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b¨Æ£÷, Kx¸Kctj, Kn¸$qj+kO|, rUÎÍO~KcÍj, Ó¸<F|, Jd¿}S, FLkõNqkO|Ú. sHOoEnÎFc, GSøEoQLMnjÎFc,
ÄEoQLMnjÎFc. °FLïÁ ²¥qÚ@nÎFc, À£Oqj, CnFLkï μ¥q=o.. −¥cQcFLï¸=o Moj<Ók. ®_jò¨ MLjjÃò¨$c rHOqj$qjCLjFLï
McÿFcÓk, ×.FcAKc, MLkOqjCLjFLï öGH×.Ók, CLOqj$qjCLjFLï MLFLOqjÓk MLkFLMLCc ÄÓjMLÓk, Oy¾Oy¾¥i ÔoOqjCLjFLï
±ÿ¥q¸ÍÂ MLkOqjðÓk, ²^jMnÎJw CnÆNqjÂ ½¡MLFL GHNqjFcÓj.MnOqfS. $q½Ã½ ö_CLjŠÓ °OqjŠÓ GHOqj$qjÓCy ..
MLjVFL$qO~ÓÂ¢ï ''NqjMLjV'' FL$qO~ÓMLlCLjFcïtj.
¥cÓjGRõMLjk, Nqk¸öÀ¥i¥qOqBc, Mnj=i¿NqjÆ×.MLjk, TdøOqíîMLjk, MLjFLjGRjõÓMLjbÍõ rHOqj$qjCLjFLï ÍkO~Ók,
−¿íî¥qGS¸_¸bEcPo ½¡ÄCL GS¸_¸bEcÓFLjŠFo Oy¾Ók ... ®MoFc FL$qO~ÓPy¥qÂfH¸ÔoÁ? ®¸CLŠ Äj¸¼ MLjOoÄ£j PoEc?
¥cÍj.. CLOq¼ ÔLksSë −MoQcÓk, −FL¸EcÓk, GHlOy$qMLjFcÓk, Kc¸bÍMcõÓk, Jw=i CLCcøÓk, $nÓjfHÔoá
GS¸CyadÓj. GH¸ÔLjŠ¸=o rH¿$o GSj#eÓk MLk^ ÄOqjÔLjŠ¸=o Äj$qÓÂ GS¸_¸bEcÓk, MnCLPo ¥cÍj.. ¥qCLÓk
¥qÂfHTdëtj..
¬CLõ¸CL GS¸GHFLjïÓk, ¬À ÂOqjsHÍÓk ¥qÆfS −¥cQLMLjFo ®¸=h¥qGHlð¥h¸Í ¥qÆfS ÔosS GSÿ½¡MLFcPo
MLjVFL$qO~Ój. ¶fHŠ¸¨ Ä¸=o TdÓAKL¸½¥qÓÂ Äj¸¼ ÔnsHð ¥qbEc Td$qO~Ój. ÂCLõ¸ MLkOqjCLjFLï MLjFL Oy¾Mc¿¢
½¡MLFL ¼öCcÓj.. ¯ MLjVFL$qOq¸ ¥qbÍÓj..!!
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అదే పది లు

.

" అమమ్మామ్, ఇదిగో చూడు పీ.యూ. సీ పాస అయినాను, ఇగ ( ఇక) బెంగుళూరు పోయేది, కెలసా ( పని) వెతుకుక్నేది,
ఆమిటికి ( ఆ పైన) మీ అందరికీ దుడుల్ ( డబుబ్) పంపేది" అంది సబిత నవువ్తూ. తలిల్ పనిలోకి వెళిళ్ంది, చెలెల్ళిళ్దద్రూ, తముమ్డూ సూక్ల కి
వెళాళ్రు, ఆ విషయం చెపప్డానికి అమమ్మమ్ తపప్ మరెవరూ ఇంటోల్ లేరు.
" సాకు ( చాలు) ,ఇగ చదువు ఆపి చకక్గా మదువే ( పెళిళ్) మాడుకో ( చేసుకో)" అంది అమమ్మమ్. "ఇలల్ (
లేదు), నాకు ఈగలే ( ఇపుప్డే) మదువే వదుద్, నేను జాబ చేసాత్, దుడుల్ తెసాత్" అంది సబిత.
బెంగుళూరు కి దాదాపు డెభైభ్ కిలోమీటరల్ దూరంలో ఉనన్ కోలార అనే ఊరు వాళళ్ది, ఆంధార్, కరాన్టక రాషాట్ర్ల
సరిహదుద్లోల్ ఉండడం వలల్ వారి తెలుగు కూడా కనన్డం మిళితమై కొంత వేరుగా ఉంటుంది. తన ఒకక్రేత్ కూతురైన సబిత తలిల్ సౌభాగయ్నీ,
తండిర్ లేని ఆమె నలుగురు పిలల్లనీ తన దగగ్రే ఉంచుకుంది సబిత అమమ్మమ్ పారవ్తమమ్, అందుకే ఆవిడ దగగ్ర పిలల్లకి బాగా చేరిక.
ఊరికే సరదాగా అంటోంది అనుకుంది కానీ నిజంగానే సబిత అంత పటుట్ పడుతుందని అనుకోలేదు ఆవిడ.
పటుట్ పటిట్ తమలాంటి 'ఆరిధ్కంగా వెనకబడిన" యువతకి శిక్షణ ఇచిచ్ ఉదోయ్గం కూడా ఇపిప్ంచే ఒక సవ్చచ్ంద సంసథ్లో చేరి, వారి
సహాయంతోనే ఒక కార షోరూంలో ఉదోయ్గం సంపాందించింది సబిత. పదివేలు జీతం, కాఫీ, టీ, ఏ.సీ షాప లో ఉదోయ్గం, యూనిఫారమ్. అది
చూసి మురిసిపోయింది సబిత. మొదటి నెల జీతం తీసుకెళిళ్ అమమ్ చేతిలో పెడితే అమమ్కీ, అమమ్మమ్కీ అంతులేని ఆనందం.
చూసూత్ ఉండగానే ఆరునెలలు కావచిచ్ంది ఆమె ఉదోయ్గం లో చేరి. ఇంగీల్ష లోనూ, కనన్డంలోనూ, కావాలంటే
తెలుగులోనూ మాటాల్డగలదు, హిందీ కూడా నేరుచ్కుంటోంది, చకక్గా తెలివిగా వయ్వహరించి బేరసారాలని తమకనుకూలంగా మారచ్గలదు
అనన్ పేరు సంపాందించింది. అనిన్ంటికంటే ముఖయ్ంగా చెపిప్న సూచనలనీన్ తు.చ తపప్కుండా పాటిసుత్ంది. అందుకే తొందరలోనే ఆమె షో
రూం మేనేజర అదితి అభిమానం గెలుచుకుంది. ఓనర రాజేష హెగేడ్ కి కూడా సబిత గురించి మంచి అభిపార్యమే ఉంది. సబితకి కూడా ఆ
ఉదోయ్గం ఎంతో సరదాగా ఉంది, రకరకాల వయ్కుత్లని, కొతత్ కొతత్ కారల్నీ చూడవచుచ్, తనకిషట్మైనటుట్ ఇంగీల్ష లో మాటాల్డవచుచ్, పైగా ఏ.సీ
ఆఫీసు. అదీకాక ఎపుప్డూ ఆఫీసులో జరిగే విశేషాలు, చినన్ చినన్ పారీట్లూ, సరదాలూ. యాజమానయ్ం తరచూ పెటేట్ అమమ్కాల పోటీలు.
అమమ్కాలు పెంచడానికీ, అందరినీ ఉతాస్హపరచడానికీ అపుప్డపుప్డు పోటీలు పెడుతూ ఉంటారు ఆ షో రూం
వారు. దానివలల్ అమమ్కాలు పెరగడమే కాక, ఉదోయ్గులందరూ అమమ్డంలో కొతత్ కొతత్

పదధ్తులు అవలంబించి ఒకరితో ఒకరు

ఆరోగయ్కరమైన పోటీ పడుతూ ఉంటారు. అయితే అది అపుప్డపుప్డు మోతాదు మించి అసూయలకి దారితీయడం కదుద్, అవి మరీ
పెరగకుండా, అందరూ కలిసి ఉండేలా చూడటం షో రూం మేనేజర బాధయ్త. అలాంటిదే ఒక పోటీ దాదాపు మూడునన్ర నెలలకిర్తం పర్వేశ
పెటాట్రు. దాని పేరు "ఐ టెన, ఐ విన".
దానిగురించి షో రూములో సిబబ్ంది అందరికీ మేనేజర అదితి ఇలా వివరించింది.
" మన దేశంలో అనిన్ంటికంటే ఎకుక్వ మారెక్ట ఉనన్ది చినన్ కారల్కే, దానికి చాలా కారణాలు నాన్యి,
పెరుగుతునన్ చినన్ కుటుంబాల సంఖయ్, నడపడానికీ, టార్ఫిక కీ సులువుగా ఉండడం, ఎకుక్వ మైలేజీ లాంటివి. వీటివలేల్ కొతత్గా వచిచ్న "ఐ
టెన " కార ఎంత పాపులర అయిందో మీకు తెలుసు, చాలా మందికి అవసరం ఉండే ఈ చినన్ కారల్ మారెక్టోల్ ఇపప్టికే చాలా కారుల్ ఉనాన్యి,
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హిట అయిన ఒక కొతత్ కార రాగానే దానికి పోటీగా తొందరలోనే మరినిన్ కారుల్ రావడం సహజం. మనం చెయయ్వలసినదలాల్ అది జరిగేలోపు
మన సేలస్ వీలైనంత పెంచుకోవడం.
అందుకే ఈ కొతత్ పోటీ. "ఐ టెన, ఐ విన", అంటే 'ఐ టెన వలల్ నేను గెలుసాత్ను' అని అరధ్ం అనన్మాట. ఇపప్టి
వరకూ ఎకుక్వ కారుల్ అమిమ్న వారికి పోర్తాస్హక బహుమతులు ఇసుత్ నాన్ము అని మీకందరికీ తెలిసినదే, ఇపుప్డు రెండు నెలలోల్ కనీసం ఐదు
'ఐ టెన ' లు అమిమ్నవారికి ఒక నెల జీతం బోనస గా ఇవావ్లి అని నిరణ్యించారు మేనేజెమ్ంట. పది కారుల్ కనక అమమ్గలిగితే రెండు నెలల
జీతం బోనస. ఇక ఆలసయ్ం ఎందుకు? మనందరమూ రెటిట్ంచిన ఉతాస్హంతో పని చేసేత్ సేలస్ తొందరలోనే మరింతగా పెరుగుతాయి, అనన్టుట్
చెపప్డం మరిచాను, ఈ బహుమతులనీన్ సంవతస్రాంతంలో ఇచేచ్ బోనస లు కాకుండా అదనంగా ఇసాత్రు " అని ముగించింది.
అపప్టినించీ అందరూ మరింత ఉతాస్హంగా పని చెయయ్సాగారు. మొదటి రెండు నెలలోల్ ఆ కాష అవారడ్ ఇదద్రు
అందుకునాన్రు, చకక్గా మాటాల్డి, ఎంతో నైపుణయ్ంతో చాలా అనుభవం ఉనన్వారితో సమానంగా వయ్వహరించి నాలుగు కారుల్
అమమ్గలిగినందుకు సబిత కి పర్తేయ్కంగా పర్శంసా పతర్ం ఇచాచ్రు. తమ యజమానికి సిటీలో ఉనన్ నాలుగు షోరూములలోని సిబబ్ంది
అందరిముందు ఆ పర్శంసా పతర్ం అందుకోవడమే పెదద్ "రాషట్రపతి అవారడ్" లా అనిపించింది సబితకి. ఆ ఇంటికి పతర్ం తెచిచ్ అమమ్కి
ఇచిచ్నపుప్డు ఆమె ఆనందం ఇంతా అంతా కాదు.
తన జీతంలోంచి అమమ్ దగగ్ర దాసుత్నన్ డబుబ్తో అందరికీ బటట్లు కొందామనీ, ఇంటోల్కి గాస సట్వ కొందామనీ, ఎనోన్
చెపిప్నా అమమ్ సౌభాగయ్ వినిపించుకోలేదు. "దుడుల్ంటే ఎపప్టికైనా మంచిది, అవి అలాగే ఉండనియియ్" అంది. తన మాట నెగగ్లేదని సబిత
చినన్బుచుచ్కుంది కూడా.
అపుప్డు చెపిప్ంది చెలెల్లు ఒక సలహా. " ఈ దుడుడ్ అమమ్ ముటట్నియయ్దు, నీ పెండిల్కే అంటుంది. ఈ నెలాఖరుకు
మరొక రెండునెలలు ముగుసాత్యి కదా, ఆలోపున నువివ్ంకొక కారు ఎకుక్వ అమిమ్ ఆ పదివేలు తీసుకొసేత్ అవి అమమ్ చేతికి ఇవవ్కుండా
మనమే ఖరుచ్ చేదాద్ం, అదీ కాక మరో రెండు నెలలోల్ అమమ్ది యాభైయవ పుటిట్నరోజు, అమమ్మమ్ది డెభైయవ పుటిట్నరోజూ రాబోతునాన్యి
కనక అపుప్డు వాళిళ్దద్రికీ మంచి బహుమతులు కొని, చుటాట్లందరినీ పిలిచి చినన్ పారీట్ ఇదాద్మని ". ఆ సలహా సబితకి చాలా నచిచ్ంది," సరే,
హాగే మాడోనా( అలాగే చేదాద్ం) " అంది చెలెల్లితో సంబరంగా.
కిర్ందటి సారి ఒకక్ కారు తేడాలో అవారడ్ మిస అవడం ఆమెకి చాలా బాధగా ఉంది, ఈ సారి ఎలాగైనా రెండు
నెలలోల్ ఐదు కారుల్ అమామ్లని పటుట్దలగా ఉంది ఆమె.
అవనీన్ గురుత్ చేసుకుంటూ తన టేబిల మీద పేపరూల్ అవీ అనీన్ సరిద్ పెటుట్కుంటూనే షో రూంలోంకి నడిచి వసుత్నన్
ఒక యువజంటని చూసింది. అపుప్డే విరబూసిన పువువ్లాల్ ఫెర్ష గా ఉనాన్రు, నవువ్కుంటూ వసుత్నాన్రు లోపలకి.
"రండి సార, రండి మేడం" అంటూ నవువ్తూ ఆహావ్నించింది సబిత, తోటి వారికంటే ముందుగా ఎదురు వెళిళ్.
ఇదద్రూ అందంగా, చురుకుగా ఉనాన్రు, ముపైఫ్ ఏళుళ్ంటాయేమో వారికి, జీనస్ వేసుకునాన్రు, అతనెమో తెలల్టి టీ షరట్ వేసుకుంటే, ఆవిడేమో
లేత పసుపు రంగు సీల్వ లెస టాప వేసుకుంది, పకక్నే ఉనన్ చినన్ పాప, తలిల్ వేసుకునన్ లాంటిదే టాప వేసుకుని, తన మెతత్టి సిలక్ లాంటి
జుటుట్ని రెండు చినన్ చినన్ పిలకలుగా కటుట్కుంది.
"హాయ బేబీ" అని పలకరించింది ఆ పాపని.
తలిల్ వెనకాల ముడుచుకుపోయి దాకుక్ని దొంగచూపులు చూడసాగింది ఆ పాప. నవువ్కుంటూ..
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" గుడ మారిన్ంగ సార, రండి కూరోచ్ండి" అని కాసత్ పకక్గా ఉనన్ తన టేబుల దగగ్రకి దారి తీసింది సబిత.
వాళిళ్దద్రూ ఆమెని అనుసరించారు. అందరూ కూరుచ్నాన్రు, టేబిల మీదునన్ చినన్ టెడీడ్ బేర బొమమ్ని ఆ పాపకిచిచ్ంది, ఆ పిలల్ దాని చెవులూ,
మెళోళ్ రిబబ్నూ అవీ పీకుతూ ఆడుతూ ఉండగా అడిగింది వాళళ్ని.
"చెపప్ండి సార, ఏం తీసుకుంటారు? కాఫీ, టీ?"
మొదటే డైరెకట్ సంభాషణలోకి రాకూడదు, అది ఆ షాప లో పెటిట్న మొదటి నియమం. వచిచ్న వారు పూరిత్గా
కంఫరట్బుల గా ఉనాన్కే సంభాషణ మొదలుపెటాట్లి, తనకి తనే మరొకసారి చెపుప్కుంది మళీళ్ అనీన్. పర్తీసారీ కొతత్గా ఫీలవుతుంది, అదే ఆమె
బలం, అందుకే చాలావరకు బేరసారాలోల్ రాణిసుత్ంది.
" హాయ, మేము చినన్ కార చూడటానికి వచాచ్ము, నాకు ఇపప్టికే హోండా సిటీ ఉంది, రెండో కారు కదా అందుకే
చినన్ది చూదాద్మని," అనాన్డు అతను.
"మొదటి కారు గురించి తను అడగనే లేదు కదా" అనుకుంటూ నవువ్కుంది సబిత, చినన్ కారు కావాలి, కానీ అదే
కొనుకుక్ంటునన్మని ఎవరైనా అనుకుంటే తమ పరువు తకుక్వ అనుకుంటారో ఏమిటో మరి? చాలా మంది ఇలాగే చెపూత్ ఉంటారు. ఇలాగే
రోడల్నీన్ కారల్తో నిండిపోతునాన్యి," అనుకుంది తనలో తనే.
"తపప్కుండా సార, అంటూ గబ గబా నడిచి పకక్నే నిలబెటిట్న సాట్ండ లోంచి ఐ. టెన, ఐ టవ్ంటీ బోర్చర లని
తీసుకుని వచిచ్ అనీన్ జాగర్తత్గా వివరించడం మొదలుపెటిట్ంది.
"ఐ వుడ హావ లవుడ సాంతోర్, వెరీ పాపులర కార." అందావిడ.
" మీరనన్ది నిజం మేడం, సాంతోర్ కార చాలా పాపులర. కానీ దానిన్ చాలా తొందరలోనే ఫేజ అవుట చేసేసాత్రు
అంటునాన్రు, అదే జరిగితే సరీవ్స, విడి భాగాలు దొరకడం రెండూ కషట్ం అవుతుంది, ఇది ఒకసారి పూరిత్గా చూడండి, ఒకసారి నడిపితే మీకు
అరధ్ం అవుతుంది ఎంత మంచి కారో, అంటూ గబ గబా దాని గుణగణాలనీన్ పాఠంలా వలిల్ంచింది. మధయ్లో టీ రావడంతో ఐదు నిమిషాలు
అంతరాయం.
" యా నిజమే" అనాన్డు అతను ఒపుప్కుంటునన్టుట్గా.
" ఐనా హనీ, చినన్ కారల్లో చాలా చాయిస ఉంది మనకి, ఊరికే చూడు, ఇపుప్డే డిసైడ చెయయ్కక్రేల్దు కదా,
షెవోర్లే సాప్రక్, హోండా బర్యో అవీ కూడా చూదాద్ం" అనాన్డు అతను భారయ్తో. ఆమె తల పంకించింది.
ఎకుక్వ టైమిసేత్ బేరం చేతిలోంచి జారిపోయే పర్మాదం ఉందని గర్హించింది సబిత. చక చకా పెన తీసుకుని పేపర
మీద మూడు లైనుల్ గీసి అతను చెపిప్న మూడు కారల్ గుణగణాలు ఒక పటిట్కలా వేసి, అనిన్ంటికంటే తమ కార ఎలా మంచిదో, గొపప్దో
వివరంగా చెపిప్ంది, కేవలం మంచి విషయాలను హైలైట చేసూత్.
అంతే కాదు, " ఇపుప్డు వరాష్కాలం కదా సార, నిజంగానే మా దగగ్ర ఆఫరల్ వరష్ం, ఇట ఈస రైనింగ ఆఫరస్
"అంది నవువ్తూ.
"ఆఫరస్" అనన్ మాటకి పడని వారు దాదాపు అరుదు.
" ఓ, ఈజ ఇట? లైక?" అనాన్డు అతను కొదిద్గా ముందుకు వంగుతూ.
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ఆమాతర్ం ఉతాస్హం చాలు ఆమెకి. కార లో వేసుకునే మాటల్ దగగ్రనుంచీ గబ గబా తాము ఇసుత్నన్ ఆఫరుల్ అనీన్
గుకక్ తిపుప్కోకుండా చెపేప్సి, అనిన్ంటికంటే ముఖయ్మైనది "మేమిచేచ్ పదివేల రూపాయల కారోప్రేట డిసక్వుంట సార " అంటూ ఒకక్ క్షణం
ఊపిరి తీసుకోవడానికి ఆగింది. "ఇంటరెసిట్ంగ" అనాన్డు అతను.
"రండి సార కార చూదాద్ం" అంటూ షోరూంలో పెటిట్న కార దగగ్రకి నడిచింది.
ఈ డీల జరిగితే ఇది ఐదో కారు, ఆ ఉతాస్హంలో ఆమె ముఖయ్మైన విషయం మరిచ్పోయింది.
అకక్డ నిలిపి ఉనన్ వైన రెడ రంగు కార చూసూత్నే ముచచ్ట పడిందావిడ.
"దిస ఈస గోరిజ్యస" అంది చినన్పిలల్లా.
"ఐ లైక లెద" అంది ఆ చినన్ పాప కూడ.
"యస బేబీ, మమామ్ విల టేక రెడ "అంది ఆవిడ. పర్కటనలోల్ చూపించేది నిజమే, పిలల్లే అసలైన వినియోగ
దారులు అనుకుంది సబిత.
"అవును, ఈ కలర చాలా బావుంటంది, మేడం కి" సబిత అంటూ ఉండగానే. "నిధి", నా పేరు నిఖిల "అనాన్డు
అతను.
ఇంజన గురించీ, చాసీ గురించీ, బేర్క లూ, గేరుల్ ఉండడమూ, లేకపోవడమూ, సీటూల్, బూట జాగా ఇలాంటి
వాటిమీద అనేక పర్శన్లు వేశాడు, అనిన్ంటికీ ఓపిగాగ్ సమాధానాలు చెపిప్ంది సబిత. "భగవంతుడా వీళుళ్ కార కొనుకుక్నేలా చూడు, నాలుగు
రోజులనించీ అందరూ వచిచ్ చూసి పోతునాన్రు తపప్ ఒకక్రూ మళీళ్ తొంగి చూడలేదు " అనుకుంది.
" నేను టెసట్ డైరవ చేసాత్ను" అనాన్డు.
"సరెట్నీల్ సార" అంది సబిత.
నలుగురూ కార ఎకాక్రు, నిఖిల డైరవ చేసూత్ ఉంటే సబిత వెనక కూరుచ్ని అనీన్ వివరంగా చెపిప్ంది. "బావుంది, ఐ
లైక ఇట" అనాన్డు. సబిత సంతృపిత్గా తల ఊపింది.
" కానీ మనం వేరేవి కూడా చూదాద్మనుకునన్ము కదా" అనబోతునన్ నిధిని మధయ్లోనే ఆపి,
"లేదు డారిల్ంగ ఇది బావుంది, ఐ థింక వి షుడ గో అహెడ " అనాన్డు. సబిత మొహం విపాప్రింది. ఇంత
తొందరగా అనీన్ కుదరడం ఆమెకి ఎకుక్వ సంతోషానిన్చిచ్ంది.
"వెనకిక్ వెళదామా మిస. సబితా" అనాన్డు.
" సరే సార, లెఫట్ కి" అని దారి చూపించింది నవువ్తూ.
వెనకిక్ వచాచ్కా మరొక రౌండ కాఫీ తాగాకా మొదలు పెటాట్డు నిఖిల తన బేరం..
"కార లో వై ఫై ఇసాత్రా? అంటే 'యూ కనెకట్" లాంటిది?"
" హోండా బర్యో కార లో లాగా పెదద్ అదద్ం ఇసాత్రా?"
" మొదటి ఏడాది బీమా కడతాను అనాన్రు, మూడేళుళ్ కటట్గలరా?" లాంటి సవాలక్ష హిరణాయ్క్ష వరాలనీన్
అడిగాడు. 'ఇదెకక్డి బేరం రా, బాబూ ?' అనిపించసాగింది సబితకి. వీలైనంత సౌమయ్ంగా సమాధానాలు చెపిప్ంది, కుదిరే వాటికి
కుదురుతుందనీ, లేని వాటికి కాదని నెమమ్దిగా నచచ్చెపిప్ంది.
కొనిన్ంటికి అతను ఊరుకునాన్డు, కొనిన్ంటికి మాతర్ం" పకక్ డీలరుల్ ఇసుత్నాన్రు" అంటూ కాసత్ గటిట్గానే మాటాల్డాడు.
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అయినా "మీరు కారోప్రేట డిసక్వుంట ఇసుత్నాన్రు కదా?" అనాన్డు తనకు తానే సరిద్ చెపుప్కుంటునన్టుట్.
" అవును సార, అది మాతర్ం ఇసాత్ము కొనిన్ ఎంపిక చేసిన కంపెనీలకి" అంది నెమమ్దిగా.
"అదేంటి? ఇందాకా అది చెపప్లేదే?" అనాన్డు గటిట్గా.
" సార, ఇది ఎలా అంటే మా దగగ్ర తరచుగా కారుల్ కొనుకుక్నే పెదద్ సంసథ్లు కొనిన్ ఉనాన్యి , వారికి మేమిచేచ్
కృతజఞ్తాపూరవ్కమైన చినన్ బహుమతి ఇది, ఇంతకీ మీరు పని చేసుత్నన్ కంపెనీ పేరు చెపేత్ అది మా లిసట్ లో ఉందో లేదో చూసి చెపాత్ను"
అంది, అపప్టికే ఆమె మనసులో భయం, సందేహం. అతను అపప్టికే ముఖం ఎరర్గా చేసుకుని చూసుత్నాన్డు.
ఆమె భయపడినటుట్గానే అతను పని చేసే కంపెనీ తమ లిసట్ లో లేదు, ఎంపిక చేసిన పదిహేడు కంపెనీలలో ఇంఫోసిస, టీ.
సీ.ఎస లాంటి పెదద్ పేరేల్ ఉనాన్యి.
"సారీ సార, మీ కంపెనీ మా లిసట్ లో లేదు, మీకు ఆ పదివేల డిసక్వుంట రాదు" అంది బెదురుగా నెమమ్దిగా. చరుర్న
కోపం తనున్కొచిచ్ంది నిఖిల కి.
"వాట? ముందేమో కారోప్రేట డిసక్వుంట అని చెపిప్ ఇపుప్డిలా మాటాల్డితే ఏమిటి అరధ్ం? హౌ కెన యూ డూ దిస? ఎలా
కనిపిసుత్నాన్ను?" అంటూ పెదద్గా మాటాల్డటం మొదలు పెటాట్డు.
అకక్డేదో జరుగుతోందనన్ విషయం అరధ్ం అయి అకక్డకి వచిచ్ంది అదితి.
"సబితా, ఏను ఆయితుత్?( ఎమైయింది?) వాట హాపెండ? " అంది. ఆమెని పకక్కి తీసుకెళిళ్ తగుగ్ సవ్రంతో గబ గబా
జరిగినది కుల్పత్ంగా చెపిప్ంది సబిత.
"అలాగా, నేను చూసాత్ను" అని ఆమె నిఖిల దగగ్రకి వచిచ్ మళీళ్ సబిత చెపిప్ందంతా వివరించడానికి
పర్యతిన్ంచింది, కానీ నిఖిల వినే మూడ లో లేడు.
" కానీ ముందు ఆ అమామ్యి నాకు ఆ విషయం చెపప్లేదు, కేవలం కారోప్రేట డిసక్వుంట అంది" అనాన్డు కోపంగా.
"నిజమే సార, మేమందరమూ దానిన్ అలాగే అంటాము, అందుకని పొరపాటున అలా చెపేప్సి ఉంటుంది, కానీ
అసలు విషయం ఇది, అందరికీ ఇవవ్లేము కదా సార!" అంది కొంత నవువ్తూ వాతావరణానిన్ తేలిక చెయయ్డానికి పర్యతిన్సూత్.
"ఒకటి మాతర్ం ఖచిచ్తంగా చెపప్గలను సార, సిటీలోని అందరు డీలరల్ కంటే మాదే తకుక్వ ధర, మీరు
కావాలంటే చెక చేసుకోండి, నేను చెపేప్ది నిజమని మీకు తపప్కుండా తెలుసుత్ంది, అపుప్డు మీరు సంతోషంగా తీసుకుంటారు " అని ఇంకా
ఏదో చెపప్బోతునన్ ఆమెని మధయ్లోనే ఆపి..
"ఎలా కనిపిసుత్నాన్ను? ఇదేమైనా కూరగాయల బేరమా? నాలుగు చోటల్ విచారించి మళీళ్ రావడానికి? ఆ మాతర్ం
బాక గౌర్ండ వరక్ నేను చెయయ్లేదనే అనుకునాన్రా? "అంటూ గొడవ చెయయ్డం మొదలు పెటాట్డు. అంతే కాదు " ముందు పార్మిస చేసింది
కనక అది నాకిసేత్ ఇపుప్డే అడావ్నస్ ఇసాత్ను, మరెకక్డికీ వెళిళ్ కొనేది లేదు" అనాన్డు మొండిగా.
అపప్టికే ఇతర కసట్మరుల్ అందరూ ఇటువైపే చూడసాగారు "ఏం జరుగుతోందా? ", అని. అదితికీ, సబితకీ
ఇదంతా ఇబబ్ందికరంగా ఉంది. " కసట్మర ఈజ కింగ", అది కాదనలేని సతయ్ం, కానీ పదివేలు? అదితి ఆలోచించసాగింది, "కైరసిస
మేనేజెమ్ంట" ఎలా చెయాయ్లి ?అని ఆలోచన.
నిజానికి అతను అపప్టికే చినన్ కారల్ మీద, సిటీలోని డీలరల్ మీదా చాలా రిసరచ్ చేశాడు, తను అనుకునన్ రేట లో,
కావలసిన హంగులతో దొరికే కారల్లో ఇదే అనిన్ంటికంటే మంచిదనీ, దానికి తోడు ఈ షో రూము వారు ఇసుత్నన్ రాయితీలు కూడా
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బావునాన్యి కనక అది కొనాలని కారు నడిపినపుప్డే అనుకునాన్డు. అయినా సరే ఉచితంగా ఎనిన్ వసేత్ అనిన్ లాగాలనన్ సగటు మనసథ్తవ్ం,
లాగి చూదాద్ం పోయేది వెంటుర్కే కదా అనన్ భావం అతనిన్ అలా మాటాల్డిసుత్నాన్యి.
నెలాఖరు రోజులు, టారెగ్ట లు పూరిత్ చెయాయ్లి, వతిత్డి రోజులు అందుకే అదితి కూడా ఏమీ మాటాల్డలేకపోతోంది,
ఇతర డీలరేల్ కాదు, తమ యజమానికి సిటీలో ఉనన్ మరో మూడు షో రూములతో కూడా తమకి విపరీతమైన పోటీ, ఇవనీన్ తటుట్కుని
నిలబడడం పెదద్ సవాల. పర్తీ మూడు నెలలకీ ఇదే పరిసిథ్తి. ఈసారి కూడా కనీసం ఇంకోక మూడు కారుల్ అమామ్లి, అందుకని ఇది
ఒదులుకోవడానికి ఆమె మనసు ఒపుప్కోవడం లేదు, 'ఏం చెయాయ్లా?' అని ఆలోచించసాగింది.
అపుప్డే వచాచ్డు రాజేష హెగేడ్. అతను వారంలో రోజుకొకటి చొపుప్న నాలుగు షో రూములూ తిరుగుతూ ఉంటాడు,
మిగతా మూడు రోజులూ మిగతా వాయ్పార వయ్వహారాలు చూసుకుంటాడు. "అదితీ? ఏమిటి? అని అడిగాడు. అతని కేబిన లోకి తీసుకెళిళ్ గబ
గబా జరిగినదంతా వివరించింది. ఎరర్బడిన నిఖిల ముఖమే ఆమె కళళ్లోల్ కదలాడుతోంది.
"ఐ సీ, ఇచేచ్యండి, ఇంత గొడవ జరిగాకా మన షో రూం పరువు ముఖయ్ం, పర్సుత్తానికి మిగతా వారికి ఇదీ పోర్బెల్ం అని
తెలియదు కనక ఎలాగోలా మేనేజ చేదాద్ం" అనాన్డు.
" ఎలా ఇవవ్గలం సార? ఒకరికిసేత్ మిగతావాళుళ్ ఊరుకోరు కదా?" అనన్ ఆమె పర్శన్కి.
"యా, మొదటి సారి చెపేప్డపుప్డే సరిగాగ్ చెపేత్ సరిపోతుంది" అనాన్డు.
" కానీ ఆ పదివేలు నషట్ం కదా, మనకి" అంది బెరుగాగ్. "లీవ దట టూ మి" అనాన్డు కొంచం కరుగాగ్. మరేమీ మాటాల్డలేక
" సరే సార, మీ ఇషట్ం, అని బయటకు వచిచ్, అదే మాట సబిత తో చెపిప్ంది.
భయంతో బిగుసుకుపోయి చినన్బోయిన ముఖంతో నిలబడి ఉనన్ సబిత ముఖం ఆ మాటతో విపాప్రింది. తరావ్త
పనులనీన్ చక చకా అయిపోయాయి. కార అమేమ్శారు. పదివేలు మిగులుచ్కునన్ విజయగరవ్ంతో అంత సమయం తమ కోసం వెచిచ్ంచిన
సబిత కి కనీసం థాంకస్ అయినా చెపప్కుండా వెళిళ్పోయాడు నిఖిల.
" ఏదైతేనేం, తన కోటా పూరిత్ అయింది, ఈసారి తనకి బహుమతి తపప్దు" అని సంతోషించింది సబిత.
మరాన్డు పొదుద్నేన్ షోరూం లోకి అడుగుపెటట్గానే అదితి పిలుసోత్ంది అని కబురు. హుషారుగా అదితి దగగ్రకి
వెళిళ్ంది. కానీ అదితి చెపిప్న విషయం వినన్ సబిత షాక తింది.
" అసలు విషయం ముందు చెపప్కుండా కార అముమ్దామని చూడడం సబిత తపుప్, అనిన్ విషయాలు కసట్మర కి
విడమరిచి చెపప్డం సేలస్ సిబబ్ం ది పర్ధమ కరత్వయ్ం, అది సరిగాగ్ చెపప్నందునే నినన్ గొడవ అయింది, కార ని పదివేలు తకుక్వ రేట కి
అమమ్వలసి వచిచ్ంది, కనక ఆ నషాట్నిన్ ఎవరు భరించాలి? అనన్ విషయం మీద చాలా ఆలోచించిన మీదట ఓనర హెగేడ్ గారు తపుప్ చేసింది
సబిత కనక ఆమే దానిన్ భరీత్ చెయాయ్లి. అందుకే సబిత జీతం లోంచి నెలకి ఐదువేలు చొపుప్న రెండు నెలలోల్ దానిన్ తీరాచ్లి" అని
నిరణ్యించారు అని.
ఏం జరుగుతోందో తెలియనటుట్, నోట మాట రానటుట్ నిలబడిపోయింది సబిత.
"అనాయ్యం మేడం," అని మాతర్ం అనగలిగింది అతి పర్యతన్ం మీద.
" ఐ. నో, కానీ నేనేమీ చెయయ్లేక పోయాను సబితా, ఇదే మాట, 'అనాయ్యం' అని నేను అంటే, లేకపోతే నువివ్సాత్వా? అని
ఎగతాళిగా మాటాల్డారు ననున్, అంతకంటే నేనూ ఏమీ చెయయ్లేకపోయాను, వెరీ సారీ, అయినా ఇంకొక అవకాశం ఉంది కదా ఆరునెలలు
ముగియడానికి, మళీళ్ పర్యతిన్ంచు, నీకు తపప్కుండా వసుత్ంది" అవారడ్ అంది పోర్తస్హిసుత్నన్టుట్గా, ఆమె గొంతు బాధగానే ధవ్నించింది.
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కనీన్ళుళ్ గిరుర్న తిరిగాయి సబితకి. మరేమీ చెపప్లేక వడివడిగా వెనకిక్ తిరిగి తన సీట కి వచేచ్సింది. " ఆ పదివేలతో ఎనిన్
పాల్న లు వేసిందో తలుచుకుంటే ఆమెకి బాధగా ఉంది, బహుమతి రావడం అటే పోయింది సరి కదా, కొతత్గా పడిన ఈ దండన ఆమెకి
భరించరానిదిగా ఉంది. అసలు ఊహించని విషయం అది ఆమెకి. తలుచుకోవడానికి కూడా ఇషట్పడనటుట్ కొతత్ కారల్ వివరాలు అవీ
చదవడానికి పర్యతిన్ంచింది, దేని మీదా మనసు లగన్ం కాలేదు. నాలుగింటికి ఇంక కూరోచ్లేక అదితి కి చెపిప్ తొందరగా బయటపడింది.
మరాన్డు ఆమెకి సెలవు కావడాన ఇంటికి వెళిళ్ంది.
అనయ్మనసక్ంగా ఉనన్ ఆమెని చూసి అమామ్, అమమ్మామ్ కంగారు పడాడ్రు. బాధపడుతూనే విషయం చెపిప్ంది.
"అదా, ఇంకా ఎదో అనుకునాన్ను, మన దుడుల్ కాయవి, అయుయ్ంటే నీకే వచేచ్టివి, అయినా తపుప్ చేసినందుకు ఉదోయ్గం తీసెయయ్లేదు,
దానికే ఖుషీ మాడుకో, ఊరికే బాధపడతావే, ఉదోయ్గం ఉంటే చాలు, 'అదే పదివేలు' అనాన్రు ఇదద్రు ఒకే మాటగా.' అదే పదివేలు'..
అనుకుంది సబిత నిరాశగా.
కొతత్గా తెరిచిన రెసాట్రెంట లో తన కిటీట్ పారీట్ సేన్హితులకి పారీట్ ఇసోత్ంది నిధి.
" ఇది కొతత్గా తెరిచినటుట్ నాకు తెలియదు, చాలా బావుంది అంది ఒక సేన్హితురాలు.
"నిధి ఎలాగైనా సెప్షల, కొతత్ కార కొంది, మనకి టీర్ట కూడా ఇసోత్ంది, యూ ఆర లకీక్ యార, నువువ్ అడగాగ్నే నిఖిల అనీన్
తెసాత్డు" అంది మరొకావిడ.
గరవ్ంగా సేన్హితుల వంక చూసింది. " ఈ పదివేలు నువువ్ నీ సేన్హితులకిచేచ్ పారీట్కి వాడుకోవచుచ్, ఊరికే వచేచ్దేదైనా
ఎందుకు వదలాలి?" - ' పెదద్ గొడవ అవుతుందేమో, వాళుళ్ ఒపుప్కోరేమో' అని తను భయపడుతూ ఉంటే నిఖిల అనన్ మాటలు గురుత్
వచాచ్యి ఆమెకి. "సాధించి తీరతాడు ఎదైనా సరే" అనుకుంది చిరుగరవ్ంతో బిల కడుతూ.. "అదే పదివేలు"
నలుగురు షో రూం మేనేజర లతో మాటాల్డుతునాన్డు హెగేడ్. " అమమ్కాలు పెంచాలని మనం పోటీ పెటిట్న మాట
నిజమే, కానీ మరీ అందరూ అమేమ్సేత్ వాళళ్కిచేచ్ బహుమతులోల్నే మన లాభాలూ, జీతాలు ఖరచ్యిపోతాయి, అందుకే కొంత ఫైన పిర్ంట
ఉండేటుల్ చూడండి. లకీక్ గా సబిత తపుప్ చేసింది కనక ఒక బహుమతైనా, 'అదే పదివేలు' సేవ చెయయ్గలిగాము, ఇలా మరో నాలుగు చూసేత్
మనకీ కొంత లాభం", మీరు మేనేజరుల్, అనీన్ మేనేజ చెయాయ్లి, తపప్దు అదితి వైపు చూసూత్ అనాన్డు నవువ్తూ. 'అదే పదివేలు'...
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