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ఎనాన్ళోళ్ చిన ఉదయం!
పాతికేళుళ్ ఒక కాలచకార్నికి అలవాటు పడిన ఘటానిన్ తీసుకుని వచిచ్ ఈ ఖండంలో పడేసాను. ధనురామ్సం మొదలయియ్ందనాన్రు.
ఇకక్డేమో ఒకటే వరాష్లు, ఈదురు గాలులు. ముసురేసుకునన్ ఆకాశం. ముఖం చాటేసిన సూరీడు. ఎంత మనసు కూడదీసుకునాన్, అంతలోనే
చిరుచలి వెనువెంటనే చిరువేడి దోబూచులాడే పండుగ నెల పటిట్ందని ఎటాల్ అనుకునేది? మొనన్ కాసుట్కోలో మామిడి కాయలు అముమ్తుంటే
ఉండబటట్లేక తెచుచ్కునాన్. చలికాలంలో మామిడి కాయ తింటూ బయట పడుతోనన్ వరాష్నిన్ చూసుత్ంటే గందరగోళంగా అనిపించింది.
పరిసరాలకి-అనుభూతులకీ-అభిరుచులకు మధయ్న సంబంధం తెగిపోయినటుల్.
ఊరోల్ దామూమామ కొడుకిక్ ఆసేట్ర్లియా వీసా వచిచ్ందిట. ఇంకో పకిష్ రెకక్లు రెపరెపలాడిసూత్ వలస పోవడానికి సిదద్పడిపోతోంది.
మా చినన్నాటి పిలల్ గాయ్ంగులోని ఆఖరి పిటట్. ఇక ఊరోల్ మిగిలినవారంతా పెదద్వాళుల్, పసివాళుల్, ఈ కాలానికి తగగ్టుట్ జీతాలు తెచిచ్పెటేట్
చదువులు రానివారు. మిగతావారంతా చదువనే ఆయుధం తీసుకుని జీవన వేటకి పర్పంచం మీదకి బయలేద్రారు మరి. తపప్దు.
ఈ మధయ్న ఒక వారత్ చదివా. అమెరికాలో పిలల్లు పుటిట్న తరావ్త ఆ పని, ఒతిత్డి తటుట్కోలేక ఉదోయ్గాలు మానేసే వాళుళ్ 43శాతం
అంట. ఈ బాధయ్తలు తీరి పిలల్లు కాసత్ పెదద్వారైయాయ్క తిరిగి పనులోల్కి చేరే సరికి సుమారుగా పది సంవతస్రాల "పనిచేసే" కాలం
కరిగిపోతోందిట ఇకక్డి ఆడవాళల్కు. పర్కృతి ఎందుకో మరి యవవ్నం, పరిగెతిత్ పరిగెతిత్ పనులు చేసే సామరధ్య్ం, పెళిల్, పిలల్లూ అనిన్టిని ఒకే
సారి ఇసుత్ంది! ఇందులో ఏ విషయానికి పార్ముఖయ్తనిసాత్ం అనేదానిన్ బటీట్ ఉంటుంది జీవితం ఇహ. ఏంటో అనుకుంటాం కానీ ఇకక్డ
ఆడవాళల్పై తెలియకుండా ముందరి కాళల్కు బంధాలు వేసే నియమాలు బోలెడు. మనకి చెపుప్కోడానికి పర్తిభా పాటిల గారైనా ఉనాన్రు. వీళళ్కి
అదీ లేదు. అనిన్ విషయాలోల్నూ కాసత్ తకుక్వ సమానమే మరి మగవారితో పోలిసేత్.
ఇక కటుట్కునన్ వారితో వలస వచిచ్నవారి సంగతి సరే సరి. ఏ పనీ చెయయ్డానికి వీలు లేని పరిసిథ్తి. ఇపప్టి వారైనా కాసత్ నయం.
ఒబామా పుణయ్మా అని వచిచ్న కొనాన్ళల్కి భాగసావ్ములకు కూడా పనిచేసే అవకాశం వచిచ్ంది. అదీ ఈ మధయ్న 2015లో. అంతకు ముందు
వచిచ్న వారు ఏమి చేసేవారో మరి. ఎనిన్ ఒంటరి నిముషాలు, గంటలు, పగళుల్? ఫోనుల్, ఇంటరెన్ట ఇంతలా రాకముందు, అలవాటైన
పర్పంచానికి దూరంగా ఎలా ఉండిపోయారో మరి. కాసత్ అభిమాన పడి పుసుకుక్న ఒక చినన్ బాయ్గు సరేద్సుకుని ఏ రైలో, బసోస్ ఎకిక్ పుటిట్ంటికి
పోడానికైనా వీళేళ్దే! ముసుగులో గుదుద్లాట లాగా ఇకక్డికక్డే, మాలో మేమె, మాతో మేమే పోరాడాలి. ఒంటరి ఏకాంత పోరాటాలు. ఆఁ
పిలల్లు! ఈ చీకటిలో చిరుదివెవ్లు. పిలల్లే లేకపోతే ఎంత మంది తలుల్లు దికుక్తోచని వారైపోయేవారో.
సరే కాసేపు తనివి తీరా ఈ చికాకుల గురించి మన వారితో చెపుప్కుని ఏడిచ్ ముకుక్చీదేసుకుని భారం దింపేసుకుందామంటే,
"ఎవరెళళ్మనాన్రమామ్ అంతలేసి దూరాలు? దేశభకిత్ ఎకక్డికి వెళిళ్పోయింది? ఊరు మీద పేర్మ ఎకక్డికి పోయింది? మీరు సావ్రధ్పరులు. ఏ
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ఎండకా గొడుగు పటేట్ రకాలు." అని ఎండగటేట్సాత్రు. సోషల మీడియాలో పోసుట్ల్ కటిట్ చాటింపేసాత్రు. పుటుట్కతో వచిచ్న కళలని, చేతిలో ఉనన్
విదయ్ని వదిలేసినపుప్డు ఉలకలేదు. మంచి కొలువులు అని చెపిప్ గార్మాలు దాటినపుప్డు ఏమీ అనలేదు, జిలాల్లు దాటినపుప్డూ చెపప్లేదు,
రాషాట్ర్లు దాటినపుప్డూ పలకలేదు. దేశం దాటేసరికి మీ వాళళ్ం కాకుండా పోయామా? కలిసి పంచుకుని పెరిగిన బాలయ్ం అందరికీ ఒకక్టి
కాదూ!
ఇకక్డ చూసేత్ జిగేల జిగేల మనేలా రెడీలయియ్ పౌట ఫేస తో సెలీఫ్లు దిగి ఆ పకక్ వారిని ఉడికిదాద్ం అంటే పరిగెతుత్కొచేచ్ సేన్హాలే
అనీన్. "పూవులేరి తేవే చెలి ఊసులాడుకుందాము, పునాన్గ పూలలా జాలువారే కబురల్తో మాలలలుల్దాము" అంటే, చినన్ గీత పకక్న పెదద్
గీతలు గియయ్కుండా, గిచిచ్ గిలిల్ ఏడిపించకుండా ఒక భుజం ఒక చెవి మనసూఫ్రిత్గా మనకిచేచ్ వారు ఏరీ? ఒకవేళ మీకలాంటి అపురూపమైన
నేసత్ం దొరికితే, పాత పుసత్కంలో దాచుకునన్ నెమలీక లాగా పదిలంగా చూసుకోండి, ఒక సారి తలచుకుని మీ అదృషాట్నికి మురిసిపోండి.
ఈ మధయ్ ఒక అనుమానం బయలుదేరింది. మరేమో మా అమమ్ పుటిట్నపుప్డు వాళళ్ అమమ్మమ్ ఊరు దాటి వచిచ్ంది తనని
చూడడానికి, నేను పుటిట్నపుప్డు మా అమమ్మమ్ జిలాల్లు దాటి వచిచ్ంది ననున్ చూడడానికి. మా దాకా వచేచ్టపప్టికి మనవళల్ని, మనవరాళల్ని
చూడడానికి అమమ్ అమెరికా వచిచ్ంది. మరి మన వంతు వచేచ్టపప్టికో? మనం కూడా రాబోయే నవతరానిన్ చూడడానికి ఏ బుధుడి మీదకో,
చందుర్డి మీదకో వెళాల్లిస్వసుత్ందేమో! ఎవడు చెపొచాచ్డు. జరిగినా జరగొచుచ్. కుదురుండదు కదా మనకి! చెపప్లేం! దూరం
ఆలోచించుకోవడం మంచిది ఎందుకైనా!
మొనన్ అకేవ్రియం వెళొళ్చాచ్ము. ఒకే లాంటి చేపల గుంపు, వెండి బొమమ్లాల్ ఉనాన్య, పోతూనే ఉనాన్య గుంపులు గుంపులుగా.
ఒకదాని వెనుక ఒకటి. నిమిషము ఆగకుండా. కాసంత సేపు నిలవకుండా. వాటికి మరి ఎందుకు, ఏమిటి అనే పర్శన్లు ఉండవేమో. ఒక
నియమం పర్కారం వెళూత్నే ఉనాన్య. ఆనందం, బాధ, సంతోషం, దుఃఖం, అనురాగం, దేవ్షం అనిన్టికీ అతీతంగా. నీటిలోని చేప!
******
"ఇదిగో అమామ్య! ఉనన్ఫళాన నువువ్ ఈ పర్వచనాలు ఆపలేదనుకో నేను ఇటు నుండి ఇటే నినొన్దిలి వెళిళ్పోతా! అపుప్డు నువువ్
కూడా ఆ నీటిలోని చేపలాగా అయిపోతావ ఎంచకాక్."
"ఎవరదీ"
"నేనే! నీలో ఇరుకునన్ నీ నేను. ఏంటి చెపుప్ నాకు ఈ టారచ్రు రోజూ? కలీత్ పతిత్ వితత్నాల కాడి నుంచీ కలుషితమైపోతునన్ ఓజోను
పొర వరకు తవువ్కుంటూ కూరుచ్ని, గోళుల్ వేళుళ్ కొరికేసుకుంటూ ఎనేన్ళుల్ అలా ఆలోచిసూత్ కూరుచ్ంటావు. విముకిత్ లేదా ఇక నాకు."
"ఓ నువేవ్నా! ననేన్ం చేయమంటావ చెపుప్. నా చేతులోల్ ఏమీ లేదు."
"ముందైతే ఆ సోఫా దిగు తలీల్! ఐదేళల్యింది ఆ కౌచ మీదకి ననున్ ఎకిక్ంచి. తినడానికి, కాసత్ వండిపడెయయ్డానికి తపిప్ంచి సరవ్కాల
సరావ్వసథ్లోనూ
ల్
అకక్డే ఉంటావు. 'అమెరికా అమామ్యి కేర ఆఫ వాళిళ్ంటి కౌచు' అని మారుచ్కో నీ అడెర్సుస్. వెనకటికి బొందితో సవ్రాగ్నికి
వెళాల్లనుకునాన్డుట ఎవడో. నువువ్ ఈ కౌచ ని కూడా తీసెక్ళేళ్టుట్ ఉనాన్వ!"
"ఎందుకలా కసురుకుంటావ. అకక్డికి షాపిప్ంగులకి, టిర్పస్ కి తీసుకెళుత్నాన్ కదా. సరుద్కోవాలి మరి. పరిమ్ట చేతికొచేచ్దాకా
తపప్దు."
"ఇంతేనా నీ తెలివి. నా ఏడుపంతా షాపిప్ంగులకు, టిర్పుప్లకి అని తేలేచ్సాత్వా! అంతకు మించి ఇంకేమి లేదా? అసలు ఎంత
చలాకీగా ఉండేవాళళ్ం. ఇంత సత్బద్త ఎపుప్డు తోసుకొచేచ్సిందమామ్ ఇదద్రి మధయ్. నీ ఆలోచనలే కానీ నా మాట వినటమే లేదు. నా గోడు
గోడల పాలై రాలిపోతోంది. ఎంత సేపూ శవాసనం వేసుకుని పర్పంచ శాంతి ఎటాల్ తుంగలో కలిసిపోతోందో అని ఓహ ఇదై పోతావు."
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"ఇపుప్డేమంటావ! సరే చెపుప్. ఈ రోజు తేలేచ్దాద్ం ఏ సంగతీ. నీకోసం ఎనిన్ చెయయ్లేదు. నీలో జీవం పోకూడదని ఎనిన్ పర్యతాన్లు
చేయలేదు చెపుప్. కొనిన్ రోజులు పెయింటింగ కాల్సులకెళాళ్ను. కొనిన్ రోజులు బాల్గు లిఖించా. ఈత నేరిప్ంచి సేద తీరాచ్. పేరుకి వెనుక ఇంకో
డిగీర్ అతికించా. అయినా తృపిత్ పడలేదు నువువ్. అదిగో అపుప్డు వచిచ్ంది బుజిజ్ తలిల్. శాంతించావు కాసత్. కొనేన్ళల్ వరకూ పర్పంచానిన్ మరచి
పోయావ మొతత్ంగా. ఇపుప్డది బుడి బుడి అడుగులేసుకుంటూ బడికి పోతోందా! ఇహ మళీళ్ మొదటికి వచాచ్వు. నా వలల్ కాదు ననొన్దిలెయ.
అటు అపారమైన తెలివితేటలా లేవు దూసుకుపోయి ఇంటా రచాచ్ గెలిచి విజయ బావుటా ఎగరేయను. పోనీ గూటోల్ గుండార్యిలాగా హాయిగా
పర్పంచం కనిపించకుండా గంతలు కటుట్కుని ఉండిపోదామా అంటే అదీ చేతకాదు. అటు ఇటు కాని తెలివితేటలతో ఎటు తూగాలో తేలిక
చసుత్ంటే మళీళ్ మొదటికి వచాచ్వు. "
"ఎంత లేసి మాటలంటునాన్వు. నే చెపేప్వనీన్ నీ కోసం కాదూ, మన కోసం కాదూ!"
"ఏమో నాకు తెలీదు. నువువ్ పెదద్ మాయల మరాఠీవి. మెతత్గా మెలల్గా పర్శన్లోల్కి దింపి గుండె పొరలోల్ ఎకక్డో కపెప్టేట్సిన
గుబులునంతా బయటికి లాగుతావు."
"మంచిదే కదా. భారం పెరిగిపోదూ లేకపోతే. పాప బడికెళోత్ందా? ఇక అటునుండి అటే పర్పంచంలోకి తన ఉనికిని వెతుకుక్ంటూ
వెళుత్ందా? మరి అపుప్డు నువువ్ మళీళ్ ఒంటరివైపోవూ. నీకోసం ఒక దారి ఏరప్రచుకోవూ? ఊరక కూరుచ్ని ఉంటే మనిషంత దురామ్రుగ్డు
ఇంకొకడు ఉండడు మరి. "
"ఏమీ కాదు. అమమ్మామ్ వాళల్ంతా లేరూ. అలాగే నేను."
"ఏడిచ్నటేట్ ఉంది. అమమ్మమ్ తరానితో పోలికా? తిరగలి లాగా తిరుగుతూనే ఉండేది కదా లేచిన దగగ్రినుండి. నీలాగా అరగంటలో
పని చుటేట్సి ‘చకాక్ల ముకాక్ళ’ మఠమేసుకుని కూరుచ్నేసేత్ జరిగేదనుకునాన్వా? ఒంటి చేతోత్ ఎంతటి సంసారానిన్ నెటుట్కొచేచ్ది! పాడి నుండి
పాలేరల్ దాకా ఎంత చకక్గా నడిపించేది. చాకలి నుండి మంగళి దాకా ఎనిన్ పదుద్లు చూసేదనీ. చుటూట్తా మనుషులతో గడిచింది కదూ ఆవిడ
జీవితం. డిగీర్లు లేని ‘హూయ్మన రిసోరస్ మానేజెమ్ంట ' ఆవిడది."
"ఇదే మరి చికుక్ నీతో. మరి మాటాల్డనీయకుండా చేసాత్వ.”
"సరే కానీ మంచికో చెడడ్కో నీ కళాపోషణంతా ఆనైల్న లో పెటాట్వ. అది చూసి బుడిడ్ వాళళ్ పేల్ సూక్ల టీచర నినున్ ఆరట్స్ టీచర గా
వాలంటీరింగ కి రమమ్ంది. కనీసం కూడా దాని గురించి ఆలోచించలేదు. ఎందుకు? సంగీతం నేరేప్వాళళ్ని, ఇంటోల్నే చపాతీ/కరీర్ సరీవ్సెస
మొదలెటిట్ ఇపుప్డు సాట్రత్ప సాథ్యి వరకూ ఎదిగినవాళళ్ని, గోర్సరీ సోట్రస్ లో పారట్ టైం చేసే వాళళ్ని చూసి ఎనిన్ సారుల్ ఆశచ్రయ్పడి, వాళళ్
ధైరాయ్నికి మురిసిపోలేదూ నువువ్?"
"అవును. వాళళ్ ధైరాయ్నికి ముచచ్టపడాడ్ను కానీ! నేను అవనీన్ చెయయ్లేను కదా."
"నీ మొహం. బజిజ్లేసే వాడు బిజినెస మాన అయాయ్డనీ, టీ పెటేట్ వాడు పైరమ మినిసట్ర అయాయ్డని అంటే నినున్ కూడా బజిజ్లు వేసి టీ
కాచమనాన్రని కాదు. వాళుళ్ వెళిల్న దారిలో సవాళళ్ను ఎలా ఎదురొక్నాన్రు, వారి ఆతమ్విశావ్సానికి కారణం ఏంటి, ఏవిధంగా
రాణించగలిగారో తెలుసుకోమని. సూఫ్రిత్ పొందమని. అంతే కానీ నినున్ ఇపుప్డు ఉనన్పళంగా మిషను కుటిట్ మేడలు కటట్మని కాదు.
ఒక విషయం చెపుప్ అసలెందుకు చేరటం లేదు సూక్ల లో? చినన్పుప్డు సూక్ల లో టీచర చీర కొంగు తాకితే చాలు పరవశించి
పోయే దానివి కదా. వేప బెతత్ం తీసుకుని బొమమ్లకి ఎనేన్సి ఉతుత్తిత్ పాఠాలు చెపప్లేదు? ఎందుకు ఆలోచించడం లేదు ఆ సంగతి."
"ఇంటరెసట్ లేక!"
"నేను నమమ్ను."
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"నేను చదువుకునన్ దానికి ఈ పనికి సంబంధం లేక! సరేనా?"

“సంబంధం ఏ విధంగా? డబుబ్ల విషయంలోనే కదా. చదువులకి జాఞ్నంతో సంబంధం పోయిందని ఒపుప్కో ఇక. అది తెచేచ్
డబుబ్లతోనే కదా ఏ చదువుకైనా విలువా?"
"ఇదుగో ఇందుకే నీ పీక నొకేక్సేది. కాసింత చనువిసేత్ చాలు ఓ నెతిత్కెకిక్ కాళీయ మరద్నం చేసేసాత్వ."
"మరి ఇనేన్సి చదువులు చదివిన తెలివి, తెలాల్రిపోతుంటే చూసూత్ ఉరుకోమంటావా? నా వంతు ఎపుప్డొసుత్ందా నేనెపుప్డు ఓ గెంతు
గెంతి మిగతా మందలో చేరిపోదామనే ధాయ్సే మనకి ఎపుప్డూ.
ఆ సమయం వచిచ్నపుప్డు చేరిపోదువులే. ముందైతే లేని పోనీ అనుమానాలు పకక్న పెటిట్ వచిచ్న అవకాశానిన్ ఉపయోగించుకో
అమమ్లూ. నీ అవసరం విలువ పెంచుకో. ఏ పుటట్లో ఏ పాముందో ఎవరికి తెలుసు. రాబోయే కాలం మనకి ఏమి తీసుకొసుత్ందో ఎవరు
చెపప్గలరు. ముందడుగు వేసుకుంటూ పోవడమే. మనుషులోల్ పడు. పరిచయాలు పెంచుకో. డబుబ్తో పర్తీది ముడేసుకోకు. ఇలుల్ దాటు
ముందు. చేప అనాన్క ఈదాలి, మనిషనాన్కా పని చెయాయ్లి. "ఇకిగాయ" పుసత్కం పోసుట్ల మీద లైకులు కొటట్డం కాదు కొతత్ సంవతస్రం ‘లైఫ
సైట్ల' గోలస్ అంటే. ఆచరించి చూపించు. ముందైతే నాకు ఈ సోఫా నుండి విడుదల పర్సాదించు కాసేపైనా! నీకు పుణయ్ం ఉంటుంది."
"పర్తీ సారీ ఇటాల్గే ఒపిప్సాత్వ. ఊరకనే ఉండనీయవు కదా. ఏదో ఒకటి చేసి మాయ చేసాత్వు," అనుకుంటూ వాలంటిరింగ పేపరల్
మీద సంతకం పెటిట్ చుటూట్ చూదుద్ను కదా ఏదీ ఎకక్డా కనిపించదేం? మనసెందుకు ఇంత తేలికగా ఉందీ?
(వచేచ్నెలలో అమెరికా అమామ్యి ఏం చెబుతుందో.. ఎదురుచూదా
ద్ ం..!!)
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