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కంటోర్ల రూం బైటికొచిచ్న వీరేందర  సరాసరి టెకీన్షియన ఇచిచ్న పిర్ంటవుట లో ఉనన్ పార్ంతానికి బయలేద్రాడు. 
కారోల్నే శీర్శైలం కొండకింది పోలీస సేట్షన ఎసైస్తో మాటాల్డి అనుమానాసప్దంగా కనిపించే వాహనాలనీ, మనుషులనీ 
అదుపులోకి తీసోక్మనాన్డు. ఆ పార్ంతంలోని అనిన్ హోటళళ్నీ, మారుమూల ఇళళ్నీ కూంబింగ చెయయ్మనాన్డు.  

PPP
దేవరాజ మాటలతో ఆ హాలంతా నిశశ్బద్ంగా మారింది. సోమీకి తికక్తికక్గా ఉంది.  
"అసలికక్డేం జరుగుతోంది రా, గేమస్ ఆడుతునాన్రా ఇదద్రూ మాతో" అరిచాడు ఆవేశంగా. 
ఇంతలో వాళళ్ గాయ్ంగ లో ఉనన్ దేవరాజ ఫాయ్న ముందుకొచాచ్డు. ఏదో కనిపెటిట్న ఐన సీట్న లా 

మెరిసిపోతునాన్యి వాడి కళుళ్. 
"అనాన్, నాకు ఫులుల్ కాల్రిటీ వచిచ్ందే ఈళళ్ గురించి, జెపప్నా?" అనాన్డు.  
చెపప్మనన్టుట్ సైగ చేసాడు సోమీ. వాడి గురించి తెలిసిన సూరి తలపటుట్కునాన్డు. 
"ఏం లేదనాన్, కిల్యరుంది. ఈమె పూరవ్జనమ్లో ఓ రాకుమారి. మసుత్ దైవభకుత్రాలనన్మాట. పూట పూటా 

పూజలూ, పర్సాదాలూ..గదే పననన్టుట్. కానీ ఈ పోరడు ఆ రాజాయ్నికి పెదద్ సేనాధిపతి. చినన్పప్టి నుండి దేవుడూ గీవుడూ 
జానాత్నై అనే తిరిగెటోడు. టివ్సట్ ఏందంటే గాళిళ్దద్రూ పేర్మలో పడాడ్రు.. పేర్మ గుడిడ్దనాన్ నిజెంగా! 

"రేయ.." అరిచాడు సూరి. పటిట్చుచ్కునే సిథ్తిలో లేరెవవ్రూ.
వాడు కంటినూయ్ చేసాడు "గానీ ఆళళ్ మాయ్రేజ కి ఆ దేశపు రాజు ‘నో’ జెపిప్ండు. బలవంతంగా ఇంకో 

రాకుమారుడికిచిచ్ లగగ్ం జెయయ్బోయాడు. ఆ పెళిళ్కెళేళ్ రాసత్లోనే రాకుమారి నితయ్ కిందకి లోయలోకి దూకి పాపం 
పైకిబోయింది. సేనాధిపతి గముమ్నుంటడా? వాడు గూడ ఆమెతో పాటె లోయలోకి దూకాడు. ఇనేన్ళళ్ తరావ్త వాళిళ్దద్రూ 
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మళీళ్ పుటాట్రు. రాకుమారి నితయ్ మీద పేర్మతో పెదద ్ భకుత్డిగా పుటాట్డు దేవరాజ. సేనాధిపతి దేవరాజ తో కలిసి 
బతకడానికి దేవుడేన్ వదిలేసి నాసిత్కురాలిగా పుటిట్ందీ నితయ్. కానీ మళళ్ గదే తిరకాసు రావడంతో ఆతమ్లు రెండూ బాడీ 
ఎకేస్ఛ్ంజ అవావ్లని చూసత్నన్య.. గదీ కత. అమమ్ తోడు, గిసమ్ంటి కషట్ం పగోనికూక్డ రావదెద్” అనాన్డు వాళిళ్దద్రి వైపూ 
జాలిగా చూసూత్. 

చాలా మంది గాయ్ంగ మెంబరస్ మెసమ్రైజ అయియ్ చూసుత్నాన్రు అతని వైపు. 
“రేయ, నోరుమ్యయ్రా! నీ యబబ్ ఎవడి ఇషట్మొచిచ్నటుట్ వాడు వాగుతునాన్డు” అరిచాడు సోమీ.  
సావ్మీజీ చేతోత్ గడడ్ం పీకుక్ంటూ “మీ వాళళ్కి సినిమాల పిచిచ్ ఎకుక్వే, తగిగ్ంచుకుంటే మంచిది” అనాన్రు 

అసహనంగా సోమీ వైపు చూసూత్.  “నితాయ్! నువువ్ మామూలుగా బతమాలితే చెపేప్ రకం కాదు, నినున్ కాదు నిజం చెపప్క పోతే వీడిన్ ఏసేసాత్ను” 
అనాన్డు సోమీ దేవరాజ వైపు గన చూపిసూత్. 

“వదుద్..పీల్జ..” అరిచింది లోపలికి అపుప్డే వసుత్నన్ ఓ మగ గొంతు . 
నితయ్ అరుసుత్ందనుకుంటే వీడెవడని అందరూ ఎంటర్నస్ వైపు చూసారు. 
దేవరాజ, నితయ్లు ఒకళళ్నొకళుళ్ చూసుకునాన్రు. 
“ఎవరు?” కళళ్తోనే అడిగింది తను. 
కనున్ కొటాట్డు తను. 
మళీళ్ ఆ వయ్కేత్ “అనాన్, పీల్జ దేవరాజ ని చంపి నా కడుపు కొటట్దద్నాన్” అనాన్డు బతిమాలుతూ. 
సోమీ అయోమయంగా “ఎవడార్ వీడు? ఇకక్డికెందుకు తెచాచ్రు?” అనాన్డు పకక్నునన్ ఇదద్రు గాయ్ంగ మెంబరస్ 

ని చూసూత్. 
“అనాన్.. వీడు, ఆ టీ షాప కాడికొచిచ్ ‘దేవరాజ కావాలి, బాయ్గ కావాలి’ అని లొలిల్పెడుత్ంటే డౌటొచిచ్ 

తోలకొచాచ్ం” అనాన్డు. 
సీనా ఆ బాల్క మెయిలర వైపు కోపంతో చూసాడు. వాడివేమీ పటిట్ంచుకోకుండా “దేవరాజ! నా డబిబ్సేత్ 

నేనెళిళ్పోతా, మీరేదో మీటింగ లో ఉనన్టుట్నాన్రుగా” అనాన్డు. 
“రేయ, నువువ్ తెలిసి మాటాల్డుతునాన్వా? తెలివిగా మాటాల్డుతునాన్వా? ఇది మీటింగ లా కనపడుతోందా 

నీకూ...నీ...” అనాన్డు సూరి ముందుకొసూత్.  
ఓ గాయ్ంగ మెంబర అ బాల్క మెయిలర ని ఈడుచ్కెళిళ్ కురీచ్లో పడేసి చేతులు కటేట్సాడు.  
“దేవరాజ నీకేమనాన్ అపుప్నాన్డా?” అంది నితయ్. 
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“సార, ఫేమస బాల్క మెయిలిసట్. డబుబ్లు కావాలని సతాయిసుత్ంటే, ఇకక్డే ఇసాత్ రమమ్నాన్ను” అనాన్డు దేవరాజ.  
“ఏం చేసాడని బాల్క మెయిల చేసుత్నాన్వు బాబు” అనాన్రు సావ్మీ ఇంకా గడాడ్నిన్ సవరిసూత్. 
వాడు సీనా వంక దొంగచూపులు చూసూత్ మౌనంగా ఉనాన్డు. 
“అడుగుతునాన్రుగా, చెపుప్. ఛసాత్వ” ఉరిమాడు సోమీ. 
“నాదేం తపుప్ లేదనాన్, ఈ దేవరాజ నిజ సవ్రూపం బయటపెటాట్లని..” వణికిపోతూ నసిగాడు. 
“ఆ..” 
“ ‘మీ నిజం’ ఎండీనే వీడియేలు తీయమనాన్డనాన్…” 
నితయ్ దేవరాజ వైపు చూసింది “అరధ్మైందా” అనన్టుట్. అంతలో డౌటొచిచ్ “మరి వీడియోలు పటుట్కొని శివరాం 

దగగ్రికెళళ్కుండా ఈ సొంత పెతత్నాలేంటి? మరాయ్దగా చెపుప్, ఎవరు చేయిసుత్నాన్రిదంతా? అసలు నీకు దేవరాజ వెళుత్నన్ 
పేల్స లు ఎలా తెలుసుత్నాన్య” అంది గటిట్గా. 

సీనా అందుకొని “వాడేదో పిచిచ్ వాగుడు వాగుతుంటే, ఇంకా ఈ పర్శన్లేంటి. తనిన్ తరిమెయయ్క” అనాన్డు 
కరుగాగ్. 

వాడు ఏడుపు మొహం పెటిట్ “అనాన్! ఇది అనాయ్యం, నువేవ్ డబుబ్లు నొకేక్దాద్మని పాల్న చేసి, ననున్ డైవరట్ చేసి, 
ఇపుప్డిలా ఇరికిసుత్నాన్వా?” అనాన్డు సీనాతో. 

దేవరాజ నమమ్లేనటుట్గా చూసాడు సీనా వైపు. 
“ఈ జహంగీర గాడు చెపేప్వనీన్ అబదాధ్లు బా..చూసావుగా ఇందాకటిన్ంచీ తికక్తికక్గా మాటాల్డుతునాన్డు” 
“వాడిపేరు నీకెలా తెలుసు?” అనాన్డు దేవరాజ అంతా అరధ్మైనటుట్ ముఖం పెటిట్. 
సీనా తలదించుకునాన్డు. 
“బావా! మూడేళళ్నుండీ కలిసుండి ఇదేనా ననున్ అరధ్ం చేసుకుంది? నా కొసుత్నన్ దాంటోల్ నీకు షేర ఇసుత్నాన్ కదా, 

అయినా నువివ్లా...” తల విదిలించాడు బాధగా. 
గాయ్ంగ మెంబరస్ లో ఇదంతా చూసి బాగా ఎమోషనల అయాయ్రు కొందరు. 
“దిస ఈస టూ మచ” అరిచాడు ఒకడు. “దోర్హి!” బుస కొటాట్డు ఇంకొకడు సీనా వైపు కతిత్ చూపిసూత్. 

30 
రకరకాల చోటల్ ఎంకైవ్రీ చేసిన శీర్శైలం ఎసైస్కి చివరికి కాటేజ దగగ్ర జరిగిందంతా చెపాప్డు జలాస్ జానీ. అతనిన్ 

తీసుకొని ఆ  హైవే మీదునన్ షాపుల మీదా, బళళ్మీదా నిఘా పెటాట్రు పోలీసులు. మలల్వరం జంక్షన దగగ్రునన ్ టీ షాప 
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దగగ్ర అనుమానంగా తిరుగుతునన్ రెండు కారల్ని ఫాలో చెయయ్డం మెదలుపెటాట్రు. అదే సమయానికి వీరేందర కూడా 
అకక్డికి చేరుకునాన్డు. 

PPP 
ఉనన్టుట్ండి ఇదద్రు గాయ్ంగ మెంబరస్ "అనాన్, పోలీసులు! పోలీసులు!" అని అరుచుకుంటూ సోమీ వాళుళ్నన్ 

హాలోల్కొచాచ్రు. ఉనన్టుట్ండి అకక్డంతా గందరగోళంగా మారింది. పారిపోయిన వాళుళ్ పారిపోయారు. సోమీ 
లాయలిసుట్లు ఓ పదిమంది మాతర్ం అతని చూటూట్ ఉనాన్రు. తృటిలో సావ్మీజీని వెనక డోర నుంచి తపిప్ంచారు ఆయన 
ఇదద్రు శిషుయ్లు. 

 
సోమీకొకక్ క్షణం ఏం చెయాయ్లో అరథ్ంకాలేదు. దేవరాజ కటల్ని విడిపించుకోవడానికి మళీళ్ పెనుగులాడాడు. సీనా 

దోర్హంతో దేవరాజ మీద సానుభూతి పెరిగిన ఓ గాయ్ంగ మెంబరొచిచ్ సోమీ అరుసుత్నాన్ పటిట్ంచుకోకుండా వచిచ్ కటుల్ 
విపాప్డు.    

ఒకక్ క్షణం ఆలసయ్ం చేయకుండా దేవరాజ సీనా కటుల్ విపేప్సాడు. సూరి ఉదేర్కంతో కతిత్తీసుకొని దేవరాజ వైపు 
పరిగెతుత్కుంటూ వచాచ్డు. పకక్నునన్ కురీచ్ని ఎతిత్ సూరి తలమీద కొటాట్డు దేవరాజ. మూలుగుతూ కింద పడాడ్డు తను.  

దేవరాజ ఎలాగైనా తపిప్ంచుకోవాలని నితయ్ చేతిని పటుట్కొని బైటికి పరిగెతత్బోయాడు.  
"వాళళ్ ముగుగ్రీన్ నరికెయయ్ండార్!" అరిచాడు సోమీ. అకక్డ మిగిలిన పదిమందీ వాళళ్ని చుటుట్ముటాట్రు. ఒకడిన్ 

ఒడిసి పటుట్కొని సీనా వాడి కతిత్ని దేవరాజ వైపు విసిరాడు. దానిన్ అందుకొని అందరీన్ బెదిరిసూత్ దగగ్రికొచిచ్న వాళళ్ని 
కాళళ్తో తంతునాన్డు దేవరాజ . సోమీ ఒకక్ ఉదుటున వాళళ్ దగగ్రికొచిచ్ ఓ వైపు నితయ్ భుజం పటుట్కుని వెనకిక్ 
లాగుతునాన్డు.  

 
దేవరాజ వాళళ్ని బలంగా తోసుకుంటూ వెనక డోర దగగ్రకొచేచ్టపప్టికి చెవులు చిలుల్లు పడేలా గన షాటస్ 

వినపడాడ్యి. 
అందరూ భయపడి నిలుచ్ండిపోయారు. నితయ్ చెవులు మూసుకుంది గటిట్గా. వీరేందర ఇంకో నలుగురు 

పోలీసులతో లోపలికొచాచ్డు. పకక్నే జలాస్ జానీ కూడా ఎంటరయాయ్డు.  
ఇదే ఛానస్ అనుకొని సోమీ నితయ్ని హఠాతుత్గా తన ముందుకు లాగాడు. ఓ మోచేతోత్ ఆమె గొంతుని బిగించి, 

ఇంకో చేతోత్ ఆమె తలపై గన పెటాట్డు. 
"ఒకక్ అడుగు ముందుకేసేత్ నితయ్ తల పేలిపోతుంది" అరిచాడు అటూ ఇటూ చూసూత్.  
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అంతా నిశశ్బద్ం.  
వీరేందర మెలల్గా అనాన్డు "తనని చంపి నువువ్ తపిప్ంచుకోలేవ, మీరందరూ ఇకక్డే ఎన కౌంటరైపోతారు" 

అనాన్డు. 
"దీనిన్ చంపుతుంటే నువువ్ చూసూత్ ఉండగలవా అయితే, నోరు మూసుకుని మీ గనస్ అనీన్ ఇటు కింద 

పడెయయ్ండి" అనాన్డు. 
పకక్నుంచి జానీ బాధగా "సొంత మేనకోడలిన్ చంపడానికి నీకు చెయెయ్లా వచిచ్ందిరా?" అనాన్డు. 
"మేనకోడలా!" అయోమయంగా చూసాడు సోమీ. 
"మేనకోడలా!" సేమ కనూఫ్య్జన  వీరేందర మొహంలో.  
"అవును సార! వాళిళ్దద్రూ పేర్మించుకునాన్రు. పెదద్లకి నచచ్క ఇదద్రీన్ రెండోర్జులిన్ంచి ఛేస చేసి మరీ చంపాలని 

చూసుత్నాన్రు. నువేవ్ం బాధపడకు చెలెల్మామ్! ఈ అనన్యయ్ పార్మిస చేసినటుట్ మీకు పెళిళ్ చేసి తీరతాడు" అని హామీ 
ఇచాచ్డు నితయ్వైపు చూసూత్. 

ఈ కొతత్ యాంగిల అరధ్ం కాక తికమక పడుతూ గనున్ తోనే బురర్ గోకుక్ంటునాన్డు సోమీ.  
అదే ఛానస్ అనుకొని అతడిన్ గటిట్గా తోసి నితయ్ని తన  వెనక దాచాడు దేవరాజ. 
సోమీ కోపంగా అరుసూత్ అతని వైపు గన పాయింట చేసి కాలచ్బోయేంతలో వీరేందర కాలిచ్న బులెల్ట తగిలి 

చేతిలోని గన ఎగిరిపడింది. దేవరాజ ఎగిరి గుండెలోల్ కొడితే సరిగాగ్ పోలీసుల దగగ్రెళిళ్ పడాద్డు సోమీ. తనతో సహా 
మిగిలిన గాయ్ంగ మెంబరస్ అందరినీ అదుపులోకి తీసుకునాన్రు పోలీసులు. 

31 
పోలీసులతో వెళుత్నన్ సూరి చేతిలోంచి తన మొబైల లాకుక్ంది నితయ్.  
“చాలా మిసైస్నటుట్నాన్వ?” అనాన్డు దేవరాజ నవువ్తూ. 
తను బిజీగా ఏదో టైప చేసోత్ంది దాంటోల్. 
“సరే గానీ ఇందాక మీరు చెపిప్ంది ముకక్ అరధ్ంకాలా..”అనాన్డు సీనా జానీతో. 
జానీ అతడిన్ కిందనుంచి పైదాకా చూసూత్ “ఎవరితను? ఆ రౌడీల తాలూకా అనుకునాన్” అనాన్డు. 
“సార, నేను దేవరాజ ఫెర్ండ ని...వాళుళ్ చితకొక్టాట్రు...కనపడటేల్దా” అనాన్డు సీనా ఏడుపు మొహం పెడుతూ. 
నవావ్రు దేవరాజ, నితయ్లు. 
“నీకు కావాలేల్” అంది నితయ్ సీనా వైపు వేలు ఆడిసూత్. 
“జనమ్లో చెయయ్ను తలీల్ మళీళ్..” అనాన్డు సీనా వంగి ఇదద్రికీ దణణ్ం పెడుతూ. 
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“ఇంక నీకా ఛానిస్వవ్ను బా...” అనాన్డు దేవరాజ నితయ్ ని చూసూత్ “నాకు నచిచ్ందే..” 
“..చేసాత్ను” కంపీల్ట చేసింది నితయ్ వాళళ్కి తన మొబైల చూపిసూత్. అందరూ తొంగి చూసారు. 
“ననున్ సపోరట్ చేసిన ఫాయ్నస్ అందరికీ చాలా థాంకస్, నేను ‘మీ నిజం’ ఛానెల నుండి రిజైన చేసుత్నాన్ను. #బిలీవ 

ఇన యూ #నితయ్సేఫ” అని పోసట్ చేసి ఉంది తన టివ్టట్ర అకౌంట లో. 
దేవరాజ ఆమె చేతిని పటుట్కుని బైటికి నడవబోయాడు. 
“ఆ, ఆ, అపుప్డే పాణి గర్హణం చెయయ్కూడదు బాసూ. ముందు దండలు మారేచ్ పోర్గార్ం ఉంది. పదండి 

కొండమీదకి” హడావిడిపెటాట్డు జానీ.  
 (GSMLkGHë¸)  
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