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అసలా టినో పాల చీరలు తెలల్గా కొంగ రెకక్లలా ఫెళ ఫెళ మంటుండగా..రీటా నూనె అని మా చినన్పుప్డు
చందమామలో,'ఒతైత్న శిరోజాలకు' అని ఎడవ్టైజ చేసేవారు..అలాంటి జుటుట్ విరబోసుకుని.."నిను వీడని నీడను
నేనే.".అనో" రాజా పిలుపు నీ కోసమే"..అనో విజయ లలిత లా వసూత్ వుంటే..ఆహా అందం అంటే అసలు దెయాయ్లదే..పైగా
సుశీలలా మతత్కోకిల వంటి కంఠం..బతికునన్ ఏ పిలల్ నైనా వదిలేసి ఆ దెయయ్ం కోసం వెళిల్పోడటండీ ఎవడైనా..అలా
అందాలు ఆరబోసే దెయాయ్లని వదిలేసి ఈ రాంగోపాల వరమ్ లాంటి వాళుల్ మొహాలకి ఈ మటుట్న పౌడర అదిద్ కళల్కి
కాకుండా కిందకుడా ఎరర్గా కాటుక రాసి పిచిచ్కల గూడు లాంటి వెంటుర్కలు విరబోసి అసలు దెయాయ్ల గాల్మర ని దెబబ్
తీసారు.
దెయాయ్లకంటూ ఓ ఫెడరేషన వుంటే ఈయన మీద కేసు పెటాట్లి. నినన్ ఓ సినిమ చూసా..అందులో దెయాయ్నికి
అసలు తెలివి లేదు..విఠలాచారయ్ గారు బతికుంటే వాతలు పెటిట్ తెలివి తెపిప్ంచేవారు..ఆ దెయయ్ం నయన తార..సినిమా పేరు
నేతర్ ట..డబిబ్ంగ పేరులెండి..మూసి వునన్ తలుపు లోంచి వెళల్నంటుంది..ఎవరినీ గురుత్ పటట్దు..అంతెందుకూ అసలు తన
పేరే తనకి తెలీదు ఆమీన్షియా వచిచ్ందని ఇంగీల్ష లో చెపిప్ంది..అసలు మన విఠలాచారయ్ గారి సినిమాలోల్ జగనోమ్హినిలో
గంధరవ్కనయ్లో

దెయాయ్లది

ఏం

అందమండీ?

జయమాలినా..మజాకానా?పైగా

ఎంత

మగాడనైనా

చిలకగా

మారుసుత్ందీ..పొటేట్లుగా మారుసుత్ంది..ఇంకా చిరాకేసేత్ గోడ మీద బలిల్ గా కుడా మారచ్గలదు..ఇంక పొటిట్ పొటిట్ మరుగుజుజ్
దెయాయ్లు గాయ్స అయిపోయందనో ఇంటోల్ కిరోసిన లేదనో చతికిలపడకుండా కావాలంటే కాళుల్ పొయియ్ లో పెటిట్ జుటుట్
విరబోసుకుని వంట చేసాత్యి..చచాచ్ం భయంతో
మా చివరింటి వాళల్ చిటిట్కి దడుపు జవ్రం కుడా వచిచ్ందా సినిమా చూసేత్..అసలు దెయాయ్లు రాజయ్ం ఏలిన రోజులు
కదా అవీ..ఏ రూపంలోకి అయినా మారకలవు..ఎంత చకక్ని కాసూట్య్మ అయినా వేసేసుకోగలవు..చచిచ్పోయాకా
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టుయ్టోరియలస్ కి వెళిల్ సివిలస్ కి పిర్పేర అయినటుట్ అతి తెలివి..ఎంత పాల్న అయినా వేసి ఎలాంటి వాడినైనా చితుత్
చేసాత్యి..మొనాన్ మధయ్ ఇంకో సినిమా లో ఆ దెయయ్ం గుడిడ్దట..ఏవైనా అరధ్ం వుందా?చచాచ్కా కుడా అవకరాలూ రోగాలూ
వుంటే వీటికి ఆరోగయ్ శీర్ కారుడ్లెకక్డనుండి తేవాలీ?దెయయ్ం అంటే దానికి అపూరవ్ శకుత్లుండాలి..అతయ్ంత సౌందరయ్ం,
విపరీతం తెలివి తేటలూ వుండాలి..అంతే కానీ నేను మేడ మెటుల్ ఎకక్లేను వరిట్గో వుందీ..బీపీ వుందీ షుగరుందీ..కిడీన్లు
దొబాబ్యీ అంటే అది దెయయ్ం ఎటాల్ అయిందీ..
చినన్పుప్డు మా కాలనీ లో ఒకావిడకి దెయయ్ం పటిట్ందనాన్రు..ఎందుకంటే సా పా సా రాని ఆవిడ అదుభ్తంగా
కీరత్నలు సవ్రాలతో సహా పాడేసోత్ందిట..ఇంకో దెయయ్ం అరథ్రాతిర్ లేచి కూరుచ్ని షేక సిప్యర నాటకాలు హామెల్ట లాంటి వి
డైలాగస్ అనీన్ చెపేప్సిందట..ఇంగీల్ష ముకక్ రానావిడ..అటాల్ తెలివైన దెయాయ్లు పటాట్లికానీ..నాకు ఆమీన్షియా, అతి మూతర్
వాయ్ధీ అనే దెయాయ్లు ఏంటి ఖరమ్..మరీ ఈ సినిమాల వాళుల్ దెయాయ్ల పరువు తీసేసుత్నాన్రు..ఒక జడల
మాంతిర్కుడొచిచ్.."దిగూ" అంటే
"దిగనూ".
."దిగక పోతే ఏం చేసాత్నో చూడూ" అని వేప మండలతో బాది" అమోమ్రి శకిత్ మహో..అంకాళ దేవి మహో..మా
వూర వెలసినా జడల మారమమ్ మహో"..అని పాడి
"ఎవరు నువువ్..ఏ వూరు నీది..నీకేం కావాలి..అంటే మన మిలటీర్ ఆఫీసరస్ లని కిడేన్ప చేసిన టెరర్రిసట్ల్ లా బోలెడు
డిమాండుల్ పెటిట్.."నా మాజీ మొగుడు మళీల్ పెళిల్ చేసుకునాన్డు..వాడు పెళాల్నిన్ వదిలెయాయ్లి..నా కొడుకుని ఆ సవతి తలిల్
నానా బాధలూ పెడోత్ంది" అంటే..ఏదో జాలి కలిగేది చచిచ్నా ఎంత పేర్మ ఈ దెయాయ్నికని.
మా కాలనీ లో ఒకరింటోల్ దెయాయ్లని వదలకొటేట్ గురువుగారు దిగారు.."మా ఆవిడ వంట చెయయ్దండీ..సాన్నం
చెయయ్దండీ..వారపతిర్కల

దెయయ్ం

పటిట్ందండీ

వదుద్

చదవంటే

కొరుకుతోందండీ

ఎలాగైనా

ఈ

దెయాయ్నిన్

వదిలించండని”బతిమాలాడు ఇంటాయన. గురువుగారు ఏ మంతర్ం వేసారో ఆవిడ సాన్నం చేసి సోన్ కుడా రాసుకుని
రాజసులోచనలా పూలు పెటుట్కుని కొపుప్ చుటూట్, సెంట కుడా కొటుట్కుని ఎంచకాక్ నాలుగు రోజులు వంట చేసింది
బంగాళాదుంప వేపుడు తో సహా!..ఇంటాయన ఉబిబ్ తబిబ్బుబ్ అయి గురువుగారికి పటుట్ పంచెలూ వెయియ్నూట పదహారూల్
ఇచాచ్డు. ఆ రాతేర్ దెయయ్ం పటిట్నావిడా ఆవిడ ఆరు వారాల నగలూ తో గురువుగారు మాయం..మళీల్ కనపడలా..ఇలాంటి
దొంగ దెయాయ్లూ వుంటాయి..నాకు నచేచ్ దెయాయ్లు మాతర్ం పడుకునన్ చోటు నుండే నాలిక జాపి లాంతర వతిత్
ఎగదోసేవీ..అలా అలా చీపురు కటట్లూ అపప్డాల కరర్లూ గాలిలో తేలుతూ వచేచ్టుల్ చేసి గయాయ్ళి అతత్గారల్ని
వాయించేవీ..జగనోమ్హినీ మరు గుజుజ్ దెయాయ్లాల్ కామెడీ చేసేవీ..పాపం హెయిర సైట్ల చేసుకోకుండా జుటుట్ విరబోసుకుని

øöeTT~

www.koumudi.net

Ä>∑dtº 2022

¥cÓM|j Ec^Â ¥q_jOqj÷

3

శంకర జైకిషన సంగీతం లో పాటలు పాడేవీనూ..ఈ మధయ్ అసహయ్ంగా పాకే దెయాయ్లనీ, బూడిద రాసిన పౌడరడ్ ఫేస
దెయాయ్లనీ చూసేత్ గౌరవం కలగటేల్దబాబ్!!!
అసలు హిందీ సినిమాలోల్ దెయాయ్లండీ పూరవ్పు సమ్ృతులతో వైజయంతీ మాలలా అందంగా వుంటాయి. 'ఏ కోన
హసతా హై. పూలోం మె చుప కళ" అని పాడేంత అందంగా వుంటాయి. అసలు దెయాయ్లు ఇంత అందంగా వుంటాయి
అంటే మామూలు అమామ్యిలని ఎవరు పేర్మిసాత్రు చెపప్ండీ?
మా ఇంటి దగగ్ర చింతా వారి కోడలుకి దెయయ్ం పటిట్ందనాన్రు. ఇంకేం వుందీ, వేపమండలతో కొటట్డం, మొహాన
కుంకుమ బొటూల్, తీసుకెళిళ్ దరాగ్ దగగ్ర కాళళ్కి తాళాలు వేసి, కటెట్యడం ఇవనీన్ చేసారు. ఇంతకీ ఆ అమామ్యికి గదిలోకెళిళ్
మొగుడూ మీద చెయియ్వేసేత్ దెయయ్ం పటిట్ అరుసోత్ందట. ఆ దెయయ్ం ఎవరో లంబాడీ పిలల్దనీ, ఈ పిలల్ మిటట్మధాయ్హన్ం,
జుటుట్ చివరల్ ముడి వేసుకోకుండా, చింతచెటుట్ కిందకి వెళితే, ఆ జుటుట్ కొసలు పటుట్కుని వేలాడుతూ ఈ అమామ్యితో
వచేచ్సిందనీ చెపుప్కునాన్రు.
అలా ఓ నెలరోజులు దెయయ్ం .. దెయయ్ం అని నానా బాధలూ పెటాట్క, ఇంటికి తీసుకొచిచ్న రోజునే నగలూ,
డబుబ్తో, సంగీతం మాసాట్రుతో ఉడాయించిన పిలల్, పిలల్లిని కని, పదికాలాలు చకక్గా వుందని మా అమమ్మమ్ చెపేప్ది. ఆ
దెయయ్ం పిలల్కి కాదు. ఆ మొగుడికే పటిట్, పిలల్ని గదిలో హింసించి వుంటాడు. వాతలు పెటాట్లిస్ంది ఒకరికైతే, వైదయ్ం
ఇంకొకరికి చేసారు.
మా చినన్పుప్డు శాయ్మలమమ్ చెపుతుంటే, నోరు తెరుచుకుని విని రాతిర్ నిదర్పటట్క, భయంతో గడడ్కటిట్, మధయ్లో
మెలుకువ వసేత్, పెదద్వాళళ్ని లేపితే, "నానా చెతత్ కథలూ విని, రాతిర్ నా పార్ణాలు తీసాత్రు" అని అమమ్ విసుక్క్నన్ కథ ఒకటి
వుంది.
శాయ్మలమమ్ వాళళ్ ఊళోళ్, ఓ రాతిర్ పెదద్ పెదద్ పెటోర్మేకస్ లైటస్ తీసుకుని, గానా బజానాలు చేసూత్ ఓ పెళిళ్ బృందం
వచిచ్ందిట. పెళిళ్కొడుకునీ, పెళిళ్ కూతురినీ ఊరిమీద ఊరేగించి, వచిచ్న వాళళ్కి కోడికూరతో భోజనాలు పెటిట్, అరధ్రాతిర్
దాకా సంబరం చేసారట. వెళిళ్న ఊరి జనం బాగా తిని తాగి పడిపోయారుట. తెలాల్రి లేచి చూసేత్, దిబబ్లూ సమ్శానంలో
వునాన్రట. అకక్డ పెళిళ్ కూతురి అలంకరణలో, పెళిళ్కొడుకుగా రెండు కంకాళాలు పడి వునాన్యిట. చూటూట్ బొమికలూ,
పసుపూ కుంకుమ కలిపిన అనన్ంట. రాతిర్ పెళిళ్వాళుళ్ భళుళ్న కకుక్కుని భయంతో బతుకుజీవుడా అని ఊళోళ్కొచిచ్
పడాడ్రుట.
ఇలాంటి కథలు వింటూ పెరిగాం. కొనిన్ చందమామ కథలోల్ దెయాయ్లు చాలా మంచివి. పరోపకారం చేసేవినూ.
నేను సందానీగాడూ శమ్శానంలో బూరెలూ గారెలు చేసుకెళిళ్ "మంచి దెయాయ్లునాన్యా? ఇవి తిని మాకు కుండెడు
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డబుబ్లియయ్ండి పీల్జ" అని అడుగుదాం అని చినన్పుప్డు పాల్న చేసుకునాన్ం కూడానూ. మాఅమమ్మమ్ దానికీ అడుడ్పడింది.
లేదంటే బోలెడు డబుబ్లుండేవి ఇపుప్డు ఎంచకాక్.
ఇంక మళీళ్ సినిమాల విషయానికొసేత్, ఎపుప్డూ పాడుపడడ్ బంగళా ముందే కారు పాడవుతుంది. నలుగురు
అబాబ్యిలూ, నలుగురు అమామ్యిలూ, చినన్ చినన్ బటట్లేసుకుని, బంగళాలోకి వెళాత్రా? "కౌన హై?" అంటూ చూడగానే
దడ పుటేట్లాంటి, ముసలి వాచమెని ఏం చెయయ్వు అదేంటో. ఇంకా ఈ కురర్ వెధవలిన్ టాంకలోంచి రకత్ం తెపిప్ంచీ, పేల్టోల్
పెటిట్న టిఫిన, బొదిద్ంకలూ, తేళుళ్గా కనిపించీ హింసపెడాత్యి. అనిన్ంటికనాన్ చిరాకు వేసేది తలుపు తోసారా
కిర..ర..రర..ర అంటూ నరాలోల్ వణుకు పుటిట్ంచే శబద్ం. ఏం ఆ వాచమెన వెధవ కాసత్ నూనె వెయయ్కూడదూ తలుపుల
సందునా? అందులో ఓ కురర్ దెయయ్ం, హీరోమీద మనసు పడుత్ంది,హీరోయిన రూపంలో వచిచ్, అతనితో రొమేనస్ చేసుత్ంది.
అసలు ఆ మేకప, కాసూట్య్మస్ కొతత్ సైట్లస్ అనీన్ ఈ దెయాయ్లకి తెలిసినటుల్ ఎవరికీ తెలియవు. వీళళ్ని మిస ఇండియా
కాంపిటీషనస్ కి పంపితే, షీలడ్ కొటేట్ వెనకిక్ వసాత్రు. ఇరక తిరక పర్శన్లు వేసే జడీజ్ల పీకలు కొరికి రకత్ం తాగి మరీ రాగలరు.
సో.. గత జనమ్ కథలు రాగయుకత్ంగా, పాటగా పాడుతూ, అందంగా వుండే దెయాయ్లు మీకు కనిపిసేత్ వాటికి
చెపప్ండి. జుటుట్కి నూనె రాసి జడేసుకోండి. పిచిచ్గా పాడుచేసుకోకండి. చీరలోల్ రకరకాల పటుట్ చీరలొసుత్నాన్యి ఉపాప్డ,
సాముదిర్క, పోచపలిల్ లాంటివి. ఇంక ఈ తెలల్చీరలు ఫాయ్షన కాదని.
Post your comments

https://www.youtube.com/watch?v=ERaaX_IulS4
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