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9
మరుసటి రోజు ఉదయానేన్ పంజాబ లో చనిపోయినటుల్గా ధృవీకరించబడడ్ జాఞ్నేశవ్ర ఇంకా నిఖిల గురించిన వివరాలను
డిపారెట్మ్ంట సహాయం తో సేకరించే పర్యతన్ం మొదలు పెటాట్డు తిర్లోక.
వాళళ్ ఇదద్రి గురించి పూరిత్ వివరాలు తెలుసుకోవడానికి పంజాబ లో ఉనన్ పోలీసులని చాలా మందిని సంపర్దించాడు. చాలా మందికి ఫోన
చేశాక ఎకుక్వ మంది వదద్ నుంచి తనకి వచిచ్న సమాధానం వాళుళ్ పర్మాదవశాతుత్ చనిపోయారని, ఆ కేస ల గురించి ఇనెవ్సిట్గేషన లాంటివి
జరగలేదని.
అయినా పర్యతన్ం ఆపకుండా మరికొంతమంది ఆఫీసరల్కి ఫోన చేశాడు తిర్లోక.
ఆ కర్మంలోనే ఇనెస్ప్కట్ర విరాజ కి ఫోన చేశాడు
"హలో సర, కేస గురించి ఏదో ఇనఫ్రేమ్షన కావాలని ఫోన చేశారట, నేను విరాజ సర ఇకక్డ మానాస్లో సబ ఇనెస్ప్కట్ర గా
చేసుత్నాన్ను" అనాన్డు విరాజ.
హమమ్యయ్ ఒక తెలుగువాడు తగిలాడు అని మనసులో అనుకుంటూనే,
"విరాజ, మానాస్ లోకాలిటీకి చెందిన నిఖిల అనే పేరుగల ఒక అమామ్యి లాసట్ ఇయర చనిపోయింది కదా, తన గురించి ఏమైనా
తెలుసా?" అడిగాడు తిర్లోక.
"ఆ పరవ్తం మీద నుంచి పడిపోయిన అమామ్యే కదా సర?"
"అవును ఆ అమామ్యే, తన గురించి నీకు తెలుసా?"
"ఆ అమామ్యి ఎందుకు తెలియదు సర, చాలా సంపనున్ల కుటుంబానికి చెందిన అమామ్యి సర, ఆ లవ లాంటివి చేయకపోతే
బాగుండేది. వాళళ్ నానన్ బాగా చూసుకునేవాడు సర, ఆ అమామ్యే ఒక పోలీసు ఇనాఫ్రమ్రిన్ పేర్మించింది. వదుద్ అనాన్ వాడితోనే ఉండేది.
ఎంత చెపిప్నా ఎవరి మాట వినేది కాదు, ఇంకా నయం అదృషట్ం బావుంది కాబటిట్ వాడి దగగ్ర ఉనన్పుప్డు చనిపోలేదు. ఏదో పరవ్తం
ఎకక్డానికి వెళిళ్ చనిపోయిందట సర" చెపాప్డు విరాజ.
"సరే ఆ ఇనాఫ్రమ్ర ఏమయాయ్డు?"
"నితిన గాడా? వాడు ఇకక్డే ఉనాన్డు సర, మనవాళేళ్ కాసోత్ కూసోత్ డబుబ్లు ఇసుత్ంటారు కదా! అందుకే ఇకక్డ నుంచి పోడు"
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"వాడి నెంబర ఇవువ్, ఒక వేళ అవసరం ఐతే మానాస్కి వసాత్ం, అకక్డికి వచాచ్క నినున్ కాంటాకట్ అవుతా" అని చెపిప్ కాల కట
చేశాడు తిర్లోక.
15 నిమిషాలు గడిచాక నితిన నెంబర మెసేజ చేశాడు విరాజ.
తిర్లోక కార సాట్రట్ చేసి, ఆడియో పేల్యర కి ఫోన ని బూల్టూత దావ్రా కనెకట్ చేసి నితిన నెంబర కి ఫోన చేశాడు.
🎕🎕🎕
"కౌన..." ఫోన లిఫట్ చేయగానే అడిగాడు నితిన.
"హలో నితిన, దిస ఈజ తిర్లోక"
"తిర్లోక నా...? 'తెలుగు పేరు లా ఉంది' తెలుగు వాళాళ్?" అడిగాడు నితిన.
"అవును తెలుగు వాడినే, పంజాబ లో కూడా చాలా మందికి తెలుగు వచచ్ని ఈరోజే తెలిసింది" మాట కలుపుతూ అనాన్డు తిర్లోక.
"వచుచ్ ఇంతకీ ఎవరు మీరు?"
"ఎసపి తిర్లోక, ఆంధర్ పర్దేశ నుంచి"
"ఓహ ఓకే, కానీ నా దగగ్ర మాల ఏమీ లేదు సర, పైగా ఇపుప్డు నేను మాల కలెకట్ చెయయ్టేల్దు"
"ఇనఫ్రేమ్షన ఉందా లేదా అని అడగడానికి కాదు చేసింది, కొంచం నీ గురించి మాటాల్డాలి"
"నా గురించి ఏముంటుంది సర, నేనేం నేరాలు చేయను కదా?"
"నీ వాళళ్ గురించి" అనాన్డు తిర్లోక.
"నికీక్ గురించి ఎందుకు సర?" అడిగాడు తిర్లోక.
"తనది హతయ్ అని నాకనిపిసుత్ంది"
"హతయ్ నా ఎలా తెలుసు సర మీకు? మా సార వాళుళ్ ఎవరైనా చెపాప్రా" అడిగాడు నితిన.
"మీ వాళళ్కి ఏం తెలుసు" అనాన్డు తిర్లోక.
"మా వాళళ్కి ఏమీ తెలియదు కానీ... ఏదైనా ఇనఫ్రేమ్షన దొరికిందేమోనని" అనాన్డు నితిన.
"ఓ ఐతే అది హతయ్ అని నీకు కూడా అనుమానం ఉందా?"
"నేను అనలేదు కదా సార"
"అనాన్వు కదా ఇనఫ్రేమ్షన దొరికిందేమో అని, ఒక ఇనాఫ్రమ్ర మాల దొరకదు అని తెలిసేత్ దాని గురించి మాటాల్డడు"
"మీ కాడ కూడా ఇనఫ్రేమ్షన ని మాల అనే అంటారా సర" అనాన్డు నితిన.
"టాపిక డైవెరట్ చెయయ్దుద్ నిఖిల, చెపుప్ నీకు ఎందుకు అనుమానం?" అడిగాడు తిర్లోక
"అనుమానం ఏమీ లేదు సర" అనాన్డు నితిన.
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"అనుమానం లేదంటే కనఫ్రమ్ గా మరడ్ర అనేనా? ఈ మాల కి నీకు పైసల అకక్రేల్దు అనుకుంటా? లేదంటే డబుబ్ పంపి అడిగేవాడిన్"
అనాన్డు తిర్లోక.
నితిన ఫోన కట చేశాడు,, గంట గడిచాక మళీళ్ ఫోన చేశాడు.
"చెపుప్ నితిన" అనాన్డు తిర్లోక.
"నా ఇనఫ్రేమ్షన నా దగగ్రే ఉంది, కానీ మీరు నికీక్ది మరడ్ర అంటునాన్రు, ఎలా తెలుసు సర?" అడిగాడు నితిన.
'అంటే నిజంగా అవి హతయ్లే అనన్మాట' అని మనసులో అనుకుని, “ఎలా తెలుసో తరావ్త చెబుతాను ఇపుప్డు నేను చెపప్గలిగే
మాట ఒకక్టే నాకు నిఖిల ని హతయ్ చేసిన మనిషిని పటుట్కోడానికి ఓ మంచి ఇనాఫ్రమ్ర సాయం కావాలి” అడిగాడు తిర్లోక.
"నిజంగా పటుట్కుంటారా సర" అడిగాడు నితిన.
"సందేహం దేనికి?"
"దేనికి అంటే ఏం చెపప్ను సర, ఎంత మందికి చెపాప్నో తెలుసా సార, ఆడ జరిగినవి చావులు కాదు హతయ్లు అని" అనాన్డు నితిన.
తిర్లోక కార బేర్క వేసి, పకక్న ఆపి వాలూయ్మ పెంచి,
"ఏంటి నితిన మళీళ్ చెపుప్" అనాన్డు.
"నిజం సార, ఆడ జరిగినవనీన్ చావులు కాదు హతయ్లు, ఎవరో కావాలని చేసుత్నాన్రు?"
"అంత ఖచిచ్తంగా ఎలా చెపుత్నాన్వ, OG నా, హై కాపీ నా" అడిగాడు తిర్లోక
"OG మాల సర" అనాన్డు నితిన.
"నేను వాటిని చూడాలి" అడిగాడు తిర్లోక.
"మీకు మాల ఇసేత్ మీరు మళీళ్ నాకు సాయం చేసాత్రని ఎటాల్ సర నమేమ్ది"
"సరే మాల మొతత్ం వదుద్, మనోజఞ్ అనే పేరు ఏమైనా?..." అడిగాడు తిర్లోక
"ఉంది సర మీ తెలుగమామ్యే, ఆ టైమోల్నే సర నికీక్ కూడా చనిపోయింది" చెపాప్డు నితిన.
"అవును నా దగగ్ర ఫోటో ఉంది" అనాన్డు తిర్లోక.
"సర ఆ మంచులో కూరుకు పోయిన ఫోటో నా"
"అవును అదే"
"అంటే మధుకర మీకు తెలుసా?"
"నువేవ్నా ఆ మాల ఇచిచ్ంది అనాన్డు తిర్లోక"
"నేను ఇవవ్లేదు సర, ఇంటికి వెతుకుక్ంటూ వచాచ్రు మాల అడిగారు, నేను లేదని చెపాప్ను... ఇలుల్ మొతత్ం చూసి కొనిన్ ఫోటోలు
కనిపిసేత్ తీసుకెళాళ్డు సర"
"ఓహ, ఓకే... ఫోటోలు ఎలా వచాచ్యో అడగలేదా?"

øöeTT~

www.koumudi.net

ôdô|º+ãsY 2020

4

అభిజఞ్

"అసలు ఆయనకి నికీక్ నా పిలల్ అని తెలియదు సర, నేను మాల కోసం తీసినా అనుకునాన్డు, కానీ అవి నాకోసం ఉంచుకునన్వి సర"
చెపాప్డు నితిన.
"కేస అయాయ్క అవి నీకు ఇసాత్, ముందు మిగిలిన ఇనఫ్రేమ్షన మొతత్ం నాకు పంపించు నేను నీ దగగ్రకి వచాచ్క నినున్ కలుసాత్ ఇదద్రం
కలిసి మిగిలిన కేస సంగతి చూదాద్ం" అనాన్డు తిర్లోక.
నితిన మౌనంగా ఉనాన్డు.
"ఏంటి నితిన ఏమైంది., డబుబ్ పంపాలా"
"లేదు సర ఎంత ఇచిచ్నా మాల పంపేది లేదు"
"మరి"
"కావాలంటే ఇకక్డికి రండి సర, చూపిసాత్ అటాల్ నమిమ్ మాల ఇవవ్లేను సర, నేను మా వాళళ్కి కూడా ఇవవ్కుండా ఉంచాను, వాళళ్కి
ఇవవ్కుండా మీకు ఇసేత్ నా మీద నమమ్కం పోతది" అనాన్డు నితిన.
"తిర్లోక అలా కా..." అనబోతూ ఆగాడు.
"ఏమైంది సర" అడిగాడు నితిన.
తిర్లోక వెనుక నుంచి ఒక టరోబ్ లారీ వేగంగా రావడానిన్ గమనించి అది కార ని ఢీ కొడుతుందేమో అనుకుంటూ బెలట్ తీసి డైరవింగ
సీట నుంచి ఎడమ వైపుకి గబకక్న జరిగి డోర తీసుకుని బయటకు దిగిపోతుండగా ఆ లారీ తిర్లోక కార ని గుదిద్ంది. ఆఖరి క్షణంలో దూకి,
రోడుడ్కి ఐదు అడుగుల దూరంలో పడాడ్డు కాలు బెణికింది, చేతికి గాయాలు అయాయ్యి. లారీ మాతర్ం డామేజ అయినా ఆగకుండా
వెళిల్పోయింది.
తిర్లోక రోడుడ్ పకక్న ఉనన్ కిలోమీటరుల్ అని రాసి ఉనన్ రాయికి ఆనుకుని కూరుచ్ంటూ నితిన కి డైల చేశాడు.
"ఏమైంది సర, ఏదో పెదద్ శబద్ం వచిచ్ంది షూట అవుట నా?" అడిగాడు నితిన.
"లేదు మితుర్లు చినన్ సరైప్స ఇచాచ్రు, అందుకే కట చేశా" అనాన్డు తిర్లోక.
"పెదద్గా దెబబ్లు తగలేల్దు కదా సర" అనాన్డు నితిన.
"లేదు పెదద్గా తగలేల్దు"
"సరే సర ఉంటాను, పంజాబ వచాచ్క ఫోన చేయండి" అని నితిన అనగానే,
"ఇంకో రెండు రోజులోల్ సాట్రట్ అవుతా నితిన, కొతత్ మాల ఏదైనా దొరుకుంతుందేమో చూడు" అని చెపిప్ ఫోన పెటేట్సి, తన ఫెర్ండ
రోహిత కి ఫోన చేసి కార తీసుకుని వచిచ్ పికప చేసుకోమని లొకేషన పంపించాడు. రోహిత ఇంటికి లొకేషన దగగ్రే కావడంతో 20 నిమిషాలోల్
చేరుకునాన్డు. చేరుకుని తన కారోల్ ఇంటికి తీసుకెళిళ్ దెబబ్లకి మందు పూసి, ఆసటగా పిలోల్ ఇచిచ్ పడుకోమని చెపిప్ లోపలికి నడిచాడు
రోహిత.
తిర్లోక అభిజఞ్కి ఫోన చేసి,
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"చేతికి టీర్టెమ్ంట తీసుకునన్వా, ఇపుప్డు ఎలా ఉంది?" అడిగాడు
“బాగుంది సర, మా అకక్ గురించి ఏదైనా ఇనఫ్రేమ్షన దొరికిందా?”
"దొరుకుతుంది అభిజఞ్, తపప్కుండా దొరుకుతుంది. సిదధ్ంగా ఉండు రెండు రోజులోల్ పంజాబ వెళాళ్లి" అనాన్డు తిర్లోక.
"ఎందుకు"
"ఎందుకంటే అకక్డకి వెళేత్నే మనకి మిగిలిన వివరాలు దొరుకుతాయి"
"ఆ నిఖిల కి జాఞ్నేశవ్ర కి ఏమీ తెలియదు సర, వాళళ్ వాళళ్కి కూడా ఏమీ తెలియదు" అంది అభిజఞ్.
"నీకు ఎలా తెలుసు"
"తెలుసు సర"
"అదే ఎలా? అసలు ఎకక్డునాన్వ"
"నినన్ నైట మీ ఇంటి దగగ్ర నుంచి వచాచ్క నేరుగా ఇకక్డికే వచాచ్ను సర" అంది అభిజఞ్.
"ఏంటి"
"అవును సర, పంజాబ లో ఉనాన్ను.."
"కానీ ఒకక్ రోజులో ఇనఫ్రేమ్షన అంతా తెలిసిందా? నిఖిల ఫాయ్మిలీ కి కూడా ఎలాంటి సంబంధం లేదు అని చెబుతునాన్వ"
"అది ఇపుప్డు తెలియలేదు సర. నేనూ, మధుకర సర కిర్తం ఇకక్డికి వచిచ్నపుప్డు తెలిసింది" అంది అభిజఞ్.
"సరే నువువ్ అకక్డే ఉండు,, అకక్డ ఒకతని దగగ్ర కరెకట్ ఇనఫ్రేమ్షన ఉంది అని తెలిసింది" అనాన్డు తిర్లోక.
"ఎవరతను" అడిగింది అభిజఞ్.
"నీకు అవనీన్ ఎందుకు, అకక్డ ఉండు నేను వసాత్ రెండు రోజులోల్"
"చెపప్ండి సర ఎవరతను, ఎలా నమమ్డం అతనిన్"
"నమమ్చుచ్ అభిజఞ్, ననున్ నముమ్తునాన్వ కదా అలాగే నముమ్" అనాన్డు తిర్లోక.
"అతని దగగ్ర కరెకట్ ఇనఫ్రేమ్షన ఉందని ఎలా చెబుతునాన్రు సర"
"నేను ఇపుప్డు అవనీన్ చెపేప్ పరిసిథ్తిలో లేను, నా సాయం నీకు అవసరం., నీ సాయం నాకు కాదు" అనాన్డు తిర్లోక.
"నేను అతనితో మాటాల్డాలి" అంది అభిజఞ్."
"ఎందుకు"
"అకక్డ ఎంత మంది చనిపోయారో కనుకోక్వాలి సర" అంది అభిజఞ్.
"నేను అడిగి చెపాత్" అని ఫోన కట చేసి నితిన కి ఫోన చేశాడు తిర్లోక.
నితిన మూడు సారుల్ రింగ అయాయ్క ఫోన లిఫట్ చేశాడు.
"అకక్డ మొతత్ం ఎంతమంది చనిపోయారో చెపుప్ నితిన" అనాన్డు తిర్లోక.
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"ఇపుప్డు ఎందుకు సర"
"ఒక చినన్ కాల్రిటీ కోసం"
"ఆరుగురు" అనాన్డు నితిన.
తిర్లోక ఫోన కట చేసి అభిజఞ్కి ఫోన చేసి అదే విషయం చెపాప్డు.
అభిజఞ్ ఒక నవువ్ నవివ్ "అవునా సర, సరే" అంది,.
"ఎందుకా నవువ్, నా అంతట నేను నువువ్ చెపిప్నదలాల్ చేసుత్నన్ందుకా?"
"లేదు సర"
"మరి దేనికి" గటిట్గా అడిగాడు తిర్లోక.
"ఎందుకంటే అకక్డ మొతత్ం చనిపోయింది ఆరుగురు కాదు కాబటిట్ అకక్డ నాకు తెలిసి ఇపప్టికి ఎనిమిది మంది చనిపోయారు.
ఇంకో ఇదద్రు కూడా అకక్డే చనిపోయారని డౌట ఉంది" అంది అభిజఞ్.
"అంత ఖచిచ్తంగా ఎలా చెబుతునాన్వ" అడిగాడు తిర్లోక.
"మనోజఞ్, నిఖిల, వేద, జాఞ్నేశవ్ర, వికర్మ, మిథున, యుకత్ ఇంకా కలాయ్ణ" ఇవే వాళళ్ పేరుల్ అంది అభిజఞ్.
"వాళళ్ డీటైలస్ పంపుతావా?" అడిగాడు తిర్లోక.
"గంట కిర్తమే"
"హా గంట కిర్తమే"
"మీకు మెయిల చేశా, చెక చేసి ఫోన చేయండి" అని కాల కట చేసింది అభిజఞ్.
🎕🎕🎕
(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచిక లో...)
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