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ర రాలు    దాయ్రిథ్ర రాలు    దాయ్రిథ్   
 

 “అమామ్,ఇవాహ్ళ నాక ఛాలాల్ ఇంఫారెట్ంట మీఠింగస్ ఉనాన్య. ఫోయినసారిక్  మలిల్ ఇంకోటి ఏధీ  మొదలెప్టట్బాకు. నువ  ఫోయిన సారి 
చేసిందానిక్  పోలీస, కోరుట్స చుటూట్ థిరగాలిస్వచిచ్ంది. మళీల్ థిరగలేన. నాకు ఇటువంటివాటిక్ టైం లేద"  అని కొంచెం గొంతు పెంచి హెచచ్రించి 
బయలుదేరాడు కొడుకు. కోడలు కూడా లిప సిట్క రాసుకుని, పెదాలు చపప్రినూస్త్, ఒక చెవి ఇటు పడేసి విని ఉదోయ్గానికి బయలుదేరింది. 

అనన్పూరణ్మమ్ గారు కొడుకుకి ఇషట్మని, గుమమ్డి కాయ కూర కోసం ముకక్లు కోసూత్ గింజలు పకక్న పెడుతునాన్రు. 
అనన్పూరణ్మమ్ గారు అమెరికా రావడం ఇది రెండవ సారి. మొదటిసారి పదిహేనేళల్ కిర్తం మనవరాలుని 

పెంచటానికి  వచిచ్ంది.  ఇపుప్డు అదే మనవరాలు హైసూక్లు పూరిత్ అవుతునన్ది. గార్డుయ్వేషన పారీట్, ఒకక్గానొకక్ కూతురు, దానికి నీ పేరే పెటుట్కునాన్ము, 
నువువ్ రాక పోతే ఎలా అని మళీల్ అమెరికా తీసుకు వచిచ్ బంధించారు.. 

తనది పలెల్టూరు. తన ఊరిలో అందరూ తెలిసిన వారు అనేకంటే, తను చెపిప్ందే చేసాత్మంటారు. తను లేకుండా ఏ శుభ కారయ్ం 
జరగదు. ఆవిడ చేతులలో ఏది పడినా పచచ్గా పెరుగుతుంది, అందుకని ఆ పచచ్టి చేతులతో ఆశీరవ్దించమని, పెళిల్కూతుళల్ని తయారు చేయటానికి, 
పెళిల్ళల్కీ, సీమంతాలకి, బారసాలలకి, అక్షరాభాయ్సలకి ఊళోల్వాళేల్ కాదు, పకక్ ఊళల్ వాళుల్ కూడా పిలుసాత్రు.  

నిజంగానే అనన్పూరణ్మమ్గారివి పచచ్ని చేతులు. ఏ గింజ ఎకక్డ పడేసుత్ందో గానీ, మొకక్లు ఏపుగా పెరుగుతాయి. కూరగాయ 
మొకక్లు విరగకాసాత్యి. ఒకసారి సొరపాదు బడి పంతులు గారి ఇంటి కపుప్ పైకి పాకించింది. గంగాళం సైజులో సొర కాయలు విరగ కాసి, బీద 
బడిపంతులు ఇంటి కపుప్ కూలినంత పనయియ్ంది.  ఇంకోసారి గుడి పకక్న ఉతస్వ విగర్హాలు పెటేట్ పందిరికి పొటల్పాదు ఎకిక్ంచింది. పొటల్కాయలు 
మోకులలేల్ తెగ కాసి వేలాడాయి. ముకోక్టి ఏకాదశికి ఉతస్వ విగర్హాలు తీదాద్మని ఆచారుల్ గారు తెలల్వారకు ముందే సాన్నం చేసి, మడి కటుట్కుని, సగం 
చీకటోల్ ఆ పందిటోల్కి పర్వేశించ బోయారు. గాలికి ఊగుతునన్  దుడుడ్ పొటల్కాయ ఒకటి ఆయన వీపు తటిట్ంది. చీకటోల్ తార్చుపాము అనుకుని ఆచారుల్ గారు 
మూరఛ్ వచిచ్ పడాడ్రు. తరువాత ఆదిశేషుడుకి ఏదో అపచారం జరిగిందనుకుని ఉపవాసాలు పెంచి, ముకోక్టి ఏకదశి పూజలు మాతర్ం బర్హామ్ండంగా 
చేశారు. ఆ సంవతస్రం బోలెడు పర్సాదాలు.  

ఇక చెటల్యితే ఒకటిగాదు. ఊరుకి ఒక మూల ఉనన్ తాటి చెటల్కి అనన్పూరణ్మమ్ గారి తాటి తోపు అని పేరు. ఊళోల్ పది గీత కారిమ్కుల 
కుటుంబాలు, టౌనులో రెండు కలుల్ దుకాణం కుటుంబాలు వాటి మీద బర్తుకుతునాన్యి. ఊళోల్ ఎకక్డపడితే అకక్డ మామిడి చెటుల్, కొబబ్రి చెటుల్. వాటి 
కాయలు అముమ్కుని బర్తికే వాళూల్ ఉనాన్రు. ఈ మధయ్ పంచాయితీ వాళుల్ మామిడి, కొబబ్రి కాయలకి వేలం పాట పెడతాననాన్రు. కరణం మునస్బులని 
దుముమ్ దులిపి, ఉతికి ఎండేసింది. పర్తి ఒకక్ళల్ ఇంటి ముందు మామిడి చెటుట్, ఇంటి వెనుక గొడల్ సావిళల్కి ముందు జామ చెటుల్, "అనన్పురణ్మమ్గారు మా 
అమామ్యి పెళిల్కి పెటిట్న మామిడి పాదు, సీమంతానికి పెటిట్న జామ పాదు" అని చెపుతారు. తను పెటిట్న వేప చెటూల్, చింత చెటూల్, కొండ మలిల్ చెటల్ మీద 
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కాకి గూళేల్ కాదు, కొంగల గుంపులు కూడా నివాసం ఉంటునాన్యి. ఒకసారి గొవరన్మెంటు వాళుల్ పెదద్ రోడుడ్ వేసూత్ దారికి అడడ్ంగా ఉందని ఓ తుమమ్ 
చెటుట్ను కొటేట్యబోయారు. తను వేసిన తుమమ్ చెటల్ మీద బోలెడు గిజిగూళుల్ ఉనాన్యి, బోలెడు పిచుచ్కలు కాపురం చేసుత్నాన్యి, తుమామ్కు ఒకక్టి రాలినా 
నేనూరుకోను అంటూఒక చేతోత్ తుమమ్ చెటుట్ని వాటేసుకుని,  రెండో చేతోత్ ముకుక్మూసుకుని ఊపిరి బిగబటిట్ భీషిమ్ంచుకుని కూరుచ్ంది. ఆ రోడుడ్ ఆ చెటుట్ 
దాకా వచిచ్ చందర్వంక లాగా వయాయ్రపు మలుపు తిరిగింది. 

అంతటి అనన్పూరణ్మమ్గారిని అమెరికా రెండోసారి తీసుకువచిచ్ బంధించాడు కొడుకు.. 
పోయినసారి, పదిహేనేళల్ కిర్తం మనవరాలుని పెంచటానికి వచిచ్నపుప్డు, వసాత్, వసాత్ తన చీర కొంగు కొనని మజిజ్గలో ముంచి, 

దాంటోల్ గోగు గింజలు కటుట్కుని తెచిచ్ంది. కొడుకింటికి రాగానే గోగు గింజలని పకక్న పెటిట్, పాలు కాచి ఆరబెటిట్ చీర కొంగు కొనని ఆ పాలలో ముంచి, 
పిండి, తోడు పెటిట్ంది. ఆ పెరుగు, జునున్ కంటే గటిట్గానూ, తియయ్గాను తయారయింది. ఈ కాలానికి అమెరికా సంయుకత్ రాషాట్ర్లనిన్ంటికి ఆ పెరుగు తోడు 
విసత్రించింది.  రెండో రోజు, కొడుకూ కోడలూ ఉదోయ్గానికి వెళిల్న తరువాత మనవరాలితో కలసి లాన లో ఆడుకుంటూ ములుల్ అటల్కాడు పటుట్కుని లాన 
ఒక మూల తవివ్, మటిట్ సరి చేసి, తను కొంగున ముడి కటుట్కొచిచ్న గోగు గింజలని వేసింది. 

గోంగూర ఏపుగా పెరిగింది.  గోగు పూలైతే మహా సొగసుగా ఊగాయి. తుమెమ్దల గుంపు, వాటిని పటుట్కోటానికి పకుష్ల గుంపూ 
చేరాయి. ఆపుప్డపుప్డూ మనవరాలిని పారక్ లో ఆడించమంటూ కోడలు దించి వచేచ్ది. అకక్డ పోగేసిన ఏవేవో చెటల్ గింజలు తీసుకువచిచ్, అటల్కాడతో 
తవివ్ ఇంటి వెనకాల దడి చుటూట్ వేసింది. 

మనవరాలి పుటిట్న రోజని పారీట్ పెడితే, అనిన్ కూరలతోపాటు, లాన లో పెరిగిన గోంగూరతో పచచ్డి చేసింది. మనవరాలు కేక కట 
చేసుత్నన్పుప్డు గొడవ మొదలల్యియ్ంది. పెదద్ పెదద్గా కూతలు వేసుకుంటూ పోలీసు కారుల్ వచాచ్యి. ఒకక్ ఉదుటున పోలీసులు లోపలికి చొరపడి "ఫీర్జ" అని 
అరచి,  బెదిరించడం మొదలు పెటాట్రు. ఓ నలుగురు పొలీసులు గోంగూర మొకక్ల దగగ్రకి వెళిల్ ఫోటోలు తీసి, పచచ్టి గోంగూర మొకక్లని నరికి మోపు 
కటాట్రు. లోపలికి వచాచ్రు. ఒక పోలీసు "మారువానా" అనాన్డు, ఇంకొకడు వీడ అనాన్డు. "గంజాయి పెంచుతుతునాన్రా?" అని ఇంకొక తెలుగు కోడలు 
వంకరుల్ పోతూ కిసుకుక్మంది. నవువ్కుని, గోంగూర పచచ్డితో అనన్ం కలుపి,  పోలీసువాడికి తనకి వచిచ్న ఇంగీల్సులో eat అని చెపిప్, చేతులతో సంజఞ్లు 
చేసి, చేతిలో ముదద్ పెటట్బోయింది. వాడు సుకుమారంగా ఎడంచేతి పిడికిలి బిగించి, చిటికిన వేలు ముందుకు చాచి గోంగూర పచచ్డి ముదద్కు అంటించి, 
నాలుకకు రాసుకుని చపప్రంచి, తననూ, కోడుకునూ పోలీసు కారులోకి ఈడుచ్కుపోయాడు. ఆ పోలీసు వాడి మోహం మాతర్ం నిజంగా ఎరర్గా మాడింది.  

తరువాత, కొడుకు పోలీసుల చుటూట్, కోరుట్ల చుటూట్ తిరిగి, బోటనీ ఫొర్ఫెసరల్తో సాకాష్య్లు ఇపిప్ంచి కేసు కొటేట్యించుకునాన్డు. తనని 
వెంటనే ఊరుకి పంపించేసాడు. మళీల్ పదిహేను సంవతాస్రల తరువాత ఇపుప్డు తీసుకువచాచ్డు. ఆఫీసుకు పోతూ, పోయినసారి జరిగిన గొడవని గురుత్ 
చేశాడు. 

కోడలేమో ములుల్ అటల్కాడ దాచేసి, ములుల్ అటల్కాడ ఎపుప్డో విరిగిపోయిందని చేతులు వంకరుల్ తిపుప్తూ అబదధ్ం చెపిప్ంది. 
మనవరాలు కూడా పెదద్దయియ్ంది, దానికి కూడా తన చదువు తన సేన్హితులతో సరిపోతునన్ది. చెయయ్టానికి కూడా ఏమీ పని లేదు.  

గుమమ్డి కాయ కూర చేయటం కోసం పోపు డబాబ్ తీయబోతే, అనీన్ చిందర వందరగా కనిపించాయి. అనీన్ అడుగూ బొడుగూ 
ఉనాన్యి. పోపు డబాబ్ ఉనన్ అరలోనే వేరే దినుసులుకూడా చినన్ చినన్ ఫాషన గాజు సీసాలోల్ అడుగంటి ఉనాన్యి. కోడలకి శుభర్ం తకుక్వ, వివరం 
తకుక్వ, దుబారా ఎకుక్వ అని అనుకుంది అనన్పూరణ్మమ్ గారు. అనిన్టినీ శుభర్ం చేయటం కోసం వెనక డెక మీదకు చేరాచ్రు. గుమమ్డి కాయ కోసిన 
గింజలని కూడా డెక ఒక మూల శుభర్ం చేసి ఎండపెటిట్ంది.  

ఈ లోపల కరణ్ కటోరంగా పైనుంచి పకిష్ అరుపు వినబడింది. చూసేత్ పాల పిటట్. రెకక్లు నలల్గానూ, శరీరం నీలం రంగులోనూ ఉంది. 
తన ఊరిలో ఉనన్ పాల పిటట్ కంటే కొంచెం పెదద్ది. కర్ర్ కర్ర్ అంటూ అరుసోత్ంది. "నేను నినేన్మి చేశానే?" అని ముదుద్గా విసుకుక్ంది అనన్పూరణ్మమ్ 
గారు.  కొంచెం అవతలకి వెళిల్ పోపు డబాబ్లో అడుగున ఉనన్ గింజలు లాన కి అవతల ఉనన్ మటిట్ మీద విసిరింది. నలల్ గసగసాలు, తెలల్ ఆవాలు. కోడలుకి 
ఏ దినుసులలో రుచి ఎకుక్వుంటుందో తెలీదనుకుని, కొనిన్ సీసాలు సగం నిండుగా ఉనాన్ మటిట్ మీద జలిల్ంది. ఇంటోల్ కోడలు డయిటింగ అనుకుంటా 
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సజజ్లూ, జొనన్లూ, రాగులూ, పొదుద్ తిరుగుడు గింజలూ, ఎండు మొకక్జొనన్ గింజలూ, బఠాణీలూ, ఇంకా ఏమిటో చాలా ఉనాన్యి. లేకపోతే కొడుకుతో 
డయిటింగ చేయించుతునన్దేమో? అనీన్ తీసుకు వెళిల్ బయట పారబోసింది. 

పాల పిటట్ మళీల్ కర్ర్ కర్ర్ మనన్ది. తను ఎండబెటిట్న గుమమ్డి 
గింజలని నోటి నిండా పటుట్కుని చెటుట్ కొమమ్ మీదకి ఎగిరింది.ఈ చెటుట్ పదిహేనాళల్ 
కిర్తం తను వేసిన వితత్నమేనా అనుకుంది అనన్పూరణ్మమ్ గారు. పాలపిటట్ చెటుట్ కొమమ్ల 
సందులలోనుంచి ఒకొకకక్ కొమమ్ పైకి గెంతుకుంటూ చెటుట్ చిటారు కొమమ్ పైకి చేరి, 
చుటూట్ చూసోత్ంది. పాల పిటట్ తనని ఎవరూ చూడటం లేదనుకునన్ది కామోసూ, చెటుట్ 
మీద నుంచి ఎగురుకుంటూ లాన అటువైపు మూలకి చేరింది. నోటోల్ గింజలని కింద 
పడేసి, ముకుక్తో నేలని పొడవటం మొదలు పెటిట్ంది. ఒకొకక్ గింజనూ సుతారంగా ఆ 
చినిన్ చినిన్ కంతలలో పెటిట్, మళీల్ మటిట్ కపిప్, ఒకొకక్ కంత మీదా ఎండుటాకులను 
జాగర్తత్గా కపుప్తోంది. "ఓసి నీ దుంపా తెగా, గింజలని దాచుకుని తరావ్త తింటావా" 
అని అనుకుంది అనన్పూరణ్మమ్ గారు.                                                                                                  "పాల పిటట్" 

పకుష్లు చాలా చేరాయి. వేటికి కావాలిస్నవి అవి తిన సాగాయి. గువవ్లు చేరి సజజ్లూ, రాగులూ తినాన్యి. నాలుగు రకాలుగా ఉనన్ 
పిచుచ్కలు కూడా చేరాయి. పాల పిటట్ మాతర్ం కర్ర్ కర్ర్ అని అరుచుకుంటూ మొకక్ జొనన్ గింజలనీ, పొదుద్ తిరుగుడు గింజలనీ పటుట్కు పోయి 
దాచుకుంటోంది. ఎందుకో ముచచ్ట వేసింది. నలుపూ, నీలం రంగులోల్ ఉంది కాబటిట్ కృషుణ్డు అని పేరు పెటుట్కుంది. మిగిలన పకుష్లకు కూడా పేరు 
పెటుట్కుంది.  

రాతిర్కి కోడలుతో అనీన్ సరుకులూ తెపిప్ంచి సీసాలు నింపింది. గుమమ్డి కాయ కూర పూరిత్ చేసింది. రెండో రోజు ఏమీ తోచకపోతే 
కొనిన్ గింజలు తీసుకువచిచ్ ఈ సారి కొంచెం దూరంగా మటిట్ మీద వేసింది. పకుష్లు తయారయియ్ తినన్ంత తిని, మిగిలిన వాటిని జిమమ్టం 
మొదలుపెటాట్యి. అనన్పూరణ్మమ్ గారు గింజలు చెలాల్ చెదురయియ్న చోటలాల్ నీళుల్ చిలకరించటం మొదలుపెటాట్రు. కృషుణ్డు మాతర్ం గింజలు 
దాచుకుంటునాన్డు. దొంగ ఎకక్డ దాచుకుంటునాన్డో అనన్పూరణ్మమ్ గారు కనిపెడుతూనే ఉంది. అకక్డ  కూడా కొనిన్ చోటల్ నీళుల్ చిలకరించారు. కృషుణ్డు 
కర్ర్ కర్ర్ మని అరిచాడు. ఇక వాటితోనే కాలకేష్పం. 

రెండు నెలుల్ గడిచాయి. మొకక్లు పెరగాయి. సజజ్లు, రాగులు, జొనన్లూ, మొకక్ జొనన్లూ కంకులు వెయయ్టం మొదలు పెటాట్యి. 
గసగాలు పూలు గాలికి రెప రెపలాడుతునాన్యి, మిస మిసలాడుతునాన్యి. గుమమ్డి పూలు వెండి పళెల్ంలా మెరిసి, రెండో రోజుకు ముడుచుకుని, మూదో 
రోజుకి పింద వేసుత్నాన్యి. పొర్దుద్ తిరుగుడు పూలైతే సూరీడుకి పోటీ పడుతునాన్యి. రకరకాల పూలు పలకరిసుత్నాన్యి. 

కొడుకూ కోడలూ ఏమిటో ఎపుప్డూ పరిగెడుతూనే ఉంటారు. ఇటాల్ వసాత్రు, అటాల్ వెళతారు. ఇక తనకు కాలకేష్పం ఆ పకుష్లూ, 
మొకక్లు మాతర్మే. మనవరాలు మాతర్ం ఒక రోజు పొర్దుద్ తిరుగుడు పూలని చూసి "ఎంత పెదద్ పూలో" అని ఆశచ్రయ్పోయింది. "నువువ్ ఈ మొకక్లని 
ఎపుప్డు పెటాట్వు" అని నానమమ్ని ఆడిగింది. "నేను పెటట్లేదు, కృషుణ్డు నాటాడూ" అని బదులిచాచ్రు అనన్పూరణ్మమ్గారు. 

చినన్ అనన్పూరణ్కి ఆశచ్రయ్ం పెరిగింది. కృషుణ్డెవరు అంటే, అనన్పూరణ్మమ్గారు మనవరాలిని లోపలికి తీసుకువచిచ్ కొనిన్ పొర్దుద్ 
తిరుగుడు గింజలిచిచ్ డెక పైన పెటిట్ పకుష్లేం చేసాత్యో గమనించ మనన్ది.  

"అడిగో కృషుణ్డు" అనాన్రు అనన్పూరణ్మమ్గారు.   
"ఓ ఆ పకిష్ పేరు కృషుణ్డా, ఇకక్డ 'బూల్ జే' అంటారు నానమమ్, ఇది మా కాలిఫోరీన్యా రాషట్ర పకిష్" అనన్ది చినన్ అనన్పూరణ్. 
"అవునా, మా అంధర్ రాషట్ర పకిష్ 'పాల పిటాట్, వీళిల్దద్రూ అనన్దముమ్లనన్మాట, సరే ఏం చేసుత్ందో జాగర్తత్గా గమనించు" అనాన్రు 

అనన్పూరణ్మమ్గారు. 
కృషుణ్డు గింజలని జాగర్తత్గా దాయటం గమనించింది చినన్ అనన్పూరణ్.  
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 "ఇపుప్డు వెళిల్ మనం కొంచెం నీళుల్ చిలకరిసేత్ చాలు. 
ఆనిన్ గింజలమీద చలల్వదుద్,, కొనిన్ కృషుణ్డు తినాలి కూడా కదా.  మనకంటే 
పకుష్లకెకుక్వ తెలుసు ఏ మొకక్లు ఎకక్డ పెటాట్లో, వాటినుంచి  కూడా మనం 
నేరుచ్కోవాలి. పిచుచ్కులైతే బోలెడు పురుగులిన్ తింటాయి, వాటిని కాపాడితే 
మనకు పురుగులు ఉండవు” . 

"నానమమ్, నువువ్ జీనియస" అంది చినన్ అనన్పూరణ్. 
"మనం మటిట్ని పోషిసేత్నే, మటిట్ మొకక్లని పోషిసుత్ంది, 

మొకక్లు మనలిన్ పోషిసాత్యి. అందుకని మనం వంట చేసేటపుప్డు పనికి 
రానివి ఏవీ పారేయకూడదు"  చెపాప్రు అనన్పూరణ్మమ్గారు. 

"మటిట్ని పోషించటమేమిటి?" అడిగింది చినన్ అనన్పూరణ్. 
"నువేవ్ ఆలోచించు"                                                                                                 'బూల్ జే’ 
చినన్ అనన్పూరణ్  మొకక్ల చుటూట్ తిరుగుతూ గుమమ్డి పాదు మొదలులో కూరగాయ ముకక్ల తొడాలూ, కాఫీ పొడి, కోడి గుడూడ్ 

పెంకులూ గమనించింది. అకక్డ ఒక పకిష్ వానపాములిన్ ముకుక్న వేలాడేసుకుని చూసోత్ంది. "దీనిన్ రాబిన అంటారు నానమామ్" అనన్ది. 
"అవునా మా గోరువంక లాగా ఉనన్ది, చూసావా మనం చాలా చాలా  కొని ఇంటికి తెచుచ్కుంటాము. ఇకక్డ అందరూ మనకు 

అవసరం లేదని గారేబ్జీ లో నింపి ఎకక్డకో పంపుతారు. మనం మటిట్ని కొంచెం పోషిసేత్ ఎనిన్టిని పోషిసుత్నన్దో కదా!" అనాన్రు. 
"మరి నీకు ఏ గింజలు ఎకక్డ వెయాయ్లో ఎలా తెలుసుసు, ఎకక్డ చదువుకునాన్వు?" 
"చదువా చటుట్బండలా, రెండు కళూల్ రెండు చెవులూ ఉనాన్యి కదా, అవే నేరిప్ంచుతాయి. అవి నేరిప్ంచినవి చెయయ్టానికి రెండు 

చేతులు ఉనాన్యి, అంతే"  
"మొకక్లనీన్ ఒక వరసలో ఉంటే బాగుండేవి" అనన్ది చినన్ అనన్పూరణ్. 
"ఏమో, కొనిన్ కొనిన్ మొకక్లు, చెటల్కీ సేన్హాలుంటయి అనిపిసుత్ంది. వాటంతకవే పెరిగేటపుప్డు ఎపుప్డూ ఒక వరసలో పెరగవు కదా! 

కొనిన్ మొకక్లేమో ఇంకొనిన్ మొకక్లకి నీడనిసాత్యి. మన ఊరిలో అయితే, దొండ  పాదుకి పందిరి వేసి, ఆ నీడలో అలల్ం మొకక్ వెసాత్ము. ఇపుప్డు నువేవ్ 
ఆలోచించు ఒక వరసలోఎందుకు లేవో, ఉండాలిస్న అవసరం ఉందో లేదో" అనాన్రు అనన్పూరణ్మమ్ గారు. 

పెదాద్, చినన్ అనన్పూరణ్లిదద్రూ ఆ రోజు నుండీ సాయంకాలం మొకక్లూ, పకుష్లతో ఆడుకోవడం మొదలుపెటాట్రు. 
ఒక రోజు ఉతాస్హంగా సూక్ల నుంచి వచిచ్ంది చినన్ అనన్పూరణ్. "నానమమ్ నువువ్ చేసే పనులనీన్, నీ పదద్తులనీ గురించి పరిశోధించి 

ఒక వాయ్సం వార్సా. నువువ్ చేసేది పెరామ్కలచ్ర, ఇది ఆరాగ్నిక గారెడ్నింగ కంటే మంచిది. నీ గురించి కూడా వార్సా. నేను వార్సిన వాయ్సానికి "ఏ" గేర్డ 
వచిచ్ంది. మా బయాలజి టీచర బారబ్రా డికస్న, ఛాదసత్పు ముసలావిడి, ఇంతవరకు ఎవరికీ మంచి మారుక్లు ఇవవ్లేదు. మా కాల్స వాళల్నందరినీ వచిచ్ నీ 
గారెడ్న చూడమంది. ఆవిడ కూడా వసాత్ననన్ది". 

"అవునా, అందరినీ నాకు కూడా చూడాలని ఉంది. నీ గార్డుయ్ఏషన పారీట్కి తపప్కుండా పిలువు అందరినీ" అనాన్రు అనన్పూరణ్మమ్ గారు 
మనవరాలు అనన్పూరణ్తో. 

ఒక రోజు గార్డుయ్ఏషన పారీట్ అని మొదలు పెటాట్రు. చాలా మంది వచాచ్రు. అందరికీ తను ఒకక్టే బోలెడు కూరలు చేసింది. అందరూ 
సాయంకాలం గాలికి లాన లోకి చేరుకునాన్రు.  

మనవరాలి సేన్హితురాలు ఒకతె గబ గబా గుమమ్డి కాయ దగగ్రకు పరిగెతిత్  దాని మీద ఎకిక్ కూరుచ్ని ,బుదాధ్వతరంలాగ  పోజు పెటిట్, 
సెలీఫ్ తీసోక్వటనికి పర్యిత్న్ంచి., కిందకి డొలిల్ పడింది. పిలల్లందరూ గలగలా నవావ్రు. పోటీలు పడి పడి ఫొటోలు తీసుకుని "గార్ండామ్ ఈజ ఏ జీనియస" 
అని చపప్టుల్ కొటాట్రు. 
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పారీట్కి వచిచ్న ఒక కోడలు "ఈ మొకక్లనీన్ ఇంత అందంగా ఉనాన్యి, మీ గారెడ్నర ఎవరూ?" అని అడిగింది. కోడలు 
అనుమానంగాను, కొడుకు భయంగాను అనన్పూరణ్మమ్ గారి వంక చూశారు.  

పిలల్ందరికీ చిటిట్ చిటిట్ తేనె గారెలు పెటాట్రు అనన్పూరణ్మమ్గారు.  
"గార్ండ మా ఈజ ఎ గేర్ట కుక" అనాన్రు పిలల్లందరూ. కోడలు వచిచ్ ఇలల్ంతా గందరగోళమేమిటని చిరాకు పడింది. 
మీ టీచర భర్మరాంబ గారు. రాలేదా అడిగారు అనన్పూరణ్మమ్ గారు. 
“ ఓ, టీచర బారబ్రా డికస్న?  అమోమ్ ఆవిడ రాకుండా ఉంటేనే మెరుగు, మళీల్ మాకు ఇకక్డకూడా పాఠాలు చెపుతుంది.” అనాన్రు 

పిలల్లందరూ. 
"తపప్కుండా వసాత్ననన్ది నానమామ్, కానీ ముసలావిడకదా తీరికగా వసుత్ంది" చెపిప్ంది చినన్ అనన్పూరణ్  
కేక కట చెయయ్టం మొదలుపెటాట్రు. ఒకక్సారిగా పోలీసు కారల్ మోతలు. పోలీసు వాళుల్ దూసుకు వచాచ్రు. గబ గబా పరిగెతిత్ లాన 

అవతల మొకక్ల దగగ్రకి చేరారు. ఒకడు చేతికి తెలల్ని మేజోళుల్ తొడుకుక్ని గసగసాల పూలు పటుట్కునాన్డు. "పాపీ ఫల్వరస్, ఓపియం" అని అరిచాడు. 
"గంజాయి అయిపోయింది, నలల్మందు పెంచుతునాన్రా ఈసారి?" పకా పకా ఎగతాళిగా నవువ్తూ తళుకుల గొలుసుకేలాడుతునన్ చినిన్ పరుసుని అంత 
పెదద్ నడుము మీద నాటయ్ం చేయించింది ఇంకో కోడలు. 

అనన్పూరణ్మమ్ గారు నవువ్కుని గసగాల వంకాయ కూర గినెన్ పోలీసు వాడి ముందుకు తోసింది. కిర్తం సారి చూసిన పోలీసు వాడే. 
బాగా లావయియ్ మొదుద్బారాడు. పోలీసు వాడు ఒకక్సారిగా వెనన్కిక్ దూకి తుపాకి ముందుకు జాపాడు.  

కొడుకునీ, తననీ మళీల్ పటుట్కుపోయి పోలీసు కారులో కూరోచ్బెడుతునాన్రు. కృషుణ్డు దగగ్రగా వచిచ్ కర కర అని అరిచాడు. "అయోయ్, 
కృషుణ్డికి ఈ పూట ఏమీ వెయయ్లేదే" అని నొచుచ్కునాన్రు అనన్పూరణ్మమ్ గారు. 

"ఎకస్ కూయ్జ మీ ఆఫీసర, ఇదిగో ఇవి పాపి సీడ మఫిఫ్నస్. పర్తి గార్సరీ సోట్రోల్ను దొరుకుతాయి. మరి వాళల్ందరినీ కూడా అరెసట్ 
చేసాత్రా?" అని అడిగింది చినన్ అనన్పూరణ్. వెనకే దాని సేన్హితులు నిలబడివునాన్రు. "యాయ్, మేమందరమూ కూడా ఇపుప్డు ఈ మఫినస్ తింటాము, 
మమమ్లిన్ కూడా తీసుకు వెళల్ండి అని ముందుకువచాచ్రు”.  

చినన్ అనన్పూరణ్ సేన్హితులని వారించింది. "నేను పోలిసులతో మాటాల్డతాను.మీరందరూ మీ సెల ఫోనులతో లైవ సీట్ర్ం వీడియో ఫేస 
బుక లోనూ, టివ్టట్ర లోనూ  పెటట్ండి. మన సూక్ల వాళలళల్ందరికీ మెసేజ పంపండి, పర్తివొకక్ళూ రీటీవ్ట చేసి వారికి తెలిసినవాళల్కి దేశం మొతత్ం, కాదు 
కాదు పర్పంచం మొతత్ం పంపమని చెపప్ండి. మన టీచరల్కి, పిర్నిస్పాలిక్ కూడా మెసేజ పంపండి . టివి వాళల్ందరికీ కబురు చెయయ్ండి, ఒక సీనియర 
సిటిజనిన్ కారణం లేకుండా అరెసట్ చేసుత్నాన్రని."  

 
—-X—- 

 
భూగోళానికి ఆవలి వైపున, ఒకానొక తెలుగు పలెల్టూరిలో కోడి కూసింది. 
ఒకానొక వనితా శిఖామణి అలవాటు పర్కారం టివిలో భకిత్ పాటలు పెటుట్కుని వాకిలి ఊడవడాం మొదలుపెటిట్ంది. ఇంటాయన 

ఖసుస్మంటూ లేచి టివి కటేట్యటానికి తయారయయ్డు. 
ఇంతలో టివిలో భకిత్ కారయ్కర్మాలు ఆగి "పగులుతునన్ వారత్లు, పగులుతునన్ వారత్లు" అని మోగింది. టివి ఎనౌనస్ర అందుకునాన్డు 

"ఇపుప్డే అందుతునన్ సమాచారం, అమెరికాలో అమానుషం, ఒక భారతీయురాలు, ఒక పండు ముదుసలి, ఒక వృదుద్రాలిని అమెరికా పోలీసులు 
అమానుషంగా, నిరద్యగా, ఏ మాతర్ం కనికరం లేకుండా అరెసుట్ చేసుత్నాన్రు. లైవ వెళాద్ము, మీరే చూడండీ. ఫేస బుక లోనుంచి మీకు అందిసుత్నాన్ము. 
పగులుతునన్ వారత్లు. అసలు అమెరికాలో మన భారతీయులకు, ముఖయ్ంగా సతరీలకు, మన ఆడపడుచులకు, మన తలుల్లకు ఇలాంటి అవమానాలు ఎందుకు 
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జరుగుతునాన్యో అరథ్ంకావటంలేదు, ఈ విషయం గురించి చరిచ్ంచటానికి హకుక్ల సంఘం గౌరవాదయ్కుష్లు మొరమొర రావు గారు పోన లైనోల్ వునాన్రు, 
వారి అభిపార్యం తెలుసుకుందాం. మొరమొర రావు గారు, మొరమొర రావు గారూ, హలోల్, హలోల్ …" 

"అయోయ్ అయోయ్ టివి కటేట్యమాకు, అమోమ్ అమోమ్ మన అనన్పూరణ్మమ్ గారిని అమెరికాలో పోలీసులటుట్కెళత్నాన్రు, వామోమ్ వామొమ్ .." 
అరిచింది ఆ వనితా శిఖామణి వాకిలి ఊడవటం ఆపి. ఊరంతా చేరింది. 

టివి లో చినన్ అనన్పూరణ్ వైపుకు తిరిగింది సెల ఫోన కెమేరా. 
"యెవరీ పిలల్, జీను ఫాంటేసుక్ందికానీ అచుచ్ మన అనన్పూరణ్మమ్గారిలాగా ఉందే" అనన్ది ఇంకో వనితా రతన్ం. 
"యెవరో ఏంటి, తెలీటల్, జీను పాంటేసింది కానీ పోలికలు తెలీటాల్, మన అనన్పూరణ్మమ్గారి మనవరాలే, చినన్ అనన్పూరణ్” 
చినన్ అనన్పూరణ్ చేతులు ముందుకి జాపి ఇంగిలీసులో ఏదో చెపుతాంది. పోలీసులు పెడ రెకక్లు విరిచి సంకెళెల్యయ్బోతునాన్రు. 
"పగులుతునన్ వారత్లు, పగులుతునన్ వారత్లు, అమెరికాలో అమానుషతవ్ం, అమెరికాలో భారతీయ సంతతి వారి నందరినీ అరెసట్ 

చేసుత్నాన్రు. హలోల్ మొరమొర రావు గారూ, హలోల్, హలోల్ ..” 
"అయోయ్ అయోయ్ చినన్ పిలల్ను కూడా అరెసుట్ చేసుత్నాన్రు .." నోళుల్ నొకుక్కునాన్రు వనితలందరూ. పిడికిళుల్ బిగించారు 

మొగవాళల్ందరూ. 
పాలపిటట్ ఒకటి "కిరుర్ కిరుర్" మంటూ ఎగిరివచిచ్ నేరేడు చెటుట్ కొమమ్ మీద వాలి టీవి వంక చూసింది. 
ఇంతలోటివీలో కనబడుతునన్ గుంపులోనుంచి "డికస్న, ననున్ కూడా అరెసట్ చెయియ్" అంటూ ఖంగు మంటూ ఒక గొంతు మోగింది. 

సెల ఫోన కెమేరా అటు తిరిగింది. ఒక ముగుగ్ బుటుట్ తల మామామ్గారు వాకర తోసుకుంటూ చుటూట్ చేరిన గుంపును తోసుకుంటూ వసుత్నాన్రు. చుటూట్తా 
ఉనన్ పిలల్లందరూ చపప్టుల్ కొడుతూ "మిసెస్స డికస్న,  టీచర బారబ్రా డికస్న" అంటూ అరవటం మొదలు పెటాట్రు. 

చినన్ అనన్పూరణ్ని అరెసట్ చెయయ్బోతునున్ పోలీసు, ఒకక్సారిగా తల ఎతిత్ చూసి "మామ, అమామ్, నువువ్ ఇకక్డికెందుకు వచాచ్వు" 
అనాన్డు. 

"ముందు ననున్ అరెసట్ చెయియ్" అని వాకర వదిలి చేతులు చాపారు మిసెస డికస్న. పడిపోతునన్ పెదాద్విడను పోలీస పడిపోకుండా 
పటుట్కునాన్డు.” 

"పగులుతునన్ వారత్లు, పగులుతునన్ వారత్లు. అమెరికాలో జాతాయ్హంకారపు పోలీసులు, వాళల్ జాతీయులను వదిలేసి మన 
బారతీయులను, ముఖయ్ంగా సతరీలను, మహిళలను, అబలలను అరెసట్ చేసుత్నాన్రు. మొరమొర రావు గారూ, హలోల్, హలోల్ .." 

టివిలో ముగుగ్బుటట్ తల మామమ్గరు పోలీసు ఆఫీసర కళల్లోకి సూటిగా చూసూత్  చెబుతునాన్రు "వీళల్ందరూ నా సూక్లోల్ పిలల్లు. ఈ 
అమామ్యి పేరు "ఆనాన్", అనాఫూరాన నా కాల్సులో ఫసుట్ వచిచ్ంది. వాళల్ గార్ండామ్ చేసే పరామ్కలచ్ర గురించి చాలా మంచి వాయ్సం వార్సింది. ఆవిడని, 
ఆవిడ గారెడ్నిన్ చూదాద్మని నేను కూడా వచాచ్ను. ఓ ఐ యామ సారీ" అని పోలీసు కారులో ఉనన్ అనన్పూరణ్మమ్ గారి చేతులు పటుట్కుంది. మళీల్ పోలీసు వైపు 
తిరిగి, "ఆవిడని అరెసట్ చేసేత్, ననున్ కూడా చెయియ్, కానీ ఈవీడ చేసిన తపేప్మిటో నాకూ అరధ్ం కావటంలేదు".  

చినన్ అనన్పూరణ్ అందుకుంది "పాపీ సీడస్ తపప్యితే గార్సరి సొట్రుస్లో ఎందుకు అముమ్తునాన్రు? అసలు కాలిఫోరీన్ రాషట్ర పుషప్ం పాపీ 
కాదా? మిసెస డికస్న, మీ కొడుకుకి ఈ మాతర్ం తెలీదా? మా అందరికీ బోలెడు పాఠాలు చెబుతారే, మరి మీ కొడుకుకి చెపప్లేదా? సీనియర సిటీజన అని 
కూడా చూడకుండా అరెసట్ చేసాత్రా? ఆవిడ దగగ్ర మనమందరమూ నేరుచ్కోవలసింది చాలా ఉంది అని కాల్సోల్ మీరే చెపాప్రు కదా?" అంటూ నిలదీసింది. 
చుటూట్తా ఉనన్ పిలల్లందరూ చపప్టుల్ కొటాట్రు. 

పోలిసువాడికి తపప్లేదు, అనన్పూరణ్మమ్గారిని కారు దించేసాడు. టీచర బారబ్రా డికస్న అనన్పూరణ్మమ్గారిని కౌగిలించుకుంది. పిలల్లు 
మళీల్ చపప్టుల్ కొటాట్రు. టీవీలో పాల పిటట్ ఒకటి "కర్ర్ కర్ర్" అంటూ రెకక్లు టప టపా కొటుట్కుని చపప్టుల్ కొటిట్ంది. పలెల్లో నేరేడు చెటుట్ మీది పాల పిటట్ 
"కిర్ర్ కిర్ర్" అంటూ రెకక్లు టప టపా కొటుట్కుని చపప్టుల్ కొటిట్ ఎగిరిపోయింది. 

"అమోమ్ అమోమ్ ఇకక్డ మన అనన్పూరణ్మమ్ గారిలానే చేసింది అకక్డి చినన్ అనన్పూరణ్" అనన్దో మెచుచ్లాడి.  
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"అకక్డి చినన్ అనన్పూరణ్ అంటావేంటీ, మన చినన్ అనన్పూరేణ్, చినన్ పిలల్పుప్డు చూసాం, మలీల్ ఇపుప్డు ఇలా సూతత్త్నాన్ం" అనన్ది 
ఒక  సునయన. 

"పగులుతునన్ వారత్లు, హలోల్, హలోల్, మొరమొర రావుగారు, అమెరికాలో ఏదో జరుగుతుందనుకునాన్ం, ఏం జరగలేదు, పచ్. 
మిమమ్లని అనవసరంగా తెలాల్రే లేపాం. క్షమించండి. మళీల్ పొడుకోండి. ఇపుప్డు తపప్దు, మళీల్ భకిత్ మారగ్ం పాటలు వినండి." 
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