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FnÓFnPe FLMLløÓ GH¸<$q
eT˝≤¢~ yÓ+ø£≥ø£èwüíeT÷]Ô ôdŒwü˝Ÿ
−GHOoGRF| ¬tjFL AKLOqëÂ ÔLk<=cÂ¥h MnÈ"¸Á ¶ AKcOqõ.
MLjCLjë MLj¸ÍjPy¸¼ ¬GHlð@o _Nqj=h¥h ML¼áFL ¬CLFLj CLFL
AKcOqõML¸¥q ÔLkGSkë ÔnJdð<j
''FLjMnø¸CL ¬¸Í$qCnëÄ'' MLjCLjëPy¥h MnÈ"Jwtj, ¥csSûJd» MLjÈ¢"
¥q+j"Cn¿¼ ÔLkfS CLFL AKcOqõCy ÔnJdð@~ AKLOqë.
''Â¢MLl Tz¸ÍOqõ O~ÇÄ''
¬¸CLPyFo ¬CLÂ ¥q+j" MLjCLjëMLÓ÷ MLjkCLÓj GH@~ètj.
CLFL AKLOqë Jv$q<ëÓ¥h GS¸CyGRGH<è AKcOqõ AKLOqë MLj¸ÔL¸ GH¥qÚFo ‚Oqjá¸Á. ¬CLÂ¥h
GHm¿ë$c MLjCLjë Á»JwNqk¥q ÔnJdð<j
''¥cfSÂï MLj¸¼Â¢È"MLlø..''
MLjÈ¢" CLFL AKLOqë CLFLÂ Jv$q<¥q JwML<¸Cy ÂO~QL GH¨ AKLOqëŠ MLj¸¼Â¢È"Ôcá¥q
¬¨»¸Á
''Fc ¬¸Í¸ MLmrSCLëOo?''
''MLjCLjë MLj¸Íj GHm¿ë$c Á»Jwtj¸Á'' ×.Mc_j ÔnJdð@~ AKLOqë...!!
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లేడీస కాలేజీలో బయాలజీ పొర్ఫెసర పాఠం చెబుతోంది.
"సూక్షమ్ కిర్ములు కంటికి కనబడవు. వాటి మూలంగా చాలా రోగాలు వసాత్యి. మనం
జాగర్తత్గా ఉండాలి. ఉదాహరణకు ఓ మగాడు ఆడదానిన్ ముదుద్పెటుట్కుంటే కనీసం
యాభైవేల సూక్షమ్ కిర్ములు అతని నోటోల్ంచి సతరీ నోటోల్కొసాత్యి. అదెంత పర్మాదమో
ఊహించుకోండి. వాటిని ఆపడానికి మనమేం చేయాలి?"
వెనక బెంచినుంచి ఠకుక్న సమాధానం చెపిప్ంది ఒక కొంటె పిలల్.
"అంత ఖంగారుపడడ్ం దేనికి ఆ సూక్షమ్ కిర్ములననిన్ంటినీ అతనికి తిరిగిచేచ్సేత్ ఏ గొడవా
ఉండదుకదా"
PPP
తలిల్ కొడుకుని అడుగుతోంది- "ఏరా ఉదోయ్గం ఎందుకు మానేశావు?"
"మేనేజరగాడి మీద కోపం వచిచ్ందిలే."
"ఎందుకురా గొడవ?"
"నేను వందరూపాయలు దొంగిలించాననాన్డు వాడు."
"నువువ్ తీయలేదని చెపప్కపోయావా?"
"నేను తీశానని రుజువు చేశాడమామ్. అందుకేగా నాకు కోపం వచిచ్ంది."
PPP
తండీర్ కొడుకులు కలిసి వెళుత్నాన్రు. "ఏమిటార్ ఆ అవతారం. పోలిగాడిలా ఆ జుటుట్, ఆ
గుడడ్లు, గూళెళ్గరేసూత్ ఆ నడక? నీతో కలిసి రోడుడ్మీద నడవాలంటేనే సిగుగ్గా ఉంది. రౌడీ
వెధవలా తయారవుతునాన్వు ఛఛ" తండిర్ విసుకుక్నాన్డు.
కొంత దూరం వెళాళ్క వాళళ్నెరుగునన్ ఒకాయన పలకరించాడు.
"అనీన్ తండిర్ పోలికలే వయసుస్లో ఉనన్పప్టి మీ నానన్ గురొత్సుత్నాన్డు. అచచ్ంగా నీ
మాదిరిగానే ఉండేవాడు" అనాన్డాయన.
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"ఇంతకు ముందు ఆ సంగతే చెపాప్డు మా నానన్" అంటూ తండిర్వంక గురుర్గా చూశాడు
కొడుకు.
PPP
ఒక పెదద్మనిషి మతిమరుపుకు వైదయ్ం చేయించుకుంటునాన్డు. అలా నెలరోజులు
గడిచిపోయాయి. బంధువొకాయన వచిచ్ ఆ పెదద్మనిషి భారయ్నడిగాడు.
"ఏవమామ్ మీ ఆయనలో మారేప్మైనా కనిపించిందా?"
"నినన్ ఆటోలో డాకట్రు దగగ్రకెళాళ్ం. దిగిన తరావ్త ఆయన జేబులోంచి పరుస్ తీసి, ఆటో
ఛారిజ్ నా చేతిలో పెటిట్, 'రావే వెళాద్ం ' అంటూ డైరవరు చెయియ్ పటుట్కుని లాకెక్ళాళ్రు."
PPP
నితయ్ జీవితంలో సంఘటనలయితే తేలికగా అరధ్మవుతాయని ఒక సూక్లు మాసాట్రు
నాలుగో కాల్సు కురార్ణిణ్ ఇలా పర్శిన్ంచాడు.. "మీ మామయయ్ ఇంటదెద్ నాలుగు వందల
యాభై, కిరాణా కొటుట్వాడికి ఏడువందల పది, పాలవాడికి మూడువందల ఇరవై బాకీ
ఉనాన్డనుకో. అతను మొతత్ం ఎంతివావ్లిస్ ఉంటుంది?"
విదాయ్రిధ్ తడుముకోకుండా జవాబు చెపాప్డు "ఏమీ ఇవవ్కక్రేల్దండీ. అందాక వసేత్ మా మామయయ్ రాతిర్కి రాతిర్ ఇలుల్ ఖాళీ చేసి
వెళిళ్పోతాడు."
PPP
"ఏమిటార్ మూరీత్ నినన్టివరకు మంచి హుషారుగా ఉనాన్వు. హఠాతుత్గా అలా బికక్
మొహం వేశావేమిటి"
"మా అతత్గారిని ఎవరోగానీ ఎతుత్కుపోయారు. వారం రోజులయింది."
"అరే పాపం ఆచూకీ ఏమయినా తెలియలేదా?"
"వాళెళ్వరో గానీ చీటీ పంపారు. వెంటనే యాభైవేల రొకక్ం అందచేయమనాన్రు
రేపొదుద్టిలోగా."
"ఇవవ్కపోతే ఏం చేసాత్రట?"
"మా అతత్గారిని తిరిగి భదర్ంగా మా ఇంటోల్ వదిలిపెటేట్సాత్రట. పచ్."
PPP
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ఓ బంగారు వనెన్ చినన్ది ఒంటరిగా రోడుడ్మీద నడిచి వెళుతోంది పలెల్ పార్ంతంలో.
ఆ దారిన కారులో పోతునన్ యువకుడు ఆగి ఆమెను తన కారులో ఎకిక్ంచుకునాన్డు.
కొంత దూరం వెళాళ్క –
"మీరు చాలా అందంగా కనిపిసుత్నాన్రు. ఎందుకని?" అనడిగాడు యువకుడు.
"ఆ రహసయ్ం మీకు తెలుసు."
"ఏమిటది?"
"ఇంకాసేపటోల్ మీ కారులో పెటోర్ల అయిపోతే అపుప్డు తెలుసుత్ంది. నేనెంత అందంగా
ఉనన్దీ"
PPP
బటట్తలలమీద జుటుట్ మొలిపించే హైరాయిలని అముమ్తునాన్డొకాయ రోడుడ్మీద. లౌడ
సీప్కరోల్ దాని గుణగణాలను విపరీతంగా పొగుడుతునాన్డు. అదంతా కాసేపు వినన్ తరావ్త
ఒక బటట్తల పెదద్మనిషి అతగాడి దగగ్రకొచిచ్ - "ఏవండీ మీ కేశవృదిద్ తైలం నమమ్కంగా
పనిచేసుద్త్ందని గాయ్రంటీ ఏమిటి?" అని పర్శిన్ంచాడు.
"అదుకే కదా సావ్మీ ఈ తైలం పర్తి సీసాతోపాటు ఒక దువెవ్న కూడా ఇసుత్నాన్ము.
అంతకు మించిన గాయ్రంటీ ఏముంటుంది?"
PPP
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