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ౖ లె ॓..కామెంట్.. ర్..!!
అడుగు తీసి అడుగు జాగర్తత్గా పెటాట్లి...చూసుకో చూసుకో. ఎటు చూసినా ఇంటి నిండా అటట్పెటెట్లే. ఏమరుపాటుగా ఉంటే నినున్
కూడా ‘బబుల వార్ప’ లో చుటేట్సి అటట్పెటెట్లో పెటిట్ పారెస్ల చేసేసాత్రు. ‘హాలిడే సీజనోల్ ఆనందాల డెలివరీ’ అని టాగ లైన సిట్కక్రు ఒకటి అంటించేసాత్రు.
పాపేది? అదిగో గోడమీద సైల్మ తో పిడకలు వేసోత్ంది. ఇతగాడేడీ? గురర్పు పందేలలో లాగా ఏ షాప ఎలాంటి జిమిమ్కుక్లు వేసి ఈ సీజన మారెక్ట లో
ముందుంటుందో అని గడాడ్లు మీసాలు పెంచేసి మరీ పరిశోధన చేసుత్నన్టుట్నాన్డు. ఒకటే హడావిడిలో ఉనాన్రు అంతా. పిలిసేత్ ఒకక్రూ పలకరేంటి!
మనుషులకనాన్ ముందు అలెకాస్, హే గూగుల అందుకుంటునాన్యి. “ఎవరకక్డా?!” అని చిటికెయయ్గానే పరిగెతుత్కొచేచ్ పరిచారికలాగా. ఈయనతో
తలనొపిప్ అంటే ఏ మందు వేసుకోవాలో అదే చెపేప్సోత్ంది. “అమామ్ కథ చెపప్వా,” అని బుడిడ్ అడిగితే నేను ఆలోచించుకునే లోపే, “ఇదిగో ఏ కథ కావాలి
ఇందులో!” అంటూ లిసుట్ చదివేసోత్ంది అలెకాస్. పెళైళ్న ఇనేన్ళళ్లో ననున్ కూడా ఇనేన్సి సారుల్ పిలిచివుండడు. ఇదద్రి మధాయ్ ఎనిన్ ‘పతి పతిన్ ఔర వో (లు)?’
అలెకాస్ లైట వెయియ్, అలెకాస్ టైం ఎంత, అలెకాస్ అలారం పెటిట్ లేపవోయ, అలెకాస్ మందు గురుత్ చెయయ్వోయ, అలెకాస్ జోల పాడు అని. ఛి ఛీ... అయినా
ఈ సేవలకేనా ఉండేది?
“కబురుల్ చెపుప్కుంటూ కలిసి భోంచేదాద్మా?” అని అడిగి చూడు ...సతరీ సాధికారత, సమానతవ్ం, మటిట్గడడ్ కోనేటోల్ దీపంలా జాగర్తత్గా
కాసేపు వదిలేసి వచెచ్యయ్నూ. నీకు అడగడం రాదూ. నాకు అడిగించుకునేలా చేయడం రాదు. బలవంతపు విరహం. ‘నెసెసిటీ ఈస ది మదర ఆఫ
ఇనెవ్నష్న?’ కాదు కాదు. నితాయ్వసరాలు అనిన్ కనిపెటేట్సారు కదా ఎపుప్డో. ఇహ ‘బదధ్కం ఈస ది మదర ఆఫ నేటి కొతత్ ఇనెవ్నష్నస్.’
పారిస టిర్ప వెయయ్కుండానే ఈ యేడూ అయిపోతోంది. ఊరోల్ ఎదురింటి అరుగు పైన కూరుచ్ని చెనికాక్యలు వలుచుకుంటూ వచేచ్
పోయే వాళళ్ని పలకరించే బామమ్ టిక టాక వీడియో చేసేత్, అది వైరల అయియ్ ఇంసాట్ రికారడ్స్ బేర్క చేసిందిట. చూసావా? నేను కూడా చుకుక్డు కాయలు
వలుచుకుంటూ నాకూ ఒక రోజు వసుత్ంది అని ఎదురుచూడాలా? “ఇపుప్డేం తకుక్వా?” ఏమో తెలీదు. “ఎకక్డ వెలితి?” ఎవరికి కావాలీ!
ఇది మళీళ్ కొతత్ డెర్సుస్తో సేట్టస మారిచ్ందీ! ఏడాది కిర్తం వేలు పోసి కుటిట్ంచుకునన్ గాగార్ – పరికిణీ(?) వెకిక్రిసోత్ంది పెటెట్లోంచి.
కనీసం పారుక్కి వెళిల్ ఫోటో తీసి అపోల్డ చేసెయాయ్లి. సందరాభ్లు సృషిట్ంచుకోవాలి మరి. చినన్పుప్డు అనిన్టోల్ పోటీకి వచేచ్ది. శనివారం మంచి గౌను
వేసుకుని సూక్లుకి వెడితే కుళిళ్ చచేచ్ది. ఏ పోటీలోనైనా గెలిచి సీట్లు గినోన్ గాల్సో గెలిసేత్ గూర్పులు కటిట్ ఎవరీన్ నాతో మాటాల్డనీయకుండా చేసి వేపుకు
తినేసేది. సూక్ల తో పాటే ఈ గోలా వదిలిపోయింది అంటే మళిళ్ చుటుట్కుంది వాటస్ ఆపోల్. జాఞ్పకాలనీన్ ఎపప్టికపుప్డు గురుత్చేసుత్ంటే ఎటాట్ చచేచ్ది. అనీన్
మంచి అనుభూతులు ఉండొదూద్. పాతబడనిసేత్ కదా జాఞ్పకాలు అయేయ్వి. కోరి తెచుచ్కునన్ సోషల మీడియా.
ఏనుగంత హారట్ షేపు బెలూన. వారిన్! చుటూట్తా జపాన అమామ్యిలు బొమమ్లాల్ రెడీలయియ్ డానస్ చేసుత్నాన్రు. పొగ... మేఘాలా?
ఫోటోగార్ఫర వచిచ్ బుడగ పగలగొటాట్డు. అందులో పెళిల్ కూతురూ పెళిల్ కొడుకూనూ. చకక్గా పార్కీట్స చేసిన పాటకి డానుస్ చేసుత్నాన్రు. ఛ ఛ ...
అనవసరంగా ముందే పెళిల్ చేసేసుకునాన్. ఇటాల్ంటి ఫోటోషూటుల్ లేవే అపప్టోల్. ఎంచకాక్ నేను కూడా ఏ 'ఆలిచ్పప్’లోనో, 'ఐరావతం’లోనో పందిటోల్కి
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వచేచ్దానిన్ కదూ! అయినా కళా పోషణ మనకి ఉంటే సరిపోతుందా! కిడాన్ప చేసి ఎతుత్కొచిచ్ బలవంతంగా పెళిల్ చేసుత్నన్ 'బిహారి పెళిల్కొడుకులా'
బిగుసుకుని కూరుచ్ంటే ఇతగాడు!
“‘గరభ్కోశ వాయ్ధులూ, కానస్ర నివారణకు వంటింటి చిటాక్’, అనే వీడియో పంపించాను. నువువ్ రిపైల్ ఇవవ్లేదేంటి అమామ్య.”
నిలదీసుత్నాన్రు అతత్యయ్. ‘వీడియో కాలోల్ మొహంలోని భావాలు కనిపించకుండా మాటాల్డడం ఎలా?’ అనే వీడియో చేసి యూటూయ్బ లో పెడితే ఎలా
ఉంటుంది? ‘అకాక్ వీలైతే మాక బుక పోర్ కుదిరితే ఒక ఐ ఫోనూ.’ వినయ విధేయ బీరకాయ పీచు తముమ్డి వాటాస్ప వేడుకోలు.
“ఇదుగో అమామ్య. బోటనీ ఫాయ్మిలీ పేరూల్, జువాలజీ సీప్సీస పేరల్తో కుసీత్ పటట్కక్రేల్దు ఇక. మీతో ఇమడలేక, ఓటమి ఒపుప్కోలేక
మొతత్ంగా సెలవు తీసుకోకక్రేల్దు. మేమూ సాధిసాత్ం. చూసూత్ ఉండండి.”
ఎవరదీ. ఎకక్డో బాగా వినన్టుట్ందే? వెళిళ్పోతోంది ఆ అమామ్యి. మోచేతి మీద పుటుట్ మచచ్. చింతపికక్ అంతది. సింధూరి కదూ.
విజయవాడ ఎంసెట బైపిసీ J1 సెక్షనోల్ ఎసఎసిస్ టాపర. తెలుగు మీడియం పిలల్. ఎంత కసిగా చదివేదనీ. ఫసట్ టరమ్ ఎంసెట మాక టెసుట్లో ఒకేసారి
ఇంగీల్షులో సైనుస్ చదవలేక ఉకిక్రి బికిక్రి అయిన పిలల్. “భటీట్ కొటిట్ లాగించేసావా పదోతరగతి?” అని మాసాట్రు వెకిక్రిసేత్, మేమంతా తెలిసీ తెలీని
వయసులో నవివ్ అలల్రి చేసేత్ బలవంతంగా పార్ణం తీసుకునన్ సింధూరి. ‘మారుప్ మొదట పర్శిన్ంచబడుతుంది.’ యండమూరి గారు చెపాప్రా? మారుప్
మంచిదేనేమో? ఎనిన్ మటిట్లో మాణికాయ్లు మెరుగు పెటిట్ంచుకుని ధగ ధగ లాడతాయో చూడాలి. ‘చదువే ఆసిథ్’ అని ఒక తరానిన్ తయారు చేసేత్ మొతత్ం
ఒకక్సారిగా మధయ్తరగతి కొటుట్కుని పోలేదూ భారత దేశంలో.
రాగి సంగటిలో తునకల కూర తింటునాన్డు తాతయయ్. ఎందుకలా ననున్ చూసి నవువ్తాడు. నా పాటికి నేను అవకాడోలు, ఆకులూ
వగైరా వేసుకుని డినన్ర చేసుత్ంటే! సలాడ బౌల ఫోటో అపోల్డ చేసే ముందు ఫిలట్ర వాడాలిస్ందేం? ‘గీర్నస్’ ఇంకా గీర్న గా పడేవేమో? కారీత్క మాసం ఎపుప్డు
అయిపోతోంది? ఇపుప్డు ఎవరు ఆ నవేవ్ది? గరికపాటి గారా లేక చాగంటి వారా? ఎందుకు అందరూ ననున్ చూసి నవువ్తారు అలా.
“పారుక్లోల్, రెసాట్రెంటల్లో, పైరవసీ లేదా? సినిమా హాలోల్ పర్శాంతంగా సినిమా చూడలేక పోతునాన్రా? నవ భారత పేర్మికులాల్రా బాధా
లేదూ బెంగా లేదు. ‘ఓయో రూమస్’ ఇపుప్డు మీ పాకెట మనీ బడెజ్టోల్.” ఓరి నాయనోయ. ఇంకా భారత దేశానిన్ "డెవలపింగ " దేశం గానే
పర్సాత్విసుత్నాన్రా సోషల సట్డీస లో. ముందు ఫిసికల ఎడుయ్కేషన, సెకస్ ఎడుయ్కేషన నేరప్కుండా రేపటి పౌరులను ఇనిన్ హకుక్లు వాడుకోండని
తోలేసుత్నాన్మా?
“భాదయ్తలు ఎవడికాక్వాలోయ బోడి. మా హకుక్లు మేము సాధిసాత్ం. సముదార్లు దాటేసావ ఇహ నువువ్ నోరుమూసుకు కూరోచ్.”
ఎవరో మనోభావాలకు బరాన్ల రాసుత్నాన్రు ఎకక్డో. అరచేతిలో లెకక్లేననిన్ వీడియోలు. మంచి కనాన్, గాలి కనాన్ వేగంగా వెళేల్ చెడు. ఎందుకలా కవివ్ంచే
వీడియోలు అనేన్సి? ఎదురుగా చీకటోల్ అమామ్యి. టైర పంకచ్రయియ్ందా? ఎవరు వాళుళ్? ఇదుగో అమామ్య పారిపో పారిపో. అబాబ్ ఏమిటా దురగ్ంధం?
మనలో ఉండే కుళాళ్?
ఈ విషయాలనీన్ చుటుట్కుంటునాన్యి, తేనెటీగల గుంపులా, కందిరీగల రొదలా. గిరుర్న తిరుగుతునాన్ నా చుటూట్ నేను.
నిదర్పోతునాన్నా? ఎకక్డునాన్ను. ఇంటి ముందు వెలిసిపోయిన పొదుద్నన్ వేసిన ముగుగ్. సాదా సీదా రోజు అనుకుంటా, నాలుగు చుకక్ల ముగేగ్. దాని పైనే
గళుళ్ గీసి తొకుక్డు బిళళ్ ఆడుకుంటుంటే. ఎవరదీ! అబబ్ ... జబబ్ పటుట్కుని లాకుక్ వచిచ్ పడేసారు.
ఫోను. ఇంకా తెలల్వారకుండానే! అరె ఆగకుండా మళిళ్ మళీళ్ చేసుత్నాన్రంటే అమేమ్ అయుంటుంది.
"హలో! ఆ... మా! ఏంటమామ్ ... ఇంత తవ్రగా చేసావూ? అబాబ్ ...గురుత్పెటుట్కోవే. ఇపుప్డు తేడా ఒకటినన్ర గంట అకక్డికీ ఇకక్డికీ.
ఉంటా. కాసేపు ఆగి కాల చేసాత్ను. ఆ ఆహ ... వీడియో చేసి పంపిసేత్ సుధీరనన్ పెళిళ్లో పొర్జెకట్ర లో వేసి చూపిసాత్రా? ఎటాల్ వసాత్యే ఇటాల్ంటి
ఐడియాలూ. సరే నేను కాసేపాగి చేసాత్. హమ్ ...అబాబ్ పీల్జ అమామ్ ... సరే ఏంటి చెపుప్? ఏంటీ ...ఒకక్ నిమిషం! అమమ్మమ్ ఆరో అకక్యయ్ మూడో కొడుకు
రెండో కూతురి పెళిళ్కి మా అతత్యయ్ వాళళ్ని పిలవలేదా!! మా అతత్యయ్ వాళుళ్ ఏమనాన్ అనుకునాన్రేమో అని నేను కనుకోక్వాలా?" సొంత మేనమామ
కొడుకు ఇకక్డ ఇలుల్ కటుట్కునన్ సంగతి ఫేసుబ్క లో వాడి పోసుట్ చూసేత్ గానీ తెలీలేదు నాకు. అమమ్తో ‘సరే కనుకుక్ంటా లే’ అనేసేత్ పోతుంది. ఇపుప్డు ఆ
చుటట్రికం కోడ కార్క చేసే మూడ లేదు.
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"సరే మా. నే కనుకుక్ని నీకు ఫోన చేసాత్ మళిళ్. ఉంటా. ఆ ఆఁ. అలాగే. "

మళీళ్ కాసేపు నిదర్పోదామంటే ఏదీ. ఒకదాని వెంట ఒకటి రైలు పెటెట్లాల్ కలోల్కొచిచ్న సంఘటనలు. తేలిపోయింది నిదర్. లేచి వెళిల్ వేడి
నీళల్లో నిమమ్కాయ, తేనె కలుపుకుని సోఫాలో కూరుచ్నాన్ను. చలి చలి. కంఫోరట్ర చుటుట్కుని సోఫాలో ముడుచుకుని కూరుచ్ని వేడివేడి గా తాగుతుంటే
హాయిగా ఉంది. ఇంతలో ఒక అనుమానం. తేనె కలుపుకోవచాచ్ లేదా ఉతిత్ నిమమ్కాయ శేర్షట్మా పరగడుపున అనీ! ఎకక్డో చదివాను. ఒకళుళ్ మంచిదంటే
ఒకళుళ్ శుదధ్ దండుగ అని సెలవిచాచ్రు. కల గురొత్చిచ్ంది మళీళ్. ఇలా లేచిన దగగ్రినుండి ఇనిన్ అనుమానాలతో ఇంత ఆనైల్న పాండితయ్ంతో బురర్
నింపేసుకుంటునాన్నా? రాతిర్ పడకెకిక్తే ఎకక్డో అడుగున పడేసాననుకునన్ విషయాలనీన్ ఇలా కలోల్ డానుస్లు చేసుత్నాన్యా? బురర్లో ఇంత చెతత్
పోగేసుత్నాన్నా నేను?
తెలీకుండానే ‘లైక, కామెంట, షేర’ బటనల్ చుటూట్ జీవితం అలుల్కునిపోతోందా? ఎపుప్డూ ఎవడో చాటున నిలబడి ననున్ చూసుత్నన్
భావన. వాకింగ కి వెళాళ్లి అంటే ఫోనల్లో, ఐపాయ్డల్లో, టీవీ లో షూ యాడుల్. సోషల మీడియా ఓపెన చేసేత్ ఎపుప్డైనా పొరపాటున ఒక వీడియో చూసేత్
చాలు, నా ఇషాట్ఇషాట్లను బేరీజు వేసేసి వాటికి లింకులు కటేట్సి ఓ... తెగ వీడియో సూచనలు. మనొకక్రి భావాలూ చాలవనన్టుట్ ఎంతమంది ఉంటే
అంతమంది భావాలూనూ. ఏదో ఒకే వీధిలో ఉండే వారు సాయంతర్ం ఒక దగగ్ర మాటాడుకుంటే బానే ఉంటుంది. అనిన్ వీధుల వారు, అనిన్ పేటల వారూ,
అనిన్ సందుల వారూ, అనిన్ జిలాల్ల వారూ, అనిన్ దేశాల వారూ ఒకక్ చోట చేరి ఏంటి ఈ పంచాయతీ? కేదారేశవ్రుడి నోములు చేసి జలెల్టోల్ చందమామని
తరువాత మొగుడిని చూసి నీళుల్ తాగినటుట్. అంతా కలగా పులగం బిసిబేళా బాత!
అసలు పారిస ఎందుకెళాల్లి అనుకునాన్ను? పర్పంచ చరితర్ మీద ఆసకాత్? లేక ఫాయ్షన మీద మోజా? ఉహూ ... ఇవేమి కాదు.
ఫెర్ండస్ంతా ఈఫిల టవర ముందు ఫోటోలు పెడుతునాన్రు. నేను కూడా పెటేట్సేయాయ్లి. అంతే కదూ. నాకే పర్దేశాలు ఇషట్ం, నేనేంటి, నా మనసుకి నచేచ్
పనులేంటి. కనుకోక్వాలి. ననున్ నేనే తెలుసుకోవాలి ముందు. మనం సప్ందించి, ఆలోచించాలిస్నవి పది విషయాలు అయితే ఉతిత్ పోసుకోలు పనికిమాలిన
చెతత్ వెయియ్వంతులు. ముఖయ్మైనవి, పనికి వచేచ్వి మరుగున పడిపోతునాన్యి. మంచి చెడు తేడా తెలుసుకోగలిగే ‘విజుఞ్లు’ సరే. మిగతా వారు? ఎంత
బెర్యిన టూయ్నింగూ.
అయినా ఎవరో వసాత్రని, ఏదో చెపాత్రని ఎదురు చూడడం దేనికీ. మనకేం కావాలో, ఎకక్డ హదుద్లు పెటుట్కోవాలో తెలీక పోతే ఈ
చదువులు ఎందుకూ, ఆరిధ్క సవ్తంతార్లు ఎందుకు? ఇదద్రు మనుషులకి 32కపుప్ల ఇంసాట్ పాట కొని చివరికి అందులో పెరుగు తోడేసినటుట్ ఉంది తెలివి.
కామన సెనస్ ఏదీ? ఇలాకాక్దు. నా సెటిట్ంగస్ నేనే మారేచ్సాత్. రాకెట సైనుస్ నుండి సేందీర్య ఎరువు వరకు తెలుసుకోవాలిస్న అవసరం లేదు. అనిన్ పర్పంచ
సమసయ్ల మీద ఆలోంచింది జుటుట్ పీకుక్ని ఆవేశంగా అభిపార్యాలూ గుపిప్ంచకక్రేల్దు. వంద మంది భావాలూ నెతిత్కెకిక్ంచుకోవరేల్దు. ఈ ‘నెగటివ ఫీడ’
వలల్ ఎంతటి మానసిక అశాంతి. అయినా శతకోటి దరిదార్లకు అనంతకోటి ఉపాయాలు. ఎంచకాక్ 'సోర్క్ల డౌన' చేసేయొచుచ్ అదీ కాకపోతే 'అన ఫాలో'
చేసేయొచుచ్. ఆహా... ఎంత వీజీ. అంతా నా చేతులోల్నే ఉంది కదా. సాకులు వెతుకోక్వడం దేనికీ. హాయిగా పగడాల దీవిలో, పచచ్ల మేడలో రాజహంసల
మధయ్ వెనెన్ల విహారాల వంటి కలలు కనాలి గానీ! ఆమాతర్ం సుఖానికి కూడా నోచుకోకపోతే ఏం సాధించినటూట్!
అనుకునన్దే తడవు నా ‘సోషల ఫీడ’ ని పర్కాష్ళన చేసి పడేసాను. అబబ్ ... ఎంత పర్శాంతంగా ఉంది. డిసెంబరు మాసం కదా. ఎకక్డ
చుసినా సంతోషంగా గెంతులు వేసే చినాన్ పెదాద్. ఈ హాలిడే సీజన వెలుగులోల్ ఈ 'నెగటివ ఫీడ' నీడలు పారిపోవాలి దేవుడా! కిర్సమ్స బహుమానాల కోసం
పాప కటిట్న మేజోళుల్! గది మూలగా పెటిట్న కిర్సమ్స చెటుట్కి వేలాడుతూ ఉనాన్య. నేనూ ఈ కిర్సమ్స కి నాకు కావలసిన బహుమానం చీటీ రాసి అందుటోల్
పెటాట్ను. తెలీకుండా కోలోప్తునన్ ‘మానసిక శాంతి' కోసం.

(వచేచ్నెలలో అమెరికా అమామ్యి ఏం చెబుతుందో.. ఎదురుచూదా
ద్ ం..!!)
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