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నేను నాస్తికుణ్ణి. నిజం చెప్పాలంటె ఊహతెలసాక దేవుణ్ణి రండుసార్లు గాఢంగ వేడుకునాా.
మొదటిసారేమో డిగ్రీలో పస్ట్ కాుసు మార్లులొస్తి శ్రీశైలం వసాిననాాను. రండో సారి ప్రేమంచిన
అమాాయి తిరిగి ప్రేమస్తి తిర్లభల కండెకుుతాననాాను. దేవుడు రండుసార్లు చేయిచ్చాడు. ఇచిాన
అవకాశానిా దేవుడే సద్వవనియోగం చేసుకోవట్లుదని వద్వలేసాను. ఆ తర్లవాత అంత అవసయం భళ్ళీ
ఎప్పాడూ రాలేదు.
నేను ఢిల్లుకి వచిా ఏడాద్వ దాటింద్వ. హందీ కాస్తి, కూస్తి మెర్లగుడింద్వ కానీ
రొటె్ముకులంకా అలవాటు డలేదు. ఇకుడ అనాం దొరికినా ఎందుకో నాలకిు ర్లచించదు.
పొట్్కూటికని వందల మైళ్ళీ దాటి, ఊర్లకాని ఊర్ల వచేా నాలంటి వాళ్ీకి, కడుప్ప నిండేట్టు్గా
తృప్తిగా భం చేమడమే దూయభవుతంద్వ. ఛొలె, రాజా, కులా ఇవనిా ఇంటి దగగయ ఉనాప్పాడు
వందలు ఖర్లాపెటి్ హోట్లోు తినేవాడిని . ఇప్పాడు రాత్రుళ్ళీ ఆవకామ, ప్పా తింటునాటు్
కలలొసుినాాయి. కళ్ళీ తెరిచేసరికి ఆవకామ లేదు, కసరి వడిడంచే అభా లేదు. కరంటు
పోయినందుకు కుటె్ దోభలు తా.
పొదుున లేచి భరొ ఐదుగురితో షేర్ చేసుకునే గద్వలో సాానం చేమడానికి వెయిటింగ్,
గడడం గీసుకోడానికి అదుం కోసం వెయిటింగ్. నెతిిన రండు చెంబుల నీళ్ళీసుకని, సరిగాగ ఇస్త్రీ
చేమని ఫట్్లు వేసుకని ఫమట్కి ర్లగు. ఫసుసకి ఇంకో ద్వ నిముషాలు టం ఉంట్ల కునే ఉనా
టిఫిన్ సంట్ర్లు రండు రాటాలు హడావిడిగా నోట్లు కుకుుకుంటాను. ఆ టం కూడా లేదంటె
ఆఫీసుకి యగడుపే. ఫసుసలో, ఆ జనంలో, చభట్లు డుతూ నిలుానాంతస్తప్ప కట్ల ఆలోచన –
ఎకుడో చల ప్రదేశ్ంలో, ఎవడో తెలువాడు వాడి వాతావయణానికి, సంసుృతికి అనుగుణంగా
కనిపెటి్న టని, నేను ఇంత ఉకుపోతలో ఎందుకు కటు్కునాానా అని. ఉదోోగం అంట్ల నీ కలలకు,
ఆశ్లకు, ఆశ్యాలకు ఉరి అనటానికి అద్వ స్తంఫలేమో అని క వెర్రి నవువ నవువకుంటాను. 45
నిమషాలు ప్రయాణ్ణంచ్చక ద్వగి షేర్ ఆటో అందుకుంటాను. ప్రతివాడికి తందరే కాఫటి్ వాడు
ఐదుగుర్ల ప్రయాణ్ణంచ్చలసన ఆటోలో ద్వభంద్వని కుర్లాబెటి్నా ఎవడూ ఏమీ అనడు. డ్రైవర్ల
కున ఇరికి కూరొాని ఆ మగిలన ప్రయాణం కాసాి పూరిిచేస్త టంకి తల ప్రాణం తోకుసుింద్వ.
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ఆఫీసు వాడు నేను ఆఫీసులో చేస్త నికనాా, నేను ఆఫీసుకి రావడానికి చేస్త ప్రహసనం చూస్తి
ఎకుువ జీతం ఇసాిడేమో. ద్వగి డబుీలచ్చాక ఆటోవాడు చిలుయ లేదంటాడు.
“మీకంటి సర్, సాఫ్ట్ వేర్ల, దరాా ఉదోోగం మీకిదో లెకాు,” అని నవివ వెళ్ళీపోతాడు.
“రేయ్, నీకు నువేవ రాజువి. నీకు బాసు లేడు, వాడితో మాట్లు డాలసన అవసయమూ
లేదు. నాలంటి కుకు ఫతకు కాదురా నీద్వ,” అని వాడి కాలర్ టు్కుని అయవాలనిప్తసుింద్వ. కాని
ఏమీ చేమలేక ఆ గుంప్పలో డి ఆఫీసు లోలకి నడుసాిను. ఆర్లజు శుక్రవాయం అయితే కందరి
మొహాలోు హుషార్ల కనిప్తసుింద్వ కాని మగతా ర్లజులోు అందరూ ఎవడి తద్వునానికో
వసుినటు్ంటార్ల. అప్పాడప్పాడు నా జీవితం ఛాప్తున్ తీస్తన మోడ్రన్ టంస్ట లంటి tragicomedy
లగా అనిప్తసుింద్వ. నేను ఉదోోగంలో చేరిన ర్లజు తా, ఎందుకు వెళ్ళతనాానురా బాబు
అనుకోకుండా ఎనాడు ఆఫీసు గుభాంలో అడుగు పెట్్లేదు.
ఊర్ల కాని ఊరొచిానప్పాడు భనుషులు మాయతార్ల అంట్ల నేనెప్పాడు నభాలేదు. అలంటి
నాకు ఇంటిదగగయ ఉనాప్పడు అనాం విలువ తెల్లలేదు, ఇకుడికచ్చాక తెలసొచిాంద్వ. అలగే తెలుగు
భాష గొాతనం ఇంకా తెల్లలేదేమో కానీ, దాని మీద ఎకుడలేని భభకాయం ప్పటు్కచిాంద్వ.
ఇంటిదగగయ గెబ్రిమల్ గారిసయా మారుెజ్, ఫ్యోదోర్ దోస్తివిసప ప్పసికాలు చద్వవే నాకు, ఇదుర్ల
యభణుల (ముళ్ీపూడి వెంకట్యభణ, శ్రీయభణ) సాంగతోం తోడంద్వ. అాటిదాకా సంగీతానిక
కానీ వచనానికి పెదు ప్రాముఖోత ఇవవని నేను వేటూరిగారి వీరాభిమానినైపోయాను.
అల ఇంటివిలువ తెలుసుినా సభమంలోనే, ప్రంచం పోకడ కూడ అయథభవవసాగింద్వ.
మొదటోు నా కో-వయుర్స చూప్తంచే కానిిడెన్స, వాళ్ీ కంపొషర్ చూస్తి నాలో ఈయషయ కలగేద్వ. నాకు
తెలమనిద్వ వాళ్ీకదో తెలుసని, అందుక అంత సంతోషంగా ఉండగలుగుతనాాయని అనుకునాాను.
అందుకని వాళ్ీతో నేను కూడా తియగడం మొదలు పెటా్ను. కాని వాళ్ళీ తాగి మాటాుడేద్వ విని,
ననుా వేధంచే ప్రశ్ాలే వాళ్ీని కూడా వేధసుినాామని, జీవితం యొకు అయథం, దాని యమాయథం
వంటి పెదు పెదు ప్రశ్ాలు ఎదురొునే ధైయోం లేకనే వాళ్ళీ తాగడం అనే మైకంలోకి ద్వగుతనాాయని
బోధడింద్వ. కాని వాళ్ళీ ఫమట్కు ప్రదరిశంచే ఆతావిశావసం నట్నో, స్వవమవంచనో ఇంకా అయథం
కాలేదు.
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వాళ్ీతో అయథరాత్రి వేళ్ స్తగరట్ు కోసం, చ్చము కోసం ఫమట్కి వొచిానప్పాడు భర్ల
ప్రంచం కనఫడింద్వ- మోడ్రనైజేషన్ యొకు భర్ల కోణం. చెతి ఏరేవాళ్ళీ, ర్లడుు వేస్తవాళ్ళీ,
బ్రిడిాలు కట్ల్ వాళ్ళీ. వీయంతా నేనుండే ప్రంచంలోనే ఉంటాయనా నిజం కనఫడింద్వ. వాళ్ళీ నా
కోసం నిచేసుినాా, కయకంగా నేను వాళ్ీకోసం నిచేసుినాా, మా ఇదురికీ కరి గురించి
భరొకరికి తెలమదు. కాని ఇదుయం ఈ సంసాయ చక్రంలో భాగసావములమే. ఈ నియంతయ ర్లగు
ఎకుడికి, ఎందుకు అని తెలమకపోయినా ఇదుయం రిగెతాిలసందే. నీటెసె, కెమూ, సారె వంటి
20వ శ్తాఫుప్ప ప్పశాాతో తతవవేతిలు చెప్తాన అఫసరిడస్టా, నిహలస్టా, ఎగిసస్నిమ
ష లస్టా నిరూప్తంచే
ఉదాహయణలు ప్రతోక్షభయాోయి. మంత్రాలా చేస్త నిలో డి భనం భనుషుోలం అనా సంగతి
భరిచ్చభనిప్తంచింద్వ. ఉదోోగంలో చేరిన కతిలో ఎవయనాా ననుా రిసొర్స అని అభివరిిస్తి వొళ్ళీ
భండిపోయేద్వ. నేను ముడిసర్లకుని కాను, భనిషిని అని అయవాలనాంత ఉక్రోషమొచేాద్వ. క్రమేప్త
అలవాటపొయింద్వ.
ఇల జ్ఞానానికి-అజ్ఞానానికి, నిజ్ఞనికి-జీవితానికి, ఆతాసథథరాోనికి-నిససతివకి నడుభ
కటు్మటా్డుతనా నాకు వెంకట్ాతో రిచమమైంద్వ. నేను, నా స్తాహతలు ఎకుువగా వెళ్ళీ
సరాుర్ హోట్లోు వెయిట్ర్లగా వచ్చాడతను. ఈ దేశ్ంలో కూల రైతైన తండ్రికి ప్పటి్, సరైన
పౌషి్కాహాయం లేకుండా పెరిగి, చినాాటినుండి అయినదానికీ, కానిదానికీ మాట్లు డీడీ తన
హకుుల కోసం కూడా పోరాడలేని పేదవాడు ఎల ఉంటాడో, అలనే ఉండేవాడు. బీడీలు తాగి తాగి
సొట్్లు డిన బుగగలతో, సగం ఊడిన ళ్ీతో నవువతూ లకరించేవాడు. ఆ హోట్ల్ కి
ఎకుువభంద్వ తెలుగువాళ్ళీ రాకపోవడంతో నాకు, అతనికి బాగా రిచమం పెరిగింద్వ. తనద్వ
కరూాలు జిలులో క చినా గ్రాభం. వడీడ కటి్ వోవసామం చేమలేక, ట్ాంలో అయినా ని
దొర్లకుతందేమో అని హైదరాబాదు తయల వచ్చాడు. అటునుంచి నాస్తక్, సూయత్, ఛంఢీగఢ్ లో
కనాాళ్ళీ నిచేసూి నాలుగురాళ్ళు ఎకుువ సంప్పద్వంచుకుందాభని ఢిల్లు చేరాడు.
నేనెప్పాడు వెళ్ళీనా ఆంధ్రాలో ఏం జర్లగుతందో అని సమాచ్చయం అడిగేవాడు.
అప్పాడప్పాడు తన చైనా ఫ్యన్ లోకి కతి ప్పట్లు వేస్తవవభని కోరేవాడు. నేను వెళ్ళీనప్పాడలు
నానులో ఫట్ర్ ఎకుువ వేయిసాిడని నా స్తాహతలు జోకులు వేస్తవాళ్ళీ.
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కసారి,

“మీర్ల

ఎప్పాడు

వచిానా చూసాిను

బాబు..

మీర్ల

నలుగురొచిానా,

ఆర్లగురొచిానా కువాళ్ీతో మాటాుడడం కంటె మీ ఫ్యనుు చూసూినే నవువకుంటుంటార్ల,
అసిమానం ఏవో ఫట్నుు నొకుుతూ ఉంటార్ల. అసలేముంద్వ బాబు అందులో అంత?” అని
అడిగేసరికి నవేవసాను. తనకి ఫేస్ట బుక్ గురించి, టివట్్ర్ గురించి ఎల చెప్పాలో తెల్లలేదు. నేను
ప్రమతిాంచినా తనకి అయథం కాలేదు. కాని కాస్తటికి తను అనాదాంటోు తతవం గ్రహంచి,
ఎంతభంద్వ నడుభ ఉనా, ఎంత కనెకె్డ్ గా ఉనాా మాలో ఇంకా జీవిసుినా ంట్రితనానిా
తలుచుకుంటె బాధేస్తంద్వ.
వెంకట్ా రిచమమైన మొదటి ర్లజు నుండి నాకక సంకోచం మొదలయిోంద్వ. ఆ
హోట్లోు బిలుు తీసుకని కంట్ర్ దగగరే కటా్ల. దానితో అతనికి టిప్ ఇవవడం క సభసోగా
మారింద్వ. తను డబుీలకోసం ఇవనీా చేసుినాాడా లేక నిజంగానే భనవాడని అభిమానం
చూప్పతనాాడా? నాకంట్ల వమసులో అంత పెదుయిన వాడికి ద్వ, ఇయవై చేతిలో పెడితే
బాగుంటుందా? లేక ఈ నా సామం తనకి నిజంగానే ఉయోగడుతందా? నేను డబుీలు ఇస్తి
తాగి తందనాలు ఆడతాడా లేక ప్తలుల చదువుకో, వాళ్ీ ఆర్లగాోనికో ఉయోగిసాిడా? ఇలంటి
ఆలోచనలనీా భనసులో మెదులుతూ ఉండేవి. అవసయం ఉంట్ల అడుగు అని చెప్పుం అంట్ల,
రేపోమాపో నా తాహతకు మంచిన రొకుం అడిగి నేను ఇవవలేనంట్ల ర్లవుపోతంద్వ. అందుకని
ప్రతిసారి బిలుు కటి్న తర్లవాత తన వైప్ప కూడా చూడకుండా దొంగల ఫమట్కి
ర్లగుతీస్తవాడిని.
ఇల కంతకాలం గడిచ్చక నేను ప్రాజెకు్ ని మీద బెంగళూర్ల వెళ్ీవలస్త వచిాంద్వ.
తిరిగొచ్చాక చ్చనాాళ్ీకు గాని ఆ హోట్ల్ కు వెళ్ీడం కుదయలేదు. కానీ నేను వెళ్ళీన ర్లజు
వెంకట్ా కనిప్తంచలేదు. ఏమైందని కనుకుుంట్ల నెల క్రందట్ చనిపోయాడని చెప్పార్ల. నేను
నివెవయపోయాను. అతనికి క్షమట్. తన ఇంటి చిర్లనామా కనుకుని, అతని కుటుంబానిా కసారి
రాభరిశదాుభని ఫమలుదేరాను. తండ్రి లేని ఇంటోు ఆ ప్తలులు తిండితిాలు లేకుండా ఉంటాయని,
వాళ్ళీవిడ సుప్ప కుంకుభలు లేకుండ క మూల కూరొాని ఏడుసుింటుందని.. వాళ్ీకి
ఇవవడానికి ర్లసలోంచి వెయిోరూప్పమలు తీస్త కుకి పెటి్, వాళ్ీని ఎల లకరించ్చలో
ఆలోచిసూి వాళ్ీ గుభాం ముందు నిలఫడాడను.
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వెంకట్ా తెలుసా అంట్ల క దేళ్ీ కుర్రాడు లోలకి యభాని కూర్లాబెటి్ నీళ్ళీచ్చాడు.
ఇలుు క పేద కాలనీలో చినాదైనా శుభ్రంగా, కళ్గా కనిప్తంచింద్వ. లోల నుండి కావిడ
వచిాంద్వ. లేచి నించుని నభసురించ్చను. నాకు వెంకట్ా ఎల తెలుస్త చెప్పాను. ఇప్పాడే
విషమం

తెలస్తంద్వ

అనాాను.

యకిం

కకుుకుంట్ల

ఆసాత్రిలో

చేరాాయని,

డబుీలులేక,

ప్రభుతావసాత్రిలో సరిగాగ వైదోం అందక మూడు ర్లజులోు పోయాడని చెప్తాందావిడ. ఆవిడ
గొంతలో నిరాశ్, నిసాృహల కోసం వెతికాను. దొయకలేదు. ఎలంటి నాట్కీమత, తట్రుప్పటు
లేక, నిదానంగా జరిగింద్వ జరిగినటుు చెప్తాంద్వ. ఆవిడేదో ఫట్్ల ఫాక్రీలో నిచేసూి ప్తలులా
పోషిస్తింద్వ. ఆ ముగుగర్ల ప్తలులతో ఆవిడిా అల చూస్తసరికి ఎందుకో మా అభా గురొిచిాంద్వ.
ప్తలులపైన అదే ప్రేభ, జీవితానిా ఎదురొునే అదే ధైయోం. వాళ్ీని ఒదాయాడానికి వెళ్ళీన నా కళ్ీలో
నీళ్ళీ తిరిగాయి.
ఏదనాా అవసయం ఉంట్ల కబుర్ల చేమభని ఫమట్కి ర్లగు తీసాను. జీవితం అంట్లనే
బమం వేస్తంద్వ. రేప్ప నేనికుడ ర్లడుడ మీద మూయఛడి పోతే నేను తాగి డిపోయాను
అనుకుంటార్ల గాని, కుడు కూడా నోర్ల తెరిచి గుకెుడు నీళ్ళీ పోమడు. నేనేదో ర్లగం వచిా పోతే
నా ఇంటోు వాళ్ళీ రావడానిక క ర్లజు డుతందనా ఆలోచన రాగానే ళ్ళీ జలదరించి
పోయింద్వ. భద్వ నిండా ఇవే ఆలోచనలతో ఎకుడికి నడుసుినాానో తెలమదు కాని చ్చల వేగంగా
నడుసుినాాను. హఠాతిగ గుడిగంట్ల శ్ఫుం వినఫడింద్వ. కుకు చూసి వెంకట్లశ్వయసావమ గుడి,
భంగళ్హాయతి వేళ్. బూటుు విడిచి నెభాద్వగా లోలకి నడిచ్చను. పెదుగా జనంలేర్ల. వెళ్ళు దేవుడి
ముందు నిలఫడాడను. అప్రమతాంగా చేతలు జోడించ్చను. కళ్ీలోంచి నీళ్ళీ కాయడం మొదలంద్వ.
గుండెఫర్లవు తీరేదాక వెకిు వెకిు ఏడాాను- ఆ దేవుడి సాక్షిగా.
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