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   అనుకోకుండా ఒక రోజు...(పిలల్ లతో) 
                                           

ఆఫీసుకి బయలేద్రుతూ హడావిడిగా లాం  రూములో సాకుస్లు వెతుకుక్ంటునాన్ను. అకక్డ పేరుకుపోయిన బటట్ల 
గుటట్లోల్ ంచి ఓ సాకుస్ పీకాను. నలల్ది వచిచ్ంది. మరోటి పీకాను. ఈ సారి ఎఱఱ్ది వచిచ్ంది. ఆనక నీలంది. ఇలా, తీసేకొదీద్ 
ఇందర్ధనసులోని రంగులనీన్ వసుత్ నాన్యి తపప్, ఒకే రకంవి రెండు మాతర్ం రాలేదు ఎంత పీకినా. ఇంక నావలల్ కాలేదు. ఫెనౖల్ గా 
ఎండం పాదానికి నలుపు సాకుస్, కుడి పాదానికి నీలం సాకుస్ వేసేదద్మని డిసెడౖెపౖోయాను. తొడిగేసాను..  

"ఆ, అయినా మన పేంటు ఎతిత్ ఎవడు చూతాత్ డూ?" అనుకుంటూండగానే,  
"ఏంటండీ, గుడి బయట అడుకుక్నేవాళళ్లాగ ఆ కాంబినేషనేవిటీ? కొతత్ సైట్లా? ఈ సారి పేంటు కూడా ఎడం గొటట్ం నలల్దీ, 

కుడి గొటట్ ం నీలందీ కుటిట్ ంచుకోండి, వాళళ్ పకక్న సరిగాగ్  సరిపోతారు " అంది మా శాలీత్ నవువ్తూ.  
"నీ పోలికకి నిపెప్టాట్ . చూసేసావా? ఏదో ఒకటి వేసాను, సంతోషించు" అని బూటుల్  తొడుగుతూంటే, అపుప్డు చెపిప్ంది. 
 "మీకో శుభవారత్" అని.  
నాకు డౌటొచిచ్ "నాకేపాపమూ తెలీదు. కావలిసేత్ డీ.ఎన్.ఏ టెసుట్ కి కూడా రెడీ" అనాన్ను భయం భయంగా.  
"మీకెంత సేపూ అదే రంధి. నేంచెపేప్ది అది కాదు. ఇవాళ మీరు ఆఫీసుకి వెళళ్టేల్దు, ఇంటినించే పని చేసుత్ నాన్రనన్మాట" 

అంది నవువ్తూ.  
నాకు హాఛెఛ్రయ్ంవేసి "ఎంద చేట?" అనాన్ను మెలిల్గా.  
"ఇవాళ టీచర్స్ వరిక్ండే. పిలల్లకి సెలవు. నాకేమో టౌన్ హాల్ మీటింగ్. కాబటిట్  మీరు పిలల్లిన్ చూచింగు, ఇంటోల్  సేట్యింగు.." 

అంది గబగబా.  
నేను మూతి ముదద్మందారంలా పెటిట్  "నేనొపుప్కోను. అయినా టీచర్స్ వరేక్డ్ ఏవిటి? ఇవాళ తపప్ మిగిలిన రోజులోల్  టీచర్స్ 

పనిచెయయ్రా?" అనాన్ను బెంగగా.  
"మీ దికుక్మాలిన డౌటల్కిపుప్డు టెమౖు లేదు. మీరు ఇంటోల్ ంచి పని చేసుకోండి, ఆ పెదద్ దెయాయ్నిన్ లేపి, పళుళ్ తోమి, కాసత్ 

కూలేయయ్ండి. రేపు దాని జెకుట్  సబిమ్ట్ చెయాయ్లి, అది కాసత్ చూడండి. ఆ పిలల్ రాకష్సుడికి ఎలాగో అలా మధాయ్నన్ం టీవీ చూపిసూత్  
రెండు ముదద్లు కూరండి. నేను తవ్రగానే వచేచ్సాత్ ను" అనేసి, నేను ఔననీ, కాదనీ, కుదరదనీ, ఇలాల్ గెతౖే ఎలాల్ గనీ, అనే లోగానే కారెకిక్ 
జంపెపౖోయింది.   
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అలా నిరాద్ కిష్ణయ్ంగా ననున్ దెయాయ్నికీ, రాకష్సుడికీ అపప్గించి వెళిపోతునన్ కారు కేసి చూసూత్  "నాలుగు చె లు రెండెనౖాయి, 

రెండు దెయాయ్లు ఒకటెనౖాయి.." అని పాడుకుంటునన్ నాకు నా కుడికాలు బరువెకిక్నటట్నిపించింది. చూసే సరికి పిలల్ రాకష్సుడు 
ఆకాలు పటుట్ కుని సథ్ంభం ఆట ఆడుతూ ఊగుతునాన్డు. సరే, తలుపేసి లోపలికొచాచ్ను. లెఖఖ్  తకుక్వెనౖటట్నిపించి మళీళ్ కాలు కేసి 
చూసాను. రాకష్సుడు కనపడ లేదు. ఒకక్ సారి గుండె జారింది. "ఏడి వీడు?" అనుకుంటూ తలుపు తీసి చూసాను. అపప్టికే రాకష్సుడు 
మెయిల్ బాకుస్ తెరిచి, అందులో వాడి తల పడుతుందో లేదోనని పరిశోధన చేసుత్ నాన్డు, వేరే వేరే ఏంగిల్స్ లో తల దూరుసూత్ . 
అధాటుట్ న వెళిళ్ వాణిణ్  లోపలకి లాకొక్చిచ్ తలుపేసాను. అమాంతం వాడు "ఎమేమ్....ఖా..ళీ..." (మానవుల భాషలో "అమమ్ కావాలీ") అని 
అరుసూత్  ఏడవడం మొదలెటాట్ డు. వాణిణ్  సోఫాలో కూలేసి, వాడికి నచిచ్న కుకక్ల సినిమా ఒకటి టీ.వీ లో పెటేట్సాను.  

"ఒసేయ్ దెయయ్ం, ఒసేయ్ దెయయ్ం" అని గెటిట్గా పిలిచాను.  
"అమమ్ ఆఫీసుకెళిళ్ంది నానాన్" అంది మా దెయయ్ం పెనౖించి.  
"ఏడిశావు. నేను నీ గురించి పిలుసోత్ ంట. పళళ్నీన్  పీచుపెటిట్  శర్దధ్గా తోమి రూంలో కూరుచ్ని జెకుట్  పూరిత్చెయియ్..." అని 

ఆరడ్రేసేసి కంపూయ్టర్ ఆన్ చేసాను.  
అపప్టికే కొంపలంటుకుపోయే ఒక సేట్టస్ మీటింగ్ మొదలె,ౖ వాళళ్ంతా "మిషట్ ర్ దుకాక్, మిషట్ ర్ దుకాక్" అని కలవరిసుత్ నాన్రు. 

హెడ్ సెట్ తగిలించుకుని, "వచేచ్సుత్ నాన్, అంటే వచేచ్సా" అనుకుంటూ, మీటింగ్ లో దూరాను మౖెక్ ఆన్ చేసి.  
ఇంతలో రాకష్సుడు "కుకక్, కుకక్, భౌ భౌ " అంటునాన్డు. నాకు చి తిత్ "రేయ్ కుకాక్, సాట్ ప్ ఇట్." అనాన్ను.  
సరిగాగ్  మా బాసు మాటాల్ డే టెమౖులో. అందరూ "వాట్,", "హూ" అంటూ నసుగుతునాన్రు.  
నేను వెంటనే సరుద్ కుని "హూ ఎవెర్ ఈజ్ నాట్ టాకింగ్, పీల్జ్ మూయ్ట్ యువర్ ఫోన్. నో పెరస్నల్ డీటెయిల్స్" అనాన్ను 

నవువ్తూ. అందరూ నవేవ్సి మౖెకులు ఆపేసారు, ఎందుకేనా మంచిదని. ఇంతలో మా రాకష్సుడు వచాచ్డు. "ఏవిటి" అనన్టుట్  తల తిపిప్ 
చూసాను.  

వాడు చేతులుకటుట్ కుని అడిగాడు "నానాన్, కెన్ ఐ కిల్ అకాక్" అని జాలిగా. నాకు మొదట అరథ్ం కాలేదు.  
"ఇపుప్డు కాదు నానాన్, భోజనం చేసాకా చూదాద్ ం, సరేనా, వెళిళ్ టీవీ చూసుకో.." అనాన్ను. వాడు "ఓ, ఓకే" అని  

వెళిపోయాడు. వాడు వెళాళ్కా నాకు వెలిగింది. "హనన్ రాకష్సుడా.." అనుకునాన్ను. వాడింకో పది నిముషాలు పోయాకా మళీళ్ వచాచ్డు.  
"నానాన్, నౌ కెన్ ఐ కిల్ అకాక్?" అనుకుంటూ.  
"నో" అనాన్ను గెటిట్గా.  
వాడు నాకేసి దీనంగా చూసి "కెన్ ఐ పీల్జ్ కిల్ అకాక్" అనాన్డు మరాయ్దగా.  
"ఒరేయ్ బర్హమ్ రాకష్సుడా. నీ మరాయ్ద మంటలోల్  కలవ, నువువ్ "పీల్జ్" అంటే   ఒపేప్సుకుంటాననుకునాన్వా? నో ఈస్ ఎ నో" 

అనాన్ను గెటిట్గా.  
"బట్ వె.ౖ." అనాన్డు వాడు కాళుళ్ కొటుట్ కుంటూ.  
"వె ౖఏవి , చఛిఛ్ కనాన్ం పిలల్ని, తపప్మామ్, అలా అకక్లిన్ చంపేసుకో కూడదు, సరేనా, నువెవ్ళిళ్ ఆడుకో.." అనాన్ను వాడికి 

అరథ్ం అయేయ్లా చెపేప్ ఓపిక లేక. 
వాడు నిరిల్పత్ంగా ఓ చూపు చూసి, "ఓ, ఓకే, బట్ షి విల్ కిల్ మి ఎట్ టెవ్లోవ్ కాల్ క్, షి టోల్డ్  మి.." అనాన్డు మెలిల్గా.  
నాకు కాఫీ ముకుక్లోకొచిచ్ంది. "ఏవిటీ? నువెవ్ళిళ్ దానిన్ రమమ్ను. ఒసేయ్ దెయయ్మా, కిందికిరావే.." అని అరిచాను.  
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దెయయ్ం పర్తయ్కష్మౖెంది. రెండు జెడలోల్ నూ ఒకటి ఊడిపోయి, ఒకజెడ ముందుకీ, ఒకటి వెనకీక్ వేసుకుని, చెవిలో పెనిస్లు 

పెటుట్ కుని, మూడు గోళళ్కి రంగు పావుతోనన్ మూడోకాల్ సు దెయయ్ం. "ఏవే, నువువ్ తముమ్ణిణ్  ఛంపేసాత్ ననాన్వా?" అడిగాను కోపంగా.  
"అవును నానాన్. థాంక్స్ ఫర్ రిమౖెండింగ్, సరిగాగ్  పనెన్ండింటికి పీకి పిసికేసాత్ ను.." అంది మామూలుగా.  
"వాడేం చేసాడే.." అనాన్ను బేలగా.  
"నా జెకుట్  అంతా చింపేసాడు. నా సెక్చ్ పెనున్లతో మీరూము వాల్స్ మీద అంతా బొమమ్లేసే సాడు. కావలిసేత్ పెకౖెళిళ్ 

చూడు.." అంది కోపంగా.  
నేను పెకౖెళిళ్ చూసాను. మారూము గోడల మీద అనీన్ గీతలు. పికాసో గీతలెనౖా అరథ్ం అవుతాయిగాని మా రాకష్సుడి ఆర్ట్ 

ఊహలకందకుండా ఉంది. ఒక రెకాట్ ంగిల్ వేసాడు. దానికి తోక పెటాట్ డు. దాని పెనౖ ఇంగీల్షులో నానన్ అని రాసాడు. లోపల కుకక్ అని 
రాసాడు. ఏది ముందు రాసాడో అడుగుదామనుకునాన్ను కానీ ఓపిక లేక ఊరుకునాన్ను. ఇంకో గోడ మీద  పది అంకె వేసాడు. ఒకటికి 
బాణం పెటిట్  అమమ్ అని, సునన్కి బాణం పెటిట్  నానన్ అనీ రాసాడు. వాడి ఉదేద్శయ్ం అరథ్ం  చేసుని తటుట్ కునే శకి త్ లేక అవతలిగోడవెపౖు 
చూసాను. అకక్డ వాడు పల్స్ ఆకారంలో సూరుయ్ణిణ్ , ఎఫ్ ఆకారంలో చం ణీణ్  నేల మీద వేసి, ఆకాశంలో ఎగిరే మనుషులిన్ లావుంది, 
వేసాడు. ఇంకనాకు పరిపూరణ్మౖెన వెరౖాగయ్ం కలిగింది. మెలిల్గా వెళిళ్ ఒక అషోట్ తత్రం చదివి, వాడి చేతిలోని పెనున్లనీన్ 
మరాయ్దపూరవ్కంగా లాకుక్ని, వాడికి నా సెల్ ఫోనిచిచ్,  

"గేములు ఆడుకో, ఇంకెపుప్డూ ఇలా, ఇలాంటి బొమమ్లు వెయయ్కు" అని బతిమాలి మంచం మీద కూచోబెటాట్ ను.  
"నారూములోకి పద" అంది దెయయ్ం, కోపంగా.   
ఇంకేం చూడాలిస్ వసుత్ ందోరా భగవంతుడా అని దాని రూములోకెళాళ్ను.. అకక్డ దానీ పుసత్కాలనీన్ చెలాల్  చెదురుగా పడేసి 

వునాన్యి. దాని జెకుట్  తాలూకు వసుత్ వులు, పాలడబాబ్ డొకుక్లు, చీపురు పులల్లూ, సాలు, అటట్  ముకక్లూ అనీన్ చింపేసి, విరకొక్టిట్ , 
ఉతత్ర గోగర్హణం యుదధ్ం లో పడిపోయిన కౌరవులాల్  వునాన్యి.  

"చూడు, రేపే జెకుట్  డెడ్ లెన్ౖ. ఇపుప్డు మళీళ్ చెయాయ్లి. మొతత్ం డిసాయ్ చేసేసాడు." అంది దీనంగా.  
"పరేల్దులేరా. మనం మళీళ్ చేదాద్ ంలే. ఏం జెకుట్ ?" అని అడిగాను అనునయంగా.  
"రీ సెకౖిల్ జెకుట్ . వేస్ట్  మెటీరియల్ ని రీ యూజ్ చేసే జెకుట్  చెయయ్లి." అంది.  
"ఓస్, ఇంతేకదా. పద. నేను పది నిమిషాలోల్  చేసిసాత్ " అనాన్ను.  
దానికళళ్లో ఎంతో ఆరాధనా భావం, చూసి ముచచ్టేసింది.  
కిందకొచిచ్న పది నిమిషాలోల్  పెనౖించి అరిచింది "నానాన్, కంపీల్ట్ అయిందా జెకుట్ " అని.  
నాకు గుండె నోటోల్ కొచిచ్ంది. జీవితంలో ఎపుప్డూ జెకుట్  చేసి ఎరగము. ఎలాగరా భగవంతుడా అనుకుని,  
"వేస్ట్  మెటీరియల్ జెకేట్ కదా, టైర్ చేదాద్ ం, అనిన్టికీ అధెరౖయ్పడకూడదు" అనుకుని మొదలెటాట్ .  
మా ఇంటోల్  ఎకక్డ చూసినా పర్తీదీ చెతత్లాగే కనిపించింది. ముందుగా ఒక అరటి పండు తొకక్ తీసుకుని దానిన్ కారుడ్  బోరుడ్ కి 

అంటించాను. ఈ తొకక్ పారెయయ్కండా, ఎపుప్డేనా మనం జూకి వెళిళ్నపుప్డు కోతికి ఇవవ్చుచ్ అని ఇంగీల్షోల్  రాసాను కింద. తరవాత 
మెయిల్ లో వచిచ్న పిజాజ్  కూపన్ ని అతికించి, ఈ కూపన్ డెలివరీ బాయ్ కి చూపించకుండా, వాడికి రూపాయి టిపిప్చేచ్సి, మళీళ్ 
నెక్స్ట్ టెమౖు రీ యూజ్ చెయయ్చుచ్ అని రాసాను. అలాగే కోరేసిన కొబబ్రి డొపప్ తగిలించి, దీనిలో పెనున్లు పెటుట్ కోవచుచ్ అని రాసాను. 
ఇలా అదుభ్తమౖెన ఆవిషక్రణలు ఓ పది చేసి, ఎవరికీ కనబడకుండా అ కారుడ్ బోరుడ్ , కలర్ పేపర్ తో కవర్ చేసేసి మాపిలల్కి ఇచేచ్సాను.  
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"ఏం చేసావు నానాన్" అని అడిగింది పిలల్.  
"సర్ పైర్జ్ అనన్మాట. రేపు నీకు వందకి నూట యాభె ౖమారుక్లిసుత్ ంది మీ టీచరు" అనేసాను.  
అది ఆనందంగా ఆ దికుక్మాలిన జెకుట్ ని పెకౖి పటుట్ కుపోయింది. 
ఇంతలో బెలుల్  మోగింది. మా ఆవిడ వచేచ్సిందనే వెఱిఱ్ భర్మలో తలుపు తీసాను.  
పోలీసాఫీసరు. "మీ ఇంటి నించి గత నలభె ౖనిముషాలుగా 911 కాల్స్ వసుత్ నాన్యి. మేం చెక్ చెయాయ్లి" అని ఉవాచ.  
అపుప్డు అరథ్మౖెంది, రాకష్సుడికి ఫోనిచిచ్ పొరపాటు చేసానని.  
నేను ఏదో చెపేప్లోపులో "పీల్జ్ సెట్ప్ ఎసెడ్ౖ" అని ఆఫీసరు పెకౖి వెళాళ్డు.  
అకక్డ ఏం జరిగిందో ఏమో గానీ, ఆ పోలీసాఫీసరు సరిగాగ్  రెండు నిమిషాలలో కిందకొచిచ్ ననున్ కావలించుకుని 

బావురుమనాన్డు. వాణిణ్  సముదాయించి విషయం అడిగాను. సారాంశం ఇది. నా కొడుకే కాల్ చేసాటట్ . ఆ పోలీసాణిణ్  పటుట్ కుని, పీల్జ్ 
ఒకక్ సారి నీ గనున్ ఇవవ్వా, మా అకక్ని చంపేసి, వెంటనే నీకిచేచ్సాత్ ను అనాన్టట్ . లేపోతే పనెన్ండింటికి మా అకక్ ననున్ ఛంపేసుత్ ందని 
చెపాప్టట్ . ఇంకా ఆ పోలీసాడికి తన ఆర్ట్ వర్క్ అంతా చూపించి, అనీన్ వివరించాడట. దాంతో ఆ పోలీసాడు చలించిపోయి, హృదయం 
దర్వించిపోయి, కిందకొచిచ్ నా భుజం ఆసరాగా ఎకెక్కిక్ ఏడాచ్డు. వాణిణ్  ఊరుకోపెటిట్ , వాడికి టీ చేసి ఇచిచ్, వాణిణ్  పంపేసి, నిమిషాలు 
లెకెక్టుట్ కుంటూ కూరుచ్నాన్ను.  

ఇంతలో మా ఆఫీసువాళుళ్ నాకోసం ఎమరెజ్నీస్ లీవు వాళేళ్ పెటేట్సి, ఆ విషయం ఈ మెయిలు దావ్రా తెలియ చేసారు. కొనిన్ 
యుగాల తరవాత మా ఆవిడ వచిచ్ంది. నేను అరజ్ంటు పనుందని బెటౖికొచిచ్ ఆరు గంటలెంౖది. నేను పూరిత్గా తేరుకునాన్క ఇంటికి 
వెడదామని ఆలోచిసుత్ నాన్ను. ఇంతలో నా ఫోనులో ఏదో టెక్స్ట్ వచిచ్ంది మా పిలల్ టీచరు నించి. మా పిలల్ ఉతాస్హం ఆగక, నే చుటిట్న 
కవర్ ఇపేప్సి, దాని జెక్ట్ ఫొటో తీసి వాళళ్ టీచర్ కి  పంపిందట ఫోనులో. ఆవిడ కళూళ్ మొహం తిరిగి పడిపోయి, ఆనక హాసిప్టలోల్  
జాయినె,ౖ అకక్డినించి నాకు కొటిట్న టెక్స్ట్ సారాంశం  

 " డియర్ దుకాక్, దయచేసి మరెపుప్డూ పిలల్కి హెల్ప్ చెయయ్కు. ఇంక నేను బతికునన్ంత వరకూ మీ పిలల్కి జెక్ట్ ఎసెనౖెమ్ంటుల్  
ఇవవ్ను. నేను తేరుకోవడానికి మరో నెల పటట్చుచ్. ఈ లోగా సబిస్ట్టూయ్ట్ టీచర్ చదువు చెబుతుంది పిలల్లకి. అది నాలా ధెరౖయ్ం 
వునన్ది కాదు. కాబటిట్  దయచేసి జెకుట్ లోల్  హెల్ప్ చెయయ్డం మానేసేయ్, నీకు పుణయ్ం వుంటుంది.." 

సరే, అంతలాల్  అడిగితే కాదనలేక, మానవతా దృకప్ధంతో నేనూ ఓ నిరణ్యానికొచేచ్సాను. ఇంటోల్  వీక్ డేస్ లో - ఉంటే పిలల్లూ, 
లేడీసనాన్ వుండాలి, - లేదా నేననాన్ వుండాలనీ,రాకష్సుణిణ్   సూక్ల్ లో వేసేయాలనీ, పిలల్లకి చదువులోల్  ఏ హెలూప్ చెయయ్కూడదనీని.. 

 
 
 

(వచేచ్ సంచిక దాకా ట్ తీ క్ండి!) 
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