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ఇంద్ులోని

పాతర లక,

పర దే శాలక,

సనిావే శాలక,

సంఘటనలక కే వ లం క్లిితాలక. ఎవరి నీ ఉదేే శంచి వార సి న వి
కావు.
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డాక్టర్ షాడో
గుండెలమీద్ ఎవరో చెయిివేసి బలంగా అదిమినటలి
అనుభూతి చెంద్ుతూ నిద్రలోనుంచి లేచాడు షాడో .
స్ాానం చేసినటలి చెమటలతో నిండి పో యింది శరీరం.
దాహం వేసు ునాటలి ఎండుక్కపో యాయి పెద్వులక. పద్ునైన
క్తిు తో కెలకక్కతునాటలి గోలచేయడం మొద్లకపెటట ాయి షాడో
క్డుపు క్ండరాలక.
బాధ!
భరించలేని బాధ!!
గుండెల నిండా వూపిరి పీలకుకోవటానికి విశవపరయతాం
చేసు త తలను పరక్ుక్క తిపిి విండో లో నుంచి బయటికి
చతశాడతను.
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పదాాలకగు వేల అడుగుల ఎతు
ు న ద్టట మైన మేఘాల
మధిగా పరయాణం చేస్ు ో ంది. అతనకిున బో యింగ్ విమానం.
మరో అరగంట గడిచిన తరావత గాని డెసట ినేషన్స చేరుకోద్ు.
అరగంట!
అంతవరక్ూ ఓరుుకోగలడా తను ఆ బాధని??
“వాటీజ్ ఇట్ సర్? వాట్ కెనై డత ఫర్ యూ?” మృద్ువైన

క్ంఠంతో మధురంగా అడుగుతూ అతని ద్గిిరికి వచిుంది ఎయిర్
హో సెటస్.
విల్ పవర్ నంతా క్ూడగటలటకొని తన పెయిన్స తనలోనే
దాచేసుక్కనాాడు షాడో .
“ఐ వాన్సట సమ్ వాటర్ బేబీ.... విండో లో నుంచి బయటికి

చతసేసరికి

క్ళ్ళు

తిరిగాయి...”

చిరునవువ

నొక్దానిా

బలవంతంగా పెద్వుల మీదికి రపిించుక్కంటూ అనాాడు.
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పరుగులాంటి
మాసిపో యిేటంత

నడక్తో
నీట్గావునా

వళ్ళు,
సిలవర్

ముటలటక్కంటే

గాిసులో

మినిరల్

వాటర్ని తెచిు ఇచిుంది ఎయిర్ హో సెటస్. ద్టట మైన మేఘాల
మధిగా పరయాణం చేసు ునాపుిడు బయటికి వసేు ఎంద్ుక్క
కొంద్రికి క్ళ్ళు తిరుగుతాయో వివరించి చెపిటం పారరంభంచింది.
చెవులక

మూసుకోవాలనా

కోరిక్ను

బలవంతంగా

అణుచుక్కంటూ ఆ స్ొ ద్ను భరించాడు షాడో . నాలకగు గుక్ులోి
గాిసును ఖాళీ చేసి ఆమను అవతలికి పంపించేశాడు.
లోపలికి పో యిన నాలకగే నాలకగు నిమిషాలక్క ఎద్ురు
తిరగటం పారరంభంచింది ఆ మినరల్ వాటర్. ఎంత వేగంగా
లోపలికి పో యిందో అంతక్క రెటట ింపు వేగంతో బయటక్క వచేు
పరయతాాలక మొద్లకపెటట ింది.
అలాగే మొండిగా క్ూరుుంటే పరువులక ద్క్ువని గరహంచి,
సీటలలోనుంచి లేచాడు షాడో . అన్స సెటడీగా అడుగులక వేసు త
టాయిలెట్్ ద్గిిరికి బయలకదేరాడు.
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వయసు

పెైబడిన

పరయాణీక్కడినొక్తనిా

టాయిలెట్్

ద్గిిరిాంచి ఇవతలక్క తీసుక్క వస్ోు ంది ఎయిర్ హో సెటస్.“ఆర్
యూ ఆల్ రెైట్ సర్? ఇంకో గాిసు మినిరల్ వాటర్ ఇవవనా?”
షాడో ని చతడగానే చిరునవువతో పరశాంచింది.
సమాధానం

ఇవవటానికి

పెద్వులక

విపిితే

ఏం

జరుగుతుందో షాడో కి తెలకసు.
రెండు అంగలోి ఒక్ టాయిలెట్లోకి వళ్ళు విసురుగా
తలకపులిా మూశాడు.
వాష్ బేసిన్సలో తలను పూరిుగా వంచక్ ముందే శరవేగంతో
బయటికి వచేుసింది మినిరల్ వాటర్. ఆ తరువాత వచిుంది
పసరు. దాని వనుక్గా బయలకదేరింది రక్ు ంవంటి ఎరుపురంగు
ద్రవం.
రెండు నిముషాల తరువాత నోటిని నీటితో శుభరం చేసుకొని
తల ఎతు
ు తుండగా అతని భుజంతటిట పలక్రించింది అంతరాతమ.
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'ఆర్ యూ ఆల్ రెైట్ మిసట ర్ షాడో ? వాంతి చేసుకోవటం

పూరిు అయిందా??'
నొసలక ముడివేసి తలను విదిలించాడు షాడో . ఆ మాటలిా
వినక్కండా వుండటానికి పరయతిాంచాడు.
అయినా సరే అతనిా వదిలిపెటటలేద్ు అంతరాతమ.
'నా

మాటలక

వినిపించుకోనంత

మాతారన

ద్తరంగా

పారిపో తుందా నినుా చుటలట ముటిటన పరమాద్ం? నువువ వటిట
పిచిువాడివి మిసట ర్ షాడో ! నీక్క అంతిమ గడియలక ద్గిిర
పడినటలి తెలిసి క్ూడా తెలియనటలి నటిసు ునా మూరుుడివి!!'
అంటూ పారరంభంచింది ఎతిు పొ డుపులక.
“క్ట్ ద్ట్ కారప్! నాక్క అంతిమ ఘడియలక ద్గిిర పడటం

ఏమిటి.... నీముఖం!!” చిరుకోపంతో వంటనే అడుాకోవటానికి
పరయతిాంచాడు షాడో .
ఆగలేద్ు అంతరాతమ. తను సతటిపో టి మాటలిా ఆపలేద్ు.
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'ఆహార నియమాలక పాటించక్కండా ఇషట ం వచిునటల
ి

బలాద్తరుి తిరిగినంద్ువలి నాశనమైపో యింది నీ అనా వాహక్.
ఎడతెరిపిలేని స్ో మకింగ్ నీ ఊపిరితితు
ు లిా ధవంసం చేసేసింది.
ఆల్ుహాల్ విపరీతంగా సేవించటం వలి నశంచి పో యింది నీ
రెజిసెటన్స్ కెపాసిటీ. హండిల్ చేసిన పరతి ఎసెై్న్సమంట్లోను
నువువతినా చావు దెబబలక నీ నాడీవివసథ ను ఛినాా భనాం
చేసేశాయి. కొసపారణాలతో వునా అసిథపంజరానివి నువువ...
అంతిమ ఘడియలక ద్గి ర పడుతునా అభాగుిడివి...'
టాయిలెట్

రూమ్లోకి

రావటం

తపియి

పో యిందేమోననా ఆలోచన షాడో మనసులోకి అడుగుపెటట ింది.
అది గమనించి మరింత ఫ్ేి రప్ అయిపో యింద్తని అంతరాతమ.
'క్రాటే, క్కంగ్ఫూ పారకటటస్ చేసిన శరీరానిా ఎటలవంటి

అలవాటి యినా ఏమీ చేయలేవని గరవం నీక్క... ఆ గరవమే
నినుా పతనావసథ క్క చేరువగా తీసుక్కపో బో తునాది. నీ అంతం
చతడబో తునాది...'
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End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/kbook.php?id=367

