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బఫెలో హంటర్స్
“ముఖేష్ ఎక్ుడ ఉన్నాడు?” సి.ఐ.బి. హెడ్ క్వవర్టర్సులో అడుగుపెడుతూనే
ప్రశ్ాించింది బిిందు.
బొటనవేలితో క్కలక్ర్ణిగార్ణ గదివైపు చూపించింది ర్ణసెప్షనిస్టట బెట్టట. “బీ కేర్
ఫుల్ బిిందూ. బాస్ట యీ రోజు ప్చిమిర్ప్క్వయ బజ్జీలు తిని వచినట్లింది...”
అని హెచిర్ణించింది లోగింతుక్తో.
హిండ్బాగని భుజానవేసుక్కని, క్కలక్ర్ణిగార్ణ గదిలోకి పోయిింది బిిందు.
టేబుల్ ముిందు నిలబడి, సిగార్ పొగని గుపుుగుపుున వదులుతూ, భార్ిం
భార్ింగా డైలాగులు విసుర్సతున్నారాయన. ప్ింక్కివాలిట్ట అనే ప్దానికి
విండ్డలిున విలువను ముఖేష్ శ్రీక్ర్లక్క వినిపసుున్నార్స.
“వేరీజ్ దట్ బిగ మింకీ?” బిిందును చూడగానే మర్ణింతగా ప్లలర్ప్
అయ్యారాయన. అవతుిండగానే టేబిల్ మీద వనా బ్లల క్లర్ టెలీఫోన్ అదేప్నిగా
మ్రోగటిం ప్రార్ింభించింది.
తేలిక్గా నిట్టటర్ణి ముఖేష్ ప్రక్ున కూర్సిింది బిిందు.
విసుగాా చూస్తు ర్ణసీవర్ను అిందుక్కన్నార్స క్కలక్ర్ణి. అవతలినుించ
వినవచిన మాటలిా ఆలకిించ, “ఆల్ రైట్... యిపుుడే బయలుదేర్సతున్నాను”
అింట్ట ర్ణసీవర్ని క్రెడిల్ చేశేశార్స.
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“బిిందూ రాజు ఎక్ుడ?” లోగింతుక్తో బిిందును ప్రశ్ాించబోతునా
ముఖేష్ ఆయన తమవైపు తిర్గటానిా గమనిించ, సీర్ణయస్టగా చూడసాగాడు
గోడలమీద ఉనా క్వలిండర్లను.
“హోమ్

మినిసటర్

గార్ణ

దగ్గార్ణకి

పోయి

ప్దిహను

నిముషాలోల

తిర్ణగ్గవచేిసాును. వచిమీతో మాటాలడవలసిన విషయ్యలు చాలా వన్నాయి. నేను
వచేిదాక్వ యిక్ుడే విండిండి. ఈ గదిని దాటి ఒక్ు అడుగుకూడ్డ అవతలికి
వెయాకూడదు” క్కరీిమీద వనాకోట్ను అిందుక్కింట్ట హెచిర్ణించ, బయటికి
వెళ్ళిపోయ్యరాయన.
“అమమయా...

తుఫాను

వెలిసిింది.

ఇక్

కించిం

గటిటగా

మాటాలడుకోవచ్చి...” అింట్ట బిిందువైపు తిర్ణగాడు శ్రీక్ర్.
“దయచేసి కించిం నోర్స మూసుక్కింటావా?” సీర్ణయస్టగా అడిగ్గింది
బిిందు.
“ఇదెక్ుడి గోలరా న్నయన్న! పులిపోయి భూతింప్టిటిందిట” అనబోయి
బిిందు

మర్ణింత

సీర్ణయస్టగా

ఉర్ణమిచూసేసర్ణకి

ఠపీమని

నోర్స

మూసుక్కన్నాడతను.
హిండ్బేగని తెర్ణచ రిండు ట్రైన్ టిక్కుటలను తీసివార్ణకి యిచిింది బిిందు.
“రాజు క్లక్త్తులో వన్నాడు. మీ యిదదరీా అరీింట్గా క్లక్త్తు ప్ింప్మని
క్బుర్సచేశాడు. బాస్టకి తెలియక్కిండ్డ ముిందు యిక్ుడినుించ తపుించ్చకోిండి”
అింది గది బయటవనా సులోచనకి వినిపించక్కిండ్డ.
చట్క్కున క్కరీిలోించ లేచాడు శ్రీక్ర్.
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“నూరేళ్ళి వర్ణిలుల సిసటర్. నీ ఋణిం యీ జనమలో తీర్సికోలేను...”
అింట్ట గది బయటక్క పోయి ఒక్ క్వర్ణడ్డర్లో అదృశ్ాిం అయ్యాడు.
ఎిందుక్క? ఏమిటి అనా ప్రశ్ాలు అతని హృదయింలో అడుగుపెటటనేలేదు.
షాడో క్లక్త్తులో ఉన్నాడు. తమని వెింటనే ర్మమనమని క్బుర్సచేశాడు. అింతే.
రిండు నిముషాలు ఆగ్గ మెలలగా ఆ గదిని వదిలాడు ముఖేష్.
“జాగ్రతు...ముిందు గుమమింలో వాసు నిలబడి వన్నాడు. చూశాడింటే
నినుా వదిలిపెటటడు” లో గింతుక్తో హెచిర్ణించింది బిిందు.
ఏదో ఫైలును చదువతునాది క్కలక్ర్ణిగార్ణ సెక్రటరీ సులోచన. అడుగులు
ఎతిుఎతిు వేస్తు చలలగా జార్సక్కింట్నా ముఖేష్ని గమనిించ “ఎక్ుడికి?” అని
గదిదించింది.
“మా

న్నయనమమ

వచిిందిట.

వాసు

ఫోన్

చేశాడు

పోయి

మాటాలడివసాును” అమాయక్ింగా సమాధానిం ఇచాిడు ముఖేష్.
అలాగా అనాట్ల చూసి, ఫైలులో తలదూర్ణిింది సులోచన. ఆ మర్సక్షణమే
ముఖేష్ మాటలక్క పూర్ణు అర్ిిం ఆమెక్క తెలిసివచిింది.
“ముఖేష్...

మరాాదగా

వెనకిువసాువా,

బాస్టకి

ఫోన్

చేసి

చప్ుమింటావా?” అింట్ట క్కరీిలోించ లేచింది.
అప్ుటికే క్రింది అింతసుిలోకి వెళ్ళిపోయ్యడు ముఖేష్. ముఖదావర్ిం
ముిందు నిలబడివనా వాసు దగార్ణకిపోయి “వాస్త...సులోచన పలుస్ుింది...
పోయిరా. నేను నిలబడత్తను యిక్ుడ” అన్నాడు.
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మాటలు మార్ిటిం చేతక్వని అమాయక్కడు వాసు. హడ్డవడిగా
బయలుదేరాడు సులోచన దగ్గార్ణకి.
అతనిా న్నలుగు అడుగులు వేయనిచి రోడుామీదికి ప్ర్సగుతీశాడు ముఖేష్.
ఎదుర్సవచిన టాకీుని ఆప, “సెింట్రల్ సేటషన్కి అరీింట్గా పోనీ” అని ఆర్ార్
యిచాిడు.
***
“మనక్క సింబింధింలేని ప్ని యిది. సెుషల్ బ్రించ వాళ్ిక్క తెలిసేు, వాళ్ి
విషయ్యలోల తల దూర్ససుున్నామని గోలగోల చేయగలర్స. క్లక్త్తు పోలీస్ట
డిపార్సటమెింట్కి తెలిసేు - శాింతి భద్రతలక్క ముపుుక్లిగ్గసుున్నామని కోర్సటక్క
ఎకిుించ, మూడు మూడులు తొమిమది సింవతురాలు క్టక్టాల వెనకిు
తోయగలర్స. బాస్టకి తెలియక్కిండ్డ ర్మమనమని క్బుర్సపెటటటానికి క్వర్ణిం
యిది” ప్న్నమా పొగలిా ర్ణింగులు ర్ణింగులుగా వదులుతూ అన్నాడు షాడో.
“యూ డోన్ట వర్రీ గురూ...బాస్టకిక్వదు బ్రహమదేవడికి కూడ్డ తెలియదు
మన విషయిం” న్నలుక్ చప్ుర్ణస్తు పెదదగా అన్నాడు శ్రీక్ర్.
అట్గా పోతునా పోలీస్ట క్వనిసేటబుల్ చట్క్కున ఆగ్గ విచత్రింగా చూశాడు
అతనివింక్, న్నలుక్ కర్సక్కుింట్ట ముఖేష్ చాట్క్క జర్ణగాడు శ్రీక్ర్.
“ఇట్వింటి లౌడ్ సీుక్ర్లని వెింటబెట్టక్కని బయలుదేర్ణతే యిక్ సవవింగా
జర్ణగ్గనటేల ప్నులు...” అతని నెతిుమీద ఒక్టి అింటిస్తు కోప్ింగా అన్నాడు
ముఖేష్.
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నవవతూ రైలేవసేటషన్ బయటికి దార్ణతీశాడు షాడో. ఒక్ టాకీుని పలిచ
బాలీగింజ్ పోనీయమని చపు ఫ్రింట్ సీట్లో కూర్సిన్నాడు.
అసలు విషయిం ఏమిటో అడుగుదామని మహా తప్నప్డి పోతున్నాడు
శ్రీక్ర్. తిర్ణగ్గ నోర్సతెర్ణసేు మరో మొటిటక్వయ ప్డుతుిందనే భయింతో క్వమ్గా
టాకీు ఎకిు వెనక్ సీటోల ఆసీనుడైన్నడు.
అర్గింట తర్సవాత బాలీగింజ్ సెక్ిండ్ క్వర్ార్లో ఆగ్గింది టాకీు. ఒక్
పెదద రావిచట్ట ఉింది, అక్ుడికి విందగజాల దూర్ింలో దానిక్రింద నిలబడి క్బుర్సల
చపుుక్కింట్నా ప్ది మింది దృఢక్వయులు టాకీుని చూడగానే మాటలిా ఆప,
మెలిలగా ముిందుక్కరావటిం ప్రార్ింభించార్స.
“గురూ... క్ింపెనీ వస్ుింది” టాకీు డ్రయివర్కి మీటర్ చార్ణీ యిస్తు
లోగింతుక్తో షాడోని హెచిర్ణించాడు ముఖేష్.
చేతిలోవనా సిగరట్ని నేలమీద ప్డేస్తు టాకీుడ్రయివర్కి సైగచేశాడు
షాడో. బ్రతుక్కజ్జవడ్డ అనుక్కింట్ట య్యకిులేటర్ మీద క్వలువేశాడు డ్రయివర్.
దృఢక్వయులు షాడో ముఖేష్ శ్రీక్ర్లను సమీపించేసర్ణకి రిండు ఫరాలింగుల
దూర్ిం వెళ్ళిపోయిింది టాకీు.
“ఏ వూర్స బే మనది?” బీడిపొగను షాడో ముఖింమీదికి వదులుతూ
ప్రశ్ాించాడు ఒక్ దృఢక్వయుడు.
ప్ళ్ళి కర్సక్కతూ ముిందుక్క అడుగు వేయబోయ్యడు శ్రీక్ర్. వెింటనే
అతనిచేతిని ప్ట్టకని క్దలవదదని సైగచేశాడు ముఖేష్.
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బాలీగింజ్ వింటి రౌడీ ఏర్ణయ్య క్లక్త్తులో మరొక్టి లేదు. రౌడీయిజిం
చలాయిించటానికి క్వర్ణాలు అవసర్ిం లేదు. బాలీగింజ్ రౌడీలక్క. దార్ణనపోయే
వార్ిందరీా ఏడిపించ, వీలు అయితే జేబులు ఖాళీచేసి ప్ింప్టిం వార్ణకి ఒక్
వినోదిం.
“ఏిం బే క్కర్రాడ్డ? ప్ళ్ళికర్ణకి మమమలిా భయపెటాటలని చూసుున్నావా?”
శ్రీక్ర్ బుగాలమీద చటిక్కవేస్తు అడిగాడు మరో దృఢక్వయుడు.
సలసల మర్సగుతునాది శ్రీక్ర్ నరాలోలని నెతుుర్స. ఆ దృఢక్వయుడి ప్ళ్ళి
రాలగటాటలనా కోర్ణక్ అతని హృదయ్యనిా ప్టిట పీడిస్ుింది.
షాడోవింకే చూసుున్నాడు ముఖేష్ అతనలా క్వమ్గా నిలబడి విండటానికి
ఏదో క్వర్ణింవిండే వింట్ిందని అతనికి తెలుసు.
“సాబ్ - మేము ఢిలీలనుించ వసుున్నాిం. ఇక్ుడవిండే గుర్బక్ వసాుదుక్క
బింధువలిం. అడ్రసు సర్ణగాా తెలియక్పోవటింవలల వీధులనిాటినీ గాలిసుున్నాిం”
ముఖిం మీదికి వసుునా బీడిపొగను చూడనట్ల నటిస్తు సమాధానిం యిచాిడు
షాడో.
ఒక్ర్ణముఖిం ఒక్ర్స చూసుకని పెదదగా నవావర్స ఆ దృఢక్వయులిందరూ.
“ఆ తీన్ తేరా గాడికి బింధువలా? అదిగో ఆ మూలమీద వనా ఇరానీ
హోటల్లో విచార్ణించిండి. పొిండి.” అింట్ట లాగ్గపెటిట శ్రీక్ర్ వెనుామీద చర్ణచాడు
ఒక్ దృఢక్వయుడు.
ముిందుక్క ప్డబోతునా శ్రీక్ర్ని చరొక్ ప్రక్ునుించీ ప్ట్టకని గబగబా
అక్ుడినుించ తీసుక్కపోయ్యర్స షాడో ముఖేష్లు.
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End of Preview.
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http://kinige.com/kbook.php?id=2022
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