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కిల్లర్స్ గాంగ్
ఆరిపో యిన సిగనర్ని వెలిగిించుకోవటానికి ప్రయత్ాించేసూ త, హో మ్
మినిసట ర్ గనరి బింగనాలో నుించి బయటికి వచడార్ు క్కలక్రిి.
పనతిక్ గజాల దతర్ింలో వునా ఒక్ నిదరగన్ేార్ు చెటట టకిరింద పనర్ు
చేయబడి వునాది ఆయన వుప్యోగిించే వెైట్ అింబాసిడర్.
బో న్ెట్ని ఆనుక్కని హాయిగన బీడీ కనలకాక్కింటటన్డాడు డరయివర్
చిందర.

అదిరిప్డి

అవత్లక్క

విసిరేశనడత్ను

ఆ

బీడీని.

న్ోటిలో

వుిండిపో యిన పొ గను భుజింమీదినిించి వెనకిు వూదుత్ూ, గబగబా
ముిందుక్క పో యాడు.
"సులోచన... సులోచన

ఎక్ుడికి పో యిింది??" క్నుబొ మలక

ముడివేసి సీరయ
ి స్గన చతసత
ూ ప్రశ్ాించడర్ు క్కలక్రిి.
ఎక్ుడికీ పో లేదు ఆయన సెక్ట
ర రీ సులోచన. అింబాసిడర్ వెనుక్
సీటటలోన్ే క్ూర్ుాని వునాది. ఆయన క్ింఠననిా వినగనన్ే చటటక్కున
కిరిందికి దిగి అటెింక్షన్లో నిలబడిింది.
"ఐ వనన్ట అవర్ బిగ్ మింకీ టూ బీ ప్రజెింట్ హియర్ వితిన్ ఆఫ్
యనవర్. ఎక్ుడ వున్డా, ఏ ప్ని చేసూ ున్డా వెింటన్ే లాక్కువచేాయ్. ఐ
డో న్ట వనన్ట టూ హియర్ ఎనీ ఎక్స్క్ూూజెస్."
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అనవసర్మైన

అభూింత్రనలను

త్ను

వినదలకచుకోలేదని

కిాయర్క్ట్గన న్ొకిు చెప్ుత్ూ ఆర్ా ర్్ పనస్ చేశనర్ు క్కలక్రిి చేతిలో వునా
సిగనర్ వింక్ అసహూక్ర్ింగన చతసి అవత్లక్క విసిరేశనర్ు. ఎింత్ సీీడ్గన
బయటికి వచడారో అింతే వేగింతో లోప్లికి వెళ్ళిపో యార్ు.
నుదుటిమీద ప్రత్ూక్షిం అయిన సవవద బిిందువులిా అరిచేతూ ో
అదుుక్కింటూ చిందర వెప్
ై ు చతసిింది సులోచన. వింటికి సరిప్డని ఆహార్
ప్దడర్థమేదో న్ోటిలో పెటట టక్కనాటట
ా క్నులక చిటిా ించిింది.
బిగ్ మింకీ అింటే ఎవరో బాగన తెలకసు చిందరక.ి
"అసన్ిం నుించి గింగనర్ిం సనబ్ వచడాడు... ఈ సనయింత్రిం దడకన
ఢిల్లాలోన్ే వుింటాడని న్డక్క తెలిసిింది." డో ర్ని తెరిచి అింబాసిడర్ సీటరింి గ్
ముిందు క్ూర్ుాింటూ మలిా గన చెపనీడత్ను.
"గింగనరనిం

వచిాన్డ, గింగూభాయ్

ప్టేల్

వచిాన్డ

మనిం

చేయగలిగిింది ఏమీలేదు. బాస్ ఆర్ా ర్్ని వినిపిించి వచేాదడుిం..." అింటూ
వెనుక్ సీటటలోకి చేర్ుక్కనాది సులోచన.
టెైట్గన టర్ా కొటిట, వేగింగన బయలకదేరిింది అింబాసిడర్. న్డలకగే
న్డలకగు క్షణడలోా మయిన్ రోడుామీదికి చేర్ుక్కనాది.
"కొింప్లక

అింటటక్కపో త్ునాటట
ా

క్ళ్ళి

తిరిగిపో యిే

వేగింతో

పో వనలి్న అవసర్ిం లేదు. న్ెమమదిగన నడుప్ు...లేనిపో ని త్లన్ొప్ుీలిా
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తెచుాకోక్క..." ఎిందుకెైన్డ మించిదని ముిందు సీటటని గటిటగన ప్టటటక్కింటూ
చిందరను హెచారిించిింది సులోచన.
ఆ మాటలక అసలక త్నక్క వినిపిించనటట
ా యాకి్లేటర్ని మరిింత్
గటిటగన అదిమాడు అత్ను.
గనలిలో ఎగుర్ుత్ునాటట
ా ప్ర్ుగులక పనరర్ింభించిింది అింబాసిడర్.
అడుావచిాన పనదచడర్ులిా హార్న్ మ్రోత్లతో అదర్గొడుత్ూ,ప్న్ెాిండు
నిముషనల వూవధిలో ఢిల్లా నగరననిా దడటి, నిరనమనుష్ూింగన వునా ఒక్
ఘాట్ రోడుా మీదికి పో యిింది.
రోడుాక్క అటూ ఇటూ అగుపిసూ ునా లోతెైన గోత్ులిా చతసవసరికి
చెమటలక ప్టేటశనయి సులోచన అర్చేత్ులక. ముిందు సీటటను మరిింత్
గటిటగన ప్టటటక్కనాదడమ. క్ళ్ిను గటిటగన మూసుక్కనాది.
ఆమ ఊహిించినటట
ా అదుప్ు త్పిీ ఆ గోత్ులోాకి ప్ల్లట కొటట లేదడ
కనర్ు. రెటట ిించిన వేగింతో ముిందుక్క పో యిింది. ఒక్ చినా కొిండగుటట మీద
క్టట బడి వునా అిందమన
ై చినా బింగనాముిందు ఆగిింది.
బింగనా చుటూ
ట
పెించబడి వునా ర్క్ర్కనల ప్ూపొ దల ఉనికిని
ప్సిక్టిటన త్రనవత్ క్ళ్ళితెరచి
ి ింది సులోచన.
ముసి ముసిగన నవువత్ునా చిందర వింక్ కోర్గన చతసత
ూ డో ర్
తెర్ుచుక్కని కిరిందికి దిగిింది.
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దిగిన మర్ుక్షణిం ఆమ చెవులక్క చేరనయి పెదు పెదు నవువ...
న్డలకగు అడుగులక క్ూడడ వేయక్ముిందే అగుపిించడడడమక్క మాసట ర్
షనడో .
గింగనరనిం

భుజాలమీద

క్ూర్ుాని

వున్డాడత్ను...

వత్ు
ూ గన

పెరిగివునా గింగనరనిం జుటటటను ప్టటటక్కని ఇష్ట ిం వచిానటట
ా హిింస
పెడుత్ున్డాడు... ప్టట రనని ఆనిందింతో కేరిింత్లక కొడుత్ున్డాడు.
"న్ొపిీ పెడుత్ునాది వదిలేయమామ... మా బింగనరననివి క్దత ...
వదిలెయ్..." భుజాలమీదినిించి అత్ను వెనకిు దొ ర్ాక్కిండడ గటిటగన
ప్టటటక్కిందడ,బరతిమాలకక్కింటటన్డాడు గింగనరనిం... అత్ను పెటట ే బాధలిా
ఓపిక్గన భరిసూ ున్డాడు.
త్న వింటి మీద చేయి వేసన
ి వనరి చేత్ులిా రెిండు ముక్ులక
చేయిందే నిదరపో ని ఆ పెదుమనిషి... త్న వింక్ కోర్గన చతసవూ చడలక. ఆకనశిం
బరదులెై పో యిేటటట
ా అరిచి ఫెైటిింగ్కి రెడీ అయి పో యిే ఆ వీరనధి వీర్ుడు ఆ
విధింగన మాటాాడటిం, అింత్ న్ెమమదిగన క్ూర్ుాని వుిండటిం అమిత్మన
ై
ఆశారనూనిా - క్లిగిసూ ుిండగన పో రిటకోని దడటి డడరయిింగ్ ర్ూమ్లోకి వెళ్ళాింది
సులోచన .
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చినా చినా బియూప్ు గిింజల మాదిరి అప్ుీడప్ుీడే బయటికి
త ింగి చతసుూనా ప్ళ్ళి క్నప్డే న్ోటిని తెరిచి మరిింత్ గటిటగన నవనవడు
మాసట ర్ షనడో . గింగనరనిం త్లను వదిలేసి ఆమ మీదికి దుమికనడు.
అత్నికి, త్నక్క వునా ఆర్డుగుల మధూ దతరననిా రెిండే రెిండు
అింగలోా అధిగమిించిింది సులోచన. గింగనరనిం చేత్ులోానుించి జారి,
ముక్కుముఖిం ఏక్మై పో యిేటటట
ా ముిందుక్క ప్డిపో క్ముిందే గటిటగన
ప్టటటకొని గుిండెలక్క అదుముక్కనాది.
చిటికెలో త్పిీపో యిన ఆ ప్రమాదడనిా గురిించి తెలకసుకోగలిగిన
వయసు్ కనక్పో వటిం వలా , కొించెిం క్ూడడ బెదర్లేదు మాసట ర్ షనడో ...
అదేదో విచిత్రమన
ై ఆటగన భావిించి మరిింత్ పెదుగన కేరిింత్లక కొటాటడు.
ఆ సవవడిని ఆలకిించి కిచెన్లో నుించి బయటికి వచిాన బిిందుక్క
క్కలక్రిిగనరి ఆర్ా ర్్ని వినిపిించిింది సులోచన.
"అర్జింటటగన

వెింటబెటట టక్క

ర్మమన్డార్ు.

అభూింత్రనలక

ఎటటవింటివన్
ెై డ సరే వినదలకచుకోలేదని చెప్ీమన్డార్ు" అింటూ ఒక్
సో ఫనలో క్ూర్ుానాది.
న్ొసలక ముడివస
ే ి ఏదో కనమింట్ చేయబో యిన బిిందును వెింటన్ే
ఆపివేశనడు ఆమ వెనుకే డడరయిింగ్ ర్ూమ్లోకి వచిాన షనడో .
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గింగనరనిం భుజిం త్టిట, మాసట ర్ షనడో బుగగ మీద చిటికె వేశనడు.
పనింటట జేబులో వునా ప్న్డమా పనకెట్ని బయటికి తీసి సిగరెట్
వెలిగిించుక్కింటూ పో రిటకోలోకి పో యాడు.
మాసట ర్ షనడో బుగగ లిా ముదడుడి బిిందుక్క అప్ీచెపిీింది సులోచన.
వడివడిగన అడుగులక వేసూ త షనడో ని అనుసరిించిింది.
ఆమ హెచారిించవలసిన అవసర్ిం లేక్కిండడన్ే ఇింజన్ సనటర్ట చేసి
తిర్ుగు ప్రయాణడనికి సిదధింగన వున్డాడు చిందర. వనరిదుర్ూ ఎకిు క్ూర్ుానా
మర్ుక్షణిం వేగింగన రోడుామీదికి తీసుక్కపో యాడు.
*****
"...సెీష్ల్ బారించివనర్ు మొదలకపెటట న
ి ఇన్ెవసిటగేష్న్్లో త్లలక
దతరిా గత్ింలో చడలాసనర్ుా ఎన్ెాన్ోా ఎదుర్ుదెబబలక తిన్డాిం మేము...
నమమక్ దోర హానికి గురెై పనరణడలక పో గొటటటకోవనలి్న సిచుూయిేష్న్్లో చిక్కు
ప్డడాము... వనటనిాటినీ మరిచిపో వటానికి మేము ఇప్ుీడు సిదధింగన
లేము..."
హో మ్ మినిసట ర్ గనరి బింగనా ముిందు భాగింలోని విశనలమైన పెదు
హాలకలో క్ూర్ుాని గుర్ురగన చతసత
ూ అన్డార్ు క్కలక్రిి.
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End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/kbook.php?id=1301

***
Read other books of Madhubabu @
http://kinige.com/kbrowse.php?via=author&id=20

