ఆపరేషన్ కాబూల్
(షాడో స్పైథ్రల్
ి ల ర్)

యచన:
భధుబాఫు

ఆరేషన్ కాఫూల్

“టేబిల్ మీద జేనన ఫూూ క లర్ టెలీఫోన్ అదే నిగా
మోగటం

ప్రా యంభంచేసరికి,

జేలికిజడి

రిసీవర్

ని

అందుకున్ననయు కులకరిి .
“వంటనే న్న ఫంగాూ కు రాగలవా కులకర్ణి ? ఇటీజ్ వర్ణ
యంప్రర్టం ట్...” అంటూ వినవచ్చంది హోమ్ మినిసట ర్ గారి
గంభీయ కంఠం.
“ఏమిటి సార్ విశేషం? ఎందుకంత అర్జం ట్?” ఆశ్చయయంగా
అడిగాయు కులకరిి .
“వటిట అర్జం ట్ కాదు కులకర్ణి వర్ణ వర్ణ అర్జం ట్.... భన
ఆర్ణమకి సంఫంధంచ్న వయవహాయం యది.?
“ఒ.కే. సర్... ప్రజేగంటలో అకజడికి వసాా ను” అంటూ
రిసీవర్ ని క్రర డి ల్ చేసి కుర్ణచలో నుంచ్ లేచాయు కులకరిి . అజృుడే
ఏవో ఫై లస్ టుట కు ని ఆ గదిలోకి వచ్చంది ఆమన సెకర ట ర్ణ
సులోచన.
కుర్ణచమీద

కోటును

బుజంమీద

వేసుకుంటూ

గది

ద్వాయంద్వకా వళ్ళి ర్ండుక్షణాలు తటటాయంచాడు కులకరిి .
ఏదో నియి యా నికి వచ్చనటుూ తలవిదిలించ్, “సులోచన్న రాజును

వంటనే హెడ్ కాాయట యస్ కి యభమని కఫుయు ంపంచు.... అవసయం
అయతే ఆ తరాాత భనం ఖంగాయుడకుండా తజృుతుంది”
అంటూ

యుగులంటి

నడకతో

గది

ఫమటికి

వళ్ళి

పోయారామన.
చేతులో జేనన ఫై లస్ ని టేబిల్ మీద పెటిట తన గదిలోకి
వళ్ళింది సులోచన. ఇనఫరేమషన్ సెక్షన్ కి రింగ్ చేసి షాడోని
పలిపంచభని మెస్ససజి యచ్చంది.
***
సిగర్ట్ మీద సిగర్ట్ కాలుసూా తభ ఫంగాూ భుందునన
జౄతోటలో చాయుూ చేసుా న్ననయు హోమ్ మినిసట ర్ . వేగంగా వచ్చ
గేటుభుందు ఆగిన వై ట్ అంబాసిడర్ నీ, వనుక సీటులో
కూయుచని

జేనన

కులకరిి గా రినీ

ఎదుయువళ్ళి, “ఆర్ణమ
అకజడయతే

హెడ్

అనిన

చూడగానే

కాాయట యస్

విషయాలు

కి

చ్యునజేాతో

పోద్వం

కులకర్ణి . ..

తీరికగా

వివయంగా

మాటాడుకోవచుచ” అంటూ అంబాసిడర్ డోర్ తెరిచ్, కులకరిి
గారి ర కజన కూయుచన్ననయు.
అయగంట తయువాత ఆర్ణమ హెడ్ కాాయట యస్ భుందు ఆగింది
అంబాసిడర్.

వంటనే

ఎదుయువచ్చ

విరిదద రి నీ

క

కండీషన్ గదిలోకి తీసుకుపోయాడు చీఫ్ ఆఫ్ ఆర్ణమ సాట ఫ్ .

ఎయర్

అకజడ

కూయుచనిజేనన

ఆర్ణమ

యంటలిజెనస్

అధకాయులనుగభనించ్ కింత ఆశ్చయయపోయాడు కులకరిి .
సూటిగా అసలు విషమంలోకి దిగాయు ఆర్ణమ చీఫ్.
"కులకర్ణి

భన

సెై నయం

ఎంతజేందో, భనకునన

ఫలం

ఎటువంటిదో నీకు తెలుసు. అయతే ఆ సెై నయభంతా ఎకజడ
జేందో, భన భూల ఫలగాలు ఏఏ బేస్ లలో జేన్ననయో నీకు
తెలుసా?” ఆమన భుఖంలోకి చూసూా అడిగాయు.
తెలిమదననటుూ తల అడడం తిప్రుడు కులకరిి . ఆర్ణమచీఫ్ కి
తు భర్వారికీ తెలిమని విషయాలు అవి. ఆ యహసాయలు
ఫటట ఫ మలు అయతే శ్తుర జే లు.
చూసూా జైయుకోయు. డెఫినిట్ గా ఏదో క ర మా ద్వనిన
కలిుంచ్ తీయతాయు.
కులకరిి గా రి

భనసుసలోని

భావాలను

గభనించ్నటుూ

ఫయుజేగా నవాాయు ఆర్ణమచీఫ్. “మువార్ కర్కట్ కులకర్ణి . భన
భూలఫలగాలు ఎకజడెకజడ జేన్ననయో న్నకు తు మిగిలిన
వార్వరికీ తెలిమదు వాయం రోజుల కిరం త వయకూ... ఇజృుడు భన
శ్తుర జే లందరికీ తెలిమబోతుననది ఆ యహసయం.”
“అసలు విషమం ఏమిటో వివయంగా చెుండి సార్”
అంటూ ఆమన మాటలకు అడుడ పో యాయు కులకరిి .

“భన మిలటర్ణ బేస్ లు ఎకజడెకజడ జేన్ననయో, క్కజకజ
బేస్ లో ఎంతెంత ఫలం జేందో తెలిమచేస్స కానిఫడెనిి మ ల్ పేయస్
మామం అయాయయ. ఇకజడ నిచేస్స యసూల్ అనే ఆఫిసర్
వాటిని అహరించ్ ప్రకిసాా న్ బోయడ ర్ వై జృ ప్రరిపోయాడు ”
ఉలికిప్రటును

కపుజృచుచకుంటూ

అకజడజేనన

మిలటర్ణ

యంటలిజెనస్ అధకాయులవై జృ చూశాయు కులకరిి .
అది గభనించ్ గంతు సవరించుక్కంటూ లేచ్ నిలఫడాడ డు
క అధకారి.
“ప్రకిసాా న్ బోయడ ర్ ని ద్వటి లోలికిపోయ యసూల్ ని
వంటడి తరిమాయు మా ఆఫీసయుూ యదద యు. ఆపఘ ని సాా న్ కి పోయే
యహద్వరి

దగిి య

వశ్యుచుకున్ననయు

అతనిన

కాయనర్

న్నలుగురోజుల

చేసి
కిర తం.

ఆ

కాగితాలిన

కాని” అంటూ

ఆగిపోయాడు ఆ అధకారి.
సాలోచనగా ఆర్ణమ చీఫ్ వై జృ చూశాయు కులక రిి .
“న్నలుగురోజుల కిర తం నుంచీ భన బాడ్ లక్ ప్రా యంబం
అయంది కులకర్ణి . కాగితాలిన తీసుక్కని భన దేశానికి తిరిగి
వసుా నన మా ఆఫీసయుూ యదద యూ.
లోబోసాంగ్ అనే చెై నీ స్ ఏజెంట్ చేతికి దొరికిపోయాయు .
వారితో ప్రటు ఆ కాగితాలు కూడా లోబ సాంగ్ కి లభంచాయ.

అంత వయకే మాకు తెలిసింది. ఆ తయువాత ఎంత ర మ తినంచ్న్న
ఆఫీసయుూ

జాడలు

మాకు

అగుపంచలేదు” అంటూ

హోమ్

మినిసట ర్ గారి వై జృ చూశాయు ఆర్ణమచీఫ్.
సిగార్ ని వలిగించుక్కని తీవర మెై న ఆలోచనలోూ డడ కులకరిి
బుజం మీద చేయ వేశాయు హోమ్ మినిసట ర్ గాయు.
“వాయం రోజులోూ ఆ కాగితాలు భన దేశానికి తిరిగి రావాలి
కులకర్ణి . క విధమెై న కోడ్ లో వాా మ ఫడి జేన్ననయ ఆ
కాగితాలు. వాటిని డీకోడ్ చేమటానికి ఎల లేదన్నన ది
రోజులుపెై నే డుతుంది ఆచెై నీ ములకు. ఆని జయగకభుందే
భనం వాటిని వశ్యుచుక్కని తీరాలి. ఫయల్ అవటం సంబవిస్సా
భన ఆర్ణమ బేస్ లనీన ఎందుకూ నికిరాకుండా పోతాయ”
అంటూ జేనన రిసిా తి ని భరి క్కంచెం వివరించ్ చెప్రురామన .
“ఆల్ ర్ై ట్ సర్ జేయ్ విల్ డూ అవర్ బెసట్ ” అంటూ
అకజడజేనన

వాయందరిదగిి రా

శ్లజే

జృచుచక్కని

ఫమటికి

వచాచయు కులకరిి .
“హెడ్ కాాయట యస్ కిపోనీ చంద్వా ! విత్ మాగిజ భ మ్ సీుడ్” అని
చందర కు ఆయడ ర్ యచ్చ అంబాసిడర్ లో కూయుచన్ననరామన.
ఇయవై నిభుషాల తయువాత సి.ఐ.బి. హెడ్ కాాయట యుస
భుందు ఆగింది అంబాసిడర్. ఆరిపోయన సిగార్ ని అలగే

ంటికిరం ద నొకిజజేంచ్, పెదద పెదద అడుగులు వేసూా రిసెి న్
యూమ్ లోకి పోయాయు కులకరిి .
అకజడే కూయుచని రిసెి ని సుట బెటీట తో కఫుయుూ చెజృతున్ననడు
షాడో. “గుడ్ మారినంగ్ సర్” అని విష్ చేసూా ఆమనకు ఎదుయు
వచాచడు.
“బెటీట , కాట న్ వాసును వంటనే పలిపంచు. వర్ణ అర్జం ట్”
అంటూ

బెటీట కి చెపు

షాడో

చేయ

టుట క్క ని

తన

గదివై జృ

ద్వరితీశాయు కులకరిి .
“ఏమిటి సార్ విశేషం? ఎందుకింత హడాజేడి?” గదిలోకి
పోగానే క కుషన్ చెై రోూ కూయుచంటూ అడిగాడు షాడో.
సమాధానం చెులేదు కులకరిి . ర్ండు నిభుషాలప్రటు
తీవరం గా ఆలోచ్ంచ్, అకజడేజేనన క సీట ల్ కాబినెట్ ని తెరిచాయు .
యంగుయంగుల ఫై ళ్ుి, లజేప్రటి బండ్ ఫుకస్ వయుసలోూ
నిలబెటిట జేన్ననయ ఆ కాబినెట్ అయలమీద.
నీలంయంగులో
నిటూట యుసూా

జేనన

కుర్ణచలో

ఫై ల్

నొకద్వనిన

కూయుచన్ననయు

తీసి, తృపా గా

కులకరిి .

అంతలోనే

అకజడికి వచాచడు సెకూయరిటీ కాట న్ వాసు.
“టేక్ మువర్ సీట్ వాసూ! నేను చెుబోయే విషయానిన
జాగర తా గా వినండి” అంటూ ప్రా యంభంచాయు కులకరిి . జరిగిన

విషయానిన వారిదద రి కీ వివరించ్ చెప్రుయు.
ఆర్ణమ కాగితాలు అహరించఫడాడ మ ని తెలిస్ససరికి చీభలు
జెయుర లు

ప్రా కి నటుూ

జలదరించ్ంది

షాడో

శ్ర్ణయం..

అవి

చెై నీ ములచేతికి చ్కాజమని వినేసరికి విర్ణతమెై న ఆందోళ్న
అతని అంతయంగానిన ఆవరించుక్కంది.
“రాజూ...కాఫూల్ సిటీలోజేనన చెై నీ స్ ఎంఫసీకి సెకూయరిటీ
డెై య కట ర్ గా వయజ్ చేసుా న్ననడు లోబ సాంగ్. అతనొక జితుా ల మారి
గుంటనకజ చెై నీ స్ సెుషల్ బాాం చ్లో విర్ణతమెై న ఇనుఫు మనస్
జేంది అతనికి. భన మిలటర్ణ యంటలిజెనస్ అధకాయులిన అతను
చెై న్న

ంపంచ్

జేంటాడని

న్న

అనుమానం

వాసును

వంటబెటుట కు ని నుజేా కాఫూల్ పోవాలి. వేస్స ర తి అడుగు
క్కంచెం వనుకాభుందు ఆలోచ్ంచుక్కని వేమటం చాలభంచ్ది”
అంటూ నీలంయంగు ఫై ల్ ని షాడో చేతికి అందించాయు కులకరిి .
***
యంగు

యంగుల

విదుయత్

దీప్రలతో

యందర లో కంల

మెరిసిపోతుననది కాఫూల్ టట ణం. వచేచపోయే పౌయులతో
విర్ణత మెై న యష్ గా జేన్ననయ వీధులనీన.
ఇండిమన్ లెదర్ తో చేమఫడిన అతా యుపెటెట ను బుజానికి
తగిలించుక్కని క వీధలో చాయుూ చేసుా న్ననడు వాసు. ఎదుయు

వచ్చన

ర తి పౌయుడినీ

తన

అతా యు

వాసనలతో

భురిపంచ్

మెై భ యపసుా న్ననడు.
అదే

వీధలో

భూడంతసుా ల
యవతలగా

జేంది

కాంకీర ట్
జేనన

చెై నీ స్
బవనం.

ఎంఫసీకి
ఆ

సందుభుందు

సంఫంధంచ్న

బవన్ననికి

క్కంచెం

నిలఫడి–వచేచపోయే

వాయందర్ణన జాగర తా గా రిశీలించ్ చూసుా న్ననడు షాడో .
గలు దిగంటలకు ప్రా యంభంచాయు స్కజటింగ్ డూయటీని.
రాతిర ఎనిమిదిగంటలు కావసుా న్నన లోబ సాంగ్ దయశనం వారికి
లభంచలేదు.
“లబంలేదు

రాజూ!

యంకోవేషం

వేసి

యాకంగా

ఎంఫసీలోకే పోయవసాా ను. ఇల రోడూ ను టుట క్క ని ఎనిన రోజులు
బాధడతాం?” షాడో భుందు నిలఫడి క అతా యు సీసాను
అతనికి అంటగటట టా నికి ర మ తినసూా అన్ననడు వాసు .
“భుందు ఆ సీసాను అవతల ప్రరేయ్... ప్రడువాసన
బరించరానిదిగా జేంది” అసహయంగా నొసలువియుసూా విసుగాి
అన్ననడు షాడో.
నజేాక్కంటూ అవతలికిపోయాడు వాసు. క టీ ఫంక్
ర కజన నిలఫడి తన వాయప్రరానిన ప్రా యంభంచాడు.
లోబ సాంగ్ గురించ్ కులకరిి గా యు చెపున విషయాలను

జఞ పా కి తెచుచకుంటూ భరో అయగంట స్సజృ ఆ సందు భుందు
కాలక్షేంచేశాడు షాడో.
భూసిజేనన

ఎంఫసీ

తలుజృలు

తెయుచుకోనేలేదు

లోబ సాంగ్ కాదు గద్వ. అటువంటి పోలికలునన కాఫూల్ వాలలు
కూడా ఆ ర దే శ్ంలో అతనికి కనిపంచలేదు .
ఆరోజుకు తభ ర మ తానలను వియమిద్వద భ నే నియి యా నికి
వచ్చ టీ ఫంక్ కజగా అడుగులువేశాడు షాడో. వంటనే తన
వాయప్రరానిన కోూ జ్ చేశాడు వాసు. అతా యు పెటెట కు చ్నన తాళానిన
బిగించ్, ర్ండు అడుగులు వనుకగా షాడోని అనుసరించడం
ప్రా యంభంచాడు.
ఎంఫసీ వీధనిద్వటి, క యయుకు సందులో అడుగు
పెటాట డు షాడో వంటనే అతని భుందు ర తయక్షం అయంది క
మువతి.
“సాబ!

వేడి

వేడి

రోటాలున్ననయ.

యుచ్కయమెై న

మాంసజృకూయ వండాభు. హోటల్ రేటూ కంటే చాల తకుజవ
వల ... యండిసార్... న్నలుగు రాటాలిన తినిపండి సాబ...”
అంటూ అతనిచేయ టుట క్క ని సందులోనే జేనన క చ్నన
ప్రకవై జృ లగింది.
ఆమె చేతులిన ఫలవంతాన వదిలించుక్కని తల అడడం

తిప్రుడు షాడో. “చూడు బేబీ! మాకు ఆకలికావటం లేదు.
ఇజృుడు రోటాలు తినే భూడ్ మాకులేదు. ఇంక్రవరినెై న్న
టుట కో ...” అంటూ భుందుకు అడుగు వేశాడు.
చ్ననబోయంది ఆ మువతి వదనం. సాలుంగా కంపంచటం
ప్రా యంభంచాయ ఆమె పెదజేలు.
“సాబ... పదుద టి నుంచీ కజరోటా కూడా అభుమడు
కాలేదు...

మాకు

ద్వరాా ల నీన

జేనన

ఎందుకూ

జీవన్నధాయం

యదొకజటే.

నికిరాకుండాపోతే

ఆ

చేసిన
నషాట నిన

బరించలేభు సాబ... యండిసాబ... ర్ండంటే ర్ండు తిని పండి...”
అంటూ ఫర తి మిలడటం ప్రా యంభంచ్ంది గది ద సాయంతో
రోటాల
బరించరానిదిగా

పేయువినన

క్షణంనుంచీ

తయారౌతుననది.

వాసు

ఆమువతి

ఆకలి

అమామక

వదనం చూస్ససరికి అతనికి జాలికలిగింది.
“ర్ండు

రోటాలు

తినిపోద్వం

రాజూ!”

అన్ననడు

లోగంతుకతో.
చ్నన భందహాసం కటి షాడో పెదజేల మీద ర తయక్షం
అయ వంటనే మామమెై పో యంది.
“ఆల్ ర్ై ట్ బేబీ.. ఎకజడజేంది మీ కిచెన్?” అంటూ
వనుతిరిగి ఆ మువతిచూపంచ్న దిశ్లో అడుగువేశాడు .

టట రా ని సంతోషంతో ఛంగు ఛంగున ఎగుయుతూ తభ
ప్రకలోకి యుగుతీసింది ఆ మువతి. షాడోకంటె భుందుగా ఆ
ప్రకను సమీపంచాడు వాసు . ఉననటుూం డి ఆగిపోయాడు షాడో.
“ఆగు

వాసూ!

కజక్షణం

ఆగు!!” అనిహెచచరిసూా

ఆ

ర దే శాననంతా రిశీలనగా టిట టిట చూశాడు.
ఎతిా న కాలును ఎతిా న టేూ కిరం దికి దించ్ ఆశ్చయయంగా ప్రకలోకి
తంగిచూశాడు వాసు. వంటనే మామమెై పో యంది అతని
పెదజేలమీద చ్యునజేా.
అదే సభమంలో ప్రకచాటు నుంచ్వచ్చ అతని మీదికి
లంఘంచాయు దిభంది దృఢకాములు.
“రేయ్!

రోటాల

పేయుచెపు

మోసంచేసాా రా ? చీకటి

మాటున దెఫబతీమటానికి ర మ తినసాా రా ... ఇంకో దిభందిని
తోడు తెచుచకోకపోయారా?” అని పెదద జృ లిల గరిజ సూా పడికిళ్ుి
బిగించ్ వారిభధయలో దూరాడు వాసు.
“మారో.. మారో.... మార్ డాలో!!” అని అయుసూా అతనిన
డక్కటట టా నికి ర మ తినంచాయు ఆ దృఢకాములందయూ .
దొరికినవాళ్ిని దొరికినటుూ వియగతీమటం ప్రా యంభంచాడు
వాసు. ఉననటుూం డి యదద యు దృఢకాములిన గాలిలోకి ఎతిా
ప్రకమీదికి విసిరేశాడు.

ఆ కాసా వయవధని అవకాశ్ంగా తీసుక్కని ప్రంటు జేఫులో
జేనన పేషజప్ లను ఫమటికి లగాయు నలుగుయు దృఢకాములు .
“వాసూ!” ఖంగుభంటునన

కంఠంతో

హెచచరించాడు

షాడో.
టటభని

శ్ర్ణయంలోని

కండరాలనీన

పెై కి

జేఫుకుతుండగా లీట కటిక్కటిట యదద యు దృఢకాములిన తన
బాహుజేలోూ ఫంధంచాడు వాసు.
రే

“బాప్

బాప్!”

అని

బాధగా

అరిచాడు

క

దృఢకాముడు. పట్ భని శ్ఫదం చేసూా విరిగిపోయాయ అతని
బుజజృటెభుకలు.
అతనిన

అతని

స్సనహితుణ్ణి

అమాంతం

గాలిలోకి

ఎతిా

స్సషజ ప్స్ టుట క్క నన వారిమీదికి విసిరేశాడు వాసు.
ఆసందు

దదద రి లిూ పో యేటటుూ

అరిచ్

కిరం దడాడ యు

వారిదద యూ. పడులవయకూ వారి గుండెలోూ దిగఫడాడ య ర్ండు
పేషజప్ లు. మెడలుకోసిన కోళ్ిలూ గిలగిలక్కటుట కుంటూ తలలు
వేర ల డేశాయు ఆ దృఢకాములిదద యూ.
అదే సభమంలో ప్రకవనుకనుంచ్ వినవచ్చంది క ఆడ
కంఠం.
“హతయ... హతయ...పోలీస్.. పోలీస్...”

అదిరిడి

అటుతియగబోయన

వాసుకంటె

భుందుగా

ప్రకవనకిజ యుగుదీశాడు షాడో.
క పెదద సిమెంట్ దిభమమీద నిలఫడి దికుజలు దదద రి లిూ
పోయేటటుూ

అయుసుా ననది

వారిని

రోటాలు

తినిపభమని

ఆహాానించ్న మువతి. సుడిగాలిల వసుా నన షాడోని చూడగానే
అయుజృలిన ఆప ర కజనేజేనన ర హ ర్ణగోడ మీదికి జంప్ చేసింది .
ర్ండు అంగలోూ ఆ ర హ ర్ణని సమీపంచాడు షాడో చేతినిజాచ్
ఆమెను టుట కు , ర మ తినంచాడు. అుటికే అవతలి ర కజకు
దూకేసింది ఆ మువతి.
గుండెలనిండుగా గాలిపీలుచక్కని ర హ ర్ణమీదికి ఎగిరాడు
షాడో. అజృుడే అతనిచెజేలకు సోకింది పోలీస్ విజిల్ శ్ఫదం .
ఆమువతి అరిచ్న అయుజృలు మెయన్ రోడుడ మీదికి
వినిపంచ్నటుూ న్ననయ. యుగు యుగున ఆ ర దే శానికి వసుా న్ననయు
పోలీసులు.
“రాజూ!” ఆందోళ్నగా

అరిచాడు

వాసు

పేషజప్

ని

టుట క్క నన భరో దృఢకాముడి చేతిని వియగతీసూా .
ప్రరిపోతునన

మువతిని

టుట క్క నే

ఆలోచనను

వియమించుకున్ననడు షాడో. ర హ ర్ణ మీదినుంచ్ కిందికి దూకి
ప్రకభుందుకు వచాచడు.

అజృుడే

ఆసందులోకి

అడుగుపెటాట యు

నలుగుయు

పోలీసులు. “ఎవయకజడ? ఏమిటి ఆ గలటా?” అని ర శ్ననసూా
బాణాలూ ప్రకభుందుకు వచేచశాయు.
సుృహలేకుండా డిజేనన దృఢకామడి నొకణ్ణి అమాంతం
పెై కి ఎతిా బుజంమీద వేసుకున్ననడు షాడో. “కమాన్ వాసూ...
లెటజ్ గెట్ ది హెల్ అజేటాఫ్ హిమర్” అని వాసును హెచచరిసూా
సందుచ్వరికి యుగుతీశాడు.
అతనిన అనుసరించబోయన యదద యు పోలీసులిన కాళ్ికు
కాళ్ుి అడడం పెటిట కిరం దడేసాడు వాసు. మిగిలిన యదద యూ
తనను వననంటకభుందే గోడలర కజగా యుగుతీసి, భుందు
పోతునన షాడోని కలుసుకున్ననడు.
***
కాఫూల్ సిటీ ర కజనే ర వ హిసూా జేంటుంది. క పెదద
క్కండవాగు. బుజంమీది దృఢకాముణ్ణన ఆ వాగు వడుడ న జేనన
పదలభధయ డుకోబెటిట , అకజడజేనన చెటుట కిరం ద కూయుచన్ననడు
షాడో.
నీటి

అంచుకుపోయ

దోసిటనీటిని

తెచాచడు

వాసు.

సుృహలేని దృఢకాముడు తన భుఖంమీద నీయు డగానే
అదిరిడిలేచ్ కూయుచన్ననడు.

“గుడ్ యీవనింగ్ ఫర ద ర్... నీపేయు ఏమిటి?” భృదుజేగా
ర శ్ననంచాడు వాసు.
బెదుయు

చూజృలతో

చుటూట చూసి, కజసారిగా

లేచ్

నిలఫడాడ డు ఆ దృఢకాముడు.
“ప్రరిపోద్వభనన కోరిక కలుగుతూజేంటే– ద్వనిన భరిచపో
ఫర ద ర్.

నీ

వంటికి

భంచ్దికాదు” సీరిమస్

గా

చూసూా

హెచచరించాడు వాసు.
అతను అననంతనీ జరిగింది. ఉననటుూం డి ర కజకు దూకి
యుగు ప్రా యంభంచాడు ఆ దృఢకాముడు. మెయుజృలలేచ్
అతని ద్వరికి అడడం నిలఫడాడ డు షాడో. దగిి రి కి రానిచ్చ ఫలంగా
గుద్వద డు అతని గడడం కిరం ద.
కనులభుందు యందర ధ నుసుసలు ర తయక్షం అజేతుండగా
గాలిలోకి ఎగిరి వలిూ కి ల డిపోయాడు ఆ దృఢకాముడు .
వంటనే అతని గుండెలమీద కూయుచన్ననడు వాసు.
“ఎవయు ఫర ద ర్ నినున నీ స్సనహితులను మా మీదికి ంపంది ?
ఎందుకు?” అతని దవడలను గటిట గా నొకుజతూ కయుకుగా
ర శ్ననంచాడు.
అతని

భుఖంలో

ర తి

పలిసుా నన

రాక్షస

భావాలను

గభనించ్ గజగజా వణ్ణకిపోయాడు ఆ దృఢకాముడు.

“చెప్రా ను...

చెప్రా ను...”

అంటూ

అతని

గుండెల

మీదినుంచ్ లేచ్ నిలఫడాడ డు వాసు.
“మిభమలిన

ఫంధంచ్

తీసుకువస్సా

బోలెడంత

డఫుబ

యసాా న ని అన్ననడు క వయకిా . పదుద నేన ది గంటలకు వచ్చ
ఎడాా న్్ యచాచడు” గుండెలిన అదుభుకుంటూ ఆగి ఆగి
అన్ననడు ఆ దృఢకాముడు.
“ఎవయతను? ఎల జేంటాడు?”
“అతని

పేయు

మాకు

తెలిమదు...

సననగా

పడుగాి

జేంటాడు. భుఖంమీద చ్నన కతిా గా టు జేంటుంది...”
ఆమాట వినగానే చెటుట కిరం ద సిగర్ట్ కాలుచకుంటునన
షోడో జేలికిజడి లేచ్కూయుచన్ననడు. అంతకు భుందు రోజు
లోబ సాంగ్ ని గురించ్ కులకరిి గా యు చెపున విషయాలు ఢంకా
దెఫబలూ మారోమగాయ అతని హృదమంలో.
“రాజూ! నేను సెుషల్ బాాం చ్లో వ ర్్ చేస్సటజృుడు కసారి
లోబ సాంగ్ తో తలటుూ టాట ను. కటెట లు క్కటుట కో వటానికి
జేయోగించే గడడ ళ్ితో ర్ండు నిభుషాల ప్రటు ఫై ట్ చేశాం .
అనుకోకుండా కాలుభడతడి కిరం ద డిపోయాను నేను...
లేకపోతే... యీ రోజు నుజేా అతని మీదికి పోవాలిస వచేచదికాదు”
అన్ననరామన.

ఆరోజు జరిగిన ఫై టింగ్ లో భుఖంమీద చ్ననగామం
అయందిట!
షాడో ఆలోచనలతో తనకు నిమితాం లేనటుూ ఇంటరాగేషన్
క్కనసాగిసూా నే జేన్ననడు వాసు. కటొకటిగా అనిన విషయాలు ఆ
దృఢకాముడి నోటివంట ఫమలుడుతూనే జేన్ననయ.
“మిభమలిన
నిమమించాడా

చూపంచేటందుకు
వయకిా .

రోటాల

క

పేయుచెపు

మువతిని
ప్రక

దగిి రి కి

తీసుకువచేచ బాధయత ఆమెది. మిభమలిన ఫంధంచ్ తీర ట జేన్ లో
జేనన క ఫంగాూ దగిి రి కి తీసుకుయభమన్ననడు....”
ఆఫంగాూ అడర సు అడిగి తెలుసుకుంటూ సాలోచనగా
షాడోవంక

చూశాడు

వాసు..

రాజూ!

“అయపోయంది

విడినిచంప యకజడేడేసిపోద్వం” అన్ననడు.
క్కయడాపెటిట క్కటిట న టుూ లఫలఫలడుతూ వాసు కాళ్ిమీద
డాడ డు ఆ దృఢకాముడు. “పలూ లు గలవాణ్ణనసాబ... ననున
వదిలేమండి...

మీకు

జృణయం

జేంటుంది

సాబ...

ననున

ఫర త కనీమండి... ” అంటూ కనీనయు కారాచడు.
ఉననటుూం డి అతని బుజాలిన టుట క్క ని గాలిలోకి ఎతాా డు
వాసు.

గుండెలనిండా

గాలిపీలుచక్కని

డేటటుూ విసిరాడు అతనిన.

క్కండవాగు

భధయలో

ఇసుకభూట డినటుూ దబ భని శ్ఫదం చేసూా నీటిలో
డాడ డు

ఆదృఢకాముడు.

అవతలివడుడ ను
తియుగుతూ

చేయుకునే

ర వ హిసుా నన

ఉకిజరి

బికిజరి

అజేతూ

ర మ తనంచేశాడు.

సుడులు

వాగు

అతనిన

తన

ర వా హంలో

యరికించుక్కని దూయంగా లకుజపోయంది.
చేతిలోజేనన సిగర్ట్ ని కిరం దడేసూా లేచ్ నిలఫడాడ డు
షాడో. పడుగాటి చెటుట క్క భమ నొకద్వనిన విరిచ్ పెదద బాణాకయర
మాదిరి

తయాయుచేశాడు

వాసు.

పదలభధయగా

అడుగులువేసూా మెయన్ రోడ్ మీదికి వళాియు వాళ్ళిదద యూ . క
రిక్షా ఎకిజ తీర ట జేన్ కి పోనీమభని చెప్రుయు .
***
నీలంయంగు

మెయుజుర్ణ

దీప్రలతో

అందంగా

అలంకరించఫడిజేంది, ఆఫంగాూ . పెదద ప్రర్ణట ఏదో జల్ సిాంగ్ లో
జేననది అకజడ. ఫంగాూ భుందు వయుసలోూ నిలఫడి జేన్ననయ
అనేక యకాల కాయుూ .
రిక్షాను

వీధ

చ్వయనే

వదిలి

కాలినడకన

ఫంగాూ ను

సమీపంచాయు షాడో, వాసు. క కర్ంట్ సాం బం చాటున నిలఫడి
లోలికి తంగి చూశాడు, ఉననటుూం డి షాడో చేతిని టుట క్క ని
గటిట గా నొకాజడు వాసు. అతను చూపంచ్న వై జృ తలతిపు, క

విధమెై న ఎగెజ య ట్ మెంట్ కి గురి అయాయడు షాడో .
క జౄపద దగిి య నిలఫడి నలుగుయు ఆడవాళ్ితో
మాటాూ డు తున్ననడు లోబ సాంగ్. తెలూ టి డర స్ ధరించ్ ళ్ినీన
కనడేటటుూ ఆకయి ణీ మంగా నజేాతూ నూటికి నూటయాభై
ప్రళ్ుి జంటిలమన్ ల బిహేవ్ చేసుా న్ననడు. ప్రర్ణట కి వచ్చన ఆడ భగ
అందయూ అతనితో మాటాూ డ టానికి తహతహలడుతున్ననయు .
“మిసట ర్ లోబ సాంగ్ ని వంటరిగా టుట కో వటం ఎల రాజూ?”
ఆదృశాయనిన చూసూా సాలోచనగా అన్ననడు వాసు. సమాధానం
యచేచ అవకాశ్ం షాడోకి లభంచలేదు. ఫంగాూ గేటు భుందునన
వాచ్ భన్ కతను వారిదద రి నీ గభనించ్ గఫగబా రిగెతుా కు
వచాచడు.
“ఇకజడ

ఎవయూ

నిలఫడకూడదు...

వళ్ళిపండి

యకజడినుంచ్ పోతారా పోరా?” కనులు ఎయర చే సూా చేతిలో జేనన
లఠీ కయర ను పెై కి ఎతిా బెదిరించాడతను.
క్కండవాగు

వడుడ నుంచ్

వంటతీసుకువచ్చన

చెటుట

క్కభమను అతని మీద ర యో గించాల వద్వద అనన ఆలోచన వాసు
హృదమంలో ర వే శ్నంచ్ంది. అతను క నియి యా నికి రాకభుందే
కలిుంచుకున్ననడు షాడో. వాసు చేయ టుట క్క ని వీధ చ్వరికి
లకుజపోయాడు.

“కనిపంచ్న ర తి భనిషీ భనలిన యల బెదిరించటం
ప్రా యంభస్సా ఎల రాజూ?” చెటుట క్క భమను క కర్ంట్ సాం భానికేసి
ఫలంగా బాదుతూ కోంగా అన్ననడు వాసు.
అతని మాటలు వినిపంచుకోలేదు షాడో. అతని దృష్టట ఆ
వీధ

వై జృ

చూసుా నన

క

ఫాలజన్

కాయు

మీద

జేంది.

చూసుాం డగానే దగిి రి కి వచ్చంది ఆ కాయు. ద్వని వనుక సీటులో
కూయుచనిజేనన

భుగుి యు

పెదద భ నుషుయలను

చూడగానే

చటుకుజన షాడో హృదమంలో మెదిలింది క ప్రూ ను.
క్షణం కూడా ఆలసయం చేమకుండా వీధ భధయకు గెంతి
కాయుని ఆభని చేతులు ఎతిా సెై గ చేశాడు.
సడన్ బేర కు తో ఆగింద్వ ప్రలజన్ కాయు. విండోలో నుంచ్ తల
ఫమటకి పెటిట ఏమిటననటుూ ర శానయా కంగా చూశాడు ద్వని
డర య వర్.
“ఫోర్ణట న్్ హౌస్ లో ప్రర్ణట నడుసుా ననది సార్. వీధ అంతా
జౄరిా గా బాూ క్ అయపోయంది మీయు యంకో వీధలోనుంచ్
వళ్ిండి.

యటు

ద్వరిలేదు.” భపీట

దుసుా లోూ జే నన

టాా ఫి క్

కానిస్సట ఫుల్ మాదిరి ధీమాగా అన్ననడు షాడో.
“అవతలికి పోవటానికి రాలేదు మేభు. ఆ ప్రర్ణట కే వచాచభు”
అంటూ కలిుంచుకున్ననడు వనుక సీటులో జేనన క జంటిలమన్ .

ఆ

మాటకోసమే

ఎదుయుచూసుా న్ననడు

షాడో.

తన

సంతోషానిన కనులలో కనడనీమకుండా గంభీయంగా భుఖం
పెటిట

వీధనంతా

కలిమచూశాడు

కసారి.

ప్రర్ణట గో ల

తు

భరేవిధమెై న శ్ఫద భూ వినిపంచటం లేదకజడ. ఫోర్ణట న్్ హౌస్
దగిి య తు భర్కజడ జనం లేయు.
“ఆల్ ర్ై ట్ సార్... అయతే కాయును యకజడే వదిలేమండి.
ఫంగాూ కు దగిి రి గా ప్ర ర్్ చేమటానికి వీలులేదు. ఇుటికే
తనునకు వచేచటనిన కాయుూ అకజడ నిలఫడి జేన్ననయ.” అంటూ
వినమంగా పోయ ప్రలజన్ బాక్ డో ర్్ ని తెరిచ్ టుట కు న్ననడు.
కరివంక కయు చూసుక్కని కిరం దికి దిగాయు వనుక సీటులో
జేనన జంటిలమనుూ భుగి యూ. చెటుట క్క భమను టుట క్క ని శ్నల
విగర హంల నిలఫడిజేనన వాసువై జృ ఒయగా చూసి కనున క్కటాట డు
షాడో.
వంటనే యాక్షన్ లోకి దిగాడు వాసు. కనునభూసి కనున
తెరిచేటంతలో భుందు కు దూకి జంటిలమన్ ల మీద కలఫడాడ డు .
“ఏమిటిది? ఏమిటి

ఈ

అఘాయతయం?” ఆందోళ్నగా

బమంనిండిన కంఠంతో కీచుగా అరిచాడు క జంటిలమన్ .
పడికిలి బిగించ్ అతనిమెడమీద క్కటాట డు షాడో. టెకినకలర్
నక్షతాా లు

కనులభుందు

ర తయక్షం

అజేతుండగా

తూలి

కిరం దడిపోయాడతను. వంటనే భుందుకుదూకి డర య వర్
మీదికి పోయాడు షాడో.
సీట రింగ్ వదిలిపెటిట అవతలివై జృ డోర్ ని తెయుసుా న్ననడతను .
అవతలివై జృ నుంచ్ కాయుదిగి ప్రరిపోవాలని అతని జేదేద శ్యం.
ఫాలజన్ బోనెట్ మీద ఎడభచేతిని ఆనించ్ కజసారిగా
గాలిలోకి ఎగిరాడు షాడో. డోర్ తెయుచుకుని కిరం దకాలుపెటిట న
డర య వర్ అతనిన గభనించ్ క్రజేాన అయవబోయాడు .
ప్రద్వలు నేలకు ఆనిన భయుక్షణం భరోసారి గాలిలోకి
ఎగిరి, లెై ట్ గా అతని గంతు మీద తన్ననడు షాడో. ఊపరి కట్
అయపోయనటుూ
డిపోయాడు

బాధడుతూ

డర య వర్.

సీటుమీద

డుతుండగానే

వలిూ కి ల

అతని

సుృహ

తపుపోయంది.
చేతులిన దులుజృకుంటూ వాసువై జృ చూశాడు షాడో. తన
వాటాకు వచ్చన జంటిలమనూ నిదద రి నీ నీట్ గా డగటిట ఫాలజన్
వనుక

సీటులో

డుకోబెటాట డు వాసు.

భూడో

జంటిలమన్

ధరించ్జేనన కోటును తన బుజం మీద వేసుక్కని, అతనిన సీటు
కిరం ద జేనన యఫబయు టాట మీదికి దొరిూం చాడు.
“గెట్ ర్డీ వాసూ. జేయార్ గోయంగ్ టుది ప్రర్ణట . ..”
సీట రింగ్ భుందు కూయుచని ఫాలజన్ యంజన్ ని ఆన్ చేసూా

హెచచరించాడు షాడో.
చెటుట క్కభమను అవతలికి విసిరేసి చెదరిపోయన కూర క ట్
కార ప్ ను సరిచేసుకున్ననడు వాసు. భుందుసీటులో డిజేనన
డర య వర్ ని, వీధ ర కజనజేనన భురికిగుంట దగిి రి కి దొరిూం చ్,
కాయు ఎకాజడు.
వేగంగా భుందుకుపోనిచ్చ సడన్ బేర కు తో ఫోర్ణట న్్ హౌస్
భుందు ఆప్రడు షాడో. షయుట భడతలిన సవరించుకుంటూ
ఠీవిగా కిరం దికి దిగి వాచ్ భన్ ని పలిచాడు.
యుగు యుగున వచ్చ సలంచేశాడు వాచ్ భన్ ర్ండో
ర కజనుంచ్

కిరం దికి

గుయుా  టట లే దతను.

దిగుతునన
కర్ంట్

వాసునుగాని, షాడోనిగాని

సాం భాలచాటున

చేరి

పెదజేలు

చురించుకునే కేరాఫ్ ప్రూ ట్ ఫాంలు–ఫాలజన్ కాయులోూ తిరిగి
వసాా య ని అతను ఎల జైహించగలడు?
“వాచ్ భన్... వనుక సీటులో న్న పరం డ్స్ భుగుి యు
జేన్ననయు. డిరం క్ క్కంచెం అధకంగా జృచుచకోవటంవలూ గాఢ
నిదర పో తున్ననయు. ప్రర్ణట భధయలో వాళ్ుి గనుక లేచ్ కూయుచంటే
క్కంచెం గభనించుకో...” వాలెట్ తెరిచ్క కర్నీస నోటును
అతనిమీదికి విసిరేసూా అన్ననడు షాడో.
వింతగా మెయుసుా నన కళ్ితో ఆ నోటును అందుక్కని వంగి

End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/kbook.php?id=218

