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కిర్ందటి నెల మా మా సుపుతుర్డు ఒక ఇంటివాడు అయాయ్డు…అంటే మాకు చెపాప్పెటట్కుండా పెళీళ్ పెటాకులూ చేసుకో 
లేదు కానీ, మాకు చెపిప్, మా సహాయం తోటే  ఆసిట్న నగరంలో ఇలుల్ కొనుకుక్నాన్డు. కావడానికి అది గంతకు బొంత 
లాగా ఆ బర్హమ్చారికి కావలసిన 3 పడక గదులూ, విశాలమైన హాలూ, ఇతర హంగులూ ఉనన్ చినన్ ఇలేల్. ఆ 
వయసులోనే, బర్హమ్చారిగానే ఉనన్పుప్డే నేను కూడా ఇంచుమించు అదే సైజు ఇలుల్ హూయ్సట్న లో కొనుకుక్నాన్ను కానీ 
నాకూ, వాడి తేడా అలాల్...ఒక సునాన్ మాతర్మే. అపుప్డు ఆ ఇంటికి నాకు 55,000 డాలరుల్ అయితే ఇపుప్డు వీడు దానికి 
ఒక సునాన్ చేరాచ్డు....అంటే ఈ ఇంటి ఖరీదు 550,000 డాలరుల్. ఇంటి సైజులూ ఇంచుమించు ఒకటే...”అపుప్ 
చేయనిదే కొంప కొనుట ఎటుల్” అనే సూతర్ం అపుప్డూ, ఇపుప్డూ, ఎపుప్డూ ఉండనే ఉంది. ఈ పర్హసనం గురించి 
కొంచెం ముఖ పుసత్కంలో వార్శాను కానీ అంతకనాన్ ముఖయ్మైన విషయాలు ఇకక్డ వార్సుత్నాన్ను.   
అసలు సొంత ఇలుల్ కొనుకోక్వాలనన్ ఆలోచన మా వాడికి ఎందుకు వచిచ్ందీ అంటే ఆసిట్న నగరానికి కేలిఫోరిన్యా నుంచి 
ఎనోన్ టెకాన్లజీ కంపెనీలు, టెసాల్ అనే ఎలెకిట్ఱ్క కారల్ తయారీ కంపెనీ మొదలైనవి ఆసిట్న తరలి రావడంతో డిమాండ 
పెరగడం,   కొతత్ ఇళుళ్ కటట్డానికి కోవిడ వలన సరుకులు సరిగాగ్ అందక పోవడం వలన ఇళళ్ ఖరీదులు నెల తిరిగే సరికి 
పెరిగిపోవడం మొదలెటాట్యి. అసలు ఎలాంటి ఇలుల్, ఎంత ఖరీదులో, నగరంలో ఏ శివారులో కొనుకోక్గలమో అనే 
పర్హసనం మూడు నెలల కిర్తం మా వాడు మొదలు పెటాట్డు. నేనూ, కీవ్న వికోట్రియా కూడా రెండు, మూడు సారుల్ ఆసిట్న 
వెళిళ్ ఐదారు సబ డివిజనుల్ చూసి వచాచ్ం.  డిసెంబర లో ఒకసారి ఆసిట్న విమానాశర్యానికి దగగ్ర మేనర అనే శివారులో 
2000 వేల ఎకరాలలో ‘విసప్ర వేలీ’ అనే కొతత్ సబ డివిజన కి వెళిళ్నపుప్డు అకక్డ మోడెల ఇళళ్లో ఒకటి మాకు భలే 
నచిచ్ంది. ఆ బిలడ్ర వాళళ్ సేలస్ మన నా వయసు వాడే...పేరు బాబ. అతణిణ్ “మా బాబుకి కొతత్ ఇలుల్ కావాలి” అని అడిగితే 
ఆ దొరబాబ ఒక కాగితం ముకక్ చేతిలో పెటిట్ “పర్సుత్తం ఏమీ అమమ్కానికి లేవు. ఈ అపిల్కేషన పూరిత్ చేసి, 5 వేల డాలరల్కి 
చెకుక్ ఇసేత్, వైటింగ లిసట్ లో పెడతాం. మళీళ్ కొతత్ ఫేజ లో ఇలుల్ కటట్డాలు మొదలయినపుప్డు పర్తీ ఇంటి సథ్లానీన్, ఇంటి 
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మోడెల నీ వేలం పాట వేసాత్ం.  మీరు పాడుకుని, నెగిగ్తే అపుప్డు చూదాద్ం, ఇదంతా ఆన-లైన లోనే. మీరు మళీళ్ మీ 
మొహం నాకు చూపించకక్ర లేదు. వెళళ్ండి. కనీసం ఆరెన్లుల్ పడుతుంది.” అని వెళిళ్పోయాడు. అయితే మా బాబు ఆ 
దొర బాబ ని అపుప్డపుప్డు వెళిళ్ పలకరిసూత్, బేస బాల, ఫుట బాల గురించి మాటాల్డుతూ “టచ” లో ఉనాన్డు.  ఒక 
రోజు అకసామ్తుత్గా ఆ దొర బాబ మా సుపుతుర్డికి ఫోన చేసి” నీకూ, మీ బాబుకీ, ఆ చీరావిడకీ....అంటే కీవ్న వికోట్రియా 
అనమాట....అందరికీ నచిచ్న ఆ మోడెల హోమ ఇవాళ సాయంతర్ం మారెక్ట లో అమమ్కానికి పెడుతునాన్ం. దానికోసం 
చాలా మంది కాసుకుని కూచునాన్రు. రెండు నెలల కిర్తం మీరు చూసినపుప్డు ఆ ఇలుల్ 490,000 డాలరుల్ కదా. ఇపుప్డు 
కేవలం 550,000. నువువ్ కొనుకుక్ంటానూ అంటే ఒక గంటా, రెండు గంటలోల్ వచిచ్ ఐదు వేలు కడితే అది మారెక్ట 
లోకి వెళళ్కుండా నేను చూసుకుంటాను.” అని లోగుటుట్ పెరుమాళళ్కి ఎరుక చేశాడు. మధాయ్హన్ం దునన్పోతులా 
పడుకునన్ ననున్ మా వాడు ఫోన చేసి, నిదర్ లేపి “వాట టు డూ?” అని అడగాగ్నే ఆ మతుత్లో “కొనెయ” అని అటు తిరిగి 
పడుకునాన్ను.  
ఆ ఇంటోల్ మాకు నచిచ్న అంశం..ఇంటి కరెంటు,  ఎయిర కండిషనింగ, హీటింగ వగైరాలు అనీన్ అంతా సౌర 
విదుయ్తుత్తోనే...అంటే సోలార పవర. రిఫిర్జిరేటర, గినెన్లు కడుగు యంతర్మూ, గడిడ్కి నీళుళ్ పెటుట్ సిర్ప్ంకల్రూల్ అనీన్ ఇంటి 
తోటే వసాత్యి. వాడి దగగ్ర ఉనన్వి కాక, మా వాడు కౌనుకోక్వలసినవి అలాల్ కొనిన్ పరుపులు, సోఫాలు, బటట్లు ఉతుకుక్నే 
యంతర్మూ లాంటివే. ఇక ఆదరా బాదరాగా మా బాబు ఆ దొరబాబ దగగ్రకి అపప్టికపుప్డే వెళిళ్ ఇలుల్ కొనుకోక్డానికి 
ఎడావ్నస్ కటిట్, ఒపప్ందం మీద సంతకాలు పెటాట్డు. అనిన్ంటి లోగీ వాడికి నచిచ్నది సొంత బటట్లు ఉతికే వాషర డైరయర 
కొనుకోక్డం. ఎందుకంటే “వెధవ మాసిన బటట్లనీన్ కారులో వేసుకుని వాటిని ఉతుకోక్డానికి పర్తీ రెండేసి వారాలకీ ఆసిట్న 
నుంచి హూయ్సట్న రావకక్ర లేదు కదా!”.  అని ట... 
ఇది మోడెల ఇలుల్ కాబటిట్, అదే ఆ దొర బాబ గాడి ఆఫీసు కాబటిట్ చినన్ ఇబబ్ంది కాని ఇబబ్ంది వచిచ్ంది. ఎందుకంటే 
ఇంటికి అనుకుని ఉనన్ కారుల్ పెటుట్కునే గరాజ ని వాళుళ్ ఎయిర కండిషనింగ వగైరా అనిన్ హంగులతో ఆఫీసు గదిగా 
మారేచ్శారు. ఇపుప్డు దానిన్ మళీళ్ గరాజ లాగా మారాచ్లి..ట. అలాగే ఇంటికి ముందు అందంగా ఉనన్ మొకక్లూ, వాళళ్ 
పేరు ఉనన్ పెదద్ సిమెంట సైన బోరూడ్ కూడా తీసేసి ఆ గరాజ లోకి కారుల్ వెళేళ్లా డైరవ వే వెయాయ్లి..ట. టెకస్స బిలిడ్ంగ 
కోడ పర్కారం అవనీన్ చెయయ్డానికి ఒక  నెల పడుతుంది..ట. అపుప్డు కానీ ఇంటి అమమ్కం పూరిత్ చేసి..అంటే “కోల్జింగ” 
అనే పర్కిర్య అయాయ్క ఇలుల్ సావ్ధీనం చేసాత్రు ట....ఈ అనీన్ షరతులకీ ఒపుప్కుని మా వాడు సంతకాలు పెటాట్క, 
దొరబాబ తో సహా మేము కొనుకునన్ ఇంటికి వెళాళ్ం, అకక్డ బాబ గాడు “మీకు ఒక రహసయ్ం చెపప్నా? అని మైకులో ఓ 
సంగతి చెపాప్డు. “ఆ గరాజ ఆఫీసుని మళీళ్ కారుల్ పెటుట్కోడానికి వీలుగా చెయయ్డానికి ముందునన్ ఈ పూల మొకక్లతో 
సహా ఈ మంచి మొకక్లనిన్ంటినీ మా వాళుళ్ బూల డోజర తో తీసి గారేబ్జ లో పారేసాత్రు. ఇలుల్ అనధికారంగా మీదే 
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కాబటిట్ ఆ మొకక్లు మీరే జాగర్తత్గా పెరికి ఇంటి వెనకాల సథ్లంలో పాతుకో వచుచ్ను.. ఇకక్డ “Sold” అనే బోరడ్ 
పెడతాను కాబటిట్ ఎవరూ రారు. నేను ఈ మాట మీకు చెపిప్నటుట్ ఎవరికీ చెపప్కండి.” అని కనున్ కొటాట్డు దొర బాబ. 
దాంతో ఆలోచనలో పడాడ్ం. ఆ మంచి మొకక్లు అలాగే వదిలేసేత్ ఏ క్షణానన్ అయినా ఆ బుల డోజర కిర్ందపడి 
చచిచ్పోతాయి. అంచేత మనమే బాబ గాడు చెపిప్నటుట్ వాటిని పీకి ఆ ఇంటి వెనకాల పాతాలీ అంటే మెకిస్కన భూమి 
పుతుర్డు చెయాయ్లి తపప్ మన వలల్ కాదు. అపుప్డు కీవ్న వికోట్రియా అమోఘమైన సలహా ఇచిచ్ంది. “మళీళ్ ఎవడో 
ఎందుకూ?మన ఫెరాన్ండెజ నే అడుగు. హూయ్సట్న నుంచి వచిచ్ ఈ పని చెయయ్డానికి ఎంత తీసుకుంటాడో అడుగు.” ఈ 
ఫెరాన్ండెజ అనే వాడు గత పదేళల్ నుంచీ హూయ్సట్న లో మా గాడి పీకుడూ, మొకక్లి నాటుడూ బగైరా పనులు చేసేత్ 
మెకిస్కన వీరుడు. వెంటనే నేను “వావ, బిర్లియంట, పేర్యసీ” అనేసి ఫోన లో ఫెరాన్ండెజ ని పిలుసూత్ండగా “అంతే 
కాదు, ఈ మొకక్లనీన్ ఇకక్డ వెనకాల పటట్వు. ఆ బిళళ్ గనేన్రు మొకక్లలో సగం, ఆ అందంగా ఉనన్ ఐదారు పొదలూ 
హూయ్సట్న లో మనింటీ వెనకాల తోటలో పాతాలి అని కూడా చెపుప్” అని మరో బిర్లియంట అవిడియా విసిరింది ఆ మహా 
తలిల్. వెంటనే అవనీన్ ఫోటోలు తీసి, ఫెరాన్ండెజ కి పంపించి, మొతత్ం మీద ఎంత పని ఉంటుందో ఇదద్రం కలిసి ఒక 
అంచనా వేసి, వాడు ఎపుప్డు రాగలడో ముహూరత్ం పెటేట్శాం. “పని అయాయ్క ఎంతో చెపాత్ను, రాయూ” 
అనాన్డు...రాయూ అనేది వాడి సాప్నిష భాషలో నా పేరు.     
ఇకక్డ మా అమెరికన సుపుతుర్డు ఒక పెదద్ పర్శన్ వేశాడు.”నానాన్, మనం ఇంకా ఇలుల్ కొనకుండానే, ఇకక్డి మొకక్లు 
150 మైళళ్ దూరంలో ఉనన్  హూయ్సట్న పటుట్కుపోతే అది “దొంగతనం” అవుతుంది కదా!” నువూవ్, నేనూ మాట ఎలా 
ఉనాన్ అమమ్ కూడా జైలుకి వెళళ్డం బావుండదేమో కదా”?” అదీ వాడి పర్శన్ సారాంశం. దాంతో మా సామూహిక బురర్ 
గోకుడు కారయ్కర్మం పార్రంభం అయింది. మా కాబోయే ఇంటోల్ంచి చావబోయే మొకక్లని రకిష్ంచడం దొంగతనమా? 
మేము  ఘరానా దొంగలమా లేక పరాయ్వరణ రక్షకులైన మొకక్ల సంరక్షకులమా? మొతాత్నికి నానా తరజ్నా, భరజ్నా పడీ, 
బాబ గాడితో రహసయ్ మంతనాలు జరిపి, ఫెరాన్ండెజ హామీ కూడా తీసుకుని, మహా అయితే ఇది “ఇంటి దొంగతనం” 
కిర్ంద వసుత్ందిలే, దానికి శిక్ష తకుక్వే అనేసుకుని, సదిద్ చెపుప్కుని ఆ మొకక్లని రకిష్ంచాం. అంచనా వేసేత్ అలా సుమారు 
200 బిళళ్ గనేన్రులు, ఆరు అందంగా కతిత్రించబడిన పొదలు, పదికి పైగా మామూలు పొదలు, పది గులాబీలు, పది 
చినన్ రంగుల మొకక్లు బూల డోజర “భజియించ” కుండా రకిష్ంచ బడాడ్యి. సరిగాగ్ మరొక వారం తరావ్త 
అనుకునన్టుట్గానే ఎవడో కాంటార్కట్ర రావడం, రెండు రోజులోల్  ఆ గరాజ ఆఫీసుని గరాజ గా చేసెయయ్డం, ముందు 
మేము మిగిలిచ్న మొకక్లు లేని బోసి పార్ంతానిన్ చదును చేసి, సిమెంట డైరవ వే వెయయ్డం జరిగిపోయింది. అనీన్ 
అయాయ్క, ఇలుల్ కొనుగోలు పూరిత్ అవడం, మా అమెరికన సంతానం “దట మిలక్ థింగ” అనే “పాలు పొంగించి” గృహ 



  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                               e÷]Ã  2022  

4  ’ ’    

పర్వేశం చెయయ్డం అనీన్ జరిగాయి. ఆ”దొంగ మొకక్లు” కొనిన్ చలికి ఊసురోమంటూ ఉనాన్,  చాలా మటుకు మా 
ఇంటోల్ హాయిగా ఊపిరి పీలుచ్కుంటునాన్యి. రాబోయే వసంత ఋతువులో మరింతగా వికసిసాత్యి.  

  మేము మా ఇంటి ‘దొంగతనం’ చెయయ్క ముందు ఎలా ఉండేదో, ఆ తరావ్త ఇపుప్డు  ఎలా ఉందో తెలియడం కోసం ఆ 
రెండు ఫోటోలూ ఇకక్డ పెటాట్ను....మీ కోసం. ఇపుప్డు పోలీస రిపోరట్ ఇవవ్డం వలన ఉపయోగం లేదు కదా!.అదీ నా 
ధైరయ్ం. ఇపుప్డు కొతత్ మొకక్లు కొని ఇంటి ముందు మళీళ్ అందంగా తీరిచ్దిదేద్ కారయ్కర్మం మరో వారం పది రోజులలో 
ఈ శీతాకాలం వెళళ్గానే మొదలవుతుంది... 
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