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జంబులింగం ఒక పలెల్టూరుకు కేంప కి వెళిళ్, ఆ వూరి పెదద్ ఇంటోల్
బసచేశాడు. రాతిర్ ఆయన జంబులింగానికి ఓ పేసట్ టూయ్బ ఇచిచ్ చెపాప్డు.
“ఇకక్డ దోమలెకుక్వ. అవి కుటట్కుండా వంటికి అపైప్ల్ చేయండి”
మరాన్డు ఉదయం నిదర్లేని మొహం చూసి ఆ ఇంటాయన జంబులింగానిన్
అడిగాడు
“నిదర్పోయినటుల్ లేదే మీరు?”
“పోలేదు.. మీరిచిచ్న పేసట్ రాదాద్మంటే ఒకక్ దోమ దొరికితేనా!?” జవాబు
చెపాప్డు.
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ఓసారి బెరాన్రడ్ షా, అతని సేన్హితుడూ కూరుచ్ని అవీ ఇవీ మాటాల్డుకుంటునాన్రు. మాటల మధయ్లో ఆ
మితుర్డు "మీరు రాసిన పుసత్కాలనిన్టిలోకీ మీకు ఎకుక్వ డబుబ్ తెచిచ్న పుసత్కం ఏది?" అనడిగాడు.
దానికి షా తడుముకోకుండా 'చెక పుసత్కం' అని జవాబు చెపాప్డు.
PPP
పరంధామయయ్గారు హఠాతుత్గా పరమపదించారు. దినకరమ్ రోజున చుటుట్పకక్లందరూ ఒకొక్కక్రే
పరంధామయయ్గారి కుమారుణిణ్ పరామరిశ్ంచడం మొదలుపెటాట్రు. ఒక వృదుద్డు పరంధామయయ్
కుమారుడితో "నానన్గారు ఎలా మరణించారు నాయనా?" అనాన్డు జాలిగా.
"అంతా డాకట్రుగారి దయ" అనాన్డా సుపుతుర్డు.
PPP
ఓ కల్బ వారు ఏరాప్టు చేసిన సభలో ఉపనయ్సించడానికి ఒక నాయకుడుగారు వచాచ్రు. ఆ
ఉపనాయ్సంలో ఆయన సందరాభ్నుసారంగా అశీల్లమైన జోకస్ సైతం వదిలారు. తరావ్త ఆ జోకసని
పర్చురించవదద్ని అకక్డి పతిర్కా విలేఖరల్ను కోరారు.
మరుసటి రోజు ఒక పతిర్క ఇలా పర్చురించింది "నాయకుడుగారు తమ అమూలయ్మైన ఉపనాయ్సంలో
సందరోబ్చితమైన అశీల్లపు జోకసను అనేకం ఉపయోగించారు. వాటిని ఇకక్డ పర్చురించుటకు సాధయ్ం
కానందుకు విచారిసుత్నాన్ం."
PPP
విచారంగా వునన్ సేన్హితుడిని చూసి పరంధామయయ్ "ఏమిటి రంగయాయ్ అలా వునాన్వు?" అని
పరామరిశ్ంచాడు.
"మా అమామ్యికి మొనన్నే పెళిళ్ చేశాను కదా! అలుల్డు వటిట్ చవట. పేకాడటమే రాదు" అని వాపోయాడు
రంగయయ్.
"పేకాడటం రాకపోతే మంచిదే కదా! అందుకు విచారిచండం దేనికి వెరిర్వాడా?"
"పేకాడటం రాదు. అయినా ఆడాడు. వందలు వందలు తగలేసాత్డు. ఇక విచారించక
సంతోషించమంటావా?" దిగులుగా అనాన్డు రంగయయ్.
PPP
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ఒక పిచాచ్సుపతిర్కి కొతత్గా వచిచ్న డాకట్ర అవతారం అంటే అకక్డి పేషంటల్ందరికీ వలల్మాలిన
అభిమానం. అందుకని అవతారం గొపప్గా ఫీలయేయ్వాడు.
ఓ రోజు ఒక పేషంటును "నేనంటే మీకెందుకంత యిషట్ం" అనడిగాడు పొంగిపోతూ.
"మీరు అచచ్ం మా మాదిరే మాలో ఒకరిలా ఉంటారు గనుక" అనాన్డు పేషెంటు మెచుచ్కోలుగా భుజం
తడుతూ.
PPP
ఓ యువకుడు రోజూ 'భజగోవిందా బుక షాపు' కొచిచ్ అనిన్ పుసత్కాలూ తిరగేసి, ఏమీ కొనకుండా
వెళళ్డం పొపర్యిటర భజగోవిందం గమనించాడు.
"ఇదిగోనబాబ్య నినేన్ పర్తి రోజూ మా షాపుకొచిచ్ పుసత్కాలనీన్ తిరగేయడమే కానీ ఎపుప్డూ ఒకక్ పుసత్కం
కూడా కొని తీసుకుని వెళళ్లేదే" అనాన్డు భజగోవిందం.
"ఎందుకు లేదు, నేను రోజూ ఒక పుసత్కం తీసుకుని వెళుతూనే ఉనాన్గా" అనాన్డా యువకుదు.
PPP
"ఏంటోయ చెంప అలా వాచింది?"
"నినన్ నా సేన్హితుడు జగన పుటిట్నరోజు. వాడింటికి వెళిళ్ విష చేశాను. అంతే! వెంటనే వాడు నా చెంప
ఇలా పగలగొటాట్డు."
"వాడికేం పొయేయ్కాలం రా?"
"ఇలాంటి రోజులు నీ జీవితంలో పదే పదే రావాలని కోరుకుంటునాన్ను అని విష చేశాను నేను. కానీ
నినన్నే వాడి భారయ్ లేచిపోయిందని ఆ తరావ్త తెలిసింది.”
PPP
తమ దాంపతయ్ జీవితంతో విసుగెతిత్పోయిన ఒక కోటీశవ్రుడి భారయ్ తన సేన్హితురాలితో కషట్ం సుఖం
చెపుప్కోడం పార్రంభించింది.
"నా భరత్ చాలా పరధాయ్నం మనిషి. ఉదయం టిఫిన పెడతానా? అది తినగానే లేచి టేబుల మీద 'టిప'
పెడతారు. ఆఫీసుకు బయలుదేరినపుప్డు బీర్ఫ కేస ఇచిచ్నా అలాగే టిప ఇసాత్రు."
"అలాగా దానికేముందిలే? కోటీశవ్రుడు కదా! పర్తిదానికి టిప ఇవవ్డం ఆయనకు అలవాటు
ఐవుంటుంది" నచచ్చెపప్బోయింది సేన్హితురాలు.
"అంత మాతార్నికే అయితే నేను పటిట్ంచుకునేదానిన్ కాదు. ఆయనకు చొకాక్ అందించేటపుప్డు ననున్
గటిట్గా కౌగలించుకుని ముదుద్ పెటుట్కుంటాడు. దానికి మాతర్ం ఏమీ ఇవవ్డు" దుఃఖంగా అంటూ కళుళ్
తుడుచుకుందామె.
PPP
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“నాకు యవవ్న జీవితమంటేనే అసహయ్ం"
"ఎందుకూ? ఏం జరిగిందీ?"
"ఏం జరగలేదు కాబటేట్."
PPP
ఓ వయ్కిత్ కళళ్ నీళుళ్ కారుసూత్ రోడడ్మమ్ట వెళళ్డం పరోపకారి పాపనన్కు బాధను కలిగించింది.
"ఏంటి అలా ఏడుసుత్నాన్వ?" అనాన్డు అతనిన్ ఆపి.
"నాకు డబుబ్ కావాలి" అనాన్డు అతను.
"చూడు, ఈ లోకంలో వునన్ వాళళ్ందరికీ డబుబ్ కావాలి. అంత మాతర్ం చేత నీలా ఏడుసుత్నాన్రా?" అని
ధైరయ్ం చెపాప్డు పాపనన్.
"కానీ నేను చాలా కషాట్లోల్ వునాన్ను. రేపు మధాయ్హన్ంలోగా నాకు వందరూపాయలు దొరకక్పోతే నేను
ఉరేసుకుని చచిచ్పోతాను"
"అలాగా! సరే ఈ విషయంలో నాకు తోచిన సహాయం నేనూ చేసాత్ను"
"నిజంగా, వందరూపాయలిసాత్రా?" అనాన్డు ఆ వయ్కిత్ ఆశగా పాపనన్ కళళ్లోల్కి చూసూత్.
"అహ.. నా దగగ్ర అంత డబెబ్కక్డిది. మంచి గటిట్ తాడు మాతర్ం ఉంది. అదే ఇసాత్నేల్.”
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