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కాకినాడలో మా ఇంటి వరండాని అనుకుని ఒక పెదద్ రాచ ఉసిరి చెటుట్ ఉంటుంది. నేను
వెళిల్నపుడలాల్ ఆ వరండాలో కురీచ్లో కూచుని కాఫీ తాగుతూ అ చెటుట్నీ, దాని వెనకాలే ఉనన్ మామిడి
చెటుట్నీ, వాటి మీద గెంతుతూ అపుప్డపుప్డు నాకేసి మొహం పెటిట్ విచితర్ంగా చూసి గెంతి పారిపోయే మా
ఆసాథ్న ఉడతనీ చూసూత్ కాలం గడిపేసాత్ను. ఇక ననున్ చూడడానికి వచిచ్న వాళుళ్ ఆ ఉసిరి కాయలని
చూడగానే ననున్ చూచుట మానేసి చేతికి అంది వచేచ్ ఆ రాచ ఉసిరి కాయలిన్ కోసేసుకుని వచిచ్న పని
అయిపోయింది అని వెళిల్ పోతూ ఉంటారు. నేను వెళిళ్న పది రోజులోల్నే అలా చేతికి అంది వచేచ్ ఉసిరి
కాయలు అనీన్ అందరూ కోసుకు పోయాక మా వదిన గారు కబురు పెటాట్రు కాబోలు.. ఒక రోజు ఓ
యువకుడు వచిచ్ ననున్ చూసి బురర్ పకక్కి తిపేప్సుకుని నేను కళుళ్ ఆరేప్ లోపుగానే హఠాతుత్గా మాయం
అయిపోయాడు. అంతలోనే ఈ కురార్డు ఏమి పోయాడా అని నేను ఆశచ్రయ్ పడిపోతుంటే ఆ చెటుట్ పై
నుంచి రాచ ఉసిరి కాయలు నా నెతిత్ మీద రాలి పడడ్ం మొదలు పెటాట్యి. తల పైకి ఎతిత్ చూదుద్ను
కదా.....ఈ కురార్డు ఎపుప్డు, ఎలా ఎకాక్డో తెలీదు కానీ ఆ చెటుట్ పై కొమమ్ల మీద ఒక సంచీ నడుముకి
కటుట్కుని

ఉసిరి

కాయలు

కోసి

అందులో

వేసూత్

కనపడాడ్డు.

ఇదంతా

అబదద్ం

అనుకుంటునాన్రేమో..కావాలంటే అపుప్డు నేను తీసిన ఫోటో ఇకక్డ జత పరిచాను. ఇది చూచుటకు ముచచ్టైన దృశయ్మే కానీ ఈ చెటుట్లేకక్గలిగే నరహరి
కాలు జారి కింద పడి చసాత్డో, కొమమ్ విరిగి కిర్ంద పడి చసాత్డో లేక నా మీద పడి చంపుతాడో తెలియక రెండు ఫోటోలు లాగించేసి మా వందేళళ్ వృదద్
మామిడి చెటుట్ కిర్ందకి పారిపోయాను. ఆ తరువాత పది రోజులు మా ఇంటోల్నే కాక మా గాంధీ నగరం లో అందరి ఇళళ్లోనూ ఉసిరి కాయ పపుప్, ఉసిరి
కాయ పచచ్డి, ఉసిరి ఆవకాయ ...అంతా ఉసిరి మయమే!! ఆఖరికి అమెరికాలో మా ఇంతో కూడా ఏడాదికి సరిపడా రాచ ఉసిరి పచచ్డి ఉంది.
ఇదంతా ఇపుప్డు ఎందుకు జాఞ్పకం వచిచ్ందీ అంటే...ఇకక్డ అమెరికాలో మా హూయ్సట్న లో కూడా అలాంటి ఉదంతమే మొనన్ మా ఇంటోల్నే
జరిగింది. ఎటొచీచ్ అకక్డ ఉసిరి చెటుట్ అయితే ఇకక్డ అమెరికన తాటి చెటుట్...అనగా పేరుకి తాటి చెటేట్ కానీ ఉతిత్ షోకు మాతర్మే. ఆంధార్ తాటి చెటల్లా
తాటి పళూల్, తాటి కలూల్ వగైరాలు నాసిత్. అనగా అమెరికా తాటి చెటుట్ కిర్ంద ధర ఖరావ్టుడు నుంచునాన్ వాడి బటట్ తల మీద తాటి పండు పడే డేంజర
లేదు.

అకక్డ కాకినాడ నరహరి ఎగిరి గెంతేసి చెటుట్ ఎకిక్తే ఇకక్డ చెటుట్ ఎకిక్న వాడు నిచెచ్న వీరుడైన మా 72 “చేతి పని వాడు” అంటే ,,అమెరికాలో

హేండీమేన ..అని పిలవబడే వాడు. వాడిని ‘చేతి వాటం వాడు’ అని కూడా అనవచుచ్ను కానీ చేతివాటం గాడు అంటే దొంగ వెధవ అనే అరథ్ం కదా..పాపం
మా సర హికరస్న ని అంత మాట అనదలుచ్కోలేదు. తెలిసేత్ కొడతాడు కదా...
అసలు అమెరికాలో మధయ్ తరగతి సంసారులకి ఒక మంచి హేండీమేన దొరకడం లాటరీ లో మిలియన డాలరుల్ కొటట్డం కంటే ఎకుక్వ
సమానం. కారణం ఏమిటంటే అమెరికాలో కొనుకుక్నన్ ఇలుల్, కటుట్కునన్ పెళాల్ం ఒక లాంటివే. అనీన్ బావునన్పుప్డు అనుభవిసూత్ మహానందపడతాం. తేడా
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వచిచ్ందో డామేజీ రిపేరు చేసుకో లేక అడడ్మైన గడీడ్ కరుసాత్ం. ఈ హేండీమేన అనే వాడు ఇంటికి వచేచ్ అనేక రకాల చినాన్, చితకా రిపేరుల్ చేసే సతాత్ ఉనన్
వాడు. అంటే ఫేమిలీ పార్కీట్స డాకట్ర లాంటి వాడు. పెదద్ పెదద్ రోగాల సెప్షలిసుట్ కాదు. ఇంటోల్ రిపేరుకి హేండీమేన లాగా ఇలాల్లి రిపేర కి కూడా ఎవరైనా
ఉంటే ఎంత బావుండునో కదా! ఆ తంటాలు మటుకు మనమే పడాలి. ఏం చేసాత్ం? కిందా, మీదా పడతాం.
నిజానికి ఈ హేండీమేన చేసే పనులు చాలానే ఉంటాయి. ఉదాహరణకి అమెరికా వంటింటోల్ సింకు లో ఉండే డిసోప్జర అనే యంతర్ం
ఉంటుంది. అందులో తరిగిన కూరగాయల తొకక్లు లాంటి మెతత్టి పదారాథ్లు వేసేత్ అది హాయిగా వాటిని “తినేసి” నీళళ్లో కలిపేసి మురుగు కాలవ లోకొ,
ఇంకెకక్డికో మనకి తెలియని చోటికి పంపించేసుత్ంది. కానీ మా కీవ్న వికోట్రియా వారానికోసారి ఆవిడ తముమ్డితో ఫోన లో మాటాల్డుతూ ఆ
తనమ్యతవ్ంలో ఆ కూరలు తరిగిన కతీత్, పెసరటుట్ వేసిన అటల్కాడా, పచచ్డి వేసుకునన్ సీట్లు చెంచాలు వగైరాలు అనీన్ ఆ డిసోప్జర లోకి విసిరేసుత్ంది.
దాంతో అది తిరగ లేక కుయోయ్, మొరోర్ అని భోరుమంటుంది. కొండొకచో పొగలు కకుక్తుంది. నేనొక సారి పోటు గాడిలా అలా ఇరుకుక్పోయిన ఆయా
వసుత్వులు నా చేతోత్ బయటకి లాగ బోయి, ఇరుకుక్పోయిన నా చెయియ్ కూడా వెనకిక్ లాకోక్ లేక గింజు కుంటూ ఉంటే మా కీవ్న వికోట్రియా ననున్ వెనకాల
నుంచి గటిట్గా లాగుతూ నా చేతిని విడిపించడానికి పర్యతిన్సూత్ ఉండగా మా అమామ్యి ఆ సీను చూసి అదేదో రొమానస్ సీను అని అపారథ్ం చేసుకుని సిగుగ్
పడి మెలికలు తిరిగి పోయింది. వంటింటోల్ రొమానాస్, పాడా...నా మొహం.. ఎలాగో అలాగా ముందు నా చేతిని, వెనకాల మా కీవ్న వికోట్రియా ఉడుం
పటుట్నీ విడిపించుకుని, ఆయా వసుత్వులని ఆ డిసోప్జర కబంధ హసాత్ల నుచి పైకి లాగడానికి మా సర ఎరల్ హికర సన ని పిలిచాను. అనన్టుట్ ఈ డిసోప్జర
అనే మాటకి నాకు తెలుగు మాట తెలియదు. బయటకి విసిరి వేయు యంతర్ము అంటే..ఏమో
నిజానికి ఐదేళళ్ కిర్తం సర హికరస్న వారు మా ఇంటికి మొదటి సారి వచిచ్నపుప్డు కేవలం మా గడిడ్
కోయడానికీ, తోటలో కాసత్ మొకక్ల పని చేయడానికీ వచాచ్డు. మెలిల్ మెలిల్గా తను ఇంటోల్ పనులు కూడా చెయయ్
గలనూ అనీ ఒంటే- డేరా సామెత లాగా అనిన్ంటి లోనూ దూరి పోయి మా ఇంటోల్ మనిషిగా మారిపోయాడు.
అదేమిటో తెలీదు కానీ రిపేరు వాడు ఉనాన్డు అని తెలిసేత్ ఇంటోల్ అనిన్ వసుత్వులకీ ఏదో రోగం వసూత్నే
ఉంటుంది. అయినా మిగతా హేండీమేన లాగా మా హికర సన దొరకి ధన దాహం ఎకుక్వ లేదు కాబటిట్ బతికి
పోయాను. ఉదాహరణకి పైన ఉదాహరించిన “బయటకు విసిరి పోయు యంతర్ము” లో ఇరుకుక్పోయిన
చెంచాలు బయటకు తీయుట కారయ్కర్మానికి మరో ‘చేతి వాటం’ వాడు అయితే వంద డాలరుల్ అడిగే వాడు.
ఇతను పాపం ఎరర్గా కంది పోయిన నా చేతి వేళుళ్, రకత్సార్వం ఆగిపోయిన నా మొహమూ చూసి డబుబ్ అడగ
లేక గాల్సుడు మంచి నీళుళ్ మాతర్ం అడిగాడు. అంచేత వాడికి నేను ఆ వందా సంతోషంగా ఇచేచ్శాను. నాకునన్
రోగాలలో ఒకటి తకుక్వ అడిగిన వాడికి ఎకుక్వ ఇచిచ్ మా కీవ్న వికోట్రియాతో టెంకిజెలల్లు తినడం, ఎకుక్వ
అడిగిన వాడికి తకుక్వ ఇవవ్ బోయి వాడి చేత చివాటుల్ తినడం.
ఇక ఎపప్టి లాగానే ఈ ఏడు కూడా మారచ్, ఏపిర్ల రాగానే మా హూయ్సట్న లో అందరికీ “వయ్వసాయావేశం” వచిచ్ంది. అంటే ఇంటి వెనకాల
మన వంకాయలూ, బెండ కాయలూ అనీన్ వేసేసుకుని బజారోల్ కొనుకోక్డం మానేసి డాలరుల్ పోగేసుకుందాం అనే ఆవేశం అన మాట. నిజానికి కిలో
వంకాయలు బజారోల్ రెండు డాలరల్కే కొనుకోక్వచుచ్ను కానీ ఇంటోల్నే వంగ మొకక్లు వేసి , పెంచి పెదద్ చేసి అదే రెండు కిలోలు కోసుకోడానికి అంతా లెకక్
వేసేత్ పాతిక డాలరుల్ పైనే అవుతుంది. కానీ అదో తుతిత్ మరి. అలాగే నా బోటి వాడు నాలుగు పూల మొకక్లు వేసుకుని ఆనందిదాద్ం అని కూడా
అనుకుంటారు. అమెరికాలో ఏ ఒకక్ పూల మొకాక్ సువాసన వెయయ్డం నేను ఏనాడూ చూడ లేదు. అనీన్ చూపులకి సుందరాంగులే. ఇవి మటుకు బజారోల్
చాలా ఖరీదు. అంచేత ఇంటోల్ పూల మొకక్లు వేసుకోవడం చాలా తుతేత్!. ఇక కొందరు కూర గాయ మొకక్లూ, పాదులూ ఎవరికీ ..ముఖయ్ంగా రోడుడ్
మీదకి కనపడకుండా గరాజ వెనకాల వేసుకుంటారు. ఎందుకంటే ఇవి ఏవైనా గంజాయి మొకక్లు అనుకుని పోలీసులు మూసేసాత్రేమో అని భయం.
ఉదాహరణకి మన పిర్యతమ గోంగూర మొకక్ చూడడానికి అచుచ్ మారువానా మొకక్ లాగా ఉంటుంది. మొదటి సారి అది చూసినపుప్డు మా సర
హికరస్న గారు హడిలి పోయి నాకేసి చూసిన నలల్ చూపు ఎపప్టికీ మరిచ్పోలేను.
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ఈ సీజన లో మొకక్లు వెయయ్డానికి ముందు చలి కాలంలో చచిచ్పోయిన మొకక్లూ, తోటలో ఉండే ఇతర చెతాత్ చెదారం శుభర్ం చేసి ఆ
నేలంతా శోభనం నాటి పటుట్ పరుపులా చెయయ్కపోతే వసంత ఋతువులో మొకక్లు మొలవువ్. పువువ్లు పుయయ్వు. వంకాయలు కాయవు. అలా ఏదైనా
శుభర్ం చెయాయ్లంటే మా ఎరల్ హికరస్న ముందు అంతా ఛండాలం చేసి పెటిట్ కానీ శుభర్ం చెయయ్డం మొదలు పెటట్డు. వీడికి ఆ కీవ్న వికోట్రియా
‘మలచ్ వీరుడు’ అనే ముదుద్ పేరు కూడా పెటిట్ంది. ఎందుకంటే మా తోటలో ఏ పని చెపిప్నా, వాడు ముందు ఓ డజను మలచ్ బసాత్లు పటుట్కొచిచ్ మధయ్లో
పడేసాత్డు. అసలు ఈ మలచ్ అనే ఘన పదారధ్ం పేరు నేను ఇండియాలో ఉండగా ఎపుప్డూ విన లేదు. అది నిజానికి బంక మటాట్, రంపం పొటాట్, ఆవు
పేడా, బెరడు ముకక్లా..అనీన్ కలిపి రంగరించి తెలల్ దొర కనిపెటిట్న సరి కొతత్ పదారథ్మా నాకు బొతిత్గా అవగాహన లేదు. అయినా సర హికర సన వారి
ధరమ్మా అని పర్తీ ఏడూ బసాత్ల కొదీద్ కొంటునే ఉనాన్ను. అతనికి మా కీవ్న వికోట్రియా తో హాట లైన ఉంది. వాళిళ్దద్రూ మాటాల్డేసుకుని ఆ బిలుల్ నా
మొహాన కొడతారు. ఏం చేసాత్ం? చచిచ్నటుట్ కటుట్కుంటాం.
మా హికర సన దొర వారికి మరో దారుణమైన దురుగ్ణం ఉంది.
అదేమిటంటే ఆ పెదద్ మనిషి మా తోటలో పని తెలాల్రగటట్ ఆరింటికి...అనగా
సూరీడు పొదుద్ పొడవగానే మొదలు పెడతాడు. ఏ రోజైనా నేను దునన్ పోతులా
పడుకుని నిదర్ పోతునన్పుప్డు మా కిటికీ లోంచి అతి పెదద్ ధవ్నులు, చపుప్ళుల్,
లాన మూవర అరుపులు,..ఒకటేమిటి చెవులు గళుళ్ పడిపోతూ ఉంటే ఈయన
రంగ పర్వేశం చేశాడనమాట. కిర్ందటి వారం సరిగాగ్ అలాగే..అంటే యముడి
వాహన

అవతారంలో

విశర్మిసుత్నన్పుప్డు...వెనకాల

తోటలో

అరివీర

భయంకరమైన చపుప్ళుళ్ వినపడగానే ..అరె మొనన్నే కదా గడిడ్ కోసి వెళాళ్డు,
మళీళ్ వచాచ్డేమిటి చెపామ్

అని చూడడానికి వెళిల్నపుప్డు నాకు కనపడిన

దృశయ్మే సదరు సర ఎరల్ హికర సన దొర గారు తాటి చెటుట్కి నిచెచ్న వేసి
ఎండిపోయిన ఆకులు పెదద్ యంతర్ంతో కతిత్రించడం. అది చూడగానే నాకు మా
కాకినాడ ఉసిరి చెటుట్ కురార్డు ఠకీమని జాఞ్పకం వచాచ్డు. అలవాటు పర్కారం ఇపుప్డు కూడా అరజ్ంటుగా ఓ ఫోటో లాగేసి ఇపుప్డు వీడు కూడా కింద పడి
చసాత్డా లేక చావకుండా మా ఇంటోల్ కింద పడినందుకు నా మీద మిలియన డాలరల్ కి దావా వేసాత్డా అని భయం వేసి ఎలాగో అలా అతనిన్ బతిమాలి
కిర్ందకి దింపేశాను. సర హికర సన వారు తాటి చెటుట్ ఎకేక్ పర్యతన్ం చేసుత్నన్ ఫోటో ఇకక్డ జత పరిచాను. ఆఫ కోరస్..ఎవడైనా ఎనిన్ మిలియన డాలరల్కీ
మన మీద దావా వేసినా ఆ మలచ్ బసాత్లు, నా వసాత్ర్లూ అనీన్ కలిపి మన ఆసిథ్ మొతత్ం అందులో అర శాతం కూడా ఉండదు. వాదికి...అనగా దావా వేసిన
వాడికి దకేక్ది నాలుగు వంకాయలూ, ఓ తాటి చెటేట్! పర్తి వాదికి..అంటే నాకు
పెదద్ నషట్ం ఉండదు, పైగా నా మిలియన డాలరల్ దావా పడిందోచ అని
గొపప్లు చెపుప్కో వచుచ్ను.
ఏది ఏమైతేనేం....గత రెండు నెలలలో మా ఇంటికి రోజూ వచిచ్
మదరిప్త కోకోకోలాలు, ఇతర దార్వకాలు తాగి మొదటి నెలలో మా ఇంటి
ముందూ, వెనకా తీరిచ్ దిదాద్డు మా చేతి పని వాడు..సర ఎరల్ హికర సన.
మధేయ్ మధేయ్ నేను కూడా ఓ చెయియ్ వేసి కూరగాయలూ, పూల మొకక్లూ
వేసుకునాన్ను. నేను కషట్ పడి పెంచుకుంటునన్ పూల వనం మధయ్ వన కనయ్లా
కూచుని కిచ కిచలాడుతునన్ మా కీవ్న వికోట్రియా ఫోటో ఇకక్డ
జతపరుసుత్నాన్ను...సరదాకి.
ఈ ఫోటోలో మీకు వాటర ఫౌంటెన, (ఈ మాటకి కూడా తెలుగు
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మాట నాకు తెలియదు. నీళళ్ కుండీ, నీరు వెదజలుల్ యంతర్ము వగైరా మాటలు ఎబెబ్టుట్గా ఉంటాయి. ఎబెబ్టుట్ అనే మాట ఈ తరం వారికి అరథ్ం కాక
పొతే నేను అది ఇంగీల్షులో చెపప్ లేని నిసస్హాయుడిని అనగా ఐ కెనాట హెలప్) ఆ వాటరు ఫౌంటెను చుటూట్ ...చాంగ కై షేక, కింగ హంగ హున, మావో
సె టుంగ మొదలైన పూల మొకక్లు కనపడితే కంగారు పడకండి...వాటినే మనం మందారాలు, బంతి, మలెల్, కనకాంబరం, బోగన విలియా వగైరా పేరల్తో
పిలుసాత్ం. ఇవనీన్ కేవలం చైనా, వియతాన్ం వారి నరస్రీ అనబడే మొకక్ల కొటల్లో మాతర్మే ఆయా పేరల్తో దొరుకుతాయి. ఇక మీకు చెంగ పై చింగ, హున
కోన కెన అనగా ..వంగ, బెండ, చికుక్డు వగైరాలు మా గరాజ వెనకాల దాకునాన్యి.
మరి ఈ హికర సన దొర ఈ నెల ఉదద్రించిన పునరుదధ్రణ కారయ్కర్మం మరొకటి ఉంది. ఈ చేతి పని వాడికి ఇంటోల్ రంగులు వెయయ్డం రాదు
బాబోయ అని తెలియక ఆ పని కూడా అతనికి అపప్జెపిప్..ఇపుప్డు దానిన్ రిపేరు చేయించు కోవడంలో పడాడ్ను. ఇంటోల్ గోడలకి వెలల్ వేయించుకోవడం లో
వచేచ్ ఈతి బాధలు వచేచ్ నెల హికరస్నోదంతంలో వివరిసాత్ను.
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