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MLF|ûMnkO| gH÷×|...!
Mn¸$qöWcM| ¥x<jŠ ÔLÁMo GSkÚPy÷ ¶rHF| ¥hø×| ¥q¸<¥|æ ÔoGSjëFcïOqÂ CnÆfS
Mn¸$qöWcM| ‚@~ V×.OqNqkõ<j. MnjjÍ^$c ¬CLÂ ¥x<j¥éÚ ¬ML¥cQL¸ ML¼á¸Á.
''GHÁsUFLj GH÷}S GHÁsUFLj ²¸CL?''
''Cx¸AKnÎ!'' ¬FLjMLkFL¸$c ×.Mc_j ÔnJdð<j Mn¸$qöWcMLl ¥x<jŠ.
CLÓ ¬<è¸$c MLmJd<j ¥hø×| MLkGSæO|.
''Mc¨¥h¸¥y ¬ML¥cQL¸ ®MLø¸¨..'' ö_ÀMLkPe<j Mn¸$qöWcMLl.
''GSOo. ¬tjÍj GH÷}S ¬tjÍj ²¸CL?'' ®¸¥y öGHQLï MoQc<j −NqjFL.
''GHÁ?'' MLjÈ¢" ¬FLjMLkFL¸$cFo ÔnJdð<j Mn¸$qöWcM| ¥x<jŠ.
¥hø×| MLkGSæO| FyOqj ÄGHð¥qMLjj¸Eo
''gH÷×|..Mc¨¥h ®¸¥y ¬ML¥cQL¸ ®MLø¸¨..'' ¬Â MLjÈ¢" ö_ÀMLkPe<j Mn¸$qöWcM|.
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సేన్హితులైన ఇదద్రు పెదద్ ఆఫీసరుల్ ఓ ఫైవసాట్ర హోటలోల్ కలుసుకునాన్రు.
"నువువ్ కొతత్గా అపాప్యింట చేసుకునన్ నీ సెకర్టరీ ఎలా వుందోయ?"
"ఆమె కేరకట్ర మంచిది కాదని అనుమానంగా వుందోయ"
"నిజంగానా? అయినా నువెవ్పుప్డూ అదృషట్వంతుడివేనోయ"
PPP
"ఇదద్రు అనన్దముమ్లు కేరమంస ఆటలో దిటట్లు. ఓ ఆదివారం ఇదద్రూ ఎనిమిది గేమస్
ఆడారు. అందులో ఒకొక్కక్రు ఆరు గేమస్ గెలిచారు. ఇది ఎలా సాధయ్ం? చెపప్రా
బుడుగూ" పంతులుగారు అడిగారు.
"ఏముందండీ అసలు వాళుళ్ ఒకరితో ఒకరు ఆడితేకదా ఇదద్రూ విడివిడిగా వేరేవాళళ్తో
ఆడారు. అందుకే చెరి ఆరు గేమస్ గెలిచారు." అనాన్డు బుడుగు.
PPP
"అనీన్ అపశకునాలే. ఊరెళాద్మనుకుంటే ఈ పేపరోల్ ఈ రోజు భారీ వరాష్లు పడతాయని
రాసుంది" అనాన్డు సూరయయ్ దిగులుగా.
"మరయితే వేరే పేపరు కొనకపోయావా?" అనాన్డు నరసయయ్.
PPP
"ఏంటి మీ కారు పూరిత్గా దెబబ్తింది?" అనాన్డు మెకానిక కారును పరిశీలిసూత్.
"చినన్ యాకిస్డెంటయిందిలే" అనాన్డు దయానందం.
"ఎలా?"
"ఓ మనిషిని గుదాద్ను."
PPP
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పోలీసు కానిసేట్బుల ఓ జూదగాడిని పోలీస సేట్షనకి పటుట్కొచాచ్డు. జూదగాడు నమర్తగా
ఆ పోలీసును "ననున్ ఇకక్డికెందుకు తెచాచ్రు సార?" అనడిగాడు.
పోలీసు "ఇంకెందుకు జూదంలో ఘనుడివి గనుక. ఏమీ తెలియనటుల్ అంత
అమాయకంగా అడుగుతునాన్వేం?" అనాన్డు కోపంగా.
అందుకు జూదగాడు సంబరపడిపోయి "నిజంగానా సార. అయితే ఇంకా ఆలసయ్ం
ఎందుకు? మొదలు పెడదామా లేక ఎసైస్గారు కూడా రావాలా?" అనాన్డు జేబులోంచి
పేకముకక్లు తీసూత్.
PPP
పంతులుగారు

పిలల్లిన్

పర్శన్లడుగుతునాన్రు.

రామూని

లేపి

"కొనిన్

నెలలోల్

31రోజులుంటే మరికొనిన్ నెలలోల్ 30రోజులుంటాయి. 28 రోజులునన్ నెలలేమిటో
చెపప్రా" అనాన్డు.
రాము బికక్మొహం వేశాడు. ఇంతలో రాజు లేచి నిలబడి "అనిన్ నెలలోల్నూ 28రోజులు
వుంటాయి కదండి" అనాన్డు టకుక్న.
PPP
"సెకెర్టీర్" మంతిర్గారు గరిజ్ంచారు.
"అయాయ్" అంటూ వణికిపోయాడా సెకెర్టీర్
"20 నిముషాలలో ముగిసేటటుల్గా ఉపనాయ్సం తయారుచేసి ఇవవ్మనలేదూ?"
"అవునాస్ర నేనలాగే 20 నిముషాలకే తయారుచేశాను"
“మరి ఉపనాయ్సం 60 నిముషాలు పటిట్ందేం?"
"నేను మామూలుగా ఆ ఉపనాయ్సం మూడు కాపీలు రాసి మీ చేతికిచాచ్ను. మీరేమో
నేనెంత సైగ చేసినా చూడకుండా మూడు కాపీలనీ ఒకదాని తరావ్త ఒకటి చదివేశారు.
మరి 60 నిముషాలు పడితే నేనేం చెయయ్ను?"
PPP
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"నీ కుడి కనున్ చూసుత్ంటే నీకు పసిరికలు బాగా ముదిరిపోయాయనీ, ఒంటోల్ అసలు
రకత్ం లేదనీ తెలుసోత్ంది. నువువ్ చాలా జాగర్తత్గా వుండాలి. లేకుంటే నీ పార్ణానికే
అపాయం" అనాన్డు డాకట్ర ఏకదంతం.
"నా కుడి కనున్ గాజు కనున్ సార" అనాన్డు ఆ రోగి లేచిపోతూ.
PPP
ఓ గయాయ్ళి భారయ్ భరత్ను కేకేసింది.
"ఏమండోయ మిమమ్లేన్ ఏం చేసుత్నాన్రకక్డ యిందాకటున్ంచీ?"
"ఉరేసుకుంటునాన్ను."
"ఆ మాతార్నికి ఇంతసేపా?"

PPP
COMMENTS
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