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చి లహరి కిరణ్ భావరి

  "పెదద్మామ్, తొలిపేర్మ అంటే ఏంటి పెదద్మామ్?" చింటూ గాడు నా పకక్లోకి చేరి అడిగాడు. సెలవులు కదా పిలల్లందరూ రావడంతో 
సినిమా చూపించి వచాచ్రు మావారు. చినన్ పిలల్ల సినిమాలు ఏవి లేకపోవటంతో తొలిపేర్మ సినిమాకు తీసుకెళాల్రు. దాని ఎఫెఫ్కట్ ఇది అనన్మాట. 

"ఇపుప్డెందుకు నానాన్ అవనిన్ను?? పొదుద్పోయింది పడుకొరాదు.." బుజజ్గించే పర్యతన్ం చేశాను.."ఊహు" అంటూ తల అడడ్ంగా 
ఊపాడు.  

నాకు, మా చెలిల్కి తొలిచూలు ఆడపిలల్లే పుటాట్రు. ఒక పిలల్ చాలనుకుని మేము ఆగిపోయినా, చెలిల్కి మాతర్ం ఇదిగో ఈ చిచచ్ర పిడుగు 
పుటేట్సాడు. మగపిలాల్డు అని నా అతిగారాబం వలల్నేమో గానీ వీడికి నా దగగ్ర చనువెకుక్వ. అందుకే వాళళ్ అమమ్ను అడగడానికి భయపడే పర్శన్లనీన్ ననున్ 
అడిగి మరీ తెలుసుకుంటాడు. 

రాతుర్ళుళ్ నిదర్లవీ కూడా నా దగగ్రే, నేను కథలవి బాగా చెపాత్నని, మారం చేసి మరీ నా దగగ్రే పడుకుంటారు పిలల్లంతా. రోజుకో కథ 
అంటే ఎకక్డ నుండి తేను?? ఏదో నాకు తెలిసిన పేదరాశి పెదద్మమ్ కధలవి అటు తిపిప్, ఇటు తిపిప్ చెపూత్ నిదర్పుచేచ్సాత్ను.  

నేను చెపేప్ కథలవీ మా పిలల్లతో పాటు మా వారు కూడా వింటూ హాయిగా నిదర్పోతారు. కానీ వీళుల్ వెళిళ్పోయాక “రాజీ నాకూ ఒక 
కథ చెపప్వా??” అంటూ నా ఒడిలో తలదాచుకుని గోముగా అడుగుతారు చూడండి.. దానికి ఫిదా అయిపోతాను.  

"పీల్జ పెదద్మామ్, చెపుప్.." వాడి అకక్, నా బంగారు తలిల్ నయన ముదుద్గా అడిగింది. దాని విశాలమైన కళుళ్ చూసి నేనే దానికా పేరు 
పెటాట్ను. మా చెలిల్ కూడా అదే పేరు ఉంచేసింది. దాని చిటిట్ మోము చూడగానే ఆ చారడేసి కళేల్ మొహమంతా ఉనన్టుట్ కనిపిసాత్యి. అదే దాని పర్తేయ్కత. 
అది కళుళ్ రెపరెపలాడిసుత్ నా మంచానికి ఆనుకుని నించుంది.  

నేను పడుకునే దానిని అమాంతం ఎతిత్ నా పొటట్ మీద కూరోచ్పెటుట్కునాన్ను. " చెపాత్ కానీ ...గిరకక్ ఏది బంగారం?" దాని లేలేత 
బుగగ్లు పటుట్కుని ముదుద్గా అడిగాను మా పాప గిరిజ గురించి. మా నయనవి అందమైన కళుళ్ ఎలాగో.. నా సంతానం గిరిజవి గిరిజాల జుటుట్. అంజలి 
సినిమాలో అచచ్ం అంజలి పాపలా ఉండేది చినన్పుప్డు. ఇపుప్డు కొంచెం ఒళుళ్ చేసి బొదుద్గా అయియ్ంది. ఇంకా పనెన్ండు దాటలేదు కదా ఆ వయసుకు ఆ 
మాతర్ం బొదుద్ గా ఉనాన్ ముదుద్గా ఉంటారని నేను పెదద్గా అదుపు చెయయ్లేదు దానిని.  

" మరేమో, అమమ్తో కలిసి మాంగో తింటుంది.." మా నయన ముదుద్గా చెపిప్ంది. 
"దానికి తిండే పర్పంచం" నాకు అటుపకక్గా పడుకునన్ మా వారు మా వైపు తిరిగి చెపాప్రు.  
"పొనెల్దుద్రు...చినన్పిలల్ ..మళీల్ పెదద్యాయ్క బోలడ్నిన్ డైటింగల్వి చెయాయ్లి. ఏమి తెలియని బాలయ్ం... ఎదగనివవ్ండి దానికి నచిచ్నది అది 

చేసుకుంటూ.." అని నేను నచచ్జెపేప్లోపు మా గిరిజ వచేచ్సింది.  
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"అమమ్ ననున్ ఎతుత్కో.. నే కూడా బొజజ్ మీద కూరుచ్ంటా" మా గిరిజ ఎతుత్కోమని చేతులిచిచ్ంది. మా వారు "ఇపుప్డు ఎతుత్.." అనన్టుట్ 
నా వైపు నవువ్తూ ఓ లుకుక్ వేశారు.  

" నువువ్ పెదద్యాయ్వు  కదా ...నినున్ ఎతుత్కోకూడదు బుజిజ్ తలిల్" మా ఇంటోల్ ఎవవ్రం పిలల్లిన్ బాడి షేమ చేయయ్ం. వారి లేలేత మనసులో 
వారి శరీరం పటల్ యెటువంటి నెగటివ ఆలోచనలు నిండకుండా జాగర్తత్ పడతాం. అందుకే "నువువ్ బొండాంలా ఉనాన్వు. నినున్ ఎతుత్కుంటే నేనుంటానా" 
అని కాకుండా వేరేలా చెపేప్ పర్యతన్ం చేశాను. 

నా బుజిజ్ తలిల్ నిజంగా బుజిజ్దే. మారు మాటాల్డ కుండా, మంచమెకిక్ నా పకక్న కూరుచ్ంది. 
"మరి పెదద్మమ్...అకక్నెందుకు ఎకిక్ంచుకుని మీద పెటుట్కునాన్వు??" మా చింటూ బాంబు పేలాచ్డు. ఏం చెపాప్లో తెలియక మావారి 

మొహం చూసాను.  
మా వారు ఏదో చెపప్బోయే లోపలే మా గిరిజ " మరే..నువువ్ చెలిల్ చాలా రోజుల తరువాత వచాచ్రుగా..మిమమ్లిన్ పేర్మగా 

చూసుకోవాలి. నేనెపప్డూ ఇకక్డే ఉంటానుగా ...మీరు వెళిళ్పోయాక మా అమమ్ పేర్మంతా నాదే." అంటూ  నా గుండెల మీద వాలుతు చెపిప్ంది.  
నిజంగా ఇలాంటి బుజిజ్ తలిల్ ఉండటం నా అదృషట్ం. ననున్, మా వారిని ఎపుప్డూ నొపిప్ంచలేదు. పేచీలు, మారాలు ఎపుప్డూ లేవు. 

మమమ్లిన్ అరధ్ం చేసుకుని నడుచుకునే నా బుజిజ్దానిన్ పేర్మగా ముదుద్ పెటుట్కునాన్ను. అది చూసి... 
"పెదద్మామ్ నువువ్ ఫసట్ కిస ఎవరికి చేశావు?" 
" నువువ్ కూడా ఎవరైన్నా లవ చేసావా?" మా ఇదద్రు పిడుగులు బాంబులు పేలాచ్రు. మా ఆయనిన్ చూసాను. అపప్టికే గిరిజను తన 

దగగ్ర పడుకో బెటుట్కుని, జో కొడుతూ నేనేం చెపాత్నా అనన్టుట్ చూసుత్నాన్రు. 
"నీ తొలిపేర్మ గురించి చెపప్వా?" ఈసారి ఈ బాంబు పిలల్ల నుండి కాదు...ఇంకా నాకు పిలాల్డుగా ఉనన్ మావారి దగగ్ర నుండి. 
నేను ముసి ముసిగా నవివ్ " చాలెల్దుద్రు... పిలల్ల ముందు ఎందుకు??" చెయియ్తో చినన్గా ఆయన భుజం మీద తటిట్ చెపాప్ను. ఆయన 

నవువ్తూ ఊరుకునాన్రు. 
కానీ మా పిలల్లు ఊరుకుంటారా...చెపుప్ చెపుప్ చెపుప్ అని పార్ణాలు తోడేసేత్ ఇక తపప్దనన్టుట్ చెపప్డం మొదలు పెటాట్ను. 
"అపుప్డు నేను ఏడో తరగతి..." అని ఇలా మొదలు పెటాట్నో లేదో " మా అకక్ంత యేజు అనన్మాట" అంటూ చింటూ గాడు మధయ్లో 

మాటాల్డాడు. 
"ఇదిగో ఇలా మధయ్లో మాటాల్డితే నేను అసస్లు చెపప్ను" బుంగ మూతి పెటిట్ మొహం పకక్కు తిపుప్కునాన్ను. మా వాళుళ్ సారి సారి 

అంటూ మళీళ్ రికెవ్సట్ చేశారు. 
"అపుప్డు మాకు పబిల్క పరీక్షలు ఉండేవి. మీలా ఇనిన్ టూయ్షనుల్ పెటుట్కు చదివేవాళళ్ము కాదు కానీ, సూక్ల నుండి రాగానే పాఠాలు 

ఒకసారి నెమరు వేసుకుంటూ హోమ వరక్ చేసేసరికి ,  రాతిర్ ఏడునన్ర అయేయ్ది. శుకర్వారం వసెత్ చాలు అమమ్ పెటిట్ందేదో గబగబ తినేసి, ఎదురింటి 
జయలకిష్ అతత్మమ్ దగగ్రకు వెళిళ్పోయేదానిన్. 

ఎందుకో తెలుసా?? చితర్ లహరి కోసం...చితర్ లహరి అంటే పాటల పోర్గార్ం. పాత పాటలు వేసేసారు. తరవాత ఏం పాట వసోత్ంది 
అని ఎదురుచూసూత్ టీవీల ముందు చినాన్ పెదాద్ చేరిపోయి , ఆసకిత్గా చూసేవాళళ్ం.  

ఎవరికైనా వారికి ఇషట్మైన పాట వసెత్ చాలు 'హాయ నా కిషట్మైన పాట ఇది' అని చపప్టుల్ కొటుట్కుని ఆనందపడి పోయేవారు. వారి 
ఆనందంలో అందరం పాలు పంచుకునేవాళళ్ం. శుకర్ వారం వసెత్ చాలు టీవీ ఉనన్వాళళ్ ఇంటోల్ పండుగ వాతావరణమే.  

కొందరు ఉనొన్లుల్.. వచిచ్న వారికి, టీ లు, టిఫినుల్ ఇసేత్; కొందరు లేనోలుల్ ...వచిచ్న వారినే మీ రాతిర్ బోజనాలు ఇకక్డికి తెచేచ్సుకొండి 
..అందరం కలసి భోజనం చేసేదాద్ం అనే వారు. పాపం వారం వారం పెటాట్లంటే ఇబబ్ందే కదా. 
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అలాంటి ఇబబ్ందులు లేని ఫాయ్మిలీ జయ అతత్ ఫాయ్మిలీ. అతత్ అంటే సొంత అతత్ కాదు. మా ఎదురింటిలో ఉండేవారు. మా అమమ్ ' 
వదిన ' అని పిలిచేది. అందుకే నేను అతత్ అని పిలిచేదానిన్. వాళిళ్ంటోల్ మాతర్మే టీవీ ఉంది. అందుకే పర్తి శుకర్వారం రాతిర్ వాళిళ్ంటికి వెళిళ్పోయేదానిన్.  

అందరికీ టిఫినుల్, టిలు, కాఫీలు ఇసుత్నన్ మా అతత్ మొహం మహాలకిష్లా కళకళలాడేది. మావయయ్ కూడా వచిచ్న వారిని ఆపాయ్యంగా 
పలకరించే వారు. సందడి సందడిగా ఆ రోజు గడిచిపోయేది. 

కానీ వాళిళ్ంటోల్ మాతో అంటి ముటట్నటుల్ ఉండేది ఒకక్రే... జాని. హా జాని మాతర్ం మేమొసేత్ చాలు రూంలోకి వెళిల్ తన మంచం మీద 
పడుకునే వాడు. ఒకక్సారి కూడా చితార్లహరి చూడడానికి రాలేదు. కానీ ఒకక్సారి నాకిషట్మైన ఒకక్ పాటకు మాతర్ం బయటకు వచిచ్, కరెట్న వెనుక 
దాకుక్ని చూసాడు. 

అదే మొదటిసారి జానినీ నేను చూసింది... తన కళళ్లో ఏదో మాయ ఉంది అలానే చూసూత్ ఉండిపోయా. తను కూడా అంతే ననేన్ 
చూసూత్ నిలుచ్నాన్డు. లవ ఎట ఫసట్ సైట అంటే అదే ఏమో. 

నాకు గీతాంజలి సినిమా లోని " ఆమని పాడవే హాయిగా" అనే పాట చాలా ఇషట్ం. అదే పాట వచిచ్న పర్తీసారీ జాని వచిచ్ ఎవవ్రికీ 
కనిపించకుండా వచిచ్ ననున్ చూసి ,పాట విని , లోపలికి పోయె వాడు.  

నాకు ఇషట్మైనది తనకు ఇషట్మనో...లేదంటే చాలా తెలల్గా అందంగా ఉనాన్డనో!! తెలియదు కానీ జాని మీద ఇది అని చెపప్లేని 
ఫీలింగ. జాని కూడా వచిచ్న పర్తీసారీ ఓర చూపులు చూసే వాడు. నా గుండె జళుళ్మనేది. 

రాను రానూ జాని మీద ఆసకిత్ పెరిగిపోయింది. కాల్సులో కూడా జాని తలంపే. మా సేన్హితులతో చెపేత్ ఇది పేర్మ అని చెపాప్రు. నాలో 
ఏదో తెలియని హాయి.  

మా టైములో పుటిట్న రోజు నాడు ఇరుగు పొరుగు ఇళల్కు వెళిల్ చాకెల్టుల్ ఇచిచ్,  వాళిళ్చేచ్ కొనిన్ డబుబ్లు తీసుకుని పాకెట మనీగా 
దాచుకునే వాళళ్ం. ఎపుప్డెపుప్డు పుటిట్న రోజు వసుత్ందా ..డబుబ్లు ఎనిన్ వసాత్యా అని వేచి ఉండేవాళళ్ం మా వయసు పిలల్లమంతా. 

ఆ రోజు రానే వచిచ్ంది. నా పుటిట్న రోజు నాడు అమమ్ కొనిన్ పిండి వంటలు చేసి, జయ అతత్కు ఇచిచ్ రమమ్ని పంపింది. తెలల్ని గౌను 
వేసుకుని, దానికి మటిట్ అంటకుండా జాగర్తత్ పడుతూ వాళళ్ ఇంటికి వెళాళ్ను. 

జయ అతత్ తలుపు తీసి, నాకు విష చేసి ముదుద్ పెటుట్కుంది. నాకు డబుబ్లు ఇవవ్డనికేమో లోపలికి వెళిళ్ంది.  
అంతలో ఎకక్డ నుండి వచాచ్డో జాని వచిచ్ ననున్ ముదుద్ పెటుట్కునాన్డు. నా లేలేత బుగగ్ల మీద....నా మొదటి కిస...నా తొలి 

ముదుద్...మా మోము ముదద్ మందారంలా ఎరర్గా కంది పోయింది. నాకు భయం వేసి మాయింటికి పరుగు పెటాట్ను. అతత్ దగగ్ర డబుబ్లు తీసుకోకుండానే, 
నా డెర్సుస్ మటిట్లో పడుతుందని పటిట్ంచుకోకుండా పరుగు పెటాట్ను. 

నా డెర్స మాసిందని అమమ్ తిటిట్ంది. అమమ్కు జాని ముదుద్ పెటుట్కునాన్డు అని చెపాద్మని ఊరుకునాన్ను. మళీల్ అతత్కు అమమ్కు 
గొడవవుదద్ని. 

నా ఫెర్ండస్ కి మాతర్ం చెపాప్ను. ఫసట్ కిస అని చెపాప్రు. కొదిద్ సేపు ఆటపటిట్ంచారు. సిగుగ్తో చచిచ్పోయాను బాబు. అపప్టికే పేర్మ 
సినిమాల పర్భావం మా మీద పడుతొంది. అనిన్ విషయాలు తెలుసుత్నాన్యి.  

నాకెందుకో గిలీట్గా ఉంది. జాని నాకు చెపప్కుండా ముదుద్ ఎలా పెటుట్కుంటాడు. అనే కోపం కూడా ఉంది. 
మరోసారి కూడా అంతే .. పర్తీ వినాయక చవితికి మా వీధిలో తెర మీద సినిమా వేసేవారు. వీధి వీధంత  తెర ముందు 

కూరుచ్ండిపోయేవాలల్ం. జాని కూడా వసాత్డేమోనని ఆశగా చూసా...రాలేదు. 
సినిమా మొదలైంది. "తొలిపేర్మ" సినిమా.. హీరో పవన కళాయ్ణ. నాకు జాని గురుత్కు వచాచ్డు. జాని కూడా ననున్ దొంగ చాటుగా 

చూసే వాడు ఈ సినిమాలో హీరో లా. ముసి ముసిగా నవువ్తూ పకక్కు తిరిగితే నా గుండె లయతపిప్ంది. నా పకక్న జాని వచిచ్ కూరుచ్నాన్డు. వేగంగా 
కొటుట్కుంటునన్ గుండెను అదుపు చేసుకుని, ఊపిరి బిగపటిట్ కూరుచ్నాన్ను. జాని నాకు దగగ్రగా జరిగాడు. అమోమ్ మళీల్ ముదుద్ పెటేట్సుకుంటాడేమో అని 
నేను ఇంటోల్కి పరుగు పెటాట్ను. సినిమా చూడకుండానే .. 
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ఇలా కొనిన్ రోజులు గడిచిపోయాయి. పరీక్షలోల్ పడి నేను జాని గురించి పటిట్ంచుకోలేదు. కానీ ఓ రోజు జాని ఇంటిముందు బోలడ్ంత 
మంది జనం.  

జయ అతత్, మావయయ్ ఆకిస్డెంట లో చనిపోయారంట.  వారి శవాల ముందు బాధతో, మౌనంగా కూరుచ్నన్ జానినీ చూసి గుండె 
బరువెకిక్ంది. ఇపుప్డు జాని ఒంటరి వాడా?? జాని అనాధా?? లేదు నా జాని కి నేనునాన్ను... నేను మా ఇంటికి తెచుచ్కుంటాను. నా జానిని నేను 
కాపాడుకుంటాను. 

ఇదే విషయానిన్ నానన్ని అడిగాను. అమమ్ను అడగ మనాన్రూ. అమమ్తో చెపాప్ను. వదద్ంది. జయ అతత్ దగగ్ర ఎంతో తీసుకునాన్ం. ఈ 
కొదిద్ సాయం చేసేత్ ఏం పోతుంది?? అని అడగాలనిపించింది. కానీ పెదద్లను ఎదిరించకూడదని ఆగిపోయాను. 

గాంధీజీలా సతాయ్గర్హం చేశాను.మూడు రోజులు అనన్ం తిననని మొండికేసేత్ చివరికి  అమమ్ ఒపుప్కుంది. "వాడి తిండి ఖరుచ్ 
బోలెడంత అవుతుంది. వాడు గొపిప్ంటి బిడడ్. మనం తినే ఆహారం తినలెడని" అమమ్ చెపిప్ంది. 

" పరేల్దు నేను తినిపిసేత్ తింటాడు" అనాన్ను. 
" వాడు ఇకక్డ అకక్డ మల మూతర్లు విసరిజ్సాత్డు..అవనీన్ నేను ఎతత్లేను" అని అమమ్ంది. 
" పరేల్దు నేను తనని నేను బయటకు తీసుకు పోయి చేయిపిసాత్" అని చెపాప్ను. 
" వాడు రాతుర్ళుళ్ భౌ భౌ మని అరిచి గోల చేసాత్డు " అని అమమ్ చెపిప్ంది. 
"పరేల్దు నేను తనను నా గదిలో పడుకోబెటుట్కుని తలుపులు వేసేసాత్ను అపుప్డు మీకు గోల రాదు.." అని సరిద్ చెపాప్ను. 
నా మొండితనం చూసి అమమ్ అయిషట్ంగానే ఒపుప్కుంది." 
"అంటే పెదద్మమ్ ...నువువ్ చెపేప్ జాని...ఒక కుకాక్???" వాళళ్ చిటిట్ మెదడులో బోలడ్నిన్ పర్శన్లు. 
" అవును ..నా తొలి పేర్మ... నా కుకక్ పిలల్ జాని మీదనే...ననున్ మొదటి సారి ముదుద్ పెటుట్కునన్ది కూడా వాడే..జాని..ఏం కుకక్ల మీద 

పేర్మ ఉండకూడదా??? నాకు వాడిని చూడగానే లవ ఎట ఫసట్ సైట అయియ్ంది. మాకు మీలాగా చినన్ వయసులోనే పేర్మలు గీమలు లేవమమ్... సవ్చఛ్మైన 
పేర్మ మాది." అని నవువ్తూ చెపాప్ను. ఏదో ఊహించుకునన్టుట్ ఉనాన్రు ఉసూరుమంటూ పడుకునాన్రు.  

వాళుళ్ నిదర్పోయాక నా పకక్న చూసేత్ మా వారు లేరు. బాలక్నీలో ఆకాశంలో నక్షతార్లిన్ చూసూత్ ఏదో మధన పడుతునాన్రు. నేను 
వదులుగా ఉనన్ జుటుట్ను ముడి వేసుకుని, ఆయన చెంతకు చేరాను. 

ఆయన కళుళ్ చెమమ్గా ఉనాన్యి. ఆయన భుజం మీద తలవాలిచ్, గుండెల మీద రుదుద్తూ ఓదారేచ్ పర్యతన్ం చేశాను. 
"అతత్మమ్ గురుత్కు వచిచ్ందా??" మౌనంగా నిలుచ్నన్ ఆయనిన్ అడిగాను. 
"మొతాత్నికి ననున్ కుకక్ పిలల్ని చేసేశావు!!" ఆయన కళుళ్ తుడుచుకుని, బాధను దిగమింగి లేని నవువ్ను తెచుచ్కుని అడిగారు. 
" ఆ..మరి...పిలల్లకి ఈ వయసులో పేర్మ కబురుల్ చెపాత్రా ?? వాళళ్ చిటిట్ బురర్లో ఇదే నాటుకు పోదూ" నేను ఆయన బుగగ్ గిలుల్తూ 

చెపాప్ను. 
మరి మమమ్లిన్ కలిపింది కూడా ఆ పేర్మ పాటలు, పేర్మ సినిమాలే అని మరచి.... 
ఆమని పాడవే హాయిగా.... ఎకక్డో దూరంగా మా ఇదద్రికీ ఇషట్మైన పాట వినిపిసోత్ంది.. *** 
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