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రోజూ సాయంకాలం ఆఫీసు గేటు దగగరికి రాగానే కొనిన వందల క్షుల కువకువలు వినడతాయ్.
గటి అలసటంతా చిరాగాగ మారబోయే క్షణాలవి. ఆ వేళప్పడు, ఇంటికి వెళ్ళేప్పడు, ఆఫీసు బసుస
అందుకోవాలని దాదాప్పగా రుగెడుతూ కూడా, ఆ గుబురు చెటుు దాటే అరనిముషం సేపూ ఆ
కోలాహలానిన వినడం, నావరకూ నాకో టానిక్ లాంటిది. అనిన వందల క్షులకకడలా చేరి
కిచకిచమంటుంటే రొద అనిపంచదు. విసుగనిపంచదు. అకకడేదో పెదద ఉతసవం జరుగుతుననట్టూ,
చిననప్పడెప్పడో వదిలపోయిన నేసాాలందరూ ఓ గూటి క్రందకు చేరి టూరాని ఆనందంతో
కబురాుడుకుంటుననట్టూ - సంబరంలానే ఉంటుందసలు.
ఎవరికైనా సరే, ఇంటికి వెళ్ళే వెళేగానే - సంతగూటికి - అంత అలురీ సందడీ ఉంటే
ఎంత బాగుంటుంది?! పెళ్ళేన కొతాలో మా అతాగారు పలచి, “మావాడికి కుకకపలు పెంచుకోవాలని
ఏనాటి నండో కోరికమాా, ఇంటికి రాగానే అది మీదమీదకొచిి ముదుదలాడడం, చుట్టూచుట్టూ
తిరగడం ఇషూమట, సరదాల మాటకం గానీ ఆ చాకిరీ నావలు కాదని డనివవలేదు.. నిన్నన
విసిగిసాాడెప్పడో.. ఇషూమేనా అని. ఏం చెప్తావో మరి” అంట్ట ఓ ముందసుా హెచిరిక జారీ
చేయగానే నా గుండెలోు బండరాయి డింది. ఇలా ఎవరైనా పెట్సస అంటే ఇషూమేనా అనో, లేదంటే
మా స్ననపీ అసలు ఇషూం లేకుండా ఎలా ఉంటుందీ అనో అంటే, నాకు ఆరుకట్స గురొాసుాంది.
అందులో “డూ యూ లైక్ పెట్సస” అని ఓ ప్రశ్న ఉండేది. “యెస్, అట్స జూ” అని ఓ బ్రహ్ాండమైన
ఆషన్ కూడా ఆ కింద కనడేది. కళ్ళే మూసుకుని ఆ ఆషన్ కిుక్ చేసిన కోటుమందిలో నేన్న
ఒకతెన.

నా

జంతుప్రేమ

ఇంతమాత్రమేనని

అప్పడే

అతాగారి

అబాాయిని

పలచి

చెప్పదామనకునానన కానీ, “ప్రతిదానికీ ఎడెెమంటే తెడెెమని ఆ అబాాయి మనసు కషూపెటూకు” అని
ప్పటిూంట్లు అందరూ చెపన హితబోధలు ఇంకా మరిిపోకపోవడంతో, “రేుదండీ” అని నసిగాన.
“నేనండగా ఇంకా అవెందుకూ” అనన నమాకానిన పెదవి దాటనీయకుండా కటూడి చేసి.
అనడమైతే అనానన కానీ, నా గంతులో ఈ క్షుల కువకువలోు ఉననంత సంతోషం,
ఉతాసహం ఉంటాయా? గంతులో ఉననది కళేలో కనిపసుాందా? చేరాలసన మనసుకు
చేరుతుందా? ఇంతలా తనని మురిపసుాందా అననది ఇటికీ సందేహమే.
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సెకూూరిటీ వాళేన దాటుకుని ఓ సాండివచ్ లేదంటే మోసంబి జూూస్ టుూకుని బసుస ఎకిక
అలా కూరుింటామా, అందరి మొహ్లోున్న ఎంత నిశ్ింత కనడుతుందో. సగం మందికి
ఇంటికి వెళ్ళే ని చెయాూలస ఉంటుంది, ఆన్ళసట్స కాల్సస, టీంమీటింగ్సస, న్టవర్కక బ్రేక్ అయితేనో
డేటాబేస్ డౌన్ అయితేనో ఉండే తలనొప్పలూ, పలుల చదువులో అనారోగాూలో... అనకోకుండా
వచేి అతిథులో...
అయినా బాగుంటుంది. ఇంటికి వెళేగానే మనకోసం ఒకరుంటారు అనకోవడమో.. మనం
ఒకరి కోసం ఇషూంగా ఇంటికి వెళ్ళానానం అనకోవడమో.. ఏదైనా బాగుంటుంది. అయినా ఆ కాసా
ఉతాసహమూ లేకపోతే బ్రతుకు బరుపోపోూ? చిననప్పడు బడి నండి ఇంటికి వెళ్ాంటే.. ఒకోకసారి
దారిలోనే అమా కనడేది. ప్పసాకాల బాూగు భుజాల మీదకి లాకుకంట్ట రుగురుగున వెళ్ళే
అమా చేయి, చీరకొంగు కలగలప టుూకుని నవేవదానిన. అలా టుూకుంటే నడవడమంత కషూమో
నాకు చీరలు కటుూకునే వయసచేిదాకా తెలీలేదు కానీ, ఆ కాసేపూ భలే ఉండేది, రోడుె మీద
అందరూ మమాలేన చూసుానటుూ నాకొకంచం సిగుగగాన్న, మరికాసా గరవంగాన్న ఉండేది. సందు
చివరి తోప్పడు బండి తాత దగగర అరటిళ్ళే కొనకుకని ఆ రోజు బళ్ే విశేషాలనీన చెప్పకుంట్ట
ఇంటికొచేిదానిన. అరె, అమా కూడా నాతో ప్తటే చెప్పలు విప్పతోందే అనన సృహ ఆ వయసులో
ఉండేది కాదు. అది కావాలనీ, ఇది కావాలనీ, ఇలా చెయ్ అలా చెయ్ అని ఎంత విసిగించేవాళేమో
అకాక నేన్న. చిత్రంగా చేతిలో మంత్రదండమేదో ఉననటేూ ది నిముషాలోు కోరింది మా చేతిలో
ఉంచేది. కొనినసారుు గారంగాన్న, కొనినసారుు పెంకిగాన్న తినమని మారాం చేస్నాంటే బుజజగించి
తినిపంచి, మూతి తుడిచి ఆటలకు ంపంచే అమా సహనం... నా పలులు ప్పటాూక నాకు ఏ కాసెళానా
అబుాతుందా అని ఒకోకసారి బంగగా ఉంటుంది. అయినా అమా ఎప్పడూ అమేా. నా తోటి
వాళేన చూస్నాంటాన కదా.. అనిన ఒతిాడులన్న భరించి ని అయిందనిపంచుకుని, ఆఫీసు
ఎదురుగా ఉండే డే-కర్క సెంటర్క నండీ పలులన తెచుికుని, ఆ సినవువలోు డి లోకానిన
మరిిపోయే, మురిసిపోయే అమాలు కనడెప్పడలాు నా అనమానం ఎంత అసంబం మైనదో
తెలససుాంది. తరాలెనిన మారినా మారిపోనివీ కొననంటాయననది ఎంత నిజం
సాధారణంగా బసుసలో కూరుినానక సగం సేప్ప ఈ తలీు పలులన చూడటంతోనే
సరిపోతుంది. బాగా సీనియర్కస ఎవరైనా కకన కూరుింటే, మా రూట్సలో రోజురోజుకీ
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ప్పటూగడుగులాు ప్పటుూకొస్తానన షాప్పలీన, షాపంగ్స కాంపెుకుసలీన, అప్తర్కూమంట్ససనీ చూపెడుతూ
ఇన్వసెూమంట్స ప్తున్స గురించి మాటాుడుతూ ఉంటారు. మూడేళే క్రతం వాళ్ళే ప్తతిక లక్షలకి కొనన
ఫ్లుట్స ఇప్పడు ఎనిన లక్షలైందో వదదనాన విడమరచి చెబుతూంటారు. అట్లు ఈ ఖాళ్ళ రోడుెలో ఇలుు
తీసుకు

సేనహితులూ బంధువులూ తమని తెలవితకుకవ వాళేనానరనీ, ఇప్పడు వాళ్ళే ఈ

అభివృదిధనంతా కళ్ళేంతలు చేసుకుని చూస్నాంటారనీ కాలరెగరేసి మరీ చెబుతూంటారు. నిజమే,
మేమికకడికి వచిిన కొతాలోు, ఈ సరాజపూర్క/జైల్స రోడలో అనీన తులే. అకకడొకటీ అకకడొకటీ
అననటుూండేవి ఇళ్ళే. ఆఫీసు బసుస మిస్ అయితే, ఆట్లలో వెళ్ళేలంటే గుండె దడదడలాడేది. రోజూ
వారాలోు చదువుతుననవనీన మనశాశంతిగా బ్రతకనిసుానానయా మరి?! ఇప్పడేమో ఇనిన వేల మంది
ఎదురెదురు నడుసుాననటుూండి విసుగస్తాంది. సౌకరాూనికీ, అవసరానికీ, ఇషూడి ప్రేమించడానికి
మనకునన నిరవచనాలనీన ఏ క్షణానికా క్షణం ఎంత గమాతుాగా మారిపోతూంటాయో.
బసుస దిగాక మా ఇంటికి ఒక “ఎల్స” ఆకారంలో ఉండే చినన వీధిలో నడవాలస ఉంటుంది.
ఓ ఏడెనిమిది నిముషాల నడక. అకకడ కూడా కొతాగా రెండు భవంతులు కటూడం మొదలైంది.
ఇసుక, కంకరుు మోసుకుంట్ట వచిి పోయే ట్రాకూరుతో రోడెంతా ప్తడైపోయింది. ఎప్పడో సరిగా
గురుా లేదు, బహుశా ఈ రోడుె ప్తడైపోయిన ఓ వారం ది రోజులకు కాబోలు.. ఆఫీసు నండి
వస్నా - వాళ్ళేదదరినీ చూశాన. బహుశా అకకడ ని చేసే వాళ్ళే ఉంటారు. నైట్స వాచ్మన్ అయి
ఉంటారు. ఆ నిరాాణంలో ఉనన ఇళేకు కకగా ఉనన ఖాళ్ళ సథలంలో చినన గుడిసె వేసుకుని అకకడే
ఉంటునానరు. రోజూ మేం సాయంకాలం ఆ దారిన వచేి వేళకి, అంటే ఆరుననరా ఏడూ మధూలో గుడిసె గుమాానికెదురుగా నాలుగు రాళే పొయిూ రాజేసుకుని దానికి ఓ పోప్పగా కూరుిని
కనడేవారు. గుడిసెలోని గుడిె దీప్ప వెలుతురు లీలగా ఆ ఇదదరి మీదా డుతూ ఉండేది. ఆమ
భుజం చుట్టూ తిప్పకునన చీరతో, తల వంచుకుని రొట్టూలొతుాతూనో, అతని మాటలు వింట్టనో
కనడేది. అతన ఆమ చేసి ఇస్తానన రొట్టూలు పెనం మీద కాలుస్నా ఆకుండా ఏవో కబురుు
చెబుతూ ఉండేవాడు. ఆ నిరజన వీథులోు నండీ అతని గంతు, అతని నవ్వవ గరగరమంట్ట
వినడుతూ ఉండేవి.
మా కొలీగ్స దివూ వాళే తలుదండ్రులు ఈ ఇంటికి ఎదురుగా ఉండేవారు. ఆమ ప్రతిరోజూ
పొదుదన రెండేళే పలున వాళ్ళేంట్లు దించేసి, సాయంత్రం వస్నా వస్నా ఇంటికి తెచుికుంటుంది.
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తనతో కలసి వచిిన రోజులోు, ఆమ పలు కోసం వెళ్ళే వచేివరకూ నేనకకడే రోడుె మీద నిలబడి
దికుకలు చూస్నా.. ఎవరూ లేరనిపసేా ఈ జంటన చూస్నా కాలక్షేం చేసేదానిన. ఒకోకసారి
సిగగనిపంచేది. ఒకోకసారి తనిపంచేది. వాళే ఏకాంతంలోకి తంగి చూస్తాననందుకు ననన నేనే
మందలంచుకునేదానిన. అయినా కుతూహలమే గెలచేది. అసలూ, చూప్ప తిరిగిపోతోంటే ఇప్పడు
కాబటిూ ఇలా ఆగి రోడుె మీద నిలబడి వాళేని చూసుానానన కానీ, విజయవాడలో ఇంజనీరింగ్స
చదివే రోజులోు నా సేనహితురాలు రమూ, బంజసరికల్స దగగరో, కామయూతోప్ప దగగరో బసుస కోసం
ఆగి ఉననప్పడు గోడల పోప్ప తిరిగిపోయి సినిమా పోసూరునీన చదువుతుంటే భలే కోం వచేిది.
దానికదో చిత్రమైన అలవాటు. హీరో బాగునానడనో, హీరోయిన బటూలు బాలేవనో చెప
ఊరుకోవడం కాదు, పోసూరు మీద ఎనిన ప్పరుుంటే అనిన ప్పరూు శ్రదధగా పైక చదివేది. జతగా ఉనన
వాళేమవరైనా “అబాా, దవే, మురుగుకాలువ కక నిలబడి మోరెతిా ఏమిటా లేకి నలు” అని
చిటటలాడితే, “బాగుందే అందరం సిగుగడి వెళ్ళేపోవడానికా అంతలేసి మైదా పోసి అతికించి
గోడలు ప్తడు చేస్తాందీ” అని ఎదురు పోటాుడేది త పోసూరుు వదిలేది కాదు. నేన కూడా రమూలా
తయారయాూన, దివూ కకననన సంగతి మరిిపోయి చాలా సారుు అలాగే తదేకంగా వాళ్ళేదదరినీ
చూసేదానిన.
సాయంకాలాలు మొదలైన అలవాటు మలుగా గటికీ ప్తకింది. ఎంత హడావుడిలో
రుగులు తీసుానాన, ప్రతి ఉదయమూ నా కళ్ళే తకుండా అటుపోప్ప చూసేవి. నీళే తటిూ
నింప్పతూ అతడూ, మడి దగగర మటిూ నేదో చూస్నా ఆమ. కబురుు మాత్రం అతడివే. దహ్రేళేకు
మొదటిసారి ప్రేమలో డె యువకుడిలో ప్రేయసి మీద ఉండే పచిి ఆసకీా, ఇషూమూ నాకతడి
ప్రవరాన గురుా చేసేది. ఆమ ముఖం గలు కూడా నాకంత సషూంగా కనడేది కాదు. ముఖంలో ఏ
భావమూ గటిూగా కనడకపోవడమే ఆమ ప్రతేూకత ఏమో అని చాలా సారుు అనకోవడం మాత్రం
గురుాంది. ఒకోకరోజు పొదుదపొదునేన నవారు మంచానికి అట్టఇట్ట కూరుిని బాగు చేస్నా
కనడేవాళ్ళే. ఇసుక చేటలని చేతులు మారుికుంట్ట, ఇటుకలు విసిరేసుకుంట్ట, గోడల మీద
పైప్పలతో నీళ్ళే చలుుతూ.. ఇలా ఏ రోజైనా ఏ వేళైనా ఇదదరూ జంటగా ని చేసుకుంట్ట
కనడేవాళ్ళే. చుట్టూ అలాంటి కూలనలే చేసుకుంట్ట మరో ది మంది బనీను నికకరుతో
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అకకడకకడే తిరుగుతూ ఉనాన, చిత్రంగా నా కళ్ళే అందరినీ క్షణాలోు వడబోసి, ఈ జంటన
మాత్రమే చూపంచేవి.
దివూకి నా వాలకం కొంచెం చిత్రంగా అనిపంచి ఉండవచుి.
“ఏంటి, వాళేని మింగేసేలా చూసుానానరు రోజూ?” అని అడగనే అడిగిందో రోజు.
“బాగుంట్లంది.. ఏంట్ల తెలీదు. మీకం అనిపంచడం లేదా?” కొంచం మొహమాటంగానే,
ఇబాందిగానే అడిగాన.
“అనిపస్తాంది. ప.డి.ఏ చిి ప్తమని” గంభీరంగా చెప కకా నవివంది.
“వాళ్ేప్పడూ ఏ ని చేసినా కలసే చేసాారు, గమనించారా? వంట కూడా బాలేూ?”
టుూ వదలకుండా చెప్తన.
“ఏంటీ? కలసి వంట చేయడమా? చాలెుండి మానసా ఇంతోటి ఇదదరి మనషుల వంటకి
నాలుగు చేతులెందుకు? అయినా ఏమో బాబూ, నాకైతే అనీన నేన చేసుకుంటేనే సుఖమనిపసుాంది.
వాళేకి చెబితే కూరలో ముకకలకి ప్పలుసు ముకకలాున్న ప్పలుసంటే కూర ముకకలాున్న తరిగకకడ
ప్తరేసాారు. వంటగదిలో కాలు పెడితే డబాాలనీన గలుంతే ఇక

సరుదకోలేక తల ప్రాణం

తోకకొసుాంది. నాకు విసుగు” కచిితంగా చెప్పసింది దివూ.
నాకమనాలో తోచలేదు. నిజానికి నాకూ అలాగే అనిపసుాంది. అందుకనేమో గటిూగా ఏం
చెలేకపోయాన. కాని.. ఆ గుడిసె దగగరి జంటని అటికి మూణాాలుగు న్లలుగా చూస్నా
ఉనానన కనక, నేన సరిగా మాటలోు పెటూలేకపోతునన సౌందరూమేదో ఉందని మాత్రం బలంగానే
నమాాన.
నక్షత్రాలు తంగి చూసే ఆ పూరింటి గువవలోు ననన ఆకరిషంచింది ఏమిట్ల ఏదో ఒక రోజు
దివూకి అరథమయేూటుూగా చెగలగితే బాగుండు అని మాత్రం అనకునానన.
చూస్నా చూస్నా ఉండగానే రెండు భవంతుల నిరాాణమూ పూరెళాపోయింది. వాళ్ళే పెంచిన
పూల మడి నిండా ముదదబంతి పూలు. ఎంత శ్రదధగా చూసుకునేవాళ్ే వాటిని. ముచిటేసేది.
నేనొక వారం రోజులు ని మీద ఊరెళేవలసి వచిింది. తిరిగి వచిిన రోజు సాయంత్రం
ఆఫీసు నండి బయలుదేరుతోంటే, గేటు దగగర క్షుల కువకువలు వింట్టంటే మళ్ళే వాళ్ళే
గురొాచాిరు. ఏం చేస్నా ఉండుంటారీ వేళ? అనకోగానే నా మనసు అలురిదైపోయింది.
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ఆ రోజు దివూ రాలేదు, అప్రైసల్స టం కదా, ఏదో మీటింగ్స ఉండి ఉంటుంది. ఒంటరిగా
నడుసుానానన. గంపెడు ంది పలులు రోడుెకి అట్ట ఇట్ట రుగెడుతూ ననన న్మాదిగా
నడవమనానయి.

చెననకశ్వసావమి

ఆలయం

నండి

భజనగీతాలేవో

సషాూసషూంగా

వినడుతునానయి. నేన్న మా ఇళే పోప్ప కూనిరాగాలు తీస్నా నడుస్నా, అలవాటుగా అటుకసి
చూసేా...ఏముంది?! ఏమీ లేదు. గుడిసె మాయం. గుండె చివుకుకమంది. ఆ జంట దరిదాప్పలోు
ఎకకడా కనడలేదు. బహుశా ఇక కనడరేమో కూడా. రెండు భవంతులోు ఒకటి ఆడపలుల ప.జి.
రెండవది అబాాయిల ప.జి (ప్పయింగ్స గెస్ూ హవుస్) గా మారిడం జరిగిపోయింది.
పూలమడిపోప్ప దిగులుగా చూస్నా అడుగులేసుానానన. ప.జి లు దాటగానే ఉనన చెటుూ క్రంద
మసక చీకటులో ఓ అమాాయీ, అబాాయీ. ట్రాక్స లో ఉనానరు. చెటుూనానకుని నిలబడి ఉనానరు.
గుసగుసలు. నవువలు. ఒకరి చేతులోు మరొకరి వేళ్ళే. ఆ వేళే మధూ నండీ నలగి రాల డుతునన
బంతి పూరెమాలు.
నేన వడివడిగా వాళేన దాటుకు వచేిశాన. పూలబాసలూ, ప్పషవిలామూ నాకరథం
కావులే కానీ, బహుశా తరువాతి ఇంటి కిటికిలో నండీ “బేనాం సా యే దర్కద” అంట్ట తేల వచిిన
ప్తటకనకుంటాన, దిగులు మేఘంలా కముాకుంది.
*
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