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యముడు
ప్క్డ్బిందీగన ప్నాన్ చేశనడ్ు బషీర్ుదీీన్ భార్త్ బాయింక్ ప్నటాా
బారించిని దో చుకోవటానికి. బాయింక్క బిలిా ింగ్ ఫో టోలిా తెప్పించడడ్ు. అక్ుడ్
ప్నిచేసవ
ే నరి వివరనలిా సేక్రిించడడ్ు. ఎవర్ు ఎప్పపడ్ు ఎక్ుడ్ వపింటారో,
ఎటువింటి డ్యయటీలక చేసత ుింటారో డీటెయిల్్ మొత్త ిం క్ూలింక్షింగన త్న
అనుచర్ులతో చరిచించడడ్ు.
అత్యింత్ ఆధునిక్మైన రివనలవర్్ని తెప్పించి ఇచడచడ్ు.
నేలకేస్ కొటిిన మర్ుక్షణిం పెద్ీ శబీ ింతో బరద్ీల ై, ప్రిసరనలలా
దడర్ుణమన
ై ప్ొ గను వెద్జలలా స్ో ోక్బాింబ్్ని క్ూడడ సప్ా యి చేశనడ్ు.
ప్నటాా శివనర్ు గనామింలల నివస్ించే ఒక్ ముసలి ప్పరోహిత్ుడిని ప్టుిక్కని
బరహ్ోిండ్మైన ముహూర్త ిం పెటి ించడడ్ు.
అయినడ సరే ఆఖరి క్షణింలల ఐద్ు సింవత్్రనల వయసుిండే ఒక్
చినా ప్స్బిడ్ా మూలక్ింగన చడవపదెబబ తిని తోక్ ముడ్వనలి్న ఖర్ో
ప్టటిసరికి అగిిరనముడెై ప్ో యాడ్ు. అత్ను సయచిించిన ప్నాను ప్రకనర్ిం
ఉద్యిం ప్ద్కొిండ్ు గింటల సమయింలల బాయింక్ ఆవర్ణలలకి ఎింటర్
అయాయర్ు అత్ని అనుచర్ులక అర్డ్జనుమింది.
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అతి జాగాత్తగన తీసుక్కవచిచన ఆయుధడలిా ద్ుసుతల చడటున
భద్రప్ర్ుచుక్కని, ఎవరికీ అనుమానిం క్లకగని విధింగన బిలిా ింగ్ లలప్లికి
ఎింటర్ అయాయర్ు. క్సి మర్్ ఎింతో మింది క్నిప్ించలలద్ు వనరికి. ఇద్ీ ర్ు
మగవనళ్ళు, ఒక్ మధయ వయసుురనలక నిలబడి వపనడార్ు క ింటర్్ ద్గిిర్.
అయిద్ు

సింవత్్రనల

వయసుిండే

ప్స్బిడ్ా

ఆ

మధయ

వయసుురనలి ద్గి రే నిలబడి అటూ ఇటూ దిక్కులక చయస్ోత ింది.
ప్నటాా అవపట్సుర్ిసలల నడ్ుప్బడే ఒక్ పెద్ీ జిింక్ ఫనయక్ిరీకి
సింబింధిించినవనళ్ళా ఆ మగవనళ్ళుద్ీ ర్ూ. ప్రతి నెలా ప్ద్కొిండో తడరీఖున
ఇచేచ జీతడలతోప్నటు ఫనయక్ిరీ యాజమానయిం అ నెలలల కనరిోక్కలక్క
ప్రక్టిించిన బో నస్ డ్బుబను క్ూడడ బాయింక్నుించి డడరచేస్ తీసుక్క
ప్ో వటానికి వచిచ వపనడార్ు.
ఒక్టి కనద్ు రెిండ్ు కనద్ు.... ఏక్మొత్త ింగన ఒక్ కోటి యాభై లక్షల
ర్ూప్నయలిా బో నస్ ర్ూప్ింలల చెలిాించబో త్ునాది ఆ క్ింపెనీ. “బాయింక్
మొతడతనీా మనిం దో చుకోవనలి్న అవసర్ిం లలద్ు.... ఆ ఫనయక్ిరీ స్ొ ముోను
చేజికిుించుక్కనడా చడలక. మన క్షి ిం క్డ్తేర్ుత్ుింది. చడలా జాగాత్తగన
హిండిల్ చేయిండి.... ఎలాింటి ప్ొ ర్ప్నటు చేయక్ిండి.” త్మ స్నావర్ిం నుించి
బయలక దేర్ుత్ూ వపిండ్గన త్న అనుచర్ులక్క ఒక్టికి ప్దిస్నర్ుా చడలా
గటిిగన చెప్నపడ్ు బషీర్ుదీీన్.
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మరిక్లాాింటివనళ్ళు ఆ అనుచర్ులక, చెప్పనవి చెప్పనటుా త్ూచడ
త్ప్పక్కిండడ చేస్ చయప్ించగల దిటిలక. త్మ బాస్ చేసన
్ హెచచరిక్లక
చెవపలలా మారోోగుత్ుిండ్గన కేష్ క ింటర్్ ద్గిిరికి వచిచ చడలా కనజువల్గన
నిలబడడార్ు వనర్ింద్ర్ూ. అదిగో - అప్పపడే చెదిరిప్ో స్నగిింది బషీర్ుదీీన్ క్ల.
అింద్ుక్క అత్నిచిచన టెని
ై ింగ్ చడలక్ప్ో వడ్ిం కనర్ణిం కనద్ు.
ద ింగత్నిం ఎలా చేయాలల, ఎవరెైనడ ఎద్ుర్ు తిరిగితే ఎలా
త్ప్పించుకోవనలల, ద ింగిలిించిన కేష్తో బిలిా ింగ్ బయటికి ఎలా ప్నరిప్ో యి
రనవనలల, అనీా సవివర్ింగన నయరిప్ో స్న బషీర్ుదీీన్ ద ింగత్నిం చేసే
సమయింలల చినా ప్లాలక ఎద్ుర్యితే ఎలా ప్రవరితించడలల త్న
అనుచర్ులక్క చెప్పటిం మరిచిప్ో యాడ్ు.
కేష్ క ింటర్్ ద్గిిరికి వచిచన అత్ని అనుచర్ులిా చయస్, వనరి
ప్ర్్నడలిటీలను గమనిించి కొించెింగన భయప్డిింది మధయ వయసుురనలితో
అర్ుగుదెించిన ప్స్బిడ్ా .
“వనళ్ుిం చేయర్మాో.... మామయయలక... మామయయలిా చయస్

ఎవరెైనడ భయప్డ్తడరన?” అని ధెైర్యిం చెప్పింది మధయవయసుురనలక.
ఆ మాటలతో కనసత ింత్ తేర్ుక్కింది ఆ ప్స్బిడ్ా .
“మీర్ు నడక్క మామయయలక అవపతడరన?” అని ఓ అనుచర్ుడిని

అడిగిింది. ఔనని త్ల వూప్తే బావపిండేది... అప్పపడే క ింటర్ వెనుక్
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వపిండే కేష్యర్ స్నిరింగ్ ర్ూమలల నుించి క్రెనీ్ బిండిల్్ని తీసుక్కవసయ
త
వపిండ్టిం క్నిప్ించిింది ఆ అనుచర్ుడికి.
“మామయయ లలద్ు గీమయయ లలద్ు, నోర్ుమూసుకో” క్నులక

చిటిా సయ
త క్సుర్ుక్కనడాడ్ు ఆ బిడ్ా ని.
చినాముఖిం అయిప్ో యిిందడ బిడ్ా వద్నిం... గిర్ుాన తిర్ుగుత్ునా
క్నీాటిని బలవింత్ింగన అద్ుక్కక్కింటూ విసుర్ుగన ముక్కును ఎగబీలిచ
విసవిస్న బిలిా ింగ్ ముఖదడవర్ిం ద్గిిరికి బయలక దేరిింది.
“బయటక్క ప్ో క్క బేబీ.... నడలకగు నిముషనలలా ప్ని అయిప్ో త్ుింది.

ఇింటికి వెళీ ్ిం, నువపవ బయటికి వెళ్ుక్క.” అని హెచచరిించిింది మధయ
వయసుురనలక.
ఎక్కువమింది క్సి మర్్ లలక్ప్ో వడ్ిం వలా ఆ మాటలిా సపషి ింగన
వినడాడ్ు ముఖదడవర్ిం ద్గిిర్ డ్బుల్ బారెల్ షనట్ గన్ని ప్టుిక్కని నిలబడి
వపనా బాయింక్ వనచమన్. విసవిస్న వసుతనా బేబీని దడవర్ిం ద్గిిర్
ఆపేశనడ్ు. బేబీ వయసునా బిడ్ా అత్నికి వపనాది. అింద్ువలా చింటిప్లాల
అలక్లిా గురిించి బాగన తెలకసత్నికి.
“ఏింటి బేబీ.... ఏమైింది? వచేచసుతనడావ్?” చుబుక్ిం ప్పణుక్కత్ూ

లాలనగన అడిగనడ్ు.
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ఆ క్ింఠింలలని ఆర్ీరత్ను గమనిించేసరికి, చలా టిగనలి స్ో కిన మేఘిం
వరిషించినటుా జలజలా బేబీ బుగి ల మీదికి వచేచశనయి క్నీాళ్ళు.
“ననుా ఆ మామయయ నోర్ు మూసుకో అనడాడ్ు... అనవసర్ింగన

క్స్రనడ్ు.” వెకిుళ్ళు పెడ్ుత్ూ కేష్ క ింటర్్ కేస్ చయప్ించిింది. జిింక్
ఫనయక్ిరీనుించి

వచిచన

వనళ్ుతో

ప్నటుగన

నిలబడివపనా

ఆజానుబాహువపలక ఆర్ుగురీా చయశనడ్ు వనచమన్. “ఏ మామయయ
క్స్రనడ్మాో?” అని మరోస్నరి లాలనగన అడిగనడ్ు.
“అడ్ుగో.... ఆ నలా ప్నయింటు మామయయ. ఫనయింటు జేబులల చేయి

పెటి ుక్కనడాడ్ు. నలా గన, లావపగన, ప్ొ డ్ుగని వపనాది ఏదో ... దడనిా గటిిగన
ప్టుిక్కనడాడ్ు.” త్నను క్స్రిన పెద్ీమనిష్ని గురిించి ప్ూరిత వివరనలక
అత్నికి తెలియజేస్ింది బేబీ. అింత్వర్క్ూ ఆమ ద్ుుఃఖానిా ప్ో గొటి టిం
కోసిం మాటాాడడడ్ు వనచమన్. ఇప్పపడ్ు ఆమ చెపప్ న వివరనలిా విని,
మరిింత్ ప్రిశీలనగన చయసే సరిక,ి ఛలిగనలి వీచినటుా జలద్రిించిింది అత్ని
శరీర్ిం.
నలకప్ప ర్ింగు ప్నయింటు ధరిించిన వయకిత ద్గిిర్ నలా గన లావపగన
వపనాది ఏదో కనద్ు... త్ళ్త్ళ్ మర్ుసుతనా రివనలవర్. ప్స్బిడ్ా చెప్పక్ప్ో తే
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ఆ విషయానిా త్ను గమనిించి వపిండేవనడ్ు కనద్నే మాట మనసులల
మదిలలసరికి చేద్ుగన మారిింది అత్ని నోర్ు.
క్షణిం క్ూడడ ఆలసయిం చేయలలద్త్ను.ముఖదడవర్ిం ప్క్ునే గోడ్క్క
అరేింజ్ చేయబడి వపనా ఎలర్ి అలార్ింని గటిిగన పెరస్ చేశనడ్ు. “ద ింగలక
బాయింక్లలకి వచడచర్ు... జాగాత్తప్డ్ిండి అింద్ర్ూ.... చోర్ బదడోష్ ఆగయా”
అని బిగిిరిగన అర్ుసయ
త , త్న్ గన్ని గనలిలలకి ఎతిత టిరగిర్ని పెస్
ర చేశనడ్ు.
సరిగి న అప్పపడే గుిండెలక జలద్రిించేటటుా శబీ ిం చేయస్నగిింది ఎలర్ి
అలార్ిం. ఆ శబాీనికి దడర్ుణమైన షనట్గన్ మోత్ తోడ్యియయసరికి
ద్ద్ీ రిలిాప్ో యిింది బాయింక్ లలప్లిభాగిం.
స్నిరింగ్ ర్ూమలలించి తీసుకొచిచన క్రెనీ్ బిండిల్్ని క ింటర్ కిింది
భాగింలల వపనా ఖాళీ సా లింలలకి విస్రేశనడ్ు బాయింక్ కేష్యర్. వనటితో
ప్నటు త్నయ ముింద్ుక్క వింగి ఉడ్ుత్ మాదిరి ఆ పేా స్లల ద్యరిప్ో యాడ్ు.
తడము చేసత ునా రికనర్ా వర్ుని వదిలలస్ క్కరీచలలల నుించి లలచడర్ు
బాయింక్ స్బబింది. రెిండే రెిండ్ు క్షణడలక టటబిల్్ చడటుక్క ద్యకి త్లలక
దడచుక్కనడార్ు. ఉనాటుాిండి స్నిర్ి అయిన ఆ గింద్ర్గోళ్నిా గమనిించి
బిత్త ర్ప్ో త్ునా బేబీని ఎడ్మచేతత ో బిలిా ింగ్ బైటికి నెటి ాడ్ు వనచమన్.
“ల ింగిప్ొ ిండి.... చేత్ులిా గనలలాకి ఎతిత ల ింగిప్ొ ిండి” అింటూ షనట్గన్

రెిండో బారెల్కి సింబింధిించిన టిరగిర్ని క్ూడడ పెరస్ చేశనడ్ు. ఉర్ుము
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End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/kbook.php?id=63

***
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