1

=o¥h=i½¡-3

-10నేను ఎవరు అనగా..
శనివారం మధాయ్నన్ం మావిడికాయ పపుప్, కరకరలాడే చేమ బూరెలు, మజిజ్గ మిరపకాయలూ, గడడ్ పెరుగు గటార్ సరంజామాతో
శాసోత్ర్కత్ంగా కుపప్ నూరిచ్, "నేను ఎవరు?" అని ఆలోచించడం మొదలుపెటాట్ను. ఎంతకీ తెగకపోతే మా పెదద్ దెయాయ్నిన్ (అంటే పెదద్
పిలల్ననన్మాట, వెధవనుమానాలూ మీరూను..) అడుగుదామని దానిన్ పిలిచాను. అది పలకలేదు. అరిచాను. అది కిమమ్న లేదు. నాలుగు గావుకేకలు, ఆరు
పెడబొబబ్లు పెటాట్ను. అయినా నిశశ్బద్ం. చీమ ఈల వేసినా వినిపించేటంత నిశశ్బద్ం. ఇంక లాభంలేదని కాళీళ్డుచ్కుంటూమెటల్దాకా వెళిళ్, పాకుక్ంటూ
మెటెల్కిక్, దాని గది తలుపు మీద బలపర్యోగం చేసాను. పిడిగుదుద్లు కురిపించాను. ఐదు అడుగులు వెనకిక్ పరిగెతిత్, అకక్ణిణ్ంచి మళీళ్ అరబీబ్
గురర్ంలాఅంచెలంచెలుగా గేలపుప్లేసుకుంటూ వచిచ్ ఒకక్ తాపు తనాన్ను. డోరు కాసత్ వంగింది.
అపుప్డు అది తలుపు తెరిచి, లాప టాప కవచానిన్ పకక్నెటిట్, చెవిలో గుచుచ్కుపోయిన హెడ ఫోన కుండలాను తీసి, ఏవిటి? అనన్టుట్
చిరాగాగ్ చూసింది ఆడ కరుణ్డిలా.

"అది కాదే,నేను ఎవరు?" అని అడిగాను అమాయకంగా.
"నీకేవైనా పిచాచ్ నానాన్? హోంవరుక్ చేసుకుంటూంటే.." అని సగౌరవంగా ననున్ బైటికి గెంటేసి తలుపు వేసేసుకుంది.
ఇంక లాభం లేదని మా మూడేళళ్ చినన్ శాలీత్ని అడిగాను "బుజిజ్ తలీల్, నేను ఎవరు?" అని.
అది ఓ మాటు నవివ్ "ఇ హి హి, నువువ్ సివుడు, ఇదిగో నీ తిసూలం" అంది ఓ మూడు వేళుళ్ చూపిసూత్ను.

"నా తలేల్, నేనంటే ఎంత రెసెప్కేట్ నీకు" అని దానిన్ దగగ్రకి తీసుకుంటుంటే అంది
"ఓకే టైం అప, ఇపుప్డు నువువ్ లాచష్ సుడు, నేను సివుడు..".
నావలల్ కాలేదు. దానిన్ అలాగే మంచం మీద వదిలేసి, వంటింటోల్కొచిచ్ లేడీస నడిగాను

"నేను వరు?" అని.
"పాలు, పంచదార, నూనె, నెయియ్, కూరలు, ఉపుప్, పపుప్లు, పళుళ్, టూతేప్సుట్,బర్షుష్లు, సబుబ్లు, షాంపూలు, పేపర
సమాధానంగా.

టవలస్

" అంది

"అబబ్ , నేను ఇనిన్ కాలేను గానీ, ఏదో ఒకక్ దానికి ఫికస్ అవువ్" అనాన్ను సీరియస గా.

"ఈ సరుకులనీన్ అయిపోయాయి. వెళిళ్ చపుప్న తీసుకురండి." అంది పనిలో పడుతూ..
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"ఇవనీన్

తెచేచ్కనాన్, కొటుట్కి

చెకార్లెటిట్ దొరిల్ంచుకునొచేచ్సాత్నే, అది

బెటరు.

అయినా

అంత

అనీన్

అయిపోయేదాకా

ఏంచేసుత్నాన్వే" అనాన్ను చిరాగాగ్.
"ఆ, అంటుల్ తోముతునాన్ను.." అంది కసిగా రైస కుకక్రు గినిన్ తోమేసూత్. ఇంక అకక్డ వుండడం ఆరోగాయ్నికి హానికరం అని గర్హించి
"ఈ ఇంటికి ఏమయింది?" అని ముకేష గాడి ఎడవ్రైట్జుమెంటులోలాగ బాధపడుతూ బైటికెళాళ్ను. అయినా మనలో మనమాట బెర్షుష్లు ఎలా
ఐపోతాయండీ?టూత పేషుట్లో నంచుకు తినేసాత్రా? మరీ టూమచ అసలు.
సరే, కారేసుకు రోడెడ్కాక్ను అలా కొటుట్మీదకెళొళ్దాద్వని. ఎరర్లైటు దెగగ్ర ఆగాను. నాముందునన్ నాలుగో కారు వాడు పచచ్
బాణం సిగన్లొచిచ్నా కదలటంలేదు. ఒళుళ్ మండి భ..యియ్మని హారన కొటాట్ను. దానికి నా ముందు కారు వాడు మనసాత్పం చెంది, విండో దింపి "యూజెల్స

ఫె.." అని ఏదో తిటాట్డు. దానికి నేను కలతపడి, కలవరపడి, అసలు హారన కొటట్డంలో నా ఉదేద్శయ్ము, దానిలోని ఆంతరయ్ము, ఆ రెంటికీ గల కారయ్ కారణ
సంబంధము వంటి లోతైన విషయాలు వాడికి చెబుదామని ఎడం చేతోత్ ఏదో వినాయ్సాలు మొదలెటాట్ను. అనుకోకుండా లేవకూడని వేలొకటి పైకి లేచింది.

అంతే, వాడు మరియు నా వెనకాల కారు వాడు ఇదద్రూ జంట హారనల్తో, ముకక్ తిటల్తో నాకు వీడోక్లు పలికారు.
నేను గబగబా కుడి రోడుడ్ మీదకొచిచ్, కనిపించిన కాంపెల్కస్ లోకి దూరి పారక్ చేసేసా. అకక్డినించి మా "నానావిధ" షాప కి
ఒక మైలుంటుంది. కానీ ఇదే బెటరు. అకక్డికెడితే పెడదామంటే పారిక్ంగ దొరకదు. తీదాద్మంటే గేప దొరకదు. నేను కారు రివరస్ గేరోల్ వేసుత్నాన్నని
తెలియగానే, సుమారు రెండువందల యాభైమంది ఆడ, మగ, పిలల్, జెలల్ అందరూ కారల్లోను, కాలి నడకనా, నాకారు వెనకిక్ వచేచ్సాత్రు. అకక్డ పారిక్ంగ
చేసాత్రు. సాయంతర్ం దాకా వన భోజనాలూ, వోణీ ఫంక్షనూల్, ఉటిట్కింద ముదద్లూ, అటల్తదుద్లూ చేసుకుని, ఆనక నాకు శోష ఒచాచ్కా, అపుప్డు ఒకొక్కక్రే
కదిలి వెళిళ్ రాతిర్కి ఇలుల్ జేరతారు. అపుప్డు ఆ కొటుట్ వాడు ఇంటికెడుతూ, అరథ్రాతిర్ ననున్ లేపి, ననూన్, కారునీ ఇంటికి సాగనంపుతాడు.
అందుకని మైలు దూరానేన్ పారుక్ చేసుకుని నడుచుకుంటూ షాపుకెళాళ్. అకక్డనాన్ "నేనెవరో" ఎవరికైనా సరిగాగ్ తెలుసుత్ందని ఆశగా
లోపలికెంటరయాయ్. టమాటాల దగగ్ర ఒకాయన పలకరించాడు

" హలోల్, బావునాన్రా?".
"ఆ బావునాన్ సార".

"ఏంటి కూరలకా?".
"లేదాస్ర, ఇండియా వెళళ్డానికి విమానం కొందామని.." అనాన్ను మెలిల్గా.
ఆయన నా కడుపులో ఒక పోటు పొడిచి, నెతిత్ మీద ఒకటిచిచ్ "జోకు..ఝో..కు..సరేగానీ ఇంతకీ ఈ మధయ్న ఏవనాన్

రాసారా?" అనాన్డు పరధాయ్నంగా.

నాకు తెలిసి ఇనేన్ళుళ్గా, ఇంతవరకూ నేను రాసినది ఒకక్టంటే ఒకక్ వాకయ్ం చదివుండడు ఈ పీనుగ. కానీ కనిపించినపుప్డలాల్
అడుగుతాడు, ఏవనాన్ రాసారా, ఏవనాన్ రాసారా అని. అందుకే " యెసాస్ర. ఇపుప్డే 10 నిముషాల కిర్తం రాసాను. చూసాత్రా?" అని తీసి ఒక లిసుట్
ఇచాచ్ను.

" పాలు, పంచదార, నూనె, నెయియ్, కూరలు, ఉపుప్, పపుప్లు, పళుళ్, టూతేప్సుట్, బర్షుష్లు, సబుబ్లు, షాంపూలు, పేపర టవలస్ ".
అది చూసి ఆయనకి పిచెచ్కిక్ంది. "ఎకక్డ దొరికారు సార..మీరూ మీ వెరీర్ని.." అంటూ పారిపోయాడు, లిసట్ నామీద పడేసి.

"పేతురూ, నీవు ననున్ వెడగుయనుచునాన్వా, నీవు ననున్ సరిగా గర్హింపలేదు పేతురూ.." అంటూ ఆయనవెనకపడాడ్ను.

ఆయన టమాటాల సంచీ నా మీద గిరాటెటిట్ కొటోల్ంచి బైటికి జంపు అయిపోయాడు. నేను నిరిల్పత్ంగా బెండకాయలు గిలల్డం
మొదలెటాట్ను. ఇంతలో ఇంకొకావిడ ననున్ గిలిల్ంది"యామండీ, మీరు తెలుగు కాల్సులు ఇంకా జెపుత్నన్రా ?" అని.

"అవునండీ, ఆదివారాలు ఉదయం చెబుతునాన్ను. మీ పిలల్లిన్ పంపిసాత్రా?"

"అబేబ్, ఇపుప్డు ఆలుల్ హైసూక్ల పోతునాన్రు. తెలుగుకు టైమెకక్డుంటది?".
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నాకు చిరెర్తుత్కొచిచ్ంది. మరలాల్ంటపుప్డు అడగడం ఎందుకు?. అందుకే అనాన్ను

"మీకు తెలిసునన్ వాళెళ్వరికేనా చెపప్ండి వీలైతే.." అనాన్ను.
"సరే మరి, ఎడర్స చెపప్ండి.."అంది ఫోను తీసూత్.
"చెపప్ను" అనేసి కాలీఫల్వరల్ దగగ్రకెళిపోయా.

ఆవిడ మొహం బీటూర్ట లా అయిపోయింది. "ఇలాంటి పాగల గాళుళ్ ఎటుల్నన్రో ఈ దేషంలో.." అని గొణుకోక్వడం వినిపించింది.
"ఇహహ్హ"హ్ అని నవువ్కుంటూ ముందుకు సాగా.

ఒకళుళ్ వెరిర్ అనీ, మరొకళుళ్ పాగల అనీ డిసైడ చేసారు ఇంతవరకూ.

ఇంతలో ఒక ముసలాయన నాదగగ్రికొచిచ్ "సార, ఆరాగ్నికి పెరుగంటే ఏమిటి సార?" అనాన్డు ఆందోళనగా.

"పారాథ్, ఆరాగ్నిక ఆంబోతు, ఆరాగ్నిక పెదద్ ఆవు, ఆరాగ్నిక శోభనం చేసుకోగా పుటిట్న ఆరాగ్నిక ఆవు, ఆరాగ్నిక గడిడ్ తిని, ఆరాగ్నిక గా

నెమరేసి, ఆరాగ్నిక పాలిసేత్, వాటిని ఆరాగ్నిక గినెన్లో, ఆరాగ్నిక మంటతో మరిగించి, ఆరాగ్నిక గా చలాల్రిచ్, ఆరాగ్నిక తోడుపెడితే, అపుప్డు అరాగ్నిక పెరుగు

అవుతుంది"అనాన్ను కనువిపుప్ కలిగిసూత్.

ఆయన కుడి చేతోత్ గుండె నొకుక్కుంటూ పారిపోయాడు.

"సార నేనెవరో చెపప్ండి సార.." అనాన్ను వెనకనించి కేకేసూత్.

"నువువ్ దేవుడివి సామీ.."అంటూ అతను రనిన్ంగ లో రోడుడ్మీద వెడుతోనన్ అంబులెనస్ కేచ చేసి పారిపోయాడు. నేను కావలసినవి

కొనిన్, అఖఖ్రేల్నివీ అనీన్ కొనుకుక్ని కౌంటర దెగిగ్రికొచాచ్ను.
ఆవిడ అడిగింది"బాగునాన్రా సార.".

నేను నిరిల్పత్ంగా ఓ నవువ్ నవివ్ "నేను ఎవరిని?" అనాన్ను.

ఆవిడ గెటిట్గా ఇంకో నవువ్ నవివ్ "ఆ ఆట ఆడాలంటే నేను కళుళ్మూసుకోవాలి సార. సరే సరే మళీళ్ అడగండి" అంటూ కళుళ్

మూసుకుంది అరచెయియ్ కళళ్కి అడడ్ంపెటుట్కుని.

విధి లేక నేను అడిగాను "నేను ఎవరిని" అని నీరసంగా.

"మీరు హోసే. హోసే వెళిళ్ కొబబ్రికాలు బేర్క చేసి తే" అంది ఉతాస్హంగా.
హోసే గాడు పరిగెతుత్కొచిచ్ "పిలిచ్నావా అమామ్" అనాన్డు తెలుగులో.

ఆవిడ కళిళ్పిప్ "మీరు హోసే కాదు. మరైతే, మీరు శాయ్ం భాయ పటేలా? " అంది మళీళ్ కళుళ్ మూసుకుంటూ.

ఇంక నావలల్ కాలేదు. ఆ హోసే గాణిణ్ బతిమాలి బిలుల్ వేయించుకుని బైటపడాడ్ను, ఆవిడింకా కళుళ్ మూసుకుని ఉండగానే. ఈసురో
మని కాళీళ్డుచ్కుని, కారు వెనకిక్ తోసుకుంటూ వచిచ్, అపుప్డు సాట్రట్ చేసి, బైటపడాడ్. ఇకక్డ కూడా నేనెవరినో తెలియలేదు. పచ్..అనుకుంటూ.
ఇంటికొచేచ్సరికి మూడు శాలీత్లు మూడంకెలేసి పడుకునాన్యి. నేను సరుకులనీన్ లోపలెటిట్, తపసుస్ చేసుకోవడానికి ఇది అనువైన
సమయమని గర్హించి, బేసెమ్ంటులోకెళాళ్. అకక్డ కురీచ్లో కూరుచ్ని "నేనెవరిన్" అని అడుగుతూ తిరగడం మొదలెటాట్. కాసేపటికి అనన్సారం వంట పటిట్
సాంపిల కునుకొకటి వచిచ్ పలకరించివెళిళ్ంది. ఆ మగతలో కళళ్ముందు ఎవరో శాలీత్, బహుశా దేవుడనుకుంటా వచిచ్ గాలోల్ తేలుతూ నాముందు
నిలుచునాన్డు. నాకు చపుప్న ఏ సోత్తర్ం గురుత్ రాక "గాలోల్ తేలినటుట్ందే.." అని పాట మొదలెటాట్ చిటికెలేసూత్. ఆయన ఒక చేతిలో వునన్ గదతో సాంపిల కి

ఓ దెబేబ్సి, శాంసీర్క్టోల్ ఏదో చెపాప్డు. ఐఫోనులో టార్నేస్ల్ట చేసి చూసా. "ఒరేయ కుంకా, దేవుడొసేత్ ఒక సోత్తర్మో,పదయ్మో పాడాలి. ఏవీ రాకపోతే

మూసుకూక్చోవాలి. అంతేగాని గాలోల్ తేలినటుట్ంది, సారొసాత్రా, ఇపప్టికింకా నా వయసు నిండా పదహారే అని పాడకూడదు, సనాన్సీ.."అని కనిపించింది.

ఆయన మనోభావాలు దెబబ్తినాన్యని గర్హించి నేను అడగాలిస్న ఒకక్ విషయమూ అడిగేసాను "సావ్మీ, నేను పిచిచ్వాడినా, శివుడినా, వెరిర్
వాడినా, పాగల గాడినా, దేవుణాణ్, హోసే నా, పటేల భాయ నా" అని.
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ఆయన ఆదిశంకర సినిమాలో సరవ్దమన బెనరీజ్లా నవివ్ "తవ్మేవాహం" అని మాయవైపోయాడు. ఐఫోను చారిజ్ అయి చఛిఛ్ంది.

ఇపుప్డు తవ్మేవాహం అనన్ ముకక్కి అరథ్ం తెలుసుకోవడం ఎలా? బాబాబ్బు మీకు తెలిసేత్ చెపిప్ పుణయ్ం కటుట్కుందురూ...***
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