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తెలిసిన అందమైన ఆడవాళళ్ను చూసిన కొందరు మగాళుళ్ వాళళ్ను పలకరించకుండా ఉండలేరు. వాళుళ్
మళీళ్ నోరెతత్కుండా జవాబివవ్డం ఎలాగంటే..
మగాడుః మిమమ్లిన్ ఎకక్డో చూసినటుల్ందే..!?
అమామ్యిః అవును! అందుకనే అకక్డకు వెళళ్డం మానేశాను.
మగాడుః ఈ సీట ఖాళీగా ఉందా?
అమామ్యిః అవును.. మీరికక్డ కూరుచ్ంటే నే కూరుచ్నన్ ఈ సీటు కూడా ఖాళీ ఔతుంది..
మగాడుః నేను నీ కోసం ఏమైనా చేసాత్ను
అమామ్యిః మంచిది.. ముందు మీ బేంక చెక లో సంతకాలు చేసి తీసుకురండి..
మగాడుః నేను నీకోసం గంగలో దూకమనాన్ దూకుతాను
అమామ్యిః థాంకస్..! ఆ పనిచేసి ఇక బయటకు రాకండి..
మగాడుః మిమమ్లిన్ పేర్మిసుత్నాన్ను
అమామ్యిః సారీ! నేనే జంతువుల పేర్మను అంగీకరించను
మగాడుః నీకు నా మనసిచాచ్ను..
అమామ్యిః సారీ బాస..! నేను గిఫట్ తీసుకోను..
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తాయారు మొగుడు యాకిస్డెంటులో చచిచ్పోయాడు. ఆయన చేసిన లైఫ ఇనూస్రెనస్ నలభైవేలు
తీసుకువెళిళ్ ఆమెకందించి అసలు విషయం చెపాప్రు తాయారుకు ఇనూస్రెనుస్ వాళుళ్.
"అమోమ్, అయోయ్, బతికునన్పుప్డు నయాపైసా ఇవవ్కపోయినా చచిచ్ నలభైవేలిసుత్నాన్డార్ దేవుడా" అంటూ
ఏడుపులంకించుకుంది తాయారు గుండెలు బాదుకుంటూ.
PPP
ఆ రోజు ఆఫీసుకు గంట లేటుగా వెళాళ్డు ముకుందం.
"ఏంటయాయ్ ఆఫీసుకు యిపుప్డా రావడం, ఇపుప్డు టైమెంతైందో తెలుసా?" దబాయించాడు ఆఫీసరు.
"తెలుసు సార. కానీ నేను సిటీబసోల్ వచేచ్టపుప్డు బేర్కుఫెయిలయియ్ డైరవరు బసుస్ను ఒక సత్ంభానికి
గుదాద్డు సార. దాంతో వెనుక సీటోల్ కూరుచ్నన్ నేను పై టాపును చీలుచ్కుని ఫరాల్ంగు పైకిపోయి కిర్ంద
పడాడ్ను సార" అనాన్డు ముకుందం వినయంగా.
"అవునయాయ్! సరే మరి దానికింతసేపు పటిట్ందా?" అనాన్డు ఆశచ్రయ్ంగా ఆఫీసరు.
PPP
"డాకట్రుగారూ, నేను చనిపోయాను" అంటూ ఒక వయ్కిత్ డాకట్రు దగగ్రకు పరుగెతుత్కుంటూ వచాచ్డు.
డాకట్రు బాగా పరీకిష్ంచి "మీరు చనిపోలేదు. నికేష్పంగా బర్తికే ఉనాన్రు" అనాన్డు సంతోషంగా.
"హు ఇదీ ఒక బర్తుకేనా?" అని నిటూట్రాచ్డా వయ్కిత్.
PPP
"నీ భరత్ నినున్ వదిలేశాడటగా?"
"ఛీ అదేంకాదు, మనశాశ్ంతి కోసం సైనయ్ంలో చేరాడు"
PPP
“ నేనీ మధయ్ పొటట్ ఆపరేషన చేయించుకునాన్నండీ. కానీ డాకట్రు పొరపాటున సాప్ంజి లోపల అలాగే
వుంచేశాడు."
"అలాగా! మరి దానివలన బాధగా ఏమైనా వుందా?"
"అదేంలేదు కానీ, ఎకుక్వగా దాహం వేసోత్ంది"
PPP
భరత్ని కతిత్తో ఘోరంగా పొడిచి హతయ్ చేసిన కేసు కోరుట్లో జరుగుతోంది.
"చూడండి, శాంతమమ్గారూ మీ భరత్ను కతిత్తోనే ఎందుకు చంపినటుట్?" అనడిగాడు కార్సు ఎకాజ్మిను
చేసే లాయరు.
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"తుపాకీ వుంది కానీ, ఆ శబద్ంతో పిలల్లిన్ నిదర్లేపడం నాకిషట్ం లేదు" అంది శీర్మతి శాంతమమ్
సాలోచనగా.
PPP
"ఏమండీ నినన్ కొనన్ ఫారిన నైలాను చీర ఎలా వుందో చెపప్రూ?" గోముగా అడిగింది భారయ్ సునీత.
"అలాగే, కటుట్కురా మరి" అనాన్డు భరత్ గోపాలం భారయ్ వైపు ఎగాదిగా చూసూత్.
"అబబ్ కటుట్కునే వునాన్నండీ" అంది సునీత సిగుగ్ పడుతూ.
PPP
"డాకట్రుగారూ నా గుండె మారాచ్లంటునాన్రు కదా! మరి నా తతావ్నికి ఏ గుండె పెడితే
బాగుందంటారు?" అనడిగాడు గాభరాగా బలహీనరావు.
"కోడిగుండె" తాపీగా సమాధానమిచాచ్డు డాకట్రు.
PPP
"అమామ్, దేవత అంటే ఎవరు?" అంది ఆరేళళ్ చినిన్.
"మాయమగువాళళ్ని దేవతలంటారు, చినీన్" అంది వాళళ్మమ్.
"అలాగా! మరి నానాన్ నువువ్ బజారెళిళ్నపుప్డు మన పనిమనిషిని పటుట్కుని 'నువువ్ నిజంగా దేవతవి '
అంటునాన్డమామ్! మరి పనిమనిషి ఎపుప్డూ మాయమవదే" అంది చినిన్ అమాయకంగా.
"ఈ ఇంటోల్ నుండి రేపు మాయమవుతుంది చినీన్, చూదుద్వు గాని" అంది వాళళ్మమ్ విసురుగా.
PPP
సిగరెటుట్ తాగుతునన్ ఒక పిలల్వాణిణ్ చూసింది యశోదమమ్.
"చూడు బాబూ సిగరెటుల్ తాగకపోతే హాయిగా బడికి వెళిళ్ చదువు కోకూడదూ" అంది ఎంతో బాధగా.
"ఇపుప్డు నాకు మూడేళేళ్. బడికెళేళ్ వయసింకా రాలేదు" అనాన్డా గడసరి పిలల్డు.
PPP
"ఏంటోయ ఆచారీ మీ పొలానిన్ పైసా ఖరుచ్లేకుండా దునిన్నావట. ఏం చేశావేం?" అనాన్డు
బర్హమ్చారి.
"ఏముందండీ, ఆ పొలంలో మొనొన్క చినన్ గుంట తవివ్ దానోల్ రెండు శిలా విగర్హాలు వేసి పురావసుత్శాఖ
వారికి కబురెటాట్ను. అంతే, వాళొళ్చిచ్ మొతత్ం బర్హామ్ండంగా దునిన్పోయారు" అనాన్డు చాలా
సంతోషంగా.
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