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FnÓFnPe FLMLløÓ GH¸<$q
eT˝≤¢~ yÓ+ø£≥ø£èwüíeT÷]Ô ôdŒwü˝Ÿ
JvÍjGHl
ŠŠÚ=oQLøOqO~MLl sSP|û ¿öGH×n¸=o=hM|$c GHÂÔoGSjëFcï<j. ¬CLFLj GSkÚ^O| ²¥cÚ¥q =c=c
ÔnfHð¸Á ¬CLÂAKcOqõ
GSkÚ^O| GS¸ÍjMLjÓjGHl À¿$c¥q −Mnj PyGHÆ¥h ML¼áÔLksSë ¬CLFLj −IgHGSjŠ À£GSj¥nWc"ÆûFL
=hIfHF| Kc¥|û MLj¿áJwNqk<Â ö$qfU¸¼¸Á.
TdNqj¸öCL¸ −IgHGSjFLj¸¼ ®¸=h¥h O~$cFo ÔnJdð<j ŠŠÚ=oQLøOqO~MLl −FL¸Í¸$c.
''FcŠ öGHMnkGRF| ML¼á¸Á CnÓjTd? MLjbEcõÿï¸ Ó¸Ô|¥h ÿy^P| ¥h MnWc"FLj. ¬¥qÚ<
¥xCLë$c ¥h÷Â¥| Cn¿¼FL ŠöOq @~¥qæO| GH¿ÔLNqj¸ ¬Nqkõ<j. −NqjFL ¥h÷Â¥|Š ¥cMcÆûFL
TdMLkFL¸Cc MLk IGHO|ô Â¸Ôo −OqèO| Fc EcøO~, JdÀ¥q ÓXLÓ OqkJdNqjÓ¥h rH=cæ<j.
Ec¸Cy FcŠ öGHMnkGRF| ®ÔcáOqj..''
''<_ò¸Cc ®Pe$o MLßbEc ÔoGSjëFcïOqj. ¬GSÓj Ä£jOqj =hIfHF| Kc¥|û MLj¿áJwtj ²¸ÍjŠ
ÿy^P|¥h MnWc"Æ?'' $qN|j MLj¸Á −Mnj.
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"నినన్ మా ఆవిడ పుటిట్న రోజు"
"ఏం బహుమతి ఇచాచ్వు?"
"అయిదు వేలకు చెకుక్ ఇచాచ్ను.""
"ఇంటి ఖరుచ్లకే జీతం సరిపోవడం లేదని మొరపెడుతూ అపుప్లకు బయలుదేరాత్వు.
బాంకులో అయిదువేలుందా?"
"అయిదు రూపాయలు మాతర్మే ఉంది. అదీ బాంక వాళుళ్ ఇవవ్రు కాబటిట్ ఉండి
పోయింది"
"మరి అయిదువేలకు చెకుక్ ఎలా ఇచాచ్వు మీ ఆవిడకి"
"ఆవిడ చసేత్ బాంకుకు వెళళ్దులే, మహా పిసినారి. డబుబ్ తీసేత్ ఎకక్డ ఖరచ్యిపోతుందోనని
చెకుక్ని పెటోల్ పెటిట్ తాళం వేసేసుత్ంది."
PPP
"అతనిన్ చూసీ చూడగానే బర్హమ్చారే, పెళళ్యిన వాడు కాడు అని ఎలా చెపుతునాన్వు?"
"వెరీ సింపుల. బర్హమ్చారి చొకాక్కు గుండీలుండవు. పెళళ్యినవాడి చొకాక్ జేబుకు
చిరుగులుంటాయి."
PPP
సరోజమమ్కు పదహారేళళ్ కూతురుంది. వాళిళ్ంటికి దూరపు బంధువొకావిడ వచిచ్,
"అమామ్యి కనబడదేం వదినగారూ?" అనడిగింది.
"మా అమామ్యి సినిమానటి కాదలచుకుని, టైరనింగవుతోంది ఆరెన్లల్నుంచి."
"మంచిమాట చెపాప్రు వదినగారూ. ఇపప్టివరకు ఏం నేరుచ్కుంది?"
"ఇంకా మొదటి పాఠమే పూరత్వలేదు. ఉదయం పదకొండు గంటలదాకా నిదర్పోవడం
అలవాటు చేసుకుంటోంది."
PPP
ఓ మహా నటుడిని మరో మహాకవి కలిశాడు.
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"ఏమిటి మీరు ఇలుల్ కటుట్కో బోతునాన్రట. నిజమేనా?"
"ఇరవైయేళళ్నుంచి

డార్మాలు

రాళుళ్పోగయాయ్యి.

మొదటినుంచీ

వేసుత్నాన్ను.

ఇనాన్ళళ్కు

జాగర్తత్పడాడ్ను

గనుక

ఇంటికి
ఇలుల్

సరిపడ

కటుట్కోడానికి

ఇబబ్ందుండదు. ఇబబ్ందలాల్ ఎవడూ సిమెంటు బసాత్లు విసరటం లేదు. అందరూ రాళేళ్."
PPP
ఒక సినిమా పొర్డూయ్సరని మరో పొర్డూయ్సర కలుసుకునాన్డు.
"నీ పికచ్ర పూరత్యింది గదూ?"
“ఆ ఒకటో తారీఖునే విడుదల."
"కంగార్టుయ్లేషనస్ ఇంతకీ అది సుఖాంతమా, దుఃఖాంతమా?”
"రిలీజయిన వారం రోజులోల్ తెలిసిపోతుందా సంగతి."
PPP
"ఉయూయ్రు దేనికి పర్సిదిద్?" మాసాట్రు తన కాల్సులో ఒక కురార్ణిణ్ పర్శిన్ంచాడు"
"నాకు తెలియదు"
"తెలియదూ? మనకు పంచదార ఎకక్ణుణ్ంచి వసోత్ందనుకునాన్వురా నాయనా?"
"మేం మామూలుగా పకిక్ళళ్వాళళ్ దగగ్రనుంచి అపుప్ తెసుత్ంటామండీ"
PPP
"అమామ్! మహా తలీల్" బిచచ్గాడి అరుపు.
"ఏమిటోయ గొడవ?"
"అమామ్! మీ పకిక్ంటి మా తలిల్ మినప రొటెట్ పెటిట్ంది. దానికి తోడుగా కాసత్ పచచ్డి ముకక్
ఉంటే పడేయండమామ్"
"అయోయ్ పాపం అయినా నీకాక్వలసింది పచచ్డి ముకక్కాదు అజీరణ్ మాతర్లు.
తెసాత్నుండు."
PPP
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