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మిందుగా...
"ఢిల్లీలో చెలరేగిన 'జింబీ'లను గురించి ఇన్వవస్టిగేట్ చేయటానికి పోయిన
మఖేష్ మింత్రవాది స్వవమీజీకి లింగిపోతాడు. టుబుటూ అనే మతగ్రింథింలో
అరాచకాలను రేకెత్తించి, ప్రపించానిిఅలీకలోీలిం చేసే మింత్ర తింత్రాలు
వున్నియి. ఆ గ్రింథానిి సింపాదిించాలింటే మఖేష్ సహాయిం కావాలి స్వవమీజీకి.
అత్ కష్ిిం మీద, అింధకార్ శక్కతలతో పోరాడి మఖేష్ని స్వవమీజీ
చెర్నుించి తప్పిస్వతరు షాడో, క్కలకరిగారు. మాధుర, చింద్రకాింతల వదద ర్క్షణ
తీసుక్కింటారు.
ఆ రాత్రి ఏింజెల్ ఆఫ్ డెతని ప్రయోగిస్వతడు స్వవమీజీ. క్కలకరి గార శకితకి
బెదిరన ఆ మృత్యుశకిత విర్గబడి పూరిమ న్వత్తకొట్టి పోత్యింది.
కక్షతో కవితని అపహరస్వతడు స్వవమీజీ. తనను వింటాడే ప్రయతాిలు
చేసేత కవితను చింపుతానని బెదిరస్వతడు.
మఖేష్ కోసిం మేడ మీదకి పోయిన షాడోక్క మకేష్కి బదులు నేలమీద
వ్రాయబడిన మెసేేజి కనిప్పసుతింది. మఖేష్ కనిప్పించడు. - "
ఇక చదవిండి.
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ఎ డెవిల్ ఎ స్పై
“కవితక్క పట్టిన దుస్టిత్కి కార్ణిం నేను. పూరిమ మర్ణించటానికి
కార్క్కణి కూడ్డ నేనే. న్న మూలింగానే స్వవమీజీ మీ అిందరమీదా పగబటాిడు.
నేను అతనికి లింగిపోతే పరస్టిత్యలన్ని చకుబడతాయి. కవిత ప్రాణాలు
దక్కుతాయి. ఈ భవనిం చుటూి వాడి అనుచరులు నిఘా వేశే వుింటారు. ననుి
చూడగానే స్వవమీజీ దగిిరకి తీసుక్కపోతారు. గుడ్ బై...
మఖేశ్.”
అింతక్క

మిందు

క్కలకరిగారు

నక్షత్రమిండలానిి

గీయటానికి

వుపయోగిించిన సుదద మకుతో ఆదరాబాదరాగా వ్రాస్ట పోయినటుీన్నిడు,
అక్షరాన్ని వింకర్ట్టింకర్గా వున్నియి.
అిందరకింటే మిందు తేరుక్కనిది షాడో ఒకుడే.
క్కలకరి గార మాట వినగానే ఒకు గింత్యలో కిట్టకీ దగిిరకి పరుత్తాతడు.
క్కలకరిగారు అడుాపడి, బలవింతాన్న పటుిక్కని నిలబెటాిరు.
"స్వర్... వదలిండి స్వర్... ఎింతో దూర్ింపోయి వుిండడు. స్వవమీజీగాడి
అనుచరులక్క చికుకమిందే పోయి పటుిక్కింటాను." ఆయన చేత్యలను
వదిలిించుకోవటానికీ ప్రయత్ిస్తత అన్నిడు షాడో.
అతన్న మాటలు అింటుిండగానే, కొిండ కిింద ఏదో కారు కదిలిన శబదిం
వినవచిచింది. ఇింజన్ రైజ్ అయిింది. రిండు క్షణాలలో దూర్ింగా వళ్ళిపోయిిందా
శబదిం.
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"అర్ధిం

అయిిందా

రాజూ? మనిం

బింగాీలోనుించి

బయటక్క

అడుగుపెట్టిన మరుక్షణిం తనక్క తెలిస్టపోత్యిందని బెదిరించాడు స్వవమీజీ అది
వట్టి బెదిరింపుకాదు. యీ బింగాీ చుటూి వాడి మనుష్యులు వున్నిరు. మఖేష్
కనిప్పించిన మరుక్షణిం పటుిక్కని కారులో బయలుదేరపోయారు. ఇక నువువ
అటూ యిటూ పరత్త్త ప్రయాసపడటింవలీ ప్రయోజనిం ఏమింది?"
క్కలకరిగార

మాటలక్క

నిరుతతరుడై

నిలబడిపోయాడు

షాడో.

పదినిమిషాలు గడిచేదాకా గింభీర్మైన నిశబదిం ఆవరించుక్కనిది ఆ గదిని.
"చింద్రకాింత అనిటుీ మనవాళ్ిను ప్పలిచి బింగాీకి కాపలా అరేింజి
చేసుక్కన్ని బాగుిండేది స్వర్. మాయలు మింత్రాలు అని మడికటుిక్కని
కూరుచన్నిిం..."
జరగిన సింఘటనలన్ని షాడోను కృింగతీశాయి. నిరాశగా మాటాీడటిం
ప్రార్ింభించాడు.
"తపుి మీదికాదు రాజూ... న్నది. అవివేకింతో వనుకా మిందూ
చూడక్కిండ్డ మాటాీడ్డను. న్న మాటలు విని తనను నిిందిసుతన్నిననుకొని ఈ
స్వహస్వనికి వడికటాిడు మఖేష్. ఐయామ్ స్వరీ ... రయల్లీ స్వరీ..." కిిందికివచిచ
సోఫాలో కూలబడుతూ అన్నిడు చింద్రకాింత.
మాధుర మాటాీడటిం మానివేస్టింది. జీవింలేని చూపులతో శూనుింలోకి
చూస్తత నిలబడిపోయిింది.
గోడన్ననుక్కని నిలబడి కాలి బొటనవేలితో నేలమీద గీతలు గీస్తత ఏదో
ఆలోచిసుతన్నిడు షాడో.
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వార్ిందరన్న చూస్ట ఏిం మాటాీడ్డలో అర్ిింకాక త్క మక పడ్డారు క్కలకరి.
ఉనిటుీిండి లేచినిలబడ్డాడు చింద్రకాింత. "స్వర్... యిింత జరగిన్న మనిం
ఎవరస్వయమూ తీసుకోక్కిండ్డ కూర్చచవటిం బాగోలేదు. పోల్లసులక్క ఫోన్ చేస్ట
వారకి రపోరుి చేస్వతను. ప్లీజ్...ఫర్ గాడ్ సేక్... ననుి ఆపకిండి" అన్నిడు.
స్టగార్ వలిగిించుక్కింటూ తలవూపారు క్కలకరి.
"పోల్లసులక్క ఏమని చెపాతవ్?" అని ప్రశ్ిించారు.
"న్న బిడాని కిడ్ న్నప్ చేశాడని." సమాధానిం యిచాచడు చింద్రకాింత.
"ఆల్రైట్. తరావత? స్వవమీజీని వరిించి చెపాతవ్. బాగానేవుింది. చూడు
చింద్రకాింత... ఒకు చూపుతోనే మాధురని వశపరుచుక్కనిింత పని చేశాడు
స్వవమీజీ. వింటపడిన పోల్లసులను ఆపలేడింటావా?"
"నువువ పోల్లసులక్క ఫోన్ చేస్ట వాళ్ళివచిచ ఎింకెవవరీలు చేస్ట పరశోధన
ప్రార్ింభించేసరకి ర్చజులు పడుతింది. ఈ లోపల -"
"స్వర్!" అింటూ అరచి మిందుక్క త్ింతాడు షాడో. "స్వర్... పూరిమ
మాటాీడుత్యిండగా

డిసిర్్

మాటాీడుతూవుింటాడు

చేశాను.

స్వవమీజీ

అని

రేప్లపాట్టకి
చెప్పిింది

అస్వేింలో

ఎవరతోనో

పూరిమ.

మరొకుస్వర

మాటాీడిించి అనిి విష్యాలు కిీయర్గా తెలుసుకోిండి స్వర్. అస్వేింలో వాడు
కలుసుకోబోయే వుకితని గురించి పూరత వివరాలు సేకరించిండి. పోయి
పటుిక్కిందాిం." అన్నిడు ఆత్రుతగా.
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ఆ మాటలు మాధురలో చలనిం కలిగిించాయి. ఆశగా చూస్టింది
క్కలకరిగార వింక. చింద్రకాింత కూడ్డ తన ఆలోచన మాని ఆసకితగా
వినస్వగాడు.
క్కలకరిగారు మాత్రిం పెదవి విరచి తల అడాిం త్పాిరు.
"లాభింలేదు రాజూ... పూరిమ ఆతమను త్రగి ఆహావనిించటిం స్వధుింకాని
విష్యిం. ఆ పని ఒకే ఒకస్వర చేయ వీలౌత్యింది. రిండవస్వర క్కదర్దు."
అన్నిరు.
షాడోలో రేకెత్తన ఉతాేహానిి తగిిించలేక పోయాయా మాటలు.
"ఆల్రైట్ స్వర్ ... మీ మింత్రాలు పనిచేయవు కదూ! యిక న్న
మింత్రాలను ఉపయోగిస్వతను చూడిండి. ఈ మింత్రాల మిందు స్వవమీజీ
ఎింతవర్కూ నిలబడతాడో చూస్వతను..."అని గట్టిగా నవువతూ ఫోన్ దగిిరకి
పోయాడు.
"రాజూ ..రాజూ... ఎిందుకలా నవువతావ్..." అింటూ అతని బుజింమీద
చెయిువేస్టింది మాధుర. అతని నవువ భయిం కలిగిించిింది మాధురకి. మిగిలిన
యిదదరూ కొించెిం ఆన్నజీగా చూశారు షాడో వింక.
రసీవర్ అిందుక్కింటూ మాధుర బుజింతటాిడు షాడో. "డోన్ి వర్రీ
మాధురీ. న్నక్క ప్పచిచ ఎకులేదు. బ్రహామిండమైన అయిడియా ఒక పావుగింట
ఆలసుింగా వచిచిందే, అని నవువత్యన్ని. అింతకింటె మరేింలేదు." అింటూ ట్రింక్
ఎక్ేఛింజి న్వింబర్ డయల్ చేస్ట ఒక న్వింబర్ యిచాచడు. లైట్టిింగ్ కాల్ బుక్
చేయమని రకెవస్టి చేశాడు.
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ఐదు నిమషాలలో కన్వక్షన్ వచిచింది. రింగ్ చేస్ట ప్పలిచారు ట్రింక్ ఎక్ే
ఛింజి స్టబ్ింది.
"హలోీ... ఎవరు? గింగారాిం?" అన్నిడు షాడో అవతలి కింఠానిి
1

వినగానే. గింగారాిం షాడో సేిహిత్యడు. అస్వేింలోవుని కోస్టిల్ స్టటీలో
నివస్టస్తత వుింటాడు. అతనుచేసే వాుపార్ింలో ఇల్లీగల్ వాుపారాలు కూడ్డ
వున్నియి.
"కౌన్? అరే షాడోభాయ్! కాు బాత హై?" షాడో కింఠానిి గురుతపట్టి
ఆనిందింగా ప్రశ్ిించాడు గింగారాిం.
"గింగారామ్!

నేను

చెప్పి

విష్యాలు

జగ్రతతగా

విని

గట్టిగా

గురుతపెటుికో." అింటూ స్వవమీజీని వరిించి చెపాిడు షాడో.
"గింగూ... వీడితోపాటు మా మఖేష్ కూడ్డ వున్నిడు. న్న సేిహిత్యలక్క
చెిందిన మూడేళ్ి పాపకూడ్డ వుింది. మాక్క తెలిస్టనింతవర్కూ అస్వేింలో
మారు్ల్ స్టటీకి చేరుక్కింటాడు రేపు యిదే సమయానికి. న్న అనుచరుల నిందరన్న
హెచచరించు. కావాలింటే కొతతవాళ్ిను నియమిించు. ఎింత డబు్ అయిన్న సరే...
వాడిని మారు్ల్ స్టటీ లిమిట్ే లోనే ఆప్ప మఖేష్న్న పాపన్న పటుికోవాలి. అర్ధిం
అయిిందా?" అని అడిగాడు.
రిండు క్షణాలు మౌనింగా వుిండి ఆ మాటలను మననిం చేసుక్కన్నిడు
గింగారాిం.

1

మధుబాబు ర్చన "కిస్ట మీ డ్డరీింగ్" లో గింగారాింని గురించి వివరించబడిింది.
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End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/kbook.php?id=1947
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