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                                           గొఱెఱ్ ర్గొఱెఱ్ ర్   

 పనిలేని వికర్మారుక్డు (నేనే)ఎపప్టిలాగే ఫేస్ బుకుక్ చూసుకుంటునాన్డు. నోరు దానిపని అది చేసుకుపోతోంది. 
వేళుళ్ నోటోల్  వునాన్యి. ఎందుకో బొటనవేలి మొదటోల్  నొపెప్టిట్  దానిన్ బెటౖికి లాగి దీకష్గా చూసాను కొంపతీసి గోరుచుటేట్వనాన్ 
వేసిందేమోనని. చూదుద్ ను కదా, గోరు చుటూట్  వునన్ భాగానన్ంతా మెలల్ మెలల్గా దొలిచేసి, గోరు ఎపుప్డో తినేసాయి నా పళుళ్. ఇంక 
మెలిల్గా వేలుని ఆకర్మించుకుంటుంటే పాపం అది నోరు లేనిది కనక నొపెప్టిట్  చెపిప్ంది, ఆపరా కుయాయ్ అని. సరే దాని బాధ అరథ్ం 
చేసుకుని, బొటనవేలుంటే ఏ ణాచారుయ్డికెనౖా ఇవొవ్చుచ్ను కదా అని, ఉణిణ్చేచ్సాను. ఇంతలో నా రెండో కూతురొచిచ్ంది బొమమ్ల 
పుసత్కం పుచుచ్కుని. దానికిపుప్డిపుప్డే మాటలొసుత్ నాన్యి కాబటిట్  ముందు గౌరవంగా రెండు సారుల్  "నానాన్", "నానాన్" అంది. నాకింకా 
బుదిధ్ రాలేదు కాబటిట్  ఫోను వదలకండా టెకుస్ట్లు చేసేసుత్ నాన్ను.  అది ఓ మాటు తల పంకించి, బుగగ్ మీద వేలెటుట్ కుని కాసేపు 
ఆలోచించి, ఆనకో డెసిషనుకొచిచ్, నా మోకాలుమీద కసుకుక్న కొరికేసి, బుకుక్ చేతికిచిచ్ంది. నేను ముందు కెవువ్ మని ఒక విహవ్ల 
మౖెన కేక పెటిట్ , అనక ఓ చిరునవువ్ విసిరి, ఆ శాలీత్ని వొళొళ్ కూరోచ్పెటుట్ కుని మొదలెటాట్ ను.  

"ఇదేంటీ, ఇది పిలిల్, పిలేల్వందీ..మాయ్వ్..." అంటూ.  
ఓ నిముషమౖెందో లేదో మొదటి శాలీత్ వచిచ్ంది. నానాన్ "మేక మే అంటుంది కదా..మరీ గొఱెఱ్ ఏవంటుంది?" అని.  
నేను ఎపప్టిలాగే మొదటి తపుప్గా కష్మించి పటిట్ంచుకోలేదు.  
అది మళీళ్ అడిగింది. "చెపుప్ నానాన్, గొఱెఱ్ ఏవంటుంది?".  
నాకు చిఱెఱ్తిత్ "వెళిళ్ గొఱెఱ్నడుగు" అనాన్ను చిరాగాగ్ .  
"గొఱెఱ్ ఎకక్డుంది నానాన్? నాకు సరెప్ౖర్ జా? నువువ్ కొనితెచాచ్వా? చూపించవా? పీజ్.." అని మొదలెటిట్ంది.  
నావలల్కాలేదు.  
వెంటనే రెండో దానిన్ దాని చేతికిచిచ్,  
"మా అమమ్ కదూ. పది నిముషాలు ఆడించు. నేను గంటలో వచేచ్సాత్ ను..అరెజ్ంటు" అని బా ం లోకి పరిగెతిత్ 

గెడేసుకుని ఊపిరి పీలుచ్కునాన్ను.  
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బాబోయ్, కూతుళుళ్ కాదు గానీ, కూరొండుకు తినేసుత్ నాన్రు. అందుకే ఇలాంటి పెశన్లూ గ  వెయయ్కండా 

ఉండేందుకే చినన్పుప్డు కుమారీ శతకాలు గ  బటీట్  పటిట్ంచేవారు. ఆ పదాయ్లు నోటికొచేచ్సరికి వాళుళ్ ఎలాగూ పెదద్వాళె ౖపోతారు 
గాబటిట్ , అమామ్ నానన్లు కాసత్ సిథ్మితంగా కూరోచ్గలిగేవారు అనుకుంటూ అదద్ంలోకి చూసాను. ఓ గొఱెఱ్ కనపడింది. ఇదేటీ, నా ఫేసు 
వేరేలా వుంటుంది కదా, అని మళీళ్ కళుళ్ నులుపుకుని మరీ చూసాను. అయినా సరే  నా ఫేసూ కాసాత్ , గొఱెఱ్ ఫేసూ కాసత్ రీమిక్స్ 
అయి కనిపించాయి. అంటే, అంటే నేను గొఱెఱ్నా. కాబటేట్  అందరినీ నమేమ్సాత్ నా? అజిజ్బాబోయ్, ఇదేటిది, మీరలా చెపాత్  వుంటే నాకిలా 
గురొత్చేచ్సాత్  వునాన్యి...వోరి దేవుడోయ్, ఇనాన్ళూళ్ జనంస్ ఆర్ యూజింగ్ మీ, అంటే తెలుగులో అందరూ ననున్ వాడుకు 
దొబుబ్తునాన్రా? నాకు తెలిసీ నేను గొఱెఱ్ లాగ తలాడించి నమేమ్సి, వాళుళ్ చెపిప్నవి ఫాలో అయిపోతునాన్నా? హే భ హ గ హ వా హన్ 
? హేమిటి నాకీ పరీకష్? ఆఖిర్ మౖె కూయ్ం హూన్? (ఇవాలిట్కింతే హిందీ వసోత్ ంది ఏవనుకోకండేం..). ఈ విధంగా బాధ పడుతూ 
బెటౖికొచిచ్ పిలల్లిన్ మా ఆవిడకి అపప్చెపిప్, నా వీలునామా ఎకక్డుందో వాళళ్కి చెపిప్, వెళిళ్ పడుకునాన్ను.  

ఇరవె ౖఏళుళ్గా గొఱెఱ్ జాబు లో ఉనన్ నాకు ఎనెన్నోన్ జాఞ్ పకాలు కళళ్ముందు కదులుతునాన్యి.  
రెండు దశాబాద్ ల తం: ఊళోళ్ కొచిచ్న కొతత్. ఒహ రోజు సోంవారం పొదుద్ , ఇంటికి ఫోనొచిచ్ంది. ముఖపరిచయం 

ఉనన్ ఒక ఫామిలీ తాలూకు ఆడ లేడీసు. ఫోను చేసి  
"మీరు, అనాన్ ఈ బుధవారం మా ఇంటికి లంచికి తఫఫ్ఫ్ప్ కుండా రావాలండీ" అని.  
నేను తబిబ్ ఉబిబ్బెబ్ౖపోయాను, "మనకపుప్డే వూళోళ్ ఇంత రెసెప్కిట్చేచ్తత్నారేటీ అని".  
వెంఠనే "వోయస్, ఒకక్ మాటు అనన్ని కనుకుక్ని చెబుతానండీ, మీరు లెన్ౖ లో ఉంటారా?" అనేసి ఆవిడేంచెబుతోందో 

వినేలోపు అనన్కి ఫోను చేసేసాను.  
వాడు ఫోనెతిత్ " అరెజ్ంటు మీటింగులో ఉనాన్. ఏంకావాలి?" అనాన్డు మెలిల్గా.  
"ఇది అంతకనాన్ అరెజ్ంటురా బాబు, ఆంటీగారు కూడా ఉనాన్రు లెన్ౖ లో" అనేసి  
"ఆంటీ గారూ, ఆంటీ గారూ..." అనాన్ను ఆరి త్గా.  
ఆవిడ కట్ చేసినటుట్ ంది ఏమీ సౌండు వినపడలేదు.  
"ఆవిడ ఫోను కట్ అయిందిరా. కానీ ఒరేయ్, ఈ బుధవారం మజాజ్ నం మనకి వాళిళ్ంటోల్  లంచి . కుమేమ్దాద్ ం..." 

అనాన్ను మహదానందంగా.  
అనన్ ఓమాటు ఆలోచించి " నాకు ఆఫీసులో కుదరదు. అయినా అంత మునిగిపోయిందేవుంది, కావసేత్ వీకెండు 

వెళాద్ ం. కనీసం డినన్ర్ కెనౖా మారచ్మను, అలా ఎపుప్డు పడితే అపుప్డు అందరిళళ్కీ భోయనాలకి వెళిపోకూడదు. సరేల్ మళీళ్ చేసాత్ ను." 
అనేసి ఫోను పెటేట్సాడు.  

నేను లేత గొఱెఱ్ని కదా అంచేత నాకు కాళుళ్ నిలవటేల్దు. వాళుళ్ భోజనం పెడతావంటుంటే వొదద్ంటాడేవి  
బాబూ,  చకక్గా నచిచ్న నాలుగు పదారాధ్ లూ మారు వొడిడ్ంచుకుని తిని చకాక్ రావాలి గానీ..అనుకుని మళీళ్ ఆంటీ గారికి ఫోను చేసి  
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"ఆంటీ గారూ, ఆంటీ గారూ, మీకు ఇబబ్ందిలేకపోతే మేము శనివారం రావచాచ్ండీ? అనన్కి బుధవారం మజాజ్ నం 

కుదరదుటండీ, పాపం పని వుందిటండీ, మరి. పోనీ బుధవారం రాతర్నాన్ సరేననమనాన్డండి" అనాన్ను ఆ తగా.  
ఆవిడ ఓ మాటు ఆలోచించి "లేదండీ, సూరాయ్సత్మయంలోపే పెటాట్ లిటండీ. మీకు పెటేట్దాకా మేము ఏమీ 

తినకోడదుటండీ, మా మావగారు చెపాప్రు, పంతులుగారు కూడా అలాగే చెపాప్రండీ, కాబటిట్  మీరు పొదుద్ నేన్ రావాలండీ, నాకు 
ఏవిషయం చెపప్ండి" అనేసి ఫోను పెటేట్సింది.  

ఇంకా నావలల్కాలేదు. ఎంత రెసెప్కుట్ ? మనం తినేదాకా వాళళ్ంతా ఉపవాసమా? ఆహా,అనన్గాడు రాగానే వాణేణ్లాల్ గెనౖా 
ఒపిప్ంచేయాలి అనుకుని వాడుకోసం కాకిలా చూసూత్  కూరుచ్నాన్ను. రా  వాడొచాచ్కా అంతా చెపేప్సాను. వాడికి డౌటొచిచ్ ఆవిడకి 
ఫోను చేసి విషయం కనుకుక్ని వచిచ్, నాకు చఛేఛ్ చీవాటెల్టాట్ డు. 

 "వాళిళ్ంటోల్  తదిద్నం భోజనానికి రమమ్నాన్రు, నీకంతా ఒహటే తిండి గోల. చూసుకోకక్రేల్? నానన్కి తెలిసేత్ ఛంపుతారు" 
అనేసి వెళిళ్పోయాడు.  

పాపం గొఱెఱ్కేం తెలుసు? ఏదో లేత గడిడ్ అని వెళిళ్ంది, ఆనక వూలంతా కోసేతాత్ రని ఎవరూహిసాత్ రు? అలా గొఱెఱ్ ని 
ముదిరిపోకుండా కాపాడాడు అనన్ మా వూళోళ్ ఉనన్నాన్ళూళ్. వాడు ఊరొదిలి వెళిపోయాకా మళీళ్ పిలల్ గొఱెఱ్ ఎదగడం రంభించింది, 
ఆరేళళ్ తరవాత.   

పనిలేని గొఱెఱ్ తెలుగు సదసుస్లూ, సంస తీ చటుట్ బండలూ అంటూ మొదలెటిట్ంది. పెతీ సభకీ శవాల ఫొటో ఫర్ 
లా ఒక వీడియో కెమేరా, అందరికీ మేత, తేనీరు, చిరు తిళూళ్, హాలు తుడుచుటకు చీపురూ, అనీన్ తుడుచుకొను కాగితములూ గ  
తీసుకెళిళ్, కొందరిని ఇళళ్కెళిళ్ మరీ మోసుకొచిచ్ సభలు పెటేట్వాణిణ్ . నాతో కలిపి ఇరవెమౖందొచేచ్వారు. ఎపుప్డెనౖా ఎవరనాన్ పెదద్ శాలీత్ వసేత్ 
వారితో పర్తేయ్క సభొహటి ఏడిసేవాళళ్ం. దానిలో మధయ్లో లేచి ఒహాయన పెశన్ అడిగేవాడు. నేను అపుప్డపుప్డూ వీడియో తీసేవాణిణ్ , 
కేవలం అపుప్డపుప్డూ మాతర్మే పనిచేసే నా వీడియో కెమేరాలో. ఈ పర్శాన్ పెదద్యయ్ గారు ఆ కెమేరా కళళ్లోకి కళెళ్టిట్  పర్శన్ అడిగే వారు. 
కారయ్కర్మం అయిన మరాన్టిన్ంచీ, ఆ వీడియో కిల్పిప్ంగు కావాలని ఫోనులు.  

"కాసత్ బిజీగా వునాన్సార్. వీలు చూసుకుని చేసాత్ ను. దానికి చాలా టెమౖు పడుతుంది" అనాన్ను ఒకసారి.  
అంతే ఆయన ఓ గంట అమమ్నా బూతులు తిటిట్ ,  అపప్టినించీ కొనాన్ళుళ్ ఎకక్డ కనబడాడ్  "ఈయన సభ చేతాత్ డండీ. 

వీడియో మాతర్ం ఇవవ్డు" అనేవారు అదేదో నేను బాకీ వునన్టుట్ .  
వెంటనే కళళ్మమ్ట నీళెళ్టేట్సుకుని ఆఫీసుకు రెం జులు సెలవ పెటిట్ , ఆ దికుక్మాలిన కెమేరాలోంచి పదారాధ్ నిన్ లాగి 

తీసి వీడియో చేసి ఆయనకితేత్ " కాల్ రిటీ నీ మొహంలా ఏడిహినటుట్ ంది. ఈ సారి సరిగాగ్  తియియ్" అని సుదుద్ లు చెపిప్ వెళిపోయారు.  
గొఱెఱ్ "యెసాస్ర్, షూర్ సార్" అనేసి ఇంటికొచేచ్సింది.  
మరి కాసత్ పెరిగింది.  
ఆనక గొఱెఱ్కి తెలుగు నేరాప్లనే చిలిపి ఊహ కలిగింది. కొనాన్ళుళ్ పిలల్లకి నేరిప్ంది. ఓనాడు ఒహాయన ఫోను.  
"హెలో, ఏరా నువేవ్నా తెలుగు చెపేప్ది" 
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"అవునండీ. అంటే యెసాస్ర్". 
"చూడు, నేను చినన్పప్టిన్ంచీ గాల్ మర్ సూక్ల్" 
"బావుందండి" 
"అంచేత మనకి తెలుగు రాదు" 
"బావుందండి" 
"మా ఆవిడ పంజాబీ" 
"బావుంటుందాండీ?" అనేసి నాలికక్రుచుకుని "బావుందండి" అనాన్ను. 
"ఏంటయాయ్ బావుండేది? ఇదద్రికీ రాపోతే పిలకాయలకి తెలుగు ఏ గాడిదికొడుకు చెపాత్ డు?" 
"బావుందండి" 
"అంచేత నువువ్ చెపాప్ల, మాకు ఓనీల్ సుకుక్రారం రా  ఏడునించి గెంట . నువొవ్చిచ్ గా చెపేప్సి పోవాల" 
"మీరెకక్డుంటారండీ?" 
"మేము, ఎంతా, మీ పకూక్ళోళ్ ఉంటాం. జస్ట్  రెండు గెంటల డైర్వు. రేపు సుకక్రారంనించీ మొదలెటుట్ . ఎడర్సు కనుకోక్ 

నా వెబ్ సెటౖు కెళిళ్" 
"బావుంది సార్. ఐ మీన్ యెసాస్ర్.." అనేసి ఫోను పెటిట్  కమిలిపోయింది, అయ్ మీన్ కుమిలిపోయింది గొఱెఱ్ .   
గొఱెఱ్ని అందరూ అనిన్ అసోసియేషనల్లోనూ మెంబర్ చేసేసారు, మొహమాటం పెటిట్ . వాళళ్ సభలకి 

లాకుక్పోయేవారు. ఆనక ఎవరి సభ ఎకక్డ జరిగినా గొఱెఱ్ వెళిళ్ ఓ పాట పాడటవో పజెజ్ం రాయటవో చేసేది. గొఱెఱ్ని అకక్డేవీ 
అందలవెకిక్ంచక పోయినా,  

"చూసారా, పులులు సింహాలు ఉనన్ మా సంసథ్లో గొఱెఱ్లు యధేఛఛ్గా తిరగగలవు, కాబటిట్  చూసోక్ండి మేము ఎంత 
మంచి వాళళ్మో" అనే తృపిత్ కనబడేది అందరి ఫేసులోల్ .  

ఎపప్టిలాగే మళీళ్ వూలు వొలుచుకుని పంపేసేవారు. మాములుగానే గొఱెఱ్ సంతలో తిరిగేసి ఇంటికొచిచ్ పడుకునేది.  
 "ఏవయాయ్ మనకో ఐదువేలు రాయి చెబుతాను, ఏంచేసుకుంటావు డబబ్ంతా?" అందో మెకం ఓమాటు. 
 "ఎవరి డబబ్ండీ?" అంది గొఱెఱ్ అమాయకంగా.  
"నీదుంపతెగ, నీవేనెహె. ఊ నసకుక్ండా వెంటనే చెకుక్ రాసుకో, ఈ సారి సభలకి మేకలా రెడీ అవు, వెరెటౖీగా 

ఉంటది..".  
"యెసాస్ర్" అనేసి తలూపేసింది  గొఱెఱ్ .   
అలా గొఱెఱ్ ఉనిన్ పెరిగినపుప్డలాల్  అది కావలసినవాళళ్ంతా కష్వరం చేసి పటుట్ కుపోయి, గొఱెఱ్ని గొఱెఱ్గా ఎదగనిచాచ్రు.  
ఆమజెజ్న ఒక కాల్ వచిచ్ంది.  
"హలో" అంది గొఱెఱ్ .  
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అటునించి ఎవరెవరో కొతత్గా వాయ్పారం పెటిట్నటుట్ నాన్రు, బిజినెసుస్ మాటాడుకుంటునాన్రు. 
 "ఎందుకూ ఈ మాతర్ం దానికి డబుబ్లు తగలెయయ్డం, మన గొఱెఱ్ కి చెబితే సరి, గా వచిచ్ 

చేసెళిపోతాడు,పాడతాడుకూడా. పెసౖా ఇవవ్కక్రేల్దు."  
గొఱెఱ్ మళీళ్ "హలో.."అంది పీలగా.  
"ఆ హలో హలో, గొఱేఱ్, ఐ మీన్ వాసు గారు, మేం పారీట్ చేసుకుంటునాన్ం. బిజినెస్ బావుండాలని పూజకూడా 

చేతుత్ నాన్ం. మీరొచిచ్ మొతత్ం కారయ్కర్మం మీ చేతులమీదగా జరిపించి వెళాళ్లండీ" అనేసారు.  
మామూలుగానే గొఱెఱ్ ...మరి..అదనన్మాట.  
ఆ రోజు కారయ్కర్మంలో గొఱెఱ్ చెయయ్ని పని లేదు. ఇంక గొఱెఱ్ ఉండపటట్లేక, అంటెల్తుత్ తోనన్ ఒక మెకిస్కో బులోల్ ణిణ్  

అడిగేసింది  
"నాకంటే వీళళ్తో తపప్దు, నీకెందుకు ఈ అరవ చాకిరీ?" అని.  
వాడో వెఱిఱ్ చూపు చూసి "నో ఇంగీల్స్" అంటే, లాభం లేదని కషట్ పడి సెగౖలతో అడిగింది.  
అపుప్డు వాడు చెపాప్డు "నాకు కూడా గెంటకి పది డాలరిల్సాత్ రని".  
అపుప్డనిపించింది గొఱెఱ్ కి. చీ దినెమామ్ జీవితం, ఎంతసేపు ఊలు కష్వరమే తపప్ మేతెటేట్  యజమానెవడూ 

లేడనాన్మాట, ఇంకెందుకీ గొఱెఱ్ బతుకు అని. అపప్టిన్ంచీ కనీసం మేకలా ఐనా బతుకుదామని పర్యతిన్సోత్ ంది, మేకపోతు గాంభీరయ్ం 
పెదరిశ్సూత్ ను. మొహమాటానికి పోయి దాలిచ్న గరాభ్లు చాలు. ఇంక నికక్చిచ్గా వుండాలని నిరణ్యించుకునే వేళలో ఓ ఫోను 
కాలొచిచ్ంది. ఏవయిందని అడకక్ండి, వళుళ్ మండుతుంది.  

ఇంతలో పిలల్ అడిగిన పర్శన్కి సమాధానం దొరికేసింది. ఇదద్రు పిలల్లనీ దగిగ్రెటుట్ కుని, బొమమ్లపుసత్కంలో గొఱెఱ్ 
చూపిసూత్  "ఇదీ గొఱెఱ్ . ఎపుప్డూ యెసాస్ర్, షూర్ సార్, అలాగే చేసేసాత్ ను సార్" అంటుందనన్మాట అనాన్ను బుదుధ్ డిలా 
వెలిగిపోతూ.   

 
(వచేచ్ సంచిక దాకా ట్ తీ క్ండి!) 
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