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ఎసాల్ట్ ఆన్ షాడో
ముఖాన్నకి

ప్టటటన చెమటను షర్టట భుజాన్నకి తుడుచుక్కెంటూ

చుటూ
ట చూశాడు విటటటరియో.
విప్రీతమన
ై ర్షతో న్నెండి వ ెంది అల్జీ ర్్ ప్టట ణెంలోన్న బినడమీ
బజార్ట. అటూ, ఇటూ తిరిగే పౌర్టలతో, ఫ ట్పాత్ ద్ుకాణడల ముెంద్ు
గుమిక్ూడి వ ని టూరిసట ులతో కాలక పెటటటాన్నకి క్ూడడ వీలకకానెంత
సెంద్డిగా వ ెంది.
ఏనుగు ద్ెంతడలతో తయార్ట చేయబడిన వసుువ లక డిస్ప ోజ్ చేసే
ఒక్

ద్ుకాణడన్ని

ఎెంచుక్కనడిడు

విటటటరియో.

అక్ుడ

న్నలకచుని

టూరిసట ులను జాగరతుగా గమన్నసూ
ు
నడలకగు అడుగులక ముెంద్ుక్క
వేశాడు.
ఐదో అడుగు సగెం క్ూడడ వేయక్ ముెందే చెలరేగిెంద్క్ుడ పెద్ద
గెంద్ర్గోళెం.
“మైగాడ్! నడ ప్ర్్... నడ ప్ర్్ పప యిెంది... నడ ప్ర్ట్ను ఎవరో
కొటటటశార్ట... పప ల్జస్... పప ల్జస్... పప ల్జసులిి పిలవెండి...” గ ెంతు చెంచుకొన్న
అర్టసూ
ు ద్ుకాణెం ముెంద్ు నుెంచ యివతలకి ప్రిగెతు ుక్క వచచెందో లేడీ
టూరిస్ట.
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ముెంద్ుక్క

ప్డబో తుని

పాదడన్ని

అర్ీెంటుగా

వెనకిు

లాక్కున్న

ప్ర్టగులాెంటట నడక్తో అక్ుడ నుెంచ ద్ూర్ెంగా వెళ్ళిపప యాడు విటటటరియో.
టూరిస్ట అర్టప్ లక్క ఎలర్ట అయిపప యిెంది బజార్ట. ఒక్ మూలగా వ ని
టీ ద్ుకాణెంలో క్ూర్టచన్న క్బుర్టు చెప్ ోక్కెంటుని పప ల్జస్ కాన్నసేటబుల్్
కొెంద్ర్ట ర్ెంగెంలోకి దిగి మాయమైపప యిన ప్ర్ట్ కోసెం గాలిెంప్
పారర్ెంభెంచడర్ట .
ఆ గ డవ సద్ుదమణగక్కెండడ తను ఆ ప్రదేశెంలోకి అడుగు పెడితే
మకెులక విరిగిపప తడయన్న విటటటరియోకి బాగా తెలకసు. చేతికి అెందినటటు
అెంది జారిపప యిన చక్ుటట అవకాశాన్ని తలచుకొన్న దిగులకప్డుతూ ఒక్
కార్ిర్లో వ ని సిమెంట్ బెంచీ మీద్ క్ూలబడడాడతను.
“హలోు మడ
ై య
ి ర్ విటటటరియో!” అెంటూ అతన్ని ప్లక్రిెంచడడు
అప్ ోడే అటుగా వచచన సేిహితుడు ఒక్తను.
“ముఖెం అలా ముడుచుక్క పప యిెందేమిటట బరద్ర్ూ? బో ణీ కాలేదడ
ఇెంతవర్క్ూ??” అన్న పెద్దగా నవావడు. అెంతటటతో ఆగక్కెండడ వీప్ మీద్
బలెంగా ఒక్ చర్టప్ చరిచ అవతలికి వెళ్ళిపప యాడు.
అతన్న వెనుకే ప్రిగెతిు ముక్కు ముఖెం ఏక్ెం చేదద డమనే కోరిక్ను
బలవెంతెంగా

అద్ుముకొన్న

క్ూర్టచని

చోటునే

వ ెండి

పప యాడు

విటటటరియో.
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ఆ సేిహితుడి మాటలోు అసతయెం ఏమీ లేద్ు. ఆ రోజు ఉద్యెం
లేచన ద్గిిరిిెంచీ శకిు వెంచన లేక్కెండడ ప్రయతిిసూ
ు నే వ నడిడు తను.
ప్రయతిిెంచన ప్రతి స్ారీ తన క్ెంటె ముెంద్ుగానే ప్న్న ప్ూరిు చేసుకొన్న
మాయమప
ై ప తునిర్ట ఎవరో ఒక్ర్ట. ఇక్ తన ముఖెం ముడుచుకొన్న
వ ెండక్ తేటగా ఎెంద్ుక్క క్న్నపిసు ుెంది??
అెంతక్క ముెంద్ు రోజు ఆర్గిెంచన రెెండు ఎెండు ర టెటలక తప్ో ఇెంత
వర్క్క ఇెంకేమీ తీసుకోలేద్ని సెంగతి జాాప్క్ెం వచేచసరికి మరిెంత
విక్లమైపప యిెంది అతన్న మనసు్.
చీక్టట ప్డేలోప్ గా ఎదో ఒక్టట చేసి ఎెంతో కొెంత సెంపాదిెంచడలి...
లేక్పప తే ఆ రోజెంతడ ప్సుు ప్డుక్కనిటటు అవ తుెంది...
ఓటట డబాాలో గులక్రాళళి వేసి మ్రోగిెంచనటు
ు విక్ృత శబాదలక
చేసు ూ ఒక్ లాెండ్ రోవర్ వాన్ తన ఎద్ుటట నుెంచ వెళ్ళి ద్ూర్ెంలో వ ని
ఒక్ బార్ ముెంద్ు ఆగేసరికి అెంతెం అయిపప యాయి విటటటరియో
ఆలోచనలక.
అల్జీ ర్్ ప్టట ణెం చుటూ
ట
వ ని కొెండలిి గుటట లిి తిలకిెంచ
అలసిపప యిన

శరీరాలతో

సిటీలోకి వచచనటు
ు నడిర్ట

ఆ వాన్లోన్న

టూరిసట ులక. దడహెం తీర్టచకోవటాన్నకి బార్ లోకి వెళళతునడిర్ట గుెంప్ లక
గుెంప్ లకగా.
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పాెంటుజేబులో వ ని హెండ్ క్రీచఫన్న బయటక్క తీసి జిడుా ప్టటటన
ముఖాన్ని నీట్గా తుడుచుక్కనడిడు విటటటరియో. చెదిరిపప యిన కారఫన్న
చేతులతోనే సరిచస
ే ుకొన్న తను క్ూడడ బయలకదేరాడు అటుకేస.ి
ఎతు
ు గా మెంద్ెంగా క్న్నపిెంచే పాెంటు పాకెట్్న్న, కోటు జేబులిి
క్నుచవర్ల నుెంచ గమన్నసూ
ు , లిక్ుర్ క ెంటర్న్న సమీపిెంచే సరికి ప్ూరిు
అయిెంది అతన్న సెలక్షన్.
నీలెం ర్ెంగులో వ ని వ లెన్ కోటునొక్దడన్ని భుజెం మీద్
వేసుకొన్న ప్టట ణెం బయటవ ని కొెండలోు తను చూసిన ఒక్ పెద్ద గుహను
గురిెంచ ఉప్నడయసెం యిసుునడిడు ఎతు
ు గా లావ గా వ ని టూరిస్ట
ఒక్తను.
అతన్న కోటు జేబులో నుెంచ క్నుల విెంద్ుగా బయటటకి క్న్నపిసు ుని
వాలెట్ మీదే ద్ృష్ిటన్న కేెందరరక్రిెంచ మలిు మలిు గా అతన్న సమీప్ెంలోకి
పప యాడు విటటటరియో.
క్ెంటటకి క్న్నపిెంచనెంత వేగెంగా క్దిలి ఆ వాలెట్ సమీప్ెంలోకి వెళ్ళి,
ఎెంద్ుక్నో క్షణెంలో ప్దో వెంతు కాలెం ఆగిపప యిెంద్తన్న ద్క్ిణ హసు ెం.
నలకప్ ర్ెంగు పాెంటు, గోలెా న్ క్లర్ చెక్స్ వ ని షర్టట ధరిెంచ,
ముఖెం మీద్ వాలకతుని ఉెంగరాల జుటుటను ఎడమ చేతు ో వెనకిు
నెటట ుక్కెంటూ, ఆ భారీ ఆకార్ెం ప్రక్ునే న్నలబడి వ నడిడొ క్ యువక్కడు.
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క ెంటర్న్న నడుప్ తుని అటెెండర్ అెందిెంచన ర్మ్ గాుసును చేతిలోకి
తీసుక్కెంటూ తలతిపిో విటటటరియో ముఖెంలోకి చూశాడు.
క్రెెంట్ షాక్స కొటటటనటు
ు వెనకిు వచేచసిెంది వాలెట్ సమీప్ెంలోకి
వెళ్ళిన విటటటరియో క్కడిచేయి.
నూటరెెండు డిగీరల ఛలిజవర్ెం ఒక్ుస్ారిగా వచచనటు
ు తీవరెంగా
క్ెంపిెంచటెం పారర్ెంభెంచెంది అతన్న శరీర్ెం.
“పారిపప యూ బు డీ యిడియట్... పారిపప ... ఇెంకొక్ు క్షణెం ఇక్ుడే
వ నడివెంటట కాలిపప తుెంది నీ ఖర్మ... పారిపప ” ... ఖెంగు ఖెంగు మెంటుని
క్ెంఠెంతో తీవరమన
ై
హెచచరిక్లక చేయటెం మొద్లక పెటట ెంది అతన్న
అెంతరాతమ.
రెెండో ఆలోచన చేయలేద్ు విటటటరియో.
అడుగు అడుగు చ ప్ ోన అదర కాజువల్గా వెనకిు జరిగి, మలిు గా
బయటటకి వచడచడు బార్లో నుెంచ. బయటటకి వచచన మర్టక్షణెం జాగరతు
లన్నిటటనీ గాలికి వదిలేసి రాకెట్లా పారర్ెంభెంచడడు ప్ర్టగు.
ఆ వీధి మధయలోనే క్న్నపిెంచడడతన్నకి అెంతక్క ముెంద్ు వెకిురిెంచ
వెళ్ళిన సేిహితుడు.
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