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‚ఛీ! ఈ మనిషనేవాడు మారడారా?‛ విసుగ్గా అన్నాడు అజిత్, తన స్మార్టఫోనలో న్యూస్
చదువుతూ.
‚ఏమందిరా?‛ అడిగ్గడు విజయ్.
‚ఏమందంటిరా, పదళ్ల చినాపిల్లలణ్ణి కిడాాప్ చేసి చంపేశారు‛
‚అబ్బా...‛ కోపంగ్గ నిట్టటరాాడు విజయ్.
ఇద్దరూ

కాసేపు

మౌనంగ్గ

ఉండిపోయారు,

ఇంక

ఈ

విషయంపై

ఏం

మాట్లలడద్ల్చాకోలేద్నాట్టటగ్గ.
కొదిదసేపటికి, ‚సరేరా మరి.. ఇక వెళ్దం‛ అన్నాడు అజిత్. సరేననాట్టట తలూపాడు విజయ్,
కాలా పారేసిన సిగరెట్ పీకను కసితీరా కాళ్ల కింద్ నలపేస్తూ.
ఇద్దరూ బైకపై వెళ్లలపోయారు.
***
ఒ ప్రముఖ దినపత్రిక ఇంటర్నెట్ విభాగం. అంతా గోలగ్గ ఉంది. ఎవ్వరూ గటిటగ్గ
అరవ్ట్లలదు కానీ ఎవ్రో పని కట్టటకొని అరుసుూన్నారేమో అనాట్టటంది అకకడ.
కిడాాపై హతూ కాబడడ బ్బల్చడి వారూ ఆరోజుకి వారికో ప్ద్ద న్యూస్. ఆ విభాగ్గనికి ఎడిటర్
అయిన రామారావు ఆ వారూ విషయం గురించే ఏవో సలహాల్చ, స్తచనలూ ఇసుూన్నాడు!
‚అజయ్, ఆ చనిపోయిన బ్బబు ఫోటోల్చ రెడీ చేస్కక. గ్గూలరీ ప్డదం‛ కొతూగ్గ చేరిన
అజయ్కి చెపాాడు. ‘ఒకే స్మర్’ అనాట్టట తలూపాడు అజయ్. రామారావుకునా సేటటస్ వ్లలనో
మరేదో కానీ ఆయన ఎకుకవ్గ్గ గ్గంభీరూంగ్గనే కనిపిస్తూంట్లడు. మంచివాడనా పేరూ ఉంది.
‚స్మర్, ఈ న్యూస్కి సంబంధంచిన అప్డేట్్ కొనిా వ్చ్చాయ్‛ గొణుగుతూనే చెపాాడు
రమేశ్. అతను ముందునుంచీ కాసూ భయసుూడు.
‚అవేవో నువేవ చూడమాా‛ అంట్ట అతనికే ఆ బ్బధ్ూతని అపాజెపాాడా ఎడిటర్.
కొదిదసేటికంతా ఎవ్వరి పనులోల వారు మునిగిపోయారు.
‘టకటక టక’మంట్ట వినిపిసుూనా టైపింగ్ చపుాడే తపా మరే చపుాడూ వినిపించట్లలద్కకడ.
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‚హే.. ఆ ఎక్ పోర్ాస్మటర్ తన నెక్్ సినిమాలో న్యూడగ్గ చేసుూంద్ట‛ అంట్ట నిశ్శబ్బదనిా
బద్దల్చ కొడుతూ నవువతూ చెపాాడు సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్ భిక్షపతి.
అంద్రూ ప్ద్దగ్గ నవువకున్నారు. ఎపుాడూ గంభీరంగ్గనే కనిపించే రామారావూ ఈస్మరికి
నవువకున్నాడు.
***
‚అమాా, ఇట్టరా.. తంద్రగ్గ!‛ అరుస్కూంది సౌమూ తన ఫేస్బుక బ్రౌజ్ చేస్తూ.
‚అబ్బా.. ఏంట్ల కట్ల..‛ విసుగ్గానే వ్చిాంది లక్ష్మి.
‚ఈ బ్బబును గురుూపట్లటవా? పకికంటోల ఆంటీ వాళ్లలంటికి వ్చ్చాడు చూడు, సెలవులకి!‛
‚ఆ.. గురుూంది అక్కకగ్గడు కదూ? వాళ్లమా రాజేశ్వరి. ఏమంద ఆ బ్బబుకి?‛
‚చనిపోయాడంట.. వాళ్ల డ్రైవ్రే కిడాాప్ చేసి చంపేశాడట‛ నిట్టటరుస్తూ చెపిాంది సౌమూ.
‚అయ్యూ! ఎంత ఘోరం.. వాళ్లమా కూడా మంచిద!‛
‚అవునమాా, పాపం‛ అంది సౌమూ.
నిట్టటరాారిద్దరూ. ఆ తరావత లక్ష్మి తన పనిలో తాను పడిపోయింది.
కొదిదసేపటి క్రితం ఫేస్బుకలో ప్టిటన తన ప్రొఫైల్ పికకి వ్చిాన లైక్ చూస్తూ
మురిసిపోతంది సౌమూ.
***
‚రేయ్! మన వినయ్ వాళ్ల అనాకొడుకు చనిపోయాడంటరా. ఇపుాడే బ్బడీని ఇంటికి
తీసుకొచ్చారంట. మనం వెళ్దం‛ అపుాడే నిద్రనుంచి లేచిన భాసకర్కి ఫోనోల వినిపిసుూనా ఆ మాటల్చ
అసాషటంగ్గనే వినిపిసుూన్నా, విషయం మాత్రం అరథమంది.
‚ఆ డ్రైవ్ర్ గ్గడు అంత పని చేశాడా?‛ కోపంగ్గ అడిగ్గడు భాసకర్.
‚అవునురా, మనం అక్కకగ్గడి కోసం వెతికి వెతికి ఇంటికెళ్లలపోయాం కద! ఆ తరావతే ఫోన
వ్చిాంద్ంట‛ బ్బధ్గ్గ చెపాాడు రాజ్.
‚సరేరా మరి.. నేను బయల్చదరుతున్నా.. నేరుగ్గ అకకడికే వెళ్దం‛
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కొనిా సెకనలపాట్ట మౌనం. మళ్లల తనే మాట్లలడుతూ, ‚అనాట్టట నినా అడగడం
మరిాపోయాను, నీ లవ్ సంగతి ఏమందిరా? ప్రియా వాళ్ల న్ననా ఏదో గొడవ్ ప్ట్లటడన్నావ్!‛
‚అవునురా.. చినా గొడవేలే. అయిన్న న్నకాకకుండా దనిా ఇంకెవ్డికి కటటబెడతాడు
చెపుా?‛ నవువతూ అన్నాడు రాజ్.
‚అంతేలే.. హీరోవిగ్గ మరి!‛
ఇద్దరూ నవువకున్నారు.
***
‚అఖిల్ గ్గణ్ణి మిస్వుతాం కద్రా?‛ బ్బధ్గ్గ అన్నాడు చింట్ట.
‚ఇంక వాణ్ణిపుాడూ చూడలేమంటరా!‛ అంతే బ్బధ్త సమాధానమిచ్చాడు బన్యా.
‚మమ్మా పంపించట్లలదు కానీ.. న్నకైతే వాణ్ణి చూడాలని ఉందిరా‛
‚న్నకూరా‛
ఇద్దరూ కరి ముఖం కరు చూసుకొని ఏడుసుూన్నారు.
‚చింట్ట, బన్యా.. ఇకకడేం చేసుూన్నారు?‛
‚మమ్మా పిల్చసుూందిరా బన్యా! చింట్ట నిన్యా మ్మ మమ్మా పిల్చస్కూంది‛ ఎంత వేగంగ్గ
చెపిాందో అంతే వేగంగ్గ అకకణ్ణించి వెళ్లలపోయింది బన్యా అకక.
ఇద్దరూ అపారటమంట్ లఫ్టట ద్గారకు వెళ్లరు. ‚లఫ్టట పని చేయట్లలదు బ్బబూ,‛ అనా వాచమన
మాటలకు కస్మరి అతనోా వెర్రి చూపు చూసి, మటలపై నుండి ఎకకడం మొద్ల్చప్ట్లటరు.
వాళ్ల ఫ్లలట్ కకస్మరిగ్గ చ్చల్ల దూరమనటటనిపించింది. ఫ్రండ దూరమనట్టటగ్గనే..
***
అఖిల్ ఇల్చల.. ఉద్యం పదిగంటల సమయం..
ఎపుాడూ అలలరి కబురుల చెపేా అఖిల్ ఇక లేడనా విషయమే అకకడునా వారంద్రీా
శోకసంద్రంలోకి నెట్లటసింది. ఇక తమ కలల పంటను కోలోాయిన ఆ తలలద్ండ్రుల పరిసిథతైతే
వ్రిించలేనిది.
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‚ఆ న్న కొడుకుని వ్దిలేయ కూడదు. ఉరి తీయాలంతే‛ కోపంత ఊగిపోతున్నాడు వాళ్ల
బంధువొకతను.
‚ఎపుాడూ వాడిపై అనుమానమే రాలేదు. మన రాజీని అకక, మహేశ్ని బ్బవ్ అని పిల్చస్తూ
మన ఇంటోల వాడిల్లగే మలగేవాడు. వాడిల్ల చేస్మూడనుకోలేదు‛ వాపోయాడా ఇంటి ప్దదయన.
ఏడీా ఏడీా గొంతండిపోయి ఉనా రాజేశ్వరిని ఒదరాాలని కొంద్రు చూసుూన్నారు కానీ
అదందుకో స్మధ్ూమయ్యూ పని కాద్ని ఊరుకున్నారు.
‚మ్మరెల్ల ఫీలవుతున్నారు?‛ అనా విలేఖరల ప్రశ్ాకు కంగుతినాట్టటగ్గ చూసుూన్నాడు మహేశ్
మామ.
పకకనే కొడుకును పోగొట్టటకొని బ్బధ్లో ఉనా మహేశ్.. కోపంగ్గ అకకణుించి
వెళ్లలపోయాడు.
‚చెపాండి స్మర్.. ఈ హతూ ఎల్ల జరిగింద్ని భావిసుూన్నారు? హంతకుణ్ణి ఎపాటిలోగ్గ
పట్టటకుంట్లరు?‛ అకకడే నిలబడి ఉనా పోలీస్ ఆఫీసర్ను ప్రశ్ాలత ముంచెతాూరు విలేఖరుల.
పోలీసులేవో చెబుతూనే ఉన్నారు. ఏదో మాట్లలడుతునాట్లట ఉన్నా, ఏమ్మ వినబడట్లలదు వాళ్లనే
దీనంగ్గ చూసుూనా మహేశ్ తండ్రికి.
‚నినా స్మయంత్రం కూడా ఫోన చేసి మాట్లలడాడా స్మయిరాంగ్గడు. న్నకైతే కనీసం
అనుమానం కూడా రాలేదు. డబాడిగిన్న ఉనాద్ంతా ఇచేావాణ్ణి కద్రా!‛ తలను గోడకు
కొట్టటకుంట్ట తన బ్బవ్మరిది ముందు వాపోయాడు మహేశ్.
***
‚అంకుల్, ఈ చ్చకెలట్ నీకోసమే‛ నవువతూ స్మయిరాంకి ఇచ్చాడు అఖిల్.
‚థ్ూంక్ అక్కక.. నేన్య నీకో చ్చకెలట్ తచ్చా ఇదిగో..‛
‚ఒ.. మ డియర్ అంకుల్.. యూ ఆర్ స్క కూూట్‛ అంట్ట అఖిల్ తనత పంచుకునా గత
స్మయంత్రానిా గురుూ చేసుకున్నాడు స్మయిరాం.
‘అయ్యూ.. ఎంత పని చేశాను. అంత చినా పిల్లలణ్ణి చంపేశాన్న?’
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‘ముదుద ముదుద మాటల్చ చెపేా అక్కక గ్గణ్ణి.. ననిాషటపడే అక్కకగ్గణ్ణి.. న్న అక్కకగ్గణ్ణి ఈ
చేతులత చంపేశాన్న?’ కుమిలపోయాడు స్మయిరాం.
‘అసల్చ డబుా ఆలోచన ఎందుకు రావాల? కిడాాప్ందుకు చెయాూల? తరావత భయపడి
హతూందుకు చెయాూల?’
‘వాణ్ణి చంపకుండా ఉండాల్ంది. అసల్చ చంపాలనా ఆలోచన ఎందుకు రావాల?’
ఏడాాడు. అరుసుూన్నాడు. గటిటగ్గ అరుస్తూనే ఉన్నాడు. తనకు మాత్రమే వినిపిసుూంద
అరుపు.
జేబులోనుంచి వెయిూ రూపాయల నోటొకటి తీసి, దనిా చింపి ముకకల్చ చేసి గ్గలోల
విసిరేశాడు.
‘ఛీ..’ అని గటిటగ్గ అరిచి చేతిలోని బ్బటిల్ని నేలకేసి కొట్లటడు. కొదిదసేపంతా నిశ్శబదం.
స్మయిరాం ప్రాణాల్చ గ్గలోల కలసిపోయాయి.
***
‚అమాా.. నేను నీకంట్ల ముంద లేచేశా‛ నవువతూ ద్గారకొచ్చాడు అఖిల్.
‚నువువ అనిాంటోలన్య న్నకంట్ల ముందరా న్నన్నా..‛ ముదదడుతూ అంది రాజేశ్వరి.
‚ఏమంద్మాా?‛ వేడిగ్గ ఉనా అమా చేతిని పట్టటకొని అడిగ్గడు అఖిల్.
‚ఏం లేదు న్నన్నా.. లైట్గ్గ జవరమొచిాంద్ంతే‛
‚నేను ప్ద్దవాణ్ణణితే నీక్క బ్బధ్లేం ఉండవేలమాా! డాకటరావుతా కద!!‛
‚న్న చిటిట బంగ్గరం.. సరే పద స్తకల్కి టైం అవుతంది.. రెడీ అవుదువుగ్గనీ..‛
‚నేనీ రోజు స్తకల్కి వెళ్లనమాా..‛
‚స్తకల్కి తపాకుండా వెళ్లలమాా. అయిన్న నీక్క రోజు కివజ్ పోటీ కూడా ఉంది కద?‛
‚ఉమ్.. సరేలేమాా‛ అంట్ట బుగామూతి ప్టిటన అఖిల్ గుర్తూచిా మరింత ఏడుసుూంది
రాజేశ్వరి.
ఆ మాటలని అపాటికి సరిగ్గా ఐదు రోజులైంది.
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కళ్లనుండి కనీాళ్లల్లగే వ్సుూన్నాయి. ఫోటో ఫ్రేమంతా కనీాళ్లత నిండిపోయి మసక
బ్బరిపోయింది. ఆ ఫ్రేమ్ని తన పైటత తుడిచింది.
కళ్లలంతవి చేస్తూ చూస్తూనా అఖిల్ ఫోటో అది. ప్రకృతి సంతషమంతా అతడి నవువలో,
ప్రశాంతత అతడి కళ్లలోల నింపుకొని ఆ రోజుకల్ల మిగిలపోయాడు.. ఒ జ్ఞాపకంల్ల.
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