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ఫైటింగ్ ఫోర్
ఉలిక్కుపడి కనులు తెరిచాడు షాడో.
చకుటి నిద్ర అింత సడెన్గా చెడిపోవటానిక్క కార్ణానిి అన్వవషిస్తూ
కనుచివర్ల నుించి చుట్టూ చూశాడు.
బ్రహ్మిండింగా వింది బయట వాతావర్ణిం. ఎటువింటి ఒడిదుడుక్కలక్క
లోనుగావటిం లేదు అతను ప్రయాణిస్తూన్ి బోయిింగ్ విమాన్ిం.
ఎవరి సీటలలో వారు కూరుుని హ్యిగా క్కనిక్కపాటుల పడుతున్నిరు
ప్రయాణీక్కలు అిందరూ. షాడో వైపు ఎవరూ చూడటిం లేదు.
మరి మెలక్కవ ఎిందుక్క వచిున్టుల ?
“డూ యూ వాన్ూ ఎనీ థింగ్ సర్?” షాడో ముఖింలో ప్రతిఫలిస్తూన్ి
భావాలను గమనిించి గబగబా దగ్గిరిక్క వస్తూ అడిగ్గింది ఎయిర్ హోస్టూస్ .
న్వరుుగా తన్ ఆలోచన్లను దాచేస్తక్కన్నిడు షాడో.
“ఏమీ అకుర్లేదు మేడమ్! చకుటి నిద్రలో దారుణమైన్ పీడకల
వచిుింది. అిందుకే అట్ట ఇట్ట చూస్తూన్నిను.”
తడుముకోక్కిండ్డ సమాధాన్ిం యిచేుసి, కనులు మూస్తక్కన్నిడు.
రిండు నిమిషాల తరువాత మెలిలగా అతనిి చేరుక్కింది నిద్రాదేవత. సరిగాి
మూడో నిముషిం న్డుస్తూిండగా ముఖిం మీద చరిచిన్టుల మరోసారి వచేుసిింది
మెలక్కవ.
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అతనిక్క తెలియక్కిండ్డన్వ విిండో దగ్గిర్ అరింజి చేయబడిన్ యాష్ ట్రే వైపు
మర్లాయి చూపులు. యాష్ ట్రే ప్రకున్వ వింది అతని సిగరట్ పాకెట్. ముిందు
కాళ్ళతో దానిి నొక్కుపటిూ, స్తదులాల పదును తేరి వన్ి ముిందు పళ్ళతో లోపల
వన్ి సిగరటలను బయటిక్క లాగుతోింది ఒక చిట్టూలుక.
తన్ కనులను తాన్వ న్మమలేక విచిత్రింగా చూశాడు షాడో.
ఆస్ర్టూలియాలో కింతమింది మోజుపడి పించుక్కన్వ పింపుడు ఎలుక అది.
తెలలటి శరీర్ింతో, పొడుగాటి తోకతో ముదుుగా కనిపిస్తూింది. చిలిపి పనులతో,
చిన్ి చిన్ి సర్ుస్ ఫీట్్తో అిందరినీ మురిపిస్తూింది.
“కమాన్ బేబీ......కమ్ హియర్” క్కతూహలానిి అణుచుకోలేక చూపుడు
వేలిని ముిందుక్క జాస్తూ పిలిచాడు.
ఉలిక్కుపడి అతని కనులోలక్క చూసిిందా చిట్టూలుక. అింగళ్ిం పొడవ వన్ి
మీసాలను ముిందు కాళ్ళతో సవరిించుక్కింట్ట దీర్ఘింగా ఆలోచిించిింది.
మెలిలగా చేతిని ముిందుక్క పోనిచిు, చటుక్కున్ దాని తోకను పటూక్కన్నిడు
షాడో. గాలిలోక్క ఎతిూ ఏడిపిదాుమని అతని ఉదేుశయిం.
జలగలా అతని చేతిలో నుించి జారిపోయిిందది. యాష్ ట్రే మీదిక్క ఎక్కు
రిండు పిలిలమొగిలు వేసిింది. కనుి మూసి కనుి తెరిచేటింతలో ముిందు సీటు
క్రిందిక్క పోయి మాయిం అయిింది.
దాని కదలికలోలని చురుక్కదన్ననిక్క ఆశుర్యపడుతూ సీటు దగ్గిర్ వన్ి
బెల్ని నొక్కు ఎయిర్ హోస్టూస్ని పిలిచాడు షాడో.
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“ఎక్స్కూయజ్ మీ సర్..... న్న పేరు శామ్ డసూర్. న్వను జర్మనీ నుించి
సిింగపూర్ పోతున్నిను” అింట్ట వన్ిటులిండి అతని ముిందు ప్రతయక్షిం అయాయడు
ఒక మధ్య వయస్తుడు.
నొసలు ముడివేస్తూ తల వూపాడు షాడో.
“మీరు అన్యధా భావిించకపోతే ఒక చిన్ి రికెవస్ూ” అింట్ట అతని ప్రకున్వ
ఖాళీగా వన్ి సీట్లల కూరుున్నిడు శాయమ్ డసూర్.
సమాధాన్ిం

యివవలేదు

షాడో.

సిగరట్

పాకెట్

తీసి

సిగరట్

వెలిగ్గించుక్కింట్ట మౌన్ింగా విండిపోయాడు.
“ఇిందాక మీరు చూసిన్ చిట్టూలుక న్నది. దయచేసి దాని విషయిం ఎయిర్
హోస్టూస్క్క చెపుకిండి. విమాన్ింలోక్క అటువింటి జింతువలిి తీస్తక్కరావటానిక్క
వాళ్ళళ వపుుకోరు” దీన్ింగా చూస్తూ బ్రతిమలాడ్డడు శామ్ డసూర్.
షాడో పదవల మీద వెింటన్వ ప్రతయక్షిం అయిింది ఒక చిరున్వవ.
“డోన్ూ వర్రీ మిసూర్ శామ్ .... మీ బేబీని పటిూవవటానిక్క కాదు న్వను ఎయిర్
హోస్టూస్ని పిలిచిింది. మీరు నిశ్ుింతగా విండిండి. బేబీని మాత్రిం జాగ్రతూగా
బింధించి వించిండి. ఇతర్ ప్రయాణీక్కలు ఎవరైన్న చూస్తూ గోల గోల అవతుింది”
అన్నిడు.
ఒకుసారిగా వికసిించిింది ఆ వయక్కూ ముఖిం.
“థింకూయ వెరీ మచ్ సర్....థింకూయ వెరీ మచ్” అింట్ట గబగబా తన్
సీట్లలక్క వెళ్ళళపోయాడు.
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ఎయిర్ హోస్టూస్ రాగాన్వ స్ర్ూింగ్ కాఫీని తెపిుించుక్కన్నిడు షాడో. కాఫీ
తాగ్గ మరో సిగరట్ వెలిగ్గించుక్కింట్ట తన్ పొజిషన్ని అించన్న వేస్తక్కన్నిడు.
మరో రిండు గింటలోల బరామ దేశింలోని మెరూియ్ సిటీని చేస్తక్కింటుింది
విమాన్ిం. మెరూియ్ మించి పాతిక మైళ్ళ దూర్ింలో వింటుింది ట్రిపోలి
సిటీ........
అప్రయతిింగా ఒక రోజు వెన్క్కు మర్లాయి షాడో ఆలోచన్లు. ఆ రోజు
జరిగ్గన్ సింఘటన్లు సినిమా రీళ్ళ మాదిరి కనులముిందు మెదిలేసరిక్క తన్ను
తాను మరిచిపోయాడు. తన్ మన్స్త్లో ఒక మూలగా మెదులతున్ి ఆిందోళ్న్ను
కూడ్డ విసమరిించాడు.
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న్యయఢిల్లల త్రీ టవన్ సుర్ూ్లో విశాలమైన్ పూతోట మధ్య వింటుింది
అిందమైన్ పదు బింగాల ఒకటి.
ఎపుుడు చూసిన్న నిరామనుషయింగాన్వ కనిపిస్తూిందది. పూలతోటలో పనిచేస్త
గార్ాన్ర్్ తపు మరో న్ర్మాన్వడెవరూ అకుడ నివసిస్తూన్ి జాడలు అగుపిించవ.
“మన్ిం దారి తపిు వచిున్టులన్నిిం చింద్రా! మన్ కోసిం ఎవరూ ఎదురు
చూడటిం లేదికుడ!” ఎవరూ కనిపిించని పోరిూకోలో కారు దిగ్గ, చుట్టూ చూస్తూ
అన్నిడు షాడో.
కనుసైగతో అతనిి హెచురిించటానిక్క ప్రయతిిించాడు చింద్ర. కనీసిం
గటిూగా దగ్గి, నెతిూమీద కటుూక్కింటేనైన్న అతను గమనిసాూడేమోన్ని ఆశపడ్డాడు.
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అటువింటిదేమీ జర్గలేదు. మాట నోరు దాటిన్ తరువాత గాని షాడోక్క
కనిపిించలేదు క్కలకరిిగారు.
“ర్మమన్ి టైమ్క్క బయలుదేరి రావటిం చేతకాని వీరాధ వీరులక్క సావగత
సన్నిహ్లు కావాలి్ వచాుయా? మీ కోసిం ఎవరో ఒకరు ఎదురు తెనుిలు
చూస్తూ చేతులు కటుూకని నిలబడలా? కబురు పింపిన్టలయితే బొటుూకాటుకలు
రడీ చేసి బాిండ్ మేళానిి పిలిపిించే వాడిని కదా!” అింట్ట పోరిూకోలో ప్రకున్వ
వన్ి పూలపిందిరి చాటునుించి యివతలక్క వచాురాయన్.
ఒకు గింతులో కారు ఎక్కు శర్వేగింతో అకుడి నుించి వెళ్ళళపోవాలన్ి
కోరికను అతి ప్రయతిిం మీద అణిచిపటుూకని సిూఫ్గా శాలూయట్ చేశాడు షాడో.
“నీ లాింటి నిద్ర ముఖాలిి సి.ఐ.బి.లో చేరుుక్కన్ిిందుక్క ఎింతగా
సిగుిపడుతున్నినో ఆ భగవింతుడిక్క కూడ్డ తెలియదు. దుస్తూలు కూడ్డ ధ్రిించటిం
చేతకాని వాడివి, బాధ్యతాయుతమైన్ పనులిి ఎలా నిర్వహిసాూవో న్నక్క
అింతుబటూటిం లేదు” ఆరిపోయిన్ సిగార్ని అలాగే చేతిలో పటుూకని గుర్రుగా
చూస్తూ మరో చుర్క అింటిించాడు క్కలకరిి.
ఉలిక్కుపడి షరుూ వింక చూస్తక్కన్నిడు షాడో. హడ్డవడిగా బయలుదేరి
రావటిం వలల షరుూ బటన్్ సరిగాి పటుూకోలేదు. ఎడమ కాలి బూట్ లేస్త కించెిం
వదులై క్రిందిక్క వ్రేలాడుతోింది.
మొటూ మొదటిసారిగా వారిిింగ్ అలార్మ్్ మ్రోగటిం ప్రార్ింభించాయి
అతని అింతర్ింగింలో. నిద్రముఖాలిి గురిించి, వూడిపోయిన్ చొకాు గుిండీలను
గురిించి క్కలకరిి గారు ఉపన్నయసాలు ప్రార్ింభించార్ింటే పదు గోల ఏదో
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జరుగుతున్ిటేల లెకు! సి.ఐ.బి.క్క సింబింధించని జన్ిం బింగాల లోపల వన్నిరు.
వారి ముిందు తన్ ఏజింటుల తేలిక పడటిం ఆయన్క్క ఇషూిం విండదు.
షాడో ఆలోచన్లు పూరిూకాక ముిందే పదు పదు అడుగులు వేస్తూ అకుడ
ప్రతయక్షిం అయిన్నరు హోమ్ మినిషూర్ గారు.
“హలోల రాజూ...... వయార్ వెయిటిింగ్ ఫర్ యూ......కమాన్ బోయ్.....
కమాన్” అింట్ట అతని చేయి పటుూకని పరుగులాింటి న్డకతో లోపలిక్క
తీస్తక్కపోయారు.
విశాలమైన్ హ్లు ఒకటి వింది బింగాల లోపలి భాగింలో. అకుడ
కనిపిించిన్ పదు మనుష్యయలిి గమనిించే సరిక్క చెపురాని ఆశుర్యిం షాడో
మన్స్తలో చోటు చేస్తక్కింది.
స్టుషల్ బ్రించి డైరకూరుల, మిలటరీ ఇింటలిజన్్ అధకారులు, చీఫ్ ఆఫ్
అరీమసాూఫ్, న్నవికాదళానిక్క వైమానిక దళానిక్క చెిందిన్ ఉన్ితాధకారులు, ప్రభుతవ
విధాన్నలను పరివేక్షించే ప్రధాన్ రాజకీయన్నయక్కలు మొదలైన్ పదులిందరూ
క్కషన్ ఛైర్లలో ఆశీనులై వన్నిరు.
అిందరికీ దూర్ింగా, అలసట నిిండిన్ కనులతో, ఏవో ఫైల్్ని చూసి, తమ
స్టక్రటరీలక్క ఆర్ార్్ పాస్ చేస్తూ కనిపిించారు ప్రధాన్మింత్రి.
అప్రయతిింగా అట్టింక్షన్లో నిలబడి అభవాదిం చేశాడు షాడో.
చేతిలోని ఫైల్్ని స్టక్రటరీలక్క అిందిించి చిరున్వవలు చిిందిించారు
ప్రధాన్మింత్రి.
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End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/kbook.php?id=2082
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