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-9ౖ ప్డర్ మాన్ సం రం
ఆదివారం రాతిర్ పది. హాయిగా లుంగీ కటుట్కుని జెటీట్ బనీను వేసుకుని "మీలో ఎవరు కోటీశవ్రుడు" రికారిడ్ంగ చూసుత్నాన్డు సైప్డర
మాన.
మేడమీంచి వాళళ్ ఆవిడ పిలుపు "ఏవండోయ, చూసిన టీ.వీ చాలు గానీ ఓ మాటర్ండి, ఈ చినన్ దెయయ్ం పడుకోటేల్దు."
విసుకుక్ంటూ సోఫాలోంచి లేచాడు. కాళీళ్డుచ్కుంటూ మెటెల్కుక్తునాన్డు.
"వచాచ్రా? లేదా?" పైనించి రెండో వారిన్ంగ వచిచ్ంది.
"అబబ్ వసుత్నాన్నే, మెటెల్కాక్లా వదాద్?" అనాన్డు పీల గొంతుతో.
"అదేవిటి? అమామ్యిలిన్ కాపాడేపుప్డు రయియ్ రయియ్ మంటూ బిలిడ్ంగులమీంచి ఎగిరేసి, దూకేసి, నానా హడావిడీ చేసాత్రు. ఇంటోల్
మెటెల్కక్లేరా? పని ఎగొగ్డాడ్నికి కాపోతే?" అంది కోపంగా.
మొతాత్నికి పైకొచిచ్ పకెక్కాక్డు సైప్డర మాన.
"నానాన్, నాకు నిదద్రార్టేల్దు, నీ ఖత చెపుప్.." అంది చినన్ దెయయ్ం.
"అబబ్ దికుక్మాలిన కథ, ఎపుప్డూ అదేనా, ఈ సారి హలక్ కథ చెబుతానే" అనాన్డు బుజజ్గింపుగా.
"నో, నాకు నీ ఖతే కావాలి, నీ ఖతే, నీ ఖతే…" అంటూ అందుకుంది సామ్ల డెవిల.
ఇంక తపప్దని మొదలెటాట్డు.
"నానన్ చినన్పుప్డు ఓ సారేమో, హేపీ బరత్ డే రోజు, ఒక సాలీడు కరిచింది." అంటూంటే ఆపి
"సాలీడు హేపీ బరేత్డ్నా?" అంది చి.దె.
సైప్డర మాన కి చిరాకేసి "ఎహె, బరత్ డే నానన్ది, అంటే నాది, సరే విను.." అని మళీళ్ మొదలెటాట్డు.
"ఓ, సాలీడు నీ బరత్ డే పారీట్కి వచిచ్ందా?" అంది బుగగ్ మీద వేలెటుట్కుని చి.దె.
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ఇంక సవరించే ఓపిక లేక "అవునమామ్, నానన్ సాలీళళ్నీ, బొజిజ్ంకలీన్, బలుల్నీ, తొండలీన్ ఇనైవ్ట చేసాడనన్మాట పారీట్కి. అపుప్డు ఓ

సాలీడు ముందు కేక బైట చేసి, ఆనక ననున్ బైట చేసి పారిపోయింది. ఆ రోజు రాతిర్ నానన్కి కుంచెం కడుపు నెపిప్ వచిచ్ంది." అంటూంటే
మళీళ్ అడిగింది "ఓ, నీ బొజజ్లో కూడా బుజిజ్ బేబీ వుందా నానాన్?".
"నువువ్ కథ వినవే తలీల్, అది బేబీ నొపిప్ కాదు. సైప్డర బగ అనన్మాట. నెకస్ట్ డే నించీ నానన్ చేతిలోంచి బోలడ్నిన్ సైప్డర వెబస్
వచేచ్సుత్నాన్యి. నానన్ ఆ వెబస్ తో అనిన్ బిలిడ్ంగూస్ కైల్ంబ చేసేసి, జంప చేసేసి, అనీన్ చేసేసుత్నాన్డు. ఒకరోజు అలా చేసూత్ంటే లాగు
చిరిగిపోయింది. ఆ వీక లో ఫోర లాగులు, టెన చొకాక్లు చిరిగిపోయాయి. అపుప్డు తాతగారికి ఖోపం వచిచ్, ననున్ చితకొక్టేట్సారు.”
"ఎవరేనా కొడితే నువువ్ పోలీసులకి ఫోను చెయాయ్లి నానాన్, మా మిస లిలీల్ చెపిప్ంది." అంది అకక్రేల్ని ఇన ఫరేమ్షనిసూత్.
"నా తలేల్. మా చినన్పుప్డు అలాంటివేవీ లేవనన్మాట. సరే, అపుప్డు నానమమ్కి ఐడియ వచిచ్, ఒక పేదద్ దుపప్టీ కట చేసి, నాకు ఒక
బీన బేగ లాంటి డెర్సస్ కుటిట్ంచింది, దానిమీద నేను సెక్చ పెన తో గీతలు గీసుకుని తొడుకుక్నాన్ననన్మాట." ఆగాడు.
"మరి నీ మాసుక్?" అంది చి.దె.
"అదా, నేను రోజూ గెంతులేసూత్ బిలిడ్ంగులెకిక్ దూకుతూంటే, అందరూ కోతి గాడు, కోతి గాడు అని పిలిచేవారు. తాతగారికి కోపం
వచిచ్ "నీ మొహం నాకు చూపించకు దరిదుర్డా" అనాన్రు. మరి మొహం చూపించకుండా సేం హౌస లో వుండలేం కదా. అందుకుని, మళీళ్
నేనే, నాలుగు కరీచ్ఫ లు కలిపి, ఒక మాసుక్ కుటిట్ంచుకునాన్ననన్మాట".
"ఓ, కరీచ్ఫ అంటే?" అంది చి.దె.
"నా బొందే, నా బొంద. ఇంక నువువ్ పడుకోక్పోతే పీకి పిసికేసాత్ను." అనాన్డు కొంచెం వయలెంట గా.
చినన్ దెయయ్ం ఓ మాటు బెంగగా చూసి, ఫోను తీసి నెంబరు నొకక్డం మొదలెటిట్ంది. అమాంతం మీదపడి లాకుక్నాన్డు సైప్డర
మాన. మరో సెకను ఆలీసం అయుయ్ంటే పోలీసులకి ఫోను వెళిపోయేదే.
ఆ ఫోను అవతల గిరాటెటిట్ "నువువ్ పడుకోక్వే రాక్షసీ" అనాన్డు దీనంగా.
"నో, నువువ్ ననున్ పేట చెయియ్, నాకు "నీజతగా" పాట పాడు" అంది చి.దె.
వచేచ్ ఏడుపుని ఆపుకుంటూ, చి.దె ని జోకొడుతూ "నీజతగా నేనుండాలీ, నీ ఎదలో నేనిండాలీ….నాకు వంట రాదు.." అంటూ
అక్షరం ముకక్ తపప్కుండా, డైలాగస్ తో సహా ఆ పాట పాడి దానిన్ పడుకోపెటాట్డు.
ఇంతలో సెల ఫోను లో టెకస్ట్ వచిచ్ంది. "ఏ.టీ.ఎం రాబరీ, అబిడస్ సరిక్ల, సాట్రట్ ఇమీడియెటీల్.." అని. వెంటనే ఒకక్ గెంతు గెంతి,
కాల్జెట లోంచి కాసూట్య్ం లాగి ఎకిక్ంచడం మొదలెటాట్డు. బొజజ్ దగిగ్ర జిపుప్ పటట్లేదు. ఒకక్ సారి ఊపిరంతా బైటికొదిలి, రెండు సారుల్ కపాల
భాతి చేసి, పొటట్ నడిడ్ వైపుకి లాగి, అది మళీళ్ బౌనస్ అయేయ్లోపు జిపుప్ పెటేట్సాడు. సీట దగగ్ర చినన్ కట ఐంది.
"ఒసేయ ఓ పినీన్సు ఇవవ్వే అరెజ్ంటు" అని రికెవ్సుట్ చేసి, పినీన్సు పెటుట్కుని రెడీ అయాయ్డు.
వాళాళ్విడ చూసి " ఈ డెర్సుస్ మరీ టైట గా ఉంది. ఈ సారి ఆ కిసాత్ కాసత్ కిందకి కుటట్మనండి. లేకపోతే మరీ నూతిలో మటిట్ తీసే
వాడిలా ఉనాన్రు. ఇంటికి తవ్రగా రండి, రేపొప్దుద్న మళీళ్ పెదద్దానిన్ సూక్లోల్ దింపాలి". అంది అటుతిరిగి పడుకుంటూ.
"సరే, మాసుక్ పెటేట్సుకుంటునాన్" అనాన్డు కిందకి వెడుతూ.
"ఇదిగో, ఓ మాటు ఆ పాలు తోడిపెటేట్సి వెళళ్ండి" అంది ఆవులిసూత్.
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"ఛీ, దికుక్మాలిన బతుకు.." అనుకుంటూ, మాసుక్లోంచి బాధపడుతూ, పాలు తోడిపెటిట్, బైటికొచిచ్, సాలె గూళుళ్ విసిరేసూత్,

ఎగిరిపోయాడు సైప్డర మాన.
సెల టవర మీద దూకాడు. పంజాగుటట్ సరిక్ల లో రోడుడ్మీదే రెండువేల కారుల్ పారుక్ చేసి వునాన్యి. ఒక ఫైల్ ఓవర మెలిల్గా ఊగుతూ
పడిపోడానికి సిదధ్ంగా ఉంది. రెండు సిమెంటు దిమమ్లు విరిగి కిందవెళేళ్ ఆటోమీద, కారు మీద పడాడ్యి. వాటిలో మనుషులు వోకాక్య
పపైప్పోయారు. ఎటునించో వసుత్నన్ టూ వీలర, అమాంతం మేన హోల లో పడి మాయమైపోయింది. నలుగురు లోన రికవరీ ఆఫీసరుల్
ఎనిమిది మందిని బసుస్లోల్ంచి బైటికి లాగి, వెంటాడి మరీ కతుత్లతో పొడుసుత్నాన్రు.
“ఇడీల్స” రెసాట్రెంటులో కొతత్ ఇడీల్ విడుదలైన సందరభ్ంగా పారిక్ంగ లేక, అందరూ కుకక్డపలిల్ దగగ్ర పారక్ చేసి, నడుచుకుని
వసుత్నాన్రు. రెండు మహిళా సంఘాలవారు పర్భుతవ్ “కురచ సక్రుట్ల నియమావళి” కి నిరసనగా ధరాన్ చేసుత్నాన్రు. జపాన పైరమినిసట్ర నించి,
పంచాయితీ పెర్సిడెంట దాకా అందరినీ దిగిపొమమ్ంటునాన్రు. అకక్డ టీ.వీ కవరేజ కోసం నలభై రెండు వేన లు, ఒకదానిమీద ఒకటి పారక్
చేసారు. అంతా ఎపప్టిలాగే లాగే నారమ్ల గానే ఉంది.
ఒకక్ సారి డౌటొచిచ్ంది. ఇకక్డంతా రోజూలాగే వుంది, ఏ.టీ.ఎం రాబరీ ఎకక్డా కనపటట్ంలేదు, అనుకుని, ఎందుకైనా మంచిదని
ఇంకోసారి సెల ఫోన లో టెకస్ట్ చూసి, నాలికక్రుచుకుని, "వారీన్, నేవెళాళ్లిస్ంది అబిడస్ సరిక్ల కి.." అనుకుని, అటిన్ంచి అటే ఎగిరిపోయాడు
అబిడస్ కి.
అబిడస్ సరిక్ల లో ఏటీఎం దగగ్ర దిగేసరికి అది ఖాళీ. బైట సెకూయ్రిటీ గారుడ్ అపుప్డే సప్ృహలోకి వసుత్నాన్డు. సైప్డర మేన వాడి
ముందుకి దూకాడు.
వాడు ఆవులిసూత్ లేచి, సైప్డర మేన ని చూసి, చికాగాగ్ మొహం పెటిట్ "ఏం జరిగింది?" అనాన్డు.
సైప్డర మేన బుంగమూతెటిట్ "అది నేను కదా అడగాలి..నేనొపుప్కోను" అనాన్డు.
"సరే, నువేవ్ అడుగు" అనాన్డు గారుడ్.
"ఏం జరిగింది ఇకక్డ?" అని అడిగాడు సైప్డర మేన.
"నాకు తెలవదు, నువేవ్ చెపుప్" అనాన్డు గారుడ్ కూల గా.
ఇంక లాభంలేదని "అంటే నాకు టెకస్ట్ వచిచ్ంది..ఇకక్డేదో రాబరీ అని.." అంటూ నీళుళ్ నమిలాడు.
"ఓ అదా, నినన్ నైట బేక టు బేక

ఫైవ సినామ్లు జూసా. అందుకని టూ అవరస్ నేప తీసుకునాన్. ఇంతలోకి రాబరస్ వచిచ్

తీసుకుపోయుంటరు పైసలు. లాసట్ వీక కూడా ఇలానే ఐంది." అనాన్డు వాడు చాలా కేజువల గా.
"మరిపుప్డెలా?" ఆందోళనగా అడిగాడు సైప్డర మేన.
"ఏంపరేల్దు. వచేచ్ వారం సేం డే మళీళ్ అవుతుంది. అపుప్డు కొంచెం ముందురా, వాళళ్ని పటుట్కో.." అనాన్డు గారుడ్.
"ఒరేయ, కిర్తం వారం రాబరీకే కేసుకే ననున్ చెడడ్ తిటుల్ తిటాట్డు కమీషనరు. ఈ సారి వాళళ్ని పటుట్కోపోతే నా ఉజోజ్గం పోదిద్రా.
ఏదైనా ఐడియా చెపప్రా" అని బతిమిలాడాడు.
"అంటే, వాళుళ్ రాబరీ తరావ్త రుబీ రెసాట్రాంట లో బిరియానీ తింటారు, సెంటిమెంటు. అకక్డ టైర చెయియ్" అనేసి మళీళ్
నిదర్లోకెళిళ్పోయాడు గారుడ్.
కట చేసేత్ రుబీ రెసాట్రెంటు.
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"అదేం కుదరదు. మొతత్ం డబుబ్ మూడు వాటాలెయాయ్లిస్ందే" అనాన్డు రాబర1.
అన ఎకెస్ప్కెట్డ గా ఒక చాకు కోల్జప. ఒక గొంతు కటట్యియ్ పోయింది. రాబర2 ఇపుప్డు మరడ్రర 1 అయిపోయాడు. ఎదురుగా

రాబర3 బిగుసుకుపోయి చూసుత్నాన్డు.
"ఇపుప్డు రెండేవాటాలు..ఇ హి హి.." అంటూ సిగిరెట పేకెట కోసం జేబులో వెతుకుతునాన్డు.
"ఢాం". వాడి పుచెచ్ లేచిపోయింది. రాబర3 కాసాత్ మరడ్రర2 అయిపోయాడు.
"ఇపుప్డు వాటాలే లేవు, అందుకే సినిమాలు చూడాలి. ఎట లీసట్ క్షణ క్షణమనాన్ చూడాలి, ఇలాంటపుప్డు చాలా యూజుఫ్ల.."
అనాన్డు తుపాకీ జేబులో పెటుట్కుంటూ.
వెంటనే సైప్డర మేన వచిచ్ సాలెతాళళ్తో వాణిణ్ అలేల్సాడు డబుబ్తో సహా. "నీ ఎంకమామ్, నువెవ్వడివిరా?" అనాన్డు
రాబర3/మరడ్రర2.
"మరదే కామెడీ అంటే..ఎపుప్డూ తెలుగు సినిమాలే కాదు, అపుప్డపుప్డూ ఇంగీల్ష సినిమాలు కూడా చూడాలి బాబాయ.." అనేసి వాణిణ్
తీసికెళిళ్ కమీషనర ఇంటిముందు పడేసి బెలుల్ కొటాట్డు.
కళుళ్ నులువుకుంటూ బైటికొచాచ్డు కమీషనర. "ఏందయాయ్, ఇంత లేటుగానా రావడం. డబబ్ంతా ఉందా?"
"నేను లెకెక్టట్లేదాస్ర, ఉండే ఉంటుంది సార" అనాన్డు సైప్డర మేన వినయంగా.
"సరేల్, ఆడి సంగతి మావాళుళ్ చూసాత్రు గానీ, నువివ్ంక ఇంటికెళుళ్. ఇదిగో ఈ పది రూపాయలు తీసుకుని చాయ తాగు".
"యెసాస్ర, సార ఫోర మంతస్ నించీ సాలరీ రావటేల్దు సార.." అనాన్డు దీనంగా.
"ఓ అదా, ఒరిసాస్ కేడర సైప్డర మేన టెర్యినీలని రికూర్ట చేదాద్మని మినిషట్ర గారు చెబుతునాన్రు. ఆళళ్ని టైర చేసుత్నాన్ం. సరేల్, నే
చూసాత్లే..".
"అది కాదాస్ర, పెదద్ పిలల్కి టెకస్ట్ బుకస్, చినన్ పిలల్కి లెగోస కొనాలి సార, అందుకనే.." అనాన్డు రెండో సారి దీనంగా.
"నే జూసాత్లే, నో వరీర్స, ఇంద ఈ వంద ఉంచు ఖరుచ్లకి..బయలేద్రు" అనేసి, ఆలోమ్సట్ గెంటేసి, తలుపేసేసారు.
దీనంగా గేటు బైటికొచాచ్డు సైప్డర మేన. ఎగిరే ఇంటరెసట్ లేక కాళీళ్డుచ్కుంటూ ఇంటికి బయలేద్రాడు. అమాంతం అతనిన్ ఎవరో
వలవేసి పటేట్సారు.
ఐదునిమిషాలోల్ అతను టీ.వీ 999 వారి ఎకోస్ప్ల్జివ బబూల్ గాడి ముఖాముఖీలో వునాన్డు.
"మీరంతా ఎంతకాలంగానో ఎదురుచూసుత్నన్ సైప్డరేమ్న తో సెట్ర్యిట టాక కి సావ్గతం."
"నమసేత్ సైప్డర మేన గారూ…"
"నమసేత్ సార.."
"మీరు అవుటాఫ షేప ఐనటుట్నాన్రు?"
"అంటే, ఇండసీట్ర్లో థరీట్ ఇయరస్ ఎకీస్ప్రియెనస్ కదా. ఇపుప్డిపుప్డే కాసత్ టైరింగ గా అనిపిసోత్ందనన్మాట."
"అసలు సైప్డరుల్ మీ సామాజిక వరగ్ం వాళళ్నే ఎందుకు కరుసుత్నాన్యంటారు? ఇది మీ కుటార్?"
"అలాంటిదేవీ లేదండి. సాలీడుతో ఎవరనాన్ కుటిట్ంచుకోవచుచ్. కాపోతే చాలామంది పోతారు. బతికితే సైప్డర మేన అవుతారు."
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"మీరు మీ కెరీర లో అందమైన అమామ్యిలనే ఎకుక్వ సేవ చేసినటుల్ రికారడ్స్ చెబుతునాన్యి. మీలో ఒక లోఫర / ఒక ఈడియట

దాగివునాన్డా?"
"లేదండి. నేను 3 ఏళళ్ పిలల్లిన్ంచీ, ముసలివాళళ్దాకా అందరీన్ సేవ చేసాను"
"మీకు పర్భుతవ్ం సరిగాగ్ జీతాలు కూడా ఇవవ్టేల్దని వినాన్ను"
"ఔనాస్ర, పే చెక వచిచ్ నాలుగు నెలలైంది సార.."
"పర్భుతవ్ం మిమమ్లిన్ ఇలా ఎందుకు నిరల్క్షయం చేసోత్ంది?"
"తెలీదాస్ర. కానీ మాకు గడవటం కషట్మైపోతోంది సార."
"మీరు పర్భుతవ్ం నించి ఏమి ఆశిసుత్నాన్రు?"
"అంటే, అమరావతిలో ఆరెకరాలిసేత్ సైప్డర అకాడమీ పెటాట్లనుంది సార. అపుప్డు మనం సైప్డర మేన లనీ, సైప్డర వుమెన లని
కూడా తయారు చేసి, వేరే రాషాట్ర్ల సైప్డర మేన లను డౌనోల్డ చేసుకోకుండా తెలుగు వాళళ్నే ఉపయోగించుకోవచుచ్ సార."
"మీరెపుప్డెనా అదద్ంలో మీ మొహం చూసుకునాన్రా? మీరు సైప్డర మేన రోల కి సరిపోతానని ఎలా అనుకునాన్రు?"
"రేయ., సైప్డర మేన కి మొహం కనాన్ మాసుక్ ముఖయ్ం రా, అది సూటైతే చాలు. ఇంకోసారి ఇంటరూవ్య్ అనాన్వంటే నినున్
ఛంపేసాత్ను.." అనేసి లేచి ఎగిరిపోయాడు సైప్డర మేన.
ఇంటికొచేచ్సరికి తెలాల్రిపోయింది. కాసత్ కాఫీ చుకక్ తాగి, పిలల్ని సూక్లోల్ దింపేసి వచిచ్, "హాయిగా ఏ కంపూయ్టర చదువో
చదువుకునాన్ను కాదు.." అంటూ కాసూట్ం ఇపేప్సి, లుంగీ కటుట్కుని పేపరు తీసాడు.
"నీడ సెకూయ్రిటీ ఎట వినాయక చవితి పందిరి - టాంక బండ - సాట్రట్ ఇమీమ్డియెటీల్.." ఫోనోల్ మళీళ్ టెకస్ట్ వచిచ్ంది !!
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