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7
కృతిని చేతు
తులోల్కి తీసుకుని అభిజఞ్ని తనతో రమ
మమ్నన్టుల్ సైగ చేసాడు
చే
తిర్లో
లోక. అభిజఞ్ మారుమాటాల్
మా
డ
డకుండా
తిర్లో
లోక
వెంట
ట కదిలింది.
పూ గా నమమ్లే
లేకునాన్ను” అనాన్డు తిర్లో
లోక.
“నినున్ పూరిత్
“నేను కూడా”
కూ
అంది అభిజఞ్
అ .
కృతి ఇదద్రి మాటలు పటిట్
ప ంచుకోకుండా తండిర్ భుజం
భు మీదుగా
గా దికుక్లు చూసూత్
చూ ఉంది
ది.
“మీ మూయ్జిక
మూ
టీచర నీకు
నీ ఏదైనా తినిపించడంకా
తి
కానీ, తాగించ
చడంకానీ చేసి
సిందా?” కృతి
తి వీపు మీద చేయి వేసి
తడుతూ
తూ అడిగాడు
డు తిర్లోక.
అభిజఞ్ నవు
వువ్తూ “తనకు
కు తినిపించిం
ందే నేను కూడా
కూ తినాన్ను సర తనని ఏమీ
ఏ చేయలేదు
దు. మీరు కంగారు పడాలిస్స్న
అవస
సరం లేదు” అంది.
అ
ఇంతలో భుజం
భు మీద ఉనన్ కృతి కాళుళ్
కా వణకడం మొదలు పెటాట్
పె యి... కృృతి చేతోత్ తిర్లో
లోక భుజం మీద
మీ కొటిట్
“నానన్ ఆ కార లో నుంచి
ను ఎవరో కోపంగా
కో
చూ నాన్రు” అంది.
చూసుత్
అ
‘ఎవరనన్టు
టుల్’ చూడటా
టానికి తిర్లోక వెనకుక్
వె
తిరుగు
గుతుండగానే గన ఫైర అయి
యిన సౌండ చెవినపడింది
ది, తిర్లోక
గారుగా కృతిని
ని దించి. గన
న తీసుకుని ఫైర
ఫై పొజిషన లో నుంచునా
నాన్డు. కానీ అపప్టికే
అ
ఒక బులెట అభిజఞ్
జఞ్ భుజానికి
కంగా
తగిలి
లింది. అభిజఞ్ రకత్ం కారుతు
తునన్ తన భుజా
జానిన్ మరొక
క చేతోత్ రకత్ం పోకుండా నొకిక్
నొ పటుట్కుని,
ని
జా
సర” అని
అ అరిచింది.
“కృతి జాగర్తత్
తిర్లోక కృృతిని డిఫెండ
డ చేసూత్నే అభి
భిజఞ్ని చేరుకుని కిందపడకు
కుండా నిలువ
వరించాడు. కృతి
క కార అన
నన్మాటలు
గురొత్
రొత్చిచ్ కాఫీ షాప వైపుగా చూశాడు
చూ
తిర్లో
లోక. కాఫీ షాప
ప ఎదురుగా ఉనన్ ఒక కార
కా విండో చిన
నన్గా కోల్జ అయియ్ంది.
అ
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తిర్లో
లోక ఆ కార టైర
టై కి షూట చేశాడు
చే
కానీ గురి తపిప్ంది
ది. కార నెంబ
బర చూడటాని
నికి పర్యతన్ం
న్ం చేసాడు.
అందు
దుకు ఆసాక్రం లేకుండా కార
కా సాట్రట్ అయి
యియ్ టరన్ తీసు
సుకుని వేగం
ంగా వెళిళ్పోయి
యింది.
అ
కి ఫోన చేశాడు
డు. అభిజఞ్ని తన
నకు తెలిసిన ఒక హాసిప్ట
టల లో జాయి
యిన చేయించా
చాడు. రూపకి
తిర్లోక అంబులెనస్
ప
నాన్’ అని చెపిప్ చేతన
చే కి ఆ బాధయ్త
బా
అపప్జెపాప్డు.
ఫోన చేసి ‘కృతిని నీ దగగ్రకు పంపిసుత్
***
చిచ్న తరావ్త,
అభిజఞ్ సప్ృృహలోకి వచి
“నొపిప్ తగిగ్పోతుంది, ఇంతకీ ఎవరు
రు నినున్ షూట చేసింది?”” అడిగాడు తిర్లోక.
తిర్
“మా అక
కక్ని చంపిన వాళుళ్
వా అయు
యుయ్ండచుచ్” అంది
అ అభిజఞ్.
“అసలు మీ అకక్ని ఎం
ందుకు చంపా
పారు?”
“అదే నేనూ
నూ తెలుసుకో
కోవాలి అనుకు
కుంటునాన్ను””
“సరే మీ అకక్ని ఎవరో
రో చంపారు!,, నువువ్ వాళళ్
ళళ్ని పటుట్కోడానికి
డా పర్యతిన్
తిన్సుత్నాన్వ., అది
అ తెలుసుకు
కుని వాళుళ్ ని
నినున్
పడానికి ఇదం
ంతా చేశారు అంతేనా!?”
చంప
“అయుయ్ం
ండచుచ్, ఇంత
తకీ కృతి ఎకక్క్డ సర?”
“తను సేఫ
ఫ గానే ఉంది
ది”
“ఒకే సర, నేను ఇకక్డ
డ ఉండటం సేఫ
సే కాదు అని
నిపిసుత్ంది, నేను
నే వెళాత్ను. వీలైతే మధుక
కర గారు మా అకక్ మరణ
ణం
ంచి సేకరించి
చిన వివరాలు నాకు ఇవవ్గ
గలరా?”
గురిం
“అలాంటి
టివేమీ మాకు అకక్డ దొరక
కలేదు అభిజఞ్
జఞ్, మధుకర ది సహజ మర
రణం కాదు ఎవరో
ఎ
కావాల
లనే పాల్న చేసి
సి
పారని కూడా నువువ్ చెపాప్ప్కే మాకు తెలి
లిసింది”
చంపా
స కానీ మధు
ధుకర సార చాలా
చా ఇనఫ్రేమ్మ్షన సంపాది
దించారు, నేను
ను ఆయన దగ
గగ్ర ఒక సిలవ్వ్ర కలర పెన
న
“నిజమే సర
రిగా ఆయన మాటాల్డినపు
పుప్డు ఆయన దగగ్ర అందు
దులో ఆధారాలు
లు ఉనాన్యని
ని మరో 5 రోజులోల్
రో
మను
నుని
డైరవ చూసా. ఆఖరి
రు చంపారో తెలుసుకుంటా
తె
టాను అని ఆయ
యన అనాన్రు
రు” అని చెపిప్ప్ంది అభిజఞ్.
ఎవరు
“అయితే ఇంకొకక్ సారి మధుకర ఇంటోల్
ఇ
మళీళ్ వెతుకుదాం”” ఆలోచిసూత్ అనాన్డు తిర్లో
లోక.
కూ రావచాచ్చ్” అభిజఞ్ పైకి
కి లేవబోతూ అడిగింది.
అ
“నేను కూడా
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“నొపిప్ తకుక్వగా ఉంటే రావచుచ్” అనాన్డు తిర్లోక.
క చేతి అదరు
రువుతో పైకి లేచి
లే తిర్లోక తో బయటకి నడిచింది.
న
అభిజఞ్ ఒక
***
ఇ రూ మధుక
ఇదద్
కర ఇంటికి చేరుకుని,
చే
వెత
తకడం మొదలు
లు పెటాట్రు. ఒకోక్ గది ఎంత
ఎ సేపు వెతి
తికినా చినన్
చూకీ కూడా దొరకలేదు.
దొ
అనీ
నీన్ రూముల్ ముగించుకుని
ము
చివరికి రీడింగ రూమ కి చేరుకునాన్రి
రిదద్రూ. రీడిం
ంగ రూమ
ఆచూ
మొతత్
తత్ం వెతికారు.. కానీ కూల్ దొరకలేదు.
దొ
వెతి
తికి వెతికి అల
లసిపోయి హలోల్
హ కూరొచ్నా
నాన్రు. తిర్లోక
క ఎదురుగా అభిజఞ్ కూరుచ్చ్ని
ఆలో
లోచిసూత్ కనిపిం
ంచింది.
“నీ చేతి నుంచి
ను రకత్ం కారుతుంది”” అనాన్డు తిర్లోక.
అభిజఞ్ చూసుకుని
చూ
కరీచ్చ్ఫ అడుడ్గా కటుట్
క కుని, “మ
మధుకర గారు
రు సంపాదించి
చిన ఆధారాలు
లు మనకు దొరకవంటారా
దొ
రా?”
అని అడిగింది.
ర చనిపోక ముందు
ము
ఈ ఇంటోల్
ఇ
నే ఉనాన్న్డు, ఆధారాలు
లు దొరికితే ఇకక్డ
ఇ
లేదా సేట్
సేషన లో దొరకాలి,
దొ
సేట్షన
“మధుకర
దొ
గను
నుక ఇక ఇకక్డే ఉండాలి.. లేదంటే లేదు
దు”
లో దొరకలేదు
“ముదాద్యిలను
యి
పటుట్కోడానికి
కో
సిన్ఫ
ఫర డాగస్ ఉన
నన్టుల్, దాచిపె
పెటిట్న ఆధారా
రాలు పటుట్కోడానికి
డా ఏదైనా మారగ్ం ఉంటే
గుండేది” అంది
ది అభిజఞ్.
బాగు
ఆ మాటలు
లు వింటుండ
డగా తిర్లోక కి ఏదో ఆలోచ
చన తటిట్ంది. పైకి లేచి., పదా
ప ఆ రీడింగ
గ రూమ కి వెళాద్
వె ం”
అనాన్న్డు.
డింగ రూమ కి చేరుకునాన్న్రు.
అలా ఇదద్రూ మళీళ్ రీడి
ఏ లేవు కదా
దా సర” అంది
ది అభిజఞ్.
“ఇకక్డ ఏమీ
“ఈ రూమ
మ లో వాసన
న చూశావా?,, కొతత్గా ఉంది. మామూలు
లుగా ఇలాంటి
టి వాసన పెరూ
రూఫ్య్మస్ వల
లన కానీ రూమ
మ
కా రాదు” అనాన్డు
అ
తిర్లోక.
ఫెర్షెన్న్రస్ వలన కానీ
“అవును సర, ఇది కాఫీ
ఫీ బీనస్ వాసన
మ
”
న. మధుకర గారికీ కాఫీ అంటే ఇషట్మనుకుంటా!”
కా బీనస్ ఎక
కక్డునాన్యో చూడు అభిజఞ్
జఞ్”
“సరే ఆ కాఫీ
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అభిజఞ్ వెతు
తుకుతూ వెతు
తుకుతూ ఓ చినన్
చి కుండీని చేరుకుంది
చే
అ
అందులో
కాఫీ
ఫీ బీనస్ ఉనాన్న్యి. తిర్లోక ని
చి వాటిని చూపించింది.
చూ
తిర్లోక
తిర్
ఆ కుం
ండీ లో వెతికా
కాడు ఏమీ దొరకలేదు.
దొ
కుం
ండీనీ చుటూట్ చూశాడు... దాని మీద ఒ
ఒక
పిలిచి
చినన్న్ గన లోగో... హమమ్యాయ్య్ ఇకక్డ ఉందా
దా అనుకుంటూ
టూ గన లోగో
గో బేస చేసుకు
కుని కుండీ అడుగు
అ
భాగానీ
నీన్ తెరిచి
చూశా
శాడు అకక్డ ఒక పెన డైరవ
వ కనిపించింది.
“ఇదేనా ఆ పెన డైరవ”
“హా ఇదే”” అంది అభిజఞ్
జఞ్.
“ఇంతకీ ఆ కాఫీ బీనస్ వాసనకి దీని
నికి ఏంటి సం
ంబంధం, అస
సలు ఇది ఇకక్డ ఉంది అని
ని మళీళ్ రీడిం
ంగ రూమ కి
దుకు తీసుకొచి
చిచ్నటుల్” అను
నుమానంగా అడిగింది
అ
అభి
భిజఞ్.
ఎందు
“బయట మధుకర ఫోటో
ఫో పకక్న ఉనన్
ఉ కొటేషన చూశావా? అకక్డ ఉంది
ది కదా Noth
hing is moore
morable th
han a smeell అని అందు
దుకే అలా అని
నిపించింది” అనాన్డు తిర్లో
లోక.
mem
“అంత చినన్
చి విషయం
ం కూడా గమ
మనిసాత్రా” అన
నన్టుల్ చూసిం
ంది అభిజఞ్.
“వెళాద్మా?”
మా అనాన్డు తిర్లోక.
అలా ఇదద్రూ ఆ పెన డైరవ
డైర తీసుకుని
ని తిర్లోక ఇం
ంటికి చేరుకునా
నాన్రు.
***
నెకట్ చేసి అందు
దులో ఇనఫ్రేమ్మ్షన చూసే పర్యతన్ం
పర్
చేయ
యబోయాడు తిర్లోక. కానీ
నీ ఆ పెన డైరవ
వ
పెన డైరవ సిసట్మ కి కనె
కట్ చేయబడి ఉంది.
ఉ
సరే ఇక
ఇ తపప్దు కదా
క అనుకుం
ంటూ డిపారెట్మ్ంట
ం లో ఉనన్న్ సిసట్మ ఎకెస్స్ప్రట్
ఎనిర్క్క్పట్ చేసి పాసవ్వ్రడ్ తో పొర్టెకట్
కి ఫోన
ఫో చేశాడు.
వ పాసవ్రడ్ రిమూ
మూవ చేయా
యాలి అనురాగ! నీ హెలప్ కావాలి”
కా
ఫోన చేయగానే అడిగాడు
అ
తిర్లో
లోక.
“పెన డైరవ
“నా దగగ్రకు
ర పంపించ
చండి సర” అనాన్డు
అ
అనురా
రాగ.
“లేదు. అంత
అ టైమ లేదు
దు”
“అవునా సరే సర, ఎనీ
నీ డెసక్ సీర్క్న షేరింగ ని ఇనాస్ట్ల
ఇ
చేయ
యండి సర” చెపాప్డు
చె
అనురా
రాగ.
ల అయియ్ంది తరువాత”
“ఇనాస్ట్ల
“నేను ఒక
క లింక పంపి
పించాను, దానిని కిల్క చేసి పెన డైరవ కనె
నెకట్ చేయండి సర”
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“చేశాను,, నెకస్ట్”
“10 నిమి
మిషాలు టైమ పడుతుంది సర,
స మీరు ఏదైనా
ఏ
వరక్ ఉంటే
ఉ
కంపీల్ట చేసుకోండి అవవ్గానే, ఫైలస్
ఫై అనీన్
ంటాయి” చెపా
పాప్డు అనురా
రాగ.
డెసాక్క్ట్ప మీద ఉం
“థాంకస్ అనురాగ,
అ
నేను కాల కట
ట చేసుత్నాన్... అయిపోగానే
నే ఇనాఫ్రమ్ చెయ
య” అనాన్డు
డు తిర్లోక.
“యెస సర
ర”
అ అనురాగ
అలా
గ కాల కట అయియ్ంది.
అ
***
పది నిమి
మిషాల తరావ్త
త,
“కంపీల్ట అయియ్ంది సర”
స కాల చేసి
సి చెపాప్డు అనురాగ.
అ
ఇ
కా
కావాలి
అంటే ఫోన చేసాత్.... థాంకూయ్” అని
అ చెపిప్ కాల
ల కట చేశాడు
డు తిర్లోక.
“థాంకూయ్య్ అనురాగ, ఇంకేదైనా
పెన డైరవ నుంచి డీకిర్పట్
పట్ చేసిన ఫోలడ్
లరస్ అనీన్ ఒకొ
కొక్కక్టిగా చూడటం
చూ
మొద
దలు పెటాట్డు తిర్లోక. అభి
భిజఞ్ పకక్న
రుచ్ని గమనిం
ంచ సాగింది. అందులో ఉనన్ ఫోలడ్రస్ లో రఘురాం పేరు మీద ఒక
ఒ ఫోలడ్ర ఉంది.
ఉ
‘అంటే మధుకర తన
న
కూరు
అతత్ కొడుకు రఘు
ఘురాం కేస కూడా
కూ ఇనెవ్సిట్గేట
గే చేసుత్నాన్డా
డా’ అని మన
నసులో అనుకు
కుంటూ ఆ ఫోలడ్
ఫో ర మీద కిల్క
యబోయాడు.
చేయ
అ అభిజఞ్.
“వదుద్” అంది
“ఎందుకు
కు?” తిర్లోక అడిగాడు.
అ
“ముందు మనోజఞ్ కేస గురించిన ఇనఫ్రేమ్షన
ఇ
చూ
చూడండి
సర”” అంది అభిజఞ్
జఞ్.
మిషం అది కూడా
కూ చెక చేదా
దాద్ం” అంటూ
టూ రఘురాం ఫైల ఓపెన చేశాడు
చే
తిర్లో
లోక.
“ఒకక్ నిమి
“రఘురాం
ం వివరాలు, మరణం వెను
నుక ఉనన్ వివ
వరాలు అయి
యిపోయాక అను
నుమానితుల జాబితాలో మొదటి
మొ
పేరు
జఞ్ అని ఉంది””
అభిజఞ్
తిర్లోక ఆ ఫైల ని చూసి, అభిజఞ్ వైపు
పు చూశాడు.
“అవును”” అంది అభిజఞ్
జఞ్.
“ఏంటి అవును?”
అ
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“దయచేసి
సి అరథ్ం చేసు
సుకోండి ACP
P, అయినా మధుకర
మ
గారి
రికి జరిగినదం
ంతా చెపాప్ను
ను, ఆయన కూడా
కూ
ను అనాన్డు. ఇలా నా పేరు
రు ఎందుకు ఇంకా ఇకక్డ
డ ఉంచాడో అరథ్
అ ం కాలేదు” అంది అభిజఞ్.
అరథ్ం చేసుకోగలను
“ఓహ మధుకర
మ
కి చెపా
పాప్వా? గేర్ట., కానీ నాకు
కు చెపప్లేదు కదా!
క
ఇంతకీ ఏం జరిగింది
ది రఘురాం హతయ్కి నీకు
బంధం ఏంటి
టి?”
సంబ
“సంబంధా
ధాలు అనుబం
ంధాలు ఏమీ లేవు సర, తపుప్గా
త
పర్వరిత్
రిత్ంచాడు. వేరే
రే మారగ్ం లేక...”
“మారగ్ం లేక...?”
నికి ఏమీ లేదు
దు సర”
“చెపప్డాని
“అంటే ఏంటి?..
ఏ
చంపే
పేశావా?”
“అవును””
“అసలు అమామ్యివేనా
అ
నా నువువ్, ఇని
నిన్ తపుప్లు చేశావు...
చే
మళీ
ళీళ్ నా సాయం అడుగుతా
తావా!” పైకి లేచాడు
లే
తిర్లోక
క.
“నేను అడు
డుగుతునన్ది సాయం మాతర్మే
మా
కాదు కదా
క అది మీ ఉదోయ్గం, మీ బాధయ్త కూడా...
కూ
అయి
యినా నేనేదో త
తపుప్
నటుల్ మాటాల్డటం
డ
బాలేదు
దు సర. అతను
ను మీ డిపారట
టమెంటు వయ్కిత్
కిత్ అయుయ్ండచుచ్. రాజకీయ
య పలుకుబడి
డి కూడా
చేసిన
ఎకుక్క్వే ఉండిఉండచుచ్ కానీ ఆడవాళళ్ని
ఆ
హి
హింసించడం
దారుణం”
ని హింసించడం అనన్ ఒక
కక్ మాట విన
నగానే తిర్లోక
క కి జరిగింది అరథ్మయియ్ం
ంది... అభిజఞ్ చేసింది
చే
పూరిత్
రిత్గా
ఆడవాళళ్ని
పడం కరెకట్ కాదు
కా కదా?” అని
అ మాతర్ం అడిగాడు.
తపుప్ప్ అని చెపప్లేకపోయాడు. “కానీ చంప
ర గారికీ ఈ విషయం
వి
మొ
మొదట
తెలిసినపుప్డు ఆయన
న కూడా ఇలా
లాగే సప్ందించా
చారు, కానీ జరిగింది
జ
“మధుకర
రిత్గా తెలిసాక అభిపార్యం
ం మారుచ్కునా
నాన్రు”
పూరిత్
ది.”
“అవునా... సరే చెపుప్ ఏం జరిగింది
ంపారో తెలుసు
సుకునే పర్యత
తన్ంలో భాగం
ంగా నేను మధుకర
మ
గారిక
కంటే ముందు
దు రఘురాం
“మనోజఞ్ని ఎవరు చం
కి ఫోన చేశాను
ను. ఆయనకి
కి జరిగింది మొతత్
మొ ం వివరిం
ంచి ఆయన సహాయం
స
అడ
డగాలని నిరణ్యించుకుని
యి
ఫోన చేసేత్
గారికి
ఆయ
యన ‘పరస్నలాగ్
లాగ్ మాటాల్డదాం’
దా అనాన్రు. నేను సరే అనాన్ను.
అ
అపప్ప్టికే నేను పర్యాణంలో ఉండటం
ఉ
వల
లన నాలుగైదు
దు
రోజు
జుల తరావ్త కలుసాత్
క
ను అని
ని చెపాప్ను. ఆయన
ఆ
మళీళ్ళ్ గంట తరావ్వ్త ఫోన చేసి ‘ఎకక్డునాన్రు
రు?’ అని అడి
డిగాడు. నేను
ను
అపప్టికే వేరే పని
ని మీద తిరుప
పతి నుంచి విజ
జయవాడకి వెళాళ్లి.
వె
అందు
దుకే ఇపుప్డు తిరుపతిలో ఉనాన్ను ఇం
ంకో నాలుగు
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గంట
టలోల్ సాట్రట్ అయి
యియ్ టైరనోల్ విజ
జయవాడ వెళాళ్లి అని చెపాప్ను.
చె
‘అరె
రె నేను కూడా అదే టైరన కి విజయవాడకి
వెళాళ్ళ్లి.. పోనీ టైరన
టైర లో కలుదాద్
దాద్మా’ అని అడిగాడు.
అ
నేను
ను సరే అనాన్న్ను. బి2 లో వైట
వై చేయమ
మని నాన్డు. నేను
నే అకక్డికి
వెళాళ్ళ్ను. ఆయన నెలూల్రులో టైరన
టైర ఎకాక్డు
డు. నెలూల్రు సేషన
సేట్ దాటగానే
నే టైరన కార్సిం
ంగ పెటాట్రు. మా అకక్ గురించి
గు
తనకి
కి
జరిగి
గిన అనాయ్యం
ం గురించి ఆయనకి
ఆ
చెపా
పాప్ను. మొతత్ం వినాన్డు. ‘అ
అంతా బాగుం
ంది కానీ చాలా
లా ఇనెవ్సిట్గేట చేయాలి మీ
మీరు
దానికి
కి చాలా కోప
పరేట చేయాలి
లిస్ ఉంటుంది
ది’ అనాన్రు. టైరన
టైర సాట్రట్ అయి
యియ్ంది నేను
ను ఎంత డబుబ్బ్ అయినా పరా
రావ్లేదు
అనాన్న్ను. ‘డబుబ్ మాతర్మే
మా
అం
ంటే కషట్ం’ అనా
నాన్డు రఘురా
రాం. నాకు ఆయన
ఆ
మాట
టలు అరథ్మయాయ్యి..
యా
చూ
చూపులు
ముందు
దు
నుంచి
చి తేడాగానే ఉనాన్
ఉ అరథ్ం చేసుకోలేకపో
పోయాను. ఆ మాట వినాన్క
క అంతా అరథ్
రథ్మయియ్ంది. అరిచి గోల చేసే
చే పరిసిథ్తి
గాని సరిద్చెపేప్ టైమ
మ కానీ లేదు
దు. నేను తపిప్ం
ంచుకోవడాని
నికి ఆలోచించు
చుకుని చెపాత్ సర
స అనాన్ను. ‘ఆలోచన ఏముంది
ఏ
ఇలా
లా
తమందిని అడ
డగలేదు ఆలో
లోచిసాత్ం అనన్న్ వాళళ్ంతా ఒపుప్కునన్వా
ఒ
వాళేళ్, పదా నెక
కస్ట్ సేట్షన లో దిగేసి వెళాద్ం నాకు ఈ రై
రైలు
ఎంత
పర్యా
యాణాలు పడవు
వు’ అనాన్డు.. నేనునన్ పరిసిథ్తికి, నా కోపానికి
కో
వాడిన్న్ చూసేత్ నరికే
కేయాలనిపించింది. అయి
యినా కోపం
అణు
ణుచుకుని కూరొ
రొచ్నాన్. ఇంత
తలో ఏదో ఫోన వచిచ్ంది. నాతో మాటాల్
టాల్డినటేల్ నా ముందే
ము వేరే పెళళ్యిన
పె
ఆవి
విడతో
మాటా
టాల్డాడు. ఆవి
విడ ఏడుసుత్ంది.
ది నా ఎదురు
రుగా ఉనన్ మృగం
మ
ఆవిడని
ని, మరో సతరీ అసిథ్
అ తావ్నిన్ మృగంలా
మ
ఎదిరిసుత్ంది. సరే
రే
ఇలా కాదు అని మాటలోల్
మా
దింపా
పాను. అలా డోర దగగ్ర కూరుచ్ని
కూ
మాటా
టాల్డుకుందాం
ం అని తీసుకె
కెళిల్ పరిగెడుతు
తునన్ రైలు
నుంచి బయటి
టికి పంపించేశా
శాను.. ఇదీ జరిగింది..”
జ
చె ఆపింది అభిజఞ్.
చెపిప్
లోను
“తోసేశావా
వా, అతను ఇనెస్ప్కట్
ఇ
ర కదా
దా ఎవరైనా చూసేత్
చూ ఏంటి పరిసిథ్
ప తి?” అడి
డిగాడు తిర్లోక.
“అవనీన్ ఆలోచించలేదు
ఆ
దు సర, అపుప్ప్డు అకక్డ ఎవరూ
ఎ
లేరు... అతను మనిషిలా నాకు కనిపించలేదు
దు” అంది
జఞ్.
అభిజఞ్
మౌ
అభి
భిజఞ్ని చూసూత్ ఆలోచిసూత్ కూరొచ్నాన్డు
కూ
డు...
తిర్లోక మౌనంగా
***
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