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టైగర్ వాత్సవ
ఉదయిం పది గింటల సమయింలో సిటీ సెక్యూరిటీ సర్వవసెస్ మిందు
టాక్సీ దిగింది వాసింతి. ఒక కరెన్సీ నోటును డ్రయివర్కి అిందిించి, మెయిన్
గేటును క్రాస్ చేయబోతిండగా, పరుగు పరుగున వచిి, ఆమెను పలుకరిించాడు
క్నలేషావలీ.
సిటీ సెక్యూరిటీ సర్వవసెస్ పనిచేసే బిలిాింగ్కి ఎదురుగా, రోడుాక్క
ఆవలివైపున ఒక కిళ్ళీ బడ్డాని నడుపుక్కింటూ వింటాడతను.
“వాళ్ళీ ఎవరోగాని చాలా ర్ఫ్గా కనిపిస్తున్నార్మ్మా..... ఎిందుకయిన్న
మించిది మీరు క్నసుింత ఎలర్్గా విండ్డలి.... నన్సా బడ్డా మూసి ఆఫీస్తలోకి
ర్మాింటే వస్తును” అని అన్నాడు.
ఆ మ్మటలక్క మరిింత అిందింగా నవ్వవ తల అడాింగా తిపిపింది వాసింతి.
“ఇటాీల్ రైట్ క్నలేషావలీ.... అవసర్ిం అయితే కిటిక్సలోనుించి న్సక్క వ్వనిపిించేలా
కేక వేస్తును. అపుపడు వదుువగాని” అింటూ బిలిాింగ్ లోకి ఎింటర్ అయిింది.
పై అింతస్తుక్క దారితీసే లిఫ్్ దగిర్ ఎపపటి మ్మదిరిగానే యధాస్తునింలో
క్యరుిని వన్నాడు వాచ్మన్. ఆమెను చూడగానే లేచి నిలుచుని, సి్ఫ్గా
శాలూూట్ చేశాడు.
తమ ఆఫీస్త దగిరికి వచిిన వూక్కులను గురిించి అతను చెపపకపోవటిం
క్నసుింత వ్వచిత్రింగానే కనిపిించిింది వాసింతికి.
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“ఈరోజు మ్మకోసిం ఎవరైన్న లోపలికి వచాిరా?” లిఫ్్ లోకి ఎింటర్
అవతూ అతనిా ప్రశ్ాించిింది.
“పొదుుటి నుించీ యికుడే వన్నాను. ఎవరూ రాలేదమ్మా....” అన్నాడు
వాచ్ మన్.
అిందమైన బిలిాింగ్లో ఆపరేట్ చేయబడుతింది సిటీ సెక్యూరిటీ
సర్వవసెస్.... ఆ బిలిాింగ్ అిందచిందాలిా పరిశీలనగా చూసేిందుక్క వచిిన వారిని
గమనిించి వింటాడు క్నలేషావలీ.. వారెవరో శత్రువలని భ్రమపడి ఆిందోళన
చెింది వింటాడు. అతని మ్మటలిా పటి్ించుకోవాలిీన అవసర్ిం లేదు.
లిఫ్ట్ రెిండో అింతసులో వనా తమ ఆఫీస్త మిందు ఆగటింత పూరిు
అయిపోయాయి వాసింతి ఆలోచనలు.
ఆఫీస్తను తెరిచి, తన టేబిల్ మీద వనా ఫోన్ వింక చూసిిందామె . ఆ
ఫోన్క్క ఎటాచ్ చేయబడి వనాది ఒక వ్వచిత్రమైన ఎలక్నానిక్ పరికర్ిం. ఆమె
అకుడ లేనపుపడు ఎవర్యిన్న ఫోన్ చేసేు ఆటమేటిక్గా సమ్మధానిం యిస్తుింది
అది. అవతలివారు ఏదయిన్న మెసేీజి యిసేు రిక్నరుా చేసి వించుతింది.
అింతక్క మిందురోజు స్తయింత్రిం తను ఆఫీస్తను కోోజ్ చేసినపపటి
నుించీ, ఆ క్షణింవర్క్య ఎవరూ ఫోనుో చేయలేదని ఆ మెషీన్ పైభాగింలో వనా
డయల్ దావరా అర్ధిం చేస్తక్కని, తన రొటీన్ పనులోో బిజీ అయిపోయిిందామె.
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పోస్్మన్ తీస్తక్క వచిిన పోస్్లో అపపటికపుపడు సమ్మధానిం ఇవావలిీన
లెటర్ీ ఏవీలేవని అర్ధమై, అవతల పడేసిింది వాటనిాటిన్స. క్రింది అింతస్తులో వనా
స్వవపర్ని పిలిచి ఆఫీస్తను క్సోన్ చేయిించిింది.
పది గింటలు దాటిన ఇర్వై నిమషాలక్క డోర్ బెల్ మ్రోగటింత తల ఎతిు
గుమాింవైపు చూసిింది.
క్నలేషావలీ చెపిపనటుో క్నసుింత ర్ఫ్గా కనిపిస్తునా వూక్కులు ఇదురు
హిందాగా అడుగులు వేస్తు లోపలికి వచాిరు.
“వాతీవగారిని మేమ వింటనే కలుస్తకోవాలి....” లోపలికి వచీి
రావటింతనే అనవసర్మైన మ్మటలత టైమ్ని వేస్్ చేయక్కిండ్డ అసలు
వ్వషయానిా ఆమెక్క వ్వవరిించాడు ఒక వూకిు.
“వాతీవగారు వ్వదేశాలక్క వళ్ళీరు.... అమెరిక్నలో వన్నారు ప్రస్తుతిం
ఇింకో న్నలుగైదురోజుల వర్క్య రారు” వారి వాలక్ననిా పరిశీలనగా చూస్తు
చెపిపింది వాసింతి.
“అయితే

ఆయన

అసిసె్ింట్

శాూమ్స్తిందర్ని

పిలవిండి...”

తడుమకోక్కిండ్డ అన్నాడు ఆ వూకిు.
“శాూమ్స్తిందర్ వాతీవ అసిసె్ింట్ క్నరు. పార్్నర్.....” క్యల్గా ఒక
మఖ్ూమైన వ్వషయానిా వారికి గురుు చేసిిందామె.
“అదే.... ఆ పార్్నర్ శాూమ్స్తిందర్ని మేమ కలుస్తకోవాలి....”
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“శాూమ్స్తిందర్ ఇింక్న ఆఫీస్తక్క రాలేదు.... అసలు ఈ రోజు వస్తురో
రారో న్నక్క తెలియదు. ఆయన వచిిన తరావత మీ గురిించి చెపుతాను. మీ ఫోన్
నింబర్ యివవిండి .... ఇన్ఫామ్ చేస్తును.”
ఒకరి మఖాలు ఒకరు చూస్తక్కింటూ అలాగే నిలబడిపోయారా వూక్కులు.
రెిండు క్షణాలు గడిచిన తరావత క్యడ్డ వారి నోటివింట మ్మటలు
వలువడకపోవటింత అసహనింగా అటూ ఇటూ కదిలిింది వాసింతి.
“మీ రెవరో, ఎిందుక్క వచాిరో చెపపిండి...” అింటూ పెన్ని, ఒక తెలో
క్నగతానిా వారి మిందుక్క నటి్ింది.
ఆమె వింక్న, ఆ క్నగతిం వింక్న మ్మరిి మ్మరిి చూసి, వనాటుోిండి
వనుదిరిగారు ఆ వూక్కులు. “ఆగిండి.... మీరు ఎవరో చెపిప వళీిండి” అని వాసింతి
గటి్గా అడుగుతన్నా వ్వనిపిించుకోక్కిండ్డ బయటికి వళ్ళీపోయారు.
పది నిమషాలు ఆగ ఇన్ీపెక్ర్ ర్మేష్ పనిచేస్తు విండే సే్షన్కి రిింగ్
చేసిింది వాసింతి.
వాతీవ, శాూమ్స్తిందర్లక్క బాగా క్నవాలిీన మనిషి ఆ ఇన్ీపెక్ర్ ర్మేష్.
ఒకరికోసిం ఒకరు ఏమైన్న చేయగల అనుబింధిం వారి మధూన వనాది.
“హలోో.... ర్మేష్ని మ్మటాోడుతన్నాను.....” అింటూ అతని కింఠిం
వ్వనిపిించగానే “న్నక్క శాూమ్స్తిందర్ క్నవాలి.... అతను గనుక మీ దగిరికి
రావటిం అింటూ జరిగతే వింటనే ననుా కింటాక్క్ చేయమని చెపపగలరా?” రిక్వవస్్
చేసిింది వాసింతి.
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“శాూమ్స్తిందర్ న్న దగిరికి ఎిందుక్క వస్తుడు?” తన పోలీస్ బుదిధని
పోనిచుికోలేదు ఇన్ీపెక్ర్ ర్మేష్.
అతని ప్రశాక్క సమ్మధానిం యివవటిం తనక్క చేతక్నదని వాసింతికి
తెలుస్త.
“ఎిందుక్క వస్తుడో న్నక్క తెలియదు. వసేు వింటనే న్నక్క ఫోన్ చేయమని
చెపపిండి” అింటూ లైన్ని డిసునక్్ చేసి, శాూమ్స్తిందర్ నివశ్ించే ఒక
ఎపార్్మెింట్కి రిింగ్ చేసిింది.
వాతీవక్క, అతని పార్్నర్ శాూమ్స్తిందర్కి వేరు వేరు అపార్్మెింట్ీ
వన్నాయి నగర్ింలో. ఇదురిక్స కలిపి సిటీ వలుపల ఒక పెదు ఫార్మ్ హౌస్
వనాది. వాటనిాటి దగిరా శాూమ్స్తిందర్ లేడనే వ్వన వచిిింది వాసింతికి.
ఆ రోజు ఉదయిం ఆరు గింటలక్క ఫార్మ్ హౌస్ దగిరిాించి సిటీలోకి
వచేిశాడట అతను. ఎకుడికి పోతన్నాడో ఎవరిక్స చెపపలేదుట.
ఎనాడూ లేనిది ఎిందుకనో క్నసుింత వ్వస్తగాి అనిపిించి, చేతిలోని రిస్వవర్ని
వ్వస్తరుగా ఫోన్ మీద పడవేసిింది వాసింతి. ఎడమ చేతివైపున వనా వ్విండో దగిరికి
పోయి రోడుా మీదికి తింగ చూసిింది.
అర్ధిం పర్ధింలేని మ్మటలు మ్మటాోడి వేగింగా వళ్ళీపోయిన ర్ఫ్
పర్ీన్నలిటీలు రెిండూ ఆ చుటు్పటో ఎకుడ్డ అగుపిించలేదామెక్క.... నిమషానికి
రెిండుస్తరుో తల ఎతిు పైకి చూస్తునా బడ్డాకొటు్ క్నలేషావలీ కనిపిించాడు.

8

అతని సైగచేసి, శాూమ్స్తిందర్ కోసిం పింపిించాలనే కోరికను అతి
బలవింతింగా అదుమక్కింటూ వనకిు వచేిసిిందామె.
సిటీ సెక్యూరిటీ కనీలె్ింట్ీకి వసేు తమ బాధలు బరువలు అన్సా
తీర్తాయనే నమాకింత ప్రతిరోజు అనేక మింది వచిి వాతీవను కలుస్తక్కింటూ
వింటారు. తమ ఇబబిందుల గురిించి చెపపక్కని తగన సలహాలు, స్తచనలిా
పొిందుతూ వింటారు.
వచిిన ప్రతి మనిషి ఆఫీసర్ీ దగిరిాించి అతి స్తమ్మనుూల వర్క్య ఎింత
మరాూదగా బిహేవ్ చేస్తు వింటారు.... ఇపుపడు వచిి వళ్ళీన వారి పదధతి అిందుక్క
వ్వరుదధింగా వనాది.
వాతీవ, శాూమ్స్తిందర్ల దగిర్ పనిచేయటిం మొదలు పెటి్న క్షణిం
నుించీ ఎింత ర్ఫ్ క్నరెక్ర్ీని క్యడ్డ చూసి వనాది వాసింతి. వారెవరూ ఇపుపడు
వచిిన వూక్కుల మ్మదిరి తనను కలవరానికి గురి చేయలేదని అనుక్కింటూ, తన
పని తను చేస్తకోవటింలో నిమగుారాలై పోయిిందామె.
ఆమె మనస్తలో ఒక భాగిం మ్మత్రిం శాూమ్స్తిందర్ని గురిించే
ఆలోచిస్ుింది. తను ఆఫీస్తక్క రాకమిందే వచిి, తన గదిలో క్యరుిని వయిట్
చేస్తుిండేవాడు ప్రతిరోజు. ఏదయిన్న పని వింటే మిందుగానే తనక్క చెపిప ఆ
వర్ుకి అటెిండ్ అవతాడు. ఆరోజు ఇింక్న రాలేదు. కన్ససిం ఫోన్ క్యడ్డ
చేయలేదు. ఏమైపోయాడు?

9

ఆ ప్రశాక్క సమ్మధానిం లభించకమిందే ఆమెక్క ఎదురుగా గోడక్క
బిగించి వనా ఎలక్నానిక్ వాల్ క్నోక్ ఒింటి గింటను స్తచిించిింది.
గాఢింగా నిటూ్రుస్తు తన క్కర్విలో నుించి లేచిింది వాసవ్వ. హేిండ్
బేగ్లో వనా లించ్ బాక్ీ ని తీస్తక్కని, డైనిింగ్ రూమ్ వైపు అడుగులు వేసిింది.
***
తన ఎడమచేతిని వనా రిస్్ వాచ్ ఒింటిగింట అయినటుో స్తచిించటింత
అసహనింగా క్కర్విలో కదిలాడు శాూమ్స్తిందర్.
అది చూసి పరుగులాింటి నడకత అతని ఎదుటికి వచేిశాడు వయిటర్.
“ఏిం తీస్తక్క ర్మాింటారు స్తర్? రెిండు సమోస్తలు, ఇింకో చాయ్ని
తెమాింటారా?” అని వ్వనయింగా అడిగాడు.
ఓల్ా టౌన్ చివరిభాగింలో వనా ఆ ఇరాన్స హోటలోోకి ఉదయిం తమిాది
గింటల ప్రింతింలో వచిి క్యరుిన్నాడు శాూమ్స్తిందర్. హోటల్కి ఎదురుగా
రోడుాక్క ఆవలివైపున వనా ఒక పురాతన క్నలపు భవనిం వైపే చూస్తు, ఒక
క్కర్విలో సెటిల్ అయాూడు.
అపపటికి పనాిండు టీలు త్రాగ వన్నాడతను. ఎనిమిది సమోస్తలను
ఆర్గించాడు. ఏదో ఒకటి చెపపకపోతే ఆ వయిటర్ తనను వదిలిపెట్డని
గ్రహించి, అతని మ్మటలక్క తల వూపేశాడు.
పరుగులాింటి నడకత పోయి, రెిండు క్షణాలోో సమోస్తలను తెచిి
ఇచాిడు వయిటర్. చాయ్ కపుపను ఎదుటపెటా్డు
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ఒక సమోస్తను వ్వరిచి నోటిలో పెటు్కోబోతిండగా, రోడుా ఆవలి పకున
వనా

భవనింలోనుించి

సఫర్జింగ్

ఇవతలికి

రావడిం

అగుపిించిింది

శాూమ్స్తిందర్ కి.
ఎదుటవనా చాయ్ వింక చూడనుక్యడ్డ చూడక్కిండ్డ క్కర్విలో నుించి
లేచాడతను. ఆశిర్ూింగా చూస్తునా వయిటర్ మీదికి ఒక కరెన్సీ నోటును వ్వసిరి,
వేగింగా రోడుామీదికి వచాిడు.
పాింటు జేబులోో చేతలు పెటు్క్కని క్కలాస్తగా వ్వజిల్ వేస్తు రోడుా ఎకిు ,
దగిరోో వనా ఒక ఆటోస్త్ిండ్ వైపు అడుగులు వేస్తున్నాడు భవనింలో నుించి
బయటికి వచిిన సఫర్జింగ్.
“ఒకుస్తరి

ఆగు

మై

ఫ్రిండ్....

న్నత

ఒకుమ్మట

మ్మటాోడి

అవతలికిపో.....” అింటూ అతనిా సమీపిించి భుజిం మీద చేయివేశాడు
శాూమ్స్తిందర్.
మఖ్ిం మీద ఎవరో లాగపెటి్ కొటి్నటుో ఉలికిుపడ్డాడు సఫర్జింగ్ అతనిా
చూడగానే. తనక్క తెలియక్కిండ్డనే తన భుజిం మీద పడిన అతని చేతిని వ్వదిలిించి
కొడుతూ, వనకిు జరిగాడు.
“పాత సేాహతలిం మనిం. కనిపిించగానే నవవతూ పలుకరిించుకోవాలి.
శత్రువను చూసినటుో కింగారు పడక్యడదు” అింటూ చటుక్కున చేతిని జాచి,
షరు్ను ఒడిసిపటు్క్కన్నాడు శాూమ్స్తిందర్.
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“వదిలిపెట్ిండి స్తర్.... ననుా వదిలిపెట్ిండి...” హీన సవర్ింత అింటూ
అతని చేతిలో బిగుస్తక్కపోయిన షరు్ను వదిలిించుకోవటానికి చూశాడు
సఫర్జింగ్.
మరిింత గటి్గా పటు్క్కన్నాడు శాూమ్స్తిందర్ . ఎడమ చేతిని జాచి ఫట్
మని అతని నోటిమీద కొటా్డు.
బలమైన ఇనుపబద్దు పెటి్ కొటి్నటుో వింటనే గాయపడిింది. సఫర్జింగ్
నోరు. ఎర్రటి ర్కుిం వలుోవలా పెదవలిా దాటి అతని షర్్ మీదికి జార్టిం మొదలు
పెటి్ింది.
ఆ ర్క్నునిా చూస్తక్కనేసరికి కళ్ళీ పచిబడిపోయాయి అతనిక్స.
“ర్క్షించిండి.... ననుా ఎవరైన్న ర్క్షించిండి.... క్నపాడిండి” అని క్సచుగా
అరుస్తు నిలుచునా చోటునే చతికిలపడిపోయాడు.
తగాదాలక్క తనుాలాటలక్క పెటి్ింది పేరైన ఆ ఓల్ా టౌన్లో, గుిండెలిా
కదిలిించే సఫర్జింగ్ అరుపులు ఎవరిన్స ఆకరిషించలేకపోయాయి.
అపపటికే అటుగా పోతనా నలుగురు వూక్కులు ఒకుక్షణిం పాటు ఆగ
ప్రశాార్ధకింగా చూశారు శాూమ్స్తిందర్ వింక.
అసలు వ్వషయానిా వారికి చెపపదలుచుకోలేదు శాూమ్స్తిందర్.
“వీడు న్నక్క వయిూ రూపాయలు బాక్సపడి, న్నలుగు నలల నుించీ
తపిపించుక్క తిరుగుతన్నాడు...” అన్నాడు వారిత.
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“మరో స్తరి ఇటువింటి పని చేయక్కిండ్డ ఇింకో రెిండు పోటుో పోడవాలి
దోస్ు.... వదిలిపెట్క్యడదు” అింటూ తమ దారిన తామ వళ్ళీపోయారు వాళ్ళీ.
“అబదధిం.... అింతా అబదధిం... ఇతనికి నేను బాక్సలేను..... అబదధిం” అని
క్సచుగా అరిచి వారిని వనక్కు ర్పిపించాలని చూశాడు సఫర్జింగ్.
అరుపులు

అతని

పెదవలిా

దాటకమిందే

బూటుక్నలిత

అతని

గుిండెలమీద తన్నాడు శాూమ్స్తిందర్.
“న్స వింటి పిచిిక్కకులక్క ఎటువింటి మిందువేసేు బాగుింటుిందో న్నక్క
బాగా తెలుస్త..... లేచి నిలబడు....” అింటూ బలింగా పైకి లేపాడు.
అరిచి కేకలు పెటి్నిందువలో ఉపయోగిం ఏద్ద వడదని అర్ధిం అయిింది
సఫర్జింగ్కి. నోరు తెరిచిన మరుక్షణిం మరో రెిండు దెబబలు నోటిమీద
పడతాయని క్యడ్డ తెలిసిపోయిింది.
ఎదురు

చెపపక్కిండ్డ,

ఎదిరిించటానికి

ప్రయతిాించక్కిండ్డ

పైకి

లేచాడతను. శాూమ్స్తిందర్ వింట మిందుక్క నడిచాడు.
“మేమ టూ టవన్ సే్షన్కి పోవాలి....పోలీస్తలిా చూసి భయింత
వణికిపోని వాళ్ళీ మీలో ఎవరున్నారు?” ఆటోస్త్ిండ్ దగిర్ ఆగ, అకుడి
ఆటోడ్రయివర్ీ అిందరిన్స అడిగాడు శాూమ్స్తిందర్.
అర్క్షణిం తరువాత అతని ఎదుటికి వచాిడు ఒక వూకిు.
“నేను వస్తును స్తర్... పోలీస్తలిా చూసి భయపడ్డలిీన పాడు పనులు
ఏవీ నేను చేయలేదు....” అింటూ ఆటోని స్త్రు్ చేశాడు.
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End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/kbook.php?id=2054
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