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డిసెంబరోల్ శెలవులకి రామూమ్రిత్ పెళాళ్ం పిలల్లోత్ చలి తపిప్ంచుకోవడానికి వరీజ్నియా నుంచి ఫీనికస్ అరిజోనాలో ఉనన్ చుటట్ం ఇంటికి
బయలేద్రాడు. వెళేళ్టపుప్డు అనేకసారుల్ ఫోన చేసాడు కూడా వాళల్కి వీలౌతుందో లేదో అనీన్ కనుకోక్వడానికి. అనీన్ సరుద్కునాన్క విమానం ఎకిక్ వారం,
పదిరోజుల వెకేషన కి బయలేద్రారు. ఫీనికస్ లో ఉనన్ చుటాట్లకి కొనిన్ బహుమతులూ అవీ కొని పటుట్కెళాళ్రు కూడా.
ఎయిర పోరట్ లో దిగాక వీళళ్ని ఇంటికి తీసుకెళళ్డానికి వచిచ్న చుటాట్నిన్ అడగనే అడిగాడు రామూమ్రిత్ – తానో కారు అరువు తీసుకుంటే
మంచిదేమో అని. రెండు కుటుంబాలు ఒకే కారోల్ పటట్డం కషట్ం కదా? అయితే చుటట్ం అయిన విశేవ్శవ్రార్వు ఉరఫ విషి గారు చెపప్డం పర్కారం ఆయనకి
రెండు కారుల్నాన్యి. ఒకటి పెదద్ వేన ఎనిమిదిమంది కూరోచ్గలిగేది. రెండోది వాళాళ్విడకునన్ అయిదుగురు కూరోచ్గలిగే కారు. వేరే మూడో కారు
తీసుకోవడం డబుబ్లు దండగ. ఎలాగా శెలవులోల్ ఎకక్డకీ వెళేళ్ది లేదు కనక మరో కారు వదద్ని ఆయన చెపాప్క విషి గారింటికి వెళాళ్రు.
రామూమ్రిత్ అయితే అమెరికా వచిచ్ పదేళేళ్ అయింది కానీ విషి గారొచిచ్ పాతిక దాటుతోంది. అందువలల్ ఆయన ఇలుల్ పెదద్ది, డబూబ్ దసక్ం పెదద్వీ
అని ఆయన వేన, ఆయన ఇలూల్, ఇలుల్ ఉనన్ పర్దేశం అనీన్ చెపప్కనే చెపుత్నాన్యి. ఇంటికెళాళ్క భోజనాలు చేసి శెలవులోల్ ఏం చేయాలో పాల్న వేసుకునాన్రు.
దాని పర్కారం ఓ రోజు ఊరు చూడద్ం. ఊరు చూడడ్ం అంటే అదేలెండి ఊరోల్ ఉనన్ గుడీ, పటేల వారి పచారీ కొటూట్, అకక్డ కనిపించే వాటి ధరవరలూ
వాటిని తమ వరీజ్నియాలో దొరికేవాటితో పోలిచ్ చూసుకోవడం, అవయాయ్క ఊరోల్ మరి కొనిన్ చారితార్తమ్క కళాఖండాలు చూడద్ం వగైరా. పనిలో పనిగా
దేశీవారి రెసాట్రెంటోల్ భోజనాలు. ఇవనీన్ అయాయ్క ఎపప్టాల్గే రాతిర్ ఇంటోల్ ఓ తెలుగు సినిమా, అందులో హీరో చొంగ కారుచ్కుంటూ హీరోయిన దగిగ్ర
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పాటలు పాడడ్ం, ఆ మహేష బాబు ఇలా చేయి ఎతత్గానే రెండు మూడు బిలిడ్ంగులు కూలిపోవడం, ఇదద్రు జమాజెటీట్ బాడీ బిలడ్ర లాంటివాళుళ్ మూడు
గిరికీలు కొటిట్ కింద ఎముకలు విరిగి పడడం – ఆ పడడం అందరికీ సరిగాగ్ కనిపించడానికి సోల్ మోషన లో చితీర్కరణ, ఓహ ఏం చెపప్మంటారు –
శెలవులు గడపాలంటే ఇంతకనాన్ మంచిదేవుంది?
కిర్సట్మస నాడు రామూమ్రిత్ విషీ గారికి వాళాల్విడకీ తాము పటుట్కొచిచ్న ఖరీదైన – అంటే విలువ నూట యాభై డాలరల్ కంటే ఎకుక్వైనదే బహుమతి ఇచాచ్డు. విషీగారు నొచుచ్కునాన్రు ఇలా ఇచిచ్నందుకు. ఆయన పర్కారం ఈ వయసులో ఆయనకి అసలు బహుమతి ఇవవ్డం అనవసరం కదా,
పిలల్లునన్ రామూమ్రిత్ డబుబ్లు ఇలా వృధాగా ఎందుకు పాడుచేయడం? ఈ మాటలోల్ విషీగారి వాళాళ్విడ ఈ మాట అనన్ందుకు విషీగారి కేసి చుర చురా
చూసిందంటే అది రామూమ్రిత్ గమనించకపోయినా రామూమ్రిత్ వాళాళ్విడ కంటోల్ పడనే పడింది. మొతాత్నికి బహుమతి ఇచాచ్క అంతా సంతోషం. ఇచిచ్న
బహుమతి వలోల్ మరోటో గానీ, విషీగారి వాళాళ్విడ కిర్సట్మస అయిన రెండు రోజులకి అందరం కలిస్ గార్ండ కనాయ్న అనే చోటకి వెళాద్ం అని
మొదలుపెటిట్ంది. విషీగారికి ఎటువంటు గొడవా లేదు ఇందులో, రామూమ్రిత్ని గార్ండ కనాయ్న తీసుకెళళ్డానికాక్నీ, శెలవులోల్ ఇంటిపటుట్న కూరోచ్కుండా
దేశం మీద తిరగడానికాక్నీ. అయితే ఒకటే చికుక్ వచిచ్పడింది. వెళళ్డానికి విషీగారి కుటుంబంలో అయిదారుగురు తయారయాయ్రు, ఊరోల్ ఎవరో
సేన్హితులు వసాత్నంటే వాళల్తో కలిపి. ఇటువైపు రామూమ్రిత్ కి నలుగురు. తొమిమ్దీ పది మంది ఒక వేన లో వెళళ్డం కషట్ం కనక రెండు కారుల్ కావాలి.
ఒకటి విషీగారు డైరవ చేసాత్రు. రెండోది వాళాళ్విడ చేయొచుచ్కానీ, రామూమ్రిత్ చేయగలడా అనేది విషీగారి ఆలోచన. విషీగారి వాళాళ్విడే చేసుత్ంది కానీ
శెలవులోల్ పిలల్లూ కుటుంబం కబురుల్ చెపుప్కుంటే బావుంటుంది కదా మగాళుళ్ డైరవ చేసుత్ంటే అని విషీగారి ఆలోచన. పొదుద్నేన్ బయలేద్రితే సాయంతర్ం
వచేచ్యవచుచ్ కొంచెం ఆలసయ్మైనా.
రామూమ్రిత్ కొంచెం బెదిరాడు అవతలి వాళళ్ కారు తాను డైరవ చేయాలనే సరికి. ఏం ఫరావ్లేదు, నాకు ఇనూస్య్రెనస్ ఉంది మీరు డైరవ చేయండి ఒక
బండి వెనక ఒకటి వెళుత్ంది కనక ఏం తేడా వచిచ్నా ఒకరికొకరు సహాయం చేసుకోవచుచ్ అని విషీగారి భారయ్ ఉవాచ. రామూమ్రిత్ వాళాళ్విడ కూడా వంత
పాడేసరికి రామూమ్రిత్కి ఇంక తపప్లేదు. అలా రెండు కుటుంబాలూ పొదుద్నేన్ లేచి అనుకునన్ రోజున బయలేద్రారు. రామూమ్రిత్ వాళాళ్విడా, విషీగారి అరాధ్ంగీ,
కూడా వచేచ్ మరో సేన్హితురాలి తరఫువారు అందరూ తలో చేయి వేసి పులిహారా, పెరుగూ, బండిలో వెళుత్నన్పుప్డు పంటికిందకి జీడిపపూప్, చిపూస్
వగైరాలు పటుట్కుని. నీళళ్ సీసాలు ఉండనే ఉనైన్.
వాతావరణం అదుభ్తంగా ఉంది అనుకునన్రోజుకి. ఏడింటికి బయలేద్రదామనుకునన్వారు తొమిమ్దైంది బయలేద్రేసరికి. భలేవారే, పులిహార అవీ
తయారుచేసేసరికి టైమ పటట్దా, ఏడింటికి వెళిల్పోదాం అనుకుంటే మాతర్ం ఎలా కుదురుతుంది? విషీగారు మెరిస్డెస వేన లో కూరుచ్ంటే వాళాళ్విడ ఆయన
పకక్సీటోల్, వాళల్ సేన్హితులు అందులోనే వెనక సీటల్లో. వేన వెనకాల విషీగారి రెండో టయోటా కారోల్ రామూమ్రిత్ కుటుంబం. వెళేళ్ది దాదాపు రెండువందల
ముపైఫ్ మైళుళ్. నాలుగగ్ంటలు పటట్వచుచ్. అలా బయలేద్రాక బండి హైవే మీదకి మళిళ్ంది. మరో గంటా రెండు గంటలకి ‘డాడ,’ అంటూ రామూమ్రిత్ కూతురు
చిటికిన వేలు చూపించేసరికి దారిలో రెసట్ ఏరియా దగిగ్ర ఆపడానికి పర్యతన్ం చేసాడు. ఇకక్డ రామూమ్రిత్ ఇలా ఆపబోయేంతలోనే విషీగారు జామమ్ని వేన
మీద వెళిళ్పోయారు ముందుకి. ఇదేమంత పెదద్ విషయం కాకపోయినా ఒకరి వెనక ఒకరు వెళాద్ం అనుకునన్ మొదటి సూతర్ం తపిప్పోయింది.
రామూమ్రిత్కూక్డా ఇదేం పటట్లేదు. ఓ సారి బండి హైవే మీదకి వెళాళ్క కాసేపటికి ఎలాగా కలుస్కోవచుచ్ వాళల్ని లేకపోతే ఎలాగా ఆగుతారు కదా? మహా
ఐతే గార్ండ కనాయ్న దగిగ్రే కలుస్కోవచుచ్.
అలాప్చమానం అయాయ్క బయటకొచిచ్ బండి బయటకి తీసి మళీళ్ హైవే మీద కి వెళళ్బోతూంటే సడన గా పకక్నుంచి అపుప్డే హైవే మీదకి వెళేళ్
పెదద్ టర్క కారు పకక్నుంచి దూసుకుపోయింది. తపుప్ రామూమ్రిత్దే టర్క ని చూడకపోవడం. టర్క డైరవర కి తెలిస్ందో లేదో గానీ వాడు ఆపకుండా
వెళిళ్పోయేడు. రామూమ్రిత్ మతిపోయినవాడిలా బండి పకక్కి ఆపి కాసేపటికి దిగి చూసాడు. ఎవరికీ దెబబ్లు తగలేల్దు గానీ టయోటా కారు ముందు
తలుపూ, వెనక తలుపూ గీరుకుపోయాయి. తలుపులు బాగానే పనిచేసుత్నాన్ బండి పాడైనటేట్ లెకక్. బాడీ షాపుకి తీసుకెళేత్ దాదాపు రెండువేలు వేసాత్డు బిలుల్
గారంటీగా - తలుపులు రెండూ తీసి, పాలిష చేసి పెయింట వేయడానికి. గీరుకుపోయిన గీతలు చాలా అసహయ్ంగా కనిపిసుత్నాన్యి. ఈ ఏడుపు ఇలా
ఉండగానే వెనకనో నీలం ఎరుపు లైట కనిపించేసరికి రామూమ్రిత్కి పార్ణం పోయినటైట్ంది.
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‘అదే’ కధలు

బండి దిగిన పోలీసాయన అడిగాడు ఎలా జరిగిందో. అదయాయ్క తన లైసెనూస్, ఇనూస్య్రెనూస్ చూపించాలి. బండి తనది కాదు కనక వివరాలు
చూసిన పోలీసాయన అడిగాడు, బండి ఎవరిదో, అసలు రామూమ్రిత్ ఎందుకు నడుపుతునాన్డో. ఏ కళనునాన్డో కానీ పోలీసాయన రామూమ్రిత్ ఏడుపు
మొహం చూసాడులా ఉంది, “బండి మీరు ఎతుత్కొచాచ్రని అనను కానీ, మీది కానందుకు, టర్క ని చూసుకోకుండా ఇలా నడిపినందుకూ చినన్ ఫైన తో
పోనిసుత్నాన్నంటూ’ టికెట చేతిలో పెటిట్ జాగర్తత్గా నడపమని చెపిప్ ఆయన దారిన వెళాళ్డు. చేతిలో టికెట చూసుకుంటే అది మూడువందల నలభై డాలరల్కి.
గుండె ఆగినంత పనైంది రామూమ్రిత్కి.
మరో రెండో మూడో గంటలు గడిచాక మూడ అంతా తగలబడిన రామూమ్రిత్ బండి నడుపుతుంటే విషీగారి వేన పకక్నే లేన లో ఆగి వీళళ్కోసం
వేచి చూడడ్ం గమనించి తానూ ఆపాడు. కథంతా చెపాప్క ఆయన తన టయోటా చూసి కాసత్ నవూవ్ ఏడుపుతో అనాన్డు, “ఇనూస్య్రెనస్ ని అడుగుదాం రేపు
ఇంటికివెళాళ్క. మీరందరూ కేష్మంగా ఉనాన్రు కదా, ఎవరికీ దెబబ్లూ అవీ లేవు. అదో సంతోషం.” ఏమనలో తెలియక రామూమ్రిత్ వెరిర్మొహం వేసాడు.
రామూమ్రిత్ వాళాళ్విడ మొగుడి తపుప్ ఏం లేదనీ టర్క వాడు చూసుకోకుండా రాసుకుంటూ వెళిళ్పోయినా ఆగలేదనీ విషీగారికీ వాళాళ్విడకీ సరిద్
చెపప్బోయింది. ఏదైతేనేం అలా హైవే మీద ఏడుసూత్ కూరోచ్డం కుదరుద్ కాబటిట్ మళీళ్ బయలేద్రారు. ఈ సారి ఏమీ కషాట్లు లేకుండా గేర్ండ కనాయ్న చూడడ్ం
అయింది. ఆ గేర్ండ కనాయ్న చూసి ఎవరెలా సంతోషించినా రామూమ్రిత్కి మాతర్ం ఏడుపు తపప్లేదు. తపుప్ తనదే. మొదట పోలీస టికెట కి డబుబ్లు
కటుట్కోవాలి. ఈ బండికి ఎంతవుతుందో రిపేర కి రేపటిదాకా తెలియదు. రామూమ్రిత్ ఏడుపు మొహం చూసాడు లావుంది విషీ, పకక్కి తీసుకెళిళ్ చెపాప్డు,
“రేపు ఇనూస్య్రెనస్ కి ఫోన చేసి అడుగుదాం, మనం కార పారక్ చేసినపుప్డు ఎవరో ఇలా గుదేద్సారనీ మనం చూడలేదనీ చెపేత్ వాళుళ్ రిపేర చేసాత్రు. దానికి
కాసత్ డిడకిట్బిల అనేది కడితే మిగతాది వాళుళ్ ఇసాత్రు, ఏమీ కంగారు పడకండి.”
“డిడకిట్బిల ఎంతండి మీ కారుకి?” రామూమ్రిత్ అడిగేడు.
“తెలియదు ఇంటికెళాల్క చూదాద్ం. మహా అయితే వెయియ్ డాలరుల్. అంతే.”
గంట ఐదు దాటుతుంటే ఇంటికి బయలేద్రారు. ఇంకేం బాలారిషాట్లు లేకుండా ఇంటికొచాచ్క నిదర్ పటట్నిది రామూమ్రిత్కి ఒకక్డికే ఆ రాతిర్. నేను
చేయను మొరోర్ అంటే తనచేత నడిపించాడు బండి విషీగారు. అదీగాక తాను అదెద్కి కారు తీసుకుంటానంటే ఎయిర పోరట్ లోనే వదద్నాన్డు ఈయన. ఈ
ఆలోచనలోత్ నిదర్పటట్క పొదుద్నే లేటుగా లేచిన రామూమ్రిత్కి విషీగారు చెపాప్డు, “ఇనూస్య్రెనస్ కి ఫోన చేసాను. డిడకిట్బిల ఐదు వందలే. అవి కటేట్సాత్నంటే
ఇపుప్డే చెక ఇచేచ్యండి. లేకపోతే మీరింటికి వెళిల్ పంపినా సరే.”
వచేచ్టపుప్డు పటుట్కొచిచ్న చెక బుక తీసి రెండు చెకుక్లు రాసాడు రామూమ్రిత్. ఒకటి విషీగారికి రెండోది తనకి పోలీసాయన ఇచిచ్న టికెట కీ, ఆ
కౌంటీ కల్రక్ పేరుమీద. హమమ్యాయ్ డబుబ్లు పోయినా తలమీదనుంచి భారం దిగిపోయాక వెకేషన అయిందనిపించి విమానం ఎకిక్ వరీజ్నియా వచేచ్సారు.
దారోల్ రామూమ్రిత్ వాళాళ్విడ మొగుణిణ్ సాధించింది – రామూమ్రిత్ చుటట్ం విషీ గారి గురించి. “ఆయనే మనలిన్ డైరవ చేయమనాన్డు, అదెద్ కారు వదద్నాన్డు,
మళీళ్ ఇనూస్య్రెనస్ కి ఐదు వందలు ఇమమ్నాన్డు’ అంటూ.
ఈ సాధింపు ఎకుక్వౌతుంటే రామూమ్రిత్ చెపాప్డు, “అదెద్ కారు తీసుకుంటే దానికిలా అయితే అపుప్డు కూడా దానికి ఇనూస్య్రెనస్ కటుట్కోవాలి.
అసలు విషీగారు ఇనూస్య్రెనస్ కి చెపప్కుండా మొతత్ం రిపేర మననే పెటుట్కోమని చెపేత్ మూడువేలదాకా అయిండేది. మాటాల్డేటపుడు ఇవనీన్ తెలిస్ మాటాల్డు.
ఆయన మంచివాడు కనక ఇనూస్య్రెనస్ మీదకి నెటాట్డు దీనిన్ కానీ మరొకరైతే ఏమై ఉండేదో? మనకి ఇందులో మరో విషయం ఏమిటంటే పోలీస ననున్
ఎవరికారో ఎతుత్కొచిచ్నటుట్ అభియోగం పెటిట్ జైలోల్ పెటట్లేదు. సంతోషించు.”
అపప్టిదాకా సాధించిన సాధీవ్మణి ఈ మాట రామూమ్రిత్ నోటోల్ంచి వినగానే టకుక్న నోరుమూసుకుంది.
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