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FnÓFnPe FLMLløÓ GH¸<$q
eT˝≤¢~ yÓ+ø£≥ø£èwüíeT÷]Ô ôdŒwü˝Ÿ
Ä¤O~¸×.FoNqjjÓj fHÓ÷Ój Oy¾e =h.Ä.Py MLÔoá öGH¥q^FLÓj ÔLkfS ÔLkfS CLMLj
CL¸ö¨Â McfR¸$| MnjgRF|, ¥qÓO| =h.Ä., Mo‚õM|j ¥i÷FLO|, öIfH×| Pe¸=hÄ ¥xÂrH^æMLjÂ MobÁ¸ÔLjŠ
ÀFLTd$cOqj. öGHAKLjCyøEyõ» ¬tjFL ¬CLFL¥h MLÔoá ½¡CL¸ − ¥y¿¥qÓj À£Oqá@~Â¥h ÔcÓÍj
¥c_=hæ, EnÎML AKL¥hë¥qÓ ¬CLFLj ¶ ³¥cÍÇFc<j CLMLj ®¸=h =nöOq}S Ä£jÍ GH^jæ_^æ ¥q^jæŠÂ
‚OqjáÂ ÇMLl¨¥yGS¸ CLGHGSjû ÔoNqj<¸ −Oq¸bÃ¸Ôc<j. ¬Pe ¥xÂï ML¸ÍÓ ³¥cÍQLjÓj
¬Nqkõ¥q, ¶ ³¥cÍÇFc<j Ä¤O~¸×.FoNqjjÓj AKL¥hë¥h Mnj¼á ÇMLl<j öGHCLõXLMLjNqkõ<j. ''MLCcû! ³Äj Â¢¥y¿¥q''
¬¨$c<j GHOqMLjÇMLl<j.
''FoFLj bÍFL¸¥y¿ Â¢ CLGHGSjû ÔoQcFLj . ®¸CL −ÓQLõ¸$c öGHCLõXL¸ ¬NqkõMo¸ TdøÄ£j?'' ¬¨$c<j
Ä¤O~¸×.FoNqjjÓj.
''¥y=h GS¸MLCLûO~Ój FcŠ ¶ XL*¸Cy GSMLkFL¸ AKL¥cë!''
''¬Pe$c TdøÄ£j? ¬tjCo ¥y=hOqkJdNqjÓj Â¢Š ²¸CL¥h GSMLkFL¸?'' ¬¨$c<j Ä¤O~¸×.FoNqjjÓj
−−Py¼¸¼.
''¶ FLNqkrHÎTd Cy GSMLkFL¸..''
GSMLkbEcFL¸ ®Ôcá<j ÇMLl<j.
''¬Pe ´Co Fc¥y GHÁ rHÎGSÓj ¥y¿ CLGHGSjû ÔoQcFLj. − MLOq¸ öGHTdÁ¸ÔLj TdøÄ£j..'' Mo<jŠFcï<j
Ä¤O~¸×.FoNqjjÓj.
''¬Pe$o! GHÁ XLBcÓ CLO~øCL Â¢Š ¬Ä ÓbÃTdëtj..''¬Â MLOq¸ ®¼á ÇMLl<j MLkNqj¸ ¬Nqkõ<j..!!
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డబుబ్గల వాళళ్ పిలల్, ఎరర్గా బురర్గా ఉంటాడని ఒక బీదవాణిణ్ పెళిళ్చేసుకుంది.
పెళళ్యిన క్షణం నుంచి ఆ ఇలల్రికపుటలుల్డిని చులకనగా మాటాల్డడ్ం మొదలు పెటిట్ంది.
ఓ సాయంతర్ం ఇంటికి తొరిగొచేచ్సరికి పెళాళ్ం ఒక కుకక్పిలల్తో హాజరయింది ఎదురుగా.
'బావుందా' అని అడిగితే బురూర్పాడు.
"దీనికి కాళిదాసు అని పేరు పెడదామనుకునాన్ను. మా అమమ్వదద్ంది. అలాంటి మహాకవి
పేరు ఈ కుకక్కు పెటట్డం ఆయనున్ అవమానించడం అవుతుందని చెపప్గానే మానేశాను.
పోనీ, ముదుద్గా మీ పేరు పెడదామనిపించింది నాకు. కానీ వదద్నన్ది మా అమమ్."
"మీ అమమ్ తెలివిగలది. మంచి చెడూ ఆమెకు తెలుసు"
"అవును. కుకక్కు మీ పేరు పెడితే దానిన్ ముదుద్గా పిలవటం కుదరదేమో అంటోందామె."
PPP
"అమామ్ కథకుడంటే ఎవరు?" అనడిగింది అపేద్ళళ్ అమామ్యి తలిల్ని.
"ఉదాహరణకి మీ నానన్. ఏమండీ ఎందుకింత ఆలసయ్మయిందని అడిగాననుకో., ఏదో
ఒక కథ చెపాత్రు. అది నేను నమమ్డం లేదని అంటే వెంటనే ఇంకో కథ చెపాత్రు. అలా
చెపప్గలిగినవాళళ్నే కథకులంటారు"
PPP
తలిల్ ఇలుల్ దులుపుతూ, కొడుకుని మందలించింది.
"ఒరే అబాబ్య నీకు దుబారా ఖరుచ్లు ఎకుక్వయి పోతునాన్యిరా"
"ఏం చేశానమామ్?"
" ఆ మంటలారేప్ మిషను కొనుకొక్చాచ్వా లేదా?"
"అవును. వేసవికాలంలో ఇళుళ్ కాలిపోతుంటాయి కదా"
"సరేల్ నువువ్ తెచిచ్ ఎనాన్ళళ్యింది? రెండేళుళ్ దాటినా మనం దానిన్ ఒకక్సారయినా
ఉపయోగించామా? దండగపనులు కాకపోతే ఏమిటి చెపుప్."
PPP
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భీమాయమమ్గారు గునన్ ఏనుగులా ఉంటుంది. ఆవిడకు లావు తగాగ్లని తాపతర్యం
ఎంతమందినో సలహాలడిగింది. తలొక విధంగా చెపాప్రు. గురర్పు సావ్రీ చేసేత్ మంచిదనన్
సలహా ఆవిడకు నచిచ్ంది. ఆరెన్లుల్ పొదుద్ట, సాయంతర్ం ఏకధాటిగా అయిదు మైళళ్ సావ్రీ
చేసి వచేచ్ది. ఊరంతా ఈ సంగతి చెపుప్కుంటుండేవారు.
ఆవిడ భరత్ దగగ్ర ఒకాయన ఆ సంగతి పర్సాత్వించాడు.
"మీ ఆవిడ గురర్పు సావ్రీ చేసోత్ందట ఫలితం ఏమైనా కనిపించిందా?"
"ఆ! గురర్ం బాగా చికిక్పోయింది."
PPP
ఓ గాడిద మెడకు తాడుకటిట్ బలవంతంగా ఈడుచ్కుపోతునాన్డు ఓ కురార్డు. ఆది ఓ
పటాట్న కదలడంలేదు.
ఆ దారిన వెళుతునన్ మిలిటరీ సిపాయి ఆ తంతు చూసి ఆ కురార్డిని ఉడికిదాద్మని
సరదాగా జోకువేశాడు.
"ఏంటోయ మీ తముమ్ణిణ్ అంత గటిట్గా పటుట్కునాన్వు?"
"ఏం చెయయ్ను. వదిలిపెడితే మిలటరీలో చేరిపోతానంటునాన్డు."
PPP

"ఇపుప్డు నువివ్ంటికెళిళ్ మీ ఆవిడతో కొతత్కారు కొనాన్నని చెపితే ఏమంటుంది?"
"ఏమండీ కాసత్ నెమమ్దిగా డైరవ చెయయ్ండి. అమామ్యిలను చూడకుండా దృషిట్ రోడుడ్మీదే
ఉంచండి. ఎరర్ సిగన్ల లైటొసేత్ వెంటనే ఆగిపొండి. పెటోర్ల ధర మండిపోతోందిట.
వెంటనే షెడుడ్లో పెటేట్యండి" అంటుంది అంతే.
PPP
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