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“ఇవాళేం టిఫిన?” అడిగాడు ఆఫీసునుంచి తిరిగొచిచ్న భరత్.
“మైసూర బోండా అండి” భారయ్ చెపిప్ంది.
“బోండా అను.. మళీళ్ ఆ మైసూరు ఎందుకు?”
“మైసూరు సిలుక్ చీర కటుట్కుని చేశానుగా..”
“ఓ..అదా సంగతి!” భారయ్ అమాయకతావ్నికి నవువ్కుంటూ చెపాప్డి భరత్.
“రేపు బొంబాయి రవవ్ ఉపామ్ చేసాత్నండి..”
“చెయియ్”
“మరి బోంబేడయింగ చీర కొనివవ్రూ..!?”
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కొతత్ సూటోల్ వునన్ విశవ్నాధానిన్ సావ్మినాధం కలిశాడు.
"ఈ సూటు యెకక్డ కొనాన్వోయ? చాలా బాగావుంది. కాసత్ ఆ షాపువాడి అడర్సిసాత్వా?
ఇనసాట్లమెంటుస్లోనే కదా" అనాన్డు సావ్మినాధం సూటువైపు ఎగాదిగా చూసూత్.
"అలాగే. కానీ నువువ్ మాతర్ం ఆ షాపువాడికి నా అడర్సివవ్నని పార్మిస చేయాలి" అనాన్డు
ఇనసాట్లమెంటుస్ ఎగొగ్టిట్ తపిప్ంచుకుంటునన్ విశవ్నాధం.
PPP
బాబిగాడి అకక్కు రమేషతో పెళిళ్ నిశచ్యమైంది. పెళిళ్కి పదిరోజులుందనగా ఒక రోజు
సాయంతర్ం రమేష బాబిగాడి అకక్ను చూడాడ్నికొచాచ్డు వాళిళ్ంటికి. అదృషట్వశాతూత్ యింటోల్
బాబిగాడు, వాళళ్కక్ మాతర్మే ఉనాన్రు.
సంతోషంతో బాబిగాడిన్ పకక్కు పిలిచి - "చూడు బాబీ నేను మీ అకక్తో మాటాల్డుతుంటాను
కానీ నువువ్ ఈ రూపాయి తీసుకు వెళిళ్ సినిమా చూసిరా" అనాన్డు చేతిలో రూపాయి
బిళళ్పెడుతూ.
అందుకు బాబిగాడు "ఆ సినిమాలోల్ ఏముంది అంతా సెనాస్ర కటింగేస్. మీ సినామ్యే చూసాత్నేల్
బాగుంటుంది?" అని బైఠాయించాడు.
PPP
"ఏమండీ, మీరు ననున్ నిజంగా పేర్మిసుత్నాన్రా?"
"నిజంగానే పేర్మిసుత్నాన్ను"
"నేను చనిపోతే మీరు నాకోసం ఏడుసాత్రా?"
"తపప్కుండా ఏడుసాత్ను"
"ఏదీ ఎలా ఏడుసాత్రో చూపించరూ?"
"ముందు నువెవ్లా చసాత్వో చూపిదూద్"
PPP
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గొపప్ హాసయ్ నటులుగా పేర్క్షకులిన్ మీరు ఎకుక్వగా ఎపుప్డు నవివ్ంచారో చెపప్గలరా?"
అనడిగాడో విలేఖరి ఓ హాసయ్నటశేఖరుణిణ్.
"మొనన్ సేట్జీ మీద నా పంచె ఊడినపుప్డు పేర్క్షకుల హరాష్నందాలను వరిణ్ంచలేను" అనాన్డా
యదారధ్వాది.
PPP
"ఒరేయ గోవింద"
"ఏంటార్ ఆనంద?"
"నాకు అరజ్ంటుగా యాభై రూపాయలు కావాలొస్చాచ్యిరా. కషాట్లోల్ ఉనన్పుప్డు ఆదుకునే వాడే
నిజమైన సేన్హితుడని నీకు తెలుసుకదా?"
"అవునుగానీ ఇంతకీ మీరెవరండీ?"
PPP
"డాకట్ర నాకు పర్తి గంటకూ ఒక తలనొపిప్ మాతర్ వేసుకోవాలిస్ వసోత్ంది. ఏం
చేయమంటారు?" అనాన్డో పేషెంట.
"సరేలే. మరి నా సంగతేమంటావ? నాకు పర్తిపేషెంటుకోసారి తలనొపిప్ మాతర్ వేసుకోవాలిస్
వసోత్ందే?"
PPP
"పొర్ఫెసరగారూ మీరేదో కొతత్ విషయం మీద రీసెరిచ్ చేసుత్నన్టుల్ వినాన్ను"
"అవునండీ. 'విమానానికి నిపప్ంటుకుంటే పర్యాణీకులను రకిష్ంచటం ఎలా?' అనే విషయం
మీద రీసెరిచ్ చేశాను. మొనన్నే థీసిస పూరత్యింది."
"ఎలానండి రకిష్ంచేది?"
"మొదటిది ఏ విమానానికి నిపప్ంటుకుంటుందో ఆ విమానంలో జనానిన్ ఎకిక్ంచకుండా
ఉండటం, రెండోది - అలా నిపప్ంటుకునన్ విమానానిన్ తక్షణం కిందకు దించి పర్యాణీకులను
బయటకు పంపివేయటం"
PPP
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ఎంతకీ అచుచ్కాని 'ఎందుకీ జీవితం' అనన్ తన నవలను ఒక పబిల్షరు కాళాళ్వేళాళ్పడి
అచేచ్యించుకునాన్డు కాకారావు.
ఓ రోజు బసుస్లో పర్యాణం చేసుత్నన్ కాకారావు తనముందు సీటోల్ని ఒకావిడ తన నవలనే
చదవడం చూసి ఎంతో సంబరపడిపోయాడు. మనసులోనే ఆమెకెనోన్ కృతజఞ్తలు
తెలియజేసుకునాన్డు.
"ఏమండీ మీరు చదువుతునన్ ఆ నవల ఎలా వుంది?" అనడిగాడు ఉండబటట్లేక.
మారుమాటాల్డకుండా ఆ నవలిన్ బసుస్లోనుంచి దూరంగా విసిరికొటిట్ందా పాఠకురాలు.
PPP

COMMENTS

øöeTT~

www.koumudi.net

Ä>∑dtº

2020

