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రాతిర్ ఎనిమిది గంటలైంది. ఆకాశంలో చందుర్డు లేడు. మహాశివరాతిర్కి హైదరాబాద నలుమూలల నుంచీ 
వచిచ్న  జనాలతో కికిక్రిసిపోయి ఉంది ఇందిరా పారక్ గౌర్ండ. అందమైన చీరలోల్ వందల మంది ఆడవాళుళ్ నేలమీద 
లింగాకారంలో దీపాలు పెడుతునాన్రు. పకక్నే కొంతమంది మగవాళుళ్ సాయం చేసుత్నాన్రు. ఇవనీన్ పటట్ని వాళుళ్ 
దూరంగా ఖాళీ సథ్లంలో పిలల్లిన్ ఆడిసూత్, మొబైలస్ చూసూత్ తిరుగుతునాన్రు. గౌర్ండ లో అకక్డకక్డా ఇరవై అడుగుల 
ఎతుత్నన్ శివుడి కటౌట లు. గంగని తన జటాజూటలోల్ బంధిసుత్నన్పప్టిదీ, హాలాహలానిన్ నవువ్తూ తాగుతునన్పప్టిదీ...  

దూరంగా తెలల్టి మంచు కురుసుత్నన్టుట్ వేసిన విశాలమైన కైలాస పరవ్తం సెటిట్ంగ. దాని పైన ధాయ్న ముదర్లో 
ఉనన్ శివుడు. పకక్నుంచి కిందకి పర్వహిసూత్ గంగని తలపిసుత్నన్ వాటర ఫాల.  

ఆ పరవ్తం కింద ఉనన్ పెదద్ సేట్జ వైపే ఆతుర్తతో చూసుత్నాన్యి వందల కళుళ్. వాటిలోల్ అసహనం పెరిగిపోతోంది. 
శివుడు ఇకక్డ కాకపోతే గుళోళ్ దొరుకుతాడు కానీ ఆ సేట్జ మీదకి రాబోయే అతను అంత ఆషామాషీగా కనపడడు. 
టీవీలో అతనిన్ చూసీ,వినీ మనసు పారేసుకునన్ అమామ్యిలందరికీ కోపంగా ఉంది. బాయ ఫెర్ండ టైం కి రాకపోతే వచేచ్ 
కోపం లాంటిది. ఏడింటికని చెపాప్డు. ఇంకా పతాత్లేడు.  

ఇంతలో ముందునుంచి ఎవరో అరిచారు “దేవరాజ!”. ఒకక్సారి గందరగోళంగా మారింది అకక్డంతా. 
అందరూ హడవిడిగా లేచి నుంచునాన్రు తనని చూడటానికి. కైలాస పరవ్తం మీదనుంచి ఏరాప్టు చేసిన మెటల్ పైనుంచి 
మెరుసుత్నన్ ఎరర్టి షెరావ్ణీలో హుషారుగా కిందకొసూత్ కనపడాడ్డు తను. ఆరడుగులకు పై పొడుగు, కోల ముఖం,  లైట 
షేడ గడడ్ంతో ఓ మోసత్రు హీరోలా ఉనాన్డు. చుటూట్ అమరిచ్నన్ పెదద్ ఎల సీడీ సీర్క్న ల మీద తనని చూసుత్నన్ జనాల 
ఈలలూ, అరుపులతో ఆ పార్ంతమంతా మారుమోగింది ఐదు నిమిషాలు. 

గొడవ సరుద్మణిగాక మొదలుపెటాట్డు దేవరాజ. “అందరికీ నమసాక్రం, ఈ శివరాతిర్ పరవ్దినాన ఆ 
పరమేశవ్రుని పూజించి తరించటానికి వచిచ్న వేలమంది భకుత్లందరికీ సావ్గతం. ఆయన కృపాకటాకాష్లు మీ 
అందరిపైనా ఉండాలని ఆశిసూత్ కారయ్కర్మంలోకి వెళుత్నాన్ను” అనాన్డు. అంతా చపప్టుల్. చుటూట్ మూయ్జిక బాయ్ండ వాళుళ్ 
వచిచ్ కూరుచ్నాన్రు. తను మైక ని చేతిలోకి తీసుకుని మందర్మైన సవ్రంతో వినాయక పార్రథ్న చేశాడు. తరావ్త పెదద్ 
సాథ్యిలో అందుకునాన్డు  

"సదాశివా సనాయ్సీ, తాపసీ, కైలాసవాసీ…" 
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పదివేల వాటల్ సీప్కరల్లోంచి వసుత్నన్ ఆ పాటకి ఒకక్సారి ఉతాస్హంతో షాక కొటిట్నటైట్ంది అందరికీ. అలానే కొనిన్ 
అదుభ్తమైన పాటలూ, శివ సోత్తార్ల రీమికస్ వరష్న లూ పాడీ, పాడించీ అందరినీ మతుత్లో పడేసాడు. అలా రెండు 
గంటలపాటు అందరినీ ఉరూర్తలూగించి మరోసారి శుభాకాంక్షలు చెపిప్ కారయ్కర్మం ముగించాడు. జనాలకి ఏం 
జరిగిందో తెలిసి చుటుట్ముటేట్ లోపలే సేట్జ దిగి కారెకిక్ మాయమయాయ్డు.  

PPP 
కారు వేగంగా నడుపుతునాన్డు సీనా. "థాంకస్ బా" అనాన్డు దేవరాజ. నవావ్డు సీనా. తనకిది అలవాటే.  
టాయ్ంక బండ దాటి దూరంగా వెళుతోందా కారు. ఉనన్టుట్ండి ఒక నిరామ్నుషయ్మైన పర్దేశంలో ఆగింది. ఆ కారు 

హెడ లైటస్ తపిప్తే చుటూట్ అంతా చీకటి. కిందికి దిగారు ఇదద్రూ.  
దేవరాజ తన మెడలో రుదార్క్షమాలని గటిట్గా తెంచి కారు సీట లోకి విసిరేశాడు. నుదిటిపై ఉనన్ విభూదిని 

చెరిపేసి, ఓ సిగరెట తీసి వెలిగించాడు. దానిన్ గుండెల నిండా పీలాచ్క సీనా అందించిన బాటిల ఓపెన చేశాడు. చీరస్ చెపిప్ 
తాగటం మొదలుపెటాట్రిదద్రూ. 

పకక్నునన్ చెటుట్ వెనకనుంచి మొబైల లో ఇదంతా వీడియో తీసోత్ంది ఓ ఆకారం! 
2 

'మీ నిజం' ఛానల మెయిన ఫోల్ర లో ఉనన్ సూట్డియో రూంలో అంతా గందరగోళంగా ఉంది వాతావరణం. 
టెకీన్షియనస్, పాయ్నెల మెంబర అసిస్సెట్ంటుల్ హడావిడిగా లోపలకీ, బైటికీ తిరుగుతునాన్రు. అకక్డే కెమెరా వెనకాల 
నిలొచ్ని ఉనాన్డు ఛానెల హెడ శివరాం. తన నుదుటిమీద చెమట సప్షట్ంగా తెలుసోత్ంది. సాధారణంగా తనిలాంటి 
పోర్గార్ంలకి రాడు. కానీ ఇవాళ మామూలు రోజు కాదు. 

ఎదురుగా పోడియం మీదకి కాషాయ వసాత్ర్లతో, చేతిలో దండతో మొదట వచిచ్ కూరుచ్నాన్రు శివచైతనయ్ 
మఠాధిపతి, పూరాణ్నంద సావ్మి. తనతో పాటు వచిచ్న శిషుయ్డు ఆఖరి పర్యతన్ంగా చెపాప్డు "సావ్మీ, మరొకక్సారి 
ఆలోచించండి. లైవ ఇంకా మొదలవవ్లేదు. ఈ పాయ్నెల డిసక్షన లలో అరథ్ంలేని అరుపులు తపిప్తే ఎవరిమాటా ఎవరూ 
వినరు. మీకివనీన్ అలవాటు లేవు" 

సావ్మీజీ నవావ్రు "నేను కాకపోతే ఇంకో మఠాధిపతినో, బాబానో తెసాత్రు వీళుళ్. వాళుళ్ సమాధానాలు సరిగాగ్ 
చెపప్లేకపోతే జనాలు మనందరీన్ వెధవలనుకుంటారు". శిషుయ్డు మళీల్ ఏదో అనబోయి సావ్మీజీ ముఖానిన్ చూసి మారు 
మాటాల్డకుండా బైటికెళిళ్పోయాడు. తరావ్త ఖదద్రు షరట్ వేసుకుని, గుబురు మీసాలతో లోపలికి వచాచ్డు రాషట్ర దేవాదాయ 
శాఖ మంతిర్ నరిస్రెడిడ్. సావ్మిని చూసి పాదాభివందనం చేసి తన సీటోల్ కూరుచ్నాన్డు. తన వెనకాలే వచాచ్డు జనచైతనయ్ 
సమితి సెకెర్టరీ మధు. చింపిరిజుటూట్, కళళ్జోడూ. 
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వాళళ్ వెనకే నోటస్ తీసొక్ని నవువ్తూ లోపలికొచిచ్ంది నితయ్. పెదద్ కళుళ్, సనన్టి ముకుక్, కరీల్ హైర. తెలల్టి సూట 
లో జరగబోయే యుదాధ్నికి ముందే ఎగరేసిన శాంతి పతాకలా ఉంది తను. శివరాం వైపు చూసూత్ చినన్గా తలాడించి పైకి 
వెళిళ్ంది. తన కళళ్లోని ధైరయ్మే శివరాంకి నచేచ్ది. దిస గరల్ గాట గటస్.  

పోర్గార్ం కౌంట డౌన మొదలైంది. 3..2..1..గో. పెదద్ సవ్రంతో మొదలుపెటిట్ంది నితయ్ "హెలోల్, వెలక్ం టు 
'మనుషులు చేసిన దేవుళుళ్' పోర్గార్ం. ఇవాళిట్ మన హాట టాపిక 'తిర్మూరుత్లు నిజంగా ఉనాన్రా?'. మొటట్మొదటిగా 
సావ్మీజీని అడుగుదాం. సావ్మీజీ, మీరు హిందూ మతంలో అతయ్ంత పర్మాణ గర్ంధమని దేనిని నముమ్తారు?" 

ఆయన చిరునవువ్ నవావ్డు. సమాధానం కాదు, అతని విశావ్సాలు కావాలి ఆమెకి.  
"వేదాలు అతయ్ంత పర్మాణం. తరావ్త పురాణాలూ, రామాయణ, మహాభారతాలూ, భగవదీగ్త కూడా పర్మాణాలే" 

అనాన్రాయన. 
"దయచేసి ఒక గర్ంధం పేరు చెపప్గలరా?" అంది.  
"ఋగేవ్దం" అనాన్డు తను. 
"గేర్ట, మరి ఋగేవ్దంలో తిర్మూరుత్ల  పర్సాత్వన ఉందా?" సూటిగా అడిగింది.  
సావ్మి వెంటనే సమాధానం చెపప్కబోయే సరికి, నరిస్రెడిడ్ అందుకునాన్డు "కంపలస్రీ వేదంలో ముగుగ్రు 

తిర్మూరుత్లూ, ముపైఫ్కోటల్ దేవతలు కూడా ఉనాన్రని నేను కచిచ్తంగా చెపత్నాన్" అనాన్డు.  
జనచైతనయ్ సమితి మధు చిరాగాగ్, "నరిశి గారూ మీరేం మాటాల్డుతునాన్రో అరథ్మౌతోందా, ఇది అసెంబీల్ కాదు 

అడడ్ంగా మాటాల్డటానికి. వేదాలోల్ తిర్మూరుత్ల పర్సాత్వన లేదు. నాకు తెలిసినంత వరకూ, విషుణ్వు, రుదుర్డు ఉనాన్రు, కానీ 
వాళుళ్ సాధారణ దేవుళుళ్. ఇందుర్డే వేదంలో ముఖయ్ దేవత" అనాన్డు. 

సావ్మీజీ మధయ్లో వెళాళ్లా వదాద్ అని తటపటాయిసూత్నే అనాన్రు "వేదాలోల్ రుదుర్డే తరావ్త శివుడిగా మనం 
చెపుప్కుంటునాన్ం. బర్హమ్ పర్సాత్వన కూడా ఉంది. వేద మంతర్ సమూహమే బర్హమ్" 

"మరైతే వేదంలో ఉనన్ బర్హమ్ సరవ్ సృషిట్కరాత్? విషుణ్మూరిత్ విశవ్ పోషకుడూ, రుదుర్డు లయకారుడా?" గటిట్గా 
అడిగింది నితయ్.  

వెంటనే పోర్గార్ం డైరెకట్ర ఆ పర్శన్ని హైలైట చేసి పైన బాయ్నర లో పెటట్మని చెపాప్డు తన టీంకి. 
 
"తిర్మూరుత్ల పర్సాత్వన తరావ్తి పురాణాలోల్ బలంగా కనిపిసుత్ంది మనకి" అనాన్రు నోరుజారానేమో అని 

అయోమయంలో పడుతూ. అదివినన్ జనచైతనయ్ మధు ఆవేశంతో ఊగిపోతూ "ఎవరిషట్మొచిచ్నటుల్ పురాణాలోల్, పుసత్కాలోల్ 
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కనిపెటిట్న  దేవతలకీ.. అంతెందుకు మొనన్ మొనన ్ వచిచ్న మనుషులని కూడా కూడా దేవుళళ్ని చేసి గుళుళ్ 
కడుతునాన్రు...మీరిలా తయారుచేసుత్నన్ దేవుళళ్ పేరుతో డబుబ్గుంజి జనాలిన్ పిచిచ్వాళళ్ని చేసుత్నాన్రు" అనాన్డు.  

నితయ్ నవివ్ంది. సావ్మీజీ నరిస్రెడిడ్వైపు చూసారు అసహాయంగా. నేనునాన్గా అనన్టుట్ సైగ చేసాడు తను. 
తరావ్త గంటసేపు అడడ్దిడడ్ంగా జరిగి ఏటూ తేలని ఆ వాదనలో, నితయ్ ఒక యాంకర, వేదిక ఎకస్ప్రట్, సెనెస్షలలిసట్  

అండ జడజ్ గా కూడా వయ్వహరించింది. అనిన్ంటికనాన్ మించి ఓ గేర్ట ఎంటరైట్నర. అరిచి అరిచి పాయ్నెలిసట్ ల మొహాలు 
ఎరర్గా మారాయి, నోళుళ్ మూతపడాద్యి. సావ్మీజీ పోర్గార్ంకి వచిచ్ తపుప్ చేశానా అని చింతిసుత్నాన్రు. నితయ్ మాతర్ం 
చివరికి వాదనని పర్శాన్రథ్కంగానే ముగించింది "మీ దేవుళెళ్వరో, ఎకక్డినుంచి వచాచ్రో తెలుసుకోండి, లేకపోతే 
కొంతకాలానికి పర్తి ఒకక్రూ నేనూ దేవుడిననే పర్మాదముంది!" 

యూటూయ్బ లైవ వూయ్వరస్ పది లక్షలకి చేరుకునాన్రు. ఇంకో రికారడ్ నితయ్కి. టివ్టట్ర లో తనకి సపోరట్ గా 
కొందరూ, వయ్తిరేకంగా చాలామందీ కొటుట్కుంటునాన్రు.  

చాలాసేపటి తరావ్త పర్శాంతంగా నవావ్డు శివరాం.  
నితయ్ అందరికీ థాంకస్ చెపిప్ నడుచుకుంటూ యాంకరస్ రూంలోకి నడిచి డోర లాక చేసింది. తన హాయ్ండ బాగ 

లోపల ఉనన్ సీకెర్ట జిప లోంచి ఒక చినన్ ఫొటో బైటికి తీసి టేబుల కి ఆనించి పెటిట్ంది. దూరం జరిగి చెంపలు 
వేసుకుంటూ అంది  

"పాహిమాం! పాహిమాం! శంభోశంకర!" 
3 

బంజారా హిలస్ లో ‘గాలెరీ కఫే’ లో ఒక మూల కూరొచ్ని చారెల్స డారివ్న రాసిన ‘ఆరిజిన ఆఫ సీప్సీస’ బుక 
చదువుతునాన్డు దేవరాజ. ఎవరూ గురుత్ పటట్కుండా గాగులస్, కాయ్ప. మధయ్లో తలెతిత్ చుటూట్ చూశాడు. తనకిషట్మైన 
పైంటింగస్ అందంగా వేలాడదీసి ఉనాన్యి గోడలమీద. మధయ్లో ధాయ్నముదర్లో ఉనన్ బుదుధ్ని సాట్టూయ్ మీద పడింది తన 
దృషిట్. "మామూలు మనిషి నీ అంత జాఞ్నం సంపాదించలేడనే గటిట్ నమమ్కంతో నినున్ కూడా దేవుళళ్ జాబితాలో చేరాచ్రు. 
మనిషైతే మళీళ్ నినున్ ఆదరశ్ంగా తీసోక్వాలి, కషట్పడాలి. దేవుడైతే ఇలా బొమమ్లు పెటుట్కుంటే చాలు" అనుకునాన్డు. 
ఇంతలో తన టేబుల దగగ్రికెవరో రావడంతో అటు చూశాడు. ఒక పెదద్తను తనని గురుత్పడుతూ "దేవరాజ కదా?" 
అనాన్డు. ఇంత దాచినా ఉపయోగం లేకపోవడంతో కళళ్జోడు తీసి అవుననన్టుట్ తలూపాడు. అతను ఆశచ్రయ్ంగా 
ముఖంపెటిట్, "నా లాంటి నాసిత్కుడికే మీ పాటలు వింటే దేవుడిమీద విపరీతమైన  భకిత్ కలుగుతుంది. అంత మెసమ్రైజింగా 
ఉంటాయి. అలాంటిది, మీరు ఇలాంటి దైవ విరుదధ్మైన పుసత్కం చదవటమేంటి?" 
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దేవరాజ తనవైపు తీక్షణంగా చూశాడు. అతనో సైంటిసోట్, కారొప్రేట కంపెనీ డైరెకట్ర లానో కనిపిసుత్నాన్డు.  
"డారివ్న ఆరుగ్య్మెంట తెలుసుకుంటే మనం దేవుడి వైపు ఇంకా బలంగా వాదించచుచ్ కదా.." అనాన్డు 

సందేహంగా. 
"తెలుసుకోవడాని కేముంది. మనుషులంతా ఏపస్ నుంచి వచాచ్యంటాడు తను. మొటట్మొదటి మనువును బర్హమ్ 

సృషిట్ంచాడనన్ మన  సిదాధ్ంతానికిది పూరిత్ వయ్తిరేకం. మీరంతా అవి చదివి హిందూ సనాతన ధరామ్నిన్ తకుక్వగా 
చూసాత్రు" అనాన్డు ఆవేశంగా. 

దేవరాజ ఇరిర్టేషన కోపంగా మారి మొహం ఎరర్బడింది "చూడండి, నాకు ఏం చదవాలో, ఏం చెయాయ్లో ఫీర్డం 
ఉంది. పిలవకుండా వచిచ్ ఇలా డిసట్రబ్ చెయయ్దుద్, పీల్జ" అని చెయియ్ చూపించాడు గేట వైపుకి. 

పెదద్తను తలాడిసూత్, చేతులు గాలోల్కి తిపుప్తూ విసురుగా బైటికెళిళ్పోయాడు. 
సీనా లోపలికొసూత్ అడిగాడు "ఎవరు బావా?" 
"ఇంకో దేవుడి పిచోచ్డు. పర్శాంతంగా ఏదీ చెయయ్నివవ్రు. అనీన్ దాకుక్నీ, దాచుకునీ చెయాయ్లిస్ందే…" అనాన్డు 

దేవరాజ విసుగాగ్. 
"బావా, నీకు మసుత్ డబుబ్లొసుత్నన్య దేవుడి పాటలతో, దేవుడిన్ నమిమ్తే పోయేదేముంది, హాయ్పీగా ఉండచుచ్గా" 
"రేయ, అనీన్ తెలిసి నువువ్కూడా.. డబుబ్ సంపాదించే పనులనీన్ మనిషి సంతోషంగా చెయాయ్లని రూలేం లేదు. ఆ 

పకక్నునన్ సాఫట్ వేర కాయ్ండిడేట ని చూడు" అనాన్డు రెండు టేబులస్ అవతలునన్ ఓ వయ్కిత్ని చూపిసూత్. వెనకిక్ తిరిగి ఫోన 
మాటాల్డుతునన్ అతని వైపు చూశాడు సీనా. 

"ఆ ఐ.డి కాయ్ండిడేటాట్?" 
"ఆ..వాడికి ఫిలమ్ ఇండసీట్ర్ లో ఏదో చెయాయ్లనుండచుచ్. అందుకే ఆఫీస ఎగొగ్టోట్, సెలవుపెటోట్ ఇకక్డ 

తిరిగుతుండచుచ్. తనకి జాబ జసట్ ఒక  ఇంకమ సోరస్ అంతే" అనాన్డు దేవరాజ. 
అపుప్డే ఆ సాఫట్ వేర అతను వాళిళ్దద్రి వైపూ ఇబబ్ందిగా చూసూత్ పైకి లేచి వేగంగా బైటికెళిల్పోయాడు.  
"నీ మాట వినపడిందేమో బా, పాపం ఫీలయుయ్ంటాడు" అనాన్డు. 
ఇదద్రూ నవావ్రు పెదద్గా. 
"అది సరేగానీ, రేపు ధరమ్ సర ఆడిషన కి పిలిచారు. కొతత్ మూవీకి. టెనష్న గా ఉంది" అనాన్డు దేవరాజ. 
"కంగార్టస్ బా, ధరమ్ బెసట్ మూయ్జిక డైరెకట్ర, పకాక్ పొర్ఫెషనల, నీ కెరీర సెటైట్పోదిద్" 
"థాంకస్  రా, ఫింగరస్ కార్సడ్. హోప లాసట్ టైమ లాగా జరగకూడదని.." 
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"తన గురించి మంచి టాక ఉంది ఇండసీట్ర్లో. డోంట వరీర్" అనాన్డు సీనా అనునయంగా. 
అంతలో ఏదో మెసేజ వసేత్ వాటాస్ప ఓపెన చేసాడు దేవరాజ. నినన్టి నితయ్ పోర్గార్ంకి వయ్తిరేకంగా తయారుచేసిన 

మీమ వీడియో కిల్ప అది. నితయ్ అడుగుతోంది "మీ దేవుడెవరు?" తరావ్త బర్హామ్నందం కృషుణ్డిరూపంలో చిలిపిగా 
నవువ్తునాన్డు "నేనే" అని చెబుతూ. దేవరాజ కి నవావ్గలేదు. ఇంకో సారి పేల్ చేసి నితయ్ని అలానే చూసూత్ ఉండిపోయాడు.  

కఫే నుంచి హడావిడిగా బైటికొచిచ్న  ఆ సాఫట్ వేర వయ్కిత్ దారోల్ ఉండగానే వచిచ్ందో కాల. 
"ఏమనాన్ దొరికిందా?" గటిట్గా పర్శిన్ంచిందా అవతలి గొంతు. 
తనొక  క్షణం ఆలోచించాడు. ఏదో నిరణ్యించుకుని "ఇంకా లేదు, తన చుటూట్నే తిరుగుతునాన్, ఇంకో వన వీక..."  
"ఇలానే రెండు నెలల నుండి చెపుత్నాన్వ. ఇదే నీకు లాసట్ వీక, లేకపోతే మన డీల కాయ్నిస్ల" అని పెటేట్సాడు అవతలి 

వయ్కిత్. 
సాఫట్ వేర అతని ముఖంలో చిరునవువ్ - "నో పార్బల్ం..పాల్న బి సాట్రట్ చెయాయ్లి" 

4 
పొదుద్నన్ ఐదైంది. నితయ్ అపప్టికే సాన్నం చేసి జాగింగ డెర్స, పైన కొంచెం పొడుగు టాప వేసుకుంది. ముఖంపై 

మాసక్ పెటుట్కుని బైటికి నడిచింది. అటూ, ఇటూ చూసూత్ కాలనీ రోడుడ్ దాటి రెండు వీధుల తరావ్త ఉనన్ శివాలయం 
ముందు ఆగింది. గుడిలోపలికెళాళ్క ఎవరూ ఇంకా రాలేదని నిరాథ్రించుకునాన్క మాసక్ తీసి ఊపిరి పీలుచ్కుంది.  

తననిచూసి నవావ్రు పూజారిగారు "వచాచ్వా, మళీళ్ వేరేవాళుళ్ అభిషేకాలకి వచేచ్సాత్రని ఇపుప్డే భయపడుతునాన్" 
అనాన్డాయన. 

"కొంచెం లేటయింది, మీకు తెలుసుగా.. రుదర్ం.." 
"అలాగే" అంటూ ఆయన లోపలికెళిళ్ పూజ పార్రంభించాడు. 
నితయ్ లోపల మెరుసుత్నన్ లింగానిన్ తనమ్యతవ్ంతో చూసోత్ంది. ఏదో తెలియని అనిరవ్చనీయమైన అనుభూతి. 

దొంగతనంగా రావలసి వసోత్ందనే బాధ తపప్, వారం మొతత్ంలో తనకనిన్టికనాన్ ఇషట్మైన పావుగంట అది.  
పూజారి గారు పర్సాద ం తెచిచ్ ఇసూత్ "ఎనాన్ళళ్మామ్ ఇలా ముసుగులో తిరగడం, నే చెపిప్నటుట్ మీ ఎమ.డీ తో 

మాటాల్డి ఛానెల లో వేరే పోర్గార్ం కి మారచుచ్ కదా?" అనాన్డు. 
"నాకూ అడగాలనే ఉందండీ, కానీ నేనంటే ఆయనకి చాలాగురి. ఇది చెపేత్ నా ఉదోయ్గానికి ఏంజరురుతుందో అనే 

భయంతో ఆగుతునాన్ను" తన మనసులో మాట చెపిప్ంది.  
"పర్యతిన్ంచు ఏదో ఒక  మారగ్ం కనపడకపోదు" అనాన్డు. 
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నితయ్ తలూపుతూ బైటికి నడిచింది.  
వెనకిక్ వెళేళ్టపుప్డు జాగింగ  చేసూత్ వెళోత్ంది తను. గుడిముందు అపప్టివరకూ ఆగునన్ బాల్క బొలేరో డైరవర 

మెలల్గా నితయ్ వైపు తిపాప్డు. "ఇంతకుముందు రెండుసారుల్ మిస అయియ్ంది. ఇవాళ ఎలాగైనా పనైపోవాలి" అనాన్డు వెనక 
పాయ్సింజర సీట లో ఉనన్ సూరి.  

నితయ్ ఆలోచనలోల్ పడి ఆ కారుని పటిట్ంచుకోవటేల్దు. గతేడాది వరకూ తనో మామూలు నూయ్స యాంకర. తన 
పేరు కూడా ఎకుక్వమందికి తెలియదు పెదద్గా. 'మనుషులు చేసిన దేవుళుళ్ ' పోర్గార్ంతో తనిపుప్డొక కాంటర్వరిష్యల 
సెలెబిర్టీ గా మారిపోయింది.  మెచుచ్కునే వాళళ్కనాన్ తిటేట్ జనాలే ఎకుక్వ. పర్శాంతంగా గుడికెళేళ్ పరిసిథ్తి కూడా లేదు. 
తన వీడియో కిల్పుప్లు, మీమస్ యూటూయ్బ లో పెటిట్ డబుబ్ సంపాదిసుత్నన్ వాళూళ్ ఉనాన్రు. తల అడడ్ంగా విదిలిచ్ంది "దిస 
ఈస ఇనఫ, ఇంక ఈ నాటకం నా వలల్కాదు. ఇవాళ శివరాంతో గటిట్గా మాటాల్డాలి" అని అనుకుంటూ జాగింగ వేగం 
పెంచింది.  

కారు డైరవర కూడా మెలల్గా యాకిస్లరేట చేసూత్ తన దగగ్రి దాకా వచేచ్శాడు. దాదాపు సూరి తలుపు తీయబోయే 
లోపల, ఎవరో ఓ పెదద్తను "హాయ నితాయ్!" అంటూ వచిచ్ తనతో కలిసి జాగింగ చెయయ్టం మెదలుపెటాట్డు. "ఛ, మళీల్ 
మిస అయియ్ంది. అనన్ మనలిన్ చంపేసాత్డు. ఏదో ఒకటి చెపాప్లి" అనుకుంటూ కారుని వెనకిక్ తిపిప్ మాయమయాయ్రు 
వాళిళ్దద్రూ. 

కాలనీ పెర్సిడెంట తో కలిసి నవువ్తూ ఇంటిదాకా వచిచ్ంది నితయ్. ఆయనొక రిటైరడ్ సైంటిసట్. కాలనీలో ఎకుక్వ 
మంది నితయ్కి విరోధులైనా అతనెపుప్డూ మంచి పోర్గార్ంస చేయయ్మని పోర్తస్హిసూత్ ఉంటాడు. మంచి చనువు. నితయ్ 
ఇంటినుంచి ముందుకి వెళిళ్పోతూ ఏదో సందేహం వచిచ్ ఆగాడు "అవును, నితాయ్, ఇందాక నీ వెనకాలే ఓ బాల్క కార 
రావడం గమనించాను. ఈజ ఎవీర్థింగ ఓకే?" అనాన్డు. 

"ఏంటంకుల మా జరన్లిసుట్ల సందేహాలు మీకొసుత్నాన్యి. నా గురించి ఎవరు చూసాత్రు, అందరూ 
పారిపోతుంటే" అని నవివ్ంది పెదద్గా. 

"ఆల రైట, టేక కేర" అంటూ వెళిళ్పోయాడాయన. 
తేలిగాగ్ ఆయన  సందేహం కొటిట్పారేసింది కానీ నితయ్ మనసులో మాతర్ం ఓ మూల ఏదో అనుమానం మొదలైంది. 

PPP 
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.   
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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. 
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. 



 

øöeTT~                                                                          www.koumudi.net          
                     

   11 

            

          మనుషులు చేసిన దేవుళుళ్ - JdBhÂ ×.FcïAKL^÷ 

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?" 
"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.." 
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"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. 

 
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.  
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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" 
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. 
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"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" 
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.." 
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"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"   

PPP 
శుర్తిలయ రికారిడ్ంగ సోట్డియో 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. 
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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. 
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. 
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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?" 
"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..." 
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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. 

చాలా సేపటి తరావ్త కళుళ్ తెరిచాడు. ముందు సీటోల్ నానాన్, అమామ్... రకత్పు మడుగులో... చలన ం లేకుండా.. 
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"అమామ్..." అని అరుసూత్ నిదర్ లేచాడు దేవరాజ. పకక్నే ఉనన్ వాటర బాటిల తీసుకుని గడగడా తాగేసాడు. 
ఒళళ్ంతా చెమట. ముఖం తుడుకుకొని టైం చూసాడు. పొదుద్నన్ 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" 
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"రేయ నినున్ పిలిచింది టెనష్న పెంచడానికి కాదు, సలహా కోసం. ఎవడో ఆలోచించు" 
"ఇది పొర్ఫెషనల వరుక్ లాగుంది కాబటిట్ ఏ  ఓలడ్ కిర్మినలో, ఇనెవ్సిట్గేటివ  జరన్లిసోట్ అయియ్ండాలి. డిటెకిట్వ కూడా 

అవవ్చుచ్" 
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.." 
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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" 
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" 
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"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"            

PPP 
  పొదుద్టినుంచీ రకరకాల కారణాలతో నితయ్కి టైం ఇవవ్లేదు బాస శివరాం. అతనంటే గౌరవం ఉంది కానీ ఈ 

మధయ్ ఛానెల రేటింగస్ పెంచడానికి తను ఎనున్కుంటునన్ విధానాలే నచచ్టేల్దు నితయ్కి. చాలాసేపు అతని గాల్స ఆఫీస వైపు 
చూసీ చూసీ విసుగుపుటిట్ సాయంతర్ం డైరెకట్ గా డోర తోసుకుని లోపలికెళిళ్ంది తను. శివరాం ఆమె వైపు చూసూత్ 
హడావిడిగా ఫోన లో "ఐ విల  కాల యూ బాయ్క.." అని పెటేట్సి లేచి తన దగగ్రికొచాచ్డు.  

"హౌ ఆర యూ? మై గోలెడ్న గరల్.." అనాన్డు నవువ్తూ. బాలడ్ హెడ, సాలట్ & పెపప్ర గడడ్ం, బాల్క సూట లో 
జరన్లిసట్ కనాన్ ఓ మాఫియా డాన లా కనిపిసుత్నాన్డతను. 

"గేర్ట, అందుకేనా పొదుద్టినుంచి అవాయిడ చేసుత్నాన్వ ననున్?" అంది వెటకారంగా. నితయ్కి ఎకుక్వ చనువిచాచ్డు 
తను. 

"వాట! నో, డోంట బీ సిలీల్. నీకు తెలుసుగా అపోప్సిషన గొడవలతో పెదద్ పొలిటికల ఇశూయ్ అవుతోంది, దాని 
కవరేజ హడావిడిలో...ఎనీవే, మా సెనేస్షనల యాంకర కి ఏంటో కంపైల్ంట?” అనాన్డు అనునయంగా. కొతత్వాళైళ్తే ఆ 
మాటలకి పొంగిపోయి ఉనన్ విషయం మరిచ్పోయే వాళేళ్ కానీ నితయ్కి అతనూ, అతని మాటలూ కొతేత్ం కాదు. కళళ్ని 
చూసి ఎదుటివాడు జెనూయ్న గా మాటాల్డుతునాన్డో లేదో చెపప్గల దిటట్ ఆమె. 

“శివ, నేనో నిరణ్యానికొచాచ్ను..” 
“బిఫోర దట, నాకో ఐడియా వచిచ్◌ంది మారిన్ంగ. ఇది విను. నెకస్ట్ వీక ‘మనుషులు చేసిన దేవుళుళ్’ పోర్గార్ంలో 

మనం శివుడి మీద కాంటర్వరీస్ పాయింటస్ తో ఇనోన్వేటివ గా ఓ ఎపిసోడ చేదాద్ం, ఈ వీక కనాన్ డబుల వూయ్వరస్ 
రావాలి. ఇంకొంతమంది సావ్మీజీలనీ, పెదద్ భకుత్లీన్ పాయ్నెల కింద తెదాద్ం.. వాట డూ యూ సే?” అనాన్డు ఉతాస్హంగా 
నితయ్ కళళ్లోల్కి చూసూత్. 
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తనకిషట్మైన దేవుడు, రోజూ కొలిచే దేవుడు.. నితయ్ మొహంలో రంగులు మారాయి. అసహయ్ంగా మొహం పెటిట్ 
“శివ, మనం లిమిటస్ కార్స చేసుత్నన్టుట్నాన్ం, మనం పోర్గార్ం మొదలుపెటిట్న ఉదేద్శయ్ం వేరు, ఇపుప్డు వెళుత్నన్ దారి వేరు.. 
అందుకే నేను తపుప్కోవాలనుకుంటునాన్ను..” అంది దృఢంగా. 

శివరాం అది విని షాక తిని “కమాన నితాయ్! ఈ పోర్గార్మే తేక పోతే, నీకీరోజు ఈ పాపులారిటీ వచేచ్దే కాదు, 
డోంట ఫరెగ్ట” అనాన్డు విసురుగా. 

“ఇటస్ ఓకే. నాకు నచిచ్న పని చేసే రైట నాకుంది. నేను వేరే పోర్గార్మస్, లైవ షోస తీసుక్ంటాను” 
“నీ టాలెంట ఎకక్డ వాడాలో నాకు బాగా తెలుసు, ఆ పోర్గార్మస్ కి వేరేవాళుళ్నాన్రు, నువువ్ నెకస్ట్ వీక చేసుత్నాన్వ, 

అంతే” అనాన్డు గటిట్గా. 
నితయ్ మనసంతా కలోల్లంగా మారింది “నో.. చెయయ్లేను..” 
“ఏ, నీకు దేవుడంటే నమమ్కం లేనపుప్డు, పార్బల్ం ఏంటి?” 
“నువేవ్! నువువ్ బాగా మారిపోయావ. జరన్లిజం పకక్న పెటిట్ పకాక్ బిజినెస లా మారుసుత్నాన్వ మన పొర్ఫెషన ని.. 

నీదే ఇంకో ఛానెల లో పొదుద్నేన్ భకిత్ గీతాలూ, పర్వచనాలూ టెలీకాసట్ చేసుత్నాన్వ, మన ఛానెల లో దేవుడిన్ తిటేట్ పోర్గార్ంస 
చేసుత్నాన్వ.. సిగుగ్లేని హిపోకర్సీ” 

“హేయ, నువువ్ మరీ ఎమోషనల గా తీసుక్ంటునాన్వ, కూల డౌన. మన ఇండసీట్ర్లో ఏ టైంలో, ఏ వయసు వాళళ్కి, 
ఎలాంటి కారయ్కర్మాలు చెయాయ్లో బాగా కాల్రిటీ వచేచ్సింది. పొదుద్న భకిత్ పోర్గార్ం చూసే వాళుళ్ వేరు, రాతిర్ పూట 
‘నేరాలూ ఘోరాలూ’ చూసే వాళుళ్ వేరు. ఒకవేళ ఒకళేళ్ చూసినా ఆ టైంలో వాళళ్కవే కావాలి. వాళళ్కి ఎంటరైట్నెమ్ంట 
కావాలి. అంతేగానీ ఇలాంటి అనవసరమైన విషయాలు పటిట్ంచుకోరు జనాలు..” అనాన్డు తేలిగాగ్. 

రెండు నిమిషాలు మౌనంగా ఉంది నితయ్. తరావ్త గిరుకుక్న వెనకిక్ తిరిగి బైటికి వెళిళ్పోయింది. 
“నెకస్ట్ వీక చేసుత్నాన్వ కదా ఐతే..” వెనకనుంచి శివరాం అరుపు. 
బైటికైతే వచిచ్ంది కానీ నితయ్కేం చెయాయ్లో తోచలేదు. తల తిరుగుతోంది. ఉపొప్ంగుకొసుత్నన ్ కనీన్ళళ్కి ఆనకటట్ 

వేసి సూట్డియో పకక్నే ఉనన్ కఫేలోకి నడిచింది. అనీన్ తెలిసి ఈ ఉచుచ్లో ఎలా ఇరుకుక్ందో అరథ్ ంకాలేదు. తాతాక్లికంగా 
వసుత్నన్ లైక లకీ, ఫాలోవరస్ కీ లొంగిపోయి శాశవ్తంగా మనతో వచేచ్ విశావ్సాలనీ, విలువలనీ తాకటుట్ 
పెటిట్నటట్నిపిసోత్ంది. నూయ్స ని కూడా ఎంటరైట్నెమ్ంట గా మారిచ్న ఛానెలస్ మీదా, సమరిథ్సుత్నన ్ జనాల మీదా అసహయ్ం 
వేసింది.  
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అలా ఓ గంటగడిచాక తన కొలీగ ఒకామె కఫే లోపలికొసూత్ హఠాతుత్గా తన దగగ్ర ఆగి "కంగార్టస్ నితాయ్.." 
అంది నవువ్తూ 

"ఎందుకు?" 
"టివ్టట్ర చూళేళ్దా నువువ్, నువూవ్ నీ పోర్గార్ం టెర్ండ అవుతునాన్య" అంటూ తన ఫోన నితయ్ మొహం మీద 

పెటిట్ంది. శివరాం టీవ్ట ఉంది అందులో  
"హెలో ఫాయ్నస్, వచేచ్వారం మీ ఫాయ్వరెట పోర్గార్ంలో శివుడి మీద కాంటర్వరిష్యల సబెజ్కట్ తో రాబోతోంది మీ 

డేరింగ అండ డైనమిక యాంకర నితయ్!  
సేట్ టూయ్నడ్ ఫర మోర అపేడ్టస్". 
కింద నితయ్ని తిడుతూ పెటిట్న వందలమంది రిపైల్లు. 
అది చూసి నితయ్ మొహం ఎరర్బడింది, శావ్స వేడిగా మారింది.  
పైకి చూసూత్ అంది కొలీగ తో  
"నేనీ పోర్గార్మే చెయయ్టేల్దు!" 

9 
రాతిర్ తొమిమ్దైంది. నితయ్ ఇంటి దగగ్రలోనే ఉనన్ ఇరానీ చాయ షాప లో టీ తాగుతునాన్డు సూరి. తనూహించినటేట్ 

అనన్ నుంచి కాల. వణుకుతూ తీసాడు. 
"అనాన్.." 
"ఏందిరా అనాన్, నీ యవవ్ పదిరోజులైంది ఇంతవరకు సరుకు తేలేకపోయావ" 
"లేదే, మాకిస్మమ టైర చేసత్నాన్, మూడు సారుల్ పాయ్కింగ చెయయ్బోతే లాసట్ మినిట లో సిల్ప అయియ్ంది" 
"థూ.. వెంటనే పనైపోదిద్ అని నినున్ పంపితే..నాకీ లొలేల్ంది రా? నినన్ మొనొన్చిచ్న మెంబరేస్ మంచిగ 

జేసుత్నాన్రింకా" 
చెంప చెళుళ్మంది సూరికి. 
"అనా, ఇంకో మూడోర్జులు టైమియేయ్, సరుకు నీకాడుంటది" 

"ఒకక్ రోజు, ఒకక్రోజే నీకు టైం. రేపీపాటికి నాకు డెలివరీ అవావ్లి. తెలుస్గా ఇది పారీట్ యవావ్రం" అని ఫోన కట 
చేసాడు. 

సూరి ఓ క్షణం ఫోన వంక చూసి  అనుకునాన్డు "రేపు ఖచిచ్తంగా టారెగ్ట చెయాయ్లి" 
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10 
పొదుద్న ఆ రైంది. దేవరాజ, సీనా కారులో వెయిట చేసుత్నాన్రు. ఇదద్రి చూపులూ నితయ్ అపారట్ మెంట వైపే 

ఉనాన్యి. శివరాం పెటిట్న  టీవ్ట తో దేవరాజ కునన్ సందేహాలనీన్ కిల్యరయాయ్యి. తనెంతకైకా తెగించగలదు. ఓ 
రెండోర్జులు తనని కోల్జ గా ఫాలో అవావ్లి, ఏ కూల్ దొరకక్పోతే తనతోనే సైట్ర్ట గా మాటాల్డాలి. 

"బా ఎపుప్డొసుత్ందంటావ?" సీనా అసహనంగా అడిగాడు. 
"నాకు చెపప్లేదురా" 
"నీ జాన జిగీర్ కదా..తెలుసేమోననీ.." అనాన్డు వెటకారంగా. 
దేవరాజేం రిపైల్ ఇవవ్లేదు. తలిల్దండుర్లు తనని విడిచి పోయినపప్టినుంచీ ఎవరితోనూ కోల్జ గా లేడు భయంతో. 

సీనా తపిప్తే మరెవవ్రూ ఫెర్ండస్ లేరు. ఇపుప్డిపుప్డే నితయ్ని ఇషట్పడుతునాన్డు కానీ ఇంతలోనే... 
"బా..తనే కదా?" అంటూ పారిక్ంగ లాట వైపు చూపించాడు సీనా. అటు చూసాడు దేవరాజ. ఎలోల్ పంజాబీ డెర్స, 

రెడ చునీన్తో కిందకొచిచ్ంది నితయ్. పారిక్ంగ లో ముఖానికి మాసక్ పెటుట్కుని సూక్టీ సాట్రట్ చేసి వేగంగా గేటు 
బైటికొచిచ్ంది. 

తను కొంతదూరం వెళాళ్క మెలల్గా కారుని అదే డైరెక్షన లో పోనిచాచ్డు దేవరాజ.  
కొంచెం సేపటికి హైవే-65 మీదకి మళిళ్ంది నితయ్. అదే సమయంలో తమ మధయ్లోకి ఓ బాల్క బొలేరో సడెన గా 

కట కొటిట్ంది. రెండు నిమిషాలలో దానిన్ దాటి తన కారుని ముందుకు తీసుకెళాళ్డు దేవరాజ. వెంటనే మళీళ్ బొలేరో 
ఓవర టేక చెయయ్డంతో, ఒకరిమొహాలొకళుళ్ చూసుకునాన్రు దేవరాజ, సీనాలు. పదినిమిషాల పాటు ఆ బొలేరో మెలల్గా 
నితయ్ వెనకాలే వెళుత్ండటంతో, సీనా “ఏంటిది బావా?” అనాన్డు అనుమానంగా.  

“నితయ్ని ఇంకెవరో ఫాలో చేసుత్నాన్రు” అనాన్డు దేవరాజ మెలల్గా. 
“హైవే మీద ఎంతదూరం వెళుత్ంది బా నితయ్? ఇలాగే విజయవాడ దాకా ఎళిళ్పోదాద్ ఏంటీ?” 
“ఎవరోన్ కలవడానికెళుత్నన్టుట్ంది, లెటస్ సీ..” 
నితయ్ బైక సడెన గా సెరీవ్స రోడ లోకి తిరిగింది. పకక్నునన్ బోరడ్ చదివాడు సీనా “సంఘీ టెంపుల రోడ”.. “డౌట 

లేదనాన్, టెంపుల దగగ్రోల్ ఎవరోన్ కలుసోత్ంది.. ఈ మహాతలిల్ టెంపుల లోపలికెళేళ్ రకం కాదు కదా” అని 
కళుళ్మూసుకునాన్డు. టంగ సిల్ప. 
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దేవరాజ ఓ సీరియస లుకిక్చిచ్, కారుని సెరీవ్స రోడుడ్ మీదకి పోనిచాచ్డు. వారి మధయ్లో బొలేరో అలానే ఉంది. 
గుడి దగగ్రగా వసుత్ందనగా, పకక్నునన్ నిరామ్నుషయ్మైన వీధిలోకి తిపిప్, బండి ఆపి దిగింది నితయ్. చుటూట్ చూసి లాక చేసి 
వెనకిక్ గుడివైపు నడుసోత్ంది.  

ఆ విధి ముందే ఆపాడు బొలేరోని సూరి నితయ్కి కనపడకుండా. తలుపు తెరిచే ఉంచాడు. దేవరాజ అతనికి కొంచెం 
వెనకాల కారు ఆపాడు. ఏదో జరగబోతోందనన్ అనుమానంతో సీనాని అడిగాడు “మనదగగ్రేమనాన్ రాడ ఉందా?” 

సీనా షాక తిని, తడబడుతూ “బా..అదీ.. బాయ్క సీట లో కిర్కెట బాయ్ట ఉండాలి కిట బాయ్గ లో..” అంటూ వెనకిక్ 
తెరిగి బాయ్ట అందుకుని దేవరాజ కిచాచ్డు. 

నితయ్ నడుసూత్ సందు తిరగాగ్నే, వెనకాలిన్ంచి సూరి పరిగెతుత్కుంటూ వచిచ్ నోటికి గుడడ్ అడడ్ంపెటిట్ అమాంతం 
ఎతుత్కుని కారులో పడేయబోయాడు. ఏం జరుగుతోందో అరథ్ంకాని నితయ్ అతనిన్ బలంగా కాళళ్తో, చేతులోత్ కొడుతోంది. 
హఠాతుత్గా జరిగిన ఆ పరిణామానికి ఒకక్ క్షణం నివెవ్రపోయి తేరుకుని కారు తీసి పరిగెతాత్రు దేవరాజ, సీనాలు. 

“రేయ..రేయ..వదలండార్..” అని అరిచాడు దేవరాజ.  
అరుచుకుంటూ తమ వైపు వసుత్నన్ ఇదద్రినీ చూసి ఖంగుతినాన్డు సూరి. వీళెళ్వరు? పోలీసులాల్ లేరు? నితయ్ 

ఫెర్ండాస్? డైరవర వైపు చూసి తలూపాడు. వాడు వాళళ్కెదురుగా పరిగెతాత్డు. తన బాయ్ట తో వాడి తలమీద ఒకక్ షాట 
ఇచాచ్డు దేవరాజ. కళుళ్ బైరుల్కమిమ్ అకక్డే పడిపోయాయ్డు వాడు. అది చూసి షాకి తిని సూరి నితయ్ని వదిలేసి, సైడ డోరోల్ 
పడునన్ జాకీ రాడ తీసొక్ని ఎదురెళాళ్డు. వేగంగా పరిగెతుత్తూ వచిచ్న దేవరాజ, బాయ్ట తో గటిట్గా సూరి చేతి మీద 
కొటాట్డు.  

వాడు “అబాబ్..” అంటూ రాడ ని వదిలేశాడు. 
అదే అదనుగా వాడి భుజం మీద గటిట్గా కొటాట్డు దేవరాజ. వాడు అరసూత్ కింద పడిపోయాడు. 
“సీనా.. నితయ్ని పకక్కి తీసెక్ళుళ్” అరిచాడు దేవరాజ. 
 సీనా వచిచ్ నితయ్ నోటోల్ కుకిక్న గుడడ్లు తీసి వాళళ్ కారు దగగ్రికి తీసుకెళాళ్డు. నితయ్కి తలతిరుగుతోంది. ఎవరు, 

ఎవరిన్, ఎందుకు కొడుతునాన్రో అసలరథ్ం కావటేల్దు తనకి.  
సూరితో “ఏవరార్ మీరూ.., ఎందుకు నితయ్ని కిడాన్ప చేసుత్నాన్రు?” అనాన్డు దేవరాజ. 
సూరి లేవబోతూ హఠాతుత్గా పరిగెతుత్కొచిచ్ బలంగా తలతో దేవరాజ పొటట్లో తనాన్డు. ఆ దెబబ్కి దూరంగా 

పడిపోయాడు దేవరాజ. అంతలో బొలేరో డైరవర కార సాట్రట్ చేసి గటిట్గా అరిచాడు “అనాన్..వచెచ్య.. మళళ్ 
చూసుకుందాం..” 
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సూరి ఒకక్ నిమిషం తటపటాయించి పరిగెతిత్ కారులోకి దూకాడు. దేవరాజ లేచి ఆ కారు వెంట వేగంగా 
పరిగెతాత్డు..కానీ అందుకోలేకపోయాడు. 

సూరి విండో లోంచి తలబయట పెటిట్ వెనకిక్ తిరిగి పెదద్గా అరిచాడు  
“అనవసరంగా గెలికారార్..నా కొడకలాల్రా..చసాత్రు..!”  
“నితయ్ జోలికొసేత్ మీరే ఛసాత్రు...ఒకక్డూ మిగలడు నా చేతులోల్” అని వేలితో బెదిరిసూత్ తిరిగి అరిచాడు దేవరాజ. 
అతని ఆవేశానిన్ చూసి నోరు తెరిచింది నితయ్. 

PPP 
"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. 
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"మరెలా ఇపుప్డు, నా ఫెర్ండ ఉంటుంది విజయవాడ హైవేదారిలో, అకక్డికెలాద్మా" అంది నితయ్ ఇదద్రినీ చూసూత్. 
  

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

నితయ్ షాక తిని "ఏయ, ఎందుకు?" అంది. 
"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" 
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"నీకు ముందేమనాన్ తెర్ట కాలస్ కానీ, మెసేజెస కానీ.." 
"వావ, నువువ్ పోలీస డిపారెట్మ్ంటా?" 
"కాదు, ఎందుకా అనుమానం నీకు?" 
"మా ఇనెవ్సిట్గేటివ జరన్లిసట్ ల కనాన్ షారప్ గా ఆలోచిసుత్ంటే.. 
"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.  
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"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. 

 
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!  

PPP 
  

14 
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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.  
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" 
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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. 

"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" 
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"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. 
"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 
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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. 

అదృషట్వశాతూత్ అదొక జంగిల కాటేజ. నలల్మల అడవులని ఆనుకుని అకక్డ అందాలని చూడాలనొచేచ్ 
పరాయ్టకుల కోసం కటిట్నటుట్ంది.  
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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. 
"ఎకక్డినుంచి వసుత్నాన్రు?" అనాన్డు. 
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"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. 

PPP 
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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 కాల చేసి 

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.  

 
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 
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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 ఫోన లో 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. 
"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. 
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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.  

“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 



 

øöeTT~                                                                          www.koumudi.net          
                     

   41 

            

          మనుషులు చేసిన దేవుళుళ్ - JdBhÂ ×.FcïAKL^÷ 

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?" 
"నితాయ్!" 
"సరే నువువ్ లాసట్ టైమ ఎవరి బలవంతం లేకుండా దేవుడిని ఎపుప్డు తలచుకునాన్వ?" 
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"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 మ నసులో 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 నేల వైపు చూసూత్ వింటునాన్డు. తననుకునన్ంత అమాయకురాలు కాదు నితయ్. 
"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. 
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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 పీక పిసకాలనన్ంత 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 ముందునన ్ 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.   
PPP 

వెంటనే సూరికి కాల చేదాద్మని టైర చేసాడు సోమీ. అకక్డ మొబైల సిగన్లస్ లేవు. పరిగెతుత్కుంటూ మళీళ్ 
లోపలికెళిళ్ సావ్మి దగగ్రున లాయ్ండ ఫోన లో కాల చేసాడు.  

"సూరీ, ఎకక్డునాన్వ?" 
"అనాన్, అరగంటలో గెసట్ హౌస దగగ్రుంటాం"  
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లాభం లేదు. అపప్టికి చాలా దూరం వెళిళ్పోతారు. 
"వాళుళ్ నా కారులో తపిప్ంచుకునాన్రు" 
"ఆ..!" సూరి నోరు తెరిచాడు. 
"తరావ్త చెపాత్నవనీన్, చెక పోసట్ దగగ్ర మన కురార్ళుళ్నాన్రు కదా ఇంకా?" 
"సరిగాగ్ తెలీదనాన్..ఉండచుచ్" అనుమానంగా అనాన్డు. 
సోమీకి తికక్రేగింది. 
"ఎవవ్డూ, చెపిప్న పనెచ్యయ్డు కానీ రోజూ బిరాయ్నీలూ, బాటిలూస్..థూ.." 
సూరీ మొహం మాడిపోయింది. "అనాన్, ఇపుప్డేంచేదాద్ం?" 
"కనీసం లోకల గూర్ప లో వాటాస్ప చేసి ఎవడిననాన్ అకక్డి కెళళ్మను, నా కారు కనపడితే ఆపమని చెపుప్”  

PPP 
 మెయిన రోడుడ్ ఉనన్ టెంపరరీ చెక పోసట్  గేటు మూసే ఉంది. పకక్నే ఇదద్రు సోమీ గాయ్ంగ మెంబరస్ కూరుచ్ని 

ఉనాన్రు. అందులో ఒకడు 

"ఏరా, ఎపుప్డూ వాటాస్ప లేకపోతే టిక టాక..వేరే పనేలేదా? సోమీ అనన్ కూడా వసత్నాన్డంట ఇదే రూట లో, 
ఇటాట్ చేసత్నాన్మని అనన్ చూసేత్ చంపుతాడు.. కాసేపు మొబైల పకక్నపెటుట్" అనాన్డు బెదిరిసూత్. 

ఎదుటివాడు అంతా కోలోప్యినటుట్ మొహం పెటిట్, బాధగా జేబులోకి తోసాడు మొబైల ని. 
అంతలో ఎదురుగా లైట బిల్ంక చేసూత్ వసుత్నన్ తెలల్ ఆడీ కారు కనపడింది వాళిళ్దద్రికీ. చివర "SB 9999" 

కనపడటంతో ఆశచ్రయ్ంతో ఒకళళ్మొహాలొకళుళ్ చూసుకుని అపర్యతన్ంగా గేటెతేత్సారు. కారు దూసుకుని అవతలికెళిళ్ 
పోయింది. "ఒకక్ క్షణం లేట అయియ్ంటే చచేచ్ వాళళ్ ంకదరా సోమీ అనన్ చేతులో, అందుకే ఆ చెతత్ మొబైల చూడకురా 
అనాన్" అనాన్డు ఊపిరి పీలుచ్కుంటూ.  

అవతలివాడు "చిల అనాన్, ఇపుప్డేంది అనన్ ఎళిళ్పొయాయ్డుగా" అంటూ మళీళ్ వాటాస్ప చూసూత్ ఓ వెరిర్కేక 
పెటాట్డు తల పటుట్కుంటూ. 

"ఏమైందిరా!" 
"అయోయ్ ఇపుప్డెళిళ్ంది సోమీ అనన్ కాదంట...సూరనన్కి చెపాప్ల అరెజ్ంట గా" అంటూ కాల చేసి జరిగిందంతా 

చెపాప్డు. సూరి నోటోల్ తడారిపోయింది. సోమీకెలా చెపాప్లిపుప్డు? తపప్దు. ధైరయ్ం కూడగటుట్కుని ఇందాకటి లాయ్ండ లైన 
కే మళీళ్ చేసాడు. చేతులు వణుకుతునాన్యి. 
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అంతా విని, ఓ క్షణం ఆలోచించి మెలల్గా అనాన్డు సోమీ  
"వదిలెయ, మనం ఇంక వాళళ్ని వెతకటేల్దు" 
"అనాన్! మరి.." సోమీ ఎపుప్డెలా రియాకట్ అవుతాడో ఐదేళళ్ నుండీ పనిచేసుత్నాన్ అరథ్ంకాలేదు సూరికి. 
"వాళేళ్ మన దగగ్రికొసాత్రు. నువువ్ రా, మిగతాది చెపాత్ను" 
 
22 
 
ఎపుప్డూ ఇంసాట్గార్ం, టివ్టట్ర లలో యాకిట్వ గా ఉంటూ తమకి సమాధానాలిసూత్ ఉండే నితయ్ రెండోర్జుల నుండీ 

కొతత్ పోసుట్లు కాదు కదా, వేటికీ రెసాప్నస్ లు కూడా పెటట్క పోవడంతో అసహనంతో ఉనన్ ఫాయ్నస్ #నితయ్ఎకక్డ? అనే 
టెర్ండ సాట్రట్ చేసారు. అది గంటగంటకీ అంచెలంచలుగా పెరిగి వైరల గా మారిపోయింది. దానికి టాయ్గ అయియ్ ఉనన్ 
టీవ్టుల్, కామెంటుల్ లక్షల సంఖయ్కి చేరుకునాన్యి. ఒకడు మొతాత్నికి నితయ్ పీడ విరగడైందంటే, ఇంకోడు ఓ ఆనెసట్ యాంకర 
కోలోప్యామంటాడు. ఓ భకుత్రాలు, నితయ్ పశాచ్తాత్పంతో కుమిలిపోయి పారిపోయిందంటే, ఇంకో ఆశావాది, తనున్ 
రెటిట్ంపువేగంతో తిరిగొసుత్ందంటాడు. ఇలా జనాలు, బలవంతంగా తమ నమమ్కాలను నిజాలుగా పకక్నోళళ్మీద 
రుదద్టానికి పర్యతిన్సుత్ంటే, ఓ పొలిటికల అనలిసట్ మాతర్ం డీటైలడ్ గా దీంటోల్ అధికార, పర్తిపకాష్ల కుటర్ ఎంతుందో, 
ఇలాంటి సంఘటనలు ఎలెక్షనస్ ముందు ఎంత పర్భావకరమో సాకాష్య్లు చూపిసూత్ పెదద్ వాయ్సమే రాసాడు. అందులో 
అధికార పారీట్తో రాసుకుపూసుకు తిరిగృ పూరాణ్నంద సావ్మికి కూడా లింకుండచచ్నన్ కొతత్ వివాదానికి తెరతీసాడు. దాని 
తరావ్త నెట లో గొరెర్లమంద దానిన్ ఫాలో అవవ్డం మొదలు పెటిట్ంది. 

 
'మీ నిజం' ఆఫీస లో నితయ్ గురించే ఆలోచిసుత్నన్ శివరాంకి కాల రావడంతో ఉలికిక్పడి తన మొబైల వైపు 

చూసాడు. సైలెంట గా ఉందది. లాయ్ండ లైన వైపు చూసాడు, దాని శబద్ం కూడా కాదది. తన డెసక్ డార్యర ఓపెన 
చేసాడు. లోపలునన్ సీకెర్ట డోర లోంచి వసోత్ందది. ఆ  నంబరు మరో ముగుగ్రి దగగ్రే ఉంది. అంటే.. అనుకుంటూ 
భయంభయంగా కాల ఎతాత్డు.  

“శివరాం! మనం అనుకునన్దేంటి? జరుగుతోందేంటి? వాట ఈస హాయ్పెనింగ?” 
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దామోదర  నాయుడు! పర్తిపక్ష నాయకుడు, ఎకస్ సీ.ఎం. వెల ఎడుయ్కేటెడ కానీ తనుచేసే దొంగ బిజినెస లూ, 
అడొడ్చిచ్నవాళళ్ని తపిప్ంచే పదధ్తులూ అంతా సోఫిసిట్కేటెడ గా ఉంటాయి. శివరాం మాటాల్డటానికి భయపడే 
అతికొదిద్మందిలో అతనొకడు.    

“సర, అదీ నేను కూడా ఊహించలేదు, షీ ఈస వెరీ సాట్ర్ంగ..కానీ ఇలా పారిపోతుందని..” 
“పారిపోయిందా..కిడాన్ప అయియ్ందా?” 
షాక తినాన్డు శివరాం. ఈ కోణంలో ఆలోచించలేదతను. ఎవరు చేసాత్రు? 
“ఛ..తనకి శతుర్వులెవరూ లేరు. కంటినూయ్స గా కాల చేసుత్నాన్ను. మెసేజెస కూడా పెటాట్ను.. కానీ రిపైల్ రావటేల్దు. 

వాళళ్ ఊరెళిళ్ందేమో కనుకుక్ంటాను వెంటనే..” అనాన్డో పర్యతన్ంగా. 
“ఇది ఖచిచ్తంగా కిడాన్పే, తనకి శతుర్వులు ముందు ఉండఖఖ్రేల్దు, కొతత్గా పుటుట్కు రావచుచ్. టివ్టట్ర లో 

జరుగుతునన్ రచచ్ చూడలేదా?” 
“ఏమైంది..” అంటూ తన మొబైల లో యాప ఓపెన చేసి సాక్న చేసాడు కళళ్తో. సప్షట్ంగా ఛానెల కీ పర్తిపకాష్నికీ 

లింక పెటిట్ తనని దుమెమ్తిత్పోసుత్నాన్రు. కొనిన్ గంటలోల్ ఇంత దుమారమా?!  
“వెల చూసావుగా? గో టేక కాంకీర్ట యాక్షన, మా పేరు కానీ మనుషులు కానీ ఇందులో ఇనావ్లవ్ అవవ్ం, 

మనగురించి ఎకక్డా బైట లీక అవవ్కూడదు, తెలుసుగా..?” 
కాల డెడ అయిన శబద్ం. 
 
శివరాంకి గుండెపోటు వచేచ్లా ఉంది. ఎంత కంటోర్ల చేసుక్ందామనాన్ టెనష్న తగగ్టేల్దు. ఛానెల నడవటేల్దని 

బినామీ రూపంలో దామోదర నాయుడు దగగ్రినుంచి డబుబ్ సహాయం పొందినపప్టినుండి తనొక కీలుబొమమ్లా మారాడు. 
తన ఎథికస్ అనీన్ పకక్న పెటిట్ రూలింగ గవరన్ మెంట మీద ఆరోపణలిన్ చేసి సిసెట్మాయ్టిక గా పర్జలిన్ దారి మళిళ్ంచాలి. 
ముఖయ్ంగా మతం రంగులో మత పెదద్లూ, సావ్ములతో కుమమ్కక్యియ్ పర్భుతవ్ం ఎలా దోచుకుంటునాన్రో ఎకస్ పోస 
చెయాయ్లి. అఫ కోరస్ తనకివనీన్ నచచ్వు కానీ తన ఇషాట్ఇషాట్లతో పర్సుత్తం ఎవరికీ పని లేదు. తను చెయయ్కపోతే వేరే 
ఛానెల వాళళ్ని కొని చేయిసాత్రు కాబటిట్ జనాలకి జరిగే బైరన వాషింగ ఎలాగూ జరుగుతుంది. 

అసలు నితెయ్కక్డుంది? 
అదే పర్శన్ అకక్డికి దూరంగా ఓ ఆశర్మంలో ఉనన్ పూరాణ్నంద సావ్మీజీనీ వెంటాడుతోంది! 

23 
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టోల గేట దాటాక వేగంగా కారుని వేగంగా పోనిసుత్నాన్డు దేవరాజ . అతని కళళ్ళోల్ని తీక్షణ్తని చూసోత్ంది నితయ్. 
"రాజ, ఎందుకు మీ పార్ణాలని పణంగా పెటిట్ ననున్ కాపాడాటం? ననున్ వదిలేసి వెళిళ్పోయుండచుచ్ కదా" అంది 

పరీకిష్సుత్నన్టుట్ ముఖం పెటిట్. 
"ఇంతదూరం తీసుకొచిచ్ంది వదిలేయటానికి కాదు నితాయ్" 
"మరి? ఏం చేదాద్మని.." 
"పర్సుత్తానికి నినేన్దైనా సేఫ పేల్స లో  దాచాలి. తరావ్త ఆలోచించాలి ఏం చెయాయ్లో" 
"ఇపుప్డు సరే, ఇలాంటి కషాట్లు జీవితాంత ం వసాత్యి. అపుప్డేలా సేవ చేసాత్వ?" అంది కొంటెగా. 
"జీవితాంతం సేవ చేసుత్నే ఉంటాను. నీకు తోడుగా ఉంటూ" అని నాలుకక్రుచుకుని కళుళ్ తిపుప్కునాన్డు. 
నితయ్ నవువ్తూ కిటికీ లోంచి బైటికి చూసోత్ంది. రోడుడ్కి రెండువైపులా దటట్మైన అడవి తోడుగా వసోత్ంది వాళళ్తో. 

కాసేపు సైడ  మిరర్ర లో వెనకిక్ చూసిన తరావ్త అంది "గమనించావా, మనలెన్వవ్రూ ఫాలో అవవ్టేల్దని!" 
"అదే చూసుత్నాన్, కళళ్ ముందునుండి బండి తెచిచ్నా, గేట దగగ్ర సప్షట్ంగా వాళళ్ని బురిడీ కొటిట్ంచినా ఇంకా 

ఎవరూ రావటేల్దేంటా అని! బహుశా వాళళ ్ దగగ్ర  కారు లేదేమో" 
"కాదు, వాళళ్ దగగ్ర విలువైనదింకేదో ఉంది!" 
"అంటే..?" 
"నా పేరెంటస్! వాళళ్కి నా పేరెంటస్ గురించి తెలిసుంటుంది, నీ ఫోనివువ్ " అంటూ తన చేతులోంచి లాకుక్ని 

వాళళ్ నానన్కి చేసింది. ఓ రెండు నిమిషాలు మాటాల్డి పెటేట్సి "ఆల గుడ దేర. మరి..నీ వాళెళ్వరైనా" 
"నాకా..నాకెవవ్రూ లేరు..ఐనా నా గురించి వాళళ్కేం తెలీదుగా?" 
"నీ ఫెర్ండ..మరి?" 
"ఎవడు సీనానా? వాడికేం కాదు, పెదద్ కంతిరీ..నినన్ రాతిర్ మాటాల్డాలే" 
"ఎందుకైనా మంచిది కాల చేదాద్ం" అంటూ తనే చేసింది. "పచ్, సివ్చాచ్ఫ వసోత్ంది..నాకేదో డౌట గా ఉంది" 

అంది.  
"డోంట వరీర్, ఛారజ్ అయిపోయిందేమో,  వాడికేం కాదులే" అనాన్డు నితయ్ మొహంలో టెనష్న చూసూత్. 

24 
గెసట్ హౌస లో ఓ మూలగా ఉనన  ్ పెదద్ హాలోల్ కురీచ్లో కటేట్సి ఉనాన్డు సీనా. నోటిమీద  పాల్సట్ర, చేతులు రెండూ 

విరిచి వెనకిక్ కటేట్సునాన్యి. తలంతా మైకంగా ఉంది. మెలల్గా కళుళ్ తెరిచి చుటూట్ చూసాడు. అంతా ఖాళీగా ఉంది ఆ 
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గదిలో, దూరంగా తలుపు దగగ్ర మాటాల్డుకుంటునాన్రు ఇదద్రు. తనకేమీ అరథ్ం కావటేల్దు. కొంతసేపు కటుల్ 
విపుప్కోవడానికి పెనుగులాడాడు కానీ లాభం లేదు.  

అపుప్డే సోమీ వేరే కారులో గెసట్ హౌస చేరుకునాన్డు. మెయిన రోడ నుండి  రెండు కిలోమీటరల్ లోపలికి ఉండి 
చుటూట్ దటట్మైన అడివి ఉండటంతో ఆ ఏరియా మీటింగ లనీన్ అకక్డే చేసుత్ంటారు తనూ, నరిస్రెడిడ్. లోపలికొసూత్నే సీనా 
నోటిమీది పాల్సట్ర గటిట్గా లాగేసాడు సోమీ. నొపిప్ భరించలేక గటిట్గా మూలిగాడు సీనా. కోపంతో నిదర్లేకుండా 
తిరుగుతునన్ సోమీ ఎరర్టి కళళ్లోల్కి చూసి హాడలిపోయి తల వాలేచ్సాడు సీనా.  

"రేయ, ఎవరార్ మీరు?" అనాన్డు కోపంగా సోమీ. 
ఆశచ్రయ్పోయాడు సీనా. తనడగాలిస్న పర్శన్ అది. సీనా నోరు తెరిచి ఏదో అనేంత లోపలే గుండె మీద గటిట్గా 

తగిలింది సోమీ ఇచిచ్న కిక. కురీచ్తో సహా ఎగిరి వెనకిక్ పడాడ్డు సీనా. ఆ తాకిడికి ఒళళ్ంతా షేక అవుతోంది, కనీన్ళుళ్ 
ఆగటేల్దు. ఎవడో వచిచ్ మళీళ్ మామూలుగా కురోచ్బెటాట్డు. 

"ఎవడార్ నీతో పాటునన్ దోసుత్?" అనాన్డు రెటిట్సూత్ సోమీ. 
ఇంక ఆలశయ్ం చెయయ్కూడదని "అనాన్, అనాన్, చెపేప్సాత్ను" అనాన్డు తడబడుతూ సీనా. సోమీ మళీళ్ కొటట్బోయి 

ఆగుతూ చెపప్మనన్టుట్ సైగ చేసాడు. "అనాన్, తను నా ఫెర్ండ దేవరాజ. నితయ్ని పేర్మించాడు" అని ఆగాడు. సోమీ 
వెనకిక్తిరిగి సూరి వైపు చూసాడు పర్శాన్రధ్కంగా. 

సూరీ కంగారుపడుతూ అనాన్డు "లేదనాన్, వీడబదధ్ం చెపుత్నాన్డు. నెల రోజులుగా నితయ్ చుటూట్ రెకీక్ చేసత్నాన్ం. 
వాడెపుప్డూ తనని కలవలేదు" అనాన్డు. సీనా అందుకుంటూ "అవును, నినన్టికిముందు నితయ్ని తనెపుప్డూ 
కలవలేదు..వన సైడ లవ తనది" అనాన్డు. 

సోమీ, సూరి మొహాలు చూసుకునాన్రు. 
"వీడితో వేసట్ గానీ వాడికి కాల  చేదాద్మనాన్" అనాన్డు సూరి.  
అరేంజ చెయయ్మనన్టుట్ తలూపాడు సోమీ.  

25 
"దటస్ ఇట, ఐ యామ కాలింగ శివరాం" అంది నితయ్ డెసప్రేట గా. 
"నినన్ నైట చేదాద్మంటే ఇందులో ఎవరు ఇనావ్లవ్ అయాయ్రో తెలుసుకుంటాడు సీనా అనాన్వ, ఇపుప్డతనే 

మిసిస్ంగ, వుయ నీడ సమ హెలప్" అంది. 
సరేననన్టుట్ తలూపాడు దేవరాజ. 
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నితయ్ శివరాం నంబరు సెరచ్ చేసుత్నన్పుప్డొచిచ్ందొక వీడియో కాల ఆ  మొబైల కి. అనుమాన పడుతూ ఎతిత్ంది 
నితయ్. 

ఇదద్రు ముసుగులో ఉనన్ వయ్కుత్లునాన్రా వీడియోలో. దేవరాజ కి చూపించింది భయపడుతూ. తన కారునొక  
పకక్గా ఆపి, హడావిడిగా మొబైల తీసొక్ని చూసుత్నాన్డు.  

"హెలో దేవరాజ, హడావిడిగా ఎకక్డికో వెళుత్నన్టుట్నాన్వ? వెల, కొంచెం బేర్క తీసోక్" అంది అవతలి గొంతు. 
వెనక నుంచి "రేయ, చచాచ్రార్ మీరు. నేను ముందే వారిన్ంగిచాచ్. ఇనలేదనాన్!" అంది వెనక గొంతు. 

"ఎవరు..ఎవరు మీరు?" అనాన్డు దేవరాజ. 
"చెపాత్, ఇదద్రం కలిసి కూరుచ్ని మాటాల్డుకుంటే అనిన్ విషయాలూ చెపాత్. అరే! మరిచ్పోయా, మీ ఫెర్ండ మీకోసం 

వెతుకుతుంటే నేనే హెలప్ చేదాద్మని ఇకక్డికి తెచాచ్" అంటూ మొబైల ని వెనకిక్ తిపాప్డా వయ్కిత్.  
ఎదురుగా కురీచ్లో సీనా! ముకుక్ కింద రకత్ంతో, మొహం అంతా కందిపోయి అసత్వయ్సత్ంగా ఉంది తన పరిసిథ్తి. 
"బావా..!" అరిచాడు దేవరాజ. 
"బా.." అని మూలిగాడు సీనా. "సేవ మీ బా.." 
హఠాతుత్గా ఒక ముసుగు వయ్కిత్ వచిచ్ సిట్క తో గటిట్గా కొటాట్డు కాళళ్మీద. "బాబ్…" బాధతో విలవిలలాడాడు. 
"రేయ, సీనానొదిలేయండి. వాడు అమాయకుడు. నాకు దొరికారా మీ అందరీన్ నరికేసాత్" అనాన్డు ఆవేశంగా 

దేవరాజ. తనకునన్ది సీనా ఒకక్డే. 
"ఛ, అందుకే కాచుకోని కూరుచ్నాన్ం మరి! చూడూ, యువర గేమ ఈస ఓవర, ఇమీడియెట గా నితయ్ని అపప్గించి 

వీణిణ్ తీసెక్ళుళ్" అనాన్డు మొదటి వయ్కిత్. 
"ఎకక్డికి రావాలి?" 
"మీ ఇదద్రూ మలాల్పూర  జంక్షన దాటాక టీ షాప దగగ్ర కారాపి కిందకి దిగండి. అకక్డినుండి మావాళేళ్ తెసాత్రు" 
దేవరాజ మౌనంగా ఆలోచిసుత్నాన్డు. 
"ఇంకో విషయం, అకక్డికి పది నిమిషాలోల్ రావాలి, నీ మొబైల లో ఎవరికనాన్ ఫోనూల్, మెసేజ లూ పెడితే 

ఎవవ్రూ పార్ణాలతో మిగలరు" అని కాల ఎండ చేసాడు. 
దేవరాజ అకక్డే కారులో కూలబడాడ్డు. తన వలల్ సీనా ఇరుకుక్నాన్డు. నితయ్ వైపు చూసాడు బాధగా "నువువ్ నాతో 

రావకక్రేల్దు నితాయ్, నినున్ వేరే బసెస్కిక్ంచి నేను సీనా కోసం వెళాత్ను" అనాన్డు. 
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"నేను వెళిళ్పోతే, వాడు నినూన్ సీనానీ బతకనివవ్డని తెలిసికూడా..ఎలా వెళతాననుకునాన్వ రాజ? ఏం చేసినా 
నేనూ నీతోనే" అంది బలంగా అతని  

భుజం మీద చెయియ్ వేసూత్. 
నితయ్ని ఆరాధనగా చూసి కారెకిక్ వేగంగా ఆ జంక్షన వైపు వెనకిక్ పోనివవ్సాగాడు దేవరాజ.  
ఏ మెసేజ పెటట్కూడదనన్ కారణంతో నితయ్ కాళుళ్ కటేట్సినటట్యియ్ంది. సింహం బోనులోకి వెళూత్ ఏ రక్షణా 

తీసుకోలేని పరిసిథ్తి. వాళుళ్ ఐదు నిమిషాలోల్ రీచ అవుతునాన్రనగా ఇంకో కాల  వచిచ్ంది, సీప్కర ఆన చేసింది నితయ్. 
"హెలో బాసూ, నీకిచిచ్న తీర్ డేస టైం ఐపోయింది..ఆ ఐదూ ఇచేచ్సేత్…" బాల్క మెయిలర. 

దేవరాజ కి చిరెర్తుత్కొచిచ్ంది. ఓ పకక్ పార్ణాలు పోతుంటే వీడొకడు. చటుకుక్న ఓ ఐడియా వచిచ్ "నేను మా ఫెర్ండ 
దగగ్రి కొచాచ్ ఆ ఐదు సరద్టానికే..పర్సుత్తానికి మూడు సరద్గలను, తరావ్త మిగతావి ఇసాత్" అనాన్డు. 

"ఈ బేరాలేంటార్ బాబూ, సరేల్, ఐదూ వచాచ్కే నీ వీడియో నీకిసాత్. చెపుప్, ఎకక్డి కొచిచ్ ఇసాత్వ మూడూ?" 
"నేనుకాదు, నువేవ్ రావాలి. శీర్శైలంలో ఉనాన్ను, ఇటిన్ంచి విజయవాడ వెళాళ్లి. నువోవ్ మూడు గంటలోల్ 

మలల్వరం జంక్షన కి రాగలిగితే అకక్డే ఉనన్ టీ షాప లో నా మనిషి ఉంటాడు. వాడికి బాయ్గ ఇచిచ్ వెళాత్ను" అనాన్డు నితయ్ 
వైపుచూసూత్. తను ఆశచ్రయ్ంగా వింటోంది. 

"ఇకక్డేవడెవడిన్ బాల్క మెయిల చేసుత్నాన్డో అరథ్ం కావటేల్దు. సరేల్ వసాత్ను, నా జాగరత్లో నేనుంటాను" అనాన్డు 
నిటూట్రుసూత్. 

PPP 
హైదరాబాద కైరం బార్ంచ హెడ వీరేందర వచిచ్ ఇంటరాగేషన చేసి వెళాళ్క మరింత దిగజారింది శివరాం పరిసిథ్తి. 
నితయ్ కనపడటేల్దని వసుత్నన్ వారత్లూ, రాజకీయ వతిత్ళళ్ని సుమోటోగా తీసుకుని పరస్నల గా కేస టేకప చేసాడు 

వీరేందర. శివరాంని కలిసే ముందు, అతని కాయ్బిన బైట ఉండే ఇదద్రు ముగుగ్రిన్ వయ్కిత్గతంగా ఆరా తీసి, నితయ్కి శివరాంకీ 
గొడవ జరిగిన తరావ్తే తను కనపడటేల్దనీ తెలుసుకునాన్డు. ఎందుకో తన సమాధానాలతో వీరేందర కనివ్నస్ 
అవవ్లేదనిపిసోత్ంది శివరాంకి. 

ఇంక  ఆలోచించి ఉపయోగం లేదనుకొని వెంటనే పోలీస కంటోర్ల రూంకి వెళాళ్డు. అకక్డి టెకిన్కల 
డిపారట్ మెంట లో పని చేసుత్నన్ తన ఫెర్ండ ని కలిసి ఎలాగైనా నితయ్ మొబైల దావ్రా తన లొకేషన ని టేర్స చెయాయ్లని 
అడిగాడు. కొంతసేపు పర్యతిన్ంచి జీపీయెస సిగన్ల తో సరిగాగ్ టేర్స అవవ్టేల్దనీ, డైరెకట్ కాల రిసీవ చేసుక్ంటే ఈజీగా టేర్స 
చెయయ్చచ్ని చెపాప్డతను.  
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అదే పనిగా రింగ  ఇవవ్డం మొదలుపెటాట్డు శివరా   నితయ్ ఫోన కి. కారులో నితయ్ ఫోను తీసుక్నన్పప్టినుండీ వసుత్నన్ 

కాలస్ తో చిరాగాగ్ ఉనాన్డు సూరి. చాలా సారుల్ దానిన్ పారేదాద్మనుకునాన్డు కానీ, అంత కాసీట్ల్ ఫోన ని వదలబుధిధ్ 
కాలేదు. మళీళ్ రింగస్ వసుత్ండటంతో, చిరాగాగ్ ఫోనెతిత్ "ఎవుడార్ నువువ్? రాంగ నంబర, మళీళ్ చెయయ్బాకు" అని అరిచి 
ఫోన సివ్చ ఆఫ చేసాడు. ఊపిరి బిగపటిట్ చూసుత్నాన్డు శివరాం. లొకేషన టేర్స చేసి, ఓ పేపర లో పిర్ంట తీసాడా 
టెకీన్షియన. దానిన్ శివరాంకి ఇవవ్బోతుండగా హఠాతుత్గా లాకుక్ంటూ "థాంకస్" చెపిప్ందో గొంతు వెనకనుంచి.  

విసుత్పోతూ వెనకిక్ చూసాడు శివరాం, వీరేందర! 
ఇదద్రి వైపూ తీక్షణంగా చూసి ఫోన లో ఏవో ఆరడ్రస్ పాస చేసూత్ బైటికెళిళ్పోయాడు వీరేందర. 
 

27 
మలల్వరం జంక్షన దగగ్ర కారు దిగి మెలల్గా టీ షాప వైపు నడుసుత్నాన్రు నితయ్, దేవరాజ లు. దాని బైట ఉనన్ 

వాళళ్లోల్ ఒకడు వీళళ్ వైపు వచిచ్ "షాప దాటి ముందునన్ బొలేరోలో కురోచ్ండి ఇదద్రూ" అని చినన్గా చెపిప్ ముందుకి 
వెళిళ్పోయాడు. దేవరాజ చేతిని గటిట్గా పటుట్కుంది నితయ్. తను ఆమె వైపు చూసాడు రావదుద్ అనన్టుట్గా. నితయ్ ఏమీ 
అనలేదు. ఇదద్రూ వెళిళ్ బొలేరోలో కురోచ్గానే, ఒకడొచిచ్ మొబైల లాగేసోక్ని సివ్చాచ్ఫ చేసాడు. తరావ్త ఇదద్రి కళళ్కీ 
గంతలు కటిట్ జెట సీప్డ లో గెసట్ హౌస వైపు పోనిచాచ్డు.  

 
గెసట్ హౌస లో వాళిళ్దద్రినీ ఆ  పెదద్ హాలుకి తీసుకెళిళ్ కురీచ్లోల్ కటేట్సాక విపాప్రు కళళ్కి కటిట్న  గంతలిన్. 
వాళళ్ని చూసూత్ పీలగా అరిచాడు సీనా "బా.."  
దేవరాజ తలాడించాడు ధైరయ్ంగా ఉండమని. 
సోమీ హాలోల్కి ఎంటరయియ్ "వెల కం, మై ఫాయ్వరెట లవ బరడ్స్!" అనాన్డు నవువ్తూ. ముసుగు తీసేసాడిపుప్డు.  
నితయ్ అతడిన్ చూసి వెంటనే గురుత్పటిట్ంది. దేవరాజ కే ఎవరో తెలియలేదు.  
"బాబీజ్, ఓ జరన్లిసట్ ని కిడాన్ప చేసేత్ కానీస్కెవ్నెస్స దారుణంగా ఉంటాయని తెలుసుగా" అంది. 
"పీల్జ నితాయ్! ఇది కిడాన్ప కాదు. జసట్ మీటింగ.. ఏరా ఇది కిడాన్పా?" అనాన్డు సూరితో. తలూపాడు వాడు 

వెకిలిగా నవువ్తూ. 
"సీనా నెందుకు కొడుతునాన్వ? ఏం కావాలి నీకు?" అనాన్డు దేవరాజ ఆవేశంగా.  
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"అనాన్! వీడే అనాన్..ననున్.." అంటూ ఆగిపోయాడు సూరి. 
"చితకొక్టాట్డు..సార హీరో మరి. ఆ మాతర్ం చెయయ్డా? చుప" అనాన్డు చెయియ్ చూపిసూత్. 
"నితయ్ కావాలి హీరో మాకు, మధయ్లో నువొవ్చిచ్ ననున్ విలనిన్ చేసావ అనవసరంగా" అనాన్డు సోమీ. 
"నితాయ్, ఎవడు వీడు?" అనాన్డు దేవరాజ.  
"సోమీ బాబీజ్, మంతిర్ నరిస్రెడిద్ బామమ్రిది, రైట హాయ్ండ" 
"రైట, లెఫట్ అనిన్ హాయ్ండూస్ నేనే మా బావకి. అందుకే దేవాదాయ శాఖని మళీళ్ బావకే వచేచ్టుట్ టైర చెసుత్నాన్. కానీ 

నువేవ్ ఆ దారికి అడొడ్సుత్నాన్వ" అనాన్డు వంకరగా మొహంపెటిట్. 
"నేనా..!" అంది నితయ్ అరధ్ంకానటుట్. 
"నువువ్ మొదలుపెటిట్ నడిపిసుత్నన్ 'మనుషులు చేసిన దేవుళుళ్ ' పోర్గార్ం ఎంత రచచ్ చేసోత్ందో తెలుసా? జనాలూ, 

కొంతమంది మా కారయ్కరత్లే మమమ్లిన్ ఎదిరించే సాథ్యికొచాచ్రు. ఎనాన్ళోళ్ దేవుడు, మతం పేరల్తో పారీట్ నడిపిసుత్నన్ 
మాకు ఇది షాకింగ టెర్ండ!" 

"తను చేసే ఓ చినన్ పోర్గార్ంతో మీ పారీట్కే నషట్మా! బురుర్ండే మాటాల్డుతునాన్వా?" అరిచాడు దేవరాజ. 
"రేయ, వీడెకక్డునాన్డో తెలీక తెగ అరుసుత్నాన్డు, అవునింతకీ ఎవరూ ఈ సార?" అనాన్డు వెటకారంగా నితయ్తో. 
"దేవరాజ, ఫేమస డివోషనల సింగర" అంది గరవ్ంగా తను. 
వెనకాలే ఉనన్ గాయ్ంగ మెంబర బాలార్జు అపుప్డే ఏదో బలబ్ వెలిగినటుట్ "ఔ అనాన్, యాదికొసోత్ంది. మసుత్ 

పాడతాడీ అనన్. సుపారీ పనుల్ జేసినాక అనన్ పాటలింటా, ఫులుల్ రిలాకిస్ంగ ఉంటది" అనాన్డు ఎకైస్టెడ గా. 
సూరి వాడికి నోటిమీద వేలితో సైగ చేసాడు.  
"వాహ! నీకు మా గాయ్ంగ లో కూడా మసుత్ ఫాయ్న ఫాలోయింగ ఉంది బాస" అనాన్డు సోమీ. 
"నువువ్ పోయోలోపల మంచి పాట పాడించుకుంటా గానీ, ఇందాకేదో అనాన్వ - 'చినన్ పోర్గార్మే కదా' అని? 

బాంబ కూడా చినన్దే కానీ పేలితే..వేల మంది పోవచుచ్. అలానే, నితయ్ పోర్గార్ం టీఆరీప్ రేటింగ 19 ఉంది. అంటే 
ఏడుపుగొటుట్ సీరియలస్ కనాన్ చాలా మంచి రాయ్ంకింగ. సేట్ట లో కొనిన్ కోటల్ మంది చూసుత్నాన్రనన్మాట. అదీ కాక దాని 
మీద సోషల మీడియాలో వసుత్నన్ వీడియోలూ, మీమస్, కాంటర్వరీస్ ఆరిట్కిలస్, టీవ్టస్ అనీన్ కలిపితే ఆ చినన్ పోర్గార్ం 
ఎంతమందిని ఎఫెకట్ చేసోత్ందో అరధ్మౌతుంది" అనాన్డు ఊపిరితీసోక్కుండా. 

"ఇదంతా నేనొకక్తినే చెయయ్గలననుకునాన్వా? నేను జసట్ యాంకర ని. చాలా మంది ఇనావ్లవ్  ఐతేనే అవుతుంది" 
అంది నితయ్. 
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"ఆ..అదే..ఎవరెవరు ఇనావ్లవ్ అయాయ్రు? పర్తిపక్షంలోంచి ఎవరిందంతా నడిపిసుత్నాన్రు? వాళళ్తో కుమమ్కక్యియ్ 
నువూవ్, నీ బాసు శివరాం ఎంత తినాన్రు? దీనికోసమే ఈ కిడాన్ప..ఛ మీటింగ" అనాన్డు తలమీద కొటుట్కుంటూ. 

శివరాం పేరు వినగానే సూరి వెనున్లో వణుకు మొదలైంది. తనకు పదే పదే వచిచ్న కాలస్ నితయ్ బాస నుండే అని 
అరధ్మయియ్ నీళుళ్ నమిలాడు. అదంతా సీకెర్ట గా ఉంచకపోతే అనన్ ఖచిచ్తంగా చంపేసాత్డని అనిపించి నోరు తెరవలేదు. 

నితయ్, దేవరాజ ఇదద్రూ మాటాల్డలేదు.  
సోమీ ఒకక్ ఉదుటున వచిచ్ దేవరాజ చెంపపై బలంగా చరిచాడు. "రాజ.." నితయ్ అరుపు. ఇంకో వైపు కొటాట్డు. 

"పీల్జ..కొటట్కు" అంది తను. 
"అరెరే చూసావా ఎఫెకట్, రెండోర్జులోల్ మన వన  సైడ లవ హీరో ఎలా పడేశాడో మేడమ ని" అనాన్డు సూరివైపు 

చూసూత్. 
ఇంతలో సోమీకో కాల. ఫోన వైపు చూసూత్ సీరియస గా గెసట్ హౌస బైటికి నడిచాడు.  

28 
"ఏం బాబీజ్, ఎటాట్ ఉండా?" అనాన్డు నరిస్రెడిడ్. 
"బావునాన్ బావా, ఎకక్డునాన్రు?" 
"ఆ సీఎం కొతత్ పితలాటకమేదో పెడాత్ండాడేల్, ఓ మీటింగ ల  మీద మీటింగ లు. అవునూ, నువేవ్డుండా?" 
చాలా చికుక్ పర్శన ్ అది. చినన్ కూల్ దొరికినా బావతో చాలా డేంజర. 
"మీడియాలో అదేదో ఛానెల పిలల్ మిసిస్ంగ కేస మీద మన  పర్భుతవ్ం మీద బురదపూసే పర్యతన్ం 

జరుగుతుండాది. నీకు మీడియాతో టచింగ మెకుక్ గదా..నీకు తెలిసుండాదేమో అనీ.." అనాన్డు పాయింట కొసూత్. 
"బావా..ఆ  పిలల్ మనకి చాలా డేంజర గా తయారౌతోందని…" 
"అందుకని, ఆ యమిమ్ని కిడాన్ప జేసినావా.." అని గదిద్ంచాడు నరిస్రెడిడ్. 
అదిరిపడాడ్డు సోమీ. ఎదురుగా ఏదో దైయానిన్ చూసింనంత భయం తన కళళ్లోల్. గొంతు తడారిపోయింది.  
ఎవడో బావకి పాస చేసుత్నాన్డు ఇకక్డి విషయాలనీన్. 
"ఏంది, పిచిచ్గానీ పటుట్ండాదా నీకు? రెండు నెలలోల్ ఎలక్షనస్ పెటుట్కోని..ఇయనీన్ సీఎం దాకా పోతే నా 

పరువేంగానూ?"  
"బావా...పారీట్ కోసమే ఇదంతా…" 
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"ఇంకెకుక్వ మాటాల్డే పనేల్, ఆ పిలల్ని యాడిన్ంచి తెచాచ్రో ఆడేన్ వదిలేయండి, ఏడా ఈ విషయం జెపొప్దద్ని గటిట్ 
వారిన్ంగిసేత్ జాలు..పెడతండా ఫోను" అని కాల కట చేసాడు. 

 
సోమీకి తల తిరిగిపోయింది. పారీట్కోసమే, బావ కోసమే తనిదంతా చేసుత్నాన్... ఈ తిటల్ని సహించలేక పోయాడు. 

దీనంతటికీ కారణ ం నితయ్, దానిన్ కాపాడాడ్నికోచిచ్న ఆ సింగర గాడు. వాళళ్ని బావ చెపిప్నటుట్ ఇంటికి కాదు, పైకి 
పంపించాలి. పళుళ్ కొరుకుతూ, తన రివాలవ్ర తీసోక్ని లోపలికి వెళళ్బోతుంటే హఠాతుత్గా ఓ కాషాయం ఫాల్గ 
రెపరెపలాడుతునన్ ఆడికారొకటొచిచ్ తనముందు ఆగింది. క్షణంలో అరధ్మైంది వచిచ్ంది ఎవరో. చటుకుక్న గన వెనక 
దోపుకొని వెళిళ్ హడావిడిగా డోర తీసాడు.  

పూరాణ్నంద సావ్మి. ఇదద్రూ ఒకళళ్నొకళుళ్ చూసి ఓ క్షణం ఆగిపోయారు. సావ్మీజీ కంగారుగా "బాబీజ్! ఏంటీ 
గందరగోళమంతా? నరిశ్రెడిద్ ఉనాన్డా లోపల? ఆ అమామ్యెవరో కిడాన్పుకీ నాకూ లింక పెడుతునాన్రు? నా ఆశర్మం 
మీదనుంచే మీ కారుల్ తెగ తిరుగుతుంటే నరిస్రెడిడ్ వచాచ్డనుకునాన్ను గెసట్ హౌస కి" అనాన్రు . 

సోమీకేం అనాలో పాలుపోలేదు. నరిస్రెడిడ్కీ, వాళళ్ ఫాయ్మిలీ అంతటికీ సావ్మీజీ ఎంత చెపేత్ అంత. వాళళ్పాలిట 
దేవుడాయన. వంగి ఆయన కాళళ్కి దణణ్ం పెటాట్డు ముందు.  

సావ్మీజీ ఇవేమీ పటిట్ంచుకోకుండా లోపలికి నడిచారు. సోమీ తలపటుట్కొని వెనకాలే పరిగెతాత్డు. హాలోల్ కటేట్సునన్ 
వాళళ్ ముగుగ్రీన్ చూసి షాకి తిని "ఎవరు నానాన్ వీళళ్ంతా, ఏం చేసుత్నాన్వ?" అనాన్రు సావ్మి. 

"సావ్మీ, వీళుళ్..మన పారీట్కి అగైనెసట్ గా పనిచేసుత్నాన్రని.." నసిగాడు. 
వాళళ్కి కొంచెం దగగ్రగా వెళుతూ పెదద్గా "హర హరా!" అనాన్రు సావ్మీజీ వెనకిక్ తిరుగుతూ.  
"ఇతనెవరనుకుక్నాన్వురా? ఆ పరమ శివుడు కంఠంలో విషం దాచుకుంటే ఇతగాడు తన ఒళళ్ంతా ఆ శివుడేన్ 

నింపుకునాన్డు. అదుభ్తమైన గాయకుడు, అంతకు మించి శివ భకుత్డు. ఇలాంటి వాడినా నువువ్ తీసుకొచిచ్ంది" అనాన్రు 
కోపంగా. అంతకుముందు కొనిన్ కారయ్కర్మాలోల్ కలిసారాయన దేవరాజ ని.  

"కటుల్ విపప్ండి ముందు వీళళ్ందరికీ, ఆ అమామ్యేం చేసింది మిమమ్లిన్..?"  చుటూట్ ఉనన్ గాయ్ంగ మెంబరస్ సోమీ 
వైపు చూసారు.  

"నితయ్వి మాతర్మే" అనన్టుల్ సైగ చేసాడు సోమీ. కటుల్ విపుప్తునన్పుప్డనాన్రు మళీళ్ సావ్మి "ఈ అమామ్యి మొనన్ 
ఛానెల లో...యాంకర వి కదమామ్?" అనడిగారు. 

అవుననన్టుట్ తలూపింది తను. 
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"మా బాబీజ్ చెపిప్నటుట్, నరిస్రెడిడ్ లాంటి దైవ భకుత్లకీ, మా లాంటి దైవదూతలకీ మాతర్ం నువువ్ చేసుత్నన్ 
పోర్గార్ములు గొపప్ చేటు. ఎందుకమామ్ దేవుడనాన్ మేమనాన్ అంత దేవ్షం నీకు? పైగా నేనేదో నినున్ చేసుత్నాన్నని వెధవ 
అనుమానాలందరికీ!"  

సావ్మీజీ నితయ్ విషయంలో నైనా తనతో ఏకీభవించినందుకు లోపలోల్పలే సంతోషించాడు సోమీ. 
నితయ్ ఏదో చెపప్బోతుండగానే దేవరాజ అందుకొని "క్షమించాలి సావ్మీ, మీరనుకునన్టుట్ నితయ్ నాసిత్కురాలు కాదు 

పరమ  భకుత్రాలు" అనాన్డు 
"ఏంటీ..!" నివెవ్రపోయారు సావ్మీజీ. 
"వాట?!" నోరు తెరిచాడు సోమీ. 
సూరి హడావిడిగా "వీడిన్ అసస్లు నమొమ్దద్నాన్, పెదద్ జాదూ గాడీడు. తపిప్ంచుకోవడానికి ఏదో పాల్నేసత్నాన్డు" 
"ఇకక్డ పెదద్ పాల్నేసి తపిప్ంచుకునేంత సీన లేదు గానీ, నితయ్ నినన్ పొదుద్న బయలేద్రింది గుళోళ్ దరశ్నానికే. నువేవ్ 

కదా ఫాలో చేసి గుడిముందు కిడాన్ప అటెంపట్ చేసింది?"  
సోమీ కేమీ అరధ్ం కాలేదు. సూరి పరిసిథ్తి సరేసరి. సావ్మీజీ నితయ్ వైపే చూసుత్నాన్రు అనుమానంగా. 
"రాజ కి దేవుడంటే గొపప్ ఇషట్ం వలల్ అందరిలోనూ అతనికి భకుత్లే కనపడతారు. కానీ నేను ముమామ్టికీ 

నాసిత్కురాలినే" అంది నితయ్ తన సీకెర్ట బైటపెటట్టం ఇషట్ంలేక. 
షాక తినాన్రు రాజ, సీనాలు. 
"ఇది కరెకట్! దేవరాజ, ఇలాంటి వాళళ్నా నువువ్ కాపాడాలని చూసోత్ంది. నువువ్ ఎంత గొపప్ భకుత్డివైనా ఇది నీకు 

తగదు" అనాన్రు సావ్మీజీ అనునయంగా.  
"సావ్మీ, మీరు ననూన్ క్షమించాలి. నాకు దేవుడంటే అసస్లు పడదు" అనాన్డు దేవరాజ 

PPP 
29 

 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.  
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"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 
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. 
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“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. 
“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. 
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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 
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.  
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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.  
 
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. 
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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. 
“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.  
PPP 

 


