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"ఈ రోజు అందరికీ నచిచ్న మంచి పనొకటి చేశాను మమీమ్"
"ఏంటి బాబూ అంత మంచి పని?"
"మా మాసాట్రు కురీచ్ కింద టపాకాయ పెటాట్ను. ఆయన ఇంతెతుత్ ఎగిరి కింద పడాడ్డు."
"అది మంచి పననుకుంటునాన్వా?"
"ఊ ! ఎందుకంటే ఆయనంటే మా కాల్సులో ఎవరికీ యిషట్ంలేదు. అందరీన్ కొడతాడు కూడా!"
PPP
చుటాట్లింటికి వెళాళ్లని అపుప్డే ఫెర్షగా షేవ చేసి టిర్ంగా తయారై భారయ్కొరకు ఎదురు
చూసుత్నాన్డు లకీష్పతి. ఆమె ముసాత్బు ఇంకా కాలేదు. నిలుచ్ని ఎదురు చూసుత్నన్ లకీష్పతి కూరుచ్నాన్డు.
చివరకు పడుకునాన్డు. ఆ తరావ్త వచిచ్ంది భారయ్ పైటకొంగు సరిచేసుకుంటూ. వెంటనే లకీష్పతి లోపలికి
పోబోయాడు. "అదేంటండీ ఆలసయ్ం అనాన్రు. మళీళ్ లోపలికి పోతునాన్రు" అంది.
"ఆ ఏం లేదు. గడడ్ం పెరిగింది. షేవ చేసుకుందామని" అనాన్డు గడడ్ం తడుముకుంటూ.
PPP
గోపి ఆ రోజు సూక్లునుండి ఉతాస్హంగా ఇంటికొచాచ్డు. వచీచ్రావడంతోటే "నానాన్ ఈ రోజు
మా సూక్లోల్ జనరల నాలెడిజ్లో ఫసుట్ వచాచ్ను"
"అలాగా! సంతోషం. ఇంతకీ ఏం అడిగారు నినున్"
"కొంగకు ఎనిన్ కాళుళ్ అనడిగారు"
"అలాగా! మరి నువేవ్మని చెపాప్వ?"
"మూడు"
"అదేంటిరా, కొంగకు రెండు కాళేళ్కదా?"
"కానీ మిగతా వాళళ్ందరూ నాలుగనాన్రు అందుకని."
PPP
అది బాచిలరస్ కల్బ. బర్హమ్చారులంతా దానిలో సభుయ్లు. వారిలో ఎవరూ కూడా వివాహం
చేసుకోకూడదు అనన్ది వారి నియమం. వారంతా ఎంతో సంతోషంగా జీవితానిన్ గడుపుతుంటారు.
అలాంటి కల్బని సందరిశ్ంచిన ఒక వయ్కిత్ ఆ కల్బ పెర్సిడెంటుని ఇలా అడిగాడు "మీ కల్బ
మెంబరెల్వరూ పెళిళ్ చేసుకోకూడదు కదా! ఒకవేళ ఎవరైనా పెళిళ్ చేసుకునాన్రనుకోండి. అపుప్డు ఆ వయ్కిత్కి
మీ కల్బ తరపున ఏమైనా శిక్ష వేసాత్రా?"
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దానికి ఆ పెర్సిడెంట నవువ్తూ "చూడండీ ఆ పెళేళ్ వాడికి శిక్ష. అంతకకంటే ఇంకేం కావాలి?"
అనాన్డు.
PPP
పాపం పటుట్మని పాతికేళుళ్ నిండని పాపారావుకు చెవుడొచేచ్సింది. కంగారుగా చెవి సెప్షలిసట్
గోకరణ్ం దగగ్రకు వెళాళ్డు. ఆ చెముడికి కారణమేమిటో తెలుసుకోవాలని పాపారవును బిగగ్రగా
పర్శిన్ంచడం మొదలెటాట్డు డాకట్రు. "మీరెకక్డ పనిచేసుత్ంటారు? ఏదైనా ఫాకట్రీలోనా?"
"కాదు"
"మరి ఏదైనా బాండు మేళాం కంపెనీలోనా?"
"కాదు. కాదు"
డాకట్రుకు మరీ ఆశచ్రయ్మేసింది. "ఇంతకీ మీరెకక్డ పని చేసాత్రు?" అనడిగాడు మరీ బిగగ్రగా.
"మహిళా మండలిలో"
PPP
కొతత్గా

పెళళ్యిన

దంపతులు

నిదర్పోతునాన్రు.

భారయ్కు

అరధ్రాతర్పుప్డు

ఠకుక్న

మెలుకువొచిచ్ంది. బయట దొంగల అలికిడి వినిపించింది. కింద దుపప్టి పడివుంది. భరత్కు చెపుదామని
పకక్న చూసింది. కానీ లేడు. అనుమానంతో ఇలల్ంతా వెదికింది. ఉహూ, కనిపిసేత్ కదూ! కోపంతో అలాగే
పడుకుంది.
ఇంతలో "ఏంటే అరధ్రాతిర్ పూట లైటేశావు?" అనన్ భరత్ మాటలు దుపప్టిలోనుంచి
వినిపించాయి.
PPP
కుటుంబయయ్ ఏడో కూతురు రమను ఎదురింటి రమేష పేర్మించాడు. ఇదద్రూ పెళిళ్
చేసుకోవాలనుకునాన్రు. కానీ అంతవరకూ తన అకక్లకెవరికీ పెళిళ్కానందువలల్, ఇదద్రూ ఎకక్డికయినా
పోయి పెళిళ్ చేసుకోవాలనుకునాన్రు.
ఆ రోజు రాతిర్ ఒంటిగంటకు రమేష వచిచ్ రమను నిదర్లేపి అంతకు ముందే రెడీగా వునన్
ఒంటెదుద్ బండిలో ఎకిక్ంచుకుని మూడుమైళళ్ దూరాన వునన్ రైలేవ్ సేట్షనుకు పోసాగాడు.
దారిలో "మనం లేచి పోయినటుల్ మా నానన్కు తెలిసేత్ ఇంకేమైనా వుందా? అనన్టుల్ ఇంత
రాతర్పుప్డు ఈ బండెకక్డిదండీ మీకు?" అంది రమ ఏరాప్టుల్ పకడబ్ందీగా జరిగినందుకు సంతోషిసూత్.
"ఏమో? మీ నానన్ ఏరాప్టు చేశాడు" అనాన్డు రమేష టైము చూసూత్.
PPP
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"ఏమండీ నేను ఉదోయ్గంలో చేరిన మొదటి రోజే మేనేజరుగారు ఎంతో పేర్మతో, ఆపాయ్యతతో
ననున్ వాళిళ్ంటికి భోజనానికి రమమ్నాన్రు. ఆ రోజు ఆయన నాలుగో అమామ్యిని చూసినపప్టినుంచీ
పెళళ్ంటూ చేసుకుంటే ఆ అమామ్యినే చేసుకోవాలనిపించింది" అనాన్డు కొతత్ గుమమ్సాత్ పాత గుమమ్సాత్తో.
"మరి ఆయన నినున్ భోజనానికి పిలిచింది ఇంకెందుకనుకుంటునాన్వ" అనాన్డు పాత గుమాసాత్
ముసిముసి నవువ్లు నవువ్తూ.
PPP
ఒక కళాతమ్క చితర్మ్లో నగన్ంగా నటించిన నటి సుకుమారికి ఎకక్డలేని డిమాండు పెరిగింది.
ఒకసారి ఒక పర్ఖాయ్త జరన్లిసుట్ ఇంటరూవ్య్ చేసుత్నాన్డు.
"చూడండి మీరు మొదటిసారిగా ఫలానా చితర్ంలో నగన్ంగా నటించారు కదా! అపుప్డు నిజంగా
మీకెలా అనిపించింది?" అని పర్శిన్ంచాడు జరన్లిసట్.
"కాసత్ చలివేసింది" అనన్ది ఆ నటీమణి పైట సరుద్కుంటూ వయాయ్రంగా.
PPP
ఇదద్రు కోతల రాయుళుళ్ తెగ కోతలు కోసుత్నాన్రు.
"ఒరేయ! మా తాతగారికి ఇది వరకు ఒక పెదద్ బంగళా వుండేది. అది ఎంత పెదద్దో తెలుసా?
దానిన్ చూడాడ్నికి ఉదయం బయలుదేరి వెళితే రాతిర్కి గానీ పూరిత్గా చూడలేరట"
"ఒరే! మా తాత సంగతి నీకు తెలీదు. ఆయనకు ఒక పెదద్ పటెట్ మంచం వుండేదిరా! అందులో
ఒకేసారి కొనిన్వందల మంది పడుకుని నిదర్పోవచుచ్"
"పోరా నేను నమమ్ను. అంత పెదద్ మంచం ఎకక్డ వేసుకుని పడుకునే వాళోళ్య?"
"ఇంకెకక్డ రా, మీ తాత బంగళా వుందిగా అందులో."
PPP
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