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((       ––  19198585  --   ) ) 
కొందరు తెలివి గల వాళళ్ని చూసేత్ తెలివిలేని వాళళ్కి వళుళ్మంట! కొంతమంది తెలివిగలవాళళ్కి ఒకోక్సారి 

ఎదురు చూడని చికుక్లూ, చీకాకులు తటసథ్పడుతుంటాయి. అలాంటపుప్డు తెలివిలేని వాళుళ్గా వయ్వహరించబడే వాళుళ్ 
భలే సంతోషపడిపోతుంటారు.  

తెలివిలేని వాళుళ్ అని ఎలా 
చెపప్గలం. అని కొందరికి 
సందేహం కలగవచుచ్. 
అలాంటపుప్డు ఒకేఒక గురుత్ . 
తెలివి గల వాళుళ్గా పేరు 
పర్ఖాయ్తులు గడించిన ఎవరైనా 
ఏదో ఒక టైమ లో బిజినెస లోనో, 
ఎందులోనో పొరపాటున 
దెబబ్తినాన్రంటే తెలివి లేని 
వాళుళ్గా చెపుప్కోబడే వాళుళ్ 
బర్హామ్నంద పడిపోతూ కసితీరా 
పకపకా గటిట్గా నవివ్ కడుపులో 
వునన్ అకక్సు వెళళ్గకేక్సుత్ంటారు .  
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మా వారికి రావుగారనే చినన్నాటి ఫెర్ండునాన్డు. రావుగారు చాలా తెలివైనవాడూ బిజినెస బాగా తెలిసినవాడు. 
రావుగారు తను మొదటోల్ ఉదోయ్గం చేసుత్నన్ కంపెనీనే కొనేశాడు తన తెలివితేటలోత్. 

తనకునన్ తెలివితేటలు ఎపుప్డూ బిజినెస లో దెబబ్తింటునన్ మా వారికి లేవని “నువువ్ ఒటిట్ ఫూల విరా.” అంటూ 
చివాటుల్ పెడుతూంటాడు. “పోరా ఫూల. నీ అతి ఆశ నాకులేదు” అని పైకి మావారు అనన్పప్టికీ బిజినెస లో రావుగారు 
తెలివైన వాడనే జలసీ, ఉకుక్రోషం ఒకక్ంత మావారికి ఏమూలో వుందని నాకు తెలుసు. అయినా ఆ యిదద్రూ చినన్నాటి 
సేన్హితులూ ఒకళళ్నొకళుళ్ ‘ఫూల’ అంటే ‘ఫూల’ అనుకొంటుంటే యిదద్రి ‘ఫూలస్’ మధయ్ నేనెందుకు ‘ఇంటర ఫీర’ 
కావడం అని వింటూ వూరుకొనేదానిన్.  

రావుగారు మంచి తెలివైనవాడు మాతర్మే గాదు బాగా బర్తకనేరిచ్న వాడు గూడా . అది మావారికి మరొక చిరాకు. 
తన డబుబ్ నయాపైసా గూడా ఖరుచ్పెటట్డు. యితరుల్ సిగరెట ఆఫర చేసేత్ తాగుతాడు.... డిర్ంక కూడా అంతే... తానుగా 
డబిబ్చిచ్ కొనడు. మా వారు చాలా మొగమాటం మనిషి . డబుబ్ విషయంలో లెకక్చూటట్ం అలవాటు లేదు. అందుకే 
బిజినెస లో మా వారికి బురర్లేదని రావుగారి అభిపార్యం. అంతేగాదు తాను చాలా చాలా తెలివైన వాడననే అహంభావం 
గూడా జాసిత్ రావుగారికి.... కాని భగవంతుడు యిలాంటి తెలివైనవాళళ్కు పకక్నే రిపేర చేయలేని ఒక లోపంగూడా 
పెడతాడు. అదే రావు గారి తెలివితేటలకొక పెదద్ దెబబ్. రావుగారు ఎకక్డ కూరుచ్ంటే అకక్డ మాటాల్డుతూ నిదర్పోతాడు. 
అదీ బర్హామ్ండమైన గురకలో. ఒకసారి రావుగారు బిజినెస పనిమీద కలకతాత్ వెళళ్వలసి  వచిచ్ంది. 

సవ్తహాగా డబుబ్ ఖరుచ్పెటట్ని పిసినారి గనక తాను తీసుకెళిళ్న పదివేల రూపాయల కటాట్ పెటెట్లో పెడితే బసుస్లో 
కొటేట్సాత్రని భదర్ంగా ‘పాయ్ంట’ జేబులో పెటుట్కొని కూరుచ్నాన్టట్.... తను వెళాళ్లిస్న చోటికి ఆ బసుస్ చేరడానికి కనీసం 
గంటనాన్ పడుతుందట. అసలే పర్యాణపు బడలికతో వునన్ రావుగారు బసుస్లో కూరోచ్గానే చలల్టిగాలి తగలడంతో 
అలవాటు పర్కారం మంచి కునుకు పటిట్ంది. ఎంతసేపైందో. కండకట్రు వచిచ్ లేపితే లేచి జేబు చూసుకునాన్టట్. ఏముంది. 
పదివేలు. 

ఆ కాసేపు నిదర్ ఖరీదు పదివేలు. ఈ విషయం మావారి చెవిన పడగానె ఆవసరమైతేనే నవేవ్ మా వారు 
ఆనందంతో కసికొదీద్ విరగబడి నవావ్రు. వాడికి మోకాలోల్ వుంది బెర్యిను అంటూ. 

ఒకసారి మావారు ఏదో ‘ఎకివ్పెమ్ంట’ కొంటే తన సలహా లేకుండా మా వారు అవతల వాళుళ్ చెపిప్నంత ధరకి 
కొనేశాడనీ, తనుంటే వేరే కంపెనీది అంతకంటే చీప గా యాభై వేలు ఆదా చేసేవాళళ్నీ, డబుబ్ పోగొటుట్కోవడం తపప్ 
బిజినెస తెలీదు అంటూ మా వారిన్ చివాటేల్శాడు రావుగారు. కాని మావారు నలుగురు మంచి కంపెనీ అనన్చోటే కొనాన్రు. 
అది చాలా పెదద్కంపెనీ బేరం చేసేత్ బాగుండదురా ఫూల అనాన్రు మావారు. నీకు బిజినెస తెలీదు పోరా ఫూల అనాన్డు 
రావుగారు. ఆ యిదద్రి ఫూలస్ సంభాషణ వింటూ వూరుకునాన్ను. 
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యిది జరిగిన వారంరోజులోల్గానే రావుగారికి మరొక శృంగభంగం జరిగింది. 
రావుగారు కొనిన్ ‘ఎకివ్పెమ్ంటస్’ సినిమా షూటింగులకి అదెద్కిసుత్ంటారు. వాడుకగా కంపెనీ వాళుళ్ వచిచ్ యింటోల్ 

రావుగారి మేనేజరోత్నో లేక పి.ఎ.తోనో చెపిప్ తీసుకెళుత్ంటారు. ఎకివ్పెమ్ంట షూటింగస్ కి రేపు ఫలానా ‘ఎకివ్పెమ్ంట’ 
కావాలని ఫలానా కంపెనీ వాళుళ్ అడిగారు. రేపు పదిగంటలకి వాళళ్ మనిషి వసేత్ పంపించెయియ్ అని చెపిప్ వెళాళ్టట్. 

రావుగారు చెపిప్న పర్కారం ఆ ఫలానా కంపెనీ మనిషివని చెపిప్ ఎవరో వచిచ్ ‘ఎకివ్పెమ్ంట’ కావాలనాన్డు. 
రావుగారు చెపిప్ వెళాళ్డుగదా అని పనివాడు యిచేచ్శాడు. 

నాలుగు రోజుల తరావ్త రావుగారు వచాచ్రు. అదే ‘ఎకివ్పెమ్ంట’ కోసం ఆ కంపెనీ వాళేళ్ ఫోన చేశారు కావాలని. 
ఆ ఎకివ్పెమ్ంట వాళళ్ దగగ్రే వుందనుకొనన్ రావుగారు ఖంగుతినాన్రు. చివరకు తేలిన విషయం ఆ తీసుకెళిళ్నవాడు ఆ 
కంపెనీ వాడు కాదనీ దొంగ అనీ. 

ఒకటా రెండా. అది యాభైవేల రూపాయల ఖరీదు చేసే ఎకివ్పెమ్ంట. 
అనాయ్యంగా దొంగ వెధవ తీసుకెళిళ్ పోయాడమామ్. అని రావుగారు ‘ఫోన’లో నాతో చెపూత్ంటే ఆ సంగతి వినన్ 

మావారు మరొకసారి ‘హా హా హా’ అంటూ సినిమా ‘విలన’ లాగా గటిట్గా నవువ్తూ “అంతే కావాలి. నాకు బురర్ 
లేదంటాడా. వీడి బురర్ వాడి మోకాలోల్ వుంది.” అంటూ ఫోన తీసుకుని రావుగారిన్ మరికాసత్ ఏడిపించారు. 

ఆ తరావ్త ఒకరోజు ఫోన వసేత్ మావారు సాన్నం చేసూత్ండడం వలల్ నేనే తీశాను. రావుగారు పాపం చాలా డల గా 
మాటాల్డారు. ఎలా వుంది బిజినెస అని అడిగాను. ఆ అంతా ఒకే నషట్ంగా వుందమామ్. ఎవడో పాతికవేలు యివావ్లి. 
పకిక్ంటొల్నే వునాన్డు యిసాత్ యిసాత్ అంటాడు మూడేళుళ్ దాటిపోయింది అనాన్డు.”నోటీసు యివవ్కపోయారా. అనాన్ను 
ఖంగారు పడుతూ.” ఆ అదే “టైమ బారయి పోయింది.” అనాన్డు నవువ్తూ యిది మావారు వింటే మరొకసారి హారీట్గా 
నవువ్తారే. ఎందుకంటే ఎవరికో ఒకపుప్డు ఆపదలో మా వారు ఆదుకొని యిరవై వేల రూపాయలకి పూచీపడి హామీ 
పతర్ం మీద సంతకం చేశారు. ఆ తీసుకునన్ వాడు యివవ్కుండా మా వారి దగగ్ర కలెకట్ చేసుకోమనాన్డు. మావారు యిచిచ్ 
చేతులు కడుకుక్నాన్రు. యిది వినన్ రావుగారు ఫూల లాగా నువువ్ సంతకం చెయయ్డం ఏంటి. అని చివాటుల్ వేయడం 
నేవినాన్. ఈ రోజు పాతికవేలు రావుగారు పోగొటుట్కొనాన్రు చేబదులాల్ యిచిచ్. 

టాపిక మారచ్డానికి “అమామ్యి, అలుల్డూ ‘ఫారిన’ నుంచి వచాచ్రు గదా అలుల్డు గారు యికక్డ ఏదైనా బిజిబెస 
పెడాత్డా.” అనాన్ను. దానికి రావుగారు నవువ్తూ “ఆ పర్సుత్తం ఆయన బిజినెస విజయా హాసిప్టలోల్ బెడ లో వునాన్డు.” 
అనాన్డు అదే అలక్షయ్ ధోరణిలో నవువ్తూ. నా గుండె గతుకుక్మంది. 

‘ఏమైందండీ అలుల్డుకీ. అని ఖంగారు పడుతూ అడిగాను. మళీళ్ అదే అలక్షయ్ ధోరణిలో రావుగారు నవువ్తూనే 
“అబేబ్ ఏం లేదండీ మొనన్ అతనికి సూక్టర యాకిస్డెంట అయింది” అనాన్డు. నాకింకా ఖంగారు పటుట్కుని “సూక్టర 
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యాకిస్డెంటా. ఏమైంది రావుగారూ?” “అబేబ్ ఏం కాలేదండీ, అతని చెయియ్ విరిగింది. అంతే” అనాన్డు నవువ్తూనే. ఏం 
మనిషి. చెయియ్ విరిగిందని చెపిప్ నవువ్తాడేంటీ. రావుగారు భలే తమాషా అయిన వయ్కిత్. “అయితే అమామ్యి ఎకక్డుంది.” 
“హాసిప్టలోల్ ఆయన దగిగ్రే వుంది.” అనాన్డు. నాదో చచుచ్ పర్శన్ అలుల్డికి దెబబ్ తగిలితే కూతురెకక్డుంది అని అడగడమే 
ఒక అరథ్ంలేని పర్శన్. నేనలాంటి తెలివిలేని పర్శన్ వేయడానికి కారణం రావుగారు అలుల్డి చెయియ్ విరిగిందని నవవ్డమే. 
నాకు మతిపోయినటల్యింది. పర్పంచంలో యిలాంటి పర్మాదాలు జరిగినపుప్డు గాభరాపడుతూ అడగడం, ఖంగారుగా 
బదులు చెపప్డం సహజం. కాని రావుగారికి అనీన్ సమానమే.  

మా వారు వచాచ్రు. ఈ సారి రావుగారిన్ “ఏరా ఫూల అలుల్డికి కారు యివవ్కుండా సూక్టరెందుకిచాచ్వ.” 
అనాన్రు. “అతనికి సూక్టరే అలవాటు. పైగా నా కారు పాతికవేలు లాభానికమేమ్శాను మొనన్నే” అనాన్డు. అది విని 
మావారు విసుగుతో ఫోన పెటేట్సూత్ ఛాఛా. “పెనీన్ వైజ పౌండ ఫూలిష” పనుల్ చేసుత్ంటాడు. పద హాసిప్టల కెళిళ్ అలుల్ణిణ్ 
చూసొదాద్ం. అంటూ మావారు చొకాక్ వేసుకోడానికి గదిలోకి వెళాళ్రు. ఆ యిదద్రి సేన్హితుల మనసథ్తావ్నిన్ గురించి 
ఆలోచిసూత్ నిలబడాడ్ను.   
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