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అమెరికాలో అతయ్ంత ఆనందకరమైన విశేషం....మా ఐ.ఆర.ఎస....నుంచి చెకుక్ రావడం. మా కేందర్ పర్భుతవ్ం 
విచచ్లవిడిగా పెటేట్ ఖరుచ్లూ, విదేశాలకి సహాయం పేరిట ఇచేచ్ భారీ లంచాలూ, ఆయుధాల ఉచిత పంపిణీలూ 
వీటనిన్టికీ కావలసిన డబుబ్ అంతా పనున్ల రూపంలో వసూలు చెయయ్డం ఈ ఐ ఆర ఎస...అనగా ఇంటరన్ల రెవెనూయ్ 
సరీవ్స వాళళ్  పని. మన మారావ్డీల కంటే అనాయ్యంగా, కూర్రంగా పనున్లు వసూలు చేసే అలాంటి ఐ ఆర ఎస కి 
ఏడాది పొడుగునా టాకస్ కడుతూనే ఉంటాం. నేను ఎందుకైనా మంచిది అని ఆ టాకస్ కాసత్ ఎకుక్వగానే కడతాను కాబటిట్ 
ఏడాది చివరన్ టాకస్ రిటరన్ చేసినపుప్డు, ఏడాది పొడుగునా నేను అపప్టికే జమ చేసిన టాకస్ ఆఖరన్ లెకక్ చూసినపుప్డు 
నిజంగా కటట్వలసిన టాకస్ కంటే ఎకుక్వగా ఉంటే “హమమ్యయ్” అనేసుకుంటాను. లేక నేనే ఆ దికుక్మాలిన ఐ ఆర ఎస 
కి డబుబ్ కటట్వలసి వసేత్ కెర్డిట కారడ్ మీద అపోప్ సపోప్ చేసో, కారు అమిమ్ పారేసో వెంఠనే కటిట్పారేసాత్ను.  లేనిచో ఇదద్రం  
జైలుకి పోతామో ఏమిటో అని భయం. నాకైతే జైలు భయం కంటే అకక్డ నా సహ ఖైదీ కీవ్న వికోట్రియాని 
ఊహించుకోడానికే ఎకుక్వ భయంగా ఉంది. 

పర్తీ ఏడూ నేను ఎగసాట్ర్గా కటెట్సిన ఐదారు వందలో, వేలో డాలరుల్ ఈ దౌరాభ్గయ్ ఐ ఆరె స వాళుళ్ మన డబుబ్ 
తిరిగి మనకే ఇచేచ్ రీఫండ  అంటే నాకు భలే ముదుద్...ఈ ఆన లైన లూ, కంపూయ్టర అమామ్యిలూ రాక ముందు మాకు 
బాకీ ఉనన్ ఆ డబుబ్ని ఐఆరెస వాళుళ్ చెకుక్ రూపంలో పంపించే వారు. అది ఎపుప్డు వసుత్ందా, ముదెద్టుట్కుందాం అని 
నిదార్హారాలు మనేసి పడిగాపులు పడి కూచునే రోజులోల్ ..అంటే పాతికేళళ్ కిర్తం మా కీవ్న వికోట్రియాకి ఉనన్ ‘రోగం” 
బయట పడింది. దానికి ఇపుప్డూ నేను పెటుట్కునన్ పేరు “పారేసుకోవిడ”. ఆ లక్షణానిన్ మరీ బొతిత్గా రోగం, వయ్సనం, 
జాడయ్ం అనీ అనకూడదు కానీ అది మటుకు మహ చెడడ్ అలవాటు.  

మా విషయం లో కూడా బెమమ్ దేవుడు తకుక్వ తిన లేదు. ఎందుకంటే ఈ బెమమ్దేవుడు అనే వాడికి సొంత 
అనుభవం ఉందో లేదో తెలీదు కానీ, మొగుడూ, పెళాళ్లకి భోగాల మాట దేవుడెరుగు...సరిగాగ్ వయ్తిరేకంగా ఉండే రెండు 
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రోగాలు ఇసాత్డు. ఒక పెళాళ్నికి చిరంజీవి సెట్పుప్లు ఇషట్మైతే సదరు మొగుడికి  బాలకృషణ్ గెంతులు బావుంటాయి. అంచేత 
ఆ హీరోలిదద్రూ బానే ఉంటారు వీళిళ్దద్ద్రూ కొటుట్కు చసూత్ ఉంటారు కదా!. ఒక మొగుడికి పిజాజ్లో హేలపీనో 
మిరపకాయలు ఇషట్ం అయితే సదరు భారాయ్మణికి ఖచిచ్తంగా ఉలిల్పాయలు కావాలి. అంచేత ఆ పిజాజ్ మూడ లో 
ఉనన్పుప్డు సగం మిరపకాయలూ, ఇంకో సగం ఉలిల్పాయలతో కొనుకుక్ని ఎవరి వాటా వాళుళ్ పంచుకుంటారు. 
పొరపాటున ఒకక్ హెలపీనో పెపప్ర ముకక్ ఉలిల్పాయ వేపు వెళిళ్ందో..అంతే సంగతులు....కళళ్మమ్ట నీళేళ్!. మా విషయం 
లో ఆ బెమమ్ దేవుడు రాసి పెటిట్న ఈ కోవిడ రోగాలు మరొక రకం. ఈ కాంబినేషన పర్పంచంలో ఇంకెవరికీ ఆ బెమమ్ 
దేవుడు రాయ లేదు, రాయ లేడు అని  నా అనుమానం....అనుమానం ఏమిటీ,,,ఖచిచ్తమైన నమమ్కమే... 

ఆ రోజు నా జీవితంలో మరిచ్పోలేని రోజు.... 
అసలు ఏం జరిగిందంటే.... పాతికేళళ్ కిర్తం ఒక ఏడాది నేను కషట్పడి మా జంట టాకస్ రిటరన్స్ చేసి అపుప్డు 

రావలసి ఐఆరెస వారి రిఫండ చెకుక్ కోసం....అవును నిదార్హారాలు మానేసి చందుర్ని కొసం చకోర పకిష్ లాగా, పారుక్లో 
తమనాన్ బనీన్ కోసం ఎదురు చూసినటుట్గా చూసి, చూసి నెలాల్ళుళ్ అయినా ఆ చెకుక్ అందక పొయే సరికి నా 
కళుళ్కాయలు కాచిపోయే పరిసిథ్తిలో ఉనాన్ను. ఒక రోజు “మొగుడూ..ఇవాళ గారేబ్జ వాళుళ్ వచేచ్ రోజు. తెలుసుగా” 
అంది.  అమెరికాలో అందరి మొగుళళ్ పర్ధాన కరత్వాయ్లలో ఒకటి అయిన ‘గారేబ్జ పైన పెటుట్ట” అనే ఆమె కంఠ సోట్న ని 
బటిట్ నేను కనిపెటిట్ గంగిరెదుద్ వలె తల ఊపి పెదద్ సైజులో కింద చకార్లతో పెదద్  ఉనన్ సదరు పాల్సిట్క గారేబ్జ డబాబ్ని 
కృషుణ్ల వారు రాక్షస సంహారం కోసం రుబుబ్రోలుని లాగుతునన్టుట్ లాగుతూ ఉండగా....నాలో ఆరో శకిత్....సికస్త్ సెనస్ 
అంటారే అదన మాట...అది బయటకు వచిచ్ంది. అంటే తలిల్కి పిలల్ ఎకక్డుందో, ఆకలేసోత్ందో ఎలా తెలిసిపోతాయో 
అలాంటి దివయ్ శకిత్ అనమాట నాది. ఆ  దివయ్ వాణి ఆకాశవాణిలా  “అందులో చూడు” అని హెచచ్రించగానే నేను 
అనాలోచితంగానే టకుక్న ఆగి, ఆ గారేబ్జ డబాబ్ మూత తీసి,ఆ దౌరాభ్గయ్పు కువాసన ఆఘార్ణిసూత్, ననున్ నేను 
తిటుట్కుంటూ అందులో ఉనన్ నానా చెతాత్ చెదారాల కేసి ఏవగింపుగా చూడగా..పైన తేలియాడుతూ ఒకానొక కాగితం 
కవర కనపడింది...అది చూడగానే నా గుండె ‘ఐఐఐ ఆర ఆర ఆర ఎస ఎస ఎస” అని వేరే పధద్తిలో కొటేట్సుకుంది...నేను 
ఠపీమని నా జనమ్లో మొదటి సారిగా  ఆ గారేబ్జ డబాబ్లోకి చొరబడి కాసత్ తడి, తడిగా చావుబతుకులోల్ ఉనన్ ఆ పోసట్ల 
కవర ని జాగర్తత్గా బయటకి లాగి అంత కంటే జాగర్తత్గా చిటికెన వేలితో అది తెరవగానే .....అక్షరాలా ఐదువేల 
ఆరువందల డభై డాలరల్ ముఫైమూడు సెంటుల్ మా పవితర్ భారత దంపతుల ఇదద్రి పేరల్మీదా ఒక చెకుక్...ఐ ఆర ఎస వాళళ్ 
చెకుక్ కనపడింది. దాని కోసమే కదా నేను చందుర్డూ, చకోర పకీష్, తమనాన్, బనీన్ ఆట ఆడుకుంటునన్దీ. అది అలవి కాని 
చోట అలా కనపడగానే అసలు ఈ ఐ అర ఎస వాళళ్కి ఆ చెకుక్ మా పోసట్ బాకస్ బదులు గారేబ్జ డబాబ్కి పంపించాలని 
ఎలా అనిపించిందో, వాళళ్ రీఫండ చెకుక్లు బటావ్డా చేసే పోలిసీ ఏమైనా మారిందా అని అనుమానం వచిచ్ంది. చెకుక్- 
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గారేబ్జ, గారేబ్జ-చెకూక్ ఇలా బుగగ్ మీద వేలెటుట్కుని ఆలోచించగా..చించగా...ఆ ఉపాసనకి కీవ్న వికోట్రియా దేవి 
కళళ్ముందు కనపడింది. అపుప్డు నాకు రావి చెటుట్ కింద బుధుద్డిలాంటి ఫీలింగ వచేచ్సింది. జాఞ్నోదయం అయింది. మా 
కీవ్న వికోట్రియాకి ఉనన్ రోగ నిరాధ్రణ  జరిగింది. అపప్టికే నాకు చినన్ చినన్ అనుమానాలు ఉండనే ఉనాన్యి.  

తరిగేసిన కూర తుకుక్లతో పాటు ఆనపకాయ హోలు మొతత్ం, బాగా వెతికితే కానీ కానీ కనపడని చినన్ సొటట్ ఉనన్ 
లేనటుట్నన్ తళ తళ లాడుతునన్ సారి కొతత్ సీట్లు గినెన్, వాలామ్రట్ లో సేల ఉనాన్యిగా అని కొనుకుక్నన్ ఆరు చెడీడ్ల పేకేటూట్,  
డేటా అంతా ఉంటుంది కదా అని దాచుకునన్ పాత సెల ఫోనూ, కడిగి తిరిగి వాడుకునే పాల్సిట్క డబాబ్లతో సహా రెండే 
రెండు రోజుల నాటి లెఫట్ ఓవర అనన్ం, కూరలు, సాంబారు, నా కథల పుసత్కాలు, సగం వాడిన సబుబ్ బిళళ్...ఇలా కాదేదీ 
గారేబ్జ కి అనరహ్ం. ఏ వసుత్వుకేనా గారేబ్జ లోకి పారెయయ్డానికి ఉండవలసీన ఏకైక అరహ్త ఆ రోజు కీవ్న వికోట్రియా కంట 
పడడమే. అదీ పారేసుకోవిడ అవలక్షణాలు. మనం దానికి సరిగాగ్ వయ్తిరేకం....ఆఖరికి మనసు పారెయయ్డం కూడా రాదు. 
అది నాగునన్ దాచేసుకోవిడ అవలక్షణాలు.. 

ఆ నాడు ఐ ఆర ఎస చెకుక్ ఎపుప్డైతే చెతత్ డబాబ్లో చావుబతుకులోల్ కనపడిందో ...అపప్టి నుంచీ నేను పర్తీ 
బుధవారం ఇంటోల్ ఉండకుండా పారిపోతాను. ఎందుకంటే ఆ రోజు మా గారేబ్జ పిక అప రోజు. అపుప్డు ఆవిడ 
కంటపడాడ్నంటే  అంతే సంగతులు. “ఇంత బతుకూ బతికి..అనే సామెత ఉంది కదా?  అపుప్డు తెలియ లేదు కానీ ఇలా 
పర్తీదీ చెతత్ బుటట్లో పారెయయ్డం మూడు డోసులు వేకీస్నూ, ఒకటో రెండో బూసట్ర షాటూల్ వేసుకునాన్క వచేచ్ కోవిడ 
లాంటిదే. అంటే...ఏదో కాసత్ చికాకు పెడుతుంది కానీ కాసినిన్ జాగర్తత్లు తీసుకుంటే అదే పోతుంది.  కానీ  ఆవిడకి ఈ 
పారేసుకోవిడ  లక్షణాలు రూఢి కాగానే చెపొప్దూద్..నాలో ఉనన్ “దాచేసుకోవిడ” లక్షణాలు బయటకి వచేచ్శాయి. అంటే ఆ 
బెమమ్ దేవుడు ఆవిడకి అనీన్ పారేసే గుణం నుదిటి మీద రాసి పారేసినపుప్డే నా నుదిటి మీద కనపడినదలాల్ దాచెయ రా 
అబాబ్య అని చెకిక్ పారేశాడు.  మా పరసప్ర రోగ నిరాధ్రణలూ అవగానే నాకొచిచ్న పర్శన్...వితుత్ ముందా. చెటుట్ ముందా, 
కోడి ముందా, గుడుడ్ ముందా,  గారేబ్జ లోకి పారేసే ముందు అనీన్ దాచడమా లేక ఆవిడ పారేశాక ఇందాకా చెకుక్ లాగా 
అందులో దొరికినవనీన్ దాచుకోవడమా? ఇదేదో తేలే లోగా నేను ఎందుకైనా మంచిది అని మా రెండు గారేబ్జ డబాబ్లకీ 
..ఒకటి మామూలు చెతత్ది, మరొకటి రీసైకిల చెతత్ది...వాటి మూతలు తెరుచుకోకుండా తాళుళ్ వేసి కటేట్సి తాళం వేసి ఆ 
తాళం చెవి ఆవిడ మంగళ సూతార్లు దాచుకునే బేంక లాకర లో ఆవిడకి తెలియకుండా పెటేట్శాను. పర్తీ బుధవారం వెళిళ్ 
ఆ తాళం తెచిచ్ నా సమక్షం లో ఆ గారేబ్జ లోకి ఆవిడ ఏమేమి వసుత్వులు విసిరేసుత్ందో దగగ్రుండి చూసుకుందాం అని 
నాలో ఉనన్ దాచేసుకోవిడ గాడి ఆలోచన. అవిడియా అదుభ్తంగా ఉంది కదా అని ఆచరణలో పెటట్గ్గానే చినన్ ఇబబ్ంది 
మొదలయింది. పర్తీ రోజూ మా ఇలుల్ వెనకాల అరుగు కాకీనాడ గాంధీ నగరంలో మా ఇంటి ముందు ముయ్నిసిపాలిటీ 
వాళళ్ చెతత్ కుండీ గురుత్కు రావడం మొదలెటిట్ంది. మా పకిక్ంటి దొరా, దొరసానీ గుడడ్ ముకక్లతో చేసిన మాసక్ లు 
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కాకుండా ఏకంగా సైట్న లెస సీట్ల మాసక్ లు పెటుట్కుని మా ఇంటి కేసి అదోలా చూడడం, పోలీసులు రౌండుల్ వెయయ్డం 
మొదలయింది.  అనగా....రోజు వారీ వంటా, పెంటా చెతత్ చెదారం తాళం వేసి ఉనన్ గారేబ్జ డబాబ్లో వేసే అవకాశం లేక 
మా కీవ్న వికోట్రియా దరాజ్గా ఆ డబాబ్ చుటూట్ సిమెంట చపటా మీదే చెతత్ చెదారం అంతా విసిరెయయ్డం మొదలెటిట్ంది.   
అంటే. పారేసుకోవిడ మరొక పైతయ్ లక్షణం అయిన ‘మొగుడి మీద కసి’ తీరుచ్కొనుట అనమాట.  దీంతో నేను ఈ తాళం 
వేయుట పధద్తికి సవ్సిత్ చెపిప్,  ననున్ జైలుకి పంపించే అవకాశం మా పకిక్ంటి వాళళ్కి ఇవవ్కుండా చాకచకయ్ంగా 
వయ్వహరించాను. ఏతావాతా చెపేప్దేమిటంటే ఇక నుంచీ ఎవరైనా బుధ వారం మా ఇంటికి వసేత్ నేను చాలా బిజీగా 
ఉంటాను. రెండు 60 గేలనల్ సైజు ఉండే పెదద్ గారేబ్జ  డబాబ్లలో ఆకలిరాజయ్ం లో కమలా హాసన టైపులో 
“పర్జాసావ్మయ్ం పడిపోయిందేమో” అని వెతుకుక్ంటూ ఉంటాను. కీవ్న వికోట్రియా పారేసుకోవిడ కీ నా దాచేసుకోవిడ కీ 
అసలు కారణం ఆ చైనా వాడే అయుయ్ంటాడు! ఏమంటారు?  
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