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 నోటోల్ పెటుట్కోబోతా వుండే చదిద్ ముదద్ గినిన్లో వొదిలేసి అమాన సెలుల్ ఎడమ సెతిలోకి తీసుకొనాన్.  
        మా మేడాము పుటిట్ంటి కెలుల్ండాది. నాధ గాడికి పొయియ్న కాణిణ్ంచి ఒకటే 

పడిసింపటుట్కోనుండాదంట.. నినన్ మాపటేల కాణేణ్ ఫోంజేసి జెపిప్ంది. ఈలుంటే ఒగసారొచిచ్ పొమమ్నుండాది. పెడదద్రం 
మనిసిని గదా... నేంబోతానా ? ఇపుడేం ఉబదద్రొచిచ్ పడుండాదో. నాద గాడికేమైందోనని దిగులొకపకక్... నా పెలాల్ము 
ఏం దొబుబ్లు పెడతందోనని బయమింకోపకక్. 

         “ఉనాన్రా లైనోల్... ఏమండీ... “ ఆయమిమ్ ఆరిస్న అరుపుతో చెవువ్ గియియ్మనింది. ఎపుప్డు 
ఆనయియ్ండాదో ఆనయియ్ండాది సెవువ్లో వుండే సెలుల్. నాకు తెలికండానే సెవువ్గూగ్డా అంటుకొనేసుండాది. 

        “ఆ... ఆ... ఉండా... ఉండా... ఇంటా ఉండా... “  
        “హాయ్పీ బరత్ డే అండీ...” సెపప్లేనంత ఇసట్మంతా జేరిచ్... గుతొత్ంకాయి కూరోల్ మసాల పటిట్ంచుండే 

మిరిం మాదిరిగా అబాబ్ ... బలే ఉండాదా గొంతు.  
        “యేందీ... ’’ ఆ మూరస్ నించీ తేరుకొనేదానికి నాకు నిమిసమనాన్ పటుట్ంటాది. ఆ పనవవ్గానే 

అడిగేసినా.  
         ఆయమేమ్ంజెపాత్ వుండాదో నిజిజ్ంగా నాకరత్ంగాలా. 
        “మీ బరత్ డే ఈరోజు ’’ 
        నాకు బలే కుశాలైపొయియ్ంది. మీ పాసుగూలా... బరత్ డే అని గాదురా అబాబ్. అచిచ్ంతలేం బళేల్దని. 
          ఆయమీమ్కొక టాయ్ంకు జెపేప్సినా. 
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          “టిఫిన జేసినారా లేదా... ఏం దింటా ఉండారు... అదిగో ఆ పిర్జుజ్లో కిందరోల్ ఊరగాయుండాది 
ఎతుత్కోండి... సట్వువ్ కాపకక్ గుడుడ్ పెటిట్ండా మజాజ్నానికి అటేట్సుకొని నంజుకోండి... ఏదోగటి  దినకుండా కాలీ కడుతో 
ఉండొదుద్... ’’  ఏందెందో జెపాత్ పోతా ఉండాది.  

          అమోమ్ళిళ్ంటి కెళిల్నా ఆయమిమ్ మొనుసంతా ఈణేణ్ ఉండిపొయియ్న ఈ మొండోడి మిందే. 
          అనిన్ కొసింలికీ నా జవాబు వొటిట్  “ఆ...’’ నే.  
          “ఈ జనమ్లో నువువ్ సుదద్ంగా జవాబు చెపప్వా ?’’ 
          “నువువ్ కొసింలేడ యాసాత్ ఉండావు ?   చాగంటి కోటేసస్రార్వు మాదిరోత్ బోదిసాత్ వుండావు గదా. 

మంచి జెపేప్టపుప్డు చెవులు యాలాడేసుకోని బకిత్గా ఇనాల. కొసింలేగూడదు...’’ ఇంగా నేం జెపాత్ ఉండేది అయిపోలా. 
           “నువీవ్ జనమ్కి మారాత్వనేది డౌటే...’’   
           ఆయమిమ్కా పకక్ మండిపొయియ్ంది గావాల... టపీమని పోను ఆపేసింది. 
          ఈ యవావ్రమంతా జరిగిండేది అపుప్డెపుప్డో పదీ పదకొండేలల్ కింద మా పెలైల్న కొతత్లోల్.  
          అదీ... మొదులీ పుటిట్ంరోజు కతకు.  
         సినన్పుప్డెపుప్డూ ఈ యాపీలు... బరుత్ డేలు… డెతుత్ డేలు (అపశుకునం ఉపశమించుగాక...) 

చేసుకోనుండే గెవనమే లేదు నాకు. పెళైల్ పెళాల్మొచిచ్నాకనే ఆయమేమ్ మొదులు బెటిట్ంది. అంటే- కేకులు గోసేసి... 
దీపాలారేప్సి (అదే... కొవొవ్తుత్లు ఊది ఆరప్తాంగదా అది) సీవ్టుల్ పంచేసి.. ఈ గోలంతా ఏందీ లేదులే. తలకి 
పోసుకోమంటంది... ఉంటే కొతత్ గుడడ్లు, లేదంటే ఉతికిన గుడడ్లు కటుట్కోమంటంది. నేనింటోల్ దిరిగేది ఉటిట్ లుంగీతోనే 
గదా. ఇంగా మిగిలిండే ఒలుల్ మొతత్ం... మొలకాయినించీ తలకాయిదాకా పైనంతా అ”ఘోర’ అవతారమే. ఆ ఒకక్ లుంగీ 
గుడడ్పీలికైనా కనాకషట్ం ఉతికింది కటుట్కోమని పోరతంది. 

         ఇంటే నేనాన్దముని కొడుకెందు కవతాను ? పెళాళ్ం మాటింటే అయినోలల్ దెగిగ్ర ఎంత నామరాద్... 
మెడమింద తలకాయ తటకక్న ఊడి కింద బడిపోదా ?  

           నాకెపుప్డూ పుటిట్ంరోజు గెవనం ఉండనే ఉండదు. “ఇదిగో... నువీవ్ దినం ఈ బూమిమ్ంద 
పణాణ్వు రా కొడకా... ’’ అని మా నాయినెపుప్డూ నాకు జెపప్లేదు... నేను గూడా అడగలా. నేనెలగ బెటిట్న సదువుల 
సరిట్పికిటుల్ జూసేసి మా మేడాము ఈ బరుత్ డే కత మొదులు బెటిట్ంది.  

         ఏం ఉదాద్రకం జేశానని పుటిట్ంరోజులు జరుపుకోవాల ?  
         మా వొబుబ్గాడు జూడు... కతలమింద కతలు ఎడమ సేతోత్ గిలికి పారేసాత్ వుండాడు.  
         మా కిషట్డు... ఒకే ఒకక్డు... నాయుడుపేటోల్ టీ ఆంగిడి పెటుట్కోని ఒంటి చేతోత్ సంసారానిన్ ఆలాగాగ్ 

లాకోక్నొసాత్ వుండాడు. 
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         కడాన మా లాసయ్ గూడా... బొమమ్లమింద బొమమ్లు గీసేసి నా ఫేసుబ్కుక్ పేజీలోల్ తపప్టుల్ 
కొటిట్ంచుకుంటా వుండాది.  

        నాద గాడు... ? కోడి బిగించి పటుట్కోని నీలిగి కొటిట్నాడంటే జిలల్... తొంబై ఆమడల దూరంలో 
పడాల... 

       ఈటిలోల్ ఒకక్టైనా నావలల్వతాదా...? 
       కటేజ్సేత్... 
       ఇదిగో ఈ పుటిట్ంరోజుగూగ్డా తలకి పోసుకోలేదు.... ఒలిల్కే. అదే మాసింటవలోత్ ఒళుళ్ 

తుడుసుకొనాన్. కొతత్దేకక్డ... ఉతికిన లుంగీ గూడా కటుట్కోలా ..  రొండు దినాలాన్డుదే ఇదిలించి నడుంకు బిగదీసినా. 
ఇదిగో... ఇకక్డ కంపూయ్టరు ముందర కుచుచ్నాన్. 

        నా పెండాల్ం రేతేర్ ముదిగారంగా చెవిలో పోరు బెటిట్నా నా పెడదద్రం చేసాట్లు నాయే... 
         కుచుచ్నాన్నే గానీ నా లోపల.... అంటే అదేందో మొనుసంటారే అకక్డ అంతరమ్తనం (అదేందో 

పుసత్కంలో ఈ మాట సదివినానేల్... ఈడ మన గురిచిచ్ చెపుప్కొనేదానికి బరువుగా, గంబీరంగా ఉంటాదని ఏసినా... ) 
మొదులైంది.  

        ఇదేందిది ? ఈ మాదిరిగా ఆలోసిసేత్ బతికేదానికేనా ? మన గురిచిచ్ మనం డపుప్ కొటుట్కోకపోతే 
ఎవురు గొడాత్రింగ ? ఎవురు మతిసాత్రు మనలిన్ ? 

       ననున్ మీరీపాటికే పనికిమాలినోనన్నుకొనేసినారా ఏంది నా మొగలాయితనం ఎవురికీ తెలీదు. నా 
గొపప్ ఇదీ అని నేనెపుప్డూ... ఈదిన బడి టాంటాం ఎయియ్లా. పుసికిక్న మీరా మాదిరోత్ అనుకోనేసేత్ నా మొనుసు సివుకుక్ 
మనీదా ?  

       ఆమాదిరి అనుకోబాకండి అయయ్లాల్రా. నేను పైంజెపిప్ందంతా తూచ... ఇపుప్నిన్జిజ్ం జెపాత్. నేనేం 
తకక్వ దింలా.  

       నిజిజ్ంగా... మీమీదొటుట్.   
       మా పిలకాయిలు హొంవొరుక్ పుసత్కాలెతుత్కొంటే ఎంత నేగాగ్ రూంలోoచీ తపిప్ంచుకోనొచేచ్సాత్... 

రాతిర్ పొడుకొనన్ పడకలేడ ఎతాత్లొస్సాత్దోనని పొలుల్బులల్ నోటోల్ ఏసుకోని ఎంత నైసుగా ఈదిలో కెలల్బారాత్...   
        ఇయయ్నీన్ ఎందుగాగ్నీ... తెలాల్రేల్సి కిటికీ పకక్నే ఏసిన కురీచ్లో కుచోచ్ని నా మాదిరోత్ ఎవురైనా 

నూయ్సు పేపరున్ పర్కటనలోత్ గూడా పనీబాట లేకండా మజాజ్నందాకా ఊది పారీ గలార్...?  
        ఎనన్ని జెపేప్ది నా టాలెంటుల్ ? ఏమంజెపేప్ది... నాకు దపప్ ఎవురికీ అలివిగాని, అనావసంగా జేసి 

పారేసే గొపప్గొపప్ పంలు ? 
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         సెలుల్ సేతిలోకి దీసుకొంటే... అబోబ్ నా ఒలుల్ పులిస్పొయియ్ంది. పదో తరగతి సావాసగాళుళ్ జటుట్ 
కటిట్న వాటాస్పు గూర్పులో ఎనెన్నిన్ పుటిట్ంరోజు సుబాకాంచలో .  

         “మునిగోపాలా... నువువ్ సలల్గా ఉండాల...” అంటా అటుమాటోళళ్ంతా నా ఫోటోను పెటిట్ ఆ 
బగమంతుణిణ్ కోరుకొంటా ఉంటే ఒలుల్ పులిస్... పులిస్... రెండో ఫేసులో జిల బరించి పోయియ్ంది. వోలల్లోల్ 
రచీతలుండారు... ఇంజినీరుల్ండారు... డాకట్రుల్ండారు... యాకట్రుల్ండారు... కలల్లోల్ నీలుల్ గిరర్న తిరిగినాయి వోలల్ 
అబిమానానికి. 

          నేనెంత గొపోప్నిన్ గాకపోతే ఇంతమంది గొపోప్ళళ్ంతా నాకు సుబాకాంచలు జెపాత్రు ? 
          నా ఎదురొర్ముమ్ సినన్పుప్డూదిన బుడడ్మాదిరిగా ఓ... మంటా ఉబిబ్పొయియ్ంది.  
         “వీణా... ’’ ఒకక్ గావుకేక పెటిట్నా. 
         అసలే కరోనా కాలం. ఊపిరాడకుండా ఎకక్డ కుచుచ్నోన్ళల్కక్డ నిలవనా కూలబడి పుటుకుక్ 

మనేసాత్ ఉండారంట. నాగూగ్డా పొయేయ్కాల మొచేచ్సిందనుకొనిందో ఏమో పాపం...   
         “యేమండీ... ’’   
         బయపడి పొయియ్ంది గావాల... కేకలు పెటుట్కుంటా, శమటుల్ కకుక్కుంటా లగెతుత్కొనొచిచ్ంది 

బెదూర్ములోకి. 
“ఉడుకు నీలుల్ బెటుట్, తలకి బోసుకోవాల. మొనన్ గుటిట్చిచ్ండాల్...  
పండకుక్. వోటిలోల్ ఏసుకోకండా ఆణేణ్ బెటేట్సిన గుడడ్లెతిత్ పెటుట్... ఏసుకోవాల.’’ 
         సెలుల్ సేతులో పెటుట్కోని, కాలుమింద కాలేసుకోని సిదివ్లాసంగా పొనుకోని ఆరడ్రేసాత్వుండే ననున్ 

జూసి ఆ పిలల్కు కాలాత్దా... కాలాద్... ? 
         కాలింది... గంగమమ్ పూని, ఆగర్హం ఆపుకోను అలివిగాక ఆయమిమ్సిరిన గెంటితో, నా నెతిత్కి 

మూడింది.  
PPP 
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