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మధయ్ గదిలో కూరుచ్ని ఉనన్ది వేదరవళి. ఆలోచించటానికి కూడా మనసు సహకరించటం లేదు. తండిర్ని పోలీసులు
అరెసట్ చేసి సేట్షనుకి తీసుకువెళాళ్రనన్ వాసత్వానేన్ మనసు జీరిణ్ంచుకోలేక పోతోంది. ఆలోచనలు గంట కిర్తం జరిగిన
సంఘటనల గతంలోకి వెళాళ్యి.
జరిగిందoతా సవ్యంగా చూసినటుట్గా “...ఎలల్మంద నినున్ పేర్మించాడు. పెళిళ్కి పర్పోజ చేశాడు. నువువ్
కాదనాన్వు. అటో ఇటో తేలుచ్కుందామని మీ ఇంటికొచాచ్డు. ఇదద్రికీ గొడవ జరిగింది. నినున్ బలవంతం చెయయ్బోయాడు.
నువువ్ అతనిన్ చంపేశావు” చెపాప్డు జాకస్న.
రవళి తెలల్బోయి, “నేనా? చంపటమా? అసలు అలా జరగలేదు” అనన్ది.
“అలా జరగలేదని నాకూ తెలుసు. అలా జరిగిందని చెపేత్ శిక్ష పడదని చెపుత్నాన్నంతే. రేప టైములో చంపటం నేరం
కాదు”.
‘రేప-చంపటం-నేరం’ అనన్ మాటలకి నోట మాట రానటుట్ ఉండిపోయింది రవళి.
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“అతను మీ ఇంటికి వచిచ్నటుట్ సాక్షయ్ం ఉంది. గుమమ్ం దగగ్ర రకత్ం ఉంది. దానిన్ నువువ్ తుడిచిన గురుత్లునాన్యి.
మీ ఇంటిలో హతాయ్యుధం, మీ పెరటోల్నే శవమూ ఉనాన్యి. ఇంకేమి కావాలి?”
భూమి రెండుగా చీలిపోయినటుట్ అయింది. తడారిన గొంతుతో “మా... మా పెరటోల్ శవమా” అంది. శాసిత్కి
కూతురు అనయ్మనసక్ంగా ఉండటానికి కారణం అరథ్ం అవుతూంది.
“అవును. ఇంటి వెనుక కొండ దగగ్ర ఉంది” అనాన్డు పోలీసు అధికారి.
ఎపుప్డో కటిట్న ఇలుల్. ఇంటి ముందు పర్హరీలా తడికెల సరిహదుద్ ఉనన్ది. వెనుక వైపు ఏమీ లేదు. అకక్డి నుంచీ
దూరంగా కొండ వరకూ చిటట్డివిలా ఉంటుంది. అకక్డ హడావుడిగా ఉంటే, ఎందుకో అనుకుంది. శవం అనుకోలేదు.
“నువువ్ నాతో పాటూ పోలీస సేట్షనుకు రావాలిస్ ఉంటుంది”
“నేనా?”
“లేదంటే అరెసుట్ చేసి తీసుకు వెళాల్లిస్ ఉంటుంది”.
అపప్టివరకూ మౌనంగా ఉనన్ శాసిత్ కలిప్ంచుకొంటూ “అమామ్యి వదుద్. నేను వసాత్ను” అనాన్డు.
జాకస్న బిగగ్రగా నవివ్, ‘శోభనం రాతిర్ పెళిళ్కూతురి తండిర్ ‘అమామ్యి వదద్ండీ. నే వసాత్ను’ అనన్టుట్ంది నీ ఆఫరు”
అనాన్డు.
రవళి చపుప్న తండిర్ వైపు చూసింది. గొపప్ గొపప్ పర్ముఖులూ, ఉనన్తసాథ్యి ఉదోయ్గులూ తండిర్ ముందు గౌరవంగా
నిలబడటం తెలుసు తపప్, ఇలా మాటాల్డేవారిని చూడటం ఇదే మొదటి సారి. ఒక చినన్ సంఘటన మనిషిని ఎలాంటి సిథ్తి
నుంచి ఎటువంటి సాథ్యికి దిగజారుసుత్ందో చూసుత్ంటే, ‘నెతుత్రు కకుక్కుంటూ నేలకు నే రాలిపోతే…’ అనన్ మాట
గురొత్చిచ్ంది.
“అసలే పలెల్టూరు. పెళిల్ కావలసిన అమామ్యి బాబూ. పోలీసు సేట్షనుకి వసేత్ బావోదు”. సబ-ఇనసెప్కట్రు చేతులు
పటుట్కుంటునన్టుట్ బర్తిమాలుతునాన్డు తండిర్.
దుఃఖం వచిచ్నా బావుoడును. కానీ గొంతులో అడుడ్పడుతునన్ సంసాక్రం దానిన్ ఆపుతోంది. అది దుఃఖంకనాన్
భయంకరం. అయితే ఆమె దుఃఖం, తన కషట్ం గురించి కాదు. తండిర్కి జరుగుతునన్ అవమానం గురించి.
“అమామ్యి బదులు నువువ్ రావటం, కూతురు నేరం నీమీద వేసుకోవటం... సినిమాలు బాగా చూసాత్వా
పంతులూ?” నవువ్తూ అనాన్డు జాకస్ను.
శాసిత్ ఒక నిరణ్యానికి వచిచ్నటుట్, “ఆ అబాబ్యిని చంపింది నేనే” అనాన్డు.
జాకస్న మొహం మీద నవువ్ మాయమైంది.
ఈ ఆకసిమ్క పరిణామానికి రవళి సాథ్ణువై చూసింది.
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“అవును నేనే...” అనాన్డు ఆయన. “ఎలల్మంద వచిచ్ తన మనసులో మాట చెపాప్డు. నా పార్ణం పోయినా ఈపెళిల్
కుదరదని చెపాప్ను. గొడవ పెదద్దయింది. ననున్ చంపటానికి పర్యతిన్ంచాడు. కరర్తో కొటాట్ను. నుదుటి మీద తగిలింది”.
“శరీరానిన్ ఇంటివెనుక పడేశావ. అంతేగా”
శాసిత్ మాటాల్డలేదు.
“చేసిన నేరానిన్ పెపంచంలో అందరూ ఇంత తొందరగా వపుప్కుంటే మా పని ఎంత సులభం అయేయ్ది పంతులూ.
పద” అనాన్డు జాకస్న.
ఇదద్రూ కదలబోతూంటే షాక నుంచి తేరుకునన్టుట్ రవళి, “నానాన్...” అంటూ ఏదో అనబోయింది. ఆయన తల
తిపిప్ ఆమె వైపు ‘ఇంకేమీ మాటాల్డ వదద్నన్టుట్’ చూశాడు. ఆ చూపులో ఆజఞ్ అరథ్మై ఆమె శిలలా ఆగిపోయింది. కనులు తడి
అయాయ్యి. వాళుళ్ సాగిపోయారు.
PPP
ఆలోచనల నుంచి తెపప్రిలిల్ టైము చూసింది. తండిర్ వెళిల్ అరగంట అయుయ్ంటుంది. అకక్డ ఏమి జరుగుతూ ఉండి
ఉంటుంది? మేజిసేట్ర్ట దగగ్రకు తీసుకువెళిళ్ ఉంటారా? లాకపుప్లో పెటిట్ ఉంటారా? అటున్ంచి అటే జైలుకు పంపే ఏరాప్టుల్
జరుగుతూ ఉండి ఉంటాయా?
ఏమిటి తాను చేసిన తపుప్? ఇంటికి వచిచ్న వారెవరో కూడా తనకి తెలీదు. వారి మధయ్ ఘరష్ణ జరిగింది. ‘ఇంత
చినన్ విషయం కూడా పోలీసులకి చెపాప్లా’ అనుకుంది. అంతేగా. ‘వెనన్ తినన్ వాణిన్ వదిలేసి చలల్ తాగినవాడిని కొటాట్రట’
అనన్టుట్, హతయ్ చేసిన వాణిన్ వదిలేసి...
సరే. అయిందేదో అయిపోయింది. ఆదిపరవ్ంలో ‘జాననన్పిచ యః పాపం శకిత్మానన్ నియచచ్తి’ అంటాడు
వాయ్సుడు. పాపానిన్ ఎదురోక్కుండా ఉనన్వాడు కూడా పాపం చేసినవాడితో సమానమని అరథ్ం. ఇపుప్డేమి చెయాయ్లి?
సామానుయ్లు సమసయ్ని భూతదద్ంలో చూసి బెంబేలవుతారు. మధయ్ములు భవిషయ్తుత్ ఊహించుకుని కంగారు
పడతారు. విజుఞ్లు పరిషాక్రాలు ఆలోచిసాత్రు. పైకి అమాయకంగా కనపడినా, తండిర్ పెంపకం వలల్ ఆమెకి ఆ మాతర్ం
విజఞ్త అలవడింది.
తండిర్ నేరిప్న పర్జఞ్కి ఇపుప్డు ఈ పరీక్ష..!
బంగారం మెరవాలంటే కొలిమిలో కరగాలి. విజఞ్త బయట పడాలంటే కషట్ంలో కాలాలి. అయితే, పర్సుత్త సమసయ్కి
ఆ విజఞ్త సరిపోతుందా అనన్ది కాలమే నిరణ్యించాలి.
‘రేపటి యుదధ్ం గురించిన విచారంతో ఈ రోజు నిదర్ పాడుచేసుకోవటం కంటే, ఈ రోజే యుదధ్ం మొదలుపెటట్టం
మేలు’ అనన్ ‘ఆరట్ ఆఫ వార’ కొటేషన గురొత్చిచ్ంది.
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మొదటగా సేన్హితుడు సతయ్కి ఫోన చేసింది. అతడు అటున్ంచి, “పర్సుత్తం నేను సేన్హితులతో కేరళలో...”
అoటూండగా లైను కట అయియ్ంది. ఆ పై దొరకలేదు. మరో పది నిముషాలు గడిచాయి. ఇక ఇంటోల్ ఉండలేక పోయింది.
మరో సేన్హితురాలికి ఫోన చేసి, “మీ అనన్యయ్ ఉనాన్రా?” అని అడిగింది. ఉనాన్డoటూ ఫోను అతడికి ఇచిచ్oదామె. అతడి
పేరు సౌజనాయ్రావు. రవి అంటారు. లాయరు. రవళికి తెలుసు.
“ఎకక్డునాన్వ రవీ” అని అడిగింది.
“ఇకక్డే. పెదపటన్ం”
“నువువ్ వెంటనే మీ ఊరి పోలీస సేట్షనుకి రాగలవా? అనిన్ వివరాలూ అకక్డ చెపుతాను”.
ఆదితయ్పురానికి పెదపటన్ం పది కోర్సుల దూరం. ఆమె అకక్డికి వెళేళ్ సరికి రవి అకక్డే చెటుట్ కిర్ంద నలల్కోటు
వేసుకుని నిలబడి ఉనాన్డు.
“ఏం జరిగింది?” అని అడిగాడు. ఆమె కుల్పత్ంగా చెపిప్ంది.
“మై గాడ. మరడ్రు కేసా? అంకుల ఎకక్డునాన్రు?”
“లోపల. వెళాద్ం పద”
“లోపలికా?” నసిగాడు. ఆమె అతడి వైపు చితర్ంగా చూసి, అతడి మొహంలో భావాలు పసిగటిట్ “ఇంత వరకూ
పోలీస సేట్షను లోపలికి ఎపుప్డూ వెళళ్లేదా?” అని పర్శిన్ంచింది.
“లేదు”
“రెండు సంవతస్రాల నుంచీ పార్కీట్స చేసుత్నాన్వ. ఇంత వరకూ పోలీస సేట్షనుకి వెళళ్లేదా?” ఆశచ్రయ్ంగా అడిగింది.
“లాయరుల్ పోలీస సేట్షనుకి వెళల్రు. కోరుట్కి వెళతారు”
“మరి పోలీస సేట్షనులో ఏదైనా పని ఉంటే ఎవరు వెళతారు?”
“బోర్కరుల్”
ఆమెకు తల తిరిగినటట్యింది. అతడి సమాధానం గురించి కాదు. భయానిన్ కపిప్ పుచుచ్కోవటానికి అతడు
ఎనున్కునన్ వాదన గురించి. ఒకపుప్డు పోలీస సేట్షనుకి ఆడవాళుళ్ వెళళ్టానికి భయపడేవారు. ఇపుప్డు వాళేళ్ ధైరయ్ంగా
వెళుత్నాన్రు.

అటువంటిది

ఒక

మొగవాడు,

అందులోనూ

ఒక

‘లాయరు’

పోలీసులతో

మాటాల్డటానికి

తటపటాయిసుత్నాన్డంటే... ఇదే విషయం ఎవరైనా తనకు చెపేత్ నమేమ్ది కాదు.
అతడు తన వాదన కవరు చేసుకోవటానికా అనన్టూట్, “లాయరుల్ పోలీస సేట్షనుకి వెళిల్ బెయిల పేపరుల్ ఇవవ్టం,
ఇనసెప్కట్రుతో వాదించటం వగైరా కేవలం సినిమాలోల్నే చూసాత్ం. బెయిల పేపరుల్ కోరుట్ నుంచి డైరెకుట్గా పోలీసులకి రావాలి.
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లేదా సీలడ్ కవరోల్ తెచిచ్వావ్లి. నేను సీనియరుతో కలిసి కోరుట్కి వెళళ్టమే తపప్...” అంటూ ఉండగా, “మనం వెళుత్నన్ది నేరం
వాదించటానికి కాదు ఇనసెప్కట్రుతో మాటాల్డి, ఏమి జరిగిందో కరెకుట్గా తెలుసుకోవటానికి” అంది.
అంతలో సడెన గా అకక్డి దృశాయ్నిన్ చూసి ఇదద్రూ ఆగారు. రవళి మొహం రకత్ం లేనటూట్ తెలల్బడింది.
వాయ్న ముందు సీటు లోంచి జాకస్ను, వెనుక వైపు నుంచి తండిర్, ఆయనతో పాటూ కరణంగారు దిగారు. కరణం
కూడా వచాచ్రంటే, ఈ పాటికి ఈవారత్ ఊరంతా తెలిసిపోయి ఉంటుంది. అయిపోయింది. ఒకక్ ఘటనతో పరువంతా
మంట కలిసిపోయింది.
వాళుళ్ ముగుగ్రూ సేట్షను మెటుల్ ఎకుక్తూ ఉండగా, రవళి చెటుట్ కిర్ంది నుంచి కదిలి, టైము వేసట్ చెయయ్టం ఇషట్ం
లేనటుట్ రవితో “నేను లోపలికి వెళుత్నాన్ను. నువువ్ వసాత్వా, ఇంటికి వెళిల్ పోతావా?” అడిగింది.
అతడు కాసత్ తటపటాయించి, “వసాత్ను పద” అనాన్డు.
ఇదద్రూ బిలిడ్ంగ వైపు నడుసూత్ండగా, “నేను రమమ్నన్ది బెయిల కోసం కాదు. నానన్కి మోరల సపోరట్ కోసం.
అయినా ఇది హతయ్ కేసు. పోలీస-బెయిల కాదు. బెయిలు కోరుట్ ఇవావ్లి” అనన్ది.
“నీకు ‘లా’ బానే తెలుసే” అనాన్డు. ఆమె ఆ మాటలు పటిట్ంచుకోకుండా మెటుల్ ఎకిక్ంది.
సమసయ్

వచిచ్నపుప్డు

సరి

అయిన

వయ్కిత్ని

సంపర్దించకుండా, అందుబాటులో ఉనన్ వయ్కిత్ని సంపర్దిసేత్
వచేచ్ నషాట్లేమిటో, అనుభవం నేరిప్న తొలి పాఠం.
సేట్షను మెటెల్కిక్ లోపలికి అడుగు పెటిట్న రవళి,
ఊహించని దృశయ్ం చూసుత్నన్టుట్ అకక్డే ఆగిపోయింది.
తండిర్

కాళళ్కి

ఇనసెప్కట్రు

వంగి

నమసాక్రం

చేసుత్నాన్డు. తండిర్ అతని భుజాలు పటుట్కుని లేపుతునాన్డు.
“నేను మీ ఓలడ్ సూట్డెంటు ధరామ్రావుని మాషాట్రూ”
అoటునాన్డు.

పకక్నే

జాకస్ను

మొహం

నిరివ్కారంగా

పెటట్టానికి పర్యతిన్సూత్ నిలబడి ఉనాన్డు. ఆమెకు ఏదో
‘గెలిచిన’ భావం కలిగింది. దానికి హేతువేమీ లేదు. పర్తీ
చినన్ ఆనందానికీ హేతువు ఉండనవసరం లేదు. మొదటి
నుంచీ
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మాటాల్డుతునన్ంత సేపూ అతడి చూపులు ఎకక్డ నిలిచాయో ఆమె గమనించక పోలేదు.
“ఇదేమిటి బాబూ... లే” అని వారిసూత్నన్ శాసిత్ దృషిట్ గుమమ్ం దగగ్ర నిలబడడ్ కూతురి మీద పడింది. రావదద్నాన్
వచిచ్నందుకు కోపప్డాలో, ఆపదలో ఆసరాగా ఉండాలనన్ ఆమె ఆపనన్ హసత్పు అభిలాషకు ఆనందించాలో తెలియని
తటపటాయింపుతో ఉండగా, జాకస్న ఆమెని “లోపలికి రండి” అంటూ ఆహావ్నించి, ఆమె లోపలికి అడుగిడగానే
ఇనసెప్కట్రుతో మాసాట్రి ‘గారి’ కూతురు అని పరిచయం చేశాడు. అతడు తన తండిర్ని గౌరవంతో సంబోధించటం ఆమె
గమనించక పోలేదు.
“మీ పేరు వేద రవళి కదూ” అనాన్డు ధరామ్రావు ఫైలు పరిశీలిసూత్.
అవుననన్టుట్ తలూపింది.
“నేను అపుప్డపుప్డు మీ ఇంటికి వచేచ్వాడిని. అపప్టోల్ గౌనుల్ వేసుకునే వయసు మీది” అంటూ ఆమె వైపు సూటిగా
చూసూత్ ముందుకి వంగి “మాషాట్రు నాకు దైవంతో సమానం. చేతనైనంత వరకూ సాయం చేసాత్ను. ఉనన్దునన్టుట్ చెపప్ండి.
మీకూ ఆ కురార్డికీ ఏమిటి సంబంధం?” అని అడిగాడు.
ఆమె బితత్రపోయి, “నాకా? సంబంధమా? అసలు అతనిన్ ఇంత వరకూ చూడనేలేదు” అనన్ది.
ధరామ్రావు చాలాసేపు మౌనంగా ఉండి తనలో తానే ఆలోచిoచుకుంటునన్టుట్: ”ఎలల్మంద మిమమ్లిన్ ఆరాధించాడు.
ఆ విషయం బయటకి చెపప్లేక ఇంటోల్నూ, జేబులోనూ ఫోటోలు పెటుట్కునాన్డు. అతడిని ఎవరో చంపాలనుకునాన్రు. మీ
ఇంటికి పిలిపించి, అకక్డ చంపి, మీకు తెలియకుండా శవానిన్ మీ పెరటోల్ పడేసి ఆ నేరం మీ మీదకు తోసేశారు” అనాన్డు.
శాసిత్ తన పూరవ్విదాయ్రిథ్ వైపు అభినందన పూరవ్కంగా చూశారు. జాకస్న అభావంగా వింటునాన్డు.
“అయితే మనం ఇకక్డ ఆలోచించవలసింది... వాళళ్కేం కావాలని..! ఎలల్మందని చంపటమా? మిమమ్లిన్ జైలుకి
పంపటమా?” అని ఆగి, “బై ది బై మీకెవరైనా శతుర్వులు ఉనాన్రా?” అని అడిగాడు.
“చాలామంది..! కొనిన్ వేలలోల్” అనన్ది.
ఊహించని ఈ సమాధానానికి శోర్తలు ముగుగ్రూ అవాకక్యాయ్రు. శాసిత్ అయితే నిశేచ్షుట్డే అయాయ్డు.
“అవును. కొనిన్ సంవతస్రాల కిర్తం ‘మి...టూ’ అని వచిచ్ంది చూడండి. అలాగే నేను కూడా ‘యు...టూ’ అని
పెటాట్ను, లంచగొండితనం, అధికారులలో అలసతవ్ం, యువకులోల్ పోకిరీతతవ్ం పోవటానికి....” అంటూ ఉండగా,
ధరామ్రావు ఆమె మాటలు మధయ్లో ఆపుచేసూత్ “నాకు తెలుసు. చాలామంది భయపడిపోతునాన్రు. ఈ సైటు పెటిట్ంది మీరే
అంటే ఆశచ్రయ్ంగా ఉంది. మరికొదిద్ కాలంలో ఇది పర్ధాన మంతిర్ దృషిట్కి కూడా వెళుత్ంది. ఐ యం షూయ్ర అబౌట ఇట. ఈ
విధంగా కలుసుకోవటం దురదృషట్మే అయినా, సంతోషంగా ఉంది. మీరు చేసుత్నన్ది చినన్ పనేమీ కాదు రవళీ. ఒక
రివలూయ్షన. మొనన్ అసెంబీల్లో ముఖయ్మంతిర్ కూడా పర్సాత్వించారు” అనాన్డు.
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ఆ సిథ్తిలో కూడా శాసిత్ సంభర్మంగా ఈ సంభాషణ వింటునాన్డు. కూతురు ఏదో సైటు నిరవ్హిసూత్ందని తెలుసు
గానీ, అది ఇంత పాపులరు అని తెలీదు. సంతానం తొలి అడుగు వేసిన సంతోషం. జాకస్న కూడా ఆమె వైపు దిగర్భ్మతో
చూశాడు. ‘వేదరవళి’ అనన్ పేరు అతడికి అపుప్డు గురుత్ వచిచ్ంది. ‘యు...టూ’ వేద రవళి...! ఎమేమ్ సోషియాలజీ...!
అమాయకంగా, పలెల్టూరి పిలల్లా కనిపించే ఈ అమామ్యి... ‘ఆ’ అమామ్యా? ఎందుకో తెలీదు కానీ, అపర్యతన్ంగా
అతడికి భయమేసింది. మీసాలార్జా, అతడి గాయ్ంగు గురొత్చిచ్ంది. చినన్ కేసు అనుకునన్ది పెదద్దయేయ్ సూచనలు
కనిపించాయి.
ఈ లోపులో ధరామ్రావు రవళితో, “హతయ్ చేసింది మీ శతుర్వులా? ఎలల్మంద శతుర్వులా? అనన్ది తెలియటానికి
చాలా కాలం పడుతుంది. బహుశా తెలియక పోవచుచ్ కూడా. ఎవరో చాలా తెలివిగా పాల్న చేశారు. అరధ్రాతిర్ శవానిన్
తీసుకొచిచ్ మీ ఇంటి వెనుక పడేసారు” అని జాకస్ను వైపు తిరిగి, “ఏమయాయ్ అంతేనా?” అని అడిగాడు.
అతను మాటాల్డలేదు.
“నేను చెపుతునన్దానిలో తపుప్ ఉనన్దా? నీ అభిపార్యం ఏమిటి?”
“బయటవాళుళ్ ఎవరో హతయ్ చేశారనుకుంటే మీరు చెపేప్దంతా కరెకట్ సార”
ఊహించని ఆ సమాధానానికి ధరామ్రావు దెబబ్తిని, వెంటనే తెపప్రిలాల్డు. “అవును కరెకేట్ కదా. అనీన్ మనం
ఊహించేసుకోకూడదు. నేరసుత్లు ఎవరో తేలే వరకూ అందరూ అనుమానితులే.”
వేదరవళితో వచిచ్న లాయరు కురార్డు మొదటిసారిగా నోరు విపిప్, “బెయిలు...” అనాన్డు.
“మరడ్రు కేసు కాబటిట్ బెయిలు వెంటనే దొరకక్పోవచుచ్. అదీగాక నేరసుత్డే సవ్యంగా నేరానిన్ వపుప్కునన్పుప్డు...”
జాకస్న మాట పూరిత్ కాకుండానే రవళి మధయ్లో కలిప్ంచుకుని, “నానన్ నేరం వపుప్కోలేదు. కూతురి బదులు తను పోలీస
సేట్షనుకి వసాత్ననాన్రంతే. అది కూడా మీ కోహేరిస్వ - ఇనఫుల్యెనుస్లో” కటువుగా అంది. ఆ లీగల పదాలు ఎకక్డో
వినన్టుట్ అనిపించి లాయరు కురార్డు ఆమె వైపు సంభర్మంగా చూశాడు.
ఏమి చెయాయ్లో తోచనటుట్ ధరామ్రావు తల పటుట్కునాన్డు. ‘మాసాట్రిన్ సెలుల్లో పెటట్టం’ అనన్ ఊహే
భరించలేకపోతునాన్డు. దూరం నుంచి ఈ సంభాషణంతా వింటూనన్ ఒక పోలీస ‘సార’ అనాన్డు. అందరూ అతడి వైపు
చూశారు.
ఆ యువకుడి పేరు బాలారిషట్ శేవ్తారక్. బి.టెక రాయ్ంకు మారుక్లతో పాసై, అతి కషట్ం మీద పోలీసు ఉదోయ్గం
సంపాదించాడు.
“మాది ఆ ఊరే సార. పండగ రోజు అకక్డ పెదద్ గొడవ జరిగింది. పటన్ం నుంచి వచిచ్నోళుళ్ ఒక పాపని బాటిల
పెటిట్ కొటాట్రు. మా ఊరి కురోర్ళుళ్ ఆళళ్కి గుళుళ్ గీయించి పంపించారు”.

øöeTT~

www.koumudi.net

p˝…’ 2021

8

నిశశ్బద్ విసోప్టనం

జాకస్న మొహం చిటిల్ంచి, “దానికీ దీనికీ ఏమిటి సంబంధం?” అనాన్డు.
“ఆ గుండు కొటిట్ంచినవాళళ్లో ఎలల్మంద ఉనాన్డు సార. నిజానికి వయ్వహారం అంతా అతనే నడిపించాడు. పాపని
హాసప్టలకి తీసుకెళల్మంటే వాళుళ్ తీసుకువెళళ్లే”
“పాప ఎలా ఉంది?”
“బతికి బయట పడింది. అదృషట్ం. ఎలల్మందే మోటారుసైకిలు మీద పటన్ం తీసుకెళాళ్డు"
ధరామ్రావు కలిప్ంచుకుని, “కొడుకు మిసిస్ంగ అని అతని తండిర్ నా దగగ్రికి వచాచ్డు. అతడేగా” అనాన్డు.
“ఎలల్మంద నా కాల్సమేటే సార. ఇదద్రం పెదపటన్ంలోనే ఇంజనీరింగ చదివాం” అనాన్డు బాలారిషట్.
“ఆ నలుగురు కురార్ళూళ్ ఎవరో ఎంకవ్యిరీ చేశారా?”
‘ఇంత చినన్ విషయానికే మరడ్రు చేసాత్రా’ అనన్ భావం ధవ్నించేలా, “ఈ మరడ్రుకీ వాళళ్కీ సంబంధం
ఉనన్దంటారా?” కాసత్ వెటకారంగా అనాన్డు జాకస్ను.
“కేసు అనిన్వైపులనుంచీ చూడాలిగా” ధరామ్రావు అనాన్డు.
“కానీ అదెలా సాధయ్ం సార? పొర్దుద్నేన్ గార్మసుత్లు గుళుళ్ గీయటం, అకక్డి నుంచి ఆ మీసాలార్జా గాయ్ంగు పటన్ం
వెళళ్టం, మళీళ్ అకక్ణున్ంచి తమ మనుషుయ్లిన్ పంపటం, వాళుళ్ వచిచ్ మరడ్రు చెయయ్టం... ఇదంతా అంత తొందరగా
జరిగే పని కాదు సార. ఒక వేళ వాళుళ్ మరడ్రు చెయయ్దలుచ్కుంటే ఎలల్మoద ఇంటోల్నో బయటో చేసాత్రుగానీ, అతడిని
మాషాట్రి ఇంటికి పిలిపించి చంపి, శవానిన్ తీరిగాగ్ తమతో పాటూ తీసుకెళిళ్, రాతిర్ వరకూ కారోల్ దాచి, మళీళ్ తీసుకొచిచ్ వీళళ్
పెరటోల్ ఎందుకు పడేసాత్రు?”
రవళి విసుత్బోయి చూసింది. అచుచ్ ఇలాగే జరిగి ఉండవచుచ్ కదా. నిజంగా ఇలాగే జరిగి ఉంటే, ఈ పాల్న
వేసినవారు ఎవరో గాని గొపప్ మేధావి అయి ఉండాలి.
ధరామ్రావు జాకస్నతో, “ఆ ఊరివాళుళ్ గుండు గీసింది మీసాలార్జా గాయ్ంగుకి అని నీకెలా తెలిసింది?” అని
అడిగాడు.
ఊహించని ఈ పర్శన్కి అతను తబిబ్బుబ్ అయాయ్డు. రవళి అతడిని విసమ్యంగా చూసింది. ఈ హతయ్ చేసినవారు
చినన్వారు కాదనీ, పోలీసులోల్ కూడా పెదద్ పలుకుబడి ఉనన్వారనీ తొలిసారి అరథ్మయింది. ఈ లోపులో జాకస్న
సరుద్కుంటూ, “అనీన్ ఎంకవ్యిరీలో తెలిసినవే సర” అనాన్డు.
ధరామ్రావు తల పంకిసూత్, “వాళుళ్ బాటిల విసిరి పాపని గాయపరచటం, వీళుళ్ వాళళ్కి గుళుళ్ గీయటం, ఇదంతా
మన జూయ్రిస-డిక్షనోల్ జరిగినపుప్డు కనీసం నాకు తెలియాలిగా. అసలు ఎవరు వాళుళ్?” అనాన్డు జాకస్న వైపు సూటిగా
చూసూత్.
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“వీళుళ్ వాళుళ్ కాంపర్మైజయి వెళిళ్పోయారు సర. అందుకని ఎఫ.ఐ.ఆర. కూడా వార్యలేదు” వివరాలు చెపప్టం
ఇషట్ం లేనటుట్ అనాన్డు.
బాలారిషట్ కలిప్ంచుకుని, “వాళుళ్ మన సి.ఎం. కి దగగ్రవాళుళ్ సర. మీకు గురుత్ండే ఉంటుంది. కొంతకాలం కిర్తం
ఏదో కిడాన్ప కేసు మీరే డీల చేశారు. నలుగురూ అరెసట్ అయాయ్రు కానీ కేసు బయటకు రాలేదు” అనాన్డు.
అసలు టాపికుక్లోకి రమమ్నన్టుట్ జాకస్న, “ఈ అమామ్యి చెపేప్ది కరకట్యితే, మధాయ్హన్ం దాదాపు పావుగంటసేపు
వీరి ఇంటి ముందు వాళళ్ కారు ఆగి ఉండాలి. వాళుళ్ శవానిన్ కారు ఎకిక్ంచి తీసుకెళిల్ మళీళ్ రాతిర్ తీసుకొచిచ్ పడెయాయ్లి.
ఇంత జరిగినా ఒకక్రూ చూడలేదా? అదేమీ పటన్ం కాదు. చినన్ పలెల్. మిటట్ మధాయ్హన్ం ఒక ఇంటోల్ంచి ఇదద్రు మనుషుయ్లు
శవానిన్ బయటకు ఎతుత్కువెళూత్ంటే ఎవరూ గమనించ లేదా? అందులోనూ పండగపూట?” అనాన్డు.
“శవం కాదు. అపప్టికి బర్తికే ఉనాన్డు” అంది రవళి.
“జనం అదనాన్ చూడాలిగా” అనాన్డు జాకస్ను.
“ఒకవేళ నా తండేర్ మరడ్రు చేసి ఉంటే, శవానిన్ ఆయన ఒకక్రే మోసుకెళిళ్ కొండ కిర్ంద పడేసారమమ్ంటారా?” అని
అడిగింది.
“అది తేలాచ్లిస్ంది కోరుట్” అనాన్డు జాకస్న.
తాను ఏమీ మాటాల్డకపోతే బావోదనన్టుట్ లాయరు కురార్డు, “సెక్షను 420 పర్కారం మెజిసేట్ర్టు...” అంటూ ఏదో
చెపప్బోయేడు. కరోనా కిర్మిని మైకోర్సోక్పలో చూసినటుట్ చూసి, “420 కాదు. 302” అనాన్డు ధరామ్రావు.
టీ తీసుకొచిచ్ పెటాట్డు పోలీస. తనకి వదద్నాన్రు మాషాట్రు.
ఈ లోపులో సేట్షన బయట గొడవ వినిపించింది. చినన్గా మొదలై కర్మకర్మంగా పెరగటంతో ధరామ్రావు బాలారిషట్
వైపు చూశాడు. అతను బయటకు వెళిల్, రెండు నిమిషాల తరావ్త వచిచ్ “చాలామంది సూట్డెంటుస్ వచాచ్రు. ఛానలస్ వారు
కూడా వచాచ్రండి. ఒక దళిత యువకుడిని అగర్వరణ్ం మనిషి పరువు హతయ్ చేశాడని ఎవరో నూయ్స వార్సినటుట్నాన్రు.
హంతకుడు మన పోలీసు సేట్షనులో ఉనాన్డని తెలిసి గుంపులు గుంపులుగా వచాచ్రు” అనాన్డు
ధరామ్రావు ఇబబ్ందిగా మొహం చిటిల్ంచాడు. బయట జనం గొడవ ఎకుక్వైంది. ఎవరో రాయి విసిరి కిటికీ అదాద్నిన్
బర్దద్లు కొటాట్రు. నినాదాలు బిగగ్రగా వినిపిసుత్నాన్యి. ఆ అరిచే వాళళ్లో కొందరు మాషాట్రి విదాయ్రుథ్లు కూడా ఉనాన్రు.
అభిమానుల అభిపార్యం క్షణాలోల్ మారటానికి అభేదయ్మైన కారణాలు ఉండవు కాబటేట్ జనాలిన్ గొరెర్లు అనాన్రు.
“ఒకసారి ముదాద్యిని బయటికి తీసుకుపోదాం సార. చూసి పోతారు” జాకస్న అనాన్డు.
“పోరు. మరింత గొడవ చేసాత్రు” అనాన్డు ధరామ్రావు.
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నిశశ్బద్ విసోప్టనం

ఈ లోపులో ఆ ఏరియా కౌనిస్లరు వచిచ్ కెమెరా ముందు నిలబడి లైటింగ సరీగాగ్ చూసుకుని గటిట్గా ఏదో అరిచాడు.
ఇంకో నలుగురైదుగురు ఛానలస్ వాళుళ్ రావటంతో హడావుడి మరింత ఎకుక్వైంది. రాళల్ వరష్ం కూడా శృతి మించుతోంది.
అడిషనల పోలీస ఫోరస్ కోసం ధరామ్రావు పై అధికారికి ఫోన చేశాడు.
“అంతమంది జనం అకక్డికి ఎందుకు వచాచ్రు?”
ధరామ్రావు వివరించి చెపాప్డు
“ఒకసారి చూపించు. నాలుగ్ ఫోటోలు తీసుకుపోతారు” అవతలి సవ్రంలో విసుగు ధవ్నించింది.
తపప్నిసరి పరిసిథ్తులోల్ శాసిత్ని తీసుకుని బయటికి వెళాల్రు. శాసిత్ని చూడగానే, “అగర్కులాల దౌరజ్నయ్ం నశించాలి.
పేర్మ వరిధ్లాల్లి. ఎలల్మందా జిందాబాద” అనన్ అరుపులు చుటుట్ముటాట్యి. మరింత రాళల్ వరష్ం కురిసింది. శాసిత్ని కవర
చేసూత్ ధరామ్రావు ఆయనిన్ తిరిగి లోపలికి తీసుకొచాచ్డు.
రవళి మొహం పాలిపోయింది. చినన్ సంఘటన చిలికి చిలికి ‘పరువుహతయ్’ గా మారుతుందని ఆమె కలలో కూడా
ఊహించలేదు. చేయని నేరానికి ఈ అపపర్ద ఏమిటో అరథ్ం కాలేదు. కంఠంలో దుఃఖం సుడులు తిరుగుతోంది. అయితే
కొనిన్ సంఘటనలకి లాజికుక్లు ఉండవు. అంత కిల్షట్మైన సందరభ్ంలో రవళికి మెరుపులా ఒక ఆలోచన సట్ర్యిక అయిoది.
“మా ఇంటి ముందునన్ బాయ్ంకుకి సి.సి. కెమెరా ఉనన్ది సార. అది రోడుడ్ వైపుకే ఉనన్టుట్ గురుత్. బర్తికునన్ మనిషిని
భుజాల మీద వేసుకుని ఆ ఇదద్రూ బయటకు తీసుకువెళళ్టం అకక్డ రికారడ్ అయి ఉంటుంది. మనం టైర చెయయ్వచుచ్”
అనన్ది.
పోలీసు అధికారులు ఒకరి మొహం ఒకరు చూసుకునాన్రు.
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