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1. కాలేగ్ట 99.9% జెరమ్స్ ని చంపితే మరి కాలేగ్ట ఏం చేసుత్ంది?
అది కూడా 99.9% జెరమ్స్ ని చంపుతుంది. - వాటి ఫీలింగస్ హరట్ కాకుండా.
PPP
2. ఎదుద్లు, హిపోప్లు, ఏనుగుల నుంచి మనం ఏం నేరుచ్కోవచుచ్?
ఆకుకూరలు, సలాడస్ నడకవలల్ బరువు తగగ్డం అసాధయ్ం అని.
PPP
3. కుంగఫు సినిమాలోల్ని ఫరిన్చరని మారష్ల ఆరట్ హీరోలు కొటట్గానే పగలడానికి కారణం వాళుళ్ అంత బలమైన
వాళళ్ని కాదు. ఆ ఫరిన్చర

చైనాలో చేయబడిందని.
PPP

4. సౌదీ అరేబియాలో చదరంగానిన్ ఎందుకు నిషేధించారు?
1. కీవ్న బురఖా వేసుకోదు కాబటిట్.
2. కీవ్న ఎకక్డికి కావాలంటే అకక్డ సేవ్చచ్గా వెళుత్ంది కాబటిట్.
3. కింగ కనాన్ కీవ్న బలమైంది కాబటిట్.
4. శతుర్వుల సామార్జయ్ం లోకి ఒంటరిగా వెళుత్ంది కాబటిట్.
5. ముఖయ్ంగా ఒకే ఒకక్ కీవ్న ఉంటుంది కాబటిట్.
PPP
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అదెద్ వసూలు కొచిచ్న ఇలుల్గలాయనతో "ఏంటండీ! మీ ఇలుల్ వరష్మొసేత్ యిలల్ంతా నీళేళ్" అని
చెపప్డం మొదలెటాట్డు బాడుగకునాన్యన.
"సరేలేవయాయ్ పెదద్ చెపొప్చాచ్వ! నువివ్చేచ్ నలభైరూపాయలకు నీళుళ్కాకపోతే గోలడసాప్ట
పడుతుందనుకునాన్వా?" అనాన్డా యిలుల్గలాయన.
PPP
"ఇలుల్ బాగానే ఉంది. కానీ బాతరూముకే తలుపులేల్వు" అనాన్డో బర్హమ్చారి ఇంటోల్ చేరుతూ.
"పకక్వాళళ్ ఇళళ్కునాన్యిలెండి తలుపులు" అనాన్డు ఇలుల్ ఇచేచ్ ఆయన.
PPP
ఓ రోజు ఒక ఊళోళ్ గాన కచేచ్రి ఏరాప్టు చేశారు. ఆ కచేచ్రి చేసే ఆయన చొకాక్కు రెండు
మెడలుస్ తగిలించుకుని ఊళోళ్ తిరుగుతునాన్డు. ఊళోళ్వాళళ్ంతా ఉండబటట్లేక అడిగేశారు.
"చూడండి. ఆ చినన్ మెడల దేనికిచాచ్రు?"
"పాట కచేచ్రీ చేసినందుకు"
"అలాగా, మరి ఆ పెదద్ మెడల?"
"పురజనుల కోరికపై కచేచ్రీని మధయ్లోనే ముగించినందుకు"
PPP
పాపం అపుప్ల అపప్యయ్ చావుబతుకులోల్ ఉనాన్డు. ఇంక కొదిద్సేపటోల్ చనిపోతాడనగా
తలుపుమీద ఏదో శబద్మైంది. చచేచ్ అపప్యయ్ భయపడుతూ హీనసవ్రంతో "ఎవరది?" అనాన్డు.
"మేము యమదూతలం" అనాన్రు యమభటులు.
"అమమ్యయ్, రకిష్ంచారు. ఇంకా అపుప్లవాళేళ్మో అనుకునాన్ను" అనాన్డు హాయిగా చివరిసారి
గాలి పీలుసూత్.
PPP

øöeTT~

www.koumudi.net

|òæãÁe] 2018

3

Vü‰dü´e\¢]
"ఓ ఫైవుంటే అపుప్ ఇవువ్ గురూ!"
"చూడు అపుప్లార్వ నీకు డబుబ్ అపిప్చిచ్ మన సేన్హం విలువ చెడగొటుట్కోవడం నాకిషట్ంలేదు"
"ఫరావ్లేదు, మనమేం అంత ముఖయ్సేన్హితులంకాదుగా!"
PPP
ఒకావిడ తన పిర్యమైన హారోమ్నియం పెటెట్ను తీసుకుని సెకండ హాండు వసుత్వులు కొనే
దుకాణానికి వెళిళ్ంది.
"ఈ పెటెట్కు ఎంతిసాత్రు?" అనడిగింది.
"పాతిక రూపాయలు" దుకాణదారుని సమాధానం.
"ఇంతేనా! మా ఇరుగు పొరుగువాళుళ్ ఇది వాయించటం ఆపితే ఇంతకంటే ఎకుక్వ
ఇసాత్మనాన్రే" అంది.
PPP
పారీట్ జరుగుతోంది. ఒకామె ఎలుగెతిత్ పాట పాడుతోంది. ఒక వయ్కిత్ ఒక మూల కూరుచ్ని వెకిక్
వెకిక్ ఏడుసుత్నాన్డు.
"ఎవరు మీరు? ఎందుకు అలా ఏడుసుత్నాన్రు?" అని అడిగారు చాలామంది.
దానికి ఆ వయ్కిత్ "నేను మూయ్జిక డైరెకట్రిన్" అనాన్డు కళుళ్ తుడుచుకుంటూ.
PPP
"ఏరా! నినన్ రాతిర్ తెగతాగి లేటుగా ఇంటికి వెళాళ్వు గదా! మీ ఆవిడ నినేన్మన లేదా?"
"ఎందుకు లేదు, ఛీ....నీ పాపిషిట్ ముఖం నాకు చూపించకు, మహా పాపం" అంది.
"ఆ.. తరువాత"
"ఏముంది? వెంటనే లైటారిప్ వేశాను"
PPP
"ఇదేమిటండి మీ బాతురూముకు గొళెళ్ం లేదు. ఎవరైనా ఉనన్టుల్ండి వసేత్?"
"అందుకేగదండీ మేము సాన్నం చేసేపుప్డు పాటలు పాడుతుంటాం."
PPP
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"ఎందుకు నానాన్! అమమ్ పాటపాడుతునన్పుప్డలాల్ నువెవ్ళిళ్ వరండాలో నిలబడతావ?"
"నేను మీ అమమ్ను కొడుతునాన్నని ఎవరూ అనుకోకుండా"
PPP
కుపుప్సావ్మి అపప్లసావ్మికి అపుప్ ఇచాచ్డు. అతను ఎంతకూ తిరిగి ఇవవ్లేదు. ఇక లాభం
లేదనుకుని కుపుప్సావ్మి తనకునన్ అరడజను ఆడపిలల్ల ఫోటోలు తీయించి ఓ కవరులో పెటిట్ "నాకు
డబుబ్ చాలా అవసరం. కారణం ఇదుగో వీరు, వీరి పెళిళ్ళుళ్. కాబటిట్ వెంటనే డబుబ్ పంపే ఏరాప్టు
చేయండి" అని ఉతత్రం రాసి అపప్లసావ్మికి పోసుట్ చేసాడు.
కొదిద్రోజులకు కుపుప్సావ్మికి ఒక కవరొచిచ్ంది. ఆతురతతో విపిప్చూశాడు. అందులో "నేను
మీకు డబుబ్ చెలిల్ంచలేకపోతునన్ందుకు కారణం ఇదిగో యిది" అని రాసి ఉంది.
దానిలో అపప్లసావ్మి భారయ్ ఫోటో ఉంది.

PPP
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