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ఎయిర్టుల్ టవర్ కాడ, దమజ్యోతి పాలీకిినిక్ మంఖట, ఆల్టు కారు, ఐతే రామల్గాడు ఉననడు
కిినిఔినే, భదోనం ఎండకు రోడుు ఎండిపోయిన పిటుగూడు లెకుకంది, ఏయపడతలేఖని, కాల్ననపిప
భస్టతంది, Glipizide గోలీలు ఐపోయినయ్, తెచుుకోవాలె ఇంటికోవయేటప్పపడు, దీనభమన్..
జమాన స్పపలండరిది, కొతతదీీయ్యోలేనమో, ఫజాజ్ డిస్కవర్దీదీం.. హా.. డిస్కవర్దీదీం.. ఫండి స్పంటర్
స్ుండ్ ఎమోనీగూాడ ఔష్ుమైతంది, కుంటోన్ననతునన మెలిమెలిఖ, కిినిక్ మెట్లిఔకస్తలే, ఇంటి
భందుననదో లేదో, స్మంత్రం బావగాడొస్తననడు , ఈ రిస్పషని పోయడు న్న ురరుతవడతా, మా
ఫలెి స్దివినోన్ిఔకనే ఉననడు,
“రామల్గుఔరు
ు న్ననడు బాబూ?”
“రాజిర్టడిుస్రా రాండ్రి స్ర్, హా ఉననడు, ల్టల్రంలుననడు, ఇదీరు పేషంట్లి వొయిర్రు
దినమాషలకింద, జెర్సేప్ప కూసొర్రి, నేన్నేరుకు జెప్పపస్త”
“వొద్దీదు,ీ ఉండనీ, ఎగియతమంలే, కూస్టంటతీ, ఓఖనీ, నీపేర్సమో ఉండే?”
“రాజు స్ర్, మీ ఫలెినే స్దూకునన, శెయిో భటుల మీద వాయిలఫర్టాల్టతని కొటిు స్దువ్
నేరిపర్రుఖని, న్నకే ఎఔకలేస్, ఎస్పేస్సే ఫేలైన, భలి ర్దక్షల్రాయేి , రామల్గుఔురుక పాల్టలిమైతం,
అట్లి, ఇఔకడ నేేస్టకుంట్లనన”
“రాజూ, నీకో తమమడో అనననో ఉండెఖదరా, ఏం జేస్టతర్రిప్పడు”
“తమమడే స్ర్, స్టర్సషు, న్నకెట్లిగూ స్దువెఔకలేదని వానిన స్దూపిస్టతనన బాఖ, MLT
చేస్టతండు టనంల, మా అమో స్చ్చునంఔ మావొంతుకు న్నలెాక్రాల్నచ్చుంది ఊర్టి, ఎవుస్ం మా
అభమ సూస్టకంటది, స్టర్సష్ని స్దువైనంఔ ఇఔకడేన ఆస్పపటలి వానోతని ల్గోబ్ వెటిుదీభ్కన్నన,
రామల్గేరోతనిురడక మాట్లిడన ఎప్పపడో”
“అమో

స్చ్చున్న

ఔష్ుంజేస్టకంట

అభమ్

తమమనిన

సూస్టకుంట్లన్ననవ్

బిాు,

స్లిురండుపో.. వొస్తభరి, ల్టలునోనలుి బైటికొస్టతననట్లుర్రు”
ల్టల రంల రివాలవంగ్ చెయియి రామల్గుఔుర్, ఇయవయేోండిస్ంది న్నకునన దైయోం...
టేబులీమద పేర్టవయిట్, మెడిఔల్ రిపోపలిచ్చున స్సలపని ట్లబ్లిటి డఫబ, బీ.పీ మెషీన్, స్పుతస్కకప్...
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ఇ్ కుర్దుల కూస్టనన న్న చూశి నవివ దఖార్కకచ్చు న్న పాోంట్ మోకాలి మీదీఔ భడిశి నలిగై
ఔమిలపోయినట్లునన కాళూ, పంఔమీద కాల ఇరిగిన ఔట్టుప్పలిలస్కంటి గోరి చూశి,
“రాజన్నన, భస్టత లేటంది, నీకు షుఖరుననదే.. దెఫబలేం తకిచుుకోకు.. దెబ్బబభనన తకెత
ప్పండై పాయతదే అన్ుపిత ర్కండేండికిందటేన, కాదే, భందీగి రాత్రి ఫండిమీద వొదిననీతస్కని జగ్దీపూర్
దవతుకు పోవుడు అవుస్టయమానే, హా, ్వ్ వడి భడిభకు తకిచుుకుంటివి, వొదిన్ ్దురు
వలగ్గాడితవి,”
“ఏ, కావాలనని ాతమ, ఐందటి, గాశాయం,”
“భస్టత లేటందే, ప్పండు మోకాల్గీకా పారింది, ఎడమకాలు కొటేుస్టడొఔకటే, ్వ్వం
మాట్లిడకింఔ, వొదెనకు నేన్ుత, హల్ట, ఆ, నే్ ాఔుర్రామలు మాట్లిడుతన్నన, అన్స్పతటిస్టు
శ్రీనివాసేన్న, ఆ స్సనూ, ఒ కేస్టననది, డయ్యబ్లటిక్ ఫూట్, హా న్న దోస్టతదే, amputation, up to
the knee, జెన్రల్ ఇదీమా, ల్టఔల్ అన్స్సతషియ్య స్లతద, స్యేర్దల ఉననవా, స్ర్స స్ర్స ఫ్రీ ఐనంఔ
న్నకోస్రి ఫోన్ుయ్ స్సనూ, భరిుపోకు, అర్టేంట్ జెయ, స్ర్స, ఉంట!
“రాజన్నన, వొదెనకు ఫోనేేశి హాస్పపటలుక యభమంట, పిలిలకు తరావజెేపాీం, బమడతరు
లేకుంట్ట, రాజన్నన, ఇనిపస్టతంద గాబరైతుననవా, ఎందుకే ఏంలే, చ్చనన భతితస్తం, మోకాల్గీకా,
నొపేపం తెలవదే, ఏమాల్టచ్చస్టతననవ్..”
“ఇప్పపడొదుీతీయే, ఇంటికి వొయ్యోస్త, తరావతెప్పపడనన చేపిదీం, కాలు బాఖనే ఉననది, బానే
నడొవస్టతందే, ఇప్పపడదుీతీ”
పిలి పండిి కాలే, పోయలు ఆవాయ తిరుాతుననరు, గిప్పపడు కాలు కొటేుస్టకంట్టటి, వొద్దీదు,ీ
ఇప్పపడొదుీ..
“్వ్వం స్కంచాయిస్టతననవో ఎయకలేఔని. ఔండీష్నైతె స్సరిమస్ట, ఎంత జలీీలైతె అంత
భంచ్చది, ఇంకా పైకివార్టత కాలు కొటేుశాన ఫాయిద ఉండది,”
“ఏ, గాందకెందుకే, ర్టండుమూడ్రోజులలి చేపిదీం, వొస్త భలి, ఔని ఇప్పపడొదేీ, ఇంత
ఆఖమాఖమెందుఔని, బాఖనే ఉనన రామలూ”
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“్వెవట్లిననవో న్నకు తెలవదయే, బీ.పీ శాన్కుకవుంది, కూస్టననకాడ వొఖరుస్టతననవ్,
స్పఖర్టటిింఔ మటిుస్తనే ఉననట్లుననవ్, కొటిు శెపపటోనేన ఐతె గందకొచేుదేకాదు, నీ ఇష్ుం,
ప్పలగాలిన్నఖం చెమోఔన్నన, భందు జెయ ఫంజేశి కాలవడు ఇపటిఔనన”
రామలు ఔండిలి నీలుి, వార్దన, ాఔురుి భీ ఏడుస్తరా, ఎంతభందినేడిపస్తతరా బాాకవ్, నీ
ప్పటక..
“చేదీమ, అనిన చేదీం, ఔక ర్కండ్రోజుల్గుర, వొస్త భలి”
“ఏడికిపోతున్నన, జెరాుర, కూస్క, ప్పండు సూశ్నవా ఎట్లిందో, డ్రెస్పేంగ్ చేశ్నంఔ పో, స్ఫ్
చేస్టకోనీఔనన రోజిడిశి రోజు రారాదే, రాజూ, అర్సయ్ రాజాా, పాపా స్పస్ుయి్ యభమ్, cellulitis
dressing ఉందన్ుప్పప, అటినే ఒ ర్టండు శామలవంప్ప, ఔటి ఫఖర్ శ్ఔకర్. అబాబహ్, సూడు
ప్పండెట్లిందో, బొఔక కానొస్టతంది, భంచ్చురంది అనవడితవి మీదికెలి, ఈ టిు ఎననటిదే,
ర్టండ్రోజులకోస్రి ట్టు మారావల, లేపోతె ఇన్ెక్షన్ ఎకుకవైతది, నేనేదో నీ పాత బాకోన్ిఔక న్న
కిినికుక రానే రావైతివి, టిు మాయవనీకి ఇంటికొస్పత ఇంట్లిండవైతివి, ఖనిన ్లేందే రాజన్నన,
సూకలీుచర్టవడు రోజు సూకలుక ప్పయేోది, ఎవని రిమలెసేుట్ పాిటి బిజిన్స్ట వానేీన్నయె, ఎవని చ్చట్టు
ల దంద వానేీన్నయె”
“ఖాళీగ్దడునననే, నేనేం ఉతత ట్టచరాన, హెడ్ మాస్ురానయే”
“ఆ ఆ, ఇయవయేోండిస్ంది హెామస్ుర్సవ, ఏ హెామస్ుర్స రోజిడిశి రోజు స్ంగార్టడిు వొయేోది,
ఎవలే నిద్రిడిశిపట్లుకోని బిల్ి్ రాసేది, నీ తురడేందో నీ తిండేందో తప ఎననడనన పిలగాలి్
సూశానవ్, మొనోన దవతి ఎస్పనే ఔలశి, ఇటి, మీ రాజనన పదీకొడుక పేరు పైయస్స స్సడీ మవావయంల
ఇనిపస్టతంది, చెపోపపారి అని పోయిండు, వాళ్ూం చేస్టతర్రు.. ఏం ఏం తింట్లర్రు ఎర్సకన్న నీకేభనన, శా
తుర, వొచ్చుంది...”
“ఆ పైయస్స స్సడీలలి భనోడేం లేడే, వాలి దోస్టతలెవల్ట ఫదమష్గాలుి, ఏదో ఔంపూోటర్
అవుస్యమందంటే భనోడిచ్చుండట దోస్తని, చ్చనోనడు చెపిపండు”
“ఆహ్.. క.. క, ఫఖర్ శ్ఔకర్ చాయ్ న్నకొచ్చుందే, మండకొడుక అట్లదిట్ల
వెటిుపోయినట్లుండు, అర్సయ్ రాజాా రాజూ..”
“హ హ హ, ఎట్లిననది ఫఖర్ శ్ఔకర్, భజాఔ్కననవా శుఖర్ భీమాయంట్ట, ాఔురాేబ్”
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“భజాకేమననదే, మా అమోకుంట్ట న్నగూాడొచేుది, అటి న్న ప్పలగాలుి ఫచాయించ్చర్రు, హ
హ, ఆ పాపా, వొచ్చుర్ర, cellulitis dressing చేశిర్రా ఇంతకుమందు, తెలుేఔద మందు డిస్పుల్ు
వాటర్, తరావత హైడ్రోజెన్ పరాకెనేడ్, ఆ అంతే, పోవిడిన్ అయోడిన్ భరిుపోయిర్రా, ఔనిపస్తలేదు,
తీస్కరాపోర్రి, ఎవయ్కుంట్లర్రు, మా అనన, భంచ్చఖ చేయ్యలె”
నేనీనకేమైతరా రామూి, ఊరికి ఫతకనీకొచ్చున కొతతల ఇయవయేోండికింద, న్న ఇంటి
కిరాయికుననవ్, ఖంతె ఔద, నేనేంజేశ్నరా నీకు అంతఔంట్ట, నీకేమైత నే్, ఎనేనండుి ఫతుకతింఔ..
కాలున్నన , కొటేుశాన.. నేనేస్పత లక్ష్మి ఎటి, ప్పలేిమైతరు…
“రామలూ, శ్రావనికి స్భమందమొచ్చుందోటి, స్పదిీపేటోలుి, పిలగాడు హార్ు వ్ర్ బిజిన్స్ట,
సొంత

దుఔనమంది

స్సతరామాంజనేమ

ట్లకీస్టమంఖట,

ఇది

జెయంత

స్పటిలేేశి

నీకాడికొదీభ్కన్నన, అంతే రామూి, నీ దఖాయ నేన్నీశేదేమననది”
“్వ్ చెపఔపోతె న్నకెతలవదనే, వొదిన్ చెపిపంది, ప్పదుీగాలి ఫోనేేశింది, అప్పపడే చెపిప్ంటి
వొదిన్కు, టేల్గేబు్ ఔకస్రి కిినికుక ంపీభని”
అందుకేన్న లకిమి ప్పదుీగాలేంది శెవుల జ్యర్దగోలె మొతుతకుననది, రామల్గతనకు ప్పయిోరా
అని, ఇందరు భంచోలుిండంఖ న్నకేమైతది, ఏంగాద్.. అంతే.. న్నకేంగా.. ఎంత మదుీఖ
ఔడుాతుర్రు ప్పండి్, శ్రావని వొయిస్టంటద వీలిగూడ
ా , వీలుి పండిిలుి చేస్టకంటరా...
“టిు భంచ్చఖాటిర్రు
ు
బిాు, బాురననది, పోయినస్రి గిటి ఔటులే, ఖవయనమెంట్లస్పపటలి,
రామలూ, ఇఖ నే్ ప్పయ్యోస్త, బావొస్తననడు, అదే, లక్ష్మమలి అనన, పిలి పండిి ురరించ్చ
మాట్లిడీనకి, ఓ, నీ ప్పలగాాలేిడుననరు”
“హో, వాలింఔ ఫడిస్దువులలినే ఉననర్స, హైద్రాబాది, వాలిభమగూాడ లెఔుయర్ కొలువుంది
ఔద ఆడెన, వొస్తంతీ ఇంటికీస్రి, దమ కూడ చాల్గేయిననది.. లక్ష్మమదిన్ ఇంటికి పోదభని, పిలిలకు
స్పలవుల్రానీ.. అందయం వొస్తం, ్వెనవతె ఎలుిండిరా, ఈ స్రిన్న ఇడిశేది లేదు, అటినే
పిలగాలినోస్రి ంపీమరాదే కిినికుక, మాట్లిడత జెర్సేప్ప”
“స్ర్స రామలూ, ంపిస్త, నేన్ుపత ఎట్లిగూ ఇనరు కొడుకలు, స్ర్స, వొస్త భరి,”
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“హాహ్, రాజన్నన, మాటనే, మీ స్డుకుడు, మీ బావ బాఖ ప్రచాయం చేస్టతర్రు ్వ్
దివాలీీశ్నవని, ఎవలకో ఫైన్న్ేల జమానతుననవట, వాడు రారై ద్దరుకతలేడటఔద, జెయ జాగ్రతతనే
పైస్లకాడ, భనోలెి భనలన మంచుతరు, ఏభన్ననస్రమంట్ట చెప్పప, ఇఫబందేంలే,”
“స్ర్స రామూి, గాందకేం రాదుతీ, ప్పయ్యోస్తభరి, ఉంట, వొస్తరా పిలగా, రాజూ..”
లక్ష్మి అనన, లక్ష్మి చెలెి మొఖడు , భ్శులెందుకిటి తయ్యరైతరో, ఈ ఫతికే 60 70
ఏండిల,ి ఔండిలి అగిాపోసొకని ఒయవలేఔపోవుడేందో, జెర్ర భంచ్చకుంట్ట కిర్దట్లలేం రాల కిందవడతయ్య
ఈ లంజొడుకలై, ఆలుి ఫతిల్గడెతనే ఔద ఆ రిమల్ ఎసేుటోనిక జమానతునన, ఆలి దోస్టతగాడేఖద
వాడు, అందరు ట్టచర్ బాాకవులేఔద, SGT స్ంతఔం ఫైన్న్ేల నడవదని సూకల్ అస్పస్పుంట్ దే
కావాలనని న్న స్ంఔన్నకి స్ంతఔం పటిుచుకర్రుఖద నిమోతులేని లంజొడుకలు, అప్పపడేమో పదీ
భనిశ్ననరు, ఇప్పపడు ్వోవ భనిశివీ అంట్లర్రు, చత్, ఎవవడు భనోడు కాదు, అంత ద్దంఖ
లంజొడుకలే,

ఇప్పపడింటికి

పోంఖనే

బావగాడుంటడు

నఔకమొఔమస్టకని,

ఎప్పపడెప్పపడు

ఖవయనమెంట్లస్పటల్ ఔకజాఖ దెంగిపోవాలని చూస్టకంట.. వానిన చూశి నవావలె, భందు
తపియ్యోలె, ప్పలి పండిిఔత మాట్లిాలె, ఈ పోయగాలికు చెపత అయీం కాదు, మన్ాదఔ ల్టతు
తెలవది, న్లజీతంల స్ఖం ఫైన్న్ేకే పాయె, ఇప్పపడు పిలి పండిికి పైస్లెటినో ఏమో, ఇల్నిచెున్న
అప్పపడే, అబాబహ్ హ్, కాల్ననపిప, ఈ ఇరిగిన సైడ్ స్ుండ్ కొతతదేపియ్యోలె అ్కోవటిు
ఏకాలమాయె, ఛత్, పిలి పండిి, ఇంటికి యంురలనన ఏపియ్యోలే, భర్ద బోడురననదిలుి, బైటో లెట్రిన్
ప్పఔక తవివయ్యోలె, ర్సప్ప స్టటుపోడెవడనొనస్పత ఎట్లింటరో ఏమో ఈ ఇంటి, ఎందుకు ఫతుకతుననమో
ఎప్పపడు తెలుస్తదో ఏమో, అందరిక న్నలెఔకన్న అనిపస్తద, నేనే పిచ్చు బాతోన్నన, ఔష్ుమొచ్చున
ప్రతోడూ ఇటేి అ్కంటడేమో, అందర్దన వానిఔనన ఔలుపకుంటడు, వానననన అందర్టకలి
తీశేస్టకుంటడు..
***
“నభస్పత బావా, ఎంతసేపైంద్దచ్చు, కూస్క కూస్క.. ఔయంటేిదయె లక్ష్మీ.. మీ అననకు ష్గ పోశ్నవా
లేద, ఇప్పపడే వొస్త బావా, కాలేేతులు ఔడుకొకనొస్త”
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ంటికింద నొపిప దసొకని నావలె, ఈని మంఖట కుంటినట్లు నడిసేత భలేిదో ఔథలుితడు
ల్టఔమీమదికి, ఖలీజానకొడుక, బాత్రంల స్బ్బబది, ఐపాయెన్న అప్పపడే, ద్రోజులననగాలే, గిట్టనితె
బాఖనే నడుస్తది స్ంస్యమ్
“లక్ష్మీ, స్బ్బబ, లక్ష్మీ..”
ఏదిది, హాలికుప్పయిోంద, ఏమో మాటలనిపస్టతననయ్, లక్ష్...
“అన్నన, భంచ్చస్భమందం, ఇదీర్స అననదమమలు, ఆడిపిలిలెవవలేిరు, పదీయినకు పండెనింది,
శినన పిలగాడు డిగ్రీ చేశిండు, హార్ు వ్ర్ ష్గప్ప నడిపిస్టతండు, వొచేున్లి పూలపండుి
వెట్లకందభననరు, అపటికి శ్రావని రిక్షలు కూడ ఐపోతై,”
“మొట్లటోలుి కాదటఖదనే, ఏమిటోలుి వాలుి..”
“పాఔన్నటి ర్టడుి, ఐన్న ఏమిట్టనితేంది, పిలి పిలగాడూ భంచ్చురంట్ట స్లు”
“మీ ఇష్ుమొచ్చునట్లు చెయిర్రి. మాకేం చెపిప చూసొకచ్చుర్రా స్భమందం, భంచ్చ మొట్లటోలుి
ఔరువొవయిోర్రా ల్టఔమీమద, ఐన్న ఏమాఖమొచ్చుంది ఇప్పపడే పండిికి, శెయిర్రి శెయిర్రి, భభమలన
ఔలుపకోకుంటనే శెయిర్రి,”
“ఓ, మిభమలన ఔలుపకుంట్ట మా ఔడుప్పలు బాఖనే నింప్పతరు, ్వెవటిున ఔతకే ఆయినిటి
దివాలీీశినటుయెో”
“ఓ ఓ, లేఔపోతె మీరు కోట్టశ్వరుల్గయె”
“మమా? మీరు కోట్టశ్వరులన్నన, మీ య్యరాలు కొడుకకు గూాటి ర్టడి పిలినిచ్చు చేస్తరు
బాఖనే, మమామత్రం పాఔన్నటోనికిమోదుీ, ఖంతేన్న, పైస్లునోనడు ఏంచేశాన నడుస్తదిలే..”
“ఏభమట్లిడుతననవ్, వాలేిా మీర్సా, ఐన్న ఖవనిన మాట్లిడనీగాాదు వొచ్చుంది, స్రాకర్
దవఖాన ఔక జాఖ ఎవల్టక అమమతుననడట మీ స్ర్”
“ఆ ప్పలిపండిికి ఎట్లిగూ అమామలె ఔద, పైస్లెఔకడివి మాకాడ భరి, ప్పరాఖ
ఏంపటుకుంట దన్నటిిస్తం అతతగారింటి”
“భరి ఫైన్నన్ే కిస్ేలు ఎవలస్తరు, ర్సపో ఎలుిండో ఈనకేభన్ననతె ఆ పైస్లెవడు ఔడతడు,
వాలుి నననడారా స్టటుపోననని, ఇంకా ఇర్టనవ న్లుిన్నన ఔటేుది, మొతతం ఔకపార్స ఔడెత జెయ తకుకవకు
మాట్లిడి ఔట్లుకోవొచుు”
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“ఏందీ, వాడెవడో ఎఖవెటిుపోయిన ఫైన్నన్ే పైస్లు మం ఔట్లుల్గన, నీ దోసేతఖద వాడు,
జెయంత చెపిప కాలవడ్రాదు వానికి, వానింటి పీన్ాల,ి మమెవరికి అన్నోమం చెమోలేదు, ఔని పైస్
తినేిదెప్పపడు..”
“ఏడుననావడు ఎప్పపడో దెంఔపాయె, జమానతుననందుకు భనమ ఔట్లులే, పోలీస్కలి కాడికి
పోతె భనిజేతే పోతది, అస్లేక పిలి పండిి పట్లకర్రు, ఖందుకే గా జాఖ న్నకే ఇసేత, ఆ ఫైన్నన్ే
కిస్ేలుప్పనూ ఎంత మిురలెత ఖంతిస్త, మీరు కావటిు మందుకొచ్చున శెలేి, లేఔపోతే న్నకేంతీట..”
—“లక్ష్మీ, గిల్గస్లేవ్, ర్కండువటకరా, ఉలిఖడు మఔకలూ, వాటరాబటిలూకడ, లక్ష్.. ఏందే,
హాలినే ఉననవా.. అపటి స్ంది పిలుస్టతనన.. ఏకాలమాయె, బాత్రంల స్బుబలేదు, పట్లుపో, ఆహ్మ..
బావా.. ఏం తురతవ్, విస్సకన్న బ్రందీయ్య..”
“ఏదోటి ప్పయిోఖని, దవఖాన ఔకజాఖ, ఎంతుంటది, 200 ఖజాల్గ 250 ఖజాల్గ”
“నీకెతలవద ఎంతుంటదో అది, హ హ, ఏం ర్సట్లంది ఆడిప్పపడు,”
“ఖజం ర్టండువ్లననరు భరి, నేనింకో ర్టండొందలెకుకవిస్త”
“ర్కండువ్ల్గ, ఎపటిమాటది, ఇప్పపడు తెలంగానొచేు, కేస్సఆర్ ఈడికెలేి CM ఆయే, హా,
ఆర్సడువ్లుందట ఔద, స్ర్స.. సూదీంతీ, అవుస్యమొస్పత చెత”
“అవస్యమ వొచేు, ఆ ఫైన్నన్ే పైస్లు??”
“ఆ బావా, భరిుప్పయిోన అడుాడు, ఆ ఉమా భహేశ్వర్రావ్ ఫోన్నంఫరుంద ఏభనన,
లంజొడుక, తిడెత ఎట్లిగూ ఇమోడు, ఫతిల్గడెతననన ఇస్తడేమో పైస్లు.. లక్ష్మి... ఉలిఖడులు స్లే, ఒ
ఆమెిటేస్కరా, తీస్కక బావా, మతతంత స్రంగ్ ఐనట్లుంది, మాటలలివడి భందెంత డుతందో
సూస్కకలే”
“ఆన్నంఫర్ న్నతన్ందుకుంటది, దెంఔపోయిన లంజొాకడు, నీ కిస్ే కాకుంట ఇంకో
కిస్ేల ననినరికచ్చుప్పయిోండు, నీకే ఏభనన తెలుసేత న్నకు చెపాపలె న్ంఫర్ ర్సట్టలుిండి”
“స్ర్సతీ, మొతతనికి ఆంద్రోడు భస్టత తనినండు భన మడిమీద, హ హహ, వొచేు ఆదివాయం
స్పదిీపేట వొయ్యోదీం బా, నేిం పట్లుకోకు, అదే, మా ఇమోంప్పనింటికి, మా పిలగాడు
అనిపచుుకొనొదీం, రాదకు లక్ష్మి చెపాత అననది”
“ఆదివాయమా, కుదిర్సటట్లులేదు, రాద అఔకల్నస్త అననరు, హనమకొండకెలి,”
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“ఓన్న, పోనీతీ, ఏమ మెలెిఖ తఖవడితవి, ఫడికిపోవుడేం లేదుఔద ఎట్లిగూ, అమోప
ఫైన్నన్ే లనే కూస్టంట్లననవాద, ఏభనన పాటనరిషప్పననద అండి”
“యేహే, నేనేడ కూస్టనన, ఒ ర్కండుమూడుస్రుి ఆ ఫైన్నన్ే కోభటోడు పిలస్పత ప్పయిోన్న
భందు తఖనీకి, ఆడో బ్బకాయింజొడుక.. కొభటోడు..”
“హహ, నీ మంఖట అందయం బ్బకాయింజొడుకలమతీ, హహ, సూడు, ఆదివాయం
కుదిర్టటట్లుంట్ట మాత్రం రాఔమానకు, పిలిలు హైద్రవాదినే స్దూతుర్రుఔద, ఎట్లిననర్స, చ్చననది
ఇంజనీరింగ్ స్పఔండిమయాద, పదోీని మెడిస్పన్ ఐపాయెన్న,”
“హా, ఐపోతది, ఇంకోస్ంవతేయం, ్వ్ జాఖమిమతె వానికో దవఖానకు ఐతద్ంట్ట
కానిస్తలేవ్ ఔద”
నీ యండమొకంల చెప్పపలు దప్పయమైనవ్, కోకడు న్నశ్నమైన్న పాయెఖని, నీ మెతుకు
జార్కదుీఖదరా భోశిడీ..
“లేదబవా, ఓస్యమొస్పత నీకే అమమత, శెపితఔద, ఇటిమోరాదిఖ, ఐపోయిన గిల్గస్వట్లకని
ఏం స్పరిస్టతననవ్, ఇటియ్ో, ఇంకో పఖాలుపత.”
“ఏ వొద్దీదు,ీ స్లఖ,”
“పిలి పండిికి పైస్లేం అడాతీ, యందేం పటోకకు, నిద్ర శెడగ్గట్లుకోకు, గిల్గస్పటియిో,
పండిికొచ్చు తినిపోతె స్లు, మీర్సం చెమోకుర్రి, ఇఔకడునన రాయెతిత అఔకడ వెటుకునన పోతెమాయె,
కాని దనిన ఏడిపిమోపోతె స్లు, మీ శెలెి్, ఇదే ల్గస్టు పగ్, తగి తింద ఇంఔ, లక్ష్మీ..
అన్ననలైనయ్యనే, వొస్టతననం ఐదినమిష్గలి”
దీనభమన్, కాల్ననపిప భలి, చెరుకుయస్ంఫండి లేశి తింపినట్లు అవవటేు నొపిప, కాలప్పండు
బయ్యనిక స్పగ్రెట్టనితె ఆపితఖని, భందీురడెప్పపాగాలె, లవయమంచ్చఖనే ఉననట్లుంననదింకా..
***
“లక్ష్మి, ్వ్ కూడ తిన్రాదే, ఎనిమిదైతుంది, శ్రావని రాలే కాలేజెకలి..”
“వొచ్చుంది భదోనమ, చీయలు చూస్కకనీకి దోస్టత ఇంటికి ప్పయిోంది, ఖదే వెంఔట్రభన
శార్దస్ట, దివోోలింటికి,”
“పిలిలేర్స, స్ందీపూ స్ంతూ, ప్పరాఖ నలివూస్లైర్రు, మాట్లిాీాభంట్ట కానొస్తలేరు..”
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“వాలుికాదు, ్వెనవనవయ్యో నలివూస్వు, శీఔటితోనే లేవవడితవి, శీఔటితోనే ఇంటికి
రావడితవి, ఫడే ఎకుకవాయె అనినటిఔంటే, ల్టఔమీమదెవవడు నీఅస్కంటి న్నఔరు చేస్తనేలేరిఖ,”
“యెహె, ురలాకు,పిలిలేరి”
“రామల్గతనకు ప్పయిోయభమనన, శెయిోదటఔమందే ఒ తొవవకు డెయ్యోలె పిలగాలి్..
దోతయాతి కాంఖనే టనంల ఇంటర్ చేపిదీభంట్ట, పిలిలు ఔండిమందుంాలనని ఇఔకడేన
స్దివిస్పతవి, ఏమాయె, లంఖ స్కతులవడి నడిమిటికే స్దువాపిరి, ఆ దేవుని ప్పన్నోనికి వాలుి జెయంత
భంచ్చగైతె స్లు, స్ర్సఖని, ఏభంట్లండు మా అనన, ఎంత ఔర్టనేతది పండిికి”
“ఏభంటడే నఔకకు తకుకవ, తోడేలుకెకుకవ మీ అనన, హహహ.. ఎఔవల ఎఔవ దిలక్షలైతే
ఐతదే, ఎంతకాదన్నన 4-5 లక్షలు ఔటనం, ఫంగారానికి ఐతయ్, లక్ష లక్షననయ ఫటులకేస్కక, ఒ 4
లక్షలు పండిి ఔరుేకు.. హుహ్, సూదీం, భంచ్చ దర్కసేత జాఖమమదీం, ప్పలగాలేిభనన ల్నలివెడతరా
జాఖమమతే”
“ప్పలగాల్గి, శేతిల పైస్లేిఔ స్దువురాఔ ఖట్టనర్రు
ి ఖని చెలెిలంట్ట భస్టత ప్రేభ, ప్పదుీగాలి
పదోీడనవట్టు, తతింటికాడ భనగూాడ పాలుంటదిఔద, నే్ మాట్లిడొస్త మామభనన జాోద
ఉష్గయవడేత , అదీ ఇదీ అని..”
“చత్, నీ..! మీ ఇంటికాడిపైస్లు భనకెందుకే, తపిపదరి రపాయి తెచుుకున్నన మీ అనన
భనం స్చేుదకా ప్పడుస్తనే ఉంటడు, నేనే పిలి పండిి చేశాన, ఆలికు ఖతిలేఔపోతె అని, భనకొదీది,
అస్ేల్నదుీ, నేనే చూస్తతీ, ఏదో ఔటి, ్వ్ భంచ్చురండు, పిలిలీన న్న భంచ్చురంచు, స్లు,
ప్పల్నిచేుస్రికి లేటతది, ్వ్ తి్పో, అననం స్లిగైతది, నేనే ఏదో ఔటి ఆల్టచ్చస్తతీ, రామల్టతటి
మాట్లిడత ర్సప్ప, ఇప్పపడే ఫోనేుశి చెపాతుర, న్న ఫోనీీస్కరాయే, బ్లడ్రంల పాోంట్ జేబుల.. అఫబ, హ్్,
నడవనీకొస్తలేదే, జెష్ుప్ప నొపిప, నంఫరు ఔలపయిో రామలీ..”
ఏమామట్లిాలే, పైస్లడాన్నన, జాఖభమన్నన, ఎప్పపడడాలే రామలున, ఏభ్కుంటడో ఏమో,
చత్, దోస్తనిపైస్ల్నిలి రానేవొదుీ, భ్స్టలం గిటేి ఉంటే స్లు, అంతె, ఏభనన అడెనవస్ట అడుాదం,
రామల్గాడు చెతడు..
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“హల్ట, ఆ రామలూ, నిలుననవా ఫ్రీఖనేఉననవా, ఖాలీఖనే ఉననవా, ఏంలేదు, ర్సప్ప
కిినికాకడికొస్త ప్పదుీనేన, మాట్లిడేదుంది, ఎట్లవోకు జెయ, హా, ఎభర్టేనీే ఏ, కాల్ననపిప కాదు,
నొపేపంలే రామలూ, వ్ర్స విష్మం, స్ర్సన్న, రైట్ భరి, ఉంట్ల..”
***
నిననటంత నొపిపలేదియ్యల, కాలు ప్పచ్చుపోతె నొపిప తురాతదట రాన్రా్, పిలి పండియేదఔననన
కాలు భంచ్చురంట్ట స్లు.. పోయగాలుి ఎటినన ఫతుకతరు ఏదోటి చేస్టకంట..
దమజ్యోతి పాలీకిినిక్ మంఖట పోలీస్ట జీప్, ఎవల్ట, S.I ఆ C.I ఆ, 10 ఖంటల
ప్పదుీగాలి పోలీస్కడిగాడేంని..
“ఏంరా రాజూ, స్రుననా,”
“ఆ ఉననాేర్, ల్టల C.I స్బుననడు, జెరాురర్రి చెప్పపస్త”
రామలంత భంచ్చ స్యేన్ స్టట్లుఔకల ఊర్టినే లేడు, ాఔుయంట్ట స్దూకునన స్దువు
చూపిచుుడు కాదు, రోఖంతోని వొచ్చునోనోతని న్నలుా భంచ్చమాటలు మాట్లిాలె, ఏడెమటోనినకూా
నవివయ్యోలె.. అని చెపేపటోడు, అదృష్ువంతుడు రామలు, భంచ్చ పంాిం.. మాటినే పిలిలు..
ఏంకావాలంకా జిందగకి, అంతేన్న.. ఏంకావాలీ జిందగకి, ఇంకేమొదీ..
స్టకూనా నిద్రవొయ్ ఎనిన రోజులైందో య్యదుంద, అస్లు ఎప్పపడనన మలుకవ గాకుంట
ండుకుననన్న కొనిన స్ంవతేరాలనించ్చ.. ఔడుప్పనిండ తిండి తిననవా ఎప్పపడనన, ఈ నడుభ..
మస్ల్టనివైతుననవా రాజిగా, మస్ల్టనివ ఐతుననవ్, దఖాయవడుది ఇఖ.. చీఔటినే లేశి చీఔటనంఔ
వొస్టతననన్న, లక్ష్మి అననట్లు, నిజమన్న, ఇంటి ఎందుకు ఉండబుదెనీతలేదు, నే్ కుంటోన్ననతనని
న్నకు మందే తెల్గే, అందుకే ఆల్టపే ల్టఔమీమదవడి పిచోున్ిఔక తిరుాతుననన్న ఇలిడిశి.. ఓన్న, ఇంఔ
న్నలేాండుి స్ర్దవస్టంది, కుంటి కాలేస్టకని పాఠాలెుతన్న, పోయలు న్న చూశి నవువకుంటరా..
నేననవువకోలేద చ్చననప్పపడు ంఖ కాలి స్కష్ల్గేరున,
ఈ ఆల్టచనేడ మొదలైంది, ఏందఔపోతుంది, అస్లు నేనేమాల్టచ్చస్టతనననో న్నకు
తెలుస్టతంద, ఇదేన్న, ఇదేన్న జిందగ..
“స్ర్, యభమంట్లర్రు , హా ల్టలకే”
C.I ఉననప్పపడు నన్నందుకు యభమంట్లండీడు, అస్లే ఆ స్స.ఐ గాడు ఔమీనే గాడు..
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“నభస్కయం స్ర్, కూరోుండి, నే్ కొతత స్స.ఐ, వాయమైంది ఇఔకడికి ట్రానేఫరై.. న్న
ురరుతవటిుర్రా,”
“నభసేత, ఆహ్, లే.. లేదు, రామలూ ఎవలీ స్ర్”
“ట్టంత్ మీకాడేన స్దూకునన, వయాల్ ZPHS ఫడెిల, నరిేంలు, దిహేనేండికిందటిమాట
స్ర్, ఎట్లిర్రు, ఏదో ఫైన్నన్ే ఛీటింగ్ కేస్టందని రామలనన ఫోనేుశిండు, మీ కేస్ని తెలవది
వొచేుదఔ, అనన అంత చెపిపండు, మీ బావకో ధంకీ ఇసేత అంత స్పట్టనుతదని, భరి మీర్సంఅంటరు”
“...... ...... ......”
“ఏంలే స్ర్, మీరుమీరు స్టటుపోలుి, ర్సప్రేప్ప మొకాలూేస్టకునేటోలుి, మీకు ఒకే ఐతే నే్
పైస్లపిపచేు ప్రమతనం చేస్త, వాని పేర్సభననవనన, ఉమా భహేశ్వర్రావ్ ఔద, ాగ్దస్టడు ఎంత సేప్ప
స్ర్, మా నే ఖది”
“చెయిో నరిేంలు, ఏదో ఔటి చెయ్, పిలవకుంటనే స్థిమోనీకొచ్చునవ్, స్టటుం లేదు
ఏంలేదింఔ, చెయ్ో, పిలగాలుి ఆఖం ఓతరు, నేనే పోలీస్టలకాడిక పోదభ్కనన ఖని, పిలిపండిి
పట్లకననం, అందరిక ఎర్టనకతె పంాిురతదని బమాు, మా బావ నంఫరిగో.. శ్ంఔర్రెడిు, ఆడు
కూడ సూకలీుచర్స..”
“ఈ ఫైన్నన్ే దందల ఎస్పనేకీ, పాత స్స.ఐకీ పైస్లు మటేుటిమట న్లన్ల్గ, అందుకే
రిఔగినష్న్ లేని ఇలీిఖలీంద అన్తలమన్న ఊకుననరు ఆ కొడుకలు, నేన్ట్లికుంట భనూరుకొచ్చు,
ఆహ్..
(( హల్ట, ఆ శ్ంఔర్రెడు, ఎవరు మాట్లిడేది, నే్ స్స.ఐ నరిేంలు, అమోప ఫైన్నన్ే మీద
ర్టండు ఫోయేర్ద, ఔ కిానపింగ్ ఔంపియింట్ే వొచ్చునయ్, హా, నీది కాద, నీకు స్భమందంలేద,
కొభట్లమనద, ఔకకే ఉననడు కొభట్లయెనకూడ, ఇదీరు పాటనర్ే అట ఔద,
కాద, మీ ఇదీరు రాస్టకనన కాయితలుననయ్ మాతన, చారాన బారానొంతు, బొఔకలు..
బొఔకలరుాతై చెప్పప, ్వోవ ఖవర్టమంట్ ట్టచరువు, పోయగాలికు స్దువులెేప్పపభంటే గ దందల్గ ్వ్
చేశేయి,
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ఉమాభహేశ్వర్రావెవడు, వానిక దిహేనిక్షలు ఇపిపచ్చున్న నీ ఫైన్నన్ే కెలి.. దెంఔపోయింా,
నీ దోసేత అటఔద, ్వీవభంట్టనే ఇచ్చున్న అంట్లండు కోభట్లయెన, దెంఔపోతె భరి పోలీస్ట
ఔంపియింట్ ఎందుకిమోలేరా, పైస్ల్గ పంకాస్టల్గ అవి లంబీుకే, ఫదీలు వలుాతై సేుష్నేిశి ురదుీతె,
్వూవ ఆ దెంఔపోయినోడూ మాట్లిడుకనన ఫోన్నకల్ డీటల్ే ఉన్నన మాతన, యభమంటవా
ఇంటికి, ఏడుననవిప్పపడునవువ, ఆ, సూకలుిననవా,
ఎప్పపడు మాట్లిడనవ్ వానోతని ఆకరిక, నినన రాత్రా, ఎఔకడుండువాడు, తెలవద, అర్సయ్
మాకొోడే, సూకల్నకచ్చు ఫటులపిప కొాత, చెప్పప లంజొాక చెప్పప,
హైద్రాబాది, ఎఔకా, స్నతనఖయిన్న, ఇలీిఖల్ దందలేుస్టకుంట లక్షలిక్షలు మీవోలికు మీర్స
అప్పపలచ్చు మీర్స ఎఖదెంగి.. పాం అమామకుల్ ఎందుకు స్ంప్పతుననర్రా జమానతులు
వెటిుచుుకుని..
రాజిర్టడిు స్ర్ ఔతేంది, ఆమ్న జమానతువెటిు పైస్లచ్చునవట ఔద ఆ ఆంద్రోనిక ,
్వివమోలేద, కోభటోడు ఇపిపచ్చుంా, నిజంచెప్రా, ్వివటిిన్నరా, వొస్టత్నండు,
ఆ, చెతవా.. ఏం చెప్తత, చెప్పప, ఆ, అచు, హా, వార్దనమమామ.. హా.. హా.. ఆ.. ఇగాప్ప స్లు,
ఇంకేం చెపకు, ఎంత ఔటిుచుుకున్నన స్రాతన ఇపటిదఔ, య్యభైవ్ల్గ, అర్టయ్ ఔంత్రీ కొాక,
ఆయెన జీతమ 55 వ్లట ఔద్రా, ఎనినన్లిస్ంది ఔటిుచుుకుంట్లన్నన జమానతు పైస్లు.. వాడు
దెంఔపోయినపటిస్ంది ఖద, ఓన్న.. అంతేఔద, అంతేన్న కాద, నోరిపవ్ంరా.. భరి మొతతం
ఎంతైనై, ర్టండుననయ లక్షల్గ, అంతేన్న, ఫస్ట, కొడక ్వ్ ఏంచేస్తవో తెల్గే,
స్మంత్రం, ఫడి ఇడిమనంఔ సేుష్్కరా, పైస్లీీస్కరా, స్రాతన ఎనిన ఔటిుచుుకుననవో అనిన,
రాఔపోతే నేనీనఇంటికొస్త ఆరు దటితె, ్వ్ ఎవవని స్ంఔ న్నకిన్న ఏం కాదు, కొతతగ్గచ్చున నే్,
భలి ట్రాన్ే పయయేోదకా నీ బొఔకలయగ్గాాత రోజినిన, ఏం తమాష్ చేమకు, ద ఇఖ, ఆ
దెంఔపోయినోని డిటల్ే టకరా వొచెుటప్పపడు, ఫోన్ పటిుఖ ))
స్ర్, మీర్సభనన అనోకర్రిఖని, మీ బావ ఖలీజ్ లంజొడుక స్ర్, మీరు జమానతునన
పైస్లనీన ఆ ఉమాభహేశ్వరాాడెప్పపడో ఔటేుశిండట, వానికేవో వ్ర్స అప్పపలు య్యభై లక్షలుండి
ఊరిడిమపోయిండట, మీ ల్గోండ్ ఏదో ఉందటఖద దనికెస్రువెటిు మీ బావ, జమానతు తీరిపోయిన
స్ంఖతి చెపలేదు మీకు, భరి ఆ లంజొడుక ఆ దెంఔపోయినోడనన చెపాపలె ఔద మీకు ఫోనేేశి, ఖంత
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నమిమనందుకు.. ఆనిన మీ బావ బమపటిుండట ఊర్టి ్వ్ ఎవనిక ఫోనేేశాన ్వ్వడుననవో
తెలమపోతది అని.. మొతతనిక మీ బావ జాదూగాాే, పామక పాల్టవశి ఔకకు ండవెట్లుకుననటేు
వానోతని, స్ర్స, మీరిపాీకా ఔటిునమనిన రిఔవర్సుస్టకుంటం, ఏభనన ఓస్యమైతె ఫోనేుస్త స్ర్, వొస్త
భరి, మినిస్ుర్ ఫందోఫస్టతననది, ప్పయ్యోస్త, ఉంట ాఔురాేబ్, ఔలుస్త భలి..”
“థంకూో నరిేంలూ, దేవున్ికొకచ్చునవయ్య, ఏం చెపాపల్టన కూడ తెలుస్తలే, థంక్ే..”
ఏమైందిఔకడ ఇపాీకా, ఏదో ఐంది, మెలిమెలిఖ అయీమైతదేమో..
“రాజూ, రాజిగా, ఔక పావుఖంట పేషంటి్ కూస్కవెట్లు, ల్టలక ంకు.. ర్టండు
కాఫీలు ంప్ప, ఔటి ఫఖర్..”
“రామలూ, ఫఖర్ నకోక, ర్టండు శుఖర్స చెప్పప ఈ ఔకదినం నోరింత తీపి చేస్కకనీ, ఇంకెనిన
దిన్నలుంట ఇటి,”
“ఊకోయే, ఏం మాటలవి, మం లేమా ఎటి, ్వెవట్లవోతవ్ నేన్టోవత, హా, రాజూ, ర్టండు
కాఫీ విత్ శుఖర్ ంపీ.. హ.హ.హ్..”
“రామూి, అదీ, అద్..”
“రాజన్నన, ్వ్ న్నకు భస్టత చేశ్నవ్, కులంతకుకవోనిక ఎవవడు ఇలిమోనంట్ట నీ ఔడుప్పల
దస్టకుననవ్ ఇయవయేోండికింద మా అభమ న్ననన ఆకిేడెంటి స్చ్చుపోతె, ఔకడేన ఫతకల్గన స్వాలన
తెలవపోతే ్వువననవ్ న్నఔప్పపడు, ఆయ్యల, న్నకేందే.. మకూకమొఔం ఎయకలేనోనికూకడ స్మం
చేశ్నన, భంచోలికెప్పపడు భంచే ఐతది, కాపోతె ఆలస్ోమైతుండొచుు, ఓనే, ఏద్ద ఎభర్టేనీే
మాట్లిాలననవ్, ఏంది..”
“ఏంలే ఖదే, ఆ 200 ఖజాల జాఖ, ఎవల్నంటే అమమదీభని అ్కన్నన, పిలి పండిికి
ఎంత లేదనన దిలక్షల్గీకైతదే, ఇంకెకుకవనే ఐతుండొచుు స్పదిీపేటోలుి బాఖ ఉనోనలుి,
పట్లుపోతలేభనన తకుకవైన్న పండిి భంచ్చఖ గ్రండ్ఖ చెసేత భనగూాడ జెయ ఇజేతుంటది.. భర్ద,
ఖజం ఆర్సడువ్ల్గీకా ఉంట్లందననర్రు..”
“ఏడ, ఖవర్టమంట్లస్పపటల్ ఔకకా, పిచోునివాన్, దిహే్ వ్లైంది ఖజం ఆడ, నినన మొనన
స్ంఖతిది, ఊరు డెవెలప్ ఐతుంట్ట భూమలూకెనే ఉంట్లయె, ఎురర్టనత, జాఖ అమమడేం పటుకు,
ఔకస్యమమతె భలి కొనలేం ఇయ్యోల్రేప్ప, పండిి కరుుకు ర్టండు చ్చట్టులేస్కక, న్నది 5 లక్షలు, 2
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లక్షలుట్టులు ఉననయ్, వొచేున్ల ఎతుతకునిస్త, న్లన్ల్గ ఇయవయెనోదువ్లైతుండొచుు చ్చటిు పైస్లు,
అవి న్నకియిో నీ స్లర్ద ్ంచ్చ.. ఎట్లిగూ ఫైన్నన్ే ల్నలి పోయింది ఔదనే ఇఖ, ఐన్న పైస్లు
స్లపోతె ఔ లక్ష తీస్కక, నీ దఖారుననప్పపడు నీకెలినప్పపడు ఇయిో”
“రామలూ, ఏందిరా ఇది, నేనేమైత నీకు, సొంత అననదమమలే రాయోలెనతు
ి ర్రు,
నేనీనకేమైత”
ఔండిలి నీల్గిురతలేవ్, కాల్ననపిప మొతతం తగిానట్టనుంది..
“అనన, ఇంకోటి, నినన స్మంత్రం పిలిల్నచ్చుర్రు కిినికిక, మాట్లిడిన, పదోీడు
చదూకునేందుకు తయ్యరుననడు, ల్గబ్ ట్టకీనశిమన్ కోరుేకు అపని చేస్టకండట కూా, స్పట్టల
స్దువంట్ట ్వ్వభంటవో అని చెతలేడట, ఏభంత దూయమ తిపిపకొడెత 70 కి.మీ, స్దూకోనీరాదు,
నేనుదివిచుుకుంట, ఎట్లిగూ ఇంకో ర్టండుమూడేలికు పదీస్పపటల్ ఔటేు పాి్ంది, అప్పపడు ఔ
ల్గబ్ ట్టకీనశిమన్ కావాలె, భన రాజుగాని తమమడూ, స్ంతాడూ నేేస్టకుంటరు ఔలమ... ఇఖ
చ్చనొనడే, చదుకుంట్లవ్రా అంటే న్నతోని కాదంకుల్. ఏదనన నూేపడెత చేస్త అననడు, వానిీ కూడ
మెలిఖ స్పట్ చేదీం, ్వ్వం ఆల్టచ్చంచకు, ఇఖ నీ కాలు ఆర్సష్న్ శ్రావని పండెనినంఔ చేదీం,
అపాుాఔ ర్టురోలర్ డ్రస్పేంగ్, ఆంటిఫమటిక్ే వాడుదం, కాని, కచ్చుతంఖ మోకాల్గీఔ కొటేుయ్యలేన,
స్వావలే లేదు, ఏం చేమలేం, ఈ ర్టండెనలుి భందీఖకు, ప్పండు పయాకుంట చూస్కకవాలె”
“రామలూ, కాల్నమకుకదభంట్ట శినోననివైతివి, హా, ఏం జెయ్యోలంకా, భందీఖబుదెనతు
ీ ంది
నీతోని, ఔకస్రి.. ఈ ఔకస్రికి..”
“తురదమ, తురదం, వొచేు ఆదివాయం స్పదిీపేట్ పోయ్యోస్తననవ్ ఔద, ఆ రోజు
కూస్టందంతీ నైనంఔ.. ఎవర్టవరు పోతుర్రే”
“ఎవవలేిరు,

స్టటుపోలిందరు

లంజొడుకలే,

భన

M.E.O

వెంఔట్రెడిు

స్రున

తీస్కపోదభ్కనన, న్నకు డిగ్రీల ట్టచరాయిన, నీకు వీలైతె రారాదు ్వ్ కూడ.. న్నకు జెయ
దైయోంగూడ..”
“దందేమందే, వొస్తనే, పోదం రాజన్నన, ్వ్ మాత్రం జెయ కాలు భంచ్చఖ చూస్కక,
అంతే..”
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“స్ర్స, చూస్టకంట న్న ురరించ్చ నీగాాపోతెవనికి తెలుే.. ఛల్ట భరి, ఇంటికిపోత,
సూకలుక స్పలవు పటిు, వొస్త భరి”
నిజమన్న.. న్నురరించ్చ న్నఔంట్టకుకవ రామల్గానేక తెలుస్, లేఔపోతె ఇయ్యోలి నేనింత
ఉష్గరుఖ నడుదుీన్న ల్టఔమీమద, ప్పలగాలినేననే పాడుచేశిన్నన స్పట్టకి

.. తపంత న్నదేన్న,

ఐన్న ఏరోజనన న్నమీద ఎగిరిర్రా పిలిలు.. నేనేం చెపత ఖదే స్దివిర్రు, ఏడుప్పస్టతంది,
బాధైతుంది, కాల్నఔకటే కాదు, న్న తల్గకయె నర్సకస్పత

ఎవలనన, ఔండిమంఖట

పోయగాలి్ న్నశ్నం చేశ్నఔదరా, అయోో.. లక్ష్మం స్టకడుది న్న చేస్టకని ఇనినదిన్నలు..
దనికేభనన ఫంగాయం దిగ్దశినన, ఐన్న ఏ ఔకరోజన్నన ఎందుఔడాలే లక్ష్మి, న్నఔది కావాలె, న్నకిది
కావాలె అని.. ఏంలేకున్నన అనీన ఉననట్లు ఫతికింది.. ఫతికిచ్చుంది భభమలనందర్దన, శ్రావని, శ్రావనిన
అస్లు అడిగిన్నన పిలగాడు నచ్చుంా, పండిిష్ుమన్న, M.tech చేస్తవా అని, ఐన్న అది ప్పపకుంది
నవువకుంట,
ద్దీదుీ..
నే్ ఫతొకదుీ, ఇంతభందిని ఇనినదిన్నలు ఏడిపచ్చునేన్ ఇంఔ ఫతొకదుీ,
ఫండి ఔదికుక రుాతుంది.. నేనే రుాతుననన్న, అదేన్న, న్నకేమైతుంది,

వడుతననన్న..

చఔకర్కచ్చునట్టను.. ఫండి కింద.. నే్ ఇశ్కల.. న్నకేమైంది, నన్నవరు లేప్పతర్రు, మొఔమీమదెవరో నీలుి
కొడుతర్రు
కాలీమదేం డుది, బాగా ఫరువైతుంది కాలు, ట్టు.. ట్టు మారాులే దమజ్యోతి కిినిఔి... పాపా
స్పస్ుర్ ఎంత మదుీఖ

పాతట్టు.. ఖవర్టమంట్లస్పపటలి ఔటిున పాతట్టు... ఔక

జాఖ న్నదేన్న.. న్నదే.. న్నదే, నననండినే కాలవెడతరా నేనేసేత.. ద్దీదుీ నననండి కాలేమకుర్రి, ఖజం
దే్వ్ల్గడ.. న్న శెయి డేయిర్రి, మెడకు రాయిఔటిు... పదీ రాయిఔటిు, పదీ రాయి... ఆహ్మ
భమభమమామ భమ భమ నొపిప...
కాలీమద రాయి, నొపిప... న్నకేమైంది, నన్నవరు లేపిర్రు, మకమీమద ఏభంటింది, ఇశెకన్న..
నోటికేం పోయింది.. భటిు... భటిు... తుె త్ప త్ప తుెహ్, నీలుి వోస్టతర్రెవరో న్న మీద మొఔమీమద...
నోట్టి.
“న్నన్న.. న్న... నే్ స్ంత్, న్నన్న... నీకేం కాలేదే, న్నన్న...”
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***
ఎఔకడునన నే్, న్న కాలేది.. ట్టు.. పాత ట్టు ఏది, ఎవరు మారిుర్రు ట్టు.. రుపీమదుననన్న..
గోడమీద న్న ఫోటో, ఔకన లక్ష్మి,
న్న బ్లడ్రలుననన్న.. నొపిప.. నొపిప ఆహ్ హ్ హ్..
“రాజన్నన, ఏం కాలేదే, చ్చనన దెఫబ కుడి కాలుమీద, ఎడమ కాలుకేం కాలే, జెర్ర శుఖర్
ఔంట్రోలి వెటోకవాలేన...”
రామల్గ.. ఇంటికొచ్చుంా.. ఎప్పపడు
“3 ఖంటలకోస్రి ఏదనినంత తిన్నలె, లేపోతె చఔకర్కస్తది ఇటినే, ఔ dextrose పటిున,
ఇ్ేలన్ లెవెల్ే భర్ద ఎకుకవ్ం లేవ్, లేవకు లేవకు, ండుకో.. స్ందీప్, న్ననన ఫోనీీస్టకరా
ఔస్రి.. రాజనన, M.E.O వెంఔట్రెడిు స్ర్ ఫోనేుశిండు, అదే ్వ్ V.R.S తీస్టకంట
అననవటఔద, దని ురరించే, ్వ్ లేశ్నంఔ ఫోనేుమమననడోస్రి, ఇదిగో, కాల్ కాలపన, మాట్లిడే,
రింగైతుంది,”
(( హల్ట,.. రాజిర్టడీు, నభసేత, ..))
“స్ర్, నభసేత.. ఆ..”
(( ర్సి ర్సి, రామల్గుఔుర్ ఔండీష్న్ చెపిపండు, ఇట్ే ఒకే, అపని చేదీం.. ఇప్పపడు చేస్పతనే
ఆర్టనలెనితది అప్రోవలక, అదీ,
పిలిలకేభనన జాబ్ చూడుభంటివి ఔద, మాట్లిడిన ఔలెఔుర్సటి, ర్టండు మూడెనలిలి ఔిర్క
పోస్ులకు నోటిఫికేష్న్ డతదట,
డఔపోయిన్న ఏం రావలే, దేంటినో ఔ ఆఫీస్ి ఇపిపదీం, ఇదీరిఔంటే ఇంపాస్పబులకని
ఔకలకైతె తపకుంట వొస్తది,
్వ్వం ఆల్టచ్చంచకు, అమామయ్ పళ్ళూ
స్ర్సన్న,

వి ఔద, ఈ ఆదివాయం పోదభన్నన, పోదం,

ర్టస్టు తీస్కక.. నే్ంట భరి.. ))
“స్ర్స స్ర్, భంచ్చది, ర్సప్ప మాట్లిడత, ండుకుంట కాశేపిప్పపడు, ఉంట స్ర్.. రామలూ,

రామూి..”
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“అనన.. చెపేప..”
“పిలిలీన లక్ష్మినీ ఔకస్రి యభమనవా, ఎందుకో చూడబుదెనతు
ీ ంది ఒస్రి..”
ఇదే న్నకు ఆకర్రాత్రిలెఔక అనిపస్టతంది, ఉహూ, స్వొదుీ స్వొదుీ, ఫతకలే,
ఫతికయ్యోలే, అంతే.. లక్ష్మమస్టతంది, పిలిల్నస్టతర్రు, నవావలె జెయ, నవువమొఔం పట్లులె, పిలిలు
బమడతరు..
“ఏమైందయ్యో,

ురండె

వలానవట,

నీకేంకాదు,

మభంతలేమా,

్వవట్లింట్ట

పిలిలెట్లింటరు, శ్రావని ఏడుస్తనే ఉంది భదోనంకెలి, న్న పండిి అనోకపోతే అందయం
భంచ్చురండెటోలిం అని, పిలిలు భనభ్కననంత చ్చనోనలుి కాదు, పరిగిర్రు, భన తప్పపలీన బాదలీన
అయీం చేస్టకనే కాడికొచ్చుర్రి, ్వ్ భంచ్చఖ నిద్రపో, ఏం మాట్లిడకు,

, ఔండుి మూస్కక..”

న్న ఔండుి నిజంఖనే మూస్కపోతున్నన మెలిగా.. నిద్రేన్న ఇది, ఎఔకడునన నే్.. ఏడ మొదలైన
నే్, ఐదేండిప్పపడు అభమ స్చ్చుపోయినప్పపడు, అభమ, నిద్రొచ్చుండుకుననది.. జెర్సేపాగి లేస్తదని
రోజు రాత్రి బొందకాడేన ండుకునన చీఔటిలిన్న, తగ తగ పిలిలనడిశిపటిు స్టకడు బాప్ప పిచోుడై
తపిపపోయినప్పపా, ఏడ.. ఏడ మొదలైననో నే్.. ఏడ ఆగిపోవాలేన్,
చీఔటివడి నడుస్టతనన కుంటికాలీమద, లక్ష్మదీ, పిలిలేర్ద.. రామలేడి నరిేంలేడి ఎంఔట్రెడిు
స్ర్సడి శ్ంఔర్రెడిు గాడేడి రాజుగాడూ ఫైన్నన్ే కోభట్లయ్యన ఉమాభహేశ్వర్రావ్ ఎవవలు ఎవవలు
ఔనవడతలేరు, ఔకడేన కాటఔలమన చీఔటి..
ఎట్ల నావలే, వెలుగ్దడుననది, ఏమైంది కాలికు.. అలకగైనై, బూమీమద లేన్న.. ఎురరుతననన్న,
హా.. నే్..
ఎురరుతననన్న.. మా ఇంటిమీంచ్చ.. దమజ్యోతి కిినిక్ మీంచ్చ.. పోలీస్ట సేుష్నీమంచ్చ.. ఎయిర్టుల్
టవర్దమదికి.. ఇంకామీదికి నే్ ఎురరుతననన్న..
భబుబల్గ అవి

క

మెతతగా.. వ్ల్గి, చేతివ్ల్గి, ఎవలవి, న్నతోని ఎవర్కచ్చుర్రు

ఇంతమీదికి.. న్న చేతులెవరు ట్లుకుర్రు..
ఎవలూ, ఎవయది, ఔనవడర?? ఎవర.. వెలుగ్గస్టతంది.. మకం కానరానంత వెలుుర..
ఎవల మఔభది, దేవుా, దేవుడేన్న,
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ఇన్ననలికు య్యదికొచ్చున్న్వయ్య నీకు, ఐన్న నేనిన్న నభమ, ్వ్ ఫదమష్ గానివి, పో
పో.. నీతోన్ననకేంలే..
శెయిో ఇడిమపటిుర్రూ?? ఎందుకు?? నే్ కిందికి డుతననన్న, ప్రంచం పైకి పోతుననద,
లేదేిదు నేనే డుతనన.. కిందికి కిందికి,
ఫండలమీదవడు ఖటిుఖ.. అమామ, ఆహ్ హ్ హ్ హ్.. ఎఔకడునన నే్, భంచమీమంచ్చ డున్న,
ఔకకెవరు. లక్ష్మమ.. లక్ష్మన్న..
డ్రెస్పేంగ్దుబుల్ మంఖట్టవర డుకుంది, శ్రావన్న.. టమెంతైతుంది, ఖడియ్యయమది రంల,
ఔయంటేిద, ఆ.. అంతే, చీఔటి.. చ్చభమనీుఔటి,
నే్ కూడ అంతేన్న.. ఆకరికి, చీఔటోిలక.. నిద్రల్టకి.. ఇదేన్న జిందగ.. ఇదేన్న..
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