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-25నా గోడ మీద మరొకరి పిడకలా? హనాన్!
మా చినన్పుప్డు కాకినాటోల్ మా పెదద్ సథ్లంలో ఒక మూల మా తాత గారు కటిట్ంచిన ఇలూల్, దానిన్ ఆనుకుని మా బాబయయ్
గారు..అంటే నానన్ గారు...మా ఇంటోల్ మటుకు బాబయయ్ గారు అని పిలిచే వాళళ్ం- కటిట్ంచిన రేడియో హాలూ, సమమ్ర హౌసూ..వీటనిన్ంటికీ
దూరం గా మరొక మూల ఒక తాటాకుల పాక, అందులో నాలుగైదు గేదెలు, ఆవులూ ఉండేవి. ఆ పాక పకక్నే మా వీధి పర్హారీ గోడ లో ఒక
పెదద్ గేటు, దానికి బాగా ఇవతల చినన్ గేటు అంటే మా వీధి గుమమ్ం ఉండేవి. ఆ గేదెలూ, ఆవులూ బయటకి వెళళ్డానికీ, ఎపుప్డైనా మా
పొలం నించి ధానయ్ం బళుళ్, గడిడ్ బళుళ్ వచిచ్నపుప్డు మా కాంపౌండ లోపలికి రావడానికీ ఆ పెదద్ గేటు వాడే వాళళ్ం. ఆ ఆవులూ, గేదెల
సంరక్షణకి రోజుకి వాడికి పదో ఏటి నుంచీ రోజుకి

24 గంటలూ మా ఇంటోల్నే ఉంటునన్ సూనాన్రాయణదే బాధయ్త. రోజూ సమయానికి

వాటికి తవుడు, ఉలవలు పెటట్డం, మా తోటలోంచి కోసిన పచచ్ గడీడ్, పొలం నుంచి వచిచ్న ఎందు గడీడ్ పెటట్డం మొదలైనవి వాడి పనులు.
రోజూ సాయంతర్ం వాటిని మా ఉపుప్టేరు కి తీసుకెళిళ్, బంక మటిట్, జనప నారలతో ఆ పశువులకి శుభర్ంగా సాన్నం చేయించి తీసుకు
రావడం కోసం ఓ కురార్డూ, పొదుద్నాన్, సాయంతర్ం వచిచ్ పాలు పితికి ఇవవ్డానికి పెదుద్లు అనే పాల వాడూ కూడా ఉండేవారు. ఈ పెదుద్లు
అసలు ఉదోయ్గం మా ఇంటి పకక్నే ఉనన్ పారుక్లో మొకక్ల సంరక్షణ.
ఇవనీన్ ఒక ఎతుత్ అయితే ఆ ఆవులూ, గేదెలూ వాటికి ఇషట్ం వచిచ్నపుప్డు ఎకక్డ పడితే
అకక్డ, ఎంత పడితే అంత వేసే పేడని శర్దద్గా ఒక చోటకి చేరిచ్, ఎండకి కాసత్ తడి ఆరేదాకా
సంరకిష్ంచడమే సూనాన్రాయణ చేసే వాడు. కానీ పిడకలు కొటట్ మంటే “అది ఆడోలల్ డూటీ.
మంది కాదు” అనే వాడు. అంచేత ఆ పిడకలు కొటేట్ పని మా మరో పని మనిషి గంగమమ్ చేసేది.
ఈ గంగమమ్ కూడా మా ఇంటోల్ నాకు తెలిసీ ముఫై ఏళళ్కి పైగా పని చేసింది. అంచేత ఆ
పిడకలు మా పర్హారీ గోడకి కేవలం ఇంటి వేపు మాతర్మే, అదైనా ఆ పెదద్ గేటుకి అవతలి వేపు
పాక వెనకాల ఎవరికీ కనపడని చోట మాతర్మే కొటాట్లి అని గంగమమ్ కి బాగా తెలుసు. అంత
కంటే ఎకుక్వ గా ఆ పర్హరీ గోడ అనాన్, దానికి వేయించిన గోపీ చందనం రంగు అంటే మా
బాబయయ్ గారికి ఎంతో ఇషట్ం అని కూడా తెలుసు. ఆ రంగు వేసే తతంగం నాకు కూడా బాగా
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తెలుసు. దానికి రెండు బసాత్ల సముదర్ం నతత్ గులల్లు తెపిప్ంచి, వాటిని ఒక పెదద్ డేగిసా లో వేడి నీళళ్లో ఉడికించి, బాగా మెతత్గా జారుడుగా
వచాచ్క గోపీ చందనం పొడి కలిపి రంగరించి అది మళీళ్ గటిట్ పడిపోక ముందే మా తాపీ మేసిత్ చేత అంగుళం అంగుళం దగగ్రుండి ఆ రెండు
వందల అడుగుల గోడకి ముందు వీధి వేపు, ఇంకా సునన్ం మిగిలి పొతే లోపలి వేపు వేయించే వారు మా బాబయయ్ గారు.
ఒకసారి ఏమయిందంటే..కొంప ములిగింది. ఆ రోజు గంగమమ్ పని లోకి రాలేదు. అలా సాధారణంగా ఏడాదికి ఒకటి రెండు సారుల్
జరిగేది అంతే. అంత నిబదధ్త కలిగిన వాళుళ్ గంగమామ్, సూనాన్రాయణా ఇదద్రూనూ. అంచేత మరో పని మనిషిని పంపించింది గంగమమ్.
సూనాన్రాయణ నువువ్లు గానుగ ఆడించడానికి వెళాళ్డు. ఆ రోజే పిడకలు కొటేట్ పని పడింది. ఆ కొతత్ పని మనిషి తెలియక “పిడకలు ఎకక్డ
కొటట్మంతారమామ్” అని మా అమమ్ని అడిగింది. ఏదో పనిలో ఉనన్ మా అమమ్ విసుగాగ్ “ఎకక్డేమిటే, దేభయ్ం. నా మొహాన కొటుట్” అని
విసుకుక్ని “ఆ వీధి గోడ మీదే కొటిట్ తగలడు” అంది మా అమమ్. దాంతో ఆ కొతత్ పని మనిషి తటట్లతో వెళిల్ గోపీ చందనం వేసిన, సొగసైన,
మా పర్హరీ గోడ వీధి వైపు, పెదద్ గేటుకి అటూ, ఇటూ ఒక యాభై అడుగుల పొడుగు పిడకలు కొటిట్ పారేసింది. మా బాబయయ్ గారు
సాయంతర్ం కోరుట్ నుంచి వచిచ్, వీధి గుమమ్ం దగగ్ర రికాష్ దిగీ దిగాగ్నే రోడుడ్ వేపే ఉనన్ మా గోడ మీద కొటిట్న పిడకలు చూసి ఇంచు మించు
మూరఛ్ పోయారు. ఆ తరువాత ఏం జరిగిందో అనవసరం కానీ ఇపుప్డు నాకు ఇదంతా ఇంత వివరంగా ఎందుకు జాఞ్పకం వచిచ్ందీ
అంటే...మొనాన్మధయ్ ఎవరో నా గోడ మీద వాళళ్ పిడకలు కొటాట్రు. ఆ నాడు మా బాబయయ్ గారు ఆ కొతత్ పని మనిషిని ఇంచు మించు జైలోల్
పెటిట్ంచినంత పని చేశారు. నాకూక్డా అంత కోపమూ, అంత కంటే ఎకుక్వగా భయం కూడా వేసింది.
అసలేం జరిగిందంటే మొనాన్మధయ్ నా ఫేస బుక గోడ మీద ఎవరో R x&0@(%!....లాంటి మిలటరీ కోడ లో ఒక పోసట్ పెటాట్రు.
నా గోడ మీద పిడకలు కొటుట్కోడానికి సకల హకుక్లూ నావే అయినపుప్డు మరి అది నా గోడ మీద ఇంకెవరో పిడకలు కొటట్డమే కదా! పైగా
అదెవరికీ అరధ్ం కాని షేపులో ఉనన్ పిడకొక్టుట్డు కూడానూ. అది నేను చూసే లోగానే ఒక పాతిక మంది “నీ కేమనాన్ మతి పోయిందా?”,
డోస ఎకుక్వయిందా?, ఏమైనా సీకెర్ట కోడ పెటిట్ మమమ్లిన్ అదేమిటో కనుకోక్మని ఛేలంజ విసురుతునాన్వా?, పాపం వయసు మీద
పడుతోంది మరి. ఏం చేసాత్ం...ఇదేమనాన్ నానీలు, హైకూలు లాగా సరి కొతత్ సాహితయ్ పర్కిర్య కనిపెటాట్రా?. ...ఇలా రకరకాల మెసేజ లు
పెటాట్రు. ఆ పోసట్ నిఝంగా నేనే పెటాట్ను అనుకునాన్రు చాలా మంది. అలా అనుకుని ననున్ సేన్హితుల లిసుట్ లోంచి కొటేట్యయ్డమో, ఇంకా
ముందుకు పోయి FB వారికి నా మీద పితూరీ చెయయ్డమో చేసాత్రేమే అని నాకు భయం కూడా వేసింది. వెంటనే ఆ పోసట్ డిలీట చేసేశాను
కానీ ఆ కొతత్ పని మనిషి పేరు కూడా మా బాబయయ్ గారికి తెలియనటేట్ నా గోడ మీద ఈ పిడక కొటిట్నది ఎవరో తెలిసే అవకాశం లేదు.
అసలు అలాంటి అవకాశం ఉందో లేదో కూడా నాకు తెలియదు. ఆ తరావ్త ఇలా పరాయి వాళుళ్ మన గోడ మీదకి రాకుండా కంచె వేసి
ఆపవచుచ్ను అని ఎవరో సలహా ఇవవ్గానే సెటిట్ంగులలోకి వెళిల్ ఆ పని చేశాను. చెపొప్దూద్, ఆ సెటిట్ంగుల లోకి వెళళ్డానికి నాకు ఎపుప్డూ
భయమే. ఎందుకంటే అదొక పదమ్ వూయ్హం, నేనొక అభిమనుయ్డిని. లోపలికి వెళేత్ ఎకక్డ ఏ బొతాత్ం నొకోక్, లేక ఒకానొక వెధవ చోట టికుక్
పెటేట్సో ఇరుకున పడిపోయి ఇహ బయటకి రాలేం. అందుకే కెమెరాల దగగ్ర నించి, ఫోనుల్, టీవీలు..అసలు ఇలా సెటిట్ంగులు అనే పదారధ్ం
ఉనన్ ఏ పదారధ్ం జోలికీ నేను వెళళ్ను.
అనన్టుట్ పిడకలు అంటే జాఞ్పకం వచిచ్ంది. మా చినన్పుప్డు పిడకలు రెండు రకములు. ఒకటేమో మామూలుగా అర చేతి సైజులో
ఉండి, వంటకీ, డేగిసా లో నీళుళ్ కాచుకోడానికీ వాడుకునేవి. ఇవి కాక భోగి పిడకలు. ఇవి కేవలం ఆవు పేడతో మాతర్మే చినన్ సైజులో చేసేవి.
మొనన్ జరిగిన భోగి పండుగ సమయంలో ఈ భోగి పిడకలనే గొబిబ్ళళ్ లో వాడాలి. ఈ ఆధునిక తరంలో ఈ భోగి పిడకల దండలు ఇంటర
నెట లో కొనుకోక్వచుచ్ట. కావాలంటే ఇందుతో జత పరిచిన ఫోటో చూడండి. ఒకొక్కక్ పిడక యాభై రూపాయలు ట. ఆరాగ్నిక ఆవు పిడక
కావాలంటే మరో పాతిక ట. ఇకక్డ గమనించవలసిన విషయం ఏమిటంటే సదరు ఆవు ఆరాగ్నిక ఆవు అయితే తపప్ ఆ పిడక ఆరాగ్నిక అయే
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అవకాశం లేదు. అనన్టుట్ చాలా మందికి తెలియదేమో కానీ భకుత్లందరూ నుదిటి మీదా, ఒళల్ంతానూ రాసుకుని తరించే విభూతికి కూడా
మూల పదారధ్ం గోమలమే. మరీ పవితర్ంగా ఉండాలంటే దరభ్లు, ఇతర హోమం వసుత్వుల భాసమ్ంతో చేసిన ఆరాగ్నిక విభూతి వాడాలి అని
కొందరి నమమ్కం. మరి మారెక్ట లో ఆరాగ్నిక విభూతి ఎకక్డైనా దొరుకుతుందేమో వెతకాలి. పవితర్ భారత దేశానికి అమెరికా ఆవు పిడకల
ఎగుమతి వాయ్పారాలు కూడా టర్ంప గారి హయాంలో తపప్కుండా మొదలు అవుతాయి. ఒక వేళ టర్ంప గారు మెకిస్కో సరిహదుద్లో నిజంగానే
గోడ కడితే ఇక ఇవతలి వేపు గోపీ చందనం, అవతలి వేపు పిడకల మయం అవుతుందేమో?
ఇంతకీ నా అమెరికా గోడ మీద ఎవరో కొటిట్న ఇండియా పిడక ఆరాగ్నిక బాపతా లేక సకల కాలుషాయ్ల బాపతా? అది పవితర్ ఆవు
వారిదా లేక గేదెల బాపతా? అనన్టుట్ అది అమెరికా ఫేస బుక బాపతు కదూ! అసలు ఆ ఫేస బుక గోడల మీద కొటేట్వి చాలా మటుకు సొంత
పిడకలే కదా!
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