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ఒకక్ మాట
అ ను ఒకక్టే మాట!
“ఈ నవలలోని పాత
ర్ లూ, సనిన్

లు అనీన్ కలిప్తం. సదరాభ్ను రంగా ఊళళ్ పేరు
ల్ లాంటి కొనిన్ తీ కోవడం జరిగింది తపప్, ఈ కధ కేవలం

నా స ంత సృట్ .” – ఇది మామూలుగా అందరు రచయితలూ, ముఖయ్ంగా డిటెకిట్ నవలా రచయితలూ చెపేప్ది. ఇది మాత
ర్ మే కాకుండా, నేను ప
ర్ తేయ్కంగా
“ఒకక్ మాటంటూ” చెపేప్ది మరొకటుంది.
అసలు ఈ డిటెకిట్ నవల ఎలా మొదలు పెటా
ట్ ంది.
ట్ నో, బాయ్॓ గౌ
ర్ ండ్ వరించడమే ఈ ఒకక్ మాట. మొదట ఈ కధ ఒక మామూలు కధగా పుటి
దీనిన్ డిటెకిట్

నవలగా రాత్

ఎలా ఉంటుందని అనుకోకుండా వచిచ్న ఒక ఐడియా ఈ కధ జీ తానేన్ మారేచ్ ంది.

అనన్యయ్ నాగేశ రరా , శ భరత్ పేరుతో, 300లుౖ పె గా డిటెకిట్ నవలలు రా న రచయిత. అతని రచనా
ఒకే

రి డికే
ట్ ట్ చేత్

రాయించడటం నేను చాలా

రసత ం నా నున్ తటి
ట్ ంది. మా

మర
ధ్ య్ం అమోఘం. తను రెండు నవలలు

డ్ నే కానీ, అతని రచనలో
ధ్ కంగా అతనికి స య పడా
ల్రు చూ ను. ఆరి
ల్ ఏనాడు నేను

తలదూరచ్లేదు. నా చదు , ఆ తరా త నేనూ, నా బాయ్ంకు ఉదోయ్గం-అదే నా జీ తం. ఆ తరా తెపుప్డో, కొనిన్ కధలు, అపుప్డపుప్డూ మాత
ర్ మే రా ను.
కధలు రాయడంలో కూడా, నేనేమీ చెయియ్ తిరిగిన

డిన్ కాదు. మామూలు కధలు రాయడం

రూ, డిటెకిట్ కధలు రాయడం

రు. కధ కంటే, డిటెకిట్

నవల రాయడం మరింత కష
ట్ మనే నా అభిపా
ట్ మే అయినా, ఇది మాత
ర్ యం. ప
ర్ ధమ ప
ర్ యతన్ం ఒక డిటెకిట్ నవల రాయడం కష
ర్ ం నేనెందుకు రాయలేనని
త్ గా రాయమని పో
ఒక పటు
ట్ దల నా చేత ఈ ప
ర్ యతన్ం చేయించింది. నవలలో కొంత ముందు కధ మాత
ర్ మే చది , పూరి
ర్ తా

ంచిన మితులు ర్ కిరణ్

ప
ర్ భ గారికి నా చేత ఈ నవల రాయించిన కె
ర్ డిట్ దకుక్తుంది.
ఈ నవలలో కొనిన్ చోట
గ్ ప
ర్ దు గారికి, మరొక లాయరు మితుడు
ల్ నాకు సల లిచిచ్న నా మితుడు కమలాకర్ తముమ్డు లాయరు దురా
మనోహరు బాబు గారికి ప
ఞ్ తలు.
ర్ తేయ్క కృతజ

రామానుజ రావు.

($qCL GS¸¼¥q CLOqjMctj)
“పొర్ఫెసర వేణు మాధవ, ఎం. ఏ. ఎం. ఎస.సి.,, పి హెచ డి. విజిటింగ పొర్ఫెసస్ర , సాట్న ఫరడ్ యునివరిస్టీ” పైకి చదివి
ఆశచ్రయ్పోయాడు సుబర్హమ్ణయ్ం. ఆ కారుడ్ హెడ మాసట్ర శరమ్కి ఇచాచ్డు.
“ఇంకా మీకు నమమ్కం కలగకపోతే, నా పి. హెచ. డి. సరిట్ఫికేట చూడండి” అంటూ తన బాయ్గుగ్లోంచి ఖరగూప్ర ఐ.ఐ.టి లో
పి.హెచ.డి. చేసిన సరిట్ఫికేట, దానితో పాటు అకక్డే చదివిన ఎం.ఎస.సి సరిట్ఫికేటు రెండూ తీసి చూపించాడు.
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శరమ్

ఒకక్సారి తబుబ్బబ్యాడు. లేచి నుంచుని, “మీలాంటి వారు మాదగగ్రికి వచిచ్, పని చేసాత్ననటమే అదృషట్ం. పర్భుతవ్

పాఠశాలలో మేము ఎంత బాగా చదువు చెపిప్నా, అదేమిటో సూక్లుకు మంచి పేరు అంత తేలికగా రాదు. అలాంటిది మీ అంతట మీరు
వీళళ్ను మంచి పౌరులుగా తీరిచ్ దిదుద్తానంటే, మాకు కావాలిస్ందేముంది? నేను మీకు చెపేప్ వాడిని కాదు కానీ, మీరు ఏం చెపప్దలుచు
కునాన్రో ఒకటి రెండు కాల్సులు చూసి గానీ,

మీకు రెగుయ్లరుగా చెపేప్ందుకు అనుమతివవ్లేను. మీరు ఎంత ఉచితంగా చెపిప్నా, నా

పరిమితులు నాకునాన్యి”.
“అలాగే, మీకు నమమ్కం కుదిరాకే నాకు పరిమ్షన ఇవవ్ండి” నవువ్తూ చెపాప్డు.
“ఇపుప్డే కాల్సు తీసుకుంటారా?” అడిగాడు శరమ్.
“అలాగే, నేనెపుప్డూ రెడియే” అనాన్డు వేణుమాధవ.
“అది సరే, మీకు తలుచుకుంటే గొపప్ ఉదోయ్గం పిలిచి ఇసాత్రు. ఇంత పెదద్ చదువు చదువుకుని, మీరు ఈ పలెల్టూరుకు వచిచ్, ఇకక్డ
పాఠాలు చెపాప్లని ఎందుకు అనుకునాన్రు?” కాల్సు అయిపోయాక బయటకు వసుత్నన్ వేణుని అడిగాడు సుబర్హమ్ణయ్ం.
హెడ మాసట్ర శరమ్ కూడా అవుననన్టుల్ సమాధానం కోసం వేణు వంక చూశాడు.
“శరమ్ గారూ, నేను సంపాదన కోసం రాలేదు. నేను ఒంటరి వాడిని. నాకు కావాలిస్న దానికనాన్ ఎంతో ఎకుక్వ
సంపాదించుకునాన్ను. దేశం కోసం ఏదైనా చెయాయ్లని అనిపించి, చేసుత్నన్ ఉదోయ్గానికి రాజీనామా చేసి, ఇకక్డికి వచేచ్శాను” చెపాప్డు వేణు.
“మీకు ఇకక్డికే రావాలని ఎందుకనిపించింది? అవును, మీరు ఇంకా పెళిళ్ చేసుకోలేదా?” ఆశచ్రయ్ంగా అడిగాడు సుబర్హమ్ణయ్ం.
“ఈ ఊరు మా ముతాత్త గారు నివసించిన ఊరని చినన్పుప్డు మా అమమ్ చెపిప్ంది. అందుకే ఈ ఊరుకు వచాచ్ను. ఇక పెళల్ంటారా,
మనుషుల మధయ్ అనుబంధాలు, అనురాగాలూ మృగయ్ం అయిపోతునన్ ఈ రోజులోల్, పెళిళ్ అనేది ఒక సినిమా సీన లాగానే అనిపిసుత్ంది నాకు.
అందుకే పెళిళ్ వదద్నుకునాన్ను” వేణు నవువ్తూ చెపాప్డు.
అలా మొదలైన పరిచయం, ఆ ముగుగ్రి మధాయ్ సేన్హానికి దారి తీసింది. అపుప్డపుప్డూ ముగుగ్రూ కలుసుకుని చదువుల గురించి,
రాజకీయాల గురించి మాటాల్డుకునేవారు.
ఇంతలో అసెంబీల్ ఎనిన్కలు వచాచ్యి. అపప్టిదాకా సరప్ంచిగా ఉనన్ సుదరశ్న అధికార పారీట్ తరఫున ఏం.ఎల.ఏ.గా పోటీ
చెయయ్డంతో, సుబర్హమ్ణయ్ం ఆయన తరఫున పర్చారం చెయయ్క తపప్లేదు. ఊళోళ్ వేణు మాధవుకు ఉనన్ మంచి పేరు చూసి, సుదరశ్న అతనిన్
పిలిపించి, తన వైపు పర్చారం చెయయ్మని కోరాడు.

గార్మానిన్ అభివృదిద్ చేసాత్డనన్

ఆశతోనూ, అతని పై ఆరోపణలు కూడా ఏమీ

లేకపోవడంతోనూ, వేణు పర్చార బాధయ్త తన భుజాలపై వేసుకుని, ఊరూరా, ఇంటింటా తిరిగి పర్చారం చేశాడు. దాని ఫలితంగా అవతలి
వయ్కిత్ చితుత్గా ఓడిపోవడం, సుదరశ్న పెదద్ మెజారిటీతో గెలవడం జరిగింది.
చివరకి సుదరశ్న తన పదవి కాపాడుకునేందుకు ఎంతకు తెగించాడాంటే, అతని గెలుపుకు కారణమైన వేణుగారిని, తనని కూడా
బలిపెటాట్డు. రాజకీయం ఎంత కుష్దర్మైనదో, తలచుకుంటేనే చీదర పుడుతోంది అనుకునాన్డు సుబర్హమ్ణయ్ం.
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“సాహితీ, మన సూపరింటెండెంట ఆఫీసు నుంచి బందరు సూపరింటెండెంట ఆఫీసుకు ఫోను చేయించాను. బందరులో ఉనన్ అనిన్
బాయ్ంకులకు ఇనఫ్రేమ్షన పంపించాను. రాఘవరావు పేరుతో

ఏదైనా లాకర ఉనాన్ లేక, 112 నెంబరు లాకర ఉనన్ కసట్మరు పేరు

రాఘవరావు అయినా వెంటనే నాకు కబురు చెయాయ్లని నోటీసు పంపించాను. పంపికూడా వారం రోజులయియ్ంది. ఇంత వరకూ ఎలాంటి
సమాచారం రాలేదు” చెపాప్డు పర్సాదు సాహితితో.
“బాయ్ంకులకు మన ఇనఫ్రేమ్షన సరిగా చేరిందో లేదో? ఒక వేళ ఆ మనిషికి బందరు బాయ్ంకులలో లాకరు లేకపోయుండ వచుచ్.
లేదా, లాకరు ఆ పేరుతో ఉండకపోవచుచ్”.
“నేనే పరస్నల గా వెడదామని అనుకుంటునాన్ను. రేపు సూపరింటెండెంట ఆఫీసు నుంచీ ఇనసెప్కట్ర సంతోష వసుత్నాన్డు,
రెండోర్జులు డెపుయ్టేషన పైన. నేనే పర్తి బాయ్ంకుకు వెళిళ్ సవ్యంగా వెరిఫై చేసేత్, తొందరగా తేలవచుచ్. ఈ కేసు మొదటి నుంచీ ససెప్నేస్.
తొందరగా దీని సంగతి తేలాచ్లి”.
“నువువ్ ఎలాగూ వెడుతునాన్వు కనుక, బందరు చుటుట్ పకక్ల బాయ్ంకులలో కూడా వెరిఫై చెయియ్.

అకక్డ కూడా లేకపోతే,

లేకపోవచుచ్. అయినా నిరాశ పడకూడదు. మన పర్యతన్ం మానకూడదు. ఎందుకైనా మంచిది, ఇకక్డ బాయ్ంకులకు కూడా నోటీసు
ఇవవ్బోయావా?” సలహా ఇచిచ్ంది సాహితి.
“ ఆ లాకరు ఇకక్డ ఉంటుందంటావా?”
“ఏమో చెపప్లేం. ఇది నా అనుమానం కూడా కావచుచ్. ఏదైనా పర్యతిన్ంచి చూడటంలో తపుప్ లేదు. అనన్టుల్ ఈ రహసాయ్
నేవ్షణలో మనకు పోటి వునాన్రు. జాగర్తత్!” హెచచ్రించింది.
మరాన్డు సాయంతర్ం ఫోన చేశాడు పర్సాదు “నేతబటట్లు రాటాన్లపై తయారు చేసే పెడన వుంది! రాతర్యియ్ంది కదా, చిలకలపూడి
పాండురంగడి గుడి పగలే చూడాలి”.
“ఏదైనా ముఖయ్ంగా బాగుంటే ఫోటోలు తియియ్. నీకు ఆలబ్ంలో పెటుట్కుంటానికి బాగుంటుంది. వచేచ్టపుప్డు పర్సాదం వదలకుండా
తీసుకురా” సాహితి వెంటనే జవాబిచిచ్ంది.
మరాన్డు పొదుద్నన్ పదిగంటల కలాల్, పర్సాదు బాయ్ంకుకు వెళాళ్డు. అపప్టికే మేనేజరు గదిలో సూటూ బూటు వేసుకునన్ వయ్కిత్
కూరుచ్ని ఉనాన్డు. పర్సాదును చూసూత్నే, మేనేజరు ఎదురుగ ఉనన్ కసట్మరల్కు తగిన సమాధానం చెపిప్ పంపేశాడు.
తనముందు కూరుచ్నన్ ఆ పెదద్ మనిషిని పరిచయం చేసుత్నన్టుల్గా, “వీరే రాఘవ రావు గారు. లాకర 112 వీరిదే!” అని చెపాప్డు.
“మిసట్ర ఇనసెప్కట్ర, నా లాకర ఆపరేట చెయయ్నివవ్దద్నాన్రట. కారణం చెబుతారా?” కోపంగా అడిగాడాయన.
“ఒక కేసులో మాకు ఈ లాకర 112 గురించి తెలిసింది. అందువలల్, ఆపరేట చెయయ్నివవ్దద్ని పై నుంచి ఆరడ్రస్ వచాచ్యి. వివరాలు
తెలుసుకునేందుకు, నేను బయలేద్రి వచాచ్ను”

øöeTT~

www.koumudi.net

@|æÁ˝Ÿ 2019

లాకరు నెంబరు 112

4

“మీరు పర్భుతోవ్దోయ్గి కనుక మీ పనికి మేము అడుడ్ రాకూడ దంటారు. కానీ, అరధ్ం లేని కోడ లు, కాగితాలు పటుట్కుని మమమ్లిన్
ఇలా ఇబబ్ంది పెటట్మని మీకు పర్భుతవ్ం అధికారం ఇచిచ్ందా? వాట నానెస్నస్ యు ఆర టాకింగ? మీమూలంగా ముఖయ్మైన మీటింగు కానిస్ల
చేసుకోవాలిస్ వచిచ్ంది. ఐ విల రిపోరుట్ టు యువర ఐ.జీ.”
ఉలికిక్పడటం పర్సాదు వంతయియ్ంది.
“రాఘవరావు గారు మా పాత కషట్మరు. దామోదర ఇండసీట్ర్స చైరమ్ను, ఊళోళ్ పర్ముఖ వయ్కిత్. చాలా సంసథ్లు ఈయన దాతృతవ్ంతో
నడుసుత్నాన్యి. దాదాపు ఇరవై ఏళల్ నుంచీ వారికి ఇకక్డ లాకరు వుంది. నినన్ సాయంతర్ం ఫోను చేసి, ఆయన భారయ్ వచిచ్ లాకరు ఆపరేట
చేసాత్రనీ, బాయ్ంకు లాకరుల్ తెరిచే టైం చెపప్మంటే, నేను మీరు పంపిన ఆరడ్రు గురించి చెపాప్ను. ఊరు వెళాళ్లిస్న ఆయన, పర్యాణం కానిస్ల
చేసుకుని, ఇకక్డికి వచాచ్రు” మేనేజరు వివరించాడు.
“మిసట్ర పర్సాద, ఎకక్డో, ఏదో ఒక నెంబరు చూసి, అది నా లాకరే అయివుంటుందని నిరాధ్రణకు ఎలా వచాచ్రు? మీరు లాకరు
సవ్ంతదారుని గురించి వివరాలు అడిగారా? అది తెలుసుకోకుండా లాకరు తెరవడానికి అడడ్ం పడితే, అది నా పనులకు ఆటకం కలిగించినటుల్
కాదా? నా పనికి భంగం కలిగించే హకుక్ మీకు ఎవరిచాచ్రు? నో, ఐ యాం నాట గోయింగ టు లీవ ఇట !” కోపంగా అనాన్డు రాఘవ
రావు.
పర్సాదు గొంతు సవరించుకునాన్డు. “ఇకక్డ జరిగిన విషయానిన్ మీకు వివరంగా చెపాప్లి. మేము ముందు నోటీసులు ఇచిచ్నపుప్డు
ఏ బాయ్ంకు నుంచీ మాకు ఇనఫ్రేమ్షన రాలేదు. వారం రోజులు వెయిట చేసి, నేను బయలేద్రి వచాచ్ను. ఈ ఊళోళ్ బాయ్ంకులనీన్ వెరిఫై
చేసుకుంటూ, మీ బాయ్ంకుకు వచేచ్సరికి సాయంతర్ం అయిపొయింది. మీ మేనేజరు ‘సాట్ర్ంగ రూం కోల్జ చేసి అందరూ వెళిళ్పోయారు, ఇక
పొదుద్నన్ బాయ్ంకు తెరిచాక చూడాలిస్ందే’ అని చెపాప్రు. అందుకే నేను రాతిర్ ఆగిపోయి, ఇపుప్డు వచాచ్ను. నేను వచిచ్ లాకరు వివరాలు
తెలుసుకునే లోపల, మీరు ఏదేదో మాటాల్డుతునాన్రు” అనాన్డు పర్సాదు. మేనేజరు వెంటనే కలిప్ంచుకునాన్డు.
“రాఘవరావు గారూ, మీకు నేను క్షమాపణలు చెబుతునాన్ను. మీరు మాకు వాలుయ్బుల కషట్మరు. మీ పర్యాణం ఆపినందుకు
ననున్ క్షమించండి. ఇందులో ఇనసెప్కట్రు గారి తపేప్మీ లేదు. అనుకోకుండా అలా జరిగింది. పీల్జ, మాపై దయవుంచి, ఈ విషయానిన్ ఇదద్రూ
ఇంతటితో వదిలెయయ్ండి” అంటూ రాఘవరావు చేతులు పటుట్కునాన్డు మేనేజరు.
రాఘవరావు, ఇనసెప్కట్ర ఇదద్రూ కూల అయాయ్రు.
రాఘవరావు “సరే, ఇనసెప్కట్ర గారూ, ఇక నేను లాకరు ఆపరేట చేసుకోవచాచ్? మేము 20 సంవతస్రాల నుండీ ఈ బాయ్ంకు
కసట్మరల్ం. లాకరు కూడా దదాపు అపప్టి నుంచీ వుంది. మీరు చెపేప్ ఆ రాఘవరావు ఎవరో నాకు తెలియదు” అనాన్డు పర్సనన్ంగా.
ఇనసెప్కట్ర ”ఓ .కే. రాఘవరావు గారు, మీకు ఇబబ్ంది కలిగించినందుకు వెరీ సారీ” చెపాప్డు.
PPP
“ఇదిగో, అలా జరిగింది సాహితి నా ఇనెవ్సిట్గేషన! మళీళ్ మొదటికి వచాచ్ం!” ఫోనోల్ నిరాశగా చెపిప్న పర్సాదు మాట విని నవివ్ంది
సాహితి.
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“ఇంత మాతార్నికే డల అయిపోతే ఎలానోయ! ఆ పేరుతో ఆ నెంబరు లాకరు వుండటం యాదృశిచ్కం అయి ఉండచుచ్. అసలు, ఆ
చనిపోయిన వయ్కిత్ పేరు రాఘవరావు కాదేమో?”
“అవవచుచ్. అంతే కాదు, మనం మాటాల్డుకునన్ది ఎవరో విని, ననున్ ఫాలో అయినటుల్ అనిపిసోత్ంది. నేను బాయ్ంకులోకి వెళిళ్న
వెంటనే ఒకతను లోపలకి వచిచ్, మేము కనబడేటటుల్ బయట కూరుచ్నాన్డు. నాకు, ఆ రాఘవరావుకు మధయ్ చరచ్ అయినాక నేను బయటకు
వచాచ్ను. అతని మోహంలో చిరునవువ్ కనిపించినా, నేను అనుకునన్ పని కాకపోవడంతో, ఆ విసుగులో అతనిన్ పెదద్గా పటిట్ంచుకోలేదు. నేను
బయటకు వచాచ్క, ఎందుకో వెనకిక్ తిరిగి చూసేసరికి, నా వెనకే అతనూ వెళిళ్పోయాడు. ఇపుప్డనిపిసోత్ంది, అతనే మన శతుర్వు”
“ఎపుప్డయితే మీ ఇంటోల్ డైరీ ఎతుత్కు పోయాడో, అపుప్డే అరధ్మయియ్ంది ఈ కేసు అనుకునన్ంత సింపుల కాదని. రేపు పొదుద్నన్ నేను
ఆఫీసుకు వసాత్ను” చెపిప్ంది సాహితి.
“ఓ.కె., సాహితి బై” ఫోన పెటేట్సాడు పర్సాదు.
PPP
“సార, నేను పి.సి.ఒనాన్ట టు సార, జనారధ్నరావు గారి ఇంటి దగగ్ర డూయ్టిలో ఉనాన్ను”
“ఓ నువావ్! ఇవాళ ఏమిటీ పరిసిథ్తి ? అంతా బాగుందిగదా?”
“ఎస సార, అంతా బాగానేవుంది సార. అనుమానించదగగ్ మనుషులు కానీ, పరిసిథ్తులు కానీ ఈ రెండు రోజుల నుంచీ ఏమీ
కనిపించలేదు సార!”
“ఓకే! రేపటి నుంచీ నిశచ్ల కు ఫోన చెయియ్. నేను హడావుడిగా ఉనాన్ను. కాసేపటోల్ బయలేద్రుతునాన్ం పెళిళ్కి. ఒక నాలుగు రోజులు
దాకా బిజీగా వుంటాను” ఫోను పెటేట్శాడు సి.ఐ. రఘువీర.
ఒనాన్ట తీర్ సుబబ్యయ్ తన కూతురికి జవ్రంగా ఉందని ఇవాళ సెలవు పెటాట్డు. దాంతో డూయ్టీలో సావ్మినాధం ఒకక్డే
అయిపోయాడు. బయటకు వెళిళ్ భోజనం చేసి, అపుప్డే తిరిగి వచాచ్డు. శీతాకాలం కావడంతో రాతిర్ తొమిమ్ది గంటలకే చలి వేసోత్ంది.
బయట గేటు మూసి, లోపలివైపు గొళెళ్ం వేశాడు. వరండాలో అరుగు మీద దుపప్టి పరుచుకుని కూరుచ్నాన్డు. ఒక దముమ్ లాగితే కానీ ఈ
చలి బాధ తగగ్దని, సిగరెట తీసి నోటోల్ పెటుట్కునాన్డు.
ఇంతలో ఒక కారు సీప్డుగా మూసిన గేటు తలుపులు తోసుకుంటూ, లోపలికి దూసుకువచిచ్ంది. కారులో ఇదద్రు ముసుగు వయ్కుత్లు
వుండటం గమనించి, సావ్మినాధం తుపాకి గురిపెటేట్లోపలే, వెంట వెంటనే నాలుగు గుళుళ్ అతని వైపు దూసుకు వచాచ్యి. ఒకటి అతని
నోటోల్ సిగరెట ఎగరగొడితే, మరొకటి అతని భుజంలోంచీ, ఇంకొకటి చాతిలో నుండీ, నాలగ్వది తలలోంచి దూసుకుపోయాయి. సావ్మినాధం
అమాంతం కుపప్ కూలిపోయాడు.
PPP
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“పేపర” అంటూ పేపరు కురార్డు విసిరేసిన ఆందర్ జోయ్తి పేపరు తీసుకుని చూసింది సాహితి. పెదద్ హెడిడ్ంగుతో పేపరు మొదటి
పేజీలో “పర్ముఖ వాయ్పారి జనారధ్నరావు మరణం, ముందుగా హెచచ్రించిన హంతకుడు” అంటూ రాసిన వారత్ పూరిత్గా చదివింది సాహితి.
ఇంతలో సెల ఫోను మోగటంతో అందుకుని, “ఆ పర్సాద చెపుప్!” అంది.
“సాహితీ ఇవాళ పేపరు చూశావా? జనారధ్నరావు గారిని ఎవరో కాలిచ్ చంపారు!”చెపాప్డు పర్సాదు.
“ఇపుప్డే చూశాను” జవాబిచిచ్ంది సాహితి.
“మన కేసుకీ, దీనికి సంబంధం ఉండచచ్ంటావా?” అడిగాడు పర్సాదు.
“ఏమో, వివరాలు పూరిత్గా తెలిసేత్గాని చెపప్లేం. అయినా నేను విజయవాడ వెడదామని అనుకుంటునాన్ను” చెపిప్ంది సాహితి.
“ఓకే. నువువ్ కలిప్ంచుకుంటే అది తెలిపోయినటేల్. ఇది కూడా అలాగే తేలేచ్య గలవు” అనాన్డు పర్సాదు.
“ఒకొకక్ పొగడత్కు ఒకొకక్ పటుట్ చీర డిమాండ చేసాత్ను” నవువ్తూ చెపిప్ంది సాహితి.
PPP
విజయవాడ కమీషనరు ఆఫీసు. ఇనసెప్కట్ర నిశచ్ల, కానిసేట్బుల సుబబ్యయ్లను జనారధ్నరావు హతయ్ జరిగిన రోజే ససెప్ండ చేయడం
జరిగింది. ఎకస్ పల్నేషన రాసిచిచ్ వెళిళ్ పోబోతునన్ కానిసేట్బుల సుబబ్యయ్, అపుప్డే ఆఫీసులోకి వసుత్నన్ సాహితిని చూసి, పరుగున ఆమె
దగగ్రికి వెళాళ్డు.
“అమామ్, మీరే ననున్ రకిష్ంచాలి. జనారధ్నరావు గారి ఇంటిదగగ్ర ఆయనకు పొర్టెక్షన కోసం నాకూ, సావ్మినాధంకూ డూయ్టీ
వేశారు. హతయ్ జరిగిన రోజు మాఅమామ్యికి జవ్రంగా ఉండటంతో నేను సెలవు పెటాట్ను. సెలవ పెటాట్నని ససెప్ండ చేశారు. మూడు రోజుల
నుంచీ జవ్రం అమామ్యికి. ఇంటోల్ మా ఆవిడ, మూడు రోజుల నుంచీ పిలల్కి జవ్రం కాసుత్నాన్ పటిట్ంచుకోకుండా డూయ్టీకి పోతునాన్నని గోల.
తెలిసిన డాకట్రు కు చూపించి ఆయనిచిచ్న మందులు వాడినా కూడా తగగ్లేదు.

ఇక తపప్నిసరై సెలవు పెటాట్నమామ్. అపప్టికి మూడు

రోజుల నుంచీ జవ్రంగా ఉందనన్ సంగతి మా సావ్మిగాడికి తెలుసు. కానీ ఇపుప్డు వాడే లేకపోయే. పిలల్లు గలవాడిని, మీరే ననున్
కాపాడాలి.” కనీళుళ్ పెటుట్కునాన్డు సుబబ్యయ్.
“అలాగే, నీకు సాయం చేసాత్ను. ముందు నేను కమీషనరు గారిని కలుసుకోవాలి. సారునాన్రా?”అడిగింది సాహితి.
“మీరు వెళళ్ండి మేడం, మీకు అడేడ్ముంది?’ అంటూ కమీషనర గారి రూం సివ్ంగ డోర తెరిచాడు సుబబ్యయ్.
“సార, మిమమ్లిన్ డిసట్రబ్ చెయయ్డం లేదు గదా?’ అంటూ లోపలి పర్వేశించింది సాహితి.
“ఓ, సాహితీ, రామామ్, రా! డిసట్రెబ్ంస ఏమీ లేదు. నిజానికి ఇపుప్డు నువువ్ సమయానికి వచాచ్వు. ఈ జనారధ్నరావు గారి హతయ్
గురించి నువువ్ పేపరోల్ చదివే ఉంటావు. దాని గురించే ఇపుప్డు ముఖయ్ మంతీర్ గారి దగగ్ర నుంచీ ఫోను! అసలే అసెంబీల్ సమావేశాలు
జరుగుతునాన్యి. అపోప్జిషను వాళుళ్ దీనిపై రభస చేసేలా వునాన్రు, హంతకులను తవ్రగా పటుట్కోవాలని ఆరడ్రు! వాళళ్ బాధలు వాళళ్వి,
మన కషాట్లు మనవి.”

øöeTT~

www.koumudi.net

@|æÁ˝Ÿ 2019

లాకరు నెంబరు 112

7

“నేను పేపరు చదివే వచాచ్ను. దాని విషయంలోనే మిమమ్లిన్ కలవాలని వచాచ్ను.”
“నువువ్ టేకప చేసేత్, ఈ కేసు సులభంగా తేలిపోతుందని నా నమమ్కం. నీకు ఏం కావాలనాన్, నాకు ఫోన చెయియ్. కేసు ఫైలు రఘువీర
దగగ్ర తీసుకుని చదువు. నేనతనికి ఫోను చేసాత్ను, నీకు ఈ కేసులో కావాలిస్న సహాయం చెయయ్మని.”
“ఓకే, సార! మరి నేను వసాత్ను” కమిషనరు గారి దగగ్ర సెలవు తీసుకుంది సాహితి.
బయట వేచివునన్ సుబబ్యయ్ను చూసి జాలిపడింది సాహితి.
“సుబబ్యాయ్, కొదిద్ రోజులు ఓపిక పటుట్. కేసు ఒక కొలికిక్ రాగానే, నినున్ తిరిగి డూయ్టీలో వేయిసాత్ను.”
“థాంకస్ అమామ్! నేనే కాదు, సబ ఇనసెప్కట్ర నిశచ్ల ను కూడా ససెప్ండ చేశారు. ఆ సారు కూడా మిమమ్లిన్ కలుసుకోవాలని
అనుకుంటునాన్రు.”

( ¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy)
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