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నేను విననది నిజమే! భంజూర్ కేవలం యాభై పైసలకోసం ఫస్ కండకుర్ను కత్తితో పొడిచాడు. ఇది
విననవాళ్లంతా భంజూర్ను నోటికి వచ్చినట్లల త్తట్టురు ‚బుదిధలేదూ? వెధవ యాభై పైసలకోసం
యకిం కళ్ళ జూస్తివా? నువ్వఴక భనిషివేనా? కవేళ్ కండకుర్ చనిపోతే...?‛ అంటూ అతనిన
నానాయకాలుగా చీదరంచుకునానరు. కందరైతే పేర్లల డడ భంజూర్ ఫోటో మీద ఉమ్మికూడా
వేశారు.
కాని వాసివం ఎందరకి తెలుస్ట? సంఘటన పూయఴరాలను గురంచ్చ ఎందుకు
ఆలోచ్చంచరు? తంతా భంజూర్దేనా? ఆ ర్లజంతా భంజూర్ ఎలా గడిపాడో కాసి గభనిస్తి
ఇలా ఎందుకు జరగందనే ప్రశ్నకు సమాధానం దొరుకుతందేమో?
ఆర్లజు శ్నివాయం. ఆర్లజే భంజూర్కు జీతం దొరకింది. చేసిన చేఫదుళ్ళలో సగంకూడా
తీయిడానికి ఆజీతం సరపోదు. అప్పల సభసయను ఎలా రష్కరంచుకోవాలా అని ఆలోచ్చస్తి
స్తమంత్రం దాకా అనయభనసకంగా ఉనానడు.
ఆఫీస్ వదలగానే నేరుగా ఇంటికి వచాిడు. భాయయ వంటింటోల రండు గాయస్స్టులలో
కదానిమీద ఏదో వండుతోంది. రండవదానిని అంటించడానికి అగిప్పలల గీచ్చంది. అది చూసి
భంజూర్ కోం తెచుికునానడు

‚నీకసలు పొదుంటే తెలీదు. నీవలలనే నేను అప్పల

పాలౌతనానను. ఒ లక్షాధికార పెళ్ళం తన ప్పటిునర్లజునాడు బాణసంచా

అగిప్పలలలన

. కకపొయ్యయ భండుతననప్పడు దీనిన ఒ కాగతంతో అంటించవచుి కదా! ఆ కక
అగిప్పలలను మ్మగలి పొదుప్ప చేమకూడదా?‛ కాస్తప్ప పెళ్ళనిన కస్టరుకని చీకాకుతో
మందుగదిలోకి వచాిడు.
నోట్బుక్లోంచ్చ కాగతానిన చ్చంప్పతనన కూతరు కనిపంచ్చంది ‚ఎందుకలా కాగతాలను
చ్చంప్పతనానవ్?‛ అంటూ గదిదంచాడు.
‚నానాన! దీనిమీద ఇంకు డింది. అందుకే చ్చంప్పతనానను ‛ బమంతో వణికిపోతూ
జవాబిచ్చింది కూతరు.
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‚మీకందరకీ నియలక్ష్యమే. డబుు విలువే తెలీదు. అంతాకలసి ననున నాశ్నం చేస్టినానరు ‛
అంటూ భంజూర్ కూతరన కట్టుడు.
ఇంతలోనే భంజూర్ కడుకు దుకాణంనుంచ్చ ఏదో కనుకకని వచాిడు. పొట్టలనికి కటిున
దారానిన మకకలుమకకలుగా తెంపవేస్తడు. అది చూసి భంజూర్ భరంత రచ్చిపోయాడు ‚మీకు
దేని విలువా తెలీదు. ఆ దారానిన కాసి ఒపగాి విప దేనికైనా చుటిు ఉంచ్చతే ఎప్పడైనా అవసరానికి
వచేిది కదా! దాయం కావలసి వస్తి కనుకుకరావడానికి ఫజారుకు రుగెతాిల. నా రకకల
కష్ుభంతా మీ నియలక్ష్యంవలల దుబారా అవుతోంది. మీరు బాగుడరు ‛
వికలమైన భనస్టుతో ఇంటోలంచ్చ ఫమటికి వచాిడు.
కదిదదూయం నడవగానే ఒ మ్మత్రుడు కలస్తడు. ఇదదరూ మాట్టలడుకుంటూ దగిర్లలని
రస్తురంట్కు వెళ్ళరు. అలాహాయం త్తని టీ తాగారు. ధానలుగు రూపామల బిల్ అయ్యంది.
ఇదదరూ జేబులోల చేతలు పెట్టురు.
‚నువాఴగవోయ్! బిల్ నేనిస్తిను ‛ అనానడు భంజూర్.
‚వదుద.. వదుద! ననినవఴనీ‛ అనానడు మ్మత్రుడు.
‚నువుఴ బిలలస్తి దేవునిమీద ట్లు... నాకు కోం తెపంచకు ‛
‚అంత ట్లు ఎందుకులే! ఈస్తర నువేఴ ఇవుఴ. భళ్ళళ కలుస్టకోమా?‛ మ్మత్రుడు ఒటమ్మని
అంగీకరంచాడు.
భంజూర్ రండు దిరూపామల నోటలను బేయర్కు ఇచాిడు. బేయర్ మ్మగలన డబుును తెచ్చి
పేలట్లలో పెటిు వెళ్ళళపోయాడు. ఐదురూపామల నోటొకటి, కరూపాయ్య నోటొకటి. అది చూసి
భంజూర్ సందిగధంలో డాడడు. రూపాయ్యని టిప్గా వదిలతే చ్చననతనంగా అనిపంచ్చంది.
ఐదురూపామలు వదలాలంటే భరీ ఎకుకవ! కాస్తప్ప వెనకా మందులాడి ఏదో అజాాతశ్కిి
ప్రోదులం చేసినట్లలగా చేయ్య చాచ్చ పేలట్లలోని రూపాయ్య నోట్ల తీసికని లేచాడు. బేయర్ ఐదు
రూపామలు తీసికని, వంగ నభస్తకయం చేసి భర్ల కసుభర్ వైప్ప వెళ్ళళపోయాడు.
భంజూర్ తనలో తానే త్తట్లుకునానడు ‚రే గాడిదా! హాయ్యగా ఇంటోల త్తనక హోటలోల
త్తనభని ఏ వెధవ సలహా ఇచాిడు? సర! ఇంటోల త్తనాలనిపంచలేదనుకో... ర్లడుడకకన ఆలూఫజీీ
త్తని ఆకలని చంప్పకోక రస్తురంట్ల కందుకు రావాల? వచాివు సరే! ఆ పెదదభనిషి బిల్ ఇస్తినంటే
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ఎందుకు వదదనాల? బిలుల ఇచాివనుకో... రూపాయ్య టిప్ వదిలతే నీ గౌయవానికి ఏం నష్ుం వచేిది?
వయయథంగా అయ్యదురూపామలు పోగొట్లుకునన నువుఴ నిజంగా భనిషివి కాదు... కచ్చితంగా
అడడగాడిదవు!‛
మ్మత్రుని దగియ సెలవు తీసికని కదిదదూయం వెళ్ళడో లేదో ఒ రచమస్టిడు కలస్తడు.
‚ఎట్ల ఫమలుదేరావు మ్మత్రమా? ఏమ్మటి ప్రోగ్రం?‛
‚ప్రోగ్రం అంటూ ఏదీ లేదు. ఊరకే అలా త్తరగ వదాదభని...‛ నసిగాడు భంజూర్.
‚అయ్యతే దండి. కల్పటన్ కాఫీహౌజ్లో కూరుిని కాస్తప్ప మాట్టలడుకుందాం ‛ అంటూ
మ్మత్రుడు ట్టకీుని కేకేస్తడు.
ట్టకీులో కల్పటన్ చేరుకునానరు.
కాఫీహౌజ్ మందు ట్టకీు దిగ ఇదదరూ జేబులోలంచ్చ డబుు తీస్తరు.
‚మీరుండండి! నేనిస్తిను ‛
‚అబేు వదదండి. నేనిస్తినుగా ‛
‚అలా అయ్యతే మీతో భర్లస్తర ఎకకడికీ రాను స్టమా!‛
‚బాగుంది. భళ్ళళ భనం కలుస్టకోమా? మీరు ఇవఴకపోతారా?‛
‚మీ మాట ఎందుకు కాదనాల? సర... కానీండి...‛
గెలచ్చన భంజూర్ ట్టకీుడ్రైవర్ను అడిగాడు ‛ఎంతయ్యందోయ్?‛
‚మీ య్యష్ుం... దమ...‛
భంజూర్ భనస్టలోనే తామ ప్రయాణం చేసిన దూరానికి ఎంత అవుతందో లెకక
వేస్టకునే ప్రమతనం చేశాడు. కుదయలేదు. డ్రైవరే లెకకప్రకాయం తీసికని మ్మగలంది ఇస్తిడనుకని
యాభైరూపామల నోట్లను అతని చేత్తలో పెట్టుడు. డ్రైవర్ న్నండుననయ రూపామలు త్తరగ
ఇచాిడు. భంజూర్ రండుననయ రూపామలు టిప్ ఇచ్చి మ్మత్రునితో కాఫీహౌజ్లో ప్రవేశంచాడు.
కాఫీకి ఆయడర్ ఇచాిక భంజూర్ భళ్ళళ తనను తాను త్తట్లుకునానడు ‚వెధవ గాడిదా!
నువ్వఴక భనిషిగా మాయనే మాయవు. నీకీ కల్పటన్లో ఏం ని? హాయ్యగా ఇంటోల
కూర్లిలేకపోయావా? వచ్చినవాడివి ఈ సనానసి ట్టకీు డబుులు ఇవఴబోతే నువెఴందుకు వదదనాల?
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ఇచ్చినవాడివి ట్టకీుడ్రైవర్ చేత్తలో ఎందుకలా మోసపోవాల? వాడు రటిుంప్ప కిరాయ్య వస్తలు
చేశాడని తెలసికూడా ఏమీ అనకుండా పైనుంచ్చ దొయబాబులా ఫోజుకడుతూ టిప్ప కూడా
ఇవాఴలా? నువుఴ గాడిదవు కాక భరేమ్మటి?‛
భంజూర్కు తాగుతనన కాఫీ విష్ంలా తోచ్చంది. కాఫీ తాగ లేచాక బిల్ ఇచేి విష్మంలో
భళ్ళళ ఇదదరకీ పేచీ వచ్చింది.
‚మీరుండండి!‛
‚పయవాలేదు. నేనిస్తిను ‛
‚నేనిస్తి లెండి...‛
‚అదేం మాట? నేనిస్తినుగా...‛
ఎదుటివయకిి మౌనం వహంచాడు. భంజూర్ బేయర్ను అడిగాడు ‚బిల్ ఎంత?‛
‚ఎనిమ్మదిననయ స్తర్!‛
భంజూర్ ది రూపామల నోట్ల బేయర్కు ఇస్తి అనానడు ‚చ్చలలయ ఉంచుకో!‛
ఫమటకు వచాిక భంజూర్ భళ్ళళ తనను తాను త్తట్లుకునానడు ‚కాఫీకి ఎనిమ్మదిననయ
రూపామలా? దానికి టిప్ప రూపాయ్యననయ! రే భంజూర్! ఇదెకకడి నాయమంరా? విష్ంలాంటి ఆ
కాఫీ కషాయానికి కూడా పోటీడి నువేఴ బిలుల కట్టువు. పైగా టిప్ప! గాడిద భనిషిగా
మారుతందేమో కాని నువుఴ మాత్రం భనిషిగా ఎననటికీ మాయవు ‛
ఇదదరూ ట్టకీు ఎకాకరు. కిరాయ్య ఇచేి సభమంలో నేనంటే నేనని పోటీడాడరు. చ్చవరకి
భంజూరే గెలచ్చ కిరాయ్యతో పాట్ల టిప్ ఇచ్చి భళ్ళళ తనలో తాను త్తట్లుకుంటూ మందుకు
స్తగాడు.
‚హలో మ్మత్రమా... భంజూర్!‛
భంజూర్ తలెత్తి ఎదురుగా వస్టినన వయకిిని చూశాడు. అతడు భంజూర్కు అంత దగిర
మ్మత్రుడం కాదు. కేవలం రచమమే!
‚ఎకకడిదాకా?‛
‚అబేు... ఊరకే!‛
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‚అయ్యతే దండి! బార్లో చెరొక భగుి బీర్ తీస్టకుందాం ‛
ఇదదరూ బార్లోకి వెళ్ళళ కూరుినానరు.
క గాలస్ట... రండు గాలస్టలు... ఆరు గాలస్టలు!
బీర్ తాగాక మ్మత్రుడు బేయర్ను పలచ్చ అనానడు ‚త్తంట్టనికి ఏదైనా తీస్టకురా. బాగుండాల
స్టమా! అలాగే క బాటిల్ వోడాక తే! బీరు, వోడాక కాంబినేష్న్... ఒహ్! బ్రహాిండంగా
ఉంట్లంది ‛
ఈస్తర బిలుల నూటతంభై రూపామలయ్యంది.
కంచెంస్తప్ప వాగుయదధం జరగాక ఈ బిలులకూడా భంజూర్ న్త్తినే డింది. అతడు
రండువందల రూపామలు బేయర్కు ఇచ్చి ‚మ్మగలంది ఉండనీ!‛ అనానడు.
ఫమటికి వచాిరు. అయధరాత్రి కావస్ింది. భంజూర్ ఇంటికి వెళ్ళడానికి ఫస్ ఎకాకడు.
అంతకుమందు కంటె తీవ్రమైన దజాలంతో తనను తాను త్తట్లుకునానడు. గాడిద, వెధవ,
శువు లాంటి బిరుదులన తగలంచుకునానడు. ఆ ర్లజు జీతభంతా దండగ కరుి చేమడంవలల
ఉతననభయ్యయ కతి సభసయలు సంవతుయభంతా కష్ుడాడ రషాకయం కావు.
‚టికట్... టికట్!‛ అంటూ కండకుర్ వచాిడు.
భంజూర్ జేబులో మ్మగలన కేక నాణం తీసి కండకుర్కు ఇచాిడు ‘అది రూపాయా?
అయధరూపాయా?’

భంజూర్

కాస్తప్ప ఆలోచ్చంచాడు

‘రూపాయ్య

అయ్యవుంట్లంది ’

అని

నిశ్ియ్యంచుకునానడు.
ఫస్ దిగబోతూ కండకుర్ను అడిగాడు ‚మ్మగలన డబుులు...?‛
‚మ్మగలన డబుులా? ఎకకడివి?‛ కండకుర్ ఆశ్ియయపోయాడు.
‚నేనింతకుమందు రూపాయ్య ఇచాిను కదా! అందులో మ్మగలన డబుు...‛
‚లేదండీ! మీరంతకుమందు అయధరూపాయ్య ఇచాిరు ‛
‚చూడు మ్మసుర్! కాసి నా కళ్ళలోలకి చూసి మాట్టలడు. ప్రయాణికులను మోసం చేమడం
నీకు సిగినిపంచదా?‛
‚భరాయదగా మాట్టలడండి. మీరు నాకు యాభైపైసలే ఇచాిరు ‛
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‚ఛీ... నీత్తలేని వెధవా!‛
‚చూడండి... దైవస్తక్షిగా చెప్పినానను. మీరు నాకు...‛ కండకుర్ తన మాటలు పూరి చేమనే
లేదు...
భంజూర్ వేగంగా పాయంట్ జేబులోంచ్చ కత్తి తీస్తడు. నిజానికి అది పెదద కత్తి కాదు. కీ
చెయ్యన్తో ఉండ పెనిుళ్ళళ చెకుకకునే చ్చననకత్తి. అతడి మఖంలో ఇప్పడు ఏమాత్రం వాయకులత
లేదు. ఫస్టులోని జనంలో ఎవరూ ఆ పెనిళ్ళళ చెకుకకునే కత్తితో అతడు పొడుస్తిడని ఊహంచలేదు.
కాని భంజూర్ కండకుర్ పొత్తికడుప్పలో పొడిచాడు.
యాభైపైసల కోసం యకిం కళ్ళజూసిన సంఘటన పూయఴరాలవి. ఈ సంఘటనకు గురుిగా
ఆ భరునాడు అనిన పేయలలోను అతడి ఫోటో వచ్చింది.
భంజూర్ కేవలం యాభైపైసలకోసమే ఇంత పెదద నేయం చేస్తడా? తంతా కక
భంజూర్దేనా?

*
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