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బొమ్మ
సిటీ సెక్ూూరిటీ క్న్సల్టిం్స... ఎనిమిది అింతసథుల భవన్ిం మ ిందథ కనర్ు ఆపి
నీరెిండ ేెలకగ లో మిలమిలా మెరిసిపో తున్ా ఆ నటమ్బో ర్ుావింక్ చూశనడు ేనతసవ.
అతనికి తెలియక్కిండడనట పెదవులమీదికి ప్రిగెతు ుక్క వచ్చిందొ క్ చ్ర్ున్వువ.
సిటీలోనట కనదథ... దేశిం మొతు ిం పనప్ులర్అయివిందడ పేర్ు.
సింసు న్థ స్నుపిించ్న్ తొలినడళ్ళలోో ేనరననికి ఇదద ర్ు లేక్ మ గు ర్ు క్సట మరస్మాతరమే
క్నిపిించేేనళ్ల
ో .
ఇప్ుుడు?? అపనయివిం్మెిం్్ తీసథక్కనడా, ఒక్టి రెిండు ేనరనలక ేెయివ్్
చేయాలిసన్ ప్రిసతి
ిు కిియివే్్ అయివపో యివింది. దేశ జనడభా పెర్ుగ త ింది. జనడభాత పనటు
సమసూలక క్ూడడ పెరిగిపో తునడాయివ.
పిసటల్్ అింటే ఎలా వుింటుిందో తెలియదథ ఒక్నడటి ప్రజలక్క ... అటువింటిేనరికి
ఇప్ుుడు ఆర.డి.ఎక్స్ఎక్సపోో జివ్స్బాింబ పేలకళ్లళ గ రిించ్ అవగనహన్ వచేచసిింది.
ఒింటికి ఆమ దిం వింటి ఆయివల్ని ప్ూసథక్కని, ఎవర్ూ గ ర్ుుప్టట క్కిండడ మ ఖానికి
బొ గు మసి వింటి న్లకప్ుర్ింగ ేటసథక్కని, చప్ుుడు కనక్కిండడ గోడలక్క క్నడాలక తవ్వవ
దొ ింగతనడలక చేసే రోజులక ఎప్ుుడో ేెళ్ళళపో యాయివ.
ఇింటి యజమాని మాదిరి సూటిగన ఇింటలోకి వచ్చ, రిేనలవర్ని చూపిించ్,
యజమాన్థల క్ళ్ళమ ిందే నిలకవు దో పడ
ి ీ చేసే రోజులక వచేచశనయివ.
ఎవరి ఒింటి మీదెన
ై డ చేయివ ేటయడడనికి విందస్నర్ుో ఆలోచ్ించే ప్రిసతి
ిు కి బదథలక,
మించ్నీళ్లళ తడగిన్దడనిక్ింటే అతి తేలిక్గన పనరణడలక తీసే అలేనటు బలిం ప్ుింజుక్కింది.
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వ్వషవృక్షిం మాదిరి వ్వక్ృతింగన ఎదిగిపో త ింది నటర్ ప్రప్ించిం.....ఎవర్ూ ఊహించని
రీతిలో నటరనలక దిన్దిన్ ప్రవర్ుమాన్మౌతునడాయివ.
ఎిందథక్క ఇలా

జర్ుగ త ింది?

నీతి,

నియమాలక్క తిలోదకనలక

ఎిందథక్క

ఇవవబడుతునడాయివ?
నటమ్బో ర్ుా వింక్ చూసిన్ రెిండో క్షణింలో తన్ మన్సథసలో మెదిలిన్ ఆ ఆలోచన్లన్థ
తలకచథక్కనటసరికి మరిింత పెదదది అయివింది ేనతసవ పెదవులమీద ప్రతూక్షిం అయివన్
చ్ర్ున్వువ.
చేసేిందథక్క చేతినిిండడ ప్ని లేక్పో యివనడ, చేయవలసిన్ ప్నిని చేయక్కిండడ
ఎగగుటట డడనికి నిర్ణయివించథక్కనడా, అటువింటి ఆలోచన్లే వస్నుయివ. ఐడిల్్మెిండ్్ఈజ్డెవ్వల్స్
వరు్షనప్....అని ఊరికే అనడారన!
క్ో చ్ని నొకిు గేర్ మారిచ, గ ర్గ ర్లాడుతున్ా కనర్ున్థ మ ిందథక్క పో నిచడచడు
ేనతసవ. ప్ర్ుగ ప్ర్ుగ న్ వచ్చన్ ేనచమేన్కి సెైగ చేసి పనరిుింగ్లో ఆపనడు.
"ేనసింతి మేడమ్్ వచ్చ గింటన్ార్పెైన్ అయివింది స్నర" డో ర్ దగిుర్ నిలబడుతూ
చెపనుడు ేనచ్మేన్.
"శనూమ్సథిందర్ రనలేదడ?" కిిందికి దిగి కనర్ు కీస్్ని అతనికి అిందిసు ూ అడిగనడు
ేనతసవ.
"నిన్ా స్నయింతరిం ఎవరో ఫెరిండ్స్ వసేు ేనళ్ళత క్లిసి ేెళ్ళళ పో యార్ు స్నర...
ఇింతవర్క్ూ రనలేదథ" వ్వన్యింగన సమాధడన్ిం చెపనుడు ేనచమేన్.
రెిండు చేతులన్థ పనూింటు జేబ లోో పెటట ుక్కని ఛక్్ఛక్మని శబద ిం వచేచలా అడుగ లక
ేటసు ూ ేటగింగన ఎలిేటటర్దగిురికి పో యాడు ేనతసవ.
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ేనసింతి అతని సెక్ిటరీ...శనూమ్్సథిందర్అతని పనరటన్ర. ప్ింక్కచేనలిటీ అింటే పనరణిం
ేనసింతికి... ప్ర్మ బో ర్ు శనూమ్్సథిందర్కి. ఎప్ుుడు ఎక్ుడ వుింటాడో , ఎప్ుుడు ఏిం చేస్ు నడో
తన్కే తెలియని వ్వధింగన ప్రవరిుసు ూ వుింటాడు అతన్థ.
మూడో అింతసథులో ఆగిింది ేనతసవ ఎకిున్ ఎలిేటటర. నీ్గన వున్ా మార్ుుల్్
ఫ్ోో ర...
గోడలక్క ఆహ్లోదక్ర్మయివన్ క్లరస....తెలోటి యూనిఫనమ్్ ధరిించ్న్ అటెిండర...
చూడగననట పెో జెిం్గన అనిపిించే ఎటాాసిియర్వుిందక్ుడ.
రోజ్వుడ్్ లాగన క్నిపిించ్ మ రిపిించే ఏప్ుక్ర్ిత తయార్ుచేయబడిన్ ఒక్ గది
తలకప్ుల మ ిందథ చ్న్ా సూ
ట లకమీద క్ూర్ుచని వునడాడు అటెిండర. ేనతసవన్థ చూడగననట
చటుక్కున్ లేచ్ శనలూూ్్చేశనడు.
"జవర్ిం తగిుపో యివిందడ?" అడిగనడు ేనతసవ.
"నిన్ా స్నయింతడరనికే నడర్ాల్కి వచేచసిింది స్నర్" వ్వన్యింగన సమాధడన్ిం
ఇచడచడతన్థ.
"ఇేనళ్ క్ూడడ రెస్ట్ తీసథక్కని రేప్ు వచ్చ వుిండడలిసింది" అనడాడు ేనతసవ
స్నన్థభూతిగన.
"ఇింటలో ప్నటిం లేక్కిండడ క్ూర్ుచింటే బో ర్ు స్నర."
ఉబికిరనబో యివన్ న్వువన్థ బలవింతింగన అదథమ క్కింటూ లోప్లికి పో యాడు
ేనతసవ.
****
క్ింప్ూూటర్ మ ిందథ క్ూర్ుచని తదేక్ింగన స్రీన్ వింక్ చూస్ోు ింది ేనసింతి.
"గ డ్్మారిాింగ్" అింటూ లేచ్ింది ేనతసవన్థ చూడగననట.
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"అరెజింటుగన ఎటెిండ్్ కనేనలిసన్వ్వ ఏమెనడ వునడాయా?" తన్ గది లోకి పో తూ
అడిగనడు ేనతసవ.
"ఉన్ావనీా అరెజిం్గన అటెిండ్్ కనేనలిసన్ేట. ప్దిగింటలకి మేరీ క్ూూబ్ క్ింపెనీ
ఎమ్.డి.త భేటీ.... ప్దిన్ార్కి పెైలాన్్ సిమెిం్స్ సెక్ూూరిటీ చీఫ్త మాటాోడడలి. ప్దక ిండు
గింటలకి..." అింటూ పెదద లిసథటన్థ చదవబో యివన్ ేనసింతిని ేెింటనట ఆపేశనడు ేనతసవ.
"వీటనిాటినీ శనూమ్్సథిందర్కి అప్ుగిించమని నిన్ానో మొన్ానో నీక్క చెపిున్టుట
గ ర్ుు.... అప్ుగిించలేదడ?" అని అడిగనడు క ించెిం వ్వసథగను మొహిం పెటట ి.
అిందింగన వుింటుింది ేనసింతి... న్వ్వవతే స్ొ టట లక ప్డతడయివ బ గు లక. ఆ స్ొ టట లక
మరిింత పనరమినెిం్గన క్నిపిించేలా న్వ్వవింది ేనతసవన్థ క్ూల్్చేసు ూ.
"ఈ ేనర్ిం పెే
ై నర్ిం తన్థ ఎటువింటి అపనయివిం్మెిం్ని అటెిండ్్ కనవడిం లేదని,
అనిాింటినీ మీకే ఎలా్్ చేయమని నడలకగ రోజుల కిితమే శనూమ్్సథిందర్ చెపనుడు.
మీక్ింటె మూడు అడుగ ల మ ిందే వునడాడు" అింది ఆ న్వువన్థ క్ింటిన్ూూ చేసు ూ.
"దిసజ
్ ్రిడిక్కూలస్... శనూమ్సథిందరకి బదద క్ిం చడలా ఎక్కుేెై పో త ింది. ఇలా అయివతే
మన్ిం గెటాన్్ కనలేిం" వ్వసథగను అింటూ క్కరీచలో ేెన్కిు ేనలి క్ూర్ుచనడాడు ేనతసవ.
పనూింటు జేబ లో వున్ా సిగరె్్పనూకె్ని తీసి సిగరె్్ేెలిగిించథక్కనడాడు.
చేతిలో వున్ా నో్బ క్ని తన్ టేబిల్్మీద పెటట ి, ప్క్ునట వున్ా కిచెన్లోకి
్
పో యివింది
ేనసింతి.
ప్దిక్షణడలోో ప్సిందెన్
ై ేనసన్లక ేెలకవరిించే ేటడిేడ
ట ి కనఫ్ని పిరపేర్ చేస,ి ేనతసవ
ఎదథట పెటట ిింది.
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"నెలరోజులనిించీ అపనయివిం్మెిం్సకి అింటెిండ్్అయివ అయివ ఒక్టే బో ర్ు క టేటస్ు ో ింది
ేనసింతీ....ఓ ేనర్ింరోజుల వర్క్ూ వున్ా పో ర గనిమ్స్అనిాింటినీ కనూనిసల్్చేసెయ్. ఐేనన్ట ్టు
టేక్్సమ్్రెస్ట్" కనఫ్ని సిప్్చేసి మెచథచకోలకగన తల వూప్ుతూ అనడాడు ేనతసవ.
"ేనర్ిం రోజులక కనూనిసల్్ చేయడిం ఇింపనజిబ ల్. అింతగన కనేనలింటే ఇేనళ్ రేప్ు
రెిండు రోజులక పో స్ట పో
్ న్్ చేస్ు నన్థ. అింతక్ింటే ేెన్కిు జర్ప్డిం నడవలో

కనదథ"

నిరగాహమాటింగన సమాధడన్ిం ఇచ్చింది ేనసింతి.
ేెగటు క్లిగిన్టు
ో నొసలక వ్వరిచ్, సిగరె్్ కనలకచకోవటింలో బిజీ అయివపో యాడు
ేనతసవ.
****
అతన్థ ఇింకేమెనడ చెప్ుతడడేమోన్ని క్షణకనలిం ఎదథర్ుచూసి, తన్ స్టు దగిురికి
వచేచసిింది ేనసింతి. టేబిల్్ మీది ఫో న్లో, ఆ రోజు అపనయివిం్మెిం్సని కనూనిసల్్ చేసే
ప్నిలో మ నిగిపో యివింది.
చ్వరివర్క్ూ కనలి, చేతిేటళ్ళన్థ చథర్ుక్కుమనిపిించబో యివన్ సిగరె్ని యాష్టేరలో
ప్డేసి క్కరీచలో సర్ుదక్కని రిలాక్సడ్గన క్ూర్ుచనడాడు ేనతసవ.
దగిురో ో క్నిపిించ్న్ ఒక్ ఫెైలకన్థ తెర్ుసూ
ు "శనూమ్్ఎక్ుడునడాడో టేరస్్చెయివూ ేనసింతీ
! ఇేనళ్ స్నయింతరిం ఒక్ పో ర గనిమ్కి అటెిండ్్ అేనవలిసన్ ప్ని వుింది. బహుశన తన్థ
మరిచపో యివవుింటాడు" అింటూ ేనసింతికి ఇన్సట క్ష
ర న్స్ఇచడచడు ేనతసవ.
అపనయివిం్మెిం్సని కనూనిసల్్చేసే ప్నిని వదిలిపెటట ేసిింది ేనసింతి. శనూమ్సథిందర్
దగిుర్ వుిండే మొబైల్కి రిింగ్్ఇవవడిం మొదలక పెటట ిింది.
మొదలక పెటటడిం అనటమాటలో అతిశయోకిు ఎింతమాతరమూ లేదథ. ఎనిాస్నర్ుో రిింగ్్
ఇచ్చనడ అతని మొబైల్్న్థించ్ ఒక్ుటే సమాధడన్ిం వ్వన్వస్ోు ింది.
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End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/kbook.php?id=1252

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

