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2 మైల్స్ టు ది బోర్డర్
“హెచచరిక! దియోదార్ పట్టణ ప్రజలిందరికీ ఒక హెచచరిక!! గజదింగ
షాడో మన పట్టణింలో అడుగుపెట్టటనట్లు తెలుస్తింది ప్రజలిందరూ అప్రమత్తత్గా
విండవలసిందిగా కోరుతున్నిం...” చెవలు చిలుులు పడేట్ట్లు ఎనౌన్స్ చేస్తత
వేగింగా దూసుక్కపోయిింది పోలీస్ వాన్స.
ఎప్పుడు సిసన్ ద్రపోపోతుననట్లు కద్ంించే దియోదార్ సలోలో చలనిం
వచిచింది ఒకుసారిగా.
గుింప్పలు

గుింప్పలుగా

రోడుమీద

గుమికూడట్ిం

ప్రార్ింభించారు

పౌరులు. కర్రలు, కతుతలు పట్లటకొద్ వీధులోు పహారా తిర్గట్ిం మొదలుపెట్టటరు.
“ఓ బదాాష్ ఇధర్ ఆయేతో ఫిర్ బహర్ మత్ జాయేగా!” పొడుగాట్ట
గడ్డాద్న సవరిించుక్కింటూ త్న అభప్రాయాద్న వెలుడించాడు బాల్ పలోట సింట్రోు
ద్లబడ వనన ఒక నవాబు.
లావాట్ట కర్రల్నన పట్లటకొద్వనన అత్ద్ స్ననహితులు కొిందరు త్లలు
వూపారు అత్ద్ అభప్రాయింతో ఏకీభవిస్తత.
ఒక లో బింక్ దగ్గిర్ ద్లబడ వేడ వేడ లోద్ ఆరుచక్క ఆరుచక్క
తాగుతున్నడు జాన్స పీట్ర్్. నవాబు మాట్ల్నన వినేసరికి కొిండరాయి
పడనట్ుయిింది అత్ద్ గుిండెలమీద.
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షాడోద్ కలుసుకోవట్ిం కోసిం రిండు నెలలనించీ తిరిగ్గన వూరు
తిర్క్కుిండ్డ గుజరాత్ రాష్ట్రిం అింతా గాల్నసుతన్నడు అత్న. త్న కోరిక
తీర్క్కిండ్డనే కొింపతీస పట్లటబడపోడుకదా ఆ షాడో!
“ఆ మాట్ అనకొనేసరికి అకుడ ద్లబడ బుదిి కాలేదత్ద్కి. తాగుతునన
లోద్ అలాగే వదిలేస మిందుక్క కదిలాడు.
అదే సమయింలో లాల్ పలోట సింట్ర్కి ఉత్తర్ దిశలో చెలరేగ్గింది
కలకలిం.
“చోర్! చోర్!! పకడో... పకడో...” అనన అరుప్పలు వినబడసాగాయి.
“ఆగయా రే... షాడో ఆగయా... స్నట్ ట్టమిలోలాల్ హవేలీ ఖత్మ్
హోగయా...” అద్ కేకలుపెడుతూ పరిగెతుతక్క వచాచరు నలుగురు పౌరులు.
గొలుుమన్నరు లాల్ పలోట సింట్రోు ద్లబడవనన జనిం. రిండో ఆలోచన
లేక్కిండ్డ ట్టమిలోలాల్ ఇింట్టవైప్ప పరుగులు తీశారు.
వేగింగా కొట్లటక్కింట్లనన గుిండెలతో చుటూట సిశాడు జాన్స పీట్ర్్.
ఆవేశిం త్పు ఆలోచనలేదు దియోదార్ పౌరులక్క. సిందుగొిందుల్నన
జాగ్రత్తగా కవర్ చేయట్ిం మరిచిపోయి ఒకే చోట్టకి పోతున్నరు కట్టకట్లటకొద్...
షాడోద్ గురిించి త్నక్క తెల్నసన విషయాలద్నట్టనీ మననిం చేసుక్కింటూ
తూరుుదిశగా అడుగులు వేశాడు జాన్స పీట్ర్్. త్న అదృషటిం బాగుింటే ఆ
దిశలోనే దర్కాల్న షాడో... అదృషటిం బాగోకపోతే_
హఠాతుతగా ఆట్ింకిం కల్నగ్గింది అత్ద్ ఆలోచనలక్క.
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ఒక సిందు మొగదలవనన కరింట్ సతింభిం చాట్ల నించి యివత్ల్నకి
వస్తత అత్ద్కి కద్ంించాడు ఒక వయకిత.
పొట్టటగా లావగా వన్నడత్న. ంచిచవాడలా త్ల ప్రకుక్క వించి అడుగులు
వేసుతన్నడు.
“అగ్గిపెట్టట వింటే కొించెిం యింుించు భాయీ సాబ్...” సగిం కాల్న
ఆరిపోయిన సగరట్ పీకన నోట్లు పెట్లటక్కింటూ చేయి జాచాడత్న.
రిండో ఆలోచన లేక్కిండ్డ అగ్గిపెట్టటన అిందిించాడు జాన్స పీట్ర్్.
“భయింకర్ింగా వింది భాయీ సాబ్ ఈ రాత్రి... ఎట్టు తెలాురుతుిందో ఆ
భగవింతుడకే

తెల్నయాల్న...” అింటూ

సగరట్

వెల్నగ్గించుకొద్, తాపీగా

ఎదురుగావనన యిింకో సిందులోకి పోయాడ్డ పొట్టటమద్షి.
షాడోద్ గురిించిన ఆలోచనలతో సత్మత్ిం అవతూ మిందుక్క కదిల్నన
జాన్స పీట్ర్్ చెవలక్క అసుషటింగా చేరిింది అత్న పాడుతునన ంచిచపాట్.

రవికె మడ వీడెనో ంలోుంలోు
పమిట్ట పడపోయెనే ంలోుంలోు
చెయ్యయగె నడుమూగె చేమింతులూగె.
పడుచువాడీ గుిండె పర్వళ్ళుతొకెు.
లాగ్గపెట్టట ఎవరో మఖింమీద చరిచినట్లు ఉకిురిబికిురి అవతూ నెతితమీద
ట్పట్పా చరుచుక్కన్నడు జాన్స పీట్ర్్.
మైగాడ్! గింగారాిం గొింతు అది!!
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షాడో

ఉననచోట్

గింగారాిం

వింట్టడు.

గింగారాిం

కద్ంించిన

విందగజాల దూర్ింలోనే ఖచిచత్ింగా కద్ంించి తీర్తాడు ఆ షాడో!!!
వేగింగా వెనతిరిగ్గ గింగారాిం అడుగుపెట్టటన సిందులోకి పరుగుతీశాడు.
పది అడుగులుకూడ్డ వేయకమిందే బ్రేక్కలు పడనట్లు ఆగ్గపోయాయి అత్ద్
పాదాలు.
సిందు మధయలో ఒక యిింట్ట మిందు ఆగ్గవన్నడు గింగారాిం. ద్గద్గ
మెరుసుతనన రివాలవర్ున పట్లటకొద్ అత్ద్న కమాక్కింట్లన్నరు పాతికమింది
పోలీసులు.
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“ఎవరు

నవవ?

అర్ధరాత్రివేళ

ఏిం

చేసుతన్నవ్

యికుడ?”

కర్కర్లాడుతునన కింఠింతో కరుక్కగా ప్రశ్నించాడు యిన్స్పెకటర్.
“ఆయారాిం గయారాిం అింట్టరు సాబ్ ననన... ఒక అడ్రసు కోసిం
అవసథలు పడుతున్నన.” వినయింగా చేతులు కట్లటకొద్ సమాధానిం యిచాచడు
గింగారాిం.
“అబే క్కతేతకి బచేచ... వేళాకోళింగా విందా? అయయగారు అడగ్గన ప్రశనక్క
సమాధానిం సరిగాి చెప్పుబే...” పొడుగాట్ట లాలోకర్రన అత్ద్ మెడమీద ఆద్స్తత
క్రూర్ింగా హెచచరిించాడు ఒక కాద్స్నటబుల్.
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శర్వేగింతో
సిసుకోక్కిండ్డవచిచ

ఆలోచిించాడు
వాళుమధయ

గింగారాిం.

చిక్కుపడ్డాడు

వెనకా

త్న...

గోల

మిందూ
కాక్కిండ్డ

బయట్పడట్ిం ఎలా?
“సమాధానిం చెపుమింటే గుడుు మిట్కరిసాతవేమిట్టబే?” గింగారాిం చొకాు
పట్లటకొద్ మిందుక్క లాగుతూ మరిింత్ కౄర్ింగా అడగాడు ఆ కాద్స్నటబుల్.
అదేసమయింలో ప్రకునేవనన యిింట్లు చెలరేగ్గింది చిననసైజు కలకలిం.
“చచిచపోతున్నన... నేన చచిచపోతున్నన న్యనోయ్!” అింటూ
వినవచిచిందక ఆడకింఠిం.
కాళు క్రింద ద్ప్పులు పోసనట్లు ఎగ్గరిపడ్డారు పోలీసులు అిందరూ.
కట్టకట్లటకొద్, ఆ యిింట్ట మిందుక్క దూకారు.
“ఎవరు లోపల? త్లుప్పలు తెర్విండ...” లాలోకర్రతో త్లుప్పల్నన బాదుతూ
బిగ్గిరిగా ంల్నచాడు యిన్స్పెకటర్.
రిండు క్షణాలోు తెరుచుక్కన్నయి త్లుప్పలు. ఆత్రుత్ ఆిందోళనలతో
బయట్టకి తొింగ్గసిసింది ఒక మధయ వయసుురాలు.
“న్ మనవరాల్నకి ప్పరిట్టనొప్పులు వసుతన్నయి... డ్డకటర్ గారి కోసిం
పోయిన మా వాళ్ళు యిింకా తిరిగ్గ రాలేదు.” సిందు మొగదలక్కసిస్తత, చేతులు
నలుమక్కింటూ అననదామె.
అనకోక్కిండ్డ దరికిన ఆ అవకాశాద్న వెింట్నే విద్యోగ్గించుక్కన్నడు
గింగారాిం.
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“డ్డకటర్ గారి కోసిం వచిచింది మీ వాళ్ళున్? ర్క్షించావ త్లీు... ఇిందాకట్ట
నించీ మీ అడ్రసు తెల్నయక త్ననక్క చసుతన్నన...” త్డుమకోక్కిండ్డ అింటూ,
చొర్వగా యిింట్లుకి పోయాడు.
మా డ్డకటర్ గారు వెనకాల వసుతన్నరు. ఆయనన కూడ్డ ననన
పట్లటక్కననటేు పట్లటక్కన్నర్ింటే _ ఈ పాప పరిసథతి చిండ్డలిం అయిపోతుింది.
జాగ్రత్త భాయీసాబ్...” అద్ యిన్స్పెకటర్ద్ హెచచరిించి మఖదావరాద్న ఠప్పున
మూస్నశాడు.
ఒకరి మఖాలు ఒకరు సిసుక్కింటూ వెనకిు వచాచరు పోలీసులు.
సిందులో అడుగుపెట్టటన జాన్స పీట్ర్్ నోరు తెరుచుక్క సిసుతన్నడు ఆ
న్ట్కాద్న, పోలీసులు వెనతిర్గగానే అత్ద్కి తెల్నవివచిచింది. ఖింగారుగా
వెనతిరిగ్గ మళ్ళు రోడుావైప్ప బయలుదేరాడు.
అపుట్టకే ఆలసయిం అయిపోయిింది.
“ఖడ్ జావ్! ఖడ్ జావ్!!” అద్ అరిచి మిందుక్క దూకారు పోలీసులు.
పై ప్రాణాలు పైనే పోయినట్లు అయిిందత్ద్కి. వెనకా మిందూ
సిసుకోక్కిండ్డ ంకుబలిం సింించాడు.
ధన్స మద్ గరిజించిింది ఒక రివాలవర్.
“పారిపోతున్నడు... బదాాష్ పారిపోతున్నడు... పకడో...పకడో...” అద్
అరుస్తత వేట్క్కకులాు వెింట్పడ్డాడు పోలీసులు.
రివాలవర్ మ్రోత్ వాళు అరుప్పలు అనీనచేరి ఆ ప్రకువీధిలోవనన జన్ద్కి
విద్ంించాయి.
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End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/kbook.php?id=1882

***
Read other books of Madhu Babu @

http://kinige.com/kbrowse.php?via=author
&name=Madhu+babu&id=20

