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సినిమా రంగంలో విజయావారి బేనరకి ఒక పర్తేయ్కతవుంది. వారు పకాక్ సినిమా సిర్క్పట్ తయారుచేసుకునిగాని చితీర్కరణ మొదలుపెటేట్

పర్శేన్ లేకుండా పర్తి

సంవతస్రం సంకార్ంతి కానుకగా సినిమాలు రిలీజు చేసేవారు. భవిషయ్తుత్లో ఎదురులేని హీరో, హీరొయినుల్గా

ఎదిగినపర్ముఖులు, లబధ్పర్తిషుఠ్లు తొలిరోజులోల్ నెలవారీ జీతాలతో ‘ఇగో పార్బలమ
్ స్’ తలెతత్కుండా దరశ్క, నిరామ్తలకి లోబడి కర్మశిక్షణతో ఒకే
తార్టిపై నడిచి పనిచేసేవారు. సాంకేతికబృందం సరేసరి-అంతా కలిసి ఒకే కుటుంబంలా మసలుకునేవారు. అది సినిమాల సవ్రణ్ యుగం.

అందువలల్ సినిమాచూసుత్నన్ంతసేపూ వినోదంతోపాటు పేర్క్షకులు ఆయా పాతర్లతో తాదాతమ్య్ంచెంది సనిన్వేశపరంగా ఆయా అనుభూతులను
నవరసభరితంగా పంచుకోవడం జరిగేది. పాటలుగాని, నృతాయ్లుగాని అశీల్లం చోటుచేసుకోకుండా సందరాభ్నుసారంగా, సాంపర్దాయరీతిలో
పాలలోల్ నీళళ్లాగా కలిసిపోయి ఆహాల్దానిన్ కలిగించేవి.

హాసయ్ం పాతోర్చితంగా కథాసర్వంతిలో కలిసిపారేది. వాసత్వికత,నాటకీయత, కాలప్నికత,సృజనాతమ్కత సమపాళళ్లో రంగరించినటుల్గా

పడుగుపేకగా సాగేవి. ఒక దృశయ్కావాయ్నిన్ ఆవిషక్రించడంలో నటీనటులు పోటీపడి నటించడమేగాక డైరెకట్ర నుండి లైటబోయ

వరకు

కథాచరచ్లోల్ పాలొగ్ని శర్దాధ్సకుత్లు చూపేవారు. ‘జనం కోరేది మనం చేయాలి’ అనే సంకలప్ంతో జనరంజకంగా వినోదానిన్ అందించేవారు.

‘షావుకారు’ మొదలుకొని ‘బృందావనం’ వరకు ఎనోన్ సినిమాలు తదుపరి చితార్లకు ఒరవడిగా , గీటురాళళ్గా వెలిశాయి.(బాల్క బసట్ర
కాల్సికసతో పాటు కొనిన్ ఫాల్పస్ కూడా జతగూడటం అనూహయ్ం!)

అంతేకాక ‘విజయా పతాక’ సినిమాలోల్ఎవరినీ నొపిప్ంచకుండా సమకాలీన సాంఘిక సామాజిక సమసయ్ల పర్సాత్వన ఉండేది. పాటలు

సందేశాతమ్కంగా ఉండేవి. సంభాషణలు నిజజీవితానికి దరప్ణం పటేట్విగా మలచబడేవి. ఏ పాతర్ నిరామ్ణంలోనూ అనౌచితయ్ం కనిపించకపోగా,

ఆ పాతర్లేనటుల్ ఊహిసేత్ లోటుగా,వెలితిగా, అసహజంగా అనిపించేది. ఆ ‘జిగిబిగి’ అంత పకడబ్ందీగా ఉండేది. సంభాషణాచాతురాయ్నికీ,
చమతాక్రాలకీ , సామెతలకీ, జాతీయాలకీ, లోకోకుత్లకీ, నానుడులకీ కొదవలేదు. మాటలు,పాటలు సానబటిట్న చురకతుత్లాల్ పదునుగా,

మణిమాణికాయ్లాల్ తళుకుక్మంటూ, కొతత్ ఆవకాయఘాటులా చురుకుక్మంటూ, తేటతెనుగు తేనెలూరుతూ, భాషనేరేచ్వాళళ్కు పాఠయ్గర్ంథాలాల్

ఉండేవి. మచుచ్కి ఒకక్ పొలుల్మాటకూడా కానరాకుండా పర్సిదధ్రచయితలు శర్దధ్ తీసుకునే వాళుళ్. పాటలు రసగుళికలే! గాతర్శుదిధ్గల గాయనీ
గాయకుల గళాలనుండి జాలువారి అజరామరంగా ఆబాలగోపాలపు నాలుకలపై నరిత్ంచేవి. కళ, ఫొటోగర్ఫీ, సినిమటోగార్ఫీ బాల్క అండ వైట
రోజులోల్ కూడా అతుయ్నన్త పర్మాణాలోల్ అబుబ్రపాటుగొలిపేవి. సాధారణ పేర్క్షకుడిని కూడా సహజతవ్ంతో మొదలుపెటిట్, ఊహాలోకాలోల్కి

తీసుకుపోయేవి.అంతరీల్నంగా సమాజానికి మేలుచేసే ఏదో ఒక సందేశం లేకుండా ఏ సినిమా ఉండేదికాదు.
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గుండమమ్ కథ - 1
కథ: చకర్పాణి; మాటలు: డి.వి.నరస్రాజు; పాటలు: పింగళి నాగేందర్ రావు; తారాగణం: సిట్లస్: NTR, ANR,SVR,సావితిర్,
జమున ( అపప్టికే actors మధయ్ ego problems మొదలైనందున టైటిలుస్లో పర్కక్పర్కక్నే ఫొటోలు Photo Montageగా
చూపించారు.) సూరయ్కాంతం, ఛాయా దేవి, రమణారెడిడ్, రాజనాల, హరనాథ, ఈ.వి.సరోజ,-వరకు ఫొటోలు; తరావ్త పేరుల్;
ఋషేయ్ందర్మణి, హేమలత, మికిక్లినేని, అలుల్ రామలింగయయ్, బాలకృషణ్, రాజు,బొడడ్పాటి; Director of Photography:
Marcus Bartley; Director of Audiography: A.Krishnan, B.A., Sound Engineer: V.Sivaram, B.A.
B.Sc., Processed by: SenGupta,B.Sc.,Special effects: Harbans Singh; Publicity: K.Nageswara Rao,
Electrician: M.SankaraNarayanan; కళ:గోఖలే,కళాధర; సంగీతం: ఘంటసాల వెంకటేశవ్ర రావు; నృతయ్ం: పసుమరిత్
కృషణ్మూరిత్; ఎడిటింగ: జి.కలాయ్ణసుందరం, డి.జి.జయరాం; నేపథయ్ గానం: ఘంటసాల, సుశీల, లీల; మేకప:
పీతాంబరం,భకత్వతస్లం; టెకిన్కల: సి. కుపుప్సావ్మి నాయుడు, కె.శీర్నివాసన, ఆర.జయరాం రెడిడ్, యం.గోపాలపిళెళ్; నిరామ్ణ
సహాయకులు: చలపతి రావు, జగనాన్థ; సహాయ దరశ్కులు: నాగేశవ్ర రావు,బి.ఏ., కె.బాబూరావు తదితరులు; Produced at:
Vauhini Studios; Processed at: Vijaya Laboratory; Recorded on: Westrex Electric Sound system;
Produced by: NagiReddi & Chakrapani; నిరామ్తలు: నాగిరెడిడ్,చకర్పాణి; దరశ్కుడు:కె.కామేశవ్ర రావు, బి.ఏ.,
***
(నేపథయ్ంలో-కొకొక్రోకో) అరకొర వెలుతురులో రోటోల్ గింజలు దంచుతూ గుండమమ్ సవితికూతురు. సహజంగా సాతివ్కురాలు.
గుండమమ్లేచి తలుపుతీసుకుని ఆవులిసూత్ పెరటోల్కి వసుత్ంది. –అబబ్బబ్బబ్బబ్. ఓ లకీష్ .అపుప్డే తెలాల్రిందా నీకు? అరథ్రాతిర్వేళ
ఢమాఢమా అంటూ ఏమిటా చపుప్డు? మమమ్లేన్ం నిదర్పోనివవ్వా? (సిథ్తిమంతురాలైనా గుండమమ్ది మగదక్షతలేని సంసారం. ఆమె
పరమ గయాయ్ళి. కాని,లోక జాఞ్నం లేని అమాయకురాలు. సవితికూతురిచేత నడిడ్విరిగే చాకిరీ చేయిసూత్ సొంత కూతురిని
అతిగారాబం చేసి పెంచుతుంది. కొడుకు చదువుకునన్వాడైనా సంసారబాధయ్తలు పటిట్ంచుకోడు,)
లకిష్: కోడికూసింది. తెలాల్రిందేమోననుకునాన్ను.
గుండమమ్: ఆ కోడికూడా నీలాంటిదే. పనిలేకకూరుచ్ంటుంది. మూడుగంటలేనా కాలేదు ఇంకాను. ఇదిలావుంచి ఆ పాచిపని
చూసుకో..
ల: అలాగే పినీన్.
గుం: ఆ పనివాడు ఏమయాయ్డు?
ల: ఈ ఇంటోల్ పని చెయయ్లేనని వెళిళ్పోయాడు.
గుం: పోయాడూ? నేననుకుంటూనేవునాన్ను. (లకిష్ తలపైమొటిట్) నీ చేతికింద ఎవడు పనిచేసాత్డే? పో.తవ్రగా కానీ.
***
ఫేర్ములో రౌడీ గెటపలో గంటయయ్కొడుకు ఫొటో. గంటయయ్ది దూరపు చుటట్రికం. వరసకి గుండమమ్కి అనన్.)
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గంటయయ్: ఖరమ్ పొదుద్నేన్లేచి వీడిమొహం చూడాలిస్వచిచ్ంది. –ఫొటోఫేర్మ వెనకిక్ తిపేప్సాత్డు. –ఏమే. ఏం చేసుత్నాన్వే? అయయ్యోయ్.
టైమైపోయింది. తవ్రగా తీసుకురావే.
భారయ్- పాలబిందెలు సరిచేసుత్ంది.;:ఏంటా హడావిడీ? ఏం ముంచుకుపోయిందనీ?
గంటయయ్ పాతకోటు తగిలించుకుంటూ: నీకేం తెలుసే? మన పాలు లేనిదే కాఫీయే లేదు. కాఫీ లేనిదే కాఫీ హోటలేలేదు. హొటల
లేకపోతే ఈ వూళొళ్ జనానికి బతుకేలేదు. ( కాఫీగతపార్ణుల శకం ఆరంభం).మనం పాలు ఎంత తవ్రగా సపల్య చేసేత్ ఊళోళ్
పనులు అంత తవ్రగా ఐపోతాయి. అసలు ఇది వాయ్పారమేకాదు. దేశసేవకూడా.
భారయ్: దేశసేవ తరావ్తగాని ముందు మన సేవకానీ. మరి మన అబాబ్యి ఎపుప్డొసాత్డెమిటి?
గం: వసాత్డు. ఊరునుంచా?- ఉతత్రం రాసేత్ రావడానికి? జైలు! నేను లెకక్లేసి చూశానులే. ఇంకా రెండునెలలకిగాని రాడు.
భారయ్: సరేలే. వాడొచేచ్లోపల గుండమమ్కూతురి పెళళ్యిపోతే?
గం: ఎలా ఔతుందే? నేనులేనూ? వచిచ్న సంబంధాలనీన్ వాకిటోల్ంచే పంపించేసుత్ంటే?
భారయ్: అవి చెడగొడితే మనకేం వసుత్ందయాయ్? మనబాబ్యి పెళిళ్ కావాలిగాని?
గం: అందుకేనే. ఎవవ్రీన్ రాకుండాచేసేత్ గతిలేక మనకే ఇసుత్ంది. నువువ్కూడా ఆవిడతో కాసత్ మంచిగా ఉండవే అంటే (నీళుళ్
నములుతాడు)
భారయ్: ఆఁ.ఆఁ. నేను దానితో ఛసేత్ మాటాల్డను. నాకొడుకు పెళళ్యేదాకా దాని గడపకూడ తొకక్ను.
గంటయయ్ పాలబిందె తీసుకుని: అదిసరేల్కాని నీళుళ్ ఏమాతర్ం కలిపావ? వాడు ఊరికే గొడవపెడుతునాన్డు.
భారయ్: నీళాళ్? పళుళ్రాలగొడతా.
గం: నేనుకాదే. హొటలువాడు. – గేటు బయట ఆడమనిషికి పాలుపోసి అటూఇటూచూసి బిందెలో ఆ మేరకి మునిసిపాలిటీ కొళాయి
నీళుళ్ కలుపుతాడు.
***
హొటలోల్-నేపథయ్ంలో ...ఒక ఇడీల్ పెసరట- ఒక సింగిల పెసరట.
గంటయయ్: ఇవిగో పాలు.
సరవ్ర: ఏమిటయాయ్.ఒఠిఠ్ నీళుళ్?
గం: ఈ మధయ్ మా గేదె నీళుళ్ జాసీత్గా తాగుతోందిలే.
సరవ్రు: ఐతేవుండు. మా పొర్పర్యిటర తో చెపాత్ను.
గం: ఏంటయాయ్ చెపేప్ది? నువేవ్నా తరావ్త నీళుళ్ కలపాలిస్ందేగా? ఆ పని ముందుగా చేసేశాను. (దబాయింపు)
సరవ్రు: ఐతే పైసలు అకక్రేల్దనన్మాట. నువేవ్నా ఖరుచ్పెటాట్లిస్ందేగా? ఆ పని నేనే ముందుగా చేసేశాను.
గం: బాబాబ్బు. ఎంతైనా మనం మనం ఒకక్టి. (కాళళ్బేరం)
సరవ్ర: అటాల్రా దారికి.
గంటయయ్ వంటవాడితో—ఒక డబల రోసట్ పెసరటుట్వెయియ్. ఉలిల్పాయలు, మిరపకాయలు, అలల్ం జాసీత్గావెయియ్. ఏవిఁటయాయ్నువువ్ండు నే వేసుకుంటా. నువువ్పో. తెడుడ్ తీసుకుంటాడు.
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(నేపథయ్ంలో – అరవైఐదు నయాపైసలు( బేడలు, అణాలకి కాలం చెలిల్ రూపాయికి నూరు నయాపైసలు అమలోల్కి వచిచ్న కాలం).
సరవ్రు ఇడీల్పేటు
ల్ టేబిలుపై విసురుగా పెడతాడు.
కసట్మరు: ఏంటా తలపొగరు?
సరవ్రు: నాకు తెలిసింది ఇంతే. తింటేతిను. లేకపోతే పో. –ఆఁ. ఫాయ్మిలీ ఎనభైఐదు నయాపైసలు. –విసురుగా పొర్పర్యిటర
దగగ్రికిపోతాడు.
పొర్: కసట్మర తో మంచిగా మరాయ్దగ ఉండాలిరా.
సరవ్ర: కుదరద్ండీ. మీరే సపల్య చేసుకోండి.
పొర్: నా హొటలోల్ నేనే సరవ్ చేసుకోవాలా? ముందు బైటికిపో.
సరవ్రు పోతూపోతూ-అదుగో ఆ పెసరటుట్ దగగ్ర అలల్ంపచచ్డి. ఇడీల్ దగగ్ర కొబబ్రిపచచ్డి.——అపప్గింతలు.
గంటయయ్వచిచ్: అరజ్ంటుగా 10 రూపాయిలు కావాలి.
పొర్: లేవయాయ్.
గం: పాలుపోయించుకుని లేవంటే ఎలా?
పొర్:నువువ్ తినన్దానికి నువేవ్ నాకుబాకీ.
గంటయయ్ అకక్డ కౌంటరపై నూయ్స పేపర తీసుకుని—బసుస్కిందపడి మనిషిమరణం. మనిషికాకపోతే బసుస్ చసుత్ందా? విషం తాగి
భరత్భారయ్ నలుగురు పిలల్లు దురమ్రణం. పీడాపోయింది. జనాభా తగిగ్ంది. పర్మాదంలో యాభైమంది మృతి. ఛఛఛ. అనీన్
చావుకబురేల్నా? ఆకలిచావులని మొదటి పేజీలో. పాడు పేపరు.
***
లకిష్ పూలపళెళ్ం పటుట్కుని నిలబడగా గుండమమ్ నిలబడి భరత్ చెపుప్లకి పూజ చేసి కళళ్కి అదుద్కుంటుంది. పైన పెదద్ ఫేర్ంలో భరత్
ఫొటో.
గుం: ఇవాళ టిఫిన ఏం చేశావ?
ల: ఉపామ్.
గుం: ఔను. ఉపామ్ చెయయ్డం తేలిక కదూ? కాసత్ గారెలుచేసి పడెయయ్రాదూ?
ల: ఇపుప్డు చేసాత్ను పినీన్.
గుం: మరి వెళుళ్. ఇంకా నిలబడాడ్వేం? –గదమాయిసుత్ంది. : సరోజకి కాఫీ ఇచాచ్వా?
ల; నిదర్పోతోంది పినీన్.
గుం: పోనీ కంటినిండా నిదర్యినా పోనీ.(వివక్ష). దానిన్ తలంటి సాన్నం చెయయ్మని చెపుప్.
ల: నువువ్ చెపుప్ పినీన్. నామీద ఎగిరిపడుతుంది.
గుం: చెపేప్విధంగా చెపేత్ ఎందుకు ఎగురుత్ందీ? చెపప్డం కూడా హేతకాదు. –భరత్ ఫొటో వైపు చూసి—నీకేం మహారాజువి. ఈ
సవితికూతురిన్ నా నెతిత్మీద పారేసి హాయిగాపోయి సవ్రగ్ం లో కూరుచ్నాన్వు. ఈ సంసారం ఈదలేక నేను చసుత్నాన్ను. (నేపథయ్ంలోఅమామ్య?)—గంటనన్ పర్వేశం.
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గం: చావులు చావులు చావులు! పేపరునిండా చావు కబురేల్నా? శుభమా అంటూ నాలుగు పెళిళ్ కబురుల్ వెయయ్ కూడదూ? మన
సరోజకి వరుడు కావాలని పేపరోల్ వేయించేదాద్ం.
గుం: ఏమిటేవిఁటీ? పేపరోల్ వేసాత్వా? ఎకక్డా గతిలేనటుల్? (నామోషీ)
గం: ఏం చెయయ్మంటావు చెపుప్? నేనుమాతర్ం ఎనిన్ సంబంధాలు తీసుకురాను? అపప్టికీ చుటుట్పకక్ల ఊళళ్నీన్ తెగతిరుగుతునాన్ను
చెలాల్య. దేశం లో మనకింత గొపప్ పేరుందని నాకింతవరకూ తెలీదు. ఎకక్డికి వెళిళ్నా గుండమమ్గారి సంబంధమా? అమమ్
బాబోయ! మాకొదద్ని అదిరిపోతునాన్రు. నువువ్ బావకి మందుపెటిట్ చంపావని నా మొహాన అడుగుతునాన్రు. ఔను చెలాల్య. నీ మీద
దుష-propaganda జరుగుతోంది.
గుం: ఆరాటంగా—ఎవరికొచిచ్ందీ పోయేకాలం? నేనెవరికి అపకారం చేశాను?
గం: ఎవరో ఎందుకు? ఇంటోల్ వాళేళ్. నీ మారుకూతురు లకిష్ లేదూ? ఇరుగుపొరుగువాళళ్తో వాగుతోంది. వాళూళ్రుకుంటారా?
ఊరంతా ఏకిపెటాట్రు. (అబదాధ్లు, చాడీలు)
గుం: ఔను అనన్యాయ్. ఇది నాకు పెదద్ బెడదైపోయింది. ఇది నా ఇంటోల్ ఉనన్ంతవరకూ నా కూతురికి పెళిళ్కాదు. వచిచ్నవాళళ్ంతా
దీనిన్చూసే వెనకిక్పోతునాన్రు. ఎవరన్నాన్ దారినపోయేవాణిణ్ చూడనన్యాయ్. ముడెటేట్దాద్ం.
గం: అదెంతపనిలెదూద్. చేసేదాద్ం. ముందు సరోజ సంగతి తేలుచ్. నువువ్మాతర్ం ఎంతకని తిరుగుతావ? (గొంతు సవరించుకుని
బెదురుతూ) నా మాటవిని మా అబాబ్యికిచిచ్ పెళిళ్చేసెయియ్.
గుం—కోపంగా: అనన్యాయ్, నీకెనిన్సారుల్ చెపాప్ను? మళీళ్ నీ కొడుకు పర్సాత్వన తెచాచ్వో నా గడప తొకొక్దుద్. నా కూతురి
సంబంధం నేను చూసుకొంటాలే. శాసుత్ర్లుగారు సంబంధం తెచాచ్రు.రామభదర్యయ్గారి కొడుకు నచాచ్డని.
గంగం—పేల్టు ఫిరాయించి,సంతోషం నటిసూత్—ఓహోహో అలాగా. మంచి సంబంధమే. ఏవిఁటొ దానిపోరు పడలేక వాగాను.
ఐనా నీ కూతురు మా ఇంటికి వచిచ్ ఎనాన్ళుళ్ంటుందిలే? ( మేడ మీద సరోజలేచి నిదర్ కళళ్తో) అమామ్.కాఫీ.
గుం—లేచి—ఇదుగో పంపిసాత్నమామ్. లకీష్ఓ లకీష్.
గం: తనలో—రామభదర్యయ్ కొడుకిక్సాత్వేం? ఎలా ఇసాత్వో చూసాత్ను.
***
రామభదర్యయ్ గారిలుల్. శాసుత్ర్లు-- రామరాంభదర్యయ్గారికి సరోజ ఫొటో చూపిసూత్-- : పిలల్ ఫొటోలో కంటే ఇంకా
బాగుంటుందిలెండి. కొదిద్గా ఇంగీల్ష కూడా చదువుకుంది. పాపం తండిర్లేడు. అందుకే గారాబంగా పెంచింది. ఇంటిపెతత్నమంతా
తలిల్దేలెండి. కటన్ం విషయం లో మీరేమీ సందేహించనకక్రలేదు.
రామభ: ఇంకా పిలల్లెవరైనావునాన్రా?
శా: ఒక కొడుకునాన్డు. ఒక మారుకూతురుంది. ఆ పిలల్కి కటాన్లు వగైరా ఇచేచ్ పనిలేదు. ఉనన్దంతా ఈ పిలల్కే.
రా.భ: ఏమాతర్ం ఇసాత్రేవిఁటి?
శా: రొఖక్ం ,నగలు కలిపి ఒక లక్ష (1962)వసుత్ంది. తలిల్పేరునవునన్ ఇలుల్,పొలము పిలల్కే వసుత్ంది. ఇంకేవైనా కావలసివుంటే
అడగండి. చెపిప్ ఒపిప్సాత్ను. తమతో సంబంధం చెయాయ్లని ఆమెకు గటిట్ పటుట్దలగావుందండి.
రా.భ: సరే. మాకిదద్రబాబ్యిలునాన్రయాయ్. వాళిళ్దద్లో ఎవరిషట్ం...
శా: మీ ఇషట్ం. మీరుచూసి ఏ పిలల్వాడికి చేసుకునాన్ ఆమెకి అభయ్ంతరం లేదు. పైగా అలుల్డిని ఇలల్రికం ఉంచుకోవాలని ఆమె ఆశ.
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రా.భ.: ఇలల్రికమా?
శా: ఆఁ. ఔను. ఇలల్రికంవుంచడం మీకిషట్ం లేకపోతే మీరే సవ్యంగా మాటాల్డుకోవచుచ్.

రా.భ: పిలల్బాగుంది. పైగా కటన్ంకూడా ఇసాత్మంటునాన్రు. మరి ఇంతదూరం వచాచ్రేవిఁటయాయ్? దగగ్రోల్ సంబంధమేమీ
దొరకలేదా?
శా: ఏం చెపప్మంటారు? అకక్డ గుండమమ్గారికి గంటనన్ అని మారుటనన్ ఉనాన్డు. వచిచ్న సంబంధాలనీన్ చెడగొడుతునాన్డు.
రా.భ: అందుకని?
శా: పిలల్ని అతని కొడుకిక్ చేసుకోవాలని అతని ఆశ.
రా.భ: మరి అతని కొడుకేక్ ఇచేచ్సేత్ పోతుంది కదయాయ్? చుటట్రికం కలిసివసుత్ందికదా? ఆసిత్ వాళళ్కే కలిసి వసుత్ంది.
శా: రామరామ. వాడికి అనిన్ లక్షణాలూవునాన్యి. పర్సుత్తం జైలోల్ వునాన్డు.
రా.భ,--పరిహాసగరిభ్తంగా: ఆహాఁ. సరే. నేవచిచ్ పిలల్ను చూసాత్లెండి.
శా: వచేచ్ముందు కాసత్ ఉతత్రం ముకక్ రాయించండి. అడర్సు ఫొటో వెనకనేవుంది.
రా.భ: గుటుట్పోగుల గుండమమ్. వాళళ్ది దురాగ్పురం కదూ?
శా: ఔను. మొదటిభారయ్ పోయినతరావ్త రెండవ సంబంధం చేసుకుని ఇలల్రికం వచేచ్శారు. పాపం.ఇపుప్డు లేరు.
రా.భ: సరే.నేను అకక్డికివచిచ్ చూసాత్ను. శా: వచేచ్ముందు ఉతత్రం రాసాత్రుకదూ?
రా.భ.-లేచి: అలాగే.—శాసుత్ర్లు నమసక్రించి వెళిళ్పోతాడు. –నౌకరుతో—వెంకనాన్?—వాడుపోయి చిలకకొయయ్కి తగిలించిన
కండువా, చేతికరర్ తీసుకురాగా బయటకి బయలుదేరుతాడు.
***
(రాజా కారులో బయలేద్రి బంగళాకి వెళాత్డు.)అకక్డ—
అనన్ ఆంజనేయ పర్సాద: రా తముమ్డూ. ఏమిటి విశేషాలు?
(సశేషం)
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