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మా ఊళోళ్..ఆ మాటకొసేత్ అమెరికాలో ఇంచుమించు అనిన్ నగరాలలోనూ "కాసుకో" అనే పేదద్ సూపర మారెక్ట
ఉంది. అది ఎంత సూపర అంటే మనం ఒక సబుబ్ బిళళ్ కొనుకుక్ందాం అని అకక్డికి వెళేత్ 'అలా కుదరదు అబాబ్య.
కనీసం పది కొనుకోక్వాలి" అని అనిన్ వసుత్వులూ అలాగే భారీ సైజులో అముమ్తారు. అంతకనాన్ పెదద్ సమసయ్ ఆ కొటుట్
వైశాలయ్ం కనాయ్కుమారి నించి కాశీమ్ర దాకా ఉంటుంది. మనం రోజు వారీ వాయ్యామానికి ఏదో ఏడాదికి సరిపడా సబుబ్
బిళళ్లొ, నెలకి సరిపడా పెపప్ర మెంట బిళల్లో, మంచి నీళోల్ మరొహటో కొనుకోక్డానికి రోజూ అకక్డికి వెళొళ్సేత్ చాలు.
ఇదంతా బానే ఉంది కానీ....కావలసినవి కొనుకుక్ని వాళల్ చకార్ల బండిలో పడేసి. అపప్టికే మైళల్ కొదీద్ నడిచిన
ఆయాసంతో దానిన్ తోసుకుంటూ డబుబ్లు కటేట్ కౌంటర దగగ్రకి వెళాత్నా? దాం దుంప తెగా...ఎపుప్డూ నేనే ఆఖరి వాడిని.
నా ముందు వంద మంది ఉంటారు. ఎపుప్డు వెళిళ్నా, ఒకే ఒకక్ వసుత్వు కొని "పది తకుక్వ ఉనన్ కౌంటర" కి వెళేత్ అకక్డా
మనమే ఎకక్డో వెనకాల. ఈ మధయ్నే వచిచ్న "సీవ్య కొనుగోలు"...అంటే 'సెలఫ్ చెకింగ" లలొ కూడా నేను అకక్డికి
వెళళ్బోతునన్టుట్ వంద మందికి ముందే ఎలా తెలుసుత్ందో మరి...అకక్డా మనమే ఆఖరి చెకింగ!. అసలు నాకే ఎందుకు
ఇలా అవుతుంది?
ఈ మధయ్ విమాన పర్యాణాలు తగిగ్పోయాయి. కానీ నా జాతకం మటుకు అలాగే ఉంది. కోవిడ ముందు ఎపుప్డు
ఏ దేశం వెళిళ్నా, అమెరికాలోనే మరొక నగరం వెళిళ్నా విమానాశర్యానికి వెళిళ్, పెటెట్లు చెక ఇన చేసి, ఒక చినన్ చకార్ల
పెటెట్, అందులో లాయ్పుటాపు పెటుట్కుని విమానం ఎకేక్ గుమమ్ం...అదే గేట కి వెళాద్ం అని ఆ పెటెట్ లాకుక్ంటూ అపసోపాల్లు
పడుతూ వెడుతుంటే ఆ వెధవ గేట ఎంతకీ రాదే1. నేను ఎకక్ వలసిన "గుమమ్ం" విమానాశర్యం లోపలే రెండు మైళళ్
నడిచాక ఎపుప్డూ ఆఖరిదే!. అలా అని తిరిగి వచేచ్టపుప్డు అది మొదటి గేట అవుతుందా అంటే అపుప్డు దిగే గుమమ్ం
కూడా చిటట్చివరిదే. కిర్ందటి వారం రెండేళళ్ తరావ్త విమానం ఎకిక్నా పరిసిథ్తి అదే. ఇలా విమానాలు ఎకేక్ గుమమ్ం, గిగే
గుమమ్ం కూడా ఎపుప్డూ ఆఖరివే అవడం నాకే ఎందుకు ఇలా?
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ఈ మధయ్ కోవిడ ధరమ్మా అని అనిన్ సమా'వేషాలూ' అంతరాజ్లం లోనే. కాణీ ఖరుచ్ లేకుండా, పటుట్ పంచ
లాలీచ్యో, సూటూ బూటూ యో, మోడీ కోటూ లాటిదో వేసుకోకుండా హాయిగా ఇంటోల్నే లుంగీ కటుట్కుని కూచుని "
సపత్ ఖండాల అవధానం లో కానీ, యాభై దేశాల తిషాట్తమ్క అంతరాజ్తీయ సాహితీ సదసుస్లో కానీ..ఆఖరికి ఎవరికో
ఎవరో ఇచేచ్ జీవన దౌరాభ్గయ్ పురసాక్ర మహాసభలో కానీ నేను పాలొగ్నే అవకాశాలు చాలానే వసుత్నాన్యి. కానీ ఇకక్డ
ఒకటే చికుక్. ఇలాంటి సభలలో నాలాగ "పర్ధాన అతిధులు". "పర్తేయ్క అతిధులు", "విశిషట్ అతిధులు" కేటగిరీలలో దేశ
దేశాల నుంచి పది పదిహేను మంది ఉంటారు కానీ ఆ మాట ఆ సభలని "నిరావ్కం" చేసే వాళుళ్ మనకి ముందు చెపప్రు.
కేవలం ననొన్కక్డినే సెప్షల గా పిలుసుత్నన్టుట్ బిలడ్ అప ఇవవ్డంతో ఇదేదో బాగానే ఉందే అని సభ అమెరికా సమయం
అరధ్రాతిర్ అయినా పరవా లేదులో అని ఒపేప్సుకుంటాను. సరిగాగ్ ముందు రోజే వాళుళ్ పంపించిన పల్యర చూసేత్ అపుప్డు
తెలుసుత్ంది నా లాంటి "సెప్షల అతిధులు" మరో పది మంది ఉనాన్రు అని. నేనే కదా సెప్షల కాబటిట్ నా చిలక పలుకులు
మొదటోల్నే ఉంటాయి కాబటిట్ మహా అయితే రాతిర్ ఒంటి గంటలోగా మాటాల్డేసి పడుకోవచుచ్ను అనుకుంటే
..అబేబ్...మనదే ఆఖరి పర్సంగం...రాతిర్ రెండునన్ర....అపప్టికే అందరూ అనీన్ మాటాల్డేయడంతో "డిటో" అనడం తపప్
ఇక నా పర్వచనానికీ, ఉవాచ కీ ఏమీ మిగలదు. తీరా అపుప్డు పకక్ మీద వాలగానే "అయిందా వెధవ సోది?" అని మా
కీవ్న వికోట్రియా టెంకి జెలల్!.అసలు ఇలా నాకే ఎందుకు ఇలా?
ఇక ఈ మధయ్ ఈ 'అమెరికోడ' బాధలు మరీ ఎకుక్వ అయిపోయాయి. నినన్ నా లాయ్పుటాపు లో మా బాయ్ంకు
ఖాతా కి వెళిళ్, కరెంటు బిలుల్ లాంటివి కటాట్ను. తరావ్త అమెజాన వెబ సైట కి వెళిళ్ నాలుగు చెడీడ్లు కొనుకోక్గానే మళీళ్
ఇందాకా మరిచ్పోయిన వాటర బిలుల్ కటట్డానికి ఆ బాయ్ంకు వెబ సైట కి వెళళ్గానే శీర్ముఖం "నీ కంపూయ్టర ని మేము
గురుత్పటత్ లేదు. అది గురుత్పటాట్లంటే ఇకక్డ నొకక్ండి" అనగానే పేర్మగా నొకాక్ను. వెంటనే "మీకు కోడ ఎకక్డికి
పంపించాలి? మీ సెల ఫోన మెసేజ లాగనా లేక ఇమైల కా? అని అడిగింది. ఫోన అని ఇంకా నొకిక్తూ ఉండగానే
టింగురంగా అని ఫోన లో ఆ కోడ రావడం, అది పెటట్డం...ఇంత వరకూ బాగానే ఉంది. ఈ లోగా అమెజాన వాడి దగగ్ర
నుంచి "ఇందాకా నువువ్ కొనన్ చెడీడ్లు యుకెర్యిన యుధద్ం వలన సపైల్ చైన సమసయ్లతో చైనా నుంచి రావడానికి 12
వారాలు పడుతుంది." అని మళీళ్ అదే ఫోన లో సమాచారం రాగానే "దాం దుంపదెగా. అకక్డెకక్డో యుధద్ం అవుతుంటే
అమెరికాలో చెడీడ్లకి సమసయ్ ఏమిటీ" అని కోపం వచిచ్ ఆ ఆరడ్ర కేనిస్ల చేసేదాద్ం అని అమెజాన వెబ సైట కి మళీళ్
వెళళ్గానే "నీ కంపూయ్టర ని మేము గురుత్పటత్ లేదు. అది గురుత్పటాట్లంటే ఇకక్డ నొకక్ండి" - మళీళ్ నొకుక్ట, కోడ
వచుచ్ట, చెడీడ్ కొనుగోలు కేనిస్ల చేయుట జరిగాయి. దాని తాలూకు డబుబ్ చారీజ్లు వెనకిక్ వచాచ్యో లేదో అని ఆ కెర్డిట
కారడ్ వెబ సైట తెరవగానే ఆ వెధవా అదే కూత ""నీ కంపూయ్టర ని మేము గురుత్పటత్ లేదు. అది గురుత్పటాట్లంటే ఇకక్డ
నొకక్ండి"..చెపొప్దూద్ ఇలా రోజుకి కనీసం పాతిక సారుల్ ఈ "అమెరికోడ" ల ఆట ఆడ లేక చసుత్నాన్ను. పోనీ అనీన్ ఒకే
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లాగ ఉంటాయా అంటే అదీ లేదు. ఒక కోడ నాలుగు అంకెలు. మరొకటి పధాన్లుగు. ఇంకోటి నాలుగు అంకెలు, మధయ్లో
అక్షరాలు, మళీళ్ అంకెలు. ఆ అక్షరాలలో కొనిన్ పెదద్వి, కొనిన్ చినన్వి,,అంటే కేపిటల లేదా సామ్ల కేస...ఇక కొనిన్ కోడ
గాళుళ్ ఫోన లో కానీ చెపప్రు. చచిచ్నటుట్ ఆ సమయానికి పెనూన్, పేపరూ అందుబాటులో లేక పోతే అంతే సంగతులు. నా
పార్ణాలకి మరొక కోడ అదేదో "కాపాచ్" ట అందులో వాడే పెదాద్, చినన్ అక్షరాలూ, అంకెలు అనీ అకక్డ పెటిట్, కింద చినన్
పెటెట్లో అవనీన్ తిరిగి కొటట్మంటాడు. మనం కూడబలుకుక్ని కొటేట్ లోపుగా "నీ సమయం మించిపోయింది. కొతత్ కాపాచ్
కావాలంటే...మళీళ్ నొకుక్డు కారయ్కర్మం మొదలు. వీటనిన్ంటినీ మించినది మరొ దగులాబ్జీ పధద్తి ఫొటోలు. ఈ సారి
వాడు కోడ బదులు అర డజను మక మసకగా ఉండే ఫొటోలు పెటిట్, వీటిలోల్ దునన్ పోతు ఉనన్ ఫొటోలు గురిత్ంచూ
అంటాడు. నాకు తెలియక అడుగుతానూ...నేను ఇండియా వదిలేసి అమెరికా వచేచ్సి యాభై ఏళల్యింది కదా...అసలు
దునన్పోతు ఎలా ఉంటుందో ఎకక్డ జాఞ్పకం ఉంటుందీ? పైగా వాడు పెటిట్ంది అమెరికా దునన్పోతో, ఆసేట్ర్లియాదో తెలిసి
చావదు. అమెరికాలో ఆవులు, గేదెలు, దునన్పోతులు, ఎదుద్లు అనీన్ ఒకక్ లాగానే ఉంటాయి. ఎవడైనా మా టెకస్స వచిచ్,
వాటి ని చూసి ఏది ఏమిటో చెపప్గలరేమో నేను చాలెంజ చేసాత్ను...అసలు ఇంతకీ ఈ కంపూయ్టర తెరిచినపుప్డలాల్ ఈ
కోడ మీద కోడ కొటట్ లేక చసుత్నాన్ను. అసలు ఇలా నాకే ఎందుకు ఇలా?
ఇలాంటి "నాకే ఎందుకు ఇలా?" అనేవి ఎనోన్, ఎనెన్నోన్!. మరి మీకో?
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