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-42మా క్ లూ- రి క్ లూ కథ
మా చినన్పుప్డు తెలిసో తెలియకో నేనూ, మా తముమ్డూ ఒకేలా ఉండేవాళళ్ం...అంటే మొహాలు కాదు. వెనకాల నుంచి చూసేత్
అనమాట. ఆ మాట కొసేత్ మాది ‘అచుచ్ గుదిద్నటుట్” బాపతు కుటుంబం కాదు. అనగా కొనిన్ కుటుంబాలోల్ కనన్ తండిర్ని కానీ, తలిల్ని కానీ
చూసి వాళళ్ తొమిమ్దో సంతానం దాకా చూసేత్ అందరూ కీస్రాకస్ కాపీలాల్ ఉంటారు. ఒకే ముకుక్ పొడుగు, మూతి వంకర, సేక్వ్ర మొహం,
లేదా తిర్కోణాకారం మొహం వగైరాలలొ ఏదో ఒకటి చూసి ఫలానా వాళళ్బాబ్యి అనో, అమామ్యి అనో చూడగానే ఠకుక్న చెపెప్యయ్ వచుచ్ను.
మరి మాది వెనకబడిన వయ్వహారమో ఏమిటో తెలియదు కానీ, మా అనన్దముమ్లం, అపప్చెలెల్ళళ్ం అందరం నలుపూ, తెలుపూ, ఆ రెండింటికీ
మధయ్ రంగులతో మా అమమ్కీ, బాబయయ్ గారికీ..ఆ మాటకొసేత్ బంగారం లా ఉండే మా బామమ్ గారికీ, దానికి ఆపోజిట గా ఉండే మా తాత
గారికీ సమనాయ్యం చేశాం. అందులో భాగంగానే ముందు నుంచి చూసేత్ మా తముమ్డు తిర్కోణం మొహంతో మా అమమ్ పోలిక, నేనేమో
చతురుభ్జాకారం తో మా బాబయయ్ గారి పోలికా అయినా, వీపు వేపు నుంచి చూసేత్ ఇదద్రం ఒకక్ లాగే ఉండేవాళళ్ం.
ఇది ఎలా తెలిసిందీ అంటే....మా చినన్పుప్ప్డు ఒకసారి ఎవరిదో బంధువుల ఇంటికి అందరం పెళిళ్కి వెళాళ్ం. ఎవరి హడావుడిలో
వాళుళ్ ఉండగా, నేను అమాయకంగా నుంచుని పెళిళ్ తంతు చూసూత్ ఉంటే ఢభీమని వీపు మీద ఎవరో చరిచారు. నేను హడిలి పోయి, వెనకిక్
తిరగగానే ఒకాయన “ఏరా, ఆంజీ బావునాన్వా? పెదద్ వాడివి అయిపోతునాన్వు, హా” అని ఏదో అనబోతూ ఉంటే నాకు జరిగిన డేమీజీ అరధ్ం
అయింది. “సార..నేను రాజాని. మా తముమ్డు ఆంజి అకక్డెకక్డో గాడి పొయియ్ దగగ్ర ఉనాన్డు” అనగానే పాపం ఆయన కొంచెం
చినన్బుచుచ్కుని, “అయోయ్,. నువవ్టార్....ఆంజి అనుకునాన్ను’ అనేసి అరజ్ంటుగా అకక్డి నుంచి నిషర్క్మించాడు. నేను వీపు గోకుక్నీ, అది
అందక అకక్డి సరుగుడి రాటని మా పొలాలోల్ల్ దునన్పోతులు చింత చెటల్కి రాసుకునన్టుట్ బరుకుక్నాన్ సరిగాగ్ గోకోక్ లేక ఆ దెబబ్ నుంచి
కోలుకునే సమయానికి ఆ పెళీళ్, పెటాకులూ అయి పోయి సాయంతర్ం రిసెపష్న సమయం వచేచ్సింది. ఆ రోజులోల్ పెళిళ్ళళ్లో మధాయ్హన్ం
భోజనం సమయం లో అయితే నేల మీద కుటిట్న విసత్రాకులు వేసేత్.....సాయంతర్ం రిసెపష్న అనగానే కాసత్ దరాజ్ ఎకుక్వ కాబటిట్ తెలల్ దుపప్టుల్
వేసిన బలల్ల మీద అరిటాకులోల్ విందు భోజనం పెటేట్వారు...ఇంకా దరాజ్ ఎకుక్వ అయితే సంగీత కచేరీ కూడా ఉండేది...సినిమా పాటలు
పాడితే అలగాజనం కింద లెకక్...ఇపుప్డు దానికి ఆపోజిట...అనుకుంటాను.
నేను ఆ రిసెపష్న కి బలల్లు వెయయ్డం లో ఓ చెయియ్ వెయయ్బోతుంటే ...వెనకాల నుంచి.. అపుప్ చేసి పపుప్ కూడూ లో ఆర. నాగేశవ్ర
రావు బాపతు అదే దెబబ్...అదే మాట......
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”ఏరా, ఆంజీ ఎలా ఉనాన్వ? ఒరేయ..పొదుద్నన్ నువువ్ అనుకుని రాజా గాడిని ఇలాగే వీపు బదద్లు కొటాట్ను రా.పాపం,
ఏమనుకునాన్డో, ఏమిటో?”
మరి ఏమనుకునాన్నో చెపాప్లి కదా.”సార. మీరు పొదుద్నన్ కొటిట్నదీ ననేన్. ఇపుప్డు కొటిట్నదీ ననేన్..నేను రాజాని. ఆ వెధవ ఆంజి
గాడి వీపు ఇంకా ఎకక్డో వంటింటోల్ గాడి పొయియ్ దగగ్రే తగలడాడ్డు” అని ఏడుపు మొహం పెటాట్ను. పాపం, ఆయన ఈ సారి కూడా సరిగాగ్
పొదుద్టి లాగానే అదే వెరిర్ మొహం పెటిట్” సారీ...వాట కెన ఐ డూ...యు లుక ఎలైక” అని భాష మారిచ్ ఇంగీల్షు లో వాపోయి, వంటింటి కేసి
పారిపోయాడు. ఆ సాయంతర్ం అయినా మా తముమ్డు దెబబ్లు తినాన్డో లేదో ఈ సాయంతర్ం దాకా నాకు తెలియదు.
ఇపుప్డు అదంతా ఎందుకు జాఞ్పకం వచిచ్ందీ అంటే...
నినన్గాక మొనన్ నేను కీవ్న వికోట్రియా గారి ఆజాఞ్నుసారం వారానికి సరిపడా వంటింటోల్ కావలసిన సరుకులు కొనడానికి హెచ.ఈ.బీ
అనే పెదద్ పచారీ కొటుట్ కి వెళాల్ను. యధాపర్కారం నా జేబులో ఆవిడ చెపిప్న రెండు పటిట్కలు ఉనాన్యి. ఒకటి “ఇవి కొనాన్వంటే చంపేసాత్ను”.
రెండోది “ఇవి కొనకపోతే చంపేసాత్ను.” ఈ రెండూ జేబులో పెటుట్కునాన్ను. కూరల బండి తీసుకుని అకక్డ ఉండే ‘పాల నడవ’….అదే
లెండి....పాలూ, మజిజ్గా వగిరాలు ఉండే “Aisle” అనమాట...అందులో ఆ బండి తోసుకుంటూ వెళూత్ ఉండగా ఎరర చొకాక్ వేసుకుని సదరు
హెచ.ఈ.బీ లో పనిచేసే ఒకానొక అందమైన అమామ్యి ననున్ చూడగానే ‘గుడ మోరిన్ంగ” అని పలకరించింది. మామూలు పరిసిథ్తులలో
అయితే అలాంటి చకక్ని చుకక్ ఆపాయ్యంగా పలకరించినపుప్డు అషట్వంకరలూ తిరిగిపోయి వాటేసుకునే దాకా ఓవర ఏక్షన చేదుద్ను కానీ
ఇవాళ నాకు ఒళుళ్ మండిపోయింది. ఎందుకంటే...ఆ పిలల్ ననున్ చూసి కూసిన పూరిత్ కూత “గుడ మోరిన్ంగ, మేడమ”. నా అంతటి మగాణిణ్
చూసి అమామ్యి అనుకోడం తను కూడా అమామ్యే అయిన ఆ అమామ్యికి అలా ఎలా అనిపించానా అని నిరాఘ్ంత పోయాను.
అనగా ఇది ఈ సారి ఇనేన్ళళ్ తరవాత వెనక నుంచి కాకుండా, ఏకంగా ముందు నుంచే తిరుగు లేని దెబబ్ తినాన్ను అన మాట..అదీ
చినన్పప్టిలా వీపు మీద దెబబ్ కాదు. నా హృదయం మీద కొటిట్న ఆడ దెబబ్!...మరుక్షణమే నాకు దానికి కారణం అరధ్ం అయిపోయింది. ఈ
నాటి ఫేషన ని అనుకరిసూత్ నేను సైతం మోకాళళ్ కి పై దాకా తొడలు కనపడే పొటిట్ లాగూ, ఆడా, మగా వేసుకునే లూజు, లూజుగా...కాలర
కతిత్రించేసి మెడ కనపడే ‘టీ చొకాక్’ వేసుకునన్పప్టికీ, ఈ వెధవ కరోనా ఖరమ్మా అని తగిలించుకునన్ ‘మూతి గోచీ” నా కొంప ముంచింది.
దాని వలన నేను అమామ్యిగా మారిపోయాను అని గమనించి వెనువెంటనే నా డేమేజే కంటోర్ల పర్ణాళిక పర్కారం ఆ మాసక్ తీసి అవతల
పారేసి, నా సొగసైన మీసాలు మెలేశాను. పాపం, ఆ చినన్ది ఏం చెయాయ్లో తెలియక ఓ వెరిర్ నవువ్ పారేసి, యాదాలాపంగా సారీ సర అనేసి,
ఎందుకైనా మంచిదని కాబోలు, తన మూతి ముసుగు కూడా పకక్కి తొలగించి ఎరర్టి పెదాల రంగు పర్దరిశ్ంచి ‘పాల నడవ’ నుంచి ‘ఫేషన
సామాగిర్ నడవ’ కి పారిపోయింది. అంటే ఫేషన ‘aisle’ అనమాట!.
ఇలాంటి అవకతవకలు నాకే కాదు, మీకు కూడా జరిగే ఉంటాయి కాబటిట్ అందరినీ ఆ ఇబబ్ంది నుంచి కాపాడడానికి..అనగా ఈ
మాసక్ ధారణతో ఎవరు, ఆడో, ఎవరు మగో తెలుసుకోడానికి ఏకంకా టర్ంప గారితో పంచుకునే ఒక గొపప్ ఆలోచన వచిచ్ంది.
అనగా...అమెరికాలో ఆడవాళుళ్ అందరూ వంగపండు రంగు...అనగా పింక రంగు మాసక్ లూ, మగాళళ్ందరూ నీలం రంగు మాసక్ లూ
ధరించి కరోనా నుంచి కాపాడుకుంటే, నాకు జరిగిన ఘోరమైన అవమానాల లాంటివి నిరోధించవచుచ్ను కదా!. ఇక అటూ, ఇటూ
తేలుచ్కోలేని వారు సగం పింకూ, సగం నీలమూ ధరిసేత్ సరి పోతుంది. టర్ంప గారు ముందు మాసక్ వేసుకోడం మానేసినా ఇపుప్డు మాసక్
మంతర్ం జపిసుత్నాన్డూ కదా!.
నిజానికి ఇదే అవిడియా ఆంధార్లోనూ, హైడార్బాడ లోనూ కూడా పాటించవచుచ్ను కానీ, అకక్డ నా సిధాద్ంతానిన్ వకీర్కరించి, అకక్డ
ఆగా, మగాలకి బదులు పారీట్ రంగులకి అనుగుణం గా పసుపు, నీలం, పింక, కొండొకచో కొడవలి గురుత్తో ఎరర్ రంగు మాసక్ లు, లేదా
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కాంగెర్స రంగుల మాసక్ లు ధరిసాత్రేమో అని నా అనుమానం. ఏదైనా ఊరేగింపు లో ఒక వేపు నుంచి లక్షలాది మంది పసుపు మాసక్ లూ,
రెండో వేపు నుంచి నీలం మాసక్ లూ ధరించి వసుత్నాన్రు అనుకుందాం. ఆ పర్వాహాలు తలుచ్కుంటేనే ఒళుళ్ గగురొప్డుసోత్ంది కదా! ఇపుప్డు
అమెరికాలో కూడా ఎనిన్కల సీజన కాబటిట్ ఇకక్డ కూడా టర్ంప వాళుళ్ ఎరర్ రంగూ, బైడెన పారీట్ వారు నీలం రంగూ మాసక్ లు వేసుకుని
తిరుగుతారేమో చూడాలి.
ఏది ఏమయినా, ఏ రంగు మాసక్ వేసుకునాన్... ఊపిరి ఆడి చావదు. అది ఒక రకం రిసక్...కోక పోతే కరోనా రిసక్....ఇదెకక్డి
గొడవరా బాబోయ!
COMMENTS
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