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ఆదివారం ఉదయం 7 గం. ల కలాల్ లేచి, పెరటోల్ కురీచ్లేసుకూక్రుచ్ని, పూల మొకక్లను చూసూత్, వేసవి
కాలం సూరుయ్డు చెటల్ చాటునుంచి తొంగి చూసే వాతావరణం లో కాఫీ నెమమ్దిగా తాగుతూ ఆనందించటమంటే నాకు
చాల ఇషట్ం. మా వారు కూడా నాతో పాటే పకక్న కూరుచ్ని ఆ రోజు వారత్లు చదువుకుంటూ, అపుప్డపుప్డు కొనిన్ వారత్ల
మీద వాయ్ఖాయ్నం చేయటం, నేను “ఊ” అంటూ వినటం మాకు అలవాటు.
ఈ రోజు కూడా అలాగే నడుసోత్ంది ఇపప్టివరకు. ఇంతలో ఆయన ఉనన్టుట్ండి లేచి పకక్నునన్ పూల
కుండి వైపు నడిచి వెళాళ్రు. ఆ పకక్న ఓ చినన్ పులల్ ముకక్ ఉంటే, దాంతో కుండిలో మటిట్ని కెలకడం మొదలెటాట్రు.
“ ఏమిటండి, ఏమయింది? ” అని అడిగాను కానీ, సమాధానం చెపప్కుండా వచిచ్ పకక్న కురీచ్లో
కూరుచ్నాన్రు.
కాసేపయిన తరువాత, “ఏమిలేదు, ఆ తులసి కుండి లోంచి ఎదో చినన్ జంతువు, పకక్న పూల కుండీ
లోకి దూకి నటట్నిపించింది. నేను నూయ్స పేపర లోంచి కొదిద్గా తలెతేత్ సమయానికి అదలా దూకటం చూసాను” అనాన్రు.
“ఆ అంతా మీ భర్మ. ఏదో చినన్ ఫైల్ అయి ఉంటుంది లెండి” అని సరిద్ చెపాప్ను.
“కాదోయ! నా అనుమానం నిజం అయితే, అది ఒక ఎలుక పిలల్ అయిఉండాలి” అనాన్రు.
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“అయయ్ బాబోయ ఎలుకా? నాకు ఒళుళ్ జుగులుప్ పుడుతోంది, ఎంత పెదద్దండి?” అంటూ గబాగబా
ఇంటోల్కి వెళళ్టం మొదలెటాట్.
నాకు ఎలుకలంటే అసహయ్ం. నేను ఎం.సీస్ చదివేరోజులోల్, బయాలజీ లేబ లో ఎలుకలిన్ హేండిల
చేసాంగాని, అపుప్డవి బోనులోల్ ఉండేవి. దాని తిండిలో ఏదో మందుపెటిట్ ఇచేచ్వాళళ్ం. అది తినాన్క, దాని రియాక్షన
రికారడ్ చేయటం, అంతవరకే. ఇలా ఇంటోల్, అదే పెరటోల్, విచచ్ల విడిగా తిరుగుతూ ఉంటే భయమేసుత్ంది.
ఆయన మౌనంగా ఇంటరెన్టోల్, ఎలుకల బోనుల కోసం వెతకటం మొదలెటాట్రు.
“ఈ బోనుల్ ఎలాటివో తెలుసా! ఒకసారి బోనులోకి ఎలుక వెళిల్ందంటే, ఓ రంపం దాని మెడ మీదో,
పొటట్మీదో గటిట్గ దిగపడిపోతుంది. దాంతో అది కదలలేక, ఒకక్ సారి చచిచ్ వూరుకుంటుంది. పాపం తిండి కోసం అది
వెతుకుక్ంటుంటే, దానిన్మోసం చేసి, అలా హింసపెడుతూ చంపడం బాధగా ఉంటుంది. బోను వదద్ండి ” అని ఆయనకు
నచచ్చెపప్టానికి పర్యతిన్ంచాను.
“అదికాదోయ. పాల్సిట్కివ్ టార్నస్ప్రెంటాగ్ ఉండి, ఎలిక పడాడ్క అది ఎలా ఉందొ చూడొచుచ్. ఇవి చూడు.
కాయ్చ అండ రిలీజ అంటారు” అని, “ ఇదేదో వరుడ్ ఇలీల్గల ఇమిమ్గెర్ంటస్ గురించో, కిర్మినలస్ గురించో టీవీలో వినన్టుట్
అనిపిసోత్ంది.” వాయ్ఖాయ్నించారు .
“తరువాత చూదాద్ం లెండి” అనిమాట దాటేసాను.
“సరే ఉనన్రకాలు చూపించాను, ఆ తరువాత నీ ఇషట్ం. ఏది కావాలో నువేవ్ ఆనైల్నోల్ ఆరడ్రేచ్సుకో” అంటూ
ఆయన తన పని మీద వెళిల్ పోయారు.
ఇంతలో వినాయక చవితి వచిచ్ంది. అందరి లాగా నేను కూడా బంక మనున్ కొనుకుక్తెచుచ్కుని, ఆనైల్నోల్
వినాయకుడి విగర్హం చేయడం ఎలా, పోర్గార్ం చూసూత్ విగర్హం చేయడం మొదలు పెటాట్ను. వినాయకుడి విగర్హం
అయిన తరువాత, చినన్ఎలుక బొమమ్ చేయడం చూపిసుత్నాన్డు. అది చేసూత్ ఉండగా అనిపించింది, “మూషిక వాహనం”
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అంటూ వినాయకుడితో పాటు ఎలుకని కూడా పూజిసాత్ము. మరి అది ఇంటోల్ గాని ఇంటి చుటుట్పటల్ గాని
కనిపించిందంటే భరించలేము. ఏమిటో మన నమమ్కాలు అనుకుంటూ ఉండగా ఆయన వచాచ్రు.
“బాగుందోయి నీ వినాయకుడి విగర్హం. ఆహా, మూషిక వాహనంకూడా చాలా బాగా చేసావే. మన
పూజలకు మెచిచ్ పోయి ఇంటోల్ తిషట్ వేసుకు కూరుచ్ంటుందేమో చూసుకో” అంటూ వేళాకోళం పటిట్ంచారు.
“ఏమో, నేనయితే దానిన్ంతవరకు చూడలేదు. నిజంగా ఎలుక కాదేమోననిపిసోత్ంది” అనాన్ను.
“ఖచిచ్తంగా ఎలుకే! నేను దానిన్ తరవాత మరోసారి ఆ గోడ కంత లోకి వెళల్డం చూసాను. దానిన్
పటుట్కోడానికి మన కుకక్నైనా వదలాలి, లేకపోతే పిలిల్నైనా పెంచాలి” అనాన్రు.
“చాలెల్ండి, దానికోసం ఇపుప్డో పిలిల్ని పెంచాలా! పిలుల్లంటే నాకసహయ్ం అని తెలీదూ” కాసత్
విసుకుక్నాన్ను.
“కౌపీన సంరక్షణారథ్ం హయం పటాటోపహా” అంటూ ఆయన నవావ్రు.
పర్తిరోజు ఉదయం సాన్నం చేసిన తరువాత తులసికుండి దగగ్ర దీపారాధన చేసి నమసాక్రం
చేసుకోవటం నాకలవాటు. వినాయక చవితి పండగ అయిన తరువాత నేను పెటిట్న దీపారాధన కుందె నేల మీద పద పడి
ఉండటం గమనించాను. ఇదేదో ఎలుక చేసుత్నన్ పని కాదు కదా అనిపించింది. మరో వారం రోజులు గమనించాను.
పర్తిరోజూ కాక పోయినా , చాల రోజులు కుందె కింద పడి ఉండటం గమనించాను.
“లాభం లేదండి. దానిన్ ఏదో రకంగా పటుట్కోవాలిస్ందే” నా నిరణ్యం చెపేప్సాను.
“ నీ వరకు వసేత్ గాని కాలు ముందుకు వేయవనన్మాట.” అంటూ బోనల్ రకాలు మళిళ్ చూపించి
“ఇందులో ఎలాంటిది కావాలో నువేవ్ నిరణ్యించుకో” అనాన్రు.
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“మీరేచూడండి. పాపం దానిన్ మాతర్ం చంపకూడదు.”
“ఇదిగో ఈ బార్ండు ఆరడ్రు చేదాద్ం. పాల్సిట్క తో చేసినవి. జసట్ టార్ప చేసుత్ంది అంతే. తరువాత దూరంగా
తీసుకు వెళిల్ వదిలేయచుచ్. ఖరీదు కూడాతకుక్వే. చైనా లో చేసింది కూడా కాదు” వయ్ంగంగా నవువ్తూ ఆయన సలహా
ఇవవ్టం, ఆరడ్ర చేయటం, రెండురోజులోల్ అవి ఇంటి ముందు ఉండటం అనిన్జరిగి పోయాయి.
శనివారం:
పాయ్కెట తెరిచి అందులోంచి రెండు బోనుల్ బయటకు తీసి కాగితం మీద రాసివునన్ సూచనల పర్కారం
ఛీజ ముకక్లను పెటిట్ వాటిని సిదధ్ం చేసారు. ఆయనకి మంచి సరదాగా ఉనన్టుట్ంది దానిన్ పటుట్కోవడం.
“ ఎలుకా ! (చూడు) నా మజాకా “ అంటూ దీరాఘ్లుతీసూత్ , “చూసావా ‘నా’ అనే అక్షరానిన్ముందుకు
లాగేటపప్డికి సరదా అంతా నాదయింది” అంటూగెంతలేయయ్ సాగేరు.
“ఏంటో అరధ్ం కాలేదు కానీ, మీరు సరదా పడటం మాతర్ం బాగుంది” అనాన్.
“అదేనోయ, మొనన్ చూళాల్ ‘ఏలికా మజాకానా ‘ అనన్ సినిమా. అందులో చివరునన్’నా’ అక్షరానిన్
ముందుకు లాగాననన్మాట” తన వెధవ తెలివితేటలకు మురిసి పోసాగారు.
రెండు బోనుల్లో ఒకటి తులసి కుండి దగగ్ర, రెండోది దూరంగా గోడ పకక్న ఉంచారు నా సలహా పర్కారం.
ఆదివారం:
------------నా కంటే ముందే లేచి పెరటోల్కి వెళాల్రు. నేను లేచి కాఫీ చేసి తీసుకు వసుత్ండగా, గుపిప్ట మూసుకుని
వసూత్ “ఎస” అంటూ గుపిప్ట చూపించసాగేరు.
“ఏమిటి? “ అని అడిగే లోపునే గుపిప్ట చూపించి “దొరికింది” అనాన్రు.
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“ ఏంటి బోనులో పడిందా!, ఏంటి ఖరమ్కాలి గుపిప్టోల్ తీసుకు రాలేదు కదా “ అంటూకంగారుపడాడ్.
ఒకసారి దొడోల్కి పాము వసేత్ దానిన్ చంపి, చచిచ్న దానిన్ మెడలో వేసుకుని శివుడు ఇలాగే వేసుకుంటాడు
అంటూ తిరిగిన పిచచ్ మొగాడు అనితెలుసు. అలాంటి పనేదో చెసాడేమోననన్ భయం వేసింది.
“లేదు లేవోయ, కింద బోనులో ఉంది”. అని గుపిప్ట విపిప్ చూపిసూత్ “తవ్రగా కాఫీ తాగి తయారవు.
ఊరుకు దూరంగా తీసుకు వెళిల్ వదిలేదాద్ం” అనాన్రు. “ పాపం అది ఎపుప్డు బోనులో పడిందో,

ఎంత కంగారు

పడుతోందో ఏమిటో ! చినన్ పిలల్లాగుందోయ. దానిపెదద్ దికెక్కక్డుందో” అంటూ కాసత్ జాలితో నిటూట్రాచ్రు.
“నిజమేనండి. ఊరు చివర వదిలేసి వసేత్ పాపం బతగగ్లదో లేదో ఏంటో” కాసత్ బాధేసింది.
“మంచి చికుక్లో పడి పోయామోయ. పిలల్ కదాని వదిలేసేత్, మనం పెటిట్న చీజిక్ అలవాటుపడి ఇంటి
చుటూట్ తిరగొచుచ్. ఎలికలుంటే వాటి కోసం పాములు రావచచ్ంటారు. అపుప్డు మనం భయం భయంగా బతకాలి. చట !
చినన్దీలేదు, పెదద్దీలేదు, అది మన చుటుట్ట్ పకక్ల ఉండటం అంత మంచిది కాదు. బయట వదిలేసి రావటమే మంచిది.
దానికి ఎంత రాసిపెటిట్ ఉంటే అంతే బతగగ్లదు, ఇంకేం ఆలోచించక బయలుదేరు” అంటూ బోను తీసుకురావటానికి
వెళాల్రు.
“దానిన్ నాకు మాతర్ం చూపించకండి” అని నేను కూడా రెడీ అవటానికి ఇంటోల్కి వెళాళ్ను. నేను
వచేచ్టపప్టికి కారులో రెడీగా ఉనాన్రు. నేను ఎకక్గానే తెలుగు సినిమా పాటలు పెటిట్ పాడుకుంటూ బయలుదేరారు.
కొంత దూరం పోయిం తరువాత టార్ఫికైల్టల్ దగగ్ర ఆగినపుప్డు, నా వైపు చూసి “ It’s a one in a life time
journey” కదా “ అనాన్రు.
“అంటే? “ కుతూహలంగా ఆయన వైపు చూసాను.
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“అదేనోయ. ఆ ఎలలుక ఎపుప్డనాన్ కార ఎకుక్తా ననుకుందా ? కారు ఎకక్డం ఒక అదృషట్ం అయితే
మనతో పర్యాణం చేయటం మరో అదృషట్ం. ఎకక్డికి వెడుతోందో దానికి తెలియదు. కొనిన్ నిముషాలోల్ ఎం
జరగబోతోందో తెలియదు. ఈ బోనులోంచి ఎలా బయట పడాలో తెలియదు. ఎవరో వసాత్రు, తనిన్ రకిష్సాత్రు అని
ఆలోచించటంతపప్. పాపం ఏం పాలుపోక బికుక్బికుక్ మంటూ కూరుచ్ని ఉంటుంది. ఏదిఏమయినా ” It is a one in
ఆ lifetime journey” అని అదేమాట మళీళ్ అనాన్రు.
“ దాని గురించే మరచి పోయాను.ఏది, ఎకక్డ పెటాట్రు?” అని కంగారు పడుతూ, నా కాళళ్ దగగ్ర
చూసుకునాన్ను.
“కంగారుపడకోయ. కేష్మంగా డికీక్లో ఉంది. ఏం బయటకు రాదులే, కంగారు పడకు “ అనిసరిద్చెపాప్రు.
ఊరి బయటకు వచిచ్న తరువాత, ఒక చెటుట్ కింద కారాపి , బోనుతీసుకు వెళూత్ “ బోనులో వునన్ చీజ
ముకక్లు కూడా ఇసాత్లే” అంటూ దానితో మాటాల్డుతూ తీసుకు వెళాళ్రు.
తిరిగొచిచ్ “ now it is in its wild life”

ఇక దాని ఖరమ్కి దేవుడెలా రాసిపెటిట్ ఉంటె అలా

జరుగుతుంది. ఫీర్గా బతగగ్లదో, లేక దేనికయినా ఆహారం అయి పోతుందో ఏం చెపప్గలం “ అంటూ నిటూట్రుసూత్ కారె
కాక్రు.
“ దానికి ఛీజు ముకక్లు ఇసాత్ననాన్రు గదా, ఏం చేశారు?” ఎం జరిగిందో వినాలనిపించింది.
“ బోను మూత ఓపెన చేయగానే ముందు కాసత్ జంకింది. తరువాత ఒకక్సారి బయటకి దూకి తురుర్ మని
సెకనులో మాయమయింది. మళిళ్ అది ఆ పార్ంతానికి తిరిగి వసేత్ గిసేత్ తింటుందిలే అని ఒక ఆకు లో వేసి పెటాట్ . అంత
కంటే ఏం చేయగలం” అనాన్రు కార సాట్రేట్చ్సూత్.
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“ భగవదీగ్త లో భగవానుడు ఏం చెపాప్డు. నువువ్ చెయాయ్లిస్ంది, చెయయ్గలిగింది చెయియ్, ఆ తరువాత
ఫలితం నేను చుపిసాత్ను. అనాన్డా. అలాగే, నేను చేయాలిస్ంది చేశాను. ఆపైన ఆయన ఇషట్ం. ఆ మూషికానికి ఏం
జరగాలని ఉందొ భగవంతుడే నిరణ్యిసాత్డు.” అనాన్రు.
“ ఆ మాటలు వేరే సందరభ్ంలోవి గాని మీరిక పదండి. షాపు లో కాసిని సరుకులు కొనుకుక్ని వెడదాం”
అనాన్ కాని , నా మనుసులో కూడా కొంచం అశాంతిగ ఉనన్టల్నిపించింది.
డైరవ చేసూత్ ఉనన్టుట్ండి నా వైపు తిరిగి “మనం ఇంటికి వెళేళ్టపప్టికి అది తిరిగి ఇంటికి వచేచ్సుంటే
భలేగా ఉంటుంది కదా, ఆ ఎలుక సినిమా లో లాగా!” ఆయన లో కొదీద్ హుషారు కనిపించింది.
“ అదే అని ఎందుకనుకోవాలి, వాళళ్మోమ్, మరో పిలల్ అయినా అయి ఉండచుచ్ గదా. పెదద్ ఫామిలీనేమో”
తోడు పలికాను.

కారు ఆపారు.

“మళిల్ బోనుల్ పెటట్డమే. “They all get their lifetime journey.” అంటూ కిరాణా షాప ముందు
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