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మరీ చినన్కథలు
ఇవి చినన్ కథలుగా కాకుండా 'మరీ చినన్కథ'లు (మరీ.చి.క) లుగా నేను భావిసుత్నాన్ను. ఈ మధయ్ అనుకోకుండా ఒకసారి సెయింట
లూయీస లో ఉనన్పుప్డు ఒక పుసత్కాల దుకాణానికి వెళాల్ను. అకక్డ Running Press పర్చురించిన ' The World's
Shortest Stories ’ అనే పుసత్కం చూడటం తటసిథ్ంచింది. కేవలం 55 పదాలు మించకుండా ఒక కథానికను పార్థమిక సవ్రూప
సవ్భావాలు చెదరకుండా చెపేప్ విధానం నాకు కొతత్గా అనిపించింది. అందులోని మరడ్ర, లవ, హారర, ససెప్నుస్ విభాగాలకింద చెపప్బడిన
వందకు మించిన కథలలో కొనిన్ నాకు నచాచ్యి. వాటిని యథాతథంగా తీసుకోకుండా.. కేవలం పర్కిర్యపరంగా పేర్రణ పొంది కొనిన్
చినన్కథలు నేనూ పర్యతిన్ంచాను.
ఈ కథలు పూరిత్గా నా సవ్తంతర్మైన ఆలోచనలు. వేటినుంచి పేర్రణ పొందే పర్యతన్ం చేయలేదు సరికదా.. అటువంటివి బురర్లో
జొరబడినపుప్డు పర్యతన్పూరవ్కంగా వాటిని పరిహరించే పర్యతన్ం కూడా చేసాను. నా ఈ పర్యోగం కేవలం ఒరిజినల గా ఉండాలనన్దే
నా ఆశ.
ఇక నేను చదివిన పుసత్కంలోని కథలకు చాలా నియమ నిబంధనలు విధించారు సంపాదకులు. కేవలం పదాలకే పరిమితం కాకుండా
ఫుల సాట్పులు, కామాలు, సెమి కోలనుల్.. వగైరాకూడా వాటిలో చరచ్కు వచాచ్యి. మరీ అంత తాడుమీద నడకలాగా కాకుండా.. పార్థమికంగా
కథను అతి తకుక్వ మాటలోల్ అతయ్ంత శకిత్వంతంగా చెపేప్ పర్యతన్ంమీద మాతర్మే నేను దృషిట్ ఉంచడం జరిగింది. కొనిన్ కథలకు కేవలం
వంద పదాలే సరిపోతే.. కొనిన్ కథలకు మూడువందల పదాల వరకు అవసరమయాయ్యని గమనించాలి. ఏదేమైనా మౌలికంగా ఇది మరీ చినన్
కథ(మరీ.చి, క) గా ఉండాలనన్దే నా పర్ధాన లక్షయ్ం.
ఈ మరీ.చి.క లో సైతం కథాలక్షణాలనీన్ యథావిధిగా ఉండి తీరాలిస్ందే. సూథ్లంగా ఒక మరగుజుజ్ వృక్షం (బోనాస్య)
అనుకోవచేచ్మో! కథ చదివిన తరువాత కుదించిన పెదద్కథగా పాఠకుడు భావిసేత్ ఆ మరీ.చి.క విఫలమయినటేల్. ఒక కథ, కథానిక పూరిత్గా
చదివిన తరువాత కలిగే భావోదేవ్గాలకు తగగ్కుండా చెపప్గలిగిన మరీ.చి.క మాతర్మే నేను అనుకొనన్ పర్కిర్యకు సరితూగేది.
ఇనిన్ విషయాలు దృషిట్లో ఉంచుకొని కొనిన్ మరీ.చి.క లు పర్యతన్ంచాను. ఇపుప్డు చాలా పతిర్కలలో 'సూక్షమ్ కథలు.. పోసుట్ కారుడ్
కథలు, పొటిట్ కథలు, చిటిట్ కథలు.. అని రకరకాల పేరల్తో చినన్కథలు వసుత్నన్ మాట నిజమే కానీ.. వాటి సవ్రూప సవ్భావానికి మరీ.చి.క కూ
తేడా ఉండాలని నా పర్యతన్ం. మరీ.చి.క ఒక సమగర్మైన అతి చినన్ కథగా పాపుయ్లర కావాలని నా కోరిక. రావి శాసిత్గారు ఆంధర్జోయ్తిలో
కొంతకాలం ఒక కాలానికి మించకుండా కథ చెపేప్ పర్యతన్ం చేసారు. అందులో కొనిన్ నిజమైన అతి చినన్ కథలు. ఆ బాటలో మరీ నడవలేక
పోయినా మరీ.చి.క దానికదే ఒక పర్తేయ్కత కలిగిన మరీ చినన్ కథగా గురింపు పొందేందుకు నా పర్యతన్ం సాగుతూనే ఉంటుంది.

- రచయిత
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డియర్ అంతరాతామ్!
డియర అంతరాతామ్!
పరిసిథ్తి మా చెయియ్ దాటిపోవడం వలల్ నీ కీ బహిరంగ లేఖ రాయడం.
ఇనాన్ళూల్ ఎకక్డా మా సేవ్ఛచ్కు భంగం కలిగించకుండా నీ మానానిని నీవు మౌనంగా ఉండి మా మరాయ్దను కాపాడావు. ధనయ్వాదాలు.
మారిన పరిసిథ్తులోల్ నీవూ కాసత్ మారాలిస్ ఉంది. మా ఆరోగయ్ంపటల్ మరింత శర్దధ్ చూపించవలసిన రోజులొచాచ్యి. లేకపోతే మేము అనిన్ విధాలా
అనాయ్యమై పోతాం.
రోజూ నిదర్ లేవగానే పళుల్ తోముకునన్టేల్, రోజు కొకక్సారైనా సాన్నం చేసుత్నన్టేల్, రోజుకు రెండుసారైల్నా భోజనం చేసుత్నన్టేల్, నాలిక
పిడచకటుట్కునన్పుప్డు మంచినీళుల్ తాగినటేల్, బాల్డర నిండినపుప్డు బాత రూంకి పరిగెతిత్నటేల్, దేనికి బదధ్కించినా మలబదధ్కం లేకుండా చూసుకొనన్టేల్..
నడకా, యోగా కూడా మా జీవితంలో ఓ భాగం చేయాలని చూసిందీ మెదడు. మమమ్లిల్న్ చాలా కటుట్దిటాట్లోల్ ఉంచుతూ తన బాధయ్త అది చకక్గా
నిరవ్రిత్ంచింది చకక్గా. మంచిదే.
కానీ ఒకక్

మా శరీరం విషయంలోనే కాదు.. మెదడు విషయంలోనూ కటుట్దిటట్మైన ఏరాప్టుల్ చేయడం తపప్ని సరి. విపరీతమైన

ధనదాహం, కీరిత్ కండూతి, అధికారం పిచిచ్ పటుట్కుంది దానికిపుప్డు. వాటికోసం ఏ అడడ్దారి తొకేక్ందుకైనా జంకడం మానేసింది. మా చేత అడడ్మైన
పనులూ చేయిసోత్ంది.
ఈ మెదడు బరితెగించడతో అంతటా అరాచకమే. ఏ ఘడియలో మాకు ఐటీ.. ఈ.డిల నుంచి నోటీసులొసాత్యో.. ఏ క్షణంలో మా
చేతులకు అరదండాలు పడతాయో.ఏ రోజు నాయ్సాథ్నం బోలులో తలొంచుకొని నిలబడాలొస్సుత్ందో.. ఏ నేరశికాష్సమ్ృతి కింద ఎనేన్ళుల్ చిపప్కూడు తినాలిస్
వసుత్ందో అని క్షణ క్షణం భయంతో గుండెలు గుబ గుబా కొటుట్కొంటునాన్యి.
అందుకే మెదడుకీ

ఓ లక్షమ్ణ గీత అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఆ గీత దాటితే

మెదడులోని రకత్ నాళాలు అకక్డికకక్డే చిటిల్

పోయేటటుల్ండాలి శిక్షలు. దానికీ కఠినాతి కఠినమైన శిక్షలేమైనా ఉండి.. నికక్చిచ్గా అకక్డికకక్డే అమలయితే గాని.. ఇపుప్డునన్ చికుక్లోల్నుంచి మేం బైట
పడలేము. అపుప్డు గాని మా దేహాలకి శాంతి భదర్తలు దొరికేటుల్ లేవు. ఇపుప్డైనా నీవు ఇంక ఆ మౌనం వీడి నోరు చేసుకొంటావనన్ ఆశతో
మీ జోకయ్ం కోసం ఆతర్ంగా ఎదురు చూసే
దేహం
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త్ నీతి
పాత చెపుప్- కొత
కోటయయ్ పరమ పిసినారి. ఆ ఇలాకాలో అతని కాపీనానిన్ గురించి కథలు కథలుగా చెపుప్కొంటారు. ఈ కథ అతని పాత చెపుప్లిన్
గురించి.
ధానయ్ం మంచిబేరానికి అముమ్కొని అందరికనాన్ అదృషట్వంతుడని పొగిడించుకునాన్డు ఆ సీజనులో కోటయయ్. ఆ సందరభ్ంగా ఆయన
ఏదైనా సంతరప్ణలాంటిది చేసాత్రని కూడా ఊరిజనం భావించారు. కోటయయ్ అంత తొందరగా పైనలు రాలుసాత్డా! నలుగురూ అతనిన్ గురించి వెనక
ఎగతాళిగా చెపుప్కొంటునన్ విషయం విని చినన్పప్టి సేన్హితుడు రామయయ్ ఇంటికి వెళిళ్ చివాటుల్ పెటాట్డు. అపుప్డే బైటికి వసుత్నన్ కోటయయ్నుచూసి అతను
వేసుకొనన్ పాత చెపుప్లిన్ చూసి తిటిట్పోసాడు. సమాధానంగా నవివ్ ఊరుకొనాన్డేగానీ.. చెపుప్లు కొతత్వి కొంటాననన్ మాట మాతర్ం కోటయయ్నోటినుంచి
రానేలేదు. గుళోళ్కెళిళ్ తిరిగి బైటకువచిచ్నపుప్డు తన పాత చెపుప్ల సాథ్నే కొతత్ చెపుప్లు నిగనిగలాడుతూ కనిపించాయి. తన పిసినారితనానికి విసిగి
రామయేయ్ కొతత్ చెపుప్ల జతకొని అకక్డ పెటాట్డని అనుకొని ఆ చెపుప్లు చకాక్ వేసుకొని ఇంటికి వచేచ్సాడు.
నిజానికి ఆ చెపుప్లజత ఆ ఊరి మునసబుగారివి. ఆయనా అదే సమయానికి గుడికి వచాచ్డు. తన చెపుప్ల సాథ్నంలో పాత చెపుప్లు
ఉండటం ఆగర్హం కలిగించింది. విచారిసేత్ అందరూ కోటయయ్ పేరే చెపాప్రు. మరాన్డు

పంచాయితీకి పిలిపించి విచారిసేత్ కోటయయ్ పొరపాటును

వపుప్కొనాన్డు. పరిహారంగా వెయియ్ రూపాయలు చెలిల్ంచి పాతచెపుప్లు తీసుకొని వచేచ్సాడు.
పరువు తీసిన పాత చెపుప్లమీద పటట్రాని ఆగర్హం కలిగింది కోటయయ్కు. ఆ కోపంలో ఇంటికి వసూత్ దారిలోని కాలవలో విసిరేసాడు.
కాలవలో చేపలు పటుట్కొనే బెసత్లవలకి ఆ చెపుప్ల జత దొరికింది మరాన్డు. చెపుప్లకు కొటిట్న మేకుల మూలకంగా వలంతా ఛిదర్ం
ఛిదర్ం అయిపోయింది. ఆ కోపంతో వాటిని కోటయయ్ ఇంటిముందే విసిరేసి పోయారు బెసత్లు.
ఆ విసురుకి ఇంటోల్ ఎంతోకాలంగా అపురూపంగా చూసుకొంటునన్ అదాద్లు భళుళ్న పగిలిపోయాయి.
వాటిని మారిప్ంచేందుకు కోటయవ్రానికి

క్షవరానికి ముచెచ్వరం అయింది. ఎలాగైనా పాతచెపుల పీడ వదిలించుకోవాలని

ఇంటివెనకాల గొయియ్తీసి పూడిచ్పెటాట్డీసారి. కోటయయ్ గొయియ్ తవవ్డం కనిపెటిట్న పకిక్ంటి కామయయ్కు అనుమానం కలిగింది. 'ఏదో నిధి దొరికింది
కోటయయ్కు. అందుకే రహసయ్ంగా గొయియ్తీసి పూడిచ్పెడుతునాన్డు' అని పోలీసుఠాణాలో ఫిరాయ్దు చేసాడు.
పోలీసుల విచారణలో కోటయయ్దాసుత్నన్ది పాతచెపుప్లని తేలింది. పాతచెపుప్లిన్ ఎందుకంత అపురూపంగా దాసుత్నాన్డో మాతర్ం
అంతుబటట్లేదు. కోటయయ్ చెపిప్న సాకులేవీ నమమ్బుదిధ్గా లేవు. పెదద్ మొతత్ం వదిలించుకొంటేగాని పోలీసుల వేదింపులనుంచీ బైటపడలేకపోయాడు
కోటయయ్.
ఈ సారి ఎలాగైనా పాతచెపుప్లిన్ వదిలించుకోవాలనే నిశచ్యానికి వచేచ్శాడు. ఊళోల్ ఉంటే అది కుదరడం లేదు కాబటిట్.. పకక్ ఊరికి
వెళిళ్ ఆ పని చేయాలని ఆలోచన. దారిలో కనిపించిన పారే నీళల్లో దానిన్ విసిరేసి అది పూరిత్గా మునిగిందాకా అకక్డే ఉండి పీడా వదిలిందని ఊపిరి
పీలుచ్కొని ఇంటిదారి పటాట్డు కోటయయ్.
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పాత చెపుప్లతో కోటయయ్ అనుబంధం అంత తొందరగా తెగేదా! చెపుప్లు విసిరిన కాలవ నిజానికి ఊరికి నీటి సరఫరా చేసే కాలవ.
కోటయయ్ పాతచెపుప్లు తూముకు అడడ్ంపడి గార్మం మొతాత్నికి నీటిసరఫరా ఆగిపోయింది. విచారణలో కోటయయ్ చెపుప్లు బైటపడాడ్యి. యథా పర్కారం
భారీ జరిమానా తపప్లేదు కోటయయ్కు.
చివరి పర్యతన్ంగా ఆ పాత జతను దహనం చేదాద్మనుకొనాన్డు కోటయయ్. చెపుప్లమీద ఇంత గాయ్సునూనె పోసి నిపుప్ అంటించి ఆ
గబుబ్వాసనకి తటుట్కోలేక ఇంటికి తిరిగి వచాచ్డు.
కోటయయ్ అగిగ్పెటిట్న ఐదు నిమిషాలకే హోరున వరష్ం. చెపుప్లు సగమే కాలాయి. సగం కాలిని చెపుప్లోల్ ఒకటి గార్మసింహానిన్
ఆకరిష్ంచింది. అది నోట

కరుచుకొని పారిపోతూ వంతెనమీదనుంచి జారివిడివడంతో కిందనే ఊరేగింపుగా

వెళుతునన్ వెంకటేశవ్రసావ్మి

ఉతస్వవిగర్హంమీద పడింది.
అంతటా హాహా కారాలు!
కోటయయ్కి విషయం తెలిసి ఊరుదారి పారిపోయాడు. 'మళీల్ ఎపుప్డొసాత్డా.. తగిన సతాక్రం చెయాయ్ల'ని అనిన్ వరాగ్లు
ఎదురుచూసుత్నాన్యి.
మళాల్ కోటయయ్ ఎపుప్డు ఊళోల్కి వసాత్డో.. అసలు వసాత్డో రాడో ఈ కథకి సమాచారం లేదు.
ఇదేం కథా.. పిలల్కాయలకు చెపేప్ది? అని ఆగర్హం తెచుచ్కోకండి! ఇదే కథను పెదద్తలకాయలూ చెపుప్కోవచుచ్. కాకపోతే .. కాసత్ంత
'కోడ' భాషలో!
'శివయయ్ం'టే మొనన్టి దాకా మన అఖండ దేశానిన్ రెండు దశాబాద్లపాటు ఏలి పోయిన దొరలు.. పాత చెపుప్లంటే.. ఆ దొరల
హయాములో దరాజ్ ఒలకపోసిన కుంభకోణాలు!
***

వచేచ్ నెలలో మరికొనిన్ మరీ చినన్కథలు
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