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ఒకావిడ తన తెలల్బొచుచ్కుకక్ పిలల్ని బారబ్ర దగగ్రకు తీసుకెళిళ్, దాని
బొచుచ్ కతిత్రించమని కోరింది.
“అందుకు ఐదువందల రూపాయలౌతుంది” చెపాప్డా కుష్రకుడు.
“అంతా? మా చినన్బాబ్యి జుటుట్ కతిత్రించడానికి వందరూపాయలే
తీసుకునాన్వుగా?” అడిగిందావిడ.
“కాని మీ చినన్బాబ్యి కొరకడుగా..!” జవాబు చెపాప్డతను!!
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బరువు విపరీతంగా పెరుగుతునన్ ఒకలావాటి ఆవిడ బరువు తగిగ్ంచుకోవాలని డాకట్రు
దగగ్రికెళిళ్ంది. మందులు పనిచేయవని తెలుసుకునన్ డాకట్రు ఆమెను గురర్పుసావ్రీ చేయమని సలహా
ఇచాచ్డు.
డాకట్రు చెపిప్న పర్కారం ఒక నెలరోజులు గురర్పు సావ్రి చేసి చూడగా పదికిలోల బరువు
తగిగ్ందట ఆ గురర్ం.
PPP
పిలల్లకు చాకెల్టుల్ తయారు చేసే కంపెనీ పేపరులో ఉదోయ్గాలకై పర్కటన ఇచిచ్ంది.
"మా చాకలెటల్ కంపెనీకి సేలసమెన కావలెను. అరహ్త డిగీర్ చదివి ఉండవలెను. పర్తేయ్క అరహ్త
డయాబిటీస కలిగి వుండవలెను."
PPP
ఒక నూయ్స పేపరు ఎడిటరుకు ఫోను వచిచ్ంది.
"హలో ఎవరూ మాటాల్డేది?"
"నేనయాయ్ పర్ఖాయ్త నాయకుణిణ్ కాశీపతిని. నేను చనిపోయినటుల్ పేపరులో వేసాత్వటయాయ్!
నీకెంత ధైరయ్ం?"
"క్షమించండి సార! పొరపాటైంది. మీరు బతికివునన్టుల్గా తెలీదు. ఇంతకీ మీరు ఎకక్డినుండి
మాటాల్డడ్ం?"
"నరకం నుంచి"
PPP
"డాకట్రుగారూ! మా అబాబ్యి ఎదురింటమామ్యి చెవికొరికేశాడు"
"ఫరవాలేదులెండి. అందులో మంచి విటమినుల్ంటాయ"
PPP
"చూడండి అతనెవరో నీళళ్లో మునిగిపోతునాన్డండీ"
"అబేబ్ పోనివవ్ండీ వేసవికాలం కదా! హాయిగా వుంటుంది లెండి"
PPP
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"మన ఇంటికొచిచ్న బంధువు ఒకక్ వసుత్వు తపప్ మిగతా అనిన్ వసుత్వులు ఉపయోగిసాత్డు,
ఏమిటది?"
"టూత బర్ష"
PPP
ఒక పేపరోల్ ఒక భారయ్ వేయించిన పర్కటన - "పిర్యమైన భరత్కు - ఎకక్డునాన్ ఇంటికి
రావలసింది. నేను తయారుచేసిన కొతత్రకం కూర మీకు వడిడ్ంచను. దానిన్ ఎపుప్డో పారేశాను."
PPP
ఇదద్రు తాగుబోతులు మాటాల్డుకుంటునాన్రు.
"చందుర్ని మీద మొదటిసారిగా అడుగు పెటిట్ంది అమెరికనుల్. కాని సూరుయ్ని మీద నేనే పర్ధమంగా
అడుగుపెటట్బోతునాన్ను"
"కానీ సూరుయ్ని వేడికి..."
"ఆ మాతర్ం నాకు తెలుసు లేవోయ. అందుకే రాతిర్పూట వెళాద్మని అనుకుంటునాన్ను"
PPP
"మీకు మీ భారయ్ నుండి విడాకులు కావాలంటునాన్రు. కారణం?"
"రాజాయ్ంగంలో వునన్టుల్ నాకు వాకాస్వ్తంతర్య్ం లేకపోవడం వలల్"
PPP
"కాలవ మీద ఉనన్ ఆ చినన్ వంతెన 90 కేజీలకు మించి ఒకక్ గార్ము బరువును కూడా మొయయ్లేదు.
కానీ, 89 కేజీల బరువునన్ మనిషి ఒకోక్టీ అరకేజీ బరువుగల మూడు కొబబ్రికాయలను
తీసుకెళాళ్లనుకునాన్డు. మారగ్మేమిటి?"
"ఏముందీ వంతెన మీద పోయేపుప్డు మూడు కాయలను సరక్సులోలా ఎగరేసూత్ పోతే సరి. ఓ కాయ
ఎపుప్డూ గాలోల్ వుంటుంది. బరువు సరిగా సరిపోతుంది."
PPP
ఓ యువకుడు మంగలి షాపుకెళాళ్డు గడడ్ం గీయించుకుందుకి. వచీచ్రాని యువకుని గడాడ్నిన్ చూసి
బారబ్ర కొంచెం ఎగతాళిగా "మీ ఇంటోల్ చెపిప్ వచాచ్వా?" అనాన్డు.
అందుకు కురార్డికి కోపం వచిచ్ంది. "నేను పర్తి రెండుగంటలకీ గడడ్ం గీసుకుంటాను తెలుసా" అనాన్డు
గొపప్గా.
"సరే! నీకిపుడు గడడ్ం చేసాత్! రెండు గంటలోల్ నీకు గడడ్ం పెరిగితే ఉచితంగా మళీళ్ చేసాత్" అనాన్డు
బారబ్ర. నునన్గా గడడ్ం గీసి పంపించాడు. తరావ్త రెండు గంటలకి అదే యువకుడు మళీళ్ గడడ్ంతో

øöeTT~

www.koumudi.net

p˝…’

2018

4

Vü‰dü´e\¢]
పర్తయ్క్షమయాయ్డు. బారబ్రకి ఆశచ్రయ్ం వేసి గడడ్ం లాగి చూశాడు. నిజం గడడ్మే. ఇచిచ్న మాట పర్కారం
ఉచితంగా గడడ్ం గీయక తపప్లేదు.
ఇంతకీ ఈ పార్కిట్కల జోకు చేసింది ఎ. రామసావ్మి మొదలియార. రామసావ్మి తన కవలసోదరుడైన
లక్షమ్ణసావ్మిని పంపడం వలన బారబ్ర ఇదద్రీన్ ఒకే వయ్కత్నుకుని బోలాత్పడాడ్డు.
PPP
"పొటిట్గా వుండేవాళుళ్ పొడుగాగ్ కనిపించాలంటే?"
"వాళళ్కంటే ఇంకా పొటిట్గా వుండేవాళళ్తో తిరిగితే సరి"
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