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ఫినిషింగ్ టచ్
"అర్వటానికి ప్రయత్ాించినడ, అలల రి చేయటానికి చూసినడ, నీ ప్ని ఫినిష్
అయిపో త ింది."
నలల గన నిగనిగ మెర్ుసతునా నడటు పిసటల్ నొక్దడనిా వనతసవ నడుముక్క ఆనిసూ
ు
ర్హసయింగన అతని చెవిలో ఊదడడు ఒక్ వయకిు.
తడిండూర్ రెైలవవసటటషన్ ఎదతట ఒక్ టీ బింక్ దగిిర్ నిలబడి వునడాడు వనతసవ.
అటువింటి సిచతయయిేషన్ ఏదో ఒక్టి ఎదతర్ుప్డుత ిందని అనతక్కింటూనే వునడాడతనత.
ఎింత అనతక్కనడా, ఎింతగన పిప
ర టర్ అవుత నడా, ఉలికిుప్డక్కిండడ వుిండలవక్పో యాడు
నడటు పిసటల్ నడుముక్క అనతక్కనేసరికి.
"టీ బింక్లో వనళ్ళు మనవింకే చూసతునడార్ు. వనళ్ుక్క అనతమానిం రనక్కిండడ
అవతలికి నడువ్. పిచిివేషనలక వేసటు పనరణడలక పో తడయని మరో సనరి చెపనాలిసన అవసర్ిం
లవదనే అనతక్కింటునడానత" పిసటల్తో వనతసవ నడుముమీద మరిక ించెిం బలింగన పొ డుసూ
ు
మరోసనరి హెచిరిించడడు ఆ వయకిు.
చడమనఛడయలో వునడాడతనత. లావుగన క్నిపిించక్పో యినడ, యావరేజి ప్ర్సన్స
క్ింటే రెిండిింతలక బలిం క్లిగి వునాటు
ల అగుపిసు ో ింది అతని వనలక్ిం. తన చేత్లోని పిసటల్
బయటికి క్నిపిించక్కిండడ చినతగులక ప్డి, దతముు క టుటక ని వునా ఎర్రటి త ిండుగుడా
నొక్దడనిా అడుాగన ప్టుటక్కని వునడాడు.
తలనత ప్రక్ుక్క త్పిా అతని వదనడర్విిందడనిా ప్రిశీలనగన చూసట ప్రయతాిం
చేశనడు వనతసవ. చిర్ునవువ నొక్దడనిా పెదవులమీదికి ర్పిాించతక్కింటూ మాటాలడేిందతక్క
క్ూడడ టెరై చేశనడు.
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మరిింత బలింగన పొ డుచతక్కింది పిసటల్. ప్టప్టమని శబద ిం చేశనయి ఆ వయకిు
దింతడలక.
"అత్ తెలివి చూపిించవదద ని ఇిందడకే చెపనానత. ఇక్ చెప్ానత. ఇక్ుడికిక్ుడే
కనలిిపనరేసి నడ దడరిన నేనత వెళ్ళుపో తడనత" ఒక్ుసనరిగన ఎగసతక్కవచిిన ఆగరహానిా
అదతప్ులో పెటట ుకోవటానికి ప్రయత్ాసూ
ు క్ర్ుక్కగన హెచిరిించడడతనత.
అతని

ముఖిం

చూడడలనే

కోరిక్నత

అర్జింటుగన

మనసతలోనతించి

త డిచేసతక్కనడాడు వనతసవ. అతనితో మాటాలడడలనే మాటనత క్ూడడ మరిచిపో యి వునా
చోటునతించి ముిందతక్క క్దిలాడు.
"రెైలవవసటటషన్ అవతల నీళ్ు టాింక్ దగి రికి నడువ్. ప్రక్ులక్క చూడదతద... ఎవరితోనత
మాటలక పెటట ుకోవదతద" అతనికి మాతరమే వినిపిించేటటు
ల అింటూ కోలజ్గన ఫనలో అయాయడు
ఆ వయకిు.
బుదిి మింత డిలా

నడిచడడు

వనతసవ.

రెల
ై వవసటటషన్కి

నడలకగువిందల

గజాల

అవతలగన వునా నీళ్ుటాింక్ దగి రికిపో యి, ఫర్దర్ ఇనసట క్ష
ర న్స ఏమిటనాటు
ల భుజాలక
ఎగుర్వేశనడు.
"క్ళ్ళు గటిటగన మూసతకో" ఇన్సట క్
ర ట చేశనడు వయకిు.
క్ళ్ళు మూసతక్కనడాడు వనతసవ. క్నతరెప్ాల సిందతలోలనతించి చతటూ
ట చూడటానికి
ప్రయత్ాించేలోప్ుగననే, నీళ్ుటాింక్ చడటునతించి వేగింగన వచిి అతనిముిందత అగిిందొ క్
జటాుబిండి.
బలమెైన బాహువులక నడలకగు బయటికి వచడియి బిండి వెనతక్ భాగింలోనతించి,
ఏిం జర్ుగుత నాదో అతనికి అర్థిం అయిేయలోప్ుగననే అతనిా లోప్లికి లాగి క్ూరోిబెటట ాయి.
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"పో నీ... తవర్గన పో నీ... పో నీ..." అర్జింటుగన ఆజఞ లక జారీ చేసు ూ ఒక్ు గింత లో
బిండి ఎకనుడు వనతసవనత తీసతక చిిన వయకిు.
రెిండుమూర్ల పొ డుగునా వెదతర్ుచతవవతో బిండిని లాగే గుర్రిం నడుముమీద
బలింగన క టాటడు జటాు డరయివర్.
పెదదగన సకిలిించిిందడ గుర్రిం. ముిందతకనళ్ుతో రెిండు చిిందతలకతొకిు ప్ర్ుగు
అిందతక్కనాది. వెింటనే క్ళ్ళు తెరిచడడు వనతసవ. బిండిలో వునావనర్ిందరీా ప్టిట ప్టిట
చూడబో త ిండగన రోడుామీది గోత లోల ప్డి కిర్కిర్లాడడయి జటాు చకనరలక. లూజ్గన వుింది
కనబో లక అటూ యిటూ వెరల్ాగన వూగిింది వెదతర్ుతడిక్తో చేసిన దడని టాప్.
తూలి ప్రక్ుక్క ప్డిపో క్కిండడ ఒక్ళ్ునొక్ళ్ళు గటిటగన ప్టుటక్కనడార్ు అిందతలోని
వయక్కులక. రోడుామీది గోత లిా, అటువింటి గోత లిా క్లిగివునా ఆ రోడుాని, ఆ రోడుామీద
ప్రయాణిం చేయవలసివచిిన తమ ఖర్ులిా ఇషట ిం వచిినటు
ల త్టుటక్కనడార్ు.
వనళ్ళు

ఉప్యోగిసు తనా

ప్దజాలానిా, వనరి

ఉచడార్ణ

వెవి
ర ధ్డయనిా

బటిట

ఎక్ుడినతించి వచడిరో తెలకసతకోవటానికి టెరై చేశనడు వనతసవ. వనరి తెలివితేటలిా క్ూడడ
అించనడ వేదద డమనతక్కనడాడు.
అింతలోనే అతని భుజాలిా గటిటగన ప్టుటక్కనడాడు పిసటల్ వయకిు. అింతవర్క్ూ పిసటల్
మీద క్పిావుించిన ఎర్ర త ిండుగుడా నత తీసి, వనతసవ క్ళ్ుక్క గింతలక క్టట మని తన
సహచర్ులక్క ఇన్సట క్ష
ర న్స ఇచడిడు.
అతనితోపనటు మరో ముగుిర్ు వయక్కులక వునడార్ు బిండిలో. వెదతర్ు చతవవనత
క ర్డడ మాదిరిగన ఝళ్ళపిసు ూ బిండిని నడుప్ుత నడాడు ఒక్తనత. రోడుామీది గోత లిా
త్టుటకోవటిం మాని ఎర్ర త ిండుగుడా తో వనతసవ క్ళ్ళు క్నిపిించక్కిండడ గటిటగన అడుాక్టాటర్ు
మిగిలిన ఇదద ర్ూ.
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వనరిలో ఒక్తని క్కడి మణిక్టుటమీద రెిండు అింగుళాల క్త్ు గనటు వుింది. రెిండో వయకిు
బీడీలక చడలా ఎక్కువగన కనలకసనుడు కనబో లక చిక్ుటి ప్సతప్ుర్ింగులో వునడాయి గోళ్ళు.
వనింత్ వచేిటటు
ల దడర్ుణింగన తెలకసోు ింది బీడీల వనసన.
"డబుు తీసతక్కవచడివన?"
క్ళ్ుక్క గింతలక క్టట టిం ప్ూరిుఅయిన మర్ుక్షణిం వనతసవనత ప్రశ్ాించడడు పిసటల్
వయకిు.
పనింటు బేక్ పనకెట్లో నతించి చినా ఎనవలప్ని బయటికి తీశనడు వనతసవ.
ఆశగన చేత్ని జాచి దడనిా అిందతకోబో యిన తన సహచర్ులనిదద రీా నోటక
ి ి వచిిన
త్టు
ల ఇషట ిం వచిినటు
ల త్డుతూ వెనకిు నెటట ాడు పిసటల్ వయకిు.
"ఏమిటది? ఏముిందడ క్వర్లో?" వనతసవవెరప్ు త్ర్ుగుతూ క్ఠినింగన అడిగనడు.
"వెయియర్ూపనయలక

వునడాయి

ఇిందతలో.

క్ింటాక్ట

చేయగననే

ననతా

క్లకసతకోవటానికి అింగీక్రిించినిందతక్క క్ృతజఞ తడప్ూర్వక్ింగన మీక్క యిసతునడానత...
తీసతకోిండి" ఎనవలప్ని మరిక ించెిం ముిందతక్క జాసూ
ు అనడాడు వనతసవ.
"వెయియర్ూపనయలా? ముష్ిట వేసు తనడావన? ప్దిలక్షలక అడిగనము మేము. ఈ రోజు
నడలకగు గింటలక్లాల ప్దిలక్షల ర్ూపనయలక యివవక్పో తే మీ మనిష్ిని చింపి శవననిా
మీక్క ప్ింపిసు నమని హెచిరిించడము. అవునడ, కనదడ?" త ప్ుా ప్టిటన ఇనతప్గొలకసతలక
ఒక్దడనితో ఒక్టి రనసతక్కింటునాటు
ల విక్ృతింగన అడుగుతూ వనతసవ ముఖానికి పిసటల్ని
ఆనిించడడు ఆ వయకిు.
రనషట ింర లో వునా ప్బ్లలసిటీ క్ింపెనీలనిాటిలోకి అత్ పెదదదయిన సనగర్ ఎడవర్టయిజర్స
అధ్ినత
ే చిందరశేఖర్ని కిడడాప్ చేశనర్ు వనళ్ళు. అతనిా వదిలిపెటటటానికి ప్దిలక్షలక
డిమాిండ్ చేసు తనడార్ు.
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ప్దిలక్షల ర్ూపనయలక చెలిలించటిం సనగర్ ఎడవర్టెరజర్సకి ఏమింత క్షట మన
ెై
ప్నికనదత. కనని, సొ ముు ముటిటన తర్ువనత వనళ్ళు చిందరశేఖర్ని వదిలిపెడు డర్ని నముక్ిం
ఏమిటి? అడగగననే అింత డబుు ఇవవగలిగినవనళ్ళు మరిక ింత ఇవవవచినే ఆశతో క్థనత
త్రిగి మొదటికి తీసతక్కవసటు ?
క్నతరెప్ాలిా అలల లాలడిించి త ిండుగుడా లో వునా ఒక్ చినతగునత ప్టుటకోగలిగనడు
వనతసవ. అిందతలోనిించి ఆ వయకిు ముఖిం చూసూ
ు , "చిందరశేఖర్ నడుప్ుత నా క్ింపెనీ
ప్రసు తతిం నషనటలోల వునాది. బయటినతించి చూసటు అటట హాసింగన క్నిపిసు ో ింది కనని, లోలోప్ల
అింతడ శూనయమయిపో యిింది. క్ింపెనీలో ప్నిచేసట వనళ్ుకే జీతడలక యిచిి నడలకగు నెలలక
అయిింది..." అనడాడు.
"క్టుటక్థలక చెపత
ి ే నమిు వూర్ుకోవటానికి మేము వెరిరవనళ్ుిం కనదత. డబుు
తీసతక్కవసనునని చెపిా వటిట చేత లతో వచిిన నినతా ఇక్ుడికిక్ుడే నరికి పో గులక
పెడతడము. చిందరశేఖర్ని వదిలి పెటట ాలింటే ప్ది లక్షలక చడలవనీ, మరో నడలకగు లక్షలక
కనవనలనీ అతని భార్యక్క క్బుర్ు చేసు నము..." పిసటల్ని పెరకి ఎతు తూ క్ర్ుశింగన అనడాడు
మొదటి వయకిు.
అలాగే మాటలక పెించతక్కింటూ పో త ింటే ప్రిసథ త్
ి చేత లక దడటటిం తప్ానిసరి అని
గరహించి ఎింతో మరనయదగన చేత లక జోడిించడడు వనతసవ.
"మీర్ు ప్ింపిన మెసటసజిని చదవగననే మీ శకిుయుక్కులిా అర్థిం చేసతక నాది
చిందరశేఖర్ భార్య. తన వింటిమీది బింగనరననిా అమిు ఆర్ు లక్షల యాభెర వేలక రెడీ
చేసిింది" అవతలి మనిష్ి ఆతరప్డక్కిండడ మృదతవుగన అసలక విషయింలోకి వచడిడు.
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End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/kbook.php?id=1274

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

