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 ¬Mnj¿¥cPy ¥cPo½¡ ÔLÍjML¸=o μ¥qGHlð<j $q$qFLŠGSjMLj¸, ¬Ey ®¸öÍ×cÓ¸. $qCL On¸<j, MLjk<j ÍQc_ícPy÷ ¬Mnj¿¥cPy 
ÔLÍjMLl¥yGS¸ MLGSjëFLï ÄEcõOqjìÓ GS¸[õ $q*Â¢Nqj¸$c rHOq$q<Moj ¥c¥q, ®¸¨NqkPy ‚@~ μ¥q MLkÁ¿$c ÔLÍjMLlŠFLï 
Š^j¸KcPy÷ EcEcGHl öGHÀ ®¸=h¥i ¥qÂ¢GS¸ μ¥qOnÎFc ¬Mnj¿¥cPy ÔLÍjMLlŠ¸^jFLï fHÓ÷Ój¸^jFcïOqj. ®¸^Onï=| 
¬OqÔoÀPy¥xÔoáfSFL ¯ Oy¾Py÷ ¬Mnj¿¥cPy ¥cPo½¡Ój ²Pe °¸=ctk, ¬¥qÚ< @~O|ô}S ²Pe °¸=ctj, GSkæ@n¸=|û 
½¡ÄCcÓj ²Pe °¸=ctk... ¬Fo ÄQoadÓj ¬À GSjÓjMLl$c CnÆfSJwCLjFLï^÷ÂfHGSjëFcïtj. ´Fc MnjjÍ=hTd¿ ÔLÍjMLl¥yGS¸ 
¬Mnj¿¥c MLÔoá öGHÀ ÄEcõ¿ì¥i ²ML¿ ¬FLjAKLML¸ Mc¿Eo, ²ML¿ ®_ò¸ÍjÓj Mc¿Mo, ²ML¿ sSïVÓj Mc¿Mo. ¯ FoGHDÍõ¸Py 
¬Mnj¿¥cPy ÔLÍj¥yGS¸ ML¼áFL ¶ TdbEcOq* MLjbÍõCLOq$qÀ ¬MLkôtj¥h ²ÍjOnÎFL GS¸IGHj^FLÓj, GSÂïMoQcÓj.. sSïVÓj, 
GS¸CyadÓj.. GSOqEcÓj.. MnOqfS  ®MLÂ¢ï ¬Mnj¿¥cPo½¡ ¥qDÍÓj. TdøFLjAKLMcÓFLk, ÄFLï ¬FLjAKLMcÓFLk, ÔLkfSFL ¬FLjAKLMcÓFLk -
−GS¥hë¥qOqMnjÎFL  bEcO~McfU¥q$c ¥{MLjjÁ Jd>OqŠÓŠ ¬¸ÁGSjëFLïÁ ÆfH MLjPe÷Á. `Fc ¥q+"Cy FcFLï` bEcO~McfU¥qCy ¥{MLjjÁ 
Jd>OqŠÓ ¬bÃMLkFcÂï Tv¸CL¸ ÔoGSjŠFLï ÆfH MLjPe÷Á ¯ bEcO~McfU¥qCy Ä£jŠ MLj¿¸CL ÔoOqjMpCLj¸ÍÂ −ÇGSkë..  

- GS¸JdÍŠ<j 

  (ö¥h¸Í=h GS¸¼¥qFLj¸¼ ¥xFLTd»¸GHl) 
ఇంటికి వెళిళ్ పొర్ఫెసర ఇచిచ్న పిర్ంట అవుటుల్ చదువుదామని కూరుచ్నాన్ను. బహుశ టెనష్న పోయిందేమో, ఆకలి 

తెలిసింది. వెంటనే ఓ రెండు దోసెలు వేసుకుని, హనీషకి కూడా ఓ రెండు వేసి ఇచాచ్ను. 
"తినేంతసేపు ఏమైనా చూదాద్మా?" 
"యా. ఓకే" 
"ఒక మంచి సినిమా చెపుప్ నువేవ్" 
"వీడెవండండి బాబు?" 
"బాబు ఆ? నేను పాప" ఆశచ్రయ్పోయింది. 
"అది సినిమా పేరు" 
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"ఓ. అలాగా" పెదద్గా నవివ్ంది. 
"హీరో ఎవరు?" యూ టూయ్బ తెరుసూత్ అడిగింది హనీష. 
"మోహన బాబు, శిలాప్శెటిట్" బదులిచాచ్ను. 
"మోహన బాబుతో శిలాప్శెటిట్ చేసిందా?" 
"అదొకక్టే సినిమా అనుకుంటా." 
ఇదద్రం కలిసి సినిమా చూసూత్ భోంచేసాము. పేల్టు కడిగిన తరవాత, "సాయంతర్ం అంతా ఉంది కదా, 

ఇంకొదిద్సేపు చూడు సినిమాని. ఆ తరవాత నేను జింకి వెళాత్ను" హనీష అంది. 
"సరే. ఇంకో హాఫ అవర చూదాద్మా?" అడిగాను. 
"యా. కైల్మాకస్ రాతిర్ తినేపుప్డు చూదాద్ం" ఒపప్ందానికి వచాచ్ం. 
"ఈ సీన జాగర్తత్గా విను ఫోన పకక్న పెటిట్" విసుకుక్నాన్ను కూడా. అది నా ఫేవరెట సీన. అందులో కోట 

శీర్నివాస రావుని కిడాన్ప చేసిన వాళుళ్ ఫోన చేసి నాలుగుకోటుల్ అడుగుతారు. బేరం ఆడగా ఆడగా ఒకోక్ సునాన్నీ తగిగ్ంచి 
నాలుగు కోటల్ నలభై లక్షలు నలభై వేలై, నలభై వేలు నాలుగువేలు, చివరికి నాలుగువందలు దాకా దిగజారుతుంది. అది 
చూసి మేము తెగనవువ్కునాన్ము. ఆ తరవాత కొదిద్సేపు కళుళ్ మూసుకునాన్ను అంతే తిరిగి లేచేసరికి ఇలల్ంతా చీకటి 
గుయాయ్రం. ఎకక్డ ఉనాన్నో ఓక రెండు నిమిషాల వరకు అంతు పటట్లేదు. 

ఆ తరవాత ఎపుప్డు పడుకునాన్నా అని ఓ రెండు నిమిషాలు ఆలోచించాను. సినిమా సగంలో అని అరధ్మైంది. టైం 
చూసేత్ ఎనిమిది. హనీష, వెనెన్ల, ఇదద్రూ ఇంటోల్ లేరు. హనీష జింలో, వెనెన్ల ఆఫీసులో ఉండి ఉంటారనుకునాన్ను. 
అయినా హనీష ననున్ లేపాలిస్ంది. నేను చదువు కోవాలని తెలిసికూడా లేపలేదని చాలా కోపం కలిగింది. అనన్యయ్ 
మిసడ్ కాల ఉండడంతో వెంటనే కాల చేసాను. 

"ఎలా అయియ్ంది ఇంటరూవ్య్?" 
"తెలీదు" 
"తెలీదంటే?" 
"రేపు మళీళ్ రమమ్నాన్రు. ఇంకొనిన్ పేపరస్ చదవమని ఇచాచ్రు." 
"ఓ. అయితే బానే అయియ్ంది కదా" 
"కానీ జాబ ఇంకా రాలేదు." 
"వసుత్ందిలే. పేషెనస్ ఈజ  పరూయ్" 
"నేను ఇంటి కొచాచ్క రోజంతా నిదర్పోయాను. ఇంకా చదవలేదు." 



  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                           |òæãÁe]  2023 

3  ¬Mnj¿`¥c`¥cPo×| ¥qDÍÓj 

"ఎంతవుంది?" 
ఇంటికి తెచిచ్న పేపరుల్ చూసి "నాలుగు జరన్ల ఆరిట్కలస్" బదులిచాచ్ను.  
"ఫరేల్దులే ఇంకా టైం ఉందిగా. రేపు ఎపుప్డు రమమ్నాన్రు?" 
"సేం టైముకి" 
"అయితే పొదుద్న కూడా టైం ఉందిగా టెనష్న పడకు. అయినా నీకు అంతా అరధ్ం కాదని ఆయనకి తెలుసు. ఇపుప్డే 

చేరావు కదా నీ గార్సిప్ంగ పవర ఎలా ఉందో చూదాద్మని అడిగుంటారు నీకు రాకపోతే రాదు అని చెపెప్యియ్. ఇకక్డ 
అబదాద్లు సహించరు. వీసా ఇంటరూవ్య్లాగా పర్శన్కి సమాధానం కాకుండా కాసత్ అటూ ఇటూగా కూడా మాటాల్డచుచ్. 
కానిఫ్డెంట గా ఉండు. ఏమైనా తెలియంది అడిగితే 'ఐం అఫైరయిడ ఐ డోంట నో ది ఆనస్ర, ఐం విలిల్ంగ టూ లరన్ ' అను. 
బల్ంట గా ఐ డోంట నో అని వదిలేయకు." 

"సరే." 
"టైం డివైడ చేసుకో. అనిన్ ఆరిట్కలస్ కి ఆబ సాట్ర్కట్ చదువు. ముందు ఏది సులువుగా అనిపిసేత్ దాంతో మొదలు పెటుట్. 

అరధ్ంకాని వాటి మీద ఎకుక్వ టైం వేసట్ చెయయ్కు. టెన మినిటస్ మేకస్. నీకు జాబ ఇచిచ్నా ఇవవ్కపోయినా నీ పొర్ఫెసర ని 
అడిగి కేల్రిఫై చేసుకో. ఇవాళళ్ రాతిర్ రెండు, రేపు రెండులాగా ఒక టారెగ్ట పెటుట్కో. సీనియరస్ హెలప్ చేసాత్రేమో కనుకోక్. 
కానీ రాతిర్పూట అబాబ్యిలని ఎకుక్వ ఎంటర టెయిన చెయయ్కు. పేరెంటస్ దూరంగా వుండి ఫీర్డం వచచ్ృఏసరికి 
విచచ్లవిడిగా ఉంటారు. ఎంత డీసెంట అయినా బౌండరీస దాటనివవ్కు. తొమిమ్ది దాటాక ఎవవ్రినీ ఇంటోల్ ఉండనివవ్కు. 
నువువ్ కూడా బయటకి వెళళ్కు. సరేనా?" 

"సరే." 
"తినాన్వా?" 
"యా మధాయ్హన్ం దోసలేసుకునాన్ను" 
"గుడ. హెలత్ ఇంపారెట్ంట." 
"సరే." 
"ఇంకేమనాన్ ఉందా మాటాల్డాడ్నికి?" 
"లేదు. థాంకస్ అనన్యాయ్. నువువ్ ధైరయ్ం చెపితే ఎంతో బావుంది" 
"ఎనీ టైం. ఐ జసట్ ఎ ఫోన కాల అవే. బై" 
"గుడ నైట" 
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అనన్యయ్తో మాటాల్డాక ధైరయ్ం పెరగడంతోపాటు హనీష మీద కోపం కూడా తగిగ్ంది. ఇపప్టివరకు కలిగిన 
బెంగకూడా పోయింది. ఇంతలో తలుపు చపుప్డయియ్ంది. వెనెన్ల వచిచ్ందా? హనీష వచిచ్ందా? అని ఒక నిమిషం 
ఆలోచించేలోపే ఇదద్రి గొంతు వినిపించింది. 

"లేసుత్ందేమో మెలిల్గా" అని వెనెన్ల. 
"లేచే ఉంటుంది. ఎపుప్డో మధాయ్హన్ం పడుకుంది" అని హనీష అనుకుంటుండగా 
"లేచేసాను" అంటూ వాళళ్ దగగ్రకి వెలాళ్ను. 
"ఎపుప్డు లేచావు?" అని హనీష 
"లైట ఆన చేసుకోలేదేంటి?" అని వెనెన్ల అడిగారు. 
ఇదద్రి పర్శన్లకి సమాధానంగా "ఇందాకే లేచాను. జసట్ టెన మినిటస్ అవుతుంది" బదులిచాచ్ను. 
"నువువ్ రాతిర్ సరిగా పడుకోలేదు కదా, అందుకే లేపలేదు" హనీష అంది. 
"ఫరవాలేదులే. రాతిర్ కొంచెం, పొదుద్న కొంచెం చూసుకుంటా. సరిపోతుంది" అనాన్ను. 
"కంగార్చులేషనస్ ఇంటరూవ్య్ బాగా యియ్ందంటకదా" వెనెన్ల అంది. 
"లేదు. రేపు మళిళ్ ఉంది." 
"ఆయన హయర చేసుకుంటారు కాబటేట్ మళీళ్ రమమ్ని ఉంటారు. ఎట లీసట్ రిజెకట్ అయితే చెయయ్లేదుగా" 
"ఔను. కరెకేట్" 
"మేము గోర్సరీలు కొనడానికి వెళాళ్ము. నినున్ లేపడానికి టైర చేసేత్ కదలేల్దు. అందుకే వెళిళ్పోయాము" 
"పరేల్దులే. నిదర్సరిపోయింది" 
"రాతిర్కి ఏం చెయయ్ను?" వెనెన్ల అడిగింది. 
"నీ ఇషట్ం" నేను, హనీష అనాన్ం. 
"గోంగూర ఉతత్ పపుప్?" 
"యా...యా" అనాన్ను. 
ఇదద్రూ నవావ్రు. 
వెనెన్ల వంట చేసేంతసేపు ముగుగ్రం కబురుల్ చెపుప్కునాన్ము. 
హనీష వీడెవడండి బాబు సోట్రీ అంతా చెపిప్ంది. కోట శీర్నివాసరావు కిడాన్ప బేరం దగగ్రనుండి మొతత్ం సినిమా 

ముగుగ్రం కలిసి చూసూత్ భోంచేసాము. ఆ తరవాత నేను జరన్ల ఆరిట్కలస్ తెరిచి చదవసాగాను. 
(¥xFLTd»¸GHl MLÔoá FnÓPy) 
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