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చైనీస్ మాస్్
"లాభిం లేదు బేటా! ఆ దింగనాయాళ్ళు ఇప్పట్లో అక్ుడినించి క్దలరు"
ముఖిం మీదికి ప్డుతున్న చిింపిరి జుట్టున వెన్కిు నెట్టుక్కింటూ అప్పటికి
ఆరోసారి అనానడు భల్లోదాదా.
ఆ మాటల్ల తన్క్క విన్బడన్ట్లో న్టిించాడు షాడో.
విందగజాల దూర్ింలో వతుుగా పెరిగి వునానయి కొన్నన కాక్ుస్  ొదదల్ల.
వాటికి ప్డి అడుగుల దూర్ింలో మాట్టవేసి వునానరు ప్దిమింది పాకిసాాన్
సోలుర్స్. మిషన్ గన్్న్న రెడీగా ప్ట్టుకొన్న బోర్ార్స ఏరియాన అతి జాగ్రతుగా
ప్రికిించి చూస్తునానరు.
"ఇక్ుడ ప్డిగాపుల్ల ప్డి వుిండటిం అన్వసర్ిం అన్న ఎన్ననసారుో చెపిపనా
విన్నపిించుకోవేమిటి బేటా? రేపు ఇింకొించెిం ముిందుగా వచిి ప్రయతనిం
చేదాదిం..." ప్ట్టువదలన్న విక్రమారుుడిలా ఏడోసారి కూడ్డ తీవ్రింగా ట్రై చేశాడు
భలూోదాదా.
అరిగి పోయిన్ రికారుాలా అతనెిందుక్క అలా గోల చేస్తునానడో షాడోకి
తెల్లస్త.
ఆరోజు ఉదయిం ప్దిగింటలక్క ప్రక్ు గ్రామింలో వున్న స్ననహితు డొక్తన
అతి ర్హసయింగా భలూోదాదా దగిిరికి వచిి పెదద లుల్లతితిు న్నిండుగా బియయపు
సారాన బహూక్రిించి పోయాడు.
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పెళ్ళున్నకి తెలియక్కిండ్డ ఇింటివెనక్ వున్న ఈత ొదదలోో దాచి వచాిడు
భలూోదాదా ఆ లుల్ల తితిున్న. వచిిన్ మరుక్షణిం నించి అట్టవైపే పోతున్నది
అతన్న మన్స్త్.
క్నరెప్పల్ల కూడ్డ క్దిలిించక్కిండ్డ కాప్లా కాస్తున్న సోలజర్స్ వైపు
మరోసారి చూసి, గాఢింగా న్నటూురాిడు షాడో.
భలూోదాదా మాటలోో అసతయిం వున్నట్టో క్న్నపిించటిం లేదు... ఆ రోజుక్క
తన్ ప్రయత్ననన్నన విర్మిించుకోవటిం క్ింట్ల మరో మార్ిిం లేదు...
పాింట్ట జేబులో వున్న ప్నామా పాకెట్న్న బయటికి తీస్తు, న్నశబదింగా
వెన్కిు ిరిగాడతన.
చిింపి చేటింత అయిింది భలూోదాదా ముఖిం.
"నాక్క తెల్లస్త బేటా... ముసలాళ్ు మాటలక్క విల్లవ యిచేి మన్నషివన్న
నాక్క ముిందే తెల్లస్త... తెలియబట్లు నీక్క సహాయిం చేయటాన్నకి మారు
మాటాడక్కిండ్డ వపుపక్కనానన..." సింబర్ింగా అింటూ లేచి న్నలబడబోయాడు.
మెరుపులా క్దిలి, అతన్న నోటిన్న గటిుగా శాశాడు షాడో. జాజాల మీద
రెిండో చేతిన్న వేసి బలింగా క్రిందికి అదిమాడు.
కాక్ుస్  ొదదల వెనక్ వున్న సోలజర్స్లో వున్నట్టోిండి చలన్ిం వచిిింది.
మిషన్ గన్్న్న క్రిందపెటిు సాార్సుగా లేచి న్నలబడుతునానరు.
సిగరెట్ కాల్లికోవాలన్న కోరిక్న మరిచిపోయి పాములా ముిందుక్క
పాకాడు షాడో. ఎతుుగా వున్న ఒక్ చిన్న ఇస్తక్ గుటున చాట్టచేస్తకొన్న క్నల్ల
చిటిోించాడు.
4

కాక్ుస్  ొదదలక్క అప్ఫరాోింగు దూర్ింలో ఆగి వుింది ఒక్ మిలటరీ జీప్.
ఖరీదయిన్ యూన్నఫిం ధరిించి గబగబా అట్ట వస్తునానడు మిలిటరీ కాప్ున్
ఒక్తన.
"హర్రి అప్ భలూోదాదా! ఎదురుచూస్తున్న అవకాశిం మన్ ఎదుటికి రానే
వచిిింది.

క్మాన్...

కివక్..."

ొదింగుక్క

వస్తున్న

ఎగజయిట్మెింట్న్న

అణుచుకోవటాన్నకి ప్రయతినస్తు, హెచిరిించాడు షాడో.
బియయపు సారా సింగతిన్న మరిచిపోయాడు భలూోదాదా. తన్క్క ఎన్భై
సింవత్రాల్ల దాటిపోయాయన్న కూడ్డ విసారిించి, పాతిక్ సింవత్రాల్ల మాత్రమే
వున్నింత వేగింగా, దూర్ింలో వున్న ప్లోపు ప్రదేశింలోకి ప్రిగెత్నుడు.
ముిందరి కాళ్ుక్క బింధాల్ల వేయటిం వలో ఫ్రీగా క్దలటిం చేతకాక్
సీరియస్ గా చూస్తు న్నలబడి వునానయి అక్ుడ అర్డిన గార్దభాల్ల.
భలూోదాదా ప్రేమలు పెించి, పెదదచేసిన్ ఒక్ క్కర్ర గార్దభిం కూడ్డ వాటిలు
బింధింప్బడి వుింది. అతన్నన చూడగానే ఎక్ుడ్డలేన్న సింలుషిం ఆవరిించుక్కింది
దాన్నన. తల పైకి ఎతిు లుక్న న్నఠారుగా గాలిలోకి లేపి చెవుల్ల చిల్లోల్ల ప్డేటట్టో
అర్వటాన్నకి ప్రయతినించిింది.
అట్టవింటి ఎమరెజనీ్ ఏర్పడవచిన్న ముిందుగానే వూహిించి దాన్న శాతిన్న
గటిుగా బిగిించి క్ట్లుశాడు షాడో. లుక్న కూడ్డ క్దిలిించటాన్నకి వీల్లలేక్కిండ్డ
గలగలలాడే ఎిండు ఈత్నక్కల క్టు నొక్దాన్నన జారిపోక్కిండ్డ ఎటాచ్ చేశాడు.
దుస్తులోో దాచివుించిన్ చిన్న వింకీ క్తిున్న బయటికి లాగి ఒకే ఒక్ దెబబలు
దాన్న బింధాలన తెించి పారేశాడు భలూోదాదా.
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"ముక్కు ముఖిం తెలియన్న ప్ర్దేశి నీ కోసిం ప్డివిందల రూపాయలిన
నాక్క బహుమతిగా యిచాిడుబే... అతన్న కోరిక్న తీర్ిటిం నీ విధ... పిచిి
వేషాల్ల వేయక్కిండ్డ పాోన ప్రకార్ిం న్డుచుకో, " అింటూ అగిిపులో నొక్దాన్నన
వెలిగిించి, దాన్న లుక్క్క ఎటాచ్ చేయబడిన్ ఈత్నక్కల క్టుక్క న్నపుప ముటిుించాడు.
గపుపన్ అింట్టక్కింది ఆ క్టు... క్నల్ల మిరుమిట్టో గొల్లపుతూ
న్నల్లవెతుుక్క లేచాయి మింటల్ల.
అదిరిపోయిింది క్కర్ర గార్దభిం... అరిచే అవకాశిం లేక్పోవటింలు
దారుణమైన్ సాాయికి చేరుక్కింది దాన్న భయిం. చెవుల్ల రికిుించి, క్నగుడోన
గుిండ్రింగా తిపుపతూ ప్రుగు ప్రార్ింభించిింది అది... క్ళ్ళుశాసి తెరిచేటింతలో
ఇస్తక్ ప్ర్రన క్రాస్  చేసి కాక్ుస్  ొదదలోో దూరి పోయిింది.
అది క్దిలిన్ మరుక్షణిం, వింకీ క్తిు వ్రేట్టలలు మిగిలిన్ గార్దభాలన
కూడ్డ బింధాలనించి వదిలిించాడు భలూోదాదా. వెన్కిు తిర్గక్కిండ్డ లావుపాటి
క్ర్రముక్ు నొక్దాన్నన ప్ట్టుక్కన్న ఎడ్డపెడ్డ వాటి న్డుముల మీద బాదాడు.
క్కర్ర గార్దభిం పోయిన్ దిశలోనే ప్రుగుల్ల తీశాయి అవి. కాక్ుస్ 
ొదదలక్కన్న ొదడవాటి ముళ్ళు తమ శరీరాలన అింట కేకేసరికి, పిచిి ప్టిున్ట్టో
ఎగిరి చిిందుల్ల తొక్కుతూ, ొదదల మధయ పెదద ర్గడన సృషిుించాయి.
ఊపిరి బిగప్టిు ముింగాళ్ు మీద కూరుిన్న వునానడు షాడో. గార్దభాల్ల
క్దిలిన్ మరుక్షణిం, పాింట్ట జేబులో వున్న చిన్న హిండ్ గ్రనేడ్న్న తీసి బలింగా
అట్టకేసి విసిరాడు.
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నేలక్క తగిలీ తగలక్ ముిందే దారుణమైన్ మ్రోతచేస్తు బ్రదదలై పోయిిందా
గ్రనేడ్. న్లోటి ొదగలిన వెల్లవరుస్తు ఊహిించిన్ దాన్నక్ింటె ప్దిరెట్టో ఎక్కువ
ఎఫెక్ున్న సృషిుించిింది.
"మైగాడ్! ఏమరిపాట్టగా వున్న అదన చూసి ఇిండియన్ బదాాష్ల్ల మన్
భూభాగింలోకి ప్రవేశిించారు. ప్ట్టుకోిండి వాళ్ున్న. ప్ట్టుకోవటిం చేతకాక్పోే
న్నల్లవునా కాలిి చింపేయిండి..." ఖింగుమింట్టన్న క్ింఠింలు ఆర్ార్స ఇచాిడు
సోలజర్స్ దగిిరికి వచిిన్ ఆరీా కాప్ున్.
అపుపడపుపడే అడుగు పెడుతున్న మసక్ చీక్టో శాలక్ింగా షాడో ఆడిన్
నాటక్ిం సోలజర్స్కి అర్ధిం కాలేదు. క్రింద పెటిున్ మిషన్ గన్్న్న అిందుకొన్న
విింటినించి వెల్లవడిన్ బాణాలాో ొదదల మధయక్క బయల్ల దేరారు వాళ్ుిందరూ.
ొదదలోో చేరి చిిందుల్ల తొక్కుతున్న గార్దభాలన బోర్ార్స దాటిన్ బదాాష్లన్న
అనకోవటిం వాళ్ళు చేసిన్ పెదద బోిండర్స.
పాింట్ట జేబులో వున్న వాలెట్న్న తీసి మరికొన్నన క్రెనీ్ నోటోన
భలూోదాదా చేతిలో క్కకాుడు షాడో.
"థింకూయ వెరీమచ్ దాదా... నీ సహాయిం అపూర్విం. అవకాశిం
దరికిన్పుపడు తీరిక్గా వచిి క్ృతిఞతల్ల తెల్లపుక్కింటాన. అసల్ల విషయిం
తెల్లస్తక్కన్న ఆ సోలజర్స్ ఇట్టవైపు రాక్ముిందే నీ గ్రామాన్నకి వెళ్ళుపో... గో ఆన్,"
అింటూ అతన్న సమాధాన్ిం కోసిం ఎదురు చూడక్కిండ్డ పాకిసాాన్ భూభాగింలోకి
ిింప్ చేశాడు.

7

2
"అటెింక్షన్: అటెింక్షన్ ఎవ్రీ బడీ::" గర్గర్లాడుతూ యాకిువేట్ అయిింది
కేలూ క్ింట్లనెాింట్ మధయ భాగింలోవున్న పెదద లౌడ్ సీపక్ర్స.
సర్దాగా క్బురుో చెపుపక్కింటూ ఎవరి ప్నలోో వారున్న సోలజర్స్ అిందరూ
అదిరిప్డి అట్టవైపు తలల్ల తిపాపరు.
ఎమరెజనీ్ టైమ్స్లో తప్ప నోరు విప్పన్న సీపక్ర్స అది.
ఎదురు చూడన్న విధింగా అది ప్న్న చేయటిం మొదల్లపెటిుిందింట్ల ఏదో
కొింప్ల్ల అింట్టక్కనే ప్రమాదిం ముించుక్క వచిిన్ట్లో లెక్ు.
"పుకార్స చెక్పోస్ ు దగిిర్ మన్ సోలజర్స్న్న ఏమారిి, రొటీన్ చెక్ప్ కోసిం
అక్ుడికి పోయిన్ కాప్ున్ క్కతుబుద్దదన్న్న దారుణింగా కొటిు మన్ భూభాగిం లోకి
పారిపోయి వచాిడు ఇిండియన్ సీక్రెట్ ఏజింట్ షాడో. క్కతుబుద్దదన్ దుస్తులిన తన
ధరిించాడతన. క్కతుబుద్దదన్ ఉప్యోగిించే ఆరీా జీప్ లోనే ప్రయాణిం చేస్తు,
పుకార్స చెక్పోస్ ు తరువాత వరుసగా వున్న మిదానీ, మాస్తమ్స, మద్దనా సెకూయరిటీ
ఏరియాలన న్నరాటింక్ింగా క్రాస్  చేశాడు... సోలజర్స్ అిందరూ ఎలర్సుగా
వుిండిండి. ఏ క్షణింలో నైనా అతన మన్ క్ింట్లన్మెింట్లో అడుగు పెటువచుి.
అనమాన్ిం క్లిగిన్ మరుక్షణిం సెింట్రల్ బిలిాింగ్కి రిపోర్సు చేయిండి..." ఖింగు
ఖింగున్ ఎనౌన్్ చేసి మౌన్ిం వహిించిింది లౌడ్ సీపక్ర్స.
"బాప్ రే బాప్! సీక్రెట్ ఏజింట్ షాడో మన్ భూభాగింలోకి అడుగు
పెటాుడ్డ? కార్ణిం లేక్కిండ్డ క్దలన్న ఆ న్ర్రూప్ రాక్షస్తడు పాదాన్నన
క్దిలిించాడింట్ల మన్లో ఎవరికో రోజుల్ల చెలిోపోయిన్ట్లో... సిందేహిం ఎింత
8

End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/kbook.php?id=2118
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