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బీసెంట రోడ లో నడుసుత్ండగా ఓ అందమైన అమామ్యిని చూసిన కురార్డు
“టైమెంత?” అని అడిగాడు.
“పదినిమిషాల తకుక్వ మూడు “ చెపిప్ందా అందమైన యువతి.
“సరిగాగ్ మూడు గంటలకు మీరు ననున్ ముదుద్ పెటుట్కోవాలి” అని కొంటెగా చెపిప్ వెంటనే పరుగు
లంకించుకునాన్డా కురార్డు.
ఆ అమామ్యి కోపంతో అరుసూత్ అతని వెంటపడింది.ఆమె సేన్హితురాలొకామె తారసపడి అడిగిందా
అమామ్యిని “ఏమిటి విశేషం?” అని.
“ఆ పరిగితేత్ వాడు ఇందాక ననున్ టైం అడిగాడు. చెపేత్ మూడు గంటలకు నేను వాడిని ముదుద్
పెటుట్కోవాలని చెపిప్ పారిపోతునాన్డు.”
“అలాగా! అయినా పరుగు దేనికి? మూడుకి ఇంకా ఐదు నిముషాలుంది” చెపిప్ందా సేన్హితురాలు..!!
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ఆఫీసరు: ఎవరార్ ఈ ఎండిపోయిన పూలు ఈ కుండీలో పెటాట్రు?
భారయ్: ఎందుకలా కేకలేసాత్రు నేనే పెటాట్ను.
ఆఫీసరు: "ఆహా! ఏం సువాసన".
PPP
"నీకింత జాఞ్పక శకిత్ ఎకక్డిదోయ?"
"ఆ ఏముంది? ఒకరోజు మా ఆవిడ సినిమా కెళాద్ం, ఆఫీసు నుండి తవ్రగా రమమ్ంది. నేనా
సంగతి మరిచ్పోయి లేటుగా ఇంటికెళాళ్.. అంతే! అపప్టిన్ంచి"
PPP
"ఏంటండీ డైరకట్రుగారూ! రాతిర్ మీ నాటకంపై పేర్క్షకులు రాళుళ్ వేశారట. నాటకం బాగో
లేదా?"
"పేర్క్షకులు బాగోలేరు."
PPP
శానిటరీ ఇనసెప్కట్ర హోటలులో పదారాధ్లు తనిఖీ చేసి "ఈ మంచినీళళ్ బిందెల మీద మూతలు
పెటట్లేదేమయాయ్? మీ హోటలు మీద పైకి రాయమంటారా?" అని బెదిరించాడు.
"మనం మాతర్ం బావులకి మూతలు పెడుతునాన్మా సార" అనాన్డు చేతులు నలుపుతూ ఆ
హోటలు యజమాని.
PPP
"వదినా! ఓ చిటెట్డు కాఫీపొడి అరువిసాత్రా?" అంటూ వచిచ్ంది నారాయణమమ్.
"అబేబ్ ఎకక్డిదొదినా! అయిపోయి పదిరోజులవుతోంది. ఉంటే నీకు కాకుంటే ఎవరికిసాత్ను
చెపుప్" అంది నారాయణమమ్ బాధగా.
"అనన్టుట్ వదినా ఈ చీర ఎపుప్డు కొనాన్వ? ఈ చీరలో కళకళలాడిపోతునాన్రంటే నమమ్ండి. మీ
వలల్ ఈ చీరకే అందమొచిచ్నటుల్ంది అనన్టుట్ ఇక నే వెళొళ్సాత్ను" అంది బయలుదేరుతూ నారాయణమమ్.
"ఉండండి వదినా! కాఫీ పొడి ఇసాత్ను" అంటూ పైకి లేచింది నారాయణమమ్ సంతోషంతో.
PPP
ఒక పిర్యుడు ధైరయ్ం చేసి తన పిర్యురాలి తండిర్ని కలుసుకుని మెలిల్గా అసలు విషయం
బయట పెటాట్డు.
"నేను మీ అమామ్యిని పెళిళ్ చేసుకోవాలనుకుంటునాన్ను" అని.
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"పెళళ్యితే ఒక కుటుంబానిన్ పోషించగల శకిత్ నీకు వుందా?" అనడిగాడు పిలల్తండిర్ చాలా
సీరియసగా.
"ఉంది" అనాన్డు పిర్యుడు తనమీద నమమ్కంతో.
"అయితే మా కుటుంబంలో మొతత్ం పదిమంది" అనాన్డు మరీ సీరియసగా ఆ కాబోయే
మామగారు.
PPP
అనేక సేట్జి నాటకాలు వేసి సినిమాలో నటించాలనే కుతూహలంతో తనకునన్ ఆసిత్నంతా అమిమ్
పదివేలు ఎదురిచిచ్ సినిమాలో నటిసుత్నన్ వెంకారావును చిలల్ర పతిర్కల జరన్లిసుట్ ఇంటరూవ్య్ చేసుత్నాన్డు.
"చూడండి వెంకసగారూ! మీరు ఎనోన్ నాటకాలు వేశారు కదా! నాటక నటనకు, సినిమా
నటనకు మీరు కనిపెటిట్నా తేడా ఏమిటి?" అనడిగాడు.
"సినిమాలోల్ నటించేటపుప్డు ఎలాంటి గోలగానీ, ఏవైనా వసుత్వులు పైనబడటంగానీ జరగదు"
అనాన్డు వెంకస తన అనుభవానిన్ పురసక్రించుకుని.
PPP
"మీ అబాబ్యి రూపాయి బిళళ్ మింగినపప్టినుంచీ, ఆయనెవరో పాపం అబాబ్యి ఆపరేషను
గూరిచ్ ఆతురత పడుతునాన్రు. ఆయన మీ బంధువా?"
"కాదండి ఆయన మా ఎదురింటాయన. మా అబాబ్యి మింగిన రూపాయి బిళళ్ ఆయనదే.
ఆపరషనయితే తీసుకొనిపోవాలని ఆయన తపన."
PPP
లకాష్ధికారి అపుప్లయయ్ చాలా పిసినారి. ఎపుప్డైనా దేవుడి సినిమాకెళితే చివరి టికక్టుట్కే
పోయేవాడు.
ఉండబటట్లేక ఒకరోజు ఆయన సేన్హితుడు అడిగేశాడు.
"చూడండి అపప్లయయ్గారు, మీకింత డబుబ్ంది గదా! మరి ఎందుకెపుప్డూ తకుక్వ రేటుకే
వెళతారు. మీలా మాకూ డబుబ్ంటే రిజరువ్డులో కూరుచ్ని రోజుకొక సినిమా చూసేవాళళ్ం కదా!"
అనాన్డు.
"పైకాల్సుకు పోలేక కాదు. కాకపోతే నాకు దూరపు వసుత్వులు సరిగా కనిపించవు" అనాన్డు
అపప్లయయ్.
PPP
"మీ హోటలోల్ వేణీణ్ళుళ్, చనీన్ళుళ్ దొరుకుతాయా?"
"ఎందుకు సార? ఎండాకాలం వేణీణ్ళుళ్, చలికాలం చనీన్ళూళ్ మా హోటలు పర్తేయ్కత."
PPP
ఓ పిసినారి రైతు డాకట్రు పశుపతి దగగ్రకొచాచ్డు.
"చూడండి డాకట్ర. వీడు నా బావమరిది. వీడీమధయ్ కుకక్లాగా తయారయాయ్డు. అనీన్ కుకక్
చేషట్లే" అనాన్డు.
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"ఇదెపప్టిన్ంచీ?" అనాన్డు డాకట్ర.
"ఆరు నెలలుగా" అనాన్డు రైతు.
"మరిపుప్డా తీసుకుని రావడం?" అనాన్డు డాకట్రు కోపంగా.
"ఏ చేయమంటారండీ. ఏదో ఇలుల్ కాపలా కాసుత్నాన్డు కదా అని వూరుకునాన్ను. కానీ ఈ మధయ్
కరవడం కూడా మొదలెటాట్డు. అందుకని" అనాన్డా రైతు.
PPP
"ఏమయాయ్, జడీజ్గారింటికి నినన్ నువువ్ బార్ందీ బాటిల పంపావట. మరి నీకు కేసు గెలవాలని
లేదా? ఆయన నిపుప్లాంటి మనిషి కదా!"
"నేనేం పిచిచ్వాణణ్నుకునాన్రా? ఆ బాటిలు మన ఎగసాప్రీట్వాళుళ్ పంపినటుల్ పంపానేల్"
PPP
"ఏంటోయ సరవ్రూ మీ హోటలోల్ వడలు చినన్విగా, చిలుల్ పెదద్విగా వునాన్య?"
"మా హోటలోల్ వడలు చేసే అతని చేయి చినన్ది, వేళుళ్ పెదద్వి సార."
PPP
ఒక కబురల్రావు పర్తి విషయం తనకే తెలుసుననన్టుల్ మాటాల్డుతూ వుంటాడు. అలాంటి
రావుగారికి ఒక అమాయకరావుగారు కనిపించారు.
"ఏమండోయ రావుగారూ! పర్పంచంలో చావులు ఎలా వునాన్యో తెలుసా? రోజూ ఎందరు
చసుత్నాన్రంటే నేను గాలి పీలిచ్ వదిలినపుప్డలాల్ ఒకరు చనిపోతునాన్రనన్మాట" అనాన్డు కబురల్ రావు
పోజు పెటిట్.
"అలాగా పాపం మరి ఏదైనా మంచి టూత పేసుట్ వాడకపోయారా" అనాన్డు అమాయకరావు.
PPP
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