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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 ధనక్ ( ందీ).
“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!”
“ఇంతకీ నీ దారెందుకు మారాచ్వో చెపుప్ మరి!”

“చెపుత్నాన్...చెపేప్సుత్నాన్...ఎపప్టాల్గే సినిమా కబురుల్ రాదాద్మని అనుకుని మొదలు పెటీట్ పెటట్బోయానో లేదో, నేను
మరిచ్పోయిన మారిచ్ నెల విశేషం ఒకటి గురుత్కొచిచ్ంది. అదేంటబాబ్ అంటే పార్సలతో పిలల్ల కోసం సదా-సరదా పుసత్కాలు వీశెలు, వీశెలు
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రాసిన డాకట్ర జాయిస గారి పుటిట్నరోజు మారచ్ రెండో తారీఖునే అని. పిలల్లకి నేను చదివి వినిపించే రోజులిన్ంచి, వాళుళ్ నాకు
వినిపించకుండా చదివేంత వాళైళ్నా, ఇపప్టికీ మారచ్ వచిచ్ందంటే "గీర్న ఎగస్ ఎండ హేమ" కానీ, "కాయ్ట ఇన ద హాయ్ట" కానీ చదవాలిస్ందే.
చదివి నవువ్కోవాలిస్ందే. ఈసారి అకక్డితో ఆగిపోకుండా నా సరదా సినామ్యణంలో ఏదైనా ఒక మంచి పిలల్ల సినిమా కథ
చెబాద్మనుకునాన్. అందుకే ఈ మారచ్ నెలలో నా సర-దాసరి దారి మారుచ్కుని, నాగేష కుకునూర దరశ్కతవ్ంలో వచిచ్న "ధనక" సినిమా కథ
చెపప్బోతునాన్. అనన్టుట్ నాగేష గారి పుటిట్నరోజు కూడా మారచ్ నెలలోనే -30వ తారీఖున అట - వికీపీడియా చెపిప్ంది. అలా కూడా ఈ
నెలకి ఈ కథ కలిసొచిచ్ంది కదూ!
ఈ సినిమా పర్తేయ్కత ఏంటంటే…
కథ నడిపించిన నాగేష కుకునూర
తెలుగు నేలకు చెందినవారు
తీసిన సినిమాలు మూడు పుంజీల మీద ఒకటి
తీసుకునన్ అవారుడ్లు రెండు పుంజీల మీద ఒకటి
నే చెపప్బోయే కథ వీరు తీసిన "ధనక"ది
బాలల చితర్ంగా జాతీయ-అంతరాజ్తీయ ఖాయ్తి గాంచింది.”
“బావుంది - నీ కథ వెనకాల కథ. ఇంతకీ ఈ 'ధనక' అంటే ఏంటి?”
“ధనక అంటే అచచ్తెలుగులో వానవిలుల్ - హెచుచ్తెలుగులో ఇందర్ధనుసుస్. ఇంక ఈ కొసరు కబురాల్పి నువువ్ 'ఊ'
కొడతానంటే నేనసలు కథ మొదలెడతా…”
అనగనగా ...బంగారు ఇసకల రాజసాథ్న ఎడారిలో ఓ బులిల్ ఊరు - చురు ధని. ఆ ఊళోళ్ ఓ చాచా, ఓ చాచీ, పదేళళ్ అకక్
పరీ, ఎనిమిదేళళ్ తముమ్డు ఛోటూ. పరీకి షారుఖ ఖాన అంటే ఇషట్ం, ఛోటూకి సలామ్న ఖాన మహా ఇషట్ం. అందుకే తన చేతికి సలామ్న లాగే
ఒక లేత నీలం రంగు రాయి వునన్ బేర్సలెట వేసుకుని వుంటాడు. నవువ్తో వెలిగే ఛోటూ కళళ్కి, నక్షతార్లాల్ మెరిసే పరీ నయనాలకి చూపు
మాతర్ం ఒకటే - పరీది. అకక్ కళళ్తో చూసే ఛోటూకి అనీన్ కనిపిసాత్యి - పొదుద్నేన్ తనని బడికి తీసుకెళళ్డానికి తయారయి తన నోటోల్ బెలల్ం
ముకక్ పెటేట్ అకక్ పరీ, భరిణలో రొటెట్లు దాచేసే చాచీ, హుకాక్ కాలేచ్ చాచా.. తో సహా.
రోజూ బడికి వెళేళ్ ముందు బొమామ్-బొరుసు వేసి బొమైమ్తే షారుఖ కథ, బొరుసైతే సలామ్న కథ చెపుప్కోవాలని అకాక్తముమ్ళళ్ ఒపప్ందం. పాపం! చాలా సారుల్ బొరుసే పడుతుంది. పరీకి షారుఖ కథ చెపేప్ అవకాశమే రాదు.
ఛోటూ ఎలాంటి వాడంటే తనే సలామ్నలా అనేసుకుంటూ వుంటాడు. బడి నుంచి ఇంటికొచేచ్ దారిలో తనని అడడ్గించిన
భానూ గాడితో "నీతో సమవుజీజ్లతో పోటాల్డు. మీ నానన్ దగగ్రున్చి నువివ్దేనా నేరుచ్కుంది అని ఆయనకి ఎంత బాధేసుత్ందో ఆలోచించు.
నాలాంటి వాణిణ్ ఆపడానికి సిగుగ్లేదా?" అంటూ పరీ “వదుద్రా” అంటునాన్ వినకుండా దెబబ్లాడి వాడి చేత బటట్లిపిప్ంచుకుని ఇంటికొసాత్డు.
పైగా "నాకెలాగూ కళుళ్ కనిపించవు. నా ఒంటి మీద బటట్లేల్కపోయినా నాకేం ఫరావ్లేదు" అని ఎదురు దెబబ్లాడతాడు, తనని చూసి
నవువ్తునన్ చాచాతో. పరీకి ఒళుళ్ మండి "నువేవ్మైనా సలామ్నని అనుకుంటునాన్వా అని తిడుతుంది. అలా దెబబ్లాడుకుంటునన్ పరీ,
ఛోటూలని చాచా "మీ చాచీ ఒచేచ్లోగా తయారవండి. సినిమా కెళాద్ం" అని చెపిప్ మాట మారుసాత్డు. ముగుగ్రూ చకక్గా తయారయి
ఒంటెతుత్-ఒంటె బండి ఎకిక్ సినామ్కి వెళాత్రు. పూలపూల పచచ్ చుడీదార వేసుకుని పరీ, తెలల్ బటట్లొల్ ఛోటూ, ఎరుపూ-పసుపుల తలపాగా,
నీలం రంగు చొకాక్లో చాచా - ముగుగ్రూ కలిసి ఎకిక్న బండి అచుచ్ కోటపప్కొండ పర్భలా రంగులురంగులుగా భలే హంగుగా తోసుత్ంది.
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సినామ్హాలు ఓ గుబురుగా వునన్ పచచ్టి చెటుట్ కింద ఓపెన ఎయిర థియేటర. పరీ అకక్డునన్ సినామ్ పోసట్రని
ల్ చదివి

ఏమేం వునాన్యో ఛోటూకి చెపుత్ంది. "లగాన, పానసింగ తోమర, ఓం శాంతి ఓం, దబాంగ" అంటూ. అపుప్డే ఆ పకక్నే అంటించిన "నేతర్్
దాన కీజియే - కిసీకో నయా జీవన దీజియే" అని షారుఖ ఖాన అంటునన్టుట్నన్ ఒక పోసట్ర చూసుత్ంది పరీ. ఇంతలో సినామ్ మొదలవుతుంది.
సినిమా జరుగుతునన్ంత సేపూ పరీయో, చాచాయో ఛోటూకి సినిమా అంతటినీ కళళ్కక్టిట్నటుట్ చెపూత్ వుంటారు. సినామ్ అంతా అయిపోయాక
ఇంటికి వెళూత్ పరీ షారుఖ నేతర్దానం పోసట్ర గోడమీంచి చేతోత్ లాగి పటుట్కెళుత్ంది.
సినామ్ చూసి ఇంటికొచిచ్న చాచా, పరీ, ఛోటూలని చాచీ తిడుతుంది - తను కషట్పడి సంపాదించిన డబుబ్లనీన్
ఖరుచ్ చేసి సినామ్లు చూసుత్నాన్రని. వాళళ్కి ఆ రాతిర్కి రొటెట్లు కూడా పెటట్నని చెపిప్ లోపలికి వెళిళ్ పడుకుంటుంది. చాచీ అటెళళ్గా చూసి
ముగుగ్రు తోడుదొంగలూ కిసుకుక్న నవువ్కుని, లోపలికెళిళ్ పెటెట్లో చాచా దాచిన చుడువా తీసుకుని తింటూ కబురుల్ చెపుప్కుంటూ
నవువ్కుంటారు. ఛోటూ "చాచా! నువువ్ పనిలోకెందుకు వెళళ్వు?" అనడుగుతాడు. దానికి చాచా "నా నడుం విరిగింది. డాకట్రు అసస్లు
నించోనేకూడదు అని చెపాప్రు" అనగానే ఛోటూ నవివ్ "అబదధ్మైనా సరిగాగ్ చెపప్" మంటాడు చాచాతో. "అది నువేవ్ నాకు నేరాప్లి" అని
నవువ్తాడు చాచా.
గువవ్పిటట్లాల్ కువకువలాడుతునన్ వాళళ్ ముగుగ్రీన్ శబద్ం చేయొదద్ని విసుకుక్ంటుంది చాచీ. ఒక గుబురుగా వుండే చెటుట్,
దాని మీదుగా ఎగురుతునన్ పకుష్లు, చికక్ని రాతిర్ చాలా పర్శాంతంగా వుంటుంది. అలాంటి రాతిర్ కబురల్తో, నవువ్లతో కడుపు అంతగా
నిండకపోయినా, కలలతో కళళ్ని నింపుకుని పడుకుంటారు చాచా, ఛోటూ. పరీ అపుప్డు కూరుచ్ని షారుఖ ఖానకి ఉతత్రం రాసుత్ంది. "మేరే
పాయ్రే సారుఖ ఖానజీ" అని మొదలుపెటిట్ "నా పేరు పరీ. నేను రాజసాథ్నలో చురుధని అనే వూళోళ్ వుంటాను. నాకు ఛోటూ అనే
తముమ్డునాన్డు. వాడు చూడలేడు. వాడి తొమిమ్దవ పుటిట్నరోజు లోగా వాడు చూడగలడని వాడికి నేను మాటిచాచ్ను. వాడి పుటిట్నరోజు
అకోట్బర 2వ తారీఖున. ఇంకా రెణెణ్ల్లేల్ వుంది" అంటూ ఉతత్రం రాసుత్ంది.
ఆ మరసటి రోజు ఛోటూ బడికెళేళ్ ముందు ఎపప్టాల్గే బొమామ్-బొరుసా వేసేత్ పరీ గెలుసుత్ంది ఈ మాటు. షారుఖ కథ
చెపుప్కుంటూ బడికి వెళూత్ మధయ్ దారిలో పోసాట్ఫీసుకి వెళుత్ంది పరీ. ఛోటూని కొంచెం అవతలగా నించోమని వదిలి వెళిళ్, షారుఖ నేతర్దానం
వునన్ పోసట్ర చూపించి ఆ ఉతత్రానిన్ ఛోటూకి కళుళ్ తెపిప్ంచడం కోసం షారుఖకి రాశానూ, సాట్ంపులు కొని అతికించడానికి డబుబ్లేల్వు,
పోసుట్మాసట్ర అంటిసేత్ తను తరావ్త డబుబ్లు తెచిచ్సాత్నని చెపుత్ంది పరీ. ఆ పాప మొహంలో ఆశ, సంబరం చూసిన పోసుట్మాసట్ర
ఏమామ్టల్డకుండా ఆ ఉతత్రం తీసుకుంటాడు.
పరీ, ఛోటూ బడికెళుత్ంటారు, వసుత్ంటారు. ఎడారి ఇసకలో చాచాతో జారుడుబలల్ ఆడుకుంటూ వుంటారు. పరీ షారుఖకి
ఉతత్రాలు రాసూత్ వుంటుంది, పోసుట్మాసట్రకి ఇసూత్ వుంటుంది.
ఓ రోజు పోసుట్మాసట్ర చాచాని పిలిచి, పరీ రోజూ వచిచ్ షారుఖకి రాసిన ఉతత్రాలు ఇసోత్ందని, తను కొనిన్ మాతర్ం
సాట్ంపులు వేసి పోసట్ చేశానని చెపిప్, ఓ పోసట్ చెయయ్ని ఉతత్రాల బొతిత్ చాచాకి ఇచిచ్ "ఛోటూకి కళుళ్ తెపిప్ంచడానికి ఆపరేషనకి కావలిస్న
డబుబ్లు నీ భారయ్ ఎలాగూ ఇవవ్దు. అ నిజం ఇంకా ఆలసయ్ం చేయకుండా ఆ పసివాళళ్కి చెపప్"మని చెపిప్ పంపిసాత్డు.
పరీ వాళళ్ బళోళ్ పాఠాలు చెపేప్ టీచర ఇంటికొచిచ్ ఛోటూని బెర్యిల లిపి నేరుచ్కోవడానికి పంపించమంటుంది. పరీకి ఆ
మాటే నచచ్దు. దానికి పరీ ఒపుప్కోక ఛోటూని తను చదివిసాత్నంటుంది. ఆ మాట విని ఒళుళ్ మండిన చాచీ ఛోటూకి ఇంకెపప్టికీ కళుళ్
రావని, వాడు బెర్యిల నేరేప్ బడికి వెళాళ్లిస్ందే అని, పరీని చదువు మానేసి తనతో పాటు పొలం పనులకి రమమ్ంటుంది. అది విని కోపమొచిచ్
ఛోటూ బయటికెళిళ్పోయి ఎకక్డెకక్డో తిరిగి చీకటి పడాడ్క ఇంటికొసాత్డు. సలామ్న చేత కొటిట్ంచి చాచీని ౘ◌ందమామ దగగ్ర పడేలా
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చేసాత్నంటాడు ఛోటూ. అవసరమైతే షారుఖని కూడా సాయం పిలుదాద్మంటుంది పరీ. అది సలామ్న మాతర్మే చేయగల పని, షారుఖ వచిచ్
ఏం చేసాత్డు అని ఛోటూ పర్శన్. కరణ-అరుజ్న లోలా వాళిళ్దద్రినీ పిలవాలిస్ందే అంటుంది పరీ.
తెలాల్రింతరావ్త ముందురోజు చెపిప్నటేల్ చాచీతో పాటు పరీ పొలంలో పనికెళేత్, ఛోటూని చాచా బెర్యిల సూక్లకి
తీసుకెళాత్డు. ఆరోజు రాతిర్ చాచా టర్ంకు పెటెట్ లోంచి డబుబ్లెనున్నాన్యో లెకక్ పెడదామని తీసిన పరీకి తను షారుఖకి రాసిన,
సాట్ంపులెయయ్ని, పోసట్ చెయయ్ని ఉతత్రాల బొతిత్ కనిపిసుత్ంది. పరీకి బోలడ్ంత బాధేసుత్ంది ఆ ఉతత్రాలు షారుఖకి చేరనందుకు. అయినా చాచా
మీద కానీ, పోసట్ మాసట్ర మీద కానీ కోపం వచిచ్నటేల్ కనిపించదు.
పొలంలో పని చేసుత్నన్ పరీకి అకక్డికి మోటారసైకిల మీదొచిచ్న గరుద్కాకా వలల్ షారుఖ జైసలేమ్రలో షూటింగ కోసం
వచాచ్డని తెలుసుత్ంది. చాచాని తనని, ఛోటూని అకక్డికి తీసుకెళళ్మని అడుగుతుంది. చాచా నవివ్ "మీ చాచీ ననున్ చంపేసుత్ంది అలా చేసేత్"
అంటాడు. చాచా, చాచీలతో చెపప్కుందా మూడొందల కిలోమీటరల్ దూరంలో వునన్ జైసలేమ్ర వెళాద్మనుకుంటుంది పరీ.
ఓ వెనెన్ల రాతిర్ ... ఓ సంచీలో మంచినీళళ్ సీసా, తన పోసట్ చెయయ్ని ఉతత్రాలు, షారుఖ నేతర్దానం పోసట్ర పెటుట్కుని,
నిదర్పోతునన్ ఛోటూని నడిపించుకుంటూ 300 కిలోమీటరల్ దూరంలో వునన్ జైసలేమ్రకి బయలేద్రుతుంది పరీ. బంగారురంగు ఇసకగుటట్ల
మధయ్లో మెరిసే తారోర్డుడ్ మీద ఆ అకాక్-తముమ్ళళ్ పర్యాణం మొదలు.
ఇకక్డేమో ఇంటి దగగ్ర పిలల్లు కనిపించక చాచా చాచీని తిడాత్డు – “నువువ్ తిండి పెటట్క పోవడం వలేల్ ఛోటూకి చూపు
పోయింది.

ఆ

పసివాళిళ్దద్రినీ

అనాయ్యం

చేసా”వని.

చాచీ

కూడా

పాపం!

అలా

జరుగుతుందని

వూహించలేదేమో

-

పశాచ్తాత్పప్డుతుంది. పిలల్లని వెదకబోయే చాచాకి రొటెట్లు కటిట్సుత్ంది.
జైతరన 51 కిమీ మైలురాయి దగగ్రకి రాగానే ఆకలేసోత్ంది అనన్ ఛోటూని ఓ చెటుట్ నీడలో కూరోచ్బెటిట్ సంచీ లోంచి ఓ రొటెట్
తీసి చేతికిసుత్ంది పరీ. వెంట తెచుకునన్ మంచినీళళ్ సీసాకి చిలుల్ండడం వలల్ నీళళ్నీన్ కారిపోతాయి. ఆ రోడుడ్ మీద ఓ పకక్గా లారీ ఆపుకుని,
లారీ నీడలో పడుకుని వునన్ డైరవరని మంచినీళుళ్ అడిగి తాగుతారు పరీ, ఛోటూ. వాళుళ్ జైసలేమ్ర వెళుత్నాన్రని చెపప్గానే వాళుళ్ తపుప్దారిలో
వసుత్నాన్రని, తనతో వసేత్ ఆరిన్యా జంక్షన దగగ్ర దింపుతానని, అకక్ణుణ్ంచి వాళుళ్ ఏ టార్కట్రో ఎకిక్ జైసలేమ్ర వెళొళ్చచ్ని చెపిప్ లారీ
ఎకక్మంటాడు. పరీ, లారీ డైరవర కాకా షారుఖ గురించి మాటాల్డుకుంటూ వుంటే, ఉకోర్షం వచిచ్ ఛోటూ చెవులు మూసుకుని "మాఫ కర,
సలామ్న భాయ" అంటూ అరుసాత్డు. పిలల్లని ఆరిన్యా దగగ్ర దింపి, ఓ బెర్డుడ్, మంచినీళళ్ బాటిల ఇచిచ్ జాగర్తత్లు చెపిప్ వెళిళ్పోతాడు లారీ
డైరవర.
మళీళ్ నడక మొదలు. ఇంతలో టార్కట్ర మీద పాటలు పాడుకుంటూ ఎవరో వెళూత్వుంటారు. వాళళ్ పాటలో గొంతు కలిపిన
ఛోటూ పాట విని టార్కట్ర ఆపి ఎకక్మంటారు వాళుళ్. "వాళుళ్ మతుత్లో వునాన్రు, పర్మాదమేమో!" అని భయపడుత్నన్ పరీకి "మిఠాయి వాసన,
ఆడవారి గాజుల శబద్ం వినిపిసుత్నాన్యి కాబటిట్ పర్మాదం లేదు, టార్కట్రలో వెళాద్మం”టాడు ఛోటూ. మొతాత్నికి టార్కట్ర ఎకిక్ పాటలు
పాడుకుంటూ వాళళ్తో పాటు పెళిళ్ంటికి చేరుకుంటారు పరీ, ఛోటూ. ఆ రోజు రాతిర్కి అకక్డే వుండి పాటలు పాడి, మిఠాయిలు తిని
వెళళ్మంటాడు ఆ టార్కత్రలో ఎకిక్ంచుకునన్తను. తన కొడుకు షంషేర సింగని పరీ, ఛోటూలకి పరిచయం చేసాత్డు. "అంధా" అని ఛోటూని
చూడగానే పిలిచిన షంషేరని "నువువ్ గధావి, కానీ నినన్లా పిలవను కదా! ఛోటూని అలా పిలవకు" అని కొతత్ సేన్హితులతో చేయి కలపమని
పంపుతాడు ఆ బంగారు కనన్తండిర్ తన కడుపున పుటిట్న బంగారుతండిర్ షంషేరని.
షంషేర ఛోటూ పకక్న నించుని ఇదద్రి ఎతుత్లు కొలిచి చూసి "బాబా! వీడు నా అంతే వునాన్డు. నా బటట్లు వేసుకుంటే
బావుంటాడు" అని లోపలికి తీసెక్ళిళ్ ఛోటూకి మంచి బటట్లు వేసి ముసాత్బు చేసాత్డు. పరీ కూడా మంచి రంగురంగుల పరికిణీ, బులిల్ ఓణీ
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వేసుకుంటుంది. షంషేర, ఛోటూ కలిసి బోలడ్ంత జిలేబీ తింటారు. పెళిళ్వారితో పాటు పరీ, ఛోటూ కూడా డానస్ చేసాత్రు. ఆ రాతిర్ పకక్పకక్నే
పడుకునన్ షంషేర, ఛోటూ కబురుల్...

“నీకక్ళుళ్ లేవు కదా? సలామ్న ఎలా వుంటాడో నీకెలా తెలుసు?”

“నాకు నాలుగేళళ్ కిర్తం వరకూ కళుళ్ండేవి. అపుడు పోయాయి. చివరి సారిగా నేను చూసిన సినిమా దబాంగ.”
“కళుళ్ పోతే నీకు భయం వేయలేదా?”

“నాతో పరీ వుంది కాబటిట్ సరిపోయింది. లేకపోతే నాకు చాలా భయమేసేదే!”
“పరీకి పెళైళ్పోతే నీకక్షట్ం కాదా?”

“కషట్మే! పరీ భరత్ ఏమీ అనుకోడని నా ఆశ.”
“పరీని నేను చేసుకుంటే?”
ఖాయం చేసాత్!”

“నిజంగా…? నువువ్ నా మంచి ఫెర్ండువి. మదనమోహన కనాన్ కూడా! రేపొప్దుద్నేన్ పరీతో మాటాల్డి నీతో సంబంధం
ఇలా ఛోటూకి కళుళ్ పోవడం దగగ్రిన్ంచి, పరీకి పెళిళ్ సంబంధాల వరకు మాటాల్డుకుని, పెదద్యాయ్క జిలేబి కిటికీలతో,

మిఠాయిలతో తాము కటుట్కోబోయే ఇలుల్ గురించి చెపుప్కుని పడుకుంటారు ఛోటూ, షంషేర. ఆ రాతిర్ వాళిళ్దద్రికీ కడుపు నొపిప్ వసుత్ంది. పరీ
లేచి వాళిళ్దద్రినీ పెరటోల్కి తీసుకెళుత్ంది.
రెండోరోజు పొదుద్నేన్ పరీని, ఛోటూని జీప ఎకిక్సాత్డు టార్కట్ర కాకా. కాపరాడ్ వెళిళ్ అకక్ణిణ్ంచి జోధపూర బసెస్కక్మంటాడు.
పరీ, ఛోటూ ఎకిక్న జీప మధయ్లో ఆగిపోతుంది. షీలామాత భకుత్లతో కలిసి ఇంకో లారీ ఎకిక్ కాపరాడ్ చేరతారు పరీ, ఛోటూ. వాళిళ్దద్రికీ
లారీలోంచి దిగడానికి ఓ కాషాయాంబరధారి సాయం చేసాత్డు. జోధపూర బసెస్కక్డానికి బసాట్ండు కొసాత్రు పరీ, ఛోటూ. పదిహేను
నిముషాలోల్ బసుస్ కదిలేలా వుంటుంది. ఈలోగా ఛోటూకి పూరీ తినాలనిపిసుత్ది. పూరీ కొనుకుక్ని తిని, బసెస్కక్డానికి వెళుత్నన్ పరీ, ఛోటూలని
ఓ పోలీస ఆపి “మీ అమామ్, నానన్ ఎకక్డ”ని అడుగుతుంటే అంతకుముందు లారీలోంచి దింపినతను వచిచ్, తను వాళళ్ మామనని చెపిప్
పోలీస నుంచి తపిప్సాత్డు.
ఈ లోగా ఎకాక్లిస్న బసెస్ళిళ్ పోతుంది. కాషాయాంబర-మామ వచిచ్ ఆ రాతిర్కి మందిరలో పడుకుని పొదుద్నేన్
వెళిళ్పోవచచ్ంటాడు. మాత దరశ్నానికి తీసుకెళాత్డు. ఆ ఆశర్మం లోని మాత పూరావ్శర్మంలో విభా అనబడే షారుఖ ఖాన ఫెర్ండు. “మీరు
షారుఖని కలిసేత్ నేనడిగానని చెపప్ండి” అని చెపుత్ంది పరీతో. మరాన్డు కాషాయాంబర-మామ పరీ, ఛోటూలని బసెస్కిక్సాత్డు. లోహావట,
జోధపూర మధయ్ దారిలో పిలల్లని దింపుకోమని ఎవరికో ఫోన చేసి చెపాత్డు. అపుప్డనిపిసుత్ంది "అరె! వీడు ౘ◌ందమామ లాంటివాడు కాదు,
గందా-ధందా-మామ" అని. పరీ, ఛోటూలని రోడుడ్ మధయ్లో దింపి అకక్ణిణ్ంచి జోధపూరకి వేరే బసెస్కక్మని చెపిప్ వెళాత్డు బసుస్ డైరవర.
బసుస్ దిగిన పిలల్లకి ఓ చెటుట్ కింద సొమమ్సిలిల్ పడునన్ ఫారినర ఒకతను కనిపించి తాగడానికి కొంచెం నీళిళ్యయ్మని
బర్తిమాలుతాడు. పరీ ఇచిచ్న నీళుళ్ తాగి తేరుకునన్ అతను వాళిళ్దద్రికీ చాకెల్టుల్ ఇసాత్డు. ఉకులెలె లాంటి వాయిదయ్మేదో వాయిసూత్ పాట
పాడుతునన్ ఆ ఫారినరతో గొంతు కలిపి తనూ పాడతాడు ఛోటూ. కాలిఫోరిన్యా నుంచొచిచ్న ఆ ఫారినర తను పర్పంచశాంతి కోసం
నడుసూత్ దేశాలు తిరుగుతునాన్నంటాడు. అతనితో కలిసి ఒక రోడుడ్ పకక్ హోటలోల్ చాయలో బిసూక్టుల్ ముంచుకుని తింటారు పరీ, ఛోటూ.
ఇంతలో ఆ పకక్నే వునన్ ఒకతను వచిచ్ తన పేరు పర్తాపశరమ్ అని పరిచయం చేసుకుని, పరీ, ఛోటూ జైసలేమ్ర వెళాళ్లనుకుంటునన్రని
తెలుసుకుని తనూ అటే వెళుత్నాన్నని చెపిప్ వాళిళ్దద్రినీ కూడా తనతో రమమ్ని కారోల్ ఎకిక్ంచుకుంటాడు. కారోల్ వునన్ మిఠాయిలు తిని సప్ృహ
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తపుప్తారు పరీ, ఛోటూ. ఈ పర్తాపశరమ్ ఎవరో కాదు, ఇంతకు ముందు గందా-ధందా-మామ పిలల్లొసుత్నాన్రూ, దింపుకోమని ఫోన చేసిన
మనిషి.
పిలల్లిన్ ఎతుత్కుపోతునన్ కారుకి రాళళ్డుడ్ పెటిట్ ఆపేసుత్ంది ఓ తుపాకీవాలీ బంజారన. ఆమెకి కారోల్ పర్తాపశరమ్, డైరవర తపప్
ఎవరూ కనిపించరు. వాళిళ్దద్రినీ కారు దిగమని, కారు టర్ంక తెరవమంటుంది. టర్ంక తెరిచి వాళిళ్దద్రూ పారిపోతారు. ఆ బంజారన టర్ంకులో
దేనిమీదో కపిప్నటుల్నన్ దుపప్టి తీసి చూసేత్, దాని కింద సప్ృహ తపిప్ వునన్ పరీ, ఛోటూ కనిపిసాత్రు. వాళళ్ని తీసుకుని తమ గుడారాల దగగ్రికి
తీసుకొసుత్ంది. మెలకువ వచిచ్న పరీకి ఛోటూ అకక్డునన్ వాళళ్తో గొంతు కలిపి పాడుతూ కనిపిసాత్డు.
వాళళ్ని తీసుకొచిచ్న బంజారన ఒక గుడారంలో వునన్ దాదీ దగగ్ర కెళళ్మని చెపుత్ంది. తనని ఆ దాదీయే పిలల్లెవరో ఆపదలో
వునాన్రు, కాపాడమని కారు దగగ్రికి పంపించిందని చెపుత్ంది. దాదీకి కూడా దృషిట్ లేదు కానీ, దివయ్దృషిట్ వునన్టుల్ంది. ఆవిడ దగగ్ర నునన్టి
మాజిక రాళుళ్ కథలు చెపాత్యట. ఆవిడ పరీని పిలిచి వాళళ్కి ఓ పెదద్ ఆపద రాబోతోందనినీన్, మూడు రోజులోల్పల వాళుళ్ వెళాళ్లనుకునన్
చోటికి వెళేత్నే ఛోటూకి కళొళ్సాత్యనినీన్, వాళళ్కి ఓ లావుపాటి విచితర్ వయ్కిత్ సహాయం చేసాత్డనినీన్ చెపుత్ంది.
మరసటి రోజు పరీని, ఛోటూని ఒంటె మీద ఎకిక్ంచి జేమలా బస సాట్ప దగగ్రకి తీసుకొసుత్ంది బంజారన. అకక్డ ఒకతను
చేతిలో సీత్రింగ తిపుప్తూ, హారన మోగించుకుంటూ రోడుడ్ మీద కారు నడుపుతునన్టుల్గా పరిగెతుత్కుంటూ వసూత్ కనిపిసాత్డు. బంజారన అతను
బదీర్నాథ అనే టర్క డైరవర అని చెపిప్, అతని కుటుంబం ఓ పర్మాదంలో చనిపోయినపప్టున్ంచీ అతనలా అయిపోయాడని చెపుత్ంది. ఆమె
మాటలు వింటూనే పరీ "మాకొక వింత మనిషి సహాయం చేసాత్డని అంటూ దాదీ చెపిప్న అతను ఇతనే" అని చెపిప్ ఛోటూ చెయియ్ పటుట్కుని ఆ
బదీర్నాథ వెనకాలే పరిగెడుతుంది.
అలా పరిగెడుతునన్ంతసేపూ "అతనింకా గాలోల్నే గాడీ నడుపుతునాన్డా? మనమెందుకు అతని వెనకాల వెళుత్నాన్ం? దాదీ
ఇంకా ఏమేం చెపిప్ంది? అతనిన్ ఆపి జైసలేమ్రకి దారి అడకూక్డదా? మనమింతకీ బసెస్కుక్తామా, బండెకుక్తామా, ఒంటేకుక్తామా ?"
అంటూ ఒక దాని తరావ్త ఒకటిగా బోలడ్నిన్ పర్శన్లు అడుగుతునన్ ఛోటూని చూసి "దేవుడు వీడి కళుళ్ తీసేసుకుని నోరు మాతర్ం ఎందుకు
వదిలేశాడో" అని విసుకుక్ంటుంది పరీ.
వాళళ్ ముందు పరిగెడుతునన్ బదీర్నాథ హఠాతుత్గా రోడుడ్ మీద ఆగుతాడు. వెనకిక్ చూడమనన్టుట్ చెయెయ్తిత్ సైగ చేసాత్డు
(సినిమాలో మాటలకనాన్ దృశయ్మే పర్ధానం అనన్ ముళళ్పూడివారి మాటలిన్ చాలా చకక్గా ఇలసేట్ర్ట చేసుత్ంది ఈ సినిమా). ఎందుకా అని
చూసేత్ వెనక నుంచి తరుముకొసుత్నన్ ఇసుక తుఫాను. పడగలా పగబటిట్నటుల్ ముంచుకొసుత్నన్ ఇసక నుంచి తపిప్ంచుకోవడానికి బదీర్నాథ
వెనకాలే శిధిలాల మధయ్ వునన్ అతని టర్కిక్ంటోల్కి వెళాత్రు పరీ, ఛోటూ. బదీర్నాథ టర్కుక్ బాటరీతో లైటుల్ వెలిగించి, పిలల్లకి తినడానికి రొటెట్
ఇసాత్డు. పరీ, ఛోటూ కాసేపు సీట్రింగు తోనూ, హారన తోనూ ఆడుకుని అలసిపోయి నిదర్పోతారు.
పొదుద్నేన్ లేచింతరావ్త బదీర్నాథ పరీని, ఛోటూని దుబదుబబాబా (అంటే దండవేసి అలంకరించిన ఒక మోటార సైకిల)
ఆశర్మం దగగ్రునన్ ఒక హోటలకి తీసుకెళిళ్ తినడానికి రొటెట్లు ఇపిప్సాత్డు. "చాచా రోజంతా హుకాక్ కాలుసూత్ వుంటాడు, చాచీ చెడడ్ది కానీ
వంట బాగా చేసుత్ంది, నేనొక రోజు హుకాక్ దముమ్ తీసుకుని ఓ గంటసేపు దగాగ్" అంటూ ఛోటూ చెపూత్వునన్ కబురల్కి నవువ్కుంటూ వుంటాడు
బదీర్నాథ.
ఇంతలో దాదీ చెపిప్న మూడోర్జుల గడువులో ఇంకో రెండోర్జులు మాతర్మే మిగిలాయని గురుత్కొచిచ్న పరీకి దిగులేసుత్ంది.
వెంటనే వెళిళ్ దుబదుబబాబాకి దండం పెటుట్కుంటుంది - తొందరగా జైసలేమ్ర చేరేలా చూడమని.
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పరీకి పొలం దగగ్ర కలిసి షారుఖ జైసలేమ్రలో షూటింగ కొచాచ్డని చెపిప్న గరుద్కాకా గురుత్నాన్డు కదా! ఆ గరుద్ తన

మోటారసైకిల పాడైపోతే అక మెకానిక దగగ్రికి తెసుస్కొసాత్డు. ఆ మెకానికేక్మో దుబదుబబాబా ఆశీసుస్లు తపప్ ఆ బండిని ఇంకెవరూ బాగు
చెయయ్లేరు అని చెపాత్డు. అది విని కోపం వచిచ్న గరుద్ "ఇదే ఆఖరుసారి" అంటూ దుబదుబబాబాకి దండం పెటుట్కోవడానికి వచిచ్, అకక్డ
పరీని చూసి ఆశచ్రయ్పడి, సంబరమూ పడి "ఇదేంటి ఇకక్డునాన్వ?" అనడుగుతాడు. పరీ జైసలేమ్రకి ఎందుకు వెళుత్నాన్నో చెపుత్ంది. గరుద్ దుబ
దుబబాబాకి దండం పెటుట్కుని మెకానికుక్ని బైక బాగు చెయయ్మంటాడు. ఇంతలో ఛోటూ బదీర్నాథ దేనైన్నా బాగు చెయయ్గలడని చెపిప్ గరుద్
బండిని బాగు చేయిసాత్డు.
బదీర్నాథ గరుద్ మోటారసైకిల బాగవవ్గానే తన సీట్రింగ తిపుప్కుంటూ వెళిళ్పోతాడు. గరుద్ పరీని, ఛోటూని షూటింగ
జరుగుతునన్ సథ్లానికి తీసుకెళిళ్, వాళళ్ని ఒకచోట వుండమని, తనతో వచిచ్న అమామ్యి ఎకక్డుందో వెతుకొక్సాత్నని వెళాత్డు. ఈ లోగా
షూటింగ ఆగిపోయింది, షారుఖ వెళిళ్పోతునాన్డు అంటూ జనం పరుగులు పెడుతూ ఇసక గుటట్లు ఎకుక్తూ వుంటారు. వాళళ్తో పాటే పరీ,
ఛోటూ కూడా పరిగెడతారు. పరీ, ఛోటూలని వెతుకుక్ంటూ వచిచ్న చాచా కూడా వాళళ్లో వుంటాడు. కానీ ఎవరూ కూడా ఒకరినొకరు
చూసుకోరు - ఆ తొకిక్సలాటలో.
ఆ ఇసక గుటట్ మీద షారుఖ ఖాన ఫెర్ండు నని చెపుప్కుంటూ, షారుఖ పాదముదర్లు చూపించి, షారుఖ మంచినీళుళ్ తాగిన
గాల్సుతో సెలీఫ్లు తీయించుకునన్ వాళళ్ దగగ్ర డబుబ్లు వసూలు చేసూత్ వుంటాడు ఏఏకే అనే అతను. తనా పూటకి సంపాదించిన
డబుబ్లెల్కక్పెటుట్కుంటునన్ ఏఏకే దగగ్రికి పరీ వెళిళ్ “షారుఖ ఖాన బొంబాయి వెళిళ్పోయాడా?” అనడుగుతుంది. ఛోటూ “నేను షారుఖని కళుళ్
తెపిప్ంచమని అడగడానికి వచాచ్నం”టాడు. వాళుళ్ చెపిప్న మాటలు విని ఏఏకే "నిజంగా కళుళ్ పోయాయా, లేకపోతే షారుఖని చూడడానికి
ఇదో వంకా?" అని హేళనగా అడుగుతాడు. పరీ చూపించిన నేతర్దానం పోసట్ర చూడగానే ఈ పిలల్లు నిజంగానే సహాయం కోసం వచాచ్రని
అరథ్మై, వాళళ్ మీద జాలిపడి షారుఖ అకక్డికి ముపైప్ కిలోమీటరల్ దూరంలో వునన్ వూరోల్ షూటింగ చేసుత్నాన్డని చెపిప్, అకక్డికి వెళాళ్లంటే
కొంచెం కషట్మైనా ఎడారిలో తొమిమ్ది మైళుళ్ ఇసకలో నడవడం దగగ్రదారి అని చెపాత్డు ఏఏకే. అతని మాటలు విని ఇసకలో పరిగెడుతునన్
పిలల్లని "ఇసకలో వెళాత్రా?" అనడిగిన ఏఏకేకి "మాకు ఇసకలో నడక అలవాటే" అంటుంది పరీ పరిగెడుతూనే. "మరి మీ అమామ్, నానన్
ఎకక్డా?" అనడిగిన ఏఏకేకి "పుషక్రలో ఒంటెల తొకిక్సలాటలో చనిపోయారు ఇంకో పాతిక మందితో కలిసి" అని చాలా మామూలుగా
చెపాత్డు ఛోటూ.
ఎడారిలో పరిగెడుతునన్ ఛోటూకి దాహం వేసుత్ంది. సంచీలొ మంచినీళళ్ సీసా కనిపించక పోయేసరికి పరీకి ఆ సీసాని గరుద్
బైక మీద మరిచ్పోయాడని ఛోటూని తిడుతుంది. "ఎనిమిదేళుళ్ కూడా లేని నా మీద అంత పెదద్ భాదయ్త మోపావు. అందులోనూ కళుళ్
కనిపించని వాడి మీద!" అంటూ ఎదురు దెబబ్లాడుతాడు ఛోటూ. "దేవుడా! నేను నా తముమ్ణిణ్ చంపకుండా నువేవ్ కాపాడు" అని పార్రిథ్సుత్ంది
పరీ.
నడుసూత్ నడుసూత్ పరీ, ఛోటూ బాగా అలిసిపోతారు. పరీ తన చునీన్ ఛోటూ నడుంకి కటిట్ తనతో పాటే నడిపించుకుంటూ
వెళుత్ంటుంది. కింద వేడి ఇసక, పైన అంతకనాన్ వేడిగా ఎండ. దానికి తోడు దారి తపుప్తారు. పరీ తముమ్ణిణ్ "దారి తపిప్నటుట్నాన్ం మనం" అని
చెపూత్ "భయమేసోత్ందా?" అనడుగుతుంది. ఛోటూకి అకక్ మీద ఎంత భరోసా అంటే, ఏ మాతర్ం తొణకుక్ండా "నువువ్నాన్వుగా!" అంటాడు.
ఆ మాటతో పరీకి ఉతాస్హం వసుత్ందిమళీళ్. బొమామ్-బొరుసా వేసుకుని పరీ షారుఖ కథ చెపప్డం మొదలుపెడుతుంది - షారుఖని రాజపుత
దుసుత్లోల్ ఊహించుకుంటూ. కథ చెపూత్ చెపూత్, పెదవులు తడుపుకుంటూ పరీ సొమమ్సిలిల్ పడిపోతుంది. అకక్ పడిపోయిందని అరథ్ం అయియ్
ఛోటూ సహాయం కోసం, మంచినీళళ్ కోసం అరుసాత్డు. ఏడుసాత్డు. ఇంతలో పరీ పటుట్కునన్ చునీన్ కొస జారిపోయి ఛోటూ పరీ నుంచి

øöeTT~

www.koumudi.net

e÷]Ã 2019

8

GSOqEc fSFcôNqj*¸

దూరంగా వెళిళ్పోయి తను కూడా సప్ృహ తపిప్ పడిపోతాడు. ఇంతలో ఓ గురుత్ తెలియని రాజపుత వచిచ్ పిలల్లిదద్రినీ ఎతుత్కుని కారోల్
ఎకిక్ంచుకుని హాసిప్టలోల్ చేరిప్సాత్డు. ఛోటూ ముందుగా కోలుకుంటాడు. పరీ ఎపుప్డు లేసుత్ందా అని ఎదురు చూసూత్ వుంటాడు. సప్ృహ వచిచ్
కళుళ్ తెరిచిన పరీ తమని రాజపుత వేషంలో వునన్ షారుఖ రకిష్ంచాడని చెపేత్ ఛోటూ నమమ్డు.
ఎవరో డబుబ్లునాన్యన తమని రకిష్ంచి ఈ హాసిప్టలోల్ చేరిప్ంచాడని, ఆయనే తన కంటి ఆపరేషనకి కూడా డబుబ్లు
కటాట్డని చెపాత్డు. ఇంతలో పిలల్లని వెతుకుక్ంటూ చాచా కూడా వసాత్డు. చాచీ ఇంటి దగగ్ర పిలల్ల కోసం ఎదురు చూసోత్ందని చెపాత్డు. ఆ
మరసటి రోజే ఛోటూకి కంటి ఆపరేషన. ఛోటూ ఆపరేషన థియేటర లోకి వెళేళ్ముందు అకక్కి ధైరయ్ం చెపాత్డు "పరీ! భయపడకు.ఇలా వెళిళ్
అలా వచేచ్సాత్ను" అంటూ.
ఛోటూ కోసం ఆపరేషన థియేటర బయట వేచివునన్ పరీకి ఎవరో రాజపుత వేషంలో వునాన్యన ఛోటూకి ఆపరేషన చేసిన
డాకట్రతో మాటాల్డి, బయటికెళిళ్ కారెకక్డం కనిపిసుత్ంది. పరీ వెళిళ్ డాకట్రని "ఆయన ఎవరని" అడిగితే డాకట్ర సమాధానం - ఓ చిరునవువ్.
వెనకిక్ తిరిగొసుత్నన్ పరీకి ఆ పకక్నే టేబుల మీద తను షారుఖకి రాసి పోసట్ చేసిన ఉతత్రాలు కనిపిసాత్యి. వాటినకక్డ చూసిన పరీ కళళ్లోల్
కనిపించిన ఆనందం ధనక కనాన్ మినన్గా కనిపిసుత్ంది.
ఛోటూ కళళ్కి కటిట్న కటుల్ విపేప్ సమయానికి పరీ ఓ కేకు, దాని మీద ఓ కొవొవ్తిత్ పటుట్కుని నించుని వుంటుంది. "నువువ్
ముందుగా ఎవరిని చూడాలనుకుంటునాన్వ"ని అడిగిన నరుస్కి "సలామ్న" అని చెపిప్ వెంటనే అలల్రిగా "పరీకి కోపం వచిచ్ందా?"
అనడుగుతాడు. ఛోటూ అలల్రి మాటలకి నవివ్న పరీ కంటి వెలుగులతో ఆ సమయంలో అకక్డ ఆనందాల వానవిలుల్ విరుసుత్ంది.

చివరిగా ఓ మాట… పేరునన్ నటుల పేరల్ని మాతర్మే వాడుకుని, వారి ఉనికిని ఏ మాతర్ం ఎకస్పాల్యిట చేయని ఒక మంచి

అభిరుచి గల దరశ్కుది సినిమా ఇది.

నేను పూరిత్ కథ చెపేప్సినటుట్ అనిపిసోత్ంది కానీ ఈ సినిమా వునన్ంత గొపప్గా నెను చెపప్లేకపోయాను. పర్సుత్తానికి నెటఫిల్కస్లో

వుంది - పిలల్లతో కలిసి చూడదగగ్ సినిమా, తపప్కుండా చూడాలిస్న సినిమా. డిజిటల ఏజలో కోలోప్తునన్ బాలయ్పు అమూలయ్ క్షణాలని బుగగ్
మీద సుతారంగా తటిట్ గురుత్ చేసే సినిమా.

ఇందులో పిలల్లిదద్రూ అదుభ్తంగా నటించారు. వాళేళ్ కాదు అందరూ చాలా బాగా నటించారు. సినిమాలో పర్తి ఫేర్మూ కూడా

అందమైన పెయింటింగలా అనిపించింది. సాధాయ్సాధాయ్ల వాదనలనీ, మురిపించే మాజికుక్ని మరిపించే లాజికుక్లనీ ఒదిలేసి చూసేత్ ఈ కథ ఓ

అందమైన ౘ◌ందమామ కథ. పిలల్లతో, పిలల్లకై, పిలల్లని పిలల్లుగా మాతర్మే చూపిసూత్, పిలల్ల ఆలోచనలెలా వుంటాయో పిలల్ల వైపు నుంచి

అరథ్ం చేసుకుని, పిలల్ల కరథ్మయేయ్ భాషలో, చినిన్ చినిన్ పిలల్ల పదాయ్లతో, చూసే పిలల్లకి కూడా సరదా వేసేలా, పిలల్ల సినిమాని పిలల్ల సినిమాలా
మాతర్మే తీసిన నాగేష కుకునూర గారికి జేజేలు!

మారచ్ నెలలో పుటిట్న నాగేష కుకునూర గారికి పుటిట్నరోజు జేజేలు!

(వచేచ్నెల మరో సరదా నిమా కబుర
ల్ తో)
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