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-45ɄȍɆĺŦà ɄȒ
Ĉ ƀɉɇ-ɬƷĶɘŦà ʊĩþ pȌǿ
‘ɬƷĶ’ ȥp -sɄ ȥp

గత నెలలో జరిగిన కథ మీకు గురుత్ ఉంది కదా!. మేము పెదద్ గొపప్ కోసం కొనుకుక్నన్ పేదద్ బిలట్-ఇన రిఫిర్హ్జిరేటర
కిర్ందటి నెల ఒకానొక రోజున పడకేసింది. అనగా వంకాయలని చలల్గా ఉంచడానికి లోపల పెడితే మా కీవ్న వికోట్రియా కి
శర్మ తగిగ్ంచడానికి ఫిర్జ లో ఉండగానే వాటిని వేయించేసింది మా ఫిర్జ. ఇక వాటి మీద ఉపూప్, కారం వెసుకుని
తినెయయ్వచుచ్ కదా అని నేను అనుకుంటే “ఉపుప్ తింటే చసాత్వు” అని ఆవిడ ననున్ చావగొటట్బోతే నేను గతయ్ంతరం లేక
దాని రిపేరు చేయిదాద్ం అని మా ఘనత వహించిన సియరస్ కంపెనీ వారిని పిలిచాను. వారి తరఫున అపప్లనాయుడు &
సనస్ కంపెనీ వారి నీలం యూనిఫారం టెకీన్షియనుల్ ఇదద్రు మా ఆగసట్ 15, 2020 నాడు మా ఇంటికి విచేచ్సి, రిపేరు కి
కావలసిన ఆరు పారట్స్ ఏ చైనా నుంచో, జపాన నుంచో ఆరడ్ర చేసి నిషర్క్మించారు. అపప్టి నించే నేను చందుర్డి కోసం
చకోర పకిష్లా వారు ఆరడ్ర చేసిన ఇవాపొరేటర కాయిల, డైరయర, ఫిలట్ర వగైరా ఆ ఆరు పరికరాల కోసం ఎదురుచూడడం
మొదలుపెటట్గా నాలుగు వారాలు గడిచిపోయాయి.
ఆగసట్ 15, 2020 నుంచి నేను వారానికో సారి సియరస్ వారిని పిలవడం, ఆ సామాగిర్ చైనా లో బయలు దేరిందో
కనుకోక్వడం ఒక అలవాటుగా మారిపోయింది. ఇకక్ విశేషం ఏమిటంటే అంత పెదద్ సియరస్ కంపెనీ వారికీ కొనిన్ వేల
ఫోన నెంబరుల్ ఉంటాయి అనుకుంటే మన పపుప్లో కాలు వేసినటేట్. వారు నాలాంటి అరభ్క వినియోగదారులకి ఇచేచ్ది ఒకే
ఒకక్ నెంబర. ఆ నెంబర పిలవగానే ఇక నొకుక్ల పరవ్ం మొదలవుతుంది. ఈ రోజులోల్ అయిటే ముందుగా పది
నిముషాలు కరోనా పెర్వేటు. ఆ తరావ్త
మీ ఇంటోల్ మైకోర్వేవ పాడయితే ఒకటి నొకుక్, పిలిల్ కి దగుగ్లు వసుత్ంటే మూడు సారుల్ నువువ్ కూడా దగుగ్, మీ కీవ్న
వికోట్రియా కోపప్డుతూ ఉంటే గరాజ లోకి పారిపో” ఇలా మనకి లేనిపోని కషాట్లకి నికృషట్మైన సలహాలు చెపిప్, ఆఖరికి
పది, పదిహేను నొకుక్ల తరావ్త ఎకక్డో ఫిలిపీప్నస్ వారో, కొండొకచో మన పవితర్ భారత దేశం వారో ఆ ఫోన ఎతుత్తారు.
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ఇక అపప్టి నుంచీ మన పర్ర్వర మొదలు. నీ పేరేమిటి, గోతర్ం ఏమిటీ, మీ అమమ్మమ్ పుటిట్ంటి పేరు, చచిచ్పోయిన మీ
కుకక్ ఎపుప్డు పుటిట్ందీ...ఇవనీన్ అడిగి, నేను నేనే అని నిరాధ్రించుకుని కానీ” “ఇంతకీ ఎందుకు పిలిచావు బామమ్రిదీ?”
అని కానీ అసలు విషయానికి రారు. అంతా సెకూయ్రిటీ కోసం ట. నా బొంద సెకూయ్రిటీ. ఈ అరగంట సంభాషణ లోనూ
ఏ అంశం అయినా మా కీవ్న వికోట్రియా చెవిన పడిందో ఇక అంతే సంగతులు. ఉదాహరణకి ఒక సారి ఆ ఫోన
అమామ్యితో “మా చచిచ్పోయిన కుకక్ని ఆరేళళ్ కిర్తం పెంచుకునాన్ం, ఎపుప్డు ఎవరికి పుటిట్ందో తెలీదు” అని నేను
వయ్ంగయ్ంగా సమాధానం చెపూత్ండగా అది ఆవిడ చెవిని పడి “ఏయ, మొగుడూ, ఎందుకు అలా అబధాద్లాడతావ. అపుప్డు
కిర్సమ్స పండగకి మా తముమ్డింటికి డాలస వెళిళ్నపుప్డు వాడికి పుటట్ లేదూ..అదేలె..వాడంటే వాడికి కాదు. వాడింటోల్
జూలీ కి డజను పిలల్లు పుడితే ఈ బుజిజ్ గాడిని తెచుచ్కునాన్ం కదా.

డిశంబర 25, 2013..అపుప్డే

మరిచ్పోయావా?....అని అరవడం, అది ఆ పిలల్ వినడం. ఇదీ వరస. అసలు ఆ చైనా పిలల్ని ఎందుకు పిలిచానో అని
అపప్టికే నేను మరిచ్పోయాను.
మొతాత్నికి రిపేరు కొచిచ్న రెండు నెలలకి...అనగా...

అకోట్బర 15, 2020 నాడు మరొక ఇదద్రు టెకీన్షియన

వారు వేంచేసారు. వీరి యూనిఫారం పసుపు రంగు. ఈ ఇదద్రూ లోపలికి వచిచ్ మా పని చెయయ్ని ఫిర్జ చూడగానే డంగ
అయిపోయారు. వాళళ్ మొహాలు పేలవంగా అయిపోయాయి. మాట పడిపోయింది. కాసేస్పటికి ఒకడికి మాట పెగిలి
“సర. ఇది జెనరల ఎలకిట్ర్క వారి మోనోగార్మ. ఇది రిపేర చెయయ్డానికి మాకు అరహ్త లేదు. దానికి వేరే వాళుళ్ కావాలి”
అనేసి ఇదద్రూ జారుకునాన్రు. ఆ సమయం లో మా కీవ్న వికోట్రియా ఇంటోల్ లేకపోవడం వారిదద్రి పూరవ్జనమ్ సుకృతం.
నేను ఉండి, నరక యాతన అనుభవించడం ఎపుప్డో నేను చేసిన మరొక పాపం!.
ఇక నేను మా డైనింగ బలల్ మీద పెటిట్న ఆ ఆరు రిఫిర్జిరేటర పరికరాలనీ చూసి, వాటికి ఇంకా మోక్షం
కలగనందుకు విచారిసూత్ మళీళ్ మరొక గంటనన్ర మరొక ఫిలిల్పీప్నస్ అబాబ్యి తో మాటాల్డగా ఈ సారి మరొక నెల
రోజులోల్నే, అనగా నవంబర 15, 2020 మరొక టెకీన్షియన వచాచ్డు. ఈయన టెకిన్క వేరంటే వేరు. ఈ ఎరర్ బటట్లు
వేసుకునన్ తెలల్ కురార్డిది టర్ంప గారి పారీట్ ఏమో కానీ, ఎందుకో ఈ తూ.గో. జిలాల్ బాపతు పెదద్ మనిషి ఇంటోల్ పని
చెయయ్డం ఇషట్ం లేదు అని అని వారు ఇంటోల్ అడుగుపెడుతూనే నాకేసి విసిరినా చూపులోనే నాకు అరధ్ం అయిపోయింది.
ఒక ముసుగు కరోనా కోసం అయితే మరొక ముసుగు మా వంటింటి మసాలా వాసన కోసమూ వేసుకుని, ఉనన్ తోలు
బూటల్ మీద మరొక పాల్సిట్క తొడుగులూ వేసుకుని, వీధి గుమమ్ం లో అడుగుపెటిట్ పదడుగుల దూరం లో ఉనన్ వంటింటోల్కి
రావడానికి అర గంట పటిట్ంది ఈ మానవుడికి.
ఈ విధంగా ఏదేదో వార్సి ఇకక్డ మన భారతీయులని, ముఖయ్ంగా మనసు నొపిప్ంచి ఉంటే మనిన్ంచాలి.
ఎందుకంటే మనం వంటింటి వాసన మనలాటి వాడే మరొకడి ఇంటికి వెళిల్ గుమమ్ం తలుపు తియయ్గానే గుపుప్మని కొటేట్
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పోపు ఘుమ ఘుమల సంగతి

ఎకేక్ గుమమ్ం, దిగే గుమమ్ం లా దేశం అంతా తిరిగిన నాకు బాగానే తెలుసుసు.

శాకాహారుల ఇళళ్కీ, కాని వాళళ్ ఇళళ్కీ కాసత్ ఫేల్వర మాతర్మే తేడా. నాలాగా ఎనిన్ రకాల సువాసననాభారితమైన
దర్వాయ్లూ, వాయు పదారాధ్లూ గాలిలో కొటిట్నా సియరస్ కంపెనీ వారి జాగిలాలు నిపుణులు ఇటేట్ పసిగటేట్సాత్యి. అయినా
ఆ సంగతి చెపప్ లేక ఈ వీరుడు కొతత్ పాట అందుకునాన్డు.

దాని పేరు ఇనూస్య్ రెనస్ పాట. “మీది బిలట్ -ఇన

రిఫిర్జిరేటర కావున అది బిలట్ అవుట ఆయె దాకా మేము దానిన్ ముటుట్కోడానికి మా ఇనూస్య్రెనస్ ఒపుప్కోదు” అనాన్డు
టర్ంపు గాడు. “అంటే ఏమిటంటావ?” అని

నేను నోరు విపెప్లోగానే వాడు సాకాష్తూత్ మా వంటింటోల్నే ఆ తోలు

తొడుగులు విపేప్సి “అంటే నువువ్ ఆ జి,ఇ. వారి మోనోగార్మ వారి ఆ ఫిర్జ ని దాని కనన్ం లో పూరిత్గా దాని వెనక
భాగము నాకు అందుబాటు లో ఉండేటటుట్ నుంచి బయటకి లాగుము. అపుప్డు నేను రిపేరు చేయుదును. పది రోజుల
తరువాత నేనో, మరొక వెధవో వచెచ్దము. అంత వరకూ శలవ” అని వాడు తన కాలి జోళళ్ తొడుగులు మా వంటింటోల్నే
విపేప్సి, అకక్డ చెతత్ డబాబ్లో పడేసి దండకారణాయ్లకో, హిమాలయాలకో ఎకక్డికో వెళిళ్పోయాడు. దాని దుంప తెగా!
అసలు జోళుళ్ వేసుకునన్ ఆ కురర్ వెధవని వాడిని వంటింటోల్కి రానివవ్డం మా ఇంటా వంటా లేదు కదా అని అపుప్డు
కానీ నాకు జాఞ్పకం రానే లేదు. అసలు అమెరికాలో అడుగు పెటట్గానే, మడీ, తడీ, అంటూ, సొంటూ, ఎంగిలీ, గింగిలీ
ఇలా అనీన్ అటక ఎకేక్శాయి. మరి కరోనా అందరికీ అంటుకుంటోంది అంటే కుంటదూ?
ఇక మరొక తతంగం పార్రంభం. నేను ఎందుకైనా మంచిది అని పై తతంగం అంతా చెపప్కుండా, ఇంకా
ఎందుకైనా మంచిది అని మా కీవ్న వికోట్రియా వంటింటోల్నే ఉండగా ఏమీ తెలియనటుట్ ఓవర ఏక్షన చేసూత్ ఆ కనన్ం లో
ఇరుకుక్పోయిన ఆ భారీ రిఫిర్జిరేటర ని పేర్మగా కాలిలించుకుని బయటకి లాగబోయాను. వాడు చెపాప్డు కదా మరి!.
“ఏమిటా వెకిలి వేషాలూ?” అనేది మా కీవ్న వికోట్రియా మొదటి సప్ందన.
“నడుం విరిగి చసాత్వ” అని రెండో హెచచ్రిక.
“పోనీ ఓ చెయియ్ వెయయ్కూడదూ, దీనిన్ బయటలకి లాగాలి”- ఇదద్రం కలిపి లాగితే అది బయటకి రాక చసుత్ందా
అని నా అసలు ఆలోచన బయట పెటాట్ను.
“అపుప్డు నేను నడుం విరిగి చసాత్ను. ఆ వెధవని పిలు” అని ఆవిడ ఉచిత సలహా. ఆ పిలుపు కి అరహ్త ఉనన్వాడు
మా సుపుతుర్డే!
పాపం , ఎకక్డో వంద మైళళ్ దూరంలో ఆసిట్న లో ఉనన్ తన కనన్ కొడుకుని ఈ వంక పెటిట్ అయినా ఈ
వారాంతం ఇంటికి రపిప్ంచుకుందాం అనేది ఆవిడ ‘దూరాలోచన’. మొతాత్నికి మా సుపుతుర్డు వచిచ్ నాలుగు పీకితే కానీ
ఆ ఫిర్జ బిలట్ ఇన నుంచి బిలట్ ఔట అవలేదు. మళీళ్ నేను ఫోన మీద ఈ మంచి వారత్ ఫిలిపీప్నస్ వారి చెవిని వెయయ్డాని కి
మరొక వారం పటిట్ంది. కానీ నా అమెరికేకలు అంత దూరం వినపడ లేదో ఏమిటో కానీ మరొక పది రోజులు అంతా
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నిశశ్బద్ం. ఎకక్డా సియరస్ వారి నుంచి ఉలుకూ పలుకూ లేదు. ఏమయిందిరా బాబోయ అని గూగులమమ్ని అని అడగాగ్నే
“సియరస్ వారు కిందటేడాది దివాళా చేశారోచ” అని ఆ మహా తలిల్ కెవువ్ కేక పెటిట్ంది. అది వినగానే బావుండదు అని
తను కూడా దివ్గుణీకృతమైన..అనగా రెటిట్ంపు ఉతాస్హంతో “ఏం మొగుడూ, కాపరం గరాజ లోకి మారేచ్సాత్వా. అకక్డి
బుజిజ్ ఫిర్జ బాగానే పని చేసోత్ంది.నీకు అది చాలు. ఇకక్డికి నేను కొతత్ది ఇకక్డికి కొనుకుక్ంటాను” అని గంగవెరుర్లెతిత్
పోయింది మా కీవ్న వికోట్రియా సియరస్ వారి దివాళా వారత్ వినగానే.
ఇక నేను విజృంభించి టర్ంప గారి నుంచి బెటర బిజినె బూయ్రో వారి దాకా వాకబు చేసి కనుకోక్గా అసలు సంగతి
ఏమిటంటే టా....అసలు సియరస్ వారు అపుప్ల బారి నుంచి తపిప్ంచుకోడానికి దివాళా పతార్లు కోరుట్ వారికి
సమరిప్ంచారు ట కానీ ఈ ఇంటి రిపేరల్ విభాగం అందులోకి రాదుట. అంచేత మా జి.ఇ. వారి మోనోగార్మ ఫిర్జ రిపేర
వారు చెసి తీరాలి ట...
అపుప్డు నేను నవావ్లో, ఏడవాలో తెలియక మళీళ్ ఆ ఫిలిల్పీప్నస్ అమామ్యిని తగులుకొనుటా, ఈ సారి ఆమె దయ
తలిచి ఆ దికుక్మాలిన ఫిర్జ రిపేర కి కావలసిన సామాగిర్ అంతా పేరు పేరునా, పారట్ నెంబర లెకక్నా, రంగు, సైజు,
వాసనల లెకక్నా సరి చూసుకుని డిశంబర 15, 2020 నాటికి మరొక రిపేరు వాడు మా ఇంటికి వచేచ్టటుట్ ఏరాప్టు
చెయయ్గానే నేను సంతోషం పటట్ లేక “ఇక నువువ్ ఇంటికి వెళిళ్పో వచుచ్ను లే” అనగానే అంత వరకూ నాతో ఎంతో
గంభీరంగా మాటాల్డిన ఆ పిలల్ కిచ కిచా నవేవ్సింది.
అపర్సుత్తమే కానీ, ఇకక్డ ఒక వయ్కిత్గత రహసయ్ం చెపాత్ను. నేను పొదుద్నన్ తొమిమ్ందింటికి ఏదైనా పని మీద బేంక
కి వెళిళ్, ఆ పని అవగానే అకక్డి తెలల్టి, టెలల్ర పిలల్కి అయినా, పోసట్ ఆఫీసుకి ఉచిత పుసత్కాల పంపిణీ పథకం దావ్రా
ఎవరికైనా తెలుగు పుసత్కాలు పంపించినపుప్డు ఆ పని అవగానే,

అకక్డి నలల్ పిలల్వాడికైనా, కూరలు కొనుకోక్డానికి

పటేల సోదరుల దుకాణానికి వెళిళ్నపుప్డు ఆ పని అవగానే అకక్డి మన గోధుమ రంగు గంగా బెన కీ అయినా “నౌ యు
కెన గో హోమ” అంటాను. అనగానే అంతవరకూ సీరియస గా పనిచేసుత్నన్ వాళళ్ందరూ కిసుకుక్న నవేవ్సి సంతోషిసాత్రు.
కషట్పడి చాకిరీ చేసుత్నన్ వాళళ్కి చినన్ నవువ్ తెపిప్ంచే ఈ టెకిన్క సరదాగా పర్యతిన్ంచండి...
మళీళ్ కథలోకి వసేత్.... ఈ సారి పాపం సియరస్ వారు బాగా పేరునన్ పెదద్ రిపేరు కంపెనీ పెటుట్కునే సోత్మత
బహుశా లేక, దివాళా సిత్తిలో ఉనన్ కారణంగా మా ఇంటికి వచిచ్న వాళుళ్ ఇదివరకటి వాళళ్లాగా పెదద్ టర్క లలో
కాకుండా, మామూలు జనతా కాల్స వారి చెవరెల్ట లాంటి చినన్ కారులో కావలసిన పటకారూల్, సూర్క్ డైరవరూల్ చినన్ డికీక్
లో సదుద్కుని విచేచ్శారు. అపప్టికే మా వంటింటి మధయ్లో గత నెలకి పైగా వారి రాక కోసం నిసస్హాయంగా ఎదురు
చూసుత్నన్ మా జి.ఇ. వారి బిలట్ ఔట మోనోగార్మ వారికి నిశస్బద్ంగానూ, నేను అనుమానాసప్ద హృదయ పర్కంపనల తోటీ
సావ్గతం పలికాం. ఏనాడో బైపాసులూ, సెట్ంటులూ, పేస మేకరూల్ లాంటి ఆటలు ఆడేసుకునన్ నా గుండె కాయ
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కొటుట్కోడం లో పర్కంపనలు ఉండే అవకాశం లేదు కానీ ఈ వీరులిదద్రూ మా కాకినాడ రంగు వారు అవడమే కాక
వేసుకునన్ బటట్లు కాషాయం రంగువే అయి ఉండడమే అని చెపప్క తపప్దు. కావాలంటే వారి ఫోటో ఒకటి ఇకక్డ
పెటాట్ను.
ఇక ఈ వీరులిదద్రూ దాని కిందా, మీదా పడి,
లోపలి పారుట్లు బయట పారేసి, కొతత్ పారుట్లు లోపల
పారేసి రిపేరు చేసేయయ్గానే అంత వరకూ భాగా భగ
భగా భగుగ్మంటునన్ ఆ సెట్యినెల్స లెస సీట్ల డబాబ్
హఠాతుత్గా చలల్బడిపోయి, వెలిగి పోయి అచుచ్ ఆ
ఫిలిపీప్నస్ అమామ్యి ఇంటికి వెళిల్పోతూ కిచ కిచ
లాడినటుట్ కాసేస్పు ఊగిసలాడి, లాడ లేక, లాడీ లాడ
లేక మొతాత్నికి మా వంటింటోల్ మళీళ్ విదులలోకి
పర్వేశిసుత్నన్ సం’కేతాలు ఇచిచ్ంది. అదెలా అంటే నేను
అది పని చేసోత్ందో లేదో అని సరదాగా మంచు
ముకక్లు వచేచ్ ఫీర్జర సెక్షన లో చెయియ్ పెటట్గానే అది
క్షణం లో వేళుళ్ కొంకరుల్ పోయి చెయియ్ మొతత్ం చికాగో లో శీతాకాలం లో అరటి దూటలా కొయయ్బారి పోయింది. ఇంకా
నయం కాలు పెటాట్ను కాదు అని నేను దానిన్ పైకి లాకుక్ని కుంపటి మీద పెటిట్ చెయియ్ కాలుచ్కునే లోపుగానే ఆ వీరులలో
ఒహడు చెకుక్ ఇసాత్వా, కెర్డిట కారాడ్ అని ఒహటే గోల.
‘ఏ పేరు మీద రాయమంటావ చెకుక్” అని అడిగాను వాడి సతాయింపు భరించ లేక, అపప్టికి చేతి వేళుళ్ కాసత్
కదలడం మొదలుపెటాట్క.
“మోడీ రిపెరస్’. ఒక కాషాయం వాడి సమాధానం.
“వాట?”
“యస. పీల్జ మేక ది చెక టు మోడీ రిపెరస్”
“మరి సియరస్ వారేమయాయ్రు?”
“ వుయ డైవోరేస్డ దెమ!”
సియరస్ వారికి ఈయన విడాకులు ఇచిచ్న సమాచారం ఆ విధంగా నాకు అందగానే, అది విని నేను మొహం
అదోలా పెటిట్, అషట్వంకరూల్ తిరిగిపోతూ ఉంటే..ఆ రెండో వీరుడు ముందుకు వచిచ్ “నో, నో, సియరస్ కంపెనీ డైవెసెట్డ దైర
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రిపెరస్ డివిజన..అనగా అమేమ్శారు. నాట డైవోరేస్డ.... . అవర ఇండియన బాస పరేచ్సద్ ఇట...” అని చెపిప్ ఇపుప్డు సదరు
సియరస్ కంపెనీ వారు సొంత రిపేరు విభాగానిన్ అమేమ్శారు అనీ, అది కొనుకుక్నాన్ ఈ కంపెనీ దావ్రా రిపేరల్ని చేయిసాత్రు
అనీ, దాని బాస మోడీ అనే ఇండియన పెదద్ మనిషి అనీ వివరణ ఇచాచ్డు. అసలు చినన్ చెవరెల్ట కారు డికీక్లో పటకారుల్,
సూర్క్ డైరవరుల్ చూసినపుప్డే నేను ఈ విషయం ఊహించ లేక పోతిని కదా అని ఇపుప్డు విచారంగా ఉంది.
ఏది ఏమైనా భారత పర్ధాన మంతిర్ గారికి వంద డాలరల్ సరీవ్స ఛారజ్ ఇవవ్డం తో ఈ నూతన సంవతస్రం
పార్రంభం అవడం మహానందంగా ఉంది. మా జి,ఇ. వారి మోనోగార్మ మళీళ్ బిలట్ ఇన సాథ్యిని సంపాదించుకుని
మమమ్లిన్ చలల్గా చూడడం అంతకంటే మహానందంగా ఉంది.
అందరికీ నూతన సంవతస్ర శుభాభినందనలతో....
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