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అతను
గుిండెలక ఝలకుమనే వేగింతో వచ్చి, సడన్ బరరక్కతో తడింతియానగర్ మధయలో
ఆగింది ఆ పో లీస్ వనయన్.
పొ డుగనటి లాఠీలక ప్టటుక్కని, ప్ుటు లోనుించ్చ వెలకవడుతునా చీమలమాదిర
స్పీడ్గన బయటికి దూకనరు పనతిక్మింది కననిస్టుబిల్్.
పటద

ప్రజలక

నివస్ించే

ప్రదేశిం

ఆ

తడింతియా

నగర్.

రెకనుడితే

గనని

డొ కనుడని బడుగుజీవులక మాతరమే క్నిపించే మఫ్్ల్ ఏరయా.
తూరుీదిక్కు తెలుబడక్ముిందే మిడతలదిండులా వచ్చిప్డిన ఆ కననిస్టుబిల్్ని
చూస్ ఖింగనరుప్డిపో యారు అక్ుడ వనరిందరూ.
"ఏమయిింది సనబ్? ఎిందుక్క వసుునడారు సనబ్? ఎవరు కనవనలి సనబ్?"

వణుక్కతునా క్ింఠింతో వినయాతివినయింగన ఒక్ కననిస్టుబిల్ని అడిగనడు అప్ుీడే
తన కనకనహో టల్ని తెరచ్చ, చడయ్ తయారుచేస్ట ప్రయతాింలో నిమగామై వునా
యాదగర.
"నోరుమూసుక్కని నీ ప్నేదో నువువ చేసుకోరన బరవక్ూఫ్... నోరెతు డవింటే

నడలకక్

చీరేసు నను"

వెనుక్భాగింలో

క్రకుటక్కడి

నిటు నిలకవుగన

మాదిర

పెరగవునా

గయ్మని
ఒక్

అరచ్చ,

గింగరనవిచెటు ట

కనకనహో టల్

వెనుక్

కనప్లా

కనశనడు ఆ కననిస్టుబిల్.
చ్చనాబో యిన ముఖింతో చటటక్కున అవతలికి జరగనడు యాదగర. గబగబా
తలవించుక్కని తన ప్నిలో తడను బిజీ అయిపో తుిండగన, ఠీవిగన అడుగులకవేసు ూ
అక్ుడక్క వచడిడు ఇన్్పెక్ుర్ సనబ్.
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"చడయ్ ఇవువ... దొ రగనరకి వెింటనే మించ్చ సనురింగ్ చడయ్ చేస్వువ..."

ఆయన వెనుక్నుించ్చ యాదగరని హెచిరించడడు మరక కననిస్టుబిల్.
అధిక్ిం అయిపో యిింది యాదగర మనసులో అడుగుపెటు ిన ఆిందో ళన. చలి
అధిక్ిం అయిపో యినటటు వణుక్కతునా చేతులతో క్షణడలమీద రెడీ చేశనడు వేడి వేడి
చడయ్ని. శుభ్రింగన తోమివునా

ఒక్ క్ప్ుీలో పో స్

ఇన్్పెక్ుర్ సనబ్

చేతికి

అిందిించడడు.
"ఎింతకనలిం

నిించ్చ

ఈ

హో టల్

బడీా ని

నడుప్ుతునడావ్?"

చడయ్ని

నెమమదిగన స్ప్ చేసు ూ హ ిందడగన అడిగనడు ఇన్్పెక్ుర్ దొ ర యాదగరని.
"ప్... ప్దేళళనిించీ నడుప్ుతునడాను సనబ్... రేప్ు

సరగనా

ప్ది

నిిండి

ప్దక ిండు

వసనుయి..."

రెిండో

చేతులక

తడరీక్కకి
క్టటుక్కని

సమాధడనమిచడిడు.
"వనడు

ఆ

క్ప్ుీమీదినిించ్చ

జగజీత్
దృష్ు ని

గనడు

ఇక్ుడికి

మరలిించక్కిండడనే,

వసూ
ు ింటాడడ?"
చడలా

చేతిలో

కనయజువల్గన

వునా
అడిగనడు

ఇన్్పెక్ుర్.
"జగజీతడ? ఎవరు? మా ప్హిలావన్ జగజీతేనడ? తను ఇక్ుడికి రనక్కిండడ

ఇింకెక్ుడికి పో తడడు సనబ్? ఉదయిం రెిండుసనరుు, సనయింతరిం నడలకగుసనరుు వచ్చి
చడయ్ తడగిందే తనకి ఏమీ తోచదు సనబ్..." సింతోషింగన చెప్ుతూ సడన్గన
మాటలిా ఆపటశనడు.
ప్నిక్టటుక్కని

పో లీసులక

ఎవరపటరునెన
ై డ

ప్లక్డిం

అింటూ

జరగతే,

ఆ

పటరునా మనిష్ ప్ని అక్ుడితో ఖతిం అయిపో యినటేు అింటారు అిందరూ.
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గ ింతుక్క

ఏదో

గులక్రనయి

అడుాప్డిన

స్ెనే్షన్

వెింటనే

క్లిగింది

యాదగరకి. "ఎిందుక్క సనర్ అడుగుతునడారు? వనడు ఏిం చేశనడు సనర్?" చ్చనా
క్ింఠింతో వినయాతివినయింగన అడిగనడు ఇన్్పెక్ుర్ ని.
"వనడు

మామూలోడు కనదు. పెదద చకర్ బదడమష్... దడమా నగర్లో

స్టట్స్మాాన్ దగా ర ప్దిలక్షలక దొ ింగతనిం చేశనడు. వనణణి వదిలిపెటుిం" ఖాళీ అయిన
క్ప్ుీను ప్క్ున పెడుతూ అనడాడు ఇన్్పెక్ుర్ దొ ర.
తన తల గరుున తిరగపో తునాటటు అనిపించ్చింది యాదగరకి. "సనబ్...
మీక్క ఎవరక చడలా తప్ుీగన చెపనీరు. మా జగజీత్ అటాుింటోడు కనదు. ఎప్ుీడో
చడలా చ్చనాగన వునాప్ుీడు తను చ్చలు ర దొ ింగతనడలక చేస్నమాట నిజమే.
అయితే అిందుక్క రెిండు సింవత్రనలక జెల
ై క శిక్ష అనుభ్విించడడు. జెల
ై ు ోనుించ్చ
బయటికి

వచ్చిన

చేయడింలేదు.

తరనవత

మిండడ

అప్ీటినిించీ
మారెుటోు

ఇప్ీటివరక్ూ

మూటలక

మస్

అటాుింటి

ప్నులేవీ

బతుక్కతునడాడు"

తడబడుతునా క్ింఠింతో నచిచెప్ీడడనికి చడలా ప్రయతాిం చేశనడు.
"అరే బరవక్ూఫ్... ఒక్సనర చకర్ బదడమష్ అయినవనడు ఎప్ుీడూ చకర్

బదడమష్ కిిందే లెక్ు. క్కక్ుతోక్ సనప్ుగన ఎప్ుీడూ వుిండదు. వింక్ర గననే
వుింటటింది" అింటూ బడీా బయటికి పో యాడు ఇన్్పెక్ుర్ దొ ర.
"అదికనదు సనబ్... మీరు కనవనలింటే ఈ అడడాలో వునావనళళ నెవరనెైనడ

అడగిండి. మించ్చవనడు మా జగజీత్. వనడు అటాుింటోడు కనదు సనబ్" అింటూ
అతని వెనుకే తనూ బడీా బయటికి పో బో యాడు యాదగర. అింతలోనే చడయ్ బడీా
వెనుక్భాగింలో వునా గుడిస్ెలమధయ చెలరేగింది దడరుణమన
ై గిందరగకళిం.
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"పనరపో తునడాడు.... చకర్ బదడమష్ పనరపో తునడాడు. ప్టటుకోిండి" అని

గనవుకేక్లక

పెడుతూ

తిరగ

రకడుామీదికి

ప్రగెతు ుక్కవచడిరు

లోప్లికి

పో యిన

కననిస్టుబిల్్లో క ింతమింది.
"ఇడుగక....ఇడుగక....ఇడుగడుగక" అని అరచడడు బడీా వెనుక్ గింగరనవి

చెటు ట చడటటన మాటటవేస్ వునా కననిస్టుబిల్. పెదదప్ులకల మింద మాదిర అటటకేస్
తిరగనరు

అిందరూ.

లాఠీను

గనలిలోకి

ఎతిు

ఘొలకున

అరుసూ
ు

ముిందుక్క

దూక్బో తుిండగన, రనకెట్ మాదిర వనర మధయలోకి దూరింది ఒక్ ప్ర్నడలిటీ.
క్నుామూస్ క్నుా తెరచేటింతలో రకడుాను కనుస్ చేస్ ఆవలివెైప్ున వునా క్టు డిం
మధయక్క వెళ్ళళ మాయమైపో యిింది.
"పో యాడు... పనరపో యాడు... ఇింతమిందిమి ఇక్ుడ వుిండగన అిందరనీ

వెరుకళళను చేస్ వెళ్ళళపో యాడు..." క్చ్చిగన అింటూ తన బూటటకనలితో నేలను
కోప్ింగన బలింగన తనడాడు ఇన్్పెక్ుర్ దొ ర.
"వనడు వటిు జలగలా వునడాడు సనబ్. వనడి గుడిస్ె చుటూ
ు నిలబడడాిం.

తలకప్ు ప్గలగ టిు లోప్లికి పో క్ముిందే మమమలిా ఏమారనిడు. వనడు వటిు
లఫ్ూట్... బదడమష్" తడము ప్డిన క్ష్నునిా వివరించ్చ చెప్ీబో యి, అక్సనమతు
ు గన
ఆగపో యాడు ఒక్ కననిస్టుబిల్.
చేతికి దొ రకినటేు దొ రకి చ్చటికల
ె ో చేజారపో యిన ఆ దొ ింగ రనస్ెుల్ జగజీత్ని
తలకచుక్కని ఆ క్షణింలో ప్ళళళ ప్టప్టలాడిసు ూ వుిండవలస్న ఇన్్పెక్ుర్ దొ ర,
అటాుింటి ప్ని ఏదీ చేయడింలేదు.
"ఎక్ుడికి

పో తడడు?

ఈ

సనయింతరిం

లోప్ల

మన

చేతికి

చ్చకిు

తీరతడడు..." అింటూ తన వెనుక్ ప్క్ున నిలబడివునా ఇింకో కననిస్టుబిల్ వెైప్ు
చూశనడు.
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"తీసుక్కరిండి...

ఈ

హో టలోు

వునా

బదడమష్ని

తీసుక్కవచ్చి

వనయన్

ఎకిుించిండి. వీడిక,
ి ఆ జగజీత్ గనడికి దో స్పు... వీడిని రెిండు ఉతికిత,
ే వనడు
ఎక్ుడ దడక్కునేదీ మనకి తెలిస్పో తుింది. తీసుక్కరిండి హో టల్ బదడమష్ని..."
అని ఆరా ర్ ఇచడిడు అతను.
నోరు తెరుచుక్కని చూసుునడాడు యాదగర. ఇన్్పెక్ుర్ సనబ్ ఇచ్చిన ఆరా ర్ని
వినేసరకి కనళళకిింద వునా భ్ూమి క్ింపసుునాటటు అనిపించ్చ, చడయ్ క ింటర్ని
ఆనుక్కనడాడు, కిిందప్డిపో తడననా భ్యింతో.
"రనరన...స్టుషన్కి

పో దడింరన..."

అింటూ

యాదగర

షరుును

ఒడిస్

ప్టటుక్కనడాడు రెిండు అింగలోు అతని దగా రకి వచ్చిన కననిస్టుబిల్.
"సనబ్...

ఇది

అనడయయిం.

నడకేమీ

తెలియదు.

ననుా

స్టుషన్కి

తీసుక్కపో వడిం అనడయయిం సనబ్..." చేతులక జోడిించ్చ ఖింగనరుగన వేడుక్కనడాడు
యాదగర.
"అనడయయిం గనడయయిం అనీా స్టుషనోు తేలతడయి. వచ్చి వనయనెక్కు బర...

రన..." క్రుశింగన అింటూ అతనిా బలవింతింగన లాక్కుపో యి వనయన్ లోకి నెటు ాడు
ఆ కననిస్టుబిల్. పొ గలక విడుసూ
ు క్దిలిింది వనయన్.
గుడిస్ెల మధయకి పో యిన కననిస్టుబిల్్ అిందరూ వచ్చి ఎక్ుగననే, వేగింగన ఆ
ప్రదేశననిా వదిలిపెటు ింి ది.
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2
అలస్పో యిన
గింటల

సమయింలో

పనదడలిా
బీబీచౌక్

అతిప్రయతాింమీద
ని

క్దిలిసూ
ు

చేరుక్కనడాడు

ఉదయిం

జగజీత్.

ఎనిమిది

వేగింగన

వచ్చి

అతనిముిందు ఆగింది ఒక్ ఆటో...
"అరే జగజీత్ భాయ్... నువువ ఇక్ుడ వునడావన?" అింటూ స్పురింగ్ని

వదిలి కిిందికి దిగనడు డరయివర్.
"ఏింటి బర? ఏమయిింది??" అతని ముఖింలోకి అనుమానింగన చూసూ
ు

అడిగనడు జగజీత్.
"ఏమవక్ూడదో

అదే

అయిింది.

నువువ

పో లీసులక్క

దొ రక్కుిండడ

పనరపో యివచడివ్. వనళళళ మన యాదగరని ప్టటుక్కపో యారు. స్టుషనోు ప్డేస్
మకెులక విరగేసు ునడారింట..." గ ింతు తగా ించ్చ చెపనీడతను.
"యాదగరని

ప్టటుక్కపో యారన?

యాదగరని

ఎిందుక్క

ప్టటుక్కపో వడిం?"

ఆశిరయింగన అడిగనడు జగజీత్.
"ఆడు

నీ

దో సుని

ఆళళక్క

తెలి్పో యిింది.

ఆడిని

ఇరగేస్టు

నువువ

బైటిక చేిసనువని అరథమైవుింటటింది" అని చెపీ, ఎింత సడన్గన వచడిడో , అింతే
సడన్గన ఆటోని నడుప్ుక్కింటూ వెళ్ళళపో యాడు.
వేపనక్క నమిలినటటు చేదుగన తయారెప
ై ో యిింది జగజీత్ నోరు... ముఖింమీది
చెమట బిిందువులిా షరుు భ్ుజానికి అదుదక్కింటూ నడక్ మొదలకపెటు ాడతను.
రెిండు గింటలక ప్టిుింది అతనికి స్టీ కనలేజీ దగా రకి చేరుకోవడడనికి.
కనలేజీ గేటటను దడటి లోప్లికి పో యాడు.
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End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/kbook.php?id=938

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

