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తల మునకలయేయ్టంత విసమ్యం చెందాడు బాలారిషట్. ఆదితయ్పురంలో అషాట్చెమామ్ ఆడుకునే అమామ్యేనా ఈమె?
“ఆంజనేయ విగర్హం దగగ్ర హతయ్ జరిగిన సమయంలో వాళుళ్ ఇదద్రూ అకక్డే ఉనాన్రనన్ సాక్షయ్ం ఒకక్టి కూడా
లేదా?” అడిగింది.
“హతయ్ జరిగిన సమయంలో అనుమానితుల లోకేషనూ, ఫోన రికారూడ్ పరిశీలిసాత్ం. కానీ చంపింది మన అమామ్యే
కాబటిట్ ఆ కోణంలో పరిశోధన చెయయ్లేదు”.
“పకాక్ సాక్షయ్ం అవసరం లేదు. ఏ చినన్సాక్షయ్ం దొరికినా చాలు. కోరుట్లో నిరూపించటానికి కాదు. కేవలం
బెదిరించటానికి. అలాంటిది దొరికితే ఫోన చేసి చెపుప్”
“బెదిరించటం ఏమిటి? ఎవరిన్ బెదిరిసాత్ం? ఏమని బెదిరిసాత్ం?”
రవళి నవివ్, “ఆతర్పు పెళిల్ కొడుకు అతత్ మెడలో తాళి కటాట్డనన్టూట్ ఎందుకంత తొందర? ముందు సాక్షయ్ం గురించి
ఆలోచించు. తరువాత ఏమి చెయాయ్లో చెపుతాను” అoది.
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ఆ తరువాత గంటకి అతడి నుంచి ఫోన.
“విగర్హం ముందు దిగిన ఫోటోలు ఫేసుబ్కలో పెటాట్రు. ముగుగ్రూ ఒకేచోట ఉనాన్రనన్ కీలకమైన పాయింటు” అని
చెపాప్డు.
ఆమె రాంబాబుకి ఫోన చేసింది. అతడు ఏదో తమిళనాడు బోర్తల హవుసుకి సంబంధించిన సంచలన వారత్ని
పొర్దుద్నేన్ పర్జలోల్కి వదలాలని ఆయతత్మవుతూ ఉండగా ఫోన.
“రవళిని. మీతో కాసత్ మాటాల్డాలి. రాగలరా?”
అతడామె పేరు గురుత్ పటట్లేదు. జరన్లిసుట్లని అమామ్యిల అందమైన వాయిసుస్లు ఆకటుట్ కోవు. వాళుళ్ కదలాలి
అంటే డబబ్యినా ఉండాలి. సంచలనం కలిగించే వారత్యినా కావాలి.
“దేనికి? ఏం పని” అని అడిగాడు అనాసకత్oగా.
“నేను చకర్ ఇండసీట్ర్స సెకెర్టరీని. ఆదితయ్పురం మరడ్రు కేసులో కొంత ఇనఫ్రేమ్షను ఇదాద్మని”
మొదటి వాకయ్ం కనాన్ రెండోది ఇంటరెసిట్ంగగా అనిపించి, “అయిదు నిముషాలోల్ వసుత్నాన్ను. అడర్సు చెపప్ండి”
అనాన్డు.
అరగంటలో అతడు చకర్ ఆఫీసు దగగ్ర ఉనాన్డు. ఇందర్ భవనంలాంటి ఆఫీసు చూసి చకితుడయాయ్డు. రవళి పేరు
చెపప్గానే రిసెపష్నిసుట్ అతడిని పై అంతసుత్ గదికి పంపింది. జీవితంలో ఎనోన్ అనూహయ్మైన సంఘటనలు చూసి ఉంటారు
కాబటిట్, జరన్లిసుట్లు ఆశచ్రయ్పడటం చాలా తకుక్వ. అటువంటి రాంబాబు, సెకర్టరీ సాథ్నంలో ఉనన్ రవళిని చూసి తల
మునకలయేయ్ ఆశచ్రయ్ంతో “మీరా? రవళి కదూ. ఇకక్డునాన్రేమిటి? అంతకుముందు ఆదితయ్పురంలో టీచరుగా ఉండేవారు
కదూ. ఇంతకీ అది మీరేనా?” అని అడిగాడు.
రవళి నవివ్, “మొతాత్నికి జరన్లిసుట్ అనిపించారు. ఒకక్ పాయింటు తెలుసుకోవటానికి ఇనిన్ పర్శన్లు అడగాలా? సరే.
అసలు విషయానికి వసాత్ను” అంటూ రేప విషయం తపిప్ంచి మొతత్ం జరిగిందంతా చెపిప్, చివరగా “...గతంలో మీకు నేను
కొంత డబుబ్ బాకీ. అదీ పల్స ఇదీ కలిపి ఇపుప్డు ఇసుత్నాన్ను. మీ శైలిలో మరింత మసాలా జోడించి వార్యండి. నాకు ఈ
వారత్ అరెజ్ంటుగా బయటకు రావాలి” అని కవరు అందజేసింది.
డబుబ్ తీసుకొని బయటకు వెళుతూ గుమమ్ం దగగ్ర ఆగి, “మీకో విషయం చెపప్వచాచ్ మేడమ ” అనాన్డు. గతంలో
లేని గౌరవం అతడి సంబోధనలో ధవ్నించటం గమనించినా, మొహంలో ఆ భావం కనపడకుండా తలెతిత్ చూసింది.
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“ముఖయ్మంతిర్ బావమరిది, గృహమంతిర్ మనవరాలు... ఇదద్రి మీదా వీడియో కావాలని మీరు అడిగినపుప్డు, బాల్కమెయిల చేయడానికి అడుగుతునాన్రని అనుకునాన్ను. ఎందుకు చేసుత్నాన్రో అపుప్డు తెలీదు కానీ, ఇపుప్డు మీరు ఇదంతా
ఏదో మంచి ఉదేద్శయ్ంతోనే చేసుత్నాన్రని అరథ్ం అవుతోంది. కంగార్టస్ మేడమ ” అని అకక్డి నుంచి వెళిళ్పోయాడు.
ఆ తరువాత అతడు ‘కథ’ పిర్పేర చేశాడు.
ఆకరష్ణీయమైన పేరు పెటిట్ పదిమందితో చదివించటం ఒక ఆరుట్. ‘ఐశవ్రాయ్ రాయ చీకటి కథ’ అని పెడితే జనం
ఆవురావురుమంటూ చదువుతారని అతడికి తెలుసు. గతంలో అలాగే హెడిడ్ంగ పెటిట్ ఒక వారత్ రిలీజ చేశాడు.
బయటపడిన ఐశవ్రాయ్ రాయ పడగగ్ది రహసయ్ం
బెదిరిపోతునన్ బాలివుడ నటులు
నలభై ఏళల్ వయసులో కూడా నలగని అందంతో పేర్క్షకులని ఉరూర్తలూగించిన జగదేకసుందరి ఐశవ్రాయ్రాయ
ఇపప్టివరకూ దాచిన దాంపతేయ్తర రహసాయ్లు కూడా ఉనాన్యా? మాఫియాకి భయపడి ఇపప్టివరకూ చెపప్లేదా?
ఉనాన్యని ఆమెనే సవ్యంగా వెలల్డించింది. భారతదేశపు నెంబర-వన నటుడు అమితాబ బచచ్న కొడుకు అభిషేక
బచచ్నుని వివాహమాడి, ఒక పాపకి జనమ్నిచిచ్న ఐశవ్రాయ్రాయ రహసయ్ం ఏమిటి? ‘నా పడగగ్ది రహసయ్ం రేపు చెపాత్ను’ అని
ఆమె నినన్ పతిర్కా విలేఖరుల సమావేశంలో అనటంతో, ఇరవై నాలుగగ్ంటల పాటూ సినీవరాగ్లోల్ కలకలం రేగింది. ఆమె
వెలల్డించబోయే విషయమై ఎంతోమంది టాలీవుడ కోలీవుడ హాలీవుడ, బాలీవుడ నటులు భయపడి పోతునాన్రు. ఈ
రహసయ్ం చెపప్టానికి తాను ఏమాతర్ం వెనుకాడననీ, ఆ బాధయ్త తనమీద ఉనన్దనీ ఆమె వెలల్డించింది. ఆమె రహసయ్ం ఈ
రోజు పర్పంచానికి బటట్బయలైంది. ఈ విషయం బయటపడటంతో వారి సాటి నటుల భయాలు నిజమయాయ్యి.
భయపడినవారు తమ పేరుల్ బయటకు చెపప్టానికి ఇషట్పడలేదు. తన అందానికీ, సౌందరాయ్నికీ కారణం కలతలేల్ని నిదర్ అనీ,

దానికి కారణం తాను పడుకునే మాటెర్స అనీ, సాఫట్-సీల్ప పరుపుల పర్మోషన సందరభ్ంగా హరష్ధావ్నాల మధయ్ ఐశవ్రయ్
తెలిపారు. మనిషికీ పరుపుకీ మధయ్ సంబంధానిన్ ఆనందభాషాప్ల మధయ్ వెలల్డించారు. ముఖయ్ంగా పెళిల్ కాని యువతకి ఈ

పరుపులు, దిళుళ్ చాలా ఉపయోగకారి అని ఆ అతిలోక సుందరి చెపాప్రు. ఆమె చెపిప్నది వినన్ తరువాత, సాటి నటుల
ఆందోళనకి కారణం అదే. సాట్ప-సీల్ప పరుపుల మీద పడుకోక పోవడం వలల్ తమ భవిషయ్తుత్ దెబబ్తింటుందేమో అని
హాలీవుడ, టాలీవుడ, బాలీవుడ నటీనటులందరూ భయపడిపోతునాన్రు. ‘అయితే ఇందులో భయపడవలసిన అవసరం
లేదనీ, అదే నిజమైతే ఆ పరుపు మీద పడుకుంటునన్ అభిషేక బచచ్న కూడా జగదేకవీరుడు అవావ్లి కదా. అతడు నిజంగా
అంత అందంగా తయారవుతునాన్డా?’ అని కొందరు అంటునాన్రు. ఈ చరచ్ ఇటీవల సినీ వరాగ్లోల్ చాలా లోతుగా
సాగుతోంది. నెటిజేనుల్ చెరోవైపు విడిపోయి చరిచ్ంచుకుంటునాన్రు ...” అని ఉంటుంది.

øöeTT~

www.koumudi.net

Ä>∑dtº 2022

4

నిశశ్బద్ విసోప్టనం

శవాల మీద పేలాలు ఏరుకునే వారు ఈ టైపు ఛానెల జరన్లిసుట్లయితే, ఆ పేలాలు శవాల మీదవని తెలిసి కూడా
కొందరు అడిర్నలిన రిలీజ కోసం ఈ వారత్లు చదువుతారు. చివరి వరకూ చదివి, వినాయకుడి బొడోల్ వేలుపెటిట్నటుట్
నాలుకక్రుచ్కుంటారు. అనుభవం నేరిప్న పాఠాలు నేరుచ్కోకుండా, మరో దరిదర్ హెడిడ్ంగ ఉనన్ సెనేస్షనల వారత్ వైపు
వెళాత్రు. అయితే వీరి వలల్ ఎవరికీ నషట్ం లేదు. వారత్కి లక్షలోల్ ‘కిల్క’లు వసాత్యంతే. వీరికనాన్ భయంకరమైన జాతి మరొకటి
వునన్ది. రచనల పి.డి.ఎఫ.లు దొంగతనం చేసి పర్చురించి అదేదో గెలుపు అనన్టుట్ ఫీల అయేయ్ జాతి. కుడి పకక్ ఇంటోల్
దొంగతనం చేసి ఎడమ పకక్ ఇంటికి ఉచితంగా ఇసుత్నాన్మని సంబరపడే జాతి. ఫీర్ గా వసేత్ ఫినాయిలు తాగే ఈ రకం
పాఠకుల వలల్ నషట్ం ఎకుక్వ.
రవళి కోరిన విధంగా రాంబాబు పొర్దుద్నేన్ ఈ వారత్ రిలీజ చేశాడు. అయితే కేవలం గాలి పోగు చేయకుండా,
హనుమంతుడి విగర్హం, గోవిందు మరణించిన చోటు, ఫేసుబ్కుక్లో వారు పెటిట్న ఫోటోలు, మరికొనిన్ వాసత్వాలూ చేరిచ్
“గోవిందు హతయ్ వెనుక అసలు రహసయ్ం” అనన్ ఆసకిత్కరమైన హెడిడ్ంగుతో నూయ్స వార్శాడు.
గోవిందు హతయ్ వెనుక అసలు రహసయ్ం
ఇదద్రు మితుర్ల ముదుద్ల సంబంధం

పెదపటన్ం పోలీస సేట్షను పరిధిలోని ఆదితయ్పురంలో జరిగిన హతయ్ వెనుక ఎవరునాన్రు?

ఈ విషయమై ధరామ్రావుని మా ఛానెల సంపర్దించింది. ఆకిస్డెంటు జరిగి పర్సుత్తం బెడ-రెసుట్లో
ఉనాన్, పెదపటన్ం మాజీ ఇనసెప్కట్రు ఆసకిత్కరమైన విషయాలు వెలల్డించారు.

హతయ్ జరిగిన రోజు పొర్దుద్నన్ ముగుగ్రు వయ్కుత్లు ఆదితయ్పురం వచాచ్రు. నగరంలో వీరికి ఒక

గెసుట్ హవుసు ఉనన్దనీ, చాలాకాలం కిర్తం తానే దానిని రైడ చేసి వీరిని అరెసట్ చేశాననీ ధరామ్రావు
చెపాప్రు. వీరు ముఖయ్మంతిర్కి దగగ్ర వారని తెలిసింది. సవ్తంతర్ భారతదేశంలో ఎవరైనా ఎకక్డికైనా
వెళళ్వచుచ్. ఎవరికీ అభయ్ంతరం లేదు. కానీ అందులో ఒకరు హతయ్ గావింప బడాడ్రు. వీరు
ఆదితయ్పురం ఎందుకు వచాచ్రు? కొతత్గా కడుతునన్ హనుమంతుడి విగర్హం వదద్కు ఎందుకు
వెళాళ్రు? ఈ విషయమై శోధించే కొదీద్ ఆసకిత్కరమైన విషయాలు బయట పడుతునాన్యి.

ఈ వయ్కుత్లు ఆదితయ్పురానికి కొతత్ కాదు. గతంలో సంకార్ంతి రోజు ఉదయానేన్ ఆ గార్మానికి

వచిచ్ రోడల్పై నానా భీభతస్ం సృషిట్ంచారు. ఇంటోల్కి బాటిలస్ విసిరి ఒక పాపకి పర్మాదకరమైన
గాయం చేశారు. దానికి పర్తీకారంగా ఆ గార్మసుత్లు వారికి గుండు గీసి పంపించారు. ఆ
సంఘటనలో గార్మంలో ఎలల్మంద అనే యువకుడు మరుసటి రోజు దారుణహతయ్కు గురయాయ్డు.
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ఆ కక్షతో గార్మసుత్లే వీరిలో ఒకరిని చంపారా? అనన్ అనుమానం వచిచ్నా, దానికి సరయిన

కారణాలు కనపడటం లేదు. ఎందుకంటే ఒకవేళ గార్మసుత్లే గోవిందుని చంపి ఉంటే, ఆ హతయ్
గురించి మృతుడి మిగతా సేన్హితులు వెంటనే పోలీసులకి చెపాప్లి కదా. తమలో ఒక మనిషి

చనిపోతే అలా ఏమీ పటట్నటుట్ ఎలా వెళిళ్పోయారు? ఈ ముగుగ్రికీ డబుబ్ విషయంలోనో, సతరీ
విషయంలోనో, లేదా ఒక పురుషుడికి మరో పురుషుడితో ఉనన్ సంబంధం వలల్నో గొడవ జరిగి
ఉంటుందని, మరింత లోతుగా శోధిసేత్ తపప్ అసలు నేరసుత్లు బయటపడరని జనం గార్మసుత్లు
భావిసుత్నాన్రు.

దానికనాన్ ముఖయ్ విషయం ఏమిటంటే, పోసట్ మారట్ం రిపోరట్ పర్కారం హతయ్ జరిగిన

సమయం మధాయ్హన్ం 12.30. విగర్హం వెనుక మరణించిన గోవిందు ఫోనులో 12.25 కి

విగర్హం ముందు నిలబడి దిగిన ఇదద్రు సేన్హితుల ఫోటో ఉంది. కేవలం అయిదు నిముషాల

కిర్తమే దానిన్ వారు అతనికి వాటస్పుప్లో పంపారని ‘టైము’ చెపుతోంది. దీని బటిట్ హతయ్ జరిగే
సమయానికి ఈ ఇదద్రూ కూడా అకక్డే ఉనాన్రని తెలుసోత్ంది. వీరు విగర్హం ముందు, అతడు

వెనుకా ఎందుకు ఉనాన్రు? ఇంకోలా చెపాప్లంటే హతయ్ జరిగాక, ఏమీ తెలియనటుట్ అకక్డి నుంచి
హడావుడిగా నగరానికి ఎందుకు వెళిళ్పోయారు?

వింటునన్ రాజా ఉలికిక్ పడాడ్డు. మిగతా ఇదద్రి మొహాలూ రకత్ం లేనటుట్ పాలిపోయాయి. రేప సంగతి బయటకి
రాదని సంబరపడాడ్రే తపప్, హతయ్ కేసు ఈ విధంగా తిరుగుతుందని అనుకోలేదు. ఏం చేదాద్ం అనన్టుట్ రాజా వైపు చూశారు.
రాజా లేచి పర్భు దగగ్రగా వచిచ్ చెంప మీద ఫెడేలమ్ని కొటిట్, “ఫోటోలు దిగటానికి అదిరా టైమూ పేల్సు?” అనాన్డు.
పర్భు మాటాల్డలేదు. చెంప సరుద్కుంటూ మౌనం వహించాడు. రాజా అంజి వైపు తిరిగి, “చాణుకయ్ ఎకక్డ ఉనాన్డో
కనుకోక్” అనాన్డు. అంజి ఫోన చేసి, “కొతత్ అలుల్డూ, కూతురిన్ తీసుకుని తిరుపతి వెళాళ్డట. ఈ రోజే వచాచ్డట” అని
చెపాప్డు.
గతంలో ఒక మరడ్ర చేశాడు కాబటిట్ అంజి ధైరయ్ంగానే ఉనాన్డు. మొటట్ మొదటిసారి రాజా కాసత్ డిసట్రబ్ అయినటుట్
కనపడాడ్డు. నిజానికి అందరికనాన్ ఎకుక్వ భయపడుతూనన్ది పర్భు. మీసాలార్జా గూర్పు అందరిలోనూ అతడే పిరికివాడు.
పర్తి సేన్హ బృందంలోనూ ఇలాంటివారు ఒకరిదద్రు ఉంటారు. టూరుల్, పికిన్కుక్లు, మందుపారీట్లోల్ సోడాలు ఓపెన చేసూత్,
సేన్హితులు తమపై వేసుత్నన్ సెటైరల్కి నవువ్తూ, జోకులు భరిసూత్, వారి శాడిజానికి బలి అవుతూ బర్తికేవీరిని, ‘సెటైర
టారెగ్టస్’ అంటారు. మీసాలార్జా గూర్పులో పర్భు అలాంటి వాడు.
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అంజి కూడా భయపడుతునాన్డు కానీ, అతడి భయం మరడ్రు గురించి కాదు. పర్భు గురించి. పోలీసులు గటిట్గా
బెదిరిసేత్ మానభంగం గురించి కూడా చెపేప్సాత్డు. అదీ భయం.
ఆ మరుసటి రోజు వాళుళ్ ముగుగ్రూ వెళిల్ చాణుకయ్ని కలుసుకునాన్రు. అతడు ధైరయ్ం చెపుతూ, “రేప గురించి ఎవరూ
ఫిరాయ్దు ఇవవ్లేదు కాబటిట్, మీరు ఆ విషయం మరిచ్పోవచుచ్. మీ కేసు పెదపటన్ం జూయ్రిస డిక్షనులోకి వసుత్ంది. అకక్డ
ఇనసెప్కట్రు ధరామ్రావు ఇంకా శలవులోనే ఉనాన్డు. పర్సుత్తం అకక్డ సేట్షను ఇనాచ్రిజ్ జాకస్న. మనవాడే. వాడితో
మాటాల్డాను. ఆ హతయ్ కేసు ఇంకో పదేళళ్యినా తేలదు. మీరు సంతోషంగా వెళొళ్చుచ్” అనాన్డు.
నిజానికి పోలీసులు ఆ ముగుగ్రీన్ ఎనకౌంటర చేసేత్ సంతోషించే వాళళ్లో అతనొకడు. అతడికి భీషుమ్డు గురుత్
వచాచ్డు. దురోయ్ధనుడితో ఉండటానిన్ భీషుమ్డు మనసూఫ్రిత్గా ఇషట్పడాడ్డా అనే విషయమై రకాల కథనాలునాన్యి. చాణుకయ్
పరిసిథ్తి కూడా అదే. ముఖయ్మంతిర్ దగగ్ర దొరికే డబూబ్ పరపతి ఒక వైపు, అతడితో పాటూ మీసాలార్జా బురద వయ్వహారానిన్
భరించటం మరోవైపు. ఇషట్ం లేని చోట పని చెయయ్టంలో బాధ, ఇషట్ం లేని భాగసావ్మితో సంసారం చెయయ్టంలో కషట్ం
అనుభవించే వాళళ్కే తెలుసుత్ంది.
చాణుకయ్తో మాటాల్డాక, ముగుగ్రూ గెసుట్ హవుసుకి తిరిగి వచాచ్రు.
“మంచి వారత్ తెలిసింది కదా. మందేదాద్ం” అనాన్డు అంజి. ఫిర్జ లోంచి పర్భు సోడాలు తీసూత్ ఉండగా బయట జీపు
ఆగిన శబద్ం వినిపించింది.
బాలారిషట్
“గోవిందు

అనే

లోపలికి
వయ్కిత్ని

పర్వేశిసూత్,
చంపినందుకు

మిమమ్లిన్దద్రీన్ అరెసుట్ చేసుత్నాన్ను” అని
అంజి, పర్భులతో అనాన్డు.
-34”మా సేన్హితుడిని మేమే ఎందుకు
చంపుకుంటాంరా

దొంగ

నాకొడకా.

వదిలేసాత్వా? ఐ.జీతో చెపిప్ంచమంటావా?”
అంజి సెల లోపలున్ంచి పిచెచ్కిక్నవాడిలా
అరుసుత్నాన్డు.

బాలారిషట్

కురీచ్లోంచి

కదలేల్దు. ఒకసారి సెల వైపు చూసి తల తిపుప్కునాన్డు.
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“సి.ఎం. పేషీకి ఫోన చెయయ్మంటావా? బై ఎలక్షనస్ ముందు పారీట్ని ఇబబ్ంది పెటట్డానికి అరెసుట్లు చేసుత్నాన్వని
ఉదయ్మం లేవదీయమంటావా?” అంటూ అరుసూత్ంటే బాలారిషట్ కురీచ్లోంచి లేచి సెల వైపు వచాచ్డు.
“ఏమిటి... కొడతావా? కొటుట్. కొటిట్ ససెప్ండ అవడానికి రెడీగా ఉండు.”
బాలారిషట్ అతడి మాటలు పటిట్ంచుకోకుండా సెల తాళం తీసి తనతో పాటు పర్భుని బయటికి తీసుకెళాల్డు. దాంతో
అంజి మరింత ఇరిటేట అయాయ్డు. వెనక నుంచి పర్భుతో, “ఒరేయ. ఈ పోలీసు నా కొడుకులు ఎంతడిగినా ఏమీ చెపప్కు.
రేప సంగతి వాళుళ్ బయట పెటట్నంత కాలం, మరడ్రు చేసింది వాళళ్మామ్యని మనం బయటికి చెపప్ము. మనలిన్ వాళుళ్
రకిష్సేత్, వాళళ్ అమామ్యిని మనం రకిష్సాత్ం. అది డీల. గురుత్ంచుకో” అoటూ అరిచాడు.
అరగంట తరావ్త పర్భు తిరిగి సెలుల్లోకి వచాచ్డు.
“ఏం జరిగిందిరా? పోలీసులు ఏం అడిగారు? ఆ సబ-ఇనసెప్కట్రుగాడు ఏమైనా పిచిచ్ పిచిచ్ వేషాలు వేశాడా?”
పర్భు సమాధానం చెపప్లేదు.
“మీసాలరాజా గురించి చెపిప్ నువువ్ వాడికి వారిన్ంగ ఇవవ్లేదా?”
పర్భు మాటాల్డలేదు. మొహం అంతా చెమటలు పటిట్ మనిషి గజగజా వణికిపోతునాన్డు. ఏం జరిగిందో తెలుసుకునే
లోపులో పోలీసులు వచిచ్ తరువాతి ఇంటరాగేషనుకి అంజిని తీసుకెళాల్రు.
అకక్డ తన తండిర్ని చూసి ఆశచ్రయ్పోయాడు అంజి. బాలారిషట్ ఎదురుగా కూరుచ్ని ఉనాన్డు హనుమంతరావు.
తనకిక ఏమీ కాదనన్ సంతోషం అంజి మొహంలో కనబడింది. కొడుకుని పకక్ కురీచ్లో కూరోచ్బెటుట్కుని హనుమంతరావు
సంభాషణ కొనసాగించాడు. “ఆ గోవిందుని వీళేళ్ చంపారనటానికి నీ దగగ్ర సాకాష్య్లేమునాన్యి? బెయిలుతో బయటకు
రావటానికి పదినిముషాలు పటట్దు. కానీ చెపాప్నుగా. బై ఎలక్షనుస్లో ఎమెమ్లేయ్గా నిలబడుతునాన్ను. ఎలక్షనస్ ముందు ఈ
విషయం బయటకు వసేత్ నాకు దెబబ్. ఇకక్డితో దీనిన్ వదిలేయడానికి ఎంత కావాలో చెపుప్”
“పది లక్షలు” అనాన్డు బాలారిషట్. తండీర్ కొడుకులు చపుప్న తలెతాత్రు.
“ప.. పది లక్షలా? డబుబ్లు మా ఇంటి వెనుక పెరటోల్ కాసుత్నాన్యనుకుంటునాన్వా?”
“పర్జల కషట్ంతో కాసుత్నాన్యి. మీ ఇనపెప్టెట్లోల్కి వెళుత్నాన్యి” కుల్పత్ంగా సమీకరించాడు.
“ఆధారాలేల్కుండా అరెసుట్ చేసినందుకు నినున్ శంకరగిరి మానాయ్లు పటిట్ంచగలను తెలుసా”
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బాలారిషట్ ముందుకు వంగి “శంకరగిరిమానాయ్లు ఎకక్డునాన్యి సార?” అని కుతూహలంగా అడిగాడు. ఏం
చెపాప్లో తోచక హనుమంతరావు తడబడాడ్డు.
“చూశారా. మీకే తెలీదు. మీకు తెలియని పేల్సుకి ననున్ఎలా పంపిసాత్రు చెపప్ండి. శంకరగిరి అనే శమ్శానం ఒక
రచయిత కలప్న. తరువాత పాపులర అయింది. సరే. ఆ విషయం వదిలి పెటట్ండి. సాకాష్య్లేమీ లేవు అనాన్రుగా. తపుప్.
మీవాడి మీద కేసు చాలా బలంగా ఉంది. ఇదిగో. ఇది వినండి” అంటూ టేప ఆన చేశాడు.
పర్భు కంఠం సప్షట్ంగా వినిపిసోత్ంది.

“ముగుగ్రం ఆంజనేయ విగర్హం చూదాద్మని వెళాళ్ము. అకక్డ ఒక సతరీ కనబడింది. తాను ముందు అంటే తాను

ముందని అంజి, గోవిందూ దెబబ్లాడుకునాన్రు. మాట మీద మాట పెరిగింది. పూరిత్గా తాగి ఉనన్ అంజి, ఆవేశంలో బండ
రాయి ఎతిత్ గోవిందు తల బదద్లు కొటాట్డు“.

ఊహించని ఈ పరిణామానికి హనుమంతరావు ఒంటోల్ సతుత్వ లేనటుట్ కురీచ్ వెనకిక్ వాలిపోయాడు. అంజి మొహం
రకత్ం లేనటుట్ తెలల్గా పాలిపోయింది. అంతలోనే అంజిలో కర్మకర్మంగా ఆవేశం చోటుచేసుకుని, కురీచ్లోంచి విసురుగా
లేచి పిడికిలి బిగించి బలల్ మీద బలంగా కొడుతూ “వాడిని చంపేసాత్ను. ఇపుప్డే... ఇకక్డే చంపేసాత్ను” అంటూ లాకప
రూమ వైపు వెళల్బోతూంటే పోలీసులు గటిట్గా పటుట్కునాన్రు.
“కూరోచ్ అంజి. కూరోచ్. ఆవేశపడకు. ఆవేశంతో పనులు జరగవు” అంటూ అనునయించి, రావు వైపు తిరిగి,
“మీరు అనుభవం ఉనన్వారు. అసలు జరిగిందేమిటో, ఈ కేసు నుంచి మీ అబాబ్యిని ఎలా బయట పడేయవచోచ్ తరావ్త
చెపాత్ను. ముందు నా సంగతి తేలచ్ండి” అనాన్డు.
“సాయంతార్నికి పంపిసాత్” అనాన్డు హనుమంతరావు. నూతిలోంచి వచిచ్నటుల్ ఉంది సవ్రం.
“సాయంతర్ంలోపు కేసు మరికొనిన్ మలుపులు తిరగవచుచ్. రేటు పెరగొచుచ్. ఆలసయ్ం అమృతం విషం అనాన్రు.
హనుమంతరావుగారూ. మీరు తొందరగా వెళిళ్ డబుబ్ తీసుకురండి. ఈ లోపు ఈ కేసు నుంచి ఎలా బయట పడవచోచ్ మీ
అబాబ్యికి కోచింగ ఇసాత్ను”.
హనుమంతరావు హడావుడిగా బయటికి నడిచాడు. అంజికి ఇంకా ఆవేశం తగగ్లేదు.
“వాడు ఇంత దోర్హం ఎలా చేశాడు? ఇనిన్ అబదాధ్లు ఎలా ఆడాడు? అసలిదంతా ఎందుకు చేశాడు?”
“అపూర్వరు గా మారితే శిక్ష ఉండదని చెపాప్ను. టార్పులో పడాడ్డు.”
అంజి మొహం వివరణ్మైంది. “వాడిని చంపేసాత్ను. ఇది మాతర్ం ఖాయం“
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“ఇపప్టికి ఆ మాట పదిసారుల్ అనాన్వ. నీకు ఉరి పడకపోతే ఆ పని చెయొయ్చుచ్ కానీ, ఆ అవసరం లేదు. కోరుట్లోనే
వాడికి ఉరిశిక్ష పడేలా చెయయ్వచుచ్. నువువ్ బయటపడే మారగ్ం కూడా ఉంది. ఒకే దెబబ్కి రెండు పిటట్లు”
“ఏమిటది?”
“మీ నానన్ డబుబ్ తెచాచ్క చెపుతాను. “
గంట తరావ్త హనుమంతరావు కాయ్ష తీసుకుని వచేచ్ సమయానికి బాలారిషట్ విలేకరుల సమావేశం ఏరాప్టు
చేశాడు. విలేఖరులకి ఏమిచెపాప్లో అంజికి కౌనిస్లింగ అయిదు నిముషాల ముందు ఇచాచ్డు. తండీర్ కొడుకులు ఇదద్రూ
విలేకరుల ఎదురుగా కూరుచ్నాన్క మైకు అందచేశాడు. అంజి చెపప్డం మొదలు పెటాట్డు.

“నేను చేసింది తపేప్. సేన్హితుడిని రకిష్ంచుకోవటం కోసం ఇంతకాలం మౌనంగా ఉనాన్ను. ఈ హతయ్ చేసింది

పర్భు. గోవిందుకీ అతడికీ ‘దగగ్ర’ సంబంధం ఉందనన్ విషయం మా సరిక్లలో అందరికీ తెలుసు. నేను ఫోటోలు
తీసుత్ండగా ఇదద్రూ విగర్హం వెనకిక్ వెళాల్రు. ఏం జరిగిందో తెలీదు. పెదద్ గొడవ వినిపించింది. నేను వెళేల్ సరికి గోవిందు
రకత్పుమడుగులో ఉనాన్డు. ఎవరి బలవంతం లేకుండా పర్తయ్క్షసాకిష్గా ఇదంతా చెబుతునాన్ను.“

ఈ సెనేస్షన వారత్ తీసుకుని అందరి కనాన్ ముందు జరన్లిసుట్ రాంబాబు బయటకు పరిగెతాత్డు. విలేకరుల బురర్లో

అపప్టికే రకరకాల హెడిడ్ంగులు చోటు చేసుకునాన్యి. ‘హతయ్కు దారి తీసిన సంపరక్ం… పకక్మీదకి రావటానికి

ఒపుప్కోనందుకు హతయ్… హనుమంతుడి విగర్హం పకక్న మొగాడి మానభంగం’ మొదలైన శీరిష్కలతో కొందరు
పోలీసుసేట్షన నుంచే తమ ఆఫీసుకి వారత్లు పంపసాగారు.

“ఇక మీరు వెళొల్చుచ్. మీ అబాబ్యి మీద ఏ కేసూ లేదు. అపూర్వరుగా మారి మా వరుక్ తగిగ్ంచినందుకు
కృతజఞ్తలు” అనాన్డు బాలారిషట్.
“నేను ఒకసారి పర్భుని కలవాలి”
“నీకు ఆవేశం ఎకుక్వ. కలిసేత్ అతని మీద చేయిచేసుకుని అరెసట్ అవుతావు. ముదాద్యి ఉనన్ గదిలోకి నినున్
పంపించినందుకు నేను ససెప్ండ అవుతాను” అనాన్డు బాలారిషట్.
“నేను ఉరికంబం ఎకిక్నా పరేల్దు. వాడిని ఒకసారి కలవాలి” నిశచ్యంగా చెపాప్డు అంజి.
“ఇతడిని లాకపుప్రూముకి తీసుకువెళుళ్. మధయ్ తలుపు తీయకు” అని పోలీసుతో చెపిప్ పంపించాడు. లాకప గదిలో
ఒక మూల మోకాళళ్ మీద తల పెటుట్కుని కూరుచ్ని ఉనాన్డు పర్భు. అడుగుల చపుప్డుకి తలెతిత్, అంజిని చూసి ఎడారిలో
ఒయాసిసుస్ కనపడినటుట్ తలుపు దగగ్రకు పరుగెతుత్కుని వచాచ్డు. అతడేదో మాటాల్డబోయేటంతలో, ఇనుప చువవ్ల
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మధయ్నుంచి రెండు చేతులూ లోపల పెటిట్ అతడి మెడ పటుట్కుని, “ఎందుకురా? ఎందుకీ పని చేశావ?” తలుపులు కదిలేలా
ఊపేసూత్ అరిచాడు అంజి.
ఊహించని ఈ సంఘటనకి “నేనేమి చేశాను” అయోమయంగా అడిగాడు పర్భు.
“పోలీసులకి తపుప్డు సేట్టమెంట ఎందుకు ఇచాచ్వు?”
బాలారిషట్ వెనుక నుంచి తాపీగా అనాన్డు. “అతనివవ్లేదు అంజీ. మేమే తయారుచేశాము”.
ఎరర్గా కాలుతునన్ ఇనుపరాడ పటుట్కునన్వాడిలా అంజి చివాలున వెనకిక్ తిరిగాడు.
“ఇంత పెదద్ ఊళోళ్ పర్భు కంఠానిన్ మిమికీర్ చేసే ఆరిట్సట్ దొరకటం అంత కషట్మేమీ కాదుగా “
విషయం అరథ్మైన అంజి నోట, రెకక్ విరిగిన పకిష్ అరుపులాటి సనన్టి కేక బయలెవ్డలిoది.
“చినన్ టిర్కుక్ పేల్ చేసేసరికి టార్పులో పడాడ్వు. నీ సేన్హితుడు నీ కొంప ముంచాడనుకొని అతడి కొంప నువువ్
తగలెటాట్వు. అండర-టర్యిలగా నీ సేన్హితుడిని జీవితాంతం జైలోల్ పెటట్టానికి నీ సేట్టమెంట చాలు” అనాన్డు బాలారిషట్.
అంజి అతడి మీదకి ఆవేశంతో దూకబోతూంటే వెనక నుంచి తండిర్ పటుట్కొని అతికషట్ం మీద పోలీస సేట్షన
బయటకి తీసుకువెళాళ్డు. సేట్షను మెటల్ మీద ఆగాడు అంజి. బాలారిషట్ వైపు తరజ్ని చూపిసూత్, “నీ పెళాళ్ం కనెన్పిలల్ కాదు.
దానిన్ రేప చేసింది నేనేరా. పతిర్కలవాళళ్ని మళీళ్ పిలువు. ఆ విషయం అందరి ముందూ చెపుతాను. నువూవ్, నీ పెళాల్ం కుళిళ్
కుళిళ్ చావాలి”.
బాలారిషట్ మాటాల్డలేదు. దాంతో అంజి మరింత ఇరిటేట అయాయ్డు. “విగర్హం వెనుక నీ పెళాళ్నికి జరిగింది
బయట పెటట్మంటావా?” పోలీసులందరూ వింటూ ఉండగా అరిచాడు. బాలారిషట్ దానికి కూడా సమాధానం చెపప్లేదు.
“ఒరేయ ఇనసెప్కట్రూ. ఇది ఇంతటితో ఆగదు. నా సేన్హితుడు కోరుట్కు వెళేల్ లోపులో ఇంతకు ఇంతా పగ
తీరుచ్కుంటాను. నీకే తెలివితేటలు ఉనాన్యనుకుంటునాన్వేమో. ఇంతకనాన్ పెదద్ ఎతుత్ వేసి నినున్ మటిట్ కరిపించకపోతే నా
పేరు అంజి కాదు. చూసుకుందాం”.
బాలారిషట్ తాపీగా మెటుల్ దిగి అతడి దగగ్రగా వెళాళ్డు. “ఏమిటీ? నా అంతు తేలుసాత్వా? నా పెళాళ్నిన్ రేప చేసినటుట్
పర్పంచమంతా చాటింపు వేసాత్వా? అంతకాలం నువువ్ బర్తికి ఉంటే కదా అంజీ. పది లక్షలు ఇచాచ్డని నీ తండిర్ ఎలక్షనస్
పూరత్యేయ్ వరకూ నీకు సేవ్చఛ్ ఇదాద్మనుకునాన్ను. శిశుపాలుడి లెవెలోల్ తపుప్లు చేశావ. ఇపుప్డు చెపుత్నాన్ విను. రెండు
రోజులోల్ అందరూ చూసూత్ ఉండగా నినున్ చంపుతాను. పదిమంది సాక్షయ్ం ఉనాన్, శిక్ష పడకుండా తపిప్ంచుకుంటాను”
అంటూ హనుమంతరావు వైపు తిరిగి, “నీకు మహా భారతం కథ తెలుసో లేదో. దురోయ్ధనుడు సైంధవుని దాచినటుట్
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కొడుకుని ఎకక్డైనా దాచుకో. లేదా ఎలక్షన కాయ్ంపెయినులో నీతో పాటు తిపుప్కో. వాడు ఎకక్డునాన్ సరే, రెండు రోజులోల్
చంపుతాను” అనాన్డు.
అంజి దానికి ఏదో సమాధానం చెపప్బోతుంటే హనుమంతరావు అతడిని బలవంతంగా తీసుకెళిళ్ కారు ఎకిక్ంచాడు.
కారు వెళేళ్వరకూ ఆగి, బాలారిషట్ లోపలికి వచిచ్ రవళికి ఫోన చేశాడు. “అంతా అనుకునన్టేట్ జరిగింది. అయితే
చివరోల్ చినన్ తపుప్ చేశాను.”
“ఏమిటి?”
“ఆ అంజిగాడిని రెండోర్జులోల్ అందరి ముందూ చంపుతానని అరుజ్నుడి లెవెలోల్ శపథం చేశాను. ఆ
హనుమంతరావు కొడుకుని ఎకక్డనాన్ దాచేసేత్, సూరుయ్డికి చకర్ం అడుడ్ వేసిన కృషుణ్డి లెవలోల్ వాడిని బయటికి తీసుకొచేచ్
బాధయ్త నీదే” అని ఫోన పెటేట్శాడు.

(ĺʉňpȊ ūàȂ)
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