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నేను ఫేసబుక బయట అదే నియమాలతో మితుర్లని చేసుకునే పర్యతన్ం చేసాను. పర్తీరోజు
నేను దారిలో వెళేళ్ వాళళ్తో భోజనం చేసానని చెపుతూ, ఆ సమయంలో ఎలా ఫీలయాయ్నో,
తరావ్త ఎవరితో ఏం చేసాత్నో చెపప్సాగాను. వారికి నా భోజనం, నా కుటుంబ సభుయ్ల
ఫోటోలని, నేను లానకి నీళుళ్ పటట్డానిన్, నా కుకక్ ఫోటోని చూపిసూత్ వాళుళ్ మాటాల్డే దానికి
థంపస్ అపని చూపించి వాళళ్ని లైక చేసాత్నని చెపప్సాగాను.
ఫేసబుకలానే అదీ పని చేసింది. ననిన్పప్టికే నలుగురు ఫాలో అవుతునాన్రు. ఇదద్రు పోలీస
ఆఫీసరుల్, ఓ పైరవేట డిటెకిట్వ, ఓ సైకియాటిర్సట్.
PPP
ఆమె ఓ పారక్ లో తన దగగ్రకి వచిచ్న వయ్కిత్ ఇచిచ్న ఉతత్రానిన్ చదివి, ముకక్లుగా చింపి అతని
చెంపమీద కొటిట్ చెపిప్ంది.
"ఇంకెపుప్డూ నా దగగ్ర పేర్మా, దోమా అనకు."
అతను కూడా వెంటనే ఆమె చెంప మీద కొటిట్ అడిగాడు.
"ఎందుకు కొటాట్నో తెలుసా? కాగితం ముకక్లు ఏరు. సవ్చచ్భారత గురించి నీకు తెలీదా?"
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"రేడియో వలన ఎకుక్వ లాభమా? వారాత్ పతిర్కలవలన ఎకుక్వ లాభమా?"
"వారాత్ పతిర్కల వలన"
"ఎందుకని?"
"వాటితో విసురుకోవచుచ్, పొటాల్లు కటుట్కోవచుచ్ తూకం వేసి అముమ్కోవచుచ్"
PPP
అది ఒక పర్జంటేషను చేయడానికి వీలైన వసుత్వులమేమ్ షాపు. ఒకరోజు ఆ షాపు యజమాని
అరజ్ంటుగా పిలల్నిచిచ్న మామ చనిపోతే వెళాళ్లిస్ వచిచ్ంది. అందుకని వసుత్వులనీన్ పటీట్రాసి, అనిన్
వసుత్వుల మీద ధర వేసి దాని పర్కారం అమమ్మని గుమసాత్ భజగోవిందానికి చెపిప్ మరీ ఊరెళాళ్డు.
దహన సంసాక్రాలు అయిన తక్షణమే తిరిగివచిచ్ ఏమేమి అమామ్డో లిసుట్ పర్కారం
అడుగుతునాన్డు భజగోవిందానిన్.
"ఇకక్డునన్ బొమమ్ ఎంతకు అమామ్వ?"
"దానిమీద ఇరవై ఐదు అని వేసి ఉంది. అందుకని ఇరవై ఐదు పైసలకమామ్ను" అనాన్డు
భజగోవిందం భయంగా.
"అది ఇరవై ఐదు రూపాయల వసుత్వురా! ఇరవై ఐదు పైసలకు ఎలా అమామ్వ? ఒళుళ్ దగగ్ర
పెటుట్కుని అముమ్ ఇకమీదట" అని మరీ కోపంగా మాటాల్డాడు యజమాని.
"క్షమించండి సార పొరపాటైంది" అనాన్డు భజగోవిందం.
"సరేలే ఇకనైనా జాగర్తత్గా ఉండు. ఇపుప్డైనా ఒక ఐదు పైసలు లాభం వచిచ్ందనుకో" అనాన్డు
యజమాని.
PPP
నీ పెళళ్యిన తరువాత ఎపుప్డైనా ధైరయ్ంగా నీ భారయ్తో మాటాల్డేవటోయ?'
"ఎందుకు లేదు. ఒకసారి ఫోనులో మాటాల్డాను."
PPP
"హలో! నారాయణరావుగారునాన్రా?"
"ఉండండి, ఒకక్ నిమిషం.. ఆహా.. లేరండీ"
"చూడండి.

ఇపుప్డు

మీతో

లేరని

చెపప్మనాన్డు

చూశారా,

ఆయనిన్

కొంచెం

మాటాల్డమంటారా! నాకివావ్లిస్న బాకీ సంగతి మాటాల్డాలి"
PPP
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తిరుపతికి వసూత్ ఒక వయ్కిత్ కూయ్లో నిలబడకుండా నేరుగా దేవుణిణ్ చూటాట్నికి ఓ మంతిర్గారి
వదద్నుండి విలువైన రికమండేషను పటుట్కువచాచ్డు. వారు వెంటనే ఆయనిన్ కూయ్లో నిలబడమని
చెపాప్రు.
"డైరెకుట్గా సావ్మి దరశ్నం కొరకు నేను వసేత్ అంత పెదద్ కూయ్లో నిలబడమంటారేమిటయాయ్?"
అని దబాయించాడు ఆ వయ్కిత్.
"అవునయాయ్! కూయ్తో నిమితత్ం లేకుండా అరజ్ంటుగా దేవుడి దరశ్నం చేసుకోవడానికి వచిచ్న
వాళళ్కూయ్ అదే. వెళిళ్ ఆ చివరన్ నిలబడు" అని గదమాయించారు అధికారులు.
PPP
ఆరోజు తుపానుగా వుంది. ఉరుములు విపరీతంగా ఉరుముతునాన్యి. పిడుగులు కూడా
పడుతునాన్యి. అలాంటి సమయంలో తన తొమిమ్ది ఏళళ్ కొడుకు నిదర్నుండి లేచి భయపడతాడని
అనసూయమమ్ కొడుకు పకక్నే కూరుచ్ంది.
కొదిద్సేపటికి ఆ పిలల్వాడు నెమమ్దిగా కళుళ్ తెరిచి మొహం చిటిల్ంచి ఇలా అనాన్డు "ఇపుప్డెందుకే రేడియో పెటాట్వు నిదర్పోనీకుండా!"
PPP
"బటట్తల వలన ఏదైనా లాభం ఉందా?"
"ఎందుకు లేదు. ఎవరైనా ఆడాళుళ్ కనిపిసేత్ దువెవ్న తీసి దువావ్లిస్న అవసరం ఉండదు."
"నషట్ం?"
"పౌడరు, సోన్, సబుబ్ ఎకుక్వగా ఉపయోగించాలిస్ ఉంటుంది."
PPP
'జూ ' చూడటానికి వెళాళ్డో ఆసామి. అందులో ఒకే బోనులో సింహం, మేక రెండూ కలసి
ఉండటం ఆయనిన్ ఆశచ్రయ్పరిచింది. వెంటనే అకక్డునన్ జూ అధికారిని కలిసాడు. "నిజంగా ఈ
సింహం, మేక సహజీవనం చూడండి, ఇది సృషిట్కే విరుదద్ం. పర్పంచంలోనే ఒక వింత. ఇంతకీ ఇదెలా
సాధయ్ం అంటారు?" అనాన్డు అచెచ్రవొందుతూ.
"ఏముంది? ఆ బోనులోకి రోజుకొక మేకనొదిలితే సరి" అనాన్డు పైపు వెలిగిసూత్ ఆ జూ
అధికారి.
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"ఆ సుబాబ్యమమ్ కెంత వళుళ్ బరువంటే కనీసం కాఫీ కూడా పెటుట్కోలేదు వదినా!"
"మరి కాఫీ ఎలా చేసుత్ంది?"
"నోటోల్ కాఫీ పొడి వేసుకుని పాలు తాగుతుంది."
PPP
"ఆయన ఏం చెపిప్నా దేశమంతా వింటారు"
"ఇంతకీ ఆయన ఏం చేసాత్రు?"
"రేడియో అనౌనస్రు"
PPP
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