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"పెళాళ్?!" అంది నితయ్ నోరు తెరుసూత్.
"బాసూ..అవనీన్ తరావ్త మాటాల్డచుచ్..ముందు రెండు రూమస్ ఉంటే చూడవా మాకు" అనాన్డు దేవరాజ
హడావిడిగా.
"ఛ..మీరు విడిగా ఉండకూడదు బాసూ..మీ లాంటోళళ్కి నా దగగ్రో సెప్షల రూం ఉంది" అనాన్డు కనున్కొడుతూ
జానీ.
చేసేదేమీ లేక కీస తీసొక్ని లోపలికి కదిలారిదద్రూ.
17
రాతిర్ పదకొండు దాటుతునాన్ ఏమీ ఇనఫ్రేమ్షన రాకపోవడంతో బాబీజ్కి చిరాకు పెరిగిపోతోంది. సూరికి కాలచేసి
అరెజ్ంట గా నితయ్ ఇంటి కెళళ్మనాన్డు. తను మళీళ్ వచిచ్నటుట్ కనపడినా, ఎవరైనా అనుమానాసప్దంగా అకక్డ
తిరుగుతునాన్ వెంటనే ఫోన చెయయ్మనాన్డు. అలానే తను పంపిన చెకింగ సాక్వ్డ లనీన్ ఫెయిల అవవ్డంతో తనే
రంగంలోకి దిగాలని నిశచ్యించుకునాన్డు.
ముందు టార్ఫిక కంటోర్ల రూంకెళిళ్ వాళెళ్లేల్ అవకాశం ఉనన్ రూటల్లోల్ సీసీ కెమెరా ఫుటేజ చెక చేయడం
మొదలుపెటాట్డు. సూరి గుడిదగగ్రికెళిళ్న టైముని బటీట్ చుటుట్పకక్లునన్ టార్ఫిక సిగన్లస్నీన్ ఓపిగాగ్ చూసాడు. అలా చాలా
సేపు చెక చేసాక, ఔటర రింగ రోడుడ్నుండి సెరీవ్స రోడుడ్లోకి వెళుత్నన్ ఒక రెడ హోండాసిటీ కనపడింది. గూగుల మాయ్పస్
చెక చేసేత్ సరాసరి శీర్శైలం వెళేళ్ దారని అరథ్మైంది. కానీ తరావ్త సిగన్లస్ దగగ్ర మళీళ్ ఆ కారు కనపడలేదు. అకక్డ పారీట్

మెంబరస్ కూడా ఆ కారు తమ చెకింగ లో రాలేదని చెపాప్రు. అంటే వేరే రూట తీసుక్నాన్రా? మధయ్లో ఎకక్డైనా ఆగారా?

హోటెలేస్మైనా ఉనాన్యేమోనని సెరచ్ చేసాడు. నాలుగు చినన్ హోటెలస్, ఓ కాటేజ కనపడాడ్యి.
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వెంటనే ఆ చుటుట్పకక్ల ఉనన్ తన గాయ్ంగ మెంబరస్ కి ఇంఫారమ్ చెయయ్బోయి ఓ క్షణం ఆగి హడావిడిగా కింద
పారిక్ంగ లాట వైపు కదిలాడు. సీట్రింగ సీటోల్ నిదర్పోతునన్ డైరవర భుజం తటిట్ లేపాడు
"శీర్శైలం రోడుద్ వైపు కొటాట్లి.."
వాడి నిదర్ంతా దిగిపోయింది. వాచ వైపు చూసాడు. అరధ్రాతిర్ రెండవుతోంది.
18
రూంలోకెళాళ్క "ఏదో ఈ టింగరోడి పిచిచ్తో రూం సంపాదించాం గానీ ఇకక్డెకుక్వ సేపు ఉండలేం" అనాన్డు
దేవరాజ ఫోన చూసూత్ .
నితయ్కేం తోచటేల్దు. పొదుద్న బానే ఉనన్ తన పర్పంచం సాయంతార్నికి తలకిందులైనటుట్ంది. ఫోన కూడా
పోవడంతో ఎవరినీ కాంటాకట్ చేయలేకపోతోంది.
"ఏమనాన్ గురొత్చిచ్ందా ఎవరు నినున్ టారెగ్ట చేసుత్నాన్రో?" అడిగాడు మళీళ్
తల అడడ్ంగా ఊపింది కానీ ఇంతలో ఏదో గురొత్చిచ్ంది.
"దేవరాజ..!"
"పీల్జ, కాల మీ రాజ.."
"నాకోటి గురొత్సోత్ంది. నినన్ జాగింగ చేసుత్నన్పుప్డు మా కాలనీ ఛైరమ్న నా వెనకాలెవరో ఫాలో చేసుత్నాన్రని
చెపాప్రు.అంటే.."
"అంటే నీ గురించి వీళుళ్ కొనిన్ రోజులుగా వెతుకుతునాన్రనన్ మాట. నీ రీసెంట షోలలోల్ పారిట్సిపేట చేసిన
వాళెళ్వరనాన్ అయియ్ండచుచ్. నువోవ్ పనిచెయయ్వా? నీ షోలకి యూటూయ్బ లో, ఫేస బుక లో వచిచ్న నెగటివ కామెంటస్ ఓ
సారి చెక చేసి, వాళళ్లోల్ ఎవరైనా అనుమానంగా అనిపిసేత్ చెపాత్వా?" అనాన్డు ఫోన ఇవవ్బోతూ.
కానీ మధయ్లో ఓ క్షణం ఆగి సీనాకి కాల చేసి హడావిడిగా ఓ పని చెపాప్డు.
తరావ్త నితయ్ ఫోనలో వెతకటం మొదలెటిట్ంది. అలా ఓ గంట వెతికాక అలిసిపోయి వెనకిక్ వాలిపోయింది బెడ
మీద.
"రాజ, నాకోసం ఓ పాట పాడవా?" రికెవ్సిట్ంగ గా అంది.
"ఇపుప్డా..ఇంత టెనష్న లోనా" అనాన్డు ఆశచ్రయ్ంగా.
"పీల్జ, నీ ఏ పాటైనా సరే? నాకనీన్ ఇషట్మే” అంది. తన బుగగ్లు ఎరర్గా మారాయి.
"పాడతాను కానీ నాకో డౌట పొదుద్టినుంచీ తొలిచేసోత్ంది, అడగనా?"
కళాళ్రిప్ంది తను.
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"నువువ్ జనాలిన్ మోసం చేసుత్నాన్వా? నినున్ నువువ్ మోసం చేసుక్ంటునాన్వా?" అనాన్డు ఆమె పకక్న నిలొచ్ని.
చటుకుక్న లేచికురుచ్ంది తను. రెండు నిమిషాలు మౌనం తరావ్త "నీ దగగ్రేం దాచలేదు రాజ నేను. నాకెందుకో నాలా
ఉండాలనిపించింది" అంది అతని చేతులని తన చేతులోల్కి తీసుకుంటూ.
ఆమె కళళ్లోల్కి చూసాడు తను. ఇంక పొడిగించలేకపోయాడా సంభాషణ. తన పర్శన్ తననే వెకిక్రుసుత్నన్టుట్ంది.
మెలల్గా ఎదుటి సోఫాలో సెటిలయియ్ తనే నితయ్ కామెంటస్ వెతకడం మొదలెటాట్డు. సరిగాగ్ ఎవరనన్ది తెలియలేదు
కానీ 'మీ నిజం' ఛానెల రూలింగ పారీట్కి అగైనెసట్ గా నూయ్స సెర్ప్డ చేసోత్ందనీ, అందులో నితయ్ పోర్గార్ం చాలా కీలకమనీ

అరధ్మైంది. ఇంకొనిన్ నెలలోల్ ఎలెక్షనస్ కాబటిట్ అధికారపారీట్ వాళేళ్ నితయ్ని తపిప్ంచాలని చూసుత్నాన్రా? అనన్ ఆలోచనతో
ఒకక్సారిగా వాళిళ్దద్రూ ఎంత పర్మాదంలో ఇరుకుక్నాన్రో అరధ్మయియ్ చెమటలు పటాట్యి తనకి. బహుశా సీనా ఏదనాన్

కూల్ సంపాదిసాత్డేమో.

19

తరావ్తి పొదుద్న ఆరైంది. భయంభయంగా నితయ్ ఇంటి చివర ఉనన్ సందునుండి తొంగి చూసుత్నాన్డు సీనా. ఆమె
అపారెట్మ్ంటస్ ముందో జీపు ఆగి ఉంది. అందులో ఉనన్ జనాలు అటూ ఇటూ రోడుడ్మీద తిరుగుతునాన్రు. ఏమనాన్ కూల్
సంపాదించాలంటే వాళళ్కి దగగ్రగా వెళాళ్లి, వాళళ్ మాటలు వినాలి. “బా అనీన్ ఇలాంటి పనులే చెపాత్డు నాకు. వీళళ్

చేతికి దొరికితే నా పని అయిపోయినటేల్” అనుకునాన్డు. వెనకిక్ తిరిగి వేరే సందులో నుండి అపారెట్మ్ంట కి దగగ్రగా ఉనన్
ఓ షాప వెనకిక్ వచాచ్డు. ఇరవై అడుగుల దూరంలో కనిపిసోత్ందా జీపు ఇపుప్డు. ఆ బాయ్చ లో ఇదద్రు షాప దగగ్ర నించొని
సిగరెట కాలుసుత్నాన్రు. అందులో ఒకడు,
“పొదుద్టినుంచి తిరుగుతునాన్ం బయాయ్, ఈ నితయ్ యాడికెళిళ్ందో గానీ మన చావుకొచిచ్ంది” అనాన్డు.
“ష, మెలల్గా రా బాబూ” అనాన్డు ఇంకొకతను.
“అవును బయాయ్, మన సూరనన్ని ఆడెవడో చితకొక్డాడంటగా? డైరవర మనోడేలే..ఆడే జెపాప్డు” అనాన్డు మళీళ్.
“అందుకే సూరనన్కి సోమీ బాబజ్నన్ ఫులుల్ కాల్స పీకాడు. నేనా బండిలోనే ఉండా” అనాన్డు. వాళళ్లోల్ ఎవరికెకుక్వ
రహసాయ్లు తెలిసేత్ వాడే గొపప్.
సీనా జాగరత్గా వింటునాన్డు. మెలల్గా అరథ్మౌతోంది అంతా. అలానే కొంచెం వెనకిక్ జరిగి, దేవరాజ కి కాల
చేయబోయాడు. అంతలోనే తన భుజంమీద ఎవరిదో చెయియ్ పడితే వెనకిక్ తిరిగాడు. సూరి! రాతర్ంతా నిదర్లేక అతని
కళుళ్ ఎరర్గా ఉనాన్యి.. సీనా గుండె జారిపోయింది. అటూ ఇటూ చూసూత్ తడబడుతూ అనాన్డు “అనాన్, అదీ..” మాట
పెగలటేల్దు. హఠాతుత్గా చెంపదెబబ్! కళుళ్ బైరుల్ కమామ్యి. ఫోన ఎగిరి దూరంగా పడింది.
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“నా కొడకా..నాటకాలాడుతునాన్రార్ మీరు? మమమ్లిన్ ఊరంతా కుకక్లిన్ తిపిప్నటుట్ తిపాప్రు కదరా?” అనాన్డు
ఇంకో దెబేబ్సూత్. సీనా షాక నించి తేరుకునే లోపే సూరి తనని హడావిడిగా జీపులోకి నెటిట్ సరుర్న ఆ సందులోంచి
బైటకొచాచ్డు. ఇంకో గాయ్ంగ మెంబర సీనా నోటోల్ గుడడ్లు కుకిక్ చేతులూ, కాళూళ్ కటేట్సాడు. హఠాతుత్గా జరిగిన ఆ
పరిణామానికి సూరి కళళ్లోల్ నీళళ్ సుడులు తిరుగుతునాన్యి. బాబీజ్కి కాల చేసాడు సూరి “అనాన్..వాడి ఫెర్ండ దొరికాడు.
నీదగగ్రికే తెసత్నాన్” అనాన్డు ఆనందంగా.
“ఇనాన్లిట్కి ఒకక్ పనికొచేచ్ పనేచ్సావు సూరీ..” అనాన్డు తాపీగా సోమీ బాబీజ్.
“వీణిణ్ తంతే అంతా తెలుసుత్ందనాన్..అరగంటలో వచేచ్సాత్ం” అనాన్డు నీరసంగా.
“అరగంట కాదు.మూడు గంటలు పటుట్దిద్ నీకు రావాలంటే”
“అదేంటనాన్..టార్ఫిక జాముందా మధయ్లో..”
“లేదు..నేనే ఊళోళ్ లేను, శీర్శైలం వెళుత్నాన్..
“!?”
”నువోవ్ పనెచ్య, ఆడిన్ ఇకక్డికి తీసుక్రా..కొండ కింద మన గెసట్ హౌస ఉంది కదా, అకక్డుంచు. తరావ్తొచిచ్
వాడి సంగతి చూసాత్” అనాన్డు.
20
పొదుద్నేన్ ఏవరో పూజ చేసుత్నన్టట్నిపిసేత్ విసుగాగ్ సోఫా మీంచి కళుళ్ తెరిచి చూసాడు దేవరాజ. నితయ్ దూరంగా
టేబుల మీద దేవుడి పటం ముందు నిలబడి పెదద్గా సోత్తార్లు చదువుతోంది. అతను లేవడం చూసి “నువూవ్ దణణ్ం
పెటుట్కో, ఇవాళైనా ఈ ఆపదనుండి గటెట్కుక్తామేమో” అంది నవువ్తూ.
“ఏంటి నితాయ్ పొదుద్నేన్ ఇదంతా, నాకసలు నచచ్వు” అనాన్డు. తను ఖంగు తింది.
“నినన్టినుండీ చూసుత్నాన్ నువువ్ గుడి దగగ్రా దరశ్నానికి రాలేదు, పర్సాదం ఇచిచ్నా తీసోక్ లేదు. అదీ కాక నా
పోర్గార్ం కి ఫాయ్న అంటునాన్వు.. నాకరధ్ంకావటేల్దు” అంది.
“అవును, ఆ పోర్గార్ంలో చూసిన నితయ్కే ఫాయ్న ని”
“ఏంటీ? మళీళ్ చెపుప్?” మొహం అంతా కనూఫ్య్జన తో కూడిన సిగుగ్తో నిండిపోయింది.
అనవసరంగా సిల్ప అయాయ్నేమోనని సైలెంట అయాయ్డు దేవరాజ.
"ఇంతకీ నీకు నా పోర్గార్ం ఇషట్మా? నేనా?" అంది చిలిపిగా.
"అది చేసే నువువ్"
"అది చెయయ్ని నేను మరి?"
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"నితాయ్!"
"సరే నువువ్ లాసట్ టైమ ఎవరి బలవంతం లేకుండా దేవుడిని ఎపుప్డు తలచుకునాన్వ?"
"పదిహేనేళళ్ కిందట!"
"వాట! మరి ఆ తరావ్త"
"తెలివొచిచ్ంది"
"నువివ్ంత బాగా భకిత్ పాటలు పాడుతునాన్వంటే చినన్పప్టి నుండే నీకు సంగీతం బాగా తెలిసుండాలి, దైవభకిత్
కూడా ఉండుండాలి, కానీ మధయ్లో ఏదో అయియ్ంది..అవునా.."
"నీ జరన్లిసట్ బురర్ంతా నామీద కాకుండా నినున్ కిడాన్ప చేసిన వాళళ్మీద పెడితే బెటర నువువ్" అనాన్డు చిరాగాగ్.
"రాజ! పీల్జ, నాకోటి చెపుప్. ఓ పెదద్ ఆడిటోరియం లో పెరాఫ్రమ్ చేసేముందు నీకు నెరవ్స గా ఉండదా?"
"ఎందుకుండదు? సేట్జ మీదకెళేళ్ ముందు తపప్కుండా మా అమమ్ని తలుచుకుంటాను"
అతని తలిల్ కేదో విషాదం జరిగిందని తెలుసోత్ంది నితయ్కి.
"ఇంకా ధైరయ్ం చాలకపోతే?"
"నా అంతరాతమ్కి నేనే గటిట్గా చెపుప్కుంటాను అంతా బాగా జరగాలని..అంతే కానీ నీలా దేవుడిన్ వేడుకోను
దీనంగా"
"కానీ నువువ్ దేవుడిన్ తలుచుకుంటునాన్వ కదా?"
"ఏంటీ?"
"ఎస, నీకు నువేవ్ చెపుప్కుంటాననాన్వు, అంటే నీలో ఉనన్ దేవుడికి నువేవ్ చెపుప్కుంటునన్టుట్"
"హా, దిస ఈస కేర్జీ"
"లేదు! నీ మనసులో అనిశిచ్తిగా ఉనన్ భాగం, నీలోనే సిథ్రంగా ఉనన్ భాగంతో మొరపెటుట్కుంటోంది..దానేన్ నేను
భగవంతుడంటాను"
అతనేదో అరథ్ంకానటుట్ చూసాడు.
"చాలా మంది దేవుణిణ్ గుళళ్లోల్నూ, విగర్హాలోల్నూ చూసాత్రు. అఫ కోరస్ నేనూ అంతే అనుకో. కానీ రూపంలేని
అంతరాతమ్ని సప్షట్ంగా చూడాలని మనం సృషిట్ంచుకునన్ రూపాలే అవి అని తెలుసుకోలేకపోతునాన్ం"
దేవరాజ నేలవైపు చూసూత్ వింటునాన్డు. తననుకునన్ంత అమాయకురాలు కాదు నితయ్.
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"ఈ కానెస్పట్ చెపిప్ మనుషులు తమని తాము బలంగా నమేమ్లా చేదాద్మనే 'మనుషులు చేసిన దేవుళుళ్ ' మొదలు
పెటాట్ం. కానీ కొనిన్ ఒతిత్ళళ్కి లొంగి ఈ మధయ్ అది పకక్దారి పటిట్ంది. కేవలం దేవుడి పేరుమీద తిటుట్కునే ఎంటరైట్నెమ్ంట
పోర్గార్ంలా మారింది" అంది నిటూట్రుసూత్.
దేవరాజ దీరఘ్ంగా ఊపిరి తీసుకుంటూ గది బైటికి నడిచాడు. తన నమమ్కాలే తనలిన్ వెకిక్రిసుత్నన్టట్నిపించాయి.
21

తననుకునన్ హోటలస్నీన్ గాలించినా వాళిళ్దద్రూ దొరకక్ పోవడంతో చాలా అసహనంగా ఉనాన్డు సోమీ. ఇంకొకక్

కాటేజ, లాసట్ ఛానస్. గూగుల మాయ్పస్ చూపించిన చినన్ రోడుడ్లో కొంత దూరంరాగానే లీలగా చెటల్లోల్ ఏదో కనపడితే,

అనుమానంతో లోపలికి వెళిళ్ చూసాడు. అనుకునన్టేల్ ఎరర్ హోండాసిటీ! మరోక్షణం ఆలసయ్ం చెయయ్కుండా వేగంగా ఆ
కాటేజ కి వచిచ్ రివువ్న పరిగెతుత్కెళిళ్ ఫర్ంట డెసక్ ముందు ఆగాడు. అతని హడావిడి చూసి డైరవర కూడా తనతో పాటే
పరిగెతాత్డు లోపలికి.
తన ఫోన లో ఉనన్ నితయ్ ఫొటో చూపిసూత్ "ఈ అమామ్యి ఇకక్డికొచిచ్ందా?" అనాన్డు సోమీ సీరియస గా.
"ఎవరీ అమామ్యి? ఏం చేసింది?" నిరల్క్షయ్ంగా అడిగాడు జానీ.
"అది నీకనవసరం, ఎవరైనా అబాబ్యితో వచిచ్ందా అని?"
"పేరేంటి?"
"నితయ్"
"లేదు. అలాంటి ఊరూ, పేరూ ఉనన్మామ్యెవరూ లేరికక్డ"

ఫాట! చెంప ఛెళుళ్మంది. జానీ తల తిరిగిపోయింది. వీళుళ్ పెదద్ రౌడీలాల్ ఉనాన్రు. ఈ అబాబ్యిలందరూ పోయి

పోయి ఇలాంటి బాయ్గౌర్ండ ఉనన్ అమామ్యిలేన్ లవ చేసి ఛసాత్రెందుకో? అనుకుంటూ చెంపమీద చెయియ్ పెటుట్కుని "సార,
మీరూ మా బాస లాగా పవర ఫుల అని తెలుసోత్ంది. ఈ అమామ్యి ఎవరితోనైనా.."
"పారిపోయింది..అవును" అనాన్డు సోమీ.
దూరంగా పేపర చదువుతునన్ దేవరాజ ఇదంతా చూసూత్ వాళుళ్ గమనించకుండా లోపలికెళళ్బోయాడు.
"అయినా ఒక వేళ వాడు ఈ అమామ్యిని లేపుకు పోవాలనుకుంటే ఇలాంటి హోటళళ్లో కూరుచ్ని తీరిగాగ్ పేపరు
చదువుకోడు కద సార, ఎపుప్డో సేట్ట దాటేసుంటాడు, నువేవ్మంటావ బాబూ?" అంటూ లోపలికెళుత్నన్ దేవరాజ ని
చూసూత్ అడిగాడు.
దేవరాజ కి ఒళుళ్మండింది. జానీ పీకపిసకాలనన్ంత కోపమొచిచ్ంది.
నెరవ్స గా సోమీ వైపుచూసి వడివడిగా ముందుకు వెళిళ్పోయాడు.
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సోమీకిదంతా నమమ్బుదిధ్ కాలేదు. దారిలో వాళళ్ కారు సప్షట్ంగా కనపడింది. ఇకక్డే ఎకక్డో ఉండాలి. చటుకుక్న

ఓ ఐడియా వచిచ్ "నినన్ ఈ కాటేజ లో రూంతీసుక్నన్ వాళళ్ పేరుల్ తియ..తొందరగా.." అనాన్డు జానీని గదమాయిసూత్.

"మాకూ కొనిన్ రూలుస్ంటాయి సార.." అంటునన్లోపే పకక్నునన్ కారు డైరవర మెలల్గా కతిత్ తీసాడు. మెరుసోత్ందది. ఇంక

చేసేదేమీలేక బుకింగ రిజిసట్ర వాళళ్ ముందు పెటాట్డు. నలుగురు దిగారు నినన్. ఇదద్రు ఫాయ్మిలీస, ఒకడు సింగిల.

ఒకేఒకక్ జంట! దొరికారు అనుకుంటూ, "వీళళ్ రూ ఎటు?" అని ఉరిమాడు సావ్మిని.
నెరవ్స గా చేతోత్ దారి చూపించాడు తను.

రూంకి హడావిడిగా వెళిళ్న దేవరాజ ఒకక్క్షణం ఆలసయ్ం చేయకుండా నితయ్ని లాకొక్ని బైటికొచాచ్డు. నితయ్కి
అరథ్మయియ్ మారు మాటాల్డకుండా తనతో బయలేద్రింది. ఫర్ంట డెసక్ వైపుకాకుండా, వెనకిక్ తిరిగి పరుగెతిత్ ఓ ఎకిస్ట డోర
దగగ్రికొచాచ్రు. దానిన్ తీసే పర్యతన్ంలో ఉండగానే, వెనకే ఆ కారిడార లో ఎవరో హడావిడిగా రావడం వినబడుతోంది.
ఇదద్రి ముఖాలోల్ రంగులు మారుతునాన్యి. తలుపు గటిట్గా కాలుతో తోసాడు దేవరాజ. అది కదలేల్దు. భుజంతో నెటాట్డు.
వెనక శబాద్లు దగగ్రికొసుత్నాన్యి "అనాన్ రూంలో లేరంటే పారిపోయింటారా?" అందో గొంతు. దేవరాజ కి చెమటలు
పటాట్యి. తన బలమంతా ఉపయోగించి తలుపుని బలంగా తనాన్డు. భళుళ్న తెరుచుకుందది. నితయ్ని గటిట్గా చేతోత్
పటుట్కుని పారిక్ంగ లాట లో కొసుత్నన్పుప్డు వినపడింది వెనకనుంచి అరుపు "రేయ, ఆళుళ్ ఎసేక్ప అవుతునాన్రు పటుట్కో,
పరుగెతుత్!"
దేవరాజ వెనకిక్ తిరిగి చూసాడు, ఇరవై మీటరల్ దూరంలో డైరవర తరుముకుంటూ వసుత్నాన్డు. నితయ్ గొంతు
తడారిపోయింది. కాటేజ ముందునన్ రోడుడ్ మీదకి రాగానే హఠాతుత్గా వాళిళ్దద్రికీ ఓ కారు కనపడింది. ఇంకా రనిన్ంగ
లోనే ఉందది, ఇందాక హడావిడిలో సోమీ డైరవర చేసిన తపుప్. ఇంకేమీ ఆలోచించకుండా కారులోకి దూకారు దేవరాజ,
నితయ్లు. వెనకాల వసుత్నన్ అరుపులు పటిట్ంచుకోకుండా గేరు మారిచ్ కారుని మెయిన రోడుడ్మీదకి యాకిస్లరేట చేసాడు
దేవరాజ.
సోమీ, అతని డైరవరూ కారు వెనక కొంతదూరం పరిగెతిత్, రొపుప్తూ నిశేచ్షుట్లై నిలబడిపోయారు.
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