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మోటార సైకిల మీద నియమిత వేగానిన్ మించి వెళుతునన్ ఇదద్రిన్ ఆపాడు టార్ఫిక పోలీస కానిసేట్బుల.
“మీరు ఓవర సీప్డ వెళుతునాన్రు.. పర్మాదం జరిగితే..?” పర్శిన్ంచాడతను.
“మరేం ఫరావ్లేదు.. జీసస మాతోనే ఉనాన్డు..” చెపాప్డు మోటార సైకిల నడిపే పీర్సట్.
ఆ టార్ఫిక కానిసేట్బుల వెంటనే వేగానిన్ అతికర్మించినందుకే కాక, ముగుగ్రు కలిసి వెళుతునన్ందుకు
చలాన రాశాడు.
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తన గురర్ం సరిగా పరుగెతత్డం లేదని పశువుల డాకట్రు దగగ్రకెళాళ్డు భూషయయ్. డాకట్రు బాగా
పరీకిష్ంచి భూషయయ్కు రెండు మాతర్లు యిచిచ్ బాగా పరుగెతత్నపుప్డు ఒక మాతర్ గురార్నికి
వెయయ్మనాన్డు. సరేననాన్డు.
బాకీ వసూలుకు మరుసటిరోజు పకక్ ఊరికి వెళాళ్డు భూషయయ్. అపప్టికే చీకటిపడింది. తవ్రగా
ఇంటికి చేరుకోవాలని ఆ గురార్నికి ఒక మాతర్ వేసి ఎకక్బోయాడు. మాతర్ వేసి వేయడంతో
పరుగులంకించుకుంది గురర్ం. దానిన్ అందుకోడానికి బాగా పరుగెతాత్డు గానీ ఎకుక్వ దూరం
పరుగెతత్లేక అలసిపోయాడు భూషయయ్.
అందుకని వెంటనే డాకట్రు యిచిచ్న రెండోమాతర్ గురుత్కు వచిచ్ దానిన్ వేసుకుని గురార్నిన్
చేరుకోగలిగాడు భూషయయ్.
PPP
"చూడు రోజీ! పకిక్ంటి జానీగాడు రోజూ నీకోసం మనింటికి రావడం ఏమీ బాలేదు"
"అయితే రేపటిన్ంచీ నేనే వాళిళ్ంటికి పోతాలే మమీమ్"
PPP
ఆ రోజే ఆఫీసులో చేరిన కొతత్ టైపిసుట్ కుమారిని పరిచయం చేసుకోవాలనుకునాన్డు ఒక కొంటె
గుమాసాత్. నెమమ్దిగా ఆమెను చేరుకునాన్డు.
"నమసాక్రమండీ! మీరేనా ఈ రోజు మన ఆఫీసులో చేరింది?"
"అవునండీ"
"మీ పేరు?"
"నా పేరు లలితకుమారి. కానీ మా ఇంటోల్ అందరూ చివరిపేరుతో పిలుసాత్రు 'కుమారి’ అని.
మరి “మీ పేరు?"
"మా ఇంటోల్ మొదటి పేరుతో పిలుసాత్రు అందరూ. మీరూ అలాగే పిలవండి."
"అలాగే! ఇంతకీ మీ పేరు?"
"పిర్య మోహన"
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హిసట్రీ కాల్సులో నోటస్ డికేట్టు చేసుత్నాన్డు లెకచ్రరు. ఒక విదాయ్రిధ్ రాసుకోకుండా దికుక్లు
చూసుత్నాన్డు.
"ఏంటోయ, నోటస్ రాసుకోడంలేదు?" అని పర్శిన్ంచాడు.
"నేను మా తాతగారి నోటస్ ఫాలో అవుతునాన్ను సార. అందుకని" అనాన్డా బుదిద్మంతుడు.
PPP
" ఏమండీ పోయిన ఆదివారం నిజంగా మీకు ఆఫీసులో పని వుండి వెళాళ్రా?" అడిగింది భారయ్.
"అవునూ! ఏం? అలా అడుగుతునాన్వు?" అనాన్డు భరత్.
"ఈ ఆదివారం కూడా తన ఇంటికే రమమ్ని ఎవరో సుశీల ఫోను చేసింది. అందుకని" అంది ఆ
భారాయ్మణి.
PPP
"నీకొక కొతత్రకం వాచీ పర్జంటు చేయాలనుకుంటునాన్నోయ! దానికి ముళుళ్ండవు.
మిషనుండదు. రిపేరు అసలు ఉండదు"
"మరి టైము ఎలారా తెలుసుకోవడం?"
"ఆ దాందేముంది. ఎవరన్డిగినా చెపుతారు."
PPP
చూడు కనకం, " నీ రెండో భరత్తో అసలు పరిచయం ఎలా కలిగింది?" అని అడిగింది
సేన్హితురాలు చంపకం.
"ఒకసారి నా మొదటి భరత్తో నేను రోడుడ్ దాటుతునాన్ను. ఇంతలో నా రెండో భరత్కారు సీప్డుతో
వచిచ్ నా మొదటి భరత్కు గుదేద్సింది. అంతే ఆయన చనిపోయారు. ఇలా ఈయన పరిచయమయాయ్రు"
అంది గతానిన్ గురుత్కు తెచుచ్కుంటూ కనకం.
PPP
"మీరు మా వూరు ఎపుప్డొసాత్రు?"
"ఎందుకు?"
"ఆ ఏం లేదు. నా బొంబాయి పోర్గార్ం ఆ రోజు ఏరాప్టు చేసుకుందామని"
PPP
"చూడండి వామనమూరిత్గారూ! మీ ఫాకట్రీ కాలిపోయిందని తెలిసి చాలా బాధపడాడ్నండి.
ఎనోన్ లక్షల రూపాయలు నషట్మొచిచ్ందటగా?" అనాన్డు చకర్వరిత్ తన చినన్నాటి మితుర్డు
వామనమూరిత్తో.
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"అవునండీ" అనాన్డు బాధగా వామనమూరిత్.
"ఇంతకీ ఆ ఫాకట్రీలో ఏం తయారు చేసేవారు?"
"నిపుప్నారేప్ యంతార్లు."
PPP
"చూడండీ కమలాకరంగారూ! నినన్ పొరపాటున మీరెంతో పేర్మగా పెంచుకుంటునన్ కుకక్ నా
కారు కిందపడి చనిపోయింది. రాతర్ంతా చాలా బాధపడాడ్ను. ఎలాగైనా సరే నేను మీ కుకక్లేనిలోటును
తీరాచ్లనుకుంటునాన్ను" అనాన్డు లకాష్ధికారి ధనరాజు.
"చాలా సంతోషం. మరి మిమమ్లిన్ కటేట్సేత్ రాతర్ంతా మేలొక్ని పెదద్గా అరిచి దొంగలిన్
పటుట్కోగలరంటారా?" అనాన్డు అనుమానంగా కమలాకరం.
PPP
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