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"ఎవరు మీరు?" అడిగింది నితయ్. ముగుగ్రూ సంఘీ టెంపుల మెటల్మీద కురొచ్ని ఉనాన్రు. దేవరాజ మొహమంతా 

దుముమ్, రేగిన జుటుట్. పెనుగులాటలో తగిలిన దెబబ్ల నొపిప్ ఇపుప్డు తెలుసోత్ంది. .  
"ననెన్ందుకు ఫాలో అవుతునాన్రు?" అంది మళీళ్. 
"ఇది టూ మచ నితాయ్, నినున్ కిడాన్ప చేసినోళళ్నొదిలేసి సేవ చేసిన  మమమ్లిన్ ఇంటరాగేట చేసుత్నాన్వా?" అనాన్డు 

సీనా చిరాగాగ్. 
"సారీ, ఐ మీన థాంకూయ్ ననున్ కాపాడినందుకు" అంది దేవరాజ కళళ్లోల్కి చూసూత్. తను అడడ్ంగా తలాడించాడు.  
"వాట! ఐ మీన ఇట.. కానీ నేనెలా తెలుసు నీకు?" నసిగింది తను. 
ఇవనీన్ పటిట్ంచుకోవటేల్దు తను.  
తన మనసంతా తరావ్త పొంచి ఉనన్ పర్మాదం మీదే ఉంది. ఎవడు నితయ్ని కిడాన్ప చెయాయ్లని చూసోత్ంది? 

తనంత వయొలెంట గా ఉనాన్డంటే ఎవరో పెదద్హాయ్ండ ఉండుంటుందా దీంటోల్? అసలీ అమామ్యితో పనేంటి? పశన్ల 
సుడులు తిరుగుతునాన్యి. ఒకక్టి మాతర్ం ఖాయం, వెళిళ్నవాడు దెబబ్తినన్ పులి. మళీళ్ వెంటనే రావచుచ్.  

"ఇదద్రూ వినండి, మనం ఇకక్డెకుక్వసేపు ఉండటం రిసుక్, వాళుళ్ మళీళ్ రావచుచ్. లెటస్ మూవ ఫాసట్" అనాన్డు. 
"బా..ఎదనాన్ హోటెల టైర చేదాద్మా? సేఫ కదా" అనాన్డు సీనా. 
దేవరాజ నవివ్ "నా అంచనా కరెకైట్తే, మనం రింగ రోడ దాటి సిటీ లోపలి కూక్డా వెళళ్లేం, వాళళ్ మనుషులు 

మన కోసం తిరుగుతూ ఉండొచుచ్" అనాన్డు. 
"మరెలా ఇపుప్డు, నా ఫెర్ండ ఉంటుంది విజయవాడ హైవేదారిలో, అకక్డికెలాద్మా" అంది నితయ్ ఇదద్రినీ చూసూత్. 
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"గుడ ఐడియా, కానీ మనం సిటీ వైపు రాకపోతే వాళుళ్ ఫసట్ ఎకెస్ప్కట్ చేసేది విజయవాడ హైవేనే. వాళుళ్ మనలిన్ 
ఈజీగా కాయ్చ చెయయ్చుచ్ రెండు వైపుల  నుండీ" 

"నీ పాల్నేంటి బా మరి..?"  
"సీనా నువోవ్ పనిచెయియ్. నితయ్ సూక్టీ తీసొక్ని సిటీ వైపు వెళుళ్. నినన్ంత దగగ్రగా చూడలేదు కాబటిట్ వాడు గురుత్ 

పటట్లేడు. ఎందుకైనా మంచిది కారోల్ కిర్కెట జెరీస్, కాయ్ప ఉనాన్యి. పెటుట్కోని వెళుళ్. నువెవ్ళేత్, మాకు సిటీలో ఏం 
జరుగుతోందో చెపూత్ ఉండచుచ్" 

"నినీన్ పరిసిథ్తిలో వదిలేసెలా ఎలా ఎళళ్ను బా..?" 
దేవరాజ నితయ్ వైపు చూసాడు. ఆమె ముఖంలో అదే పర్శన్ కనపడుతోంది. 
"మేమిదద్రం శీర్శైలం వేపు వెళాత్ం.." 
నితయ్ హఠాతుత్గా పైకి లేచి "నీతో రావలిస్నవసరం నాకు లేదు. మా బాస కి చాలా ఇనుఫ్ల్యెనుస్ంది, ననెన్లాగైనా 

బైట పడెయయ్గలడు" అని మొబైల తీయబోయింది. చూసేత్ తన చేతిలో లేదది! అపుప్డు గురొత్చిచ్ంది, ఇందాకటి 
పెనుగులాటలో సూరి కారుసీటోల్ పడిపోయిందని. లోపలోల్పలే తిటుట్కుని, మళీళ్ కూలబడింది మెటల్మీద. 

"నితాయ్, ఇందులో ఎవరెవరు ఇనావ్ల అయియ్నాన్రో తెలీదు. పీల్జ అరథ్ం చేసోక్. శీర్శైలానికి ఔటర రింగ రోడ 
తగలకుండా ఇంకో రూటుంది. అటువైపు వెళాద్ం. ఒక సేఫ పేల్స చేరుకునాన్క నెకస్ట్ సెట్పస్ ఆలోచించచుచ్" అనాన్డు. 

తలూపింది తను. ముగుగ్రూ లేవబోతుంటే "అయోయ్! మరిచ్పోయాయ్ను" అని అరిచింది నితయ్. 
ఇదద్రూ అదిరిపడాడ్రు. 
"గివ మీ టూ మినిటస్" అని తను మెటుల్ హడావిడిగా పైకెకిక్ గుడిలోకి వెళిళ్ కొంచెం సేపటికి రొపుప్తూ మళీళ్ 

వెనకొక్చిచ్ "వెళాద్మా' అంది. తన చేతిలో పర్సాదం, నుదుటిన పెదద ్ బొటుట్. దేవరాజ, సీనాలు ఒకళళ్మొహాలొకళుళ్ 
చూసుకునాన్రు. 

సీనా షరట్ మారుచ్కొని సూక్టీ మీద బయలేద్రాడు. దేవరాజ నితయ్తో కారెకిక్ వెనకిక్ వెళళ్బోతూ ఓ క్షణం ఆలోచించి 
"నీ చునీన్ ఇసాత్వా!" అనాన్డు. 

నితయ్ షాక తిని "ఏయ, ఎందుకు?" అంది. 
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"అబబ్ ఇలా అనిన్టికీ డౌట పడితే కషట్ం" అనాన్డు. 
తను చునీన్ ఇచిచ్ంది తటపటాయిసూత్. దేవరాజ దానిన్ కారు ముందు బానెట మీద పరిచి మారక్ర పెన తో ఏదో 

రాసాడు. తరావ్త మెటల్ పకక్నే ఉనన్ పోల కి కటిట్ వచిచ్ కారు యూ టరన్ తీసుక్ని రోడుడ్మీద కొచాచ్డు. నితయ్కేం జరిగిందో 
అరథ్ం కాలేదు. రియర వూయ్ మిరర్ర తనవైపు తిపుప్కుని చూసింది.  

అందులో వెనక జెండాలా రెపరెపలాడుతునన్ తన చునీన్ మీద రాసునన్ది చదివి ఆశచ్రయ్ంతో చూసింది దేవరాజ 
వైపు.. 

12 
టెనష్న తో వెనకిక్ వెళుత్నన్ సీనాకి సిటీ ఎంటర్నస్ లోనే ఓ జీప దగగ్ర అందరీన్ గమనిసుత్నన ్ ఓ గాయ్ంగ కనపడింది. 

ఇంకో జీప వేగంగా టెంపుల రోడ వైపు కెళూత్ కపడింది. ఎవరూ తనని పటిట్ంచుకోక పోవడంతో ఊపిరి పీలుచ్కుని 
వేగంగా వాళళ్ని దాటి, చాలా దూరం వెళిళ్ ఓ సందు తిరిగాక కాల చేసాడు.  

దేవరాజ అపప్టికే శీర్శైలం రోడ వైపు తిపాప్డు కారుని. తన మనసంతా ఆందోళనగా ఉంది. ఆ  రోడ లో ఎకుక్వ 
సైడ రోడస్ ఉండవు. ఇరుకుక్పోతే బైటపడే అవకాశం తకుక్వ. కానీ ఇవేమీ మొహంలో కనపడనీయటేల్దు తను. సీనా కాల 
తో తన అనుమానం కనఫ్రమ్ అయియ్ంది. పర్సుత్తానికిదే సేఫ రూట. 

కొంచెం దూరం ఇదద్రూ మౌనంగా ఉనాన్రు. దేవరాజే కుతూహలంతో అడిగాడు "ఆ కిడాన్పర ఎవరో తెలుసా 
నీకు?" అని 

"వుహూ, నాకేం కిడాన్పర తో పరిచయాలేల్వు!" 
"అదికాదు, ఎవరికి సంబంధించిన వాడా అని" 
"ఏమో, ఇలా ఎపుప్డూ నా వెంటెవరూ పడలేదు, ఫసట్ టైమ" 
"నీకు ముందేమనాన్ తెర్ట కాలస్ కానీ, మెసేజెస కానీ.." 
"వావ, నువువ్ పోలీస డిపారెట్మ్ంటా?" 
"కాదు, ఎందుకా అనుమానం నీకు?" 
"మా ఇనెవ్సిట్గేటివ జరన్లిసట్ ల కనాన్ షారప్ గా ఆలోచిసుత్ంటే.. 
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"సరేల్, ముందు సమాధానం చెపుప్, ఎవరైనా బెదిరించారా ఇంతకుముందు" 
"యెస, యూటూయ్బ వీడియోస లో చాలా మంది ననున్ చంపేసాత్మనో, చంపెయాయ్లనో కామెంటస్ 

పెడుతుంటారు. వాళళ్కి ఛానిస్సేత్ ఎనిన్ మరడ్రుల్ జరుగుతాయో" అంది నిరల్క్షయ్ంగా నవువ్తూ. 
"అవును, మీ పిచిచ్ పోర్గార్మస్ తో మీరే జనాలని శాడిసుట్లాల్ మారుసుత్నాన్రు" అనాన్డు తనూ నవువ్తూ. 
అతని కళళ్లోల్కి చూసింది నితయ్. ఏదో ఎనిగామ్. తననెకక్డో చూసినటట్నిపిసోత్ంది కానీ గురుత్ రావటేల్దు.  
"ఇంతకీ నువెవ్ందుకు ననున్ ఫాలో అవుతునాన్వో మాతర్ం చెపప్లేదు" అంది తను చేతులు కటుట్కుంటూ. 
"మేము నినున్ ఫాలో అవవ్డమేంటి? గుడివైపెళుత్ంటే నీ అరుపులు విని అటు వచాచ్ం" అనాన్డు. 
"ఛ, సరిగాగ్ అదే టైంలో అంత నిరామ్నుషయ్మైన రోడ లోకెలా వచాచ్వ, అదీ కాక  వాడితో నా జోలికొసేత్ 

బాగుండదని వారిన్ంగ ఎందుకిచాచ్వ?" 
"అదీ.." దేవరాజ తడబడాడ్డు, తన కళళ్లోల్కి చూడలేకపోయాడు.   
"అసలెవరు నువువ్? ననున్ రోజూ ఫాలో చేసుత్నాన్వా? నేనెకక్డి కెళిళ్నా చాటుగా చూసుత్నాన్వా?...కొంపదీసి లవ 

చేసుత్నాన్వా?" అంది. 
ఆ మాటతో దేవరాజ గుండె వేగం పెరిగిపోయింది. ఒకక్సారిగా సరుర్న బేర్క వేసి కారు రోడుడ్ పకక్గా ఆపాడు.  
కారులోంచి వాటర బాటిల తీసుకుని ముఖం కడుకుక్ని ఓ సిగరెట వెలిగించాడు. ఆలోచిసూత్ పది నిమిషాలు బైటే 

నించొని ఉనాన్డు. నితయ్ కారు దిగింది. అతని ముఖం సప్షట్ంగా కనపడుతోందిపుప్డు. తనలో ఏదో కలవరం 
మొదలయియ్ంది.  

"నువువ్..నువువ్..ఓ సారి నీ మొబైల ఇవువ్.." 
ఇచాచ్డు తను. తనెపుప్డూ వినే భకిత్ కలెక్షన ని సెరచ్ చేసింది. టాప రిసలట్ లో కనపడిన "దేవరాజ హిటస్" ఐకాన 

మీద నవువ్తునన్ అదే ముఖం తన ఎదురుగా ఉండటంతో అపర్యతన్ంగా ఆమె నోటిలోంచి చినన్ అరుపు. తన కళళ్ని 
నమమ్లేకపోతోంది, మెలల్గా వచిచ్ కార సీట లో కూరుచ్ంది. 
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మనుషులు చేసిన దేవుళుళ్ 

మళీళ్ సాట్రట్ అయియ్ కొంతదూరం ముందుకు వెళాళ్క అంది నితయ ్ మెలల్గా "ఐ యామ ఎ బిగ ఫాయ్న ఆఫ యూ 
దేవరాజ!" 

ఇపుప్డు షాక తినడం అతనివంతయియ్ంది. 
13 

హడావిడిగా రెండు జీపులోల్ మళీళ్ గుడిదగగ్రికొచిచ్న  సూరికి అకక్డెవరూ కనపడక పోవడంతో కోపం నెతిత్కెకిక్ంది. 
ఇకక్డా లేకుండా, ఊళోళ్కీ రాకుండా ఎకక్డికెళిల్నటుట్? అపుప్డే అతని కళుళ్ దూరంగా ఎగురుతునన్ చునీన్ మీద పడాడ్యి 
"నీకు దముమ్ంటే, విజయవాడ బెంజ సరిక్ల లో టచ చెయయ్రా ననున్!" 

అది చూసి తనకి పిచెచ్కిక్ంది. పెదద్గా అరిచాడు "వసుత్నాన్నే, ఈ సారెవడు కాపాడతాడో చూసాత్ను" అంటూ 
విజయవాడ హైవే మీద వేగంగా పోనివవ్డం మొదలెటాట్డు.  

జీపులో వెనకునన్ ఓ గాయ్ంగ మెంబర పెదద్గా అనాన్డు "సూరనాన్, ఓ సారి బాబీజ్ అనన్కి చెపప్చుచ్ కదా, ఇదంతా 
తెలిసేత్ మనలిన్ చంపేసాత్డు". సూరి భయం కూడా అదే. ఎలోగొలా తనే సాధించాలి. కానీ చినన్ యవావ్రం అని 
మెదలెటిట్ంది గాలివానలా తయారౌతోంది. ఇదంతా అనన్కి తెలిసేత్.. 

కానీ అపప్టికే ఆ చునీన్ ఫొటో బాబీజ్కి వాటాస్ప చేసాడో గాయ్ంగ మెంబర!  

(   ) 
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