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FnÓFnPe FLMLløÓ GH¸<$q
eT˝≤¢~ yÓ+ø£≥ø£èwüíeT÷]Ô ôdŒwü˝Ÿ
şĤĦ ĂѡɆ
¶ ¥cFLñOnFLjû¥h V×.OqML@~Â¥h MLjj$qjÜOqj ®¸½Â¢Oqj÷, MLjj$qjÜOqj ¬¥{¸=n¸^j÷ Mn+jCLjFcïOqj. MLjj$qjÜOqj ¬¥{¸=n¸^j÷ CLMLj
MLjj$qjÜ¿¥h =h¥nÚ^j÷ ¥xFcïOqj ¥cÂ¢ MLjj$qjÜOqj ®¸½Â¢Oqj÷ ¥qÆfH μ¥é =h¥nÚ^jæ ¥xFL<¸ ÔLkfS −QLáOqõJwtjFL
¬¥{¸=n¸^j÷ ¬¨$cOqj, μ¥é =h¥n=| Ä£jÍ MLjj$qjÜOnPe öGHNqk*¸ ÔnNqjõ$qÓOqÂ.
''Ä£j ¬¥{¸=n¸^÷¥h ®¸½Â¢¿¸$| _jöOq ¬Oqì¸¥cÍj ¥cÂ, ×.¿$oÁ ÔLkGSjë¸<¸¨'' Mc+"Py μ¥q<j ÍjOqjGSj$c
×.McÃÔcá<j.
OnÎPx÷ ¬¸Cc CLMLj CLMLj TdìFcPy÷ ‚OqjáFcïOqj. ¥xÁí sSGH=h¥h − ¥q¸JdO|æMnj¸=y÷¥h =h¥nÚ^j÷ Ôn¥| ÔnNqjõ@~Â¥h =h.fS
O~$cFo ®¸½Â¢Oqj÷ MLjj$qjÜOqk Po¼ KcC| OqkM|j Py¥h MnÈ" CLÓjGHl $q¨NqjrH^jæŠFcïOqj.
¬¥{¸=n¸^÷ =h¥nÚ^j÷ Ôn¥| ÔoQc¥q =h.fS KcC| OqkM|j CLÓjGHl Fn=hæ ÔLkfS PyGHÓ ²MLOy °FcïOqÂ ö$qfU¸¼ CLÓjGHlFLj
CL<jCLk $q=hæ$c ¬¨$c<j
''=h¥n=| gH÷×|..''
KcC| OqkM|j CLÓjGHl Ôntjõ GH=oæ¸CLMojOq CnOqjÔLjŠ¸Á, PyGHÆ FLj¸¼ ML¼áFL ÔoÀPyÂ =h¥nÚ=hï ÔLkfS CLßfHëGH¨
MLjj¸Íj¥hMnÈ"JwNqk<j =h.fS.
®¸½Â¢Oqj÷ ML¼á CLMLj gS=y÷ ‚OqjáFcï¥q ¬¨$cOqj ¬¥{¸=n¸^÷Â
''CnÆÄ MLk TvCLjë ¥qEc?''
''¬MLlFLj'' ¬¸»¤¥q¿¸ÔcOqj ¬¥{¸=n¸^j÷.
¥csSGHl − MLjj$qjÜOqj ¬¥{¸=n¸^j÷ − ÄGRNqj¸ Ä£jÍ OqÿGSõ¸$c ÔL¿á¸ÔLjŠFcïOqj. ¥cFLñOnFLjá ¬Nqkõ¥q
¬¥{¸=n¸^j÷ On¸<j =h¥nÚ^÷Fo ¥xFL<¸ $qMLjÂ¸ÔcOqj ®¸½Â¢Oqj÷.
''®EoÄj=h MLjk@y Mc¨¥h =h¥n=| ¥xFLOo..?'' ¬¨$cOqj Mc+j".
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''CnÆÄ μ¥qÚ¿ TvCLjë¥cÍj.. ×.¿$oÁ Ä£jOo ÔLkGSjë¸<¸¨..'' ×.Mc_j ÔnJdðOqj ¬¥{¸=n¸=|û.
²GHð=hPe ®¸½¡Oqj÷ MLjj$qjÜOqk ¥qÆfH μ¥qÚ=o =h¥n=| ¥xFcïOqj. ¬¸Cc OnÎPy÷¥h ²¥cÚOqj. ¥xÁísSGH=h¥h =h.fS CLMLj
¥q¸JdO|æMnj¸=y÷¥h O~ML<¸ $qMLjÂ¸¼FL ®¸½Â¢Oqj÷ ²GHð=hPeFo KcöCLkM|j Py¥h MnÈ" CLÆsHGSjŠFcïOqj. ¥xÁí sSGH=h¥h μ¥q
¬¥{¸=n¸=| Po¼ MnÈ" KcC| OqkM|j CLÓjGHl CL=hæ
''=h¥n=| gH÷×|..'' ¬Fcï<j.
KcöCLkM|j CLÓjGHl ¥xÁí$c CnOqjÔLjŠÂ ¬¸ÍjPy¸¼ ¶ Ôotj =h¥nÚ=|Cy _Nqj=h¥h ML¼á¸Á. ¬¥{¸=n¸=| =h¥nÚ=| Â
À£GSjŠÂ $q}H¼}H$c ML¼á CLFL gS=y÷ ‚OqjáFcï<j..!! ***

#Í#Í...

@s¡Tø=∫Ãq qe⁄«\T
"ఏమిటార్ మూరీత్ నినన్టి వరకు మంచి హుషారుగా ఉనాన్వు. హఠాతుత్గా అలా
బికక్ మొహవేశావేమిటి?"
"మా అతత్గారిని ఎవరోగానీ ఎతుత్కుపోయారు. వారం రోజులయింది."
"అరే పాపం ఆచూకీ ఏమయినా తెలీలేదా?"
"వాళెళ్వరోగానీ చీటీ పంపారు. వెంటనే యాభైవేల రొకక్ం అందజేయమనాన్రు
రేపొదుద్టిలోగా"
"ఇవవ్కపోతే ఏం చేసాత్రట?"
"మా అతత్గారిని తిరిగి భదర్ంగా మా ఇంటోల్ వదిలి పెటేట్సాత్రట. పచ్."
PPP
“ ఏం హోటలయాయ్ మీది వానపడితే రూములనీన్ ఒకటే కురుసుత్నాన్యి" అని
ఫిరాయ్దు చేశాడు శేషారావు హోటలు మేనేజరుతో.
"మేం ముందుగానే చెపాప్ం కదా సార పర్తి రూములోనూ ఇరవై నాలుగగ్ంటలూ
నీటి సౌకరయ్ం ఉంటుందని"

øöeTT~

www.koumudi.net

qe+ãsY

2021

3

Vü‰dü´e\¢]
PPP
"నానాన్! నాకు పాతికేళొళ్చాచ్యి. ఇక పెళిళ్ చేసుకుందామని ఉంది."
"వదుద్రా బాబూ ఇంకా నీ బుదిద్ పరిపకవ్ం కాలేదు. అయిన తరువాత
చేసుకుందువు గాని"
"నా బుదిద్ పరిపకవ్మెపుప్డవుతుంది నానాన్?"
"పెళిళ్ చేసుకుందామనే ఆలోచన పోయినపుడే నీకు మానసిక వికాసమైనటుట్.
అనుభవం మీద చెపుత్నాన్నురా కనాన్"
PPP
రెండో కాల్సులో పాఠం చెపుత్నాన్న్డూ లెకక్ల మాసాట్రు.
"లకీష్ చూడమామ్. మీ నానన్గారి జీతం అయిదొందలు. ఒకటో తారీఖున ఆయన
జీతం పుచుచ్కుని, అందులో సగం మీ అమమ్కు ఇచాచ్రనుకో, ఆమె దగగ్ర
ఎంతుంటుంది?"
"అది నాకు తెలియదు మాసాట్రు. కానీ ఆ రోజంతా మా అమమ్కు గుండెనొపిప్
వసుత్ంది. పిలల్లం ఎవరయినా పలకరిసేత్ మాకు కసురుల్, దెబబ్లు తపప్వు."
PPP
"ఈడెన గారెడ్నలో ఆడం ఆ పండును చెటుట్నుండి కోసి కొరుకుక్తింటానికి
కారణమేమిటి?" అని బైబిలు పర్వచనాలు చెపిప్న తరావ్త ఫాదర అడిగాడు.
"అపుప్డతని దగగ్ర చాకులేకపోవటం" ఠకుక్న జవాబు చెపాప్డు ఓ యువకుడు.
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