1

Vü‰dü´e\¢]

FnÓFnPe FLMLløÓ GH¸<$q
eT˝≤¢~ yÓ+ø£≥ø£èwüíeT÷]Ô ôdŒwü˝Ÿ
Ä£j¥é¸ CnÓjGSj!?
''³Äj=h? ®¸CL ¬¸ÍMnjÎFL ¬MLkôtjCy Â¢Š Ä<ŠÓj ¥cMcPe?'' ×.¨ã −QLáOqõ¸$c öGHÇï¸Ôc<j

Ä@~ŠÓj ¥y¿FL AKLOqëÂ.

''¬MLlFLj TdO|..''
''CnÓ÷=h EoÿÕÔcáîNqj, −¥qOqúBiNqjMnjÎFL Mnjjÿ¸, ÔL¥qÚ=h ¼OqjFLMLlø,
_kõ=hIGHlP| öGSæ¥qáO|..MLjOy Td¿ −Py¼¸ÔLj¥y..'' GSÓV ®Ôcá<j ×.¨ã.
Mn¸^Fo AKLOqë CLFLj Cx<jŠÚFLï _k^÷Â ÄfHð ×.¨ã¥h ÔLkfH¸¼ ÔnJdð<j..
''Ä¤=hÂ ×cö$qCLë$c ÔLk<¸¨ TdO|. ®Ä ÔofSFL ÔLOqô¸ MnjCLë$c MLjßÍjMLl$c °¸Á. Fc JdEcÓ¥h
GS¿GH@o rSÎ¾ , JdÆ}R ÔL¥qÚ$c GH=hæ ²GHlð<k Â$qÂ$qPe<jCLj¸=ctj. ¥cÂ¢ ®Ä ²¥qÚ< ¥qOqjTdëNnk μ¥qÚ FcŠ
MLköCLMoj CnÓjGSj..''
MLkOqj MLk=c÷<Š¸@~ ×.¨ã Mn¸^Fo Ä@~ŠÓj MLj¸¾eOqj ÔosSQc<j.
***
***
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మంతిర్గారు అనరగ్ళంగా ఉపనయ్సిసుత్నాన్రు. కొంత ఉపనాయ్సం జరిగిన తరావ్త శోర్తలు
ఒకక్రొకక్రే లేచి వెళిళ్పోవటం పార్రంభించారు. "ఏమిటి వాళళ్ంతా అలా మధయ్లోనే లేచి
వెళుతునాన్రు?" అని అడిగారు మంతిర్గారు.
"మా ఊరివాళళ్కు నిదర్లో నడిచే అలవాటు ఎకుక్వ సర" అనాన్డు సాథ్నిక యం.ఎల.ఏ.
PPP
ఆ గార్మం పర్తిపకుష్లైన ఒక ఎమెమ్లేయ్కీ, ఒక మాజిమంతిర్కి కూడా సవ్గార్మం. ఒక
సాయంతర్ం మాజీ మంతిర్గారు పెంపుడు కుకక్ను వెంటబెటుట్కుని పొలంగటుట్మీదుగా
షికారుకు బయలుదేరారు.
ఎమెమ్లేయ్గారు ఎదురై "సాయం సంధయ్వేళ ఈ గాడిదను వెంటబెటుట్కుని ఎకక్డికి
బయలుదేరారు?" అని పరామరిశ్ంచారు.
"ఇది గాడిదకాదు. కుకక్" అనాన్రు మంతిర్గారు పర్తిపక్ష ఎమెమ్లేయ్ పలకరించినందుకు
సంతోషిసూత్.
"నేనడిగింది మిమమ్లిన్గాదు. కుకక్ను" అనాన్డు ఎమెమ్లేయ్.
PPP
ఒక సతరీ రెడీమేడ షాపుకు వెళిళ్ తన భరత్కు ఒక షరుట్ కొనాలనుకుంది. కానీ ఆమెకు సైజు
సరిగా తెలియదు. "మావారికి ఒక షరుట్ కావాలి. కొలతలు తెలుసుగానీ అసలు సైజు
ఎంతో మాతర్ం గురుత్లేదు" అందామె షాపువానితో.
షాపతను వెంటనే "ఆయన సైజు పదమూడు గదా మేడం" అనాన్డు అనుమానంగా.
"అరే నిజమేనే. మీకెలా తెలుసు?"
"భారయ్లచేత షరుట్లు కొనిపించే భరత్లు చాలామంది సైజు అంతే వుంటుంది లెండి"
అనాన్డు ఆ షాపతను.
PPP
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ఒక భరత్ భారయ్తో "నేను చూడటానికి అందంగా ఉండను. నీ అంత చదివినవాడినీ కాదు.
మంచి ఉదోయ్గమూ లేదు. మరి నీవెందుకంత పటుట్బటిట్ ననేన్ చేసుకునాన్వ? ఇందుకు నీలో
కలిగిన పేర్రణ ఏమిటి?" అనడిగాడు కుతూహలం ఆపుకోలేక.
"మా నానన్" కుల్పత్ంగా జవాబిచిచ్ందామె.
"మీ నానాన్? ఎలాగా?"
"మీ ఫికెస్డ డిపాజిటస్ ఉనన్ బాయ్ంక మేనేజర మా నానేన్."
PPP
ఒక అతి సనన్ని సుబాబ్రావు ఆరీట్సీ బసలో ఎకిక్ సీటు కోసం వెతికాడు. ఒక తీర్ సీటరలో
అతి లావు లక్షమ్యయ్ కూరుచ్ని ఉనాన్డు. ఒకక్డే అయినా సీటు మొతత్ం పరిచినటుళ్నాన్డు.
చేసేది లేక సుబాబ్రావు ఆ సీటోల్నే కూరుచ్నాన్డు. బస కదలటంతోనే లక్షమ్యయ్ శరీరం
అటూ ఇటూ దొరుల్తూ సుబాబ్రావు కూరోచ్టమే కషట్మైంది.
సుబాబ్రావు విసుకుక్ంటూ, "ఈ ఆరీట్సీ వాళుళ్ పాసింజరస్ను లగేజీలాగే తూకం వేసి చారీజ్
చేసేత్ బాగుండును" అని గొణుకుక్నాన్డు.
ఇది వినన్ లావు లక్షమ్యయ్ నవేవ్శాడు. "అలా చేసేటటల్యితే నినెన్వడూ బసలో ఎకక్నివవ్డు.
ఎకక్నిసేత్ ఆరీట్సీ దివాలా తీయాలిస్ందే" అనాన్డు.
PPP
ఇదద్రు మితుర్లు నాటకం చూసి బయటికొచాచ్రు. ఈ నాటకంలో నీకే పాతర్ నచిచ్ంది?"
అని అడిగారు ఒకరు రెండవ వారిని.
"హీరో తండిర్పాతర్"
"ఛా! అతనేం బాగా యాకట్ చెయయ్లేదు. నీకా పాతర్ ఎలా నచిచ్ందో ఆశచ్రయ్ంగా ఉందే?"
"నాకు నాటకం చూడటానికి ఫీర్ పాస ఇచిచ్ందతనే."
PPP
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