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సుమారు మూడు నెలలల్ కిర్తం మా కీవ్న వికోట్రియా ఎండ చేతి చూపుడు వేలు సీప్డ లిమిట దాటి ఊగడం మొదలు పెటిట్ంది. అదేదో
సినీ నటి జమున గారి తల లాటి ఊపుడు అయితే అయోయ్ పాపం అని డాకట్ర దగగ్రకి తీసుకుళిల్ వైదయ్ం చేయిదుద్ను. కానీ చూపుడి వేలు చూపు
నా మీదే ఉంది. అనగా ఏదో విషయంలో నా కొంప ములిగిందీ అని అరథ్ం. ఈ సారి నేను ఎకక్డ పపుప్లో కాలు వేశానా అని బురర్
గోకుక్ంటూ ఉంటే “ఏమయినా సరే. ముందు ఆ డకట్ కీల్నింగ చేయించు. ఇదిగో సియరస్ కంపెనీ వారి నెంబర. మా బాస ఎలిజబెత ఇచిచ్ంది”
అని ఓ కాగితం ముకక్ నా చేతిలో పెటిట్ ....అవును ..నా బహుమతి నాకు తగిలించేసి వరక్ కి వెళిల్ పోయింది. ఆ బహుమతి నా తలకాయకి
వెనకాల తగిలిందని అని వేరే చెపప్కక్ర లేదు.
అసలు మా వికోట్రియా పార్ణాలకి..తదావ్రా నా పార్ణాలకి ఈ ఎలిజబెత మహారాణి ఒకక్రిత్ తగలడింది. వాళిళ్ంటోల్ ఆవిడ మొగుడు ఏ
రిపేరుల్ చేసినా అది గొపప్గా మా ఆవిడకి చెపప్డం, అది విని ఈవిడ రిపేరుల్ చేయించుటయే తపప్ చేయుట ఎరుగని పవితర్ భారతీయుడని
అయిన ననున్ సరిగాగ్ అదే రిపేరు చెయయ్మని ఆరడ్ర వెయుయ్ట మా జీవిత చరితర్లో రొటీన అయిపోయింది. అవసరం ఉనాన్ లేక పోయినా
చేయించే ఈ రిపేరల్కి చచేచ్ంత డబుబ్ దండగ అవుతుంటే ఒక సారి పోనీ ఆ ఎలిజబెత మొగుడినే వచిచ్ రిపేర చెయయ్ మన కూడదా అని ఒక
చినన్ సూచన ఇచాచ్ను ఒక సారి. విచితర్ం ఏమిటంటే..నా సూచన వినన్ వెంటనే నా మీద గయ అని లేసేత్ నేను అరథ్ం చేసుకుందును కదా.
కానీ వారం తరావ్త గయ అని లేచింది మా కీవ్న వికోట్రియా. అది కూడా నా మీద కాదు. ఎవరి మీదో తెలీదు. అసలు రహసయ్ం ఏమిటంటే ఆ
బాస మొగుడు అసలు మొగుడు కాదుట. బాస కి బాయ ఫెర్ండ ట. వాడిని కంటోర్ల లో పటుట్కోడానికి ఆవిడ పనేన్ పనాన్గాలుట ఈ రిపెర
పనులనీన్. ఆవిడని పర్సనన్ం చేసుకోడానికి పాపం వాడు ఈ పాపం పనులనీన్ చేసుత్నాన్డుట. అదీ మా కీవ్న వికోట్రియా గయ మానడానికి
కారణం. అసలు ఆ బాసూ, ఆవిడ తాలూకు మగాడూ ఎలా తగలడితే మనకెందుకు? అసలు ఇకక్డ గయ మనాలిస్ంది నిజానికి నేను కదా.
నేను చెయయ్ని పాపానికి ఈ రిపేరల్ ఉదోయ్గం ఏమిటీ?
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ఇంతకీ ఈ డకట్ కీల్నింగ అనే పదారధ్ం ఇండియాలో ఉండదు అనుకుంటాను. ఎందుకంటే అకక్డ అవసరం అయిన గదిలోనే ఎయిర
కండిషనింగ పెటుట్కుంటారు. ఇకక్డ మొతత్ం ఇంటికి అంతా కలిపి ఒకటో రెండో సెంటర్ల ఎయిర కండిషనింగ & హీటింగ యంతార్లు
ఉంటాయి. వాటి నుంచి అనిన్ గదులకీ..ఆఖరికి సాన్నాల గదులోల్కి కూడా చినాన్, పెదాద్ గొటాట్లు ఉంటాయి....అంటే మన గుండె కాయ లోంచి
పైన తలకాయ, కిర్ంద కాళళ్దాకా రకత్నాళాల లాగా. ఎపుప్డైనా తేడా వచిచ్నపుప్డు డాకట్ర దగగ్రకి వెళిల్ బై పాసులు చేయించుకుని రిపేరుల్,
కీల్నింగులు ఎలా చేయించుకుంటామో అలాగే ఈ సియరస్ కంపెనీ లాంటి వారిని ఇంటికే రపిప్ంచుకుని ఈ గొటాట్లు శుభర్ం చేయించుకోవాలి.
మన ఒంటోల్ ఉనన్ గొటాట్లు డాకట్ర దగగ్రకి తీసుకెళల్గలం కానీ ఇంటోల్ గాలి గొటాట్లు శుభర్ం చెయయ్డానికి బయటకి తీసుకెళల్ లేం కదా! అంచేత
వాళేళ్ మనింటికి రావాలి.
అలా మనం ఆ కంపెనీ వాళళ్ని ఫోన లోనో, కంపూయ్టర లోనో పిలిచినపుప్డు సాధారణంగా జరిగేది ఏమిటంటే పొదుద్నన్ 8 నుంచి
12 లోగా కానీ, 1 నుంచి 5 లోగా కానీ వసాత్ం, రాడానికి అర గంట
ముందు ఫోన చేసాత్ం అని చెపాత్రు. అనగా మనం ఆ నాలుగు గంటలూ ఆ
వెధవ ఫోన ఎపుప్డు మోగుతుందా అని కాసుకుని కూచోవాలి. ఈ రోజులోల్
ఫోనుల్ జేబులోల్నే ఉనాన్యి కాబటిట్ పరవాలేదు కానీ పూరవ్ం ఆ నాలుగు
గంటలలో పొరపాటున..పొరపాటున ఏమిటి లెండి..అవసరం ఉండే బాత
రూమ కి వెళాళ్మో....అంతే సంగతులు. ఈ సారి మొతాత్నికి చెపిప్న
సమయంలో ఇదద్రు వీరులు దిగారు. వాళళ్ని చూడగానే ఒకడి పేరు
చిదానంద ఫెరాన్ండేజ అనీ, రెండో వాడు మహానంద హెరాన్ండెజ అనీ
తెలిసి పోయింది. ఎందుకంటే నేను తలుపు తీయగానే వాళుళ్ ఆపాయ్యంగా.
నవువ్తూ “ఆరూయ్ రాహూ?” అని వాళళ్ యాసలో అడిగారు. ఆ తరావ్త పరపస్రం మామా కోసాత్, తెలంగాణా భాషాలలో విషయాలు
కూలంకషంగా చరిచ్ంచుకుని నేను వాళల్కి $250 ఇవవ్డానికీ, వాళుళ్ గొటాట్లలో సవ్యంగా దూరే పర్యతన్ం చెయయ్కుండా కేవలం వేకూయ్మ
యంతార్ల దావ్రానే వాటిని శుభర్ం చెయయ్డానికీ ఒపప్ందం కుదురుచ్కునాన్ం. దానికి పర్ధాన కారణం ఒక వేళ వారిదద్రిలో ఉనన్
బొండాంగాడు ఆవేశ పడి పెదద్ గొటాట్ం లోకి దూరితే వాడిని బయటకి లాగడం ఎలిజబెత బాయ ఫెర్ండ బాబు తరం కూడా కాదు. ఆ సైజులు
తెలియాలంటే ఆ చిదానంద, మహానందాలతో నేను పరమానందంగా దిగిన ఫోటో చూడండి.
ఇక వాళుళ్ పని మొదలు పెటిట్, చకచకా ఐదు గంటలలో హాయిగా
నవువ్కుంటూ మొతత్ం గొటాట్ల కీల్నింగ చేసిన పదద్తి నిజంగా మెచుచ్కోవాలి. ఆ
తతంగంలో రెండు ముఖయ్ంగా చెపుప్కోవాలి. అందులో నాకు బొతిత్గా నచచ్నిది
ఆ ఇదద్రూ కలిసి నేను హాయిగా పడుకునే పకక్ మీద తైతకక్ లాడడం. పైన
సీలింగ లో ఉనన్ గొటాట్ం శుభర్పరచడానికి బూటల్తో సహా ఆ సైజు వాడు
పరుపు మీదకి దూకి ఒక పటాట్న దిగడే...పైగా సరదా గెంతులు....చినన్ పిలల్లు
టార్ంపోలిన మీద ఆడుకునన్టుట్ భలే కులాసా చెయయ్డం నాకు అసస్లు నచచ్
లేదు. ఆ సమయం లో మా కీవ్న వికోట్రియా చూసి ఉంటే వాడిని నరికి
పోగులు పెటేట్ది. బుదిద్ తకుక్వై నేను తీసిన ఫోటో ఆవిడకి చూపించగానే ఆ
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యోగం నాకు దకిక్ంది. కావాలంటే ఆ ఫోటో ఇకక్డ చూడండి.

నాకు భలే నవొవ్చిచ్న విషయం మటుకు ఆ బొండాం చిదానందం ఫెరాన్ండేజ మా దేవుడి గది లోకి వెళళ్గానే ఆ బొమమ్లు చూసి
హడిలి చచిచ్ పోయి హాహా కారాలు పెటిట్ రబబ్రు బంతి లా వెనకిక్
వచేచ్సి ఆ రెండో బొండానిన్ వాటేసుకునాన్డు. అంటే...అకక్డ పాము
మెడలో ఉనన్ ఈశవ్రుడూ, పులి మీద కూచునన్ దురాగ్ మాతా, ఏనుగు
మొహం, పెదద్ బొజజ్ తో వినాయకుడూ వగైరాలు చూసి పాపం కురార్డు
దడుసుకునాన్డు. అపుప్డు నేను నా హిందూ అవతారం ఎతిత్, మనం
పాము, తేలు, మరిర్ చెటుట్, ఎలక, మనిషి మొదలైన సకల చరాచర
పర్పంచం లోనూ దేవుడినే చూసాత్ం అనీ తాయెతుత్ ఎతుత్ వేసినా వాడు
నేనేమనాన్ చేత బడి చేసుత్నాన్నా అని నా కేసి అనుమానం గా చూడడం
మొదలు పెటాట్డు. అపుప్డు ఆఖరి అసత్రం గా “ఆఖరికి నీలో కూడా నాకు
దేవుడు కనపడుతునాన్డు” అని ఓ కోత కోశాను. వాడు వెంటనే
“అలాగా, రియలీల్?..నో బడీ టోలడ్ మి దట బిఫోర” అని కడుంగడు సంతసించి వెంటనే వాళాళ్విడకి ..ఆవిడో..గరల్ ఫెర్ండో తెలీదు..ఫోన
చేసి....”చూడు, మిసట్ర రాహూ థింక అ యామ గాడ. యు థింక అ యామ డెవిల..” అని అరజ్ంటుగా వాళళ్ భాషలో వాపోయాడు. పిమమ్ట
సంతోషంగా మళీళ్ మా పూజ గదిలోకి వెళిల్ అకక్డి గొటాట్ం కూడా శుభర్ం చేశాడు. ఇంత గొడవ జరిగాక పూజ గది లోకి వెళేళ్ ముందు వాణిన్
బూటుల్ తీసెయయ్మంటే మళీళ్ ఏం గొడవ అవుతుందో అని వాడినీ, ననూన్, ఎందుకయినా మంచిది అని ఆ రెండో బొండాం గాడినీ, ఎలిజబెత
నీ, ఆవిడ తాలూకు రిపేర వాడినీ ..ఇలా అందరి పాపాలనీ క్షమించమని ఆ వినాయకుడినీ, బాపు గారు వేసిచిచ్న ఆ దేవుళళ్ందరినీ
కోరుకునాన్ను. ఇలాంటి విషయాలలో మా కీవ్న వికోట్రియాని లాగడం...ఎందుకు లెండి... మొతాత్నికి వొంటోల్ గొటాట్ల మాట దేవుడెరుగు
ఇపుప్డు మా ఇంటోల్ గొటాట్లు శుభర్ంగా ఉనాన్యి.
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