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నూయ్

రీడర్ లంబోదరం కొడుకు కళుళ్ మూ కుని దేముడిన్

రిథ్ంచ గాడు.
"

మీ ! దే ! నేను ఫిఫ్త్ కాల్

ఆరోగయ్ం - మా బామమ్కి దగుగ్ తగిగ్ంచు.
అమేమ్ కారు కొనేలా అను
పెళళ్యేలా చూడు..

పరీకష్ - పాసయేయ్లా చూడు.
నాన్ - మా నానన్

క్టర్

ంచు. పెళిళ్ - మా అకక్యయ్లిదద్రికీ త రగా

రథ్న ముగించే ముందు

డ్

న్ .. పరీకష్,

ఆరోగయ్ం, నాన్ , పెళిళ్ !!"
QQ
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“మనిషి రోజుకు సగటున పదివేల మాటలకనాన్ ఎకుక్వ మాటాల్డడని మొనన్ ఎపుప్డో
ఎకక్డో చదివానండీ"
"నిజమేనే! కానీ, నినున్ చూసేత్ మాతర్ం నాకలా అనిపించటం లేదు."
PPP
డాకట్రు: జవ్రంగా వుందా బుజిజ్బాబూ! ఏదీ నాలిక చాపు
బుజిజ్బాబు: ఊహూ! నాలిక చాపితే మా నానన్లా సాట్ంపులు అంటించుకుందామనా!
నేను చాపను.
PPP
తండిర్ కూతురిన్ పిలిచి “వినోద చాలా మంచివాడమామ్! నినున్ నిజంగా చాలా
పేర్మిసుత్నాన్డు. అతనిన్ చేసుకుంటే సుఖపడతావు" అనాన్డు.
"అంత ఖచిచ్తంగా మీకెలా తెలుసు నానాన్?" అనన్ది చినాన్రి.
"నేను దాదాపు ఆరెన్లుల్గా అతని దగగ్ర ఒకటికి పదిసారుల్ అపుప్లు తీసుకుంటునాన్నా?!
అయినా నినున్ చూడాడ్నికి ఇంకా మనింటి కొసుత్నాన్డంటే నీ మీద ఎంత పేర్మ ఉందో ఆలోచించు"
అనాన్డు తండిర్.
PPP
భరత్: భగవంతుణిణ్ నాకెపుప్డు చావు పర్సాదిసాత్వు తండీర్ అని కోరుకుంటునాన్ను.
భారయ్: నేనూ అంతే! నా భరత్తోనే ననూన్..
భరత్: అయితే నాకా చావఖఖ్రేల్దు.
PPP

“ ఒక అడుకుక్నే వాడు రోజూ రోడుడ్మీద దొరికే సిగరెట పీకలను ఏరుకొనేవాడు.
అలాంటి పది పీకలను కలిపి ఒక సిగరెట తయారు చేసుకుని కాలేచ్వాడు. ఓ రోజు అతను వంద
సిగరెట పీకలను పోర్గుచేశాడు. ఆ రోజు అతనెనిన్ సిగరెటుల్ తాగినటుల్?"
"పదకొండు"
PPP
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అదెద్ ఇలుల్ కోసం కాళళ్కు బలపం కటుట్కు తిరిగి విసుగేసి బోర్కరును సంపర్దించాడు ఓ
పెదద్మనిషి.
"చుటుట్పకక్ల ఐదు మైళళ్దూరం వరకూ ఏ ఇలూల్ లేకుండా ఏకాంతంగా వుండే చినన్
ఇలుల్ కావాలి"
"అలాగే! మీకు పర్శాంతంగా, నిరాడంబరంగా జీవించడమంటే ఇషట్మలేల్ ఉందే"
"అదేం కాదులే నేను సంగీత సాధన చేసుత్నాన్నులే" అనాన్డు పెదద్మనిషి.
PPP
టీచర: నీరు ఐసగా మారినపుప్డు గురిత్ంచదగగ్ ముఖయ్మైన మారుప్ ఏమిటార్ శీర్ను.
శీర్ను: ధరలో మారుప్ టీచర .
PPP
"ఏమిటోయ వెంకటార్వ ఈ మధయ్ వైదయ్ం కోసం మదార్సు వెళొళ్చాచ్వుట. ఎలా
ఉందేమిటి? మతిమరుపేమనాన్ తగిగ్ందా?" పరామరిశ్ంచాడు పర్సాదు.
"నా జాఞ్పకశకిత్కేమోయ అదుభ్తంగా ఉంటోందీ మధయ్. ఓ మూడు విషయాలు తపిప్ంచీ"
అనాన్డు వెంకటార్వ.
"ఏమిటా మూడు విషయాలు"
"అదే ఎవరి మొహాలూ గురుత్ండడంలేదు. పేరుల్ సరేసరి ఊహకి కూడా అందడం లేదు.
ఇకపోతే మూడోది.. మూడోది.. ఆ మరిచ్పోయానోయ. అంతే అంతకుమించి నా జాఞ్పకశకిత్కేం
డోకా లేదు.”
PPP
దమయంతికి కుకక్పిలల్లిన్ పెంచండం మహా సరదా. అందుకని ఓసారి ఎగిజ్బిషనోల్ ఓ
కుకక్ పిలల్ని కొని పెంచడం మొదలుపెటిట్ంది. దాని ఆరోగయ్ం ఏమాతర్ం అటూ ఇటూ అయినా
కంగారు పడిపోయేది.
ఓ రోజు ఆ కుకక్పిలల్ మూతిమీద ఏదో పురుగు కుటిట్ మూతంతా బంతిలా వాచిపోయింది.
వెంటనే పశువుల డాకట్రుకి ఫోన చేసి సంగతి చెపిప్ంది.
“దాంటోల్ కంగారు పడవలిస్ందేమీ లేదు. గోరువెచచ్ని నీళళ్తో కాపడం పెటట్ండి.
అదేపోతుంద”నాన్డాయన తాపీగా.
కానీ దమయంతికి ఆయన మాటలు తృపిత్ని ఇవవ్లేకపోయాయి. “నొపిప్కి ఆసిర్ప్న మాతర్
ఇసేత్ మంచిదంటారా! ఒకటివవ్నా రెండివవ్నా? “ అని వైదయ్ంలో తన తెలివిని పర్దరిశ్ంచింది.
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ఏదో సమాధానం చెపప్ందే లాభంలేదని గర్హించి డాకట్రు “చూడమామ్! ఒక మాతర్
కుకక్పిలల్కిచిచ్ రెండు మాతర్లు నువువ్ వేసుకో “ అని ఫోన పెటేట్శాడు.
PPP
ఓ పతిర్కా విలేఖరి సైనిక శిబిరానికి వెళాళ్డు. అతను సైనికులతో మాటాల్డుతూండగా ఓ
మిలటరీ వేగన వచిచ్ంది. అందరూ హడావుడిగా లేచి వరసనే ఓ లైనుగా నిలుచ్నాన్రు. వేగన ఈ
చివరున్ంచి ఆ చివరి వరకూ నెమమ్దిగా సైనికుల ముందు నుంచి వెళిళ్ంది వేగనలో ఉనన్ వయ్కిత్
తొందర తొందరగా సైనికులిన్ చుసూత్ ఓ చినన్ నోటు పుసత్కంలో ఏదో రాసుకునాన్డు. వేగన
వెళిళ్పోయింది. జరన్లిసుట్ కిదేం అరధ్ం కాలేదు. కేపట్న దగగ్రకు వెళిళ్ "ఆ బండిలో
వచిచ్ందెవరండీ?" అనడిగాడు.
"అతను ఆరీమ్ టైలర" అనాన్డు కెపట్న.
"టైలరా! అయితే సైనికులందరూ నిలోచ్వడం, అతను బండిలో వాళళ్ముందు తిరగడం
ఎందుకు?" అనాన్డు అయోమయంగా. "అదా! సైనికుల బటట్ల కొలతలు రాసుకునాన్డంతే"
అనాన్డు బదులుగా చాలీచాలని తన చొకాక్ని ఎగాదిగా చూసుకుంటూ.
PPP
"ఇంతకీ మీ ఇంటోల్ వాళళ్తో నేనివాళ సాయంతర్ం మీ ఇంటికి భోజనానికి వసుత్నన్టూట్,
నా కవితవ్ం వినిపించబోతునన్టూట్ చెపాప్వా?"
"ఆ! అలా చెపిప్నందుకే మా వాళుళ్ జవ్రాలంటూ మూకుమమ్డిగా పడకవేశారు. డినన్ర
కానిస్లయింది"
PPP
ఒకాయన 'ఎంకైవ్రీ ' కౌంటర ముందుకు దూకుడుగా పోయి, "ఏదండీ కంపైల్ంట బుక?"
అడిగాడు కోపంగా.
"ఉండవయాయ్! రెండు గంటల నుంచీ అందరం దానికోసమే వెతుకుతునాన్ం" అనాన్రు
వారందరూ విసుకుక్ంటూ.
PPP
"అయితే నేను నినున్ పేర్మించటం లేదంటే నిజంగా చచిచ్పోతావా రాజూ!?"
"ఇంకా సందేహమేనా! అది నా పదద్తే. గతంలో శారద, గీత, శాంతల విషయంలో
కూడా ఈ మాటే చెపాప్ను."
PPP

øöeTT~

www.koumudi.net

qe+ãsY 2017

5

Vü‰dü´e\¢]
గుంటలూ, గతుకులూ ఉనన్ రోడుడ్ను పర్తయ్క్షంగా చూసుత్నన్ మేయర రోడల్ శాఖా ఉదోయ్గిని
"ఇదేం? ఇలా వుందీ రోడుడ్?" అనడిగాడు.
"బాగుచేయకుండా అలాగే ఉంచితే సీప్డ బేర్కరుస్గా పని కొసాత్యని అలా ఉంచేసానాస్ర.
పైగా డబుబ్ ఆదా కూడా కదా" అనాన్డు ఇంజనీరు.

PPP

COMMENTS
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