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సి.ఐ.బి. హెడ్ కావరటర్్ ముిందు టాకస్దరగి ఒకేసారి తమ రిస్ట
వాచీల వింక్ చూసుక్కన్డారు షాడో , ముఖేష్, శ్రీక్ర్.
ప్దక ిండు గింటల ప్దరహేను నిముషాలిా చూపిసు ున్డాయవి.
“ఎలా గురూ? ప్దర గింటలకే రమమని బాస్ ఆరార్! ఇప్ుైడు ప్దక ిండు
గింటలక దడటిందర!!!” సి.ఐ.బి. బిలిా ింగ్ వింక్ చూసూ
ు
నీరసింగా
అన్డాడు శ్రీక్ర్.
“లోప్లిదడకాపో యి చూదడదిం...” అింటూ ముిందుక్క దడరి తీశాడు
ముఖేష్.
రిస్ప్షన్ డెస్ు దగిిరవునా బెటట వారిని చూడగాన్ే సీరియస్ గా
ప్టట ిందర ముఖిం. “ప్దరింటక్లాల రమమింటే యిప్ుైడడ వచ్చేదర? ఇప్ైటకస
క్నీసిం ప్దరసారల యిన్డ అడిగి వుింటారు బాస్....లోప్లికి ప ిండి...ఇవాళ
మీక్క రాసిప్టట వుిందర.” అింటూ ఇింటర్ కామ్ మీద చ్ెయిి వేసిిందర
వారి రాక్ను ఎన్ౌన్్ చ్చసేటిందుక్క.
చటుక్కునపో యి ఆమె చ్చతిని ప్టుటక్కన్డాడు శ్రీక్ర్.
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“తల్లల ! బింగారుబొ మమ...వజ్రిలబుటట ...ఈసారికి వదరలెయ్. నీ
ప్ుటట నరోజుక్క న్పలెక్స్ మినీ శారీ ప్ిజ్ెింట్ చ్చసు ాను....” గడా ిం ప్టుటక ని
బితిమాలాడడడు ముఖేష్.
“వదరలేయటమేమిట? వదరలేసేు ఎక్ుడికి పో తడరు?” ఆశ్ేరిింగా
అడిగిిందర బెటట .
“సినిమాక్క పో తడిం. ప్దరింటకి రమమన్డారుగాని క్రెక్టక డచట్
చ్ెప్ైలేదుగా? రేప్ు ప్దరింటకి ఠించన్ గా వసాుిం.” చటుక్కున
సమాధడనిం యిచ్డేడు శ్రీక్ర్.
“ఓహో ! మీక్క టెపింతోపాటు డచట్ క్ూడడ చ్ెపాైలనా మాట!!
మీరు పాడయిపో యిిందర కాక్ మిగిలిన సాటఫ్ ని క్ూడడ పాడుచ్చయటిం
పాిరింభించ్డరనామాట!!”
రిస్ప్షన్ హాల్ఫ చివరి నుించి వినవచిేిందర క్కలక్రిిగారి క్ింఠిం.
బితు రపో యి బెటట చ్చతిని వదరలేసాడు శ్రీక్ర్.
షాడో ని చ్డటుచ్చసుక ని బెటట టేబుల్ఫ మీదవునా ఫ్పల్ఫ్ ని సరదటిం
పాిరింభించ్డడు ముఖేష్.
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“గుడ్ మారిాింగ్ బాస్!” నవువతూ విష్ చ్చశాడు షాడో .
“క్మాన్ రాజూ! ఈ మింకసల న్ోళళు యా మధి క ించ్ెిం ప్దదవి
అవుతున్డాయి.

ప్ింక్కేయాలిటట

అన్ే

ప్దడనికి

అరథిం

మరిచి

పో తున్డారు...”అింటూ తన గదరవపప్ు దడరితీశాడు క్కలక్రిి.
ఆయన ప్ిక్ున్ే అడుగులక వేసు ునా షాడో ని అనుసరిించ్డరు
ముఖేష్ శ్రీక్ర్ లక.
***
సి.ఐ.బి. హెడ్ కావరటర్్ రెిండవ అింతసుథలో వుిందర క్కలక్రిిగారి
ఎయిర్ క్ిండిషన్ా గదర. ఎప్ుైడూ నీట్ గా వుిండచ ఆ గదర- ముని్ప్ల్ఫ
డింపిింగ్ గ్ీిండ్ మాదరరి తయారెైవుిందర ఆరోజు.
“ఏమిట సార్ యిదర?” ఆశ్ేరిింగా అడిగాడు ముఖేష్ చ్ెలల ా
చ్ెదురుగా ప్డివునా కాగితడలను, గుటట లక గుటట లకగా పేరిేవునా
వాల్ఫ పో సట రలను చూసి.
“చ్ెపిైన టెపింకి క్రెక్సట గా వసేు - ఇదర ఏమిటో అరథిం అవుతుిందర. నీ
యిషట ిం వచిేనప్ుైడు వచిే- యిషట ిం లేనప్ుైడు పో వటానికి యిదర
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క్ల బ్ అనుక్కన్డారా?” కోటు జ్ేబులో వునా సిగార్ ని వలిగిించుక్కింటూ
కోప్ింగా అన్డాడు క్కలక్రిి.
“తిటేటదర ఒకేసారి తిటట క్ూడదడ!! ముని్పాలిటట వాటర్ టాప్ లా
యిలా ఆగి ఆగి విరుచుక్కప్డటిం-” ముఖేష్ వనుక్ నిలబడిన శ్రీక్ర్
మెలిలగా కామెింట్ చ్చశాడు.
“ఏమిటట?” చివువన అతనివపప్ు తిరుగుతూ అన్డారు క్కలక్రిి.
“ఏమీలేదు సార్...జ్రిగిన తప్ుైక్క ప్శాేతడుప్ప్డుతున్డాటట .
అింతచ...” శ్రీక్ర్ తొడ గిలల కతూ గబగబా సరేదశాడు ముఖేష్.
“ఆల్ఫ

రెైట్..క్కరీేలక

ఎక్ుడ

వున్డాయో

వతుక ుని

క్ూరోేిండి..ఒక్ ముఖిమెైన విషయిం చ్ెపాైలి...” అింటూ టేబుల్ఫ
మీద వునా కాగితడలిా కిింీ దరకితోసి వాట కిింీ ద మరుగుప్డిన ఇింటర్
కామ్ సివచ్ ని న్ొకాురు క్కలక్రిి.
“యస్ బాస్...” మృదువుగా వినవచిేిందర సులోచన క్ింఠిం.
“సులోచన్డ...కెపట ్న్ వాసును రమమని చ్ెప్ుై...” ఆరార్ పాస్
చ్చశారాయన.
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“రాజూ! ప్బిల సిటట బిజిన్స్ సాటర్ట చ్చశామా మనిం?” వాల్ఫ పో సట ర్
న్ొక్దడనిా చూసూ
ు అడిగాడు ముఖేష్.
నవువతూ
బయటకితీశాడు

పాింట్
షాడో

జ్ేబులోవునా
.అదచ

ప్న్డమా

సమయింలో

పాకెట్

ఆ గదరలోకి

ని
వచిే

క్కలక్రిిగారికి శాలూిట్ చ్చశాడు. సి.ఐ.బి. స్క్ూిరిటట కాప్టన్ వాసు.
“సిడౌన్ వాసూ...” అింటూ వారిందరి వింకా సీరియస్ గా
చూశారు క్కలక్రిి.
“ఏరోజు పేప్ర్ ఆరోజు చదవమని- మనచుటూ
ట జ్రుగుతునా
సింఘటనలను జ్రగీతుగా ఫాలో అవుతూ వుిండమని మీక్క అన్ేక్సారుల
చ్ెపాైను. చ్ెపిైనప్ుైడు తలలక వూప్టిం తప్ై మీరు చ్చసు ునాదచదీ
లేదని న్డక్క బాగా తెలకసు. చూసుున్డాను- ఎప్ుైడో ఒక్సారి మీ
అిందరీా రిఫ్ష
ి ిింగ్ కోర్్ కి ప్ింపిించక్పో తచ లాభింలేని ప్రిసథ ితిని మీరే
క్లిైసుున్డారు.”
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సమాధడనిం యివవలేదు వారెవరూ. న్ోరు తెరిచి ఏదెపన్డ అింటే
క్థ

మళ్లల

ముిందుక్క

పో తుిందనా

భయింతో

మౌనింగా

వుిండిపో యారు.
సిగార్ ప గను గుప్ుైగుప్ుైన వదులకతూ సూటగా అసలక
విషయింలోకి దరగారు క్కలక్రిి.
“ప్రసైర

క్లహాలతో,

సిదధ డింత

విభేదడలతో

అనుక్షణిం

యుదడధలక్క సిదధప్డుతునా ప్ిప్ించ రాజ్రిలననిాింటనీ ఒక్టచ్చసి ,
సరవమానవ సౌభాితృతడవనికి న్డిందీ గీతిం పాడడలని నిరియిించుక్కిందర
భారతదచశ్ిం. ఆ నిరియ ఫ్లితింగాన్ే రూప ిందరించబడిిందర ప్ిప్ించ
రాజ్రిల మహాసభ.”
“ప్ిప్ించ చరితి క్నీవినీ ఎరుగని ఒక్ మహాసమావేశ్ిం పాిరింభిం
కానునాదర భారత రాజ్ధడనిలో క్లలో క్ూడడ ఒక్ ప్ిదచశ్ింలో
క్నిపిించని ప్ిప్ించ రాజ్రిల న్డయక్కలక అిందరూ పాల్ిింటారు ఈ
సమావేశ్ింలో.”
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End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/kbook.php?id=266

