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దీపావళి
- వి. మల్లికార్జున్
ఇంట్లోకి అడెగుెడెతనే చెపులతు విసిరేసినట్టు వదిలి, భుజాతుకునన బ్యాగతు తీసి నేలకోసి కొట్యుడె
రామూ. వస్త
ూ నే ముభయవంగా ఉండడాతున గమతుంచిన లింగయా.. కొడెకు మీద చెయయాసి , ఏమందననట్టు
చతశాడె.
“నానాన.. నువ్వెపుడత ఇంతేనే. ఇయాలిు తుంచి సెలవపలు గూడా ఇచిిరరు. ఇంగ ది రోజులు గూడ లేదు
దస్రకి. స్తూలో అందరర బ్ట్ు లపుడే కొనుకుూరరు. నువ్వెపుడె కొతుస్ూ వ్ే ? ఈ సారనన కొతుస్ూ వ్ా ?”
“అరేయ్.. దీతుకే ఇట్ో నారాజందుకైతవరా. ఇయాాల రేప ెైస్లొచేియుననయ్. అయ రాంగనే కొతుస్ూ .”
“ఆ.. గయ వచిినట్టు.. నువపె కొననట్టు థీ..”
“అరే.. గిట్ోండడేందే ఈడత? జర నువెనన చెపు..” అనానడె లింగయా.. ఇవ్ేవీ ట్ు నట్టు కరరినన
ధనమమను చతస్త
ూ .
“అమ్మం చెూదిలే. ఇంగ మీరర గొతుయారౄ, అదిగాదులే గాతూ..” అంట్ృ కోమీమదనే బ్యట్కళ్ళితృో యాడె.

డెతనే ఉనానడె లింగయా.
ఒక సాయంతరం, “అరేయ్ రామూ.. జర ఈ ఒకూ తృాలు ఎట్ో ననన ఊకో బిడాా! దీతృాలికలో ఎట్ో ననన జేశి
బ్ట్ు లిిుస్ూ ..” బ్యధగా చెతృాుడె లింగయా.
“నువ్వెపుడత గిట్ోనే జేస్ూవ్ే. తృో యన దస్రగుగడ బ్ట్ు లు కొతుయావ్వైతివి...” అతతు మాట్లలో కోం
కతుిస్ూ ునాన, కళ్ైి మాతరం తండర ర అవ్ేదనను అరథ ం చేస్ుకుననట్టు స్ంకేతాలిస్త
ూ నే ఉనానయ్.
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రోజులు అలా గడెస్త
ూ నే ఉనానయ. దస్రా దగగ రకచేిసోూ ంది. అుట్ికీ ఎకూడా అపు దొ రకూ ఇబ్బందులు
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చతస్త
ూ ండగానే.. దస్రా, అలా వచిి ఇలా వ్వళ్ళితృో యంది.
రండర ర జులకు బ్ళ్ొి ముదల ైతృో యాయ్. రామూ స్తూలుకి, లింగయా తృొ లం తుకి, ఇలా ఎవరి నులలో
వ్ాళ్ైి ముతుగితృో యారర.
వరష ం కోస్ం కళ్ైి కాయలు కాచేలా చతస్త
ూ నానడె లింగయా. కళ్ి ముందరే చేను ఎండరతృో త ంది. వచిితృో యయ
కరంట్టత మోట్యర్ కాలితృో యంది. ఏమీ చేయలేతు తుస్సహాయ సిథతి.
“ఏంరా లింగయాా, ఎననడెరా నువపె తీస్ుకునన అపు తిరిగిచేిదీ. ఇంకో రణ్ణెలో ు చతస్ూ బిడాా! ఇంగ తూ ఇలుో
గుంజుకోవడం తు చేశేదేం లేదు. ఎవతుకి చెపూంట్వ్ో చెతృో ూ!”
“ట్టలా.. ంట్ గూడ తృో యయట్ట్టుందే, జర నువ్ేె..” అంట్ృ లింగయా ముగించకముందే..
“గియతూన... నాకందుకు చెూ పననవ రా... చల్తూ.. ఈడెూంచి తృో ..” కోంత ఊగితృో యాడె నరిసంహ్మ.
కలలల కడా లింగయాతు కుదురరగా ఉండతువెలేదు నరిసంహ్మ.
********

“ఎందుకు కొతుయాడెరా.. గా సినామల తూ హీరో గాడె జేబ్ుల చేయ ెట్ు టకొతు తులబ్డెతడె చతడె ? అట్ో
తులబ్డర తృో జులిదుువపతీ..” అతు ధనమమ అననదర లేదర ..
“అంతేనంట్వ్ానే..” అంట్ృ స్ంబ్రంలల ముతుగితృో యాడె.
రామూతు అలా నవపెత చతసి ఎతున రోజుల ైందర .. ఆ రోజుకామ ఏమీ తినకుండా అలాగే డెకుంది.
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“అమామ.. దీతృాలికనన నానన బ్ట్ు లు కొతుస్ూ డంట్యవ్ే..”
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ఆరరబ్యట్, ఒకే మంచంెై రామూ, లింగయా డెకొతు ఉనానరర. ఆకాశంలలతు చుకూలిన చతస్త
ూ , ఎవరి
ఆలలచనలలో వ్ాళ్ైి డాారర.
తన హీరో వ్ేస్ుకునన బ్ట్ు లేస్ుకొతు తృో జులిస్ుూననట్టు రాము, అపుల లా తీరాిలనన ఆలలచనలల లింగయాా
అకూడే, అలాగే, తుదరలలకి జారరకునానరర.
రోజూలానే ఇంట్లో ఓ మూలకు దాచిెట్ు న
ి ఇనెుట్టుతు తీస్ుకొతు అందులల దాచిెట్ు టనన తన తలిో బ్ంగారర
కడరయాతున గుండెలకు హ్తేూకొతు తన రోజును తృార రంభంచాడె లింగయా.
ఎపుడత తనకు గుండె ధెైరాాతున, కళ్ిలలో ఉతాసహాతున తుంే ఆ కడరయం, ఆ రోజందుకో కతూనళ్ైి తుంింది.
********
దీతృావళ్ళకి స్రిగగ ా రండర ర జుల ముందు, రామూతు ట్నం తీస్ుకళ్ళి తనకాూవలిసన బ్ట్ు లు, బ్యంబ్ుల, అతూన
కొతుచిి ఇంట్ికి తీస్ుకొచాిడె లింగయా.
దీతృావళ్ళ వచేిరోజు వరక, ఓ వందసారో కు ెైనే తన బ్ట్ు లిన చతస్ుకొతు ఉంట్యడె రామూ. ఒక నాలుగైదు
సారరో వ్ేస్ుకొతు మరీ చతశాడె.
దీతృావళ్ళ రానే వచిింది. కొతూ బ్ట్ు లేస్ుకొతు ఊరంతా రండె సారరో చకూరరో కొట్ిు వచాిడె. ఉదయం నుంచే
బ్యంబ్ులిన కాలిడం ముదల ట్యుడె.

“మీయమమ భగారననం, చికన్ చేశింది. రా.. తిందువపరా..” అంట్ృ రామూతు ఇంట్లోకి తీస్ుకళ్ళితృో యాడె
లింగయా.
అందరౄ ఒకూచోట్ కరొితు కబ్ురరో చెపుకుంట్ృ తినానరర.
“గీ సేమా గూడ తినురా..” ఇక చాలననట్టు లేస్ూ ునన రామూతు చతస్త
ూ అనానడె లింగయా.
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“అరేయ్.. రాతిరి దాంక ఉంచురా. అపుడె ఇంగ బ్యగా కాలుదుువపగాతూ..” చేయ ట్టుకొతు లాగి..
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“నావలో కాదు నానాన.. అమామ.. నువెనన చెేు..” అమమ వ్వైప తిరిగి ేరమగా అడరగాడె.
“స్రేలేరా నువ్ాెడెకోతృో .. ” అనన మాట్ వితూ వినగానే స్రరున బ్యట్కు రిగతాూడె.
దీతృావళ్ళ వ్వలుగులతూన రామూ కళ్ిలలనే తుండరతృో యాయా అననట్టునానయ అతడర కేరింతలు.
ఆ కేరింతలను అలానే చతస్త
ూ ండరతృో యన ధనమమ, ఏదర అడగాలతు అనుకుంది కాతూ అకూడే ఆగితృో యంది.
లింగయా కడా ఏదర చెతృాులనుకొతు, “ధనమామ...” అనానడె కాతూ అకూడే ఆగితృో యాడె.
ధనమమ అడగాలనుకుతు ఆగితృో యంది, లింగయా చెతృాులనుకొతు ఆగితృో యందీ బ్యట్ అపుడే వ్వలిగిన
చిచుిబ్ుడరా వ్వలుగులల కలిసితృో యాయ.
రామూ కళ్ో లలోతు ఆనందం ఆ రశనను రశనలాగే మిగిలిింది. తుజాతుకి ఆ రశన బ్యట్కొచేి అవకాశం కాతూ,
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ఆ రశనకి ఒక స్మాధానాతున వ్వతకాలిసన అవస్రం కాతూ అుట్ికి లేవప.

