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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 - అనీన్ కాకపోయినా కొనిన్ సరిలేని-దాసరి

రి నిమాలు

All good things must come to an end అనన్ది ఆంగల్ నానుడి. సాగుతునన్ కబురుల్ సరదాగా వుండగా ఆపుట మేలు - అనన్ది
నాకనిపించిన నుడి.
ఈ మాసపు దాసరివారి చితర్ విచితర్ చలనచితర్ విశేషాలు రాయబోయే ముందు ఆనవాయితీగా ఒక సినమ్తీ గిదయ్ం:
నేననగనగాయంచు సినామ్ కథ చెపుప్చుండ
నేనార్యగ మీరా కథ చదువుచుండ
నే జెపుప్ దాసరి కథలు సరదాగ సాగుచుండ
నేనాపుటే ఉతత్మం మీకును నాకును సినమ్తీ!
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నా బాల్గు పుసత్కం "బోలడ్నిన్ కబురుల్" చదివిన కిరణపర్భ గారు నాకు ఫోన చేసి మాటాల్డి మా "కౌముది"కి మీరేమనాన్ రాయాలి అని అడిగినపుప్డు

అసలు నేను ఏం రాయగలనూ అనన్ ఆలోచనే లేకుండా "తపప్కుండానండి" అని మాటిచేచ్శాను. అది ఆగషుట్ 2018 లొ జరిగిన విశేషం.
ఆ తరావ్త కాంతి గారితో కూడా మాటాల్డినపుప్డు కూడా అంతే ధీమాగా “కౌముది”కి ఏవైనా సినిమా కబురుల్ రాసాత్నని చెపాప్ను. అలా రాసాత్,
రాసాత్నని ఒపేప్సుకునాన్ను కానీ ఎంత ఆలోచించినా దేని గురించి రాయాలో ఓ పటాట్న తటట్లేదు. ఈలోగా డిసెంబర రానే వచిచ్ంది. “కౌముది”లో
రాబోయే కొతత్ ఏడాదిలో జనవరి నుంచి మొదలుబెటట్బోయే కొతత్ శీరిష్కల గురించి డిసెంబరోల్ పర్కటించడం ఓ ఆనవాయితీ. దాని గురించి మాటాల్డుతూ
కిరణపర్భ గారు "ఎలాగూ సినిమా కబురుల్ రాసాత్నని అనాన్రు కదా! మీరార్యబోయేవి 'సరదా సినిమా కబురూల్ అని పర్కటిదాద్ం" అనాన్రు, అలాగే
పర్కటించారు.
అపుప్డు నాకింకో సమసయ్ - సినిమా కబురుల్ అంటే ఎలా రాయాలీ? ఏం రాయాలీ? నా వరకు నాకు సినిమా అంటే ఓ మూడు గంటల
కాలకేష్పం. అందులో వునన్ టెకిన్కాలిటీస నాకసస్లు తెలీవు. నిజం చెపాప్లంటే మండుటెండలోల్ లెదర జాకెటుల్ వేసుకుని వుడికిపోయే హీరోలు,
మంచుకొండలోల్ సీల్వలెస జాకెటుల్ తొడుకుక్ని ఒణికిపోయే హీరోయినల్ని చూసూత్ వాళెళ్ంత కషట్పడాడ్రో తలుచుకుని జాలిపడి నే సినిమాలు చూసిన
సందరాభ్లు కూడా వునాన్యి.
వినదగగ్ పాటలుండి, చూసుత్నన్ వాళెళ్వరీన్ నొపిప్ంచని హాసయ్ముండి, చూడడం అయాయ్క చూసిందానిన్ గురుత్ంచుకుని ఇంకొకరికి చూడమని చెపేత్
వాళుళ్ ననున్ తిటుట్కోకుండా చూడగలిగితే అది మంచి సినిమా నాకు.
సరే! అలా అంటే అలాంటి సినిమాలు బోలుడ్ంటాయి. ఏదో ఒక విషయానిన్ ఎంచుకుని రాయకపోతే నా శీరిష్కలో నేనేం చెపప్దలుచుకునాన్నో

ఎవరికీ అరథ్ం కాక నా రాత లంక మేత, గోదారి ఈత అవుతుందనిపించింది.

అలా నేనేం రాయాలా అని నేనాలోచిసుత్ండగా, డగా, డగా… అపుప్డు తటిట్ంది దాసరి నారాయణరావు సినిమాల గురించి. చినన్పప్టున్ంచి దాసరి
సినిమాలు ఆటేట్ నాకు చూపబడలేదు, నేను చూడలేదు. కానీ నాకు దాసరి సినిమాలోల్ పాటలనీన్ చాలా ఇషట్ం. అందులోనూ నాకెంతో ఇషట్కవులైన
దేవులపలిల్, వేటూరి రాసినవి చాలా ఇషట్ం.
ఇవే కాకుండా దాసరి రాసినవైతే మరీ ఇషాట్తి-ఇషట్ం. ఎందుకంటే… తనకు తటిట్న మాటలు పేరుచ్కుంటూ, అనన్ మాటనే అంటూ, తననన్
మాటకరథ్ం ఏంటంటూ వినన్వాళుళ్ తనున్కుంటూ, తలలు బదద్లు కొటుట్కుంటూ వుంటూ కూడా తలలూపుకుంటూ వింటూ వుంటారంటే దాసరి పాటెంత
పాటిదో నేను మాటలోల్ వేరే చెపాప్లా! ఒకోక్సారి ఒకోక్ పాట వింటూ వునన్పుప్డలాల్ అసలా పాట రాసేటపుప్డు దాసరి ఆలోచన ఏమైవుంటుందా అని
నాకొకటే ఆలోచన.
అనిన్టికనాన్ ముఖయ్ంగా నేను దాసరి సినిమాల గురించి రాయడానికి పేర్రణనిచిచ్న “పేర్మ అనన్ది ఒక కల... కల... కల...” అనన్ ఓ పాట

గురించి చెపాప్లి. ఆ పాట 'బర్హమ్ముడి’ అనే సినామ్లోనిదట. 'లోనిదట’ అని అనడమెందుకటా అంటే ఆ సినిమా నే చూడ సాహసించనందుకట.
పేర్మ అనన్ది ఒక కల... కల... కల...
చికుక్కుంటే అది వల... వల... వల...
మొదట సాగుతుంది నావలా...
పరుగు పెడుతుంది లేడిలా...
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పిదప ఎగిరిపోతుంది కాకిలా...
కడకు విడిచి పోతుంది ఏకాకిలా... ఏకాకిలా...

చినన్పప్టున్ంచీ ఈ పాట ఎపుప్డు వినాన్ నా చెవులు "పిదప ఎగిరిపోతుంది కాకిలా" అనన్ వాకయ్ం వచేచ్దాకా భలే ఆతర్ంగా ఎదురు చూసుత్నన్టల్నిపించేది.

అది వినీ వినగానే భళుళ్మని ఓ అటట్హాసం పెటిలల్ని నా పకక్నునన్వాళళ్ని దడిపించేది - ఇపప్టికీ దడిపిసూత్నే వుంది - ఇక ముందు కూడా దడిపిసుత్ందని
నాదీ హామీ!

అసలా పలల్వి ఒక కాల్సిక - దాని పర్కారం పేర్మ అనే ఓ కార్పు-పదారధ్ం (మరి పాట మగగొంతులో వుంది కాబటిట్ - అదే ఏ పీసుశీలాల్ంటి
గాయకమోమ్ పాడుంటే జడ-పదారథ్మయేయ్ది) పడవలా నీళల్ మీద ఊకుక్ంటూ వచిచ్, జింకలా రోడుడ్ మీద పరిగెటేట్సి, చివరికి కాకిలా గాలోల్కి
ఎగిరిపోతుందట. అందులోనూ ఆ పేర్మ కలలా మొదలెటిట్ వలలా చుటేట్సిందని ఆ పాటలో ఏకాకిలా నడుసుత్నన్ అబాబ్యి మొహం వలవలా
ఏడేచ్సుత్నన్టుల్ండడం పాటకి మరింత తగినటుల్ందండోయ!
అదుగో… ఆ పాటే కాదు ఇంకోటి కూడా వుంది "నడక సాగితే రాదారీ, పడవ సాగితే గోదారీ"అంటూ. అందులో "మైలు మైలుకీ రాళుళ్ంటాయి

రాదారిలో, అడుగు అడుగుకీ నీళుళ్ంటాయి గోదారిలో" అనన్ లైనుల్ నాకు వినన్వి వినన్టుట్ నాగుగ్రుత్నాన్యో, లేకపోతే అవి అలాగే వుంటాయని నేనే
ఊహించుకునాన్నో నాకెపప్టికైనా అంతు పటాట్లంటే అసలా పాట ఏ సినామ్లోదో తెలియాలి, నాకది దొరకాలి, నేను వినాలి.

సరే! చినన్పప్టున్ంచీ ఇనిన్ సర-దా-సరి-సవ్రాలు వినన్పప్టున్ంచీ నాకెపప్టికైనా వీటనిన్టిమీదా ఓ రీసెరచ్ లాంటిది చేయాలనిపించేది. ఎపుప్డైతే

కిరణ పర్భ గారు “కౌముది”కో సరదా శీరిష్కోటి రాయమనాన్రో నాకు వెంటనే దాసరి సినిమాల గురించి రాసేత్ ఒక రాతకి రెండు చేతలు
అనన్టల్వుతుందనిపించిందే తడవు కిరణ పర్భ గారికి ఫోన చేసి దాసరి సినిమాల గురించి రాసాత్నని చెపాప్ను. అది వినగానే ఆయన "అది కొంచెం

కాంటొర్వరీస్ అవుతుందేమోనండి" అనాన్రు. నేనపుప్డాయనకి నా రచనలో హాసయ్మే తపప్ అపహాసయ్ం వుండదు అని హామీ ఇచిచ్, నా శీరిష్కకి "సరదా
సినామ్యణం" అనన్ పేరు కూడా నేనే పెటేట్సుకుని మొదటగా 2019 జనవరి సంచికకి "సవ్యంవరం" సినిమా కథ రాసి పంపించాను. ఫిబర్వరి నెలకి
"రాగదీపం" రాశాను. అది కూడా ఎలాగంటే టికెటుట్ కొనుకుక్ని సినిమా చూసుత్నన్పుప్డు ఓ సాధారణ ౘ◌ూపఱుగా నాకొచేచ్ న-సాధారణ ఆలోచనల
సహితంగా ఒక పర్తయ్క్ష వాయ్ఖాయ్నం లాగా రాశాను. తీరా మూడవ సినిమా ఏం రాదాద్మా అని వెతుకుక్ంటూ వుంటే ఏ సినిమా నచుచ్తునన్టుట్
అనిపించలేదు. పైగా "రాగదీపం" దెబబ్కి దాసరి సినిమాలంటే దడుపు జవ్రం లాంటిదేదో వచిచ్ంది నా మనసుకి. అందుకని కొంచెం దాసరి వారి సినిమాల
దారి మళిళ్ంచి హిందీ సినిమా "ధనక" రాశాను.
దానికి నేనిచుచ్కునన్ వివరణ నా మాటలోల్నే…

“ఆ... తొండి… దాసరి సినిమా కథ అనాన్వ, ఇంకేదో చెపుత్నాన్వ!”

“మరే! ఒటిట్ కనకాంబరం పూలు మాల కడితే బావుంటుందా?’

“బానేవుంటుందనుకో...”

“మరందులో మరువం, దవనం కలిపితే ఎలా వుంటుంది?”

“బహు బాగుంటుంది...ఘుమమ్ంటుంది!”

“అందుకే మరి… దాసరి వారి కథలని ఓ వారకి పెటిట్, ఈ సారికి ‘ధనక’ కథ విను మరి!”
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ఆ రకంగా మారచ్ నెల దాసరి వారి బారిన పడకుండా తపిప్ంచుకునాన్ మళీళ్ ఏపిర్ల నెలకి నా దారి దాసరి వారి దారే. ఇక చేసేదేముంది దాసరి

సినిమాలు రాసాత్నని కమిట అయి ఆ సినిమాలకే భయపడితే ఎలా? హనాన్! అని నాకు నేనే చీవాటెల్టేట్సుకుని మళీళ్ ఎకక్డ మొదలుపెటాట్నో ఆ దారి చేరి
కొనసాగించా.
అలా మళీళ్ మొదలైన “సరదా సినామ్యణం”లో రాసినవేంటంటే మేఘసందేశం(ఏపిర్ల), అదాద్లమేడ(మే), యువరాజు(జూన), శీర్వారి
ముచచ్టుల్(జులై), లంకేశవ్రుడు(ఆగషుట్), బుచిచ్బాబు(సెపెట్ంబర), రాముడు కాదు కృషుణ్డు(అకోట్బర), పేర్మాభిషేకం(నవంబర).
వీటనిన్టి వెనకాల ఒకటే ఉమమ్డి లక్షణం. అంతటా, అనిన్టా దాసరే కావడం. కథ, సీర్క్నపేల్, మాటలు, పాటలు, దరశ్కతవ్ం అనీన్ దానారానే.
అదొకక్టే కాకుండా ఈ సినిమాల గురించే రాయడానికి ముఖయ్ కారణం పాటలు.
చినన్పప్టున్ంచీ ఎనోన్ పాటలు విజయవాడ వివిధభారతి-జనరంజనిలో వింటూ, నోటికొచిచ్నటుట్ అంటూ, నాకు తోచినటుట్ పాడుకుంటూ
పాడింది పాటగా-వినుకునన్ చెవిపోటుగా పెరిగానేమో… ఈ యూటూయ్బ రోజులోల్ ఆ పాటలు వినడమే కాకుండా కనడమూ కుదిరాక వాటి గురించి ఏదో
ఒకటి అనుకోకుండానూ, అనుకునన్ది ఎవరికో ఒకరికి వినిపించకుండానూ వుండలేకపోయాను. అలా నే విని పాడుకుటూ, నవువ్కుంటూ, కామెంటుకునన్
పాటలోల్ సింహభాగం దానారా విరచితం. ఎలాగూ అంతకు ముందు నుంచే నాకు దాసరి సినిమాలు అంటే కొంత ఆసకిత్, ఇంకొంత కుతూహలం. వెరసి నా
సినామ్యణానికి అంకురారోపణం.
ఇక నా సినామ్యణ నామ పారాయణ మాని దానారా దరశ్కతవ్ంలో నేను చూసిన, చూడకపోయినా చూచాయగా కథ తెలిసిన సినిమాల గురించి
కొనిన్ కబురుల్ చెపాత్ను.
1972 నుంచి 2014 వరకూ వందకి పైగా సినిమాలు డీఎనాన్రు దరశ్కతవ్ంలో వచాచ్యి. నేను ఈ “సరదా సినామ్యణం” రాయడం మొదలు
పెటిట్న దగగ్రున్ంచీ పర్తీ నెలా రెండో మూడో సినిమాలు చూసేదానిన్. అలా చూసిన వాటిలోల్ నేను ఎంచుకునన్ సినామ్లకి నేను పెటుట్కునన్ నిబంధనలేంటంటే
కథ, మాటలు దాసరివారివి మాతర్మే అయుయ్ండాలి అని. అలా అయితేనే సరదాలు విరివిగా పండును. నాకో నాలుగ్ నవువ్లు కిటిట్ంపవువ్ను. అందుకే

బలిపీఠం, గోరింటాకు, కళాయ్ణి (యదద్నపూడి సులోచనా రాణి నవల - రాగమయి) లాంటి నవలాచితార్ల జోలికి వెళళ్లేదు.

అలాగే నాకు పొలిటికల సెటైరస్ అంతగా నచచ్వు. అందుకే “ఎమెమ్లేయ్ ఏడుకొండలు” సినిమా అంతటా కనిపిసూత్ డీఎనాన్రు వునాన్ కూడా దాని

గురించి రాయలేదు. కాకపోతే ఈ సినామ్లో ఒక పాట నాకు భలే ఇషట్ం. "అందగాడు సంత కెళితే సందమామ సంకనెకేక్...ఎతుత్కోవాలా? దింపిపోవాలా?

ఊరుకోవాలా? పారిపోవాలా?" అంటూ ఎసీప్బీ, పీసుశీల పాడిన పాట. ఎసీప్బీ నోటోల్ గోళీలు పెటుట్కుని పాడినటుల్ండడం వలల్ కళుళ్ మూసుకుని వింటే ఇది

ఏఎనాన్రు పాటేమో అనిపిసుత్ంది, కానీ తీరా కళుళ్ తెరిచి చూసేత్ ఈ పాటకి ఆడేది రౌడీ వేషాలేసే బాలాజీ. అనన్టుట్ ఈ పాట రెండో చరణంలో బాలాజీ
పకక్న ఆడుతూ కనిపించిందెవరో తెలుసా? ఆరుట్ సినిమాల అరచ్న.

జయపర్ద వుంది కదా అని ఆశగా చూసిన ఇంకో సినిమా "పాలు-నీళుళ్". పెదద్ ఎసేట్టు ఓనర కూతురైన జయపర్ద "డానుస్, డానుస్" అని
కలవరిసుత్ంటే వాళళ్ నానన్ "పెళిళ్ చేసుకో, పెళిళ్ చేసుకో" అని పలవరిసేత్ దానికి "చేసుకోను, చేసుకోను" అనేది కూతురు జయపర్ద సమాధానం. తన
కూతురు 22 ఏళుళ్ వచేచ్ లోగా పెళిళ్ చేసుకోకపోతే ఆసత్ంతా అనాథ శరణాలయానికి చెందేలా విలుల్ రాసి చనిపోతాడు జయపర్ద తండిర్. జయపర్దేమో
మెకానికైక్న మోహనబాబుని తనకేదో సాయం చేశాడని పెళిళ్ చేసుకోవాలనుకుంటుంది. ఆ మోహనబాబుకి తన ఆసిత్ ఇషట్ం లేదని తన 22వ పుటిట్నరోజు
అయేయ్దాకా ఆగి తన తండిర్ రాసిన విలుల్ పర్కారం ఆసిత్ సేవాసదన పాలయాయ్క మోహనబాబుని పెళిళ్ చేసుకుంటుంది జయపర్ద. పెళళ్యియ్, పిలాల్డు పుటాట్క
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డానుస్ నేరుచ్కోవడం మొదలుపెడుత్ంది. పిలాల్డు పాకుక్ంటూ వెళిళ్ పడిపోతునాన్ పటిట్ంచుకోలేనంతగా డానుస్లో మునిగిపోతుంది. ఇక ఇంటోల్ గొడవలు.
విడిపోవడాలు. జయపర్ద హీరోయినన్వడాలు. మధయ్లో బోలడ్నిన్ అపారాథ్లు. కోరుట్లో వాదనలు. మళీళ్ చివరికి కలవడాలు. వెరసి పాలు-నీళుళ్.

ఇందులో ఏవో పాటలునాన్యి కానీ ఆశ భోసేల్ ముదుద్ముదుద్గా పాడిన ఓ పాట గురించి మాతర్మే చెపాత్ను. అదేంటంటే "ఇది మౌన గీతం….ఒక

మూగ రాగం" అంటూ మొదలయేయ్ పాట. అందులో వునన్ రెండు చరణాలోల్ కొనిన్ లైనుల్ ఇలా వుంటాయి. (ఈ పాటలో జయపర్ద కటుట్కునన్ పసుపప్చచ్

బెనారెస చీర జిగేల జిగేల, మెళోళ్ వేసుకునన్ పొడుగాటి గొలుసు మిల మిలా.)

దొరకక దొరకక దొరికిన రోజు
దొరికీ దొరకక దొరకని రోజు
ఒకే ఒకక్ రోజు - తిరిగి రాని రోజు
మిగలక మిగలక మిగిలిన రోజు
మిగిలీ మిగలక మిగలని రోజు
ఒకే ఒకక్ రోజు - తిరిగి రాని రోజు

ఈ పాట ఇపప్టికి ఎనిన్సారుల్ వినాన్…
పాడక పాడక పాడిన పాట
పాడే పాడక పాడని పాట
ఒకే ఒకక్ పాట - అరథ్మవని పాట
- అనుకోవడమే తపప్ ఈ పాట వెనక దాసరివారి కవిహృదయం పటట్లేకపోయా...
దానారా సినిమాలోల్ నేను చూడాలనుకుని చూడలేకపోయిన సినిమా ఒకటుంది. అది “కనాయ్కుమారి”. అందులో ఒక మంచి పాటుంది. "ఇది

తొలిపాట...ఒక చెలి పాట... వినిపించనా ఈ పూట… ఆ పాట..." ఆ పాట కోసం మాతర్మే చూడాలనుకునాన్ను, ఆ పాట గురించే సినామ్ గురించి

రాయాలనుకునాన్ను కూడా. కానీ దొరకలేదు. పచ్!

నేను చూడాలనుకోకపోయినా చూసిన ఇంకో సినిమా "సంగీత". ఇందులో ఆర. నారాయణ మూరిత్ హీరో కాని హీరో. సినిమా ఆదయ్ంతమూ

హీరోయినకి సినామ్ కషాట్లే వుండే ఈ సినిమాలో ఓ రెండు మంచి పాటలునాన్యి. ఒకటి "ఆకాశానికి రవికిరణం ఆరని హారతి" అనే పాట. ఇంకోటి "ఎవరో

నాతో అనన్ మాట" అంటూ కొడుకులిన్ కాయలు కాసే కొబబ్రి చెటల్తోనూ, ఆకులిన్ మేసే ఆవులతోనూ పోలుసూత్ రాసిన ఓ జావాలో సివ్చ-సేట్ట
మెంటులాంటి పాట.
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బిడడ్ను నమిమ్తే ఏముంది?
చెటుట్ని నమిమ్తే ఎంతుందో…
కొబబ్రి చెటుట్ని నమిమ్తే ఎంతుందో!
తాగేందుకు నీరిసుత్ందీ…
తినడానికి కాయిసుత్ందీ…
వుండేందుకు నీడిసుత్ందీ…
పోతే మోసేందుకు చాపిసుత్ందీ…
మనిషిని కాలేచ్ందుకు కటెట్లనిసుత్ందీ…
కనన్బిడడ్ ఏమిసాత్డూ...కనీన్ళూళ్, కోపాలూ, తాపాలు తపప్…
బిడడ్ను నమిమ్తే ఏముంది?
గోవును నమిమ్తే ఎంతుందో…
గంగి గోవును నమిమ్తే ఎంతుందో!
తాగేందుకు పాలిసుత్ందీ…
పండేందుకు ఎరువిసుత్ందీ…
శకునానికి ఎదురొసుత్ందీ…
కసాయిలకు బలియౌతుందీ…
తాను చచిచ్ మన కాళళ్కు రక్షణనిసుత్ందీ…
కనన్బిడడ్ ఏమిసాత్డూ...కనీన్ళూళ్, కోపాలూ, తాపాలు తపప్…

పై పాట వినాన్క రాయకుండా వుండలేక

రాయక రాయక రాసిన పాట
రాసీ రాయక రాయని పాట
ఒకే ఒకక్ పాట...రాయలేని పాట...

అనుకుంటూ నే రాసీ రాయని పాట కాని పాట...(ఇందులో ఆటేట్ అరాథ్లు వెతకక్ండి మరీ!)

బుకుక్ని చదివితే ఏముంది?
సినిమాని చూసేత్ ఎంతుందో…
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డీఎనాన్రు సినిమాని చూసేత్ ఎంతుందో!
పాడేందుకు పాటుంటుందీ...
చూసేందుకు ఆటుంటుందీ...
చెపేప్ందుకు డైలాగుంటుందీ…
పీకుక్నేందుకు జుటుట్ంటుందీ...
కోపమొచిచ్ చింపేందుకు టికెక్టుట్ంటుందీ…
బుకుక్ మనకేమిసుత్ందీ...పేజీలూ, వాకాయ్లూ, అక్షరాలు తపప్…

ఇవే కాకుండా నాకు పాటలెంత నచిచ్నా చూడలనుకోక చూడని సినిమాలు కృషణ్ంరాజువి. కటకటాల రుదర్యయ్, సీతారాములు, గోలొక్ండ

అబుబ్లు వగైరా. చూదాద్మని మొదలుపెటిట్ పూరిత్ చెయయ్లేకపోయినవి ఎనటీఆర సినిమాలు విశవ్రూపం, సరాద్ర పాపారాయుడు, బొబిబ్లిపులి.

జయపర్ద ఎంతో అందంగా వునాన్, పాటలెంత బావునాన్, నే పూరిత్గా చూసినా నే రాయలేకపోయిన ఓ దాసరి సినిమా "దీపారాధన". దీపం
లాంటి జయపర్ద చివరోల్ కొండెకిక్పోయే ఆ సినామ్కి అసలు "దీపారాధన" అనన్ పేరు పెటట్డమేంటో అసస్లు నచచ్లేదు నాకు. చెపుప్కోవాలిస్న ఒకే ఒకక్
విషయం కొతత్ పెళిళ్ కూతురుగా మెరిసిన జయపర్ద అందం, "ఆకాశం ఎందుకో పచచ్బడడ్దీ" అనన్ పాట. ఆ పాట నచిచ్ందీ అంటే అరథ్ం నాకరథ్మయిందీ
అని కాదు, వినసొంపుగా వుందీ అని మాతర్మే.
"కోరికలే గురార్లైతే" సినామ్ మొతత్ం చూడలేదు కానీ అందులో నాకాక్వలిస్న కవల-పాటని పటుట్కునాన్. "ఏమి వేషం, ఏమి రూపం" అనన్

మోహనబాబు-రమాపర్భల పాట ఎకక్డిదో తెలుసా? హిందీ "జూలీ" కి రాజేష రోషన చేసిన "భూల గయా సబ కుఛ...యాద నహీ అబ కుఛ"కి తెలుగు-

కవల.

అనన్టుట్ "జయసుధ" అనన్ ఒక సినిమాలో వింతేంటంటే కథ, మాటలూ, పాటలూ, సీర్క్నపేల్, నిరామ్తా, నటనా అనీన్ దానారానే, దరశ్కతవ్ం తపప్.
దరశ్కుడు కె, వి. నందనరావు. ఇందులోనూ పాటలో రెండు బావుంటాయి - రమేష నాయుడిగారి పుణయ్మా అని. అవి "కనురెపప్ పాడిందీ కనుసైగ పాట"
అనేదోటి. ఇంకోటేమో మురళీ మోహన గోడెకిక్ వుండగా జయసుధ గౌర్ండు మీదుండి పాడే "గోరువెచచ్ని సూరీడమామ్" అనే పాట. ఈ పాటలో జయసుధ,
మురళీమోహన కటుట్కునే మేచింగు తెలుపూ, పసుపూ చీరలు, పేంటూ-షరుట్లూ బటట్లు బహు బాగు.
"కనురెపప్ పాడిందీ" పాటలో జయసుధ కటుట్కునన్వి రంగులు మారినా పిర్ంటులు మారని చీరలు. అనన్టుట్ ఈ పాటలో మురళీమోహనకి
గొంతునిచిచ్ంది జయచందర్న. నేను చాలా రోజులు జేసుదాస అనుకునేదానిన్.
డీఎనాన్రు-ఏఎనాన్రు సినిమాల వరసలో చూడలేక చూసినా రాదాద్మని పదిసారుల్ అనుకునాన్ రాయలేకపోయిన సినిమా పేర్మమందిరం.
ఇందులో బామమ్ నిరమ్లమమ్, సినామ్ అతత్గారు సురయ్కాంతం, సినామ్ రాధ రాజసులోచన, సినామ్ సీత జయపర్ద - రాజరంజని, ఆంగల్రంజని, సభారంజని,
మధురరంజని అంటూ నాలుగు తరాల జనరంజకులుగా ఉండడం, అకిక్నేని వారు మహా అమాయకులాల్గా ఒక పాతర్లో, వయసుమళిళ్న పిలల్
జమిందారుగా ఇంకో పాతర్లోనూ జీవించడం - చూడడంతో నా డీఎనాన్రు సినిమాల సరదా తీరిపోయింది.
ఈలోగా ఇదిగో...ఇలా డిసెంబరూ వచిచ్ంది. నా డీఎనాన్రు-చితర్ వీక్షణా జనిత సరదా భరిత సితారా వర్తం నేటితో ముగిసింది.
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తన సినిమాలు బావుంటాయని అంటారే కానీ తన మాటలు, పాటలు ఎవరూ పర్తేయ్కంగా పటిట్ంచుకోరు అని ఓ ఇంటరూవ్య్లో వాపోయిన

డీఎనాన్రుకి తన మాటలూ, పాటలు కోసమే నేనీ సినిమాలు చూశానని తెలిసే అవకాశమే లేదు కానీ...ఇకక్డ నేనో మాట చెపాప్లి. "అబాబ్! ఎలాంటి
సినిమాలు చూసుత్నాన్నార్ బాబూ!" అని నాలో నేను ఎంత విసుకుక్ంటూ చూసినా ఒకే మూసలో ఎనోన్ సినిమాలు తీసినా అంత సకెస్సఫుల డైరెకట్ర కావడం
సామానయ్మైన విషయం కాదు. అందుకే అంటునాన్... జయహో డీఎనాన్ర! జయ జయహో దాసరీ!
ఈ సినామ్ సరదాకి ఆరంభమే కానీ అంతమనేది లేదు. ఇపప్టికి డీఎనాన్రు. ఈ పాటి నవువ్ కాని నవువ్ నవివ్ంచే సినిమాలు తీసిన దరశ్కులెందరో
వునాన్రు. మళీళ్ కుదిరినపుప్డు ఇంకెవరివో కబురుల్ మోసుకుంటూ ఇటేట్ వసాత్...ఇటే వసాత్…
ఈలోగా నలుగురు కూడి నవేవ్వేళల నా సరదా సినామ్యణానిన్ ఓ సారి తలుచుకుని ఇంకొకక్ నవువ్ ఎకుక్వ నవువ్కుంటారని అనుకుంటూ…నా
ఈ సరదా కబురల్కి ఊతమిచిచ్న దాసరి వారికి జేజేలు తెలుపుకుంటూ…
నా ఈ సరదాని "కౌముది" పాఠకులతో పంచుకునే అవకాశమిచిచ్న కిరణ పర్భగారికి, కాంతిగారికి కృతజఞ్తలు తెలుపుకుంటూ...
ఇపప్టికి సెలవ!

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