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ఎవరు నేరేప్రమమ్..

బాడిశ హనమ్ంతరా

ఆ రోజు ఆదివారం, సమయం ఉదయం తొమిమ్ది. అందరికీ సెలవు కావడంతో కాలనీ అంతా పిలల్లతో సందడిగా ఉంది. ఉదయం
బేర్క ఫాసట్ అవవ్డమే ఆలశయ్ం, ఒక ఇంటిలోనుండి బాయ్టు, మరో ఇంటిలో నుండి బంతి, మరో చోట నుండి సట్ంపస్ ... అలా అనిన్రకాల ఆయుధాలు
బయటికి వసాత్యి. ఆసకిత్ లేని కొంతమంది టివీల ముందే గడుపుతుంటే, మరికొంతమంది సైకిలస్, బైక లు తీసుకొని కాలనీ లోని అనిన్ రోడూల్ గిరాగిరా
తిరుగుతూనే ఉంటారు. మాకూ ఒకే పుతర్ రతన్ం పేరు చినాన్. అయిదవ తరగతి చదువుతునాన్డు. ఇంటి ముందు వాలుకురీచ్లో కూచొని, చేతులోల్ గడడ్ం
పెటుట్కొని, ఇంటి ముందునుండి వెళుత్నన్ పిలల్లను చూసుత్నాన్డు.
“ఏరా చినాన్ ! ఫెర్ండస్ రాలేదా, బయటికి వెళళ్టేల్దు” అనాన్ను.
“లేదు నానాన్, సూరీ, సాయి వాళుళ్ ఈ రోజు ఊరెళాళ్రు” జవాబిచాచ్డు.
వాడి జవాబును వింటూనే, పేపర కి చూపు అతకేశాను. కొదిద్ సేపు తరువాత చూసేత్, వాడి చూపు రోడుడ్కు అటు ఇటూ పెండుయ్లంలా
తిరుగుతోంది. వాడి చూపుననుసరించి చూసేత్, ఆ చూపు సైకిల తొకుక్తునన్ ఇదద్రు పిలల్ల దగగ్రకు చేరుకుంది. ఆ పిలల్లు హుషారుగా ఉనాన్రు,

సైకిల

తొకక్డానిన్ ఎంజాయ చేసుత్నాన్రు.
“నానాన్, నాకు సైకిల నేరుప్తావా?” ఉనన్టుల్ండి అడిగాడు చినాన్.
మా ఇంటోల్ కూడా ఒక సైకిల ఉంది. అది వాడి మొదటి పుటిట్నరోజుకి వచిచ్న బహుమతులోల్ వాడికి బాగా నచిచ్న బహుమతి. వాళల్
పెదద్మమ్ ఇచిచ్ంది. పసుపు రంగుతో, మూడు చకార్లతో, ముందు బుటట్తో, బటన వతిత్తే వచేచ్ గంటల శబద్ంతో చాలా ముదుద్గా ఉండేది. అనిన్ భాగాలు,
ఖండానికొకక్టి పడే దాకా దానితో చెడుగుడు ఆడాడు. వాడికి మరో రెండు పుటిట్న రోజులయేయ్సరికి, దానిన్ ఎవరూ సైకిల అనలేని విధంగా చేశాడు.
“ వీడికి సైకిల అంటే చాలా ఇషట్ం కామోసు” అనుకొని వాడికి అయిదోదో, ఆరోదో పుటిట్న రోజుకి వాళల్ పెదద్మమ్ మరో
తెచిచ్ంది. పెరిగే వాడు కదా అని, కాసత్ ఎతుత్గా ఉనన్దీ తెచిచ్ంది.

సైకిల

దాని వెనుక చకార్నికి సపోరట్ గా అటూ , ఇటూ రెండు చినన్ చకార్లు ఉనాన్యి. దానీన్

చాలా రోజులు తొకాక్డు.
ఫరవాలేదు బాగానే తొకుక్తునాన్డు గదా అనుకునాన్ను. ఇక తొకక్గలడులే అని ఒకానొక మంచి రోజు, సపోరట్ గా ఉనన్ చినన్ చకార్లు
తీసేశాను. ఆ మరుసటి రోజు ఆ సైకిల తొకక్బోయి కాళుల్ అందక కింద పడాడ్డు. మోకాలిపైన గాయం అయింది. అంతే... ఆ సైకిల చిరునామా, నైరుతి
మూలలో ఉనన్ సోట్ర రూముకి మారింది. ఇది జరిగింది రెండేళల్యింది.ఇపప్టిదాకా మళీళ్ దానిన్ ముటిట్ంది లేదు.
మళీళ్ ఇనాన్ళల్కి దాని పర్సాత్వన వచిచ్ంది.
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“నానాన్, సైకిల నేరుప్తావా?” మళీళ్ అడిగాడు. వాడు అడిగిన తీరుకి, అదేదో విఠలాచారయ్ సినిమాలో కమండలంలోని నీళుల్ తీసుకొని
చేతితో చలిల్, వరమిచేచ్ సాధువు మాదిరిగా,’నీకు సైకిల తొకక్డం వచుచ్ను గాక ” అని వరమిచేచ్యలనిపించింది.
కానీ ఎలా?
“సరే , అలాగే” అనడమే ఆలసయ్ం, వాడు పరుగెతుత్కెళిళ్, సోట్ర రూమ తాళపు చెవులు తెచాచ్డు. ఇదద్రమూ కలిసి సైకిల ని బయట
పర్పంచంలోకి తీసుకొచాచ్ము. అది దాదాపు అవసాన దశలో ఉంది.
“దీనిన్ బాగు చేయిదాద్మా? కొతత్ది తెచుచ్కుందామా?” కొతత్ సైకిల కొంటే ఎంతవుతుందో మనసులో అంచనా వేసూత్ అడిగాను.
“ కొతత్ది ఎందుకు నానాన్? బాగు చేయిదాద్ం. కావాలంటే సైకిల తొకక్డం వచిచ్ంతరువాత గేర సైకిల కొందాం. మా కాల్సులో
హరిగాడికి ఉనన్టాట్ంటిది. మహా.. వాడికే ఉనన్టుట్ పెదద్ ఫోజు కొడుతుంటాడు” పర్సుత్తానికి అభయమిచిచ్నటేట్ ఇచిచ్, పనిలో పనిగా భవిషయ్త పర్ణాళిక
చెపాప్డు.
ఇదద్రమూ వాళల్ అమమ్కి చెపిప్ బైక మీద బయటపడాడ్ము. ఊరంతా తిరిగినా ఎకక్డా సైకిల షాపులు తీసి లేవు. అవును మరి, వాళల్కి
మాతర్ం సెలవు వదాద్? చివరికి ఎకక్డో బైపాస దగగ్రలో ఒక చెటుట్ కిర్ంద సైకిల షాపు, చినన్ డబాబ్ లాంటిది తీసి ఉంది. దానిన్ చూసూత్నే “అదిగో... సైకిల
షాపూ” అరిచాడు మావాడు. షాపతనిన్ అడిగి, ఇంటికి వచిచ్ అతి కషట్ం మీద పాతసైకిల ని అకక్డికి చేరాచ్ము.
షాపు వాడు దానిన్ చూసూత్నే దగగ్రకి వచాచ్డు. టైరుల్, టూయ్బ లు, చైన, పిర్వీల,సెంటర వీల, యాకిస్ల, ఫోరుక్ అంటూ సైనస్ సూట్డెంట
లాగా అనిన్ భాగాల పేరుల్ చదివాడు. తరువాత ఇవి బాగునాన్యి, ఇది ఫరవాలేదు, ఇది మారాచ్లిస్ందే అంటూ... గబాగబా నోటి లెకక్లేసి “ఓ
వెయిరూపాయల దాకా అయితది సార” అనాన్డు.
“కొతత్ సైకిల ఎంతవుదిద్?” అడిగాను.
“ఇపుప్డనీన్ రేటుల్ పెరిగినయ సార, నాలుగువేల చిలల్ర అవుతుండొచుచ్”
“గేర సైకిల అయితే ఎంతవుదిద్?” చినాన్ పర్శన్.
“గేర సైకిలా? మన దగగ్ర దొరకదు, సిటీ నుండి తెపిప్ంచుకోవాలి. తకుక్వలో తకుక్వ పదివేల దాకా అవవ్చుచ్”.
పర్సుత్తానికి బాగు చేయించడమే బెటరనుకొని
“ సరే మరి, బాగు చేసి ఎపప్టికిసాత్వ?” అడిగాను.
“సాయంతర్ం నాలుగు కలాల్ అయిపోదిద్ సార”
“మరి సామానుల్ ఎకక్డ తెసాత్వ, ఆదివారం గదా?”
“నా దగగ్ర సేప్ర పారట్స్ ఉంటాయ సార,”
“ మంచి కావ్లిటీవి వెయియ్, సెకండ హాండ వి వేసేవ?” ... హెచచ్రికలు చెపిప్, అతని ఫోన నెంబర తీసుకొని ఇంటికి వచాచ్ము.
“మమీమ్! నా సైకిల సాయంతార్నికి రెడీ” ఇంటోల్కి వసూత్నే అరిచాడు చినాన్. వాడికి వాళల్మమ్ను మమీమ్ అని, ననున్ నానాన్ అనీ
పిలవడం అలవాటు.
వాడు ఇంటోల్ ఉనాన్డనన్ మాటే కానీ, వాడి మనసంతా రాబోయే సైకిల చుటేట్ తిరుగుతోంది. వాడి మైండ లో ఉనన్ది పసిగటిట్నటుల్, ఓ
చానలోల్ ’ది పల్యింగ సాక్టస్ మన’ ఇంగీల్ష మూవీ వసోత్ంది. దాంటోల్నూ సైకిలే.

ఆ సినిమా చూసూత్నే, గోడ గడియారం

వైపు మాటి మాటికీ

చూసుత్నాన్డు. చినన్ములుల్, పెదద్ములుల్ మధయ్ నూట ఇరవై డిగీర్ల కోణం ఏరప్డింది.
“ నానాన్.... నాలుగైంది!” పెదద్గా అనాన్డు చినాన్.
“ అవును గదా, మరచే పోయాను” అంటూ షాపతనికి ఫోన చేశాను.
“ సార, గంటాగి రండి, అయిపోతుంది” చెపాప్డు. మావాడికి అదే విషయం చెపాప్ను.
“అదేంటి, నాలుగింటికే ఇసాత్నాన్డుగా” అనాన్డు అసహనంగా.
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“అరె.. అనన్ టైముకే కరెకుట్గా ఎలా అవుతుంది? కాసత్ అటు, ఇటు గాదా”
“అలాంటపుప్డు అయిదింటికే ఇసాత్ అని చెపొప్చుచ్ గదా” గునిశాడు.
మొతత్ం మీద సాయంకాలం సరిగాగ్ అయిదింటికి షాపు వదద్కెళాళ్ము. షాపతను అపప్టికే సైకిల షాపు బయట పెటాట్డు. ఆయిల తో
తుడవబటేట్మో నీలం రంగులో, అదే రంగు సీట కవర, బేర్క కవరల్తో, చకార్ల మధయ్ రంగు రంగుల పూలతో అందంగా మెరిసిపోతోంది.
“సార, అనన్దానికంటే మూడు వందలు ఎకుక్వయాయ్యి” రేటుల్ వేసిన బిలుల్లాంటి పేపర ఇసూత్ అనాన్డు.
చివరికి పనెన్ండు వందలు యిచిచ్ సైకిల ని బైక మీద మధయ్లో పెటుట్కొని ఇంటికివచాచ్ము. కాలనీలోకి వసుత్ంటే చూడాలి, అదేదో
వరలడ్ కప గెలుచుకొని వసుత్నన్ంత సంతోషం మా వాడి మొఖంలో. ఇక పార్కీట్స మొదలు పెటాట్లి. వాడు ఆగేటుట్ లేడు. ఇంటి ముందు రోడుడ్ మీద సైకిల
దించి బైక ఇంటోల్ పెటాట్ను. సైకిల వదద్కు వచిచ్ అటూ, ఇటూ నడిపించి బేర్కులు వేసి చూసాను.
“చినాన్, సైకిల పటుట్కొని కాలనీ మెయిన గేటు వదద్కు నడిపించుకుంటూ పోయిరా” అనాన్ను.
“అదేంటీ, తొకొక్దాద్..” విచితర్ంగా చూశాడు.
“అరె, ఒకటి రెండు సారుల్ నడిపించు, నీకూ దాని మీద అవగాహన వసుత్ంది.” సిదాద్ంతంపై పూరిత్ పటుట్నన్ పొర్ఫెసర లెవలోల్ చెపాప్ను.
వాడు అసంతృపిత్గానే మా ఇంటిముందునుండి, సైకిల నడిపించుకుంటూ కాలనీ మెయిన గేటు వరకూ వెళిళ్, తిరిగి ఏడుపు మొఖంతో వచాచ్డు. మధయ్లో
ఒక ఇంటిలోని పిలల్వాడొకడు,
“అరేయ చింటూ! సైకిల ఉనన్దీ ఎకిక్ తొకక్డానికి, దాని పర్కక్నే మనం నడిచే దానికి సైకిల ఎందుకూ?” అని వెకిక్రించాటట్.
“సరే నీ ఇషట్ం పటుట్”అని వాడిని సైకిల పై కూరోచ్బెటిట్ కుడి చేతోత్ వెనుక కాయ్రేజీ, ఎడమ చేతోత్ హాయ్ండిలూ పటుట్కొని, ఇక
తొకక్మనాన్ను. అటూ ఇటూ రోడుడ్పై రెండు రౌండుల్ వేసి, ముందు బేర్కు వేయవదద్ని, వెనుక బేర్కు వేయడం చూపించి, తరువాత చినన్గా హాయ్ండిల బార
వదిలేశాను. కానీ మాటి మాటికీ హాయ్ండిల వంకరగా పోతోంది. “సరిగాగ్ పటుట్కో... ముందుకే చూడూ.. కాళల్ వైపు చూసుకోవదుద్” అని సూచనలు ఇసూత్
వెనుక కాయ్రేజీ పటుట్కొని సైకిలెనకాలే పరిగెతత్సాగాను.
మాటికీ కాలనీ రోడుడ్పై ఏదో ఒక బండో, కారో రావడం , మేము ఆగడం, అవి వెళేళ్ వరకూ ఉండి , మళీళ్ సాధన మొదలెటట్డం ....
చీకటి గూడా పడింది. కాలనీ లైటల్ వలల్ రాతర్యిన విషయం పెదద్గా తెలియటేల్దు.
“ఇపప్టికి చాలేల్ చినాన్! ఈ సారి ఆదివారం చూదాద్ం” అని సాధన ముగించాము.
అంతే మరి ఈ నాటి చదువులోల్.. వీళల్కి వేరే రోజులోల్ విరామమెకక్డిది?
అలసి పోయాడేమో, ఆ రోజు తవ్రగా నిదర్ పోయాడు. బహూశా కలలో కూడా పగలు చూసిన సినిమాలో హీరో లీమిలల్ర గురుత్కొచిచ్
ఉంటాడు.
చూసుత్ండగానే నాకు ఆఫీస, వాడికి సూక్లూ... ఆరు రోజులు గడిచిపోయాయి. మళీళ్ ఆదివారం రానే వచిచ్ంది. ఈ లోపులో వాడి
సైకిల సాధనకు అనుకూలమైన సథ్లం చూసాను. అది మా టౌన చివరోల్ ఉనన్ మిషనరీ చరిచ్ మైదానం. బాగానే పెదద్ది. అనుమతి కూడా తీసుకునాన్ను.
పొదుద్నేన్ టిఫిన చేసి ఇదద్రం వాడి సైకిల తీసి, బైక మీద పెటుట్కొని అకక్డకు చేరుకునాన్ము. ఆ పెదద్ గౌర్ండ లో ఒక మూలన ఉనన్ చరిచ్లో పార్రథ్నలు
జరుగుతునాన్యి. మేం మైదానంలో మరో పకక్కు చేరుకునాన్ం. సైకిల కిందకు దించి, బైక దూరంగా పెటిట్ వచాచ్ను. నేను ఒకసారి సైకిల ఎకిక్ కూచొని,
ఎలా తొకాక్లి, ఎలా బేర్కు వేయాలి, ముందు బేర్కు ఎందుకు వేయొదూద్... అంటూ సూచనలు ఇచిచ్, వాడిని సీటు పై కూరోచ్బెటిట్ తొకక్మనాన్ను.
ఫరవాలేదు, బాగానే తొకుక్తునాన్డు. హాయ్ండిల కూడా బాయ్లనస్ అవుతోంది. ఒక గంట తరవాత,
“ బాగా తొకుక్తునాన్వు, గుడ, అలాగే .. అలాగే” అంటూ చినన్గా అపప్టివరకూ వెనుక పటుట్కునన్ కాయ్రేజ వదిలేశాను. వాడు సైకిల
సూటిగా తొకుక్తూ పోయి పర్హరీ గోడకు గుదిద్ కింద పడాడ్డు. వాడు లేచి..
“నానాన్, ఎందుకు వదిలేశావు?” కోపంగా అనాన్డు.
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“ బాగానే తొకుక్తునాన్వు గదరా... చూడు ఎంత దూరం తొకాక్వో.. అయినా కాళుళ్ అందుతునాన్యి గదా బేర్కు వేసుకోవచుచ్గా”
ఎదురు పర్శిన్ంచాను. అలిగాడు. కొంచెం సేపు కూచొని, “సరే, ఇపప్టికి ఇంటికి పోయి, అనన్ం తినొదాద్ం, కాసత్ చలల్ బడాడ్క వదాద్ం” అని పకక్నే గోడ
వెంబడి సైకిల పెటిట్ తాళం వేసి, బైక పై ఇంటికి వచాచ్ం.
సాన్నం చేసి అనన్ం తినాన్ం. సాయంతర్ం నాలుగునన్రకు మళీళ్ గౌర్ండ కు వచాచ్ం. సాధన మొదలైంది. సైకిల
తొకుక్తునాన్డు గానీ ఎంతసేపటికీ నేను వెనుక పటుట్కొని ఉనాన్నా, లేదా అని చూసుకుంటునాన్డు. నేను సైకిల పకక్నే లేకపోతే ఆగిపోతునాన్డు.
“ నా వైపు చూడకు, హాయ్ండిల బాయ్లనస్ చెయియ్, అవసరమైతే బేర్క వేసుకో..” అని అరుపుల సలహాలు ఇసుత్నాన్ను. అయినా వాడు
వెనకిక్ తిరిగి చూడటం మానలేదు. నాకూ విసుగు వచిచ్ంది. అపప్టికి చీకటి గూడా పడింది. సైకిల అకక్డే ఉనన్ షెడ లో పెటిట్ తాళం వేసి ఇంటికి
వచాచ్ము.
“ ఏం చినాన్, సైకిల తొకక్డం వచిచ్ందా?” వాళల్మమ్ అడిగింది.
వాడు సమాధానం చెపప్లేదు.
“ఫరవాలేదు బాగానే తొకుక్తునాన్డు, ఈ సారి ఆదివారానికి వచేచ్సుత్ంది.” అనాన్ను.
కానీ ఈసారి ఆదివారం అదే కథ.

సైకాలజీ గురించి బాగా మాటాల్డుతుంటాడు గదా అని, మా కొలీగ తో మా వాడి సైకిల్ంగ

విషయం చరిచ్సేత్, అతను అదేదో సైకోమోటర రిటారేడ్షన అనీ, మోటార మెంటల రిటారేడ్షన అని, సైకిల నేరప్డం కంటే కఠినమైన పదాలు వాడి, ఏవేవో
ఫోబియాల గురించి చెపాప్డు.
చూసుత్ండగానే మరో ఆదివారం కూడా వచేచ్సింది. ఈ రోజు ఎలాగైనా వాడికి సైకిల తొకక్డం నేరాప్లి. నూటొకక్టో సారి
అనుకునాన్ను. ఎపప్టిలాగే చరిచ్ కాంపౌండ కి వెళాల్ం. సైకిల సీటు పై వాడిని కూచోబెటిట్, నేనూ వెనుకే పరిగెతత్సాగాను. బాగానే తొకుక్తునాన్డు. నేను
వదిలేసినటల్నిపించగానే ఆగిపోతునాన్డు.
మధయ్లో “ నానాన్... వదిలిపెటొట్దుద్” అంటూ తొకుక్తునాన్డు.
ఎండ కర్మంగా పెరుగుతోంది. ఇదద్రికీ చెమటుల్ కారిపోతునాన్యి.
ఫరవాలేదు, బానే తొకుక్తునాన్డు. వెనుకే పరిగెడుతూ నెమమ్దిగా కాయ్రేజ వదిలేశాను.
“వెరీ గుడ, బాగా తొకుక్తునాన్వ, అలాగే తొకుక్... “ వెనుకనే పరుగెడుతూ ఉతాస్హ పరిచాను. అరనిమిషం అయిందో లేదో వాడు
వెనకిక్చూశాడు. వెంటనే సైకిల పటుట్కుని...
“ నేను వదిలి పెటట్లేదు,నువ తొకుక్” అనాన్ను.
వాడు తొకుక్తునాన్డు. నేను చేయి నెమమ్దిగా వదిలేశాను. మళీల్ వెనకిక్ చూసాడు. కాళుళ్ కింద పెటిట్ సైకిల ఆపాడు. నాకు పిచిచ్ కోపం
వచిచ్ంది. సైకిల గటిట్గా పటుట్కొని నిలబెటిట్, వీపు మీద ఒకక్టి చరిచాను.
“వెధవా, వెనకిక్ చూడొదద్ంటే అరథ్ం గావటేల్దా, వెనకిక్ చూసూత్ ముందుకు ఎలా తొకుక్తావు. ఇకక్డే ఉనాన్ను గదా, మళీళ్ వెనకిక్ చూడు
నీ సంగతి చెబాత్... వేలెడంత లేని పిలల్లు సైకిళుళ్ తొకుక్తునన్రు, ఇంతునన్వ, నీకేమైంది, ఎకుక్” అరిచాను.
వాడు సైకిల ఎకాక్డు. కానీ హాయ్ండిల సరిగా నిలబడటేల్దు. కాసేపటికే, వాడి మొఖం చూసి నాకూ జాలిగా అనిపించింది. నాపై నాకే
కోపం వచిచ్ంది. “సైకిల తొకక్డం రాకపోతే ఏం... ఈ మాతార్నికే వాణిన్ కొటాట్లా.. ఎపుప్డో అపుప్డు వాడే నేరుచ్కుంటాడు” అనుకునాన్ను.
“ చినాన్....ఇపప్టికి చాలేల్, ఈ సారి చూదాద్ం” అని సైకిల అకక్డే ఉంచి ఇంటికి వచాచ్ం.బైక మీద సైలెంట గా కూచునాన్డు. సైడ
మిరర్ర లో వాడి కళుళ్ ఏడిచ్ ఎరర్గా కనిప్సుత్నాన్య. ఇంటికి వసూత్నే బాత రూంలోకి పరుగు దీశాడు. సాన్నం చేసి వచాచ్డు.
“ఏమైందిరా, అలా ఉనాన్వు?” వాళల్మమ్ అడిగింది.
ఏమీ లేదనన్టుల్ తలూపాడు. నిశశ్బద్ంగా అనన్ం తినాన్డు.
“ చినాన్, శేషు మామ ఇంటికి వెళాద్మా?”
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ఎవరు నేరేప్రమమ్.. బాడిశ హనమ్ంతరా

శేషువాళుల్ మా టౌన కి రెండు మైళల్ దూరంలోనే ఉంటారు. ఫాయ్మిలీ ఫెర్ండస్.

పదినిమిషాలోల్ మేం ముగుగ్రం వాళిల్ంటికి వెళాళ్ం.

అందరూ ఇంటోల్నే ఉనాన్రు.
“ చుటాట్లు వసుత్నాన్రోయ, చాలాకాలానికి తీరింది వీళల్కి! పిలల్లూ, మీ ఫెర్ండ చినాన్ వచాచ్డు” అంటూ భారయ్ను, పిలల్లనూ కేకేశాడు.
“ఏరా, చినాన్, బాగునాన్వా? అలా ఉనాన్వేంటీ? మీ నానేన్మైనా కొటాట్డా?” అడిగాడు.
చినాన్ అడడ్ంగా తలూపుతూ “ మా నానన్ ననన్సలు కొటట్డు తెలుసా?” బుంగమూతితో అనాన్డు. నాకు ఎకక్డో చురుకుక్మంది.
“అవునార్, నిజమే... నానన్లు అసలు కొటట్రు, కొటిట్నటుల్ నటిసాత్రు అంతే....” నా వైపు చూసూత్ గటిట్గా నవేవ్శాడు. వీపు రుదుద్కుంటూ
వీడూ నవేవ్డు.
కాసేపటికే పిలల్లు ఆటలోల్ పడాడ్రు.
సాయంతార్నికి ఇంటికొచాచ్ం. వచిచ్న గంటకే ఫోన. ఆఫీస పని మీద, మూడు రోజులు కాయ్ంప. ఉదయం చీకటితోనే వెళిల్ పోయాను.
వెళిల్న పనులనీన్ ముగించుకొని మూడో రోజు తవ్రగా బయలేద్రాను. ఇంకా అరథ్గంటలో ఊరు చేరతాననగా ఇంటికి ఫోన చేశాను, వసుత్నాన్నని. బసాట్ండ
లో దిగేసరికి రాతిర్ తొమిమ్దయింది. బసాట్ండ నుండి కాలనీ పావుగంట నడక దూరమే. వేగంగా నడుసూత్ చేతిలో బీర్ఫ కేసుతో కాలనీ మెయిన గేట లోకి
పర్వేశించాను. వాచ మెన ని పలకరించి, గబాగబా నడవసాగాను.
వెనుక నుండి టిర్ంగ, టిర్ంగ మని సైకిల బెల . రోడ మీది నుండి పకక్కు జరిగి నడవసాగాను. సైకిల నా ముందునుండి
వెళిళ్ పోయి, ఆ రోడ చివరకంటా వెళిళ్, తిరిగి మళీళ్ బెలుల్ కొటుట్కుంటూ నా వెనుకే వచిచ్ంది.
"ఎవరార్ అది” అనుకుంటూ రోడుడ్ పకక్న ఆగాను. పెదద్గా నవువ్తూ చినాన్.
”నానాన్" అంటూ సైకిల పై మళీళ్ వేగంగా వెళిల్పోయాడు.
తిరిగి మళీళ్ నా వెనుకే.."’అరె, నువువ్... సైకిల ... ఎలా?”
మళాళ్ ఒక చుటుట్ చుటొట్చిచ్ నా పకక్నే ఆగి, సైకిల వెనుక కాయ్రేజ వైపు చూపిసూత్ ’ఎకుక్తావా?’ అనాన్డు.
“ఆ(... నినూన్ ...” అంటూ పెదద్గా నవావ్ను, వాడు కూడా.
నేను ఇంటికి వచేచ్ంతవరకు వాడు సైకిల పై వెనకిక్, ముందుకి తిరుగుతునే ఉనాన్డు.
ఇంటోల్కి వసూత్నే “ మీ ఫోన కాల వచిచ్నపప్టిన్ంచి వాడు ఇంటోల్కి రావడం లేదు, సైకిల పై కాలనీ గేటు దగగ్రకీ, ఇంటి ముందుకీ
తిరుగుతునే ఉనాన్డు” భారాయ్మణి అంది.
“వీడు సైకిలెపుప్డు నేరుచ్కునాన్డే...?”
“అదేంటి మీరు కాదా నేరిప్ంది? నినన్ ఏవో విదాయ్రిథ్ సంఘాలు బంద చేశాయని సూక్ళల్కి సెలవిచాచ్రు. సైకిల తెచుచ్కుంటానని వెళిళ్
సాయంతార్నికి వచాచ్డు. అదిగో వాడి మోకాళుల్ చూశారా, ఎలా చీరుకు పోయాయో” ఫిరాయ్దు చేసింది.
ఇంతలో వాడు సైకిల ఇంటోల్ పెటిట్, సాన్నం చేసి వచాచ్డు. తవ్రతవ్రగా అనన్ం తిని నిదొర్సుత్ందంటూ పడక గదిలోకి వెళిల్ పోయాడు.
నేనూ సాన్నం పూరిత్ చేసి, పిర్జ మీదునన్ ఆయింట మెంట అందుకుని వాడి దగగ్రకు వెళాల్ను, అపప్టికే వాడు మంచి నిదర్లో ఉనాన్డు. నిదర్లోనే నవువ్తునన్
వాడి మోకాళల్ మీద ఆయింట మెంట రాసుత్ంటే, ఆ రోజు బస లో వసూత్ చదివిన మాయ్గజైన లో వాకాయ్లు గురొత్చాచ్యి. “పిలల్లకు నేరుప్తునాన్మని
అనుకుంటాం..

కానీ... నిజమేమిటంటే.. వాళుల్ నేరుచ్కుంటారు.. అంతే”

Every child has a different learning style and pace. Each child is unique, not only capable of learning but
also capable of succeeding –
***
Click here to share your comments on this story
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