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టివి అబస్రడ్ వాళుళ్ ఒక తాగుబోతుని ఇంటరూవ్య్ చేసినపుప్డు అతనిచిచ్న సమాధానాలు.

పర్శన్ః తాగుడువలల్ మీ పని గంటలవేళ తగుగ్తుందా?

జవాబుః సాధారణంగా సోమవారాలు మాతర్మే అలా జరుగుతూ ఉంటుంది.

పర్శన్ఃమీ మితృలంతా అడిగారని తాగుతారా? లేక మీకు తాగాలనిపించా?

జవాబుః నా సేన్హితులు అడిగారనే తాగుతాను. కాకపోతే నాకు తాగాలనిపించినపుప్డలాల్ తాగుదామని
అడిగే మితృడి దగగ్రకు వెళిళ్ తాగుతుంటాను

పర్శన్ఃతాగుడువలల్ మీ గౌరవం ఎఫెకట్ అవుతుందా?

జవాబుః తపప్కుండా. మందుకొటాట్క నా మితుర్డి తాతగారి కటుట్డు పళళ్తో చెకక్భజన చేసూత్,
లవకుశలోని ఓ పాటపాడితే అదెంతో అదుభ్తంగా వుందని తోటివాళుళ్ మెచుచ్కునాన్రు. ( మా ఫెర్ండ
మాతర్ం మళీళ్ ననున్ మందుపారీట్కి పిలవననాన్డు)

పర్శన్ః తాగుడువలల్ మీ ఆరిథ్క పరిసిథ్తి కషాట్లపాలయియ్ందా?

జవాబుః లేదు కదా.. మెరుగయియ్ంది. ఎవరి దగగ్ర ఎలా అపుప్ తీసుకోవాలో అనే నైపుణయ్ం పెరిగింది.

పర్శన్ః ఒంటరిగా తాగడం అలవాటా?

జవాబుః సాధయ్ం కాదు. బార లో ఉనన్వాళళ్ను బయటికి పొమమ్నలేం కదా!
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"నమసాక్రమండీ యలల్యయ్గారూ! మీ విషయమై నెను చాలా బాధపడాడ్నండీ. ఎనోన్ వేల రూపాయల
విలువ చేసే మీ కటెట్ల డిపో కాలిపోయిందటగా పాపం. మరి ఇపుప్డేం చేసుత్నన్టుల్?" అని పరామరిశ్ంచాడు
పరాంకుశరావు.
"బొగుగ్ల యాపారం" అనాన్డు యలల్యయ్ తాపీగా చుటట్ పొగను గాలిలోకి వదులూత్.
PPP
"ఏమండీ ఈ రోజు మన పెళిళ్రోజు కదా! నాకేదైనా నెకెల్స బహుమతిగా తేలేకపోయారా?" అంది భారయ్.
"నీకు నెకెల్స తెదాద్మని రెండుసారుల్ నగల అంగడికి వెళాళ్నే. వెధవలు రాతిర్ పదైనా అంగడి ఇంకా తెరిచే
వునాన్రు" అనాన్డు విసుగాగ్.
PPP
ఆఫీసులో అందరూ అడగమని పోరు పెడితే ధైరయ్ం తెచుచ్కుని అడిగేశాడు తన ఆఫీసరిన్ జీతం
పెంచమని.
"నీ జీతం ఎపుప్డో పెంచాను కదయాయ్" అనాన్డాఫీసరు.
"అలాగా! నా భారయ్ ఆ విషయం చెపప్నే లేదు సార" అనాన్డు ఆ భారాయ్ విధేయుడు.
PPP
"ఏరా నీ భారయ్ ఊళోళ్ లేదుగా హాయిగా సంతోషంగా వుండాలిస్ందిపోయి, ఇలా గడడ్ం పెంచి పిచోచ్డిలా
తిరుగుతునాన్వేంటీ?"
"ఏం చేయమంటావురా! నేను ఊళోళ్ లేకపోతే నీకు షోకులెందుకని మా ఆవిడ నా రేజరు వగైరాలు తన
వెంట తీసుకుని పోయిందిరా"
PPP
"డాకట్రుగారూ మా వారు నోటోల్ నుండి గుపుప్ గుపుప్న పొగను రింగులుగా వదులుతునాన్రు"
"దాందేముంది, పొగను చాలామంది సిగరెటుట్ పిర్యులు అలాగే తెపిప్సాత్రే"
"కానీ, ఆయనసలు సిగరెటేల్ కాలచ్రండీ."
PPP
"మీ అమామ్యి సంగీతం నేరుచ్కోడం నిజంగా మా అదృషట్ం"
"ఏం?"
"అందువలేల్కదా మీ పకిక్లుల్ ఎంతో చవకగా కొనగలిగాం"
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ఇదద్రు సేన్హితులు కలసి హోటలుకెళాళ్రు. కావలసినవనీన్ తెపిప్ంచుకుని బాగా తినాన్రు. చివరగా
కాఫీలొచాచ్యి. తాగబోయేసరికి కాఫీలో ఈగలు కనిపించాయి. వారికి వెంటనే కోపం వచిచ్ంది. మేనేజరిన్ కేకేసి
ఆయనమీద కూకలేసారు. శుచి శుభర్త లేని హోటలనాన్రు. పైకి రిపోరుట్ చేసాత్మనాన్రు.
మేనేజరు బాగా భయపడి పోయాడు. "పోనీండి సార పొరపాటైంది. ఇక మీద ఇటాల్ంటివి జరగకుండా
జాగర్తత్పడతాం. ఎవరైనా వింటే మా వాయ్పారం దెబబ్తింటుంది" అంటూ వారిని బర్తిమలాడూత్ డబుబ్లు కూడా
తీసుకోకుండానే పంపేశాడు.
"ఏరా ఇక ఇంటికెళాద్మా?" అనాన్డొకడు.
"ఇంకా ఆకలిగానే వుందిరా! వేరే హోటలకి పోదాం పద. ఇంకా నా దగగ్ర రెండు ఈగలు మిగిలి
వునాన్యి" అనాన్డు రెండోవాడు.
PPP
"సార మీరు ఎరుపు రంగు చొకాక్ వేసుకు వచాచ్రా ఏమిటి?” అనడిగాడు మంగలి ఆదురాద్గా.
గడడ్ం చేయించుకుంటునన్ వయ్కిత్ "లేదే ఎందుకడుగుతునాన్వ?" అనాన్డు.
"ఉండండి, ముందు డాకట్రిన్ పిలుచుకొసాత్ను" అని పరిగెతాత్డు మంగలి.
PPP
కుటుంబరావుకి ఈ మధయ్ రాతిర్ళుళ్ నిదర్ పటట్డంలేదు. అందుకని డాకట్రిన్ కలవడానికి వెళాళ్డు. డాకట్రు
అసలు విషయం ఏంటని అడిగాడు. "రాతిర్ళుళ్ పడుకునేపుప్డు మంచం కింద ఎవరో వునన్టుల్గా వుంటుందండీ.
ఎవరా అని మంచం కిందకెళిళ్ చూసేత్ మంచం మీద ఎవరో వునన్టుల్గా వుంటుంది. తీరా చూసేత్ ఎవరూ వుండరు.
ఈ విధంగా వుదయంవరకూ పైనుంచి కిందికి కిందినుంచి పైకి తిరగడమే సరిపొయేది. ఇంక నిదేర్ం పడుత్ంది?"
అనాన్డు.
ఆ నిదర్ సెప్షలిసట్ ఇదంతా విని "ఇది ఒక విచితర్మైన రోగం. దీనిన్ కుదరచ్డానికి ఆరువందల
రూపాయలు ఖరచ్వుతుంది" అనాన్డు.
"ఉండండి మా ఆవిడనడిగి వసాత్ను" అని కుటుంబరావు వెళాళ్డు.
అంతే పదిరోజులయినా తిరిగి రాలేదు.
ఒకరోజు డాకట్రుకు కుటుంబరావు బజారులో కనిపించాడు. "ఏమండీ మళీళ్ వసాత్నని రాలేదు. జబుబ్
నయమయిందా?" అనాన్డు.
"ఏముందీ? 'ఈ రోగానికి ఆరువందలా? రేపటినుంచి చాపమీద పడుకో ' అంది మా ఆవిడ అంతే"
అనాన్డు కుటుంబరావు.
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తన కథ రాసిన సినిమా విడుదలయిన మొదటిరోజే మారిన్ంగ షోకి వెళాళ్డు కవి. తెరమీద తన పేరు
కనిపించేసరికి పొంగిపోయాడు. కానీ తాను రాసిన కథకు ఈ సినిమా కథకు పోలిక ఏమీ కనిపించలేదు. వెంటనే
నిరామ్త వదద్కు పరుగెతిత్ పోయాడు. "ఏంటిసార అది నా కథేనా?" అనాన్డు అనుమానంగా కవిగారు.
"నీదేనయాయ్! నేను, డైరకట్రు సంభాషణల రచయిత, అసిసెట్ంటు డైరకట్రు, హీరో హీరోయిన మొదలగు
వాళళ్ందరి సలహాలు చేరిచ్ తీసేసరికి కథ మారిపోయివుండచుచ్. పోనీ, నీ అసలు కథతో ఇంకొక సినిమా తీసాత్లే"
అనాన్డు నిరామ్త కారా కిళీళ్ నములుతూ.
PPP
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