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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 - 4
గంటనన్: చెలాల్య.. పటుట్కొచాచ్ను పాలేరుని.
ఆంజ: మరాయ్దగా మాటాల్డు. నేనేం గొడుడ్ననుకునాన్వా పటుట్కు రావడానికి.? నేనేవచాచ్ను.
ఆంజనేయపర్సాద,గుండమమ్ పరసప్రం ఎగాదిగా చూసుకుంటారు.
గుండమమ్: వీడూ వీడి అవతారం! పనిచేసేటేట్వుంది. పొమమ్ను. పొమమ్ను.
ఆం: మరాయ్దగా మాటాల్డండి. కూటికి పేదైనా కులానికి కాదు. మరాయ్దగా పనిచెపప్ండి. చేసేసాత్ను, మీదేకులం?
గుం: మేం కాపులం.
ఆం: మేమూ పెదద్కాపులమేలే. –కింద నేలపై కూరుచ్ంటాడు.
గుం: పెదకాపులా. ఏ కాపులైతే మాకెందుకు? అదీఇదీ అనకుండా మేం చెపిప్న పని సరిగా చెయాయ్లి. అంతే.
ఆం: అది మీరుపెటేట్ తిండినిబటిట్ ఉంటుంది. ఒకపూట తిండిపెడితే ఒక మనిషి పని చేసాత్ను. జోడు తిండిపెడితే జోడు మనిషి పని చేసాత్ను.—
విసనకరర్ తీసి గుండమమ్కి విసురుతాడు.
గుం: ముందు ఆనందపడుతుంది.ఆనక విసనకరర్ తగిలి-- ఆఁ ఆఁ.... ఏంటనన్యాయ్,ఇలాంటి పిచాచ్డిని పటుట్కొచాచ్వ?
ఆం: పిచాచ్డు గిచాచ్డు అంటే నేను పడేవాణిణ్కాదు గుండతోత్య.
గుం: గుండతాత్?. నేను నీకు అతత్నటార్?
ఆం: అతత్ంటే తపాప్ గంటనాన్?
గఁట: ఏమనాన్వ?గంటనాన్?
ఆం: ఔను. అసలు వరస కలపందే మనకి పనిచెయయ్డం చేత కాదులే .నే పోతా.
గంట: ఆపి—ఆగరా.
గుండ: లకీష్. – లకిష్ వసుత్ంది.-- లకీష్.ఈ పిచాచ్డికి కాసత్ కూడు పడేసి ఏం పనులు చెయాయ్లో చెపుప్.
ఆం: ఆఁ.కూటికేం తొందర .ఇపుప్డేగా గొంతుదాకా మెకిక్ందీ? లకిష్ని పరీక్షగా చూసి – అదస్రేగాని ఈ బులెల్మెమ్వరు?
గుండ: మన బులెల్మేమ్లే. లకిష్.
ఆం: మన బులెల్మేమ్గా. ఐతేసరే. చూడు బులెల్మామ్. – బొజజ్ నిమురుకుంటూ—బువవ్ బాగా పెటాట్లి. – లకిష్ చిరునవువ్నవివ్ ఇంటోల్కి
వెళిళ్పోతుంది. --పర్భాకరం,సరోజ మేడ దిగి వసాత్రు.
పర్భాకరం గంటయయ్తో—పెనున్ చూపి : ఈ మూత రావడం లేదు.కాసత్ తీసి పెడుదూ.
గంట: ఏం కురార్ళోళ్య.—అతడు టైరచేసేత్ మూతరాదు.
ఆం;ఒకక్టి చరిచి—ఎంతసేపు తీసాత్వులే. ఇటివువ్.—నోటితో తీసి ఇసాత్డు.
సరోజ: ఛీఛీ.
ఆం: ఏంటి చిటెట్మామ్ చిరాకుపడతావ?
సరో: ఏయ. చిటెట్మామ్గిటెట్మామ్ అనాన్వంటేనా... ఎవడమామ్ వీడు?
ఆం: ఆడుఈడు అంటునాన్వ.జాగర్తత్. మీ అమమ్ంటేనే ఊరుకోలేదు.
గం: మన పాలేరు సరోజా. నేనే తీసుకొచాచ్.
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సరో: పాలేరుకి ఇంత చనువివవ్కూడదు.

ఆం: నువివ్చేచ్దేమిటి చిటెట్మామ్. నేనే తీసుకుంటే. ఐనా పని కుదిరాక నువేవ్ంటీ.నేనేంటీ. అంతా ఒకటేగా? –పర్భాకరంతో: ఇదుగో—పెనున్
ఇచిచ్.—ఇంకేమైనా బుడుల్ంటే తీసుకురా. తీసిసాత్ను.
గుం: లోపల పనుంటుంది. పో.
ఆం: అలాగే గుండతాత్.
సరో: అనన్యాయ్ నేనూ బజారుకెళుత్నాన్ం.అకక్యయ్కి చీరలుకొని తీసుకొసాత్ం.
గుండ: --పరధాయ్నంగా—అలాగే. –తరావ్త-- అకక్యయ్కి చీరలా?
***
పెరటోల్ లకిష్ రుబుబ్రోలుతో పిండి రుబుబ్తూ వుంటుంది. ఆంజ ..వచిచ్ పళెళ్ం వెనకిక్ జరిపి పకక్న బలల్పై కూరుచ్ంటాడు.. లకిష్ పిండి రుబుబ్తూ
వుంటుంది.
ఆం: ఏం బులెల్మామ్. ఏమైనా పనుంటే చెపుప్. చేసాత్ను.
లకిష్: ఇవాళేం పనులేల్వు. అనీన్ చేసేశాను.
ఆం: పనిచేసాత్నంటే లేదంటావ. లే. నేను రుబుబ్తా.
లకిష్; వదుద్లే. ఇది ఆడవాళుళ్ చేసే పని.
ఆం; పనికి ఆడాళేళ్టి? మగాళేళ్టి? ఆడాళుళ్ కందిపోతారని ఈ రోజులోల్ ఈ పనులనీన్ మగాళేళ్ చేసుత్నాన్రంటగా? నీకు తెలవదూ? నేనే
అనుకుంటే నాకంటే ఎనకదారోల్ ఉనాన్వే? లేలే.—ఆమెని లేపి తానుకూరుచ్ని రుబుబ్తూ వుంటాడు: ఏం బులెల్మామ్.నేను సరిగాగ్
రుబుబ్తునాన్నా? ఏం బులెల్మామ్. నవువ్తునాన్వ? మా అయయ్ ఏదాంతి. పనులనీన్ చేసుకుంటే పెళాళ్లు బాగా చూసుకుంటారు అనేవోడు. నీకు
తెలవదనుకుంటా. ఇపుప్డు మగాళళ్తో పోటీ చేసుత్నాన్రంటగా ఆడాళుళ్?
పాట:
లేచింది, నిదర్ లేచింది మహిళా లోకం, దదద్రిలిల్ంది పురుష పర్పంచం.. లేచింది నిదర్ లేచింది మహిళా లోకం.. ఎపుడో చెపెప్ను వేమన గారు..
అపుడే చెపెప్ను బర్హమ్ం గారు.. ఎపుడో చెపెప్ను వేమన గారు.. అపుడే చెపెప్ను బర్హమ్ం గారు.. ఇపుడే చెబుతా ఇనుకో బులెల్మామ్... . ఇపుడే
చెబుతా ఇనుకో బులెల్మామ్ విసస్నన్ చెపిప్న వేదం కూడ.. లేచింది, నిదర్ లేచింది మహిళా లోకం..
పలెల్టూళళ్లో పంచాయితీలు.. పటట్ణాలలో ఉదోయ్గాలు.. పలెల్టూళళ్లో పంచాయితీలు.. పటట్ణాలలో ఉదోయ్గాలు.. అది ఇది ఏమని అనిన్
రంగముల... అది ఇది ఏమని అనిన్ రంగముల, మగధీరుల నెదిరించారు.. నిరుదోయ్గులను పెంచారు... లేచింది, నిదర్ లేచింది మహిళా లోకం..
(పాట పాడుతూ బావివదద్ నీళుళ్ తోడటంలో లకిష్కి సాయం చేసాత్డు)
చటట్ సభలలో సీటల్ కోసం.. భరత్లతోనే పోటీచేసి... చటట్ సభలలో సీటల్ కోసం.. భరత్లతోనే పోటీచేసి,ఢిలీల్ సభలో పీఠంవేసీ..... ఢిలీల్ సభలో
పీఠంవేసీ.....లెకచ్రులెనోన్ దంచారు,విడాకు చటట్ం తెచాచ్రు... లెకచ్రులెనోన్ దంచారు,విడాకు చటట్ం తెచాచ్రు..... లేచింది, నిదర్ లేచింది మహిళా
లోకం, దదద్రిలిల్ంది పురుష పర్పంచం.. లేచింది, నిదర్ లేచింది, నిదర్ లేచింది, మహిళా లోకం..
***
చీరల షాపులో రాజా,పదమ్.
రాజా: అదుగో వాళొళ్సుత్నాన్రు. – సరోజ,పర్భాకర లోనికి వసాత్రు.
పదమ్: ఒక చీర చూపించి--సరోజా ఇదెలావుంది?
సరో:ఛీఛీ. చండాలంగా వుంది. నువేవ్నా సెలెకట్ చేసింది?
పదమ్: కాదు .మా అనన్యయ్.
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రాజా: చీరల సంగతి నాకు తెలీదని ముందే చెపాప్ను. –రాజా,సరోజా పరసప్రం చూసుకుంటారు.
పదమ్—అనన్యయ్తో: ఏవిఁటలా చూసుత్నాన్వ?
రాజా: ఏం లేదు. ఈ అమామ్యిని ఎకక్డో చూసినటుట్గా వుంటే.
పదమ్: ఔనౌను. ఈమధయ్ పెళిళ్ చెయాయ్లనుకుంటునాన్రు. ఎకక్డైనా ఫొటో చూశావేమో? ఏం పర్భాకర ?
పర్భా: ఔనౌను.హాండ బాగ

సరో: చాలేల్ వూరుకో. ఎవరికీ ఫొటోలు పంపలేదు. –షాపువాడితో: ఈ రెండు పేక చెయియ్. –రాజా సరోజ చూడకుండా ఆమె తెరిచి అందులోంచి
నోటల్ కటట్లు తీసి కోటు జేబులో వేసుకుంటాడు. హాండ బాగ యథాసాథ్నం లో వుంచుతాడు.
సరోజ పదమ్తో: ఈ రెండు నువువ్ తీసుకో. అంతలో షాపుకురార్డు చీరల పేకెట సరోజకి ఇసాత్డు. ఆమే హాండ బాగ ఖాళీగా వుండటం చూసి
గాభరా పడుతుంది. కురార్డితో: వదుద్లే రేపొచిచ్ తీసుకుంటాను.
రాజా: ఏం?
సరో: డబుబ్లు మరిచిపోయాను.
రాజా: పోనీ నేనిసాత్ను. తరవాత తిరిగి ఇదుద్రుగాని.
సరో: అకక్రలేదండీ.
రాజా: తీసుకోండి.
పదమ్: ఫరవాలేదు సరోజా తీసుకో.—షాపింగ ముగించుకుని అందరూ ఇళళ్కు పోతారు.
***

(సశేషం)
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