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బాలెర్డిడ్ గాజువాక అలియాస సోమీ బాబీజ్. సవ్యానా రాషట్ర దేవాదాయ శాఖ మంతిర్ నరిస్రెడిద్ బామమ్రిది. అకక్తో 
పాటు బావ ఇంటికొచిచ్ వాళళ్ దగగ్రే ఉండి పెరిగాడు. ఇంజినీరింగ పైన మోజుతో కంపూయ్టరేస్ చదవాలని పటుట్బటిట్ 
మేనేజ మెంట కోటాలో జేరాడు కానీ, పర్తి ఏడు పెరిగిపోతునన్ బాయ్క లాగ చూసి థరడ్ ఇయర లో మనసు మారుచ్కొని 
ఫాయ్మిలీ బిజినెస అయిన పాలిటికస్ లో జేరాడు. గత పదేళుళ్గా బావ పకక్నే ఉండి ఎమెలేయ్ సాథ్యి నుండి మంతిర్ దాకా 
తీసుకొచాచ్డు. ముఖయ్ంగా గత ఎనిన్కలోల్ సోషల మీడియాని వాడి పర్తయ్రుథ్ల మీద బురద జలల్డం, బావ చేసిన చినన్ 
పనులని కూడా వినూతన్ంగా పర్చారం చెయయ్డంతో నరిస్రెడిడ్ విజయం ఖాయమైంది. అందుకే తనపేరుకి 'సోమీ' అనే సబ 
టైటిల ని కలిపారు పారీట్ కారయ్కరత్లు ముదుద్గా. 

తనింటి బాలక్నీలో టెర్డ మిల మీద రనిన్ంగ చేసుత్నాన్డు బాబీజ్. ఎదురుగా పాయ్నెల మీద మొబైల. అపుప్డే వాటాస్ప 
లో వచిచ్న ఫొటో మెసేజ చూసి హడావిడిగా కిందకి దిగాడు. సూరి గాయ్ంగ మెంబరే ఆ ఫొటో పంపడంతో క్షణంలో 
విషయం అరథ్మైంది తనకి. చినన్ విషయంలో సూరి ఫెయిల అయినందుకు కోపంతో రగిలిపోయాడు. కానీ వెంటనే తన 
యోగా గురూ చెపిప్న మాటలు గురొత్చిచ్ ఓ పది సారుల్ డీప బీర్త తీసుక్ని నెమమ్దిగా ఓ కాల చేసాడు.  

"సూరీ, ఎకక్డునాన్వ?" 
"అదీ, అనాన్..ఆ యాంకర ఆలోమ్సట్ దొరికేసినటేట్, రేపీపాటికి నీ దగగ్రుంటదనాన్" నెరవ్స గా అనాన్డు సూరి. 
"బురుర్ందా నీకు? అదేదో రాసి పెడితే గుడిడ్గా విజయవాడ వైపెళుత్నాన్వా? నీలాంటోడే వాటాస్ప మెసేజ చూసి 

పుణయ్మొసత్దని పలీట్లు కొటుట్కుంటూ హిమాలయాలకెళాళ్డంట!" 
సూరి ఖంగు తినాన్డు. తన గాయ్ంగ లోనే ఎవరో డైరెకట్ గా అనన్తో కాంటాకట్ లో ఉనాన్రని అరథ్మైంది. ఇంక 

బుకాయించడం ఇషట్ంలేక "లేదనా, మేము ఆలెర్డీ సిటీ ఎంటర్నస్ లనీన్ చెక చేసాం. వాళళ్ కారు సిటీలోకి రాలేదు"  
"కారేంటి? తనది బైక అనాన్వు కదా, 'వాళూళ్' అంటే తను ఒంటరిగా లేదా?"
సూరి భయపడుతూ జరిగిందంతా చెపాప్డు.  
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బాబీజ్ కోపంతో "ఇడియట! ఇంత జరుగుతునాన్ నాకు చెపప్కుండా ఏం చేసుత్నన్టుట్? నువోవ్ పనెచ్యియ్, ఓ జీప 
విజయవాడ వైపు పంపి నువువ్ వెనకిక్ తిరుగు, నేను పావుగంటలో మీరెటళాళ్లో చెపాత్ను. ఇంతకీ ఏం కారది? నంబరు 
చూసావా?" అనాన్డు. 

"అదీ..రెడ హోండాసిటీ అనాన్..హడావిడిలో నంబరు చూడలేదు.." నసిగాడు సూరి. 
"ఛ, నీ తెలివితేటలని నమిమ్న ననన్నాలి. ఇంక నుంచి ఏం జరిగినా వెంటనే నాకు చెపుప్. ముందు యూ టరన్ 

తీసోక్" 
ఫోనోల్నే తలాడించాడు సూరి.  
ఓ రెండు నిమిషాలు ఆలోచిసూత్ కురుచ్నాన్డు బాబీజ్. బావకి ఎంత హెలప్  చేసుత్నాన్ తనంటే చినన్చూపు. పారీట్లో 

యూత లీడర చేసాత్నని తను అడుగుతునాన్ వేరవరికో కటట్బెటాట్డు రికమెండ చేసి మరీ. రెండు నెలలోల్ ఎలెక్షనస్. మారాచ్లి. 
బలంగా ఏదైనా చెయాయ్లి. 'మీ నిజం' ఛానెల వాళుళ్ చేసే పోర్గార్ంస అనీన్ బావమీద బురద జలుల్తునన్వే. ముఖయ్ంగా 
బాగా పాపులరవుతునన్ నితయ్ పోర్గార్ం. దాని వెనకుక్నన్ది అపోజిషన నేతలని బైటపెటిట్ సెంసేషన చేసి బావ మెపుప్ 
పొందాలనుకునాన్డు.  కానీ నితయ్ తపిప్ంచుకుంది. ఎవడు తనకి సహాయం చేసోత్ంది?  

ఆలోచనలోల్ంచి బైటికొచిచ్ టార్ఫిక కంటోర్ల రూంలో తనకి తెలిసిన టెకిన్కల మెంబర కి కాల చేసి జాగర్తత్గా సిటీ 
ఎంటర్నస్ పాయింటస్ మానిటర చెయయ్మని డీటైలస్ చెపాప్డు. తరావ్త మొబైల లో గూగుల మాయ్పస్ తీసి రకరకాల రూటుల్ 
చెక చేసాడు. వాళుళ్ ఎటైనా వెళేళ్ అవకాశం ఉంది. విజయవాడ, శీర్శైలం, మధయ్లో చినన్ చినన్ రూటుల్. వెంటనే ఆ పేల్సులోల్ 
తన వాటాస్ప, ఫేస బుక గూర్ప లని యాకిట్వేట చేసాడు. అందరికీ నితయ్ ఫొటో పంపి ఎకక్డ కనపడినా వెంటనే ఫొటో తీసి 
పంపమనాన్డు. ఇదంతా బైటికి తెలియకూడదని వారిన్ంగ  కూడా ఇచాచ్డు. 

మెసేజ లు అందుకునన్ వెంటనే పారీట్ మెంబరస్ కొందరు హైవేల  మీద తిరగడం మొదలుపెటాట్రు. కొంతమంది 
టోల బూత ల దగగ్ర నించొని గమనిసుత్నాన్రు. శీర్శైలం కారయ్కరత్లు ఇంకొంచెం ముందుకెళిళ్ రోడ బాల్క చేసి మరీ కారులో 
వచేచ్ వాళళ్ని చెక చేయడం పార్రంభించారు. "ఎందుకిదంతా?" అనడిగే ధైరయ్ం, అవసరం రెండూ లేవెవెరికీ. 

ఇంటోల్ అటూ ఇటూ తిరుగుతునాన్డు బాబీజ్. బావకి చెపాప్లా వదాద్? అనే తరజ్నభరజ్నలో ఉనాన్డు. ఇంత చినన ్ 
విషయం హాయ్ండిల చెయయ్లేవా అని తిడతాడు. మొదటికే మోసం వసుత్ంది. 

15 
కారు నడుపుతూ ఆలోచిసుత్నాన్డు దేవరాజ. నితయ్ వైఖరి అంతా విచితర్ంగా ఉంది తనకి. పొదుద్న దేవుడికి 

మొకుక్కోవడం, కారులో దేవుడి పాటలు వినడం, అనిన్టికనాన్ ముఖయ్ంగా తన ఫాయ్న నని చెపప్డం. అసలీ అమామ్యేనా 
'మనుషులు చేసిన  దేవుళుళ్' షో చేసోత్ంది? తనని బాల్క మెయిల చేసోత్ంది? నమమ్బుదిధ్ కావటేల్దు. 
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"నేనూ నీ షో చూసూత్ ఉంటాను. చాలా బాగా లాజికల గా ఉంటాయి నీ ఆరుగ్య్మెంటస్, ఓ రకంగా నేనే నీ ఫాయ్న 
ని" అనాన్డు ఆమె వైపు పరిశీలనగా చూసూత్. 

నితయ్ ఆశచ్రయ్ంగా చూసింది "నువువ్ నా షో చూసాత్వా? అది గాడ కి వయ్తిరేకంగా ఉంటుంది కదా? నీ లాంటి 
భకుత్లకి కోపం రావాలే..?" 

"అందరూ ఒకేలా ఉండాలని లేదు. అనిన్టినుంచీ మంచిని తీసోక్వాలి, నేరుచ్కోవాలనేదే నా సిదాధ్ంతం" 
"గేర్ట! నీలా మిగతా వాళూళ్ ఆలోచిసేత్ నాకీ టోర్లస్ గొడవ తగుగ్తుంది" అంది నిసస్హాయంగా నవువ్తూ. 
"చాలా మంది తిటుట్కుంటూ ఉంటారు కదా నినున్?" 
"మామూలుగా కాదు.." 
"నాకోటి చెపుప్, నీ పోర్గార్ంకి ఎలా పిర్పేర అవుతావ?" 
"సబెజ్కట్ మీద రీసెరచ్ చేసాత్ను, నాకు తెలిసిన సోరెస్స నుంచి చాలా ఇనఫ్రేమ్షన కలెకట్ చేసాత్ను..అవనీన్ సీకెర్టస్ 

చెపప్కూడదు" అంది తల వంకరగా ఆడిసూత్. 
"వచేచ్ వారం ఎపిసోడ టైటిల చాలా కాంటర్వరిష్యల గా ఉంది" అనాన్డు హఠాతుత్గా. 
అతను తన పోర్గార్ం కోల్జ గా ఫాలో అవుతునాన్డని అరధ్మైంది నితయ్కి. 
"హుమ.." 
"అందుకేనా సీకెర్ట గా ననున్ ఫాలో చేసి బాల్క మెయిల చేయిసుత్నాన్వ?" సూటిగా అడిగాడు. 
ఒకక్సారిగా ఉలికిక్పడుతూ చూసింది తను "వాట? ఏం మాటాల్డుతునాన్వ?" 
"అవును, నా లాంటి భకుత్లని టార్ప చేసి ఇలా ఇబబ్ంది పెటిట్, అటు డబుబ్లూ, ఇటు పోర్గార్ం టీఆరీప్లూ 

పెంచుకుంటునాన్రు నీ లాంటి వాళుళ్" అనాన్డు కరక్శంగా. 
ఉకిక్రిబికిక్రైంది నితయ్ అది విని. శరాఘాతంలా తగిలింది అతని మాట. అదీ తనకిషట్మైన వయ్కిత్నుండి రావడం 

మరింత బాధిసోత్ంది. ఎంత ఆపుకుందామనుకునాన్ తన కనీన్ళుళ్ ఆగలేదు. ఏడుసూత్ అంది  
"దట ఈస నాట టూర్, నేను నినున్ టార్క చెయయ్డమేంటి? అబస్రడ్" 
"పీల్జ నితాయ్, నాకంతా అరధ్మౌతోంది" 
"నీకసలేం అరధ్ం కాలేదని నా కరధ్మైంది" చెంపలు తుడుచుకుంటూ అంది. 
"చూడూ, నాకు మీవాళెళ్వరో ఫొటోలు పంపించి డబుబ్లడుగుతునాన్రు, వచేచ్ పోర్గార్ంకోసం అది కూడా నీ పాల్న 

లో పారేట్ అనుకుంటా" అనాన్డు తను. 
"నో! నేనసలా పోర్గార్మే చెయయ్టేల్దు. ఛానెల కి రిసైన చేసుత్నాన్ను!" అంది ముకుక్ ఎగబీలుసూత్. 
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"వాట!" దేవరాజ తల తిరిగిపోయింది.  
16 

వాళళ్ కారు ముందునన్ టార్ఫిక వలల్ ఆటోమాయ్టిక గా సోల్ అయియ్ంది. గూగుల మాయ్పస్ చెక చేసాడు దేవరాజ. ఓ 
పావుకిలోమీటర వరకూ రోడడ్ంతా బాల్క అయియ్ ఉంది కానీ తరావ్త అంతా కిల్యర గానే ఉంది. అకక్డ టార్ఫిక సిగన్లస్ 
గానీ, టోల బూత కానీ ఉనన్టుట్ గురుత్ లేదు తనకి. కారు దిగి కొంత దూరం నడిచి చూసాడు. దూరంగా కొంతమంది 
వయ్కుత్లు బైట నుంచొని మొబైల లో చూసి కారల్నీ, బైక లనీ ముందుకి పంపిసుత్నాన్రు. ఇది మామూలు చెక పోసట్ కాదు. 
వాళళ్ని వెతకడానికే జరుగుతునన్టుట్ అనమానమొచిచ్ందతనికి. ఒకక్క్షణంలో వెనకిక్ పరిగెతిత్ కారు వెనకిక్ తిపాప్డు. తన 
అంచనా కరెకైట్తే వెనక నుంచి కూడా ఎవరో వసూత్ ఉండి ఉండచుచ్. ఎకుక్వదూరం వెనకీక్ వెళళ్లేడు. ఎకుక్వ 
ఆలోచించకుండా కొంతదూరం వెనకిక్ వెళిళ్ ఓ  చినన్ గలీల్లోకి తిపాప్డు. అతనిన్ చూసి నితయ్కి కంగారు పెరిగిపోతోంది. 

"ఏమైంది? ఎటెళుత్నాన్ం?"  
"మన గురించి అకక్డ టార్ఫిక ఆపేసి మరీ వెతుకుతునాన్రు. అందుకే.." 
"మన గురించే అనెలా చెపుత్నాన్వ?" 
"ఖచిచ్తంగా తెలీదు..ఎందుకో దీని వెనక పెదద్ హసత్ం ఉనన్టుట్ంది, లేకపోతే ఇంత తొందరగా అంతమందినెలా 

తేగలరు?" 
"హుమ…" 
"ఇంకోసారి ఆలోచించు నీకు ఎవరిమీదనాన్ అనుమానం ఉందేమో" 
నితయ్ గత సంవతస్రంలో ఎంతో మంది ఛోటా, బడా రాజకీయ నాయకులనీ, సావ్ములనీ ఇంటరూవ్య్ చేసింది. 

వాళళ్లోల్ చాలామందిని ఇబబ్ంది పెటిట్ంది తన సూటి పర్శన్లతో. వాళళ్లోల్ ఎవరని చెపప్గలదు? ఇలాంటిదేదో రిసుక్ 
ఊహించింది కానీ ఇంత సీప్డుగా జరుగుతుందని అనుకోలేదు తను.  

"ఎవరో ఒకరు అని సప్షట్ంగా చెపప్లేను. బహుశా ఎవరో రాజకీయ నాయకుడే అయియ్ండాలి. లేకపోతే 
ఇంతమందిని ఎలా పంపగలడు?" 

దాదాపు అరగంట లోపలికెళాళ్క వాళళ్ కారు సోల్ డౌన అయియ్ంది. 
"ఓ  నో!, పెటోర్ల అయిపోతునన్టుట్ంది" అనాన్డు బాధగా. 
అటువైపు ఎకుక్వ వెహికిలస్ కూడా వసుత్నన్టుట్ కనపడలేదు ఇదద్రికీ. కారు రోడుడ్ మధయ్లో ఆగిపోకుండా తనే 

పకక్నునన్ చెటల్ మధయ్కి పోనిచిచ్ కనపడకుండా కవర చేసాడు. ఇదద్రూ దిగి మళీళ్ రోడుడ్మీదకొచిచ్ నడవటం 
మొదలుపెటాట్రు. కొంతసేపటికి దూరంగా ఓ బిలిడ్ంగ కనపడటంతో ఆశతో అటువైపు కదిలారు. 
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అదృషట్వశాతూత్ అదొక జంగిల కాటేజ. నలల్మల అడవులని ఆనుకుని అకక్డ అందాలని చూడాలనొచేచ్ 
పరాయ్టకుల కోసం కటిట్నటుట్ంది.  

లోపల కౌంటర దగగ్రే నిలబడి ఉనాన్డొకతను. వీళళ్ని పటిట్ంచుకోకుండా టిక టాక వీడియోలు చూసి 
తెగనవువ్కుంటునాన్డు. దేవరాజ డెసక్ మీద కొటిట్ "హెలో" అనాన్డు. 

అతను ఉలికిక్పడి ఫోన దాదాపు పడేసుకుంటూ "హెలో..హెలో..వెల కం" అనాన్డు. బటట్ తల, వేళళ్ంతా 
ఉంగరాలతో ఓ నలభైఏళళ్ వయ్కిత్లా కనపడాడ్డతను దేవరాజ కి. 

"రూమస్ ఎమనాన్ దొరుకుతాయేమోననీ.." నసిగాడు దేవరాజ. 
అతను వాళిళ్దద్రినీ అనుమానంగా చూసూత్ "రూమేస్వీ ఖాళీ లేవు.." అనాన్డు.  
దేవరాజ ఓ సారి అతని వెనకవైపు చూసాడు. అతను సెలబిర్టీలతో దిగిన ఫొటోలతో గోడంతా పరిచేసి ఉంది. 

ముఖయ్ంగా పవన కళాయ్ణ తో తీసుక్నన్ ఫొటోలూ, సెలీఫ్లూ..అతనే హోటల ఓనర అని గురిత్ంచాడు దేవరాజ. డెసక్ 
మీదునన్ అతని నేమ బోరడ్ చూసాడు - 'జలాస్ జానీ' 

"పవర సాట్ర ఫాయ్నా అనాన్ నువువ్, నీ పేరు కూడా పెరెఫ్కట్ గా సరిపోయింది. మరిచ్పొయాయ్, మొనేన్ ఓ ఫంక్షన లో 
కలిసా పవననన్ని. గడడ్ం అదీ తీసేసి ఫెర్ష గా ఉనాన్డు" అనాన్డు మాటలు కలుపుతూ. 

జానీ కళుళ్ పెదద్వి చేసూత్ 
"ఎపుప్డు బాసూ? ఎకక్డ కలిసావ? పీల్జ, ఒకక్సారి దగగ్రగా కలిసి మాటాల్డాలనుంది జీవితంలో.." అనాన్డు. 
"ఓ ఆడియో ఫంక్షన లో.. అదేంటి నువువ్ కలవలేదా..మరి అనన్తో దిగిన ఈ ఫొటోలనీన్..” అనుమానంగా 

అడిగాడు దేవరాజ గోడవైపు చూసూత్. 
“గార్ఫికస్ బాసూ” అనాన్డు దగగ్రగా వంగుతూ.  
ఇదద్రూ నవావ్రు. 
"మళీళ్ ఛాసొస్సేత్ చెపాత్గానీ...ఓ టూ డేస కి రూమస్ దొరికితే కొంచెం అడజ్సట్ చెయియ్ బాసూ" అనాన్డు దేవరాజ 

రికెవ్సిట్ంగ గా. 
జానీ అతని వైపూ, నితయ్ వైపూ మారిచ్ మారిచ్ చూసాడు. దేవరాజ ఒళళ్ంతా దుముమ్, నితయ్ నుదుటిమీద పెదద్ 

బొటుట్. పదే పదే భయంతో బైటికి చూసుత్నన ్ తన కళుళ్. తనో అభిపార్యానికొచాచ్డు. 
"ఇది ఫాయ్మిలీ కాటేజెస బాసూ..మీరు.." 
"వైఫ అండ హసెబ్ండ" అంది నితయ్ ముందుకు దూసుకొచిచ్. 
అతనామె మెడవైపు చూసాడు. బోసిగా ఉంది. 
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"ఎకక్డినుంచి వసుత్నాన్రు?" అనాన్డు. 
"హైదరాబాద.." "విజయవాడ.." ఇదద్రూ ఒకేసారి సమాధాన మిచాచ్రు. జానీ రిజిసట్ర లో రాసోక్బోతూ తలెతిత్ 

చూసాడు ఇదద్రివైపు.  
"పేరుల్?" 
"నా పేరు వినీత తను వరదరాజ" 
"ఏ వెహికిల లో వచాచ్రు?" 
"లేదు.." 
"ఏంటీ?" 
"వెహికిలేమీ లేదండీ మాకు" నొకిక్చెపిప్ంది నితయ్.  
దేవరాజ కిదంతా వరౌక్ట అవుతుందని అనిపించటేల్దు. 
జానీ రాయడం ఆపేసి రిజిసట్ర మూసేశాడు విసురుగా. 
"ఇందాకణిణ్ంచి చూసత్నాన్, మీకు నేనో పిచోచ్డిలా కనిపిసత్నాన్నా? ఉనన్దునన్టుట్ చెపప్చుచ్కదా? ఎందుకనిన్ 

అబదాధ్లు?" 
ఇదద్రూ ఒకళళ్మొఖాలొకళుళ్ చూసుకునాన్రు. టెనష్న పెరిగిపోతోంది. దేవారాజే అనబోయాడు "బాసూ..అదీ..ఈ 

అమామ్యి.." 
"నీ లవర!..ఇదద్రూ పెళిళ్ చేసుకోబోయారు..నువువ్ గుడిలో తనకి బొటుట్ పెడుతునన్ టైంలో సరిగాగ్ అమామ్యి 

తరఫు రౌడీలొచిచ్ నినున్ చితకబాదారు..అకక్డినుంచి పారిపోయి ఇలా నా షెలట్ర లోకొచాచ్రు"  కేసు సాలవ్  చేసాక 
పోలీసులు చెపిప్నటుట్ గుకక్తిపప్కుండా చెపాప్డు. 

"బాసూ..బాసూ..జసట్ ఇదద్రి మొహాలు చూసి క్షణంలో వాళళ్ హిసట్రీ చెపాప్వంటే నువువ్ మామూలోడివి కాదు" 
అనాన్డు దేవరాజ. 

"అనన్యాయ్ నువేవ్ కాపాడాలి మమమ్లిన్, మా వాళుళ్ చూసేత్ నరికేసాత్రు.." అంది నితయ్ కళళ్లోల్ భయ ం 
నింపుకుంటూ. 

"ఛ, ఈ పరువు హతయ్లు చెయయ్టం పర్తోడికీ పెదద్ ఫాయ్షనైపోయింది. నువేవ్ం భయపడకమామ్, మీ పెళిళ్ నేను 
జరిపిసాత్..కావాలంటే ఓసారి అటుచూడండి" అంటూ వాళళ్ వెనక గోడవైపు చూపించాడు. ఓ పది ఫేర్ములలో దండలు 
మారుచ్కుంటునన్ రకరకాల జంటల ఫోటోలు.  

(   ) COMMENTS 

https://koumudi.net/comments/january_2022/jan22_ManushuluChesinaDevullu_comments.htm

