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మాంగలయ్ బలమో, తోదికోడళోల్ గురుత్ రావడం లేదు కానీ అందులో కాసత్ మతి మరపు ఉనన్ లాయర ఎసీవ్
రంగా రావు ఆఫీసులో పొదుద్నేన్ కూచుని ఉండగా “వేనీన్ళుళ్ పెటాట్ను. సాన్నానికి లే నానాన్” అని కూతురు అనగానే ఆ
మహా నటుడు తడుముకోకుండా “ఇంత చలేసుత్ంటే వేనీన్ళుళ్ ఎందుకే?” అంటాడు అమాయకంగా. అంత సునిశితమైన
హసయ్ం ఎంత హాయిగా ఉంటుందో ఎపుప్డు తలచుకునాన్. మొనన్ కూడా అదే జాఞ్పకం వచిచ్ భలే నవువ్కునాన్ను ఆ నాటి
హాసాయ్నికి. అది ఎందుకు జాఞ్పకం వచిచ్ందీ అంటే మా టెకస్స లో మొనన్ అలాగే చచేచ్ చలివేసింది. అపుప్డే మాకు రాని
వేనీన్ళుళ్, ఎసీవ్ ఆరూ జాఞ్పకంవచాచ్రు.
మా హూయ్సట్న లో నాకు తెలిసీ గత 45 ఏళల్లో వాతావరణం అంత దౌరాభ్గయ్ంగా ఎపుప్డూ లేదు.
అనగా....మా ఇంటి బయట ఉషోణ్గర్త 15 డిగీర్ల ఫారన హీట...అంటే నీరు గడడ్ కటుట్కుని మంచులా మారిపోయే 32
డిగీర్ల కంటే తకుక్వ. పైగా ఈ సారి ఇతర వాతావరణ పరిసిథ్తులని బటిట్ ఏకంగా నాలుగు అంగుళాలు తెలల్ గా మంచు
తునకల వరష్ం కూడా కురిసింది. ‘ఓస ఇంతేనా నానాన్’ అని రెండు అడుగుల మంచు మూడు నెలల పాటు ఆనందంగా
అనుభవించే చికాగో వారూ, బోసట్న వారూ అనుకో వచుచ్నేమో కానీ టెకస్స పీత కషాట్లు పీతవే. ఈ అతి తకుక్వ
ఉషోణ్గర్తలు అతి పెదద్ రాషట్రం అయిన మా టెకస్స అంతా వాయ్పించడం తో ఇకక్డి విదుయ్చచ్కిత్ ఉతప్తిత్ చేసే రక రకాల
పాల్ంటస్ కి కొంప ములిగి మమమ్లిన్ ముంచాయి. టెకస్స లో వేడి వాతావరణానికి అలవాటు పడిన సహజ వాయువు తో
నడిచే పైపులనీన్ గడడ్ కటుట్కు పోయీ, ఎలెకిత్ర్సిటీ తయారు చేసే

కాగ్లి పంకాలు బిగుసుకు పోయీ రాషట్రం మొతత్ం

విదుయ్చచ్కిత్ సరఫరా 90 శాతం పడిపోయింది. అనగా....అమెరికా మొతాత్నికి 11 శాతం విదుయ్చచ్కిత్ సరఫరా చేసే మాకు
మిగతా దేశంతో సంబంధం లేదు అని అనిన్ పకక్ రాషాట్ర్లాల తోటీ “వైరుల్” కట చేసేసుకునన్ మా టెకస్స వాళళ్ దగగ్ర
నుంచి ఈ అతయ్వసర పరిసిథ్తులలో “కరెంట’ కొనుకోక్ లేక ముదిరి కరోనా లాగా ‘కరెంట ఐసేయూ’ లోకి
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వెళిళ్పోయింది. పొతే పోయింది. మాలాంటి రెండు దేశాల దేశ భకుత్లనీ వదిలేయయ్ వచుచ్ను కదా...అబేబ్.....మమమ్లిన్
కూడా కాటు వేసింది. ఏకంగా నాలుగు రోజులు మా ఇంటోల్ కరెంట ఊష కాకీ.
వెంటనే నాకు మాయా బజార లో రంగారావు ‘వివాహ భోజనంబు “ చేసేశాక శరామ్ , శాసతరీ గురుత్
కొచాచ్రు.
ఎటొచీచ్, నేనేమో శరామ్, మా కీవ్న వికోట్రియా ఏమో శాసతరీ అనమాట.
ఇంటోల్ లైటూల్ - ఖాళీ
హీటరూ-ఖాళీ
వాటరూ-ఖాళీ
కిచెన లో గేసూ-ఖాళీ.
కడుపు లో-ఖాళీ బాబోయ ఖాళీ
ఇంటర నెటూట్-ఖాళీ
సెల ఫోనూ-ఏమో ఎకక్డ చచిచ్ందో?
అదీ సంగతి.
అంత పెదద్దీ, మరీ చినన్దీ కాని ఇంటోల్ కటిక చీకటోల్ మా కీవ్న వికోట్రియా. పకక్నో, ఎకక్డో హడిలి చచిచ్
పోతూ నేనూ. ఆ సీన తలచుకుంటే ఇపప్టికీ ఎంత భయం వేసుత్ందో కదా!.
ఇక కరెంట షాక కొటట్దు అని తెలిసిపోయింది కాబటిట్ మెలిల్గా ఆ గోడా, ఈ గోడా పటుట్కుని ఆవిడకి
బాగా తెలిసిన దేవుడి గది లోకి బహుశా పాకుక్ంటూ వెళిళ్ందో, వెళాళ్క నెల మీద సాషాట్ంగ పడిందో కనపడ లేదు కానీ
మొతాత్నికి అకక్డ, టీ లైట అనే ముదుద్ పేరునన్ చినన్ పాల్సిట్క దినెన్ లో ఉండే కొవొవ్తిత్ వెలిగించింది మా ఇంటి దీపం. అగిగ్
పెటెట్, గుడిడ్ దీపం, వతుత్లు దాచుకోదానికే ఎవరింటోల్ అయినా ఈ దేవుడి గది కటుట్కుంటారని అపుప్డు నాకు సప్షట్ంగా
అరధ్ం అయింది. అలాగే ఇంటికి దీపం ఇలాల్లే అంటే ‘నువూవ్ ఉనాన్వు ఎందుకూ?” అని కూడా అరధ్ం అయింది.
ఇహ ఆ ‘మసక మసక చీకటోల్’ నేను రెచిచ్ పోయాను. అంటే అదేమీ ఎలాల్రీశవ్రి టైపు లో కాదు. ఇంటోల్
ఎకక్డైనా పెటోర్మాకస్ లైటుల్ పొరపాటున ఉనాన్యేమో అని వెతుకుడు కారయ్కర్మం అనమాట. పోనీ బేటరీ లైటో?. ఆ
గొటాట్ం లైటు ఏదో సొరుగులో కనపడింది వెధవది..బేటరీలు ఎకక్డునాన్యో?
“బేటరీలా? ఇంటోల్ ఉంటే వేడికి డాం అని పేలాత్యేమో అని గరాజ లో దాచాను.” అంది కీవ్న వికోట్రియా.
‘ఉదధ్రించావు. అసలు నా బేటరీలు ముటుట్కోమని చెపాప్నా? ఆ దేవుడి గదిలో నీ అగిగ్పెటెట్ నేనేమనాన్
గరాజ లో దాచేశానా?’ -నాకు అంతకనాన్ ఏం అనాలో తెలియ లేదు.
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మొతాత్నికి ఆ చీకటోల్ చిందులాట లో నాలుగైగ్దు సువాసనలు వెదజలేల్ కొవొవ్తుత్లు దొరికాయి.
“చూశావా, ఎంత మంచి కునేగా మరికొళుందు లాంటి వాసనో?” -శరమ్ టాపిక మారాచ్డు.
“చాలేల్. ఇపుప్డు అదొకక్టే తకుక్వ.” శాసిత్ కోపప్డింది.
ఇక సీన మారింది. ఆయా కొవొవ్తుత్లు ఒక వూయ్హం పర్కారం ఇంటోల్ అకక్డకక్డా అమిరిచ్, ఇదద్రం
సోఫాలో చతికిల పడాడ్ం. మామూలు గా అయితే రిమోట కోసం కొటుట్కు చచేచ్ వాళళ్మే కానీ ఇపుప్డు అదెకక్డుందో
తెలియకా, తెలిసినా ఎకక్డ నొకిక్న అకక్డనే ఉండును కాబటీట్ మా ఎదురుగుండానే గోడ మీద బిగించబడి మా కేసి
నిసస్హాయంగా చూసూత్ నిటూట్రుసుత్నన్ ఒకానొక సోనీ కంపెనీ వారి నలల్ డబాబ్ కేసి ఇదద్రం నిసస్హాయంగా కాసేస్పు
చూశాం. కాసేస్పయాయ్క నా శరీర ఉషోణ్గర్త లో ఏదో తేడా కనపడింది. అనగా....అంత సేపూ మా ఇంటి బయటే 15
డిగీర్ల ఆట ఆడుకునన్ వాతావరణం లోపల కూడా తగుగ్ ముఖం పటిట్ంది. నేను ఇంజనీరింగ లో నేరుచ్కుని ఏనాడో
మరిచ్పోయిన ఆ వెధవ హీట టార్నస్ ఫర సబెజ్కట్ మళీళ్ జాఞ్పకం వచిచ్, “గంట కిర్తం ఇంటోల్ 76 డిగీర్ల తో హాయిగా ఉనన్ది
ఇపుప్డు ఇంత తగగ్డానిన్ కనెవ్క్షన అంటారు. దాని ఈకేవ్షన ఏమిటంటే q=(^T) h ..అంటే....”నేను ఆవేశపడుతుంటే
ఆమె నాకేసి చూసిన చూపు మాంగలయ్ బలం లోనో, తోడికోడలు లోనో సూరాయ్కాంతం ఎసీవ్ రంగారావు కేసి కూడా చూడ
లేదు. అంతే కాదు. తటాలున లేచి, విసురుగా కాఫీ బలల్ ని తనిన్ అయోయ్, కుయోయ్ ధవ్నులు చేసి సీప్డు తగిగ్ంచి, మా పడక
గదిలోకి వెళిల్, ఐదు నిముషములలో ఐదో, పదో రొజాయిలు, దుపప్టుల్ కపుప్కుని వచెచ్ను. వచుచ్టయే కాక నా వాటా
నాకు ఇచిచ్ అరాధ్ంగి అనిపించు కొనెను. అటు పిమమ్ట నాకు హీట టార్నస్ ఫర లో కండక్షన సిదాద్ంతం చూచాయగా
అనుభవం లోకి వచెచ్ను.
ఇక ఆ తరువాత మూడు, నాలుగు రోజులు నాది రొజాయి వేషమే. మహా అయితే సోఫా మీద ముడుచుకు
పోయి కూచునే బదులు మంచం మీద మూడంకే వెయయ్డమే. ఆ ఐదు దుపప్టుల్ మాతర్ం మారచ్ లేదు. ఇక మూడో రోజు
అనుకుంటాను. ఒక కొంచెం ఇబబ్ంది వచిచ్ంది. ఆ సోఫా మీద కూచుని విశాల విశవ్ం లోకి చూసుత్నన్పుప్డు, వేళాపాళా
చూసుకోకుండా వెధవ వీపు కాసత్ దురద పెటిట్ గోకోక్వలసి వచిచ్ంది. అపుప్డు నా కుడి చేతిని మెలిల్గా ఆ దుపప్టల్
మధయ్లోంచి మెడ వేపు సారించి, సుతారంగా చేతి వేళుళ్ వీపుకి ఆనించే పర్యతన్ం లో అపర్యతన్ంగానే అవి దుపప్టి
లోనించి బయటకి వచిచ్, అకక్డి ఉషోణ్గర్తని బటిట్ పిడచ కటుట్కు పోయాయి. తదావ్రా కనెవ్క్షన, కండక్షన పర్కిర్యలకి
అంతరాయం ఏరప్డింది. అపుప్డు నేను ఎడం చేతోత్ కటుట్ విడుపు పర్యతన్ం చెయయ్గా పరిసిథ్తి వికటించి నేను యోగా
పొజిషన లో అతుకుక్ పోయాను. అంటే అఘోరా యోగులు తమ తలకాయ చుటూట్ కాళుళ్ చుటేట్సి, వాటనిన్ంటి చుటూట్
చేతులు అలేల్సి, అచుచ్ మెడికల కాలేజీలలో గాజు సీసాలలో పెటిట్న శిశువు లాగా కనపడే పొజిషన అనమాట. అపుప్డు
నాకు అభిమనుయ్డి లాగా యోగా ఆసనం వెయయ్డమే కానీ తియయ్డం రాదు అరధ్ం అయింది. అపుప్డు తనదే అయిన
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శూనయ్ం లోకి చూసుకుంటూ కాలం గడుపుతునన్ మా కీవ్న వికోట్రియా కి నా గుర గుర శబాద్లు వినపడి, విషయం
గర్హించి “పోనీ ననున్

సాయం చెయయ్మంటావా?” అని నా వీపు వేపు మొనన్నే సరదాగా పెంచుకునన్ గోళళ్ని

ఆనించగానే నేను ఆవిడ కేసి చూసిన చూపు ఉంది చూశారూ. అదే టైపుకి రివరస్. ఇహ చేసేదేముంది. నానా అవసాథ్ పడి
కొంకరుల్ పడబోయిన ఆ వేళళ్నీ, చేతులనీ సావ్ధీనం లోకి తెచుచ్కుని, ఆ వెధవ వీపు సంగతి ఆ సృషిట్ కరత్కే వదిలేశాను.
ఆయనే కదా కారు అదాద్లకి వైపర లా మానవుడి వీపుకి కూడా ఏదో పెటిట్ ఉంటే నాకీ యోగం తపేప్ది కదా!.
నిజం చెపాప్లంటే...
అంత చలేసుత్నాన్ మాకు వేనీన్ళుళ్ వచాచ్యి సుమా.
చాలా మందితో పోలిచ్ చూసేత్ నిజానికి మా పరిసిథ్తి మరీ అంత అనాయ్యంగా లేదనే చెపాప్లి. కరెంట
పోవడం, అంచేత హీటింగ లేక చలి ఎకుక్వ కావడం నిజమే కానీ మాకు నీటి సౌకరయ్ం, వంటింటోల్ గాస సట్వ లు బాగానే
పని చెయయ్డం, సరుకులు ముందే తెచుచ్కుని జాగర్తత్ పడడం తో ఆ పర్మాదకర వాతావరణం లో బయటకి వెళళ్ వలసిన
అవసరం లేకుండా గండం గడిచిపోయింది. కంపూయ్టర, ఇంటరెన్ట లేక పోయినా, అటు, ఇటూ గా పనిచేసిన సెల
ఫోనూల్, పుసత్కాల వలనా కాలకేష్పం బాగానే జరిగింది. ఆ నాలుగు రోజులూ మమమ్లిన్ వాటాస్ప, ఫోన లలో పలకరించి
మా మీద ఎంతో అభిమానం కురిపించిన దేశ దేశాల మితుర్లకి వేన వేల ధనయ్వాదాలు.
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