ముళ్ళ కిరీటం
“సరేనండి, ఇక మం సెలవు తీసుక ంట ం,” అని అంటూ కణ్ణుసామి లేచాడు.
అతనితోబ టు అకకడ గణమిగూడిన జనమూ నిలబడాారు.
“నేను వసాాను సార్!”
“నేను వసాాను సార్!”
“సార్, నేనూ వసాాను సార్!”
ఒక పిలలవాడు అతని దగగ రవచ్చి, వ ంగి, అతని కాళ్ళని మణటుుకొని, తన కళ్ళల
ఒతత
ా క నాాడు; గభీమని తన కాళ్ళను అనుకూలసామి లాగణగనాారు.
“అరేరే, ఇదంటిరా?”
“చెయ్యనీ సార్! మీలాంటి పెదదల వీళ్ళకి మరెకకడ దొ రుక తారు? బ గా వరిిలలమని
దీవంచండి,” అనాాడు కణ్ణుసామి.
ఆ పిలలవాడిలాగే తకికన క ఱ్ఱ వాళ్ళళ అతని కాళ్ళని మణటుుకొని కళ్ళల
ఒతత
ా క నాారు.
అనుకూలసామికి తతా రపాటు కలిగింది.
“ఎందుక ఇవనీా . . . ” అని అతను చ్చకాక తో ఏదో అనబో య్ారు కాని అంతల
కణ్ణుసామి జోకయం చసుక నాాడు:
“అనుకూలసామి, మీరే అసల ైన కెరైసావుల . నేను మణఖసుాతికి అనడం లేదు.
మణపెైైఆరు సంవతసరాల బెతాం వాడక ండా, నిష్త
ు రంగా ఒక మాట అనక ండా,
మాష్ు రుగారుగా ఉదో యగం చసిన దవుడికి మొక కక ంటే తపాై?”
“అలాగేం అనకండి.”
“నేనుమాతరం కాదు, ఊరంతా చెపా ్ ంది. నేనూ బజారు వీధిల

వంటునాద

చెప్ా ునాాను. కనాపిలలలిా ఎప్ుైడెైనా ఒకసారి తలిల దండురల తప్ైక వాయంచుతారు,
లేక తిటుుతారు. మీదగగ ఱ్ అవేం లేవు! చెప్ైండి, ఎవరలాగ ఉండగలరు?”

1

కణ్ణుసామి

మాట డుతతనాప్ుైడు

పిలలకాయ్ల

వ ంగి

మాష్ు రుగారుకి

మొక కతతనాారు; అతనినోటినుంచ్చ ఏ మాట రాలేదు.
“సరే, నేను వసాానండి.”
“మంచ్చది,” అని శ్రమతో నోరు వపిై అతనికి వీడో కల చెపాైరు.
“మాకూ సెలవవవండి,” అని పెరడుల ఇంతవరకూ నిలబడియ్ణనా నాదసవర
వదావంసుడు అనుకూలసామిని కోరుక నాాడు; సరేనని అతను తలూపారు.
అందరూ దావరంనుండి నిష్్రమించడానికి రెండు నిమిషాల ప్టిుంది .
ఇదద రు మణగణగరు పిలలకాయ్ల గణసగణసలని తమల ఏమో మాట డుకొని “సార్,
ఈ రెండు ల ైటల ు ఇకకడవుండనీ. మం రేప్ు పొ దద నేా వచ్చి తీసుక ంట ం,” అని చెపిై
జారుక నాారు.
అందరినీ సాగనంపి అతను మళ్ళళ ఇంటలలకి ప్రవేశంచగానే చుటూ
ు
శూనయం
కప్ుైక నాటుు అనిపించ్చంది. ఆ శూనయం, గణండెని పీకే ఆకాంక్ష అనుకూలసామి
ఇందక మణందు

అనుభవంచ్చవునాారు;

ప్ది

సంవతసరాలమణందు

లూయసాని

అలల డిగారింటిల దిగబెటు ి తిరిగివచ్చినప్ుైడూ ఇద శూనయం, ఇద ఆకాంక్ష.
బణసుసమని ఆ రెండు పెటర లమాక్సస దీపాల శూనయంని నింపాయ.
అతనిా అందరూ ఒంటరిగాచసి వెళ్లలప్ య్ారు. రేప్ు బణధవారం. కాని అతనికి అది
శ్నివారం, ఆదివారం కింద ల కక. ఆ తరువాత వచి అనిా రోజులూ శ్నివారం,
ఆదివారాలే. ఇక సూకల కి వెళ్ల ల ప్రమయ్ం లేదు. అతనికి అరవెై నిండాయ; ప్దవీ
వరమణ్ వచిసింది.
ఉయ్ాయలమీద అతను ఎకిక కూరుినాారు. అతని ప్కకనే ఫ్రం వేసిన ఏడెనిమిది
యోగయతా ప్తారల ; ఒక వెండి ప్ళ్్ళం; ఒక కలం; అంగడిల దాని వెల నాల గణ
రూపాయ్ల ; కాని ఇకకడ దానికి వెల లేదు: నాల గణ లక్షల , నాల గణ కోటు
ల అని చెప్ా
అవీ ప్నికిరాని మాటలే: రెండూ ఒకటే అనే పొ రబ టు వచిసుాంది.
ఆ ప్కకనే మణడుచుక నా నాల గెరదు గణలాబీ ప్ూలదండల . . .
ఉయ్ాయలగొల సుని ప్టుుకొని అతని భ రయ మహిమై అతని ఎదుట నిలబడి ఉంది.
ఆవడ నోటినుంచ్చ ఏ మాట రాలేదు; అతనిా చూసూ
ా నేవుంది. అతనికి వచ్చిన
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గౌరవం, సనాానాల అనీా తనకీ వచ్చినటుు ఒక చూప్ు. ఒక నిమిష్ం అతనిా
చూసూ
ా నే ఆహ్లలదప్డింది; గభీమని దావరందగగ ఱ్కి వెళ్లల, తల ప్ు మూస్సి, తిరిగవచ్చి,
ప్ూలదండల

ఒకొకకకటిగా చెయల తీసుకొని, భరా మడల వేసి, అతని రెండు

భణజాల నొకికప్టుుకొని అతనిా చూసూ
ా నే మాట డింది.
“మీరూ ననెాప్ుైడూ కొటు లేదు, తిటు లేదు!” అని అంటూ అతని ఛాతీమీద
వాలింది.
“మనం జీవంచది కొనిారోజులేకదా, వరాాకాలంల చీమల వచ్చి కప్ుైక నాటు
ల ?
మరెందుక

కొటు డం,

తిటు డం

అనీా?

మొతత
ా త

మాతరం

మనుష్తల

సరిదిదద ుక ంట రా?”
“రాక్షసుడిలాగ మొతా కప్ యనా మగాడిగా ఒక రోజెైనా కోప్ం రావ దూ
ద ?”
“కోప్ం రాదని ఎవరనాారు?”
“మరి ఆ కోప్ం బయ్టకి చూప్వదూ
ద ?”
“అందుకేగా నీక , పాలది, ప్నిమనిషి, దొ రికారు? నేనందుక కోప్ైడాలి?”
“బడిప్ంతతల గా ఉదో యగం చస్ా పిలలలిా, కొటు క ండా. తిటు క ండా ఎలా సాధయం?”
“నాకెలాగో సాధయమైంద!”
మహిమై భరా ని మళ్ళళ ఒకసారి నిబబరంగా చూసూ
ా , అతని మీసానిా గణంజుతూ
“కాఫీ తాగణతారా?” అని అడిగింది.
ఆవడ వంటగదిల కి వెళ్లళంది. అప్ుైడ అతనికి తన పారణ్ం వేరే ఒక దహంల
ప్రవేశంచ్చనటుు ఒక భ వన కలిగింది. తల తిా గోడని చూసారు; మణళ్ళకిరీటంతో ఆ
మొహంల కారుణ్యం ధారధారగా కారుతోంది. నాల గెరదు ప్ఠాల తరువాత ఇంకొక
ప్ఠంల అద మొహం ఒక మకపిలలని మణదాదడుతోంది.
కణ్ణుసామి చెపిైనది నిజం; ఈ మణపెైైయ్ాయరు సంవతసరాలల

అతను ఒక

పిలలవాడినీ కొటు లేదు, తిటు లేదు.
అతని సవభ వమ అలాగ. లూయసా ప్ుటిు, సూకలల

చరి, దానికి ఆరేళ్ళ

వయ్సుల ఏదో అలల రి చసిందని మాష్ు రుగారు దానిా స్కల తో వాయంచారు. అది
వేసనికాలం, లూయసా చెమటపొ క కలతో బ ధ ప్డుతోంది.
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ఆ స్కల దెబబతో ఆ

అమాాయ ప్డిన చ్చతరవధ, ఆ తండిర అనుభవంచ్చన బ ధ, ఎలా వరిుంచడం? ఆ రోజు
అనుకూలసామి తన సవభ వానిా దృఢసంకలైంగా ప్ూనుక నాారు; అందరూ చసిన
తప్ుైలకి తన పారణ్ం ప్రిహ్లరంగా ఇచ్చిన ఆ ఏసుకీరసా ుని గణరుాచసుక నాారు.
అవును, ఆ ప్రభణవు అనిాతరాలకోసం ఆ తాయగం చసాడు.
ఎలాగో

ఈ

మణపెైైయ్ారు

సంవతసరాలూ

ఆ

సంకలైం

అడా ం

లేక ండా

నెరవేరిడమైంది; లేకప్ త ప్దవీ వరమణ్ చసిన మాష్ు రుగారిని ఇంత కోలాహలంతో
అతనింటివరకూవచ్చి ఎందుక వీడో కల చెపాైలి?
నినా సూకలల జరిగిన వీడో కల , పారీు చాలదని అతని కాలసుల నునా నలభెై
శష్తయలకి అనిపించ్చవుండాలి. అందుకే వాళ్ళళ ఇవాళ్ ఈ వేడుకకి ఏరాైటు చసారు;
దండల దండల గా

అతని

మడల

వేసారు;

వరుసవరుసగా

యోగయతాప్తారల

చదివారు.
గభీమని వసారాల నాదసవరం, దానితోబ టు ఢో లూ వనిపించాయ.
“ఏమిటయ్ాయ ఇదంతా?”
“మీక

కాకప్ త మరెవవరికి?” అని అంటూ ఆరుమణగం అతనికి సావగతం

చెపాైడు. వాడికి ఇరవెైమూడళ్ళళ నిండాయ. కాని చదువు ఇంకా ప్ూరా వలేదు. చాలా
రోజుల గా చదువుతతనాాడు. కాని మంచ్చ ల కప్రిచయ్మణంది. మారుమాటనక
అనుకూలసామి సరేనని ఒప్ుైక నాారు. లేకప్ త వాడు అతని సహో దుయలగణరించ్చ
ఏమైనా వాయంచుతాడనే భయ్ం అయ్నికి కలిగింది.
అతను ఊహించ్చనటేు వాడు ఓ నాల గణమాటల అనేసాడు!
“మాకనీా తెల సు సార్! ‘నేను రిటైరవుతతనాాను, నాకోసం నిధి వసూల
చెయ్యండి!’ అని మీరెవరినీ అడగలేదు. మం నకలీనగల

తాకటుుపెటు ి డబణబ

ప్ గణచెయ్యలేదు! ఎకకడా అప్ుై అడగలేదు!”
“సరేలే, నాక దాహమసుాంది. వెళ్లళ నీళ్ళళ తీసుక రా!” అని చెపిై వాడి సంభ ష్ణ్
మళ్లళంచారు.
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వాడి నోరు మూయ్డమైంది, కాని వాడు చెపిైనదంతా నిజం. తనేం తప్ుై
చెయ్యలేదు; ఎంత కోప్ంవచ్చినా ఎవరినీ వాయంచలేదు; అప్ుైల

చసి ఎవరినీ

ఎగొగటు లేదు; అతనివలన ఎవరికీ ఎటువంటి బ ధా లేదు.
అతనిలాగే నారాయ్ణ్య్యరుకూడా; చ్చనా క టుంబం, ఒక అమాాయ, ఒక
అబ బయ. కాని మనిషికి ఊరంతా అప్ుైల ;

బటు లదుకాణ్ంతో ఆరంభంచ్చ వీధిల

కొతా మరి కొనాాలనాా అద పాట. ఐనాకూడా నారాయ్ణ్య్యరు మరేంచెయ్యక
ఊరుక నాారా?

లేదు.

మదారసుల

చుటు ప్ువాడు

అతనికి

“ఈ

వదాయప్రణ్ాళ్లక
సంవతసరం

బో రుాల

ప్నిచస్

మిమాలిా

అతని

ప్రీక్షక డుగా

నియ్మించబో తతనాారు, ఇంకా రెండు వారాలల మీక ఆరా రు వసుాంది,” అని రాసాడు.
ఆ ఉతా రం చూపించ అతను ఇరవెైమంది దగగ ఱ్ య్ాభెై, డెబెైబ అని అప్ుైల
తీసుక నాారు. ఇంతకీ అతనిక రాబో యే కూలి రెండువందల ; ఆఖరికి అదీ అబది ంగా
ఐప్ యంది. ష్రాబ్ దుకాణ్ం నాయ్ణడు నారాయ్ణ్య్యరుతో ఎదురుప్డి, దెబబలాడి,
అతని సెైకిల

లాగణగనాాడు. మోసం చసినందుక

శక్ష! నారాయ్ణ్య్యరు వలన

బడిప్ంతతలందరికీ అవమానం!
బ ంక
చలల ల

ఏజంటు అయ్యంగారిని అంత సులభంగా దగా చెయ్యడం సాధయమా?

వెనా తీస్ మనిష్తను; అతనిదగగ ఱ్ ఈ సామినాధన్ తన చలాకీతనం

చూపాలని ప్ూనుక నాాడు; అతనిచ్చిన బంగారు గొల సుని తూచ్చ,

అయ్యంగారు

మూడువందల రూపాయ్ల అతనికి అప్ుైగా ఇచాిరు. దానితో సామినాధన్ వూరికే
వుంటే సరిప్ ను. కాని రెండు వారాలతరువాత ఇంకొక గొల సుతో అయ్యంగారిని
కల సుక నాాడు. దానికికూడా గీటురాయతో ప్రీక్ష చెయ్యక ండా అప్ుై ఇవావలని
శాసా ంర ఉందా? అయ్యంగారు నవువతూనే “ప్ంతతల గారు, సూకలల పిలలవాడు ఏదెైనా
ప్రశ్ా అడుగణత ‘ఎందుక రా లొడలొడమని వాగణతావ్, కూరోి!’ అని కేకపెటు ి మన
అజాానం దాచుకోవచుి. కాని బజారువీధిల అది వీలవుతతందా? నాక సరిగగ ా అరి ం
కావటం లేదు. కొంచెం ఆగండి. నేను కంసాలివాడిని పిల సాాను,’ అని అంటూ బయ్టికి
వెళ్ళళరట. సామినాధన్ హడల తత
ా క నాారు. ఇంతల కంసాలివాడు, అతనితోబ టు
హెడ్

కానిస్ుబణల

వచిసారు.

ఆ

సాక్షులతో
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ఖజానా

తెరిచ్చ

చూడగానే

ఇంతక మణందు సామినాధన్ తాకటుుపెటు న
ి గొల సు ‘నేనంతా ఇతా డిమయ్ం!” అని
మణఖం చ్చటిల ంచుకొని కనిపించ్చందట! అప్ుైడుకూడా అయ్యంగారు బడిప్ంతతల
క లానికి మరాయద ఇవవదలచుక నాారు. మూడో మనిషికి తెలియ్క ండా సామినాధన్
తన తోటని అయ్యంగారు దావా చసుక నాటుు ప్తరం రాసినతరువాత అతనిా అలాగే
వదిలేసారు.

మంచ్చ వేళ్, ఆ వచ్చిన హెడ్ కానిస్ుబణల ప్ లీసు ఉడుప్ుతో కాక

ప్ంచెతో వచాిరు; ఏ పెదద జనసమూహమూ లేదు; ఊరుల ఎవవరూ నవవలేదు.
ఇంకా నల గణరెరదుగణరు అతనికి జాాప్కం వచాిరు.
“నేనిప్ుైడు రిటైరయ ప్ య్ాను . . . మరి తినడానికి సరెరన తిండి దొ రకకప్ త?
నీక తెల సా? . . . ఆ రోజులల మం మా గణరువుగారికి నిధి జమ చస్వాళ్ళం!” అని
అంటూ రామలింగం బయ్ల దరాడు . . .
మహిమై కాఫీతో వచ్చింది.
“ఏం ఆల చన? మణందు కాఫీ తాగండి; సరిగగ ా వేడిగావుంది,” అని చెపిై ఆ వచ్చిన
ఉప్చార ప్తారల చదవ సాగింది; మధయ మధయ ఆగి, తల తిా , గరవంతో భరా ని చూసి
హరిాంచ్చంది.
“అవనీా నిజమని నమాక . ‘నువువ మరి ఉదో యగంకి రావదుద !’ అని అంటే నేను
ఏడుసాానని అవనీా రాసిపెటు రు - ప్ంచదార మిఠాయలాగ . . . ”
“అది నాక తెల సు . . . కాని అందరూ నిజమ రాసారు . . . మీరు ఎవరినీ
కొటు లేదు, తిటు లేదు - అది నిజం.”
“హ ం . . .

వీళ్లళదో గొప్ైగా కనిపెటు న
ి టుు . . . ” అని అతను ఉప్క్షతో

భ రయమాటల తోసివేసారు.
“దానేా సమరి త అని వాళ్ళళ అంటునాారు; అదీ నిజమ. బెతాం వాడక ండా,
బొ బబల పెటుక ండా, మంచ్చ ప్రు సంపాదించడం కష్ు ం కాదా?”
అనుకూలసామి ఆల చ్చంచారు. అదీ నిజమమో? గరవప్డానికి హక క తనకీ
ఉందని అతనికి అనిపించ్చంది.
“అదం కష్ు ం కాదు. పాలది, ప్నిమనిషి దగగ ఱ్కూడా అలాగే ఉండవచుి. మనిషిగా
ప్ుటిునవాడెవడూ హింసకి సమాతించడు.”
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“అందరికీ అది సాధయం కాదండి!”
“అదమో, నేనలాగానే జీవతమంతా గడిప్సాను,” అనాారతను.
“సార్!” అని ఎవరో గణమాంనుంచ్చ తల ప్ు తటు రు.
“ఎవరు?”
“నేనేనండి!”
మహిమై వెళ్లళ తల ప్ు తెరిచ్చంది.
“సార్ ఉనాారా?”
“ఉనాారు . . . ఎవరది? . . . ఓ, ఆరుమణగమా . . . రా . . . ”
ఆరుమణగం మాతరం రాలేదు; ఇంకొక పిలలవాడుకూడా వచాిడు - అతని కాలసుల
చదివే

అబ బయే.

వాళ్ళతోబ టు

ఒక

సీా ర

కనిపించ్చంది.

ఆవడకి

నలభెై,

నలభెైరెండళ్ళళండవచుి, తల, చెప్ుల , మణక క, చతతళ్ళళ ఏ ఆబరణ్ాలూ లేవు.
అనుకూలసామి లేచ్చ నిలబడాారు.
“చ్చనాయ్ాయ, ఏంటి సంగతి?”
“ఈవడ చ్చనాయ్యన్ తలిల సార్!” అని ఆరుమణగం సీా ని
ర ప్రిచయ్ం చసాడు.
“రండి!”
ఆరుమణగం

ఎవరితోనెైనా

వచాిడంటే

సంవతసరాల ైనా వాడింకా సూకలల

శఫారసుకని

అరి ం.

ఇరవెైమూడు

చదువుతతనాాడు. వాడికి లీడరులాంటి ఒక

అంతసుా వుంది. ఇప్ుైడు ఎందుక వచాిడో ? ప్రీక్షప్ప్రులకూడా ఏవీ లేవే!
“ఏంటి ఆరుమణగం?”
“చ్చనాయ్యన్ కి మిమాలిా చూడాలట సార్!”
“ఏంటి సంగతి, చ్చనాయ్ాయ?”
పిలలవాడు జవాబణ చెప్ైలేదు. తలవంచుకొని నిలబడాాడు. అర నిమిష్ం గడిచ్చంది.
తల తా నేలేదు. ఏడాిడు.
“చెప్ైరా!” అని తలిల చెపిైంది.
రెప్ైవాలిక ండా అనుకూలసామి పిలలవాడిని చూసారు.
“చెప్ైరా!” అని ఆరుమణగం కూడా అనాాడు.
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పిలలవాడి మొహం చరాంల ఒక మల ప్ు కనబడింది; పెదవుల వణ్ికాయ.
“ఒక సంవతసరంగా పిలలవాడు అలాలడిప్ తతనాాడు” అని అంది తలిల .
“అలాగా? ఒక సంవతసరంగానా?”
“అవును సార్!” అనాాడు ఆరుమణగం. “ఇక మీరు ‘మాట డవచుి’ అని
చెప్ైయ్ండి సార్!”
“సరిగగ ా చెప్ుైరా, నీవేం అంటునాావో నాక అరి ం కావటం లేదు!”
“సార్ అనీా మరచ్చప్ య్ారు!” అని అంటూ ఆరుమణగం ఆ సీా ని
ర , మహిమైని
చూసాడు.
‘నేనేం మరచ్చప్ య్ాను?’ అని అనుకూలసామి ఆల చ్చంచారు; ఏదీ జాాప్కం
రాలేదు.
ఆరుమణగం అతనికి చెపాైడు:
“సార్, వీడు ప్ యన సంవతసరం ఇంకొక పిలలవాడి ఇంగీలష్త ప్ుసా కం దొ ంగలాడి ,
తన ప్రు దానికి అంటించ్చ, బజారుల సగం వెలకి అమాసాడు. నేనే అది కనిపెటు ి
వాడిా మీ మణందు తీసుకొచాిను.”
పిలలవాడు వెకిక వెకిక ఏడవడం ఆరంభంచాడు. “ఊరుకోరా, ఏడవక ,” అని తలిల
ఊరడించ్చంది.
“ఆ తరువాత?”
“మీరు వాడిా కొంతస్ప్ు అలాగే చూసారు. ‘మన కాలసుల ఇంతవరకూ ఎవరూ
ఇటువంటి ప్ని చెయ్యలేదు. ఇక మీరెవరూ వీడితో మాట డకండి’ అని అనాారు.”
పిలలవాడు ఇంకా ఏడుసూ
ా నేవునాాడు.
“ఆ రోజునుంచ్చ మం వాడితో వాట డడం మానుక నాాం. మాక వాడితో ఏ పొ తూ
ా
లేదు. ఆ తరువాత ఇవాళ్ మం పారీు చసాంకదా, దానికోసం అందరిదగగ రా ఒకటీ,
రెండని డబణబ వసూల చసాం. వీడూ ఒక రూపాయ ఇవావలని వచాిడు. వదద ని
చప్ైసాం, పారీుకి రావ దద ని అనాాం. నినా మరేం అనక వెళ్లళప్ య్ాడు.

ఇవాళ్

నేనికకడ వచ్చిన తరువాత ఇంటికి వెళ్లళనప్ుైడు మా ఇంటి వసారాల

వాళ్ళ
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అమాగారితో కనిపించాడు. ఆవడ కూడా నాతో మాట డారు; తీసుక వచాిను” అని
భయ్ంతో తడబడుతూ మాట డాడు.
అనుకూలసామికి ఇప్ుైడు ఆ సంఘటన జాాప్కం వచ్చింది : ‘నేనెందుక ఇంత
కఠిన శక్ష వధించాను?’ అని అతను బ ధప్డాారు. ‘నేనేదో అనాాను, అందుకని ఈ
పిలలకాయ్ల ఇంత ఖచ్చితంగా మాటచెలిలంచాలా?’ అని అంగలారుిక నాారు.
“ఒరే చ్చనాయ్ాయ, ఏడవక !” ఆని పిలలవాడిని ఓదారాిరు.
“మమందరం వాడితో మాట డవచుి అని మీరు చెప్ైండి సార్!”
“ఒక

సంవతసరంగానే

పిలలవాడు

ఏదీ

ప్టిుంచుకోడంలేదు.

ఇంతక మణందు

అందరితోనూ నవువతూ అనీా మాట డవాడు. ఇప్ుైడు అలాగేంలేదు. ఏదో ఒక మాట
మాట డి, మరేం అనక వెళ్లళప్ తాడు. వాడి మనసుల ఏమణందో ఎవరికి తెల సు?
చెలల ళ్ళతోకూడా ఏదీ మాట డడం లేదు. ఇవాళ్ సాయ్ంకాలం నాకనీా చెపాైడు. ఇంటలల
మరెవరు పిలలల లేరు. అందరూ ఆటలకి బయ్టకి వెళ్లళప్ య్ారు. మాష్ు రుగారిని
ఇవాళ్ తప్ైక ండా చూడాలనాాడు. అందుకే నేను వచాిను. మీరు పెదదబణదిితో
వాడికి చెప్ైండి.”
అనుకూలసామి నెతా తటిచతతలతో చ్చక కక నాారు; అతని మనసు ప్ురుగణలాగ
గిజగిజలాడింది.
“పిలలవాడిని

పారీుల

కల సుకోవదద ని

అనేసారు.

మీ

చతతలతో

వాడిచిది

తీసుకోండి. మరి అందరూ మీక మరాయద చసూ
ా ంటే వాడి మనసు ఊరుక ంటుందా?
ఒరేయ్, ఇవవరా . . . ” అని తలిల అంది.
పిలలవాడు ఏడుై ఇంకా ఎక కవెైంది. చెయల చెమట కారుతతనా ఒక రూపాయ
నోటుని అతనికి అందించాడు.
మరేం అనక అతనది తీసుక నాారు.
“చాలా మంచ్చ పిలలవాడు సార్! ఆ రోజు ఏదో మతిప్ య తప్ుైచసాడు . . . ఆ
తరువాత వాడిమీద ఎటువంటి ఫిరాయదు లేదు.”
“మీరే పెదదబణదిితో వాళ్ళకి చెప్ైండి. తకికన పిలలల

మాట డకప్ త వీడం

చసాాడు?వాళ్ళకేం తెల సు? చ్చనా పిలలలేకదా?” అని ఆవడ మళ్ళళ అంది.
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“ఈ పిలలలిలాగ చసాారని నాకెప్ుైడూ అనిపించలేద?” అని అతననాారు.
“మీరు ఏం చెపాైరో అద వాళ్ళళ చసారు” అని మహిమై చెపిైంది.
“అవును, నిజం,” అని అతను తలికగా నవావరు, కాని ఏడై నవువలాగ వచ్చింది.
గోడమీద కనిపించ మణళ్ళకిరీటం అతని తలని ఒకసారి పొ డిచ్చంది.
********
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