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శుర్తిలయ రికారిడ్ంగ సూట్డియో ముందు కారు ఆపాడు దేవరాజ. బైటికి దిగలేదు.  అదే సూట్డియోలో అంతకు 
ముందు జరిగిన సంఘటన తనని లోపలికి వెళళ్నివవ్టేల్దు. వేరే ఛాయిస లేదని గురొత్చాచ్క నిటూట్రిచ్ లోపలికి నడిచాడు.   

అపప్టికే మూయ్జిక డైరెకట్ర ధరమ్ కొంతమందిని ఆడిషన చేసుత్నాన్డు. తననిచూసి లేచి షేక హాయ్ండిసూత్ "థాంకస్ 
ఫర కమింగ, నినున్ చాలా రోజులుగా అపోర్చ అవుదామనుకునాన్ కానీ కుదరేల్దు, ఈ కొతత్ మూవీ టూయ్నస్ చేసుత్నన్పుప్డు 
నువువ్ గురొత్చాచ్వ, షల వుయ?" అనాన్డు లోపలికి చెయియ్ చూపిసూత్.  

ఒక పది నిమిషాలు టూయ్న, సాంగ పలల్వి పార్కీట్స చేసుకొని రికారిడ్ంగ రూంలోకి వెళిళ్ పాడాడు దేవరాజ. 
అయాయ్క బైట టెకీన్షియనస్ చపప్టుల్ కొడుతునన్టుట్ కనపడుతోంది తనకి. "ఇంక తిరుగులేదు" అనుకుంటూ బైటికి 
నడిచాడు.  

"గేర్ట వాయిస యార, ఎకక్డునాన్వ ఇనాన్ళూళ్?" అనాన్డు నవువ్తూ. 
"థాంకస్, ఎపుప్డు చేదాద్ం?" అనాన్డు దేవరాజ సందేహంగా.  
"నీకు రెండు సాంగస్ పాల్న చేసుత్నాన్ను. టైం ఉంటే ఇవాళే చేదాద్ం" అనాన్డు ధరమ్. 
ఇదంతా నమమ్శకయ్ంగా లేదు దేవరాజ కి. ఇంత ఈజీగా అవుతుందనుకోలేదు. ధరమ్ ఈజ రియలీల్ ఎ పొర్ఫెషనల  

అనుకునాన్డు. 
కొంతసేపటికి సాంగ పనులు జరుగుతునన్పుప్డే సూట్డియో లోపలికి వచాచ్డు మణిసామి, ఆ మూవీ పొర్డూయ్సర. 

మనిషి ఎతుత్గా, నలల్గా ఉనాన్డు. ముఖం మీద అడడ్ంగా పెదద్నామాలూ, మధయ్లో ఎరర్టి బొటూట్. 
వసూత్నే దేవరాజ ని గురుత్పటిట్ "అబాబ్ అబాబ్ ఎనాన్ళళ్కి చూసిత్ని నినున్, ఎంత జెమ లా పాడతావబాబ్, నీ పాట 

వింటుంటే నాకు శివుడు కళళ్లోల్ మెదులాత్డు తెలాస్" అనాన్డు రెండు భుజాలూ గటిట్గా నొకుక్తూ.  
దేవరాజ నవావ్డు. ఇవేం తనకి కొతత్కాదు. 
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మణిసామి ధరమ్ ని చూసూత్ "ఏ ం పాడిసత్నాన్ అబిబ్తో.." అనాన్డు. పాటల పేరుల్ చెపాప్డు పీర్తేష. ఒకక్సారిగా  
మణిసామి ముఖంలో కోపం. దేవరాజ కేమీ అరధ్ం కాలేదు. 

"దేవుడి పాటలు పాడే అబిబ్తో ఇలాంటి బూతుపాటలు పాడిసాత్వా, ఏం మతుండే చేసత్నాన్వా" అనాన్డు 
అసహనంగా. 

ధరమ్ అహం దెబబ్తింది. తన గురించి అతను తిటుల్ తినడం దేవరాజ కీ నచచ్లేదు.  
"సర నేనొక  సింగర ని, ఏ పాటలనాన్ పాడగలను" అనాన్డు సూటిగా. 
"నూ పాడగలవమామ్, కానీ నీ చేత ఈ పిచిచ్పాటలు పాడించే బుదిధ్ మాకుండకరాల్" అనాన్డు తను. 
"ఆ సాంగస్ కి తన గొంతు బాగా సూట అయియ్ంది, ఇపుప్డే ఆడిషన చేసాం సర" అనాన్డు ధరమ్ ఆఖరి 

పర్యతన్ంగా. 
మణిసామి అతడిన్ పటిట్ంచుకోకుండా దేవరాజ తో "చూడమామ్, నినున్ వటిట్చేతోత్ పంపను. నాదే ఇంకో భకిత్ సినిమా 

ఉంది పెదద్ హీరోతో. అందులో నీకు రెండు సాంగస్ ఇసాత్. బెసట్ ఆఫర" అనాన్డు నింపాదిగా. 
ఇపుప్డు కోపం దేవరాజ కళళ్లోల్కి జేరింది. ధరమ్ వైపు చూసాడు. ఏం చెయయ్లేని అసహాయత అతని మొహంలో. 

అంతా నిశశ్బద్ం. తను హఠాతుత్గా పైకి లేచి విసురుగా గేట వైపు నడిచాడు. లోపలిన్ంచి "అబీబ్.." అని అరుపు. ఆగలేదు. 
సరాసరి కారులో వచిచ్ కురుచ్నాన్డు.  

హఠాతుత్గా జరిగిన ఆ ఇనిస్డెంటస్ వలల్ మనసంతా అలల్కలోల్లంగా ఉంది. కోపంతో ఊపిరి బలంగా వసోత్ంది. 
కళుళ్ ఎరర్గా మారాయి. 

పకక్నునన్ సీట ని గటిట్గా కొడుతూ పెదద్గా అరిచాడు 
                                                       6 
నితయ్ మనసంతా అయోమయంగా ఉంది. తన పోర్గార్ంని కొందరు తిడుతుంటే తను చేసుత్నన్ది సరైనదే అని 

సమరిథ్సుత్నన్ వాళూళ్ కనిపిసుత్నాన్రు. పొదుద్నేన్ లేచింది కానీ సూట్డియోకి సెలవపెడదామని డిసైడ అవుతునన్ సమయంలో 
ఇంటినుంచి కాల "ఎలా వునాన్వే?" అమమ్ నుంచి సూటి పర్శన్.  

"బావునాన్నమామ్" 
"బాగా ఎంజాయ చేసుత్నాన్వా?" గొంతులో జీర. 
"ఆ బానే వునాన్, ఏమైంది? మీరెలావునాన్రు?" 
"మేమెలా ఉంటే ఏంలే, నువువ్ బావునాన్వు కదా? నీ ఇషట్మొచిచ్నటుట్ చేసుత్నాన్వ?" 
"అబాబ్, ఇపుప్డేమైందని పొదుద్నేన్ మొదలుపెటాట్వ? నానన్కివువ్?" 
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"అవునే, నేను ఏం వాగినా నీకు పటట్దు. నువువ్ చేసుత్నన ్ పనులకి మా తలలెకక్డ పెటుట్కోవాలో తెలియటేల్దు" 
ఏడుపులోకి మారింది సవ్రం. 

"తలీల్, అటూ ఇటూ తిపప్కుండా అసలేంజరిగిందో చెపుప్?"  
"మన..లేదు..మా సావ్మి దగగ్రకెళేత్ చుటుట్పకక్ల వాళళ్ంతా నువువ్ టీవీలో చేసుత్నన్ రచచ్ గురించి మమమ్లిన్ 

చెడామడా తిటాట్రు. సావ్మీజీ కూడా వాళళ్ని ఆపలేకపోయారు. మొనన్టి వరకూ నినున్ మెచుచ్కునన్ వాళేళ్ ఇపుప్డు 
అమామ్యిని అదుపులో పెటుట్కోలేకపోయామని మమమ్లిన్..." 

ఫోన లో వెనక  ఏవో అరుపులు "ఏంటా మాటలు? లోపలికెళుళ్" 
"అమామ్.." 
"ఆ తలీల్, ఎలా వునాన్వే, అమమ్ మాటలు పటిట్ంచుకోకు, నీకు తెలుసుగా తను కొంచెం ఎమోషనల" నానన్ గొంతు 

అటువైపు. 
"నాకేం చెయాయ్లో తోచటేల్దు నానాన్" బాధగా అంది. 
"నువువ్ ధైరయ్ంగా ఉండాలి. ఇలాంటివి వందొసాత్యి. నువువ్ ఎంచుకునన్ రంగం అలాంటిది" 
"అందరినీ ఎదిరించేంత ధైరయ్ం రావటేల్దు" 
"చేసుత్నన్ది నీకు 100% కరెకేట్ అనిపిసేత్ పకక్వాళళ్ మాటలు పటిట్ంచుకోకు" 
"అవునే, అవమానంతో నేను చచాచ్క అపుప్డు పటిట్ంచుకుందురు గాని నువూవ్, మీ నానాన్" వెనక నుంచి అమమ ్ 

అరుపు. 
మౌనంగా ఉంది నితయ్ అలాగే నిలబడి. మెలల్గా ఫోన కట చేసింది. కళళ్నుండి ధారలు. అమమ ్ శాపనారాథ్లు 

తనకి కొతత్కాదు కానీ ఈసారెందుకో అవి మనసుని గటిట్గా గుచుచ్తునాన్యి.  
 
కొంచెసేపు అలాగే ఆలోచించి ఓ నిరణ్యానికి వచిచ్ంది. వెంటనే రెడీ అయియ్, సూట్డియోకి బయలేద్రింది. 

7 
కారు వేగంగా వెళోత్ంది. వాళళ్ని తరుముకొసుత్నన్ లారీవైపే చూసుత్నాన్డు దేవరాజ వెనక సీటోల్నుంచి. గుండె 

దడగా ఉంది కానీ ఏడుపు రావటేల్దు. రానివవ్టేల్దు తన  భయం. ముందునుంచి అమమ్ పెదద్గా అరుసోత్ంది. నానన్ సీట్రింగ 
ని అడడ్దిడడ్ంగా తిపుప్తునాన్డు రోడుడ్మీద. ఆ కుదుపులకి సీటల్ మధయ్లో ఉనన్ సథ్లంలో పడాడ్డు దేవరాజ. ఉనన్టుట్ండి 
గటిట్గా వెనకనుండి గటిట్గా గుదిద్న శబద్ం. విండో అదాద్లు పగిలి తనకి గుచుచ్కునాన్యి కొనిన్. కారు వేగంగా 
కిందకెళుత్నన్టుట్ తెలుసోత్ంది. గటిట్గా అరిచాడు చేతులోత్ చెవులు మూసేసూత్. 
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చాలా సేపటి తరావ్త కళుళ్ తెరిచాడు. ముందు సీటోల్ నానాన్, అమామ్... రకత్పు మడుగులో... చలన ం లేకుండా.. 
"అమామ్..." అని అరుసూత్ నిదర్ లేచాడు దేవరాజ. పకక్నే ఉనన్ వాటర బాటిల తీసుకుని గడగడా తాగేసాడు. 

ఒళళ్ంతా చెమట. ముఖం తుడుకుకొని టైం చూసాడు. పొదుద్నన ్ ఐదు దాటింది. పదిహేనేళుళ్ దాటినా కలై తరుముతునన్ 
తన గతానిన్ మారచ్లేడు, మరిచ్పోలేడు.  

ఎనిన్ పూజలు చేసింది అమమ్? ఎనిన్ గుళళ్కి తిపాప్డు నానన్? ఇదద్రి భకిత్నీ తనలో చూసుకోవాలనే, చినన్పప్టినుండీ 
తనకి సంగీతం నేరిప్ంచారు. అదీ దేవుడిని సుత్తించడానికే! చివరి కేమైంది? తనో అనాథలా మిగిలాడు. లేదు మిగిలాచ్డు. 
తనకిక నమమ్కం లేదు. దేవుడు ఉనాన్డనన్ నమమ్కం కాదు, ఉనాన్ తనలాంటి వాళళ్కి సహాయపడతాడనన్ నమమ్కం లేదు.. 

తన ఆలోచనలని చీలుసూత్ వచిచ్ందో వాటాస్ప వీడియో. దానిన్ చూసూత్నే షాక తినాన్డు. ఏం చెయాయ్లో అరథ్ం 
కాలేదు. వెంటనే సీనాకి కాల  చేసాడు. 

"అబాబ్, ఇంత పొదుద్నేన్ ఏంటి బా, నీకు తెలుసుగా పది కాందే లేవనని" అనాన్డు సీనా నిదర్లో నసుగుతూ. 
"చాలా అరజ్ంట, అపారట్ మెంట కి రా తొందరగా!"  
ఎపుప్డూ బైట కలుదాద్మనే దేవరాజ ఇంత పొదుద్నేన్ కంగారుగా ఇంటికి పిలుసుత్నాన్డంటే… 
"అరగంటలో ఉంటా బా.." 

PPP 
సీనా వచిచ్నపప్టి నుండీ ఆ వీడియో చూసూత్ రకరకాల ఊహాగానాలు చేసుత్నాన్రిదద్రూ. 
"ఆ రోజు రాతిర్ మనిదద్రమే ఉనాన్ం కదా, ఇదెలా తీశాడో?" 
"ఎకక్డో దాకొక్ని తీసారు బా, మన హెడ లైటస్ తపిప్తే ఇంకే   లైటింగ  లేదు చుటుట్పకక్ల" 
"ఎవరు తీసుంటాడో, ఎందుకో?" 
"ఏముంది, మాయ్కిస్మమ డబుబ్లడుగుతాడు, అందుకే ఫాలో అయియ్.." 
"మనలెన్వడో ఇంత కోల్జ గా ఫాలో అవుతునాన్ మనకి తెలీలేదంటే..వాడు బాగా పొర్ఫెషనల అయియ్ండాలి లేకపోతే 

మన కళుళ్ బాగా మూసుకు పోయిండాలి" 
"బా, వాడు మీడియా కిసేత్ పెదద్ దుమార ం రేగుతుంది" 
"రేయ నినున్ పిలిచింది టెనష్న పెంచడానికి కాదు, సలహా కోసం. ఎవడో ఆలోచించు" 
"ఇది పొర్ఫెషనల వరుక్ లాగుంది కాబటిట్ ఏ  ఓలడ్ కిర్మినలో, ఇనెవ్సిట్గేటివ  జరన్లిసోట్ అయియ్ండాలి. డిటెకిట్వ కూడా 

అవవ్చుచ్" 
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అంతలో ఆ  వీడియో వచిచ్న నంబర నుంచే ఇంకో మెసేజ "ఎలా ఉంది వీడియో? ఎకస్  కూల్సివ రైటస్ నీకే ఇచేచ్సాత్ 
ఓ ఐదు లక్షలిసేత్. కాదంటే చెపుప్ ఓ పారీట్ రెడీగా ఉంది" 

ఇదద్రూ ఒకళళ్మొఖాలొకళుళ్ చూసుకునాన్రు.  
"ఆలోచించు బావా" అనాన్డు దేవరాజ తలపటుట్కోని. 
"ఈ మధయ్ ఎవరైన్నా అనుమానంగా తిరగటం గమనించావా" అనాన్డు సీనా బురర్గోకుక్ంటూ. 
"లేదు, సెప్సిఫిక గా ఎవరీన్ చూళేళ్దలా" 
"మనలిన్ కోల్జ గా ఫాలో అవుతునాన్డంటే పర్తిరోజూ దాదాపు మనమునన్ పేల్సులకొసూత్ ఉండాలి. ఆ..నినన్ కెఫేలో 

కలిసిన పెదద్తను?" 
"ఛ, కాదు. అతనలా కనపడలేదు. అలా ఐతే నా దగగ్రికే డైరెకట్ గా ఎందుకొసాత్డు?" 
"హుమ.." 
"ఈ నంబర ని టేర్స చేసేత్.." 
"ఇదేదో ఫేక నంబర అయియ్ంటుంది, పెదద్ ఉపయోగం ఉండదు" 
"నా బురేర్ం పని చెయయ్టేల్దు..ఇది కేవలం డబుబ్కోసమే చేసుత్నన్టుట్లేదు" అనాన్డు దేవరాజ. 
"నీకెవరైనా ఎనిమీస..నాకు తెలీకుండా ఎవరుంటారేల్" అనాన్డు సీనా. 
దేవరాజ సడెన గా కళుళ్ పెదద్వి చేసాడు "దటిస్ట! ఎనిమీస, నాకాక్దు, నా పొర్ఫెషన కి. గాడ కి" 
ఒకక్ నిమిషం ఇదద్రూ ఏమీ మాటాల్డలేదు. సీనా అరథ్ం అయీయ్ అవవ్నటుట్ మొహం పెటాట్డు. 
"అరథ్ం కాలేదా? ననున్ ఎకస్ పోజ చేసి దేవుడి భకుత్లంతా మోసగాళళ్ని పూర్వ చేయాలని.." 
సీనా అడడ్ంగా తలూపుతూ "కాదు బా, అలా ఐతే మధయ్లో డబుబ్లెందుకడుగుతారు? డైరెకట్ గా ఈ వీడియో 

మీడియాలో పెటట్చుచ్ కదా?" అనాన్డు. 
"నాకూ అదే అరథ్ం కావటేల్దు" 
మళీళ్ ఆలోచనలో పడాడ్రిదద్రూ.  
టీవీ ఆన చేసి ఛానెలస్  మారుసుత్నాన్డు సీనా. దేవరాజ యూటూయ్బ లో సెరచ్ చేసుత్నాన్డు ఏమైనా కూల్ 

దొరుకుతుందేమోనని. ఇదద్రి కళూళ్ ఒకే చోట ఆగాయి. ముందు వారం జరిగిన  నితయ్ టీవీ పోర్గార్ం మీద.  
"ఈ అమామ్యి చాలా డేంజరస గా మారిందీ మధయ్, ఏ సెలిబిర్టీ దేవుడికి సపోరట్ గా మాటాల్డితే, వాళళ్ని ఫుల గా 

ఆడుకుంటోంది" 
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దేవరాజ కెందుకో నమామ్లనిపించలేదు. "ఇది మరీ వైలడ్ గెస, తనే ఇలా చేయిసుత్ంటే మాతర్ం నువవ్నన్టుట్ చచిచ్నా 
డబుబ్లడగదు, అడిగించదు" 

"నీ కర్ష కదా అని లైట గా తీసుక్ంటునాన్వ" 
దేవరాజేమీ మాటాల్డలేదు, తన కళుళ్ టీవీలో వసుత్నన్ 'మీ నిజం' ఛానెల  లోగోని ఆశచ్రయ్ంతో  చూసుత్నాన్యి. తన 

వేళళ్తో అటువైపే చూపిసూత్ సీనాతో అనాన్డు "బావా..ఆ సాఫట్ వేర..కఫేలో.." 
"ఆ..అతను?" 
"అతని ఐడీ మీద ఈ లోగో చూసినటుట్ గురుత్!" 
"వాట?" 
"అవును, అతను తడబడుతూ బైటికెళాళ్డు గురుత్ందా?" 
"అవును బా, మన మాటలు వినాన్డనుకునాన్ం" 
"అతనే అని ఖచిచ్తంగా చెపప్లేం, కానీ ఈ  ఛానెల కీ, నితయ్కీ, మనలిన్ ఫాలో అవుతునన్ అతనికీ ఏదో లింకుంది" 

సందేహంగా అనాన్డు దేవరాజ. 
"ఆర యూ షూయ్ర? నాకలా అనిపించలేదు" 
"కాదు. నితయ్ని ఫాలో అవుదాం, తనెవరిన్ కలుసోత్ందో రెండోర్జులు అబస్రవ్ చేసేత్ నిజాలు బైటపడొచుచ్" 
"మరి ఈ బాల్క మెయిల గాడు ఊరుకుంటాడా?" 
ఓ క్షణం ఆలోచించి రిపైల్ ఇచాచ్డు దేవరాజ  "నాకో తీర్ డేస టైం కావాలి, డబుబ్ సరద్టానికి" 
అటు నించి రిపైల్ "ఓకే, జసట్ తీర్ డేస. నా కళళ్నీన్ నీ మీదే అని తెలుసుగా... మధయ్లో టిర్కస్ పేల్ చెయయ్కు"   
                               (   )  
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