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వెంగళార్వు, అతని మితుర్డు అడవికి వేటకి వెళాళ్రు.
కొదిద్దూరం వెళాళ్క చెపాప్డు మితుర్డు వెంగళార్వుతో
“నేనటు వెళాత్ను.. నువువ్ ఇటు వెళుళ్.. రెండు గంటల తరావ్త ఇకక్డే కలుసుకుందాం..
ఒకవేళ దారితపిప్తే ఆ ఆయుధానిన్ రెండుసారుల్ గాలిలోకి ఉపయోగిసేత్ చాలు, నాకు తెలిసిపోతుంది..”
రెండు గంటల తరావ్త దారితపిప్న వెంగళార్వు , తన భుజాన ఉనన్ తుపాకిని పకక్నపెటిట్, మితుర్డు సలహా
గురుత్ తెచుచ్కుని ధనసుస్ను అందుకుని రెండు బాణాలను ఆకాశంలోకి వదిలాడు..!!
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"ఏందోయ, జోక వేసేత్ నవవ్వూ?"
"నీ బోడి జోకుకి నవవ్డానికి నాకు నీతో పెదద్ అవసరమేమీ లేదులే"
PPP
"ఏమిటోయ అంత పెదద్గా నవువ్తునాన్వ?" అడిగాడు ఆఫీసరు.
"ఏం లేదండీ మీరు జోకు వేసేత్ ఎలా నవావ్లో పార్కీట్సు చేసుత్నాన్ను" అనాన్డు
గుమసాత్.
PPP
సినిమా టికెక్టుల్ తీసుకునన్ భుజంగం చిలల్ర లెకక్పెటుట్కుని తిరిగి బుకింగ
దగగ్రకొచాచ్డు.
"చూడండి, మీరిచిచ్న చిలల్ర సరిగా లేదు"
"అయితే ఏం చెయయ్మంటావయాయ్? ఇచిచ్నపుప్డే కౌంటర దగగ్ర లెకెక్టుట్కోవాలి
తెలిసిందా? ఇంకా చూసాత్వేం పోవయాయ్" అనాన్డు బుకింగాయన.
"అలాగే, మీరిచిచ్న చిలల్రలో పదిరూపాయలు ఎకుక్వొసేత్నూ అందుకని" అనాన్డు
చిలల్ర జేబులో వేసుకుంటూ.
PPP
మదార్సు
అడుకుక్ంటునాన్రు.

పాండీ
వారిలో

బజారులో
ఒకడు

ఇదద్రు

బిచచ్గాళుళ్

"చూడండి..

మిమమ్లిన్

పకక్పకక్న
చూసుత్ంటే

కూరుచ్ని
బాగా

బతికినవాళళ్లాగా కనిపిసుత్నాన్రు. మరి ఈ దురద్శకు కారణం?" అని అడిగాడు.
దానికి వాడు "ఏమీలేదు. నేను ఎవడి సలహా తీసుకోకుండా సవ్ంతంగా సినిమా
తీశాను. దానికి పరయ్వసానమే ఇది"
"సరేకానీ మరి మీకీ గతిపటట్డానికి కారణం?"
"నేను డైరెకట్రు మొదలుకుని లైటుబాయ వరకూ అడడ్మైన వాళళ్ందరి సలహాలు
తీసుకుని సినిమా తీశాను. అదే నా ఈ గతికి కారణం" అనాన్డు రెండో బిచచ్గాడు.
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ఏమండీ సుబబ్రామయయ్గారునాన్రా?"
"లేరండి. నేను ఆయన భారయ్ను. ఏమైనా చెపప్మంటారా?"
“అది మీకు చెపేప్ది కాదులే. ఆయనొచిచ్నదాకా కూరుచ్ని, ఆయనకే చెపిప్ వెళాళ్లి"
రెండు మూడు గంటలదాకా కూరుచ్ని ఎదురు చూశాడు. కానీ సుబబ్రామయయ్
మాతర్ం రాలేదు.
"ఏమామ్! ఇంతకీ సుబబ్రామయయ్గారెపుప్డొసాత్రు?"
"ఊరికి పోయారు. నాలుగు రోజులదాకా రారు."
PPP
"ఏమండీ హాసిప్టలుకు తవ్రగా వెళాళ్లంటే ఎలా?"
"ఏముంది? వెళిళ్ ఆ రోడుడ్ మధయ్ నిలబడండి చాలు"
PPP
అరధ్రాతర్పుప్డు సూరమమ్ మొగుడు సూరిబాబు పరుగెతుత్కుంటూ వెళళ్డం రెండో
ఆట చూసి వసుత్నన్ బర్హామ్నందం చూశాడు. "ఎకక్డికోయ! ఆ పరుగు?" అని అడిగాడు.
"ఇంటోల్ దొంగలు పడాడ్రు. పోలీసులిన్ పిలుదాద్మని" అనాన్డు రొపుప్తూ.
"సూరమమ్ నొకక్దానేన్ వదిలి వెళితే ఎటాల్రా? వాళేళ్మయినా చేసేత్" అనుమానం
వెళళ్బుచాచ్డు బర్హమ్నందం.
"ఆ అదేం లేదు. అది వాళళ్ని గటిట్గానే పటుట్కునుందిలే" అనాన్డు పరిగెతుత్తు
సూరిబాబు.
PPP
"ఇదేంటండీ సంగీత వాయిదాయ్లు అమేమ్ మీ షాపులో తుపాకులు, కతుత్లు కూడా
వునాన్యి. ఇవీ అముమ్తారా?"
"అవును"
"ఎందుకు?"
"ఈ రోజు ఎవరో ఒకరు ఏదో ఒక వాయిదయ్ం కొంటారు. మరునాటి రోజు ఆ
యింటి పకక్ వాళెళ్వరో వచిచ్ తుపాకీగాని, కతిత్కానీ కొనుకుక్ని పోతారు"
PPP
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"మీరేదో పుసత్కం తెపిప్ంచారని వినాన్ను"
"అవునండీ 'తవ్రగా డబుబ్ సంపాదించడం ఎలా?' అనన్ పుసత్కం తెపిప్ంచాను"
"అయితే తవ్రలో లకాష్ధికారులు కాబోతునాన్రనన్మాట. ఇంతకీ అందులో ఏం
రాసుంది?"
"రకరకాల దొంగతనాలు ఎలా చెయాయ్లో రాసుంది."
PPP
ఒక ఆఫీసరుగారి భారయ్ అనసూయమమ్ తన భరత్ ఆఫీసు గదిలోకి వెళిళ్, ఎవరూ
లేరని తెలుసుకుని వెనుకనుంచి వెళిళ్ కళుళ్మూసి "ఎవరో కనుకోక్ండి" అంది.
"ఇపుప్డు టైము లేదు లిలీల్ అవనీన్ తరువాత. ముందు లెటరు డికేట్టు చేసాత్ను
రాసుకో" అనాన్డు చేతులు పటుట్కుని ముందుకు లాకుక్ంటూ.
PPP
"ఈ ఆపరేషను పెదద్దేం కాదయాయ్! దీనిన్ గురించి డాకట్రిన్ నేనే పెదద్ కంగారు
పటట్ంలేదు మరి నీకెందుకయాయ్ భయం?"
"ఈ ఆపరేషను మీకే అయితే నేనూ ఏం పెదద్ కంగారుపడి వుండేవాడిని కాదండి"
PPP
పలెల్టూరి పరమేశం పటన్ం వచిచ్ 'దొంగల దోపిడి' అనే కైరం పికచ్ర చూసుత్నాన్డు.
సినిమా అయిపోయిన తరువాత తన డబుబ్నెవరో దొంగిలించారని హాలు మేనేజరుకు
రిపోరుట్ చేశాడు.
"మరి మీ డబుబ్ను ఎవరో దొంగిలిసుత్ంటే ఎందుకు వూరుకునాన్రు?" అనడిగాడు
మేనేజరు ఆశచ్రయ్ంతో.
"నేను అదీ సినిమాలో ఒక భాగమే అనుకునాన్ను సార" అనాన్డు పరమేశం మరీ
ఆశచ్రయ్ంతో.
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