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టు షాడో విత్ లవ్
ఎముక్లిా కొరికేసేటటల
ు వీసతున్ా చలిగనలి మూలక్ింగన రనత్రర
ప్దకొిండు గింటలకే నిరనాన్తష్యమప
ై ో యాయి కెైరో న్గర్ప్ు వీధతలన్నా.
డస్్ బిన్ల దగిిర్ చేరి కొటలుడుక్కింటలన్ా శున్క్సమూహాలక తప్ప
మరో పనరణి అనేది క్నిపించటిం లేదత ఆ రోడు మీద.
పనింటల జేబులలు చేతులక పెట్ లక్కని , సగరెట్ని పెదవుల చివర్
చేర్చుకొని తడపీగన అడుగులక వేసు తన్ా షనడో ఎిందతకో అన్తమాన్ిం వచిు
ఒక్ క్రెింట్ పో ల్ దగిిర్ నిలబడి పో యాడు.
రెిండు క్షణడలక క్ూడడ గడవక్ ముిందే ఒక్ సిందతలల న్తించి రోడుా
మీదికి ప్రిగెతు ుకొచిుింది ఇర్వై సింవతసరనల వయసతసన్ా యువత్ర. ఆమ
వన్తకే ప్రతయక్షిం అయాయర్చ మరో యిదద ర్చ దృఢకనయులక.
"ర్క్ిించిండి..... న్న్నా దతరనార్చిల బలరిన్తించి ర్క్ిించిండి " ఎలకగెత్రు
అరిచిిందడ యువత్ర. విక్ృతింగన న్వువతూ ఆమన్త క్ముాక్కనడారన
వయక్కులక.
“హెల్ప...హెల్ప...” గది ద క్ింఠింతో మరిింత బిగి ర్గన అరిచిిందడమ.
ముిందతక్క జరిగనడు షనడో . మర్చక్షణిం వన్తాచరిచిింది అతని
అింతరనతా.
3

"బు డీ ఫూల్.... రౌడీయిజానికి పెట్ ింది పేర్చ యిీ ప్రదేశిం. ఇక్ుడ
ఏిం జరిగినడ దడని వన్తక్ ఏదో ఒక్ నడటక్ిం నిలబడి ఉింటలింది. న్నక్క
అవసర్ిం

లేని

విష్యాలలు

తల

దూరిు

లేనిపో ని

తింటలలిా

కొనితెచతుకోక్క....” అని హెచురిించిింది క్ర్క్క క్ింఠింతో.
"హెల్ప

హెల్ప”

లాక్కుపో యార్చ

అని

అర్చసతున్ా

దృఢకనయులక.

యువత్రని

ఉన్ాటల
ు ిండి

వనరి

సిందతలలకి
చేతులిా

వదిలిించతక్కన్ాదడమ. లేడిపలు లా రోడుామీదికి వచిు గ ింతెత్రు అర్వసనగిింది
తన్న్త ర్క్ిించమని.
ఆమ చేతులిా వన్కిు విరిచి ప్టల్కొని మళ్ళీ సిందతలలకి
లాక్కుపో తున్ా దృఢకనయులక హఠనతు
ు గన తమ ముిందత ప్రతయక్షిం
అయిన్ న్నడన్త చూస అదిరిప్డి నోళ్ళీ తెరిచడర్చ.
"సహాయిం ఏమన
ై డ కనవనలా ?” మలిు గన అడిగనడు షనడో .
"పో బే... న్న జోక్యిం అన్వసర్ిం. మరనయదగన న్న దడరిన్ న్తవువ
వళ్ళీ...” క్ర్క్ర్లాడుతున్ా క్ింఠింతో విక్ృతింగన అనడాడు ఒక్ వయకిు.
"అనడా! న్న్తా కనపనడు... న్నక్క చేతులెత్రు మక్కుతడన్త. న్న
పనదడలక తడకి సలాిం చేసు నన్త. న్న్తా ర్క్ిించనడా” దీన్ింగన అన్ాదడ
యువత్ర.
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"ఒక్

ఆడదడనిా

చడలర్చ....న్న్తా

సనయిం

బింధిించటలనికి

యిదద ర్చ

మగవనళ్ళీ

చేయమింటే

చేసు నన్త....”

ముిందతక్క

అడుగువేసు ూ అనడాడు షనడో .
"న్న దడరిన్ న్తవువ పో ... అింటే న్నక్క అర్థిం కనదడ!” అింటూ ఎగిరి
షనడో మీదికి లింఘించడడు ఒక్ వయకిు.
మర్చప్ులా ప్రక్ుకి జరిగనడు షనడో . పడికిలి బిగిించి అతని గడా ిం
కిరింద గుదడదడు బలింగన.
కెవువన్ అరిచి వన్కిు తూలాడడ వయకిు. ప్ుట్ పనత్ మీది న్తించి దొ రు ి
ప్రక్ునే వున్ా డరయినేజిలల ప్డడాడు.
"ఆఁయ్ అింత మొన్గనడివన న్తవువ? ఒకే దెబబతో మమాలిా మట్్
త్రనిపించే వీరనధివీర్చడివన ?” అని అర్చసూ
ు ఎన్తబో తులా షనడో మీదికి
వచడుడు రెిండవ దృఢకనయుడు.
క్ింట్కి క్నిపించన్ింత వేగింగన క్దిలాయి షనడో చేతులక. అతని
జుటల్ ప్ట్ కొని ముిందతక్క వించడడు తలన్త. మోకనలిని ఎత్రు ముక్ుమీద
పొ డిచడడు బలమింతడ ప్రయోగిించి.
"మర్ గయా రే....మై మర్ గయా....” అని అర్చసూ
ు నేలమీద
చత్రకిల ప్డడాడు వనడు.
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మర్చక్షణిం భూమిలల న్తించి ప్ుటల్క్కవచిున్టల
ు చీక్టు లల న్తించి
ప్రతయక్షిం అయాయర్చ మరో ప్ది మింది దృఢకనయులక.
సీ్ట్
ీ లాింప్ వలకగుప్డి తళ్ తళ్ మర్చసతునడాయి వనరి చేతులలుని
ఆయుధడలక, క్తు
ు లక, పడిబలక్కలక, సెైకిల్ ఛెైన్ు త, రెిండు యిన్తప్క్మీాలక.
"నడ మాట వినివుింటే ఈ తలనొపప వచేుదికనదత. చూశనవన ఎలా
వుిందో ? ఏది బే నిన్తా ర్క్ిించమన్ా ఆ ఆబల ? ఇింకో రెిండు నిమిషనలలల
తన్తక్ూడడ ఒక్ సెైకిల్ చెైన్ ప్టల్కొని న్న మీదికి రనక్పో తే అప్ుపడు
అడుగు....” పడికిళ్ళీ బిగిించి ఫెట
ై ్ింగ్కి రెడీ అవుతున్ా షనడో వన్తాతట్్
వకిురిించిింది అతని అింతరనతా.
ఆయుధడలన్త గనలిలల వూప్ుతూ క్ట్ క్ట్ కొని వచిు ప్డడార్చ కొతు గన
ప్రతయక్షిం అయిన్ వీర్చలక అిందర్ూ. వన్తకన ముిందూ చూసతక్కనే తీరిక్
షనడో కి లేక్కిండడ పో యిింది. బ ింగర్ింలా గిర్గిరన త్రర్చగుతూ చేత్రకి అిందిన్
వయకిుని అిందిన్టల
ు విర్గదీయటిం పనరర్ింభించడడు.
"కొట్ ిండి.... చింప్ిండి....కొట్ ిండి....న్ర్క్ిండి.....” అన్ా అర్చప్ులతో
దదద రిలిుపో యిిందడ వీధి. ఉన్ాటల
ు ిండి షనడో చేత్రకి అిందిిందొ క్ సెైకిల్ చెైన్. ఆ
క్షణిం న్తించి అర్చప్ులక ఆర్ు నడదడలకగన మారనయి. ఆ ఆర్ు నడదడలిా
మిించి విన్వచిుిందొ క్ ఆడ క్ింఠిం.
"పో లీస్! పో లీస్!! పో లీస్!!!”
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ఆశుర్యింతో మాాన్పడిపో యాడు షనడో .
"వినడావన మడ
ై ియర్ షనడో ! న్తవువ ర్క్ిించటలనికి ప్రయత్రాించిన్
అబల ! పలకసోు ింది తన్ బలబలయిలిా....”
వయింగయింగన అన్ాది అతని అింతరనతా.
చెవులక చిలకులక ప్డేటటల
ు విన్వచిున్ పో లీస్ సెైర్న్ షనడో
ఆశురనయనిా అింతిం చేసేసింది. దడరికి అడుాగన నిలబడి క్త్రు ని గనలిలల
త్రప్ుపతూ ఎగిరి గింతులేసు తన్ా ఒక్ వయకిు ముఖింమీద సెైకిల్ చెన్
ై తో చరిచి
సిందతవైప్ు ప్రిగెతు డడు షనడో .
భూతడల మాదిరి ఎదతరెైనడర్చ న్లకగుర్చ కననిసే్బుల్స. గిర్చరన్
వన్తత్రరిగి రోడుా మీదికి వచేుశనడు షనడో . విింట్న్తించి వలకవడిన్ చీమలాు
బయట్కి దూకి షనడో ని చతటల్ముటల్ర్చ మరో ప్ది మింది పో లీస్
కననిసే్బుల్స. అతని చేత్రలలని చెైన్ని వూడలాక్కునడడు యిన్ సెపక్్ర్.
మడ ప్టల్కొని వనన్ లలకి తోశనడు హెడ్ కననిసే్బుల్.
ఎింత వేగింగన వచిుిందో అింతే వేగింగన వన్తదిరిగి సే్ష్న్ వైప్ు
ప్రయాణిం పనరర్ింభించిింది పో లీస్ వనన్.
***
"…..యస్ మైడయ
ి ర్ జింట్లాన్. కెైరోన్ింతడ కనర్ా న్ చేసేశనిం.
అక్ుడ

వున్ా

గూిండడలక, కేడీలక, మన్ిం

చెపపన్టల
ు

విింటలర్చ.
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అన్తమాన్ిం క్లిగే విధింగన ప్రవరిుించిన్ ప్రత్ర వయకిుని హతమార్ుమని ఆజఞ
యిచడుిం. ఒక్వేళ్ అలా చెయయటిం సనధయప్డక్పో తే, మన్ మితురలెైన్
కొిందర్చ పో లీసత ఉదో యగులక ఆ వయక్కులిా బింధిించి లాక్ప్ లల ప్డేసు నర్చ...”
అింటూ సమావేశమై వున్ా కిలుర్స గనింగ్ సతపీమ్
ర క్మాిండ్ సభుయల వింక్
చూశనడు ఒక్ సీనియర్ మింబర్.
బింగనర్ింతో చేయబడిన్ మధతపనతరలలల దడరక్ష సనరనయానిా సప్
చేసు తనడార్చ వనర్ిందర్ూ. ఆ పనతరలన్త కిరింద పెట్ హర్షధడవనడలక చేశనర్చ
సీనియర్ మింబర్ మాటలక్క.
"మై ఫరిండ్స....” క్ింట్న్ూయ చేశనడతన్త. “అరేబియన్ దేశనలలల
వున్ా కిరమిన్ల్ గనింగ్లన్నా రేప్ు సనయిం సమయానికి కెైరో న్గరననిా
చేర్చక్కింటలయి. కెైరో కిలుర్స గనింగ్ బలరించి నడయక్కడు ఇజాకీ వనర్ిందరనా
ఒక్

చోట

చేరిు

అరేబియన్

శనింత్ర

సింఘిం

పేర్చమీద

ఒక్

మహాసమావేశననిా పనరర్ింభసనుడు. ఆ సమావేశింలల ఆ గనింగ్లన్నా ఒక్ట్
కనవనలి. తమ తమ విభేదడలన్త మరిచి తమిందరికీ ఒకే ఒక్ నడయక్కణిి
ఎన్తాకోవనలి, అలా ఎన్తాకోబడిన్ నడయక్కడు మన్ చేత్రలల కీలకబ మా
కనవనలి.

మన్

ఆదేశనలన్త

అన్తసరిించి,

అరేబియన్

దేశనలలల

అలు క్లలులాలన్త సృష్ ించడలి. మడ
ై ియర్ జింట్లాన్.... అదన్త చూసతకొని
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End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/kbook.php?id=1243

***
Read other books of Madhubabu @
http://kinige.com/kbrowse.php?via=author&id=20

