క్షణాల్ల
ో మీ అలసట తీర్చే ఒ 'దివ్య ఓషధం' ఆభ.

తలెత్తి మీరు అలాఅలా అల్లవోఔగా ైకి చూస్తి ఆ ఆకాశం కాయితంై నక్షత్ర
ల ల అక్షరాల్ల
ి ఏ ఔవీ రామలేని వెలుగుజిలుగుల

భహాకావ్యం 'శ ంగాయ నైషధం' ఆభ.

క్రరఖంటి చూపుల్ల
ి గ్రరటింగ్ లిస్త
ి , లేటి ఎయరటి దాల్ల
ి 'ఐష్' చేస్త
ి ... భత్త
ి గా నవ్వుతూ భసమయైజ్ చేస్త
ి ... ఖభమత్త
ి గా ఔవ్వుస్త
ి
యచ్ేగొడ్త
ి , పిచ్చేకిిస్త
ి ఊరిస్త
ి , ఉడికిస్త
ి 'నడిఫజారుల్ల సందయయ జాతయ' ఆభ.

ఎదురుగా ఔనిపంచే ఎతియిన బవ్నం అంచున, పై ఒవ్యో ఔిన, ఫస్ బేల నుదుట... అనాచ్చేదిత తన దేహాన్నే వ్వలు
ో గా
సందయంగా వ్ంచ్చ... ఆ వ్ంపుసంపుల్ల
ో హంపీశిలాపనిే, రాభప యభనులిే యభణీమంగా, ఔభనీమంగా ఔళ్ళమందుకు తెచేే
సఖసఖతెి ఆభ.

లెైట్ల
ో రిన థియేటయోల్ల అంతలేసి కాటుఔ ఔళ్ళతో కాటేస్త
ి ... వీక్షకుల హ దమవేదిఔలై 'కాట్ వాక్' చేస్త ఔలలరాణి ఆభ.

చూసిన భరుక్షణమే భనీరుులా భనస పార్చసకుని నిదఱలేనిరాత్త
ల లెన్నే ఖడిపే యువ్కులపాలిటి 'అందాల రాక్షసి' ఆభ.

ఒ అయధరాత్తల సెఔండ్ షో సినిమా చూసి ఇంటికి వ్స
ి నే సభమంల్ల ంటరితనం పోగొడ్త
ి చ్చవ్వల్ల
ో గుసగుసలు చ్చపేప ఏకాంత
సహచ్రి ఆభ.

చూస్తవారికి చూడమచ్ేటగా తన 'ల్ల' అందానిే ఏ మోమాటం లేకుండా ఔనువ్వందు చేస్త సహ దమశీలి ఆభ.

కొతిగా ైటవేస్త కుయరదాని రోల్ మోడల్...

అపుడపుడే నూనుగు మీసాలొస
ి నే యువ్కుడి ఔనఱపల్ల
ో వాలిన ఔలలధూళి.

ఔలకాలం 'ఔలఔలం' స ష్టంచే యంగుల హోలీ.

అంతెందుకు?

ఏ అనేభమయ రామని శ ంగాయ క్రయతన ఆభ.

ఏ ఱవ్రాఖ్యయడ్త వ్వయచ్చంచ్లేని వెండితెయ వ్రూధని...

హాయట్ బీట్ తో హాయిరాగాలు లికించే భధుయ యసధుని.

ఆభ వెండితెయ కావ్యనాయిఔ.

ఏ కొండల్ల
ో నో చ్చనేబందువ్వగా పుటిట వాగులూ, వ్ంఔలెై కోనలూ అడవ్వలు దాటి అకండ జలరాశిగా మారిన భహానదిలా... ఆభ
ఒ భహానటి. ఖలఖలపార్చ నదికి భౌగోళిఔ హదు
ు లు, భాషాభేదాలు లేనటేట ఆభక్ర అనిే పా
ఱ ంత్రలూ తనవే.

సిటీల్ల ఎఔిడ చూసినా ఆభ నిలువెత్త
ి ఔటౌటేో.

ఏ దికుిన చూసినా వ్యారాల ఔనిఔటేో.

ఆభ సురులీే సంత పిిరిచే సమోమహనాసిఴం.

వెండితెయ ద శ్యయల్ల
ో ఆవ్వషి తభయేయ అభినవ్ కాభశ్యసిఴం.

సెవ్నీట ఎంఎం స్క్ిఴన్ ై వెలు
ో వెత్తిన వెనేల సంతఔం.

నులివెచ్ేని ఊహల్ల
ో యచ్చేపోయే చ్ేల తఔం.

ఆభ చ్రితల సదీయధం... అమోగం... అతయదుభతం. ఆ చ్ందఱత్రరాయిం.

తొలిసారి 'కేలండర్ ఫోటో' ఫోజులిచ్చే త్రయలకు గా
ో భర్ ఇమేజ్ తీసకొచ్చేన ఔనాటి కాంచ్నమాల మొదలుకుని ఔళ్ళతోన్న
శతకోటి భావాలు లికించే భహా నటి సావ్వత్తలని దాటుకుంటూ వ్ంపుసంపు వ్యారాల్ల
ి అలరించే ఇలియానా, కాజల్ అఖరాుల్,
తభనాేల మీదుగా బవ్వషయత్ తరాల్ల
ో నూ తళుకుిన భరిస్త ఆభ - అక్షరాలా ఒ అభిన్నత్తల.

ఎపుడ్త ఆభ నాభవాచ్ఔం ఏదైనా ఇపుడు మాతలం ఆభ గామతీల పాటిల్...
ఒ రొమాంటిక్ హలేల్.
ఔథల్లకి వెళ్తి -

పా
ఱ యంబం:
"ఎనాేళ్ళఫటో
ట మిభమలిే చూడాలనుకుంటునాే... వ్వరీతభైన నివ్త్తిడి వ్లో కుదయలేదు. ఇపటికి దొరికిన ఈ కాసి తీరిఔని
సదిునియోఖరుచుకుంటూ మిభమలిే ఔలవాలని నియణయించుకునాే. ఇంతకాలం భనభధయ అనివాయయంగా ఏయపడిన
ఎడబాటుని దూయం చేస్త
ి సయదాగా భనం ఔలిసి కాఫీ త్రగుదాం. ఇవాళిట సామంసంధయ ఔలకాలం గురు
త ండేలా ఔభమని ఔబురు
ో
చ్చపుపకుందాం. మీరు వ్స్తి నా బవ్వషయత్ ఱణాళిఔ వ్వవ్యంగా తెలిమజేసాి. తపఔ వ్సాిరు ఔదూ! భనం ఔలవాలిున సథలం: గోలొిండ
హోటల్. సభమం: సామంతలం ఆరుఖంటలు. ఇటు
ో ... కుమారి గామతీలపాటిల్"

'ఇది నిజంగా పేఱభలేఖే అయితే ఎంత బాగుణ్ణ
ణ ?' చ్దివ్వన వెంటన్న సదయశన్ ల్ల ఔలిగిన సపందన అది. భనసకి నచ్చేన పిఱయుడికి
ఒ పేఱమసి రాసిన పేఱభలేకలా ఎంత తీమగా ఉంది? బరించ్రాని వ్వయహవేదన కాయణంగా తననిత్రను గామయచుకునే తరాుత
యఔతంతో రాసినటు
ో ఎయరగా ఉనాేయి ఆ అక్షరాలు.

అలాటి ఆ ఆహాునం అందుకునే తరాుత ఎంతటి ఱవ్రాఖ్యయడైనా ఒ క్షణం వెయరత్తిపోవాలిుందే. భరి, సదయశన్ ఱవ్రాఖ్యయడు
కాదు. అందుకే... ఆ లేక చ్దివ్వ వ్వవ్శుడయాయడు. తరాుత దేదే ఔవ్ర్ మీద తన పేరుని తడిమి చూసకునాేడు. ఆ ఆహాునం

ఇనాేళ్ళ తన ఫఱహమచ్రాయనిే సవాల్ చేసినటోనిపించ్చంది. సదయశన్ భనస ఔిసారి వ్వశభైంది. మొహంల్లకి యఔతం
పంగుకొచ్చేంది. చ్చవ్వల్ల
ో వేడిసెఖలు.

'గామతీల పాటిల్' ఆభ పేరుని భతిగా సమరించుకునాేడు.

ఆ పేరుకి మందు 'కుమారి' అనే దం ఇంకా ఇంకా అతడికి నచ్చేంది.

"ఈ లెటర్ అందుకునే తరాుత ఏం చేయాలి? కచ్చేతంగా ఆ పిలుపుకి సపందించాలిుందే. ఇవాళ్ సామంతలం గోలొిండ హోటల్
కి వెళిో తీరాలిుందే. అంతేకాదు... ఆభ స్తచ్నమేయకు తభ అపురూ ఔలయిఔ దికాలాలపాటు దిలంగా ఉండేందుకు
వీలుగా... వెళ్త
ి వెళ్త
ి కెభరా కూడా తీసకెళ్ళళలి' నియణయించుకునాేడు.

గామతీలపాటిల్ - పేరుని ఫటీట ఇఔిడి శ్యలీి కాదు. ఉతిరాదినుంచ్చ యఔిలు ఔటు
ట కుని వాలినటు
ో ంది. ఆభ మొహం ఔిసారి కూడా
చూడలేదు. ఎలా ఉంటుంది? చూడచ్ఔిగా చ్ందమాభలా... సివ్రా
ణ ల ఇందఱధనువ్వలా... సనేజాజిలా... సంంఖలా
ఉంటుందా?

ఎలా ఉంటుంది?

సదయశన్ ఔళ్ళమందు తెలుగు తెయ త్రయలంత్ర ఔిసారిగా ఔదిలారు. వాళ్ళందరిల్ల కాల్ షీటోతో క్షణం తీరిఔలేకుండా
మభబజీగా ఉనే కాజల్... తభనాే... ఇలియానా... సభంత... మందువ్రుసల్ల ఉనాేరు. అంతేనా... నినేమొనేటిదాకా
తెలుగు ఇండస్క్టఴని తన ఔనుసనేల్ల
ో శ్యసించ్చన అందాలరాణి అనుషి కూడా అలవోఔగా అతడికి 'హల్ల' చ్చపిపంది. ఇన్నేసి
అందాల్ల
ో గామతీల పాటిల్ ఏ అందానికి సరిపాటి? ఎవ్రిలా ఉంటుంది? అదే సందేహం అతడిని దేదే సత్రయిస్ింది.

'ఊహూ... వాళ్ళలా అసులు ఉండదు. అలా అంటే ఆభ గామతీల పాటిల్ కాన్న కాదు. కచ్చేతంగా ఆభ కొతిగా ఉంటుంది. అపుడే
వ్వచుేకునే మదుభందాయంలా మఖుభనోహయంగా ఉండి తీరుత్తంది' అలా అనుకునే తరాుతే సదయశన్ కి త పిి ఔలిగింది.
ఇఔ, అపటుేంచీ, చేస
ి నే ఏ నిమీదా భనస లఖేం కాలేదు. ఎపుడపుడు సామంతలం అవ్వత్తందా... ఎపుడపుడు ఆభని
ఔలుసాినా అన్న ఆత్త
ల తతో నలిగిపోత్తనాేడు సదయశన్... 'నవ్త్రయ' సినీ త్తలఔ జయేలిసట్.

ఆ సామంతలం - గోలొిండ హోటల్ కానఫయను్ హాల్ సందడిసందడిగా ఉంది. పోఱగా
ర మ్ ఔవ్ర్ చేస్తందుకు వ్చ్చేన ఱత్త జయేలిసట్
ఔరొేఔరు లఔరించుకుంటూ నవ్వుకుంటునాేరు.

"లెైఫ్ ల్ల లవ్ర్ న్న ఎరుఖను... ఇఔ, లవ్ లెటర్ నాకు రావ్డమొఔటి. ఇవాళ్ ఈ లెటర్ అందుకునాేఔ

నాకూ లవ్ర్ ఉంటే

బాగుండనిపించ్చంది" అనాేడో జయేలిసట్.

"ఓనౌను... నాదీ స్తమ్ ఫీలింగ్. 'రాయభమ' ని ఎంత కూయట్ గా గామత్తల వెల్ ఔమ్ చ్చపిపంది" అనాేడింకొఔడు.

"ఏం సదయశన్... నీ సంఖత్త చ్చపవేం?" అడిగాడు భనోహర్.

"ఔి క్షణం ళుళ ఝలు
ో భంది. సెల్ ఫోను్, ఇంటర్ నట్ యుఖంల్ల భనం భయచ్చపోత్తనే పేఱభలేక. అక్షరాల్ల
ో హ దయానిే
అవ్వషిరించ్చన ఆయుఴత... ఆ లేక అందుకుంటుంటే ఎంత బాగుందో?" అనాేడు సదయశన్.

"ఆ అభమడు చూడు... ఇలా ఇండస్క్టఴల్ల కాలు టిటందో లేదో... ఇవాలొఔిరోజే ఎంతభందికి పేఱభలేక రాసిందో ఔదా!"
అనాేడొఔడు..

"ఓనౌను. సినీ హీరోయిన్ అంటే భహాజనానికి భయదలిపిలో. కెభరాకి ఔి లుకిిస్తి చాలు... కోటో హ దయాలు
ఖ్యదేలవ్వత్రయి" అనాేడు. భనోహర్.

సదయశన్ మాట్ల
ో డలేదు. గామతీలపాటిల్ ఇంతభందికి ఇలా లవ్ లెటర్ రామడం అతడికి అస్తమగా ఉంది. అయధం చేసకుంటే
నిజానిఔది లవ్ లెటర్ కాన్నకాదు. 'తెయం'గ్రరటం చేస
ి నే ఒ హీరోయిన్ తొలిసారి నియుహిస
ి నే ఱస్ మీట్ పిలుపు.

"ఇంతక్ర పిలో అదురాు" అడిగాడు భనోహర్.

"ఎవ్యైనా చూస్తి ఔదా... అదురోు, ఫదురోు చ్చపడానికి" అనాేడు సదయశన్.

"వ్వజేత్ర పఱడక్షన్ తీర్చ అంత. ఱత్తదానిక్ర ఒ కానుట్ డిజైన్ చేసాిరు. ఇదిగో... ఈ ఱస్ మీట్ కి హీరోయిన్ లవ్ లెటరా
ో . సినామ
మొదలెటిట మూడునలలెైనా గామతీలపాటిల్ మొహం భన జయేలిస
ట లకే చూపించ్లేదు. అభమడిని స్క్కెరట్ గా ఉంచ్చ పా
ఱ జఔట్ కి గొప
హైప్ కిరయేట్ చేసారు" అనాేడు భనోహర్.

"ఓనౌను..." అనాేడు సదయశన్.

ఆ హాల్ ల్ల నలువెైపులా గామతీలపాటిల్ కి వెల్ ఔమ్ చ్చప్త
ో వేలాడుత్తనాేయి.
ి అందభైన బాయనరు

"సినీవ్వనీలాకాశ్యనికి కొతిత్రయఔ"

"వెండితెయ వెైబవ్ కాంత్తధాయ నవ్యసిత్రయ"

"నడిచొచేే నక్షత్ర
ల నికి సాుఖతం... ససాుఖతం"

"గామతీలపాటిల్... ఇఔ, తెలుగు తెయ నీదే"

ఇలాటివే ఇంకా ఎనోే బాయనరు
ో చూరులకు ఔనువ్వందు చేస
ి నాేయి.

"చూసావా...సినామ ఔంపీోటై రిలీజింగ్ డేట్ ఎనౌను్ అయినా ఇంకా, హీరోయిన్ ని ఔనీసం ఆ బాయనయోల్ల కూడా చూపించ్లేదు"
"భర్చ... హీరోయిన్ ఎలా ఉంటుందో మందే తెలిస్తి ఇంత కూయరియాసిటీ ఉండేదా...?" ఔ జయేలిసట్ భరో జయేలిసట్ తో
అంటునాేడు.

ఇంతల్ల వేదిఔ దఖగయకు ఆ సినామ పిఆర్ఒ భనమధరావ్వ వ్చాేడు.

"జయేలిసట్ మిత్త
ల లందరిక్ర సాుఖతం. ఇవాలిట ఈవెంట్ ఏంటో మీ అందరిక్ర తెలుస. మా సినిమా హీరోయిన్ కుమారి
గామతీలపాటిల్ మిభమలేందరినీ పసట్ టైం ఔలుస్ింది. అంతకుమందుగా... ఈ సినామ నిరామత మాతంఖరావ్వ. దయశకుడు
సందయమూరితగారిని వేదిఔ ఆలంఔరించాలిుందిగా కోరుత్తనాే" ఆహాునించాడతను.

మాతంఖరావ్వ వేదిఔ ఎకిి పిఆర్ఒ భనమధరావ్వ చేత్తల్ల
ో ంచ్చ భైకు తీసకుని - "ఈ ఱస్ మీట్ కి వ్వచేేసిన జయేలిసట్ లందరిక్ర
సాుఖతం. మందుగా ఔ మాట. ఈ సినామ చాలా బాగా వ్చ్చేంది. ఎంత బాగా వ్చ్చేందంటే... ఈ సినామ చూసిన తరాుత
ఱత్తఔిరూ భరోసారి పేఱభల్ల డా
ి రు. అనేటు
ో ... ఈ సినామ హీరోయిన్ గామతీలపాటిల్ ని మీ అందరిక్ర చూడాలనుంది ఔదూ"
అడిగాడతను.

"ఓను... చూడాలనుంది" జయేలిస
ట ల గుంపుల్లంచ్చ ఔరిదురు అరిచారు.

"ఇదే... ఈ ఉతింట కోసమే మా హీరోయిన్ ని ఇంతవ్యకూ చూపించ్లేదు. ఇండస్క్టఴతో సనిేహిత సంఫంధమనే మీకే
హీరోయిన్ ని చూడాలన్న ఇంటలసట్ ఇంత ఉంటే... ఇఔ, ఆడిమను్ గురించ్చ వేర్చ చ్చపాపలా? మీ హీరోయిన్ ని ఎపుడు
చూపిసాియంటూ ఱత్త రోజూ మేం అందుకుంటునే ఫోన్ కాలు్ కి లెకేి లేదు. ఆభని చూడాలనుకుంటునే ఫాను్ ఆరాట్లలకి
అవ్ధులే లేవ్వ..." చ్చపు
ి నాేడతడు.

"మా కిరయేటివ్ డైయఔటర్ సందయమూరిత ఎంతో ఇషటంగా రాసకునే ఈ పేఱభఔథ ఇది. ఇందుల్ల నాయిఔ కోసం ఇండియా మొతిం
గాలించాం. పేరోో ఱఔటించాం. చానలు్ ల్ల ట్లలెంట్ షోలు నియుహించాం. వీటనిేటిల్లనూ చాలాభంది పారిటసిపేట్ చేసారు కానీ...
మాకు మాతలం హీరోయిన్ దొయఔలేదు. వ్మసల్ల ఉనే ఎవ్రో ఔరిే టిట సినిమా లాగించేమడానికి... ఇది అలా
ో టపాప ఔథ
కాదు. ఒ అుయస ఔథ. అలాటి అుయస కోసం వ్వసగూ వ్వరాభం లేకుండా వెత్తకుతూన్న ఉనాేం. ఈల్లపున మా పఱడక్షన్ నుంచ్చ
యండు సినిమాలు రిలీజై సకెుస్ సాధంచాయి" చ్చపు
ి నాేడు మాతంఖరావ్వ.

జయేలిస
ట ల్ల
ో అసహనం రుగుతోంది. మూడునలల కిరతం సినిమా మొదలెైన దఖగరుేంచీ హీరోయిన్ ని అజా
ా తంల్ల ఉంచ్చ భరీ
షూటింగ్ చేసారు. అడపాదడపా ఔవ్ర్చజ్ కోసం మీడియా ఆఫీసలకి ఱస్ నోట్ లు ంపించేవాళు
ో . ఉత్రుహం కొదీు జయేలిస
ట లు
హీరోయిన్ కోసం ఆరా తీసినా... ఆ 'ఔిటి' తప అనిే వ్వవ్రాలందించేవాళుళ.

"మీ హీరోయిన్ కి అంత ఘోషా అయితే... ర్చపు తెయమీద ఏం చూపిస
ి ంది?" నిరామతతో చ్నువ్వనే ఔరిదురు జయేలిసట్ లు
నవ్వుతూ చుయఔలంటించేవాళుళ.

"ర్చపు మీర్చ చూసాిరుగా... ఎంతభంది ఔంటిమీద కునుకు లేకుండా చేస
ి ందో?" అన్నవాడు మాతంఖరావ్వ.

అదే ససెపను్ ని ఇపుడు కూడా కొనసాగిస్త
ి - "మా సినిమా పా
ఱ యంబభైన మూడునలలుగా గామతీలపాటిల్ పేరు మీకు
సరిచ్చతం. ఫిలమ్ జయేలిసట్ లుగా మా మూవీ అప్ డేటు్ ఇస
ి నే సందరాభల్ల
ో ఈ పేరుని మీరు చాలాసారు
ో జనంల్లకి
తీసకెళ్ళళరు. ఇంకా తీసకెలూ
ి న్న ఉనాేరు. అయినా... ఆభని ఇపటివ్యకూ మీరు చూడలేదు. కాదు... కాదు... ఆభని మేమే
మీకు చూపించ్లేదు. ఆభ నటిస
ి నే సనిేవేశ్యల చ్చతీలఔయణ సభమంల్ల జయేలిసట్ లెైన మిభమలిే కూడా అనుభత్తంచ్లేదు.
కాయణం... మేం ఇంటలడ్తయస్ చేస
ి నే ఈ కొతి త్రయ ఎలా ఉంటుందో... అన్న ససెపను్ సయుత్ర
ల కిరయేట్ చేయాలన్న ఉదేుశంతోన్న
ఆభని ఇంతకాలం తెయభరుగున ఉంచాం. ఇపుడాభ తెయమందుకు... మీ మందుకు వ్చేేస్ింది..." అనాేడు మాతంఖరావ్వ.

అంతల్ల ఆ హాలంత్ర రిభళ్ళలు వెదజలు
ో తూ త్తఫానులా అఔిడికి వ్చ్చేంది గామతీలపాటిల్.

"అందానికి అందంలా ఉందాభ" ఱత్తఔిరిల్లనూ అదే భావ్న. చూపు త్తపుపకోలేని తనమమతుం.

"మోసట్ బ్యయటీఫుల్ ఱటీట గాళ్" భనసుల్ల
ో న్న ఆభకి అభినందన సబ ఏరాపటు చేసి భరీ కిత్రబచేేస
ి నాేరు జయేలిస
ట లు.

"సినిమా పుటిటందఖగరుేంచీ ఎందరో అందఖతెిలు ఎపటిఔపుపడు తభ మవ్ునవ్వలాసాలతో వెండితెయకి కొతి సఖసలదు
ు త్తన్న
ఉనాేరు. తభ క్రరఖంటి చూపుల్ల
ి , నవ్వుల్ల
ి , నడఔల్ల
ి , నాట్లయల్ల
ి స్మగాలు వ్డిిస్త
ి న్న ఉనాేరు. 'హీరోయిన్' అన్న కాభన్ న్నమ్
తో ఱత్తఔిరీే పిలిచేస
ి నాే ఔనాడు ఆభ ఒ వెైజమంత్తమాల... ఒ హేభమాలిని... దేశ్యన్నే ఒ ఊపు ఊపేసిన ఒ భాఖయశీర...
భరిపుడో? గామతీలపాటిల్" అనాేడు భనోహర్ ఆభని ఱతయక్షంగా చూడగాన్న తనల్ల భావ్వఔత పంగులెతిగా.

"ఓను... ఇపటి తరానిే వెయరత్తించేందుకు వ్స్ింది ఈ అభమడు" ఱశంసించాడు సదయశన్.

"అందరిక్ర నభసాియం" అంది గామతీలపాటిల్ త్తభమదయఔిలా
ో ంటి ఔనఱపలిే టటలాడిస్త
ి .

"ఫీోజ్... ఇంతమాతలమే నాకు తెలు
గ వ్చుే. మందు మందు ఎంతో బాగా మీ లాంగ్రుజ్ ల్లన్న ఔమూయనికేట్ చేమఖలనని
మాటిస
ి నాేను..." అంటూ ఆభ ఇంగ్రోషుల్ల తన భావాలిే వ్యఔతం చేసింది.

తన న్నటివ్ పేోస్ సిమా
ో ... ఫాదర్ బజినస్ మాన్, భదర్ హౌస్ వెైఫ్... కే ఔ ఫఱదర్ భడిసన్ పసిటమర్... తను ోస్ టూ
చ్దువ్వత్తండగా ఈ ఆపర్ వ్చ్చేందని అనయఘలంగా ఆంఖోంల్ల సెలవ్వచ్చేంది.

"ఇంటో
ో చ్చనే చ్చనే పంక్షనోకు, ఎగా
ా భు్ కి అవ్సయభయేయ పాస్ పోయట్ ఫోటోలకోసం తప ఎపుడ్త కెభరా ఫేస్ చేమలేదని...
అలాటిది ఫుల్ లెంఖత్ మూవీల్ల తను హీరోయిన్ గా చేస్త
ి పసట్ టైమ్ కెభరాని ఫేస్ చేమడం ఎపటిక్ర భయచ్చపోలేని
భధురానుభూత్త అని ఆభ చ్చపుపకొచ్చేంది.

'మీ పసట్ ఔరష్ ఎవ్రితో?' అని ఎవ్యైనా అడిగితే నా ఆనుర్ ఔటే ... కెభరాతో' అని తన దాలకొభమై ఇనిే నవ్వులు
ప్తయించ్చంది.

"ఇండియా నిజంగా ఎంతో గొపది. ఇనిే పా
ఱ ంత్రలు, కులాలు, భాషలునాే భనభంత్ర భాయతీయులం. ఆ భావ్న్న భనందరీే
ఔలిపే ఐఔయత్ర స్తతలం..." అంటూ భాయతీమత చాటుకుంది.

"ఎఔిడో సిమా
ో ల్ల పుటిటనత్రను ఇపుడిలా తెలు
గ ల్ల సినామ చేస
ి నాేనంటే ఖయుంగా ఉందంటూ ఆనందడింది. అంతల్లన్న... ఈ
సినామ సకెుస్ నా చేత్తల్ల
ో లేదు. ఇఔై మీ చేత్తల్ల
ో న్న ఉందని జయేలిస
ట ల వేపు పేఱభగా చూసింది. ఆభ అలా చూస్తసరికి సదయశన్
నిజంగాన్న పేఱభల్ల డిపోయాడు. సరిగా
గ అపుడే... అతడికి ఆభ సంతఔం చేసి ంపించ్చన పేఱభలేక గురొతచ్చే గుండవేఖంగా
కొటు
ట కుంది.

"నా గురించ్చ ఇనిే వ్వషయాలు చ్చపాపను ఔదా... ఇఔ, మీకేం కావాల్ల మీరు అడుకోిండి" అంది భళ్ళళ వ్చీేరాని తెలుగుల్ల. ఆభ
మదు
ు మదు
ు మాటలకి నవాుయంత్ర.

"ఈ ఆపర్ మీకెలా వ్చ్చేంది?" అడిగాడో జయేలిస
ట .

"అద షటం మా ఇంటి తలుపులు తడితే వ్చ్చేందీ ఆపర్..."

"కాసి వ్వడభరిే చ్చపా
ి రా?"

"సిమా
ో ల్లని ఒ ఫోటో స్త
ట డియోల్ల నా ఫోటో డిస్ పేో చేస్తి అఔిడికి టిలప్ కొచ్చేన డైయఔటర్ సర్ చూసి ఈ ఆపర్ ఇచాేరు" చ్చపేపసింది
ఆభ.

"ఆ స్త
ట డియోల్ల మీ ఫోటో ఎందుకుంది?" అడిగాడు భరో జయేలిస
ట .

"అదే నాకు అయధం కాని వ్వషమం. డైయఔటర్ గారు చూసి చ్చపేపదాకా... ఆ స్త
ట డియోల్ల నా ఫోటో ఉందని నాకు తెలీదు. తీరా వెళిో
చూస్తి కోోజప్ ల్ల అదా
ు లవెనుఔ అందంగా ఉంది నా బొమేమ. స్త
ట డియో ఒనర్ ని అడిగితే... ఫోటో బాగుందని బగ్ సెైజ్ ల్ల ఎన్ లాయా్
చేసి భరీ డిస్ పేోకి ఉంచాయట" చ్చపిపంది గామతీల ఆనందంగా.

"మీ చేత్తల్ల
ో ఎనిే ఆపరు
ో నాేయి?"

"ఆపయోయితే చాలాన్న ఉనాేయి. ఈ మూవీ రిలీజయాయకే సెైన్ చేసాి?"

"నఔు్ ట్ మూవీల్ల మీ కేయఔటర్ కి మీర్చ డబబంగ్ చ్చపుపకుంట్లరా?"

"టలయ్ చేసాి."

"యాకిటంగ్ ల్ల మీ రోల్ మోడల్..."

ఆ మూవీ పిఆర్ వో వేపు గామతీలపాటిల్ చూసింది. తన దాల ఔదలిఔ దాురా మూడక్షరాల దానిే అతడందించాడు.

ఆ మూడక్షరాలు - 'సా...వ్వ...త్తల'.

గామత్తల కూడా - 'సావ్వత్తల' అంది ైకి.

"సావ్వత్ర
ల ? యూమీన్ భహానటి సావ్వత్తల" అడిగాడు ఒ జయేలిస
ట కాోరిఫికేషన్ కోసం.

"ఎస్... ఆ సాటర్ హీరోయిన్ నా ఫేవ్ర్చట్" అందాభ.

"సావ్వత్తల నిజంగా సాటర్ హీరోయినా? హతవ్వధీ" ఒ జయేలిస
ట భనస ఔలుకుిభంది. కాటుఔప్తసిన వ్వశ్యలభైన ఔళుళ... ఆ
ఔళ్ళల్లన్న ఉంది అనంతకోటి భావాలిే వ్యఔతం చేస్త సమోమహన శకిత. ఆభ ఔషటడి నటించ్ఔిర్చోదు. అలవోఔగా ఔళుళ అలా ఔదిలిస్తి
చాలు... వెయియ మాటలు వ్యక్రతఔరించాలిున వ్వషయానిే ఆభ ఔి చూపు వ్యక్రతఔరిస
ి ంది. అందుకే, సావ్వత్తల అభి'న్నత్తల' అయింది.

"సావ్వత్తల యాఔట్ చేసిన రీసెంట్ మూవీస్ ఎనోే నాకు ఇన్ సిపర్చషన్ గా నిలిచాయి" ఇంకో బాంబు పేలిేంది గామత్తల.

'ఏంటీ... సావ్వత్తల యాఔట్ చేసిన రీసెంట్ మూవీస్ మీరు చూసారా?" అడిగాడో జయేలిస
ట తను చూడని ఆ భహానటి సావ్వత్తల ఇటీవ్లి
చ్చత్ర
ల లేమిట్ల? అని భనసల్లన్న సందేహడుతూ.

"మీ తెలుగు సాటర్ హీరోయిన్ గురించ్చ మీకు తెలీదా? అనీే ననేడుగుత్రర్చంటీ? ఔిమాటల్ల చ్చపాపలంటే నా నట జీవ్వతంల్ల
సావ్వత్తలయే తొలిగురువ్వ. కెభరా ఎలా ఫేస్ చేయాలా? అనే దఖగరుేంచీ తెయై ఆభని చూస్త అనీే న్నరుేకునాేను. ఇపటిక్ర
నా భనస బాగోలేఔపోతే సావ్వత్తల నటించ్చన ఏదో ఔ మూవీ పేో చేస
ి ంట్లను" చ్చపోింది గామత్తల.

"సావ్వత్తల నటించ్చన ఏ చ్చత్ర
ల లు మీకు ఇషటం"

"భలీోశురి..." టకుిన చ్చపిపందాభ.

"ఔపటి గొప చ్చత్ర
ల లేే ఔదా ఈభధయ భళ్ళళ భళ్ళళ పఱడ్తయస్ చేస
ి నాేరు. అపటి భలీోశురి చ్చత్ర
ల నిే భళ్ళళ నిరిమస్తి..."

"మీరు నటిసాిరా?" అడిగాడో జయేలిస
ట .

"అంత అద షటం కూడానా... ఆ అవ్కాశ్యనిే ఔత్తలనాకెైఫ్ ఎపుడో కొటేటసింది ఔదా" భళ్ళళ ఝలకిచ్చేంది.

"ఏంటీ... ఔత్తలనా కెైఫ్ భలీోశురిల్ల యాఔట్ చేసిందా?" ఇంకో జయేలిస
ట అనుమానం.

"అర్చ... ఫిలిం జయేలిస
ట లెై ఉండి మీ తెలుగు మూవీస్ గురించ్చ మీకేం తెలీనటు
ో ందే... మూవీ మొగల్ రామానాయుడిగాయబాబయి
వ్వఔటరీ వెంఔటేష్ ఔిన 'భలీోశురి' ల్ల ఔత్తలనా యాఔట్ చేమలేదా?"

"ఔయకేట... లేటసట్ 'భలీోశురి' ల్ల ఔత్తిలాంటి ఔత్తలనాయే హీరోయిన్" అనాేరు జయేలిసట్ లంత్ర మఔతఔంటంతో.

"అదేగా న్న చ్చపోింది" అంటోంది అమామఔంగా చూస్త
ి గామత్తల.

"ఏవోయ్ భనమధరావ్... జయేలిసట్ ల్ల
ి ఏం మాట్ల
ో డాల్ల..భ ఏం మాట్ల
ో డకూడదో హీరోయిన్ కి తరీఫదు ఇచాేననాేవ్...
ఇదేనా?" కోంగా అరిచాడు పఱడ్తయసర్ మాతంఖరావ్వ.

"సర్...అదీ...న్నను సరిగా
గ చ్చపాపను. హీరోయిన్ గార్చ..."

"అంటే... నువ్వు చ్చపిపనదానికి ఆవ్వడ చ్చపిపనదానిక్ర లిప్ సింక్ కుదయలేదంట్లవ్?" ఔసుభనాేడామన.

తన మూవీకెంత పిఆర్ వో అయినా... అతడ్త జయేలిస్తట. ఇలా ఱస్ మీట్ ల్ల జయేలిసట్ లందరి సభక్షంల్ల పిఆర్ ఒై తను
ఎఖయడం ఎఔిడికి దారితీస్ిందోనన్న కించ్చత్ బమంతో ఆ పఱడ్తయసర్ కాసి వెనకిి తగా
గ డు. తరాుత జయేలిసట్ లందరిక్ర
వ్వనమప్తయుఔంగా నభసిరిస్త
ి - "మీ కాివ్లిున వ్వషయాలనీే వ్చాేమనుకుంట్లను. ఇఔ, ఱస్
మీట్ మగిదా
ు మా?" అడిగాడు.

ఆ తరాుత - "ఎఔిడో సిమా
ో ల్లంచ్చ ఇఔిడి సినామల్ల యాఔట్ చేస్తందుకు వ్చ్చేంది గామతీలపాటిల్. భన సినామల్ల నటిస
ి నాే
ఒయఔంగా ఆభ భన గెసట్. ఇఔిడి ఇండస్క్టఴ గురించ్చ... పాతతయం హీరోయినో గురించ్చ అవ్గాహన లేఔ ఏదో చ్చపిపంది.అవ్నీే మీరు
టిటంచుకోఔండి. ఆభ మాటలిే కాదు... భనసని అయధం చేసకోవాలి. నిజానికి, ఆభ ఏం చ్చపిపందంటే... సావ్వత్తలలాంటి ఇఔిడి
హీరోయిన్ తనకు మాయగదరిశ అని, ఆ వ్వషమం గురితంచ్చ మా హీరోయిన్ గామత్తలపాటిల్ ని మీడియా దాురా జనాలకు ఇంటలడ్తయస్
చేసాియని ఆశిసాిను. ఫీోజ్! భనం భనం ఇండస్క్టఴల్ల ఔలిసిభలిసి ఉండాలిునవాళ్ళం. అంత్రభంచ్చగాన్న రాసాియనుకుంట్ల"
అనాేడామన.

"అలాగ్ర..." తలూపారు జయేలిస
ట లు.

"రిపఱష్ అవ్ండి" అనాేడామన.

ఇండస్క్టఴల్ల ఒ ఱస్ మీట్ తరాుత జయేలిస
ట లు 'రిపఱష్' అవ్డభంటే... భందుల్ల మనిగితేలడమే. దాంతో... ఏ కొదిుభందో తప
చాలాభంది జయేలిస
ట లు సాటర్ హోటల్ల
ో జరిగ్ర ఇలాటి పోఱగా
ర భు్ ని వ్దులుకోవ్డానికి ఇషటడరు. కోిసారి కోిత్తలఔ నుంచ్చ
మగు
గ రు నలుగురు జయేలిస
ట లు కూడా అటండవ్వత్తంట్లరు.

అందుకే...ఎఔిడే పయపాటు
ో జరిగినా జయేలిస
ట లు వాయతలు వ్ండరు. అలా వ్ండితేన్న 'వ్ండరు'.

పఱడ్తయసర్ ధైయయం కూడా అదే.

అయితే, అంతటివాడు కూడా ఒ వ్వషయానిే అంతగా రిఖణల్లనికి తీసకోలేదు. అదే... పిఱంట్ మీడియాకి సమాంతయంగా,
భరింత ఫలంగా ఎదుగుత్తనే ఎలకాటఴనిక్ మీడియా గురించ్చ. ఆ వ్వషమం గురితంచే ల్లపున్న...'తన రోల్ మోడల్ సావ్వత్తలన్న ఎరుఖని
నూతననటి గామత్తల'... అంటూ టీవీల్ల
ో మొదట స్ిఴలింగ్ లు... తరాుత హాపనవ్ర్ పోఱగా
ర మ్ లు శయవేఖంగా టలికాసట్
అయిపోయాయి.

వెనుంటన్న... వ్వజేత్ర పఱడక్షన్ కారాయలమంల్లని ఫోనోనీే లెఔికు మికిిలి కాలు్ తో బజీ అయిపోయాయి.

"బాలాయనికి గుడ్ ఫై చ్చబుతూ మవ్ునాల భలుపు త్తరుగుత్తనే నూనుగు మీసాల కుయరవాడి ఔళ్ళవాకిళ్ళల్ల ఆభ
'ఔలలదీపాలు' వెలిగించే పేఱభరాణి. కొతిగా ల్లకానిే అందంగా, ఆనందంగా వీకిిస
ి నే యువ్త్తకి ఆభ ఔ 'గోల్'.
ఎస్...కచ్చేతంగా ఆభ ఆ యువ్త్త లక్షయం. అచ్ేం ఆభలా ఉండాలని, ఎయరయరని దవ్వల్ల
ో వ్వరిస్క్వ్వరిమని చ్చయేవ్వులను ఆభలా
వ్వయజిమామలని కొతిగా వ్మస తలుపు తెరిచ్చన సందరి అభిలాష... ఇఔై, జఖభంత్ర ఆభన్న వ్వసమమంగా చూస
ి ంది. ఆభ
అందాలిే ఆరాధస
ి ంది. ఆభని నిండుగా అభిమానిస
ి ంది. పేఱమిస
ి ంది. నిఖిల జఖమూ నిండు హయింతో ఆభ ఔదలిఔలిే
ఖభనిస
ి ంది. అవ్వనిేజం - కొటోల్ల ఔరు ఆభ.

సినీవ్నానికి వ్వచేేసిన వ్సంతభామిని. అందానికి నియుచ్నంలా... సందరాయనికి నిలువెత్త
ి రూంలా భాసిలేో ఆభ గామతీలపాటిల్" చ్దివాడు యంఖధాభరావ్వ. తరాుత తన ఎదురుగా నిలుేనే సదయశన్ వేపు ఱశ్యేయధఔంగా చూసాడు. ఎడిటర్
అలా చూసాడంటే తను రాసిన ఔంటంట్ నచ్ేలేదని అయధభైపోయింది సదయశన్ కి.

"సర్... అదీ..."

"అదే... ఏమిటని అడుగుత్తనాేను" అడిగాడు యంఖధాభరావ్వ.

"కొతిగా ఇండస్క్టఴకొచ్చేన ఒ హీరోయిన్ ఇంటలడక్షన్ కి సంఫంధంచ్చన ఆరిటఔల్. గోలొిండ హోటల్ ల్ల ఱస్ మీట్ జరిగింది ఔదా... ఆ
ఔవ్ర్చజ్" చ్చపాపడు సదయశన్.

"భందూ, వ్వందూ బాగుందా?" అడిగాడు ఎడిటర్.

'జయేలిస
ట ల్ల
ో ఫిలమ్ జయేలిస
ట లు వేయయాయ..." అనేటు
ట ంటుంది ఫిలమ్ జయేలిస
ట ల రిసిథత్త. ఎదురింటి గోడ మీద ఱత్త
శుఔరవాయం మార్చ పోసటరు
ో ... యంగుయంగుల్ల
ో ఔనిపించ్చ ఊరించే త్రయలు... గోడ దూకి అయధత్రత్తల నిదఱమేలొిని భరీ చూసిన సెఔండ్
షోలు... ఊహఔందని కొతి ఱంచాలిే రిచ్మం చేస
ి ంటే... తెలిస్క్ తెలిమని వ్మసల్ల అలజడి. ఈసట్ భన్ ఔలర్ సినిమాల
మీద వెరిరపేఱభ... దాంతో, త్రమ కూడా యంగుల ల్లఔంల్ల ఫత్తకేయాలని ఫిలమ్ నఖర్ చేరుకొని... తీరా, ఇఔిడికి వ్చ్చేన తరాుత
యండోఱజులు స్త
ట డియోలు, హీరో హీరోయినో ఇళుళ చుటు
ట మటేటసి... ఇఔై ఫత్తకేందుకు ఏం చేయాల్ల తెలీఔ... ఇలా ఫిలమ్
మాఖజైనోల్ల చేరిపోయేవాళుళ కొందరు. త్తలఔల్ల
ో జయేలిసట్ లుగా నిచేస
ి ంటే 'ఆఔలి' అన్న సభసయకు తక్షణ రిషాియం
దొరుకుత్తంది. ఒ స్త
ట డియోల్ల ఉదమం అలాఫహాయం, భరో షూటింగ్ ల్ల 'భధాయహే భోజనం', సామం సభమంల్ల ఏ సాటర్
హోటల్ల
ో జరిగ్ర ఆడియో పంక్షన్ ల్ల టీ సాేఔు్... రాత్తల ఱస్ మీట్ ల్ల భందు, వ్వందు. ఇదీ ఇంచుమించు చాలాభంది ఫిలమ్
జయేలిస
ట ల లెైఫ్ సటయిల్. త్రమ న్నరుేకునే అక్షరాలిే ఇటు త్తపిప అటు త్తపిప పాటలనిపించే మాటలు పేరిే అపుడే వేటూరి,
స్క్త్రరాభశ్యసిిఴ అయిపోయాభన్న బఱభల్ల డిపోయి ఫిలమ్ నఖర్ చేరుకొని ఇలా ఫిలమ్ మాఖజైన్ ల్ల చేరిపోయినవాళ్ళంతోభంది
ఉనాేరు. అలాటివాళ్ళల్ల సదయశన్ కూడా ఔడు.

"నీకు భందు వ్వందు బాగుంటే నాకు ఆరిటఔల్ బాగుండాలి" అనాేడు యంఖధాభరావ్వ సదయశన్ రాసిన పేయోను అతడిమొహం
మీదే వ్వసిరికొడ్త
ి .

"అసలేం రాసావో నీకు తెలుస్ిందా?"

"గామతీలపాటిల్ గా
ో భయస్ హీరోయిన్ గా ఇంటలడ్తయస్ అవ్వతోంది. అందుకే, ఆరిటఔల్ ఇంటో
ల కి పమటిక్ టచ్ ఇచాే"

"నీ మొహంలా ఉంది ఔవ్వతుం... మందొచ్చేన చ్చవ్వలఔనాే వెనుకొచ్చేన కొమమలే వాడి" అనాేడు యంఖధాభరావ్వ చ్చరాకుడ్త
ి .
అయధం కానటు
ట పిచ్చేచూపులు చూస్త
ి నిలుేనాేడు సదయశన్.

"ఏంటలా చూసాివ్. గామతీలపాటిల్ గురించ్చ చానలు్ ల్ల చూసి రాసకురా. భహానటి సావ్వత్తల గురించ్చ తెలీకుండాన్న ఏదేదో
వాగిందటగా... అవ్నీే మిస్ చేసి ఆభ నడిచొచేే దేవ్త... నక్షతలం... అంటూ నీ ఔవ్వతుపు ైత్రయనిే చూపించ్కు. ఆ పిలో
నీఔంతగా నచ్చేతే నీ రూంల్ల నిదఱపోయే వేళ్ పిచ్చేపిచ్చే ఔలలు ఔను. అంతేకానీ... ఇలా పిచ్చేపిచ్చే రాతల్ల
ి త్తలఔ రువ్వ
తీమకు" హచ్ేరించాడు ఎడిటర్.

అవ్మానభాయంతో ఎడిటర్ చాంఫర్ నుంచ్చ ఫమటకొచాేడు సదయశన్.

ఎలకాటఴనిక్ మీడియాల్ల గామతీలపాటిల్ గురించ్చ ఱసాయభైన ఔథనాలిే భక్రికి భక్రి కాఫీకొటిట భరో ఆరిటఔల్ సిదధం చేసాడతడు.
'గొపలు పోయి త్తపలు డి గామత్తల' టైటిల్ తో... తనకు తెలీని భననటి సావ్వత్తల ఆరాధయనటి అని బలిప్ ఇవ్ుబోయి
బొఔిబోరా
ో డిన కొతి హీరోయిన్. ఱస్ మందు అవ్మానడిన గామతీలపాటిల్... అని కూడా రాసాడు. ఆ ఆరిటఔల్ రాస
ి నేంత

స్తప్త సదయశన్ మాధనడుతూన్న ఉనాేడు. సినిమా అన్నది అభిరుచ్చఖల ఒ గుంపు ఱయివేటు వ్యవ్హాయం... అదో వాయపాయం.

కొతి సినిమా పోసటర్ డితే నచ్చేతే చూడొచుే. నచ్ేఔపోతే మాన్నమవ్చుే. అంతే తప... తపుపలు ఎంచేందుకు నిజానికి
తనవ్డు?

"ఫిలమ్ జయేలిసట్"

"అయినంతమాత్ర
ల న... ఒ సినిమా రివ్యయ చేస్తంత ప్తరిత రిజా
ా నం తనకుందా?"

"కానీ... చేత్తల్ల ఔలం ఉంది"

"ఉంటే..."

"నువ్వు రాస్తి వేసకున్న త్తలఔ ఉంది"

"ఉంటే..."

"చ్దివే పాఠకులు ఉనాేరు"

"అంతమాత్ర
ల న చీలిేచ్చండాడడమేనా? తెలిస్ తెలిమకో ఎదుటివారి పయపాటోని క్షమించ్లేమా? సావ్వత్తల గురించ్చ ఆభకి నిజంగా
తెలీదు.

ఱస్ మందు ఆభపేరు గొపగా చ్చపాపలనుకుంది. కానీ, అది మిస్ పైర్ అయింది. అదే ఆభ చేసిన న్నయం... ఘోయం.

ఔపటి నటి ఆభకి తెలీనంతమాత్ర
ల న... ఇఔ, ఆభక్ర ఏమీ తెలీని అమామకురాలిగా మదఱవేసి 'రాసి' యంపాన డేమడమేనా?"

"ఏ సెన్నుషన్ కిరయేట్ చేమఔపోతే... రీడర్ నీ త్తలకే ఎందుకు కొనాలి?" సదయశన్ భనస అడిగిందాఱశే.

"అంటే... జయేలిసట్ లమా... శ్యడిసట్ లమా? అడిగాడు సదయశన్ ఆ సామంతలం తనని ఔలిసిన భనోహర్ తో.

పదు
ు నే ఆరిటఔల్ రాస
ి నేంత స్తప్త తను ఆల్లచ్చంచ్చనదంత్ర అతనిమందు ట్ల
ట డు.

దానికి అతడు సమాధానంగా - "జయేలిసట్ ల మసగుల్ల శ్యడిస
ట లమే. భన రాతలవ్లో పయపాటున భంచ్చ జయగాలేతప భంచ్చ
కోసం రాస్త రాతలు భనమేం చేస
ి నాేం. ఱతేయకించ్చ సినిమా జయేలిజంల్ల... అభూత ఔలపనలు తప నిజభఔిడుంది? నచ్చేన
హీరోయిన్ ని ఆకాశ్యనికెతేిసాిం. నచ్ేనివాలోని చూస్క్చూడనటు
ో వ్దిలేసాిం. 'ఔవ్ర్' ఇచ్చేన పఱడ్తయసర్ సినిమా ఔవ్ర్చజ్ ఱమకంగా
చేసాిం. ఇవ్ునివాడి గురించ్చ ఇసభంతెైనా రామం. గొంఖటో
ో త్తంటూ వెంటు
ల ఔలొస
ి నాేమని బాధడడం భనం చేస
ి నే మొదటి
తపుప. ఎడిటర్ ఏం కావాలనుకుంటునాేడో... ఇవ్ుడమే భన డ్తయటీ" అనాేడు భనోహర్.

"ఏమో... గామతీల గురించ్చ రాసిన ఆరిటఔల్ నాకెంతో బాధనిపించ్చంది. కొతిగా ఇపుపడిపుపడే ఇండస్క్టఴల్ల తపటడుగులు వేస్ింది.
వాటిని భూతదుంల్ల చూసి వేలెత్తి చూపించాలా?"

"తపటడుగులు సరిదిదేు ఔరభంల్ల అలా చూపించాలిుందే. సావ్వత్తల తెలీఔపోవ్డం తపుప కాదు. తెలిసినటు
ో బలిప్ ఇవ్ుడం తపుప"
అనాేడు భనోహర్.

"అదుర్చ... ఆ వాయతని ఱస్ మీట్ అవ్గాన్న ఎలకాటఴనిక్ మీడియా హోయత్తించ్చంది ఔదా! ఇఔ, భనం కూడా నత్తిన మోసకెలా
ో లా?"

"నీ బాధ అది కాదు. ఎందుకో... ఆ అమామయిని చూడగాన్న నువ్వు 'ఐస్' అయిపోయావ్. ఆ భైఔంల్ల ఉండి ఇలా
మాట్ల
ో డుత్తనాేవ్. ఔి సంఖత్త గురితంచుకో. ఒ హీరోయిన్ ని జయేలిసట్ ఆడిమను్ చూడలేనంత దఖగయగా చూడొచుే. అంత
మాత్ర
ల న ఆభకి 'దఖగయై'పోయాననుకోవ్డం బఱభ. మొనేటికి మొనే ఇలియానా... మొనే కాజల్... నినే తభనాే, త్రపీు...
ఇవాళ్ గామతీలపాటిల్. నటీభణ్ణలందరూ నదులా
ో ంటివాళ్తళ"

అయధంకానటు
ట చూసాడు సదయశన్ భనోహర్ వేపు.

"ఓను... ఈ హీరోయినోంత్ర నదులా
ో ంటి వాళుళ. ఎఔిడో నాసికాతలమంఫఔంల్ల చ్చనేబందువ్వగా పుటిటన గోదావ్రి కొండలు
కోనలు... సరిహదు
ు లు దాటి భన రాషటఴంల్లని ఆదిలాబాద్ ల్లకి ఱవేశించ్చ రాజభండిఱ దఖగయ అకండ జలరాశిగా మారి అంతర్చుదిల్ల
భహాసమదఱంల్ల ఔలిసిపోయింది. వీళ్తళ అంతే. ఎఔిడఔిడి నుంచో యఔిలు వ్వపుపకుని ఇఔిడికి వ్చ్చే కొనిే సినిమాలు చేసాిరు.
వ్యివ్వట్ అయేయంతవ్యకూ ఇఔిడే ఉంట్లరు. ఆ తరాుత ఎంచ్కాి ఇంకో చ్ేనిమొఔిని వెత్తకుింటూ రాయైపోత్రరు. ఆ
రాయితనానిే ఎంతవ్యకు బరించాల్ల అంతవ్యకే బరించాలి. ఆై నత్తికెత్తికోకూడదు. గుండల్ల
ో కి ఆహాునించ్కూడదు. అంతే!"
గ్రతోదేశం చేసాడు భనోహర్.

"ఇంకో వ్వషమం చ్చపనా?''

"ఇనిే చ్చపాపవ్... అదీ చ్చపుప" అనాేడు సదయశన్.

"ఈ ఫిలమ్ నఖర్ ల్ల జయేలిసట్ వ్వ నువ్వుఔిడివే కావ్వ. నీ చుటూ
ట వ్ందలభంది ఉనాేరు. వాళ్ళల్ల నువ్వుఔిడివ్వ మాతలమే. ఒ
హీరోయిన్ కి వాళ్ళంతో... నువ్యు అంతే. నువ్వు రాసిన ఆరిటఔల్ చ్దివ్వ నీమీదే ఱతేయఔ పేఱభ ంచుకుంటుందని, నువ్ునుకోవ్డం
వెరిరతనం. అసలు... భన భాషే రాని ఆభ... నువ్వు రాసిందలా చ్దువ్వత్తంది? మూవీ పీఆరోు భనమధరావో, మారా
త ండరావో
చ్దివ్వ ఆభకి వ్వనిపించాలి. అలా వ్వనిపించే వ్యకిత నీ ఆరిటఔల్ న్న ఎంచుకుని భరీ ఆభకి చూపిసాిడనుకోవ్డం ఇంకో బఱభ. ఔవేళ్...
అదే జరిగినా ఆ భనమధరావ్వకి యండు భాషల్ల
ో నూ ప్తరిత ఔమాండ్ ఉండాలి. ఱత్త భావానీే ఱత్తపలించే సాభయధయం ఉండాలి.
అయినా... నీవ్వ రాసిన భావ్వఔతని భరో భాషల్లకి ట్ల
ల ను్ లేట్ చేమయవ్రూ. మూడుమఔిల్ల
ో నువేుం రాసావో చ్చపా
ి యంతే.
ఇదిగో... మీ ఱస్ మీట్ ఔవ్ర్చజ్ ఈ తెలుగు త్తలఔల్ల
ో ఉంది... అంటూ చూపిసాిరు. అనిే త్తలఔల భధయ నీ ఆరిటఔల్... అంతభంది
జయేలిసట్ ల భధయ నువ్యు ఆభ ద ష్టల్ల డరు. లేటసట్ ఱస్ మీట్ ల్లనూ హీరోయిన్ గామత్తలకి ఎవ్ురినీ ఎవ్ురూ
పేరుపేరునా ఇంటలడ్తయస్ చేమలేదు ఔదా! ఆ ఱస్ మీట్ కి అటండైన గుంపుల్ల నువ్యు ఉనాేవ్వ... న్ననూ ఉనాేను. భనలాగ్ర
భయంతోభంది ఉనాేరు. ఔ సమావేశంల్ల అంతభందిని కేసారి చూసిన ఆభ ఎంతభందిని ఎంతకాలం గురితంచుకుంటుంది.
యునల్ ఐడండిటీ రావాలంటే... ఆభతో భరినిే సమావేశ్యలు జయగాలి. అవ్వ జరిగ్రల్లపు ఆభ పసట్ మూవీ రిలీజై స్తర్ హిట్
అయితే... ఇఔ, ఆభ భనకెవ్ురిక్ర అందనంత ఎత్త
ి ల్ల ఆకాశమాయగంల్ల అటుేంచ్చ ఇటు... ఇటుేంచ్చ అటు చ్ఔిరు
ో కొడ్త
ి
షూటింగ్ లు చేసకుంటూ పోత్తంది. అంతేనా... ఆ తరాుత ఆభ మొదటి సినిమా గామతీలపాటిల్ కాదు. ఒవ్ర్ నైట్ సాటర్ ఇమేజ్
సంతం చేసకునే హీరోయిన్ గా తళుకుిభంటుంది. ఆ తళుకుిల్లంచ్చ ఆభ లుకుి నీవేపు ఎపుడు డు
ి ంది చ్చపుప.

"అంతేనా?"

"అంతేనా... అని అమామఔంగా అడుగుత్తనాేవేంటీ? అదంతే. ఆకాశంల్ల మిణ్ణకుమిణ్ణకుభంటున్న త్రయలిే చూసి న్నలై

ఉనే భనం సంతోష్ంచాలే తప కోసకోవాలని కోరుకోవ్డం మూయఖతుం. ఎందుఔంటే... ఆ నక్షత్ర
ల లు భనకు అందవ్వ. ఈ
హీరోయిను
ో అంతే... న్నలై నడిచే నక్షత్ర
ల లు" అనాేడు భనోహర్.

భనోహర్ తయిం అంగ్రఔరించ్డానికి సదయశన్ భనస మొండికేస్ింది. అతడి ఔలోవాకిళ్ళల్ల గామతీలపాటిల్ మొహం ఔదలాడుతూ
భసమయైజ్ చేస్ింది.

"నా త్తలఔల్ల నినేంతో గొపగా ఇంటలడ్తయస్ చేయాలనుకునాే... కానీ, చేమలేఔపోయా" బాధడుతూన్న ఉనాేడు సదయశన్.

భనోహర్ చ్చపు
ో -'తను జయేలిసట్ గుంపుల్ల ఔడిగా కాకుండా... గామతీలపాటిల్ తనను గురితంచే సాథయికి చేరుకోవాలి.
ి నేటు
ఎలా...ఎలా?" ఆల్లచ్చస
ి నాేడు సదయశన్.

"అసలు నువేుం మాట్ల
ో డావో నీకు తెలుసా?" ఫోన్ ల్ల ఔసరుత్తనాేడు మాతంఖరావ్వ.

"ఏం మాట్ల
ో డాను... సావ్వత్తల రోల్ మోడల్ అన్నగా చ్చపాపను. ఆ ఆరిటసట్ నిజంగా ఇండస్క్టఴల్ల లేదా?" అడిగింది అమామఔంగా
గామతీలపాటిల్.

"ఉంది... ఉండేది. ఇపుడు కాదు. ఔపుడు"

"ఔపుడా... ఎంత పయపాటు జరిగింది. ఇంకా... ఇపుడ్త ఆభ యాఔట్ చేస్ిందని అలా చ్చపేపసా"

"అదే... ఇపుడు భన పా
ఱ జఔట్ రువ్వ తీసింది. సినామ సాటయట్ అయిందఖగరుేంచీ నినుే జయేలిసట్ లకు, ఇండస్క్టఴకి రిచ్మం
చేమకుండా పా
ఱ జఔట్ ఇమేజ్ ంచాను. మాతంఖరావ్వ సినామ హీరోయిన్ చూడాలన్న కూయరియాసిటీ కిరయేట్ చేసాను. నీ ఇంటలడక్షన్
స్తయబ్ గా ఉండాలని... అది మూవీకి హలఫ్ అవాులని ఎంతగానో తపించాను. తీరా... ఇవాళ్తభైంది?"

ఆభ నవ్వుంది. తరాుత కూల్ గా అంది -"ఏభైంది... మాంచ్చ బోసిటీ వ్చ్చేంది. ఇవాళ్ ఏ చానల్ చూసినా నా గురించే ఔదా

మాట్ల
ో డుత్తనాేరు"
"ఆ... మాట్ల
ో డుత్తనాేరు. భంచ్చగా కాదు... మాతంఖరావ్వ హీరోయిన్ కి భన భహానటి సావ్వతేల తెలీదని నవ్వుకుంటునాేరు"

"అంతేగా..." తేలిగా
గ తీసకుంది గామత్తల.

"చూడండి. ఇపుడు జరుగుతోంది నాై నగిటివ్ బోసిటీ. అది కూడా పా
ఱ జఔట్ కి ోస్తు. సావ్వత్తల ఎవ్రో తెలీని గామత్తల ఎలా
ఉంటుందోనన్న ఇంటలసట్ ఇపుడు చాలాభందిల్ల ఔలుగుత్తంది. ఆ చాలాభంది సావ్వత్తలతో ననుే ఔంపేర్ చేస్త
ి భన సినామ
చూస్తందుకు వ్సాిరు. జనాలు సినామ చూస్తి అది హిటేట ఔదా!" చ్చపోింది.

"ఇఔిడ నీకో వ్వషమం చ్చపాపలి. మా పఱడక్షన్ ఎపుడ్త నగిటివ్ బోసిటీమీద ఆధాయడలేదు. ఇంతకుమందు తీసిన సినామలనీే
పాజిటివ్ గాన్న జనంల్లకి వెళ్ళళయి" అనాేడు మాతంఖరావ్వ.

"అందుకే మీయంత బమడు
ి నాేరు. అయినా... సావ్వత్తల గురించ్చ తెలీనంత మాత్ర
ల న తెలుగు ఇండస్క్టఴల్లకి రాకూడదా...? ఇఔిడి
మూవీస్ చేమకూడదా? అసలు సావ్వత్తల గురించ్చ న్ననందుకు తెలుసకోవాలి?" అడిగింది గామతీలపాటిల్.

"భహానటి కాఫటిట. ఆభ పోయి ఇనాేళ్ళయినా... ఇంకా అభిమానులు నత్తినటు
ట కుని ప్తజిస
ి నే అభిన్నత్తల కాఫటిట. తెలుగు
ఇండస్క్టఴల్లకొచ్చే... ఇఔిడి సినిమాలు చేస
ి నే నువ్వు... ఇఔిడి మూలాలు తెలుసకోవాలి కాఫటిట" కోంగా అనాేడు
మాతంఖరావ్వ.

"నిజమే... ఎఔిడిేంచో వ్చ్చేన నీకు సావ్వత్తల గురించ్చ తెలిమఔపోవ్చుే. అది తపుప లేదు. కానీ, తెలిసినటు
ో బలిప్ ఇవ్ుడమే దు
తపుప. అది భన యునాలీటన్న అవ్మానరుస
ి ంది. గొపగా ఉండాలనుకోవ్డం తపుపకాదు... గొపలు పోవ్డం తపుప"

"ఒకే... ర్చపు న్నన్న మీడియాని ఔలిసి సావ్వత్తల ఎవ్రో తెలీదని స్తటట్ భంట్ ఇసాి. సరిపోత్తందా?" అడిగింది గామతీలపాటిల్.

"సరిపోదు..."

"భర్చం చేయాలి?"

"ఇవాళిట స్తటట్ భంట్ ని నిజం చేయాలి. నిజంగా సావ్వత్తల నీ రోల్ మోడల్ వ్ని నిరూపించుకోవాలి. భనసావాచా... ఆ భహానటిని
ఆదయశంగా తీసకుని జైతలయాతల సాగించాలి. భళ్ళళ సావ్వత్తల భనకు దొరికిందని తెలుగు పేఱక్షకులు మరిసిపోయేలా చేయాలి.
ఇవాల్ల స్తటట్ భంట్... ర్చపో స్తటట్ భంట్ ఇచేేందుకు భనమేం రాజక్రమనామకులం కాం. సినిమాని ఆరాధంచేవాళ్ళం" చ్చపాపడు.

"అంటే..."

"అంటే... ఇపుడు సావ్వత్తల సినిమాలు నువ్వు చూడాలి" చ్చపాపడు మాతంఖరావ్వ కాల్ ఔట్ చేస్త
ి .

"సావ్వతీల... సావ్వతీల... సావ్వతీల. ఇఔిడివాళ్ళందరిక్ర సావ్వత్తల మానియా టు
ట కుంది. నిజానికి తనసులు సావ్వత్తలన్న చూడలేదు. ఇదంత్ర ఆ
ఫోడీ పీఆరోు చేసిన ని. సిోమ్ గా ఉనాే తను సావ్వత్తలలా ఉంటుందట. ఱస్ మీట్ కెలోబోయే మందు సావ్వత్తల పేరు చ్చపభని
సత్రయించాడు. తెలుగు ఇండస్క్టఴల్ల హీరోయినోకు సావ్వత్తల అంటే గామతీల భంతలభనాేడు. అదే భంతలం ఈ గామతీలకి ఆసరా
కావాలనాేడు. జయేలిసట్ లతో మాట్ల
ో డుత్తంటే... దూయంనుంచ్చ 'సావ్వత్తల...' అంటూ దేదే సెైఖలు చేసాడు. ఇపుడు ననుే
ఇరికించాడు" కోంతో ళుళ నూరుకుంది గామతీలపాటిల్.

అయినా, కోం ఆపుకోలేఔ సెల్ ఫోన్ తీసి పీఆరోు కి కాల్ చేసింది.

"మేడమ్..." అనాేడు పీఆరోు భనమధరావ్వ.

"మీరోసారి ఇఔిడికి వ్సాిరా?" ఆదేశించ్చంది గామతీలపాటిల్.

"ఒ... షూయర్" అనాేడతడు.

గామతీలపాటిల్ అతడి రాఔ కోసం ఎదురుచూస
ి ండగా... సెల్ ఫోన్ కువ్కువ్లాడింది. 'ఇన్ బాఔు్'ల్లకి తొంగిచూస్తి... అన్ నోన్
నంఫర్ నుంచ్చ ఒ ఎస్ఎంఎస్.

"వ్రీర కాఔండి. మీకు తెలీని కొతి ఱంచ్ంల్ల మీరు నడుస
ి నాేరు. తొలిఅడుగుల్ల
ో ఈ తపటడుగులు తపవ్వ. ధైయయంతో
మందుకు సాఖండి. కచ్చేతంగా ర్చటి రోజు మీదే. ఇదే ల్లఔం ర్చపు యడ్ కాయపట్ వెలిం చ్చపిప తీరుత్తంది... మీ అభిమాని"

"ఔి సినిమా కూడా రిలీజ్ కాకుండా... అపుడే నాకో అభిమానా?" ఆశేయయపోయిందాభ.

ఇంతక్ర ఆ అభిమాని... ఆడా, భగా? అసలెైన అభిమానానికి జండర్ వ్వవ్క్ష ఎందుకు? ఎవ్యైనా ఔర్చ... సింపుల్ గా తన
అభిమాని... అనుకుందాభ. అంతల్లన్న భరో ఆల్లచ్న - "సాధాయణంగా 'హీరోయినో అభిమానుల్ల
ో ఎకుివ్గా భగాళ్తళ ఉంట్లరు.
భినేధ వాలు ఆఔరిించుకోవ్డభంటే ఇదేన్నమో?" అనుకుంటుండగా... డోర్ నాక్ అయింది.

"ఎస్... ఔమిన్ అంది గామతీలపాటిల్.

ల్లనికి వ్చాేడు భనమధరావ్వ.

"ఏం జరుగుతోంది?"

"చానలు్ ల్ల మీ ఇంటరూుయ టలికాసట్ అవ్వతోంది"

"అది తెలుస. ఖంటస్తటుేంచీ చూస్త
ి న్న ఉనాే. భాష అయధం కాఔపోయినా... భావ్ం తెలుస్ింది. ననుే త్తటిటన త్తటు
ట త్తటటకుండా
ఆడిపోసకుంటునాేరు ఔదా"

"మీరు చ్చపిపన ఱత్త వ్వషయానిే హైలెట్ చేస్త
ి టలికాసట్ చేస
ి నాేరు. భధయభధయ భన మూవీ పోఱమోస్ పేో చేస
ి నాేరు..."

"అంతేనా?"

"ట్లలీవ్వడ్ కి భరో సావ్వత్తల దొరికిందని చ్చపు
ి నాేరు" చ్చపాపడు భనమధరావ్వ.

సావ్వత్తల పేరు చ్చపగాన్న గామత్తల పైర్ అయింది.

"ఆవ్వడ పేరు చ్చపేి ఇండస్క్టఴల్ల ఇమేజ్ వ్స
ి ందని నువేుగా చ్చపాపవ్" అడిగిందాభ.

"ఓను... ఇఔిడివాళ్ళకి సావ్వత్తల వెండితెయ వేలుపు. ఇండస్క్టఴకి కొతిగా వ్చేే హీరోయినోకి ఒ డిక్షనరీ. పేఱభ, ఔరుణ, జాలి, కోం,
బమం...ఇలాటి

భావోదేుగాలు ఎపుడలా లికించాల్ల... ఎఔిడలా నటించాల్ల తెలిమజేస్త అభినమ వాయఔయణం. తెయై ఒ

పాతలల్ల ఎలా జీవ్వంచాల్ల ఆభ సినిమాలు చ్చపేి. త... నిజజీవ్వతంల్ల ఆరిటసట్ ఎలా ఉండకూడదో ఆభ జీవ్వతం చ్చపు
ి ంది. అంటే...
ఆభ నట జీవ్వతం... నిజజీవ్వతం ఎదగాలనుకున్నవాళ్ోకి స్తఫరిత దామకాలు. కొతి హీరోయినోకు పాట్లయంశ్యలు. అందుకే... ఱస్
మీట్ ల్ల ఆభ పేరు చ్చపేి నటిగా మీ ఇమేజ్ రుగుత్తందని చ్చపభనాే"

"అసులు నాకు సావ్వత్తల ఎలా ఉంటుందో తెలీదే. నీ సజషన్ కేరీర్ కి హలపవ్వత్తందని పాటిస్తి... ఇదిగో, ఇలా నా ఇమేజ్ డామేజ్
అయింది. ఇపుడేం చేయాలి. ఈ ఔరయినస్ ఎలా అధఖమించాలి?"

"ఔిటే రిషాియం" అనాేడు భనమధరావ్వ.

"ఏంటీ..."

"సావ్వత్తల సినామలు చూడాలి..." ఇంతకుమందు ఇదే సలహా మాతంఖరావ్వ ఇచాేడు. ఇపుడు భనమధరావ్వ కూడా.

"ఓను... తెలుగు ఇండస్క్టఴల్ల మందు మందు సినిమాలు చేయాలంటే తను తపనిసరిగా సావ్వత్తల సినిమాలు చూడాలి. ఆభ
గురించ్చ తెలుసకోవాలి" ఒ నియణయానికి వ్చ్చేంది గామతీలపాటిల్.

వెంటన్న అంది... "సావ్వత్తలని న్నను ఇపుడే చూడాలి. ఎలా?"

"ఇదిగో... ఇలా" టేబుల్ ై ఉనే ఆభ లాప్ ట్లయప్ ని చ్నువ్వగా అందుకుని ఇంటర్ నట్ ఒన్ చేసాడు. తరాుత గూగుల్ సెయే్
ల్ల - "తెలుగు ఒలి్ సినిమాలు" అని ఔంపోజ్ చేసాడు. యూటూయబ్ ల్ల వ్రుస సినిమాలెనోే ఔనిపించాయి.

వాటిల్ల...'చ్దువ్వకునేఅమామయిలు' కిోక్ చేసాడు పీఆరోు.

'ఔటే హ దమం కోసం... ఇరువ్వరి పోటీ దోషమూ..." అన్న పాట పేో అవ్వతోంది. చ్చనిే తెయై ఇదురు హీరోయిను
ో ... ఔ హీరో
ఔనిపించారు.

"ఈ ఇదురిల్ల సావ్వత్తల ఎవ్రు?" అడిగింది గామతీలపాటిల్.

"బొదు
ు గా మదు
ు గా ఉనే ఈవ్వడే సావ్వత్తల..." చూపించాడతడు.

ఆవ్వడని రీక్షగా చూసింది గామతీలపాటిల్. అతడనే బొదు
ు ... ఆభకి లావ్వగా అనిపించ్చంది.

"ఈ ఆంటీయా... హీరోయిన్?" అడిగిందాభ.

ఔిసారి అడిరిడా
ి డతడు.

"ఏంటీ... ఆంటీయా?"

"ఓను... సిమా
ో ల్ల మా కిింటో
ో ఇంత లావ్వగాన్న ఒ ఆంటీ ఉండేది. ఈభని చూస్తి అచ్ేం ఆభ గురొతస
ి ంది"

"ఎంత మాటన్నసారు" న్నచుేకునాేడు భనమధరావ్వ.

'తరాలెనిే మారినా తయఖని అందం. మంబాయి, డిలీో మోడలు్ ఎంతోభంది తెలుగు సినిమాలు చేస
ి నాే ఇపటిక్ర ఇండస్క్టఴకి
భరో సావ్వత్తల ఇంటలడ్తయస్ కాలేదు..." చ్చపాపడతడు.

ఆ తరాుత - "ద ష్టని ఫటేట స ష్ట, చూస్త మీ ఔళ్ళకు సావ్వత్తల లావ్వ కావ్వచుే. మాకు ఆ వ్వఖరహం... నటనల్ల ఆ నిఖరహం బాగా
నచాేయి. అందుకే... ఇపటిక్ర తెలుగు న్నల అభిన్నత్తల సావ్వత్తలని భరిచ్చపోవ్డం లేదు"

"నినుే బాధటిటనటు
ో నాేను"

"మామూలుగా కాదు... బాగా" అనాేడు భనమధరావ్వ.

"సారీ..."

"సారీ చ్చపపదు
ు . సావ్వత్తలని అయధం చేసకోండి. వీలెైతే ఆభ నటనని ఆవాహన చేసకోండి. ఱస్ మీట్ ల్ల మీయనేటు
ో సావ్వత్తల 'భలీోశురి'
చేమలేదు. ఆ సినిమా చేసింది ఫహుమక ఱజా
ా శ్యలి భానుభత్త. ఆభ గురించ్చన వ్వవ్రాలు తరాుత భయపుపడైనా
చ్చపుపకుందాం. మీకు సావ్వత్తల నటించ్చన సినామల లిసట్ ఇసాిను. వాటిని చూసిన తరాుత మీకు మీర్చ తపఔ మారుత్రరు"
అనాేడు. తరాుత ఆ ఖదివ్వడిచ్చ, ఆభ వీడోిలు చ్చపబోయే మందు - "సెైడ్ యాంగిల్ ల్ల మీరు సావ్వత్తలలాగ్ర ఉనాేరు. మీ సినీ
కెరీర్ 'వ్న్ ఫిలమ్ వ్ండర్' కాకుండా ఉనేతంగా ఇంకా ఎదగాలంటే... తపనిసరిగా మీ స్క్నిమయు్ యాకిటంగ్ తెలుసకోవాలిుందే.
సారీ టు స్త... సాటర్ హీరోయినోని ఈ జనర్చషన్ గొపగా చ్చపుపకున్న హీరోయినోవ్రిక్ర శరీయంతో తప మకంతో నటించ్డం తెలీదు.
ఆ ఔళ్ తెలుసకోవాలంటే ఔంలురీ సావ్వత్తలని చ్దవాలిుందే" అనాేడతడు.

గామతీలపాటిల్ ఆల్లచ్నల్ల డింది. లాప్ ట్లయప్ ల్లంచ్చ పాట వ్వనిపిస్త
ి న్న ఉంది.

పైఴడే -

సినామ వాళ్ళ జాతకాలు తేలేేరోజు. ఇయవెైనాలుగు కారపట్ లకు సంఫంధంచ్చన ఆరిటసట్ లంత్ర అయిదారునలలపాటు అహరిేశలు
శర మించ్చ రూపందించ్చన దాేలుగురీళ్ళ సినామ 'హిటో
ట ... పటో
ట ' తేలిపోయే రోజు. ధయేటయోల్ల రిలీజైన వెంటన్న కేవ్లం
మొటటమొదటి ఆట చూసిన పేఱక్షకుడు దవ్వ వ్వరుసాిడో... ఱశంసలు గుపిపసాిడో తెలీఔ సినీ సెలఫఱటీసంత్ర ఉతింటగా ఎదురుచూస్త
రోజు.

ఆ పైఴడే గామతీలపాటిల్ తొలిసినిమా రిలీజైంది. వ్వజేత్ర పఱడక్షను్ కి అంతకుమందు లు వ్వజమవ్ంతభైన చ్చత్ర
ల లు తీసిన ట్ల
ల క్
రికాయి్ ఉండడంతో మారిేంగ్ షోకి థియేటయోనీే హౌస్ ఫుల్ అయాయయి. పేఱక్షకుల ఱత్తసపందన ఱతయక్షంగా చూస్తందుకు ఆరీటసి
ఎఔు్ రోడు్ దఖగరునే ఱధాన థియేటర్ దఖగరికి వ్వచేేసింది చ్చతల యూనిట్.

ఇఔ, గామతీలపాటిల్ ఆనందం వ్యణనాతీతం. అంతభంది పేఱక్షకులభధయ లెైట్ల
ో రిన థియేటర్ ల్ల కూరుేని సెవ్నీట ఎంఎం స్క్ిఴన్ ై
కోోజప్ ల్ల ఔనిపిస
ి నే తన అందానిే చూస్త
ి టటరాని ఉదేుఖంతో ఊగిపోయింది. మొదటిసారి హీరోకి ఎయరగులాబీ ఇస్త
ి
మోమాటంగా చ్చపిపన - 'ఐ లవ్ యూ' స్క్న్ దఖగరుేంచీ హీరోతో చ్చట్ల
ట ట్ల
ట లేసకుని చ్చటు
ట పుట్ల
ట త్తరుగుతూ పాడిన
యుఖళ్గ్రత్రనిే ఆడిమను్ ఎంతో బాగా రిస్క్వ్ చేసకునాేరు.

స్క్ిఴన్ ై గామత్తల ఔనిపించ్చనంతస్తప్త - "డారిోంగ్ ఐ లవ్ యూ" అంటూ పేఱక్షకులు ఈల వేస్త
ి గోల చేమడం పా
ఱ యంభించారు.
కేసారి ఇంతభంది మూకుభమడిగా అరుస్త
ి లవ్ ఎఔు్ ఱస్ చేస
ి ంటే ఊపిరాడనిసిథత్తల్ల ఉకిరిబకిియైంది గామత్తల. ఔి చ్చతలం
రిలీజైన కొనిే క్షణాల్ల
ో న్న తనకింతభంది ఫానాు? సరిగా
గ అపుడే... సిలుర్ స్క్ిఴన్ వ్ర్చంటో తెలిసి వ్చ్చేంది. డైయఔటర్ మొదటిసారి
చూసి హీరోయిన్ గా ఎంపిఔ చేసినపుడు కూడా ఔలుఖని ఆనందానుభూత్త ఇపుడాభల్ల సంప్తయణంగా ఔలిగింది. జీవ్వతంల్ల ఎపుడ్త
ఎవ్రిక్ర ఆభ - 'ఐ లవ్ యూ' చ్చపలేదు. అలాటిది... సిిఴట్ డిమాండ్ మేయకు హీరోతో లవ్ స్క్ను్ ల్ల స్క్ిఴన్ షేర్
చేసకునాే... ఎదురుగా కెభరాతో పాటు ఎంతోభంది యూనిట్ సభ్యయలుండడంతో అది కేవ్లం డా
ఱ మా అని ఆభ భనసకి
తెలుస్త
ి న్న ఉంది. తను పఱడ్తయసర్ ఇచ్చేన యమయనర్చషన్ తీసకుని ఈ సినిమాల్ల నాయిఔగా నటించ్చంది. హీరోని పేఱమించ్చంది.
కానీ... థియేటయోల్లని పేఱక్షకులు తెయై తనని చూసిన క్షణంల్లన్న పేఱభల్ల డిపోయారు. యంగుయంగుల పేయోని గాల్ల
ో కి ఎగుయవేస్త
ి
తభ హరా
ి త్తర్చఖానిే వ్యఔతం చేస
ి నాేరు. వారు సర్చ... తెయై తనని చూసి అభిమానిస
ి నాేరు.

భరి, తనకో... సనేటి చీఔటో
ో ఔియంటే ఔిరూ ఔనిపించ్లేదు. అయినా... వాళ్ళ భనసల్లని భావాలిే ఆహాునిస్ింది.
భనసారా ఆసాుదిస్ింది.

ఇంటయుల్ ల్ల డైయఔటర్ సందయమూరితని ఔలుసకున్న అభిమానులు - "భంచ్చ చ్చతలం తీసారు. అభినందనలు" అనాేరు.

ఆ తరాుత - "ఈ చ్చతలం వ్లో తెలుగు ఇండస్క్టఴల్ల కొతి నక్షతలం పుటిటంది" భచుేకునాేరు. ఆ మాటలు వ్వనే గామతీలపాటిల్ కి
ఎంతో సంతోషం వేసింది.

సినామ అయిపోయాఔ ఫమటకొస
ి ంటే జయేలిసట్ లు చుటు
ట మట్ల
ట రు. పఱడ్తయసర్ మాతంఖరావ్వ, డైయఔటర్ సందయమూరిత తరాుత
హీరోయిన్ మాట్ల
ో డింది. ఇంత చ్ఔిని 'మూవీల్ల యాఔట్ చేస్త అవ్కాశం దొరికినందుకు హరా
ి త్తర్చకం వ్యఔతం చేస్త
ి ... నటిగా తనకు
కొతి జనమనిచ్చేన తెలుగు ఇండస్క్టఴ ని ఎపటిక్ర భరిచ్చపోనని... ఇలాటి భంచ్చ అవ్కాశ్యలు భళ్ళళ భళ్ళళ లభించాలని
కోరుకుంటునేటు
ో తెలిపింది.

"మూవీ స్తయబ్"

"హీరోయిన్ అదుయు్"

"హండఱడ్ డేస్ కాి"

థియేటరోో మీడియా మందు ఫాను్ హడావ్వడికి అంతేలేదు. ఆ కేఔలు, అరుపులు, జమజమధాునాలుగా వ్వనిపిస
ి ంటే...
సిటీల్ల తను ఫస చేసిన సాటర్ హోటల్ రూంల్లకొచ్చే డింది గామతీలపాటిల్.

ఱత్తరోజూ జిరాఔు్ కాపీలా అదే స్తరోయదమం... అరుణిభలు దిదు
ు కుంటూ అదే సామంసంధయ. క్షణాల యఔిలు వ్వపుపకుంటూ
ఉరుకులు రుగులతో అదే ఖడియాయం... అదే సభమం.

అయినా... ఇవాళ్ గామతీలపాటిల్ కి ల్లఔభంత్ర కొతిగా ఔనిపిస్ింది. ఇవాలిట స్తరోయదమం ఆభ జీవ్వతంల్ల సరికొతి మారుపలిే
తీసకొచ్చేంది. ఇపుడు... గామతీలపాటిల్ దేశంల్ల ఉనే కోట్ల
ో ది జనాల్ల
ో ఔరు కాన్నకాదు. కొనిే కోటోభంది ఔళిళంతలు చేసకుని
త్తలకించేంత ఎత్త
ి ల్ల తనుంది... ఆ భావ్న్న క్షణం స్తపు ఔిచోట నిలువ్నీమడం లేదు. తను ఇఔిడే... ఈ హోటల్ ల్లన్న ఉనాే...
న్నల నాలుగు చ్చరుగులా వ్ందల థియేటయోల్ల వెండితెయై తన రూం ఆవ్వషి తభవ్వతోంది. ఆడుతోంది... పాడుతోంది. ఔభమని
ఔబురు
ో చ్చపోింది. అంతేనా... ఱత్త థియేటర్ పా
ఱ ంఖణంల్లనూ తన నిలువెత్త
ి ఔటౌట్ టీవ్వ గా చూరులను ఆఔటు
ట కుంటోంది. ఎస్...
ఇవాళ్ జనాల మందు తను ఒ హీరోయిన్ గా తలెత్త
ి కుని దరా
ా గా నిలుేంది. అందుకే... ఈరోజు... జీవ్వతంల్లన్న భరిచ్చపోలేని
భధుయభైన రోజుగా గుండబరిణెల్ల ఔలకాలం గురు
త ండిపోత్తంది...

ఆనందాత్తశమంతో తలమనఔలవ్వత్తనే గామత్తలకి ఆఔలి వేమడం లేదు. దాహం వేమడం లేదు. అసలేమీ త్తనాలనిపించ్లేదు.

అంతల్ల సెల్ ఫోన్ మోగింది. ఇన్ బాఔు్ ల్ల భళ్ళళ ఒ ఎస్ఎంఎస్.

"ఔంగా
ర టు్... మీ పసట్ మూవీ హిట్ అయినందుకు. మందే నాకు తెలుస... ఇండస్క్టఴల్ల మీరు స్తర్ డ్తర్ హిట్ హీరోయిన్ గా
మీరు ఎదుగుత్రయని... క్రపిటప్ మీ అభిమాని"

"ఎవ్రా అభిమాని? నా ఱత్త ఔదలిఔలీే ఖభనిస్త
ి పోఱతుహిస
ి నాేడు... 'ఒసారి అతడితోన్న డైయఔట్ గా మాట్ల
ో డుదాభని ఆ అన్
నోన్ నంఫర్ కి కాల్ చేసింది గామతీలపాటిల్.

'ఓట్లఫ్ ఔవ్ర్చజ్ ఏరియా' అన్న రికాయిడ్ భస్తజ్ వ్వనిపిస్ింది అటుేంచ్చ. సెల్ టవ్ర్ సిఖేలు్ కూడా అందడం లేదు అంటే... అంత
దూయంగా ఉనాేడా...లేఔ, అనీే ఖభనించేంత దఖగరోోన్న ఉంటూ తనతో దాగుడుమూతలు ఆడుత్తనాేడా?

ఇంతక్ర అతడఔిడునాేడు?

అమామయి స్క్ిఴన్ పఱజను్ కూయట్ గా బాగుంది. నటించే స్ిప్ లేని కేయఔటర్ ఔనుఔ... గామత్తల కేవ్లం గా
ో భర్ కే రిమితభైంది.
ఎంతస్తప్త హీరోని అలేోసకుంటూ 'హల్ల
ో ...' చ్చప్త
ట పుట్ల
ట త్తరుగుతూ డ్తయమటు
ో పాడుతూ ఔనిపించేపాతల. అందువ్లో...
ి చ్చటూ
హీరోయిన్ కి ఏమాతలం ఇంపాయటను్ లేదు. కాగా... ఔలువ్లా
ో ంటి ఔళ్ోతో యువ్హ దయాలకు గామత్తల గాలం వేసిందన్న చ్చపాపలి.
తెలిస్... తెలీకో భహానటి సావ్వత్తల తన రోల్ మోడల్ అని ఱస్ మందు ఱఔటించ్చన ఈ నటి మందు మందు తనని త్రను ఫ్ర
ఱ వ్

చేసకోవాలంటే కేవ్లం తన వ్ంటి వ్ంపుసంపులిే, గా
ో భర్ న్న నమమకోకుండా అంతో ఇంతో నటన కచ్చేతంగా న్నరుేకుని
తీరాలిుందే. అపుడే... భహానటి సావ్వత్తల పేరు తను భనిన్ చేస్త అయహతను సాధంచుకోఖలుగుత్తంది. లేదా... మంబాయి,
డిలీోలనుంచ్చ తెలుగుతెయకు దిగుభత్త అయి అందాల ఱదయశన చేస
ి నే ఎంతోభంది మదు
ు గుభమల లిసట్ ల్ల గామతీలపాటిల్
పేరు కూడా చేరుత్తంది. ఇది ఆభ నటించ్చన మొదటి సినిమా ఔనుఔ... బవ్వషయత్ కెరీర్ చ్ఔిదిదు
ు కున్న అవ్కాశం ఇంకా ఆభ
చేత్తల్ల
ో న్న ఉంది.

గామతీలపాటిల్ తొలిసినిమాై మీడియాల్ల వ్చ్చేన చాలా రివ్యయలు ఇలాగ్ర సాగాయి. ైకి పాజిటివ్ గా చ్చపు
ి నాే...
ి నేటోనిపిస
ఇండస్క్టఴకి భంచ్చ నటి కాదు... భరో గా
ో భర్ డాల్ దొరికిందన్న అనిే త్తలఔలూ వెలోడించాయి. నవ్త్రయ జయేలిసట్ గా సదయశన్
కూడా ఇలాటి అభిపా
ఱ యాన్నే వ్యఔతం చేసాడు.

గా
ో భర్... ఇవాళిట సినిమాని నడిపించే నిజభైన గా
ర భర్.

హీరోయిన్ సెలక్షన్ లల్ల ఔళ్ళమందు ఔనిపించే అందమే ఱధాన కొలమానం అవ్వతోంది. అభమడి శియసై అందాల కిరీటం ఉందో
లేదో ఆరాతీసాిరు. ఉంటే ఆరాధసాిరు. సాధయభైనంతవ్యకూ 34-24-34 కొలతల నలతలకోసం అన్నుషణ కొనసాగిసాిరు.
వ్ంపుస్ంపుల్ల
ి ఆఔటు
ట కుని ఔనిఔటు
ట చేస్త అమామయిలీే నత్తికెత్త
ి కుని అభినందిసాిరు. సినిమా తెయమీదకి ఆహాునిసాిరు.
ళిళచూపుల సెలక్షన్ ఔంటే గనంగా హీరోయిన్ సెలక్షన్ లు జరుగుత్రయి. ఆభల్లని ఆఔయిణని అణ్ణవ్ణ్ణవ్య రీకిిసాిరు. ఔళుళ,
ఔనుబొభమలు, అందభైన భ్య
ఱ కుటి, నుదుటిై వ్వలాసంగా డే మంగురులు, మకం అందానిే ఇనుభడించేస్త నాసిఔ, ఎయరయరని
దాలు... ఆ దాల చ్చవ్రుేంచీ సత్తభతిగా జాలువార్చ సందయభైన నవ్వు... ఇలా ఱత్త వ్వషయానీే 'కెభరాఔనుే'తో
త్తలకిసాిరు. అంతేనా... అభమడిది నడకొ... హంసధుని రాఖమో... ఆ చ్చవ్రిేంచ్చ ఈ చ్చవ్రివ్యకూ 'కాట్ వాక్' చేయించ్చ భరీ
కు
ి ణణంగా రిశీలిసాిరు. ఆభ వ్మస వ్సంత్రలు ఏ డఱస్ ల్ల ఎంతెంతమోత్రదుల్ల వ్వయబ్యస
ి నాేయో... ఔడబందీ ఫోటో స్తట్
దాురా ఖభనిసాిరు.

ఇలాటి ఎనోే 'ఇన్ కెభరా' ఎగా
ా భు్ ఖటటకిిన తరాుతే గామతీలపాటిల్ తెయంగ్రరటం చేసింది.

అవ్నీే గురు
త తెచుేకునే సభమంల్లన్న గామతీలపాటిల్ కి అలనాటి సావ్వత్తల గురొతచ్చేంది.

"ఆ రోజులు వేరు. హీరోయిన్ ఎలా ఉనాే సరిపోయేది. ఇవాళ్ హీరోయిన్ అంటే... సనేగా సనేజాజితీగెలా ఇలాగ్ర ఉండాలనే
'సటయిల్ షీట్' ఔటి ఔటినంగా అభలవ్వతోంది. ఔనుేమకుి తీరు కాసి అటు ఇటు ఉనాే... అపటో
ో ఔథానాయిఔగా చ్లాభణీ

అయేయవాళుళ. కానీ... సయససందయయ అుయసలే ఇపటో
ో వెండితెయ సామా
ళ జయ టటమాహిషులవ్వత్తనాేరు. బొదు
ు గా ఉనే సావ్వత్తల
అపటో
ో యాఔట్ చేమఫటిట ఇవాళిటక్ర భహానటిగా చ్చయమశసుతో చ్చయసమయణీమభైంది.

అపుడు కాకుండా ఇపటో
ో అదే సావ్వత్తల... కొతిగా సినిమాల్ల
ో నిచేయాలనుకుంటే... ఆ ఊహే గామతీలపాటిల్ కి నవ్వు
తెపిపంచ్చంది. ఔయడు ఔటిటన సావ్వత్తల అభిమానులకు ఆభ బొదు
ు గా ఉందని అనిపించొచుే... కానీ, అంత లావ్వనే నాయిఔని ఇపటి
తెలుగు తెయ ఆమోదిస
ి ందా?

అనుమానమే.

మొదటో
ో సనేగా ఉనే నమితను అభిమానించారు ఇఔిడి జనం. లావెకిిన తరాుత తమిళ్నాడుకి తరిమేశ్యరాభని. ఔపుపడు
ఖ్యషూబ కూడా అంతే. కాసి సనేగా ఉనేపుపడు ఇఔిడి ఈ తెలుగువాళ్ళకి తెఖ మదొుచ్చేంది. బొదు
ు గా మారాఔ... అఔిడ
తమిళ్తంబీలు ఏఔంగా గుడిఔటేటంతగా ఆరాధంచారు. అంతెందుకు... 'దేశమదురు' హనిుఔని తెలుగువాళుళ మందుగా
అభిమానించారు. ఔరభఔరభంగా ఆభ లావెకిిన తరాుత... తమిళులు 'చ్చనే ఖ్యషూబ'గా పిలుచుకుంటూ ఆభ సినామలిే
వ్రుసటిట హిట్ చేస
ి నాేరు. తెయై మవ్ునాల త్తఫాన్ ర్చపిన సిమా
ళ న్ లాంటి సిోమ్ గా ఉనే హీరోయినోన్న ఇఔిడి తెలుగువాళుళ
ఎంతో ఇషటడత్రరు. పేఱమిసాిరు.

కాసి లావ్వగా ఉంటే చూడా
ి నికి ఔషటడత్రరు. ఔిన డత్రరు.

ఈ న్నధయంల్ల భహానటి సావ్వతేల ఇపటో
ో తెయమందుకొచ్చే సినిమాలు చేసాినంటే... ఆభనీ మందుగా డైటింగ్ చేమభంట్లరు.
సడన్ గా 'జీరో' సెైజ్ ల్లకి మాయకునాే సగానికి సఖం తగా
గ లిుందే. 'జీరో' ఱంచానిేపుపడు చుటేటస
ి నే సరికొతి భావ్జాలం. జీరో
కాయలరీలు, జీరో కొలెసాటఴల్, జీరో సఖర్... ఇంకాసి మందుకెళ్తి జీరో పా
ో సిటక్, జీరో యుంట్ ఇంటలసట్... ఇలా 'జీరో'యే భనకు హీరో!!
ఇనిే యకాలుగా 'సనాే' రాజయమేలుత్తంటే శూనాయనికి వ్వలువ్ లేదని ఎవ్యనఖలరు?

అందుకే, 'జీరో'ని ఔనిటిట ఱంచానిఔందించ్చన ఈ దేశం రుగు ఇపుడు 'జీరో'వేపు... శూనయం వేపు.

వెండితెయై వెలిగ్ర హీరోయినోకెైతే జీరో సెైజ్! బాలీవ్వడ్ హీరోయిన్ ఔరీనాఔప్తర్ జీరో సెైజ్ టలండ్ కి ఆదుయరాలు. సెైజ్ జీరో... స్క్ిఴల
దుస
ి ల సెైజుల్ల
ో భాఖంగా వ్చ్చేంది. సపషటంగా చ్చపాపలంటే...'31-23-32' కొలతలనేమాట. ఔనాడు ఔళ్ళతోన్న

అభినమకౌశలానిే వ్యఔతం చేసిన అలనాటి మేటి నటి సావ్వత్తల ఈనాటి కుయరహీరోయినోతో పోటీడి నగా
గ లంటే ఔరీనాలా 'జీరో'సెైజ్
ల్లకి రాకునాే కాస్ి కూస్ి తగా
గ లిుందే.

అంతేనా... అడపాదడపా గా
ో భయస్ కేయఔటరూ
ో వేయాలిుందే"

తనకొస
ి నే వ్వంతవ్వంత ఆల్లచ్నలకి డిడి నవ్వుకుంది గామతీలపాటిల్.

గా
ో భర్... ఒ హీరోయిన్ ని తెయకు రిచ్మం చేస్త భహిమానితు ఆయుధం.

ఆ ఆయుధం లేనిదే... ఇండస్క్టఴల్ల ఇపుడే త్రయ తళుకుిభనలేదు.

అదే వాసివ్ం.

ఈ వాసివానిే... ఔభరిిమల్ సినిమాల లెఔిలీేఖభనించ్కుండా ఒ హీరోయిన్ కేవ్లం గా
ో భర్ కే రిమితం అవ్వతోందంటూ
వ్వభరిశస్త
ి రివ్యయలు రామడం కేవ్లం మేధావ్వలనఫడే కిరటిఔు్ కే దకిింది. ఇలా రాస్తవాళ్ళని ఒ సినిమా తీసి వ్వజమం
సాధంచ్భంటే... అసలు వాళ్ోకి ఆ అవ్కాశం వ్స్తి ఔదా!... అనుకుంది గామత్తల.

'గామతీలపాటిల్ గా
ో భయస్ హీరోయిన్... ఆభకి నటన రాదు' -

రివ్యయల్ల
ో రాసినంత మాత్ర
ల న తనకొచేే నషటమేం లేదు. జనం కోరుకునేదే భనం ఇవాులనేదే సినీస్తఔతం. దానిే అలవ్రుేకుని
మందుకెళ్తి చాలు... అంత్ర అభ్యయనేతే. నిజానికి... ఈ చ్చతలంల్ల తను వేసిన ఈ పాతల కచ్చేతంగా తన వ్మసకి తఖగ పాతేల.
అయినా, రివ్యయలు చూస్త పేఱక్షకులు ఒ చ్చత్ర
ల నిే ఆమోదించ్రు. త్తయసిరించ్రు.

ఆ సత్రయనిే నిరూపిస్త
ి రిలీజైన అనిే థియేటయోల్ల తన సినామ హౌస్ ఫుల్ ఔలక్షను్ తో యన్ అవ్వతూన్న ఉంది... అనుకుంది
గామతీలపాటిల్.

ఇంతల్ల - గామతీలపాటిల్ ఫోన్ ల్లకి భళ్ళళ ఒ ఎస్ఎంఎస్ కిి వ్చ్చే వాలింది.

"మేడమ్...! త్తలఔల్ల
ో వ్చేే రివ్యయలిే... గాసిు్ ని ఎదగాలనుకున్న ఏ నటీ టిటంచుకోదు. సఔలఔళ్ల సమాహాయభైన సినీ
స జన భావోదేుగాల హ దయావ్వషియణ. యండు యండు ఔలిస్తి నాలుగు... అది ఖణితం. కానీ, సినిమాల్ల మాతలం ఆలెఔి
ఎపుపడ్త తపేప. కోిసారి యండు యళుళ ఆరు కూడా అవ్వచుే - మీ అభిమాని"

అచ్ేం తన భావాలేే అక్షరాలుగా మారిే భస్తజ్ ంపించాడు. తన ఎదుగుదలని ఇంత దఖగయగా చూస్త
ి ఇంతలా సంతోష్స
ి నే
అభిమాని ఎవ్రు? గుండల్ల
ో ఎగిసిడే ఆనందంతో తను త్తలిోడుత్తనేవేళ్ తనూ ఆనందడుతూ... భనసకి చీఔటు
ో ఔమిమ
బాధడుత్తనే తరుణంల్ల తనూ అలాగ్ర ఱత్తసపందిస్త
ి ... తన వెనుేదనుేగా నిలుస
ి నాేడు. భస్తజ్ ల దాురా
ఒదారుస
ి నాేడు.

తనకి నా సెల్ నంఫర్ ఎలా తెలిసింది? సిలుర్ స్క్ిఴన్ సెలఫఱటీల సెల్ ఫోన్ నంఫరు
ో అందరిక్ర అందుబాటుల్ల
ఉంట్లమనుకునాే... తనిపుడిపుడే ఎదుగుత్తనే హీరోయిన్. అతడు తనకు ంపిస
ి న్న భస్తజ్ లను ఫటిట చూస
ి ంటే తన ఱస్
మీట్ లను... సినామలను... రివ్యయలను ఎంతో శర దధగా ఖభనిస
ి నేటు
ో ఔనిపిస
ి నాేడు.

అజా
ా తంల్ల ఉండి కూడా అండగా ఉంటునాేడు. గామతీలపాటిల్ కి ఎంతో ఆనందం అనిపించ్చంది.

"మేడమ్... ఇవాళ్ రాత్తల ఎనిమిదినేయకి టీవీ థరీటన్ వాచ్ చేమండి. ఫహుశ్య... మీ గురించే పోఱగా
ర మ్ వ్స్ిందని నా గెస్ - మీ
అభిమాని'

ఆర్ ఎఫ్ సి ల్ల డ్తయమట్ పిఔేయైజేషన్ ల్ల మభబజీగా ఉనే గామతీలపాటిల్ షూటింగ్ ఔంపీోట్ చేసకుని తను ఫసచేస
ి నే సాటర్
హోటల్ కి కారోో వ్స
ి ండగా... ఆభ సెల్ ల్ల భస్తజ్.

టైం చూసకుంది గామతీలపాటిల్. ఆరునేయ. అంటే, ఇంకో యండుఖంటల్ల
ో ఆ పఱగా
ర మ్ టలికాసట్ అవ్వత్తందనేమాట. అన్ నోన్
ఫాన్ అందించ్చన ఔబుయది. 'తనల్ల ఏమందని... ఱంచ్ం ఇంతలా మాట్ల
ో డుతోంది?' అనుకుందాభ. మొదటో
ో తన పేరు పేయోల్ల
డడం... తను చానలు్ ల్ల ఔనిపించ్డం ఎఖాయిటింగ్ గాన్న ఉండేది. అయితే, ఱత్తరోజూ ఎఔిడో అఔిడ వ్వనిపించ్డం...
ఔనిపించ్డం జరుగుత్తంటే... ఈభధయ అంత 'కిక్' ఔలఖడం లేదు.

కానీ... ఇవాళ్ తన గురించ్చ ఒ పఱగా
ర మ్ వ్స్ిందని వెరీ సెపషల్ గా తన అభిమాని భస్తజ్ ంపించ్డంతో ఆభకి ఆ పఱగా
ర మ్ ై

కూయరియాసిటీ రిగింది.

"ఎంతస్తటో
ో వెళ్ళ
ి ం?" డఱయివ్ర్ ని అడిగింది గామతీలపాటిల్.

"ఫారీట పైవ్ మినిటు్ ల్ల..."

"అంటే... హోటల్ల
ో ని తన రూం కి చేరి కాళ్తళచేత్తలూ మకం ఔడుకుిని పఖలు ఔకుిత్తనే వేడివేడి కాఫీ త్రగుతూ రిలాఔు్ డ్
గా ఆ పఱగా
ర మ్ వాచ్ చేయొచ్ేనేమాట" అనుకుందాభ.

హోటల్ రూం చేరుకునే వెంటన్న ఆభ చేసిన మొదటి ని టీవీ సిుచాేన్ చేసి టీవీ ధరీటన్ చానల్ టిటంది.

'ఔి సినిమాతోన్న స్క్నిమయో గుండల్ల
ో గుబులుపుటిటస
ి నే జూనిమర్'

'వ్న్ ఇమర్ వ్యకూ కాల్ షీటు్ ఖాళ్ళలేని బజీ షెడ్తయల్'

'కుయరపిలో సభంతకి ఎసరుడు
ి నే కొతి త్రయ?'

ఆ నవ్యువ్త్రయ గురించ్చ తెలుసకోవాలనుకుంటునాేరా? ఔమింగ్ అప్ 'ట్లక్రట్లక్'ల్ల... స్ిఴలింగ్ యన్ అవ్వతూ ఉంది.

గామతీలపాటిల్ కి ఇపుపడిపుపడే తెలుగు కొంచ్చం కొంచ్చం అయధభవ్వతోంది. 'వ్రుసటిట తెలుగు సినిమాలు చేస
ి నేపుపడు
కాసియినా తెలుగు న్నరుేకోవ్డం ఔంలురీ' అనుకుందాభ.అందుకే, షూటింగ్ సాపట్ ల్ల తెలుగు ండిత్తడిలాంటి అసిసెటంట్
డైయఔటర్ దఖగయ తెలుగు న్నరుేకుంటోంది. తీరిఔ దొరికిన సామం సభయాల్ల
ో ఒ టూయటర్ ని యపిపంచుకుని భరీ తెలుగు పాఠాలు
న్నరుేకుంటోంది. ఎనిే తెలుగు సినిమాలు చేసినా ఇపటిక్ర తెలుగుల్ల ఔి వాఔయభైనా మాట్ల
ో డలేని చ్చనేయ్ సందరి త్తలషలా,
గోవా బ్యయటీ ఇలియానాలా కాకుండా... చారిమలా, త్రపీులా, తభనాేలా ఎపటికెైనా తన కేయఔటయోకు తన్న డబబంగ్
చ్చపుపకోవాలనేది గామతీలపాటిల్ ఆశ. 'రాఖీ' సినిమాల్ల చారిమ, 'మిసటర్ ర్ పఔట్', 'మొగుడు' సినిమాల్ల
ో త్రపీు, 'హండఱడ్

యుంట్ లవ్' సినిమాల్లని కొనిే స్క్నోకు తభనాే డబబంగ్ చ్చపిప తభనింతగా ఆదరిస
ి నే తెలుగు ఇండస్క్టఴ టో పేఱభని వ్యఔతం
చేస
ి నాేరు. అనేటు
ట ... ఆకోవ్ల్లకే నిత్రయమీనన్ కూడా. తన డబ్యయ మూవీ 'అలా మొదలెైంది' ల్ల తన కేయఔటర్ కి తను డబబంగ్
చ్చపుపకోవ్డమే కాకుండా... ఆ సినిమాల్ల ఔటలండు పాటలు కూడా పాడి హిసటరీ కిరయేట్ చేసింది. లేటసట్ గా నమనత్రయ 'ఔ షణం
వ్ందే జఖదు
గ రుం' సినిమాల్ల తన పాతలకు తన్న డబబంగ్ చ్చపుపకుంది.

"వాళ్ళలాగ్ర తనూ తుయల్ల తన కేయఔటయోకి డబబంగ్ చ్చపా
ి నని గామతీలపాటిల్ అసిసెటంట్ డైయఔటర్ దఖగయ చ్చపేి అతడు నవ్వు "మదితల్ న్నయుఖరాని వ్వదయఔలదే..." అనాేడు ఱశంసాప్తయుఔంగా. ఆ తరాుత... 'సాధనమన నులు సభకూరు ధయల్లన...'
అని చ్చప్త
ి - "మీరు సాధసాిరు" అని వ్వష్ చేసాడు.

ఎనిమిదినేయయింది.

టీవీ స్క్ిఴన్ ై ఱతయక్షభైన యాంఔర్ నవ్వుతూ - "హాయ్ వ్యయవ్యు్! వెరీవెరీ ఇంటలసిటంగ్ గా సాగుత్తనే 'ట్లక్రట్లక్' పఱగా
ర మ్ కి
సాుఖతం. సభంతకు ఎసరుడు
ి నే కొతిత్రయ... ఇదే ఇవాలిట ట్లపిక్. కే ఔి సినిమాతో ట్లలీవ్వడ్ ల్ల వ్ండయు్ కిరయేట్ చేసిన
కుయరపిలో సభంతని ఎయరయరని సిమా
ో యాపిల్ డీ కొడోింది. ఆ పిలో కూడా తన మొదటి సినామతోన్న యూత్ ఆడిమను్ హాయట్ తో
ల బ్
గా నిలిచ్చంది. ఆ సినిమా రిలీజై సకెుస్ సాధంచ్డంతో... ఇపుడా పిలో చేత్తల్ల
ో నాలుగు సినిమాలునాేయి..."

"నాలుగా... ఇపుడు తను చేస
ి ంది యండు సినిమాలే ఔదా!" అనుకుంది గామతీలపాటిల్.

"ఱస
ి తం యండు సినిమా షూటింగుల్ల
ో బజీగా ఉనే ఈ యువ్నటి ఇటీవ్లే తను వ్వనే స్టరీల్ల
ో ంచ్చ యండు ఔథలిే ఒకే చేసినటు
ో
సమాచాయం. తుయల్ల ఈ యండు సినిమాల నిరామణం మొదలవ్బోతోందని ఫిలమ్ నఖర్ భోఖట్ల
ట "

తనకు తెలీకుండాన్న తనగురించ్చ అనయఘలంగా అఫదా
ు లు చ్చపు
ి ంటే గామతీలపాటిల్ కి ఆశేయయం ఔలిగింది.

"ఎంటీలతోన్న సకెుస్ ని సంతం చేసకునే ఈ యువ్త్రయ వ్వజమత్రయగా త్తరుగులేని గురితంపు పందిన సభంతకి ఖటిటపోటీన్న
ఇస్ింది" యాంఔర్ చ్చపడం ఆగాన్న 'ఏం మామచేసావే...' సినామల్లంచ్చ సభంత సాంగ్ పేో చేసారు.

భళ్ళళ స్క్ిఴన్ ై యాంఔర్ ఔనిపించ్చ...'కూయట్ లుఔు్... హస్క్ి వాయిస్ తో గామతీలపాటిల్ కూడా ఆడిమను్ మీద తనదైన
ఱగాడమదఱన్న వేసిందని చ్చపాపలి. మొదటి సినిమాల్ల ఆభని చూసి కుయరకారు పీఔల్ల
ో త్త పేఱభల్ల డిపోయారు. రాత్తలకి రాతేల ఎంతో
భంది అభిమానులుగా తయాయై ఆభ నఔు్ ట్ మూవీ కోసం ఔళుళ కామలు కాస్తలా ఎదురుచూపులు చూస
ి నాేరు. ఆభ సెల్
నంఫరు, ఇ భయిల్, ఫేస్ బుక్ అడఱస్ లు సంపాదించ్చన కొంతభంది ఆభతో నితయం టచ్ ల్ల ఉండేందుకు తెఖ
త్రతలమడు
ి నాేరు..." అంటూ చ్చపుపకొచ్చేంది. ఆ వెంటన్న... గామతీలపాటిల్ నటించ్చన పసట్ మూవీల్లంచ్చ ఒ సాంగ్ పేో చేసారు.

"నువేు పా
ఱ ణం... నువేు ఱణవ్ం... నువేు నా సుేం... నువేు నా సుయగం" అంటూ భనసకి నచ్చేన హీరోని ఉదేుశించ్చ సినిమాల్ల
హీరోయిన్ పాడిన పాట అది. ఆ పాటంటే గామతీలకి కూడా ఎంతో ఇషటం. అందుకే, తన మఫైల్ రింగ్ టోన్ గా ఆ సాంగ్ న్న
టు
ట కుందాభ. ఇపుడాపాట పేో అవ్వత్తనేంతస్తప్త ఆభ కూడా హమ్ చేస్త
ి న్న ఉంది.

తరాుత... సినిమా టో గామతీలపాటిల్ చూపిస
ి నే ఫాషన్, డడికేషన్, ఔమిట్ భంట్ తొందరోో ఆభని స్తర్ హీరోయిన్ ని
చేసినా ఆశేయయపోనవ్సయం లేదని ఇండస్క్టఴ వ్రా
గ లు చ్చపు
ో కేట్లయించ్చ
ి నాేయి. ఇఫబడిమఫబడిగా సినిమాలు పుపకుని కాలీిటు
హలి్ అప్ సెట్ అయి సకాలంల్ల వాటిని ఔంపీోట్ చేమలేఔ లాంగ్ లీవ్ తీసకునే సభంతకి గామతీలపాటిల్ ఎంటీల ఎదురులేని
దబేబ. సభంతతో సినిమాలు తీదా
ు భనుకుంటునే ఔరిదురు పఱడ్తయసరు
ో ఆభకి ఫదులు గామతీలపాటిల్ తో తీయాలన్న
ఉదేుశంతో ఉనాేయని మా రిపోయటర్ సంత్ చ్చపు
ి నాేడు... యాంఔర్ చ్చపగాన్న సంత్ స్క్ిఴన్ మీద ఱతయక్షభయాయడు.

"దేవీ... ఏ మహూయతంల్ల గామతీల ఇండస్క్టఴల్లకి ఎంటీల ఇచ్చేందో కానీ... అపటుేంచీ ఆభఔనీే శుబశకునాలే. రిలీజైన మొదటి
సినిమా స్తర్ డ్తర్ హిట్ కొటటడంతో... 'గోలెిన్ లెగ్' అని ఆభకి పేరొచ్చేంది. అంతేకాదు... స్తర్ సాటర్ భహేష్ బాబు కూడా
తన లేటసట్ మూవీల్ల గామతీలపాటిల్ ని తీసకోవాలని పఱడ్తయసయోని వ్త్తిడి చేస
ి నాేడని భనదఖగయ సమాచాయమంది. రిసిథత్త
ఇలాగ్ర కొనసాగితే... గామతీలపాటిల్ తెలుగు ఇండస్క్టఴల్ల త్తరుగులేని ఔథానాయిఔ అవ్వత్తందనడంల్ల ఆశేయయమేం లేదు... ఒవ్ర్
టు స్త
ట డియో" అనాేడు సంత్.

"మందొచ్చేన చ్చవ్వలఔనాే వెనుఔ వ్చ్చేన కొమమలు వాడి అని ఎవ్యనాేరో కానీ... గామతీలపాటిల్ వ్వషమంల్ల అదే
నిజభనిపిస్ింది. ఇదీ ఇవాళిట ట్లక్రట్లక్. భళ్ళళ భరినిే ఇంటలసిటంగ్ వ్వషయాల్ల
ి భరో ఎపిస్డ్ ల్ల ఔలుదా
ు ం. బాయ్" చ్చపిపంది
యాంఔర్.

ఇపుడు చేత్తల్ల ఉనే యండు సినిమాలే కాకుండా... భరో యండు సినిమాలు కూడా రాబోత్తనాేమని... తుయల్ల భహేష్ బాబు
సయసన కూడా యాఔట్ చేస్త అవ్కాశం ఉందని చానల్ చ్చపిపన జోసయం నిజం కావాలనుకుంటూ గామతీలపాటిల్ అలా ఫడ్ మీద
వాలిందో లేదో... ఇలా ఫోన్ రింగెైంది.

"మేడమ్... నా పేరు రాణి. అప్తయు కిరయేషను్ నుంచ్చ మాట్ల
ో డుత్తనాే. బజీగా ఉనాేరా?" పలెైట్ గా అడిగిందాభ.

"నో...నో... చ్చపండి. వ్వశేషాలేంటీ?" గామతీలపాటిల్.

"మా పఱడ్తయసర్ మీతో మాట్ల
ో డత్రయట..."

"ఒకే..."

ఆభ పఱడ్తయసర్ కి కాల్ ఔనఔట్ చేసిన తరాుత - "హల్ల..." అనాేడు పఱడ్తయసర్ పీత్రంఫయరావ్వ బొంగురు గొంత్తతో.

"హల్ల..." చ్చపిపంది గామతీలపాటిల్.

"నీ మూవీ చూసాను. హాయట్లుఫ్. చాలా బాగా చేసావ్. మా పఱడక్షన్ ల్ల నినుే హీరోయిన్ గా టిట హీరోయిన్ ఒరిమంటడ్ సినిమా
ఔటి తీదా
ు భనుకుంటునాే. నువ్వు టైం ఇస్తి మా డైయఔటర్ తో వ్చ్చే నీకు స్టరీ వ్వనిపిసాి" చ్చపాపడతడు.

"షూయర్... నాకు తపకుండా మీలాటి పఱడ్తయసయో సినామలు చేయాలనుంది. ర్చపు సండే న్నను ఫీఱన్న. భనం ఔలుదా
ు ం..."
చ్చపిపందాభ.

అతడు 'థాంఔు్' చ్చపిప ఫోన్ టేటశ్యడు.

"అర్చ... అచ్ేం యాంఔర్ చ్చపిపనటేో అవ్వతోందే. చేస
ి నే యండు సినిమాలకు తోడు భరో యండు సినిమాల ఔథలు తుయల్ల
తనువ్వనబోతోంది. అవ్వకానీ వ్యివ్వటై షూటింగ్ మొదలెైతే నాలుగు సినిమాలు చేస
ి నేటేో. అనవ్సయంగా తొందయడి యాంఔర్ ై
తను నోరుపార్చసకుంది... సారీ" తనల్లతన్న నవ్వుకుంటూ అనుకుంది గామతీలపాటిల్.

ఇంతల్ల... గువ్ుపిటటలా సెల్ ఫోన్ కువ్కువ్లాడింది. ఇన్ బాఔు్ ల్లకి తొంగిచూస్తి... అభిమాని ంపించ్చన మేరో భస్తజ్ "మేడమ్... ట్లక్రట్లక్ చూసాయనుకుంట్లను. మీగురించ్చ స్తయబ్ గా వ్చ్చేంది ఔదూ - అభిమాని" అని ఉంది.

అంతేకాదు... నఔు్ ట్ వీక్ వ్చ్చేన 'నవ్త్రయ' త్తలఔల్లనూ ఇంచుమించు ఇదే మాట ఔవ్యవ్డం గామతీల ఖభనించ్చంది.

ఆ ఆరిటఔల్ రాసిన రిపోయటర్ సదయశన్.

"ఈ వేళ్ల్ల నీవ్వ ఏం చేస్త
ి ఉంట్లవో... అనుకుంటూ ఉంట్లను ఱత్త నిమషమూ న్నను" గామని సనీత గులాబీ సినిమా కోసం
పాడిన ఆ పాటని ఈవేళ్ గామతీలపాటిల్ హమ్ చేస్ింది. సరిగా
గ ఆభ దాలంచున ఆ పాట తెలుఖంత ఔభమగా
జాలువారుత్తనేపుపడు... సడన్ గా ఆ అభిమాని గురొతచాేడు. 'ఈ వేళ్ల్ల అతడేం చేస
ి నాేడో?' అనుకుంది ఆభ కూడా. ఇలా
ఱత్తరోజు, ఱత్తనిమషం, ఱత్త క్షణం ఆభ ఏ నిచేస
ి నాే ఆ అభిమాని గురొతస్త
ి న్న ఉనాేడు. "ఏం మామచేసాడతడు?
మాటిమాటిక్ర గురొతస
ి నాేడు..." మదు
ు గా వ్వసకొింటోంది. "ఈ వేళ్ల్ల నీవ్వ ఏం చేస్త
ి ఉంట్లవో..." అసలదేం పాట? నిపాట
లేకుండా అతడేే జాపిి చేసకోవ్డం ఏంటీ? ఆ అభిమాని భస్తజ్ ంపిస్తి ఒ ఆనందం... ంఔపోతే మూఖవోయిన సెల్ ఫోన్ వ్ంఔ
మరింగా చూస్త
ి అదీ ఆనందమే. భస్తజ్ లు తప కాల్ చేమడు. తను చేస్తి ఉలఔడు... లఔడు. ఎందుఔలా? అసలు తన్నం
చేస
ి నాేడు? అతడి గురించే ఆల్లచ్చస్ింది గామతీలపాటిల్.

"ఏమిటీ వ్వంత మొహం?" తనని త్రను ఔసరుకుంటూన్న భనస నభమదిరుచుకున్నందుకు నానా ఱయాస డోింది
గామతీలపాటిల్. తను పుటిట రిగిన సిమా
ో ల్ల భగాళ్తళ లేరా? స్తిల్ల
ో , కాలేజీల్ల అపుడపుడే మూత్తమీదకి మీసమొస
ి నే
కురా
ి తన అందానికి అభినందనలు చ్చపు
ర ళ్ళంత్ర వెనుకెనుఔడ్త
ి నాే వాళ్ళని ఔనేత్తి చూళ్తళదు. నేత్తి లఔరించ్లేదు.
అలాటి తను... ఊరుపేరు, మకూి మొహం తెలీని ఒ వ్యకిత కోసం ఇంత తన డు
ి నేదందుకు? ంపించే సంకిిి
సమాచారాలదాురా తన శుభానిే ఆకాంకిిస
ి నాేడనా? తను నాలాగ్ర ఱత్త క్షణం నాగురించే ఆల్లచ్చస
ి నాేడనా... ఎందుకోసం
అతడంటే ఇంత వెరిరతన డోింది.

ఇలా అయితే... తుయల్ల తను పిచ్చేదానిలా కూడా మారిపోవ్చుే. పేఱభని అంత్ర అనుకున్నది ఈ పిచ్చేన్ననా? సినిమాల్ల
ో తయచూ
చూపించేది కూడా ఇలాటి పేఱమేనా?

ఆభ ఆల్లచ్చస
ి ంటే... "షాట్ యడీ మేడమ్" దఖగరికొచ్చే చ్చపాపడు అసిసెటంట్ డైయఔటర్. తరాుత అడిగాడు - 'స్క్న్ పేర్
చూసకునాేరా?"

తెలుగు డైలాఖు్ ని ఇంగ్రోష్ ల్ల రాసకుని పఱనౌన్నుషన్ పా
ఱ క్రటస్ చేసిన తరాుతే కెభరాని ఆభ ఫేస్ చేస
ి ంది.

అతడలా అడగా
గ న్న తన చేత్తల్ల గాలికి యయలాడు
ి నే పేర్ వేపోసారి చూసింది.

"లేదు... ఏదో ఆల్లచ్నల్ల డి" చ్చపిపంది గామతీలపాటిల్.

'ఈ భధయ మీరు చాలా రాగా
గ ఉంటునాేరు. సిమా
ో కి దూయంగా ఉనాేనన్న హోంసిక్ నసా?" అడిగాడు అసిసెటంట్ డైయఔటర్.

"ఊహూ... కాదు. అఔిడ కూడా చ్దువ్వ కోసం హాసటల్ల
ో న్న ఉండేదానిే ఔదా"

"భరి... ఇంతకుమందు మీరిలా ఉండేవాళుళ కాదు. స్క్న్ పేర్ చేత్తకి రాగాన్న అందుల్ల తలమనఔలయేయవారు. ఇపుడు కెభరా
అకిుప్ భంట్ తో సహా డైయఔటర్ యడీగా ఉనాే మీరు యడీగా లేరు. సారీ టు స్త... ఎందుకో మీ ఏకాఖరత తగు
గ తోంది" అనాేడతను.

"ఓను... నా కాన్ సంటేలషన్ దఫబ త్తంటోంది. ఇఔ, అతడి గురించ్చ ఏమాతలం ఆల్లచ్చంచ్కూడదు. ఓనూ... ఇదేమి చోదయం? తెయై
ఔనిపించే నచ్చేన హీరోయిన్ కోసం అభిమానులు వెయరత్తిపోత్రరు. కానీ, ఆ హీరోయిను
ో మాతలం అందని త్రయలా
ో ఆ ఆకాశ్యన్నే
ఉంట్లరు. భరి, తన్నంటి? ఎవ్రో తెలీని ఒ అభిమాని కోసం ఇంతలా తపించ్చపోత్తంది. వ్యి్ టో సినిుమర్ గా ఉండాలి. తనని
నమమకుని లక్షల్ల
ో యమయనర్చషన్ తో పాటు సాటర్ హోటల్ పసిలిటీ ఇచ్చే సినిమా తీస
ి నే పఱడ్తయసర్ కి నాయమం చేయాలి. తన్న
నాయిఔగా సిిఴట్, స్క్ిఴన్ పేో సిదధం చేసకునే డైయఔటర్ కి ఔంపీోట్ గా సహఔరించాలి" ఖటిట నియణమం తీసకుంది గామతీలపాటిల్.

తరాుత అసిసెటంట్ డైయఔటర్ వేపు త్తరిగి - "ఈ రోజుకి ననుే క్షమించు. ర్చటుేంచీ ఇది రిపీట్ కానివ్ును. ఒ టన్ మినిటు్ టైమిస్తి
స్క్న్ పేర్ చూసకుని వ్సాి" అంది దీనంగా అతడివేపు చూస్త
ి .

"ఒకే మేడమ్... తుయగా యడీ ఔండి" అనాేడతడు.

యాక్షన్ పాయట్:

గాయిన్ ల్ల ఒ చ్చటు
ట కింద నిలుేనాేడు హీరో రాజా. అతడిే చూసిన హీరోయిన్ దూయంనుంచే రిగెడ్త
ి వ్చ్చే... అతడిే ఖటిటగా
హత్త
ి కుని -

డైలాగ్ పాయట్ (హీరోయిన్):

'ఐ లవ్ యూ'

యాక్షన్:

హీరో ఆభని వ్వడిపించుకో ఱమత్తేసాిడు.

హీరోయిన్ అతడిని భరింత ఖటిటగా కౌగిటో
ో ఫంధస
ి ంది.

డైలాగ్:

హీరోయిన్: "ఔనిపించ్కుండా ఇనాేళ్తళ ఎఔిడికి వెళిోపోయావ్ రాజా. నీకోసం రాతీల ఖలూ ఔనుేలు కాయేలా ఎంతలా
ఎదురుచూశ్యనో తెలుసా?"

హీరో: సారీ... ఇపుడు నీ ఔంట న్నడత్రననుకోలేదు.

హీరోయిన్: ఇంకా నాై కోం పోలేదా?

హీరో: ఈ జీవ్వతంల్ల పోదు

హీరోయిన్: అంత తపుప న్నన్నం చేశ్యను? నినుే పేఱమించ్డమే న్నను చేసిన తపాప?

హీరో: అది న్నను చేసిన తపుప

హీరోయిన్: రాజా... అంత మాటనకు. ఈ నింగ్రన్నల సాకిిగా భనం ఔలిస్త జీవ్వదా
ు ం... ఔలిస్త చ్దా
ు ం

హీరో: మొదటిది కుదయదేమో?

హీరోయిన్: నువ్వు నా భళ్ళళ మూడుమళుళ వేసాినంటే యండోదానికి న్నను సిదధమే.

హీరో: నువ్వు జఖమొండివ్వ

హీరోయిన్: నీఔనాేనా?

యాక్షన్:

హీరో హీరోయిన్ ని దఖగయకి తీసకుని ఆభ చ్చకిిలిై మదు
ు టు
ట కుంట్లడు.

'అమోమ... కిస్ స్క్న్' హడలిపోయింది గామతీలపాటిల్.

'కిషోర్...' అసిసెటంట్ డైయఔటర్ ని పిలిచ్చంది.

"మేడమ్..." వ్చాేడతను.

"ఈ స్క్న్ డైయఔటర్ గారు ఒకే చేసిందేనా?"

"ఆ డౌటందుకొచ్చేంది?"

"స్క్న్ లాసట్ ల్ల హీరో హీరోయిన్ ని మదు
ు టు
ట కోవాలని... ఉంటేనూ" సిగు
గ డుతూ అడిగింది.

"చాల్ల
ఱ జుల తరాుత అనుకోకుండా ఔలిసిన హీరోహీరోయిను
ో ఔదా! అందుల్ల వీయ పేఱమికులు. కాసి రొమాంటిక్ టచ్ ఉంటే
బాగుంటుందనీ... డైయఔటర్ గార్చ లాసట్ ల్ల ఆ కిస్ యాడ్ చేసారు" చ్చపాపడతడు.

"అంటే... హీరోగారిచేత న్నను మదు
ు టిటంచుకోవాలా?"

"కోవాలి... తపదు. అయినా, లిప్ టు లిప్ కిస్ కాదుఔదా! బుఖగై చ్చనేమదు
ు . మీరు తనమమతుంతో ఔళుళమూసకునేటు
ో
ఔళుళ మూసకుని మీ భమీమని తలచుకోండి.
సింపుల్"

"అంతేనా?" అడిగింది గామతీలపాటిల్.

"అంతే..." అనాేడు అసిసెటంట్ డైయఔటర్.

"యడీనా..." అరిచాడు డైయఔటర్ అంత దూయం నుంచీ భైకుల్ల.

"యడీ సార్..." ఆనురిచాేడు అసిసెటంట్ డైయఔటర్ ఇఔిడుేంచ్చ.

తరాుత అతడు హీరోయిన్ వేపు త్తరిగి - "మేడమ్... హీరో ఱదీప్ తో మీ స్క్ిఴన్ కెమిస్క్టఴ అదయహో... భర్చ బయాలు టు
ట కోఔండి.
ఈ స్క్న్ స్తయబ్ గా వ్స
ి ంది" అనాేడతడు.

"సర్చ..." అంది ఆభ.

తరాుత అతడు హీరోయిన్ నిల్లేవ్లసిన చోటు, పజిషన్ చూపించాడు.

"సెైలెను్... సాటయట్ కెభరా... యాక్షన్" అని అరిచాడు డైయఔటర్.

వెంటన్న గామతీలపాటిల్ చేత్తల్ల ఎయర గులాబీతో హీరోవేపు ఉత్రుహంగా దూసకెళిళ ఔి ఊదుటున కౌఖలించుకుని - 'ఐ... లవ్...
యూ...' చ్చపిపంది.

ఆభని వ్దిలించుకున్నందుకు హీరో ఱమత్తేస
ి నాేడు. అయినా, ఆభ వ్దలడం లేదు. స్క్న్ పేరోో ఉనే వ్రుస డైలాగులు
వ్లెోవేస
ి నాేరిదురూ.

ఆ సభమంల్ల ఆభకి హీరో ఱదీప్ తన అభిమానిలాగ్ర ఔనిపించాడు. దాంతో, ఆభ అతడిే భరింత భత్త
ి గా దఖగరికి హత్త
ి కుంది.
హీరో ఱదీప్ కి ఆ సపయశ భాష అయధభవ్వతోంది.

'అంటే... ఇనాేళ్తళ తభ భధయ ఉనేది కేవ్లం స్క్ిఴన్ కెమిస్క్టఴ అనుకునాేను. కానీ, ఇదేమిటి... ఇవాళ్ ఆభ సపయశ చాలా
కొతిగా ఉంది. పేఱమించ్చ దూయభైన తన లవ్ర్ ని చాలా కాలం తరాుత నిజంగాన్న ఔలుసకునేటు
ో ... ఆభ అనుభూత్త
చ్చందుతోంది. అంటే... స్క్న్ ల్ల అంతలా లీనభైందనుకోవాలా? లేఔ..." ఆల్లచ్చస్త
ి డైలాగ్ చ్చపడం భరిచ్చపోయాడు ఱదీప్.

'ఔట్... చ్చపాపడు డైయఔటర్.

తరాుత హీరోవేపు చూసి... "సింగిల్ షాట్ ల్ల కే చేదా
ు భనుకునాే. చ్చవ్రిదాకా వ్చేేసాఔ... నీ డైలాగ్ భరిచ్చపోయావ్. భళ్ళళ
ఇంకోసారి ఇదే స్క్న్' అనాేడు.

"భళ్ళళనా?" అంది గామతీలపాటిల్.

"తపదు. ఈ స్క్న్ యకిత ఔట్ల
ట లంటే భళ్ళళ ఇంకోసారి తపదు... యడీ... కెభరా సాటయట్... యాక్షన్" సాంకేత్తఔ దజాలానిే వ్లెో
వేమడం పా
ఱ యంభించారు డైయఔటర్.

కెభరా యన్ అవ్వతోంది. గామతీల రుగురుగున వ్చ్చే భళ్ళళ హత్త
ి కుని - 'ఐ... లవ్... యూ...' చ్చపిపంది.

భళ్ళళ భరోసారి... హీరో అఔిడే తపుపల్ల కాలేసాడు. తను చ్చపాపలిున డైలాగ్ ని భరిచ్చపోయాడు.

భళ్ళళ... భళ్ళళ... అలా దోసారి తీస్తసాఔ డైయఔటర్ కి అలుపచ్చేనటోయింది.

"సర్చ... డబబంగ్ థియేటరోో డైలాగ్ మిఔు్ చేసకుందాం. మీర్చమీ డైలాగ్ చ్చపఔండి. ఎ... బ... సి... డి... అంటే చాలు" అనాేడు
డైయఔటర్.

"సార్... ననుే అవ్మానరుస
ి నాేరు. న్నను సిమా
ో నుంచ్చ వ్చ్చేన హీరోని కాను. అచ్ే తెలుఖబాబయిని. అనేగారిలా డైలాగ్
బాగా చ్చపఖలను"

"భరి... ఇపటిదాకా చ్చపలేదేం?"

"టనిన్... టనిన్"

"ఎందుకో... సిమా
ో యాపిలా
ో ంటి అమామయిని భళ్ళళ భళ్ళళ కౌఖలించుకుందాభనా... డైలాగ్ చ్చపడం లేదు" అడిగాడు
నిరొమహమాటంగా డైయఔటర్.

"అదేం కాదు సార్..." అదేనని చ్చపడానికి సిగు
గ డి హీరో ఱదీప్ మాట మారాేడు.

ఆ సనిేవేశంల్ల డైలాగులేోని హీరోయిన్ లా గామతీలపాటిల్ అలా నిలుేండిపోయింది.

"అసలేభైంది నాకు... నిజంగాన్న ఈ అమామయి ననుే కావాలని కోరుకుంటోందా?" ఆల్లచ్చస
ి నాేడు ఱదీప్.

"అసలేభైంది నాకు... నిజంగాన్న ఈ అబాబయిని ఇంత ఖటిటగా తను కౌఖలించుకుందా?" ఆల్లచ్చస్ింది గామతీలపాటిల్.

'హీరో హీరోయినో భధయ స్క్ిఴన్ కెమిస్క్టఴ బాగా వ్యివ్వట్ అయిందని నిరామత దయశకులు తయచూ చ్చపు
ి ంట్లరు ఔదా? అంటే
ఏమిటీ?" అడిగాడు సదయశన్ హీరోయిన్ గామతీలపాటిల్ ని.

'నవ్త్రయ' త్తలఔ కోసం సెపషల్ ఇంటరూుయ కావాలని దిరోజులుగా పఱడ్తయసర్ చుటూ
ట త్తరిగితే ఎటటకేలకు షూటింగ్ గాప్ ల్ల
ఇంటరూుయ చేసకున్నందుకు అనుభత్తచాేడతడు. సాధాయణంగా హీరోయినో కాల్ షీటు
ో చూస్తందుకు... ఇలాటి ఇంటరూుయలు
మేన్నజ్ చేస్తందుకు... తభ హీరోయిన్ కి మీడియా బోసిటీ ఱమకంగా వ్చేేలా చూసకున్నందుకు పిఎ (వ్యకితఖత కాయయదరిశ)లు
ఉంట్లరు. కానీ, గామతీలపాటిల్ అనీే తన్న చూసకోవ్డం వ్లో... నిరామణ సంసథ టేట ఱస్ మీట్ లల్లన్న జయేలిసట్ లను
ఔలిస్తందుకు ఇషటడుతోంది. ఎంతో వ్త్తిడి ఉంటే తన్న మూవీ చేస
ి ందో ఆ మూవీ పఱడ్తయసర్ రిమషన్ తోన్న షూటింగ్
వ్వరాభసభమంల్ల ఇంటరూుయలు ఇస్ింది. అలా ఆభ ఇంటరూుయ తీసకున్న అవ్కాశ్యనిే అందిపుచుేకునాేడు సదయశన్.

"ఇవాళ్ లంచ్ టైంకి రావ్యాయ. హీరోయిన్ ఇంటరూుయ ఇసాినంది...' పఱడ్తయసర్ దఖగరుేంచీ ఫోన్ రావ్డంతో

ఎగిరిఖంతేసి

ఖబుకుిన కిందడా
ి డతడు. పలితంగా... కాలు ఫణికి కాసి కుంటుతూ నడుస
ి నాేడు.

"అర్చ... మీ కాలికి ఏభైంది?" కుంటుతూ సదయశన్ తన దఖగరికి రావ్డం చూసి రాభరిశంచ్చంది గామతీలపాటిల్.

"కాలుజారి... కిందడా
ి . ఫణికింది" చ్చపాపడు సిగు
గ డుతూ. జయేలిసట్ హీరోయిన్ ని ఱశేలడగాలి. జవాబులు రాఫటు
ట కోవాలి.
కానీ... ఇఔిడ హీరోయిన్న జయేలిసట్ ని మందుగా ఱశిేంచ్చంది. ఆ చ్చనేపాటి రాభయశకే యవ్శించ్చపోయాడు సదయశన్.
గామతీలపాటిల్... సిలుర్ స్క్ిఴన్ సిజిోంగ్ బ్యయటీ. యంగుయంగుల ఇందఱధనుసు. వ్యారాల జలపాతం. చ్చయేవ్వుల భలెోలజలు
ో .
దూయం నుంచ్చ ఆభ ఔటౌట్ చూస్తిన్న నిలువ్వనా నీరు కారిపోయే అభిమానులెందరో? వాళ్ళవ్రూ ఇంత దఖగయగా ఇంత అందానిే

చూడలేరు. కేవ్లం తను జయేలిసట్ అయినందువ్లో ఆభ చ్చంతన్న ఒ చ్చైరోో కాలు మీద కాలు వేసకుని దరా
ా గా కూరుేని అన్నకాన్నఔ
ఱశేలడిగ్ర అవ్కాశ్యనిే చేజికిించుకునాేడు. అడిగ్రవారికి చ్చపేపవాడు ల్లకువ్... ఈ సాభత జయేలిసట్ లకు ఎంచ్కాి
స్తటవ్వత్తంది.

"అడఖండి... చ్చపా
ి ం" అని సినీ సెలఫఱటీలు ఎదురుగా కూచుంటే సినిమాలకు సంఫంధంచ్చనవే కాకుండా... వ్యకితఖత జీవ్వత్రల్ల
ో కి
చొయవ్గా తొంగిచూడాలనుకుంట్లరు వీళుళ. భరింత చ్నువ్వ ఔనుఔ ఇస్తి... 'మీ శరీయంల్లని పుటు
ట భచ్ేలెఔిడఔిడ ఉనాేయో
కాసి చ్చపా
ి రా?" అని కూడా అడిగ్రందుకు ఏమాతలం వెనుఔంజ వేమనివాళుళ కూడా వీళ్తళ. ఈ పాత్తలకేమ లక్షణాలకి సదయశన్
కూడా మినహాయింపు కాదు. నభమదినభమదిగా 'ఇంటరూుయహం'ల్లకి చొయడ్త
ి చేస
ి నే సినిమాల్లని కేయఔటర్ గురించ్చ వ్వవ్వధ
ఱశేలు సంధంచాడు.

తరాుతిరాుత... తెలుగునాట హీరో ఱదీప్ కి ఉనే కేరజ్... ఆ హీరో ఔిన హీరోయిన్ గా చేస
ి నే గామతీలపాటిల్ కి లభించ్చన
అద షటం గురించ్చన పఖడిల్ల
ి మాటకు మాట పేరాేడు.

ఆ తరాుతే అసలెైన ఱశే సంధంచాడు - "హీరో హీరోయిన్ల భధయ స్క్ిఴన్ కెమిస్క్టఴ బాగా వ్యివ్వట్ అయిందని నిరామత
దయశకులు తయచూ చ్చపు
ి ంట్లరు ఔదా? అంటే ఏమిటి?"

"కెమిస్క్టఴ అంటే... తెలీనటు
ో అడిగింది గామతీలపాటిల్. ఇండస్క్టఴల్లకొచ్చేన తరాుతే... హీరో హీరోయినో స్క్ిఴన్ ఱజను్ గురించ్చ
ఎకుివ్గా చ్చప్త
ి యని
ి 'కెమిస్క్టఴ...' అన్న దం వాడా
తెలుసకుందాభ.

"కెమిస్క్టఴ అంటే..." నీళుళ నమలుత్తనాేడు సదయశన్.

"ఊ... చ్చపండి. న్నను ఆయటు్ స్త
ట డంట్ ని. నాకు ఇంగ్రోష్ తెలుస... ఇండిమన్ హిసటరీ తెలుస. కానీ, కెమిస్క్టఴయే తెలీదు"

"న్ననడుగుతోంది ఆ కెమిస్క్టఴ గురించ్చ కాదు..."

"భరి... ఏ కెమిస్క్టఴ గురించ్చ?"

"అదే... సినామల్ల హీరోహీరోయినో కెమిస్క్టఴ గురించ్చ... ఈ సినామల్ల ఱదీప్ తో మీరు చాలా దఖగరిగా ఉనాేయటగా?" అతడి మాటల్ల
ో
అస్తమ ధునిస్ింది.

"స్టరీ డిమాండ్ చేస్తి ఏ సినిమాల్ల హీరోతోనైనా దఖగరిగాన్న ఉంట్లను" చ్చపిపంది గామతీలపాటిల్.

"అదికాదు... ఇది ఫీల్ గుడ్ లవ్ స్టరీ ఔదా... మీరు భరింత దఖగయగా ఉనాేయని వ్వనాేను"

"ఉండొచుే. కానీ, అది తెయవ్యకే..."

"ఔి వ్వషమం స్తటిగా చ్చపండి. వ్మసల్ల ఉనే ఒ హీరో... హీరోయిన్ ఖటిటగా కౌఖలించుకుంటే ఏమీ అనిపించ్దా?"

"ఏభనిపిస
ి ంది?"

"అదే... త్రమిదుయం ఆడాభగా అన్న ఫీలింగ్ తో అసులేమీ అనిపించ్దా?"

"అనిపిస
ి ంది..." అంది గామతీలపాటిల్.

"అదే... బాడీల్ల ఎఔిడఔిడో త్తఫానులు, సనామీలు ఎగిసిడు
ి నే ఫీలింగ్ ఔలుగుత్తంది ఔదూ! ఓను... హీరో
హీరోయినోయినంత మాత్ర
ల న వాళ్తళ ఔరికొఔరు అపోజిట్ సెకేు ఔదా! భినేద వాలు ఆఔరిించుకుంట్లమని సెైను్ ల్ల చ్దివాను.
అది ఔయకేట ఔదా!"

భినేద వాలు ఆఔరిించుకోవ్డం... అనగాన్న గామతీలపాటిల్ కి భళ్ళళ అభిమాన్న గురు
త కురావ్డంతో కాస్తపు మౌనంగా

ఉండిపోయింది. భళ్ళళ అదే ఱశేని సదయశన్ యటిటంచ్చ అడిగ్రసరికి చ్చరాకుగా మకం టిట - "ఏం మీరు ఎపుడ్త ఏ ఆడదానీే
ఖటిటగా కౌఖలించుకోలేదా?"అనడిగింది.

ఆభ అంత స్తటిగా అడిగ్రసరికి సమాధానం చ్చపలేఔ బతియపోయి ఆభవేపు చూడసాగాడు.

తరాుత ఆభ అంది - "చూడండి... నాకు జయేలిసట్ లంటే గౌయవ్ం ఉంది. అంతకుమించ్చ అభిమానం ఉంది. దానిే మీరు
దిఖజారుేకోఔండి. ఈ సినిమాల్ల న్నను ఱదీప్ ని కౌఖలించుకునాే... ననుే ఱదీప్ ఖటిటగా మదు
ు టు
ట కునాే మేం ఔరికొఔయం హీరో
హీరోయినోం మాతలమే. అయధభైందనుకుంట్లను"

"అంటే... హీరో ఱదీప్ మిభమలిే ఖటిటగా మదు
ు టు
ట కునాేడా?"

"స్క్ిఴన్ మీదన్న... నిజంగా కాదు..."

"నిజంగా మదు
ు టు
ట కుంటేన్న ఔదా... స్క్ిఴన్ మీద ఔనిపించేది"

"అయితే... పేరోో ఈ నూయస్ వేసి సన్నుషన్ చేసాిరా?"

సదయశన్ సమాధానం చ్చపలేదు. గామతీలపాటిల్ అంటే నిజానికి ఎంత ఇషటమో... అంతకు మించ్చ ఎఔు్ కూ
ో జివ్ నూయస్ అంటే
భరీ భరీ ఇషటం. ఇంకా రిలీజ్ కాని ఒ సినిమాల్ల అపుడపుడే ైకి వ్స
ి నే హీరోయిన్ స్క్ిఴన్ సెన్నుషన్ కోసం మదు
ు స్క్న్ ని ఒకే
చ్చపిపందనేదే... తను పాఠకులకు అందించ్వ్లసిన పిఱయాత్త పిఱమభైన వాయత. అంతే! 'బాయ్...' అంటూ అఔిడుేంచ్చ లేచ్చ
వెళిళపోయాడు.

"మదు
ు -

అధరాలై అరుణరాగాల ఆనంద నలవ్ంఔ. ఏ వ్ంఔతోనో 'పిఱమన్నసిం' దవ్ందుకోవ్డం హదు
ు లెరుఖని ఱణయానికి సాక్షయం. సంకేత

సథలాల్ల
ో ఏకాంత పేఱమికుల గుండ సవ్ుడి మదు
ు . దవ్వల చ్చవ్రుేంచీ ఎదల్ల ఱవ్హించే సందడి అది. మదు
ు ఔ లఔరింపు...
ఔ పులఔరింపు..." అంటూ ఆరిటఔల్ మొదలెట్ల
ట డు సదయశన్.

అంతేనా! సినీ నాయికానామకులు చ్చంతగా చేరి ఔవ్వుంతగా 'కిసిు'చ్చే పుచుేకుంటే పేఱక్షకులు 'కిస్ మిస్' త్తనేంత తీపితో
త్రదాతమయం చ్చందుత్రయంటూ వ్వశేోష్ంచారు. ఎయరయరని దవ్వలు అందుకుంటే అదే 'ఆనందో ఫఱహమ'. వ్యతమాన సినిమాల్ల
ో ఔ
ఔథానామకుడు నాయిఔకు ఇచ్చేన 'మదు
ు ' నిమిషాల్ల
ో లెకిించుకోవ్డం వ్వశేషభైతే... సినామ తొలినాళ్ళల్ల 'మదు
ు 'స్క్ను
ో త్తఫాన్
ర్చపిన సంగటనలు కోకొలోలు... అంటూ సెలవ్వచాేడు. అపటో
ో అకిిన్నని లాంటి ఔథానామకుడు బ. సరోజాదేవ్వ లాంటి ఒ
అందఖతెిని చూసి ఆనందంతో గెంత్తలు వేస్త
ి 'అడఖఔ ఇచ్చేన భనస్త మదు
ు ... అందీ అందని అందమే 'మదు
ు ' అంటూ
మోమాటడా
ి డు. అంత మోమాటంల్ల కూడా - 'చ్ఔచ్ఔలాడే పిరిదులు దాటే జడను చూస్తి చ్లాక్ర మదు
ు -' అంటూ పేఱమసి
అనురాఖసయళిల్లల 'మదు
ు లవేట' సాగించేవాడని చ్చపుపకొచాేడు.

ఆ తరాుతిరాుత - కొంచ్చం మందుకురికిన భగాసాటర్ చ్చయంజీవ్వ లాటి హీరో - "ఇవ్వు ఇవ్వు ఔి మదు
ు " అని మొండిగా డిమాండ్
చేస్త సిథత్తకి చేరుకుంటే... నాయిఔ ఊరుకుంటుందా? 'ఇవ్ులేనివ్వ అడఖవ్దు
ు ...' అంటూ 'సెనాుర్' ఔతెియని చూపిస్త
ి సత్తభతిగా
హచ్ేరించేది. అదే చ్చయంజీవ్వ భరి కొనిే సినిమాలు చేసి రీల్ హీరోగా స్క్నిమర్ అయిన తరాుత... సందయయ లాంటి హీరోయిన్
పేఱభల్ల పీఔల్ల
ో త్త మనిగిపోయి - 'అఫబబాబ... ఇదూ
ు ! అదిర్చలా మదు
ు ' అంటూ కచ్చేతంగా డిమాండ్ చేస్త సాథయికి
ఎదిగిపోయాడు. అలా జంటగా ఆలపిస్త
ి 'చ్లిపులింజా' తపిపంచుకున్న మారా
గ న్నుషణల్ల మందు దవ్వల మీంచ్చ ఱయాణానికి
సనేదు
ధ లవ్వత్తనాేరు నాయికానామకులు. ఇపుడు లేటసట్ గా గామతీలపాటిల్ మదు
ు స్క్న్ ల్ల నటించ్చ మభ యకితఔటిటంచ్చందన్న
చ్చపాపలి. షూటింగ్ శయవేఖంగా జరుపుకుంటునే కొతి సినిమాల్ల గామతీల మదు
ు రుచ్చని చూసిన అద షటవ్ంత్తడైన హీరో ఱదీప్.
ఆమనకి ఔంగా
ర టు్" అంటూ సదయశన్ తన ఆరిటఔల్ కి మకాతయింపు ఇచాేడు.

"గామతీల గారూ...! 'నవ్త్రయ' సినీ త్తలఔ చూసారా?" అడిగాడు ఱదీప్ ఆరోజు షూటింగ్ వ్వరాభసభమంల్ల.

"లేదు..." తల అడింగా ఊపింది గామతీలపాటిల్.

"ఆ త్తలకిి మీర్చదో సెపషల్ ఇంటరూుయ ఇచాేయటగా... ఱమకంగా వేసారు" నవ్వుతూ చ్చపాపడు.

"ఓనా?"

"మీరా త్తలఔ చూసాినంటే నా కారుల్ల ఉంది. తెపిపసాిను" అనాేడు ఱదీప్. అతడికెందుకో... గామత్తల ఆ త్తలఔని చూస్తి
బాగుండునని ఉంది. ఎందుఔంటే... ఆరోజు షూటింగ్ ల్ల ఆభకి మదిుచ్చేనపుడు... ఆభ ఖటిటగా హత్త
ి కునే వ్వధానంల్ల
అంతకుమందులేని సపషటభైన తేడాని అతడు గురితంచాడు. ఆ సపయశ సఖాయనిే అతడి భనస కోరుకుంటోంది. తన సమోమహన
వ్వఖరహానిే చూసి ఆభ నిఖరహం కోల్లపయిందా? ఔథ డిమాండ్ మేయకే సినామల్ల కౌఖలింతలు... మదు
ు స్క్ను
ో ఉంట్లమంటూ రిపోయటయో
మందు ఎంత బలిప్ ఇచ్చే మాట్ల
ో డినా 'ఆపోజిట్ సెఔు్' ఆఔయిణ అంత్ర ఇంత్ర కాదు. అది 'వ్మసాింతం'లా చ్టుకుిన
ఆఔటేటసకుంటుంది. ఎంతెైనా... నిపుప, దూది దఖగయదఖగయగా ఉంటే అగిగరాజకుండా ఉంటుందా? ఉపుపకాయం త్తంటునే
హీరోహీరోయిను
ో ఎవ్యైనా ఆ 'దఖగరితనం' ల్లని ఆనందానిే అనుబవ్వంచ్లేదని... త్రమ కాి పఱపషనల్ అనీ... చుటూ
ట
కెభరాలు, అంతభంది జనాలు చూస
ి ండగా సినీ 'కౌగిలి' సఖాయనిే కించ్చత్ కూడా అందుకోవ్డం అసాధయభని చ్చపు
ి నాేయంటే అది
కేవ్లం అఫదుమే... అనుకునాేడు ఱదీప్. అందుకు నిలువెత్త
ి సాక్షయం తనదురుగా ఉనే గామతీలపాటిల్. ఆరోజు ఆభ లేలేత
శరీరానిే అంత దఖగయగా కౌఖలించుకునేపుపడు తనల్ల ఔలిగిన సంచ్లనమే ఆ ఱఔటన అఫదధభని చ్చపడానికి నిదయశనం. ఆభ
భ్యజం చుటూ
ట యండు చేత్తలు వేసి కేయఔటర్ యంగా ఆతీమమతను వ్యఔతం చేస
ి నాే... కేయఔటర్ రిధని దాటి కూడా ఆ ఆతీమమత్ర
ఱఔంనాలు హ దయానిే త్రకిన దాకలా అది.

ఆల్లచ్చస్త
ి న్న దూయంగా ఉనే తన అసిసెటంట్ ని పిలిచ్చ కారుల్ల ఉనే 'నవ్త్రయ' త్తలఔని తీసకుయభమనాేడు.

అతడలా వెళ్ళగాన్న గామతీలపాటిల్ న్న తదేఔంగా... తనమమంగా చూస్త
ి ఉండిపోయాడు ఱదీప్.

కూయట్ లుఔు్ తో ఆభ మభసెక్రుగా ఉంది. ఒసారి చ్చకిిలి న్నకిి... ఒసారి దాలు మటిట... ఒసారి కౌగిలి బగిని
ఆసాుదించాలని... ఒసారి ఆభ నడుం మడత మదు
ు గా తడమాలని... ఱదీప్ ఆల్లచ్నలు ఔళ్ళం లేని గురా
ో రుగులు
ర లా
తీస
ి నాేయి.

ఆ త్తలఔల్ల లేటసట్ మూవీ కోసం గామతీల చేసిన ఫోటో షూట్ నుంచ్చ ఒ ఫోటో తీసి బోష్ చేసారు. ఆ ఫోటో ఎంత పోఱవోకింగ్ లా
ఉందో... అంతే పోఱవోకింగ్ లా ఆ ఆరిటఔల్ ఉంది. చ్చవ్రాకయే 'కొతి సినిమాల్ల గామతీల మదు
ు రుచ్చ చూసిన అద షటవ్ంత్తడైన హీరో
ఱదీప్... ఔంగా
ర టు్' అని కూడా ఉంది.

అంటే... ఆ జయేలిసట్ ద ష్టల్ల గామత్తల మదు
ు పందిన తనంతో అద షటవ్ంత్తడనేమాట. ఆభకి ఆ ఆరిటఔల్ చూపించ్డం కూడా
తన భనసల్ల సడులు త్తరుగుత్తనే భావాలిే భస్తజ్ రూంల్ల ంపించ్డమే... అనుకుంటుండగా 'నవ్త్రయ' త్తలఔని
అసిసెటంట్ తెచ్చే ఇచాేడు.

"చూడండి... పేజ్ నంఫర్ సిఔు్ ల్ల మభసెక్రుగా ఱజంట్ చేసారు" అనాేడు ఱదీప్.

ఆ త్తలఔని గామత్తల తీసకుని ఖఫఖబా పేజీలు

త్తపిప ఆరోపేజీల్లకొచ్చే నిలిచ్చంది. అందభైన ఇందఱధనసని నిలఫటిటనటు
ో ఔలర్

ఫుల్ గా తన ఫోటో ఔనిపించ్చంది. ఆ ఔిన ఔనిపించ్చన అక్షరాల గుంపే అయోభమంగా ఉందాభకి. అపుడపుడే న్నరుేకుంటునే
కాయణంగా తెలుగుల్ల కొనిే అక్షరాలిే గురు
త టటఖలిగినా... వ్రుసగా వేఖంగా చ్దవ్డం మాతలం ఆభకి రాదు. ఆభ రిసిథత్తని
అయధం చేసకునే ఱదీప్ అడిగాడు - "న్న చ్దివ్వ వ్వనిపించ్నా?" అడిగాడు.

"ఇపుడే ఈ త్తలఔ కావాలా?"

"మీ దఖగర్చ ఉంచ్ండి"

"సర్చ... షూటింగ్ తరాుత ఆ ఆరిటఔల్ ని చూసాి" అంది గామతీలపాటిల్.

అంటే... ఆ 'నవ్త్రయ' త్తలఔ హీరో కారోోంచ్చ ఇపుడు హీరోయిన్ కారోోకి భకాం మారిేంది... తననుంచ్చ వేయయిన చ్చనిే గుండ ఆభని
చేరుకునేటు
ో ... అనుకునాేడు ఱదీప్.

"ఏంటీ... ఱదీప్ ఆ ఆరిటఔల్ ై అంత పేఱభ ంచుకునాేడు? ఆ మదు
ు ... ఆ కౌగిలి కొంతీసి గురుడికి గురొతస
ి నాేయా? తనా
రోజు అజా
ా త అభిమాని గురు
త కురాగా క్షణకాలం ఔలిగిన భైఔంల్ల అలా బహేవ్ చేసి ఎంత పయపాటు చేసింది?" ఆభ
అనుకుంటుండగా ఇన్ బాఔు్ ల్ల ఒ భస్తజ్ - "మేడం! మీ ఆరిటఔల్ చ్దివాను. హీరో ఱదీప్ అంటే అస్తమగా ఉంది"

"ర్చయ్... ఎఔిడునాేవ్ రా నువ్వు. ఏ క్షణంల్ల నినుే తలచుకుంటునాేనో ఆక్షణంల్లన్న ఒ ఎస్ఎంఎస్ వెై లఔరిసాివ్వ"
అనుకుంది గామత్తల పిచ్చేగా.

"ఆరిటఔల్ చ్దివారా?" సెల్ ఫోన్ చేసి భరీ అడిగాడు ఱదీప్. ఖతంల్ల ఎనోేసారు
ో అతడు కాల్ చేసినా కాల్ షీటో గురించో, తభ
కాంబన్నషన్ ల్ల తీమబోయే స్క్నో గురించో, చూసచ్చేన షూటింగ్ సాపట్ ల గురించో మాట్ల
ో డేవాడు. కానీ... ఇంత ఱతేయఔంగా ఒ
ఆరిటఔల్ గురించ్చ ఇపుడు అడుగుత్తనాేడో అయధం చేసకోలేనంత అమామకురాలేం కాదు గామతీలపాటిల్.

"చ్దివాను..."

"ఎలా ఉంది?"

"మాఖజైన్ సరుియలేషన్ ంచుకున్నలా ఉంది..."

"అంటే... అయధం కాలేదు"

"మాస్ భసాలా... మామూలుగా ఉంది" అంది గామత్తల.

తరాుత - "అంతకుమించ్చ ఆ ఆరిటఔల్ ల్ల ఏభైనా ఉందా?" అడిగింది అమామఔంగా.

"అయధం చేసకుంటే ఎంతో ఉంది..." అనాేడు ఱదీప్.

"ఏమంది? మీరు చ్చపపచుే ఔదా... అసలే న్నను నాన్ తెలుగు"

"అనిేటిక్ర భాష అవ్సయం లేదు... అమామయి నవ్వులకి, మాటలక్ర, ఇచ్చేపుచుేకున్న మదు
ు లక్ర ఱతేయకించ్చ భాషంటూ లేదు.
భావోదేుఖమే భాష..." అతడు చ్చపు
ి నాేడు. ఆభ వ్వంటోంది.

"ఎందుకో... ఇవాళిట ఈవెనింగ్ రొమాంటిక్ గా ఔనిపిస్ింది. ఆరోజు నీ చ్చకిిలిై న్న టిటన మదు
ు త్రలూకు గోరువెచ్ేని తడి
మాటిమాటిక్ర నాకు గురొతస్ింది. అపుడు నువ్వు వ్దిలిన వేడి ఊపిరి నా గుండల్ల
ో వేయి వేణ్ణవ్వలిే మోగిస్ింది. పీోజ్... నువ్వు
నాకాివాలి" అబయరిధస
ి నాేడు ఱదీప్.

"ఫీల్ అయధం అయింది. న్ననలా కావాలి మీకు?" అడిగింది గామతీలపాటిల్.

"ఎలా..." చ్చపడానికి ఆల్లచ్చస
ి నాేడు ఱదీప్.

"అసలేం కావాలి మీకు? న్ననా... నా భనసా? ఇండస్క్టఴల్ల ఇలాటి రిలేషను్ భనసదాకా వెళ్ోవ్వ. చాలాభటుకు శరీయంతోన్న
ఆగిపోత్రయి. అందుకే, కాోరిటీ కోసం అడుగుత్తనాేను. న్ననలా కావాలి మీకు. భనసా... శరీయమా? యండునా?" భళ్ళళ
అడిగిందాభ. ఖతంల్ల ఇంత డైయఔట్ గా ఱపోజ్ చేసిన వ్యకిత ఆభ జీవ్వతంల్ల లేరు. స్తిల్ల
ో , కాలేజీల్ల వెనుకెనుఔడుతూ అందానిే
పగిడిన అబాబయిలనంతోభందిని చూసింది. అవ్నీే సయదాజా
ా కాలే. కొతిగా వ్వంటిమీదకి వ్చ్చేన వ్మస అలోయలోరి చేస
ి ంటే
ఎదురుగా ఔనిపించ్చన ఒ అమామయిని ఔలలరాణిగా చేసకుని ఔవ్వతలు అలోడం... వాటిన్న పేఱభలేకలుగా ఇవ్ుడం... అందుల్ల
'అచుేతపుప'లిే వెత్తకుతూ అమామయిలు ఆటటిటంచ్డం... అందభైన అమామయిలిే ఇంటిదాకా వెంఫడించ్డం... అమామయి
అనోే... నానోే ఔనిపిస్తి దాకోివ్డం... ఇఫబందిటటనంతవ్యకూ వీటిని ఎంజాయ్ చేసింది గామత్తల. అయితే, తన పసట్ ఔరష్
మాతలం ఇంగ్రోష్ టీచ్ర్ మీద ఉండేది. తనింటి యటో
ో ప్తసిన గులాబీని అతడికి ఇస్త
ి ఆ మాతలం దానికే సంఫయడిపోయేది. ఆ

తరాుత సరిగా
గ అలాటి భావ్న్న సిమా
ో ల్లని ఒ ఫోటోగా
ర పర్ మీద ఏయపడింది. అతడి పేరు ధీయజ్. అయితే... ఎపుడ్త ఔరికొఔరు
ఎదురుడి తభ భనసల్ల మాటని స్తటిగా వ్యఔత రుచుకోలేదేనాడు.

ఇపుడు ఇనాేళ్ళకి ఈరోజు... హీరో ఱదీప్ డైయఔట్ గా తనని కోరుత్తనాేడు.

"డేటింగ్ చేదా
ు ం?"

"డేటింగా..."

"ఓను... డేటింగ్ర. ఆన్ స్క్ిఴన్ కాదు... ఆఫ్ స్క్ిఴన్ కెమిస్క్టఴ కూడా భనభధయ చాలా బాగా వ్యివ్వట్ అవ్వత్తందని నాకు నభమఔం.
అయితే, ఇవ్నీే ై ై వెండితెయ ఆఔయిణలుకాకూడదు. అందుకే... భనమిదుయం 'డేటింగ్' చేదా
ు ం" అతడు అలా అన్నసరికి
ఆశేయయపోవ్డం గామత్తల వ్ంతయింది. తను అడిగిన ఱశేకి తనదైన సినీసటయిల్ ల్ల అతడు వెరీ కాభన్ గా - "ఐ లవ్ యూ..."
చ్చపా
ి డనుకుంది. కానీ, వెయైటీగా - "డేటింగ్ చేదా
ు భంటూ" ఱపోజ్ చేసాడు.

ఇపుడు తన మందునే ఱశే 'అతడి ఱపోజల్ డేటింగ్ కి' ఒకే చ్చపాపలా... వ్దా
ు ?

"ఆల్లచ్చంచుకుని చ్చపా
ి " ఆనురిచ్చేంది గామతీలపాటిల్. ఏం చేయాల్ల తోచ్ని రిసిథత్తల్ల పోసట్ పోన్ చేమడం కూడా ఒ వ్వధంగా
రిషాియమే. ఇపుడు గామత్తల చేసిందదే.

"ఆల్లచ్చంచ్డానికి నీకు ఎనాేళుళ కావాలి?" అడిగాడు ఱదీప్.

"అదీ ఆల్లచ్చంచాలిుందే..."

"ఒకే... నఔు్ ట్ కాల్ షీట్ ల్లగా ఆల్లచ్చంచు. భన కాంబన్నషన్ నఔు్ ట్ టన్ డేస్ ల్ల భళ్ళో ఉంది" చ్చపాపడతడు.

"ఒకే..." చ్చపిపంది గామత్తల.

'ఈ సినిమాల్ల యయిన్ సాంగ్ తపనిసరా?" డైయఔటర్ స్టరీ చ్చపు
ి నే సందయభంల్లన్న అడిగింది గామత్తల.

"ఔంలురీ... వాన పాటలే పఱడ్తయసయోకి కాసల సిరి" అనాేడు డైయఔటర్ నవ్వుతూ.

తరాుత - "ఏం... స్టరీ డిమాండ్ చేసినా యయిన్ సాంగ్ ల్ల యాఔట్ చేమవా?" అడిగాడు.

"యయిన్ సాంగ్ అంటే... తడిసిన ఫటటల్ల
ి " నభమదిగా గొణిగింది.

"ఒహో... జలుబు చేస
ి ందన్న బమమా?" అనాేడు డైయఔటర్ భళ్ళళ నవ్వుతూ.

"వానంటే నాకెంతో ఇషటం. వాన డు
ి ంటే చ్చటిటపటిట చ్చనాేరి చేత్తల్ల
ి కాలుల్ల
ో కి కాగితం డవ్లు వేసిన జా
ా కాలు
వెనాేడుత్తంట్లయి నాకు. అదేనిగా గెంత్తలు వేస్త
ి వానల్ల తడవ్డం... తల త్తడుస్త
ి అభమ మొటిటకామలు వేమడం...
ఇపటిక్ర గురొతస
ి నాేయి"

"అది సితనపు వాన... సినామల్ల మాతలం మవ్ునాల వాన... ఒసారి ఆకాశం మేఘావ్ తభై ఉరుమ ఉరిమి... భరుపు భరిస్తి
సినీ పేఱమసి ఔళ్ళల్ల వేనవేల తళుకులు... చ్టుకుిన చ్చనుకురాలి వానై, వ్యదై, పంగిపరిోతే సెలూయలాయిడ్ అలోరి పేఱమికుడి
గుండ 'లబ్ డబ్'ల్ల వేటూరి త్తంటరిపాట... 'వానవ్లోపవ్లోప వ్లోపగించేయి సామియంగా" అంటూ భణిశయమబాణీల్ల ఔదం
తొకుిత్తంది" తన కిరయేటివ్వటీనంత జోడించ్చ భరీ చ్చపాపడు డైయఔటర్.

"అంతేనా... తడితడి అందాల సినీసిేఖధ 'సందయయం' 'చ్చయంజీవ్వ సఖీబవ్' అంటూ శివ్భత్త
ి త్తంది. అంతవ్యకూ
భనసిచ్చేపుచుేకునే నాయికానామకుల మాటలూ... మోమాట్లలూ ఔరువెై ఔరొేఔరు చేత్తల్ల
ో కి తీసకోభంటూ, చేతల్ల
ో కి
దిగిపభమంటూ వాన మౌన సందేశమిస
ి ంది... పళ్ పళ్ ధాునాల్ల
ి ఉరుమ హడలెతేిస్తి, భరుపు కొయడా ఝులిపిస్తి 'గాలివాన

గుళ్ళళ కౌగిలింత ళిో' అంటూ 'జమఱదం'గా ఉరికురికి వ్స
ి ంది" చ్చపు
ి నాేడతడు.

"యయిన్ మీద మీరు భంచ్చ రిసెయే్ చేసార్చ" అడిగింది గామతీలపాటిల్.

"ఓను... సినామల్ల
ో తడిసి 'మదు'యిన హీరోయిన్ల మీద రిసెయే్ చాలా చేసా. చ్చనుకు చ్చనుకు డుత్తంటే... తడిసితడిసి
మదువ్వత్తంటే దిగిదిగి ఔటైపోతూ..." వాన అందాలకు జోహారు చ్చపని సినీ పేఱమికుడు ఉండన్న ఉండడు. 'వానావానా
వ్ందనం... వ్మసా వ్మసా వ్ందనం" అంటూన్న చ్చలి తడిసఖసల్ల
ో గోదారి పంగులిే చూసాిడు సినీ హీరో. భన సినిమాల్ల వాన
పాట పిఔేయైజేషన్ తరాుత 'వ్యిం నిజంగా హయిం సమా!' అని నువేు అంట్లవ్వ ఔదా!" అనాేడు డైయఔటర్.

"ఔిమాట చ్చపనా... సినీ వ్యిం నిరామతల పాలిట ఔనఔవ్యిం. వానల్ల తడుస్త
ి నాయిఔ తెలోని, లేని చీయల్ల సఖసలు,
స్మగాలు ఆయబోస
ి ంటే, ఆ తడి మవ్ున అందాలను చూస్తందుకు థియేటయో మందయ జాతర్చ జాతయ. బాకాుఫీస్ హిట్
ఫారుమలాకు వానపాట దుపీట. దాేలుగు రీళ్ళ సినామల్ల ఇంటయుల్ మందూవెనుకా మూడేసి పాటలుంటే అందుల్ల
కచ్చేతంగా ఔిపాట వానపాటైపోవ్డం రి'పాటై'పోయింది. ఈ ఆనవాయితీ - 'ఉరుమలు పళ్ పళ్ భరుస్త
ి ఉంటే భరుపు
వెలుగుల్ల చ్చలిఔనుేలల్ల బతియచూపులు ఔనఫడుత్తంటే" అంటూ చ్చటు
ట నీడకు రుగులు తీస్త 'అకిిన్నని' సాకిిగా మొదలెైంది.
అపటో
ో ఆ వానల్ల తడిసిన అందాల సరోజాదేవ్వ మొదలు ఈనాటివ్యకూ అవే ఔథలు. 'చ్చటట చ్చనుకులు డుతూ ఉంటే..."
అనే ఆతేలమ పాటతో తెలుగు సినీ అయంగ్రరటం చేసిన వానపాటల్ల ఎనేనిే హొమల్ల... ఎనేనిే లమల్ల? ఎందరు
ఔథానామకుల అడుగులకు భడుగులెత్తిందో ఈ 'వానజాన'. నువ్యు తపకుండా ఈ వానల్ల తడిసి 'మదు'వాులిుందే
ఔనిునిుంగ్ గా చ్చపాపడు డైయఔటర్.

కాదనలేఔపోయింది గామతీలపాటిల్.

"స్క్ుటీ... గుడ్ మాణింగ్. ఇవాళ్త భన కాంబన్నషన్ ల్ల యయిన్ సాంగ్ పిఔేయైజేషన్. దివ్వనుంచ్చ దిగివ్చ్చేన దేవ్తలాటి నీకు...
వ్ందవ్ందనాల్ల
ి వెల్ ఔం" ఉదయాన్నే గామత్తల
సెల్ కి తొలి వేకువ్ కియణంలాటి భస్తజ్ ని ంపించాడు ఱదీప్.

"థాంకూయ" ఱత్తగా ఏ వ్వశేషణాలు లేని ఒ భస్తజ్ ంపించ్చందాభ.

ఇవాళ్ ఆ యయిన్ సాంగ్ పిఔేయైజేషన్ కి సనాేహాలు జరుగుత్తనాేయి.

తెలోటి లేటి చీయల్ల సింగారించుకుని ఉంది గామతీలపాటిల్. దూయం నుంచీ ఆభ సమోమహన రూపానిే తనివ్వతీరా
ఆసాుదిస
ి నాేడు హీరో ఱదీప్. తనన్న ఖభనిస
ి నే హీరో ఱదీప్ వ్ంఔ చూసిందాభ. ఎపుడపుడు డైయఔటర్ 'సాటయట్ కెభరా యాక్షన్'
అని అరుసాిడా అని ఎదురుచూస
ి నేటు
ో శిలాఱత్తభని తలపిస్త
ి అలా నిలుేన్న ఉనాేడు.

"ఈ యయిన్ సాంగ్ తన జీవ్వత్రనిే ఏ భలుపుత్తపబోతోంది? ఈ పాట తరాుత డైయఔటర్ అనేటు
ో 'వ్యిం హయిం' అవ్వత్తందా?
ఓను... అనేటు
ో ... ఇవాళ్త డేటింగ్ వ్వషమభై ఱదీప్ కి ఒ ఆనుర్ ఇవాులి..." అనుకుంటుండగా అసిసెటంట్ డైయఔటర్ "మేడమ్...?"
అంటూ ఆభ దఖగరికి వ్చాేడు.

"వ్ళ్ళంత్ర వ్మసెైతే... వాన్నస్తి ఏంటట్ల? త్తళిళంతపాటల్ల
ి ఎడదంత్ర నిపంట్ల" బఖగయగా పాట వ్వనిపిస్ింది.

జోరున కురుస
ి నే వాన... వ్ణికిస
ి నే చ్లి దాలై ఱఔంనలు పుటిటస
ి ంటే తడిసిమదుయిన హీరోయిన్ పిఱమసమాఖభం
కోసం తహతహలాడుతూ... తనలు డుతూ వ్వస్క్ి త్రగినంత హాయిగా హస్క్ి హస్క్ి వాయిస్ తో పాడుత్తనే పాట అది.
వ్వంటుంటేన్న శరీయంల్ల ఱవ్హిస
ి నే యఔతం ఉడుకులెతేి ఊషణకాసాయం మారిపోవ్డం తధయం.

గొంత్తనిండా ఇనిే 'హిభక్రరమ'లిే నింపుకునే ఒ సింఖర్ తెయై ఔనిపించే నాయిఔని తన గొంత్తల్ల ఆవాహన చేసకుని భరీ
పాడినటు
ో ంది.

"ఆ సింఖర్ కి హాయట్లుఫ్ చ్చపాపలిుందే..." పాట వ్వనే గామత్తల అనుకుంది.

"భనం పా
ఱ ణఱత్తషట చేయాలిుంది ఈ పాటకే..." అనాేడు ఱదీప్.

"ఓన'నేటు
ో ఆభ ఔనఱపలు టటలాడించ్చంది.

"మీ లేడీస్ అంతే... మా భగాళ్ళని చ్ంపేసాిరు" చ్చనే పాజ్ తరాుత - "చూపుల్ల
ి " అంటూ సెంటను్ ని ఔంపీోట్ చేసాడు.

"భరి, పా
ఱ ణాలు పోగొటు
ట కుంటూ మా చుటూ
ట త్తయఖడం ఎందుకు?" అడిగింది గామతీలపాటిల్.

"చ్ండమే కాదు... మీకు ఫత్తకించ్డం కూడా తెలుస. మీ దాల చ్చవ్రుేంచీ మొదలెై ఔళ్ళదాకా పాకిన నవ్వుతోన్న భళ్ళళ
భభమలిే ఫత్తకిసాిరు. చావ్వఫత్తకుల అయధం యమాయధం తెలుసకోవాలంటే లేడీస్ వెనకాల చ్చ్చేనటు
ో డాలిుందే"

"ఇంతక్ర మీయఔిడ ఉనాేరు?" అడిగిందాభ.

"ఇఔిడే... నీ దఖగర్చ ఉనాే ఔదా"

"న్ననడిగిన ఔుశేన్ అది కాదు... మీరిపుడు చావ్వదఖగయ ఉనాేరా... ఫత్తకుదఖగయ ఉనాేరా?" అడిగిందాభ.

"మిభమలిేలా చూస్త
ి చ్స
ి నాే. ఫత్తకిసాిర్చమోనన్న ఆశతో మీ చుటూ
ట త్తరుగుత్తనాే. భనమిదుయం డేటింగ్ చేసకుందామా?"
అడిగాడు ఱదీప్.

ఇంతల్ల అఔిడికి డాను్ మాసటర్ వ్చాేడు.

"నభస్తి మాసటర్..." వ్వనమంగా అతడి పాదాలిే త్రకి నభసిరించ్చంది గామత్తల. ఱదీప్ కూడా అతడిే వ్వష్ చేశ్యడు.

"డైయఔటర్ గారు మీకు చ్చపేప ఉంట్లరు. ఈ సాంగ్ సినిమాల్ల ఔోయిమాఔు్ మందొస
ి ంది. హీరో వ్వలన్ భధయ జరుగుత్తనే హోరా
హోరీ సభయంల్ల ఎవ్రు గెలుసాిరో తెలీనిరీత్తల్ల ఊపిరాడని ససెపను్ కొనసాగుత్తండగా... అయిదు నిమషాలు ఆడిమను్
రిలాఔు్ అవ్డం కోసం పకు
త ఔభరిిమల్ ఫారుమలాతో ఈ యయిన్ సాంగ్ ని ట్ల
ట రు. ఈ సాంగ్ ఆడిమను్ ని కురీేల్ల
కూచోనీమకుండా చేయాలి. అంటే... యచ్ేగొట్ల
ట లి. కాఫటిట... మీరు కూడా ఏ మోమాట్లలు లేకుండా ఈ పాటల్ల నరితంచాలి. ఈ
సినిమా కోసం మూడు డ్తయమటు
ో పాడిన మీకు... ఫహుశ్య అనిే సంకోచాలు ఇపటికే తీరిపోయి ఉండాలి..." అడిగాడు డాను్

డైయఔటర్.

"సంకోచాలు అంటే..." అయధం కానటు
ో ఆమనవేపు చూసింది గామత్తలపాటిల్.

"అదే... పీఔల్ల
ో త్త పేఱభల్ల డివాళ్ళల్లని ఎనరీా, ఎంఔర్చజ్ భంట్ మీ ఇదురి భధాయ ఏ ఇఫబందీ లేకుండా బాడీ లాంగ్రుజ్ ల్ల
ఱత్తపలించాలి. ఔరికోసం ఔయనే ఫీలింగ్ ఎఔు్ ఱస్ చేమఖలగాలి. అలా ఔంపయటబుల్ గా చేస్తందుకు అవ్సయభైతే ఏ చ్చటు
ట
చాటుకెైనా వెళిో రిపఱష్ అవ్ండి. హాపనవ్ర్ తరాుతే షూట్ చేదా
ు ం" అంటూ వాళ్ోకి ఏకాంత్రనిే ఔలిపస్త
ి అఔిడుేంచ్చ
జారుకునాేడు డాను్ మాసటర్.

"మాసటర్ చ్చపిపనటు
ట రిపఱష్ అవ్వదామా?" అడిగాడు ఱదీప్ కొంటగా నవ్వుతూ.

"నాకు తెలిసి కొంతభంది హీరో హీరోయిను
ో ... రిపఱష్ అయాయకే ఇలాటి సాంఖు్ ల్ల వ్వజుఱంభిసాిరు. అందుకే, ఆ సాంఖు్ ఆడిమను్
తో అంతగాడంగా ఔనఔట్ అవ్వత్రయి..."

"అంటే ఏం చేయాలి?" అడిగింది గామతీలపాటిల్.

"మందు ఎవ్రూ లేని ఏకాంతం చూసకోవాలి. తరాుత ఔరొేఔరు కొతిగా రిచ్మం చేసకోవాలి"

"రిచ్మం చేసకోవ్డం అంటే... ఇపటిదాకా భనం ఔరికొఔయం రిచ్మం కామా? ఔరిగురించ్చ ఔరికి బాగా తెలుస... మీరు
హీరో... న్నను హీరోయిన్. ఈ మూవీల్ల ఔలిసి నటిస
ి నాేం. ఇంతకు మందు కొనిే రొమాంటిక్ స్క్ను్ చేసాం. డ్తయమటు్ ల్ల
ఆడిపాడాం..."

"ఇంకా రిచ్మం కావాలిుంది ఎంతో ఉంది. అందువ్లోన్న భనిదురి భధాయ ఇంకా కొనిే మోమాట్లలు, కొనిే
ఇయకాట్లలుంట్లయి... అంటునాేరు డాను్ మాసటర్. అందుకే, అదేంటో తెలుసకుంటే భంచ్చదని నాకూ అనిపిస్ింది... ఒయఔంగా
ఇదీ డేటింగ్ కి శీరకాయమే"

ఆభ అతడిే నభమదిగా అనుసరిస్ింది.

"అబాబయికి ఒ అమామయి నచ్చేతే... సాధాయణంగా 'ఐ లవ్ యూ' చ్చపా
ి డు. కానీ, ఇలా 'డేటింగ్' చేదా
ు భనడు ఔదా!" అడిగింది
గామతీలపాటిల్.

"డేటింగ్ అంటే కాసి అడాును్ డ్ లవ్. రోమియో, జూలిమట్, లెైలా భజూే, పాయుతీ దేవ్దాసల కాలాల్ల
ో యువ్తీయువ్కుల
ఇషా
ట నిే 'లవ్' అన్నవాళుళ. ఈ ఇంటయేట్ యుఖంల్ల డేటింగ్... ఇంకా మందుకు 'ఆన్ లెైన్ డేటింగ్' కూడా వ్చేేసాయి. ఇషటడిన
వ్యకు
త ల రుచులు, అభిరుచులు, ఆశలు, ఆశయాలు, లకాియలు, లక్షణాలు తెలుసకోవ్డంతో పాటు... జీవ్వత్రంతం ఔలిసి ఫత్తకే
ఆసాిరానిే అంచానావేస్త ఔరభంల్ల ఇదురూ ఔలుసకుని చేసకున్న రిశోధన్న 'డేటింగ్'. ఈ దం వ్వని అదేదో అంటరానిదని
భావ్వంచ్డం తపుప. భనమిదుయం డేటింగ్ ల్ల ఉనాేభనుకునే ఫీలింగ్ర నాకెంతో తనమమత్రునిేస్ింది" అనాేడు ఱదీప్.

"ఇది వెసటఴన్ ఔంటీలస్ నుంచ్చ దిగిన మడిసరుకే అనిపిస్ింది" అనుమానం వ్యఔతం చేసింది గామతీలపాటిల్.

"అఔిడ డేటింగ్ భనస చుటూ
ట కాఔ... శరీయం చుటూ
ట త్తరుగుత్తంది. అందుకే, లెైంగిఔ చ్టలంల్ల ఇరుకుిని తెఖ ఇఫబంది డోింది"
చ్చపోిందాభ.

"ఇంకో వ్వషమం చ్చపనా... భనం ఉంటోంది ఇండియాల్ల. చ్చటటచ్చవ్రికి నదులనీే ఔలిస్తది సమదఱంల్లన్న అనేటు
ో ... ఈ దేశంల్ల
లవ్ అయినా, డేటింగ్ అయినా మార్చజ్ కి దారితీయాలిుందే. లేకుంటే, చ్చకుిలు తపవ్వ" అందాభ.

"అలాకాిదు... డేటింగ్ ని కూడా 'ళిళ చూపులు' గా రిఖనించాలిుందే. ఇది మోడఱన్ మార్చజ్ లుఔు్. భనదేశంల్ల ళిోచూపుల్ల
ో
ఔ అబాబయి... ఔ అమామయి భహా అయితే ఒ అయఖంటస్తపు చూసకుంట్లరు. ఆ హాపనవ్ర్ ల్లన్న ఔరిగురించ్చ ఔరికి
సంప్తయణంగా తెలిసిపోత్తందనుకోవ్డం వ్టిట బఱభ. అయితే, డేటింగ్ అన్నది ఒ ఖంటకో, రోజుకో రిమితం కాకుండా సదీయఘంగా సాగ్ర
'ళిోచూపుల' ఱకిరమ" అనాేడు ఱదీప్.

"ఏమో... డేటింగ్ ల్ల ఉనాేభనుకోవ్డానికే బమమేస్ింది. అందరిక్ర అయథభయేయ రీత్తల్ల లవ్ చేసకుంటునాేభనుకుంటే
అదోదారి. కానీ, డేటింగ్... అటు పేఱభ, ఇటు ళిళకాని అయోభమరిసిథత్త..."

"అర్చంజ్ డ్ మార్చజస్ ల్ల దుల నియణమం మేయకు వ్ధూవ్రుల ళిోచూపుల్ల
ో చూసకోవ్డం... నచ్చేతే సరాసరి ళిళపీటలై
కూచోవ్డం జరుగుతూ వ్స్ింది. కానీ... నూర్చళ్ళ జీవ్వత్రనిే అపగించుకున్నమందు ఔరికొఔరు తెలుసకోవాలంటే డేటింగ్

తపనిసరి అని నా భావ్ం. తొలినాళ్ళ రిచ్మం స్తేహంగా మారి, ఱణమంగా రిణత్త చ్చంది రిణమంగా రిణమించ్డభంటే
ఇరు జీవ్వత్రలకు 'శుబం కారు
ి ' డిటేట. అంటే... రిచ్మం, స్తేహం, పేఱభ, ళిో అన్న నాలుగు దశలు దాటినా తరాుతే దాంతయ
దాురాలు తెరుచుకునేపుపడు జీవ్వత్రంతం హాయిగా ఉండొచ్ేనేది డేటింగ్ థీరి..."

"అయితే, పా
ఱ కిటఔలు్ ఉండవ్వ ఔదా" అడిగింది గామతీలపాటిల్.

"ఏదీ... భళ్ళో అడుగు..." అనాేడు ఱదీప్.

"ఈ థీరిల్ల పా
ఱ కిటఔలు్ ఉండవ్వ ఔదా" అతడి కోరిఔ మేయకు భళ్ళో అడిగిందాభ.

"ఉంటే ఉండొచుే... చ్చనేపాటి పా
ఱ కిటఔలు్. ఇదిగో ఇలా భ్యజాన చేయివేమడం... హఠాత్త
ి గా నడుంని చుటేటమడం... చ్టుకుిన
బుఖగను మదుటు
ట కోవ్డం... ఖటిటగా కౌఖలించుకోవ్డం... అనీే చ్చనే చ్చనే పా
ఱ కిటఔలు్. ఈ పా
ఱ కిటఔలు్ లవ్ చేమడంల్లనూ
ఉంట్లయి ఔదా!" అనాేడతడు. అలా చ్చప్త
ి న్న ఆభ భ్యజాన చేయి వేసాడు. ఇంతకాలం సినామల్ల స్క్నో డిమాండ్ ఱకాయం డైయఔటర్
స్తచ్నల మేయకు ఆభని త్రకేవాడు. భ్యజంై చేయివేస్తవాడు. కెభరా సాకిిగా కౌఖలించుకున్నవాడు. ఇపుడు... ఈ ఏకాంతసథలిల్ల
అతడు ఆభని చొయవ్గా దఖగయకి తీసకునాేడు. చేత్తల్ల చేయివేసి భరీ ఆభ మందు తన గుండని ఆవ్వషిరిస
ి నాేడు.

"ఇది లవోు... డేటింగో... ననుే ఇషటడుతూ నువ్వు ఱపోజ్ చేశ్యవ్. ఇపుడు న్ననూ 'ఒకే...' చ్చపు
ి నాే. న్నను ఈ దేశంల్ల పుటిటన
అమామయిని. ఎంత సినిమాల్ల
ో నటిస
ి నాే ళిోదాకా దారితీస్త పేఱభకే నా ఒటు. ఈ క్షణం నుంచ్చ ఔరిగురించ్చ భరొఔయం భరింతగా
తెలుసకుందాం. ఇషా
ట యిషా
ట లిే బేరీజు వేసకుందాం. ఔవేళ్ అభిపా
ఱ యాలు కుదయఔపోయినా గౌయవ్వంచుకుంటూ సరు
ు కుపోదాం.
సరు
ు కుపోయేందుకు వీలేోని సాథయిల్ల ఎఔిడో అఔిడ ఏదో భలుపు దఖగయ ఆగిపోదాం. అలా ఆగిపోయిన సందయభంల్ల... ఇవాళిట భన
'డేటింగ్ లవ్' ఎవ్రిజీవ్వత్రలక్ర అడిం కాకూడదు. ఈ జా
ా కాలను టు
ట కుని బా
ో క్ భయిల్... హౌరా భయిల్ అంటూ ఎవ్రూ
ఎవ్రీే ఫదిరించ్కూడదు. ఈ షయత్త అంగ్రఔరిస్తిన్న... ఈ డేటింగ్ లవ్ కి న్నను ఒకే..." కచ్చేతంగా చ్చపిపంది గామతీలపాటిల్.

"ఒకే..."

"డేటింగ్ ల్ల ఉండగా హదు
ు లు దాటకూడదు" భరో షయత్త వ్వధంచ్చందాభ.

"కెభరా మందే కాసి హదు
ు లు దాటుత్తనాేం ఔదా?" అమామఔంగా అడిగాడు ఱదీప్.

"అది సినిమా కోసం యాక్షన్. ఇది భన జీవ్వతం కోసం డేటింగ్" అంది.

"ఒకే... ఈ షయత్తనీ అంగ్రఔరిస
ి నాేను" అంటూన్న... ఆభని దఖగయగా తీసకుని ఖటిటగా హ దయానికి హత్త
ి కుని లిప్ సిటక్ తో
ఎయరడిన ఆభ దాలై గాడభైన మదొుఔటిచాేడు ఱదీప్. అయితే... అతడలా మదు
ు ఇవ్ుడం కెభరా ఔంటడింది. అది...
సినామ యూనిట్ కెభరా కాదు. జయేలిసట్ కెభరా. షూటింగ్ ఔవ్ర్చజ్ కోసం వ్చ్చే... హీరో హీరోయిను
ో ఔనిపించ్ఔపోవ్డంతో
గాయినంత్ర త్తరుగుతూ చ్చవ్రికి ఔి 'ఫా
ో ష్'తో వారిదురీే ఫంధంచ్చన జయేలిసట్ కెభరా అది.

"ఫా
ో ష్... ఫా
ో ష్ పేఱభల్ల ఱదీప్ గామతీలపాటిల్!"

సినీ త్తలఔ 'నవ్త్రయ'ల్ల ఆ వాయం హాటసట్ నూయస్ అది. ఆకుచ్ేని ఱఔ త్త సాకిిగా హీరోయిన్ కి వేడివేడి మదు
ు ఇచ్చేన హీరో
ఱదీప్. ఒ సనిేవేశం కోసం 'ఆన్ స్క్ిఴన్' మదు
ు ఇచ్చేన ఱదీప్... ఇపుడు చ్చటు
ట చాటున ఏఔంగా హీరోయిన్ కి హాట్ హాట్ మదు
ు
ఱజంట్ చేసాడు. వారిదురి యహసయ ఏకాంతసమాఖభం ఎఔిడికి దారితీస
ి ందోనని ఫిలమ్ నఖర్ ల్ల గుసగుసలాడుకుంటునాేరు.
ఱదీప్, గామత్తల లవ్ చేసకుంటునాేరా? లేఔ, యయిన్ సాంగ్ రిహాయుల్ ల్ల పారిటసిపేట్ చేసారా? అనేది తేలాలిుంది ఉంది. కాగా...
యయిన్ సాంగ్ ల్ల ఱదీప్, గామతీలపాటిల్ తెఖ యచ్చేపోయాయని యూనిట్ సభ్యయలే చ్చపు
ి నాేరు... ఇలా సాగిందా ఆరిటఔల్.

మూడురోజుల పాటు తీసిన యయిన్ సాంగ్ బాగా వ్చ్చేందని డాను్ డైయఔటర్ సెైతం హీరో హీరోయినోని ఱశంసించాడు. ఆ ఱశంసకు
కొనసాగింపుగా - "ఇండస్క్టఴల్ల న్ననందరిే చూళ్తళదూ! హీరో హీరోయినో ఇంటిమేస్క్ ఆన్ స్క్ిఴన్ మీద ండాలంటే 'ఆఫ్ స్క్ిఴన్ కెమిస్క్టఴ'
కూడా వ్యివ్వట్ కావాలిుందే. అందుకే, అలా రిపఱష్ అవ్భంటూ సాంగ్ పిఔేయైజేషన్ కి హాపనవ్ర్ మందు మిభమలిే వ్దిలేసా"
చ్చపాపడు అదంత్ర తన కెరడిటేట అనేటు
ట .

"చూసావా... ఒ సినామ హిట్ కొటిటనా ఇంత థిఱల్ ఔలఖలేదు. నా ఇంటరూుయలు ఎనిే బోష్ అయినా ఇంత హాయపీనస్ లేదు. కానీ...
ఇవాళ్ న్ననంతో సంతోషంగా ఉనాే" కాల్ చేసి భరీ చ్చపు
ి నాేడు ఱదీప్.

"నాకూనూ" అటుేంచ్చ అంది గామతీలపాటిల్.

"అందుకే, డేటింగ్ ఆపర్ చేసింది. ళిళచూపులు... ఆ తరాుత ళిో. ఇది మామూలు తంతే. ఎవ్యైనా చేసకుంట్లరు. కానీ,
డేటింగ్ ల్ల ఇన్ వాలు్ అయి... ఇంటిమేసి ంచుకుంటూ ఱయాణించ్డం థిఱల్ ఔలిగించే ఇషూయ. అందుల్ల, భనలాంటి సినీ
సెలఫఱటీస్ ఇలాటి డేటింగ్ ల్ల ఉండడం... ఈ అద షటం అందుకోలేని స్కాలి్ ఫిలమ్ జయేలిసట్ లు భనగురించ్చ 'గాసిు్'
రామడం... ఒహ్, ఈ స్క్న్ ఎంతో బాగుంది" చ్చపు
ి నాేడతడు.

"ఏంటీ... భన గురించ్చ నలుగురూ మాట్ల
ో డుకోవ్డం... దానిే గాసిప్ అనడం మీకు బాగుందా?" కోంగా అడిగింది
గామతీలపాటిల్.

"భన గురించ్చ తెలీకుండా మాట్ల
ో డుకున్న ఱత్త 'అట' ఔబురు గాసిపేప ఔదా! భనం నిరా
ధ రించేంతవ్యకూ వాళ్తళ నియణమం
తీసకోలేరు. భనం పేఱభల్ల డా
ి మా... డేటింగ్ ల్ల ఉనాేమా... ళిో చేసకుంట్లమా? ఏం చేసకుంట్లమో... అసులు అయథం కాఔ
జుటు
ట పీకుింటూ ఇలా వాయతలు వ్ండివార్చేస
ి ంట్లరు..." అనాేడతడు.

"ఇఔిడితో అయిపోలేదు. ఇఔమందు 'నవ్త్రయ'ల్ల డి వాయతని ఎలకాటఴనిక్ మీడియా అందిపుచుేకుంటుంది. హాపనవ్ర్ స్టరీలుగా
వ్యయమయు్ కి అందిస
ి ంది. భధయభధయల్ల భన సినిమా కిోపిపంగ్ లిే వాడుకుంటుంది..."

"హమోమ... నాకు బమమేస్ింది. ఈ ఱచాయం ఇంతలా సాగితే... నా కెరీర్ కి ఎపఔట్ అవ్వత్తందేమో?"

"నో... నో... నీకో వ్వషమం తెలుసా...? చేసిన సినామల ఔనాే ఈ తయహా బోసిటీతోన్న నటు
ట కొచేే ఱమకలెందరో ఉనాేరు
ఇండస్క్టఴల్ల. భనకొచేే బమం లేదు..." అనాేడు ఱదీప్.

కొదిు క్షణాల నిశశఫుం తరాుత గామతీల అంది - "దీప్త... నాకో డౌట్. డైయఔట్ గా అడిగ్రస
ి నాేను. నీతో ఇలా త్తరుగుత్తనాేనని
ననోే వేర్చలా అనుకోరు ఔదా!"

ఆ ఔుశేన్ కి వెంటన్న ఆనురివ్ులేఔపోయాడు ఱదీప్.

"చ్చపుప... దీప్త! ననుే తపుపగా అయథం చేసకోరు ఔదా!"

"అసలా డౌట్ ఎందుకొచ్చేంది నీకు?" అడిగాడు ఱదీప్.

"రాఔ... స్క్ిఴన్ మీద సినిమాసినిమాక్ర మారుత్తనే హీరోతో పేఱభల్ల డుతూ డ్తయమటు్ పాడే హీరోయిన్ ని న్నను. కెభరా
ఔనుేకొడితే... నాల్ల 'ల్లల్ల' అందాలు కూడా ఫహియగతభవ్వత్రయి. మోడలింగ్... సినిమా... ఈ యండ్త హీరోయిన్
వ్ంపుసంపులైన్న ఎకుివ్గా ఆధాయడిన ఇండస్క్టఴలు. అలాటి ఫీలు
ి ల్ల ఉనే నా పేరు నీ పేరుతో జతఔలిసి ఱచాయంల్లకి వ్స్తి...
నాగురించ్చ అలా అనుకోవ్డానికి ఆసాియం ఉంది ఔదా! ఔటి చ్చపుప. అసలు సినిమా హీరోయినోకి గౌయవ్ం ఉందా?"

"నిజానికి ఈ ఱశే ననుే వేయాలిుంది కాదు. అదీ స్తర్ సకెుస్ ఉనే హీరోయిన్ గా చేత్తల్ల నాలుగు సినిమాలు ఉనే ఈ
దశల్ల ఱసాివ్వంచుకోవాలిుంది కూడా కాదు. మొదటిసారి ఈ ఱశే నీకు నువ్వు ఔటికి దిసారు
ో వేసకునే తరాుతన్న సినిమా
కెభరాని ఫేస్ చేయాలిుంది. అయితే, ఈ ఱశే నువ్వు ననేడిగావ్వ కాఫటిట చ్చపా
ి ... వ్వను. ఇండస్క్టఴ పుటిటన తొలినాళ్ోల్ల సినిమాల్ల
ో
నటించేవాళ్ోని ససెైటీ చ్చనేచూపు చూసిందనేమాట మమామటిక్ర నిజం. తరాుతిరాుత - సినిమా త్రయలకు సెలబఱటీ స్తటటస్
వ్చ్చేంది. నీకూ తెలుసగా... సినిమా వాళ్ోని 'వెండితెయ వేలుపు'లని అభివ్రిణంచ్డం. 'వేలుపు' అంటే దైవ్ం అని అయధం. అంటే...
సినిమాల్ల
ో నటించేవాళ్ళంత్ర గాడు్... గాడసెస్. వీక్షకుల ద ష్టల్ల వీళ్ళంత్ర దేవ్వళుళ, దేవ్తలు. దైనందిన జీవ్వతంల్ల
తభకెదుయవ్వత్తనే ఔషా
ట లు, నషా
ట లు, ఔనీేళు
ో , ఔడఖండు
ో భరిచ్చపోవ్డానికి ఇండియాలాంటి దేశంల్ల అత్త దు వ్వనోదం ఈ
మూడక్షరాల 'సినిమా'. ఇఔిడి జనం ఆఔలేస్తి ఈ సినిమాని త్తంట్లరు. దాహమేస్తి ఈ సినిమాని త్రగుత్రరు. రాత్తల నిదఱటటఔపోతే
ఈ సినిమాన్న ఔల ఔంట్లరు. అంతలా ఱజాజీవ్వతంల్ల భమేఔభైన ఈ సినిమాకి చ్చందిన ఆరిటసట్ లను తభ 'హాయట్'ల్ల
ో ఱత్తష్టంచుకుని
ప్తజిసాిరు. తప... నువ్ునుకునేటు
ో ఎవ్ురూ అనుకోరు" సదీయఘంగా చ్చపాపడు ఱదీప్.

"అంతే అంట్లవా?"

"అంతే..."

"భరి... ఆ భధయ హోటలు్ ల్ల దొరికిపోయిన కొందరు హీరోయినో సంఖతేంటీ? అదే... భనకునే జీవ్నదుల్ల
ో ఒ నది పేరు
టు
ట కుని అపటో
ో హోమీో హీరోయిన్ గా ఆడిమను్ ఆదయణ పందిన ఒ నటి ఫంఖళ్తర్ ల్ల పోలీసలకు దొరికిపోయింది ఔదా!

ఆభ... ఆభ లాంటి భరికొంతభంది ఔథలేంటీ?"

"ఎంత దు త్తలసివ్నంల్ల కూడా కొనిే ఖంజాయి మొఔిలుంట్లయి. వాటి గురించ్చ టిటంచుకోవ్డం వేసట్. భన సినిమావాళ్ో
సంఖత్త సర్చ... ససెైటీల్ల కూడా అలాటివాళు
ో నాేరు ఔదా. అయితే, వాళ్ోకు భనవాళ్ోకొచ్చేనంత బోసిటీ లభించ్దు.
ఎందుఔంటే... వాళ్ళంత్ర పేరు ఱత్తషట లేని సామానుయలు. భన సినిమా వాళుళ కెభరా 'కిోక్'ల భధయ తళుకుభన్న గా
ో భయస్ సాటయు్.
అంతే తేడా. భంచ్చ చ్చడ్త... ఱత్త యంఖంల్లనూ ఉంట్లయి. అలాగ్ర, ఇఔిడ ఈ ఇండస్క్టఴల్ల కూడా. ఇఔ, నీ గురించ్చ... భనకి భనం
ఏ తపుప చేమడం లేదు. భన గురించ్చ సంప్తయణంగా తెలుసకోవ్డానికి ఱమత్తేస
ి నాేం. ఆ ఱమత్రేనిే న్నను 'డేటింగ్' అని
పిలిస్తి... నువ్వు 'లవ్' అని పిలుస
ి నాేవ్. పేర్చదైనా భనిదురి దారి ఔిటే. పేఱభ ఔిటే. భనం డేటింగ్ చేసకుంటునాేం. భనం
పేఱమించుకుంటునాేం. ఆ వ్వషమంల్ల ఇదురిక్ర కాోరిటీ ఉంది ఔదా! ఇంకెవ్రిక్ర కాోరిటీ ఉనాే లేకునాే భనం లెఔిచేమనవ్సయం
లేదు. అయితే, భన గురించ్చ ఱచాయం అవ్వత్తనే స్టరీలే, గాసిప్ లిే ఎంజాయ్ చేదా
ు ం. సర్చనా?"

"అంటే... గాసిు్ ని ఎంజాయ్ చేదా
ు భంట్లవ్? అంతేనా?"

"సరిగా
గ కాయచ్ చేసావ్" అనాేడు ఱదీప్... 'బాయ్' చ్చప్త
ి . ఇంతల్ల ఇన్ బాఔు్ ల్ల భళ్ళళ ఒ భస్తజ్... "హీరో ఱదీప్ తో డేటింగ్ ల్ల
డా
ి యట. అరికాలికింద డి నలిగిపోత్తనే ఏ హ దయానీేమీరు టిటంచుకోరా మేడమ్... అభిమాని".

'ఎవ్రా అభిమాని?" తెలుసకోవాలనిపించ్చ కాల్ చేదా
ు భనుకుంటుండగా... సెల్ ఫోన్ రింగెైంది.

ఒ పఱడ్తయసర్ కాల్ అది.

చేత్తల్ల
ో కొస
ి నే భరో ఆపర్.

"ఈ మూవీల్ల హీరోయిన్ సెమీనూయడ్ గా ఔనిపించాలి" అడిగాడు పఱడ్తయసర్ పనిభూషణరావ్వ. తెలుగు ఇండస్క్టఴల్ల పేరు మోసిన
నిరామతల్ల
ో ఆమన్నఔరు. ఆమన చ్చత్ర
ల ల్ల
ో అవ్కాశం వ్చ్చేందంటే ఆరిటసట్ లు ఱతేయకించ్చ హీరోయిను
ో ఎగిరి ఖంతేసాిరు. అలాటిది...
ఆమన్న సుమంగా గామతీలపాటిల్ కి కాల్ చేసి తన చాంఫర్ కి పిలిపించ్చ భరీ తను తీమబోయే కొతి సినామ గురించ్చ డిసిస్
చేస
ి నాేడు.

"సెమీనూయడ్ గానా..." మకం చ్చటిోంచ్చంది గామతీలపాటిల్.

"ఓను... ఇపుడిపుడే సకెుస్ ఎంజాయ్ చేస
ి న్న కొతి హీరోయిన్ గా మా సినిమాల్ల నటించే అవ్కాశం నీకు ఇస
ి నాేం. ఈ ఆపర్...
ఆరిటసట్ గా నీకే అఫాక్షన్ ఉండదనుకుంట్ల" సాల్లచ్నగా ఆభని చూస్త
ి అడిగాడతను.

"మీయనేటేో... ఇపుడిపుడే సకెుస్ చ్వ్వచూస
ి నే హీరోయిన్ ని. ఔిసారి స్క్ిఴన్ ై సెమీనూయడ్ గా ఔనిపించాలంటే..." సెంటను్
ఎలా ఔంపీోట్ చేయాల్ల తెలీనటు
ో అరా
ధ ంతయంగా ఆపేసిందాభ.

"మాది ఱస్తటజిమస్ బాయనర్. హీరోయిన్ గా
ో భర్ ని నమమకుని 'సి' గ్రరడ్ సినామలు తీస్త సంసథ కాన్న కాదు. భంచ్చ వ్వలువ్లునే
ఔథాంశ్యల్ల
ి ససెైటీకి మేలు చేమకునాే చ్చడు చేమని సినిమాలే తీయాలనేది మా లక్షయం..." అనాేడతడు.

"అయినా... ఇపుడు నటిస
ి నే సినిమాల్ల
ో నిండైన చీయల్ల
ో న్న నువ్వు ఔనిపిస
ి నాేవా? ఇండస్క్టఴల్ల సావ్వత్తలకాలం ఎపుడో పోయింది.
సినామ పుటిటన తొలినాళ్ళల్ల ఒ భహాదయశకుడు ఔథానాయిఔ సాేనాల ఖదిల్ల ఉందనే సిిఴట్ ల్లని వాకాయనిే 'సెలఫ్ సెనాుర్'
చేసి ఔట్ చేసారు. ఆ వాఔయంతోన్న పేఱక్షకుల ఊహల్ల
ో 'తడితడి అందాల ఔథానాయిఔ' ఔనిపిస
ి ందన్న భావ్వంచ్చ ఆ డైలాగ్ ఔట్ చేసాయట.
ఇపుడో... నినేటికి నినే నువ్యు ఒ యయిన్ సాంగ్ ల్ల లేటి తడిచీయల్ల సఖసలాయబోస్త
ి నరితంచావ్వ. ఆ సినిమా హిట్
అయేందుకు యయిన్ సాంగ్ పకు
త ఔభరిిమల్ ఫారుమలా అయితే... మా సినిమాల్ల సెమీనూయడ్ స్క్న్ స్టరీ డిమాండ్ ఫటేట ఉంది.
అనేటు
ట ... ఇంకో వ్వషమం చ్చపనా...

చ్చతలనిరామణంల్ల వ్వలువ్లు పాటించే 'ఉషాకియణ్ సంసథ' అపుడపుడో ఎనబైల్ల
ో న్న 'ఱత్తగటన' సినామ తీసారు... తెలుసా?

'తెలీదనే'టు
ో అడింగా తలూపింది గామతీలపాటిల్.

"ఈ దురోయధన దుశ్యశసన దురిునీత్తల్లఔంల్ల... యకాతశురలు చ్చందిస్త
ి రాస
ి నాే శోఔంతో... అనేపాట అందుల్లదే. ఎంతో పా
ఱ చుయయం
పందింది. ఆ సినిమాల్ల కూడా స్టరీ డిమాండ్ మేయకు ఇలాటి స్క్న్ ల్లన్న యాఔట్ చేసిన వ్వజమశ్యంత్త ఒవ్ర్ నైట్ సాటర్ హీరోయిన్ గా
మారి సినీ వెైబవ్కాంత్త అయింది. నినుే వెత్తకుింటూ వ్చ్చేన భంచ్చ అవ్కాశం ఇది. ఆల్లచ్చంచుకో" పఱడ్తయసర్ టైం ఇచాేడు.
అతడివ్దు సెలవ్వ పుచుేకుని ఫమటకొచ్చే గుండలిేండుగా ఊపిరి పీలుేకుంది గామతీలపాటిల్.

"సెమీ నూయడ్..." ఆ దం వ్వన్నసరికి ఔిసారి వ్ళుళ ఝలు
ో భంది. ఇంతకుమందు ఇలాగ్ర... యయిన్ సాంగ్ అనగాన్న త్తళిోడింది.

కానీ... ఔభరిిమల్ సినామల్ల
ో తపనిసరి తంత్త అని తెలుసకునే తరాుత ఆ సాంగ్ ల్ల తపఔ నటించ్చంది. భరిపుడో...
సెమీనూయడ్ ఆపర్ వ్చ్చేంది. ఇంతక్ర... తన సినీ జరీే ఎటువేపు వెళ్ళ
ి ంది.

పసట్ సినిమాల్ల మిడీిస్, షాయటు్ తో మోసట్ గా
ో భయస్ కాలేజ్ గాల్ గా నటించ్చ భపిపంచ్చంది. యండో సినిమాల్ల చీయ బొడు
ి కిందకి
జారిే అందాలిే ఱదరిశంచ్చంది. నిజానికి చీయ ఔటు
ట కోవ్డమే తనకు తెలీదు. తొలిసారి ఇంటో
ో దుభనిష్ అయినపుడు అభమ
ఔటిటంది చీయ. తరాుత... భళ్ళో ఎపుడ్త చీయ ఔటటలేదు. యండో సినిమాల్ల చీయతో నటించాలిున కొనిే స్క్ను
ో నాేమని తెలిసి మందు
ఫదిరిపోయింది. సరిగా
గ అపుడే... అసిసెటంట్ డైయఔటర్ సామం చేసి జూబీోహిలు్ ల్ల ఉనే ఒ సెంటర్ కి తీసకెళ్ళ
ో డు.

అదో టలయినింగ్ సెంటర్. ళిోళు
ో , శుబకారాయలకు అటండయేయ అమామయిలకు చీయ ఔటు
ట కోవ్డంల్ల శిక్షణ ఇచేే సెంటర్.

"చీయ ఔటటడంల్లనూ టలయినింగా?" ఆశేయయడింది గామతీలపాటిల్.

"ఓను... టలయినింగ్ర. శ్యరీ ఔటు
ట కోవ్డం నీకు రాదుగా" అంది ఆ సెంటర్ నిరాుహకురాలు శ్యయద చ్ఔిగా నవ్వుతూ.

"రాదు..." సిగు
గ డుతూ చ్చపిపందాభ.

"అందుకే... ఈ టలయినింగ్. యండు రోజులు సామంత్ర
ల లు

వ్స్తి చాలు... చీయఔటు
ట కోవ్డం ఇటేట తెలిసిపోత్తంది. అందుల్ల శిలపంలా

ఉనే అందాల హీరోయిన్ వ్వ. మందు మందు నీ చీయఔటేట ఒ టలండ్ లా మారి మాయిట్ మాయాజాలం కావ్వచుే. పలానా
హీరోయిన్ ఔటిటన చీయలంటూ వ్సిఴనందనాల్ల
ో నీ చీయలకు డిమాండ్ యగొచుే. అనేటు
ట ... ఔళ్ళభిన్నత్తల వాణిశీర తెలుస ఔదా...
సావ్వత్తల తరాుత అంతటి హీరోయిన్ గా పేరు ఱఖాయత్తలు తెచుేకునే తెలుగు త్రయ. ఆభ చీయఔటు
ట కుంటే చీయకే అందమొస
ి ంది.
అందుల్ల ఆభ నవ్లానాయిఔ కూడా. మదునప్తడి, కోడ్తరి కౌసలాయదేవ్వ లాంటి లేడీ యైటరు
ో రాసిన నోవ్లు్ ఆధాయంగా అపటో
ో
తెలుగుల్ల సినిమాలు తీస్తి... ఆయా చాలా సినిమాల్ల
ో వాణిశీర హీరోయిన్ గా యాఔట్ చేసింది. 'పేఱమ్ నఖర్' సినిమాల్ల
'ఔడవెత్త
ి కొచ్చేంది ఔనేపిలా
ో ..." అన్నపాటల్ల చుఔిల చీయల్ల ఆభ ఎంతో అందంగా ఉంది. ఆభ చీయఔటు
ట కుని అలా అలవోఔగా
నిలుేంటే అజంత్ర సందర్చ ఎదురొచ్చేనటోనిపిస
ి ందవ్రికెైనా..." చ్చపోింది శ్యయద.

"నిజానికి చీయని మించ్చన గా
ో భయస్ డఱస్ వేరొఔటి లేదు. మినీస్... మిడీిస్... గాగా
ో ఔనిపించ్ని అందాలనీే ఔి చీయఔటు
ట ల్లన్న
ర చోళ్ళల్ల
ఔనిపిసాిమంటే అత్తశయోకిత కాన్నకాదు. నిండుగా చీయ ఔటు
ట కునాే ఔనిపించీ ఔనిపించ్కుండా ఔనిఔటు
ట చేస్త నడుంంపులిే ఎలా
క్రరితంచాల్ల తెలీఔ ఈ భగాళుళ ఆ వ్వంపుసంపుల్ల
ో న్న తలదూరిే ఊపిరాడకుండా ఉంటే మేలనుకుంట్లరు. చీయల్ల అంత భహిభ
ఉంది తెలుసా? అలాటి చీయని వ్వసమరించ్డం... ఔిన డేమడం భాయతీమ భహిళ్కి భావ్యం కాన్నకాదు. సఔరాయలకోసం మిఖత్ర
డఱస్ లిే ఎంత ధరించ్చనా అవ్సయభైన ఱత్త సందయభంల్లనూ చీయ ఔటు
ట కోవాలి. చీయఔటు
ట కోవ్డం... అందంగా కుచ్చేళుళ
అభరుేకోవ్డం తెలీదనడం ఈనాటి ఆడపిలోలకి ఫాయషన్ గా మారింది. హట్లత్త
ి గా చీయఔటు
ట కోవాలిున సందయభం ఎదుయైనపుడు
ఎలా ఔటు
ట కోవాల్ల? తెలీఔ త్తఔభఔడు
ి ంట్లరు. ఇళ్ోల్ల మతియిదువ్వలు, దువాళుళ ఉండి సహఔరిస్తి సర్చసరి, లేకుంటే... చీయ
ఎలా ఔటు
ట కోవాల్ల అయధం కాఔ బుయరఫదులు కొటు
ట కుంటుంట్లరు" నవ్వుతూ అందాభ.

"అంత్ర బాగుంది కానీ... ఇలాటి టలయినింగ్ సెంటర్ పా
ఱ యంభించాలని ఎందుఔనిపించ్చంది?" ఆసకితగా ఆరా తీసింది గామతీలపాటిల్.

"ఇదంత్ర మీలాటివాళ్ళ పోఱత్రుహమే. మొదటో
ో ఇరుగుపరుగు ఆడపిలోలు దఖగయకొచ్చే - 'ఆంటీ... ఇవాళ్ళ పంక్షన్ కి ఔంలురీ
శ్యరీల్లన్న అటండవాలి. కాసి ఔటిటడుదురూ' అని మదు
ు మదు
ు గా అడిగ్రవారు. అలాఅలా వాళ్ోకి చీయలు ఔడుత్తండగా ఒరోజు ఒ
టీవీ స్క్రిమల్ ల్ల నటించే యాకెటఴస్ కూడా అందభైన చీయఔటు
ట కోసం ననాేశర యించ్చంది. సరిగా
గ , అపుడే ఇలాటి టలయినింగ్ సెంటర్
పా
ఱ యంభించాలనిపించ్చంది. ఇదే ఆల్లచ్నని 'నిమర్ అండ్ డిమర్' తో షేర్ చేసకుంటే వాళ్ళంతగానో పోఱతుహిస్త
ి 'ఇనోేవేట్ థాట్'
అని ఱశంసించారు..." అని చ్చపిపంది శ్యయద.

"అంటే... ఒ ఐడియా మీ జీవ్వత్రన్నే మారిేందనేమాట" అంది గామతీలపాటిల్ కూడా ఱశంసాప్తయుఔంగా ఆభని చూస్త
ి .

"అంతేకాదు... ఱంచ్భంత మందుకెళు
ి నాే, ఆధునిఔత ఎనిే వెరిరతలలు వేస
ి నాే భనవెైన సంసి తీసంఱదాయాలవేపు
భనచూపు సహజంగాన్న డుత్తంది. భనం భయచ్చపోత్తనే చీయఔటు
ట ల్లని సందరాయలిే వెత్తకుింటూ భళ్ళో మొదటికే
వ్సాిభనిపిస్ింది. ఇవాళ్ ర్చపు అలరించే ఆధునిఔ డఱసుల్ల
ో అమామయిలిే చూస
ి ంటే... ఔనాటి రికిణీవోణీ ఔనిపించ్డం లేదే అని
కోిసారి భనస ఫంఖడేది. అంతేనా... ఱంచ్దేశ్యల్ల
ో న్న ఎంతో ఱతేయఔంగా భనలిే నిలఫటిటన చీయఔటు
ట కూడా ఔరభఔరభంగా
మామభవ్వతోందన్న బాధ ఉండేది. సమదా
ఱ లు, సరిహదు
ు లు దాటి ఇఔిడికి వ్చ్చేన వ్వదేశీ భహిళ్లు భన చీయలిే చూసి
మోజుడి ఔిసాయంటే ఔిసారి తనివ్వతీరా ఔటు
ట కుని ఆ తరాుత చారిమనార్ ని సందరిశంచ్చ అఔిడి ఖలీోల్ల
ో ని యంగుయంగుల
గాజులిే కూడా చేత్తలకి వేసకుని సంఫయడు
ి ంటే నాకు టటరాని ఆనందమేస్తది. అనేటు
ో చ్చపడం భరిచాను... ఈ సెంటర్
టిటన కొతిల్ల కొంతభంది నవ్వునవాళ్తళ ఉనాేరు. 'ఇఔిడ చీయ ఔటు
ట కోవ్డానిక్ర టలయినింగ్ సెంటరా... పిదకాలం
పిదబుదు
ు లు' అని ఎఔసెఔిం చేసినవాళ్తళ ఉనాేరు. ఆ తరాుతిరాుతఇండస్క్టఴకి చ్చందినవాళుళ, ఔిసాయైనా చీయఔటు
ట కోవాలని
తపించ్చ తన డే వ్వదేశీభహిళ్లు రావ్డంతో ఈ సెంటర్ ఇమేజ్ రిగింది" చ్చపుపకొచ్చేంది శ్యయద.

తరాుత గామతీలపాటిల్ ని ల్లలికి తీసకెళిళంది. ఆభని తీసకొచ్చేన అసిసెటంట్ డైయఔటర్ మాతలం ఎదురుచూస్త
ి ఫమట హాల్ల
ో ఒ
కురీేల్ల కూచునాేడు.

అయఖంట తరాుత ఫమటకొచ్చేన గామతీలపాటిల్ ని చూసి ఔళిళంతలు చేసకుని ఆశేయయపోయాడతడు. నిండైన చీయల్ల పందికెైన
అందాలిే ఆవ్వషిరిస్త
ి కుందనపు బొభమలా భరిసిపోతోంది గామతీలపాటిల్.

"నువ్వు ఔటు
ట కునే తరాుత చీయకే అందమొచ్చేంది" ఱశంసించ్చంది శ్యయద గామత్తల చ్చకిిలిై ఆతీమమ చుంఫనం చేస్త
ి .

"ఓనౌను..." అనాేడు ఆ సభమంల్ల అసిసెటంట్ డైయఔటర్ కూడా. శ్యయద చ్చపిపన భలకువ్ల్ల
ి చీయఔటు
ట కోవ్డంల్ల సిదధహస
ి రాలెైంది
గామతీలపాటిల్. ఎవ్రి సామం లేకుండా ఇండిండంట్ గా శరీరానికి శ్యరీని అలవోఔగా అందంగా చుటేటసకోవ్డం అలవాటు
చేసకుంది. దాంతో... మొనేటికి మొనే యయిన్ సాంగ్ ల్ల లేటి తెలోచీయ ఇచ్చే ఔటు
ట కోభనగాన్న ఏమాతలం ఆలసయం
చేమకుండా ఇటేట ఔటేటసకుందాభ.

చ్చకిిన శిలపం లాంటి శరీరానికి చీయ ఎంతో అందానిేస్ిందని ఎంతో భంది పగుడుత్తండగా... ఇవాళ్ ఈ పఱడ్తయసర్
వ్సిఴసనాయసం చేస్త
ి 'సెమీనూయడ్' గా ఔనిపించ్భంటునాేడు. అందుకు తఖగ ఉదాహయణలిస
ి నాేడు కూడా.

తను ఫస చేసిన హోటల్ రూంకి వ్చేేదాకా ఆ ఆపర్ గురించే ఆభ ఆల్లచ్చస్ింది.

'పుపకోవాలా... వ్దా
ు ?' ఏ నియణమం తీసకోలేఔపోతోంది.

"పుపకో... భంచ్చ ఆపర్" వ్వషమం వ్వనే వెంటన్న సజషనిచాేడు ఱదీప్.

"ఎందుకు చ్చపు
ో డి హీరోయిను
ో దికాలాలు
ి నాేనో వ్వను. ఆపర్ ఇచ్చేనవాడు సాదాస్క్దా పఱడ్తయసర్ కాదు. ఆమన చేత్తల్ల
బాకాుఫీస్ ని ఏలుత్రరు. అంతేనా... ట్లలీవ్వడ్, కోలీవ్వడ్, బాలీవ్వడ్ దాకా ఫిలమ్ జరీే చేసాిరు..." అని చ్చపాపడతడు.

"ఒ స్క్న్ ల్ల సెమీనూయడ్ గా నటించాలి" సంకోచ్ంగా అంది గామతీలపాటిల్.

"అంతేగా... ఆ పఱడ్తయసర్ మందుగా చ్చపిప ఆ స్క్న్ కి నినుే పిఱపేర్ చేస
ి నాేడు. అలా చ్చపకుండా సినిమా ఇచ్చే నీమందు
కెభరా టిట భరీ చూపిస
ి నే ఈ స్కాలి్ పఱడ్తయసయో ఔనాే అతడంతో నమం ఔదా! నువేుంటో... ఆ సినిమాల్ల నీ కేయఔటర్చంటో సెైన్
చేస్తమందు నీకో కాోరిటీ ఉంటుంది"

"తపేపం కాదు ఔదా!"

"మారుత్తనే కాలంతోపాటు తపపపుపలు మారిపోత్తంట్లయి. ఔపుడు హీరోహీరోయిను
ో స్క్ిఴన్ మీద మదు
ు టు
ట కుంటే దు
దుమాయం చ్చలర్చగింది. ససెైటీ పోలిసింగ్ బాధయత తభదే అని భావ్వంచే కొంతభంది రోడు
ి నడి వీయంఖం చేసారు. ధరాేలు,
ఆందోళ్నల్ల
ి ఆఖమాఖం చేసారు. భరిపుడో... సినామల్ల
ో మదు
ు స్క్ను
ో వెరీ కాభన్ అయిపోయాయి. నినేటికి నినే భనమిదుయం
కూడా ఒ మదు
ు స్క్నోో నటించాం ఔదా..." తభఔంగా ఆభవేపు చూస్త
ి అనాేడు ఱదీప్.

"ఛీ... ఫో" అంది సిగు
గ డుతూ గామతీలపాటిల్.

"అందుకే అనాేరు ఆడవాళ్ళ మాటలకి అరా
ధ లు వేయని. నువ్వు దూయంగా పభమంటే దఖగయకి యభమన్న ఔదా?" అనాేడతడు.

"దూయంగా పభమన్న అయధం"

"అయితే... వెళు
ి నాే" ఔి ఊదుటున లేచాడతడు. అంతల్లన్న అతడి చేత్తని టు
ట కుని ఫలవ్ంతంగా కూచోడుతూ "వ్వషమం తేలకుండా ఎఔిడికి పోత్రవ్?" అంది గామతీలపాటిల్.

"చూసావా... న్నను వెళు
ి ంటే నువేు అడు
ి కుంటునాేవ్. అందుకే, అనాేను ఆడవాళ్ళ మాటలకి అరా
ధ లు వేయని. అది పుపకుంటేన్న
కూచుంట్లను" అనాేడు మొండికేస్త
ి .

"ఆ ఆపర్ పుపకోవాలా... వ్దా
ు ? అని న్న తలన్నపిప తెచుేకుంటుంటే నీకు ఆటయి పోయింది" ఔసరుకుందాభ.

"అంతభంచ్చ అవ్కాశం పుపకోభన్న ఔదా చ్చపోింది. ఔపుడు సినామల్ల
ో హీరోయిన్ ని హీరో త్రకేవాడే కాడు. ఇపుడో... అతడు త్రఔని
ఱదేశం లేదు. ఔపుడు ఎంత పేఱభ ఉనాే మదు
ు టు
ట కున్నవాడే కాడు. ఇపుడో ఏఔంగా 'లిప్ లాక్' స్క్నోల్ల ఔనిపిస
ి నాేడు. అవ్వ
కూడా సెఔను
ో దాటి నిమషాల లెఔిల్ల
ో రుగులు తీస్ింది. ఔపుడు సినిమాల్ల 'నాటయత్రయ'లుండేవాళు
ో . ఇపుడు హీరోయిన్నో ఆ
డానుులూ చేస
ి నాేరు. ఔపటి 'ఎఔు్ ఱషన్' ఔనా ఇపుడు 'ఎఔు్ పోజింగ్', అపటి 'ఏకిటంగ్ గా
ర భర్ ఔనాే ఇపుడు 'వ్మస
గా
ర భర్' ఇండస్క్టఴని ఏలుత్తనాేయి. అంతేకాదు... సనీేలియోన్ లాంటి ఫోయే్ సాటర్ భయిన్ స్క్టఴమ్ ల్లకి వ్చేేసి 'జిసమ్-2'
అంటూ దేహాల సందేహాలిే తీర్చేస
ి నే ఱస
ి త యుఖంల్ల ఒ సినిమాల్ల నువ్వు 'సెమీనూయడ్'గా ఔనిపించ్చనంత మాత్ర
ల న ఱంచ్ం
తలకిందులెైపోదు. ఎఔిడా ఏ సంచ్లనాలు జయఖవ్వ. సినీ వెైకుంఠపాళిల్ల ఈ కేయఔటర్ కెరీర్ ల్ల భరింత ైకి ఎదిగ్రందుకు
అందివ్చ్చేన అవ్కాశంగా భావ్వంచు. న్నను నువ్ుయితే ఆ కేయఔటర్ కి 'ఒకే' చ్చపేపవాడిని" అనాేడు ఱదీప్.

అతడు చ్చపోింటే ఆభ వ్వంటోంది.

"మొదటో
ో హోమీో హీరోయిన్ గా సిలుర్ స్క్ిఴన్ ై తళుకుిభనే వ్వదాయబాలన్ రూట్ మారుేకుని ఇటు యూత్ ఆడిమను్
హాయట్ తో
ల బ్ గా... అటు పఱడ్తయసయోకి హాట్ పోఱరీటగా ఎలా మారిందో తెలుసఔదా!" అడిగాడతడు.

"ఓను... 'డరీట పిఔేర్' తరాుత తన ర్చంజ్ చేంజయింది. ఆ పిఔేర్ ని ఇఔిడి ఈ తెలుగు ఇండస్క్టఴ నాటయత్రయ సిమత
జీవ్వత్రనాేధాయంగా తీసాయట..."

"అని ఆ చ్చతలనిరామత చ్చపు
ి నాేరు. ఏదేభైనా... అంతవ్యకూ హోమీో హీరోయిన్ గా
ి నాేడు. కాదని... సిమత రిలేటివ్ు్ వాదిస
చేసిన వ్వదాయబాలన్ సడన్ గా టయే్ తీసకుని ఈ సినిమా చేస్తసరికి ఆభకి వ్చ్చేన కేరజ్ అంత్ర ఇంత్ర కాదు. ఔపుడు ఆపయోకోసం
ఆభ ఇండస్క్టఴ చుటూ
ట త్తరిగ్రది. పఱడ్తయసయోని ఔలిస్తది. కానీ, ఇపుడో ఆభ చుటేట ఇండస్క్టఴ త్తరుగుతోంది. ఔపుడు ఆభని
కాదనుకునే నిరామతలే ఆభ అడిగినంత యమూయనర్చషన్ ఇచ్చే భరీ ఇపుడు సినిమాలు తీస్తందుకు ఆభ చుటూ
ట ఱదకిిణాలు
చేస
ి నాేరు. ఔిమాటల్ల చ్చపాపలంటే... ఈ సినిమా ఫీలి్ సకెుస్ చుటూ
ట త్తరుగుత్తంది. ఆ సకెుస్ ని పందాలంటే అందివ్చ్చేన
ఆపయోను తెలివ్వగా అంగ్రఔరిస్త
ి మందుకు సాగాలిుందే" వ్వడభరిే చ్చపాపడు ఱదీప్.

"నువ్ునేది ఔయకేట" అంది గామతీలపాటిల్. ఆ తరాుత సెల్ తీసి ఆ పఱడ్తయసర్ కి కాల్ చేసి 'ఒకే' చ్చపిపందాభ.

"ఔంగా
ర టు్ గామతీల!" అవ్తలివేపు ఫోన్ ల్ల పఱడ్తయసర్ మాతంఖరావ్వ. అతడి గొంత్త వ్వని ఆశేయయపోయింది గామత్తల.

"చాల్ల
ఱ జులకి సర్... మేం గురు
త నాేమా?" అడిగింది ఆభ.

"ఆ ఱశే వేయాలిుంది నువ్వు కాదు"

"భరి..."

"న్నను..." ఆ ఆనుర్ కి అవాఔియింది.

"నువ్వు ఈ ఇండస్క్టఴకి వ్చాేవ్ంటే అది నా చ్లవే. న్నన్న ఔదా నినుే ఇంటలడ్తయస్ చేసింది"

"అదవ్రు కాదంట్లరు? మీ వ్లేో ఈ ఇండస్క్టఴల్ల ఇపుడిలా ఉండఖలుగుత్తనాే" అంది గామత్తల.

"కాల్ చేస్తి ఇలా ఎవ్యైనా మాట్ల
ో డత్రరు. అర్చ... మాతంఖరావ్వగారి సినిమా ఎలా యన్ అవ్వతోంది? అని ఔనీసం ఆల్లచ్చంచావా?
అడిగాడతడు.

"అది నా మొదటి సినిమా. ఎలా భరిచ్చపోత్రను?"

"భరిచ్చపోయావ్వ కాఫటేట గురు
త చేస
ి నాేను. నఔు్ ట్ సండే ఈవ్వనింగ్ హైదరాబాద్ ల్ల భన సినిమా హండఱడ్ డేస్ పంక్షన్. కెరీర్
ల్లన్న పసట్ హండఱడ్ డేస్ భభంటో అందుకోవ్డానికి నువ్వు ఔంలురీ రావాలిుందే..." ఇన్ వెైట్ చేసాడు మాతంఖరావ్వ.

"థాంకూయ సర్. సినిమాల్ల అవ్కాశమే కాదు... నిలదొకుికున్న కానిఫడను్ ఇచాేరు. ఇపుడు న్నను కూడా హండఱడ్ డేస్ సినిమా
హీరోయిన్నేఔదూ"

"డౌటందుకు... 'జత' దినోతువాలే తప శతదినోతువాలు ఔరభఔరభంగా ఔరువెైపోత్తనే ఇండస్క్టఴల్ల భన సినిమా థియేటయోల్ల
జనూయన్ గా ఆడింది. వ్వయఖఫడి ఆడిమను్ చూశ్యరు. ఔపుపడు సినిమాయే ఏకెైఔ ఎంటయటయిన్ భంట్. దాంతో,
ఎఔిడఔిడివాళ్ళ
ో ఫళు
ో ఔటు
ట కుని భరీ సినిమాహాళ్ళకి వ్చ్చే ఎంతో ఇషటంగా చూస్తవాళు
ో . భరిపుడో... సినిమాకి సమాంతయంగా
ఎనోే వ్వనోదాలు వ్చేేసాయి. ఇంటో
ో ంచ్చ ఔదలకుండా బులిోతెయ వీక్షకులిే ఒ ఔి ఔటిటడేస
ి ంటే భరోఔి ఫు్... థీమ్ పాయి్
లు హడావ్వడి చేస
ి నాేయి. వీటికితోడు రిగిన ఔంప్తయటర్ రిజా
ా నం పుణయమా? అని ైయస్క్ ఫడద సినిమాని చ్ంపేస
ి ంది. ఇనిే
అవ్రోధాలిే ఎదురొింటూ ఒ సినిమా ఫత్తకి ఫటటఔటటడమే అరుదైపోయిన ఈరోజుల్ల
ో భన సినిమా హండఱడ్ డేస్ ఆడిందంటే
నాకెంతో హాయపీగా ఉంది. ఈ సినిమాని జనాలు గుండలకి హత్త
ి కునాేరు. వీక్ వీక్ కి థియేటయో సంకయ ంచాలిు వ్చ్చేంది.
అంటే... సినిమా నచ్చేతే పేఱక్షకులే ఱచాయఔయతలు. వాళ్ో మౌత్ బోసిటీ మందు ఏ బోసిటీ అవ్సయం లేదు..." మందు
ఔసుభనాే నభమదించ్చన తరాుత కూల్ గా చ్చపు
ి నాేడు మాతంఖరావ్వ.

"ఓను... మీయనేది నిజం" వ్వంటోంది గామతీలపాటిల్.

"నువ్వు ఫీల్ గుడ్ మూవీతో ఇండస్క్టఴకి అడుగుట్ల
ట వ్వ. మొదటి సినిమాతోన్న భంచ్చ గా
ో భయస్ హీరోయిన్ లా కిరటిఔు్ ఱశంసలు
అందుకునాేవ్వ. ఇవాళ్ర్చపు హీరోయినోకు గా
ో భర్ సెపలింగ్ తెలీఔ తపుపలు చేస
ి నాేరు. తపటడుగులు వేస
ి నాేరు. ఆ
తపుపలు నువ్వు చేయొదు
ు . గా
ో భర్ అంటే... తెలోవారుజామన భంచుల్ల తడిసి భలినాలు లేని భలెోప్తవ్వలా సుచ్ేంగా

ఉంటూ చూస్తవాళ్ళకి ఆహాోదానిే ఔలిగించాలి. అంతేతప గా
ో భర్ మసగుల్ల వ్ళ్ళంత్ర వ్వపేపసి జనాలు ఔళ్ళపగించేలా
చేమడం కాదు. థియేటరోోంచ్చ ఫమటకివెళిళన వాళు
ో ... ఆ హీరోయిన్ భన కిింటి అమామయిలా ఎంత బాగుందో? అనుకోవాలి
కానీ... ఒ వ్ఖలరాణిలా ఎనిే హొమలు పోయిందో అని అనుకోకూడదు. చూస
ి నేంతస్తప్త మానసిఔ ఆనందానిే... చూసిన
తరాుత తలుచుకునేకొదీు అంత్తలేని హాయిని అందించేదే అసలు సిసలెైన గా
ో భర్. కానీ... చూసినపుడ్త... చూసిన తరాుత్ర
భనిష్ని నిలువ్నీమకుండా చేమకూడదు. అపుడది గా
ో భర్ అనిపించుకోదు... పోఱవోకింగ్ అనిపించుకుంటుంది. అంత
యచ్ేగొటటడం భావ్యమా? భన సినిమాల్లనూ హీరోయిన్ గా
ో భయస్ గాన్న ఉంది. హీరో హీరోయిన్ కి మదిుచేే సనిేవేశ్యలు కూడా
పమటిక్ ఎఔు్ ఱషన్ లా ఉండాలే తప... శరీరాలిే వేడకిించేలా ఉండకూడదు. సినిమా అంటే... వెలుగునీడల ఔవ్వతుం"
అనాేడతడు. ఆమనపుడ్త అంతే... అనుకునేది అనుకునేటు
ో చ్చపేపసాిడు. సరిగా
గ ఆ క్షణంల్లన్న ఆభకి తను త్రజాగా సెైన్
చేసిన 'సెమినూయడ్' కేయఔటర్ గురొతచ్చేంది. ఈ సంఖత్త తెలిస్తి మాతంఖరావ్వ ఎలా ఱత్తసపందిసాిడు? ఊహించ్డానికే ఆభకి
బమమేసింది.

అయితే... అవ్తలి వ్యకిత పేరుమోసిన పఱడ్తయసర్చ. ఆమన భావ్జాలం మాతంఖరావ్వ భావ్జాలానికి సరిడదు.
'ల్లకోభినేరుచ్చ..." అనాేరు ఔదా దులు. వ్వభినే ప్తలతో కూరిేన హాయమే భాయతీమం. భాయతీమ సినిమామణం. భినే
రుచులునేపుడే వ్వందు సంప్తయణం... 'వ్వనదగునవ్ురుచ్చపిపన...' అనేటు
ో వ్వనాలి. తరాుత వ్రించ్చ వ్చ్చేనదానిని
అందిపుచుేకోవాలి... అనుకుంది గామతీలపాటిల్.

తరాుత - "నీ వ్వషమంల్ల నా అంచ్నా తపుప కాలేదు. ఆ సినిమాకి నువేు ఔయఔట్ హీరోయిన్ వ్న్న ఱశంసలు వ్చాేయి. అందంగా,
అమామఔంగా స్క్ిఴన్ ై ఔనిపించ్చ ఆడిమను్ ని భసమయైజ్ చేసావ్వ. నీ కూయట్ లుఔు్ కి డిపోయిన జనాలు నీకు నీరాజనాలు
చ్చపు
ి నాేరు. పసట్ డే పసట్ షోల్లన్న చూసావ్వగా ఆడిమను్ నినేంతగా రిస్క్వ్ చేసకునాేరో? ఏ మాతలం ఱత్తపలం ఆశించ్కుండా
నినుే నత్తిన టు
ట కుని మోస
ి నే ఆ ఆడిమను్ కి థాంఔు్ చ్చపాపలంటే నువ్వు కచ్చేతంగా పంక్షన్ కి రావాలిుందే.
సినిమావాళ్ళకి హండఱడ్ డేస్ ఈవెంట్ జరిగ్రరోజంటే అంటే ఒయఔంగా 'ఔ తజాత్ర దివ్స్'. ఏ ఫంధం లేకునాే భన సినిమాని హిట్
చేసి సంఫయం చేసకుంటునే అశేష పేఱక్షకులకు భనం సభష్టగా ఆరోజున ఔ తజాతలు చ్చపు
ి నాేం. నఔు్ ట్ సండే ఏ షూటింగ్ లు
లేకుంగా ఫా
ో న్ చేసకో..." సలహా ఇచాేడు మాతంఖరావ్వ.

"ఒ... అలాగ్ర. అది భన పంక్షన్. తపకుండా వ్సాిను..." పా
ఱ మిస్ చేసిందాభ.

"సాటర్ డే నైట్ వ్యకూ ఒ సినిమా షూటింగ్ ల్ల పారిటసిపేట్ చేస్తందుకు డేటు్ కేట్లయించ్చంది తను" డైరీ చూసకునే తరాుత
అనుకుంది గామతీలపాటిల్.

"అంటే... సండే మారిేంగ్ పోయిట్ ల్ల హైదా
ఱ బాద్ వ్చ్చే ఆ నైట్ జరిగ్ర హండఱడ్ డేస్ పంక్షన్ కి అటండవ్వచుే. భరోసారి కాల్ షీటు్
ఔన్ పయమ్ చేసకుంటే భంచ్చది..." ఒ క్షణం ఆల్లచ్చంచ్చన తరాుత డైయఔటర్ కి కాల్ చేసిందాభ.

"హౌ ఆర్ యూ మేడమ్" డైయఔటర్ అడిగాడు.

"పైన్... భన సినిమా లేటసట్ షూటింగ్ గురించ్చ తెలుసకోవాలని కాల్ చేసా" చ్చపిపంది గామత్తల.

"చ్చనేయ్ భనం ర్చపే ఫమలేురుత్తనాేం. సాటర్ డే దాకా అఔిడ షూటింగ్. ఒ డ్తయమట్ సాంగ్ ల్ల సెఔండ్ చ్యణంతో పాటు
క్రలఔభైన కొనిే సనిేవేశ్యలిే అఔిడ చ్చతీలఔరిస
ి నాేం" చ్చపాపడతను.

ఆ తరాుత - "ఈ కాల్ షీట్ డిటయిలు్ మీ దఖగయ లేవా?" అడిగాడు.

"ఉనాేయి. అయితే, ఔి వ్వషమం. సండే నా పసట్ మూవీ హండఱడ్ డేస్ పంక్షన్. అందువ్లో ఆ రోజు న్నను కచ్చేతంగా హైదా
ఱ బాద్
ల్ల ఉండాలిుందే"

"షూటింగ్ సాటర్ డే నైట్ ఔలా
ో ఔంపీోట్ అవ్వత్తంది. నా మీద నభమఔం ఉంచ్ండి" అనాేడు డైయఔటర్ నవ్వుతూ.

"అదే చ్చపు
ో నూ సండే మారిేంగ్ పోయిట్ కి చ్చనేయ్ నుంచ్చ హైదా
ఱ బాద్ వ్చేేయాలిుందే" అంది ఆభ.
ి నాేను. ఎటిట రిసిథత్తల్ల

"అలాగ్ర" ఆభకి అభినందనలు చ్చపాపడు డైయఔటర్.

మొదటి సినిమా హండఱడ్ డేస్ పంక్షన్ జరుపుకుంటోందంటేన్న ఆనందంతో ఉబబతబబఫవ్వతోంది గామతీలపాటిల్. ఇంటో
ో వాళ్ోకి కాల్
చేసింది. హీరో ఱదీప్ తో సంతోషానిే ంచుకుంది. తనని తయచూ ఔలుస
ి నే ఔరిదురు జయేలిసట్ మిత్త
ల లకి
ఇంటరూుయలిచ్చేంది. అలా ఆభనుంచ్చ భరోసారి ఇంటరూుయ తీసకునే జయేలిసట్ ల్ల
ో సదయశన్ కూడా ఉనాేరు. జయేలిసట్
సదయశన్ ని అఫాయు్ చేస
ి ంటే గామత్తలకి ఎందుకో తన అభిమాన్న గురొతస
ి నాేడు. 'ఔవేళ్ ఈ సదయశన్న ఆ భస్తజ్ లిే
ంపిస
ి నాేడా?' డౌటొచ్చేంది. అయితే, సదయశన్ సెల్ నంఫర్, అభిమాని సెల్ నంఫర్ ఔటి కాదు. అయినంతమాత్ర
ల న... ఇతడే
ఎందుకు కాకూడదు? ఫహుశ్య, యండు నంఫరు
ో మేంటైన్ చేయొచుే ఔదా! ఆ వ్వషయాన్నే ఒసారి ఱదీప్ తో అంటే - "ఆ భస్తజ్ లిే
కూడా అంత స్క్రిమస్ గా తీసకుంటునాేవా? సినీ సెలబఱటీ అనే తరాుత ఎవ్యవ్రో ఏదేదో రాస
ి ంట్లరు. అనీే టిటంచుకుంటే
భనం మందుకు సాఖలేం" అని కొటిట పార్చశ్యడు.

ఆ తరాుత - "పోనీ... ఆ నంఫర్ కి ఒసారి నువేు టలయ్ చేమలేఔపోయావా?" సజషనిచాేడు.

"అదీ అయింది. భస్తజ్ లు తప ఫోన్ లిపట్ చేమడే భహానుభావ్వడు" చ్చపిపంది గామతీలపాటిల్. ఎపటికెైనా సర్చ... ఆ

అభిమాని ఎవ్రో ఔనిట్ల
ట లి. అలాగ్ర, సదయశన్ యైటింఖు్ ని అఫాయు్ చేయాలి. కోిసారి అతడు రాస
ి నేవ్వ చ్దువ్వత్తంటే
అభిమాని భస్తజ్ లిే చ్దువ్వత్తనేటేో ఉంటునాేయి..." అనుకుంది గామతీలపాటిల్. సినిమాల్ల మదు
ు స్క్నోో నటించ్చనపుడు...
హీరో ఱదీప్ తో కాసి దఖగయగా తను భసలుత్తనేపుపడు... అభిమాని ంపించ్చన భస్తజుల్ల
ో చ్చనేపాటి అస్తమ ధునించ్చంది.
సరిగా
గ ... అవే సభయాల్ల
ో 'నవ్త్రయ' త్తలఔల్ల
ో తన గురించ్చ బోష్ అయిన ఆరిటఔలు్ ల్ల కూడా అలాటి భావ్న్న వ్యఔతభైంది.
అంటే... ఈ సదయశన్, ఆ అభిమాని ఔరా? ఇదురా?

తేలాలిు ఉంది... అనుకుంది గామతీలపాటిల్.

"అతడు: పేఱమిస్తి ఏభవ్వత్తంది?

ఆభ: ళ్ళవ్వత్తంది

అతడు: ళ్ళయితే ఏభవ్వత్తంది?

ఆభ: ఇలోవ్వత్తంది

అతడు: ఇలేోలే భహారాణివ్వ నువ్ుయితే...

ఆభ: నన్నేలే భహారాజువ్వ నువేులే..."

ఇదీ పాట లోవ్వ. భనసిచ్చేపుచుేకునే ఇదురు పేఱమికులు ఔలల్ల
ో తేలిపోతూ హాయిహాయిగా పాడుకున్న పాట.

"ఈ పాట తరాుతే హీరోహీరోయినో భధయ అభిపా
ఱ మభేదాలు రావ్డం... వ్వడిపోవ్డం జరుగుత్తంది. ఆ తరాుత 'శుబం కారు
ి '
డేదాకా వాళిళదురూ ఔలుసకోవ్డం కుదయదు. అందువ్లో ఈ పాటల్లన్న దఖగరితనభంత్ర కుభమరించేయాలి" చ్చపు
ి నాడు డైయఔటర్.

"దఖగరితనం... అంటే" అడిగింది గామతీలపాటిల్.

"కోోజ్ నస్..." యండు చేత్తల్ల
ి 'కౌగిలింత'కు భాషయం చ్చప్త
ి అనాేడు డైయఔటర్.

"ళ్ళంటూ కాఔపోయినా ళ్ళళం ఔనాే ఎకుివ్ పేఱభను చూపిస్త
ి హీరోని భసమయైజ్ చేయాలి. మొగుడు్ ళ్ళ
ో భు్ మీ కోోజ్
నస్ ని రిమల్ లెైఫ్ ల్ల అడాట్ చేసకోవాలి"

'ఒకే' చ్చపేపసింది గామత్తల.

"స్తమ్ టు స్తమ్" అనాేడు హీరో సాఖర్.

అతడీ సినామతోన్న ఇంటలడ్తయస్ అవ్వత్తనాేడు. అతడిఔనాే హీరోయిన్ గామతీల యండు సినిమాల స్క్నిమర్. 'ఏంటో... సినామల్ల
ో
తనకు జోడీగా మూడక్షరాల హీరోలే నటిస
ి నాేరు. పసట్ సినిమాల్ల హీరో కియణ్... తను యాఔట్ చేస
ి నే యండో సినిమా హీరో
ఱదీప్... ఇపుడు ఈ సినిమాల్ల హీరో సాఖర్. ఇఔ... తను గామతీలపాటిల్ అయినా 'గామతీల' గా ఇండస్క్టఴల్ల పా
ఱ చుయయం పందుతోంది.
అంటే తన పేరోోని అక్షరాలు మూడే. అంతేనా... తనంతగానో ఇషటడిన హీరోయిన్ గా ఱస్ మీట్ ల్ల మూడక్షరాల 'సావ్వత్తల' పేరున్న
ఱసాివ్వంచ్చంది. ఈ సంఖత్త ఏ ఫిలమ్ జయేలిసట్ సిఔటిటనా 'మూడంటేన్న గామతీలకి మూడ్' అంటూ తన బొభమ వేసి భరీ ఒ ఆరిటఔల్
వ్ండివార్చేసాడు. 'ఓను... ఫాంల్ల ఉనే హీరోయినో గురించ్చ ఏదో ఔటి రాస్త
ి రీడయు్ ని వాళు
ో ఎంటయటయిన్ చేయాలిుందే.
నిజానికి నూయస్ ఎలా ఉనాే టేట టైటిలే ఎంతో సెన్నుషన్ అవ్వత్తంది.

ఇండస్క్టఴల్లకి వ్చాేఔ తీరిగా
గ ఉనేపుపడు తెలుగు సినిమాలు చేస్త
ి వాటి తీరుతెనుేలు వ్ంటటిటంచుకునే సభమంల్ల శీరమ
సినిమాలు ఔటలండు చూసింది. అందుల్ల... ఆభకి బాగా నచ్చేన సినిమా 'ఠాగూర్'. చ్చయంజీవ్వ, శీరమ పాడిన 'భనమథాభనమథా
మాభ కూత్తరా!' పాట యునల్ గా గామత్తలకెంతో ఇషటం. అంతేకాదు, ఔటలండు సినిమా పంక్షనోల్ల శీరమని ఔలిసి వ్వష్ చేసింది.
తరాుతిరాుత అడపాదడపా ఫోన్ ల్ల ఆభకి 'హల్ల...' చ్చపోింది. ఔపుడు హీరోయిన్ గా ఒ వెలుగు వెలిగిన శీరమ ఇపుడు
అవ్కాశ్యల కోసం ఆశగా ఎదురుచూస్త
ి ఆకరికి 'ఐటంసాంఖు్' కూడా చేస్ిందని ఫిలమ్ నఖర్ ల్ల చ్ఔిరు
ో కొడు
ి నే వాయతలు. ఈ
న్నధయంల్ల సడన్ గా ఒ సినీత్తలఔల్ల 'పా
ఱ సిటటూయట్ గా మారిన శీరమ' అన్నవాయత చ్దివ్వ అవాఔియింది గామతీలపాటిల్.

"సినిమా అవ్కాశ్యలు ఎంత లేఔపోయినా పా
ఱ సిటటూయట్ గా మారాలా?" టైటిల్ చ్దవ్గాన్న ఆభకి మొదట కోం వ్చ్చేంది. తీరా...
నూయస్ చ్దివ్వన తరాుత ఆ కోం జయేలిసట్ మీదకి భళిళంది. ఒ చ్చతలంల్ల పా
ఱ సిటటూయట్ కేయఔటర్ వేస్తందుకు శీరమ ఎంపికెైంది... అదీ
ఆ వాయత సారాంశం. ఆ నూయస్ కి భరింత ఫలం చేకూరుస్త
ి ... సినామల్ల
ో ఇంతవ్యకూ వేశయ కేయఔటయు్ వేసిన హీరోయిను
ో ... వాళుళ
ఖడించ్చన పేరు ఱఖాయత్తలు ఉదహరించాడు జయేలిసట్. హిందీ 'దేవ్దాస' సినిమాల్ల చ్ందఱమఖి గా వేశయ కేయఔటర్ వేసిన ఔపటి
అందాల నటి మాధురీదీకిిత్ నుంచ్చ 'వేదం' సినిమాల్ల వేశయ కేయఔటర్ వేసిన అనుష్ఔ, ఛారిమ, టబుల గురించ్చ రాస్త
ి పా
ఱ సిటటూయట్
కేయఔటర్ ల్ల తళుకుిభనడం ఇపుడు శీరమ వ్ంత్త... అని వాయఖాయనించారు. రొటీన్ కేయఔటయోల్లన్న వ్వచ్ేలవ్వడిగా అందాలు ఆయబోసి
భగాళ్ో భత్తలు పోగొటిటన సెక్రు హీరోయిన్ శీరమ... ఇఔ, పా
ఱ సిటటూయట్ కేయఔటర్ ల్ల ఎంత యచ్చేపోనుందోనంటూ ఆ జయేలిసట్
మకాతయింపు ఇచాేడు. అయితే, ఆ నూయస్ టైటిల్ చ్దివ్వన వెంటన్న... 'అవ్కాశ్యలు లేని ఒ హీరోయిన్ పా
ఱ సిటటూయట్ గా మారింద'న్న
అయధం వ్చేేటు
ో గాన్న ఉంది. అదే వ్వషయానిే ఱదీప్ తో గామత్తల ఱసాివ్వస్తి - "నిజానికి ఆ టైటిల్ అలా టటడం తపేప. స్క్ుమ
నిమంత్యణ లేని ఆ జయేలిస
ట లిే నిరోధంచాలంటే ఔిటే మాయగం. ఆ నూయస్ వ్లో భనోభావాలు దఫబత్తనాేమంటూ కోరు
ట
తలుపు తటటడం. అయితే, కెరీర్ ల్ల ఔలవ్యరిచేది ఆ ఔివార్చతనా. భళ్ళో భళ్ళో అలాటి వాయతలు వ్స్త
ి న్న ఉంట్లయి. ఏ హీరోయిన్
అయినా ఎదుయవ్వత్తనే కాంపిటీషన్ ని తటు
ట కుంటూ ఇటు కెరీర్ పా
ో న్ చేసకోవాలా? లేఔ, తన గురించ్చ త్తలఔల్ల
ో బోష్
అవ్వత్తనే నూయసలిే డిపండ్ చేసకుంటూ నాయమం కోసం పోరాడాలా? అందుకే, హీరోయిన్నో కాదు... సినిమావాళ్ళంత్ర ఇలాటి
రాతలు రాస్త కొనిే త్తలఔలిే దుగా టిటంచుకోరు. అలా టిటంచుకోయని తెలిస్త ఆ జయేలిసట్ లు సెలబఱటీల వ్యకితఖత జీవ్వత్రల్ల
ో కి
తొంగి చూస్త
ి వారా
త ఔథనాలు వ్ండివార్చేస
ి ంట్లరు"

ఱదీప్ చ్చపిపంది నిజభనిపించ్చంది గామత్తలకి. ఇండస్క్టఴల్ల ఎలా ఉండాల్ల... ఎలా ఉండకూడదో తనకు తెలిమచ్చపేప 'భంటర్'
దొరికాడని భావ్వంచ్చంది.

"ర్చపు నీై కూడా ఇలాటివాయతలెనోే రావ్వచుే. అంతెందుకు... ఆలెఱడీ భనిదురి గురించ్చ గాసిు్ వ్ండడం మొదలెటేటశ్యరు ఔదా
జయేలిసట్ లు. భనం ఎఔిడఔిడ ఔలుసకుంటునాేమో... ఏమేం చేస
ి నాేమో తెలుసకోవ్డానికి 'కెభరా నిఘా' కూడా
ట్ల
ట రు. ఇలా వెంట్లడి... వెంట్లడి చేస్తదానిే జయేలిజం అనరు. శ్యడిజం అంట్లరు. అయినా... రాతల్ల
ో ఆ ఆనందానిే వాళుళ
వెత్తకోిని... భనకి భనం అంటీ మటటనటు
ట గా... 'త్రభరాకు మీద నీటిబొటు
ట ' లా లెైట్ గా తీసకోవాలిుందే..." ఱదీప్ చ్చపిపన
వ్వషయాలిే గురు
త చేసకుంటుండగా... అసిసెటంట్ డైయఔటర్ వ్చ్చే 'షాట్ యడీ' చ్చపాపడు.

"న్నను యడీయే" గామతీలపాటిల్ లేచ్చంది.

కొనిే కొంట చూపులు, కొనిే చ్చయేవ్వులు, కొనిే పులకింతలు, కొనిే కౌఖలింతలు... కొనిే కోోజప్ లు, కొనిే మిడ్ షాట్ లు,
కొనిే లాంగ్ షాట్ లు -

జోరుగా హుషారుగా సాంగ్ పిఔేయైజేషన్ అవ్వతోంది. కెభరా యన్ అవ్వత్తంటే హీరోహీరోయిను
ో భరింత దఖగయవ్వత్తనాేరు.

పేఱభ ఇంత గొపదా? అనుకుంటోంది గామతీలపాటిల్. తెయై కేవ్లం మూడు నిమషాలు మాతలమే ఔనిపించే కాన్నఔ పాటల్ల ఒ
'ఆడాభగా' పేఱభని సంప్తయణంగా ఆవ్వషిరించేందుకు కొనిే రోజుల షెడ్తయల్... కొంతభంది కిరయేటివ్ యును్ 'మేథోభధనం'.

ఆభకి ఆశేయయంగా ఉంది. రిమల్ లెైఫ్ ల్ల ఒ వ్యకిత ఔిసార్చ పేఱభల్ల డత్రడు. కానీ, రీల్ లెైఫ్ ల్ల హీరోహీరోయిను
ో ఱత్తసారీ లవ్ ల్ల
డుత్తంట్లరు. సినిమా సినిమాక్ర జోడీని మార్చేస్త
ి పేఱమించుకుంట్లరు. నినేమొనేటిదాకా హీరో ఱదీప్ తో పేఱభని
కుభమరించ్చంది. భరిపుడో... కెభరా సాకిిగా సాఖర్ తో పేఱమామణం జరుపుతోంది. కెభరా మందు ఔథ, స్క్ిఴన్ పేో, డైయక్షన్ మేయకు
పేఱభని నటిస
ి నాేభని ైకి ఎంతగా చ్చపు
ి నాే... ఒ శరీయం భరో శరీరానిే త్రకితే 'భనసునామీ' పోటతిదా? ఎదల్ల కాంక్ష
జులించ్దా? సరిగా
గ ఇలాటి దశల్లన్న హీరో ఱదీప్ తనకు దఖగయయాయడు. 'డేటింగ్' చేదా
ు భంటూ ఱపోజ్ చేసాడు. తనూ 'ఒకే'
అన్నసింది. భరి, ఇవాళ్... ఈ హీరో కూడా తనకు దఖగయవ్వత్తనాేడా? తను అతడిే త్రకినపుడు అతడి ఔళ్ోల్ల భరుపునీ,
మేనిల్ల భైభరుపునీ ఖభనిస్ింది. డైయఔటర్ 'ఔట్' చ్చపిపనా తనని వ్దలకుండా టు
ట బగిస
ి నే అతడి చేత్తలు, చేతలు
చ్చపాపలిుంది చ్చపఔన్న చ్చపు
ి నాేయి. సాధాయణంగా ఒ ఆడాభగా ఎపుడు శ్యరీయఔంగా ఔరొేఔరు త్రకుత్రరు? ఔయంటే ఔరికి
ఇషటం ఏయపడిన తరాుతే ఔదా! భరి, అలాటి ఇషటం ఏదీ ఏయపడఔమందే... సినామ స్క్నో కోసం ఔళ్ోల్ల ఔళుళ టిట చూసకోవ్డం...
ఔలిసి దఖగయగా కూచోడం... త్రఔడం... కౌఖలించుకోవ్డం... డైయఔటర్ 'పేఔప్' చ్చపగాన్న 'ఎవ్రిదారి వారిదనే'టు
ో వ్వడివ్వడిగా
కూచోవ్డం... మూడక్షరాల సినిమా అంటే ఇదేనా?

సాఖర్ భరింత దఖగయగా హత్త
ి కుని గుసగుసగా చ్చవ్వల్ల చ్చపాపడు - 'ఐ లవ్ యూ'.

ఔిసారి తలెత్తి అతడివేపు చూసింది. వెంటన్న కోంగా డైయఔటర్ అరిచాడు - 'ఔట్' అని. తరాుత దఖగరికొచ్చే - "ఈ సాంగ్ ల్ల మీరు
తలెత్తి చూడకూడదు. అతడి కౌగిటో
ో తనమమత్రునిే ఱదరిశంచాలి. చ్యణం వ్వంటునాేరుగా... లిరిక్ యైటర్ తనమమతుం అని
రాస్తి సింఖర్ గొంత్త చ్చంచుకుని భరీ ఆ దానిే అరిచ్చంది..." అనాేడు.

"ఒకే..." అంది గామతీలపాటిల్. కానీ, భరోసారి షూట్ చేస
ి నేపుపడు కూడా ఆభ తలెతికుండా ఉండలేఔపోయింది. కాయణం...
సాఖర్. ఒఔి సాంగ్ వ్వనిపిస
ి ంటే... భరోఔి
అతడు డైలాగులు చ్చపు
ి నాేడు.

"మేడమ్... మీ ఔిన హీరోగా నటించ్డం నా అద షటం. మీ పసట్ మూవీ చూసాను. స్క్ిఴన్ కి భరో బ్యయటీ దొరికిందని
సంఫయడా
ి ను. కానీ... ఆ బ్యయటీతోన్న న్నను యాఔట్ చేసాినని ఊహించ్లేదు. సడన్ గా ఈ పఱడ్తయసర్ నుంచ్చ పిలుపచ్చేంది. హీరోవ్వ
అనాేరు. ఎగిరి ఖంతేసాను. హీరోయిన్ గామతీలపాటిల్ అని చ్చపాపరు. అంతే! ఔిసారిగా ఆకాశ్యనేందుకునాేను. నాకు
అవ్కాశం వ్చ్చేందానిఔనాే... ఈ సినిమాల్ల హీరోయిన్ గా నటించే అవ్కాశం మీకు వ్చ్చేనందుకు సంఫయడా
ి ను..." అసలు పాట
ఆభకి వ్వనిపించ్డం లేదు. అతడి మాటే వ్వనిపిస్ింది.

"ఎందుకో అయధరాత్తలవేళ్ల్ల
ో భలకువ్వస
ి ంది. ఔళ్ళ యటీనా తెయై హఠాత్త
ి గా మీ బొభమ ఔదులు
ి ంది. ఆకుచ్ేని ఱఔ త్త భధయ
భనం ఊటీల్ల ఉనేటు
ో ... కోడైకెనాల్, కులుభనాలి ఔలిసి త్తరుగుత్తనేటు
ో ... చేత్తల్ల
ో చేయి వేసకుని ఔభమని ఔబురు
ో
చ్చపు
ో ... డ్తయమటు
ో పాడు
ి నేటు
ో ఏవేవో ఔలలు..."
ి నేటు

"ఔలిసి సినిమా చేస
ి నాేం ఔదా... ఆ ఔలలేమో?" అంది గామతీలపాటిల్ తలైకెత్తి.

"ఔట్... ఔట్... ఔట్..." భళ్ళళ డైయఔటర్ అరుపులు.

"సారీ..." చ్చపిపంది గామతీల సాఖర్ వేపు కోంగా చూస్త
ి . అయిదు నిమషాల తరాుత భళ్ళళ 'షాట్ యడీ' చ్చపాపడు డైయఔటర్.

"పీోజ్... మాట్ల
ో డొదు
ు " హచ్ేరించ్చందాభ.

"ఐ లవ్ యూ... ఐ లవ్ యూ... ఐ లవ్ యూ" మమామరు చ్చపాపడు సాఖర్.

"నిజం మేడమ్. మీకు దూయంగా ఉండాలంటే నాకు పిచ్చేకుితోంది. ఇంతవ్యకూ ఏ అమామయి వెనఔ ఇంతలా డలేదు. మీరు
'ఒకే' చ్చపేి మిభమలిే నా జీవ్వతంల్లకి ఆహాునిసాి. పీోజ్... నా లవ్ ని యాకెుట్ చేమరూ" దీనంగా అడుగుత్తనాేడతడు. సడన్
గా ఆభకి హీరో ఱదీప్ గురొతచాేడు.

అతడ్త అంతే... తనని కావాలనుకునాేడు. కానీ, అతడు 'హండఱడ్ యుంట్ డేటింగ్' అనాేడు. ఇతడు 'హండఱడ్ యుంట్ లవ్'
అంటునాేడు. తను అతడితో డ్తయమటు
ో పాడింది. ఇతడితోనూ పాడుతోంది. అతడి డేటింగ్ ఱపోజల్ కి ఒకే చ్చపిపంది. భరి,

ఇతడి 'లవ్ ఱపోజల్'కి ఒకే చ్చపాపలా? హీరో ఱదీప్ బాగునాేడు... ఇతడ్త బాగునాేడు. తను ఇదురీే పేఱమించ్చంది సినామ
సనిేవేశ్యలఔనుగుణంగా. అయితే, ఱదీప్ కి మాతలం ఒకే చ్చపిపంది. సాఖర్ నీ పేఱమించాలా? ఇనిేసారు
ో ఇంతభందితో ఏఔకాలంల్ల
పేఱభ సాధయమేనా? పేఱభని త్తంటూ, త్రగుతూ అనుక్షణం యైటరు
ో రాస్త పేఱభ ఔబురు
ో చ్చప్త
ి ఫత్తకే సినిమా త్రయలంత్ర పేఱభల్ల
డుతూ లేస్త
ి ఉంట్లరా? కేయళ్కుటిట నమనత్రయ మొదట శింబుని పేఱమించ్చంది. "వ్లోభా... వ్లోభా!' అంటూ అతడితో సినామల్ల
ో
సెైతం యచ్చేపోయి నటించ్చంది. ఎనోే మదు
ు లిచ్చేపుచుేకుంది. ఆ మదు
ు లనీే ఇంటయేట్ కి ఎకాిఔ... ఏభైందో ఏమో అతడితో
తెఖతెంపులు చేసకుంది. తరాుత... అతడిని చూడకూడదనుకున్న తన అందాల్ల
ి తెలుగు ఇండస్క్టఴని ట్లయగట్ చేసింది. ఇఔిడ
అఖరనటులందరి సయసన నటించ్చ అఖరత్రయగా ఎదిగింది. ఈ భధయల్ల ఱభ్యదేవాతో జటు
ట ఔటిటంది. ఔలిసి ఇదురూ కెభరాకి
ఫోజులిచాేరు. తన పేరు ఱదీప్ పేరుతో జతరుస్త
ి రాసినటు
ో గాన్న 'ఓను... వాళిళదురూ పేఱమించుకునాేరు' అని నమనత్రయ,
ఱభ్యదేవా వ్వషమంల్ల మీడియా ఱఔటించేసింది. అయినా సర్చ... వాళ్ళంతక్ర నోరు వ్వపలేదు. అలాఖనీ... మీడియాకి బమడి
ఔలిసి త్తయఖడం మానుకోలేదు. మంబాయి నించ్చ చ్చనేయ్ మీదుగా హైదా
ఱ బాద్ వ్యకూ వారు జతగాన్న త్తరిగారు. జయేలిస
ట ల
కెభరా ఔళ్ోల్ల డా
ి రు. వేడివేడి వాయతలకు మడిసరుకుగా మారారు. తరాుతిరాుత స్క్న్ మారింది. వ్వషమం ఫహియంఖంగాన్న
పుపకునాేరు. తుయల్లన్న ళిో అని ఱఔటించేశ్యరు. ఱభ్యదేవా భాయయ యమాలత ఈ వ్వషమంల్ల తలదూయేడంతో వ్వవాదంగా
మారింది. కోరు
ట భటోకిిన ఱభ్యదేవా కోటు
ో ఇచ్చే భరీ మొదటి భాయయని శ్యంతరుచుకునాేడు. ఇఔ, ర్చపోమాపో నమనత్రయ,
ఱభ్యదేవా ళిో అని వ్సందైన వాయతలిే మీడియా వ్ండివార్చేస
ి ంటే... బాపు దయశఔతుంల్ల నటిస
ి నే 'శీరరాభరాజయం' తన చ్చవ్రి
సినిమా అని నమనత్రయ ఱఔటించేసింది. ఆ సినిమా మగింపు సందయభంల్ల భోరున వ్వలపిస్త
ి పేరుపేరునా ఱత్త ఔిరిక్ర
ఔ తజాతలు చ్చపిపంది.

అందాల ఆయబోతల్ల తనకెలాటి మోమాటం లేదని ఱత్త సినిమా దాురా ఱఔటించ్చన నమనత్రయ... చ్చవ్రికి తన కెరీర్ ని బకితయస
స్క్త పాతలతో మగిస్ిందని ఫిలమ్ కిరటిఔు్ ఱశంసించారు. కానీ... ఔథ అడిం త్తరిగింది. ఏం జరిగిందో... ఏమో ఱభ్యదేవాతో 'ఔటీఫ్'
చ్చపిపన నమనత్రయ భళ్ళళ ఇండస్క్టఴల్ల కొనసాగుతోంది. 'శీరరాభరాజయం' సినిమాల్లని నటనకు గాను నంది అవారు
ి గెలుచుకునే
ఆభ ఆ తరాుత్త చ్చతలభైన 'ఔ షణం వ్ందే జఖదు
గ రుమ్...'ల్ల భరింతగా ఎఔు్ పోజ్ చేసింది. అదలా ఉంచ్చతే... భళ్ళో తను ఇంకో
హీరోతో పేఱభల్ల డుత్తనే సంకేత్రలిే నమనత్రయ నుంచ్చ మీడియాకి అందుత్తనాేయి.

గామతీలపాటిల్ కి ఔి క్షణం అదంత్ర గురొతచ్చేంది. తనూ నమనత్రయలా అవ్బోత్తందా?

ఒఔి హీరో ఱదీప్ తో స్టరీ నడుపుతూ... ఇపుడు భళ్ళళ సాఖర్ వ్లల్ల డబోతోందా? ఔలిసి నటిస
ి నే దఖగరితనమే ఈ
చ్చతిచాంచ్లాయనికి కాయణమా? ఆల్లచ్చస
ి ండగా... ఆరోజు షూటింగ్ ఔంపీోట్ అయింది.

"ఇవాళ్ందుకో అనయభనసింగా ఉనాేవ్" డైయఔటర్ చ్చపాపడు.

"ఓను... కాసి మూడ్ చ్చడిపోయింది" చ్చపిపందాభ.

"నువ్వుఔిడా... నీ హాయట్ హైదా
ఱ బాద్ ల్ల ఉంది ఉంటుంది. ఎలు
ో ండే ఆదివాయమే ఔదా నీ పసట్ మూవీ హండఱడ్ డేస్ పంక్షన్"
అడిగాడతడు.

"ఓను. ర్చపు సాటర్ డే. ఔంలురీ సాంగ్ ఔంపీోట్ కావాలిుందే" అందాభ.

"అలా కావాలంటే మాటిమాటిక్ర 'ఔటు్' లేకుండా నువేు సహఔరించాలి. భనసెఔిడో ఉంటే స్క్న్ యకిత ఔటటదు" అనాేడు డైయఔటర్.

"షూయర్. ర్చపు ఇలాంటి ఇఫబంది ఎదుయవ్కుండా జాఖరతి వ్హిసాి" చ్చపిపంది గామతీల కాయకిి వీడోిలు తీసకోబోతూ.

"హల్ల మేడం! మిభమలిే డిసటయబ్ చేయాలనుంది" అనాేడు సాఖర్ ఫోన్ ల్ల.

"పదు
ు టుేంచీ డిసటయబ్ చేస
ి నాేవ్... భళ్ళళ కొతిగా చేస్తదేమంది?" భనసల్ల అనుకుంది గామతీలపాటిల్. షూటింగ్ సాపట్
నుంచ్చ తనకు కేట్లయించ్చన హోటల్ రూంకొచ్చేన వెంటన్న బాత్ రూంల్లకి వెళిో షవ్ర్ కింద తలటిట తలారా సాేనం చేసింది.
వేడకిిన బుయర కాసి స్తద తీరినటోనిపించ్చ... టీవీ చూస
ి ండగా సెల్ మోగింది. హీరో సాఖర్ కాల్. లిపట్ చేయాలా... వ్దా
ు ? అని కాస్తపు
ఆల్లచ్చంచ్చన తరాుత తన్నం తపుప చేమనపుపడు తపుపకు త్తయగాలిున న్నమందని లిపట్ చేసి - 'హల్ల' చ్చపిపంది.

"మేడం... ఈ నైట్ మీతో ఔలిసి భోంచేయాలనుకుంటునాే"

"పదు
ు నేంత నా తలకామ త్తనాేవ్... ఔనీసం ఇపుపడైనా ఱశ్యంతంగా ననుే భోంచేమనీమవా?" ఆ మాటలు ైకి అనలేదు
ఆభ.

"ఏం మేడం... న్నను మీ రూంకి రానా?"

కే హోటల్ ల్ల ఫోయత్ ఫోోర్ ల్ల అతడి భకాం. పసట్ ఫోోర్ ల్ల హీరోయిన్ ఫస.

"యండి. ఔలిసి డినేర్ చేదా
ు ం" వెల్ ఔం చ్చపిపంది. ఆభ మాట ప్తయతయిందో లేదో తలుపు చ్పుపడైంది. హోటల్ సాటఫ్ అనుకుని 'ఔ'మిన్..." అంది.

డోర్ తెరిచ్చ వ్చాేడు సాఖర్.

"అంటే... రూం దఖగర్చ ఉండి కాల్ చేసారా?"

"ఓను... రూం ల్ల నాకేం తోచ్డం లేదు. అందుకే..." అనాేడు సాఖర్.

తరాుత - "తలుపు మూసిన తలవాకిట ఖలూ ర్చయి నిలుచునాే... పిలిచ్చ పిలిచ్చ ఫదులే రాఔ అలిసి త్తరిగి వెళుత్తనాే... నీ
జా
ా కాల నీడలల్ల ననేపుడో చూసాివ్వ. నువ్వు వ్లచావ్న్న తెలిపేల్లగా నివ్వయైపోత్రనూ..." అని పాడాడతడు.

"వాయిస్ బాగుంది. హీరోగాన్న కాదు... సింఖర్ గా కూడా మీరు టలయ్ చేయొచుే" అంది గామత్తల.

"ఈ సాంగ్ ల్ల నా గొంత్త చూడఔండి..."

"భరి..." అడిగిందాభ.

"ఇందుల్ల నా గుండ చ్పుపడు ఉంది" పోమటిక్ గా చ్చపాపడతడు.

"అది లవ్ సాంగ్ ఔదా... ఫీల్ అయధభైంది" అంది గామతీలపాటిల్.

"భనస ఔవ్వ ఆతేలమ అనీ మాకో లిరిక్ యైటరునాేడు. ఆమన రాసిన పాట ఇది. ఇందుల్ల పిఱయురాలి పేఱభకోసం అలా
ో డే ఒ
పేఱమికుడి హ దమం ఆవ్వషి తభైంది..." అంటూ
వ్వడభరిే చ్చపాపడు సాఖర్.

"బలే ఉందే..." అయధం తెలిసిన తరాుత అమిత్రనందానికి ల్లనైందాభ.

"ఎట్ ఱజంట్ నా స్తటజ్ అదే. ఓను మేడం. మీతో ఇంత సనిేహితంగా ఉంట్లనని న్నననుకోలేదు. అంతేకాదు... ఇంతకుమందు
న్ననపుడ్త పేఱభల్ల డలేదు. పేఱభ అన్న భావ్న ఇంత భధుయంగా ఉంటుందనీ అనుకోలేదు. నిజంగా... పేఱభ ఎంత గొపదో?
'భరుభలెోలా ప్తవ్వలా... చ్చరునవ్వు జలు
ో లా... అరుదైన హాయిలా... తేనలా... భంచులా తెలుగింటి రుగులా ఔభమగా
ఉంటుందనీ తెలిమఔన్న పేఱమించా...' అని ఒ సినిమాల్ల భరో ఔవ్వ వేటూరి సందయరామూమరిత రాసాడు. ఆమన కూడా
ఆతేలమలాంటి భహాఔవ్వ. ఎవ్రో అనేటు
ో సినీఔవ్వకులానికి శీరనాథుడంతటివాడు. అలోరిపాటలు రామఖలడు... ఎదకు హాయి
ఔలిగించే పాటలూ రామఖలడు" అనాేడు సాఖర్.

"మీకు పాటలంటే బాగా ఇషటంలా ఉందే..."

"ఓను..." అనాేడతడు.

"అంటే... మీరు ననుే పేఱమించ్టం లేదు"

"అదేంటలా అన్నసారు"

"ఔిసారి నింపాదిగా ఆల్లచ్చంచ్ండి. మీరు నాకు ఱపోజ్ చేసారు. అదలా? ఆతేలమ, వేటూరి రాసినపాటల్ల
ో . అంటే, వాళ్ో
మాటల్ల
ో ..."

"ఎవ్రిమాటలెైతేన్నం... పేఱభంటే అదేగా. ఔళ్తళ ఔళ్తళ మూసకునాే హ దమంతో మాట్లడునమామ పేఱభ... నిదు
ు య
చ్చదిరిపోయేనమామ... న్నసిం కోసం వెత్తకేనమామ పేఱభ... ఆడించ్చ పాడించ్చ అనురాఖం కురిపించ్చ అలరించేదే పేఱభ... యభమంటే
పభమంటూ పభమంటే యభమంటూ ఔవ్వుంచేదే పేఱభ... పేఱభలకు హదు
ు లేదులే... దానిే ఎవ్యైనా ఆలేరులే..." అంటూ భరోపాట
పాడాడు సాఖర్.

"ఇదవ్రి పాట..." అడిగింది గామత్తల.

"భ్యవ్నచ్ందఱ అని ఇంకో సినిమా యైటర్... ఈ పాటల్ల పేఱభ గురించ్చ ఆమనంతో బాగా చ్చపాపరు. ఇంకో చ్యణంల్ల... జాత్త లేదు...
భతమూ లేదు... ఔట్లేలేవీ కోరుకోదు పేఱమా... ఆది లేదు... అంతం లేదు... ల్లఔం అంత్ర త్రనై ఉండును పేఱమా... ఊర్చదో పేర్చదో
ఔనోేళ్ళ ఊస్తదో అడఖదు నినుే పేఱమా... నాల్లనా నువ్వుండి... నీల్లనా న్ననుండి జీవ్వంచేదే పేఱమా... జాతకాలు చూడబోదులే...
ఎనిే జనమలెైనా వీడిపోదులే..." అని శ్యరవ్యంగా పాడాడు సాఖర్.

"నిజం సాఖర్. నువ్వు పేఱభల్ల డా
ి వ్వ. చ్చనేపటుేంచీ నువ్వు చూసిన సినిమాలు, వ్వనే పేఱభఔథలు, పాటల తరాుత 'పేఱభ'
అన్న

థిఱల్ తెలుసకోవాలన్న ఱగాడవాంఛతో ఇపుడు నువ్వు పేఱభల్ల డా
ి వ్వ. నిజం చ్చపాపలంటే నువ్వు పేఱభతో పేఱభల్ల

డా
ి వ్వ. యండక్షరాల పేఱభ అన్న ఆ ఫీలింగ్ ని నువ్వు పేఱమిస
ి నాేవ్వ. అది వ్యఔతరిచేందుకు న్ననీేకు ఒ ఆలంఫనగా
అందుబాటుల్లకి వ్చాేను. నువ్వు రిగిన సమాజంల్ల నా అంత దఖగయగా ఏ స్క్ిఴని నువ్వు ఎరిగి ఉండవ్వ. అలాఖనీ, ఏ స్క్ిఴతో
రిచ్మం లేదని న్నననను. నీ కిింటో
ో అమామయి, కాలేజీల్ల లేడీ స్త
ట డంట్, స్క్టఴట్ ల్ల నితయం ఎదుయయేయ ఎంతభందో ఆడవాళు
ో
నీకు తెలిస్త ఉంట్లరు. కానీ, వాళ్ోతో సి చ్చైతనయంల్ల నిదా
ఱ ణభై ఉనే నీ ఫీలింఖు్ ని ఫమటటేట అవ్కాశం నీకు దొయఔిపోయి
ఉంటుంది. కానీ... ఈ సినిమా వాత్రవ్యణం వ్లో ఒ స్క్ిఴని మటు
ట కోవ్డంతో పాటు ఆభ ఊపిరి వెచ్ేదనానిే అత్తసనిేహితంగా
అనుబవ్వంచే అవ్కాశం అందిరావ్డంతో... నువ్వు ననుే పేఱమిస
ి నాేనన్న భావ్నతో నీ ఇనేర్ ఫీలింఖు్ ని బాహాటంగా
వెలోడిస
ి నాేవ్వ" ఆభ ఆపింది.

అతడు ఆల్లచ్చస
ి నాేడు.

"అంటే... నినుే పేఱమించ్డం లేదంట్లవ్వ?" అడిగాడు కాస్తటి తరాుత.

"కచ్చేతంగా పేఱమిస
ి నాేవ్వ. కానీ, ననుే కాదు... పేఱభ' అన్న తీమని భావ్నని. అంతే!" అంది ఆభ.

"అలా కాకుండా నిజంగా నువ్వు నన్నే పేఱమించ్చ ఉంటే... నీ హ దయానిే సుచ్ేంగా నా మందు రిచేవాడివ్వ. 'పేఱభ' అన్న ఒ
అభివ్యక్రతఔయణ కోసం ఆతేలమ, వేటూరి సహకాయం తీసకున్నవాడివ్వ కావ్వ. వేవ్ లెంఖత్ ఔలిస్తి పాటలంకు
త ల ఆసరా ఎందుకు?
అంటే... నువ్వుంతవ్యకూ తెలుసకునే సినీసాహితయంల్లని ఔలపనాతమఔ పేఱభని నిజజీవ్వతంల్లకి ఆహాునించాలని చూస
ి నాేవ్వ.
ఔి వ్వషమం... సినిమా వేరు. జీవ్వతం వేరు. సినిమాల్ల అత్తశయోకు
త లుంట్లయి. జీవ్వతంల్ల వాసివ్వఔత ఱగాడమదఱ వేస
ి ంది..."

"భరి... ఆ ఔవ్వలు రాసిన పాటల్ల
ో న్న ఔదా హీరోహీరోయిను
ో నటిస
ి నాేరు"

"అదీ సినిమాల్ల
ో న్న ఔదా? జీవ్వతంల్ల ఱత్త సందయభంల్లనూ పాటలు పాడుకుంటూ ఉంట్లరా ఎవ్యైనా? ఱతీదీ మాటల్ల
ో న్న
వ్యఔతరుసాిరు..."

"అంటే... న్నను పాటల్ల
ో వ్యక్రతఔరించ్చనందువ్లేో నా పేఱభై డౌట్ డు
ి నాేవ్వ. ఓనా?"

"అదికాదు... తెయై ఔనిపించే హీరోహీరోయిను
ో జీవ్వతంల్ల అడాట్ చేసకోవాలనుకుంటునాేవ్వ. ఇపుడు నీల్ల చూస
ి నేదదే"
అంది గామత్తల.

"అయితే... భరి నా పేఱభ"

"ఆలెఱడీ సినిమాల్ల 'ఒకే' చ్చపాపను ఔదా" నవ్వుందాభ.

"ఆ వ్వషమం రిమల్ లెైఫ్ ల్లనూ చ్చపాపలి ఔదా!"

"చ్చపాపలంటే... నీ లవ్ 'స్క్ిఴన్ లవ్' లాంటిది కాదని నాకు నభమఔం ఔలగాలి. ఆ నభమఔం నువెుపుడు ఔలిగిస్తి అపుడు..."
సెంటను్ ఔంపీోట్ చేమకుండా భధయల్లన్న ఆపేసింది గామతీలపాటిల్.

"ఇపటిక్ర నీకు సినిుమర్ గాన్న నా పేఱభని వ్యఔతం చేస
ి నాేను. ఇంకోసారి నా ఱపోజల్ గురించ్చ ఆల్లచ్చంచు" అబయరిధంచాడు సాఖర్.

"ఒకే..."

"ఒకేనా... యుర్చకా" అంటూ ఎగిరిఖంతేసాడు సాఖర్.

"ఒకే... అసలయధం తెలుసా... వ్న్ కిస్" చ్చపాపడు.

"అదే... అదే... ఆ టరిమనాలజీయే నీ లవ్ ల్లని అరిఔుతని టిటఇస్ింది. సర్చ, ఇపుడేం చేదా
ు ం. డినేర్ ఆయిరిమయనా"
అడిగిందాభ.

అంతల్ల - టీవీల్ల వెదర్ రిపోయట్ వ్స్ింది.

"నీలం త్తఫాను కాయణంగా రానునే నలబై ఎనిమిది ఖంటల్ల
ో తమిళ్నాడు, ఆంధఱఱదేశ్ రాషా
ట ఴల్ల
ో భారీ వ్రా
ి లు కురుసాియి.
ల్లతటు
ట పా
ఱ ంత్రలవాళ్ళని సయకిిత పా
ఱ ంత్రలకు చేర్చే ఏరాపటోను అధకారులు యయవేకిిస
ి నాేరు. చేలవేటకి జాలరులు
సమదఱం మీదకి వెళ్ోకూడదని హచ్ేరించ్డభైంది" యాంఔర్ చ్చపోింది. ఇంతల్ల... కిటిక్రల్లంచ్చ ఒ శీతలవ్నం వేఖంగా వ్చ్చే అ
ఇదురీే మదా
ు డింది.

"ఈ త్తఫాన్ ల్ల ర్చటి షెడ్తయల్ డౌటే" అనాేడు సాఖర్.

"అంటే... ఈ సండే న్నను హైదా
ఱ బాద్ వెళ్ళడమూ డౌటే" అనుకుంది గామత్తల. తన భనస తెలుసకోకుండా 'లవ్ ఱఫోజల్'ని అయధం
చేసకోనందుకు సాఖర్... త్తఫాను కాయణంగా తన పసట్ సినిమా పంక్షన్ కి అటండ్ కాలేన్నమోననే ఆందోళ్నతో గామత్తల... ఇఔ,
ఆరాత్తల సిగా
గ భోంచేమలేదు. ైకి సబయతకోసం ఏదో నాలుగు భత్తకులు కెలికి డినేర్ అయిందనిపించారు.

ఆ భరాేడు అచ్ేం ఆభ అనుకునేటేో జరిగింది. ఖంటఖంటక్ర త్తఫాను బీబతుం యఖడం... ఈదురుగాలుల్ల
ి కూడిన వాన
జోరుగా కురుస
ి ండటంతో చ్చనేయ్ నుంచ్చ ఫమలేురాలిున పోయిటోనీే కేనిుల్ అయాయయి.

మొత్ర
ి నికి తన మొదటి సినిమా హండఱడ్ డేస్ పంక్షన్ కి ఆభ వెళ్ళలేఔపోయింది.

ఆ గెైరా
హ జర్ 'నీలం త్తఫాన్' లా ఆభ కెరీర్ ని చుటు
ట మటిటంది.

"యభాషాహీరోయినోకు భన తెలుగు భాషంటే గౌయవ్ం లేదు. వాళు
ో భన పోఱగా
ర మ్ లకు హాజరుకారు. సినిమా ఱమోషన్ ల టో
ఆసకిత చూపించ్రు. ఆకరికి... తభ సంత సినిమా హండఱడ్ డేస్ పంక్షన్ ల్ల భభంటో తీసకోడానికి కూడా రారు" ఒ డైయఔటర్
సరిఖభరావ్వ శివాలెత్తిపోత్తనాేడు.

"ఎఔిడో అనాభఔంగా డిఉనే యభాషనటీభణ్ణలిే ఇఔిడికి తీసకొచ్చే నత్తిమీద కూచోఫటు
ట కుని మోమడం ఔనాే
తెలుఖమామయిలకు అవ్కాశ్యలు ఔలిపంచ్డం మేలు..." అంటునాేడామన.

చ్చనేయ్ ల్లని తన హోటల్ రూంల్ల టీవీల్ల ఆ పోఱగా
ర మ్ లెైవ్ టలీకాసట్ ని చూస్ింది గామత్తలపాటిల్. ఫమట జోరున వాన
కురుస
ి నే శఫధం వ్వనిపిస్ింది. హైదా
ఱ బాద్ ల్ల త్తఫాను ఎపఔట్ అంతగా లేదేమో... పోఱగా
ర మ్ సజావ్వగా సాగుతోంది. చాలాభంది సినీ
ఱమఖ్యలు హాజయైన ఆ పంక్షన్ ల్ల తనూ ఉండాలిుంది. కానీ, పాడు త్తఫాను తన పోఱగా
ర మ్ ని డిసటయబ్ చేసింది. ఉదమం నుంచీ
పఱడ్తయసర్ మాతంఖరావ్వకి దేదే కాల్ చేస్త
ి న్న ఉందాభ.. సెల్ రింఖవ్వత్తనాే ఎంతక్ర లిపట్ చేమడం లేదామన. అలాగ్ర
డైయఔటర్ కి, ఇతయ టక్రేష్మను్ కి కాల్ చేసింది. డైయఔటర్ మాట్ల
ో డుతూ - "వ్వషమభంత్ర తెలిసింది. నువ్వు సిటీల్ల లేనందుకు
ఆమన చాలా కోంగా ఉనాేరు. పంక్షన్ సంఖత్త మందుగా చ్చపిపనా ఖాతరు చేమలేదని ఆమన ఆరోణ" అనాేరు.

"ఎలా సార్... సాటర్ డే కూడా షూటింగ్ ఉంది. సండే మారిేంగ్ పోయిట్ టు
ట కుని హైదా
ఱ బాద్ వ్దా
ు భనుకునాే. కానీ, ఇంతల్ల ఈ
త్తఫాన్" ఆభ అంది.

"అనుకునేటు
ో అనీే జయఖవ్వ ఔదా! అందుకే, ఔనీసం ఆ షూటింగెైనా కేనిుల్ చేసకోవాలిుంది" అభిపా
ఱ మం చ్చపాపడు. ఇంకేం
చ్చపాపల్ల తెలీఔ 'సారీ' చ్చపేపసింది గామత్తల. ఆమన పిఔేర్ ల్ల యాఔట్ చేస
ి నేపుపడు ఇదే డైయఔటర్ - "కాన్ సంటేలషన్, ఔమిట్
భంట్, డడికేషన్... ఇవే ఒ సాటర్ గా ఎదగాలనుకున్నవాళ్ోకుండాలిున లక్షణాలు. ఎనిే హారిిలు్ వ్చ్చేనా సర్చ... ఇచ్చేన కాల్ షీట్
వ్ ధా చేయొదు
ు . షూటింగ్ కి ఫంక్ కొటొ
ట దు
ు " అని చ్చపేపవాడు. కానీ, ఇపుడో ఒ పంక్షన్ కి అటండ్ కాలేని రిసిథత్తని కూడా అయధం
చేసకోకుండా తభకు అనుకూలభైన వాదనని మాతలమే వ్వనిపిస
ి నాేడు" అనుకుందాభ. తరాుత పోఱగా
ర మ్ ఇంకో ఖంటల్ల
సాటయటయే సామంసభయాన పఱడ్తయసర్ మాతంఖరావ్వ గామత్తల కాల్ అటండయాయడు.

"హల్ల సర్..." అంటూ ఆభ మాట్ల
ో డబోత్తండగా ఏదీ వ్వనిపించుకోకుండా - "చేత్తల్ల
ో యండు సినిమాలు ఉండగాన్న కొంతభంది
సాటర్ హీరోయినోయిపోయినటు
ో ఫోజిసాిరు. ఎఔిడుేంచ్చ త్రమ వ్చాేమో... ఎనిే భటోకిి ఈ సిథత్తకి చేరుకునాేమో చ్చటిఔల్ల
భరిచ్చపోత్రరు. తభ మొదటి సినిమా... మొదటి పఱడ్తయసర్... మొదటి డైయఔటర్... మొదటి కెభరామేన్... వీళ్ోని ఎవ్రు
గురు
త ంచుకుంట్లరో వాళ్తో ఎంతో ఉనేత్తకి ఎదుగుత్రరు..." చ్చటటలాడిపోత్తనాేడు మాతంఖరావ్వ.

"సర్... నా పసట్ పా
ఱ జఔట్ నలా భరిచ్చపోత్రను?" అంది బాధగా గామత్తల.

"ఇదిగో... ఇలా. ఈవేళ్ ఈ పంక్షన్ ల్ల తళుకుిన భయవాలిుంది నువేు. నువ్వు పంక్షన్ కి వ్చ్చే ఉంటే నీకోసం సడన్ సర్ ఱయిజ్
ఎదురుచూస్త
ి ఉండేది. కానీ..." అతడు మాట్ల
ో డలేదు.

"సర్... నాకూ ఆ పోఱగా
ర మ్ అటండ్

చేయాలన్న ఉంది. కానీ, రాలేఔపోయాను. ఆ కాయణమూ మీకు తెలుస. అదలా ఉంచ్చతే... ఈ

పోఱగా
ి నాేను. అనేటు
ో ... నా భభంటోని మీ చేత్తల మీదుగా మీర్చ అందుకుని
ర మ్ గా
ర ండ్ సకెుస్ కావాలని భనస్తఫరితగా వ్వష్ చేస
న్నను హైదా
ఱ బాద్ వ్చాేఔ అందజేస్తి సంతోష్సాిను" అంది.

ఆభ మాటలకి ఏం సమాధానం ఇవ్ుకుండా ఫోన్ టేటశ్యడు మాతంఖరావ్వ. త్తఫాను కాయణంగా ఖదిల్లన్న అయసట్ అయిన గామతీల
టీవీల్ల తన పసట్ మూవీ పంక్షన్ చూస్త
ి కూచుంది. ఇందాఔటి డైయఔటర్ సరిగాభరావే మాట్ల
ో డుత్తనాేడు. తెలుగుల్ల అతయధఔ
సినిమాలకు దయశఔతుం వ్హించ్చన ఖాయత్త ఖడించ్చన ఆ దయశకుడు ఇండస్క్టఴల్లని దు తలకామల్ల
ో ఔడు. ఆమన యభాషా
హీరోయినోను తన సినిమాల్ల
ో టు
ట కుని హిట్ చ్వ్వ చూసినవాడే. కానీ, ఇపుడు యభాషా హీరోయినోంటేన్న ఎందుకో ఆమనకు
చ్చరాకు. ఆ చ్చరాకున్న తన ఱసంఖంల్ల ఱదరిశస
ి నాేడామన.

"కాజల్ అఖరాుల్, ఇలియానాలాటి హీరోయిను
ో ఇఔిడి సినిమా పంక్షనోకి డుమామ కొడు
ి నాేరు. త్రమ నటించ్చన సినిమా
ఱమోషనోకే వ్చేేందుకు ఆసకిత చూపించ్డం లేదు. ట్లలీవ్వడ్ వీళ్ోని గురితంచ్చ ంచ్చ దు చేసింది. అయినా సర్చ... వీళ్ోకి బాలీవ్వడ్
అంటేన్న మోజు. మొనేటికి మొనే అజయ్ దేవ్ఖన్ కి జోడీగా హిందీ 'సింఖం' సినిమాల్ల నటించ్చన కాజల్ అఔిడి మీడియాతో
మాట్ల
ో డుతూ - 'బాలీవ్వడ్ అంటే తనకెంతో పేఱభ అనీ... తనిఔిడిదాన్నే అనీ చ్చపుపకొచ్చేంది. దాంతో, ఇఔిడి నిరామతలకు
ఆభై టటరాని కోం వ్చ్చేంది. ఔ దశల్ల ఆభకి చ్చత్ర
ల లు ఇవ్ుకూడదన్న వ్యకూ ఆ ఆఖరహం ఔటటలు దాటింది. అది ఖభనించ్చన
ఆభ... భళ్ళళ ఇఔిడి మీడియా దాురా 'సారీ...' చ్చపిప దకిిణాది చ్చత్ర
ల లకే తన పా
ఱ ధానయత అని ఱఔటించ్చంది. అయితే... బాలీవ్వడ్
ల్ల ఆభ ఎంటీల వ్యివ్వట్ కాఔపోవ్డంతో కాని రిసిథత్తల్ల
ో న్న ఆభ భళ్ళో ఇఔిడి సినిమాలు చేస్ింది..." అనాేడు సరిఖభరావ్వ.

"ఇఔ... ఇదే బాటల్ల ఇలియానా కూడా నడుస్ింది. ఇఔిడి సినిమాల ఱమోషన్ ఆభకేం టటదు. లక్షల్ల
ో యమయనర్చషన్ కావాలి.
కానీ... ఆ సినిమా జనాల్ల
ో కి వెళ్తోందుకు మాతలం ఈభ జనాల్ల
ో కి వెళ్ళదు. అయితే, ఈభధ్యయ బాలీవ్వడ్ ల్ల 'ఫరీఫ' సినిమాతో ఎంటీల
ఇచ్చేన ఈ గోవా సందరి అఔిడ ఆ సినిమా ఱమోషన్ కోసం కాల్ షీటు్ బాగాన్న కరుే చేస్ింది. ఈ వ్వవ్క్ష ఎనాేళు
ో ?

భనం భన తెలుఖమామయిలకు పోఱత్రుహం ఇవ్ునంతకాలం ఈ యభాషాహీరోయిను
ో ఇలాగ్ర భన నత్తిన ఎకిి డాను్ చేసాిరు.
భనవాళ్ోని భనమే పోఱతుహించాలి" అంటూ ఆమన సెలవ్వ తీసకునాేడు.

"ఇలాటి వేదిఔలమీద ఏదో క్షణికావేశంల్ల ఎంఔర్చజ్ చేయాలంటూ మాట్ల
ో డుత్రర్చ కానీ... పా
ఱ కిటఔల్ గా తెలుఖమామయిలను
హీరోయిను
ో గా తీసకోవ్డం సకెుస్ ఫారుమలా కాదని ఇండస్క్టఴ హిసటరీ చ్చపోింది" అనాేడు 'నవ్త్రయ' ఫిలమ్ జయేలిసట్ సదయశన్.
'మాతంఖరావ్వ సినిమా - భంచ్చచ్చడిలు' అన్న అంశంై ఇపుడు జయేలిసట్ సదయశన్ మాట్ల
ో డుత్రయని పిలవ్గాన్న వేదిఔ మీదకి వ్చ్చే
భైకు అందుకునే సదయశన్ లికిన తొలిలుకులు అవ్వ.

"దమచేసి ఓట్లఫ్ సఫాఔట్ మాట్ల
ో డుత్తనాేభని ఎవ్రూ అనుకోఔండి. డైయఔటర్ సరిఖభరావ్వగారు ఈ ఇషూయ గురించ్చ అంత
సదీయఘంగా మాట్ల
ో డిన తరాుత... నడుస
ి నే తెలుగు సినిమా పోఔడలిే ఎపటిఔపుడు త్తలఔల్ల
ో ఱచురిస
ి నే జయేలిసట్ గా
న్ననూ ఈ వ్వషమం గురించ్చ యండు మాటలు చ్చపాపలనుకుంటునాే. దయశఔ నిరామతలు చాలాభంది తెలుఖమామయిలు
హీరోయినోని చేస్తి వ్యివ్వట్ కాదని 'ఆఫ్ ది రికాయి్'ల్ల తభ అభిపా
ఱ యాలిే చ్చపాపరు. సావ్వత్తల, భానుభత్త, ఔ షణకుమారి, షావ్కారు
జానకి, వాణిశీర, భానుపిఱమ, వ్వజమశ్యంత్త, శ్యయద లాంటి వాళ్ళంతో భంది తభ ఱత్తభాపాటవాలు వ్వజమవ్ంతంగా ఱదరిశంచ్చన
తెలుగుతెయమీద తెలుగు అమామయిలకు అవ్కాశ్యలు దఔిఔపోవ్డం బాగోలేదని... హీరోయినో కోసం ఱంచ్భంత్ర
వెత్తకుత్తనాేర్చ తప అందభైన అమామయిలు ఈ న్నల మీద లేయన్న మీ ఉదేుశమా? అని స్తటిగా అడిగిన సందరాభల్ల
ో
వాళ్ోదఖగరుేంచీ వ్చ్చేన జవాబేంటో తెలుసా? తెలుఖమామయిలకు ఎఔిడలేని మోమాటం. కాసి ైటజాయేభనాే సిగు
గ తో
కుంచ్చంచుకుపోత్రరు. అదే... డిలీో, మంబాయి, ఔలఔత్ర
ి లాంటి సిటీల్ల
ో ని అమామయిలకు చొయవెకుివ్. ఇవాళిట ఔభరిిమల్
సినిమాలకు తఖగటు
ట కేయఔటయోల్ల దిగిపోత్రరు. గా
ో భర్ ని లికిసాిరు. అందుకే... హీరోయిను
ో గా యభాషా నటీభణ్ణలే తెలుగు తెయై
రాజయమేలుత్తనాేరు... అని చ్చపాపరు. నిజానికి ఇవాళ్ కూడా సినిమాల్ల
ో టలయ్ చేస
ి నే తెలుఖమామయిలు చాలాభంది
ఉనాేరు. అయితే, తెలుఖమామయి తెలుగు ఇండస్క్టఴల్ల నగా
గ లంటే యచ్ే గెలవాలిుందే. భన అచ్ే తెలుగు రాజోలు అమామయి
'అంజలి' మొదటో
ో తెలుగుల్ల ఔటలండు సినిమాల్ల
ో చేసి తమిళ్నాడుకి వెళిో అఔిడ 'షాపింగ్ మాల్', 'జరీే' లాంటి చాలా
సినిమాల్ల
ో సకెుస్ అయి త్తరిగి ఇపుడు 'స్క్తభమ వాకిటో
ో సిరిభలెో చ్చటు
ట ' సినిమాల్ల హీరో వెంఔటేష్ ఔిన హీరోయిన్ గా చేస్ింది.
అలాగ్ర, 'ఔలయు్' సాుత్త, హైదా
ఱ బాద్ బ్యయటీ భధుశ్యలిని... ఇలా ఎంతోభంది తెలుగుల్ల అవ్కాశ్యలు ఔరువెై ఇతయ భాషా చ్చత్ర
ల ల
వేపు చూపు సారిస
ి నాేరు. ఔనుఔ... భన అమామయిలు సరిగా
గ నటించ్యని అవ్కాశ్యలు ఇవ్ుఔపోవ్డం కాదు... ఎకుివ్గా ఎఔు్
పోజ్ చేమడానికి వెనుకాడుత్రయన్న ఇవ్ుడం లేదు. ఇఔ... ఈ సినిమా వ్వషయానికొస్తి..." అంటూ ఆ సినిమా భంచ్చచ్చడిల గురించ్చ
మచ్ేటించ్డం మొదలెట్ల
ట డు సదయశన్.

'నిజానికి... ఔళ్ ఒ భాష, ఒ పా
ఱ ంతం అన్న చ్టలంల్ల ఇమిడిపోదు. ఏ భాషకు చ్చందినవాళ్ోయినా అనిే భాషల్ల
ో నూ నటించ్వ్చుే.
అలాఖనీ... భన తెలుఖమామయిల్ల
ో ని ఱత్తబని కూడా గురితంచ్చ పోఱతుహించాలనేదే నా స్తచ్న. ఈ సినిమాల్ల కాసి గా
ో భర్
ఎకుివే. ఆ ఎకుివ్ గా
ో భర్ ని లఔబోసిన హీరోయిన్ గామతీలపాటిల్. ఈ ఔి సినిమా ఆభ సాటర్ హీరోయిన్ అయేందుకు రూట్

కిోమర్ చేసినటోయింది. హాట్లుఫ్ టు గామత్తలపాటిల్..." సదయశన్ ఱశంసల వ్యిం కురిపించాడు.

ఆ తరాుత మాట్ల
ో డడానికి వ్చ్చేన పఱడ్తయసర్ మాతంఖరావ్వ - "ఈ పంక్షన్ ల్ల హీరోయిన్ గామతీలపాటిల్ కి సడన్ సర్ పఱయిజ్
ఇదా
ు భనుకునాేను..." అనాేడు. దాంతో... ఆ ఱయిజ్ ఏభై ఉంటుందా? అని ఇఔిడ చ్చనేయ్ ల్లని గామత్తలకి ఔటే
ఉతింట.

"ఈ వేదిఔ మీంచే ఇపుడు నఔు్ ట్ మూవీ ఎనౌను్ చేస
ి నాేను. హీరోయిన్ ఒరిమంటడ్ సినిమా అది. ఆ సినిమాల్ల
గామతీలపాటిల్ హీరోయిన్ అనుకునాే. కానీ..."

"కానీ..." గామత్తల ల్ల ఆత్త
ల త.

"కానీ... ఇపుడు నా సినిమానుంచ్చ ఆభ అవ్వట్. ఈ పా
ఱ జఔట్ ల్లకి కొతిగా 'ఇన్' అయేయ హీరోయిన్ వ్వవ్రాలు తుయల్లన్న వెలోడిసాి.
అయితే... హీరోగా ఱదీప్ ఇందుల్ల నటిస
ి నాేడు" మాతంఖరావ్వ ఎనౌను్ చేశ్యడు.

"హీరో ఱదీపా? ఈ పా
ఱ జఔట్ వ్వషమం చ్యేలు జరుగుత్తనేటు
ో ఇంతకుమందు ఱదీప్ తనకు చ్చపలేదే" అనుకుంది
గామతీలపాటిల్. వ్వషమం తెలుసకుందాభని ఱదీప్ సెల్ కి టలయ్ చేస
ి ంటే... 'ఓట్లఫ్ ఔవ్ర్చజ్ ఏరియా' రికాయిడ్ భస్తజ్
వ్వనిపిస్ింది. ఆ వెంటన్న... టీవీల్ల ఆ ఈవెంట్ స్తటజ్ మీద ఱదీప్ ఱతయక్షభయాయడు.

స్తటజ్ ై అనిే మాటలు చ్చపిపన మాతంఖరావ్వ తన కొతి పా
ఱ జఔట్ ల్లకి భళ్ళో యభాష హీరోయిన్నే టు
ట కునాేడు. గామత్తల పంక్షన్
కి రాలేదన్న అఔిసతోన్న ఆభని తన చ్చతలంల్లంచ్చ తపిపంచేశ్యడు. త్తఫాను తగిగ షూటింగ్ మగించుకుని చ్చనేయ్ నుంచ్చ
హైదా
ఱ బాద్ వ్చ్చేన గామత్తల వ్చ్చేన రోజు రాతేల ఒ సాటర్ హోటల్ ల్ల 'కేండిల్ లెైట్ డినేర్' కి ఱదీప్ ని ఆహాునించ్చంది.

"ఎందుకు పిలిచావ్?"

"కొనిే యుగాలెైంది నినుే చూసి... అందుకు" అంది గామత్తల భసఔ వెలుత్తరుల్ల ఱదీప్ చేయి టు
ట కుని ఆతీమమంగా
న్నకుితూ.

"అలాగా..." అతడు అనయభనసింగా ఉనాేడు.

"మాట్ల
ో డు..." అంది గామత్తల.

"ఏం మాట్ల
ో డను?" అడిగాడు మాటలే ఔరువెైనటు
ో .

"అదే... మాతంఖరావ్వ మూవీల్ల నువేుగా హీరో. నీ హీరోయిన్ గా భళ్ళో నటించే చాను్ మిసుయింది" అంది గామత్తల.

"ఒ చాను్ మిసుయినా నువ్వు నటిస్త
ి న్న ఉంట్లవ్. ఎందుఔంటే... నీకు నటన బాగా వ్చుే... రీల్ ైనా, రిమల్ గానూ"

"అంటే..." ఱదీప్ అలా మాట్ల
ో డత్రడని ఊహించ్లేఔపోయిందాభ.

"అదుర్చ... న్నను లేని అఔిడ ఎలా జరిగింది షూటింగ్" అడిగాడు ఱదీప్.

"నీకు తెలీని షూటింగ్రంటీ? సెైలెను్ ... సాటయట్ కెభరా... యాక్షన్. అంతేగా"

"కేవ్లం అంతేనా?"

"కాఔ..."

"అంతే అయితే... ఏడాదికి ఇనిే వ్ందల సినామలెందుకు పఱడ్తయస్ అవ్వత్రయి. ఇనిేకోటోభంది సినిమాన్న ఆరాధస్త
ి
ఫత్తకేమడమేంటీ? సినిమాలేే చూస్త
ి జనాలు వెయరకిిపోవ్డమేంటీ? సాటయట్ కెభరా... యాక్షన్న కాదు. సినిమా అంటే మేజిక్"

అనాేడు ఱదీప్.

"ఔయకేట..." అంది అతడితో వాదించ్లేఔ గామత్తల.

"న్ననడిగింది షూటింగ్ నువ్వు ఎంజాయ్ చేసావా?" అనాేడు.

"దేనేయినా ఎంజాయ్ చేస్త
ి చేయాలిుందేగా. ఔషటడుతూ చేస్తిన్న భంచ్చ రిజలట్ వ్స
ి ంది" అందాభ.

"ఇవ్నీే బాగాన్న ఉనాేయి. భరి, చ్చనేయ్ నుంచ్చ ఔి కాల్ నాకు చేమలేదే. హీరో మాయగాన్న ననుే భయచ్చపోయావా?"
అడిగాడు ఱదీప్.

"ఏం మాట్ల
ో డుత్తనాేవ్ నువ్వు?" ఔసుభంది గామత్తల.

"నిజం మాట్ల
ో డుత్తనాే. హీరో సాఖర్ నినుే ఖటిటగా కౌగిలించుకునాేడా? నీ దాలిే తన దాల్ల
ో కి తీసకుని గాడభైన
మదు
ు లిచాేడా? డ్తయమట్ సాంగ్ పిఔేయైజేషన్ ల్ల అతడేం చేసాడు?"

"అంటే... ననుే అనుమానిస
ి నాేవా?"

"కాదు... అఔిడేం జరిగిందో తెలుసకుంటునాే. పేరుకి స్క్ిఴన్ లవ్. డ్తయమట్ సాంగ్ పిఔేయైజేషన్. కెభరా మందు పఱవోకింగ్
ఫోజులు. కెభరా ఔికు వెళ్ోగాన్న ఏమీ తెలిమనటు
ో అమామఔపు చూపులు. నంఖనాచ్చవ్వ" అనాేడు ఱదీప్.

ఆ తరాుత - "నా ఔనీే తెలుస. చ్చనేయ్ ల్ల నువ్వుండగా ఎవ్వురి సెఔండ్ త్రజా ఔబురు అందుతూ వ్చ్చేంది. షూటింగ్ ల్ల
సాఖర్ కాసి ఒవ్ర్ చేమడం... నువ్వు టిటంచుకోనటు
ో బహేవ్ చేమడం... లిప్ లాక్ స్క్న్ ల్ల యాఔట్ చేమడం... నువ్వు ఎంఔయైజ్
చేమడం... హోటల్ల
ో నీ రూంల్లకి అతడు రావ్డం... నవ్వుతూ త్తళుళతూ అయధరాత్తల దాకా మచ్ేట్ల
ో డుకోవ్డం... ఏం... సాఖర్ కి
లెైన్నస
ి నాేవా?" అడిగాడు ఱదీప్.

"సాటపిట్..." ఖటిటగా అరిచ్చంది గామత్తల.

"నాగురించ్చ ఏభనుకుంటునాేవ్వ నువ్వు. రోజుకొఔడితో త్తరిగ్రదానేనుకుంటునాేవా?"

"కాదు... సినామ సినామక్ర చొకాిలు మారిేనటు
ో హీరోని మార్చేదానివ్నుకుంటునాే"

"అదేమాట న్ననీేకు చ్చపేి..."

"హీరోయిజం. పుసికాల్ల
ో చ్దవ్లేదా... దిభంది ఆడవాళ్ోని మేంటైన్ చేమఖలవాడే దకిిణనామకుడు" శ్యడిసిటక్ గా నవాుడు
ఱదీప్.

"నువ్వు ఎందుకిలా మారావ్?"

"సాఖర్ కి నువేుం చ్చపాపవ్?"

"ఏం చ్చపాపననుకుంటునాేవ్?"

"వాడు నినుే ఱపోజ్ చేసాడా లేదా?"

"అదే ని నువ్యు చేసావ్వగా..." అడిగింది గామత్తల.

"చేసాను... ఇఔిడ హైదరాబాద్ ల్ల నాతో డేటింగ్... అఔిడ చ్చనేయ్ ల్ల సాఖర్ తో హోటల్ రూంల్ల మీటింగ్. ఎంత నయజాణవ్వ?

అంత్ర సాఖర్ చ్చపాపడు"

"సాఖర్ చ్చపాపడా?" ఆశేయయపోయింది గామత్తల.

"ఓను... సాఖర్ నా పఱండ్. షూటింగ్ ల్ల జరిగిన ఱహసనం గురించే కాదు... అతడి లవ్ ఱఫోజల్ గురించ్చ నాకు చ్చపాపడు"

"భరి... నువేుభనాేవ్?"

"ఏభంట్లను. నువేుంటో తెలుసకున్న అవ్కాశం చ్చకిిందనుకుని సాఖర్ చ్చపేపవ్నీే వ్వంటూ వ్చాేను" అనాేడు ఱదీప్.

"నువ్వు ననుే పేఱమిస
ి నేటు
ో సాఖర్ కి చ్చపలేదా?" అడిగిందాభ.

"ఎందుకు చ్చపాపలి? భనది లవ్ కాదు... డేటింగ్"

"ఆ డేటింగ్ గురించ్చైనా చ్చపాపలి ఔదా? డేటింగ్ అంటే ఔరొేఔరు అయధం చేసకోవ్డం అనాేవ్. ననుే ఇదేనా నువ్ుయధం
చేసకునేది"

"ఓను... నిజమే. డేటింగ్ అంటే అయధం చేసకోవ్డమే. అదే చేసకుంటునాేనిపుడు. సినిమాల్ల
ో తెయై పేఱభ నటించే హీరోయిన్
తెయవెనుఔ కూడా పేఱభని నటిస
ి ందని తెలుసకుంటునాే..." చ్చపు
ి ండగా అతడి సెల్ ఫోన్ రింగెైంది. స్క్ిఴన్ ై ఔనిపించ్చన పేరు
చూడగాన్న ఱదీప్ మోహంల్ల కాంత్త.

"హాయ్... అనూషా?" అంతవ్యకునే చ్చరాకు ఎటు మామభైందో ఏమో... ంచ్దాయ అపుడే త్తనేటు
ో ఎంతో స్క్ుట్ గా
లఔరించాడు.

"ఎఔిడునాేవ్?" అడిగాడు.

తరాుత - "బజీయేం కాదు... ఎవ్రో పాతదోసి్ ఔలిస్తి మాట్ల
ో డుతూ కూచునాేం. అయాంట్ వ్ర్చిం లేదు. ఒ హాపనవ్ర్ ల్ల
అఔిడుంట్ల ఔదా?" అంటునాేడు ఱదీప్.

"అనూష ఎవ్రు?" అడిగింది గామత్తల ఆభతో అతడు మాట్ల
ో డడం ప్తయతయాయఔ.

"నీకు తెలీదా... గామత్తల అవ్వట్. అనూష ఇన్. మాతంఖరావ్వ కొతి సినిమా హీరోయిన్. మాంచ్చ ఔత్తిలాటి ఫిఖర్. ఔి చూపుతోన్న
నా గుండ కోస్తసింది"

"భరి... భన సంఖత్త"

"మందు సాఖర్ సంఖత్త తేలుే. ఆ తరాుత భన సంఖత్త మాట్ల
ో డుకుందాం" అనాేడు ఱదీప్ ఔనీసం 'బాయ్' చ్చపకుండా
ఫమటకి వెళ్త
ి .

ఱదీప్... సాఖర్. రీల్ హీరోలు. రిమల్ గా వాళ్ళవ్రు?

ఆల్లచ్చస్ింది గామత్తల. ఇంతల్ల ఇన్ బాఔు్ ల్ల ఒ ఎస్ఎంఎస్ వ్చ్చేడింది.

'మేడం... మిభమలిే హీరోయిన్ గా తపిపంచాయని తెలిసింది. వెరీసారీ - మీ అభిమాని" వెంటన్న, ఆభకి జయేలిసట్ సదయశన్
గురొతచాేడు, అతడికి కాల్ చేసింది.

"హల్ల..." అనాేడు సదయశన్.

"ఇపుడు మీరు నా సెల్ కి భస్తజ్ ంపించారా?" అడిగింది గామత్తల.

"లేదే... అదే భస్తజ్ మేడం?" సదయశన్ అడిగాడు.

"ఏం లేదు..."

"అంటే... ఏదో ఉంది" అనుకునాేడు సదయశన్. ఆ 'ఏదో' సదయశన్ ఔంప్తయటర్ మౌస్ నుంచ్చ జాలువారి...'నవ్త్రయ' త్తలఔల్ల ఒ
ఱమక వాయతగా ఱచురితభైంది.

"హీరోయిన్ గామత్తల సెల్ కి గురు
త తెలిమని భస్తజ్ లు... ఆరా తీస్త
ి జయేలిసట్ లకు ఫోన్ లు".

"నా గురించ్చ తెలుసకోవాలనుకుంటునాేరా?" గామత్తల సెల్ ల్లకి భస్తజ్.

"ఓను..." గామత్తల రిోయ్.

"నాకు మీరు బాగా తెలుస" భళ్ళళ భస్తజ్.

"హీరోయిన్ ని ఔదా... అందుల్ల ఆశేయయం ఏమంది?"

"మీకూ న్నను తెలుస..."

"ఎలా?" వ్రుస భస్తజ్ ల యంయ సాగుతోంది.

"ఊహించ్ండి. మీకే తెలుస
ి ంది" భళ్ళో జిల్.

"సారీ... అంత ఆల్లచ్న లేనిదానిే. దమచేసి మీయవ్రో ఆనురివ్ుండి" ఒ భస్తజ్ ంపింది గామత్తల. ఆ వెంటన్న భళ్ళో - "ఇండస్క్టఴల్ల
కొచ్చేన దఖగరుేంచీ మీ భస్తజ్ లు అందుకుంటునాేను. నా రీల్ జరీేని అభినందిస్త
ి ... పోఱతుహిస్త
ి అండగా నిలుస
ి నాేరు.
మీయవ్రో తెలుసకోవాలనుంది" అని కూడా భస్తజ్ చేసింది.

"హీరోయిన్ కాఔమందు నుంచే మీరు నాకు తెలుస. ఒ యఔంగా నావ్లేో మీరు హీరోయిన్ అయాయరు" ఆ ఆనుర్ కి
ఆశేయయపోయింది గామత్తల. ఈ ఇండస్క్టఴకి తనలా వ్చ్చేంది?

"నువ్వు నా ఇనోేవేషన్. ఇండస్క్టఴకి నావ్లేో నువ్వు ఇంటలడ్తయస్ అయాయవ్వ" పఱడ్తయసర్ మాతంఖరావ్వ దేదే చ్చపేపమాటలు ఆ
సభమంల్ల గురొతచాేయి ఆభకి. ఆమన్న కావాలని ఈ భస్తజ్ లు ంపిస
ి నాేడా? ఇండస్క్టఴల్ల భంచ్చ నిరామత. కొతికొతివాళ్ళని
ఎంఔర్చజ్ చేస్త భనసితుం ఉనేవ్యకిత. ఆమనకిలా భస్తజ్ లు ంపే అఖతయం ఏమంది? ఆమనతో కావ్లిునంత రిచ్మం ఉంది.
ఔలిసి నిచేశ్యం. ఏదో కోంతో లేటసట్ పా
ఱ జఔట్ నుంచ్చ తనని తపిపంచాడు. అంతే తప... ఆమన ఇలా భస్తజ్ లు
ంపిసాిడనిపించ్డం లేదు.

ఆల్లచ్చస
ి ంటే... బుయర వేడకిిపోతోంది గామత్తలకి.

"ఫీోజ్... ఇవాళ్త మీయవ్రో నాకు తెలియాలి. ఇఔ, ఈ ససెపను్ బరించ్లేను. మీ భస్తజ్ లు అందుకునే తరాుత చాలాసారు
ో కాల్
చేసాను. కానీ, కావాలని మీర్చ సపందించ్లేదు" భళ్ళో ఒ భస్తజ్ ంపించ్చంది.

"ధీయజ్..."

ఆ మూడక్షరాల పేరు ఎఔిడో వ్వనేటు
ో ంది... ఎఔిడ వ్వంది?

గురు
త చేసకోవ్డానికి ఱమత్తేస
ి ండగా... తన మాత భూమి సిమా
ో భనసతెయై హ దయంగా ఔదలాడింది. సిమా
ో ... 'ఏ పాయయడైజ్
ఆన్ ఎయత్'. భంచుకొండల భధయ భహిమానిుత ఱదేశం. హిమాచ్ల్ ఱదేశ్ రాజధాని. చుటూ
ట ఆఔ త్త దాలిేన అందభైన ఱఔ త్త.
ఎఖాయిటింగ్ మౌంటేన్ ర్చంజస్... వెైఫఱంట్ ఔలేర్... లాండ్ స్తిు్... వ్వడన్ హాండీ కారటు్... సిమా
ో అంటే అదీ. ఔపుడు న్నపాలీ
రాజులు రాజయమేలుత్తనే కాలంల్ల... 'శ్యయభల' గా అభివ్రిణంచ్చన ఈ పా
ఱ ంతం ఇపుడు సిమా
ో గా అవ్తరించ్చంది. దేశంల్లన్న
ఱఖాయత్తగాంచ్చన సభమర్ కాపిటల్ సిమా
ో .

"ఎఔిడి సిమా
ో ... ఎఔిడి సినిమా? తనువ్వ అణ్ణవ్ణ్ణవ్వనా మవ్ునం ఆవ్హించ్చన తొలినాళ్ళల్లన్న ఎంత జీవ్వత్రనిే చూస్ింది
తను. ఎగిర్చ వ్వమానాల యఔిలు టు
ట కుని ఎగుడుదిగుడు ఆకాశ్యలిే ఎంతలా ఈదేస్ింది? ఆశేయయపోయింది గామతీలపాటిల్.
ఇండస్క్టఴ ల్లకి తను రాఔమందు తనదో చ్చనే ఱంచ్ం. ఆ ఱంచ్ంల్ల అలా
ో రుమదు
ు గా పేఱమించే తలీోతండీఱ... తన కుటుంఫం...
పఱండు్...

కానీ ఇపుడో... తన ఱంచ్ం చాలా వ్వశ్యలభైంది. దేశంల్లన్న ఱఖాయత్తగాంచ్చన హిల్ స్తటషన్ సిమా
ో నుంచ్చ హైదా
ఱ బాద్ దాకా
వ్వసిరించ్చంది. పదు
ు న లేస్తి చాలు తనై భరిస్త 'కెభరా ఫా
ో ష్'లు... తన చుటూ
ట అలు
ో కునే ఔథలు, నితయం తన ఔదలిఔలిే
రిశీలిస్త
ి అతయంత వేఖంగా ఱవ్హించే 'గాసిప్' ఔథనాలు... ఔిమాటల్ల చ్చపాపలంటే తను నిలుేంటే గా
ో భర్... కూచుంటే
గా
ో భర్... నడిస్తి, నవ్వుతే గా
ో భర్. అలా గా
ో భయస్ లెైఫ్ తన సంతం అయింది.

అసలు తనలా ఇండస్క్టఴకి వ్చ్చేంది? ఆసకితగా ఱశిేంచుకోగాన్న ఆభకి మందుగా సిమా
ో ల్లని ఒ ఫోటో స్త
ట డియో గురొతచ్చేంది. ఆ
ఫోటో స్త
ట డియోల్ల అందంగా అలంఔ తభైన తన ఔలర్ ఫుల్ ఫోటో ఔనిపించ్చంది.

ఇపుడు భళ్ళళ ఆ న్నధాయనిే భరోసారి గురు
త చేసకుంటోందాభ.

ఆరోజు గామతీలపాటిల్ యుఔతవ్మసిరాలెైంది. ైటేస్త ఆడపిలోగా ఎదిగింది. దాంతో... ఇంటో
ో అంత్ర ండుఖవాత్రవ్యణం.
చుట్ల
ట లూ, స్తేహిత్తలు, ఆతీమయులు అత్తధులుగా రాగా... సంఫరాలు అంఫరానేంటుకునాేయి. ఆ వేడుఔని దికాలాలు
దిలంగా దాచుకుని భళ్ళళ భళ్ళళ చూసకోవాలంటే... అందభైన ఆలబమ్ రూపందించాలిుందే.

"అరుణ్ ని పిలువ్" సెల్ కెభరాతో సంఫరానిే చ్చతీలఔరిస
ి నే అనేమయకి చ్చపాపడు తండిఱ. అరుణ్... సిటీల్ల ఉనే అతయదుబత

ఫోటోగా
ట డియో భటోకుిత్రరు. ఆ తరాుత
ర పయోల్ల ఔడు. మోడలింగ్ భటోకాిలని ఆశడేవాళ్ళంత్ర మందుగా అరుణ్ ఫోటోస్త
వారి దశ, దిశ కచ్చేతంగా మారుత్తంది.

ఔబుయందగాన్న క్షణాల్ల
ో వ్చ్చేవాలిపోయాడు అరుణ్. అతడితోపాటు అతడి తమమడు ధీయజ్. కొంచ్చంకొంచ్చంగా రిగిన ఆకుచ్ేని
ఖడింతో అచ్ేం హీరోలా ఉనాేడు.

"మేడమ్... ఇలా కూచోండి. కాసి తలైకెతిండి. దాలై చ్చయేవ్వు కావాలి. ఔనఱపలు టటలాడించొదు
ు . ఖడిం కింద ఒ
చేయిటిట... కెభరా వేపు కాకుండా... అదిగో ఆవేపు చూడండి..." దఖగరికొచ్చే సజషను్ ఇస
ి నాేడు ధీయజ్.

అరుణ్ చేత్తల్ల
ో ని కెభరా వెలుగులు చ్చమమతోంది.

కాస్తపు వ్యాయంగా నిలుేని... ఇంకాస్తపు ఆకాశంల్లని వెండిభబుబలిే లెకిిస్త
ి ... భరికాస్తపు ఇంటివెనుఔ ప్తలతోటల్లని
మదొుచేే గులాబీని మరింగా చూస్త
ి తను ఉంటే... అలా ఎనోే బంగిభల్ల
ో అరుణ్ ఫోటోలు తీసాడు.

"ఆలబమ్ ఎపుడిసాిరు?" అడిగాడు అనేమయ.

"టూడేస్ ల్ల..."

అంతే...! ఆ యండు రాత్త
ల లు నిదఱటటలేదు గామతీలపాటిల్ కి. ఎపుడపుడు తన ఫోటోలు చూసాినా...? అని ఆశగా ఎదురుచూస్త
ి
క్షణాలు లెఔిటిటంది. ఆ యండు రోజులూ ఏ నీ లేకునాే అరుణ్ ఫోటో స్త
ట డియో మీదనుంచే 'గాలిత్తరుగుళుళ' త్తరిగింది. అలా
త్తరుగుతూ స్త
ట డియోవేపు ఒ చూపు వ్వసిర్చది. స్త
ట డియో పఱంట్ రూంల్ల అదా
ు ల చాటున ఎనోే అందాలు కోోజప్ ల్ల ఔనిపించేవ్వ.
ఇండిమన్ స్క్ిఴన్ ని ఏలుత్తనే ఐశురాయరాయ్... ఔత్తలనా కెైఫ్ ఫోటోల్ల
ి పాటు చాలాభంది మోడలు్ ఫోటోలు కూడా ఆ 'డిస్ పేో'
ల్ల చోటుచేసకునాేయి. కెభరా... అందఖతెిలిే అదుంల్ల చూపించ్చనటు
ో చూపిస
ి ంది... అనుకుంటూన్న, ఆ 'డిస్ పేో'ల్ల కూడా తన
ఫోటో ఎపటికెైనా ఔనిపిస
ి ందా? అసలెందుకు ఔనిపిస
ి ంది? తన్నం మోడల్ కాదు. యాకెటఴస్ అంతఔనాే కాదు. అపుడపుడే ఔళుళ
వ్వపిప అందభైన ల్లకానిే చూస
ి నే యువ్త్త. అంతే.

తనల్ల ఏభంత అందం ఉందని... ఏఔంగా ఫోటో స్త
ట డియోల్లని అదా
ు ల వెనుఔ అందంగా ఱకాశిస
ి ంది? ఆల్లచ్చస
ి ండగా... -"మేడం
ఫమటే నిలఫడఔిర్చోదు. ల్లలికి రావ్వచుే" అనే ఆహాునం అందింది గాయితీలపాటిల్ కి.

ఆశేయయపోతూ చూస్తసరికి ఎదురుగా నవ్వుతూ ధీయజ్.

"పరాులేదు..." మోమాటడుతూ అందాభ.

"నాకు తెలుస మీయందుకు వ్చాేరో?"

"తెలుసా... ఎందుకు?" అడిగింది.

"మీ ఫోటోల కోసమే" చ్చపాపడు.

"కాదు... కాదు. ఈ స్క్టఴట్ ల్ల చ్చనేనుండి..." అతఔని ఆనుర్ ఇచ్చేంది.

"భయైతే ఈ స్త
ట డియో మందే ఎందుకు ఆగినటో
ో ?" కొంటగా అడిగాడు ధీయజ్.

"ఫోటోలు చూస
ి నాే... ఎంత బాగునాేయో అవ్వ" డిస్ పేో వ్ంఔ చూస్త
ి అంది గాయితీలపాటిల్.

"వాటిల్ల కొనిే మేం తీసినవ్వ కూడా ఉనాేయి..." అనాేడతను.

"ఐశురాయరాయ్... ఔత్తలనా కెైఫ్ ఫోటోలు కూడా మీరు తీసినవేనా?"

"ఎస్... మేం తీసినవే. అనేమయ అరుణ్ ఒసారి మంబాయి కెళిోనపుడు షూటింఖు్ ల్ల వాళ్ోని ఔలిసినపుడు వెరీ సెపషల్ గా
తీసాడు. అందుకే, వాళ్ో ఫోటోలు కూడా ఇఔిడ అందంగా అభరాేం" చ్చపు
ి నాేడతను.

"ఐశుయయ ఫోటో ఎంత బాగుందో? నా ఫోటోలు కూడా అలా రావాలి" అమామఔంగా అంది.

"ఒ... తపకుండా, వ్న్ మినిట్" అని దఖగరోోని డసి్ ని గాలించ్చ ఒ ఫోటో తీసి ఇచాేడు ధీయజ్.

"ఏంటీ...?"

"మీ ఫోటో" అనాేడు.

అందుకుని చూసిందాభ అది ఐశుయయ ఫోటో.

"మీ ఫోటో బాగా తీసానా?" అడిగాడు భళ్ళళ నవ్వుతూ.

"ఆటటిటస
ి నాేరు..." కోంగా ఉడుకుింది గాయితీలపాటిల్.

"భరి... కెభరా మిభమలిే మీలాగ్ర చూపిస
ి ంది. ఐశుయయ... ఔత్తలనాకెైఫ్... మాధురీదీకిిత్... రాణీమకరీా... సనాలిబందేఱలా
కావాలంటే ఎలా?"

"అంటే... న్ననంత అందంగా ఉండనా?"

"ఎందుకుండరు? వాళ్ళఔంటే అందంగా ఉనాేరు మీరు" అనాేడతను అభినందనగా.

"అవ్వనిేజం, తపుపగా అనుకోఔండి. ఆరోజు మీ ఇంటికొచ్చే మిభమలిే చూసిన మొదటిక్షణంల్ల అనుకునేది ఔిటే..."
అనుకునేదేంటో చ్చపకుండా కాస్తపు ఆగాడు ధీయజ్.

అదేంటో తెలుసకోవాలని ఆభల్ల ఆత్త
ల త.

"ఊ... చ్చపండి" అందాభ.

"ఊరికిన్న చ్చపా
ి ర్చంటీ?"

"భర్చం ఇచుేకోవాల్ల?"

"ఫీజ్..."

"మిభమలిే పిలిచే ఔదా... బోలెడు ఫోటోలు తీసకునాేం" అంది.

"ఆదివేరు బజినస్..."

"భరి ఇది...?"

"కాంపిోభంట్"
"కాంపిోభంటు్ హ దమంతో ఇవాులి. కాసలు పుచుేకుని కాదు. మీ భనసల్ల మీర్చం అనుకుంటే నాకెందుకు? చ్చపఔండి"
అంది గాయితీలపాటిల్.

"సర్చ... మీ ఇషటం. మీ కోరిఔ న్ననందుకు కాదనాలి?" అనాేడు ధీయజ్.

భనస మారుేకుని అతడేభనాే చ్చపా
ి డేమోనని ఒ యండు నిమషాలు అఔిడి ఫోటోలు చూస
ి నేటు
ో నటించ్చన తరాుత
అఔిడుేంచ్చ జారుకుంది.

ఆ సామంతలం -

"మీ ఆలబమ్ ఇదిగో..." తెచ్చేచాేడు ధీయజ్. ఆత్త
ల తగా అందుకుని కోి ఫోటో చూస్ిందో గాయితీలపాటిల్. నిజంగా తన్ననా...
తనలా ఉనే ఎవ్రోనా? అనుమానం వ్చ్చేందాభకి.

"ఎలా ఉనాేయి?" అడిగాడతను.

"మీర్చ చ్చపాపలి" ఆభ అంది.

"చ్చపాపలిుంది న్నను కాదు... మీరు. అవ్వ మీ ఫోటోలు" అనాేడతడు.

"కానీ... తీసింది మీరు..." అందాభ. ఇంతల్ల అఔిడికి గాయితీలపాటిల్ అనే రావ్డంతో వారిదురి భధయ మాటలు అఔిడితో
ఆగిపోయాయి. భధయల్ల ఆభ అనే రాకుండా ఇంకాస్తపు అతడితో మాట్ల
ో డి ఉంటే... తనని చూసిన మొదటిక్షణంల్ల
అతడేభనుకునాేడో సపషటంగా ఆభకి తెలిస్తది. లేదా... ఆ భరాేడో ఆభ భరోసారి ఫోటో స్త
ట డియోల్లకి తొంగిచూసినా అసలు
వ్వషమం తెలిస్తది. ఆ యండ్త జయఖలేదు కానీ... ఒరోజు సామంసభయాన ఒ సినిమా డైయఔటర్ తనిలు
ో వెత్తకుింటూ వ్చ్చేన
తరాుతే... ఆ ఫోటో స్త
ట డియోల్ల తన ఫోటో డిస్ పేో చేసి ఉందని ఆభకి తెలిసింది. ఆ స్త
ట డియో పఱంట్ రూంల్ల అదా
ు ల వెనుఔ
కొలువ్వ తీరిన ఆ అందాలభాభ ఎవ్రా? అని ఆరాతీసిన ఆ డైయఔటర్ తెలుగుల్ల తొలి సినిమా ఆపర్ ఇవ్ుడం... ఆ అవ్కాశ్యనిే
అందిపుచుేకునే గాయితీలపాటిల్ ఈ ఇండస్క్టఴల్ల తన కెరీర్ ని చ్ఔచ్కా ఫా
ో న్ చేసకోవ్డంతో 'మోసట్ హేపినింగ్ హీరోయిన్' గా
అనత్తకాలంల్లన్న పేరు సంపాదించుకుంది.

ఖతభంత్ర ఔిసారి గురొతచ్చేంది గాయితీలపాటిల్ కి.

"వావ్... ధీయజ్" భస్తజ్ ంపించ్చంది గామత్తల.

"ఎలా ఉనాేవ్?"

"ఇఔిడే హైదా
ఱ బాద్ ల్ల..."

"ఏం చేస
ి నాేవ్?" భళ్ళో భస్తజ్.

"నినుే చూస్త
ి ... ఫోటోలు తీస్త
ి "

"అంటే... ఇఔిడ కూడా?"

"అనేమయ పఱండ్ ఫోటో స్త
ట డియో. నియుహణబాధయత న్నను చూసకుంటునాే"

"భరి... నన్నేఔసారి కూడా ఔలవ్లేదేం?"

"నక్షత్ర
ల లిే అందుకోఖలమా?"

"అదేంటీ?"

"నువ్వు నడిచే నక్షత్ర
ల నివ్వ. ఔి చోట... ఔి ఎదల్ల కుదురుగా ఉండవ్వ ఔదా?"

"నినుే ఔలవాలనుంది..."

"షూయర్..."

"ఎఔిడ... ఎలా?" అడిగింది గామత్తల.

"నువ్వుఔిడికి వ్స్తి జాతర్చ... నీ దఖగరికి న్నన్న వ్సాి"

"అడఱస్ తెలుసా?"

"నువ్వు వాడే సెంట్ దఖగరుేంచీ సెల్ నంఫర్ తెలుసకునేవాడిని. నీ అడఱస్ తెలీదా?"

"ఎపుడొసాివ్?"

"ఇపుడు రానా?" అడిగాడు ధీయజ్.

"రా... ఎదురు చూస
ి ంట్ల" రిోయి ఇచ్చేంది గామత్తల.

సమాధానంగా అయఖంటల్లన్న ధీయజ్ వ్చాేడు. ఆ క్షణంల్ల అతడు బాగా తెలిసిన చుటటంలా తోచాడాభకి.

"సిమా
ో ఎలా ఉంది?" ఆరాతీసింది. అమామనానే ఔిసాయైనా వ్చ్చేపభమంటునాే తీరిఔలేని కాల్ షీటోతో సతభతభవ్వతూ
సంతూరుకి ఒసాయైనా వెళ్ళలేఔపోయింది. అత్తతొందరోోన్న సిమా
ో చూసి రావ్డానికి తనకుత్రన్న కొనిే కాల్ షీటు్

కేట్లయించుకోవాలి. నవ్వుకుంది గామత్తల.

"నువ్యు, సిమా
ో ఎపుడ్త బాగాన్న ఉంట్లరు"

"ఓనా...?" ఆ అభినందనకే మరిసిపోయిందాభ.

"నిజం చ్చపనా... నువ్వు లేని సిమా
ో నాకు బోర్ కొటిటంది. అందుకే, న్ననూ నువ్వునే హైదా
ఱ బాద్ కి వ్చేేసాను" చ్చపాపడు.

"భరి అంత అభిమానం ఉనేవాడివ్వ... భస్తజ్ లు తప ఔిసారి మాట్ల
ో డలేదేం... ఔిసారి ఔలవ్లేదేం?"

"ఔలవాలన్న అనుకునాే. తీరా ఔలిస్తి... సిమా
ో ల్ల చూసినపుడు నువ్వు అందరా
ో ంటి అమామయివే. ఇపుడు అభిమానించే
అందరోోనూ నువేు. అపుడంటే ఔనీసం వెంటడొచుే. కానీ, ఇపుడో... అందని నక్షత్ర
ల నివ్వ" అనాేడు.

"ఇవాళ్ హీరోయిన్ గా నీకెంతోభంది అభిమానులు. వాళ్ోల్ల కాసింత ఱతేయఔంగా ఔనిపించాలనిపించ్చ నీ సెల్ నంఫర్
దొయఔపుచుేకుని ఎస్ ఎస్ఎంఎస్ లు ంపించ్డం మొదలెట్ల
ట ను. ఎపుపడైనా ఔిసాయంటే ఔిసారి నీ దఖగరుేంచ్చ పిలుపు
వ్స
ి ందని నాకు తెలుస. అపుడు... నినుే దఖగయగా ఔళ్ళ
ో రా చూసకుని మరిసిపోవాలన్న వెరిరతనతో ఇనాేళ్తళ
అలా
ో డిపోయాను. ఱత్తరోజూ ఔలల్ల నువేు... భలకువ్ల్ల నువేు. భనసల్ల నీకు గుడిఔటిట భరీ ప్తజిస
ి నాేను" అతడు చ్చపు
ి ంటే
అభిమానభంటే ఈ సాథయిల్ల ఉంటుందా? ఆభ ఔళుళ చ్చభరాేయి. ఆభకి ఆ క్షణంల్ల రిలీజైన తన మొదటి సినిమా గురొతచ్చేంది.
ఆడిమను్ యసాపను్ తెలుసకోవాలని యూనిట్ తో ఔలిసి ఆ సినిమా మొదటి ఆట చూసిన జా
ా కానిే ఇపుడాభ
నభరువేసకుంటోంది.

ఆరోజు స్క్ిఴన్ ై తను ఔనిపించ్చనంత స్తప్త - "డారిోంగ్... ఐ, లవ్ యూ" అంటూ పేఱక్షకులు వేసిన ఈలలు ఇపటిక్ర ఆభ చ్చవ్వల్ల
ో
గింగురు
ో త్తరుగుత్తనాేయి. కేసారి అంతభంది మూకుభమడిగా అరుస్త
ి గుండల్ల
ో ఎగిసిడిన అభిమానానిే ఎఔు్ ఱస్
చేస
ి ంటే ఊపిరాడనిసిథత్తల్ల డిపోయిన భధుయ జా
ా ఔం అది. ఔి చ్చతలం రిలీజైన కొనిే క్షణాల్ల
ో న్న తనకింతభంది ఫానాు?

సరిగా
గ అపుడే... సిలుర్ స్క్ిఴన్ వ్ర్చంటో తెలిసి వ్చ్చేంది. తను పఱడ్తయసర్ ఇచ్చేన యమూయనర్చషన్ తీసకుని ఈ సినిమాల్ల
నాయిఔగా నటించ్చంది. హీరోని పేఱమించ్చంది. కానీ... ఈ థియేటరోోని పేఱక్షకులు తెయై తనని చూసిన క్షణంల్లన్న పేఱభల్ల
డిపోయారు. యంగుయంగుల పేయోని గాల్ల
ో కి ఎగుయవేస్త
ి తభ హరా
ి త్తర్చఖానిే వ్యఔతం చేస
ి నాేరు. వారు సర్చ... తెయై తనని
చూసి అభిమానిస
ి నాేరు.

భరి, తనకో... సనేటి చీఔటో
ో ఔియంటే ఔిరూ ఔనిపించ్లేదు. అయినా... వాళ్ో భనసల్లని భావాలిే ఆహాునిస్ింది.
భనసారా ఆసాుదిస్ింది.

"మూవీ స్తయబ్"

"హీరోయిన్ అదుయు్"

"హండఱడ్ డేస్ కాి"

థియేటరోో మీడియా మందు కూడా ఫాను్ హడావ్వడి. దానికి అంతేలేదు. ఆ కేఔలు, అరుపులు ఇపటిక్ర ఆభల్ల
నవోయత్రుహానిే ఔలిగిస
ి నాేయి. ఇంతకు మించ్చ అందుకోవాలిున భభంటోలు వేర్చ ఏమంట్లయి? ఇపుడు మొదటి సినిమా
హండఱడ్ డేస్ పంక్షనోో పారిటసిపేట్ చేమలేనన్న బాధ లేదు. అంతభంది ఱమఖ్యల భధయల్ల అవారు
ి అందుకోలేదనే కొయత
అసులు లేదు.

"ళ్ోయిందా?" అడిగింది గామత్తల.

"యండు నలల కిరతమే" చ్చపాపడు ధీయజ్.

"ఇంకో వ్వషమం చ్చపనా... నవ్ుకూడదు" అనాేడతడు.

"చ్చపుప..." ధైయయం చ్చపిపంది.

"తపుపగా అనుకోకూడదు"

"అనుకోను..."

"నా భాయయల్ల నాకెపుడ్త నువేు ఔనిపిసాివ్వ. అసలు నిజం ఏమిటంటే... నినుే మొదటిసారి సిమా
ో ల్ల చూసినపుడే పేఱభల్ల
డిపోయాను. తరాుతిరాుత నినేందుకోలేనని తెలిసినా నా భనస మారుేకోలేఔపోయాను. నితయం నీగురించ్చ
తెలుసకోవ్డంల్లన్న ఆనందానిే అందుకుంటునాేను. నీకు ఒ సినిమా వ్స్తి గుళ్ళ
ో అయేన చేయిసాిను. నీ చేత్తల్ల
ో డాలిున ఆపర్
పోతే బాధతో వ్వలవ్వలలాడత్రను. జయేలిసట్ లు నీ గురించ్చ గాసిు్ రాస్తి నవేుభనుకుంటునాేవోనని ఫంఖడత్రను. నినుే
ఊయడిస్త
ి భస్తజ్ ంపేవ్యకూ నాకేమీ తోచ్దు..." చ్చపు
ి నాేడు ధీయజ్.

"ఓను... సంతోషంతో, బాధల్ల అతడి భస్తజ్ లు కొండంత అండగా నిలిచేవ్వ. ఎపుపడఔిడ ఉనాే 'హల్ల' చ్చప్త
ి భనసకి
సాంతున ఇచేేవ్వ' - అనుకుంది గామత్తల.

"నువ్వు ననుే ఇంతలా ఆరాధస
ి నాేవ్ని నీ భాయయకి తెలుసా?"

"తెలుస..."

భళ్ళో ఆశేయయపోయింది ఆభ.

"తన బయత యస్క్ిఴని పేఱమిస
ి నాేడని తెలిస్తి ఏ భాయయ అయినా సహిస
ి ందా?"

"నా భాయయ సహిస
ి ంది. ఎందుఔంటే... న్నను మిభమలిే పేఱమించేదానిఔనాే ఆభ ననుే అమితంగా పేఱమిస్ింది"

"ఒ భైగాడ్. అభిమానం కూడా ఇలా హదు
ు లు దాటుత్తందా?" అనుకుందాభ.

"నీ భాయయని చూడాలనుంది" అంది గామత్తల.

"తీసకొసాిను..."

"వ్దు
ు ... న్నన్న వ్చ్చే చూసాిను" చ్చపిపంది.

"నువ్వు మా ఇంటికి వ్సాివా?"

"మీ ఇంటో
ో ని టీవీల్లకి వ్స
ి నాే ఔదా!"

"గుండల్ల
ో దేవ్త ఇంటో
ో కి అడుగుడా
ి నంటే కాదంట్లనా... తపఔయండి" అడఱస్ ఇస్త
ి ఆహాునించాడతడు.

"ఔి ఫోటో... నినుే ఔలిసానని నా భాయయకి చ్చపుపకోవాలి ఔదా!" అంటూ తన సెల్ కెభరా ఆన్ చేసాడు.

"ఒకే..." అంటూ చ్చయేవ్వుల ఫోజిచ్చేంది గామత్తల.

ఆరితగా ఆరిటసట్ లు దేనికోసం ఎదురు చూసాిరో అయధభైంది గామత్తలకి. ఔి సినిమా రిలీజైతే చాలు... కులం, భతం, భాషాభేదం
లేకుండా నచ్చేన నాయిఔని గుండల్ల
ో గుడిఔటిట భరీ ప్తజిసాిరు. యంగుయంగుల కాంత్తదీపాల్ల
ి థియేటయోను అందంగా అలంఔరిసాిరు.
అభిమాన ఔథానాయిఔ ఔటౌటోకు దండలు వేసాిరు. తభ జేబుల్లని డబుబలు కరుేటిట వీలెైననిేసారు
ో సినిమా చూసాిరు. ఎవ్రు
వ్యత్తర్చఖించ్చనా ంటికాలిై లేసాిరు.

అలాటి ఆభిమానుల కోసం తను నటించాలిుందే. ఓను... ఇంతకింత అంకితభావ్ంతో తను భరినిే సినిమాల్ల
ో నటిస
ి ంది. తన
ఫాను్ ని అలరిస
ి ంది. ఱదీప్ లాంటి హీరోల డేటింగ్ లు... సాఖర్ లాంటి హీరోల లవ్ ఱపోజలు్ కి తనింకేమాతలం చ్లించ్దు. తను
చ్చనేయ్ వెళిో వ్చేేసరికి ఎంతలా మారిపోయాడు. కొతిగా ఇంటలడ్తయస్ అయిన అనూషని ఔనిును్ చేసకున్నందుకు తెఖ
త్రతలమడు
ి నాేడు. అంటే... తనతో 'డేటింగ్' కేవ్లం బ్యటఔం. ఆ సంఖత్త అతడితో ఖడిపిన కొనాేళ్ళ సహచ్యయమే
తెలిమజేసింది.

'ఆ ఔిటీ వ్దు
ు ' అని తనంత చ్చపు
ో ఆవేపే చొయవ్చూపించేవాడు.
ి నాే ఏకాంత సభయాల్ల

"ఎంచ్కాి మాట్ల
ో డుకుందాం... ఔరికొఔయం అవ్గాహన చేసకుందాం" అన్నసరికి... 'అమామనాన్న' ఆట్లడుకుందాం... అంటూ
మారాం చేస్తవాడు. ఔనిపించ్గాన్న కౌఖలించుకున్నవాడు. చ్చకిిలిై మదు
ు ల్ల
ి మదఱలేస్తవాడు. శరీయంల్ల ఎఔిడఔిడో త్రకుతూ 'బాగుందా?' అన్నవాడు.

"ఇవ్నీే ళ్ోయాయకే?" అని అంటే...

"ళిోకి రిహాయులు్ అనుకో" అన్నవాడు.

"రిహాయులు్ ల్లన్న అనీే అనుబవ్వంచేస్తి శోబనంరోజున అసలు థిఱలేోమంటుంది?" అడిగ్రది గామత్తల.

"అంటే... ఆ థిఱల్ అసులు తెలీదా?" అడిగ్రవాడు.

"ఊహూ..." తల అడింగా ఊపితే -

"అఫదుం..." అంటూ శ్యడిసిటక్ గా నవేువాడు ఱదీప్.

"అఫదుమా?" కోం తెచుేకున్నది గామత్తల.

"భరి, కాదా?"

"ఎలా చ్చపు
ి నాేవ్?"

"ససెైటీల్లన్న చాలాభంది అమామయిలు ళిోకాకుండాన్న ఆ 'అనుబవాలిే' రుచ్చ చూస
ి ంటే... నువోు సినిమాసాటర్ వ్వ. గా
ో భర్
ఱంచ్ంల్ల ఉనేదానివ్వ... ఆ 'అనుబవ్ం' లేకుండాన్న అవ్కాశ్యలు వ్చాేమంటే న్నను నమామలా?" అన్నవాడు.

"చూడు... నువ్వు చాలాభందిని అవ్మానరుస
ి నాేవ్వ. ఇటు ననుే, అటు ససెైటీల్లని అమామయిలిే... అంతేకాదు... నీకు
త్తండిటేట ఇండస్క్టఴని అవ్మానరుస
ి నాేవ్వ" ఒరోజు కోంతో శివాలెత్తిపోయింది గామత్తల.

"అంటే... న్న చ్చపిపనవ్నీే జయఖడం లేదా? ఔి చాను్ ఇసాిభంటే ఔిరాత్తల ఖడిపేందుకు వ్చేేవాళుళ ఇండస్క్టఴల్ల లేరా?"

"అఔిడఔిడా ఉంటే ఉండొచుే. అంతమాత్ర
ల న ఱత్తఔిరూ అలాగ్ర అనుకోవ్డం పయపాటంట్లను. అనిేటిక్ర మినహాయింపు
ఉంటుంది ఔదా!"

"ఆ మినహాయింపుల్ల నువ్వునాేనంట్లవ్?" అడిగాడు ఱదీప్.

"ఎస్... ఖయుంగా చ్చపుపకోఖలను. ఏ మడుపులు ఔటటకుండాన్న... ఎఔిడా, ఎవ్రితో, ఏ రాతీల ఖడకుండాన్న నాకు సినిమా
అవ్కాశ్యలు వ్చాేయి. సకెుస్ తరాుత సకెుస్ ఇస
ి నే సాటర్ హీరోయిన్ గా మొదటి సినిమానుంచ్చ ననుే ఇండస్క్టఴ గురితంచ్చంది..."
నిఫబయంగా అంది గామత్తల.

"సర్చ... హీట్ హీట్ డిసిషను్ తో ఈ ఏకాంత సభయానిే వ్ ధా చేసకోవ్దు
ు ..." అంటూ దఖగరికి వ్చాేడు ఱదీప్. వ్చ్చే...
ఆభని గాడంగా కౌఖలించుకుని దాల్ల
ి ఆభ దాలిే ఫంధంచ్చ ఆపుకోలేని తభఔంతో అదేనిగా మదు
ు లు టు
ట కునాేడు. ఆ
తరాుత నుంచీ ఎడం పాటిస్త
ి ... చ్చవ్రాకరికి వ్యివ్వట్ కాదని వ్దిలించుకునాేడు. ఇఔ, సాఖర్ కూడా ఱదీప్ పఱండే. ఱపోజ్ చేస్త
రూట్ వేయైనా... ఔథ ఔోయిమాఔు్ ఔటే... అన్న నిరా
ధ యణకి వ్చ్చేంది గామత్తల.

ఇండస్క్టఴల్ల ఇలాంటి పేఱభలిే ఔిన టిట స్క్రిమస్ గా కెరీర్ ైన్న ద ష్ట ట్ల
ట లని నియణయించుకుందాభ. వ్స
ి నే వ్రుస ఆపయోను
'ఒకే' చేస్త
ి 'టుంటీ ఫోర్ ఇంటూ సెవ్న్' ని రాక్షసిలా మారిపోయింది.

ఆ తరాుత గామతీలపాటిల్ ఇఔ వెనకిి చూసకోలేదు.

'పేఱమే పా
ఱ ణం... పేఱమే ల్లఔం', 'పేఱభ... పేఱభ... పేఱభ' ఇలా వ్రుస సినిమా ఆపయోతో ఉకిిరిబకిియవ్వతోంది.

ఉదమం కోటీ...

సామంతలం ఊటీ...

భరాేడు అయకు...

ఆ భరాేడు అబా
ఱ డ్...

ఇలా వ్రుస షూటింగ్ ల్ల
ి ఉకిిరిబకిియవ్వతోంది గామతీలపాటిల్.

ఇపుడు -

ఎఔిడ చూసినా ఆభ నిలువెత్త
ి ఔటౌటేో.

ఏ దికుిన చూసినా తడిసిన లేటి తెలోచీయ చాటు వ్యారాల వ్డినల ఔనిఔటేో.

ఎదురుగా ఔనిపంచే ఒ ఎతియిన బవ్నం అంచున...

పై ఒవ్యో ఔిన... ఫస్ బేల నుదుట...

సందయంగా, సరుచ్చయంగాతన ళు
ో ని ఒ వ్వలు
ో లా వ్ంచ్చ...

ఆ వ్ంపుసంపుల్ల
ో హంపీశిలాపలిే...

రాభప యభణ్ణలిే... యభణీమంగా,

ఔభనీమంగా ఔళ్ళమందుకు తెస
ి నే సఖసఖతెి ఆభ.

భహామామఖతెిలా ఆడిమను్ ని భసమయైజ్ చేస్ింది కూడా ఆభ.

సెల్ ఫోన్ రింగెైంది. స్క్ిఴన్ ై మాతంఖరావ్వ అనే అక్షరాలు ఔనిపించాయి. చాల్ల
ఱ జుల తరాుత కాల్ చేసాడు. వ్వషమం ఏభై
ఉంటుంది? ఆల్లచ్చస్త
ి న్న ఫోన్ లిపట్ చేసింది గామత్తల.

"హల్ల... న్నను. మాతంఖరావ్వని. గురు
త నాేనా?" అడిగాడతడు.

"ఈ ఇండస్క్టఴకి న్ననకిివ్చ్చేన భటోని న్ననలా భరిచ్చపోత్రను?"

"అంటే..."

"మీరు గురు
త నాేయని అయధం. ఏంటిలా కాల్ చేసారు?" అడిగింది గామతీలపాటిల్.

"నువ్వు కాల్ షీటు్ ఇస్తి నీతో భళ్ళో ఒ సినిమా తీదా
ు భనీ..."

"పంక్షన్ ల్ల దిభంది మందూ మీర్చ ననుే కాదనుకునాేరు ఔదా!"

"బుదిధ ఖడిిత్తని... అలా జరిగిపోయింది.. కొతి హీరోయిన్ అనూషతో తీసిన సినిమా టూడేస్ కూడా ఆడలేదు. ఆతరాుత్త డబబంగ్
సినిమా కూడా సకెుస్ కాలేదు. వ్రుస ఫా
ో ప్ ల్ల
ి సతభతభవ్వత్తనాే..."

"అయితే..."

"ఇవాళ్ ఇండస్క్టఴల్లని కేరజీ హీరోయిను్ ట్లప్ పైవ్ ల్ల నువ్యు ఉనాేవ్వ. మీ అయిదుగురిభధ్యయ తెలుగు సినిమా ఱదకిిణాలు
చేస్ింది. మిగిలిన నలుగురి దఖగరా నాకు అంత చ్నువ్వ లేదు... నువ్ుంటే..."

"మీ ఇనోేవేషన్. ఇండస్క్టఴకి దారిచూపించ్చనవాళు
ో మీరు. అదేగా మీ భావ్న."

"కేవ్లం ఇంటలడ్తయస్ చేస్తి సరిపోత్తందా? ఱత్తబ ఉంటేన్న ఎవ్యైనా రాణించేది. అనూషని ఇంటలడ్తయస్ చేసాను. కానీ... పలితం లేదే.
మోహంల్ల ఏ భావ్మూ లఔదు..."

"భనభధయ లేని అనూష గురించ్చ భనకెందుకు? అయినా, ఆ అమామయితో నాఔసలు రిచ్మం లేదు" అతడి మాటలిే
భధయల్లన్న కండించ్చంది గామత్తల.

"నీకు ఔథ చ్చపిప కాల్ షీటు్ కరారు చేసకోవాలనుంది. ఇందుల్ల హీరో ఱదీప్"

"ఇవాళ్ సామంతలమే యండి... మాట్ల
ో డుకుందాం"

నిజానికి ఆభ మందు 'నో' చ్చపాపలనుకుంది. కానీ, ఱదీప్ పేరు వ్వనగాన్న మాతంఖరావ్వకి 'ఒకే' చ్చపిపంది గామత్తల.

ఆ సామంతలమే మాతంఖరావ్వ కొతి సినిమాకి కావాలిున కాల్ షీటు్ కేట్లయించ్చంది గామత్తల. అయితే, అంతకుమందు ఒ షయత్త
వ్వధంచ్చంది. ఆ షయత్త ఱకాయం... మాతంఖరావ్వ లేటసట్ పా
ఱ జఔట్ నుంచ్చ హీరో ఱదీప్ 'అవ్వట్'.

గామత్తల సెమినూయడ్ గా వేసిన మూవీ బాకాుఫీస్ ఫదులు కొటిటంది. ఆ కేయఔటర్ గామత్తల వేమడానిే కిరటిఔు్ కూడా ఱశంసించారు.
అంతవ్యకూ కేవ్లం గా
ో భర్ పాతలల్ల
ో న్న ఇమిడిపోయిన గామత్తల... ఇఔనుంచ్చ పర్ ఫాయమను్ కూడా చూపిస్ిందనడానికి ఈ కేయఔటర్చ
రుజువ్ని జయేలిసట్ లు రివ్యయలు రాసారు.

"మీ ఇంటరూుయ కావాలి మేడమ్" అడిగాడు ఫిలమ్ జయేలిసట్ సదయశన్.

"ర్చపు గోలొిండ ఫోయట్ ల్ల సాంగ్ పిఔేయైజేషన్. అఔిడికి యండి. ఇంటరూుయ ఇసాి" చ్చపిపంది గామత్తల.

భరాేడు ఇంటరూుయ చేస్త
ి భధయల్ల అడిగాడు సదయశన్ - "మీరు ఇనిే సినిమాల్ల
ో పేఱభ సనిేవేశ్యల్ల
ో నటించారు ఔదా! రిమల్
లెైఫ్ ల్ల ఎవ్రీే లవ్ చేమలేదా?"

చురుకునే చూసిందతనివేపు. కాసి ఔంగారుడా
ి డు సదయశన్. ఆభ ఇదివ్యఔటి గామత్తల కాదు. సినిమా సినిమాక్ర కేరజ్ తో పాటు,
'కోటిత్రయ' గా యమయనర్చషన్ అందుకుంటునే సాటర్ హీరోయిన్.

"నా పేఱభ సంఖత్త మీకు తెలీదా?"

"తెలీదు..." అనాేడు సదయశన్. భనసల్ల మాతలం - "నినుే మూఖగా ఆరాధస
ి నే శతకోటి అభిమానుల్ల
ో న్ననూ ఔడిన్న"
అనుకునాేడు.

"అయితే తెలీకుండాన్న ఆ నూయస్ రాసారా?"

"ఏ నూయస్...?"

"అదే... హీరో ఱదీప్ క్ర నాకు భధయ సమ్ థింగ్... సమ్ థింగ్ అని రాసారు ఔదా! అది వ్యివ్వట్ కాఔపోవ్డంతో కోంతో న్నన్న
మాతంఖరావ్వ సినిమా నుంచ్చ అతడిే తపిపంచానని కూడా రాసారు"

"ఓను..."

"అంతేనా...? ఆ ఆరిటఔల్ కి ఇంటయేట్ ల్ల హలేల్ చేస
ి నే ఱదీప్ తో న్ననునే ఫోటోలిే కూడా బోష్ చేసారు. అంటే... నమీ
ఉదేుశం న్నను ఱదీప్ తో అత్త సనిేహితంగా ఉనాేనన్న ఔదా! న్నను కోరుకుని ఆమన కాదంటే... కోంతో ఉడికిపోయి న్నను
హీరోయిన్ గా నటిస
ి నే సినిమా నుంచ్చ తపిపంచానన్న ఔదా ఆ ఆరిటఔల్ సారాంశం"

"అదీ... హీరో ఱదీప్ చ్చపేి..."

"అలా రాసానంట్లరు. ఆ సంఖత్త నాకు తెలిస్త ఇంటరూుయ అడగా
గ న్న మిభమలిే పిలిచ్చంది. ఓను... మేమిదుయం పేఱమించుకునాేం.
కాదు... కాదు. ఱదీప్ మాటల్ల
ో చ్చపాపలంటే మేమిదుయం 'డేటింగ్' చేసకునాేం. ఆ 'డేటింగ్' ల్ల ఆమన ననుే కోయరానిది కోరాడు.
న్నను కాదనాేను. సినామల్ల
ో కొచ్చేన అమామయిలకు ఆ అనుబవ్ం ళిోకి మందే కచ్చేతంగా ఉంటుందనాేడు. కోం వ్చ్చేంది.
అయినా, న్నను వ్వడిపోలేదు. అతడే ననుే కాదనుకునాేడు. అలా కాదనుకునేవాడు హీరోగా

ఉనే సినిమాల్ల న్నను

హీరోయిన్ గా ఎలా చేసాిను? ఇదీ నువ్వు ఆరిటఔల్ ల్ల సవ్రించాలిున చ్చే నిజం. నీకు దమమంటే... న్నను చ్చపిపన ఈ వ్వషయానిే
బోషెేయియ ..." హకుం జారీచేసింది గామత్తల.

"చ్చవ్యగా ఔి వ్వషమం. నువ్ునేటు
ో ఎనోే పేఱభ సినామల్ల
ో నటించాను. ఎంతోభంది

హీరోల్ల
ి యైటయు్ రాసిన పేఱభ

డైలాగులు చ్చపాపను. భంచ్చ భంచ్చ ల్లకేషను్ ల్ల డ్తయమటు్ పాడాను. అంతేకాదు... నాతో నటించ్చన ఱత్త హీరో ననుే
కావాలనుకునాేడు. కొంతభంది 'డేటింగ్' పేరుతో చీటింగ్ చేస్తి ఇంకొంతభంది 'లవ్' పేరుతో ననుే కోరుకునాేరు. కొంతభంది
ఔిరాత్తల సకం ఇభమంటే... ఇంకొంతభంది యమనంట్ గా 'లివ్ ఇన్' రిలేషన్ ష్ప్ ఔంటినూయ చేదా
ు భనాేరు. ఇలా ఎంతోభంది
నిజసురూపాలు కొిఔిటిగా తెలుసకుంటూ ఇపటిక్ర పేఱభకోసం అన్నుష్స
ి నాే"

"పేఱభ కోసం అన్నుషణా? అంటే... నిజభైన పేఱభ మీ చుటూ
ట లేదన్నగా"

"నిజభైన పేఱభ ఉంది. కానీ, అదఔిడ... ఎవ్రిదఖగయ ఉందో తెలీడం లేదు. అందుకోసమే నా అన్నుషణ"

"ఔసారి పేఱభల్ల మోసపోయి... భళ్ళళ అదే పేఱభల్ల డాలనుకుంటునాేరా?" అడిగాడు సదయశన్.

"ఓను... పేఱభ ఎంతో భధుయం. క్షణిఔ సఖాల కోసం భనుషులు పేఱభని మోసగించొచుే. కానీ, పేఱభ ఎపుడ్త భనుషులిే
మోసగించ్దు..." చ్చపిపంది గామత్తల.

అలా చ్చపు
ి నేపుపడు భావ్వఔతతో లవ్ ఱపోజ్ చేసిన సాఖర్ ఆభ ఔళ్ోల్ల భదిలాడు.

అతడి పేరు కిషోర్. డైయఔటర్ గా ఇంటలడ్తయస్ కావాలనుకుంటునాేడు. నాల్ల
ఱ జుల నుంచ్చ గామత్తల అపాయింట్ భంట్ కోసం
ఱమతేం చేసి

సపలీఔ త్తడయాయడు.

"మీ ఆరాధయ నటి సావ్వతేల ఔదా?" అడిగాడతను.

"ఇండస్క్టఴల్లకొచ్చేన తొలినాళ్ోల్ల తెలిస్క్ తెలీఔ ఆ భహానటి పేరు చ్చపాపను. ఇపుడు బాధడు
ి నాేను" సినిుమర్ గా అంది
గామత్తల. "అపటో
ో ఆభ గురించ్చ నాకేమీ తెలీదు. ఒ పిఆర్ఒ మాటలు టు
ట కుని ఏదో తెలిసినదానిలా బలిప్ ఇవాులని
చూసాను. ఫడిసికొటిటంది. అయితే, జరిగినదానికి అపుడు సిగు
గ డలేదు. తలచుకుంటే ఇపుడు సిగు
గ తో తలెతిలేఔపోత్తనాేను"
ఎనాేళ్ళగానో భనసల్ల గూడుఔటు
ట కునే బాధని అతడితో ంచుకుందాభ.

"మపఫయిఅయిదేళ్ళ వ్మసల్ల బొదు
ు గా ఉనే ఆభ చేత్తల్ల
ో పుసికాలు టు
ట కుని కాలేజీకెళు
ి ంటే ఈ జనాలు ఎలా చూసారా?
అని అపటో
ో ఆశేయయపోయాను. మా కిింటి ఆంటీలా ఉందే...? అని కాభంట్ కూడా చేసాను. కానీ... ఆభ నిజంగా భహానటి.
కెరీర్ ని స్క్రిమస్ గా తీసకునే తరాుత ఆభ చ్చత్ర
ల లే నాకు సిలఫస్ అయాయయి. ఏ ఔి చ్చత్ర
ల నిే వ్వడవ్కుండా చూసాను.
'ఫత్తకుతెరువ్వ', 'దేవ్దాస', 'అరా
ధ ంగి', 'మిసుభమ', 'దొంఖరామడు', 'ఔనాయశులిం', 'మాయాఫజార్', 'మాంఖలయఫలం',
'నమిమనఫంటు', 'ఆరాధన', 'డాఔటర్ చ్ఔరవ్రిత', 'మూఖభనసలు', 'భంచ్చభనసలు'... ఇలా చ్చపుపకుంటూ పోతే జాబత్ర దుదే.
అపటో
ో ఆభ చాలా గొప సినిమాలు చేసారు. ఎవ్రో అనేటు
ో ఆభది నిండైన వ్వఖరహం... నటనల్ల నిఖరహం. ఆ ఠీవీ, ఆ దయపం, ఆ
నడఔ, ఆ వ్యాయయం, దాల చ్చవ్రుేంచ్చ జాలువార్చ ఆ భతిని చ్చయేవ్వు... ఔళ్ళతో అభినమం... మాకెవ్రిక్ర రావ్వ" అందాభ.

"సావ్వత్తల రీల్ లెైఫ్, రిమల్ లెైఫ్ ఆధాయంగా చేసకుని ఒ సినిమా చేయాలని సంఔలిపంచాం. అందుల్ల మీర్చ నాయిఔ" బాంబు
పేలాేడు కిషోర్.

"అంటే... సావ్వత్తల జీవ్వతం ఆధాయంగా సినిమా చేస
ి నాేరా... అందుల్ల న్నను నాయికా? ఆభ ఆశేయయపోయింది.

"ఎందుకు చేమకూడదు. అలనాటి సినీఱమఖ్యల జీవ్వత్రలు ఎనిే తెయకెఔిడం లేదు? సిలి్ సిమత జీవ్వత్రనిే కూడా సినిమా
తీసారు. అందుల్ల నటించ్చన వ్వదాయబాలన్ కి జాతీమ పుయసాియం కూడా లభించ్చంది" చ్చపాపడతను.

"అయినా... అది 'డరీట పిఔేర్చ' అంటునాేరు ఔదా?"

"సినిమా మీద వ్వభయశల గురించ్చ మాట్ల
ో డటం లేదు. సినీఱమఖ్యల జీవ్వత్రలను తెయకెకిిస
ి నే వెైనం గురించ్చ చ్చపు
ి నాే.
తెలుగుతెయకు దొరికిన అపురూవ్యం భహానటి సావ్వత్తల. భనలిే వ్దిలి మూడు దశ్యబా
ు లు దాటిన ఆభ భన భనసులై
భరిచ్చపోలేని ఱగాడమదేఱ వేసింది. అలాటి నటిై ఈతయం వాళ్ోకి భరింతగా తెలిస్తందుకు సినిమా
చేయాలనుకుంటునాేం"

"బాగుంది... అయితే, ఆభ నటించే కాలంల్ల కెభరాలు కేవ్లం నటీభణ్ణల నమనాలైన్న ఉండేవ్వ. ఇపుడో... నడుంంపుల ైన్న
ఉంటునాేయి. న్నను ఈ కాలం హీరోయిన్ ని. ఆ భహానటి కేయఔటరోో ఇభడఖలనా?"

"నమనత్రయ 'స్క్త' పాతలల్ల ఇమిడిపోలేదా? అలాగ్ర, మీరూనూ. ఆభ కెరీర్ ల్ల 'శీరరాభరాజయం' ఫసట్... అభిన్నత్తల సావ్వత్తల సినిమా
ఫసట్ కావాలనుకుంటునాే"

"ఇంకో హీరోయిన్ ని సెలఔట్ చేస్తి బాగుంటుందేమో?" పుపకున్న సాహసం చేమలేఔపోయింది గామత్తల.

"మీయైతేన్న ఆ కేయఔటర్ కి సరిపోత్రరు. పీోజ్... పుపకోండి" అబయరిధంచాడు కిషోర్.

కాదనలేఔపోయింది గామత్తల.

ఉసంహాయం:

"షాట్ యడీ" అరిచాడు కిషోర్.

"ననుే వ్దిలి నువ్వు పోలేవ్వలే... ఇది నిజమలే" పాట వ్వనిపిస్ింది.

కెభరా ఫోఔసంత్ర

సావ్వత్తల గెటప్ ల్ల ఉనే గామత్తల మకంైన్న ఉంది. ఆభ నమనాలన్న ట్లయగట్ చేసింది. ఒ భహానటి జీవ్వతం

ద శయకావ్యభై చ్చయమశసు పందేందుకు... ఇపుడు వెండితెయై వెలుగునీడల ఔవ్వతుం పురుడుపోసకుంటోంది.
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సమాిం

----

