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రెండు, మూడేళళ్ కిర్తం మనకి ఓపిక ఎలాగా తగిగ్ంది  కదా, మొకక్ల చుటూట్ గడిడ్ పీక లేకపోతునాన్ం, ఆఖరికి 
పాదులకి నీళుళ్ పొయయ్డానికి కూడా ‘బధద్క వాయ్ధి’ పెరిగిపోయింది కాబటిట్ మా ఇంటి బాక యారడ్ అనబడే తోటలో 
పనీపాటులు బాగా తగిగ్ంచేశాను. అపుప్డపుప్డు కొంత మంది..కొంత మంది ఏమిటి లెండి,,అనేక మంది మితుర్లు 
వాళిళ్ంటోల్ పండిన ఒకే ఒక వంకాయని అనేక భంగిమలలో ఫొటోలు తీసేసీ, ఐదు మిరపకాయలని యాభై లాగా 
కనపడేలాగా, ఒక దోశకాయ, రెండు కాకర కాయలు, మూడు కాయలు , బహుశా బజారోల్ కొనన్ రెండో టొమేటోలు ఉనన్ 
కలిసి మెలిస్స నిండుగా ఉనన్ పాల్సిట్క బుటట్ ఫొటోలు పెడుతునాన్ అవి చూసి "నువూవ్ ఉనాన్వు, ఎందుకూ?" అని మా కీవ్న 
వికోట్రియా గొడవ పెడుతునాన్ నేను దునన్పోతు మీద వాన పడినటుట్గా గత రెండేళళ్గా ఏమీ పటిట్ంచుకో లేదు. అయినా 
మా తోటలో ఉనన్ పది కుండీలకీ పాతిక ఫొటోలు తీసి యాభై లైకులు కొటిట్ంచుకునన్ సందరాభ్లూ ఉనాన్యి. లైకులా, 
మజాకాయా! 

అయితే నెలా, రెండు నెలల కిర్తం నాకు మళీళ్ మొకక్ల ఆవేశం వచిచ్ంది. ఎందుకంటే మాకు తెలిసిన ఒకావిడ 
ఇంటికి “కోవిడ వీడోక్లు పారీట్” వెళళ్గానే ఆవిడ మా ఇదద్రినీ  అరజ్ంటుగా వాళళ్ ఇంటి వెనకాల తోట లోకి  తీసుకెళిళ్, 
“ఇదిగో మిరప, ఇది తెలల్ వంగ, ఇది గుతొత్ంకాయ అనుకుంటూ అనీన్ చూపిసూత్ "ఇదిగో  రాజు గారూ గురుత్ పటాట్ట్రా 
..మీరు పదేళళ్ కిర్తం  మా గృహ పర్వేశానికి వచిచ్నపుప్డు ఇచిచ్న దొండ పాదు. ఇంకా హాయిగా పాకుతూనే ఉంది. మా 
మితుర్లు చాలా  మంది ఇళళ్లో దీని కాండలే  ఇపుప్డు అందరికీ దొండకాయలు కాచి పెడుతునాన్యి " అనగానే నా బురర్  
నలభై  మూడేళుళ్  అనగా 1978 సంవతస్రానికి  వెళిళ్ పోయింది.  అదే నేను ఆమెరికా వచాచ్క మొటట్ మొదటి సారి 
ఇండియా వెళిళ్ రావడం, ఎలాగా అంత దూరం వెళాళ్ం కదా అని అపుప్డే ఆవిడని పెళిళ్ కూడా చేసుకుని 
వచాచ్ను...అవును ఆవిడనే!. ఆ రోజులోల్ అమెరికాలో దొరకని మన కూరగాయలలో  దొండకాయ అతి  ముఖయ్మైనది. 
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అంచేత  నేను  కషట్మస్  వాళళ్ కనున్కపప్డానికి రెండు దొండ కాండలని ..నమమ్ండి..నమమ్క పొండి... పొటట్కి పురి కొస 
తాడుతో కటుట్కుని ఆ పది హేను గంటల విమాన పర్యాణం లోనూ వాటిని కాపాడుకుంటూ ...హూయ్సట్న కి బంగారం 
కణికెల కంటే జాగర్తత్గా తీసుకొచిచ్ మా తోటలో వేసి  బతికించాను.  అలాగే తుని తమలపాకు పాదుని కూడా 
దొంగతనంగా టెకస్స కి తీసుకొచిచ్న ఘనత కూడా మనదే!. ఏడాది తరావ్త ఆ దొండ పాదు  బలం పుంజుకోగానే  ఆ  
కాండలు సేన్హితులు అందరికీ ఇచాచ్ను. యదావిధిగా ఆ విషయం కాలకర్మేణా అందరూ మరిచ్పోయారు.  ఇపుప్డు 
ఈవిడ మళీళ్ మా దొండపాదు మనవడినో మనవరాలినో మాకు చూపించగానే “మా ఇంటోల్ దొండ చచేచ్ పోయింది. 
ఎవరు పుణయ్ం కటుట్కునాన్రో” అంటూ మా కీవ్న వికోట్రియా గారు మళీళ్ అదే లుకుక్తో “నువూవ్ ఉనాన్వు ఎందుకూ? అని 
అదే వాకుక్.  అది విని ఆ ఇంటాయన “అయోయ్, దానికేముంది. ఉండండి” అని అరజ్ంటుగా ఒక చినన్ పారతో ఆ దొండ 
పాదు పెదద్ వేరు దగగ్ర పెరుగుతునన్ రెండు, మూడు కాండలు ఉనన్ పిలల్ దొండపాదులని తవివ్ “మీ ఇంటోల్ వెయయ్ండి, మా 
బాకీ తీరిపోయింది” అని మా చేతిలో పెటాట్డు. అపుప్డు నేను గతయ్ంతరం లేక అతయ్ంత పేలవంగా నవివ్, మా అరాధ్ంగి 
వేపు నిసస్హాయంగా చూసి మరొక వెకిలి నవువ్ నవావ్ను. ఈ విధమైన నా నవువ్ల పరంపరకి కారణం ఏమిటంటే ఈ 
సదరు దొండ పాదుని ఇపుప్డు మా తోటలో వెయయ్డానికి సరి అయిన చోటు లేనే లేదు. ఇది వరకూ పాదులు వేసిన చోట 
అంతా ఇపుప్డు గడిడ్ పెరిగిపోయింది. ఆ పందిళుళ్ ఎపుప్డో పీకేశాం. ఇపుప్డు పుటిట్ంటి కొచిచ్న ఈ దొండ పాదు కోసం 
మళీళ్ ఇలుల్ పీకి పందిరి వెయాయ్లి. పైగా ఇపుప్డు ఈ దొండ పాదు ఇచిచ్న ఆసామీ వారానికో సారి మా ఇంటికొచిచ్ అది 
ఎలా పెరుగుతో పెరుగుతోందో, అసలు పెరుగుతోందో చసోత్ందో చూడాద్నికి వచిచ్ చావగొటేట్ టైపు ఆసామీ.  

అంతే..ఇక నాకు “ఉదోయ్గ వనావేశం” వచేచ్సింది. మళీళ్ మా జిలాల్లో పర్ధాన వయ్వసాయ దారుడి ముదర్ 
వేయించుకోవాలనే కోరిక నా మెదడుని దొలేచ్యడం మొదలెటిట్ంది. నా ఆవేశం అమలు పరచడానికి మొదటి మెటుట్ 
పర్సుత్తం అరణాయ్వసఠ్లో ఉనన్ మా బాక యారడ్ ని పూరిత్గా శుభర్పరచడం. ఆ తరావ్త సరి కొతత్ లాండ సేక్పింగ డిజైన 
చేయించడం. అంటే ఏ మొకక్లు ఎకక్డ వెయాయ్లి, ఎకక్డ రాళుళ్ పరచాలి, ఎకక్డ పాదులు వెయాయ్లి,..ఇలాంటివనీన్ 
ముందే పర్ణాళిక వేయించాలి. ఆ తరావ్త అవనీన్ చేయించాలి. నా హడావుడి చూసి “వెరిర్ ముదిరింది తలకి రోకలి 
చుటుట్కో” అని సలహా ఇచిచ్ంది మా కీవ్న వికోట్రియా. నేను ముందు పెదద్ పోటు గాడి లాగా ఇదద్రు, ముగుగ్రు పొర్ఫెషనల 
లాండ సేక్పింగ వాళళ్ని పిలివగానే వాళుళ్ వచిచ్ ‘ఎతెత్ంత, లోతెంత, వెడలెప్ంత” చూసుకుని సుమారు పది హేను వేల 
డాలరుల్ బడెజ్ట ఇవవ్గానే నా ఆవేశం నీరు గారి పోయింది. ఆ బడెజ్ట చూడగానే “అంత డబుబ్ పెటాట్వంటేనా?” తన 
చూపుడు వేలు శరవేగంతో ఊగిసలాడిసూత్ “నాడా దొరికింది. ఇక గురర్ం కొనేటటుట్లా ఉంది. ఆ వెధవ దొండ పాదు 
వెనకిక్ ఇచేచ్సి రా. కిలోకి డాలరునన్రకి వండేళళ్ కి సరిపడా పటేల బర్దరస్ లో ఆ మాతర్ం దొండ కాయలు 
కొనుకోక్వచుచ్ను” అంది మా కీవ్న వికోట్రియా. ఇకక్డ నాకు నచచ్ని విషయం ఏమిటంటే బడెజ్ట ఎంత ఎకుక్వ అయితే 
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మటుకు, ఎంత కోపం వసేత్ మటుకు, ఇలా నోటికొచిచ్నటుట్ మాటాల్డడం ఆవిడకి తగదు కదా! కావాలంటే ఆ ఆసామీని 
ఏమైనా అనవచుచ్ను కానీ నా పొటట్ మీద కూచుని ఇండియా నుంచి అమెరికా దాకా పర్యాణం చేసిన నా 
పిర్యాతిపిర్యమైన దొండ పాదు మనవడిని పటుట్కుని “వెధవ” అంటుందా? ఇపుప్డు నాకు నిజంగానే పంతం 
పెరిగిపోయింది.  ఏమైనా సరే, ఇపుప్డు రాబోయేది శీతాకాలమే అగు గాక....మా తోటని నందనవనంగా తీరిచ్దిదద్డమే 
కాక ఆ బుజిజ్ దొండపాదుని బతికించి తీరతాను, వచేచ్ వసంత ఱుతువు నాటికి అది ఆకులు తొడిగి, పిందెలు పెటిట్ మా 
ఇదద్రికీ సరిపడా దొండకాయలు పండించి తీరతాను అని శపథం చేసేసుకుని మా వసుదేవుడి కాళళ్ మీద పడాడ్ను...కాదు, 
కాదు వాసుదేవుడు.  వసుదేవుడి కాళళ్ మీద పడడ్ను అంటే నా గురించి అపారధ్ం చేసుకుంటారు.  

మా వాసుదేవుడి ఈనాటి అవతారం పేరు హొజె  హేరాన్ండెజ. ఆ యుగంలో ఆయన గొరెర్ల కాపరి. ఈ 
యుగంలో గడిడ్ కోయువాడు. మెకిస్కన అవతారం కాబటిట్ సహజంగానే “భూమి పురుషుడు”..అంటే మటిట్ పనులు బాగా 
చేసేవారు. నా మొతత్ం పర్ణాళిక అతనికి కాళాళ్, వేళాళ్ పడి వివరించాను. కాళాళ్ వేళాళ్ పడడడానికి కారణం అతనికి 
సాప్నిష భాష తపప్ మరే భాషా రాదు అతనికి నా లాండ సేక్పింగ పర్ణాళిక అరధ్ం అవడానికి ఇలా రకరకాల వెకిలి 
వేషాలు వెయయ్ వలసి వచిచ్ంది అనమాట. ఏ కళని ఉనాన్డో కానీ “చేసాత్ను. కానీ ఒకటే కండిషన” అనాన్డు మా హొజె. 
నేను కొంచెం భయం, భయంగానే “ఏమిటి నీ కండిషన” అని అడగానే “మీ కీవ్న వికోట్రియా ఇందులో ఏ మాతర్ం 
కలగజేసుకో కూడదు. అంతే”. వాడు అలా అనడానికి కారణం నాకు తెలుసు. ఎందుకంటే మనమేమో డాలర పని చేసేత్ 
రెండు డాలరుల్ ఇచేచ్ చేతికి ఎముక లేని బాపతు. ఆవిడేమో సరిగాగ్ దానికి వయ్తిరేకం. మరీ రాచి రంపాన పెటేట్ బాపతు 
కాదు కానీ ఇచిచ్న డబుబ్ కంటే కాసత్ ఎకుక్వ పని రాబటేట్ బాపతే.  

ఇక మా తోటని ఎలా తీరిచ్ దిదాద్లో నేనే డిజైన చేశాను. అఫ కోరస్. మా వాసుదేవుడు లేనపుప్డు అనిన్ంటి లోనూ 
మా కీవ్న వికోట్రియా సలహాలు తీసుకోవడం,  ఎడా, పెడా దెబబ్లాడుకోవడం, ఉసోక్ అంటే ఉసోక్ అనుకోవడం..అనీన్ 
మామూలే. మొతాత్నికి మా తోటని ఐదు భాగాలుగా విభజించాం. గరాజ వెనకాల బీర, ఆనప, పొటల్, దోస, కాకర, 
చికుక్డు...అవును మా బుజిజ్ దొండ పాదు కోసం పందిళూళ్,  గరాజ పకక్నే ఎదురుగుండా కనపడేలా రక రకాల పువువ్ల 
మొకక్లూ, వెనకాల ఫెనస్ దగగ్ర అటూ, ఇటూ అరటి చెటూల్, వాటి మధయ్ నంది వరధ్నం, పెదద్ గనేన్రు లాంటి పెదద్ పువువ్ల 
మొకక్లూ, పకక్ డేవిడ ఇంటి ఫెనస్ వేపు శీతాకాలం లో కాపు కాసే కేబేజీ, కాలీ ఫల్వర, బార్కీల్ అనే అమెరికా కూర, మన 
కొతిత్ మీర, మెంతి, చుకక్ కూరలు, వంగ ..వీటనిన్ంటికీ కూరగాయల సథ్లం, ఇక మధయ్లో ఉండే వాటర ఫౌంటెన కి ఒక 
పకక్ మలెల్ పొదలు, చుటూట్ రకరకాల పూల కుండీలు....మరొక పకక్ కుండీలలొ టొమేటో మొకక్లు....మరొక పకక్ ఆరు 
అడుగులు ఎదిగే కరేవ్పాకు చెటుల్ వెరసి మా “శీతలోదాయ్నవనం” తయారు అయింది. కాసత్ సొగసుగా ఉంటుంది కదా 
అని తోటలోకి వెళేళ్ గుమమ్ం లాగా ఒక పెదద్ ఆరిచ్ కూడా పెటాట్ం. శీతాకాలం లో కూడా నవువ్తూ పువువ్లు పూసే 
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గులాబీలు, ఇతర పువువ్ల మొకక్లూ కొనడానికి మా ఊరికి 60 మైళళ్ దూరం లో బెర్నమ అనే నగరానికి వెళాళ్లిస్ 
వచిచ్ంది. నినన్ సరదాగా లెకక్ పెడితే ఇపుప్డు మా శీతాకాల ఉదాయ్న వనంలో 8 రంగుల గులాబీలు,  ఐదు రంగుల 
మందారాలు, పదికి పైగా మలెల్ మొకక్లు, చందర్కాంతలు, కనకాంబరాలు, వందకి పైగా బిళళ్ గనేన్రు మొకక్లు, బంతి, 
చేమంతి, పది ఎజీలియా పువువ్ల మొకక్లు. సాన్ప  గార్గన, లాంటానా, డైసీస లాంటి పనెన్ండు రకాల అమెరికా పువువ్ల 
మొకక్లు, మన అరటి మొకక్లు,..ఇలా రక రకాల మొకక్లునాన్యి. ఆ మధయ్లో బెంచీ మీద కూచుని ఒక తెలుగు పుసత్కం 
చదువుకోడం అనాన్, పౌరణ్మి నాడు మా తాటి చెటుట్కి ఒక దికుక్ నుంచి రెండో దికుక్గా పర్యాణం చేసే  అమెరికా 
చందుర్డిని చూసూత్ ఆనందించడమనాన్ నాకు భలే ఇషట్ం. అపుప్డపుప్డు మా కీవ్న వికోట్రియా కూడా పకక్నే కూచునన్పుప్డు 
ఎలా ఉంటుందో ఊహించుకోండి...వనకనయ్ అవతారం లో అవిడ మా ఉదాయ్నవనంలో అడుగుపెడుతునన్ ఫొటో, 
మరికొనిన్ ఫొటోలు ఇకక్డ జతపరిచాను..మీ కోసం! మరి కొనిన్ ఫొటోలు ఫేస బుక లో....  
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