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పులి మడుగు
ఖతిం అయిపో యాడు ఖాదర్ పనషన.
చిన్ాతన్ింలో ఏదో వనతిం వచిి అవిటిదప
ై ో యిన్ ఎడమ కనలిని ఎగరేసుక్కింటూ,
ఎప్పుడు చూసినడ పనర్లవింటి మ ిందు ప్ళ్ళు చిగ ళ్ల తో సహా క్నిపిించేలా న్వపవతూ,
చలకీగన తిర్ుగ తూ వపిండే ఖాదర్ పనషన హతమారిపో యాడు అనడాయింగన.
జానెడింటే జానెడు పొ డుగ ిండే రనింప్పరి పేష్ుప్తో ఎడడపెడడ పొ డిచిన్టల
ల సుష్ట ింగన
క్నిపిసు ునడాయి అతని ఒింటి మీది గనయలక. ఎర్రటి నెతు తటితో తడిసి అసహాింగన
అగ పిసు ునడాయి దుసుులక.
"పనత సినిమా హాలక వెన్ుక్ భాగింలో వపిండే చతు క్కిండీల మధ్ా ప్డివపనడాడు
ఇన్సపెక్టర్ సనబ్! అతన్ు ప్రతిరోజూ పనరర్థన్ కోసిం పో యివచేి వలీబాబా దరనా అక్ుడికి
అర్ఫరనలింగ దూర్ింలోనే వపింది!!”
ఎగ సుక్కవసుున్ా ఆయాసననిా అణ చుకోవడడనికి విప్రీతమైన్ ప్రయతాిం చేసు ూ
వినిపిించడడు ప్డుతూ లేసు ూ ఆ వనర్ు న్ు మోసుక్కవచిిన్ కననిసేటబ ల్.
పనింటల జేబ లో న్ుించి సిగరెట్ పనకెట్ని తీసి సిగరెట్ వెలిగిించుక్కింటూ గనఢింగన
నిటూ
ట రనిడు సబ్ ఇన్సపెక్టర్ శర్మ.
సనమాన్ుాడు కనదు కననిసేటబిల్ చప్పతతన్ా ఆ ఖాదర్ పనషన!
సిటీ మొతడునిా ఏక్ఛతడరధిప్తాింగన ప్రిపనలిసుున్ా కెరైమ్ కిింగ్ ర్ుసుుిం సనబ్కి రెరట్
హిండ్ వింటి మనిషి!!
అటలవింటి ఆప్పుడు అరనథింతర్ింగన ఖతిం అయిపో తే చేతతలక మ డుచుక్కని చూసూ
ు
క్ూర్ుిింటాడడ అతన్ు ?
3

తన్ అన్ుచర్ులిందరిా పో గ చేసి య దడానికి సిదాిం అవపతూ వపిండడూ?
కనలకసుున్ా సిగరెట్ చేదుగన అనిపిించి అసహాింగన నొసలక విర్ుసూ
ు దడనిా అవతల
విసిరేశనడు శర్మ.
తన్ ఏరియాక్క సింబింధిించిింది కనదు ఖాదర్ పనషన ప్డిపో యిన్ ప్రదేశిం. తన్
ఏరియా కనన్ప్పుడు అక్ుడ ఏిం జరిగినడ, ఎటలవింటి గొడవ పనరర్ింభిం అయినడ
ఖింగనర్ుప్డవలిసన్ ప్నిలేదు తన్క్క.
ఆ మాట అన్ుక్కింటలిండగననే అతని క్న్ులమ ిందు మదిలార్ు క్తత
ు లక, క్టార్ుల,
సెైకిల్ చన్
ై ల ు ప్టలటకొని చిిందులక తొకేు ర్ుసుుింసనబ్ అన్ుచర్ులక. వనళ్ళు అరిచే అర్ుప్పలక
క్ూడడ చవపలోల ప్రతిధ్వనిించిన్ ఫీలిింగ్ క్లిగేసరికి అర్జింటలగన మారేిసుక్కనడాడతన్ు తన్
అభిపనరయానిా.
"గెట్ మై వెహిక్ల్... లెటజ్ గో టూ దట్ రెచ్డ్ పేల స్.....” అని కననిసేటబ ల్కి ఆర్ా ర్ు
యిసూ
ు టేబిల్ మీది లాఠీ క్ర్రన్ు అిందుక్కనడాడు.
క్షణిం క్ూడడ ఆలసాిం చేయలేదు ఆ కననిసేటబ ల్.
జారిపో తతన్ా పనింటల బెలట కన్ు పెైకి లాక్కుింటూ పో లీసు సేటష్న్ ప్రక్ు భాగింలోకి
ప్రిగెతు డడు. అక్ుడ ఒక్ చటలట నీడన్ పనర్ు చేసి వపన్ా బ లెలట్ని తీసుక్కవచిి సేటష్న్
మ ిందు నిలబెటట ాడు.
చేతిలోని లాఠీని అతనికి అిందిించి, వెన్ుక్ క్ూరోిమని సెైగచేశనడు శర్మ. ఒకే ఒక్
కిక్తో బ లెలట్ని సనటర్ట చేసి వేగింగన మ ిందుక్క దూకిించడడు.
టూ టవపన్లో వపిండే పనత సినిమాహాలక ఇింకో ఫరనలింగ దూర్ిం వపన్ాదన్గననే
చవపలక్క చేరిింది అతన్ు ఎదుర్ుచూసూ
ు న్ా దడర్ుణమన్
ై రోదన్. మరో వింద గజాల
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దూర్ిం క్ూడడ ప్ూరిుగన పో క్మ ిందే క్నిపిించడర్ు గ ింప్పలక గ ింప్పలకగన పో గవపతతన్ా
ర్ుసుుిం అన్ుచర్ులక.
"ఆగిండి ఇన్సపెక్టర్ సనర్...ఆగిండి . మ ిందుక్క పో క్ిండి.....”
ఉన్ాటల
ల ిండి ఒక్ కీచు క్ింఠిం తన్న్ు ఉదేేశించి అరిచేసరికి సడన్ బరరక్కతో బ లెలట్ని
ఆపనడు శర్మ.
రోడుాక్క ఎడమ ప్రక్ున్ వపన్ా ఒక్ బడీా కొటలట చడటల న్ుించి నడలకగ అింగలోల అతని
దగిారికి వచడిడు టూ టవపన్ సేటష్న్కి చిందిన్ కననిసేటబ ల్ ఒక్తన్ు.
"సినిమా హాలక దగిార్ ప్రిసిథతి ప్ర్మ ఛిండడలింగన వపింది. ఏ క్షణింలో నెైనడ
వయొలెన్స సనటర్ట కనవచిని అన్ుక్కింటలనడార్ు. రీయన్ఫో ర్సమింట్స వచేిదడకన అటలకేసి
వెళ్లవదే ని, అన్వసర్ింగన వనళ్ుిందరిా రెచిగొటట వదే ని సూప్రిింటెిండింట్ గనరి ఆర్ా ర్స....”!
హడడవపడిగన శనలూాట్ చేసు ూ చపనుడతన్ు. చపిున్ వెింటనే ఎింత వేగింగన వచడిడో
అింతే వేగింతో తన్ సనథన్ింలోకి వెళ్ళుపో యాడు.
అతన్ు చపిున్ న్ూాస్ శర్మ మన్సుసన్ు ప్ూరిుగన హతత
ు కోక్ మ ిందే వపన్ాటల
ల ిండి
ఎక్సపోల డ్ అయిింది సినిమాహాలక వదే టెన్షన్తో నిిండివపన్ా వనతడవర్ణిం.
ఫటా ఫట్... ఫటాఫట్

మని విక్ృత శబాేలక చేసు ూ బాింబ లక మాదిరి

బరదేలవసనగనయి షో డడ బాటిల్స.
రివపవ రివపవన్ గనలిలోకి లేచి దుకనణడల మ ిందున్ా షో కేసులిా, సెైన్ బో ర్ా ్నీ
మ క్ులక మ క్ులక చేయసనగనయి పెదే పెదే గ లక్రనళ్ళు.
గొింతతలక చినిగిపో యిేటటల
ల అర్ుసూ
ు క్దిలార్ు ర్ుసుుిం అన్ుచర్ులక. దడర్ుణమన్
ై
విదవింసకనిండన్ు ఆర్ింభిసూ
ు మ ిందుక్క రనసనగనర్ు.

5

చటారతి మీద కొటిటన్ చిలల పెింక్కల మాదిరి చలాలచదర్యినడర్ు విింత చూడటానికి ఆ
ప్రదేశింలో గ మిక్ూడిన్ సనదడర్ణ ప్రజలక.
షో డడ బాటిల్ మ క్ులక తగిలి, గ లక్రనళ్ళు మీదప్డి అన్ుకోని విధ్ింగన
గనయప్డడార్ు వనరిలో చడలా మింది.
గనవపకేక్లక పెడుతూ సిందులిా, గొిందులిా వెతతక్కునడార్ు వనళ్ళు. గనయప్డిన్
అవయవనలిా అదుమ క్కింటూ ఆ ప్రదేశననికి దూర్ింగన పనరిపో యిే ప్రయతడాలక చేశనర్ు.
అర్ుప్పలతో, ఆర్ు నడదడలతో అింతక్క మ ిందు క్ింటె ప్దిింతలక ఎక్కువగన
దదే రిలిలపో సనగిిందడ వీధి. ర్ుసుుిం అన్ుచర్ుల ప్దఘటట న్లక్క భూక్ింప్ిం వచిిన్టల
ల
క్ింపిించిపో సనగిింది.
వెరిర ఆవేశింతో వూగిపో తతన్ా ఆ గ ింప్పని చూసి ఖింగనర్ుప్డలేదు శర్మ. వెన్ుక్
క్ూర్ుిని వపన్ా కననిసేటబ ల్ గ ింప్పన్ు లీడ్ చేసు ున్ా ఒక్ వాకిుని చూసి తన్ ధైరనానిా
కోలోుయాడు.
"మన్క్క సింబింధిించని ఏరియాలోకి వచిి తన్ుాలక తినడామని తలిసేు అిందర్ూ
న్వపవతడర్ు సనర్... బిండిని వెన్కిు తిప్ుిండి సనర్...” క్ింఠింలోని వణ క్కన్ు క్పిుపెటట లక్కనే
ప్రయతాిం కొించింగన క్ూడడ చేయక్కిండడ వేడుక్కనడాడు.
నిమమకనయలక నిలబరటట ట
ే టల
ల న్ా బ ర్రమీసనలిా ఎడమచేతు ో మలిపెడుతూ, క్కడిచత
ే ుో
పెదే బాణడక్ర్రన్ు ప్టలటకొని భీమసేన్ుడి మాదిరి అడుగ లక వేసు ున్ా ఆ లీడర్ని ప్టిట ప్టిట
చూసుునడాడు సబ్ ఇన్సపెక్టర్ శర్మ.
రీయిన్ఫో ర్సమింట్స వచేిదడకన అటలకేసి ఎవరిా వెళ్ళుదే ని ఎస్. పి. గనర్ు ఎిందుక్క
అనడారో అప్పుడు అర్థిం అవపతోింది అతనికి.
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చనిపో యిన్ ఖాదర్ పనషన కెరైమ్ కిింగ్ ర్ుసుుింకి రెరట్ హిండ్ వింటి వనడయితే సనక్ాతూ
ు గ ిండకనయ వింటి మనిషి ఈ ప్తేు దడర్.
చిన్ా చిన్ా చిలల ర్ గొడవలోలగనని, మామూలక రౌడీ వావహారనలోలగనని క్నిపిించడు
ఇతన్ు. తలలక ప్గలగొటిట ర్క్ు పనతడనిా సృషిటించే ప్న్ులమీదే బయలకదేరి బయటక్క
వసనుడు.
"వెళ్ళుపో దడిం సనర్... ప్తేు దడర్ మన్వింకే చూసుునడాడు ... బిండిని వెన్కిు తిప్ుిండి
సనర్...” వెన్ుక్ వపన్ా కననిసేటబ ల్ మరోసనరి హెచిరిించేసరికి తన్ ఆలోచన్ల న్ుిండి
బయటప్డడాడు శర్మ.
అతని సలహాన్ు ఆచర్ణలో పెటటటానికే నిశియిించుకొని బ లెలట్ని వెన్కిు
తిప్పుతతిండగన అతనికి క్నిపిించిిందొ క్ దృశాిం.
సినిమాహాలక

వదే

గొడవలక

జర్గబో తతనడాయని

తలియదు

కనబో లక,

యధడలాప్ింగన అటలకేసి వచిిింది ఒక్ ఆటో రిక్ా.
చపను పెటటక్కిండడ రెచిిపో యిన్ గ ింప్పన్ు చూడగననే ఖింగనర్ుప్డి ఒక్ సిందు
మ ిందుక్క పో నిచిి కిింర దికి దూకేశనడు ఆటో డరయివర్. అక్ుడే వపింటే తన్ పనరణడలక్క
మ ప్పు తప్ుదని అర్థిం అయిింది కనబో లక సిందులోకి పనరిపో యాడు ఆటోని అక్ుడే
వదిలి.
క్ిందిరీగలక మ సుర్ుక్కన్ాటల
ల ఆ వెహిక్ల్ని క్మ మక్కనడార్ు ర్ుసుుిం అన్ుచర్ులక.
అిందులో వపన్ా ప్రయాణీక్కలక ఇదే రిా మడలక ప్టలటక్కని బయటికి లాగనర్ు.
"ఖాదర్ పనషనని పో గొటలటక్కన్ా విచడర్ింలో మన్ిం మ నిగివపింటే దొ ర్బాబ లాల
ఆటోలో తిర్ుగ తతనడార్ు వీళ్ళు... తన్ాిండి... కనళ్ళు విర్గతీయిండి....” కీచుక్ింఠింతో
గ ింప్పలో న్ుించి ఎవరో అరిచడర్ు.
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విప్రీతమన్
ై
భయింతో వణికిపో తూ చేతతలక జోడిించడర్ు ఆ ప్రయాణీక్కలక.
తడబడుతతన్ా క్ింఠనలతో తమన్ు ఏమీ చేయవదే ని పనరరిథించడర్ు.
"ఖాదర్ పనషన ఎవరో మాక్క తలియదు. అతన్ు ఎిందుక్క పో యాడో , ఎలా పో యాడో
అింతక్నడా తలియదు, చుటాటలన్ు చూడటానికి పొ ర్ుగూరి న్ుించి వచడిిం. మమమలిా
వదిలేసేు వెన్కిు వెళ్ళుపో తడిం....” అని వేడుక్కనడార్ు.
"మన్ పనరణింలో పనరణమైన్ ఖాదర్ పనషన ఎవరో వీళ్ుకి తలియదట..... చూసనురేిం?
తన్ాిండి దొ ింగనడయళ్ుని....”అని నోటికి వచిిన్ అసభా ప్దడలనిాటినీ యధేచిగన
ఉప్యోగిసు ూ మళ్ళు హెచిరిించిింది ఆ కీచు క్ింఠిం.
రెిండో ఆలోచన్ లేక్కిండడ తన్ాటిం మొదలక పెటట ార్ు ర్ుసుుిం అన్ుచర్ులక. ఆ
ప్రయాణీక్కలిా రోడుామీద ప్డవేసి పనదడలతో క్ూ
ర ర్ింగన క్కమమటిం పనరర్ింభిించడర్ు.
అనెాిం ప్పనెాిం ఎర్ుగని ఆ అమాయక్ ప్రయాణీక్కల ఆర్ు నడదడలిా విన్టిం
అసనధ్ామై బ లెలట్ని మళ్ళు గ ింప్పకేసి తిపనుడు సబ్ ఇన్సపెక్టర్ శర్మ.
అతని ఆలోచన్న్ు అర్థిం చేసుకొని అదిరిపో యాడు వెన్ుక్ వపన్ా కననిసేటబ ల్.
"వదుే సనర్.... దడరిన్ పో యిే గింగనన్మమన్ు నెతిుమీదికి తచుికోవదుే సనర్.... నడ
మాట

విన్ిండి

సనర్....” అింటూ

అతని

చేతిని

ప్టలటకొని

వెన్కిు

లాగటానికి

ప్రయతిాించడడు.
అతని చేతతలిా విదిలిించి కొటాటడు శర్మ. ఏిం చేసు ునడాడో తన్కే తలియని
విచితరమైన్ ఉదేవగింలో మ నిగి బ లెలట్ని వదిలివేశనడు . తన్ు విదిలిించిన్ విదిలిింప్పక్క
వెన్కిు తూలకతతన్ా కననిసేటబ ల్ చేతిలో న్ుించి లాఠీని లాక్కుని గ ింప్పకేసి ప్రిగెతు డడు.
ర్క్ు సిక్ుమైపో యాయి రోడుామీది ప్రయాణీక్కల వదనడలక. చినిగి పీలిక్లెైపో యాయి
వనరి దుసుులక.
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End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/kbook.php?id=1297
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