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ఒకక్ మాట 
అ ను ఒకక్టే మాట!  
“ఈ నవలలోని పాతర్ లూ, సనిన్ లు అనీన్ కలిప్తం. సదరాభ్ను రంగా ఊళళ్ పేరుల్  లాంటి  కొనిన్ తీ కోవడం జరిగింది తపప్, ఈ కధ కేవలం 

నా స ంత సృట్ .” – ఇది మామూలుగా అందరు రచయితలూ, ముఖయ్ంగా డిటెకిట్  నవలా రచయితలూ చెపేప్ది. ఇది మాతర్ మే కాకుండా, నేను  పర్ తేయ్కంగా 
“ఒకక్ మాటంటూ” చెపేప్ది మరొకటుంది. 

అసలు ఈ డిటెకిట్  నవల ఎలా మొదలు పెటాట్ నో, బాయ్॓ గౌర్ ండ్ వరించడమే ఈ ఒకక్ మాట. మొదట ఈ కధ ఒక మామూలు కధగా పుటిట్ ంది. 
దీనిన్ డిటెకిట్  నవలగా రాత్  ఎలా ఉంటుందని  అనుకోకుండా వచిచ్న ఒక ఐడియా ఈ కధ జీ తానేన్ మారేచ్ ంది. రసత ం నా నున్ తటిట్ ంది. మా 
అనన్యయ్ నాగేశ రరా , శ భరత్ పేరుతో, 300లు పై గా డిటెకిట్  నవలలు రా న రచయిత. అతని రచనా మరధ్ య్ం అమోఘం. తను  రెండు నవలలు 
ఒకే రి డికేట్ ట్ చేత్  రాయించడటం నేను చాలా రుల్  చూ ను. ఆరిధ్ కంగా అతనికి స య పడాడ్ నే కానీ, అతని రచనలోల్  ఏనాడు నేను 
తలదూరచ్లేదు. నా చదు , ఆ తరా త నేనూ, నా  బాయ్ంకు ఉదోయ్గం-అదే నా జీ తం. ఆ తరా తెపుప్డో, కొనిన్  కధలు, అపుప్డపుప్డూ మాతర్ 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 కషట్ మనే నా అభిపార్ యం.  పర్ ధమ పర్ యతన్ం ఒక డిటెకిట్  నవల రాయడం కషట్ మే అయినా, ఇది మాతర్ ం నేనెందుకు రాయలేనని 
ఒక పటుట్ దల నా చేత ఈ పర్ యతన్ం చేయించింది. నవలలో కొంత ముందు కధ మాతర్ మే చది , పూరిత్ గా రాయమని  పోర్ తా ంచిన మితులు ర్  కిరణ్ 
పర్ భ గారికి నా చేత ఈ నవల రాయించిన కెర్ డిట్ దకుక్తుంది.    

ఈ  నవలలో కొనిన్ చోటల్  నాకు సల లిచిచ్న నా మితుడు కమలాకర్  తముమ్డు లాయరు దురాగ్ పర్ దు గారికి, మరొక లాయరు మితుడు 
మనోహరు బాబు గారికి పర్ తేయ్క కృతజఞ్ తలు.  

 రామానుజ రావు.       
($qCL GS¸¼¥q CLOqjMctj) 

“ఇదిగో నా విజిటింగ కారుడ్. అతనిన్ నాతో మాటల్డమను. ఈ కేసు సంగతి నేను చూసాత్ను. నువేవ్ం దిగులు పెటుట్కోకు”. 
సుబబ్యయ్ సంతోషంతో మరోమారు నమసాక్రం పెటిట్ వెళిళ్పోయాడు.  
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సాహితి తినన్గా సరిక్ల ఇనసెప్కట్ర రఘువీర దగగ్రకు వెళిళ్ంది. రఘువీర ఆమెను చూసూత్నే మొహం చిటిల్ంచాడు. అంతకు పూరవ్ం 
ఒకటి రెండు కేసులోల్, ఆమె జోకయ్ంతోనే అసలు దోషులిన్ పటుట్కోవడం జరిగింది. కమీషనర గారికి కూడా ఆమె మీదే ఎకుక్వ నమమ్కం. 
ఉదోయ్గం మానేసి చాలా ఏళుళ్ అయినా, ఈమె  ఎందుకో అనవసరంగా తమ కేసులోల్ కలిప్ంచుకుంటుంది. 

సాహితి అతని ముఖ కవళికలను కనిపెటిట్ నవువ్కుంది. ‘ఇతనికెందుకో తనపై కోపం. బహుశా తన వలల్ కాని పని నేను చేసుత్నాన్నని 
కాబోలు’ అనుకుంది సాహితి. 

రఘువీర మరాయ్దకు ఆమెను పలకరించి కేసు ఫైలు ఆమెకు ఇచాచ్డు.             
సాహితి ఆ ఫైలులో వివరాలు పరిశీలించి, డెత రిపోరుట్, ఆ ఇంటోల్ వాళళ్నుంచి సేకరించిన వాగూమ్లం చదివి ముఖయ్మైన పాయింటుల్ 

రాసుకుంది.  
“ఇంతేనా, ఇంకేమైనా విషయాలు చెపప్గలరా?” అడిగింది. 
“లేదు మేడం, నేను ఆ సమయానికి మా అబాబ్యి పెళిళ్ హైదరాబాదులో జరగటంతో అకక్డ ఉనాన్ను. విషయం తెలియగానే, 

మరాన్డే వచేచ్శాను. ఇది ఆ రోజు మన నిశచ్ల తీసుకునన్ రిపోరుట్.”  
“ఒకే. థాంకస్. ఏదైనా అవసరం వసేత్ మళీళ్ వసాత్ను.” చెపిప్ంది సాహితి.  
రఘువీర “అలాగే”అనాన్డు.  
సాహితి మరాన్డు జనారధ్నరావు ఇంటికి వెళిళ్ంది.  
బయట కాపలా ఉనన్ కానిసేట్బుల ఆమెను చూసూత్నే నమసాక్రం చేశాడు. 
“ఏం కనకయాయ్, బాగునాన్వా?” అడుగుతూ, “ఇంటోల్ జనారద్నరావు  గారి భారయ్ వునాన్రా? నేను కలుసుకోవడానికి వచాచ్నని 

చెపుప్.”  
మరో నిముషంలో జనారధ్నరావు భారయ్ లోపలనుంచి వచిచ్ంది. హాలులో కూరుచ్నన్ సాహితిని చూసూత్నే నమసాక్రం చేసి సోఫా లో 

కూరుచ్ంది.  
సాహితి తలెతిత్ చూసే సరికి ఆమె నిశశ్బద్ంగా ఏడుసుత్నన్ది. 
సాహితి వెంటనే లేచి, సోఫాలో ఆమె పకక్న కురుచ్ని  ఓదారిచ్ంది. 
“చూడండి, మీకు కలిగిన నషట్ం ఎవరూ తీరచ్లేనిది. ఇలాంటి పరిసిథ్తి ఎవరికీ రాకూడదు. మీరు ధైరయ్ంగా ఉండాలి. మీకు ఎలాంటి 

సహాయం కావాలనాన్ మేమునాన్ము. ఈ సమయంలో మిమమ్లిన్ పర్శిన్ంచి మరింత బాధ పెటట్డం నాకు ఇషట్ం లేదు. కానీ, ఆ హంతకుడిని 
వెంటనే పటుట్కోవాలనన్ ఉదేద్శయ్ంతో మిమమ్లిన్ కొనిన్ వివరాలు అడగాలని వచాచ్ను. మీరు సహకరిసేత్, మా పని  మరింత సులువు అవుతుంది.  
మీరు మీ బాధను కాసత్ దిగమింగి, నా పర్శన్లకు జవాబిసేత్ మీకు కూడా మంచిది.” 
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జనారధ్నరావు భారయ్ కళుళ్ తుడుచుకుని,”అడగండి”అనన్ది.    
“అసలు ఆ రోజు ఉదయం నుంచీ ఏం జరిగిందో గురుత్ చేసుకుని చెపప్ండి?” 
“ ఆ రోజు అంటూ పర్తేయ్కంగా ఏమీ లేదండీ. ఆయన ఎందుకనో ఒక రెండు రోజుల ముందు నుంచీ ఆందోళనగా వునాన్రు. ఒకటికి 

రెండు సారుల్ ఎందుకలా వునాన్రని అడిగిన  నాపై  విసుకుక్నాన్రు కూడా. ముందు రోజు మాతర్ం, పది గంటలకు బాయ్ంకుకు వెళాళ్లి అని 
చెపాప్రు అంతే. కానీ, వెంటనే వెళళ్ లేదు. సాధారణంగా  ఆయన ఒకక్రే వెళేళ్వారు. మా అబాబ్యి కాలేజీ నుంచీ మధాయ్నన్ం భోజనానికి 
వచేచ్దాకా ఆగి, అపుప్డు కారులో ఇదద్రూ కలిసి బాయ్ంకుకు వెళిల్వచాచ్రు. బాయ్ంకుకు వెళిళ్ వచాచ్క కూడా ఆయనలో ఆందోళన తగగ్ లేదు. 
మామూలుగానే, ఆ రోజు కూడా  రాతిర్ ఎవరి గదిలో వారు పడుకునాన్ము. అబాబ్యి గదివేరే. నా గది వేరే. లోపల తలుపు గడియ వేసుకునన్ 
ఆయన గది  తలుపులు తీసి ఆయనను కాలాచ్రు. నేను రాతుర్ళుళ్ నిదర్ పటట్డానికి తిర్కా వేసుకుని పడుకుంటాను. అందువలల్ నాకు తొందరగా 
మెలకువ రాలేదు. అరద్రాతిర్ మా అబాబ్యి కంగారు పడుతూ నా గదిలోకి వచిచ్, ననున్ నిదర్ లేపేదాకా నాకు ఏంజరిగింది తెలియదు.”     

“జనారధ్నరావు గారికి సేన్హితులు గానీ, శతుర్వులు గానీ వునాన్రా? మీ పెళిళ్ కాకపూరవ్ం పూరవ్ం ఆయన ఏం చేసేవారు? 
మొదటినుంచి ఇదే ఇండసిట్ర్లో వునాన్రా?”పర్శిన్ంచింది సాహితి. 

“ఆయన పెళిళ్ కాకపూరవ్ం, అమెరికాలో ఐ.టి. ఇండసిట్ర్ ఏదో నడిపే వారు. మా పెళళ్యిన తరావ్త కూడా చాలా సంవతస్రాలు అకక్డే 
ఉనాన్ము.  ఒక రోజు అనుకోకుండా వచిచ్ సామానుల్ సరద్మనాన్రు. దేనికీ, సంగతేమిటనిఅడిగితే, పారట్నరస్ తో ఏవో విభేదాలు వచాచ్యనీ, 
మన వంతు షేర అమేమ్సి, ఇండియా వెళిళ్పోదామని చెపాప్రు. అలా వచేచ్శాక ఇనాన్ళళ్ తరావ్త ఎవరో, ఎందుకో ఆయనపై కోపంతో 
చంపేశారు” దుఖంతో ఆమె గొంతు జీరబోయింది. 

“పీల్జ,  మీరు కాసత్ తేరుకుని, ఆ పారట్నరస్ పేరుల్ మీకు తెలిసేత్  చెపప్ండి? ఒక వేళ వాళెళ్వరైనా మీ వారిని చంపే అవకాశం ఉందా?” 
అడిగింది సాహితి. 

“వాళెళ్వరో నాకు తెలియదు. అసలు ఆయన బయటి విషయాలు నాతో చెపేప్వారు కాదు. ఆఫీసు విషయాలు ఆఫీసులోనే 
మరిచిపోవాలనే వారు. అందువలల్, వాళెళ్వరైనదీ, ఆయన చావుకు వాళేళ్ కారణమా అనన్ది నేను చెపప్లేను”. 

“ఓకే. అమామ్, మిమమ్లిన్ ఇబబ్ంది పెటిట్నందుకు క్షమించాలి. మీ అబాబ్యిని ఒకసారి పంపించండి”. 
కాసేపటోల్ జనారధ్నరావు కొడుకు విశాల వచాచ్డు. వెనకే పనిపిలల్తో  టేర్లో సాహితికి ఒక పేల్టోల్ బిసెక్టుల్, కాఫీ పంపించింది 

జనారధ్నరావు గారి భారయ్. విశాల ఆరడుగుల పొడుగు. ధృడంగా వునాన్డు. సుమారు పాతికేళుళ్ ఉంటాయి. 
“ముందు బిసెక్టుల్ తిని, కాఫీ తాగండి. తరావ్త మాటాల్డుకుందాం” అనాన్డు విశాల తను కూడా కాఫీ కపుప్ తీసుకుంటూ. సాహితి 

అతని మరాయ్దకు సంతోషించింది.  మొహమాట పడుతూనే, రెండు బిసెక్టుల్ తిని, కాఫీ తాగింది. అపప్టికి విశాల కూడా కాఫీ తాగడం పూరిత్ 
చేశాడు. పనిపిలల్ వచిచ్ టేర్లో ఖాళీ కపుప్లు తీసుకుని వెళిళ్పోయింది. 

“ఇపుప్డు చెపప్ండి, ఏం వివరాలు కావాలో మీకు?” అడిగాడు. 
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“థాంకస్, చకక్టి కాఫీ ఇచాచ్రు. ఇక అసలు విషయానికి వదాద్ం. ఈ కేసు, పోలీసు వారికి  సహాయంగా  నేను పరిశోధిసుత్నాన్ను. 
నాకు ముఖయ్ంగా, ఇకక్డకు రాకపూరవ్ం మీ నానన్ గారు ఏం చేసేవారు, వారితో పారట్నరస్ ఎంతమంది ఉండేవారు, వాళళ్ వివరాలు, 
అడర్సులూ, ఏమైనా ఉనాన్యా అనన్ది కావాలి”.  

“నానన్ గారు నా చినన్తనంలోనే అమెరికా వదిలేసి వచేచ్శారు. అందువలల్, నాకు అకక్డి సంసథ్ గురించి గానీ, పారట్నరస్ గురించి గానీ 
తెలియదు. ఇకక్డ మచిలీపటన్ంలో ఉంటునన్ రాఘవరావు గారు మాతర్ం మంచి సేన్హితుడు. ఒకసారి నానన్ గారు  కలిసేందుకు వెడితే, 
ఇంకోసారి ఆయన వచేచ్వారు.” 

“సరే, మీరు అమెరికా నుంచీ రాగానే ఇకక్డే సెటిల అయాయ్రా?” 
“లేదండి, బాపటల్ తాలూకా తురల్పాడులో మా తాతయయ్ అంటే, అమమ్ నానన్ గారింటోల్ ఒక అయిదేళుళ్ వునాన్ం. నా ఎలిమెంటరీ 

సూక్ల చదువంతా అకక్డే గడిచింది. ఆ తరావ్త నానన్ గారు ఇకక్డ ఒక ఇండసీట్ర్ సాథ్పించాక ఇకక్డికి వచిచ్ సెటిల అయాయ్ము.” 
“అంటే మీరు వచిచ్ ఎనేన్ళళ్యియ్ంది?” 
“దగగ్ర దగగ్ర పదేళుళ్ అవుతోంది”.   
“ఈ పదేళళ్ కాలంలో ఎనన్డూ మీ నానన్ గారికి ఇలాంటి హెచచ్రికలు రాలేదా?” 
“వచిచ్నటుల్ లేదు”. 
“మరణించిన రోజు గానీ , అంతకుముందు రెండు, మూడు రోజుల ముందు గానీ, ఆయనకు మళీళ్ హెచచ్రిక ఏమైనా వచిచ్ందా?” 
“వచిచ్ంది మేడం, ముందు రోజు ఒక ఉతత్రం వచిచ్ంది. ఆ ఉతత్రం నేనే తీసుకునాన్ను. అదేదో కోడ భాషలో వుంది. నానన్గారికి 

ఇచాచ్ను. అది చూసిన దగగ్రి నుంచే, నానన్గారికి ఆందోళన ఎకుక్వైంది. ఆ ఉతత్రం ఏమిటని  అడిగితే, నీకు తెలియదులే, నువూవ్రుకో, 
అమమ్కేం చెపప్కు అనాన్రు తపిప్తే, నాకు కూడా చెపప్లేదు”. 

“ఆ ఉతత్రం ఇపుప్డు ఉందా?” 
“పోలీసు వారు తీసుకునాన్రు మేడం. అయితే, ఆ కోడ భాషను  నేను కనిపెటట్గలనేమో చూదాద్మని, ఒక ఫోటో తీసుకునాన్ను”. 
సాహితి మొహంలో చిరునవువ్ చూసి, “అది మీకు ఉపయోగ పడుతుందంటే, ఇపుప్డే మీ ఫోనుకి పంపిసాత్ను మేడం” అంటూ ఆమె 

ఫోను అడిగి తీసుకుని ఫోటోను టార్నస్ఫ్ర చేశాడు. 
సాహితి దాని వంక ఒక సారి చూసి, “అయితే నానన్గారికి వచిచ్న బెదిరింపు ఉతత్రాలు విషయం రాఘవరావు గారికి తెలియదా?” 
“నానన్గారు మొదటోల్ వచిచ్న ఉతత్రాలను లెకక్పెటట్లేదు. అందువలల్ ఆయనకు చెపిప్నటుల్ లేదు. అసలు మాకు కూడా మొదట 

చెపప్లేదు. జాగర్తత్ కోసం మాతర్మే పోలీసు రిపోరుట్ ఇచాచ్రు. నినన్ ఉతత్రం చూశాక, అపుప్డు మాతర్ం కొదిద్గా భయపడాడ్రు.”  



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                     y˚T 2019 

   5 లాకరు నెంబరు 112 

“మీరు నానన్ గారితో కలిసి అదే రోజు బాయ్ంకుకు వెళిళ్ వచాచ్రు. అపుప్డు నానన్గారు ఏం చేశారు? లాకర నుంచీ ఏమైనా 
తెచాచ్రా?” 

“లాకర తెరిచి చూశారు మేడం. ఏవో కాగితాలు అటూఇటూ సరాద్రు. ఆ తరావ్త బాయ్ంకు మేనేజరుతో కొంత సేపు మాటాల్డారు. కొతత్ 
లాకరు తీసుకునాన్రు. అపిల్కేషను పైన నా చేత సంతకం పెటిట్ంచారు. పాత లాకరు లోంచి అనీన్, కొతత్ దానోల్కి మారేచ్శారు. వెంటనే ఇంటికి 
వచేచ్శాము. అయితే, వచేచ్టపుప్డు అటూఇటూ చూసి, అపుప్డు బయటకొచిచ్ కారెకాక్రు”.   

“పాత లాకర, కొతత్ లాకరు నెంబరుల్ చెపప్ గలరా?” వెంటనే అడిగింది సాహితి. 
“పాత లాకరు నెంబరు 112. కొతత్ లాకరు నెంబరు 150.” 
“కొతత్ లాకరు నెంబరుతో పని లేదు. పాతదాని నెంబరు 112. యు ఆర షూయ్ర?” అడిగింది. 
“ఎస, మేడం”       
“ఓకే, చివరగా ఒక పర్శన్. మీ నానన్గారికి డైరీ రాసే అలవాటు ఉందా?” 
“లేదు కానీ, కొనిన్ ముఖయ్ విషయాలు ఒక నోటుబుకుక్లో రాసేవారు.” 
“అది నాకు ఇవవ్గలరా?” 
“అంటే, నేను కూడా అది ఇంతవరకూ చదవ లేదు. అందులో ఆయన వాయ్పార రహసాయ్లు ఏమైనా రాశారేమోనని పోలీసు వారికి 

నేనివవ్లేదు మేడం” సందేహిసూత్  చెపాప్డు విశాల. 
“మీకా భయం ఏమీ అకక్రేల్దు. ఆ రహసాయ్లు నేనేమీ బయట పెటట్ను.  అందులో ఆయన మరణానికి సంబంధించిన కూల్  ఏమైనా 

తెలుసుత్ందేమోనని నా ఆశ.” 
“సరే, మేడం. ఆ పుసత్క మీకు ఇసాత్ను. ఒకక్ నిముషం ఆగండి” అంటూ లోపలి వెళిళ్ ఒక నోటుబుకుక్ తీసుకువచాచ్డు. ఒకక్ క్షణం 

ఆలోచించి, అందులో కొనిన్ ఫోను నెంబరుల్ మరో పుసత్కంలో రాసుకుని, తను తెచిచ్న పుసత్కం ఆమెకు ఇచాచ్డు. 
“థాంకస్ విశాల, నాకు మంచి ఇనఫ్రేమ్షన ఇచాచ్వు. ఈ నోటుబుకుక్ భదర్ంగా మీ అమమ్మమ్ గారికి పంపుతాను. వాళళ్  అడర్సు 

రాసివువ్. వాళళ్తో చెపుప్ నీ  పేరుతో వచేచ్ పారెస్ల తీసుకోమని.  మీ అమమ్గారిని జాగర్తత్గా చూసుకో. తరావ్త మీ ఇంటికి కాపలాగా మరో 
ఇదద్రు కానిసేట్బులుస్ని ఉంచమని చెబుతాను”. 

“అంటే, మాకు ఇంకా పర్మాదం వుందంటారా?” అడిగాడు. 
“మీ పార్ణాలకు ఏమీ పర్మాదం లేకపోవచుచ్ గానీ, దొంగ ఏదైనా వివరం కోసం,  డైరీ లాంటిది ఏదైనా దొరక వచచ్ని పర్యతిన్ంచ 

వచుచ్. నేను ఇపుప్డే కమీషనర గారికి ఫోన చేసి ఒక ఇదద్రు కానిసేట్బులుస్ని పంపమని చెబుతాను. అనన్టుల్, నాకొక సంచి ఇవవ్గలవా?” 
అడుగుతూనే ఫోన చేసి, కమీషనర గారికి విషయం వివరించింది. కమీషనర గారు వెంటనే ఇదద్రు కానిసేట్బులస్ పంపిసాత్నని చెపాప్రు. 



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                     y˚T 2019 

   6 లాకరు నెంబరు 112 

సాహితి జనారధ్నరావు గారింటికి వచేచ్ముందు ఒక కిలో సీవ్టస్ పాక చేయించి తన బాయ్గుగ్లో పెటిట్ంది. ఆ సీవ్టస్ పాకెట బాయ్గుగ్ 
లోంచి తీసి, విశాల ఇచిచ్న సంచీలో పెటుట్కుంది. అదంతా ఆశచ్రయ్ంగా చూసుత్నన్ అతనికి మరోమారు థాంకస్ చెపిప్ బయటకు వచిచ్ంది. రోడుడ్ 
మీదకు రాగానే, వెంటనే బసుస్ సాట్ండుకని చెపిప్ ఆటో ఎకిక్ంది.  

బసుస్ సాట్ండులో ఆటో దిగి, బందరు నాన సాట్పు బసుస్ ఎకుక్తుండగా, ఆమె చేతిలో సంచీ ఎవరో బలంగా లాగేశారు. ఆమె వెనకిక్ 
తిరిగి చూసేసరికి, సంచి పటుట్కుని ఒక వయ్కిత్ పారిపోవడం కనిపించింది. 

సాహితి “దొంగ దొంగ” అని గటిట్గా అరిచే సరికి, బసుస్ సాట్ండులో డూయ్టీలో ఉనన్ ఇదద్రు పోలీసులు పారిపోతునన్ మనిషి వెనకే 
పరిగెతాత్రు. ఈ లోగా బసుస్ కదిలింది. రాగిణి  తన సీటులో కూలబడి ఊపిరి పీలుచ్కుంది. 

PPP 
బందరు బసుస్ సాట్ండులో దిగి, సూపరింటెండెంట  ఆఫీసుకు వెళిళ్, కేసు విషయం వివరించి, రాఘవరావు గారికి సెకూయ్రిటీ ఏరాప్టు 

చెయయ్డం మంచిదని చెపిప్ంది.  సూపరింటెండెంట  రమణారావు గారు ఆమెను ఆపాయ్యంగా పలకరించి, “రాఘవరావు గారి దగగ్ర ఫారమ్ల 
గా  రికెవ్సట్ లెటర తీసుకుని ఇవాళే ఏరాప్టు చేసాత్ను” చెపాప్డు. 

సాహితి ఆయనకి థాంకుస్ చెపిప్ దగగ్రలో ఉనన్ జెరాకుస్ సెంటరోల్ విశాల ఇచిచ్న పుసత్కం మొతత్ం  కాపీ తీయించింది. వెంటనే 
మారెక్టుకు వెళిళ్ ఒక బుటెట్డు దోర జామ కాయలు కొంది. ఆ పకక్నే బటట్ల దుకాణంలో ఒక టరీక్ టవలు కొనన్ది. బుటట్లో  జామకాయల  
మధయ్ విశాల ఇచిచ్న నోట బుక టవల లో చుటిట్ పెటిట్ంది. ఎవరూ తనని ఫాలో అవడం లేదని నిరాధ్రించుకుని, నవతా టార్నస్ పోరుట్ ఆఫీసుకు 
వెళిళ్, విశాల పేర వాళళ్ అమమ్మమ్ గారికి పారెస్ల బుక చేసింది.  ఆ తరావ్త బసాస్ట్ండుకు వెళిళ్, పామరుర్ బసుస్ ఎకిక్ంది.  

సాహితి బసుస్ దిగి ఇంటికి చేరేసరికి,  సుజిత “అమామ్, ఇది  చూడు”  అంటూ నూయ్స చానెల ఆన చేశాడు. జనారధ్నరావు గారి హతయ్ 
కేసు విషయంలో విజయవాడ కమీషనర గారి ఆఫీసుకు  వెళిళ్,  కారులో బందరు తిరిగి వెడుతునన్ రాఘవరావును పామరుర్ దగగ్ర జుఝవరం 
సమీపంలో ఎవరో కాలిచ్ చంపినటుల్  టి.వి. నూయ్స లో చూపిసుత్నాన్రు. సాహితి ఒకక్ సారి ఉలికిక్ పడింది. “అయోయ్, పాపం, ఇకక్డ దాకా 
వచేచ్శాక జరిగిందా?” అనుకుంది. 

సాహితి భోజనం చేసి సోఫాలో కురోచ్బోతుండగా, సెల ఫోను మోగింది.  
‘రాతిర్ పది గంటలపుప్డు ఫోను చేసేది ఎవరబాబ్’ అనుకుంటూ ఫోను తీసింది సాహితి. 
“సాహితీ, బందరు వెళాళ్వు గదా, ఏమైంది?” పర్సాదు గొంతు విని ఆశచ్రయ్పోయింది.  
ఫోను నెంబరు చూసేత్, పబిల్క బూత నుంచీ చేసినటుల్ంది. గొంతు చూసేత్ పర్సాదు గొంతులాగానే వుంది. ఇతనికి తను బందరు 

వెళిళ్నటుల్ ఎలా తెలుసు? 
“అదేం నీ ఫోను ఏమైంది? బయట నుంచీ చేసుత్నాన్వేం?” పర్శిన్ంచింది సాహితి. 
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“మధాయ్నన్ం భోజనానికి వెళిళ్నపుప్డు, నా ఫోను ఇంటోల్ మరిచిపోయి వచాచ్ను. ఇపుప్డు ఇంటికి వెడుతూ, నినున్ అడుగుదామని 
చేసుత్నాన్ను.” 

“విజయవాడలోను, బందరులోను కూడా, అంత ముఖయ్మైన  వివరాలు ఏమీ తెలియ లేదు. జనారధ్నరావు గారి భారయ్ పుటెట్డు 
దుఃఖంలో వునన్ది. అయినా ఆమె అంత దుఃఖంలో కూడా, ఉతిత్ చేతులతో పంపకూడదు ఇంటి కొచిచ్న ఆడపిలల్ని  అంటూ సీవ్టస్ పాకెట 
ఇచిచ్ మరి పంపింది. బసుస్ సాట్ండులో అది ఎవరో కొటేట్సారనుకో. చాలా మరాయ్దసుత్లు వాళుళ్. పాపం వాళల్కు తేరుకోలేని విపతుత్ 
వచిచ్పడింది. నేను జనారద్నరావు గారి హతయ్కు కారణాలు ఆమెకేమనాన్ తెలుసాత్యేమోనని అడిగి చూశాను. ఆమె ఏమీ చెపప్లేక పోయింది. 
ఆమెకు, వాళళ్ అబాబ్యికీ కూడా ఆయన ఎపుప్డూ ఏమీ చెపేప్వాడు కాదట. డైరీ రాసే అలవాటు కూడా లేదట.  ముందురోజు  ఏదో బెదిరింపు 
ఉతత్రం వచిచ్ందట కానీ, అది ఎంకవ్యిరీలో మన వాళుళ్ తీసుకు పోయారు. ఒక రకంగా నేను శర్మ పడి తిరిగిందంతా దండగ అనిపించింది.  
అయితే, చనిపోయిన జనారధ్నరావు గారికి, బందరులో ఉండే రాఘవరావుగారికి  సేన్హమని తెలిసింది.  వెంటనే బందరు కమీషనర ఆఫీసుకు 
వెళిళ్, రాఘవరావు గారికి  సెకూయ్రిటీ ఏరాప్టు చెయయ్డం మంచిదని కేసు వివరించి చెపాప్ను. నేను ఇంటికి వచేచ్ లోపల, హంతకుడు 
ఆయనున్ కూడా చంపేశాడు. ఏంటో, ఈ కేసులు తలా తోకా లేకుండా వునాన్యి, పర్సాదు! మన వలల్ కాదేమోననిపిసోత్ంది.” చివరి వాకయ్ం 
నొకిక్ మరీ చెపిప్ంది. 

అవతల నుంచీ “సరేలే, రెసుట్ తీసుకో” అంటూ ఫోను పెటేట్సిన చపుప్డు వినిపించి, సాహితి ఫోను డిస కనెకట్ అయియ్ంది. 
సాహితి తనలో తానే నవువ్కుని, సెల ఫోనులో విశాల పంపిన ఫోటో చూసింది. మళీళ్ ఇదేదో కోడ భాషలో వుంది. చనిపోయిన 

రాఘవరావు డైరీలో వాడిన కోడ, ఇదీ ఒకటి కాదు. ఇది ఇంకేదో   దేశ భాషలో వుంది. రేపు తీరుబడిగా దీని సంగతి ఏమిటో చూడాలి 
అనుకుంటూ బెడ పై వాలిపోయింది.   

( ¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy) 
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