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అంజి హతయ్ విషయం తెలియగానే చాణుకయ్, మీసాలార్జా హుటాహుటిన పోలీస సేట్షనుకు వచాచ్రు. జాకస్న సకల
మరాయ్దలు చేసూత్ అంజి మరడ్ర ఎలా జరిగిందో వివరించాడు.
“సభలో ఓ నాలుగొందల మంది దాకా ఉంటారు సార. మీటింగ జరిగే మైదానం చుటూట్ సరుగుడు చెటుల్నాన్య.
ఎమెమ్లేయ్ కాండేటు రావు మాటాల్డుతునాన్రు. మీటింగ అయాయ్క కారయ్కరత్లకి పారీట్ ఏరాప్టు చెయయ్మని అంజి చెపాప్డు.
ఎవడో కాంటార్కట్రుకి ఆ పని పురమాయించి, హెడ-కానిసేట్బులిన్ వైన షాపుకి పంపుతునాన్. పోలీస డెర్సలో వచాచ్డు
బాలారిషట్. ఎవరికీ అనుమానం రాలేదు. అంజి ముందు వరుసలో కూరుచ్ని ఉనాన్డు. సరాసరి దగగ్రికి వచిచ్ పాయింట
బాల్ంక లో కాలేచ్శాడు.”
“చుటూట్ అందరూ...”
“అందరూ సరప్ంచి మనుషుయ్లేనండి. ఒకక్సారిగా వాడి మీద పడాడ్రు. పోలీసులు లేకపోతే వాడిని అకక్డే
చంపేసేవారు.”
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“అలా జరిగుంటే బావుండేది” అనాన్డు మీసాలరాజా.
“వాడి చేతిలో పిసట్ల ఉందండి. అందుకే అందరూ భయపడాడ్రు. లేకపోతే అకక్డే అయిపోయేది. చాలామంది
వీడియో తీసుకుంటూ ఉండగా అంజి పార్ణం పోయింది. అంబులెనస్ పిలవటానికి కూడా టైమ లేదు. చసూత్ కూడా ‘రాజా’
అని అరిచాడు”.
మీసాలార్జా ఆవేశంతో ఊగిపోతూ, “ఎకక్డునాన్డు ఆ ఇనసెప్కట్రు?” అని అరిచాడు.
“లాకప లోనే. ఇంకా మెజిసేట్ర్ట దగగ్రకి తీసుకువెళళ్లేదు” అంటూ లాకప గది చూపించాడు.
“వాణిన్ ఇకక్డే చంపేసాత్. ఎనకౌంటర అని వార్సుకో...” అంటూ లేచాడు రాజా.
చాణుకయ్ “కంటోర్ల రాజా. కంటోర్ల” అని వారించి, జాకస్నుతో “నువువ్ పకక్న ఉండగానే ఇదంతా జరిగిందా?”
అని అడిగాడు.
“అవును సార. అంజిని కాలాచ్క నా దగగ్రికి వచిచ్ పిసట్ల సరెండర చేసి లొంగి పోయాడు”.
“వాడు నా కళళ్ ముందే ఉరికంబం ఎకాక్లి” మీసాల రాజా అనాన్డు.
“ఉరి పడక పోవచుచ్. యావజీజ్వo మాతర్ం గాయ్రంటీ” అనాన్డు జాకస్ను.
“సాకాష్య్లు బలంగా ఉనాన్యా?” చాణుకయ్ అడిగాడు.
“చాలా పకడబ్ందీగా ఉనాన్యండి. అందరూ పర్తయ్క్షంగా చూశారు కదా. పంచనామా చేసి వాడిని పటుట్కునన్ ఓ
ఐదుగురి దగగ్ర సేట్టెమ్ంట తీసుకునాన్ను. సాకిష్ సంతకాలు చేశారు. ఓపెన అండ షట కేసు”.
“చంపేవాడు రహసయ్ంగా చంపొచుచ్ కదా. అందరి ముందూ పబిల్గాగ్ చంపి కోరి కోరి పార్ణాల మీదకు ఎందుకు
తెచుచ్కునాన్డు?” సాలోచనగా అనాన్డు చాణకయ్.
“ఏదో కసీ, కారణమూ ఉందండి. నాకు తెలియదు” అనాన్డు జాకస్ను.
తెలిసిన మీసాలార్జా మాటాల్డలేదు.
అంతలో బయట కలకలం వినిపించింది. బాడీగారుడ్లు వెంటరాగా చకర్ధరరావు లోపలికి వచాచ్డు. జాకస్ను
కంగారుగా కురీచ్లు వేయించాడు.
“మీ కసట్డీలో ఉనన్ సబ-ఇనసెప్కట్ర బాలారిషట్ బరత్ డే ఈ రోజు. అతడి భారయ్ మా దగగ్ర పని చేసుత్ంది. ఆమె వసేత్
మీరు అనుమతి ఇసాత్రో లేదో అని సీవ్టుల్ పంపింది. వెళిల్ ఇవవ్చాచ్?”
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జాకస్న చకర్ధరరావు వైపు ఇబబ్ందిగా చూశాడు. “పెదద్వారు. మీకు తెలియనిదేముంది? కసట్డీలో ఉనన్ వయ్కిత్కి
బయట నుంచి ఏదీ తీసుకొచిచ్ ఇవవ్టానికి ఒపుప్కోము”.
“కారణం తెలుసుకోవచాచ్?”
జాకస్న మాటాల్డలేదు. పకక్నే ఉనన్ చాణుకయ్ కలిప్ంచుకొని, “తమ రహసాయ్లు బయటపడతాయని బయటవారు
విషం పెటిట్ ముదాద్యిని చంపేయవచుచ్. లేదా రహసయ్ంగా మారణాయుధాలు అందించవచుచ్. అందువలల్ చటట్ం
ఇటువంటివి ఒపుప్కోదు” అనాన్డు.
మీసాలార్జా తన పాండితయ్ పర్కరష్ పర్దరిశ్సూత్, “అవును. ‘మాయ్చెస’ సినిమాలో జైలోల్ హీరోకి టాబూ లిప-కిస ఇచిచ్
వాడి నోటోల్ సైనేడ పెడుతుంది. దాంతో ఆతమ్హతయ్ చేసుకుంటాడు” అనాన్డు. అధిక పర్సంగం చేయొదద్నన్టుట్ టేబుల కింద
నుంచి మీసాల రాజా కాలు నొకాక్డు చాణుకయ్.
“నా ఆఫీసులో పని చేసే అమామ్యి మొగుణిణ్ నేను ఎందుకు చంపుకుంటాను?” అడిగాడు రావుగారు.
“లాకపుప్లో బయటి వసుత్వులు ఎందుకు వపుప్కోరో చెపుత్నాన్నంతే” అనాన్డు చాణుకయ్.
ఆయన లేసూత్ “ఇనిన్ సీవ్టుల్ ఏం చేయను? పోనీ అతనికి ఇవవ్వదుద్ లేండి. మీ సాట్ఫ కి ఇవవ్ండి” అంటూ పాయ్కెటుల్
అకక్డ వదిలేసి వెళిళ్పోయాడు.
“సీవ్ట తిని మనందరం సప్ృహ తపిప్ పడిపోతే వాడిని విడిపించుకుని వెళళ్టం కోసమేమో” అనాన్డు రాజా.
“సినిమాలు చూసి కథలు ఊహించుకోవటం కాసత్ తగిగ్ంచు” చాణుకయ్ చిరాగాగ్ అని, జాకస్న వైపు తిరిగి “ఇపుప్డు
వచిచ్ంది ఎవరో తెలుసా” అని అడిగాడు.
“పారిశార్మికవేతత్ చకర్ధరరావు”
మీసాలార్జా వైపు తిరిగి “నీకు తెలుసా?” అని అడిగాడు.
రాజా చిరాగాగ్ “వచిచ్న మనిషి పేరు చకర్ధరరావు అని జాకస్ను చెపాప్డు కదా” అనాన్డు.
“ఆ విషయం కాదు. కొనాన్ళళ్ కిర్తం నువువ్ ఆకిస్డెంటు చేసిన మనిషి. అపప్టోల్ చకార్ల కురీచ్లో కోరుట్కు వచాచ్డు.
ఈ మధయ్ కృతిర్మ కాళుళ్ పెటిట్ంచుకునన్టుట్నాన్డు. గురుత్ రాలేదా?”
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క్షణ కాలం ఆలోచించి, గురొత్చిచ్నటుట్ తలూపాడు రాజా. చాణుకయ్ అనాన్డు: “ఆకిస్డెంటు జరిగినపుప్డు కారోల్ మీ
నలుగురే ఉనాన్రు. తపుప్డు సాక్షయ్ం చెపిప్న గోవింద మరణించాడు. పర్భు జైలోల్ ఉనాన్డు. అంజిని ఈ రోజు బాలారిషట్
చంపేశాడు. పైగా సీవ్టుల్ పంచుకుంటునాన్రు. ఇదంతా చూసూత్ ఉంటే నాకేదో అనుమానంగా ఉంది”.
“తాతగారూ. సినిమాలు చూసి ఊహించుకుంటునన్ది నేను కాదు. మీరు..! వయసు పెరిగే కొదీద్ మీకు అనుమానాలు
ఎకుక్వవుతునాన్యి. మొనన్ బావ దగగ్ర కూడా ఇలాగే రకరకాల డౌటస్ చెపిప్ ఆయన మనసు పాడుచేశారు. ఈ
బాలారిషట్గాడు అంజిని చంపటానికి వేరే కారణాలు ఉనాన్యి. మీకు తెలీదులెండి. వాడి పెళాళ్నిన్ వీడు..... ‘A’ సరిట్ఫికేటు
బూల్ఫిలమ్ అది. ఆ రోజు కారు ఆకిస్డెంటులో ఆయన కాలు విరగటానికీ, ఈ మరడ్రుకీ ఏ సంబంధమూ లేదు. మా గురించి
అనవసరంగా ఆలోచించి మీరు నిదర్ పాడు చేసుకోకండి...” అంటూ జాకస్ను వైపు తిరిగి, “నేను ఒకసారి వాడిని
చూడొచాచ్? సరేల్ వదుద్లే. నువవ్నన్టుట్ మళీళ్ గొడవ జరిగితే కషట్ం” అంటూ ఒక సీవ్టు జేబులోనూ మరొకటి నోటోల్నూ
వేసుకుని, “రండి పోదాం” అని చాణుకయ్తో అంటూ అకక్డి నుంచి కదిలాడు.
ఇదద్రూ పోలీస సేట్షన మెటుల్ దిగుతుండగా చాణుకయ్కి ఫోన వచిచ్ంది. మాటాల్డి పెటేట్సూత్ “కొనాన్ళళ్ కిర్తం అరధ్రాతిర్
ఒకమామ్యితో ఫోనోల్ మాటాల్డావు గురుత్ందా” అని అడిగాడు.
“చాలామందితో మాటాల్డతాను. అరధ్రాతుర్లు నేను చేసే పనే అది” అనాన్డు రాజా.
“రాతిర్ మాటాల్డి పొదుద్నేన్ అరెసుట్ అయాయ్వు చూడూ. అది” విసుగాగ్ అనాన్డు చాణుకయ్.
మీసాలరాజా మొహం చిటిల్ంచి, “ఇపుప్డా విషయం ఎందుకు గురొత్చిచ్ంది?” అనాన్డు.
“ఇపుప్డొచిచ్ంది చకార్ గూర్ప యజమాని. ఆ రాతిర్ నువువ్ ఫోన చేసిందీ, నినున్ అరెసుట్ చేయించిందీ చకర్ ఇండసీట్ర్స
సెకెర్టరీ. నా అనుమానంలో నిజం ఉందని ఇపప్టికైనా అరథ్మైందా?”
“ఇపుప్డు ఈ విషయం మీకు ఎలా తెలిసింది?”
“నీ సెల-ఫోను కాల డైరీ”.
“ఓరి ముసలాడా. నాకు తెలియకుండా నా ఫోన కాలస్ చెక చేయించావా?” అసలు విషయం వదిలేసి, కోపంగా
అరిచాడు మీసాలార్జా.
“అవును. నీ మంచి కోసమే..! నీ గుండె ఆగిపోయే ఇంకో వారత్ కూడా చెపాత్ విను. ఆ రోజు తెలల్వారుజామున నినున్
అరెసట్ చేసింది కూడా ఇపుప్డు లాకపుప్లో ఉనన్ బాలారిషేట్.”

øöeTT~

www.koumudi.net

qe+ãsY 2022

5

నిశశ్బద్ విసోప్టనం

“ఇందులో గుండె ఆగిపోయే వారత్ ఏముంది? ననున్ అరెసట్ చేయటానికి వచిచ్నపుప్డు వాడేమీ మొహానికి ముసుగు
వేసుకొని రాలేదు కదా”
“చెపప్టం నా ధరమ్ం. వినకపోతే నీ ఖరమ్ం” ముకాత్యించాడు చాణుకయ్.
“ఆ సెకర్టీర్ ఎవతోత్... దాని విషయం రేపే తేలుసాత్ను” అనాన్డు మీసాలార్జా.
PPP
వేదరవళి తన ఛా౦బరోల్ పని చేసుకుంటూ ఉండగా రిసెపష్నిసట్ కంగారుగా “మీ కోసం ఎవరో వచాచ్రు మేడమ ”
అంటూ ఫోన చేసింది.
ఆమె కంఠంలో ఆందోళన గురిత్ంచి, “ఎవరు?” అని పర్శిన్ంచింది రవళి.
“తెలీదు. మేము అడుగుతూ ఉండగానే ‘మీకనవసరం’ అంటూ లిఫట్ ఎకేక్సి పైకి వచేచ్సాడు. సెకూయ్రిటీని
పంపిసుత్నాన్ను మేడమ” రిసెపష్నిసట్ భయంగా అనన్ది.
రవళి ఏదో చెపప్బోతూంటే మీసలార్జా విసురుగా కాయ్బిన తలుపు తీసుకుని లోపలికి వచాచ్డు. అతడిని చూసి రవళి
రిసెపష్నిసట్ తో తాపీగా, “అవసరం లేదు. నేను మాటాల్డతాలే” అంటూ ఫోన పెటేట్సింది.
వసూత్ వసూత్నే, “నువేవ్ కదా ఆరోజు హోటలోల్ సుమదుయ్తితో పాటూ ఉనన్ది” ఉపోదాఘ్తం లేకుండా ఏకవచనంలో
సంబోధించాడు.
“అవును సార. నేనే” అంది.
“నా మీద పోలీసు రిపోరుట్ ఇచిచ్ంది కూడా నువేవ్గా” ఎదుటి కురీచ్లో కూరుచ్ంటూ అనాన్డు.
విసమ్యంగా చూసి “ఓ... ఆ రోజు అరధ్రాతిర్ ఫోన చేసి మాటాల్డింది మీరేనా” అంది .
“మాటకు మాట ఎదురు పర్శన్ వెయయ్కు. అడిగిందానికి సమాధానం చెపుప్” కరుగాగ్ అనాన్డు.
“నే...నే... నేనే సర.”
”నేనెవరో తెలుసా? రాజా. అందరూ మీసాలార్జా అంటారు. చీఫ మినిసట్ర బావమరిదిని”.
ఆమె కంగారుపడి చపుప్న లేచి నిలబడి, “మై గాడ. మీరా సార. సారీ సార. మీరు ఇంత పెదద్వారనుకోలేదు. ఎవరో
ఆకతాయి అనుకునాన్ను” అంది.
“నీ మీద పది లక్షలకు తకుక్వ కాకుండా పరువు నషట్ం వేయమనాన్డు మా లాయరు”

øöeTT~

www.koumudi.net

qe+ãsY 2022

6

నిశశ్బద్ విసోప్టనం

“అయోయ్ పిచుచ్క మీద బర్హామ్సత్రం ఏమిటి సార. మీరెవరో చెపిప్ ఉంటే ఆ రాతేర్ మాటాల్డి ఉండేదానిన్” నాజూగాగ్
అనన్ది.
ఆ మాటలకు నెమమ్దిoచినటుట్, “ఆరోజు ననున్ అరెసుట్ చేసిన ఇనసెప్కట్ర ఇపుప్డెకక్డ ఉనాన్డో తెలుసా? పోలీస
లాకప లో. అదీ నా పవర అంటే” అనాన్డు.
“ననున్ కూడా అరెసట్ చేయించకుండా సవ్యంగా వచాచ్రు. చాలా సంతోషం సార. కూల డిర్ంక తాగుతారా?
కాఫీయా? మీలాంటి పెదద్వారు మా ఆఫీసుకి రావటం, ఇలా కలుసుకోవటం నాకే గిలీట్ గా ఉంది. అనవసరంగా మిమమ్లిన్
ఇబబ్ంది పెటాట్ను. మీ పలుకుబడి ఉపయోగించి ఆ ఇనెస్ప్కట్ర మీద కేసు లేకుండా చేయండి పీల్జ. అతని తరఫున మీ చేతులు
పటుట్కుని వేడుకుంటునాన్ను”.
అంతే. అయిదు నిముషాలయేయ్సరికి సేన్హితులకనాన్ దగగ్రయినటుట్ మాటాల్డుకోసాగారు వాళుళ్. “వయసు వచిచ్ంది.
అందం, హోదా ఉంది. ఇంకా ఎందుకు పెళిల్ చేసుకోలేదు?” అడిగాడు.
“మంచి కురార్డు దొరకాలి కద సార. మీకు వివాహం జరిగిందా?”
“లేదు. తొందరోల్నే జరుగుతుంది. పెళిల్కూతురు హోమ మినిసట్ర మనవరాలు” గరవ్ంగా చెపాప్డు.
“అదృషట్వంతురాలు సర”
“...కారుడ్ పంపిసాత్ను. గవరన్రూ, ఇంకా చాలా పెదద్వాళుల్ ఉంటారు. పరేల్దులే. నా కారుడ్తో వసేత్ అకక్డ వి.ఐ.పి
టీర్టెమ్ంట దొరుకుతుంది. ఈ లోపులో ఏదైనా ఒక రాతిర్ మాటాల్డుతాలే. నీ నెంబర నా దగగ్ర ఉందిగా” అంటూ అకక్డి
నుంచి వెళిల్ పోయాడు.
‘అనన్మంతా పటిట్ చూడకక్రలేదు. మనిషి సంసాక్రం అతడి తొలి పర్వరత్నలోనే బయట పడుతుందoటారు.
పరిచయమైన కొదిద్ నిమిషాలకే అవతలివారిని ఏకవచనంలో సంబోధించడం అతయ్ంత నికృషట్మైన సంసక్ృతి అనన్
విషయానిన్ మనుషుయ్లు ఎపుప్డు తెలుసుకుంటారో” అని మనసులో అనుకుంది.
- 38 –
కోరుట్ హాలు కిటకిటలాడుతోంది. హనుమంతరావు, అతని మనుషులు, మీసాలార్జా, చాణుకయ్ ముందు వరుసలో
కూరుచ్నాన్రు. రవళి రాలేదు. బాలారిషట్ తన మనిషి అనీ, అతడి భారయ్ ముఖయ్మంతిర్ దగగ్ర పని చేసోత్ందనీ అపుప్డే
బయటపడటం ఇషట్ంలేదు. అందుకే సారమమ్ను కూడా కోరుట్కు రావదద్ని చెపిప్ంది.
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బాలారిషట్ తరఫున కేసు వాదిసుత్నన్ డిఫెనస్ లాయర రవి ఉరఫ సౌజనాయ్రావు. ఆ కురర్వాడి శకిత్ సామరాధ్య్ల మీద
చకర్ధరరావుకి అంతగా నమమ్కం లేదు కానీ, రవళి అతడినే నియమించింది. పెదద్ మొతత్ంలో అడావ్నస్ ఇచిచ్ంది.
తీసుకుంటునన్పుప్డు రవి కళళ్లోల్ నీళుళ్ తిరిగాయి. “నాకేమీ సబెజ్కుట్ తెలియదని నీకు తెలుసు. అయినా ఈ కేసులో,
అందులోనూ హతయ్ కేసులో నియమించుకునాన్వు. నీకు కృతజఞ్తలు ఎలా చెపాప్లో మాటలు రావడం లేదు” ఉనాన్డు.
“ఈ విషవలయంలో చికుక్కుపోక ముందు నాకూ ఏమీ తెలియదు రవీ. అనుభవాలే పాఠాలు నేరుప్తాయి. దానేన్
బేర్క-తూర్ అంటారు. చూదాద్ం ఏమవుతుందో. బెసట్ ఆఫ లక” అని పోర్తాస్హించింది.
మరోవైపు పార్సికూయ్టర చాలా ధీమాగా ఉనాన్డు. అతడి పాతికేళళ్ అనుభవంలో ఇంత సులభమైన కేసు ఎపుప్డూ
రాలేదు. హతయ్ జరగటం 400 మంది పర్తయ్క్షoగా చూశారు. అయిదుగురు సాకుష్య్లు హంతకుడిని పటుట్కొని పోలీసులకు
అపప్జెపాప్రు. మారణాయుధం హంతకుడి దగగ్రే దొరికింది. ఇంతకనాన్ సులభమైన కేసు ఏముంటుంది? జాకస్న చెపిప్నటుట్
‘ఓపెన అండ షట కేస’ .
టర్యల మొదలైంది. చాలామందికి తెలియని పొర్సీజర ఏమిటంటే, సినిమాలోల్ చూపినటుట్ హీరోని జడిజ్ “నువువ్
చెపుప్కోవాలిస్ంది ఏమైనా ఉందా” అని అడగటం, హీరో సాకుష్య్లిన్ ఎడా పెడా పర్శిన్ంచటం, చివరోల్ సమాజం గురించి
పేజీలకి పేజీలు డైలాగులు చెపప్డం... ఇవేమీ ఉండవు. ‘నేరం చేశావా?’ అని మొదటోల్ ఒకే ఒక పర్శన్ వేసాత్రు. ముదాద్యి
చెయయ్లేదంటే, చేశాడని పర్భుతవ్ పీల్డరు నిరూపించాలి. చెయయ్లేదని డిఫెనస్ లాయర పూర్వ చేయాలి. అంతే. మొదటి పర్శన్
తరువాత ముదాద్యిని మాటాల్డనివవ్రు. అతడు మౌనంగా ఉండాలి. వినాలి. నేరం నిరూపణ అయితే జైలుకి, కాకపోతే
ఇంటికి.
సాకుష్ల పర్మాణాలు పూరత్యాయ్క ఎగాజ్మినేషన-ఇన-చీఫ పార్ర్రంభం అయింది. పార్సికూయ్టర ముందు
హనుమంతరావుని పర్వేశపెటాట్డు. జరిగిందంతా పూసగుచిచ్నటుట్ చెపుతూ, “నేను ఉపనాయ్సం ఇసుత్నాన్ను. ముందు
వరుసలో నా కొడుకు కూరుచ్నాన్డు. ముదాద్యి వచిచ్ అతనిన్ కాలాచ్డు”.
ఆ తరావ్త డిఫెనస్ లాయర హమంతరావుని కార్స చేశాడు.
“అతడికీ, మీ కొడుకుకీ గతంలో ఏమైనా మనసప్రధ్లు ఉనాన్యా?”
“ఉనాన్యి. నా కళళ్ ఎదురుగానే నా కొడుకుని చంపుతానని సవాల విసిరాడు”
“ఎందుకు?”
సారమమ్ రేప సంగతి చెపప్టం ఇషట్ం లేని హనుమంతరావు మాటాల్డలేదు.
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“ఎందుకు? తెలుసా? తెలీదా?” రవి రెటిట్ంచాడు.
“నాకు తెలియదు. మూడు రోజులోల్ నా కొడుకుని చంపుతానని పోలీస సేట్షన మెటల్ మీద అంటుండగా నేను
సవ్యంగా వినాన్ను”
“మీ కొడుకు లాకపుప్లో ఉనన్పుప్డు వాళిళ్దద్రికీ ఏదైనా గొడవ జరిగి ఉండొచుచ్గా. ఎపప్టి నుంచో వాళిళ్దద్రికీ
శతుర్తవ్ం ఉనన్టుట్, మీ కొడుకుని మరడ్ర చేసే అంత పెదద్ గొడవ జరిగినటుట్ మీరెలా చెపప్గలరు?”
“ఎపుప్డు జరిగినా, గొడవ గొడవేగా”
“నేను మీ అభిపార్యం అడగలేదు. అడిగిన పర్శన్కి సమాధానం చెపప్ండి చాలు. మీరు రాజకీయంగా ఈ సాథ్నానికి
రావటానికి కొడుకు పాతర్ ఉనన్దా?”
“చాలా ఉంది”
“మీ కొడుకుని అడుడ్ తొలగించుకుంటే రాజకీయంగా మిమమ్లిన్ దెబబ్కొటట్వచచ్ని పర్తయ్రుథ్లు భావించే ఛానస్
ఉందా?”
“అబెజ్క్షన” లేచాడు పార్సికూయ్టర. “ఈ పర్శన్లకూ అంజి హతయ్కీ ఏ సంబంధమూ లేదు.”
రవి తన పర్శన్ని సమరిధ్ంచుకుంటూ, “గతంలో కూడా అంజి ఒక కేసులో అరెసట్యాయ్డు. ‘ఆ విధంగా కూడా అతడికి
చాలామంది శతుర్వులు ఉండొచుచ్’ అని చెపప్టం నా ఉదేద్శయ్ం సర” అనాన్డు. అభయ్ంతరానిన్ తోర్సిపుచాచ్డు జడీజ్. మరో
రెండు పర్శన్లు వేసి సాకిష్ని పంపించి వేశాడు రవి.
ఆ పై ఐదుగురు పర్తయ్క్ష సాకుష్లనీ పార్సికూయ్షన పర్వేశపెటిట్ంది. వరుసగా అందరూ బాలారిషేట్ హంతకుడని
వాంగూమ్లం ఇచాచ్రు. తరావ్త రవి లేచి నిలబడాడ్డు. కార్స ఎగాజ్మినేషన మొదలైంది.
మొదటి సాకిష్ పేరు శరమ్. కరెంట ఆఫీసులో పని చేసాత్డు. అందరూ అతనిన్ విదుయ్త శరమ్ అంటారు. రాజకీయాలోల్
హనుమంతరావు కుడి భుజం.
“మీది ఎలకిట్ర్సిటి డిపారట్మెంటు కదూ” పర్శిన్ంచాడు రావు. అవుననాన్డు విదుయ్త శరమ్.
“ఆఫీసు పనికనాన్ మీరు రాజకీయాలకు ఎకుక్వ పార్ముఖయ్త ఇసాత్రని వినాన్ను. కరెకేట్నా?”
“అబదధ్ం”
“ఆ రోజు మీకు ఆఫీసు ఉనన్ది కదా. అటెండెనస్ రిజిసట్రోల్ సంతకం కూడా పెటాట్రు. మరి మీటింగ కి ఎలా వచాచ్రు?
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“ఆఫీసర అనుమతి తీసుకుని వెళాల్ను”.
“అనుమతి పతర్ం కోరుట్కి ఇచాచ్రా?”
“ఓరల పరిమ్షన”
“మీరు పదింటికి ఆఫీసుకి వెళాల్రు. 10:05 కి సంతకం పెటాట్రు. 11:00 కు మీటింగ. గంటలో వంద కిలోమీటరుల్
ఎలా పర్యాణం చేశారు?”
విదుయ్త శరమ్ మాటాల్డలేదు. ఇది ఉదోయ్గానికి ఎసరు పెటేట్ వయ్వహారమని అరథ్మైంది.
“దటాస్ల యువరానర” అనాన్డు రవి.
ఒకే విషయమై అయిదుగురు వేరు వేరు సాకుష్లిన్ విచారించవలసి వచిచ్నపుప్డు, ఒకరు చెపిప్ంది మరొకరు
వినకుండా, మిగతా నలుగురీన్ విడివిడిగా ఉంచుతారు.
“ముదాద్యి కాలుసుత్నన్పుప్డు మీరు ఎంత దూరంలో ఉనాన్రు?” రెండో సాకిష్ని పర్శిన్ంచాడు రవి.
“200 గజాలు” అనాన్డు.
“మీది షారట్ సైటా? లాంగ సైటా?”
“రెండూ”
“ఆ రోజు కళళ్జోడు పెటుట్కునాన్రా?”
“గురుత్లేదు”
తరువాత మూడో సాకిష్ని కూడా అదే పర్శన్ వేశాడు. అతడు కూడా అదే సమాధానం చెపాప్డు. రవి జడీజ్ వైపు తిరిగి
“50 గజాల దూరం కనాన్ ఎకుక్వ ఉంటే ఎదుటి మనిషిని నూరు శాతం గురుత్పటట్డం సాధయ్ం కాదని సుపీర్ంకోరుట్ జడిజ్మెంట
ఉంది కాబటిట్ ఈ ఇదద్రి సాకాష్య్లూ చెలల్వు సర” అనాన్డు.
“అబెజ్క్షన” అనాన్డు పార్సికూయ్టర. జడిజ్ అతడి అభయ్ంతరానిన్ వపుప్కునాన్డు.
పార్సికూయ్టర గరవ్ంగా రవి వైపూ, పేర్క్షకుల వైపూ చూసి తన సీటోల్ వెళిల్ కూరుచ్నాన్డు.
రవి జడీజ్ని ఉదేద్శించి, "మీ అనుమతితో రెండోసాకిష్ని మళీల్ ఒకసారి విచారిసాత్ను” అని కోరాడు. జడిజ్ వపుప్కునన్
తరువాత తిరిగి ఆ సాకిష్ వచిచ్ బోనులో నిలబడాడ్డు. “మీరు చూసినపుప్డు ముదాద్యికి గెడడ్ం ఉందా?”
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“ఉంది” అనాన్డు సాకిష్.
అదే పర్శన్ మూడో సాకిష్ని వేశాడు “మీరు చూసినపుప్డు ముదాద్యికి గెడడ్ం ఉందా?” .
“లేదు” అనాన్డు సాకిష్.
రవి మెజిసేట్ర్ట వైపు చూసి నమర్తగా “దటాస్ల సర” అనాన్డు.
పార్సికూయ్టర మొహం రకత్ంలేనటుట్ తెలల్బడింది. పకక్నునన్ జాకస్నతో “బీర్ఫింగ ఇవవ్టం కూడా సరిగా చేతకాదు.
ఏమి డిపారట్మెంటయాయ్ మీది” అని విసుకుక్నాన్డు. జాకస్ను ఎదురుతిరిగి, ‘...సాకుష్య్లకు బీర్ఫింగ ఇవావ్లిస్ంది నువువ్. నేను
కాదు. అయినా మరడ్ర జరిగినపుప్డు పకక్నే ఉనన్వాళళ్కి బీర్ఫింగ ఏమిటి?’ అందామనుకొనాన్డు కానీ, పార్సికూయ్టరుతో
పోలీసులు గొడవ పెటుట్కోరు. అందుకని మౌనంగా ఉండిపోయాడు.
ఇంకో ఇదద్రు సాకుష్లు మిగిలారు. నాలుగో సాకిష్ని పర్శిన్ంచటం పార్రంభించాడు సౌజనాయ్రావు. “ముందు వరుసలో
అంజి కూరొచ్ని ఉండగా, ముదాద్యి అతడిని కాలాచ్డు. ఆ తరావ్త అతడు ఆయుధానిన్ పోలీస ఆఫీసర జాకస్నకి ఇచాచ్డు.
మీరు అయిదుగురూ కలిసి ముదాద్యిని బంధించారు. అదేగా జరిగింది”.
“అబెజ్క్షన యువరానర. పర్శిన్ంచడం మానేసి, డిఫెనస్ లాయర సాకిష్ని గైడ చేసుత్నాన్డు.”
ఈ సారి అభయ్ంతరానిన్ తోసిపుచాచ్డు జడిజ్.
“అవును అలాగే జరిగింది” అనాన్డు సాకిష్.
“అపుప్డు సేట్జ మీద ఎవరు మాటాల్డుతునాన్రు?”
“హనుమంతరావు”
“ఆ సమయానికి మీరు ఆయన ఉపనాయ్సం వింటునాన్రా? ముదాద్యిని చూసుత్నాన్రా?”
“అబెజ్క్షన” అంటూ లేచాడు పార్సికూయ్టర
“ఓవర రూలడ్” అనాన్డు జడిజ్.
“ఉపనాయ్సం వింటునాన్ను” చెపాప్డు సాకిష్.
“మరి ముదాద్యే హతుడిని కాలాచ్డని మీరు ఎలా చెపప్గలరు?”
పార్సికూయ్టర లేచి, “చెవులు వేరు. కళుళ్ వేరు. ఉపనాయ్సం వింటునన్వాడు, పిసట్ల శబద్ం విని అటు చూసి
ఉండవచుచ్. డిఫెనస్ లాయర ఏం చెపాప్లనుకునాన్రో అరథ్ం కావటేల్దు.”
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“నేను సరీగాగ్ అదే చెపాప్లనుకుంటునాన్ను సర. కాలిచ్న తరావ్త ఆ శబద్ం విని, సాకిష్ ముదాద్యిని చూశాడు.
కాలుసూత్ ఉండగా చూడలేదు”
“రెండిటికీ తేడా ఏమిటి?” అడిగాడు జడిజ్
“చెపాత్ను. మీరు అనుమతి ఇసేత్ ఈ ఇదద్రు సాకుష్లీన్ చివరిలో తిరిగి పర్శిన్సాత్ను” అని పరిమ్షన తీసుకుని, ఆ పై
జాకస్నని బోను ఎకిక్ంచాడు.
“ముదాద్యి అంజిని కాలిచ్ంది పిసట్ల తోనా? రివాలవ్రతోనా?
ఇంత చినన్ విషయం తెలియదా అనన్టుట్ జాకస్న నవివ్, “రివాలవ్రతో. తన సరీవ్స రివాలవ్రతో ” అనాన్డు.
“రివాలవ్ర పేలాచ్క దానిన్ ఇవవ్టానికి అతను మీ దగగ్రికి వచాచ్డా? మీరే వెళిల్ అతడి నుంచి లాకుక్నాన్రా?”
“తమ నాయకుడి కొడుకు హతయ్ జరిగిందనన్ విషయం అరథ్మయేయ్సరికి జనం ముదాద్యి మీద పడాడ్రు. రివాలవ్రోత్
వాళళ్ని బెదిరిసూత్ అతడు నా దగగ్రికి వచాచ్డు. సంకెళుళ్ వేసి అతడిని వాయ్న ఎకిక్ంచాను” అనాన్డు జాకస్ను.
“మీరు సంకెళుళ్ వేసి వాయ్ను ఎకిక్ంచానంటునాన్రు. తామందరం కలిసి ముదాద్యిని బంధించాము అని సాకుష్య్లు
అంటునాన్రు. ఏది కరెకుట్?”
“ముదాద్యి నాకు రివాలవ్ర అందించగానే జనం అతడి మీద పడాడ్రు”
“రివాలవ్రకి పిసట్లకి తేడా ఏమిటి?”
ఇంత చినన్ విషయం తెలియని నువువ్ కిర్మినల లాయరువి ఎలా అయాయ్వనన్టుట్గా చూసి, “రివాలవ్ర అంటే
ఒకేసారి వరుసగా బులెల్టస్ పేలచ్వచుచ్. పిసట్ల అంటే ఒకసారి పేలిచ్న తరావ్త మళీల్ మాయ్గ వెనకిక్ లాగాలి”.
“దానికి ఎంతసేపు పడుతుంది?”
“కనీసం అయిదు సెకనుల్ పడుతుంది”
“ముదాద్యి అంజిని ఆగి ఆగి కాలాచ్డా? వరుసగా కాలాచ్డా? ఎనిన్సారుల్?”
“వరుసగా మూడు సారుల్ కాలాచ్డు.”

(ĺʉňpȊ ūàȂ)
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