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“రండి, రండి. వాళుళ్ వచేచ్సుత్నాన్రు. హారతి తెసుత్నాన్ను” అంటూ హడావిడి పడుతూ పిలిచింది శాంత.
“వసుత్నాన్, వసుత్నాన్” అంటూ వీడియో కెమేరాతో గుమమ్ం దగిగ్రికి వచాచ్డు రామం.
ఇంతలోనే, ఎరర్ని టయోటా కారు ఇంటి ముందుకు వచిచ్ ఆగింది. అందులోనించి కొతత్ దంపతులు ఆనంద, వందన దిగి లోపలికి
వచాచ్రు. గుమమ్ం దగిగ్రే వాళళ్కి హారతి ఇచిచ్, కోడలిని కుడికాలు ముందు పెటిట్ ఇంటోల్కి రమమ్ని చెపిప్, ఇదద్రినీ ఇంటోల్కి తీసుకు వెళిల్ంది శాంత. ఇదంతా
వీడియో తీసూత్ వెనకాలే లోపలికి వచాచ్డు రామం.
రామం, శాంత అమెరికాలో ఉంటునన్ చాలా మందిలాగే 30 ఏళల్ల్ కిందట ఈ దేశం చదువులకని వచిచ్ ఇకక్డే ఉండిపోయిన
తెలుగువాళుల్. రామం MS చెయయ్టానికి వచిచ్, అది పూరిత్ కాగానే మంచి ఉదోయ్గం తెచుచ్కునాన్డు. వెంటనే ఇండియా వెళిల్ అమమ్, నానన్ చూసి పెటిట్న
సంబంధాలలో తనకు నచిచ్న శాంతను పెళిల్ చేసుకుని తీసుకు వచాచ్డు. మెలిల్గా ఉదోయ్గరీతాయ్ 3, 4 ఊళుల్ తిరిగి చివరకు కాలిఫోరిన్యా వచిచ్, ఇలుల్
కొనుకుక్ని సిథ్రపడాడ్రు. పిలల్లు సరిత, ఆనంద ఇదద్రూ ఇకక్డ సూక్ళల్లోనే చదువుకుని, ఉదోయ్గాలు తెచుచ్కునాన్రు. ఇంటోల్ మొదటోల్ ఎకుక్వగా తెలుగే
మాటాల్డటం, తెలుగు వంటకాలే తినటం ఉనాన్, మెలిల్మెలిల్గా పిలల్లు పెదద్వాళల్వుతునన్కొదీద్ భాష లోను, భోజనం లోను మారుప్లు వచాచ్యి. ఇంగీల్ష లోనే
మాటాల్డటం, పీజాజ్లు, పాసాత్లు, బురీటోలు, బరగ్రుల్ వచాచ్యి. పిలల్లు పెదద్వాళైళ్న కొదీద్ బైట వాతావరణంతో పిలల్ల ఆలోచనా విధానంలో మారుప్లు
వచాచ్యి. తలిల్తండుర్లు కూడా పిలల్లిన్ అరధ్ం చేసుకుని, వాళల్కు తగినంత సావ్తంతర్ం ఇసూత్, మన ఇండియా పధధ్తులు, సంసాక్రం నేరప్టానికి పర్యతన్ం
చేశారు.
అంతవరకు బాగానే ఉంది కానీ పిలల్ల పెళిల్ళళ్ దగగ్రకు వచేచ్టపప్టికి తలిల్ తండుర్లకి కొంచెం భయం పటుట్కుంది, “వీళుళ్ అమమ్,
నానన్లు చూపించే పిలల్లు వదుద్, మేమే చూసుకుంటాం అంటునాన్రు. ఎలాంటి వాళళ్ను ఏరుకుంటారో ఏమో, అసలు ఇండియనస్ అయినా అవుతారో,
కాదోనని“. కానీ పిలల్లు బాగానే ఆలోచించారు. సరిత తనకు బాగా తెలిసిన గుజరాతి అబాబ్యి చేతన ని పెళిల్ చేసుకుంది. ఇపుప్డు ఆనంద తనకు MS లో
కాల్సుమేట అయిన కనన్డం పిలల్ వందనను చేసుకుంటానని చెపాప్డు. తలిల్ తండుర్లు సంతోషంగా పెళిల్ చేశారు. పెళిల్ ఆయిన తరావ్త కొడుకు, కోడలు
వీళళ్ ఇంటోల్, వీళళ్తోనే ఉంటామని చెపేప్టపప్టికి, ఇంకా చాలా సంతోషించారు. అమెరికాలో పిలల్లు ఉదోయ్గం రాగానే వేరే ఇంటికి వెళిళ్పోతారు.
అలాంటిది పెళిల్ చేసుకుని, కొడుకు, కోడలు వాళళ్తోనే ఉంటామంటే సంతోషం కదా.
వందన 4 రోజులోల్ బాగా కలిసిపోయింది ఇంటోల్. సాయంతర్ం ఆఫీస నించి ఇంటికి వచిచ్న తరావ్త అతత్గారికి కొంచెం వంటలోను,
కిచెన కీల్న చేయటంలోనూ చినన్, చినన్ పనులకు సహాయానికి వచేచ్ది. అది చూసి చాలా మురిసిపోయింది శాంత.

øöeTT~

www.koumudi.net

e÷]Ã 2019

కనకపు ం సనమున

2

ఆకెళల్ కృషణ్కుమారి

ఒక వారం రోజుల తరావ్త ఒక రోజు పొర్దుద్నేన్ వందన తముమ్డు సతీష వచాచ్డు ఒక పెదద్ నలల్ లాబర్డార కుకక్ ను తీసుకుని. దానిన్
చూడగానే శాంత కి భయం వేసి లోపలికి వెళిళ్పోయింది. కాసేపు ఆయిన తరావ్త వందన వచిచ్, “ఆంటీ, వీడి పేరు టామీ. నా పెంపుడు కుకక్. ఈ వారం
రోజులు నేను ఇంటోల్ లేనని ఇలల్ంతా వెతుకుక్ంటునాన్డుట. ఇంక నించి మనింటోల్నే పెటుట్కుందామా ఆంటీ?” అని అడిగింది. ఈ పర్శన్ వినగానే
ఒకక్సారి మూరఛ్ వచిచ్నంత పనైంది శాంతకు. రామం కి కుకక్లంటే భయం లేదు కనుక భరించగలడు. ఆనంద కి కుకక్లంటే చాలా ఇషట్ం. పైగా ఈ
కుకక్ బాగా అలవాటైనటుల్ంది. ఎటొచిచ్ తనకే ఇది పెదద్ సమసయ్. కానీ ఏమంటుంది? కోడలు ముదద్యితే కోడలితో వచిచ్న కుకక్ని కూడా ముదుద్గానే
చూడాలి కదా. తపేప్దేముంది?
కుకక్ బోజనానికి, మంచినీళుల్ తాగటానికి గినెన్లు, పడుకునే పరుపు, ఆడుకునే బంతి అనిన్ తీసుకు వచిచ్ దానికి వీలుగా అనీన్ ఫామిలీ
రూమ లో ఏరాప్టు చేశారు పిలల్లు వెంటనే.
అసలే శాంత కి కుకక్లు, పిలుల్లు అంటే భయం, అసహయ్ం. అందుకే పిలల్లు చినన్పుప్డు కుకక్ని పెంచుకుందామని ఎంతో సరదా
పడితే కూడా ఒపుప్కోలేదు. ఇపుప్డు ఇదేమో చూడగానే భయం వేసేటంత పెదద్ లాబర్డార కుకక్. రోజంతా ఆ కుకక్ని తపిప్ంచుకు తిరిగింది. కానీ
మరాన్డు వందన వచిచ్ “టామీ మంచివాడు. చాలా ఫెర్ండీల్ గా ఉంటాడు. ఏమీ చెయయ్డు. భయపడకండి ఆంటీ“ అని కుకక్ని దగగ్రగా తీసుకు వచిచ్ంది.
అది మీది, మీది కి రాగానే శాంత కి పార్ణాలు పోయినంత పనైంది. గటిట్గా ఒక కేక పెటిట్ంది. కానీ ఆ కుకక్ తోక ఆడించుకుంటూ దగిగ్రగా వచిచ్ంది
కానీ ఏమీ కరవటానికి రాలేదు. దాంతో కాసత్ సిథ్మితపడింది శాంత. మెలిల్ మెలిల్గా కొంచెం, కొంచెంగా బిసక్టుల్ శాంత చేత టామీ కి ఇపిప్ంచి, శాంత
చెయియ్ దాని మీద వేయించి, శాంత కి కాసత్ భయం తగేగ్టటుల్ చేశారు.
భయం తగిగ్ంది కానీ పొదుద్నన్ లేసేత్ భరత్, కొడుకు, కోడలు అందరూ ఆఫీస లకి వెడతారు. పర్సుత్తం శాంత బేర్క తీసుకుంటోంది కనుక
ఇంటోల్ ఉండేది తను, కుకక్ మాతర్మే. ఎలాగ? వందన ఒక పూట, ఆనంద ఒక పూట సెలవు పెటిట్, ఇంటోల్ ఉండి, టామీ ని ఎలా చూసుకోవాలో కాసత్
నేరిప్ంచారు. అపప్టినించి రోజూ పొర్దుద్నేన్ ఆనంద కానీ వందన కానీ టామీ ని బైటకి తీసుకువెళిల్ తిపుప్కు వచేచ్వారు. మళీల్ సాయంతర్ం ఆఫీస నించి
వచిచ్ తీసుకు వెళేల్వారు. దాని భోజనం సంగతి వాళేళ్ చూసేవారు. మధయ్లో ఒకసారి మాతర్ం వెనక తలుపు తెరిసేత్, అదే వెనకాలకి వెళిల్ కాసేపు తిరిగి
వచేచ్ది. ఇంటోల్ ఊరికే తిరుగుతూ, బైట ఎకక్డైనా చపుప్డు వినిపిసేత్ అరుసూత్ తిరుగుతుండేది. శాంత కి అది అలా ఇంటోల్ తిరుగుతుంటే ఏమి చేసుత్ందోనని
భయం, భయం గానే ఉండేది అందరూ ఇంటికి వచేచ్దాకా.
ఒకరోజు శాంత సేన్హితురాలు వచిచ్ంది ఏదో పనిమీద. తలుపు తెరవగానే టామీ తలుపు దగగ్రకు వచేచ్సింది. ఆ వచిచ్న ఆవిడకు
కుకక్లంటే భయం. అందులోనూ ఇంత పెదద్ కుకక్ని చూసి ఆవిడ హడిలి పోయింది. శాంతకు ఈ కుకక్ని ఎలా లోపలికి తీసుకు వెళాళ్లో తెలియలేదు,
పైగా తలుపు పూరిత్ గా తెరిసేత్ కుకక్ పారిపోతుందేమో నని భయం. ఇదంతా చూసి వచిచ్న ఆవిడ పారిపోయింది. శాంత ఆ తరావ్త ఆవిడకి ఫోన చేసి
సారీ చెపుప్కోవలసి వచిచ్ంది.
ఇంకొక రోజు మధాయ్హన్ం భోజనానికి దోశలు చేయటం మొదలు పెటిట్ంది శాంత. టామీ వెంటనే వచిచ్ పకక్న నుంచుని మొరగటం
మొదలు పెటిట్ంది. అదే పనిగా శాంత వైపు చూడటం, మొరగటం చేసింది. ఇది చూసి హడిలిపోయి శాంత తన గదిలో కి పారిపోయి తలుపు
వేసుకుంది. మళీళ్ వాళాళ్యన, పిలల్లు, వచేచ్దాకా బైటకు రాలేదు. వందన “అయోయ్, మీరు ఊరికే భయపడాడ్రు, ఆంటీ. వాడికి దోశలంటే చాలా ఇషట్ం.
అవి పెటట్మని అడిగాడు. అంతే“ అని కుకక్ భాషకి అరధ్ం చెపిప్ంది నవువ్తూ. “ఓహో, ఇక నించి ఈ భాష కూడా నేరుచ్కోవాలి కాబోలు“ అనుకుంది
శాంత.
ఒక నెల గడిచింది. ఏదో మెలిల్ మెలిల్ గా శాంత, కుకక్ ఒకళళ్కి ఇంకొకళుళ్ అలవాటు పడుతునాన్రు. ఇంతలో ఒకరోజు ఆనంద వచిచ్,
“అమామ్, మేము ఇదద్రం పది రోజులు హవాయి వెడతాము, ఇనాన్ళళ్కి మాకు ఇదద్రికీ సెలవు దొరుకుతోంది.

టామీ మీతోనే ఉంటాడు. మీరు

చూసుకోవాలమామ్” అని చెపాప్డు.
“మేము చూసుకోవటం కషట్ం రా. పోనీ మీ అతత్వారింటికి పంపరాదూ“ అంది శాంత.
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ఆకెళల్ కృషణ్కుమారి

“మొదటోల్ అలాగే అనుకునాన్మమామ్. కానీ వాళుళ్ కూడా సరిగాగ్ అపుప్డే 5 రోజులు ఊరికి వెళాళ్లిట. మీరు ఒక 5 రోజులు
చూసుకుంటే తకిక్న 5 రోజులు వాళుళ్ తీసుకు వెడతారు. పీల్జ అమామ్. పెళిల్ అయిన తరావ్త మేము ఎకక్డి కి వెళళ్లేదు సెలవలు లేక. ఇపప్టికి ఇదద్రికి
కుదిరింది. నువేవ్ టామీ ని చూసుకోవాలి అమామ్“ అని బతిమాలాడు. వాడి మొహం చూసి “సరే” అనక తపప్లేదు.
సరే, 10 రోజుల తరావ్త ఆనంద, వందన కుకక్ కి కావాలిస్న సామానుల్ అనీన్ పెటిట్, చెపప్వలసిన జాగర్తత్లు అనీన్ చెపిప్ ఊరికి వెళాల్రు.
ఆ సాయంతర్ం మొదలైంది అసలు కథ. టామీ ని బైటకు తీసుకు వెళిల్ తిపుప్కు రావాలి. శాంత ఒకక్తేత్ ఆ కుకక్ని పటుట్కుని వెడితే,
కుకక్ గటిట్గా లాగితే తటుట్కోలేదు. అందుకని రామం సహాయం అడిగింది. ఆయన ఇనాన్ళుల్ కుకక్ భారం అంతా శాంతకే వదిలి, శాంత మరీ గొడవ
పడితే మాతర్ం సముదాయిసుత్నాన్డు. ఈ సారి ఆయన కూడా డూయ్టీ చేయక తపేప్టటుల్ లేదు. సరే, కుకక్ని తీసుకుని ఇదద్రూ బయలేద్రారు. “తకిక్న కుకక్లు
ఏమైనా దీని దగిగ్రకు వసాత్యేమో. ఎందుకైనా మంచిది ఒక కరర్ తీసుకోండి“ అంది శాంత. కరర్తో బయలేద్రుతుంటే జాఞ్పకం వచిచ్ంది అసలు విషయం.
ఇది ఇండియా కాదు. అమెరికా. ఎవరి లాన అయినా కుకక్లు పాడు చేసేత్, వాళళ్ యజమాను లే అనీన్ ఎతాత్లి.
“అయోయ్, పెంట ఎతత్టం ఎలాగండీ?“ అంది శాంత.
“ఒపుప్కునన్ తరావ్త తపుప్తుందా మరి “ అనాన్డు రామం.
సరే, గోల్వస్ వేసుకుని, ఒక బర్ష, పాల్సిట్క బాగ పుచుచ్కుని బయలేద్రారిదద్రూ!
రోజంతా వాన పడి, బైట అంతా తడిగా ఉంది. అందుకని ఇంటికి వచేచ్టపప్టికి టామీ కాళళ్ంతా ఒకటే మటిట్. రాగానే కాళళ్కి పటిట్న
ఆ మటిట్ తో కారెప్టస్ పాడు చెయయ్కుండా దాని కాళళ్నీన్ ఒక టవల తో శుభర్ం గా తుడిచారు. ఆ పని చేసూత్ “ఈ పాకీ పని, కుకక్ సేవ ఏమిటి మనకి?“
అంది శాంత.
“పిలల్లు చినన్పుప్డు కుకక్ ని పెంచుకుంటే ఇవనీన్ చేసేవాళళ్ం కదా. దానికి బదులు ఇపుప్డు చేసుత్నాన్మనుకో“ అనాన్డు రామం.
ఆ మరాన్డు టామీ సరిగాగ్ భోజనం చేయలేదు. బిసక్టుల్ కూడా తినలేదు. ఇషట్మైన దోశ కూడా తినలేదు. ఇది చూసి, తిండి తినటం
మానేసేత్ దీనికి ఏమవుతుందో నని భయపడి కోడలి కి మెసేజ పెటిట్ంది అతత్గారు. వెంటనే ఫోన చేసింది వందన. “మేము లేమని బెంగ పడాడ్డేమో,
ఆంటీ. వాడికి మేము ముదుద్ చేయటం, కబురుల్ చెపప్టం బాగా అలవాటు కదా. ఏమనుకోకుండా కొంచెం మీరు, అంకుల వాడికి భోజనం పెటిట్నపుప్డు
దగిగ్ర కూచుని మాటాల్డండి వాడితో. అపుప్డు బెంగ తగిగ్ బాగుంటాడు“ అని సలహా చెపిప్ంది.
“బాబోయ దీనికి చంటి పిలల్లకనాన్ ఎకుక్వ ముదుద్ కావాలి కాబోలు, ఎలాగ చెయయ్టం భగవంతుడా” అని

తల పటుట్కు

కూచుంది శాంత.
మొతాత్నికి ఎలాగో ఒకలాగ ఆ 5 రోజులూ గడిపేటపప్టికి తల పార్ణం తోకకి వచిచ్నంత పనైంది శాంతకి. 6 వ రోజు వందన తండిర్
వచిచ్ టామీ ని తీసుకు వెళళ్గానే “అమమ్యయ్” అనుకుంది.
ఇంతలో కూతురు సరిత ఫోన. ”అమామ్ మేము ఒక నాలుగు రోజులు మా ఫెర్ండ పెళిళ్కి నూయ్యారక్ వెడుతునాన్ము. మా పిలిల్ పిలల్
లూసీ ని నువువ్ చూసుకోగలవా“ అంటూ!!
***
Click here to share your comments on this story
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