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షాడో ఇన్ బాగ్దాద్
తడి ఆర్ని క్కరులను టర్కు టవల్ తో తుడుచుక్కింటూ బాతరూమ్ నుించి
బయటికి వచిచింది బిందు.
కిచెన్ లోకి పోతూ, “లేచావా?” అని పిలిచిింది.
సమాధానిం రాలేదు బెడ్ రూమ్ లో నుించి.
“నీ సింగతి నాక్క బాగా తెలుసు. నినుు నిద్ర ఎలా లేపాలో నేను
ఎరుగుదును” పాాసుులో వును కాఫీని కప్పులోకి వించుతూ హెచచరించిింది.
తల దగగరుించి పాదాలదాకా ముసుగు పెటిి గాఢనిదుుర్లో వునాుడు
షాడో. ఆమె మాటలు అతని చెవికి చేరన సూచనలు కనిపిించటిం లేదు.
“నేను బెడ్ దగగరకి వచేచలోగా లేచి కూర్చచకపోతే కప్పులో వును కాఫీ
అింతా నీ ముఖిం మీద ఒలుక్కతుింది......” సీరయసగా మర్చ హెచచరక చేసింది
బిందు బెడ్ రూమ్ వైప్ప బయలుదేరుతూ.
ఆ మాటక్క కూడ్డ సమాధానిం రాలేదు షాడో దగ్గగరుించి, అతని పాదాల
దగ్గగర్ ముడుచుక్క పడుకొని వును ఫెడ్రోకి మాత్రిం ముించుక్క వచేచసింది
విపర్కతమయిన ర్చషిం.
తను.....దిగ్రేట్ సమురాయ్ హింటిింగ్ డ్డగ్ అకుడ వుిండగా కొించెిం
కూడ్డ భయిం లేక్కిండ్డ అలా బెదిరించటమా?
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నిటారుగా లేచి నిలబడిింది

జానెడు కూడ్డ లేని

దాని

తోక!

వచ్చచరానట్లాను కోర్పళ్ళు బయటికి కనపడేలా నోరు తెరచి, చెవులు గ్గింగురుా
ఎతేేలా గింయ్ న అరచిింది.
ఉలికిుపడి చేతిలోని కప్పును వదిలేసనింత పనిచేసింది బిందు.
“పొదుునేు నిద్రలేవాలిి వసుేిందని ఆ దరద్రప్ప ముఖానిు కాపలా
పెట్లిక్కనాువా? ఉిండు.... దాని పని చెప్పతాను.....” అింటూ గ్గరుక్కున వెనుతిరగ్గ
కిచెన్ లోకి వెళ్ుింది.
క్షణిం కూడ్డ ఆలసయిం చేయక్కిండ్డ లేచి కూరుచనాుడు షాడో.
“పారపోరా బాడీ యిడియట్! ఇకుడే వుింటే నీ నెతిే బొపెులు కటేిసుేింది
ఈ ర్చజు.....” అింటూ ఫెడ్రో తోక పట్లిక్కని, మించిం మీద నుించి దావర్ింలో
పడేటట్లా విసరేశాడు.
రిండు మూర్ల పొడవును పాాసిక్ గొటాినొకదానిు పట్లికొని కిచెన్ లోించి
బయటికి వచిచింది బిందు. పిలిాలా అడుగులు వేసూే బయటికి జారుక్కింట్లను
ఫెడ్రోని గమనిించి వెింట పడిింది.
పిలిా నడకను మానేస, సుడిగాలిలా పరుగు తీసింది ఫెడ్రో. డ్రాయిింగ్
రూమ్ నుించి, పోరికోలోకి పోయి అకుడి నుించి బింగాా ముిందును పూపొదలోా
మాయిం అయిింది.
“నినుు వదిలి పెడతానని అనుక్కింట్లనాువా?” అింటూ డ్రాయిింగ్ రూమ్
లోకి తింగ్గ చూస జూజీని పిలిచిింది బిందు.
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మెతేటి

సోఫాలో

పడుక్కని

అర్మూసన

కనులతో

విశ్రింతి

తీసుక్కింటింది జూజీ. బిందు పిలుప్ప వినబడి మరుక్షణిం క్రిందికి దూకి నాలుగు
అింగలోా ఆమెను సమీపిించిింది.
“కాచ్ దట్ రాస్కుల్.....కాచ్ హిమ్......” పొదలవైప్ప చేయి చూపిసూే
కమాిండ్ చేసింది బిందు.
రాస్కుల్ అింటే ఎవర్చ, ఆమె చేతిలోని పాాసిక్ గొటిిం ఎవరకోసమో
జూజీకి బాగా తెలుసు. అిందుకే తిందర్ పడక్కిండ్డ పొదలోాకి పోయి ఒక గులాబీ
చెట్లి దగగర్ మాట్ల వేసింది.
రిండు నిమిషాల తరువాత ధైర్యింగా తల బయటికి పెటిిింది ఫెడ్రో పగ్గలిపోయిన ఒక పూలక్కిండీలో నుించి.
పెదు ప్పలిలా పోయి క్కిండీ మీద పడిింది జూజీ. దెబబ తగ్గలిన చుించులా
అరచి పారపోవటానికి ప్రయతిుించిన ఫెడ్రోని చట్లక్కున నోట కరుచుకొని బిందు
దగగరకి తీసుక్క వచిచింది.
పాాసిక్ గొటిింతో టపటపా రిండు వడిాించిింది బిందు. చెవులు పట్లికొని
లాక్కుపోయి డ్రాయిింగ్ రూమ్ లో వును గొలుసును మెడక్క తగ్గలిించిింది.
పాాసిక్ గొటిప్ప దెబబలక్క భయపడలేదు ఫెడ్రో. చెవులు మెలిపెటిినా లెకు
చేయలేదు. గొలుసు మెడక్క చుట్లిక్కనే సరకి తన ప్రిస్జేజి అింతా గింగపాలు
అయినట్లా గోల మొదలుపెటిిింది. క్రిందపడి దొరుాతూ డ్రాయిింగ్ రూమ్
దదురలిాపోయేటట్లా అర్వటిం ప్రార్ింభించిింది.
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ఒకుగింతులో మించిం మీద నుించి దిగాడు షాడో. “పాపిం దానిు
వదిలేయ్ బిందూ! పొదుునేు ఎిందుక ఏడిపిస్తేవ్?” అింటూ దావర్ిం వైప్ప చూస
నాలుక కొరుక్కునాుడు. ఎింత వేగింగా దిగాడో, అింతక్క రటిిింప్ప వేగింతో
మించిం ఎకేుస్జ వాడే గాని, రిండు అింగలోా వచిచ షరుి కాలర్ ని గటిిగా
పట్లిక్కింది బిందు.
“నినుు నిద్రలేపటిం నాక్క చేతకాదని నీ భ్రమ. నువువ షాడో వైతే నేను
మిస్కస షాడోననే విషయిం మరచపోక్క” అింటూ కాఫీ కప్పును అతని చేతికి
అిందిించిింది.
అిందుక్కనుటేా అిందుక్కని ఆ కప్పును క్రింద పెటేిశాడు షాడో. ప్రకుక్క
తిర్గబోతును బిందు నడుము చుటూి చేతులు చుటిి దగ్గగరకి లాక్కునాుడు.
“ఛీ......ఛీ.....! రాను రాను నీక్క మతిపోతోింది. వేళాపాళా లేక్కిండ్డ
ఏమిటి మోట్ల సర్సిం!” విడిపిించు కోవటానికి విశ్వప్రయతుిం చేసూే ప్రొటెసి
చేసిందామె.
విడిచి పెటేి ఉదేుశ్యిం షాడోకి లేదు. మరింత గటిిగా పట్లికొని పెదవుల
మీదికి వింగాడు.
సరగాగ అదే సమయింలో వేగింగా ముిందుక్క వచిచ సడన్ బ్రేక్కతో ఆగ్గింది
క్కలకరి గార వైట్ అింబాసడర్. క్రిందికి దిగక్కిండ్డనే హార్నిు అదిమిపెటిి చెవులు
చిలుాలు పడేటట్లా మ్రోగ్గించాడు డ్రయివర్ చింద్ర.
విపర్కతమైన కోపింతో ఎర్రగా కిందిపోయిింది బిందు వదనిం.
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“ఎవరైనా కొించెిం స్జప్ప ఏకాింతింగా వుిండటిం మీ ముసలి బాసకి ఇషిిం
వుిండదని నాక్క బాగా తెలుసు. మీ స.ఐ.బ. వాళ్ుకి పెళాుిం, పిలాలు అవసర్ిం
లేదు. పోయి ఆయనతోనే కాప్పర్ిం చేయి “ అింటూ విసురుగా షాడో చేతులిు
విదిలిించుక్కని విసవిస్త కిచెన్ లోకి వెళ్ుపోయిింది.
క్రింద పెటిిన కాఫీ కప్పుని అిందుకొని రిండుగుకులోా ఖా చ చేశాడు షాడో.
పది నిమిషాలోా కాలకృతాయలు తీరుచకొని పరుగు పరుగున పోయి అింబాసడర్
ఎకాుడు.
వెింటనే వెనుతిరగ్గింది అింబాసడర్. సరగాగ నలభై అయిదు నిమిషాల
తరువాత ఓల్ా టౌన్లో వును హోమ్ మినిసిర్ గార బింగాాముిందు ఆగ్గింది.
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“కమాన్ భాయ్! కమాన్! నీ కోసమే ఎదురు చూసుేనాుము” అింటూ
పోరికోలోనే షాడోకి ఎదురు వచాచరు హోమ్ మినిషిర్ గారు.
అింబాసడర్ దిగ్గ షరుి మడతలిు సరచేసుకొింటూ మెట్లా ఎకుబోతును
షాడో ఎలా వునువాడు అలాగే ఆగ్గపోయాడు.
ఎప్పుడూ లేనిది ఒక విధమైన ఉతాిహింతో వెలిగ్గపోతోింది హోమ్
మినిసిర్ గార వదనిం. విపర్కతమైన ఆలోచనలతో విసుగాగ వినిపిించే ఆయన
కింఠింలో ఏదో క్రొతేదనిం, గురుేపటిటానికి వీలు లేని హిందాతనిం వినిపిసోేింది.
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“లోపలికి ర్మమని ఒకస్తర చెపితే నీక్క వినబడదా? హార్తి పళ్ుిం తీసుక్క
వచిచ స్తవగతిం పలికితే గాని అడుగు ముిందుక్క పడదా?” ఖింగుమింటూ
వినవచిచింది క్కలకరి గార కింఠ సవర్ిం.
ఉలికిుపడి తన ఆలోచనలోాించి బయట పడ్డాడు షాడో. పరుగులాింటి
నడకతో డ్రాయిింగ్ రూమ్ లోకి అడుగు పెటాిడు.
“హలోా రాజూ! హౌ ఆర్ యూ!” అింటూ చట్లక్కున ఒక సోఫా లో
నుించి లేచి అతనికి ఎదురు వచాచడు ఇింటర్ పోల్ డైరకిర్ా లో ఒకరైన ఫియర్క.
ఆయన వెనుకే షాడోని పలుకరించాడు ఆస్జేలియన్ డైరకిర్.
ఓలుా మాింక్ ర్మ్ బాటిల్ి రిండిింటినీ ఒకేస్తర పటిిించేసనట్లా గ్గర్రున
తిరగ్గపోయిింది షాడో తల.
అవసర్ిం అయితే పారస లో వును హెడ్కావర్ిర్ి కి పిలిపిించి మాటాాడటిం
తపు ఎకుడికీ కదలని ఇింటర్ పోల్ డైరకిరుా - తనను వెతుక్కుింటూ ఇకుడికి
రావటమా!!
అతని ముఖింలో ప్రతిఫలిించిన ఆశ్చరాయనిు గమనిించి చినుగా నవువతూ
భుజిం తటాిడు ఫియర్క.
“ఉను ఆశ్చరాయనుింతా ఒకేస్తర ఖరుచపెట్లికోవటిం మించిది కాదు.
బైదిబై....

మీట్

మిసిర్

అబ్దుల్

ర్జాక్....

పాకిస్తేన్

స్కుషల్

బ్రించి

డయరకిర్.....” అింటూ మౌనింగా కూరుచని వును మర్చ వయకిేని పరచయిం
చేశాడు.
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End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/kbook.php?id=2129

***
Read other books of Madhu Babu @

http://kinige.com/kbrowse.php?via=author
&name=Madhu+babu&id=20

