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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 బుచిచ్బాబు
ఉతత్రాది “బావరీచ్”లో పైపై మసాలా మాతర్ం తీసుకుని, దానిన్ ఇంకా పైపైన జలిల్ వండగా అసలు రుచి మరిచి కలగూరగంపైన తెలుగు
పులిహార “బుచిచ్బాబు”.
ఇందులో బుచిచ్బాబు అనే వంటవాడి వంటి పాతర్లో ఒదిగిపోయిన ఏఎనాన్రు సనాన్ఫ పర్భాకరెర్డిడ్, పుషప్లత.
బుచిచ్బేబీ అనే పాతర్లో మెరిసిపోయిన జయపర్ద డాటరాఫ వింటమే-తపప్-అంటమే రాని నానన్పాతర్ రావి కొండలరావు, అంటమే-తపప్వింటమే రాని అమమ్పాతర్ సూరయ్కాంతం.
ఈ సినామ్లో ఓ నలుగురు అతిథి పాతర్లు- సుజాత, మురళీమోహన, రాజబాబు, కేవీ చలం, కొతత్ పాతర్ రాజా, మరియు కొసరు పాతర్ మోహన
బాబు, పర్తేయ్క పాతర్ దాసరి. ఓ వెరిర్ ఆడపడుచు పాతర్లో రమాపర్భ. ఆ వెరిర్ పాతర్కి భరత్ పాతర్ కేవీ కాని ఉతిత్ చలంది.
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బుచిచ్బేబీ జయపర్ద కదా! మరి కేశాలంకరణకి కమల వుండాలిస్ందే. బుచిచ్బాబు, బుచిచ్బేబీలకి వసాత్ర్లంకరణ చేసినవారు బొంబాయి దరీజ్

కచినస్.
ఇందులో వినిపించే గుమమ్పాలలాంటి తియయ్ని పదాయ్లు పాలగుమిమ్ పదమ్రాజుగారివి. (ఇంతకు ముందు “మేఘసందేశం” సినిమాలో
పాలగుమిమ్ వారు రాసిన "పిర్యే చారుశీలే" అషట్పదికి తెలుగు సేతని వేటూరివారి ఖాతాలో వేసిన నా తెలివిడి-లేమిని నాకు నేనే మొటిట్కాయలేసుకుని
ఇకక్డ సరిచేసుకుంటునాన్ను.)
ఈ సినామ్లో పాటలు పాడినవాళుళ్: ఎసీప్బీ, మాధవపెదిద్ రమేష, సుశీల, శైలజ కాక రమణ, పుషప్లత కూడానట. సంగీతం కృషణ్-చకర్ సహకార
చలనవరిత్, చకర్వరిత్.
సహకార దరశ్కులోల్ ఒక పేరు డిమిటార్వ. దాసరి సినిమా టైటిలుస్లో ఈయన పేరు కనిపించే కారుడ్ నాకు చాలా ఇషట్ం. చూడగానే ఓ రెండు సారుల్
"డిమిటార్వ! డిమిటార్వ! నీకేమిటార్వ? ఓసారిటార్వ! " అని టంగ టివ్సట్రాల్ అనుకుని ఆడుకుని నవువ్కుంటా.
క. సీర్క్. మా. పా. ద. దానారా, ఎసైస్ఎఫీడ్ఏ.
సరదాగా, షరా మామూలుగా దాసరిబాబుని మెచిచ్, నేనిచుచ్కుంటునన్ ఓ సినమ్తీ గిదయ్ం:
రాజేషఖ్నాన్ బావరీచ్ ఆయె ఏఎనాన్రు బుచిచ్
బుచైచ్న బాబుకి దొరికె ఇంకో బేబి బుచిచ్
వీరిరువురికి తోడయెయ్ అతైత్, అమైమ్ గుండమొమ్చిచ్
సోకొచెచ్ సినామ్కి, సొమొమ్చెచ్ దాసరికి సినమ్తీ!
సినామ్ మొదలవుతూనే ఓ పడవలాంటి కారొచిచ్, ఓ పెదద్ గేటోల్ంచి దూరొచిచ్, ఓ పెదద్ కోటలాంటి ఇంటి ముందు ఆగుతుంది. అపప్టికే ఆ ఇంటోల్
చిచుచ్బుడుల్, టపాకాయలు కాలుసూత్ సందడి చేసూత్ వుంటారు కొందరు. ఎందుకూ అంటే ఆ కోటింటి వంశాంకురం బుచిచ్బాబు అమెరికా
నుంచొసుత్నాన్డని. కారోల్ంచి దిగి వరసైన మామలూ, వరస కలుపుకోవాలనుకునే ఆడపిలల్ల తండుర్లూ వేసిన దండలని మెడలో మోసుత్నన్ బాబు బుచిచ్కి
తోడొచుచ్ నానన్ పర్భాకరెర్డిడ్, హారతి పళెళ్ంతో ఎదురొచుచ్ తలిల్ పుషప్లత.
అమెరికా నుంచొచిచ్న బుచిచ్కి సావ్గతం చెపప్డానికి బోలడ్ంత మంది వరసైన ఆడపిలల్లు వరసలో నించుని వుంటారు. అంతే కాకుండా ఫోనల్
మీద ఫోనుల్ కూడా వసూత్ వుంటాయి బుచిచ్బాబుని తమ ఆడపిలల్లకి చేసుకుంటామని. ఏంటో! దాసరి ఎజెండాలో పెళిళ్కే పెదద్పీట. సరే! బుచిచ్ అమామ్,
నానన్ అడుగుతారు "ఎవరిన్ చేసుకుంటావు నాయనా?"అని.
వెంటనే బుచిచ్బాబు "నిజానికి నా పెళెళ్పుప్డో జరిగిపోయింది" అంటూ లేచెళిళ్, ఒక చినన్ డబాబ్ తెరిచి అందులోంచి ఓ బులిల్ మంగళసూతర్ం తీసి

చేతోత్ పటుట్కుని తీక్షణ్ంగా చూసూత్ వుండగా… ఓ పాట మొదలు "పసుపు పచాచ్ తాడూ, పసుపు కొముమ్కు తోడూ…" అంటూ.

ఆ పాటకి సందరభ్ం - ఆడుకునే తెలిసీ తెలియని వయసులో పిలల్లు చేసుత్నన్ బొమమ్లపెళిళ్లో పాడుకునే పాట. ఈ పాటలో ఆరిందా
పెళిళ్కూతురు చినాన్రి తులసి. వాళళ్ బొమమ్లపెళిళ్ని ముచచ్టగా చూసూత్ వుంటారు తాత (గుమమ్డి), మామమ్ (నిరమ్లమమ్), నానన్ (పర్భాకరెర్డిడ్), అమమ్
(పుషప్లత). పిలల్లు ఆడుకుంటూ పాడుకుంటూ నిజంగానే పెళిళ్ చేసేసుకుంటారు. అది చూసుత్నన్ పెదద్వాళుళ్ "వీళళ్కి పుటట్గానే పెళైళ్పోయింది" అని
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మురిసిపోతూ వుండగా గునగునా నడుచుకుంటూ సూరయ్కాంతం వచేచ్సుత్ంది. "హనాన్! మా డబుబ్ కొటేట్దాద్మని బొమమ్లపెళిళ్ వంకతో మా బుచిచ్బేబీ
మెళోళ్ మీ బుచిచ్బాబు చేత తాళి కటిట్సాత్రా?" అని చడామడా తిటేట్సి, బుచిచ్ (తులసి) మెళోళ్ంచి మంగళసూతర్ం తీసి గిరాటేసేసి లాకెక్ళిళ్పోతుంది.
అదే ఆ మంగళసూతర్మే ఇపుప్డు బుచిచ్బాబు చేతిలో వుంది. దానిన్ చూసూత్ బుచిచ్బాబు తలిల్ ఆనందభాషాప్లు రాలుసూత్ వుండగా పర్భాకరెర్డిడ్
ఎవరొచాచ్రో చూడమంటూ పిలుసాత్డు. అదెవరా అని చూసేత్ బుచిచ్బాబు మామ, బుచిచ్బేబీ తండిర్ అయిన రావి కొండలార్వు.
వసూత్నే “నేనాడపిలల్ తండిర్ని. మా అమామ్యిని మీ బుచిచ్బాబు కిదాద్మని వచాచ్ను” అని పెళిళ్ మాటలు మొదలు పెడాత్డు. బుచిచ్బాబుకీ అదే
ఉదేద్శయ్ం ఉనన్టుట్ తెలుసుకుని ఆనందపడాత్డు కానీ బుచిచ్బాబు తను ఫలానా అని చెపేత్ తన భారయ్ సూరయ్కాంతం పెళిళ్కి ఒపుప్కోదని చెపాత్డు. ఇకక్డ దాసరి
ఓ లాజికుక్ మిసస్యాయ్డబాబ్! అంతకు ముందు సూరకక్ ఏమందీ? మా డబుబ్ చూసి పిలల్లకి బొమమ్ల పెళిళ్ చేశారు అని కదా? మరిపుప్డు పర్భాకరెర్డిడ్కి
బోలడ్ంత డబుబ్ చేసినటుల్ంది. పైగా మన ఏఎనాన్ర ఎనాన్రై కాబోయే అవకాశమునన్ బుచిచ్బాబు ఎఫాఫ్రీస్ఎస (ఫారిన రిటరన్డ, సినెమా సెటిల
డ). మరిపుప్డింక బుచీచ్-బుచీచ్ కళాయ్ణానికి గుండాబతుత్ల సూరమమ్ అడెడ్ందుకు చెపుప్నమామ్?
వూరికే అంతా అలా చాటుమాటుగా గుసగుసలాడుకుని ఆడిపోసుకుంటారు కానీ, సూరేకాంతంతో ఓ మాటు సవయ్ంగా మాటాడి వుంటే
దగగ్రుండి బుచిచ్(బాబు) మెళొళ్ంచి బుచిచ్(బేబీ )మెళోళ్ తాళి కటిట్ంచి వుండును. అలాకాక్నిసేత్ రెండునన్ర గంటల సినిమా నడిచేదెలా? అందుకే లాజికుక్లు
పకక్నెటిట్, బురర్ని బీరువాలో అటేట్పెటిట్ దాసరి వారి దరశ్కతవ్ పర్తిభకి అపర్తిభురాలన్వుదామని ఇంకోసారి అనేసుకునాన్...ఆ రకంగా మళీళ్ బుకైక్పోయి
ముగిగ్పోయా. ఆ రకంగా నే చూసిన దానారా విరచిత చలనచితర్ వీక్షణా ఫలితం...ఇదిగో ఈ రకంగా తలా పిడికెడు…
సరస్రె! ఇపుడిక మళీళ్ కథ లోకి వసేత్ - తన కూతురు బుచిచ్ని ఎలాగోలా పెళిళ్ చేసుకొమమ్ని అడిగిన రావి కొండలార్వు మాటలు విని తనంతట
తనుగా వసేత్ సూరమమ్ ఇంటోల్ అడుగు పెటట్నీయదు కాబటిట్ మారువేషంలో వసాత్నంటాడు బుచిచ్బాబు. అలా వసాత్ననన్ బుచిచ్బాబుకి తన ఇలొల్క సరక్సలా
వుంటుందని, తన కూతురు బుచిచ్ కోపంతో విసిరి కొటేట్ ఫల్యింగ కంచాల దెబబ్లు తినలేక, తన భారయ్ నోటికొచిచ్నటుట్ అనే తిటుల్ పడలేక ఇంటోల్
వంటవాళుళ్, పనివాళుళ్ పారిపోతూ వుంటారని కూడా చెపాత్డు మామ కొండలార్వు. అంతే కాకుండా వృదుధ్లై తన దగగ్రే వుంటునన్ తన తలిదండుర్లు
గుమమ్డి, నిరమ్లమమ్లని అసస్లు మనుషులాల్గే చూడదు తన భారయ్ అని కూడా చెపాత్డు. ఇంకా ఏం చెపాత్డంటే ఏకిస్డెంటులో తన పెదద్కొడుకు, కోడలు
చనిపోతే వాళళ్కి పుటిట్న కవలపిలల్లని తనకి మనవళైళ్నా సరే వాళళ్కి ముసలివాళైల్న తన అతాత్మామలంటే ఇషట్మని ఆ కోపంతో అసస్లు తన దగగ్రికే
రానివవ్దట సూరేకాంతం. సూరయ్కాంతం ఈ సీనులో లేదు కాబటిట్ రావి కొండలార్వు ఇంత ధైరయ్ంగా మాటాల్డుతునాన్డు. హనాన్!
మామ కొండలార్వు చెపిప్ందంతా విని ఆ సరక్స లాంటి ఇంటోల్ని జంతువులాల్ంటి మనుషులిన్ అదుపులో పెటట్డానికి రింగమాసట్రలా తనొసాత్నని
హామీ ఇసాత్డు బుచిచ్బాబు.
మామకి మాటిచిచ్నటుట్గానే మరసటి రోజు పొదుద్నేన్ కచినస్ దరీజ్లు కుటిట్న డిజైనర-వేర వేసుకుని, చిలుల్లిచ్లుల్ల డిజైనునన్ కుక-వేర పటుట్కుని
వంటవాడి వంటి అవతారంలో గుండాబతుత్ల అచచ్మమ్(సూరయ్కాంతం) గారింటికి వసాత్డు బుచిచ్బాబు. వసూత్నే భుజాలు దాటని జుటుట్ దువువ్కుని,
భుజాలు దిగని జాకెటుట్ తొడుకుక్నన్ గుండాబతుత్ల అచచ్మమ్ని చూసి "అపుప్డెపుప్డో బెజవాడలో నెహూర్ గారిని చూసి ఆనందించాను. ఇపుప్డు మీ మొహం
చూసి సంతోషిసుత్నాన్ను" అనగానే సూరేకాంతం మహా శాంతంగా “ఎవరు బాబూ నువువ్?” అనడిగితే "నా పేరు మరాయ్దరామనన్ అని, వంటపని
చేయడానికి వచాచ్న"ని చెపాత్డు బుచిచ్బాబు. ఇహిపప్టున్ంచీ ఏఎనాన్రు పాతర్ బుచిచ్బాబు, మరాయ్దరామనన్లుగా చెరో-కాయ పర్వేశంగా నడుసుత్ంది.
లండన, అమెరికా, రషాయ్లోల్ వునన్ గొపప్గొపప్ వాళిళ్ళళ్లోల్ పని చేసొచిచ్న పేరాగ్ంచిన వంటవాడినని చెపప్గానే ఉబిబ్తబిబ్బైబ్ మరాయ్దరామనన్ని
తనింటోల్ వంట చేయడానికి కుదురుచ్కుంటుంది అచచ్మమ్గారు.
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అచచ్మమ్గారి ముగుగ్రి కూతుళూళ్ మూడు రకాలు. అందులో మూడో కూతురు బుచిచ్ది తిటేట్-నోరు, కొటేట్-చెయియ్. పొదుద్నేన్ లేవగానే బెడుడ్కాఫీ

నోటోల్ పడకపోతే బెడుడ్ మీదునన్వనీన్ మేడ మీద నుంచి కిందకి పడేలా గిరాటేసేసూత్ వుంటుంది. ఆమె కోసమని కాఫీ కలపడానికి వంటింటోల్కి వెళిళ్న
మరాయ్దరామనన్కి అకక్డ జవ్రంతో వుండి, రగుగ్ కపుప్కుని దగుగ్కుంటూ కాఫీ కాచుకుంటునన్ మామమ్గారు కనిపిసుత్ంది. ఆవిడకి తనని కొతత్గా వచిచ్న
వంటవాడిగా పరిచయం చేసుకుని, జవ్రం తగగ్డానికి ఓ మాతర్ కూడా ఇసాత్డు మరాయ్దరామనన్. ఆ తరావ్త కలిపిన కాఫీ కపుప్లో పోసుకుని మేడ మీద
గదిలో పడుకుక్ని వునన్ బుచిచ్బేబీని లేపి కాఫీ తాగమని ఇసేత్ పంచదార లేదని కపుప్ తీసి మొహానికి టేర్ అడడ్ంగా పెటుట్కునన్ మరాయ్దరామనన్ మీదకి
విసురుతుంది. వెంటనే మరాయ్దరామనన్ ఆశువుగా ఓ పదయ్ం పాడతాడు.
పంచదార వలన పలు రోగములు వచుచ్
రాచపుండు వగైరాలు తెచుచ్
చేదు కాఫీ వలన జీవితాయువు హెచుచ్
ఆలకింపుమా మరాయ్ద రామా!
పాలగుమిమ్వారి పదయ్ం వినగానే బుచిచ్బేబీ కోపం పాలపొంగులా చలాల్రిపోతుంది. పిలాల్ నవివ్ కళకళాళ్డిపోతుంది. కోపిషిట్ ఐన బుచిచ్నే
మెపిప్ంచాడూ, ఇనాన్ళళ్కి మంచి వంటవాడు దొరికాడని మురిసిపోతునన్ అచచ్మమ్ని "అతత్గారూ!" అని పిలిచి విసిగిసాత్డు. "ననన్లా పిలవకు" అని
కేకలేసిన అచచ్మమ్తో తనింతకు ముందు పని చేసిన వాళిళ్ంటోల్ తను "అమామ్!" అని పిలిచినవాళళ్ందరూ కషాట్ల పాలయాయ్రనీ, తననిషట్పడే అచచ్మమ్కి ఏ
కషట్ం రాకూడదని "అతత్గారూ" అని పిలుసుత్నాన్నని చెపిప్ ఒపిప్ంచుకుంటాడు, తపిప్ంచుకుంటాడు మరాయ్దరామనన్.
వంటవాడినని వచాచ్క ఏఎనాన్రైనా సరే పాతర్లతో వంట చేసే పాతర్ పోషించక తపప్దు కదా! చింతచిగురు పపుప్ ఎలా చెయాయ్లీ అని వంటింటోల్
కిందామీదా పడుతునన్ మరాయ్దరామనన్ దగగ్రికి అచచ్మమ్గారి రెండో కూతురూ, నితయ్ధవళవసత్రధారిణి రమాపర్భ కొంచెం సిగుగ్పడుతూ వసుత్ంది. ఈ
సినామ్లో ఈవిడ పాతర్ చూసేత్ హిందీ సుభాష ఘై "హీరో" సినిమాలో కనిపించే బిందు గురుత్కొసుత్ంది. వారగా వునన్ తలుపు లోంచి ఓరగా చూసూత్
లోపలికొచిచ్న రమాపర్భ మరాయ్దరామనన్తో "నువువ్ వంటవాడిలా లేవు...హి..హీరోలా వునాన్వు" అంటుంది. ఈ సినామ్ అంతటికీ ఈవిడబాబ్ నిజమైన
తెలివైంది! హీరో వంటవాడి వేషంలో వచిచ్న సంగతి ఇటేట్ కనిపెటేట్సింది. పైగా హీరోకి వంట చేయడం రాదని కూడా కనిపెటేట్సి, వంట ఎలా చేయాలో
చూపిసాత్నని చెపూత్ తనే వంట చేసేసుత్ంది. అనన్టుట్ ఈవిడ నటుట్తునన్టుట్గా భలే గమమ్తుత్గా మాటాల్డుతూ వుంటుంది. ఈ సీనులో యాపీల్స కాయ
కొరుకుక్ని తింటూ "నీళుళ్ పొయ, కందిపపుప్ వెయ, వెయ చింతచిగురు, ఇటిట్టాట్ అను" అంటూ వంట-దరశ్కతవ్ం డీఎనాన్రుకి దీటుగా ఏఎనాన్రు
చేయడం మహ సరదాగా వుంటుంది.
మొతాత్నికి వంట పూరత్వుతుంది. ఆ వండినవనీన్ గినెన్లోల్ సరుద్కుని లంకంత ఇంటోల్ ఓ మూలగదిలో వుంటునన్ మామమ్, తాతగారుల్, వాళళ్
మునిమనవల దగగ్రికి తెచిచ్చిచ్ భోంచేయమంటాడు మరాయ్దరామనన్. ఈయన వయ్వహారమంతా మారాయ్ద గానే వుంది గానీ ఇంటోల్, నటిట్ంటోల్, వంటింటోల్
కూడా ఆరంగుళాల హీలుండే నలల్బూటుల్ ఎందుకు తొడుకుక్నాన్డబాబ్? అనిపించింది.
సరే! ఇపప్టివరకూ ఇంటోల్ వునన్ వాళెళ్వవ్రూ తమని పటిట్ంచుకోకపోయినా ఇపుప్డు మరాయ్దరామనన్ భోజనం తెచిచ్ పెటాట్డని ఆనందిసూత్ ఆ
ముసలి దంపతులు రాజమండిర్లో వునన్ తమ కూతురుకి రామనన్ వయసునన్ కొడుకునాన్డని చెపాత్రు. “మరి ఇకక్డిలా కోడలైన అచచ్మమ్ చేతిలో
ఇబబ్ందులు పడే బదులు కూతురు దగగ్రికే వెళిళ్ వుండొచుచ్ కదా” అని మరాయ్దరామనన్ వేషంలో వునన్ బుచిచ్బాబు అడిగితే తాతైన గుమమ్డి అలా వెళేత్
తమతో వునన్ కవలపిలల్లైన మునిమనవలకి, వాళుళ్ తన కొడుకు పిలల్లని కూడా చూడకుండా తమ కోడలు అచచ్మమ్ ఆసిత్ దకక్నివవ్దని, అందుకే కషట్మో
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నషట్మో ఇకక్డే వుంటునాన్మని చెపాత్డు. వాళళ్ కథంతా వినన్ మరాయ్దరామనన్ ఇహిపప్టున్ంచీ వాళళ్కే అవసరం వచిచ్నా తను చూసుకుంటాననీ, తననే
వాళళ్ మనవడు అనుకోమని ధైరయ్ం చెపాత్డు.
ఓ రోజు బుచిచ్బేబీ రెండు జళేళ్సుకుని, ఇంత నోరేసుకునొచిచ్ రామనన్ని పిలిచి ఓ ఐదారుగురు సేన్హితులు భోజనానికి వసుత్నాన్రని చెపిప్ జింజర
చికెన, చిలీల్ చికెన, ఎగ ఫైరడ రైస, చికెన బిరాయ్నీ, టొమేటో సూప అంటూ ఓ లిసట్ చెపిప్, అవనీన్ ఫైవ సాట్ర హోటలోల్ వంటలాల్ వుండాలని చెపుత్ంది. ఎలాగూ
ఫైవ సాట్ర హోటల రుచిలో వుండాలంది కదా అని పదారాథ్లనిన్టినీ హోటల నుంచి తెపిప్ంచి పేల్టల్లో సరుద్తూ వుంటాడు మరాయ్దరామనన్. అది రమాపర్భ
చూసి "నీకు నిజంగా వంట రాదా?" అనడిగితే “మీ చెలెల్లే ఫైవ సాట్ర హోటల నుంచి తెపిప్ంచమంది” అని చెపిప్ తపిప్ంచుకుంటాడు రామనన్.
ఇంటికొచిచ్న బుచిచ్బేబీ సేన్హితురాళుళ్ భోంచేసూత్ ఏం మాటాల్డుకుంటూ వుంటారూ అంటే ఎవరెవరు ఎలాంటి వాళళ్ని పెళిళ్
చేసుకోవాలనుకుంటునాన్రూ అని. అసలీ దాసరి సినిమాలోల్ అమామ్యిలకి పెళిళ్ తపప్ వేరే ధాయ్స తకుక్వ. అందులో మన బుచిచ్బేబీ తనని
చేసుకోబోయేవాడు ఎలా వుండాలీ అని చెపుత్ందీ అంటే తనకి "యదద్నపూడి సులోచనారాణి నవలలో హీరోలా అందగాడు, సూటూ బూటుతో వునన్వాడు,
కళళ్కు కళళ్జోడు పెటట్గలిగినవాడు, ఎడమ చేతోత్ డైరవ చేసూత్ కుడి చేతోత్ సిగరెటుట్ కాలచ్గలిగినవాడు, ఆ పొగలు రింగులు రింగులుగా వదులూత్ కారులో
వెడుతునన్వాడు, కంటితో చూసేత్నే చాలు శతకోటి బాణాలు కురిపించగలిగినవాడు, నోరు తెరిసేత్ చాలు పంచదార కురిపించినటుట్ తియయ్ తియయ్గా
మాటాల్డగలిగినవాడు" అని ఓ పేదద్ హజెబ్ండు-లిసుట్ చదువుతుంది. ఆ పకక్నే నించుని ఆ లిసుట్ వింటునన్ ఏఎనాన్రు ముఖ కవళికల వినాయ్సం - అహో!

నరత్నశాలలో బృహనన్ల నాకు జాఞ్పకం రావడం - ఆ తపుప్ నాది కాదంటే, మనిన్ంచుమా చదువరీ! మనిన్ంచుమా!

మరి బుచిచ్బేబీకి భరత్ కావాలంటే ఎలా వుండాలో మరాయ్దరామనన్ వేషంలో వునన్ బుచిచ్బాబుకి తెలిస్పోయింది కదా! వెంఠనే సూటూ-బూటూ
వేసేసుక్ని, సిగరెటుట్ కాలుసూత్, కారు డైరవ చేసూత్, అదే దారిలో వసుత్నన్ బుచిచ్బేబీ కారు కడడ్ంగా తన కారాపి, బుచిచ్బేబీతో ఆమె కారు వెనక చకర్ం సరిగాగ్
లేదు చూసుకోమని చెపాత్డు. అచుచ్ మరాయ్దరామనన్ లాగే కనిపిసుత్నన్ బుచిచ్బాబుని చూసి అతను అచుచ్ తమ వంటవాడిలా వునాన్డు అని చెపేత్ నమమ్ని
బుచిచ్బాబుకి మరసటి రోజు వంటవాణిణ్ గండిపేట పారుక్కి తీసుకొచిచ్ చూపిసాత్నని చెపుత్ంది బుచిచ్బేబీ. తను ఎఱఱ్కారు వేసుకొసాత్నని చెపిప్ వెళిళ్పోతాడు
బుచిచ్బాబు.
ఇంటికొచిచ్న బుచిచ్బేబీ ఆ రెండోరోజు పొదుద్నేన్ తొమిమ్దింటికి మరాయ్దరామనన్ని తనతో కలిసి బయటికి వెళళ్డానికి తయారు కమమ్ంటుంది.
అనుకునన్టుట్గానే ఇదద్రూ కలిసి గండిపేట పారుక్కి వెళాత్రు డుయ్యెటుట్ పాడుకోవడానికనన్టుట్ ఒకే మోడల పేంటూల్-చొకాక్లూ వేసుకుని.
తీరా అకక్డికి వెళళ్గానే మరాయ్దరామనన్ "ననున్ కారోల్ ఇంత దూరం తీసుకొచాచ్వంటే ననున్ పేర్మిసుత్నాన్వు, అందుకే సినామ్లోలాల్ పాటలు
పాడుకుందాం పద" అంటాడు. అది వినగానే బుచిచ్కి కోపం వసుత్ంది. ఇంతలో వాళిళ్దద్రికీ అకక్డ ఆగి వునన్ ఎఱఱ్కారు కనిపిసుత్ంది కానీ అందులో
బుచిచ్బాబు వుండడు. అపుప్డు "అచుచ్ నీలా వునన్వాణిణ్ చూశానూ, అతనికి నినున్ చూపిదాద్మనే ఇలా తీసుకొచాచ్నూ" అని చెపిప్న బుచిచ్బేబీకి "అచుచ్
నాలానే వుంటే వాడెందుకు?" అంటూ తను ముందే అనుకునన్టుట్ ఓ పాట మొదలుపెడాత్డు మరాయ్దరామనన్.
ఆ పాట దాసరి వారి ఉడికీ ఉడకని వంటకం అయినా చకర్వరిత్ గారి తాళింపు పడడంతో మరీ అంత అరుచిగా అనిపించదు. "గుండాబతుత్ల

బుచచ్మామ్! ఎండాకాలపు మంటమామ్! మంట మండావా - వంట చేసాత్ను. వంట తినాన్వా - జంట ఔతావు…ఒంటి వాడినీ, నీ వంటవాడినీ" అని

మరాయ్దరామనన్ పాడుతునన్ంత సేపూ, నాకా పాటలో నచిచ్నవేంటంటే సివ్మిమ్ంగ పూలోల్ తామెలా కనిపిసాత్మా అని ఒంగి చూసుకుంటునన్ కొబబ్రిచెటూల్,
అవతలగా కనిపించిన సముదర్పు అలలూ, చుటూట్ నేలకి పందిరేసుత్నన్టుల్ కనిపించిన కొబబ్రితోటలు. పాటలో ఏఎనాన్రు వేసిన పులివేషపు చిందులూ,
జయపర్ద వేసుకునన్ టైటు పేంటు ఇబబ్ందులూ గురించి ఆటేట్ పటిట్ంచుకోక పోవడం చూసిన కంటికి, ఆ కంటి ఓనరు ఒంటికి మంచిది.
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సాయంతర్ం ఆలసయ్ంగా ఇంటికొచిచ్న బుచిచ్బేబీని “ఇపప్టిదాకా ఎకక్డ తిరిగొచాచ్వూ?” అనడిగిన మాత-అచచ్మమ్కి సుత-బుచచ్మమ్ తను

గౄహలకిష్ గారి మనవరాలూ, మహలకిష్ గారి అమామ్యీ, ధనలకిష్ చెలెల్లూ అయిన శీర్లకిష్ గారింటికి వెళొళ్చాచ్నని చెపుత్ంది. “మరి కూడా
మరాయ్దరామనన్ ఎందుకొచాచ్డని” అడిగిన భుజాలాద్టని జుటూట్-భుజాలపైకి జాకెటూట్ ధరించి, చేతిలో గొడుగూ, భుజానికి హేండబాగుగ్ తగిలించుకునన్
అచచ్మమ్కి తనూ, బుచిచ్ కలిసి వెళిళ్ "గుండాబతుత్ల బుచచ్మామ్!" అంటూ బుచిచ్ని ఆట పటిట్సూత్ పాట పాడడమే కాకుండా బుచిచ్ తలైల్న గుండాబతుత్ల
అచచ్మమ్ని "రాక్షసి" అని తిటాట్డని ఒకణిణ్ కొటట్డానికి వెళేత్ వాడు పారిపోయాడని అపప్టికపుప్డు ఫాసుట్ఫుడుడ్ లాంటి కథోటి వండి వడిడ్ంచి, వంటింటోల్
కొతిత్మీర పచచ్డి చేయాలిస్న పనుందని చెపిప్ వెళిళ్పోతాడు మరాయ్దరామనన్.
రెండోరోజు వంటింటోల్ మికీస్లో ఏదో రుబుబ్కుంటునన్ మరాయ్దరామనన్ దగగ్రికొచిచ్ ముందురోజు తన తలిల్ కోపం నుంచి తనని కాపాడినందుకు
టిపుప్ అంటూ డబుబ్లివవ్బోతుంది బుచిచ్బేబీ. మరాయ్దరామనన్ టిపుప్ ఒదద్ని, టిపుప్సులాత్నుగారి మనవడు అపుప్సులాత్నుగారు తనతో సవ్యంగా చెపాప్రు
అంటూ పాలగుమిమ్వారి పదయ్మొహటి పాడతాడు.
సేవకులకు హోటలు సరవ్రల్కును టిపుప్లిచిచ్
పాడు సేయుటేమి తెలివి?
తినమరిగిన గొడుడ్ పనికి పనికిరాదు
ఆలకింపుమా మరాయ్దరామా!
"మాటాల్డితే పదయ్ం పాడేసుత్నాన్వ. ఎకక్డ నేరుచ్కునాన్వ?" అనడిగిన బుచిచ్కి దేవులపలిల్ కృషణ్శాసిత్ గారింటోల్ పని చేసినపుప్డు నేరుచ్కునాన్నని
చెపాత్డు మరాయ్దరామనన్. ఇదిగో...హీరో ఇలా వంటవాడిగా రావడం, ఏవో సూకుత్లు చెపప్డం, అవనీన్ గొపప్గొపప్ వాళిళ్ంటోల్ పని చేసేటపుప్డు ఆ
గొపప్వాళుళ్ తనతో అనన్ మాటలని చెపప్డం మాతర్ం సుపర్సిదధ్ "హాయిందీ" దరశ్కులు హృషీకేష ముఖరీజ్ వండి వారిచ్న "బావరీచ్" రెసిపీ. మిగిలిందంతా
గులాబజామూన చేసి మసాలా కూరలో కలిపిన "తెలుగింటి వంట" వైనం.
బుచిచ్, మరాయ్దరామనన్ వంటింటోల్ నించుని టిపుప్ల గురించి మాటాల్డుకోవడం తలుపు వార నుంచి ఓరకంటితో చూసిన శాటినంచు తెలల్చీర
కటుట్కునన్ రమాపర్భ అదోలా చూసూత్ దగగ్రికి రాగానే వంటింటోల్ంచి పారిపోతాడు మరాయ్దరామనన్.
ఆ తరావ్త రోజు మిటట్ మధాయ్హన్ం పూట, ఓ మధయ్పాపిడి తీసిన నలల్టి విగోగ్టి తల మీద తొడుకొక్ని, పసుపప్చచ్ డెర్సేస్దో వేసుకుని బుచిచ్బేబీ
బసాట్పులో నించుని వుంటే ఇంపోరెట్డ కారూ, పాయింటెడ షూ వేసుకుని ఒచిచ్న బుచిచ్బాబుని చూసి, అంతకు ముందు రోజు గండిపేట పారుక్కి వసాత్నని
చెపిప్న మాట నిలబెటుట్కోలేదని అలుగుతుంది. అపుప్డు బుచిచ్బాబు "నేను వచాచ్ను ముందు కారెకక్ండి అసలేం జరిగిందో చెపాత్" ననగానే బుచిచ్బేబీ
బుచిచ్బాబు కారెకేక్సుత్ంది. బుచీచ్-సేక్వ్ర కారోల్ వెళూత్ మాటాల్డుకుంటూ వుంటారు. "నినన్ పారుక్కి వచిచ్ కూడా నాకెందుకు కనిపించలేదు మీరు" అనడిగిన
ఆడ-బుచిచ్కి మగ-బుచిచ్ "నువు నా కోసం ఎంత సేపు వేచి వుండగలవో టెసట్ చేదాద్మనుకునాన్నూ, ఈలోగా ఇంకెవరో ఒకతను నినున్ చూసి పాడడం
చూశానూ, నాకు రొమానుస్లో పోటీ పడడం ఇషట్ం వుండదూ, అందుకే నీ దగగ్రికి రాలేదూ" అని చెపప్గానే ఆడ-బుచిచ్ "ఛిచీఛ్ వంటవాడితో నాకు
రొమానేస్ంటీ?"

అని

చిరాకు

పడుతుంది.

మొతాత్నికి

అలా

కబురుల్

చెపుప్కుంటూ,

కారోల్

అలా

అలా

తిరుగుతూ

బుచుచ్లిదద్రూ

అచిచ్కబుచిచ్కలాడేసుకుంటారు.
ఇంతలో అసందరభ్ంగా ఏం జరుగుతుందంటే అచచ్మమ్గారి పెదద్కూతురు ఓ ఉతత్రం తెరిచి దొంగతనంగా చదువుతుంటే చెలెల్లు బుచిచ్బేబీ
"నాకొచిచ్న ఉతత్రం నువువ్ చదువుతావా?" అని కోపప్డి లాగేసుకుని తను చదవబోతుంది. అంతే - వెంటనే గోదారి, గోదాటోల్ పడవ, పడవలో చొకాక్ మీద

బెలెట్టుట్కుని బుచిచ్బాబు, గోదారి గటుట్ మీద తెలల్బూటేల్సుకుని గుఱఱ్పుడెకక్ తొకుక్కుంటూ బుచిచ్బేబీ పాటకి తయారు. "సితత్రాల తోటలో ఉతత్రాలు
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దొరికాయి. నువువ్ రాశావా? నేను రాశానా? నాకు నువువ్ రాశావా? నీకు నేను రాశానా?" అని బుచిచ్బాబు అడిగితే దానికి బదులుగా బుచిచ్బేబీ "సితత్రాల

తోటలో సితత్రాలు జరిగాయి. నువువ్ చూశావా? నేను చూశానా? అవి నువువ్ చూశావా? అవి నేను చూశానా?" అని అడిగేసుత్ంది. ఈ పాట ఎపప్టున్ంచో
వింటునాన్ ఈ సినామ్లో చూసుత్నన్పుప్డు మాతర్ం జగగ్యయ్గారి "కొండగాలి తిరిగిందీ...గుండె ఊసులాడింది" పాట గురొత్చిచ్ంది, ఆ గోదారీ-పడవ-పడవలో

గెడా, పాట ఎతుత్గడా చూసీ, వినీ.

అరెరె! ఇంతకు ముందు అకక్గారు ఉతత్రం చింపడం అసందరభ్ం అనుకునాన్నే కానీ అది ఈ పాటకి సందరభ్ంగా కూరిచ్న దాసరి విజన వజన
నాకు తెలీలేదుసీమ్!
వీళిళ్లా ఆడుకుంటూ, పాడుకుంటూ, ఉతత్రాలు రాసుకుంటూ, సితత్రాలు చూసుకుంటూ, కుంటుకుంటూ, గెంతుకుంటూ, ఉంటూ ఉండగా పాటై
పోతుంది.
పాటైపోయిన పకక్ సీనులో జైలు నుంచి విదుదలై ఇంటికొచిచ్న గుండాబతుత్ల అచచ్మమ్గారి తముమ్డు మోహనబాబు వెళిళ్ నిదర్పోతునన్ బుచిచ్ని
లేపి చెంపదెబబ్ తింటాడు. ఇంతలో కాఫీ కపుప్లు టేర్లో పెటుట్కుని పటుట్కుని అకక్డికొచిచ్న మరాయ్దరామనన్ మళీళ్ ఓ పదయ్ం పాడతాడు.
వలపు జవ్రమునకు దవడ పగులుట మందు
కోపమునకు వేడి కాఫీ మందు
సూకిత్ వినవె ఉషణ్ముషేణ్న శీతలః
ఆలకింపుమా మరాయ్దరామా!
ఏమాటకామాట చెపుప్కోవాలి "హు! ఈ అవమానమును సహించి జీవించుటయా, లేక సనామ్నముగా భావించి కాబోయే పెళాళ్ం కదా అని
వదిలివేయుటయా?" అని చెంపదెబబ్ కొటిట్న బుచిచ్తో అనే మేనమామ మోహనబాబు ఓ అరసెకనులో పావువంతు పాటు యశసీవ్రంగారావుని
అనుకరించి ఇమిటేషన సాట్రై మెరిశాడు.
మోహనబాబు వచాచ్డని గుమమ్డీ-నిరమ్లమమ్లనీ, కవలలనీ వాళుళ్ంటునన్ గది ఖాళీ చేయించి పెరటోల్ వునన్ ఔటహౌసకి మారిప్సుత్ంది
కోడలచచ్మమ్.
ఈలోగా హేమామ్లిని అని పేరెటుట్కునన్ రమాపర్భతో లవ-టార్క నడపబోయి ఏఎనాన్రు చేతిలో తనున్లు తినన్ంత పనిచేసాత్డు హేమా-కీ-మామ
మోహనబాబు.
ఔటహౌస లోకి మారిన నిరమ్లమమ్ కోడలు అచచ్మమ్ దగగ్రికొచిచ్ కవలల పుటిట్నరోజని చెపిప్ కొతత్బటట్లు కుటిట్ంచమంటుంది. "వాళుళ్
పుటీట్పుటట్గానే నా కొడుకుని పొటట్నపెటుట్కునాన్రు నేను కొతత్ బటట్లు కుటిట్ంచను" అని తిటిట్పోసుత్ంది అచచ్మమ్. అది విని ఏడుసుత్నన్ నిరమ్లమమ్కి పిలల్ల
పుటిట్నరోజు తను జరిపిసాత్నని చెపాత్డు మరాయ్దరామనన్. అనన్టుట్ ఆ కవలలోల్ ఒకడు తరావ్తత్రావ్త "పేర్మఖైదీ"నంటూ మాలాశీర్తో హిటుట్ కొటిట్న హరీష.
సరే! రెండోరోజు పొదుద్నేన్ కచినస్ దరీజ్లు కుటిట్న కొతత్బటట్లేసుకుని మరాయ్దరామనన్ ఓ టేబులేసి, దాని మీద కేకు పెటిట్, కొవొవ్తుత్లు వెలిగించి

"వాలీమ్కి ఇంటిలో లవకుశులు పుటాట్రు" అని పాడుతూ పిలల్ల చేత కేక కోయించి, సీవ్టుల్ తినిపించి పుటిట్నరోజు పండగ జరిపిసాత్డు. ఈ పాట మధయ్లో
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ఆకాశం నుంచి దీవించే అమామ్నానన్లుగా సుజాత-మురళీమోహన ఓ క్షణం కనిపిసాత్రు. అంతా బానే వుంది కానీ నాకు ఈ పాటలో కవిహృదయం
అయోమయం…

పర్తిరోజూ పుడతారు ఎవరో ఒకరు

ఆ రోజున తెలియదు ఎవరికి ఎవరు
తెలిసిన రోజున లేరు మీకెవవ్రూ

ఎవరునాన్ లేకునాన్ మీకు లేనిదెవవ్రు?
ఆ పై లైనల్కరథ్మేమిటో, తెలుపుమా, మరాయ్దరామా!
సరే! పాటైపోయింది. ఇంకా తరావ్త ఈ దాసరి-వంటకంలో ఐటెం ఏంటీ అంటే ఓ కొతత్ పాతర్ పర్వేశం. ఓ రోజు మరాయ్దరామనన్ అచచ్మమ్
గారింటోల్ డైరవరగా పని చేసుత్నన్ చలం వెనకాలే ఇంటోల్కి వసుత్నన్ ఓ అబాబ్యిని చూసాత్డు. వెంటనే అతనికి ఈ అబాబ్యిని ఎకక్డో చూసినటల్నిపిసుత్ది.
ఇకక్డో చినన్ ఫాల్షబాక. బుచిచ్బాబుకి ఓ బాబాయ ఎఱఱ్కళళ్ చలపతిరావు. ఆ బాబాయతో పాటు వాలుకళళ్ పినిన్ డబిబ్ంగు జానకి. వాళిళ్దద్రికీ
పుటిట్న ఓ కూతురు, బుచిచ్బాబుని అనాన్ అని పిలిచే చెలెల్లు బెదురు కళళ్ గీత. ఓ రోజు చలపతిరావు గీతని పటుట్కుని ఎవరితోనో సినిమాలూ, షికారూల్
తిరుగుతోందని కొడుతూ వుంటాడు. అతనిన్ంచి గీతని విడిపించి ఆమెని అసలు సంగతేంటని అడుగుతాడు బుచిచ్బాబు. అపుప్డు గీత తనని రాజా
పేర్మించేసుత్నాన్డనినీన్, పెళిళ్ చేసుకుంటాననాన్డనినీన్ చెపుత్ంది. అపుప్డు బుచిచ్బాబు ఓ భలే మంచి బొమమ్ల చొకాక్ తొడుకుక్ని రాజా దగగ్రికి వెళాత్డు.

ఇకక్డ ఈ బొమమ్లచొకాక్ పర్సకిత్ మహా అపర్సుత్తమైనా నాకు బొమమ్లంటే ఇషట్ం కాబటిట్ ఆ చొకాక్ గురించి చెపప్కుండా వుండలేక - ఏదో ఏదో రాశాను,

అంతే...అంతే…

తీరా బుచిచ్బాబు వెళిళ్ అడిగితే ఆ రాజా “గీతని పెళిళ్ చేసుకుంటాను, కానీ మా అమమ్ అంటే భయం కాబటిట్ ఆవిడకి తెలీకుండా చేసుకుంటాను”
అని చెపిప్, అనన్టుట్గానే మెళోళ్ దండలేసుకుని గుళోళ్ పెళిళ్ చేసుకుని అందరి కాళళ్కి దండాలు పెడతాడు కూడా.
ఇపుప్డా రాజాయే చలంతో ఇంటోల్కి వచిచ్ంది. ఇంటికొచిచ్న రాజా బాబడ్ హెయిరూ-బూల్ శారీ వేరూ అచచ్మమ్కి గీతతో జరిగిన తన పెళిళ్ గురించి
చెపేత్ "ఆయ! హనాన్! నాకు తెలీకుండా డబుబ్ లేని అమామ్యిని పెళిళ్ చేసుకుంటావా? ఆ అమామ్యిని మరిచ్పోకపోతే నేను విషం తాగి చచిచ్పోతా" అని
బెదిరిసుత్ంది గుండాబతుత్ల అచచ్మమ్. ఈలోగా ఆ గది లోకి కాఫీ పటుట్కుని మరాయ్దరామనన్ పాతర్ పర్వేశం. మరాయ్దరామనన్ని రాజా బుచిచ్బాబుగా గురుత్
పటిట్నా దానిన్ బయటికి కనిపించనీయడు రాజా. మొతాత్నికి రాజాని గీతని విడదీయాలనుకుంటుంది అచచ్మమ్. ఆ పర్ణాళికలో భాగంగా చలానిన్ వాళిళ్ంటికి
పంపించి రామారావు అనబడే రాజా ఏకిస్డెంటులో పోయాడని చెపిప్సుత్ంది. ఋజువుగా రాజా బటట్లు, వాచీ చలపతిరావుకిసాత్డు చలం.
అవి చూసి గీత ఏడుసుత్ంది. ఆ సీను ముగుసుత్ంది. అచచ్మమ్ పాల్న గురించి మరాయ్దరామనన్కి తెలుసుత్ంది. దానిన్ ఎలా తిపిప్కొటాట్లా అనన్
ఆలోచనొసుత్ంది.
ఈలోగా బుచిచ్బేబీ తన గదిలో పౌడర పారపోశాడని కవలలోల్ ఒకడైన హరీషని కొడుతుంది. అది చూసి మరాయ్దరామనన్ తలీల్-తండీర్ లేని
అనన్గారి పిలల్లిన్ అలా కొటట్కుండా చేరదియయ్డం మంచిమనుషుల లక్షణం అని చీవాటుల్ పెడతాడు. అది విని బుచిచ్బేబీ పుటిట్న ఇనేన్ళళ్కు అపుప్డే
బుదొధ్చిచ్నటుల్ కనిపిసుత్ంది.
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మరాయ్దరామనన్ మామామ్-తాతల దగగ్రికి వెళిళ్ తన చెలెల్లిన్ చూసి రావడానికి వూరెళుత్నాన్నని చెపిప్ గీత దగగ్రికి వెళాత్డు. వెళిళ్ గీతకి రాజా బతికే

వునాన్డని చెపాత్డు. చెపిప్ అచచ్మమ్ ఆడించిన నాటకానికి ఎదురు నాటకం ఆడదామంటాడు.
ఈలోగా ఏం జరుగుతుందంటే అంతకు ముందు పౌడర ఒలికిన గొడవలో బుచిచ్ "మా అమమ్తో చెపాత్ను నీ పని" అనన్ మాటలు గురుత్ చేసుకుని
కవల పిలల్లు ఇదద్రూ అచచ్మమ్ కొడితే అడుడ్కోవడానికి రామనన్ కూడా లేడని భయపడి ఇంటోల్ంచి పారిపోతారు. పిలల్లు కనిపించటేల్దని కంగారు పడుతునన్
మామమ్ నిరమ్లమమ్ని, తాత గుమమ్డిని ఇంటోల్ంచి పంపించేసుత్ంది అచచ్మమ్.
ఆ సంగతి ఊరున్ంచి వచిచ్న మరాయ్దరామనన్కి చెపాత్డు డైరవర చలం. అది తెలియగానే మరాయ్దరామనన్ పర్భాకరెర్డిడ్కి ఫోన చేసి "ఇలా పిలల్లూ,
ముసలివాళూళ్ ఇంటోల్ంచి వెళిళ్పోయారూ, వాళళ్ని వెతకాలీ" అని చెపేత్ పర్భాకరెర్డిడ్ "వాళళ్ సంగతి నేను చూసుకుంటాను" అనన్వాడు సినిమా
ముందుముందు ఏం జరుగుతుందో అని చూసుకుంటూ వుండడం తపప్ ఇంకేమీ చేసినటుట్ కనపడుడ్.
ఇంటోల్ంచి వెళిళ్పోయిన ముసలివాళుళ్ మునిమనవలని వెతుకుక్ంటూ రోడల్ మీద తిరుగుతూ వుంటారు. అపుప్డో చోట పని చేసూత్ పిలల్లు
కనిపిసాత్రు. తమ కోసం వచిచ్న మామామ్-తాతలని చూసి వాళళ్ వెంట ఇంటికి వెళేత్ నానన్మమ్ కొడుతుందని ఏడుసూత్ పారిపోతుంటే ముసలివాళిళ్దద్రూ
పిలల్లని పటుట్కుని ఇంక ఆ ఇంటికి తిరిగి వెళళ్మని మాటిసాత్రు.
అంతే వెంటనే పాట...పిలల్లు దొరికిన ఆనందంలో మామామ్-తాత పాడేది కాదు సుమీ! కచిచ్నస్ వారి సూటు వేసుకుని బుచిచ్బాబు, వారే కుటిట్న

సక్రుట్ వేసుకుని బుచిచ్బేబీ కలిసి "సందమామ పైటేసిందీ.. అందగాణిణ్ మూసేసిందీ… ఎనెన్లోల్ సీకటై సీకటోల్ ఎనెన్లై సీకటోల్ సిందులాట ఆడేసింది" అని
కొండలూ-కోనలూ చిందులేసి దునేన్సూత్ వుంటారు. అదంతా వాళిళ్ంటి పెరటోల్నే నించుని రమాపర్భ చూసేసుత్ంది.

లంకేశవ్రుడు సినిమాలోల్ రాధకి "ర" పలకనటుల్ ఇందులో రమాపర్భకి పర్తీ మాటకి మొదటోల్ అచుచ్లు తపప్ హలుల్లు పలకవు. ఎంటనే అమాపర్భ
అరిగెతుత్కుంటూ ఎళిళ్ ఆళళ్మమ్ అచచ్మమ్తో "ఓటలో ఆమనన్, ఉచిచ్ ఆట ఆడుకుంటూ ఆనుస్ ఏసేసుత్నాన్రు" అని ఎపేత్, అది వినన్ అచచ్మమ్ నవేవ్సి "బుచిచ్ని
ఓ కంట కనిపెటట్మని రామనన్కి చెపాప్ను. అందుకే అలా బుచిచ్ చుటూట్ తోటలో చెటెల్మమ్టా, పుటెల్మమ్టా తిరుగుతునాన్డు ఏం ఫరేల్దు" అని కొటిట్
పడేసుత్ంది.
ఇంకికక్ణిణ్ంచీ కొనిన్ రీళళ్ సినిమాలో రమాపర్భకి, చలానికి పెళిళ్ చెయయ్డానికి మరాయ్దరామనన్ చేత దాసరివారు నడిపించిన కథ పుణయ్మా అని
రమాపర్భ మిగిలిన సినిమా అంతా కళకళాళ్డుతూ కనిపిసుత్ంది.
ఇదంతా అవుతూనే మరాయ్దరామనన్ ఇంటోల్ పని చెయయ్డానికొచిచ్ందని చెపిప్ గీతని అచచ్మమ్ దగగ్రికి తీసుకొసాత్డు. "ఇదెవరార్ హీరోయినలా
వుందీ?" అనడిగిన అచచ్మమ్కి "అందమైన మీకు అందమైన పనిమనుషులుంటే బావుంటుందని" పొగిడి గీతని పని లోకి తీసుకునేలా చేసాత్డు రామనన్.
గీతని తమింటోల్ మరాయ్దరామనన్ పని లోకి కుదరచ్డం చూసిన రాజా ఆ రోజు రాతిర్ గీత దగగ్రికెళిళ్ తనెలాగైనా గీత గురించి తన అమమ్ అచచ్మమ్కి చెపిప్
ఒపిప్సాత్నని, అంత వరకూ తను గీతని పెళిళ్ చేసుకునాన్ననన్ విషయం ఎవరికీ చెపొప్దద్ని చెపూత్, వంటవాడి వేషంలో వునన్ది బుచిచ్బాబే కదా అనడిగితే గీత
"అతను బుచిచ్బాబు కాదు. అతనేన్ పోలిన మరాయ్దరామనన్" అని చెపుత్ంది. రాజా గీత దగగ్రికొచిచ్ మాటాల్డడం కిటికీ లోంచి చూసి మరాయ్దరామనన్
సంతోషిసాత్డు. ఇదిలా జరుగుతుండగా అచచ్మమ్ దగగ్రికి మోహనబాబు వచిచ్ బుచిచ్ ఎవరితోనో తిరుగుతోందని చెపిప్ బుచిచ్కి, రాంబాబుకి కుండమారిప్డి
పెళిళ్ళుళ్ చేయడానికి ఒక రాజకీయనాయకుడి పిలల్లను కుదురుచ్కొచాచ్నని చెపాత్డు. ఆ రా.నా. ఎవరో కాదు సాకాష్తూత్ దానారా. అనన్టుట్ రానా పాతర్లో

వచిచ్న దానారా గారికి పర్తీ మార్టకీ కార్వడి తర్గిలించి మార్టాల్డడం భర్లే సర్రదా.
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బుచిచ్ని పెళిళ్ చూపులు చూడాడ్నికొచిచ్న దానారాకి మరాయ్దరామనన్ ఎనోన్ అబదాధ్లు చెపిప్ ఈ పెళిళ్ తపిప్దాద్మనుకుంటే దానారా అవేమీ

పటిట్ంచుకోకుండా పెళిళ్ ఖాయం అంటాడు. తపిప్పోతుందనుకునన్ పెళిళ్ కుదిరిందని బాధ పడుతునన్ బుచిచ్బేబీకి బుచిచ్బాబుని రెజిసట్రడ్ మారేజ చేసుకోమని

సలహా ఇసాత్డు మరాయ్దరామనన్. ఆ ఐడియా బుచిచ్కి నచిచ్ ఇంటోల్ ఎవరికీ తెలీకుండా బుచిచ్బాబుని పెళిళ్ చేసేసుకుంటుంది. ఇదద్రూ కలిసి "హే

బుచిచ్బాబూ...హే బుచిచ్బేబీ" అని పాట కూడా పాడేసుకుంటారు. ఈ పాటలో అనారాకి గొంతిచిచ్ంది ఎపప్టాల్ ఎసీప్బీ కాదు మాధవపెదిద్ రమేష. ఈ పాట

మాతర్ం దాసరి తపప్ వేరెవరూ రాయలేరు, ఇలా రాయొచచ్ని కూడా ఊహించలేరు… "చలిగాడు, వేడిగాడు, దుపప్టిగాడు, పరుపుగాడు" అంటూ

తెలుగులో నేనిపప్టివరకూ ఎపుప్డూ వినని పలుకుబడులోల్ ఎనోన్ వినూతన్ పర్యోగాలు చేసి అలరించారు దానారా వారు. అది ఎవరికి వారు విని
వండరైపోవాలిస్ందే!
సరే! దానారాకి బుచిచ్బేబీకి బుచిచ్బాబుతో పెళైళ్న సంగతి తెలీదు కదా! అందుకని బుచిచ్ని తన పిచిచ్కొడుకైన రాజబాబుకి ఇచిచ్ పెళిళ్
చేయబోతునన్ సంగతి పిచిచ్ కుదిరేచ్ డాకట్రతో మాటాల్డుతూ వుంటే, ఆ మాటలు ఆ ఇంటోల్ పని చేయడానికి చేరిన మామమ్ నిరమ్లమమ్ వింటుంది. వెంటనే
ఆవిడ వెళిళ్ కోడలు అచచ్మమ్కి పిచిచ్పెళిళ్కొడుకు రాజబాబు గురించి చెపిప్ బుచిచ్తో పెళిళ్ ఆపుచెయయ్మంటే అచచ్మమ్ వినిపించుకోక ఆవిణిణ్ తిటిట్
పంపించేసుత్ంది. వెళిళ్పోతునన్ నిరమ్లమమ్ని చూసి మరాయ్దరామనన్ "మీ అందరీన్ ఓ చోటికి తీసుకువెళాత్ను" అని చెపిప్ మామామ్-తాతలిన్, కవలలిన్ తన
ఇంటికి తీసుకెళాత్డు.
అకక్డకెళాళ్క గుమమ్డి-నిరమ్లమమ్లకి మరాయ్దరామనన్ తమ మనవడైన బుచిచ్బాబు అని తెలుసుత్ంది. వాళుళ్ తమ కూతురింటికే చేరామని
సంతోషిసాత్రు.
ఈలోగా మోహనబాబుకి ఊరేక్ వుంటే ఆటేట్ రోలుండదు కదా! అందుకని అచచ్మమ్కక్ దగగ్రికెళిళ్ ఇంటోల్ వునన్ పనిపిలల్ రాజా పెళిళ్ చేసుకునన్ గీత
అని చెపిప్, ఆ అమామ్యిని ఇంటోల్ంచి పంపించెయయ్డానికి ఓ పాల్న చెపాత్డు. అదొక నాసిరకపు కీచకవధ తరహా సీను. అందులో గీత బదులు చీర కటుట్కుని
గాజుల చేతోత్ పాల గాల్సు అందించిన మరాయ్దరామనన్ చేత తిటుల్ తిని బుదిధ్ వచిచ్ందని వెళిళ్పోతాడు మోహనబాబు. అలా వెళాత్నని చెపిప్ వెళిళ్నవాడు
వెళళ్కుండా ఇంటోల్ వాళళ్ందరినీ తీసుకొచిచ్ మరాయ్దరామనన్ పెటుట్కునన్ విగుగ్ పీకేసి అతనే బుచిచ్బాబు అని అందరికీ చూపించి, గీతనీ, బుచిచ్బాబునీ
ఇంటోల్ంచి వెళళ్గొటిట్సాత్డు.
భలే! నాగేసప్రార్వ విగుగ్ మీద విగుగ్ పెటుట్కునన్ సినిమా ఏంటండీ అనీ ఎవరైనా అడిగితే “బుచిచ్బాబు” అని చెపప్డం మరిచ్పోకండేం?!
బుచిచ్బేబీకి కూడా బుచిచ్బాబు మీద కోపమొచిచ్ బుస కొడూత్ ఇంటోల్కి వెళిళ్పోతుంది. బుచిచ్బాబు గీతని తీసుకుని తనింటికి తీసుకెళాత్డు.
మొతాత్నికి అందరూ వైకుంఠపాళీ ఆటలోలా ఒకోక్ సీనూ దాటి చలనచితర్-పట-సోపానం లాంటి హీరో గారింటోల్ చేరుతూ వుంటారు.
ఇంతలో బుర్చిచ్కి పెర్ళిళ్ కార్లేదనుకుని తార్ంబూలాలు తీర్సుకోవడానికి వర్సాత్డు దార్సరి. అపుప్డకక్డికి కోయదొర వేషంలో వచిచ్న బుచిచ్బాబు

బుచిచ్కి అపప్టికే పెళైళ్పోయిందని చెపప్గానే "పెర్ళైళ్పోయిన పిర్లల్కి నార్ కొర్డుకు చేర్త తార్ళి కర్టిట్ంచడానికి నేర్నేమీ గార్డిదని కార్ను" అని ఓ పర్దినిముషాలు
సీర్ప్చిచిచ్ లేచెళిళ్పోతాడు దాసరి.

ఈలోగా బుచిచ్ ఓ ఎఱఱ్చీర కటుట్కుని, చెవిలో ఓ ఎఱఱ్పువెవ్టుట్కుని పాటకు రెడీ అయి ఇంటోల్ంచి పారిపోతుంది. ఆమె వెనకాలే వెళిళ్న మోహన

బాబు కోయదొర శపిసాత్డని భయమేసి పారిపోతాడు. వెంటనే కోయదొర వేషంలో వునన్ బుచిచ్బాబు "ఎఱఱ్కోక కటిట్నావె పిటాట్" అంటూ పాట పాడేసాత్డు.

పాట చివరోల్ బుచిచ్బేబీకి ఆ కోయదొర బుచిచ్బాబే అని తెలుసుత్ంది. బేబీ, బాబులిదద్రూ కలిసి బాబింటికి చేరతారు. అకక్డ బుచిచ్కి చినన్పుప్డు
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బొమమ్లపెళిళ్లో తనని పెళిళ్ చేసుకునన్ బాబే ఈ బుచిచ్బాబని తెలుసుత్ంది. అనన్టుట్ ఈ సీనులో ఏఎనాన్రు వేసుకునన్ ఆకుపచచ్ చొకాక్ మీదునన్ పూలపూల
డిజైను నాకు భలే నచేచ్సింది. అలాంటి చీర ఎకక్డైనా దొరుకుతుందేమో చూడాలి.
చివరాఖరి పదినిముషాలోల్…
మోహనబాబు మాట విని అచచ్మమ్ రాజాకి వేరే పెళిళ్ చేయాలీ అనుకోవడం;
పిలల్ల ఆసిత్ కోసం గుమమ్డి అచచ్మమ్ మీద దావా వేయడం;
ఆసిత్ కనాన్ అపుప్ ఎకుక్వ ఉనన్టుట్ చూపిసేత్ పిలల్లకి ఆసిత్ పంచకక్రేల్దని మోహనబాబు చెపేత్ చలం ఓ పదిలక్షలు అపుప్ తీసుకొచిచ్ అచచ్మమ్ చేత ఏవో
కాయితాల మీద సంతకాలు పెటిట్ంచడం;
రాజాకి బుచిచ్ వాళళ్మమ్ అచచ్మమ్ చేసిన మోసాలు అనీన్ చెపప్డం;
రాజా పెళిళ్ జరుగుతుంటే బుచిచ్బాబు గీతని అకక్డికి తీసుకొచిచ్ పెళిళ్ జరకుక్ండా ఆపడం;
పెళాళ్గిపోగానే ఇంటికి వచిచ్న అచచ్మమ్ని చలం “ఈ ఇలుల్ అమిమ్నటుల్ సంతకం పెటాట్వు, ఈ ఇలిల్క నీది కాదూ” అని అచచ్మమ్ని అటకాయించడం;
అచచ్మమ్కి ఇలుల్ కొనుకుక్నన్ది పర్భాకరెర్డిడ్ అని తెలియడం;
చివరికి రావి కొండలార్వు చేత అచచ్మమ్ చెంపదెబబ్ తింటే కానీ బుదిధ్ రాకపోవడం;
సినిమా మొదటోల్ కనిపించిన పెదద్లుల్డు కేవీ చలం మళీళ్ చివరోల్ రావడం;
అందరూ కలిసి గూర్ప ఫోటో దిగడం…
ముందే చెపిప్నటుల్ హిందీ సినామ్ "బావరీచ్" నుంచి పర్ధానమైన దినుసు తీసుకుని, దానికి పపూప్-ఉపూప్, పులుపూ-బెలల్ం, మినుమూ-కిలుమూ, కారంమసాలాగరం తగిలించి దానారా వండిన దరశ్కతవ్పు-కిచిడీ, వారిచ్న సీర్క్నపేల్-పులిహార "బుచిచ్బాబు".
దాసరి వారి వరసలో …
బావరిచ్ బిరాయ్నీ... హొయ!
బావరిచ్ బిరాయ్నీ… పులిహార అయియ్ంది
నువువ్ వండావా...? నేను వండానా…?
దానిన్ నువువ్ వండావా...? దీనిన్ నేను వండానా…?
- అని పాడుకుంటూ నా ఈ కథ కంచికి!

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