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నలుగురు పిలల్ల తలిల్ పుసత్కాల షాపులోకి వెళిళ్ అడిగింది
“చినన్పిలల్ల కర్మశిక్షణ మీద ఏదైనా పుసత్కం ఉంటే ఇవవ్ండి.”
“సారీ! సాట్క లో లేదది” చెపప్డా సేలస్ మేన.
కొదిద్క్షణాలు ఆలోచించి అడిగిందామె
“పోనీ.. కోపానిన్ కంటోర్ల చేసుకునే అంశం మీద ఏదైనా పుసత్కం ఉంటే
ఇవవ్ండి”
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"మీకు నొపప్నన్ది ఉండదు. ఈ కొతత్రకం పదద్తిలో మీ పనున్ చిటికెలో పీకెయొయ్చుచ్. ఏమయిందో మీకు
తెలిసేలోపులోనే మీ పనున్ నా చేతిలోకి వచేచ్సుత్ంది" దంతవైదుయ్డు వివరించాడు.
"మామూలుగా అయితే ఎంత? కొతత్ పదద్తిలో అయితే ఎంత?" పిరికిబాబు అడిగాడు.
"పెదద్ తేడా ఏం లేదు. పాత పదద్తికి పదీ - కొతత్ విధానానికి పదిహేను"
"నావరకు నాకు పాత పదద్తే నచిచ్ంది డాకట్ర. బాధ ఎంత కలుగుతోందనన్ది మీరు ఆలోచించొదుద్.
పనున్మాతర్ం ధాటిగా పీకెయయ్ండి"
"మంచిది ఏదీ మీ నోరు తెరవండి" డాకట్ర ఉపకర్మిచాడు.
"ఆగండాగండిసార పంటినొపిప్ నాకాక్దు, నా భారయ్కి ఇపుప్డే పిలుచుకొసాత్" ఆనందంగా నిషర్క్మించాడు
పిరికిబాబు.
"హిపన్టిజం అంటే?"

PPP

"ఎదుటి వయ్కిత్ని నీ శకిత్తో లొంగదీసుకుని నీ చేతిలో కీలుబొమమ్లా ఆడించటం"
"నేనొపుప్కోను. దానిన్ పెళళ్ంటారు కానీ హిపాన్టిజం అనరు"
PPP
పీకలాద్కా తాగొచిచ్ డోసుబాబు ఇంటితాళం తెరిచేందుకు తెగపాటుల్ పడిపోతునాన్డు. ఎంతసేపటికీ తాళం
తెరుచుకోవటం లేదు. పకిక్ంటాయన ఇదంతా చూసూత్ ఉండలేకపోయాడు. దగగ్రకొచిచ్ తాళంలో తాళం
చెవిదూరేచ్ందుకు సహాయపడబోయాడు.
"తాళం చెవి నేను పటుట్కోగలను. మీరు కదలకుండా ఇంటిని పటుట్కోండి" అతణిణ్ పకక్కి నెటేట్సాడు
డోసుబాబు.
PPP
బీర్ఫేక్స పటుట్కుని 'సవ్రగ్ సీమ' లాడిజ్ లోపలికి పర్వేశించిన కొతత్ వయ్కిత్ని చూసి రిసెపష్నిసట్, "రండి రండి. మా
లాడిజ్లో ఉనన్ంతకాలం మీకు సొంత ఇంటిలో ఉనన్ అనుభవం కలుగుతుంది" అంటూ ఆహావ్నించాడు.
"సొంత ఇలాల్ చచాచ్ం.. పొరపాటయిందే" అంటూనే ఆ వయ్కిత్ బయటికి పరుగెతాత్డు.
PPP
ఏమోయ శేషూ! చనిపోయిన నీ భారయ్ జాన్పకారధ్ం ఈ ఊరి మహిళామండలికి ఏదో వసుత్ రూపంలో
విరాళమిసాత్ననాన్వట గదా?"
"ఆ...అవును"
"ఏమిటది?
"మైకసెట"
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"మనకోటిగాడు ఆ యాభైవేల లాటరీ వచిచ్న తరావ్త బాగా దరాజ్ వెలగబెడుతునాన్డార్"
"ఏం చేశాడేం"
"ఏముంది? తనకు లాటరీ వచిచ్ందని తెలిసీ తెలియగానే వెంటనే తన మోటారు సైకిలుకు ఒక డైరవరిన్
ఏరాప్టు చేశాడు"
PPP
"మా ఆయన మళీళ్ ఇంటోల్నుంచి పారిపోయాడండీ"
"పోతే పోయాడులే. మళీళ్ ఎపప్టిలా వాడే తిరిగొసాత్డు"
"ఇక తిరిగి రాడండీ"
"అంత ఖచిచ్తంగా ఎలా చెపప్గలవు?"
"ఈసారి వెంట షేవింగ సెట కూడా పటుట్కెళాళ్రండీ"
PPP
కనీన్ళళ్తో దిగులుగావునన్ ఒకామెను ఇంకొకామె కుతూహలానిన్ అణుచుకోలేక అడిగేసింది.
"ఎందుకు ఏడుసుత్నాన్వు?"
"మా ఆయన కోసం"
"ఏమయిందాయనకు?"
"ఈ రోజు నాకు కొతత్చీర కటుట్కోవాలనుంది. ఆయనుంటే నేనడిగిందే తడవుగా మంచి చీర తెచేచ్వాడు
కదా అని"
"ఇంతకీ ఆయనకేమయింది? చచిచ్పోయాడా ఏమిటి?"
"చచిచ్పోలేదు. జైలోల్ ఉనాన్డు"
"జైలోల్నా? ఎందుకెలాల్డు?"
"నాకోసం చీరలు తెసూత్ పటుట్బడటం వలల్"
PPP
"మీరు రోజూ ఆఫీసు టైముకు ఒక గంట ముందువచిచ్ ఈ బలల్లు, కురీచ్లు గుడడ్పెటిట్ బాగా తుడవాలి"
అనాన్డు ఆఫీసరు ఉదోయ్గానికొచిచ్న నిరుదోయ్గి నిరంజనతో.
"నేను గార్డుయ్యేటని. నేనీపని చేయను. ఇది నా పిర్సేట్జికవ్శచ్న" అనాన్డు నిరంజనం కోపంగా.
"మీరు సులభమైన పనికదా అడిగారు. మా ఆఫీసులో అంతకంటే సులభమైన పనిలేదుమరి" అనాన్డు
ఆఫీసరు.
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