ఓ కాలేజ్ డ్రాపవుట్ గాడి ప్రేమ కథ

సూర్యదేవర్ రామమోహన రావు
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తణుకు నుంచి రాకెట్స్ ఇుంధనాన్ని తయారు చేసి దేశ విదేశాలకు
ఎగుమతి చేసిన స్వర్గీయ ముళ్ళపూడి హరిశచుంద్ర ప్రసాద్ గారు ఏుం చదివారు?
ప్రపుంచముంతా సాార్ హోటల్స్ సాాపుంచిన మోహన్న్ుంగ్ ఓబరాయ్ ఏుం
చదివారు?
ప్రపుంచాన్ని ఒకే వేదికమీదకు తీసుకు వచిచన ఫేస్ బుక్ స్ృష్టాకర్త జుకెర్
బర్ీ ఏుం చదివారు?
మైక్రోసాప్టా దిగ్ీజుం బిల్స గేట్స్ కాలేజ్ డ్రాపువుట్స..
మెక్స్కో బిలియనీర్ కార్లోస్ సిోమ్ ఏుం చదివాడు?
అుంత మాత్రుం చేత చదువు అకకర్లోదన్న కాదు. ''ప్రపుంచుంలోన్న ప్రతి
ఒకకడూ చదివి తీరాలి్ుందే''
మనదేశముంతటా ప్రజలు చదువుకొనే ఉుంటే ఈ ర్లజు దేశాన్ని
దోచుకుుంటుని ఈ నాటి పార్గాలన్న, ఎుంపీలిి, ఎుంలేేలిి ఎవరైనా ఎనికుుంటారా?
న్నర్క్షరాస్ేత మూలుంగానే ఆరిాక నేర్సుతలన్న తెలిసికూడా ఇవావళ్ర్లపు
ఎవరు తినటుం లేదుంటూ ఓటేోసాతముంటుుంటే దేశుం ఏమైపోతుంది? భవిష్ేత్
తరాలకు ఏుం మిగులుతుంది?
కేవలుం న్నర్క్షరాస్ేత మూలుంగానే మనమిుంకా స్మస్ేలోో మగుీతనాిుం.
న్నర్క్షరాస్ేత మూలుంగానే రూపాయి నానాటిక్స దిగ్జారిపోతుంది.
కనక చదువూ ముఖ్ేమే. స్మయస్ఫూరిత ముఖ్ేమే.
ఈ రుండూ జతకడితే ఆ దేశుం ఎుంత ఎతతకయినా ఎదుగుతుంది.
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చదువుకొనే అవకాశాలు లేక కొుందరు, దువు మీద ఆస్క్సత లేక మరి
కొుందరు స్ఫకల్స డ్రాపవుట్స్, కాలేజి డ్రాపవుట్స్లా ర్లడుుమీద పడాు తాము
ప్రయాణుంచదలుచకొని

మారాీన్నక్స

బుంగార్ుంత

తాపడుం

చేసుకుుంటూ

ముుందుకెళ్తతనాిరు.
ఇుంకొుందరు తమ చదువుక్స స్మయస్ఫూరితన్న జోడిుంచుకొన్న ప్రపుంచ
వినవీధులోో విజయకేతనుం ఎగుర్వేసుతనాిరు.
***
'ఏముండోయ్ వినబడుతుందా? నా మాటలు మీకు విన్నిసుతనాియా?''
క్సచెన్ోుంచి మూేజికల్స అలార్ుంలా భార్ే ప్రశాుంతి గుంత విన్నపుంచిుంది.
చదువుతని న్యేస్ పేపర్లోుంచి తలెతతకుుండానే నొస్లు విరిచాడు గోవిుందరావు.
''నాక్సుంకా చెముడు, మూగ్వుంటి అవలక్షణాలేమీ రాలేదు, నీ అరుపులు
నాకు చకకగా, బాగానే వినబడుతనాియి'' బదులిచాచడు.
ఆయన బదులిచిచన రుండో న్నముష్ుంలోనే అటోకాడ చేతత పుచుచకున్న
విస్విసా బయటికొచేచసిుంది ప్రశాుంతి.
సుమారు నలభై అయిదు, ఏభై మధేవయసుకరాలు ఆవిడ, వయసుకు
తగిన

లావు, పసిమిర్ుంగు

ఒళ్తళ, అర్ధరూపాయుంత

కుుంకుమబొటుా,

చేతలన్నుండుగా గాజులత న్నుండయిన విగ్రహుం ఆమెది. చెుంపలవుంట జుతత
తెలోబడుతుంది.
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గోవిుందరావు వయసు ఏభై, ఏభై అయిదు మధే వుుంటుుంది. ఆర్డుగుల
ఆజానబాహుడు. దబబపుండు ర్ుంగులో, దృఢమైన బాడీ, బటాతల, గోల్సుఫ్రుం
కళ్ళజోడు. జుతత తెలోబడుతుంది.
మన్నషే కాదు...
ఆయన మనసుకూడా ముంచిది. ఆయన టౌన్ పాోన్నుంగ్ ఆఫీస్లో సీన్నయర్
అధికారి, చాలా సిికుా. లుంచుం అనేమాట దరిక్స రానీయన్న న్నజాయితీపరుడు.
పరువు ప్రతిష్ఠలుంటే ప్రాణుం.
గోవిుందరావు, ప్రశాుంతిలది ఆదర్శదాుంపతేుం. ఆవిడ ఆమాయకతవుం,
ఆయన తెలివి తేటలత ఆ కుటుుంబుం సుఖ్స్ుంతషాలత నుందనవనుంలా
సాగిపోతుంది.
ఆ దుంపతలక్స మొతతుం ముగుీరు స్ుంతానుం.
పెదదవాడు త్రివిక్రమ్.
ఇతన ఇుంటర్ రుండుసారుో తపి, ఇక ఈ చదువులు నాకు వదుద బాబోయ్
అుంటూ గాలిక్స తిరుగుతనాిడు. గోవిుందరావు దుంపతలకు ఏదనాి ఒక చిుంత
వుుందీ అుంటే అది పెదదకొడుకు త్రివిక్రమ్ గురిుంచే.
ఏ తుండ్రి అయినా తన కొడుకు బాగా చదవాలన్న, గపివాడు కావాలన్న
ఆశిసాతడు. కాన్న త్రివిక్రమ్ విష్యుంలో అది న్నరాశే అయిుంది. అుందుకే
పెదదకొడుకున పటిాుంచుకోవటుం ఆయన మానేసి చాలాకాలమైుంది. ఇపుిడాయన
ఆశలనీి రుండో కొడుకు చక్రధర్ మీదే.
చక్రధర్ ఇుంజనీరిుంగ్ స్ఫాడుంట్స. బెస్ా స్ఫాడుంట్స.
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ఇక మూడో స్ుంతానుం ఆడపలో....
ఆ అమాాయి పేరు ర్మే. డిగ్రీ ఫైనలియర్ స్ఫాడుంట్స.
ర్మే చాలా అుందుంగా వుుంటుుంది. చకకన్న తెలివితేటలునాియి. పర్గక్షలు
అయిపోగానే ర్మేకు

పెళ్ళళచేసి పుంపుంచేయాలనే ఆలోచనలో వునాిరు

గోవిుందరావు దుంపతలు. ర్మేకు మాత్రుం ఇుంకా పైచదువులు చదవాలన్న ఆశ.
చక్రధర్, ర్మేలు చాలా కష్ాపడి చదువుకొుంటుుంటే, పెదదకొడుకు త్రివిక్రమ్
మాత్రుం పనీపాటాలేకుుండా గాలిక్స తిర్గ్టుం ఇుంట్లో అుందరికీ బాధగానేవునాి
చేయగ్లిగిుంది ఏమీలేన్న పరిసిాతి. త్రివిక్రమ్న్న మార్చటుం ఎవరివలాో కాలేదు.
అతన మార్తాడని నమాకుం కూడా ఇపుిడు గోవిుందరావుక్స లేదు. అదీ ఆ
కుటుుంబుం పరిసిాతి.
ఆవిడ ఎదురుగా రావటుం ఆయన గ్మన్నుంచాడు.
పేపర్లోుంచి ముఖ్ుం పైకెతిత....
గోల్సుఫ్రుం కళ్ళజోడు స్వరిుంచుకుుంటూ చూసాడు భార్ేన్న, అటోకాడత
ఆవిడ న్నర్స్న ప్రదర్శన చూడగానే ఆయనకు అర్ామైపోయిుంది ఆమె చాలా
కోపుంగా వుుందన్న అుందుకే తన ఆమె కోపుం తగిీుంచటాన్నక్స చిరునవువల వన్నిల
రువావడు.
''చూడు! నాకు అటుో తినటుం చాలా ఇష్ామన్న నవివలా అటోకాడత
బెదిరిస్తత ఎలాగోయ్ అరాాుంగీ. ఈ క్సనకలు అలకలు ఏలనే లలనామణీ?'' అుంటూ
నాటక ఫకీకలో ప్రశిిుంచాడు.
ఆవిడ రుస్రుస్లాడుతూ చూసిుంది.
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''నేన క్సచెన్ో వుుండగానే మీరు ఈ ప్రశి అడగాలి. అరిచి పలిచాన,
అయినా ఎుందుకన్న ఒకకమాట మీరు అడిగారా?'' దబాయిుంచిుందావిడ. ఆయన
కొుంచెుం కూడా బెదర్లేదు. అదే తొణకన్న చిర్నవువ.
''ఎలాగూ నవువ చెపాతవన్న అడగ్లేదు. అయినా ఇదేమనాి మైక్ టెసిాుంగా!
నాకు వినబడుతుందో లేదో టెస్ా చేయటాన్నక్స? ఇపుిడు అడుగుతనాిన చెపుి
ఏమిటి విష్యుం?''
''టిఫిన్ రడీ అవుతుంది. పెదాదడిుంకా రాలేదు'' రిపోర్ా చేసిుందావిడ. ఆమె
బాధ ఏమిట్లఇపుిడు అర్ధమైపోయిుంది ఆయనకు పెదోదడు అుంటే ఎవడోకాదు.....
పెదదకొడుకు త్రివిక్రమ్.
ఆవిడ రిపోరుా వినగానే అర్జుంటుగా మారిపోయాయి ఆయన ముఖ్ుంలో
ర్ుంగులు. కాన్న ఇవేమీ గ్మన్నుంచన్న ఆయన భార్ే ప్రశాుంతి మాత్రుం తన మాటలిి
కుంటిన్యేచేసిది.
''లేవగానే

బుదిదగా

ముఖ్ుం

కడుకుకనాిడు.

సాినుంచేసి

బటాలు

మారుచకునాిడు ఇపుిడే వసాతన మమీా అుంటూ బయటికెళ్ళళన బిడు ఇుంకా
తిరిగిరాలేదు. వాడస్లే ఆకలిక్స ఆగ్లేడు. మీత ఏమనాి చెపాిడా? అనడిగిుంది.
''వాడు నాత చెపిడు. చెపినా నాకు వినబడదు. వాడి గురిుంచి నా దగ్ీర్
మాటాోడవదదన్న నీకు చాలాసారుో చెపాిన'' అనాిడు సీరియస్గా.
''మీరు చెపాిరు. అుందుకన్న పటిాుంచుకోడుం మానేసాతనా? వాడు మన
బిడుుండి వాడు ఆకలిత బాధపడితే చూస్ఫత వూరుకోగ్లమా?''
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''వాడేకాదు, ఇకకడ ఇుంకా ముగుీరిక్స ఆకలేస్తుంది మమీా మమాలిి నవువ
పటిాుంచుకోవా?'' అుంటూ అకకడికొచాచడు రుండో కొడుకు చక్రధర్.
''అదేగ్దా..... పెదదనియే ఏదో ముంత్రుం వేసాడు. లేకపోతే మనుం
అుంతావునాి మమీా అనియే గురిుంచే తలుచుకుుంటుుందేమిటి?'' అుంది తన్య
వచిచ తుండ్రి పకకన కూరుచుంటూ ర్మే.
''అలా అడగ్ుండిరా. అపుిడనాి మీ మమీాక్స జాాన్దయుం అవుతుందేమో.
కష్ాపడి చదివే పలోలిదదర్గి వదిలేసి, ఊరిమీద భలాదూరాీ తిరిగే పెదదకొడుకు
గురిుంచే ఎుందుకు బెుంగ్?'' అుంటూ విసుకుకనాిడు గోవిుందరావు.
ఇవాళ్ర్లపు రాజకీయనాయకులు ఎుంత స్ుంపాదిసుతనాిర్ల చూడు. ''అలా
ఎుంప, ఎమ్.ఎల్స.ఎ అవవటుం ఇలా కోటుా స్ుంపాదిుంచుంటుం''. అటు కేుంద్రుంలో
బొగుీ కుుంభకోణుంలో గాన్న, ఇటు భూదుందాలో గాన్న ఇరుకోకక పాయె. కనీస్ుం
ఏరాిటు వాదుంలో ఇరుకుకనాి కోటుో స్ుంపాదిుంచేవాడు.
భర్త మాటలక్స బాధగా చూసిుంది ప్రశాుంతి.
''ఏమిటుండి మీరుకూడాన. తలిోప్రేమ ఎలాుంటిదో మీకు తెలీదా?'' అుంటూ
కళ్తళ తడుచుకుుంది.
''ముగుీరూ నా పలోలుకారా ఏమిటి? నాకు అుందరూ ఒకకటే. చిన్ిడు
బాగా చదివి ఇుంజనీర్వుతాడు. డిగ్రీపాస్యి పెళ్ళళ చేసుకొన్న ర్మే అతాతరిుంటిక్స
వళ్ళళపోతుంది. వీళ్ళ గురిుంచి నాకేదిగులూలేదు. కాన్న త్రివిక్రమ్ ఏమవుతాడు?
బాగా చదువుకుుంటే వాడూ గపివాడయ్యేవాడేమో. ఇుంటర్లోనే వాడి చదువు
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ఆగిపోయిుంది. మనమే వాడిి వలివేస్తత వాడేమయిపోతాడు చెపిుండి'' అుంటూ
మనసులోమాట బయటపెటిాుంది.
''అది వాడి ఖ్ర్ా. నేనేమనాి వాడిి చదువుకోవదదనాినా? నా ఇుంట్లో ఒక
డాకారు, ఒక ఇుంజనీర్ వుుండాలనకునాిన పెదాదడిి డాకార్ చేయాలనకునాిన.
రాజకీయ నాయకుడిగా కూడా పన్నక్సరాన్న శుంఠ వాడు'' విసుకునాిడాయన.
''మీరు వాడిి తిడితే వూరుకోన...'' వుంటనే డికేోర్ చేసిుంది ప్రశాుంతి.
''అపుత్రస్ే గ్తిరాిసిత అనాిరు. అుంటే ఏమిట్ల తెలుసా?'' తిరిగి తనే
అడిగిుంది.
''నాకు తెలీదులే నవేవ చెపుి'' అనాిడు బటాతల తడవుకుుంటూ
గోవిుందరావు. వసుతని నవువన్న బలవుంతుంగా ఆపుకుుంటునాిరు చక్రధర్,
ర్మేలు.
''ఇదికూడా మీకు తెలీదు. కొడుకులేన్న వాళ్ళక్స ఉతతమగ్తలు దొర్కవట.
మనలిి పునాిమా నర్కుంనుంచి తపిుంచటాన్నక్స ముుందుగా పుటిాన కొడుకుండి
వాడు. వాడిి తిడతార్లమిటి? అుంది.
''హలో భారాేమణ నవువ ప్రశాుంతివి కాదే, నా పాలిట అశాుంతివి. నీ
తెలివి స్ుంస్కృతాన్నక్సి తకుకవ, తెలుగుక్స ఎకుకవాన. అపుత్రస్ే గ్తిరాిసిత అని
పెదదలే జేష్ఠపుత్రా కొుంప పీకరా అన్నకూడా అనాిరు. ఇది తెలుసా నీకు?
అడిగాడాయన.
అుంతే ఇక ఆపుకోలేక చక్రధర్, ర్మేలు పకపకా నవేవసారు. ప్రశాుంతి
ఉడుకొకుంటూ అటోకాడత వాళ్ళక్స చెరొకటి యిచిచుంది.
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''నవువలాటగా వుుందా ? న్రు ముయేుండి... ...'' అుంటూ కసురుకుుంది.
''వాళ్ళమీద కోపిడతావేమిటి? మన జేష్ఠఠడు త్రివిక్రమ్ చేస్తుంది ప్రసుతతుం
అదే. మనకొుంప పరువేకాదు. నా పరువు కూడా పీక్స వీధిలో పార్లసుతనాిడు.
నవివలా వాడిి వనకేసుకొచేచ చెడగడుతనాివ్? అుంటూ హెచచరిుంచాడు.
''వాడేుం చెడిపోలేదు'' అుంటూ కొడుకున్న వనకేసుకొచిచుందావిడ. ''ఏుం
చెడిపోయాడు చెపిుండి? క్రుందటిసారి మీరు గడవచేసినపిటుిుంచి వాడు మీ
దగ్ీరుిుంచి ఒకకరూపాయి కూడా తీసుకోలేదు. ఆ స్ుంగ్తి మరిచపోయారా? వాడి
బటాలువాడు

ఉతకుకుంటునాిడు.

వాడి

ఖ్రుచలకు

వాడు

స్ుంపాదిుంచుకుుంటునాిడు. అుంతేనా? మీరు ఉదోేగాన్నక్స పరుగులు తీసాతరు.
వాళ్ళళదదరూ చదువులకోస్ుం పరుగులు తీసాతరు. ఇుంట్లోక్స వచాచలు, ఉపుిలు, ఏుం
కావాలనాి, ఇుంటి నౌఖ్రాో ఏుం కావాలనాి తెచిచపడేస్తది వాడే. అయినా తిటుో,
చివాటుో వాడికే. ఇుంకోసారి రాజకీయ నాయకులత పోలిస్తత ఊరుకోన. అుంతా
వాడి ఖ్ర్ా. ర్ుండి మీరు టిఫిన్ చేదుదరుగాన్న'' అుంటూ కళ్తళ తడుచుకుుంటూ
క్సచెన్ోక్స వళ్ళళపోయిుందావిడి.
గోవిుందరావు బటాతల తడవుకుుంటూ చినికొడుకు వుంక చూశాడు. ''ఏరా
చక్ర, మీ మమీాక్స సుంటిమెుంట్స ఎకుకవైపోపోయిుందిరా. వాడు వచేచదాకా ఈవిడ
టిఫిన్ చేయదు. మీ అగ్రజున్న జాడ మీకయినా తెలుసా?'' అనడిగాడు వేుంగ్ేుంగా.
''డాడీ. మమీా పచిచగాన్న, అనియే ఆకలిత కూరుచనే ఛానే్లేదు.
ఈపాటిక్స ఎవడి జేబున్ ఖాళీచేసి, టిఫినో, కాఫీలు లాగిుంచేసి వుుంటాడు.
పక్షులనీి సాయుంత్రుం గూళ్ళక్స చేర్తాయి. కానీ వీళ్ళుంతా పొదుదనేి అవతలి
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వీధిలోన్న

కాకాహోటల్స

దగ్ీర్

చేర్తారు.'' అుంటూ

అస్లు

విష్యుం

బయటపెటాాడు చక్రధర్.
''స్రిస్రి. ఈ మాట మీ మమీాత చెపిమాక. వళ్ళళ వాడిి తీసుకొస్తతనే
టిఫిన్ అుంటూ హఠుం చేసుతుంది లేవుండి వాడిి అటు నర్లుంద్రమోడి దగ్ీర్ల, ఇటు
చుంద్రబాబు నాయుడు దగ్ీర్ల చేరిస్తతగాన్న బాగు పడడు'' అుంటూ కొడుకున
హెచచరిుంచాడాయన.
చక్రధర్, ర్మేలు తుండ్రివుంట డైన్నుంగ్రుంవైపోపు అడుగులువేసారు.
చక్రధర్ మాటలు అక్షర్స్తాేలు. ఇకకడ వీర్ుంతా డైన్నుంగ్రుంలో టిఫినో
కాన్నసుతని అదే స్మయుంలో - త్రివిక్రమ్ కొుంత ముంది ఫ్రుండో్ో అవతలి వీధి
కాకా హోటల్స స్మీపుంలోనే వునాిడు.
***
అది వుంకర్ టిుంకర్ వీది.
అ వీధిన్న అడుుంగా మర్ల వీధి క్రాస్ చేస్తుంది. ఆ నాలుగుర్లడో కూడలిక్స
కుడిపకకన వుుంది ఏనాటిదో ఒక శివాలయుం. ఆలయుం పకకన పెదదవృక్షుం,
దాన్నచుటూా చకకటి తిన్ని వునాియి. త్రివిక్రమ్తబాటు పదిముంది ఫ్రుండ్స్ ఆ
తిన్నిమీద కూరుచన్న కబురుో చెపుికుుంటునాిరు.
''ఓ. కే. నేన డ్రాప్ట అయిపోతనాిరా, వళ్ళళపోతాన..... '' అుంటూ లేచాడు
శివ. అతన త్రివిక్రమ్క్స కోోజ్ ఫ్రుండ్స. పూరిత పేరు శివశుంకర్. అుంతా శివా అనే
పలుసాతరు.
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''ఏమైుందిరా ? అుంత అర్జుంట్స పనేమొచిచపడిుంది ? ''ఆశచర్ేుంగా
అడిగాడు త్రివిక్రమ్. ''పన్నలేదు, సిగ్రటుో అయిపోయాయి......'' తన బాధ చెపాిడు
శివ ''మన సలవుం ఉుండగా దిగులెుందుకురా? వళ్ళళ పాకెట్స పట్రా'' స్లహా
యిచాచడు త్రివిక్రమ్.
''స్ర్లో సిగ్రటుో అడిగితే ఆ సలవుం తరుముకొచేచలా వునాిడు. పాత బాకీ
అలాగే వుుంది. టిఫిన, సిగ్రటుో అనీి కట్స అన్న న్ననేి చెపాిడు''.
''అుంతమాటనాిడా, పద చెపాత'' అుంటూ లేచాడు త్రివిక్రమ్. ఫ్రుండ్స్ అుంతా
అతడిి అనమానుంగా చూసారు. ''నీ దగ్ీర్ డబుబలునాియా?'' అడిగాడు శివా.
''ఒకక పైసా కూడా లేదు. ''అయితే వళ్ళటుం వేస్ా, అర్చి గీ పెటిానా ఆ నాడారు
అర్కపుి చాయ్కకడా అరువు యివవడు.
''ఓ. కే. నీ దగ్ీర్ డబుబలేదు. నాడారు అపుిపెటాడు. అయినా మీ అుందరికీ
టీలు, టిఫినోతబాటు సిగ్రటుో కూడా ఏరాిటు చేసాతన బెట్స కడతావా?'' నవువతూ
అడిగాడు అుందర్గి చూస్ఫత.
''అుంటే నీ ఉదేదశుం ఏమిట్రా త్రివిక్రమ్. బెట్స అుంటే జెట్స వేగ్ుంత
పారిపోతామనా? నీ పపుిలు నాడార్ దగ్ీర్ వుడకవు. కావాలుంటే నేన బెట్స
కాసాతన'' అుంటూ ముుందుకొచాచడు మౌన్న అనే ఫ్రుండు.
''ఒర్ల మౌన్న. వీడి స్ుంగ్తి తెలిసి కూడా ఏమిట్రా.... మౌనుంగా
వుుండొచుచగా'' విసుకుకనాిడు శివా. ఫర్వాలేదురా. వీడి టాలెుంటిక ఇదో పర్గక్ష,
చెపిరా. త్రివిక్రమ్, పుందుం ఎుంత?
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''వయిే... ఎవరు ఓడినా వయిేరూపాయలు ఇచుచకోవాలి. ఇవాళే
యివవనకకర్లేదు. మనలో మనుం గాబటిా, ర్లపు రాత్రిక్స యిస్తత చాలు. ఓకేనా?''
''ఓ.కే. '' అయితే పదుండి.''
''అయిపోయాడు. ఇవాళ్ నాడారు న్నతితక్స రుండు చేతలూ వచేచసి నటేో''
అనకుుంటూ వాళ్ళన్న అనస్రిుంచాడు శివా.
అకకడిక్స దగ్ీర్లోనే వుుంది కాకాహోటల్స.
నాలుగుర్లడుో కూడలి గాబటిా సాాన్నకుంగా ఆ పేోసిి శివాలయుం సుంటర్
అుంటారు. సిమెుంట్స ర్లకులత న్నరిాుంచిన ఓపెన్నెడోో వుుంది ఆ హోటల్స. దాన్న ఓనరు
తమిళ్నాడువాడు. పేరు సలవుం.
సుమారు నలభై స్ుంవత్రాల వయసులో పొటిాగా వుుండే సలవుం పూరిత
పేరు పనీిర్ సలవుం. అతన తమిళ్నాడుకు చెుందిన నాడారు. ఆుంధ్రావచిచ
ఆర్లళ్ళయినా ఇుంకా తెలుగు స్రిగా వుంటబటాలేదు.
అకకడ అర్డజన వీధులక్స ఇదొకకటే హోటల్స కావటుంవలన అతన్న
హోటల్స బాగానే సాగుతుంది. అతన చేస్త యాలకాకల టీ స్ఫపరాీ వుుంటుుంది. ఆ
టీ కోస్మే చాలాముంది శివాలయుం సుంట్ర్కక వసుతుంటారు.
సలవుంక్స ఇుంకా పెళ్ళళకాలేదు అుంటారు. పెళ్ళయిుందికాన్న, ఏవో గడవల
కార్ణుంగా భారాేభర్తలు విడిపోయారు అుందుకే సలవుం ఆుంధ్రాక్స వలస్
వచేచసాడుంటారు కొుందరు. ఇదదరు పన్నవాళ్ళన్న పెటుాకొన్న, ఆ హోటలీాద
ఆధార్పడి బ్రతకుతూ, ప్రసుతతుం బాగానే స్ుంపాదిస్ఫతనాిడు సలవుం.
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సలవుం

ముంచివాడు.

బోళాశుంకరుడు, అుందరిత

కలుపుగోలుగా

వుుంటాడు. అుందుకే అతన్న హోటల్స ఎపుిడూ కష్ామర్ోత స్ుందడిగా వుుంటుుంది.
కుర్రాళ్ళుందర్గి వుంటేసుకున్న త్రివిక్రమ్ రావటుంచూసి నొస్లు విరిచి
అనమానుంగా చూసాడు సలవుం.
''ఎనాిచిచ! క్కేమా?'' వస్ఫతనే పలకరిుంచాడు త్రివిక్రమ్.
''క్కేుందా

తుంబీ....

ఇన్నమేల్స

దా......

ఎపిడియో......

ఎని

ఎలోోరుుంస్తుంది వనాి వుందిటీాుంగ్?
వీళ్ళ అర్వగోల అర్ధుంగాక జుటుా పీకుకనాిడు శివా.
''అపుతారా

మీ

గోల...

మాకూకడా

అర్ధమయ్యేలా

తెలుగులో

నని

క్షేమమాన్న

మాటాోడుండిరా'' అనరిచాడు.
ఆ మాటలక్స నవావడు సలవుం.
''ఇది

కూడా

తెలవదా

తుంబీ

.........

వీడు

విచారిసుతనాిడు. క్షేముందా........ ఇక నుంచి దా ............. ఎలాగో అుంటునాిన.
పాత బాకీ అలాగే వుుంది. మీరలోోరు కలిసి వచిచనా ఒకకరూపాయి కూడా కడన్
యివవన.... యివవన.... యివవన'' అుంటూ తెగేసి చెపాిడు నాడారు.
''అడ తమిళ్ సలవమ్........ వీర్మే....... తమిళ్ తేజమ్....... పోదుమ్
పోదుమ్ ఎనకుర్ల్స కొడుతాతలుమ్ అళ్ళళ అళ్ళళ కొడుతత వళ్ళల్స పుర్ుంద తమిళ్గ్తిత
లిరుుందు వుందనీయా ఇపిడికడన్ తర్మరుకుకరాయ్'' అుంటూ బాధగా చూసాడు
త్రివిక్రమ్.
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End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/book/O+College+
Dropout+Gadi+Prema+Katha
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