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( ందటి నెల నుంచి కొన గింపు)
తెలల్వారింది. కాఫీ తాగుతూ వంశీ సంగతి ఇందిర దగగ్ర మరల తెచాచ్డు.
“ఏం చేదాద్ం ఇందిరా? వాడు చెపిప్నటేట్ మన తపప్లను సరిదిదుద్కుందామా?”
ఇందిర తిరగబడింది.
“ఏంటండీ మన తపప్లు? అనీన్ మనవేనా ? అకక్డకు మీ అమమ్నానన్లు, మిగిలిన వాళూళ్ ఏమీ ఎరగని నంగనాచిలా? అయినా
గుడొచిచ్ పిలల్ను వెకిక్ంరించినటుల్ వీడా మనకు బుదుధ్లు చెపేప్ది?”
ఇందిర తన సహజసిదధ్ ధోరణిలోనే మాటాల్డింది. రవికీ అలానే అనిపించింది, అయినా మౌనం దాలాచ్డు.
“ఏమిటి మాటాల్డరు ? వెళిల్ వాళల్ కాళుల్ పటుట్కుందామా? వెళిల్తే మీరు వెళల్ండి, నాకా అవసరం లేదు"
“అంటే మనం ఈ ఇలుల్ ఖాళీ చేయవదాద్?”
“వదుద్ ! ఎందుకు ఖాళీ చెయాయ్లి? మన డబుబ్ మన ముఖాన పారేయమనండి, అపప్డా డబుబ్ పెటిట్ మరో ఎపారుట్మెంటు కొనుకుక్ని
వెళదాం” అంటూ రవికి కొంత ఆలోచనకు టైమిచిచ్ తరావ్త సమాధానం కోసం చూసింది.
రవి కొంత అయిషట్ంగానే అయినా, దురభిమానం అడుడ్వచిచ్ " ఔనౌను, అలాగే చేదాద్ం! వీడెవడు, మన తపప్లు ఎంచడానికి? ఈసారి
ఫోను చేసేత్ ఖచిచ్తంగా అలానే చెపెప్యాయ్లి.. ఏం జరుగుతుందో చూదాద్ం!" అనాన్డు.
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ఏది జరుగుతుందో రవికి తెలుసును, ఇందిరకు తెలియకపోయినా! చటట్పరంగా ఈ ఇంటి మీద తనకే రకమైన హకుక్ లేదు. ఖాళీ

చెయయ్కపోతే ఓనరు ఊరుకుంటాడా? కాని ఆసంగతి ఇందిరకు చెపిప్నా అరథ్ం కాదు.
వంశీ ఇచిచ్న గడుపు వారంలోకి పడింది. ఇందిరతో చరిచ్ంచి ఇలుల్ ఖాళీ చేయకూడదనే నిరణ్యానికి వచేచ్డు రవి.
అనుకునన్ ఆమరాన్డే వంశీ ఫోను చేశాడు. “నానన్గారూ, ఇలుల్ చూసుకునాన్రా?"
“అదేంటార్.. పెదద్వాళళ్ం.. ఉనన్పళంగా ఎకక్డికి వెళిళ్పోతాం..!?”
“అదేంటి నానాన్గారూ, నేనిదివరకే చెపాప్నుగా, మీరు పర్యతిన్ంచాలే కాని మీకు ఇలుల్ దొరకడం సమసయ్కాదు"
“అయినా మేమెందుకు ఖాళీ చెయాయ్లో చెపప్"
"అంతా విని మరల మొదటి కొచాచ్రేమిటి? మా మామగారికిలుల్ లేదు. వాళల్ని ఈ నెలాఖరుకి వాళుల్ంటునన్ ఇటుల్ ఖాళీ చేయమని
వాళల్వోనరుస్ చెపాప్రట. అందువలన వాళల్ని రమమ్ని మీ కోడలు చెపిప్ందట. మీరు ఖాళీ చెయయ్కుండా వాళెళ్లా వసాత్రు?”
ఈ సంభాషణ జరుగుతునన్పుడు ఇందిర కూడ రవి పర్కక్నే ఉనన్ది. ఫోనిన్ బయటకు వినిపించేలా చేశాడు రవి, అందుచేత వంశీ
మాటలు ఇందిర వింటునన్ది. ఈ సేట్జిలో ఇందిర రవిచేతిలోంచి ఫోన అందుకుని.
“‘ఒరే వంశీ, ఇలుల్ ఖాళీ చేసి మమమ్లెన్కక్డికి పొమమ్ంటావ?"
"అదెద్ ఇంటికి."
“ఆపని మీ మామగారే చేయవచుచ్గా?"
"కాని అమామ్ మా అబాబ్యిని చూడటానికి మా ఆవిడకి సహాయం కావాలిగా, అందువలన మా అతత్గారు తోడుగా ఉంటుందని...”
"మీ అబాబ్యిని మేం చూడలేమా? మేం మిమమ్లిన్ పెంచలేదా?”
“నువువ్ చూడగలవు, పెంచగలవు, కాని నీ సంగతి నా కనన్ మా ఆవిడకే ఎకుక్వ తెలుసు."
“ఏంటార్ ఆ తెలిసింది? వివరంగా చెపప్”
"అమాయ్ వివరాలోల్కి వెళల్వదుద్. అవనీన్ నేను నీకు చెబితే నువువ్ బాధపడతావు. నువువ్ బాధపడటం నా కిషట్ం లేదు?”
“ఆహా తలిల్తండుర్ల మీద ఎంత పేర్మ? అతత్మామల కోసం తలిల్దండుర్లను బయటకు పొమమ్ంటునన్ నువువ్ తన తలిల్దండుర్ల కోసం
అతత్మామలిన్ బయటకు పంపాలనుకుంటునన్ మీ ఆవిడ ఆహాహా!"
“వదద్మామ్ నీ ఎతిత్పొడుపులు! నువువ్ నీ అతత్మామలిన్ మరుదులిన్ ఆడపచునీ ఎంత బాగా దగగ్రకు తీసుకునాన్వో. ఎంత బాగా సంబంధ
బాంధవాయ్లు, రాకపోకలు చేశావో నాకు తెలుసును. ఇక ఈ చరచ్ మాని ఇలుల్ ఖాళీ చేసే పనిలో ఉండమని నానన్గారికి చెపప్.”
ఇందిర ఇంకేమీ మాటాల్డలేకపోయింది. అయినా దురభిమానం అడుడ్వచిచ్ంది.
తీవర్ సవ్రంతో సమాధానం చెపిప్ంది
“అలాల్గే చేసాత్ం, మాకివావ్లిసిన 80లక్షలూ ఇచెచ్య. వేరే ఎపారుట్మెంటు కొనుకుక్ని నీ యింటిలోంచి వెళిళ్ పోతాం."
"నీతో మాటలు అనవసరం, అమామ్! ఫోను పెటేట్సుత్నాన్ను".
ఇందిరకు గొపప్ సంతోషం వేసింది. వీడిరోగం కుదిరింది అనుకుని సంబరపడింది. భరత్ వైపు తిరిగింది.
కాని రవి ఆందోళన సప్షట్ంగా కనిప్ంచింది. "ఎందుకండీ బాధపడాడ్రు? వాడి నోరుమూయించానుగా. ఏం చేసాత్డో చూదాద్ం......”
రవికి తెలుసు వాడేం చెయయ్బోయేది అయినా చెబితే ఇందిరకు అరథ్ం కాదు. సమయం వచిచ్నపుడు తనే తెలుసుకుంటుందిలే అనుకుని
మౌనం దాలేచ్డు. గతం కళల్ముందు నిలిచ్ంది. కళుల్ మూసుకునాన్డు. సరిగాగ్ తన రిటైరెమ్ంటుకు సంవతస్రం ముందు. అంతకు ముందే వంశీ కొతత్ ఇలుల్
కొనుకునాన్డు. గృహ పర్వేశమూ అయింది. తన చినన్ ఎపారుట్మెంటు అమిమ్, వాడికి 20 లక్షలిచిచ్ మిగిలిన పది లక్షలూ నేషనల సేవింగస్ డిపాజిటోస్ల్
సరిట్ఫికెటుల్ తీసుకునాన్డు. తనూ కొతత్ ఇంటోల్కి మారాడు. ఇపప్డునన్ చినన్ పోరష్నోల్కి. వంశీ పెదద్భాగంలో ఉనాన్డు, భారయ్తో సహా!
****
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ఒక రోజు రవి బాయ్ంకుకు వెళిల్ తన సీటోల్ కూరుచ్ని ఆఫీసు పనిని సమనవ్యిం చేసూత్ బిజిగా ఉనాన్డు. తన ఛాంబర తలుపులు తీసుకుని
నలుగురు ఆగంతకులు లోపలికి వచేచ్రు.
"ఎవరు మీరు? నా పరిమ్షన లేకుండా లోపలికెందుకు వచాచ్రు?”
“ముందుగా మీ పరిమ్షన తీసుకుని లోపలికి వచేచ్ పని కాదు మాది. సరైప్జింగాగ్ రావడమే, మామోడస ఆపరెండి!"
“అంటే..!?”
ఆ నలుగురిలో ఒకడు, బహుశా వాళల్ లీడర అనుకుంటా, తన ఐడెంటిటీ కారుల్ చూపిసూత్" మేం విజిలెనస్ సాక్వ్డ వాళల్ం. మీమీద

కంపెల్యింటస్ వచాచ్య. మిమమ్లిన్ చెక చెయాయ్లి" అంటూ ఎదురుగా కురీచ్లో కూరుచ్నాన్రు. మిగిలిన వాళూళ్ కూరుచ్నాన్రు.
తనకు ముందు అరథ్ం కాలేదు. విజిలెనస్ అయిడెంటిటీ కారుడ్ చూశాక, వీళుల్ ఆఫీసులో ఎవరినో చెక చెయయ్డానికి వచిచ్ మేనేజరాగ్ తన
పరిమ్షన కోసం వచేచ్రనుకునాన్డు. కాని తననే చెక చెయాయ్లనడంతో తనకు మతిపోయింది. కళుల్ బైరుల్ కమామ్యి. ముపైప్ ఆరేళళ్ తన ఉదోయ్గజీవితంలో
ఎపప్డూ ఇటువంటి పరిసిత్తి రాలేదు. ఎకక్డో పొరబాటు జరిగి ఉంటుంది. అమాటే పైకి అనాన్డు.
"ఎకక్డో పొరపాటు జరిగింది. మీరెవరినో అనుకుని నా దగగ్రకు వచాచ్రేమో."
"నో పీల్జ.. రవిగారూ ! అయామ వినయుక్మార, ఇనెఫ్కట్ర ఆప దిస సాక్వ్డ.. మిమమ్లిన్ చెక చెయయ్డానికి వారెంట ఇదిగో చూడండి.”
అంటూ ఒక కాగితం రవి చేతికిచాచ్రు. రవి కురీచ్లో కూరుచ్ని అంతా చదివాడు. వాళల్ పొరపాటు లేదు. తన మీద కంపెల్ంట, చెక చెయయ్డానికిచిచ్న
వారెంట తన పేరూ, డిజిగేన్షన, పర్సుత్తం ఉనన్ ఆఫీస ఎడర్స - అనీన్ కరెకుట్గా ఉనాన్య.
వినయ లేచాడు, వాడు తెలుగు వాడిలానే ఉనాన్డు.
“ఇదిగో రవిగారూ, మీ అటెండరిన్, పి.ఎ.ని పిలవండి. వాళల్తో బాయ్ంకులోకి ఎవరూ బయట వారిని రానివవ్దద్ని, లోపల వాళుల్ ఎవరీన్
బయటకు పోవదద్ని చెపప్ండి. కూడా మావాళల్ని ఇదద్రిన్ పంపుతాను. ఎవరూ ఫోనుల్ చెయయ్కూడదు కూడా”
రవి తన పి.ఎ. భుజంగరావుని, ఫూయ్నీన్ లోపలికి పిలిచాడు. వినయ చెపప్మనన్టుల్ చెపిప్ " మీ కూడా ఈ ఇదద్రూ వసాత్రు, గేటు
దగగ్రొకరు, డోర దగగ్రొకరూ ఉంటారు. వాళల్కి సహకరించండి"
వాళుల్ వెళాల్రు.
"దటస్ రైట, రవిగారూ, కేవలం మాకొచిచ్న ఆరథ్రు పర్కారం మే మొచాచ్ం. మరోలా అనుకోకండీ..” వాతావరణానిన్ నారమ్లైజ చేసే
పర్యతన్ంలో వినయ, "కూరోచ్ండి సార” అంటూ తన ఫైలు బయటకు తీశాడు. అతనెంత సరద్డానికి పర్యతిన్ంచినా, తనమీద తనకెంత
ఆతమ్విశావ్సమునాన్ రవి కంగారు ఆగలేదు. కూరుచ్నాన్డు.
"మీ మీద మోపబడిన అభియోగాలు, వాటి నిజానిజాలు మాకు ముఖయ్ం కాదు. మమలిన్ చెక చెయయ్మనన్వి చెక చేసి మాకు లభించిన
సాకాష్య్ధారాలు మా కమీషనరిక్ సబ మిట చెయయ్డం వరకే మాపని. మీ మీద మోపబడిన అభియోగాలు బీర్ఫాగ్ : 1. మీరు లంచాలు తీసుకుని పరిశర్మలకు,
బిజినెస వాళల్కు లోనుల్ ఇసాత్రని, 2. ఈ లంచాల సొముమ్తోనే మీరొక పెదద్ ఇలుల్, మంచి బిజీపేల్సోల్ కొని ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా మీ అబాబ్యి వంశీ
పేర పెటాట్రని. 8. ఇంకా యన.యస.సి.లలోను, షేరోస్ల్ను కూడ పెటుట్బడులు పెటాట్రని, బంగారం కొనాన్రని మొదలయినవి, ఈ పై కారణాల వలన
మేమిపప్డు, మీ 1. డార్యర సొరుగులు, 2. మీ ఛాంబరోల్ ఉనన్కప బోరుడ్, 8. మీ బాయ్ంక లాకర - చెక చేసాత్ం. ఇంకా ఏమైనా డాకుయ్మెంటుల్ దొరికితే అవి
కూడ చెక చెయాయ్లి.”
వినయ చెపిప్న వివరాల పర్కారం, ఈ అభియోగాలనీన్ అబదాద్లనీ, తానులంచాలకి అతీతుడనని తనకి తెలుసు. కాని వీళేల్ందుకు
వచాచ్రు మరి? వీళల్ దగగ్ర కొనిన్ ఋజువులుండకపోతే ఎందుకొసాత్రు? రవికి ముచెచ్మటలు పోసుత్నాన్య, వాళల్ మాటలు వింటుంటే.
“వినయ గారూ, నేను చాల నిజాయితీపరుడిని, నా 36 ఏళల్ సరీవ్సులో నా మీద ఎటువంటి మచచ్ లేదు. నా మీద ఎవరో తపప్డు
కంపెల్ంయిటస్ ఇచిచ్ ఉంటారు."
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“మీ మాట మేం నమిమ్నా, చెక చెయయ్డం తపప్దుగా రవిగారూ! చెక చేశాక ఫలితాలిన్ బటిట్ చూదాద్ం." వినయుక్మార పని

పార్రంభించాడు. తన పర్కక్గా ఉనన్ అతనితో “గోపాల, సారాఛ్ంబరిక్ లోపల బోలుట్ బిగించు" రవి వంక తిరగి “సార, మీరు మీ డార్యర సొరుగు తాళాలు,
కప బోరుడ్ తాళాలు నా కిచిచ్ మీ సీట నుండి ఇవతలకు రండి",
“ నా కప బోరడ్ తాళాలు, లాకర తాళాలు డార్యర సొరుగులోనే ఉనాన్యి”
అంటూ డార్యర తీసి తాళాలు ఇచేచ్డు.
లాకర తాళాలకునన్ టాగోల్ లాకర నెంబరు, రవి పేరు ఉనన్ది. అంటే మిగిలినవి కప బోరడ్ తాళాలు అనన్మాట! రవి తాళాలు ఇచిచ్
వినయ పర్కక్కు వచిచ్ కూరుచ్నాన్డు.
“గోపాల, సార డార్యర సొరుగులలోని సామానంతా జాగర్తత్గా తెచిచ్ ఈ టేబుల మీద పెటుట్”
గోపాల కదిలాడు. డార్యర సొరుగులోల్ ఒక నేపిక్న, రవి పెరస్నల ఫైలూ, మరికొనిన్ బాయ్ంకు డాకుయ్మెంటుల్ ఉనన్య. రవి ఫైలు
తీసుకుని మిగిలిన సామానంతా మరల యథాసాథ్నంలో పెటిట్ంచాడు. కపోబ్రు తాళాలు విడదీసి గోపాల కిచిచ్ ‘కపోబ్రు ఓపెన చెయియ్ ఏ అరలో వసుత్వులు
తీసి టేబుల మీద వరసగా పేరుచ్"
రవిని తన దగగ్రే కూరోచ్బెటుట్కునాన్డు. గోపాల కపోబ్రు ఓపెన చేశాడు.
“కిర్ంద అరతో మొదలు పెటుట్, గోపాల"
కిర్ంద అరలోని ఫైళల్నీన్ తీసి టేబిల మీద పెటాట్డు.
“ఇవనీన్ ఏం ఫైలుస్ సార?”
“అవనీన్ మా ఆఫీసు సాట్ఫ పెరస్నల ఫైళుల్, వాళల్బయోడేటాలు, బాయ్ంకుకూ వాళల్కూ మధయ్ జరిగిన కరెసాప్ండెనుస్, వాళల్ కానిఫ్డెనిష్యల
రిపోరుట్లు మొదలైనవి ఉంటాయ”
"రవి గారూ, ఈ కపోబ్రు ఎవరు ఆపరేట చేసాత్రు?”
“ నేనూ, నా ఎదురుగా నా పి.ఎ. భుజంగరావు మాతర్మే ఆపరేట చేసాత్ము, భుజంగరావు కపోబ్రు తాళాలు కపోబ్రుతో పనయాయ్క
తిరిగి నాకిచేచ్సాత్డు నేను వాటిని నా డార్యర మొదటి సొరుగులో పెడతాను.”
"మీ డార్యర తాళాలు మీ దగగ్రే ఉంటాయా?”
“అవును ఉంటాయ, అలాగే ఛాంబర తాళాలు, మాతర్ం నా పి.ఎ. ఆఫీసుకు ముందుగా వచిచ్ నా దగగ్ర చాంబరు తాళాలు, నా
డార్యర తాళాలు తీసుకుని టేబుల ఛాంబర కిల్న చేయిసాత్డు."
"అయితే డార్యరోల్ కప బోరుడ్ తాళాలు కూడ ఉంటాయి కదా! అంటే మీరు లేనపప్డూ కపోబ్రు ఆపరేట చెయయ్డానికి
ఆసాక్రముందిగా? “లేదు, నేను లేనపుడు అతను కపోబ్రుడ్ ఆపరేట చెయయ్డు."
“ఓహో అలాగా…” సాలోచనగా వినయ.
ఈలోగా పెరస్నల ఫైలస్ అనీన్ ఒకటొకటి పరీకిష్ంచడం మొదలు పెటాట్రు.
వినయ. అందులో భుజంగరావు ఫైల ముందు తీసి తన దగగ్ర పెటుట్కునాన్డు.
గోపాల రెండవ అరలోని ఫైళుల్ టేబిల మీద విడిగా పెటాట్డు. అవి బాయ్ంక హెడాస్ఫీసుతోనూ, ఇతర రీజినల ఆఫీసులోను కరెసాప్ండెనస్
మొదలయినవి. ఇక 8వ అనగా పై అర అందులో బాయ్ంకు సంబంధించిన కొనిన్ డాకుయ్మెంటుస్ ఉనాన్యి. వాటితో పాటు ఒక తెలల్టి కవరు, సీల చేసింది,
తీసి టేబుల మీద పెటాట్డు. వినయ దాని వంక అనుమానంగా చూసి తన దగగ్ర పెటుట్కునాన్డు.
“రవిగారూ, ఈ కవరులో ఏమనాన్య?"
ఆ కవరుని రవి అంతకు ముందు చూసినటుల్ లేదు.
“అరె, ఈ కవరుని ఇపప్డే నేను చూడడ్ం. ఇలా గివవ్ండి చూదాద్ం."
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“అదేంటి మీకు తెలియకుండా ఈ కవరు కపోబ్రుడ్ లోకి ఎలా వచిచ్ంది?”
రవి దగగ్ర సమాధానం లేదు. కొంచెం కంగారూ కనపడింది.
“నా పి.ఎ.ని పిలిపించండి లోపలికి”
“గోపాల.. సార పి.ఎ. భుజంగరావుని పిలు.”
భుజంగరావు లోపలికి వచేచ్డు.
వినయ అనాన్డు “భుజంగరావుగారూ, ఇలా వచిచ్ నా దగగ్ర కూరోచ్ండి. చూడండి, ఈ కవరు కపోబ్రుడ్ పై అరలో ఉంది. ఇందులో

ఏమునాన్యి? మీ సార కి తెలియదంటునాన్రు గనుక, ఇక మీకే తెలియాలి, ఈ కపోబ్రుడ్ అపరేట చేసేది, మీరూ సారే మరి!?”
భుజంగరావు ఆ కవరు వంక అనుమానంగా చూసి
“నాకు తెలియదు సార?” అనాన్డు.
“చివరిసారిగా ఈ కపోబ్రుడ్ మీ రెపప్డు ఆపరేట చేసారు?”
“ నినన్ సాయంకాలం సార ఎదురుగా ఓపెన చేశాను.”
“అపప్డే ఛాంబరోల్ మీరు గాక ఈ సార మాతర్మే ఉనాన్రా? ఇంకెవయినా ఉనాన్రా?"
"మేమిదద్రంగాక మరొక ఇండసిట్ర్యలిసుట్ వచాచ్రు. ఆయనా ఇకక్డే ఉనాన్రు.”
“ఆయన మీరికక్డే ఉండగా వెళిల్పోయారా?”
“లేదు సార! నేను కపోబ్రుడ్తో పనయాయ్క, కోల్జ చేసి పనుందని చెపిప్ సార పరిమ్షన తీసుకుని వెళిల్పోయాను. ఆ సమయంలో ఆ
ఇండసిట్ర్యలిసట్, సారే ఛాంబరోల్ ఉనాన్రు",
వినయ రవి వైపు తిరిగి "రవి గారూ, ఈ కవర అకక్డికి ఎలా వచిచ్ందో మీకు, మీ పి.ఎ.కి కూడా తెలియదంటునాన్రు. అసలు ఈ
కవరులో ఏముందో చూదాద్ం.” నెమమ్దిగా కతెత్రతో సనన్ంగా కతిత్రించి లోపలికి చూశాడు.

***
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