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-8నేనొక కూర మొకక్కడ నిలిచి...
అది అమెరికాలో సంధాయ్ సమయం..అంటే మా హూయ్సట్న లో....అదే బోసట్న లో
నిదర్పోయే సమయం. కాలిఫోరిన్యా లో మధాయ్హన్ం కునుకు తీసే సమయం...
ఇండియాలో పొదుద్నేన్ లంచాలు ఇచిచ్ పుచుచ్కునే మధుర క్షణాలు.
కథలోల్ అయితే అది పకుష్లు కువ కువ లాడుతూ గూటికి చేరుకునే సమయం.
కానీ మా కాంకీర్టారణయ్ం లో పకుష్ల కువకువలు వినాలంటే టీవీ పెటుట్కోవాలి...లేదా
వంద మైళుళ్ కారులో కీకారణాయ్నికి వెళిల్
వేసుకుని

పడుకోవాలి.

సముదర్

డేరా
తీరానికి

వెళళ్వచుచ్ను కానీ ఆ బాపతు కొంగలు చూచుటకు
మాతర్మే బావుండును. అవి నిశశ్బద్ంగానే ఎగురును.
సాయంతర్ం నాలుగు నుంచి ఆరు దాకా
అందరి అమెరికన పౌరులు, టర్ంప గారు ఎపుప్డు
గెంటేసాట్రో అని మరింత బుదిధ్గా ఉండే పర్వాస
అమెరికనుల్

...అందరూ...ఇండియా

లో

లాగా

గయోయ్ మని కారు హారనుల్ మోగించకుండా చడీ చపుప్డూ లేకుండా గూటికి చేరుకునే ఆ సంధాయ్
సమయంలో నేను కూడా ఇంటికి చేరుకునాన్ను.
ఆ సమయంలో మా కీవ్న వికోట్రియా గారు ఎపప్టి లాగానే అమెరికా మేషాట్రు పడుకునే
గదిలో..అనగా...మాసట్ర బెడూర్మ లో విశర్మిసుత్నాన్రు. ఏలననగా ఆవిడ అరథ్రాతిర్ పని చేసే
అకుక్పకిష్. ఇంటోల్కి వెళళ్గానే నా రోజువారీ అలవాటు పర్కారం మా మంచు పెటెట్...అనగా
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రిఫిర్జిరేటర తెరిచాను. లోపల నుంచి నాకేసి ఒక బీర కాయ జాలిగా చూసోత్ంది. అబాబ్..బీరకాయ అంటే దార్వకం సీసా కాని రేకు
డబాబ్ కానీ కాదు. చైనీస సాక్వ్ష అని అమెరికనుల్ పేరు పెటిట్న మన ఆంధార్ బీరకాయ..కేవలం చైనా మరియు గుజరాతీ వాళళ్
కొటల్లోనే దొరుకుతుంది. దాని పుటుట్క ఫాల్రిడా లోనా, టెకస్స లో పటేల గారి తోటలోనా అనన్ విషయానిన్ బటిట్ అవి కాసత్ పొటీట్,
పొడుగూ, అపుప్డపుప్డు బొదుద్గానూ, లేదా నీరసంగా, పీలగా ఉంటాయీ....అవనన్ మాట. ఈ బీరకాయ ఇపుప్డు నాకేసి జాలిగా
చూడడానికి కారణం అది కొని వారం దాటినా మా కీవ్న వికోట్రియా దాని జోలికి వెళల్ లేదు. దానికి ఒళుళ్ ఒరిసి పోయి, శరీరం
మెతత్గా అయిపోయి, రేపో మాపో అనన్టుట్గా ఉండి “ననున్ ఉలిల్పాయ కారంతో కూర చేసాత్వా, లేక నా తొకక్, తోలుతో సహా కలిపి
పచచ్డి చేసాత్వా?, లేక నిరాద్కిష్ణయ్ంగా చెతత్ బుటట్ లోకి విసిరేసాత్వా? ఎలాగా ననున్ నా అమమ్ పాదు నుంచి కసిగా కోసేసి ఈ చలి పెటెట్
లో వారం కిర్తం కుకేక్శావు కదా... నీకు దయ లేదా? కనీసం వీర బీర చావు అయినా చావనివవ్వా?” ఇనిన్ డైలాగులు నాకు ఆ బీర
చూపులో కనపడాడ్యి. నాకూ, మా కీవ్న వికోట్రియాకి విపరీతమైన భేదాభిపార్యాలు వచేచ్ పర్దేశాలలో ఈ రిఫిర్జిరేటర అనేది ఒకటి.
మిగిలిన పెదద్ లిసుట్ వార్యడానికి ఇకక్డ చోటు లేదు. పర్తీ వారం నేను ఎంతో ఆశగా నాకు నచేచ్ కూరలు కొనుకుక్రావడం, అవి
ఆవిడకి నచచ్క, ఇలా ఫిర్జ లో మగగ్బెటట్డం, ఇక తపప్క నేను వాటిని బయట పారేసేత్ ..ఇదిగో ఇలాగ నేను ‘నిరద్యగా” వాటిని
బయట పారేసుత్నాన్ను అనే అపఖాయ్తి పొందడం.
ఇంకా కొస పార్ణంతో ఉనన్ ఆ బీరకాయని ఇపుప్డు ఏం చెయాయ్లా అని అలోచిసూత్ ఉండగా టీవీలో పెదద్ హడావుడి నా సెల
ఫోన లో టింగు టింగు మంటూ నాలుగు ఎమరెజ్నీస్ మెసేజ లు వచిచ్ పడాడ్యి. తీరా చూసేత్ అది మరో కొదిద్ గంటలలో రానునన్ అతి
దారుణమైన హరికేన హారేవ్...వారి లెకక్ పర్కారం అది గత నలభై ఏళల్లో అలాంటి తీవర్మైన తుఫాను రాలేదుట. అంచేత అందరూ
వారంరోజుల పాటు వారికి కావలసిన కూరలు, పాలు, మజిజ్గ, వారి వారి వయ్కిత్గత పరిసిథ్తిని బటిట్ భారాయ్మణికి చెపోప్,
చెపప్కుండానో ఇతర అతయ్వసర దార్వకాలు కూడా కొనుకుక్ని జాగర్తత్ పడమనీ, ఒక వేళ వరదలు ఎకుక్వై ఇలుల్ ఖాళీ చెయయ్డానికి
కూడా తయారుగా ఉండమనీ, ఎటిట్ పరిసిథ్తులలోనూ ఇలుల్ కదిలి బయటకి వెళళ్వదుద్ అనీ పదే, పదే హెచచ్రికలు జారీ చేశారు.
అది చూడగానే నేను మా బీరకాయని చూసి “ఇక నీకేం భయం లేదు. తవ్రలోనే మా కీవ్న వికోట్రియా నీకు మోక్షం
కలిగించే అవకాశం వచిచ్ంది.” అని హామీ ఇచిచ్...నేను మా తోట లోకి వెళిల్,
ఒకానొక కూర మొకక్ కడ నిలిచి , చివాలున కొమమ్ వంచాను...అంతా ఘంటసాల – జందాయ్ల పాపయయ్ శాసిత్ టైపులో.
ఆ కూర మొకక్ నా కంటే రెండు అడుగులు ఎతుత్లో ఉనన్ది కాబటేట్ ఆ పైన ఎకక్డో కాచిన ఆ నాలుగు బెండ కాయలు
కోయడానికి కొమమ్ని ‘చివాలున’ వంచ వలసి వచిచ్ంది. అపుప్డు అమెరికాకి, ఇండియాకి పర్ధానమైన తేడా ఏమిటో నా బురర్కి
తటిట్ంది. అది బెండ మొకక్ల ఎతుత్లో ఉనన్ తేడా. ఇండియాలో మనం బెండ కాయలు కానీ, వంకాయలు కానీ కొయాయ్లంటే కిందకి
నడుం వంచాలి. ఎందుకంటే ఎంత యూరియా వేసి పెంచినా అవి మూడు అడుగులు దాటి ఎదగవు, అదే అమెరికా లాగానే వాళళ్
లాగా ఆరడుగులు సునాయాసంగా ఎదిగిపోతాయి, మరియు యూరియా వెయయ్కక్ర లేదు. ఈ నేలా, ఈ గాలీ..మహతుత్.
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అసలు ఈ ఏడు మొదటోల్ ఏం జరిగిందంటే, నేను పైన ఉదాహరించిన ఫిర్జ
పోరాటంలో మా కీవ్న వికోయ్రియా సునాయాసంగా గెలిచింది. అనగా నేను చితుత్గా
ఓడిపోయాను అని ఎవరైనా అనుకునాన్ నేను ఏమీ అనుకోను. అపుప్డేం చేశానంటే...ఆ
కూరలు ఏవో మన తోటలోనే వేసుకుంటే..అవసరం వచిచ్నపుప్డు ఆవిడే వెళిల్ అపప్టికపుప్డు
కోసుకుంటుంది కదా...వెళిల్ కొటోల్ కొనుకుక్ని, ఫిర్జ లో వాటిని చంపేసి డబుబ్ తగలెయయ్డం
ఎందుకూ..ఆ డబేబ్దో మన ఇంటి వెనకాలే తగలెయయ్ వచుచ్ కదా అని ఓ నిరణ్యానికి
వచాచ్ను. ఆ పర్కారం బెండ, వంగ, చికుక్డు పాదు, నాలుగు గోంగూర మొకక్లు, ఓ
బచక్లి మొకాక్, నాలుగు టొమేటో మొకక్లు, అరటి చెటూల్ వగైరాలు వేశాను. వీటిలోల్ బెండ
మొకక్లు అరివీర భయంకరంగా పెరిగాయి. ఆ పకక్నే వేసిన బచచ్లి తన దారిన తను
పోకుండా, పకక్నే ఉనన్ ఓ బెండ
మొకక్ని కావిలించుకుని కులాసా
చేసోత్ంది.

ఎపుప్డో

కీర్ందటేడు

ఎకక్డో వేసిన బెండకి కాసి ఎండి పోయి వితత్నాలుగా మారిపోయి వాటంతట
అవే ఎగిరి ఎకక్డ పడితే అకక్డ మొలిచినవి మరి కొనిన్. చెపొప్దూద్, నిజానికి
నేను కౌనుకొక్చిచ్ వేసిన వాటి కంటే ఈ అపప్నంగా మొలిచిన మొకక్లే భలే
ఆరోగయ్ంగా

ఉనాన్యి.

ఇవి

అటు

గులాబీలోల్నూ,

కరేవ్పాకు

లోనూ...ఒకొక్కక్టి కనపడుతూ ఉంటాయి. కావాలంటే ఇకక్డ జతపరిచిన
ఫొటోలు కొనిన్ చూడండి. ఆఖరికి గోంగూర కూడా నా కంటే ఎతుత్గా పైన
పాదుల కోసం వేసిన పందిరిని చీలుచ్కుని ఎదిగిపోవడం కాసత్ సిగుగ్గానే ఉంది. ఎందుకంటే అసలు ఎవరైనా గోంగూర ఆకులూ,
బెండ కాయలూ కొయయ్డానికి పెదద్ సూట్ల వేసుకుని ఎకుక్తారా? సిగేగ్యయ్దూ?
అనన్టుట్ హరికేన హరేవ్ మాట ఏమిటీ అంటే....వారం రోజుల పాటు “హౌస అరెసట్” లో ఉనాన్ం. చుటుట్ పకక్ల అనిన్ రోడూల్
కాలవలు అయిపోయాయి....మా రోడుడ్ తో సహా.... మా తోట లోకి వెళిల్ చూసేత్....ఇంకేముందీ? అనీన్ మొహాలు వేళాళ్డేసుకుని నేల
మీదకి ఒరిగిపోయి..నా కేసి దీనంగా చూసుత్నాన్యి. ఇపుప్డు మనం ముకాక్లి పీట ఎకక్డం అవసరం లేదు అని సంతోష పడుతూ
ఉంటే మా అమామ్యి ‘అమామ్, ఇదిగో గోంగూర. ఫెర్ష గా పచచ్డి చెయియ్” అంటూ ఆనందంగా గోంగూర పటుట్కొచిచ్న ఫోటో ఇకక్డ
చూడండి. అలాగే కరేవ్పాకూ, బచచ్లీ, బెండా కూడా పెనవేసుకొనే వాలిపోయాయి...కానీ చింత చచిచ్నా పులుపు చావ లేదు సుమా.
ఏది ఎలా ఉనాన్, నాకు హూయ్సట్న లో సాహితయ్ సేవకి బాగా ఉపయోగ పడుతునన్ది మా ఇంటోల్ కరేవ్పాకు మొకక్లే.
కిర్ందటేడు ఆ రెండూ పది అడుగుల చెటల్లా ఎదిగాయి. ఎపుప్డైనా మా నెల నెలా తెలుగు వెనెన్ల కి జనం రావాలీ అనిపిసేత్ వెంటనే
ఆ పర్కటనలో “ఈ రోజు సదసుస్కు వచిచ్న వారికి ఇరవై రెబబ్లు కరివేపాకు బహుమానం” అని పర్కటిసేత్ చాలు. హాలు
నిండిపోయేది. ఎందుకంటే బజారోల్ డాలర కి నాలుగు రెబబ్లు కొనుకోక్వాలి. సాహితాయ్నికి విలువ పెంచాలంటే కరేవ్పాకు పంచి
పెటాట్లి అని మేము కనిపెటిట్న కొతత్ సూతర్ం.
యురేకా....
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నెలాల్ళళ్ నుంచీ ననున్ వేధిసుత్నన్ ఒక సమసయ్కి ఇపుప్డు ‘యురేకా’ ముహూరత్ం వచిచ్ంది... ఈ నెల సెపెట్ంబర 23-24,
2017 తేదీలలో వంగూరి ఫౌండేషన ఆఫ అమెరికా వారి వాషింగట్న DC లో జరుగుతునన్ 10వ అమెరికా తెలుగు సాహితీ సదసుస్ ,
సాథ్నిక రాజధాని పార్ంత తెలుగు సంఘం వారి సహకారంతో జరుగుతోంది కదా. దానికి జనాలని ఎలా తోలుకు రావాలా అని
ఆలోచిసూత్ ఉండగా...అవును కదా.... ఆ సభలకి వచిచ్న వారికి ..యస....టెకస్స కరేవ్పాకు ఉచితంగా ఇవవ్బడును అని పర్కటిసేత్
సరిపోతుందిగా...జనం ఎగబడిపోతారు....చారులోకే కాదు, సాహితాయ్నికి కూడా కరేవ్పాకే గతి మరి!
ఈ కరేవ్పాకుకీ తెలుగు సాహితాయ్నికీ ఉనన్ అవినాభావ సంబంధం మాట చందర్బాబుకి చెపప్ దలుచ్చుకో లేదు.
ఎందుకంటే ఏవో చెకక్ ముకక్ పతకాలు ఇచిచ్, సాహితాయ్నికి ఇసుత్నన్ ఆ మాతర్ం పోర్తాస్హం కూడా మానుకుని కరేవ్పాకు రైతు
బిడడ్లకి అమరావతిలో భూములు కేటాయిసాత్డేమో!
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