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జంబులింగానికి రెండు గురార్లునాన్యి. రెండూ చూడాడ్నికి ఒకేలా
ఉంటాయి. ఒకదాని పేరు రాజు మరోదాని పేరు బంటు. ఏది రాజో, ఏది బంటో
తెలుసుకోడానికి వీలుగా రాజు గురర్ం తోకని కతిత్రించాడు. కొంతకాలం ఏ
సమసాయ్ లేకుండా రాజు బంటులను తేలిగాగ్ గురిత్ంచగలిగేవాడు. కానీ ఓ
పర్మాదంలో బంటు తోక కూడా తెగిపోవడంతో మళీళ్ సమసయ్ మొదలైంది.
వెంగళార్వు తన తండిర్నడిగాడు సరైన పరిషాక్రం చూపించమని.
ఆయన రెండు గురార్లను చూసి “వెధవా.. ఇంత చినన్దానికి ననన్డగాలా?
తెలల్గురర్ం, నలల్గురర్ం కనాన్ మూడంగుళాలు ఎతుత్ అని గురుత్ంచుకుంటే ఏది
రాజో, ఏది బంటో తేలిగాగ్ గురుత్ పటట్వచుచ్..” అని చెపాప్డతను..!
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ఆరోజు ఎముకల డాకట్రుగారు ఇంటికి ఆలసయ్ంగా వచాచ్రు.
"ఏం ఇంత ఆలసయ్ం?" అంటూ భారాయ్మణి పర్శిన్ంచింది.
"ఈ రోజు ఒకతను లారీ కిర్ందపడాడ్డు. ఎముకలు విరిగాయి. అందుకని లేటయింది" అనాన్డు
డాకట్రు.
"ఎవరండీ పాపం, అతను?" అంది జాలిగా.
"మొనన్ మనం ఒక పుసత్కం చదివాము గురుత్ందా? "రోడుడ్పర్మాదాలు - తగు జాగర్తత్లు” అని.
దాని రచయిత" అనాన్డు డాకట్రు.
PPP
ఒక యువ నాటక రచయిత నాటకానిన్ పర్దరిశ్సుత్నాన్రు. ఆ రోజున రచయిత కాళాళ్ వేళాళ్పడి
ఒక పతిర్కా విలేకరిని ఆహావ్నించి, ఆ నాటకం మీద తన అభిపార్యం చెపప్మని కోరాడు. నాటకం
మొదలైన కొదిద్ సేపటికే విలేకరి నిదర్పోవడం మొదలెటాట్డు.
నాటకం అయిపోయింది. అయిపోయిన వెంటనే రచయిత వచిచ్ విలేఖరిని తటిట్లేపి, "మీ
అభిపార్యానిన్ చెపాత్రనుకుంటే ఇదేంటండీ, నిదర్పోతునాన్రు?" అనాన్డు నిషూట్రంగా.
"చూడు మితర్మా! అది కూడా ఒక అభిపార్యమే" అనాన్డు కళుళ్ నులుముకుంటూ.
PPP
ఒక పైరవేటు కంపెనీలో పనిచేసుత్నన్ గుమాసాత్ తన జీతం పెంచమని అడగాలని మేనేజరు
గదిలోకి వెళాళ్డు.
"చూడండి సార! రోజులు ఎలా ఉనాన్యో? నాకొచేచ్ జీతంతో నా భారయ్, నేనే సరిగా
జీవించలేకపోతునాన్ం సార. అందుకని" నసిగాడు గుమసాత్.
"అందుకని మీ ఇదద్రికీ విడాకులిపిప్ంచమంటావా ఏంటి?"
PPP
"చూడండి మీరు గొపప్ వేటగాళుళ్ కదా! మీరు పులులను ఎలా వేటాడేవాళుళ్? మాకు ఎంత
వెదికినా కనిపించవు?"
"ఇటీజ సింపుల. ఏముంది? తుపాకి చేతిలో రెడీగా పెటుట్కుని ఏదైనా ఒక పొదలో దూరి
జింకలా చపుప్డు చేసేవాణిణ్ అంతే!"
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"కృషాణ్! నినున్ నేను పేర్మిసుత్నాన్ను. పెళళ్ంటూ చేసుకుంటే నినేన్ చేసుకుంటాను, లేకుంటే
చచిచ్పోతాను" అంది రాధ.
కృషుణ్డు రాధను పెళిళ్చేసుకోలేదు. రాధ నిజంగానే చనిపోయింది యాభై సంవతస్రాల తరావ్త.
PPP
"పెళిళ్కి ముందు అమామ్యి కొంగు అబాబ్యికి ముడివేసాత్రెందుకు?"
"పెళిళ్కొడుకు పీటల మీదనుంచి పారిపోకుండా"
PPP
ఒక సంపనున్డితో ఒక సినిమా నటి పెళిళ్ ఆ రోజు మదార్సులో ఏరాప్టయింది. పెళిళ్కి
పెళిళ్కొడుకు కారులో హుషారుగా వసుత్నాన్డు. కానీ దారిలో కారు చెడిపోయింది.
అందుకని ఆ నటికి పెళిళ్ కొడుకు ఈ విధంగా టెలిగార్ం యిచాచ్డు.
"కారు చెడిపోయింది. లేటవుతుంది. నేనొచేచ్లోపల ఎవరినీ పెళిళ్చేసుకోవదుద్."
PPP
"ననున్ పెళిళ్చేసుకోమని ఇదద్రు రోజూ నా పార్ణం తీసుత్నాన్రార్?"
"అదృషట్వంతుడివి. ఇంతకీ ఎవరార్ వాళుళ్? జయా, విజయా, సీతా, గీతా?"
"మా అమామ్, నానన్"
PPP
ఒక యువతి తన భరత్కు కాఫీలో విషం కలిపి హతయ్ చేసిందనన్ నేరంపై కోరుట్లో విచారణ
జరుగుతోంది. లాయర చాలా తీవర్ంగా "అగిన్సాకిష్గా పెళాళ్డిన నీ భరత్ను చంపడానికి నీకు చేతులెలా
వచాచ్యి? నీది సతరీ హృదయమేనా? నీలో దయాదాకిష్ణాయ్లు లేవా? చెపుప్" అంటూ ఆవేశంతో
వాదిసుత్నాన్డు.
"నాకూ ఒకక్సారి నా భరత్ మీద జాలివేసిందండీ" అనన్ది ఆ యువతి తనూ సతరీయేననన్ దృషిట్తో.
"ఎపుప్డు?" అనాన్డు లాయరు ఆమెలో కొంత మారుప్ వసుత్నన్ందుకు సంతోషిసూత్.
"కాఫీ చాలా బాగుంది డియర. ఆ చేతోత్నే ఇంకొక కపిప్వు అనన్పుప్డు" అంది ఆమె.
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ఒక సాథ్నిక వారాత్పతిర్కలో పర్కటన "ఎవాఇతే నా కారును దొంగిలించారో వారికి నా సానుభూతి. వారిని భగవంతుడే రకిష్ంచుగాక.'
PPP
"ఏమండీ! మీరు గాలం తీసుకుని చేపలు పటట్డానికని ఇంటోల్ చెపిప్ పేకాటకు వెడతారు కదా!
చేపలు అవీ లేకుండా వసేత్ ఇంటోల్ మీ ఆవిడ అనుమాన పడదా?"
"భలేవాళేళ్ పేకాట నుంచి ఇంటికి వెళేళ్టపుప్డు మారెక్టోల్ కొనుకుక్ని వెడతాను గదా!"
PPP
పకిక్ంటి

కాంతమమ్

ఎపుప్డూ

వాగుతూ

ఉంటుంది.

అందుకని

ఆమె

లేనపుప్డు

గోవిందంగారింటోల్ అందరూ ఆమెను వాగుడు డబాబ్ అని అంటుంటారు. అలాంటిది ఒకరోజు గోవిందం
ఆఫీసునుంచి వచేచ్సరికి కాంతమమ్గారు తన భారయ్తో మాటాల్డుతోంది. ఎంతకీ కదలేల్దు. బాగా ఆకలి
వేసుత్నన్ గోవిందం ఇక ఉండబటట్లేక "ఏమే! ఆ వాగుడు డబాబ్ వుందా, పోయిందా?" అనాన్డు చిరాగాగ్,
అపప్టికయినా కదులుతుందేమోనని.
వెంటనే గోవిందం భారయ్ కామాక్షమమ్ ఆమె ఏమైనా అనుకుంటుందేమోనని భయపడింది.
"భలేవాళళ్ండీ ఆ వాగుడు డబాబ్ పోయి గంటయిందండీ. ఇపుప్డు నాతో మాటాల్డుతోంది మన
పకిక్ంటి కాంతమమ్ పినిన్గారండీ" అంది తెలివిగా.
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