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"నో..దో..తె " 
"ఒసేయ్ దంబం, దంబం దోశె తినాలనుందే.."  అనాన్డు చారు మూరి జ గోకుక్ంటూత్ .  
జగదంబ వంటింటోంచి ఓ మాటు చూసి ల్ "  పిలుపు పిచిచ్కలెతుకెళళ్త్ , ఆ పిలుపేవిటండీ, దంబం దంబం అంటూ, ఏదో 

సంభానిన్ పిలిచినటుథ్ ట్ .." అని ఇంకా ఏదో అన బోతూంటే  మధయ్లో అందుకుని  
" అవునే, పెళళ్పుప్డు పేప బెతంలా ఉండే దానివి ఇపుప్డు హాల్ దుడింటో సంభం లాగ వలపప్యాయ్వుకదేత్ ల్ థ్ ..అందుకే 

సరాద్ …గా.." అనాన్డు చారు.  
"దికుక్మాలిన సరదాలకేంగానీ, దోశె అంటే, ఇలా చిటికేసేత్ అలా వచేచ్సుత్ ందా ఏవిటి? పపుప్ నాన పోయాలి, రుబాబ్లి, పెనం 

కాలాలి, దోశె వెయాయ్లి.. కు తెలీ ?" అంది ఆందోళనగా.  
"నాకు తెలుసే, కానీ ఈ వెధవ హవ్ కి తెలీదు. ఊ…తెగ లా త్ ంది. సరే, మన టాకుస్ డిడకబుల్స్ ట్ (టి.డి) ఇదద్రినీ తవ్రగా 

రెడీచెయియ్, ఏదనాన్ హోటలుకి పోయి దోశె తినొదాద్ ం..." అనాన్డు చారు.   
"దో.....శా..." అంది మొదటి టి.డి, పంచంలో అంతకనాన్ ండాల నదే  లేదనన్టు మొహం పెటిట్ౖ ట్ .  
"కాదే, దో..శ" అనాన్డు చారు ఆసకిగాత్ , అది సరిగా వినలేదేమో అని అనుమానపడుతూ.  
"నానాన్....నీకాక్వసేత్ నువువ్ వెళిళ్ దోశె బ  వేయించుకు తిను, మేము ఆ “ఫలానా”, “ఫలానా”, “ఫలానా” ( సెనాస్రు 

చేయబడినది )..రెషారెంటుకి చఛిఛ్నా రాముట్ , కావాలంటే ంవారం దాకా టౖింగు చేసి, ఆనక క్లుకి పోయి తింటాము “ అని 
చెపేప్సింది, రెండో టి.డి ఒ నియన్ కనుకోక్కుండా. రెండో టి.డి కి ఇపుప్డే మాట సుత్ నాన్యి కాబటిట్  అది 'దో....తె...', 'దో..తె..' 
అంటోంది ముదుగాద్ . ఆ మా ం సపోరు చాలు చారు మూరికిట్ త్ . "పాపం, నోరులేని పిలల్, దోతె అడుగుతోంది..పదండింక..." 
అనేసి,సెంటి టుతో కుమేమ్సి, అందరినీ తీసుకుని కారులో కూలేసి, బయలేరాడుద్ .  

“నాలుగు పదులు నలభె"ౖ అంటూ ఏదో గొ గు తోంది దంబం.  
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“ఎంత సేపూ నాలుగో ఎకక్వేనా, ఐదో ఎకక్ం ఎపుప్డు చెబుతావు పిలకి ల్ ?" అనాన్డు చారు.  
"అబాబ్ ఎకాక్లు కాదండీ, ఇపుప్డు నలభె డాలర ఖరుచ్ ఎందుకుౖ ల్ ?  హాయిగా “ఫలానా”  హోటలు (సెనాస్రు చేయబడినది) 

కెళిళ్ పిండి తెచుచ్కుందాం. పది డాలరలో అయిపోతుందిల్ . ఇంటికొచిచ్ ఎంచకాక్ దోశెలేసుకుని, ఆవకాయతో తినేయచుచ్..ముపై  డాలర ల్
సేవింగు.." అంది ఉతాస్హంగా. 

దంబం కోరిక కారం కారు “ఆ” ఫలానా రెషారెంటు వదద్ ఆగినదిట్ . పిలలు కారు దిగలేదుల్ . దంబం ఓ పదిడాలరుల్   తీసుకుని 
లోపలికెళిళ్ంది. ఐదు నిమిషాలో చేతిలో డొకుక్తో సేక్టింగు చేసుకుంటూ వచిచ్ందిల్ .  

“అదేవిటే సేక్టింగు ఎపుప్డు నేరుచ్కునాన్వు?" అని అడిగాడు అభినందనగా మొహం పెటిట్ .  
"సేక్టింగు కాదండీ, వాళళ్ వంటిలంతా పాకుడు పటేసిందిల్ ట్ , అకక్డినించి పిండటు కొచేచ్సరికిట్ , నాకు సేక్టింగొచేచ్సింది.." 

అంది.  
సరే ఎలా వుందో చూదాద్ మని మూత తీసాడు చారు మూరిత్. అంతే, వెనక సీటోంచి ల్ 'అమోమ్య్, నానోన్య్, అయయ్ బాబోయ్, 

ఐ కాంట్ థ్.." అంటూ మొదటి టి.డీ గిలగిలా తనున్కుంటోంది.  
జగదంబ మొహంలో ఏ భావాలు లేని నాన్ లోకల్ హీరోయిన్ లా నిలబడింది. చారు మూరి బు లో ఒక బిగ్ బేంత్ , ఒక 

సామ్ల్ బేం  - రెండు సారు ఠపాల్ , ఠపా మని వి టనలు జరిగాయి. పంచేం యాలలో సగం పని చెయడం మానేసాయి. శావ్స 
కోశాలు వునాన్యనన్ మాటేగానీ, ఇకపె ౖపనిచేసాత్ యనన్ ఆశ ఏ కోశానా లేదు. అంత పుల వాసన చారు మూరి తం జనమ్లో కూడా ల్ త్
ఎరగడు.  

"నవమి నాడు రుబాబ్రుటండీ, ఇవావ్ళ ఇంకా దశమే కదా, రెం జులనాన్ కాలేదు, అపుప్డే పులిసిపోతుందంటారా?" అంది 
అమాయకంగా.  

"ఓసినీ సం యి  సంతకెళళ్, వా ళ్ బ శా రామ నవమి రోజున రుబుబ్ంటారు, ఇవావ్ళ విజయ దశమి. నా మాట విని 
ఆ డొకుక్ అవతల పారేసి కారెకుక్. మళీళ్ కారు కడిగించుకోవలంటే వంద సమరిప్ంచుకోవాలి.." అనేసి ఆవి ణ్  పంపించాడు. ఆవిడ ఆ 
డొకుక్ అవతల పారేసొచిచ్ కారెకిక్ంది దిగాలుగా. ఇవే  తెలియని రెండో టి.డి ఇంకా "దో..తె, దో..తె" అంటోంది ముదు ముదుగాద్ ద్ . దాని 
కమిట్ ంట్ చూసి ముచచ్టేసింది చారు మూరికిత్ . సరే దానిమా ందుకాక్దనాలీ, అనుకుంటూ మరో రెషారెంటు వాకిటో ట్ ల్
వాలిపోయాడు ఐదు నిమిషాలోల్ .  

అందరూ లోపలికెళిళ్ కూచునే సరికి పది నిముషాలెందిౖ . ఆనక వాడు దికుక్మాలిన అపప్డాలు ఓ కు ళ్ వెదురు బుటలో పెటిట్  ట్
పటుకొచాచ్డుట్ . అపప్డికే నక నక లాడుతోంది అందరి ని. సరే ఎవరికాక్వలసింది వా ళ్ ఆరరు చేసుకునాన్రుడ్ . ఆరరు తీసుకుని డ్
మాయవెపౖోయాడు అ వెయిటరుగాడు. ఇంక చూడండి, అయిదు, పది, పది ను..అరగంట గడిచిపోయింది. అపప్డాలెపుప్డో 
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అయిపోయాయి. వెదురు బుట కూడా సగమే మిగిలిందిట్ . చారు మూరికి సహనం చఛిఛ్పోతోందిత్ . ఒక మాటు లేచి " సంభవం నీకే 
సంభవం" అని పాట మొదలెటాట్ డు పిడికిలి బిగించి.  

వేరే కు డు పరిగెతుకుంటూ వచిచ్ త్ "తెసుత్ నాన్ సార్..తెచేచ్సుత్ నాన్".. అంటూ కూరోచ్బెటాట్ డు. మరో పదినిమిషాలకి నిజంగానే 
తెచేచ్సాడు..." అ..పప్..డా..లు..". .    

"వురేయ్...నాకు కావలసింది దో...శె..." అనాన్డు చారు మూరి కటకటాల రు యయ్లో కృషంత్ ణ్ రాజులా.  
కు డు లాంగ్ జంపు చేసి కిచెనోకి వెళిపోయాడుల్ . అందరూ ఆవేశంగా ఆ దికుక్మాలిన మిరియాల అపప్డాలు కర కరా నవిలి 

ఉమేమ్సుత్ నాన్రు. "కుకక్లు కూడా తినవురా ఈ అపప్డాలు.." అనాన్డు ఆవేశంగా చారు మూరిత్.  
"అందుకే సార్, లోపల సెర్వ్ చేసుత్ నాన్ం.."  అనేసి పారిపోయాడు కు డు.  
మొదటి టి.డి అపప్టికే సొమమ్ సిలి పడిపోయిందిల్ . దంబం నాలుగో ఎకక్ం చదవటం మానలేదు. రెండో టి.డి మా ం 

ముదుగా ద్ "దో..తె..దో..తె" అంటోంది. దానిన్ చూసి కోపం చలారి పోయింది చారు మూరికిల్ త్ . దానితో కాస కషం సుఖం త్ ట్
చెపుప్కుందామనిపించి  

"అవునమామ్, దో..తె..., నీకు, అమమ్కి మతాలా దోతె, అకక్కి పెల్న్ దోౖ ..తె, నానన్ కి రవవ్ దో..తె.." అని ఆపాయ్యంగా  ఆ శాలీని త్
ఓ మాటు ముదెద్టుకునాన్డుట్ . అపప్టికి గెంట గడిచింది. 

అపుప్డు మసాలా దో..శె వచిచ్ంది. దంబం, పిలల్ మొహం ద నీ ళ్ జలి లేపి ఆ దోల్ ..శె దానికి తినిపించడం మొదలెటిట్ంది. 
లగా మిగిలినవి కూడ వచాచ్యిల్ . ఆ ణంలో "దేవుడునాన్డు" అనిపించింది చారు మూరికిత్ . తన ఆరరు ఆబగా తీసుకునాన్డుడ్ . 

ఆదరాబాదరాగా తిందామని చెయియ్ పెటాట్ డు. ఇదేవి , అందరి  సీలు పేల్టులో ఇచిచ్ట్ ల్ , నాకు పాసిట్  పేల్టులో ఇచాచ్డుల్ , అది కూడా 
విరిగి ముకక్లెపోయిన పాసిట్  పేల్టులోౖ ల్ .., ..." అనుకుంటూ, వెయిటరిన్ పిలిచాడు.  

"ఏవయాయ్, పాసిట్ల్  పేల్టులో ఇసేత్ ఇచాచ్వు, మ  ఇంతలా టలుల్  తీసి, ముకక్లెపోయినౖ  దానో ఇసేత్ ఇలాగయాయ్ల్ , చెయియ్ 
క ట్పోౖ ..." అనాన్డు ఆందోళనగా...  

"సార్, అది పేల్టు కాదు, అదే  రవావ్ దోశె.., దానికింద సీలు పేల్టుంది చూసుకోండిట్ .." అనేసి వాడు జంపు.  
మూరిత్ చూసాడు. నిజంగానే సీలు పేల్టుందిట్ . పెనౖ చూసాడు. ఖచిచ్తంగా పాల్ సిట్  ముకక్లే ఉనాన్యి. నిన్ రవవ్ దోశె అని ఏ 

గంలో అనేవారో అతనికి ఎంత ఆలోచించినా అరం కాలేదుథ్ . ఇంతలో మిగిలిన వా ళ్ తిండి కారయ్ మం ముగించారు.  
"ఇంక వె మాద్ "అంది దంబం.  
"ఎవరికి వా  సావ్రంలోథ్ ..  టింగ్ టింగ్ టింగ్.." అంటూ ఆరెక్షాతో సహా పాడుకుంటూ బాధపడుతునాన్డు మూరిత్. పేల్టు 

చూసేత్ కడుపు తరుకుక్పోయింది. ఆ పాసిట్  ముకక్లిన్ కసిగా నలిపి డి చేసి పారేసాడుల్ . ఆ డిని నీ ళ్నన్ గాల్ సులో వేసి, బాధగా 
నిటూట్ రిచ్, ఈ దరి డికి అసలు టిపుప్ వెయయ్ను అనుకుంటూ లేచాడు. వెయిట చిచ్ ఆ డి వేసిన నీళళ్ గాల్ సుని తగా లోపలికి త్



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                             |òæãÁe] 2013  

   4   =o¥h=i½¡-2
తీసికెళిళ్పోయాడు, మరాన్టికి మళీళ్ వాడచచ్నే సదుదేద్శంతో. కౌంటరు దెగిర బిలు నలుగురిదిగ్ ల్ , టిపుప్ ఆరుగురిది, వాడే 
కలిపేసుకునాన్డు. ఇంక వాడితో పోటాల్ డే ఓపిక లేక, వాడికి చెలింపులు చేసిల్ ,  

"వచేచ్ జెనమ్లో నీ రవవ్దోశే నువువ్ రోజూ తిని, వెంఠనే మళీళ్ చఛిఛ్పోయి, కుకక్వె ౖపుడతావు.." అని మనసులో శపించేసి, 

ఈసురోమని కాళీళ్డుచ్కుంటూ వచిచ్ కారెకాక్డు ఫామిలీతో సహా.  
పెదద్ టి.డి బుసలు కొడుతూ "కనీసం ఐసీ మనాన్ ఇపిప్సాత్ వా నానాన్ ? " అంది బేలగా.  
రెండో టి.డి "నొ..దో..తె, నో..దో..తె.." అంటోంది భయం భయంగా...  
దంబం ఐదో ఎకక్ం చదివి, "అమమ్ బాబోయ్, యాభె ౖడాలరాల్ ? యీ ముదనషపు దోట్ ..శె..., ఇంక మళీళ్ మన పిల పెళిళ్ దాకా ల్

హోటలు కెడితే ఒటుట్ ..." అని పంచ భూతాల, దెయాయ్ల సాకిష్గా తిజ చేసేసింది.  
మూరి ఇంటికెళిళ్ బుదిగా పపుప్ నానబెటుకునిత్ ట్ , గాల్ సులో మ గ కలుపుకుని తాగి పడుకునాన్డు, మరాన్డు దంబం 

వెయయ్బో  హోం లీ దోశెలు, పలీల్ పచచ్డి రుచి ఊ ంచుకుంటూ.  
పాపం రెండో టి.డి మా ం ని లో కూడా పలవరి త్ నే ఉంది.."నో..దో..తె, నో..నో..దో..తె" అంటూ..        

 

(వచేచ్ సం క   ం !) 
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