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ఆ సినీ హీరో, హీరోయినలు అంతవరకు ఏ చితర్ంలోనూ కలిసి నటించలేదు.
చివరికో దరశ్కుడు వారిదద్రిన్ ఓ చితర్ం కోసం బుక చేశాడు.
తొలి షాటు చితీర్కరణ రోజున సెటమీద కలిశారిదద్రూ. హీరోయిన హాసయ్ంగా హీరోతో
"నేను మీకనాన్ ఎతుత్గా ఉనన్టుల్నాన్నే" అంది.
అందుకు హీరోగారు తడుముకోకుండా "ఫరావ్లేదు... తవ్రలోనే నా ఎతుత్కి తగినటుల్
మిమమ్లిన్ తగిగ్సాత్గా" అని జవాబిచాచ్డు.
PPP
ఓ పర్ముఖ సినీ హీరోగారు తనో సూపర మారెక్ట పార్రంభిసుత్నన్టుల్గా పర్కటన
చేశాడు. అభిమానులు ఉతత్రాలు రాసూత్, "మీరు మంచి కళాతమ్క చితార్లు నిరిమ్సాత్రనుకుంటే
ఇదేంటంటూ" ఆశచ్రయ్ం పర్కటించారు.
దానికతగాడు నవువ్తూ "ముందు ముందు నాకు మారెక్ట లేదని మీరు అనుకోకుండా"
అని ఓ పర్కటన చేశాడు.
PPP
పర్ఖాయ్త అమెరికన రచయిత మారకటైవ్న మరణించాడని పుకారుపుటిట్ పర్చారమైంది.
ఓసారి, ఆ వారత్ మీద వాయ్ఖాయ్నించమని కొందరు ఆయనేన్ అడగాగ్ మారకటైవ్న గొంతు
సవరించుకుని "నా మరణానికి సంబంధించిన వారత్లను మరీ గోరంతలు కొండంతలు చేసి
చెపుతునాన్రు" అనాన్డు ఒకక్ ముకక్లో.
PPP
ఓ సంగీత సభ జరుగుతూంది. వినడానికి వచిచ్న వారితో హాలు నిండిపోయింది.
మీనాకిష్ "అదేమిటే! ఆవిడ పాడేటపుప్డు కళుళ్ మూసుకునే పాడుతుంది దేమిటి?" అని ఆరా
తీసింది.
అందుకు కామాకిష్ జవాబు "ఆవిడ ఎదుటివారు బాధ పడుతూంటే చూడలేదు పాపం.
అందుకని ఎపుప్డూ కళుళ్మూసుకునే పాడుతూందిలే" "
PPP
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ఓ మహారాజావారు గురర్బబ్గీగ్లో పర్యాణం చేసూత్ ఓ చినన్ ఊరు చేరారు. ఆకలితో
అయయ్వారు నకనకలాడిపోతునాన్రు. అందుకని ఓ చినన్ హోటలు ముందు బండాపి భోజనం
చేశారు. రెండు కోడిగుడుల్, ఓ చపాతి మాతర్మే ఉనన్ మామూలు భోజనానికి హోటలు
యజమాని పాతిక రూపాయలు తీసుకోవడంతో మహారాజావారు ఆశచ్రయ్పోయి "ఏమయాయ్!
ఈ పార్ంతంలో కోడిగుడుల్ దొరకవా? ఇంత ధరపెటాట్రేమిటి?" అనడిగారు.
హోటల యజమాని "కోడిగుడల్ కికక్డ కొదవేమీ లేదు మహారాజా. ఎటొచీచ్
మహారాజులే అరుదుగా దొరుకుతారికక్డ" అనాన్డు వినయంగా.
PPP
ఓ రాజకీయ పారీట్ సభుయ్డు, రాజకీయాల వాసన పడని ఓ మితుర్డితో సరదాగా
చేపలు పటట్డానికి వెళాళ్డు. అతని మితుర్డికి చేపలు తెగ దొరికాయి. రాజకీయవాదికి ఒళుళ్
మండిపోయింది ఒకక్ చేపనాన్ దొరకనందుకు.
"ఇదేమిటి నీకనిన్ చేపలు దొరికితే నాకు కనీసం ఒకక్టనాన్ దొరకలేదు" అనాన్డు
విసుగాగ్.
"ఏముందీ? నీ ఖదద్రు చొకాక్, పంచా చూసి చేపలు కూడా నోరు విపప్డానికి
భయపడుంటాయి" అనాన్డు మితుర్డు.
PPP
విడాకుల కేసులో భారయ్ "ఎంతసేపు ఈయన గురార్లు గురార్లంటూ రేసు గురార్లిన్
కలవరించడమేగానీ, నా విషయానిన్ పటిట్ంచుకునన్ పాపాన పోలేదెపుప్డూ. కనీసం మా వివాహ
వారిష్కోతస్వం కూడా ఆయనకి గురుత్లేదంటే నమమ్ండి" అంది.
దానికి భరత్గారు జడీజ్ వంక తిరిగి "ఆమె మాటలు నమమ్కండి యువరానర! గత
ఏపిర్లలో మూడో శనివారం బెంగుళూర రేసులోల్ సిలవ్రకీవ్న థరడ్ రేసులో గెలిచిన రోజే మా
పెళిళ్ జరిగింది"
PPP
కొతత్గా

పెళళ్యిన

భారాయ్

భరత్లు

బసుస్లో

వెళూత్

చాలా

పరవశంగా

మాటాల్డుకుంటునాన్రు.
"పేర్మ గుడిడ్దనాన్రు గదా! అందుకని కళుళ్ మూసుకుని ముదుద్ పెటుట్కుని చూదాద్మా?"
అనాన్డు భరత్.
"అవునవును. చూదాద్ం" అంది భారయ్.
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"కానీ లోకం గుడిడ్ది కాదు బాబూ! కాసత్ ఏదనాన్ అడడ్ం చూసుకుని మరీ
ముదెద్టుట్కోండి" అనాన్డు వెనకనునన్ పర్యాణీకుడు.

PPP
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