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“ఏమీ చేయాలని లేని, ఏమీ తోచని ఎదో ఒక సాయంతర్ం”. నా కవితావాకయ్మే... మెదిలింది. కానీ ఇది
సాయంతర్మూ కాదు అలాగని మధాయ్హన్మూ కాదు. కవితలోలాగా పాట ఏదీ కూడా ఇటొచిచ్ అటు వెళల్నూ లేదు.
ఇంటోల్ అందరూ నిదర్... మధాయ్హన్ం నిదర్ని నిదర్ అంటారా.. కునుకు అంటారా లేక నాయ్ప అంటారా. ఏమో ఎదో ఒకటి.
ఎండ వేడికి సాయంతర్ం నాలుగయినా మధాయ్హన్మే. ఇలుల్ వేడి గా ఉంది. ఉకక్. ఏసీ వెయాయ్లని లేదు. బిలుల్కంటే ఏసీ
చేసే చెడే ఎకుక్వ. నిజమా..
ఏమీ చెయాయ్లని లేదు. ఇలాంటి ఎండాకాల మధాయ్హన్- సాయంతార్లెనోన్ ఒకేసారి గురొత్చాచ్యి. Déjà vu. ఇది
మునుపటి అనుభవం లాగే ఉంది. ఓ సందిగాధ్వసథ్. జీవితంలో ఎనోన్ చెయాయ్లనీ, చేసెయాయ్లనీ, చేసేసి ఉండాలని .. అనీన్
ఒకక్సారే అనిపిసాత్యి. అసౌకరయ్ంగా ఉనన్పుప్డే నా ఉనికి నాకు గురోత్సుత్ందేమో. ఆపదొచిచ్నపుప్డే తిరుపతి వెంకనన్కు
మొకిక్నటుల్. నేను చేయనివి , చేయలేనివి, చేయగలిగీ వాయిదా వేసుత్నన్వీ అనీన్ ఒకక్సారే ఉకక్ పోయిసాత్యి. కూచుంటే
కషట్ం. ఈ ఆలోచనల వడగాలుప్లిన్ లేచి ఎదిరిసేత్నే, లేకపొతే ననున్ లోలోపలే కాలేచ్సాత్యి. లేచి హాలోల్కి వచాచ్.
మూలన పాత పుసత్కాల షెలఫ్. నానన్ది. దానికో కథ ఉంది. మరచి పోతే కదా గురుత్కి రావడానికి. ఎనిన్
సారుల్...అందుకే ఆ తలపుని చటుకుక్న మూసేశా. దాని తలుపు తెరవకా చాలా రోజులయియ్ంది. భయం. భయమంటే
భయమే. తెరవగానే భళుకుక్న పాత పుసత్కాలు పాత వాసనతో, ‘వాసనల’తో మీద పడతాయి. జీవితంలో చేయనివీచేయలేనివీ లాగే, చదవనివీ- చదవలేనివీ చాలానే ఉనాన్యి అందులో. పుసత్కాలైనా, జాఞ్పకాలైనా. ఈ మధయ్ కరోనా ఒకటి
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మన పార్ణాలకి. దగిగ్నా తుమిమ్నా అదేనని. జలుబోసేత్ చాలు ముకుక్లో ఆర టీ పీ సీ ఆర పులల్ పెటిట్ తుమిమ్, రెండోర్జులు
దాని రిజలట్ కోసం బికుక్బికుక్మని ఎదురు చూడాలి. పాత పుసత్కాలు తాకితే, ఆగని జాఞ్పకాలాల్, ముకుక్లు రెండూ జారునా
భోరునా కారుతాయి అలరీజ్ వలల్. ఈ అలరీజ్ల వలల్ నీకు వాకిస్న వేయంపో అంటారేమో. అటూ ఇటూ చూసి మాసక్
వేసుకుని ఓ పుసత్కం తీశా. ఎపుప్డో రెండు పేజీలు చదివి, చదివేసినటుల్ పది మందికి పర్చారం చేసుకునన్ పుసత్కం అది.
కనెకిట్ంగ ది డాటస్. పుసత్కం బాగా ఘాటు గా ఉంది. చదవనివనీన్ ఎంతో విలువైనవని అనిపిసాత్యి. నకక్ కథకు వయ్తిరేకం
గా. అవే ఘాటు గానూ గాఢమ గానూ ఉంటాయి. తీసుకుని మిదెద్ పైకి వచాచ్.
మిదెద్. దీని గురించి ఎంత చెపిప్నా తకుక్వే. కాలిన మిదేద్, ఇపుప్డు నాకది ఒయాసిసుస్. గాలి వీసోత్ంది. సాయంతర్ం
అయినటుల్ అనిపించింది. అయిందా.. అయినటుల్ అనిపించిందా. లోపలి ఉకక్పోత కొంచెం తగిగ్ంది. ఆలోచనల పోత
కూడా. అంతే. క్షణ క్షణానికీ మనకో దారి దొరుకుతూనే ఉంటుంది. తపిప్ంచుకు తిరగడానికీ, ధనుయ్లవడానికీ. దానిన్
సాట్ర్టజీ అనో, ఫైండింగ సొలూయ్షన అనో, ఆలట్రేన్టివస్ ని వెదకడమనో.. ఎదో ఓ థీరీ లోకి ఇరికించి గిరీశం చెపిప్నటుల్
ఘంటసేపు లెకచ్ర దంచొచుచ్. ఏదైతేనేం ఇది చాలసారేల్ అనుభవం. చుటూట్ ఉనన్ పరిసిథ్తులు మనసుని పర్భావితం
చేసాత్యని అనుకునాన్. పెదద్న ఊయల మంచం, పిర్యదూతిక చేతి కపుప్రవిడెము కవితావ్నిన్సాత్యని అనాన్డంటే అనడూ.
కడుపు మండితే కేకలూ కూతలూ, నిండితే కోకల రైకల కైతలు..
పకిక్ంటి మిదెద్ నీడ ఓ మూలన పడుతోంది. పేరుకి నీడే, కాలి కాలి సెగ. అయినా ఇంటికంటె మిదెద్ పదిలం
అనుకునాన్. రెండు పాల్సిట్క కురీచ్లు లాగి ఓ దాని మీద కాళూళ్ ఓ దాని మీద కాయం వేసి కూరుచ్నాన్... డాటస్ కనెకట్
చేదాద్మని. మాసక్ పెటుట్కుని ఉనాన్కూడా ఘాటు తెలుసోత్ంది. ఇక తీసేత్ చుకక్లు కనిపిసాత్యేమో. పేజీలు తిపాప్. ఒకటీ
రెండు పేరాలు... చదివినటేల్ ఉనాన్యి. ఏమి చదివానో చెపప్మంటే చెపప్లేను. అదేం పర్శన్. అవమానమా అనుమానమా.
ఇలాగే ఉంటుంది. విషయ పరిజాఞ్న యుగం ..లో ఏదీ తెలీదు కానీ తెలిసినటేల్ ఉంటుందని చాల సారుల్ అనుకునాన్. నినున్
నువువ్ తెలుసుకో అనాన్డట వెనకటికెవడో. అవసరం ఏముంది. గూగులిన్ తెలుసుకో. చాలు. నీ నోటోల్ ముదద్లు పెటట్డమే
కాదు తినిపిసాత్డు కూడా. అడడ్ంగా నిలువుగా పైకీ కిందికీ చదివేసి నీకు కావాలిస్నదే నీకు చూపిసూత్ ఓహ.. నీ మెదడు లో
దూరి నీకు తెలీకుండా నీ ఇషాట్ఇషాట్లతో వాడు వాయ్పారం చేసుత్నాన్డు. అయితే తపేప్ంటి? నాకంతా ఫీర్యే గా ... సరే...
లెట మీ కనెకట్ ది డాటస్.
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పుసత్కం జాన ఛామబ్రస్ రాశాడు. సిసోక్ కంపెనీకి అతయ్ంత శకిత్మంతుడైన సి.ఈ.ఓ. గతం లో ఏమి చదివానో
గురోత్చీచ్ రానటుల్ంది. మొదటి పేజీ తీశా. ముందు మాట. నీ గురించి పుసత్కం రావడానికి సరైన సమయం నువువ్ చచాచ్కే
అని నమేమ్వాడిని ఈ పుసత్కం ఎందుకు రాశాను అని మొదలెటాట్డు జాన. ఎతుత్గడ బాగుంది. ఓహ. ఒకక్ లైన చాలు.
ఎందుకు రాశాడబాబ్ అని చదివే ఆదురాద్ కంటే సాహితయ్సభలోల్ ఎవడి అచుచ్ వాడే వేసుకుని పుసత్కాలు ఇచేచ్సుకుని
పుచేచ్సుకునే నాబోటి వాళళ్ంతా కళళ్లోల్ మెదిలారు. నా పుసత్కానిన్ జాన కి కూడా ఇసేత్ బాగుణుణ్. ఏమిటో పర్తి దానికీ
మనసు ఇంకొ వైపే లాగేసోత్ంది. సరే మళీళ్ జాన వైపు మళిళ్ంచా. తనో శకిత్వంతమైన సీ.ఈ.ఓ. అయితే అతనికి
డిసెల్కిస్యా ఉందట. అబాబ్..ఈ సారి ఏ కాలేజీకైనా వెళిల్ లెకచ్ర దంచుతూ ఈ విషయం చెపొప్చుచ్ అనుకునాన్. ఎంత
కషాట్లునాన్ జీవితంలో సకెస్స ఎలా సాధించాలి అని అడిగి జాన ఉదాహరణ చెపొప్చుచ్ అనుకునాన్. సకెస్సస్ కి ఇదో ఎనోన్
మెటట్బాబ్ అని అందరూ అబుబ్ర పడతారు. చపప్టుల్ కొడతారు. వెంటనే డిసెల్కిస్యా అంటే ఏంటి..అదో బుదిద్ వికాసానికి
సంబంధించిన సమసయ్ అని చూచాయగా తెలుసు. సమసయ్ అదే. అనీన్ ఇంతే .. కొంచెం తెలుసు కొంచెం ముసుగు. తలుపు
సందులోల్ంచి చూసెత్ కొదిద్గా కనపడి మిగతాది ఊహ రగిలినటుల్. కొంచెం నిపుప్ కొంచెం నీరు.. పాట హమ చేశా..
నువేవ్నన్నాన్ చెపుప్ ఆ సినిమాలే వేరు ఆ పాటలే వేరు బొంబాయి హీరోయినల్ తీరే వేరబాబ్. కానీ ఇదే పర్శన్ కాలేజీ కురార్ళుళ్
వేసేత్? ఏం అమామ్యిలూ అడగొచుచ్ గదా.

ఎహే, ననున్ అమామ్యిలు ఎందుకు అడుగుతారు నేనేమైనా రాహులాన్

గాంధీనా. సరే ఎవడడిగినా సేట్జీ మీద తెలల్మొహం వెయాయ్లి. వెంటనే వేళళ్లోల్ ఏదో కదలిక గమనించా. గూగల మీదకు
వేళుళ్ పోవాలనే గుల గుల .. కానీ సెల ఫోన రూంలోనే పెటిట్ వచాచ్నే. వేళుళ్ సనన్గా వణుకుతునాన్యి. వితార్డ్యల
సింపట్మస్... ఒకక్సారి గుండె ఝలుల్మంది.

సెల ఫోన కీ , డేటాకీ దూరంగా నేను.. అదీ చేతిలో పుసత్కంతో...ఈ

నగరానికేమైంది.. నాకేమైంది.. ఏమిటీ వింత, ఎదో వెలితి. తపుప్ జరిగిపోయింది యువరానర.. గిలీట్ ఫీలింగ. సరేలే
ఒకోక్సారి ఇలాంటి అనుకోని సంఘటనలు జరగడమే జీవితం అంటే... కోటబుల వాటాస్ప కోట. కాగితాలు రెప
రెపలాడాయి గాలికి... చేతివేళళ్ వణుకు వలల్ కాదు.
ఈ సారి కొంచెం శర్దధ్ పెటిట్ ఓ పేజీ చదివా. తన గురించిన పుసత్కం బతికుండగానే

ఎందుకు

రాయాలనిపించిందో, మనసెందుకు మారిందో జాన చెపేప్శాడు. ఎందుకింత గింజుకుంటాడు. ఎనిన్ చూడలేదూ చదవ
లేదూ. గతం నేరిప్న పాఠాలు చెపప్డం కోసం కాదు రానునన్ అవకాశాలు ననున్ పేర్రేపించాయనాన్డు. డౌట లేదు వీడో
తేడా మనిషి. ఓ పకక్ నా అనుభవాలూ నా పాఠాలంటూ భోరున పుసత్కాలూ పర్వచనాలూ యూ టూయ్బులూ కవితలూ
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కాకరకాయలూ. చెపేప్ వాళేళ్.. నోళేళ్.. చెవులు పనిచేసి చాలకాలం అయింది సమాజానికి. కానీ జాన మైండ లో ఓ పికచ్ర
ఉంది. గతం కానిది. రానునన్ది. రేపటి రోజులోల్ కారూల్ బసుస్లూ, విమానాలూ, ఓడలూ, కదిలేవనీన్ ఒకదానితో ఒకటి
మాటాల్డుకుంటాయి టెకాన్లజీ వలల్. డైరవర లేని కారల్నన్ మాట. ఓ పదేళుళ్ పోయాక ఇపుప్డునన్ వాయ్పారాలోల్ నలభై శాతం
మూత బడిపోతాయి టెకాన్లజీ మారుప్ వలల్. ఇలాంటివేవో రాశాడు. అబాబ్ ఉకక్పోసోత్ంది. పుసత్కం ఒకక్ పేజీ పూరిత్గా
చదివేశాగదా ఇక నాకు పూరిత్గా అరధ్మై పోయింది. చేసిన వంటకం సూప్న తో చపప్రించి మ..మ..మ... ఆహా.. అని
కళుళ్ తిపేప్ యాంకర లా. మొనన్ చూసిన షో లో ఎవరో కొతత్ యాంకర... పేరు ? . ఛ.. సమయానికి సెల ఫోన లేక
పోయే. ఓ పేజీ ఉకక్పోత తరావ్త పుసత్కం మీద నిశిచ్తాభిపార్యానికి వచేచ్సే సమయం ఆసనన్మైందని నా మనసు
చెబుతోంది. మనసు మాట విను గెలుపు నీదే. ఫాలో యువర హారట్... సేట్టస లో పెటుట్కోవచుచ్. ఇక ఎందుకు టైం వేసట్.
ఇంకేదైనా చెయొయ్చుచ్ కదా .జీవితం చాలా చినన్ది. చాలా చేసెయాయ్లి.
అదే సమయానికి నా చూపు మిదెద్ మీద దూరంగా గోడకి ఉనన్ కుళాయి మీద పడింది. యాంకర గురించి
ఆలోచిసూత్ తలెతిత్ గడడ్ం కింద చెయియ్ పెటేట్సరికి సీట్ల కుళాయి మీద పడి తిరిగి నా కళళ్లోల్ పడి సూరుయ్డు గుచుచ్కునాన్డు.
సూటి పోటి సూరీడు పోతూ పోతూ నేనునాన్నని గురుత్ చేసుత్నాన్డా. వదుద్ కవితవ్ం వదుద్. సరేలే ఏదైతేనేం కుళాయిని
చూశా. దాని కింద ఓ సీట్లు బకెక్ట. ఆ బకెక్ట అంచు మీద ఓ పావురం. పుసత్కం, కళళ్దాద్లూ తీసి పకక్న పెటాట్. పావురం
మీదికి మనసు మళిళ్ంది. కబూతర జా జా..పహలి పాయ్ర కీ ... దానికి నా హృదయ గానం వినపళేళ్. అది బకెక్టోల్కి తొంగి
చూసోత్ంది. అంచు చుటూట్ తిరుగుతోంది. అటూ ఇటూ మెడ తిపుప్తోంది. ‘గురర్్ గుటక’ అంటోంది. దాని మీద ఆసకిత్
పెరిగింది. కాసేపు బకెక్ట లోకీ మళీళ్ తలెతిత్ కుళాయి వైపూ చూసోత్ంది. అకక్డేదో జరుగుతోంది. ససెప్నస్...ఇక ఆపు ..
ఇందులో ఏముంది బర్హమ్ రహసయ్ం ... దానికి దాహం వేసోత్ంది. కుళాయి నుండి నీటి చుకక్లేమైనా రాలుతాయేమోనని
చూసోత్ంది. కుళాయి టైట గా ఉంది. డీ మానేటైజేషన టైం లో ఏ టీ ఎం లాగా. చినన్పప్టి కథ లాగా కాదు కాదు ఈ
మధయ్ వాటాస్ప లో తెగ వైరల అయిన కాకి లాగా పావురం కూడా రాళుళ్ తెచిచ్ వేసుత్ందా..ఏమైనా వాటాస్ప ఓ గొపప్
పరిశోధనా విశవ్ వీడాయ్లయం. ఎనిన్ పాత కాలపు థీరీలకు పూర్ఫులు ఇసుత్ందో..
ఈ సారి కొంచెం ఎకుక్వగా వంగి చూసోత్ంది బకెక్ట లోకి. పడి పోతుందేమో. పడి పోతే నా బోటి వాడు దానిన్
పటుట్కోవడం ఈజీ. దాని భయం దానిది. అలాగే దాని జాగర్తత్ దానిది. తలతిపిప్, నా తటుట్ చూసినటుల్ అనిపించింది. నా
మనసులోని మాట దానికి తెలిసిందా. ఏమో. వీడు ననున్ పటుట్కోవడానికి బకెక్ట టెకాన్లజీ వాడుతునాన్డు అనుకుని
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ఉంటుంది. జాగర్తత్ పడింది. అవునా. నిజంగానా. అలా అనుకుందా. అసలు నేను ఏమి అలోచిసాత్నో నాకే తెలీదు. ఓ పిటట్
ఏమి ఆలోచిసోత్ంది నాకెలా తెలుసు? తెలుసు. నాకనీన్ తెలుసు. నిజానికి మనిషిగా నేనేది ఆలోచిసేత్ మిగతా జీవులూ
అలానే ఆలోచించాలి వేరే మారగ్ంలేదు వాటికి. గోరేటి వెంకనన్ పిటట్పాట బాలూ పోర్గార్ం లో ... రామ సిలుకా,
గోరువంకా పాల పిటాట్... తీతువమామ్, పావురాయీ .. నరుడు పెటిట్న పేరుల్ తపప్ తమకు ఊరూ పేరే లేదు. నేను దానిన్
‘పావురాయి’గా చూసుత్నాన్ననీ దాని మీద వెంకనన్ పాట రాశాడనీ దానికేం తెలుసు. దానికి దాహం వేసోత్ంది. నీళుళ్ లేవు.
బకెక్ట లోకి అడుగున నీళళ్ కోసం దూకే రిసక్ చెయయ్డం లేదు.
ఉనన్టుల్ండి జీవకారుణయ్ం పెలుల్బికింది నాలో. ఆమెవరో కుకక్ల కోసం పాకులాడినటుల్. బిగ బాస లోకి నామినేట
అవావ్లంటే ఈ మాతర్ం సరిపోతుందా. బుదుధ్ని బొమమ్లెకుక్వ మా ఊళోళ్. పాపం. దాహం. లేచి కుళాయి తిపిప్తే
బాగుండుననిపించింది. మరి నేను లేసేత్ అదెగిరి పోదా. ఎందుకు పోదూ... మళీళ్ రాదూ... రాకెకక్డికి పోతుంది. బకెక్టోల్
నీళుళ్ నిండా తిపాప్లి అది తాగాలంటే. లేక పోతే మళీళ్ దానికి రిసేక్. నకాక్ కొంగా కథలో లాగా. ఇది వేరే నకక్. అనిన్
నకక్లూ ఒకేలా ఉండవు. ఆలోచించి అలోచించి లేదాద్మా వదాద్ అనుకుంటూ తరజ్నభరజ్న పడుతునాన్. మైండ మాయ్ప
వేసుకుంటునాన్. ఎలా లేవాలి, కుళాయి ఎంత దూరం, ఎంత సమయంలో నీళుళ్ తిపాప్లి .. ఓ పాల్న. బతుకంతా పాల్నడ్ గా
బతకడం అనన్మాట. నిజానికి పాల్నడ్ గా పాల్న చేసి బతకక పోవడం అనన్మాట. ఓ టెడ టాక లో ఎవరో ఎదో చెపాప్రు.
పేరుల్ ఎనన్ని గురుత్? ఎవరో ఎవడో కోన కిసాక్... ఆ(.. గురుత్కొచిచ్ంది...పేరు కాదు ... ఏదైనా చేయాలని అనిపిసేత్ వెంటనే
ఒకటి నుండి ఆరుదాకా లెకక్బెటుట్ ఆలోపే లేచి పని మొదలెటుట్ అని. ఇదేదో కొటేషనాల్ బాగుందే! ఆరు దాటితే నీ
ఆలోచనలు నినున్ లేవనీయవు అని. ఆరు నూరైనా అని అందుకే అనాన్రేమో..దానికీ దీనికీ ఏమిటి లింకు? సరే...
‘ఆలోచనలు అంత బరువైనవి’ అనన్మాట. అబాబ్.. ఆలోచన గురించి ఎంత బరువైన ఆలోచన !! లేచా.. అపప్టికే ఆరు
నూరుల్ లెకక్ పెటిట్ ఉనాన్.
పావురం , అదే... నేను పెటుట్కునన్ పేరు .. ఎగిరి పోయింది. ‘హంస ఎగిరి పోవడం’ అంటే.. మనిషి శరీరంలోని
ఆతమ్ లేచి పోవడం అని చినన్పుప్డు నాయనమమ్ చెపిప్ంది. ఇపుప్డు ఎగిరిపోయింది పావురమే ..హంసా కాదూ.. ఆతమ్
కాదు. మరి పావురం ఎగిరి పొతే అరధ్ం ఏమిటి అడిగే ధైరయ్ం లేదు చినన్పుప్డు. ఇపుప్డు అడుగుదామంటే మా నాయనమమ్
లోని పావురం ఎగిరి పోయి అదే.. హంస ఎగిరిపోయి ఇరవై ఏళుళ్ దాటింది. సెలవలకి ఊరోసాత్మని ఏడాదంతా రాలిన
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బాదంకాయలని పై చెకుక్ తీసి ఎండపెటిట్ రెండు గోతాలు చేసి ఉంచేది. చచెచ్కక్డ ఉనాన్దో నాయనమమ్. ఆధాయ్తమ్
రామాయణం అషట్ పదులూ రెండూ సమపాళల్ లో ఇషట్పడి పాడేది.
హడావుడిగా వెళిల్ బకెక్ట లోకి నీళుళ్ తిపాప్. ధార... వెంటనే బకెక్ట నీళుళ్ ఓ పావురం కోసం వేసట్ చేయడం
ఎందుకు అనిపించింది. I am environmental friendly… you know. వెంటనే కుళాయి ఆపేశా. తెరిచి, మూసే
లోపు మహా అయితే ఓ వందో రెండొందలో మిలీల్ లీటరల్ నీళుళ్ బకెక్ట లో పడాడ్యి. బీకరోల్ లెకక్ గా ఆసిడ పోసిన రోజుల
నాటి అనుభవం ఇపప్డు ఉపయోగ పడింది. పావురం ఎకక్డా అని చూశా..ఎగిరి పకిక్ంటి మూడంతసుత్ల మేడ మీద
కూచుని గురర్్ గుటక అంటూ ఉంది. మూడంతసుత్ల మేడ ... నా జీవితమంతా, జీతమంతా ధార పోసినా కటట్లేను. నీ
కోసమేనే ఈ పనంతా ఉండు అనాన్ పావురం తో.
మరి బకెక్ట నీళుళ్ వేసట్ చేయకుండా ఆపడం ఎలా. సాట్ర్టెజీ ఏమిటి ? ఆలట్రేన్టివ సొలుయ్షన ఏమిటి ? బురర్ గిరుర్న
తిరుగుతోంది. కాళుళ్ కాలుతునాన్యి. ముందు బకెక్ట పకక్కులాగి కాళుళ్ కుళాయి కిందపెటిట్ ధారగా నీళుళ్ వదిలి కాళుళ్
తడుపుకునాన్. ఆ.. ఎంత కొనిన్ లిటరేల్. బీకరోల్ంచి ఆసిడ ఒలికి చురుర్మనడం గురొత్చిచ్ంది. కాదు రా ... నీళుళ్
చురుర్మంటూ ఉనాన్యి ఎండ కి పైప కాలి కాలి. మరి ఇంత వేడినీళుళ్ తాగితే పావురం చావదా. నా కాళుళ్ కడుకుక్నే
నెపం తో వేడి నీళుళ్ వదిలేసి దానికి చలల్టి నీళుళ్ ఇసుత్నాన్ అనే తృపిత్ నా కళళ్లోల్ మెరిసింది. జాగర్తత్ గా ఆలోచించాలే కానీ
పర్తి దానికీ ఓ లాజికుక్ ఉంటుంది. కళళ్లోల్ మెరుపుతోపాటే ఓ అదుభ్తమైన ఆలోచనా తళుకుక్న మెరిసింది. పర్వరాఖుయ్ని
ఎదుట విదుయ్లల్తలాంటి యాంకర లా ... ఓహ... వరూధినిలా. ఈ యాంకర సంగతేంటో చూడాలి. ఈ బకెక్ట కి కింది
వైపు పెదద్ అంచు ఉంది. దీనిన్ తిపిప్ పెడితే కొదిద్గా నీళుళ్ నిలుసాత్యి. ఎకుక్వ లోతు ఉండదు. పావురం హాయి గా రిసక్ ఫీర్
గా తాగేసి పోతుంది. వంగి లోపలికి పడదు. నా ఇనోన్వేషన కి నేనే మురిసి పోయా. సాట్రట్ప గనక పెటిట్ఉంటే కోటుల్
గడించి ఉండేవాడిని. సెరెండిపిటీ అంటారు. డాటస్ కనెకట్ చేసూత్ పావురం దాహం ఎలా తీరాచ్లి అదీ నీళుళ్ వేసట్
చెయయ్కుండా అని తెలుసుకునాన్. పేటెంట కి అపైల్ ... ఊహూ .. అంత లేదు ... ఓ యూ టూయ్బ వీడియో చెయొయ్చుచ్.
వెంటనే, అంతే వేగం గా బకెక్ట లో ఉనన్ నీళుళ్ ఒంపేసి బకెక్ట తిరగేసి పెటిట్ కుళాయి తిపేప్శా. వేడి నీళుళ్.
కాలుతునన్ నీళుళ్. ధారగా... అపప్టి దాకా బకెక్ట కిందవైపునునన్ చలల్దనానికి తలదాచుకునన్ చీమలగుంపు పై ధారగా
పడాడ్యి. వేడినీళూళ్... ధారా పాతం. అవి కళుళ్మూసి తెరిచేలోపే కళుళ్మూశాయి...వాటిలోని ఆతమ్లు పావురాలాల్... అదే
హంసలాల్... ఎగిరిపోయాయి. తేలిన చీమల శవాలు నీళళ్లోపడి కొటుట్కు పోయాయి. చివుకుక్మంది మనసు చీమ
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కుటిట్నటుల్. చీమలేకదా... అవును చీమలే. ఎనుగులు కొటుట్కుంటే చీమలు చచాచ్యి అంటారు. అలప్ పార్ణులు. చీమల
గురించి తెలీంది ఎవరికి. కషట్జీవులు. అవి అలప్ పార్ణులు... ఎలా ? పార్ణులు. ఏమి చేసేది. తిరగేసిన బకెక్టలో నీళుళ్
అంచులు దాకా నిండాక సరేలే పావురం నీళుళ్ తాగితే నాకు పుణయ్మోసుత్ందిలే.. బరాబర అనుకుని తిరిగి వచిచ్ కూచునాన్.
నా అలికిడి కీ, జరుగుతునన్ తంతు కీ తడబడి అపప్టిదాకా దాహంగా చూసూత్

ఉనన్ పావురం ఆ మిదెద్

మీదినుండి గురర్్ గుటక అనకుండా గప చుప గా ఎగిరి పోయింది. పావురం బాలీచ్ తనేన్సింది. నీళుళ్ నింపినా, వదద్ని
బాలీచ్ తనేన్సింది.

పావురం ననున్ నమమ్ లేదు. ఇపుప్డు నాలోని పావురానికి.. అదే ... హంస కి దాహమేసినటుల్

అనిపిసోత్ంది. కానీ కాదేమో. అంతా నా భర్మ. అసలు నాలో ఉనన్ది పావురమా హంసా ముందు తేలాలి. లోన ఉనన్ది
హంసా .. హింసా..తేలాలి. అబాబ్ రైమింగ ఎంత బాగుంది!
చీమలిన్ చంపిన వాడు ననున్ చంపడా అనుకుందా .. ఏమో.. గోరేటి వెంకనన్ని అడగాలి. నిజానికి నేను ఎనుగులీన్
అవలీలగా చంపగలను, నా దగగ్ర టెకాన్లజీలు చాలానే ఉనాన్య. ఇక పావురాలెంత... ఈ విషయం మాతర్ం తిరుపతి
వెంకనన్కి తెలుసు. నా లోని హంసకి తెలుసు.
(జరిగింది జరిగినటుల్ రాశా... యాంకర విషయం కూడా పూరిత్గా రాశా )
( ఈ వాకయ్ం కూడా కథ లో భాగమే. ఎందుకంటే, అబదాధ్లు లేని కథలుండవు.)
___అంతు లేని కథ____
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