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కిందటి నెల...అంటే ఫిబర్వరి 2023 లో నేనూ, కీవ్న వికోట్రియా చెటాట్పటట్లు వేసుకుని అమెరికా పశిచ్మ తీరానికి 
విమాన పర్యాణం చేశాం. కోవిడ పర్భావం ఇంకా అకక్డా ఇకక్డా ఉంది అనడానికి నిదరశ్నం ఆ విమానం నడిపే 
పైలటూల్, లోపల కాఫీలూ, టిఫినీలూ ఇచేచ్ అమామ్యిలలో కొందరూ, పర్యణీకులోల్ కొందరూ మాతర్మే ఆ దికుక్మాలిన 
‘ముఖం గోచీ ’లు ....అనగా ముఖాలు మంచివే కానీ గోచీలు మాతర్మే దికుక్మాలినవి అని 
గమనించాలరు....పెటుట్కునాన్రు. వాటిని “గోచీ మొహం” అని కూడా మనం పిలుచుకోవచుచ్ను. మేమిదద్రం అలాంటి 
గోచీ మొహాలు కాకుండా ఫుల మేక అప సహా ముఖ సౌందరయ్ం అంతానో, కొంత మాతర్మేనో కనపడేలా మాసక్ లు 
లేకుండానే పర్యాణం చేశాం.  ఇకక్డ ‘అంతా’ అంటే ఆమె తాలూకు అనీ, ‘కొంత’ అంటే నాదీ అని గమనించగలరు.  
కానీ పర్తీ విమానాశర్యం లోనూ నా జాతకమో ఏమిటో తెలీదు కానీ చెక ఇన కౌంటర దగగ్ర నుంచి మేము ఎకక్ వలసిన 
గేట ఎపుప్డూ ఎకక్డో ఆఖరన్ రెండు మైళళ్ నడకలోనే ఉంటుంది. మళీళ్ దిగిన గేట కూడా ఆఖరేన్ ఉండి అకక్డ నుంచి 
పెటెట్లు తీసుకునే చోటు దాకా మరో రెండు మైళుళ్ ఉంటుంది.  ఈ నడక నుంచి తపిప్ంచుకోడానికి వాళుళ్ ఉచితంగా 
ఏరాప్టు చేసే చకార్ల కురీచ్లో...ఒకక్ కురీచ్లో ఇదద్రమూ కాదు..ఎవరి కురీచ్ వాళల్దే... మేము ఇదద్రం టింగు రంగా మని 
సెకూయ్రిటీ వాళళ్ చెకింగ లు సునాయాసంగా దాటేసి వెళళ్గలిగినా ఈ సరదా వేరు వేరు కురీచ్లు కాబటిట్ ఈ చెటాట్ పటాట్లు 
వేసుకోవడం కుదర లేదు. ఏమాటకామాటే చెపుప్కోవాలి కాబటిట్ నడుసుత్నన్పుప్డు కూడా నేను సరదాగా కీవ్న వికోట్రియా 
చెయియ్ పటుట్కోవడం, ఆవిడ “చీ, వదులు. ఎవరయినా నవువ్తారు” అని విసిరి కొటట్డం, అది చూసి చుటూట్ ఉనన్ అమెరికా 
‘యూతు పిలల్లు’ వాళళ్ చేతులు ఇంకా గటిట్గా చెటాట్ పటాట్లు వేసేసుకుని నవేవ్సుకోవడం కూడా ఎపుప్డూ జరిగిన 
తతంగమే. ఎంతయినా ఆవిడ పవితర్ భారత నారీమణి కదా! పబిల్గాగ్ మొగుడి చెయియ్ పటుట్కుంటే,,వామోమ్!.  

మా మొదటి మజిలీ సియాటిల నగరంలో మా మేనలుల్డి ఇలుల్. వీడు ఒక టెకాన్లజీ లో అనేక వీర తాళుళ్ 
వేసుకునన్ వీరుడు మరియు నక్షత్తార్ల పెర్మికుడు. అంచేత చినన్ కొండ మీద సమామీష సరసుస్ కనపడేటటుట్ కొనుకుక్నన్ 
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ఇంటోల్ చెకక్ డాబా..అంటే చెకక్ ముకక్ల డెకుక్...దానిమీద రెండు పెదద్ టెలిసోక్పులు ఉంటాయి. రోజూనో, 
అపుప్డపుప్డూనో వాడు, భారాయ్, ముగుగ్రు పిలల్లూ ఆ డెక మీద కూచుని ఆ టెలిసోక్పుల లో బిలియన అండ బిలియన 
మైళళ్ దూరంలో ఉనన్ నక్షత్తార్లూ, గర్హాలూ, నెబుయ్లాలూ, పాల పుంతలూ అలా ఎకక్డా కథలూ, కమామీషులూ రాసే 
మానవ మాతుర్లు బతికి బటట్ కటట్ లేని పార్ర్ంతాలకి ఫొటోలు తీసాత్డు. చెపొప్దూద్, వాడు ఎంతో కుతూహలంగా 
చూపించిన ఆ గతుకుల బొంతల బొమమ్లూ, ఎరర్గా మడుతునన్ బొమమ్లని చూపించి “ఇది చందుర్డు మావయాయ్,”, 
“ఇది వీనస, అతత్యాయ్” అని చూపిసుత్ంటే ఇక “లాహిరి లాహితి లో” ఎలా గురుత్కొసుత్ంది చెపప్ండి. మేము అకక్డ ఉనన్ 
మూడు రోజులూ ఎపప్టిలాగానే అకక్డ పొలో మని ఒహటే వరష్ం. గొడుగేసుకుని నక్షత్తార్లు చూడవలసి వచిచ్ంది. “నువువ్ 
చూసి నాకు చెపుప్” అని నాలుగైదు సారుల్ ననున్ ఇరికించి తను లోపలికి వెళిళ్ పోయింది మా కీవ్న వికోట్రియా.  ఆ మూడు 
రోజులలోనూ పర్ముఖ రచయితిర్ నిహారిణీ కొండపలిల్ గారు వచిచ్, పలకరించి, తన కవితా సంకలనం బహూకరించి 
వెళళ్డం చాలా ఆనందం కలిగించింది. అలాగే ఇది వరలో హూయ్సట్న లో ఉండి సియాటిల లో సిథ్రపడిన రఘు ధూళిపాళ 
& శార్వణి వారి ఇంటికి తీసుకెళిళ్తే అకక్డ పకొడీలు సేవిసూత్ పాత కబురుల్ నెమరు వేసుకునాన్ం. పాపం, రఘు మమమ్లిన్ 
అంత వరష్ం లోనూ అకక్డ జలపాతాలు చూపించి నగరం అంతా చూపించాడు.  

తరావ్త మజిలీ కేలిఫోరిన్యా లోని బే ఏరియా పార్తం. అకక్డ మా చినన్నన్యయ్ రెండో కొడుకు ఉనాన్డు. వాడు 
అమెరికా వచిచ్న కొతత్లో హూయ్సట్న లో మా ఇంటోల్ ఉండి చదువుకునాన్డు. ఇపుప్డు బాగా సెటిల అయి, ఇదద్రు పిలల్లతో 
సొంత ఇంటోల్ ఉంటునాన్, మేము వాడి సంసారం చూడడం ఇదే మొదటి సారి. అంచేత పాపం నెతిత్ మీద పెటుట్కుని ఎంతో 
గౌరవం చేశాడు. అయితే ఇకక్డికి వచిచ్న అసలు పని మరొకటి ఉంది. నేను పర్సుత్తం ఎమ. ఏ. (తెలుగు) చదువుతునన్ 
సిలికానాంధార్ విశవ్విదాయ్లయం సవ్యంగా చూడడం ఇకక్డికి రావడానికి మరొక ముఖయ్ కారణం. నాకు ఎంతో 
ఆతీమ్యుడూ, ఆ విశవ్విదాయ్లయ అధయ్కుష్డూ అయిన ఆనంద కూచిభొటల్ తో ఆ పార్ంగణంలో ఒక రోజంతా గడపడం 
ఒకక్ మంచి అనుభూతి. మాతో బాటు పర్ముఖ రచయిత మృతుయ్ంజయుడు గారూ, విశవ్విదాయ్లయం కారయ్దరిశ్ & 
డైరెకట్ర శీర్ దేవి గంటి, కంపూయ్టర సైనెస్స పొర్ఫెసర వెంకట గుడివాడ గారూ రోజంతా అనేక ముఖయ్మైన విషయాల మీద 
చరిచ్ంచుకునాన్ం. అనీన్ ఆచరణ యోగయ్మైన ఆలోచనలే. పనిలో పనిగా ఎమ. ఏ. లో నా “తెర మేట” సహాధాయ్యి కిరణ 
సింహాదిర్ ని వయ్కిత్గతంగా కలిసి అతని టెసాల్ కారులో కబురుల్ చెపుప్కోవడం భలే బావుంది.  

ఆ మరాన్డు నేను గీతమమ్ అని పిలుచుకునే పర్ముఖ రచయితిర్ డా. కె. గీత ఇంటికి వెళిళ్ ఎంతో ఆనందంగా 
కబురుల్ చెపుప్కునాన్ం. ఎంతో విశాలంగా, పొందికగా, వెనకాల మంచి తోటతో గీత ఇలుల్ చాలా అందంగా ఉంది. ఆ 
దంపతుల ఆతీమ్యత అంత కనాన్ భలే బావుంది. గీత తన “అసింట” అనే కొతత్ కవితా సంపుటి మాకు బహూకరించింది.  
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 ఆ సాయంతర్ం గీతమమ్ ఆధవ్రయ్ం 
లోనే గురుతులుయ్లు, సుపర్సిధధ్ సాహితీవేతత్ 
డా. వేమూరి వెంకటేశవ్ర రావు & ఉమ గారి 
సవ్గృహంలో ఒక ముఖా ముఖీ కారయ్కర్మం 
జరిగింది. సుమారు 25 మంది దాకా వచిచ్న 
ఆ ఆతీమ్య సమావేశంలో చాలామంది మా 
కీవ్న వికోట్రియాని చూడడం కోసమే వచాచ్రని 
అకక్డికి వెళళ్గానే నాకు అరధ్ం 
అయిపోయింది. “ఇలాంటి వాడిని ఎలా 
భరిసుత్నాన్రూ?” “అతడి అవాచవాకులూ 

మీరు ఎపుప్డైనా అసలు చదివారా?.....ఇలాంటి పర్శన్లు ఆవిడని అడిగినటుట్ కనపడకుండానే అడిగేసి తమ అనుమానాలు 
తీరేచ్సుకునాన్రు. అంతా అయాయ్క “అయోయ్ పాపం” అని కొందరు నిటూట్రచ్డం నేను చూడనే చూశాను. ఈ సమావేశానికి 
మన ‘కౌముది’ సంపాదకులు కిరణ పర్భ & కాంతి దంపతులు, శారద కాశీవఝుఝ్ల. మృతుయ్ంజయుడు & జయమాల, 
మీరా సుబర్మణయ్ం గారు, సుభాష, కాటర్గడడ్ రజని, బాల కృషాణ్రెడిడ్ దంపతులు, వేమూరి శీర్రామ దంపతులు, చిరకాల 
మితుర్లు తలాల్పర్గడ రావు గారు మొదలైన వారు రావడం మాకు ఎంతో ఆనందం కలిగించింది అని వేరే చెపప్కక్ర లేదు. 
అందరి పేరూల్ గురుత్ పెటుట్కోలేక పోయినందుకు మనిన్ంచండి.  

బే ఏరియా తరావ్త ఝాం అని లాస ఏంజెలెస లో మా తముమ్డింటికి వెళిళ్పోయాం. అకక్డ మూడు రోజులు 
ఇంటిపటుట్నే ఉండి, కబురుల్ చెపేప్సుకుని మళీళ్ హూయ్సట్న లో మా ఇంటికి వచిచ్ పడాడ్ం. గత సెపెట్ంబర లో  నూయ్జీలండ 
పరయ్టన పకక్న పెడితే కోవిడ తరావ్త అమెరికాలో అంతేసి దూరాలు అనిన్ రోజులు వెళిళ్ రావడం, ఆతీమ్యులని కలవడం 
భలే ఆనందంగా ఉంది. ఆయా ఫొటోలు వీలుంటే ఎఫ బీ లో పెడతాను. వచేచ్ నెల మళీళ్ కలుదాద్ం.  
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