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సిర్ప్ంగ లో చిగురుల్ తొడిగి, మొగగ్లు వేసి ఎదిగిన మొకక్లనీన్ పూలు పూసుత్నాన్యి. సమమ్ర అంతా మంచి గాఢమైన
రంగులోల్ పూచే పువువ్లను చూడడం నిజంగా ఒక వరం. అమెరికా వచిచ్న కొతత్లోల్ ఇకక్డి చెటుట్ చేమ, పురుగూ పుటార్ని అరధ్ం చేసుకోడానికి
కాసత్ సమయం పటిట్ంది. పర్తి చెటుట్ దగగ్ర ఆగి "మిమమ్లిన్ ఎకక్డో చూసినటుట్ ఉందండీ?" అనుకోడంతో సరిపోయేది. పూల మొకక్లోల్ కూడా
ఎనిన్ కొతత్ రకాలో, ఎనిన్ రంగులో! సిర్ప్ంగ నుండి సమమ్ర చివరి దాకా రెండు కళల్తో నింపుకోలేనంత అందాలు.
మొతాత్నికి ఒక ఋతు చకర్ం తిరిగివచేచ్టపప్టికి మెలిల్గా ఇకక్డి మొకక్ల గురించి తెలిసివచిచ్ంది. బోలెడంత సహాయ
సహకారాలు అందించే లోకల నరస్రీల సాయంతో రెండు మొకక్లతో మొదలెటిట్ బాలక్నీ లో ఒకటీ ఒకటీగా కుంపటల్లోనే చినన్ తోట ఒకటి
ఏరప్రచుకునాన్ను. రోజూ కాసేపు బాలక్నీ లో కూరుచ్ంటే అదొక హాయి. ఈసారి జినిన్యాలు, పిటూయ్నియాలు, చందర్కాంతలు, గడిడ్
గులాబీలు, మారిన్ంగ గోల్రీలు ఒకటే కనున్ల పండుగలా ఉంది. అపుప్డపుప్డు వీటిని చూడడానికి బుజిజ్ బుజిజ్ పిటట్లు, కందిరీగలు వసాత్యి.
మొతాత్నికి ఇంటోల్కి వెళల్బుదిధ్ కాదు ఈ సమయంలో. ఒకోక్సారి బాలక్నీ లోనే చినన్ గుడారం వేసుకుని ఉండిపోదాం అనిపిసుత్ంది. ఎందుకూ
అంటారా చెపుతా వినుకోండి..
కాలిఫోరిన్యా రాషట్రంలో వాతావరణం ఇంచుమించుగా మన భారత దేశంలో లాగానే ఉంటుంది. అందులోనూ మా బే
ఏరియా అందాలు, తీర పార్ంతాల హొయలూ వగలు చూసి తీరాలిస్ందే. ఇకక్డ మన వారి తాకిడి కూడా ఎకుక్వే. బయటికి ఎకక్డికి వెళిల్నా
బెంగుళూరులోనో హైదరాబాద లోనో ఉనన్టేట్ ఉంటుంది. ఇహ ఇళల్ విషయానికి వసేత్ మాతర్ం ఇంటి అదెద్లు బహు పిర్యం. చినిన్ చినిన్
అపారెట్మ్ంటుల్ సూట్డెంటస్ తో, బాచిలరస్ తో, కొతత్ జంటలతో, కుటుంబాలతో అలరారుతూ ఉంటాయి. అలా మనుషులతో కిట కిట లాడుతూ
ఉనన్ ఒకానొక అపారెట్మ్ంట సముదాయంలో ఒక చినిన్ భాగం మన సామార్జయ్ం అనమాట. దాయాదుల ఆసిథ్ పంపకాలోల్ ఉండేటనిన్
లొసుగులతో నిండిన లీజ పేపరస్ పార్పెరీట్ మానేజెమ్ంట వారికిచిచ్ సొంతం చేసుకునన్ ఒక చినిన్ ముకక్.
చినన్పుప్డు ఆడుకునన్ బొమమ్లో బొమమ్, బొమమ్ లో బొమమ్లో బొమమ్ వుండే 'బబుషక్' బొమమ్లాటలా వుంది నా సంసారం.
ఎంత సరిద్నా ఇంతే ఈ అపారుట్మెంటల్లో. ఇదద్రేసి మనుషులు ఉనన్ంత వరకూ ముచచ్టగా బొమమ్రిలుల్లాగే ఉండేది. రాను రాను పిలాల్ పాపా
చేరతారా? వారితో పాటు వారి పోషణ సామాగిర్, ఎదుగుతూ ఉంటే బొమమ్లు చేరతాయా? ఇక మొదలవుతుంది సరక్సుస్. మనతో పాటు
సమాంతరంగా ఇంకో బొమమ్ల సంసారం నడుపుతారు ఈ పిలకాయలు. ఒక చెంప నేను ఏరుకుంటూ వసాత్నా? ఇంకో చెంప ఇలల్ంతా
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పేరుచ్కుంటూ వసుత్ంది బుడడ్ది. వీటికి తోడు పిలల్ల చితర్ కళలు, హసత్ కళలు ఒకటి. వాటనిన్టిని ‘ఓహో! ఆహా!’ అని పొగడాలి, 'కళా రతన్',
'పదమ్శీర్' బిరుదులాల్గా గోడల నిండా అతికించాలి. ఒకటని కాదులే!
గుడు గుడు గుంజం ఆడినటుట్ అకక్డివి తీసి ఇకక్డా, ఇకక్డవి తీసి అకక్డ పెటట్నే సరిపోతోంది. ఒక వాకిలి లేదు పెరడు
లేదు. ఊరు దాటినపప్టి నుండి అపారెట్మ్ంటల్ పాలైపోయాను. ఈ మధయ్ చెకక్ కటకటాల గేటు దగగ్రి నుండి కనకాంబరాలు, నంది వరధ్నాలు,
చామంతులు అటు ఇటు సావ్గతం పలుకుతుంటే, ఎండకి గొడుగు పటేట్ వేప, మామిడి చెటల్ నీడలో చినన్నాటి ఇంటి గుమమ్ందాకా నడచే ఆ
పది అడుగుల దారి ఎనిన్ సారుల్ గురొత్సోత్ందో! సొంత ఇంటి పిలుపు వచేచ్ దాకా అటు ఇటు కాకుండా తిర్శంకు సవ్రగ్ంలో లాగా ఊగుతూ
ఉండడమే ఇక.
మనవేపు ఒకోక్ ఊరికి పర్తేయ్కమైన కొనిన్ గురుత్లు ఉంటాయి కదా వాటిని బటేట్ అకక్డి మనుషుల జీవనానిన్ కూడా బేరీజు
వేసేసూత్ ఉంటాము. ఉదాహరణకి కాకినాడ వాళల్ంటే ఎపుప్డూ చేతిలో కాజా పటుట్కు తిరుగుతూ ఉంటారు అని ఊహించేసుకునేదానిన్.
అంతెందుకు ‘మాది తిరుపతి అండీ’ అనాన్మే అనుకోండి ఏకంగా ఆ వడీడ్ కాసులవాడు సవ్యానా మా వేలు విడిచిన చుటట్ం అనుకుని
‘గోవిందా! గోవిందా!’ అనే పెదద్వారిని చినన్పుప్డు చాలా మందినే చూసాను.
చెపొప్చేచ్దేంటంటే అమెరికా వెళుత్నాన్నంటే పడమటి సంధాయ్రాగం లో విజయశాంతి లాగా ఈ బారు నుండి ఆ బారు దాకా
పరుగులు పెటిట్ చెంగనాలు వేసుకుంటూ తిరిగేటంత ఇళుల్ ఉంటాయనుకునాన్ను. ఉంటాయి, నందనవనాలాల్ంటి తోటలతో, దొడల్తో దంతపు
బొమమ్లంటి ఇళుల్ ఒకదానిన్ మించినవి ఒకటి ఎంత ముచచ్టగా ఉంటాయో అసలు. సింగిల ఫామిలీ హౌసెస వుండే నైబర హుడ లో
అపుప్డపుప్డు అలా ఈ బొమమ్రిలుల్లు చూసుకుంటూ తిరిగి వసూత్ ఉంటా. భవిషయ్తుత్ మీద ఒక ఆశ పుడుతుంది. కాకపోతే అమెరికాలో
అడుగు పెటిట్న వెంటనే సొంత ఇంటికి రావాలంటే ఆషామాషీ కాదు. ముందుగా కొనాన్ళల్ వరకూ అపారెట్మ్ంటావ్సం తపప్దు చాలా మందికి.
రకరకాల మనుషులు రకరకాల అనుభవాలు ఇకక్డ. చెపుప్లో రాయిలాంటి నూటా తొంబై పీత కషాట్లు. మీరు ఉండేది
చివరి అంతసుత్ అయితే తపప్ పర్తి వారికీ వెరెర్కిక్ంచే ఒక కుటుంబం నెతిత్ మీద ఉండటం ఖాయం. అటాల్ మా నెతిత్ మీద ఇదద్రు మగ పిలల్లు
గల పంజాబీ కుటుంబం. వేళా పాలా లేకుండా ఎగిరి దూకుతూనే ఉంటారేమో చెకక్ పైకపుప్ ఎపుప్డో కూలి నిదద్రబోతునన్ మా పకక్లో
పడతారేమో ఈ కోతులు అనుకుంటూ ఉంటా. ఎనిన్ సారుల్ చెపిప్నా పర్యోజనం లేదు. ఎపుప్డు పలకరించినా ఆ పిలల్లతో వేగలేక అపుప్డే
నైట షిఫట్ ముగించుకుని వచిచ్న నరుస్లా ఉండే ఆవిడని గటిట్గా ఏమి అనలేక ఈ అకాల తల మరద్నలకి అలవాటైపోయాము. ఈ మధయ్
మాములుగా అపుప్డపుప్డపు వచేచ్ భూకంపాలు కూడా పోలుచ్కోలేక పోతునాన్ం వీరి ధన ధన మోతలతో.
ఇహ మా ఎదురింటోల్ చైనా వారుంటారు. వాళళ్కి నా అంత వుండే జరమ్న షెపరడ్ వుంది. దీనిన్ వాకింగ తీసెక్ళేళ్టపుప్డు,
తిరిగి వచేచ్టపుప్డు చూడాలి. నలుగురు జవానుల్ హాల వే లో మారచ్ ఫాసట్ చేసినటేట్ ఉంటుంది. ఒకసారి అటు ఇటు ఒకేసారి తలుపులు
తెరిచేపాటికి ఏనుగంత కుకక్ మీదికి వచేచ్సరికి గుండాగిపోయినంత పనైంది నాకు. "హి హి ! ఐ థింక హి లైకస్ యు" అని కుకక్ గలాయన
పళిళ్కిలిసేత్ చేసేదేం లేక ధైరయ్ం కూడ కటుట్కుని నేను తిరిగి ఓ వెరిర్ నవువ్ నవివ్ దేవుడా!రామా! అని పారిపోయా. అపప్టి నుండి నా ఇంటి
నుండి నేను బయటికి వెళాల్లనాన్ దొంగలాగా పీప హోల నుండి చూసి తలుపు తెరచి మరీ వెళుత్నాన్. పాపం దానిన్ కూడా ఇంటోల్ వదిలేసి
ఆఫీసులకి వెళిళ్పోతారు. నేను ఏదైనా పని మీద బయటికి వచిచ్నపుప్డలాల్ కాచుకుని ఉంటుందేమో అలికిడి విని కాళళ్తో తలుపులు బరుకుతూ
ఉంటుంది పిచిచ్ది. "ఊఉ ! సరేలే ! ఓరుచ్కోవాలి మరి తపప్దు ." అని ఊరడిసాత్ ఉంటా, తలుపులు వేసి ఉనాన్యనన్ ధైరయ్ంతో. కుయ కుయ
మని పర్తిసప్ందిసుత్ంది. ఈ అపారుట్మెంటల్లో మనుషులని అటిట్పెటట్డయయ్డమే నేరం అంటే పాపం ఈ మూగ జీవాలని ఒంటరిగా నాలుగు
గోడల మధయ్ పెటెట్యయ్డం అంత పాపం ఇంకోటి ఉండదనిపిసుత్ంది.
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ఇహ కమూయ్నిటీ లాండీర్ గోల గురించి ఎంత చెపిప్నా తకుక్వే. ఎపుప్డూ అయితే అనిన్ వాషరుల్ నిండిపోయి ఉంటాయి లేదా
సగం డైరయయ్రుల్ రిపైర లో ఉంటాయి. ఎనిన్ సారుల్ కావ్రట్ర డాలరుల్ మింగేసి సగంలో పని ఆపేసి చితర్ వధ పెటిట్న సందరాభ్లు ఉనాన్యో
చెపప్లేను. అలారం పెటుట్కుని మరి వాషెర లోంచి డైరయర కి డైరయర నుంచి ఇంటికి తెచుచ్కోవాలి బటట్లు. కరమ్ కాలి ఏమరచి కాసత్ లేటుగా
వెళాళ్మో ఆరిన బటట్లనీన్ డైరయర లోంచి తీసి బయట పడేసాత్రు. ఎవరి అవసరం వారిది మరి. లాండీర్ రూమ చుటూట్ పర్దకిష్ణలు చేసే పర్తి
సారి ఈసారి ఇలుల్ మారితే ఇంటోల్నే బిలట్ ఇన 'వాషెర/డైరయర ' ఉనన్ దాంటోల్కే వెళాల్లని శపధం చేసేసుకుంటూ ఉంటాను.
దీనికి తోడు నక్షతర్కుడిలా మాకొ పార్పరీట్ మేనేజరు. నేను టంచనుగా టయానికి వాషర నుండి డైరయర నుండి బటట్లు
తీసుక్నన్పు ఎపుప్డు రాడు కానీ పనిలో పడి కాసత్ ఏమారి ఐదు నిముషాలు ఆలసయ్ం అయితే చాలు పటేట్సుకుంటాడు. మిగతా వారికి తీవర్
ఇబబ్ంది అని వెనుక వెయిటింగ లో ఎవరు లేకపోయినా కాల్స తీసుకుంటాడు. అసలే రిటైరడ్ పెదాద్యన. రాతిర్ తొమిమ్దంటే ఖచిచ్తంగా
తొమిమ్దికి లాండీర్ రూమ మూసేసాత్డు. డైరయర లో మరిచ్పోతే పరవాలేదండి ..పొరపాటున వాషెర లో పెటిట్ మరిచామా ఇక అంతే
సంగతులు. లోక కళాయ్ణం మొతత్ం ఈ పార్పెరీట్ మానేజెమ్ంట మీదే ఆధారపడి నడుసుత్నన్ంత ఇదిగా పని చేసుత్ంటాడు. అసలు పార్పరీట్ మేనేజరల్
కింద రిటైరడ్ వాళళ్ని పెటట్డం అంత భారీ కుంభకోణం పర్పంచంలో వేరే ఏదీ లేదంటే నమిమ్ తీరాలి.
నా అదృషాట్నికి మా బిలిడ్ంగ కి "టార్ష చూట" సిసట్ం. పర్తి అంతసుథ్కి ఓక మూల ఒక తలుపు ఆ తలుపు తెరిసేత్ ఒక చినన్
కిటికీ అది తీసి అందులో మన చెతత్ వేసేసేత్ చకక్గా గొటాట్మ గుండా వెళిల్ కింద ఉనన్ పేదద్ చెతత్ బుటట్లో పడిపోతుంది. రోజూ ఉదయానేన్ నిదర్
లేపేసి చంటి పిలల్లిన్ దడిపించేలా, కాసత్ పెదద్ పిలల్లిన్ అబుబ్ర పరచేలా వచేచ్ ‘టార్ష వాన’ అమాంతం ఆ పెదద్ చెతత్ బుటట్ని ఎతిత్ పొటట్లో
వేసేసుక్ని వెళిళ్పోతుంది . ఎంత లేసి సదుపాయాలు కనుకుక్నాన్రు కదా మనకోసం అని ఆశచ్రయ్ పోతూ ఉంటాను. కానీ ఏ పనైనా తినన్గా
జరగనిసేత్ మనం మనుషులం ఎటాల్ అవుతాము? అసస్లు ఒకోక్ అపారెట్మ్ంట కాంపెల్కస్ లో ఒకక్ రోజులో పోగు పడే చెతత్ చూసేత్ పరాయ్వరణ
పేర్మికులకి ఎవరికైనా గుండె పోటు రావలసిందే.
మా మేనేజరు నియంత అపప్టికి కాలికి బలపం కటుట్కుని పర్తి ఫోల్ర లో టార్ష చూట దగగ్ర నోటీసు అంటిచే ఉంచుతాడు
'ఇచట ఇంటి చెతత్ తపిప్ంచి కారుడ్ బోరుడ్లు పెదద్ పెదద్ సామాను వేయరాదు. పెదద్ సామానుని కిందికి వెళిల్ గారేబ్జ రూమ లో పెటేట్సి రండి'
అని. ఆబెబ్. ‘ఇచట ఓ పని చేయరాదు’ అనన్పుప్డే అకక్డ ఆ పని మాతర్మే చేయాలి అనే దురద పర్పంచం మొతత్ం మీద ఉనన్టుట్ ఉంది. నెలకి
రెండు మూడు సారైల్నా ఏదో వెయయ్కూడని వసుత్వు ఆ చెతత్ గొటట్ంలో వేసి ఇరికించేసాత్రు. ఇహ మళీల్ అది కిల్యర చేసేదాకా టార్ష కారట్ దగగ్రికి
ఎకిక్ దిగే పనే. దిండుల్, దుపప్టుల్, పిజాజ్ బాకుస్లు, రోజుకి ఒక అరడజనైనా ఆనైల్న లో వచేచ్ అటట్ పెటెట్లు సరవ్ం సమసత్ం అందులోనే.
ఒకసారైతే ఏకంగా చినన్ పరుపుని, కంఫోరట్ర ని చుటట్ చుటిట్ తోసేశారు. ఆ రోజు కీల్నింగ వాళల్ అవసథ్ చూడాలి. దౌర్పది చీరలాగా వసూత్నే
ఉంది చెతత్ గొటట్ం లోంచి. పకక్ వారి గురించి అసస్లు పటిట్ంపు లేని వారు పర్పంచం మొతత్ం ఉనాన్రు అనిపించింది.
కొనిన్ రోజులు మా కౌంటీ వాళుల్ అపారుట్మెంటల్లో చెతత్ అనిన్టికనాన్ ఎకుక్వ అని, అందులోనూ వంటింటి చెతత్ ఇకక్డైతే
ఎకుక్వ వసుత్ంది అని ఫీర్ గా ఆరాగ్నిక చెతత్ వేసుకోడానికి బుజిజ్ చెతత్ బుటట్లు పంపిణి చేసి ఇదంతా పోగు చెయయ్డానికి కింద పెదద్ పెదద్ పచచ్ని
గారేబ్జ కాయ్నుల్ ఏరాప్టు చేసారు. మేము చేయాలిస్ందలాల్ వంటింటి చెతత్ని కింది దాకా తీసుక్ని వెళిల్ పర్తేయ్కమైన కాయ్నల్లో వెయయ్డమే. మా
వాళల్కి మాతర్ం ఇది రాకెట సైనస్ అంత కషట్ం అయిపొయింది. చివరికి ఆ బుటట్లో కూడా పాల్సిట్క సంచులూ, కాయ్నుల్, అటట్పెటెట్లు నింపడం
మొదలు పెటేట్సారు. తెలిసి చేసాత్రో తెలియక చేసాత్రో అరధ్ం కాదు అసస్లు.
ఇలిల్లుల్ తిరిగి చెపిప్నా, మీటింగ పెటిట్ అరిచి మొతుత్కునాన్, అడుగడుగునా బోరుడ్ల్ పెటిట్నా పెదాద్యన సాధించలేనిది ఏదైనా
ఉందంటే అది ఈ 'వేసట్ మానేజెమ్ంటే.' పాపం మా మేనేజరు కషట్ం చూసేత్ బాధేసేది. నేను కూడా ఆయనతో కలిసి వాలంటీర గా చేశాను
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కొనాన్ళుళ్. అకక్డే నిలుచ్ని చూసుత్నాన్ కళళ్ ముందే ఇషట్ం వచిచ్నటుట్ చెతత్ని కుకేక్సుత్ంటే విసిగి పోయి నిదర్ పోతునన్టుట్ నటించే వారిని లేపడం
అసాధయ్ం అని వదిలేసాను.
ఇలా పేల్ డేటస్ అని చెపిప్ పిలల్లతో సహా వచిచ్ టైం తినేసే తలుల్లు, గెట టు గెతరల్లో మాయమయేయ్ వారాంతాలు, కామన
పారిక్ంగ కోసం తిపప్లు, గోడలని తలుపులని పిలల్ల నుండి రకిష్ండానికి పడే పాటుల్, కాసింత సథ్లంలోనే కొతత్దనం తీసుకుని రావడానికి పడే
అగచాటుల్ వెరసి సగటు అమెరికా అపారెట్మ్ంట జీవనం ఇది.
ఇలల్ంతా కదిలి మీద పడిపోతోందేమో అనేంత సామానుతో, ఎంత సరిద్నా గజిబిజి గందరగోళంలా ఉండే ఇంటోల్
విశార్ంతిగా ఉండే సమయం ఈ బాలక్నీ లోని ఏకాంతాలు. అందుకే ఇకక్డే ఉండిపోవాలి అనిపిసుత్ంది. ఇంటోల్కి వెళల్బుదేధ్ కాదు. అది కూడా
చలికాలం వచేచ్దాకే . అపుప్డు ఇంకో సరక్స మొదలు ఇక.
జీవితంలోని ఎనోన్ మొదటి జాఞ్పకాలు ముడివేసుకునన్ చోటు కూడా ఇదే. జంటగా కలిసి కనన్ మొదటి కలలు, మొదటి
కారు, మొదటి సంతానం, పిలల్ల బాలయ్ం ఇలా ఎనోన్ జాఞ్పకాలు ముడేసుకుంటునన్ది కూడా ఈ తిర్శంకు సవ్రగ్ం లోనే. అమెరికా జీవనంలో
ఇదొక మజిలీ అంతే. రేపెపుప్డైనా ఇంతలా ఎదురుచూసుత్నాన్ తీరుబడి, పర్శాంతత దొరికినా అపుప్డు ఈ హడావిడి తపిప్పోయిందని
బెంగపడతానేమో! ఏమో ఉనన్దానిపై కనాన్ లేనిదాని మీదే మోజు ఎకుక్వ కదా మనకి! చెపప్లేమ. చూదాద్ం!

(వచేచ్నెలలో అమెరికా అమామ్యి ఏం చెబుతుందో.. ఎదురుచూదా
ద్ ం..!!)
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