జయనన్ సింగి దగగ్రకెళిల్ ఎంత బతిమాలిడినా అది ముకుక్తూ మూలుగ్తూ వుండిపొయింది తపిప్తే ఇంచుకూడా కదలలేదు.
సింగి మూడ మారాచ్లని జయనన్ దానిని భదర్ంగా తీ(తో)సుకొని గూలూరు చెరువు కాడికి బయలుదేరినాడు. చెరువుకాడికి పోవాలంటే రైలు కటట్
దాటాలి కదా. గొరెర్లు మేకలు గుంపులు గుంపులుగా రైలు కటట్మీది నుంచి దబీదబీమని దిగుతుంటే కటట్ పకక్గా నిలబడినాడు. జయనన్ తన చేతులతో
సింగిని భదర్ంగా పటుట్కొని వునాన్డు. సింగి రాజ భోగం చూసి రెండు గొరెర్లు సింగి దగగ్రకొచిచ్ ఎకిక్రించినటుల్గా ముఖం పెటిట్ పరుగులు తీసాయి.
ఇంతలో వీధి కుకక్లు రెండు సింగిని చూసి భౌభౌమని మొరగసాగాయి. జయనన్ రైలు పటాట్ల కాడి కాశిరాళుల్ రెండు వీధి కుకక్ల డొకక్లోల్ తగిలేటుల్
విసిరినాడు. రాళల్ దెబబ్కవి ‘కుయ కుయ’ మంటూ ఊరోల్కి ఉరికినాయి.
చెరువు దగగ్ర చినన్ పిలల్ కాలవ ఒకటి పారుతా వుంటే సింగిని దాంటోల్కి వదిలినాడు. తేటనీళుల్, తెలల్టి ఇసుక చూసి తను కూడా చెరువులో
దిగినాడు. సింగి తోక ఆడిసూత్ కాసేపు నీళల్లో ఈదులాడింది. చినన్ చినన్ చేపలు జయనన్ కాళల్ని చినన్చినన్గా కొరకతావుంటే ఇసుక నీళల్లో
తైతకక్లాడినాడు. బామమ్ గురొత్చిచ్ంది కాబోలు అయిదు నిమిషాలకే సింగి ముఖం వాడిపోయింది. చినన్గా ఈదుకొంటూ ఒడుడ్కి చేరింది. సింగి మూడ
గమనించిన జయనన్ సింగిని చినన్గా ఇంటికి తీసుకొచేచ్సినాడు.
సోమవారం సాయంతర్ం - శుకల్పక్ష ఏకాదశినాడు - ఊరోల్ శీర్కృషణ్ భజన మందిరంలో భజనలు జరుగుతునాన్యి. బీరతీగ లెకక్న వుండే
బీకిరాజు పాటలు పాడుతునాన్డు. గుమమ్డికాయ తీగలెకక్న వుండే గజపతిరాజు తాళం వేసుత్నాన్డు. దొండ తీగ లెకక్న వుండే దొరైరాజు పిలల్నగోర్వి
ఊదుతునాన్డు. చికుక్డు తీగ లెకక్న వుండే చెంగలార్జు గజెజ్కటిట్ నాటయ్ం చేసాత్ వుండాడు. వెంకటనన్ వయోలిన వాయిసుత్ంటే నాగరాజనన్ నాదసవ్రం
ఊదుతునాన్డు. వీరికి సహాయకంగా తిమామ్పురం బృందం వారు వీణ, మృదంగం, డోలు, ఘటంలు వాడుతూ పాడుతూ భకిత్ పారవశయ్ంలో మునిగినారు.
వీరితోపాటు థైరాయిడ తులసి, రధం రాధ, జండూబామ జమున, మెలల్కనున్ మీనాకిష్, బటట్తల బాలామణి కోరస పాడుతునాన్రు. ఆవిరి కుడుము ఆరుమ్గం,
బైలేరినోరు బాల సుందరంలు పపుప్ బెలాల్లు పంచుతునాన్రు.
అకక్డే బడిపిలల్లు ఆడ మగ తేడా లేకుండా వునోన్డులేనోడు భేదం లేకుండా కుంటాట, ఉపుప్మూట, గోలి గుండాల్ట, ముటెట్లాట, ముకుక్డు
గిలాల్టలు ఆడుతునాన్రు. ఆడుకొనే పిలల్లోల్ ఆడ లీడర ఆటలు ఆపమని సైగ చేసింది. "పొడుపు కథ చెబుతాను, విడుపు కథ ఎవరు చెపాత్రో చూదాద్ం”
అంది. "వసత్డు గుంటడు, పోతడు గుంటడు, గుంటడి కాళల్ కు చెపుప్లేల్వు ఏమిటిది” అని అడిగింది. అందరూ ఆటలు ఆపి సమాధానం తెలియక ఒకరి
ముఖాలు ఒకరు చూసుకొనాన్రు. ఇంతలో అడివి నుంచి ఆవుల మందని ఊరోల్కి తోలుకొసుత్నన్ అరనికక్రేసిన ఆరుమ్గం చేతులు ఎగరవేసూత్ "కుకక్" అని
చెపిప్నాడు. "భలే భలే" అంటూ పిలల్లందరూ చపప్టుల్ చరిచినారు.
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బామమ్ బొచుచ్కుకక్ ఆర్. .కృషణ్

మి రాజు

కృషణ్ భజన చూదాద్మని సింగిని తీసుకొని బాలనన్, రామనన్, జయనన్, చినన్కక్లు గుడికాడికి పోయినారు. రైలు కటట్పైన రైలు పోతావుంది.
అందరూ భజన చూసాత్ భజన చేసాత్ వుంటే సింగి రైలుని చూసి మొరగసాగింది. రైలోల్ బామమ్ దిగబోతుందని సింగి గురిత్ంచింది కాబోలు అనుకొంది
చినన్కక్.
పుతూత్రు నుంచి కానెవ్ంట పిలల్లు బాల కృషుణ్ని వేషాలు వేసుకొచిచ్నారు. "జయ జనారధ్న కృషణ్ రాధికపతే, నందనందనా కృషణ్ రుకిమ్ణీ పతే"
పాట పాడుతూ లయబదధ్ంగా బృందగానం చేసూత్ బృందనాటయ్ం చేసినారు. ఆకాశం చలల్బడింది. కానుగచెటల్ గాలి చినన్చినన్గా వీసోత్ంది.
అరధ్గంటకలాల్ బామమ్ ఆటోలో భజన గుడికాడ దిగింది. బాలనన్ రామనన్ జయనన్ చినన్కక్లు బామమ్ని చూసి "హమమ్యయ్.! ఇంక సింగి సమసయ్
తీరింది" అనుకునాన్రు. కులకతా కులకతా ఎగిరి బామమ్ చంకన చేరింది సింగి. బామమ్ తన చేతిలోని వసుత్వులనీన్ పకక్న పడేసింది. పేర్మగా సింగి
ఒళళ్ంతా తడిమింది. సింగికి ముదుద్ల వరష్ం కురిపించింది. సింగి కళల్లో కాంతి, మెరుపు వచాచ్యి. సింగి తన నాలికతో బామమ్ కాళల్ని నాకసాగింది.
ఆదిబావ పాండురంగడి పర్సాదం ఊరోల్ వాళల్ందరికీ పంచుతూ "కుకక్ విశావ్సం కోటుల్ పెటిట్నా మనిషికి రాదుకదా" అనినాడు. అందరూ 'అది జగమెరిగిన
సతయ్మే కదా' అని అనాన్రు. చపప్టుల్ చరిచినారు.
ఆడుకునే ఊరిపిలల్లు, డాయ్నుస్లేసిన కానెవ్ంట పిలల్లు సింగి చుటూట్ చేరినారు. తపప్టుల్ కొటిట్నారు. సింగి మెడలో సనన్జాజుల మాల వేసినారు.
సింగి నుదుటిన ఎరర్ తిలకం దిదిద్నారు. సింగి సింగం లెకక్న రాజ ఠీవీతో తోక, చెవులు ఆడిసూత్ ఎగిరి బామమ్ భుజాన నిలబడింది. దాని కళుల్ వెండి
దివిటీలాల్ వెలిగిపోతునాన్యి.
***
Click here to share your comments on this story
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