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తూరుపు తెలాల్రిందా అనన్టుట్ ఆకాశం అంతా కనెన్ పిలల్ సిగుగ్ పడిన బుగగ్ లాల్ ఎరర్ బారింది. విశాఖ తెనేన్టి పారక్
అంతా పకుష్ల కిలకిలారావాలా తో సందడి గా మారుతొంది.
రతాత్లు వడివడి గా అడుగు లేసోత్ంది . " ఇవాళ అమమ్ గారు సింహాచలం వెళతాను, ఒక అడుగు ముందే
రమమ్నాన్రు ".. అనుకుంటూ పకక్కి చూసిoది.
" అమమ్.. చచిచ్నోడు మీసాలు దువువ్ కుంటూ ననేన్ చూసుత్నాన్డు. వీడి కంటికి కళళ్ కలక రాను.!" అని
తిటుట్కుంటూ జోడు గుళల్ పాలెం నుంచి దయాళ నగర మలుపు తిరిగింది..
రతాత్లు "మతస్య్ గంధి " లా మతుత్ ఎకిక్ంచేలా ఉంటుంది. రంగు నలుపే గానీ, కళగా ఉంటుంది. కళుళ్ " కామకిష్
అమమ్ " వారిలా ఉంటాయి. పొడుగాటి తలకటుట్ ఏమో, జడ వేసేత్ నడుం దాటాలసిందే. తలంటి నపుడు చూడాలి దాని
సొగసు.. దొరికిన పూలనీన్ దండకటిట్ పెటుట్కుంటుంది..అది
నడిచి వసుత్ంటే ఏ మగాడైనా ఆగి చూడాలిస్ందే. అంత ఆకరష్ణ, అందం దాని సొంతం..
"అమమ్గారూ", విసురుగా గేట తోసుకుంటూ వొచిచ్ంది. వొసూత్నే ముగుగ్ డబాబ్ అందుకుని, వాకిలి కడిగి, ఏదో
గొణుకుక్ంటూ, ముగేగ్సింది.
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పదో కాల్సు దాకా చదివిందేమో అది ముగేగ్సినా అందమే. అంత తీరుగా ఉంటుంది దాని గీత, మాట..!
ఇంత లో రాజులమమ్ ఇందుమతి బయటికి నవువ్కుంటూ బయటికి వొచిచ్, "ఏమైందే, అంతలా
గొణుకుక్ంటునాన్వు..? "అంది.
అకక్డే వునన్ ఆవిడ అతత్ గారు నారాయణమమ్ గారు పూలు కోసూత్, " ఆ ఏముంది, ఎవడో మళీళ్ ఏదో కూత
కూసింటాడు దీనిన్ చూసి " అని కిసికుక్న నవివ్ంది..
" పెదద్మమ్ గారు, మీకు మరీ ఎకసెకాక్లు ఎకుక్వండీ.. వాడెవడో
రోజుకో రకంగా సతాయిసుత్నాన్డండి.. ఓరోజు పందుంపులల్ పటుట్కొని ఉంటాడు. మరో రోజూ వల అలుల్తూ
కనిపిసాత్డు.. ఇంకో రోజూ పడవ దగగ్ర ఏదో పని చేసుత్నన్టుట్ నా వంకే ఓరగా చూసూత్ నవువ్తాడు.. నేను కోరగా ఓ చూపు
విసిరి మరీ వసాత్ను.. అయినా పొదుద్నన్ మళీళ్ మామూలే.. మా అయాయ్ తో చెపాప్లోసారి ఈడీ సంగతి. మకెక్లిరగొడతాడు
నా జోలికి రాకుండా.. " అంటూ ఆ పూల బుటట్ లాకొక్ంది. "నేను కోసాత్గా మీరెందుకమామ్ కోయడం" అంటూ..!
ఈ లోపల ఆవిడ కూతురు సీతమమ్ గేట లోపలికి నవువ్తూ వసూత్, "ఏమో, రతిత్ , ఆవంక తో వాడేవిడినో ఇంకో
సారి చూడాలనా"? అంది ఏడిపిసూత్..
" చినన్మమ్గారు, మీరుండండి.. మరీను " అంటూ చిరు అలకతో అటు తిరిగింది ముసి ముసి నవువ్లు
పూయిసూత్..
" అమమ్యి గారు, దీనికి తొందరగా పెళిళ్ చేయాలని మన నరిస్గాడితో చెపాప్లి. పెళాల్డే వయసొచిచ్ంది దీనికి
"అంటూ మేలమాడింది సీతమమ్.
"పొండమామ్, నేనెళిళ్పోతే మా అయాయ్ కి కూడేలాగా..? ఎవరెడతారు..? "
దానికి ఆవిడ దగగ్ర బాగా చనువెకుక్వ. అవిడ పెళిళ్కి చినన్ పిలల్.. నరిస్ గాడు పందిరి వేసూత్, పెళిళ్ పనులు చేసూత్
తిరుగుతుంటే, ఇంతింత కళేళ్సుకుని చూసూత్, వాడికి అడిగినవి అందిసూత్, సాయం చేసూత్ ఉండేది.
తలిల్ పురిటి లోనే పోతే, ఎంతో పేర్మగా పెంచాడు తండిర్ దానిన్.. గారాబం చేసినా చదువు కోవాలని చెపిప్ బడి లో
పది వరకూ చదివించాడు. ఈ లోపల ఈడేరిందని, పరీక్షలు రాయలేక పోయింది.
"పొనీలేరా, మాకు ఆ పని, ఈ పనిసాయం చేసూత్ ఉంటుంది. నువు చేపల వేట కెళిళ్నా భయం ఉండదు " పెదద్మమ్
గారు అంటే అపప్టినుంచి ఈ రాజులింటిలో పనులు చేసూత్ తలలో నాలిక లా కలిస్ పోయింది. ఇంటోల్ మనిషి లా "పదద్తి"
గా ఉంటుంది.. మగవాళుళ్ వసేత్ తపుప్కు తిరుగుతూ, తల ఎతత్కుండా పని చేసుకుపోతుంది. వాళుళ్ బయటికి వెళితే
మాతర్ం దీనికి ఆడింది ఆట, పాడింది పాట.. ఇలల్ంతా తిరుగుతు టుంది.
పెదద్ రాజు గారు ముదుద్గా దీనిన్ " కతిత్రి పిటాట్ " అని పిలుసాత్రు.
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" పెదద్ అమమ్ గారూ", అంటూ అరుసూత్ వచాచ్డు నరిస్గాడు చేతిలో చేపల గుతిత్ తో..
" ఎంటోర్య, పొదుద్నేన్ ఇలా వచాచ్వ..? " గుబురు మీసాలు దువువ్ కుంటూ పెదద్ రాజు గారు , భారయ్ బయటకు
వచాచ్రు. రాజు గారు నిజంగా రాజు గారే.. సంపద లోను, దాన గుణం లోను.. !
"ఆది దంపతులాల్ " అనిపిoచారు వాడి కళళ్కి..
గబుకక్న తల కి కటుట్ కునన్ గుడడ్ తీసి,భుజం కింద పెటుట్కుని " దండాలయాయ్ , "అంటూ, "పెదద్ అమమ్ గారూ,
మన రతాత్లుకి పెళిళ్ సంబంధo వొచిచ్ంది. వాళుళ్ మాకు దూరపు చుటాట్లే. మా రాముల కక్కి నా చినన్పుప్డే రాజముండిర్
సంబంధం వసేత్ చేసేసారు కురార్డు కుదురువునోన్డు, మంచోడని.. మా పెదాద్ళుళ్ అంతా పోవడం తో రాక పోకలు
తగాగ్యి. వాళళ్ కొడుకే అయాయ్, "ముతాయ్లరాజు". మా రాములకక్కి నేనంటే అభిమానం అమామ్.. తలిల్ లేని పిలల్ని తన
కొడుకిక్ చేసుకోంటానని కబురేటిట్oది తన కొడుకు తో..
వాడికి మన ' రతిత్ 'అంటే మా చెడడ్ ఇషట్ం.. నాతో విషయం చెపుతూ," పెళిళ్ చూపులు అవీ వొదుద్. నేనే
చూసుకుంటా. నువు కూడా చెపప్దుద్ మావ", అంటూ మాట తీసుకునాన్డు . కొంచం తుoటరోడే ..."మన రతిత్ " తికక్"కి
ముకుక్ తాడు వేసే వాడు వీడే" అంటూ చెపుప్కొచాచ్డు. నినన్ సాయంతర్ం ఇంటి కోచాచ్డు నా కోసం.. అంతే, మన
రతాత్లు "ఇంటికి కూడా వచేచ్వా "? అంటూ తెడుడ్ తీసింది ఎవరో ఏడిపిసూత్నాన్డనుకొని... నేను అడడ్ం పడక పోతే ఆడి
పని అయేయ్ది . "మావోయ, నీ కూతురు చంపేసోత్oది.. తొందరగా రారోయి..!" అని ఒకటే పరుగులు.. అందరూ ఒకటే
నవువ్.. ఇక లాభం లేదు. ఇదద్రికీ ముడేసిడమే రైటు అనిపించి ఇలా వచాచ్నమామ్ " ..
"మరి పంతులు గారితో మాటాల్డావా ముహూరత్ం గటార్ చూడమని..? "అనాన్రు పెదాద్యన . "అయాయ్, చెపాప్
నండయాయ్. వారం రోజులోల్నే వుంది..తరవాత మూఢo, గోదారి పుషక్రాలు గటార్ వునాన్యి అనాన్రయాయ్.. మీతో ఓ
మాట చెపిప్ పోదామని ఇలా వొచాచ్నయాయ్ ", అనగానే సరే, అలాగే చెయయ్రా.. మా ఇంటోల్ పెరిగిన పిలల్. దానికి సారే, చీర
మేమే ఇసాత్o..అమమ్గారుల్ చూసాత్రులే అవనీన్ ", అంటూ బయటకి నడిచారు.
" అయ, అలాగేనయాయ్, మీలాంటి ధరమ్ పర్భువులుంటే నాకేటి బెంగ".. !అంటూ తను వెనుకనే వెళాల్డు నరిస్గాడు.
వాళల్టు వెళళ్గానే పిలిల్ లా లోపలికి వొచిచ్ంది రతాత్లు..అది చూసి ఆడాళుల్ అంతా ఆట పటిట్ంచేరు దానిన్.
" ఏమే, తెడుడ్తో కొటేట్యడ్మే వాణిణ్ ..?" మరి ఇపుప్డేలా కటుట్ కుంటావే వాణిణ్ ..? " అంటూ.. వీరికి తోడు
పకక్ఇంటోల్నే వునన్ సీతమమ్ తోడైంది.. ఇక నవువ్లే నవువ్లు అకక్డ అంతా..
ఆవిడ పెళిళ్కి ఇది చినన్ పిలల్.. నరిస్ గాడి తో పెళిళ్ పనులకు కూడా వచేచ్ది.. అవీ ఇవీ అందిసూత్ వాడి వెనకాలే
ఇంత లేసి కళుళ్ వేసుకుని అనీన్ చూసూత్ ఉండేది. ఆలా అలవాటు అయి బడి లోకి వెళిల్నా, రాగానే వీరి ఇంటోల్ పిలల్ లా
మసిలేది.. తలిల్ లేని పిలల్ని అంతా గారంగా చూసుకునే వారు. ఆలా పెరుగుతూ, వారందరికీ "తలోల్ నాలిక" లా మెలిగేది.
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మగవాళుళ్ ఉనన్పుప్డు తలోoచు కొని, వినయం గా తపుప్కు తిరిగేది. వాళుళ్ విజయనగరం పొలం, తోటల పని మీద
బయటకు వెళితే రెండు, మూడు రోజులు వచేచ్వారు కాదు. ఇంక ఇది FM రేడియో లా వాగుతూ, లలాల్యి పదాలు
పాడుతూ పనులు చేసూత్ ఉండేది.. ఈడేరిందని పదో తరగతి పరీక్షలు రాయడం అవలేదు దానికి.. ఇంకేలాగా పెళిళ్
చేయలని నరిస్ గాడు పటిట్ంచుకోలేదు. వాడు వేట కెళిళ్నా దిగులు లేదు.. రాజులమమ్లు చూసుకునే వారు దానిన్..
మొతాత్నికి వారం రోజులోల్నే తోటి బెసత్ వారి సాయం తో "రతాత్లు, ముతాయ్ల రాజు " ఒక ఇంటి వారయి
పోయారు . పెళిళ్ బటట్లోల్ చూడ ముచచ్టైన జంట అనిపించింది అందరికి. భూపతి రాజు కుటుంబం వారి ఆశీసుస్లు
కోసం నరిస్ గాడు కొతత్ జంట ని వారింటికి తీసుకొచాచ్డు. వారి దీవెనల తో పాటు చీర , సారె, మంచం, కురీచ్లు, వంట
సామాను అనీన్ అందిoచారు పెదద్ మనసు తో.. ఇక అమమ్ గారుల్ అయితే ఎంతో సరదాగా మూడు నిదర్లు వారి ఇంటి
లోనే జరిపిసాత్మనాన్రు. నరిస్ గాడు, కొతత్ జంట అయితే కాదన లేక పోయారు.
అవును మరి.. లంక అంత ఇలుల్. పిలల్లు చదువులు, ఉదోయ్గాల నిమితత్ం వేరే వేరే ఊరల్లో వునాన్రు. ఊరినుంచి
వచేచ్ రైతులు , పని వాళళ్ కోసం "ఔట హౌస " ఒకటి కటిట్ంచారు రాజు గారు అనిన్ వసతులతో.. అది చకక్గా
అలంకరణ చేసి వుంచారు తోటి బెసత్ వనితలు ..
ఇక సాయంతర్ం అవగానే ఇదద్రికీ సాన్నం అది చేయించి, తెలల్ బటట్లు కటిట్, పసందైన విందు భోజనం పెటిట్ గది
లోకి నెటాట్రు కిల కిల నవువ్తూ అమమ్ లకక్లు. రతాత్లుకి ఎకక్డ లేని సిగుగ్ ముంచు కొచిచ్ంది. వొంచిన తల ఎతత్దే..
మలెల్ పూల పరిమళాలు ఒక పకక్, అగరొతుత్ల గుబాళింపు ఇంకో పకక్.. ఇంతకీ బావ అలికిడి లేక తల ఎతిత్న
రతాత్లుకి ఏదో వెతుకుతునన్ ముతాయ్ల రాజు కనిపించాడు.
ఆశచ్రయ్ం గా కళుళ్ పెదద్విగా చేసుకుని మరీ చూసింది రతాత్లు..
" ఏంటి బావ వెతుకుతునాన్వ..? " అనగానే,
“ఎందుకైనా మంచిదని తెడుడ్ ఎకక్డైనా దాసినావేమోనని సూసత్నాన్” అనాన్డు వెకిక్రిసూత్..
అపుప్డు వినిపించిన రతాత్లు నవువ్లకి బయట చెవులు రికిక్ంచి కొతత్ జంటల కబురుల్ వింటునన్ బెసత్ల నవువ్లు
తోడై రాజుగారింటికే కొతత్ సోయగమొచిచ్ంది.
" పిచిచ్ రతాత్లు, ఇకక్డ నుంచి బయట పడే దారి చూసుత్నాన్" అనగానే, " ఛ వొదుద్ బావ, తెలిసేత్ అమమ్గారుల్ బాధ
పడతారు "..
"నా పిచిచ్ రతీత్, అది కాదు. నాకు ఇకక్డ ఊపిరి ఆడటం లేదు.. సేవ్చచ్గా ఎగిరే పిటట్ని పంజరం లో పెటిట్ నటుట్
వుంది "అనాన్డు ముతాయ్లరాజు..
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అవును వాడి బాధ వాడిది.. గోదారి లంకలోల్ లాంచీ నడుపుతూ, పాపి కొండల యాతిర్కులను యాతర్ చేయిసూత్,
సినిమా షూటింగ కి అనిన్ రకాల హుంగులు, అలంకరణలు అమరేచ్వాడు.. కడియపు లంక నుండి పూలు, పళుళ్ తెపిప్ంచి
తనే సవ్యంగా సెటిట్ంగులు అవీ వేయించేవాడు. అలాంటి వాడికి "గదిలో శోభనం "అంటే మా చెడడ్ ఇబబ్ందే మరి.
రాతిర్ సదుద్ మణగoగానే నెమమ్దిగా, శబద్ం రాకుండా తలుపు ఘడియ తీసి రతాత్లిని ఒక చేతోత్, పంచె ఇంకో చేతోత్
పటుట్ కొని ఒకటే పరుగు.. పకక్నే వునన్ పారక్ ఆనుకుని వునన్ గుడి మెటల్ మీదుగా సముదర్ం దగగ్రికి పరిగెతాత్రు ఇదద్రూ..
రాతిర్ మసక వెనెన్ల లేమో రోడుడ్ మీద ఎవరూ కనిపించడం లేదు వారికి.. ఆఖరికి పోలీసులు కూడా డూయ్టీ టైం
అయిపోవడం తో ఇళళ్కి వెళిళ్ నటుట్ వుంది.. రాతిర్ కాపలా వాళుళ్ అకక్డకక్డా వునాన్ నిదర్కి గటల్ మీద జోగుతునాన్రు.
పడుతూ, లేసూత్ ఇసుక తినెన్లు మధయ్కి చేరుకునాన్రు. ఆ పరుగు తో ఇదద్రి గుండెలు ఎగిరెగిరి పడుతునాన్యి. ఆ
దగగ్రి తనానికి ఒకరి గుండె చపుప్డు ఇంకొకరికి వినిపిసోత్oది .. ఒకరినొకరిని ఆనుకొని అలుపు తీరే వరకూ కొదిద్ సేపు
అలానే ఉండిపోయారు. అలల సందడి తపప్ ఇంకేమి వినిపించనంత పర్శాంతం గా వుంది అకక్డ..
ఎకక్డో దూరంగా కుకక్లు అరవడం తో నెమమ్దిగా ఈ పర్పంచం లోకి వచాచ్రు ఇదద్రూ.. ఒకరినొకరు ఇషట్ంగా,
పేర్మగా ఇరు కళళ్లోకి చూసుకుంటూ, మొదట చూసుకునన్ చూపులు, అలకలు, తెడుడ్ ఎతత్డాలు అనీన్ గురుత్ వచిచ్
కిసుకుక్న మొదలెటిట్, హాయిగా నవువ్కునాన్రు.
"అవునే రతీత్, నీకోసం ఇంటికొసేత్ ఆలా కొటేట్యడమేనా..? పో బావా, నువు నువు నా అతత్ కొడుకు వని కల
గనాన్నా, ఏంటి..? ఎవరో పోకిరోడు అనుకునాన్ ".. నా తపేప్ం లేదులే అనన్టుట్ చూసింది.
"అవునా పోకిరోనేన్ , వుండు చూపిసాత్ ".. అని రతీత్ ని జడ పటిట్ ఒకక్ లాగు లాగాడు.
"జలోల్ మలెల్ చెండు వొళోళ్ కి జారి నటుట్" . ఆదాటున వాడి వోళోల్ పడింది రతీత్..
అలాగే వెనకిక్ వాలి సునిన్తంగా పకక్కి వాలాడు. వాడి చేయి రతిత్ తల దిండుగా మారింది. వాడి వెచచ్ని ఊపిరి
దాని బుగగ్లకి తగల గానే కళుళ్ మూతలు పడాడ్యి దానికి చిరు సిగుగ్తో.
దాని సిగుగ్ చూసి వాడి లో ఆతర్ం పెరిగింది చితర్ంగా .. నెమమ్దిగా వేలి కొసలతో చిలిపిగా దాని పొటట్ మీద
గీయగానే రతిత్ లో వీణ తీగలు మీటి నటట్యింది...
వాడి 'పోకిరీ 'తనానిన్ ఆహవ్నిసుత్నాన్టుట్ గా వీలుగా వెనకిక్ వాలి పోయింది ఎపుప్డో తనకి తెలియకుండానే..
నెమమ్దిగా పిలల్ గోసత్నీ..సందర్ం లో కలిసి పోయింది.. సందర్మే మరి చోటు చేసుకుంటూ, కలిసి, కరిగి
పోయిందేమో ..
అలాగే నిదర్ లోకి జారు కునాన్రు ఇదద్రూ.. తెలాల్రుతుండగా దూరం గా మసీదు మైక లో సాయిబు "అలాల్హో
అకబ్ర " అని గటిట్గా వినిపిసుత్ండటం రతిత్ కి మెలుకువ వచిచ్ంది.. చెదిరిన దుసుత్లు ముంగురులు సవరించుకొని,నును
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సిగుగ్తో " లే బావా, లే తెలాల్రుతోంది.. ఎవరైనా చూసేత్ బాగుండదు.. అమమ్గారల్ కి తెలిసేత్ నినున్, ననున్ కలిపి ఏడిపిసాత్రు"
.. అంది గోముగా..
" అబాబ్, పోవే, నువువ్ నీ అమమ్ గారుల్, నీకే వునాన్రులే పెదద్..!" అని పకక్కి తిరిగి పడుకునాన్డు..
"ఆ మాటనకు, బావా ఎపుప్డూ, వాళుళ్ అమమ్ కనాన్ ఎకుక్వ నాకు.". అంటూ
వాడి జుటుట్లోకి వేళుళ్ పోనిచిచ్.. నెమమ్ది గా తిపుప్తూ , " బావా, నీతో ఓ మాట చెపాప్లి.. అమమ్ గారుల్
చెపాప్మనాన్రు."
"అబాబ్ చెపుప్ , ఏంటే అది?
అదే బావ, నినున్ పదహారు రోజుల దాకా చేపల వేటకి పోవదద్నాన్రు, ఎందుకో మరి " అంది. దెబబ్తో వాడికి నిదర్
మతుత్ వొదిలింది.
"అవునా, నాకు తెలుసులే ఎందుకో."
" ఏం తెలుసు నీకు. తొందరగా చెపుప్, అవతల తెలాల్రుతోంది "
"వుండు చెపుతా".. అని పకక్కి ఒతిత్గిలిల్,
" అయినా రతిత్, నీ పిచిచ్ గానీ , నా చేపలనీన్ నీలోనే ఉంటే నేను వేట కెందుకు వెళతానే.. నినేన్ నా వేటనుకుంటే
పోలా.?
ఇదిగో ఈ మొహం వుందే , ఇది వంజరం, ఈ కళుళ్ రెండు కొరర్ మీనులు, ఈ రెండు చెవులు కోనాలు, మూతి
మాతర్ం ముంజే కాయ,ఇక వీపేమో టేకి చేప, ఈ వోళేల్మో సందువా, ఈ చేతులు రెండూ మటట్ గిడిసెలు , ఆ చేతి వేళుల్
రొయయ్లు, మరి ఆ రెండూ కాళుల్ జెలల్లు, అయితే ఈ మోచిపప్లునాన్ యే , ఇవి మాతర్ం ఎండర్ కాయలు, ఇక కాలి వేళుళ్
అయితే మెతత్ని నెతత్ళుల్, మొతాత్నికి నువేవ్ నా పులస చేపవి " అంటూ చిటుకుక్న దాని వేలు కొరికాడు..
అదేం తకుక్వ తిందా.. వాడి చెవిని కిసుకుక్న కొరికింది కొంచం సుతారంగా..అంతలోనే "మొగుడని " గురొత్చిచ్ ,
సిగుగ్ల మొగగ్యింది. . అంతే, వాడు దానిన్ కదల కుండా పటుట్కుని అలాగే దగగ్రికి లాకుక్నాన్డు. కళళ్లోల్కి చూసూత్,
నవువ్తూ అలాగే మెతత్గా అలుల్కుపోయాడు మళీళ్, మళీళ్...
దూరంగా ఈసారి షిపుప్ హారను కొంచం గటిట్గా వినిపించింది. "సరసాలు చాలు. గుటుట్గా ఇక ఇంటికెళళ్ండి
బాబూ అనన్టుట్గా..
దానికి తోడు దగగ్ర లోని జోడు గుళళ్ పాలెం గుళోల్ జే గంటలు గణ గణ మంటూ దీవించాయి ఇదద్రినీ..!
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