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ఏలియన్ కిడాన్ప్ మేడ్ ఈజీ (పార్
ట్ - టూ)
ఆ మెరుపు ఇంటోల్ంచొసోత్ందా, డెక మీచించొసోత్ందా అని తలతిపప్కుండా ఐమూలగా చూసాను.
ఆ మెరుపు మెలిల్గా దగగ్రైంది. నాకు సనన్గా వణుకు మొదలైంది. ఇదేదో రేపైనా బావుండేది, కనీసం ఇనూస్రనాన్ ఉండేది. ఏందారిరా
భగవంతుడా అనుకుని హనుమాన చాలీసా చదువుకుందామనుకునాన్ను "జై బజరంగ బలీ" అనే మాట తపిప్సేత్ మరోటి గురుత్రాలేదు. చాలా
పర్యతిన్ంచిన మీదట "ఆరతి కీ జై హనుమాన లలాకీ" అనాన్ను గెటిట్గా. "అయాం పీపా ద ఏలియన" అందా గొంతు. "హాయ ఐయాం షేపడ్
లైక "పీపా", మైనేం ఈజ, నేం ఈజ, పృథీవ్ రాజ, అనాన్ను గొంతు మారిచ్.
"నానాన్, నీపేరు శీర్నీ కదా" అందా గొంతు. నాకు కిడీన్లు నోటోల్కొచాచ్యి. ఇదేటిది, ఈ ఏలియన ననున్ నానాన్ అంటుంది. నేను
కిలాడీనే గాని, మరీ ఇంత అని నాకే తెలీదు. ఏదో అపుప్డపుప్డూ ముచచ్టగా ముచచ్టపడాడ్, అది భూమీమ్దే తపప్ మరో గర్హానికెళిళ్
సెట్పుప్లేసింది లేదు. ఈ రిలేషనిష్ప ఎలా సాధయ్ం ?
పూరవ్ం ఎపుప్డనాన్ దేవ దానవుల యుదధ్ంలో ఇందుర్డి వెసాప్లో కిరసనాయిల అయిపోతే, నేనేవనాన్ సహాయం చేసానా ? అపుప్డు
ననున్ వరం కోరుకోమంటే, ఓ వన వీక మారస్ గర్హానికి ఆల ఇంకూల్జివ టూర టికెట అడిగానా ? నేను వెళాల్నా? అపప్టి పంట ఇపప్టికి
కోతకొచిచ్ందా ? నాకు తెలిసి అటువంటిదేదీ లేదే. మరి ? పోనీ ఇంటోల్ కాఫీ పొడి అయిపోతే, మా శాలీత్ ననున్ కొటుట్ మీదకి పంపిసేత్, వాడి
దగగ్ర “పొడి” అయిపోయి, నేను అకక్ణిణ్ంచి అలా నీలగిరి కొండలలోకి వెళిళ్, అకక్డేవనాన్ కాఫీ రాక్షసుడి చెలిల్తో “ఛాంగురే బంగారు రాజా”,
కట చేసేత్ పిలాల్,తలీల్,నేనూ మరియు ఫారెకస్ డబాబ్నా? కాదే. మరి ఈ "నానాన్" అనే అనుబంధం ఎలా ? లేక ఈ ఏలియన వాళళ్ భాషలో
"నానాన్" అంటే "ఓ మహానుభావా" అనా. మనకి అంత లేదు కదా. భూమీమ్దే ఎవడూ సరిగా పేరెటిట్ పిలవడు. ఏలియనస్ ఇంత
రెసెప్టిట్చేచ్తాత్యా ? నో నో. మరి ఇదెలా, అనుకుని ఎందుకేనా మంచిదని ఓమాటు తలతిపిప్ చూసా.
నా టెనీన్స టవల కపుప్కుని, లోపల టారిచ్లైటెటుట్కుని వచిచ్ందా ఏలియన. ఓసినీ అనుకుని, "ఒసేయ ఏలియనూన్, నేను గురర్ం
బొమమ్ కొనుకోక్డానికి బైటికెడుతునాన్ను, నువొవ్సాత్వా అనడిగాను. గురర్ం బొమామ్, నాకూక్డా కావాలి" అని ముసుగు తీసేసింది మా చినన్
ఏలియన (పెదద్ ఏలియన ఎవరు లాంటి ఎదవ డౌటల్డకక్ండి, కొంపలంటుకుంటాయి). వెంటనే దానిన్ ఎతుత్కుని, గిర గిరా తిపేప్సాను. నా
కళుళ్ తిరిగాయి. అలా తూలుతూ దానిన్ లోపలికి తెచిచ్, సోఫాలో పడేసి, పకక్నే కూలబడాడ్ను. కాసేపటికి నిదద్రొచిచ్ంది, మనకాక్దు, దానికి.
దానిన్ పకక్మీదెకిక్ంచి, నేను అలా వెనెన్లోల్ వాకింగు చేసొద్దాద్మని, రొమాంటిక గా ఒకక్ణేణ్ బయలేద్రా.
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రోజుకి పదివేల అడుగులు నడవాలని పనిలేని డాకట్రొకడు పదే పదే చెపప్టంవలల్, మనసాత్పం చెంది, సునాన్లకి విలువలేదు కాబటిట్,
ఒక అడుగుతో సరిపెడుతునాన్. అంటే పొదుద్నోన్టీ, మధాయ్నవోటీ, రాతోర్టీని. వామన మూరిత్లాగా మూడు అడుగులు కొలిచేసరికి, ఆ రోజుకి
వాయ్యామం చాలు అని నేల తలిల్ గోవురూపంలో పర్తయ్క్షమై ననున్ వేడుకుంటుంది. అపుప్డు నేను తలిల్ మాట కాదనలేక, నడక ఆపేసి,
ఎవరైన్నా లిఫట్ అడిగి ఇంటికొచేచ్సాత్ను. అలా కాకుండా రొటీన కి భినన్ంగా, కనీసం సబ డివిజన దాటి పకక్ కాలనీదాకా వెళాళ్లని కఠినమైన
నిరణ్యం తీసుకుని, ఆ వెనెన్ల రాతిర్, ఆ చీకటోల్ (కొంచెం ఆవేశం ఎకుక్వైంది, ఈ దికుక్మాలిన వరణ్నలు మీరు భరించాలిస్ందే), ఆ నిశీధిలో,
ఆ ఎవవ్రూ లేని ఏకాంతంలో, ఆకాశంలో చందమామా, నేలమీద నేనూ అలా అలా కదులుతూ, మా ఇళుళ్ దాటి, పకక్ కాలనీకి దారితీసే ఒక
చినిన్ కాలిబాటలో పర్వేశించాం. అంటే, చందుర్డు అపప్టికే అకక్డ ఉనాన్డనన్మాట, జసట్ కాల్రిఫికేషన కోసం చెబుతునాన్ను.
నాకు ఒంటరి తనం అంటే భయం. ఎందుకంటే భయమయంటే ఒంటరితనమని నా నమమ్కం. (మళీళ్ నాలో కవి నిదర్ లేసుత్నాన్డు,
మీ ఖరమ్). "ఒక ఒంటరితనానిన్ మోసిన చందుర్డు, వెంటాడే నీడలోల్ ఇందుర్డు, నీలంగా ఉండే సముదుర్డు, నా ఇషట్ దైవం రాముడు". అబాబ్,
అదిద్రిపోయింది, అందుకే రోజులో కాసేపు మనతో మనం గడపాలంటాను. అయోయ్, ఇపుప్డీ ఆణిముతాయ్లని ఇకక్డే పారేసేత్ ఎలా ? అనుకుని
ఫోను తీసి కసిగా రికారుడ్ చేదాద్మనుకునాన్. ఇంతలో ఆ ఆలోచన విరమించి, ఆ కవిత కి హిందోళంలో టూయ్ను కటిట్ (నేనే),

పాడడ్ం

మొదలెటాట్. చుటుట్ పకక్ల చూసా. ఎవరూ లేరు. లేదా, నాకు అలా అనిపించింది. అంతగా భయమేసేత్ మా లేడీస కి ఫోన చేసి సీప్కర లో
పెడదాం అనుకుంటూ ఇంకాసత్ దూరం వెళాళ్.
పొదల అవతల మైదానంలో చినన్ పొగ పైకిలేచింది, ఒక ఎరర్ బలూబ్, ఒక నీలం బలూబ్ వెలిగి ఆరిపోయాయి. నాకు
అరథ్మైపోయింది. ఏదో జరగబోతోందనన్ సంకేతాలు అపుప్డే కనిపిసుత్నాన్యి. నేను కాసత్ రూటు మారిచ్, ఆ పొదల వైపు తిరిగాను. అకక్డ
అడవిలాంటి చెటుల్ (ఇదో దికుక్మాలిన వరణ్న). లేదా, చెటల్తో కూడిన అడవి (ఇది రియలైజేషన). ఆ చెటల్ వెనుక చినిన్ సరసుస్. ఆ సరసుస్లో
మునిగీ తేలుతునన్ కొనిన్ వెలుగులు. అవి మునిగినపుప్డు ఆ కొలను నలల్గా, అవి తేలినపుప్డు, పసుపు, ఎరుపు, నీలం, ఇలా బోలడ్నిన్ ఎల.ఈ.డీ
బలుబ్ రంగులోల్నూ మెరిసిపోతోంది. అయితే, ఆ ఒడుడ్న ఒక వారగా నీలం బలుబ్లతో మెరిసే టోపీలాల్ంటి గుడడ్లునాన్యి. నేను పది
నిముషాలు పర్యాణించి, చురుకుగా ఆ పది అడుగుల దూరానీన్ కవర చేసాను. ఓ చెటుట్ చాటుగా నిలబడాడ్ను. లీలగా ఏదో టూయ్న
వినిపిసోత్ంది. పర్తి నాలుగు నిముషాలకీ రివైండ అవుతోంది. ఎకక్డో వినన్టుట్ందే అని జాగర్తత్గా, కుకక్లా చెవులు రికిక్ంచి వినాన్ను.
తెలిసిపోయింది.
అది "జలకాలాటలలో" పాటకి రీమికుస్. జలకాలాటలలో..."ఎటుర్ం కిర్ం డేర్బ బీల్ప బల్ం బల్ం..గల గల పాటలలో..బీల్ం కల్ం డుర్బ డర్బ
గరర్ర్..అంటూ వినిపిసోత్ంది. ఆ బీట కి తగగ్టుట్గా నీటోల్ బలుబ్లు పైకీ కిందకీ తేలుతునాన్యి. అంటే, అంటే, ఏలియన కనయ్లు తమ వసాత్ర్లను
ఏటి ఒడుడ్న వదిలి,

జలకాలాడుతునాన్రనన్మాట. ఇలాంటపుప్డేం చెయాయ్లి. ఏంచెయయ్డవేవిటి, భాగవతం చదువుకునాన్ం గదా.

జగదేకవీరుని కథ చూసాం కదా.
అంతే, వెంటనే నాకునన్ కొదిద్పాటి బురార్ చురుకుగా పనిచేసింది. నేను అలా నీడలా, మధుబాబు షాడోలా కదిలి, పాకుతూ వెళిళ్ ఓ
టోపీ లాకోక్చేచ్సాను. అది మెరవడం మానేసింది. పాట ఆగిపోయింది. అపుప్డు దూరంగా పేదద్ వెలుగు. అకక్ణిణ్ంచి ఏవో పిచిచ్ శబాద్లు
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మొదలయాయ్యి. ఒకక్ సారి ఎరర్ బలుబ్లు వెలుగుతూ, ఏదో హంగామా మొదలైంది. వెంటనే ఏలియన కనయ్లందరూ బైటికొచేచ్సి, తమ
టోపీలు పెటేట్సుకుని, ఒకక్ జంపులో సేప్ష షిప లోకి జంపు. రెండో సెకనులో సేప్ష షిప పైకి జంపు.
నేను ఫోను తీసి ఎఫ.బి లైవ పెడదామనుకునాన్. కానీ ఫోన లో చారిజ్ లేదు. మా పిలల్ దెయయ్ం "కాకుల కోపం" అనబడే ఆట 23
గంటల 23 నిముషాలు ఆడటం వలల్ మా కోలనీలో అందరి ఫోనులోల్నూ చారీజ్ అయిపోయిందని హోం ఓనరస్ అసోసియేషన వాళుళ్ వారిన్ంగ
లెటరు పంపించారు. అది గురొత్చిచ్, కించితుత్ వగచి, మెలిల్గా ఆ టోపీ తీసి నెతిత్ మీద పెటుట్కునాన్ను. సరిపోలేదు. అది కడార్యర షేప లోఉంది.
సరే కదా అని అలాగే తొడిగాను, ఏలియన మేన లా ఉంటాను కదా అని. తొడగంగానే అది వెలగి, ఆరటం మొదలెటిట్ంది.
నాకు పై పార్ణాలు పైనే పోయాయి. కింద పార్ణాల సంగతి నాకు తెలియదు. సనన్గా వణుకు మొదలైంది. ఇంతలో తలకి కొనిన్
ఆకులు కపుప్కుని ఒక జీవి నాముందుకొచిచ్ నిలబడింది. బహుశా ఆ ఏలియన కనయ్క కావచుచ్. అతి కషట్ం మీద గొంతు పెగిలిచ్ "ఈ చెడీడ్
నాకు దొరికింది. నీకివావ్" అనాన్ను. అది కంపూయ్టర గొంతుతో "చెడీడ్..చెడీడ్..." అంది. నాకు ముచచ్టేసింది. వెంటనే ఆ చెడీడ్ తీసి దానికి
చూపిసూత్ "యెస. దిస ఈజ చెడీడ్.." అనేసి జేబులో పెటేట్సుకునాన్ను. అది చెడీడ్, చెడీడ్ అని మూడు చేతులతో చపప్టుల్ కొడుతోంది. తరువాత నా
చొకాక్ చూపించి "చొకాక్ చొకాక్" అనాన్ను. అది ననున్ చూసి "కుకాక్, కుకాక్" అంది. నేను కాల్రిఫై చేసూత్, "నో కుకాక్, సే చొకాక్ చొకాక్"
అనాన్ను. అది "డొకాక్ డొకాక్" అంది. "నో నో అయాం డొకాక్, ఇది నా చొకాక్" అనాన్ను. అది "చొకాక్ చొకాక్" అంది. నాకు ఆనందం
ఆగలేదు.
వెంటనే చొకాక్ ఇపేప్సాను. లోపల జందెం చూపిసూత్ "దిస ఈజ జందెం, జందెం" అనాన్ను. అది కూడా "జందెం జందెం" అని
గెంతులేసింది. మాంచి ఫోల్లో ఉంది కదా అని దానికి గాయతీర్ మంతర్ం కూడ నేరిప్ంచేసాను. అది ఉనన్టుట్ండి సైలెంట అయిపోయింది.
నాకరథ్ం కాలేదు. ఒకక్సారి అది మంతర్ం మొతత్ం చదివేసింది. అంతే, రయియ్మని పేదద్ శబద్ం చేసూత్, సేప్షిష్ప వచిచ్ వాలింది. లోపలిన్ంచి లేజర
గనున్లు పటుట్కుని నాలుగు శాలీత్లు దిగాయి. నేను రెండు చేతులూ పైకెతిత్ నిలుచ్నాన్ను. ఆ నాలుగు శాలీత్లలో రెండు శాలీత్లు గిలగిలా
కొటుట్కుని కిర్ంద పడిపోయాయి. ఏలియన కనయ్ ముకుక్ మూసుకుంటు, పరిగెతుత్కుంటూ వెళిళ్ సేప్స షిప ఎకేక్సింది. మిగిలిన ఇదద్రు శాలీత్లు
లేజర గనున్లు పడేసి, ఒక చేతోత్ ముకుక్ మూసుకుని, మిగిలిన రెండు చేతులతోనూ ననున్ చెరో పకాక్ పటుట్కుని, నా చేతులు కిందకి దించేసి,
మళీళ్ పైకి లేపకుండా వెనకిక్ కటేట్సారు. ఆనక నా తలమీద ఒకచోట పెర్స చేసారు. నాకేసి చూసారు. నేను మామూలుగానే ఉనాన్ను. మళీళ్ టైర
చేసారు. బహుశా నా మెదడుని సివ్చ ఆఫ చెయయ్డానికి టైర చేసి ఉండచుచ్. నాకు లేదు కాబటిట్ పని చేయలేదు. ఒక శాలీత్ " నానాన్, నానాన్"
అంది. రెండో శాలీత్, మొదటి శాలీత్తో ఏకీభవిసూత్ "నానాన్, నానాన్" అంది. ఇదద్రూ కంపూయ్టర నవొవ్కటి నవువ్కుని నా రెకక్లటుట్కుని సేప్స షిప
లోకి లాకెక్ళాళ్రు.
ఎంటర్నోస్ల్ ఒక సెకూయ్రిటీ ఏలియన "డొకాక్, బోరన్ ఆన.., రేర సీప్సీస, వన మేరేజ, టెన ఎఫైరస్, నానాన్.." అంది. లోపలి శాలీత్లనీన్
గొలుల్మని నవావ్యి. పైలట ఏలియన, కోపైలెట ఏలియన అదద్ం దించి, "నానాన్..నానాన్" అని పడీ పడీ నవువ్కునాన్యి. నాకు ఇంతమంది
ఫేమిలీ మెంబరల్ని చూసేసరికి ధైరయ్ం వచేచ్సింది. ఇంత ఆపాయ్యంగా నానాన్ నానాన్ అంటునాన్రంటే, ఇది ఎనిన్ జనమ్ల అనుబంధమో అని
సంతృపిత్గా నవువ్కుని, ఓ మాటు ఆనందబాషాప్లు అలవోకగా చూపుడు వేలు గోటితో తుడుచుకుని, ఇటూ అటూ విదిలించి, వారి వెంట
నడిచాను.
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ననున్ అలా అలా లోపలి గదులలోకి నడిపించి, ఒక లాబ లోకి తీసుకెళాళ్రు. అకక్డ ఒక సేక్నరోల్ంచి ననున్ పంపించి, జిరాకస్
తీసారు. పిర్ంటర లోంచి తెలల్కాగితం బైటికొచిచ్ంది. అంటే, నేను తెలల్కాగితమంత సవ్ఛఛ్మైన వాణణ్నన్మాట అనుకుని మురిసిపోయాను.
ఇంతలో పచచ్ కోటు తొడుకుక్న ఒక ఏలియన వచిచ్ంది. కంపూయ్టర గొంతులో "హలో డొకాక్ గారూ, వెలక్ం, నాతో ఇలా రండి"
అని ఒక గదిలోకి తీసుకెళిళ్ంది. వెళళ్గానే అమాంతం కొనిన్ యంతార్లు ననున్ తోమి తోమి నాకు సాన్నం చేయించేసాయి. మళీళ్ నాకు నా
బటట్లేసి బైటికి తోసేసాయి. నేను బైటికొచిచ్ ఆ పచచ్ ఏలియంతో "మేషాట్రూ, ఇంతకీ మీది ఏగర్హవో చెపప్లేదు. తవ్రగా ననున్ అకక్డికి
తీసుకెళిళ్ టెసూట్ల్ గటార్ చేసి ఏదో తోచిన సంభావన ఇచిచ్ మళీళ్ మాఇంటోల్ దించేయండిసార" అనాన్ను. "నోరుమ్య, మేవేవనాన్ సంతోషీ మాత
వర్తం చేసుకుంటునాన్వేటార్, నినున్ పైకి తీసుకెళిళ్ సంభావన ఇవవ్డానికి. అయినా పర్తీ అడడ్ గాడిదనీ మా గర్హానికి తీసుకెళళ్ం. ముందు ఇకక్డే
పిర్లిమినరీ టెసుట్లు చేసి, దాంటోల్ పాస అయినోళళ్నే పైకి తీసుకెడతాం. నీకు నూటికి మైనస్ పది మారుక్లొచాచ్యి దరిదుర్డా, మా టైం
వేసట్యింది. ఇంక నినున్ మా గర్హానికెందుకు, టైటేనియం దండగ, టైం దండగ” అందా ఏలియన చిరాగాగ్. నాకు అరథ్ం కాలా.
అంటే ననున్ ఇపుప్డే ఒదిలేసాత్రనన్మాట. అయోయ్, వీళుళ్ నాకు సాట్ంపు కొటట్కపోతే ఎలా ? రేపొప్దుద్నన్ ఇనూస్రెనస్ పాలసీ
తీసుకునాన్కా, కెల్యిం చెయాయ్లి, మిలియనోస్, బిలియనోస్ కొటాట్లి. ఎలా ఎలా.. అని ఆలోచించి, చివరికి అడిగా "మేషాట్రూ, మరైతే ననున్ కాసత్
మా ఇంటి దగగ్ర డార్ప చేసాత్రా, నిదద్రొసోత్ంది" అనాన్. "చేసాత్ం. ముందు ఈ సాట్ంపు కొటిట్ అపుప్డు" అని ఓ సాట్ంపు నా పకక్న పెటిట్,
మంచినీళుళ్ తెచుచ్కోడానికెళిళ్ంది. నేను ఎందుకైనా మంచిదని సాట్ంపులో డేట మారేచ్సి, ఓ వారం ముందు డేట పెటేట్సాను, అపప్టికి పాలసీ
రెడీ అయిపోతుంది కదా అనే ఎదవాలోచనతో. అది తెలియని ఏలియన గాళుళ్ సరిగాగ్ నా నడిడ్మీద అచేచ్సి, ననున్ బైటికి దింపేసుత్ంటే
అడిగాను "ఒరేయ ఒకక్ విషయం చెపప్రా. ఈళళ్ంతా ననున్ నానాన్ నానాన్ అనాన్రు అంటే ఏటార్" అని. వాడు కంపూయ్టర వికటాటట్హాసం
చేసి, మా భాషలో నానాన్ అంటే "బురర్ అసస్లులేని అడడ్ గాడిద" అని అరధ్ం అనాన్డు ననున్ బైటికి తోసేసి. నా రియాక్షన షాట తీసుకునే లోపు
సేప్స షిప పైకి ఎగిరిపోయింది.
నేను పరిగెతుత్కుంటూ ఇంటికొచేచ్సి, పకెక్కేక్సాను. మరాన్డు పొదుద్నేన్ మా శాలీత్ని లేపి "ఒసేయ, తవ్రగా నడిడ్ ఫొటో తియియ్, నడిడ్
ఫొటో తియియ్" అనాన్ను. "వెళళ్ండి, వెరిర్ బాగా ముదిరిపోయింది, పాచి పళళ్ ఫొటోలు, నడిడ్ ఫొటోలూను" అంటూ విసుకుక్ంటూ కరాగేర్ వసతే
చెపుప్కుంటూ కిందకెళిపోయింది. నేను ఆశ ఛావక, చొకాక్ ఇపేప్సి, అదద్ంలోకి చూసూత్, వెనకిక్ తిరుగుతూ నానా కషాట్లు పడుతునాన్ను, ఆ
అచుచ్మీద ఏం ఉందో అని. మొతాత్నికి చదవ గలిగాను "నాట ఫిట ఫర అబడ్క్షన, కీప అవే, పీల్జ సబైస్క్బ టు కావ్లిటీ కానష్స ఏలియనస్ డాట
కాం" అని ఉంది. కింద డేటు కూడా లేదు. మిలియనొల్చేచ్ ఛానుస్ పోయిందని గుండె బరువెకిక్పోయింది. బెర్ష చేసుకునే మూడ లేక అలా
రూఫ కేసి చూసుత్ంటే, వెనకాల నించి వినబడింది "నానాన్" అని.
"అదిగో, ఆమాటే అనదద్నాన్ను" అని ఆవేశంగా పళుళ్ పరపరా తోమడం మొదలెటాట్.

(వచేచ్ సంచిక దాకాౖ లె ట్ తీ క్ండి!)
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