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ఫ్ల యింగ్ ఫాల్కన్
“ఖడ్ జావ్! బద్డాష్!! ఖడ్ జావ్!!!” ఖింగుమింటూ
వినవచ్చింద్ొ క్ భీక్ర క్ింఠిం.
చరాప్ు కొరడడల్ను ప్టటుక్కనా పాతిక్మింద్ర దృఢకాయుల్క
చెటలచడటటనుించ్ యవతల్క్క వచడచరు.
నిశ్శబద ింగా నడుసుునా గఫూర్ - వారిని చూడగానే జాగరతును
గాలికి వద్రలి ప్రుగు అిందుక్కనడాడు.
“ప్క్డో ! బద్డాష్ కో ప్క్డో !!!” అరిచడడొ క్ దృఢకాయుడు.
క్కింద్ేటిని

చూసిన

వేటక్కక్కల్లల

గఫూర్

వింటప్డడారు

వారిందరూ. వారి చేతికి చ్కికతే పాిణడల్క దక్కవని గఫూర్ కి తెల్కసు.
అిందుకే పాిణడల్న్నా కాళ్ళల్లలకి తెచుచకొని శ్రవేగింగా కాబూల్
నద్రవపప్ు దూసుక్కపో యలడు.
అక్కడితో అింతిం అవుత ింద్ర పాకిస్ా ాన్ భూభాగిం. నద్రని
ద్డటగలిగే ఆఫ్ఘ నిస్ాున్ గడా మీద అడుగుప్టువచుచ. సవవచడాయువుల్ను
నిరభయింగా పీల్కచకోవచుచ.
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చరాప్ు

కొరడడల్ను

గాలిల్ల

తిప్ుైతూ

వసుునడారు

దృఢకాయుల్క. అడుావచ్చన పొ ల్ిం గటల మీద్ర నుించ్ ఎగిరి దూక్కతూ
గఫూర్ ని అనుసరిసు ునడారు.
కాబూల్ నద్రని సమీపిించగానే- ఒక్కక్షణిం తటప్టాయించడడు
గఫూర్. సుడుల్క తిరుగుతూ,శ్రవేగింతో ప్ివహిసు ునాదద్ర. ద్డింటలల
దూకితే అవతలి వడుాను చేరుక్కనే ద్డకా నమాకాల్క ల్ేవు.
దగిిరల్లకి వచ్చన దృడకాయులిా చూడగానే గఫూర్ మెదడు
ఆల్లచ్ించే శ్కిుని కోల్లైయింద్ర. వనుకాముిందూ చూడక్కిండడ ఎగిరి
నద్రల్లకి డెపవ్ చేశాడు.
నడల్కగు

బారల్క

క్ూడడ

వేయక్ముింద్ే

వచ్చప్డడారు

దృఢకాయుల్ిందరూ. ఒక్డు తన వింట తెచ్చన నపల్లన్ వల్నువిపిై నద్రమీద్రకి విసిరేశాడు.
గిింగిరాల్క

తిరుగుతూపో య

గఫూర్

తల్మీద

చేప్పిల్లల్ను ప్టిునటట
ల
బిగిించ్ ప్టటుకొని వడుామీద్రకి
విడిపిించుకోవాల్ని

విశ్వప్ియతాిం

ప్ియతడాల్న్నా విఫల్మయలాయ.
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చేశాడు

గఫూర్.

ప్డిిందద్ర.
ల్లగిింద్ర.
అతని

“ఎక్కడికి బే పో త నడావ్? మల క్ళ్ళను క్పిై యీ ప్రగణడ
సరిహదుదల్ను ద్డటటిం అింత తేలిక్ అనుక్కనడావా? క్కతేు ! సువవర్!”
అింటూ పిడికిలి బిగిించ్ గఫూర్ నోటిమీద గుద్డదడొ క్ వాకిు.
ప్ళ్ళళ క్ద్రలిపో యలయ. ్ప్ైగా నడల్కక్క్క తగిలిింద్ర వచచటి
రక్ు ిం. బాధతో గఫూర్ కి మతిపో యింద్ర. ఊపిరి తీసుక్కనే వావధరక్ూడడ
ల్ేక్కిండడ మరో ద్ెబబ కొటాుడడ వాకిు. తూలి కిింర ద ప్డిపో యలడు గఫూర్.
ల్లగిప్టు ి డొ క్కల్లల తనడారు మరో యదద రు. కొరడడల్క గాలిల్ల
ఝళిపిించ్ గఫూర్ శ్రీరింమీద నృతాిం చేయించటిం పాిరింభించడరు.
ఓపిక్ వునాింతవరక్ూ ఓరుచక్కనడాడు గఫూర్. ఆ తరువాత
కొద్రదసవప్ు బాధను భరిించల్ేక్ అరిచ్ కేక్ల్క ప్టు ాడు.
అతను అరిచ్న కొద్దద కొటాురు ఆ దృఢకాయుల్క. అరిచే ఓపిక్
క్ూడడ నశించ్పో యేద్డకా, సైృహతపిై తల్ వేల్
ి లడబడిపో యేద్డకా
చ్తిహిింసల్క ప్టు ారు.
రబబరు బమ మాల్ల వేిల్లడబడిపో యన అతని శ్రీరానిా కాబూల్
నద్ర ఒడుాన వునా ప్దద యలపిల్ చెటు టక్క వేల్
ి లడగటిు తమ ద్డరిన
తడము వళిళపో యలరు.
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***
“మనిషిని

అల్ల

చ్తిహిింసల్క

ప్టుటింక్ింటె

ఒకేస్ారి

పాిణడల్కతీసి పాతిప్టుటిం మించ్ప్ని అనిపిించుక్కింటటింద్ర” కాబూల్
నద్రకి యీవలి వడుాన వునా చ్నా వృదధ ప్ఠాన్ కామెింట్ చేశాడు
జాలిగా నిటూ
ు రుసూ
ు .
అక్కడవునా ప్ఠాన్ ల్ిందరూ అతనితో ఏకీభవిసుునాటట
ల తల్ల్క
వూపారు నిశ్శబద ింగా. “ఎిందుక్క అతనిా అల్ల హిింసిసు ునడారు?”
ఒక్ మూల్గా క్ూరుచని ప్నడమల పొ గల్ను రిింగుల్క రిింగుల్కగా పాక్
ప్పభాగానికి

ప్ింప్ుత నా

షాడో

అడిగాడు

-

తన

ప్ిక్కనే

క్ూరుచనివునా ప్ఠాన్ ని వుద్ేదశించ్.
తల్ తిిపిై విచ్తిింగా చూశాడు ప్ఠాన్.
ఆరు అడుగుల్ ఆజానుబాహుడు షాడో . ఆ ప్ఠాన్ ల్ ముిందు
పొ టిు గుమాడికాయల్ల క్నిపిసు ునడాడు. వారి ప్సిమివరణప్ు ద్ేహ
కాింత ల్ముిందు నల్ల గా అగుపిసు ునాద్ర అతని చడమనచడయ శ్రీరిం.

6

“కాబూల్ నద్రని ఆనుకొనివునా పాకిస్ా ాన్ ప్రగణడల్న్నా
ప్ురాతన

కాల్ప్ు

జమీింద్డరీ

వింశాల్

అధదనింల్ల

వునడాయ.

తరతరాల్కగా ఆభూముల్లల ప్నిచేసు ునా పవద రెైత ల్క్క వాళ్ళళ
రాజాధరరాజుల్క దయతలిచ్ ఏమెైనడ యసవు ...ఆరెైత ల్ క్డుప్ుల్క
నిిండుతడయ. ఎదురు తిరిగి ఏమిటి యద్ర అని అడిగితే- యద్రగో యప్ుైడు మనిం చూసిన సింఘటనే రిపీట్ అవుత ింద్ర.”
పాక్

యజమలని

ప్దద

పిింగాణీ

పవల టటనిిండడ

ప్రోటాల్తో

ప్ివేశించటింతో ఎిండ్ అయింద్ర సింభాషణ. ప్రోటాల్ను నముల్కతూ,
వింటకాల్ రుచుల్ను మెచుచకోవటింల్ల మునిగిపో యలరు ప్ఠాను
ల
అిందరూ.
గాలి వీచునప్ుైడల్లల గుిండిింగా తిరుగుత నాద్ర నద్ర అవతల్
యలపిల్ చెటు ట కొమాల్క్క వేల్
ి లడుత నా గఫూర్ శ్రీరిం.
నోరు వూరిించే సువాసనల్క వదజల్కలత నా ప్ఠాన్ వింటకాల్క
షాడో క్క రుచ్ించల్ేదు. నోటిల్ల వేసుక్కింటే క్రిగిపో యేటటట
ల నా ఆ
ప్రోటాల్క అతనికి ఆక్లిని క్లిగిించల్ేక్పో యలయ.
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"సమ్ థ్రింగ్ మస్ు బి డన్ టట దట్ అన్ ఫారుచునేట్ ప్రసన్. ఆ
నిరాభగుాడికి సహాయిం చెయలాలి...ఎల్ల?”
తీవిింగా ఆల్లచ్ించటిం పాిరింభించ్ింద్ర అతని అింతరింగిం.
చూసూ
ు ిండగానే

కాబూల్

నద్ర

మీద

ప్ితాక్షిం

అయింద్ర

అింధకారిం. పాక్ల్ల వునా ప్ఠాన్ ల్ిందరూ ఒక్రొక్రుగా తమ తమ
ద్డరుల్ను వత కోకవటిం పాిరింభించడరు.
నమాద్రగా ల్ేచ్ బయటక్క వచడచడు షాడో . అతనిా చూడగానే
ప్దదగా సకిలిించ్, ముింగాళ్ళతో నేల్ను గీరిింద్ర పాక్ వనుక్ జమిాచెటు ట
కిింర ద నిల్బడివునా రౌడీగురరిం ఒక్టి.
ఆఫ్ఘ నిస్ాాన్ ల్ల అిందమెైన ప్టు ణిం అని పవరు పొ ింద్రన కెైబర్ సిటీ
అక్కడికి యలభప మెైళ్ళ దూరింల్ల వునాద్ర. ఫరాలింగుక్క నడల్కగు
మల్కప్ుల్క తిరిగే ఆ కొిండద్డరుల్లల మోటార్ వహిక్ల్స ప్ియలణిం
చేయల్ేవు. కాలి నడక్న ప్ియలణించడలి. ల్ేద్డ కొిండ గురారల్ను
ఆశ్రయించడలి.
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ఆఫ్ఘ నిస్ాాన్ ల్ల అడుగుప్టుగానే ఐదు విందల్ రూపాయల్క
ఖరుచప్టు ి ఆ రౌడీగురారనిా ప్రేచజ్ చేశాడు షాడో . అింతవరక్ూ అతనిా
ప్ద్రస్ారుల కిింర ద ప్డేసిింద్ర. నడల్కగుస్ారుల వనుక్ కాళ్ళతో తనిాింద్ర.
ఎనిమిద్రస్ారుల ప్ళ్ళతో పీక్టానికి ప్ియతిాించ్ింద్ర.
ఇప్ుైడు- క్ూ
ర రమెైన ఎరరటి క్ళ్ళను గుిండిింగా తిప్ుైతూ,
గురురగా చూసిిందద్ర షాడో వింక్. ప్సుప్ుప్చచని ప్ళ్ళను బయటప్టు ి
మీద్ర మీద్రకి వచ్చింద్ర.
దగిిరికి రానిచ్చ, పిడికిలితో చెవుల్ మధా గుద్డదడు షాడో .
“పిచ్చవేషాల్క వేసవు ప్ళ్ళళ రాల్గొడతడను. బల డీ అగీల రాస్కల్!”
అని తిడుతూ మరో గుదుద వేయటానికి చేతిని ప్పకి ఎతడుడు.
మొదటి ద్ెబబకే ద్డని ప్ళ్ళళ ప్చచబడినటట
ల నడాయ - తల్
విద్రలిసూ
ు వనకిక జరిగిింద్ర. క్ళ్ళళల్ను అిందుకొని ముిందుక్క ద్డరి
తీసుునా షాడో ను అనుసరిించ్ింద్ర మరెటు ి గొడవా చేయక్కిండడ.
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పాక్ను వద్రలి ఒక్ ఫరాలింగు దూరిం పో గానే, చెింగున ఎగిరి
ద్డనిా అధరరోహిించడడు షాడో . మడమల్తో పిక్కల్ను తనిా కాబూల్
నద్రవపప్ు మరలిించడడు.
న్నటిని వాసన చూసి రెిండు క్షణడల్క తటప్టాయించ్ింద్డ రౌడీ
గురరిం. తల్ తిిపిై షాడో వింక్ చూసిింద్ర ప్ిశాారాక్ింగా.
“ద్ేరీజ్ నో అదర్ వే మెై డియర్ అగీల బాసు ర్ా! మనిం నద్రని ద్డటి
ఆ నిరాభగుాడికి కొద్రదగా హెల్ై చేసి తీరాలి...” క్ళ్్ళింతో ద్డని
మెడమీద కొడుతూ మృదువుగా అనడాడు షాడో .
మరో ఆల్లచన ల్ేక్కిండడ న్నటిల్లకి దూకిిందద్ర. సుడుల్క
తిరుగుత నా జల్ ప్ివాహానికి అిందక్కిండడ, శ్రవేగింగా యీదుతూ
పావుగింటల్ల అవతలి వడుాను సమీపిించ్ింద్ర.
బూటట ప్ిక్కన బిగిించ్వునా డడగర్ ని అిందుక్కనడాడు షాడో .
గటటుమీద్రకి

ఎక్కగానే,

బిగిించ్వునా

తడిళ్ళను

ముిందుక్క
తొల్గిించ్,

ల్లక్కకనడాడు.
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వింగి,
అతనిా

గఫూర్
అశ్విం

శ్రీరానిా
మీద్రకి

న్నరసింగా కొటటుక్కింటటనాద్ర అతని నడడి. మరో గింటా రెిండు
గింటల్లల విగతజీవుడయేా సూచనల్క క్నిపిసు ునడాయ.
చుటూ
ు
చూసి, రౌడీ అశావనిా ఒక్ చ్నా చెటలతోప్ుల్లకి
పో నిచడచడు

షాడో .

గఫూర్

ని

నేల్మీద

ప్డుకోబటిు

జీనుక్క

వేల్
ి లడుత నా తన కానడవస్ సించ్నిఅిందుక్కనడాడు.
అిందుల్ల వునా బాిింద్ద బాటిల్ ని గఫూర్ ప్ద్రమల్క్క ఆనిించ్,
బిగుసుక్కపో య వునా అతని ప్ళ్ళను డడగర్ మొనతో విచచ తీశాడు.
రెిండు క్షణడల్ తరువాత గుటక్ వేశాడు గఫూర్. రెిండు గుటక్ల్క
ప్డగానే బాిింద్ద ప్నిచేయటిం పాిరింభించ్ింద్ర. తెల్లగా పాలిపో యన
అతని ముఖింల్ల కాసు క్ల్ర్ ప్ివేశించ్ింద్ర. చల్ల బడుత నా అతని
శ్రీరింల్లకి కొద్రదగా వాాపిించ్ింద్ర వేడి.
“నేను...నేను

ఎక్కడ

వునడాను?”

అింటూ

ల్ేచ్

క్ూరోచవటానికి ప్ియతిాించడడు. మటాలడవదద ని స్పగ చేశాడు షాడో .
చ్రిగి పీలిక్ల్ పన అతని దుసుులిా డడగర్ తో చ్ించ్ అవతలికి
విసిరేశాడు. బాగ్ ల్ల వునా టరీకటవల్ తో గాయలలిా శుభిింగా
త డిచ్, బాిింద్దల్ల ముించ్ గాయలల్క్క అింటిించడడు.
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తన సవైర్ దుసుులిా ధరిించమని చెపిై, బాటిల్ ల్ల వునా
బాిింద్దనింతడ అతనిచేత తడిగిించడడు.
“స్ాబ్!

మీరెవరో

నడక్క

తెలియదు.

నడక్క

పాిణద్డనిం

చేయటానికి అల్లల ప్ింపిించ్న ద్ేవదూత అని భావిసుునడాను”
క్ృతజఞ త వుటిుప్డుత నా క్ింఠింతో చేత ల్క జోడిసు ూ అనడాడు
గఫూర్.
అతని క్డుప్ుల్లకిపో యన బాిింద్ద తన ప్ిభావిం చూపిించటిం
పాిరింభించ్ింద్ర.
“స్ాబ్! మల ప్రగణడక్క జమీింద్డర్ షహన్ షా. జమీ నిరవహణడ
భారానాింతడ

మేనేజర్

క్కత బ్

షా

మీద

వద్రలి

రాజధడనిల్ల

గురరప్ైింద్డల్తో కాల్ిం గడుప్ుతూ వుింటాడు. మలక్క రావాలిసన
క్ూలీల్ల సగభాగిం తను స్ావహా చేసు ుింటాడు యీ క్కత బ్ షా. నినా
తెగిించ్ నడాయిం అడిగాను. తన అనుచరుల్క్క చూపిించ్ ఆజఞ ల్క జారీ
చేశాడు.

వారి

చేతికి

ప్టటుబడిపో యలను.”తన

చ్క్కక్కిండడ
క్థను

పారిపో ద్డమని
వివరిసు ూ

చెటు టకొమాను విరిచ్ చేతప్టటుక్కనడాడు గఫూర్.
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ప్ియతిాించ్

ఒక్

ల్లవాటి

“ద్ెబబక్క ద్ెబబ కొటు క్పో తే యక్ ల్లభింల్ేదు స్ాబ్. యీ
క్కత బ్ షా అింత

చూడక్పో తే మల పవద ప్ిజల్క్క విముకిు

ల్భించదు.” ఆశ్చరాింగా చూసుునా షాడో తో అనడాడు ఆవేశ్ింగా.
అతనిచేత బాిింద్ద తడిగిించటిం ఎింత ప్దద తప్ుై అయింద్ో
క్షణింల్ల షాడో హృదయలనికి అవగతమయింద్ర.
పో త నా

పాిణడల్ను

పో క్కిండడ

నిల్బటు టింతో

ఆగల్ేదద్ర.

అతనిల్ల నిద్డిణమెైవునా క్క్షను ప్పకి ల్లగిింద్ర.
“తొిందరప్డక్క

గఫూర్!

కొించెిం

నిద్డనింగా

ఆల్లచ్ించ్

చూడు...ఈ ప్రిసా ితిల్ల నువువ యల్ల ఆవేశ్ప్డటిం మించ్ద్రకాదు.”
నచచచెప్ైటానికి ప్ియతిాించడడు.
బాిింద్ద మతు ప్ూరిుగా ఆవరిించుక్కనాద్ర గఫూర్ అింతరింగానిా.
షాడో మలటల్క్క సమలధడనిం క్ూడడ యవవక్కిండడ విక్టింగా నవివ
పొ ల్ిం గటల మీద ప్రుగుల్క పాిరింభించడడు.
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“చేసిన ఘనకారాిం చడల్క. ఇక్ నువువ వనుతిరిగి న్న ద్ో వన
నువువ

పో వచుచ.

మించ్ద్రకాదు...”

ఇక్కడి
అింటూ

తక్రారుల్లల

హెచచరిించటిం

తల్

దూరచటిం

పాిరింభించ్ింద్ర

షాడో

అింతరాతా.
గఫూర్

ఏిం

చేయబో త నడాడో

చూడడల్నా

కోరిక్

షాడో

హృదయింల్ల అడుగుప్టు ింి ద్ర అతి నమాద్రగా.
అప్ియతాింగా అశావనిా అధరరోహిించ్, గఫూర్ వళిళన ద్రశ్క్క
ప్రుగుల్క తీయించడడు. అింతరాతా చేసు ునా హెచచరిక్ను ప్డచెవిన
ప్టు .ి
2
సుషు గా భోజనించేసి మెతుటి ప్రుప్ుల్మీద మేను వాల్లచడు
క్కత బ్ షా. తెరిచ్వునా కిటికీల్ల నుించ్ చల్ల టి గాలి తెరల్క ల్లనికి
దూసుక్కవచ్చ ద్ేహానిా ప్ుల్క్రిింప్చేశాయ.
తృపిు గా

నిటూ
ు రుసూ
ు

క్నుల్క

మూసుక్కనడాడు.

తన

యజమలని షహన్ షా సింపాద్రించ్న కోటల క్క ఏకెైక్ వారసురాల్క
అయేషాను గురిించ్ క్ల్ల్క క్ింటూ నిదిక్క వుప్క్రమిించడడు.
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End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/kbook.php?id=262

