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10  
తనకి వచిచ్న మెయిల ఓపెన చేసి చూసుకుని ఆశచ్రయ్పోయాడు తిర్లోక వివరాలనీన్ పరిశీలించాక అతని ఆశచ్రయ్ం 
రెటిట్ంపు అయియ్ంది. 
ఇంతలో అభిజఞ్ ఫోన చేసింది. 
 “మెయిల చూసారా సర” 
 “చూశాను” 
 “ఇపుప్డు చెపప్ండి ఇంకా ఎవరినైనా కలవాలా?” 
 “అభిజఞ్ నేను చెపేప్ది జాగర్తత్గా విను, పర్సుత్తం నీ దగగ్ర నేను చెపిప్న వయ్కిత్ దగగ్ర ఉనన్ ఇనఫ్రేమ్షన కంటే ఎకుక్వ 
ఇనఫ్రేమ్షన ఉండచుచ్! కానీ ఒకక్ కూల్ కూడా లేని ఈ పర్యాణంలో ఆయుధాలు ఎంత ముఖయ్మో దారి చూపించే చినన్ 
కాగడాలు అంతే ముఖయ్ం. నీ దగగ్ర ఎనిన్ ఆయుధాలు ఉనాన్ నీ దగగ్ర లేని ఏదైనా చినన్ ఇనఫ్రేమ్షన అతని దగగ్ర ఉంటే 
అది మనకి దారి చూయించేది అయితే దానిని మిస అవవ్కూడదు కదా?” 
 “నిజమే కాకూడదు” 
 “సో నితిన ని కాంటాకట్ చెయ అతని ఫోన నెంబర నీకు పంపిసుత్నాన్” అనాన్డు తిర్లోక. 
 “ఒక వేళ అతను మనలిన్ మోసం చేసేత్” 
 “అతనికి డబుబ్ అకక్రేల్దు అభిజఞ్, అతనిది కూడా నీలాగే ఎమోషన తను పేర్మించిన అమామ్యిని పోగొటుట్కునాన్డు. 
నాకు తెలిసి మోసం చేయడు” అని చెపిప్ కాల కట చేశాడు తిర్లోక. 

• • •
తిర్లోక పంపిన నెంబర తీసుకుని కాల చేసింది అభిజఞ్.
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 “...” ఫోన లిఫట్ చేసినా మౌనం. 
 “తిర్లోక సర మీ నెంబర కి కాల చేయమనాన్డు” చెపిప్ంది అభిజఞ్. 
 “అవునా! ఇంతకీ నువువ్ ఎవరు?” ఓ అబాబ్యి మాటలు వినిపించాయి. 
నితిన నా పేరు అభిజఞ్, ఆరోజు పరవ్తం దగగ్ర చనిపోయిన వారిలో మా అకక్ కూడా ఉంది, తన మరణం గురించి నేను 
కొంత ఇనఫ్రేమ్షన సేకరించాను, నీ దగగ్ర ఇంకా ఇనఫ్రేమ్షన ఉందని తిర్లోక గారు ఫోన చేసి చెపాప్రు అందుకే ఇలా నీకు 
ఫోన చేశా? 
 “సర కి కూడా చెపాప్ను మేడమ, నా దగగ్ర ఉనన్ ఇనఫ్రేమ్షన మీకు ఇవవ్లేను, కావాలంటే నేను ఉనన్ లొకేషన 
పంపిసాత్ ఇకక్డికి రండి, మీకు ఇనఫ్రేమ్షన చూయిసాత్” అనాన్డు నితిన. 
 “సరే నితిన లొకేషన డీటైలస్ పంపించండి” అంటూ అభిజఞ్ కాల కట చేసింది. 

• • • 
20 నిమిషాలు గడిచాక, ఒక కాయ్బ బుక చేసుకుని నితిన దగగ్రకి పర్యాణం అయియ్ంది అభిజఞ్.  
నితిన ని చేరుకోవడానికి ఇంకో గంట సమయం పడుతుంది అనగా తిర్లోక నుంచి ఫోన. 
 “కొంచం జాగర్తత్గా ఉండు అభిజఞ్. నినన్ నాకు ఆకిస్డెంట జరిగిన విషయం నీకు చెపప్డం మరిచిపోయాను” అని 
చెపాప్డు.అవునా మీకు పర్మాదమేమి జరగలేదు కదా అని అడిగింది అభిజఞ్.లేదు నేను బానే ఉనాన్ను,నువువ్ జాగర్తత్గా 
ఉండు అంటూ హెచచ్రించాడు తిర్లోక. 
  “సరే” అని చెపిప్ కాల కట చేసింది అభిజఞ్. 
పది నిమిషాల తరావ్త కాయ్బ సోల్ అయియ్ంది. కాయ్బ డైరవరు తూలుతూ బండి నడుపుతునాన్డు. 
 “ఏమైంది” అడిగింది అభిజఞ్. 
డైరవరు నుంచి సమాధానం లేదు. 
అభిజఞ్కి తిర్లోక మాటలు గురుత్కి వచాచ్యి, డైరవరు సప్ృహ కోలోప్తునాన్డు అనిపించింది, అలా అనిపించగానే ముందు 
సీట లోకి కషట్ం మీద చేరుకుంది. అపప్టికే కార దారి తపిప్ పకక్న ఉనన్ అడడ్దారిలోకి పోతుంది. అతి కషట్ం మీద హాయ్ండ 
బేర్క వేసి, పకక్న కూలబడి కూరుచ్ంది అభిజఞ్. 
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కార డైరవరు నాడి పటుట్కుని చూసింది, బర్తికే ఉనాన్డు అని ధృవీకరించుకుని కాయ్బ డైరవరుని అకక్డే వదిలేసి కాయ్బ దిగి 
నెంబర పేల్ట ఫోటో తీసుకుని  రోడుడ్వైపుకి నడిచింది. ఒకతనిన్ లిఫట్ అడిగి మళీళ్ పర్యాణం మొదలు పెటిట్ంది.  
• • • 
నితిన చెపిప్న లొకేషన కి ఫోన చేసింది అభిజఞ్, అపప్టికే అకక్డ ఉనన్ నితిన ఫోన కట చేసి అభిజఞ్ దగగ్రకి చేరుకుని మనోజఞ్ 
మీ అకక్ నా?అని అడిగాడు. 
 “అవును మీకు ఎలా తెలుసు?” 
 “పోలికలు తెలుసుత్నాన్యి, నేను నితిన” పరిచయం చేసుకునాన్డు నితిన. 
 “తెలుగు ఇంత బాగానే మాటాల్డుతునాన్రే” అంది అభిజఞ్. 
 “నా పిలల్ది తెలుగే, తనకోసమే నేరుచ్కునాన్” 
 “అది సరే, నీ దగగ్ర ఉనన్ ఇనఫ్రేమ్షన ఏంటి?” 
చూయిసాత్ అంటూ తన ఫోన బయటకి తీసి గాయ్లరీ ఓపెన చేశాడు.  
 “అందులో చాలా ఫోటోలు ఉనాన్యి” 
 “అభిజఞ్ వాటిని చూసూత్ ఇవనీన్ ఎకక్డివి?” అని అడిగింది. 
 “ఆ పరవ్తం దగగ్రకి నేను పోయినా కదా! నాకు పోలీసులతో బాగానే కాంటాకట్స్ ఉనాన్యి” 
 “అవునా మను నీకు ఏదైనా చెపిప్ందా” 
 “ఏంటి చెపేప్ది, నేను పోయే సరికి అందరి పార్ణాలు పోయినాయి, అయినా అందరితో నాకేం పని నా పిలల్ని 
మాతర్మే నేను చూసుకుని వచిచ్నా” 
 “ఇంతకీ తను ఎలా చనిపోయింది, పోసట్ మారట్ం చేశారా” 
 “లేదు చేయలేదు, అపప్టికే మంచు ముదద్ అయిపోయింది కదా” 
 “ఇపప్టి వరకూ అకక్డ చనిపోయిన వారికి ఎవరికీ పోసట్ మారట్ం చేయలేదా?.” 
 “చేసాత్రు కానీ ఉపయోగం ఉండదు.  మంచులో నాని నాని మనిషి మొతత్ం మంచు గడడ్లా అయిపోతారు, చేయి 
పటుట్కుని లేపడానికి చూసేత్ అంతవరికూ తెగి వసుత్ంది. ఇక పోసట్ మారట్ం పరెఫ్కట్ గా ఏం చేసాత్రు మేడం, అకక్డ పని 
చేసుత్నన్ ఒక డాకట్ర చెపాప్డు ఇకక్డ పోసట్ మారట్ం చేసేది కేవలం శవానిన్ గురుత్ పటట్డానికే అని” అంటూ చెపాప్డు నితిన. 
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 “ఓహ అయితే మనకి పోసట్ మారట్ం దావ్రా ఏమీ తెలిసే అవకాశం లేదనన్మాట” 
 “మనిషి గురుత్ పటట్డం మినహాయించి ఏమీ తెలియదు” అనాన్డు నితిన. 
 “మరి ఈ ఫోటోల వలల్ ఉపయోగం ఏంటి” అడిగింది అభిజఞ్. 
 “ఇకక్డ చూసారా” ఒక ఫోటో జూమ చేసి చూయించాడు నితిన. 
 “ఏముంది లోగో అది” అంది అభిజఞ్. 
 “అకక్డునన్ లోగో ఒకక్టే కనిపిసుత్ందా?” అడిగాడు నితిన. 
 “ఇంకేం లేదు కదా!” సందేహంగా అంది అభిజఞ్ 
 “సరిగాగ్ చూడు తెలల్గా ఓ చినన్ పొరలా ఉంది” నితిన ఇంకొంచం జూమ చేసూత్ చెపాప్డు. 
 “అది మంచు అయుయ్ండచుచ్, వాళుళ్ ఉనన్ చోట మంచు మామూలే కదా”  అతిగా ఆలోచించకు అనన్టుల్ 
సమాధానం చెపిప్ంది అభిజఞ్. 
 “నాకూక్డా మొదట అదే అనిపించింది, కానీ అది మంచు కాదు” నితిన నివృతిత్ చేసుత్నన్టుల్గా చెపాప్డు. 
 “మంచు కాకపోతే మరేంటి?” అడిగింది అభిజఞ్. 
 “అది దూదిలా కనిపిసుత్ంది, కానీ దూది కూడా కాదు” చెపాప్డు నితిన. 
 “అభిజఞ్ నితిన ని చూసూత్ నువువ్ ఎంత వరకూ చదువుకునాన్వ” అని అడిగింది. 
 “నా చదువు ఇపుప్డు నీకు చెపాప్లా” కొంచం విసుగాగ్ అనాన్డు నితిన. 
 “అదేం లేదులే అసలు నీ సందేహం ఏంటి?” అడిగింది అభిజఞ్. 
 “ఇది మామూలు దూది కాదు, దానిని పటుట్కుంటే మాయం అయిపోతుంది” చెపాప్డు నితిన. 
‘పిచిచ్గాని పటిట్ందా’ అనన్టుల్ ఎగాదిగా చూసింది అభిజఞ్. 
 “నిజం నేను పటుట్కుని చూశాను మాయం అయియ్ంది” చెపాప్డు నితిన. 
 “ఎలా నమమ్మంటావ” 
 “అది నా దగగ్ర ఇంకా ఉంది”  
 “మాయమైతే నీ దగగ్ర ఇపప్టిదాకా ఎలా ఉంది?” పర్శిన్ంచింది అభిజఞ్. 
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 “అది చేతోత్ పటుట్కుంటేనే మాయమవుతుంది నేను దానిని ఒక పేపర సహాయంతో తీసుకుని ఒక చినన్ డబాబ్లో 
పెటిట్ దాచి ఉంచాను” 
 “ఏది? ఎకక్డ?” చూపించమనన్టుల్గా అడిగింది అభిజఞ్. 
 “నా దగగ్రే” అనాన్డు నితిన. 
 “ఉంటే నాకు ఇవువ్ అదేంటో నేను చెబుతా” అడిగింది అభిజఞ్. 
 “నా దగగ్ర కొంత మాతర్మే ఉంది” చెపాప్డు నితిన. 
 “అయితే ఇపుప్డు ఏమంటావ?” 
 “దానిని నువువ్ పటుట్కుని అది కూడా పోతే, నాకునన్ చినన్ ఆధారం కూడా పోతుంది” చెపాప్డు నితిన. 
 “ననున్ నముమ్ అది పోకుండా నేను కూడా పేపర తోనే పటుట్కుంటా” 
ఈసారి పిచిచ్గా చూడటం నితిన వంతు అయియ్ంది. 
 ‘నా కరమ్ ఇది, ఇలాంటి తింగరోడి హెలప్ తీసుకోవాలిస్ వచిచ్ంది’ అనన్టుల్ చూసింది అభిజఞ్. 
 “అలాచూడకు బుడడ్ పిలల్, తింగరోడిన్ కాను నేను, నా దగగ్ర నిజంగా కొంచమే ఉంది” అని చెపుత్ండగా నితిన ఫోన 
రింగ అయియ్ంది. 
 “కాయ్ బాత హై మియా” ఫోన లిఫట్ చేసూత్ అడిగాడు నితిన.  
ఫోన లిఫట్ చేసినపుప్డు వచిచ్నంత వేగం రాను రాను మాటలోల్ రాలేదు, కొంచం బాధ ఇంకొంచం ఆశచ్రయ్ం 
కలగలుపుకుని పిచిచ్గా జుటుట్ పీకోక్డం మొదలుపెటాట్డు నితిన. 
ఓ ఐదు నిమిషాలు గడిచాక ఫోన పెటేట్సి, 
 “పదా వెళాద్ం” అనాన్డు నితిన, 
 “ఎకక్డికి?” 
 “మళీళ్ అదే పరవ్తం దగగ్ర ఇంకొకడు చనిపోయాడంట” 
 “అదేంటి” 
 “2017 తరావ్త ఆ పరవ్తం ఎకక్డానికి పర్యతిన్ంచిన పర్తి ఒకక్డూ చచాచ్డట, నేను ఆరుగురో, ఏడుగురో 
అనుకునాన్ కానీ కనీసం ఓ పాతికమంది అయినా చనిపోయి ఉంటారు” అనాన్డు నితిన. 
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 అభిజఞ్ ఏమీ మాటాల్డకుండా ఆలోచిసూత్ నుంచుంది. 
 “పదా వెళాద్ం” అనాన్డు నితిన. 
 “ఒకవేళ ఇపుప్డు కూడా ఆ తెలల్ పొరలాంటిది దొరుకుతుందా” 
 “నాకు తెలిసి ఖచిచ్తంగా దొరుకుతుంది అందుకే వెళాద్ం అంటునాన్” చెపాప్డు నితిన. 
 “తిర్లోక గారికి ఫోన చేసి చెపాప్లి” అంటూ తిర్లోక కి ఫోన చేసూత్ నితిన వెంట కదిలింది అభిజఞ్. 10 అడుగులు 
పడాడ్క లిఫట్ చేశాడు తిర్లోక మరో ఇరవై అడుగులు పడే సరికి జరిగింది మొతత్ం చెపేప్సి తిర్లోక సమాధానం కోసం ఎదురు 
చూసూత్ నిలుచుంది. 
 “మీరిదద్రూ అకక్డికి వెళళ్ండి, సాయంతర్ం ఫల్యిట కి బయలుదేరి నేను కూడా వసాత్ను” అనాన్డు తిర్లోక. 

• • • 
 అభిజఞ్ ఇంకా నితిన చేరుకునేసరికి బాడీ పోసట్ మారట్ంకి వెళిల్పోయింది. నితిన తనకి ఉనన్ కాంటాకట్స్ తో అకక్డే 
ఉనన్ ఇనెస్ప్కట్ర తో మాటాల్డి చనిపోయిన వయ్కిత్కి సంబంధించిన డౌన సూట ని చేజికిక్ంచుకునాన్డు. 
అతని సూట తీసుకొని రావడానిన్ గమనించిన అభిజఞ్ వెంటనే నితిన ని చేరుకుంది. ఇదద్రూ కలిసి ఆ సూట ని ఓపెన 
చేశారు. అందులో నితిన ఊహించినటేల్ పొగమంచులాంటి కొనిన్ లేయరస్ ఉనాన్యి, ఇవే అవి అనాన్డు నితిన 
ముటుట్కోవడానికి చేతిని ముందుకు కదిలిసూత్. 
 “పటుట్కోవదుద్” అంది అభిజఞ్. 
 “ఎందుకు?” 
 “ఒక వేళ దీని వలనే వాళుళ్ చనిపోయి ఉంటే నీకు కూడా ఏదైనా అవవ్చుచ్ కదా” 
 “నిజమే అభిజఞ్ కానీ నేను కిర్తం పటుట్కునన్పుప్డు నాకు ఏమీ కాలేదు” అని జవాబిసూత్ ముటుట్కునాన్డు నితిన. 
కొంచం తీసుకుని తన చేతిలో పెటుట్కుని ఇపుప్డు చూడు అనాన్డు. 
ఆ చేతిలోకి తీసుకునన్ దూది లాంటి మెటీరీయల కొదిద్ కొదిద్గా తగగ్డం మొదలు పెటిట్ంది.  
అభిజఞ్ ఆశచ్రయ్ంగా చూడ సాగింది. 
 “నేను చెపేత్ నమమ్లేదుగా” అనాన్డు నితిన, 
 “ఇపుప్డు నముమ్తునాన్ను” అంది అభిజఞ్. 
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చేతిలో ఉనన్ దూది లాంటి వసుత్వు ఇంకొంచం తగాగ్క అమామ్ అంటూ నితిన చేతిని విదిలాచ్డు.  
అభిజఞ్ కంగారు పడుతూ నితిన చేయి పటుట్కుంది.  
 “ఏమీ కాలేదులే” అనాన్డు నితిన చేతిని ఇంకొంచం గటిట్గా విదులుసూత్... 
 “అభిజఞ్ మాతర్ం చేతిని వదలకుండా పటుట్కుని చూసూత్ ఇంతలా ఎరర్గా కందిపోతే ఏమీ కాలేదు అంటావేంటి” 
అంది. 
 “ఇకక్డ అరవదుద్” అనాన్డు నితిన, 
 “సరే పదా ముందు ఇకక్డున్ంచి హాసిప్టల కి వెళాద్ం” అంది అభిజఞ్. 
అలా అకక్డున్ంచి ఆ సూట తో పాటు ఇదద్రూ బయటకి కదిలారు. ఆఖరి గేట దాటబోతుండగా మాసక్ వేసుకుని ఉనన్ 
ఒకతను నితిన ని ఆపి ఆ సూట ఇవవ్ండి అనాన్డు. 
నితిన మాటాల్డుతూ “నేను కేస ఆఫీసర పరిమ్షన తీసుకుని దీనిని తీసుకెళుత్నాన్” అనాన్డు. 
అభిజఞ్ సూట ని ఒడిసి పటుట్కుంది. 
 “ఇవవ్మని చెబుతునాన్ కదా” ఎదురుగా ఉనన్ వయ్కిత్ గటిట్గా అడిగాడు. 
“అసలు మీరు ఎవరు మాసక్ తీసి మాటాల్డండి” అడిగింది అభిజఞ్. 
 “ఇసాత్రా లేదా?” గన బయటకి తీశాడు ఎదురుగా ఉనన్ వయ్కిత్. 
అభిజఞ్ సూట ని అతని చేతికిసూత్ “మమమ్లిన్ వెళళ్నివవ్ండి” అని అడిగింది. 
అతను ఆ డౌన సూట తీసుకుని పకక్కు జరిగాడు ఇదద్రూ ముందుకి కదిలారు. 
 “ఎందుకు అభిజఞ్ ఇచేచ్శావ మన దగగ్ర ఎవిడెనస్ గా ఉండేది కదా?” అడిగాడు నితిన. 
 “ఇపుప్డు నీ ఆరోగయ్ం ముఖయ్ం పదా వెళాద్ం” అంది అభిజఞ్. 
అకక్డనుంచి ఇదద్రూ నేరుగా హాసిప్టల కి చేరుకునాన్రు. 

🎕 🎕 🎕 
(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచిక లో...) 
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