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FnÓFnPe FLMLløÓ GH¸<$q
eT˝≤¢~ yÓ+ø£≥ø£èwüíeT÷]Ô ôdŒwü˝Ÿ
FcõNqj¸ ¥cMcÆ
¥yOqjæ, ¥yOqjæ McCcMLOq*¸ ¬¸=o ³MLköCL¸ CnÆNqjÂ ¶ ¬OqMLNojõ+" MLjjGSPeNqjFL Ä½^O|û ¥yGS¸ öGHCoõ¥h¸ÔL_<è Ôn¥qÚ
Kn¸ÔiPy ‚OqjáÂ ÃŠÚÃŠÚ MLj¸^k ¬¥qÚ< ×.¿$o CLCL¸$cÂï ÔLkGSjëFcï<j.
JwÆ£GSjÓj Oq¥qOq¥cÓ FoOqGSjìÆï, Ex¸$qÓÂ, Ex¸$qCLFL¸ Ôotj¸¼FL Mc+"Â, MLõbÃÔcOqjÓÂ, MLõbÃÔcOq $qßVÓÂ FL¨sHMc+"Â,
¾eÍ$c+"Â ¬Fo¥qMLj¸ÁÂ À£GSjŠMLGSjëFcïOqj. ÔcPeMLj¸Á CLMLjCLGHlðÓÂ μGHlðŠ¸^jFcïOqj. FcõNqjMLjk¿ë Mc¿¥h Mc¿ FoO~ÓFLj _=hæ
ÇXLÄbÁGSjëFcïOqj.
Ó¸Ô| ÄO~MLj GSMLjNqj¸Py $q¸^¥x=cæOqj. JwÆ£GSjÓj, ¥yO|æ ¥q÷O|Ú, GHmõF|, FcõNqjMLjk¿ë, PeNqjOqj÷,
TdXLjÓj..¬¸Cc MnÈ"Fc − MLjjGSPeNqjFL MLköCL¸ ‚OqjáFLïÔy^jÂ¸¼ ¥qÍÓPoÍj.
FoÓMnÎGHl ÔLkGSkë Á¤OqÝ¸$c ³Ey −Py¼GSjëFcï<j. MLjbÍõMLjbÍõPy CLFLPy CLFo ³Ey $x*jŠÚ¸^jFcï<j.
¬Oq$q¸^¥yTd¿ CLFL ÔoÀ GS¸¼ Py¸¼ ¥xÂï ¥c»CcÓÂ _Nqj=h¥h À£fS ÔLkGSjŠÂ, CLßfHë$c CLPe¨¸¼ MLjÈ¢"
Mc=hÂ ¥qOnÂ¢û Fy^÷¥qFcï AKLöÍ¸$c − GS¸¼Py EcGSjëFcï<j.
Ó¸Ô| ¬MLO| ¬tj¸ÍFLï $qjOqjë$c $q¸^ Mnk»¸Á. FcõNqjMLjk¿ë MLjÈ¢" MLÔcáOqj. JwÆ£GSjÓj, GHmõF|, ¥q÷O|Ú,
TdXLjÓj ¬¸Cc MLjÈ¢" MLÔcáOqj.
μ¥xÚ¥qÚ¿¥h ÇXLÓj ÄbÁGSjëFLï FcõNqjMLjk¿ë − MLjjGSPeNqjFL¥h ¬GHOq GHOqMLkCLôPe ¥qÂfHGSjëFcï<j.
''Ä£j¥é¸ ¥cMcÆ?'' °ÍNqj¸ FLj¸Ôi ¥qÍÓŠ¸@~ ¬¥qÚ@o ‚OqjáFLï MLlFLï − MLjjGSPeNqjÂï $qMLjÂGSjëFLï FcõNqjMLjk¿ë
¬¥qTdôCLjë$c ¬¨$c<j.
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−NqjFL ¥xÁí$c CL<_@~è<j. Mn¸^Fo Po¼ ÂÓ_@~è<j. Š¨ÔoÀPyÂ GS¸¼Â ²<¸ ÔoÀPy¥h MLkOqjáŠFcï<j. FcõNqjMLjk¿ë
Í$qÜOqŠ FL¨Ôc<j.
¬¸Í¿¥q+k" −NqjFoï $qMLjÂGSjëFcïtj. ÔoÀGS¸¼Py¸¼ ¥c»CcÓÂ À£fS FcõNqjMLjk¿ë¥h ¬¸Á¸¼ ÔnJdð@~NqjFL.
''GH¸ExÄjôÁí ML¸ÍÓ NqkAKnÎ FcÓj$qjPy FoFLj Ä×.NqjMc<Py fH.<_j÷õ.¨.Py GHÂÔoGSjë¸<$c ²ÂÄjÁ ML¸ÍÓj Ó¸ÔL¸
À£GSjŠFcïFLj. − CLO~øCL ‚@~ ²Fyï TdOqj÷ Ó¸ÔL¸ À£GSjŠFcïFLj. Ó¸ÔcÓj À£GSjŠFLï FoO~Â¥h FLFLjï ÇXh¸ÔcÆû¸Á$c ¥yOqjCLjFcïFLj.
¯ GS¸$qÀ _jj¾MLl ÔosS ¥c»CcÓj ®Ä.''
FcõNqjMLjk¿ë −NqjFL ¬¸Á¸¼FL ¬Âï ¥c»CcÓj GH¿Ç¤Æ¸¼ −QLáOqõ¸$c ¬¨$c<j.
''®Foï+" CLO~øCL Ä£jPy ¯ bÍOqô_jÁíî ²Pe ¥qÆ»¸Á?''
''Â×.Moj. FnÓö¥hCL¸ ¿=nÎOqNqkõ..'' Jv¨$c ÔnGHð@~NqjFL.
''×nÎPy÷ MLl¸=o AKy×.FL¸ ExOqjŠ¸CLj¸ÍFc?'' ¬¨$c<j FcõNqjMLjk¿ë.
−NqjFL CLÓ ¬<è¸$c −¨¸¼ ÔnJdð<j.
''Fc AKcOqõ, CxÄjôÁ MLj¸Á fHÓ÷ÓCy, GHbEcïÓj$qj MLj¸Á MLjFLML+"Cy °ÍNqj¸ ¬¸Cc − ®¸=y÷ $q¨sH¥q¸=o ×nÎPy÷ MLj¸¼
Ôy^j¥c_=hæ..''!!
***
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"నువువ్ ఈ వారంలోనే పది దొంగతనాలు చేసినటుట్ రుజువయింది" అనాన్డు జడీజ్
గొంగవైపు కోపంగా చూసూత్.
"నిజమే. 'దేశంలో పర్తి ఒకక్డూ కషట్పడి పనిచేయడం నేరుచ్కోవాలి. దేశంలో
వునన్ పేదరికానిన్ తొలిగించాలి. అపుప్డే దేశం బాగుపడుతుందీ అనాన్రుగదండీ
పర్ధానమంతిర్గారు" అనాన్డా దొంగ అమాయకంగా.
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"మా అనన్యయ్ పరుగు పందెంలో ఎపుప్డూ ఫసేట్"
"అవును ఆ విషయం నాకు ఇందాక మీ అనన్యయ్తో తగాదా పెటుట్కునన్పుప్డు
తెలిసిందిలే"
PPP
ఆ రోజు ఆఫీసుకు గంట లేటుగా వచాచ్డు గుమాసాత్ కొండలార్వ.
"చూడు మిసట్ర నువివ్కక్డికి రావాలిస్ంది పదింటికి. మరి యిపుప్డు టైమెంతో
తెలుసా?" సీరియసగా అడిగాడు ఆఫీసర.
"ఏం

సార!

పదింటికేం

తమాషా

జరిగింది?"

అనాన్డు

కొండలార్వు

అమాయకంగా.
PPP
"ఏమే గీతా! ఈత కొడితే సనన్బడతారని వినాన్ను. నిజమేనా?" ఆశగా అడిగింది
లావాటి సంగీత.
"ఎపుప్డూ సముదర్ంలో వుండి ఈతకొటేట్ తిమింగలాలిన్ చూసుత్ంటే నాకలా
అనిపించడంలేదే" అంది అనుమానంగా గీత.
PPP
కల్రుక్ పోసుట్లకు ఇంటరూవ్య్ జరుగుతోంది. ఆఫీసరుల్ సోమేశానిన్ ఇంటరూవ్య్
చేసుత్నాన్రు.
"చూడు మిసట్ర సోమేశం. ఇతరులు చెయయ్లేని పనేదయినా నువువ్ చెయయ్గలవా?"
అని అడిగారు ఆఫీసరుల్.
"ఓ యస.. నేను రాసింది నేను చదవగలను" అనాన్డు ధీమాగా సోమేశం.
PPP
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ఇదద్రు యువతీయువకులు పారుక్లో కూరుచ్ని మాటాల్డుకుంటునాన్రు.
"మురళీ నువువ్ ననున్ పెళిళ్ చేసుకోవూ? నీ కషాట్లోల్ నేనూ పాలు పంచుకుంటాను"
"చూడు వసంతా! నా కసలు కషాట్లనేవే తెలీదు. హాయిగా బతుకుతునాన్ను"
"నిజమే కావచుచ్. కానీ నేను చెపేప్ది మన పెళళ్యిన తరావ్త సంగతి కదా"
PPP
"ఏమండీ మీ కొచేచ్ జీతం ఎందుకని మనిదద్రికీ చాలడం లేదు?" అంది విమల
మొగుడి దగగ్రున్ంచి ఆ నెల జీతం తీసుకుంటూ.
"నేను

వారంలో

ఆరురోజులు

పనిచేసుత్నాన్ను.

నువేవ్మో

ఏడురోజులు

ఖరుచ్పెడుతునాన్వ. అందుకనిలే" అనాన్డు మొగుడు.
PPP
"కుమార ననున్ ముదుద్పెటుట్కునేపుప్డెందుకు నువువ్ నా చేతులు గటిట్గా
పటుట్కుంటావ" అంది కుమారి.
"మొనొన్కసారి శారదను ఇలాగే చేసినపుప్డు నా మనీ పరొస్కటి పోయిందిలే.
ఎందుకైనా మంచిదనీ" అనాన్డు కుమార.
PPP
"చూడండిసార రెండు పెళిళ్ళుళ్ చేసుకునన్ వయ్కిత్కి ఎలాంటి శిక్ష వేసాత్రు?"
అనడిగాడొకాయన లాయరు జగనాన్ధానిన్.
"వేరె శిక్ష ఎందుకు? ఆ ఇదద్రు భారయ్లే వాడికి పెదద్ శిక్ష" అనాన్డు జగమెరిగిన
జగనాన్ధం.
PPP
COMMENTS
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