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సియాటెల, వాషింగట్న: ఊరోల్ ఆ మధయ్ ఓ సారి కలిసిన సుధీర పిలిచాడు పర్సాద ని ఎందుకో. ఫోన మీద కాదు
కానీ కలిసి మాటాల్డే పని ఉందిట. ఏమిటో ఈ కలిసి చెపేప్ విషయం, అదీ తనతో పెదద్గా పరిచయం లేదు కూడా.
సాయంతర్ం ఆఫీసునుంచి ఇంటికొసుత్ంటే సుధీర ఇంటి దగిగ్ర ఆగాడు పర్సాదు. ఫలహారం, టీ అయేయ్క చెపాప్డు సుధీర
అసలు విషయం. ఫలానా రోజు తానూ, అమమ్గారు పకక్ ఊరోల్ ఎవరో పిలిసేత్ వాళిళ్ంటికి వెళాళ్లి గృహపర్వేశానికి.
పిలల్లని తీసుకెళళ్డం కుదరదు; వాళల్కి సూక్లోల్ ఏదో అరజ్ంట పరీక్ష ఉంది. ఇంతకీ సుధీర అడిగేదేమిటంటే, ఆ ఫలానా
రోజున పర్సాదు పిలల్లని తీసుకొచిచ్ ఇంటోల్ దింపగలడా? అలా దింపాక ఓ గంటలోపునే తాము వచేచ్సాత్రు; అందువలల్
ఇంటోల్ పిలల్లని దింపాక ఓ గంట పిలల్లకి సహాయంగా కూరుచ్ంటే చాలు.
మొదటోల్ కొంచెం మొహమాటం. అసలే డే కేర లో పెడితే పిలల్లకి ఏ చినన్ దెబబ్ తగిలినా కోరుట్లో కేసు,
అకక్డున్ంచి అనేకానేక గొడవలూను. ఆ మాటే చెపాప్డు పర్సాదు. ‘అబేబ్ వీళుళ్ డే కేర అంత చినన్పిలల్లు కాదు కదా,
ఊరోల్ సరిగాగ్ రెండే రెండు మైళుళ్ సూక్ల ఇంటికి. ఇంటికి తీసుకొచిచ్ టివి ఆన చేసి వాళళ్కి ఇంటోల్ తాము సిదధ్ంగా ఉంచే
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ఫలహారం పెడితే చాలు. అసలు అదీ పెటట్కక్రేల్దు. ఇంటికి తీసుకొసేత్ వాళేళ్ చేసుకోగలరు.’ ఓ డూపిల్కేట తాళం చెవి ఉంది
అది ఇసాత్రు పర్సాద కి. కారోల్ పిలల్లిన్ తీసుకొచిచ్ ఇంటి తాళాలు తీసి తాము వచేచ్దాకా ఒకే ఒక గంట కూరుచ్ంటే చాలు,
చేసిన మేలు మరిచ్పోరు. ఈ గొడవ ఇంక ఎలాగా తపిప్ంచుకోలేక పర్సాద చెపేప్డు, “రేపొప్దుద్నన్ పిలల్లిన్ సరిగాగ్
చూడలేదనీ వాళళ్నేదో అనాన్ననీ ఏమీ కేసులు వేయరని ఏమిటి గారంటీ?” ఇలా అడగడానికి పర్సాదు ఏమీ భయపళేళ్దు.
ఎందుకంటే సుధీర తనకి బాగా తెలిస్నవాడు కాదు. ఎవరి బుదిధ్ ఎలా తిరుగుతుందో ఎవరు చెపప్లేం కదా? దీనికి చేతులో
చెయేయ్సి పార్మిస చేసి చెపేప్డు సుధీర, “మీ మీద కేసా? భలేవారండి. దేవుడి మీద ఒటుట్, అటువంటిదేమీ లేదు.” ఆయన
రేపొప్దుద్నన్ ఒటుట్ తీసి గటుట్మీద పెటిట్నా తాను చేసేదేమీ లేదని తెలిస్ కూడా ఇంక ఒపుప్కోక తపప్లేదు పర్సాద కి. సరే అని
చెపిప్ వాళిళ్చిచ్న ఇంటి తాళం తీసుకుని బయలేద్రాడు. సుధీర సూక్లోల్ పిర్నిస్పాల గారికి ముందే చెపాత్డుట పర్సాదు వచిచ్
పిలల్లని తీసుకెళాత్డని. అందువలల్ ఏమీ సమసేయ్ లేదు.
ఇంటికెళాళ్క మళీళ్ అమమ్గారి దగిగ్ర ఈ ఊసు వెళల్బోసుకోవడం, ఆవిడ తనకేం పటట్నటూట్ మాటాల్టట్ం అనీన్
అయాయ్క అకక్డితో ఊరుకునాన్డు పర్సాదు.
అనుకునన్ ఫలానా రోజుకి ఆఫీసులో ఓ గంట ముందే బయలేద్రి సూక్ల కి వెళాళ్డు సుధీర పిలల్లని
తీసుకురావడానికి. వాళల్ని ఎకిక్ంచుకుని ఇంటికి తీసుకొచాచ్క తలుపు తాళం ఎకక్డుంచాలో తెలియలేదు పర్సాద కి. పెదద్
పిలల్కి ఎనిమిదో పదో ఏళుళ్ంటాయేమో, ఆ పిలల్ని అడిగాడు ఇంటి తాళం ఏం చేసాత్రో. ‘నేను దాసాత్’ ఇవవ్ండి అనేసరికి
ఆ తాళం పాపకి ఇచిచ్ అకక్డే కూరుచ్ని టివి చూడడ్ం మొదలుపెటాట్డు. మరీ గంటలో కాదు కానీ గంటనన్రకి సుధీర
వాళాళ్విడా కంగారుగా వచాచ్రు. వసూత్నే అనేకానేక ధనయ్వాదాలు వగైరా చెపాప్క, హమమ్యాయ్ ఏ గొడవా జరగలేదు
అనుకుంటూ పర్సాద ఇంటికి బయలేద్రాడు.
మూడు రోజులు పోయాక అసలు గొడవ మొదలైంది. సుధీర వాళాళ్విడ పర్సాదు ఇంటికి ఫోన చేసి చెపిప్ంది,
‘ఇంటి తాళాలు మీ ఆయనకి ఇచాచ్ం కదా, అవి వెనకిక్ ఇసాత్రా?’ అంటూ.
వెంఠనే పర్సాద చెపాప్డు ఫోన తాను అందుకుని, వాళల్ పాపకి తాళాలు ఇచిచ్నటూట్, ఆ పాప ఎకక్డ పెటిట్ందో
కనుకోక్మనీను. అటువైపునుండి ఓ కసురూ, ఓ నీలుగూ వినిపించాక పర్సాద భృకుటి మీద కోపం సప్షట్ంగా కనిపించిది
వాళాళ్విడకి. అదను చూసి ఆవిడో బర్హామ్సత్రం వదిలింది, “నేను ముందే చెపాత్మనుకునాన్ను మీతో ఇటువంటి పనులు
నెతిత్కెతుత్కోవదద్ని కానీ తగుదునమామ్ అంటూ వెళాళ్రు, ఇపుప్డావిడ తాళాలు కనిపించలేదు అంటోంది. రేపు డైమండ
నెకల్స కనపడలేదంటే ఏం చేసాత్రు?”
అసలే కోపంలో ఉనన్ పర్సాద కి ఇది వినేసరికి ఒళుళ్ కంపరం ఎతిత్ంది. అమమ్గారి మాటలో కాసత్ నిజం ఉంది
కదా, అందువలల్ నోరుమూసుకునాన్డు. అపప్టినుండి రోజుకి మూడు సారుల్ సుధీర ఫోన చేసూత్నే ఉనాన్డు పోయిన
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తాళాల కోసం. ఇటునుంచి ఈయన చెపిప్నమాటే చెపూత్నే ఉనాన్డు – మీ అమామ్యికిచాచ్ను మహా పర్భో అంటూ.
“తొమిమ్దేళల్ అమామ్యికి ఇచాచ్రా? అదేమిటండి మీరు మా చేతికి ఇవావ్లి గానీ,” అంటూ ఆయన మరోసారి మీ జేబులో,
ఇంటోల్, కారోల్ చూసాత్రా అంటూ నసగడం. మొతాత్నికి పర్సాద కి తెలిసొచిచ్నదేమంటే, సుధీర, వాళాళ్విడా తాను తాళాలు
కొటేట్సినటుట్ నముమ్తునాన్రు. ఏం చేయాలో తెలియక తలపటుట్కునే పరిసిథ్తి. దీనికంతటికీ తానే కారణం.
అలా ఓ వారం గడిచాక అమమ్గారిన్ తీసుకుని సుధీర ఇంటికి వెళాళ్డు ఈ విషయం అమీతుమీ తేలచ్డానికి. వాళల్
ఇంటికెళాళ్క తేలినదేమంటే తాను తాళాలు ఇచిచ్నటుట్ ఆ తొమిమ్దేళల్ అమామ్యికి గురుత్ లేదు. నేను దాసాత్ అని చెపిప్ తన
చేతిలోంచి తీసుకునన్ ఆ తాళాలు ఏం చేసిందో కూడా అసలే తెలియదు.
ఈ లోపునే సుధీర వాళాళ్విడ అంది, “ఈ తాళం ఈ మధయ్ వచేచ్ కొతత్ రకం తాళమండి. దానికి డూపిల్కేట
చేయించాలనాన్ అరవై డాలరుల్ అవుతుంది. ఇపుప్డేం చేయాలో తెలియటం లేదు.”
పర్సాద వెంఠనే చెపాప్డు, ”మీ దగిగ్రో తాళం చెవి ఉంటే ఇలా ఇవవ్ండి, డబుబ్లదేవుంది. తాళం పారేసింది నేనే
అంటునాన్రు కనక నేను డూపిల్కేట చేయించి ఇసాత్ను.”
ఈ మాటలు మెలిల్గా మెలిల్గా వేడి పుంజుకుంటూంటే సుధీర అనాన్డు, “అది కాదండి సమసయ్, పోయిన తాళం
ఎవరికైనా దొరికితే ఇంటోల్ దొంగతనం అవుతుంది కదా? పోనీ తాళం మారుదాద్మంటే మొతత్ం ఇంటోల్ అనిన్ంటికీ
మారాచ్లి కదా?” ఓ గంట అటూ ఇటూ వాగుయ్దాధ్లు అయాయ్క పర్సాద వాళాళ్విడా లేచారు వెళళ్డానికి. మరో సారీ
మరోసారీ తమ ఇంటోల్, పేంట జేబులోల్, కారోల్ అంతా చూసాత్మని చెపిప్. కానీ సుధీర వాళాళ్విడకి పర్సాద ఇలా తాళాలు
విసిరేయడం - పర్సాదు తాళాలు విసరలేదని తెలిస్నా సరే - ఏమీ నచచ్లేదు. ఎలాగోలా పర్తీకారం తీరుఛ్కోవాలని సుధీర
కి పురి ఎకిక్ంచింది.
ఈ పర్తీకారానికి తొందరోల్నే ఓ అవకాశం తనున్కొచిచ్ంది సుధీర కి.
సాథ్నిక గుడిలో సతయ్నాన్రాయణ పూజకి కుటుంబంతో సహా వెళాళ్య రెండు కుటుంబాలూను. పూజ అయాయ్క
మిగిలిన పర్సాదం వితరణ చేసుత్ంటే ఓ చేయి కావాలొస్చిచ్నపుప్డు పర్సాద అకక్డ నుంచుని వడిడ్ంచడం మొదలుపెటాట్డు.
ఇదిగో ఇది అవగానే వెళిళ్పోదాం అనుకుంటూను. అలా గంట గడిచాక పర్సాద వాళాళ్విడ వచిచ్ ‘కారు తాళాలు ఇలా
ఇవవ్ండి, నా బేగ మరిచ్పోయాను,’ అంటే ఆవిడకి తాళాలిచాచ్డు. ఆవిడ వెనకిక్ వచిచ్ అవి పర్సాద అందరికీ వడిడ్ంచే చోట
టేబిల మీద అతని పకక్నే పెటిట్ పకక్నే ఉనన్ బాతూర్ం లో దూరింది. చేతులు ఖాళీలేక, చేతికంటుకునన్ అనన్ం, పర్సాదం
కారు తాళాలకి అంటించడం వేసుట్ కనక ఆ తాళాలని అలాగే వదిలి వడిడ్ంచడం పూరిత్ చేసాడు. అంతా అయాయ్క ఇంక
వెళాద్మా అనే అరాధ్ంగితో బయటకి వచిచ్ జేబులు తడుముకుంటే కారు తాళాలు లేవు. నీకిచాచ్నుగా అంటే, తిరిగి
నీకిచేచ్సానుగా
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‘అదే’ కధలు

వెళిళ్పోయారందరూ. ఉనన్వాళెళ్వరికీ ఈ తాళాలు చూసిన గురుత్ లేదు.

మరో అరగంట వెతికాక తెలిస్న విషయం

ఏమంటే, తాను తాళాలు పోగొటుట్కునాన్డు ఎకక్డో. ఈ చీకటోల్ అవి దొరకడం అసంభవం.
ఎమరజ్నీస్ గా లాక సిమ్త అనే ఆయనకి ఫోన చేసేత్ ఆయనొచిచ్ చెపాప్డు. కారు సాట్రట్ అవవ్డానికి సహాయం చేసాత్డు.
ఎకక్డా ఆపకుండా ఇంటికెళిళ్పోవచుచ్. దారిలో పోలీసులు కానీ ఆపితే వారికి అనుమానం రాకుండా ఆ సిమ్త గారిచేచ్
రసీదు కాయితం, కారు రిజిసేట్ర్షన అవీ చూపించవచుచ్. అయినా ఆపితే కదా, “సీప్డ లిమిట దాటకుండా వెళల్ండి. ఇంటోల్
వేరే డూపిల్కేట ఉంటే మరో కీ చేయించుకోండి తరావ్త.” దీనికి ఛారజ్ కేవలం నాలుగు వందల యాభై డాలరుల్ మాతర్మే.
ఓ, దానేద్వుంది, కెర్డిట కారుడ్ తీసుకుంటారు, ఏమీ ఫరావ్లేదు. అలా కారు సాట్రట్ చేయించుకుని ఇంటికి ఏడుపుమొహాలోత్
బయలేద్రారు పర్సాద కుటుంబం. తాను గుడిలో వాలంటీర గా దేవుడి పర్సాదం అందరికీ వడిడ్సుత్నన్పుప్డు సుధీర కూడా
లైన లో వచిచ్ పేల్ట లో భోజనం పెటిట్ంచుకునాన్డనీ ఆయనే పర్సాద చూడనపుప్డు అకక్డునన్ కారు తాళాలు కూడా
తీసుకుని వెళాళ్డనీ పర్సాద కి ఎనన్టికీ తెలియలేదు. అయితే ఇంటికొచేచ్ దారిలో పర్సాద కి ఎందుకో ఆ రోజు సుధీర
మొహంలో ఎపుప్డూ చూడని సంతోషం కనిపించడం ఎందుకో అరధ్ం కాలేదు.
సుధీర కుటుంబం గుడిలో భోజనం అయాయ్క నవువ్కుంటూ బయటకి వెళిళ్ అకక్డనుంచి పకక్నే ఉనన్ వాల మారట్
దగిగ్రకీ దాని దగిగ్రే ఉనన్ టార్ష బిన దగిగ్రకీ వెళిళ్ పర్సాద కారు తాళాలు అందులో పారేసి నిశిచ్ంతగా ఇంటికెళిళ్పోయారు
– పర్తీకారం తీరుచ్కునన్ ఆనందంతో.
మరో నాలుగు వారాలు గడిచేయి. అపుప్డు పర్సాద కి కొతత్గా తెలిస్న విషయం మూడో పారీట్ దావ్రా ఏమిటంటే,
తొమిమ్దేళల్ సుధీర కూతురు తాళాలు సోఫా మీదకి విసిరింది కేర లెస గా. అవి అకక్డనుండి గురుతావ్కరష్ణ దావ్రా కిందకీ
అకక్డనుంచి మరో చోటికీ బదీలీ అయియ్, ఓ సారి కొనాన్క మరి ఇంకెపుప్డూ తెరవని పిలల్లు బొమమ్లు పెటుట్కునే
డబాబ్లోకి చేరిపోయింది. సుధీర వాళాళ్విడకి ఓ రోజు వెతుకుతుంటే కనిపించాయి ఈ తాళాలు. కొంతమంది గిలీట్ గా ఫీల
అయినా దానిన్ పదే పది నిముషాలోల్ వదిలించుకోగలరు. సుధీర అటువంటివాడే, ఆయనా వాళాళ్విడా తమ తాళాలు తమ
ఇంటోల్నే దొరికినటూట్, తాము పర్సాద కారు తాళాలు కావాలని వాల మారట్ దగిగ్ర టేర్ష లో విసిరేసిన విషయం ఎవరికీ
ఎపప్టికీ చెపప్లేదు. ఎలా చెపాత్రు, కడుపు చించుకుంటే కాళల్మీద పడదూ?
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