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సిల్వర్ కింగ్
"హిండ్సప్...... డోన్ట్ మూవ్......" కరుక్కగా వినిపించిందొక సవర్ిం.
డోర్ హిండిల్ మీద చెయిి అలాగే వించ, కదలక్కిండ్డ నిలబడి పోయాడు
షాడో.
"కమాన్ట.... కమ్ హియర్." మరొకసారి ఆజ్ఞాపించిందా కింఠిం.
చేతులు గాలిలోకి ఎత్తి మెలిిగా వెనుదిరిగాడు షాడో. ఎదురుగా వన్ా
రిం తలుపు ఓర్గా తెరిచ వింది. తలుపు సిందులో నుించ బయటికి
కన్బడుతున్ాది.44 క్నలిబర్ రివాలవర్ బారెల్. దాని కమర్చబడి వన్ా సైలెన్సర్
క్నరిడ్డర్లో వెలుగుతున్ా నియోన్ట లైటు క్నింత్తపడి మిల మిల మెరుస్తిన్ాది.
"హలోి! వాట్ కెనైడూ ఫర్ యూ?" చరున్వవతో ప్రశ్ాించాడు షాడో.
రివాలవర్ బారెల్ కించెిం కదిలిింది. "పచచవేషాలు వెయిక్కిండ్డ
లోపలక్క రా....." మరొక ఆర్ార్ విన్వచచింది.
కనుచవర్ల నుిండి క్నరిడ్డర్ నొకసారి చూసి మిందుక్క కదిలాడు షాడో.
రాత్రి రెిండు గింటల సమయమవటిం వలి ఎవవర బయట త్తర్గటిం లేదు.
తన్క్క పటి్న్ గత్తని చూసేవారు గాని గమనిించేవారు గాని ఎవవర లేర్ని
గ్రహిించ, ఆ ఆగింతక్కడు చెపిన్టుి తలుపు తోస్తక్కని లోపలక్క అడుగు
పెట్ట్డు. గోడ్ వార్గా, రివాలవర్ రెడీగా పటు్కని నిలబడ్డాడు ఆ వికిి. షాడో
లోపలికి ప్రవేశ్ించగానే తలుపు వేసి లాక్ చేశాడు. రివాలవర్ మాత్రిం షాడో
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మెడ్క్క చలిగా తగులూినే వింది. షాడో జేబులన్నా వెత్తక్నడ్డ వికిి. ఏమీ దొర్కు
పోవటింతో, మిందుక్క వచచ ఎదురుగా నిలబడ్డాడు.
మీడియిం హైట్, మచచలు పడ్ా మఖిం, గడ్ాిం మీదికి వాలుతున్ా
మీసాలు, కరుక్కతన్ిం వటి్ పడుతున్ా పలిికళ్ళు, చాలా అింద విక్నర్ింగా
కనిపస్తిన్నాడ్తను.
కిటికీలన్నా మూసి వేయబడి వన్నాయి. కరె్నుి డాడ్డ ర్రిిగా కవర్
చెయిబడి వన్నాయి.
"వకు పోస్ిింది కిటికీలు తెర్వరాదూ?" ప్రశ్ాస్తి నెమమదిగా క్కర్చచలో
కూరుచన్నాడు షాడో. ఆ వికిి అనుమాన్ింగా చూశాడు. చేత్తలో రివాలవరు
కించెిం మిందుక్క కదిలిింది. అదేమీ గమనిించన్టుి సరుుక్క కూరుచన్నాడు
షాడో.
"న్న కోసిం మూడు రోజుల నుించ చూస్తిన్నాను. తెలుసా?" బెడ్ మీద
కూరుచింటూ అన్నాడ్డ వికిి.
"అయామ్ రియల్లి సార్చ.... న్న కోసిం ఎదురు చూస్తిన్ాటుి తెలిసి వింటే
ఇింక్న కించెిం మిందుగానే రావట్టనికి ప్రయత్తాించేవాణ్ణి. సేల్స రిప్రజింటేటివ్స
బ్రతుక్కలు ఎలా వింట్టయో మీక్క తెలుస్త గదా? మించ బేర్ిం ఒకటి తగిలిింది.
అిందువలి క్నసి ఆలసిమయిింది....."
"సేల్స రిప్రజింటేటివా?"
"అన్ాటుి న్న రురు మీక్క తెలియదనుక్కింట్టను? అయామ్ ప్రక్నష్....
ఫ్రిం..... ఇిండియన్ట ఎక్సపోర్్్......."
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"షటప్." అసహన్ింగా అరిచాడ్డ వికిి. "నువెవవరో, న్న రురు, వూరు
అన్నా న్నక్క తెలుస్త. ఈ రోజే సిింగర్ర్ నుించ వచాచవని కూడ్డ న్నక్క తెలుస్త. "
"మైగాడ్ న్న వివరాలన్నా తెలుసా?" ఆశ్చర్ిపోయాడు షాడో.
"యస్, న్న

వివరాలన్నా

తెలుస్త

మిస్ర్

షా_ప్రక్నష్.

ఎనిా

సింవతసరాలనుించ మాక్క పకులో బలెిిం లాగా వింటున్నావో తెలుస్త. మరాిదగా
మాట్టిడ్టిం మించది..... మీ ఏజెన్నస తరుపున్ ఇకుడికి వచాచవ్. ఔన్న?"
"ఏజెన్నస? నేను ఏజెన్నసలో పనిచేయటిం లేదు. మాది ఇింపోర్్ అిండ్ -"
కళ్ళుర్ర చేసి ఒకు గింతులో లేచ నిలబడ్డాడు ఆ వికిి. పళ్ళు బిగిించ రివాలవర్
షాడో గడ్ాిం కిింద ఆనిించాడు.
"ఈ కబురుి న్న దగిిర్ సాగవ్ మిస్ర్ షాడో. ఇక మస్తగులో గుదుులాట
అన్వసర్ిం. ఈ గదిలో నుించ నువవ ప్రాణాలతో బయటికి పోవటిం, పోక
పోవటిం న్న చేతులోినే వింది. ఆలోచించుకో. "
"ఆలోచించట్టని కేమింది? వెళ్ుమింటే ఇపుిడే వెళ్ళుపోతాను." అింటూ
లేచాడు షాడో. ఫట్ మింటూ రివాలవర్ మడ్మతో గడ్ాిం మీద కట్ట్డ్తను. ఆ
దెబబక్క మళ్ళు క్కర్చచలోనే కూలబడ్డాడు షాడో. ఎలకిిక్ షాక్ తగిలిన్టుి గడ్ాిం
మొదుుబారిపోయిింది. కళ్ళు పచచపడ్డాయి.
"న్న సింగత్త తెలిసిందిగా? న్న వేషాలు న్న దగిిర్ సాగవ్. మరాిదగా
నేన్డిగిన్ ప్రశ్ాలక్క జవాబు చెపుి న్న ప్రాణాలు దక్కుతాయి. లేకపోతే- " అింటూ
ట్రిగిర్ మీద వేలు బిగిించాడు.
అన్ాింత పన్న చేసేటటేి వన్నాడ్నిపించ తన్ ధోర్ణ్ణ మారాచడు షాడో.
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"ఏమిట్ట ప్రశ్ాలు?" ప్రశ్ాించాడు గడ్ాిం రుదుుక్కింటూ.
"సిలవర్ కిింగ్ ఎకుడ్ వింది?"
"అదేమిటి? సిలవర్ కిింగ్ అింటే......"
"ఇిండియా తయారు చేసిన్ మోడ్రన్ట సబ్ మెర్చన్ట. నెల రోజుల క్రితిం
హిిందూ మహాసమద్రింలో ట్రయల్స కోసిం పింపబడిింది.... అది ఎకుడ్
వింది?"
అర్థిం క్నన్టుి చూశాడు. "మీ వదేుశ్ిిం సిలవర్ కిింగ్ అనే సబ్ మెర్చన్ట
ఎకుడ్ విందో న్నక్క తెలుస్తన్న్న?" అని ప్రశ్ాించాడు విింతగా చూస్తి.
"సరె్న్ని. హిిందూ మహాసమద్రింలో ఎకుడో చెడిపోయి, నిలబడి విందది.
దాని కోసమే నువవ ఇకుడికి వచాచవ్. నువవ డిల్లిలో బయలు దేరిన్ దగిిర్ నుించ
నినుా ఫాలో అవతున్నారు మా వాళ్ళు. ఆ సింగత్త న్నక్క తెలియదు. కనుక
బ్రతక్నలని ఆశ్ వింటే సిలవర్ కిింగ్ జ్ఞడ్ చెపుి."
షాడో ఆలోచన్లు శ్ర్వేగింతో త్తరుగుతున్నాయి. తన్ కవర్ ప్లిప్
అయిింది. తన్ని అనుసరిసాిర్నే అనుమాన్ింతో జ్ఞగ్రతిగా ఆలోచించ సేల్స
రిప్రజింటేటివ్గా న్టిించ, సరాసరి 'డ్ర్చబ ఐలాిండ్' రాక్కిండ్డ చుటూ్ త్తరిగి
వచాచడు. అయిన్న తన్ని పటే్యగలిగారు. ఇపుిడు ఏిం చేయాలి? ఇకుడి
వారికెవరికీ తెలియక్కిండ్డ ఈ ప్రమాదింలో నుించ ఎలా బయట పడ్డలి?
" ఓ.కె. చెప్లిను. మీక్క అనిా వివరాలు తెలిసిన్ తరువాత నేను దాచ ఏిం
ప్రయోజన్ిం? మరి న్న సింగతేమిటి ? చెపిన్ తరావత......"
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తన్మాట నెగిిన్ిందుకూ, షాడో అింత తేలికగా ఒపుిక్కన్ాిందుకూ
సింతోష పడిపోయాడ్డ వికిి. ఆ ఆన్ిందిం కళ్ులోి కట్వచచన్టుి కనిపస్తిన్ాది.
"సిలవర్ కిింగ్ జ్ఞడ్ తెలిసే దాక మా యూనిట్ ర్హసి సాథవర్ింలో
వించుతామ. అకుడి నుించ మా హెడ్ క్నవర్్ర్స తీస్తక్కపోతాిం. నినుా పటు్కని,
ఇింటరవూ చేయాలని మా వాళ్ళు చాలా క్నలిం నుించ మచచట పడుతున్నారు.
న్నక్క ఎటువింటి లోటూ జర్గదు. అనిా ఏరాిటూి చేయిసాిిం. మాక్క తపుిలు
చెపి దారి మళ్ళుించాలని చూసేి మాత్రిం సజీవ దహన్ిం చేయబడ్తావ జ్ఞగ్రతి."
బెదిరిించాడు.
"ఇటీజ్ ఆల్రైట్! నువివింతగా చెపుిింటే క్నదన్టిం మాత్రిం ఏిం
బాగుింటుింది?" అింటూ క్నజువల్గా జేబులు తడుమకని పన్నమా ప్లకెట్
బయటికి తీశాడు.
ఒక సిగిరెటు్ తీసి నోట్లి పెటు్క్కన్నాడు. ఒకు క్షణిం ఆలోచించ సిగిరెట్
ప్లకెట్ అతని మీదికి విసిరాడు "హావ్ ఏ సిగిరెట్" అింటూ.
ఎడ్మ చేతోి ఆ ప్లకెట్ని క్నచ్ చేసి టేబిల్ మీద పడ్వేశాడ్తను "న్నక్క
అలవాటు లేదు" అింటూ.
సిగిరెటు్ పెదిమల చవర్క్క పోనిచచ, క్కర్చచలో వెన్క్కు వాలి కూరుచన్నాడు
షాడో. "మా ఆర్ినైజేషన్టలో ఎకుడో ల్లక్ వింది. న్న విషయిం చాలా తవర్గా తెలిసి
పోయిిందే!!" ఆశ్చర్ిపడ్డాడు మరొకసారి.
"కబురుి తరావత చెపుిక్కిందాిం. మొదట సిలవర్ కిింగ్ సింగత్త చెపుి"
గుర్రుమన్నాడు ఆ వికిి.
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"తపిక్కిండ్డ చెప్లిను. నోటితో చెపతే ఏిం అర్థమవతుింది? మాప్ వేసి
చూపసాిను."
"గుడ్. అదిగో రుపర్, పెనిసల్ టేబిల్ మీదున్నాయి"
ఆ రెిండూ అిందుకని మిందు పెటు్క్కన్నాడు షాడో. చేత్తని మళ్ళు
జేబులోకి పోనిచాచడు. మయలిలోనే అడుాపడ్డాతను. "ఏమిటది?" అింటూ.
"లైటర్ తీస్తక్కింటున్నాను." అతని మాటలు వినిపించుకోన్టుి లైటర్
బయటక్క తీశాడు షాడో. రివాలవర్ రెడీగా పటు్క్కని అనుమాన్ింగా చూస్తిన్నాడ్డ
ఆగింతక్కడు. లైటర్ వెలిగిించటిం తపిించ యిింకేదైన్న కదలిక కనిిసేి,
రులచట్టనికి సిదుింగా వన్నాడు. బొటన్వేలితో లైటర్ని రెిండుసారుి నొక్నుడు.
వెలగలేదు. మళ్ళు న్నలుగు సారుి నొకేుసరికి మింట వచచింది. సిగిరెటుి
వెలిగిించుక్కని పొగ వదులుతూ లైటర్ అతని మీదికి విసిరేశాడు.
"నేను సిగిరెటుి తాగన్ని ఎనిాసారుి చెప్లిలి?" కోపింగా అింటూ దానిా
పటు్క్కని టేబిల్ మీద పడ్వేశాడ్తను.
సరిగాి ఆరు సెకిండుి లెకు పెట్ట్డు షాడో. ఆరు సెకిండూి గడ్వగానే
"ఐయామ్ సార్చ" అింటూ లైటర్ని అిందుకోబోతున్ాటుి క్కర్చచలో నుించ లేచ
ఒకుగింతులో టేబిల్ కిింద దూరిపోయాడు. అతను జరుగుతున్ాది అర్థిం
చేస్తక్కని రివాలవర్ షాడో మీదికి త్తరుి ప్రయతాిం చేసే లోగా చన్ా శ్బుింతో ఒక
ప్రేలుడు సింివిించిందా గదిలో. క్షణింలో అింతా సదుుమణ్ణగిపోయిింది. టేబిల్
లెగ్ తలిగి మింట పుడుతున్ా భుజ్ఞనిా రుదుుక్కింటూ లేచ నిలబడ్డాడు షాడో.
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End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/kbook.php?id=2409
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