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గత రెండూ, మూడేళళ్గా ఈ దికుక్మాలిన వయసుస్ కొంచెం నా మీద కూడా పడిందేమో అమే అనుమానం 

ఎందుకొచిచ్ందంటే...ఇది వరకూ ననున్ అంకులూ, పెంకులూ అని పిలిచిన వయసు వాళుళ్ ఇపుప్డు అపుప్డపుప్డు నోరు 
జారి గార్ండ  పా అనడం అందరికీ కూడా వినపడి పోయేది కారణం అయితే, చక చకా, టకా, టకా ని కేవలం ఫీలింగ 
కోసం అనేసుకుంటూ నాలుగు అడుగులు వెయయ్గానే నడుమూ, పికక్లూ కట కటా అని రోదించడం నా ఒకక్డికే తెలిసిన 
లోపలి చెవులకి వినపడే రోదన మరొక కారణం. ఇలాంటి నడక రోగాలు ఎంత దాచాలనుకునాన్ దాగనివే కాబటిట్ 
అమెరికా ఆరోగయ్ భీమా వారి ఆదేశాల పర్కారం ముందు గుమమ్ం దగగ్ర కాపలాదారు డాకట్రు..అంటే ఇకక్డి పరిభాషలో 
పైరమరీ కేర ఫిజీషియన వారు....ఆయన దగగ్రకి వెళాళ్ను. దేని గురించీ పూరిత్గా తెలీదు కానీ తెలినటుట్ నటిసూత్, మన ‘రోగ 
సోది’ విని దానికి తగగ్ సెప్షలిసట్ దగగ్రకి పంపించడం ఈయన చేసే డాకట్రీ ఉదోయ్గం అనమాట. యధావిధిగా ఆయన 
ముందు నా వెనెన్ముక కి ఎమామ్రై చేయించాడు. నా ఎముకల గూడుని చూడగానే సంగతి కనిపెటేట్ మరొక డాకటేరు 
చెపిప్నటుట్గా రెండేళళ్ కిర్తం  మొదటి విడత చికితస్గా నాలుగు వారాలు ఫిజికల థెరపీ కి వెళాళ్ను. అపుప్డు వెనెన్ముకతో 
పాటు మిగతా ఒళళ్ంతా నొపుప్లు పెరిగి చావడమే కానీ చికితాస్ లేదు, నా పిండాకూడూ లేదు. ఆ తరావ్త “నీకు 
వెనున్పోటు పొడవాలిస్ందే” అని మరో డాకట్ర దగగ్రకి పంపించి వెనెన్ముకలో చినన్ ఎముకలోల్ అనుకుంటాను...అకక్డ 
మూడు విడతలోల్ సూది మందు వేయించాడు. నిజానికి మనకి మతుత్ మందు ఇచాచ్డు కాబటిట్ ఈ డాకట్ర అసలు ఏమనాన్ 
చినన్ సూదితో పొడిచాడో, ఏకంగా పెదద్ దబబ్నంతోటే పొడిచాడో  లేదో అనుమానమే. ఎందుకంటే మన నడక నొపిప్ 
వీసమంత తగగ్కపోగా ఎకుక్వ అయిందేమో అని నా అనుమానం. ఈ ఆట అయాయ్క ముచచ్టగా మూడో సారి ఏకంగా 
నా వెనెన్ముక అటట్డుగున ఉనన్ చినన్ ఎముక నెంబర 4 మరియు నెంబర 5...వీటిని లంబర ఎముకలు 
అంటారుట...ఎముక. ఎలకా...ఏమంటే మనకెందుకూ...అవి పకక్నే అమాయకంగా మెదడు వేపు వెళిళ్ తన పని తను 
చేసుకుంటునన్ పెదాద్, చినాన్ నరాలని తాకబటిట్ ఈ నొపుప్లు వసుత్నాన్యి కావున వాటిని కతిత్తో కాసత్ గీకేసేత్ సరి పోతుంది 
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అని మరొక సలహా. ఎలాగా మతుత్ మందు ఇసాత్రుగా అని దానికి కూడా ఒపేప్సుకుని ఆ సరజ్రీ కూడా చేయించేసుకుని 
ఇక ఒలింపికస్ లో పరిగెటట్డానికి తయారు అయాయ్ను. కానీ దాం దుంపతెగ....ఓ వారం, పదిరోజులు నడక చక చకా 
సాథ్యికి వచాచ్క మళీళ్ ఎకక్డి గొంగళీ అకక్డే.  

ఈ తతంగం కూడా అయాయ్క ఒక సారి రోటరీ కల్బ సమా’వేషా’నికి వేళిళ్నపుప్డు ఒకానొక సీట్వ హేరిస ..కమలతో 
చుటట్రికం లేదుట....నా వయసుస్ వాడే అతడిని కలిసి....నేనేదో మాటల సందరభ్ం లో నా నలేల్రు నడక గురించి చెపప్గానే 
“చెపాప్వు కాదేం. రేపు మధాయ్హన్ం మా కిల్నిక కి వచెచ్య...నీ మెడ, వెనెన్ముక అనీన్ సరిచేసాత్ను” అనాన్డు. ఆ మానవుడు 
మా టెకస్స లో ఎంతో పేరునన్...కీరోపార్కట్ర....అనగా తెలుగు లో నాకు తెలియదు కానీ అదేమిటో చూదాద్ం అని వెళాళ్ను. 
ఇక చూసుకోండి నా రంగా....మరో మూడు నెల పాటు వారానికి రెండు రోజులు లాగుడూ, బాదుడూ. అంటే ముందు 
ఒక బలల్ మీద పడుకోబెటిట్ మెడలో పటకాలు వేసి పావు గంట మెడ సాగదీయడం. తరావ్త పొటట్మీద పడుకోబెటిట్ సుతిత్ తో 
వెనెన్ముకకి అటూ, ఇటూ దబ, దబా బాదడం, ఇది మన ఒరియా ఓఢర్ం మంగలి పధధ్తికి అమెరికనైజడ్ పధద్తి 
అనమాట...ఆ బాదుడు చాలక ఆధునికంగా ఉండడానికి ఒక లేజర. మరొక ఎలెకిట్ర్కల మసాజ అనే గోకుడు అనీన్ 
రంగరించి సీట్వ హేరిస గారు పదివేల డాలరల్ ఆట ఆడుకునాన్రు. ఈ సారి కూడా ఓటమి మనదే...అనగా...ఈ నడుము, 
మెడ, పికక్లు వగైరా ఎకక్డ ఏ విధమైన నొపిప్ కలిగిననూ...దానికి మందూ, మాకూ...మందు అనగా మాతర్లు, మాకు 
అనగా కతిత్ తో కోతలు ఏమీ పని చెయయ్వు...కానీ డాకట్రుల్ ఆడుకోడానికి నా లాంటి వాడు దొరకగానే “బాబూ, ఇది 
వయసు తో వచిచ్న పరిసిథ్తి. ఈ జనమ్కి ఇది ఇంతే...ఇది తగగ్దు కాక తగగ్దు” అని మానవ శరీర ధరమ్ం గురించి చెపిప్ 
చావరు. దీనికి ‘నీ వెనెన్ముక కీష్ణించింది’ లేదా “నీకు వెనున్పూసలు తుపుప్ పటాట్యి” లాంటి అచచ్ తెలుగులో అనక  చెపేత్ 
“హోరి నాయనోయ” అని హడిలి చసాత్ం కానీ “నీకు సైప్నల సెట్నోసిస నాయనా..” అని ఆంగల్ం లో సొగసుగా చెపేత్ 
‘నలుగురి తో పాటు నారాయణ” అని అదో రకం శునకానందం కలుగుతుంది. ఇంతకీ ఇంత దాకా చెపిప్నది అసలు 
కథకి ఉపోదాఘ్తం మాతర్మే. పాఠకులలో కొంత మందికి ఇది చదివి ‘డెజావూ ఆఒ ఓవర ఎగైన’ అనే అనుమానం వసేత్ 
వారి మాట కొంత మటుకు నిజమే...ఎందుకంటే ఎపుప్డో, అపుప్డెపుప్డో నేను ఈ కాళళ్ నొపుప్ల మీద పోరాటం 
మొదలుపెటిట్నపుప్డు ఒక సారి ఇలాంటి గోడు కాసత్ పంచుకునాన్ను. అది ఇపుప్డు గురుత్ చేసుకునన్ వారి  జాఞ్పక శకిత్కి 
జేజేలు.  

ఈ భూపర్పంచంలో....అందునా అమెరికాలో ఇలాంటి నడక ఇబబ్ంది వచిచ్ంది నా ఒకక్డికే కాదుగా. నాకంటే 
కురర్కారులోల్నూ, పెదద్కారులోల్నూ కనీసం కొందరికైనా ఇలాంటి ఈతి బాధలు వచేచ్ ఉంటాయి కదా!. మా కాపలా దారు 
డాకట్రూ, నరాల డాకట్రూ, వెనెన్ముక డాకట్రూ, ఓడర్ం మంగలి డాకట్రూ..వెనున్పూసల మధయ్ ఏదో అంజనం రాసే 
డాకటేరూ, ఇక ఏకంగా ఆ సదరు వెనున్ పూసలనే గీకేసి, గోకేసి సైజు తగిగ్ంచేసి పకక్న పెదద్ నాడిని రాసుకుని, పూసుకుని 
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నొపెప్టట్కుండా చేసే శసత్ర చికితస్ డాకట్రూ...ఎవరి పని వారు చేసినా నా పని మటుకు వారికి డబిబ్వవ్డమే...అసలు 
నొపుప్లలో పెదద్ మారుప్ ఏమీ లేదు. భరించెయయ్డమే. నడుం మీద నొపీప్, మొహం లో చిరు నవూవ్... 

ఇలాంటి సమయంలో మొనన్ ఒక రోజు మా సాథ్నిక పతిర్క లో “మీకు నడుం నొపిప్గా ఉందా? అయితే మా 
ఏకావ్టిక థెరపీ మీకోసమే” చినన్ పర్కటన చూశాను. అంటే ఏమిటో అని అది పూరిత్గా చదివగానే నాకు అరధ్ం అయిన 
విషయం ఏమిటంటే మా పొలంలో వీరార్జు కొడుకు సరార్జు గాడు గౌడు గేదెలని కాలవలో నుంచోబెటిట్ బురద 
కడిగేసినటుట్ మనలిన్ కూడా అందమైన నీలం రంగు నీళల్లో నుంచోబెటిట్ మన చేత నేల మీద మనం చెయయ్ లేని 
వాయ్యామం అంతా సునాయాసంగా చేయిసాత్రుట. ఒళళ్ంతా కడుగుతారో లేదో ఆ పేపరోల్ రాయ లేదు. వెళిళ్ 
తెలుసుకోవాలిస్ందే అని భలే ఆశ పుటిట్ంది కానీ మా కీవ్న వికోట్రియాకి తెలిసేత్ కొంప ములుగుతుంది కాబటిట్ ఆ ఊసు 
ఎతత్కుండా జాగర్తత్ పడాడ్ను. నాకు కాసోత్, కూసోత్ ఈత వచుచ్ను కాబటిట్ ఆ వంక పెటిట్ “ఈ రాయి కూడా విసురుదాం. 
ఏమో ఏ పుటట్లో ఏ పాము ఉందో” అని అకక్డికి వెళిళ్, ముందు వాళిళ్చిచ్న కాయితాలు నింపాను...అంటే మా ముతాత్త 
గారి నుంచీ మా వంశపారంపరయ్ంగా వసుత్నన్ రోగాలు, నేను సవ్యంకృషితో తెచిచ్ పెటుట్కునన్ వాయ్ధులూ...రోజూ తినే 
ఘన పదారాధ్లూ మరియు తాగే దర్వ పదారాధ్ల పటిట్కా ..ఇలాంటివనమాట... ఇవి వాళుళ్ ఎలాగా చదవరు కాబటిట్ నా 
నోటికొచిచ్న వనీన్ రాసి పారేశాను అనన్ది మనలో మనమాట అనమాట. ఇదంతా అయాయ్క ఒక అమామ్యి 
“ఇవాలుయ్వేషన” అనే పేరిట ననున్ శలయ్ పరీక్ష చేసింది. అంటే....కాసేస్పు నడిపించీ, ఏడిపించీ, పడుకోబెటీట్, జోల పాడీ, 
నడిడ్ విరగొగ్టీట్, కాళుళ్ ఆడించీ, అనేక రకాల ఇతర హింసలూ పెటిట్, నా ఒళళ్ంతా టేపుతో కొలిచీ, తన ఎకస్-రే కళళ్ తో నా 
సుందర వదనారవిందం లో చూచాయగా కనపడే నొపిప్ 
భావాలని గమనించీ మొతాత్నికి ఒక రిపోరట్ 
రాసుకుంది....కానీ మనకి చూపించ లేదు....బాధించడమే 
కానీ చూపించుట వారి పోలిసీ కాదుట...దాని పర్కారం 
నేను “ఎకావ్టిక థెరపీకి అనిన్ విధాలుగా అరుహ్డిని ట”. ఆ 
మాట చెపప్డానికి ఇంత డార్మా అవసరమా....ననన్డిగితే 
నేనే చెపేప్వాడిని కదా...అసలు మనం వచిచ్ందే అందుకు 
కదా... 

ఇక ఆ మరాన్డు....నా జలకాటలు పార్రంభం...ఆ 
ఆటలు మొదలెటేట్ ముందు వాల మారట్ కి వెళిళ్ ఒక నీలందీ, 
మరొకటి ఎరుపు దీ..’రెండు ఈత లాగు’ కొనుకొక్చాచ్ను. 
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ఈ కోవిడ సమయం లో ఆ వాల మారట్ వాడు ఇది వరకటి లాగా ఆ షాపు లోనే పెటిట్న “బటట్లు వేసుకుని సైజు 
చూసుకును గది’ లోకి వెళిళ్ సరిపోయిందో లేదో చూసుకునే ఏరాప్టు లేకుండా ఆ గదులకి తాళం వేసేశాడు. అసలు 
కోవిడ కీ కొతత్ బటట్లు సైజు చూసుకోడానికీ సంబంధం ఏమిటి చెపప్ండి వాడి చాదసత్ం కాక పోతేనూ. అంచేత 
ఇంటికొచిచ్ వాటిలోల్ ఒక పొటిట్ లాగు వేసుకుని, పొటట్ మీదకి లాగి సైజు చూసుకుంటూ, కొతత్ బటట్లకి మురిసిపోతూ ఉంటే 
మా కీవ్న వికోట్రియా అనుకోకుండా లోపలికి వచిచ్ కెవువ్న కేక పెటిట్ బయటకి పరిగెటిట్ంది. ఆవిడ ఫోన తీసుకుని 
పోలీసులని పిలిచే లోపుగా నేను కూడా రెటిట్ంపు సాథ్యిలో కెవువ్ కెవువ్ మని కేకలు వేసి ఆవిడ పరిగెటిట్న లివింగ గది లోకి 
వెళాళ్ను. అపుప్డు గానీ ఆవిడ ననున్ నేనే అని గమనించలేదు. తీరా చూశాక పడీ, పడీ మని ఒహటే నవువ్. ఇకక్డ నాకు 
తెలియక అడుగుతానూ, మా పెళళ్యాయ్క ఆవిడ ననున్ఎపుప్డూ నీలం, ఎరుపు, తెలుపు ఇలా ఏ రంగు ‘ఈత లాగు” 
లోనూ చూడలేదే అనుకుందాం. అయితే మటుకు ఇపుప్డైనా చూసి ‘భలే బావునాన్వోయ మొగుడూ” అనవలసినది పోయి 
ఇలా నవవ్డం ఏమనాన్ బావుందా? మరీ ఎంత ఇది అయితే మటుకు అంత ఇదా? 

ఈ ఉపోదాఘ్తమే చాట భారతం లా, భారీ బేర్క ఫాసట్ లా మరీ ఎకుక్వ అయిపోయింది కాబటిట్ ‘అసలు వంటకం’ 
వచేచ్ నెల వడిడ్సాత్ను. ముందసుత్ రుచి కోసం ఇకక్డ జత పరిచిన నా జలకాలాటల ఫొటో ఒకటి చూడండి. నా బోటి వాడు 
కేవలం ఈత కొటుట్డి కోసం కాకుండా నీటిలో యోగాసనాలు వేసేత్ ఎలా ఉంటుందో తెలియాలీ అంటే...వచేచ్ నెల దాకా 
ఆగాలిస్ందే! అంత వరకూ ఓపిక పటట్ండి మరి.  
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