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అరథ్రాతిర్ తన భరత్ను లేపి చెపిప్ంది భారయ్..
“వెంటనే పోలీసులకు ఫోన చెయయ్ండి…”
“ఏమైందీ.. ఇంతరాతిర్..?”
“వంటగదిలో ఇదద్రు దొంగలు ఉనాన్రు..వాళుళ్ నేను చేసిన కాశీమ్ర పులావ తింటునాన్రు..” కంగారుగా ,
రహసయ్ంగా చెపిప్ంది భారయ్.
“ఐతే ఫోన చేయాలిస్ంది పోలీసులకు కాదు.. డాకట్ర కి..” చెపాప్డు భరత్ రిసీవర అందుకుంటూ..!
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"ఏమోయ, ఏమంటుంది మీ ఆవిడ?"
"నా మీద ఎపుప్డూ అనుమానమే. మొనొన్కసారి ఆఫీసు నుంచి ఇంటికి వెళిళ్ నా కోటు హేంగరుకు
తగిలించాను. దానిమీద ఒక పొడుగాటి వెంటుర్క కనిపించిందంట. దాంతో నేనెవరితోనో తిరుగుతునాన్నని
సాధింపు మొదలెటిట్ంది."
"జాగర్తత్గా కోటుని విదిలించి తగిలించకపోయావటోయ"
"నినన్ అలాగే తగిలించాను. వచిచ్ అనుమానంగా కోటంతా వెతికి చివరకు వెంటుర్కలు లేని వాళళ్తో
కూడా తిరగడం మొదలు పెటాట్రనన్మాట" అంటూ నా పార్ణం తీసింది అనాన్డు సేన్హితునితో.
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ఇదద్రు డబాబ్రాయుళుళ్ ఒకచోట కలుసుకునాన్రు. "ఏమండి రావుగారూ.. పోయిన వారం
ఎకక్డికెళాళ్రు? కనిపించనేలేదు?"
"మీకు తెలియదా? అమెరికన పెర్సిడెంటు ఏమీ తోచడం లేదు రమమ్ని కబురంపితే వెళాళ్ను."
"అవునండోయ నినన్ అమెరికన పెర్సిడెంటు నాకు రాసిన ఉతత్రంలో ఈ విషయం రాశాడు.
మరిచేపోయాను. సారీ"
PPP
ఆనాడు పాలిటికస్ లెకచ్రరు 'సేవ్చఛ్'ను గురించి పాఠం చెపుతూ 'సేవ్చఛ్ అంటే ఏమిటో ఎవరికైనా తెలిసేత్
చెపప్ండి’ అనాన్డు.
వెంటనే ఒక విదాయ్రిధ్ పైకి లేచి "సేవ్చఛ్ అంటే ఇదే" అంటూ పుసత్కాలు తీసుకుని కాల్సులోంచి
వెళిళ్పోయాడు.
PPP

"ఏంటోయ గోపాలం ఈ పకక్ గదిలో ఏదో గోలగా వుంది?"
"ఏం లేదోయ మా ఆవిడ పకిక్ంటావిడతో ఏదో రహసయ్ం చెపుతోంది."
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ఒక అనుమానాలార్వు బసుస్లో తిరుపతి కొండమీదకి పోతునాన్డు.
"ఇపుప్డు మనం కొండపైకి పోతునాన్ం కదా! అపుప్డు సడనగా బేర్క పడలేదనుకోండి అపుప్డెలా?" అని
తన సందేహానిన్ వెలిబుచాచ్డు డైరవరుకు.
"ఇంకొక బేర్కుంది. దానిన్ వేసాత్ం" అనాన్డు డైరవరు.
"అదికూడా సరిగా పనిచేయలేదనుకోండి అపుప్డు?" అనాన్డు అనుమానంగా.
"తల రాత ఎలా వుంటే అలా జరుగుతుంది" అని సమాధానమిచాచ్డు డైరవరు విసుగుతో.
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"గురాన్ధంగారు మాట చెపితే తపప్డనుకో"
"ఎలా?"
"మొనన్ మేము భోజనానికి పిలిసేత్ వసాత్ననాన్డు. అంతే సమయానికొచేచ్శాడు"
"అదీ ఒక గొపేప్నా?"
"అపుప్డు ఆయన భారయ్ చావుబతుకులోల్ వుందంటే నముమ్."
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"ఏం చాకలీ, నినన్ నీ భారయ్ సినిమా కొచిచ్నటుట్ంది?"
"నిజమేనమామ్! నా భారయ్ని మీరెలా అనుకునాన్రు?
"మొనన్ నువువ్ పోయిందనన్ కొతత్చీర కటుట్కుని వుంటేనూ."
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"ఏమయాయ్ నీ పకక్న తిరుగుతుండే ఆ వాలుజడ పిలల్ ఎవరు? నీ భారాయ్? నీ చెలెల్లా?"
"అదే.. ఇంకా ఏ విషయం తేలలేదు. "
PPP
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