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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 - 13
వంటింటోల్నుండి ఊదుకుంటూ తింటూ వసుత్ంది దురగ్మమ్: వడియాలు ఎంత బాగునాన్యి? –వచిచ్ గుండమమ్పకక్న సోఫాలో
చతికిలపడుతుంది.
గుండమమ్: ఆఁ. తేరగావసేత్ వేడివేడిగా బావుండవూ?
దురగ్: తేరగా ఏంటి? కషట్పడి వండుకునాన్నే? ముటుట్కునాన్వంటే చేతులు విరగొగ్డతాను.
–ఇదద్రూ: ఆఁఆఁ. –
గుండ: ఛీ.నీతోనాకేంటి?
దురగ్: ఛీ.నీతోనాకేంటి?
గుండ: ఒసే. నువేవ్ంటే నాకెదురుగా?
దురగ్: ఒసే. నువేవ్ంటే నాకెదురుగా?
ఇదద్రూ:నాతో నీకు పోటీయా?
గుండ: నేను ఈ ఇంటి కామందునే?
దురగ్: నేను ఈ ఇంటి కామందు కోడలి మేనతత్నే?
ఇదద్రూ: ఛీ.పో. –ఇదద్రమామ్యిలు వచిచ్ ఏవండీ.పదమ్ వుందాండీ?
గుండ: ఎవరుమీరు?
దురగ్: ఎవరైతే నీకెందుకు? రండి వచిచ్ కూరోచ్ండి. –వాళుళ్ వేరే సోఫాలో కూరుచ్ంటారు.
గుండ: ఆవిడ ఇంటోల్ లేదు పొండి.
దురగ్: పొమమ్నడానికి నువెవ్వరు? కూరోచ్ండి. . (ఆధిపతయ్ పోరు)
గుండ: ఉండమనడానికి నువెవ్వరిత్తివే?
దురగ్: కూరోచ్ండి.
గుండ: వెటకారంగా--అమామ్. కాఫీయేనా?ఫలహారంకూడా తెసాత్వా?
దురగ్: ఫలహారంకూడా తెసాత్ను. ఏం చేసాత్వో చూసాత్ను. –వంటింటోల్కి పోతుంది.
గుండ: సిగుగ్లేకపోతేసరి. కొంపమీదపడి తేరగా తినడానికొచాచ్రా? పొండిపొండి. –వచిచ్న అమామ్యిలు బెదిరిపోయి వెళిళ్పోతారు. –
వెళేళ్ వాళళ్ని చూసూత్ గంటనన్ పర్వేశం: ఏంటి చెలాల్య? బెదిరిన జింకలాల్ వెళుత్నాన్రు? –బలల్పైవునన్ పళెళ్ం తీసుకుని ఫలహారం నోటోల్ వేసుకుంటాడు,
గుండ: పనీపాటులేక ఊరిమీదపడి తినడానికి వచాచ్రు. పంపించేశాను.
గంట: మంచిపనిచేశావ. నాకు అరజ్ంటుగా వంద రూపాయలు కావాలి.
గుండ: వంద రూపాయలే? నాదగగ్ర లేవనన్యాయ్.
గంట: లేవంటేకాదు. మావాడొచిచ్ గొంతుమీద కూరుచ్నాన్డు. ఇవాళ నువివ్వావ్లి. నే పోవాలి. అంతే.
గుండ: ననున్ ఈడిచ్ తనిన్నా నా దగిగ్ర దమిమ్డీ రాలదు.
గంట: తనన్డం అదీ ఎందుకులే. ఆ తాళాలిలా ఇవువ్.
గుండ: ఆఁ?—వంటింటోల్ంచి రెండు పళాళ్లతో దురగ్మమ్ వచిచ్: ఏరీ?వాళేళ్రీ?
గంట: వెళాళ్రులే.
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దురగ్: ఏంటమామ్ నీ గడుసుతనం? ఇంటికి వచిచ్న వాళళ్కి ఇదేనా మరాయ్ద?

గంట: సరేలే. మా అకక్యయ్కి మరాయ్దతెలిసేత్ నేనెందుకిలావుంటాను?—చనువుగా ఆమె చేతిలో టిఫిన పళెళ్ం అందుకుంటాడు.
దురగ్: తిను అనన్యాయ్.
గుండ: తినండి. తినండి.ఇలాగే నా ఇలుల్ గులల్ చేసుత్నాన్రు.
దుతరగ్: ఆ కూతే కుయొయ్దద్నాన్ను. ఇంకా నీ ఇలెల్కక్డని?
గుండ: వినాన్వా అనన్యాయ్.వినాన్వా?
గంట: వినాన్ను. ఆవిడ చెపిప్ందీ పాయింటే. దురగ్మమ్కక్యాయ్. బూందీ భేషుగాగ్వుంది. ఇంకొంచెం పడెయియ్.
గుండ: భేషుగాగ్వుంటుంది. తేరగావచిచ్ంది భేషుగాగ్వుండదూ? కుకక్లాల్ పడితింటునాన్రు.
దురగ్: కుకక్లు,నకక్లు అనాన్వంటే పళుళ్ రాలగొడతాను. మరాయ్దగా మాటాల్డడ్ం నేరుచ్కో.
గుండ: ఏవిఁటీ? కొడతావా?
దురగ్: ఏం. నాకేం భయమా? –ఇదద్రూ లేసాత్రు.
గుండ:కొటేట్. –ఇదద్రూ కొటుట్కుంటూవుంటె మధయ్లో గంటనన్. ఇంతలొ పదమ్ పరుగున వసుత్ంది. వెనక పర్భాకరం.
గుండ: పదమ్తో: నీవలేల్ ఇంటికి శనిపటిట్ంది. నేనందరికీ అలుసైపోయాను. మొగుడు ముండా అంటే ముషిట్కొచిచ్నవాడుకూడా ముండా
అనాన్డుట. ఔనులే. కొడుకేక్ పటట్కపోతే. అందుకే అనాన్రు- తలిల్ విషం . పెళళ్ం బెలల్ం అని.
పర్భా: చిరాగాగ్: చాలేల్వూరుకో. ఎపుప్డూ ఎవరిమీదో ఒకరిమీదపడి ఏడిసేత్తపప్ నీకు తినన్తిండి అరగదు. ఐనవాళళ్నన్
జాఞ్నంవుందానీకు? ఇంటోల్వాళళ్మీద పైవాళళ్మీద ఏమిటి నీ పెతత్నం? పద పదామ్.
గుంద: ఎకక్డికిరా?
పర్భా: బెంగుళూరు. ఈ పాడుకొంపలోవుంటే మతికూడా పోతుంది. –మేడపైకి పోతాడు.
గుండ: మీరుపోవడమెందుకు నాయనా. హాయిగావుండండి. నేనే పోతాను. ఈబోడిపెతత్నం నాకకక్రలేదు. ఇంద తాళాలివిగో తీసుకో.
–తాళాలు నేలపైకి విసిరి లోనికిపోతుంది.
గంట: దురగ్మమ్కి తాళాలు చూపించి తన చేతికి మటిట్ అంటుకోకుండా: తియియ్. తపుప్లేదు. పాపపుసొముమ్. నాకెంత? వంద చాలు. –
దురగ్మమ్ బీరువాలో నోటల్కటట్లు బొడోల్ చీరమడతలోల్ వేసుకుని కళళ్కి అదుద్కుంటుంది. గదిలోకిపోయి తలుపువేసుకుని పెటెట్ తెరిచి సొముమ్ భదర్పరుసుత్ంది.
అంతకు ముందటి దొంగ సామానల్ మధయ్న. –మేడమీద దంపతులు—పదమ్తో పర్భాకరం: పదామ్. నువువ్ బటట్లు సరుద్. నేనువెళిళ్ పైకం తీసుకొసాత్ను. –
కిందికి వసాత్డు.
దురగ్మమ్: ఇదుగో నాయనా. తాళాలు. మీ అమమ్ అలిగి పారేసిపోయింది. ఇంద. –పర్భాకరం చూసేత్ బీరువా ఖాళీ.
పర్భా :అమామ్.అమామ్.
గుండ: ఏం?
పర్భా: నేను ఊరికి వెళుత్నాన్ను. డబుబ్ కావాలి.
గుండ: దానికి నాపెతత్నమేంవుంది? తీసుకో.
పర్భా: అందులో లేదు.
గుండ: ఆఁ?
దురగ్: పిలల్లు పర్యాణమైపోతుంటే ఏవిఁటీ మధయ్లో?
గుండ: ఏమైందో నాయనా. కావాలంటె నా పెటెట్ వెతుకోక్.
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దురగ్: ఆహాఁహాఁ. దొంగతనం తెలిసేలా చేసాత్రా ఏవిఁటి? ఏ చీర మడతలోల్ దాచావో ఏంటో? ఉండు చెపాత్ను. –గుండమమ్
గదిలోకిపోయి బీరువాలో చీరలు కింద పడేసి బొడుడ్లో డబుబ్ తెచిచ్ పర్భాకరానికి ఇసుత్ంది :ఇదుగో నాయనా.
గుండ: ఇంతేనా? ఐదువేలు ఉండాలే?
దురగ్: అదికూడా ఎకక్డ దాచావో ఆరా తీసాత్ంగా? నీకెందుకు.నువువ్వెళుళ్ నాయనా. –పర్భాకరం నిషర్క్మిసాత్డు.
గుండ: అనన్యాయ్. చూశావా ఈ అనాయ్యం?
గంట: అమమ్ పుటిట్లుల్ మేనమామదగగ్రా అని. నీ సంగతి నాకు తెలీదూ?
గుండ: ఛీ. మీ బతుకులుపాడుగానూ. నా డబుబ్ కాజేసి నామీదే దొంగతనం అంటగడతారా?
దురగ్: ఏయ. పళుళ్ రాలగొడతాను. –దురగ్మమ్ గుండమమ్ని కొడుతుంది. గంటనన్ చోదయ్ం చూసాత్డు, దురగ్మమ్ గుండమమ్ని గదిలోపెటిట్
గడియ వేసుత్ంది. గంటనన్: వెయియ్. దురగ్మమ్ అలిసిపోయి: అమమ్యయ్.–దురగ్మమ్ గంటనన్కి డబిబ్సుత్ంది.
గంటనన్: వీళుళ్ కొటుట్కుంటే నాకు అలుపొచిచ్ంది.
***
గెసట్ హౌసలో –వెంకనన్:ఇదిగో మీ ఇలుల్. --రాజ సరోజకి వసతి చూపిసాత్డు.
వెంక: ఇది మీరుండేందుకు. తోటలో పనల్నీన్ మీరే చెయాయ్లి.
రాజా –ఆనందం నటిసూత్: మేముండడానికి ఇంతపెదద్దా?
వెంక: పనిచెసుత్నన్నాన్ళూళ్ మీరికక్డే ఉండొచుచ్.
రాజా: ఈ ఇంటోల్ ఎవరుండేవారు?
వెంక: ఎవరూలేరు. పెదద్యయ్గారు తోటకివచిచ్నపుప్డు కాసేపుకూరుచ్ని వెళిళ్పోతారు.
రాజా సరోజతో: ఓహో. పెదద్యయ్గారుండేవరనన్మాట.
రాజా: మరి చినన్యయ్గారు?
వెంక: ఇపుప్డులేరుగా?
రాజా:ఏం?
వెంక: అలిగివెళిళ్పోయారు. ఆయనొచేచ్వరకూ ఈ తోటకి యజమాని మీరే.
రాజా: హిహి. యజమానా? కొంపదీసి యజమానని చెపేప్సి జీతమివవ్రా ఏంటి?
వెంక: ఎందుకివవ్రూ? పెదద్యయ్గారితోచెపిప్ అనిన్ ఏరాప్టూల్ నేను చేసాత్ను.
రాజా: సరే. మీపేరేంటి?
వెంక: నాపేరా. ఎంకనన్.
రాజా: ఇదుగో. వెంకనన్గారూ. మా ఇదద్రికీ జీతం సమానంగా ఇవావ్లి. ఆడపిలల్కదాని జీతం తకుక్విసేత్ నేనూరుకోను.
సరో: అవనీన్ ఇపుప్డెందుకండీ?
రాజా: నీకు తెలీదు.నువూవ్రుకో. జీతం ముందుగా మాటాల్డుకుంటే ఎందుకైనా మంచిది. ఏం వెంకనాన్?—సరుద్కుని—
వెంకనన్గారూ?
వెంక: ఓ అలాగే ఇపిప్సాత్ను. మీకాక్వలసిన వంటపాతర్లనీన్ అకక్డునాన్యి. నే వసాత్.
రాజా సరోజతో: నువువ్ లోపలికివెళిళ్ సరుద్కో.
***
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తోటలో,పొలంలో రాజా ఎడల్తో నాగలిపటట్గా, సరోజ తటట్లు మోసుత్ంది. పని ఐనాక—
రాజా: నాకు దాహంగావుంది.ఒక కొబబ్రిబొండాం పటార్.
సరో: అడకుక్ండాతెసేత్ దొంగతనం కదండీ? (నిజాయితీ)

రాజా: దొంగతనమా? నీకు తెలీదూ? ఇపుప్డు కొతత్ కేకలొచాచ్య. దునేన్వాదిదే భూమి.-ఏలేవాదిదే రాజయ్ం! –ఇదద్రూ బొండాలు
కొటుట్కు తాగుతారు.
***
గంటనన్ కొడుకు: గుండతాత్. గుండతాత్.
సోఫాలో దురగ్మమ్: ఎవరు నువువ్?
వాడు: గంటయయ్కొడుకు గోవిందనిలే.
దురగ్:ఆఁ.నువావ్ నాయనా? రా ఇలా కూరోచ్.
గోవింద: కూరోచ్డానికేంగాని గుండతేత్దీ?
దురగ్మమ్: ఆలోపల ఏడుసోత్ంది. –వాడు పెరటోల్ వరండాలో గుండమమ్నిచూసి: (genuineగా) ఏంటి గుండతాత్.ఇలా కూరుచ్నాన్వ?
అశోకవనంలో సీతమోమ్రిలాగా. అయోయ్ అయోయ్ అయోయ్. ఇదేవిఁటి ఇంత చికిక్పోయావు?
గుండ: ఏముందినాయనా.
గోవిం--నాటకీయంగా: ఆఁ మహారాణిలాగా చకర్ంతిపిప్నదానివే?
గుండ: ఏదో అలా ఐపోయిందినాయనా. ఈనాటికిలా ఆ రాక్షసి చేతిలోపడి నాగతి ఇలాగయింది.
గోవిం: ఎవరామనిషి?
గుండ: పదమ్లేదూ? దాని మేనతత్.
గోవిం: దానిసంగతి నేను చూసుకుంటాను. ఏదీ. వందిలా పడెయియ్.
గుండ: నాదగిగ్ర ఏముందినాయనా? ఇపుప్డు పెతత్నమంతా దానిదేగా? కటట్లకికటట్లు, వేలకివేలు మూటకటిట్వుంచింది.
గోవిం: ఆఁ. వసాత్. –గుండమమ్ మెటికలు విరుసుత్ంది.
***
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