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1.దే వుని సృష్టి లో దో షం!
“బ్ూూట్ిఫుల్!”
చేత్రలో ఉనన పేపర్ుో పకిన పెట్ి ట్ీకపుు తీసుకుంట్ూ క ంచం
గట్ిిగానే అనానడు. కపుులు క త్త గా క ననట్్
ో ంది, రోజూ చూసే పటంగాణీ
కాకుండా గాోసు కపుులో లేత్ ఎర్ుపు ర్ంగు ట్ీ చూడట్ానికి చాలా
అందంగా ఉంది. ఫటనిష్టంగ్ కూడా అధ్ుుత్ంగా వచచంది. చయ్యూ పట్్ికునే
దగగ ర్ మూత్ర దగగ ర్ నాజూగాగ త్రపటున వంపులు మరకంత్ అందానినచాచయ్య.
“బ్ూూట్ిఫుల్!”

అని

మరోస్టారక

అని

నెమమదిగా

ట్ీ

సటప్

చయూస్టాగాడు. ట్ీ ట్ేస్ికు మనసులోనే మెచుచకుంట్ూ, త్ల చననగా
ఊపట, కపుు ఎడమ చేత్రలోకి మార్ుచకోని, కుడి చయ్యూ ఇంత్కు ముందు
పకిన పడేసటన పేపర్ో పక
ెై ి పో నిచాచడు.
“ఏమిట్ల అంత్ బ్ూట్ిఫులుో?”
అంట్ూ వినపడేసరకకి పేపర్ో పెైకి పో బ్ో య్యన కుడిచయ్యూ ఆట్లమేట్ిగగ ా
ఆగకపొ య్యంది. త్ను సరకగగ ానే వినానడా? నిజంగానే ఆ మాట్లోో వూంగూం

ధ్వనించందా? అనుకుంట్ూ త్ల ఎత్రత చూశాడు.
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పటంక్ కలర్ ట్ీషర్ుితో, బ్ాోక్ కలర్ జీన్స్ వేసుకోని రెండు బ్ొ ట్న
వేళ్ళూ పాూంట్ిన అంట్ీ అంట్నట్్ినన షర్ి కింందకి లాగుత్

పాూం్లోకి

మాయం అయ్యన బ్ొ ట్న వేళ్ూను ఇంక ంచం లోపలకంట్ూ, మిగకలన
నాలుగు వేళ్ళూ అలా అలా గాలలో ఆడిసత ునన చందిిక! ఆమె కళ్ూతో
మాట్ాోడదామని పియత్రనంచాడు.
“ఏమిట్ల అంత్ బ్ూట్ిఫులూ
ో ?” మరోస్టారక అదేగ ంత్ు, కాకపో తే
క ంచం త్కుివ పటచ్లో వినిపటంచేసరకకి త్నువినన వూంగూం కర్కటి అని
కన్సఫర్మ చేసుకునానడు.
మరోస్టారక కళ్ూతో మాట్ాోడదామని పియత్రనసూ
త
కోపం, పేిమ
ఒకటస్టారక చూపటసత ునన ఆ కళ్ూనూ, చర్నవవవ, విదిలంపవ, ఆహ్వవనం
ఒకటస్టారక చూపటసత ునన పెదాలను చూసూ
త త్మ మదూ చవరకస్టారక ఎపుుడు
గ డవ జరకగకందో , అది ఎలా సుఖాంత్ం అయ్యందో గుర్ుత తచుచకోట్ానికి
పియత్రనసూ
త , ధైర్ూం కూడబ్ెట్ి ్క ని నోర్ు తరకచ “కపుు బ్ూూట్ిఫుల్! నీ సెలక్షన్స బ్ూూట్ిఫుల్, నువవయ్యతే ఈ రోజు
మరకంత్

బ్ూూట్ిఫుల్”

అంట్ూ

ఇంత్కు

ముందు

కూడతీసుకునన

ధైర్ూమంతా కళ్ూలోకి తచుచకుంట్ూ ఆమె కళ్ూలోకి చూశాడు.
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క్షణకాలం విరకసన
ట చందిిక కళ్ూలోని మెర్ుపు అత్ని దృష్టి నుండి
త్పటు పో లేదు.
“మరీ బ్ూూట్ీ విషయం నినన గుర్ుతలేదా?” మాట్లోో ఇంకా కోపానిన
ధ్వనింపజటసత ు పిశ్నంచ, ఎదుర్ుగా కూర చని, మరో కపుులోకి ట్ీపాయ్
పెైనునన క త్త గాజు బీకర్ునుండి ట్ీ వంపుక ని నెమమదిగా సటప్ చేసత ూ
సమాధానం క సం ఎదుర్ుచూసుతననట్్ి కళ్లో గరటసటంది.
సుబ్ాు కూడా ట్ీ సటప్ చేసత ూ నినన 04:00కి వచచనపుుడు చందిిక
నిదిపో త్ుంట్ే త్ను ఆమెకు డిసిర్ు కాకుండా ఫటిజ్ లోంచ ఆరెంజ్ జూూస్ రెండు గాోసులు తాిగక అలసట్గా పడుకునన విషయం, అంత్కు ముందు
లాూబ్లో ఇష ూతో ఎంత్ కషి పడిందీ, అంత్కుముందు 18:00 కి ఇంట్ికి
వచచ చందిికని మందాి పార్ికి తీసుకెళ్త తనని ఇచచన మాట్ గుర్ుత వచచ
నాలుకిర్ుచుకునానడు.
“లాూబ్లో ఇష ూ వచచ…”
సుబ్ాు మాట్ పవరకత కాకముందే “క త్త కంపవూట్ర్ వచాచక పని త్గకగదదనానవ్?”
“అవును, అనానను, నిజమే ….”
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End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/kbook.php?id=881

