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బైరాగి
ఉదమం ఆయుఖంటల సభమంలో వచ్చి యవిబాఫు యూమ్ తలుజృలు
తట్టాడు హౌస్ ఒనర్. “ఊయు ఊయంతా నిదరలేచ్చ ఖంటకుపైనే అయంది. నీకు
మాతరం ఇంకా తెలలవాయలేదా నామనా?” వెక్కిరంజృగా అడిగాడు.
“మీరా సార్? లోలిక్క యండి...” అంటూ తలుజృలిి బారాలతెరచ్చ
లోలికాహ్వానించాడు యవిబాఫు.
“భరాాదలు తరాాత. భుందు నువిావాాలిిన అద్దె డఫుులు నా భుకం
మీద డేయ్” సినిమా విలన్ మాదిర వంఔయగా నిలఫడుతూ కోయగా అడిగాడు
హౌస్ ఒనర్.
చ్చి వెలకాిమ గంతుకు అడడం డినటలయంది యవిబాఫుక్క. “సార్
అదీ నా దగ్గియ టూాషన్ చెప్పంచుకుంటుని వాళ్ుు ఈ నెల టూాషన్ ఫీజు
ఇవాలేదు. ఇవాగానే అద్దె డఫుులు మీకు జృవ్వాలోల పట్టా ఇచ్చిసాాను” వినమంగా
సమాధానమిచాిడు.
అతను ఏ విధమైన సమాధానం చెప్పనా వినప్ంచుకోకుండా నోట్టక్క
వచ్చినటుా మాట్టలడట్టనిక్క సిదధడేవచాిడు హౌస్ఒనర్.
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“ఇదిగో యవిబాఫూ... నువ్ాం చ్చసాావో నాకు తెలిమదు. రేజృ
సామంతాానిఔల్లల నా అద్దె నాకు ఇచ్చి తీరాలి. లేఔపోతే ఇలుల ఖాళీ చ్చసేయాలి.
అయథమైందా?” ఖంభీయంగా భుకం పట్టా ఖఫఖబా అనాిడు. ఆ తరాాత ఔి
క్షణం కూడా అఔిడ వ్వండకుండా వెళ్ళుపోయాడు.
రంచానిి దడదడల్లడించడానిక్క వచ్చిన తుఫాను వెలిసిపోయనటుా
తేలిఔగా నిటూారి యూమ్లోక్క పోయాడు యవిబాఫు. చఔచకా కాలఔృతాాలు
తీయుికునాిడు.
రండు నిమిషాలోల డ్రరసప్ అయ ఫమట్టక్క వచాిడు.
ఖఫఖబా అడుఖులు వ్సి తన రఖుాలర్గా ట్టఫిన్ చ్చసే ట్టఫిన్ సంటర్
దగ్గిరక్క పోయాడతను.
అలలంత దూయంలో వ్వండగానే అతనిి చూసి, “ఏందిది యవిబాఫూ?
ఎజృపడూ ఠంచన్గా పసుా తారీకుఔల్లల ట్టఫిన్ బిలుల ఔట్టావాడివి... ఇజృపడు దో
తారీకు కూడా దాట్టపోయంది. ఎజృపడబాు డఫుులు ఇచ్చిది?' అని అడిగాడు
ట్టఫిన్ సంటర్ ఒనర్.
“టూాషన్ ఫీజులు ఇంకా రాలేదు నామయూ.. రేజృ ఎలులండిలో
వసాాయ్.. రాగానే తీసుకొచ్చిఔట్టాసాాను” అనీజీగా చూసూా చెప్పపడు యవిబాఫు.
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“అవి ఎజృపడొసాయ్యా నువ్వా ఎజృపడు ఔడతావో... అదంతా నాకు
తెలిమదు యవిబాఫూ.. రేజృ పొదుెనఔల్లల నా డఫుులు నాకు ఇచ్చియ్.
ఇవాఔపోతే ట్టఫిన్,

కాఫీ ఫంద... భుందుగానే చెజృానాి... తరాాత ననుి

తిటుాకోవదుె” ఘాటుగా వారింగ్ ఇచాిడు ఒనర్.
తలవంచుకుని లోలిక్కపోయాడు యవిబాఫు. ట్టఫిన్ సర్ా చ్చసే వెయటర్ి
తన వంఔ చూసి నవ్వాతునిటుా అనిప్ంచ్చనా, ట్టాంచుకోకుండా రండు ఇడ్లలలు
తిని కాఫీ తాగాడు. ట్టఫిన్ సంటర్క్క ఔినే వ్వంది క్కళీుఫడ్లడ... అతనూ ప్పతబాకీ
ఖురంచ్చ మాట్టలడితే రసిథతి ఎల్ల వ్వంటుందో ఆలోచ్చసూా అఔిడికెళ్ళుడు.
అయవెై ఏళ్ుు వ్వంట్టయ క్కళీుఫడ్లడని నడుజృతుని ఆయుుగానిక్క. ఎజృపడో
నలభై ఏళ్ుక్కరతం సిటీక్క వచ్చి హ్వాపీగా క్కళీు ఫడ్లడ బిజినెస్లో సట్టల్ అయాాడు.
“ఏంది యవిబాఫూ... నామయు నీ మీద అల్ల అగ్గి మీద ఖుగ్గిలం
అయపోతునాిడేంటీ?” అతనిి చూడగానే ఔ సిఖరటని తీసి ఇసూా అడిగాడు.
నామర్ అగ్గి మీద ఖుగ్గిలం ఎందుకు అవ్వతునాిడో దాచకుండా
చెప్పపశాడు యవిబాఫు.
“నీకు టూాషన్ ఫీజులు ఈ నెల నించీ రావ్వ.. నువ్వా టూాషన్ చెజృాని
ఇళ్ుు పోయన నెలోలనే ఖాళీ అయపోయనయ్....” ఖుంబనంగా నవ్వాతూ
అనాిడు ఆయుుఖం.
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అతనిచ్చిన

సిగెరటని

వెలిగ్గంచుకుంటూ

గాఢంగా

నిటూారాిడు

యవిబాఫు. అఫదధం కాదు ఆ మాట... అక్షరాల్ల నిజం. అఔిడిక్క రండు
క్కలోమీటయల దూయంలో వ్వని బాాంఔర్ి కాలనీలో రండు ఇళ్ులో నలుఖుయు
ప్లలలక్క టూాషన్ చెజృానాిడు తను. నెలకు ఎనిమిది వందల యూప్పమలు
ఠంచన్గా చ్చతులోల డేవి. అవి ఇంట్ట అద్దెక్క,

ట్టఫిన్ కయుిలక్క సరగాి

సరపోయేవి.
ఆ ప్లలల ప్పరంటిక్క ట్టాన్ిపర్ి వచాియ. వాళ్ుు ఇళ్ుు ఖాళీ చ్చసి
వెళ్ళుపోయాయు. దాంతో ఠంచన్గా వచ్చి తన ఆదాయానిక్క బ్రరక్ డింది.
పస్ాకాలసులో ప్పస్ అయన డిగ్రర రీక్ష తనకు వ్రే ఉదోాగానిి చూప్ంచడం
లేదు. ఉదమం ది ఖంటల నించ్చ సామంతరం ఐదువయకూ ఎఔిడిక్కపోయనా,
ఎవరి దేబిరంచ్చనా ఖాళీలు లేవనే అంటునాియు తప, అటండర్ ని కూడా
ఎవయూ ఇవాడం లేదు.
నోట్టక్క వచ్చిన సమాధానాలు చెప్ప హౌస్ ఒనర్క్క,

ట్టఫిన్ సంటర్

నామర్ని భబాపడుతునాిడు తను. ఇపట్టవయకూ ఎల్లగో ఒప్ఔట్టాయు
వాళ్ుు.
ఇఔభుందు ఆని చ్చమడం చాల్ల ఔషాం.
సిఖరట

పొఖని

ఖుండ్రలనిండా

పీలుికుంటూ

శిల్లవిఖరహంల్ల

నిలఫడిపోయన యవిబాఫు వంఔ సానుబూతిగా చూశాడు ఆయుుఖం.
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“నీల్ల భుకుికు సూట్టగా పోయేవాళ్ుు ఈ సిటీలో ఫతఔడం చాల్ల
ఔషాం యవిబాఫూ. కావాలంట్ట దార కయుిలకు ఒ యాభై ఇసాాను. ఇంట్టక్క
వెళ్ళుపో... అఔిడే ఏద్దైనా ని వెతుకోి... నీ దొయఔి, టూాషనుల చెపఔ
రోజులు ఖడవ్వా.. అడడమన
ై వాళ్ుతో అనవసయంగా మాటలు డటం దేనిక్క?”
భుందుకు వంగ్గ ఆప్పామంగా అనాిడు.
*** *** ***
ఎవయు ఎనిి విధాలుగా మాట్టలడినా అతను మాతరం అల్ల చనువ్వగా
మాట్టలడట్టనిక్క పదె కాయణమే ఔట్ట వ్వంది. అంతకుభుందు సరగాి ఔ
సంవతియం క్కరతం సైక్కల్ మీద వెళ్ుతుని ఆయుుఖం, కయు కాలి సిటీఫస్క్కంద
డాడడు. ద్దఫులు ఫలంగా తగ్గలినయ్. బోలెడంత యఔాం పోయంది. అతనిక్క
సరడే యఔాం దొయఔి అతని భారాాప్లలలు గావ్వయుగావ్వయుభంటుని సభమంలో
తనదీ అదే ఫలడఖూరప్ కావడంతో, కావాలిిన యకాానిి హేపీగా డొనేట చ్చశాడు
యవిబాఫు.
అందర మాదిరగా కాకుండా ఆ సహ్వయానిి భరిపోకుండా భనసులో
పటుాకునాిడు ఆయుుఖం. సిఖరట ఖాతా చెలిలంజృలోల కొంచెం ఆలసామైనా అరచ్చ
కేఔలు పటాకుండా ఇచ్చింతవయకూ ఆఖుతునాిడు. ఇజృపడు భరకొంచెం
భుందుకుపోయ ఇంట్టక్క వెళ్ుందుకు దార కయుిలు కూడా ఇసాానని
అంటునాిడు.
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నిలఫడట్టనిక్క ఒప్ఔలేనటుా క్కళీుఫడ్లడ ఔినే వ్వని ఔరంటపోల్ని
అనుకుని నిలఫడాడడు యవిబాఫు. ఆయుుఖం దార కయుిలక్క డఫుులిసాాను అనడం
వయకూ బాగానే వ్వంది. వెళ్ుడానిక్క తనక్క దార అంటూ ఏమీలేదు.
ఎవయు ఔనాిరో, ఎఔిడ జను ఇచాిరో తెలిమని అనాథ తను. రోడుడ
ఔిన పొదలోల ఏడుసూా డివ్వంట్ట ఎవరో ధరాుతుులు చూసి అనాథ
శయణాలమంలో

చ్చరపంచాయు.

శయణాలమంలో

నిచ్చసే

ఉదోాఖసుాలేి

తలిలదండురలుగా భావిసూా పదెవాడయాాడు తను. పదెవాడ్రైన తరాాత ఫమట్టక్క
ంప్ంచ్చశాయు వాళ్ుు. ' నీ ఫతుకేదో నువ్ా ఫతుకోి...'

అంటూ చ్చతులు

దులిప్పసుకునాియు.
ఖవయిమంట ఇచ్చిన సాిలర్షిజృపల సహ్వమంతో డిగ్రర జౄయాయంది.
భుందు
తెలిమఔపోవడం

వెనుఔ

ఎవాయూ

ఉదోాగానిి

లేఔపోవడం,

తల్లలతండ్లర

సంప్పదించుకోవడానిక్క

ఎవరో

అడడంకులుగా

తయారైనాయ. చ్చలలయ కొట్లల పొట్టలలు ఔట్టా నికోసం కూడా జృటుాజౄరోాతారాలు
అవసయం అవ్వతునాియ. ఆ సంఖతి ఆయుుగానిక్క తెలిమచెపడం ఎల్ల??
“ఏంట్ట యవిబాఫూ?

ఏంట్ట ఆలోచ్చసుానాివ్?

ఇంట్టదగ్గియ ఏద్దైనా

గడవడి చెపకుండా ప్పరపోయ వచ్చిశావా? తిరగ్గ వెళ్ుడానిక్క నామోషీగా
వ్వందా?” అతని మౌనానిక్క తనంతట తానే కాయణానిి ఊహంచుకుంటూ
అడిగాడు ఆయుుఖం.
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అపట్టఔజృపడు సమాధానం చెపడానిక్క అంతఔంట భంచ్చ కాయణం
భరొఔట్ట దొయఔదని వెంటనే అనిప్ంచ్చంది యవిబాఫుక్క.
“అవ్వను... నా అంతట నేను భంచ్చ ఉదోాఖం సంప్పదించుకుంట్టనని
చెప్ప వచ్చిశా... ఇజృపడు దేబె భుకం వ్సుకుని వెళ్ుడం బాగోదు ఔదా”
జాఖరతాగా మాటలిి ఎంచుకుంటూ అనాిడు.
“అదీ నిజమే. మాట అనాిభంట్ట దాని మీద నిలఫడాలి. భర ఇజృపడేం
చ్చసాావ్?” సానుబూతిగా అడిగాడు ఆయుుఖం.
“రతేాఔంగా చ్చసేది ఏభుంది? రతిరోజూ చ్చసేదే ఇవాాళ్ కూడా చ్చసాాను.
ఎఔిడయనా ని దొయుకుతుందేమో రమతిించ్చ చూసాాను” అంటూ
భుందుకు అడుఖువ్మబోయన అతనిి “నామోషీ అనుకోఔపోతే,

నాకు

తెలిసిన భనిషి ఔడు వ్వనాిడు. భన సిటీలోనే ఫోర్ా టౌనోల చెతాని ఔలెక్ా
చ్చయంచ్చ ఔంట్టాఔార్... కావాలంట్ట అతనిక్క ఫోన్ చ్చసి చెజృతాను. నీకు ఇషామతే
ై నే
సుమా... ఇంత చదువ్వ చదివి ఆకరక్క చ్చయాలిిన ని ఇదా అని నువ్వా బాధ
డకూడదు” అనాిడు ఆయుుఖం.
బాధడకూడదని అనడమైతే అనాిడు గాని,

అనడానిక్క అతను

బాధడాడడు. వినడానిక్క యవిబాఫుక్క కూడా చాల్ల బాధగానే అనిప్ంచ్చంది.
నిజమే... తను చదివిన చదువ్మిట్ట? ఆపర్ చ్చమఫడిన నేమిట్ట?? కాని ఆ
రసిథతిలో అంతఔంట్ట వ్రే మాయిం ఏమైనా వ్వనిదా?
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రండే రండు క్షణాలు ఆలోచ్చంచాడు యవిబాఫు. భూడో క్షణంలో భనసు
ఖట్టా చ్చసుకుని తల ఊప్పడు.
“ఫోర్ా టౌన్ సంటరోల దివాా బిలిడంగ్ అని భూడంతసుాల మేడ... భధా
పోయషనోల వ్వంట్టడు. నవ్వా వెళ్ు లోల నేను ఫోన్ చ్చసాాను” వెంటనే చెప్పపడు
ఆయుుఖం.
రండో ఆలోచన లేకుండా లెఫ్ారైట మొదలుపట్టాడు యవిబాఫు...... సరగాి
ఔ ఖంట తరాాత ఆయుుఖం చెప్పన బిలిడంగ్లోక్క ఎంటరై,
మోగ్గంచాడు.
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కాలింగ్బెల్

2
“చూట్టానిక్క సూాడ్రంటల్ల వ్వనాివ్. ఈ ని చ్చమఖలవా?” అనడిగాడు
తలుజృలు తెరచ్చ అతణ్ణి చూసిన వెంటనే, ఆయుుగానిక్క బాగా తెలిసిన ఆ భనిషి.
“చెమాఖలను సార్. ఈ ని చెమాడానిక్క చదువ్వ అవసయం లేదుగా”
నిరలాంగా అనాిడు యవిబాఫు.
“ఆయుుఖం చెప్పపడు కాఫట్టా నిలో పటుాకుంట్ట.... రేజృ ఉదమం నించీ
నువ్వా శాాభల్ల అప్పర్ామంటిలో, సాదేశీ బిలిడంగ్ిలో చెతాను ఔలెక్ాచెయాాలి....
ఒకేనా?” అనాిడు ఆ భనిషి.
ఒకే అనిటుా తలవూప్పడు యవిబాఫు.
“నీకు ఏమైనా అడాానుి ఇసేా బాఖుంటుందని ఆయుుఖం చెప్పపడు.
అందుకే భూడువందలు ఇసుానాి. డఫుులు తీసుకుని ని ఎఖకొడితే
ఎఔిడునాి టుాకుంట్ట... భకెిలు వియఖకొడతా...” అంటూ అపట్టఔజృపడు
భూడువందలు యవిబాఫు చ్చతిలో పట్టాడు ఆ భనిషి.
భుఫ్ైప వ్లు తన చ్చతిలోడిన ఫీలింగ్ యవిబాఫుక్క ఔలిగ్గంది. ఇంటద్దె
ప్పాఫం
ల

తీరపోయంది.

ట్టఫిన్

సంటర్

ప్పాఫలం

మాతరమే

మిగ్గలింది.

పొదుెపోయేలోల ఇంకో ని ఏదయనా దొయఔిపోతుందా?? దొరక్కంది చెతాను
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ఔలెక్ా చ్చసే నే అయనా, ఆ రోజుతో ఎందుఔనో తన ప్పాఫలమ్ి అనీి సాల్ా
అయపోతామనే హేపీ ఆలోచనలు యవిబాఫు భనసులోక్క వ్ఖంగా ఎంటర్
అయనాయ.
*** *** ***
ఆయుుఖం ఫ్రండ ఇచ్చిన నోటలను జేఫులో పటుాకుని హుషాయుగా బిలిడంగ్
ఫమట్టక్క వచాిడు. వ్ఖంగా అడుఖులు వ్సి రోడుడను కారస్ చ్చసుాండగా అతని
దారక్క అడడం వచాియు నలుఖుయు దృఢకాములు.
రతిరోజూ జిమ్క్క వెళ్ళు ఖంటలు తయఫడి వాాయాభం చ్చసుానాియు
కాబోలు, ఔండలు తిరగ్గ వ్వనాియ వార శరీరాలు. దువ్వాకోకుండా ఊరకే
వదిలేమడం ఫాాషన్ అయనటుా,

చెల్లలచెదయుగా భుకం మీదడుతోంది

జుటుా.
“నట్టశం దగ్గిరక్క పోయ వసుానాివా?” భుందుకు పోనీమకుండా
చెమా అడడం పట్టా యవిబాఫును ఆజృతూ అడిగాడు వారలో ఔతను.
నట్టశం అంట్ట ఆయుుఖం ఫ్రండ. తనకు నితో ప్పటు అడాానుి కూడా
ఇచ్చిన పదెభనిషి. అతని ఓదారాానిి తలుచుకుంటూ తల ఊప్పడు యవిబాఫు.
“ఎఔిడినించో వచాిడు. ఇఔిడ జృట్టా, ఇఔిడే పరగ్గన భభులిి కాదని
దందాలు

చ్చసుానాిడు.

ఈ

ఏరయాలో
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కాంట్టాకుా

నులనీి

మావ్..

ఫమట్టవాళ్ుు చ్చమకూడదు... వాడు నీకు ఎంతిచాిడు?” దుయుసుగా
అడిగాడు వారలో రండో భనిషి.
ఆయుుఖం ఫోన్ చెమాగానే,
కాకుండా,

అతని ఫ్రండ తనక్క ని ఇవాడమే

అడాానుి ఇవాడంలో ఏదో భతలఫు వ్వందని వెంటనే అయథం

అయంది యవిబాఫుక్క.
“ఇజృపడేమీ ఇవాలేదు. రేజృ నిలోక్క వచ్చిన తరాాత ఇసాానని అనాిడు”
తడుభుకోకుండా నోట్టక్కవచ్చిన సమాధానానిి అతనిక్క వినిప్ంచాడు.
“రేజృ నువా నిలోక్క రావడం లేదు బ్ర.. వచాివంట్ట కాళ్ుు
విరగ్గపోతయ్.. వెళ్ళుపో” అంటూ తన ఖుండ్రలమీద చెయావ్సి ఫలంగా నెట్టాడు
భూడోభనిషి.
ఆ చుటుాటల వ్వని వాళ్లందయూ తనకేసి వింతగా చూసుానాి ఏ మాతరం
ట్టాంచుకోకుండా, భుందుకు అడుఖువ్శాడు యవిబాఫు.
*** *** ***
టైభు ఖడుసుాని కొదీె ఎండ వ్డ్రఔిడం మొదలయంది. దాయుణమైన
ఉఔిపోతతో ప్పటు, చెభటలు అధిఔం అయాాయ. దాహం కూడా సాార్ా
అయంది. అటుగా వచ్చి భుందు తిని రండు ఇడ్లలలు ఎజృపడో అరగ్గపోయ
ఆఔలి మొదలయంది.
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ఇంకో రండు పరాలంఖులు పోయన తరాాత సడ్రన్గా ఔ సందులో
అతనిక్క ఔనిప్ంచ్చంది ఔ కాయు. నడుసూా నడుసూా ఏదో టరఫుల్ ఇచ్చింది
కాబోలు, బానెట ఎతిా చ్చకాకుగా ఇంజన్వంఔ చూసుానాిడు ఒనర్.
కాయుల రప్పర్ చ్చమడం యవిబాఫుక్క తెలిమదు. అయనా సరే, ఆ భనిషి
భుకంలో తాండవిసుాని ఏదో నిసిహ్వమత అతనిి అటుగా ల్లకుిపోయంది.
“ఏభయంది సార్? ఎనీ ప్పాఫలమ్?” అతని దఖియ నిలఫడుతూ
అడిగాడు యవిబాఫు.
“ప్పాఫం
ల ఏమిట్ల నాకు అయథంకావడం లేదు. అయజంటు నిమీద
పోతునాి... భధాలో ఇది తఔరాయు చ్చస్ాంది” విసుఖునిండిన ఔంఠంతో చెప్పపడు
భనిషి.
“మకానిక్ షెడక్క ఫోన్ చ్చమండి సార్.... ఎవరో ఔయు మీకు తెలిసే
వ్వంట్టయుఔదా...” సలహ్వ ఇచాిడు యవిబాఫు.
“నాకు తెలిమదా ఆ మాట? మకానిక్ి అందయూ బిజీ అంట. కురాాళ్ుు
ఎవయూ ఖాళీగా లేయట. మీరే ఎవరనయనా పటుాకుని తోసుకు యభుంటునాియు”
బానెటని భూసి చుటూా చూసూా చెప్పపడా వాక్కా.
“ఎంత దూయంలో వ్వంటుంది సార్ మకానిక్ షెడుడ? ” అడిగాడు
యవిబాఫు.
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“భూడు క్కలోమీటయుల... తీరటవ్వన్ చ్చవరోల వ్వంటుంది. అంతదూయం ఈ
వెహఔల్ని నెట్టావాళ్ుు ఎవయు దొయుకుతాయు?” అసహనంగా అనాిడా వాక్కా.
“నేను నెడతాను సార్. ఎంతిసాాయు?” నిరొుహమాటంగా అడిగాడు
యవిబాఫు.
ఖజృపన వెలిగ్గంది ఆ భనిషి భుకం.
“వంద ఇసాాను... నిజంగానే నెడతావా?” అనడిగాడు.
“మీయు కారోల కూరోిండి సార్” అంటూ కాయు వెనక్కి పోయాడు
యవిబాఫు. ఆనందంగా స్టారంగ్ భుందు కూయుినాిడు కాయు ఒనర్. వెనుఔనించ్చ
ఫలభంతా ఉయ్యగ్గంచ్చ నెటాడం మొదలుపట్టాడు.
సందులోనుంచ్చ మయన్ రోడుడ మీదికొచ్చింది కాయు. నెభుదిగా తీర
టౌన్వెైజృ ఔదలడం మొదలుపట్టాంది. పైన ఎండ.. ఎదుట ఫహు భాయమైన ని...
విరీతమైన దాహం.. ట్టాప్ క్కంద కూయుింట్ట తడిసిపోయనటుా చెభటలతో
తడిసిపోయంది యవిబాఫు శరీయం.
అలవాటులేని ని కావడంతో ఆయాసం కూడా అధిఔం అయంది
అతనిక్క. అయనా సరే ళ్ుు బిఖట్టా అల్ల నెటుాకుంటూనే పోయాడు.
*** *** ***
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సరగాి ఔ ఖంటనియ తరాాత మకానిక్ షెడ ఔనిప్ంచ్చంది. “సయయన
సభయానిక్క వచ్చి చాల్ల హెల్ప చ్చశావ్. థంకూా వెరీభచ్” అంటూ ప్పాంటు
జేఫులోనుంచ్చ ఔ వంద యూప్పమల కాయతానిి తీసి అతనిక్క ఇచ్చి, షెడోలక్క
వెళ్ళుపోయాడు కాయు ఒనర్.
అంతవయకూ డిన శరభను భరచ్చపోయాడు యవిబాఫు. అంతవయకూ
తనని బాధించ్చన దాహం కూడా మామమైనటుా అనిప్ంచ్చంది అతనిక్క.
విరీతమైన ఎండ కూడా తన వ్డిని కోలోపయ వాతావయణం చలలగా
వ్వనిటుా ఔనిప్ంచ్చంది.
' నామర్ హోటలోల ట్టఫిన్ బిలుల జౄరాగా కాఔపోయనా కొంచెంగానెైనా
చెలులవ్మవచుి. ఇంట్ట అద్దె ప్పాఫలమ్,

ట్టఫిన్ సంటర్ ప్పాఫలమ్ సాల్ా

అయపోయనట్టా... హేపీ హేపీ' అనుకుంటూ భుందుకు అడుఖువ్శాడు.
యవిబాఫు ప్పతిఔ అడుఖులే వ్శాడు.
భరో అడుఖు వ్మబోతుండగా అతని దారక్క అడడంగా రతాక్షం
అయాాయు ఇదెయు వాకుాలు.
“నువ్వా ఈ ఏరయాలో వాడివి కాదు. మా రుషన్ లేకుండా ఇఔిడ
నెందుకు చ్చసుానాివ్?” కూరయంగా చూసూా అడిగాడు వారలో ఔతను.
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“చూడు భాయీ... ఎఔిడో మొదలుపట్టాన నిని ఇఔిడ జౄరా చ్చశాను.
మీరవరో ఎఔిడవ్వంట్టరో నాకు తెలిమదు. తెలిసేా భుందుగానే వచ్చి మీ
రుషన్ తీసుకునే వాడిని. ఈ ఔిసారక్క క్షమించ్చమండి. ఇంకెజృపడూ
ఇఔిడిక్క రాను” చాల్ల భరాాదగా అంటూ అతని చ్చతిని వదిలించుకోవట్టనిక్క టైై
చ్చశాడు యవిబాఫు.
“ఇంకోసార ఇల్ల వసేా మాటలోల చెపం బ్ర... భకెిలు విరచ్చసి ంప్సాాం,
ఛలో...ఎంతిచాిడు ఆ సేటు?” షయుాను వదిలిపడుతూ అడిగాడు ఆ వాక్కా.
“వందిచాిడు” నిజాయతీగా చెప్పపడు యవిబాఫు.
“యాభై మాక్కచ్చియ్. యాభై నువ్వాంచుకో.... ఛలో పైసల్ తీయ్...”
తందయపట్టాడా భనిషి.
“అదికాదు భాయ్... నేను చెపదలచుకునిది ఏమిటంట్ట...” అంటూ
మాటలు మొదలుపటాబోయాడు యవిబాఫు.
“పైసలు ఫమట్టక్క తిమాభంటుంట్ట నఔరాలు పోతావ్ందిరా? తియ్”
అంటూ చాచ్చపట్టా కొట్టాడు చెంమీద ఆ భనిషి.
టాఖలే యవిబాఫుక్క ఔనిప్ంచ్చనయ్.. తళ్తళ్ మయుసుాని నక్షతాాలు.
జివ్వాభనియ్ నరాలు. ఎయరఫడి పోయంది చెం. పదవ్వలు తెగ్గ వెచిట్ట యఔాం
చుఫుఔం మీదిక్క జాయడం మొదలుపట్టాంది. “వాడితో మాటలేందనాి? జేఫులో
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చూడు” ప్పాంటు జేఫులోల చ్చతులు పటుాకుని చాల్ల కుషీగా సలహ్వ ఇచాిడు
రండో భనిషి. రాక్షసుడిల్ల నవ్వాతూ యవిబాఫు జేఫులో చ్చయపటాబోయాడు
మొదట్ట భనిషి.
ఏమాతరం ఆలసాం చ్చసినా అఔిడ తను ఔషాడి సంప్పదించుకుని
డఫుుతో ప్పటు, అంతకు భుందు తీసుకుని అడాానుి ఎమౌంట కూడా
ఖలలంతయపోవడం గాారంటీ అని అయథం అయంది యవిబాఫుక్క.
తనక్క తెలిమకుండానే రయాక్ా అయాాడు. తన జేఫులమీదిక్క వచ్చిన
చ్చతిని చాల్ల యఫ్గా అవతలిక్క విదిలించ్చశాడు.
“ఏందిరా ఇది? ననేి ఎదిరంచ్చటంతట్ట దాదావా నువ్వా?” అశియాంగా
అడిగాడు ఆ భనిషి.
“అంతసేజృ ఆడితో మాటలేందనాి? వ్సేయ్ ద్దఫు. కొట్టాయ్ భుకం
మీద” అంటూ ప్డిక్కలి బిగ్గంచ్చ ఫలంగా చ్చతిని భుందుకు విసిరాడు రండో
భనిషి.
“అంతసేజృ ఆడితో మాటలేందనాి? వ్సేయ్ ద్దఫు. కొట్టాయ్ భుకం
మీద” అంటూ ప్డిక్కలి బిగ్గంచ్చ ఫలంగా చ్చతిని భుందుకు విసిరాడు రండో
భనిషి.
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ఎదుయు తియఖదలుచుకుని తరాాత,

మాటలతో ని జయఖదని

యవిబాఫుక్క తెలుసు. ఔికు జరగ్గ తన కుడిచ్చతిని స్టపడగా భుందుకు
విసిరాడు.
వ్ఖంగా పోయ అతని భుఖానిక్క ఔనెక్ా అయంది యవిబాఫు చెయా.
గావ్వయుభని

అరచాడతను.

భుఖానిి

చ్చతులతో

ఔజృపకుంటూ

రోడుడమీద చతిక్కలడాడడు.
నోయు తెయుచుకు చూసుాని మొదట్ట భనిషి ఖుండ్రల మీద ఎడభచ్చతోా
కొట్టాడు యవిబాఫు.
అతను కూడా వెనక్కి తూలి రోడుడ మీద కూరోిఫడుతుండగా,
మోకాలితో నోట్టమీద పొడిచాడు.
భుందు

వయుసలో

ఊడిపోయనంత నెైనటులగా,

వ్వని

దంతాలోల

ఔట్ట

రండు

దంతాలు

చెవ్వలు చ్చలులలు డిపోయేటటుా బిగ్గిరగా

అరచాడా పదెభనిషి.
చ్చభచ్చభల్లడుతుని చ్చతులిి ప్పాంటుకేసి యుదుెకుంటూ కూరయంగా
వారకేసి చూశాడు యవిబాఫు.
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“ఇంకెజృపడ్రైనా నాకు ఔనిప్సేా మీ తలలు గ్గలిపోతయ్. అనాామంగా
చచ్చిపోతాయు...

కఫడాెర్”

అని

హెచిరంచ్చ,

మయన్రోడుడ

వెైజృ

అడుఖువ్శాడు.
యఔయకాల ఆలోచనలు ఔందిరీఖల మాదిర తన అంతయంగానిి అలలఔలోలలం
చ్చసుాండగా, ఖఫఖబా నడిచ్చ నామర్ హోటల్ దగ్గిరక్క వచ్చిశాడతను.
దూయంలో వ్వండగానే చూశాడు ఆయుుఖం. “నెైపోయంది ఖదా
యవిబాఫూ... నట్టశం నీకు అడాానుి ఇచాినని చెప్పపడు. ట్టఫిన్ బిలుల తయువాత
ఔడుదువ్వ

గాని

భుందు

ఇంట్ట

రంటు

ఇచ్చిసిరా.

భంచ్చగా

కాఫీ

తాఖుదామిదెయం” అంటూ ఔ సలహ్వ ఇచాిడు.
“రంటు తయువాత ఔడతాను. భుందు నామర్క్క ట్టఫిన్ బిలుల డఫుులు
ఇచ్చిసాా” అంటూ కాయును నెట్టా సంప్పదించుకుని డఫుులో నుంచ్చ ఎనభై
యూప్పమలు తీసి నామర్క్క అందించాడు యవిబాఫు.
“బాకీ అడిగానని కోం వచ్చిందా యవిబాఫూ? అజృపతెచాివా?”
డఫుులు తీసుకుంటూనే అడిగాడు నామర్. అంతట్టతో ఆఖలేదు “మిఖతా
తంభై యూప్పమలు రేజృ ఎలులండిలోల ఇచ్చియ్” అని కూడా అనాిడు.
“ఇదిగో నామయూ నా ఎకంటలో నాకూ, యవిబాఫుక్క కాఫీ ంప్ంచు”
అరచాడు ఆయుుఖం.
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*** *** ***
నెభుదిగా నడిచ్చ తన యూమ్క్క చ్చయుకునాిడు యవిబాఫు. యూమా అది?
రండంతసుథల బవనంలో ఎనిమిది పోయషన్ి చ్చసి రంటక్క ఇచాిడు ఒనర్. బిలిడంగ్
వెనకాల వాసుా శాసాాైనిక్క వియుదధంగా నెిండడుఖుల వెడలుపని కొంచెం జాగా
మిగ్గలితే ఆసుసాాస్ సిమంట రేకులతో చ్చనిఖదిని తయాయుచ్చసి యవిబాఫుక్క
ఇచాిడు. వరాషకాలంలో పైనుండి నీళ్ుు ఆ రేకుల మీదే డతయ్...
వ్సవికాలంలో వ్డి దాయుణంగా వ్వంటుంది.
తన పోయషన్లో ఫాాన్ క్కంద కూయుిని వ్వని ఒనర్ దగ్గిరక్కపోయ,
ఎమౌంటని అతని చ్చతిలో పట్టాడు.
“ఇందాఔ చెపడం భరిపోయా... వచ్చినెల నించీ రంటు ఇంకో యాభై
పంచుతునాి” నిరాకాయంగా ఏదో భంచ్చమాట చెపడం భరిపోయనటుా
ఎనౌన్ి చ్చశాడు ఒనర్. ఛట భని తల ఎతాబోయ, ఆకరక్షణంలో తనను తాను
ఔంట్లాల్ చ్చసుకునాిడు యవిబాఫు. అతని అభిప్పామంతో తనకు నిమితాం లేనటుా
“వెళ్ుు.. వెళ్ుు నీ ని చూసుకో...” అతనిచ్చిన నోటలను జేఫులో పటుాకుంటూ
చెప్పపడు హౌస్ఒనర్.
వెనుతిరగ్గ యూమ్గా చెజృపకునే తన రేకుల క్కందిక్క వచ్చిశాడు యవిబాఫు.
రండు ఖుప్పళ్ుు మాతరమే వ్వనియ్ బిమాం. ప్పవ్వ ల్లటయు ఔంట్ట కొంచెం
తకుివగానే వ్వంది స్టావ్లో క్కరోసిన్. కుండలోవ్వని నీట్టతో బియాానిి ఔడిగ్గ,
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సావ్ మీద డేశాడతను. ఎండిపోవడానిక్క సిదధంగా వ్వని రండు ఉలిలప్పమలిి,
మియకామలిి కూడా వ్సి కొంచెం ఉజృపను ఔలిప్పడు. ఇయవెైనిమిషాల తయువాత
తయారైన సంకీయి దారాథనిి ప్పలటులోక్క వంజృకుని,

కొంచెం కొంచెంగా

ఆయగ్గంచాడు.
భూడు క్కలోమీటయల దూయం కాయుని నెటాడం వలల అలిసిపోయనటుా
అనిప్ంచ్చనా, అసలు అలసట ఆ తరాాత జరగ్గన సంగటన భూలఔంగా
వచ్చినటుా అయథం అవ్వతూనే వ్వంది.
ఏం చ్చసూా వ్వంట్టయు ద్దఫులు తిని ఆ దేబెభుఖాలు? తన కోసం
వెతకుతూ వ్వంట్టరా? ఎంత ఆలోచ్చంచ్చనా సమాధానం లభించఔపోవడంతో,
విసుగాి తల విదిలించ్చ, చా మీద మేనువాల్లిడు యవిబాఫు. అలసిపోవడంతో
అతనిక్క తెలిమకుండానే వచ్చిసింది నిదర.
*** *** ***
ఉదమం ఆయుఖంటలఔల్లల శాాభల్ల అప్పర్ామంటి దగ్గియ హ్వజయయాాడు
యవిబాఫు. చెతా కాంట్టాఔార్ ఇచ్చిన రక్షాని రోడుడమీద ఆప్,

భందప్పట్ట

గోనెసంచ్చని బుజం మీద వ్సుకుని ని సాార్ా చ్చశాడు యవిబాఫు.
ఇళ్ుు శుబరం చ్చసుాండగా వచ్చిన చెతాతో ప్పటు, వంట్ట వాయుపలకు
సంఫంధించ్చన వ్స్ాని కూడా ఔలిప్,

ప్పలసిాక్ ఫకెిటిలో పోసి తభ తభ

భుకదాారాల దగ్గియ పడాాయు ఒనర్ి.
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ఆ ఫకెిటిలోని వాయథదారాథలనిింట్టనీ, గోనెలోక్క నింజృకుని, బెైట్టక్క
తీసుకురావాలి.... రక్షాలో డేసి దూయంగా వ్వని డంప్ంగ్యార్డ దగ్గిరక్క
తీసుకుపోవాలి.
వెఖటు ఔలిగ్గంచ్చ వ్స్ా మటీరమల్ నుంచ్చ వాసనలు వెలువడు
తూంట్టయ.

వాట్టననిింట్టనీ

ట్టాంచుకోకుండా,

నిరాకాయంగా,

నిరా

భమంగా ని చ్చయాలి.
రండు

ఖంటలు

ఫమటడట్టనిక్క,

ట్టాందతనిక్క

శాాభల్ల

అప్పర్ామంటలోనించ్చ

ఔినే వ్వని సాదేశీ బిలిడంగ్ిలోక్క ఎంటరైన వెంటనే

మొదలెైనాయ ఔంలయంటి...
' తెల్లలయఔ భుందే కీలన్ అయపోవాలి. ఎనిమిదింట్ట వయకూ ఖుభుం
భుందు చెతా వ్వంట్ట ఎల్ల? ఊరకే వసుానాివా? నెలకు నలభై యూప్పమలు
ఔడుతనాిం. డఫుులు మాకు ఫజారోల దొయుకుతునియాా' . . .

వాళ్ు

ఇంట్లలనించ్చ వచ్చిన వ్స్ా వాళ్ు ఖుభుం భుందు వ్వంట్ట, రాయవాళ్ళువరో
తీసుకువచ్చి పట్టానటుా అల్ల నోయుప్పరేసుకుంటుని ఆ ఒనర్ిని చూసి ఎల్ల
రయాక్ా అవాాలో యవిబాఫుక్క తెలిమలేదు.
“నోయు తెరచ్చ సమాధానం చెపవదుె... వాళ్ుు మాట్టలడేది ఏమిట్ల
వాళ్ును మాట్టలడనీ... భనం ట్టాంచుకోకూడదు. భన టైమ్ని వ్స్ా
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చ్చసుకోకూడదు... “ నిలోక్క దిఖఔభుందు నట్టశం చెప్పన మాటలిి ఖుయుాకు
తెచుికుంటూ, చఔచకా ని జౄరా చ్చసుకునాిడు.
నిండిపోయన గోనెసంచ్చని రక్షాలో వ్సి, నెభుదిగా డంప్ంగ్యార్ా వెైజృ
రక్షాని ఔదిలించాడు.
అతనిల్లంట్ట వాళ్ు ఔ వందభంది, యార్డ దగ్గియ తభ రక్షాలిి ఖాళీ
చ్చసుకుంటూ ఔనిప్ంచాయు.
“శాాభల్ల అప్పర్ామంటి దగ్గియ నా? యమీజభాయ్ ఔనిప్ంచాడా?”
తన రక్షాలోని వ్స్ాని క్కందిక్క వంజృతూ యవిబాఫుని అడిగాడు తోట్ట నివాడు.
“యమీజభాయ్ ఎవయు?” అడిగాడు యవిబాఫు.
“శాాభల్ల అప్పర్ామంటి ఉని రదేశంలో దాదాగ్గరీ చ్చసుాంట్టడు. అతను
ఖనుఔ ఔనిప్సేా ళ్ుు దగ్గియపటుాకుని మాట్టలడు. ఎక్సాాైలు మాట్టలడితే ళ్ుు
హూనమైపోతుంది” అడఖఔభుందే సలహ్వ ఇచాిడు.
సరగాి రండు నిభుషాల తరాాత వచ్చి అతని మాదిరగానే యవిబాఫును
లఔరంచాడు ఇంకోవాక్కా.
“కొతాగా నట్టశం దగ్గియ చ్చరావ్ ఔదా?” అని అడిగాడు.
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అతని నోట్టవెంట ఎల్లంట్ట మాటలు వినాలిివసుాందో అనుకుంటూ తల
ఊప్పడు యవిబాఫు.
“సైదమా సాదేశీ అప్పర్ామంటిలో ఏం చ్చయాలో చెప్పపడు ఔదూ?” అని
ఇంకోరశి వ్శాడు ఆ వాక్కా.
అంతకు భుందు మాట్టలడిన భనిషి ప్పయు సైదమా అని అజృపడు తెలిసి
తల ఊప్పడు యవిబాఫు.
“సైదమాక్క శాాభల్ల అప్పర్ామంటి దగ్గియ వ్వండే యమీజదాదాక్క సేిహం.
వీడువాడి దగ్గిరక్క పోయ ఉనివి లేనివి ఔలిపంచ్చ చెజృతాడు.. జాఖరతాగా వ్వండు”
అని చెప్ప అవతలిక్క వెళ్ళుపోయాడా భనిషి.
రక్షాలో వ్వని ఆకర గోనెసంచ్చని కూడా యాయుడలో డంప్చ్చసి, వెనక్కి
తిరగాడు యవిబాఫు.
తానుని బిలిడంగ్ వెనకాల ఔ పదె ఖాళీసథల్లనిి ల్లజుక్క తీసుకునాిడు
కాంట్టాఔర్
ా నట్టశం. తన ఆధీనంలో వ్వండే రక్షాలనిిట్టనీ ఆ సథలంలో పట్టాసాాడు.
అఔిడ కాల్ల వ్వండే వాచ్మేన్క్క రక్షాని అపగ్గంచాడు యవిబాఫు. ఆ
రోజు సాదయు కయుిలక్క దియూప్పమలు తీసి అతనిక్క ఇచాిడు వాచ్మేన్.
*** *** ***
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నెలకు నెిండు వందలు జీతం. రోజుక్క దియూప్పమలు బ్రట్ట.
ళ్ుంచ్చ ని చ్చసుకునేవాడిక్క జీవితం ఔ మోసాయు కుషీగా వెళ్ళుపోతుందని
అనిప్ంచ్చంది యవిబాఫుక్క. ప్పాంటు జేఫులోల చ్చతులు పటుాకుని హుషాయుగా విజిల్
వ్సూా మయన్ రోడుడ మీదిక్క వచాిడు.
తను నివశించ్చ ఏరయా వెైజృ ఔదలబోతుండగా, సడన్గా అతని దారక్క
అడడంగా రతాక్షం అయాాయు అంతకుభుందు రోజు రోడుడ మీదిక్క నెట్టాన
హీరోలు.
“ఇవాళ్ నిలోక్క రావదెని చెప్పనా వచాివ్? నీ ఖురంచ్చ నువ్వా ఏభని
అనుకుంటునాివ్ బ్ర? హీరోననుకుంటునాివా?” ఔయుకుగా అడిగాడు ఔతను.
“నేను హీరోని ఎల్ల అవ్వతాననాి? చెతాను ఎతుాకునే వాడు హీరో అంట్ట
ఎవరైనా నభుుతారా?” చాల్ల స్టభాంగా అడిగాడు యవిబాఫు.
“జోకులు వ్సుానాివా? మేభు నవిా నినుి వదిలేయాల్ల?” అంటూ
చాచ్చపట్టా అతని భుకం మీద కొట్టాడు వాళ్ులోల ఔతను.
తటుాకోలేఔ పోయంది యవిబాఫు అంతయంఖం.
ఎదుట వ్వని హీరో తనని కొటాడానిక్క చెయా ఎతిానవెంటనే, తనకు
తెల్లకుండానే చాల్ల వెైల్గా
డ
రయాక్ా అయపోయాడు. అతని చెయా తన
భుఖానిక్క ఔనెక్ా అవఔభుందే, తన ప్డిక్కలితో అతని భుకం మీద పొడిచాడు.
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అటువంట్ట

రసాపన్ి

వసుాందని

ఎదుయుచూడఔపోవడం

వలల,

ఏభయుప్పటుగా వ్వనాిడు ఆ హీరో. భుకం గ్గలి, ఎయరట్ట యఔాం వెలులవల్ల
కాయుతూ వ్వండగా, గావ్వయుభని అరచ్చ రోడుడ మీద చతిక్కలఫడిపోయాడు.
ఆ దృశాానిి చూసి ద్దఫుతిని జృలుల్లల తన మీదిక్క వచ్చి అవకాశానిి
మిగ్గలినవాళ్ుక్క ఇవాలేదు యవిబాఫు. ఛటఛటభని కొట్టాడు.. వాళ్ుందరనీ
ఇసుఔభూటలిి దొరలంచ్చనటుా రోడుడ మీదిక్క దొరలంచాడు. యవిబాఫు వంఔ చాల్ల
ఆశియాంగా చూశాడు క్కందడిపోయన వాళ్ులోల ఔతను.
“ఏదో చెతాను ఎతేా నివాడు అనుకుని బెదయకొటాబోయాం. నువ్వా
చెతాభనిషివి కాదు. ఎవరవి భాయీ?” ప్పాంటుక్క అంట్టన దుభుును
వదిలించుకుంటూ పైక్క లేచ్చ చాల్ల భరాాదగా అడిగాడు.
“నువ్వా ఎవరవి బ్ర? యమీజవా?” అడిగాడు యవిబాఫు.
“కాదనాి.. యమీజదాదాక్క తభుుడిని. నువెావరవనాి?” భరంత
వినమంగా అడిగాడతను.
“యవీజదాదాని... యమీజ వసేా చెజృప. నా దారక్క అడడం వసేా నేను
ఊయుకోను. ఏదో ఔట్ట చ్చసేసాాను. ఆ తరాాత మీయు బాధడి రయ్యజనం లేదు.
అరే... తలవంచుకుని నా ఏడుప్పదో నేను ఏడుసుాంట్ట, భధాలో దరదరదేవతల్లల
ఎందుకు తఖులుకుంట్టయు? భంచీ చెడాడ అనేవి మీకు తెలిమదా? చెజృతావా
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యమీజక్క?” క్షణక్షణానిక్క ఎకుివెైపోతుని కానిిడ్రన్ిని కాసాంత అణఖదొక్కి
వ్వంచడానిక్క విశారమతిం చ్చసూా చెప్పపడు యవిబాఫు.
“చెజృతాననాి... యవీజదాదా అని కూడా నీ ప్పయు చెజృతాను...
నువెావరవో తెలిమఔ ఏదో కొంచెం ఎఖసాాల
ై ు చ్చశాం. భనసులో పటుాకోకు.
భంచ్చ ఛాయ్ తాఖుదాం....రా అనాి...” అనాిడు యమీజ తభుుడు.
“ఛోడో

తెరీ

చాయ్కీ”

అంతకు

భుంద్దనిడూ

బమంఔయమైన తిటుా దానిి ఉయ్యగ్గంచ్చ,

ఉయ్యగ్గంచని

హుందాగా నడుచుకుంటూ

ఇవతలికొచాిడు యవిబాఫు. వెనకాల వ్వండిపోయన వాళ్ుక్క తను ఔనిప్ంచడని
అయథం అవగానే, చటుకుిన చతిక్కలడాడడు జటప్పత్ ఔినే వ్వని ఔ చ్చని
కాంకీరట దిభుమీద.
చతిక్కలడిన వెంటనే సాార్ా అయంది వణుకు. చలిజాయం వచ్చినటుా
అతనితో రమేమం లేకుండా ఖజఖజ వణఔడం మొదలుపట్టాయ అవమవాలు.
తను ప్పల చ్చసిన దాదాగ్గరీ నాటఔం సకెిస్ కాకుండా, క్కందడిన వాళ్ుు
లేచ్చ ఇంకోసార ఎట్టక్ చెమాడానిక్క వచ్చి వ్వంట్ట- తను ఏభయపోయ వ్వండే
వాడో తలచుకునే సరక్క, వెంటనే వచ్చిన రయాక్షన్ అది.
ఎంతగా టైై చ్చసినా శరీరానిి కుదిప్పసుాని వణుకును ఔంట్లాల్
చ్చసుకోవడం చ్చతకాలేదు అతనిక్క. ది నిభుషాలు.. ప్పవ్వఖంట.... ఇయవెై రండు
నిమిషాల తరాాత కొదిెగా తగ్గింది వణుకు.
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దిహేను లంఔణాలు చ్చసిన టైఫాయడ రోగ్గమాదిర తయారైపోయంది
అతని భుకం. దిభు మీది నించ్చ లేచ్చసరక్క గ్గయురన తిరగ్గనయ్ ఔళ్ుు.
“హలోల యవిబాఫూ.. రా, కాఫీ తాఖుదాం” అలలంత దూయంలో వ్వండగానే
అతనిి చూసి బిగ్గిరగా ప్లిచాడు క్కళీు ఫడ్లడ ఆయుుఖం. ఎందుఔనో వెళ్ళులని
అనిప్ంచలేదు యవిబాఫుక్క. తయువాత వసాాననిటుాగా చెయా ఊప్ సూట్టగా తన
యూమ్ దఖిరక్క వెళ్ళుపోయాడు.
“ఏంట్టది యవిబాఫూ... పొదుెన వాటర్ ట్టాప్ తెరచ్చ ఔట్టామకుండా
పోతివ్.. ఎనిి నీళ్ుు వ్స్ా అయనయ్యా తెలుసా? వాటర్ మీటయు ఎంత స్టపడుగా
తిరగ్గపోయందో,

ఎవ్వడిసాాడు ఆ కయుి? నీ అఫుగాడిసాాడా?” అతనిి

చూడగానే ఖంయ్భని అరచాడు హౌస్ఒనర్.
తలెతిా చూడట్టనిక్క భనసిరంచలేదు యవిబాఫుక్క. అల్లగే పోయ
యూమ్లో చా మీద డిపోయాడు.
“ఏందియ ఇదీ... నా ప్పటి నేను వాఖుతూనే వ్వనాి... నీ లెకేింట్ట
అనిటుా తన దారన తను ఎళ్ళుపోయాడు.. ఇట్టా అయతే ల్లబమే లేదు.
ఈసార ఖట్టాగా వారింగ్ ఇచ్చియాలి” తనలో తను అనుకుంటూ రోడుడమీదిక్క
చూసి, ఔరంట షాక్ కొట్టానటుా అదిరడాడడు ఒనర్.
*** *** ***
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వ్ఖంగా వచ్చి అతని ఇంట్ట భుందు రండు జీప్లు ఆఖడమే అందుకు
కాయణం.

వాట్టలోలనుంచ్చ

దిగ్గ,

ఖఫఖబా

లోలిక్క

వచాియు

దిభంది

దృఢకాములు.
“చెతా ఎతేా నివాడు.. మీ ఇంట్లల వ్వంటునాిడుట ఖదా.. ప్లవరా
వాడిని. ఫమట్టక్క యభుని ప్లువ్” ఔయుకుగా అనాిడు వాయందరకీ ల్లడర్ల్లగా
ఔనిప్సుాని వాక్కా.
“చెతాను ఎతేావాళ్ళు?

అట్టాంట్టవాళ్ుు ఇఔిడ ఎందుకుంట్టయు?”

ఆశియాంగా అడిగాడు ఒనర్.
“మాట అడిగ్గతే సమాధానం చెపకుండా స్ది చెఫుతావ్ంట్టరా.. ప్లువ్
వాడిని” ఖట్టాగా అడిగాడు ఆ భనిషి.
యఔాం లేనటుాగా ప్పలిపోయంది ఒనర్ భుకం. “అట్టాంట్ట వాళ్ుు ఇఔిడ
ఎవయూ లేయు” తడఫడుతూ చెప్పపడు.
“ఏరా? ఏంట్టరా వాడిప్పయు?” వెనక్కి తిరగ్గ తన వాళ్ులోల ఔతనిి
అడిగాడు ఆ భనిషి.
“యవిబాఫు ... ఈడనే వ్వంట్టడని ట్టఫిన్ సంటరోల చెప్పపయు” సమాధానం
చెప్పపడతను.
“యవిబాఫుని ప్లవరా” ఒనర్క్క చెప్పపడతను.
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“యవిబాఫు చెతాను ఎతేా భనిషి కాదు” అనబోయాడు ఒనర్. అంతే...
ఫ్డ్లభని డింది ద్దఫు అతని చెం మీద.
రండు అడుఖుల దూయం తూలి బాాలెన్ి నిలబెటుాకునాిడతను.
చెంను అదుభుకునాిడు.
ఔళ్ు వెంట గ్గయురన తిరగాయ్ నీళ్ుు.
అంతవయకూ తభ పోయషన్ిలో నుంచ్చ ఫమట్టక్క వచ్చి జయుఖుతునిది
వింతగా

చూసుాని

టనెంటి

అందయూ

ఖఫుకుిన

తభ

వాట్టలోలక్క

వెళ్ళుపోయాయు.
“ప్లవరా.. ఫదాుషగాడిని ప్లువ్... ప్లువ్...” హౌస్ ఒనర్ షయుా
టుాకుని ఎలుఔను ప్లిల ఊప్నటుా ఊజృతూ బిగ్గిరగా అరచాడు మొదట్ట
భనిషి.
వణుకు ప్పాయంబమైంది ఒనర్ ఔంఠంలో.
“యవిబాఫూ.. ఒయ్ యవిబాఫూ” అంటూ హౌస్ ఒనర్ పదెగా ప్లిచాడు
వణుకుతూ.
“ఎఔిడాా? ఏడి... అరేయ్ యవిబాఫూ.. రారా ఫమట్టక్క...రా..” బిగ్గిరగా
అరచాడు మొదట్ట భనిషి.
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అంతట్టతో ఆఖలేదు ఆ భనిషి.
ఒనయుండే పోయషన్లో ఒనర్ ఇషాంగా కూయుినే కురీిని అమాంతం
గాలిలోక్క ఎతిా నేలకేసి కొట్టాడు
“రారా.. రారా ఫమట్టక్క” అని అయుసూా రండో ఖదిలోక్క ఎంటర్
కాబోతుండగా...
“వచాిను బ్ర... ఏంట్ట సంఖతి?” అంటూ అఔిడ రతాక్షం అయాాడు
యవిబాఫు.
అతనిని చూసూానే “వీడే... వీడే అని.. యవీజ దాదా అని చెప్ప నా
భుకం ఖలగట్టాడు” వెంటనే అనాిడు ఖుంజృలో ఉని మువకుడు ఔతను.
యమీజదాదా తభుుడిగా చెజృపకుని అతని భుకం వంఔ చూసి
ఖాండిరంచ్చ నేల మీద ఉమేుశాడు యవిబాఫు.
“చాయ్ తాప్సాానని చెప్ప వంగ్గ వంగ్గ నభసాిరాలు చ్చసి ఇజృపడు
జనాలిి వెంట్టసుకు వసాావా? నేను బమడి ప్పరపోతానని అనుకునాివా? నా
దారక్క అడడం రావదెని చెప్పపనా లేదా?” అంటూ అమాంతం అతని మీదిక్క
ఎఖఫడి టప్పటప్ప వ్సేశాడు రండు ద్దఫులు.
కీచుగా అరచ్చ వెనక్కి ప్పరపోయాడతను.
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అంతే.. అఔిడితో బమడి దూయంగా ప్పరపోయంది అఔిడ వ్వని
రశాంత వాతావయణం.
“కొటాండి.. నయఔండి” అని అయుసూా యవిబాఫు మీద ఔలఫడాడయు
మిగ్గలినవాయందయూ... వంట్టమీద, భుకం మీద వయషం మాదిర డుతుని
ద్దఫులిి ట్టాంచుకోవడం మానేశాడు అతను.. ప్డిక్కళ్ుు బిగ్గంచ్చ, జౄనఔం
వచ్చినటుా చెలరేగ్గపోయాడు.

End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/kbook.php?id=196
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