1

Vü‰dü´e\¢]

FnÓFnPe FLMLløÓ GH¸<$q
ø±yÓT&û ø£¢uŸ ø£<∏ä\T

eT˝≤¢~ yÓ+ø£≥ø£èwüíeT÷]Ô
μ¥cÄ< CLFL CnÓ÷KxÔLjáŠ¥qÚ fHÓ÷Â KcOqòO| Í$qÜOqŠ À£GSj¥nÈ" EcÂ KxÔLjá
¥qÀë¿¸ÔLMLjÂ ¥y¿¸Á.
''¬¸ÍjŠ ´Ex¸ÍÓj ÖCLj¸Á'' ÔnJdð@~ adGHCLFLj.
''¬¸Cc? MLk ¼FLïKcòtj ¾^jæ ¥qÀë¿¸ÔL@~Â¥h ML¸ÍOqkJdNqjPo
À£GSjŠFcïMLl ¥qEc!?'' ¬¨»¸EcÄ<.
''¥cÂ¢ Ä£j ¼FLïKcòtj ¥xOq¥q<j ¥qEc..!'' ×.Mc_j ÔnJdð<CLFLj.!
QQ

øöeTT~

www.koumudi.net

&çôd+ãsYY

2017

2

Vü‰dü´e\¢]

#Í#Í...

@s¡Tø=∫Ãq qe⁄«\T
ఓ పోలీసాఫీసరు రోడుడ్మీద అడడ్దిడడ్ంగా నడుసుత్నన్ కారునాపి డైరవరుతో "ఏమయాయ్!
సప్ృహలో ఉనాన్వా? లేదా?" అనడిగాడు.
"కారు డైరవింగ నేరుచ్కుంటునాన్నండీ" అనాన్డావయ్కిత్.
"ఏమిటీ? నేరేప్ మనిషి పకక్న లేకుండా ఎలా నేరుచ్కుంటావయాయ్?"
"ఇది పోసట్ల కరసాప్ండెనస్ కోరస్ండీ" అంటూ నోరు తెరుచుకుని చూసుత్నన్ పోలీసాఫీసరిన్ దాటి
ముందుకు సాగిపోయాడా కారువాలా.
PPP
చరిచ్ల చనిపోడానికి కొదిద్ నెలల ముందు ఓ యువ విలేఖరి ఆయనిన్ ఇంటరూవ్య్ ఇచిచ్నందుకు
కృతజఞ్తలు తెలిపి "తవ్రలోనే..బహుశా వచేచ్ సంవతస్రంలో మిమమ్లిన్ తిరిగి కలిసే అవకాశం
లభిసుత్ందని ఆశిసాత్" అని వినయంగా అనాన్డు.
అందుకు చరిచ్ల "తపప్కుండా కలుదాద్ం. నువువ్ ఆరోగయ్ంగానే కనిపిసుత్నాన్వులే. భయంలేదు.
అపప్టివరకూ ఉంటావు" అనాన్డు నవువ్తూ.
PPP
"మన కొతత్ పొరుగావిడ ఎలా ఉంది?"
"ఆవిడ వయసు అరవై ఏళుళ్. చూడాడ్నికి ఏభై ఏళళ్దానిలా కనిపిసుత్ంది. కానీ, ఆవిడ
అనుకుంటుంది తనకి నలభై ఏళేళ్నని. అందుకే ముపైప్ ఏళళ్దానిలా బటట్లు వేసుకుంటుంది. అయితే
విచితర్ం ఇరవై ఏళళ్దానిలా మాటాల్డగలగటం."
PPP
ఓ పాల్టూనలోని సైనికులు వాయ్యామం చేసిచేసి అలసిపోయారు. పాల్టూన కమేండర వాళళ్ని
చూసి "అపుప్డే అలసిపోయారా? ఇంత చినన్దానికే అలసిపోతే రేపు యుదధ్ రంగంలో ఏం చేసాత్రు?
ఇంకా రెండు మైళుళ్ పరుగు తీయాలుస్ంది మీరు. అది చేయలేని వాళుళ్ రెండడుగులు వెనకిక్ వేసి
నిలబడండి" అనాన్డు.
ఒకక్ రాంలాల తపప్ అందరూ వెనకిక్ జరిగి నిలుచ్నాన్రు. కమేండర రాంలాల భుజం చరిచి
"శభాష పరుగెతుత్దామా?" అనాన్డు ఒకక్డయినా ముందుకొచిచ్నందుకు సంతోషిసూత్.
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రాంలాల అడుగైనా ముందుకు వేయకుండా "మీరు పొరబడాడ్రు సార. ఒకక్ అడుగైనా కదపలేక
ఇలా నిలుచ్నాన్ను. వెనకిక్ జరిగే ఓపికూక్డా లేదు" అనాన్డు నీరసంగా.
PPP
బాగా పేరు పర్తిషట్లునన్ ఓ కంపెనీమేనేజరను కలుసుకోడానికి ఓ ఆరేళళ్ అమామ్యి వచిచ్ంది.
ఆయన అనుమతితో లోపలికి వెళిళ్ అంతరాజ్తీయ బాలల సంకేష్మనిధి పెటాట్మనీ, మీకు తోచింది ఇమమ్ని
అడిగింది.
అతగాడు నవువ్తూ టేబుల మీద ఓ పదిపైసల నాణెం, ఓ పది రూపాయల నోటు పకక్పకక్నే
పెటిట్ "నీకేది కావాలంటే అది తీసుకోమామ్!" అనాన్డు. చినన్ పిలల్లు సహజంగా పైసలే ఇషట్పడతారనన్
ధీమాతో.
"మా అమమ్ ఎపుప్డూ చినన్ వసుత్వులే తీసుకోమంటుంది. నేనీ పది పైసలిన్ ఈ కాగితంలో
పొటాల్ం కటుట్కుని తీసుకు వెళాత్నేం పడిపోకుండా జాగర్తత్గా ఉంటుంది" అని పది పైసలిన్ పదిరూపాయల
నోటులో పొటాల్ం కటిట్ తనకి థాంకస్ చెపిప్ వెళిళ్పోతునన్ ఆ చినాన్రిని చూసూత్ండిపోయాడు మేనేజరు.
PPP
పానకాలరావు పాపం ఏభై రౌండుల్ కాలిచ్నా ఒకక్టీ గురికి తగలేల్దు. దాంతో
నేరుప్తునన్వాడు విసుగుచెంది ఓ తుపాకీ గుండు అతని చేతిలో పెటిట్ "అనవసరంగా ఏభై రౌండుల్ వృధా
చేశావు. ఈ గుండు తీసుకుని ఆ చెటుట్ వెనకిక్ వెళిళ్ నినున్ నువువ్ కాలుచ్కో" అనాన్డు కోపంగా
మండిపడుతూ.
పానకాలరావు మరో మాట అనకుండా ముందుకు వెళిళ్పోయాడు. కొంతసేపటికి తుపాకీ పేలిన
చపుప్డయింది. ఆ వెంటనే ఓ గుండు చెవి పకక్గా దూసుకుపోయింది. కెపెట్నకి గుండెదడై శబద్ం వచిచ్న
వైపు వెళిళ్ "ఏమిటి? ఏమైంది?" అని అరిచాడు.
పానకాలరావు చెటుట్చాటునుంచి ఇవతలికి వచిచ్ "క్షమించండి సార. ఈసారి కూడా గురి
తపిప్ంది" అనాన్డు ముఖం వేలాడేసుకుని.
PPP
రామారావు జీవితభీమా ఉదోయ్గితో మాటాట్డుతునాన్డు.
"నేను ఈ రోజు నా భారయ్ పేర ఇరవైవేల రూపాయలకు ఓ పాలసీ తీసుకునాన్ననుకోండి. ఆమె
రేపే హఠాతుత్గా చనిపోతే నాకేమొసుత్ంది?"
భీమా ఏజెంటు కాగితాలు సరుద్కుని "ఏముందీ? మీ చేతులకి సంకెళుళ్ వసాత్యి" అనాన్డు
తాపీగా.
PPP
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మంచి వేసవిలో బొంబాయి వచిచ్న ఆఫీసరు ఓ పెదద్ హోటలోల్ రూం తీసుకునాన్డు. 'రిసెపష్నిసట్'
రూం తాళంతోపాటు ఓ మూటని కూడా అతనికి ఇచిచ్ంది. ఇదెందుకని ఆశచ్రయ్పోతునన్ అతణిణ్
సముదాయిసూత్ "వేసవిలో ఇకక్డ అగిన్పర్మాదాలు హెచుచ్. ఓ వేళ అవసరమయితే అంతెతుత్నుండి మీరు
కిందకి దిగడానికి 'పారాచూట'" అంది నవువ్తూ.
PPP
తన సైకిల కిందపడడ్ వయ్కిత్ని లేవదీసూత్ అతను "మీరు చాలా అదృషట్వంతులండీ" అనాన్డు.
దెబబ్తినన్ వయ్కిత్ మరింత దెబబ్ తినన్వాడై - "అదేంటండీ?" అనాన్డు.
"నేను ముందు కారోల్ వదాద్మనుకునాన్ను. కానీ, కారు మా ఆవిడ తీసుకుపోవడంతో కురార్డి
సైకిల గతయింది" అనాన్డు సైకిలవాలా చిదివ్లాసంగా.
PPP
"పదిమైళళ్ వైశాలయ్ం గల అడవిలో నివసించే పులి వేటాడుతూ ఎంత దూరం పోగలదు"
"ఐదుమైళుళ్"
"ఎలా?"
"సాధారణంగా పులి అడవి మధయ్ నివసిసుత్ంది కదా! అకక్డ నుంచి ఎటు వెళిళ్నా ఆ ఐదు
మైళూళ్ దాటగానే అడవి బయటకి వచేచ్సినటేల్గదా!"
.
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