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చినన్పుప్డు చూ న నిమా అలా
ల్ కథలుకథలుగా చెపుప్కోవడం అల టు - చెలె
ల్ ళళ్తో, నెచెచ్ళళ్తో. మళీళ్ ఇనాన్ళళ్కి, ఇనేన్ళళ్కి ఆ
సరదా పుటి
రాత్ నన్ ఇంకో -రి య్ ఈ సరదా నామ్యణం. అనన్టు
ట్ ంది. ఇదో రకంగా ఎపుప్డో వచిచ్న నిమాలిన్ ఇపుప్డు చూత్
ట్ ఓ
షయం చెపాప్లి నేను... పాలు, ఆ లు ఎలా నితయ్బ వచనాలో, నిమాలో కనిపించి అలరించే ఎనీ
ట్ రామారా , నాగేశ రా
ణ్ ,
ర్ , కృష
భన్బాబు, ణిర్ , జయప
రేకాంతం, రేలంగి, రాజబాబు - ఎవౖ రె నా సరే, మన
నీ-మా-చుటా
ట్ లే,
ర్ ద, ఎ రంగారా ,
నితయ్పి
ట్ కండేం!
ర్ యవచనాలే! అందుకని ళళ్ పేర
ల్ చివర గారు
ల్ , బూరు
ల్ అతికించలేదని ననున్ చీ ల్టె ట
PPP

ముందుగా ఈ సరదా నామ్యణం గురించి ఓ చినన్ మాట.
చినన్పప్టున్ంచీ ఎనోన్ నిమాలు చూ ను. కొనిన్ నిమాలు ల్టూ , పర్ ల్టూ అంటూ పేరు
నడమే కానీ టిని ఎపుప్డూ
ల్
చూడలేదు. ఆ నిమాల పేరు
తుకుతూ ంటే కనిపించిన టనిన్టికీ ఒక కామన్ కారకట్ రిట్ ॓ ఏంటంటే అవనీన్ దర కరతన్ దాసరి
ల్
నారాయణరా
నిమాలు. "హనాన్! పండగొచిచ్నా, ఫె
ర్ ండు వచిచ్నా, పరీకష్ల ముందు ఆందోళన తగగ్డానికి, పరీకష్లయాయ్క అలసట
తగగ్డానికి, ఇలా రకరకాల కారణాలతో ననున్ బోల
డ్ నిన్ నిమాలకి తీ కెళిళ్న మా అమమ్ చాలా జాగ
ర్ త్ త గా నాకు దాసరి నిమాలు
చూపించకుండా తపిప్ంచే ంది" అనే కుని ఇపుప్డు దొరికిందే ఛాను అనుకుని వరస పెటి
ట్ దాసరి నిమాలు చూడడం మొదలు పెటా
ట్ ను.
ఒకటో రెండో చూ న తరా త లాజికుక్లందు దాసరి లాజికుక్ రయా అనిపించ గింది.
అలా చూ చూడగానే నాకు కాలేచ్ న రికీ, నేను కాలేచ్ న రికీ ఆ కథలు పంచ గాను. నే చెపిప్న కథలనీన్ నన్ రి నుంచి
ఏకగీ
ర్ వంగా ఒకటే మాట...”ను లా టిని మాకు మాత
ర్ మే పంచుటతో ఆగిపోకూడదు. నీలా చినన్పుప్డు అమమ్ చూపించలేదని, నానన్
తీ కెళళ్లేదని ఈ సరి లేని సరదా(సరి) నిమాలు చూడక ఎంతో నోదానిన్, నీ జా
ఞ్ నానిన్ కోలోప్యిన ళళ్కి ఆరారా అందించడానికి ఈ
నిమాల గురించి రాయాలి ందే!” అని పటు
ట్ బట
ట్ డంతో ఆ ర్ తల పో
ట్ ను.
ర్ తా హంతో నా నీ-గాథా-అల
ల్ రి మొదలెటా
PPP

ఈ మాసపు నిమా లంకేశ రుడు
దానారా-అనారా కాంబినేషనలో మరీ ఎకుక్వగా సినిమాలు చూసేసుత్నాన్నూ అనిపించి, వేరే హీరో సినిమా ఏమనాన్ చూదాద్మని చూసేత్
అనుకోకుండా దొరికిన లంకెబిందెలా ఈ లంకేశవ్రుడు సినిమా దొరికింది. దాంతోపాటే బోలడ్నిన్ సరదా-టిర్వియా టైపు విశేషాలు గురుత్కొచాచ్యి.
ఎందుకైనా మంచిది… ఏ "మీలో ఎవరు కోటీశవ్రుడు?" లాంటి కివ్జుజ్ల కోసమైనా పనికొసుత్ందేమో ఎవరికైనా అని ఇకక్డ రాసుత్నాన్ను. ఇది చదివి
ఎవరికైనా కోటి వసేత్ నా వాటాగా ఇంకోటి అడిగి పుచుచ్కోవడం మరిచ్పోకండేం?
1) లంకేశవ్రుడు అని పేరాగ్ంచిన ఈ చితర్రాజం ఎసైస్ఎఫీడ్ఏ డీఎనాన్రు, చిరంజీవిగా యశసివ్ అయిన కేఎసెసీవ్పీ కాంబినేషనలో వచిచ్న
మొటట్మొదటి సం-చలనచితర్ం
2) డీఎనాన్రు దరశ్కతవ్ంలో వచిచ్న వందో చలనచితర్ం
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3) దానారా మొదటి సినిమా తాతా-మనవడు. దానారా వందో సినిమా లంకేశవ్రుడుకి డైరెకట్ర-హీరోలు ఎవరంటే తాతా-మనవడు

వరసవారైన దానారా - చిరంజీవి (ఓ రెణెణ్లల్ కిర్తం “దాసరి నాకు తాత అవుతారు” అని వాకుర్చాచ్రు మెగాసాట్రుగారు).
4) లంకేశవ్రుడు సినిమా టైంకి చిరంజీవి బిరుదు "నటవిజేత" (ఈ సినామ్ విజేత తరావ్త రిలీజ అయినటుల్ంది.)
5) ఈ సినామ్లో నందమూరి వంశదీపం, అనన్గారి తముమ్డుగారి కొడుకు కళాయ్ణ చకర్వరిత్ కూడా వునాన్డు
6) "అనన్యయ్" తో పాటు తముమ్డు కూడా వునాన్డీ సినిమాలో - అంటే తముమ్డు సినామ్లో హీరో అయిన జూలు లేని సింహం పవన
కళాయ్ణ కాదండోయ, నవువ్లెకుక్వగా నవేవ్ బాబు నాగేందర్ బాబు. (అనన్యయ్=చిరంజీవి హీరోగా వచిచ్న ఒకానొక సినామ్).
7) డానస్ డైరెకట్రగా వాళళ్ నానన్ సుందరంతో పాటు పర్భుదేవా యస-పర్భు గా పరిచయమయినటుట్నాన్డు ఈ సినిమాతో. తను
పర్భుదేవా కాక ముందు పర్భు సుందరం కదా మరి?!
8) క. సీర్క్. మా. పా. ద. డా. దా నా రా. కొసన కొంగుబగారం SIFDA లేదు. (ఇనిన్ సినామ్యణాలూ చదివి కసీర్క్మాపాద అంటే
ఏంటని అడిగారట్ వెనకటికెవరో మీలాంటి వాళేళ్! మరీ చోదయ్ం కాపోతే!)

చితర్ కథా పార్రంభే యథాశకిత్ సినమ్తీ గిదయ్ం సమరప్యామి …

మొదటిసారిగా చిరంజీవిని హీరోగా పెటుట్
వందో సినామ్లో నవరసాలూ వండిపెటుట్
కథ మాటలూ పాటలూ తానే రాసి పెటుట్
హిటోట్ ఫటోట్ సెంటిమెంటు కూరిపెటుట్ మన దానారా సినమ్తీ

పేరూల్ అవీ ఇంకా పడకుండానే చిరంజీవొచేచ్సాత్డు తెర మీదకి. ఒచిచ్ రావుగోపాలార్వు గొంతుతో మూడు లైనుల్ బటీట్పటిట్నటుట్గా
అపప్చెపిప్ అదృశయ్మైపోతాడు. ఆ మూడు లైనూల్ ఇకక్డ నేనటిట్పెటాట్ మీరు చదూకొనేటుట్…

వందమంది పేదవాళళ్ కడుపుకొటేట్ ఉనన్వాడి తల కొటూట్
ఆ కొటిట్ంది పదిమందికీ పంచి పెటుట్

మనిషిగా పుటిట్నందుకు ఈ జనమ్ విలువ నిలబెటుట్
పేరల్వుతూనే తెర మీద అంతా చీకటి.
ఆ చీకటిని వెలి గిసూత్ నీలం రంగు బెడలైటల్ లాంటి కాంతి.
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ఆ నీలపు కాంతిలో కనిపిసాత్డు చిరుత-సహిత-చిరంజీవి.
చిరుత-చిరంజీవి కాళళ్ కింద ఇసక. ఆ ఇసకలో అటూ ఇటూ గుచుచ్ంటాయి తిర్శూలాలు.
ఆ ఇసకలో ఒళళ్ంతా నలల్రంగు రాసుకుని మూటెతుత్కుని పారిపోతునన్టుల్నన్ చిరంజీవి విగర్హం.
ఆ విగర్హం ముందు కూరుచ్ని "సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ" భజన చేసూత్ సాకిష్ రంగారావు మాషాట్రు, నాగ బాబు, బృందం.
ఇంతకీ అదో లంక. ఆ లంకలో వునన్ పర్తీ మనిషికో చింత: చదువు లేదనో, ఉదోయ్గం లేదనో, వరదలోల్ ఇళుళ్ కొటుట్కుపోయాయనో. ఆ

చింతలనిన్టినీ బాపిన ఈశవ్రుడే లంకేశవ్రుడు, మన హీరో శంకరుడు. అసలు ఈ సినిమా టైటిల చూడగానే ఇదేదో రావణాసురుడిని రోల-మోడలగా
పెటుట్కునన్ విరోధాభాస-మాన అసమాన కథానాయకుడి కథ అనుకునాన్. తీరా చూసేత్ "ఔరా! డీఎనాన్రు మాటలకు అరాథ్లు వేరులే!" అనిపించి ఇక నా
బురర్కి ఆటేట్ పని చెపప్కుండా కళూళ్, చెవులూ తెరకపప్గించి చూసుత్ండిపోయా.
ఈ లంక దాటితే ఓ తెలల్ గోడల డెనున్. ఆ డెనున్కో డాను కైకాల సతయ్నాన్రాయణ, దీనదయాళ అనబడే గాడఫాదర. ఒంటి మీద
మాయని తెలల్ సూటు, నోటోల్ పొగొచేచ్ పైపు, చేతికో కరర్ చేరుపు, నడకలో పడవ టైపు ఊపు - ఇదీ డాను గారి ముసాత్బు. ఆ డాను గాడఫాదర దీనదయాళ
(డాన గా.ఫా.దీ.ద.) గారి దగగ్ర మైఖేల అని పిలవబడే మోహనబాబు ఎడంభుజం, రెడసన అనబడే విషపురుషుడు రఘువరన కుడిభుజం. రఘువరనకి
పాము చేత కాటేయించుకుని, రంగు కాంటాకట్ లెనుస్లు పెటుట్కోవడం సరదా.
హెరాయినున్ సమ్గుల చెయయ్బోతూ పోలీసులకి దొరికిపోయిన తన కొడుకుని రకిష్ంచమని సేఠ చమనలాల (తాయ్గరాజు) డాన
గా.ఫా.దీ.ద. దగగ్రికి వసాత్డు. ఆ పని చేయడానికి డాన గా.ఫా.దీ.ద. ఏభై లక్షలు అడగాగ్నే తాయ్గరాజు లంకేశవ్రుడు ఒక లక్ష రూపాయిలకే తన కొడుకుని
విడిపిసాత్ననాన్డని చెపప్గానే డాన గా.ఫా.దీ.ద. అదే జరిగితే కనక తనే తాయ్గరాజుకి ఏభై లక్షలు ఇసాత్నని సవాల చేసాత్డు.
మొతాత్నికి పోలీసులున్ంచి తాయ్గరాజు సనున్ని కాపాడాడ్నికి డెనున్ నుంచి టొపీ పెటుట్కునన్ మోహనబాబునూన్, లంక నుంచి
లంకేశవ్రుడునూన్ చెరో పకాక్ బయలేద్రుతారు. తీరా అకక్డికెళాళ్క మోహనబాబు తన కారోల్ వెనక సీటోల్ వునన్ శీర్హరి, బాబకిర్షోట్లను బాంబులేసి
చిందరవందరగందరగోళం చెయయ్మని పంపిసాత్డు. వాళెళ్ళిళ్ నోటితో కొరికి విసిరిన నేలటపాకాయలతో బోలడ్ంత దుముమ్ రేగేలా చేసాత్రు. అంత
గందరగోళం లోనూ ఛానస్ దొరికినా పారిపోకుండా దికుక్లు చూసుత్నన్ సేఠ చమనలాల కొడుకుని మోహనబాబు గాంగ తీసుకెళూత్ వుండగా, ఈ లోగా
లంకేశవ్రుడొచిచ్ కాకి తనున్కుపోయిన నేతిగినెన్లా పటుట్కుపోతాడు ఆ సనున్ని. వెంఠనే సేఠ చమనలాల డాన గా.ఫా.దీ.ద.కి ఫోన చేసి ముందు చేసుకునన్
ఒపప్ందం పర్కారం ఏభై లక్షలూ పంపమంటాడు.
లంకేశవ్రుడు ఫైటింగులూ గటార్ అయిపోగానే లంకలో తన ఇంటికి వసాత్డు. అదేదో యూనివరస్ల సూట్డియోలో కౌబాయ సెటిట్ంగులా
వుంటుంది ఆ ఇలుల్. దాని ముందు మేకలు కాసుకుంటూ, బటట్లు నేసుకుంటూ జనజీవనసర్వంతి మహా హడావిడిగా వుంటుంది.
ఇంతలో అకక్డికి బాబకిర్షోట్, శీర్హరి, ఇంకో ముగుగ్రు సూటేల్సుకునన్ రౌడీలతో వచిచ్ లంకేశవ్రుడితో "నినున్ మా అయయ్గారు దీన
దయాళ రమమ్ంటునాన్డు" అని చెపాత్డు. మరి లంకేశవ్రుడు అంత వీజీగా వెళళ్డు కదా! మళీళ్ ఓ ఫైటు.
ఇనిన్ సినిమాలోల్ చేసుత్నాన్ ఈ విలనల్కీ, వాళళ్ వెనకాల వుండే రౌడీలకీ బుదిధ్ రాదు కాక రాదు. అందరూ ఒకక్సారి వెళిళ్ హీరో మీద పడి
కొటట్కుండా ఒకోక్డూ కూయ్లో వెళళ్డం, తనున్లు తినడం. ఇదంతా తన డెనున్లోనే కూరుచ్ని టీవీ సీర్క్న మీద డీఎనాన్రు టెలికాసట్ చేయిసేత్ చూసిన డాన
గా.ఫా.దీ.ద లంకేశవ్రుణిణ్ తీసుకురమమ్ని రఘువరనని పంపిసాత్డు.
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చిరుత-సహిత-చిరంజీవి గా.ఫా.దీ.ద. డెనున్కొసాత్డు. అపుప్డు డీఎనాన్రు డైలాగర్ప్తిభకి నా నోట మాట లేక అయాయ్ నేనపర్తిభ! మీరూ

చితత్గించండి.

"మాతో చేతులు కలుపగలవా?" గా.ఫా.దీ.ద. పర్శన్.

"చేతులకి సునన్ం రాయనంతవరకూ కలిపే వుంచుతాను", లంకేశవ్రుడి సమాధానం.

"అనన్ం పెటిట్న చేతిని నరకనంతవరకూ సునన్ం రాయాలిస్న అవసరం వుండదు" మైఖేల మోహనబాబు ఉవాచ.
"అందుకే కడుపు నిండేంతవరకూ అనన్ం పెటట్కూడదు." లంకేశవ్రుడి పర్తి-ఉవాచ.

ఆ పై డవిలాగులు వినన్ నా తెలివిడి నాపై కినిసి నానుంచి విడివడి "ఈ డీఎనాన్రు మాటల అలికిడి మాతర్మే నీ వినికిడికి
సరి. నీ తెలివిడి ఆటేట్ వాడకు, అరథ్ం చేసుకోవడానికి ఆపసోపాలు పడకు, ఆవిరైపోతావు" అని హెచచ్రించింది. మళిళ్ంకొకక్సారి ఆలోచన వైపు మళళ్కుండా
సినామ్ చూసాత్నని శపథం చేశా. సినామ్ చూడ సాగా.
మొతాత్నికి లంకేశవ్రుడు, గాఫాదీద ఇపప్టున్ంచీ కలిసి పని చేయడానికి ఒపప్ందాలు చేసుకుంటారు. అనన్టుట్ చిరుత, చిరంజీవి
రెసెప్కిట్వ మెడల చుటూట్ ఒకే లాంటి గొలుసులు చుటుట్కునాన్రండోయ!
ఈ సినామ్లో ఒంటికి తెలల్ చొకాక్ కూడా వేసుకోని, కంటికి నలల్ కళళ్జోడు పెటుట్కునే ఇంకో పిలల్-డాన కూడా వునాన్డు. మైఖేల
మోహనబాబు, రెడసన రఘువరన అతని దగగ్రకు వెళాత్రు. ఇపప్టివరకు కనన్తండిర్లా తమని పెంచిన గాఫాదీద ఇపుప్డు లంకేశవ్రుణిణ్ తనతో
కలుపుకుంటునాన్డని, అందుకని అతనితో విడిపోయి ఈ పిలల్-డానతో చేతులు కలుపుదామనుకుంటునాన్మని చెపప్గానే ఆ పిలల్-డాన తొందర పడొదద్ని
చెపాత్డు.
ఈలోగా సీను మారి ఓ డానస్ సేట్జ మీదకి వెళుత్ంది. అకక్డ ఓ పాతికేళొళ్చిచ్నా వయసుకి, బుదిధ్ విలోమానుపాతంలో వునన్టుట్నన్ ఓ
వీరోయినున్ పేర్క్షకులోల్ కూరుచ్ని వుంటుంది. ఇంతలో తాడు కటిట్న ఓ చెకక్సూట్ల మీద నుంచుని సేట్జ మీదకి దిగుతాడు సకలకళావలల్భుడు లంకేశవ్రుడు.

వసూత్నే అందరితో చపప్టుల్ కొటిట్సూత్ పాట మొదలెటేట్సాత్డు "పదహారేళళ్ వయసు, పడిపడి లేచె మనసు" అంటూ. ఈ పాట ఇంకో దాసరి వర-పర్సాదం.

ఇందులో "అగిగ్పులల్.. కుకక్పిలల్… సబుబ్బిళళ్.. కాదేదీ కవితకు అనరహ్ం" అనన్ మహాకవి శీర్శీర్ కవితాసూఫ్రిత్తో చమకుక్మనన్ డీఎనాన్రు రచనా చమత-కృతి
వినాలిస్ందే "ఆడపిలల్ సబుబ్బిళళ్ రాసుకుంటే, ఆడపిలల్ అగిగ్పులల్ రాజుకుంటే" అని వునన్ చరణంలో.

నయం! "ఆడపిలల్ కుకక్పిలల్ పెంచుకుంటే, ఆడపిలల్ కుకక్పిలల్ ఆడుకుంటే" అనలేదు. లంకేశవ్రుడి డానస్ చూసూత్ అతనితో కలిసి తనూ

సేట్జ మీద డానస్ చేసుత్నన్టుల్ ఊహించుకునన్ హీరోయినున్ రాధ పాటై పోయే సమయానికి నిజంగానే సేట్జ మీదకి వెళిళ్పోయి డానాస్డేసుత్ంది.

పాటైపోయిన పకక్ సీనులో ఓ పెదద్ బంగళాలో బోలుడ్ మంది ఆడపిలల్లు "హాయ శివా!" అంటూ ఒక పెదద్ పూల బొకే పటుట్కొసుత్నన్
అలుల్ రామలింగయయ్ చుటూట్ చేరతారు. ఇంతలో అ వెనకాలే నడుచుకుంటూ వసుత్నన్ లంకేశవ్రుణిణ్ చూసి "హాయ శివా!" అని అతని వెంట పడతారు. ఈ
సీను పూరత్యేటపప్టికి లంకేశవ్రుడి అసలు పేరు శివ శంకర అనీ, అతనో డానస్ర కూడాననీ, మామయయ్ అలుల్ రామలింగయయ్ అతని మేనేజర అనీ, రేవతి
లంకేశవ్రుడు / శివ శంకర చెలెల్లనీ అరథ్ం చేసుకోవాలిస్ వచిచ్ంది.
అనాన్చెలెల్ళుళ్ శివ శంకర, రేవతి వాళళ్ వాళళ్ పెళిళ్ళళ్ గురించి మాటాల్డుకుంటూ వుంటే మేనేజర అలుల్ ఒచిచ్ ఎవరో సెప్షల ఫాన
వచిచ్ంది కలవడానికి అని చెపాత్డు. ఎవరా అని చూసేత్ అది హీలోయిన రాధ, కాదు కాదు… లాధ.
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లాధొచిచ్ శంకలతో "కంగాల్చుయ్లేషనస్! బేల్కు ఎంత బాగా చేశాలండి? బేల్కులో మీలే మహాలాజు" అని దానిన్ "బేర్క" అని కరెకట్

చేయబోయిన శంకరని "ఓ మీకు లా లాదా?" అనడుగుతుంది. పైగా "మీ డానస్ అంటే నాకు చాలా పేల్మ. పోల్గాల్ం దగగ్లకొచాచ్ను, లషగా వుంది. కాలు
దగగ్లకొచాచ్ను లషగా వుంది. అందుకే ఇంటికొచిచ్ డోల కొటాట్ను" అని చెపూత్ తన పేలు లాధ అని కూడా చెపుత్ంది. ఇహిపప్టున్ంచీ హీలోయిన
లాధొచిచ్నపుప్డలాల్ నాకు "ల" పలకదు , సలేనా?
అసలూ… దాసలి నాలాయణలావు ఈ సినామ్కి పెటాట్లనుకునన్ పేలు లంకేశవ్లుడేమో? ఆటోగాల్ఫ కావాలనన్ లాధతో శంకల పుసత్కం
తెమమ్ంటే పుసత్కం చిలిగిపోతుంది చేతి మీద సంతకం పెటట్మని లాధ చెయియ్ జాపితే శంకల కూడా "ఇకక్డైతే చెలిగిపోదూ?" అనడుగుతాదు, భలే, భలే!
అలా అంటాడే కానీ లాధకి చేతిమీదే ఆటోగాల్ఫ ఇసాత్డు.
ఈ లోపులో చిరుత-చిరంజీవి కాంబినేషనోల్ మళీళ్ లంకేశవ్రుడు గాఫాదీద దగగ్రికి వసాత్డు. అదేంటో ఇలా వచిచ్నపుప్డలాల్
లంకేశవ్రుడు ఒక చేతికే చొకాక్ తొడుకొక్సాత్డు. అంటే అంత వునన్ పళంగా వచేచ్సాత్డని దానారా దరశ్క-హృదయమేమో! "ఏంటీ ఇంత రాతిర్వేళ
పిలిచావ?" అనడిగిన లంకేశవ్రుడికి టీవీ సీర్క్న మీద విజయచందరని చూపిసాత్డు గాఫాదీద.
అసలు విషయమేంటంటే ఓ దురామ్రుగ్డైన హోంమినిసట్ర చచిచ్పోయాడనుకుని తన పతిర్కలో వారత్ వేసేత్ తీరా అతనింకా పోలేదని, ఆ
వారత్తో తన పతిర్క బయటికి పోతే, ఆ పోతాడనుకునన్ హోంమినిసట్ర కనాన్ తను ముందు పోతానని, అందుకని ఎలాగైనా ఆ ఇంకా పోని హోం మినిసట్రిన్
పోయేలా చేయాలని చెపుత్నన్ విజయచందరిన్ చూసుత్ంటే "ఆరి! కరుణామయుడైన విజయచందరేనా ఈ మాటలంటుంటా?" అనిపించి విసుత్బోయా! సరే!
దురామ్రుగ్లనంతమొందించడానికి లంకేశవ్రుడిదెపుప్డూ ముందడుగే కదా! ఓ తెలల్ కోటేసేసుక్ని డాకట్రాల్ వెళిళ్ హోంమినిసట్రిన్ నాకవాసుణిణ్ చేసొసాత్డు.
అకక్ణిణ్ంచి మళీళ్ శివలా మారిన లంకేశవ్రుడు తన బంగళా ఇంటికొచిచ్ "కళాయ్ణ" అని పిలవగానే నందమూరి అందగాడు కళాయ్ణ
చకర్వరీత్, ఆ వెనకే చెలెల్లు రేవతి వసాత్రు. "నీకో పెర్జెంటేషన తెచాచ్నని"చెపిప్ కళాయ్ణకి ఓ పొర్ఫెసార ఉదోయ్గం లెటర ఇసాత్డు శివశంకరల్ంకేశవ్రుడు. అది
చూడగానే "బడిపంతులు ఉదోయ్గమా? నేను చేయను" అని అలుగుతాడు కళాయ్ణ. అపుప్డు రేవతి అతనికి ఐపీఎస కావాలని చెపుత్ంది అదేదో ఉదోయ్గాలు
చెటల్కి కాసుత్నన్టుల్.
ఈ సీనులో నాకరథ్మయింది ఏంటంటే లంకేశవ్రుడు వేషంలో చిరంజీవి లంకలో ఇంటోల్ వుంటాడు. శంకర వేషంలో బంగళాలో
వుంటాడు. శంకరతో పాటు చెలెల్లు రేవతే కాక ఫెర్ండు కళాయ్ణ కూడా వుంటుంటాడు. ఈ శంకర ఆ కళాయ్ణ కోరుకునన్ వుదోయ్గం తెచిచ్ చేతిలో
పెడుతుంటాడు. సరే! మరిపుప్డు కళాయ్ణకి ఐపీఎస ఇపిప్ంచాలి కదా! మళీళ్ చొకాక్ విపుప్కుని గాఫాదీద దగగ్రికి వెళాత్డు లంకేశవ్రుడు. ఈసారి చిరుత
మైనస.
లంకేశవ్రుడు తన ఫెర్ండుకి ఐపీఎస అవావ్లనుందని చెపప్గానే ఓ నెలోర్జులోల్ ఆరడ్రస్ తెపిప్సాత్నంటాడు గాఫాదీద. మొతాత్నికి కళాయ్ణకి
ఐపీఎస ఆరడ్రస్ తెచిచ్సాత్డు శంకరల్ంకేశవ్రుడు.
లంకేశవ్రుడు ఓ హోటలోల్ కూరుచ్ని కాఫీ తాగుతుంటే లాధ "హలో శివపల్సాద!" అంటూ అకక్డికొసుత్ంది. నాకు ఈ శివపల్సాద
పేలెకక్డినుంచి వచిచ్ందో అలథ్ం కాలేదు. నేనింకా శివ, శంకల, లంకేశవ్లుడు మాతల్మే చిలంజీవి పేలల్నుకునాన్. ఏంటో! నా చెవులు సలిగాగ్ పని చేసుత్నన్టుట్
లేవు. ఇంకిపప్టున్ంచీ చిలంజీవి లంకేశవ్లుడే! నో మోల శివ, నో మోల శంకల!
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సలే! లాధ తన చేతి మీద శివ అనే పేలు పచచ్బొటుట్ పలమ్నెంటుగా పిల్ంటు చేసుకుంటుంది ఆటోగాల్ఫులా. అది చూపిసూత్ వుండగానే ఓ

పాట మొదలవుతుంది "ఏయ బాబూ! ఏదో ఒకటి చేదాద్ం బాబూ!" అంటూ. కసీర్క్మాపాదతో ఆగిపోయి డానస్ జోలికి రానందుకు దానారాకి వేనవేల

జేజేలు. కనీసం అవనాన్ కనువిందుగా వునాన్యి - తండిర్ సుందరం, కొడుకు పర్భు సుందరం పుణయ్మా అని! ఈ పాటలో ఇంకో విశేషం ఏంటంటే పాట

మొతత్ంలో "ట ట ట ట" అంటూ వినిపించే కానెస్ట్ంట బాకగౌర్ండ బీట ఇళయరాజా పాట "మళిళ్ మళిళ్ ఇది రాని రోజు" (రాక్షసుడు) పాటని తెగ గురుత్
చేసింది.

పాటైపోగానే లంకేశవ్రుడు కారోల్ వెళూత్ ఉండగా, ఓ నాలుగు రోడల్ సెంటరోల్ నెతిత్ మీదో ఎరర్ టొపీ పెటుట్కుని, చేతిలో కరర్ పటుట్కుని
టార్ఫిక పోలీసు లాగా చేతులూపుతునన్ సతయ్ం (నాగేందర్ బాబు) కనిపిసాత్డు. అతనిన్ చూడగానే లంకేశవ్రుడు కారాపి, దగగ్రికెళిళ్ "సతయ్ం! ఏమైంది నీకు?"
అనడిగితే ఆ సతయ్ం అసస్లు ఎదురుగా మనిషి వునాన్డనన్ సప్ృహ లేకుండా విజిల ఊదుతూ, చేతులూపుతూనే వుంటాడు. వింతగా నవువ్తూ వుంటాడు. ఆ
సతాయ్నిన్ తీసుకుని లంకేశవ్రుడు లంకలో వునన్ వాళళ్ ఇంటికి తీసుకెళేత్ అకక్డ సతయ్ం వాళళ్ నానన్ "ఎవరో దీనదయాళ అనే ఆయన సతాయ్నికి రావలిస్న
ఐపీఎస సీటుని ఎవరికో ఇపిప్ంచడం కోసం మా వాడిని ఇలా చేశాడట" అని చెపాత్డు. వెంటనే లంకేశవ్రుడు సతాయ్నికి పోలీసు డెర్సుస్ వేసి, వెంటబెటుట్కుని
గాఫాదీద దగగ్రికి తీసుకెళిళ్, ఇతనిన్ ఎందుకిలా చేశావ అనడుగుతాడు. దానికి గాఫాదీద "చూడు శంకర! నీ ఫెర్ండుకి సాథ్నం కలిప్ంచడానికి ఇతనిన్
సాథ్నభర్ంశం చేయక తపప్లేదు" అని చెపాత్డు.
హమమ్యయ్! ఇపప్టికి నా శివశంకరల్ంకేశవ్రుడి గురించిన తికమక తీరిపోయింది. సినామ్యణంలో ఓ కిటుకుల వేట - అదేంటంటే
ఇందులో ఒకడే చిరంజీవి, కానీ విత మూడు షేడస్. చిరుత పులితో వచేచ్ లంకేశవ్రుడు, చిటికెలేసూత్ డానాస్డే శివ, గాఫాదీదతో చేతులు కలిపిన శంకర,
ఇలా ఒకడే చిరంజీవి తిర్మూరుత్లకి సాటైన అవతారాలతో తిర్వికర్ముడై తెలుగు సినిమా తెరని కిందా, పైనా, అడడ్ంగా ఆకర్మించేశాడు. ఈ సినామ్యణం
కోసం సినామ్లు చూసీచూసీ గోదారి పాలయిందేమో నా బుదిధ్ అని తెగ బెంగెటేట్సుకునాన్! పర్సుత్తానికి నా బుదిధ్కేమీ ఢోకా లేదు.
సరే! మళీళ్ కథలోకి వెళేత్ లంకేశవ్రుడు ఈ సతాయ్నిన్ కూడా పోలీసు ఆఫీసరు చెయాయ్లిస్ందే అని గొడవ చేసాత్డు. అది వింటూనే

గాఫాదీద దాసరి దగగ్రున్ంచి లాజికుక్ అపుప్ తెచేచ్సుకుని "ఎండిపోయిన చెరువులో ఈత ఈదలేం, ఆకులు రాలిన చెటుట్ కింద విశర్మించలేం" అంటాడేంటో!
అది వినగానే లంకేశవ్రుడు "ఆయ! నువేవ్నేంటి ఇలాంటి తిపిప్-తిపిప్-మెదడు-పిపిప్ చేసే డవిలాగులు చెపేప్ది?! నేనూ చెపాత్ను" అనేసుక్ని, "నో' అంటూ

ఊగిపోతూ "ఎండిన చెరువులో శర్మించి తవివ్తే నీళొళ్సాత్య. ఎండి పోయిన చెటుట్కి నీళుళ్ పోసేత్ ఆకులొసాత్య" అంటూ తన వాటాగా కొనిన్ సరిలేని దాసరి
లాజికుక్లు వదిలి గాఫాదీద వలల్ పిచిచ్వాడైపోయిన సతాయ్నిన్ తను పోలీసాఫీసరిన్ చేసాత్నని శపథం చేసాత్డు. ఫారినకి పంపిసేత్ నయమవుతుందని ఓ డాకట్ర

చెపేత్ సతాయ్నిన్ అమెరికా పంపిసాత్డు లంకేశవ్రుడు.
ఈ లోపు లంకేశవ్రుడి ఫెర్ండు కళాయ్ణ ఐపీఎస పూరిత్ చేసుకుని పోలీసాఫీసర అయి ఇంటికొసాత్డు. లంకేశవ్రుడు సంతోషిసాత్డు. కళాయ్ణ
కళాయ్ణ ఘడియల కోసం ఎదురు చూసూత్ రేవతితో పారుక్లూ అవీ తిరుగుతూ వుంటాడు. ఆ సంగతి ఇంటి నౌకర నాగేష దావ్రా తెలిసి లంకేశవ్రుడు
పారుక్కి వెళిళ్ కళాయ్ణని, తన చెలెల్లు రేవతిని ఇంటికి తీసుకొసాత్డు. తీరా ఇంటికొచాచ్క ఇంటోల్ వునన్ సోఫాలనిన్టిలో చెపుప్లు పెటిట్ వాటితో కళాయ్ణని
పోలుసూత్ సాథ్యి మరిచి తన చెలెల్లితో కలిసి పారుక్లోల్ పాటలు పాడుతూ తిరుగుతునన్ందుకు చీవాటుల్ పెడతాడు.
ఇది చూడగానే ఇంతకు ముందు రాసిన రాగదీపం సినామ్లో జయసుధని పేర్మించానని చెపిప్ తనతో మాటాల్డదామని ఇంటికి వచిచ్న
నాగేశవ్రార్వు సాథ్యిని గుమమ్ం దగగ్ర విడవాలిస్న చెపుప్లతో పోలిచ్ అవమానించిన రావుగోపాలార్వు గురొత్చాచ్డు. డీఎనాన్రుకి తెలుగు సినీ-పేర్క్షకుల
ఫిలామ్మీన్షియా గురించి బాగానే అరథ్మయినటుట్ంది. అదో, లేకపోతే ఒకసారి టికెటుట్ కొనుకుక్ని కురీచ్లో కూరుచ్నన్వాళుళ్ ఆ టికెటుట్ డబుబ్లు
కిటిట్ంపయేయ్దాకా లేచెళిళ్పోరనన్ లెకక్ తపప్ని సినిమాంచనాయో!
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ఇంతకీ కళాయ్ణూ, రేవతీ కలిసి పాడిన ఆ పాటేంటో నేను చూసిన యూటూయ్బు వెరష్నోల్ కనిపించనేలేదు నాకు. ఇంతలో లంకేశవ్రుడు

తిటిట్నందుకు అలిగిన కళాయ్ణ పెటెట్ సరుద్కుని ఇంటోల్ంచి వెళిళ్పోదామనుకుని బయలేద్రేటపప్టికి రాతర్వుతుంది. అతనలా వెళిళ్పోతుండగా చూసిన రేవతిని
కూడా తనతో వచెచ్యయ్మంటే ఆవిడ " నేను రానూ, మా అనన్యయ్ దేవుడూ, దేవుడి కళళ్ ముందు హుండీలో డబుబ్లు వేసినపుప్డు దేవుడు మాటాల్డుడ్. ఆ

హుండీ లోంచి దొంగతనంగా తీసుకుపోయినపుప్డూ దేవుడు మాటాల్డుడ్. దేవుడు మాటాల్డం
డ్ లేదు కదా అని హుండీలెతుత్కుపోకూడదు" అంటూ ఒక హుండీ

అంత బరువుండే మాటలేవో చెపిప్ నీతో నే రానంటుంది. అపప్టిదాకా చెయియ్ నెపెప్డుతోందని కింద పెటిట్న సూటేక్స పటుట్కుని మళీళ్ "నేనెళిళ్పోతా"నంటూ
బయలేడ్రుతాడు కళాయ్ణ.
ఇంతలో ఎదురుగుండా లంకేశవ్రుడొచిచ్ "నినున్ నేను ఉటుట్టిట్గానే తిటాట్ను, నా చెలెల్లిన్ నీకే ఇచిచ్ పెళిళ్ చేసాత్ను" అని చెపాత్డు. ఆ సీను

నేనికక్డ రాసినంత సింపులగా తేలదు. "పది మంది వచాచ్క తాడు కడితే అది పెళిళ్, మెళోళ్ తాడు పడాడ్క పది మందీ వసేత్ అదింకోటీ" అంటూ శుదీధ్-పదీద్
లేని డైలాగులు బోలుద్ చెపాప్క, లంకేశవ్రుడు-లాధ అబాబ్యి-అమామ్యి తరఫున పెళిళ్ పెదద్లుగా నటించే ఇంకో తలా-తోకా లేని సీనుంటుంది.

ఇపప్టిదాకా ఏ సీనులోనూ ఎకుక్వ లోలు లేని లాధ సడెనగా ఈ సీనులోకి వచేచ్సి లేవతి వైపు పెళిళ్పెదద్గా "పెళిళ్ చేసుకోవడానికి
పెళిళ్కూతులిగా ఏమేం కావాలో అనిన్ అలహ్తలూ వునాన్యి. లామాయణంలో సీత ఉతత్మ సీత్ల్ ఐతే ఆ లక్షణాలనీన్ మా మలదలికునాన్యి" అనుకుంటూ

వరసలు కలుపుకుని మరీ దగగ్రుండి రేవతి, కళాయ్ణల పెళిళ్ జరిపిసుత్ంది లంకేశవ్రుడితో కలిసి. ఆ పెళళ్వవ్గానే లంకేశవ్రుడితో "కనెన్ పిలల్ వేడికి ఓం నమః"
అంటూ ఓ సోత్తర్-గీతానిన్ పాడి ఆడేసుత్ంది.

కళాయ్ణ తన మొదటి జీతంతో లంకేశవ్రుడికి ఓ బేర్సలెట, తన భారయ్ రేవతికి ఓ ఎరర్చీర గిఫుట్లుగా ఇసాత్డు. తనకి దీనదయాళ కంపెనీ
నడిపేవారిని పటుట్కునే సెప్షల అసైనమెంట ఇచాచ్రని, అందుకు తన బావైన శివ (లంకేశవ్రుడి) సహకారం కావాలని చెపాత్డు.
ఇంతలో గాఫాదీద రిటైర అవగానే తను గాడఫాదర అవుదామనుకునన్ మోహనబాబుతో "నువవ్లా చేసేత్ శంకర (లంకేశవ్రుడు)
పోలీసాఫీసరైన వాళళ్ బావతో కలిసి నినున్ జైలోల్ పెటిట్సాత్డు. అలా జరకూక్డదంటే శంకరే గాడఫాదర అవావ్లని" చెపాత్డు మోహనబాబు ఫెర్ండు పిలల్-డాన.
దాంతో మోహనబాబు తన బావ పోలీసాఫీసర అవడంతో తను డాన కాలేనని చెపిప్న లంకేశవ్రుడి బావని చంపేసాత్మని బెదిరించి దీనదయాళ కంపెనీకి
గాడఫాదర అవడానికి ఒపిప్సాత్డు. వెంటనే లంకేశవ్రుడి మెళోళ్ ఓ ఎరర్రిబబ్నుకక్టిట్న బిళోళ్టి వేసి చపప్టుల్ కొటిట్ డాన పటట్ం కడతారు. అదే ముహూరాత్నికి
"ఆ దీనదయాళ సాథ్నంలో ఆదిశంకరుడునాన్ పటిట్సాత్ను సార" అని వతుత్లనీన్ ఒతిత్ పలుకుతూ మరీ భీషణ పర్తిజఞ్ చేసాత్డు కళాయ్ణ.
ఇంతలో పిలల్-డాన, మోహనాబ్బుల దగగ్రికి ఒహతను వచిచ్ ఏదో సథ్లంలో గుడిసెలు ఖాళీ చేయించి అది తనకిపిప్ంచమంటే వాళెళ్ళిళ్ ఆ
గుడిసెలకి నిపప్ంటిసాత్రు. అది తెలిసి లంకేశవ్రుడు ఆ సథ్లాపేకుష్డిని జీపులో ఊరి బయటికి తీసుకెళిళ్ కొటిట్ ఆ గుడిసెలు తగలబెటిట్ందెవరో చెపప్మంటే
అతను చెపప్బోయేలోగా పిలల్-డాన వచిచ్ తుపాకీతో కాలేచ్సి వెళిళ్పోతాడు. ఆ తరావ్త ఓ పోలీసు కానసేట్బుల “ఆ హతయ్ జరిగిన సథ్లంలో దొరికింది మీ
బావగారికి మీరిచిచ్న బేర్సలెట” అంటూ తెచిచ్ కళాయ్ణకి ఇసాత్డు. భలే! దాసరి తన సీర్క్నపేల్ సిర్క్పట్ సినామ్లో వునన్ పాతర్లందరితోనూ చదివించేసినటుట్నాన్డు.
అందరికీ అనిన్ విషయాలూ తెలిస్పోయి సీనానుకూలంగా చాలా తెలివిగా వాడేసుకునాన్రలేల్ వుంది. లేకపోతే బావగారికి పోలీసాఫీసరుగారిచిచ్న బేర్సలెట
గురించి కానసేట్బులకి ఎలా తెలుసుత్ందబాబ్?!
సరే! కళాయ్ణ తన బావ శివని బేర్సలెట గురించి అడిగితే, శివ తన బెడరూంలో వుందని చెలెల్లు రేవతితో తెపిప్ంచి చూపిసాత్డు. దాంతో
కళాయ్ణ తనకి సేట్షనలో బేర్సలెట తెచిచ్చిచ్న కానసేట్బులని పిలిచి, అబదధ్పు సాక్షయ్ం తెచిచ్నందుకు కోపంతో చెంప మీద కొడాత్డు.
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కానసేట్బులని కళాయ్ణ కొటిట్న ఆ సంతోష ఘడియలిన్ సెలబేర్ట చేసుకోవడానికి లంకేశవ్రుడు, లాధ హిమాలయాలకి వెళిళ్ "జివువ్మని

కొండగాలి కతిత్లా గుచుచ్తోంది" అని ఆనంద నాటయ్మాడేసుకుంటారు. ఏమాటకామాట చెపుప్కోవాలి - సందరభ్ శుదిధ్ కుసింత తకుక్వైనా మధురమైన

పాట, మనోహరమైన ఆట.

తీరా పాటై పోయే సమయానికి కళాయ్ణకి ఇంటోల్ ఓ మూల పడునన్ బంగారం వసుత్వుల చుటూట్ చుటేట్ గులాబీ రంగు కాయితం, నలిపి
పారేసిన బంగారం కొటుట్ బిలుల్ కనిపిసాత్యి. కళాయ్ణకి అవి రెండూ కనిపించడం లంకేశవ్రుడికీ కనిపిసుత్ంది.
కళాయ్ణ బంగారం షాపుకి వెళిళ్ ఆ బిలుల్ చూపించి ఆ బేర్సలెట కొనన్వాళెళ్వరో చెపప్మని అడగడం, దానికి ఆ కొటట్తను ఆ అమిమ్న
సేలస్ పరస్న చెలెల్లి పెళిళ్ అంజెపిప్ సెలవు మీద వెళాళ్డు కానీ, ఆ పెళిళ్ కోసం అపప్డిగిన కటన్ం డబుబ్ల కోసం వసాత్డని చెపప్డం, ఇదంతా డీఎనాన్రదరిశ్నిలో లంకేశవ్రుడు, దీనదయాళ ఎండ కో చూడడం - ఆహా! ఇంక ఇంత చూసింతరావ్త ఇంకింతకనాన్ చూసేదేం లేక, ఇంకేమనాన్ వునాన్
చూడాలనిపించక, చూసినా ఇంతకు మించి రాయాలనిపించక "ఆపెయ, చూడడ్ం మానేయ" అంటునన్ బుదిధ్ననుసరించకుండా, ఇంకా ఈ సినామ్ గురించి
రాసుత్నన్ ననున్ చూసి నా బుదిధ్ చేసేదేం లేక నా ఖరామ్నుసారిణి అయింది. ఆ రకంగా సినామ్లో చివరాఖరి గంటా ఎలాగోలా ముగించా.
ఇదిగో ఆ గంట ముచచ్ట ఇచచ్ట:
లంకేశవ్రుడికి బేర్సలెట అమిమ్ందెవరో కాదు సాకిష్ రంగారావు కొడుకు.
అతను అనుకునన్టుట్గానే కటన్ం డబుబ్ల కోసం సైకిల మీద బంగారం కొటుట్కి బయలేద్రడం; ఒక లారీ ఒచిచ్ అతని సైకిలిన్ గుదేద్యడం;
అతను చనిపోవడం;
లంకేశవ్రుడు వెళిళ్ కటన్ం డబుబ్లు ఇచిచ్ సాకిష్ రంగారావు కూతురు పెళిళ్ జరిపించడం;
ఈలోగా మోహనబాబు కళాయ్ణకి ఫోన చేసి సాకిష్ రంగారావు కొడుకుని మీ బావే చంపాడని చెపప్డం;
కళాయ్ణ సాకిష్ రంగారావుని పోలీస సేట్షనకి తీసుకొచిచ్ ఇంటరాగేట చెయయ్బోతే, చిరుతపులి పొగలోంచి దూకొచిచ్ సాకిష్ రంగారావుని
తపిప్ంచి కారోల్ ఎకిక్ంచుకుని వెళిళ్పోవడం;
కళాయ్ణ ఆ పని తన బావ శివే చేశాడని అతనితో గొడవ పడడం;
అంత సేపూ తిటుట్కుని, కొటుట్కునన్ తరావ్త లంకేశవ్రుడు "మీ కోసం కొనాన్ను" అని రేవతి, కళాయ్ణలను ఓ ఇంటికి తీసుకెళళ్డం; ఎలా
సంపాదించావో తెలియని నీ డబుబ్తో కొనన్ నీ ఇలుల్ మాకొదద్ని పోలీస డెర్సుస్లో కళాయ్ణూ, వాళాళ్యన మొదటి జీతంతో కొనన్ ఎరర్బినీన్సిలక్ చీర కటుట్కుని
రేవతి ఇంటోల్ంచి వెళిళ్పోవడం;
ఆ వెంటనే లంకేశవ్రుడు ఆ కొనన్ కొతత్ ఇలుల్ బేర్క చేసేసి "పోతే పోనీ పోరా, చెలేల్ లేదనుకోరా, అయాం మాడ" అంటూ బేర్క తాండవం

చేసేయడం; (ఈ పాటలో "పోతే పోనీ పోరా, చెలేల్ లేదనుకోరా" అనన్ లైను తరావ్త ఒచేచ్ "దుదుదున దుదుదున" అనే బీటు భలే గేర్టు!);
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పాటై పోగానే మళీళ్ లాధ పర్తయ్క్షం. విషయమేంటంటే రేవతి తలిల్ కాబోతోంది. కాకపోతే ఆ వారత్ డైలాగు కూడా చిరంజీవితోనే

చెపిప్ంచేసి రాధతో జసట్ "ఊ" అనన్టుట్ తలూపించాడేంటో డీఎనాన్రు!
వెంటనే శివ ఆనందంతో మిఠాయిలు కొనుకుక్ని తన చెలెల్లి దగగ్రికెళిళ్ నోటోల్ సీవ్ట పెటట్బోవడం; అది చూసి బావ కళాయ్ణ
“దొంగసొముమ్ మేం తినం” అనడం; శివ వెనకాలే ఎకక్ణిణ్ంచో వచిచ్న లాధ మొటట్మొదటిసారిగా "ల లాదా" అనకుండా, ర-కారం లేకుండా ఓ డైలాగు
చెపప్డం; అకక్ణిణ్ంచి శివ, లాధ వెళిళ్పోవడం;
శివశంకరల్ంకేశవ్రుడి మీద కేసు పెటిట్ంచాలని మోహనబాబు, రఘువరన కుటర్ చేయడం తపప్నన్ గాఫాదీద సతయ్నాన్రాయణని
వాళిళ్దద్రూ కలిసి చంపేయడం; ఆ తరావ్త మోహనబాబుని లంకేశవ్రుడు చంపడం;
ఈలొగా పిచెచ్కిక్ అమెరికా వెళిళ్న సతయ్ం ఐపీఎస ఆఫీసరవవ్డం; లంకేశవ్రుణిణ్ పటుట్కోవడానికి లంకకి కళాయ్ణతో సతయ్ం కూడా
వెళళ్డం; లంకలో వాళళ్ందరీన్ లంకేశవ్రుడు ఎకక్డునాన్డో చెపప్మంటూ పోలీసులు కొటిట్నా వాళుళ్ చెపప్కపోవడం; లంకలో వునన్ లంకేశవ్రుడి
దొంగావతార-విగర్హం మీద చెయేయ్సిన సతాయ్నికి అది బొమమ్ కాదు లంకేశెవ్రుడే అని తెలిసినా పోలీసులకి చెపప్క పోవడం;
ఇంతలో లంకేశవ్రుడు రఘువరనని చంపి, మేనమామ గండంతో పుటిట్న తన మేనకోడలి మెడ చుటూట్ వునన్ పేగు ఓ పాల పాకెటుల్
కట చేసుకునే కతెత్రతో కోసి "అకక్డో పార్ణం తీశా, ఇకక్డో పార్ణం పోశా, లెవెలైపోయింది" అనన్టుట్ ఓ ఎకెర్స్ప్షన ఇవవ్డం; (నేనేమో ఈ సినామ్ చూసే
చిరంజీవి-అభిమానులైన డాకట్రుల్ ఉంటారా? ఉంటే ఈ సీనుని చపప్టుల్ కొటుట్కుంటూ చూసుంటారా అని వాపోవడం!)
లంకేశవ్రుడెకక్డునాన్డో చెపప్మని పిలల్-డాన లంకలో వునన్ వాళళ్ందరినీ హింసించడం; లంకేశవ్రుడి చిరుత పులి, సతయ్ం, సాకిష్
రంగారావుతో సహా లంకలో వునన్ అందరీన్ చంపేయడం; ఆ పిలల్-డానని లంకేశవ్రుడు చంపేయడం; దుషట్ శిక్షణే తపప్ శిషట్ రక్షణ జరగలేదని
లంకేశవ్రుడు కుమిలిపోవడం;
లంకేశవ్రుణిణ్ పటుట్కోవాలంటే నువువ్ చనిపోయినటుట్ నటించాలని కళాయ్ణ రేవతికి చెపప్డం; ఆవిడ ఒపుప్కుని అలాగే నటిసాత్నని చెపిప్
కళుళ్ మూసుకుని పడుకోక్వడం; ఆ నటనలో జీవిసూత్ నిజంగానే కళుళ్ మూయడం; లాధ ఆ వారత్ని బాధతో ర-కారం లేని డైలాగులో రెండిటితో
లంకేశవ్రుడికి చెపప్డం;
అనన్టుట్ చెపప్డం మరాచ్… చెలెల్లు లేని బాధతో తనూ యమలోకానికేగబోయిన లంకేశవ్రుణిణ్ ఏడుసుత్నన్ మేనకోడలి ఏడుపు వినిపించి
రకిష్ంచుకుంటుంది అపర-సావితిర్ లాధ.
లంకేశవ్రుడు చివరికి పోలీసులకి లొంగిపోవడం; ఆ అరెసట్ చెయయ్డానికి సీనియర ఏకట్ర రామకృషణ్ ఓ రెణిణ్మిషాల భాగాయ్నికి తెర
మీదకి రావడం;
ఇచూచ్సింతరావ్త దానారా ఎంత అనారా పక్షపాతో అరథ్మయియ్ంది నాకు. అనారా కైతే ఎంచకాక్ మలెల్పూవులాల్ నలగని బటట్లు, పర్తీ
ఫేర్ములోనూ హీరోయినున్ తోడు, పైగా ఒకరు కాదు ఇదద్రు. ఈ లంకేశవ్రుడుకి ఒంటి మీద వుండీ లేని చొకాక్, వునన్ ఒకక్ హీరోయినున్ వునన్ సీనేల్ తకుక్వ,
పైగా ర-పలకని లాధ.
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మొతాత్నికి ఈ లంకేశవ్రుడు ఓ పాము పులి గుఱాఱ్ల సహిత, సోదరీసోదర వాతస్లయ్ పూరిత, గుండెలు పిండే సెంటిమెంటు భరిత, దానారా

విరచిత చితర్విచితర్ గాథ!
దీనిన్ ఆ రోజులోల్ థియేటరోల్ చూసి భరించిన వారికి జోహారల్రిప్ంచుకుంటూ...
అపుప్డు చూడక పోయినా ఇపుప్డు నా ఈ రాత చదివి తరించిన వారికి ఒకసారి గా...ఠిగా జై కొటుట్కుంటూ…
మరొకక్సారి...జై దానారా! జోహార డీఎనాన్ర!

(వచేచ్నెల మరో సరదా నిమా కబుర
ల్ తో)
Post your comments
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