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FnÓFnPe FLMLløÓ GH¸<$q
eT˝≤¢~ yÓ+ø£≥ø£èwüíeT÷]Ô ôdŒwü˝Ÿ
''³Äj=h? ®¸CL ¬¸ÍMnjÎFL ¬MLkôtjCy Â¢Š Ä<ŠÓj ¥cMcPe?'' ×.¨ã −QLáOqõ¸$c

öGHÇï¸Ôc<j Ä@~ŠÓj ¥y¿FL AKLOqëÂ.
''¬MLlFLj TdO|..''

''CnÓ÷=h EoÿÕÔcáîNqj, −¥qOqúBiNqjMnjÎFL Mnjjÿ¸, ÔL¥qÚ=h ¼OqjFLMLlø, _kõ=hIGHlP| öGSæ¥qáO|..MLjOy Td¿
−Py¼¸ÔLj¥y..'' GSÓV ®Ôcá<j ×.¨ã.
Mn¸^Fo AKLOqë CLFLj Cx<jŠÚFLï _k^÷Â ÄfHð ×.¨ã¥h ÔLkfH¸¼ ÔnJdð<j..
''Ä¤=hÂ ×cö$qCLë$c ÔLk<¸¨ TdO|. ®Ä ÔofSFL ÔLOqô¸ MnjCLë$c MLjßÍjMLl$c °¸Á. Fc JdEcÓ¥h
GS¿GH@o rSÎ¾ , JdÆ}R ÔL¥qÚ$c GH=hæ ²GHlð<k Â$qÂ$qPe<jCLj¸=ctj. ¥cÂ¢ ®Ä ²¥qÚ< ¥qOqjTdëNnk μ¥qÚ FcŠ
MLköCLMoj CnÓjGSj..''
MLkOqj MLk=c÷<Š¸@~ ×.¨ã Mn¸^Fo Ä@~ŠÓj MLj¸¾eOqj ÔosSQc<j.
***
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"ఏమమామ్ తెలిసి తెలిసి ఈ గజదొంగను ఎలా పెళిళ్ చేసుకునాన్వ?" అనాన్రు
జడిజ్గారు సానుభూతిగా.
"ఏం చెయయ్మంటారు సార. ననున్ ఇదద్రే పేర్మించారు. వారిలో ఒకరు ఈయన.
రెండో వయ్కిత్ ఒక లాయర. నేను ఈయనేన్ ఎనున్కునాన్ను" అందామె నిటూట్రిచ్.
PPP
రాతిర్ ఒంటిగంటకు ముకుందం గారి ఇంటోల్ ఫోను మోగింది.
నిదర్మతుత్లోనే ఫోనెతాత్డు.
"హలో, ఏం కావాలి?" అనాన్డు విసుగాగ్.
"ఏం లేదు వూరకనే. టర్ంకాల లెండి ఇది" అనన్ సమాధానమొచిచ్ంది అటున్ంచి.
"యింత అరధ్రాతర్పుప్డు ఊరికే ఫోను చెయయ్డమెందుకు?" కోపంగా అడిగాడు
ముకుందం.
"రాతిర్పూట ఫోను ఛారీజ్లు చాలా తకుక్వగా. అందుకని" అనాన్డు అవతలి వయ్కిత్
రిసీవర పెటేట్సూత్.
PPP
"నీవు ఎనిన్ సంవతస్రాలనుండీ దొంగతనం చేసుత్నాన్వ?"
"పది సంవతస్రాల నుండి"
"ఇనిన్ సంవతస్రాలనుండి పోలీసులకు దొరకని నీవు ఈసారి ఎలా దొరికావ?"
"నా ఖరమ్ ఈ మధయ్ రెండు మూడుసారుల్ నాకు తెలియక పోలీసుల ఇళళ్లోల్నే
దొంగతనం చేశాను సార."
PPP
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"ఏమండీ? నేను రేపు మా పుటిట్ంటికి వెళుతునాన్ను. మీకు దిగులుగా లేదా?"
అంది శోభ తన భరత్తో.
"ఎందుకు

లేదూ.

నువువ్

బటట్లు

అవీ

సరుద్కుంటుంటే

ఈ

రోజే

పోతునాన్వేమోననుకునాన్నే" అనాన్డు ఆ భరత్ నిరాశగా.
PPP
భిక్ష అడిగిన ఓ బిచచ్గాడితో "ఏమయాయ్ దునన్పోతులా వునాన్వు. నడిరోడుడ్మీద
నిలబడి అడుకోక్డానికి సిగుగ్లేదూ?" అనాన్డొకతను.
దానికా భిక్షగాడు "బాగానే వుంది. మీరిచేచ్ ఐదుపైసలకి ఆఫీసు తెరవాలంటారా
ఏమిటి?" విసురుగా అనాన్డు.
PPP
"చందుర్డిలో మనుషులిన్ దింపటం ఏ గొపప్? మేము సూరయ్మండలంలోకే
అంతరిక్ష యాతిర్కులను పంపే ఏరాప్టుల్ చేసుత్నాన్ం."
"సూరుయ్డిలో వేడి ఎకుక్వ. అకక్డ దిగినవారు మాడి మసై పోతారు గదా?"
"మేం తెలివితకుక్వవాళళ్మనుకునాన్రా? వాళళ్ను రాతిర్పూట సూరయ్మండలంలో
దింపుతాంలెండి."
PPP
పుటిట్ంటోల్ నెలరోజులు నుండి ఉంటునన్ ఒక యిలాల్లు భరత్కిలా ఉతత్రం రాసింది.
"మీరులేని దిగులుతో నేను ఈ నెలరోజులోల్ చికిక్ సగమయాయ్ను. మీరు ననున్
తీసుకువెళళ్టానికి ఎపుప్డు వసాత్రు?"
భరత్ నుండి వెంటనే జవాబు వచిచ్ంది.
"మరో నెల తరావ్త నీవు మిగతా సగం కూడా చికిక్పోయాక తపప్క వసాత్ను"
PPP
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"సేఠ గారూ రేపటినుండి నేను మీవదద్ పనిమానేసుత్నాన్నండీ. మీరు ననున్
నమమ్లేకపోతునాన్రని తెలిసిపోయింది"
"నాకు నీ మీద నమమ్కం లేక పోవటమేమిటోయ! ఇనపెప్టెట్ తాళం కూడా నీకే
యిచేచ్శాను కదా!"
"గలాల్ పెటెట్ తాళం అయితే యిచాచ్రు గానీ ఏం లాభం? ఎపుప్డు చూసినా దానిలో
ఒకక్ పైసా అయినా ఉండదు గదాండీ"
PPP
"రామూ! తముమ్డెందుకురా ఏడుసుత్నాన్డు? నీవుగానీ కొటాట్వా?"
"లేదమామ్ నేను బిసెక్టుల్ తింటుంటే చూసి ఏడుసుత్నాన్డు"
"వాడి బిసెక్టుల్ ఏమయాయ్యి? అపుప్డే తినేశాడా?"
"లేదమామ్ నేను వాడి బిసెక్టుల్ తినేటపుప్డూ ఇటాల్గే ఏడుసూత్ కూరుచ్నాన్డు.
ఇపుప్డేమో నా బిసెక్టుల్ నేనే తింటునాన్ ఏడుసుత్నాన్డు."

PPP
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