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విజయవాడ నుంచి హైదరాబాద కి పర్యాణం చేసి ఇంటొకొచిచ్న వెంగళార్వ తన భారయ్తో చెపాప్డు
“కాసత్ంత కాఫో, ఒళుళ్ నొపుప్ల మాతర్ ఇవువ్”
“ఏం?” అడిగింది శీర్మతి వెంగళార్వ.
“బస లో వెనక సీటోల్ కూరుచ్ని వచాచ్ను. ఎగిరెగిరి పడాడ్ను.. ఒళళ్ంతా నొపుప్లు”
“అయోయ్!౧ ముందు సీటోల్ వాళళ్ని కాసత్ సరుద్కోమని అడిగి, అకక్డ కూరోచ్లేకపోయారా?”
“అడుగుదామంటే ముందు సీటోల్ ఎవరూ లేరు…”
“అరరె.. అలాగా!” అంది శీర్మతి వెంగళార్వ..!
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కటన్ం బాగా ఇసుత్నాన్రనన్ ఆశతో గోపీ తలిల్దండుర్లు బాగా డబుబ్నన్ ఒక పలెల్టూరి
పిలల్నిచిచ్ పెళిళ్చేశారు. పెళళ్యిన తరావ్త తెలిసింది ఆ అమామ్యికి ఒక కాలులేదని. అది
తెలిసిన గోపీకి చాలా కోపం వచిచ్ంది.
"నాకు చెపాప్ పెటట్కుండా ఒక కుంటమామ్యి నిచిచ్ పెళిళ్ చేసాత్రా?" అనాన్డు గోపీ
చాలా నిషూట్రంగా.
"అయితే ఏం రా! నువేవ్మైనా ఆమెతో పరుగు పందేని కెడుతునాన్వా చెపుప్?" అనాన్రు
కటన్ం డబుబ్ లెకక్ పెటుట్కుంటునన్ తలీల్ తండిర్.
PPP
“ ఏమయాయ్ నీకెనిన్సారుల్ సెలవు కావాలి? మొనన్నే కదా మీ నాయనమమ్
చనిపోయిందంటే సెలవిచాచ్ను. మళీళ్ ఇపుప్డే మొచిచ్ంది" అనాన్డు విసుగుతో కూడిన కోపంతో
ఆఫీసరు.
"మా తాతయయ్ పెళిళ్సార” అనాన్డు చిటాక్లార్వు వినయంగా.
PPP
ఒక సైనస్ పరీక్షలో కారబ్న డయాకైస్డ ఎలా తయారు చేసాత్రో రాయమనాన్రు.
"ఈ

పర్పంచానిన్

భగవంతుడు

సృషిట్ంచాడు.

కాబటిట్

సృషిట్లోనునన్

కారబ్న

డయాకైస్డుకూడా ఆ భగవంతుని చేతనే తయారు చేయబడింది" రాశాడు ఓ విదాయ్రిధ్.
PPP
ఒక మసకలార్ల్వును కంటి డాకట్రు పరీకిష్సుత్నాన్డు.
"చూడండి మీకెదురుగానునన్ ఆ అక్షరాలు చదవండీ?"
"ఏ అక్షరాలు?"
"ఆ బోరుడ్లో రాసునన్వి"
"ఏ బోరుడ్లో?"
"అదిగో ఆ గోడకు వేర్లాడతీసిన బోరడ్యాయ్!"
"అసలు గోడెకక్డండీ"
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"చూడండీ? మీ రోగానికి మీరు పండూల్, కాయలూ ఎకుక్వగా తినటం మంచిది.
వాటికనాన్ కూడా వాటి తోళుళ్ తినటం చాలా మంచిది. వాటిలోల్ పండల్ కనాన్ ఎకుక్వ
విటమినుల్ంటాయని కనుగొనాన్రు. సరేనా! ఇంతకీ మీకిషట్మైన పండూల్, కాయలూ ఏంటీ?"
అనాన్డు డాకట్ర వచిచ్న రోగి సీతాపతితో.
"పనసపండూల్, టెంకాయలూ"
PPP
రాంబాబు, శాయ్ంబాబులు పెటిట్న కంపెనీలో సేలసగరలగా కొతత్గా చేరింది జయ. ఆమె
అంటే రాంబాబు, శాయ్ంబాబులిదద్రికీ ఇషట్ం. కానీ అందంగావునన్ ఆమెను వాయ్పారంలో ఎవరైనా
మోసం చేసాత్రని భయపడాడ్రిదద్రూ.
"ఒరేయ శాయ్ంబాబూ! ఎందుకైనా మంచిది మనం జయకు మంచీ చెడాడ్ నేరిప్ంచాలిరా"
అనాన్డు రాంబాబు.
"సరే, మంచేదో నువువ్ చెపుప్, నేను చెడెడ్దో చెపాత్ను" అనాన్డు శాయ్ంబాబు.
PPP
"ఏమిటోనండీ, నాకు ఈ మధయ్ ఎకుక్వగా గాలిలో మేడలు కటట్డం బాగా
అలవాటయిపోయింది" అనాన్డొక ఊహాగానం పరధాయ్నంతో.
"మంచిదేలెండి. డబుబ్ ఖరుచ్, సిమెంటు అవసరం వుండదు" అనాన్డు పరధాయ్నం
వెంటనే అందుకుని.
PPP
ఇదద్రు వేటగాళుళ్ కలుసుకునాన్రు.
"ఈ పకక్ అడవిలో నేను వందలకొదీద్ పులులను చంపాను తెలుసా?"
"చెపితే ఎవరనాన్ నమామ్లయాయ్? అసలా అడవిలో పులులేలేందే"
"భలేవాడివే, మరవనీన్ చంపింది నేనేగదా! ఇంకెలా వుంటాయ"
PPP
"ఏంటి అలావునాన్వ?" గదిద్ంచింది భారయ్ దిగాలుగావునన్ భరత్ను.
"ఏం లేదే. బాంకునుంచి పదివేలు తీసుకొసుత్ంటే దారిలో ఒక దొంగ ఎదురై కతిత్
చూపించి పార్ణమా, డబాబ్ ఏది కావాలో కోరుకో అనాన్డే?" అనాన్డు భరత్ వణుకుతూ.
"అంటే మరి డబేబ్ ఇచేచ్సారా?" అంది గుడుల్రుముతూ బారయ్.
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ఆసిత్పాసుత్లేల్ని గోవిందరాజులిన్ అతత్మామలు, ఆడబిడడ్లు లేరని చేసుకుంది బాగా
డబుబ్నన్ కాంతం. పెళళ్యిన తరావ్త కాంతం తండిర్ ఇంటికి కావాలిస్న సామానంతా కొనిచిచ్
కాపురం పెటిట్ంచాడు.
కానీ కాంతం పర్తి క్షణం "ఆ బీరువా నాది, ఆ రేడియో నాది, ఆ చెంబు నాది, ఈ
సామానునాది, చివరకు గోవిందరాజులు వాడే రేజరు కూడా నాది" అంటూండేది.
అలాంటిది ఒక రోజు అరధ్రతిర్ ఇంటోల్ దొంగలు పడిన చపుప్డు వినిపించింది.
"ఏమండీ, లేవండీ, ఇంటోల్ దొంగలు పడినటుల్నాన్రు?" అంది భయంగా కాంతం భరత్ను
లేపుతూ.
"దొంగలా! పడనీవే. ఈ ఇంటోల్ నావంటూ ఏమీలేవు కదా" అనాన్డు గోవిందరాజులు
నిదర్కుపకర్మిసూత్.
PPP

COMMENTS

øöeTT~

www.koumudi.net

pHY

2019

