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"చూడార్ ఆ మోహనరావుగాణిణ్ ఓ అయిదు రూపాయలు అపప్డిగాను. లేవని ఠకుక్న
నిరొమ్హమాటంగా చెపేప్శాడు. మన సేన్హితులోల్ అలాంటి దౌరాభ్గయ్ దామోదరుడు
మరెవడూ లేడనుకో. సరేగానీ...ఓ..”
"లేకేం, నేను అలాంటి వాణేణ్లే" అని చలల్గా జారుకునాన్డా మితర్సతత్ముడు.
PPP
కొతత్ సంవతస్రం వచిచ్ంది. కిరాణా కొటుట్వాళుళ్ కొతత్ కేలెండరుల్ ఇసుత్నాన్రు.
"నాకొక కేలండరు ఇవవ్రూ?" అనడిగిందొక పదేళళ్మామ్యి వచిచ్.
"మీ అమమ్గారు మా కొటోల్ ఏం కొనరు. కేలండరు అడగొచాచ్?"
"అదేంటి అలా అంటారు? మాకేది కావాలనాన్ మా పకిక్ంటి పాపాయమమ్గారింటోల్నే
అపుప్ తెచుచ్కుంటునాన్ం. పాపాయమమ్గారు సరుకులనీన్ మీ కొటోల్నే కొంటుందయేయ్."
PPP
"మీ హోటలోల్ రూమ కు అదెద్ ఎంతండీ?"
"రోజుకు ఇరవైరూపాయలు"
"సూట్డెంటునండీ. తగిగ్ంపేమీ లేదా?"
"అలాగయితే

అదెద్

నలభై

రూపాయలు.

వారం

అదెద్

ఎడావ్నుస్గా

ఇవావ్లి."

PPP
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ఓ పడుచువాడు లాయరు దగగ్ర కొచాచ్డు. దొంగతనం కేసు పెటాట్రు పోలీసులు. కాబటిట్
తన తరపున వాదించమని కోరాడు.
"అదెంత పనోయ. చిటికెల మీద నీ కేసు రదద్యిపోతుంది మనం తలుచుకునాన్మంటే.
కేసు

పెటిట్నవాళుళ్

తెలల్

మొహం

వేయాలి.

కాని

నువువ్

ఫీజు

దండిగా

ఇచుచ్కోవాలుస్ంటుంది"
"కానీ, నా దగగ్ర డబేబ్మీ లేదు."
"డబుబ్ లేకపోతే ఎలా? ఏదో వసుత్వు తాకటుట్ పెటోట్, అమేమ్సో డబుబ్ పటార్వాలి. ఏముందు
నీ దగగ్ర?"
"కొతత్ సూక్టర ఒకక్టి మాతర్ం ఉంది."
"ఇంకేం? ఇంతకీ నువేవ్ం దొంగతనం చేశావని కేసు పెటాట్రు?"
"కొతత్ సూక్టర."
PPP
"శంభూ ఎకక్డిదిరా ఆ సీట్ల టిఫిన బాకస్. కొనాన్వా?"
"అబేబ్ లేదు.బహుమతిగా వచిచ్ంది."
"అదృషట్వంతుడివి. ఎవరిచాచ్రార్?"
"ఏమోగానీ, ఇదుగో ఇకక్డ పేరు చెకిక్ంచి ఉంది చూడు. సరిగా అరధ్ం అయిచావటం
లేదు"
PPP
ఇంగీల్షు మాటాల్డే అనిన్ దేశాలలో జారిజ్ బెరాన్రడ్షా నాటకాలు పర్దరిశ్ంచబడాడ్యి. నాటక
కరత్గా కోటల్ రూపాయలు సంపాదించిన ఘనుడు పర్పంచంలో ఆయనొకక్డే.
షా రాసిన నాటకం ఒకటి తొలిసారిగా లండనలో పర్దరిశ్ంపబడింది. పేర్క్షకులకు ఆ
నాటకం ఎంతగా నచిచ్ందంటే, షా తపప్నిసరిగా సేట్జీమీదకు రావాలని పటుట్బటాట్రు.
ఆయన వెళిళ్ నిలబడగానే ఆఖరుకాల్సు పేర్క్షకుడొకడు గలల్ంతు మొదలెటాట్డు.
షా నవువ్తూ ఆ పేర్క్షకుడినుదేద్శించి
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"మిసట్ర నేను నీతో పూరిత్గా ఏకీభవిసుత్నాన్ను. కానీ ఇంత పెదద్హాలులో భినాన్భిపార్యం
కల వాళళ్ం మనం ఇదద్రమే అయిపోయామే. మరీ గొడవచేసేత్ జనం తంతారేమో. మనం
జాగర్తత్గా ఉండటం మంచిది" సలహా ఇచాచ్డు.
PPP
"నీ వృతేత్మిటయాయ్?"
"తిటుల్ తినటం."
"అదేమిటి?"
"నేను బిలుల్ కలెకట్రుని. ననున్ అలల్ంత దూరంలో చూడగానే రకత్ం ఉడకడం
పార్రంభిసుత్ంది అందరికీ."
PPP
మిల మిల మెరిసిపోతునన్ ఉంగరం చేతికి పెటుట్కుని, కిలకిలమంటూ ఆఫీసు కొచిచ్ంది
సుజాత. పెళిళ్ సంబంధం కుదిరిందనీ, నిశచ్య తాంబూలాలు తీసుకునన్టుట్ తోటి
ఉదోయ్గినులతో చెపిప్ంది.
"చూడు సుజాతా నేను చెపిప్నటుట్గా నడుచుకునాన్వంటే సుఖపడతావు. మీ ఆయన
చెపిప్ందానికలాల్ బురర్ ఆడించకు. నీకూ వయ్కిత్తవ్ం ఉనన్దని రుజువు చేసుకో. నా
పెళళ్వగానే నేనేం చేశానో తెలుసా? మా ఆయనిన్ సిగరెటుల్, జరదా కిళీళ్లు
మానెయయ్మనాన్ను" సలహా ఇచిచ్ంది మంధరాదేవి.
"మానేశాడా?" అమాయకంగా అడిగింది సుజాత.
"ఏమో? నాకు ఆయన కనబడి పదేళళ్యింది."
PPP
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