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ఇవాళ ఎందుకో అంతా సందడి గా ఉంది. అదెద్ కునన్ వాళుళ్ నినన్నే సామాను మొతత్ం తీసుకుని వెళిళ్ పోయారు. ఇదివరకు మూడు
లేదా నాలుగు ఏళుల్ ఉండి పోయిన వాళళ్లాగానే వీళుళ్ కూడా కనీసం వెనకిక్ తిరిగి చూడకండా పోయారు. అంతే వాళళ్కు నాతో అనుబంధం . .
ఎవరో పని వాళుళ్ వచాచ్రు. నిచెచ్న వేసుకుని పైకి ఎకిక్ అటక మీద ఎనోన్ ఏళుల్ గా వునన్ వసుత్వులు దింపుతునాన్రు. నేను ఒంటరిగా ఉనాన్ను.
అటక మీద నుండి దింపిన వాటిలో పాత కాలం నాటి నలుపు తెలుపులో వునన్ రెండు ఫోటోలు చూడగానే ఎంతో కాలం కిర్ందట పోగొటుట్ కునన్ పిర్య
మితుర్లను చూసినటుట్ నా మనసు ఉపొప్ంగింది.

మంచి ఒడుడ్ పొడుగు ఉండి సుప్రదూర్పి అయిన ఆ ముసలి ఆయనకు నేనంటే చాలా ఇషట్ం. ఆయన

సాహచరయ్ం లో నేను నవ యవవ్నం లోని ఆనందానిన్ అనుభవించాను.
ఆయన సుఖానీన్, దుఖానిన్ నేను పంచుకునాన్ను. ఆయన తన పార్ణానికి పార్ణ మైన సహచరిని పోగొటుట్కునన్ బాధలో నిదర్ రాక అరథ్రాతిర్ సిగరెట
వెలిగించుకుని పచారుల్ చేసూత్ , మనసులో రేగే జాఞ్పకాల సుడి గాలిలో అసహాయం గా కొటుట్కు పోవడం చూసి నా హృదయం కరిగి పోయేది . .
ఆయనకు నేనంటే ఎంత పేర్మో ఇంటి ముందు ఉనన్ రెండు కొబబ్రి చెటుల్ అనాన్ అంతే ఇషట్ం. సాన్నం చేయాలంటే లోపలి నుండి బకెట లో నీళుళ్
మోసుకు వచిచ్ ఆ చెటుట్ మొదలు వదద్ బలల్ మీద కూరుచ్ని నీళుళ్ పోసుకునేవాడు. చెటల్కు కర్మం తపప్కుండా నీళుళ్ అందేవి.
పదవిలో వునన్పుప్డు దరాజ్గా జీపులో తిరిగిన వాడు పదవీ విరమణ తరువాత సైకిల తొకక్డం మొదలు పెటాట్డు.
పర్తీ శుకర్వారం రెండు మైళళ్ దూరం పాత వూళోళ్ సంతకు సైకిల మీద వెళిళ్ కూరగాయలు కొని, ఆ బరువు సంచీలు సైకిల కు తగిలించుకుని
ఆయాస పడుతూ తొకుక్తూ వసాత్డు.
ఇంటికి రాగానే " అమామ్! లేత వంకాయలు తెచాచ్ను! పొడి చలిల్ కూర చెయయ్మామ్ !" అని కూతురుకు చెపాత్డు.
మేజిసేట్ర్టు గా పని చేసే రోజులోల్ రోజుకు ఒక గోలడ్ ఫేల్క సిగరెట పేకెట తాగేవాడు కాసాత్ ఇపుప్డు రోజుకు రెండు బరిక్లీ సిగరెటుల్ కొనుకోక్వడం
మొదలు పెటాట్డు..
రిటైర అయినాక , తన అరథ్ శరీరం తనను వదిలి పోయాక ఆయనతో నా సేన్హం మొదలయింది.
ఈ పొదుపు, జాగర్తత్ ఎందుకు అంటే అదిగో ఆ రెండో ఫోటోలో వునన్ అయిదుగురు పిలల్లను పెంచి పైకి తీసుకు రావడానికి.
యాభై అయిదేళళ్ వయసులో భారయ్ పోయిన మగవాడు ఎవడైనా ఆరు నెలలు తిరకక్ందానే మళీల్ పెళిల్ చేసుకుంటాడు. అందులోనూ అందగతెత్
ఆసిథ్మంతురాలు అయిన ఒంటరి ఆడది సిదధ్ంగా ఉనాన్ మనసు చెదరని ధీమంతుడు ఆయన.
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ఆయనకు నాతో పరిచయం కాక ముందే పెదద్ కూతురికి పెళిల్ చేసి పంపేసాడు. నేను చూసుత్ండగానే రెండో పిలల్కు వివాహం జరిపించేసాడు.
ఇక మూడో కూతురు చదువుతాను అంటూ పటుట్ బటిట్ంది . చదువు అయియ్ంది. ఉదోయ్గము వచిచ్ంది.అదిగో ఆ మేడ మీది గదిఆ పిలల్
వాడుకుంటుంది. ఆయన పడక ఏమో మేడ మీది వరడాలో.
రాతిర్ వేళ డాబా మీద ఒంటరిగా పడుకుని నక్షతార్లను చూసూత్

తనని వదలి పోయిన తలిల్ని తలచుకుని కుమిలి పోతూ కనీన్రు పెటుట్కునే మూడో

కూతురిన్ వెదుకుతూ వెళిళ్ తల నిమిరి ఓదారేచ్ వాడు ఆయన
బయట ఏదో గోలగోల గా ఉంది . లారీ ఒకటి వచిచ్ ఇంటి ముందు ఆగింది. ఈ సామానులు ఎకిక్సాత్రేమో! వెనకాలే పెదద్ కారు కూడా వచిచ్ంది.
" ఆ దిగే వాళుళ్ ఎవరబాబ్? ముపైఫ్ లలో వుంది ఆ ఇదద్రి వయసు. అనాన్ చెలెల్ళుళ్ ఏమో ! అరే ఆ కురర్వాడు అచచ్ంగా ఫొటో లోని ముసలాయన
లాగానే వునాన్డు. ఆ అమామ్యి ఏమో ఆయన అరాథ్ంగి లా ఉంది. నిజంగా ఈ పోలికలు తర తరాలకు ఎలా వసాత్యో! "
వాళళ్ను చూసుత్ంటే నా మనసు ముపైఫ్ అయిదేళళ్ కిర్ందటి కి వెళిల్పోయింది. నా పూరవ్ వైభవం నాకు మళీల్ వసుత్ందా!
నా పొరుగు మితుర్డి బాస వీళిళ్దద్రితో ఏదో మాటాల్డు తునాన్డు. ఆయనతో వీళళ్కి ఎందుకు పని? అసలే అతను గుండె లేని మనిషి అని వినాన్ను.
ఆయన కంటికి ఇలుల్ అంటే నాలుగు గోడలు , ఇటుకలు సెమెంటు అట. పకాక్ డబుబ్ మనిషి .
ఇకక్డ వీళుళ్ అటక మీద నుంచి రోజ ఉడ మందాసనము దింపారు. ఆ ఇలాల్లు వెళిళ్ పోయినా ఆ మందాసనం నిండా వుండే దేవుళళ్కు ఆమె
మూడో కూతురు రోజూ దీపం పెటిట్ పూజ చేసేది .
అమమ్ ఎకక్డ నొచుచ్కుంటుందో అనన్టుట్ పర్తి పండగ అమమ్ జరిపి నటేట్ జరిపేది. సంకార్ంతికి ఇంటి ముందు ముగుగ్లు వేసి చకెక్ర పొంగలి
చేసి దేవుడికి నైవేదయ్ం పెటేట్ది. ఉగాది కి వేప పువువ్ పచచ్డి , పూరణ్ం పోలీలు తపప్దు. దీపావళి కి కారపూప్స, రవ లడుడ్ , ఇంటి ముందు పర్మిదలలొ
దీపాలు వుండాలిస్ందే. ఏ పండగ అయినా దేవుడి మందాసనము మామిడి ఆకులతో , మందార పూలతో కళకళ లాడాలిస్ందే. ఇక కృషాణ్షట్మి వసేత్ వీధి
గుమమ్ం నుండి దేవుడి గది దాకా కృషణ్ పాద ముదర్లు ముగుగ్ వుండాలిస్ందే. బాల కృషుణ్డికి పాలు ,వెనన్, అటుకులే కాకుండా చెగోడీలు, పాలకాయలు,వెనన్
అపాప్లు వంటివి నైవేదాయ్నికి తపప్క చేసేది. బయట నిలబడిన ముసలాయన మనవడు మనవరాలు లోపలికి వసాత్రేమో అని చూసూత్ వునాన్. అబేబ్ నా
పొరుగు మితుర్డి బాస కి ఏవో కాగితాలు అందిసుత్నాన్రు.
"వాళుళ్ వచిచ్ంది ఎందుకు? తాతగారు నడిచిన నేల మీద నడిచి ఆ సప్రశ్ అనుభవించడానికి కాదూ ? వాళళ్ అమమ్లు తమ కౌమారానిన్,
యవవ్నానిన్ గడిపిన పరిసరాలలో ఆ పరిమళం పీలచ్డానికే కదా ! వసాత్రులే. "
ఆ ఫోటోలు మాతర్ం కారు డికీక్ లో పెటిట్ంచారు. ఫరవాలేదు. మందాసనము లారీ లోకి ఎకిక్ంచేశారు. ఫోటోలకు ఉనన్ అదాద్లు పగిలి
పోకుండా జాగర్తత్ గా పెటాట్రో లేదో ఈ పిలల్లు చూడరే?
ఈ సారి అటక మీద నుండి హోమియోపతి మందులు పెటుట్కునే డబాబ్లు పెటేట్ చినన్ చెకక్ బీరువా దింపారు. మా సారు హోమియోపతినీ ఔపోశన
పటాట్రులే .
"నానాన్! కాలిలో గుచుచ్కునన్ ములుల్ రావడం లేదు అని కొడుకు అనడం తడవు " శైలీషియా ముపైఫ్ ఒక డోసు వేసుకోరా దెబబ్కు బయటకు
రావాలిస్ందే. " అంటాడు.
ముకుక్లో నీళుళ్ కారుతోందాఅలియం సీపా , గొంతులో నొపిప్గా వుందా ? హెపార సలఫ్, ఎడమ వైపు బాధనా? లాకేసిస ఉందిగా .పంటి
నొపప్యితే పాల్ంటాగో రెండు వందలు పోటెనీస్ పడాలి ." ఈ మందుల పేరుల్ ఆయన పిలల్లకే కాదు ఇంటోల్ని గోడలకు, గుంజలకూ కంఠసత్మ వచేచ్శాయి.
ఆ హోమియోపతి బీరువా ఇపుప్డు ఏం చేసాత్రో!
బయట ఈ గలాభా ఏంటో... అరె పొర్కైల్నర వచిచ్ంది . ఆ వెనకాల పదిమంది కూలీలు కూడా దిగారు . ఎందుకో?
ముసలాయన వునన్పుప్డు ననున్ ఎంత జాగర్తత్గా చూసుకునేవాడు! వేరే వాళళ్కు ఒపప్గించి వెళేల్ రోజు ఆయన హృదయ వేదన చూడలేక నాకూ కనబడని
కనీన్ళుళ్ వచాచ్యి.
ఆ తరువాత నా మూతి పగిలినా, ముకుక్ సొటట్ పోయినా, రంగు మాసినా పటిట్ంచుకునే వాడు ఎవడు? వాళళ్ అవసరం కోసం కొనేన్ళుళ్ ఉండి
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, వెళిళ్ పోయే వాళుళ్ . నా బాగోగుల గురించి ఎవరికీ పటట్లేదు.
మళీల్ నాకు మంచి రోజులు వసుత్నాన్యా? అందుకేనా ఈ పిలల్లు వచిచ్ంది? కళల్ వాకిళళ్ లోనుండి, గవాకాష్ల నుండీ తొంగి చూసుత్నాన్
బయటకు .
లోపలికి వచిచ్న పనివాళుళ్ అటక మీది నుండి విరిగి పోయిన వీణదింపారు. ఈ వీణ మీదే ఆయన పెదద్ కూతురు సరిగమలు నేరుచ్కుంది .
వీణ మీద దంతంతో చేసిన నగిషీ పని చేసి వుంది. మాసట్రు గారికి ఒక వీణ, అమామ్యికి ఒక వీణ- ఎదురు వీణ తో నేరుచ్కునన్ది. పెళిల్ అయాయ్క
అతాత్రింటికి వెళేళ్టపుప్డు సారెలో వీణ కూడా వెళిళ్ంది.

అపర సరసవ్తిలా వీణ వాయించేది. రెండు నెలలకు ఒకసారి తండిర్ని చూడడానికి

వచేచ్ది. అమమ్ పోయాక మిగతా పిలల్లను తానే తలిల్లా చేరదీసింది.

ఆయనకు ఇషట్మయినవి వండి పెటట్డం, చెలెల్ళల్కు మంచి చెడు వివరించడం . రాతిర్

తొమిమ్ది గంటలకు నానన్. ముందు కూరుచ్ని వీణ పటుట్కుంటే పదకొండు దాకా వాయించేది.
తాయ్గరాజుపంచరతన్ కీరత్నలలో ఒకటి అయిన " జగదానంద కారకా జయ జానకీ పార్ణ నాయకా ను నాట రాగం ఆది తాళం లో పలికించినా, "
సీతమమ్ మా యమమ్, శీర్ రాముడు మా తండిర్" అని వసంత రాగం లో వాయించినా గుండె పులకించి పోవలసిందే .చుటూట్ వునన్ తలుపులు ,కిటికీలు , నేల
,పైకపుప్ కూడా రాగ రసానందం లో ఓల లాడ వలసిందే.

ఇకక్డ ఉనన్ చరాచరములు అనిన్టికీ సంగీత గంధం అంటుకుంది .

ఆఖరుగా పైనుండి ఏవో పాత పుసత్కాలు వునన్ అటట్ పెటెట్ , బొమమ్లునన్ పేము బుటట్ దిగాయి. ఏవో హోమియోపతి పుసత్కాలతో బాటు ఒక
తెలల్ కాగితాల పుసత్కం ...... తెలల్ కాగితాల పుసత్కం ఆలబ్ంగా రూపు మారుచ్కునన్ది. అది ముసలాయన ఒకక్గానొకక్ కొడుకు తన పిర్యమైన సినిమా తార
హేమమాలిని ఫోటోలు ఎకక్డెకక్డి నుండో సేకరించి అంటించుకునన్ పుసత్కం.
ఒకక్డే కొడుకు అని వాడిని కొంచెం ఎకుక్వ కర్మ శిక్షణ లో పెటట్డానికి పర్యతించాడు పెదాద్యన.
పదెద్నిమిది ఏళుల్ వచేచ్సరికి తండిర్కి చెపప్కండా సిగరెట కాలచ్డం, సినిమాలకు పోవడం మొదలు పెటాట్డు.
తండిర్ని ఎదిరించి మాటాల్డటం మొదలయియ్ంది. ఆ ఫొటో తీసిన రోజు అలా పోటాల్డి విసురుగా బయటకు వెళిళ్పోయాడు. అందుకే ఆ ఫోటోలో
అయిదుగురు అకాక్ చెలెల్ళుళ్ మాతర్మే ఉనాన్రు .
బయట టంగుటంగు మంటూ ఏవో శబాద్లు వినబడు తునాన్యి. ఆ కూలీలు ఏమిటి గునపాలు ,పారలు పటుట్కుని ఇటువైపుకు
వసుత్నాన్రు?
అయోయ్ ఆ బొమమ్ల పెటెట్ భదర్ంగా లారీ ఎకిక్ంచండి. ఈ ఆడపిలల్లు ఎంతో ముచచ్టగా దసరాకు బొమమ్ల కొలువు లో పెటుట్కునే చిలకలు,
దార్క్ష గుతుత్లు, తాజమహల , బుదుధ్డు, లకీష్ దేవి, విషుణ్మూరిత్ , రాధాకృషుణ్లు, కొడపలిల్ బొమమ్లు, సీతారామలక్షమ్ణ ఆంజనేయులు,ఎనోన్
బొమమ్లు వునాన్యి. బొమమ్ల కాలు విరిగినా, సొటట్ బోయినా అపురూపం గా దాచుకునే వాళేల్ గానీ పారేయడం తెలియదు. ఇపప్టిలా ఈ రోజు
మోజుపడి కొనన్ వసుత్వు రేపు బజారులో కొతత్ మోడల వసేత్ పాతది పారేసి కొతత్ది కొనడం ఎరుగని రోజులు అవి.
ఆడపిలల్లను ఎలా జీవితం లో సిథ్రపరచ గలనో అని ఆయన బెంగ పెటుట్కునాన్డు గానీ మూడో పిలల్కి పెళిల్ కుదిరే సరికి నాలుగో కూతురికి
వరుడు తానే వెదుకుక్ంటూ వచాచ్డు. ఆఖరి కూతురు గురించి ఎకుక్వ దిగులు పెటుట్కునాన్డు ఆయన. రాతిర్ వేళ అందరు పడుకునాన్క తాను రాసుకునన్
జాతకాల పుసత్కం పటుట్కు కూరుచ్నే వాడు. ఆ పిలల్ జాతకం లో సపత్మ సాథ్నం లో కుజుడు ,శని పర్భావం ఉందని, వివాహం అయినా విఛిఛ్నన్ మయి
పోతుందని పదే పదే పైకే అనుకునేవాడు. అందుకే ఆ అమామ్యిని తన తలకు మించిన భారం అయినా మెడిసిన లో చేరిప్ంచాడు. తన కాళళ్ మీద తాను
నిలబడుతుందనన్ ఆశతో.
పేము పెటెట్ లారీ లోకి చేరింది. " పాత సామాను కొనే అంగడి కి వేసేయండిరా" అని లారీ డైరవరుకు కు కీల్నరుకు చెపాప్డు పెదాద్యన
మనవడు.
' ఇదేం ఘోరం ' అనుకునే లోగా పెదద్ ధూళి గాలిలోకి లేచింది. కూలీల గునపాలు పర్హరీ గోడమీద దాడి చేసుత్నాన్యి. గోడలు కూలి
పోతునాన్యి.
"నాయనా, తలీల్ ! మీరేమిటి ఆలా పటట్నటుట్ నిలబడాడ్రు? ఇది మీ తాత ఎంతో పేర్మగా కటుట్కునన్ ఇలుల్! అయోయ్ మీరిదద్రు కారెకిక్ వెళిళ్
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పోతునాన్రేమిటి? నేనంటే నాలుగు గోడలుకాదు ఇటుకలు, సిమెంటు, ఇసుక మాతర్మే కాదు. పదేళళ్ సహవాసం మాది.
నా పొరుగు మితుర్డి బాస పకక్నునన్ కాంటార్కట్రూ తో ఏదో అంటునాన్డు. " పకక్నే వునన్ మా ఇంటి సైటు పనెన్ండు సెంటుల్, ఇదొక పనెన్ండు
సెంటుల్. ఇరవై నాలుగు సెంటల్ సథ్లం లో అయిదు అంతసుథ్లతో ఇరవై ఫాల్ట లు కటట్ వచుచ్. అంటే ఎనిమిది కోటుల్. ఈ కొబబ్రి చెటల్కు చోటు దండగ .
కొటిట్ంచేయి . "
పెదద్ శబద్ం తో పొర్కైల్నర పని చేయడం మొదలయియ్ంది. రాక్షసి లాటి మూతి తో రాళుల్, మటిట్ ఎతిత్ పోసోత్ంది.
" ముందు సింహ దావ్రం పని చూడండిరా " కొతత్ యజమాని ఆజఞ్ ఇచాచ్డు . కూలిన పర్హరీ గోడలు దాటి లోపలికి వచాచ్రు కూలీలు. ఒకే సారి
నాలుగు గునపాలు నా గుండెను తాకాయి.
ఇంటి నంబరు 3/22 అని రాసి వునన్ పలక టంగున చపుప్డు చేసూత్ కిర్ంద పడింది. “అయోయ్ అదే నా గురిత్ంపు , నా ఉనికి, నా అసిత్తవ్ం.” నా
ఆతమ్ ఘోషించింది .
మమకారాలు ,బంధాలు, అనుబంధాలు వేటికీ విలువ ఇవవ్ని నేటి తరం పర్తినిధులు వాళుళ్. ఈ ఇంటితో పెన వేసుకునన్ ఆ ముసలాయన
అనుబంధం, ఆయన కషట్ సుఖాలే నావిగా చేసుకునన్ నా ఆతీమ్యత వాళళ్ కళల్కు బుదిధ్హీనతగా కనిపించ వచుచ్.
మరోసారి గునపాలు పైకిలేచి నా గుండెను తాకాయి . నా ఆతమ్ ఘోష ఎవరికి వినబడుతుంది ?
***
Click here to share your comments on this story
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