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ద్వితీమ భుదరణ

ఇందులోన్న పాతర లు

,

సన్ననవేశాలు

,

సంఘటనలు కేవలం

కల్పతాలు. ఎవిరినీ ఉద్దద శంచి వాా సినవి కాజే

చై నీ స్ ఫయయటీ

తడి ఆయన్న కుయులను టర్కజ టవల్ తో తుడుచుకుంటయ
బాత్ యయమ్ లోనుంచి ఫమటికి వచిచంద్వ బ్లందు. కిచన్ వైజృ
అడుగులు వేసయత , బెడ్ యయమ్ లోకి తంగి చయసింద్వ.
లేద్దద మా , వద్దద అన్న ఆలోచిసుతన్ననడు బెడ్ మీద జేనన పెదద
భన్నషి.
నజేికుంటయ కిచన్ లోకి వళ్ళంద్వ బ్లందు. పాి స్ులో పోసి
జేంచిన కాఫీన్న క కజృలోకి వంచుతయ
వేసింద్వ.

"లేచావా?" అన్న కేక

"పాాంప్ట్ గా వచిచంద్వ సమాంనం"లేవలేదు"

అంటయ.

నుజేి వటిో మాటలతో లేస్తత యిక లేన్నద్దభుంద్వ ? వసుతన్నన
జేండు.... "
ఆ మాట వినగానే కాళ్ళకిరం దకి పోయిన కాఫయల్ శాలువాన్న
గఫగబా తలమీద్వకి లాకుజన్ననడు షాడో. ఎందుకై న్న భంచిదన్న
క ద్వండును కూడా తలకు అడుు పెటుో కు న్న కళ్ుళ గటిోగా
భయసుకున్ననడు.
పాద్దలకునన వండిట్టో లు సదుద చేమకుండా , అడుగులో
అడుగు వేసుకుంటయ బెడ్ యయమ్ లోకి వచిచంద్వ బ్లందు. భున్న
వేళ్ళతో శాలువాను కజకు తలగించి కాఫీ కజృను పెై కి ఎత్తం ద్వ.

"కాఫయల్

శాలువా యిద్వ. కాఫీ భయకలు డితే యిక

ఎందుకూ న్నకిరాకుండా పోతుంద్వ "

కళ్ుళ తెయవకుండానే

హెచచరించాడు షాడో .

"భరం పరాిలేదు.

కొతత ద్వ కొనుకొజస్తతను "

"ప్లిజ్ బ్లందయ... పొదుదనేన కాఫీ వంటిమీద చిల్పకితే అశుబం.
ఆరోజంతా కాఫీ మీదడుతయనే ఉంటుందట !!"

"నీ

శుభాలు అశుభాల సంగత్ పోయి నీ భుసల్పబాస్ కి

చజృక్ట. నేను ద్వ లెకజపెట్టో లో జృగా లేస్తత సరసరి. లేద్ద
యివాిళ్ నుజేి కాఫీలో స్తననంచేసి తీయతావ్. "

"బ్లందయ.. ప్లిజ్....."
"కటి" అననద్వ బ్లందు.
'ఇదెకజడి

గోలరా

బగవంతుడా !

పొదుదనేన

న్నదద య

పోనీమకుండా ఈ సవత్ పోరమిటి న్నకు ?' తనలో తను
గొణుకుజన్ననడు షాడో .

"రండు......భయడు.....న్నలుగు.....ఐదు....."గఫగబా
ఎనౌ న్స్ చేసింద్వ బ్లందు.

"అంత తందయగా లెకజపెడతావేమిటి ?
రాజీ

డంద్ద

లాబం

లేదనన

విషమం

మెల్పి గా చజృ. "
అయథ మెై

కళ్ుళ

తెరిచాడతను.

"ఆయు....ఏడు.....ఎన్నమిద్వ....."
"అసలు

నీ ఉద్దద శయం ఏమిటి ?"

క్టంగాచయసయత

అడిగాడతను.

"తమిమద్వ!!"

అననద్వ

బ్లందు.

ఆ

మాట

విన్నపంచుక్టకుండా.
చటుకుజన లేచి కూయుచన్ననడతను.

"రోజు

రోజుకూ నీ

ఆగడం హదుద లు మీరిపోతుంద్వ. ఎజృడో దొయుకుతావ్ న్న
చేత్కి... " అంటయ.
నజేితయ కాఫీ కజృను అతన్న నోటికి అంద్వచింద్వ బ్లందు.
ఉననటుిం డి బయకంం వచిచనటుి దడదడలాడింద్ద గద్వ.
బ్లందు చేత్లోంచి కజృ అవతల డటం , ద్దన్నలోన్న కాఫీ

అంతా

కాఫయల్

శాలువా

మీద

లకడం

కేస్తరి

జరిగిపోయింద్వ.

"వాటీజ్ ద్వస్?

వాట్ హాపె న్సా ? " అంటయ కజగంతులో

భంచం మీదనుంచి అవతలకు దయకాడు షాడో.
అద్ద సభమంలో భరోస్తరి ర తయక్షభయియంద్ద ర కంనం.
వయియ

బాంఫర్

విమాన్నలు

నేలకు

అత్

దగగ యగా

ఎగుయుతుననటుి క వికృతమెై న శఫదం వినవస్తం ద్వ. ఏదో పెదద
రాక్షస హసతం టుో కొన్న అటయ యిటయ కద్వల్పసుత ననటుి తీవరంగా
చల్పస్తం ద్వ ఆ బవనం.

"మెైగాడ్!

బయకంం !! కమాన్ బ్లందయ !!! లెటజ్ గెట్

ద్వ హెల్ అజేట్టఫ్ హిమర్ !" అంటయ బ్లందు చేయి టుో కొ న్న
ఫమటికి యుగు తీశాడతను.
భుఖ ద్దిరాన్నన ద్దటుతుండగా--పెదద బాంఫు కటి
డినటుి దడదడలాడుతయ నేలకూల్పంద్వ డాా యింగ్ యయమ్
పెై క జృ. ద్దన్నన అనుసరించి సయిన్నశనమెై పోయింద్వ కిచన్.
బవనం చుటయో జేనన చటుి కూకటి వేరళ్ళతో సహ ఫమటికి

వచేచసుత న్ననయి.
సగం కూల్పపోయిన ర హ ర్కగోడమీద్వనుంచి అవతలకి జంప్
చేసి రోడ్ మీద్వకి రిగెతాత డు షాడో.
లుగులు పెటిో పొడిచినటుి బీటలు వారింద్ద తాయురోడుు .
చయసయత చయసయతం డగానే ఆ బీటలు పెదద పెదద గుళ్ుళగా
మాయుతున్ననయి.

"రంచంలో

జేనన

టో ణాలన్ననటికంట్ట-సుయక్షితమెై న

స్తథ నంలో జేననద్వ ఈ ఢిల్లి నగయం. ఇకజడ బయకంపాలు
రావట్టన్నకి అవకాశాలు లేజే..... కానీ వచిచంద్వ కస్తరి కాదు.
రండు స్తయుి . .. " రోడుుమీ ద న్నలఫడి కూల్పపోయిన తభ
బవనం వై జృ చయసయత కామెంట్ చేశాడతను.
రోడుు కు అవతలగా జేనన మభున్న నద్వవై జృ చయస్తం ద్వ
బ్లందు.

వయదలు

వసుత ననటుి

ఎగిరిడుతుననద్ద

నద్వ.

బయకంం భరో న్నలుగు క్షణాలపాటు కంటినయయ అయి జేంట్ట
ఆపెై న

ఆలోచించట్టన్నకి

త్జృకుననద్దమె.

భనసజరించక

తల

కజకు

End of Preview.
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