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“ఇవాళేం టిఫిన?” అడిగాడు ఆఫీసునుంచి తిరిగి వచిచ్న భరత్.
“మైసూరు బోండా అండీ” భారయ్ చెపిప్ంది.
“బోండా అను..మళీళ్ మైసూరు ఎందుకు?”
“మైసూరు సిలక్ చీర కటుట్కుని చేశానుగా..”
“ఓ..అదా సంగతి!” భారయ్ అమాయకతావ్నికి నవువ్కుంటూ చెపాప్డు భరత్.
“రేపు బొంబాయి ఉపామ్ చేసాత్నండీ..”
“చెయియ్..”
“మరి బొంబే డయింగ చీర కొనివవ్రూ..!?”
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"బాబూ చినాన్! మన పకిక్ంటి పినిన్కి ముదుద్పెటుట్బాబూ" అంది చినాన్ వాళళ్మమ్.
"అమోమ్ నేను పెటట్ను. కొడుతుంది" అనాన్డు చినాన్ భయంగా.
"కొటట్దు బాబూ. పినిన్ చాలా మంచిది" అంది వాళళ్మమ్.
"మరి నినన్ ఆమెను ముదుద్పెటుట్కోబోతే మన డాడీ చెంప పగల కొటిట్ందేం?"
PPP
"మా పొర్పర్యిటర నా పనికి మెచిచ్ మొనన్నే నాకో సెకర్టరీని అపాప్యింట చేశాడోయ"
"అదృషట్వంతుడివి. ఇంతకీ ఆమె వాలుజడ సెకర్టరీయా, లేక బాబుడ్ హెయిర సెకర్టరీయా?
చీరకడుతుందా? గౌను వేసుత్ందా?
"బటట్తల అయినా బాగానే ఉంటాడులే"
PPP
"చూడండి మూరిత్గారూ! నినన్ మీ యింటివైపు వచాచ్ను. కానీ దారిలో ఓ అరజ్ంటు పని గురొత్చిచ్
మీ ఇంటికి రాలేకపోయాను."
"థాంకూయ్ వెరీమచ."
PPP
"సినిమా హాలోల్ సిగరెటుట్ తాగుతునన్ సింగారావును గేటు వాడొచిచ్ "చూడండి సార 'హాలులో
పొగ తాగరాదు' అని అంతంత పెదద్ సైల్డుల్ చూపిసుత్ంటే కనపటట్ంలే? ముందా సిగరెటుట్
ఆరేప్యండి" అనాన్డు కాసత్ దబాయింపుగా.
"నిజమేననుకో. అయినా ఈ రోజులోల్ రూలు పర్కారం ఏం జరుగుతుంది చెపప్వోయ. ఇంతకు
ముందే మీ అందానికి వెంటనే మా 'సౌందరయ్' సబుబ్నే వాడండని ఒకామె సాన్నం చేసుత్ంటే
చూపించారు అంతమాతర్ం చేత ఆ సబుబ్తో రుదుద్కుని ఇకక్డే సాన్నం చేసుత్నాన్మా చెపుప్"
PPP
గయాయ్ళి పెళాళ్ంతో విసిగి పోయిన వీరాసావ్మికి దారిలో తన చినన్నాటి సేన్హితుడు
వెంకటసావ్మి కనబడాడ్డు.
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"ఒరేయ, జీవితంలో నీకెపుప్డైనా నీ భారయ్కు విడాకులివావ్లనిపించిందా?" అనడిగాడు
వీరాసావ్మి తన మితుర్ని వుదేద్శం తెలుసుకోవాలని.
"లేదు. హతయ్ చేయాలని మాతర్ం అనిపించింది" అనాన్డు పెళాళ్ంతో ఇంకా విసిగి వేసారిన
వెంకటసావ్మి.
PPP
"చూడండి లోకనాధంగారూ! మీ మెదడు పూరిత్గా చెడిపోయింది. మీకు వేరే మెదడు పెటాట్లి.
మా ఆసప్తిర్లోని బెర్యిన బాంకలో రెండు మెదడేల్ ఉనాన్యి. ఒకటేమో యూనివరిశ్టీ
పొర్ఫెసరది. దీనికి పదివేలవుతుంది. రెండోది ఒక మాజీ మంతిర్ది. అది లకాష్ యాభై
వేలవుతుంది" అనాన్డు డాకట్రు రేటల్ లిసుట్ చూసూత్.
"చూడండి డాకట్ర. పొర్ఫెసర మెదడుకనాన్ మంతిర్గారి మెదడుకు ఎకుక్వ రేటు చెపుతునాన్రు.
అది అంత మంచిదా?" అనాన్డు లోకనాథం.
"కాదుకానీ మంతిర్గారి మెదడు ఎకుక్వగా వాడబడలేదు అందుకే కాసత్ ఖరీదెకుక్వ" అనాన్డు
డాకట్రు.
PPP
"ఏమండీ పెళిళ్కి ముందు మీరు ననెన్ంతగానో పేర్మించేవాళుళ్. ననున్ నెతిత్మిద పెటుట్కునేవారు.
కానీ ఇపుప్డు ఆ పేర్మ లేదు. ఆ ఇదీ లేదు. ననున్ చూసేత్నే విసుకుక్ంటునాన్రు.
కారాణమేమంటారు?" అనడిగింది జానకి జానకిరామంతో.
"నాకు పెళళ్యిన ఆడాళళ్ంటే ఇషట్ంలేదు. అదీ సంగతి."
PPP
"సుందరం చెపుప్ల షాపు పెటాట్డట"
"నేనెపప్టిన్ంచో అనుకుంటునాన్నోయ, వాడు పెడితే చెపుప్ల షాపే పెడతాడని."
"ఎలా అనుకునాన్వ?"
"వాళళ్ నానన్ కొంతకాలంగా నటుడుగా పర్ఖాయ్తుడవుతునాన్డుగా"
PPP
"ఇదేంటిసార. ఆఫీసు లెకక్లో 'బెండకాయిలు రెండు కిలోలు' అని రాశారు" అని అడిగాడు
అమాయకంగా పూయ్ను చలమయయ్.
"మన ఆఫీసులో అంటించుకునే తుమమ్జిగుగురు అయిపోయిందిగా! అందుకని వాటిని
కొనాన్నులే. కవరుల్, నోటీసులు అంటించాలిస్నివి చాలా వునైన్ మరి" అనాన్డు హెడ గుమసాత్.
PPP
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యాకిస్డెంటయి హాసిప్టలోల్ మొహానికి, చేతులకు కటుల్కటుట్కుని బెడోల్ వునన్ శంకరార్వును
చూడాడ్నికెళిళ్న మూరిత్ "అసలేం జరిగింది గురూ?" అని పలకరించాడు.
"లారీ యాకిస్డెంటయింది" నీరసంగా జవాబిచాచ్డు శంకరార్వు.
"అమోమ్ లారీ యాకిస్డెంటా? నిజంగా లారీ యాకిస్డెంటయి కూడా నువువ్ బతికి బటట్కటాట్వంటే
చాలా అదృషట్వంతుడివి గురూ. ఇంతకీ ఎలా జరిగింది యాకిస్డెంటు?"
"ఈ రోజు ఉదయానేన్ ఏడుగంటలకు నేను పరుగెతుత్కుంటూ వెళుతునాన్ను. అలా వెళుతూ
వెళుతూ రోడుడ్ పకక్నే నిలబడివునన్ లారీకి గుదాద్ను" అనాన్డు శంకరార్వు మరీ నీరసంగా.
PPP
"బాంకుకు వెళిళ్ డబుబ్ తీసుకోవాలనుకుంటునాన్నోయ"
"మరి వెళిళ్ తీసుకో. ఆలసయ్మెందుకు?"
"పటుట్కుంటారని భయంగా వుంది."
PPP
"మీరు డెబైబ్ సంవతస్రాలు బతుకుతారు"
"నాకిపుప్డు డెబైబ్యవ సంవతస్రం నడుసోత్ంది డాకట్ర"
"చూశారా నేనెంత కరెకుట్గా చెపాప్నో"
PPP
ఈసారి ఆ ఆనందంగాణిణ్ నా బరతడే పారీట్కి పిలవదలుచ్కోలేదు"
"ఏం?"
"పోయినసారి పోనీలెమమ్ని మరాయ్దకోసం పిలిసేత్ నాకిషట్ంలేని పనిచేశాడేల్"
"ఏంటది?"
"పారీట్కి వచాచ్డు. పైగా పూరత్యేదాకా ఉనాన్డు కూడా"
PPP
“డాకట్రుగారూ నా భారయ్ ఆరోగయ్ం ఎలా వుంది? బతుకుతుందంటారా?"
"అదృషట్వంతుడివి. బతకదు."
PPP
"నినన్ నేవేసిన 'నేనెందుకు బతకాలి' నాటకంలో చివర చావు సనిన్వేశంలో నటించేటపుప్డు
ననున్ చూసి పేర్క్షకులు నిజంగానే ఏడాచ్రనుకో"
"నువువ్ నిజంగా చావలేదనేమో."
PPP
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“చూడండి రామనాథంగారూ! మీ నానన్గారు మామూలుగా సహజంగా చనిపోయారా? లేక
ఏదైనా రోగమొచిచ్ చనిపోయారా?" అని అడిగాడు భీమా ఏజంటు భీమారవు ఇనూస్రు చేసుత్నన్
రామనాథంతో.
"అదేదీ కాదండి, ఆయనిన్ ఒక డాకట్రుగారు చంపారు" అనాన్డు రామనాధం.
PPP
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