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‘అదే’ కధలు
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ఆగసట్ నెలలో సెమెసట్రుల్ మొదలౌతూంటే దిగాడు మురళి అమెరికాలో పోసట్ డాకట్రల ఫెలోషిప మీద.
యూనివరిస్టీలో ఉదోయ్గం, బయట ఇదద్రు ముగుగ్రితో రూములో మకాం, వంటా అదీ కుదిరాక అమెరికా అంటే మెలిల్గా
తెలిసి వసోత్ంది. జీతం ఫరావ్లేదు మరీ అంత సూట్డెంటల్కి ఇచేచ్ంత తకుక్వా కాదు, పొర్ఫెసరల్కి ఇచేచ్ంత ఎకుక్వా కాదు.
అయితే వచేచ్ ఈ జీతంతో కాపురం పెటట్వచాచ్ అంటే చెపప్డం కషట్ం. ఉనన్ ఊరోల్ ఉనన్ జీతం, వసతీ మరో ఊరోల్
ఉండకపోవచుచ్. పర్సుత్తానికి రెండేళుళ్ కానాస్స లో ఉంటే ఓ ఉదోయ్గం రాగానే వెళిళ్పోవచుచ్.
ఓ ఏడాది గడిచాక మిగతా విషయాలు తెలిసాయి. ఎలాగో ఒకలాగ ఈ రీసెరచ్ కి డబుబ్లకోసం ఓ పార్జెకట్ మరో
అయిదేళళ్కి సంపాదించగలిగితే తనని ఉదోయ్గంలోకి తీసుకునన్ పొర్ఫెసర గారు గీర్న కారుడ్ ఇపిప్సాత్ననాన్డు. అలా కిందా
మీదా పడి మరో ముగుగ్రు ఆచారుయ్లతో కుసీత్ పటిట్ మొతాత్నికో పోర్జెకట్ కి పర్పోజల రాసి పంపించాడు. అది వచేచ్సరికి
మరో ఆరునెలలు గడిచాయి. పార్జకట్ రావడం అయితే వచిచ్ంది కానీ అందులో తనకొచేచ్ డబుబ్లు తకుక్వే.
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మిగతావాళళ్కీ, రీసెరచ్ లో ఖరుచ్పెటేట్ది పోతే తన జీతం కడిగి చేతులో పెడతారు. అయితే గీర్న కారడ్ వసుత్ంది కనక
పర్సుత్తం ఆ డబుబ్లగురించి యావ పనికిరాదు.
అయితే అనుకునన్టుట్ అనీన్ జరగవు కనక, రీసెరచ్ నతత్ నడక నడుసోత్ంది. అయయ్గారికి అమెరికా మెలిల్గా
అలవాటౌతోంది. ఇండియాలోలాగా పెనిస్ళూళ్, పెనున్లూ, కాయితాలూ ఎవరూ దాచుకోరు. ఓ సారి వాడాక పెనిస్ల
బాగునాన్ సరే పారేయడం అలవాటు. తిండి దగిగ్ర చెపప్నే అకక్రేల్దు – తినేది ఓ పేల్ట అయితే పారేసేది అయిదు పేల్టుల్.
తిండి చవక కనక ఎవరేం పారేసినా పరేషాన లేదు. ఈ పారేయడంలో మళీళ్ ఒకొక్కక్రిది ఒకోక్ పర్తేయ్కత. కొంతమంది
భోజనం మాతర్ం పారేసేత్ మరి కొంతమంది ఇంటోల్ వసుత్వులు, పరుపులూ, పాత టివీలు, కారెప్టూల్, గినెన్లూ, బటట్లూ
పారేసూత్ ఉంటారు. అదీగాక వేసవి వీకెండ లలో జరిగే యారడ్ సేల మరో రకం. అకక్డ బటట్ల దగిగ్రున్ంచి, బంగారం
దాకా, సైకిల దగిగ్రున్ంచి టెనిన్స రాకెట దాకా ఏదైనా దొరకవచుచ్. అదీ పీకిపీకి బేరం ఆడి మరీ కొనవచుచ్. అందులోనూ
మురళీ గమనించడం పర్కారం, తాను యూనివరిస్టీలో పని అంటే వెంఠనే ధరలు తగిగ్సాత్రు. లేదా, “ఇదిగో ఈ పదిహేను
డాలరుల్, ఇంతే ఉంది అంతకనాన్ ఇవవ్లేను” అంటే, సరే తీసుకో అనడం సాధారణంగా జరిగేదే. అలా మురళీ అపారట్
మెంటోల్కి ఓ నలభై డాలరల్ సోఫా, అరవై డాలరల్ టివీ, మరో పనిచేసే పాత మైకోర్వేవ వచిచ్ చేరాయి. మొదటోల్ పాత
సామాను కొనడం అనేది నామోషీగా అనిపించినా తొందరోల్నే అలవాటైంది, పాత బటట్లు మాతర్ం ఏనాడూ కొనడం
లేకపోయినా.
మరో ఏడాదికి గీర్న కారడ్ రాబోయేసరికి ఇండియా వెళిళ్ పటాట్భిషేకం చేయించుకుని అమమ్గారిన్ తీసుకొచిచ్
కాపరం మొదలుపెటాట్డు మురళి. కుటుంబం ఏరప్డాడ్క ఓ చినన్కారు ఉండొదూద్, దానికో పాత కారూ, దానికి
అపుప్డపుప్డూ వచేచ్ రిపేరూల్ అనీన్ కలిసి నెలాఖరుకి కొంచెం కటకటే. కానీ అంత అధావ్నన్ంగా లేదు పరిసిథ్తి. పోర్జకట్
పూరత్యేయ్సరికి పాల్సిట్క గీర్న కారుడ్ చేతిలోకి వచిచ్ంది. మరో పోర్జకూట్ మరోటీ రాసినా ఎకక్డవేసిన గొంగళీ అకక్డే
అనన్టుట్ంటుంది కనక వేరే ఉదోయ్గం చూడాడ్నికి బయలేద్రాడు అబాబ్యి. మరో మూడు నెలలు యూనివరిస్టీలలో
పర్యతాన్లు చేసాక తెలిస్ంది, ఈ టీచింగ ఉదోయ్గం అంత గబుకుక్న రాదు. తను చదివినది కెమిసీట్ర్ కనక వేరే కంపెనీలో
చూసుకోవడం ఉతత్మం. అలా ఓ ఉదోయ్గం సంపాదించి టెకాస్స లో తేలాడు. మొదటున్ంచీ పాతకారు, పాతసామాను
అలవాటే కనక ఉనన్ సామానులో ఎకక్డిది అకక్డ వదులుచ్కుని, మిగిలినవనీన్ కారు వెనకసీటోల్ పెటిట్ అమమ్గారితో పాటు
బండి నడుపుకుంటూ టెకాస్స చేరాడు. అపారట్ మెంట దొరికాక తెలిస్న విషయం, ఇపుప్డు బిలుల్లనీన్ తానే కటుట్కోవాలి.
ఏదో వచేచ్సుత్ందనుకునన్ పెదద్ జీతంలో టేకుస్లు పోగా మిగిలేది మరీ అంత పెదద్దేం కాదు కానీ బాగునన్టేట్. ఇంటోల్కి మరి
సామానో? దానికోసం అలవాటైన పాత సామాను, అమేమ్ చోటా, కొనే చోటా, పేపరల్లో చుటుట్ పకక్ల యారడ్ సేల లలో
చూడడ్ం మొదలుపెటాట్డు.
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అపుప్డు తగిలిందో అవకాశం. ఒక రిటైరైపోయిన పెదాద్యన ఓ సోఫా పారేసుత్నాన్రు. కావాలిస్నవాళుళ్ ఫోన చేసి
వచిచ్ తీసుకెళళ్చుచ్. గమనిక – సోఫా లో లోపల ఒక బెడ కూడా ఉంది. అందువలల్ అది బరువు. ఒకరితో అవదు
మోయడం. వచేచ్టపుప్డు కనీసం ఇదద్రు రావాలి. ఉచిత సోఫా అంటే ఎలా ఉంటుందో అని అమమ్గారు కొంచెం
గునిసింది కానీ తీరా ఇదద్రూ ఫోన చేసి పెదాద్యన దగిగ్రకి వెళిళ్ చూసేత్ తెలిస్ంది. సోఫా మీద మరకలూ అవీ లేవు నీట
గానే ఉంది. రిటైరైపోయినాయన వేరే ఊరికి వెళుత్నాన్రు అందువలల్ ఇది పూరిత్గా ఉచితం. రెండురోజులోల్ మరో మనిషితో
వచిచ్ తీసుకెళాత్నని చెపిప్ వెనకొక్చిచ్ రెండో మనిషి కోసం వెతకడం మొదలుపెటాట్డు మురళి. మరాన్డు అకక్డా ఇకక్డా
కనుకుక్ంటే తెలిస్ంది, ఫలానా వాల మారుట్లో పనిచేసే మరొకాయన సహాయం చేసాత్డు కానీ పాతిక డాలరుల్ ఇవావ్లిట.
వెసులుబాటేవిటంటే ఆయనకో పికప టర్క అనబడే బండి ఉంది. అందులో సోఫా తెచేచ్సుకోవచుచ్. సరే అంటే సరే
అనుకుని మరాన్డు పెదాద్యన దగిగ్రున్ంచి సోఫా తీసుకొచాచ్రు మురళి ఉండే అపారట్ మెంట దగిగ్రకి.
అపుప్డొచిచ్ంది అసలు గొడవ.
మురళీ ఉండేది పైన రెండో అంతసుత్లో. పైకి తీసుకెళళ్డానికి మోయాలి ఈ బరువంతా. ఇదద్రూ మోయడం
మొదలుపెటేట్సరికి మొదటోల్ బానే ఉందనిపించినా కాసిని మేటెల్కేక్ సరికి నడుమీమ్ద ఏదో కలుకుక్మంది. నెపిప్తో ఇంక
నడవలేక అకక్డ కూలబడినపుప్డు అపారట్ మెంట కాంపెల్కస్ లో పైనుంచి దిగుతూ వచేచ్ మరొకాయన సహాయం చేసాడు.
మొతాత్నికి సోఫా ఇంటోల్కి జేరిపోయింది పాతిక డాలరల్తో. సహాయం చేసిన మూడో ఆయన ఓ షేక హేండ ఇచేచ్సి తన
దారిన తాను పోయాడు. సోఫా ఇంటోల్ కావలిస్న చోటకి జరిపి అమమ్గారూ అయయ్గారూ ఆల హేపీస. ఇపుప్డు రోజూ
ఠీవిగా సోఫాలో కానీ అందులో ఉనన్ మంచం మీద పడుకుని కానీ టివి చూడొచుచ్!
మురళి పైవారం లో ఉదోయ్గానికి వెళుత్ంటే నడుమీమ్ద నెపిప్తో శరీరం మొరాయించింది కదలడానికి -సరిగాగ్
లేవలేకపోవడం, లేసేత్ సరిగాగ్ నడవలేకపోవడం వగైరా. మరో రెండు రోజులు టైలెనాల, అవీ మింగి ఏమీ ఫలితం
లేనపుప్డు అమమ్గారి పోరుతో డాకట్ర దగిగ్ర తేలాడు, అదీ ఎముకల సెప్షలిసట్ దగిగ్ర. ఆయన కాసత్ అటూ ఇటూ నొకిక్
వెనున్లో ఫలానా చోట ఏదో డిసక్ జారిందేమో ఎందుకైనా మంచిది ఓ ఎమ ఆర ఐ తీయమని ఆరడ్ర రాసి ఇచాచ్డు. ఆ
సాక్న రిపోరట్ వచేచ్లోపుల నెపిప్ తగగ్డానికీ కాసత్ అటూ ఇటూ తిగరడానికీ మందు రాసిచాచ్డు. అది వేరే ఫారమ్సీలో
కొనుకోక్వచుచ్. మురళీ దగిగ్ర ఆయన ఇనూస్య్రెనస్ కారుడ్ తీసుకునాన్డు, దానికి బిలుల్ పంపుతాటట్ ఆయన ఫీజు కింద. అలా
మరాన్డు ఎమ ఆర ఐ తీయడానికో లేబ లో అపాయింట మెంటూ, వాళల్కి ఇనూస్య్రెనస్ కారడ్ ఇవవ్డం అదీ ఓ తతంగం.
అయిదారోర్జులకి మళీళ్ ఎముకల డాకట్ర పిలిచాడు సాక్న వచిచ్ంది, మాటాల్డాడ్నికి రమమ్ని. వెళాళ్క చలల్గా చెపాప్డు
కబురు – మధయ్ వెనున్లో ఓ డిసక్ జారింది కానీ సరజ్రీ అవసరం లేదు. పర్సుత్తానికి ఫిజికల థెరపీ చేయండి.

øöeTT~

www.koumudi.net

Ä>∑dtº 2022

4

‘అదే’ కధలు

సాధారణంగా ఇటువంటివి ఆరోగయ్ంగా ఉనన్ మురళీ లాంటి వాళల్లో సరుద్కుని మామూలుగా అవుతాయి. అవవ్కపోతే
తరావ్త మరోసారి రండి.
అలా ఈ సారి మురళీ ఫిజికల థెరపీలో చేరాడు. ఆ పి.టి థెరపిసట్ అమమ్గారు మరోసారి ఇనూస్య్రెనస్ తీసుకుని
రోజూ ఏం చేయాలో అవనీన్ చెపిప్ రాబోయే పది రోజులకీ అపాయింట మెంటుల్ రాసి ఇచాచ్రు. ధనోయ్సిమ్. రోజూ ఈ పిటి
కి వెళల్డం, అవిడ చెపిప్నటూట్ వంగడం, బరువులు అటూ ఇటూ తిపప్డం అవీ ఓ అరగంట కధ. మెలిల్గా నడుమీమ్ద నెపిప్
సరుద్కుంటోంది. అపుప్డపుప్డూ నెపిప్ వచిచ్నా ఎనభై శాతం తగిగ్నటేట్.
ఇవనీన్ గడిచేసరికి ఇనూస్య్రెనస్ దగిగ్రున్ంచి బిలుల్లు రావడం మొదలైంది. ఎముకల డాకట్ర గారికి కో పే ముపైఫ్
డాలరుల్ – రెండుసారుల్ వెళాళ్డు కనక అరవై. ఎమ ఆర ఐ కి పూరిత్గా డబిబ్వవ్రుట ఇనూస్య్రెనస్, అందువలల్ మురళి
ఇరవైశాతం ఇచుచ్కోవాలి. అది ఎంతోనా? కేవలం మూడువందల ఇరవై మాతర్మే. పి.టి చేసిన థెరపీ అమమ్గారు పది
అపాయింట మెంటల్కీ వేరు వేరుగా బిలుల్ ఇచాచ్రు. అందులో మళీళ్ మురళి కో పే, కో ఇనూస్య్రెనస్ కటాట్లిట. ఆవిడకి
ఇవావ్లిస్నవి మొతత్ం ఏడు వందల నలభై, పది రోజులకీ కలిపి. ఇదంతా చాలదని కాబోలు ఫారమ్సీ వారు మందులు
కొనన్పుప్డు కో పే అంటూ లాగినది కేవలం ఇరవై డాలరుల్ మాతర్మే. అయితే ఏ మాటకామాట చెపుప్కోవాలిస్ందే. ఫారమ్సీ
వారు మాతర్ం అందరికంటే చవక! ఇలా మొతత్ం అయిన ఖరుచ్ కూడితే మురళీ జేబులోంచి పడినది – పదకొండువందల
డాలరల్పైన కాసత్ చిలల్ర. నెపిప్ తగిగ్ంది కాదుటండీ ఇంకా ఏడుపెందుకూ?
ఈ బిలుల్లనీన్ సెటిల చేసిన తరావ్త ఓ వీకెండ ఖాళీగా ఆ ఉచిత సోఫామీద కూరుచ్ని తెలుగు సినిమాలో హీరో
ఆహ, ఊహ అంటూ విలనల్ని కొటేట్ ఫైటింగులనీన్ చూసుత్నన్పుప్డు తటిట్ంది అయయ్గారికి అసలు విషయం. తాను ఏ షాపుకో
వెళిళ్ కొతత్ సోఫా నాలుగు వందలకి కొని ఆ షాపువాళళ్కి మరో వంద ఇచిచ్నా తన కాలూ చేయీ కదపకుండా వాళుళ్
సోఫా ఇంటికి తెచిచ్పెటిట్ ఉండేవారు. యూనివరిస్టీలో పుసత్కాలూ, కాయితాలూ, పెనిస్ళూళ్, పెనున్లూ పారేసినటేట్ రిటైరీలు
సోఫాల లాంటి సామాను పారేసాత్రు. తనకునన్ అలవాటువలల్ కకూక్రిత్ పడితే ఇపుప్డేమైంది ఉచిత సోఫా వలల్? పదకొండు
వందల ఖరుచ్!! ఎందుకో మురళీకి ఇంక ఆ సోఫాలో కూరోచ్వాలనిపించలేదు. చటుకునన్ లేచి దానోన్ తనున్ తనిన్ కిచెన
లోకి నడిచాడు కాఫీ తెచుచ్కోవడానికి. ఇదంతా అరధ్ంకాని అమమ్గారు మొగుడికేసో వెరిర్చూపు చూసి, వీడింతేలే
అనుకుంటూ తెలుగు సినిమాలో హీరోయిన వెనకాల గెంతుతూ చొంగ కారేచ్ హీరోని చూడడ్ంలో మునిగిపోయింది.
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