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‘అదే’ కధలు

ముందు మాట – అమెరికా వచిచ్న భారతీయులిన్ ‘దే ’లంటారని,

రి ౖ దె నందిన జీ తాలో
ల్ జరిగే అనేకానేక షయాలతో

అమెరికా దే య కథలు అనే పేరుతో ఈ వరస కథలు మొదలుపెటా
ట్ ను, గౌరవం కోసం ‘య’ అనేది చేరిచ్. ఇందులో
త్ గా కాకపోయినా చాలా మటుకుక్ అనీన్ స కపోల కలప్నలు – ఇలా జరిగి ఉండొచచ్ని ఊ ంచి
చరిచ్ంచిన సమసయ్లు పూరి
రా న . కొనిన్ ఇలా జరిగినటు
ట్ ఇంటరెన్ట్ మీదా,

త్ రల్లోనూ చది న . అ

మీకు కానీ మీకు తెలు నన్ ళళ్కి కానీ

త్ గా కాకతాళీయం/యాదృచిఛ్కం మాత
జరిగితే అది పూరి
ర్ మే. సరదాకి రా న ఈ కథలు
మాత
ర్ మే. చాలామటుకు న
లేదు.

వచిచ్నా కొనిన్ కధలో
ల్ ఏడుపుకూడా రా చుచ్. ఆ న

నోదంగా చదు కోవడానికి

లకీ, బాధలకీ, దుఃఖాలకీ నా బాధయ్త

మంచు తుఫాను
బఫేలో నూయ్ యారక్, నవంబర 14, 2014. పొదుద్నేన్ లేచిన వెంకట ఇంటోల్వాళల్తో మాటాల్డి ఈ మధేయ్ ఊళోళ్కి వచిచ్న కొతత్

దంపతులని థేంకస్ గివింగ డినన్ర భోజనానికి పిలవడానికి ఫోన చేసేలోపుల ఇంటావిడ వచిచ్ చెపిప్ంది, “సాయంతార్నికి సోన్
ఎకుక్వవొవ్చుచ్ట.”

వాతావరణం టివి లో చూసి వెంకట ఫోన చేసాడు, "రమేష, వచేచ్ వారంలో అనుకునన్ థేంకస్ గివింగ డినన్ర కుదరకపోవచుచ్ ఈ

సోన్ వలల్, ఈ రోజు సాయంతర్ం వచేచ్యగలరా?”

"రమయ్ ని కనుకుక్ని చెపాత్నండి," రమేష ఫోన పెటేట్సాడు.

తరావ్త రమేష, రమాయ్ మాటాల్డుకునన్ విషయాలు డినన్ర పిలుపుతో మొదలై ఎపప్టాల్గా ఉనన్వే – పదింటికి రడీగా ఉండమంటే

ఎపుప్డూ పదినన్రలోపున అమమ్గారికి కుదరదు; టైం కి ఏ పనీ చేయదు ఈవిడ అని ఆయన గొడవ, పర్తీదానికీ ఆయనకి తొందరెకుక్వ అని

ఈవిడ గొడవ, ఈవిడకి నచిచ్నటూట్ ఆయన బటట్లువేసుకోలేదని మరో గొడవ, ఆవిడకి వంట రాదని ఇంకో గొడవా. ఇపుప్డొచిచ్న పిలుపుతో

పిలిచ్నపుప్డు వెళల్కపోతే బాగుండదని ఈవిడా, వెళేత్ సోన్లో డైరవ చేయడం కషట్ం అని ఈయనా, సీటోల్ దరాజ్గా కూరుచ్ని 'ఆ, ఈ మాతర్ం సోన్

పడితేనే ఇంత గొడవా' అనుకునే అమమ్గారి గొడవా. ఇలా ఇదద్రూ వాదోపవాదనలు అయేయ్క ఎపుప్డూ అమమ్గారి చేయే నెగాగ్లి కనక రమేష

ఫోన చేసి చెపేప్డు వెంకట తో వసుత్నన్టూట్. సాయంతర్ం బయలేద్రుతూంటే అపప్టికే మంచు ఎకుక్వౌతూంది. పాసెంజర సీటోల్ పటుట్చీరలో
ఉనన్ అమమ్గారికిదేం పటట్లేదు; ఆవిడకు పర్సుత్తం ఉనన్ అతి ముఖయ్మైన పర్ణాలికలోల్ పెటుట్కునన్ బొటుట్ సరిగాగ్ ఉందా లేదా, అది మేచింగ
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అవునా కాదా, వేసుకునన్ జాకెటుట్ చీరకి నపిప్ందా లేదా, చెవులకి పెటుట్కునన్ కొతత్ జూకాలు తల ఇలా కదిపితే తళుకుక్మంటునాన్యా లేవా

అనేవి ఆవిడ విషయాలు.

దారిలో ఓ చోట ఆగి పిలిచినవారి ఇంటోల్ ఇవవ్డానికి కొనిన్ ఏపిలస్, పువువ్లూ, ఓ ఏపిల పై కొనాన్క, మొతాత్నికి వెంకట ఇంటోల్

కెళేళ్సరికి అమమ్గారు ఆల హేపీస. డినన్ర ఇంకా అవలేదు లా ఉంది. అది అయేయ్లోపుల పెటిట్న పకోడీలు తింటూండగా టివీలో రాబోయే సోన్
తుఫాను ఎలా ఉంటుందో చరిచ్ంచుకుంటునన్పుప్డు రమేష అడిగేడు వెంకట ని, "ఇకక్డ నవంబర నెల వచేచ్సరికే సోన్ ఎకుక్వగా
పడుతునన్టుట్ందే? మేము అంతకు ముందు అలబామలో ఉనాన్ం ఓ ఏడాది, అకక్డింత సోన్ లేదు మరి.”

"బాగా అంటునాన్రా, ముందు సోన్, ఆ తుఫాన వలల్ మంచు పడాడ్క లేక పకక్నే ఉండడం వలల్ తిరిగి లేక ఎఫెకట్ సోన్ అని మరోసారి

తోక ఝూడిసుత్ంది ఈ తుఫాను. అదీగాక ఇపుప్డొచేచ్ది బాగా ఉధృతమైనది అంటునాన్రు, చూదాద్ం.”

"మొతాత్నికిదో కతిత్లాంటి సోన్ తుఫాన అనుకోవాలి అయితే” రమేష అనాన్డు.

“సరిగాగ్ చెపేప్రు కతిత్ లాంటిదని. దానికి వెదర చానెల వాళిళ్చిచ్న పేరు కూడా అదే, నైఫ అని."

డినన్ర అయేయ్క బయలేద్రుతుంటే రమేష అనాన్డు, "ఈ చలిలో కారు సోన్లో కూరుకుపోతే ఈసట్ ఆరోరా చేరగలమా?"

వెంకట ఏదో అనబోతూంటే రమయ్ అంది "ఈయనకి పర్తీదీ గోరంతలు కొండంతలు చేయడం ఇషట్ం. ఈ మాతర్ం నాలుగంగుళాల

సోన్ కే బాగా బెదిరిపోయి కేకలు పెటట్డం; ఎకక్డా చూడం ఇలాంటి మనిషిని."

రమేష అందుకుని అనాన్డు, “ఈవిడంతేనండి, ఎంతసేపూ చీరా, జాకెట మేచ అయేయ్యా లేదా, తన షోకూ సంబరమే తపప్, నేనెలా

పోయినా ఈవిడకి అకక్రేల్దు. ఓ సారి డైరవర సీటోల్ కూచుంటే తెలిసొసుత్ంది. పాసెంజర సీటోల్ కూరుచ్ని కబురుల్ చెపప్డం కాదు.”

వాళాళ్విడ నవువ్తూంటే, వెంకట అనాన్డు, "ఏమీ భయం లేదు, మంచు ఇపుప్డిపుప్డే కాసత్ ముదురుతోంది. వెళిళ్పోవచుచ్

కంగారులేదు. మీకు దారిలో ఏదైనా సహాయం కావాలిసేత్ నాకు ఫోన చేయండి, సరేనా?”

రమేష కారు సాట్రట్ చేసాడు కానీ రమయ్ అనన్మాట మనసులో తిరుగుతోంది. నేనా పర్తీదీ గోరంతలు కొండంతలు చేసేది? ఈ సోన్ లో

కారు కదలకపోతే అపుప్డు ఈవిడ ఈ పటుట్చీరలో దిగి తోసుత్ందా? చేసే పనేం లేదు కానీ ఎందుకిలా అంటుందో? టైమ కి ఏ పనీ చేయదు.

రోజంతా ఆఫీసులో పనిచేసి వసేత్ సాయంతర్ం నలభై మైళళ్ దూరంలో ఉనన్ గుడికి వెళాళ్లని పాల్ను. అకక్డున్ంచి వచేచ్సరికి రాతిర్ పదో
పదకొండో అవుతుంది. మళీళ్ పొదుద్నేన్ లేచి ఆఫీసుకెళళ్వదూద్? వీక డేస లో ఎకక్డికీ పర్యాణాలు వదుద్ అంటే, అబేబ్ ఏడాదికొకక్సారే అని

ముకాత్యింపు. అవును నూయ్ ఇయర డే, సంకార్ంతి, శివరాతిర్, ఉగాదీ, రామనవమీ, కృషాణ్షట్మీ, దశరా, దీపావళీ ఏడాదికోసారి వచిచ్నా
అనిన్ంటికీ వెళేళ్సరికి అది ఏడాదికి నలభైసారుల్ అవుతోంది కాదూ? ఎపుప్డు నేరుచ్కుంటుంది?

పాసెంజర సీటోల్ అమమ్గారి ఆలోచనలు వేరు – నేనెపుప్డూ చీరా జాకెట మేచ అయేయ్యా అని చూసాత్నా? మేచ అవవ్కుండా నీలం

చీరా, పసుపు జాకెటూట్ వేసుకోవాలా? అపుప్డు అంటుల్ తోమే పనిమనిషి లా ఉండదూ నా అవతారం? ఈయన వేసుకునే మటిట్కొటుట్కుపోయిన

జీన పాంటూ, వెలిసి పోయిన టి షరట్ గురించి ఎపుప్డైనా నేనేమైనా అనాన్నా? అయినా వీడంతే, మొనోన్మాటు పదినన్రకి రడీ అవమంటే,
తాను బాతూర్ంలో ఉండగానే పది అయినపప్టినుండీ అరుపులు. అంతకుముందు గుడికి బయలేద్రుతుంటే దారిలో అరిటిపళుళ్ కొనడానికి

ఆపమనాన్ననీ, అరగంట లేటుగా బయలేద్రాననీ, మరో గోల. ఉతిత్చేతులోత్నా గుడికి వెళేళ్ది? అదీ శివరాతిర్ నాడు! రోజూ ఎలాగా కుదిరేదు

లేదు, ఏదో గుడికెళేళ్టపుప్డైనా కటుట్కుందాం అని పటుట్చీర కటుట్కునేసరికి కొంచెం లేటయింది సరే; ఇంతలోనే కేకలు ఇంకా రడీ అవవ్లేదని.
దానికిముందు, వాల మారట్ లో మొహానికి రాసుకోవడానికి కొనన్ కీర్మ మీద ముఫైఫ్ డాలరుల్ ఖరుచ్పెటేట్సానని గోల. ఇదెకక్డి విచితర్ం! ఇవనీన్

కొనకూడదు, డబుబ్లైపోతాయ! మళీళ్ రాతిర్ పడకమీదకి చేరేసరికి తాను ఊరవ్శిలా కనిపించాలి అయయ్గారికి.
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తిరుగు పర్యాణంలో ముకుక్మీద కోపంతో ఇదద్రికీ మాటలేల్కుండా సోన్లో కారు మెలిల్గా ఈడుచ్కుంటూ అపారట్ మెంట
దగిగ్రకొచేచ్సరికి కారు పారక్ చేసే చోట మంచు బాగా పడి ఉంది. అసలే రాతిర్ దాదాపు పది కావొసోత్ంది ఎవరూ లేరు ఏరియాలో. కారు
అకక్డే ఆపి రమయ్ని దిగి లోపలకి వెళల్మనాన్డు రమేష. అపారట్ మెంట ఎంటర్నస్ కి దగిగ్రగా ఆపమని అమమ్గారి ఆరడ్ర - చలిలో నడవడం ఓ

కషట్ం, పటుట్చీర పాడైతే అది మరో కషట్ం కాదూ? అసలే ఈ మంచులో కారు కదలక చసూత్ంటే ఇదేమిటని మరో చినన్ గొడవ. అకక్డే కారోల్
ఒకరి మీద ఒకరు అరుచుకునాన్క, కారు ఎంటర్నస్ దగిగ్రగా ఆపినపుప్డు అమమ్గారి మొహంలో కనీకనపడని చిరునవువ్తో కూడిన విజయ
గరవ్ం.

రమయ్ కారు తలుపు తీసి సోన్ లో నిలదొకుక్ని మెలిల్గా నడుచుకుంటూ లోపలకి వెళిళ్ గుమమ్ం దగిగ్రే ఆగింది రమేష రావడం కోసం.
మరో పదీ పదిహేను నిముషాలు కారు అటూ ఇటూ కదపడానికి టైర చేసి కారోల్ ఉనన్ చినన్ బర్ష తో సోన్ తుడిచి కషట్పడాడ్క మొతాత్నికి పారిక్ంగ

లాట లో బండి పెటిట్ బయటకి దిగేడు రమేష. అసలే రమయ్ మీద కోపం, ఇపుప్డీ సోన్ వలల్ చేతులు, కాలి వేళూళ్ బిగుసుకుపోయి సప్రశ్
తెలియనటుట్ ఉంది. తలుపు లాక చేసి నాలుగడుగులు వేసాడో లేదో జరుర్న జరాడు సోన్మీద. కింద పడిన రమేష కి దవడమీద కొంచెం రకత్ం,
కలుకుక్మని నెపిప్.

గుమమ్ం దగగ్ర నుంచి చూసుత్నన్ రమయ్ గమనించింది కాబోలు, వెంటనే కారు దగిగ్రకొచిచ్ంది. మొతాత్నికిదద్రూ ఒకరి చేయి ఒకరు

పటుట్కుని సోన్ లో మరోసారి కిందపడకుండా ఇంటోల్కెళిళ్ అదద్ంలో రమేష మొహం చూసేసరికి కొంచెం వాపూ చినన్గా గీరుకుపోయిన గడడ్ం.

వెంకట కి తామిదద్రూ ఇంటికి చేరినటుట్ ఫోన చేసి చెపాప్క ఇంతకుముందునన్ కోపతాపాలు మరిచ్పోయి బటట్లు మారుచ్కుని వెచచ్గా పడక

మీదకి చేరారు; పడుతునన్ సోన్కీ, మొహం మీద దెబబ్ కీ ధనయ్వాదాలు చెపుప్కోవాలిస్ందే. ఈ రెండూ లేకపోతే ఎడమొహం పెడమొహంలా
ఉండేది కదా ఇదద్రికీను?

ఎవరెలా పోయినా తనకేం పటట్నటూట్ సోన్ తుఫాను ‘నైఫ’ మాతర్ం మంచు అలా కురిపిసూత్నే ఉంది.
మరాన్డు పొదుద్నన్ రమేష వాచిన మొహం చూసి ఎమరజ్నీస్ కి వెళాద్ం అని రమయ్ అంటే అపుప్డు తెలిసిన విషయాల పర్కారం మరో

నాలుగు రోజులదాకా సోన్ వలల్ ఎటువంటి పర్యాణం కుదరదు; మామూలు జనాలకే కాదు, ఆఖరికి ఏంబులెనస్ లు కూడా రోడుడ్మీదకి

రాలేవు. డాకట్రుల్ కానీ డెంటిసట్ లు కానీ ఎవరూ ఆఫీసులు తీయరు. ఎవరి పాటుల్ వాళుళ్ పడవలిస్ందే. ఇంటోల్ ఉనన్ మందులోత్ నెపిప్ తగిగ్నా
వాపు తగగ్లేదు. లోపల ఏదో ఎముక విరిగిందేమో? మరో నాలుగు రోజులు ఎనిమిది గంటలకోసారి టెలెనాల వేసుకుంటూ, నోరు విపప్లేకా

తిండి తినలేకా, మాట సరిగాగ్ మాటాల్డలేకా గడిపాక అపుప్డు తెరిపిచిచ్ంది నైఫ; అదీ ఎనభై అంగుళాల సోన్ గుమమ్రించి. ఆ ఏడడుగుల సోన్

తీయడానికి మరో రెండో, మూడో రోజులు. ఆఫీసుకి శెలవు పెటిట్ హాసిప్టలోల్ చూపించుకుని కొనిన్కుటూల్, మరో వాయి మందులూ, నోటోల్

దాదాపు ఊడబోయిన రెండు దంతాల రిపేరూల్, ఓ మూడు వందల డాలరూల్ సమరిప్ంచుకునాన్క ఇంటికొచేచ్రు. రాబోయే హాసిప్టల, మెడికల,

డెంటల, డాకట్రల్ బిలస్ తీరిగాగ్ వడిడ్ంచబోయేది వేరే. అవి తవ్రలోనే విడుదల! వేచి చూడండి, బిలుల్ రాగానే దయచేసి వెంఠనే డబుబ్ చెలిల్ంచడం

మరిచ్పోకండేం?

ఇనిన్ రోజులోల్నూ రమయ్ దగిగ్రుండి చూసుకుంది రమేష ని. అమమ్గారిని కసురుకునన్ందుకూ, ఆవిడ మీద కోపం చూపించినందుకూ,

తనని ఇనిన్ రోజులూ కనిపెటుట్కుని ఉనన్ందుకూ రమేష కి కాసత్ సంతాపం, కృతజఞ్త, సంతోషం, వగైరా, వగైరా మనసులో. అంతా
సరుద్కునాన్క రమయ్ నవువ్తూ అంది, “నేను కారు, ఎంటర్నస్ దగిగ్ర ఆపమనాన్ననీ, డినన్ర పారీట్లో వాళళ్తో ఏదో అనాన్ననీ కోపం వచిచ్ అది సోన్
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‘అదే’ కధలు

మీద చూపించ పోయి కింద పడాడ్రు. లేకపోతే హాయిగా పర్తీరోజూ ఈ సోన్ చూసూత్ వేడి వేడి పకోడీలు తింటూ మజా మజాగా ఉండేవాళళ్ం
కదా? ఎకక్డకైనా వెళల్డానికి నేను రడీ అవుతునన్పుప్డు కాసత్ లేట అయినా నిదానమే పర్ధానం. ఇపప్టికైనా తెలిసిందా?”

“తెలిసింది కానీ, ఈ విషయంలో నిదానం పనికిరాదు డియర!” రెండు చేతులోత్ రమయ్ని దగిగ్రకి లాకుక్ని చుటేట్సూత్ చెపేప్డు రమేష.
నీతి - పటు
త్ యి, లేకపోతే కరకరలాడే
ట్ చీర కటు
ట్ కునన్అమమ్గారి కూడా పారీ
ట్ కి ళిళ్నపుప్డు కోపం తెచుచ్కుంటే పళుళ్ రాలా

పకోడీలు తినొచుచ్.
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