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చేతిలో ఉనన్ పుసత్కం పేజీ తిరగేసుత్ండగా ఫోన రింగ అయియ్ంది.
“హలో ఎవరు” అనాన్డు తిర్లోక లిఫట్ చే...
“నా పేరు మను” ఓ అమామ్యి గొంతు వినిపించింది.
“చెపప్ండి” అనాన్డు తిర్లోక.
“కాఫీ తాగడం పూరత్యియ్ందా?” అంది మను.
తిర్లోక పైకి లేచి చుటూట్ చూసి...
“ఏంటి ననున్ చూసూత్ మాటాల్డుతునాన్రా?” అనాన్డు.
“లేదు... కృతి చెపిప్ంది, ఇది మీ కాఫీ టైమ అంట కదా” అంటూ అటువైపు నుంచి మను అంది.
“ఎవరు నువువ్? నీకు నా కూతురు ఎలా తెలుసు?”
“ఎలా తెలుసో తరావ్త చెపాత్ను గాని, ఒక పని చెపాత్ చేయండి”
“అసలేంటా పని? అయినా నేను ఎందుకు చేయాలి?”
“చేయకపోతే కృతి ఆకృతి మారుతుంది గనుక...”
“ఏంటి బెదిరిసుత్నాన్వా?” అనాన్డు తిర్లోక.
“ఒకక్ నిమిషం మిసట్ర తిర్లోక, కృతికి ఫోన ఇసాత్ను” అంటూ మను కృతిని పిలిచింది.
“కృతి ఇటు రా” అనన్ మాటలు మను నోట ఫోన లో పెదద్గా, “చెపప్ండి మిస” అంటూ కృతి మాటలు చినన్గా వినిపించాయి.
డాడీతో మాటాల్డు అంటూ మను ఫోన ని కృతి చెవి దగగ్ర పెటిట్ంది.
“హలో నానన్” అంది కృతి.
“అమూమ్ ఏమైంది? ఎవరు నీ పకక్న?” అడిగాడు తిర్లోక.
“ఏమీ కాలేదు నానన్, నేను మా మిస ఐస కీర్మ తింటునాన్ం...”
“ఏంటి... తను మీ టీచర నా?” అనాన్డు తిర్లోక.
“అవును తిర్లోక నేను తన టీచర నే” అపప్టికే ఫోన తీసుకునన్ మను సప్ందించింది.
“ఇపప్టికైనా నా మాట వింటావా? లేక ఐస కీర్మోల్ ఏదైనా కలిపి...!?”
“ఏయ తననేమీ చేయకు, నీకేం కావాలి చెపుప్?”
“నాకేం కావాలో తరావ్త తెలుసుకుందువు గాని... ముందు ఒక పని చెయ”
“ఏంటది?”
“ఇపుప్డు కృతికి ఫోన ఇసాత్... కొదిద్ రోజులు నువువ్ వేరే పని మీద ఊరికి వెళుత్నాన్వని, కృతిని నా దగగ్ర ఉండమని చెపుప్... చెపప్డం
కాదు ఒపిప్ంచు” అంటూ మను మాటాల్డుతుండగానే,
“కానీ ఇవనీన్ ఎందుకు?” అనాన్డు తిర్లోక.
“ఎందుకో నేను చెపప్నా...? లేక నీ కూతురి చేత నా చేతి దెబబ్ల రుచి ఎలా ఉందో చెపిప్ంచనా?” అంది మను.
“ఎకుక్వగా మాటాల్డుతునాన్వ మను, తనని తాకితే నీ తాటతీసాత్” అనాన్డు తిర్లోక.
“నీకు ఇదే ఆఖరి సారి చెపుత్నాన్ తిర్లోక... నువువ్ ఇపుప్డు నేను చెపిప్నటుల్ కృతికి చెపాత్వా? లేక ముందు కాల కట చేసి... తరావ్త
ఇంకేమైనా కట చేయనా..?.”
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మను మాటలు వినగానే తిర్లోక కి కోపం కటట్లు తెంచుకుంది. సూక్ల కి ఇంటికి పెదద్గా దూరం లేకపోవడంతో కాల కట చేసి పరుగున

వెళిళ్ బైక తీశాడు.
5 నిమిషాలు... గడవక ముందే సూక్ల గేట ముందు బైక పారక్ చేసి కృతి తరగతి గది వైపు పరిగెతాత్డు. వేగంగా వెళుతునన్ తిర్లోక ని
ఆపడానికి వెంట వచాచ్డు కొతత్గా పనిలోకి చేరిన వాచెమ్న రామయయ్.
కాల్స రూమ తేరిపారా చూసి...”ఎకూస్క్య్స మీ టీచర...” అంటూ కాల్స చెపుత్నన్ టీచరిన్ బయటకి పిలిచి కృతి ఆచూకీ అడిగాడు తిర్లోక.
“అదేంటి సార ఈరోజు కృతి సూక్ల కి రాలేదు కదా!?” అని టీచర చెపప్డంతో...
“ఉదయం నేనే కదా వచిచ్ డార్ప చేసి వెళాళ్ను, రాకపోవడమేంటి?” అనాన్డు తిర్లోక సందేహంగా.
వెనుకనే వచిచ్న వాచెమ్న రామయయ్ కలిప్ంచుకుని “మీరు వచిచ్ వదిలిపెటిట్ వెళాళ్రు సర! కానీ వెంటనే ఎవరో పిలిచినటుల్ పాప వెనకిక్
వెళిళ్ంది. మీరే అనుకుని నేను సైలెంట గా ఉండిపోయా. కొదిద్ సేపటి తరావ్త కూడా తను రాకపోవడంతో నేను బయటికి వెళిళ్ చూశాను. కానీ తను
కనిపించలేదు. బహుశా మీరే తీసుకెళాళ్రేమో అనుకునాన్ను. “ అనాన్డు.
“అలా ఎలా అనుకుంటావయాయ్... వెంటనే గేట దగగ్రకి వచిచ్ చూడాలి కదా.” గదిద్ంచాడు తిర్లోక.
“ఇంతకీ ఏమైంది సార....?” అడిగాడు వాచెమ్న కంగారుగా,
“తను కనిపించడం లేదయాయ్... పిర్నిస్పాల కిరణ ఉనాన్డా?”
“ఉనాన్రు సర” అని చెపిప్ రామయయ్ ఫోన చేతిలోకి తీసుకునాన్డు.
తిర్లోక పిర్నిస్పాల రూమోల్కి వెళిళ్, “కిరణ మీ సూక్లులో మను అని ఎవరైనా టీచర ఉందా?” అని అడిగాడు.
“లేదు తిర్లోక... ఆ పేరుతో ఎవరూ లేరు. ఏమైంది తిర్లోక? ఏదైనా సమసాయ్? ఎందుకు కంగారుగా ఉనాన్వు?” అడిగాడు కిరణ.
“ముందు ఇంకొసారి చెక చేసి చెపుప్... మను అనే పేరుతో ఎవరైనా టీచర ఉనాన్రా?”
“లేదు. ఆ పేరుతో సాట్ఫ ఎవవ్రూ లేరు” అనాన్డు కిరణ...
“ఛా ...” అంటూ టేబులిన్ కొటిట్ పైకి లేచాడు తిర్లోక.
కిరణ గాల్సులో ఉనన్ నీళుళ్ అందించి, “ఒకక్ నిమిషం కూరోచ్ తిర్లోక” అనాన్డు.
తిర్లోక ఆలోచిసూత్ కిరణ ముందు నుంచునాన్డు.
“సేట్షనిక్ దగగ్రోల్ ఉనన్ సూక్ల నుంచి పిలల్లిన్ ఎవరి తీసుకెళాత్రు రామయయ్?” అంటూ ఇనెస్ప్కట్ర చేతన పిర్నిస్పాల రూమోల్కి వచాచ్డు.
“మీరెంటి సార ఇలా వచాచ్రు?” ఇనెస్ప్కట్ర ని చూసూత్ అడిగాడు పిర్నిస్పాల.
“ఎవరో పాప కనిపించలేదంటగా. మా రామయయ్ ఫోన చేశాడు” అనాన్డు ఇనెస్ప్కట్ర చేతన.
తిర్లోక వైపు చూసి “ఏంటి తిర్లోక కృతి కనిపించలేదా?” అడిగాడు కిరణ.
తిర్లోక అని పేరు వినగానే వెనుకనుంచే పోలుచ్కుని ‘సార’ అంటూ నిలబడడ్ చోటే సెలూయ్ట చేశాడు చేతన.
ఇనెస్ప్కట్ర వెనుక ఉనన్ రామయయ్ వింతగా చూసూత్ “ఎవరయాయ్ ఆ సారు?” అని అడిగాడు.
“ACP తిర్లోక” కైరమ బార్ంచ అనాన్డు కిరణ.
తిర్లోక వెనకిక్ తిరిగి చేతనిన్ చూసి, “సిసి కెమెరాలనీన్ చెక చేయండి. ఎవరో నా మీద కోపంతో కృతిని కిడాన్ప చేసి ఉండచుచ్, కివ్క”
అనాన్డు.
కిరణ కలిప్ంచుకుంటూ “మెయిన గేట ఫుటేజ నా దగగ్రే ఉంది తిర్లోక.” అంటూ సిసట్మ ఆన చేశాడు.
ఉదయం 9 గంటలకి నేను కృతిని దించి వెళాళ్ను అనుకుంటూ ఆ సమయం ఫుటేజ ని ఓపెన చేసాడు తిర్లోక.
మానిటర సీర్క్న ని చూసూత్ “అదిగో కృతి” అనాన్డు కిరణ.
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తిర్లోక ఫుటేజ చూసూత్ “కృతి కనిపించింది కిరణ, కానీ హెలెమ్ట పెటుట్కుని సూక్టీలో కృతిని తీసుకెళుత్నన్ ఆ అమామ్యి ఎవరో

తెలియడం లేదు, బైక నెంబర కూడా సప్షట్ంగా కనిపించడం లేదు” అనాన్డు.
కిరణ మౌనంగా నిలబడాడ్డు.
“నెకస్ట్ సిగన్ల కెమెరా ఎకక్డుంది?” అడిగాడు తిర్లోక.
చేతన సప్ందిసూత్ “కిలోమీటర తరావ్త చౌరసాత్ దగగ్ర ఉంది సార” అనాన్డు.
తిర్లోక ఫోన తీసుకుని టార్ఫిక ఇనెస్ప్కట్ర గా పని చేసుత్నన్ ఉదయ నెంబర డైల చేయబోతుండగా, మళీళ్ అదే నెంబర నుంచి ఫోన
వచిచ్ంది.
“చేతన, కంటోర్ల రూముకి ఫోన చెయ. నా నెంబర కి వసుత్నన్ ఫోన కాలస్ అనీన్ టేర్స చేయమని చెపుప్, ఎటిట్ పరిసిథ్తులోల్ మిస
అవకూడదు” అని చేతన కి చెపిప్, “హలో” అంటూ ఫోన లిఫట్ చేశాడు తిర్లోక.
“తిర్లోక ఇకక్డ కృతి ఏడుసుత్ంది. నువువ్ నేను చెపిప్నటుల్ చేసేత్ బెటర, లేదంటే నేను నా సట్యిల లో ఏడుపు ఆపించాలిస్ ఉంటుంది”
“అసలు ఎవరు నువువ్, ఎంత ధైరయ్ం ఉంటే ఒక పోలీసు కూతురిన్ కిడాన్ప చేసాత్వ?”
“ధైరయ్ం ఉంది కానీ బలం లేదు. అందుకే కృతి రూపంలో బలం చేకూరుచ్కుంటునాన్”
“ఇక మాటలు అనవసరం, మరాయ్దగా కృతిని అపప్గించు లేదంటే..!!??.”
“హా లేదంటే?”
“లేదంటే....” అని తిర్లోక పూరిత్గా సప్ందించే లోపు మను ఉనన్ చోటుకి సంబంధించిన వివరాలు(లొకేషన డేటా) కంటోర్ల రూమ
నుంచి మెసేజ లో వచాచ్యి. తిర్లోక మను లొకేషన చెక చేశాడు, సరిగాగ్ తన దగగ్ర నుండి 25 కిలోమీటరల్ దూరంలో తను ఉంది. తిర్లోక ఫోన
మాటాల్డుతూనే చేతన ని తనతో రమమ్ని సైగ చేశాడు. ఫోన కాల కట చేయకుండానే బైక ఎకాక్డు.
“చెపుప్ ఏసిపి, లేదంటే ఏం చేసాత్వ?” అంది మను.
“చెపప్డం లేదు ఇక చేయడమే” అంటూ బైక సాట్రట్ చేశాడు.
ఫోనులో బైక శబధ్ం వినగానే “ఓహ, లొకేషన టేర్స చేశారా? గేర్ట!” అంది మను.
“బైక సాట్రట్ చేయడం కాదు. ఇంకొదిద్ నిమిషాలోల్ పోలీసులు నీ ముందుకొసాత్రు. కటకటాలు లెకక్ బెటట్టానికి సిదధ్ంగా ఉండు” అనాన్డు
తిర్లోక.
“అవునా? ననున్ అరెసట్ చేసాత్వా?” కొంచం బెరుకుగా అంది మను.
“ఏంటి భయంగా ఉందా? మరి నా కూతురిన్ కిడాన్ప చేసే ముందు ఏమైంది ఈ భయం?”
“భయం....! అవును తిర్లోక భయం... నిజంగా భయంగా ఉంది!”
“అలా రా దారికి నా కూతురిన్ నాకు అపప్గించు, తపుప్ ఒపుప్కుని నా దగగ్రకి పంపించు. నీకు తనున్లు తపుప్తాయి. “
“అపప్గిసాత్... ఇపుప్డే అపప్గిసాత్... ఎకక్డికి తీసుకురావాలి?”
“గుంటుపలిల్ దగగ్రకి తీసుకురా!. అకక్డకి కానిసేట్బులస్ వసాత్రు. కానీ ఒకక్ విషయం గురుత్ంచుకో తన ఒంటి మీద గీత కూడా
పడకూడదు. అరథ్మయియ్ందా?” అనాన్డు తిర్లోక.
“అలాగే తిర్లోక, ఇపుప్డే తీసుకొసాత్. నేను సేట్షన విజయవాడ నారత్ కేబిన సేట్షన కి వెళుత్నాన్ కృతిని గుంటుపలిల్ దగగ్ర వదిలేసి వెళాత్”
అంది మను.
“సరే” అంటూ కాల కట చేశాడు తిర్లోక.
5 నిమిషాల తరావ్త...
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“మేము ఇకక్డే ఉనాన్ం సార, పాపని తీసుకుని ఇంకా ఎవరూ రాలేదు” అంటూ ఫోన చేశాడు తిర్లోక పంపిన కానిసేట్బుల వినయ.
తిర్లోక ఫోన కట చేసి మను కి కాల చేశాడు.
ఫోన లిఫట్ చేసూత్నే “ఊరుకో ఏడవకు” అంది మను.
పకక్న కృతి చినన్గా “హూమ్.... “ అంది ఏడుపు ఆపుకుంటూ.
“ఏం చేశావ నా కూతురిన్” అరిచాడు తిర్లోక.
“నేనేం చేశాను... ఇంకా ఏమీ చేయలేదు”
“గుంటుపలిల్ దగగ్ర వదిలి వెళాత్ అనాన్వ?”
“అవును ఇంకో 5 నిమిషాలోల్ అకక్డికి వెళాత్” అంది మను.
“నేను దగగ్రోల్నే ఉనాన్ మను, నువువ్ గనుక 5 నిమిషాలోల్ రాకపోతే, నినున్ వదిలే పర్సకేత్ లేదు”
“వసుత్నాన్ ఎసిపి వసుత్నాన్…” కాల కట అయియ్ంది.
***
“సర” అంటూ సెలూయ్ట చేశాడు వినయ.
చేతన ని పిలిచి “ఏదో జరుగుతుందని సందేహంగా అనిపిసుత్ంది, మను ని కూడా పటుట్కుంటే గాని అసలు విషయం తెలియదు”

అనాన్డు తిర్లోక.
“బాల్క ఆర వైట సర” అడిగాడు చేతన.
“వైట కషట్ం... కృతి తన దగగ్రే ఉంది, బాల్క కి మనవాళుళ్ ఉనాన్రా?”
“నేను... ఇంకా ఇదద్రు కానిసేట్బులస్ ఉనాన్ం సార...సరిపోతాం. అమామ్యే కదా..!”
“సరే... కృతిని ఇకక్డ వదిలేయగానే మీరు ఆ టరిన్ంగ దగగ్ర ఓకేనా?”
“వినయ బాల్క కి రెడీ గా ఉండు.” అనాన్డు చేతన.
“బాల్క ఏంటి రా?” పకక్న ఉనన్ మరొక కానిసేట్బుల వెంకట ని అడిగాడు వినయ.
“వైట అంటే ఎదురుగా దాడి చేసి పటుట్కోవడం. బాల్క అంటే వాళళ్కి తెలియకుండా దాడి చేయడం అంతేరా... రెడీగా ఉండు. “ చెపాప్డు
వెంకట.
సమయం తిర్లోక ఆలోచనలకనాన్ వేగంగా పరుగుతీసోత్ంది. ఇంతలో ఒక కాయ్బ వచిచ్ంది. అందులో కృతి మాతర్మే ఉంది.
కృతిని ఆతర్ంగా చేతులోకిక్ తీసుకుని... తల నేమురుతూ
“నినున్ కొటిట్ందా తను, ఏడిపించిందా?” అని కృతిని అడిగాడు.
“లేదు నానన్, ననేన్మి చేయలేదు” అని కృతి తండిర్ భుజాలమీద వాలిపోయింది.
“కాయ్బ బుక చేసింది ఎవరు?”డైరవరు ని అడిగాడు తిర్లోక.
“తిర్లోక అని పేరు ఉంది సార.. డబుబ్లు మీరు ఇసాత్రు అని చెపాప్రు మీరేనా సార తిర్లోక. ఫోన పే చేసాత్రా? లేక, డబుబ్లు
ఉనాన్యా?” అడిగాడు డైరవరు.
తిర్లోక డైరవరు చేతికి డబుబ్లిచిచ్ పంపించేశాక,
“అమూమ్, ఇందాక నేను ఫోన చేసినపుప్డు మీ టీచర నినున్ ఏడవకు అంది కదా.. అసలు ఎందుకు ఏడాచ్వ?” అని తన కూతురిన్
దగగ్రకు తీసుకుంటూ అడిగాడు తిర్లోక.
“నేను వదద్నాన్ వినకుండా మా మిస ఇంజెక్షన చేసింది” అంటూ ఇంజెక్షన చేసిన చోటుని చూయించింది కృతి.
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“అసలు తను మీ మిస కాదు కదా... సూక్లులో తన పేరే లేదు కదా!?”
“తను సంగీతం టీచర నానన్... అమమ్ జాయిన చేసింది కదా, అందుకే నీకు తెలియదు” అంది కృతి.
ఇంజెక్షన గురించి తిర్లోక కి భయం మొదలైంది, వెంటనే మనుకి ఫోన చేశాడు.
“హలో ఎసిపి, నీ కూతురు నీ దగగ్రకి వచిచ్ందిగా మళీళ్ ఎందుకు ఫోన?” అంది మను.
“ఏంటి పర్తీకారమా?... నా కూతురికి ఏం ఇంజెక్షన ఇచాచ్వ..?” అడిగాడు తిర్లోక.
“పర్తీకారం ఏమీ లేదు తిర్లోక, చెపాప్గా నీతో ఒక పని చేయించుకుంటా అని, నువేవ్ వినకుండా టార్కింగ అదీ ఇదీ అనాన్వ. ఇపుప్డు నీ

బిడడ్ని కోలోప్బోతునాన్వ. ఇందులో నా తపేప్మీ లేదు”
“ఏంటి వేషాలు వేసుత్నాన్వా, ఇపుప్డు నీ లొకేషన పటుట్కుని రావడం నాకు పెదద్ పని కాదు, వచాచ్నంటే ముకక్లు ముకక్లుగా నరికి
పడేసాత్... నా కూతురికి ఏం ఇంజెక్షన చేసావో మరాయ్దగా చెపుప్?”
“ఏంటి మళీళ్ నా లొకేషన పటుట్కుంటావా!?. ఇక టార్కింగుల్, అవసరం లేదు తిర్లోక. నేను ఇకక్డే సేట్షన దగగ్ర ఉనాన్. లోపలికి వెళళ్గానే
అనౌనెస్మ్ంట సౌండ కూడా వసుత్ంది కావాలంటే వినచుచ్, కానీ ఒకక్ విషయం ననున్ నరుకుతాను అనాన్వు చూడు అది చేయాలంటే నువువ్ నీ బిడడ్ని
వదులుకోవాలి, వదులుకుంటావా మరి!?” అంది మను..
“ఏంటి బెదిరిసుత్నాన్వా?”
“బెదిరింపు కాదు తిర్లోక, నువు సీప్డ బాల గురించి వినే ఉంటావుగా!?”
“ఏం మాటాల్డుతునాన్వ మను, తను చినన్ పిలల్... నీ నోటికొచిచ్నటుల్ మాటాల్డకు” అనాన్డు తిర్లోక.
“కోపం వసుత్ందంటే సీప్డ బాల గురించి వినాన్వనన్మాట. అయినా ఫీల అవవ్కు అది ఎకుక్వ ఇవవ్లేదు మహా అయితే ఒక పది శాతం
అది ఉంటుంది, మిగతాది ఎస.ఎస.వి కలిపాను... ఇపుప్డు నువువ్ నా దారికి రాకపోతే ఏమవుతుందో చెపాప్లా!? అయినా నీ కూతురి జీవితంతో నువేవ్
ఆడుకోకు తిర్లోక తన భవిషయ్తుత్కి అది అంత మంచిది కాదు” అంది మను.
“సీప్డ బాల అంటే కొకైన ఇంకా హెరాయిన కలిపిన డర్గ అని నాకు తెలుసు కానీ ఈ ఎస.ఎస.వి అంటే ఏంటి?” వణుకుతునన్
గొంతుకతో అడిగాడు తిర్లోక.
“చెపాత్ ACP చెపాత్... కానీ ఒక చినన్ సలహా, ననున్ లేడి పిలల్ అనుకుని వలలు వేయడం మానేసేత్ బాగుంటుంది” అంది మను.
“నిజమే నువు లేడి పిలల్వి కాదని తెలుసోత్ంది, కానీ నీకూక్డా తెలుసు కదా నేను లేడి పిలల్ని వేటాడే రకం కాదని. పిరికి పంద మీద
పంజా విసిరే రకం కాదు నేను” అనాన్డు తిర్లోక.
“మను” నవివ్ంది.
“ఏంటా నవువ్?” అడిగాడు తిర్లోక.
“నేను పిరికిదానాన్...!?”
“పిరికిదానివే కాదు మూరుఖ్రాలివి కూడా, లేకపోతే చినన్ పిలల్ని కిడాన్ప చేసాత్వా? ఇలా తన జీవితంతో ఆటలాడుతావా!?” అంటూ
కోపం ధవ్నించింది తిర్లోక గొంతులో.
“ఆట....! ఆట లా ఉందా...!? గురుత్పెటుట్కో తిర్లోక నేను చంపగలను. చంపించగలను. ఇంకా మాటాల్డితే భయపెటిట్ రోడుడ్ మీద
ఒకొక్కక్డిన్ కుకక్లాల్ పరిగెటిట్ంచగలను. ఇవనీన్ ఎందుకు అని అడిగి సమయం వృధా చేసుకుంటావో, లేక మాటలోత్ రెచచ్గొటిట్ నా చేత మరినిన్ విషయాలు
చెపిప్ంచాలనే మూరఖ్పు పర్యతాన్లు చేసాత్వో నీ ఇషట్ం. కానీ నీ కృతికి నేను ఇచిచ్న సమయం 20 గంటలు మాతర్మే. ఈలోపు ఏం చేసుకుంటావో ఎలా
కాపాడుకుంటావో కాపాడుకో!” అని చెపిప్ కాల కట చేసింది.
తిర్లోక తనకి తెలిసిన డాకట్ర కి ఫోన చేశాడు. జరిగింది చెపిప్ ” ఎస. ఎస.వి అంటే ఏంటి డాకట్ర?” అని అడిగాడు.
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“అలా కోడ ఫారామ్టోల్ చాలా డర్గస్ ఉంటాయి. కిడీన్ సంభంధిత వాయ్ధులకి వాడే మెడిసినుల్, మైగైరన కి వాడే మెడిసినల్లో కూడా ఈ

పేరుతో చాలా డర్గస్ ఉనాన్యి. కాలిస్ఫెరాల కూడా ఎసఎసివ్ పేరుతో పర్సుత్తం దొరుకుతుంది. నువువ్ పూరిత్ పేరు తెలుసుకుంటే కానీ అదేంటో చెపప్లేం,
లేదంటే కృతిని తీసుకురా డయాగోన్సిస చేదాద్ం తెలుసుత్ంది” అని సమాధానం చెపాప్డు డాకట్ర.
పకక్నే ఉనన్ కృతి “మా మిస మంచిది నానన్, తను ననేన్మి చేయదు తనకి నేనంటే చాలా ఇషట్ం” అంది.
తిర్లోక ఆలోచిసూత్ మను దగగ్రే విషయం రాబటాట్లని మనుకి ఫోన చేశాడు.
“చెపుప్ తిర్లోక డాకట్రల్తో సంపర్దింపులు అయాయ్యా?” అంది మను
“నీకెలా తెలుసు?”
“తెలుసుత్ంది ఎస.ఎస.వి ఫుల ఫామ లేకుండా కనుకోక్లేము అని డాకట్ర చెపిప్ ఉంటాడే”
“లేదు డయాగోన్సిస చేసి కనిపెటట్చుచ్ అనాన్డు”
“పిచిచ్ తిర్లోక, అది మామూలు డర్గ కాదు ఎస.ఎస.వి అంటే ఆరిట్ఫిషియల సేన్క వీనమ. మనిషి తయారు చేసిన పాము విషం అది,
నేను తలచుకుంటే తను క్షణాలోల్ చనిపోయేలా చేయచుచ్. లేదా చంపి నీకు ఫోన చేయచుచ్ కానీ నాకు కావాలిస్ంది అది కాదు. ఐనా డయాగోన్సిస చేసి అది
ఎంత మోతాదులో ఉందో కనిపెటట్లేరు. పైగా నేను ఇచిచ్ంది ఒక డెరివేటివ కాదు. మీరు కనుకోక్డానికి కనీసం రెండు రోజులు పడుతుంది. కానీ నేను
ఇచిచ్న టైమ 20 గంటలు గురుత్ందిగా! కేవలం 20 గంటలు”
“ఎందుకు ఇదంతా? నీకు కావాలిస్ంది నేనైతే నాతో ఆడుకో చినన్ పిలల్తో ఎందుకు?”
“ఇక ఇది ఆట కాదు ఏసిపి, వేట.... ! వేటగాడి గురించి నీకొక విషయం చెపాత్ గురుత్పెటుట్కో. వేటగాడు వదిలిన పర్తి బాణం పార్ణం
తీయడానికి కాదు, కొనిన్ బంధిసాత్యి, కొనిన్ బాధిసాత్యి. ఇంకొనిన్ భయం నేరిప్ బాణం విసిరిన వాని సాథ్యిని, సతాత్ని తెలియజేసాత్యి. ఇపుప్డు నేను
విసిరింది ఎలాంటి బాణమో చెపాప్లిస్న పని లేదనుకుంటా” అంది మను.
“అరథ్మైంది నువువ్ ఏదైనా చేయగలవు, ఒపుప్కుంటా.. పీల్జ కృతిని ఎలా కాపాడుకోవాలో చెపుప్?”
“చెపప్డానికి ఏముంది ACP ఆలెర్డీ చెపాప్. నీకు పని ఉంది అని తనని నా దగగ్రకి పంపు. ఎలాగూ నీ భారయ్ రూప పుటిట్ంటికి వెళిళ్ంది
కదా, కానుప్ అయి కృతికి తముమ్డో,చెలెల్లో పుటేట్ సరికి నా పని ముగించి కృతిని తీసుకెళుళ్”
తిర్లోక ఆలోచనలో పడాడ్డు. చటాట్నికి, పర్జలకి సేవ చేయాలిస్న నేను, ఇలా సావ్రాథ్నికి పని చేయడమా అనుకుంటుంటే గుండె గదులు
బరువెకుక్తునాన్యి. మనసు మాతర్ం బిడడ్ బాగు గురించే కోరుతుంది. మనుని పటుట్కుని ఏం చేసినా తన బిడడ్ని కాపాడలేని సిథ్తిలో పరిసిథ్తులు విసిరేశాయి.
పేరుకి ఎసిపి, చుటూట్ కావలిస్నంత పోలీసు బలం, కానీ మను కృతిని కవచం చేసుకుంది. సరే ఎలాగైనా ముందు మనుని కాపాడాలి అని
నిశచ్యించుకుని…
“సరే చెపాత్, నీ దగగ్రకి పంపిసాత్, మరి తన ఆరోగయ్ం?”
“దానికి యాంటీ వీనమ నా దగగ్రే ఉంది ఏసిపి” అంది మను.
“సరే ఎకక్డికి తీసుకురావాలి....?”
”నేను ఎకాక్లిస్న టైరన వచేచ్సుత్ంది. ఇంకో నిమిషాలోల్15 ఇకక్డున్ంచి కదులుత్ంది. నేను సేట్షనోల్ ఉంటా. వచిచ్ నీ కూతురిన్ అపప్జెపిప్
వెళుళ్”
తిర్లోక టైమ చూసుకునాన్డు... 2:10 అయియ్ంది నిజాముదీద్న వెళేళ్ టైరన అని మనసులో అనుకుని.
“చేతన కృతిని తీసుకుని బైక ఎకుక్” అనాన్డు.
“ఒకక్సారి ఆలోచించండి సర” అనాన్డు చేతన.
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“ఆలోచించే సమయం కానీ, ఆగి మాటాల్డే అవకాశం కానీ లేదు చేతన, కుటుంబం జోలికి వచిచ్ంది, ఏదేమైనా దానిని మాతర్ం

వదలను” అని బైక సాట్రట్ చేశాడు.
13 నిమిషాల తరావ్త
సేట్షన లోకి చేరుకుని మనుకి ఫోన చేశాడు.
“పాల్టాఫ్ం నెంబర 9... బి3” అంది.
తిర్లోక కృతిని తీసుకుని పాల్టాఫ్ం 9 కి చేరుకుని పరుగున బి3 ఎకిక్ంచి…
“కొదిద్ రోజులు మీ టీచర దగగ్ర ఉండు కృతి ఏడవకు. ఏం జరిగినా నానన్ చూసుకుంటాడు” అని చెపుత్ండగా టైరన సాట్రట్ అయియ్ంది..
తిర్లోక టైరన ఎకక్బోతుంటే ఫోన రింగ అయియ్ంది.
“కెర్డిట కారడ్ తనకి ఇచిచ్ నువువ్ టైరన దిగు” అంది మను.
చెపిప్నటేల్ చేసి... వెళుతునన్ టైరన ని చూసూత్ నుంచుండిపోయాడు తిర్లోక.

తరావ్త రోజు ఉదయం ఫోన చేసింది మను,

PPP

"హలో తిర్లోక" అంటూ మను మాటలు వినిపించాయి.
"చెపుప్ మనూ చెపుప్, ఏం చేయాలి?" అనాన్డు తిర్లోక తన కూతురిన్ కిడాన్ప చేసిన మనుపై ఉనన్ కోపానిన్
అణుచుకుంటూ.
"ముందు కాల టేర్స చేయడం ఆపితే చెబుతా" అంది మను.
"ఎందుకు ఆపడం?? ఒకవేళ టేర్స చేసినా తెలిసేది లొకేషన డేటానే కదా, అది తెలిసినా నేను అకక్డికి
రాకుండా నా కూతురిన్ అడుడ్పెటుట్కునాన్వుగా, ఇక భయం దేనికి?"అనాన్డు తిర్లోక.
"నేను చెపుత్ంది భయపడి కాదు తిర్లోక, నీ మీద జాలిపడి! లొకేషన డేటాతో పాటు నా మాటలు కూడా
తెలుసాత్యి కదా, ఆ మాటలు ఎవరనాన్ వింటే?"
"తెలిసేత్ ఏమైంది?" అడిగాడు తిర్లోక.
“చెపాప్ను కదా ACP, నీ మీద జాలి...!! నేను నీకు చెపప్బోయే పని అలాంటిది, అరథ్ం చేసుకో”
"అంత జాలి పడటం దేనికి, నాకు తెలిసి నేను ఏ తపుప్ చేయలేదు, లంచాలు తీసుకోనూలేదు. కాబటిట్,
నేను భయపడాలిస్న పని లేదు.. నువు జాలి పడాలిస్న అవసరం అంతకంటే లేదు" అనాన్డు తిర్లోక.
“సరే తిర్లోక, ఇక నినున్ బర్తిమాలలేను. ఎందుకంటే నీ బాగోగులకంటే నా పని నాకు ముఖయ్ం. చెపేప్ది
జాగర్తత్గా విను!! మధుకర చనిపోలేదు.., చంపేశారు!!!" అని చెపిప్ంది మను
"ఏ మధుకర?" అనాన్డు తిర్లోక
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"నానన్ మాటనీ, రాజకీయాలనీ కాదని దేశసేవ కోసం ఇనెస్ప్కట్ర బాధయ్తలు చేపటిట్న మినిసట్ర కొడుకు
మధుకర ఉనాన్డు కదా! అతనే" అని చెపిప్ంది మను
"ఏంటీ... మినిసట్ర కొడుకా?" అంటూ తల పటుట్కునాన్డు తిర్లోక.
"అవును" అంది మను
“ఐనా!! మధుకర చావుకి, నా కూతురిన్ నువు కిడాన్ప చేయడానికి ఏంటి సంబంధం!?” అంటూ తిర్లోక
ఫోనోల్ అడుగుతుండగానే,
అపప్టికే ఆ ఫోన కాల ని టేర్స చేసూత్ కంటోర్ల రూమ లో మను మాటలు వినన్ ఉదయ నుంచి తిర్లోక
ఫోన కి మెసేజ వచిచ్ంది, 'మధుకర ని చంపడమేంటి? ఎవరు చంపారో కనుకోక్ తిర్లోక?' అని,
ఉదయ మాటలిన్ అనుసరిసూత్ “ఇంతకీ మధుకరిన్ ఎవరు చంపారు!?” అంటూ మనుని అడిగాడు.
“తెలియదు” అంది మను చాలా తేలిగాగ్,
“ఏంటి వేషాలు వేసుత్నాన్వా? తెలియకుండా చంపారు అని ఎలా చెపుత్నాన్వ?”
“చంపారు అది మాతర్ం తెలుసు, కావాలంటే ఋజువు కూడా చేయగలను. కానీ ఎవరు చంపారో
తెలియదు, అది తెలుసుకోడానికే నేను కృతిని తీసుకొచిచ్ంది” అంది మను.
"మళీళ్ అడుగుతునాన్ మనూ!! మధుకర చావుకి, నా కూతురిన్ నువు కిడాన్ప చేయడానికి సంబంధం
ఏంటి?”
"అవనీన్ నీకు అనవసరం, మధుకర ని చంపింది ఎవరో కనుకుక్ని వాళళ్ని నాకు అపప్గిసేత్, నీ కూతురిన్
వదిలేసాత్, లేదంటే..." అంటూ ఫోన పెటేట్సింది మను.
కొంత సమయం తరావ్త, కంటోర్ల రూమ నుంచి ఉదయ ఫోన చేసి,
"తిర్లోక!! మా మధుకర చనిపోయింది అనారోగయ్ం వలన., కానీ, ఇపుప్డు మను తనది హతయ్ అంటుంది.
తన మాట కొటిట్పడేదాద్మంటే తన దగగ్ర ఆధారాలు ఉనాన్యి అంటుంది. అసలు ముందు మా బావది హతోయ్ కాదో
నిరాధ్రించబడాలి. ఒకవేళ హతేయ్ అయితే చంపింది ఎవరో తెలుసుకొని వాళళ్ అంతుచూడాలి" అనాన్డు ఉదయ.
"తెలుసుకుంటాను ఉదయ తెలుసుకుంటాను, కానీ ఈ విషయం మినిసట్ర గారికి తెలిసేత్ కేస చాలా దూరం
వెళుతుంది పీల్జ తెలియనివవ్దుద్. తన దగగ్ర నా కూతురు ఉంది అరథ్ం చేసుకో" బర్తిమాలినటుల్ చెపాప్డు తిర్లోక.
"సారీ తిర్లోక, మా మామయయ్కి చెపిప్న తరావ్తే నీకు ఫోన చేశా, ఆయన SP గారితో మాటాల్డుతా
అనాన్రు, ఇంకాసేపటోల్ SP గారు నీకు ఫోన చేయచుచ్" అనాన్డు ఉదయ.
"ఏంటీ...?" అనాన్డు తిర్లోక కంగారు నిండిన సవ్రంతో.
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"నేనేం చేయలేను తిర్లోక, నీకు నీ బిడడ్ ఎంత ముఖయ్మో మాకు మా మధుకర గురించి తెలుసుకోవడం
అంతే ముఖయ్ం, ఏం చేసైనా సరే తెలుసుకుంటాం" అని చెపిప్ తిర్లోక సప్ందన వినకుండానే కాల కట చేశాడు ఉదయ.
తిర్లోక మౌనంగా ఉండిపోయాడు కానీ ఊపిరి వేగం మాతర్ం కంగారుని వయ్కత్పరుసూత్ పెరగసాగింది.
పకక్నే ఉనన్ చేతన "ఎందుకు సార అంత కంగారు? మినిసట్ర గారికి తెలిసేత్ ఏమైంది, వాళళ్ కొడుకు
గురించి కూడా ఎంకవ్యిరీ చేసేత్ రెండు విషయాలూ ఒకేసారి తెలుసాత్యి కదా" అనాన్డు.
తిర్లోక పైకి లేసూత్…
"నిజమే చేతన!! రెండు విషయాలు తెలుసాత్యి... కానీ, మధుకర గురించి తెలుసుకునే దిశగా వేరెవరినైనా
నియమిసేత్ కేస పకక్ దారిపడుతుంది. ఆ కర్మంలో కృతికి ఏం జరిగినా వాళళ్ నిరణ్యాలు వెనకిక్ తీసుకోరు. కాబటిట్ SP
ఇంకా మినిసట్ర ఈ కేస లో జోకయ్ం చేసుకుంటే కృతికి ఏదైనా జరిగే పర్మాదం ఉంది" అనాన్డు తిర్లోక.
"మరి ఇపుప్డు ఏం చేయగలం సర?" అనాన్డు చేతన.
"ఒకోక్సారి పరిసిథ్తులు మనకి అనుకూలించవు చేతన, మనసు ఒకటి చెపుత్ంది. మెదడు ఇంకొకటి
చెపుత్ంది, రెండిటి మాట వినాలి., కానీ, మనకి నచిచ్ంది మనసు మెచిచ్ంది చేయాలి" అనాన్డు.
"అరథ్ం కాలేదు సార" అనాన్డు చేతన.
"ఇపప్టిదాకా పోలీసు నియమాలు, నిబంధనలు పాటించిన తిర్లోక ని చూశావ, ఇపుప్డు విధులకి, విధుల
పేరిట వీధులలో తిపేప్వారికి విసమ్యానిన్ కలిగించే తిర్లోక ని చూసాత్వ, లెటస్ బిగిన ది కేస, పద మనమే SP గారి ఇంటికి
వెళాద్ం" అనాన్డు తిర్లోక.
"సర" అంటూ తిర్లోక వెంట నడిచాడు చేతన.
తిర్లోక బైక తీసుకుని నేరుగా ఎసపి బంగాల్ వైపు పర్యాణమయాయ్డు, ఇంతలో ఫోన రింగ అయియ్ంది.
అనుకునన్టుల్గానే అది ఎసపి ఫోన.
"హలో సర"
"తిర్లోక నీ కూతురు కృతి కిడాన్ప గురించి ఇపుప్డే తెలిసింది, తనని జాగర్తత్గా పటుట్కోవడం నీకు ఎంత
ముఖయ్మో నాకు తెలుసు కానీ" అంటూ గాయ్ప ఇచాచ్డు SP అభినవ.
"నా కూతురికి ఏమీ కాదు సర, తను నా కూతురిన్ ఏదైనా చేయాలి అనుకుంటే ఈపాటికే చేసి ఉండేది.
కాబటిట్ నేను ముందు మినిసట్ర కొడుకు మధుకర చావు గురించి ఇనెవ్సిట్గేట చేయడానికి నాకు పరిమ్షన కావాలి సర"
అడిగాడు తిర్లోక.
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"ఇనెవ్సిట్గేషన ఎందుకు తిర్లోక, ఆ మను అనే అమామ్యిని పటుట్కుని రెండు రౌండుల్ వేసేత్ వివరాలు
తెలుసాత్యి కదా"
"తెలియవు సర, తన దగగ్ర పూరిత్ ఇనఫ్రేమ్షన లేదు, తను మధుకర హతయ్ చేయబడాడ్డు అని మాతర్మే
చెపుత్ంది తపప్ ఎవరు చంపారో తనకి తెలియదు. సో, పీల్జ సర, ననున్ ఇనెవ్సిట్గేట చేయనివవ్ండి, తపప్కుండా మధుకర
చావుకి గల కారణాలను తెలుసుకుంటా. నా కుటుంబం కంటే నాకు ఉదోయ్గమే ముఖయ్ం సార, ముందు మధుకరిన్ ఎవరు
చంపారో కనుకుక్ంటా సర" అనాన్డు తిర్లోక.
"వెరీ గుడ తిర్లోక, నేను మినిసట్ర గారికి మాట ఇచాచ్ను 10 రోజులలో మధుకర ని ఎవరు చంపారో,
ఎందుకు చంపారో తెలుసుకుని ఫుల డీటైలస్ ఇసాత్ అని... ఈరోజు ఫిబర్వరి 1, పది రోజులలోపు అంటే ఫిబర్వరి 10
నాటికి నాకు ఈ కేస గురించి పూరిత్ వివరాలు కావాలి" అనాన్డు ఎసపి.
"తపప్కుండా సర!! మీ మాట నిలబెడతా, కాకపోతే ఒకక్ చినన్ హెలప్ సర, మినిసట్ర గారికి మీరే చెపప్ండి
ఈ ఇనెవ్సిట్గేషనోల్ ఇంకెవరి జోకయ్ం ఉండకపోతే నేను పని తవ్రగా పూరిత్ చేయగలను. ఇంకా ఈ కేస ఇనెవ్సిట్గేషన లో
ఇనెస్ప్కట్ర చేతన హెలప్ తీసుకుంటా సర"
"ఓకే తిర్లోక, అవనీన్ నేను చూసుకుంటా, గో యెహెడ"
తిర్లోక మాటలు వినన్ చేతన, "ఏం తెలివి సర మీది, మనుని ఆ మినిసట్ర మనుషులు ఎలాగైనా
పటుట్కుంటారని మీకు ముందే తెలుసు కదా?అందుకే తన దగగ్ర ఆధారాలు పూరిత్గా లేవని, కృతిని తను ఏమీ చేయదని
చెపిప్ ముందు మధుకర చావు గురించి ఇనెవ్సిట్గేషన మొదలు పెడుతునాన్రు. అంటే పరోక్షంగా కృతిని మీ దగగ్రకి
చేరుచ్కోవడానికి ఇనెవ్సిట్గేషన చేసాత్రు అంతేనా?"
"అంతే చేతన అంతే, ముందు నీ ఫోన ఇవువ్ మను కి కాల చేయాలి" అని చేతన కి చెపిప్ మనుకి కాల
చేశాడు తిర్లోక.
"హలో" అంది మను.
"హలో మనూ!! నేను తిర్లోక, నువువ్ అడిగినటేల్ మధుకర మరణం గురించి ఇనెవ్సిట్గేట చేసాత్, కానీ నా
బిడడ్కి ఏదైనా జరిగితే మాతర్ం ఊరుకోను"
"నీ బిడడ్కి ఏమీ కాదు ACP, ననున్ నముమ్"
"నేను కృతితో మాటాల్డాలి" అడిగాడు తిర్లోక,
మను కృతికి ఫోన ఇచిచ్ంది, కూతురితో మాటాల్డాక,
"మనుకి ఫోన ఇవువ్ అముమ్" అనాన్డు తిర్లోక.
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"చెపుప్ తిర్లోక"
"చెపప్డానికి ఏముంది, నా బిడడ్ని నీ దగగ్ర పెటుట్కుని నా చేత నీ పనులు చేయించుకుంటునాన్వ, నాకు
సంబంధం లేని కేస లో ఇరికించావ, కానీ ఇది కూడా నా ఉదోయ్గంలో భాగమే కాబటిట్ ఒపుప్కుంటునాన్, నీ పనే కాబటిట్ నీ
దగగ్ర ఉనన్ ఆధారాలు నాకు పంపించు"
"నేటి నుంచి నువువ్ చేయబోయే ఇనెవ్సిట్గేషన చదరంగం లాంటిది ACP, నువువ్ గెలవాలనాన్ నీకు నా
దగగ్ర ఉనన్ ఆధారాలు కావాలనాన్ ముందు నీ ఆలోచనల సిపాయిలు యుదాధ్నికి వెళాళ్లి, కేస లో ఉనన్ మిసట్రీలతో
పోరాడాలి. నీ ఆలోచనల సైనయ్ం ఎంత గొపప్దైతే నా ఆధారాలు నీకు అనిన్ అందుతాయి, లేదంటే నీ బిడడ్ ఇకక్డున్ంచి
కదలదు, గురుత్ంచుకో ACP..." అంటూ మను కాల కట చేసింది.
"ఏమంటుంది సార?" అడిగాడు చేతన.
"ముందు నేను మధుకర హతయ్ గురించి ఎంకవ్యిరీ చేయాలంట, నా ఆలోచనలు ఆవిరి ఐతే గాని అమమ్
గారు ఆధారాల వరష్ం కురిపించరట, నా పాలిట చినన్ సాథ్యి సైకో లా తయారయియ్ంది " అనాన్డు తిర్లోక.
"అది సరే సర, ముందు ఎంకవ్యిరీ ఎకక్డున్ంచి మొదలు పెడదాం?"
"పోసుట్మారట్ం రిపోరట్ ఉంటే మన పని చాలా సులువవుతుంది, కానీ తనది సహజ మరణం అని సిక్ప చేసి
ఉండచుచ్, లేదా మినిసట్ర కొడుకు కాబటిట్ అనుమానంతో నిరాధ్రణ కోసం పోసాట్మ్రట్ం చేయబడి ఉండచుచ్, అసలు చేశారా
లేదా తెలుసుకోవాలి. ఎందుకో చేయలేదు అని అనుమానంగా ఉంది" అనాన్డు తిర్లోక.
"అనుమానం ఎందుకు సర, నివృతిత్ చేసుకుందాం వెంటనే కనుకోక్వచుచ్" అంటూ తనకి తెలిసిన ఆఫీసరిక్
ఫోన చేశాడు చేతన.
5 నిమిషాలు మాటాల్డాక,
నిటూట్రూప్ విడుసూత్ "లేదు సర!! అతనిది సహజ మరణం అని పోసాట్మ్రట్ం చేయలేదట"
"అనుకునాన్ ఇదే జరిగి ఉంటుందని" నవావ్డు తిర్లోక.
"నేను అవకాశం లేదనుకుంటుంటే మీరు నవువ్తారే" అనాన్డు చేతన.
"సహజ మరణం అంటే అనారోగయ్ కారణాల వలనే కదా, అంటే కచిచ్తంగా చనిపోవడానికి ముందు
రోజులోల్ బల్డ టెసట్ లాంటివి గానీ లేదా ఇంకేమైనా డయాగోన్సిస టెసట్ లాంటివి చేసి ఉంటారు వాటిని సేకరించడమే మన
మొదటి పని. మనకి కేవలం 10 రోజులు సమయం మాతర్మే ఉంది చేతన మనం ఇంకొంచం కషట్పడాలి" అంటూ తిర్లోక
చేతన ని చూసూత్ నిలుచునాన్డు.
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"మీరు నాకు ఎనోన్ కేసులోల్ సహాయపడాడ్రు సర, అలాంటిది ఇది కృతి కేస., నేను తపప్కుండా నా శకిత్కి
మించి మీకు సహకరిసాత్ను, రేపు ఉదయమే మినిసట్ర ఇంటికి వెళాద్ం" అనాన్డు చేతన.
"సరే చేతన!! నేను మధుకర పని చేసిన సేట్షన కి వెళిళ్, మధుకర గురించి వివరాలు సట్డీ చేసాత్, రేపు
ఉదయం కలుదాద్ం" అనాన్డు తిర్లోక.
PPP

తన గదిలో ఒక టేబుల మీద ఎపప్టివో పాత నూయ్స పేపరల్నీన్ పేరుచ్కుని వాటిని పరిశీలిసుత్నాన్డు తిర్లోక.
ఇంతలో వాకిటోల్ నుంచుని "సర!!" అనాన్డు చేతన లోపలికి రావడానికి అనుమతి కోరుతూ...
"రా చేతన!! కూరోచ్.." అనాన్డు తిర్లోక.
"ఈ పాత పేపరల్నీన్ ఏంటి సర??" తిర్లోక ఎదురుగా కూరుచ్ంటూ అడిగాడు చేతన.
"నినన్ మధుకర గురించి తెలుసుకోవడానికి తను కిర్తం పని చేసిన సేట్షన కి వెళిళ్నపుప్డు అకక్డ నాకు
కొనిన్ అరథ్ంకాని విషయాలు తెలిసాయి... వాటిని అరథ్ం చేసుకోడానికే ఈ పేపరుల్.." అనాన్డు తిర్లోక.
"అరథ్ం కాలేదు సర!" అనాన్డు చేతన అరనిమిషం కూడా వయ్వధి లేకుండా.
"ఇదుగో ఇవి చూడు... మధుకర అనారోగయ్ంతో చనిపోయినటుల్ జిలాల్ ఎడిషన లో మూడవ పేపరోల్, బోటం
రైట కారన్ర లో వేశారు. మధుకర హారట్ ఎటాక వలన చనిపోయినటుల్గా ఇకక్డ పేరొక్నాన్రు., కానీ, అంత చినన్
వయసులో హారట్ ఎటాక అంటే ఏదో సందేహంగా ఉంది?" అనాన్డు తిర్లోక.
"ఏమో సర!! ఆరోగయ్ం ఎపుప్డు ఎలాగైనా మారచుచ్ కదా?"
"సరే, అది పకక్న పెడదాం" అంటూ తిర్లోక తన పకక్న ఉనన్ ఫైల ఓపెన చేసి, "ఇది చూడు చేతన!!
చనిపోవడానికి 15 రోజులు ముందు నుంచి అతను డూయ్టీకి అటెండ అవలేదు, ఆరోగయ్ం సరిగా లేదని లీవ పెటాట్డు"
అనాన్డు తిర్లోక.
“అయితే మను అబదధ్ం చెబుతుందంటారా?” అనాన్డు చేతన.
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"నాకు అలానే అనిపించింది, కానీ ఎకక్డో లాజిక మిస అవుతునాన్ం. ఒకవేళ అతనిది సహజ మరణం
అయితే, నా కూతురిన్ కిడాన్ప చేసి మరీ మను ఎందుకు నా చేత ఇనెవ్సిట్గేట చేయించడం?!" అనాన్డు తిర్లోక.
"మరి ఇపుప్డు ఏం చేదాద్ం సర?"
"నినన్ కేస ఫైల సట్డీ చేశాక ఇంకొక విషయం తెలిసింది, మధుకర కి తండిర్ మాతర్మే ఉనాన్డు, తన తలిల్
అతను పుటిట్నపుప్డే చనిపోయింది..."
"కానీ మధుకర చావుకి, ఆ విషయానికి ఏంటి సర సంబంధం?!" అనాన్డు చేతన.
"మన దగగ్రికి వచేచ్ ఎకుక్వ కేసులలో మనకి తరచుగా తారసపడే విషయం ఏంటి?”
“ అరథ్మయియ్ంది సార! 'బహుశా తనని తన వారే చంపేశారేమో, ఇంటి దొంగల పని అయుయ్ండచుచ్
కదా!!' అంటారు అంతేనా?"
“అవును చేతన!”
"మరి ఇపుప్డు ఎకక్డ నుంచి మొదలు పెడదాం సర ఎంకవ్యిరీ?"
"మధుకర చనిపోయేనాటికి అతనికి పెళిళ్ కాలేదు., పేర్మ, పేర్యసి లాంటి పదాలు అతని
జీవితంలో లేవని ఉదయ దావ్రా తెలిస్ంది. ముందు నువువ్ ఉదయ కి ఫోన చేసి, తలిల్ లేదు గనుక మధుకర ని ఎవరైనా
పెంచారేమో కనుకోక్, మధుకర చనిపోవడం వలన ఎకుక్వ కృంగిపోయేది వాళేళ్ కనుక మనం వాళళ్ని కలిసేత్ ఎకుక్వ
నిజాలు తెలుసుకోవచుచ్" అనాన్డు తిర్లోక.
***
చేతన ఫోన తీసి ఉదయ కి కాల చేసి మాటాల్డిన తరావ్త,
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"మధుకర తలిల్ లేక పోవడం వలన చినన్పప్టి నుంచే తన మేనతత్, ఉదయ సర తలిల్ సుమితర్ గారి దగగ్ర
పెరిగాడట, ఆవిడ గుంటూరులో ఉంటారట సర" చెపాప్డు చేతన.
"బైక మీద వెళాద్ం, వేగంగా వెళళ్చుచ్" అనాన్డు తిర్లోక.
"అలాగే సర!"
"ఉదయ కి మెసేజ చేసి మధుకర మేనతత్ది, అదే ఉదయ వాళళ్ అమమ్గారి లొకేషన షేర చేయమని చెపుప్"
అంటూ తను ఒక హెలెమ్ట తీసుకుంటూ, చేతన కి ఒక హెలెమ్ట అందించాడు తిర్లోక.
"సర" అంటూనే ఉదయ కి మెసేజ చేసూత్ వెంట నడిచాడు చేతన.
గుంటూరు లోని మధుకర మేనతత్ ఇంటికి చేరుకునాన్క,
"మధుకర గురించి కొనిన్ విషయాలు తెలుసుకోవడానికి వచాచ్ం" అనాన్డు చేతన.
"ఉదయ ఫోన చేశాడు బాబు!! చెపప్ండి ఏం వివరాలు కావాలి?" అందావిడ.
"మధుకర కి చినన్పప్టి నుంచి ఏమైనా ఆరోగయ్ సమసయ్లు ఉనాన్యా?" అడిగాడు తిర్లోక.
"లేవు బాబు!... వాడికి ఎలాంటి ఆరోగయ్ సమసయ్లు లేవు!!"
"అతను చనిపోడానికి ముందు ఎందుకు లీవ పెటాట్డో మీకు తెలుసా?"
"తెలియదు, మధుకర ఉదోయ్గం లో చేరిన తరావ్త నా దగగ్రకి ఎకుక్వ వచేచ్వాడు కాదు"
"అవునా, మరి మధుకర ఇంటికి వెళేళ్ దారిలో ఉనన్ సిసి టివి ఫుటేజ లో నేను చెక చేసినపుప్డు మీ కార
అటుగా వెళిళ్నటుల్ ఉంది?" అడిగాడు తిర్లోక.
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"అదా!! మా అలుల్డు చనిపోవడానికి 15 రోజుల ముందు, వాడిని కలుదాద్ం అని ఇంటికి వెళాళ్, కానీ
అకక్డికి వెళేళ్ సరికే మధు బిజీగా ఉనాన్డు, ఏదో కేస గురించి ఒక అమామ్యితో మాటాల్డుతూ, ననున్ పటిట్ంచుకోలేదు
కూడా... ఇక నాకు ఏమీ తోచక వెంటనే అకక్డ నుంచి బయలుదేరాను" అందావిడ.
"మధుకర చనిపోయినరోజు మీరు ఎకక్డ ఉనాన్రు"
"ఎకక్డ ఉంటాను ఇంటోల్నే"
"బిడడ్ చనిపోతే కనీసం చూడటానికి కూడా వెళళ్లేదు? ఎందుకు?" అడిగాడు తిర్లోక.
ఆవిడ ఒకక్ క్షణం ఆలోచించి, "తనని ఆ సిథ్తిలో చూసి తటుట్కోలేను గనుక!"
"తన సిథ్తిని, పరిసిథ్తిని బిడడ్ విషయంలో తలిల్ ఎపుప్డూ ఆలోచించదు, నిజం చెపప్ండి" అనాన్డు తిర్లోక,
"నిజం! అందుకే వెళళ్లేదు"
"మధుకర చనిపోయి నేటికి సరిగాగ్ ఎనిన్రోజులైంది చేతన?" అడిగాడు తిర్లోక.
"రెండు నెలలు దాటింది!" అందావిడ
"64 రోజులు సర!" సప్ందించాడు చేతన.
"చెపప్ండి సుమితర్ గారు!! 64 రోజుల కిర్తం మీరు ఎకక్డునాన్రు?" పైకి లేసూత్ ఇంటిని పరికించి చూసూత్
అడిగాడు తిర్లోక.
"ఇకక్డే ఇంటోల్నే ఉనాన్ను"
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"మీరు ఇకక్డ ఉంటే కచిచ్తంగా మధుకర ని ఆఖరి చూపు చూడకుండా ఉండరు, మీరు చెపేప్ అబదద్ం
ఆధారం ముందు నిలబడలేదని మీకూ తెలుసు కదా! కాబటిట్ ఆలోచించి నిజం చెపప్ండి.. నాకు నిజం కావాలి, నిజం
మాతర్మే.." అనన్ తిర్లోక మాటలు ఈసారి కొంచెం గంభీరంగా వినిపించాయి.
"నిజమే చెపుత్నాన్!!" అందావిడ.
"సరే, ఇక మనకి తపప్దు చేతన! ఈవిడ బాయ్ంక డీటైలస్ చెక చేయండి, ఆరోజు ఈవిడ ఎకక్డుందో? ఏం
చేసుత్ందో కూడా తెలియాలి? అరథ్మయియ్ందా!!"
"అరథ్మయియ్ంది సర! ఆరోజు చేసిన ఫోన కాలస్, ఫోన టార్వెల అయిన లొకేషన ఇంకా బాయ్ంక డీటైలస్
అంతేనా సర" సుమితర్కి వినిపించేలా అడిగాడు చేతన.
సుమితర్కి భయం మొదలైంది,
"అవనీన్ ఎందుకు? నేను ఉదయ కి ఫోన చేసాత్ ఒకక్ నిమిషం" అంటూ ఉదయ కి ఫోన చేయబోయింది.
"మీరెందుకు చేయడం, నేనే చేసాత్... కానీ, జరిగింది మొతత్ం తెలుసుకొనాన్క" అనాన్డు తిర్లోక.
సుమితర్ ఆలోచనలకి ఆయువు అందటేల్దు. తిర్లోక మౌనంలో పర్శన్లు సందేహాలు దాగటేల్దు దాదాపు 15
నిమిషాల పాటు వాళుళ్నన్ చోటలో నిశశ్బద్ం వరిష్ంచింది.
"అవనీన్ అకక్రేల్దు, నేనే చెపాత్... నేను వేరే ఊరు వెళాళ్ను కానీ, అది మీ కేస కి సంబంధించిన విషయం
కాదు బాబు!! వదిలేయండి" అంటూ కళళ్లోల్ నీళళ్ని కొంగుతో అదుముకుందావిడ.
"ముందు మీరు చెపప్ండి!! అది మాకు సంబంధించిందో కాదో మేము చెపాత్మ!!" అనాన్డు చేతన.
"చెపుత్నాన్ కదా వినరే, అయినా హారట్ ఎటాక వలన చనిపోయిన వాడి గురించి ఎందుకు ఇనిన్ వివరాలు?"
ఆవిడ కనులలో ఇంకా నీటి జాడ ఉంది.
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"హారట్ ఎటాక అని మీరు అంటునాన్రు కానీ, అతనిది హతయ్ అని మాకు సమాచారం వచిచ్ంది, అందుకే
అడుగుతునాన్ం చెపాత్రా లేదా?"
సుమితర్ నుంచి సమాధానం లేదు.
"ఒక నిజాయితీ గల పోలీసు, ఎందుకు ఎలా చనిపోయాడో తెలుసుకోవడం, ఒక వేళ అతని చావుకు
ఎవరైనా కారణం అయితే వారిని శికిష్ంచడం మా విధి, కనుక తపప్దు మీరు చెపాప్లిస్ందే.."
జవాబు ఇవవ్కుండా మౌనంగానే ఉంది సుమితర్,
"సరే ఆరోజు మీరు ఎకక్డికి వెళాళ్రు?"
"వేరే ఊరు"
"ఊరి పేరు చెపప్ండి మేడమ, ఇక ఓపికగా అడగలేను" గదిద్ంచాడు తిర్లోక.
"నెలూల్రు"
"ఎందుకు?"
"అది నా వయ్కిత్గత విషయం, చెపుత్నాన్ కదా చాలా దూరంలో ఉనాన్ను, అందుకే మధుకర
చనిపోయినపుప్డు రాలేకపోయా, అరథ్ం చేసుకోండి! వెళిళ్రండి" అందావిడ.
"పూరిత్ వివరాలు తెలిసే వరకూ, మీరు చెపేప్వరకు ఇకక్డున్ంచి అడుగు కూడా కదలం,మా డూయ్టీ
చేసుకోనివవ్ండి"
"ఏంటి డూయ్టీ డూయ్టీ అంటారు? నా కుటుంబంలో లేరా పోలీసులు, వెళళ్ండి... మినిసట్ర కొడుకు అనే
కదా ఈ శర్దద్, ఎందుకు ఈ మాటలనీన్, ఈ నాటకాలనీన్ పర్మోషనల్ కోసమా?" అందావిడ.
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"చూడండి, ఎవరైనా అనుమానాసప్ద సిథ్తిలో మరణిసేత్ మేము వాళళ్ గురించి, వాళళ్ చావు గురించి పూరిత్
వివరాలు, ఆధారాలతో సహా పటుట్కుని నిరాథ్రించుకుని గానీ, కేస కోల్జ చేయం., అది మినిసట్ర కొడుకు అయినా,
మామూలు మనిషి అయినా, పోలీసు అయినా, పేదవాడు అయినా, ధనికుడు అయినా, ఎవరైనా సరే,. మా పని తీరు
మారదు" అరిచినటుల్గా చెపాప్డు తిర్లోక.
"అవునా!! నిజమా? నేను పెంచిన బిడడ్ గురించి ఇనిన్ అడుగుతునాన్రే, మరి నేను కనన్ బిడడ్, నా పెదద్
కొడుకు రఘురాం చనిపోయినపుప్డు ఏమయాయ్రు మీ పోలీసులు?"
"ఏంటి!!!" అనాన్డు తిర్లోక.
అడగక పోయినా చేతన ది కూడా ఇదే పర్శన్.
"అవును.. నా కొడుకు రఘురాం చనిపోయాడు. వాడు కూడా ఇనెస్ప్కట్ర నే.. నెలూల్రు లో, వాడు చనిపోయి
నేటికి నాలుగు నెలలు అయియ్ంది, వాడిది హతయ్ అని నేను అనన్పుప్డు, కాదు యాకిస్డెంటల డెత అని మీ పోలీసులు నాతో
వాదించారు, అంతెందుకు నా బిడడ్ ఉదయ కూడా నా మాట పటిట్ంచుకోలేదు. ఈ మధుకర సినిస్యర పోలీసు కదా వాడిని
ఎనిన్ సారుల్ అడిగానో తెలుసా వాడు కూడా పటిట్ంచుకోలేదు.. మరి వాడి మరణం గురించి నాకు సందేహం ఉంది మీరు
చేసాత్రా ఎంకవ్యిరీ, చెపప్ండి" రోదిసూత్ సప్ందించిందావిడ.
"అందుకేనా మీరు నెలూల్రు వెళిళ్ంది!?"
"అవును అందుకే!"
"అతను ఎలా చనిపోయాడు?"
"టైరన లో నుంచి పడి!!"
"మరి అది హతయ్ ఎలా అవుతుంది??"
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"ఎందుకు కాకూడదు?!"
"సరే సుమితర్ గారు, మీరే చెపప్ండి టైరనోల్ నుంచి పొరపాటున పడి ఉండచుచ్ కదా?"
"మీరు ఇలా అంటారని నాకు తెలుసు ఆఫీసర, ACP కదా మీరు, పైగా కైరమ బార్ంచ.. నేను నా కొడుకు
పని చేసిన సేట్షన లో ఒక కానిసేట్బుల కి డబుబ్ ఇచిచ్ కనుకుక్నాన్ను, ఆరోజు వాడిని రైలేవ్ సేట్షనోల్ దింపింది ఆ కానిసేట్బులే,
కారులో వెళుత్నన్పుప్డు రఘురాం, ఎవరితోనో నువువ్ B1 లోనే ఉండు వసుత్నాన్ అనాన్డట… అంటే ఏంటి అరథ్ం? అకక్డ
ఎవరో ఉనాన్రనే కదా?”
“అంటే అకక్డ ఉనన్ వాళేళ్ మీ కొడుకుని చంపారనా.. మీ అనుమానం?!”
“అవును!" అంది సుమితర్
“ఒకవేళ అతనే పడిపోయి ఉండచుచ్ కదా?”
“లేదు, వాడికి రైలు పర్యాణాలు నచచ్వు, జీవితం మొతత్ంలో ఒకటి రెండు సారుల్ మాతర్మే రైలు ఎకాక్డు.,
పైరవసీ లేకుండా ఉండలేడు... కార లో తపప్ పర్యాణించడు” అందావిడ.
“ఈ విషయం ఉదయ కి చెపప్చుచ్ కదా?”
“ఎలా చెపప్ను?, నా అంతట నేను వెళిళ్ రెండు నెలలు తిపప్లు పడితే ఈ వివరాలు తెలిసాయి… తీరా
తెలుసుకుని తిరిగి వచేచ్ లోపు మధుకర చనిపోయాడు, మధుకర ఉదయ కి చాలా మంచి మితుర్డు ఇదద్రూ కలిసే
చదువుకునాన్రు, ఒకేచోట పెరిగారు అందుకే రఘురాం కంటే మధుకర నే వాడు ఎకుక్వ ఇషట్పడే వాడు, వాడు
చనిపోయాక చాలా రోజులు మామూలు మనిషి కాలేదు. ఇపుప్డిపుప్డే కోలుకునాన్డు. అందుకే ఇంకా అడగలేదు”
"సరే సుమితర్ గారు, మీ దగగ్ర డబుబ్ తీసుకుని సాయం చేసిన కానిసేట్బుల నెంబర ఇంకా, రఘురాం
నెంబర ఇవవ్ండి.. నేను వివరాలు కనుకుక్ంటా" అనాన్డు తిర్లోక.
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"సరే!!" అంటూ ఆవిడ వివరాలు తిర్లోక కి ఇచిచ్ంది.
"మీరు ఇపుప్డే ఉదయ తో చెపప్కండి! నాకు ఒక 15 రోజులు టైమ ఇవవ్ండి, నేను ఇనెవ్సిట్గేట చేసి
చెబుతా!" అని చెపిప్ బయటకి నడిచాడు తిర్లోక.
***
సుమితర్ ఇంటికి దగగ్రోల్ ఉనన్ హోటల గీతా రీజనీస్ లో ఫుడ ఆరడ్ర చేసిన 15 నిమిషాలు తరావ్త,
"సర!! మీరు మధుకర ఇంటికి వెళేళ్ దారిలో సిసి కెమెరాలు చెక చేశారా?…"
"లేదు చేతన!! కూల్ ఏదైనా దొరుకుతుందని, ఒక అబదద్పు సిపాయిని ఆలోచనగా కదిలాచ్ అంతే"
"అనుకునాన్ను సర, కానీ మనం మన పని పకక్న పెటేట్సేత్ ఎలా... కృతి ఆ మను దగగ్ర ఉంది సర, మనం
ఇవనీన్ డీల చేసుకుంటూ పోతే ఎలా?" అనాన్డు చేతన.
"లేదు చేతన, ఇపుప్డు మనం ఆ కేస డీల చేయడం లేదు, దొరికిన వివరాలు కలెకట్ చేసి మన దగగ్ర
ఉంచుకుంటే తరావ్త ఆ కేస సంగతి చూడచుచ్, ఉదయ వరకు ఈ ఇనఫ్రేమ్షన వెళళ్కుండా ఆపాను అంతే" అనాన్డు
తిర్లోక.
"ఓహ!! అలా ఐతే ఓకే సార! కానీ, మనం ఇకక్డికి ఒకటి తెలుసుకోవడానికి వసేత్ ఇంకొకటి తెలిసింది,
మధుకర గురించి కదా మనకి తెలియాలి" అని చేతన అడుగుతుండగా ఆరడ్ర చేసిన ఫుడ తీసుకొచాచ్డు వెయిటర…
"నాకు ఆకలిగా లేదు, నువు తినేయ చేతన" అని చెపాప్డు తిర్లోక.
చేతన తిర్లోక సిథ్తిని అరథ్ం చేసుకుంటూ, "సర!! కొంచమైనా తినండి" అనాన్డు. వదద్నన్టుల్ సైగ చేశాడు
తిర్లోక.
వెయిటర సరవ్ చేసి వెళిళ్న ఐదు నిమిషాల తరావ్త తిర్లోక మాటాల్డుతూ,
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"ఇకక్డికి రావడం వలన మనకి రెండు విషయాలు తెలిసాయి చేతన!! ఒకటి ఈవిడకి మధుకర చావుకి
ఎటువంటి సంబంధం లేదు, పైగా ఈవిడకు ఆ కేస వివరాలు కూడా తెలియవు, బహుశా రఘురాం గురించి మధుకర
పటిట్ంచుకోకపోవడం వలన ఈవిడకి మధుకర కి మధయ్ మాటా మాటా పెరిగి ఉంటాయి... ఎంతైనా కనన్ బిడడ్ కదా!!"
"మరి రెండో విషయం సర!!" అడిగాడు చేతన,
"రెండవది మధుకర చనిపోక ముందు ఒక అమామ్యి ఏదో కేస గురించి మాటాల్డటానికి మధుకర ఇంటికి
వచిచ్ంది. మధుకర బిజీ! సుమితర్ గారితో కూడా మాటాల్డలేనంత బిజీ!!... అంత బిజీ అయేయ్ంత కేస గురించి
మాటాల్డటానికి ఓ అమామ్యి వచిచ్ంది!!!"
"అంటే, ఆ అమామ్యి ఏదైనా చేసి ఉండచాచ్!?"
"ఆ అమామ్యి చేసి ఉండచుచ్ లేదా ఆ అమామ్యికి అపుప్డు మధుకర లాంటి నిజాయితీగల పోలీసు
సాయం అవసరం అయుయ్ండచుచ్!!" అని చేతన కి చెపిప్... వెయిటర ని పిలిచి, "ఒక సాట్ర్ంగ కాఫీ పటుట్కురా బాబు!" అని
చెపాప్డు తిర్లోక.
చేతన నవావ్డు…
"ఏమైంది చేతన నవువ్తునాన్వ…"
"ఉదయం నుంచి మంచి నీళుళ్ కూడా ముటట్ని మా సర!! కాఫీ తాగుతూ ఆలోచించడానికి రెడీ
అయాయ్రంటే ఏదో తీగ దొరికినటుల్ంది..." అనాన్డు..
తిర్లోక చేతన ని చూసి సనన్గా నవావ్డు…
కాఫీ కవాతు చేసుకుంటూ వచిచ్ంది., కొదిద్ సేపటికి కపుప్ ఖాళీ అయియ్ంది.
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తిర్లోక మళీళ్ మాటాల్డుతూ… "ఆ అమామ్యికి అపుప్డు మధుకర లాంటి నిజాయితీగల పోలీసు సాయం
అవసరం అయుయ్ండచుచ్.." అని మళీళ్ అనాన్డు.
"సర !! అంటే...?"
"అరథ్మయియ్ందా!!"
"యెస సర!! ఇపుప్డే బలబ్ వెలిగింది... బహుశా ఆ అమామ్యి మను అనా?!!…"
"అవును చేతన! అవును!! మధుకర దగగ్ర మనుకి కావలసిన ఇనఫ్రేమ్షన గానీ, లేదా ఇంకేదైనా వసుత్వు
లాంటివి ఉండి ఉండచుచ్, కాబటేట్ అతని చావు గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటూ ఉండచుచ్, అందుకే ఆ మను కి పోలీసు
సాయం అవసరం అయియ్ంది, అదీ మధుకర లాంటి సినిస్యర పోలీసు అవసరం.." అని చేతన కి చెపిప్ బిల తో పాటు
బిలల్ంత టిప ఇచిచ్ బయటకి కదిలి,
"దొరికిన తీగతో డొంక లాగుదాం పదా!!" అంటూ బైక సాట్రట్ చేశాడు తిర్లోక.
అలా బయలు దేరిన ఇదద్రూ మారగ్ మధయ్ంలో ఒక కొతత్ ఫోన, ఇంకా సిమ కారడ్ తీసుకుని తిర్లోక ఇంటికి
చేరుకునాన్రు.
PPP

తీసుకునన్ కొతత్ సిమ కారడ్ ని కొతత్ ఫోన లో వేసి మనుకి కాల చేశాడు తిర్లోక.
“చెపుప్ తిర్లోక?” అంది మను ఫోన లిఫట్ చేయగానే,
“నేను కాల చేసాత్ను అని ఊహించావా?” అడిగాడు తిర్లోక.
“ఇంకెవరికీ ఈ నెంబర తెలియదు, చెపుప్ ఏంటి విషయం” అంటూ మను మాటలు వినిపించాయి.
“మధుకర దగగ్ర నీకు సంబంధించిన ఎటువంటి ఇనఫ్రేమ్షన లేదు” మను అడగకుండానే చెపాప్డు
తిర్లోక.
మను ఒక నవువ్ నవివ్... “ఉండేది కానీ ఇపుప్డు లేదు... ఎందుకంటే మధుకర చనిపోయాడు కాబటిట్”
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“అంటే!!?” అనాన్డు తిర్లోక.
“అంటే నాకు కావలిస్న ఇనఫ్రేమ్షన మధుకర మైండోల్ ఉందని అరథ్ం, అతని దగగ్ర ఉనన్ వసుత్వులోల్ కానీ,
కాగితాలోల్ గాని దాచిన ఇనఫ్రేమ్షన కాదు అది...”
“మధుకర కి తెలుసు అని అంత ఖచిచ్తంగా ఎలా చెపప్గలుగుతునాన్వ? మను”
మను సప్ందించలేదు.
“చెపుప్ మను?, జరిగింది వివరంగా చెపేత్ కదా తెలిసేది”
“కృతి బాగానే ఉంది తిర్లోక, నేను చెపిప్న పని ఎంతవరకు వచిచ్ంది”
“నేను అడుగుతునన్ది ఏంటి? నువువ్ మాటాల్డుతునన్ది ఏంటి? మధుకర దగగ్ర నీకు కావలిస్న ఇనఫ్రేమ్షన
ఉంది అని నువువ్ అంత గటిట్గా ఎలా చెపుత్నాన్వ, అసలు మధుకర చనిపోవడానికి ముందు నువువ్ ఎందుకు అతనిని
కలిశావ?”
“నువువ్ అడిగింది అరథ్మైంది, అరథ్మైనా సప్ందించలేదు అంటే సమాధానం చెపప్ను అని అరథ్ం. మధుకర
ని కలిసింది నేనా కాదా అనే సందేహం నీకు కలిగింది అంటే ఆరోజు అకక్డ నేను ఉనన్పుప్డు మధుకర ఇంటికి వచిచ్న
పెదాద్విడని మీరు కలిసి ఉండాలి, గుడ వరక్ ఏసిపి వెరీ గుడ బాగానే గెస చేశావ”
“ఒపుప్కునాన్వ కదా అలా రా దారికి, మధుకర ని ఎందుకు కలిశావ?”
“అది నీకు అనవసరం”
“అవునా సరే కానివువ్, కృతిని అడుడ్పెటుట్కుని ఇదంతా చేయాలని నువువ్ అనుకుంటునాన్వ, నినున్
ఎలాగైనా పటుట్కుని మధుకర చావుకి కారణం తెలుసుకోవాలని అతని బంధువులు అనుకుంటునాన్రు.. నేను పై
అధికారుల నిరణ్యాలకి లోబడే పనిచేయాలిస్ ఉంటుంది”
“అయితే ఇపుప్డేమంటావ, నీ కూతురిన్ వదులుకుంటావా?”
“లేదు కానీ ఇపుప్డు నాకు రెండే మారాగ్లు ఉనాన్యి. ఒకటి నా వృతి రీతాయ్ నా కూతురికనాన్ ముందు
నినున్ పటుట్కోవడమే ముఖయ్ం అని నిరణ్యించుకుని నేను పని చేయడం, లేదంటే రెండవది నేనే నినున్ పటుట్కుంటా అని
వారికి అబదద్ం చెపూత్ నీకు సహాయపడటం”
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“రెండిటోల్ ఏది ఎంచుకుంటునాన్వ?” అంది మను.
“నువువ్ నాకు జరిగింది జరిగినటుల్గా చెపితే రెండవది ఎంచుకోవడానికి ఆసాక్రం ఉంటుంది, లేదంటే”
“ఇపుప్డు నీ కూతురు నా దగగ్ర ఉంది, నేను చెపిప్ంది చేసేత్నే తను పార్ణాలతో బయటపడుతుంది”
“మనూ..., ఒక చినన్ విషయం ఆలోచించు, మందు కనుకోక్వాలంటే రోగం తెలియాలి, అలాగే నీకు
కావలిస్న సమాచారం తెలియాలనాన్ లేక మధుకర చావుకి కారణం తెలియాలనాన్ ముందు దానికి సంబంధించిన పర్తి
విషయం నాకు తెలియాలి” అని చెపాప్డు తిర్లోక.
“నేను మళీళ్ ఫోన చేసాత్ ఏసిపి” అని చెపిప్ ఫోన కట చేసింది మను.
పకక్నే ఉనన్ ఇనెస్ప్కట్ర చేతన ని చూసూత్...
“ఇంకాసేపటోల్ మను ఫోన చేసుత్ంది చేతన, ఈలోపు మనం మధుకర కేస ఫైల మరొకక్ సారి చూదాద్ం”
అని తిర్లోక చెపప్డంతో, చేతన ఇంకా తిర్లోక కేస ఫైల సట్డీ చేసూత్ కూరొచ్నాన్రు.
***
15 నిమిషాల తరావ్త ఫోన చేసింది మను.
“ఏసిపి, నేను నీకు జరిగింది చెపాత్... కానీ పూరిత్ వివరాలు కాదు” అంది మను.
“నువువ్ నాకు జరిగింది పూరిత్గా చెపప్కుంటే నేను నీకు సహాయం చేయలేను మను” అనాన్డు తిర్లోక.
“పూరిత్గా చెపాప్లిస్న అవసరం ఏముంది తిర్లోక, ఒకక్సారి ఆలోచించు నీతి చెపప్డం కోసం కథ మొతత్ం చెపప్డం
కంటే సమయం లేనపుప్డు నీతి మాతర్ం ఓ సూకిత్గా చెపేత్ సరిపోతుంది”
“అయితే ఇపుప్డు ఏమంటావ, పూరిత్గా ఏం జరిగిందో మాతర్ం చెపప్ను అంటావ అంతేనా?”
“కేస సాలవ్ చేయడానికి నీకు అవసరమయేయ్వి మాతర్మే చెపాత్ అంటునాన్, అయినా నీ కుతూరు నా దగగ్ర ఉనాన్ నీ
గొంతు పెరగడం నీకు శుభసంకేతం కాదనుకుంటా ఏసిపి”
“సరే మను, చెపుప్... మధుకర హతయ్ చేయబడాడ్డు అని ఎలా చెపుత్నాన్వ?”
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“పర్తి మనిషి శరీరంలో సోడియం, పొటాషియం, కాలిష్యం, ఐరన లాంటి లవణాలు అనీన్ ఉంటాయి... నిజానికి
అవనీన్ మనకి మేలు చేశావే మితంగా ఉనాన్డు. కానీ వాటిలో కొనిన్టి శాతం పెరిగితే మాతర్ం...” అని చెపిప్ ఆపింది
మను.
“పెరిగితే మాతర్ం... ఏంటి? పెరిగితే ఏంటి?” అడిగాడు తిర్లోక.
“మధుకర చనిపోయే ముందు బల్డ టెసట్ చేశారు, దాని ఆధారంగానే మధుకర ది సహజ మరణం అని కూడా
నిరాథ్రించారు... ఇంతకీ ఆ రిపోరట్స్ మీకు దొరికాయా?”
“దొరికాయి” అనాన్డు తిర్లోక చేతిలోకి బల్డ రిపోరట్స్ తీసుకుంటూ.
“కానీ మధుకర చనిపోవడానికి సరిగాగ్ నాలుగు రోజులు ముందు మధుకర ఒక చోట బల్డ డొనేట చేశాడు, అతని
పరిధిలోని పిఎస లో పనిచేసుత్నన్ హెడ కానిసేట్బుల జానీ కి యాకిస్డెంట ఐతే రకత్ం ఇచాచ్డు”
“చేసేత్ ఏమైంది, అందులో తపేప్ముంది”
“ఏమీ లేదా ఏసిపి, ఒకక్ సారి ఆలోచించు... సరిగాగ్ ఆలోచించి నీకు అపప్టికి సందేహం రాకపోతే నాకు ఫోన
చెయ” అని చెపిప్ కాల కట చేసింది మను.
***
“ఏమైంది సర?” అడిగాడు చేతన.
“మధుకర చనిపోవడానికి ముందు హెడ కానిసేట్బుల జానీ అనే అతనికి బల్డ డొనేట చేసాడట”
“అవునా సర!! అయినా చేసేత్ ఏమవుతుంది?” అడిగాడు చేతన
“ఏమవుతుంది అనేది తెలియాలి అంటే అసలు మధుకర చావుకి రకత్ంలో ఉండే సోడియం, పొటాషియం,
కాలిష్యం, ఐరన వంటి లవణాలకి ఏంటి సంబంధం అనేది తెలియాలి” అనాన్డు తిర్లోక.
“మీకు తెలిసిన డాకట్ర ఉంటే, ఫోన చేయచుచ్గా సర” అడిగాడు చేతన,
“అపుప్డే వదుద్ ఒకక్ నిమిషం” అనాన్డు తిర్లోక.
కొదిద్సేపు ఆలోచించి “ఆఖరిగా చేసిన బల్డ టెసట్ రిపోరట్ ఇది, మధుకర చనిపోయింది అరిథిమియాస అనే వాయ్ధి వలన అని
ఉంది, అది గుండె జబుబ్ అని ఉంది ఇకక్డ, గుండె జబుబ్ ఉంటే రకత్ం డొనేట చేయలేరు కదా” అనాన్డు తిర్లోక.
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“మరి జానీకి రకత్ం ఎలా ఇచాచ్రు సర”
“ఓహ, ఐతే అలా జరిగిందనన్మాట” అంటూ తనకి తెలిసిన డాకట్ర కి ఫోన చేశాడు తిర్లోక.
చేతన కేస ఫైల చూసూత్ కూరుచ్నాన్డు, తిర్లోక ఒక 5 నిమిషాల పాటు మాటాల్డి కాల కట చేశాడు.
“ఏం తెలిసింది సర?” అడిగాడు చేతన,
“ఒకక్ నిమిషం!” అంటూ బల్డ రిపోరట్స్ ఫోటోలు తీసి డాకట్ర కి పంపించాక, మళీళ్ డాకట్ర కి ఫోన చేసి
ఆశచ్రయ్పోతూనే డాకట్ర తో మరొక 15 నిమిషాలు మాటాల్డి కాల కట చేసాడు తిర్లోక.
“మధుకర చనిపోయింది హైపర కలేమియా అనే ఒక వాయ్ధి వలన అట, ఆ వాయ్ధి ఉనన్ వారికి రకత్ంలో
పొటాషియమ శాతం చాలా ఎకుక్వ ఉంటుందట, అది కర్మేపీ పెరిగి పెరిగి గుండెపోటుకి దారి తీసుత్ందట... ఇలా
సివియర గా మారే ఈ సిథ్తినే అరిథిమియాస అని అంటారట” అని చెపాప్డు తిర్లోక.
“అయినా అది కూడా అనారోగయ్ కారణమే కదా! సర?”
“కానీ ఇంకేదో జరిగింది చేతన లేకపోతే తను అంత గటిట్గా చెపప్దు, అది మనుని అడిగితే గాని తెలియదు”
అంటూ మనుకి కాల చేశాడు తిర్లోక.
“చెపుప్ తిర్లోక, మధుకర ఎలా చనిపోయాడో తెలిసిందా?”
“ఎలా చనిపోయాడో తెలిసింది కానీ ఒకక్ విషయం అరథ్ం కాలేదు”
“ఏంటది?”
“మధుకర హైపర కలేమియా సివియర అవడం వలన చనిపోయాడట, అది అనారోగయ్ రీతాయ్ సంభవించిన
మరణమే కదా!!!, హతయ్ ఎలా అవుతుంది?”
“మను గటిట్గా నవివ్, మధుకర కి కిర్తం ఎలాంటి అనారోగాయ్లు లేవు, కావాలంటే జనరల హెలత్ చెకప
చేసినపుప్డు ఇచిచ్న బల్డ రిపోరట్స్ చూడండి” అంది మను.
“అంటే ఏంటి అరథ్ం?” అనాన్డు తిర్లోక.
“పొటాషియం లెవల ఉనన్టుట్ండి పెరిగింది, అది ఎలానో తెలిసేత్ సరిపోతుంది” అంది మను.
“అది ఎలా తెలుసుత్ంది?”
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“నిజానికి పోసట్ మారట్ం చేసేత్ దొరికేది, కానీ చేయలేదు కాబటిట్ తెలియలేదు. కానీ ఒకక్టి మాతర్ం నిజం మధుకర
ని ఎవరో కావాలనే ఆ సిథ్తికి తీసుకొచాచ్రు అతనిని ఎవరు, ఫోలో అయాయ్రో, ఎవరెవరు కాంటాకట్ అయాయ్రు తెలిసేత్
ఎవరు చంపారో ఎందుకు చంపారో తెలుసుత్ంది” అని చెపిప్ ఫోన కట చేసింది మను.
“ఈ మను ఏం చదివిందో తెలియడం లేదు మొతాత్నికి మధుకర ని ఎవరో హతయ్ చేశారని ఒపుప్కోక తపేప్లా
లేదు” అనాన్డు తిర్లోక.
“అదేంటి సర ఉనన్టుట్ండి మనుని పొగుడుతునాన్రు, అసలు ఏం తెలిసింది?” అడిగాడు చేతన.
“మధుకర కి చనిపోక ముందు వరకూ అతనికి ఎలాంటి ఆరోగయ్ సమసయ్లు లేవట, తన దగగ్ర కిర్తం జనరల
చెకప లో చేయించిన బల్డ రిపోరట్స్ ఉనాన్యట, కాబటిట్ మధుకర ది హతేయ్ అంటుంది” అని చెపాప్డు తిర్లోక.
చేతన కూడా మాటాల్డేదేమీ లేక మౌనంగా ఉండిపోయాడు.
“అది సరే ముందు కృతి ఎలా ఉందో కనుకుక్ంటా” అంటూ తిర్లోక మళీళ్ మనుకి కాల చేశాడు.
“చెపుప్ తిర్లోక”
“నేను నా కురురితో మాటాల్డాలి?”
3 నిమిషాల మౌనం తరావ్త... సప్ందన లేకపోవడంతో
“హలో?” అనాన్డు తిర్లోక.
“నానాన్...” అంటూ అవతలి వైపు నుంచి కృతి మాటలు వినిపించాయి.
“ఎలా ఉనాన్వు కృతి తను నినున్ ఇబబ్ంది పెటట్డం లేదు కదా?” అడిగాడు తిర్లోక.
“లేదు నానాన్... ననున్ బాగానే చూసుకుంటుంది కానీ నినున్ అమమ్ని చూడాలనిపిసుత్ంది” అంది కృతి.
“ఇంకొదిద్ రోజులే కృతి, నానన్ నీ దగగ్రకి వసాత్డు” అంటూ కృతి దగగ్ర నుంచి ఫోన తీసుకుని,
“వినన్వుగా నీ కూతురి మాటలు, మధుకర ని చంపింది ఎవరో కనుకోక్...” చెపిప్ంది మను.
“....................” కాల కట చేశాడు తిర్లోక.
PPP
"మధుకర కాల డీటైలస్ తెపిప్సేత్ ఏదైనా ఉపయోగం ఉంటుందా సర" అడిగాడు చేతన.
"ఉంటుంది, కానీ అంతకంటే మేలైన మారగ్ం ఏదైనా ఉంటే బెటర" ఆలోచిసూత్ అనాన్డు తిర్లోక.
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"అంతకంటే మేలైన మారగ్ం ఏముంటుంది సర"
"మామూలుగా చనిపోయింది ఒక అవినీతిపరుడు అయితే, ఎవరో పగ పటిట్ ఇదంతా చేసి ఉంటారు అనుకోవచుచ్ కానీ ఇకక్డ అలా
జరగలేదు. మధుకర సినిస్యర... అతని అకౌక్ంట డీటైలస్ అనీన్ పరెఫ్కట్ గా ఉనాన్యి. అంత సినిస్యర ఆఫీసర ని చంపాలిస్న అవసరం తపుప్
చేయకపోయినా శిక్ష పడడ్ ఒక మంచి వాడికి, లేదా తపిప్ంచుకోవాలి అనుకుంటునన్ ఒక నేరసుత్డికి మాతర్మే ఉంటుంది" అనాన్డు తిర్లోక.
"అరథ్మైంది సర, మధుకర గారు డీల చేసిన కేస వివరాలు, అందులో అరెసట్ చేయబడడ్ వాళళ్ వివరాలు సేకరిసాత్" అనాన్డు చేతన.
"థాంకూయ్ చేతన, నువువ్ ఆ పని మీద ఉండు.. నేను మరో మారగ్ం ఏదైనా ఆలోచిసాత్ మధుకర చావు గురించి పూరిత్గా
తెలుసుకోవడానికి"
చేతన బయటకి వెళళ్గానే తిర్లోక ఆలోచిసూత్ మధుకర బాయ్ంక డీటైలస్ మరొకక్ సారి చెక చేశాడు... రీసెంట గా చేసిన టార్నాస్క్షన లో
ఒక టార్నాస్క్షన టైరన టికెట బుక చేయడానికి చేసిందిలా కనిపించిది.
అసలు ఎకక్డికి వెళిళ్ఉంటాడు అతను చనిపోవడానికి ముందు అనుకుంటూ ఆలోచనలో పడాడ్డు. కిర్తం మధుకర ది సహజ
మరణం అనుకునాన్డు కాబటిట్ తిర్లోకిక్ ఆలోచించాలిస్న సిథ్తి రాలేదు. కానీ ఇపుప్డు అతనిది హతయ్ అనే అనిపిసుత్ంటే ఆలోచించకుండా
ఉండలేకపోయాడు. వెంటనే తన సేన్హితులోల్ సేట్ట బాయ్ంక లో పని చేసే గౌతమ కి ఫోన చేశాడు.
"హలో తిర్లోక" ఫోన లిఫట్ చేశాడు గౌతమ.
"చినన్ హెలప్"
"తెలుసురా, కేస గురించే కదా! అకౌక్ంట నెంబర చెపుప్"
“తిర్లోక అకౌక్ంట నెంబర చెపిప్, ఈ అకౌక్ంట నెంబర హోలడ్ర 70 రోజుల ముందు ఒక టైరన టికెట బుక చేశాడు. ఆ టికెట చారజ్
చూసేత్ రాషట్రం దాటినటేల్ అనిపిసుత్ంది. అతను యూజ చేసిన ఎటిఎం లొకేషన చెక చేసి మన రాషట్రం దాటి బయటికి వెళాళ్డో లేదో చెపప్గలవా”
గౌతమ చెక చేసి, "నీ అనుమానం నిజమే నూయ్ ఢిలీల్ వెళాళ్డు, ఈ అకౌక్ంట హోలడ్ర మధుకర" అనాన్డు.
"ఢిలీల్ నా?"
"అవును అతను అమౌంట డార్ చేసిన ఏటిఎం లొకేషన అదే"
"థాంకస్ రా గౌతమ, మళీళ్ కాల చేసాత్" అని చెపిప్ ఫోన కట చేశాడు. కట చేసి ఢిలీల్ ఎందుకు వెళిళ్ ఉంటాడు అని ఆలోచించడం
మొదలు పెటాట్డు.
🎕🎕🎕

సరిగాగ్ నాలుగు గంటలు గడిచాక చేతన తిరిగివచాచ్డు.
"చెపుప్ చేతన"
"ఉపయోగం లేదు సర, మధుకర గారు డీల చేసిన కేసులనీన్ కోల్జ అయినవే ఉనాన్యి, వాటిలో అనుమానాసప్దంగా ఏమీ లేవు"
"అవునా! అది సరే కానీ మధుకర నూయ్ ఢిలీల్ వెళిళ్నటుల్ మన దగగ్ర ఏదైనా ఇనఫ్రేమ్షన ఉందా"
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లేదు సర అని చేతన చెపిప్ ముగించేలోపు, చేతన ఫోన రింగయియ్ంది.
ఫోన లిఫట్ చేసి, “చెపుప్ భరత” అనాన్డు చేతన. 5 నిమిషాలు గడిచాక ఒకే భరత థాంకూయ్ అంటూ ఫోన కట చేశాడు.
"సర, చినన్ లీడ....” అనాన్డు చేతన.
“మధుకర గురించా” అడిగాడు తిర్లోక ఆతృతగా.
“అవును సర, మధుకర చనిపోడానికి ముందు నెలలో ఒక అమామ్యి సేట్షన కి వచిచ్ందట, ఆ అమామ్యితో దాదాపు గంట సేపు
మాటాల్డిన తరావ్త పంపించేసారంట”
"ఏం కేస అది"అనాన్డు తిర్లోక.
"కేస గురించి పూరిత్ వివరాలు తెలియవు సర, అమామ్యి పేరు మాతర్ం శోల్క అట, భరత వాళళ్ ఊరు ఎడల్పాడు దగగ్రే ఉంటుందట"
"మరి ఇపుప్డు ఆ కేస ఎవరు డీల చేసుత్నాన్రు"
"ఆ కేస ఎవరూ డీల చేయటేల్దు సర" అనాన్డు చేతన.
తిర్లోక నవువ్తూ "అంటే ఆ అమామ్యి మధుకర దగగ్రకి కంపల్యింట ఇవవ్డానికి రాలేదు"
“అయుయ్ండచుచ్ సార ఖచిచ్తంగా తెలియదు” అనాన్డు చేతన.
“ఆ అమామ్యి ఒక వేళ కంపల్యింట ఇచిచ్ ఉంటే, ఆ కేస సాలవ్ అవవ్కపోతే మనకి ఫైల దొరకాలి! బట దొరకలేదు... ఒక వేళ
కంపల్యింట ఇవవ్లేదు, కేస సాలవ్ కాలేదు అంటే ఆ అమామ్యి మళీళ్ సేట్షన కి వచిచ్ మధుకర ని కలవాలి కానీ రాలేదు” తిర్లోక అంచనాలు
వేసూత్నే పద వెళాద్ం ఆ అమామ్యి దగగ్రకి అని అడుగులు వేశాడు.
🎕🎕🎕

శోల్క ఇంటికి చేరుకునే సరికి, అకక్డ ఆ అమామ్యి ఒకతనితో మాటాల్డుతూ కనిపించింది. చేతన ఇంకా తిర్లోక దగగ్రకి చేరుకునే సమయంలో
అతను శోల్కకి ఒక బాకస్ ఇచిచ్ వెనుదిరిగాడు.
తిర్లోక అతనిని గమనిసూత్ శోల్కని చేరుకునాన్డు.
“ఎవరు మీరు? ఏం కావాలి” సివిల డర్స లో ఉనన్ చేతన ఇంకా తిర్లోక లని అడిగింది శోల్క
“నేను ఏసిపి తిర్లోక, ఒక చినన్ ఇనఫ్రేమ్షన కోసం వచాచ్ం”
“కూరోచ్ండి” అంది శోల్క కురీచ్లు పకక్కి జరుపుతూ.
తిర్లోక తన షరట్ సరిచేసుకుంటూ దగాగ్డు.
“ఒక గాల్స వాటర” అడిగాడు చేతన.
“శోల్క వంటగదిలోకి అడుగులేసింది”.
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తిర్లోక పైకి లేచి ఇంటిని పరికించి చూడటం మొదలు పెటాట్డు. గోడ మీద కొనిన్ ఫోటోలు వాటి పకక్న కొనిన్ షీలడ్ లు కనిపించాయి. ఫోటోలు
శోల్క ఫాయ్మిలీ ఫోటోలు... షీలడ్ ల గురించి చూడబోయేలోపు శోల్క వచేచ్సింది.
చేతన మంచి నీళళ్ గాల్స చేతికి తీసుకుని పకక్న పెటాట్క, తిర్లోక మాటాల్డుతూ..
“ఈ షీలడ్ లు ఏంటి” అడిగాడు
“ఇవి హిల కైల్ంబింగ లో గెలిచినందుకు వచిచ్న బహుమానాలు” చెపిప్ంది శోల్క.
“ఓహ , ఓకే... మీకు ఇనెస్ప్కట్ర మధుకర గురుత్నాన్రా” అడిగాడు తిర్లోక.
“గురుత్నాన్రు సార, మూడు నెలల కిర్తం ఆయనిన్ కలిశాను” శోల్క నోట ఎటువంటి సంశయం లేకుండా సమాధానం వచిచ్ంది.
“హిల కైల్ంబింగ అంటే కొండలు ఎకక్డమే కదా! అందులో కూడా పోటీలు ,బహుమానాలు ఉంటాయా”
“ఉంటాయి సర, సేట్ట లెవల లో జరుగుతాయి” చెపిప్ంది శోల్క.
“గుడ, మధుకర మిమమ్లిన్ ఎందుకు సేట్షనిక్ పిలిపించారు” తనని మాటలోల్ పెటిట్ మళీళ్ కేస వైపు మళిల్ంచాడు తిర్లోక.
“అది నా సేన్హితురాలి గురించి అడగడానికి”
“ఎవరా సేన్హితురాలు”
“మనోజఞ్...” అంది శోల్క.
“తన గురించి అడగడం దేనికి తనకేమైనా అయియ్ందా”
“అవును సర, మనోజఞ్ చనిపోయింది”
“ఎలా చనిపోయింది” అని అడుగుతూ చేతన వైపు చూసి తన మొబైల ఫోన చేతన కి ఇచాచ్డు తిర్లోక.
“అది నేను హిల కైల్ంబింగ చేసినటేల్ తను మౌంటెనీరింగ చేసుత్ంది సర, అలా చేసుత్నన్పుప్డు చనిపోయింది... పోయిన సంవతస్రం
చివరోల్”
“ఓహ... ఓకే... తన వివరాలు ఏమైనా ఉనాన్యా మీ దగగ్ర” అడిగాడు తిర్లోక.
“ఫోటో ఉంది” అని తన ఫోన లో ఉనన్ మనోజఞ్ ఫోటో చూయించింది శోల్క.
“ఇంతకీ ఎకక్డ చనిపోయింది” అడిగాడు తిర్లోక.
“హిమాలయ పరవ్తాలోల్ సర”
“అకక్డ చనిపోతే బాడీ దొరుకుతుందా” అడిగాడు తిర్లోక.
“పడిన పేల్స ని బటిట్ ఉంటుంది సర, ఆ టైమ లో వేరే టీమ వాళుళ్ పడిపోయిన చోటుకి దగగ్రోల్నే ఉనాన్రు... బాడీలు దొరికాయి”
“ఎంతమంది చనిపోయారు”
“ఇదద్రు సర, మనోజఞ్ ఇంకా ఇంకొక అతను... అతని పేరు గురుత్రావటేల్దు”
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“పరేల్దు... ఇటస్ ఒకే, ఇక మేము వెళొళ్సాత్ం... థాంకస్ వివరాలు చెపిప్నందుకు” అంటూ పైకి లేసూత్ చేతన కి సైగ చేసి శోల్క ని
తీక్షణంగా చూడటం మొదలు పెటాట్డు.
“మధుకర గారు చనిపోయారు శోల్క” అనాన్డు చేతన.
శోల్క మొహంలో భయం జాడ కోసం వెతికాడు తిర్లోక.
“అయోయ్ పాపం ఏమైంది సర, ఎలా?” అడిగింది శోల్క.
“ఆరోగయ్ం బాగోలేక చనిపోయారు శోల్క, మీ నెంబర కొంచం చెపాత్రా” అడిగాడు తిర్లోక.
“ఎందుకు సర” అడిగింది శోల్క..
“కంగారు పడాలిస్న అవసరం లేదు, మధుకర ఆఖరిగా డీల చేసిన కేస మీ సేన్హితురాలిదే అనిపిసుత్ంది, ఏమైనా వివరాలు కావాలిస్
వసేత్ ఫోన చేయడానికి..” అంటూ “ఇంతకీ ఆ మనోజఞ్ కుటుంబం ఎకక్డ ఉంటారు” అడిగాడు తిర్లోక.
“సతెత్నపలిల్ లో ఉంటారు సర, అంటూ” తన ఫోన నెంబర చెపిప్ంది శోల్క.
తిర్లోక ఇంకా చేతన తిరిగి తిర్లోక ఇంటికి పర్యాణమయాయ్రు. తిర్లోక నాగారుజ్న యూనివరిస్టీ దాటిన తరావ్త బైక పకక్న పారక్ చేసి...
“ఈ మనోజఞ్తో మధుకర కి ఏం పని, హిమాలయాలకి వెళిల్ంది అంటే ఈ అమామ్యి ఖచిచ్తంగా ఢిలీల్ వెళిళ్ ఉంటుంది. అందుకే
మధుకర ఢిలీల్ వెళాళ్డు.. ఈ అమామ్యి ఎలా చనిపోయిందో వివరాలు కావాలి చేతన” ఆడిగాడు తిర్లోక.
“సతెత్నపలిల్లో రాజీవ ఉనాన్డు సర, అతనిని కనుకోక్మని చెబుదామా” అని చేతన అనగానే
“ఫోన చెయ” అనాన్డు తిర్లోక.
చేతన మనోజఞ్ వివరాలు మొతత్ం చెపిప్న తరావ్త, రాజీవ 30 నిమిషాలోల్ ఫోన చేసాత్ సర అని చెపిప్ ఫోన కట చేశాడు.
🎕🎕🎕

30 నిమిషాలు గడిచాక ఫోన చేశాడు రాజీవ.
“సర, తను మనోజఞ్... తండిర్ పేరు వెంకటేశవ్రుల్, తలిల్ విజయ కుమారి. చాలా మంచి ఫాయ్మిలీ సర... ఆ అమామ్యి చనిపోయాక
ఇకక్డున్ంచి షిఫట్ అయాయ్రు సర..., పర్సుత్తం ఇకక్డ ఉండటం లేదు సర” చెపాప్డు రాజీవ.
“తనకి అకక్ గాని, చెలెల్లు గాని ఎవరైనా ఉనాన్రా” అడిగాడు తిర్లోక.
“చెలిల్ ఉంది సర, విజయ కుమారి వాళళ్ అనన్యయ్కి పిలల్లు లేకపోవడంతో తను వాళళ్ దగగ్ర పెరిగింది, ఆ అమామ్యి డీటైలస్
కావాలంటే కనుకుక్ని చెపాత్ సర ఇంకొంచం టైమ పడుతుంది”
“టైమ పటిట్నా పరేల్దు రాజీవ కనుకోక్” అని చెపిప్ కాల కట చేసి బైక సాట్రట్ చేశాడు తిర్లోక.
చేతన బైక ఎకిక్ కూరొచ్నాన్డు.
తిర్లోక సేట్షన కి గాని తన ఇంటికి గాని వెళాత్డు అనుకుంటే, మళీళ్ ఎడల్పాడు వైపుకి బైక తిపాప్డు.
“మళీళ్ ఎందుకు సర శోల్క దగగ్రకి” చేతన ఆపుకోలేక అడిగాడు.
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తిర్లోక సమాధానం చెపప్కుండా... “ఒక చినన్ సందేహం వచిచ్ంది కాల్రిటీ కోసం” అనాన్డు.
శోల్క ఇంటి ముందు బైక ఆపి...
“శోల్క” అని పిలిచాడు తిర్లోక.
శోల్క బయటకి వచిచ్ంది.
“నీకు మనోజఞ్ వాళళ్ అమమ్, నానన్ ఇంకా తన ఫాయ్మిలీ మొతత్ం తెలుసా” అడిగాడు తిర్లోక.
“తెలుసు సర, తను నాకు కోల్జ ఫెర్ండ”
“తన కుటుంబంలో అందరి మాటలు వినాన్వా... మళీళ్ వింటే గురుత్పడతావా” అడిగాడు తిర్లోక.
“వినాన్ను సర... గురుత్పడతా” అంది శోల్క.
“చేతన ఒకక్సారి మనుకి ఫోన చెయ” చెపాప్డు తిర్లోక.
మనుకి ఫోన చేశాడు చేతన, ఫోన రింగ అయియ్ంది కాని మను లిఫట్ చేయలేదు...
“ఆపదుద్, మళీళ్ చెయ” కొంచం గటిట్గా చెపాప్డు తిర్లోక.
“సర” అంటూ మళీళ్ కాల చేశాడు చేతన.
5 రింగస్ ముగిసిన తరావ్త ఫోన లిఫట్ చేసూత్
“చెపుప్ ఏసిపి” అంది మను.
“మను మధుకర చనిపోవడానికి ముందు ఢిలీల్ వెళాళ్డు అని తెలిసింది”
“అకక్డ ఎవరెవరిన్ కలిశాడో తెలిసిందా, ఎనిన్ రోజులు ఉనాన్డు... ఎకక్డ ఉనాన్డో తెలిసిందా...” అడిగింది మను.
ఫోన మూయ్ట లో పెటిట్...
“గురుత్ పటాట్వా” అని శోల్కని అడిగి… మూయ్ట లో నుంచి తీశాడు తిర్లోక.
“అభి” అంది శోల్క..
మను ఫోన కట చేసింది.
“ఎవరీ అభి” అడిగాడు తిర్లోక.
“అభిజఞ్ సర, మనోజఞ్ చెలెల్లు” అంది శోల్క.
తిర్లోక ఊపిరి పీలుచ్కుంటూ మనసులోనే తలుచుకునాన్డా పేరు “అభిజఞ్.....!” అని.

శోల్క నోటి వెంట అభిజఞ్ పేరు వినగానే తిర్లోక ఆలోచనలో పడాడ్డు. చేతన శోల్కతో మాటాల్డుతూ,
“నీ దగగ్ర అభిజఞ్ ఫోటో ఉందా” అని అడిగాడు.
“గూర్ప ఫోటో ఉండాలి” అంటూ శోల్క ఇంటోల్కి నడిచింది.
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“ఏమైంది సర, అంత దీరఘ్ంగా ఆలోచిసుత్నాన్రు” తిర్లోక ని చూసూత్ అనాన్డు చేతన
“నేను కిర్తం డీల చేసిన కేస గురొత్చిచ్ంది”
“ఏంటి సర అది”
“కేష్తర్ అని ఒక అమామ్యి ఉండేది, చాలా మంచిది. కాకపోతే ఎంత మంచిదో అంత మొండిది.”
“ఓహ, అయినా ఇపుప్డు ఆవిడ ఎందుకు గురొత్చిచ్ంది సర”
“అభిజఞ్ తీరు చూసి గురొత్చిచ్ంది. అయినా అది చాలా పెదద్ కథ. ఎపుప్డైనా వీలు చూసుకుని చెపాత్, ముందు అభిజఞ్
వాళళ్ అమామ్-నానన్ ఎకక్డునాన్రో కనుకోక్”
చేతన ఫోన చేసి అభిజఞ్ వివరాల కోసం కానిసేట్బుళళ్ని పంపి,
“రేపు ఉదయానికలాల్ పూరిత్ వివరాలు మీ ముందు ఉంటాయి సర” అనాన్డు.
సరే అనన్టుల్ తల ఊపి తిర్లోక బైక సాట్రట్ చేశాడు.
అలా శోల్క దగగ్ర అభిజఞ్ ఫోటో కలెకట్ చేసుకుని ఇదద్రూ తిరిగి పర్యాణమయాయ్రు. తిర్లోక చేతన ని ఇంటి దగగ్ర
దింపేసి తన ఇంటికి చేరుకునాన్డు. ఇంతలో తిర్లోక భారయ్ రూప దగగ్రున్ంచి ఫోన వచిచ్ంది.
“బాగునాన్వా రూప” అడిగాడు తిర్లోక.
“నేను బాగునాన్నండి, నాలుగు రోజులుగా ఫోన చేసుత్ంటే ఫోన లిఫట్ చేయటేల్దు. కనీసం తిరిగి కాల బాయ్క కూడా
చేయటేల్దు, ఏమైంది?” అడిగింది రూప.
“ఏమీ కాలేదు రూప, కొంచం వేరే కేస పనిలో పడి బిజీ అయాయ్ను”
“వినాన్నండీ ఎవరిదో మధుకర కేస గురించి ఇనెవ్సిట్గేట చేసుత్నాన్రంటా?” కృతి చెపిప్ంది.
“ఏంటీ?” ఆశచ్రయ్ంగా అడిగాడు తిర్లోక.
“అవునండీ.. సాయంతర్ం మూయ్జిక కాల్స నుంచి కృతి ఫోన చేసింది, మాటాల్డిన తరావ్త చెపిప్ంది మీరు చాలా
బిజీగా ఉనాన్రని.” అంది రూప.
రూప మాటలు వింటుంటే తిర్లోక కి ఏం జరుగుతుందో అరథ్ం కాలేదు.
అభిజఞ్ ఫోన చేయించిందని ఊహించాడు గానీ, ఎందుకు చేసింది అనేది అంచనా వేయలేక పోయాడు.
“కృతికి ఏమైందండి” అడిగింది రూప.
“ఏమైంది? ఏమీ కాలేదు.” తడబడుతూ సమాధానం చెపాప్డు తిర్లోక.
“ఏమీ కాకపోవడం ఏంటండీ?, సాయంతర్ం చాలా నీరసంగా మాటాల్డింది ఒక సారి ఫోన ఇవవ్ండి దానికి”
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“లేదు తను నిదర్పోతుంది రూప, ఉదయం నేనే ఫోన చేయిసాత్... మెడిసిన టైమ కి వేసుకో, నాకు వేరే ఆఫీసర
ఫోన చేసుత్నాన్డు మళీళ్ చేసాత్” అని చెపిప్ కాల కట చేశాడు తిర్లోక.
రూపకైతే ఏదో అబదద్ం చెపప్గలిగాడుగానీ, తన మనఃసాకిష్కి మాతర్ం జవాబు చెపుప్కోలేకపోయాడు. మంచం మీద
పడుకుని కళుళ్ మూసుకుంటే మెదడులో పర్శన్ల వరష్ం కురిసింది.
‘మధుకర కి ఈ అభిజఞ్కి ఏదైనా సంబంధం ఉందా? మధుకర చనిపోతే అభిజఞ్ ఎందుకు ఇంత రిసక్ తీసుకుని మరీ
కృతిని కిడాన్ప చేయాలి?, మధయ్లో ఈ మనోజఞ్ ఎందుకు చనిపోయింది? మనోజఞ్ మౌంటెనీరింగ చేసూత్ చనిపోతే ఈ
మధుకర ఎవరి గురించి కనుకోక్డానికి ఢిలీల్ వెళాళ్డు?’ ఇలా ఒకదాని వెంట ఒకటి, అనుమానాలనీన్ పర్శన్ల అవతారమెతిత్
తిర్లోక మెదడులో కదిలాయి.
వాయ్లిడ పాయింటస్ అనిపించి. తనకి వచిచ్న సందేహాలనీన్ సిట్క నోటస్ లో రాసి పకక్న పెటిట్ అరథ్రాతిర్ సమయంలో
నిదర్లోకి జారుకునాన్డు తిర్లోక.
🎕🎕🎕

మరుసటి రోజు ఉదయం,
చేతన కొటిట్న ఇంటి గంట అలారంలా మోర్గి తిర్లోక ని నిదర్ లేపింది..
“అభిజఞ్ గురించి పూరిత్ వివరాలు తెలిసాయి సర” అంటూ చేతన లోపలికి అడుగులేశాడు.
“వెరీ గుడ, ఇంతకీ అభిజఞ్ తలిల్దండుర్లు ఎకక్డునాన్రు?”
“సర రాజీవ ఇచిచ్న ఇనఫ్రేమ్షన పర్కారం అభిజఞ్ తన అమామ్-నానన్లని వేరే ఊరు పంపించింది.”
“పంపించి ఉండచుచ్ చేతన, కానీ తన బంధువులు ఇంకా ఆ ఊరిలోనే ఉనాన్రు కదా, వాళళ్ ఫోన నుంచి
కాకపోయినా ఇంకెవరిదైనా ఫోన నుంచి అయినా వాళళ్కి ఫోన చేసి ఉంటారు కదా, ఆ లొకేషన కనుకోక్” అనాన్డు
తిర్లోక.
“ఎస సర” అంటూ రాజీవ కి ఫోన చేశాడు చేతన.
“మధుకర చావు గురించి అభిజఞ్ ఎందుకు మన సహాయం అడుగుతుందో అరథ్ం కాలేదు” అనాన్డు తిర్లోక.
“దీనికి సమాధానం మనం కనుకోక్లేం సర, ఆ అభిజఞ్ మాతర్మే చెపప్గలదు” అనాన్డు చేతన.
అభిజఞ్ చేత నిజం ఎలా చెపిప్ంచాలి అనుకుంటూ, వైట బోరుడ్ మీద ఏదో టైమ లైన వేసూత్ ఆలోచనలో పడాడ్డు
తిర్లోక.
🎕🎕🎕

3 గంటల తరావ్త చేతన ఫోనుకి రాజీవ నుంచి మెసేజ వచిచ్ంది.
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“నెలూల్రు జిలాల్ సమీపంలోని ఒక మారు మూల గార్మంలో అభిజఞ్ తన తలిల్దండుర్లని దాచిపెటిట్ంది సర, ఇవే
లొకేషన డీటైలస్ రాజీవ పంపించాడు” అని తిర్లోక కి చూపించాడు చేతన.
“గుడ వరక్ చేతన, రాజీవ కి థాంకస్ చెపుప్ చాలా తవ్రగా ఇనఫ్రేమ్షన ఇచాచ్డు. అలాగే అకక్డికి ఇదద్రి
కానిసేట్బుళళ్ను పంపించి అభిజఞ్ పేరెంటస్ ని మోనిటర చేయమని చెపుప్" అనాన్డు తిర్లోక.
చేతన కానిసేట్బుళళ్ని గైడ చేసూత్నే ఉనాన్డు. తిర్లోక ఏం చెయాయ్లో పాల్న చేసుకుని సిదధ్ంగా కూరుచ్ని ఉనాన్డు.
“పాల్న ఏంటి సర, ఏం చేదాద్ం?” అడిగాడు చేతన.
“అభిజఞ్ని నొపిప్ంచడం, కృతిని వదిలిపెటట్డానికి ఒపిప్ంచడం” ఇదే పాల్న.
“అరథ్ం కాలేదు సర ఎలా?” అనాన్డు చేతన.
“సింపుల చేతన, అభిజఞ్ని వీలునన్మేరా మాటలతోనే హరట్ చేదాద్ం. తన అమమ్ని నానన్ని కొడతామని బెదిరిదాద్ం.
తను ఎలా ఐతే నా బిడడ్ని అడుడ్ పెటుట్కుని నా చేత తన పని చేయించుకోవాలి అనుకుందో... దానికి భినన్ంగా తన తండిర్ని
అడుడ్పెటుట్కుని అభిజఞ్ని మన దారికి తెచుచ్కుందాం” అనాన్డు తిర్లోక.
“సూపర సర, నిజమే మీకు కృతి ఎంతో, అభిజఞ్కి తన తండిర్ కూడా అంతే కదా! ఒకే బంధం, ఒకే బాణం”
అనాన్డు చేతన.
“అంతే చేతన, ఇంతకీ మన కానిసేట్బులస్ అకక్డికి చేరుకునాన్రా”
“యెస సర, మీరు రెడీ అంటే వాళళ్ని పటుట్కోవడమే” అనాన్డు చేతన.
“పటుట్కోవదుద్, మోనిటర చేసూత్ వాళళ్ని అకక్డే ఉండమని చెపుప్” అని చేతన కి చెపిప్,
మనుగా పేరు మారుచ్కుని తన కూతురిన్ కిడాన్ప చేసిన అభిజఞ్ కి ఫోన చేసాడు తిర్లోక.
“హలో ఏసీపీ” అంది అభిజఞ్.
“అభిజఞ్ అని అనాలా! లేక మను అని మాటాల్డాలా!” వెటకారంగా అడిగాడు తిర్లోక.
“పేరు తెలిసింది కదా, ఇక దాచడానికి ఏముంది అభిజఞ్ అనే పిలువు”
“అవును కృతి ఈరోజు వసుత్ందా లేక రేపా?” అడిగాడు తిర్లోక.
“తెలుసు ఈ సిథ్తి వసుత్ందని” అని రాని నవువ్ని తెచుచ్కుంటూ నవివ్ంది అభిజఞ్.
“అనీన్ తెలిసి ఒక ACP కూతురిన్ కిడాన్ప చేయడం మూరఖ్తవ్ం కదా”
“మూరఖ్తవ్ం కాదు తిర్లోక, నాకు వేరే మారగ్ం లేదు.”
“సరే ఇవనీన్ ఎపుప్డైనా మాటాల్డుకోవచుచ్, ముందు నా కూతురు నా కళళ్ముందుకు వసేత్ బెటర, లేదంటే అభిజఞ్
ఇంకా మనోజఞ్లను కూతురుల్గా కనన్...” అని తిర్లోక చెబుతుండగా,
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“అరథ్మయియ్ంది, నేనెవరో కనుకుక్నన్ తరావ్త ఖచిచ్తంగా నా వాళళ్ని పటుట్కుంటావని ఊహించాను”
"వెరీ గుడ, నీకు చాలా ముందుచూపు ఉంది. మరాయ్దగా నా కృతిని తీసుకురా"
"నీ కృతి వసుత్ంది తిర్లోక, కానీ నాకు నీ సాయం కావాలి"
"చేయను, చేయాలిస్న అవసరం ఇక నాకు లేదు... నా కూతురిన్ వదలకపోతే నీ తండిర్ని పటుట్కుని తాటతీసాత్,
నీవాళుళ్ చాలు నాకు నీ దగగ్ర ఉనన్ నా బిడడ్ని విడిపించుకోడానికి"
"సరే మా నానన్ని కొడతారు, కానివవ్ండి, కొటట్ండి, అరెసట్ చేయండి!! కానీ కృతిని వదలకపోతే"
“మాటలకి వదలకపోవచుచ్ కానీ నీ తండిర్ ఒంటి మీద పోలీసు దెబబ్లు పడితే వదులుతావుగా?”
"దెబబ్లకే వదులుతానా! వదలను!"
"నీవాళళ్ పార్ణానికి ఏదైనా జరిగితే వదులుతావా?"
"అదే జరిగితే నీవాళుళ్ కూడా ఎవరూ మిగలరు"
"ఏంటి బెదిరింపా?"
"బెదిరింపుల సాథ్యి ఎపుప్డో దాటిపోయాను ఏసీపీ, ఇపుప్డు నాకు కావలసినది నిజం, నాయ్యం. సూటిగా
చెపాప్లంటే పర్తీకారం."
"అరథ్ం లేకుండా మాటాల్డకు అభిజఞ్, నీకెందుకు పర్తీకారం నినున్ ఎవరైనా ఏమైనా చేసారా? నాకు తెలిసినంత
వరకూ నీకు గానీ, నీ కుటుంబానికి గానీ ఎటువంటి అనాయ్యం జరగలేదు. కాబటిట్ నీ మాటలు ఇక కటిట్ పెటిట్ మరాయ్దగా
నా బిడడ్ని వదిలిపెటుట్."
"ఏంటీ నా వాళళ్కి ఏమీ జరగలేదా? గేర్ట, ఏమీ తెలియకపోయినా చకక్గా అనీన్ తెలిసినటుల్ చెపుత్నాన్వ... రియలీల్
గేర్ట”
“సరే నాకు తెలియదు, కానీ నీకు మొదట ఏం చెపాప్ను. ఏం జరిగిందో వివరంగా చెపేత్ సహాయం చేసాత్ అని
చెపాప్ను. నువువ్ నా మాట వినలేదు. నా బిడడ్ని నీ దగగ్ర పెటుట్కుని బెదిరించావ, అదే నువువ్ చేసిన తపుప్. సో, ఇక నీకు
నేను సాయం చేయను”
“అవును చెపప్లేదు. మీకు చెపాప్లనుకోలేదు. ఎందుకంటే మీ పోలీసులను నమమ్లేను ఏసిపి, నేను ఎదురుక్నన్
పరిసిథ్తులు అలాంటివి”
“పర్తీ ఒకక్రికీ పోలీసులని తపుప్బటట్డం సరదా అయిపోయింది. తపుప్ చేసేది మీరు, అనేది మా వాళళ్ని. అయినా
నీకేం నషట్ం జరిగింది మా డిపారెట్మ్ంట వయ్కుత్ల వలన?”
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“సరే ఏసిపి ఇంత దూరం వచాచ్క ఇక ఏదీ దాచాలిస్న అవసరం లేదు. నా అకక్ మనోజఞ్ది హతయ్, నా అకక్ని
చంపేశారు ఇది నాకూ, నా కుటుంబానికి జరిగిన అనాయ్యం కాదా?. ఆ కేస గురించి ఎవరిన్ అడగాలో తెలియక చాలా
కషాట్లు పడి చివరికి ఒక సినిస్యర ఆఫీసర ని చేరుకునాన్ను. అలా చేరుకునన్ ఆఫీసర ఇనెస్ప్కట్ర మధుకర. ఏం చెయాయ్లో
తెలియని సిథ్తిలో ఉనన్ నాకు ధైరయ్ం చెపిప్, నాకు సహాయం చేసుత్నన్ ఆయనిన్ కూడా ఎవరో చంపేశారు ఇది అనాయ్యం
కాదా!” ఈసారి గరిజ్ంచింది అభిజఞ్.
“ఏంటి అభిజఞ్ నువువ్ చెపేప్ది, మీ అకక్ని చంపేశారా? ఎలా చంపేశారు ఎవరు చంపేశారు? తను పరవ్తం మీద
పడిపోయి చనిపోయింది కదా!? హతయ్ అంటావేంటీ?”
“నేను ఆధారం లేకుండా మాటాల్డటం లేదు ఏసిపి, నా దగగ్ర ఆధారాలు ఉనాన్యి. తను పరవ్తం మీద నుంచి పడి
చనిపోయిన మాట నిజమే! కానీ తనంతట తాను చనిపోలేదు, వేరెవరో అకక్డ ఉనాన్రు, వాళేల్ మనోజఞ్ని చంపారు.”
“అంత ఖచిచ్తంగా ఎలా చెపుత్నాన్వ, నీ దగగ్ర ఏం ఆధారాలు ఉనాన్య”
“నా దగగ్ర ఉనన్వి చినన్ చినన్ ఆధారాలే అయుయ్ండచుచ్ కానీ నా అకక్ది మాతర్ం హతేయ్ ఎందుకంటే మధుకర
నాకు సహాయం చేసుత్నాన్రు అని తెలిసి భయంతో మధుకర ని చంపారు అంటే ఏంటి అరథ్ం?”
అభిజఞ్ మాటలు విని ఆలోచించడం మొదలు పెటాట్డు తిర్లోక.
ఫోన మూయ్ట లో పెటిట్,
“తను చెపుత్ంది కూడా లాజికల గానే ఉంది, నిజమే అనిపిసుత్ంది కదా” అనాన్డు చేతన తో.
“నిజమే అయుయ్ండచుచ్ సర, ఆ ఆధారాలు ఏంటో తెలుసుకుని మనం కార్స చెక చేసి రెండు హతయ్లు చేసింది
ఒకరో కాదో తెలుసుకుంటే” అనాన్డు పకక్నే ఫోన కాల వింటునన్ చేతన.
తిర్లోక చేతన ని చూసి ఓకే అనన్టుల్ తలఊపి,
“సరే అభిజఞ్, ముందు ఆ ఆధారాలు నాకు పంపించు. మనోజఞ్ కి ఏం జరిగి ఉంటుంది అనుకుంటునాన్వో పూరిత్గా
దాచకుండా చెపుప్. ఈ కేస ఇక నేను డీల చేసాత్” అనాన్డు తిర్లోక.
“కృతి రేపు ఉదయం మీ ఇంటోల్ ఉంటుంది సర” అంది అభిజఞ్.
అభిజఞ్ మాట వినగానే తిర్లోక మొహంలో ఒక చినన్ నవువ్, కాల కట చేసి..
“కృతి వచేచ్సేత్ ఇక మన సట్యిల లో ఇనెవ్సిట్గేట చెయయ్చుచ్ చేతన” అనాన్డు తిర్లోక.
సమాధానం గా చేతన ఒక నవువ్ నవివ్..,
“ఇక ఈరోజు రెసట్ తీసుకోండి సర. రేపు ఉదయం కృతి వసుత్ంది కదా.... ఆ తరావ్త కేస సంగతి ఆలోచిదాద్ం”
అనాన్డు చేతన.
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చేతన కి మనసూఫ్రిత్గా థాంకస్ చెపిప్
“ఇంటికి వెళుళ్ నువువ్ కూడా రెసట్ తీసుకో చేతన” అంటూ అకక్డో సోఫాలో కూరుచ్ండిపోయాడు తిర్లోక.
🎕🎕🎕

మరుసటి రోజు ఉదయం 9 గంటలకు అభిజఞ్ కి ఫోన చేశాడు తిర్లోక.
“కృతి ఎకక్డ” అని అడిగాడు.
“మీ ఇంటికి రెండు వందల మీటరల్ దగగ్రోల్ ఉనన్ కాఫీ షాప లో" అంది అభిజఞ్.
తిర్లోక ఫోన కట చేసి, చేతన కి ఫోన చేసి,
"సేట్షన కి ఫోన చెయ, ఇదద్రు లేడీ కానిసేట్బుళళ్ని తీసుకొని నేను ఫోన చేసి లొకేషన వివరాలు ఇవవ్గానే అకక్డికి
వచెచ్య" అని చెపాప్డు.
గన తీసుకుని పరుగున కాఫీ షాప దగగ్రకి వెళాళ్డు.
కాఫీషాప లో మొతత్ం 6 టేబులస్ ఉనాన్యి. కృతి ఒక టేబుల దగగ్ర కూరుచ్ని ఉంది. చుటుట్పకక్ల ఐదారుగురు ఉనాన్రు.
తిర్లోక చుటుట్పకక్ల చూసూత్ కృతి వైపు కదిలాడు. తండిర్ని చూడగానే నానాన్ అని ఏడుసూత్ వచిచ్ మోకాళళ్కి అతుకుక్ంది.
తిర్లోక బిడడ్ని ఎతుత్కుని అభిజఞ్ కోసం వెతకడం మొదలుపెటాట్డు.
“ఇంతలో వెనుక నుంచి హాయ ఏసీపీ సర” అనన్ మాటలు.
తిర్లోక గన తీసూత్ వెనకిక్ తిరిగాడు.
దాదాపు ఐదనున్ర అడుగుల ఎతుత్ ఉనన్ ఒకమామ్యి. కళళ్లో కోపం ఆ కోపములో కూడా సవ్చఛ్త. చిటికెడు
భయం కూడా లేకుండా చూసూత్ నిలుచుంది.
“గన లోపల పెటట్ండి సర, నా దగగ్ర మీకు దాని అవసరం ఉండదు” అంది అభిజఞ్.
“తిర్లోక ఫోన తీసుకుని చేతన కి కాల చేసి, కానిసేట్బులస్ అకక్రేల్దు. నువువ్ ఒకక్డివే ఇంటికి వచేచ్య, కృతి సేఫ గా
ఉంది” అని చెపాప్డు.
PPP

కృతిని చేతులోల్కి తీసుకుని అభిజఞ్ని తనతో రమమ్నన్టుల్ సైగ చేసాడు తిర్లోక. అభిజఞ్ మారుమాటాల్డకుండా తిర్లోక
వెంట కదిలింది.
“నినున్ పూరిత్గా నమమ్లేకునాన్ను” అనాన్డు తిర్లోక.
“నేను కూడా” అంది అభిజఞ్.
కృతి ఇదద్రి మాటలు పటిట్ంచుకోకుండా తండిర్ భుజం మీదుగా దికుక్లు చూసూత్ ఉంది.
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“మీ మూయ్జిక టీచర నీకు ఏదైనా తినిపించడంకానీ, తాగించడంకానీ చేసిందా?” కృతి వీపు మీద చేయి వేసి
తడుతూ అడిగాడు తిర్లోక.
అభిజఞ్ నవువ్తూ “తనకు తినిపించిందే నేను కూడా తినాన్ను సర తనని ఏమీ చేయలేదు. మీరు కంగారు పడాలిస్న
అవసరం లేదు” అంది.
ఇంతలో భుజం మీద ఉనన్ కృతి కాళుళ్ వణకడం మొదలు పెటాట్యి... కృతి చేతోత్ తిర్లోక భుజం మీద కొటిట్
“నానన్ ఆ కార లో నుంచి ఎవరో కోపంగా చూసుత్నాన్రు” అంది.
‘ఎవరనన్టుల్’ చూడటానికి తిర్లోక వెనకుక్ తిరుగుతుండగానే గన ఫైర అయిన సౌండ చెవినపడింది, తిర్లోక
కంగారుగా కృతిని దించి. గన తీసుకుని ఫైర పొజిషన లో నుంచునాన్డు. కానీ అపప్టికే ఒక బులెట అభిజఞ్ భుజానికి
తగిలింది. అభిజఞ్ రకత్ం కారుతునన్ తన భుజానిన్ మరొక చేతోత్ రకత్ం పోకుండా నొకిక్ పటుట్కుని,
“కృతి జాగర్తత్ సర” అని అరిచింది.
తిర్లోక కృతిని డిఫెండ చేసూత్నే అభిజఞ్ని చేరుకుని కిందపడకుండా నిలువరించాడు. కృతి కార అనన్మాటలు
గురొత్చిచ్ కాఫీ షాప వైపుగా చూశాడు తిర్లోక. కాఫీ షాప ఎదురుగా ఉనన్ ఒక కార విండో చినన్గా కోల్జ అయియ్ంది.
తిర్లోక ఆ కార టైర కి షూట చేశాడు కానీ గురి తపిప్ంది. కార నెంబర చూడటానికి పర్యతన్ం చేసాడు. అందుకు
ఆసాక్రం లేకుండా కార సాట్రట్ అయియ్ టరన్ తీసుకుని వేగంగా వెళిళ్పోయింది.
తిర్లోక అంబులెనస్ కి ఫోన చేశాడు. అభిజఞ్ని తనకు తెలిసిన ఒక హాసిప్టల లో జాయిన చేయించాడు. రూపకి
ఫోన చేసి ‘కృతిని నీ దగగ్రకు పంపిసుత్నాన్’ అని చెపిప్ చేతన కి ఆ బాధయ్త అపప్జెపాప్డు.
***
అభిజఞ్ సప్ృహలోకి వచిచ్న తరావ్త,
“నొపిప్ తగిగ్పోతుంది, ఇంతకీ ఎవరు నినున్ షూట చేసింది?” అడిగాడు తిర్లోక.
“మా అకక్ని చంపిన వాళుళ్ అయుయ్ండచుచ్” అంది అభిజఞ్.
“అసలు మీ అకక్ని ఎందుకు చంపారు?”
“అదే నేనూ తెలుసుకోవాలి అనుకుంటునాన్ను”
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“సరే మీ అకక్ని ఎవరో చంపారు!, నువువ్ వాళళ్ని పటుట్కోడానికి పర్యతిన్సుత్నాన్వ., అది తెలుసుకుని వాళుళ్ నినున్
చంపడానికి ఇదంతా చేశారు అంతేనా!?”
“అయుయ్ండచుచ్, ఇంతకీ కృతి ఎకక్డ సర?”
“తను సేఫ గానే ఉంది”
“ఒకే సర, నేను ఇకక్డ ఉండటం సేఫ కాదు అనిపిసుత్ంది, నేను వెళాత్ను. వీలైతే మధుకర గారు మా అకక్ మరణం
గురించి సేకరించిన వివరాలు నాకు ఇవవ్గలరా?”
“అలాంటివేమీ మాకు అకక్డ దొరకలేదు అభిజఞ్, మధుకర ది సహజ మరణం కాదు ఎవరో కావాలనే పాల్న చేసి
చంపారని కూడా నువువ్ చెపాప్కే మాకు తెలిసింది”
“నిజమే సర కానీ మధుకర సార చాలా ఇనఫ్రేమ్షన సంపాదించారు, నేను ఆయన దగగ్ర ఒక సిలవ్ర కలర పెన
డైరవ చూసా. ఆఖరిగా ఆయన మాటాల్డినపుప్డు ఆయన దగగ్ర అందులో ఆధారాలు ఉనాన్యని మరో 5 రోజులోల్ మనుని
ఎవరు చంపారో తెలుసుకుంటాను అని ఆయన అనాన్రు” అని చెపిప్ంది అభిజఞ్.
“అయితే ఇంకొకక్ సారి మధుకర ఇంటోల్ మళీళ్ వెతుకుదాం” ఆలోచిసూత్ అనాన్డు తిర్లోక.
“నేను కూడా రావచాచ్” అభిజఞ్ పైకి లేవబోతూ అడిగింది.
“నొపిప్ తకుక్వగా ఉంటే రావచుచ్” అనాన్డు తిర్లోక.
అభిజఞ్ ఒక చేతి అదరువుతో పైకి లేచి తిర్లోక తో బయటకి నడిచింది.
***
ఇదద్రూ మధుకర ఇంటికి చేరుకుని, వెతకడం మొదలు పెటాట్రు. ఒకోక్ గది ఎంత సేపు వెతికినా చినన్
ఆచూకీ కూడా దొరకలేదు. అనీన్ రూముల్ ముగించుకుని చివరికి రీడింగ రూమ కి చేరుకునాన్రిదద్రూ. రీడింగ రూమ
మొతత్ం వెతికారు. కానీ కూల్ దొరకలేదు. వెతికి వెతికి అలసిపోయి హలోల్ కూరొచ్నాన్రు. తిర్లోక ఎదురుగా అభిజఞ్ కూరుచ్ని
ఆలోచిసూత్ కనిపించింది.
“నీ చేతి నుంచి రకత్ం కారుతుంది” అనాన్డు తిర్లోక.
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అభిజఞ్ చూసుకుని కరీచ్ఫ అడుడ్గా కటుట్కుని, “మధుకర గారు సంపాదించిన ఆధారాలు మనకు దొరకవంటారా?”
అని అడిగింది.
“మధుకర చనిపోక ముందు ఈ ఇంటోల్నే ఉనాన్డు, ఆధారాలు దొరికితే ఇకక్డ లేదా సేట్షన లో దొరకాలి, సేట్షన
లో దొరకలేదు గనుక ఇక ఇకక్డే ఉండాలి. లేదంటే లేదు”
“ముదాద్యిలను పటుట్కోడానికి సిన్ఫర డాగస్ ఉనన్టుల్, దాచిపెటిట్న ఆధారాలు పటుట్కోడానికి ఏదైనా మారగ్ం ఉంటే
బాగుండేది” అంది అభిజఞ్.
ఆ మాటలు వింటుండగా తిర్లోక కి ఏదో ఆలోచన తటిట్ంది. పైకి లేచి., పదా ఆ రీడింగ రూమ కి వెళాద్ం”
అనాన్డు.
అలా ఇదద్రూ మళీళ్ రీడింగ రూమ కి చేరుకునాన్రు.
“ఇకక్డ ఏమీ లేవు కదా సర” అంది అభిజఞ్.
“ఈ రూమ లో వాసన చూశావా?, కొతత్గా ఉంది. మామూలుగా ఇలాంటి వాసన పెరూఫ్య్మస్ వలన కానీ రూమ
ఫెర్షెన్రస్ వలన కానీ రాదు” అనాన్డు తిర్లోక.
“అవును సర, ఇది కాఫీ బీనస్ వాసన. మధుకర గారికీ కాఫీ అంటే ఇషట్మనుకుంటా!”
“సరే ఆ కాఫీ బీనస్ ఎకక్డునాన్యో చూడు అభిజఞ్”
అభిజఞ్ వెతుకుతూ వెతుకుతూ ఓ చినన్ కుండీని చేరుకుంది అందులో కాఫీ బీనస్ ఉనాన్యి. తిర్లోక ని పిలిచి వాటిని
చూపించింది. తిర్లోక ఆ కుండీ లో వెతికాడు ఏమీ దొరకలేదు. కుండీనీ చుటూట్ చూశాడు... దాని మీద ఒక చినన్ గన
లోగో... హమమ్యాయ్ ఇకక్డ ఉందా అనుకుంటూ గన లోగో బేస చేసుకుని కుండీ అడుగు భాగానీన్ తెరిచి చూశాడు అకక్డ
ఒక పెన డైరవ కనిపించింది.
“ఇదేనా ఆ పెన డైరవ”
“హా ఇదే” అంది అభిజఞ్.
“ఇంతకీ ఆ కాఫీ బీనస్ వాసనకి దీనికి ఏంటి సంబంధం, అసలు ఇది ఇకక్డ ఉంది అని మళీళ్ రీడింగ రూమ కి
ఎందుకు తీసుకొచిచ్నటుల్” అనుమానంగా అడిగింది అభిజఞ్.
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“బయట మధుకర ఫోటో పకక్న ఉనన్ కొటేషన చూశావా? అకక్డ ఉంది కదా Nothing is more
memorable than a smell అని అందుకే అలా అనిపించింది” అనాన్డు తిర్లోక.
“అంత చినన్ విషయం కూడా గమనిసాత్రా” అనన్టుల్ చూసింది అభిజఞ్.
“వెళాద్మా?” అనాన్డు తిర్లోక.
అలా ఇదద్రూ ఆ పెన డైరవ తీసుకుని తిర్లోక ఇంటికి చేరుకునాన్రు.
***
పెన డైరవ సిసట్మ కి కనెకట్ చేసి అందులో ఇనఫ్రేమ్షన చూసే పర్యతన్ం చేయబోయాడు తిర్లోక. కానీ ఆ పెన డైరవ
ఎనిర్క్పట్ చేసి పాసవ్రడ్ తో పొర్టెకట్ చేయబడి ఉంది. సరే ఇక తపప్దు కదా అనుకుంటూ డిపారెట్మ్ంట లో ఉనన్ సిసట్మ ఎకెస్ప్రట్
కి ఫోన చేశాడు.
“పెన డైరవ పాసవ్రడ్ రిమూవ చేయాలి అనురాగ! నీ హెలప్ కావాలి” ఫోన చేయగానే అడిగాడు తిర్లోక.
“నా దగగ్రకు పంపించండి సర” అనాన్డు అనురాగ.
“లేదు. అంత టైమ లేదు”
“అవునా సరే సర, ఎనీ డెసక్ సీర్క్న షేరింగ ని ఇనాస్ట్ల చేయండి సర” చెపాప్డు అనురాగ.
“ఇనాస్ట్ల అయియ్ంది తరువాత”
“నేను ఒక లింక పంపించాను, దానిని కిల్క చేసి పెన డైరవ కనెకట్ చేయండి సర”
“చేశాను, నెకస్ట్”
“10 నిమిషాలు టైమ పడుతుంది సర, మీరు ఏదైనా వరక్ ఉంటే కంపీల్ట చేసుకోండి అవవ్గానే, ఫైలస్ అనీన్
డెసాక్ట్ప మీద ఉంటాయి” చెపాప్డు అనురాగ.
“థాంకస్ అనురాగ, నేను కాల కట చేసుత్నాన్... అయిపోగానే ఇనాఫ్రమ్ చెయ” అనాన్డు తిర్లోక.
“యెస సర”
అలా అనురాగ కాల కట అయియ్ంది.
***
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పది నిమిషాల తరావ్త,
“కంపీల్ట అయియ్ంది సర” కాల చేసి చెపాప్డు అనురాగ.
“థాంకూయ్ అనురాగ, ఇంకేదైనా కావాలి అంటే ఫోన చేసాత్... థాంకూయ్” అని చెపిప్ కాల కట చేశాడు తిర్లోక.
పెన డైరవ నుంచి డీకిర్పట్ చేసిన ఫోలడ్రస్ అనీన్ ఒకొక్కక్టిగా చూడటం మొదలు పెటాట్డు తిర్లోక. అభిజఞ్ పకక్న
కూరుచ్ని గమనించ సాగింది. అందులో ఉనన్ ఫోలడ్రస్ లో రఘురాం పేరు మీద ఒక ఫోలడ్ర ఉంది. ‘అంటే మధుకర తన
అతత్ కొడుకు రఘురాం కేస కూడా ఇనెవ్సిట్గేట చేసుత్నాన్డా’ అని మనసులో అనుకుంటూ ఆ ఫోలడ్ర మీద కిల్క
చేయబోయాడు.
“వదుద్” అంది అభిజఞ్.
“ఎందుకు?” తిర్లోక అడిగాడు.
“ముందు మనోజఞ్ కేస గురించిన ఇనఫ్రేమ్షన చూడండి సర” అంది అభిజఞ్.
“ఒకక్ నిమిషం అది కూడా చెక చేదాద్ం” అంటూ రఘురాం ఫైల ఓపెన చేశాడు తిర్లోక.
“రఘురాం వివరాలు, మరణం వెనుక ఉనన్ వివరాలు అయిపోయాక అనుమానితుల జాబితాలో మొదటి పేరు
అభిజఞ్ అని ఉంది”
తిర్లోక ఆ ఫైల ని చూసి, అభిజఞ్ వైపు చూశాడు.
“అవును” అంది అభిజఞ్.
“ఏంటి అవును?”
“దయచేసి అరథ్ం చేసుకోండి ACP, అయినా మధుకర గారికి జరిగినదంతా చెపాప్ను, ఆయన కూడా అరథ్ం
చేసుకోగలను అనాన్డు. ఇలా నా పేరు ఎందుకు ఇంకా ఇకక్డ ఉంచాడో అరథ్ం కాలేదు” అంది అభిజఞ్.
“ఓహ మధుకర కి చెపాప్వా? గేర్ట., కానీ నాకు చెపప్లేదు కదా! ఇంతకీ ఏం జరిగింది రఘురాం హతయ్కి నీకు
సంబంధం ఏంటి?”
“సంబంధాలు అనుబంధాలు ఏమీ లేవు సర, తపుప్గా పర్వరిత్ంచాడు. వేరే మారగ్ం లేక...”
“మారగ్ం లేక...?”
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“చెపప్డానికి ఏమీ లేదు సర”
“అంటే ఏంటి?.. చంపేశావా?”
“అవును”
“అసలు అమామ్యివేనా నువువ్, ఇనిన్ తపుప్లు చేశావు... మళీళ్ నా సాయం అడుగుతావా!” పైకి లేచాడు తిర్లోక.
“నేను అడుగుతునన్ది సాయం మాతర్మే కాదు కదా అది మీ ఉదోయ్గం, మీ బాధయ్త కూడా... అయినా నేనేదో తపుప్
చేసినటుల్ మాటాల్డటం బాలేదు సర. అతను మీ డిపారట్మెంటు వయ్కిత్ అయుయ్ండచుచ్. రాజకీయ పలుకుబడి కూడా ఎకుక్వే
ఉండిఉండచుచ్ కానీ ఆడవాళళ్ని హింసించడం దారుణం”
ఆడవాళళ్ని హింసించడం అనన్ ఒకక్ మాట వినగానే తిర్లోక కి జరిగింది అరథ్మయియ్ంది... అభిజఞ్ చేసింది పూరిత్గా
తపుప్ అని చెపప్లేకపోయాడు. “కానీ చంపడం కరెకట్ కాదు కదా?” అని మాతర్ం అడిగాడు.
“మధుకర గారికీ ఈ విషయం మొదట తెలిసినపుప్డు ఆయన కూడా ఇలాగే సప్ందించారు, కానీ జరిగింది
పూరిత్గా తెలిసాక అభిపార్యం మారుచ్కునాన్రు”
“అవునా... సరే చెపుప్ ఏం జరిగింది.”
“మనోజఞ్ని ఎవరు చంపారో తెలుసుకునే పర్యతన్ంలో భాగంగా నేను మధుకర గారికంటే ముందు రఘురాం
గారికి ఫోన చేశాను. ఆయనకి జరిగింది మొతత్ం వివరించి ఆయన సహాయం అడగాలని నిరణ్యించుకుని ఫోన చేసేత్
ఆయన ‘పరస్నలాగ్ మాటాల్డదాం’ అనాన్రు. నేను సరే అనాన్ను. అపప్టికే నేను పర్యాణంలో ఉండటం వలన నాలుగైదు
రోజుల తరావ్త కలుసాత్ను అని చెపాప్ను. ఆయన మళీళ్ గంట తరావ్త ఫోన చేసి ‘ఎకక్డునాన్రు?’ అని అడిగాడు. నేను
అపప్టికే వేరే పని మీద తిరుపతి నుంచి విజయవాడకి వెళాళ్లి. అందుకే ఇపుప్డు తిరుపతిలో ఉనాన్ను ఇంకో నాలుగు
గంటలోల్ సాట్రట్ అయియ్ టైరనోల్ విజయవాడ వెళాళ్లి అని చెపాప్ను. ‘అరె నేను కూడా అదే టైరన కి విజయవాడకి వెళాళ్లి.. పోనీ
టైరన లో కలుదాద్మా’ అని అడిగాడు. నేను సరే అనాన్ను. బి2 లో వైట చేయమని నాన్డు. నేను అకక్డికి వెళాళ్ను. ఆయన
నెలూల్రులో టైరన ఎకాక్డు. నెలూల్రు సేట్షన దాటగానే టైరన కార్సింగ పెటాట్రు. మా అకక్ గురించి తనకి జరిగిన అనాయ్యం
గురించి ఆయనకి చెపాప్ను. మొతత్ం వినాన్డు. ‘అంతా బాగుంది కానీ చాలా ఇనెవ్సిట్గేట చేయాలి మీరు దానికి చాలా
కోపరేట చేయాలిస్ ఉంటుంది’ అనాన్రు. టైరన సాట్రట్ అయియ్ంది నేను ఎంత డబుబ్ అయినా పరావ్లేదు అనాన్ను. ‘డబుబ్
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మాతర్మే అంటే కషట్ం’ అనాన్డు రఘురాం. నాకు ఆయన మాటలు అరథ్మయాయ్యి.. చూపులు ముందు నుంచి తేడాగానే
ఉనాన్ అరథ్ం చేసుకోలేకపోయాను. ఆ మాట వినాన్క అంతా అరథ్మయియ్ంది. అరిచి గోల చేసే పరిసిథ్తి గాని సరిద్చెపేప్ టైమ
కానీ లేదు. నేను తపిప్ంచుకోవడానికి ఆలోచించుకుని చెపాత్ సర అనాన్ను. ‘ఆలోచన ఏముంది ఇలా ఎంతమందిని
అడగలేదు ఆలోచిసాత్ం అనన్ వాళళ్ంతా ఒపుప్కునన్వాళేళ్, పదా నెకస్ట్ సేట్షన లో దిగేసి వెళాద్ం నాకు ఈ రైలు పర్యాణాలు
పడవు’ అనాన్డు. నేనునన్ పరిసిథ్తికి, నా కోపానికి వాడిన్ చూసేత్ నరికేయాలనిపించింది. అయినా కోపం అణుచుకుని
కూరొచ్నాన్. ఇంతలో ఏదో ఫోన వచిచ్ంది. నాతో మాటాల్డినటేల్ నా ముందే వేరే పెళళ్యిన ఆవిడతో మాటాల్డాడు. ఆవిడ
ఏడుసుత్ంది. నా ఎదురుగా ఉనన్ మృగం ఆవిడని, మరో సతరీ అసిథ్తావ్నిన్ మృగంలా ఎదిరిసుత్ంది. సరే ఇలా కాదు అని
మాటలోల్ దింపాను. అలా డోర దగగ్ర కూరుచ్ని మాటాల్డుకుందాం అని తీసుకెళిల్ పరిగెడుతునన్ రైలు లోనుంచి బయటికి
పంపించేశాను.. ఇదీ జరిగింది..” చెపిప్ ఆపింది అభిజఞ్.
“తోసేశావా, అతను ఇనెస్ప్కట్ర కదా ఎవరైనా చూసేత్ ఏంటి పరిసిథ్తి?” అడిగాడు తిర్లోక.
“అవనీన్ ఆలోచించలేదు సర, అపుప్డు అకక్డ ఎవరూ లేరు... అతను మనిషిలా నాకు కనిపించలేదు” అంది
అభిజఞ్.
తిర్లోక మౌనంగా అభిజఞ్ని చూసూత్ ఆలోచిసూత్ కూరొచ్నాన్డు...
PPP

“మొతాత్నికి నీ పటల్ తపుప్గా పర్వరిత్ంచాడని రఘురాంని చంపేశావ, అంతేనా” అడిగాడు తిర్లోక.
“తపప్లేదు” అంది అభిజఞ్.
తిర్లోక అభిజఞ్ వైపు చూసి “కానీ నువువ్ చేసింది తపుప్ కదా?” అనాన్డు.
“తపేప్ కానీ ఆ క్షణం తపప్ని అనిపించలేదు” అభిజఞ్ సూటిగా చూసూత్ చెపిప్ంది.
“సరే ఈ విషయం గురించి ఏదైనా అవసరమైతే సేట్షన కి రావాలిస్ ఉంటుంది” అనాన్డు తిర్లోక.
“వసాత్ను, కానీ ముందు మను చావుకి గల కారణం తెలియాలి”
“తెలుసుత్ంది” అంటూ మళీళ్ సిసట్మ ఓపెన చేసి మనోజఞ్ అని పేరు ఉనన్ ఫోలడ్ర ఓపెన చేశాడు తిర్లోక..
అందులో ఏవో చాలా ఫైలస్ ఉనాన్యి. ఒక ఆడియో ఫైల కూడా ఉంది. దానిని కిల్క చేశాడు తిర్లోక. అది ఇలా పేల్
అయియ్ంది.
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“కరబినెరస్ బాయ్గ ఎవరైనా చెక చేశారా వనాయ్?” అరిచాడు రితిక.
“అరథ్ం కాలేదు ఏం బీనరస్ రితిక” అంటూ ఓ అమామ్యి గొంతు.
అమామ్యి మాటలు విని అభిజఞ్ ఇది మా మను గొంతు అంది.
“అవునా!” అనన్టుల్ చూసి వినమనన్టుల్ సైగ చేశాడు తిర్లోక.
“ఏంటి కొతాత్....ఆ యాంకరస్ ని తీసుకో అనాన్డు” రితిక.
“కరబినెరస్ నేను చెక చేశాను, డైన రోప ని చుడుతునాన్” అంది వనయ్..
“అసలేంటే మీ గోల, తెలుగువాళేళ్ కదా! తెలుగులో మాటాల్డండి” అని మను అంటే,
“తెలుగులోనా! కరబినెరస్ ని ఏమనాలి? తాళం ఉనన్ కొకెక్ం అనాలా!! యాంకర ని ఏమనాలి? లంగరు
అనాలా!! అసలు డైన రోప ని ఏమనాలి?” అంటూ వనయ్ తెలిసిన తెలుగు పదాలనీన్ అయిపోయినటుల్ ఆలోచిసూత్
నుంచుంది.
“సగం సాగే తాడు అని చెపుప్” అనాన్డు రితిక తన హరెన్స ని సరి చేసుకుంటూ.,
“అంటే డైనమిక రోపా” అంది మను, అది తనకి తెలిసిన వసుత్వే కావడంతో.
“ఆ.... అదేలే గాని మిగతా వసుత్వులనీన్ చెక చేసుకో, మళీళ్ సగం ఎకాక్క అది లేదు ఇది లేదు అంటే నీకోసం
ఎవరూ కిందికి దిగరు” అనాన్డు రితిక.
“తెలుసు తెలుసు పార్ణం పోయినా పరేల్దు అనుకునే వాళేళ్ కదా ఈ పరవ్తారోహణకి వచేచ్ది అంది” మను.
“ఏంటేంటి? ఆరోహణ., రోహణ అరథ్ం కాలేదు?” అంది వనయ్.
“అది మౌంటెనీరింగ లే తెలుగులో చెపిప్ంది” బదులిచాచ్డు రితిక.
“అవునా??” అంటూ వనయ్ ఒక నవువ్ నవివ్ మను హరెన్స మీదగా వెనక తటిట్., ఈ హరెన్స తెలుగు లో
ఏమంటారో చెపుప్ అంది.
మనుకి కూడా అది హరెన్స అని మాతర్మే తెలుసు అందుకే నవివ్ ఊరుకుంది.
“ఏదైనా వసుత్వుని ఏమంటారో, దానిని ఎందుకు ఉపయోగిసాత్రో తెలిసేత్ చాలు అని నా అభిపార్యం, పర్తి భాషలో
దాని పేరు తెలుసుకోలేము కదా” అంటూ కనులెగరేసింది వనయ్.
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మను నవివ్ “అది సరే ఈరోజు ఎంత వరకూ అంది”
“ఎంత వరకు అంటే లాసట్ అటెంపట్ 5 దగగ్ర ఆగిందిగా... ఈసారి 5.5 లేదా 6 ఉండచుచ్ అంది” వనయ్.
“5000 మీటరుల్ ఎకేక్సారా... దేవుడా!” అంది మను.
“దేవుడా ఏముంది ఒకసారి మన రితిక 7000 మీటరుల్ వెళాళ్డు అదీ మెడికల లీవ పెటిట్ మరీ”
“మెడికల లీవ దేనికి” అడిగింది మను.
“తను ఒక బాయ్ంక ఎంపాల్య కదా అడిగినపుప్డలాల్ లీవ ఇవవ్రు పైగా రితిక ఈ అనన్పూరణ్ పరవ్త సమూహం
గురించి కుష్ణణ్ంగా తెలుసుకోవడానికి ఓ రెండు నెలలు కేటాయించాడులే అందుకే మెడికల లీవ” అంది వనయ్.
“ఓహ గేర్ట” అంది మను.
“సరే ఇక సాట్రట్ చేదాద్మా?” అంది వనయ్
“ఒకే ఒకక్ నిమిషం...” అని వనయ్కి చెపిప్ంది మను….ఇంతలో ఏదో బీప సౌండ.,
అలా ఆడియో ఫైల పేల్ అవడం పూరత్యియ్ంది.
ముందుగానే ఆ ఆడియో ఫైల డూయ్రేషన గమనించిన తిర్లోక ఆడియో ఫైల ని మళీళ్ పేల్ చేసే పర్యతన్ం
చేయబోయాడు.
“మళీళ్ ఎందుకు పేల్ చేయడం” అంది అభిజఞ్.
“ఏవైనా కూల్స దొరుకుతాయని” అనాన్డు తిర్లోక.
“పెదద్ కూల్నే దొరికింది” అంది అభిజఞ్.
“ఏంటది” అడిగాడు తిర్లోక.
అభిజఞ్ తిర్లోక వైపు చూసూత్ ఒక వాచ బయటికి తీసి “మీరు వినన్ ఆడియో ఫైల రికారుడ్ చేసింది దీనితోనే”
“అది నీకు ఎలా తెలుసు”
“లాసట్ లో వచిచ్న బీప సౌండ ఈ వాచ లో రికారడ్ చేసిన ఆడియో ఫైల కి మాతర్మే వసుత్ంది, పైగా ఇంకొక
విషయం, ఈ వాచ తన ఇనెవ్సిట్గేషన లో దొరికింది అని మధుకర గారే నాకు తిరిగి ఇచాచ్రు, కానీ నేను చెక చేసినపుప్డు
ఈ వాచ పని చేసే సిథ్తిలో లేదు, ఇందులో ఉనన్ మెమొరీ కారడ్ కూడా మిస అయియ్ంది, దాని గురించి మధుకర గారిని
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అడిగితే తెలియదు అని చెపాప్రు. కానీ ఈ ఫైల పేరు మాతర్ం డేటా ఫర్మ మెమొరీ కారడ్ అని ఉంది” అని చెపిప్ ఆపింది
అభిజఞ్.
“అంటే ఏంటి అరథ్ం, మధుకర కూడా నీ దగగ్ర ఏదో దాసుత్నాన్డా?”
“అవును”
“ఓహ అంటే తీగ ఇకక్డ ఉందనన్మాట” అంటూ ఆ పెన డైరవ లో ఉనన్ మిగిలిన ఫైలస్ అనీన్ ఓపెన చేయడం
మొదలు పెటాట్డు తిర్లోక. అదే ఫోలడ్ర లో ఉనన్ పోసుట్మారట్ం రిపోరట్స్ ని నిశితంగా పరిశీలించాడు. అభిజఞ్ మాతర్ం వాటిని
పటిట్ంచుకోకుండా తీక్షణంగా ఆలోచిసూత్ ఉండిపోయింది. తిర్లోక ఆ రిపోరుట్లని సట్డీ చేసిన తరావ్త అభిజఞ్ని గమనించి,
“దేని గురించి ఆలోచిసుత్నాన్వ అభిజఞ్” అడిగాడు.
“వనయ్ అనే అమామ్యి మాటలు కూడా వినిపించాయి కదా వాటి గురించి”
“తన గురించి ఎందుకు అడిగాడు తిర్లోక”
“ఎందుకంటే ఇది కేవలం వాచ కాదు, నేను దీనిని మా అకక్ కోసం తయారు చేయించుకునాన్ను, ఈ వాచ
పెటుట్కునన్ వయ్కిత్కి ఏదైనా అతయ్వసర పరిసిథ్తి వసేత్ ఈ వాచ కి ఉనన్ రెడ బటన పెర్స చేసేత్ చాలు. నాకు లొకేషన ఇనఫ్రేమ్షన
వసుత్ంది. ఇంకా ఈ వాచ పెటుట్కునన్ మనిషికి హారట్ రేట పడిపోతునాన్ కూడా నాకు తెలిసిపోతుంది. మనోజఞ్
పరవ్తారోహణకి వెళుతుంది కాబటేట్ తనకోసం ఇది డిజైన చేయించా కానీ…” అని చెపిప్ ఆపింది అభిజఞ్.
“ఏంటి కానీ...? ఏం జరిగిందో చెపుప్?” అడిగాడు తిర్లోక.
“మను పరవ్తం నుంచి పడిపోతుంటే తన హారట్ బీట పడిపోతునన్పుప్డు నాకు ఖచిచ్తంగా తెలిసి ఉండేది కానీ
డేటా రాలేదు” అంది అభిజఞ్.?
“అకక్డ సిగన్లస్ ఉంటేనే కదా నీకు డాటా టార్నిస్మ్ట అవుతుంది” అడిగాడు తిర్లోక.
అభిజఞ్ తిర్లోక వైపు చూసూత్ వాచ ని టేబుల మీద పెటిట్ పకక్న ఉనన్ పేపర వెయిట తీసుకుని వాచ వెనుక
బాగంలో ఒకక్ దెబబ్ కొటిట్ంది. వాచ వెనుక వైపు ఉనన్ డోర ఓపెన అయియ్ంది.
“ఏం చేసుత్నాన్వ, అది మనకునన్ ఆధారాలలో ఒకటి” అనాన్డు తిర్లోక
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“ఏమీ చేయటేల్దు, ఇదుగో ఈ వెనుక ఉనన్ టార్నీస్మ్టర చూసారా నేనే దగగ్రుండి డిజైన చేయించా, దీనికి మొబైల
సిగన్లస్, సిమ కారడ్స్ ఇంకా నెటవ్రక్స్ తో పనిలేదు. నేరుగా శాటిలైట నుంచి డాటా టార్నిస్మ్షన జరుగుతుంది” చెపిప్ంది
అభిజఞ్.
“ఓహ అవునా? పోనీ ఇలా జరిగి ఉండచుచ్ కదా, మీ అకక్ చనిపోవడానికి ముందే ఈ వాచ పాడై పోయి
ఉండచుచ్ కదా?”
“లేదు తిర్లోక గారు, అకక్ చనిపోయిన 10 రోజుల తరావ్త కూడా నాకు ఈ వాచ లొకేషన డేటా వసూత్నే ఉంది,
ఆ తరావ్త ఆగిపోయింది.. బహుశా ఉనన్ ఛారిజ్ంగ పూరిత్గా అయిపోవడం వలన అనుకుంటా” అంది అభిజఞ్.
“ఓహ అంటే ఆ వాచ చనిపోయే సమయంలో మీ అకక్తో లేదనా?”
“అవును”
“ఒకెవేళ అది పరవ్తం మీద తెగి పడిపోయిందేమో” అనాన్డు తిర్లోక.
“కానీ అలా తెగి పడిపోతే మధుకర గారికి ఎలా దొరికినటుల్?”
“పోనీ, పరవ్తం ఎకక్కముందే తెగిపోయి ఉండచుచ్ కదా”
“అయుయ్ండచుచ్... కానీ ఎందుకో నాకు అలా అనిపించటేల్దు. ఈ వాచ కి 10 రోజుల వరకూ ఏమీ కాలేదు, చినన్
దెబబ్కూడా తగలేల్దు, అందుకే పని చేసూత్ ఉండిపోయింది. మంచులో పడిపోతే దొరికే అవకాశం ఉండదు కదా?”
అడిగింది అభిజఞ్.
“పాయింటే, అభిజఞ్నే దానిని సేఫ గా ఉంచిందేమొ” అనాన్డు తిర్లోక.
“యెస ఇదే నేను చెపాప్లనుకునన్ది, అకక్ని ఎవరో చంపేసి ఉంటారు, వాళళ్ని పటుట్కోడానికే తను దీనిని
ఉంచింది, దీని వలన మనకి తెలుసుత్ంది ఎవరు చంపారో” అంది అభి.
“చంపారు అని అంత ఖచిచ్తంగా ఎలా చెపాత్వ”
“పోసాట్మ్రట్ం రిపోరోట్ల్ ఏముంది సర” అడిగింది అభిజఞ్.
“ఏముంటుంది అంత ఎతుత్ నుంచి పడటం వలనే చనిపోయినటుల్ ఉంది” అనాన్డు తిర్లోక.
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“పడిపోవడం అంటే ఒకరు పడిపోవచుచ్ కానీ రితిక ఎందుకు పడిపోయినటుల్, అనుభవజుఞ్డైన మౌంటెనీర అతను.
అలా జారీ పడిపోవడం ఏంటి? మను కూడా చాలా మంచి మౌంటెనీర” అంది అభిజఞ్.
“ఎంత గొపప్ వాళైళ్నా తపప్దు కదా! చావు కబురు పెడితే బతుకుకి సెలవు చీటి రాయాలిస్ందే” అనాన్డు తిర్లోక.
“మనుది చావు కాదు హాతయ్, ఆ వనయ్ ఎందుకు చంపి ఉండకూడదు” అంది అభిజఞ్.
“ఓహ అలా అంటావా నిజమే, వనయ్ పోసాట్మ్రట్ం రిపోరట్ లేదని అలా అనుకుంటునాన్వా” అడిగాడు తిర్లోక.
“అనుకోవడం ఏముంది, అయుయ్ండచుచ్ కదా”
“అయుయ్ండచుచ్, ముందు మొతత్ం డేటా చూడనివువ్” అంటూ మళీళ్ సిసట్మ వైపు చూశాడు తిర్లోక.
అందులో కొనిన్ ఫోటోలు ఉనాన్యి, ముందుగా ఒక అబాబ్యి మంచులో కూరుకుపోయినటుల్ ఉనన్ ఫోటో ఉంది. కానీ ఆ
ఫోటో చూసి అభిజఞ్ ఏమీ మాటాల్డలేదు.
తరావ్త ఫోటో ఓపెన చేశాడు తిర్లోక. అభిజఞ్ కళళ్లోంచి నీటి బొటుట్ జారింది. “మనూ....” అంటూ బాధ నిండిన
గొంతుకతో ఓ సనన్ని పిలుపు, అభిజఞ్ చెంపలు తడిశాయి.
“మొహం కనిపించడం లేదుగా ఎలా గురుత్పటాట్వ” అని అడిగాడు తిర్లోక.
అభిజఞ్ తన చేతి మీద “మను” అని ఉనన్ పచచ్ బొటుట్ చూయించింది.
ఫొటోలో ఉనన్ “అభి” అనే పచచ్బొటుట్ని చూసి, అభిజఞ్ సమాధానం అరథ్మై మౌనం వహించాడు తిర్లోక.
తరావ్తి ఫోటో ఓపెన చేశాడు తిర్లోక, ఆ ఫోటోలో మొహం మాతర్మే కనిపిసుత్ంది, మిగిలిన శరీరం అంతా
మంచులో కూరుకుపోయి ఉంది. తిర్లోక ఆ ఫోటో చూసి
“ఈవిడే వనయ్ అయుయ్ండచుచ్” అనాన్డు.
“అలా ఎలా చెపాత్రు” అడిగింది అభిజఞ్.
“ఆరోజు అకక్డ ఉనన్ డేటా పర్కారం అకక్డికి వెళిల్ంది ముగుగ్రే, చనిపోయింది ముగుగ్రే కాబటిట్ ఈమే వనయ్
అయుయ్ండచుచ్” అనాన్డు తిర్లోక.
“అంటే వనయ్ కూడా చనిపోయిందా?” అంది అభిజఞ్.
“ఇంకా ఫోటోలు ఉనాన్యి” అంటూ తిర్లోక మిగిలిన రెండు ఫోటోలను ఓపెన చేసాడు.
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అందులో మరో ఇదద్రి శవాలు ఉనాన్యి, ఫోటోలలోనే ఒక పకక్న పేరుల్ ఇంకా వివరాలు ఉనాన్యి. ఒక అబాబ్యి
అతని పేరు జాఞ్నేశవ్ర, మరో అమామ్యి పేరు నిఖిల అని ఉంది. ఇదద్రూ పరవ్తారోహకులే, ఇదద్రి నివాసం పంజాబ
సమీపంలోనే అని ఆ వివరాలలో ఉంది. వాటిని చూసూత్ ఇదద్రూ ఆలోచనలో పడాడ్రు.
“ముందు వీళుళ్ ఎవరో తెలుసుకుందాం ACP సర, ఈ కేస కి వీళళ్కి సంబంధం లేకపోతే మధుకర గారు ఈ
డేటా ఇందులో ఉంచరు, పైగా ఆయన నాతో మాటాల్డిన దాని పర్కారం మనోజఞ్ది హతేయ్” అని చెపిప్ పైకి లేచింది అభిజఞ్
బయటకి నడిచే దిశగా...
“అభిజాఞ్...” పిలిచాడు తిర్లోక.
“చెపప్ండి సర”
“వెళేళ్టపుప్డు ఆ చేతికి కటుట్ కటిట్ంచుకుని వెళుళ్, అలాగే ఊరు దాటి వెళళ్కు, ఒకవేళ పడితే పంజాబ వరకూ
వెళాళ్లిస్ రావచుచ్” అనాన్డు తిర్లోక.
అభిజఞ్ సరే అనన్టుల్ తల కదిలిచ్ బయటకి నడిచింది.
PPP
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?"
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"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"
"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.
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"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.
"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.
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"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?"
"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.
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"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,
"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"
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"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.
"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.

PPP

øöeTT~

www.koumudi.net

59

rğȲ - ûȫ pѕ

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.
“...” ఫోన లిఫట్ చేసినా మౌనం.
“తిర్లోక సర మీ నెంబర కి కాల చేయమనాన్డు” చెపిప్ంది అభిజఞ్.
“అవునా! ఇంతకీ నువువ్ ఎవరు?” ఓ అబాబ్యి మాటలు వినిపించాయి.
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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.
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.
•••
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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.
“ఓహ అయితే మనకి పోసట్ మారట్ం దావ్రా ఏమీ తెలిసే అవకాశం లేదనన్మాట”
“మనిషి గురుత్ పటట్డం మినహాయించి ఏమీ తెలియదు” అనాన్డు నితిన.
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“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.
“అది చేతోత్ పటుట్కుంటేనే మాయమవుతుంది నేను దానిని ఒక పేపర సహాయంతో తీసుకుని ఒక చినన్ డబాబ్లో
పెటిట్ దాచి ఉంచాను”
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“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.
అభిజఞ్ ఏమీ మాటాల్డకుండా ఆలోచిసూత్ నుంచుంది.
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“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.

PPP

తనకి వచిచ్న మెయిల ఓపెన చేసి చూసుకుని ఆశచ్రయ్పోయాడు తిర్లోక వివరాలనీన్ పరిశీలించాక అతని ఆశచ్రయ్ం
రెటిట్ంపు అయియ్ంది.
ఇంతలో అభిజఞ్ ఫోన చేసింది.

øöeTT~

www.koumudi.net

66

rğȲ - ûȫ pѕ

“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.
“...” 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.
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“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.
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.
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“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.
“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
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“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.
“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?”
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“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.
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.
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“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.
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...
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“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.

PPP

ముందుగా అనుకునన్టుల్గానే తిర్లోక అందరీన్ హసిత్నాపూర లో కలిశాడు.
అభిజఞ్ చూపులోల్ విరాజ చికిక్నటేట్ చికిక్ తపిప్ంచుకునన్ందుకు బాధ కనిపిసుత్ంటే, నితిన ఇంకా భాటియా కళళ్లో
విరాజ ని ఎవరు హతయ్ చేశారా అనే సందేహం మెదిలింది.
తిర్లోక కాసేపు చనిపోయిన విరాజ కూతురి గురించి ఆలోచించి,
“మనం చేసిందేమీ లేదు, విరాజ చావుకు మనం కారణం కాదు” అనాన్డు ముగుగ్రీన్ చూసూత్...

øöeTT~

www.koumudi.net

73

rğȲ - ûȫ pѕ

“నిజమే అతని మరణానికి కారణం మనం కాదు, కానీ నషట్పోయింది మనమే. ఎందుకంటే అతని దావ్రా
రాబటాట్లిస్న ఇనఫ్రేమ్షన కోలోప్యాం” అనాన్డు నితిన.
“ఇనఫ్రేమ్షన మాతర్మే కాదు ఆ సూట కూడా, అదే పెదద్ ఆధారం” అనాన్డు భాటియా.
“విరాజ చావుకు కారణం మనమే! మనం తన వెంట పడకపోతే, ఇంటిదాకా వెళళ్కపోతే అతను బర్తికే
ఉండేవాడు కదా” అంది అభిజఞ్.
నితిన ఇంకా భాటియా మాటలకి తిర్లోక నుంచి ఎటువంటి సప్ందన లేదు, కానీ అభిజఞ్ మాటలకి జవాబుగా
“ఇపుప్డు ఏమంటావ అభిజఞ్ మనం చేసింది!!? సారీ సారీ నేను చేసింది తపప్ంటావా?” అడిగాడు తిర్లోక
“చావుకి కారణం మనం అతనిన్ పటుట్కోవడం అనన్ది ఎంత నిజమో, అతనిన్ చంపేలా మనం ఈ ఎంకవ్యిరీ
చేయడం తపేప్ కాదు అనన్ది కూడా అంతే నిజం సర” అంది అభిజఞ్.
అపప్టికి అభిజఞ్ మాటలోల్ని ఆంతరయ్ం అరథ్మయియ్ంది నితిన కి,
తిర్లోక నవువ్తూ “ఎస, మనం చేసింది తపుప్ కాదు, ఎందుకంటే పర్తి మనిషిలో చెడు రకత్ం ఉంటుంది కానీ అది
చెడు చేయమనదు, పార్ణం తీయమనదు. కానీ చెడు ఆలోచన అలా కాదు అది రకత్ంలో కలవకపోయినా దాని పొందు
కోరితే పార్ణం మటిట్లో కలిసేదాకా వదలదు. ఇదే జరిగింది విరాజ విషయంలో చెడు ఆలోచన, చెడు మనిషికి అతను
చేసిన సాయం అతనిన్ మటిట్లో కలిపాయి” అనాన్డు తిర్లోక.
“అంటే ఏంటి సర? విరాజ కి నేరుగా హంతకులతో సంబంధం ఉంది అనా” అడిగాడు నితిన.
“చాలా దగగ్ర సంబంధం ఉండి ఉండాలి కదా నితిన? లేదంటే పార్ణం తీసేంత పరిసిథ్తి రాదు కదా!” తిర్లోక ని
అడిగిన పర్శన్కు జవాబిచిచ్ంది అభిజఞ్.
“యెస అభిజఞ్ యు ఆర కరెకట్, మనిషి ఆడే చదరంగంలో అయినా, మనుషులే ఆడబడే జీవన రణరంగంలో
అయినా తన ఉనికికి హాని కలుగుతుంది అనే సిథ్తిలోనే ఎంత దూరమైనా వెళళ్డానికి మనం తెగిసాత్ం. మన పార్ణానిన్
మరొక పార్ణంతో భరీత్ చేయడానికి సిదధ్మవుతాం, సో మనం సరైన దారిలోనే ఉనాన్ం అది కూడా కోల్జ టు ది టారెగ్ట”
అనాన్డు తిర్లోక.
ఇంతలో భాటియా ఫోన రింగ అయియ్ంది.
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“హలో రంజిత చెపుప్” అనాన్డు భాటియా ఫోన లిఫట్ చేసి,
“మీరు అడిగింది కరెకేట్ సర అతని బాడీలో ఉనన్ బులెల్ట glock-6 గన లో నుంచే వచిచ్ంది” అని చెపాప్డు
రంజిత.
“గుడ వరక్ రంజిత, ఆ విరాజ చనిపోవడానికి ముందు అతని ఫోనుకి వచిచ్న కాలస్ టేర్స చేయండి, వీలైనంత
తవ్రగా నాకు డేటా కావాలి” అని రంజిత కి అరథ్మయేయ్లా చెపిప్ కాల కట చేశాడు.
“ఇపుప్డు కాల డేటా చెక చేసేత్ తను దొరుకుతుందనా మీ ఉదేద్శయ్ం?” అడిగింది అభిజఞ్.
“ఖచిచ్తంగా దొరుకుతుంది, జరిగింది అంతా విరాజ చెపేత్నే కదా అతనిని అంత తవ్రగా చంపగలిగింది” తిర్లోక
వైపు చూసూత్ చెపాప్డు భాటియా.
“లేదు మై ఫెర్ండ, అకక్డ వేరుగా జరిగి ఉండాలి మనం కాల డేటా చెక చేసినా లేక సిగన్ల టైరయాంగిలేషన చేసి
మొతత్ం ఇనఫ్రేమ్షన చెక చేసినా మనకి కూల్ దొరకక్పోవచుచ్” అనాన్డు తిర్లోక.
“ఒక వేళ దొరికితే?” అనాన్డు భాటియా
“నిజమే ఏ చినన్ విషయం వదలకూడదు” అనాన్డు నితిన.
“వదలమని చెపప్లేదు నితిన, ఆ పార్సెస అలా జరగనీ.., కానీ నాకు ఒక సందేహం ఉంది, ఒక వేళ మీరు
మీకు కావాలిస్న వాళళ్ కోసం చేసుత్నన్టుల్ ఆ విరాజ కూడా తనకి కావాలిస్న వాళళ్ కోసం ఇదంతా చేసుత్నాన్డేమో?, తన
వాళళ్తో ఉనన్పుప్డే నేను అతనికి కాల చేసి ఉండచుచ్ కదా” అనాన్డు తిర్లోక.
“కానీ సర తనకి తన వాళుళ్ ఉంటే ఇపుప్డు తన బిడడ్ని ఎవరూ పటిట్ంచుకోకుండా ఎందుకు ఉంటారు?” అడిగింది
అభిజఞ్.
“అదే కదా ఎందుకుంటారు?” అనాన్డు తిర్లోక.
“నేను అదే అడుగుతునాన్ సర” అంది అభిజఞ్.
“ఆ...అదే...” అని తిర్లోక అంటుండగా!?
“అరథ్మైంది సర, నేను ఆ పని మీద ఉంటా” అని అభిజఞ్ అకక్డున్ంచి కదిలింది.
నితిన ఇంకా భాటియా ఒకరితో ఒకరు కాసేపు మాటాల్డుకుని
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“ఇది సరైన మారగ్మేనా మనం ఉనన్ కూల్స వదిలేసి ఆ విరాజ కూతురు గురించి కనుకుక్ంటూ కూరొచ్ంటే ఎలా?”
అంటూ ఒకే పర్శన్ని అడిగారు.
“నిజమే భాటియా కూల్స అవసరం, నువువ్ ఇందాక చెపిప్నటుల్ ఆ సూట చాలా పెదద్ కూల్, కానీ మన దగగ్ర ఆ కూల్
ఆలెర్డీ ఉనన్పుప్డు దాని గురించి ఎందుకు ఆలోచించడం?” అనాన్డు తిర్లోక.
“యెస సర అరథ్మైంది, ఆ సూట లో ఉనన్ లేయర నా దగగ్ర ఉంది. నేను దానిని తీసుకొసాత్” అంటూ నితిన
లేవబోయాడు.
“ఒకక్ నిమిషం నితిన” ఆపాడు తిర్లోక.
“చెపప్ండి సర” వెనకిక్ తిరుగుతూ అనాన్డు నితిన.
“నువువ్ ఆ కూల్ తీసుకొదుద్వు కానీ దానికంటే ముందు నువువ్ చేయాలిస్న పని ఒకటి ఉంది”
“ఏంటి సర అది?” అడిగాడు నితిన.
“ఆ విరాజ ఎకక్డెకక్డ పని చేశాడో వివరాలు కావాలి ఇంకా అతని అకౌక్ంట డీటైలస్ కూడా పూరిత్గా
తెలుసుకోవాలి” అనాన్డు తిర్లోక.
నితిన “ఇంత చినన్ పనా! అనన్టుల్” తల కదిలాచ్డు.
“నీ ఆరోగయ్ం ఈరోజే కదా కుదుటపడింది? ముందు ఈ విరాజ సంగతి చూదాద్ం!” చెపాప్డు తిర్లోక.
“సరే సర” అంటూ నితిన విరాజ గురించిన వివరాలు సేకరించే పనిలో వెళాళ్డు.
“సరే మనమేం చేదాద్ం? ఆ కాల డేటాకోసం ఎదురుచూడటమేనా?” అడిగాడు భాటియా.
“లేదు భాటియా ఆ డేటా మనం ఎదురుచూడకపోయినా వసుత్ంది, మనం అంతకంటే ముందు చేయాలిస్న
ముఖయ్మైన పని ఒకటుంది, మామూలుగా ఐతే ఆ పని నేనే చేయచుచ్, కానీ ఈ పార్ంతం గురించి నాకు పూరిత్గా తెలియదు
కాబటిట్ నీ హెలప్ ఖచిచ్తంగా కావాలి” అనాన్డు తిర్లోక.
“తపప్కుండా తిర్లోక, ముందు ఆ పని ఏంటో చెపుప్?”
“ఏ పరవ్తం దగగ్ర అయితే మనోజఞ్ ఇంకా నిఖిల చనిపోయారో ఆ పరవ్తం మీదకి వెళళ్డానికి మరేదైనా మారగ్ం
ఉందా! లేదా? అనేది మనం తెలుసుకోవాలి భాటియా” అని చెపిప్ పైకి లేచాడు తిర్లోక.
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“ఈ మాతర్ం దానికి ఇంత దూరం తీసుకురావడం ఎందుకు?, నినన్ నితిన ని అడిమ్ట చేసిన హాసిప్టల నుంచి ఆ
పరవ్తం చాలా దగగ్ర కదా!” అని అడిగాడు భాటియా.
“వచిచ్ంది కేవలం దీనికోసమే కాదు భాటియా దారిలో మరొక పని ఉంది, పైగా విరాజ గురించి
తెలుసుకోవడానికి అభిజఞ్ ఇంకా నితిన లకు ఈ చోటు దగగ్రగా ఉంటుంది కాబటిట్ ఇకక్డ పాల్న చేశా” చెపాప్డు తిర్లోక.
“ఇంతకీ ఆ దారిలో పనేమిటి?”
“ఈ హతయ్లు అనిన్టి వెనుక మెడిసిన గురించి తెలిసిన వయ్కుత్లు ఎవరో ఉనాన్రని నా అనుమానం” చెపాప్డు
తిర్లోక.
“ఇంకా అనుమానం ఎందుకు చనిపోయిన వయ్కిత్ మెడికల అడైవ్జరే కదా?”
“ఆ విషయం తెలిశాకే నా అనుమానం మరింత బలపడింది”
“అంత ఖచిచ్తంగా ఎందుకు అనుకుంటునాన్వ” మళీళ్ అడిగాడు భాటియా.
“కిర్తం ఇదే కేసుకి సంబంధించి ఒక పోలీసు ఆఫీసర చనిపోయాడు, అతని పోసట్ మారట్ం రిపోరట్ చెక చేసినపుప్డు
పొటాషియం లెవల పెరిగింది అని తెలిసింది, నినన్ అభిజఞ్ నితిన గురించి చెపిప్నపుప్డు కూడా డాకట్ర నితిన బాడిలో
పొటాషియం లెవలస్ ఎకుక్వ ఉనాన్యని, పొటాషియం రిచ ఫుడస్ ఇవవ్వదుద్ అనాన్రని చెపిప్ంది. మధుకర బాడిలో
పొటాషియం లెవల పెరిగి అరిథిమ్యాస వలన చనిపోయాడు. నితిన బాడిలో తకుక్వ శాతంలో పెరగడం వలన
కోలుకునాన్డు” అని చెపిప్ ఆపాడు తిర్లోక.
“పూరిత్గా చెపుప్” అనాన్డు భాటియా.
“లోపలికి వెళాద్ం” అని చెపిప్ హాసిప్టల ముందు కార ఆపాడు తిర్లోక.
“నీకు ఇకక్డ డాకట్రుల్ కూడా తెలుసా?” అడిగాడు భాటియా
“ఈ కారిడ్యాలజిసట్ ఇకక్డివాడుకాదులే మా వాడే” అని చెపూత్ “డాకట్ర హృదయ” అని రిసెపష్నోల్ అడిగాడు తిర్లోక.
రిసెపష్నోల్ ఉనన్ వయ్కిత్ ఫోన చేసి హృదయ తో మాటాల్డిన కొదిద్సేపటి తరావ్త, తిర్లోక ని తన కాయ్బిన కి
తీసుకెళళ్డానికి సవ్యంగా తానే రిసెపష్న దగగ్రకు వచాచ్డు హృదయ.
“హాయ హృదయ” పలకరించాడు తిర్లోక.

øöeTT~

www.koumudi.net

77

rğȲ - ûȫ pѕ

“హాయ తిర్లోక” హృదయ దగగ్రకు చేరుతూ పలకరించాక, భాటియాని పరిచయం చేశాడు తిర్లోక.
పరిచయాలు అయాయ్క ముగుగ్రూ హృదయ కాయ్బిన కి చేరుకునాన్రు.
“ఇపుప్డు చెపుప్, ఇంటికి రమమ్ంటే రాకుండా ఇకక్డికే వచిచ్ మీట అయేయ్ంత ఇంపోరెట్ంట విషయం ఏంటి?”
“ఒక కేస లో నీ హెలప్ కావాలి”
“షూర, నేను చేయగలిగిన హెలప్ తపప్కుండా చేసాత్?”
“మనిషి శరీరంలో పొటాషియం లెవెలస్ సులభంగా పెంచచాచ్?”
“పెంచచాచ్ అంటే శరీరంలో దాని కంటెంట కొనిన్ హారోమ్నస్ ని ఇంకా డైట ని మోనిటర చేసూత్ పెంచచుచ్”
“మీలా బర్తికించడానికి పెంచడం కాదు హృదయ, చంపడానికి ఉనన్దానికంటే ఇంకా కిల్యర గా చెపాప్లంటే
కేవలం పొటాషియం లెవలస్ పెంచి మనుషులిన్ చంపచాచ్ అనేది తిర్లోక డౌట” చెపాప్డు భాటియా.
“ఏంటీ?” అనాన్డు హృదయ.
అవుననన్టుల్ తల కదిలాచ్డు తిర్లోక.
“ఓకే అరథ్మైంది... నిజానికి పొటాషియం లెవలస్ పెంచచుచ్. నారమ్ల గా మనకి వాంతులు అయినా లేక
డయేరియా వచిచ్నా రకత్ంలో పొటాషియం కంటెంట తగుగ్తుంది. అపుప్డు నూయ్టర్ల సాలట్ ఉంది కదా అదే కె.సి.యల
ఇంజెక్షన చేసి పెంచుతాం. అదే పదద్తిలో ఎకుక్వ మొతాత్లలో ఇంజెకట్ చేసేత్ పొటాషియం లెవలస్ తపప్కుండా
పెరుగుతాయి. ఒకవేళ 5.5 దాటిన తరావ్త కూడా మనం పొటాషియం ఇసేత్ ఇక అంతే హైపరక్లేమియా వసుత్ంది” అని
చెపాప్డు హృదయ.
“ఈ 5.5 ఏంటి” అడిగాడు తిర్లోక.
“మామూలుగా ఒక లీటర రకత్ంలో ఎంత పొటాషియం ఉంది అనేది మిలీల్మోలస్ లో కొలుసాత్రు, మనిషి
ఆరోగయ్ంగా ఉంటే ఈ వాలూయ్ ఒక లీటర రకత్ంలో 3.2 నుంచి 5 మిలీల్మోలస్ వరకూ ఉంటుంది అది 5.5 దాటిన
దగగ్రున్ంచి మనిషి చావుకు దగగ్రవుతాడు. 6 దాటితే ఇక గుండెపోటు వచేచ్సుత్ంది” అని బదులిచాచ్డు హృదయ.
“ఇలా ఇంజెక్షన కాకుండా పోసట్ మారట్ంలో కూడా ఎలా ఇచాచ్రో బయటపడకుండా ఇవవ్చాచ్” అడిగాడు తిర్లోక.
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“ఇవవ్చాచ్ అంటే ఫుడ దావ్రా ఇవవ్చుచ్ ఇంకా కొనిన్ మారాగ్లు ఉంటాయి కానీ వాటి గురించి పూరిత్ వివరాలు
కావాలంటే నాకు కొంచం టైమ ఇసేత్ చెబుతా”
“24 గంటలోల్ చెపప్గలవా?” అడిగాడు తిర్లోక.
“అరథ్మైంది, ఎంత తవ్రగా వీలైతే అంత తవ్రగా తెలుసుకుని పూరిత్ వివరాలు నీకు ఫోన లో చెబుతా ఓకేనా?”
“థాంకూయ్ హృదయ” అంటూ పైకి లేచాడు తిర్లోక.
“ఏంటార్ లేచావ” ఇంటికి రావా అడిగాడు హృదయ.
“ఇంటికా, ఇంటికంటే ఇపుప్డు కషట్ంరా వేరే డూయ్టీ పనిమీద వచాచ్ను”
“పనిలేకుండా ఎపుప్డూ రావులే, పదండి భాటియా గారు ఇంటికి వెళాద్ం. వీడు ఇకక్డికి వచిచ్ ఇంటికి రాలేదంటే
ఈయన గారి పెంపుడు తలిల్ నాకు భోజనం కూడా పెటట్దు” అనాన్డు హృదయ.
భాటియా బదులుగా నవావ్డు.
“సరే పదా అంటూ ఆ పొటాషియం లెవలస్ గురించి ఆలోచిసూత్నే తిర్లోక కూడా నవువ్తూ హృదయ వెంట
కదిలాడు.

PPP

హృదయ కోరినటుల్గానే తనతో కలిసి తిర్లోక ఇంకా భాటియా తన ఇంటికి చేరుకునాన్రు. హృదయ తలిల్ తిర్లోక ని
పలకరించి కిర్తం జాఞ్పకాలనీన్ తలచుకుని మాటాల్డుతుండగా అభిజఞ్ ఫోన చేసింది.
“ఏమైనా వివరాలు తెలిసాయా?” ఫోన లిఫట్ చేసి అడిగాడు తిర్లోక.
“తెలిసాయి కానీ ఉపయోగపడేవి కావు!” చెపిప్ంది అభిజఞ్.
“అంటే అతనికి బంధువులు లేరా?”
“తన తరావ్త తన బిడడ్ని పెంచే సాథ్యి బంధువులు లేరు, ఉనన్ వాళళ్ంతా పలకరింపులకి
పరిమితమయేయ్వాళేళ్”
“అయితే ఒకక్ హింట కూడా దొరకలేదా”
“ఒకటి ఉంది సర, అతని జాయినింగ లెటర”
“ఇంతకీ ఎపుప్డు జాయిన అయాయ్డు?”
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“2017 లో” చెపిప్ంది అభిజఞ్.
“ఆ జాయినింగ లెటర ని ఒక ఫోటో తీసుకొనిరా, సాయంతర్ం కలుదాద్ం” అని చెపిప్ కాల కట చేసాడు
తిర్లోక.
అభిజఞ్తో మాటాల్డాక అకౌంట డీటైలస్ గురించి కనుకోక్మని నితిన కి చెపిప్న విషయం గురొత్చిచ్, నితిన కి కాల
చేశాడు.
“హలో నితిన, ఆ మెడికల అడైవ్జర అకౌక్ంట డీటైలస్ తెలిసాయా?”
“విరాజ సర వా?”
“సర ఏంటి?”
“సారీ సర, మా ఊరి సేట్షన లో విరాజ సర ఉనాన్రు కదా, ఆయనిన్ పిలిచి పిలిచి అలవాటు అయియ్ంది”
“ఓకె, అకౌక్ంట డీటైలస్ సంగతేంటి?”
“దొరికాయి సర, అనీన్ చినన్ చినన్ అమౌంటస్ రెండు రోజులకి ఒకసారి మూడు రోజులకి ఒకసారి సెలఫ్
డిపోజిటస్ ఉనాన్యి”
“సరే, బాయ్ంక వాళళ్ దగగ్ర AMB డేటా ఉంటుంది అది కనుకోక్” చెపాప్డు తిర్లోక.
“ఇకక్డే ఉనాన్ సర కనుకుక్ంటా”
“సరే ఆ పని పూరత్వవ్గానే నీ దగగ్ర ఉనన్ ఆ లేయర లాంటి మెటీరియల కూడా జాగర్తత్గా తీసుకునిరా,
తెలుసుగా టచ చేయదుద్!!!”
“అరథ్మైంది సర అది మాయం అవుతుందనే కదా!”
“కాదు నువువ్ మాయమవుతావని”
“అరథ్ం కాలేదు సర”
“చెపాత్ నితిన చెపాత్, అది తెలుసుకునే పనిలోనే ఉనాన్ నేను, ముందు నువువ్ దానిని తీసుకుని బయలుదేరి
నేను షేర చేసిన లొకేషన కి వచేచ్య” అని తిర్లోక ఫోనులో చెపుత్ంటే వినాన్డు హృదయ.
“ఏంటి అంత సీరియస కేసా?” అడిగాడు హృదయ.
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“హా చాలా...”
“పొటాషియం గురించి అడిగింది ఈ కేస కోసమేనా?”
“అవును”
“మరి ఏదో లేయర అంటునాన్రు?”
“అది ఒక కూల్ హృదయ, నాకెందుకో దాని వలనే బాడిలో పొటాషియం లెవలస్ పెరుగుతునాన్యి
అనిపిసుత్ంది”
“చాలా కనూఫ్య్జింగ గా ఉంది” అనాన్డు హృదయ.
“అసలు ఏం జరిగిందంటే?” అని తిర్లోక చెపప్డం మొదలుపెడుతుండగా నితిన నుంచి మెసేజ వచిచ్ంది
‘ఆ మెడికల అడైవ్జర ఎకౌంటోల్ 2017 నుంచి యావరేజ మంతీల్ బాయ్లెనస్ 50 వేలకి మించి ఉంది సర’ అని.
తిర్లోక రిపైల్ గా ‘సరే ఇక నువువ్ నీ దగగ్ర ఉనన్ ఆ కూల్ తీసుకుని ఈ లొకేషన కి వచేచ్య’ అని లొకేషన
షేర చేశాడు.
“ఎంత వరకూ చెపాప్ను?” అనన్టుల్ చూశాడు తిర్లోక.
హృదయ నవువ్తూ “అసలు ఏం జరిగింది అంటే?, అనన్ంత వరకూ చెపాప్వు”
“ఇపుప్డు చెపాత్ హృదయ” అనాన్డు తిర్లోక నవువ్తూ,
“అమమ్ తినడానికి పిలుసుత్ంది” అనాన్డు హృదయ.
• ఓ గంట గడిచాక •
“ఇపుప్డు కిల్యర గా చెపప్చుచ్” అడిగాడు హృదయ.
“దేని గురించి” కలగజేసుకునాన్డు భాటియా.
“మీరు డీల చేసుత్నన్ కేస గురించి”
“సరే అసలు ఏం జరిగిందంటే” అని మొదలు పెటిట్ పూరిత్గా వివరించాడు తిర్లోక, ‘ఆ అభిజఞ్ మీ కూతురిని
కిడాన్ప చేసిందా?’ అనన్టుల్ చూసిన హృదయ, చివరికి మనోజఞ్ చావు గురించి తెలిసాక ఓ నిటూట్రుప్ విడిచి., “ఆ కూల్
ఇకక్డికి రావడానికి ఎంత టైమ పడుతుంది” అని అడిగాడు
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“ఇంకో నాలుగు గంటలు పటొట్చుచ్”
“మీరు చెపిప్న దానిన్ బటిట్ చూసేత్, శరీరంలోకి కావాలనే పొటాషియం ఇసుత్నన్టుల్ ఉనాన్రు, కానీ మధుకర
ని పోసట్ మారట్ం చేసినపుప్డు తెలిసి ఉంటుంది కదా?” పర్శిన్ంచాడు హృదయ.
“తెలియలేదు!! అదే కదా సమసయ్, నిజానికి విషం ఇచిచ్ చంపి పోసట్ మారట్ంకి దొరకకుండా
తపిప్ంచుకోవడం అంత సులువు కాదు., కానీ ఇకక్డ బాడీలో పొటాషియం లెవలస్ పెరుగుతునాన్యి, కానీ ఎలా
పెరుగుతునాన్యో తెలియడం లేదు” తిర్లోక బదులిచాచ్డు.
“తెలివైన హంతకుడు అనన్మాట., ఒకటి చెపప్ండి తిర్లోక! ఇపుప్డు పొటాషియం లెవెలస్ ఎలా పెరిగాయో
తెలుసుకోగలిగితే హంతకుడిన్ పటుట్కోవచాచ్?”
“ఖచిచ్తంగా పటుట్కోగలను అనన్ నమమ్కం నాకుంది” అని చెపిప్ తన దగగ్ర ఉనన్ కేస డేటా ఫోనులో చెక
చేసుకుంటూ కూరొచ్నాన్డు తిర్లోక.
“అవునూ., ఆ మనోజఞ్ని పరవ్తం దగగ్ర హతయ్ చేశారు అని చెబుతునాన్రు కదా, ఇంతకీ ఆ పరవ్తం పేరు
ఏంటి?”
“అనఘ”
“2017 వరకూ ఎవరూ ఎకక్లేదు అని వినాన్ను ఆ పరవ్తమేనా?” అడిగాడు హృదయ.
“అదేంటి హిమాలయాలోల్ ఉనన్ అనీన్ పరవ్తాలు ఎవరో ఒకరు ఎకుక్తూనే ఉనాన్రు కదా?” అడిగాడు
తిర్లోక.
“లేదు కదా, 2017 లో ఎవరో ఒకరు ఎకాక్రు అనుకుంటా! మళీళ్ ఇంకెవరు ఎకక్లేదు, కిర్తం కూడా
ఎవరూ ఎకిక్నటుల్ లేరు నేను రీసెంటాగ్ పేపర లో ఆరిట్కల చదివాను” చెపాప్డు హృదయ.
“నిజమా” అనాన్డు తిర్లోక.
“నిజమో కాదో కనఫ్రమ్ చేసుకుంటే తెలుసుత్ంది నా పేపర కలెక్షన తెసాత్ ఆగు అని తన రీడింగ రూమ లోకి
వెళాళ్డు హృదయ”
తిర్లోక ఆలోచనలో పడాడ్డు.

øöeTT~

www.koumudi.net

82

rğȲ - ûȫ pѕ

“ఎవరూ ఎకక్లేకపోవడం ఏంటి? అదే పరవ్తం దగగ్ర హతయ్లు జరగడమేంటి?” అనాన్డు భాటియా,
“అంటే ఈ విషయం నీకు కూడా తెలియదా, మీకు దగగ్రే కదా ఈ పరవ్తం” అడిగాడు తిర్లోక.
“ఈ అనఘ ఆయువు తీయడానికి ఫేమస సర, ఆశలు తీరచ్డానికి కాదు” పేపర పటుట్కుని బయటకి వసూత్
అనాన్డు హృదయ.
“ఒక అమామ్యి ఎకక్గలిగిన అదే పరవ్తానిన్ ఎకక్లేక, ఇపప్టి వరకూ 26 మంది చనిపోయారా?” పేపర
తిరగేసూత్ అనాన్డు తిర్లోక.
“అమామ్యి అయినా తకుక్వేమీ కాదు కదా! అబాబ్యిలకి లేని సిక్ల ఏదో తన దగగ్ర ఉండి ఉంటుంది”
అనాన్డు భాటియా.
“అయుయ్ండచుచ్” అనాన్డు తిర్లోక ఏదో ఆలోచిసూత్... అలా చాలా సేపు ఆలోచించాక అనఘ పరవ్తానిన్
ఎకిక్న అమామ్యిని కలవాలని నిశచ్యించుకునాన్డు.
•••
చినన్ చెకక్ బాకస్ లో తన దగగ్ర ఉనన్ మెటీరియలిన్ తీసుకుని హృదయ ఇంటికి చేరుకునాన్డు నితిన.
భాటియా, తిర్లోక ఇంకా హృదయ దానిని చూసూత్ నిలుచునాన్రు.
“ఇది దూదిలానే ఉంది కదా?” అడిగాడు భాటియా,
“దూది ఎకక్డైనా మెరుసుత్ందా?” అనాన్డు హృదయ.
“అకక్డకక్డా ఎందుకు ఎరుపు రంగు మరకలు ఏవో ఉనాన్యి” తిర్లోక నితిన ని చూసూత్ అడిగాడు.
“రకత్ం అయుయ్ండచుచ్!” అనాన్డు నితిన
“లేదు నితిన రకత్ం ఇనిన్ రోజులు ఎరుపు రంగులో ఉండదు” అనాన్డు హృదయ.
“సరే ఇపుప్డు దీనితో ఏం చేదాద్ం?” అడిగాడు భాటియా,
ఒకక్ నిమిషం సర అంటూ హృదయ చేతికి హాయ్ండ గౌల్జ వేసుకుని ఆ దూదిలాంటి పదారాధ్నిన్ పటుట్కునాన్డు, నితిన
అకక్డ జరుగుతునన్ది చూసూత్
“ఇదేంటి గౌల్జ వేసుకుంటే ఇది మాయం కాదా?” అనాన్డు.
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“అది మాయం కావటేల్దు నితిన, నీ శరీరంలోకి వెళుత్ంది”
“అంటే ఏంటి”
“నువువ్ హాసిప్టల లో అడిమ్ట అవావ్లి వెంటనే” చెపాప్డు హృదయ.
“నాకు కూయ్ర అయియ్ందని డాకట్ర చెపిప్న తరువాతే నేను డిశాచ్రజ్ అయాయ్ను” చెపాప్డు నితిన.
“ముందు నా కిల్నిక కి పదా” గటిట్గా చెపాప్డు హృదయ.
నలుగురూ కలిసి హృదయ పని చేసుత్నన్ కిల్నిక కి బయలుదేరారు, హృదయ దారిమధయ్లోనే తన ఫెర్ండ కి ఫోన చేసి
ముందు సిటి సాక్న కి తరువాత ఆపరేషన కి అనీన్ సిదధ్ం చేయమని చెపాప్డు.
నలుగురూ హాసిప్టల చేరుకునాన్రు, నితిన ని సిటి సాక్న కి పంపి, తన డయాగోన్సిట్క సెంటర లో పని
చేసుత్నన్ ఒక బయోకెమిసట్ ని పిలిచి ఆ దూది లాంటి మెటీరియల ఉనన్ బాకస్ తన చేతికి ఇచిచ్
“పరస్నల హెలప్ ఒకటి కావాలి తేజ, ఈ మెటీరియల గురించి కొనిన్ డీటైలస్ కావాలి, చేతోత్ టచ చేయదుద్,
బాడీలోకి అబాస్రబ్ అవుతుంది, ఇంకా దాని మీద ఏదో రెడ కలర కోటింగ ఒకటుంది అందులో ఏముందో కూడా
తెలియాలి, చాలా అవసరం” అని తేజకి వివరంగా చెపాప్డు హృదయ.
తేజ ఆ మెటీరియల తీసుకుని వెళాళ్క,
“సిటి సాక్న అయిపోయిన వెంటనే అలాట్ర్సౌండ సాక్న కూడా చేయించాలి” అని తిర్లోక కి చెపిప్ “వెంటనే
వసాత్ అని ఫసట్ ఫోల్ర కి వెళాళ్డు హృదయ.
“ఏం జరుగుతుంది?” అడిగాడు భాటియా,
“అతని శరీరంలోకి అ దూది లాంటి పదారధ్ం వెళిళ్ందనుకుంటా” చెపాప్డు తిర్లోక ఊపిరి గటిట్గా
తీసుకుంటూ,
ఇంతలో హృదయ తనతో పాటు మరొక డాకట్ర ని తీసుకువచాచ్డు., సాక్న రిపోరట్ రాగానే హృదయ
నితిన ని ఆపరేషన థియేటరిక్ షిఫట్ చేయమని, సరజ్రీకి అనీన్ సిదధ్ం చేయమని చెపాప్డు.
తిర్లోక జరుగుతునన్ది గమనిసూత్ నిలుచుండిపోయాడు, భాటియా అపప్టివరకూ జరిగినదంతా చూసి,
“నితిన కి ఏమీ కాదు కదా?” అని అడిగాడు.
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హృదయ సాక్న రిపోరట్ వివరిసూత్ “నితిన బాడిలో కొనిన్ చోటల్ ఫెల్ష లో ఇంకా ఇంటెసైట్నోల్ ఆ దూదిలాంటి
పదారధ్ం సిట్క అయియ్ంది, దాని వలన చాలా ఆరోగయ్ సమసయ్లు వసాత్యి కానస్ర వచేచ్ అవకాశం కూడా లేకపోలేదు,
అందుకే ఈ సరజ్రీ., అంతకు మించి మరేం లేదు” అని చెపిప్ హృదయ మరొక సరజ్న తో కలిసి ఓటి వైపు వెళాళ్డు.
తిర్లోక వెంటనే అభిజఞ్కి ఫోన చేసి, “నువువ్ కూడా ఆ మెటీరియల ని పటుట్కునాన్వా?” అని అడిగాడు,
లేదని జవాబు వచాచ్క, తన ఉనన్ హాసిప్టల డీటైలస్ ఇచిచ్ అభిజఞ్ని కూడా అకక్డికే రమమ్ని చెపిప్ కాల కట చేశాడు.
•••
అనుకునన్ సమయం కంటే ముందే మరొక వైదుయ్ని సాయంతో ఆపరేషన ముగించాడు హృదయ.
తిర్లోక థాంకస్ చెపిప్ “ఇంకేం ఇబబ్ంది లేదు కదా నితిన కి?” అని అడిగాడు.
“లేదు., ఇంకేం కాదు” అని తిర్లోక కి జవాబిసుత్ండగా వెనుక నుంచి తేజ వసూత్ కనిపించాడు.
“ఏమైనా తెలిసిందా ఆ మెటీరియల గురించి” అడిగాడు హృదయ.
“అది దూది కాదు హృదయ గాల్స” చెపాప్డు తేజ.
“నేను సిటి సాక్న లో చూసినపుప్డే అది గాల్స అని అరథ్మైంది ఇంకేమైనా తెలిసాయా?”
“చాలా విషయాలు తెలిసాయి హృదయ, ఇది గాల్స ఫైబర దీనిని గాల్స వూల అని కూడా అంటారు.
మామూలుగా మనకి కొంచం ఎకుక్వ సైజులో మారెక్ట లో దొరుకుతుంది. దానినే బహుశా ఆరడ్ర మీద ఇంత పలుచగా
దూదిలా తయారు చేయించినటుల్నాన్రు, ఖరీదు కూడా ఎకుక్వే! కంటికి కనిపించనంత చినన్ రంధర్ం ఉనన్ చోటల్ కీల్న
చేయడానికి, లేదా వాటిలో ఏదైనా నింపడానికి వీటిని ఉపయోగిసాత్రు, అవి కూడా కొంచం మందంగానే ఉంటాయి, ఇవి
మాతర్ం ఎందుకో మరీ పలచగా చేయించారు, ఎంత సనన్గా చేయించారు అంటే చరామ్నికి ఉండే సేవ్ద గర్ంధులోల్ కూడా
సులువుగా పటేట్ంత సనన్గా చేయించారు”
“కానీ ఎందుకు అలా చేయించడం” అడిగాడు హృదయ.
“అది తెలియదు కానీ దాని మీద కేటమిన కోట చేసి ఉంది”
“వాట?”
“అవును ఆ రెడ రెసిడూయ్ అందుకే ఫామ అయియ్ ఉండచుచ్”
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“ఓహ ఓకే, థాంకూయ్ తేజ.. ఇంకేమైనా వివరాలు కావాలంటే అడుగుతా” అని చెపిప్ తిర్లోక ఇంకా అభిజఞ్
లను తన వెంట తీసుకుని హాసిప్టల లాన లోకి చేరుకునాన్డు హృదయ.
“అంటే పొటాషియం కూడా ఇలాగే ఇచిచ్ ఉంటారా” అడిగాడు తిర్లోక.
“అంతే తిర్లోక! మనిషిని నేరుగా చంపాలి అనుకుంటే బాడిలో మినరల లెవెల పెంచి హారట్ సోట్ర్క వచేచ్లా
పాల్న చేసి చంపారు, లేదా పరవ్తం ఎకేక్ వాళళ్ని చంపాలి అంటే ఇలా కేటమిన ఇచిచ్ కళుళ్ తిరిగేలా చేసి చంపారు, ఇంకో
విషయం ఏంటంటే పోసట్ మారట్ం లో ఎందుకు బయటపడలేదో తెలిసిందా, ఇవి చాలా చినన్విగా ఉనాన్యి సాక్న లో
కూడా ఏదో చినన్ వెంటుర్కలా కనిపించాయి, తీయడం కూడా చాలా కషట్ం అయియ్ంది, శరీరంలోకి ఆ గాల్స వూల పంపితే
చరమ్ం మీద ఎలాంటి రంధర్ం ఏరప్డదు అందుకే పోసట్ మారట్ం చేసినపుప్డు ఏమీ తెలిసి ఉండదు” అని చెపాప్డు హృదయ.
“అంటే ఇదంతా ఎవరూ పరవ్తం ఎకక్కూడదనా?” అడిగాడు తిర్లోక.
“అయుయ్ండచుచ్, అందుకే మనోజఞ్ని కూడా చంపి ఉండచుచ్” అంది అభిజఞ్.
“సో, ముందు మనోజఞ్ని చంపి ఆ తరావ్త మధుకర వాళళ్ని పటుట్కుంటాడు అనే భయంతో మధుకర ని
టారెగ్ట చేశారా” అనాన్డు తిర్లోక.
“ముందు హతయ్లు చేసింది ఎవరో తెలియాలి సర” అంది అభిజఞ్.
భాటియా ఫోన మాటాల్డుతూ బయటకి వచిచ్
“ఆ పరవ్తానిన్ ఎకక్డానికి పకక్నే ఉనన్ మరొక చినన్ పరవ్తం మీద నుంచి మారగ్ం ఉందట” అని
చెపాప్డు.
“యెస” అనాన్డు తిర్లోక భాటియా మాటలోల్ తనకి కావాలిస్న సమాధానం విని.

PPP

“అనఘ అనే పరవ్తం ఎకిక్న అమామ్యి వివరాలు ఇంకా దానిమీదకి చేరుకోవడానికి వెనుక వైపు నుంచి మరొక పరవ్త
మారగ్ం ఉంది కదా, దానిని ఎకిక్న పరవ్తారోహకుల లిసట్ రెండూ కావాలి” అడిగాడు తిర్లోక.
“ఎస సర” అని చెపిప్ భాటియా ఫోనులో నెంబర డైల చేసూత్ బయటకు వెళాళ్డు.
“ఆ వెనుక ఉనన్ పరవ్తం గురించి ఇపుప్డు ఎందుకు?” అడిగింది అభిజఞ్.
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“అది చినన్ పరవ్తం అభిజఞ్, దానిని ఎకక్డానికి ఎవరూ ఆసకిత్ చూపరు. ఒకవేళ ఎవరైనా ఎకిక్ ఉంటే అనఘ
పరవ్తం చేరడం కోసమే ఎకిక్ ఉండాలి”
“అది సరే సర, అయినా ఇపుప్డు మనకి కావాలిస్ంది ఎవరు ఎకాక్రు అనన్ది కాదు కదా!, ఎవరు వాళళ్ని
చంపారు అనన్ది కదా?” అడిగింది అభిజఞ్.
తిర్లోక ఒక నవువ్ నవివ్ “నిజమే ఎవరు చంపారో వాళళ్ని పటుట్కోడానికే ఇదంతా, తపప్కుండా వాళళ్ని
పటుట్కుందాం, అది కూడా వీలైనంత తవ్రగా! ముందు నువువ్ ఒక పని చెయ, మనోజఞ్తో పాటు ఆరోజు పరవ్తారోహణకి
వెళిళ్న వాళళ్ లిసట్ ఉంది కదా?”
“హా ఉంది”
“ఆ లిసట్ తీసుకురా” అనాన్డు తిర్లోక.
ఈ-మెయిల లో ఉనన్ ఫైల ని తిర్లోక కి ఫారావ్రడ్ చేసింది అభిజఞ్.
తిర్లోక ఆ చనిపోయిన వాళళ్ వివరాలు చెక చేసి పంపమని కంటోర్ల రూమ లో పని చేసుత్నన్ తన సేన్హితుడికి
సెండ చేశాడు. 30 నిమిషాలు గడిచేలోపే తనకి చెపిప్న పని ముగించుకుని తిర్లోక ని చేరుకునాన్డు భాటియా, తిర్లోక ఆ
లిసట్ తీసుకుని చెక చేయడం మొదలు పెటాట్డు.
మొదటగా అనఘ పరవ్తం ఎకిక్న లిసట్ లో ఉనన్ ఒకే ఒకక్ పేరు చూసి ఆ అమామ్యి పేరు రాధ రెబా అని చదివి,
పేపరోల్ చదివిన రెబా పేరు కనఫ్రమ్ చేసుకుని ఆ లిసట్ పకక్న పెటేట్శాడు. రెండవ లిసట్ తీసి చూసేత్ అందులో చాలా మంది
పేరుల్ కనిపించాయి దాదాపు 12 పేజీలు లిసట్ అది.
“ఇదేంటి అనఘలో సగం ఎతుత్కూడా లేని ఈ చినన్ పరవ్తానిన్ ఇంతమంది ఎకక్డం?” అడిగాడు తిర్లోక.
“అకక్డ వాళుళ్ చెపిప్నదానిన్ బటిట్ చూసేత్ టైరనింగ ఇవవ్డానికి చినన్ పరవ్తాలనే ఎంచుకుంటారట” చెపాప్డు
భాటియా.
‘ఇంత చినన్ లాజిక ఎలా మిస అయాయ్ను’ అనన్టుల్ మొహం పెటిట్ సరే అంటూ ఆ లిసట్ ని తేరిపారా చూడటం
మొదలు పెటాట్డు. కొదిద్సేపటి తరావ్త నవువ్తూ అకక్డ కూడా రెబా పేరు కనిపించడంతో ఆ పేరు ఉనన్ పేజీ ఒకక్టి
తీసుకుని మిగతావి భాటియా చేతికి ఇసుత్ండగా భాటియా ఫోన రింగ అయియ్ంది.
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“హలో ఎవరూ?” అనాన్డు భాటియా.
“అనఘ పరవ్తం దగగ్ర మరొక హతయ్ జరిగింది” చెపిప్ందో అమామ్యి.
“ఇంతకీ మీరెవరు?”
“……” కాల కట అయియ్ంది.
“ఏమైంది భాటియా?”
“ఆ పరవ్తం దగగ్ర మరొక హతయ్ జరిగిందట సర, ఎవరో ఒక అమామ్యి ఫోన చేసి చెపిప్ంది, చినన్ పాప
గొంతులా ఉంది” చెపాప్డు భాటియా.
“ఇనాఫ్రమ్ర కాదా?” అడిగాడు తిర్లోక.
“కాదు సర”
“అయితే ఆ నెంబర డీటైలస్ కూడా కనుకోక్ండి”
“యెస సర” అనాన్డు భాటియా.
తరావ్త నితిన ని చూసుకోమని హృదయ కి చెపిప్ తిర్లోక, భాటియా ఇంకా అభిజఞ్ ముగుగ్రూ పరవ్తం దగగ్రకి
పర్యాణం అయాయ్రు. ఆ పరవ్తానికి చేరుకోవడానికి ఉండే మొదటి ఘాట దగగ్ర కార ఆపాడు భాటియా.
అభిజఞ్ కార దిగబోతుండగా “నువువ్ కార లో ఉండు అభిజఞ్, మెయిల లో ఉనన్ డీటైలస్ గురించి నీతో మాటాల్డాలి”
చెపాప్డు తిర్లోక.
“సరే” అని కార డోర వేసింది అభిజఞ్.
భాటియా కార దిగి పరవ్తం వైపు వెళళ్డం మొదలు పెటాట్డు.
***కార లో***
“మనోజఞ్ వాళుళ్ పరవ్తారోహణకి వెళిళ్న అదే నెలలోనే రాధ రెబా ఆ పరవ్తానిన్ ఎకిక్ంది” చెపాప్డు తిర్లోక.
“ఓహ అంటే ఆ చినన్ పరవ్తం మీద నుంచి అనఘని ఎకిక్...” అడిగింది అభిజఞ్.
“హూమ్., తనే అయుయ్ండచుచ్, తన వివరాలు కనుకోక్మని చెపాప్ను”
“అది సరే, అసలు ఇపుప్డు భాటియా గారిని ఒకక్రినే ఎందుకు పంపించారు?” అడిగింది అభిజఞ్.
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“ఆరోజు నువువ్ కృతిని అపప్గించడానికి వచిచ్నపుప్డు నినున్ షూట చేసిన అమామ్యే ఒకవేళ ఇదంతా నడిపిసూత్
ఉంటే, ఆ అమామ్యికి మనమిదద్రం తెలుసు కదా! అందుకే వదుద్ అనాన్ను”
“మరి భాటియా గారికి ఫోన వచిచ్ంది అంటే ఆయన మనతో ఉనాన్రని తెలుసనే కదా?”
“అవును తన దావ్రా మనలిన్ రపిప్ంచాలనన్దే ఉదేద్శం అయుయ్ండచుచ్” అని చెపుత్ండగా తిర్లోక ఫోన కి మెసేజ
వచిచ్ంది.
తిర్లోక ఆ మెసేజ చూసి “వాట!” అనాన్డు ఆశచ్రయ్పోతూ
“ఏమైంది సర” అడిగింది అభిజఞ్.
“ఆ రెబా తను పరవ్తం ఎకిక్న మరుసటి నెలలోనే ఇండియాని వదిలి వెళిల్పోయింది, వాళళ్ కుటుంబం అంతా
సిడీన్ లో సెటిల అయాయ్రట”
“ఓహ అలాగా!, కానీ తను ఒకవేళ మనుని చంపి పారిపోయే అవకాశం లేకపోలేదు కదా సర” అడిగింది అభిజఞ్.
“అంటే మిగిలిన వాళళ్ంతా ఎలా చనిపోతునాన్రని” తిర్లోకిక్ సందేహాలు ఆగలేదు.
“మరి ఇంకెవరు అయుయ్ంటారు?” అంది అభిజఞ్.
ఇంతలో భాటియా అకక్డికి చేరుకునాన్డు.
“ఏమైంది, ఏమైనా వివరాలు తెలిసాయా” అడిగాడు తిర్లోక.
“తెలియడానికి ఏముంది, అదే తీరుగా మరో అబాబ్యి... దాదాపు చాలా ఎతుత్ వరకూ ఎకిక్ ఉంటాడు అట”
“ఛా” అంటూ తిర్లోక కార దిగాడు.
“ఎకక్డికి” అంది అభిజఞ్.
తిర్లోక ఫోన తీసుకుని తన పై అధికారులకి ఫోన చేయడం మొదలు పెటాట్డు, భాటియా సాయంతో ఆ పార్ంతానికి
చెందిన పోలీసు అధికారుల వివరాలు తీసుకుని, వాళళ్తో కూడా మాటాల్డి కొనాన్ళళ్పాటు ఆ పరవ్తానిన్ ఎకక్డానికి
అనుమతి నిషేధించమని తన దగగ్ర ఉనన్ ఇనఫ్రేమ్షన గురించి వివరించాడు.
దాదాపు మూడు గంటల చరచ్ తరావ్త “కొనాన్ళళ్ పాటు ఆ పరవ్తానిన్ ఎకక్డానికి అనుమతి రదుద్ చేయడానికి
వాళుళ్ ఒపుప్కునాన్రు, రెండు మూడు రోజులలో ఈ వే బాల్క చేసాత్ం” అని ఆ లొకాలిటీకి చెందిన ఎసపి తెలియజేశారు.
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“ఈ పని మీరు వచిచ్న రోజే చేయాలిస్ంది, కనీసం ఒక పార్ణమైనా మిగిలేది” అంది పకక్నే ఉనన్ అభిజఞ్.
“నిజమే అభిజఞ్, కానీ అపప్టికి జరుగుతునన్వి హతయ్లని నేను పూరిత్ నిరాధ్రణకి రాలేదు అందుకే అలా
చేయించలేకపోయాను” జవాబిచాచ్డు తిర్లోక.
***
సమయం సాయంతర్ం అయియ్ంది, నితిన ఆరోగయ్ం గురించి తెలుసుకుని భాటియాని ఇంటికి పంపించేసి,
“ఈ కేస గురించి మనం ఏదో కూల్ మిస అవుతునాన్ం” అభిజఞ్ని చూసూత్ అనాన్డు తిర్లోక.
“దాదాపు అనీన్ కోణాలోల్ చూశాం కదా” అంది అభిజఞ్.
“నిజమే కానీ, ఎందుకో డైవెరట్ అయాయ్మ అనిపిసుత్ంది, ఇలానే వెళేత్ మనుని చంపిన వాళళ్ని పటుట్కోలేమేమో
అనిపిసుత్ంది” అనాన్డు తిర్లోక.
“మీకు అలా ఎందుకు అనిపిసుత్ందో నాకు తెలియటేల్దు సర, కానీ నేను అలా అనుకోవటేల్దు, ఖచిచ్తంగా
పటుట్కుంటాను. అసలు పటుట్కోలేను అనుకోవడానికి నావైపు నుంచి ఏ చినన్ డీటైల కూడా మిస అవవ్లేదు సర, నా అకక్ని
చంపేశారని అనుమానం కలిగిన రోజు నుంచి తనకి సంబంధించిన అనీన్ విషయాలు పూసగుచిచ్నటుట్ కలెకట్ చేశా. పర్తి
చినన్ డీటైలస్ ని కిల్యర గా అబస్రవ్ చేశా, ఆ డీటైలస్ అనీన్ మీకు కూడా పంపించా కదా” అడిగింది అభిజఞ్.
“అవును పంపించావు”
“మరి నా వైపు నుంచి ఏమైనా పొరపాటు జరిగిందా”
“నీ వైపు నుంచి పొరపాటు అనటేల్దు, ఎకక్డో రాంగ సెట్ప పడింది అంటునాన్”
“...” అభిజఞ్ మారు మాటాల్డలేదు.
“సరే అభిజఞ్, నువువ్ రెసట్ తీసుకో రేపు ఉదయం మాటాల్డదాం” అనాన్డు తిర్లోక.
అభిజఞ్ సరే అనన్టుల్ తల కదిలిచ్ ముందుకి నడిచి ఆగింది.
“ఏమైంది?” తిర్లోక పర్శిన్ంచాడు.
“నేను పోలీస ఆఫీసర ని కాదు, కానీ నేను నా శకిత్కి మించి ఇనఫ్రేమ్షన సేకరించా, మీరేమో ఇపుప్డు ఇలా
అంటునాన్రు” తల పైకి లేపకుండానే మాటాల్డింది అభిజఞ్.
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“నేను అనన్ది ఆ ఉదేద్శయ్ంలో కాదు” అనాన్డు తిర్లోక.
“సరే సర ఒకటి చెపప్ండి, నేను కలెకట్ చేసిన ఇనఫ్రేమ్షన తోనే మధుకర గారు హంతకులు ఎవరో కనిపెటాట్రు,
అందుకే ఆయన చంపబడాడ్రు, దానరథ్ం మన దగగ్ర ఉనన్ పర్తి కూల్ సరైన దారిలోనే నడిపిసుత్ందనే కదా?”
“...” తిర్లోక కి ఏం చెపాప్లో అరథ్ం కాలేదు... కొంచం సేపటి తరావ్త,
“నువవ్నన్ పర్తి మాటా నిజమే అభిజఞ్, కానీ నేను అనన్ది కేవలం మనం ఎకక్డో ఏదో మిస అవుతునాన్మ అని,
అంతే గానీ కేస పూరిత్గా సాలవ్ చేయకుండా వదిలేసాత్ అని కాదు”
“…” అభిజఞ్ మౌనంగా నిలుచుంది.
“సరే అభిజఞ్ ఒక విషయం చెబుతా జాగర్తత్గా విను, నువువ్ అడిగావు కదా నీవైపు నుంచి ఏదైనా పొరపాటు ఉందా
అని, ఉంది” అనాన్డు తిర్లోక.
“ఏంటది” కోపంగా చూసూత్ అడిగింది అభిజఞ్.
“నువువ్ డీటైలస్ సేకరించావు, పర్తీ చినన్ విషయానిన్ చాలా నిశితంగా ఆలోచించావు కానీ ఒకక్ విషయం
మరిచ్పోయావు”
“ఏంటది” మళీళ్ అదే మాట అభిజఞ్ నోటి నుంచి.
“నిజంగా మనోజఞ్ది హతయ్ ఐతే ఎందుకు హతయ్ చేయబడింది?”
“అంటే ఏంటి సర, అది మనకి ఎలా తెలుసుత్ంది”
“కదా, ముందు అది తెలుసుకోవాలనే నేను ఆలోచిసుత్నన్ది”
“అంటే మను ఏదైనా చేసిందనా మీ ఉదేద్శం”
“మళీళ్ వేరేలా అరథ్ం చేసుకుంటునాన్వ అభిజఞ్”
“అందుకేనా సర పటుట్కోలేము అంటునాన్రు, కేస వదిలేసాత్రా సర., ఆ ఇనెస్ప్కట్ర ని చంపినందుకా ఇలా
చేసుత్నాన్రు, అయినా మీరు వదిలినా నేను వదలలేను సర” అంది అభిజఞ్.
“బాధలో ఏదేదో మాటాల్డుతునాన్వ అభిజఞ్! నీ ఆలోచన మారుచ్కో, గురుత్పెటుట్కో ఈ క్షణం నీకు మాటిసుత్నాన్,
మనోజఞ్ని చంపినది ఎవరో తెలుసుకునే వరకూ ఈ కేస వదిలిపెటట్ను” అనాన్డు తిర్లోక.
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కృతజఞ్తని, మరి అకక్ని ఎందుకు చంపారు అని అడుగుతునాన్రు అనన్ అనుమానానిన్ కళళ్లో నింపుకుని
చూసింది అభిజఞ్.
సరే ఇటురా అంటూ తన ఫోన లో మెయిల ఓపెన చేసి అభిజఞ్ పంపిన డీటైలస్ చెక చేయడం మొదలు
పెటాట్డు తిర్లోక.
ఓ ఇరవై నిమిషాలు గడిచాక చనిపోయిన వారి ఫోటోలనీన్ తిరగేశాడు, ఏమీ కనిపించలేదు. ఒక కొలికిక్ రాదు ఈ
కేస అనుకుంటుండగా మనుతో పాటు చనిపోయిన రితిక ఫోటోస మళీళ్ చెక చేశాడు ఏ సందేహం కలగలేదు
పోసుట్మారట్ం రిపోరట్ కూడా ఎలాంటి కూల్ మిగులచ్లేదు, అనుకుంటూ ఫోన పకక్న పడేశాడు. అభిజఞ్ కూడా అదే డేటాని
చూసూత్ కూరుచ్ంది.
‘ముందు ఉనన్ ఇనఫ్రేమ్షన మొతత్ం కలెకిట్వ గా చూసేత్ ఎకక్డ డీటైలస్ మిస అయాయ్మో తెలుసుత్ంది’ అనుకుంటూ
లేచి సిసట్మ తీసుకుని అపప్టి వరకూ తన దగగ్ర ఉనన్ ఇనఫ్రేమ్షన ని ఒకచోట రాయడం మొదలు పెటాట్డు.
రాసూత్ రాసూత్...
“ఇలా చూడు అభిజఞ్ నేను రాసిన ఆరడ్ర లో ఆ డేటాని చూసూత్ ఏం జరిగిఉంటుందో నువువ్ కూడా ఊహించు నేను
కూడా ఆలోచిసాత్ ఏదైనా సందేహంగా అనిపిసేత్ వెంటనే చెపుప్”
సరే అనన్టుల్ తల కదిలిచ్ంది అభిజఞ్.
“మనోజఞ్, రితిక ఇంకా వనయ్ ముగుగ్రూ కలిసి పరవ్తారోహణ మొదలు పెటాట్రు. ముగుగ్రూ చనిపోయారు. పరవ్తం
ఎకేక్టపుప్డు బాయ్లెనస్ కాకపోవడం వలన చనిపోయారని రిపోరట్స్ ఉనాన్యి. మనోజఞ్కి ఎలాంటి అనారోగయ్ం లేదు.
అపప్టికే చాలా పరవ్తాలు ఎకిక్ంది. రితిక బాయ్ంక ఎంపాల్య ఇంకా పరవ్తారోహణలో చాలా పార్వీణయ్ం ఉనన్ వాడు.
ముగుగ్రూ దాదాపు కొదిద్ నిమిషాల వయ్వధిలోనే చనిపోయారు. ఇక ఫాయ్మిలీ విషయాలకి వసేత్ మనోజఞ్ కుటుంబం గురించి
మనకు తెలుసు. పైగా మనోజఞ్కి పెళిళ్ కాలేదు. రితిక కి తలిల్దండుర్లు లేరు, ఇంతకీ రితిక కి పెళిళ్ అయియ్ందా?”
“అయియ్ంది కానీ భారయ్ లేదు”
“ఓహ ఒకే, రితిక భారయ్ లేదు. మరి వనయ్కి పెళిళ్ అయియ్ందా?”
“లేదు కాలేదు” చెపిప్ంది అభిజఞ్.
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“గుడ... కానీ” ఆలోచిసూత్ మళీళ్ ‘కానీ’ అనాన్డు తిర్లోక
“ఏంటి కానీ” అడిగింది అభిజఞ్.
“రితిక భారయ్కి ఏమైంది?”
“ఏమైంది చనిపోయింది, రితిక చనిపోయినటుల్గానే పరవ్తం మీద నుంచి పడిపోయి”
“నిజమా!” అనాన్డు తిర్లోక.
“అవును” అంది అభిజఞ్.
“పోసుట్మారట్ం చేశారా?”
“చేశారు అందులో కూడా అదే తేలింది కానీ తను మనులా చనిపోలేదు తనది పర్మాదమే ఎందుకంటే పర్తయ్క్ష
సాకిష్ చెపాప్డు అది పర్మాదం అని”
“అవునా, ఇంతకీ ఎవరా పర్తయ్క్ష సాకిష్?”
“రితిక” చెపిప్ంది అభిజఞ్.
“సూపర అతని భారయ్ చనిపోతుంటే అతను చూసూత్ ఉండిపోయాడా” అడిగాడు తిర్లోక.
“చూసూత్ ఉండిపోవడం కాదు ఏమీ చేయలేకపోయాడట, ఆమెని కాపాడటానికి రితిక దూకబోతుంటే అతనిని ఆపి
అతనికంటే ఎకస్పీరియనస్ ఉనన్ మరో మౌంటెనీర దూకాడట”
“ఓహ కానీ కాపాడలేకపోయాడు అంతేనా?”
“అది మాతర్మే కాదు అతను కూడా ఆ పర్మాదంలోనే చనిపోయాడు” చెపిప్ంది అభిజఞ్.
“మరి ఇవనీన్ నాకు ముందు చెపప్లేదు, పైగా నువువ్ పంపిన డీటైలస్ లో కూడా వీటి గురించి మెనష్న చేయలేదు”
అడిగాడు తిర్లోక.
“నేను కేవలం మనోజఞ్ని ఎవరు చంపారు అనేది మాతర్మే తెలుసుకోవాలి అనుకునాన్ తిర్లోక గారు, నాకు
సమాధానం కావాలిస్న పర్శన్కీ వీటికి ఏంటి సంబంధం?” అడిగింది అభిజఞ్.
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“మనిషి ఎమోషనల అయినపుప్డు తన కరత్వాయ్నిన్ మరిచ్పోతాడు, తెలివి కోలోప్తాడు... నీ విషయం లో కూడా
అదే జరిగింది, ఇనిన్ రోజులు ఈ కేస సాలవ్ కాకుండా ఉండటానికి ఇవనిన్ వదిలేయడమే కారణం అయుయ్ండచుచ్”
అనాన్డు తిర్లోక.
“తిర్లోక గారు మీరు కూడా ఇవనీన్ ఎపుప్డూ అడగలేదు కదా!” అని అభిజఞ్ అడిగింది.
ఇంతలో భాటియా లోపలికి వచాచ్డు.
“ఏమైంది” అడిగాడు తిర్లోక.
“నాకు ఫోన చేసిన అనఘ దగగ్ర ఎవరో చనిపోయారు అని చెపాప్రు కదా?”
“అవును అది ఎవరో తెలిసిందా?”
“తెలిసింది సర ఆ నెంబర పూర్ఫస్ కిర్తం చనిపోయిన మెడికల అడైవ్జర వి”
“అదేంటి మరి కాల చేసింది ఎవరో కాల బాయ్క చేసి ఎంకవ్యిరీ చేశారా”
“విరాజ కూతురు అట సర”
“ఏంటి ఆ చినన్ పిలల్నా మీకు కాల చేసి చెపిప్ంది”
“అవును సర ఎవరో తనతో అలా చెపిప్ంచారు” చెపాప్డు భాటియా.
“అయితే పదండి వెళాద్ం ఎవరు చెపిప్ంచారో కనుకుక్ందాం వాళళ్ దావ్రా పటుట్కోవచుచ్” అంది అభిజఞ్.
“ఆగు అభిజఞ్” అనాన్డు తిర్లోక.
“ఏమైంది? ఎందుకు?” అభిజఞ్ ముందుకు కదలబోతూ అడిగింది.
“అకక్డ కిర్మినల మనకి కేవలం ఇనఫ్రేమ్షన మాతర్మే ఇవవ్లేదు వారిన్ంగ కూడా ఇసుత్నాన్రు” అనాన్డు తిర్లోక.
“అది ఎలా సర?” అడిగాడు భాటియా.
అభిజఞ్ ఒక అడుగు వెనకిక్ వేసి “అరథ్మైంది సర, మనం ఇపుప్డు విరాజ కూతురు దగగ్రకి వెళేత్ విరాజ ని
చంపినటేట్” అని చెపిప్ ఆపింది.
తిర్లోక ఆలోచిసూత్ పకక్నే ఉనన్ సోఫాలో కూలబడాడ్డు.
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“సరే ఇనిన్ రోజులు ఆ హతయ్లు చేయించిన వాళుళ్ ఆడించిన ఆట ఆడాము కదా!, ఇక మన ఆట అడదాం చినన్ పిలల్ని
కూడా చంపుతా అని బెదిరించే సాథ్యికి దిగజారడం అంటే ఖచిచ్తంగా ఆ హతయ్లు చేసుత్నన్ వాడికి పిచిచ్ అయినా
అయుయ్ండాలి లేదా సైకోగా అయినా మారి ఉండాలి” అనాన్డు తిర్లోక.
“ఇంతకీ ఏంటి పాల్న?” అడిగింది అభిజఞ్.
“ఇక పాల్నస్ ఏమీ లేవు, ఇనిన్ రోజులు హతయ్లు చేయడానికి ఏదైనా కారణం ఉందేమో, కారణం తెలుసుకుని
హంతకులని పటుట్కుందాం అనుకునాన్, కానీ విరాజ ని, విరాజ కూతురిన్ ఇంకా ఎంతో మంది పరవ్తారోహకులని
చంపడానికి వెనుక కారణం ఉందని నేను అనుకోవటేల్దు. ఒకవేళ ఏదైనా కారణం ఉనాన్ అది ఇక నాకు అనవసరం. ఇక
ఒకక్ పార్ణం పోయినా సహించేది లేదు”
“సరే తిర్లోక సర, ఇపుప్డు ఏం చేదాద్ం చెపప్ండి?”
“రాధ రెబా హిసట్రీ చెక చేయండి. తను నిజంగా ఆ అతి కషట్మైన అనఘ పరవ్తం ఎకిక్ందా లేదా అనేది ముందు
కనఫ్రమ్ చేసుకోవాలి”
“పేపరోల్ కూడా వేశారు కదా రెబానే ఎకిక్ందని” అడిగాడు భాటియా.
“సరే నువువ్ ఎంతో కషట్పడి ఒక విజయం సాధిసేత్ ఏం చేసాత్వ?” అడిగాడు తిర్లోక.
“సెలబేర్ట చేసుకుంటా?”
“చేసుకుని దానిని వదిలేసాత్వా?”
“అలా ఎందుకు వదిలేసాత్మ సర, మనం ఎంతో కషట్పడితేగాని ఫలితం రాదు పైగా ది బెసట్ ఇవావ్లి అంటే దాని
మీద మనకి ఎంత నిబదధ్త ఉండాలి?” అనాన్డు భాటియా.
“కదా!! మరి ఈ రెబా ఎందుకు పరవ్తారోహణ మానేసి అలా సిడిన్ వెళిళ్ సెటిల అయియ్ంది”
“పెళిల్ చేసుకునాన్క కషట్ం కదా సర?” అడిగింది అభిజఞ్.
“అందుకే అనీన్ కనుకోక్ండి, పెళిళ్ ఎపుప్డయియ్ంది? ఆమె ఎందుకు వెళిల్ంది? అనిన్ంటికీ మించి తను అంతకు
ముందు ఎనిన్ పరవ్తాలు ఎకిక్ంది అంటే తను పరవ్తారోహణలో ఎకస్ప్రట్ అవునా? కదా? ఈ పర్శన్లు అనిన్ంటికి నాకు
సమాధానం కావాలి” చెపాప్డు తిర్లోక.
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“సరే సర, కనుకుక్ంటాం” అని చెపిప్ భాటియా అకక్డున్ంచి కదిలాడు.
“రెబా గురించి పేపర ఆరిట్కల ని మళీళ్ చదివినపుప్డు, ఆరోజు తనని ఇంటరూవ్య్
చేసిన జరన్లిసట్ పేరు చూశాను ఆవిడ దగగ్రోల్నే ఉనాన్రు, మనం రేపు వెళిళ్ ఆవిడని కలుదాద్ం అభిజఞ్” చెపాప్డు తిర్లోక.
“...” అభిజఞ్ తల ఊపి తన గదిలోకి వెళిల్ంది.
***
నాలుగు రోజులు డేటా సేకరణలోనే గడిచాయి.
“రెబా కంటే ముందు దాదాపు పాతిక మంది ఆ పరవ్తం ఎకక్డానికి పర్యతన్ం చేసి ఫెయిల అయాయ్రు సర,
అందులో చనిపోయిన వారి కంటే భయపడి వెనకిక్ వచిచ్న వాళేళ్ ఎకుక్వ. సమిమ్ట ని చేరుకోబోయి ఆకిస్జన లెవెలస్
సరిపోక వెనకిక్ వచిచ్న వాళళ్ జాబితా ఇది. మొతత్ం ఐదుగురు అందులో ఒకతను చనిపోయారు మిగిలిన వాళుళ్ బర్తికే
ఉనాన్రు. వాళళ్ని కాంటాకట్ అయితే మిగిలిన విషయాలు తెలుసాత్యి” అనాన్డు భాటియా.
“గుడ ఇనఫ్రేమ్షన భాటియా, ఒకొక్కక్రికి కాల చేసి రెబా కైల్ంబింగ సట్యిల గురించి తెలుసేమో కనుకోక్ండి”
చెపాప్డు తిర్లోక.
“దాని గురించి కనుకోక్వడానికే మీరు అడిగిన జరన్లిసట్ నెంబర కనుకుక్ని వచాచ్” అంటూ నెంబర ఇచిచ్ంది
అభిజఞ్.
తిర్లోక ఆ నెంబర డైల చేశాడు,
“హలో ఎవరు?”
“శిలప్ గారు నేను ఏసిపి తిర్లోక, ఒక కేస గురించి చినన్ ఇనఫ్రేమ్షన కోసం కాల చేశాను”
“ఒకక్ నిమిషం అమమ్కి ఫోన ఇసాత్”
......
“హలో శిలప్ని మాటాల్డుతునాన్ చెపప్ండి ఏం ఇనఫ్రేమ్షన కావాలి”
“అనఘ పరవ్తం ఎకిక్న మౌంటెనీర ని మీరు ఇంటరూవ్య్ చేశారు కదా?”
“తన పేరు....! రెబా, అవును చేశాను, ఇంతకీ తనకి ఏమైంది?”
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“తనకి ఏమీ కాలేదు, ఒక చినన్ విషయం గురించి తెలుసుకుందామని?”
“అడగండి?”
“రెబా లాంటి మౌంటెనీరల్ని ఎంతమందిని ఇంటరూవ్య్ చేశారు మీరు?”
“చాలా మందినే చేశాను, తకుక్వలో తకుక్వ 70 మందికి మించి చేసి ఉంటాను, ఎందుకు?”
“ఓహ గేర్ట, అయితే ఒక విషయం చెపప్గలరా? రెబా కైల్ంబింగ సైట్ల గురించి గానీ తన టిర్కస్ గురించి గానీ మీరు
ఏమైనా అడిగారా?”
“అది అందరీన్ అడుగుతాను, తనని కూడా అడిగే ఉంటాను, ఒకక్ నిమిషం నా దగగ్ర డార్ఫట్స్ ఉంటాయి చెక చేసి
చెబుతా” అని ఒకక్ నిమిషం పది నిమిషాలు అయాయ్క,
“అడిగాను తను జవాబు కూడా ఇచిచ్ంది, తనకంటూ ఓ పర్తేయ్కమైన సట్యిల లేదట. మామూలుగా ఒకక్రే
ఎకుక్తునన్పుప్డు ఎలైప్న సట్యిల వినియోగిసుత్ంటారు కదా అని అడిగితే నాకు దాని గురించి పెదద్గా తెలియదు అని తను
చెపిప్ంది, నిజానికి అది ఒక బేసిక సట్యిల అది ఒక మౌంటెనీర కి తెలియక పోవడం కొంచం కొతత్గానే అనిపించింది
నాకు కానీ ఎంత తెలుసు అనే దానికంటే ఎంత సాధించారు అనన్దానికి మనం ఎకుక్వ విలువ ఇసుత్ంటాం కాబటిట్ తను
సాధించాక అవనీన్ తనకి తెలియాలిస్న అవసరం లేదు అనిపించింది”
“మరి ఆ విషయం ఎందుకు ఆరిట్కల లో కవర చేయలేదు?”
“చేయలేదా? చేసే ఉంటాను కానీ అంతా ఎకైస్టింగాగ్ అనిపించకపోతే ఎడిట లో పోతుంది”
“ఓహ ఒకే, ఇంతకీ తను అనఘ ఎకక్డానికి ముందు తను ఎనిన్ పరవ్తాలు ఎకిక్ందో మీ డార్ఫట్ లో ఉందా?”
“ఉంది కానీ అది కూడా ఆరిట్కల లో మెనష్న చేయలేదు”
“ఎందుకని?”
“ఎందుకంటే తను అపప్టికి ఏవో రెండు మూడు చినన్ చినన్ పరవ్తాలు మాతర్మే ఎకిక్ంది. కనీసం అనఘ లాంటి
పరవ్తాలని ఎకేక్ందుకు పర్యతన్ం కూడా చేయలేదట, అవనీన్ మెనష్న చేసేంత పెదద్ నూయ్స కాదు కదండీ అందుకే మెనష్న
చేయలేదు”
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“.... అవునా, సరే ఆండీ థాంకూయ్, ఇంకేమైనా వివరాలు కావాలి అంటే మళీళ్ కాల చేసాత్” అని చెపిప్ కాల కట
చేశాడు తిర్లోక.
***
“ఇవనీన్ ఎందుకు సర డైరెకట్ గా రెబా కి ఫోన చేసి మాటాల్డితే సరిపోతుంది” కదా అడిగింది అభిజఞ్.
“చేయచుచ్ కానీ దానికంటే ముందు నాకునన్ మరొకక్ సందేహానిన్ కిల్యర చేసుకోవాలి, అది కిల్యర అయాయ్క రెబా
మీదే అనుమానం ఉంటే కాల ఏం కరమ్ నేరుగా రెబా ని వెళిళ్ కలుదాద్ం” అనాన్డు తిర్లోక.
“ఎంటా సందేహం”
“వనయ్ ఇంకా రితిక గురించి పూరిత్ వివరాలు కావాలి?, వాళళ్ ఇదద్రికీ ఏమైనా సంబంధం ఉందా లేదా తెలియాలి?
ఎందుకంటే వనయ్ కేస ఫైల చూసినపుప్డు తను అపప్టికే మూడు సారుల్ అనఘ పరవ్తం ఎకక్డానికి పర్యతిన్ంచినటుల్
మెనష్న చేశారు?, మూడు సారుల్ పకక్న రితిక ఉనాన్డు. మొదటి సారి గీత, మనీష, వనయ్, వినీల, మధు ఇంకా రితిక
వెళాల్రు... రెండవ సారి విభు, ధనుష, వనయ్, నీమా ఇంకా రితిక వెళాల్రు, మూడవ సారి వనయ్, మనోజఞ్ ఇంకా రితిక., సొ
మూడు సారుల్ కామన గా వనయ్ ఉంది” చెపాప్డు తిర్లోక.
“బహుశా వాళుళ్ ఇదద్రే ఏదైనా చేసూత్ ఉంటే? అడిగాడు” భాటియా.
“అంటే ఏంటి?”
“వాళేళ్ మిగిలిన వాళళ్ని చంపుతునాన్రేమో అలా చంపబోతుంటే మనోజఞ్ వాళళ్ని కూడా చంపేసిందేమో” అనాన్డు
భాటియా.
“లేదు సర, వాళిళ్దద్రూ ఏదైనా చేసుత్నాన్రనుకోవడానికి రెండవ సారి ఎకిక్నవారిలో ఎవరికీ ఏమీ కాలేదు, మొదటి
సారి కూడా వాళుళ్ ఏమీ చేయలేదు గీత సిక్డ అయియ్ంది మనీష కాపాడ బోయి చనిపోయాడు” చెపిప్ంది అభిజఞ్.
“ఈ మనీష ఎవరు?” అడిగాడు భాటియా
“మధు భరత్”
“అది కాదు అభిజఞ్, సీనియర మౌంటెనీర మనీష సినాహ్ నా మొదటి సారి చనిపోయింది?”
“అవును” అంది అభిజఞ్.

øöeTT~

www.koumudi.net

98

rğȲ - ûȫ pѕ

“ఏమైంది భాటియా ఎందుకు అంతలా అడుగుతునాన్వ?” తిర్లోక పర్శిన్ంచాడు.
“నేను చెపాప్ను కదా సర సమిమ్ట చేరుకోబోయి ఆకిస్జన సరిపోక ఒకరు వచాచ్రు అని అతనే ఈ మనీష”
చెపాప్డు భాటియా.
“సొ గీతని కాపాడబోయి మనీష చనిపోయాడు” అంతేనా అడిగాడు తిర్లోక.
“అవును” అంది అభిజఞ్.
“మరి మధు ఏమైంది? అసలు మధు పూరిత్ పేరు ఏంటి?” అడిగాడు తిర్లోక.
“పూరిత్ పేరు మధురితా మిశార్, అంతవరకే తెలుసు తను ఎకక్డుందో ఏమైందో తెలియదు” చెపిప్ంది అభిజఞ్.
“ఇపుప్డు కాల చేదాద్ం రాధ రెబా గారికి” అనాన్డు తిర్లోక.
“తన కాంటాకట్ డీటైలస్ ఇంకా రాలేదు సర” చెపాప్డు భాటియా.,
“మీరిదద్రు వెళిళ్ ఆ పని చూడండి, నేను మధు గురించి కనుకుక్ంటా” అని చెపిప్ తిర్లోక బైక కీస తీసుకుని
బయలుదేరాడు.
***
మధురిత గురించి కనుకోక్వడానికి నేరుగా మనీష ఇంటికి చేరుకునాన్డు తిర్లోక. అకక్డ ఉనన్ మనీష తలిల్
తండుర్లని మాటాల్డించాక అరథ్మయియ్ంది మధురిత అకక్డ లేదని. మధురిత నెంబర తీసుకుని ఫోన చేశాడు తిర్లోక.
“హలో....” ఫోన లిఫట్ చేసింది మధురిత.
తిర్లోక కాసేపు మాటాల్డి కాల లొకేషన టేర్స చేయించాడు. అది అనఘ ఘాట కి దగగ్రోల్ ఉనన్ హాసిప్టల, తిర్లోక
పర్యాణం మొదలు పెటాట్డు, ఓ రెండు గంటల పర్యాణం తరావ్త మధు ఫోన లొకేషన ఛేంజ అవుతూ కనిపించింది.
అకక్డికి దగగ్రోల్ నితిన ఉండటంతో నితిన కి కాల చేసి జరిగింది చెపిప్ అకక్డికి వెళల్మనాన్డు. నితిన అకక్డికి చేరుకుని ఆ
అమామ్యి కోసం వెతకడం మొదలు పెటాట్డు. అది అనఘ పరవ్తానికి దగగ్రలో ఉనన్ హాసిప్టల, అనఘ పరవ్తం
ఆవరణలో ఏదైనా పర్మాదం జరిగితే ముందుగా అడిమ్ట చేయబడే హాసిప్టల, కిర్తం తను కూడా అకక్డే అడిమ్ట అయిన
విషయం గురుత్ చేసుకుని పర్తి వారడ్ లో వెతకడం మొదలు పెటాట్డు నితిన. అంతా వెతికి చివరికి ఆరోజు అడిమ్ట అయిన
పేషెంట లిసట్ చెక చేసేత్ అందులో ఉంది మధు పేరు.. మధు పేరు కనిపించగానే తిర్లోక కి కాల చేసి ఇనాఫ్రమ్ చేసి
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“ఈ పేషెంట ఎకక్డ ఉంది?” ఎంకవ్యిరీలో అడిగాడు నితిన.
“తను ఇంతకు ముందే ఇకక్డున్ంచి వెళాల్రు” చెపిప్ంది ఎంకవ్యిరీ కౌంటరోల్ ఉనాన్విడ. అపుప్డే అకక్డికి చేరుకుని
లొకేషన కనఫ్రమ్ చేసుకోడానికి మళీళ్ లొకేషన చెక చేశాడు తిర్లోక, లొకేషన అకక్డే దగగ్రోల్ చూయించింది. వీధి చివరోల్
ఉనన్ మెడికల షాప దగగ్ర ఒకమామ్యి చేతికి కటుట్ కటుట్కుని కనిపించింది.
ఆ అమామ్యి వెనకనే నితిన నుంచుని కనిపించాడు.
జరుగుతుంది దూరం నుంచి గమనిసూత్ నితిన కి కాల చేశాడు తిర్లోక.
ఆ అమామ్యిని చేరుకుని “మధు” అని పిలిచాడు నితిన.
“హా అంటూ వెనకిక్ తిరిగింది ఆమె?”
నితిన ఫోన సైలెంట లో పెటిట్
“ఎలా ఉనాన్రు?” అడిగాడు నితిన.
“బావునాన్ను, ఇంతకీ మీరు ఎవరు?” అడిగింది మధు.
“నేను ఇనెస్ప్కట్ర ని” అని అబదద్ం చెపిప్ “ఏమైంది చేతికి?” అని అడిగాడు.
“ఏమీ కాలేదు”
“గాల్స వూల అంటారా దానిని అదే కదా?” నీటిని మధు కళల్లోకి చూసూత్ అనాన్డు.
“మధు మొహంలో కంగారు కనిపించింది”
నితిన ని నెటిట్ పారిపోయే పర్యతన్ం చేసింది. నితిన నిలువరించుకుని మధుని చెంప మీద కొటాట్డు.
ఇంతలో వెనుక నుంచి ఎవరో షూట చేశారు, బులెట జసట్ మిస అయియ్ంది. తిర్లోక వెంటనే బులెట వచిచ్న వైపు
చూసేత్ అకక్డ ఒకమామ్యి కార లో నుంచి షూట చేసూత్ కనిపించింది.
తిర్లోక వెంటనే కార టైర కి షూట చేశాడు.
ఆ కార లో ఉనన్ అమామ్యి తిర్లోక ని ఏయిమ చేసింది.
తిర్లోక తపిప్ంచుకుంటూ మధు ఇంకా నితిన ఉనన్ చోటుకి చేరుకుని మధు తలకి గన గురిపెటాట్డు.
కార లో ఉనన్ అమామ్యి షూట చేయడం ఆపేసింది.
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“మరాయ్దగా బయటకు రా లేదంటే మధుని చంపేసాత్” అనాన్డు తిర్లోక.
కార లో ఉనన్ అమామ్యి మధు నుదుటన షూట చేసి, కార లో నుంచి దూకేసింది. ఏం జరిగిందో తిర్లోక ఇంకా
నితిన లకు పూరిత్గా అరథ్మయేయ్లోపు ఆ అమామ్యి పారిపోయింది.

PPP

జరిగింది ఇది అని పూరిత్గా అరథ్ం చేసుకునే సరికి మధు పార్ణాలతో పాటు మధుని షూట చేసిన అమామ్యిని
పటుట్కునే అవకాశం కూడా గాలిలో కలిసిపోయింది. ఇక చేసేదేమీ లేక బాడీ పోసుట్మారట్ంకి పంపించి తిర్లోక ఇంకా
నితిన ఇంటికి చేరుకునాన్రు. ఎంత ఆలోచించినా ఎలాంటి ఉపయోగం లేకపోయింది..
*మరుసటి రోజు ఉదయం*
“ఇపప్టి వరకూ ఇదంతా మధు చేసుత్ంది అనుకుంటే ఇదేం టివ్సట్” అనాన్డు నితిన ఫోన లో ఉనన్ తన పేర్యసి
ఫోటో చూసూత్..
“ఏం జరిగింది సర” అనాన్డు భాటియా
“మధురితా మిశార్ చనిపోయింది” చెపాప్డు తిర్లోక
“ఎలా చనిపోయింది” అడిగాడు భాటియా
“చెపాత్ భాటియా ఇంతకీ అభిజఞ్ ఎకక్డ?”
“నినన్ మీరు పంపించిన కాసేపటికే తనకేదో ముఖయ్మైన పని ఉందని నా దగగ్ర నుంచి వెళిల్పోయింది” చెపాప్డు
భాటియా.
“ఎకక్డికి వెళిళ్ ఉంటుంది?” అని అడుగుతూ అభిజఞ్ నెంబర కి డైల చేశాడు తిర్లోక.
ఫోన రింగ దగగ్రోల్నే వినిపించింది, వాకిటోల్ షూ విడిచి
“ఇకక్డే ఉనాన్ తిర్లోక గారు?” అంటూ ఫోన చూయిసూత్ లోపలికి అడుగేసింది అభిజఞ్.
“అంతా ఓకేనా” అడిగాడు తిర్లోక.
ఓకే అనన్టుల్ కనులారిప్ంది అభిజఞ్.
“ఆ టివ్సట్ రివీల చేయండి సర మధు ఎలా చనిపోయింది” అడిగాడు భాటియా.
“ఓహ మధు చనిపోయిందా?” అంది అభిజఞ్.
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భాటియాని చూసూత్ ఒక నవువ్ నవావ్డు తిర్లోక.
“ఇందులో నవవ్డానికి ఏముంది” అడిగాడు భాటియా.
“ఏంటీ! మధు చనిపోయిందా అనడానికి? ఓహ మధు చనిపోయిందా అనడానికి చాలా తేడా ఉంది భాటియా”
అనాన్డు తిర్లోక.
“అంటే ఏంటి సర” అడిగాడు నితిన.
“టివ్సట్ మధు కాదు, అంతకు మించి ఏదో ఉంది, కాకపోతే అది మనకు తెలియదు కాబటిట్ మధుని మరొక
అమామ్యి చంపడమే మనకి టివ్సట్, అభిజఞ్కి మధు చావు ముందే తెలుసు కాబటిట్ తనకది మామూలు విషయం” చెపూత్
అభిజఞ్ వైపు చూశాడు తిర్లోక.
“అవును నాకు నినన్ ఒక విషయం తెలిసింది, అది తెలిసాక మధు మీద కోపం రాలేదు తను చనిపోతుందని జాలి
వేసింది” చెపిప్ంది అభిజఞ్.
“అసలు ఏమిటా విషయం, ఏం తెలిసింది?” అడిగాడు తిర్లోక.
“నినన్ మీరు మధురితా మిశార్ గురించి మాటాల్డినపుప్డు నాకు అనుమానం వచిచ్ంది, ఒకవేళ మధునే ఇదంతా
చేసుత్ందేమో అనిపించి తన గురించి తెలుసుకోవడం కోసం తను కిర్తం టైరనింగ తీసుకుంటునన్ ఇనిస్ట్టూయ్ట కి వెళాళ్ను”
“తన గురించి తెలుసుకోవాలంటే ఇంటికి కదా వెళాళ్లి?” అడిగాడు తిర్లోక.
“మీరు మధురితా గురించి కనుకుక్ంటా అనాన్రు కదా సర, అకక్డికి మీరు వెళిళ్ ఉంటారని నేను ఆగిపోయాను,
కానీ ఇంటోల్ చెపుప్కోలేని విషయాలు కూడా మనం సేన్హితులకి చెపుప్కుంటామ కదా అనిపించింది. ఇంకేమైనా వివరాలు
తెలుసాత్యని నేను ఇనిస్ట్టూయ్ట కి వెళాళ్ను” జవాబిచిచ్ంది అభిజఞ్.
“గుడ మూవ, ఇంతకీ ఏం తెలిసింది?”
“మధుకి మానసిక సిథ్తి సరిగాగ్ లేదు సర, తను ఉనన్ సిథ్తిని బటిట్ చూసేత్ ఈ హతయ్లనీన్ చేసే అవకాశం లేదు పైగా
తన డాకట్ర చెబుతునన్దానిన్ బటిట్ చూసేత్ తనే దేని గురించో ఎకుక్వగా భయపడుతుంది అట, సూసైడ కూడా
చేసుకోబోయిందట”
“మరి టీర్టెమ్ంట ఏమైనా తీసుకుంటుందా?” అడిగాడు తిర్లోక.
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“హా టీర్టెమ్ంట వలనే మనకి ఉపయోగపడే విషయాలనీన్ తెలిసాయి”
“ఏం తెలిసాయి, ఈ హతయ్లనిన్ చేసుత్ంది ఎవరో తెలిసిందా?” ఏం జరిగింది ఏంటి అని అడకుక్ండా సూటిగా ఒకే
ఒకక్ పర్శన్ అడిగాడు తిర్లోక.
“చేసుత్ంది ఎవరో తెలియలేదు కానీ మధు మాతర్ం చేయలేదు అని ఒక కాల్రిటీ వచిచ్ంది, పైగా చేసుత్నన్ వయ్కిత్ ఎవరు
అనే దానిపై కూడా చినన్ కూల్ ఉంది, మీరు ఆ కూల్ ని ఛేదిసేత్ అసలు వయ్కుత్లు బయటకి వసాత్రు”
“ఏంటా కూల్”
“ఈ నెంబర యూజ చేసుత్నన్ వాళుళ్ ఎవరెవరితో ఏం మాటాల్డుతునాన్రో తెలిసేత్ మనకి కావాలిస్న ఇనఫ్రేమ్షన
దొరకచుచ్” అంటూ తన ఫోన లో ఉనన్ నెంబర ని తిర్లోక కి ఫారావ్రడ్ చేసింది అభిజఞ్.
“సరే, వెంటనే కాల డేటా తెపిప్సాత్, ఇంతకీ ఈ నెంబర ఎవరిది?” కంటోర్ల రూమ కి నెంబర ఫారావ్రడ్ చేసూత్
అడిగాడు తిర్లోక.
“మనీష పేర్యసిది” చెపిప్ంది అభిజఞ్.
“అంటే మధునే కదా?”
“కాదు తిర్లోక గారు మధురితా మిశార్ మనీష భారయ్ మాతర్మే, మనీష ని పేర్మించి పెళిళ్ చేసుకోలేక పోయిన
అమామ్యి మరొకరు ఉనాన్రు., ఆవిడే మనీష మొదటి పేర్యసి దీపాన్ చౌహాన”
“ఆవిడ మీద ఎందుకు నీకు సందేహం” అడిగాడు తిర్లోక.
“మధు సిథ్తి గురించి తన డాకట్ర చెపాప్క మనీష చనిపోవడం వలల్ ఎవరు ఎకుక్వ ఎఫెకట్ అయాయ్రు? ఎవరు మనీష
చావుని జీరిణ్ంచుకోలేక పోయారు అనే సందేహాలు కలిగాయి. మనీష గురించి తన పార్ణ సేన్హితులతో మాటాల్డాక ఈ
దీపాన్ పేరు బయటకి వచిచ్ంది, ఈ దీపాన్ ఆలెర్డీ ఓ సారి డర్గస్ కేసోల్ పోలీసు సేట్షన కి వెళిళ్ వచిచ్ందని తెలిశాక తన మీద
అనుమానం ఎకుక్వైంది. తను ఓ మెడికో అని అనఘ పరవ్తం దగగ్ర వైదయ్ సౌకరాయ్లు తనే చూసుకుంటుందని తెలిసాక
నా అనుమానం బలపడింది. తనను వెతుకుక్ంటూ అకక్డికి వెళితే మీరు పరవ్తం ఎకక్డానికి అనుమతి రదుద్ చేయించిన
రోజు నుంచి తను డూయ్టి కి రాలేదని మరో అనుమానాసప్ద విషయం తెలిసింది, అందుకే ఈ దీపాన్ మీద సందేహం”
అని చెపిప్ ముగించింది అభిజఞ్.
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అభిజఞ్ చెపిప్న మాటలనీన్ విని తన శైలిలో ఏం జరిగిందో ఊహించడం మొదలు పెటాట్డు తిర్లోక. ఓ పది
నిమిషాలు ఆలోచించాక,
“మధురితా మిశార్ బాడీ దగగ్ర మనకి ఫోన దొరికింది కదా?” అని నితిన ని అడిగాడు.
“దొరికింది కానీ అందులో ఎలాంటి డేటా లేదు కదా?”
“అపప్టికి ఒకవేళ డిలీట చేయబడి ఉండచుచ్, ముందు ఆ ఫోన లో డిలీట చేయబడిన డేటా రికవర చేయమని
చెపప్ండి, ముఖయ్ంగా ఏమైనా ఫోటోస లేదా వీడియోస ఉంటే వాటిని రికవర చేయమని చెపప్ండి” అని ఫోన భాటియా
చేతికి ఇసూత్ చెపాప్డు తిర్లోక.
“ఇపుప్డు అవనీన్ ఎందుకు సర” అడిగింది అభిజఞ్.
“నువేవ్ కదా అభిజఞ్ చెపాప్వు తను సూసైడ చేసుకోబోయిందని, సొ తను మనీష కోసమే చనిపోవాలి అనుకుంటే
ఈ పాటికి ఎపుప్డో చనిపోయి ఉంటుంది, నిరాశ నిసప్ృహలు ఉనన్ మనుషులు దేనికైనా భయపడతారు కానీ చావుకి
భయపడరు. నువువ్ చెపిప్న దానిని బటిట్ చూసేత్ తను చేయకూడనిది ఏదో చేసింది అందుకే భయపడింది. ఒకవేళ తను
చేసింది తపుప్ అని తెలిసి చనిపోయే పర్యతన్ం చేసుంటే తను మనకి లేదా తన వలల్ నషట్పోయిన వాళళ్కి ఏదైనా
ఇనఫ్రేమ్షన ఇవావ్లి అనుకుని ఉండచుచ్” అనాన్డు తిర్లోక.
“కానీ అందరూ సూసైడ చేసుకునే ముందు అలా చేయాలని రూల లేదు కదా సర” అడిగింది అభిజఞ్.
“నూటికి 90% శాతం మంది చచేచ్ ముందే పశాచ్తాత్ప పడతారు” చెపాప్డు తిర్లోక
“....” అభిజఞ్ మౌనంగా చూసూత్ నుంచుంది.
తిర్లోక ఆ ఫోన భాటియాకి ఇచిచ్ డేటా రికవర చేసి తీసుకురమమ్ని చెపాప్డు. ఇంతలో అభిజఞ్ ఇచిచ్న ఫోన నెంబర
కి సంబంధించిన కాల డేటా తిర్లోక మెయిల కి వచిచ్ంది. తిర్లోక కాల డేటా చెక చేసి ఫోన అభిజఞ్ చేతికి ఇచాచ్డు. అభిజఞ్
అందులో ఎకుక్వ సారుల్ ఫోన వెళిళ్న నెంబర గమనిసూత్
“చివరోల్ 00 ఉనన్ ఈ నెంబర ఎవరిది?” అని అడిగింది.
తిర్లోక తన దగగ్ర మరో కాగితానిన్ అభిజఞ్ చేతికిచిచ్ “ఇది నినన్ భాటియా సేకరించిన రాధ రెబా నెంబర” అనాన్డు.
“అంటే ఇదంతా రాధ రెబా నే చేయిసుత్ందనన్మాట, ఇపుప్డెలా సర తనని పటుట్కోవడం?” అడిగింది అభిజఞ్.
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“ఎలా ఐనా పటుట్కోవాలిస్ందే” చెపాప్డు తిర్లోక.
“ఇపుప్డు మనం ఏం చేదాద్ం” అడిగాడు నితిన.
“ఈ దీపాన్ నెంబర ఇంకా ఆ IMEI లో లాసట్ ఆకిట్వ గా ఉనాన్ నెంబర ఇంకా ఆ రెబా కి ఆఖరి కాల వెళిళ్న
నెంబర రెండిటినీ టార్క చేసి లొకేషన టేర్స చేయండి, దీపాన్ ఆచూకీ తపప్క తెలుసుత్ంది” చెపాప్డు తిర్లోక.
“రెబా ని అరెసుట్ చెయాయ్లి అంటే అరెసుట్ వారెంట కావాలి సర, దానికి చాలా పార్సెస ఉంది చాలా టైమ
పడుతుంది” చెపాప్డు భాటియా
“అరెసుట్ వారెంటుల్ అవనీన్ ఎందుకు భాటియా మనం తలచుకుంటే రెండు రోజులోల్ రెబా ని ఇండియాకి
రపిప్ంచవచుచ్”
“ఎలా సర”
“రెబా తలిల్దండుర్లు ఇండియాలోనే ఉనాన్రు కదా?”
“ఉనాన్రు సర” చెపాప్డు భాటియా
సాయంతర్ం 5 గంటలు
“మీరేనా రాధ రెబా తండిర్?” అడిగాడు తిర్లోక.
“అవును నేనే చెపప్ండి ఏం కావాలి” తన భాషలో బదులిచాచ్డు రెబా తండిర్.
“మీ అమామ్యి సేన్హితురాలు దీపాన్ చనిపోయింది తన గురుత్గా కొనిన్ వసుత్వులు మీ అమామ్యికి పంపించాలి
మీరు పంపిసాత్రా లేదా మా వైపు నుంచి పంపించమంటారా?”
“అవునా, అవి ఇచేచ్సి వెళళ్ండి నేను పంపుతా”
“ఎందుకైనా మంచిది ఒకసారి రెబా గారికి కాల చేయండి? చెపేప్సి వెళాత్మ” అనాన్డు తిర్లోక.
రెబా తండిర్ ముందు సంకోచించినా తరావ్త వచిచ్ంది పోలీసులు కావడంతో మారు మాటాల్డలేక ఒపేప్సుకుని సైక్ప లో
కాల చేశాడు, రెబా లిఫట్ చేసి “హాయ నానాన్...” అంటూ పలకరించింది.
ఇంతలో తిర్లోక టాయ్బ తీసుకుని,
“హాయ రెబా గారు ఎలా ఉనాన్రు?” అని అడిగాడు.
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“ఎవరు మీరు?” అడిగింది రెబా,
“నేను ఎవరైతే ఏమి లెండి మీ సేన్హితురాలు ఒకావిడ పోతూ పోతూ తన వసుత్వులు కొనిన్ మీకు ఇమమ్ంది, అవి
ఇచిచ్ వెళాద్మని మీ ఇంటికి వచాచ్ను”
“నా సేన్హితురాలా? ఎవరి గురించి మీరు మాటాల్డుతుంది?”
“దీపాన్ చౌహాన” చెపాప్డు తిర్లోక.
“ఆ పేరుతో నాకు తెలిసిన వాళుళ్ ఎవరూ లేరు, బహుశా మీరు రాంగ అడెర్స కి వచాచ్రు అనుకుంటా” చెపిప్ంది
రెబా.
“అవునా అయుయ్ండచుచ్ ఒక డర్గస్ కేసులో తను మొనాన్ మధయ్ అరెసుట్ అయినపుప్డు మీ పేరు ఇంకా మీ భరత్ విషుణ్
పేరు చెపిప్ంది, ఇపుప్డు విషుణ్ గారు అకక్డే సాఫేట్వ్ర లో పని చేసుత్నాన్రు కదా?”
“లేదు అలాంటిదేమీ జరగలేదు అంతా అబదద్ం”
“లేదు రెబా, ఎఫఐఆర రెడీ అయియ్ంది ఆలెర్డీ ఒక కాపీ సిడిన్ కూడా పంపించి ఉంటారు, తరావ్త ఇంకో విషయం
కొదిద్రోజులోల్ మీ పాసోప్రట్ బాల్క చేయబడుతుంది. అసలే రేసిజం ఉనన్ దేశం అరెసుట్ చేసి అకక్డే ఉంచేసేత్ కషట్ం
అనుకుంటా” అనాన్డు తిర్లోక.
“అసలు ఏం మాటాల్డుతునాన్రు సర, మీకు ఏం కావాలి” అడిగింది రెబా.
“నాకేమీ వదుద్ రెబా మీతో కొంచం పరస్నల గా మాటాల్డాలి, ఇంకో 30 నిమిషాలోల్ మళీళ్ మీకు కాల చేసాత్
ఈలోపు మీరు ఏ పిచిచ్ వేషాలు వేయకుండా ఉంటే మంచిది” అని చెపిప్ కాల కట చేశాడు తిర్లోక.
**30 నిమిషాలు గడిచాక దగగ్రోల్ని పోలీసు సేట్షనోల్**
“హలో రెబా...” కాల చేశాడు తిర్లోక.
“పోలీసులు అయుయ్ండి అబదద్ం చెబుతారా దీపాన్ బర్తికే ఉంది” చెపిప్ంది రెబా.
“అవునా ఇందాక తెలియదు అనన్టుల్ గురుత్” అనాన్డు తిర్లోక.
“లేదు తను నా సేన్హితురాలు కాదు తెలుసు అంతే”
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“మరాయ్దగా చెపుత్నాన్ ఇంకో 30 నిమిషాలోల్ దీపాన్ ఎకక్డుందో మాకు తెలియాలి, మా కాల కట చేసి తపిప్ంచుకు
తిరుగుదాం అనుకుంటే మాతర్ం దేశం కాని దేశంలో కుకక్ చావు చసాత్వు”
“ఎందుకు సర ననున్ బెదిరిసుత్నాన్రు, నేను ఏం తపుప్ చేశాను”
“నువువ్ ఏమీ చేయలేదు, అవును ఒక విషయం మీ అమమ్ అకౌక్ంట నుంచి ఎందుకు దీపాన్కి డబుబ్ టార్నస్ఫర
చేశావు” నిలదీశాడు తిర్లోక.
“అదీ అదీ... తను అవసరం అంటే”
“అదే రోజున నీ అకౌక్ంట లో డబుబ్ ఉనాన్యిగా, మీ ఆయన అకౌక్ంట నుంచి మీ అమమ్గారి అకౌక్ంటిక్ అకక్డ
నుంచి దీపాన్కి డబుబ్ ఎందుకు టార్నస్ఫర చేశావు”
“అదీ....”
“ఇక నీ ఆట ముగిసింది రెబా, జైలోల్ పడేసి నీతో నిజాలు ఎలా చెపిప్ంచాలో నాకు తెలుసు, సిదధ్ంగా ఉండు
అకక్డకొచిచ్ కలుసాత్” అని చెపిప్ కాల కట చేయబోయాడు తిర్లోక.
“సర సర సర....” రెబా ఏదో చెపప్బోతునన్టుల్ పిలిచింది
“మీకు ఎంత డబుబ్ కావాలంటే అంత ఇసాత్ను సర ననున్ వదిలేయండి, నాకు ఆ దీపాన్కి ఎలాంటి సంబంధం
లేదు, డిఎసపి గారు మాకు బాగా తెలిసినాయనే కావాలంటే ఆయనతో మాటాల్డిసాత్” బర్తిమాలింది రెబా...
తిర్లోక కాసేపు మౌనంగా చూసి “సరే ఒక అవకాశం ఇసాత్ తోక జాడించకుండా నిజం చెపేత్ వదిలేసాత్, లేదా
ముందు నీ తలిల్ని తరావ్త నీ భరత్ని తరావ్త నినున్ ఆధారాలతో సహా ఉరికంబం ఎకిక్సాత్” అని బదులిచాచ్డు.
“సరే సర, సరే” అంది రెబా
“రితిక ని ఎందుకు చంపావ” అడిగాడు తిర్లోక.
“నేను చంపలేదు”
“మరి ఎవరు చంపారు”
“నాకు తెలియదు సర”
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“భాటియా ఈవిడ ఇలా దారికి వచేచ్లా లేదు తన భరత్ పని చేసుత్నన్ సాఫేట్వ్ర కంపెనీ డీటైలస్ నాకు పది నిమిషాలోల్
కావాలి” చెపిప్ కాల కట చేశాడు తిర్లోక.
“యెస సర” అంటూ భాటియా డేటా తీసుకురావడానికి కదిలాడు.
గంటా 25 నిమిషాలు గడిచాక, ఆఫీసు కాంటాకిట్క్ ఫోన చేసి రెబా డర్గస్ కేసులో పర్ధాన ముదాద్యిగా
ఎఫఐఆర ఫైల అయియ్ందని రెబా భరత్కి చెపిప్ంచాడు తిర్లోక.
తిర్లోక అలా చేసిన 10 నిమిషాలోల్ రెబా ఫోన చేసింది.
“హలో రెబా”
“సర నా ఫాయ్మిలి జోలికి రావదుద్”
“తపప్టేల్దు, ఇంతకీ రితిక ని ఎందుకు చంపావు”
“నేను చంపలేదు”
“మరి ఎవరు చంపారు”
“తెలియదు సర”
“నిజంగా తెలియదా”
“నిజంగా తెలియదు సర” చెపిప్ంది రెబా.
“మధు సూసైడ చేసుకోబోయింది తెలుసా?”
“తెలియదు”
“అవునా, పోనీ ఇది తెలుసా తను చనిపోతూ ఎందుకు చనిపోతొంది అనే విషయానిన్ తన ఫోనులో రికారుడ్
చేసింది” అడిగాడు తిర్లోక.
“ఏంటీ?” అంది రెబా
“కంగారుపడకు రికారడ్ చేసిన ఫైల ని తనే డిలీట చేసింది”
హమమ్యయ్ అనన్టుల్గా ఊపిరి పీలుచ్కుంది రెబా.
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“ఊపిరి ఆగే విషయం చెపప్నా ఆ ఫైల రికవర చేశాం” అని తిర్లోక చెపప్గానే రెబా మొహంలో రకత్పు జాడ
లేకుండా పోయింది.
తిర్లోక ఆ వీడియో ఓపెన చేసి పేల్ చేయమని ఫోన అభిజఞ్ చేతికి ఇచాచ్డు.
అభిజఞ్ వీడియో పేల్ చేసింది.
“నేను ఒక పెదద్ తపుప్ చేశాను నా భరత్ చనిపోయాడనన్ ఆవేదనలో నాకు తముమ్డు లాంటి రితిక ని
చంపేశాను, నేను నిజానికి అతనిని నిలదీయాలి అనుకునాన్ను, తన భారయ్ వలనే నా మనీష నాకు కాకుండా పోయాడని...
కానీ నా చుటుట్పకక్ల వాళళ్ మాటలు ననున్ ఆక్షణం మూరఖ్ంగా పర్వరిత్ంచేలా చేశాయి. అందుకే రితిక ని అకక్డ నుంచి
తోసేశాను. అది నేను కావాలని చేయలేదు. నేను చేసింది తపేప్ అందుకే ఒపుప్కుంటునాన్ ఇక ననున్ ఎవరూ
బెదిరించకూడదని సూసైడ చేసుకుంటునాన్. నేను రితిక ని చంపడానికి నా మూరఖ్పు పగ తీరుచ్కోవడానికి నాకు సాయం
చేసిన రెబా ఇపుప్డు ననున్ బెదిరిసుత్ంది. నిజానికి ఆ అనఘ పరవ్తం నేను ముందు ఎకాక్ను, నా సాయంతోనే ఆ రెబా
ఎకిక్ంది కానీ ఆ విషయం బయటకి చెబితే నేను రితిక ని చంపిన విషయం అందరికీ చెబుతా అని బెదిరించింది. ఎనోన్
రోజులుగా బెదిరిసుత్ంది. ఇవనీన్ ఇనిన్ రోజులు దాచుకుని బర్తుకుతునాన్ కానీ ఇపప్టికీ ఆ పరవ్తం దగగ్ర ఎవరో ఒకరు
చనిపోతూనే ఉనాన్రు, వాళళ్ చావులకి నాకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు కానీ వాళళ్ చావుని తలచుకునన్పుప్డలాల్ నాకు
రితిక గురొత్సుత్నాన్డు అతనిన్ నేను కావాలని చంపలేదు.......” అలా మధు రికారుడ్ చేసి డిలీట చేసిన వీడియొ పేల్ అయియ్ంది.
“ఇపుప్డు చెపుప్ రెబా? ఎందుకు తనని భయపెటాట్వు”
“నేను తనని భయపెటట్లేదు”
“మరాయ్దగా చెపుప్ లేదంటే నీ కుటుంబం మొతత్ం.....” చెపిప్ అపాడు తిర్లోక.
“మీకు ఏం కావాలి?”
“నిజం కావాలి, ఎవరు ఎందుకు చనిపోయారో తెలియాలి” అడిగాడు తిర్లోక

“సర, దీపాన్ లొకేషన ఎయిరోప్రుట్ దగగ్రోల్ టేర్స అయియ్ంది” చెపాప్డు భాటియా.
రెబా కాల కట చేసింది. తిర్లోక తనకి తెలిసిన పై అధికారులతో మాటాల్డాడు, భాటియా దీపాన్ గురించి చెపిప్న
వెంటనే అభిజఞ్ అకక్డనుంచి వెళిల్పోయింది.
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రెబా నెంబర కి మళీళ్ మళీళ్ ఫోన చేశాడు తిర్లోక. కానీ ఆ నెంబర నుంచి ఎటువంటి సప్ందన లేదు.
ఇండియాలో రాతిర్ 10 దాటుతుండగా రెబా నెంబర నుంచి ఫోన వచిచ్ంది.
***
“నేను చేసింది ఒపుప్కుంటాను, నా కుటుంబానిన్ ఏం చెయయ్దుద్” అని బర్తిమాలుకుంది రెబా.
“ముందు బయలుదేరి ఇండియాకిరా తరావ్త ఏడుదుద్వు” అని చెపిప్ కాల కట చేశాడు తిర్లోక.
“అసలు ఏం జరుగుతుంది సర, ఏంటి ఇదంతా ఆ రెబా ఎందుకు ఏడుసుత్ంది” అడిగాడు భాటియా,
“పదా దీపాన్ దగగ్రకి వెళాద్ం” తీసుకెళాళ్డు తిర్లోక.
“తిరిగి తిరిగి ఒక పాత సూక్ల దగగ్రకి తీసుకెళాళ్డు తిర్లోక”
లోపలికి వెళళ్గానే “సర అంటూ అయిదుగురు కానిసేట్బుళుళ్ సెలూయ్ట చేశారు”
“రెబా వాళళ్ అమమ్ ఎకక్డుంది” అడిగాడు తిర్లోక.
“మూడవ రూమ సర” చెపాప్డు కానిసేట్బుల.
రెండవ రూమ దాటుతుండగా గోడ మీద రకత్ం కనిపించింది.
“జాగర్తత్ అభిజఞ్ దీపాన్ చావకూడదు” అనాన్డు తిర్లోక.
“సరే సర” అనన్ అభిజఞ్ మాటలకి కొనసాగింపుగా అమామ్ అంటూ దీపాన్ చౌహాన నోటి వెంట ఆరత్ నాదం
వచిచ్ంది.
“మూడవ గదిలోకి ఎంటర అయాయ్డు తిర్లోక”
రెబా తలిల్ చెంప ఎరర్గా కందిపోయి ఉంది “వేళళ్ ముదర్లు పడాడ్యి కదా దినేష కొంచం చూసుకుని కొటట్దుద్”
అడిగాడు తిర్లోక.
“అది మీరు లోపల ఐదవ రౌండ వేసుత్నాన్విడకి చెపాప్లి, పాపం ఈవిడకి ఒక దెబబ్కే సప్ృహ తపిప్ంది”
“అది భాటియా పరిసిథ్తి” చెపాప్డు తిర్లోక.
“మరి రెబా సంగతేంటి”
“రెబా వసుత్ంది, రాకపోతే మామూలుగా ఉండదు కదా! రెండు రోజులోల్ వసుత్ంది”
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“ఈ దీపాన్ ని సేట్షనోల్ అపప్జెపాప్లి కదా సర, చెపాప్లి పాపం అభిజఞ్ కోపం చలాల్రితే తీసుకెళిల్ అపప్జెబుదాం” అని
తిర్లోక చెబుతుండగా అభిజఞ్ బయటికొచిచ్ంది.
“ఏంటా రకత్ం తుడుచుకో” అని కరీచ్ఫ ఇచాచ్డు తిర్లోక.
“థాంకూయ్ సర....”
“సేట్టెమ్ంట తీసుకోవచాచ్ మాటాల్డే పరిసిథ్తిలో ఉందా”
“లేదు తిర్లోక గారు, సప్ృహలో లేదు ఓ రెండు పళుళ్ కూడా ఊడాయి... అందుకే రెండవ రౌండ అయిపోయిన
వెంటనే దినేష గారు సేట్టెమ్ంట తీసుకునాన్రు.
“గుడ వెరీ గుడ... ఏది సేట్టెమ్ంట ఎకక్డ?”
“వీడియో షూట చేశా సర” అని దినేష ఫోన తెచిచ్ ఇచాచ్డు.
“ఈరోజు మొతత్ం వీడియోలతోనే సరిపోయింది సరే కానివవ్ండి ఏం చేదాద్ం” అంటూ వీడియో పేల్ చేశాడు తిర్లోక.
“నేను కావాలని ఎవరిని చంపలేదు, కేవలం రితిక తో పాటు వెళిళ్న వనయ్ ఇంకా మనోజఞ్కి మాతర్మే మతుత్మందు
ఇచాచ్ను, ఆ విషయం తెలుసుకునన్ రెబా ఇకపై ఆ పరవ్తం ఎవరు ఎకాక్లనుకునాన్ వాళళ్కి హారట్ ఎటాక వచేచ్లా
చేయడమూ, ఆకిస్జన తగిగ్ంచడం లాంటివి చేయమని చెపిప్ంది. తను చెపిప్నటుల్ చేయకపోతే ననున్ పోలీసులకి పటిట్సాత్
అని బెదిరించింది. నేను కేవలం మనీష మీద ఉనన్ పేర్మతో రితిక ని, తనతో వెళిళ్న వాళళ్ని చంపాను. కానీ రెబా ననున్
బెదిరించి ఎంతో మందిని చంపించింది, దాని కోసం నాకు డబుబ్ కూడా ఇచిచ్ంది ....” అని దీపాన్ చెపిప్ ముగిసుత్ండగా
లోపల నుంచి మళీళ్ దీపాన్ అరుపులు వినిపించాయి..
తిర్లోక అభిజఞ్ని చూసి “నువువ్ ఇకక్డే ఉనాన్వుగా అకక్డ ఎవరు?”
“నితిన సర”
“ఏం చేదాద్ం అనుకుంటునాన్డు” అడిగాడు తిర్లోక.
“చేయి గాని కాలు గాని తీసేసాత్డట”
“పాపం... సరేల్, ఎడమ చేయి తీసేత్ బెటర అనుకుంటా తను లెఫీట్ కదా” అనాన్డు తిర్లోక.
“మీరేంటి సర ఇలా?” అనాన్డు భాటియా.
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“మరి ఏం చేయమంటారు సర, రాధ రెబా అనే ఒక బుదిధ్ లేని ఆడది తను మాతర్మే పరవ్తం ఎకాక్లనే కోరికతో
ఎకాక్లనుకునన్ వాళళ్ందరిన్ చంపించింది, కూల్ కూడా దొరకుక్ండా చంపడానికి ఈ దీపాన్ సాయం చేసింది. తనంతట
తానే మనీష ఒక పార్ణం కాపాడటానికి పర్యతిన్ంచి చనిపోతే మధు ఏమో నేరుగా పరవ్తం ఎకిక్ చంపాలని, ఈ దీపాన్
ఏమో మతుత్ మందు ఇచిచ్ చంపాలని. కనీసం ఇదద్రిలో ఎవరు చంపారో కూడా ఇదద్రికీ తెలియదు కానీ ఎవరికి వారే
వాళేళ్ చంపాము అనుకుంటునాన్రు. దీనిని తెలుసుకునన్ రెబా ఇదద్రినీ వాడుకుంది. మనీష టిర్కస్ అనీన్ మధుకి తెలుసు అని
తెలుసుకుని మధు సాయం తీసుకుని పరవ్తం ఎకిక్ంది. కానీ ఎంటీర్ బుక లో మధు పేరు మాయం చేయించి మధుని
భయపెటిట్ తానొకక్టే అనఘ ఎకిక్నటుల్ సృషిట్ంచి పేరు పర్ఖాయ్తలు కొటేట్సింది. అదే టైమ లో దీపాన్ గురించి తెలుసుకుని
ఎపప్టికీ ఎవరూ చివరి వరకూ ఎకక్కుండా అందరీన్ ఏదో విధంగా చంపించింది, ఎంతమంది అమాయకులు బలి
అయయ్రూ మీకు కూడా తెలుసు కదా భాటియా. మీరు చెపప్ండి వీళళ్ని వదిలేయమంటారా?” అడిగాడు తిర్లోక.
భాటియా కాసేపు మౌనంగా నుంచుని “మీరు చేసుత్ందే కరెకట్ సర, ఇనిన్ రోజులు మీకు సాయం చేసినందుకు
గరవ్ంగా ఉంది” అని చెపిప్ సెలూయ్ట చేసి వెళిల్పోయాడు.
*మూడు రోజులు గడిచాక*
రెబా కుటుంబం తిండి తిపప్లు లేకుండా పడి ఉంది. దీపాన్ తిండితో పాటు టనున్లకొదీద్ తనున్లు తింటూ నరకం
చూసుత్ంది. సమయం తెలల్వారుజామున 5 గంటలు దాటుతుండగా రెబా అకక్డికి చేరుకుంది. తిర్లోక ఎదుట నిలబడి,
“పీల్జ సర మా అమమ్ వాళళ్ని ఏమీ చేయకండి?” బర్తిమాలుకుంది రెబా.
“సరే వదిలేసాత్ తపుప్ ఒపుప్కో” అనాన్డు తిర్లోక.
“సరే సర అంది రెబా తల దించుకుని”
అభిజఞ్ వైపు చూసి రెబాని తీసుకెళిళ్ దీపాన్ ఉనన్ రూమోల్ ఉంచు, ఉదయానేన్ సరెండర చేసి వెళిల్పోదాం అనాన్డు
తిర్లోక.
“సరే...” అంది అభిజఞ్.
“కోపం ఉంటే రెండు దెబబ్లు కొటుట్ రెబాకి తగిన శిక్ష తపప్క పడుతుంది” అనాన్డు తిర్లోక.
“అసలు కొటట్ను, మనోజఞ్ని చంపింది ఇదద్రిలో ఎవరో తెలియదు కదా! ఎందుకు కొటట్డం” అంది అభిజఞ్.
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“గుడ మూవ” అనాన్డు తిర్లోక.
అభిజఞ్ వెనకిక్ తిరిగి కొంచం వెటకారంగా నవివ్ంది.
తిర్లోక కి మొదటి సారి ఎదుటి మనిషి మొహంలోని హావభావాలు అరథ్ం కాలేదు.
తిర్లోక చెపిప్నటుల్గానే రెబాని తీసుకెళిల్ దీపాన్ ఉనన్ రూంలో వదిలి పెటిట్, ఒక వాటర బాటిల చేతికిచిచ్ంది. దీపాన్కి
కూడా నీళుళ్ తాగించి బయటకి వచిచ్ంది అభిజఞ్. పది నిమిషాలు గడిచాక రెబా నీళుళ్ తాగింది.... ఇరవై నిమిషాలు
గడిచాక తిర్లోక ఎదురుగా కూరుచ్ని,
“ఇదద్రినీ ఇకక్డే అపప్జెపేప్సి వెళిల్పోదాం సర” అంది అభిజఞ్.
“ఇంత మంచి దానివి ఎపుప్డయాయ్వ” అనాన్డు తిర్లోక ఒక నవువ్ నవివ్
30 నిమిషాలు గడిచాక లోపల నుంచి రెబా ఇంకా దీపాన్ అరుసుత్నన్ చపుప్ళుళ్ వినిపించాయి.
“ఏం చేశావ వాళళ్ని”
“ఇదద్రికీ కలిపి ఒకక్ బాటిల లోనే నీళుళ్ ఇచాచ్ అందుకే కొటుట్కుంటునన్టుల్నాన్రు”
“వాళెళ్మైనా చినన్పిలల్లా” అనాన్డు తిర్లోక.
“ఏమో సర” అని చెపిప్ నవివ్ంది అభిజఞ్.
తిర్లోక ఏం జరిగిందో చూడటానికి గదిలోకి వెళాళ్డు, రెబా కుడి చేతి ఎముక బయటకి కనిపిసుత్ంది... దీపాన్ మెడ
బాగం నుంచి ఎముక ఇంకా రకత్ం బయటకి కనిపిసుత్నాన్యి... ఇదద్రూ ఒకరినొకరు కొటుట్కుంటునాన్రు... మీకేమైనా
పిచిచ్ పటిట్ందా అనాన్డు తిర్లోక. అంతే ఇదద్రూ తిర్లోక వైపు కోపంగా దూకారు... తిర్లోక తలుపు వేసి బయటకి వచిచ్
కానిసేట్బులస్ అని అరిచాడు... అభిజఞ్ బయట నవువ్తూ కూరుచ్ని ఉంది.
“ఏం చేశావ” అనాన్డు తిర్లోక
అభిజఞ్ నవువ్ ఆగలేదు...
ఐదు నిమిషాలు ఆగకుండా నవివ్ంది... ఇంతలో రెబా ఆఖరి అరుపు వినిపించింది... అభిజఞ్ నవువ్ ఆగింది....
“ఏం చేసుత్నాన్వ అభిజఞ్” అడిగాడు తిర్లోక.
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“వాళళ్కి ఎంత చెపిప్నా వినకుండా కొకైన ఇంకా ఎం.ఎం.పి.ఎ డర్గస్ ఎకుక్వ డోస వాటర లో కలుపుకుని
తాగేశారు సర.. మామూలుగా ఆ డర్గస్ తకుక్వ తీసుకుంటేనే పకక్న వాడు మాటాల్డినా కూడా సౌండ భరించలేక
కొడతామ, అలాంటిది వాళుళ్ ఎకుక్వ తీసుకునాన్రు అందుకే ఊపిరి చపుప్డు కూడా భరించలేక ఒకరినొకరు
చంపుకునాన్రు... పాపం ఎవరి పేగులు ఎవరి నోటికి చికాక్యో ఏమో” అంది అభిజఞ్.
“తనని ఏమీ చేయదుద్ అని చెపాప్ కదా అభిజఞ్”
“నేను ఏమీ చేయలేదు సర, ఒకవేళ నేను ఏమైనా తపుప్ చేశాను అనిపిసేత్ ననున్ అరెసుట్ చేయండి సర, లేదు అంటే
నేను చెపిప్న మేటర సరిపోతుంది ఎఫ.ఐ.ఆర లోకి” అంది అభిజఞ్.
నిఖిల ఫోటో చూసుకుని నితిన ఓ చినన్ నవువ్ నవావ్డు... మనోజఞ్ని తలచుకుంటుండగా అభిజఞ్ కళళ్ ముందు ఓ
చినన్ మెరుపు మెరిసింది... ఓ పెదద్ వాన కురిసింది.... రకత్పు మరకలనీన్ భూమికి అంటుకునాన్యి.
• శుభం •
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