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చీమా చీమా

త్..

అపప్టికే ఏడూ ముపైఫ్ ఐదు అయిపోయింది. మరో ఐదు నిముషాలోల్ పెదద్ శాలీత్ని సూక్లోల్ దింపకపోతే ఆబెస్ంటు మారుక్
పడిపోతుంది. అందుకని, ఓ ఎగీర్మెంటుకొచిచ్, పర్తి మూడు సాట్ప సైనల్కి ఓ సారి ఆగి, పర్తి రెండో రెడ సిగన్ల జంప చేసేసి, అతి లాఘవంగా
బండి నడిపేసుత్నాన్ను.
ఇంతలో అడిగింది " నానాన్, నువువ్ దెయాయ్లని నముమ్తావా?" అని.
"అదేవిటే.సొంత మనుషులని నమమ్కపోతే ఎలా?" అనాన్ను వెంఠనే.
అది చిరాగాగ్ మొహంపెటిట్ "నా..నాన్.. నేను సీరియస గా అడుగుతునాన్ను. నీకు దెయాయ్లంటే భయం లేదా?" అంది.
"లేదమామ్. పెళైళ్నవాళెళ్వవ్ళళ్కీ దెయాయ్లంటే భయం వుండదనన్మాట." అనాన్ను దానికి వివరిసూత్.
"అంటే, నా భయం పోవాలంటే, నా పెళళ్యేయ్దాకా ఆగాలా?" అంది దిగులుగా.
"ఓసినీ, నీకసలు పొదుద్నేన్ దెయాయ్లెలా వచాచ్యి బుఱఱ్లోకి? దిగు దిగు, పరిగెతూత్..." అని దానిన్ సూక్లోల్ దించేసి,
ఇంటికొచిచ్పడాడ్ను.
మరో రెండు గెంటలకి, మిగిలిన రెండు శాలీత్లనీ కూడా రవాణా చేసేసి వీధి తలుపు వేసేసి నా మెచచ్టి, వెతత్టి, ఐ
మీన..మెతత్టి వెచచ్టి సోఫాలో మఠం వేసుకుని కూరుచ్ని పకక్నే వునన్ నలల్ సంచీలోంచి లాప టాప తీసాను. ఇంతలో ఏదో గురొత్చిచ్, ఫేసు
బుకుక్లో పంచాంగం చూసుకుని, సరిగాగ్ పదీ పది కి పని మొదలుపెటట్డానికి ముహురత్ం బావుందని డిసైడ అయియ్, కంపూయ్టర మీద కళాళ్పి
చలిల్, ముగెగ్టిట్, ముతాయ్ల ముగుగ్లో సంగీత లా "చిటికెడంతా పసుపు సీర్క్నంత ఛాయ, కీబోరుడ్ కుంకుమా లైఫంత ఛాయా..ఆ..ఆ."అని పాడి,
పసుపు ,కుంఖం రాసి పవర ఆన చేసాను. ఆన అవలేదు. సరిగాగ్ పాడలేదేమో అని మళీళ్ పాడాను. అయినా ఆన అవలేదు. ఇంక లాభం
లేదని, లేచి దాని ఎదురుగాగ్ నించుని, తలకి రుమాలు కటుట్కుని మొహం గంభీరంగా పెటిట్ "పుణయ్ భూమి నాదేశం నమో నమామీ.." అని
గెటిట్గా పాడేసాను. "కాశీమ్రం కదులుతోంది జేగరత్" అని కూడా అనేసాను.అయినా ఆన అవలేదు. అపుప్డు గురొత్చిచ్ంది, బేటరీ
అయిపోయిందని. పవర కారుడ్ ఎకక్డుందా అని సింహావలోకనం చేసాను. అది ఓ మూల మా చినన్ దెయయ్ం తాలూకు డోరా బొమమ్ మెడలో
శంకరాభరణం లా చుటుట్కుని వుంది. దానిన్ లాకొక్చిచ్ తగిలించి, పని మొదలుపెటేట్సరికి సరిగాగ్ ముహూరత్ం వేళయింది. హమమ్యయ్, ఇంక
ఇవాళ అంతా జయం గా వుంటుందని సంబరపడుతూండగా ఫోను మోగింది. మా లేడీసు.
"హెలో, ఆ యేవండీ, ఒకక్ పది నిముషాలోల్ చేసాత్ను బై" అనేసి పెటేట్సింది.
"చెయియ్, నాకేవైనా భయవా?" అనాన్ను గానీ ఆవిడకి వినపడి వుండదు.
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మెలిల్గా ఈమెయిలుస్ చూసుత్నాన్ను. ఎకక్డో "టక టక" మని చపుప్డైంది. ఓ మాటు చుటూట్ చూసాను. ఎవరూ కనపళాళ్.

నేనే పొరబడి వుంటాననుకుని, మళీళ్ ఫేస బుక విండో ఓపెన చేసి, అలాసాక్లో నోటితో చేపలు పడుతునన్ ఎలుగుబంటి హెచ.డి వీడియో
చూడడ్ం మొదలెటాట్. మళీళ్ వినిపించింది సౌండు "టక...టక...టక.." మని. నాకు అరథ్వైపోయింది. వేంటనే పరిగెతుత్లెళిళ్ మెయిన డోర ఓపెన
చేసి చూసా. ఎవరూ లేరు. ఇటూ అటూ చూసా. ఎవరూ కనపళాళ్.
"హు, ఎవరో కుఱఱ్ కుంకలు, తలుపు కొటిట్ పారిపోతునాన్రు." అనుకుని లోపలికొచిచ్ తలుపేసి, తలుపు పకక్నే నిలుచునాన్.
మళీళ్ ఫోను మోగింది. అకక్డినించి ఇకక్డికొచిచ్ ఫోనెతాత్ను కషట్ం మీద.
"ఆ, ఏవండీ, మీకోటి చెపాప్లి. ఇవాళ మా ఆఫీసులో...ఉండండి, అరగంటలో చేసాత్ను..." అనేసి పెటేట్సింది.
నాకు చిరెర్తిత్ంది. ఇంతలో మళీళ్ "టక..టక.." మని సౌండు. ఒకక్ సారి నాకు భయం వేసింది. కొంపతీసి నిజంగానే
దయయ్వేవనాన్ తిరుగుతోందేమో అని.
అయుయ్ండదు, దెయాయ్లకి భయం ఎకుక్వ, పగలు మనుషులునన్పుప్డు రావు, రాతిర్ సెకండ షో అయాయ్కా వసాత్యి అని
చెపిప్ంది నా లాజికుక్. మరెవరై వుంటారు? కొంపటీసి బందిపోటాల్? వాళూళ్ పగలు వచిచ్నటుట్ నేను చూసిన ఏ సినిమాలోనూ చూపించలేదు
ఒకక్ యమకింకరుడు (మేటీన్ షో) లో తపప్. అంచేత వాళూళ్ కాదు. మరెవరు..ఎవరైతేనేం, ఈ సారి తపిప్ంచుకోలేరు అని, వాంటింటోల్కెళిళ్
పాతికేళుళ్గా మా ఇంటోల్ వునన్ నా ఏ.కె 25 (అపప్డాల కరర్) తీసుక్ని తలుపుపకక్న నకిక్ నించునాన్ను. ఓ అరగంట నిశశ్బద్ం గా వుంది.
కాళుళ్ పీకాయి. వచిచ్ సోఫాలో కూరుచ్నాన్ను. మళీళ్ చపుప్డు. ఇంక ఓపికలేక ఓ నిరణ్యానికొచిచ్ ఒక పెదద్ సైన బోరుడ్ తయారు చేసాను " పీల్జ
పెర్స బెల ఫర ఆల యువర నీడస్" అని. దానిమీద ఎడంవైపుకి బాణం గురుత్ కూడా వేసాను బెల ఎకక్డుందో చూపిసూత్. బయట యారుడ్లో పెటిట్
వచిచ్ పని చూసుత్నాన్ను.
అపుప్డు సడెన గా గురొత్చిచ్ంది. మా పకిక్ంటావిడ పేరు మిస. బెల అని. వెంటనే పరిగెతుత్కెళిళ్ బోరుడ్ తీసేసాను,
కొంపలంటుకోకముందే. ఇంతలో లంచ టైమయియ్ంది.
మా ఆవిడకి ఫోను చేసి " నేను ఓ గెంటలో చేసాత్ను" అనేసి ఫోను పెటేట్సి, తీరిగాగ్ భోజనం చేసాను. దెయాయ్నికి కూడా
ఆకలేసి లంచ కి పోయిందేమో, సౌండు వినబడలేదు.
ఇంతలో పెదద్శాలీత్ వచేచ్ వేళయిందని మా ఆవిడ ఫోను.
"దానిన్ తీసుకొచిచ్ నాలుగు లెఖఖ్లు చెపప్ండి. టీ.వీ చూడనివవ్కండి.." అంటూ మొదలెటిట్ంది. తరవాత ఇంకేవో పనులు
చెపిప్ంది గానీ ఎపప్టిలాగే మనకి వినపడలేదు.
ఆవిడ ఆగిన తరువాత అనాన్ను "చూసూత్ంటే మా ఆఫీసులో బోలుడ్ పని పెరిగిపోతోందే" అని.
"చూసూత్ వుంటే అలాగే పెరిగి పోతుంది. అపుప్డపుప్డూ చేసూత్ వుంటే తగుగ్తుంది.." అనేసి నవువ్తూ ఫోను పెటేట్సింది.
సరే, ఇంక మళీళ్ కుడితిలో పడి, పనులనీన్ కానిచిచ్, రాతిర్ భోయనాలు బైటకానిచిచ్, వచిచ్ పకెక్కేక్పప్టికి పదకొండు. సరిగాగ్
పనెన్ండుకలాల్ పెదద్ దెయయ్ం వచిచ్ లేపింది. "నానాన్, గబ గబా రా నా రూం కి" అని.
కళుళ్ నులువుకుంటూ వెళాళ్ను "ఏవితే, అరథ్రాతిర్వేళ అంకమమ్ శివాలు" అంటూ.
పాపం అది చెపిప్ంది నిజమే. దాని గదిపైన వింత శబాద్లొసుత్నాన్యి. కాసేపు ఎవరో పాకు తునన్టుట్, కాసేపు కథాకళీ
చేసుత్నన్టుట్, ఇలా ఆగి ఆగి వింత ధవ్నులు వినబడాడ్యి. నాకు డౌటొచిచ్ంది. కొంపతీసి ఏ మిలటీర్ వాళైళ్నా నాకోసం వసుత్నాన్రా అని. అయినా
నేనేం తపుప్ చేసానబాబ్ అని ఆలోచించగా తెలిసిపోయింది.
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కిర్తం వారం ఓ మాటు యూటూయ్బ లో "లేటెసట్ షకీరా " అని కొటట్బోయి "లేటెసట్ షకీలా" అని కొటాట్ను.
అదేవనాన్ వాళళ్కి తెలిసిపోయిందా అని బెంగమొదలైంది.
ఇంతలో మా ఆవిడొచిచ్ మిషట్రీ ఛేదించేసింది. "యే ఎలకో, ఉడతో అయుంటుంది. రేపు ఎవణణ్నాన్ పిలవండి" అనేసి పోయి

పడుకుంది.
మరాన్డు ఉదయానేన్ లేచి "ఉడతలు పటేట్ వాళళ్ కోసం" ఇంటరెన్టట్ంతా జలిల్ంచి ఒకణిణ్ పటాట్ను.
వాడు ఫోనెతిత్ "నేను విజిట కి వంద డాలరుల్ తీసుకుంటాను. చెపుప్, రమమ్ంటావా?" అనాన్డు.
నాకు వళుళ్ మండిపోయింది. "లేదురా, నేనే ఉడతని తీసుకుని మీ ఇంటికొసాత్ను పేరంటానికి, నువేవ్ నాకియియ్ ఆ వంద, నీకు
ఉడత ఫీర్, దరిదుర్డా..." అని ఫోను పెటేట్సాను.
ఇంక ఇలా కాదని మరొకణిణ్ కిందా మీదా పెటిట్, యాభై కి బేరవాడి ఒపిప్ంచాను ఫోనులో. వాడొచిచ్ అటకెకిక్ రెండు
ఫొటోలు, కొనిన్ పిచిచ్ కాయలూ తెచాచ్డు. "ఈ ఫొటోలో వునన్ది ఉడత తినన్ కాయలు. ఇవి ఉడత పేన టీర్ లో పెటుట్కునన్ కాయలు. ఇదిగో ఇది
ఓ మూలనునన్ గబిబ్లం. అనీన్ తీసేసాత్ ఓ రెండువేలవుదిద్, ఇకక్డ సంతకం పెటుట్" అంటూ ఓ పుసత్కం ఇచాచ్డు.
నాకు రెండువేలు తరవాత ఇంకేం వినపళాళ్. "ఎందుకురా రెండు వేలు?" అని అడిగాను బాలుడిలా.
"అంటే, మేము అటక ఎకిక్, బోను పెటిట్, ఉడతని పటుట్కుని, గబిబ్లానిన్ వెళిళ్పొమమ్ని బతిమాలతాం. ఆనక ఆ ఉడతకి సాట్ంపు
వేసి, దానిని అభయారణాయ్లలో వదిలేసి రావడానికి మరి ఆ మాతర్ం కరుసవుదిద్" అనాన్డు వాడి భాషలో.
ఇది అయేయ్ పని కాదని గర్హించి, వాడి చేతిలో యాభై పెటిట్ వాణిణ్ గౌరవంగా బైటికి గెంటేసి వచిచ్, దీరఘ్ంగా ఆలోచించి
చివరికి "కెవువ్" మని కేకపెటాట్.
మా ఆవిడ రివువ్ మని వచిచ్ "ఏవైందండీ"? అంది భయంగా.
"తెలిసిపోయింది, ఈ మాతర్ం ఉడతకి రెండువేలు కాదూకదా, రెండు రూపాయలు కూడా పెటట్డం దండగే. మా అమలాపురం
ఇంటోల్ ఇలాగే సరంబీలో చుంచు చేరితే మా మామమ్ గారు నలల్మందులో బెలల్ం కలిపి పెటేట్వారు. నేనూ అదే ఫాలో అయిపోతా. ఇంటోల్ బెలల్ం
వుందిగా.." అనాన్ను విలాసంగా చెపుప్లోల్ కాళుళ్ దూరుసూత్.
"బెలల్ం వుంది సరే, నలల్ మందో?" అంది ఆందోళనగా.
ఏవుంది, మందుల షాపు కెళిళ్ "గివ మీ సం బాల్క మెడిసిన" అని అడిగితే వాడే ఇచేచ్సాత్డు" అనాన్ను అమాయకంగా.
ఆవిడ తలకొటుట్కుంటూ " నలల్మందంటే ఓపియం. మీరు అది కొనడానికి వెడితే, మిమమ్లిన్ గౌరవంగా పటిట్కెళిళ్ జైలోల్
పెడతారు. వెధవ రెండు వేలకోసం ఇంత రిసక్ అవసరమా? పోనీ మీరు మొనన్ కూర చేసారే, అది చేసి పైన పెటట్ండి, అది తింటే మనుషులే
బతకలేరు, వెధవ ఉడతనగా ఎంత?" అంది ఉడికిసూత్.
" ఛంపుతా. పోనీ నేను అటక ఎకిక్ ఉడతని పటుట్కోడానికి టైర చెయయ్నా?" అడిగాను ఆఖరి పర్యతన్ంగా.
ఇంతలో మా పెదద్ది వచిచ్ంది. "నానోన్య, పైన గబిబ్లం కూడా వుంది కదా. సైప్డర కరిసేత్ సైప్డర మేన కదా, మరి నినున్
బేట కరిసేత్, నువువ్ బేట మేన అయిపోతావు నానాన్. ఎంచకాక్ నీకూక్డా సోప్రట్స్ కార వసుత్ంది. అపుప్డు మనం సూక్ల కి టెన సెకనస్ లో
వెళిపోవచుచ్, ఓమాటు కరిపించుకోవా, పీల్జ" అంది ఆశగా.
నాకు చిరెర్తిత్, దాని రెండు జెడలోల్నూ ఒకటి పుచుచ్కుని పెదద్ ఫొటో మేకుకి వేలాడ దీసి, కాసేపలా వుణిణ్చేచ్సా.
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ఇంతలో నా కుడికాలు పికక్ వూడొచేచ్సింది. ఎవరా అని చూసేత్ చినన్ దెయయ్ం "అకక్, అకక్" అని నవూవ్తూ నా పికక్

పటుట్కుని కసుకక్ని కరిచేసింది.
ఇంక నావలల్ కాలేదు. అమాంతం జంపు చేసి సోఫాలో పడాడ్ను. డబుబ్లుపోతే సంపాదించుకోవచుచ్, పికక్ పోతే కషట్మని
గర్హించి, అక్షరాలా రెండువేలు వదిలించుకుని, ఆ ఉడతనీ, గబిబ్లానీన్ సగౌరవంగా, సకుటుంబ సపరివార సమేతంగా సాగనంపేసరికి గుడుల్
బైటికొచాచ్యి. వాడు ఆ ఉడతకి సాట్ంపేసి పటుట్కుపోయాడు. గబిబ్లం ఎగిరిపోయిందని చెపాప్డు ఓ ఫొటో చూపించి. ఎగిరిపోయే గబిబ్లానిన్
చూసి అది మా అటకలోదో కాదో ఎలా చెపప్డం? అంచేత విధిలేక వాణిణ్ నమిమ్ రెండు వేలకి ములిగిపోయాను. అపప్ణిణ్ంచీ నాకు ఉడత
పేరెతిత్తే చిరాకు. మా ఇంటి చుటుట్ పకక్ల కనిపించిన పర్తి ఉడతనీ పరీక్షగా చూసుత్నాన్ను, సాట్ంపేవనాన్ కనబడుతుందేమోనని.
అందుకే మా పిలల్లు ఇపుప్డు "చీమా చీమా హుత ఎకక్డికెళాళ్వ హుత" అని పాడుకుంటునాన్రు నా పోరు పడలేక.
***
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