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ల్ ఎమ్.కె.కుమార్  

  వైబేర్షన లో పెటిట్న సెల  కాళల్జరీర్ కదలినటుట్ కదిలింది. సాయంతర్ం 6 గంటలవుతోంది. ఆఫీసు నుండి ఇంటికి బయలుదేరుతునాన్. 
టార్ఫిక  విపరీతంగా వుంది. ఆగిన కాళల్జరీర్ మళీల్ పాకుతోంది. జేబులో నుండి అది బయటకు దూకేటటుట్ వుంది. తిరపిత్ నాలుకాక్ళల్ మండపం దగగ్ర బైక లో 
పోతునాన్. పకక్న ఆపుదామంటే, జనం గంగమమ్ జాతరకు వచిచ్నటుట్ వచిచ్నారు. దీపావళి కాబటిట్ రోడుడ్ మీదే పిలల్ల, పెదోద్ళల్ బటట్లు కుపప్లుగా పోసి 
అముమ్తునాన్రు. సెల  లో మాటాల్డాలంటే ఆ పదమ్వూయ్హం నుండి బయటకు వచేచ్దానికి పర్యతిన్ంచాలి. టార్ఫిక ను దాటేలోపలే 10 కాలస్  వచాచ్యి. 
టార్ఫిక ను దాటి రోడుడ్ పర్కక్న బైక  ఆపి కాల  చేశాను. అనన్మయయ్ కీరత్న శార్వయ్ంగా వినిపిసోత్ంది. తిరపిత్లో వయ్కేత్ అని ఇటేట్ అరధ్మైపోయింది. దైవచింతన 
ఎకుక్వటుట్ంది, అనన్మయయ్ పాట కాలర  టోన గా పెటాట్డు.  

''హలో '' అవతలి గొంతు బొంగురుగా వుంది.  
'' ఎవరండి ఇందాక 10 సారుల్ కాల  చేశారు '' అనాన్. 
'' నీ పేరు అనంతేనా? '' 
''అవునండి '' 
'' సెల  ఎకక్డిది '' ఏకవచనం, అదీ పర్శన్. 
'' మీరెవరండీ? '' కొంచెం గొంతు పెంచాను. 
'' నా పేరు, చెంగలాయిర్లు, కైరమ  సేట్షన  నుండి మాటాల్డుత్నాన్. ఏం నా పేరు చెపేత్గాని, తమరు వివరాలు చెపప్రా?'' వెటకారంగా 

అనాన్డు. 
'' సార , అసలు విషయం ఏందీ?'' నా గొంతు సౌండ  ఎవరో వాలూయ్మ  తగిగ్ంచినటుట్  తగిగ్ంది. 
'' అడిగిందానికి చెపప్రా? '' 
'' సార  .. కొంచెం మరాయ్దగా మాటాల్డండి '' నా మాటలు తడబడాడ్యి. 
'' సెల  ఎకక్డ నొకేక్శావ? '' 
'' సార , నేను సెల  షాపులో కొనాన్ '' 
'' మూసుకుని పది నిమిషాలోల్ కైరమ  సేట్షన కి రా '' ఫోన  కట  చేశాడు. 
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నా చేతులకి చెమటలు పడాడ్యి. విషయమేందో తెలీదు. కైరమ  పోలీసులకు నాతో ఏంపనో అరధ్ంగాల. వాడు పది నిమిషాలోల్ 
రమమ్నాన్డు. అసలు సేట్షన కు ఎందుకు పోవాల. పోకుండా వుందామంటే ధైరయ్ం చాలల్. ఎవరననాన్ తోడుకు రమమ్ని అడుగుదామంటే, యక్ష పర్శన్లేసాత్రు. 
నాకు తెలిసిన లాయరు మితుర్డికి ఫోన  చేశా. సెల  సివ్చాఛ్ఫ  వచిచ్ంది. నేనేం తపుప్ చేయలేదు, ఏమయితే అదౌతుందని, బైకును కైరం సేట్షన కు పోనిచాచ్.  

నా జీవితంలో పోలీసు సేట్షన కి వెళల్డం అదే మొదటిసారి. సేట్షన  బయట, బైక  పెటాట్. జనాలు గుంపులు గుంపులుగా వునాన్రు. రెండు 
పోలీసు జీపులు బయట ఆగునాన్యి. నా చొకాక్ బటనస ను సరిచేసుకునాన్. మడిచిన చొకాక్ చేతులిన్ పుల హాండస్  చేసి బటనస్  పెటుట్కునాన్. మొదటిసారి 
సూక్లోల్ చేరిన విదాయ్రిధ్ మలేల్ బెరుగాగ్ లోపలికి పోయా. ఎదురుగాగ్ ఒక ఆడపోలీసు ఇంత రదీద్లో కూడా పేపరు చదువుకుంటోంది. ఆమె ముందరకి పోయి, 

'' మేడమ  '' నా మాట నాకే వినిపీల 
మళీల్ '' మేడమ  '' అనాన్. 
పేపరు కొంచెం కిందకి దించి, '' ఏం కావాలి? '' పర్శాంతంగా అడిగింది. 
ఈ లోపల హడావుడిగా నలుగురు పోలీసులు, ఒక పెదద్ తలకాయ పోలీసు సేట్షన లో నుండి బయటకి పోయినారు. వాళల్కి వినయంగా 

దారిచిచ్, మళీల్ మేడమ  వైపు చూసేటపప్టికీ, ఆమె తలకాయ బదులు పేపరు కనిపించింది. కొంచెం పకక్గా ఒక నడిమోసత్రు పోలీసాయన నిలబడి సెల లో 
మాడాల్డుతునాన్డు. విధిలేక ఆయన కళల్లో పడేదానికి నానా తంటాలు పడాడ్. '' సార .. చెంగలార్యలు సార  '' కొంచెం నీళుల్ నమిలా.  

ఆయన సెల లో పూరిత్గా మాటాల్డి '' ఎవడు.. చెంగలార్యలా, నా కొడకా, కళుల్ బైరుల్ కమిమ్నాయా.. రేయ  ఈ నా కొడుకుని 
లోపలెయయ్ండార్ '' అంటూ మళీల్ సెల  మోగితే చెవికి ఆనించుకునాన్డు. 

ఆయన అరుపుకు లోపలిన్ంచి, ఇదద్రు కానిసేట్బుళుల్ వచాచ్రు. ననున్ భుజం మీద చెయేయ్సి కొంచెం తోసుకుంటూ లోపలికి 
తీసుకుపోయినాన్రు.  

'' ఏయాయ్, నీకు బుదుద్ందా, సిఐ దగగ్రికి పోయి కానిసేట్బుల  పేరడగుతావ , ఇంకా నయం, లాగిపెటిట్ తనన్ల'' ఒక బటట్తల పోలీసాయన 
రుసరుసలాడాడు. దానున్ండి తేరుకునేదానికి నాకు 5 నిమిషాలు పటిట్ంది. ఏం మాటాల్డితే ఏం కొంప మునుగుతుందేమోనని, మూసుకోని నిలబడాడ్. 

ముకుక్ చివర చినన్ కళల్జోడు పెటుట్కుని, తలవంచుకుని ఏదో రాసుకుంటునాన్డు. తపాలా బోరిల్ంచినటుట్ంది.  బోడిగుండు మెరుసోత్ంది. 
రాసుకుంటునాన్యన ఎవరో కీ ఇచిచ్నటుట్ తల సరుర్న పైకెతిత్ '' నా కొడకలాల్రా, మకెక్లిరగ దీసాత్, నేను లేచానంటే మనిషిని కాదు, ఆ పెంట నోళల్ను 
కొంచెం మూయండి '' అని అకక్డునన్ నా లాంటి వాళల్ను ఉదేద్శించి అరచి మళీల్ కిందకి దించేశాడు.  

ఆయన అరుపుకు నేను ఒక చివర  నిలబడాడ్. తపాలా మొహమోడు రైటరని అరధ్మైంది. అతని ఎదురుగా ఇదద్రు కానిసేట్బుళుల్ డబుబ్లు 
లెకక్లేసుకుంటునాన్రు. ఎదురుగా నలుగురు ఒక గుంపుగా దాదాపుగా ఒకరిమీద ఒకరు కురోచ్నాన్రు. వాళల్కి కొంచెం పకక్గా చినన్ జైలు లాంటిదుంది. 
అది మా యింటోల్ బాతూర్మ కనాన్ చినన్ది. దాంటోల్ దాదాపు 6 మంది ముఖాలు వేలాడదీసుకుని కూరుచ్నాన్రు. వీళల్ందరితో సంబంధం లేనటుట్ ఒక 
నడివయసు ఆమె, పర్శాంతంగా కూరొచ్ని ఏదో ఆలోచిసోత్ంది. రైటరు యధావిధిగా తలపైకెతిత్, అదే అరుపు, మాట అరచి రాంగ వేలో తల నా వైపు 
తిపాప్డు.  

'' ఎవడార్ నువువ్..?'' పిలిచినా అరచినటుట్ంది. 
'' సార .. నా పేరు అనంత ..'' నేను విషయం చెపప్బోయేంతలోనే అతనే నా సెల  నంబరు కూడా చెపాప్డు తన సెల  చూసూత్. 
'' అవునాస్ర , ఆ నెంబరు నాదే. తమరు చెంగలాయిర్లా సార ''  కొండమీద వెంకనన్ దరశ్నం ఎటట్కేలయినటుట్ అనిపించింది.  
'' పాయ్ంటు, షరుట్ విపిప్.. ఆ నా కొడుకుల పకక్న కురోచ్.. రేయ  అలుల్డుగారికి కొంచెం జాగా ఇయయ్ండార్ '' అరుసూత్ మళీల్ రాసుకోవడం 

మొదలుపెటాట్డు. నా కాళుల్ నాకు తెలియకుండానే వణకడం మొదలెటాట్య . అసలు నాకే చెపాప్డా, అనుమానంతో చుటూట్ చూశా, ఎవరు లోకంలో 
వాళుల్నాన్రు. ఇంతలో డబుబ్లు పూరిత్గా లెకిక్ంచిన కానిసేట్బుళుల్ ననున్ రమమ్ని దగగ్రికి పిలాచ్రు.  ఊసూరుమంటూ వెళాళ్. 
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'' నీ సెల , జేబులో వునన్ డబుబ్లు, ఇంకా ఏమనాన్ వుంటే, అనీన్ టేబుల  మీద పెటుట్ '' అనాన్డు ఇదద్రిలో ఒక కానిసేట్బుల . నాకు 
లోపలెకక్డో ఆవగింజంత వునన్ ధైరయ్ం కాసాత్ ఆవిరై పోయింది. అకక్డ మాటాల్డాలంటే గొంతు పెగలడంల. చినన్గా కళుల్ తిరుగుతునన్టుట్ అనిపించింది. నా 
జేబులో వునన్వనిన్ వణుకుతూనే టేబుల  మీద పెటాట్.  

'' నువువ్ ఎంపాల్యా? '' కానిసేట్బుల  నా గురిత్ంపుకారుడ్ను చూసూత్ అడిగాడు.  
'' అవునాస్ర , తిరపిత్ దేవసాధ్నంలో అటెండరుగా పనిచేసుత్నాన్, సార  '' కొంచెం బొంగురు గొంతుతో చెపాప్. దాంతో పోలీసోడు తన 

పకక్న కురోచ్మనాన్డు. వూపిరి పీలుచ్కుంటూ అతని పకక్న కురుచ్నాన్.  
రైటరు తలపైకెతిత్ '' సెల  ఎకక్డ కొటేట్శావ ?'' గొంతులో ఘాటు తగిగ్ంచి అడిగాడు. 
 '' సార , సెల  కొనాన్ సార , బసాట్ండ  దగగ్ర షిరిడ్ మొబైల  షాపులో కొనాన్ సార  '' తడబడుతూ చెపాప్.  
'' బిలుల్ందా? '' రైటరు గదిద్ంచాడు. '' లేదాస్ర , సెకండ  హాండ  సెల  సార  '' అనాన్. 
'' అదికాదయాయ్, తిరపిత్ దేవసాధ్నంలో పనిచేసూత్, కొతత్ సెలుల్ కొనుకోక్కుండా దొంగ సొతుత్ నీకెందుకయాయ్ '' కానిసేట్బుల  వెటకారంగా 

అనాన్డు. 
 '' సార , తెలియదాస్ర , తెలిసేత్ ఎందుకు కొంటాను సార  '' నీళుల్ నమిలా. 
 రైటరు నా వైపు సీరియస  గా చూసుత్ అనాన్డు '' యోవ , నీ దగగ్రుండేది దొంగ సెల , ఆ సెల ను, 20 గార్ముల బంగారం గొలుసును 

తటేట్శాడు. సెల లోని ఈఎమ ఐవి నెంబరును బటిట్ నీ సెల  నెంబరును టేర్స  చేశాము ''. 
'' దొంగ వసుత్వు నీ దగగ్ర వుంది కాబటిట్, నీ మీద కేసుకటిట్ కోరుట్కు పంపిసాత్ం. నీ బాధంతా కోరుట్కు చెపుప్కో '' మరో మాట లేకుండా, 

తలను కిందకి దించి పెనున్తో గీకడం మొదలెటాట్డు. అసలు కాగితాల మీద రామకోటి మాదిరి ఏం రాసుత్నాన్డో అరధ్ంగాల. నా గుండె చినన్గా అదరడం 
మొదలుపెటిట్ంది. ఒక సెల  కొంటే సెల లో వేసాత్రా, దీని వెనకాల ఇంత ఎపిసోడా. ఏం చేయాలో దికుక్ తోచల. 

ఈ లోపల ఇదద్రొచిచ్, రైటరికి వంగి మరీ దండాలు పెటాట్రు. రైటరు తలెతిత్ '' ఏరా ఎనిన్సారుల్ చెపిప్నా మీకు బుదిద్రాదా, దొంగసెలుల్లు 
అమమ్డమే మీ వృతాత్? '' అంటూ చిరాకు పడాడ్డు.  

వాళుల్ అతివినయంగా ఏం మాటాల్డకుండా నిలబడేవునాన్రు.   
కానిసేట్బుల  ననున్ పిలిసూత్, వాళిల్దద్రిన్ చూపిసూత్ '' నీకు తెలుసా వీళుల్?'' అనాన్డు. మొదట తెలీదనన్టుల్ తలూపబోయి, నిదానంగా అతని 

నిలకడలేని కళల్ని చూసి, యాడోన్ చూశానే అని బురర్ గోకుక్నాన్. తరావ్త నా మొహం విపాప్రింది. ఆతీమ్యుడిన్ చూసినటుట్ అతనిన్ చూసూత్ '' సార , ఇతని 
షాపులోనే నేను సెల  కొనాన్ '' కొలంబస  అమెరికాను కనుగొనన్ంత రేంజ లో అరిచా.  

కానిసేట్బుల  తల పంకిసూత్ '' ఆ పకక్నాయన తెలుసా? '' అని అడిగాడు.  
'' లేదాస్ర  '' ఖచిచ్తంగా చెపాప్.  
'' వాడు కొటేట్సిన సెల నే నువువ్ షాపులో కొంది '' అని కానిసేట్బుల  నింపాదిగా అనాన్డు.  
'' సార , మీరు నిజంగా పోలీసోళుల్ సార .. నిమిషాల మీద అందరిన్ పటుట్కునాన్ర  సార  '' మహా సంబరిపడిపోతూ అనాన్.  
రైటర  తలెతిత్ నా వైపు చూశాడు. వాడి కాకి మొహం చూడగానే నా మొహం మాడి పోయింది.  
''సరే, సెల  దొరికింది, 10 గార్ముల బంగారు గొలుసు మాటేంటి?'' రైటరు నా వైపు చురచుర చూసుత్ గదిద్ంచాడు. ఎవవ్రూ ఏం 

మాటాల్డల.  
మళీల్ రైటరే '' మీరు ముగుగ్రు బైటకెళిల్ నాకు ఆ 10 గార్ముల బంగరం సంగతిని తేలచ్ండి, లేదంటే ముగుగ్రి మీద కేసు 

పెడాత్''  హుంకరిసూత్ తల దించుకుని తన పనిలో నిమగన్మయాయ్డు.  
ఊసూరుమంటూ మేం ముగుగ్రం బైటకి పోతుంటే నాతో చనువుగా మాటాల్డుతునన్ కానిసేట్బుల , నా సెల  తపప్ నా డబుబ్లు, వసుత్వులు 

అనీన్ నాకిచేచ్శాడు. '' రాతిర్ 9 అవుతోంది, బయటకెళిల్ 6 చికెన  బిరియానీ, దావ్రకా హోటళోల్ తీసుకురా '' ఆరడ్రేశాడు. నేను కుదరదు అని చెపప్లేకపోయా. 
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అతనే అకక్డునన్ పిలోల్డిన్ పిలిచి “సార  డబుబ్లిసాత్డు, బిరియానీ తీసుకురా” అని ఆరడ్రేసి వెళిల్పోయాడు. నేను  మారు మాటాల్డకుండా వెయియ్ 
రూపాయలిచాచ్.  

ముగుగ్రం సేట్షన  బయటకు వచాచ్ం. సెల ఫోను చుటూట్ ముగుగ్రు జీవితాలు అలుల్కునాన్యి. తమాషా ఏంటంటే నా అంత బాధ వారు 
పడటం లేదు. అది నాకు మరింత బాధనిసోత్ంది. రోడుడ్మీద జనాలు వాళల్ కుటుంబాలతో ఆనందంగా తిరుగుతునాన్రు.  టపాసుల హోరుకి తిరపిత్ మారు 
మోగిపోతోంది. ఆకాశం రంగు, రంగుల చొకాక్లేసుకుంటోంది.  

''ఊరంతా దీపావళి, మన ముగుగ్రికి తపప్, అయినా ఇంతమంది శీర్కృషుణ్డుల్ వుంటే.. ఇంకేం దీపావళి '' సేట్షన  వైపూ నిషూట్రంగా 
అనాన్.  

'' సరే, తొందరగా తేలచ్ండి. నేను పిలల్లకు టపాసులు తీసుకుపోవాల, ఫోనల్ మీద ఫోనుల్ వసుత్నాన్యి '' సెల షాపు ఓనర  చిరాగాగ్ 
అనాన్డు.  

'' అది గాదనాన్, సెల  కొటేట్సింది ఈ కురార్డు, ఆ సెల  అమిమ్ంది నువువ్, అయినా నాకేం సంబంధం '' లాయర  వాదన మొదలెటాట్. 
 '' అదే సెల  కొనాన్వ  కాబటిట్ '' విసురుగా అనాన్డు ఓనరు.  
'' ఎంత అనాయ్యం గురు, నీ షాపులో సెల కొనన్ కసట్మరు గురించి ఆలోచించవా? '' అకోర్శంగా అనాన్.  
'' తపప్క ఆలోచిసాత్, కొతత్ సెల  కొంటే, కాని సెకండ  హాండ  సెల  కొనోన్ళల్ గురించి కాదు. అయినా ఇటువంటి పరిసిధ్తి ఎపుప్డూ రాదు '' 

షాపు ఓనరు సెలవిచాచ్డు. అతను ఎవవ్రికో ఇందాకటి నుండి తెగ ఫోనుల్ చేసుత్నాన్డు.  
సెల  దొంగలించిన కురార్డు ఏ మాతర్ం చలించడం లేదు. వాడిన్ చూసేత్, నాకు ఆశచ్రయ్ం కలుగుతోంది. నిండా 20     ఏళుల్ వుండవు. 

పైగా డిగీర్ చదువుతునాన్డు. లెకక్లేనటుట్నాన్డు. వీడి లెకేక్ందో అరధ్ంగాల. అదే విషయం వాడిన్ అడిగా.  
'' అనాన్, నేను తెచిచ్న దొంగ సెలుల్లనీన్  ఈ షాపాయనకే అముమ్తా. ఈ సేట్షనోల్ పై నుంచి కిందవరకు పర్తి పోలీసోడికి ఈ షాపాయన 

వాటా ఇవావ్ల. ఈ మధయ్ ఇవవ్డం లేదేమో '' షాపాయన వైపు అనుమానంగా చూసూత్ అనాన్డు.  
'' నేనే కాదు. తిరపిత్లో సెకండ  హాండ  సెల ఫోనుల్ అమేమ్ పర్తి షాపువాడు ఇవావ్ల '' షాపు ఓనర  పళుల్ ఇకిలిసూత్ అనాన్డు.  
'' అయినా చదువుతునాన్వు కదా, నీకెందుకు ఈ సెల ఫోన  దొంగతనాలు? '' చనువుతో కురార్డినడిగా. 
'' నీకవసరమా, వాడు లేకపోతే నా షాపు లేదు, ఈ సేట్షను లేదు.' కొంచెం మీ పని చూసుకోండి” నావైపు గురుర్గా చూసూత్ అనాన్డు 

షాపు ఓనరు.  
'' ఇది తిరపిత్, రోజుకు 50 వేలమంది భకుత్లు వసూత్ పోతుంటారు. ఇటాల్ంటి సెల దొంగలు డజనల్ కొదీద్ వుంటారు. వీరి కోసం మా 

లాంటి షాపులు వుంటాయి. కకుక్రిత్పడి వాటిని కొంటానికి నీ లాంటి కసట్మరుల్ వుంటారు. ఏ భకుత్డు సెల  ఫోన  పోతే కంపెల్ౖంట  చేయడు. వాడు దరశ్నం 
అయినాంక వూరికి పోయే హడావుడిలో వుంటాడు. కంపెల్ౖంట  చేసేదానికి వచిచ్నా పోలీసుళోల్కి డబుబ్లియాయ్ల. వాడికి అవసరమా ఇదంతా '' చినన్ సైజు 
ఉపనాయ్సమిచాచ్డు షాపు ఓనరు. 

'' ఎవడో సెల  డేటాతో అవసరమయేయ్ భకుత్డే ఫిరాయ్దు చేసాత్డు. అదీ కొంచెం పెర్జర  చెయియ్సిత్నే యవావ్రం ఈడదాకా వసాత్ది '' 
షాపాయన కంటినూయ్ చేశాడు. 

'' మరి పోలీసోళల్కు మీరు మామూళుల్ ఇచేచ్టపుప్డు మిమమ్లిన్ ఎందుకు సేట్షన కు పిలుపిచాచ్రు? '' నేను ఆశచ్రయ్ంగా అనాన్. 
'' మరీ అమాయకంగా మాటల్డతావేం గురూ. ఎనిన్ సెల ఫోనుల్ దొంగలించినవి కొనాన్మో పోలీసోళల్కి చెపాత్మా, లేకపోతే ఈ 

నాకొడుకులకి అనిన్టికి వాటా ఎవడిసాత్డు. అందుకే నా కొడుకులకి కడుపుమంట, అవకాశం వసేత్ ఇలా పేచీ పెడతారు '' షాపాయన  అనాన్డు.  
'' అనాన్ నీ దగగ్ర పదివేలు పెటిట్ ఐ ఫోను కొనాన్, డబుబ్ పోతే పోయా, మళీల్ బంగారం అంటూ భయపిసుత్నాన్డే '' కళల్లోల్  నీళుల్ 

తిరుగుతుంటే మాటలు కూడా బయటకి రాల. 
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'' అరే దీనికి ఏడసాత్వెందుకు, ఏం భయపడకు, పోలీసోలల్కి దుడుల్ కావాల, అందుకే బంగారం కత అలిల్నారు, అసలు కంపెల్ౖంటిసేత్, 
కంపెల్ౖంటిచిచ్నోడు ఇంతవరకు ఈడకెందుకురాల, సెల కూడా దొరికిందిగా '' సూటిగా అనాన్డు కురార్డు. ఎందుకో వాడిన్ చూసేత్ దొంగ అనబుదిద్ 
కావడంలా. పోలీసోళల్కనాన్ వాడు ఎంతో మంచివాడిగా కనిపించాడు.  

మేం మాటాల్డుతుండంగానే ఎవరో చేతికి బార్స లెట , చేతి వేళల్కి నాలుగు ఉంగరాలు, మెడోల్ కుకక్కి కటేట్ గొలుసంత లావు బంగారు 
చెయిన  వేసుకుని సేట్షన కి వచాచ్డు.  ఖదద్రు చొకాక్ వేసుకునన్ అతను మా వైపు చూసి, చేయూపి, సేట్షను లోపలకెళాళ్డు. 

'' ఇంకేం బయంలే, ఆయన లోపలకెళిల్ విషయం సెటిల  చేసాత్డు '' కురార్డు హుషారుగా అనాన్డు. 
అనన్టుట్గానే పది నిమిషాలోల్ ఖదద్రాయన సినిమాలో హీరో లెకక్ నవువ్తూ బయటకొచాచ్డు. లేకపోతే నాకలా అగుపించాడో తెలియదు. 
'' తలా 7 వేలు ఇచేచ్యండి, ఇంటికెళిల్ టపాసులు కాలుచ్కోండి '' మీసం సవరించుకుంటూ అనాన్డు. 
కురార్డు, షాపాయన ముందుగానే డబుబ్లతోనే సేట్షను కొచిచ్నటుట్నాన్రు. చెరో 5 వేలిచిచ్, '' దీంతో అడజ్సుట్ చేయనాన్, పండగ కదా '' 

వినయంగా అనాన్రు. ఆయన నా వైపు తిరిగి '' ఏం తముమ్డూ, డబుబ్ బయటకి తీ '' అనాన్డు. 
'' అనాన్.. నాకు సంబంధం లేకునాన్ '' నేను మాట ముగించక ముందరే '' సరే బర్దర , అదే విషయం రైటర కి చెపుప్కాని రా '' అంటూ 

అతను సేట్షన  వైపు వెళల్బోయాడు. '' అనాన్ నా దగగ్ర మూడువేలే వునాన్యి. అది పండకిక్, నా భారాయ్, పిలల్లకు బటట్ల కోసం అపుప్జేసినా, తీసుకోండి, 
మిగిలింది రేపిసాత్ '' బెరుగాగ్ అనాన్. 

'' సరే.. తముమ్డూ, నేనేం పోలీసోడినా, అటల్నే ఇదుద్వులే, నా సెల  నెంబరు తీసుకో '' అంటూ విజిటింగ  కారిడ్చాచ్డు. మళీల్ ఖదద్రాయన 
లోపలికెళాల్డు. 

'' అనాన్ ఈయనెవరు?'' వుండబటట్లేక అడిగా. ఎందుకంటే కోరుట్, జైలంత పెదద్ విషయానిన్ నిమిషాల మీద సెటిల  చేసిన శీర్కృషణ్ 
పరమాతుమ్డి మలేల్ అగుపించాడు. 

'' బోర్కరు '' వెటకారంగా అనాన్డు షాపాయన. 
'' తిరపిత్లో ఇటువంటి విషయాలనిన్టికీ ఈయనే దికుక్. అటు పోలీసులోళల్కి, ఇటు దొంగలకి '' కురార్డు గీతోపదేశం చేశాడు.  
అతని విజిటింగ  కారుడ్ని జాగర్తత్గా జేబులో పెటుట్కునాన్ను. ఈ సారి ఖదద్రాయనతో పాటు రైటరు కూడా బయటకి వచాచ్డు. ఆయనకి 

దావ్రపాలకుల మాదిరి ఆ ఇదద్రు కానిసేట్బుళుల్ వచాచ్రు. మగుగ్రు వినయంగా నిలబడాడ్ం. రైటరు నవువ్తూ ముగుగ్రికి, షేక హాండిచిచ్ '' హాయ్పీ దీపావళి '' 
కాకరొతుత్లా నవావ్డు. దొంగ సెల  ఖదద్రాయన చొకాక్ జేబులోంచి తొంగిచూసోత్ంది. అందరూ నవావ్రు నేను తపప్.  

*** 
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