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- 15 ఇచుచ్టలో ఉనన్

యీ....

“ఎవడిచాచ్డో?”
“ఆ ఒకక్టీ అడకుక్”
“అడగనులే. అది నీకు ఎలాగా రాదు. పోనీ ఇంకో పని చెయియ్.”
“అదా...అబేబ్ మనకి పుచుచ్కోవడమే కానీ ఇవవ్డం రాదు.”
“అది కాదు మొగుడూ..అపుప్డపుప్డు ఇసేత్నే కానీ వెనకిక్ రాదు. ఇచుచ్ట పుచుచ్ట కొరకే అనాన్రు వేదాలోల్.”
“అలా పుచిచ్ పోయినా సరే ఇవవ్నూ అంటునాన్ను.”
“నా తెలుగుని మరీ అంత వెటకారం చెయయ్కక్ర లేదు. నేను అనదలుచ్కునన్ మాట పుచుచ్కొనుట కొరకే అని నీకూ తెలుసు..అనీన్
దాని కోసమే వెధవేవ్షాలు. ఇంతకీ ఆ మాతర్ం అయినా చెయయ్ గలవా లేదా?”
ఈ పై సంభాషణ అంతా ఒక రోజు నేనూ, మా కీవ్న వికోట్రియా హాయిగా కాఫీ తాగుతూ, పకోడీలు తింటూ, వరండాలో కూచుని
వరష్ం పడుతుంటే చూసూత్ రొమాంటిక గా మాటాల్డేసుకుంటునాన్మే అనుకుని ఆనందించే వాళుళ్ కొందరు, అసూయ పడేవాళుళ్ కొందరూ,
భోరుమని విచారపడే వాళుళ్ చాలా మందీ, మోహంలో...సారీ...కాదు, కాదు మొహంలో.. అసస్లు ఎలాంటి ఫీలింగూ లేకుండా ఉండే వాళుళ్
కొందరూ, వాటీజ దిస నానెస్నస్ అని ఠకీమని పేజీ తిపేప్సే వాళుళ్ చాలా మంది ఉండే ఉంటారు. అలా పేజీ తిపేప్సి తపిప్ంచుకునన్ వాళళ్ని
వెనకిక్ రపిప్ంచ లేను ఎందుకంటే వాళుళ్ రమణి గారి హాసయ్ కౌముది పేజీకి వెళిల్ పోయాక వెనకిక్ మళిళ్ంచడం నా తరం కాదు. ఇక మిగిలిన
వాళళ్ందరికీ ఆ సంభాషణ గురించి రెండు వివరణలు. ఒకటేమో మీ రొమాంటిక ఊహ ఊహాకి అతీతం. ఎందుకంటే అటువంటి
సంభాషణలలో మేం మహా వీక. బొతిత్గా పార్కీట్స లేదు. రెండోది ఎపప్టి లాగానే మా ఇదద్రి సంభాషణా మందర్ సాథ్యిలో మొదలై, తారా
సాథ్యికి చేరుకొని రెచిచ్ పోతునన్ గొంతులతో జరుగుతోంది. అనగా, తెలుగు టీవీ సీరియల టైపు అన మాట. మాటలు విన పడతాయి కానీ
రోజూ ఏడాది చూసేత్నే కానీ అంత వీజీగా విషయం అరథ్ం అవదు.
ఇంతకీ ఆవిడ అడుగుతునన్దీ, నేను చెయయ్ లేనిదీ రొమానస్ బాపతుకి ఏవిధంగానూ సంబంధించిన విషయం కానే కాదు. జరిగినది
ఏమిటంటే ఈ మధయ్ మా ఇంటికి కొతత్ రంగులు పింగులు వేయించి, గచుచ్ అంతా గటిట్ చెకక్ ..అనగా హారడ్ వుడ ...వేయించి, తివాసీ
మారిప్ంచి డబుబ్ తగలేసిన సందరభ్ంలో వీటనిన్టికీ సమ తూకం ..అంటే మేచింగ...గా ఉండే కొతత్ సోఫాలు, టీవీలు కూడా కొనవలసి
వచిచ్ంది నా పార్ణాలకి. తివాసీలకి, టీవీలకి మేచింగ ఏమిటోయ వెరర్పాప్ అంటారేమో? నేనూ అదే అంటే...”కొతత్కి కొతత్
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మేచింగోయ...రంగులకీ, పింగులకీ కాదు..” అంది మా కీవ్న వికోట్రియా. అంచేత ఒకానొక కొతత్ సోఫా సెటుట్, కొతత్ టీవీ కిర్ంద అంతసుత్లోకీ,
పై అంతసుత్లోకి మరొక కొతత్ టీవీ కొనుకొక్చాచ్ం. ఏదో డాలర గూబ వాసేత్ వాచింది కానీ అంత వరకూ బాగానే ఉంది. ఇపుప్డు
అపప్టికపుప్డు పాతవి అయిపోయిన అంతకు ముందు రోజు దాకా వాడుతునన్ సోఫాలు, శీర్దేవిని ఇంకా అందంగానే చూపిసుత్నన్ పాత
టీవీలూ ఏం చెయాయ్లీ అనే విషయం మీదే మా ఇదద్రి సంభాషణానూ. కొతత్ సామాగిర్ వచిచ్ ఆరు నెలలు అయినా, పాత సామాను ఇంకా
ఇంటోల్నే ఉండి పోయి మమలిన్ వెకిక్రిసుత్నన్ సమయంలో పైన ఉదాహరించిన సంభాషణ మా ఇదద్రి మధాయ్ చోటు చేసుకుంది. దానికి పర్ధాన
కారణం అమెరికాలో వాడిన సోఫాలు, టీవీలు అమమ్డం మా బాబు తరం కూడా కాదు అని ఆరు నెలలు గడిచాక కానీ మాకు తెలియ లేదు.
ఆఫట్రాల అమెరికాలో, ఈ కంపూయ్టర యుగంలో, కాకరకాయ దగగ్ర నుంచి కొబబ్రి కాయ దాకా ఎకక్డ చూసినా “ఫర సేల” అని
ఊదరగొటేట్ ఈ మహతత్ర దేశంలో అతయ్ంత తకుక్వ ధరలకి, లాభాపేక్ష లేకుండా ఒక పేదద్ సోఫా సెటుట్, రెండు బాగా పనిచేసుత్నన్ రంగు
టీవీలు ఆ మాతర్ం ఐదారు రోజులోల్ అమిమ్ పారెయయ్ గలను అనుకునాన్ను. అకక్డే నా కొంప ములిగింది.
నా అమమ్కం పర్సాథ్నంలో ముందు ఏం చేశానూ అంటే...ఆ సోఫా కి, టీవీ లకి సినిమా తారల ఫకీక్లో అనేక భంగిమ లలో ఫోటో
తీశాను. వాటి ఎతుత్ ఎంతా, వెడలుప్ ఎంతా వగైరా వివరాలు వార్శాను. ఎందుకైనా మంచిది అని వాటి వయసు..అంటే మేము ఎపుప్డు
కొనాన్మో ఆ విషయంలో నోరు మెదప లేదు. ఎందుకంటే అది మేమే మరిచ్పోయాం. ఆ సోఫా నేను పుటిట్నపుప్డు కొనాన్రు అని మా ముఫై
ఏళల్ అమామ్యి అనబోతుంటే దాని నోరు మూయించేశాను. ఎపుప్డైనా సరే అనవసరం అయిన విషయాలు చెపప్కూడదు అనేది అమెరికా
సూతర్ం. కావాలంటే అమెరికా వీసా ఇంటరూవ్య్ కి వెళిల్ అడడ్మైన వాగుడూ వాగిన వాళళ్ని అడగండి, గోడు వెళళ్బోసుకుంటారు. మొతాత్నికి
ఇవనీన్ ఇలాంటి అమమ్కాలు జరిగే వెబ సైటుల్ ..కైరగస్ లిసుట్, బేక పేజ మొదలైన వాటిలోల్ పెటిట్ “గొపప్ ధర తగిగ్ంపు. అసలు ధర కంటే 50 శాతం
తకుక్వ” అని పర్కటనలు గుపిప్ంచి ఫోన దగగ్ర కాపలా కూచునాన్ను...ఇక పోలో మని ఎంతో మంది పిలుసాత్రు కదా...చాలా పకాక్
పర్ణాళికతో మనం బేరమాడి కనీసం వారం రోజులు కూర ఖరుచ్లు అయినా సంపాదించుకోవాలి అనే దృఢ నిశచ్యంతో. కానీ దాని దుంప
తెగ...ఒక రోజు అంతా గడిచినా ..ఆ వెధవ వయాగార్ తాలూకు ఫోన కాలస్ తపప్ సోఫా టీవీల బాపతు ఒకక్ ఫోన కూడా రాలేదు. పబిల్క లో
ఫోన నెంబర ఇసేత్ అమెరికాలో ఇదే గోల. వాళళ్కి మన వయసు ఎలా తెలిసిపోతుందో నాకు చసేత్ తెలియదు. ఇంకా నయం. మా కీవ్న
వికోట్రియా ఫోన నెంబర ఇచాచ్ను కాదు. కొంపలు అంటుకు పోను.
ఇక రెండో రోజు ..రెండే రెండు ఫోన కాలస్. వారి భాష మనకి అరథ్ం కాదు. మన భాష వారికి అరథ్ం కాదు. మొతాత్నికి అరథ్ం అయింది
ఏమిటంటే అందులో ఒకడి దగగ్ర అంత కంటే మంచి సోఫా ఉందిట, కొనుకుక్ంటావా అని ననేన్ అడిగాడు. దీనేన్ అంటారు అడుకుక్ తినే వాడి
దగగ్ర గీకుక్ తినేవాడు ఒకడు అని. ఇక ఆ రెండో వాడు సోఫా కెంత, ఒక టీవీ ఐతే ఎంత కిసాత్వ, ఓలు మొతత్ం సేలు ఎంతా...అనీన్ నువేవ్ నీ
టర్కుక్లో పటుట్కొచిచ్ మా ఇంటోల్ పెడతావా...నేనే తెచుచ్కోవాలి అంటే నాకు 250 డాలరుల్ ఇవావ్లి....ఈ రావు గోపాలరావుతో నాకు అర గంట
సమయం వృధా అయిపోయింది. అనన్టుట్ ఆ సోఫా బరువు టనున్నన్ర. టీవీలు పరవాలేదు...ఒకొక్కక్టీ 150 కేజీలే..పాత మోడలస్ కదా...
ఇలా వారం పది రోజులలో మా హూయ్సట్న లో ఎవరి దగగ్ర ఏయే పాత వసుత్వులు ఎంత ధరకి అమమ్కానికి ఉనాన్యో నాకు తెలిసిపోయింది.
ఆ తరవాత ఫోనస్ రావడం మానెయయ్డంతో తరావ్త ఏం చేదాద్మా అనుకుంటూ ఉంటే “పోనీ ఫేస బుక లో పెటట్ కూడదా?” అంది
అదోలా ఫేస పెడుతూ మా కీవ్న వికోట్రియా. “అకక్డయితే ఫోన నెంబర ఇవవ్కక్ర లేదుగా. మెసేజ లు వసాత్యి “ అంది ధీమాగా. నేను ఒక
క్షణం ఆలోచించి “వదుద్ లే...ఇంటోల్ సోఫాలు, టీవీలు అమమ్కానికి పెడితే మనకి విడాకులు అయిపోయాయి అనుకుంటారు నా ఫేస బుక
మితుర్లందరూ” అనాన్ను. “నీ మొహం. వాళల్కి ఆ మాతర్ం తెలీదా ఏమిటి? విడాకులు అయితే మొతత్ం ఇలల్ంతా అమమ్కానికి పెడతాను కానీ
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30 ఏళల్ సోఫాతో వదిలేసాత్ను అనుకునాన్వా ఏమిటి?” అని మా కీవ్న వికోట్రియా అనగానే హడిలి చచిస్పోయాను. అంచేత ఎటు నుంచి ఎటు
చూసినా ఈ ఫేస బుక అవిడియా అసస్లు బాగా లేదు.
ఇక మూడో పదద్తి పాత ఫరిన్చర అమేమ్ షాపుల వాళళ్ దగగ్రకి వెళిల్ ఇవేమనాన్ కొనుకుక్ంటారా అని అడగడం. అలా ఒకరిదద్రి దగగ్రకి
వెళళ్గానే నాకు అరథ్ం అయిన విషయం ఏమిటంటే..అవనీన్ ఒక చైనా మొగుడూ, వియతాన్ం పెళాళ్ం వాయ్పారాలే. “ఉనన్వే అమమ్లేక
చసుత్నాన్ం. కావాలంటే నెలకి యాభై డాలరుల్ అదెద్ కడితే నీ సోఫా పెటుట్కోడానికి చోటిసాత్ం. అది అముమ్డయినపుప్డు సగం సగం
పంచుకుందాం” అనాన్రు ఒక చింగ చాంగ దంపతులు వారు ఎంతో దయగా. “ఉదద్రిదాద్ం” అనుకుని ఇపుప్డు పాత, కొతత్ సోఫాల మధయ్
ఇంటోల్ నడవడానికి కూడా చోటు లేని పరిసిథ్తిలో ఏం చెయాయ్లా అని ఆలోచిసుత్నన్పుప్డు జరిగినదే పైన జరిగిన ఆ అన రొమాంటిక
సంభాషణ.
ఆ సంభాషణలో మొదటి వాకయ్ం అరథ్ం ఏమిటంటే “పెదద్ చదువుకునాన్వుగా. ఆ మాతర్ం ఒక సోఫా అమమ్ లేవా?. ఎవడి చాచ్డు నీకు
ఆ డాకట్రేటు?” అని ఆవిడ అనన్ విసురుకి నా సమాధానం “ఆ ఒకక్టీ అడకుక్”. ఆ మాట కొసేత్ అపప్టి నా పరిసిథ్తిలో ఉనన్ వాళుళ్ ..అంటే
నేను అమెరికాలో సోఫాలు, టీవీలు అమమ్డానికీ, నాకు ఎవరో మెకానికల ఇంజనీరింగ లో ఇచిచ్న డాకట్రేట కీ ఉనన్ సంబంధం తెలియని కిల్షట్
పరిసిథ్తిలో ఉంటే...అంత కంటే ఘాటైన సమాధానమే చెపిప్ ఉండేవారు. ఇక మా కీవ్న వికోట్రియా చేసిన రెండో సూచన..”పోనీ ఇంకో పని
చెయ” ..అనగా ఎవరికైనా దానం, విరాళం, డొనేషన గా ఇచేచ్య అనేది విన సొంపుగా ఉంటుంది కానీ పుచుచ్కొనుటయే కానీ ఇచుచ్ట
ఎరుగని నా సవ్భావానికి అది విరుదద్ం. అంచేతనే మా వాగుయ్దద్ం. యదా పర్కారం నేను ఆ యుదద్ంలో పరాజయం పొంది...గతయ్ంతరం
లేక..అనగా అమెరికాలో పాత సామాను అమమ్డంలో ఆరు నెలలు పర్యతిన్ంచినా ఘోర వైఫలయ్ం చెందిన వాడిగా ఆయా వసుత్వులు
విరాళముగా ఇచుచ్టకు అంగీకరించితిని.
ముందే చేపినటుట్ విరాళాలు పుచుచ్కోవడంలో ఉనన్ పార్కీట్సు ఇవవ్డంలో మనకి లేదు కాబటిట్ నా బురర్కి కాసత్ పని చెపప్వలసి
వచిచ్ంది. అపుప్డు మాకు ఇటీవల వచిచ్న హారేవ్ అనే పెదద్ తుఫానూ, ఆ తాకిడికి మా ఆతీమ్య మితుర్రాలు నడిపే ఒక నృతయ్ కళాశాల భవనం
దెబబ్ తినడం గురుత్కి వచిచ్....అయోయ్ ..అందులో ఉనన్ ఫరిన్చర అంతా కూడా తుఫానుధాటికి పాడయిపోయింది కదా...మన సోఫాలు
ఇచేచ్దాద్ం అనుకుని ఆ అమామ్యికి సోఫా ఫోటోలు పంపించి నేనే డెలివెరీ చేయిసాత్నులే అని పెదద్ గొపప్గా e-మెయిల పంపించాను.
అంతే....అర క్షణం లో “ఆ సోఫా రంగులూ, పింగులూ మేము పూరిత్గా రిపేరు చేయించుకునన్ భవనానికి మేచింగ అవదు. నీ సోఫాలు అకక్ర
లేదు. అయినా నీ ఆలోచనకి ధనయ్వాదములు. కొతత్ సోఫాల కోసం వెయియ్ డాలరుల్ పంపించు” అని ఆ అమామ్యి దగగ్ర నుంచి తిరసాక్ర
బాణం వచిచ్ంది. నేను మూసుకునాన్ను...ఎందు కంటే సరిగాగ్ అదే రంగులు పింగులు మేచింగ అవలేదు కాబటేట్ కదా మేమూ కొతత్ సోఫా
కొనుకుక్నన్దీ...ఈ విరాళం తిరసాక్రం మాట మా కీవ్న వికోట్రియా చెవిన వెయయ్గానే “ఉండు” అని ఆవిడ నెల వారీ బటట్లు విరాళం ఇచేచ్
ఒకానొక సంసథ్...టెకస్స యుదద్ బాధితుల సంఘం వారిని పిలిచింది. మాకు బటట్లు, బూటుల్ తపప్ వాడేసిన సోఫాలు, టీవీలు అకక్ర లేదు అని
వాళుళ్ కూడా మా విరాళానిన్ సగౌరవంగా తిరసక్రించారు. ఇలా లాభం లేదు అనుకుని “వాడేసిన పెదద్ ఫరిన్చర విరాళములు తీసుకొనబడే
వారు” అని రక రకాలగా కొటిట్ నేను గూగులమమ్ని ఆశర్యించగానే అందులో సాలేవ్షన ఆరీమ్ అని ఒకటీ, నాకు భలే ఒళుళ్ మండిన “జంక
సోఫాలు తీసుకెళల్బడును -50 శాతం తకుక్వ ఖరుచ్లో” లాంటివి కొనిన్ కనపడాడ్యి. మీరు ఊహించినటుట్ గానే నేను సాలేవ్షన ఆరీమ్ వారిని
పిలిసేత్ మా ఇంటికి ఎపాయింటెమ్ంట ఇవవ్డానికి నెల తరవాత కానీ వారికీ తీరుబడి లేదు. అపప్టికి నాకు ఏడో నెల వచేచ్సింది. అదే లెండి.
సోఫాలు, టీవీలు అమమ్లేక పోవడంలో అనుభవానికి అనమాట. తీరా ఆ రోజంతా వాళళ్ కోసం కళుళ్ కాయలు కాచేటటుట్ అనిన్ పనులూ
మానేసుకుని ఇంటోల్ పచారుల్ చేసూత్ కూచుంటే....సాయంతర్ం ఐదింటికి ఇదద్రు పీల వెధవలు వచాచ్రు. వాళళ్ని చూడగానే నాకూ, ఆ సోఫాలు
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చూడగానే వాళళ్కీ నీరసం వచేచ్సింది. ఇలా పరసప్ర నీరస వీక్షణ కారయ్కర్మం జరుగుతూండగా మా కీవ్న వికోట్రియా రంగ పర్వేశం చేసింది.
వాళళ్ని చూసి, ననున్ చూసి “వాళుళ్ చసాత్రు. అది నేను చూడ లేను” అని పడక గది లోకి వెళిల్ తలుపు వేసేసుకుంది. దైవ పార్రధ్న ఏమనాన్
మొదలెటిట్ందేమో తెలియదు. ఇక మేం ముగుగ్రం కూడా ఆ అతి పెదద్ సోఫాలు ఎతత్బోతే వాళళ్కి సవ్రగ్ లోక పార్పిత్ కలిగే అవకాశం మీద
ఏకాభిపార్యానికి వచిచ్, వాళళ్ బీర డబుబ్లు వాళళ్కి పారేసి మా సోఫాలు మా దగగ్రే ఉండే ఏరాప్టు చేసుకునాన్ను.
ఆ మరాన్డు ఇక లాభం లేదు అనుకుని సదరు జంక ఫరిన్చర యాభై శాతం వాడిని పిలిచి డభై శాతానికి బేరం ఆడదామా
అనుకుంటూ ఉండగా నాకో ఫోన మెసేజ వచిచ్ంది. “సోఫా ఇంకా ఉందా? అమేమ్శారా?” వెను వెంటనే “ఉంది బాబోయ” అని సమాధానం
కొటాట్ను. “అరగంట లో వచిచ్ చూసుకుంటాం. నచిచ్తే తీసుకుంటాం” మళీళ్ మెసేజ. “సరే” అని సమాధానం కొటాట్ను కానీ “నచిచ్నా, నచచ్క
పోయినా తీసేసుకోండి బాబోయ” అని పెరస్నల గా చెపప్వచుచ్ కదా అని ఆగాను. సరిగాగ్ అర గంటలో నలుగురూ పెదద్ టర్కుక్లో దిగారు.
యధా పర్కారం అందరూ హెరాన్ండేజ, ఫెరాన్ండేజ లే. ఆ నలుగురూ ఒక సారి నాకేసి చూడగా, అందులో గోమెజ మహాశయుడు హాయిగా
నవేవ్సి..నుసోత్ర్స లాస మెహికానోస సాన జేనియాలేస....అనగా మన మెకిస్కన వాళళ్ం చాలా గొపప్ వాళళ్ం అనేసి, ఇంకా ఏదో అనబోయి, నా
ఆంధార్ వెరిర్ మొహం చూసి, అపుప్డు మిగిలిన ముగుగ్రి మొహాలు చూసి, ఆ నలుగురూ ఆ సోఫా కేసీ చూసి, ముటుట్కుని, కూచుని,
పడుకుని,..అనన్టుట్ ఆ సోఫాలో మంచం కూడా ఉంది..శలయ్ పరీక్ష చేసి...సై....సై..అనాన్డు. ఈ సై సై అనే మాట పర్పంచంలో ఎవడు అనాన్
దాని అరధ్ం “మీ సోఫా కొనుకుక్ంటాం“ అనే...ఇక బావుండదు అని నేను కూడా మి సై, సై...అనే అనాన్ను. ఇంకా సప్షట్ంగా మి ఎలెగోర్ అని
కూడా అని పారేశాను. అంటే నాకు సంతోషం...అపుప్డు ఆ అమిగో జేబులోంచి వంద డాలరల్ నోటు..ఒకక్టంటే ఒకక్టి తీసి గాలిలో
ఆడించాడు....కుకక్ పిలల్ ముందు బిసక్ట లా....
ఇపుప్డు నా పర్శన్ అలాల్ ఏమిటంటే....ఈ ఏడాది టర్ంప గారికి ఇన కమ టాకస్ కటేట్టపుప్డు....ఆ అమిగో నాకు వంద డాలరుల్ విరాళం
ఇచిచ్నటుట్ రాసుకుంటాడా, లేక నేను ఆ అమిగోకి నాలుగు వందల డాలరుల్ విరాళం ఇచిచ్నటుల్ రాసుకుని పనున్ రాయితీ అడగాలా
అనేదే.......ఎందుకంటే ఆ సోఫా ఇపుప్డు కొతత్ది కొంటే వెయియ్ డాలరుల్ ఉంటుంది. అందులో యాభై శాతం గొపప్ ధర తగిగ్ంపు ఇచాచ్ను
కదా...అంచేత నిజాయితీగా ఉండాలంటే ఆ సోఫా విలువ ఐదు వందలే. అనన్టుట్ ఆ టీవీలు ఏం చేశావోయ అని అడుగుతారేమో..ఆ ఒకక్టీ
ననున్ అడకక్ండి. మా పేటలో ఉనన్ టీవీ రిపేరల్ వాడిని అడగండి. పాపం కొనిన్ పారుట్లైనా వాడుకో గలిగాడేమో నాకు తెలీదు.
ఈ కథలో నీతి ఏమిటంటే..అమెరికాలో ఏదైనా కొతత్ వసుత్వు కొనే ముందు పాత వసుత్వు అమమ్డం ..అమమ్డం మాట
దేవుడెరుగు......కనీసం అంటగటట్డం అయినా నేరుచ్కోవాలి. ఇండియాలో అయితే రోడుడ్ మీద పారేసి చేతులు దులిపేసుకోవచుచ్ను.
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