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ముందుగా అందరికీ ఉగాది శుభాకాంక్షలు. ఈ ఉగాదికి ‘హాసయ్ కౌముది’లో కొతత్గా ఏం చేదాద్మా అనుకోగానే 
‘నువువ్ అనీన్ పాతగానే చేసాత్వు. కొతత్గా వార్యడమూ రాదు. లెకక్లు అంతకనాన్ రావు” అంది కీవ్న వికోట్రియా. అందులో 
మొదటి వాకయ్ం ఇది వరకూ వినన్దే కాబటిట్ కాసత్ అరధ్ం అయింది. ఆవిడ తాతప్రయ్ం ఏమిటంటే ‘నువువ్ కౌముది మొదలు 
పెటిట్నా దగగ్ర నుంఛీ అసత్మానూ ఒహటే సోది.  ఒహటే తరహా. పెదద్ గొపప్గా రెండు, మూడేళల్కో సారి టైటిల మటుకు 
మారేచ్సాత్వు. అపుప్డైనా లోపలి సరుకు మారుతుందా అంటే అబేబ్...నీ వలల్ కాదు కానీ కనీసం లెకక్ సరిగాగ్ పెటిట్ నెంబర 
అయినా మారుచ్ మొగుడూ” అని పెర్వేటు కాల్సు పీకింది మా కీవ్న వికోట్రియా.  అనగా కౌముది మొదలు పెటిట్న నాటి 
నుంచీ పర్తీ నెలా వార్సుత్నాన్ వారిలో గొలల్పూడి వారి తరావ్త వాడిని నేనే కాబటిట్ లెకక్ పర్కారం ఇది కౌముది 184వ 
సంచిక కాబటిట్ నేనూ ఆ నెంబర వేసేసు కోవచుచ్ను. కానీ, గత 15 సంవతస్రాలలో నేను కొనిన్ సారుల్ ‘నెల తపాప్ను”. 
అవి తీసేసి సంపాదక దంపతులు కిరణ పర్భ & కాంతి గారి ముందసుత్ అనుమతితో ఈ అమెరికులాసా కథ నెంబర 
173 అని మారుచ్కో అని ఆవిడ సలహా అని నాకు అరధ్ం అయింది. నా నెల తపిప్న లెకక్ తపుప్ అయితే సంపాదకులు 
సవరిసాత్రు....ఇపుప్డే భారత దేశంలో  వేలాది అభిమానులని కలుసుకుని, అనేక పర్దేశాలని సందరిశ్ంచి, అనిన్ టీవీ. బులిల్ 
తెర ఛానెలస్ లో అసంఖాయ్కమైన ఇంటరూవ్య్లు ఇచిచ్ జైతర్యాతర్ పూరిత్ 
చేసుకునన్ కిరణ పర్భ & కాంతి దంపత సంపాదకులని ఈ సందరభ్ంగా 
అభినందిసుత్నాన్ను. వారు చిరకాలంగా పడుతునన్ కషాట్నికి ఈ సారి తగిన 
గురిత్ంపు రావడమే కాక ఆయన టాక షోల వలన పర్భావితులై, జీవితాలని 
మెరుగు పరుచుకునన్ వారిని  వయ్కిత్గతంగా కలుసుకోవడం  ఒక 
అసాధారణమైన అనుభవం అనే అనుకుంటునాన్ను.  

ఇంతకీ ఈ పైరవేటు కాల్సు పీకుట మా తోటలో బెంచీ మీద 
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ఇదద్రం మజిజ్గ తాగుతూండగా జరిగిందనమాట. అనగా 
మా హూయ్సట్న లో శీతాకాలం మెలిల్గా తపుప్కుని వసంత 
వాతావరణం మొదలయేయ్ సూచనలు కనపడడం 
మొదలయింది. ఈ సారి నేను “ముందే కూసి” మారచ్ 
మొదటివారం లోనే  రక రకాల అమెరికా పూల మొకక్లు 
కొనుకొక్చిచ్ తోటలో వేశేశాను. అలాగే ఇండియా నుంచి 
ఒక సేన్హితుడి చేత వంగ, బీర, పొటల్ వగైరా వితత్నాలు 
తెపిప్ంచుకునాన్ను. ‘అవి నేల మీద వేసేత్ చసాత్య” అని 
ఆవిడ రెండు వారాల కిర్తం మజిజ్గ పెర్వేట లో చెపప్డమే 

కాకుండా “ఇంకా ఎండ బాగా వచేచ్ దాకా ఆగు. ముందు ఓ రాతిర్ నీళళ్లో నానబెటుట్” అని కూడా పర్వచనం చెపిప్ంది. 
నేనైతే ఈ ఏడు భారీగా కూరగాయల వయ్వసాయం చేదాద్ం అనేసుకుని మనకి చేత కానీ చాకిరీ ఫెరాన్ండెజ చేత చేయించి,  
కూరగాయల మళూళ్, పూల మొకక్ల మళూళ్ తయారు చేయించి సిదధ్ంగా ఉనాన్ను. తోట పనికి కావలసిన బలాల్, సామాగీర్ 
ఏరాప్టు చేసుకుని ఆ వితత్నాలు ముందు చినన్ చినన్ జీఫీఫ్ పాటస్ అనే మటిట్ కానీ మటిట్ పిడతలోల్ వేసేశాను. మీకు నమమ్కం 
కోసం నేను ఏక్షన లో ఉనన్ ఫోటో ఇకక్డ పెటాట్ను. “నీ కోతలు నమేమ్ వాళెళ్వరూ లేరులే” అని ఆవిడే ఈ ఫోటో 
తీసిపెటిట్ంది..పూర్ఫ కోసం. జాగర్తత్గా గమనిసేత్, ఆ జీపీఫ్ పాటస్, పేపర కపుప్లూ, “వితత్నములు బాగా మొలిపించు పర్తేయ్క 
మటిట్, మశానమూ”, అదేదో నాకు ఎపుప్డూ అరధ్ం అయి చావని పైన బారక్మ్లచ్,  నీళుళ్ పోయు జారీ...ఇలాంటి వనీన్  ఈ 
బలల్ పైనా కిందనా కనపడతాయి. కిందటి వారానికి అనిన్ వితత్నాలూ వేసేసి రోజూ గంటకోసారి వెళిళ్ ఏమనాన్ 
మొలిచాయా అని నేను చూసుకోడం, “ఆ తెగ మొలిచాయి. వెళిళ్ క్షవరం చేయించుకుని రా” అని మా కీవ్ను వికోట్రియా 
వెటకారాలతో కాలం గడుసూత్ ఉండగా మా పకక్ పేటలో “ఇలూల్-తోటా” .అనగా హోమ & గారెడ్న షో ఉంది అని 
తెలిసింది. అమెరికాలో పర్తీ నగరం లోనూ ఈ వసంత కాలం వచిచ్నపుప్డు ఇలాంటి పర్దరశ్నలు భలే బాగా 
జరుగుతాయి. మా చినన్పుప్డు కాకినాడలో సంకార్ంతి సమయంలో కలెకట్ర గారి ఆధవ్రయ్ంలో ఫలపుషప్ పర్దరశ్న జరిగేది. 
అందులో మొకక్లూ, పళూళ్, ఫలాలే కాక ఆవకాయలూ, మారావ్డీలా ఫరిన్చర దుకాణాలూ, గుజరాతీ, సింధీల బటట్ల 
దుకాణాలూ,..ఇలా చాలానే ఉండేవి. ఇకక్డ కూడా అలాగే మొకక్లతో పాటు, బాత రూమ లు, కిచెనుల్ బాగు చేసే వాళుళ్, 
సివ్మిమ్ంగ పూల వాళుళ్ ఇలా రకరకాల వాయ్పారాల వాళుళ్ దుకాణాలు పెటుట్కుంటారు. ఒక దుకాణంలో ఒకావిడ 
వంటింటి దుకాణం తెరిచింది. అందులో ఆవిడ అసస్లు నీటి చుకక్ కూడా వాడకుండా ఐదారు రకాల కొతత్ డిజైన సీట్ల 
పాతర్లలో వంట ఎలా చెయాయ్లో చేసి చూపిసోత్ంది. అదేదో రేడియేషన టెకాన్లజీ వంట ట...కోడి పెటట్నో కూరగాయలనో 
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తరిగేసి ఆ గినెన్లో పడేసి నాలుగు నిమిషాలు కుంపటి మీద పెడితే చాలుట...అంతా చేసి చూపించి, అపటికపుప్డు మనం 
ఆ సెటుట్ ఆంతా కొనుకుక్ంటే ఆరు గినెన్లూ, ఆరు మూతలూ,  ఆరు గరిటెలూ, డబాబ్ ఉపూప్, వంటల పుసత్కమూ అనీన్ 
కలిపి నెలకి $19.99 మాతర్మే ట. “ఓస అంతే కదా. భలే మంచి చౌక బేరమూ” అని నేను సంతకం పెటెట్యయ్బోతుంటే 
నా పకక్నే నుంచుని ఆ డిమాన సేత్ఱ్షన చూసుత్నన్ మన గుజరాతీ ఆవిడ  అవతల పకక్న నుంచునన్ మొగుడేమో అనుకుని 
ఇవతల పకక్న అమాయకంగా నుంచునన్  నా డొకక్లో మోచేతోత్ పొడిచింది. నేను కెవువ్మనే లోగా ఆ వీరుడు ననున్ చూసి 
ఒక వెకిలి నవువ్ నవివ్ ‘ఒక నెల కాదు సార. ఎనిమిదేళుళ్ కటాట్లి సార. మన వయసెంతా?” అని వెధవ పర్శన్ వేశాడు. 
అపుప్డు నాకు ఆ వంటావిడ చేసిన మేజిక ఆంతా అరధ్ం అయి, ననున్ డొకక్లో పొడిచి జాణ్నోదయం కలిగించిన కుముద 
బెన కి దణణ్ం పెటిట్ మిగతా సాట్లస్ వేపు వెళిళ్పోయాను. ఇక పర్తీ సాట్ల కీ వెళిళ్ , వాళుళ్  ఫీర్గా ఇచేచ్ చాక లెటుల్,  పెనున్లు, 
టోపీలు, పాల్సిట్క గినెన్లూ వాళేళ్ ఇచిచ్న సంచీలో వేసేసుకుని నాకు కావలసిన నాలుగు పూల మొకక్లూ, ఒక మేలి రకం 
కమలా ఫలం మొకాక్ కొనుకొక్చాచ్ను.  ఇలాంటి పర్దరశ్నలకి కీవ్న వికోట్రియాని తీసుకెళళ్డం ఆరోగయ్కరం కాదు అని పైన 
డొకక్లో పొడిచిన కుముద బెన తగిన సాక్షయ్మే కదా!.   

ఆ సాయంతర్ం పేర్వేటు కాల్సులో ఇలా మజిజ్గ గాల్సు పటుట్కుని బెంచీ మీద కూచుని ఈ కుముద బెన సంగతి 
చెపాప్లా వదాద్ అని డొకక్ గోకుక్ంటూ ఉండగా మా కీవ్న వికోట్రియా సంభర్మాశచ్రాయ్లతో లేచి నుంచుని “అదిగో చూడు. 
పెగీగ్ మారిట్న నవువ్తోంది” అని తోటలోకి పరుగెటిట్ంది.  

 “అలాగా, రియలీల్...అపప్డే” అని నేను కూడా వెళిళ్ ఆ  పెగీగ్ మారిట్న ని చేతులతో ఆపాయ్యంగా హతుత్కునాన్ను. 
పెగీగ్ మారిట్న అంటే అమామ్యి పేరే కానీ అమామ్యి కాదు సుమా. పెగీగ్ మారిట్న అంటే టెకస్స, లూజియానా పార్ంతాలలో 

ఎనిన్ తుఫానులు వచిచ్నా నిలదొకుక్కుని విరబూసే 
గులాబీ పువువ్ల తీగె. 2005 లో హరికేన కతిర్నా 
విలయతాండవం చేసినపుప్డు లూజియానా రాషట్రం 
లో మారిట్న అనే ఒక బాగా పేరునన్ పూల మొకక్ల 
పెదాద్యన ఇలుల్ ఏకంగా రెండు వారాల పాటు 20 
అడుగుల నీటోల్ ములిగి పోయింది. కానీ ఈ గులాబీ 
పాదు ఒకటే తటుట్కుని నిలబడింది. ఆ తరావ్త 
టెకస్స A & M యూనివరిశ్టీ వారు ఆ గులాబీకి 
అంటు కటిట్, పెగీ మారిట్న అని నామకరణం చేశారు. 
అందమైన పువువ్లతో, ముళుళ్ లేకుండా చక చకా 
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పాకే ఆ పెగీ మారిట్న మొకక్లు రెండు మేము శీతాకాలం ముందు కొని  మా తోటలో వేశాం. రెండూ వారాల కిర్తమే 
దానికి కావలసిన ఎపస్మ సాలట్ ఎరువు వేసి రోజూ ఎపుప్డా ఎపుప్డా ఎదురుచూసుత్నన్ ముహూరత్ం మొనన్ రానే వచిచ్ంది. 
అపుప్డే పది మొగగ్లు కనపడగా నినన్ రెండు పువువ్లు చిదివ్లాసంగా మిమమ్లిన్ చూసి నవావ్యి. శీతాకాలానికి వీడోక్లు. 
వసంతానికి సావ్గతం. అందరికీ ఉగాది శుభాకాంక్షలు.  
 

COMMENTS 

https://koumudi.net/comments/january_2011/americommercial_comments.htm

