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ను  + నేను = మనం                       నిధి యెలల్ల

 ఇది రెండో రోజు వరసుగా, నేను బాకుస్ కటట్డం తను తీసుకోకుండా ఆఫీసుకి వెళళ్డం. ఇదద్రి మధయ్ మాటలు లేవు. అసలు చూపులు కూడా 
లేవు. భోజనానికి అనీన్ పెటిట్ కూరుచ్నాన్ను. వసేత్ కదా పురుషుడు. అహంకారం...హుమ...నీకే అంత ఉంటే నాకెంత ఉండాలి. నేను కూడా పిలవలేదు. నేను 
మాతర్ం ఇంత అనన్ం, కూరా పేల్టోల్ వేసుక్ని దిగ మింగాను. కలిసి కాకుండా ఇలా విడిగా తినడం ఇబబ్ందే కానీ, ఆ విషయం పైకి కనపడనివవ్లేదు. అమోమ్ 
ఇంకేమైనా ఉందా అలుసైపోమూ!? ఈ కాండిడేట కి అసలు ఆకలి వెయయ్దా? సిగన్ల ఇవవ్డానికి అనన్టుల్ పేల్టులో గరిటతో టంగు టంగు మని కొటాట్ను. 
విసురుగా లేచి వచిచ్, హలిద్రామస్ రెడీ మేడ మీలస్ పాయ్కెట ని ఓవెన లో వేడి చేసుకుని తినడం మొదలుపెటాట్డు. 

ఎంత పొగరు...ఎంత కండకావరం...ఎంత ఇది...ఎంత అది. ఛా! మాటలు కూడా అందడం లేదు. అసలు ఇంకోసారి ఈ రెడీమేడ ఫుడుడ్ని 
తీసుక్ని రాకూడదు ఇంటోల్కి అనుకునాన్ను. గినెన్లు సరుద్తూ ఓరకంట చూసుత్ను కదా, ఎంచకాక్ లాప టాప లో ఏదో  కెలుకుక్ంటునాన్డు. అపప్టోల్ 
ఆడవాళళ్కి ఆడవాళల్తోనే సవతి కషాట్లు వచేచ్వి. ఈరోజులోల్ ఈ లాప టాప లు, ఐపాడుల్ తగలడాడ్య మా పార్ణానికి. తినన్గా కాపురం కూడా చేసోక్నివవ్డం 
లేదు జనాలని. పకక్నునన్ పెళాళ్ం అందంగా వుందో లేదో చెపప్రు కాని, అకక్డెకక్డో వునన్ హీరోయిన కి, ఫెర్ండస్ కి లైకులు, కామెంటుల్ పెడతారు ఫేస బుక 
లో. 

ఓ ముదూద్ ముచచ్టా ఏమీ పటట్వు. గూటోల్ గుండార్యి లాగా ఉంటాడు. సరే ఎనిన్ రోజులు ఇలా ముడుచుకు కూచుంటాడో చూసాత్. పార్ణం లేని 
వసుత్వులతో ఎనిన్ రోజులు కాపురం చేసాత్డో చూదాద్ం. బెడ రూమ లోకి వెళిళ్ అలిగిన మంచంపై వాలి ఆన లైన ఎఫెం పెటుట్కుని వింటూ వునాన్ను. 
నాకిషట్మైన పాట బాలూ గారిది,"మాటే రాని చినన్దాని కళుళ్ పలికే ఊసులూ"వసోత్ంది. ఎంత హాయిగా వుంది పాట. పెళిళ్కి ముందు ఎంత హుషారుగా 
వుండేదానిన్, సెలయేటి వేగం, వెనెన్ల రాతుర్ల మౌనం, చిగురుటాకుల రాగం అనీన్ కలిసేత్ నేను లాగా వుండేదానిన్. ఇదిగో ఈ పురుషునిన్ ఏ ముహూరాత్న 
చూసానో సెలయేటి పర్వాహం ఆగిపోయి చలనం లేని చెరువు లాగా అయిపోయాను. వెనెన్ల కరిగి కృషణ్ పక్షం మొదలయియ్ంది, ఎందుకులే ఎకుక్వ 
ఆలోచిసేత్ చికాకులో వైరాగయ్ం వసుత్ంది....! 

**********  
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ఎంత పొగరు. మొగుడు అనే గౌరవం ఏ కాసత్నాన్ వుందా! అవునులే ఈ కాలం ఆడపిలల్ కదూ, వీళళ్కి సమాన హకుక్ల 
కోసం రచచ్ కెకక్డం మాతర్మే తెలుసు. సమాన గౌరవం గురించి ఏమి తెలుసుత్ంది. ఒక చినన్ మాట అంటే ఇంతెతుత్నన్ 
ఎగిరి దూకి మౌన యుదధ్ం పాటించాలా? అయోయ్, మొగుడు మాటాల్డటేల్దే, కొంచం పలకరిదాద్మని ఏమైనా వుందా? అసలు 
ఈ పిజాజ్ బరగ్రల్ దేశంలో ఏం తింటునాన్డో అనే బాధ కాసైత్నా వుందా? వంటిలుల్, పడకటిలుల్ తన అదుపులో పెటుట్కుని, 
తనకీ, తన తిండికి ననున్ బాగా అలవాటు చేసేసేకుని ఎకక్డికి పోతాడులే అని అనుకుంటోనేద్మో? ఆ పపుప్లేమీ నా దగగ్ర 
ఉడకవు. నాకు గానీ తికక్రేగిందంటే కడుపు ఆకలి ఐనా, ఆ ఆకలి ఐనా కేర చెయయ్ను. 

పెళిళ్ చూపులోల్ ఎంత బాగుంది, బాపూ గారి బొమమ్లా, వేసవిలో మలెల్పువువ్లా, పలెల్లోల్ని ముదద్మందారం లా అబాబ్...నా 
పంట పండింది అనుకునాన్ను. పెళిళ్కి ముందు ఎంత జాలీగా వుండేవాణిణ్...నా రూములో నా ఇషట్ం వచిచ్నటుల్ వసుత్వులు 

పెటుట్కునే వానిన్, ఎపుప్డూ కావలిసి వసేత్ అపుప్డు నా మితర్బృందం వాలిపోయేవారు, అనిన్ కలరల్ ఫిలుమ్లు చూసేవాడిన్, ఎతిత్తే బీరుబుడీడ్లు 
లేచిపోయేవి...మరి ఇపుప్డో? ఆఫీసునుండి రాగానే షూల నుండి వాచీ వరకూ ఏవి ఎకక్డ పెటాట్లో అకక్డే పెటాట్లి. పొరపాటున ఇంకెకక్డైనా పెడితే 
సాన్నం చెయయ్కుండా పూజలో కూరుచ్నన్ వాడిలా, ననొన్కక్ చూపు చూసుత్ంది. ఈవిడ పరిమ్షన లేనిదే నా మితర్బృందం తాలూకు ఒకక్ కాకి కూడా 
వాలడానికి లేదు. సీరియలల్నీన్ ఐపోయాక ఒక పావుగంట ఇసుత్ంది నాకు నచిచ్నవి చూసుకోడానికి. సరేలెమమ్ని ఫేస బుక, యు టూయ్బ అలవాటు 
చేసుకుంటే పటిట్ంచుకోడం లేదని నస. 

బేసిగాగ్ వీళళ్కి ఏం కావాలో వీలల్కే తెలిసి చావదు. ఒకటి చెపేత్ తకుక్వా, రెండు చెపేత్ ఎకుక్వా. కోట గారు, ‘భదర్ం బీకేర ఫుల బర్దరూ’ అని, 
నాగారుజ్న గారు ‘వదుద్రా సోదరా’ అని ఎంత చెపిప్న కూడా విని చసేత్ కదా. సరేలే ఎకుక్వ ఆలోచిసేత్ ఫారమ్లుస్ వదిలేసి కాషాయం కటుట్కోవాలనిపిసుత్ంది. 
పడుకుందాం...అమోమ్ మంచం వదుద్ అకక్డ ఈ టైములో అతీత శకుత్లు ఉంటాయ...కౌచ లోనే ముడుచుకుని పడుకుంటాను. 

*********** 

మూడో రోజు: ఛా! ఏమి బాగోలేదు. ఇలా ఆంధర్, తెలంగాణాలాల్ వుండడం. కషట్మో నషట్మో ఎదో ఒకటి మాటాల్డుకుంటు ఉంటేనే 
బాగుంది. మాటల్డేదాద్మా? వదుద్లే. తను మాటాల్డొచుచ్ కదా? పాపం. బాగా కోపం వచిచ్నటుల్ ఉంది. నేనే అనవసరంగా నోరు 
పారేసుకునాన్ను. వెయియ్ మాటలోల్ చెపప్లేనిది ఒకక్ సప్రశ్ తో చెపప్గలడు. నా నడుము చుటూట్ చెయియ్ వేసి పడుకుంటే ఎంత ధీమాగా 
వుండేది. కోటిల్చిచ్నా కొనలేని ధైరయ్ం అది. ఇక తన పేర్మలో ననున్ ఉకిక్రి బికిక్రి చేసే క్షణాలు మరిచ్పోగలనా అసలు. నాకే 

బుదిధ్లేదు. పాపం ఆ ఆఫీసులో ఏమి తింటునాన్డో ఏమో. ఛా! ఎనిన్ మాటలు అనుకునాన్ను. 

కుదురు లేని నిలకడ లేని సెలయేరుకి ఒక కుదురు, ఒక సాథ్నం ఇచిచ్ంది తనే కదా. కృషణ్పక్షం అంటూ ఒకటి లేకపోతే వెనెన్లకి విలువ 
ఉంటుందా? చిగురుటాకులు ముదిరి రాలితేనే కదా కొతత్ అందాలకి అవకాశం వచేచ్ది. నా దగగ్ర నుండి ఆయన ఏమీ దోచుకుంది లేదు. ఇంకా తన 
సేన్హంతో ననున్ పరిపూరణ్ం చేసాడు. పిచిచ్ సీరియళుళ్, కథలు చదివి మనసు పాడు చేసుకుంటునాన్ను. ఇక నా వలల్ కాదు ఈ శపధాలు, ఛాలెంజులు. తను 
విసుకునాన్, కోపం తెచుచ్కునాన్ నేను మాటాడేసాత్ను...అంతే. 

************* 

ఛి! ఎదవ బతుకు. సరిగాగ్ తిని మూడు రోజులైంది. ఈ బెర్డుడ్ ముకక్లు తినీ తినీ నాలుక మందం అయిపోయింది. ఐనా 
నాకింత కోపం ఉండకుండా ఉండాలిస్ంది. పాపం నాకోసం అందరీన్, ఉదోయ్గానిన్ వదిలేసి ఇకక్డ ఖైదీ లా ఉంటోంది. ఎదో 
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విసుగులో ఒక మాట అంటే నేను పడోచుచ్కదా. కొవువ్. నాకీమాతర్ం జరగాలిస్ందే. ఎంత చకక్గా బాకుస్ కటేట్ది. తన పేర్మంతా తన బాకుస్ కటేట్ విధానం 
లోనే తెలిసిపోయేది. నేను కాసత్ అలసిపోయినా ఎంత కంగారు పడేది. నా దగగ్ర గువవ్లా ఒదిగిపోయేది, మైనం లా కరిగిపోయేది. 

ఇలుల్ ఎంత ఆరిట్సిట్క గా పెడుతుంది. ఒకక్ రోజైనా నా వసుత్వుల కోసం వెతుకునన్ది లేదు. ఎపుప్డూ వాటి సాథ్నాలోల్ అవి రెడీగా ఉండేవి. మా 
ఫెర్ండస్ వసేత్ ఏదైనా చేసి పెటాట్లని ముందుగానే చెపప్మనేది కానీ ఎపుప్డూ ఎవరినీ రావదద్ని చెపప్లేదే. అంత అందం ముందుంటే ఇంక కలర ఫిలుమ్ల 
అవసరం ఏంటి నాకూ. ఏమి చెపిప్నా నా ఆరోగయ్ం కోసమే కదా...నేనే ఫూల ని ఎనన్డూ తనని మెచుచ్కునన్ పాపాన పోలేదు. నా ఫీలింగస్ ని ఎపుప్డూ 
సరిగాగ్ తెలియజేసిందే లేదు. ఏమైనా సరే తనతో మాటాల్డాలిస్ందే...చివరికి కాళుళ్ పటుట్కోడానికైనా నేను రెడీ.....హా.! 

************  

  
నాలుగో రోజు: 

"ఆఫీస టైం అవుతోంది లేరా"... 

"ఒక 5మినిటస్ రా పీల్జ” ... 

"సరే బజోజ్లే, నేను లేపుతా కాసేపాగి." 

"ఇడిల్ సూపర ...పచచ్డి అదిరింది"... 

"అనిన్ బాకుస్లు తినెయాయ్లి, ఫూర్టస్ పెటిట్న బాకుస్ ఈవెనింగ 4 కలా తిను” ... 

"అలాగే. నీకు ఈరోజు డైరవింగ కాల్స అపాప్యింటెమ్ంట తీసుక్నాన్ను, తవ్రగా ఇంటి పని చూసుక్ని వెళుళ్. బి బేర్వ"... 

"ఓకే రా. వీకెండ జెమస్ షో కి వెళాద్మా, కొనిన్ చైనస్ కొనాలి",... 

"ఓకే డన...సాయంతర్ం మిరపకాయ బజీజ్లు చేసాత్వా తినాలని ఉంది".... 

"సరే, టేక కేర బాయ".... 

ఓకే మా. బాయ. ఉ.... మామ్...... 

మూడు రోజుల కిర్తం: 

"ఆఫీస కాల మాటాల్డేటపుప్డు టీవీ వోలుయ్ం తగిగ్ంచవచుచ్కదా". 

"నాకేం తెలుసు నువువ్ కాల లో వునాన్వని" 
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'నీకేం తెలుసు ఏమి తెలీదు, నా టెనష్నస్ నీకు అరధ్ం కావు. గంట సేపు వంటిటోల్ ఉండి రోజంతా టీవీ ముందు, కిటిట్ పారీట్లోల్ గడపడం మాతర్ం తెలుసు". 

“కోపంలో ఏది పడితే అది మాటాల్డొదుద్...నువెవ్లాగు నాతో మాటాల్డవు. నా పాటికి నేను టీవీ చూడడం కూడా తపేప్నా...నాకేమనాన్ సరదానా పారీట్లకు 
వెళళ్డానికి. మీ కొలీగ వాళళ్ మిసెస లు అని పరిచయం చేసి మీరు సోషల గా మూవ అవమంటేనే కదా నేను పారిట్లకి వెళేళ్ది." 

"అనిన్టికీ అనిన్ సమాధానాలు చెపాత్వ...నీతో మాటాల్డడం వేసట్..." 

"ఎవరిమీదో కోపం నాపై చూపిసాత్వ నీతో మాటాల్డడం కూడా వేసట్..." 

"పో"... 

"నువువ్ కూడా పో"... 

*******  

వాళళ్లో ఎవరు ముందు మాటాల్డారో వాళళ్కే తెలీదు. తెలుసుకోవాలని కూడా వాళళ్కి ఉనన్టుట్ లేదు. మూడు రోజులుగా మౌన 
మునులాల్గా మాటాల్డుకోవటేల్దనే విషయం గురించి అసలు గురేత్ లేదు. 

*** 
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