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FnÓFnPe FLMLløÓ GH¸<$q
eT˝≤¢~ yÓ+ø£≥ø£èwüíeT÷]Ô ôdŒwü˝Ÿ
Mn¸$qöWcMLl $qjöOqGHlTdø¿¢ ÔoGSkë Mn+jCLj¸=o CLŠÚML ²CLjëPy °FLï OnÎPoø öÃ¨ã ¬<è¸ ML¼á¸Á.
$qjöOq¸ Ä£jÍFLj¸¼ Á» GSjÀë, QcFL¸ À£GSjŠÂ öÃ¨ã rHÎ AKc$cÂï Ôn¥nÚNqjõTd$c<j. ¬¥qÚ¨¥h
ML¼á ¬Á $qMLjÂ¸¼FL μ¥cNqjFL ²¸Íj¥hPe ÔnŠÚCLjFcïMLÂ ¬¨$c<j.
''¯ öÃ¨ã ÔcPe Py PnMnÓ Py °¸Á. Fc $qjöOq¸ GH^æÍÂ ÔnŠÚCLjFcïFLj..'' ÔnJdð<j
Mn¸$qöWcMLl.
''®¨Nqj=| Pe öGHML¿ë¸ÔL¥q ¥h¸Í AKLkÄjÂ CLÄøCo ÔcÓÍk? öÃ¨ãÂ ²¸ÍjŠ @nMoj×|
ÔoNqj<¸?''
''FLjMoø ®¨Nqj=| Ä, $qjöOq¸ ¥c+j" GH<Cctj ¥cÂ¢, CLPo GH^æÍj. ¬¸Íj¥é rHÎ AKc$cFoï
Ôn¥cÚÆ..!'' GSMLj¿ì¸ÔLjŠFcï<j Mn¸$qöWcMLl.
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"రామూకు పంటినొపిప్ అంటే తెలీదు"
"కారణం?"
"వాడికి పళేళ్ లేవు కదరా!"
PPP
ఇదద్రు కలసి పెదద్ వాయ్పారం చేసుత్నాన్రు. ఇదద్రూ కలసి ఒక పారీట్కి వెళాళ్రు.
ఇంతలో ఒకడు "అరే! మన ఇనపెప్టెట్ తాళం వేయడం మరచిపోయామే" అనాన్డు.
"అయితే ఏంలే! ఇదద్రమూ ఇకక్డే ఉనాన్ంగా" అనాన్డు రెండో వాయ్పారి.
PPP
ఒక కుటుంబంలో వాళుళ్ ఏదైనా ఒక విలువైన వసుత్వు కొంటే - "భారయ్పోరు పడలేక
అపుప్ తెచిచ్ కొనాన్ను. చాలా అయిందే" అనుకుంటాడు ఇంటి యజమాని.
"తన

బంధువులకనాన్,

ఆ

చుటుట్పర్కక్ల

వాళళ్కనాన్

గొపప్గా

వుందికదా!"

అనుకుంటుంది భారయ్.
"రేపు పెళళ్యితే తన కిసాత్రా లేదా" అనుకుంటుంది కుమారెత్.
"దానిన్ ఎపుప్డెపుప్డు కుదవపెడదామా" అనుకుంటాడు సుపుతుర్డు.
"దానెన్లా కొనగలిగారా?" అని అనుమానంగా ఆలోచిసాత్రు ఇరుగూ పొరుగువాళుళ్.
PPP
"పంటినొపిప్ వలన చాలా లాభాలునాన్య"
"ఏంటి డాకట్ర?"
"మీకునన్ ఇతర బాధలిన్ మరచిపోతారు."
PPP
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ఓ సుబాబ్రావు రోజూ ఆఫీసుకెళేళ్ సమయానికి దారిలో ఒక వయ్కిత్ కనిపించి "గుడ
మారిన్ంగ అపాప్రావుగారూ" అనేవాడు.
ఇక వుండబటట్లేక ఒక రోజు సుబాబ్రావు ఆ వయ్కిత్తో "చూడండి మీరెవరోకానీ నా పేరు
సుబాబ్రావు. అపాప్రావు మాతర్ంకాదు" అని చెపాప్డు.
మరుసటి రోజు అదే వయ్కిత్ మళీళ్ ఎదురయి, "గుడమారిన్ంగ అపాప్రావుగారూ! నినన్
అచచ్ం మీలాంటి వయ్కేత్ కనిపించాడు. పేరు సుబాబ్రావట" అనాన్డు వింతగా.
PPP
"చూడండి మీరు వేటకి వచిచ్నటుల్ంది. ఈ అడవికి ఉతత్రంగా వెళితే మీకు వేటాడాడ్నికి
కావలసిననిన్ పులులు దొరుకుతాయి"
"అలాగా! ముందు మాకు ఈ అడవికి దకిష్ణం ఎటో చెపప్వయాయ్!"
PPP
"నేను గీచిన ఈ చితార్నిన్ చూశావటోయ"
"ఏంటది?"
"ఆవు గడిడ్ తినడం"
"ఏదీ చూడనీ! ఇకక్డ గడిడ్ ఎకక్డా లేదే?"
"ఆవు తినేసింది"
"మరి ఆవు ఎకక్డ?"
"తిని వెళిళ్పోయింది."
PPP

కొతత్గా పెళళ్యిన దంపతులు హనీమూన వెళుతునాన్రు. విమానం టికెక్టల్ కొరకు
వెళిళ్న భరత్ ఒకే టికెక్టుట్తో తిరిగి రావడం చూసి భారయ్ సిగుగ్తో "ఏంటండీ! ఇదద్రమయితే ఒకే
టికెక్టుట్ తెచాచ్రు" అంది.
"అరే! నినున్ గురించి ఆలోచిసుత్ నా సంగతి మరిచ్పోయానే" అంటూ మళీళ్ పరుగెతాత్డు.
PPP
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"ఏంటార్! ఇది వరకు నోటిలోనుంచి మాటే రాని సుబాబ్రావు ఈ మధయ్ అనరగ్ళంగా
ఉపనాయ్సాలు ఇసుత్నాన్డు"
"నీకు తెలీదా? ఈ మధయ్ పెళిళ్చేసుకునాన్డు"
PPP
ఒకావిడ తన భరత్ మూడు సంవతస్రాల కిర్తం తనను గొరిలాల్ అనాన్డనీ, అందువలన
విడాకులు కావాలనీ కోరుట్కెళిళ్ంది.
విచారణ జరుగుతోంది.
"చూడమామ్! నీ భరత్ నినున్ గొరిలాల్ అని మూడుసంవతస్రాల కిర్తం అంటే ఈనాడు నీవు
విడాకులు కోరటంలో అరధ్ం వుందా?" అనాన్డు లాయరు.
"అదెలా వుంటుందో ఈనాడే జూలో చూశాను" అంది ఆమె.
PPP
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