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ఆంధార్లో పొర్హిబిషన ఉనన్ సమయంలో హరికథా కాలకేష్పానికి గులబ్రాగ్కి వెళాళ్డో రామదాసుగారు.
ఆయనకక్డ హరికథా కాలకేష్పం ముగించాక ఆరగ్నైజేషన సెకర్టరీ ఆ దాసుగారికి ఈ కిర్ంది విషయాలు
బోధించాడు.
(అ) రాముడికి ముగుగ్రు సోదరులు, నలుగురు కాదు.
(ఆ) రాముడిని శీర్రామచందర్మూరిత్ అని విశావ్మితుర్డు పిలిచాడు. ఎస.ఆర.సి. మూరిత్ అని కాదు.
(ఇ) రాముడు రావణుడిని సంహరించాడు కానీ డికీక్లో తొంగోబెటట్లేదు.
(ఈ) ఆ రోజులోల్ తుపాకులు, బాంబులు లేవు.
(ఉ) ఇక మీదట ఎపుప్డు మందుకొటిట్ హరికథా కాలకేష్పానికి రాకండి..!!
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అదృషట్ం తంతే మినిసట్రయాయ్డు ముకుందం. అంతవరకూ విమానం ఎపుప్డూ ఎకక్లేదు.
అందుకని వెంటనే ఢిలీల్ పర్యాణం వేయించుకునాన్డు. మొదటిసారిగా విమానం ఎకిక్ కిటికీ పకక్గా
కూరుచ్ని తల దూరిచ్ కిందికి చూసి వెంటనే "సెకెర్టీర్" విమానంలోనుంచి మనుషులు అచచ్ం చీమలాల్గా
కనిపిసుత్నాన్రు" అనాన్డు.
"సార ఇపుప్డు మీరు చూసుత్నన్ది నిజంగా చీమలనే. విమానం ఇంకా బయలుదేరలేదు"
అనాన్డు సెకర్టరీ వినయంగా.
PPP
ఎనోన్ చితార్లోల్ ఎనోన్ మొహాలకు రంగులు పూసి పేరు తెచుచ్కునాన్డు మేకపమన వేషాలార్వు.
ఈ మధయ్ విడుదలయిన 'పిచిచ్మాలోకం ' అనన్ చితర్ంలో చివరి హీరో ముసలివాడైన తరువాత
పిచిచ్వాడవుతాడు. పిచిచ్వానిగా, ముసలివానిగా' చేసిన మేకప అందరి పర్శంసలందుకుంది. దానికి
మెచిచ్ పర్భుతవ్ం కూడా ఒక అవారుడ్ పారేసింది. వెంటనే వేషాలార్వుకు సనామ్నం ఏరాప్టు చేశారు.
చివరగా ఆ చితర్ంలో మేకపకు అతను తీసుకునన్ శర్దద్ను గురించి మాటాల్డమనాన్రు. వెంటనే
మన వేషాలార్వు ఠకుక్న లేచి మైకు దగగ్రకొచిచ్, "నిజానికి నేనసలు ఆ సినిమాలో చివర హీరోకి మేకపేప్
చేయలేదు. అలాగే వదిలేసాను" అనాన్డు సగరవ్ంగా.
PPP
సార! కొతత్ పుసత్కం వచిచ్ంది కొంటారా?
"ఏంటది?"
"అపుప్డే పుటిట్న బిడడ్ మొఖం చూచి ఆడో మగో ఎలా చెపప్డం అనన్ పుసత్కం. వెల
పదిరూపాయలే సార"
"అవసరం లేదోయ. నేను మామూలు పదద్తిలో అంతకంటే తవ్రగ కనుకోక్గలను."
PPP
"భరత్ను ఆకటుట్కోవడం ఎలా?" అనన్ పుసత్కం తెపిప్ంచుకోండి. మీ భరత్లను ఆనంద పెటేట్ందుకు
కొనిన్ వందల మరాగ్లు ఇందులో వార్యబడి వునాన్యి" అని ఒక పతిర్కలో పర్కటించారు.
ఎంతో మంది పెళైళ్న సతరీలు, పెళిళ్ కావలసిన వాళుళ్ పదిరూపాయలు పంపి పుసత్కం
తెపిప్ంచుకునాన్రు. అందులో అనేక రకాలైన వంటలు ఎలా చెయాయ్లో వార్యబడి వునాన్యి.
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"నా

భరత్

చనిపోతూ

ఇచిచ్పోయిన

రెండు

పుసత్కాలూ

నా

జీవితంలో

ఎంతో

సహాయపడుతునాన్యి"
"ఏంటవి?"
"చెకుక్ పుసత్కం, వంటల పుసత్కం."
PPP
"ఏరా! ఈ రోజు హిషట్రీ పేపరు ఎలా రాశావు?"
"ఏం బాగా రాయలేదు నానాన్"
"ఏం?"
"ఎపప్టివో నేను పుటట్క ముందు జరిగిన సంగతులు అడిగితే ఏం రాయాలి?"
PPP
చితర్కళా

పర్దరశ్న

జరుగుతోంది.

ఆ

పర్దరశ్న

మీద

అందరి

అభిపార్యాలను

సేకరించుకోవాలనుకునాన్రు కమిటీవాళుళ్.
"చూడండి! మీకు ఎలాంటి చితార్లంటే యిషట్ం?" అని అడిగారు ఒకణిణ్.
"నాకు పెదద్ పెదద్ చితార్లంటే ఇషట్ం" అనాన్డు వాడు.
"మీరు చూడబోతే గొపప్ కళాపోషకులాల్నూ, కలా విమరశ్కులాల్ను వునాన్రు. ఇంతకీ మీరేం
చేసుత్ంటారు?" అని అడిగారు వాళుళ్.
“నేను పటాలకు ఫేర్ము కడుతుంటాను."
PPP
ఏదైనా నాటకం బాగోలేకపోతే కుళిళ్పోయిన టమోటాలు, కోడిగుర్డుల్ విసిరి గోల చేయటం ఆ
వూరి వాళళ్ అలవాటు. అలాంటిది ఆ రోజు ఒక పదిమంది కలిసి కుర్ళిళ్పోయిన టమోటాలు, కోడిగుర్డుల్
యెనిన్ వుంటే అనీన్ కొంటునాన్రు.
"మీరంతా ఈ రోజు నాటకానిన్ చూసే వాళళ్లాగునాన్రు. నిజమేనా?" అనడిగాడు వుండబటట్లేక
షాపు యజమాని.
"ష... గటిట్గా అరవకయాయ్! మేము చూచేవాళళ్ం కాదు. నాటకం వేసేవాళళ్ం" అనాన్రు వాళుళ్.
PPP
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పేపరోల్ పర్కటన చూసి ఒక పుసత్కాల కంపెనీకి పుసత్కం పంపమని దాని ఖరీదు ఐదు
రూపాయలు యం.ఓ చేశాడు చదువులార్వు. చేసి రెండునెలలయినా ఇంతవరకూ పుసత్కం లేదు. కనీసం
డబుబ్ చేరినటుల్ ఉతత్రం కూడా లేదు.
అందుకని ఆ కంపెనీ అసమరధ్తను గురించీ, అది పర్జలను మొసం చేసి డబుబ్
సంపాదిసుత్నన్దనీ, పోలీసు రిపోరిట్సాత్ననీ ఎంతో కోపంగా ఓ పొడవాటి ఉతత్రం రాశాడు.
నాలుగు

రోజులకే ఆ కంపెనీ నుంచి ఓ కవరొచిచ్ంది. అందులో ఇంతవరకూ పుసత్కం

పంపనందుకు క్షమించమని, దానికి కారణం మేనేజిమెంటు కాదని, అందులో పనిచేసుత్నన్ కొంతమంది
పనివారల అశర్దద్యని వారిని తిడుతూ, ఎంతో సౌమయ్మైన భాషలో రాయబడి వుంది. అది చదివి
చదువులార్వ చలల్బడాడ్డు.
పాపం ఆ ఆనందం ఎకుక్వసేపు నిలవలేదు. ఆ కవరులో ఆ కంపెనీ మేనేజరు కల్రుక్కు రాసిన
చీటీ పొరపాటున అందులోనే వుండిపోయింది. అందులో "ఈ కోతి వెధవకు పోలీసు రిపోరుట్ అదీ
చేయకుండా ఏదో ఒకటి రాసి పంపండి" అని వుంది.
PPP
"నేను నాటకంలో ఒక ముఖయ్ పాతర్ ధరిసుత్నాన్నోయ"
"హీరోనా?"
"కాదు"
"మరి?"
"పోసటమేన"
"అది అంత ముఖయ్ పాతార్?"
"అవును"
"ఎలా?"
"తెర తీయడంతోనే నేను వచిచ్ 'పోసట్' అని అరిచి ఒక ఉతత్రం ఇచిచ్ వెళతాను. ఆ తరువాత
నాటకమంతా ఆ ఉతత్రం మీద ఆధారపడి నడుసుత్ంది"
PPP
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