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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

ఐదుకి ఐదు
మెయిల బాకస్ లోంచి పటుట్కొచిచ్న కాయితాలు టేబిల మీద పారేసినవి రాతిర్ భోజనం అయేయ్క చూసుత్ంటే
వెంకటేశవ్రన ఉరఫ వెంకీ చూసిన విషయం – పబిల్కస్ అనబడే గోర్సరీ సోట్ర లో ఏవైనా అయిదు సరుకులు కొంటే
అయిదు డాలరల్ లాభం. అయితే ఒకటే చికుక్ – ఆ కొనేవి అయిదూ ఈ ఆఫర కి సంబంధించినవై ఉండాలి. అది
తెలుసుకోవడం ఏమంత కషట్ం కాదు. పర్తీ వసుత్వు కిందా అది ఆఫర కి సంబంధించిందా కాదా అనేది పేదద్ అక్షరాలతో
రాసి ఉంటుంది. తమకి కావాలిస్న తైరు, అనగా పెరుగు లేదా యోగరట్ ఎలాగా కొనాలిస్ందే. అది ఒకపుప్డు రెండు
డాలరల్కి అమేమ్ది ఈ మధయ్న పెంచేసి మూడు డాలరుల్ చేసారు వెధవలు. ఈ ఆఫర కానీ యోగరట్ కి సంబంధించినదైతే ఓ
పది డబాబ్లు కొనేసి పది డాలరుల్ ఆదా చేయవచుచ్.
అలా ఇంటికొచిచ్న కాయితం కూలంకషంగా చదివి షాపుకెళాళ్డు వెంకీ, కూడా కూతురు వసాత్నంటే దానిన్
వెంటబెటుట్కుని. అసలే ఈ మధయ్న హైసూక్లోల్కి వచిచ్న రాణీగారు తన సవ్ంత వసుత్వులు తానే కొనుకుక్ంటారుట. డాడ,
మామ కొనే “పాతకాలపు,” “చీప,” అండ, “ముసిలివాసన” వేసేవి ఆవిడకి నచచ్డం మానేసి చాలాకాలం అయింది.
అలా షాపులో తేలిన వెంకీ గారికి మొహం చాంతాడంత అయే విషయం తెలిసింది,
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యోగరట్ డబాబ్లు అయిదు కొంటే అయిదు డాలరుల్ ఇచేచ్ దానిలో భాగమే. హమమ్యయ్, పది కొంటే దాదాపు ఇరవై
రోజులు వాడొచుచ్. పది డాలరుల్ లాభం. అయితే రాణీగారు కొనాలిస్న లిసట్ లో మంచినీళుళ్ కూడా ఉనైన్. అవెందుకంటే
రాణీగారికి ఇంటోల్ కుళాయ నీళుళ్ అంటే అసయయ్ం. అవి తాగలేకపోతునాన్రు. అనిన్ంటికనాన్ మంచి విషయం ఏమిటంటే
ముపైఫ్రెండు బాటిళళ్ పాక మూడు డాలరైల్నా, ఇపుప్డు రెండు డాలరల్కి కొనవచుచ్ – అదే మళీళ్ అయిదు కొంటే అయిదు
డాలరల్ ఉచిత పధకంలో. మరి యోగరట్ ఇందులో ఇరికించడం ఎలా? ఓ సారి అయిదుకి అయిదూ వాడితే మరోసారి
కుదురుతుందో లేదో? దీనికి రాణీగారిచిచ్న సలహా అదుభ్తం.
అనీన్ ఒకక్సారే కొనకక్రేల్దు. ముందు యోగరట్, టమోటా, బెర్డూడ్, మిగతా సరుకులు కొనేసి అయిదుకి అయిదూ
తీసుకుందాం. అవి కారోల్ పెటేట్సి మరోసారి వచిచ్ ఈ వాటర బాటిలస్ కొంటే మరో అయిదికి అయిదు! మరోసారి వచిచ్
యోగరట్ మాతర్ం కొంటే మరోసారి అయిదుకి అయిదు. ఇలా ఎనిన్ సారైల్నా చేయొచుచ్. అనిన్ంటికనాన్ ఈజీ మరోటి ఉంది,
అటూ ఇటూ మూడు సారుల్ తిరగకక్రేల్కుండా. అనీన్ ఒకే బిలుల్లో వేయకుండా మూడు బిలుల్లు వేయడం. ఈ రోజులోల్
కొనేటపుప్డు అనీన్ మనమే సాక్న చేసుకోవచుచ్ కనక అడిగే నాధుడు లేడు.

అలాకాక్దూ అంటే విడివిడిగా సాక్న

చేయమని చెపిప్నా సోట్ర వారు ఏమీ అనరు. అమమ్టం ముఖయ్ం కదా వాళల్కి? వెంకీకి బాగా నచేచ్సింది ఈ ఐడియా,
ఏమైనా రాణీగారు తెలివైనది. ఎంతైనా ఇండియా నుంచి వచిచ్న తెలివైన ఐ ఐ టి వెంకీగారి కూతురు కాదూ?
వెంకీగారికి రెండు/మూడు టిర్పుప్ల ఐడియా నచిచ్ంది. మొదటిసారి అనీన్ కొనేసి కారోల్ పెటాట్క రెండో సారి
మరోసారి లోపలకి వెళిళ్ నీళళ్ బాటిలస్ కొని కారట్ లో పెటుట్కుని వసూత్ంటే తలుపు దగిగ్ర లాటరీ టికెటుల్ అమేమ్ మెషీన
కనిపించింది. ఆ మధయ్న ఎపుప్డో ఓ సారి లాటరీ కొంటే ముపైఫ్ డాలరుల్ తగిలింది. ఈ రోజు దాదాపు మూడు టిర్పుప్లోల్
టిర్పుప్కి ఐదు డాలరల్ చొపుప్ల లాభం వసూత్ంది అంటే తనకి అదృషట్ం ఉనన్టేట్ కదా అనిపించి ఓ టికెట కొందామా
అనుకుంటూ సందేహిసూత్ంటే మళీళ్ రాణి గారు అడిగింది – “లాటరీ కొంటావా డాడ?” అంటూ.
ఎందుకు మనకి ఎలాగా తగలుద్ ఇది పోనీయ అంటూ ముందుకి సాగాడు వెంకీ, కానీ మనసులో పీకుతోంది.
ఏమో ఈ రోజు తన అదృషట్ం బాగానే ఉనన్టుట్ంది. పోనీ ఓ అయిదు డాలరల్తో కొంటే?
మూడో టిర్పుప్లో ఇంక మనసు ఊరుకోక మెషీన దగిగ్ర ఓ పది డాలరల్ నోటు తీసి లోపలకి పోనిచాచ్డు. కనిపించే
టికెటల్లో ఏది కొందామా అనుకునే లోపుల రాణీగారు పది డాలరల్కొచేచ్ ఒక సార్క్చ టికెట మీద పంచ విసిరేసింది. ఒకక్
రెండు మూడు సెకండుల్ గరగర చపుప్డు, ఆ తరావ్త బయటకొచిచ్న పది డాలరల్ టికెట.

øöeTT~

www.koumudi.net

qe+ãsY 2020

3

‘అదే’ కధలు

పది డాలరల్కీ పది చోటల్ బరకాలి. ఏ నెంబరైనా కలిసేత్ ఆ నెంబర కింద ఉనన్ డబుబ్లు అకక్డికకక్డే ఇచేచ్సాత్రు –
వందా మూడొందలు లోపు అయితే. బాగా ఎకుక్వగా తగిలేత్ దానికి వేరే తతంగం. రాణీగారు అకక్డే ఉనన్ పెనిస్ల ముకక్
తీసుకుని ఆ సార్క్చ మీద బరుకుతుంటే వెంకీ, అదృషట్ం కోసం “లకీష్ం కీష్ర సముదర్రాజ తనయాం, శీర్రంగ ధామేశవ్రీం
…” అంటూ మనసులో దండం పెటుట్కోవడం మొదలుపెటాట్డు. తనకి ఈ రోజు తపప్కుండా ఏదో ఒకటి తగలవలిస్ందే
అనిపించడం మొదలైంది.
ఈ లోపుల రాణీగారు పకక్కి తిరిగి చెపిప్ంది, “ఇందులో ఒకక్టి కూడా తగలేల్దు డాడ!”
వెంకీ ఏదో అనబోతూ ఉంటే అకక్డికెపుప్డొచాచ్డో సోట్ర మేనేజర, వెంకీతో చెపాప్డు, “సర, మీ అమామ్యి
చూడబోతే మైనర లా ఉంది. రూలస్ పర్కారం మైనరస్ ఇలా లాటరీ లో టికెట కొనడం, సార్క్చ చేయడం చేయకూడదు.
మరోసారి ఇలా చేయడం మీకూ మాకూ మంచిది కాదు. ఎవరైనా పోలీస రిపోరట్ ఇసేత్…”
ఇది వినన్ వెంకీ మేనేజర కి థేంకస్ చెపేప్సి కంగారుగా బండి తోసుకుంటూ బయటకెళిళ్పోయేడు కూతురితో.
కారు సాట్రట్ చేసుత్ంటే ఆరోజు తాను చేసినది సేవింగస్ ఎలాగైందో, అది షేవింగ ఏమో అని వెంకీకి అనుమానం
పుటుట్కొచిచ్ంది కానీ సోట్ర మేనేజర ఇచిచ్న వారిన్ంగ మనసులో గుచుచ్కోగానే అనీన్ మరిచ్పోయి బండి ఇంటికేసి
పోనిచేచ్డు.

నీతిః అయిదు వత్

లు కొంటే మిగిలిన అయిదు డాలర
ల్

ంగ్ తో ఎపుప్డు లాటరీ టికెటు
ల్ కొనరాదు.
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