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ఆ రోజు హో టల్ 'అశోక్' చడల్ా రష్ గన వ ంది. క్సట మర్ల్
అడిగినవి వంటనే తెచ్చి యివవటానికి సరవరల్ హడడవ డిగన అటూ
యిటూ

ప్రలగెత్ు తత్తనడారల.

రెస్ట నరెంటంతడ

రణగొణ

ధవనుల్తో

నిండివ ంది.
ఒక్ మూల్ క్ూరలిని సరవర్ల తెచ్చిన కనఫీ సిప్ చేసు ునాది
బిందు. స్నటరంగ్ కనఫీ ఆరారిసతు ల్ పట్ కనఫీ తెచడిడు సరవర్ల. కనఫీ వంక్
చూడక్కండడ సిప్ చేసింది. రలచ్చ తెలిసి విసుగనా ముఖం ప్టట సరవర్ల ని
పిలిచ్చ డికనక్షన్ తెపిైంచుక్కందడమనే వ దేేశ్యంతో చెయియ ఎత్ు ంది.
అప్ ైడే ఖాళీ అయిన ఆమె ప్క్ు టేబిల్ ముందు ముగుారల వచ్చి
క్ూరలినడారల. టెపట్ ఫనంట్్ల్ో చడరల్ చొకనుల్క టక్ చేసి నీట్గన
వ నడారల. సరవర్ల కేదో ఆరారిచ్చి వనరి క్బుర్ ల్ో వనరలండిపో యారల.
సరవర్ల పిలిచ్చ డికనక్షన్ తెపిైంచుక్కనే ఆల్ోచన మానేసింది
బిందు. ఇష్ట ం ల్ేక్పో యినడ ఆ కనఫీ ని అల్ాగే సిప్ చేసు ూ జాగరత్ుగన
వనరి

మాటల్క

చెప్ ైక్కంటునాటు
్

వినటానికి

ప్రయత్ాంచస్నగింది.

చ్చనాగన

గుసగుసల్ాడుత్తనడారన

రహస్నయల్క
వయక్కుల్క.

అందువల్్ ఏవో కొనిా త్ల్ా, తోకన ల్ేని వనకనయల్క మాత్రమే ఆమె చెవిని
చేరగలిగనయి.
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“నో...అది...చడల్ా క్ష్ట ం...డేంజరస్ వయవహారం సుమా!”
“అయితే ఏం? ఈ ప్ని చెయయగలిగిన వనళ్ళం అదీ చేయగల్ం.”
“ఎందుకెైనడ మంచ్చది. మొదట ఈ కనగితడల్క బాస్ క్ందచేసి, ఆ
యిన్స్ైక్టర్ల ప్ని ప్డదడం.”
బిందు అనుమానం నిజమయింది. వనరెవరో 'ల్ా ఎబపండింగ్
సిటటజన్్' కననటు
్ ంది. త్నక్క సంబంధించని వయవహారమయినడ, ఆ
విష్యమేమిటో

ప్ూరిుగన

తెల్కసు

కోవనల్నా

కోరిక్

ఆమెల్ో

బలీయమెంది.
సరవర్ల బిల్క్ చ్చనా స్నసర్ల ల్ో ప్టట ీససుక్కవచడిడు. ేండండ్ బాగ్
ల్ోనుంచ్చ

ఐదు

రూపనయల్

కనగిత్ం

ీససి

స్నసర్లల్ో

ప్టట ంది.

ముఖమంతడ చ్చరలనవ వ ప్ ల్కముకొని క ంటర్ల దగిారికి పో యాడు
సరవర్ల. అప్ైటటకి కనఫీల్క తడగటం ప్ూరిు చేశనరన వయక్కుల్క. ల్ేచ్చ క ంటర్ల
వపప్

ఒక్ వయకిు బిల్క్ చెలి్సు ుండగన మిగిలిన యిదే రూ బయటటకి

వళ్ళళపో యారల. బిందు క్ూడడ తడపీగన ల్ేచ్చ వనరిని అనుసరించ్చంది.
మూడవ వయకిు క్ూడడ బయటక్క పో యాడు. వనరిని క్నుమరలగు
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కననీయక్ూడదనే వ దేేశ్యంతో సరవర్ల తెసు ునా స్నసర్లల్ో నుంచ్చ
మూడు రూపనయల్ కనగితడల్క మాత్రం ీససుకొని, మిగిలిన చ్చల్్ ర
అత్నేా వ ంచుకోమనాటు
్ త్ల్ వూపి బయటక్క వచ్చింది.
ఆక్కప్చి అంబాసిడర్లల్ో ఎక్కుత్తనడారన వయక్కుల్క. అంబాసిడర్ల
క్దల్గననే, హో టల్ ఎంటరన్్క్క వంద అడుగుల్ దూరంల్ో పనర్లు
చేయబడి వ నా జాగనవర్ల స్ో ైర్లట్ కనరలల్ో ఎకిు స్నటర్లట చేసింది బిందు.
***
ఢిలీ్ నగరం చీక్టటల్ో వింత్ అందడల్క సంత్రించుక్కంటునాది.
మిల్మిల్ా మెరలసుునా నియాన్ ల్ పట్ ు ఎడవర్లటెపజ్మెంట్ కోసం
అమరిిన మెరలుురీ ల్ాంప్్ వీధులిా ప్టట ప్గల్కగన మారలసుునడాయి.
వందగజాల్ ముందు పో త్తనా అంబాసిడర్ల త్న దృష్ిట ప్థం
నుంచ్చ దడటటపో క్కండడ జాగనవర్ల2ల్ో అనుసరిసు ునాది బిందు. అప్ైటటకి
వనరి వనకనల్ ప్డి మూడు గంటల్క కనవసుునాది. ఢిలీ్ నగరంల్ో
మూడు వంత్తల్క సరేవ చేసి యమునడ నదీ ీసరననికి పో త్తనడారల
వనళ్ళళ.

త్న

అనుమానమే

త్ప్ైవనరల

ఎటువంటట

దుష్నురయం

చేయబో వటం ల్ేదేమో! అనా స్క్ండ్ థ్డట్ మెల్్గన బిందు మెదడుల్ో
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ప్రవేశంచ్చంది. కనని త్ను వినా మాటల్క బటటట వనరేవో యిలీ్ గల్
ప్నిమీద

పో త్తనాటే్

వనరిననుసరించ్చంది.

అనిపిసు ునాది.
మరో

గంట

ఎల్ా్గు

చూసి

ఇంత్సతప్

వనుత్రగవచిని

నిరణయించుకొని యాకి్ల్ేటర్ల మీద కనల్కను గటటటగన తొకిుంది. 'జుమ్'
అనే మోత్తో ముందుక్క దూకింది జాగనవర్ల. అంబాసిడర్ల వనుక్క్క
చేరింది.
రెండు వీధుల్క దడటట హో టల్ 'దిల్ బహార్ల' ముందు ఆగింది.
హో టల్ ప్రక్ునే వ నా సందుల్ో జాగనవర్ల పనర్లు చేసి మెలి్గన రిస్ప్షన్
డస్ు దగా రికి వచ్చింది బిందు. హాల్క చ్చవరన వ నా దడవరంల్ోనుంచ్చ
ప్పకి పో త్తనడారన వయక్కుల్క. నదురూ బదురూ ల్ేక్కండడ త్ను క్ూడడ
వనరిని అనుసరించ్చంది. హాటల్ దిల్ బహార్ల క్సట మర్ల్క్క అనీా
అందచేయటంల్ో

పతరల

మోసింది.

ఏది

కనవనల్నడా

అక్ుడ

దొ రలక్కత్తంది. రనత్ర ఎనిమిది గంటల్ వేళ్ ఒక్ అందమెన యువత్
ఒంటరిగన హో టల్ో్కి రనవటం వనరికి నూత్న దృశ్యమేమీ కనదు.
అల్వనటు ప్రకనరం చ్చరలనవ వతో త్ల్ వంచుక్కనడాడు రిస్ప్షనిసుట.
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ఎదురలప్డిన హో టల్ బాయ్స్ త్న వపప్ చూసుునా చూప్ లిా
గమనించ్చ త్నల్ో త్ను నవ వక్కంటూ ముందుక్క స్నగింది బిందు.
నడల్కగో అంత్సుుల్ో ఇరవప రెండో రూముల్ోకి పో యి త్ల్కప్ ల్క
వేసుక్కనడారన వయక్కుల్క. ఇక్ వనరిని వంటాడే అవకనశనల్క ల్ేవ . వనరేం
చెయయబో త్తనాదీ తెల్కసుకోవటం అసంభవం.
గోడకననుకొని నిల్బడి రెండు క్షణడల్క యోచ్చంచ్చంది. ఇంత్ల్ో
ఒక్ రూం సరీవస్ వయిటర్ల అటువపప్ వచడిడు. అత్నిా చూడగననే
ఆమెకొక్ యోచన వచ్చి, అత్నిా స్పగచేసి పిలిచ్చంది. ేండండ్ బాగ్
ల్ోనుంచ్చ మూడు ప్దిరూపనయల్ కనగితడల్క ీససి అత్ని చేత్ల్ో
క్కకిుంది. మాటా్డక్కండడ ఇరవప మూడో నంబర్ల రూము వపప్
చూపించ్చంది.

అరుమెనటు
్

వళ్ళళపో యాడత్ను.

ఐదు

త్ల్వూపి
నిముష్నల్ల్ో

గబగబా
ఒక్

కిందికి

తడళ్ం

చెవిని

ీససుక్కవచడిడు. ఇరవప మూడు ఖాళీగన ల్ేదు. ఇరవప నడల్కగో గది
బిందు పతరిట బుక్ చేసి వచడిడు. రూం రెంట్ క్టట గన మిగిలిన డబుు
అత్నేా వ ంచుకోమని చెపిై త్ల్కప్ తెరిచ్చ ల్ోప్ల్ ప్రవేశంచ్చంది.
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విశనల్ంగన వ నాదడ గది. ఒక్ చ్చవర ఫో మ్ బడ్, దడనినడనుకొని
టీపనయ్స, చ్చనా బాల్ునీ, ఎటాచ్డా బాత్ రూం, ఇరవప ఎనిమిది
రూపనయల్క్క త్గినటే్ వ ంది. అయినడ గది అందం చూసత ప్రిసు ిత్ల్ో
ల్ేదడమె. త్ల్కప్ బో ల్కట వేసి బాత్రూమ్ల్ోకి పో యింది. ఇరవప రెండో
గది గోడక్క ఆనుక్కని వ ంది బాత్ రూం. రెండు గదుల్ మధయగన క్టటటన
గోడ

సనాగననే

వ నడా

అవత్లి

గదిల్ో

నుంచ్చ

మాటల్ేం

వినిపించటంల్ేదు.
త్ల్కప్ దగా రిగన ల్ాగి, బయటటకి వచ్చింది. బడ్ మీద ప్డవేసిన
ేండండ్ బాగ్ ల్ోంచ్చ చ్చనా రేక్క ప్టట న
ె ు బయటటకి ీససింది. అందుల్ో
రక్రకనల్ స్నమాను
్ నడాయి. సనాపనటట వపర్ ల, వంటురక్ క్నడా సనాంగన
వ నా నపల్ాస్ వపరల వ ండ, బటన్్ ల్ాంటట చ్చనా మెటల్్ గోలీల్క,
చ్చనా పిల్్ల్క దడచుక్కనే ఆటవసుువ ల్ డబాుల్ాగన వ నాదడ ప్టట .ె
ఒక్ బటన్ ీససి దడనిక్కనా మినీస్పజు కొకేునికి నపల్ాన్ వపరలను
ముడివేసి, దడరననిా వూడీససి జారవిడుసూ
ు బాల్ాునీల్ోకి వచ్చింది.
నడల్కగడుగుల్ దూరంల్ోనే వ నాది ఇరవపరెండో గది బాల్ునీ. మెటల్
బటన్ ని రెండుస్నరల్ గనలిల్ో త్పిై ఆబాల్ునీల్ోకి విసిరింది. ఒక్ ఫ్్ వర్ల
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End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/kbook.php?id=291

