అమెరి’కులాసా’ కథలు

1

-40అమెరి’కూయ్పాన
ల్ ” కథ...

మొనీన్ మధయ్ ఒక అమెరికా మితుర్డు కనపడి, ఏదో మాటల సందరభ్ం లో “మీ ఇండియనస్ మా మూడో ఆవిడకి భలే సాయం
చేసుత్నాన్రు” అని ననున్ మెచుచ్కునాన్డు. నేను కాసత్ ఆశచ్రయ్ పోయి “మా ఇండియనాస్? మీ పర్సుత్తత్ సతీమణికి సహాయం చేశారా? అలాంటివి
మాకు అలవాటు లేదే” అనాన్ను పరిహాసంగా.
“అబేబ్, డైరెకట్ గా కాదు. మా ఆవిడకి సేలస్ పిచిచ్. అంటే....ఎంతో కొంత తగిగ్ంపు ధర లేనిదే బెర్డ ముకక్ కూడా కొని చావదు. అంచేత
ఏదైనా కొనదలుచ్కుంటే ఇండియనస్ ఎకక్డ కూయ్ కడతారో అకక్డికి వెళిళ్ వాలి పోతుంది. ఇండియనస్ కొంటునాన్రూ అంటే..ఇక వేరే చూసుకో
అకక్ర లేదు. అది గాయ్రంటీ గా అతి తకుక్వ ధరే!” అని ఆ దొరా పరిహాసం ఆడాడు.
పరిహాసం మాట ఎలా ఉనాన్, అది వినగానే వాల మారట్, కాసట్ కో, డాలర షాపులూ, కె-మారట్ ల ముందు మాతర్మే పవితర్
భారతీయులు తొంబలు తొంబలు గా ఎందుకు కనపడతారో, మిగతా చోటల్ ఎంత వెతికి చూసినా ఒకక్ భారతీయ శాలీత్ కూడా ఎందుకు
కనపడదో అరధ్ం అయిపోయి, కాలచకర్ంలో ముఫై ఐదేళుళ్ వెనకిక్ వెళిళ్ పోయాను.
ఆ రోజులోల్....
నేను అమెరికాలో చేసిన ఏకైక ఉదోయ్గం వెలగబెడుతునన్పుప్డు మాతో పాటు దొరలకి ఊడిగం చేసే మరొక పవితర్ భారతీయుడు
ఉండేవాడు. నూటికి నూరు పాళుళ్ మానసికంగా ఇంకా బెంగాల లో సుందర బన అడవులోల్నే ఉండి పోయి, బెంగిలింగిలీశు మాతర్మే
మాటాల్డుతూ మిత భాషి అయిన అతని పేరు షోంతోష మోండోల ...మన భాష లో చెపాప్లంటే.. సంతోష మండల అనమాట. ఒక సారి మా
టెకిన్కల సమావేశాల లో అతను తన పార్జెకట్ మీద పాపం తనకి వచిచ్న బెంగిలీషు లో అర గంట మాటాల్డి, బంగాల్యాస పడూతూ ఉంటే
వెంటనే రాబరట్ రాబరట్స్ అనే మా వీర కౌ బాయ బాస తాలూకు ఎరర్ మొహం తెలల్ బోయి, గోధుమ రంగు లోకి మారే లోగా....మీటింగ కేనిస్ల
చేసి ననున్ తన ఆఫీసుకి పిలిచాడు. “ఇంతకీ వాడు చెపిప్ందేమిటీ? ఆ గొటట్ం లో ఆ దార్వకం పోసేత్ అసలు టెంపరేచర పెరుగుతుందా, లేదా?”
అని మా సంతోషుడి పార్జెకట్ పర్సంగ సారాం’షా’నిన్ మళీళ్ నాతో చెపిప్ంచుకునాన్డు. అఫ కొరస్, నేను ఊరుకుంటానా? నా తూ.గో.జిలాల్
అగర్కుల సంజాత తెలుగింగీల్షు లో తరుజ్మా చేసి చెపేప్’షా’ను. అయినా రాబరట్ పర్భువు మొహం గోధుమ, పసుపు మరియు నలుపు రంగులకి
మారిపోతే అది నాదా బాధయ్త? మనం మాటాల్డుతునన్ వాడి ఇంగిలీసు వాడికే అరధ్ం అవక పోతే మనం చేసేది ఏమీ లేదు కదా1.
నిజానికి మా సంతోష పేరుకి మాతర్మే సంతోష...కానీ వాడి మొహం లో ఎపుప్డూ గరభ్ విచారమే! అసలు ఏ కారణమూ లేకుండానే
సరవ కాల సరావ్వసత్లయందూ ఒకేలా ఏడుపు మొహం పెడుతూ మమమ్లిన్ సంతోష పెటేట్వాడు మా సంతోష. “కొందరు తాము నవువ్తూ
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అందరినీ ఏడిపిసాత్రు. మరి కొందరు తాము ఏడుసూత్ అందరినీ నవివ్సాత్రు” సామెతలో రెండో తరహా వాడు మా సంతోషుడు. అందరిలాగానే
అతను కూడా పుటిట్నపుప్డు అలా ఏడుసూత్నే పుటిట్ ఉంటాడు అని శాసత్రం చెపోత్ంది కదా.....అలాంటపుప్డు అతని పేరు ‘విచార” అనో ‘షోక
సమార్ట” అనో పెటాట్లి అని అతని తలిల్తండుర్లకి తోచకపోవడం వారికి దూరదృషిట్ లేక పోవడమే అని నా ఊహ! ఇలాంటి ఊహల గురించి
నేను ఎపుప్డు పర్సాత్వించినా “నీ ఊహ ఎవడికాక్వాలి లే. అనీన్ దురూహలే. ఆ బురర్లో ఏముందో కానీ అరధ్ం కాక చసుత్నాన్ం” అంటుంది మా
కీవ్న వికోట్రియా.
ఇక మామూలు గానే సదా విచారగర్సుత్డైన మా సంతోషుడు ఒక సారి వాడు కె-మారట్ కి వెళిళ్ “ఇరవై శాతం తగిగ్ంపు” ధర సేల లో
చెడీడ్లు కొనుకుక్నాన్డు. అనగా... ఆరు చెడీడ్ల పేకెట $6.99 బదులు $5.59 డాలరల్ కి మాతర్మే అన మాట. ఆ మరాన్డు ఆఫీసులో
అడుగుపెటట్గానే తను ఎంత బిర్లియంట గా డబుబ్ ‘షేవ’..అంటే మన భాష లో ‘సేవ” చేశాడో చెపిప్, చీటికీ, మాటికీ తన పంటాల్ం కిందకీ,
పైకీ లాకుక్ంటూ మురిసి పోయాడు. అది చూసి ఆరుమ్గం అనే మరొక కోయంబతూత్ర సహోదోయ్గి నంబియార లా ఓ నవువ్ నవివ్ “అంత
సంతోష పడకు మండలా, రేపు అదే ఆరు చెడీడ్ల పేకెట టారెగ్ట అనే మరో సూపర మారెక్ట కొటోల్ ఇంకా అరవై పైసలకి తకుక్వ...కేవలం
4.99 మాతర్మే... కావాలంటే చూడు” అని తన జేబులో కతిత్త్రించి పెటుట్కునన్ ఆ పర్కటన చూపించాడు. దాంతో తల కొటేట్సినటేట్సినటుట్
ఒహటే ఫీలయిపోయి వెంటనే..అంటే కొనన్ మూడో నాడే అదే కె-మారట్ కి వెళిళ్ ఆ చెడీడ్ పొటాల్ం వెనకిక్ ఇచెచ్యయ్డానికి వెళాళ్డు సంతోష.
కొనన్ సామాగిర్ వెనకిక్ తీసుకునే సంపర్దాయం మొదలైన రోజులు అవి.
“ఎందుకు రిటరన్ చేసుత్నాన్వు?” అని ఆ కె-మారట్ అమామ్యి యాదాలాపంగా అడిగింది.
అనుకోని ఆ పర్శన్కి బితత్రపోయి “అది పని చెయయ్డం లేదు” అనాన్డు సంతోష, తన సహజ సిధద్మైన ఏడుపు మొహంతో.
“చెడీడ్ పని చెయయ్కపోవడం ఏమిటీ?” అని ఆ పిలల్ కూడా బితత్ర పోయి, అతను ఇచిచ్న ఆ పేకెట తెరవ గానే అసంకలిప్త పర్తీకార
చరయ్గా ఠపీమని అరడుగు వెనకిక్ వేసి, ముకుక్ మీద ఒక వేలు కాదు, ఏకంగా అర చెయేయ్ అడడ్ం పెటుట్కుని “వాడిన చెడీడ్లు వెనకిక్
తీసుకోబడవు” అనే కంపెనీ పోలిసీ ని బయటకి తీసి, సంతోష ని నిసస్ంకోచంగా బయటకి పంపించేసింది సదరు కె-మారట్ వనితామణి.
అందునా ఆ పిలల్ నలల్ పిలల్. అది ఇంకా చెపుప్కో లేని చెంప దెబబ్. భారతీయుల జాతి పైనా, ఆఫిర్కా వాళుళ్ అటట్డుగునా అనేసుకుని సంతోషపడే
‘మనోళుళ్’ ఈ కరోనా సమయం లో కూడా చాలా మందే ఉనాన్రు. అసలు వివక్ష లేని సంసక్ృతే లేదు. కొందరికి కులం. మరి కొందరికి
చరమ్ం రంగు. అందరికీ ఆడా, మగా....అంతే తేడా!
అంతే. టారెగ్ట కొటుట్లో కంటే యాభై అమెరికా నయా పైసలు ఎకుక్వకి కొనెయయ్డం, దానిన్ వెనకిక్ ఇవవ్లేక పోవడం లో ఆఫట్రాల
ఒక నలల్మామ్యి చేతిలో బెంగాలీ బాబుకి జరిగిన ఆ అవమానానికి మా సంతోష కి విపరీతమైన దు:ఖం కలిగి,
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దేషోమ...అంతా మోషోమ” అనుకుంటూ ఒక దీక్ష పూనాడు. ‘ములుల్ని ములుల్తోనే తియాయ్లి’ కాబటిట్ పర్తీ సేల పర్కటననీ నమమ్కుండా,
అతయ్ంత తకుక్వ ధరలో ఉనన్పుప్డే ఏ వసుత్వు అయినా కొనాలి అనేదే ఆ దీక్ష సారాంశం. అలా అని దీక్ష అంటే మన తెలుగు దేషం వారూ,
వైయెషాస్ర వారూ, తదితరులూ మెడలో దండలు వేసుకుని ఆరు బయట డేరాల లో ఒక రోజంతా కూచుని, ఏ టీవీ వాడు వసాత్డా, తన
‘రాజకీయ కొరుకుడు”....అంటే బైట ఇదాద్మా అనే బాపతు దీక్ష కానే కాదు. కె-మారట్ ముందు అలా నేల మీద కూచుంటే, అంతే సంగతులు.
మా సంతోష మండల దీక్ష అంటే అది ఒక సాఫట్ వేర పార్జెకట్ లాంటిది అనమాట. దానికి పార్తిపదికగా తనని అవమానానికి
గురిచేసిన ఆ చెడీడ్ల సేల గురించే గత ఏడాది, రెండేళళ్గా జరిగిన సమాచార సేకరణ మొదలు పెటాట్డు. అంటే, ఈ రోజులోల్ ఈ కరోనా ఏ
రాషట్రం లో ఏ రోజు ఎనిన్ కేసులు నమోదు అయాయ్యి, ఎంత మంది డిసాచ్రజ్ అయాయ్రూ, ఎంత మంది మరణించారూ అనే పధధ్తి లో కింగస్
కంపెనీ వారి అండర వేర...అనగా “కడీడ్ వారి చెడీడ్” లు కె-మారట్, వాల మారట్, టారెగ్ట, సియరస్, జె.సి. పెనీన్ మొదలైన చోటల్ ఏ వారం
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ఎంతెంత తగిగ్ంపు శాతం లో, ఎనిన్ రోజులు మొదటి సారిగా అమమ్కానికి పెటాట్రు అనే డేటా సమీకరణ మొదటి అంశం. మళీళ్ అదే పర్కటన
మరెనిన్ వారాలకి తిరిగి మరెంత తగిగ్ంపు ధరతో వచిచ్ందీ అనేది రెండో అంశం. ఈ సమాచారానిన్ అంతటినీ ....అనగా ఎపుప్డు, ఏ వసుత్వు,
ఏ కొటోల్ ఎంత తకుక్వకి ఎనాన్ళుళ్ అందుబాటులో ఉంటుందీ అని ఒక ‘అలాగ్రిథం’ తయారు చేశాడు మన వీరుడు. అతి తకుక్వ ధరలో
సదరు చెడీడ్లు కొనుకోక్డమే కాక, అవి వేసుకునాన్, కోక పోయినా వెనకిక్ తీసుకునే సోట్ర ల వివరాలు కూడా అతని డేటా బేస లో ఉంటాయి.
ఈ పార్జెకట్ లో అతను నిమగన్ం అయిన ఆ రెండు, మూడు నెలలూ అతను తన పంటాల్ం పైకీ, కిందకీ లాకోక్డం నేను చూడ లేదు. అలాంటి
వాటికి కారణం అడకూక్డదు కదా!.
అంతే కాదు. ఆ సమగర్ సమాచారం నలుగురికీ చెపిప్ ‘సమాజం అంతటికీ ‘షేవ’ చేసి తరించే వాడు మా సంతోషుడు. అంచేత మన
పవితర్ భారతీయులకి ఏ వసుత్వు కావలసి వచిచ్నా తన కంగాళీ బెంగాళీ బురర్లో ఉనన్ ఆ సాఫట్ వేర ని లేపి....ఆ వసుత్వు ఏ రోజున ఎంత
తకుక్వ లో ఎనిన్ గంటల సేపు దొరుకుతుందో కాకుండా ఒక వేళ వాళుళ్ రిటరన్ చేసేత్ ఆ సోట్ర లో కసఠ్మర సరీవ్స అమామ్యిలు ఒక సారి
సరదాగా వాడినా ఆ వాసనలు పసి గటట్గల సామరధ్తని కూడా పసి గటిట్ చెపేప్ వాడు. ఇహ కాచు కోండి. టాయ లెట పేపర నుంచి, కాదేదీ
సేల కి అనరహ్ం అనే బాపతులో పవితర్ భారతీయులు కొనే సకల సామాగిర్ మీదా తగిగ్ంపు ధరల సమార్ట అతనే. అతను ఆ రోజులోల్ కారణ
జనుమ్డు. ఈ రోజులోల్ అయితే గూగుల కో మైకోర్సాఫట్ కో సతయ్ నాదెళళ్ తోటీ, సుందర పిచచ్య తోటీ పోటీ పడే వాడు.
ఉదాహరణకి ఒక సారి, పెళళ్యిన కొతత్లో మా కీవ్న వికోట్రియా “మొగుడూ, వచేచ్టపుప్డు నాలుగు వంకాయలు పటార్, అలల్ం, పచిచ్
మిరపకాయలూ పెటిట్ మాంచి కూర చేసాత్ను” అని ఊరించింది.నిజానికి అది బెదిరింపే, ఎందుకంటే అపప్టికి ఆవిడకి వంకాయ తరగడం
కూడా రాదు. నేను అమాయకుడిని కాబటిట్ మురిసి పోయి మా సంతోష తో మాటాల్డుతూ మా ఆవిడ వంకాయల కోరిక చెపాప్ను.
“ఓ....ఆంటీకి ఎగ పాల్ంటా?” అని వాడు అనగానే నాకు రెండు కారణాలకి ఒళుళ్ మండిపోయింది. నా వయసు వాడే అయిన ఈ
వెధవ మా కీవ్న వికోట్రియాని ఆంటీ అనడం మొదటి కారణం. పైగా అసలు అతయ్దుభ్తమైన, సొగసైన ‘వంకాయ’ ని ‘గుడుడ్
మొకక్’..అనడం..అదే లెండి ..ఎగ పాల్ంట అంటే మరి అదేగా...అలా అనడం రెండో కారణం. ఆ తరవాత అర గంట లోనూ, మా ఆవిడకి
కావలసిన వంకాయలు అమెరికా వారి ఇటాలియన భూతాలా, గుతిత్ వంకాయలా, ఇచిచ్ బాన, చైనీస, జపనీస వగైరా నీటి వంకాయలా...
ఆకుపచచ్గా మచచ్ల తో చూడాడ్నికి మెటట్ వంకాయలాల్గా ఉండే చచుచ్ వంకాయలా ....ఈ వివరాలనీన్ కనుకుక్ని మా సంతోష మండళుడు
నాకు చెపిప్న వివరాలు విని, కాగితం మీద రాసుకుని, అనిన్ంటికనాన్ తకుక్బ ఖరీదులో ఏ గుజరాతీ వాడి కొటోల్ దొరుకుతాయో అకక్డికి వెళిళ్
మా ఇదద్రికీ కావలసిన మూడు వంకాయలు కొని ముఫై పైసలు పొదుపు చేశాను. మా ఇంటి పకక్నే ఉనన్ మలయాళీ ని వదలి పెటిట్ వాడు
చెపిప్న పటేల గాడి పచారీ కొటుట్కి వెళళ్డానికి మూడు డాలరల్ పైనే పెటోర్లు ఖరుచ్ అయినచో అయయ్ను గాక. ఒకొక్కక్ వంకాయకీ పది పైసల
తగిగ్ంపు ధరలో మూడు వంకాయలు కొనాన్నా లేదా?
ఇలా రాసుకుంటూ పోతే ఎంతయినా ఉంది కానీ, అపుప్డే కాదు, ఇపుప్డు కూడా అదే పరిసిఠ్తి. కాగితం కూయ్పానుల్ తగిగ్ కంపూయ్టరల్
కూయ్పానుల్ వచిచ్ పడాడ్యి. అంతే తేడా! కరోనా ధరమ్మా అని ఇంటోల్నే కూచుని....వాయిదా పధద్తిలో, ఐదేళుళ్ వడీడ్ లేని సదుపాయం తో,
కెర్డిట చెక లేకుండా, సొంత ఇలుల్ ఉనాన్, జైలోల్ ఉనాన్…ఏ వసుత్వు కొనుకోక్వాలి అనుకునాన్ ...అనీన్ సేల లోనే....అనిన్ంటికీ తగిగ్ంపు ధరలే.
ఒక బటన నొకిక్తే చాలు... విమానం కూడా కొనుకోక్వచుచ్ను.
ఇకక్డ నాకు వచిచ్న సమసయ్ అలాల్......ముందు విమానం నడపడం నేరుచ్కునాన్క కొనుకోక్వడమా, లేక కొనేసుకునాన్క
నేరుచ్కోవడమా? వితుత్ ముందా? చెటుట్ ముందా? గుడుడ్ ముందా? పెటట్ ముందా?
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“ముందు రోడుడ్ మీద దీప సత్ంభానిన్ ఆరో సారి కొటెట్యయ్కుండా కారు నడుపు, అపుప్డు చూదాద్ం. సైకిలెకక్గానే ధభీమని కింద పడే
వాడికి విమానం కావాలిట, విమానం”....దండకం మొదలయింది. ..ఇంకెవరూ ఆవిడే!
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