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ఐదు రూపాయలకు నాలుగు ఖప్చుప్చు.. నోరూూసుకోనీకి నోట్ు వెట్టుకునుడే..
వేడిమీదునన పప్చు, పాాజ్ తోని పలసటి రసం అంచుకువెట్టుకొని
పట్.. పట్.. పట్..ట్ ట్టుక్. ఔడుపులగంది.. ఖప్చుప్దేనా.. భాయి.. ఖప్చుప్.. దేనా..
వానాగన జెర్శేపటికే ఏడనో తవశుభ ఆశిశ్ మాగే..
చౌరసత పఔకటి అరటిపండుబండిమీంచా.. పంద్రాఖస్టు ఛబ్బీస్ జనవరా..
సరఫరోషీకీ తమనాన పారి పొరునీకి.. అఛ్చు.. జనఖనమన చైనా ఫోన్ రింగ్టునందా..
పోసుర్మూద బలుమొకం తమనాన తడాఖా.. తడాా..
ఎలెవెన్

స్టుర్

బేఔర్మసందులకెలు

ఎవలాలుు

దిలుసంద్

వాసనలు

మోసుఔచ్చుది..

పట్టుచీరాంటి..ముపుయ్యారంట్దా? వొయిసు కూడ? చూశినట్టుందేడనో..
“పిలగా, పొద్మూకి చిటిుపైశ్లయిామను మీ అమూను..”
ర్శషనాాప్చ కోమటి నరస పండాుమా..
బారాబజే కాలే, ఉజవలా వైన్స ముంఖట్ కూా.. ఎండలవడి..
బ్ుండర్స ప్రైడ్ 890, బాుక్ డాగ్ 1580,
పదహరవందలు పోస్తతఖని మత్తతఔకని మనుషులంట్రా లోఔమీూద, ఏందో, లేనోడు లేకేడిస్తత
ఉనోనడు బలశేడిశినట్టు.. పట్నంల ఫారిన్ స్టకచ్ పదివేలుంట్దట్, ఏమాట్గాామాట్నే, మహేష్బీబు
బ్రండ్ “రాయల్ స్టుగ్” ఔంటే కిరాక్ మందుంట్దా..
ఓఖని బిజినెస్ మాాన్ స్టుగ్ తాగుతడా..
కుయ్ య్ య్ య్ య్ య్ య్ కుయిా యిా యిా యిా
య్ా ఇయ్ా ఇ క్ ఉ య్ య్ య్ య్ య్ య్ య్ య్..
వందా.. నానటైట్ట.. పోలీసోడేట్టంటే గాడ అంబులెన్స గూడ ఉండాలేు..
రక్షక్ లకెలెువరూ చెయ్యాపాతంది.. నాకేనా..
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“మాకొాడే.. రా.. ఏంరా ఔరక సీను.. ఏది గెలుసతదియ్యాల, రాత్రికి పోలీస్ ఠానకొచిు
చెపిుపో.. భంఔడే, బదేలు వలుగుతై రాపోతే.. మాకు త్తలవదనుకంట్టర్రా మీర, ఎంతరా నువ్వవ,
బచున్ గానివి నా ముంఖట్, ఇంకోపారి నీ ప్దరినిపిస్తత సుట్ుపోనివని గూడ సూడ, బామూర్మే,
స్టవకిప్చుడే..”
బావగాడు.. ఎస్సస అనన బలుుతోని కుఔకదొబుీల్దేబుీకుంట్ పోయిండు ఔమాండర్ జీపకిక
తూప్రాన్ పొంటి
ఈ పాసుండు లంజొడుక ఏడుండో.. ఫోన్ లేపతలేడు..
“అలో, లంజొడాక ఏడుననవ్, నెంటూర్ అడివిల ఎవనిే చీకుతుననవ్, కుందేలుు పడుతనానవ్.
జలే రా, మా బావగాడు బ్దిరిచిుపోయిండిప్చుడే, వానమూన్... CI తానకి పోదామియ్యల, కుందేలుు
మరిేపోకు, ఏసకరా..”
బేకార్ మాకొాడే గాడు, రండ్రోజులకోపారి కొడకండు దొమూరి గుడిశెల పొంటి పొయ్యా వీనిక
మా అఔకనెటిుసతం.. మాదరోోతాాడు.. పోలీసైత్త ఐపోతాది.... ఎండల్దేబుీతానెసన..
“రాజిగా, ఒ స్ుషల్ షరీతీరా.. బఖర్ బరఫ్..”
సరాకరాస్పుట్లు శ్వాల మీది బరఫ్ త్తచిు పోసతరట్ అఔకడఔకడ జ్యాస్ స్ంట్రుల.ు .
వినాయఔ షరీత్ పాలెస్.. రండు టైరు పంచరైన తోప్చడుబండిమీద...
“తమీూ ఎట్టుననవే”
ఎవడీడు.. కొమురనాన..
“నమసతనాన.. ఎట్టుంట్, సఖం సంఔనాకి తిరాతునాన..”
“ఖట్ుంట్వేంరా.. ఓఖనీ, ర్శప్చ పట్నంల మీటింగుంది.. ఆర సుమోలు, రండు డీసీయముు
మాట్టుడుతనన మన పోరగాలును తీసకని రారాదు, హర్మషననను ఔలపిసత..”
“పోయినేడాది సమ్మూ చ్చశిన కేసులంకా అట్ునే ఉనెసన.. పోలీస్టనకొడుకులు వారానికొఔడు
ఇంటిఔచిు ఖదిరిసుతర్రు, ముందుగాలు గా కేసులు మాఫ్ చ్చపియానాన.. పోరగాలును త్తసతఖని..”
“చ్చపిదాేం ర, చ్చపిదాేం.. ర్శపైతే గానీ”
“ఖట్ు నడవదనాన.. హర్మషననకోపారి ఫోనేుశి మాట్టుడిపియిాప్చుడే, వొసత ర్శప్చ..”
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“ర్శప్చ మీటింగ్ ఐనంఔ ఔలుసత తమీూ, మన య్యత్ ఒ రండొదలమందుంట్రా.”
“ఇప్చుడు మాట్టుడిుస్తతనే వొస్టత అనాన.. నమకం పోయిాంది.. నీతోని కాపోత్త ఇడిేపట్ునాన..
FIR ఫైల్ ఐ, డిగ్రి కాలేజుకెలు తీశేశిర్రు, ఖడీకి పోలీసోడొచిు గెలుకుతాంటె ఎవవడు కొలువిసతలేడు,
ఎట్టుగు నలుగురు ఖలీజ్గానెసననా ఇంకా మావ్వలవోయ్యదేముందని IPL బ్టిుంగ్ ల బ్రోఔర్ దందా
చ్చసుతనన

ఆఔలకి.

జెర్శేపటికందనే

ఎస్సస

నోటూుంచిపోయిండు..

నీకు

మా

పోరలు

అప్చుడుయ్యదికిరాలె కొరన్నాన..”
“వార్మ, ఊకుంటే పైలావన్ మాట్లు మాట్ుడుతననవ్, పొదుేగాలు లేస్తత ఔలమొకం ఔలం
సూసుకనేటోలుం.. పైలం మరి, రోజులు మంచిఖలేవ్వ..”
“మంచిదనాన.. పొయిా రా..”
వీనఔకన్.. ఖలీజ్ కొడుకలు అంతా.. హర్మషనన ప్దర కరాబ్ చ్చసుకంట్..
పాసుండోుడొస్తత మంచిగుండు.. ఆఔలైతాంది, నినన రాత్రికి తినన ఫ్రైడ్ రైస్త..
ఇంటికిపోతే

అమాూ,

అకాక

ఔక

ల్దలు

కాదు,

ఎస్సస

గానోతని

అఔక

పండ్లుతితపోయినపుటిసంది..
ఎవలోతననన మాట్టుడాలనుంది చానస్తప్చ.. లోపలుననదంత ఔఔకబుద్సతు
ే ంది..
అసోంటి మనిషేడ దొరకతడు, మనలన వినే మనిషుంట్డా నిజంఖ..
బడిల సఔకఖ సదూకుంటె పోయ్యది, లంఖసోపతులువటిు ఇటెస.ు .
ఐనా మంచి చెడు చెపుటోడు లేపోతే నేనేం జేసత, ఇంట్ు ఎవరిే వాలుకేనాయె,
బాప్చఔనుమానం నేనాయనకు ప్చట్ులేదని.. లేని దేవ్వనిన ఏడికెలునన గుంజుఔరావొచుుఖని,
ఉనన అనుమానం పోగొట్టుడు ఎవనోతనతది..
పాసుండోుడొచ్చుదాఔ మ్మడిఔలాాప్ ముంఖట్టనన ముంజెకాయలేంట్ట.. సలుగా..
"సీనా, అర్శయ్.. ఇట్ట.. ఇసంత ఇసంత.."
ఇయ్యాల ఎంతమంది పిలుసతర్రబై ననున, మలెువలు.. బడిల త్తలుగు చెపిున రాములాసరా..
“నమస్త స్టర్, ఎట్టుర్రు, అంత మంచిదేనా స్ట..”
నా ఔతంత చెపిునంఔ స్టర్ కేమనిుచిుందోఏమో..
.
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“సీనా.. ఇంటికివోదాం పా, గీడేన, భారతనఖర్ ఖలుల, తిననంఔ మాట్టుడుకుందాం.. మా
పొలగానిన

సూస్పతవా..

ఏడోతరాతి

ఇప్చుడు,

పట్నంల

సదుకుంట్టండు,

ఎండకాలం

స్లవ్వలకొచిుండు”
స్టర్ పాాషన్ పుస్ ఎకిక ఇంటికివోయి..
***
“ఇలుు మంచిగుననదాసర్, ఎనత, మూడొందల ఖజ్గలా, మేడం లేదా ఇంట్ు..”
“లేద్రా, బిడడను తీసకని వాలుమూగారింటికిపోయింది ఇప్చుడే బస్టుండు ఇడిశొసుతనన.. నువ్
కానొచిునవ్ చౌరసతమీద,”
“మరి పిలగాడు పోలేదేంది.”
“మా గాశారానికి వాడు పట్టననికి బాఖ అలావటైండ్రా.. తాతింటికి పోదామంటె ఆడ టీవీ
ఉండది, ఔంప్యాట్రండది, ఎట్టుండాలె అని ఖయిామననడు..”
“ఔంప్యాట్రా.. గప్చుడే, నాకిపుటికి రాదు అది ఒపనేుసుడు..”
“వానిది టెకోన సూకల్ రా, సదువ్వఔంటెకుకవ గవేవ నేరుతరాడ, చట్, ఔరంట్ పాయెఔద,
రూంలకెలు బైటికొసతడు సూడు మావోడు.. బేట్ట.. సంకీర్త.. అననయ్యాచిుండ్రా.. మాట్టుడవా.. దా..”
“హాయ్..ఆమ్ సంకీర్త, యువర్శనం..”
“శ్రీనివాస్, ఔరంట్ ఐదిటిదాఔ రాదు, ఆడుకుందామా ఏమనన, లంగ్టజ్, చెటిురక, మీ
ఇంటెనక శింతచెటెుకిక ఒనగాయలెేంప్చదామా.. చారుతత ఆడొచాు నీకు..”
“డాడీ, వాట్ హి ఈజ్ స్తయింగ్..”
“ఏమంట్టన్నన, గ్టటీలాడాతవ్వ..”
“హ హ, సీనా.. వానికివేం త్తలవద్రా.. చిననపుటిసంది హాసులునే.. మనూరు ఇంగీుషీూడియమ్
సదువ్వలేువని పట్నం పంపింది మీ మేడం..”
“సంతూరుంటె సదువ్వ రాదని, పరాయ్యరికి పంపి సంత బాశ్ రాకుండ చ్చసుతర్రా
స్టరూ.. ఎంత సదివేం ఫాయిదా.. మన భాశ్ మనక్రాపోతే..”
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“ఓరా.. నా భయం కూడ ఖదే.. ఇపుటి పోరలు సదువ్వలలువడి మొదాలేదో, కొనాకేదో
మరసుతర్రు..

నేనెట్ునాన

త్తలుగు

సదివి

కాలవడడందుకు

మావోనికి

నేరిుసతఖని,

పట్నంలుండేటోలేుంచ్చసతర్రా”
“ఖందుకే మన త్తలంగాన మనక్రావాలె స్టర్..”
“త్తలంగాన రాంఖనే మన బతుకులు అనావతం మారైరా.. ముందుగాలు రాజకీయం
చ్చశెటోలుు మారాలె, వాలుకు నియాతుంటే మన పొలగాలుకు మంచి సదువ్వలూ, కొలువ్వలూ
దొరకుతై. లేఔపోత్త మలు 1956, 1969 ఔతైతది.. పైస్ట ఫేక్ తమాష దేఖ్ నడుసతది.. కాని
ఔకటైత్త

నిజంరా..

కేసీఆరననిన

తిట్టుకునాన

మలు

మనలన

ముంఖటేసుకని

మాట్టుడేది

నడిశేదిగాయినేన.. మనకు వేర్శ దికుక లేద్రా.. నాఔంటెకుకవ నీకే త్తలుస, ఖపుట్ు సదువిడిేపటిు
ఉదామంల తిరిాన్నఔద..”
“ఔరకెుఖని, రోజులట్ు లేవ్వ స్టర్, బ్బజేపి ఉననద్మస్టరి, ఆకరక ఎట్టుగూ రండు ఔలశెట్టెు
కొడాతందిఖని, ఎటెసునా..”
“సీనా, పా రా, ఈ ల్దలు వొడువని ముచుట్ఖని, య్యలుఔమాల ఇంత తిందాంపా.. మట్న్
వొండిపోయింది మేడం..”
“డాడీ, నేను వీడియోగేమ్ ఆడుకుంట్టనాన.. మీర తినండి.. నేనతరావతితంట్..”
“సర్శ బేట్ట, సీనాా, మూలుఖ బొఔకలేసోకరా మంచిగుంటై.. ఓ ర, అడుగుదామని
మరిేపోయిన, క్రికెట్ మాాచులలు ఎట్ు బ్టిుంగ్ పడతర్రా.. చెప్చు నాకోపారి..”
“ఏంలే స్ట.. ఇప్చుడూ, ముంబై హైద్రావాద్ మాచ్ హైద్రవాదు అనుకోర్రి, హోమ్ గ్రండ్
కావటిు మనోలుకే గెలవనీకి ఛ్చనెసకుకవ్వంట్ది.. అట్ు, హైద్రావాద్ కు 100 కు 60 అనన, 70 అనన,
ముంబైకి 100 కు 120 అట్ు ర్శటింగ్ ఇసతర.. గెలుసతదనుకునన టీమ్ కు తకుకవ
ర్శటింగసతరప్చుడైనా.. ఇది మాాచ్ కు ముందుగాలు ఔత, మాాచ్ మొదలైనంఔ ర్శటింగులు మారతై..
ఇట్ుకాఔ, కోక బాలుక కూడ బ్టిుంగ్ పడతర, అది మనూరు నడవది, పట్నంల నడుసతది బాఖ,
మనూరు నాలెఔక నలుగురననర, మా మీద పట్నంల ఇదేరంట్ర, వాలుమీద ముంబైల నలుగుర,
చెనెసనల ఇదేరంట్ర.. ఇదంత ఔక గ్రూప్ ఔత, ఇసోంటి బ్టిుంగ్ గ్రూప్చలు ఇరవైఖలుునెసన
దేశ్మీూద.. నిజ్గనికి ర్శటింగ్స ఎకుకవ్వంటై, మేము స్పండికేటై తకుకవ ర్శటెుపతం.. హైద్రబాద్ కు
.
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రిజినలా 100 కు 80 ఉంటే, మేము 60 చెపతమిఔకడ, ఆ 20
రూపాయిలు మా ఔమీషన్.. అవి కాకుంట్ మాాచ్ కింత అని
పైసలసతర మాకు.. కోకమాాచ్ కు ఆర్శడువేలేసుకంట్..
కూసని ఫోనులు గరాకి నడిప్ద నాకె అనిన పైసల్దస్తత, ఇఖ
బ్టిుంగ్

పటిునోలుకెనొనసతయో..

ఒడిపోయినోలుకాడ

పైసలు

ఇండు

వసూలు

ఔటే
చ్చసుడు..

ఔషుం..

బ్ట్

ఎపుటియప్చుడు

ఔలెక్షనియాకుంటే మా మీదునోనలుు దొబుీతర.. ఊరు అందరూ త్తలేనోలెసు
ఉద్ేర పడతర.. కోపారి పోలీసుకు చెపతమనిబ్దిరిసతర.. స్పనాూ ట్టకీస్
పాండురంగారావ్ రండు లక్షలయ్యాలె నాలుగు మాాచులోడిపోయిండు
వరసగా..

ర్శపిస్టత

ఎలుుండిస్టత

అని

తింప్చతుండు..

ఇవాల

రాత్రి

సీ.ఐ

తోని

ములాకతైదామనుకుంట్టనన స్టర్, పైసలు వొసూల్ చ్చయనీకి.. మలు వానికెంత ఇయాల్దససతదో..
ఏమ్ స్టర్, గవననడుగుతుర్రు, పైసలు పటిుర్రా ఏంది ఇయ్యల మాాచు..”
“నాతోనేడైతద్రా పైసల యవావరం.. ఐనా ఎవలు గెలుసతరో త్తలవకుంట్ వేలకు వేలెట్ు
పడతర్రా..”
“అనినంటికి త్తలవది గానీ, కొనిన మాాచులకు ముందే త్తలుసతది ఎవలు గెలుసతరో.. మాకు
ఫోనొుస్సత పైకెలు, ఒడిపోయ్య టీమీూద ర్శటింగ్స ఎకుకవ ఇయిామంట్ర.. అది చూశి జనాలుదానిమీద
బ్ట్ పట్టులని.. లఫంగ దందా స్టర్, సుకూనా పైసల్దసుతంటే ఎవడొదేంట్డు.. కానీ, నాకు
ఇడిేపట్టులనుననదాసర్, మందిని ముంచి ఔమాయిసుతనన, ఎటెసునా అఔక పండిుచ్చయనీకిదంతా..
మీకెర్శకగా ఎస్సస తోని మా అఔక పండిు చౌపట్ ఐందని, అపుట్సంది వాడు పఖవటిు ఎడిడసుతండు ఏడ
కానొస్తతగాడ, పైస్ట స్టర్, అంత పైస, మనకాడ నాలుగు పైసలుంటెఅందర మన ముడ్లడనకనే..”
(పొడిశేటి పొదోేలె ఎలమందా, పోర దారంట్ వోతుండ్ల ఎలమందా )
“ఫోనొసుతననదరా నీకు, పాట్ జబీరేస్త పటిున్న ఔదా, ఎవల్రా ఫొన్..”
“పాసుండోుడు, అదే బట్ులుేఔనం నవీన్ గాడు.. ఊరుకొచిునట్టుండు , మరి నేను పోత
స్టరింఔ, సీఐ స్టబ్ ని ఔలావలె రాత్రి.. మాాచ్ టైముక ఫోనేుసత మలు, పట్టులనిుస్త పట్టుర్రి, చ్చదాేం,
మనచ్చతిల పని”
.
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“ఆ, అట్ునేరా.. ఆ అవ్వసరం రాదుతీ.. మంచిగుండు, వొసుతండు ఇంటిఔప్చుడప్చుడు..”
***
“ర్శయ్, శాల నవీనాా.. సీయై తోని మాట్టుడిన, రచి దాబా కాడిక రమూననడు, కుందేలుు
త్తచిునవ్ ఔదా, అవి దాబావోనికిచిు ఖంట్ల కూరండుమను, బులెట్టు కూడ చెయామను, అదేరా,
పనమీూద వైన్ పోశి చ్చసతరఔదా.. ఖది.. జలే.. నేను ఒ ఖంట్ల్దస్టత ఏడు వరకు, దొమూరిండులాుగాాదు
లంజొడాక.. ఇప్చుడానిక తాపీయనీకి పైసలు త్తస్టత. ఓసుల చారిచ్చుదుండు, మొననటి మాాచ్
పైసలు.. ఆయన కాడ త్తస్టత..”
శీ ఔకపారి లంఖగాడని ప్దరవడడంఔ ఎంత మంచిగుందామనాన ఉండి ఔలవడనీయది
జమానా.. థూత్.. లౌడల జిందగీ.. అట్టతిరిగ ఇట్టతిరిగ మలు చౌరసత కాడికే వొచిునాన,
ఇఔకడిదిఔకడేన గ్టల్ గ్టల్ ఫిర్ రహా మైనే ముస్టఫిర్ కె తరాహ్.. మలెువలులోు ఫోను..
“సీనా ఏడుననవ్ రా..” గీ టైము అమ్మూందుకు ఫోనేుసుతంది..
“చౌరసత కాడునననే, ఓసుల చారింటికి పోతునన, ఏమైందే, ఆఖమాఖమాూట్టుడుతననవ్..
మలేుం ల్దలు”
“మీ అఔక ద్ంఔపోయింద్రా.. ఇంటిపఔకన బాపనాయినతోని.. మీ బాపింట్ు లేడు, ఏం
చెపాులోన త్తలుసతలేదు, నా స్టవ్వకు ఔనన కొడాక మిముూల..”
“ఏడవకే, ఏం చెపతవ్, ముపుయ్యాళ్ళొచిునా ఇంట్ు కూకోవెటిు బ్బడీలు చుటిుంచుకుంట్ బాసనుు
తోమిసుతంటే అదేం చ్చసతది, ఎవలో ఔనోతని పోకుంట్, గాభరకాకు ఇజజతు పోతదని, ఎస్సస గానోతని
పీట్ల మీది లఖామాగపోయినప్చుడే మనిజజత్ పోయింది.. వానిఔంటె ఎవనోతనునాన అఔక
మాగుంట్ది.. పని మీదునన, ఇంటిఔచిునంఔ మాట్టుడత.."
ద్మనమూన్ ఇదో ల్దలు.. అలుుడు సచిుండని అమాస ఆగుతదా.. నోట్ుకింత ముదేవడాలంటే
దినాం ఆగుత్త పనులౌతయ్య..
***
“నమస్తత సీఐ స్టబ్, గుస్టస ఐతుర్రట్ నా మీద ఎందుకు..”
“మసుత ఔంపుయింట్లుసుతనెసన రా నీ మీద ఊరు పోరలను బ్టిుంగులని పాడుచ్చసుతననవని”
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“లే స్టర్ గదే ఆకరింఔ, మలు దిగేది లేదిండుకు, ఔని, ట్టకీస్ గాయిన పైసలసతలే స్టర్
రండియ్యాలె.. ఖవిపిుచిుర్రంటే నేనిడిశిపడత దందా.. పైకెలు మసుత ప్రెజరననది ఔలెక్షన్ చ్చసతలేనని..
నవీనాా స్టర్ కు మందు ఔలుప్చ, 100 పైపర్స నడుసతదా స్టర్, కుందేలు బులెుట్టు కూడునెసన.”
“లంఖ నక్రాలాప్చరా ఛూతేగా.. నీకెవవడు పైసలచ్చుది లేదు, ఇపుటేక నినున శాన దూరం
రానిచిున”
“ఊకెనే

రానిచిున్రా

స్టర్,

మీకెనిన

లక్షలు

ఔమాయించిపట్ులే

నేను..

నవీనాా,

బ్బరిపోయినవేంరా బాడకావ్, గలాసల ఐస్ ఖడ్లడయిా..”
“ఖవనిన పాత ముచుట్టు, ఇపుట్సంది మలు నీ ప్దరినిుస్తత బొఔక బొఔకకు నీలుు పోసుకుంట్
కొడత కొడాక.. సమఝందా.. పోర్రింఔ, ఛల్..”
***
“సీనా, సీఐ గాడు, ట్టకీసోడు ములాకతై మనలన హౌలగాలును చ్చసుతననట్టుననర్రా.. ఇప్చుడేం
చ్చదాేం, కొరన్ననతోని మాట్టుడ్లతట్టుంట్దోపారి.”
“శాలోడా.. ముందుగాలు పాండురంఖనోతని మాట్టుడాల్రా, పైసలేువ్, పైసలు.. పైసలు కావాలె
మనకు, సరకస్ చెయ్యాలేదో ఔటి.. హలో, అనాన, నమస్తనే.. నేను ఔరక సీననిన.. ఏమైందే, బ్ట్
పడతలేవియ్యాల్రేప్చ, మీదికెలు చాన సీక్రెట్ యవావరం అచిుందియ్యలటి మాాచ్ మీద, పడతవా
ఏమనన, పట్రాదే, లక్షయలలుుందియ్యల బిజినెస్, ఉద్ేరా.. వందలైతే నీదాకెందుకే, నీ ప్దరమీద నేనే
పటెుటోనినఔద, లక్షలలు ఔత ఇయ్యల, టైమేుదు, 100 కు 180 నడుసుతంది సన్ రైజర్స మీద,
ఏమంట్వ్, మలు ఫోనేుసతవా..పైసలయెాట్టుంటె ఫోనేుసతవా.. తందరానాన.. మాాచాులైత్త ర్శటింగ్స
మారసత..”
“పిచిుస్టలే గానివా రా.. వానికెందుకు ఫోనేుశినవ్ ర, వాడిప్చుడు సీయై గానోతని చెపతడు,
వాడొచిు మన బదేలు బాశింగాలేుసతడు.. దేడ్ స్టలే..”
“పాండురంఖడు సీఐ కి ఫోనేుయడు, జెర్శేపాగు.. అసలు ఔత చెపాత.. కొరన్ననతోని
మాట్టుడినంఔ. హలో, కొరన్నాన.. పండుకునానవే, 8 గట్ు కాలేఔదనే, ర్శపొుదుేగాలు రండొందల
మందొసుతర్రు మన పోరలు, థంక్స ఎందుకే, నీగాాపోత్తవలకి చ్చసతనాన.. అనాన, మాాచ్ కేమనన
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పడాతవే, పకాక ఇనఫర్శూషనుంది, హా, లక్షలలు నడుసుతందియాల, ర్శపటి మీటింగ్ ఔరులు ఎలెసత నీకు,
ఔషుమా.. సర్శ అనాన.. ర్శప్చ మీటింగైతే కానిదాేం తీ.. సర్శ అనాన.. ఉంట్ట..
ర్శయ్, స్టయంత్రమ్ అమూ మాట్టుడునండ్ల, అఔక మా ఇంటిపఔక బాపనాయినతోని
ద్ంఔపోయిందట్, ఆరనలుకింద ఎస్ససతోని పండ్లుతితపోఔముందుకెలేు అఔకంటే ఆయనకు ఇషుమట్,
మూడ్లనలు సంది లవ్..
కులాల్దఔటి కాదని ఆగీ ఆగీ ఇయ్యల ఇట్ు..
(పొడిశేటి పొదోేలె ఎలమందా..)
ర్శయ్ సూడు, ట్టకీసోడు ఫోన్.. నేనెుపులే ఈడు పైసలసతడిసతడని..
హలో, అనాన, రమూంట్వా, మూడిసతవా, సర్శ, జ్గక్ పాట్ పో నీకియ్యాల, వొసుతనాన అనన..
ఆ అమ్ మ్ మ మూ.. నవీనాా.. సమఝందా ఔతేమనన, దిమాక్ ఏమనన తిరగుతందా..
ఇయ్యాలదాకా మనకు త్తలవని సంఖతేందంటే.. కొరన్ననకూ, సీఐ గానీక బినామీ మనట్టకీసోడు..
నాలుగు రోజులలు సీఐ ట్రానఫర్ ఐతుండట్.. మన ఆంధ్రజోతి రగాాడు లేడా, వాడు చెపిుండియాల
పొదుేగాలు ఖప్చుబీండికాడ, ఔని నేననమూలే వాడు చెపిునా..పదేమనుసులోతటి పీకులాటెందుఔని ...
సీఐ మనకు పైసలపిుయాకుంట్ బైటికి నూకినప్చుడు ఔనఫర్ూ ఐంది నాగూాడ, మూడ్రోజులలు
పోయ్యటోడు బాకీ ఎందుకు తీరసతడ్రా..ఎగొాటిు పోతడుఖని..”
“మరి పొదుేగాలు కొరన్నన ఔలేనప్చడే పోరగాలును త్తస్టత అని చెపత, అప్చుడ్ల బ్ట్ పట్ునీకి
పైసలచెుటోడేమో ఔద.. గీ తిరాడు, ల్దలుంత్తందుకురా”
“లేద్రా.. ఎవనికైనా అడాంఖనే స్టథ్ ఇస్తత మరిేపోతర్రా.. పొలటీషియన్స ఐతే అసలు నియాతే
ఉండది.. వానికి ప్రానం మీదికొచిునప్చుడు మనం హెల్ు చ్చస్తత సచెుదాఔ గురతంచుకుంట్డు..
మనగూాడ విలువిసతడు.. పొదుేగాలునే కొరన్ననకు వొంగుంటే, పైసలచెుటోడు, సుమోలకు, డీసీయం
లకూ మాట్టుడుమని.. అదే ఇప్చుడు గీ రాత్రి పోరగాలును పంపిసుతననమని చెపిునంఔ నిద్ర వడతది
వానికిప్చడు ప్చరసతుఖ.. మనమేం అడిగనా అదిసతడు ఇప్చుడు.. కొరన్నన ట్టకీసోనికి ఫోనేుశి మనకు
మూడు లక్షలీమని చెప్చుంట్డు, అదిలెఔక.. పా.. ట్టకీస్టకడిక పోయి పైసలెేచుుకుమాేం..”
“ద్మనమూ, గనిన ఔతలుననయ్య రా ద్మను, సలుగా ఒ కజురా బ్బరాతగుదాం పా, దమాగ్
హిలాయించింది నాకు ఇదంత ఇని..”
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“ఆ పైసలలు, నీకు య్యభైవేలసత, మాల్ త్తచుుకుని దుఔనం నడిపిచుుకో స్టలే.. మీ అయా
ర్శపో ఎలుుండో పోయెట్ట్టుండు, జెర పైస ఎనేకశి మంచిగుంచరాద్రా పదేమనిషిని..”
“బ్ట్ పైసలు నాకిస్తట్ు రా.. వాలుడిగత్తట్టు..”
“బ్ట్టు..నా.. బట్టు.. మనకు పైసలచిుంది ట్టకీసోడు, వాడు మనకెలాగూ రండు
లక్షయలచ్చుదుండు.. అవేవ ఇవి.. పాండురంఖడు ల్దలు పడేత.. వాని థియ్యట్రు ప్రతి శుక్రవారం కొతత
స్పనాూలన పైరసీ చ్చసతరట్, ఎర్శకనా.. అది రగాాని ప్దపరుసుతంది.. దాంట్ుకెలు ఓతలవడి మనలనడఖనీకి
అప్చుడు C.I గాడు కూడా ఉండడు..”
“కొరన్నన అడిాతే..”
“వాడ్లట్ు అడుగుతడు, మనకిచిుంద్వడు, ట్టకీసోడు, కొరన్డు మూసకని కూసుంట్డు,
గట్ునే ఒ రండు మీటింఖుకు పోరగాలునీతసకపోత్త అనిన మరిుపోతడు.. వానికిపుటిదాకా
మనంచ్చశ్నపనికి ఈ పైసలే మూలకొస్సతరా.. సీ ఐ గాడు ఇయనిన పటిుంచుకోడు, వాని ట్రన్స ఫర్
పనిమీద వాడుంట్డు.. ఇఖ మా ఫకీర్ బావ గాడంట్వా.. వాడు నీలాత్త వాని గుడిశెల మాాట్ర్
పబిుక్ ఐతది.”
“ఓరా.. రగాాడు ప్దపరోడు, ర్శప్రేప్చ వాడేమనన లఫాడ చ్చస్తత ఎట్ురా.”
“హ హ, ర్శయ్, మా అఔక వోయింది రగాాని ఔజిన్ తోనే.. ఆయిన కాలేజ్ లెఔురర్రా..
మంచిఖ సదూకునోనడు.. ఇఖ రగాాడు నా పార్ు నర్ ఎపుట్సందో.. పా.. ట్టకీసోుపలకి పోదామాు..”
***
“ద్మనమాూ.. రాత్రి పదకొండైనా జనం తఖాలేదింకా ఉజవలా వైన్స ల.. నవీనాా, ఒ బ్బ.పి
ఫులోుటి తీసోక మా అయాకు, అఔక గురించి మాట్టుడాలె ఇంటికి వోయినంఔ, మందులుంటేనే
ఇంట్డుమావోడు, మీ అయాగూాడోటి తీసకపోతావ్రా.. స్టలే, తాగీ తాగీ గటెసుండుఔదరా మీ అయా,
పొదుేగాలా శ్ంఔర్ హాసుల్ పోరలను రడీ ఉంచు.. మీటింగాడికి.. ర్శయ్, ఒటి చెపాత.. దిమాఖు
దాసోక.. బతుకుడంటే ఏందో త్తలాస.. స్టవకుండ ఉండుడే రా లోఔమీూదవడి అందినకాడికి
దొబుీఔతినుడే..”
(బతుకలేమో ఎండిపాయె మొండిమాను బతుకలాయె.. రాజిఖ ఈ రాజామేలెటోడు కూల,
రాజిఖ..)
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“ఏం రో.. గీ రాత్రి ఫోన్.. రింగ్టున్ మారిునవా, నారనన పాట్.. ఇపుటిదాకా వేర్శదొచెు
ఔదరా..”
“ఇది రగాాడు చ్చస్తనె వొసతద్రా.. అలో.. చెప్రా రగు, ఏం నడుసుతంది.. ట్టకీసోని పైసల్దచిున..
ఏమైంది.. రాములాసరా.. ముపసు వేలు గెలేండా ఇయ్యాల, అమూనీ, నా ముంఖట్ పతితతుతమాట్లు
చెపు ఔదరా.. సర్శ, అకాక బావా ఏడుననర, నీతానేన ఉననర ఔదా.. ఖంట్ల మా ఇంటికి తీసకరా..
ఆలోప్చ మా అయాను లైను వెడాత.. ఎకుకవ మాట్టుడ్లత మనమే వాలును బైట్ ఉంచుదాం రా, ఉంట్
మరి”
అమూనీ.. స్టర్ గా.. నంగలెఔకలువడి నంగా నాచ్ చ్చశ్నవకదా..
ఖంతేతీ, నేననుకుననదే ఔదా,
బతుకుడంటె గదేఔద, లోఔమీూదవడి అందినకాడికి దొబుీఔతినుడే..
చౌరసత కాడి చీఔట్ులు రండు ఔర్రె కుఔకలు
ఒ దానిమీదోటి పడి.. ఎనకకెలు..
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