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తన మీదకి తుపాకి గురిపెటిట్న లాయర ని చూసి ఆశచ్రయ్ంగా అడిగాడు
ఒకడు.
“ననెన్ందుకు చంపాలనుకుంటునాన్వు? మనిదద్రి మధాయ్ శతృతవ్ం లేదుగా?”
“లేదు.. కానీ నీకు, సుబాబ్రావుకి మధయ్గల శతృతవ్ం గురుత్ందా?”
“ఉంది కానీ.. అతడు మరణించాడుగా!?”
“అవును. నేనతని విలుల్లో మొదటి కాల్జ ని అమలుపరచడానికి వచాచ్ను..”
జవాబు చెపాప్డు లాయర.
****
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"ఒరేయ కిటూట్ మీ ఇంటోల్ యేంటార్ ఆ చపుప్డు?" అనడిగింది పకిక్ంటామె కిటూట్ను
పకక్కు పిలిచ్ కుతూహలంగా.
"మా అమమ్ మా నానన్ షరుట్ను బండకేసి బాదుతోందిలే. అదీ ఆ చపుప్డు" అనాన్డు
కిటూట్.
"దానికంత పెదద్ శబధ్ం ఏమిటార్?" అందామె అనుమానంగా.
"మరి ఆ షరుడ్లో మా నానన్ కూడా వునాన్డుగా" అనాన్డు కిటూట్ ఆమె ఇచిచ్న చాకెల్టుట్
చపప్రిసూత్.
PPP
కొతత్గా వేట నేరుచ్కుంటునన్ చినబాబు పెదద్ వేటగాడైన పెదబాబును కలిశాడు.
"చూడండి. రాతిర్పూట వేటకు వెళేళ్టపుప్డు టారిచ్లైటు తీసుకుని వెళితే పులులు,
సింహాలు మనలేన్మీ చెయయ్వటగదా? మొనొన్కసారి పేపరోల్ చదివాను" అనాన్డు
చినబాబు.
"అదంతా నువువ్ టారిచ్లైటు వెనకిక్ చూపుతూ ఎంత వేగంగా పరుగెతత్గలవనే దానిన్
బటిట్ వుంటుంది" అనాన్డా అనుభవశాలి పెదబాబు.
PPP
ఇదద్రు సేన్హితురాళుళ్ ఒక పారీట్లో కలుసుకునాన్రు.
"ఏమే ఈ మధయ్ ఆ కారోల్ తిరిగే కనకారావుతో తిరుగుతునన్టుల్ లేదేం?"
"అవును. ఆయనిన్ వదిలేశాను"
"ఎందుకని?"
"అది ఆయనది కాదట. ఆయన పనిచేసే కంపెనీ మేనేజరుదట. ఆయన దానికి
డైరవరట"
PPP
"మీ ఆఫీసరు గునేన్శవ్రరావుతో ఒక ముఖయ్మైన విషయం మాటాల్డాలోయ.
ఎపుప్డయితే బాగుంటుందంటావ?"
"ఆయనతో మాటాల్డడ్ం చాలా కషట్మే"
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"ఏం?"
"లంచకి ముందేమో కోపంతో వుంటాడు. కారణం ఆకలి. లంచ తరావ్తేమో
మాటాల్డలేడు. కారణం భుకాత్యాసం."
PPP
హోటలోల్ దరాజ్గా టిఫిన తిని, కాఫీ తాగిన ఆనందరావు మొహం సరవ్రు తెచిచ్చిచ్న
బిలుల్ చూసేసరికి మాడిపోయింది.
"ఏమయాయ్ సరవ్రూ! నేను తినన్ది, తాగింది మూడు రూపాయలదే అయితే బిలుల్
అయిదు రూపాయలు వేశావ?" అనాన్డు దబాయింపుగా.
"ఆ మిగతా రెండు రూపాయలు మీరు ఆ కురీచ్లో పడునన్ నూయ్స పేపరు చించి
పొటాల్ం కటుట్కుని జేబులో వేసుకునన్ చకెక్రకు" అనాన్డు సరవ్రు.
PPP
"పర్సుత్తం నేను కృషణ్ని పేర్మిసుత్నాన్ను. అందుకని నువువ్ నీ పేర్మకానుకగ యిచిచ్న
ఈ ఉంగరం తీసేసుకో" అంది లలిత ఉంగరం రిటన చేసూత్.
"మంచిది. మరి నువివ్పుప్డు పేర్మిసుత్నన్ కృషణ్ యెకక్డుంటాడో కాసత్ చెపుతావా?"
అనడిగాడు మురళి.
"ఎందుకూ? మా పేర్మ చెడగొటట్డానికా?"
"అబేబ్ అదేం కాదు. అతనికి థాంకస్ చెపుప్కుని ఈ ఉంగరం అతనికే అమేమ్దాద్మని."
PPP
"ఈ సంగతి వినాన్వటోయ? మన వీధి ఆ చివరనునన్ సుధాకర, ఇదే వీధిలో ఈ చివరన్
వుంటునన్ సునంద పేర్మించుకుని పెళిళ్కూడా చేసుకోబోతునాన్రట" అనాన్డు
సుభదర్మమ్ మొగుడు.
"అలాగా! వినలేదు. నా భారయ్ ఊళోళ్ లేదులే" అనాన్డు సావితర్మమ్ మొగుడు.
PPP
ఓ వయ్కిత్ హడావుడిగా ఒక కుకక్ను పటుట్కొచాచ్డు డాకట్ర దగగ్రకు. వచీచ్ రావడంతోటే
"డాకట్ర ఈ కుకక్ నా భారయ్ను కరిచింది. కానీ పెదద్ గాటేల్మీ పడలేదు" అనాన్డు.
"అయితే ననేన్ం చెయయ్మంటావయాయ్?" విసుగాగ్ అనాన్డు డాకట్ర.
"ఏం లేదు. దీని పళళ్కి బాగా పదును పెటట్ండి చాలు" అనాన్డాయన.
PPP
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" వియతాన్ం దేశంలో నూరు రకాల పాములునాన్యట. వాటిలోల్ తొంభై తొమంది విష
సరాప్లంట" అనాన్డు జనరల నాలెడిజ్ జగనాన్ధం.
"అంటే ఆ దేశంలో విషంలేని పాము ఒకక్టేననన్మాట వుంది" అనాన్డు పాములంటే
భయం వునన్ సోమనాధం.
"అవుననుకో. కానీ అది మనిషిని అమాంతం మింగేసుత్ందట"
PPP
“ ఏంటయాయ్! నేను నీకు డజను కమలా పండుల్ పంపమంటే పదే పంపావు.
డబుబ్లేమో డజను పండల్కు తీసుకునాన్వు" అంది కమలమమ్ కోపంగా పండల్
కొటట్తనితో.
"ఏం లేదమామ్ మేం మీకు పంపబోయిన డజను పండల్లో రెండు బాగా చెడిపోయాయి.
మీకు శర్మ లేకుండా మేమే వాటిని పారవేశాం."
PPP
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