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సిసట్మ కి కనె
వ్రడ్ తో పొర్టెకట్

వ పాసవ్రడ్ రిమూ
రకు పంపించ
అంత టైమ లేదు
సరే సర, ఎనీ
ల అయియ్ంది 
క లింక పంపి

           

తుకుతూ ఓ చి
తిర్లోక ఆ కుం
య్ ఇకక్డ ఉందా
వ కనిపించిం
 
జఞ్. 
 వాసనకి దీని
నుమానంగా అ
ఫోటో పకక్న ఉ

ell అని అందు
ం కూడా గమ
తిర్లోక. 
డైరవ తీసుకుని

నెకట్ చేసి అందు
కట్ చేయబడి ఉ

మూవ చేయా
చండి సర” అ
దు” 
నీ డెసక్ సీర్క్న 
తరువాత” 
పించాను, దా
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చినన్ కుండీని చే
ండీ లో వెతికా
దా అనుకుంటూ
ది.  

నికి ఏంటి సం
అడిగింది అభి
ఉనన్ కొటేషన
దుకే అలా అని

మనిసాత్రా” అన

ని తిర్లోక ఇం

దులో ఇనఫ్రేమ్
ఉంది. సరే ఇ

యాలి అనురాగ
అనాన్డు అనురా

షేరింగ ని ఇ

నిని కిల్క చేసి 

umudi.net   

చేరుకుంది అ
కాడు ఏమీ దొ
టూ గన లోగో

ంబంధం, అస
భిజఞ్. 
 చూశావా? 
నిపించింది” 
నన్టుల్ చూసిం

ంటికి చేరుకునా
*** 

మ్షన చూసే పర్
ఇక తపప్దు క

! నీ హెలప్ కా
రాగ. 

ఇనాస్ట్ల చేయ

పెన డైరవ కనె

           

అందులో కాఫీ
దొరకలేదు. కుం
గో బేస చేసుకు

సలు ఇది ఇక

అకక్డ ఉంది
అనాన్డు తిర్లో
ంది అభిజఞ్. 

నాన్రు. 

పర్యతన్ం చేయ
కదా అనుకుం

కావాలి” ఫోన

యండి సర” చె

నెకట్ చేయండి

          p

ఫీ బీనస్ ఉనాన్
ండీనీ చుటూట్
కుని కుండీ అ

క్డ ఉంది అని

ది కదా Noth
లోక. 

యబోయాడు
ంటూ డిపారెట్మ్ం

 చేయగానే అ

చెపాప్డు అనురా

 సర” 

p˝…’     2

న్యి. తిర్లోక 
 చూశాడు... 
అడుగు భాగానీ

ని మళీళ్ రీడిం

hing is mo

 తిర్లోక. కానీ
ంట లో ఉనన్

అడిగాడు తిర్లో

రాగ. 
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ని 
దాని మీద ఒ
నీన్ తెరిచి 

ంగ రూమ కి

ore 

నీ ఆ పెన డైరవ
న్ సిసట్మ ఎకెస్

లోక. 

ఒక 

 

వ 
స్ప్రట్ 
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కూరు
అతత్ 
చేయ
 
 
 
 
 
అభిజఞ్
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“చేశాను,
“10 నిమి

క్ట్ప మీద ఉం
“థాంకస్ అ
“యెస సర
 అ

 పది నిమి
“కంపీల్ట 
“థాంకూయ్
పెన డైరవ 

రుచ్ని గమనిం
కొడుకు రఘు

యబోయాడు. 
“వదుద్” అ
“ఎందుకు
“ముందు
“ఒకక్ నిమి
“రఘురాం

జఞ్ అని ఉంది”
తిర్లోక ఆ
“అవును”
“ఏంటి అ

           

, నెకస్ట్” 
మిషాలు టైమ 
ంటాయి” చెపా
అనురాగ, నే
ర” 
అలా అనురాగ

మిషాల తరావ్త
అయియ్ంది స
య్ అనురాగ, ఇ
నుంచి డీకిర్పట్

ంచ సాగింది. 
ఘురాం కేస కూ

అంది అభిజఞ్. 
కు?” తిర్లోక అ
 మనోజఞ్ కేస 
మిషం అది కూ
ం వివరాలు, 
” 
ఆ ఫైల ని చూ
” అంది అభిజఞ్
అవును?” 

           

పడుతుంది స
పాప్డు అనురా
ను కాల కట

గ కాల కట అ

త, 
సర” కాల చేసి
ఇంకేదైనా కా
పట్ చేసిన ఫోలడ్
అందులో ఉ

కూడా ఇనెవ్సిట్గే

అడిగాడు. 
గురించిన ఇ

కూడా చెక చేదా
మరణం వెను

సి, అభిజఞ్ వైపు
జఞ్. 
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సర, మీరు ఏ
రాగ. 
ట చేసుత్నాన్... 

అయియ్ంది. 

సి చెపాప్డు అ
కావాలి అంటే 
లరస్ అనీన్ ఒకొ
నన్ ఫోలడ్రస్ లో
గేట చేసుత్నాన్డా

ఇనఫ్రేమ్షన చూ
దాద్ం” అంటూ
నుక ఉనన్ వివ

పు చూశాడు.

umudi.net   

ఏదైనా వరక్ ఉ

అయిపోగానే

*** 

అనురాగ. 
ఫోన చేసాత్...
కొక్కక్టిగా చూ
లో రఘురాం
డా’ అని మన

చూడండి సర”
టూ రఘురాం 
వరాలు అయి

 

           

ఉంటే కంపీల్ట

నే ఇనాఫ్రమ్ చెయ

. థాంకూయ్” అ
చూడటం మొద

 పేరు మీద ఒ
నసులో అనుకు

” అంది అభిజఞ్
ఫైల ఓపెన చే

యిపోయాక అను

          p

ట చేసుకోండి 

య” అనాన్డు

అని చెపిప్ కాల
దలు పెటాట్డు
ఒక ఫోలడ్ర ఉ
కుంటూ ఆ ఫో

జఞ్. 
చేశాడు తిర్లో
నుమానితుల 

p˝…’     2

అవవ్గానే, ఫై

డు తిర్లోక. 

ల కట చేశాడు
 తిర్లోక. అభి
ఉంది. ‘అంటే
ఫోలడ్ర మీద కిల్

లోక. 
జాబితాలో మొ

020 

ఫైలస్ అనీన్ 

డు తిర్లోక. 
భిజఞ్ పకక్న 
 మధుకర తన
కిల్క 

మొదటి పేరు 

న 
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చేసిన
ఎకుక్
 
తపుప్
 
పూరిత్
 
 
గారికి
ఆయ
రోజు
అపప్
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“దయచేసి
ం చేసుకోగలను

“ఓహ మ
బంధం  ఏంటి

“సంబంధా
“మారగ్ం 
“చెపప్డాని
“అంటే ఏ
“అవును”
“అసలు అ
“నేను అడు

నటుల్ మాటాల్డ
క్వే ఉండిఉం

ఆడవాళళ్ని
ప్ అని చెపప్లే

“మధుకర
రిత్గా తెలిసాక 

“అవునా.
“మనోజఞ్ని

కి ఫోన చేశాను
యన ‘పరస్నలాగ్
జుల తరావ్త క
టికే వేరే పని

           

సి అరథ్ం చేసు
ను అనాన్డు. 

మధుకర కి చెపా
టి?”  
ధాలు అనుబం
లేక...?” 
నికి ఏమీ లేదు
ఏంటి?.. చంపే
” 
అమామ్యివేనా
డుగుతునన్ది 
డటం బాలేదు
డచుచ్ కానీ ఆ
ని హింసించ
కపోయాడు. 
ర గారికీ ఈ వి
అభిపార్యం
.. సరే చెపుప్ 
ని ఎవరు చం
ను. ఆయనకి

లాగ్ మాటాల్డదా
కలుసాత్ను అని
ని మీద తిరుప

           

సుకోండి ACP
ఇలా నా పేరు
పాప్వా? గేర్ట

ంధాలు ఏమీ 

దు సర” 
పేశావా?” 

నా నువువ్, ఇని
సాయం మా

దు సర. అతను
ఆడవాళళ్ని హి
డం అనన్ ఒక
“కానీ చంప
విషయం మొ
ం మారుచ్కునా
ఏం జరిగింది
ంపారో తెలుసు
కి జరిగింది మొ
దాం’ అనాన్రు.
ని చెపాప్ను. ఆ
పతి నుంచి విజ

    www.ko

P, అయినా మ
రు ఎందుకు 
., కానీ నాకు

లేవు సర, త

నిన్ తపుప్లు చే
మాతర్మే కాదు క
ను మీ డిపారట
హింసించడం 
కక్ మాట విన
పడం కరెకట్ కా
మొదట తెలిసిన
నాన్రు” 
ది.” 
సుకునే పర్యత
మొతత్ం వివరిం

 నేను సరే అ
ఆయన మళీళ్
జయవాడకి వె

umudi.net   

మధుకర గారి
ఇంకా ఇకక్డ

కు చెపప్లేదు క

తపుప్గా పర్వరిత్

చేశావు... మళీ
కదా అది మీ
ట మెంటు వయ్కిత్
దారుణం” 
నగానే తిర్లోక
కాదు కదా?” అ
పుప్డు ఆయన

తన్ంలో భాగం
ంచి ఆయన స
అనాన్ను. అపప్
ళ్ గంట తరావ్
వెళాళ్లి. అందు

           

రికి జరిగినదం
డ ఉంచాడో అ
కదా! ఇంతకీ 

రిత్ంచాడు. వేరే

ళీళ్ నా సాయ
 ఉదోయ్గం, మీ
కిత్ అయుయ్ండ

క కి జరిగింది
అని మాతర్ం 
న కూడా ఇలా

ంగా నేను మ
సహాయం అడ
ప్టికే నేను పర్
వ్త ఫోన చేసి 
దుకే ఇపుప్డు 

          p

ంతా చెపాప్ను
అరథ్ం కాలేదు
ఏం జరిగింది

రే మారగ్ం లేక

ం అడుగుతా
మీ బాధయ్త కూ
చుచ్. రాజకీయ

 అరథ్మయియ్ం
అడిగాడు. 
లాగే సప్ందించా

మధుకర గారిక
డగాలని నిరణ్యి
యాణంలో ఉ
‘ఎకక్డునాన్రు
తిరుపతిలో 

p˝…’     2

ను, ఆయన కూ
” అంది అభి
ది రఘురాం 

...” 

తావా!” పైకి లే
కూడా... అయి
య పలుకుబడి

ంది... అభిజఞ్ చే

చారు, కానీ జ

కంటే ముందు
యించుకుని 
ఉండటం వల
రు?’ అని అడి
ఉనాన్ను ఇం

020 

కూడా 
జఞ్. 
హతయ్కి నీకు 

లేచాడు తిర్లోక
యినా నేనేదో త
డి కూడా 

చేసింది పూరిత్

జరిగింది 

దు రఘురాం 
ఫోన చేసేత్ 
లన నాలుగైదు
డిగాడు. నేను
ంకో నాలుగు 

క. 
తపుప్ 

రిత్గా 

దు 
ను 
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అణు
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ఇలా
లోను
     
 
అభిజఞ్
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టలోల్ సాట్రట్ అయి
ళ్లి.. పోనీ టైర
ళ్ను. ఆయన 
గిన అనాయ్యం
కి చాలా కోప
న్ను. ‘డబుబ్ మా
చి తేడాగానే ఉ
సరిద్చెపేప్ టైమ

తమందిని అడ
యాణాలు పడవు
ణుచుకుని కూరొ
టాల్డాడు. ఆవి
 కాదు అని మా

నుంచి బయటి
“తోసేశావా
“అవనీన్ ఆ

జఞ్. 
తిర్లోక మౌ
  

           

యియ్ టైరనోల్ విజ
టైరన లో కలుదాద్
నెలూల్రులో టైర
ం గురించి ఆ
పరేట చేయాలి
మాతర్మే అం
ఉనాన్ అరథ్ం 
మ కానీ లేదు
డగలేదు ఆలో
వు’ అనాన్డు.
రొచ్నాన్. ఇంత
విడ ఏడుసుత్ంది
మాటలోల్ దింపా
టికి పంపించేశా
వా, అతను ఇ
ఆలోచించలేదు

మౌనంగా అభి

           

జయవాడ వె
దాద్మా’ అని అ
టైరన ఎకాక్డు
ఆయనకి చెపా
లిస్ ఉంటుంది
ంటే కషట్ం’ అనా
చేసుకోలేకపో

దు. నేను తపిప్ం
లోచిసాత్ం అనన్
. నేనునన్ పరి
తలో ఏదో ఫో
ది. నా ఎదురు
పాను. అలా 
శాను.. ఇదీ జ
ఇనెస్ప్కట్ర కదా
దు సర, అపుప్

భిజఞ్ని చూసూత్ 
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ళాళ్లి అని చె
అడిగాడు. నేను
డు. నెలూల్రు సేట్
పాప్ను. మొతత్ం
ది’ అనాన్రు. టైర
నాన్డు రఘురా
పోయాను. ఆ 
ంచుకోవడాని
న్ వాళళ్ంతా ఒ
సిథ్తికి, నా కో
న వచిచ్ంది. 
రుగా ఉనన్ మ
డోర దగగ్ర కూ
జరిగింది..” చె
దా ఎవరైనా చూ
ప్డు అకక్డ ఎ

ఆలోచిసూత్ కూ

Post 

umudi.net   

చెపాప్ను. ‘అరె
ను సరే అనాన్
సేషన దాటగానే
ం వినాన్డు. ‘అ
టైరన సాట్రట్ అయి
రాం. నాకు ఆ
మాట వినాన్క
నికి ఆలోచించు
ఒపుప్కునన్వా
కోపానికి వాడిన్
నాతో మాటాల్

మృగం ఆవిడని
కూరుచ్ని మాటా
చెపిప్ ఆపింది 
చూసేత్ ఏంటి ప
ఎవరూ లేరు.

కూరొచ్నాన్డు

*** 
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రె నేను కూడా
న్ను. బి2 లో వై
నే టైరన కార్సిం
అంతా బాగుం
యియ్ంది నేను
ఆయన మాట
క అంతా అరథ్
చుకుని చెపాత్ స
వాళేళ్, పదా నెక
న్ చూసేత్ నరికే

టాల్డినటేల్ నా ము
ని, మరో సతరీ అ
టాల్డుకుందాం
అభిజఞ్.       
పరిసిథ్తి?” అడి
.. అతను మ

డు...  

          p

 అదే టైరన కి 
వైట చేయమ
ంగ పెటాట్రు.
ంది కానీ చాలా

ను ఎంత డబుబ్
టలు అరథ్మయా
రథ్మయియ్ంది. 
సర అనాన్ను
కస్ట్ సేట్షన లో
కేయాలనిపిం
ముందే వేరే పె
అసిథ్తావ్నిన్ మ
ం అని తీసుకె
    
డిగాడు తిర్లో
నిషిలా నాకు

p˝…’     2

విజయవాడ
మని నాన్డు. నే

. మా అకక్ గు
లా ఇనెవ్సిట్గేట
బ్ అయినా పరా
యాయ్యి.. చూ
అరిచి గోల చే
. ‘ఆలోచన ఏ

లో దిగేసి వెళాద్ం
చింది. అయి
పెళళ్యిన ఆవి
మృగంలా ఎది
కెళిల్ పరిగెడుతు

క. 
 కనిపించలేదు

020 

కి 
నేను అకక్డికి 
గురించి తనకి
ట చేయాలి మీ
రావ్లేదు 

చూపులు ముందు
చేసే పరిసిథ్తి 
ఏముంది ఇలా
ం నాకు ఈ రై

యినా కోపం 
విడతో 
రిసుత్ంది. సరే
తునన్ రైలు 

దు” అంది 

కి 
మీరు 

దు 

లా 
రైలు 

రే 
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