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-33అమెరి’ కోతికి కొబబ్రి కాయ’
గత నెలలో ...అంటే సెపెట్ంబర 22, 2019 నాడు మా ఊళోల్ ఒక కోతీ కొబబ్రికాయా ఆటల పోటీ జరిగింది. కాదు, కాదు రెండు
కోతులూ, రెండు కొబబ్రి కాయలూ అనాలి. “ఓయ ముగుడు గారూ, కాసత్ జాగర్తగా మాటాల్డు. ఎవరిన్ కోతి అంటునాన్వ?“ అని ఎడం చేతి
చూపుడు వేలు యమ సీప్డుగా ఆడిసూత్ నా కేసి చూపించింది మా కీవ్న వికోట్రియా. ఆవిడది ఎపుప్డూ ఆ తెలల్ కోతి పారీట్యే. నేనైతే ఆ ఇదద్రిలో
ఎవరి పారీట్ కాదు. నెను ఎపుప్డో నెహూర్ గారి దగగ్రా, కెనెన్డీ దగగ్రే ఆగిపోయాను. ఇండియా పర్ధాన మంతిర్ అంటే అలా ఉండాలి. అమెరికా
అధయ్కుష్డు అంటే అలా ఉండాలి. కానీ అపప్టికీ ఇపప్టికీ కొనిన్ పోలికలు ఉనాన్యి. నెహూర్ గారికి పాపం భారయ్ లేదు. మోదీ గారికి సతీమణి
ఉందిట కానీ ఎకక్డ ఉందో ఎవరికీ తెలీదు. అంచేత అది సేమ టు సేమ. ఇక కెనెన్డీ గారికీ, టర్ంపు గారికీ ఉనన్ సాపతయ్ం అలాల్ అందమైన
భారయ్లు ఉండడమే....అవును..భారయ్లు అనగా ఆలు బహువచనమే. ఇదద్రికీ ఒకరు కాదు, అనధికారికంగా ఉనన్ వాళళ్ లెకక్ వాళళ్కే తెలీదు.
అంటే టర్ంప, కెనెన్డీ సేమ టు సేమ...
ఇంతకీ అసలు విషయం ఏమిటంటే...1985 లో హూయ్సట్న కి వచిచ్న మొటట్మొదటి భారత పర్ధాన మంతిర్ రాజీవ గాంధీ
సమావేశానికి నాతో సహా సుమారు ఐదు వందల మంది రాగానే మేము చరితర్ సృషిట్ంచాం అని సంబర పడిపోయాం. అలాగే 1994 లో
పి.వి. నరసింహా రావు గారు వచిచ్నపుప్డు ఆయన చేత మా మీనాకీష్ దేవాలయంలో చెటుట్ కూడా నాటించి మరొక సారి చరితర్ సృషిట్ంచాం.
ఇపుప్డు అ చెటుట్ ఎండి పోయింది. ఆ రెండు చరితర్లూ ఎవరికీ గురుత్ లేవు.
కానీ మొనన్ సెపెట్ంబర 22, 2019 నాడు మన మోదీ గారూ, మా టర్ంప
గారూ రావడం, ఏకంగా మాతో సహా యాభై వేల మంది పైగా మూడు
గంటల సేపు చీమ చిటుకుక్మనాన్ వినపడేటంత నిశశ్బద్ంగా, ఎకక్డా గొడవ
చెయయ్కుండా బుధిద్గా కూచోడం కూడా చరితర్ సృషిట్ంచడమే కానీ, నాకు
అలా దిషిట్ కొటట్డం ఇషట్ం లేదు. ఏమో. ఈ పుటట్లో ఏ పాము ఉందో. ఇది
వరకటిలా కాకుండా ఈ సారి నిజంగానే ఈ సమావేశం కలకాలం
నిలబడుతుందేమో! ఏమో గురర్ం ఎగరా వచుచ్. టర్ంప మళీళ్ నెగాగ్ వచుచ్.
అదిగో, ఆ నెగగ్డానికే సదరు టర్ంప మహాశయుడు వైట హౌస అనే
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కైలాస పరవ్తం దిగి మా ఊరు వచిచ్ “హౌడీ, మోడీ” అనాన్రు. నిజానికి ఆయనకి కావలసినది మోడీ కాదు, వినడానికి ఆయన వాగాఢ్టీ కాదు.
ఆయనకి కావలసినది తన వాగాధ్టి వినే ఆ యాభై వేల మంది పవితర్ భారతీయులు, తదావ్రా యావత అమెరికాలో ఉనన్ వారి వోటుల్, మరియు
తన ఎలెక్షన కోసం భారీ విరాళాలు. అహ..ఇదే టర్ంప గారు కేవలం ఎనాన్రైల కోసం విడిగా ఒక బహిరంగ సభ పెడితే మా ఉగాదికి
వచిచ్నంత మంది కూడా రారేమో? వచిచ్నా, మా గీర్న కారడ్ ల సంగతి ఏమిటార్?, మా హెచ వన బి కోటా పెంచే సంగతి ఏమనాన్తేలాచ్వా?
అని తగులుకోరూ? ఇపుప్డైతే అవనీన్ మోదీ గారి జుబాబ్ వెనకాల దాచేసి పబబ్ం గడుపుకునే అవకాశం కదా! ఇక మోదీ గారి విషయానికే వసేత్
ఆయనకి నిజంగానే కోతికి కొబబ్రి కాయ దొరికినటుట్ అయింది. లేక పోతే అమెరికా అధయ్కుష్ల వారి ధరమ్మా అని కొనిన్ వందల తెలుపు,
నలుపు సెకూయ్రిటీ వాళుళ్ ఆయన చుటూట్ ఉండే వారా? ఆయన ఒకక్డి సభా అయితే ఏదో శాసాత్ర్నికి అరడజను సాథ్నికి పోలీసు వాళళ్తో
ఆయన సెకూయ్రిటీ తతంగం జరిగిపోయేది కదా! టర్ంప గారిని చూడడానికి శేవ్త సౌధం ముందు కాపలా కాయ వలసిన అవసరం లేకుండా,
ఆయనే దిగి రావడం అంటే అంతా తన గొపప్తనమే అని మోదీ గారు అనుకోవడంలో తపుప్ లేదు కదా!
మోడీ గారికి హౌడీ చెపప్డానికి సముదర్ం లో ఆలిచ్పప్లాల్ నేనూ, మా కీవ్న వికోట్రియా మా అబాబ్యి చదువుకునన్ హై సూక్ల దగగ్ర
నిరావ్హకులు ఏరాప్టు చేసిన బసుస్లో వెళళ్డానికి నిశచ్యించుకునాన్ం.

అకక్డికి పొదుద్నేన్ ఏడు గంటలకి నేను నిదర్ మొహం తోటీ,

జీవితంలో మొటట్ మొదటి సారి ఒక భారత పర్ధానినీ, ఒక అమెరికా అధయ్కుష్డి నీ, అందునా ఆవిడ ఫేవరెట అయిన టర్ంప గారినీ చూడడానికి
పటుట్ చీరా, రవవ్ల నెకెల్సూ, వంద కాసుల వడాడ్ణం, కాసుల పేరూ వగైరా సింగారాలతొ ఆ సూక్లు దగగ్రకి వెళళ్గానే నాకు బొతిత్గా తెలియని
ముగుగ్రు యువకులు “ఎలా ఉనాన్రు, రాజు గారూ” అని పలకరించి, వెంటనే బసుస్లో ఎకిక్ంచడానికి పర్యతిన్ంచి, పకక్నే ఉనన్ మా
తాలూకా మొతాత్నికి పోలీస చీఫ అయిన జాన వాటెవర చూసిన చూపులు చూసి ఆగారు. ఆగి “ఆయన మా ఊరి పెదద్” అని ఆ జాన
పెదాద్యనతో నీరసంగా చెపిప్ “రాజు గారూ, మీరు మాకు తెలిసు కానీ, ఈ జాన వెధవ పకక్నే ఉనాన్డుగా. ఏమీ అనుకోకుండా మీదీ, మీ కీవ్న
వికోట్రియా గారిదీ డైరవర లైసెనస్, వీలుంటే పెళిళ్ ఫొటో చూపించండి. సెకూయ్రిటీ చెక అనమాట.” అనాన్రు. పెళిళ్ ఫొటో అనమాట వినగానే
మా అంత వరకూ కళ కళ లాడుతునన్ మా ఆవిడ మొహం వెల వెల పోగా నేను కేవలం మా ‘చోదక అనుమతులు” చూపించి బసుస్ ఎకాక్ం.
అపప్టికే మా రెండు కురీచ్లూ తపప్ మిగతా బసుస్ నిండిపోయింది. వెంటనే జాన గారు బసుస్ ఎకిక్ సంతృపిత్గా తల ఊపి, పిసోత్లు జేబులో
పెటేట్సుకుని “గుడ లక” అని చెపిప్ ఇంటికి వెళిళ్ పోయాడు. ఇకక్డ నా గమనిక ఏమిటంటే నీలం బటట్లు వేసుకునన్ అమెరికా పోలీసుని చూసేత్
గుండె దడ దడ లాడుతుంది కానీ అదే ఖాకీ బటట్లు వేసుకునన్మన పోలీసు వెంకట సావ్మిని చూడగానే నవొవ్సుత్ంది. అలా వెంకట సావ్మి
గురుత్కొచిచ్ నవువ్కుంటు ఉండగా, మా బసుస్ ‘చోదకుడు’ భారీ నలల్ విగర్హంతో లేచి నిలబడి, మమమ్లిన్ చూసి, బసుస్ నిబంధనలు చెపిప్
“బసుస్ వెనకాల పరిశుభర్మైన టాయ లెట” ఉంది అని పర్కటించాడు. వెనువెంటనే
బసుస్లో ఉనన్ సీనియర సిటిజెనస్ ఆనందంతో తపప్టుల్ కొటట్డం, ఒకాయన
ఠకీమని లేచి అటు వెళిళ్నా మా చోదకుడు ఖచిచ్తంగా సమయానికి బయలు
దేరాడు. సుమారు నలభై నిముషాల తరావ్త గమయ్సాథ్నం అయిన NRG సేట్డియం
చేరుకునాన్ం. ఆ రోడుల్ నేను ఎపుప్డూ కారులో వెళేళ్వే అయినా, పెదద్ బసుస్లో
వెళుత్ంటే అమెరికాలో నోరు తెరుచుకుని టూరిసట్ లా పర్యాణం చేసుత్నన్ భావన
కలిగింది. ఇక అకక్డికి వెళాళ్క రెండు మైళుళ్ నడిచి సేట్డియంలోకి వెళిళ్ మాకు
కేటాయించిన కురీచ్లలో కూచోగానే ఎవరో వెనెకాల నుంచి నా రెండు భుజాల
మీదా చేతులు వేసి కుదిపారు. తీరా చూసేత్ ఆయన నా కారిడ్యాలజిసట్....అనగా

øöeTT~

www.koumudi.net

nø√ºãsY 2019

అమెరి’కులాసా’ కథలు

3

హృదోర్గ నిపుణుడు. ఆయనిన్ చూడగానే ఎపప్టి లాగా నా గుండె లయ తపిప్ంది. ఎందుకైనా మంచిది నా వెనకాలే ఆయనిన్ కూచోపెటట్డం
మోదీ-టర్ంప ల కుటార్ లేక నా ఆరోగయ్ం మీద వారి బెంగా అని అనుమానం వచిచ్ంది. అపప్టి వరకూ ఆయనిన్ చూడని మా ఆవిడ “భలే
బావునాన్డే నీ గుండె డాకట్రూ” అంటూ ఆయన చేతులని తీసేసి తన చేతులు నా భుజం మీద వేయగానే నా గుండె లయ తపప్డం మాట
దేవుడెరుగు, పూరిత్గా ఆగిపోయింది. కానీ మా డాకట్ర పకక్నే నేను ఎపుప్డూ చూడని వాళళ్విడ కనపడగానే, అనీన్ సదుద్కుని, ఆ తరవాత
మూడు గంటలూ బాగానే మాటాల్డుకునాన్ం. కావాలంటే మా ముగుగ్రి ఫొటో ఇకక్డ చూడండి.
ఇక సభ మొదలు పెటట్డానికి ముందు గంటనన్ర సేపు 400 మంది హూయ్సట్న కళాకారులు సాంసక్ృతిక కారయ్కర్మం చేశారు.
అహింసావాది అయిన గాంధీ గారి 150వ జయంతి జరుగుతూ, ఆయనిన్ పదే పదే సమ్రించుకుంటునన్ ఈ సందరభ్ం లో ఇంతసేపు ఆ
‘హింసా’ కారయ్కర్మం జరిగినా, దానికి ఈలలు వేసి గొడవ చేయకుండా భరించిన యాభై వేల మంది సహనానిన్ మెచుచ్కోవాలి. ఏదో శాసాత్ర్నికి
పంజాబీ వారి భాంగార్, ఒడిశా వారి కథక లాంటివి ఉనాన్ సంపర్దాయం తకుక్వా, బాలీవుడ తరహా రికారిడ్ంగ నృతాయ్లు, పాటలూ ఎకుక్వా,
ఉనన్ ఈ గంటనన్ర కారయ్కర్మం నాకు ఎందుకో అంత రుచించలేదు. లేకపోతే తెలుగు సంపర్దాయానికి “పకాక్ లోకల” పాట కంటే ఇంకేమీ
దొరకలేదా? అంత కంటే మన సినీ సంపర్దాయానిన్ పర్తిబింబించడానికి “కెవువ్ కేక”, మూడొసేత్ ముదొద్సాత్” లాంటివి ఉనాన్యి కదా! అయితే
పెదద్ బెంగ లేదు. ఎందుకంటే ఇంచు మించు అనిన్ వేల మందీ మోదీ జపతపాలతోటీ, కేవలం మా ఆవిడ ఒకక్రేత్ ఏక ముఖ రుదార్క్షతో టర్ంప
జపంతో బిజీగా ఉండడంతోటీ, సెలీఫ్ల తోటీ సరిపోయింది. డెమొకార్టిక, రిపబిల్కన రాజకీయ పారీట్ లకి చెందిన చాలా మంది అమెరికా లోక
సభ, రాజయ్ సభల సభుయ్లు ఆ గెంతులనీన్ అయాయ్కే వేదిక మీదకి రావడం, మోదీ గారు హుందాగానే రంగ పర్వేశం చేసి అందరికీ కరచాలనం
చేసి, కొందరి పర్సంగాలు వింటునన్టేట్ కనిపించినా చీటికీ, మాటికీ చేతి వాచీ చూసుకుంటూ, సేట్జ వెనకాల సైడ వింగ కేసి కూడా దృషిట్
సారించడం బహుశా నేను మాతర్మే అది గమనించి ఉంటాను. మోదీ గారు అలా కంగారు పడడానికి కారణం అపప్టికే మా టర్ంప గారి
విమానం హూయ్సట్న లో దిగింది కానీ ఆయన ఐపూ, గియిపూ తెలియదు. తీరా ఆ ఆయన ఈ సభకి రాలేక పోతే తను ఎంతో కషట్ పడి బటీట్
పటిట్న పర్సంగం మారుచ్కోవాలేమో అని మోదీ గారి బెంగ. అసలు
జరిగిన విషయం ఏమిటంటే సరిగాగ్ అపప్టికి నాలుగైదు రోజుల
ముందే మా హూయ్సట్న వరదలోల్ ములిగి పోయింది. ఆంధార్లో
అయితే జగన గారు వెళళ్క పోయినా, చందర్బాబు వరదలయాయ్క
తాపీగా వెళిళ్ “ఈ వరదలని మేము చూసూత్ ఊరుకునేది లేదు.
దానికి కారకుడైన జగన తాట తీసాత్ం” అని పర్కటించారు. ఇకక్డ ఆ
పపుప్లు ఉడకవు. వరదల తరావ్త హూయ్సట్న వచిచ్న టర్ంప గారు
తినన్గా మోదీ సభకి వెళేత్ అందరూ ఆయన తాట తీసాత్రు. అంచేత
ఆయన వరదలలో వచిచ్న నషాట్ల మీద అధికారిక సమావేశం
సాథ్నిక అధికారులతో పెటుట్కుని, అది అయాయ్క, ఒక పర్కటన
చేశాక, మోదీ సభకి వసేత్ తన తాట ఎవరూ తియయ్ లేరు కదా అని
పాల్న అనమాట. పాపం, ఈ వరదల సంగతీ, ఈ అతయ్వసర మీటింగ సంగతీ మోదీ గారికి తెలియక బెంగ పడిపోయి చేతి వాచీ తెగ
చూసేసుకునాన్రు అనేది నా పర్తిపాదన.
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తీరా టర్ంప గారు వచాచ్రు అని గుపుప్మని తెర వెనక పొగ రాగానే, ఈ సెనెటరల్నీ, కాంగెర్స మెన లనీ, మా మేయరు గారినీ గభాలన్
వేదిక నించి దింపేసి పర్ధాని మోదీ అధయ్కుష్డు టర్ంప గారిని వేదిక మీదకి ఆహావ్నించి, తనదే అయిన పధద్తిలో కావిలించుకుని ఉబిబ్ తబిబ్బుబ్
అయాయ్రు. ఇలాంటిది ఇది వరలోనే కొంచెం పార్కీట్స ఉంది కాబటిట్ ఈ సారి టర్ంప గారు అనిన్ంటికీ సిదధ్పడి, తన వంతు మోదీ గారి నడుం
మీద చెయియ్ వేదాద్ం అనుకోగా ఇదద్రికీ ఉనన్ ఎతుత్ పలాల్ల తేడా వలన టర్ంప గారి చేతులు మోదీ గారి పీకకి చుటుట్కోబోయాయి. ఆ ఉడుం
పటుట్నుంచి మోదీ గారు లాఘవంగా తపుప్కుని మైకు ముందుకి వెళిళ్పోగా టర్ంప గారు నాలుగడుగుల దూరం లో ‘రాముడు మంచి
బాలుడు”లా నుంచునాన్రు. టర్ంప గారు రాగానే డెమోకార్టిక పారీట్ శాసన సభ సభుయ్లు అందరూ వాక ఔట చేశారు.
ఇక మోదీ గారు తన సహజ సిధధ్మైన గుజరాతీ ఇంగీల్షులో అరగంట సేపు టర్ంప గారిని ఈ నాటి అనాగరిక భాషలో చెపాప్లంటే
తెగ ‘గోకారు” ..అనగా పొగిడారు. ఇకక్డ టర్ంప గారి
తెలివి తేటలని మెచుచ్కోవాలి. అంటే ఆయన ఎంత
చెవులు

నికక్బొడుచుకుని

వినాన్

మోదీ

గారు

ఏమంటునాన్రో ఖచిచ్తంగా తెలియక పోయినా,
యాభై వేల మంది ఎపుప్డు తపప్టుల్ కొటిట్నా దానిన్ని
ఒక సూచనగా భావించి ఆయన కూడా తల ఊపుతూ
తపప్టుల్

కొడుతూ

మోదీ

గారికి

మరింత

ఆవేశానందాలు కలిగించారు. ఇక తన వంతు వచేచ్
సమయానికి పాపం పర్ధాన మంతిర్ని మొదటి
వరసలో కూచోమని వేదిక మీద నుంచి కిర్ందకి
దింపేసి ఆయన మోదీ గారిని పొగిడే కారయ్కర్మం
మధేయ్ మధేయ్ చేసినా, ఆ గంట సేపూ “సవ్ గోకుడు”
..అనగా తన పర్భుతావ్నిన్ తనే పొగుడుకుంటూ, తన
నాయకతవ్ంలో ఎనిన్ గొపప్ పనులు చేసిందో, మన
ఎనాన్రైలు ఎంత గొపప్ వారో వారి మీద తనకెంత గౌరవం ఉందో వచేచ్ ఏడు జరగబోయే ఎనిన్కల పర్చార పర్సంగం చేశారు. ఆ పిమమ్ట
మళీళ్ కురీచ్లు మారుచ్కుని, అంటే మోదీ గారు వేదిక మీదా, టర్ంప గారు మోదీ గారి మాజీ కురీచ్లోనూ కూచోగా, ఈ సారి మోదీ గారు తన
సహజ సిధద్మైన గుజరాతీ హిందీ లో గంటనన్ర కి పైగా ఉపనయ్సించారు. ఈ ఉపనాయ్సం లో ఆయన తన హయాంలో కటిట్ంచిన వంద
మిలియనల్ టాయ లెటల్ గురించి సగరవ్ంగా పర్కటించినపుప్డు అంతటి మేరా భారత మహాన కి తపప్టుల్ కొటట్వచోచ్, కొటట్కూడదో తెలియక
పాపం ఉనన్ దానికనాన్ ఎకుక్వ తెలల్ మొహం పెటిట్ పాలిపోయారు. ఆయా పర్సంగాల పూరిత్ పాఠాలు అనిన్ పేపరల్లోనూ, టీవీలలోనూ
వచాచ్యి కాబటిట్ నేను వాటి జోలికి పోనే పోను.
ఇక నా దాకా వచిచ్న తెర వెనుక భాగోతాలు చాలానే ఉనాన్యి. ఉదాహరణకి హూయ్సట్న లో ఉనన్ బీద ఇండియా వారాత్ పతిర్కల
వారికి ఎనిమిదో అంతసుత్లో చినన్ గదీ, రెండు టీవీలూ ఏరాప్టు చేసి, కారయ్కర్మానిన్ పర్తయ్క్షంగా చూసే అవకాశానిన్ అమెరికా టీవీ, పతిర్కల
వారికి మాతర్మే ఇచిచ్నటుట్ అదోలా మొహం పెటుట్కునన్ ఒకానొక పతిర్కాధిపతి నాకు కనపడి వాపోయాడు. అలాగే మోదీ గారితో ఫొటో
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అవకాశాలు ఆయనకి గుజరాతీ హలావ్ చేసిన రెసాట్రెంట వారికీ, వారి సేన్హితు తో పాటు భారీ విరాళాలు ఇచిచ్న వారికీ, అసమదీయులకీ
మాతర్మే అందుబాటులో ఉనాన్యి అని అనుకునాన్, అందులో ఉనన్ ఇబబ్ందులు తెలిసిన వాడిగా నేను అలాంటివి పటిట్ంచుకోను.
ఏది ఏమైతేనేం, మొతాత్నికి హౌడీ మోడీ కారయ్కర్మానికి టర్ంప గారు రావడం, యాభై వేల మందికి పైగా వచిచ్న ఈ మహానాడుకి మా
హూయ్సట్న లో ఉనన్ 600 ఇండియా సంఘాలు టెకస్స ఇండియా ఫోరమ అనే పేరిట మొటట్మొదటి సారిగా ఏకతాటి మీదకి వచిచ్, ఎకక్డా
ఒక చినన్ ఇబబ్ందికరమైన సంఘటనా జరగకుండా, ఐదారు మిలియన డాలరల్ ఖరుచ్తో జరిపించడం చాలా మెచుచ్కోదగగ్ విషయమే. ఇది
చరితర్లో ఎనేన్ళుళ్ నిలబడుతుందో చూదాద్ం. ఈ బహిరంగ రాజకీయ సభ మాట ఎలా ఉనాన్, తెర వెనుక టర్ంప గారు అనేక వాయ్పారసుథ్లు,
పెటుట్బడిదారులతోనూ, అమెరికా పర్భుతవ్ అధికారులతోనూ జరిపిన చరచ్లు ఏ మాతర్ం సఫలం అయినా, పవితర్ భారత దేశానికి మేలు
జరుగుతుంది. ఇక గీర్న కారడ్ ల విషయం లో ఉనన్ అనేక మంది హెచ వన బి వీసా వారు, చినన్ తనంలోనే అమెరికా వచిచ్ ఇకక్డే
చదువుకునాన్ 18 ఏళుళ్ దాటగానే అటు సిటిజెన షిప కీ, గీర్న కారడ్ కీ అరహ్త కోలోప్వడమో, పాతికేళళ్కి పైగా వేచి ఉండడమో తెలియక
తిర్శంకు సవ్రగ్ం లో కొటుట్మిటాట్డుతునన్ వేలాది ఎనాన్రై లకి.....వారిలో అధిక సంఖాయ్కులైన తెలుగు వారికి మోదీ -టర్ంప సఖయ్త వలన
సమసయ్ తీరితే అంతకంటే కావలసినది ఏముందీ? ఇలాంటి ఉపయోగకరమైన పనులు జరగక పోతే ఈ తతంగం అంతా రెండు కోతులు
రెండు కొబబ్రి కాయలతో ఆడుకుంటుంటే మనం వెళిళ్ చూసి తపప్టుల్ కొటిట్నటేట్!
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