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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

కీచులాటలు
ఆ రోజుకి షాపు కటేట్సి మధాయ్హన్ం మూడింటికి బయలేద్రేడు కరుణాకర కొడుకుని కాలేజీనుంచి ఇంటికి శెలవులకి తీసుకురావడానికి.
గత రెండేళల్గా ఇదో పర్హసనం అయి కూరుచ్ంది. వాడికి శెలవులిచిచ్నపుప్డలాల్ తాను ఆఫీసుకి మధాయ్హన్ం డుమామ్ కొటేట్సి బయలేద్రాలి. రాతిర్కి
వాణిణ్ ఇంటికి తీసుకురావడం. లాంగ వీకెండ అయాయ్క మళీళ్ దింపడం. శెలవు పర్కటించగానే డారమ్ లో ఉండడానికి కుదరదుట. అలా
నాలుగేసి వారాలకొకసారి ఇలా వెళిళ్ తీసుకువసుత్నాన్డు కురార్ణిణ్. ఇంటోల్ తనకి మరో కురార్డు హైసూక్లోల్ చదువుతునాన్డు. వీడుకూడా
వెళిళ్పోతే గూడు ఖాళీయే. ఆ ఆలోచనతోటే ఒకక్సారి గుండె పీకింది కరుణాకర కి. ఇదద్రూ ఇంటోల్చి వెళళ్గానే అమమ్గారు ఇంక తనమీద
హదూద్ పదూద్ లేకుండా నోరుపారేసుకుంటుంది కాబోలు. ఇపప్టికే పర్తీసారి కీచులాడుకుంటూంటే కురార్ళుళ్ తమని విషపుప్రుగులాల్ తీసిపారేసి
చూసుత్నాన్రు. ఆవిడకి తనమాట నెగగ్డమే కావాలి కానీ పర్పంచం ఏమనుకుంటోందో అకఖ్రేల్దు. కొంతమంది అంతే, ఎనేన్ళొళ్చిచ్నా అలా
కీచులాడుకుంటారు కాబోలు. తన దురదృషట్ం కొదీద్ తానూ ఈ కొంతమందిలో ఒకడు.
కరణ పదిహేడేళల్కి సూక్ల అయేయ్క మూడు గంటల దూరంలో ఉనన్ కారెన్గీ మెలన యూనివరిస్టీ లో సీటు వచిచ్నపుప్డు కరుణాకర
చెపప్డానికి పర్యతిన్ంచాడు ఎకక్డ ఎందులో చేరితే మంచిదో? కీల్వ లాండ లో తాము ఉనన్ చోటే తన ఉదోయ్గం వలల్ కేస వెసట్రన్ లో చేరితే
మంచిదనీ, దగిగ్రే ఉండొచచ్నీ. కానీ కురార్డి ఆలోచనలు వేరు. వాడికి ఇంటినుండి దూరంగా ఉండాలని ఉంది కాబోలు, కారెన్గీ ఇంత
మంచిది, అంత మంచిది అని చెపిప్ అకక్డే చేరాడు. తమ కీచులాటలతో విసుగెతత్లేదు కదా? ఈ సారి వెనకిక్ వచేచ్టపుప్డు అసలు మాటాల్డి
చూదాద్ం వీడితో అనుకుంటూ బండి ముందుకి పోనిచాచ్డు.
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ఆరింటికి కురార్ణిణ్ ఎకిక్ంచుకుని మళీళ్ వెనకిక్ పర్యాణం. దారిలో అడిగాడు, డిగీర్ అయాయ్క ఏం చేదాద్మనుకుంటునాన్డో కరణ,
అసలు వాడి ఇషాట్యిషాట్లు ఎలా ఉనాన్యో తెలుసుకోవడానికి.
“నేను ఇకక్డ డిగీర్ అయాయ్క పిర్నస్ టన యూనివరిస్టీకి వెలాద్మనుకుంటునాన్, అకక్డ రోబోటికస్ లో బాగుంటుందిట. అందులో
మాసట్రస్ చేదాద్మనుకుంటునాన్.”
“ఒరే, నీ ఇషాట్లు బాగానే ఉనాన్, మరి మనం కొనిన్ ఆలోచించాలి. నేను పెదద్వాణణ్వుతునాన్. ఒకపప్టిలాగా గంటల తరబడి డైరవ
చేయలేను. అదీగాక తముమ్డి బాధయ్త ఇంకా ఉంది నామీద. ఇకక్డ కీల్వ లేండ లో నా ఉదోయ్గం ఉనన్ంతకాలం ఉండవచుచ్. మీ అమమ్ అయితే
ఏదో చినన్ ఉదోయ్గం చేసోత్ంది ఇకక్డ. ఇపుప్డు నువువ్ అంతదూరం వెళేత్ నినున్ పర్తీ మూడేసి వారాలకి వచిచ్ఇలా తీసుకురావడం కుదరదు.
మనం కుటుంబం అందరం కలిసి ఉండాలంటే ఇకక్డే దగిగ్రలో ఉంటే బాగుంటుంది కదా?”
“నేను కీల్వ లాండ రాను. అయినా నేను పెదద్వుతునాన్ను. ఇరవై ఏళుళ్ వసాత్యి వచేచ్ ఏడుకి. మీరు రావకక్రేల్దు. వీలునన్పుప్డు నేనే
ఫల్యిట మీద వచేచ్సాత్ను.”
“శెలవులకి ఈ ఎయిర లైనస్ టికెట ఖరీదులు ఎలా ఉంటాయో ఎరుగుదువా? ఖరుచ్ ఎకుక్వా, సీటు దొరకక్పోవచుచ్. దొరికినా జనం
ఎకుక్వైతే, సోన్ పడితే అవి కేనిస్ల అవుతాయి. అపుప్డేం చేసాత్వు?”
“అపుప్డు చూసుకుందాం అయినా ఇపుప్డివనీన్ ఎందుకు చెపుత్నాన్రు నాకు? నేను సూక్ల పూరిత్ చేసాను. మీరు ఇండియా నుండి
మంచి జీవితం కోసం ఇకక్డకి వచిచ్నటేట్, నేను నా దారి చూసుకుంటునాన్ను. మీకు డబుబ్లు అయిపోతాయని వరీర్ కాబోలు. నేను ఉదోయ్గం
చేసినపుప్డు ఇచేచ్సాత్ను లెండి.” నిషూట్రంగా అనాన్డు కరణ.
“అది కాదురా, నేనూ అమామ్ పెదద్వాళల్మౌతునాన్ం. పిలల్లు దగిగ్రోల్ ఉంటే బాగుంటుందని….”
తరావ్త పర్యాణం ఏమీ మాటలేల్కుండా గడిచింది. రాతిర్ ఆలసయ్ంగా ఇంటికి వచాచ్క ఏదో కతికి మంచం ఎకాక్రిదద్రూ. మరాన్డు
శనివారం ఏదో పోర్గార్ం గుడిలో. వెళుత్నన్పుప్డు గుడిలో పోర్గార్ం గురించి కబురల్లో మళీళ్ తలీల్ తండీర్ కీచులాటలు – పోర్గార్ం గురించీ,
మరోదాని గురించీను. వాళిళ్దద్రూ అరుచుకుంటూంటే పిలల్లిదద్రూ నోరుమూసుకోవడం ఎపప్టున్ండో అలవాటైందే కదా? ఆ తరావ్త దారిలో
మళీళ్ చరచ్లు కరణ వెళల్బోయో సూక్ల గురించి.
ఈసారి కరణ నికక్చిచ్గా చెపాప్డు కరుణాకర, తలిల్తోనూ, “నేను ఎటువంటి పరిసిథ్తులోల్నూ మళీళ్ కీల్వ లాండ వచిచ్ మీతో ఉండను.
నాకు నచిచ్న కోరుస్లో చేరుతా. దూరం అయితే అవుతుంది. అయినా ఇది రెండేళల్ తరావ్త కదా?”
పోర్గార్ం అయాయ్క అమమ్గారు వెంఠనే వెళిళ్ పడుకుంది. శనివారం రాతిర్ టివిలో ఏదో సినిమా చూసి దాదాపు ఒంటిగంటకి
పడుకోవడానికి తన బెడూర్ం లోపలకి వెళూత్ ఇంకా కురార్ళుళ్ పడుకోకపోవడం చూసి వాళల్ గదిలోకి వెళల్బోతూ మాటలు వినిపిసేత్ అకక్డే
నిలబడి వినడం సాగించాడు కరుణాకర.
చినన్ కురార్డు కాబోలు అడుగుతునాన్డు, “ఒరే అనాన్, నువువ్ వెళాళ్క నాకు ఒకక్డికీ బోరు కొడుతోంది. ఇకక్డకి వెనకిక్ వచేచ్సి ఎమ
ఎస లో చేరవచుచ్ కదా? అమామ్, నానన్ కీచులాడుకుంటూంటే నాకు మునుపు నువువ్ ఉండేవాడివి ఏదైనా మాటాల్డాడ్నికి. ఇపుప్డెవరూ
లేరు….”
పాలిపోయిన మొహంతో అవాకక్యిన కరుణాకర పెదాద్డు ఏం చెపాత్డా అని చెవులు రికిక్ంచాడు. చినన్ గొంతుతో పెదద్ కురార్డు
చెపుత్నాన్డు “ఎందుకొచిచ్న గోలరా? వీళిళ్దద్రూ కీచులాడుకోవడం, మధయ్లో మనకి గోల. మళీళ్ ఎడమొహం పెడమొహం. వీళిళ్దద్రికీ కలిసి
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ఉండడం అనన్ది ఈ జనమ్లో లేదు. పర్తీ దానికీ దెబబ్లాటలే. విసుగెతుత్తోంది. నేను వచిచ్ంది నినన్ సాయంతర్ం. ఈ రోజు సాయంతర్ం
గుడికెళేళ్లోపు మళీళ్ వీళీళ్దద్రూ కీచులాటలు. అసలు వీళుళ్ కలిసి ఎందుకుంటారో అరధ్ంకాదు. ఇషట్ంలేకపోతే విడాకులు తీసుకోవచుచ్గా?
ఇకక్డకొచిచ్ ఈ గొడవలు వినడం కంటే హాయిగా అకక్డే డారమ్ లోనే బాగుంది బతుకు – సేన్హితులోత్. ఈ శెలవులోల్ నాకు రాక తపప్క గానీ
కావాలని వసాత్ననుకుంటునాన్వా? నేను చెపుత్నాన్ను విను, నువువ్కూడా ఈ ఏడాది ఎలాగోలా గడిపేయి. తరావ్త నేను చెపాత్ కారెన్గీలో
లేకపోతే పిర్నస్ టన లో సీటు గురించి. సరేనా? ఇకక్డునన్ంతకాలం మనకి మనశాశ్ంతి అనన్ది ఉండదు. వీళిళ్దద్రూ ఏడాదిలో రెండు రోజులు
నవువ్తూ ఉండడం ఎపుప్డైనా చూసావా? వీళిళ్ంతే. మనం ఉనన్ంతకాలం మనకి తపప్దు. ఒకసారి బయటకెళళ్డానికి అవకాశం వసేత్
పాడుచేసుకోకు. నేను అందుకే కారెన్గీ కి వెళాళ్, కేస వెసట్రన్ మంచిదని తెలిసినా. మళీళ్ నోరు జారకు నానన్ దగిగ్ర.”
కళుళ్ తిరుతుంటే మెలిల్గా నడుచుకుంటూ వచిచ్ మంచం మీద వాలిపోయాడు. పకక్నే అమమ్గారు – ఎపుప్డు తపుప్ ఆవిడది కాదు
అని నమేమ్ ఆవిడ కనక – పర్శాంతంగా నిదర్పోతోంది. కళుళ్ మూసుకునాన్డు. ఎపుప్డో ఝాము రాతిర్ నిదర్ పటిట్ంది. ఏవో రకరకాల పీడకలలు
– తాను వంటరి అయిపోయినటూట్, వంటిమీద బటట్లు ఊడిపోయి ఏదో సముదర్ం ఒడుడ్న నగన్ంగా నిలబడినటూట్.
పొదుద్నన్ లేచేసరికి ఏదో నిశచ్యించుకునన్టుట్నాన్డు, ఆదివారం మధాయ్హన్ం దాకా ముభావంగా ఉనాన్డు కరుణాకర.
కురార్ణిణ్ సాయంతర్ంలోపు మళీళ్ పిటస్ బరగ్ లో దింపాలి. మధాయ్హన్ం నాలుగవుతుంటే బయలేద్రారు. రాతిర్ సరిగాగ్ నిదర్పోని
కరుణాకర కురార్ణిణ్ డైరవ చేయమని చెపిప్ పకక్ సీటోల్ కూరుచ్ని నిదర్లోకి జారుకునాన్డు.
కురార్ణిణ్ డారమ్ లో దింపాక వెనకిక్ వచేచ్సూత్ చెపాప్డు కరణ తో, “ఈ వారాంతం నేను ఆలోచించాను నీ గురించీ, తముమ్డి
గురించీను. మీరిదద్రూ రెకక్లొచిచ్న పకుష్లు. మీ జీవితాలకి అడుడ్ రాను. నా జీవితం లోంచి నువువ్ నేరుచ్కునన్దేమైనా ఉండి నీకు
ఉపయోగపడితే మంచిదే. ఎపుప్డో ఒకపుప్డు ఇటువంటి పరిసిథ్తి అందరి తలిల్తండుర్లకీ వసుత్ందనుకుంటా. అయితే ఒకక్మాట, నేకేదైనా కషట్ం
వచిచ్ చెపుప్కోవాలనిపిసేత్ నేను ఉనాన్. మీ కేష్మం ఆలోచించడానికి. గుడ లక, టేక కేర.”
నీతిః ఎవరూ మరొకరి జీ తానిన్

ంచలేరు. రెకక్లొచిచ్న పకుష్లు

కీచులాటలు మా-త
ద్ కారణం కా చుచ్.
ర్ -మే ఈ ఎగరడానికి ఒకొక్కక్పుప్డు అతి పెద

టికిష
ట్ ం వచిచ్న చోటికి ఎగురుతాయి. ఇంటో
ద్ ల్ళ
ల్ పెద
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