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“ ఒరేయ! రారా! దముమ్ంటే బయటకు రా! నువువ్ మీసమునన్ మొగోడివే అయితే రారా తేలుచ్కుందాం”  

సతాయ్నందం అరుసుత్నాన్డు.  
ఏంచేయాలి? అని ఒక క్షణం ఆలోచించాను. ఒకసారి ననున్ నేను చూసుకునాన్ మగవాడినే..పైగా మీసం 

కూడా ఉంది.   అంతే రెటిట్ంచిన ఉతాస్హంతో బయటకు ఉరికాను.  
ఒకక్సారిగా అంతా అయోమయం గందరగోళం. ఏం జరుగుతోందో తెలిసే లోపు ఏవేవో 

జరిగిపోయాయి.   
సీను అయిపోయింది!   
‘బానే చేసాను’ అనుకునాన్ను. ఈలోగా వచాచ్డు అసిసెట్ంట డైరెకట్రు. వాడిని చూసేత్నే ఒళుళ్ 

మండిపోతొంది. వసూత్నే ఒక పెదవి విరుపు.  
“ ఇకక్డ బయటకు రాకూడదు. పాతర్ పరంగా సహనంగా ఉండాలి.”  
“ కానీ .. అతడు పిలుసుత్నాన్డు కదా.. ఆ డైలాగుల బటిట్ వెళాళ్లనుకునాన్..” 
“  వాడి పాతర్ అది... నువేవ్..ముందు వెనుకా ఆలోచించకుండా తపుప్గా చేసావు.” 
ఆలోచించకుండా.. అసలు ఆలోచించడానికి, సరిగా చేయడానికి ముందు ఏమైనా తెలిసేత్ కదా!  
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“ నాకెలా తెలుసుత్ంది? మీసం కూడా ఉంది కదా..!  పాతర్ మనసత్తవ్ం నాకు చెపేత్..” 
“అలా చెపేత్ సహజంగా రాదు.. ఈ సినిమాకి అంతా అసంకలిప్తంగా జరగాలి. అదే దీని గొపప్తనం. 

ఇపప్టివరకూ కనీవినీ ఎరుగని ఒక గొపప్ పర్కిర్య. అజరామరమై మిగిలిపోయే చితర్ం అవుతుంది”   
నా పాతర్ మనసత్తవ్ం నాకే తెలియకుండా.. ఇదెకక్డి సినిమా.. ఖరమ్!  
“ పోనీ.. మళీళ్ చేదాద్మా?” సమాధానం తెలిసి ఆశగా అడిగాను. 
నావైపు చూసి ఓ పిచిచ్ నవువ్ నవివ్. “ తెలిసి కూడా ఎందుకు అడుగుతావు. డైరకట్రు గారు ముందే 

చెపాప్రుగా. రిహారిస్ల ఉండదు. రీటేకులు ఉండవు” 
“ మరి ఇపుప్డు చేసిన సీను సినిమాలో ఉంటుందా?” 
“ అది డైరెకట్ర గారి ఇషట్ం. ఏమో ఆయన అనుకునన్ దానికి అనుగుణంగా చేయకపోతే అసలు నువేవ్ 

సినిమాలో ఉండక పోవచుచ్.”  
“ ఇపప్టి వరకూ చేసిన దాని బటిట్... ఏమి.. అనుకుంటునాన్రు..?” భయంగా అడిగాను. 
“ డైరెకట్ర గారేమానుకుంటునాన్రో అది తరువాత.. నా వరకూ అయితే నువువ్ చెతత్ చెతత్ చేసుత్నాన్వు..”  
గుండె జారిపోయింది.  
‘డైరెకట్ర ఏమనుకునాన్డో చెపప్కుండా, ఎలా చెయాయ్లో నాకెలా తెలుసుత్ంది సామీ!’ అందామనుకునాన్. 

ధైరయ్ం చాలలేదు.    
********* 

హాసిప్టల బెడ పై పడుకుని ఉనాన్. తలకి పెదద్ గాయం. అంతలో ఒకావిడ వచిచ్ంది. వసూత్నే “ బాబూ!” 
అంటూ కళళ్నీళుళ్ పెటుట్కుంది. బాగుంది ఇది మదర సెంటిమెంట సీను. నేను కూడా సెంటిమెంట బతాత్యి పండించేసి 
జూయ్సు పిండేదాద్మని “అమామ్!”  అని నోరు తెరిచే లోపల నరుస్ వచిచ్ ఆమెను బయటకు తరిమేసింది. లైటు ఆరేప్సింది. 
జూయ్సంతా నేలపాలయియ్ంది. అసలా డైరెకట్ర ఉనాన్డే.. ఛాఛా!! మళీళ్ ఆ అమమ్తో సెంటి మెంటు సీను వసుత్ందో లేదో. 
ఎంతలా అనుకునాన్ను. పుసుకుక్న సీను మారేచ్శాడు.    

అసలు ఈ సినిమాకి నేను హీరోని. అలా అనే చెపాప్రు. అలా అనే అనుకుంటునాన్ను. కాని జరిగేది 
చూసుత్ంటే చాలా అనుమానంగా  ఉంది. నటించే పర్తి వారూ ఎవరికీ వారే  హీరోనొ హీరోయినో  అనుకుంటునాన్రని 
అనిపిసూత్ ఉంది. వాళళ్కీ అలానే చెపాప్రేమో అని నా పెను భూతం.  

ఒక సీనులో నేను సెంటర ఆఫ అటార్క్షన. అందరు నా కోసమే ఉనన్టుట్ హడావుడి చేసాత్రు.  మరో సీనులో 
నేను వాడికి వీడికి ఊడిగం చేసూత్ ఉండాలి. ఒక సీనులో మంచివాడిగా, మరో దానిలో చెడడ్వాడిగా..   
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ఒకొకక్పుప్డు నా సీనులో నాకు మాటలే ఉండవు! ఆ వెనుక వేళాళ్డే గుఱఱ్ం మొహం పెయింటింగ 
లాగానో, ఓ మూల షోకేసులో లాఫింగ బుదాధ్ లాగానో ఉంటాను. ఆ మాతర్ం దానికి నేనెందుకు అకక్డ.. అదే.. హీరో 
ఎందుకు అకక్డ?  

కాని ఇపప్టి వరకూ తీసిన సినిమాలో పర్తి సీను లోను నేనునాన్!.. అనే అనుకుంటునాన్?!  
నేనునన్ సీనులు మాతర్మే నాకు చూపిసుత్నాన్రో ఏమో తెలియదు. నా వెనుక ఏదైనా కుటర్ జరుగుతోందో 

ఏమో!  అనీన్ అనుమానాలు .. అనీన్ భయాలు.      
ఆ మధయ్ ఒక సీను. నేను చేయని నేరానికి అనాయ్యంగా ననున్ తిటిట్ అవమానించే సీను. అదుభ్తంగా 

వచిచ్ంది. ననున్ తిటిట్న పాతర్ వికార్ంత నిజంగానే కసిగా ననున్ తిటిట్పోశాడు. నేను మాటాల్డలేదు. సీను అయిపోయింది. 
అసిసెట్ంట డైరెకట్ర ఏమి అనలేదు. అంటే నేను సరిగానే చేసానని అరథ్ం.   

ఆ తరువాత ఎపుప్డో ఒక సీనులో నేరం నాది కాదు ఆ వికార్ంత దే అని ఋజువు అయియ్ంది. దాని బటిట్ ఆ 
తరువాత సీను మళీళ్ ఆ వికార్ంత తో నా ముఖాముఖి రావాలి కదా. అపుడు నేను వాడిని కసిగా తిటట్వచుచ్ అని 
అనుకునాన్. దానికి తగగ్టుట్ రాతిర్ అంతా అదే అనుభూతితో, కొతత్ కొతత్ తిటుల్ తలుచుకుని తలుచుకుని నాలోనే నేను సీను 
తయారు చేసుకుని, ఎదురుగా వాడిని ఉహించుకుని ఎనిన్సారుల్ రిహారస్ల వేసుకుని తిటుట్కునాన్నో లెకక్ లేదు.  

తీరా చూసేత్ మరాన్డు ఆ సీను లేదు. పైగా హీరోయిన తో పారుక్లో సీను వచిచ్ పడింది. చిలిపి అలల్రి 
చెయాయ్లి. నాకు నినన్టి తిటుల్ తపప్ ఇంకేం మనసులో లేవు. ఏవో మాటలు అవుతునాన్యి. నేనెకక్డో ఉనాన్ను. సీను 
అటట్రు పాల్పు! ఎలాగో మొతాత్నికి అయియ్ందనిపించా.  

నా కసి మాతర్ం నాలోనే ఉండిపోయింది. ఇపప్టికి ఇంకా ఆ వికార్ంత తో సీను రాలేదు. వసుత్ందో లేదో 
తెలియదు. పర్తిసారి తరువాత ఆ సీను వసుత్ందని అనుకుని మనసులో అదే కసిని నిలుపుకోవడం, పెంచుకోవడం, ఆ 
సీను రాకపోవడం. దానితో చేసుత్నన్ సీనులు దుంపనాశనం. ఇదే తంతు. ఆ సీను ఎపుప్డు వసుత్ందో అసిసెట్ంట  డైరెకట్ర 
చెపప్డు. ముందు చెపేత్ సహజతవ్ం పోతుందంటాడు. డైరెకట్ర రూలంటాడు. వెధవది కనీసం ఆ సీను ఉందో లేదో కూడా 
చెపప్డు. 

 ఇదీ వరుస. ఆ డైరెకట్ర గొపప్ మూరుఖ్డో తెలియదు భయంకరమైన మేదావో తెలియదు. చాలా పిచిచ్గా 
ఉంది. చేతిలో సిర్క్పట్ లేదు. ఏ డైలాగులు చెపాప్లో తెలియదు. డైరెకట్ గా సీనులోకి వెళిల్ ఆ జరిగేదానికి అనుగుణంగా 
చేసేయాలి. అదో కొతత్రకం పర్యోగాతమ్క చితర్ంట! వీడి సృజనాతమ్కత మండిపోను! ఒకోక్సారి మానేసి పోదామా అని 
కూడా అనిపిసుత్ంటుంది. కాని తెలిసిన వాళల్ందరూ ఇదో గొపప్ అవకాశం అంటారు. థరీట్ యియరస్ ఇండర్సీట్ర్ 
హిరోలందరూ ఈ అవకాశం కోసం కళుళ్ కాయలు కాచేలా విచుచ్కుని చూసుత్ంటారు. ఏ జనమ్లో ఏ పుణయ్ం చేసుకునాన్నో 
అని ననున్ చూసి కుళుళ్కుంటారట కూడానూ. సినిమా లోకంలో ఆ డైరెకట్ర దేవుడితో సమానం మరి. 
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మొదటోల్ ఎలా చేసినా మెచుచ్కునేవారు. హాయిగా ఉండేది. ఆ ఊపులో నేను చేసినదేదైనా సరియే 
అనేంతగా కొటుట్కుపోయాను. అంతలో వచాచ్డు ఈ అసిసెట్ంట డైరెకట్రు.. చచిచ్పోతునాన్ను వీడితో. ఎలా చేసినా  సిర్క్పట్ 
లో అలా లేదంటాడు. సరిగా చెయయ్లేదంటాడు, డవిలాగు బాగోలేదంటాడు. అలా కాదు ఇలా అంటాడు. ఇలా కాదు అలా 
అంటాడు. పొనీ అదేదో ముందు చెపప్వయాయ్ అంటే చెపప్డు. పైగా దికుక్మాలిన పార్మిట్ంగు ఒకటి!  

******** 
“ నేను నినున్ పేర్మిసుత్నాన్..” 
ఇదేదో బాగుందే.. లవువ్ సీను.. అమామ్యి బాగుంది. ఎంత యాకిట్ంగ అని తెలిసినా మనసు 

ఉరుకుంటుందా!   మనకి సీనులో ఇంవాలువ్మెంటు కొంచెం ఎకుక్వే! అయినా బుదుధ్నన్వాడెవడైనా కాదంటాడా! నా 
పాతర్కు బుదిధ్ ఉందా లేదా? ఆ అలోచించే సమయం లేదు. ఆలోచించాలని కూడా అనిపించలేదు. ‘అవును!’ అనకపోతే 
సీను పాడైపోతుంది అని మాతర్మే అనిపించింది ఆ క్షణంలో.  

“ ఉమా! నేను కూడా.. నినున్ మనసూప్రిత్గా పేర్మిసుత్నాన్!” అనేసాను ఒకింత నిజంగానే.. 
లొటట్లేసుకుంటూ. 

అలా అనాన్నో లేదో పార్మట్ర లో అసిసెట్ంట డైరెకట్ర “ లేదు ఉమా! నీకు నాకు సరిపోదు. నీది పేర్మ కాదు. 
నాకు పేర్మ లేదు!  జీవితం ఒక రైలు పర్యాణం. కొదిద్ దూరం మాతర్మే కలిసి పర్యాణిసాత్ం. మన కంపారట్ మెంట ఒకటి 
కావచుచ్, వాడే వాష బేసిను ఒకటి కావచుచ్, ఈ కటకట మని తిరిగే ఫేను ఒకటి కావచుచ్, ఆ ఆరుతూ వెలిగే లైటు ఒకటి 
కావచుచ్.. ఆ మూల ఉండే కంపు కొటేట్ టాయిలెటూట్ ఒకటి కావచుచ్ కాని.. కాని చివరకి ఎవరి సేట్షన వసేత్ వారు 
దిగిపోవాలి ఉమా! దిగిపోవాలి. ఈ చరాచర సృషిట్లో మనము కూడా అంతే. ఈ పేర్మ అనుబంధాలు ఇవనీన్ 
అశాశవ్తాలు. వీటిని నముమ్కుని, టైరనే నిజమనుకుని నేను ఉండలేను ఉమా! ఉండలేను! ” అని అనాన్డు.  

అదిట! నేను చెపప్వలసిన డవిలాగు!! ఇంత కొండవీటి చాంతాడంత డవిలాగు, నాకు నేను 
ఉహించేసుకుని, అపప్టికపుప్డు ఆశువుగా చెపాప్లని ఈ డైరెకట్రు అనుకునాన్డా? వాట నానెస్నస్!!   

ఇపుప్డు నా పరిసిథ్తి ఏంటి? అనన్ మాట వెనకిక్ ఎలా తీసుకొను? ఇపుప్డు ఈ మాటలు ఎలా అనను? 
పాపం ఉమ! అసలు అయినా అలా అనవలసిన అవసరమేమిటి? కారణం ఏమిటి? నా పాతేర్మిటి? ఆ కథేమిటి? 

 ఏం చెయాయ్లో తెలిసేలోగా సీనులు సీనులు మారిపోయాయి. పెళిల్సీను వచేచ్సింది. నోరు విపాప్లిస్న పర్తి 
సారీ ఈ అసిసెట్ంట డైరెకట్రుగాడు అదే డవిలాగు పార్మిట్ంగు నాకు. కానీ ఆ సందరభ్ంలో ఎలా...? 

****** 
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సందు దొరికితే ఆ అసిసెట్ంట డైరెకట్ర సూటిపోటి మాటలతో తపుప్ చేసానని బురర్ తినేసుత్నాన్డు. నాతోనే 
ఇలానా అందరికీ ఇలానే బురర్ తింటాడా? ఎవరికి వారు గొపప్గా నటించేసుత్నన్టేట్ పైకి బిలడ్పుప్లిసుత్నాన్రు. అది నిజమా 
కాదో నాకు తెలిసే అవకాశం లేదు. ఎవడి పాతర్ ఏమిటో? అసలు సిక్పుట్లో ఏముందో తెలిసేత్ కదా! 

డైరెకట్రును కాకా పటేట్ పర్యతాన్లు కూడా చేసుత్నాన్ కాని ఇపప్టికి ఫలించలేదు. ఆ వికార్ంత గాడు వాడికి 
ఫలించిందనాన్డు. అది నిజమో వాడి బిలడ్పోప్ తెలియదు.  

ఎలా కాకా పటాట్వురా? అనడిగితే ఇలా కాదు, అలా కాదు అంటాడే తపప్ ఎలా అనన్ది చెపాప్డు. సినిమా 
గురించి అడిగితే పెదద్ వేదాంతిలా ఓ నవువ్ నవివ్ నీకెందుకు అంతా డైరెకట్ర చూసుకుంటాడులే అని చకాక్ పోతాడు.  

ఒకోక్సారి తికక్ రేగి అసిసెట్ంట డైరెకట్ర ని పిలిచి తిటిట్ పడేసాత్ను.  
దానికి పర్తిగా వాడు ‘నీ ఖరమ్... ఏడూ...’ అనేలా ఓ చూపు విసురుతాడు.  
మళీళ్ నేనే తగిగ్ బతిమాలుకుంటా. ఎంత తిటుట్కునాన్ ఈ సినీలోకంలో కొదోద్ గొపోప్ నాతో మాటేల్డేది, నా 

మంచి చెడడ్లు చూసేది వాడే. మిగిలిన వాళుళ్ ఎవరి ఉరుకులు వారివి ఎవరి పరుగులు వారివి.  
ఇపప్టి వరకూ అయిన సినిమా అంతా చూపించమని బర్తిమాలితే చూపించేది మరి వీడే. అలా 

చూసినపుప్డు ఏదో కథ ఉనన్టేట్ అనిపిసుత్ంది. కాని దాని బటిట్ తరువాత ఏ సీను అనన్ది మాతర్ం తెలియటం లేదు. 
ముగింపు అసలు ఉహించలేం! నేను చేసిన/చెయయ్ని అనవసరమైన భయంకరమైన ఏకిట్ంగ మహా పాతకాలనిన్ 
కనిపిసాత్యి. పర్తేయ్కంగా అవి రివైండ చేసి మరీ చూపిసాత్డు.   

అయితే అపుప్డపుప్డు ఈ అసిసెట్ంట డైరెకట్రు సీను గురించి హింటుల్ ఇసుత్ంటాడు. అపుప్డు మాతర్ం సీను 
ఇరగదీసాత్ను. వాడి మూడు బటిట్. 

 వాడి పార్మిట్ంగ టైమింగ మాతర్ం నమోసుత్ నారాయణ.  
ఓసారి ఇంక పార్మిట్ంగు వచిచ్న తరువాతే ఏదైనా అని నిశచ్యించుకునాన్! 
“ తొందరగా ఎకుక్!” ఉమ పిలుసోత్ంది. రైలు కూత పెడుతోంది. ఎదురుచూసుత్నాన్.. ఏం చెయాయ్లా అని. 

నాకైతే ఎకాక్లి అని అనిపిసోత్ంది. కాని సీనులో అలా ఉందో లేదో .. అందుకే ఆగా. ఏ క్షణాన నైనా పార్మిట్ంగు రావచుచ్. 
సిదధ్ంగా ఉనాన్.  

“ ఎకక్కు ...” పార్మిట్ంగు వినిపించినటల్యియ్ంది. సరే! అనుకునాన్. ఉమ ననున్ చూసి అసహియ్ంచు 
కుంటునన్ది.   

రైలు కదిలింది. వేగం  పెరిగింది. శబద్ం నెమమ్దించింది. 
“ ఎకక్కుండా దికుక్లు చూసాత్వేం .. ఎకుక్ !” పార్మిట్ంగు ఖంగు మంది!  . 
అదేంటి..? ఇందాకా..! ఇపుప్డు..! ఏమరథ్ం కాలేదు! పరుగుపెటాట్.. 
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అపప్టికే రైలు  వెళిళ్పోయింది.  
దూరంగా అసిసెట్ంట డైరెకట్ర అసహనంగా నా వైపు చూసి, వీడింతే అని తిటేట్సుకుని, తల కొటేట్సుకుని 

బయటకు పోయాడు.  మళీళ్ అభదర్తా, అయోమయం, ఆతమ్నూయ్నత ననున్ చుటుట్ముటాట్యి.  మళీళ్ ఉమతో సీను 
ఉంటుందో లేదో! అసలు మళీళ్ ఆమెను చూసాత్నో లేదో అదొక బాధ.  

******* 
బారులో ఒక సీను. ఎదురుగా మందు, సిగరెటుట్. నాకేమో వదుద్ అనిపిసోత్ంది. అసిసెట్ంట డైరెకట్ర తాగమని 

చెవిలో ఒకటే పార్మిట్ంగు. ఈ దరిదర్మైన పాతర్ నాకే రావాలా. ఇనిన్ డిఫరెంట షేడుల్ ఉనన్ పాతర్! అనిన్ కలగలసి దటట్మైన 
తారు డబాబ్ తయారయింది. లోలోపల తిటుట్కుంటూ పైకి ఉలాల్సంగా దముమ్ కొటాట్ను. మందు కొటాట్ను. ఆ మతుత్లో 
ఇంకెవరినొ కూడా కొటాట్ను. మళీళ్ గందరగోళం.  

మతుత్ ఎకిక్న తరువాత మాట వినమంటే ఎలా కుదురుతుంది. మతుత్లో ఏం చేసాత్మో! అది మన బాధయ్త 
అంటే ఎలా? ముందు ముందర మందు పెటట్కూడదు. ఆపై తాగమని చెవిలో ఒకటే నస పెటట్కూడదు. చేసినదంతా చేసి, 
చేయించి.. తరువాత నాది తపప్ంటే ఎలా?  ఆ డైరెకట్ర పెదద్ శాయ్డిషుట్లా ఉనాన్డు.  

నా పాతర్ నిడివి ఎంతో తెలియదు. తీరా ఎపుడో సెట కి వచాచ్క నీ సీనుల్ ఇంక అయిపోయాయి అంటే నా 
పరిసిథ్తి ఏంటి? తలచుకుంటేనే ఒళుళ్ జలదరిసోత్ంది. ఆ వికార్ంత గాడు మళీళ్ కనపడనే లేదు. ననూన్ అలా అరాధ్ంతరంగా 
ఆపేసేత్!  

ఈసారి లాభంలేదు ఆ అసిసెట్ంట డైరెకట్ర గాడు రాగానే అడిగేయాలి .. కడిగేయాలి. ఇపప్టికే 
అరథ్ంలేకుండా చాలా సాగదీసారు.  

 అనుకోవడం ఆలసయ్ం ఎదురుగా తయారు!  
“ చూడు .. నా వలల్ కావడం లేదు. అసలేంటి ఈ సినిమా కథ? నా పాతర్ ఏంటి? నేనేం చెయాయ్లి .. ఎలా 

చెయాయ్లి? .. సమాధానం చెపప్క పోతే .. ” అని ఆగాను. 
ఏం చెయయ్గలవు అనన్టుట్ చూశాడు వాడు. నేను ఈ సినిమాని వదులుకోలేనని తెలుసు. 
“ పీల్జ.. చెపప్వా?” పార్ధేయపడాడ్ను. వాడి పెదవులు మరింత బిగుసుకునాన్యి.  
ఏం చెయయ్ను?ఏం చెయయ్గలను? అసహాయత కమిమ్ంది. అపర్యతన్ంగా నా కళళ్నుండి ధారగా కనీన్రు. 

ఆపుకోలేని అశకత్తతో అలానే ఉండిపోయా.  
“ ఏం తెలుసుకోవాలని అనుకుంటునాన్వు?” 
“ అసలు నేను ఈ సినిమా హీరోనేనా?” 
“  నువేవ్ హీరో!” 
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“ ఇది సుఖాంతమేనా!”  
కొంచం ఆలోచించాడు.  
“ డైరెకట్ర గారి ఉదేద్శయ్ం అదే” 
“ అంటే.. సినిమా అంతా హాయిగా ఉంటుందా.. లేక అంతా హీరో బరువు బాధయ్తలు అంటూ కషాట్లు 

కనీన్ళుళ్ పడి చివర సీనులో ఓ నీతి ఓ చిరునవువ్ ఓ శుభం కారుడ్ లాంటి రియలిసిట్క ఫిలామ్?  
“ లేదు..లేదు.. ఇది ఎంటర టేయిన మెంట మూవీ”  
హమమ్యయ్ అనుకునాన్. మనసు కాసత్ తెపప్రిలిల్ంది. 
“థీమ .. ఏమిటి.. థిర్లల్రా .. ఫాయ్క్షనా... కామెడీనా.. ససెప్నాస్.. హారరా.. “ 
“ సకుటుంబ సపరివారంగా చూసి ఆనందించదగగ్ వినోదాతమ్క చితర్ం చెయాయ్లనే సంకలప్ం” 
“మంచిది... నేను వచిచ్నపుప్డు కూడా డైరెకట్ర గారు ఇలానే చెపిప్నటుట్ గురుత్.” 
నవేవ్సాడు అసిసెట్ంట డైరెకట్ర “ ఆయన ఎపుప్డూ మారరు... “ 
“ మరి .. ఈ సీనులేంటి... ఇలా.. నా పాతర్.. అసలు మంచో చెడో అరథ్ంకాకుండా.. ఆనందంగా నవివ్న 

ఉనన్ సీనులు ఎనిన్ ఉనాన్యి.... ఎపుప్డు చూడు ఏదో ఓ గొడవో, తలనోపోప్.. కనీసం రోమానస్ లో కూడా ఆ అనుభూతి 
లేక చపప్గా.. “ 

“ ఇది ఒక పర్యోగాతమ్కమైన చితర్ం... తెలుసు కదా! ఒక పాతర్లో సహజంగా మీరు ఎలా ఉంటారో.. 
పరిసిథ్తులకు ఎలా సప్ందిసాత్రో...  ఏ మాటలు అంటారో.. అది కావాలి.” 

“ కానీ అపుప్డు సిర్క్పట్ కి అనుగుణంగా ఎలా కుదురుతుంది?” 
“ నువువ్ హీరో అని నీకు ముందే చెపాప్రు, ఇది సుఖాంతం అని కూడా చెపాప్రు. పర్తి సీను హాయిగా 

అనందంగా ఉండాలి అని కూడా మీకు ముందే చెపాప్రు కదా..!” 
“ అవును.. కానీ..” 
“ మరి దానికి తగినటుట్ ఎందుకు చేయడంలేదు?” 
“ అంటే ఆ పరిసిథ్తులలో .. ఒకోసారి ..పర్తిసప్ందన ..  “ 
“ పరిసిథ్తులు సరే.. ఒక హీరో.. సకుటుంబ సపరివార చితర్ంలో హీరో ఎలా సప్ందించాలో అలా ఎందుకు 

చెయయ్లేకపోతునాన్వు? పాతర్లో ఎందుకు లీనం అవవ్లేక పోతునాన్వు? అయితే అసస్లు నటించకుండా ఉండిపోతునాన్వు 
లేదంటే పిచిచ్గా చేసుత్నాన్వు. పాతర్కి తగినటుట్ మాతర్ం చేయడం లేదు” 

“ సీనులు అలా వసుత్నాన్యి .. హీరోగా ఉండే అవకాశం ఇవవ్డం లేదు...” 
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“ నీ పెరాఫ్రెమ్నస్ బటేట్ సీనుల్ వసాత్యి.. నువువ్ తపుప్ల మీద తపుప్ చేసుత్ంటే.. డైరెకట్ర మాతర్ం ఎంతకనన్ 
ఎడిట చేసాత్రు.. ఎంత కనన్ సీనుల్ మారుసాత్రు..కథలో ఓ నడక, ఓ పధధ్తి ఉండాలి కదా.. అపప్టికీ ఎనోన్ అవకాశాలు 
ఇచాచ్రు”  

“ తపోప్ ఒపోప్ ఎలా తెలుసుత్ంది.. మొనన్ ఆ సతాయ్నందం గాడు వచిచ్ ననున్ బయటకు రమమ్ని పిలిచాడు.. 
రావాలా వదాద్ ఎలా తెలుసుత్ంది? పరిసిథ్తి బటిట్ రావాలనుకునాన్... ఆ తరువాత రాకుడదని నువువ్ చెపాప్వు.. అది ముందు 
తెలిసేత్... ” 

“ రావాలని ఎందుకు అనిపించింది... “  
“ అంటే.. నేను హీరోని కదా...వాడు కచిచ్తంగా విలన అవావ్లి .. నేను బయటకు రాకపోతే వాడి పాతర్ 

హైలైట అయిపోతుందని..” 
“ హీరో అని గురుత్ంది కానీ ఇది ఫాయ్క్షన సినిమా కాదు... అనన్ది గురుత్ లేదా?” 
“ వాడికీ అది గురుత్ండాలి కదా!”  
“ వాడూ నీలాగే.. చెపిప్నది సరిగా గురుత్ండదు. అరథ్మవవ్దు. పాతర్లో లీనమవవ్డు.. దానివలల్ సీనులో 

మారుప్లు ... “ 
“ వాడూ... హీరోనేనా?” 
“ అసలు వాడు ఎందుకు రమమ్నాన్డు.. కారణం.. ఏ సీనో తెలుసుగా?” సమాధానం ఇవవ్కుండా దాటవేసి 

పర్శిన్ంచాడు అసిసెట్ంట డైరెకట్ర.  
తలదించుకునాన్ను   
“ అంటే... ఆ ముందు సీనులో వాళళ్ చెలిల్ ఉంది.. అందంగా ఉంది కదా హిరోయిన అనుకుని.. కాసత్... “ 
“ కనిపించిన పర్తి అమామ్యినీ  నీ హీరోయిన అనుకుని మీద పడిపోతే ఎలా?” 
“ అంటే.. నేను హీరో.. కదా.. ఆ సీనులో అలా చేసేత్నే కదా హీరోయిజం..“ 
“ హీరో అంటే ఉనన్తంగా, ఉతత్మంగా ఉండాలి!!...అంతేకాని అందరూ నీ కోసం ఉండాలి, నీ కింద 

ఉండాలి,, పది కారుల్ ఉండాలి. వెనుక వంద మంది ఉండాలి. చుటూట్ అమామ్యిలు ఉండాలి.. పిచిచ్ పంచ డైలాగులు 
అనాలి ..  నువేవ్ం అనుకుంటే అది అయిపోవాలి.. నువేవ్ం చేసేత్ అదే రైటు.. అని కాదుగా..” 

ఏమనాలో తెలియలేదు.. తను చెపిప్ంది నిజమనే అనిపిసోత్ంది.. కాని సీనులోకి వెళేత్నే.. ఇవేవి 
గురుత్ండటంలేదు. ఏదో మైకం. 
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“ సరే.. అదలా ఉంచు.. మరి ఉమతో పేర్మ సీను.. ఆనందం .. హాయి.. అనాన్వు.. హీరో అనాన్వు.. 
పేర్మిసుత్నాన్నంటే ‘అవును!’ అని కాకుండా ఏదో అరథ్ంకాని అరథ్ంలేని భయంకరమైన డవిలాగు చెపాప్వు.. అదెలా 
కుదురుతుంది.” అనుమానంగా అడిగాను. 

“ అసలు ‘అవును!’ అని నువువ్ ఎందుకు చెపాప్వు... ఒకక్సారి ఆలోచించు..?” 
“ అంటే.. అమామ్యి చూడడానికి బాగుంది..” 
“ ఆ పాతర్తో అంతకు ముందు ఎనిన్ సీనుల్ అయాయ్యి నీకు?” 
“ ఒకటి.. లేదు.. రెండు.. ఆ పారీట్ సీనులో ఉనన్ది.. అంటే మాటలు లేవు.. కాని.. ఆ తరువాత ఒక 

సీనులో.. బసుస్లో పకక్న కూరుచ్నన్ సీను.. నా భుజంపై తల పెటుట్కుని పడుకుంది కదా..”  
“ ఆ పాతర్ గురుంచి ఏం తెలుసు...” 
“ అంటే .. అందంగా ఉంది..”   
“ ఇంకా.. “ 
“ మంచి సెంటు వాసన.. హసీక్ వాయిస.. ననున్ పేర్మిసోత్ంది.. అనాన్ది “ 
“ అంతేనా... “ 
“ అంతే... ఇంకేం తెలియాలి” 
తలపటుట్కునాన్డు. 
“ చూడడానికి బాగుంది.. అవకాశం దొరికింది అని అది పేర్మ అనుకుంటే ఎలాగయాయ్. అది హీరో 

లక్షణం కాదు చితత్కారెత్ కుకక్ల లక్షణం. రెండు సీనుల్ అయాయ్యో లేదో అపుప్డే పేర్మ.. నీ తపుప్ వలల్  ఎనిన్ సీనులు 
మారాచ్లిస్ వచిచ్ంది.. అపప్టికీ పర్తిసీనులోను చెపుత్నే ఉనాన్ .. నువువ్ నేను చెపిప్న డైలాగు ఆమెతో ఆనవు.. అనుంటే 
ఏదోలా ఎడిట చేసి మళీళ్  కథ సిర్క్పట్ లోకి తెచేచ్వాడిని. నీకు ఆ ఊసే లేదు” 

“ అంటే.. బాగుండదని..“ 
“ ఎవరికి..?” 
“ నాకు.. అదే.. పాతర్కి.. “ 
“  మధయ్లో నీకు బాగెంటి? ఇది సినిమా అనన్ విషయం మరచిపోతే ఎలా? పాతర్ గురించి డైరకట్ర గారు 

ఉనాన్రు కదా.. నీకెందుకు బాధ” 
“ అంటే.. సీనులో... హీరో .. అలా అంటే బాగుండదని..”  
“ ఆ.. అలా అనుకునే పెళిల్ సీను దాకా తెచుచ్కునాన్వు.. నీ ఇషాట్రాజయ్ంగా చేసూత్ సినిమాలో నీ పాతర్ 

మాతర్ం ఆనందంగా ఉండేలా చేయాయ్లంటావు!  ఎటాల్ చచేచ్ది నీతో.” 



  

øöeTT~                              www.koumudi.net                                  p˝…’  2022 

10   !       .    

“ అపప్టి దాకా ఆ సీనుల్ చాలా బాగా ఆనందంగానే వచాచ్యి కదా...మరింకేం”  
“ అదే మరి... నువువ్ ఆలోచించాలి.. నీ పాతర్ చదువు అవవ్లేదు.. ఉదోయ్గం లేదు.. ఆ ఉమ పాతర్ 

ఎలాంటిదో తెలియదు.. ఒకటి రెండు సీనల్ ఆనందం కోసం తరువాత సీనుల్ అనిన్ తగలేసుకునాన్వు. హాయిగా ఓ పధధ్తిలో 
వెళళ్వలసిన కథ అనవసరంగా .. ”    

“ .. కానీ.. మరి .. ఆ రోజు ఆ బార లో సీను.. నా చేత అనవసరంగా... ఎందుకు ... తాగించావు... అది 
హీరో చెయొయ్చాచ్..? “ ఉకోర్షంగా అడిగా. 

“ బుదిధ్ గడిడ్తిని! నీ మీద నమమ్కం పోయి.. చిరాకు వచిచ్.. ఎంత కనన్ నేను చూడను? చచిచ్పోతునాన్ 
నీతో!  చెపిప్ ఉపయోగం లేదని .. ఊరుకునాన్” 

 “ అయితే ఇపుప్డు నా పరిసిథ్తి  ఏంటి?” ఆదురాద్గా అడిగాను. 
“ తెలియదు.. నువువ్ ఇపప్టి నుండి అయినా బాయ్లెనస్ గా చేసేత్, చేయగలిగితే.... హీరోగా 

పరిచయమవుతావు.. లేదంటే.. “ 
“ లేదంటే.. “ భయంగా అడిగాను. 
“ ఆ వెనుక వేళాళ్డే గుఱఱ్ం మొహం పెయింటింగ లానో ..ఈ మూల షోకేసులో లాఫింగ బుదాధ్ లానో.. 

ఉండీ లేనటుల్గా...  కనీ కనిపించకుండా...” ఆగిపోయాడు.  
ఆలోచనలు అలలు అలలుగా ఎగసి పడుతునాన్యి.. నా దృషిట్లో నేనే జారిపోతూ..  
‘ ఎందుకీ పనికిమాలిన సినిమా.. మానేసేయ.. వదిలేసెయ.. వెళిళ్పో.. ‘  చెవిలో ఏవో అసప్షట్ంగా... 

వినిపిసుత్నాన్యి..! 
ఎదురుగా అసిసెట్ంట డైరెకట్ర మూగగా బితత్రచూపులు చూసుత్నాన్డు...  
మరి మాటలు?!  ఉలికిక్పడాడ్! 
అసంకలిప్తంగా చేవిదగగ్రకు చేయి వెళిళ్ంది.  
బయటకు కనపడని వేలి గోరు అంత చినన్ది బూల్టూత!! అదెలా వచిచ్ంది? ఎపుప్డు పెటుట్కునాన్ను?!    
“నువువ్.. ఆ సీనులో తాగమని... పార్ంపిట్ంగ .. చేసావా..?” తడబడుతూ అడిగాను.  
ఆశచ్రయ్పోయాడు అసిసెట్ంట డైరెకట్ర.. 
“లేదు.. నేనసలు ఆ షాట చేసినపుప్డు లేను.. నీ మీద విసుగుతో... బయటకు.. ఏమయియ్ంది?” విపాప్రిన 

నా కళళ్ను చూసి అందోళనగా అడిగాడు.  
మరి ఆ  పార్ంపిట్ంగ?!... ఈ బూల్టూత? 
సతాయ్నందం రమమ్నన్పుప్డు.. వెళాల్లని నేనే అనుకునాన్నా?.. లేక ఈ...!!   
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అంటే.. నేను ఇపప్టి వరకూ చేసినదంతా...?   ఇలాగే...!!   
తన చేతిలో తెలల్ కాగితాలు సరుద్కుంటూ అసిసెట్ంట డైరెకట్ర వెళిళ్పోయాడు.  
లాఫింగ బుదాధ్ ననున్ చూసి విరగబడి నవువ్తునాన్డు... ఆనందంగా!   

 
                                            PPP 
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