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శంకర్ దాదా
నాలుగు అడుగుల ఎత్ుుకు గాలిలోకి లేచి,

ఫలంగా త్న

ఎడభ పాదాన్నన విసిరాడు ఇన్సపెకటర్ వినోద్.
ఎగిరి ఆవత్ల డిపోయంది సుక్కవృర్ చేతిలోకి కతిు, తీవ్రాతి
తీవరంగా గామడింది అత్న్న భుఖం. చేత్ులతో భుఖాన్నన
కప్పకున్న, పొరిిగింత్లు పెట్టడం పాాయంభంచాడు.
భుందుకు వంగి, అత్న్న జుట్ుటను ట్ుటకునానడు ఇన్సపెకటర్
వినోద్.

భుళ్ళకంను

ఈడిినట్ుి

నేలమీద

ఫయఫరా

ఈడుికుంట్ూ త్న జీపదగగరికి తీసుకుపోయాడు. గలగలభన్న
శబాధలు చేసూు, అతి వేగంగా రవహిసుునన క డరయనేజ్ కాలువ
కవృన ఆగి ఉననది అత్న్న జీప.
హండ్ కరిిఫలను భుఖాలను అడుడగాపెట్ుటకున్న, అనీజీగా
అకవృడ న్నలఫడి ఉనానయు అన్న కాన్నస్టటబిలస్ నలుగుయు. సుక్కవృర్న్న
చూసి నోళ్ుళ వెళ్ళబెట్టటయు వ్రయందయూ.
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నగయంలో యకయకాలయన నేరాలను,

చేస్ట వికటర్ గాయంగకి

చందిన వ్రడు సుక్కవృర్.
అటికప్పడు కాకపోయనా, ఆ త్యువ్రత్ రండు భూడు
గంట్లోి సుక్కవృర్న్న అరస్్ చేశాయనన వ్రయు అత్న్న బిగబాస్ వికటర్ చవికి
చేయకుండా ఆగదు.
చేరిన వెంట్నే ఆఘమేఘాల మీద కదులుతాడు అత్ను.
బిగబాస్ వికటర్ కదలట్ం అంట్ూ జరిగితే, కథ అకవృడితో
ఆగిపోదు. సుక్కవృర్న్న అరస్్ చేమట్ంలో ఇన్వ్రల్వఅయన
అధికారికి ఆ సామంత్రం లోప్ప అందుతాయ ఫదిలీ అయడర్స.
అత్న్నతోపాట్ు న్నచేసిన కాన్నస్టటఫుల్సకి ట్టట దుయగతిన్న గురించి
అసలు చవలసిన అవసయమే ఉండదు. డ్యయటీలు దిగి ఇళ్ళకు వెళ్లి
సభమంలో చినన చినన యాకిసడంట్ జరిగి కాళ్ుళ,

చేత్ులు

విరిగిపోవట్మో లేక ఏకంగా మొత్ుం పాాణాలను కోలోవట్మే
త్కుండా జయుగుత్ుంది.
యకుంలేనట్ుి తెలిగా పాలిపోయన భుఖాలతో న్నలఫడి ఉనన
త్నకాన్నస్టటఫలస్ వంక చూసి, చిననగా నవ్రవడు ఇన్సపెకటర్ వినోద్.

7

“ భనం ఇత్న్నన స్టటషన్కి తీసుకుపోయన వెంట్నే ఇత్న్న బాస్
త్న లామర్సన్న భన మీదకి ఉసికొలుతాడు కదూ? ” అన్న వ్రరిన్న
అడిగాడు అత్ను.
అట్ువంటి

సంభాషణలు

సాటర్ట్

అయతే,

వెంట్నే

కలించుకునేందుకు సిదధంగా ఉనానడు జీప డరైవర్.
“టిటగా ఉసికొలట్మే కాదు సార్... అసలు భనలిన
కవృమాట్ క్కడా మాట్టిడనీమడు. ఇత్న్నన ఎందుకు అరసట్
చేశామో,

భనపెర అధికాయులకు తెలిమచేసుకునే టరమ్ క్కడ

ఉండదు. భనం ఏదో పెదద త్ప్పచేసినట్ుి న్నయూపిసాుయు. భన
యువులు తీసాుయు” అంట్ూ గత్ంలో ఎదురరన అనుబవ్రలను
గడగడా వలిించేశాడు.
బరించరాన్న బాధను ళ్ళబిగువున బరిసూు అసషటమరన
శబాధలు చేసుునన సుక్కవృర్ వదనంలో వెంట్నే కన్నపించింది. క
యకమరన మాయు.
“అయథం అయంది కదా ఇన్సపెకటర్. వదిలేయ్ ననున. వదిలేసి నీ
దారిన నువువ వెళ్ళళపో....” ఉననట్ుటండి పెరకిలేసూు ఉచిత్ సలహా,
కదాన్నన ఇచేిశాడు.
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త్న డరయవర్ చప్పత్ునన మాట్లిన చాలా అటంటివ్ వింట్ునన
ఇన్సపెకటర్ వినోద్ ఎడభచేయ వెంట్నే కదిలింది. గావుయుభంట్ూ
భళ్ళళ వెలిికిలా డిపోయాడు సుక్కవృర్.
“సార్...సార్...ఏమిటి సార్ మీయు చేసుుననన్న? ” ఆందోళ్న
న్నండిన కంఠంతో అడుగుత్ూ భుందుకు రాబోయన క
కాన్నస్టటఫుల్ గుండలమీద చేయ వేసి ఫలంగా వెనకివృనెట్టటడు
ఇన్సపెకటర్ వినోద్.
“సార్! మామాట్ వినండి సార్...కవృసారి మేభు చపినట్ుి
చేమండి సార్.... ప్లిజ్ సార్” అంట్ూ అత్న్న శాంతిం చేమట్టన్నకి
రమతినంచాడు అందరిలోకి పెదదవ్రడరన ఇఫరహం.
అంత్కు

భుందు

మాట్టిడబోయన

కాన్నస్టటఫుల్న్న

కనుయుకుంట్ుననట్ుి వియుచుకుడలేదు వినోద్.
“చప్ప ఇఫరహం,

నువువ చదలుచుకుననదేదో త్వయగా

చప్ప” అనానడు భృదుసవయంతో...
“గత్ రండు నెలలుగా,

ఈ చుట్ుటకవృల జయుగుత్ునన

దారిదోపిడీలను గురించి ఎంకవయరీ చేమట్టన్నకి వచాిభు భనం.
ఈ దోపిడి దంగలు ఎవరో భనకి తెలిమదు. వ్రరిలో ఈ సుక్కవృర్
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ఉననట్ుిగా అససలు తెలిమదు. సరరన ఆధారాలు లేకుండా త్న్నన
ట్ుటకోవడం క త్యతే, యకుం వెలువడేట్ట్ుి కొటిట స్టటషన్కి
తీసుకుపోవడం రండో త్ప్ప అవుత్ుంది”.
త్న మాట్లు సుక్కవృర్కి విన్నపిసుునానమన్న తెలిసి క్కడా
నెభమదిగా చపాడు ఇఫరహం.
పాయంట్ు జేఫులో ఉనన సిగరట్ పాకెట్న్న ఫమటికి తీసి,
సిగరట్న్న వెలిగించుకుంట్ూ ఇఫరహం వెరప్ప తిరిగాడు ఇన్సపెకటర్
వినోద్.
“ఫూికలర్ మాయుతీవ్రయన్లో ఇట్ుగా వసుునన భుగుగయు
ట్ూరిసుటలను దోచుకున్న తీవరంగా గామరిచినట్ుి భూడు రోజుల
కిరత్ం భనకు క రిపోయట్ అందింది. అవునా? ”
ఆలోచించడంలో భంచి ఎక్సయటన్న ఇఫరహం వూరికే రాలేదు
పేయు. “వచిింది సార్. ఎనభర వేల యూపామలు విలువ చేస్టకరనీస
దోపిడి అయంది. నాలుగు లక్షలు ఉండే కెమేరాలు,

వీడియో

ఎకివపమంట్ దోచుకోఫడాడయ”అనానడు వెంట్నే.

10

ఆ

మాట్లు

ఎక్సపెరషన్స్

ఏ

వినన

త్యువ్రత్

మాత్రభు

ఇన్సపెకటర్

మాయకపోవడంతో

భుఖంలోన్న
భరోసారి

దంగిలించఫడిన వసుువుల వివరాలను గఫగబా ఎనౌన్స్ చేశాడు
ఇఫరహం.
“గోల్డచరనస్ రండు మామం అయాయయ. రిస్టవ్రచీ క్కడా
కవృటి గలింత్ు అయంది. అంట్ూ అదిరిడినట్ుి వెనకివృ తిరిగి
సుక్కవృర్ చేత్ుల వెరప్ప చూశాడు.
మాయుతీవ్రయన్లో ట్టావెల్ చేసుునన ట్ూరిసుటలందరికి రిసట్
వ్రచీలు ఉనానయ. వ్రరి జేఫులన్ననటిన్న ఖాళ్ళచేసిన దంగలు, క
ట్ూరిసట్ దగగయ ఉనన వ్రచీనే ఫలవంత్ంగా తీసుకునానయు. మిగిలిన
వ్రరివి భుట్ుటకోలేదు.
'

నా ఫర్ుడేకి నా త్లిిదండురలు స్పషల్గా ఆయడర్ ఇచిి

త్యాయు చేయంచిన వ్రచ్ అది. ఇటీజ్ డిపరంట్ పరమ్ అదర్
వ్రచస్... ఇటీజ్ మున్నక్ రిపోయుట ఇచేిప్పడు చపాడు ఆ వ్రచీన్న
కోలోయన ట్ూరిసట్.
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అదే వ్రచి ఇప్పడు త్ళ్త్ళ్న్న మయుసూు సుక్కవృర్ చేతిన్న
అలంకరించి ఉననది. ట్ూరిసట్ చపిన పోలికలు కొట్టవచిినట్ుట
కన్నపిసుునానయ.
ఆశియయం న్నండిన కనులతో ఇఫరహం బుజం త్టిట చిననగా
నవ్రవడు ఇనస్పెకటర్ వినోద్.
“స్పషల్ ఆయడర్మీద త్యాయుచేమఫడిన వ్రచి కాఫటిట,
ఇట్ువంటిది మారవృట్లో ఎకవృడా లభంచదనే మాట్ను భన
సుక్కవృర్ భరిిపోయాడు. భుచిట్గా ఉననదన్న త్నే సవంత్ం
చేసుకునానడు. భనకు దరికిపోయాడు” గుండలన్నండా పొగను
ప్లలుికున్న, సిగరట్న్న అవత్లికి విసుయుత్ూ అనానడు.
“అయనా సార్ ...... భనం భన జాగరత్ులో ఉండట్ం చాలా
భంచిది.

నా

అభపాామం

ఏమిట్ంట్ట”

అన్న

మాట్టిడట్ం

మొదలుపెటిటన ఇఫరహం మాట్లిన భధయలోనే కట్ చేస్టశాడత్ను.
“నా మొండిత్నంతో మీకు అనవసయమరన బాధలిన కిరయేట్
చేమడం నాకు ఇషటం లేదు. ఈ సుక్కవృర్ సంగతి నేను
చూసుకుంట్టను.. మీయందయూ అవత్లికి వెళ్ళళ ఇత్న్న అనుచయులు
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ఎవరరనా

కన్నపిసాురేమో

స్పరిి

చేమండి....వెళ్ళండి....

భూవ్”అంట్ూ చకచకా ఖచిిత్మరన ఆయడర్సన్న జారీ చేశాడు.
అట్ువంటి మాట్లిన రండోసారి చపించుకునే అలవ్రట్ు
లేనట్ుి కవృసారిగా వెనుతిరిగి,

దూయంలో ఉనన పొదలకేసి

యుగుదీశాడు కాన్నస్టటబిలస్.
“వెళ్ుళ... నీకు కవృడికే రతేయకంగా చపాలా? వ్రరితోపాట్ు
వెళ్ుళ....” కదలకుండా న్నలఫడిన ఇఫరహంన్న క్కడ కయుకు కంఠంతో
హెచిరించి, అవత్లికి త్రిమాడు ఇన్సపెకటర్ వినోద్.
డరయవర్ కవృడే మిగిలిపోయాడు జీప దగగయ. అనుకోన్న
విధంగా అందరికీ లభంచిన అవకాశం త్నకు లభంచనందుకు
బాధడుత్ుననట్ుి భుఖం పెట్టటడు.
“భంచినీళ్ుళ కావ్రలి... ఈ చుట్ుట కవృల ఎకవృడరనా
దయుకుతాయేమో చూడు...వెళ్ుళ” అంట్ూ అత్డికి భరోన్న
అజెపాడు ఇన్సపెకటర్ వినోద్.
అకవృడికి ఫమలుదేరేభుందు జీపలో పెటిటన వ్రట్ర్బాటిల్
భూత్ తీమకుండా అలాగే ఉండట్టన్నన భరిచిపోలేదు జీప డరైవర్.
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అయనా సరే అందరిలా త్నూ దూయంలో ఉనన పొదలకేసి
యుగుతీశాడు.
ఎయరనేలమీద వెలిికిలా డిఉనన సుక్కవృర్వెరప్ప కసారి చూసి,
వుననట్ుిండి కదిలాడు ఇన్సపెకటర్ వినోద్. ఫూట్ుకాలిన్న వెనకివృలాగి
అత్న్న తొడలమీద ఫలంగా త్నానడు.
అట్ువంటి

దెఫబను

త్ట్ుటకోవడాన్నకి

సిదధంగాలేడు

సుక్కవృర్... గావుయుభన్న అరిచి కవృకు దరాిడు.
“న్ననున స్టటషన్కి తీసుకుపోయన భయుక్షణం నీ బిగబాస్
ంపిన లామయుి వచిి ఫమటికి తీసుకుపోతాయన్న మా వ్రళ్ుళ
అంట్ునానయు. న్ననున ఇంట్రాగేట్ చేస్టందుకు త్గిన వయవధిక్కడా
ఉండదన్న చఫుత్ునానయు..... అందుకే ఇఫ్పడు మొదలుపెట్టటను.
స్టటషన్కి వెళ్ళకుండానే నీ అంత్ు చూసాును....” అంట్ూ జీప
వెనుకభాగంలో ఉనన క లాటీన్న అందుకున్న భయదన కాయయకరమాన్నన
సీరిమస్గా అభలు చేశాడు. నాలుగే నాలుగు న్నభుషాలు
త్ట్ుటకోగలిగాడు

సుక్కవృర్.

ఐదో

న్నమిషంలో

త్నకు

తెలిమకుండానే నోయు తెరిచి కేకలుపెట్టటడు.
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“నీ గోల వినేందుకు ఈ చుట్ుటకవృల ఎవయూలేయు...
దోపిడీసొత్ుు ఎకవృడ ఉననదో చప్ప.... నీతోపాట్ు ఎవరవయు దోపిడీలో
పాల్గగనానరో

వివరించు...”

అంట్ూ

కొటిటనచోట్

కొట్టకుండా

వళ్ుళహూనం చేస్టశాడు.
“నువువ ఏం చేసినా నా చేత్ మాట్టిడించలేవు....ఈ వ్రచీ
ఆధాయంగా ననేనదో దంగగా న్నయూపించాలన్న చూసుునానవు.. ఇది
నాకు

న్ననన

బాధలోను,

సామంకాలం

రోడుడమీద

దరికింది...”

అంత్

వెకివృరింప్పగా మాట్టిడకుండా ఉండలేకపోయాడు

సుక్కవృర్.
పాయంట్ు బెలుటకు త్గిలించి ఉనన సరీవస్ రివ్రలవర్మీద
చేయవేశాడు వినోద్.
“అనాయమం,

అకరభం.... నువువ అనుబవిసాువ్... ననున

చంపిన త్యువ్రత్ నువువ క్కడా చచిిపోతావ్...” కంచు కంఠంతో
అరిచాడు సుక్కవృర్.
ఎన్నన దెఫబలు కొటిటనా త్న పెదవులు వికపోయేసరికి,
ఇన్సపెకటర్ సహనం అంత్రించిపోయందన్న బమడాడడత్ను..
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ఎన్కంట్ర్

చేసి

ఆ

త్యువ్రత్

అందుకేవో

కాయణాలు

చూపించుత్ుండన్న బరభడాడడు.
ఆ బరభ అత్న్నన గంతెతిు అరిచేట్ట్ుి చేసింది....” యక్షంచండి
ననున కాపాడండి...ఫచావ్...ఫచావ్” అంట్ూ చవులు చిలుిలుడేలా
కేకలు పెట్టటడు.
పాయంట్ుజేఫులో

నుంచి

ఇంకో

సిగరట్తీసి

వెలిగించుకుంట్ూ, ఒపికగా ఆ కేకలిన బరించాడు ఇన్సపెకటర్ వినోద్.
“అయవట్ం,

కేలు పెట్టడం వృధా అన్న నీకు తెలుసు. నీ గోడు

వినేందుకు ఎవయూ ఈ చుట్ుట కవృల సిదధంగా లేయు.... భరాయదగా
నా రశనలకు సమాధానం చప్ప అనానడు రండు న్నభుషాల
త్యువ్రత్.
“చకపోతే ఏం చేసాువ్? ” ఎన్కంట్రా? ” అడిగాడు.
అవునన్న త్ల ఊలేదు వినోద్. అడడం తిపాడు.
“నీ వంటి ఫదామషలను ఎన్కంట్ర్ చేసి నేను కోయుటల చుట్ూట
తియగలేను. ఎన్కంట్ర్ కంట్ట ఫలమరన న్న చేసాును” అనానడు.
“ఏమిట్టన్న? ” అడిగాడు సుక్కవృర్ బమంగా.
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తీసుకుపోయ

“న్ననున

డరయనేజి

కాలువలో

భుంచుతాను....” కామ్గా ఎనౌనస్ చేశాడు వినోద్. “అరసుట
చేమబోత్ుండగా

ఎదయుతిరిగి

పారిపోవట్టన్నకి

కాలువలో

దూకావన్న చప్పతాను. ఎవయూ కాదన్న అనలేయు....”
త్న చవులిన త్నే నభమలేనట్ుి విచిత్రంగా చూశాడు సుక్కవృర్.
లాటీతో కొటిట కొటిట ఆవేశం అధికం అయ,

భతిసిథమిత్ం

త్లేదు కదా! లాటీ చేమలేన్న డామేజి భుయుగుకాలువ
చేసుుందా?
సుక్కవృర్ ఆలోచనలు త్నకు అయథం అయనట్ుి చిననగా
నవువత్ూ

అత్న్న

ఈడుికుంట్ూ

షర్టను

బిగించి

తీసుకుపోయ,

ట్ుటకున్న,

భరోసారి

భుయుగుకాలవ

సమీంలో

వదిలాడు వినోద్. భుయుగుశాత్ం చాలా అధికం అవడం వలి
నీలియంగు

నుయగలిన

వెలువరిసుునానయ

ఆనీళ్ుళ.

దుయగంధం

అన్బేయఫుల్గా ఉననది. ది క్షణాలు క్కడా గడవకభుందే
కళ్ుళగియురన తియుగుత్ునన అనుబూతి సుక్కవృర్కి కలిగింది.
“సిటీలోన్న భలినాలు మాత్రమే కాదు. సిటీ ఆవలి కవృన ఉనన
ఫ్యయకటరీలోన్న

భురికి

క్కడా

ఈ

నీళ్ళలోి

కలుసుుంది.
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దిన్నభుషాలపాట్ు ఈ నీటిలో న్నలఫడితే కుషుటవ్రయధి వచిినట్ుి
కొయుకువృపోతాయ నీ అవమవ్రలు.....” అంట్ూ సుక్కవృర్న్న
చట్ుకువృన నీటిలోకి నెట్టబోయాడు ఇన్సపెకటర్ వినోద్.
రోజు చూస్ట ఆ డరయనేజ్ వ్రట్ర్కి అత్ను చప్పత్ునన
శకిుఉననదంట్ట నభమఫుదిధ కాలేదు సుక్కవృర్కి,

వెనకివృ జరిగే

రమత్నం చేమలేదు.
అత్న్నన నెట్టడాన్నకి వినోద్ ఎంచుకుననది గలగలలాడుత్ూ
రవహిసుునన నీటి కాలువ కాదు. నుయుగు త్ుటటలతో అసహయకయంగా
ఉనన క లిప్ప రదేశాన్నన, రవ్రహంలో కలువకుండా న్నలఫడి ఉననది
ఆ లింలోన్న నీయు....మాభూలు నీటి మాదిరిగా లుచగా లేదు.
ఆభుదం మాదిరి చికవృఫడి ఉననది.
సుక్కవృర్ ఎడభచేయ ఆ నీటిలో భున్నగేట్ుి నెట్టటడు వినోద్.
రండు న్నమిషాలపాట్ు ఏమీ కాలేదత్న్నకి, భూడో న్నభుషంలో
గామం మీద టించర్ డినట్ుి చుయకువృభననది చేయ. అదిరిడి
అరమత్నంగా చేతిన్న వెనకివృ లాగుకునానడత్ను. భండుత్ునన
వేడినీయు డడట్ుి ఎయరగా కందిపోయంది ఆ చేయ.
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“చూశావ్ర... భరో దిన్నభుషాలు ఉంట్ట ఏమౌత్ుందో అయథం
అయందా? ” అడిగాడు వినోద్.
అదిరిపోయాడు సుక్కవృర్.... కుషుఠవ్రయధి వచిి కాళ్ుళ
చేత్ులు నాశనం అయపోయనవ్రరి ఆకారాలు భనసుసలో
మదిలేసరికి నశంచింది అత్న్న ధరయయం.
“వదుద....వదుద” అన్న అయుసూు వెనకివృ జయగబోయాడు.
అదిమి ట్ుటకున్న, అత్న్నన నీటికి భరింత్ దగగరిగా నెట్టటడు
వినోద్. “చప్పతాను...చప్పతాను” త్నకి తెలిమకుండానే పెదవులు
విపాడు సుక్కవృర్.
దాయుణమరనట్ువంటి

భలినాలను

కలిగి

ఉనన

భుయుగుకాలువకు కృత్జఞత్లు తెలిమచేసుకుంట్ూ,

ఆ

అత్న్న

వదిలిపెట్టటడు వినోద్.
క్షణం క్కడా ఆలసయం చేమకుండా అత్న్నకి కావలిసన
వివరాలన్ననటినీ చపేశాడు సుక్కవృర్.
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“ననున వదిలేయ్....ననున ఈ నీటి దగగరినంచి అవత్లికి
తీసుకుపో” అన్న వేడుకునన అత్న్నన లేపి జీప్ప దగగరికి నడిపించాడు
వినోద్.
జీప్ప వెనుకభాగంలోకి అత్న్నననెటిట అకవృడ రడీగా ఉనన క
ఇనురింగకి అత్న్న ఎడభచేతిన్న ఎట్టచ్ చేశాడు ఇన్సపెకటర్ వినోద్.
భుందు

సీట్లి

ఉనన

వ్రట్ర్బాటిల్న్న

అందుకున్న

త్ను

నీళ్ుళతాగాడు. అత్న్న చేతా తాగించాడు. జీప డరయవర్న్న అత్న్న
భంచినీళ్ళకోసం ంపించిన మాట్ సుక్కవృర్కి జాఞకం వచిి,
విచిత్రంగా చూశాడు.
ఆ చూప్పలిన గురించి టిటంచుకోలేదు వినోద్. పాయంట్ు
జేఫులో నుంచి సిగరట్ పాకెట్న్న తీసి సిగరట్ వెలిగించుకుంట్ూ,
తాప్లగా న్నలుచునానడు. దిన్నభుషాల త్యువ్రత్ కరి వెనుక
కయుగా అకవృడికి వచాిడు అత్న్న కాన్నస్టటఫులస్.
“ఎవయూ అగుపించలేదు సాబ, భనలిన చూడగానే అందయూ
భట్ుమామం అయనట్ుినానయు” అంట్ూ రిపోయుట చేశాయు.
“మీయు ఇకవృడే ఉండి ఈ హరోన్న జాగరత్ుగా చూసుకుంట్ూ
ఉండండి. నేను దిన్నభుషాలోి వసాును” అంట్ూ వ్రయందరికీ
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ఇన్సటైక్షనస్ ఇచిి, ఇఫరహంన్న మాత్రం త్నతో యభమన్న స్పరగ చేశాడు
వినోద్.
“సుక్కవృర్ ఏమరనా చపాడా సాబ? ” అత్న్న వెనుక అడుగులు
వేసూు, మలిగా అడిగాడు ఇఫరహం.
గండయగండడు అన్న పేయు పొందిన సుక్కవృర్ పెదవులు విపి
మాట్టిడట్ం జయగదన్న అత్న్న ఉదేదశం....
అత్న్న
అడుగుపెట్టటడు

రశనకు
వినోద్.

సమాధానం
పాభు

ఇవవకుండా

మలికలు

పొదలోి

తియుగుత్ుననట్ుి

వంకయటింకయగా ఉనన క కాలిబాట్ను అనుసరించి, అయపరాింగు
దూయం పోయాడు.
నలభర యాభర ఇళ్ుి మాత్రమే కలిగిన క చిననకుగాాభం ఉననది
అకవృడ.
కాన్నస్టటఫులస్ రిపోయుట చేసినట్ుి న్నరామనుషయంగానే అగుపిస్ుంది
అది ఇప్పడు.
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గాాభం భధయలో ఉనన పెదద కలుిపాక భుందు ఆగి, పాకలో
న్నలబెటిట ఉనన పెదద కలుిబానవెరప్ప చేయవూపాడు వినోద్. బానను ఎతిు
కవృన పెట్టటడు ఇఫరహం. కింద ఉనన ఇసుకను కవృకు లాగాడు.
ఆయు

అంగుళాలలోత్ులో

అత్న్నకి

ఆగుపించింది

క

చకవృలక. దాన్నన తొలగించగానే కన్నపించింది క రేకుపెటట.
ట్ూరిసుటలు పోగట్ుటకునన కరనీస అంతా ఆ పెటటలో ఉంది.
దాంతోపాట్ు గోల్డచరనస్, క్కడా అందులోనే ఉనానయ.
ఆశియయంగా చూడబోయన ఇఫరహంన్న అకవృడ నుంచి
కలుిపాక

వెనుకభాగంలో

ఉనన

కుంకుడు

చట్ుట

దగగరికి

తీసుకుపోయాడు ఇన్సపెకటర్ వినోద్.
ఆ చట్ుటకునన పెదద తొయరలో నుంచి ట్ూరిసుటలు కోలోయన
కెమరాలను, వీడియో ఎకివపమంట్ను బెరటికి తీయంచాడు.
అకవృడితో ఎండ్ అయపోలేదు ఆ రికవరీ కాయయకరభం అకవృడికి
పాతిక అడుగుల దూయంలో ఉనన భరో పాకలోంచి, భూడు లక్షలు
విలువచేస్ట భరికొన్నన ఫంగాయు నగలు బెరట్కి వచాియ.
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“పోయన రండు భూడు నెలలోి ఈ చుట్ుటకవృల జరిగిన
దారిదోపిడీలకు సంఫంధించిన సొత్ుు ఇది....” సరేట్గా లిసట్ అవుట్
చేసి,

అందరికీ తెలిమచేయాలి... వీటి ఒనర్సన్న ఐడంటిఫరచేసి

పరషగా రిపోయుటలు తీసుకోవ్రలి....అయథం అయందా? ” సిగరట్
వెలిగించుకుంట్ూ అనానడు వినోద్.
రండు భూడు పొదలోి వెదికి,

గటిటగా ఉనన కానావస్

బేగనొకదాన్నన సంపాదించాడు ఇఫరహం. త్భకు దరికిన సొత్ుును
పాయక్ చేసి బుజం మీద వేసుకునానడు.
జీప దగగయ న్నలఫడి అసహనంగా చూసుునన కాన్నస్టటఫుల్ కళ్ుళ
ఆశియయంతో వెడలు అయాయయ. అత్ను తీసుకువచేి జీపలో పెటిటన
ఆ బేగన్న చూస్టసరికి.
త్లవంచుకున్న క్కయుినన సుక్కవృర్ వంక, త్న వంకా వ్రళ్ుళ
మారిి

మారిి

చూసూు

ఉండట్టన్నన

గభన్నంచి

క్కడా,

గభన్నంచనట్టి గంభీయంగా జీపలో క్కయుినానడు ఇన్సపెకటర్ వినోద్.
జీపన్న కదిలించి వేగంగా నడిపాడు డరయవర్.
రండు గంట్ల త్యువ్రత్ సిటీలో రవేశంచి,

త్భ స్టటషన్

భుందు ఆపాడు.
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సుక్కవృర్న్న

లాకపలోకి

నెటిటంచి,

రికవరీ

కాయయకరభం

త్యువ్రత్ చేమవలసిన నులన్ననటినీ ర్ఫక్టగా చేసి ఫదధకంగా ళ్ుళ
వియుచుకునానడు ఇన్సపెకటర్ వినోద్.
“నేను ఇంటికి పోతాను. ఏదెరనా అవసయం అయతే వెంట్నే
కఫుయుచేమండి “ అంట్ూ క గంట్ త్యువ్రత్ తాప్లగా స్టటషన్లో
నుంచి ఫమటికి వచాిడు.
రడీగా ఉనన జీపలో క్కరోికభుందే వేగంగా వచిి స్టటషన్
భుందు ఆగింది క ఆట్ల... అందులోనుంచి కిందికి దూకాడు
అయదేళ్ళ వమసునన అత్న్న కుమాయుడు కియణ. ఫుడిఫుడి
నడకలతో కిందికి దిగి, అత్న్నన అనుసరించి వచిింది భూడేళ్ళ ఆరిు.
“రిగెత్ుకండి..డిపోతాయు

దెఫబలు

త్గులుతాయ”

ఆందోళ్న న్నండిన కంఠంతో హెచిరిసూు వ్రరి వెనుకగా రత్యక్షమరంది
అత్న్న భాయయ నీలిభ.
వేగంగా వచిి త్న పాదాలను చుట్ుటకునన బిడడలన్నదదరినీ
కేసారి పెరకి ఎతిు గుండలకు అదుభుకుంట్ూ అరాథంగివెరప్ప
రశానయథకంగా చూశాడు వినోద్.
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“స్టటషన్కి వస్టు మీయు ఇంటిన్న గురించి, ఇంట్లి వ్రళ్ళన్న గురించి
భరిిపోతాయన్న నాకు తెలుసు. అందుకే వచాిను” చిననగా నవివ,
అననది ఆమ.
భరికొంచం

అయోభమంగా

చూడబోయన

వినోద్కి

జాఞకం వచిింది అసలు విషమం. అత్న్న బిడడ ఆరిు ఫర్ుడే పంక్షన్ ఆ
భయునాడు ఉననది. అందుకు చేమవలసిన ఏరాట్ుి చాలా
ఉనానయ.
“పిలిలిదదరికీ కొత్ుడరస్లు భుందు తీసుకోవ్రలి. ఆరిుకి గోల్డచరన్
కావ్రలి. పారీటకి అవసయమరన సానక్సకి, డిరంక్సకి ఆయడర్ ఇవ్రవలి. .ఈ
విషయాలన్ననటినీ తీరికగా చరిించుకోవడాన్నకి మీయు త్వయగా
ఇంటికి రావ్రలి” అన్న ఆరోజు ఉదమం డ్యయటీకి ఫమలుదేరే
భుందు కటికి దిసాయుి చపింది అత్న్న భాయయ.
“అయామ్సారీ నీలూ.... అనుకోన్న విధంగా క కేసును
అటండ్

కావ్రలిసవచిింది.

ఆ

సందడిలో

నువువ

చపింది

భరిిపోయాను” త్న పొయపాట్ును న్నజాయతీగా ప్పకుంట్ూ
అనానడత్ను.
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“ఆ సంగతి నాకు తెలుసు కాఫట్టట ఆట్లలో ఫమలుదేరి
వచాియు. ఇటికెరనా మీకు తీరికెరతే, అలా క రండ్వేసి రావచుి”
అననది అత్న్న భాయయ.
“మువ్రవర్ గేరట్ నీలూ! లెట్జ్ గో....” అంట్ూ బిడడలిదదరినీ
తిరిగి ఆట్లలో క్కరోిబెట్టటడు వినోద్.
“ఆట్ల ఎందుకు సార్? భన జీపలో వెళ్ళచుికదా” అన్న
అనబోయ,

అత్ను చుయుకుగా చూడట్ంతో ఆ మాట్లిన

భధయలోనే మింగేశాడు జీప డరయవర్.
ఆ స్టటషన్కి వచిిన భయుక్షణం నుంచే యభ కరోడా అన్నపేయు
తెచుికునన

ఇన్సపెకటర్

సాబ

త్న

ఆట్లలో

క్కయుినేసరికి

భుచిభట్లు ట్టటశాయ ఆట్ల డరయవర్కి.
“త్వయగా పోనీ....అనవసయంగా ఆరాట్డకు” అత్న్న గాబరా
గభన్నంచి భృదువుగా హెచిరించాడు వినోద్.
పోత్ునన పాాణాలు తిరిగివచిినట్ుి తేలికగా న్నట్ూటయుసూు
ఆట్లన్న కదిలించాడు డరయవర్. దిన్నమిషాల త్యువ్రత్ క
జ్యయమలరీ షాప్ప భుందు ఆపాడు.

26

ఆరిున్న

ఎత్ుుకున్న,

కియణ

చేయట్ుటకున్న

షాప్పలోకి

తీసుకుపోయాడు వినోద్. అత్న్నన చూడగానే సవమంగా వచిి
గౌయవంగా విష చేశాడు షాప్ప మజమాన్న, తానే యకయకాలయరన
నగలిన చూపించాడు.
ఖరీదెరన రాళ్ుళ పొదిగిన క నెకెిస్న్న చూసి భుచిట్డింది
ఆరిు. ఆ పిలి ఫమటికి చకభుందే ఆ విషయాన్నన గభన్నంచాడు
కియణ.
“ఇది చాలా బాగుంది. తీసుకుందామా డాడీ? ” అంట్ూ
త్ండిర భుఖంలోకి చూశాడు.
ఆ

మాట్లకు

వినోద్

సమాధానం

చకభుందే

కలించుకునానడు షాప్ప మజమాన్న.
“బాఫు స్పలక్షన్ చాలా భేషుగాగ ఉననది. ఇయవెరవేల ఏభంత్
ఖరీదు కాదు. తీసుకోండి సాబ....” అంట్ూ ఆ నగను తీసి
కంట్ర్లో పెట్టటడు.
“వదుద....”

ఖచిిత్మరన

కంఠంతో

అననది

నీలిభ.

“చిననపిలిలకు అంత్ ఖరీదు నగలు ఇప్పడు అనవసయం...భూడు
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నాలుగువేలకు మించిపోవడం నాకు ఇషటం లేదు” అంట్ూ క సనన
చరన్న్న స్పలెకట్ చేసింది.
ఫమటికి పేచీపెటిట అలిరిచేమకపోయనా ఆరిు భుఖం
చిననబోవడం వినోద్కి కన్నపించింది.
“హౌ ఎబౌట్ ఇట్ నీలూ? కాసట్ ఉయ్ ఎఫోయడ్ ఇట్? ” షాప్ప
మజమాన్నకి వినడకుండా లోగంత్ుకతో భాయయను రశనంచాడు
అత్ను.
“డఫినెట్గా

ఎఫోయట్

చేమలేభు.

ఇప్పడు

అంత్

ఖయుిపెట్ుటకుంట్ట ఈ సభమర్లో భనం ఎకవృడికీ పోకుండా ఇంట్లినే
క్కరోివ్రలిస వసుుంది. ఫయు్డే పంక్షన్న్న క్కడా డరలూయట్ చేయాలిస
వసుుంది. ఖచిిత్మరన కంఠంతో బయు వినోద్తో అననది నీలిభ.
ఆ

మాట్లు

త్నకు

విన్నపించకపోయనా,

వ్రరి

త్నయజనబయజనలు ఎందుకో అయథం చేసుకొన్న దంతాలనీన కన్నపించేలా
నవ్రవడు షాప్ప మజమాన్న.
“ఇప్పడు మీ దగగయ రడీకేష లేకపోయనా పయవ్రలేదు
మేడమ్.... తీరికగా,

తాప్లగా చలిించవచుి.. బిడడ భుచిట్ను
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కాదనకండి” అంట్ూ ఆరిు ఎంచుకునన నగనే భరోసారి భుందుకు
నెట్టటడు.
ఆశగా చూడబోయన చలెిలి చేతిన్న గటిటగా ట్ుటకున్న
వెనకివృలాగాడు కియణ. “భమీమ చపింది కరకుట.. నువువ భరేదీ
మాట్టిడకు” చవిదగగయ నోయుపెటిట పెదద ఆరింద మాదిరి సలహా
ఇచాిడు.
త్న అనన చపిన మాట్ను జవదాట్డభనే అలవ్రట్ు ఆరిుకి
లేదు. “నకెిస్ వదుద భమీమ..... దాన్న కంట్ట చరనే బాగుంది. అదే
తీసుకుంట్టను” భుదుద భుదుద మాట్లతో భుచిట్గా ఆరిు.
ఆపాయమంగా కియణ బుజాన్నన అదిమాడు వినోద్. ఆరిు ఫుగగను
ప్పణికి త్న భాయయవంక చూశాడు.
త్న బేగలో నుంచి కరనీసన్న ఫమటికి తీసి త్ను స్పలెకట్ చేసిన
చరన్కి బిలుి చలిించింది నీలిభ.
“ఇన్సపెకటర్ అయఉండి ఆపటరాల్ ఇయవెరవేలు చేస్ట నెకెిస్న్న
తీసుకోవడాన్నకి వెనుకాభుందూ ఆలోచిసుునానడు. కాయణం ఏమర
ఉంట్ుంది? ”. త్న షాప్పలో న్నచేస్ట గుమాసాునొకత్న్నన అడిగాడు
షాప్ప మజమాన్న.
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“చాలా సిటైకట్ అన్న అంట్ునానయు అందయూ. పెరసలకు కకువృరిుడే
ఘట్ం

కాదన్న

చప్పత్ునానయు...”

భారాయపిలిలతో

ఆట్లలో

క్కయుింట్ునన ఇన్సపెకటర్ వినోద్వెరప్ప చూసూు చపాడు ఆ
గుమాసాు.
“పెరసలకు

కకువృరిుడకుండా

భుకువృకు

సూటిగా

పోయేవ్రళ్ుళ, భన నగయంలో ఎంత్కాలం ఫత్కగలయు? భుందు
పెదదపోజు

పెడతాయు...

నెభమదిగా

అన్ననంటికీ

అలవ్రట్ు

డతాయు...”త్న అనుబవ్రలను త్లచుకుంట్ూ కామంట్ చేశాడు
షాప్ప మజమాన్న.
ఆ రాతిర బిడడలిదదయూ న్నదరపోయన త్యువ్రత్ నీలిభను
అడిగాడు వినోద్.”నెకెిస్ తీసుకుంట్ట బాగుండి ఉండేది కదా..... భరి
ఎందుకు వదదనానవ్? ”
“ఈ సంవత్సయం భన దగగయ ఖచిిత్ంగా నెనండు వేలు
మాత్రమే ఉనానయ. ఫయు్డే పంక్షన్కి అన్నన ఖయుిలు కలిపి ఏడువేలు
అవుతాయ...మిగిలిన డఫుబతో సభమర్లో రండుభూడు రోజులు
ఎకవృడికెరనా వెళ్ళళ రావచుి. ఉననవనీన ఖయుిపెట్ుటకున్న అప్పలపాలు
అవడం నాకు ఇషటం లేదు” అననది నీలిభ.
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“నెకటస్ ఇమర్ ఆరిున్న సూవృలోి చేరాిలి... ఈసిటీలో డొనేషనస్
చాలా ఎకువృవ. భనం పాాఫిమ్న్న ఫేస్ చేమక త్పేట్ట్ుటలేదు
సాలోచనగా అనానడు వినోద్.
“వచేి సంవత్సయం ఎదుయయేయ ఇఫబందులిన గురించి ఇటి
నుంచి

వరీర

అవడం

దేన్నకి?

ఇన్సపెకటర్గారి

ఆరోగయం

చడుత్ుంది...”నవువత్ూ అననది నీలిభ.
త్నుక్కడా నవేవశాడు వినోద్. ఇక లెరట్ును ఆఫచేసి బెడ్మీద
మేనువ్రలిబోత్ునన సభమంలో వినవచిింది కాలింగబెల్ మోత్.
అట్ువంటి డవలెపమంట్సకి బాగా అలవ్రట్ుడిపోయ ఉండట్ం
వలి కొదిదపాటి చిరాకును క్కడా రదరిశంచలేదు నీలిభ.
“వెళ్ళండి.... మీ కాన్నస్టటబిలస్ ఎవరో వచాియు” అంట్ూ
త్నులేచి ఆఫ చేసిన టరల్న్న తిరిగి ఆన్చేసింది.
భుఖదావయం తెరిచిన వినోద్కి,

వినమంగా న్నలఫడిన

ఇఫరహం అగుపించాడు.
“వికటర్ ంపిన భనుషులు కొందయు స్టటషన్దగగరికి వచాియు
సార్ వ్రళ్ళ వ్రలకం చూసుుంట్ట మాకు అనుమానంగా ఉననది...
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End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/kbook.php?id=195
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