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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

రి ముచచ్టుల్

“అబాబ్! మళీళ్ - ఒకరికి ఇదద్రు ఎనాన్రూల్ (ఏఎనాన్రూ, డీఎనాన్రూ) , ఒక ఏఎనాన్రుకి ఇదద్రూ - తరహా సినిమానా బాబోయ!” అనిపించింది

కానీ కిందటి మాటు “యువరాజు” అచచ్టా-ముచచ్టా చూసింతరావ్త “శీర్వారి ముచచ్టల్” గురించి చెపప్కపోతే నా విలోమానుపాత లెకక్ తేలకుండా
పోతుందని అనేసుక్ని, ఈ కథ కూడా చెపేప్సుక్ంటే సినిమాంత-ఉయాయ్ల వర్త ఉదాయ్పన కూడా చేసేసుక్నన్టల్వుతుందని మొదలెటేట్శా.

ఒక ఏఎనాన్రు, ఇదద్రు జయ(పర్ద, సుధ)లు, ఆ ఇదద్రి కేశాలంకరణలకి చెరికో కమల చొపుప్న ఇదద్రు కమలలు. ఏఎనాన్రుకి నానన్ పర్భాకరెర్డిడ్
షరా మామూలే. అమమ్ మాతర్ం ఎపప్టాల్ పుషప్లత కాదు, తమిళ తాయి సుకుమారి. జయసుధకి నానన్ అలుల్ రామలింగయయ్. ఆంటీ తాయారమమ్

నిరమ్లమమ్. ఆవిడకి ఆవిడే కవిత అలుల్కునన్టుట్ "రూపు చూడ చకక్నుండు - వయసు చూడ ఎకుక్వుండు". ఆవిణిణ్ చూసిన కనున్ చలల్గుండు. ఈ సినామ్
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“అదాద్లమేడ” తరావ్త విడుదల అయినటుల్ంది. సినిమా మొదటోల్ కేవీ చలానికి శర్దాధ్ంజలి కారుద్ వుంది. ఇక సంగీతం కృషణ్-చకర్ సమేత చకర్వరిత్.

కసీర్క్మాపాద దరశ్కరతన్ దా.నా.రా, ఎసైస్ఎఫీడ్యే. (కసీర్క్మాపాద=కథ, సీర్క్నపేల్, మాటలు, పాటలు, దరశ్కతవ్ం).
దానారా, ఎసైస్ఎఫీడ్యే గారికో సినమ్తీ గిదయ్ం సమరప్యామి…
కథలో సుధ వుందని పర్ద బాధ
పర్దదే ఈ కథ అని సుధ వయ్ధ
బాధా వయ్ధలు తమ కథల కంచికంపగ
దానారా బాధ ఆయె అనారా వయ్ధ సినమ్తీ!
అనగనగా ఓ చకర్పాణిగారి ఇలుల్. ఆ చకర్పాణిగారెవరో కాదు పర్భాకరెర్డిడ్.

పేరుల్ అయీయ్ అవవ్గానే చకర్పాణి వాళళ్బాబ్యి గోపీ (ఏఎనాన్ర అనబడు అనారా) ఎకక్డునాన్డో చెపప్మని అడుగుతూ అతని సేన్హితులకి ఫోన
చేసూత్, ఎకక్డికి వెళాళ్డో చెపప్కపోతే తంతానని దబాయిసూత్ కనిపిసాత్డు. చివరాఖరికో ఫెర్ండు గోపీ సితార పోటీలకి కాశీమ్ర వెళాళ్డని చెపాత్డు.
పెళిళ్చూపులు ముందు పెటుట్కుని గోపీ కాశీమ్ర వెళిళ్నందుకు విసుకుక్ని చకర్పాణి ఆ రాబోయే కాబోయే-పెళిళ్వారికి ఫోన చేసి గోపీ పనుండి వేరే ఊరు
వెళాళ్డూ, అతనొచిచ్ంతరావ్త కలుదాద్మని చెపాత్డు.

మన హీరో గోపీ కాశీమ్ర సరసుస్లో వెళుత్నన్టుల్గా ఓ సీప్డుబోటు మీద ఝామమ్ని వెళిళ్పోయి మన హైదార్బాదు గుటట్ల మీదుండే ఓ గుడి ముందు
నుంచి చెంగుచెంగున ఎగురుకుంటూ "రాధా!" అని పిలుసూత్ వసూత్ వుంటే, ఆ గుటట్ కింద నుంచి "గోపీ!" అని అరుచుకుంటూ జయపర్ద
పరిగెటుట్కొసుత్ంటుంది. ఇదద్రూ కలిసి కబురాల్డుకుని, నవువ్కుని, గుళూళ్-గోపురాలు తిరుకుక్ని, మొకక్జొనన్పొతుత్లు కొనుకుక్ని, కొరుకుక్ తింటూ,
తిరుకుక్ంటూ తిరుకుక్ంటూ చివరికి గోపీ అలసిపోయి ఓ ఏపిల చెటుట్ కింద పడుకుండి పోతాడు. ఇంతలో ఓ బుటట్ నిండా ఏపిలస్ మోసుకుంటూ రాధ
వసుత్ంది. రాధని వెతుకుక్ంటూ "రాధమామ్!" అని పిలుసూత్ రాధ బాబాయి కేవీచలం వసేత్, అతనికి తెలుగు మాటాల్డడం వచచ్ని తెగ ఆశచ్రయ్పోయేసాత్డు
గోపీ. మరపప్టిదాకా రాధతో ఏ భాష మాటాల్డుతునన్టోల్? అపప్టి దాకా ఆమె తరఫువాళుళ్ తెలుగులో మాటాల్డతారని తెలియకపోవడమేమిటో?
సరే! బాబాయితో రాధ వెళిళ్పోతుంది. గోపీ హోటల గదిలో సేన్హితులతో కబురాల్డుతూ వుంటాడు. అకక్డ తెలుసుత్ంది అసస్లు విషయం.
ఏంటదీ? గోపీకి రాధ ఎలా పరిచయమయియ్ందీ అనన్ సంగతి. ఒకసారెపుప్డో సితార పోటీలకి గోపీ శీర్నగర వసేత్, అతని సితార వాదనకి ముచచ్టపడి

డానస్ చేసి మరీ పేర్మించి, పేర్మించబడుతుందట రాధ. ఆ రోజులిన్ గురుత్ చేసుకుంటూ ఓ మాం...ఛి పాట వినిపిసాత్డు గోపి. అదేం పాటంటే… "ఉదయ

కిరణ రేఖలో…హృదయ వీణ తీగలో” అంటూ రాధ, గోపి గడిడ్లో పరిగెడుతూ, గోడలెకిక్ నడుసూత్ పాడేసుకుంటారు. పాటై పోగానే ఆ పాట గురుత్

చేసుకోవడం కోసమే కాశీమ్రు కొచాచ్డా అనన్టుల్ మళీళ్ పెటెట్ సరుద్కుని మోసుకుంటూ ఎరర్ బసెస్కిక్, ఆపై ఎయిర బసెస్కిక్ వెళిళ్పోచేచ్సాత్డు గోపి. వసూత్వసూత్
“మళీళ్ వచిచ్ నినున్ పెళిళ్ చేసుకుంటానని” రాధకి చెపిప్ మరీ వెళిళ్పోచేచ్సాత్డు.
అలా వచేచ్సిన గోపీని ఓ పెదద్సైజు జగనోమ్హినీ (అమృతం భాడం వంచి పంచినావిడ కాదు విఠలాచారయ్ వారి పొయియ్లో కాళుళ్ పెటుట్కునన్
బార్ండు) అవతారంలో వునన్ జయసుధ రిసీవ చేసుకుని ఇంటికి తీసుకొసుత్ంది. జయసుధ సినామ్ పేరు పిర్య. ఈ పిర్య గోపీకి మరదలు. పిర్యకి
కళళ్జోడెటుట్కుని, కరర్ పటుట్కునన్ అలుల్రామలింగయయ్ డేడీ, కాసులపేరు వేసుకుని వడాడ్ణం పెటుట్కునన్ నిరమ్లమమ్ ఆంటీ. గోపీ కోసం కషట్పడి బోలడ్నిన్
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వంటలు చేసి కొసరికొసరి తినిపించబోతుంది పిర్య. గోపీతో తనకి పెళిళ్ చేసాత్ననన్ డేడీ అలుల్ మాట విని కళుళ్ పైకెతిత్ ఏదో కలగనబోతుంది కానీ తానొకటి

తలిసేత్ దానారా ఒకటి తలిచాడనన్టుల్ అకక్డ పాటేం పెటట్లేదు దరశ్కరతన్ం.

పిర్యని పెళిళ్ చేసుకుంటావా అని అడిగిన అమామ్నానన్లకి గోపీ తనకి పిర్య మీద అలాంటి ఉదేద్శయ్ం ఏమీ లేదని చెపూత్, తన సితారకి తగగ్టుట్
డానస్ చేసిన రాధ అనే కాశీమ్ర అమామ్యి అంటే తనకిషట్మని, ఆ అమామ్యినే పెళిళ్ చేసుకుంటానని చెపాత్డు. దానికి వాళళ్ అమామ్-నానాన్ ఒపుప్కుంటారు
కానీ, పిర్య డేడీ అలుల్కి మాతర్ం బోలడ్ంత కోపం వచిచ్ నా కూతురిన్ నీ కొడుకిక్ ఇచిచ్ ఎలాగైనా సరే పెళిళ్ చేసాత్నని చెపాత్డు.
ఈలోగా గోపీ తన ఇంటోల్ వాళుళ్ పెళిళ్కొపుప్కునాన్రనన్ విషయం చెపప్డానికి రాధ దగగ్రికి కాశీమ్ర వెళాత్డు. అకక్డ రాధ వాళళ్ నానన్ చాటల్
శీర్రాములిన్ అపిప్చిచ్న డబుబ్ కోసం అగచాటుల్ పెడుతునన్ తెలుగు-కాబూలీవాలాని చీవాటేల్సి వాళళ్కివావ్లిస్న పదివేలూ ఓ రెండోర్జులోల్ ఇచేచ్సాత్నని చెపాత్డు
గోపీ. చెపిప్ నానన్ చకర్పాణికి డబుబ్ పంపించమని టెలిగార్ం ఇసాత్డు. ఆ డబొబ్చేచ్లోగా ఖాళీగా వుండడం ఎందుకూ అని ఓ హైదార్బాదు గుళోళ్ గంట కొటిట్
దండమెటుట్కుంటునన్ రాధ వేలికి ఉంగరం తొడిగి, దీంతో మనకి పెళైళ్పోయినటేల్ అంటాడు. ఇదో రకమైన శకుంతలా-టార్క అనన్మాట. ఆ తరావ్త ఇంకా

టైముందని నడుమూపుకుంటూ, చపప్టుల్ కొటుట్కుంటూ, చెమమ్చెకక్లాడుకుంటూ, చెకక్ భజన చేసుకుంటూ "ముకుక్ పచచ్లారని కాశీమ్రం, ముకుక్పుడకతో

వచిచ్ంది కాశీమ్రం" అంటూ పాట పాడేసి డానుస్ కూడా ఆడేసుకుంటాడు. ఆడీ, పాడీ హోటలకి తిరిగొచిచ్న గోపీకి ఓ టెలిగార్ం వసుత్ంది. దానిన్ చూసి

నిరాఘ్ంతపోయి, దిగర్భ్మ చెందిన గోపీ మళీళ్ ఫైల్టెకిక్ ఇంటికి వెళేళ్టపప్టికి వాళళ్ నానన్ చకర్పాణి కాలషీటైల్పోయి కాలం చేసివుంటాడు. అది చూసి గోపీ
వెకిక్వెకిక్ ఏడుసాత్డు. ఈలోగా బోలుడ్ మంది అపుప్లాళుళ్ వసాత్రు. ఇలల్మేమ్సి, చనిపోయిన చకర్పాణి వాళళ్కివావ్లిస్న డబుబ్లిమమ్ని గొడవ చేసాత్రు. అపుప్డు
అలుల్ రామలింగయయ్ ఆ డబుబ్ తనిసాత్నని చెపిప్ గోపీకి ఇలుల్ మిగిలేలా చేసాత్డు. ఇంతలో లాయరొచిచ్ “మీ నానన్గారు పోవడానికి ముందు నాకీ
ఉతత్రమిచాచ్రు మీకిమమ్ని” అంచెపిప్ ఓ ఉతత్రం గోపీ చేతికిసాత్డు. ఆ ఉతత్రంలో చకర్పాణి చాలా విషయాలు రాసాత్డు. అపుప్లు తీరచ్లేక ఆతమ్హతయ్
చేసుకుంటునాన్నని, తనకి భీమవరంలో ఇంకో భారాయ్, ఆమెకో కూతురూ వునాన్రని, వాళిళ్దద్రికీ ఓ దారి చూపించమని, అలా దారి చూపించిన సంగతి మీ
అమమ్కి తెలియనీయకని, ఇలా ఓ గంటకి సరిపోయే సీనల్ని ఓ ఉతత్రంతో సరిపెటేట్సాత్డు. (“ఆమె కూతురు” అంటాడు కానీ నాకు కూతురు, నీకు చెలెల్లూ
అనడు. పాపం! ఫాదర చనిపోయే హడావిడిలో రాశాడు కదా, తడబడి వుంటాడు. ఆటేట్ ఫెదరుల్ లాకూక్డదు.)
వెంటనే గోపి భీమవరం వెళాత్డు. అకక్డ తన పింతలిల్ రాజసులోచన, ఆమె కూతురు కవితని కలిసి చకర్పాణి మరణవారత్, తనకు రాసిన ఉతత్రం
గురించి చెపిప్ తనతో పాటు హైదార్బాద తీసుకొసాత్డు.
ఓ పకక్ కాశీమ్రలో పెళిళ్ చేసుకోవడానికి వసాత్నని చెపిప్ వెళిళ్న గోపీ ఇంకా రాలేదని రాధ వాళళ్ నానన్ కంగారు పడుతూ వుంటాడు. ఇంకో
పకక్ పిర్య అలుల్ రామలిగయయ్ని నాకు పెళెళ్పుప్డు చేసాత్వ అనడుగుతూ వుంటుంది. ఈ దానారా సినిమాలోల్ ఆడపిలల్లకి పెళిళ్ గొడవ తపప్ ఇంకో
ధాయ్సునన్టుల్ కనపడదు. పిర్య బాధ పడలేక ముహూరత్ం పెటిట్ంచుకొసాత్నని వెళాత్డు అలుల్ రామలింగయయ్. వెంటనే పిర్య, గోపీతో కలిసి ఓ పాట

పాడేసుకుంటునన్టూట్హించేసుకుంటుంది “ఆకాశం ముసురేసింది, ఊరంతా ముసుగేసింది” అంటూ. సంగీత చకర్వరిత్ బీటుకి తగగ్ నటసమార్టుట్ ఆట ఈ
భలే పాట!

పిర్య అనబడే జయసుధ ఇలా కలలు కంటూ వుండగా, ఈలోగా గోపీ మళీళ్ బోటెకిక్ రాధ అనబడే జయపర్ద ఇంటికి వెళాత్డు. అపప్టికే రాధ
తండిర్కి అపిప్చిచ్న కాబూలీవాలా వచిచ్ గోపీని ఏదో ఒకటి చెపిప్ వెనకిక్ పంపించకపోతే రాధని చంపేసాత్నంటాడు. ఆ భయంతో రాధ తండిర్ గోపీ ఏ
సంగతీ చెపప్కుండా వెళిళ్పోవడంతో అపుప్ తీరచ్లేక రాధకి పెళిళ్ చేశానని చెపాత్డు. అది విని గోపి రాధ-లేని-బాధతో బోటెకిక్ వెళిళ్పోతాడు. రాధ నానన్
వునన్-రాధకి పెళిళ్ చెయయ్లేని బాధతో ఇహలోకం లోంచే వెళిళ్పోతాడు. తనని బలవంతంగా పెళిళ్ చేసుకోబోతునన్ కాబూలీవాలా నుంచి
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తపిప్ంచుకోవడానికి రాధ కాశీమ్రు లోయలున్ంచి హైదార్బాదు కొండల దాకా తెగ పరుగెటేట్సూత్ ఓ చోట కాలు జారి పడిపోతుంది. ఎకక్డ పడిందా,
ఏమయియ్ందా అని చూదాద్మనుకునే లోపు సీను మారిపోతుంది.
మారిన సీనులో రాజసులోచన, కవిత గోపీ ఇంటికొసాత్రు. ఈ ఇంటోల్ నాకూ హకుక్ంది అని గొడవ చేయబోయిన రాజసులోచనని బర్తిమలాడి
వాళళ్నుంచిన ఇంటికి తీసుకెళాత్డు గోపీ. రాధతో పెళిళ్ కాలేదనీ, పిర్యతో పెళిళ్ వదద్నీ సతమతమవుతునన్ గోపీకి ఇంకో పెళిళ్ గొడవ చుటుట్కుంటుంది.
రాజసులోచన తన కూతురు పేర్మించిన వాడితో ఆమెకి పెళిళ్ చెయయ్మని గోపీని దబాయిసుత్ంది. సరే అని అడగబోయిన గోపీని మూడు లక్షల కటన్ం
అడుగుతాడు పెళిళ్కొడుకు హరిపర్సాద తండిర్ పీజేశరమ్. డబుబ్ లేదో అని బాధపడుతునన్ గోపీకి ఆ మూడు లక్షలూ ఇసాత్డు అలుల్రామలింగయయ్. దాంతో
కవిత, హరిపర్సాదుల పెళైళ్పోతుంది. గోపీ కూడా అలుల్ మామయయ్ చేసిన డబుబ్ సాయానికి కృతజఞ్తగా పిర్యని పెళిళ్ చేసుకుందామనుకుంటాడు.
అందులోనూ పిర్య బుంగమూతి పెటిట్ ననున్ పెళిళ్ చేసుకోననకు బావా అని బర్తిమలుతుంది కూడా. అపుప్డు పెళిళ్కి ఒపుప్కోలుగా నటసామార్ట

నవీవ్నవవ్నటుట్గా రువివ్న ఓ చిరునవువ్ భలే సటిలగా వుండి నాకు నచేచ్సింది. ఆ నవువ్ చూడగానే ఇంకేముంది?! పిర్య మళీళ్ కలగనేసుత్ంది. "కాళాళ్ గజాజ్

కంకాళమామ్" అంటూ పెళిళ్కూతురి వేషమేసుకొచిచ్ మరీ. ఈ పాటలో బారెడు జడకి జడగంటలేసుకుని, బుగగ్న చుకక్ పెటుట్కుని, కాళళ్కి పటీట్లు, మెళోళ్

హారాలు, పటుట్చీరలతో ముసాత్బు చేసుకుని జయసుధ ఎంతో ముదుద్గా అచుచ్ కొతత్పెళిళ్కూతురులా వుంటుంది. అసలు ఈ సినామ్లో ఏఎనాన్రు-జయసుధ

పాటలు భలే హుషారుగా, ఒకరితో ఒకరు పోటీ పడుతూ డానాస్డుతునన్టుట్గా వుంటాయి. భలే!
సరే! పాటవుతూనే పిర్యకి, గోపీకి పెళళ్వుతుంది. గోపీ లేచి పిర్య మెడలో మంగళసూతర్ం కటట్గానే ఎదురుగుండా అకిష్ంతలు వేసూత్ రాధ
కనిపిసుత్ంది. నయం! ఇంతకు ముందు నే చెపిప్న "యువరాజు" సినిమాలో లాగా ఏఎనాన్రు పీటల మీంచి లేచెళిళ్పోలేదు. కాకపోతే పెళైళ్పోయింతరావ్త
కారేసుకుని వూళోళ్ వునన్ హోటలస్నీన్ వెతకడానికి వెళాత్డు. పిర్యేమో శోభనం గదిలో పెటిట్న ఫూర్టూస్, సీవ్టూస్ తినేసి పాలు తాగేసి భుకాత్యాసంతో
నిదర్పోతుంది. రాధ కోసం ఊరంతా తిరిగి తిరిగి గోపీ ఓ హోటల రూంలో కూరుచ్ని ఊళోళ్ వునన్ మిగిలిన హోటళళ్నిన్టికీ ఫోన చేసూత్ వుంటాడు "కాశీమ్ర
నుంచొచిచ్న రాధ అనే అమామ్యి మీ హోటలోల్ వుందా?" అంటూ.
ఇంతలో పకక్ గదిలోంచి చంటిపిలాల్డి ఏడుపు వినిపిసుత్ంది. ఎందుకా అని చూడాడ్నికి వెళిళ్న హోటల రూంబోయ పరిగెటుట్కుంటూ వచిచ్, ఎవరో
ఒకావిడ నిదర్మాతర్లు మింగిందని చెపేత్, చూడాడ్నికి వెళిళ్న గోపీకి మంచం మీద పడివునన్ రాధ, పకక్నే ఏడుసుత్నన్ బుజిజ్పాప కనిపిసాత్రు. గబగబా రాధని
తీసుకెళిళ్ హాసిప్టలోల్ చేరుసాత్డు గోపీ. రాధకి ఏమీ పర్మాదం లేదని డాకట్ర చెపుత్ంది. ఇంతలో అకక్డికొచిచ్న రాధ బాబాయి కేవీచలం గోపీకి తెలియని,
సినిమా చూసుత్నన్వాళళ్ందరికీ రాధ పరిగెడుతూ గోతిలో (అది నేననుకునన్టుట్ గొయియ్ కాదు, లోయట) పడడ్ దాకా తెలిసిన ఫాల్షబాక మాతర్మే కాక, ఆ
తరావ్త రాధకి కాలు విరిగి, నెల తపిప్న సంగతి కూడా చెపాత్డు. నేను చినన్పుప్డు ఈ సినిమా చూసుంటే గోతిలో పడి కాలు విరిగినందుకే జయపర్దకి
పిలాల్డు పుటాట్డు అనుకుని వుండేదానిన్. అలాంటి తలాతోకా లేని అలాగ్రిథంలు రాసాత్నేమోనని ఊహించే మా అమమ్ నాకీ సినిమాలు చూపించలేదు. ఎంత

అపారథ్ం చేసుకునాన్ను మా అమమ్ని! హనాన్!

సరే! సరే! చలంబాబాయి చెపిప్న కథ వలల్ గోపీకి రాధకి పెళిళ్ కాలేదని, ఆ పాప తనకు పుటిట్న పాపేనని తెలుసుత్ంది. ఇంతలో రాధ కళుళ్
తెరుసుత్ంది. కళుళ్ తెరిచిన రాధతో దాసరి వారార్సిన బోలడ్ంత కిర్పిట్కగా, మరెంతో లాజికుక్తో తిపిప్-తిపిప్- చెపిప్ందే చెపిప్-మెదడుని-పిపిప్ చేసే డవిలాగులు
చెపీప్ చెపప్క చెపూత్నే గోపీ రాధతో " నీ సంగతి పిర్యతో చెపిప్ ముగుగ్రం కలిసుండడానికి ఒపిప్సాత్”నంటే, దానికి రాధ "ఒక మొకక్ని పాతటం కోసం మరో
మొకక్ని నరికేయటం తపప్ండి" అనగానే, దానికి గోపీ "పడవలో ఒకరునాన్రని నీళళ్లోల్ కొటుట్కు పోయేవారిని చూసి వదిలేయడం నాయ్యమంటావా?"
అనడుగుతాడు. ఈ చెటూల్-పడవలూ వగైరా ఉదాహరణలు అయాయ్క కూడా రాధ గోపీతో పిర్యకి తన సంగతి చెపప్నే వదద్ని చెపుత్ంది. ఇంక చెపప్డానికీ,
వినడానికీ డైలాగులేమీ లేక సైలంటైపోయిన గోపీ చూపించిన ఇంటోల్ రాధ, పాప, చలంబాబాయి వుంటుంటారు. వాళళ్కి గోపీ సరుకులు కొంటుంటాడు.
రాధ కొంతమంది ఆడపిలల్లకి నాటయ్ం నేరిప్సూత్ వుంటుంది.
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ఇకక్డ పిర్య వాళిళ్ంటోల్ ఏం జరుగుతూ వుంటుందంటే చిటిట్పొటిట్ కవితలలేల్ తాయారమామ్ంటీ ఓ హారమ్ణీ పెటెట్ పటుట్కుని ముందుకీ-వెనకీక్

ఊపుతూ "రాసుకో రాసుకో ఈ పూట ఒక పాట...పాడుకో పాడుకో ఆ పాట ఈ పూట" అని ఓ పాటకి వరస కడుతూ వుంటుంది. పైగా "పేకాట ఆడేవాడికి
పకక్న ఒక ఆడే చెయీయ్, తాగేవాడికి పకక్న ఒక తాగే నోరూ లేకపోతే ఎలా తోచదో ఈ సంగీతం కూడా అంతే! పాడేవాడికి వాయించేవాడు,
వాయించేవాడికి పాడేవాడూ లేకపోతే మైండేం పని చెయయ్దు" అని సంగీతం గురించి ఓ సీప్చిచిచ్ "నీ మీద మీ బావకి పేర్మ పుటాట్లంటే నువువ్ డానస్
నేరుచ్కోవాలి" అని పిర్యకి ఓ సలహా ఇసుత్ంది. అంతే కాదు తన ఫెర్ండు వెంకాయమమ్ ఇచిచ్న రిఫరెనుస్తో పిర్యని దగగ్రుండి మరీ తీసుకెళిళ్ రాధ దగగ్ర
డానస్ నేరుచ్కోవడానికని చేరుసుత్ంది.
అలా రాధ దగగ్ర డానస్ నేరుచ్కోవడం మొదలు పెటిట్న పిర్యకి పగలూ రాతీర్ కళుళ్ తిపుప్కోవడం, చేతులు తిపుప్కోవడం ఇదే ధాయ్స. ఇంతకీ రాధ,
పిర్యలకి వాళిళ్దద్రూ ఒక శీర్వారి దేవేరులే అని తెలీదు.
ఇంతలో గోపీ ఓ రోజు రాతిర్ కొతత్బటట్లు పటుట్కుని రాధ దగగ్రికి వసాత్డు. అవెందుకని అడిగిన రాధకి ఉగాది వసోత్ందని నీకూ, పాపకీ బటట్లు
తెచాచ్నంటాడు. వెంటనే రాధ పిర్యకి తెలిసేత్ బావుండదు ఇంకెపుప్డూ ఇలా రావొదుద్ అని చెపిప్ పంపించేసుత్ంది.
ఇక పిర్య ఓ రోజు ఏం చేసుత్ందీ అంటే గోపీ ఆఫీసుకి ఫోన చేసి "నేను డానస్ చేయడం నువువ్ చూడాలి, ఉనన్పళంగా ఇంటికి రమమ్ం"టుంది.
ఇంటికి వచిచ్న గోపీకి రాధ తన గురివ్ణి అని పరిచయం చేసుత్ంది. రాధకి అపుప్డు అరథ్ం అవుతుంది పిర్య గోపీ భారయ్ అని. పిర్య గోపీని సితార
వాయించమని చెపిప్ డానస్ చెయయ్డానికి రెడీ అవుతుంది. రాధాపిర్యల మధయ్ నలిగిపోతూ బాధామయుడు గోపీ ఓ సరి లేని దాసరి మారుక్
పాటనందేసుకుంటాడు. దానికి పిర్య చిందేసుకుంటుంది.
ఆ పాట వరస ఇదీ…

సూరుయ్నికొకటే ఉదయం - మనిషికి ఒకటే హృదయం

ఆ ఉదయం ఎందరిదో? - ఈ హృదయం ఎవవ్రిదో?

చీకటి పోకకు వెలుతురు రాకకు వారధి ఆ ఉదయం
పేర్మ పోకకు తాయ్గం రాకకు సారథి ఈ హృదయం
అది వెలిగే ఉదయం - ఇది కరిగే హృదయం

వారెవా! రాకపోకలని ఓ పాటలో ఇలా రాసేసుకుపోయిన దాసరి వారికి వందనం...అభివందనం! అనన్టుట్ ఈ పాటలో ఎసీప్బీ శృతి ఓ రెండు
చోటల్ ఆరునొన్కక్టికి చేరుతుంది. ఈ పాట మధయ్లో సెట్పుప్ కుదరక తడబడిన పిర్య ఆగిపోతే, అది సరిచేయడానికి ఆవేశంతో ఊగిపోతూ రాధ కూడా
సెట్పుప్లేసి డానస్ చేసుత్ంది. పాట అయిపోగానే డానస్ చేసుత్నన్ పిర్య కళుళ్ తిరిగి కింద పడిపోతుంది. అపప్టివరకు అకక్డే వుండి డానస్ చూసుత్నన్ గోపీ తలిల్,
తాయారమామ్ంటీ, చలం బాబాయి కంగారుగా పిర్య కేమయిందో అని తీసుకెళిళ్ మంచం మీద పడుకోబెడాత్రు. సప్ృహ వచిచ్న పిర్య ఇంకా తను డానస్
చేసుత్నన్టేల్ కాళూళ్, చేతులూ తిపుప్తూ వుంటుంది. మొతాత్నికి తేరుకుంటుందనుకోండి.
ఓ రోజు పిర్య రెండు ఒకేలాంటి చీరలు తీసుకుని రాధ దగగ్రికి వెళిళ్, ఇవి మనిదద్రి కోసం కొనాన్నంటుంది. అపుప్డే మాటలోల్ రాధ వాళాళ్యన
ఆమెతో ఎందుకు కలిసి వుండటేల్దో అనడుగుతూ, తను ఎంతో ఇషట్పడి పెళిళ్ చేసుకునన్ తన బావ గోపీకి తనంటే ఇషట్ం లేదని, తన ఫెర్ండస్తో
చెపుప్కోవడానికి శీర్వారిముచచ్టేల్ లేవని చెపుత్ంది. అది విని రాధ బాధ పడుత్ంది. వెంటనే గోపీకి ఫోన చేసి రమమ్ని చెపిప్ పిర్యని బాధ పెటొట్దద్ని, ఆమెని

øöeTT~

www.koumudi.net

p˝…’

2019

6

GSOqEc fSFcôNqj*¸

భారయ్గా సంతోష పెటట్మని చెపుత్ంది. ఇంక ఆ తరావ్త సీనులో రాధ పిర్యని శోభనం పెళిళ్కూతురిలా అలంకరించి "తూరుపు తెలతెలవారగనే తలుపులు

తెరిచీ తెరవగనే చెపాప్లమామ్ మీ శీర్వారిముచచ్టుల్" అని పాడి గోపీ దగగ్రికి పంపిసుత్ంది.

ఇంకా తరావ్త రాధ డానస్ పాఠాలు చెపప్డంలో మునిగిపోతుంది. పిర్యకి నెలలు నిండి ఒక పాప పుడుతుంది. ఓ రోజు పాపని తీసుకుని పిర్య
రాధ ఇంటికి వచిచ్ పాపాయికి రాధ పేరే పెటాట్నని చెపుత్ంది. ఆ కబురూ ఈ కబురూ చెపూత్ మళీళ్ రాధ భరత్ గురించి అడుగుతుంది పిర్య. ఇంతలో ఒళోళ్
వునన్ పాపాయి చీర తడిపితే పాపాయికి బటట్లు మారచ్డానికి లోపలి గది లోకి వెళుత్ంది పిర్య. అపుప్డే గోపీ రాధ దగగ్రికి వచిచ్ తమ సంగతి పిర్యకి
చెపేప్సాత్నని అంటుంటే, రాధ పిర్య బయటికొచిచ్ గోపీని అకక్డ చూసేత్ ఏమవుతుందో అని కంగారు పడుతుంది. ఇంతలో పిర్య రానే వసుత్ంది, గోపీని
ఏంటికక్డికి వచాచ్రని అడుగుతుంది. వెంటనే గోపీ మాట మారిచ్ పిర్య ఇకక్డ వుందని తెలిసి దారోల్నే కదా అని ఇంటికి తీసుకెళాద్మని వచాచ్నని చెపాత్డు.
హమమ్యయ్! నాకసలే టెనష్నూ...జయసుధ, అదే పిర్య, రాధా, గోపీల అసలు సంగతి తెలిసిపోయి "నీవాడు లేడనాన్వ ఆఅ ఆఅ అ అ ఆ , నా వాడిని
లాకుక్నాన్వే ఆఅ ఆఅ అ అ ఆ " లాంటి పాటేదో పాడెసూత్, మళీళ్ చీర పైకక్టిట్ కళుళ్ పెదద్వి చేసి తాండవం చేసేసుత్ందేమోనని! అలాంటివేమీ
జరగవు. పిర్య గోపీతో “రాధ భరత్ ఆమెని వదిలేసి వేరే పెళిళ్ చేసుకునాన్డని, అతనికి రాధని అతనింటికి తీసుకెళేళ్ ధైరయ్ం లేద”ని ఏంటేంటో చేతులు
తిపుప్కుంటూ అనేసుత్ంది. ఇంటికెళిళ్ంతరావ్త గోపీ చాలా తెలివిగా ఇదద్రుభారయ్లభరత్కి వునన్ ఇదద్రు భారయ్లోల్ ఒకరిగా నీకే ఆ పరిసిథ్తి వసేత్ నువేవ్ం చేసాత్వ
అనడిగితే “సలహాలు ఎదుటి వారికివవ్డానికే గానీ నేను అలాంటి భరత్ చేసే పనిని ఒపుప్కోనం”టుంది పిర్య . పైగా రాధని పొగుడుతునన్ గోపీని
అనుమానంగా చూసూత్ రాధంటే అంత ఇంటెర్సుట్ ఏంటీ అనన్టుల్ మాటాల్డుతుంది. అకక్డితో అపప్టిదాకా ఉతాస్హ పడిన గోపీ సైలెంటైపోతాడు.
ఓ రోజు చీరల షాపింగకి వెళిళ్న పిర్యకి ఆమె ఫెర్ండ కవిత కనిపిసేత్ తనకు పెళైళ్ందని చెపిప్, శీర్వారిముచచ్టుల్ చెపూత్ తన ఇంటికి తీసుకొసుత్ంది
పిర్య. ఆ సమయానికి తాయారమామ్ంటీ తనకి సినిమా పాటలు రాయడం ఇషట్మని కవితకి చెపూత్ "సినిమాలకి పాటలు రాయడం పెదద్ విశేషమా ఏం?
ఏముందీ...వెనెన్లొచిచ్ంది, చీకటి పడింది, చెటూట్, చెటుట్ కింద పుటట్, దాని కింద గుటట్...ననున్ రాయమంటే మూడు నిముషాలోల్ రాసి పడేసాత్నే!" అంటుంది.
ఔరా! డీఎనాన్రూ! సినిమా పాట రాయడం ఇంత వీజీ అనుకోలేదుసీమ్!
పిర్య గదిలో గోపీ ఫోటో చూసి మా అనన్యయ్ అని చెపుత్ంది కవిత. పిర్యని తన ఇంటికి తీసుకెళిళ్ తన తలిల్ రాజసులోచనకి గోపీ పిర్య భరత్ అని
చెపుత్ంది. అపుప్డే పిర్యకి రాజసులోచన తన మావగారి రెండో భారయ్ అని తెలుసుత్ంది. ఆ విషయం తనకి గోపీ అసస్లెపుప్డూ చెపప్లేదేంటా అనుకుంటునన్
పిర్యతో కవిత, రాజసులోచన మగవాళెళ్పుప్డూ నిజాలు చెపప్రని అంటూ పిర్యకి గోపీ మీద అనుమానం కలిగేలా మాటాల్డతారు. కవిత ఇంకా

ఏమంటుందంటే తన భరత్ హరిపర్సాదకి కూడా ఇంకా ఒకళోళ్, ఇదద్రో వునాన్రంటుంది. సరిపోయింది! ఈ సినిమా అంతా ఏ ఆడపాతర్ కథ వినాన్ ఏముంది

తెరాయణం? తెరతెర మొతత్ం శీర్శీర్వారి ముచచ్టల్ పారాయణతవ్ం!

సరే! తలీల్కూతుళైళ్న రాజసులోచన, కవిత చెపిప్న వాళళ్ వాళళ్ శీర్వారల్ ముచచ్టుల్ విని ఇంటికి వసుత్నన్ పిర్యకి గోపీ కారోల్ ఎవరోత్నో కలిసి
వెళుత్నన్టల్నిపిసుత్ంది. ఇంటికొచిచ్న గోపీతో అతనికింకో అమమ్, చెలిల్ వునన్టుల్ తనకెందుకు చెపప్లేదూ అని గొడవ పెటుట్కుంటుంది. ఇంతలో అకక్డికొచిచ్న
గోపీ తలిల్ సుకుమారి "పిర్య చెపేప్దంతా నిజమేనా" అనడిగితే పిర్య ఆవిడని తీసుకుని రాజసులోచన ఇంటికి బయలేద్రుతుంది.

ఓ రోజు రాధ గోపీ ఆఫీసుకి ఫోన చేసి పాపకి ఒంటోల్ బాగాలేదని చెపుత్ంది. అది వినగానే గోపీ బయలేద్రి రాధ దగగ్రికి వెళిళ్ ఆమెతో కలిసి పాపని
డాకట్ర దగగ్రికి తీసుకెళాత్డు. అదే టైంకి అటుగా వెళుత్నన్ పిర్య గోపీ కారు డాకట్ర కిల్నిక ముందు ఆగి వుండడం చూసి, కారాపమని వెళిళ్ రాధా, గోపీలని
చూసుత్ంది. ఇంటికొచేచ్సిన పిర్యకి చాలా కోపంగా వుంటుంది. తన కోసం వచిచ్న రాధని నోటికొచిచ్నటట్లాల్ తిడుతుంది. అపుప్డే ఇంటికొచిచ్న గోపీ రాధని
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తిడుతునన్ పిర్యని చెయెయ్తిత్ కొటట్బోతాడు. ఇకక్డ కదా… ఈ శీర్వారి ముచచ్ట సంగతేమో కానీ వారి శీర్మతులకి పిచచ్ట అనిపించేదీ?? ఒక పకేక్మో రాధ
పిర్యని కొడితే నా మీద ఒటేట్ అని లాగుతూ వుంటే, ఇంకో పకక్ రాధ మాట విని తనని కొటట్కపోతే ఇంకంతే సంగతులు అని పిర్య అరుసూత్ వుంటుంది.
ఆ సపతీన్-సంవాదంతో విసిగిపోయిన గోపీ పిర్యకి రాధ తనకి తాళి కటట్ని భారయ్ అని చెపిప్, తను పిర్యతో సవయ్ంగా కాపురం చేయడానికి రాధ
మంచితనమే కారణమని చెపాత్డు. ఈలోగా అకక్ణిణ్ంచి తన ఇంటికి బయలేద్రిన రాధ రోడుడ్కి అడడ్ంగా నడుసుత్ంటే డీఎనాన్రు ఓ కారుతో గుదిద్ంచి పడేసాత్డు.
అది ఆ వెనగాగ్ వసుత్నన్ గోపీ చూసి రాధని హాసిప్టలోల్ చేరుసాత్డు. ఆ రాతిర్ ఇంటికి వచిచ్న గోపీ పిర్యకి ఓ పే...దద్ దానారా వారి పర్వచనం చెపాత్డు:

"జరిగింది ఎందుకు జరిగిందని కానీ, ఎలా జరిగిందని కానీ, ఇందులో తపెప్వరిదని కానీ ఆలోచించొదుద్. జరిగే పర్తిదాంటోల్నూ కొనిన్ తపుప్లూ వుంటాయ,

ఒపుప్లూ వుంటాయ. నేను రాధకీ నాయ్యం చేయలేకపోయాను, నీకూ నాయ్యం చేయలేకపోయాను. ఆమెకు అనాయ్యం జరకూక్డదనే తాపతర్యం తపప్

నీకనాయ్యం చెయాయ్లనే ఉదేద్శయ్ం నాకెపుప్డూ లేదు. తుఫాను ఎపుప్డొచిచ్నా భయంకరంగానే వుంటుంది. దానిని తటుట్కోవడం కూడా చాలా కషట్ం. ఆ గాలిని
తటుట్కుని ఒకక్ క్షణం నిలబడగలిగితే ఆ తరావ్త పర్శాంతమైన వాతావరణం ఏరప్డుతుంది." ఈ పర్వచనం ముందంతా బానే వుంది కానీ ఆ చివరాఖరి

తుఫానూ-గాలీ-గోలా ఏంటో? అది వినన్ పిర్య అవాకుక్, గోపీ అవతలికి సైలెంటీల్ వాకస్.

పిర్య దగగ్రున్ంచి ఇవతలకి వచిచ్న గోపీకి డైనింగ టెబుల దగగ్ర కూరుచ్నన్ రాజసులోచన, కవిత కనిపిసాత్రు. మీరికక్డికి ఎలా వచాచ్రు
అనడిగిన గోపీకి వాళళ్మమ్ సుకుమారి వాళళ్ని తనే తీసుకొచాచ్నని చెపుత్ంది. గోపీ సంభర్మాశచ్రాయ్లతో ఉబిబ్తబిబ్బైబ్ తన తలిల్ని దేవతలోల్ దేవతవి అని
పొగుడుతాడు. అది పకక్నుంచి వినన్ పిర్య తనూ దేవత కావడమెలా అని బా..ఘా ఆలోచించి ఓ డాకత్ర దగగ్రికెళిళ్ ముందు అతనిన్ బర్తిమాలి, తరావ్త తను
చెపప్మనన్టుల్ చెపప్కపోతే నిదర్మాతర్లు మింగేసాత్నని బెదిరించి, తనకి కానస్ర వుందని, రెండు నెలలోల్ చనిపోతానని డాకత్ర చేత గోపీకి అబదధ్ం చెపిప్సుత్ంది.
అది నిజమని నమిమ్ గోపీ, అతనితో పాటు ఇంటోల్ వాళళ్ందరూ బాధ పడతారు. రాధ కూడా పిర్యకి కానస్ర అని తెలిసి చూడాడ్నికి వసుత్ంది. పాపం! చెయియ్
విరిగింది కదా అందుకని జడ కూడా వేసుకోకుండా జుటిట్పుప్కుని అలాగే వచేచ్సుత్ంది. రాధ తనని చూడడానికి వచిచ్ందని చెపిప్న పనమామ్యితో రాధతో
పాటు, గోపీని కూడా మేడ మీదకి రమమ్నమని చెపుత్ంది పిర్య.
రాధతో పాటు వచిచ్న గోపీతో పిర్య తనెలాగూ ఇంకో రెణెణ్లల్లో పోతుంది కాబటిట్, తను తృపిత్గా పోవాలంటే రాధని భారయ్గా తన సాథ్నం లోకి
రమమ్ని, దానికి ఒపుప్కోని రాధని, గోపీని సెంటి-మెంటలగా మాటాల్డి ఒపిప్సుత్ంది. వాళిళ్దద్రూ ఒపుప్కోగానే పిర్య అంతకుముందే కొనుంచిన ఒకేలాంటి

చీరలు రెండు తెచిచ్ ఒకటి రాధకిచిచ్, ఇంకోటి తను కటుట్కుని, అంతకు ముందు రాధ పాడిన "తూరుపు తెలతెలవారగనే" పాట ఇపుప్డు తను పాడుతుంది.
పాట అయిపోయే సమయానికి రాధ చేతికునన్ ఉంగరంలో వజర్ం మింగేసి, సప్ృహ తపేప్ ముందు గోపీకి పిర్యకి కానస్ర లేదని చెపుత్ంది. నీకెలా తెలుసు

అనడిగిన గోపీకి డాకట్ర ఇంటికొచిచ్నపుప్డు పిర్యలాంటి చీర కటుట్కునన్ తనని చూసి తనే ఫిర్య అనుకుని 'నీకు కానస్ర లేదని మీ ఆయనకి చెపేప్సాత్ను"
అని అనడంతో తనకి తెలిసిందని, అందుకే పిర్య కోసం తను చనిపోతునాన్నని చెపుత్ంది. అసలా డాకట్ర ఆ టైంలో ఇంటికి రావడమేంటో, హాలు మధయ్లో
నిలబడి అంత గటిట్గా మాటాల్డినా అది రాధకి తపప్ ఇంకెవవ్రికీ వినపడక పోవడమేంటో… అంతా దా.నా.రాత!
ఈలోగా పిర్య నిదర్మాతత్రుల్ మింగేసుత్ంది. అనన్టుట్ అపుప్డెపుప్డో కవితని పెళిళ్ చేసుకుంటూ కనిపించిన హరిపర్సాద ఇంత కథా
జరుగుతునన్పుప్డు ఎకక్డునాన్డో కానీ చివరోల్ హీరోయినుల్ ఇదద్రూ తెరమరుగయేయ్ టైంలో తెర మీదకి వసాత్డు.
చివరికి అటు పిర్య, ఇటు రాధ ఇదద్రూ కలిసి "ఆకాశానికి సూరుయ్డూ వునాన్డు, చందుర్డూ వునాన్డు. సృషిట్కి చీకటీ వుంది, వెలుగూ వుంది.

మనిషికి సుఖాలూ వునాన్యి, దుఃఖాలూ వునాన్యి. అనీన్ రెండెర్ండు వునన్పుప్డు నీకు రెండు ఉయాయ్ళెల్ందుకు ఉండకూడదూ?" అని లాజికలగా ఓ పెదద్ సివ్చ

సేట్టమెంట లాంటిదేదో రాసి చెరో ఉయాయ్లోల్ చెరో పిలల్నీ గోపీకి వదిలి వెళిళ్పోతారు.
మొతాత్నికి …శీర్వారిముచచ్టల్ంటే నాకరహ్త్మయింది ఏంటంటే…
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ఓ భారయ్ లేని భరత్ (ఇంటూ రెండో, మూడో… )
ఓ వునన్ భారయ్, పారిపోయిన భరత్...
ఓ ఇదద్రు భారయ్లుండి వెళిళ్పోయిన భరత్…
ఓ ఇదద్రు భారయ్లు వెళిళ్పోయి ఉండిపోయిన భరత్…
ఓ భారాయ్-భరాత్…
ఇదో దాసరీ-మజిలీ కథ... ఇంత వరకు మీరిది చదివుంటే, ఆ పైనునన్ భారయ్లెవరో, భరత్లెవరో కనిపెటిట్, ఖళుళ్ తుడుచుకోండి...బాబూ, ఖళుళ్ తుడుచుకోండి!

(వచేచ్నెల మరో సరదా నిమా కబుర
ల్ తో)
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