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వెంటనే సూరికి కాల చేదాద్మని టైర చేసాడు సోమీ. అకక్డ మొబైల సిగన్లస్ లేవు. పరిగెతుత్కుంటూ మళీళ్ 
లోపలికెళిళ్ సావ్మి దగగ్రున లాయ్ండ ఫోన లో కాల చేసాడు.  

"సూరీ, ఎకక్డునాన్వ?" 
"అనాన్, అరగంటలో గెసట్ హౌస దగగ్రుంటాం"  
లాభం లేదు. అపప్టికి చాలా దూరం వెళిళ్పోతారు. 
"వాళుళ్ నా కారులో తపిప్ంచుకునాన్రు" 
"ఆ..!" సూరి నోరు తెరిచాడు. 
"తరావ్త చెపాత్నవనీన్, చెక పోసట్ దగగ్ర మన కురార్ళుళ్నాన్రు కదా ఇంకా?" 
"సరిగాగ్ తెలీదనాన్..ఉండచుచ్" అనుమానంగా అనాన్డు. 
సోమీకి తికక్రేగింది. 
"ఎవవ్డూ, చెపిప్న పనెచ్యయ్డు కానీ రోజూ బిరాయ్నీలూ, బాటిలూస్..థూ.." 
సూరీ మొహం మాడిపోయింది. "అనాన్, ఇపుప్డేంచేదాద్ం?" 
"కనీసం లోకల గూర్ప లో వాటాస్ప చేసి ఎవడిననాన్ అకక్డి కెళళ్మను, నా కారు కనపడితే ఆపమని చెపుప్”

* * *

మెయిన రోడుడ్ ఉనన్ టెంపరరీ చెక పోసట్  గేటు మూసే ఉంది. పకక్నే ఇదద్రు సోమీ గాయ్ంగ మెంబరస్ కూరుచ్ని
ఉనాన్రు. అందులో ఒకడు 

"ఏరా, ఎపుప్డూ వాటాస్ప లేకపోతే టిక టాక..వేరే పనేలేదా? సోమీ అనన్ కూడా వసత్నాన్డంట ఇదే రూట లో, 
ఇటాట్ చేసత్నాన్మని అనన్ చూసేత్ చంపుతాడు.. కాసేపు మొబైల పకక్నపెటుట్" అనాన్డు బెదిరిసూత్. 
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ఎదుటివాడు అంతా కోలోప్యినటుట్ మొహం పెటిట్, బాధగా జేబులోకి తోసాడు మొబైల ని. 
అంతలో ఎదురుగా లైట బిల్ంక చేసూత్ వసుత్నన్ తెలల్ ఆడీ కారు కనపడింది వాళిళ్దద్రికీ. చివర "SB 9999" 

కనపడటంతో ఆశచ్రయ్ంతో ఒకళళ్మొహాలొకళుళ్ చూసుకుని అపర్యతన్ంగా గేటెతేత్సారు. కారు దూసుకుని అవతలికెళిళ్ 
పోయింది. "ఒకక్ క్షణం లేట అయియ్ంటే చచేచ్ వాళళ్ ంకదరా సోమీ అనన్ చేతులో, అందుకే ఆ చెతత్ మొబైల చూడకురా 
అనాన్" అనాన్డు ఊపిరి పీలుచ్కుంటూ.  

అవతలివాడు "చిల అనాన్, ఇపుప్డేంది అనన్ ఎళిళ్పొయాయ్డుగా" అంటూ మళీళ్ వాటాస్ప చూసూత్ ఓ వెరిర్కేక 
పెటాట్డు తల పటుట్కుంటూ. 

"ఏమైందిరా!" 
"అయోయ్ ఇపుప్డెళిళ్ంది సోమీ అనన్ కాదంట...సూరనన్కి చెపాప్ల అరెజ్ంట గా" అంటూ కాల చేసి జరిగిందంతా 

చెపాప్డు. సూరి నోటోల్ తడారిపోయింది. సోమీకెలా చెపాప్లిపుప్డు? తపప్దు. ధైరయ్ం కూడగటుట్కుని ఇందాకటి లాయ్ండ లైన 
కే మళీళ్ చేసాడు. చేతులు వణుకుతునాన్యి. 

అంతా విని, ఓ క్షణం ఆలోచించి మెలల్గా అనాన్డు సోమీ  
"వదిలెయ, మనం ఇంక వాళళ్ని వెతకటేల్దు" 
"అనాన్! మరి.." సోమీ ఎపుప్డెలా రియాకట్ అవుతాడో ఐదేళళ్ నుండీ పనిచేసుత్నాన్ అరథ్ంకాలేదు సూరికి. 
"వాళేళ్ మన దగగ్రికొసాత్రు. నువువ్ రా, మిగతాది చెపాత్ను" 
 
22 
 
ఎపుప్డూ ఇంసాట్గార్ం, టివ్టట్ర లలో యాకిట్వ గా ఉంటూ తమకి సమాధానాలిసూత్ ఉండే నితయ్ రెండోర్జుల నుండీ 

కొతత్ పోసుట్లు కాదు కదా, వేటికీ రెసాప్నస్ లు కూడా పెటట్క పోవడంతో అసహనంతో ఉనన్ ఫాయ్నస్ #నితయ్ఎకక్డ? అనే 
టెర్ండ సాట్రట్ చేసారు. అది గంటగంటకీ అంచెలంచలుగా పెరిగి వైరల గా మారిపోయింది. దానికి టాయ్గ అయియ్ ఉనన్ 
టీవ్టుల్, కామెంటుల్ లక్షల సంఖయ్కి చేరుకునాన్యి. ఒకడు మొతాత్నికి నితయ్ పీడ విరగడైందంటే, ఇంకోడు ఓ ఆనెసట్ యాంకర 
కోలోప్యామంటాడు. ఓ భకుత్రాలు, నితయ్ పశాచ్తాత్పంతో కుమిలిపోయి పారిపోయిందంటే, ఇంకో ఆశావాది, తనున్ 
రెటిట్ంపువేగంతో తిరిగొసుత్ందంటాడు. ఇలా జనాలు, బలవంతంగా తమ నమమ్కాలను నిజాలుగా పకక్నోళళ్మీద 
రుదద్టానికి పర్యతిన్సుత్ంటే, ఓ పొలిటికల అనలిసట్ మాతర్ం డీటైలడ్ గా దీంటోల్ అధికార, పర్తిపకాష్ల కుటర్ ఎంతుందో, 
ఇలాంటి సంఘటనలు ఎలెక్షనస్ ముందు ఎంత పర్భావకరమో సాకాష్య్లు చూపిసూత్ పెదద్ వాయ్సమే రాసాడు. అందులో 
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అధికార పారీట్తో రాసుకుపూసుకు తిరిగృ పూరాణ్నంద సావ్మికి కూడా లింకుండచచ్నన్ కొతత్ వివాదానికి తెరతీసాడు. దాని 
తరావ్త నెట లో గొరెర్లమంద దానిన్ ఫాలో అవవ్డం మొదలు పెటిట్ంది. 

 
'మీ నిజం' ఆఫీస లో నితయ్ గురించే ఆలోచిసుత్నన్ శివరాంకి కాల రావడంతో ఉలికిక్పడి తన మొబైల వైపు 

చూసాడు. సైలెంట గా ఉందది. లాయ్ండ లైన వైపు చూసాడు, దాని శబద్ం కూడా కాదది. తన డెసక్ డార్యర ఓపెన 
చేసాడు. లోపలునన్ సీకెర్ట డోర లోంచి వసోత్ందది. ఆ  నంబరు మరో ముగుగ్రి దగగ్రే ఉంది. అంటే.. అనుకుంటూ 
భయంభయంగా కాల ఎతాత్డు.  

“శివరాం! మనం అనుకునన్దేంటి? జరుగుతోందేంటి? వాట ఈస హాయ్పెనింగ?” 
 
దామోదర  నాయుడు! పర్తిపక్ష నాయకుడు, ఎకస్ సీ.ఎం. వెల ఎడుయ్కేటెడ కానీ తనుచేసే దొంగ బిజినెస లూ, 

అడొడ్చిచ్నవాళళ్ని తపిప్ంచే పదధ్తులూ అంతా సోఫిసిట్కేటెడ గా ఉంటాయి. శివరాం మాటాల్డటానికి భయపడే 
అతికొదిద్మందిలో అతనొకడు.    

“సర, అదీ నేను కూడా ఊహించలేదు, షీ ఈస వెరీ సాట్ర్ంగ..కానీ ఇలా పారిపోతుందని..” 
“పారిపోయిందా..కిడాన్ప అయియ్ందా?” 
షాక తినాన్డు శివరాం. ఈ కోణంలో ఆలోచించలేదతను. ఎవరు చేసాత్రు? 
“ఛ..తనకి శతుర్వులెవరూ లేరు. కంటినూయ్స గా కాల చేసుత్నాన్ను. మెసేజెస కూడా పెటాట్ను.. కానీ రిపైల్ రావటేల్దు. 

వాళళ్ ఊరెళిళ్ందేమో కనుకుక్ంటాను వెంటనే..” అనాన్డో పర్యతన్ంగా. 
“ఇది ఖచిచ్తంగా కిడాన్పే, తనకి శతుర్వులు ముందు ఉండఖఖ్రేల్దు, కొతత్గా పుటుట్కు రావచుచ్. టివ్టట్ర లో 

జరుగుతునన్ రచచ్ చూడలేదా?” 
“ఏమైంది..” అంటూ తన మొబైల లో యాప ఓపెన చేసి సాక్న చేసాడు కళళ్తో. సప్షట్ంగా ఛానెల కీ పర్తిపకాష్నికీ 

లింక పెటిట్ తనని దుమెమ్తిత్పోసుత్నాన్రు. కొనిన్ గంటలోల్ ఇంత దుమారమా?!  
“వెల చూసావుగా? గో టేక కాంకీర్ట యాక్షన, మా పేరు కానీ మనుషులు కానీ ఇందులో ఇనావ్లవ్ అవవ్ం, 

మనగురించి ఎకక్డా బైట లీక అవవ్కూడదు, తెలుసుగా..?” 
కాల డెడ అయిన శబద్ం. 
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శివరాంకి గుండెపోటు వచేచ్లా ఉంది. ఎంత కంటోర్ల చేసుక్ందామనాన్ టెనష్న తగగ్టేల్దు. ఛానెల నడవటేల్దని 
బినామీ రూపంలో దామోదర నాయుడు దగగ్రినుంచి డబుబ్ సహాయం పొందినపప్టినుండి తనొక కీలుబొమమ్లా మారాడు. 
తన ఎథికస్ అనీన్ పకక్న పెటిట్ రూలింగ గవరన్ మెంట మీద ఆరోపణలిన్ చేసి సిసెట్మాయ్టిక గా పర్జలిన్ దారి మళిళ్ంచాలి. 
ముఖయ్ంగా మతం రంగులో మత పెదద్లూ, సావ్ములతో కుమమ్కక్యియ్ పర్భుతవ్ం ఎలా దోచుకుంటునాన్రో ఎకస్ పోస 
చెయాయ్లి. అఫ కోరస్ తనకివనీన్ నచచ్వు కానీ తన ఇషాట్ఇషాట్లతో పర్సుత్తం ఎవరికీ పని లేదు. తను చెయయ్కపోతే వేరే 
ఛానెల వాళళ్ని కొని చేయిసాత్రు కాబటిట్ జనాలకి జరిగే బైరన వాషింగ ఎలాగూ జరుగుతుంది. 

అసలు నితెయ్కక్డుంది? 
అదే పర్శన్ అకక్డికి దూరంగా ఓ ఆశర్మంలో ఉనన్ పూరాణ్నంద సావ్మీజీనీ వెంటాడుతోంది! 

23 
టోల గేట దాటాక వేగంగా కారుని వేగంగా పోనిసుత్నాన్డు దేవరాజ . అతని కళళ్ళోల్ని తీక్షణ్తని చూసోత్ంది నితయ్. 
"రాజ, ఎందుకు మీ పార్ణాలని పణంగా పెటిట్ ననున్ కాపాడాటం? ననున్ వదిలేసి వెళిళ్పోయుండచుచ్ కదా" అంది 

పరీకిష్సుత్నన్టుట్ ముఖం పెటిట్. 
"ఇంతదూరం తీసుకొచిచ్ంది వదిలేయటానికి కాదు నితాయ్" 
"మరి? ఏం చేదాద్మని.." 
"పర్సుత్తానికి నినేన్దైనా సేఫ పేల్స లో  దాచాలి. తరావ్త ఆలోచించాలి ఏం చెయాయ్లో" 
"ఇపుప్డు సరే, ఇలాంటి కషాట్లు జీవితాంత ం వసాత్యి. అపుప్డేలా సేవ చేసాత్వ?" అంది కొంటెగా. 
"జీవితాంతం సేవ చేసుత్నే ఉంటాను. నీకు తోడుగా ఉంటూ" అని నాలుకక్రుచుకుని కళుళ్ తిపుప్కునాన్డు. 
నితయ్ నవువ్తూ కిటికీ లోంచి బైటికి చూసోత్ంది. రోడుడ్కి రెండువైపులా దటట్మైన అడవి తోడుగా వసోత్ంది వాళళ్తో. 

కాసేపు సైడ  మిరర్ర లో వెనకిక్ చూసిన తరావ్త అంది "గమనించావా, మనలెన్వవ్రూ ఫాలో అవవ్టేల్దని!" 
"అదే చూసుత్నాన్, కళళ్ ముందునుండి బండి తెచిచ్నా, గేట దగగ్ర సప్షట్ంగా వాళళ్ని బురిడీ కొటిట్ంచినా ఇంకా 

ఎవరూ రావటేల్దేంటా అని! బహుశా వాళళ ్ దగగ్ర  కారు లేదేమో" 
"కాదు, వాళళ్ దగగ్ర విలువైనదింకేదో ఉంది!" 
"అంటే..?" 
"నా పేరెంటస్! వాళళ్కి నా పేరెంటస్ గురించి తెలిసుంటుంది, నీ ఫోనివువ్ " అంటూ తన చేతులోంచి లాకుక్ని 

వాళళ్ నానన్కి చేసింది. ఓ రెండు నిమిషాలు మాటాల్డి పెటేట్సి "ఆల గుడ దేర. మరి..నీ వాళెళ్వరైనా" 
"నాకా..నాకెవవ్రూ లేరు..ఐనా నా గురించి వాళళ్కేం తెలీదుగా?" 
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"నీ ఫెర్ండ..మరి?" 
"ఎవడు సీనానా? వాడికేం కాదు, పెదద్ కంతిరీ..నినన్ రాతిర్ మాటాల్డాలే" 
"ఎందుకైనా మంచిది కాల చేదాద్ం" అంటూ తనే చేసింది. "పచ్, సివ్చాచ్ఫ వసోత్ంది..నాకేదో డౌట గా ఉంది" 

అంది.  
"డోంట వరీర్, ఛారజ్ అయిపోయిందేమో,  వాడికేం కాదులే" అనాన్డు నితయ్ మొహంలో టెనష్న చూసూత్. 

24 
గెసట్ హౌస లో ఓ మూలగా ఉనన  ్ పెదద్ హాలోల్ కురీచ్లో కటేట్సి ఉనాన్డు సీనా. నోటిమీద  పాల్సట్ర, చేతులు రెండూ 

విరిచి వెనకిక్ కటేట్సునాన్యి. తలంతా మైకంగా ఉంది. మెలల్గా కళుళ్ తెరిచి చుటూట్ చూసాడు. అంతా ఖాళీగా ఉంది ఆ 
గదిలో, దూరంగా తలుపు దగగ్ర మాటాల్డుకుంటునాన్రు ఇదద్రు. తనకేమీ అరథ్ం కావటేల్దు. కొంతసేపు కటుల్ 
విపుప్కోవడానికి పెనుగులాడాడు కానీ లాభం లేదు.  

అపుప్డే సోమీ వేరే కారులో గెసట్ హౌస చేరుకునాన్డు. మెయిన రోడ నుండి  రెండు కిలోమీటరల్ లోపలికి ఉండి 
చుటూట్ దటట్మైన అడివి ఉండటంతో ఆ ఏరియా మీటింగ లనీన్ అకక్డే చేసుత్ంటారు తనూ, నరిస్రెడిడ్. లోపలికొసూత్నే సీనా 
నోటిమీది పాల్సట్ర గటిట్గా లాగేసాడు సోమీ. నొపిప్ భరించలేక గటిట్గా మూలిగాడు సీనా. కోపంతో నిదర్లేకుండా 
తిరుగుతునన్ సోమీ ఎరర్టి కళళ్లోల్కి చూసి హాడలిపోయి తల వాలేచ్సాడు సీనా.  

"రేయ, ఎవరార్ మీరు?" అనాన్డు కోపంగా సోమీ. 
ఆశచ్రయ్పోయాడు సీనా. తనడగాలిస్న పర్శన్ అది. సీనా నోరు తెరిచి ఏదో అనేంత లోపలే గుండె మీద గటిట్గా 

తగిలింది సోమీ ఇచిచ్న కిక. కురీచ్తో సహా ఎగిరి వెనకిక్ పడాడ్డు సీనా. ఆ తాకిడికి ఒళళ్ంతా షేక అవుతోంది, కనీన్ళుళ్ 
ఆగటేల్దు. ఎవడో వచిచ్ మళీళ్ మామూలుగా కురోచ్బెటాట్డు. 

"ఎవడార్ నీతో పాటునన్ దోసుత్?" అనాన్డు రెటిట్సూత్ సోమీ. 
ఇంక ఆలశయ్ం చెయయ్కూడదని "అనాన్, అనాన్, చెపేప్సాత్ను" అనాన్డు తడబడుతూ సీనా. సోమీ మళీళ్ కొటట్బోయి 

ఆగుతూ చెపప్మనన్టుట్ సైగ చేసాడు. "అనాన్, తను నా ఫెర్ండ దేవరాజ. నితయ్ని పేర్మించాడు" అని ఆగాడు. సోమీ 
వెనకిక్తిరిగి సూరి వైపు చూసాడు పర్శాన్రధ్కంగా. 

సూరీ కంగారుపడుతూ అనాన్డు "లేదనాన్, వీడబదధ్ం చెపుత్నాన్డు. నెల రోజులుగా నితయ్ చుటూట్ రెకీక్ చేసత్నాన్ం. 
వాడెపుప్డూ తనని కలవలేదు" అనాన్డు. సీనా అందుకుంటూ "అవును, నినన్టికిముందు నితయ్ని తనెపుప్డూ 
కలవలేదు..వన సైడ లవ తనది" అనాన్డు. 

సోమీ, సూరి మొహాలు చూసుకునాన్రు. 



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                            Ä>∑dtº 2022 

   6 
మనుషులు చేసిన దేవుళుళ్ 

"వీడితో వేసట్ గానీ వాడికి కాల  చేదాద్మనాన్" అనాన్డు సూరి.  
అరేంజ చెయయ్మనన్టుట్ తలూపాడు సోమీ.  

25 
"దటస్ ఇట, ఐ యామ కాలింగ శివరాం" అంది నితయ్ డెసప్రేట గా. 
"నినన్ నైట చేదాద్మంటే ఇందులో ఎవరు ఇనావ్లవ్ అయాయ్రో తెలుసుకుంటాడు సీనా అనాన్వ, ఇపుప్డతనే 

మిసిస్ంగ, వుయ నీడ సమ హెలప్" అంది. 
సరేననన్టుట్ తలూపాడు దేవరాజ. 
నితయ్ శివరాం నంబరు సెరచ్ చేసుత్నన్పుప్డొచిచ్ందొక వీడియో కాల ఆ  మొబైల కి. అనుమాన పడుతూ ఎతిత్ంది 

నితయ్. 
ఇదద్రు ముసుగులో ఉనన్ వయ్కుత్లునాన్రా వీడియోలో. దేవరాజ కి చూపించింది భయపడుతూ. తన కారునొక  

పకక్గా ఆపి, హడావిడిగా మొబైల తీసొక్ని చూసుత్నాన్డు.  
"హెలో దేవరాజ, హడావిడిగా ఎకక్డికో వెళుత్నన్టుట్నాన్వ? వెల, కొంచెం బేర్క తీసోక్" అంది అవతలి గొంతు. 

వెనక నుంచి "రేయ, చచాచ్రార్ మీరు. నేను ముందే వారిన్ంగిచాచ్. ఇనలేదనాన్!" అంది వెనక గొంతు. 
"ఎవరు..ఎవరు మీరు?" అనాన్డు దేవరాజ. 
"చెపాత్, ఇదద్రం కలిసి కూరుచ్ని మాటాల్డుకుంటే అనిన్ విషయాలూ చెపాత్. అరే! మరిచ్పోయా, మీ ఫెర్ండ మీకోసం 

వెతుకుతుంటే నేనే హెలప్ చేదాద్మని ఇకక్డికి తెచాచ్" అంటూ మొబైల ని వెనకిక్ తిపాప్డా వయ్కిత్.  
ఎదురుగా కురీచ్లో సీనా! ముకుక్ కింద రకత్ంతో, మొహం అంతా కందిపోయి అసత్వయ్సత్ంగా ఉంది తన పరిసిథ్తి. 
"బావా..!" అరిచాడు దేవరాజ. 
"బా.." అని మూలిగాడు సీనా. "సేవ మీ బా.." 
హఠాతుత్గా ఒక ముసుగు వయ్కిత్ వచిచ్ సిట్క తో గటిట్గా కొటాట్డు కాళళ్మీద. "బాబ్…" బాధతో విలవిలలాడాడు. 
"రేయ, సీనానొదిలేయండి. వాడు అమాయకుడు. నాకు దొరికారా మీ అందరీన్ నరికేసాత్" అనాన్డు ఆవేశంగా 

దేవరాజ. తనకునన్ది సీనా ఒకక్డే. 
"ఛ, అందుకే కాచుకోని కూరుచ్నాన్ం మరి! చూడూ, యువర గేమ ఈస ఓవర, ఇమీడియెట గా నితయ్ని అపప్గించి 

వీణిణ్ తీసెక్ళుళ్" అనాన్డు మొదటి వయ్కిత్. 
"ఎకక్డికి రావాలి?" 
"మీ ఇదద్రూ మలాల్పూర  జంక్షన దాటాక టీ షాప దగగ్ర కారాపి కిందకి దిగండి. అకక్డినుండి మావాళేళ్ తెసాత్రు" 
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దేవరాజ మౌనంగా ఆలోచిసుత్నాన్డు. 
"ఇంకో విషయం, అకక్డికి పది నిమిషాలోల్ రావాలి, నీ మొబైల లో ఎవరికనాన్ ఫోనూల్, మెసేజ లూ పెడితే 

ఎవవ్రూ పార్ణాలతో మిగలరు" అని కాల ఎండ చేసాడు. 
దేవరాజ అకక్డే కారులో కూలబడాడ్డు. తన వలల్ సీనా ఇరుకుక్నాన్డు. నితయ్ వైపు చూసాడు బాధగా "నువువ్ నాతో 

రావకక్రేల్దు నితాయ్, నినున్ వేరే బసెస్కిక్ంచి నేను సీనా కోసం వెళాత్ను" అనాన్డు. 
"నేను వెళిళ్పోతే, వాడు నినూన్ సీనానీ బతకనివవ్డని తెలిసికూడా..ఎలా వెళతాననుకునాన్వ రాజ? ఏం చేసినా 

నేనూ నీతోనే" అంది బలంగా అతని  
భుజం మీద చెయియ్ వేసూత్. 
నితయ్ని ఆరాధనగా చూసి కారెకిక్ వేగంగా ఆ జంక్షన వైపు వెనకిక్ పోనివవ్సాగాడు దేవరాజ.  
ఏ మెసేజ పెటట్కూడదనన్ కారణంతో నితయ్ కాళుళ్ కటేట్సినటట్యియ్ంది. సింహం బోనులోకి వెళూత్ ఏ రక్షణా 

తీసుకోలేని పరిసిథ్తి. వాళుళ్ ఐదు నిమిషాలోల్ రీచ అవుతునాన్రనగా ఇంకో కాల  వచిచ్ంది, సీప్కర ఆన చేసింది నితయ్. 
"హెలో బాసూ, నీకిచిచ్న తీర్ డేస టైం ఐపోయింది..ఆ ఐదూ ఇచేచ్సేత్…" బాల్క మెయిలర. 

దేవరాజ కి చిరెర్తుత్కొచిచ్ంది. ఓ పకక్ పార్ణాలు పోతుంటే వీడొకడు. చటుకుక్న ఓ ఐడియా వచిచ్ "నేను మా ఫెర్ండ 
దగగ్రి కొచాచ్ ఆ ఐదు సరద్టానికే..పర్సుత్తానికి మూడు సరద్గలను, తరావ్త మిగతావి ఇసాత్" అనాన్డు. 

"ఈ బేరాలేంటార్ బాబూ, సరేల్, ఐదూ వచాచ్కే నీ వీడియో నీకిసాత్. చెపుప్, ఎకక్డి కొచిచ్ ఇసాత్వ మూడూ?" 
"నేనుకాదు, నువేవ్ రావాలి. శీర్శైలంలో ఉనాన్ను, ఇటిన్ంచి విజయవాడ వెళాళ్లి. నువోవ్ మూడు గంటలోల్ 

మలల్వరం జంక్షన కి రాగలిగితే అకక్డే ఉనన్ టీ షాప లో నా మనిషి ఉంటాడు. వాడికి బాయ్గ ఇచిచ్ వెళాత్ను" అనాన్డు నితయ్ 
వైపుచూసూత్. తను ఆశచ్రయ్ంగా వింటోంది. 

"ఇకక్డేవడెవడిన్ బాల్క మెయిల చేసుత్నాన్డో అరథ్ం కావటేల్దు. సరేల్ వసాత్ను, నా జాగరత్లో నేనుంటాను" అనాన్డు 
నిటూట్రుసూత్. 
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