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సెల ఫోన మోగటంతో బదద్కంగా నిదర్లేచాను. ఏ ఏడో అయుంటుందని మనసులో అనుకుంటూ
టైం చూసాను. సరిగాగ్ ఎనిమిదినన్రయింది. శనివారం కావటంతో ఆఫీసుకు వెళాల్లిస్న పనిలేదు. హాయిగా అనిపించింది.
అపుప్డే కొతత్ కంపెనీలో చేరి సంవతస్రం దాటిపోయింది. గటిట్గా ఒళుళ్ విరుచుకొని కాల తీసుకునేలోపు ఫోన మోగటం
ఆగి మిసడ్ కాల అని పర్తయ్క్షమైంది సీర్క్న మీద. వరమ్ నుంచి ఫోను. ఆఫీసుకు వెళల్బోయేముందు చేసుంటాడు. వెంటనే కాల
చేసాను.
“ఏరా చకిర్ హాయిగా పడుకునన్టుట్నాన్వ?” సరదాగా కుళుళ్గా అడిగాడు వరమ్.
“అవునార్. శనివారం కూడా ఆఫీసు తెరిచి ఉంచే చెతత్ కంపెనీ కాదు మాది. ఏంటి విషయం?” చినన్గా
నవువ్తూ అడిగాను.
“చాలేల్. నువూవ్ మొనన్టి దాకా ఇదే ‘చెతత్’ కంపెనీలో చేసావని మరిచ్పోకు.. మా ఆవిడ ఊళోళ్ లేదు.
సాయంతర్ం డినన్ర కి కలుదాద్ం ఇంటోల్. సివ్గీలో ఆరడ్ర చేసి తెపిప్దాద్ం. తవ్రగా వచెచ్య..”
“సరేల్. ఆరునన్రకలాల్ వసాత్ను. నేనొచేచ్దాకా ఆరడ్ర చేయకు” చెపిప్ ఫోన పెటేట్సాను. చాలా రోజులైంది
వరమ్ని కలిసి. సాయంతర్ం కలవబోతునన్ందుకు సంతోషంగా అనిపించింది. వెళూత్ రెండు బీర కేనస్ కూడా తీసుకువెళేత్
సరదాగా టైం గడపొచుచ్ అనుకునాన్ను.
***
చదువు పూరత్యాయ్క ఉదోయ్గ వేటలో విజయం సాధించి పర్సుత్తం వరమ్ పనిచేసే కంపెనీలో చేరాను
దాదాపు ఐదేళళ్ కిర్తం. నా పకక్ సీటోల్నే కూరుచ్నేవాడు వరమ్. ఇదద్రి వయసు, సిథ్తీ మొదలైనవి ఒకటే అవటంతో మా
సేన్హం బహువచనంలోంచి ఏకవచనంలోకి మారటానికి పెదద్ సమయం పటట్లేదు. రెండేళళ్ కిర్తం అతడి పెళళ్యేయ్వరకూ
సినిమాలకీ, బారల్కీ కలిసే వెళేళ్వాళల్ం. ఆ తరువాత కూడా తరచూ వాళిళ్ంటికి భోజనానికి వెళూత్ండేవాడిన్. ఏడాది కిర్తం
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ఉదోయ్గం మారాక రాకపోకలు కొదిద్గా తగిగ్నా అపుప్డపుప్డూ ఫోనోల్ మాటాల్డుతూ, కుదిరినపుప్డలాల్ కలుసూత్ మా సేన్హానిన్
కొనసాగిసుత్నాన్ం.
వరమ్ మంచివాడే కానీ కొనిన్ విషయాలోల్ మాతర్ం అతడి అభిపార్యాలు నాకు నచేచ్వి కాదు.
సేన్హపూరవ్కంగా సరిచేయాలని చూసిన పర్తీసారీ తను వందశాతం కరెకట్ అనీ, నా పదధ్తే మారుచ్కోవాలని వాదనకి
దిగేవాడు. చేసేదేమీలేక నేనూ పటిట్ంచుకోవటం మానేసాను. నేను ఉదోయ్గం మారటం కూడా అతడికి ఏమాతర్ం నచచ్లేదు.
అకక్డ నాకు వచేచ్ జీతానికే ఇంకో ఉదోయ్గం చూసుకునాన్ను. ఆదాయంలో తేడా ఏమీ లేనపుప్డు మారటం అనవసరమని
గటిట్గా వాదించి నాకు నచచ్జెపప్టానికి చాలా పర్యతిన్ంచాడు. పైగా, ఆ ఏడాదే మేము పనిచేసే కంపెనీని ఇంకో పెదద్
కంపెనీ టేకోవర చేయటం జరిగింది. అలా జరగటం మాకు బాగా అనుకూలిసుత్ందనీ, ఉదోయ్గంలో మంచి పురోగతి
ఉంటుందని అతడి విశావ్సం. అంత మంచి అవకాశం వదులుకొని ఉనన్ జీతానికే నేను వేరే కంపెనీలో చేరటం అతడు
జీరిణ్ంచుకోలేకపోయాడు.
అయితే అకక్డ నా సమసయ్ ఆదాయం కాదు. అరాచకం! ఆ అరాచక సమసయ్ పేరు సౌమాయ్రావు. కంపెనీ
మేనేజెమ్ంట మారటంతో మాకు కొతత్గా వచిచ్న ‘బాసు’ అనబడే ఓ జీవి అతడు.
తన పేరుకు ఏమాతర్ం తగనటుట్గా పర్వరిత్ంచే జీవులోల్ సౌమాయ్రావు మొదటి సాథ్నానిన్ పోటీలేకుండా కైవసం
చేసుకుంటాడు. ‘సౌమయ్ం’ అతడి రకత్ంలోనే లేదు. బల్డ గూర్ప కూడా ‘బీ నెగటివ’ అయుంటుందని అంతా అనుకునేవారు.
మొహానికి పౌడర బదులు విసుగు, చిరాకు లాంటివి దటట్ంగా రాసుకొని ఆఫీసుకు వచేచ్వాడు. తన కింద పనిచేసేవారంటే
అతడికి యమ చులకన. ఎలా పర్వరిత్ంచినా, ఏం మాటాల్డినా పడుంటారు (పడుండాలి) అనన్ తేలిక అభిపార్యం ఉండేది.
ఉదోయ్గుల సాథ్యిని బటిట్ మాతర్మే మరాయ్ద ఇచేచ్వాడు. యుకత్ వయసులో ఉండే ఆఫీసు బాయస్ ని మరీ చులకనగా
అరేయ, ఒరేయ అని కూడా పిలిచేవాడు ఏదో సొంత తముమ్డిన్ పిలిచినటుట్గా. పనిలో ఏదైనా చినన్ తపుప్ జరిగినా లేదా
ఆలసయ్మైనా అందుకు బాధుయ్లైనవారి మీద ఎగిరిపడేవాడు. అమరాయ్దగా మాటాల్డుతూ దూషించేవాడు. ఆ టైంలో
చూటుట్పకక్ల ఎవరైనా ఆడమనిషి ఉంటే తను సినిమా హీరోలా ఫీలవుతూ వాళళ్ ముందు మరింతగా రెచిచ్పోయేవాడు.
అతడు కంపెనీ ఓనర కి దగగ్ర బంధువు కూడా కావటంతో అతడి అధికారానికి భయపడి ఎవరూ నోరుమెదపకుండా
మనసులోనే ఆడిపోసుకునేవారు.
ఆతామ్భిమానం అనేది వెలకటట్లేని గొపప్ ఆసిత్ అని నా నమమ్కం. ఎవరైనా అమరాయ్దగా మాటాల్డినా,
ఆతామ్భిమానానిన్ దెబబ్తీసేలా పర్వరిత్ంచినా నాకు నచచ్దు. అలాగే ఉదోయ్గం అనేది ఎవరూ ఎవరికీ చేసుత్నన్ సాయం కాదు.
పనికి తగగ్ (లేదా తకుక్వ) జీతం మాతర్మే కంపెనీ ఇసుత్ంది. పని సరిగాగ్ చేయకపోతే ఉదోయ్గం ఊడుతుంది. ఇందులో
ఇంతకు మించి ఆలోచించటానికీ, బాసును చూసి గడగడలాడటానికీ ఏమీ లేదని నా అభిపార్యం. ఈ మనసత్తవ్ంతో,

øöeTT~

www.koumudi.net

»qe] 2022

ǘ äɅȥ ěĨ

3

Ɂp ̡ěĂȥ

పైన వివరించిన సదుగ్ణాలు కలిగిన సౌమాయ్రావును భరించడం నా వలల్ కాలేదు. రోజురోజుకీ శుర్తిమించుతునన్ అతడి
నికృషట్పు పర్వరత్న వలల్ అతడి మీద అసహయ్ం, పనిమీద విరకిత్ ఒకే మోతాదులో కలిగేవి.
చాలామందిలా ‘వాడో తికక్ వెధవలే’ అని ఆతమ్వంచన చేసుకుంటూ ఊరుకోలేకపోయాను. అకక్డున్ంచి
అరెజ్ంటుగా పారిపోవడం అతయ్వసరమనిపించి వేరే ఉదోయ్గం కోసం తీవర్ంగా పర్యతిన్ంచాను. తవ్రగానే గర్హాలు
అనుకూలించి ఓ దివయ్ ముహూరాత్న మంచి కంపెనీలో ఆఫర రావటంతో సౌమాయ్రావు పీడా వదలటమనే శుభకారయ్ం
నిరివ్జఞ్ంగా జరిగిపోయింది.
సాయంతర్ం వరమ్ను కలిసినపుప్డు మా మాటలోల్ ఎపప్టిలాగే ఈ సౌమాయ్రావే ముఖయ్ వసుత్వు అవుతాడని
అనుకునాన్ను. వారం కిర్తం ఫోన చేసి బాసు బాధ భరించడం కషట్ంగా ఉందని చాలాసేపు బాధపడాడ్డు కూడా. అతడు
చెపిప్న మరో దారుణమైన విషయం కూడా గురొత్చిచ్ంది.
“..బాసుగాడు ఈ మధయ్ కొతత్గా బూతులు తిటట్డం కూడా మొదలుపెటాట్డార్. అయితే నేరుగా తిటట్కుండా
ఎదురుగా మననిన్ పెటుట్కొని ఇంకెవరోన్ అనన్టుట్గా పచిచ్ బూతులు తిటేట్సుత్నాన్డు. అదంతా మనలేన్ అని అరధ్మవుతుంది
కానీ ఏమీ అనలేం.. పరమ నీచుడు నిజంగా..”
బీరు తాగుతూ అతగాడిన్ జోరుగా తిడతాడని ఊహించాను. కొతత్ రకాల తిటుల్ కనిపెటిట్ తిటట్డంలో వరమ్ది
అందెవేసిన నోరు. చినన్గా నవువ్కునాన్ను. అయితే, సాయంతర్ం జరగబోయేది పూరిత్గా వేరని ఆ క్షణం నాకు తెలీదు.
***
వరమ్ ఉండే అపారెట్మ్ంట కాంపెల్కస్ చేరుకునేసరికి సరిగాగ్ ఆరునన్రైంది. అతడుండేది నాలుగో అంతసుత్లో.
ఎపుప్డూ పెటేట్ పారిక్ంగ పేల్సోల్ బైక పారక్ చేసూత్ండగా ఎవరో ఎవరిమీదో పెదద్గా అరవటం వినిపించింది. ఆ అరుసుత్నన్
మనిషి గొంతు వెంటనే పోలుచ్కునాన్ను. అది వరమ్దే. గబగబా అటువైపు నడిచాను ఏం జరుగుంటుందా అని. లిఫట్
ఎదురుగా అసహనంగా నుంచొని గటిట్గా మాటాల్డుతునాన్డు వరమ్. వెనకనుంచి కనబడుతునాన్డు. పకక్నే చేతులు
కటుట్కొని ఉనాన్డో మనిషి. సాధారణ దుసుత్లతో వరమ్ కంటే బాగా పొటిట్గా ఉనాన్డతడు. వాళల్ దగగ్రకు వెళల్కుండా
కొదిద్దూరంలో ఆగాను మధయ్లో వెళళ్టం ఎందుకులే అని. నేను వాళళ్ వెనకవైపు కొదిద్గా గోడ చాటుగా ఉండటంతో
వాళుళ్ ననున్ గమనించలేదు.
వాళళ్ మాటల వలల్ ఆ పొటిట్ మనిషి అకక్డి వాచ మెన అని అరధ్మైంది. పాత వాచ మెన అయితే
గురుత్పటేట్వాడిన్. ఇతడెవరో కొతత్గా వచిచ్నటుట్నాన్డు పాపం తిటుల్ తింటునాన్డు మౌనంగా. వరమ్ అకక్డి రెసిడెంటస్
సొసైటీకి ఈ మధయ్ సెకెర్టరీగా ఎనిన్కయాయ్డని చెపప్టం గురొత్చిచ్ంది. పారిక్ంగ పేల్స శుభర్ంగా లేదనీ, విజిటరస్
ఎకక్డబడితే అకక్డ బళుళ్ ఉంచుతునాన్రనీ, చెపిప్న పని ఏదీ సరిగాగ్ చేయడనీ ఇంకా ఏవేవో ఏకరవు పెడుతూ అతడిన్
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ఏకిపారేసాడు వరమ్ కొదిద్సేపు. లిఫట్ ఎదురుగానే వాచ మెన ఉండే గది ఉంది. దానికునన్ నాసీరకం కరెట్న మడతల వెనక
ఏదో కదలటం నా దృషిట్ని ఆకరిష్ంచింది. పరీక్షగా చూసాను. వాచ మెన కొడుకనుకుంటా. ఆరేళళ్వాడు. కరెట్న చాటుగా
ఉండి జరిగేది తొంగి చూసుత్నాన్డు. వాడి మొహం నిండా బాధ. ఏమీ చేయలేక దీనంగా జరిగేది గమనిసుత్నాన్డు. వాడిన్
చూసేత్ జాలేసింది. తండిర్ని కళల్ ముందే చెడా మడా తిడుతూంటే ఏ కొడుకిక్ మాతర్ం నచుచ్తుంది? ఇక ఉండబటట్లేక
వాళళ్ మధయ్కు వెళాళ్ను. తిటల్ తదిద్ ముగించాడు వరమ్ ననున్ చూడగానే.
“ఏరా ఎపుప్డొచాచ్వ?” అడిగాడు ఆనందంగా.
“ఓ ఐదు నిమిషాలైంది..” చెపాప్ను పొడిగా.
“తరువాత మాటాల్డదాం” అని చెపిప్ వాచ మెనిన్ పంపేసాడు.
ఇదద్రం లిఫట్ ఎకిక్ తలుపులు మూసాక, నాలుగో అంతసుత్ బటన నొకాక్డు వరమ్. చినన్ కుదుపుతో లిఫట్
కదిలాక అడిగాను “ఏంటార్ ఆ అరుపులు. పర్శాంతంగా మాటాల్డొచుచ్ కదా?”
“వీడు కొతత్గా వచాచ్డార్. చెపిప్ంది ఒకక్టీ సరిగాగ్ చేయడు. బదద్కమో ఏంటో అరధ్ం కాదు. నా ఖరమ్ కొదీద్
నేను బాధయ్త తీసుకునన్ మరాన్డే ఆ పాత వాచ మెన జంప అయాయ్డు..”
కొనిన్ క్షణాలు మౌనంగా ఉండి అనాన్ను “నువేవ్ చెబుతునాన్వుగా కొతత్గా వచాచ్డని. పని నేరుచ్కునే దాకా
ఓపిగాగ్ ఉండొచుచ్ కదా?”
ఇదద్రం నాలుగో అంతసుత్లో లిఫట్ దిగాక పకక్నే ఉనన్ అపారెట్మ్ంట తలుపు తీసూత్ జవాబిచాచ్డు కుల్పత్ంగా
“చూదాద్ంలే..”. ఈ విషయం మీద చరిచ్ంచటం అతడకి మరి ఆసకిత్ లేదని ఒకక్ ముకక్లో తేలేచ్సాడు.
అయితే, అంత తేలిగాగ్ ఆ విషయం ననొన్దిలిపెటట్లేదు. వాచ మెన ఆరేళళ్ పిలాల్డు అదేపనిగా నా
మనసులో మెదలసాగాడు. ఎంత అమాయకంగా ఉంది ముచచ్టైన మొహం. డబుబ్ చుటూట్ తిరిగే ఈ లోకం తమలాంటి
పేదవారిని లెకక్చేయదనన్ నిజం ఇంకా గమనించని ఆ సవ్చచ్మైన కళళ్లోల్ని తడి నా గుండెను బరువెకిక్ంచింది.
ముందునన్ ఉలాల్సమైన మూడ ఇపుప్డు లేదు. చినన్గా నిటూట్రిచ్ ఇంటోల్కి వెళాళ్ను.
ఇదద్రం ముందుగదిలో ఎదురెదురుగా కూరొచ్ని సెటిల అయాయ్క నేను తెచిచ్న రెండు చలల్ని బీర కేనస్ తీసి
బలల్ మీద పెటాట్ను. ఇంకో రెండు ఫిర్జ లో పెటట్మని వరమ్ చేతికిచాచ్ను. అతడు లోపలనుంచి తిరిగివసూత్ చిపస్, బూందీ
లాంటివి పళెళ్ంలో తెచిచ్పెటాట్డు. చీరస్ చెపుప్కొని తాగటం మొదలుపెటాట్ం.
కాసేపు రొటీన విషయాలు మాటాల్డుకునాన్క నా మూడ బాలేకపోవటం వరమ్ గమనించాడు. “ఏంటి
ఆలోచిసుత్నాన్వ?” అని అడిగాడు.
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“ఆ వాచ మేనిన్ అలా అరవటం నాకసస్లు నచచ్లేదు. అతడిది తపేప్ అయుండొచుచ్. అంత మాతార్న
మనిషి కాకుండా పోతాడా? మరీ అంత హీనంగా తిటాట్లా? వాళళ్ పిలాల్డు పాపం కరెట్న చాటుగా ఉండి అంతా
చూసుత్నాన్డు. వాడి మనసు ఎంత బాధపడుంటుందో..” సూటిగా మనసులో ఉనన్ది చెపేప్సాను.
వరమ్ దృషిట్లో పేదవారికి డబుబ్తో తపప్ గుణంతో పనిలేదు. వారితో పనిచేయించుకునే పదధ్తి వేరు. రఫ గా
ఉండకపోతే నెతిత్కెకుక్తారు. అతడిలో నాకు నచచ్ని విషయాలోల్ ఇది కూడా ఒకటి. ఎందుకు పేదవారంటే అందరికీ
అదోరకమైన చులకన? పేదరికంలో మగగ్టం వారి చాయిస కాదుకదా. వేరే దారిలేక మాతర్మే అలా భారంగా
జీవిసుత్నాన్రు. వారితో సౌమయ్ంగా మాటాల్డితే ఏంటి తపుప్? వాళళ్కంటే మనం ఉనన్తంగా ఉనాన్మని ఎందుకు
అనుకోవటం? గతంలో ఎనోన్సారుల్ ఈ విషయం మీద ఇదద్రం వాదించుకునాన్క ఇక అనవసరమని వదిలేసాను. ఆ పూట
మాతర్ం ఊరుకోలేకపోయాను.
“రేయ చకీర్. అనవసరమైన వాదనలొదుద్. సూటిగా రెండు ముకక్లు మాటాల్డుకుందాం. నేను గటిట్గా
అరవకుండా మరాయ్దగా వాడిన్ పని సరిగాగ్ చేయమని బర్తిమాలాలి అంతేనా నువువ్ చెపేప్ది?”
“కాదు. బర్తిమాలాలిస్న పని లేదు. సాటి మనిషనన్ సప్ృహతో సౌమయ్ంగా మాటాల్డితే చాలు..”
“అందువలల్ ఏంటి ఉపయోగం?” ఎగతాళిగా అడిగాడు.
“అది నీ బాధయ్త. ఉపయోగమునాన్ లేకపోయినా ఇది తపప్దు. అవతలి వయ్కిత్ మనతో మంచిగా,
మరాయ్దగా ఉండాలని పర్తీ మనిషీ కోరుకుంటాడు. అలా జరిగితే సంతోషిసాత్డు. రూపాయి ఖరుచ్ లేకుండా పేదవారికి
మనమివవ్గలిగే అలాంటి సంతోషానిన్ ఎందుకు ఇవవ్కూడదు?” కొదిద్గా ఆవేశంగా అడిగాను.
“ఎందుకంటే అలా చేసేత్ నినోన్ మూరుఖ్డనుకుంటారు. నువవ్నుకునన్టుట్ మనకులా లోకాల్స వాళళ్కి
కావాలిస్ంది మరాయ్ద, సంసాక్రం కాదు. డబుబ్! ఆతామ్భిమానం, వంకాయ లాంటివి వారికి ఉండవు. ఈ కారణం వలల్
మనం వాళళ్కంటే ముమామ్టికీ ఉనన్తమైన వాళళ్మే. అది వారూ ఒపుప్కుంటారు గనకే మనం ఎలా మాటాల్డినా
పటిట్ంచుకోరు. వాళళ్కేదో గొపప్ గుణాలుంటాయని నువువ్ ఊహించుకోవటం అనవసరం.. ఎవరి లాభం వారు
చూసుకుంటారు. ఆతామ్భిమానం పేరు చెపిప్ మంచి అవకాశానిన్ వదులుకోరు నీలాగా..” గటిట్గానే అనాన్డు.
దొరికిందే చానస్ని నేను కంపెనీ మారిన విషయంలో అతడికునన్ అసంతృపిత్ని కూడా వెళళ్గకాక్డు. అతడు
వాడిన ‘లోకాల్స’ అనన్ పదం నాకు బాధ కలిగించింది. క్షణంలో తేరుకొని నికక్చిచ్గా తెగేసినటుట్ చెపాప్ను “డబుబ్కూ,
గుణానికీ సంబంధం లేదు! ఆతామ్భిమానం అనేది పేదవారికి కూడా ఉంటుంది.. ఇది మనం గురిత్ంచాలి!”
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వెంటనే ఏదో అనబోతూ ఆగిపోయాడు వరమ్. నా విషయంలో నోరు జారానని కూడా అనిపించిందేమో.
కొదిద్సేపు మౌనంగా ఉండి “సరేల్రా. ఈ వాదనలు తెగేవి కాదు. అనవసరంగా మూడ పాడుచేసుకోవటం మంచిది కాదు..”
అనాన్డు కురీచ్లోంచి లేసూత్. ఖాళీ అయిన బీర కేనస్ పారేసి, ఫిర్జ లోంచి కొతత్వి తెచిచ్పెటాట్డు బలల్ మీద.
నా ఆవేశం చూసి ఎందుకైనా మంచిదని వాదన ముగించాడనిపించింది. ఒకరకంగా అదే మంచిది.
అయినా అతడు చెపిప్ందాంటోల్ ఏదైనా నిజం ఉందా? పేదవారికి ఆతామ్భిమానం ఉండదా??
దీనికి సమాధానం మరి కొదిద్సేపటోల్ ఊహించని విధంగా దొరికింది.
***
కొంతసేపు ఇదద్రం ఎవరి ఆలోచనలోల్ వారు ఉండిపోయాం. మూడ తేలికవడానికి టాపిక మారచ్డం
మంచిదనిపించింది. “ఏమంటునాన్డు మీ సౌమాయ్రావు?” నవువ్తూ అడిగాను. ఎపప్టిలానే తిటల్ వరష్ం కురిపిసాత్డని
అనుకునాన్ను సరదాగా. మొదలుపెడితే ఓ పటాట్న ఆపడు.
“ఏముందిరా చెపప్డానికి. ఏదో అనుకునాన్ను కానీ మనిషి మంచివాడే..”
ఆశచ్రయ్పోవాలనన్ ఊహ కూడా రానటుట్గా ఉండిపోయాను. అకసామ్తుత్గా దేశంలో కరోనా కేసులు సునాన్
అయిపోయినయ అని తెలుగు నూయ్స చానల వారు బాధపడుతూ చెపిప్నా ఇంతగా దిగర్భ్మ చెందేవాడిన్కాదు. తన కింద
పనిచేసేవారు ఎదురు చెపప్లేరుకదా అనన్ ఒకక్ కారణంతో సంసాక్ర హీనంగా పర్వరిత్ంచే నికృషట్పు సౌమాయ్రావు
అకసామ్తుత్గా మంచివాడెలా అయాయ్డు? అదీ వారం రోజులోల్?? వారం కిర్తం ఇదే వరమ్ అతడిన్ పిచిచ్తిటుల్ తిటాట్డు.. ఈ
విషయమే అడిగాను.
“అకసామ్తుత్గా మంచివాడేమీ అవలేదు. ఆయన సవ్భావమే అది. బయటకి కోపం పర్దరిశ్సాత్డు కానీ, సాట్ఫ
అంటే ఎంతో అభిమానం. కొనాన్ళుల్గా గమనిసేత్ అరధ్మైందీ విషయం..” వివరించాడు వరమ్.
ఏదో నమమ్లేని అబదధ్ం వింటునన్టుట్గా అనిపించింది. పోనీలే మంచివాడుగా మారితే మంచిదే అని
ఊరుకునాన్ మనసు మాతర్ం ఆశచ్రయ్ంలోంచి పూరిత్గా తేరుకోలేదు.
బీరు తాగడం ముగించాక, డినన్ర కి నా పిర్ఫరెనస్ ఏంటో కనుకొక్ని సీవ్గీలో ఆరడ్ర చేసాడు వరమ్. ఇదద్రం
తీరిగాగ్ కూరుచ్నాన్క ఏదో గురొత్చిచ్నటుట్గా లోపలకు వెళిళ్ చేతిలో ఓ సీవ్ట బాకస్ తో తిరిగొచాచ్డు. “కాకినాడ కాజా.. నినేన్
తెపిప్ంచాను. చాలా బావునాన్యి. నీకు బాగా ఇషట్ం కదా” అని బాకస్ తెరిచి బలల్ మీద పెటాట్డు. కాజా అంటే నిజంగానే
నాకు చాలా ఇషట్ం. సవ్చచ్మైన నేతితో చేసినటుట్ తాజాగా, నోరూరించేలా ఉనాన్యి ఎదురుగా. ఒకటి తీసి తినబోతుండగా
తలుపు చపుప్డైంది. ఈ టైంలో ఎవరా అనుకుంటూ వెళిళ్ తలుపు తీసాడు వరమ్.
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ఎదురుగా వాచ మెన ఆరేళళ్ కొడుకు. ఏదో కవర పటుట్కొని వచాచ్డు. “మీ లెటర సార..” అని వరమ్
చేతికిచాచ్డు. మామూలుగా అయితే వెంటనే వెళిల్పోయేవాడేమో. ఎదురుగా బలల్ మీద కనిపిసుత్నన్ కాజాల ఘుమఘుమ
వాడిన్ కటిట్పడేసిందనుకుంటా. అలాగే వాటివంక ఆశగా చూసూత్ నిలబడిపోయాడు. కొదిద్గా చిరాగాగ్నే చూసాడు వరమ్
వాడివైపు. నేనకక్డ లేకపోయుంటే వాడి మొహం మీదే తలుపేసుకునేవాడేమో. చపుప్న తేరుకొని నా చేతిలో ఉనన్ సీవ్టు
వాడికి ఇవవ్బోయాను. వరమ్ నేను చేయబోయేది అరధ్మై, ననున్ వారిసూత్ బాకుస్లోంచి మరోటి తీసి వాడికి ఇవవ్బోయాడు.
అపుప్డు జరిగిందా సంఘటన. ఎవరూ ఊహించనిది. “వొదుద్ సార..” అని గిరుకుక్న వెనకుక్ తిరిగి వెళిల్పోయాడా
పిలాల్డు. ఏం జరిగిందో అరధ్మై తేరుకోటానికి మాకు కొనిన్ క్షణాలు పటిట్ంది. వరమ్ మొహం మాడిపోయింది. నేను
గమనించకుండా సరుద్కునాన్డు వెంటనే. “పోనేల్..” అని తలుపు వేసి వాడికివవ్బోయిన సీవ్టు తనే తినేసాడు.
పేదవాళళ్ని చినన్చూపు చూసే మనుషులను లాగిపెటిట్ కొటిట్నటుట్గా ఆ పిలాల్డు చేసిన పని నాకు చెపప్లేని
సంతోషానిన్ కలిగించింది. తన తండిర్ని అంతలా తిటిట్న వయ్కిత్నుంచి సీవ్టు తీసుకోడం వాడికి మనసక్రించలేదు. వాడి
వయసుకీ, పరిసిథ్తికీ ఎపుప్డో కానీ అలాంటివి తినే అవకాశం రాదు. అయినా తినాలనన్ కోరికను జయించి
ఆతామ్భిమానం ముందు ఏదీ పెదద్ది కాదని తేలిచ్చెపాప్డు. గుణానికీ డబుబ్కీ సంబంధం లేదనన్ నా నమమ్కానిన్
నిరూపించాడు.
“చూసావా? ఇపప్టికైనా ఒపుప్కుంటావా?” అని అడుగుతానని ఊహించుంటాడు వరమ్. నేనాపని
చేయలేదు. మౌనంగా ఉండిపోయాను. అడగటం అనవసరం. ఏదో చెబుతాడు తపప్ ఒపుప్కోడు. అతడి మనసుకి మాతర్ం
ఖచిచ్తంగా అరధ్మైందనే అనిపించింది కళ కోలోప్యిన అతడి మొహం చూసాక.
ఇదద్రం కాసేపు టీవి చూసి డినన్ర పూరిత్చేసాక, అతడి దగగ్ర సెలవు తీసుకొని ఇంటికి బయలుదేరాను.
లిఫట్ దిగాక ఎదురుగా మళీళ్ ఆ పిలాల్డు కనిపించాడు. తలిల్తో కబురుల్ చెబుతునాన్డు. దగగ్రకు పిలిచి పిలల్లకు ఇవవ్డానికి
నా దగగ్ర ఎపుప్డూ ఉంచుకునే చాకెల్టుల్ నాలుగు జేబులోంచి తీసిచాచ్ను. వాడి మొహం గుపుప్న వెలిగింది. సంతోషంగా
తీసుకునాన్డు. బండి సాట్రట్ చేసి తృపిత్గా ఇంటికి తిరిగి వెళాళ్ను.
ఇకక్డితో కధ ముగిసిపోయుంటే సౌమాయ్రావు ఎలా మారాడనన్ ససెప్నస్ మిగిలిపోయేది. అయితే అలా
జరగలేదు. ఆ ససెప్నస్ వరేమ్ విపాప్డు అనుకోకుండా. డినన్ర చేసూత్ మాటల మధయ్లో నాతో గరవ్ంగా అనాన్డు “..నాకీసారి
టెవ్ంటీ పరెస్ంట ఇంకిర్మెంట తో పాటు పాతికవేలు బోనస కూడా వచిచ్ంది. నినూన్ ఇకక్డే ఉండిపొమమ్ంటే వినాన్వు
కాదు..”. ఆ క్షణం నాకు అంతా అరధ్మైపోయింది. మారింది సౌమాయ్రావు కాదు, వరమ్! బాసు ఇచిచ్న ఇంకిర్మెంటూ,
ఇనెస్ంటివ అతడిన్ వరమ్ దృషిట్లో అకసామ్తుత్గా మంచివాడిన్ చేసినయ.
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ఆరేళళ్ పేద పిలాల్డికి నోరూరించే సీవ్టుముకక్ విలువ వరమ్కు లభించిన పాతికవేల కనాన్ నిశచ్యంగా
ఎనోన్రెటుల్ ఎకుక్వ. తండిర్ని తిటాట్డనన్ కారణంగా వాడు తనకి అంత విలువైనదానిన్ తృణపార్యంగా వదిలేసి వెళిల్పోతే,
తనని అమమ్నా బూతులు తిటిట్న బాసు మంచివాడే అని ఆతమ్వంచన చేసుకుంటూ పాతికవేలు బోనస గా తీసుకునాన్డు
వరమ్. “ఇంతకీ ఇదద్రిలో ఎవరు లోకాల్స మనిషి?” చినన్గా నవువ్కునాన్ను నా మనసులో ఉదయించిన ఈ తేలికైన పర్శన్కి
జవాబుగా.
.
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