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వీధి చివర ఉనన ఆ ఇింటి మిందు కర ఆపి, గేటు తెరిచి లోపలకు వెళ్ళాడు అతను.
ఇింటి తలుపు తెరిచింది. లోపల కవిడ ‚రాహుల్, ఆ టీవీ పకకన వెతుకు,‛ అని కేక
వేసింది.
ఇింతలో బయటునన అతను, ‚మేడిం,‛ అని పిలచాడు.
‚ఆ ఎవర‛
‚ఇిందాక నా టాకిాలో మీ పరా మరిిపోయార‛
‚చాలా థింక్సా బాబు. ఇలలింత్స వెతుకుతునానను ఇపుుడే,‛ అింటూ పరా తీసుకుని వింద
రూపాయలు తీస అతనికిచిిింది.
‚అబ్బే. వదుు మేడిం. ఏదో కర్ట్సీ కి చేస్మనింతే. డబుే కోసిం కదు,‛ అనానడు అతను.
‚పర్లలదు ఉించకో బాబు. ఎింత మింది చేస్మారిలాగ ఈ కలింలో,‛ అింది ఆవిడ.
‚వదుిండీ. కవాలింటే ఇదిగిండి నా కరు. టాకిా అవసరమైనపుుడు ఫోన్ చేయిండి. చాలా
వరకు ఈ చటు్పకకలోలనే తిరగుతుింటాను. కుదిరితే వెింటనే వస్మాను. ఉింటాను మేడిం,‛ అని
తిరిగి కర వైపు వెళ్ళాపోయాడు.
***
‚పొదుునుించి మగుుర ఎకకర. ఇలా అయితే మనిం కలేజీలో చేరినటే్,‛ కరలో
కూచని టీ త్సగుతూ తనలో త్సను విసుకుకనానడు ఆ టాకిా డ్రైవర్ట.
‚మీర విింటునానర AIR FM Rainbow. సమయిం రాత్రి 11 గింటలయిింది. మన
తరవాయి కరయక్రమిం మధుర గీత్సలు. విని ఆనిందిించిండి‛
‚ఏ తీగ పువ్వవనో...‛ అింటూ ర్లడియోలో పాట మొదలవగానే ఇింతలో ఎవరో కర అ
మీద

గటి్గా కొటా్ర. ఆ మనిషి కళ్ాలోల భయిం, నుదుటి మీద చెమట చూస, క 2

సెకనుల మనకిందుకులే అని ఆలోచిించినా, వెింటనే డోర తీస, కర స్మ్ర్ట్ చేస్మడు డ్రైవర్ట.
‚తవరగా పోనీ,‛ అనానడు అతను.
‚అరామైింది. డోర వెసుకోిండి,‛ అని బయలేురాడు డ్రైవర్ట.
?

చాలా దూరిం వెళ్ాింత వరకు ఇదుర ఏమీ మాటలడలేదు. కని వెనుక సీటులొ కూరినన
అతనిన అ
అరచేయి

చూడస్మగాడు ఆ డ్రైవర్ట. క బాయగుని చాలా జాగ్రతాగా పటు్కునానడు అతను.
సుకుపోయి రకాిం కరతింది. కరీిఫ్

దానిన చటే్స్మడు. అతని మఖిం

బెదుర

కనిపిించిింది. చాలాస్మరల వెనకిక తిరిగి చూస్మడు, ఎవరనాన వెింటపడుతునానర్లమోనని. కొింత
సేపటికి మిందునన డ్రైవర్ట

‚బస్ స్మ్ిండ్ కు పోనీ తమాడు‛, అనానడు.

‚ఎిందుకింత భయపడుతునానర?‛ అడిగాడు డ్రైవర్ట.
‚ననున చూస కదు. రోడుు చూస పోనీ,‛ అనానడు అతను.
‚ఎవరైనా వెింటపడుతుింటే బస్ స్మ్ిండ్ కు వెళ్ాడిం అింత మించిది కదు. అకకడికి
మనుషులను పింపుత్సర్లమో వెతకటానికి,‛ అనానడు డ్రైవర్ట.
జేబు లోించి కతిా తీస ‚ఎకుకవ మాటలడకు భే స్మలే, చెపిుింది చెయ్,‛ అని డ్రైవర్ట ను
బెదిరిించాడు అతను.
‚కసా ఆలోచిించిండి. డ్రైవిింగ్ చేసుానానను. నా పీక కోసేా, ఇదురిం పోత్సిం. అయినా మీ
మించి కోసమే చెపుానాన. మిమాలన పటి్ించే వాడినే అయితే అసలు ఎకికించకుింటానా?‛ అనానడు
డ్రైవర్ట ఏ బెదుర లేకుిండా.
‚సర్ల చెపుు. మరి ఎకకడికి తీసుకళ్ళావ్వ?‛ అడిగాడు అతను.
‚మీర్ల ఊరికి వెళ్ళాల?‛
కొింతసేపు ఆలోచిించి ‚గుింటూర‛ అనానడు అతను.
అతను అబదుిం చెపుానానడని తెలసనా కూడా ‚సర్ల ఐతే. ఇకకడ నుించి వరింగల్ ర్టిండు
గింటలు. అకకడికైతే ఎవరూ రార. రైలేవ సే్షన్ దగుర దిింపేస్మాను‛, అనానడు డ్రైవర్ట.
అతను ఏమనలేదు.
డ్రైవర్ట: ‚ఇింతకీ ఎింత కొటే్స్మర?‛
అతను: ‚మాటాలడకుిండా డ్రైవిింగ్ చేయలేవా?‛
డ్రైవర్ట: ‚నిద్రొచేిస్టాింది స్మర్ట. ఎింత టీ త్సగినా సరిపోలేదు. ఏదోకటి మాటాలడకపోతే
ఎవడికో వెళ్ళా గుద్దుస్మాను‛

?

అతను: ‚3 లక్షలు‛.
డ్రైవర్ట: ‚కష్పడి సింపాదిించచిగా?‛
అతను: ‚ట్రై చేస్మను. పని అవవలేదు‛.
డ్రైవర్ట: ‚మరి దింగతనిం తపుు కదా?‛
అతను: ‚అసాలు కదు‛
డ్రైవర్ట: ‚అింటే ఎవరైనా చేయొచిింటారా?‛
అతను: ‚అిందరూ చేస్తానే ఉనానర కదా‛
డ్రైవర్ట: ‚నేను చేయటేలద్ద‛
అతను: ‚మీ అయయ నినున బడికి పింపిిండా?‛
డ్రైవర్ట: ‚ఇింటర్ట దాక‛
అతను: ‚ఫీజు కట్నీకి ఏడికలల చిినయ్ పైసల్?‛
డ్రైవర్ట: ‚పొలిం ఉింది. పిండిించకునానడు‛
అతను: ‚ఎవడిచిిిండు పొలిం?‛
డ్రైవర్ట: ‚మా త్సత‛
అతను: ‚మీ త్సతకి ఎవడిచిిిండు. వాళ్ా త్సత. మరి వాళ్ా త్సత? ఖాళీగా ఉింది కదా,
అడిగేటోడు ఎవవడూ లేడని కబాా చేసిండు. ఇదిగ చూడు తమాడు, ద్దవ్వడు ఎవవరికీ ‘ఇదిగ బాబు
ఈ భూమి నువ్వవ పిండిించకో, ఇదిగ నువ్వవ ఇది తీసుకో’ అని పించిపెట్లేద్ద. ఎవడికి ఏది
ఖాళీగా కనిపిసేా వాడు దానిన దోచకునానడు. నువ్వవ డబుే ఎలా సింపాదిించావని ఎవరూ
పటి్ించకోర. ఎింత అని మాత్రమే చూస్మార. ఉనోనడికి సలాిం కొడత్సర. అిందరూ
దచకునేటోలేల...
‚మా అయయ ననున బడికి పింపీలేదురా భయ్. నాకేమో కరలలో తిరగాలనుిండె. రోజుకి 14
గింటలు పని చేసనా పొట్ కూడా నిిండలే. ఇింక కర్లమి కొింటాిం? పోరలతొ మసుాగ ఎింజాయ్
చేయాలనుింటది. ఎటల చేస్మాిం? పైసలు కవాల. మా ఒనర్ట గాడు కలబ్ నడిపి ఫులులగా
సింపాదిించిిండు. ఆడేమనాన పునాయతుాడా. పోరల
?

బట్లేకుిండా డానుాలేయిస్మాడు. ఆడు మాత్రిం

ఏస రూింలొ కూచని పైసలు లెకకటు్కుింటాడు. కని నేను వాని లెకక కదు. రిస్క చేస కష్పడి 3
నెలలు సెకచ్ ఏసనా. దోచకుింది కూడా కష్పడి దోచకునాన‛
డ్రైవర్ట: ‚తెలసనోళ్ా దగుర కొటే్స్మరా? చాలా రిస్క కదా‛
అతను: ‚ద్దింటోల లేదు చెపుు రిస్క. నీకేదైనా కవాలనిపిసేా దాని కోసిం రిస్క చేయవా. రిస్క
ఉింది. దరికినాననుకో ఫులులగా కుమాతర. సింపినా సింపుతర. కనీ దరికే లోపు మసుాగా
ఎింజాయ్ చెస్మా. అసలు దరకలేదనుకో ఇింక హయపీస్‛
ఇింతలొ గటి్గా హార్టన వినిపిించిింది. క లారి కింట్రోల్ తపిు రాింగ్ లేన్

కి ప్ర శించి,

వీళ్ా టాకిా వైపుగా దూసుకొచిిింది. డ్రైవర్ట వెింటనే అప్రమతామై, టాకిాని పకకకు తిపిు సడన్ బ్రేక్స
వేస్మడు. వెనుక కూరినన అతను సీట్లలనుించి మిందరకు పడాుడు. ప్రమాదిం తపిుింది.
అతను: ‚దీనమా, ఏిం పాగల్ గాడు రా భయ్ ఆడు. కొించెిం ఉింటే సీదా పైకే. దూరిం
లైటుల కనిపిసుానెనన. అపుుడే చెిసిందా వరింగల్. మాకిక కిరికరి, ఈడ మింబై ట్రైన్ ఎకికతే స్మల్.
బిందాస్‛
‚గుింటూర అనానర. మింబై ఐతె ఇింకో 10 నిమిషాలోల ట్రైన్ ఉింది‛
అతను: ‚అవ్వనా, తొిందరగా ఆపు రా భయ్. ఇది పటు్కుింటే సేఫ్ ఉింటా. ఇగ తీసుకో,
చాలా థింక్సా రా భయ్. ఉింటా మలల‛, అని 2000 డ్రైవర్ట కిచిి సే్షన్ లోకి పరగెత్సాడు.
డ్రైవర్ట: ‚పెట్రోల్ ఖరిలు పోగా మిగిలింది 1200. అింటే ఇింక 69000. ఈజీగా ఇింకో
ర్టిండు సింవతారాలు పటు్ది.ు డిగ్రీ అయిపోయేసరికి మసలోడినైపోత్స‛ అనుకుింటూ కర రివర్టా
తీదాుమని వెనకిక తిరిగి చూసేా అపుుడు కనిపిించిింది. మొదట చూస కరీిఫ్ అనుకునానడు . వింగి
చూసేా తెలసింది. డబుే. 3 కట్లు. 3 లక్షలు. ‚బ్రేక్స వేసనపుుడు బాయగ్ లొ నుించి
పడిపోయింటుింది, పటు్కళ్ళా ఇచేిదాుిం‛, అనుకుింటూిండగా అతని మాటలు గురాకొచాియి.
‚దచకోటిం తపుు కదురా భయ్. నేను వాడిని దచకునాన. ననున ఇింకోడు దోచకుింటాడు‛
‚నీకేదైనా కవాలనిపిసేా దాని కోసిం రిస్క చేయవా చెపుు‛
సే్షన్ వైపు చూస్మడు. ఆ దింగ అరచకుింటూ కర వైపు పరిగెడుతునానడు. ఇింజన్ ఆన్
లో ఉింది. కలు పెడల్ పై ఉింది. రోడుు ఖాళీగా ఉింది...
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