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నూయ్యారక్ లో వెంగళార్వ తలిల్కి జబుబ్చేసింది. అంబులెనస్ కోసం ఫోన చేశాడు.
“మీరుండే దెకక్డ?” అడిగాడు అంబులెనస్ అధికారి.
“యూకలిపట్స సీట్ర్ట..” బదులిచాచ్డు వెంగళార్వ.
అవతలివైపు కొదిద్ క్షణాల నిశశ్బద్ం తరావ్త అడిగాడా అధికారి.
“సెప్లిల్ంగ చెబుతారా?”
వెంగళార్వ కూడా కొదిద్సేపు ఆలోచించి
“ఆమెను ఓక సీట్ర్ట కు తీసుకొసాత్ను. మీరు అకక్డికి రండి. ఓక సెప్లిల్ంగ ఓ ఎ కె.”
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కోరుట్లో ఒక కేసు విచారణ జరుగుతోంది. కేసుకి సంబంధించిన రెండు
పారీట్ల వాళూళ్ సమరుధ్లైన లాయరల్ను పెటుట్కునాన్రు. కానీ జడిజ్ గారు ఒక పారీట్ పటల్ అకారణ వయ్తిరేకత
కనపరచ్డంతో ఆ పారీట్ నాయ్యవాది మొండి వైఖరి పర్దరిశ్ంచసాగాడు. జడిజ్ అభిపార్యాలతో
ఏకీభవించినపుడలాల్ ఆ నాయ్యవాది గటిట్గా నిటూట్రచ్డం, గొణుకోక్వడం, కురీచ్లో ఇబబ్ందిగా కదలడం
పార్రంభించాడు.
ఈ విషయం గమనిసుత్నన్ జడిజ్ ఇక భరించలేక "కోరుట్ పటల్ మీరీ విధంగా
వయ్తిరేకత తెలియజేసుత్నాన్రని భావించమంటారా?" అనడిగాడు కోపంగా.
ఆ లాయరు "లేదు మైలారడ్! నా వయ్తిరేకతను దాచడానికి పర్యతిన్సుత్నాన్ను"
అనాన్డు నిదానంగా.
PPP
పెళిళ్ చూపులకు వెళుతూ భీమారావు తన మితుర్ణిణ్ వెంట బెటుట్కుని వెళాళ్డు.
పెళిళ్చూపులు అయిన వెంటనే భీమారావు తన మితుర్ణిణ్ పకక్కు పిలిచి "ఏమైనా సరే నేనీ అమామ్యినే
చేసుకుంటారా!" అనాన్డు సంతోషంగా.
"అంత అసహయ్ంగా వుంటే ఈమెను చేసుకుంటానంటావేరా?" అనాన్డు
ఎందుకలా అంటునాన్డో అరధ్ంకాక.
"అయితే ఏమిరా? వాళళ్కు కావలసినంత డబుబ్ంది" అనాన్డు ఆశగా.
"ఆ విషయం నీకెలా తెలుసు" అనాన్డు మితుర్డు అనుమానంగా.
"ఆ అమామ్యి కటిట్చుచ్కునన్ బంగారపప్ళుళ్ చూసుత్ంటే ఆ మాతర్ం
తెలీడంలేదూ" అనాన్డు.
PPP
"మీ రాజకీయ జీవితానిన్ గురించి అతను అబదాద్లు చెపుతాడనేగా మీ
భయం?"
"కాదు. నిజం చెపుతాడని"
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ఒక నగరంలోని బసాట్పులో ఒక ఆసామి పకక్నునన్ వయ్కిత్తో "చూడండి,
అకక్డ షరుట్, పాంటు వేసుకుని పొడవాటి జుటుట్తో నిలబడివునన్ది అబాబ్యా, అమామ్యా?" అని
అడిగాడు.
"అమామ్యి. ఆమె నా కుమారెత్" అని ఆ వయ్కిత్ నుంచి సమాధానం వచిచ్ంది.
"అలాగా, క్షమించండి సార. మీ అమామ్యని తెలియక అలా అడిగాను"
అనాన్డు ఆసామి ఆశచ్రయ్ంగా.
"చూడండీ! ఆమె నా కుమారెత్. కానీ నేనామె తండిర్ని కాదు తలిల్ని" అందా సతరీ
ఎగాదిగా చూసూత్.
PPP
అతనికెంత గరవ్మయాయ్ నేను అంత పెదద్ జోకు వేసేత్, అందరు నవివ్నా తను
నవవ్కుండా ఇనస్లుట్ చేసాత్డా?"
"అదేం కాదు సార. పాపం అతనికి బర్హమ్ చెవుడు"
PPP
"ఓ పెళిళ్ళళ్ పేరయయ్ పెళిళ్కాని కామేశానిన్ వెంటబెటుట్కుని పెళిళ్ చూపులకు
తీసుకుని వెళాళ్డు. ఆమెను చూసిన కామేశం నీరుకారిపోయాడు. పేరయయ్ మీద ఎకక్డ లేని కోపం
వచిచ్ంది.
వెంటనే చినన్గా "ఏమయాయ్! అమామ్యి చాలా అందంగా వుందనాన్వ. ఇంత
అసహయ్ంగా వుంది. ఆ ఒంటికనున్, బొరర్ముకుక్, ఎతూత్పళుళ్, భలేవాడివే" అనాన్డు.
కామేశం చెపేప్దేదో సరిగా వినిపించని పేరయయ్ "ఆ చెపేప్దేదో పెదద్గా చెపుప్,
అలా నసుగుతావేం? ఆమెకు పుటెట్డు చెవుడు కూడాను?" అనాన్డు.
PPP
"ఒరేయ ఈ రోజు మన కాల్సుమేట సుజాత నా చెంపను తన చేతితో
తడిమిందోయ"
"ఆ! మాకూ వినిపించింది లేవోయ"
PPP
బాగా తాగొచిచ్న బీరుబాబు పెళాళ్నికేం చెపాప్లో రిహారస్లస్ వేసుకుని,
ఇంటోల్కి వచీచ్ రాగానే "ఇదిగో చూడు కనకం. ఇవాళ ఏం జరిగిందంటే" అంటూ క్షమాపణగా
మాటాల్డబోయాడు.
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"మీరేం చెపప్కక్రేల్దు. వాసనే చెపూత్ంది" అందా సతయ్భామ ముకుక్
మూసుకుంటూ.
PPP
కనకారావు తన లేడీ సెకర్టరీ మిస లిలీల్ని తన ఒడిలో కూరోచ్బెటుట్కుని
ముదుద్గా లాలిసూత్ లెటరు డికేట్టు చేసుత్నాన్డు. ఇంతలో తలుపు తోసుకుని కనకారావు భారయ్
లోపలికొచిచ్ంది.
వెంటనే కనకారావు ఆమెను చూడనటుట్ పోజు పెటిట్ "కంపెనీ డైరకట్రుగారికి
నమసాక్రం మీకు ఎనోన్సారుల్ మాకు కురీచ్లు సపైల్ చేయమని రాశాము. కానీ ఇంతవరకు లేదు. మేము
ఎంతకాలం ఒకే కురీచ్లో ఇదద్రం కూరుచ్ని పనిచేయాలో అరధ్ం కావడంలేదు. కాబటిట్ వెంటనే తమరు
కురీచ్లు చేయించి పంపాలిస్ంది" అని లెటరు డికేట్టు చేశాడు.
PPP
"ఈ ఊళోళ్ ఎనిన్ హాసిప్టలుస్ వునాన్యో అనిన్టోల్ను నేను పేషెంటునురా"
"పర్సూతి ఆసప్తిర్లో కూడా వునాన్వా ఏంటిరా?"
"భలేవాడివే నేను పుటిట్ంది అకక్డేరా!"
PPP
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