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కారు దిది
ద్ న కాపురం

ఇదేంటీ ఇలా జరిగింది. పర్కృతి నా పై పగపటట్లేదు కదా! చాలా జాగర్తత్గా ఒళుళ్ దగగ్రపెటుట్కునే ఉనాన్నే! ఇపుప్డెలా? ఏమిటి
చెయయ్డం? తృటిలో జరిగిపోయింది కదూ. కనున్ మూసి తెరిచేంతలో ! జీవితంలో ఘోరాలనీన్ ఇలానే ఏం జరుగుతోందో తెలిసేలోపు
జరిగిపోతుంటాయి. ఎంత సేపూ ఏదో ఒకటి ఆలోచిసూత్ ఉంటుంది వెధవ బురర్. కాసత్ పరధాయ్నంగా ఉనన్ందుకు ఇపుప్డు చూడు.
ఒకసారి లేచిన దగగ్రినుండి ఈ క్షణం వరకు రివైండ చేసి చూదాద్ం…
పూరిత్గా తెలాల్రక ముందే ఈయన ఆఫీసుకు వెళిల్పోయాడా! గడియారంలో పెదద ములుల్లా నేను కంగారు పడుతూ బుడిడ్దానిన్
అరుసూత్ రెడీ చేసుత్నాన్నా! బుడిడ్ కూడా చినన్ ములుల్లాగా నిదానంగా నిమమ్ళంగా పర్పంచ దేశాల శాంతి దూతలా తన లోకాలలో విహరిసూత్
ఏవేవో ఊహిసూత్ ఏదో నాకోసం రెడీ అవుతోందా! అపుప్డు కూడా నాకు ఈ రోజు ఇంత ఘోరం జరుగుతుందని ఏ సూచనా అందలేదు.
అలాగే ఎలాగో లాకెక్ళిల్, బేబీ సీటులో పిలల్ని కూలేసి పీక అవరస్ లో 40మైళళ్ కనీస సీప్డ ఉండే రోడుడ్లో 20మైళళ్ సీప్డ లో వెళేల్ జాతి
ముతాయ్లకు అషోట్తత్రం చదువుతూ, పిలల్ని కరెకుట్ టైంకి టీచర గారి చేతిలో పెటిట్ అపప్గింతలు చెపిప్నపుప్డు కూడా అంతా బాగానే ఉంది.
ఇంకో ఇరవై నిముషాలోల్ ఇలాగవుతుందని తెలిసుంటే వెనకెక్ళిళ్ అంతా మారేచ్దుద్ను. ఎంసెట లో తెలిసి కూడా తపుప్ పెటిట్నపుప్డు ఆ ఒకక్
తపుప్కి వందలోల్ రాయ్ంకు వెనకెక్ళిళ్పోయినపుప్డు అచచ్ం ఇదే ఫీలింగు.
సోమవారం పిలల్లని సూక్ల లో దింపడం కనాన్ భారమైన, బరువైన పని ఇంకోటి ఉండదు. ముకుక్ మూతీ బిగించి దుఃఖానిన్ అడేడ్సి
“ఈ బాధ నీకు తెలీదూ? అమమ్ని వదిలి అకక్ చెయియ్ పటుట్కుని తిరిగి తిరిగి చూసూత్ వెకుక్తూ వెళిల్న ఎల.కే.జీ లు గురుత్లేవూ?" అనే చూపులు
గుండెలిన్ కోసేసాత్యి. అమోమ్! గటిట్గా లేకపోతే ఎలా? మరి కర్మశిక్షణో! నేరుచ్కోవలసిందే. రేపటికి సిదధ్ం చేయవలసిందే. ఎందుకో అమమ్కి
ఫోన చేసి 'సారీ' చెపాప్లి అనిపించింది.
తరువాత ఏం చేశాను ... ఎఫ.ఎమ వింటూ తిరిగి వసూత్నాన్నా? కరోనా వైరస గురించి చెపుత్నాన్రు. పెర్సిడెంట గారు చైనా మీదుగా
వచేచ్ వారిని, వెళాల్లనుకునే వారిని ఇంకోసారి ఆలోచించుకోమని చెపుత్నాన్రుట. వెంటనే పొదుద్న వచిచ్న వాటాస్ప మెసేజ గురొత్చిచ్ంది
"ఈశానయ్ దికుక్న విషగాలి పుటేట్నూ...కోరంకి అను జబుబ్పుటుట్ను అని బర్హమ్ం గారు ఎపుప్డో చెపాప్రూ” అని.
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భలే పటేట్సాత్రే మన వాళళ్సలూ! విమానాలు, సైక్ప కాలస్, అండర వాటర బిర్డిజ్లు అసలు మన పురాణాలోల్, శతకాలోల్ లేని వింతలు
ఏవీ? ఊహలనీన్ వాసత్వాలైపోతునాన్యా? ఇటాల్ సంబంధం లేని విధంగా ఎకక్డెకక్డో లింకులు కలుపుకుంటూ ఇంటికి చేరిపోయానా!
పారిక్ంగ లాట కొచేచ్సరికి ‘హమమ్యయ్’ అని కాసత్ రిలాకస్ అయిపోయా. అదే నే చేసిన తపుప్.
మా ఏరియా కాసుట్కో వాడు ‘మసాలా మాయ్గీ’ కూడా అమమ్డం మొదలెటాట్డు. మన వాళళ్ తాకిడి ఇలానే ఉంటే 'డిమాండ అండ సపై'ల్
పర్కారం ఇండియన సోట్రల్కి గటిట్ పోటీ ఇచేచ్టుట్నాన్డు కాసుట్కో వాడు. ఈ విషయం అరెజ్ంటుగా ఫోల్రిడాలో ఉనన నేసాత్నికి చెపెప్యాయ్లి
అనుకుంటూ సరుర్న పారిక్ంగ సాప్ట లోకి తిపాప్. కాసుట్కో వాడు మాయ్గీ అమిమ్తే నాకేంటీ? మామిడి తాండర్ అమిమ్తే నాకేంటీ? అవసరమా
నాకు! సపత్ సముదార్లూ ఈదిన వీరుడు పిలల్ కాలువలో పడాడ్డనీ! పారిక్ంగ లాట లో పిలల్ర ని ఒకవైపు రాచుకుంటూ వెళిళ్పోయింది కారు.
అయోయ్ అయోయ్ అనుకుంటూ వెనకిక్ తెచేచ్లోపు మళీల్ ఇంకోసారి నొకుక్కుపోయింది. నా గుండెకాయ చకార్ల కింద నిమమ్కాయలా
నలిగిపోయినటుట్ అనిపించిందనుకో. అపుప్డు ఆగిన కాలానిన్ ముందుకు వెళల్నీయకుండా వెనకిక్ తిపుప్దామని ఎంత పర్యతిన్ంచినా
కదలదేం? కుడి వైపు బంపర నుండి వెనుక వరకూ రేకుచేటతో రాచినటుట్ డోకుక్పోయింది.
అసలు అమామ్యిలని ముటుట్కుంటే కందిపోతారనీ అదని ఇదనీ వరిణ్సాత్రా! ననన్డిగితే ఈ కారల్ంత సుకుమారులు వేరెవవ్రు ఉండరు
గాక ఉండరు . ఉతిత్నే డోర తెరిచేపుప్డు పకక్ వాటికి తాకాయా, గీతలు పడిపోతాయ. పారిక్ంగ చేసేటపుప్డు తీసేటపుప్డు గుండెలు అరచితేలో
పెటుట్కుని ఊపిరి బిగపటిట్ చెయాయ్లి. కొంచం అటు ఇటు అయినా అంతే సంగతులు. ఏడు మలెల్ల ఎతుత్ రాకుమారి కూడా వీటి ముందు
దిగదుడుపే. చాలా పెదద్ డామేజీ. ఇనూస్రెనుస్ పోనూ మనమీద పడే భారం తలచుకోగానే 'గుండె కలుకుక్మంది.' ఇదంతా ఒక ఎతత్యితే
కారు ఇతగాడికి ఆరోపార్ణం కదా ! పెళైల్యాయ్క మొదటి సారి తిరుపతి కొండ ఎకుక్తునన్పుడు నాకు చెయియ్ అందించి ఎంత అపురూపంగా
కొండ ఎకిక్ంచాడో అంతకుమించిన అనురాగంతో చూసుకుంటాడు కదూ దీనిన్. వారానికో సారి వాకూయ్మ చేసుకుని, నెలకోసారి తలంటీ!
వామోమ్ ! రాజు గారికిషట్మైన గురార్నికి దెబబ్ తగిలిందని ఎవరయాయ్ చెపప్గలిగేది ?
ఊరికే ఉండక ఎంత పని చేసా ? ఇకక్డ ఎగిరి అకక్డ దూకుతాడు కాబోలు. మాటాల్డడం మానేసాత్డేమో ? అమమ్కి ఇంతకు ముందు
చూసీ చూడనటుట్ వదిలేసిన వాటితో కలిపి ఫిరాయ్దులు వెళాత్యా? ఇదియే నా నూరవ తపాప్ ? ఈ పారిక్ంగ లాట చీలిపోయి అందుటోల్ నుండి
మందార పువువ్లో కూరుచ్నన్ అమమ్మమ్ వసేత్ బాగుండు. సీతాదేవిలా నేను ఆవిడ నూలు చీరలో దాకుక్ంటే మళీళ్ భూమిలోకెళిళ్పోయి అమమ్మమ్
ఊరులో తేలిపోతే బాగుండు. భోరున ఏడవాలనిపించింది. చందమామ కథలనీన్ నిజమయియ్ నే చేసిన మంచి పనులకి మెచిచ్ యకిష్ణి గారొచిచ్
'గులేబకావళి పుషప్ం' ఇసేత్ ఒకక్సారి ఒకే ఒకక్సారి అలా కారుకి తాకించి ఇలా ఇచేచ్సాత్ను. ఎనిన్ సాధించినా 'ఒటిట్ మానవ మాతుర్లం' అని
నేలమీదికి లాగేసుత్ంది కదూ జీవితం. యకిష్ణి సంగతి దేవుడెరుగు, ముందు తేరుకుని గూగుల ని అడిగి పర్థమ చికితస్లూ , ఫసట్ ఎయిడ లు
అనీన్ చేశా. జబబ్లు పటేట్సాయి కానీ ఏమీ గుణం కనిపించలేదు. చేసేదేమీ లేదు ఇక. నాలుగు గారేజ ల చుటూట్ తిరిగి "ఖోవ్టస్"
రాయించుకుని ఇనూస్రెనుస్ వాడిచేత పైరవేట చెపిప్ంచుకుని ... ఆహా! రాబోవు కాలాన నా వైభోగం కళళ్కి కటిట్నటుట్గా ఉంది.
ఈ గండం గడిచే విధానం ఎలాగో తెలీటం లేదు. చినన్పప్టిలాగ అకక్ మీదకి తోసేదాద్ం అంటే అకక్ లేదు. ఇపప్టిలా పిలల్ మీద
వేసేదాద్ం అంటే బుడడ్దానికి మాటలు వచేచ్సాయి. కళుళ్ మూసుకుని కాసినిన్ తిటుల్ పడదాం అంటే 'సాధికారహంకారం' అడొడ్సోత్ంది. తపుప్
తపేప్గా. ఏ కారుడ్ ననున్ రకిష్ంచలేదు ఈ రోజు. మొనన్నే ‘ఇయర పోడస్’ పోగొటేట్సాడు అని చెపిప్ 'విధులు - బాధయ్తలు' మీద మూడు గంటలు
కాల్స పీకాను. అది ఇంకా మరిచ్పోయి ఉండడు. అది గురుత్పెటుట్కుని 'సమాన హకుక్లు' కింద ఇపుప్డు నాకు సెప్షల కాల్స తీసుకోడు కదా!
ఇహ ఇంటికెళిల్ తీవర్ంగా ఆలోచించాలి. ఎందుకైనా మంచిది దొండకాయలు కోసూత్ ఆలోచిదాద్ం అని మొదలుపెటాట్.
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ఏముందీ రాగానే చెపేప్దాద్ం. ఇలా ఇలాగ అయియ్ంది అని. ఏమనాన్ అంటే ‘అఫెండ’ అవవ్కుండా ననున్ నేను ‘డిఫెండ’ చేసుకోడానికి
కొనిన్ అసాత్ర్లు పోగెయాయ్లి.
1. "ననున్ ఇంత దూరం లాకొక్చిచ్ పడేసావ. నా కెరీర అంతా నాశనం చేసేసావ" అని ఎపప్టిలాగే మొదలెటట్నా?
ఊహు ...లాభం లేదు. చీటికీ మాటికీ ఇదే వాడుతునాన్నని చెపేప్సి ఒక రోజు ఇదద్రి మధయ్న పంచాయతీ పెటిట్ంచి ఆఖరికి "అమెరికా
జీవితం నాకు చాలా ఇషట్ం. ఇకక్డి వయ్కిత్ సేవ్చఛ్, భావ సేవ్చఛ్, ఆరిధ్క సేవ్చఛ్, జీవిత సేవ్చఛ్ కి నేను కటుట్ బానిసని." అని నా చేతే ఒపిప్ంచాడు.
అలా ననున్ ఎనోన్ సారుల్ కాపాడిన బర్హామ్సాత్ర్నిన్ విడిచిపెటేట్సా.
2. పోనీ "అనకూడని మాటలు అని మనసుని బాధపెటిట్నా సహిసుత్నాన్ను కదా?" ఈ కోణం నుండి పర్యతిన్ంచినా ?
ఉహూ ... బురర్ని ఎంత విదిలిచ్నా మా ఇదద్రి మధయ్న జరిగే వాద పర్తి వాదాలలో చివరగా నా గొంతే వినిపిసోత్ంది కానీ ఈయన
గొంతు ఏదీ! ఇది నా విజయమా? లేక 'ఎందుకొచిచ్న గోల' అని అతను చూపే నిరాసకాత్? ఛ ఛ ...ఇకపై నేను మెలిల్గా మాటాల్డాలి. పాపం!
ఇంకా ఇపప్టోల్ "యాంగీర్ యంగ మానుల్" ఎకక్డ ఉనాన్రు? జీవితం తోనూ, జీతం తోనూ కుసీత్ పడి పడీ ఎపప్టికో పెళిల్ అవుతుందా…ఇంక
పెళాళ్ం అపురూపం కాక ఏమవుతుంది. ఆ సంగతి కనిపెటిట్ "ఎకస్పాల్యిట " చేసుత్నాన్మా మేము? కాబటిట్ ఈ అవకాశం కూడా పోయింది.
ఇటస్ గాన.
3."తరతరాలుగా యుగ యుగాలుగా మమమ్లిన్ తొకేక్శారు...!" పోనీ ఇది.
ఆబేబ్ ! అసస్లు లాభం లేదు. అతత్ మీద కోపం దుతత్ చూపించినటుల్, తాతలు మామయయ్లు చేసిన వాటికి వీళళ్ని ఏమని సాధిసాత్ము?
గటిట్గా "నాకు ఇది కావాలి." "ఇదేంటి ఇలా ఉంది?" అని కూడా అనలేరు ఈ కాలం వారు. కూరలో ఉపుప్ తకుక్వయిందని పళెల్ం విసిరికొటేట్
కాలానికి ఎపుప్డో చెలుల్ చీటి ఇచేచ్శాం కదా. కావాలంటే ఆ వంటకానిన్తమ తెలివితేటలతో 'ఇంపొర్వైజ' చేసి 'సరైప్జ' డిష గా మారేచ్సాత్రు
వీళుళ్.
4."ఇంటి పని, వంట పని అంతా నేనే చేసుత్నాన్నా...అయినా కూడా !" ఇదో...
ఊహు ...ఇది మరీ చీపు. తూకం వేసి చేసే పనులోల్ తన వైపు తార్సు ఎపుప్డూ భూమిలోకి కుర్ంగి ఉంటుంది. తేలిక పనులనీన్ నా
తార్సులోకి, ముఠా మేసతరీ పనులనీన్ తన తార్సులోకీ వేసేసి ఏమాతర్ం మొహమాటం లేకుండా లేడీస కారుడ్ని నా ఇషాట్నికి వాడుకుంటాను కదూ.
అసస్లు వదుద్ . తలీల్ బిడాడ్ నాయ్యం పాటించాలి కాసైత్నా.
ఎలాగబాబ్ ? ఎకక్డా అందకుండా పొందకుండా ఉనాన్డే! ఒకవేలుతో తనని చూపిసేత్ మూడు నావైపుకే చూపిసుత్నాన్యే…
5. పోనీ "మీ మగవారే ఇంత! దయ లేదు, నీతి లేదు, నాయ్యం లేదు ! యూ డోంట డిసరవ్ అవర లవ " అని నాటకీయంగా
మగవారినందరినీ ఒకేతాటికింద కటేట్సి అడడ్దిడడ్ంగా వాదించేసి కనూఫ్య్స చేసేదాద్మా ?
నిజం అంతలా కళళ్ముందు సెప్షల డానస్ చేసుత్ంటే ఎటాల్ ఇనిన్ అభాండాలు వేసేది? అబాబ్యిలు మారిపోయారు చాలా. ఇదద్రూ పని
చేసేవారు అయితే ఎంత చకక్గా పనులు పంచుకుంటునాన్రు. ‘ఒకసారి నువైవ్తే ఒకసారి నేను’ అని అనీన్ చెరి సమానం పనులు. ఇంకా
అబాబ్యిలకు కాసత్ ఎకుక్వ సమానతవ్మే పనులలో. మొనన్ గెట టుగెథెర లో నిషా వాళాళ్యన , చకక్గా నాకు లాగానే ఇండియాలో ఉదోయ్గం
వదిలి నిషా వీసాపైన ఇకక్డికి వచెచ్యయ్లేదూ. మిషట్ర పెళాళ్ం అవావ్లిస్వచిచ్నా నిమిషం ఆలోచించడం లేదు. డెలివరీల తరావ్త పిలల్ల
విషయంలో కూడా అనీన్ తెలుసుకుంటునాన్రు, అనిన్టోల్ తాము కూడా ఉండితీరాలిస్ందే అంటునాన్రు. 202 లో వుండే అనూష తముమ్డి
పెళిళ్కని పిలల్ని విడిచి ఇండియా వెళితే పూటకో రకంగా వండి బాకుస్లు కటిట్, జడలు వేసి పిలల్ని చూసుకుంటునాన్డు కదా వాళళ్ నానన్. ఇలాగ
ఎటువైపు చూసినా ఆదరశ్ పుణయ్ పురుషులే కనపడుతునాన్రే! ఏమని సాధించాలి వీళళ్నీ. అయినా అసలు ఎందుకు సాధించాలి?
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ఎంతో మంది ఒకపప్టి అమామ్యిలు, అమమ్లు కలలు కనన్ మారుప్ కదూ ఇది. సమానంగా కాడెని పంచుకుని చేసే జోడెడల్ సవారీ.
జాం జాం గా లాగించెయాయ్లి. అంతే కానీ "నువావ్ నేనా? అటు పకక్ ఎకుక్వ బరువా? ఇటు పకక్ తకుక్వ విసుగా ?" అని లెకక్లు వేసుకుని
చేతికి వచిచ్న సమానతావ్నిన్ పాడుచేసేసుత్నాన్మా ? అమమ్ కషట్ం చూసి, అమమ్ చెపిప్న విలువలు విని పెరిగిన "బంగారు తండుర్లు". మా
ముందు తరం అమమ్లు మాకు ఇచిచ్న వరాలు కదూ వీళుళ్ . మారుప్ ఇంటినుండి, అమమ్ల నుండి మొదలయియ్ ఇంతింతై వటుడింతై అనన్టుల్
వాటి ఫలాలను మా చేతిలో ఉంచింది . జాగర్తత్గా చూసుకోవాలి. వచిచ్నంత సేపు పటట్దు వెనకిక్ వెళిల్పోటానికి. 'పేర్మ, గౌరవం' తో ఆనకటట్
కటెట్యాయ్లి. ఈ రెండిటి కోసమే కదూ వెనకటి పోరాటాలు అనీన్. ఇచిచ్పుచుచ్కుంటేనే కదా నిలిచేది? ఒకక్రే అటిట్పెటేట్సుకుని అవతలి వారిని
అణచివేసేత్ ఎలా? ఒకపుప్డు వాళుళ్ చేసిన తపుప్. ఆ బాధ తెలిసీ మనం మళీళ్ అదే తపుప్ చేయొచాచ్?
తీగ లాగితే డొంకంతా కదిలినటుట్గా ఉంది. దొండకాయలు కోసే లోపు మోక్షం సిదిద్ంచింది. సూక్షమ్ం బోధపడింది. ఎవరి కోసం ఈ
మూరఖ్పు పటుట్దలలు. నా అహం కోసం ఈ చిటికెడు జీవితంలో పర్శాంతతని వదులుకుంటానేంటి! ఆశ దోశ. ఇవనీన్ కాదు. ఉనన్దునన్టుట్
చెపేప్దాద్ం అంతే. ఆ పైన చూసుకుందాం . అంతదాకా వసేత్ దొండకాయ కూర ముందర పెటేట్సి అపుప్డు మొదలుపెడదాం. రెండో ముదద్కే వేరే
లోకాలలో నెలవంక సెటిట్ంగులో ఉయాయ్లలు ఊగుతూ ఉంటాడు కదా! అపుప్డు చెపుదాం మెలిల్గా అని కదిలాను వరత్మానానిన్
ఎదురోక్డానికి.
(వచేచ్నెలలో అమెరికా అమామ్యి ఏం చెబుతుందో.. ఎదురుచూదా
ద్ ం..!!)

Post your comments

øöeTT~

www.koumudi.net

|òæãÁe] 2020

