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మహా
పాదాల కింద ఒతుత్కుపోతునన్ మెతత్టి ఇసుక.. ఇసుకలో ఆడుకుంటునన్ పిలల్లు, పిలల్ల ఆటలను మురిపెంగా
చూసుత్నన్ పెదద్వాళుళ్, రకరకాల తినుబండారాలు, బూరలు, అనేక రకాల ఆట వసుత్వులు, గవవ్లతో , ఆలిచ్పప్లతో
తయారు చేసిన బొమమ్లమేమ్ అంగళుల్.. సందడిగా, సవవ్డిగా ఉనన్ ఆ సముదర్ం వైపు, ఒడుడ్కి వేగంగా పరిగెతుత్కు వచిచ్
కళుళ్ మూసి తెరిచేలోగా వెనకిక్ వెళుత్నన్ కెరటాలు.. మహా కళళ్కి ఆ కెరటాల మీద నవువ్తూ, తుళుళ్తూ నడుసుత్నన్ అమామ్,
నానాన్ కనిపిసుత్నాన్రు.. కాంత నాళాలు తెగి పడేలా పిలుసూత్, శకిత్ కొదీద్ పరిగెడుతూనన్ మహా ఉనన్టుట్ండి బోరాల్ పడాడ్డు
ఇసకలో. “ అమామ్” అనన్ వాడి ఆరత్నాదం గాలిలో తేలి, అలల మీద సుళుళ్ తిరిగి సింహాచలం చెవులను తాకింది. చీకటి
పడుతోందని ఉనన్ కాసిని కంకులు చేతిలో పటుట్కుని ఎవరికో ఒకరికి అమేమ్సుకుని సరంజామా సరుద్కుని గుడిసెకు
వెళళ్పోడానికి లేచి, జనం దగగ్రకు నడుసుత్నన్ సింహాచలం గబుకుక్న కంకులు ఎడమ చేతిలోకి మారుచ్కుని
కుడిచేతోత్ వాడిని పైకి లేవనెతిత్ ఒంటికి అంటుకునన్ ఇసక దులుపుతూ “యాడికిరా లగేతుత్ తుండావు... చూడు నోటోల్కి
కూడా పాయె ఇసక” అంది మందలిసూత్.
వాడు సమాధానం చెపప్కుండా నావల వైపు చూసూత్ “ అమమ్” అనాన్డు కుడిచేయి చూపుడు వేలు చూపిసూత్.
“ఎవరు మీ యమమ్.. యాడుండాది? ఆలల్ంతా పెదోద్లుల్.... నువువ్ అటేలల్మాక “ అంది.
వాడు వసుత్నన్ దుఖం ఆపుకుంటూ “అమమ్, అమమ్” అనాన్డు.
సింహాచలానికి జాలేసింది. ఈ కురార్డిని ఇంతకు

ముందు ఇకక్డేకక్డ సూసినటుట్ లేదు. వీడేవరో

కొతత్గోచిచ్ండాడు. ఎవరి పిలల్డో ఏంటో.. చీకతటడుతుండాది. సూతుత్ంటే అమాయకంగా, ఊరికి కొతత్ కురార్డిలా
అగుపితుత్ండాడు అనుకుంది. ఆవిడ మాతృహృదయం దర్వించింది
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“మీ అమమ్ దగగ్రకి నేను తీసకపోతా పా...” అంది వాడి చేయి పటుట్కుని.
నీళుళ్ నిండిన కళుళ్ విపాప్రిచ్ చూసాడు ఆమె వైపు. వాడి కళళ్లోల్ పడుతునన్ నక్షతార్ల కాంతిలో ఆశ
రెప,రేపలాడింది. “దా నాయనా నాతొ దా!” అంటూ వాడి చేయి పటుట్కుని కంకులు అమామ్లనన్ ఆలోచన
విరమించుకుని తన సరంజామా ఉనన్ పర్దేశానికి వచిచ్ంది. బాగా రాగిలి బూడిదగా మారుతునన్ నిపుప్లు ఒక పకక్గా
పోసి, గాజు సీసాలో ఉనన్ నీళుళ్ వాటి మీద ఒంపేసింది. వెచచ్గా ఉనన్ కుంపటిని ఒక గుడడ్ సంచీలో పెటుట్కుని, సతుత్
బొచెచ్లు తీసి మహా చేతికి ఇచిచ్ “ఇంద ఇయి అటుట్కుని నాతో పా ” అంటూ కుంపటి ఉనన్ సంచీ, గాజు సీసా తను
పటుట్కుని మిగిలిన నాలుగు కంకులు చంకలో పెటుట్కుని ముందుకు నడిచింది.
వాడు వెకుక్తూ మారు మాటాల్డకుండా ఆవిడతో పాటు నడిచాడు. ఎంత విశాలమైన రోడుడ్ కైనా ఒక నిరీణ్త
గమయ్ం ఉంటుంది. భూమి మీద జనిమ్ంచిన పర్తి జీవికీ కూడా ఒక గమయ్ం ఉంటుంది.. ఆ గమయ్మే లకాష్య్నిన్
నిరేద్శిసుత్ంది. ఏ గమయ్ము లేకుండా, రేపు గురించి ఆలోచించకుండా నేటిని మాతర్ం ఆసావ్దిసూత్ జీవించే ఆ సతరీ, అతి
సాధారణ సతరీ, మాగాడు అని పిలవబడే ఆ తొమిమ్దేళళ్ మహా అనబడే కురార్డి భవిషయ్తుత్ని ఎలా నిరణ్యిసోత్ందో అనన్టుట్
విరిగిపడడం మానేసి విసమ్యంగా చూడసాగింది అనంతమైన ఆ సముదర్ం.
బీచి దగగ్రనుంచి రోడుడ్ దాటి రెండో పకక్కి వసేత్ డౌన లో ఉనన్ ఓ గుడిసె సింహాచలానిది. పైన సిమెంటు రేకులు,
సునన్ం కొటిట్న గోడలు, అలికిన నేల. ఒకే గది. ఓ పకక్న నులకమంచం. ఆ మంచం మీద రెండు దుపప్టుల్. ఓ బొంత,
చినిగిపోయి దూది బయటకు కనిపిసుత్నన్ తలగడ, దండం మీద చీరలు, లంగాలు, జాకెటుల్. మరోమూల కొంచెం
వంటసామాను, రెండు కుంపటుల్.. ఒకటి ఇంటోల్ ఉంటె ఒకటి తీసుకుని సింహాచలం సాయంతర్ం నాలుగు అవుతుండగా
బీచ దగగ్రకు వెళిల్ మొకక్జొనెన్లు కాలుసూత్ అముమ్కుంటుంది.
యాభై ఏళల్ సింహాచలం మొగుడు చనిపోయి ఇరవై ఏళుళ్ అవుతోంది. పిలల్లు లేరు. ఉదయం గుడిసె బయట
ఇడీల్లు, పుదీనా పచచ్డి, పునుగులు అముమ్తుంది....ఆ వాడలో అందరికీ సింహాచలం చేసే ఇడిల్, పచచ్డి అంటే మహా
ఇషట్ం. అందుకే అకక్డ నివసించే వారంతా ఆమె దగగ్రే ఇడీల్లు కొనుకుక్ని తిని వాళళ్, వాళళ్ పనులోల్కి వెళిళ్పోతారు. వచేచ్
ఆదాయం ఆవిడకి బతకడానికి సరిపోతుంది. మెతత్టి మనసు.. తనకునన్ దాంటోల్నే మహా లాంటి కురార్ళళ్ని నలుగురిని
చేరదీసి, కొనాన్ళుళ్ తిండి పెటిట్ పోషించింది. వాళుళ్ ఉనన్నాన్ళుళ్ ఉండి చెపాప్, చేయకుండా వెళిళ్పోయినా ఆవిడ దృషిట్లో
పడిన అనాధ పిలల్లని చేరదీయడం మాతర్ం మానదు. ఇలాంటి పిలల్లు ఇళళ్లోల్ంచి పారిపోయి వసుత్ ఉంటారు. ఆవిడకి
అది అలవాటే.
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మోసుకొచిచ్న సామానంతా కిందకి దింపి, వాడి చేతిలో ఉనన్ వసుత్వులు కూడా తీసి కింద పెటిట్, “ పోయి బయట
గుండిగలో నీలుల్ండాయి.. సేతులు, కాలుల్ కడుడ్కుక్ని రాపో.. రెండు కండెలు తిందువు.. అంది చలల్గా ఉనన్ కండెల మీద
చేతోత్ రుదుద్తూ.
వాడు కదల లేదు.. ఆమెని, ఆ పరిసరాలని కళుళ్ విపాప్రుచ్కుని విసమ్యంగా చూడసాగాడు. వాడి చూపులు,
వాలకం గమనించిన ఆమె మెతత్గా నవివ్ వాడిని దగగ్రగా తీసుకుని “యా ఊరార్ మంది” అని అడిగింది. వాడు
సమాధానం చెపప్లేదు.
“ చెపప్రా యా ఊరు” అంది మళిళ్.
“ సందం కాడ” అనాన్డు
“ ఏ సందం రా” అంది నవువ్తూ.
వాడు ఉనన్టుట్ండి బావురుమనాన్డు. ఆవిడ సతరీ హృదయం విల,విలాడింది.
“మా నాయనే ఊరుకో .. ఊరుకో ... ఎదవ తుపానోచిచ్ బిడడ్ను అనాధను సేసీనాది కాబోలు.. పాపిషిట్
దానిన్” వాడినిమరింత దగగ్రకు పొదుపుకుని ఓదారుసూత్ “ ఏడవమాక.. ఏమనను లే.. నా కాడే ఉండిపో. ఒంటి పిలిల్ని.
నాతొ పాటు ఓ ముదద్ నీకూ పెడితే నా ములెల్లేమి కరిగిపోవు నాయనా! పోయి సేతులు కడుకుక్ని రా.. ఎపుప్డు ఎంగిలి
పడినాడ్వో ” అంటూ వాడి భుజాల చుటూట్ చేయి వేసి నడిపిసూత్ తీసుకు వచిచ్ గుడిసె బయట ఉనన్ నీళళ్ తొటిట్ దగగ్ర
నిలబెటిట్ంది.
మారుమాటాల్డకుండా మంతర్ం వేసినటుట్ ఒంగి సగం విరిగిన పాల్సిట్క చెబుతో నీళుళ్ తీసుకుని కాళళ్కి అంటిన
ఇసక, చేఉలు, మొహం కడుకుక్ని చొకాక్తో తుడుచుకుంటూ వచాచ్డు. సింహాచలం కుంపటి రాజేసి, చలాల్రిన కండెలు
పెటిట్ విసనకరర్తో విసురుతూ “ ఇటాట్ డా.. కూరుచ్ండు “ అని కొంచెం వేడెకిక్న కందే తీసి వాడి చేతికి ఇచిచ్ “తిను”
అంది. వాడరు రెండు చేతులతో అందుకుని మునిపలల్తో గింజలు కొరకుతుంటే ఆవిడ మరో కండె కాలిచ్ “తిను నాయనా
గుపెప్డు మెతుకులు ఉడకేసాత్” అంటూ లేచి మూటలో ఉనన్ బెయయ్ం కొలిచి సతుత్ గినెన్లో పోసి కడిగి కుంపటోల్ పెటిట్ంది.
కుంపటోల్ కణకణ మండుతునన్ నిపుప్లు, ఆ నిపుప్ల నుంచి రేగుతునన్ రవవ్లు తదేకంగా చూసూత్ కండె కొరుకుక్ని
తినసాగాడు మహా. కుంపటి చుటుట్ పకక్ల నిపుప్రవవ్ల నుంచి ఏరప్డిన బూడిద మటిట్ నేల మీద గాలికి సనన్గా
ఎగురుతోంది. అపర్యతన్ంగా మహా కండె ఎడం చేతిలోకి మారుచ్కుని కుడి చేతోత్ ఆ బూడిదని గీతలుగా గీసాడు. రెండు
నిలువు గీతలు, మధయ్లో రెండు గీతలు, పైన రెండు గీతల మధయ్ ఒక సునాన్ , ఆ సునాన్లో అటూ, ఇటూ రెండు చినన్
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చుకక్లు. ఆ చుకక్ల మధయ్ ఒక పొడుగాటి గీత. వాడి కళుళ్ మెరిశాయి. సింహాచలం అనన్ం వండి, కోడిగుడుడ్ కూర చేసే
లోపల కుంపటి దగగ్ర ఒక బొమమ్ వెలిసింది. ఆ బొమమ్కి చీర కటట్డానికి వాడు పర్యతన్ం చేసుత్నాన్డు. కుదరడం లేదు.
మొతాత్నికి నడుమునుంచి మోకాళళ్ దాకా నాలుగు పొడుగు గీతలు గీసి, ఆ బొమమ్కో ఆచాచ్దన వేసాడు.
“ఇంద కూడు తిను” అంటూ రెండు పళాళ్లలో అనన్ం గుడుడ్ కూర వేసి తనొకటి చేతిలో పటుట్కుని వాడి
చేతికోటిచిచ్, వాడు వేసిన బొమమ్ చూసింది. నవువ్తూ “ ఏం నాయినా! బొమమ్లేసుత్ండావా! గచచ్ంతా నుసి అయితాది
గందా” అంది.
వాడు బొమమ్నే చూసూత్ “అమమ్” అనాన్డు.
గుడుడ్తో కలిపి ముదద్ నోటోల్ పెటుట్కోబోతునన్ సింహాచలం ఒకక్సారిగా ఆగిపోయింది. ఆవిడ కళళ్లోల్ నీళుళ్
తిరిగాయి. అపుప్డే కళుళ్ తెరిచి మొదటిసారి తలిల్ మొహం చూసుత్నన్ చినాన్రి కళళ్లోల్ కనిపించే కాంతి .. అమాయకమైన
వెనెన్ల కాంతి, చలల్ని వెనెన్ల కాంతి కనిపించింది ఆ కళళ్లోల్ ఆవిడకి. గబుకుక్న వాడిని దగగ్రకు తీసుకుని తన చేతిలో
ఉనన్ ముదద్ వాడి నోటోల్ పెటిట్ “నేను నీ అమమ్నేరా” అంది.
వాడు ఆమెనే చూసూత్ ఆమె అందించిన ముదద్లు ఆవురావురుమని తినసాగాడు.
తొమిమ్దేళళ్ మహా... పుటిట్న దగగ్రనుంచీ ఏ కెరటాలతో తను ఆడుకునాన్డో, ఏ సముదర్పు ఒడిలో పెరిగాడో, ఏ
ఒడుడ్న బొమమ్లు నేరుచ్కునాన్డో అకక్డే తన చినన్ సామార్జయ్ం కూలిపోయిందని, తలిల్,తండుర్లనే కాక మరికొందరు
బంధువులను, హితులను కూడా ఆ కెరటాలు ఎకక్డికో లాకెక్ళిళ్ పోయాయని తెలియని అమాయకుడైన మహా
జీవనపర్యాణంలోమరో మజిలీ మొదలైంది.
తవ్రలోనే సింహాచలం దగగ్ర చనువు ఏరప్డింది.ఆమె చేసే పర్తిపనిలో తనకి తోచిన సాయం చేసూత్ బయట పంపు
దగగ్ర నుంచి కుండలోల్ నీళుళ్ తెచిచ్సూత్, చీపురుతో గచుచ్ శుబర్ం చేసూత్ ఆవిడ ఇడిల్ వేసుత్ంటే ఆకులోల్ పెటిట్ కాసత్ పచచ్డి వేసి
అడిగిన వాళళ్ందరికీ అందించడం, వాళళ్ దగగ్ర డబుబ్లు వసూలు చేసి సింహాచలం పకక్న ఉనన్ చినన్ చెకక్పెటెట్లో
భదర్పరచడం ఇలా చినన్, చినన్ పనులు చెపిప్ చేయిసోత్ంది సింహాచలం. ఎకక్డి నుంచి వచాచ్డో ఏ అమమ్ కనన్ బిడోడ్ ఆ
దేవుడే నా ఒంటరి బతుకిక్ సాయంగా పంపాడు అని చెబుతుంటుంది అందరికీ.
సింహాచలంతో సాయంతర్ం నాలుగు అవగానే బీచ దగగ్రకు వెళాత్డు. అకక్డ ఇసకలో బొమమ్లు గీసూత్ తలిల్
వయసు సతరీలు ఎవరనాన్ కనిపిసేత్ ఆశగా, వాళళ్లోల్ తలిల్ని వెతుకుక్ంటూ చూసాత్డు. అపుప్డపుప్డూ అలా చివరిదాకా
నడుచుకుంటూ విశార్ంతిగా ఉనన్ నావల దగగ్రకు వెళాత్డు. అకక్డ కూరుచ్ని కబురుల్ చెపుప్కునే పరాయ్టకులను విచితర్ంగా
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చూసాత్డు. ఎవరనాన్ సరంగులు నావలో కూరుచ్ని ఉంటె వాళళ్వైపు పరిశీలనగా చూసాత్డు. ఎకక్డో ఒక దగగ్ర తన అమామ్
, అయాయ్ కనిపిసాత్రని వాడి ఆశ. వాడికి తన ఊళోళ్ ఉనన్ సముదార్నికి, విశాఖ సముదార్నికి తేడా తెలియదు. ఎలా
వచాచ్డో విధి విసిరేసినటుట్ వచిచ్ ఆ మహాపటన్ం చేరాడు. వాడికి పర్యాణం అంటే తెలియదు.. తను చేసిన పర్యాణం
బసుస్లోనా, కారులోనా, బండా ! వాడికి తేడా తెలియదు. వాడి మనసు ఆ పర్యాణంలోని ఆనందానిన్ కానీ, వాహనాల
సౌకరయ్ం కానీ ఆసావ్దించే అంతగా ఎదగలేదు.
కొంతకాలం గడిచింది. మారుప్ ఎంత అనివారయ్మో మరపు అంతే సహజం కావచుచ్. మహా ఇపుప్డు సింహాచలం
శిక్షణలో మానసికంగా కొంచెం ఎదిగాడు. వాడి కళళ్ముందు ఆనాటి మహా పర్ళయం కనిపిసేత్ కనీన్ళళ్తో అనుకుంటాడు
“ఎందుకు మా అమమ్, నానన్ని తీసుకుపోయావు.. ననెన్ందుకు వదిలేశావు” ఆ పర్శన్కి సమాధానం చెపప్డానికి విధికి
నోరులేదు కదా!
సింహాచలంతో వెళేళ్టపుప్డు నాలుగు బొగుగ్లు జేబులో వేసుకుని వెళాత్డు. ఆవిడ కండెలు అముమ్కుని వచేచ్లోగా
గేటు బయట ఫుట పాత మీద కూరుచ్ని రోడుడ్ పకక్ బొమమ్లు గీసాత్డు. వాడిపుప్డు ఆంజనేయ సావ్మి, వినాయకుడి
బొమమ్లు చకక్గా వేసుత్నాన్డు. ఈ మధేయ్ పులిచరమ్ం కటుట్కుని, నెతిత్ మీద నుంచి కిందకి జారుతునన్ గంగమమ్ని జటా
జూటంలో బంధించి కళుళ్ మూసుకుని ధాయ్నంలో కూరుచ్నన్ శివుడి బొమమ్ వేయడం నేరుచ్కుంటునాన్డు. ఆ బొమమ్
సింహాచలం గుడిసె పకక్న గోడ మీద ఉంది. ఆ గోడ వెనకాల శివాలయం ఉంది. ఇడిల్లు అందిసుత్నన్పుప్డలాల్ వాడి దృషిట్
ఎకుక్వగా ఆ బొమమ్ మీదే ఉంటుంది. అలా చూసి, చూసి ఆ బొమమ్ని మనసు మీద ముదిర్ంచుకునాన్డు. ఇపుప్డు అదే
పార్కీట్సు చేసుత్నాన్డు. గేటు ముందు బొమమ్లు, బూరలు, ఐస కీర్ం అమేమ్ వాళుళ్, అటూ, ఇటూ తిరిగే వాళుళ్ ఆగి వాడి
బొమమ్ను చూసూత్ వెళుత్ంటే వాడు అదెమీ గమనించనటుట్ తల వంచుకుని గీసూత్ ఉంటాడు.
ఐస ఫూర్ట అమేమ్ అపప్ల కొండ వాడికి రోజూ ఒక ఐస ఫూర్ట ఉచితంగానే ఇసాత్డు. ఆరోజు కూడా అలాగే వాడికి
మిలక్ ఐస కీర్ం ఇసూత్ అడిగాడు “ యాడ నేరిస్నావురా బలే నేరుప్గేసుత్ండావే.”
వాడు ఐస కీర్ం తీసుకుని తింటూ సమాధానం చెపప్లేదు..
“ఎవురు నేరిప్తత్నాన్రు నీకు బొమమ్లేయడం “ వాడికి తన పర్శన్ అరథ్ం కాలేదేమో అని మళిళ్ అడిగాడు.
వాడు తల అడడ్ంగా ఊపి “ నేనే ఎతత్నాన్” అనాన్డు.
“ అబోబ్ .. ఎవరూ నేరప్కుండానే నేరుస్కునాన్వేం.” నవివ్ అనాన్డు “కూటికి, గుడడ్కి పనికిరాని ఈ బొమమ్లెందుకు
గానీ ఎలిల్ మీ యమమ్కి సాయముండు . ఎలిల్ నాలుగు కండెలముమ్ .. ముసలిద్ ఒకక్తీ కటట్పడుతుండాది” అనాన్డు.
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మహాకి అపప్లకొండ అనన్ది సగం అరధ్మై, అరధ్ం కాకుండా ఉంది. ఐస కీర్ం తినడం పూరీత్ చేసి చేయి నికక్రుకి
తుడుచుకుని తిరిగి బొమమ్ గీసుకోసాగాడు.
అపప్లకొండ ఆ విషయం పటిట్ంచుకోకుండా తన చుటూట్ మూగిన పిలల్లకి

ఐస కీర్ం ఇవవ్డంలో

మునిగిపోయాడు.
మహా జీవితంలో మరో రెండేళుళ్ పర్శాంతంగా గడిచిపోయాయి. వాడికి సింహాచలం, సింహాచలానికివాడు అలా
ఒకరికి ఒకరుగా కలిసిపోయారు.
గుడిసె నిండా బొగుగ్తో ఆంజనేయసావ్మి, అమమ్వారి బొమమ్లు గీసాడు. అవి చూసి మురిసిపోతుంది సింహాచలం.
నా కొడుకు బొమమ్లేతాత్డు అని అందరికీ మురిపెంగా చెపుప్కుంటుంది.
ఒకరోజు సింహాచలం మొకక్జొనన్ కండెలు తీసుకురావడానికి మారెక్ట కి వెళిళ్ంది. వాడు గుడిసె బయట రోడుడ్
మీద దాకా వెళిల్ పుట పాత మీద కూరుచ్ని బొగుగ్తో పెదద్గా ఆంజనేయసావ్మి బొమమ్ వేసాడు.. ఉదయం నుంచీ
సాయంతర్ం దాకా ఆ బొమమ్కి నగిషీలు చెకుక్తూనే ఉనాన్డు. అటుగా వెళుత్నన్ కొందరు భకిత్తో చిలల్ర నాణాలు వేసూత్
వెళాళ్రు. అవి ఏం చేయాలో వాడికి అరధ్ం కాలేదు. అనీన్ పోగుచేసుకుని చొకాక్ జేబులో పోసుకుని గుడిసేకి వెళాళ్డు.
సింహాచలం కొంగులో పోసాడు ఆ చిలల్ర అంతా.
“యాడవిరా ఇనిన్ డబుబ్లు” అడిగింది సింహాచలం ఆశచ్రయ్ంగా.
తను వేసిన బొమమ్ మీద జనం వేసారని చెపాప్డు.
ఆవిడ మురిసిపోయింది. “ నా తండేర్... నా తండేర్..” అంటూ వాడి బుగగ్లు చిదిమి మెటికలు విరిచింది. మొతత్ం
లెకక్పెడితే పదిహేను రూపాయల పావలా తేలింది. ఆవిడ అక్షరం ముకక్ చదవకపోయినా డబుబ్లెకక్ విషయంలో
కచిచ్తంగా ఉంటుంది. ఏ మాతర్ం లెకక్ తపప్దు. అవనీన్ ఒక ముంతలో వేసి “ ఇసూక్లుకి పంపితాత్ .. నాలుగు ముకక్లు
సదువు నేరుచ్కోరా నాయనా” అంది.
“ఇసూక్లా?” వాడు భయంగా చూసి గబ,గబా తల అడడ్ంగా తిపాప్డు. “ నేనేలల్ను.. ననున్ కొతాత్రు” అనాన్డు.
“ఎందుకు కోడతారురా? యవురు నినున్ కొటేట్ది..” అంది.
వాడు బిగగ్రగా ఏడవడం మొదలుపెటాట్డు..
ఆవిడ కంగారు పడిపోయింది. “మా నాయనే యాడవమాక ఎలల్మాకులే” అంటూ దగగ్రకు తీసుకుని ఓదారిచ్ంది.
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ఆ తరవాత ఆవిడ మళిళ్ సూక్ల విషయం ఎతత్లేదు.
జేయ్షఠ్మాసము ... వరాష్లు పడుతునాన్యి. బీచ కి ఎవరూ రావడం లేదు. సింహాచలం ఇపుప్డు గుడిసె లోపలే
ఇడీల్లు వేసోత్ంది. ఆవిడ ఇడిల్లకు అలవాటు పడిన వాళుళ్ గుడిసేకే వచిచ్ కొనుకుక్ంటునాన్రు. ఓ పొడుగాటి చెకక్బలల్ ఆ
వాడలో ఉంటునన్ చిలల్ర వాయ్పారి భీమయయ్ ఇచాచ్డు. ఆ బలల్ గుడిసెలో ఓ పకక్కి వేసింది. దాని మీద కూరుచ్ని తినే వాళుళ్
కొందరు, అరిటాకులోల్ పొటల్ం కటిట్ంచి తీసుకుని వెళేళ్వాళుళ్ కొందరు. ఆ వాయ్పారం లేకపోతే ఆదాయం ఉండదు.
అందుకే సింహాచలం ఓపిక చేసుకుని ఎలాగోలా ఉదయం ఆరునుంచి పదింటివరకూ ఇడీల్లు వేసోత్ంది. కానీ ఆమెలో
రోజు, రోజుకీ శకిత్ సనన్గిలిల్ పోతోంది. ఎంచేతో ఈ మధయ్ సాయంతర్ం అయేసరికి ఒళళ్ంతా నెపుప్లు..జవ్రం తగిలినటుట్
ఒళళ్ంతా సెగలు వసోత్ంది. అకక్డికీ మిరియాల కషాయం తాగుతోంది. మహాకి ఆవిడ అలా పడుకుని ఉంటే
తోచడంలేదు. కానీ ఏం చేయలో తెలియడం లేదు. సాయంతర్ం అయేసరికి బీచికి వెళిల్ ఆవిడ కండెలు అమమ్డం, తను
బొమమ్లు గీసుకోడం అనే వాయ్పకానికి వరాష్ల వలన ఆటంకం ఏరప్డింది.. అది మాతర్ం నచచ్లేదు. సింహాచలం
ఉదయం చేయగా మిగిలిన ఇడీల్లు మహాకి పెటిట్ తను మాతర్ం కషాయం, కాసిని టీ నీళళ్తో కాలకేష్పం చేసోత్ంది. ఆ ఇడిల్
తిని బొగుగ్తో ఎకక్డ పడితే అకక్డ ఏవో గీతలు గీసూత్ గడిపేసుత్నాన్డు. వాడికి మనసులో ఏదోగా ఉంది. దానిన్
దిగులంటారని కూడా వాడికి తెలియదు. మధయ్, మధయ్ మూలుగుతూ పడుకునన్ సింహాచలం ని చూసూత్ గోడకానుకుని
కూరుచ్ని పకక్నే గచుచ్ మీద కుకక్ బొమమ్, పిలిల్ బొమమ్ గీసుకుంటూ రోజులు గడిపేసుత్నాన్డు. వాడికి వరష్ం అంటే కోపం,
ఆ వరష్ం చేసే శబద్ం మరీ చిరాకు. కసిగా వీధిలోకి చూసూత్ బొగుగ్లు చినన్ ముకక్లుగా చేసి విసురుతూ వరష్ం ధారల మీద
పగ తీరుచ్కునాన్ను అని తర్య్పిత్ పడుతునన్టుట్ నవువ్కుంటూ ఉంటాడు.
ఉనన్టుట్ండి ఒక సాయంతర్ం నులకమంచం మీద పడుకుని ఉనన్ సింహాచలం చినన్గా ఒక అరుపు అరిచి కళుళ్,
కాళుళ్ తేలేసింది.
ఆ అరుపుకి ఒకక్ గెంతు గెంతి ఆమె మంచం దగగ్రకు వెళిళ్న మహా గావుకేకలు పెడుతూ గుడిసె లో నుంచి
బయటకు వచాచ్డు. వాడి అరుపులకు మిగతా గుడిసెల వాళళ్ంతా పరిగెతుత్కు వచాచ్రు.
సింహాచలం ఇంకలేదు. అందరూ గటిట్గా ఏడాచ్రు.. మహాకి కూడా దుఖం వచిచ్ంది. “ఇంక మాకు కమమ్టి ఇడిల్
ఎవరు పెడతారు సిమామ్చలం” అని బావురుమనాన్రు కొందరు. ఆ ఏడుపులు, ఆ శోకాలు, వాళళ్ందరి మాటలు, తన వైపు
జాలిగా చూసుత్నన్ చూపులు వాడికి ఏమి అరథ్ం కావడం లేదు. వాడి పరిసిథ్తికి గుండె తిగిన ఆకాశం కనీన్టి సముదార్నిన్
పాయలు, పాయలుగా సృషుట్సుత్నన్ ఆ సాయంతర్ం నలుగురు మగవాళుళ్ సింహాచలం ని మోసుకుని వెళిల్ అంతయ్కిర్యలు
చేసి వచాచ్రు.
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