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చేతిలో ఉనన్ పుసత్కం పేజీ తిరగేసుత్ండగా ఫోన రింగ అయియ్ంది. 
“హలో ఎవరు” అనాన్డు తిర్లోక లిఫట్ చేసూత్... 
“నా పేరు మను” ఓ అమామ్యి గొంతు వినిపించింది. 
“చెపప్ండి” అనాన్డు తిర్లోక. 
“కాఫీ తాగడం పూరత్యియ్ందా?” అంది మను. 
తిర్లోక పైకి లేచి చుటూట్ చూసి... 
“ఏంటి ననున్ చూసూత్ మాటాల్డుతునాన్రా?” అనాన్డు. 
“లేదు... కృతి చెపిప్ంది, ఇది మీ కాఫీ టైమ అంట కదా” అంటూ అటువైపు నుంచి మను అంది. 
“ఎవరు నువువ్? నీకు నా కూతురు ఎలా తెలుసు?” 
“ఎలా తెలుసో తరావ్త చెపాత్ను గాని, ఒక పని చెపాత్ చేయండి” 
“అసలేంటా పని? అయినా నేను ఎందుకు చేయాలి?” 
“చేయకపోతే కృతి ఆకృతి మారుతుంది గనుక...” 
“ఏంటి బెదిరిసుత్నాన్వా?” అనాన్డు తిర్లోక. 
“ఒకక్ నిమిషం మిసట్ర తిర్లోక, కృతికి ఫోన ఇసాత్ను” అంటూ మను కృతిని పిలిచింది. 
“కృతి ఇటు రా” అనన్ మాటలు మను నోట ఫోన లో పెదద్గా, “చెపప్ండి మిస” అంటూ కృతి మాటలు చినన్గా 

వినిపించాయి. 
డాడీతో మాటాల్డు అంటూ మను ఫోన ని కృతి చెవి దగగ్ర పెటిట్ంది. 
“హలో నానన్” అంది కృతి. 
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“అమూమ్ ఏమైంది? ఎవరు నీ పకక్న?” అడిగాడు తిర్లోక. 
“ఏమీ కాలేదు నానన్, నేను మా మిస ఐస కీర్మ తింటునాన్ం...” 
“ఏంటి... తను మీ టీచర నా?” అనాన్డు తిర్లోక. 
“అవును తిర్లోక నేను తన టీచర నే” అపప్టికే ఫోన తీసుకునన్ మను సప్ందించింది. 
“ఇపప్టికైనా నా మాట వింటావా? లేక ఐస కీర్మోల్ ఏదైనా కలిపి...!?” 
“ఏయ తననేమీ చేయకు, నీకేం కావాలి చెపుప్?” 
“నాకేం కావాలో తరావ్త తెలుసుకుందువు గాని... ముందు ఒక పని చెయ” 
“ఏంటది?” 
“ఇపుప్డు కృతికి ఫోన ఇసాత్... కొదిద్ రోజులు నువువ్ వేరే పని మీద ఊరికి వెళుత్నాన్వని, కృతిని నా దగగ్ర ఉండమని 

చెపుప్... చెపప్డం కాదు ఒపిప్ంచు” అంటూ మను మాటాల్డుతుండగానే, 
“కానీ ఇవనీన్ ఎందుకు?” అనాన్డు తిర్లోక. 
“ఎందుకో నేను చెపప్నా...?  లేక నీ కూతురి చేత నా చేతి దెబబ్ల రుచి ఎలా ఉందో చెపిప్ంచనా?” అంది మను. 
“ఎకుక్వగా మాటాల్డుతునాన్వ మను, తనని తాకితే నీ తాటతీసాత్” అనాన్డు తిర్లోక. 
“నీకు ఇదే ఆఖరి సారి చెపుత్నాన్ తిర్లోక... నువువ్ ఇపుప్డు నేను చెపిప్నటుల్ కృతికి చెపాత్వా? లేక ముందు కాల కట 

చేసి... తరావ్త ఇంకేమైనా కట చేయనా..?.” 
మను మాటలకి తిర్లోక కోపం కటట్లు తెంచుకుంది. సూక్ల కి ఇంటికి పెదద్గా దూరం లేకపోవడంతో కాల కట 

చేసి పరుగున వెళిళ్ బైక తీశాడు. 
5 నిమిషాలు... గడవక ముందే సూక్ల గేట ముందు బైక పారక్ చేసి కృతి తరగతి గది వైపు పరిగెతాత్డు. వేగంగా 

వెళుతునన్ తిర్లోక ని ఆపడానికి వెంట వచాచ్డు కొతత్గా పనిలోకి చేరిన వాచెమ్న రామయయ్. 
కాల్స రూమ తేరిపారా చూసి...”ఎకూస్క్య్స మీ టీచర...” అంటూ కాల్స చెపుత్నన్ టీచరిన్ బయటకి పిలిచి కృతి ఆచూకీ 

అడిగాడు తిర్లోక. 
“అదేంటి సార ఈరోజు కృతి సూక్ల కి రాలేదు కదా!?” అని టీచర చెపప్డంతో...  
“ఉదయం నేనే కదా వచిచ్ డార్ప చేసి వెళాళ్ను, రాకపోవడమేంటి?” అనాన్డు తిర్లోక సందేహంగా. 
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వెనుకనే వచిచ్న వాచెమ్న రామయయ్ కలిప్ంచుకుని “మీరు వచిచ్ వదిలిపెటిట్ వెళాళ్రు సర! కానీ వెంటనే ఎవరో 

పిలిచినటుల్ పాప వెనకిక్ వెళిళ్ంది. మీరే అనుకుని నేను సైలెంట గా ఉండిపోయా. కొదిద్ సేపటి తరావ్త కూడా తను రాకపోవడంతో 
నేను బయటికి వెళిళ్ చూశాను. కానీ తను కనిపించలేదు. బహుశా మీరే తీసుకెళాళ్రేమో అనుకునాన్ను” అనాన్డు. 

“అలా ఎలా అనుకుంటావయాయ్... వెంటనే గేట దగగ్రకి వచిచ్ చూడాలి కదా.” గదిద్ంచాడు తిర్లోక. 
“ఇంతకీ ఏమైంది సార...?” అడిగాడు వాచెమ్న కంగారుగా, 
“తను కనిపించడం లేదయాయ్... పిర్నిస్పాల కిరణ ఉనాన్డా?” 
“ఉనాన్రు సర” అని చెపిప్ రామయయ్ తన ఫోన చేతిలోకి తీసుకునాన్డు. 
తిర్లోక పిర్నిస్పాల రూమోల్కి వెళిళ్, “కిరణ మీ సూక్లులో మను అని ఎవరైనా టీచర ఉందా?” అని అడిగాడు. 
“లేదు తిర్లోక... ఆ పేరుతో ఎవరూ లేరు. ఏమైంది తిర్లోక? ఏదైనా సమసాయ్? ఎందుకు కంగారుగా ఉనాన్వు?” 

అడిగాడు కిరణ. 
“ముందు ఇంకొసారి చెక చేసి చెపుప్... మను అనే పేరుతో ఎవరైనా టీచర ఉనాన్రా?” 
“లేదు. ఆ పేరుతో సాట్ఫ ఎవవ్రూ లేరు” అనాన్డు కిరణ... 
“ఛా ...” అంటూ టేబులిన్ కొటిట్ పైకి లేచాడు తిర్లోక.   
కిరణ గాల్సులో ఉనన్ నీళుళ్ అందించి, “ఒకక్ నిమిషం కూరోచ్ తిర్లోక” అనాన్డు. 
తిర్లోక ఆలోచిసూత్ కిరణ ముందు నుంచునాన్డు. 
“సేట్షనిక్ దగగ్రోల్ ఉనన్ సూక్ల నుంచి పిలల్లిన్ ఎవరు తీసుకెళాత్రు రామయయ్?” అంటూ ఇనెస్ప్కట్ర చేతన పిర్నిస్పాల 

రూమోల్కి వచాచ్డు. 
“మీరేంటి సార ఇలా వచాచ్రు?” ఇనెస్ప్కట్ర ని చూసూత్ అడిగాడు పిర్నిస్పాల. 
“ఎవరో పాప కనిపించలేదంటగా, మా రామయయ్ ఫోన చేశాడు” అనాన్డు ఇనెస్ప్కట్ర చేతన. 
తిర్లోక వైపు చూసి “ఏంటి తిర్లోక కృతి కనిపించలేదా?” అడిగాడు కిరణ. 
తిర్లోక అని పేరు వినగానే వెనుకనుంచే పోలుచ్కుని ‘సార’ అంటూ నిలబడడ్ చోటే సెలూయ్ట చేశాడు చేతన. 
ఇనెస్ప్కట్ర వెనుక ఉనన్ రామయయ్ వింతగా చూసూత్ “ఎవరయాయ్ ఆ సారు?” అని అడిగాడు. 
“ACP తిర్లోక” కైరమ బార్ంచ అనాన్డు కిరణ. 
తిర్లోక వెనకిక్ తిరిగి చేతనిన్ చూసి, “సిసి కెమెరాలనీన్ చెక చేయండి. ఎవరో నా మీద కోపంతో కృతిని కిడాన్ప చేసి 

ఉండచుచ్, కివ్క” అనాన్డు. 



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                            »qe] 2020 

   4 అభిజఞ్ 
కిరణ కలిప్ంచుకుంటూ “మెయిన గేట ఫుటేజ నా దగగ్రే ఉంది తిర్లోక” అంటూ సిసట్మ ఆన చేశాడు. 
ఉదయం 9 గంటలకి నేను కృతిని దించి వెళాళ్ను అనుకుంటూ ఆ సమయం ఫుటేజ ని ఓపెన చేసాడు తిర్లోక.  
మానిటర సీర్క్న ని చూసూత్ “అదిగో కృతి” అనాన్డు కిరణ. 
తిర్లోక ఫుటేజ చూసూత్ “కృతి కనిపించింది కిరణ, కానీ హెలెమ్ట పెటుట్కుని సూక్టీలో కృతిని తీసుకెళుత్నన్ ఆ 

అమామ్యి ఎవరో తెలియడం లేదు, బైక నెంబర కూడా సప్షట్ంగా కనిపించడం లేదు” అనాన్డు. 
కిరణ చూసూత్ మౌనంగా నిలబడాడ్డు. 
“నెకస్ట్ సిగన్ల కెమెరా ఎకక్డుంది?” అడిగాడు తిర్లోక. 
చేతన సప్ందిసూత్ “కిలోమీటర తరావ్త చౌరసాత్ దగగ్ర ఉంది సార” అనాన్డు. 
తిర్లోక ఫోన తీసుకుని టార్ఫిక ఇనెస్ప్కట్ర గా పని చేసుత్నన్ ఉదయ నెంబర డైల చేయబోతుండగా, మళీళ్ అదే నెంబర 

నుంచి ఫోన వచిచ్ంది.  
“చేతన, కంటోర్ల రూముకి ఫోన చెయ, నా నెంబర కి వసుత్నన్ ఫోన కాలస్ అనీన్ టేర్స చేయమని చెపుప్, ఎటిట్ 

పరిసిథ్తులోల్ మిస అవకూడదు” అని చేతన కి చెపిప్, “హలో” అంటూ ఫోన లిఫట్ చేశాడు తిర్లోక. 
“తిర్లోక ఇకక్డ కృతి ఏడుసుత్ంది. నువువ్ నేను చెపిప్నటుల్ చేసేత్ బెటర, లేదంటే నేను నా సట్యిల లో ఏడుపు 

ఆపించాలిస్ ఉంటుంది” 
“అసలు ఎవరు నువువ్, ఎంత ధైరయ్ం ఉంటే ఒక పోలీసు కూతురిన్ కిడాన్ప చేసాత్వ?” 
“ధైరయ్ం ఉంది కానీ బలం లేదు. అందుకే కృతి రూపంలో బలం చేకూరుచ్కుంటునాన్” 
“ఇక మాటలు అనవసరం, మరాయ్దగా కృతిని అపప్గించు లేదంటే...!!??.”  
“హా లేదంటే?” 
“లేదంటే....” అని తిర్లోక పూరిత్గా సప్ందించే లోపు మను ఉనన్ చోటుకి సంబంధించిన వివరాలు(లొకేషన డేటా) 

కంటోర్ల రూమ నుంచి మెసేజ లో వచాచ్యి. మను లొకేషన చెక చేశాడు తిర్లోక, సరిగాగ్ తన దగగ్ర నుండి 25 కిలోమీటరల్ 
దూరంలో తను ఉంది. తిర్లోక ఫోన మాటాల్డుతూనే చేతన ని తనతో రమమ్ని సైగ చేశాడు.  ఫోన కాల కట చేయకుండానే బైక 
ఎకాక్డు. 

“చెపుప్ ఏసిపి, లేదంటే ఏం చేసాత్వ?” అంది మను. 
“చెపప్డం లేదు ఇక చేయడమే” అంటూ బైక సాట్రట్ చేశాడు. 
ఫోనులో బైక శబధ్ం వినగానే “ఓహ, లొకేషన టేర్స చేశారా? గేర్ట!” అంది మను. 
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“లొకేషన టేర్స చేయడం కాదు. ఇంకొదిద్ నిమిషాలోల్ పోలీసులు నీ ముందుకొసాత్రు. కటకటాలు లెకక్ బెటట్టానికి 

సిదధ్ంగా ఉండు” అనాన్డు తిర్లోక. 
“అవునా?  ననున్ అరెసట్ చేసాత్వా?” కొంచం బెరుకుగా అంది మను. 
“ఏంటి భయంగా ఉందా? మరి నా కూతురిన్ కిడాన్ప చేసే ముందు ఏమైంది ఈ భయం?” 
“భయం...! అవును తిర్లోక భయం... నిజంగా భయంగా ఉంది!” 
“అలా రా దారికి నా కూతురిన్ నాకు అపప్గించు, తపుప్ ఒపుప్కుని నా దగగ్రకి పంపించు. నీకు తనున్లు 

తపుప్తాయి” 
“అపప్గిసాత్... ఇపుప్డే అపప్గిసాత్... ఎకక్డికి తీసుకురావాలి?” 
“గుంటుపలిల్ దగగ్రకి తీసుకురా! అకక్డకి కానిసేట్బులస్ వసాత్రు. కానీ ఒకక్ విషయం గురుత్ంచుకో తన ఒంటి మీద 

గీత కూడా పడకూడదు. అరథ్మయియ్ందా?”  అనాన్డు తిర్లోక. 
“అలాగే తిర్లోక, ఇపుప్డే తీసుకొసాత్. నేను విజయవాడ నారత్ కేబిన సేట్షన కి వెళుత్నాన్ కృతిని గుంటుపలిల్ దగగ్ర 

వదిలేసి వెళాత్” అంది మను. 
“సరే” అంటూ కాల కట చేశాడు తిర్లోక. 
5 నిమిషాల తరావ్త... 
“మేము ఇకక్డే ఉనాన్ం సార, పాపని తీసుకుని ఇంకా ఎవరూ రాలేదు” అంటూ ఫోన చేశాడు తిర్లోక పంపిన 

కానిసేట్బుల వినయ. 
తిర్లోక ఫోన కట చేసి మను కి కాల చేశాడు. 
ఫోన లిఫట్ చేసూత్నే “ఊరుకో ఏడవకు” అంది మను. 
పకక్న కృతి చినన్గా “హూమ్....” అంది ఏడుపు ఆపుకుంటూ. 
“ఏం చేశావ నా కూతురిన్” అరిచాడు తిర్లోక. 
“నేనేం చేశాను... ఇంకా ఏమీ చేయలేదు” 
“గుంటుపలిల్ దగగ్ర వదిలి వెళాత్ అనాన్వ?” 
“అవును ఇంకో 5 నిమిషాలోల్ అకక్డికి వెళాత్” అంది మను. 
“నేను దగగ్రోల్నే ఉనాన్ మను, నువువ్ గనుక 5 నిమిషాలోల్ రాకపోతే, నినున్ వదిలే పర్సకేత్ లేదు” 
“వసుత్నాన్ ఎసిపి వసుత్నాన్...” కాల కట అయియ్ంది. 
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 “సర” అంటూ సెలూయ్ట చేశాడు వినయ. 
చేతన ని పిలిచి “ఏదో జరుగుతుందని సందేహంగా అనిపిసుత్ంది, మను ని కూడా పటుట్కుంటే గాని అసలు 

విషయం తెలియదు” అనాన్డు తిర్లోక. 
“బాల్క ఆర వైట సర” అడిగాడు చేతన. 
“వైట కషట్ం... కృతి తన దగగ్రే ఉంది, బాల్క కి మనవాళుళ్ ఉనాన్రా?” 
“నేను... ఇంకా ఇదద్రు కానిసేట్బులస్ ఉనాన్ం సార...సరిపోతాం, అమామ్యే కదా!”  
“సరే... కృతిని ఇకక్డ వదిలేయగానే మీరు ఆ టరిన్ంగ దగగ్ర ఓకేనా?” 
“వినయ బాల్క కి రెడీ గా ఉండు.” అనాన్డు చేతన. 
“బాల్క ఏంటి రా?” పకక్న ఉనన్ మరొక కానిసేట్బుల వెంకట ని అడిగాడు కైరమ బార్ంచ పోకడలు పరిచయం లేని 

వినయ. 
“వైట అంటే ఎదురుగా దాడి చేసి పటుట్కోవడం. బాల్క అంటే వాళళ్కి తెలియకుండా దాడి చేయడం అంతేరా... 

రెడీగా ఉండు” చెపాప్డు వెంకట. 
సమయం తిర్లోక ఆలోచనలకనాన్ వేగంగా పరుగుతీసోత్ంది. ఇంతలో ఒక కాయ్బ వచిచ్ంది. అందులో కృతి 

మాతర్మే ఉంది. 
కృతిని ఆతర్ంగా చేతులోల్కి తీసుకుని... తల నిమురుతూ 
“నినున్ కొటిట్ందా తను, ఏడిపించిందా?” అని కృతిని అడిగాడు. 
“లేదు నానన్, మిస ననేన్మి చేయలేదు” అని తండిర్ భుజాలమీద వాలిపోయింది కృతి. 
కృతి వీపు తడుతూనే “కాయ్బ బుక చేసింది ఎవరు?” డైరవరు ని అడిగాడు తిర్లోక. 
“తిర్లోక అని పేరు ఉంది సార. కాయ్బ మాతర్ం సాక్రఫ్ కటుట్కునన్ ఒకావిడ ఎకిక్ంచారు, డబుబ్లు మీరు ఇసాత్రు అని 

చెపాప్రు మీరేనా సార తిర్లోక. ఫోన పే చేసాత్రా? లేక, డబుబ్లు ఉనాన్యా?” అడిగాడు డైరవరు. 
తిర్లోక డైరవరు చేతికి డబుబ్లిచిచ్ పంపించేశాక, 
“అమూమ్, ఇందాక నేను ఫోన చేసినపుప్డు మీ టీచర నినున్ ఏడవకు అంది కదా.. అసలు ఎందుకు ఏడాచ్వ?” అని 

తన కూతురిన్ దగగ్రకు తీసుకుంటూ అడిగాడు తిర్లోక. 



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                            »qe] 2020 

   7 అభిజఞ్ 
“నేను వదద్నాన్ వినకుండా మా మిస ఇంజెక్షన చేసింది నానన్” అంటూ ఇంజెక్షన చేసిన చోటుని చూయించింది 

కృతి. 
“అసలు తను మీ మిస కాదు కదా... సూక్లులో తన పేరే లేదు కదా!?” 
“తను సంగీతం టీచర నానన్... అమమ్ జాయిన చేసింది కదా, అందుకే నీకు తెలియదు” అంది కృతి. 
ఇంజెక్షన గురించి తిర్లోక కి భయం మొదలైంది, వెంటనే మనుకి ఫోన చేశాడు. 
“హలో ఎసిపి, నీ కూతురు నీ దగగ్రకి వచిచ్ందిగా మళీళ్ ఎందుకు ఫోన?” అంది మను. 
“ఏంటి పర్తీకారమా?...  నా కూతురికి ఏం ఇంజెక్షన ఇచాచ్వ..?” అడిగాడు తిర్లోక. 
“పర్తీకారం ఏమీ లేదు తిర్లోక, చెపాప్గా నీతో ఒక పని చేయించుకుంటా అని, నువేవ్ వినకుండా టార్కింగ అదీ ఇదీ 

అనాన్వ. ఇపుప్డు నీ బిడడ్ని కోలోప్బోతునాన్వ. ఇందులో నా తపేప్మీ లేదు” 
“ఏంటి వేషాలు వేసుత్నాన్వా, ఇపుప్డు నీ లొకేషన పటుట్కుని రావడం నాకు పెదద్ పని కాదు, వచాచ్నంటే ముకక్లు 

ముకక్లుగా నరికి పడేసాత్... నా కూతురికి ఏం ఇంజెక్షన చేసావో మరాయ్దగా చెపుప్?” 
“ఏంటి మళీళ్ నా లొకేషన పటుట్కుంటావా!?. ఇక టార్కింగుల్, అవసరం లేదు తిర్లోక. నేను ఇకక్డే సేట్షన దగగ్ర 

ఉనాన్. లోపలికి వెళళ్గానే అనౌనెస్మ్ంట సౌండ కూడా వసుత్ంది కావాలంటే వినచుచ్, కానీ ఒకక్ విషయం ననున్ నరుకుతాను 
అనాన్వు చూడు అది చేయాలంటే నువువ్ నీ బిడడ్ని వదులుకోవాలి, వదులుకుంటావా మరి!?” అంది మను.. 

“ఏంటి బెదిరిసుత్నాన్వా?” 
“బెదిరింపు కాదు తిర్లోక, నువు సీప్డ బాల గురించి వినే ఉంటావుగా!?” 
“ఏం మాటాల్డుతునాన్వ మను, తను చినన్ పిలల్... నీ నోటికొచిచ్నటుల్ మాటాల్డకు” అనాన్డు తిర్లోక. 
“కోపం వసుత్ందంటే సీప్డ బాల గురించి వినాన్వనన్మాట. అయినా ఫీల అవవ్కు అది ఎకుక్వ ఇవవ్లేదు మహా 

అయితే ఒక పది శాతం అది ఉంటుంది, మిగతాది ఎస.ఎస.వి కలిపాను... ఇపుప్డు నువువ్ నా దారికి రాకపోతే ఏమవుతుందో 
చెపాప్లా!?  అయినా నీ కూతురి జీవితంతో నువేవ్ ఆడుకోకు తిర్లోక తన భవిషయ్తుత్కి అది అంత మంచిది కాదు” అంది మను. 

“సీప్డ బాల అంటే కొకైన ఇంకా హెరాయిన కలిపిన డర్గ అని నాకు తెలుసు కానీ ఈ ఎస.ఎస.వి అంటే ఏంటి?” 
వణుకుతునన్ గొంతుకతో అడిగాడు తిర్లోక.  

“చెపాత్ ACP చెపాత్... కానీ ఒక చినన్ సలహా, ననున్ లేడి పిలల్ అనుకుని వలలు వేయడం మానేసేత్ బాగుంటుంది” 
అంది మను. 
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“నిజమే నువు లేడి పిలల్వి కాదని తెలుసోత్ంది, కానీ నీకూక్డా తెలుసు కదా నేను లేడి పిలల్ని వేటాడే రకం కాదని. 

పిరికిపంద మీద పంజా విసిరే రకం కాదు నేను” అనాన్డు తిర్లోక. 
“మను” నవివ్ంది. 
“ఏంటా నవువ్?” అడిగాడు తిర్లోక. 
“నేను పిరికిదానాన్...!?” 
“పిరికిదానివే కాదు మూరుఖ్రాలివి కూడా, లేకపోతే చినన్ పిలల్ని కిడాన్ప చేసాత్వా? ఇలా తన జీవితంతో 

ఆటలాడుతావా!?” అంటూ కోపం ధవ్నించింది తిర్లోక గొంతులో.  
“ఆట...! ఆట లా ఉందా...!? గురుత్పెటుట్కో తిర్లోక నేను చంపగలను,చంపించగలను. ఇంకా మాటాల్డితే భయపెటిట్ 

రోడుడ్ మీద ఒకొక్కక్డిన్ కుకక్లాల్ పరిగెటిట్ంచగలను. ఇవనీన్ ఎందుకు అని అడిగి సమయం వృథా చేసుకుంటావో,  లేక మాటలోత్ 
రెచచ్గొటిట్ నా చేత మరినిన్ విషయాలు చెపిప్ంచాలనే మూరఖ్పు పర్యతాన్లు చేసాత్వో నీ ఇషట్ం.  కానీ నీ కృతికి నేను ఇచిచ్న 
సమయం 20 గంటలు మాతర్మే. ఈలోపు ఏం చేసుకుంటావో ఎలా కాపాడుకుంటావో కాపాడుకో!” అని చెపిప్ కాల కట చేసింది. 

తిర్లోక తనకి తెలిసిన డాకట్ర కి ఫోన చేశాడు. జరిగింది చెపిప్ ” ఎస. ఎస.వి అంటే ఏంటి డాకట్ర?”  అని 
అడిగాడు.  

“అలా కోడ ఫారామ్టోల్ చాలా డర్గస్ ఉంటాయి. కిడీన్ సంబంధిత వాయ్ధులకి వాడే మెడిసినుల్, మైగైరన కి వాడే 
మెడిసినల్లో కూడా ఈ పేరుతో చాలా డర్గస్ ఉనాన్యి. కాలిస్ఫెరాల కూడా ఎసఎసివ్ పేరుతో పర్సుత్తం దొరుకుతుంది. నువువ్ పూరిత్ 
పేరు తెలుసుకుంటే కానీ అదేంటో చెపప్లేం, లేదంటే కృతిని తీసుకురా డయాగోన్సిస చేదాద్ం తెలుసుత్ంది” అని సమాధానం 
చెపాప్డు డాకట్ర. 

పకక్నే ఉనన్ కృతి “మా మిస మంచిది నానన్, తను ననేన్మి చేయదు తనకి నేనంటే చాలా ఇషట్ం” అంది. 
తిర్లోక ఆలోచిసూత్ మను దగగ్రే విషయం రాబటాట్లని మనుకి ఫోన చేశాడు. 
“చెపుప్ తిర్లోక డాకట్రల్తో సంపర్దింపులు అయాయ్యా?”  అంది మను 
“నీకెలా తెలుసు?” 
“తెలుసుత్ంది ఎస.ఎస.వి ఫుల ఫామ లేకుండా కనుకోక్లేము అని డాకట్ర చెపిప్ ఉంటాడే” 
“లేదు డయాగోన్సిస చేసి కనిపెటట్చుచ్ అనాన్డు” 
“పిచిచ్ తిర్లోక, అది మామూలు డర్గ కాదు ఎస.ఎస.వి అంటే ఆరిట్ఫిషియల సేన్క వీనమ. మనిషి తయారు చేసిన 

పాము విషం అది, నేను తలచుకుంటే తను క్షణాలోల్ చనిపోయేలా చేయచుచ్. లేదా చంపి నీకు ఫోన చేయచుచ్ కానీ నాకు 
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కావాలిస్ంది అది కాదు. ఐనా డయాగోన్సిస చేసి అది ఎంత మోతాదులో ఉందో కనిపెటట్లేరు. పైగా నేను ఇచిచ్ంది ఒక డెరివేటివ 
కాదు మీరు కనుకోక్డానికి, కనీసం రెండు రోజులు పడుతుంది. కానీ నేను ఇచిచ్న టైమ 20 గంటలు గురుత్ందిగా! కేవలం 20 
గంటలు” 

“ఎందుకు ఇదంతా? నీకు కావాలిస్ంది నేనైతే నాతో ఆడుకో చినన్ పిలల్తో ఎందుకు?” 
“ఇక ఇది ఆట కాదు ఏ సిపి, వేట.... ! వేటగాడి గురించి నీకొక విషయం చెపాత్ గురుత్పెటుట్కో. వేటగాడు వదిలిన 

పర్తి బాణం పార్ణం తీయడానికి కాదు, కొనిన్ బంధిసాత్యి, కొనిన్ బాధిసాత్యి. ఇంకొనిన్ భయం నేరిప్ బాణం విసిరిన వాని సాథ్యిని, 
సతాత్ని తెలియజేసాత్యి. ఇపుప్డు నేను విసిరింది ఎలాంటి బాణమో చెపాప్లిస్న పని లేదనుకుంటా” అంది మను. 

“అరథ్మైంది నువువ్ ఏదైనా చేయగలవు, ఒపుప్కుంటా.. పీల్జ కృతిని ఎలా కాపాడుకోవాలో చెపుప్?” 
“చెపప్డానికి ఏముంది ACP ఆలెర్డీ చెపాప్. నీకు పని ఉంది అని తనని నా దగగ్రకి పంపు. ఎలాగూ నీ భారయ్ రూప 

పుటిట్ంటికి వెళిళ్ంది కదా, కానుప్ అయి కృతికి తముమ్డో,చెలెల్లో పుటేట్ సరికి నా పని ముగించి కృతిని తీసుకెళుళ్” 
తిర్లోక ఆలోచనలో పడాడ్డు. చటాట్నికి, పర్జలకి సేవ చేయాలిస్న నేను, ఇలా సావ్రాథ్నికి పని చేయడమా 

అనుకుంటుంటే గుండె గదులు బరువెకుక్తునాన్యి. మనసు మాతర్ం బిడడ్ బాగు గురించే కోరుతుంది. మనుని పటుట్కుని ఏం చేసినా 
తన బిడడ్ని కాపాడలేని సిథ్తిలో పరిసిథ్తులు విసిరేశాయి. పేరుకి ఎసిపి, చుటూట్ కావలిస్నంత పోలీసు బలం, కానీ మను కృతిని 
కవచం చేసుకుంది. సరే ఎలాగైనా ముందు మనుని కాపాడాలి అని నిశచ్యించుకుని… 

“సరే చెపాత్, నీ దగగ్రకి పంపిసాత్, మరి తన ఆరోగయ్ం?” 
“దానికి యాంటీ వీనమ నా దగగ్రే ఉంది ఏసిపి” అంది మను. 
“సరే ఎకక్డికి తీసుకురావాలి...?” 
 “నేను ఎకాక్లిస్న టైరన వచేచ్సుత్ంది. ఇంకో 15 నిమిషాలోల్ ఇకక్డున్ంచి కదులుత్ంది. నేను సేట్షనోల్ ఉంటా. వచిచ్ నీ 

కూతురిన్ అపప్జెపిప్ వెళుళ్” 
తిర్లోక టైమ చూసుకునాన్డు... 2:10 అయియ్ంది నిజాముదీద్న వెళేళ్ టైరన అని మనసులో అనుకుని.  
“చేతన కృతిని తీసుకుని బైక ఎకుక్” అనాన్డు. 
“ఒకక్సారి ఆలోచించండి సర” అనాన్డు చేతన. 
“ఆలోచించే సమయం కానీ, ఆగి మాటాల్డే అవకాశం కానీ లేదు చేతన, కుటుంబం జోలికి వచిచ్ంది, ఏదేమైనా 

దానిని మాతర్ం వదలను” అని బైక సాట్రట్ చేశాడు. 
🎕 🎕 🎕 
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13 నిమిషాల తరావ్త 
సేట్షన లోకి చేరుకుని మనుకి ఫోన చేశాడు. 
“పాల్టాఫ్ం నెంబర 9... బి3” అంది. 
తిర్లోక కృతిని తీసుకుని పాల్టాఫ్ం 9 కి చేరుకుని పరుగున బి3 ఎకిక్ంచి…  
“కొదిద్ రోజులు మీ టీచర దగగ్ర ఉండు కృతి ఏడవకు, ఏం జరిగినా నానన్ చూసుకుంటాడు” అని చెపుత్ండగా టైరన 

సాట్రట్ అయియ్ంది. 
తిర్లోక టైరన ఎకక్బోతుంటే ఫోన రింగ అయియ్ంది. 
“కెర్డిట కారడ్ తనకి ఇచిచ్ నువువ్ టైరన దిగు” అంది మను. 
మను చెపిప్నటేల్ చేసి వెళుతునన్ టైరన ని చూసూత్ నుంచుండిపోయాడు తిర్లోక. 

(కొన గింపు వచేచ్ సంచికలో...!) 
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