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కండప మా స్కూలు ఆవరణలో ఉనన చంత చెట్టు కింద కూర్చుని చెప్పలు కుట్టుకుంటూ
ఉంటాడు. మా స్టుఫ్ రూమ్ కిటికీకి దఖగరగా నా టేబుల్ ఉంట్టంది. అఔూడ నంచ కండప ఏం
పని చేస్తందీ నాకు స్ష్ుంగా ఔనిపిస్తంట్టంది. నాకు పని లేనప్పడంతా అతనిన ఖమనిస్కత
ఉండటం నాకు అలవాట్ట.
అతడు ఎవరితోనూ మాటలు పంచుకోడు. చెపదలుచుకుననది చెప్తతడు. ఆ చెప్ప మాటలు
తన పనికి అవస్రమైనంత వరకే.
పొద్దదన్నన ఎనిన ఖంటలకి వస్టతడో మరి, న్నన స్కూలు కచేుటపటికి చెట్టు కింద శుభ్రంగా
ఊడ్చు ఉంట్టంది బ్లూ టార్పలన్ పటు మడతలు లేకుండా పరచబడ్చ ఒ పఔూ కతత చెప్పలు, బ్లట్టూ,
స్లూపర్స్ నాలుగైద్ద జతలు పటిు ఉంటాయి. పటుకి మధ్యలో అతన కూర్చుని ఉంటాడు. అతనికి
మరో వైప్ప ప్తత చెప్పలు, తోళ్ళు, సీలలు ఏవేవో స్టమనూ డబ్బాలు స్రిద ఉంటాయి. ఎవరైనా ఔ
కతత చెప్పల జత కనకుూని పోతే మళ్ళు దాని స్టథనం లోకి మరో జత చేర్చతంది తప చాలా
జతలు అమమకానికి ఉండవు. బహుశా అతనికి కతత చెప్పల అమమకాలు తకుూవనాన అయి
ఉండవచుు లేదా పట్టుబడ్చకి డబుాలు లేఔపోయి ఉండవచుు.
అతని దఖగరకి మనషులు ఎకుూవగా తెగిపోయిన వాటిని కుటిుంచుకోవడానికో, బ్లట్
ప్తలష్ కో వస్తంటార్చ. అతని ఎడమవైప్ప భుజం మా స్టుఫ్ రూమ్ వైప్పకి ఉంట్టంది. కుడ్చ భుజం
వైప్ప రోడుు ఉంట్టంది. అతడు తల ఎత్తత ఎవరినీ చూడడు. రోడుున పోయే వాళ్ు కాళ్ుకునన చెప్పలని
మాత్రం పని చేస్కుంటూ అప్పడప్పడూ తల త్తపి చూస్తంటాడు. అతడు తల త్తపి
చూస్లనప్పడలాూ న్నన కూడా రోడుున పోతనన వాళ్ు చెప్పలని చూస్టతన. ఆశ్ురయం ఏమిటంటే
అతడు చూసే ఆ చెప్పలనీన కతతవి అయి ఉంటాయి. అతనికి తెలుస్తందా అడుగులని బటిు అవి
కతత రఔం అని!?
అలాగే స్కూలోూ ఎంత మంది పిలూలునానరో, వాళ్ళుస్కునన చెప్పల రకాలేమిటో కండపకి
తెలుస్. ఎవరి కాళ్ుకైనా కతత చెప్పలు చూశాడంటే మాత్రం తల ఎత్తత ఆ చెప్పలు వేస్కుననది
ఎవర్ప అని చూస్టతడు. ‘ఆ ప్తత చెప్పలు ఏం చేశావ’ని అడుగుతాడు.
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‚తెగిపోయినయ్ తాతా” అంటార్చ వాళ్ళు. ఇఔ ఏ భాఖంలో తెగిందో ఔనకోూని రిప్పర్చ
చేయఖలగే చోటైతే “తీస్ఔర్ప రిప్పర్చ చేస్ల పడతా” అంటాడు. వాళ్ళు తెచు ఇసేత రిప్పర్చ చేస్ల
పడతాడు. లేఔపోతే మళ్ళు అడఖడు తీస్కురమమని.
ఎప్పడూ ఏదో ఔ పని చేస్కుంటూన్న ఉంటాడు కండప. ఔష్ుమర్చూననప్పడు వాళ్ళు
అడ్చగిన పని చేస్తంటాడు. వాళ్ళు లేనప్పడు కతత చెప్పలు కుట్టుకుంటూనో, రిప్పర్చూ చేస్కుంటూనో
ఉంటాడు. పన్నమీ లేఔపోతే అతనికి వెనఔగా చంత చెట్టు కింద పటిున మా టీచరూ టూ వీలరూ దఖగరకి
వెళ్లూ ఏది మురికిగా ఉందో చూస్టతడు. ఆ టీచర్స నడ్చగి బండ్చ తాళాలపించుకని అవతలకి తీస్కెళ్లు
ఔడ్చగిపడతాడు.
అతనికి అతని పని మీద్దననంత శ్రదధ ఔ ఉప్తధ్యయయుడ్చగా నాలో లేదనన స్ంఖత్త అతనిన
చూస్తంటే నాకు తెలుస్తంది.
***
పదవ తరఖత్త పిలూలకి ఫ్రీ ఫైనల్ పరీక్షలు జర్చగుతనానయి. ఈరోజు మొదటి పరీక్ష తెలుగు.
ఉదయం పరీక్ష జర్చగుతంది కాబటిు నాకు కాూస్లు లేవు. తీరిగాగ ఔ నవల తీస్కుని
చద్దవుకుంట్టనానన. కండప దఖగర కచు ఎవరో మాటాూడుతండటం వినిపించ ప్పస్తఔం లోంచ
తల ఎత్తత చూశాన.
కండప తలవంచుకుని అతనిచున బ్లట్టకి వేళాుడుతనన సోల్ ని పరీక్షిస్తనానడు.
బ్బగునన బ్లట్ట అతని చేత్తలో ఉంది. ‘కతతగా ఉనానయి సోల్ ఎంద్దకు ఊడ్చందో మరి’ అని
న్నననకుంట్టండగా “కని నాలుగు రోజులు కూడా కాలేద్ద తాతా! సోల్ ఊడ్చపోయింది. షాప్
వాడ్చనడ్చగితే ‘మేమేమీ చేయలేమండీ’ అంట్టనానడు. ఎఔూడ చూస్లనా అనాయయమే అనకో”
అనానడు.
కండప దానికి ఏమీ మాటాూడకుండా పరీక్షించడం పూరతయిందననట్టూ తల ఎత్తత “అంతా
ఊడదీస్ల ఖమేమస్ల అత్తకించ కుటాుల. రండు రోజులు పడతాది” అనానడు.
‚ఊడదీయకుండా అలాగే కుటేుసేత స్రిపోదా?‛
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‚లేద్ద బ్బబ్ల! అలా కుదరద్ద. బ్బర్చకీ ఊడదియ్యయల ఖమేమస్ల స్ఔూంగా అంటించ కుటాుల.
అప్పడే రండూ ఔలాగే ఇప్పడే కనకోూనొచునోటిలాగా ఉంటాయి” అనానడు కండప. అతని
గంతలో అతని పని పటూ నమమఔం స్ష్ుంగా వినిపిసోతంది.
“ఆఁ అలాగే ఉండాల. కర్చు కాస్త ఎకుూవైనా పర్లూద్ద. ఆఫీస్లో నలుగురిలో త్తరిగేవాడ్చని బ్బగుండాల” అనానడతన.
“స్ఔూంగా కుడతాన”
‚స్ర్ల ఎంతవుతంది?‛
‚య్యబై రూప్తయలు”
‚య్యభై రూప్తయలా? కాస్త తగిగంచుకోవచుుగా!‛
‚చాలా పని సెయ్యయల బ్బబ్ల!‛
‚ఓనలే .... కాస్త తగిగంచుకో” అనానడతన.
కండప ఇఔ మాటాూడటం ఇష్ుం లేనట్టూగా చేత్తలో ఉనన బ్లట్టని అతని కాళ్ు దఖగరగా
పటిు మరో చెప్పన కుట్టుకోస్టగాడు.
‚ఊ! స్ర్లలే తాతా! 50 రూప్తయలు ఇస్టతన. బ్బగా ఉండాల - రండు బ్లటూూ కేలాగా
- ఏమాత్రం
తేడా లేకుండా” అనానడు.
కండప రండు బ్లటూనూ తన పఔూన పట్టుకుంటూ “ఇయ్యయల మంఖలవారం .... బుద ...
గుర్చ.... గుర్చవారం ఇదే టైముకి ర్ప బ్బబ్ల రడీ సేస్ల పడతా” అనానడు.
అతన తల ఊపి వెళ్లుపోయ్యడు. కండప పనిలో, న్నన నా ప్పస్తఔం చదవడంలో
మునిగిపోయ్యము.
మధ్యయహ్నం భోజనాలయ్యయఔ మా కలీగ్ ప్రభాఔర్స కండపని కేకేశాడు.
స్టుఫ్ రూములోకి వచున కండపకి బండ్చ తాళాలస్కత “కండప్త! ఏమీ అనకోకుండా
ఈ రోజు కాస్త నా బండ్చని ఔడ్చగిపట్టు. స్టయంత్రం మా బంధువుల ఇంటోూ పళ్లుకి వెళాుల”
అనానడు.
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‚ఇయ్యయల పనంది బ్బబ్ల .... స్ర్లలే అననం త్తన్నస్ల ఔడఖతా” అని బండ్చ తాళాలు
తీస్కనానడు. అంత పని ఉనాన, ఈ పనికి ప్రభాఔర్స ఏమీ ఇవవడని తెలస్లనా అతని గంతలో
ఏమాత్రం విస్గు కాని బ్బధ్ కాని లేద్ద.
మా ఆవిడ కాయరియర్స లో ఔటిుచున కోడ్చగుడూ ప్పలుస్తో బ్బగా లాగించానా నిద్ర
తూగసోతంది. ఇంటికెళ్లుపోయి హాయిగా కాసేప్ప పడుకని లేచ నవల చద్దవుకుందామనిపిసోతంది
కాని కుదరద్ద. ర్లప్ప నా లెఔూల పరీక్ష. స్టయంత్రం నాలుగు నండ్చ ఆర్చ వరకు పదవ తరఖత్త
పిలూల స్ుడీ అవర్స న్నన్న తీస్కోవాల. అది తలుుకుంటేన్న నాకు విస్గాగ ఉంది.
టేబుల్ మీదే కాసేప్ప తల వాలుదాదమనకుంట్టండగా “స్టర్స” అంటూ వచుంది స్ర్లక.
‚ఈ లెఔూ అరథం కావడం లేద్ద” అని తెరిచ ఉంచన ప్పస్తఔం ఇవవబోయింది.
ఆ లెకేూంటో కూడా చూడకుండా ‚స్ుడీ అవర్స లో చెప్తతలే. అది వదిలేస్ల వచునవి ప్రాకీుస్
చేస్కో పో” అనానన విస్గాగ.
‚స్ర్ల స్టర్స” అంటూ వెళ్లుపోయింది కాని ఆ అమామయి ముకంలో అస్ంతృపితని చూశాన.
కండప గుర్తతచాుడు ఆ క్షణంలో. స్ర్లకని వెనకిూ పిలుదాదమనిపించంది. మళ్ళు వెంటన్న ‘ఆఁ
స్టయంత్రం చెబ్బదం లే’ అనకని టేబుల్ పైన తలపట్టుకని పడుకునానన.
స్టయంత్రం మూడయినట్టూంది. స్కర్చయడు తన ప్రతాప్తనిన తగిగంచాడు. ఎండ దెబాకి
చెటూలోూ చేరిన కాకులు బయటకచు కావ్! కావ్! అంటూ అర్చస్తనానయి.
‚సేయ్! సేయ్! ఇష్షూ ఇష్షూ సేయ్” అంటూ పదదగా అర్చస్తనానడు కండప.
ఏమయిందోనని ఉలకిూపడుట్టూగా తల ఎత్తత కిటికీలోంచ చూశాన. ఉదయం కుటుమని
ఇచున అతని బ్లట్టని నలూ కుకూఔటి తీస్కని పరిగెతతతంది. బండ్చని ఔడుగుతననట్టూంది
కండప... చేత్తలో మగ్ ని పట్టుకని దాని వెనఔ అర్చస్కత పరిగెతతతనానడు.
ఆ అర్చప్పలు విని కిటికీ దఖగరగా వచున సైన్్ టీచర్స శాయమల “అయ్యయ! బ్లట్
ఎతతకుపోతందండీ కుఔూ!‛ అంది.
‚ఓన” అని నవేవస్ల మళ్ళు తల వాలుుకునాన.
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కాసేపటికే ఖణఖణమని లాంగ్ బెల్ మోగింది. పదవ తరఖత్త పిలూలు తప మిఖతా పిలూలు,
టీచర్స్ అందరూ ఇళ్ుకి వెళాుర్చ. పిలూలు వరండాలో ఔరి వెనఔ ఔర్చ కూర్చుని లెఔూలు
చేస్కుంట్టనానర్చ.
న్నన పిలూలకెద్దర్చగాగ వరండా చవర కురీు వేస్కని కూర్చుంటూ “స్ర్లఖా! ప్పస్తఔం
తీస్కుర్ప ఆ లెకేూంటో చూదాదం” అనానన.
ఆ అమామయితో ప్తట్ట నలుగురైద్దగుర్చ లేచ నా దఖగరకి వచాుర్చ. వాళ్ుకి లెఔూ అరథం
అయేయట్టూ చెప్పతండగా “స్టర్స” అని వినిపించంది.
తల త్తపి చూశాన
నాకు వెనగాగ కండప నిలబడ్చ ఉనానడు. నాతో ఏదో మాటాూడాలననట్టూగా నిలబడ్చ ఉనన
అతనిన చూస్కత “వస్తనాన ఉండు కండప్త!‛ అనానన.
లెఔూ అరథం అయేయట్టూ చెపి లేచ అవతలకి వెళాున. కండప నా వెనకే నడ్చచాడు. మా
మాటలు పిలూలకి వినపడవనకుననంత దూరం వెళ్లు ఆగాఔ “స్టర్స ఇయ్యయల పొద్దదన కాయన
బ్లట్ట రిప్పర్చ సెయయమని ఇచాుడు....‛
‚ఆఁ చూశాన కండప్త దానిన కుఔూ ఎతతకుపోయిందిగా దొరికిందా” అనానన.
‚దొరికింది స్టరూ! అది దానిన తీస్కోని వంతెన కిందికి దూరింది. న్నన ముఔూతా
మూలఖతా ఎళ్ళులకి బ్లట్ట సోలంతా కరికేస్లంది” అనానడు కండప దిగాలుగా.
‚అయ్యయ! ఇప్పడెలా? ఆయనకేం స్మాధ్యనం చెప్తతవ్?‛ అనానన.
‚తోలు కనకోూనొచు ఇంకఔటి అటాూగే తయ్యర్చ సెయ్యయల బ్బబ్ల.... సేస్టతన. ఒ
రండందలు అప్పగా ఇచాురంటే ...... ఆ బ్లట్టూ రిప్పర్చ సేసేత ఆయన 50 రూప్తయలు ఇస్టతడు.
అయియ

మీకే

ఇస్టత.

మిఖతా

డబుా

రండు

వార్పలోూ

ఇచేుస్టత

స్టరూ”

అనానడు

బత్తమాలుకుంట్టననట్టూ.
“డబుాలు గురించ కాద్ద కండప్త! అచుంగా అలాగే ఎలా చేస్టతవ్? చాలా ఔష్ుం”
అనానన ఆత్రంగా.
‚లేద్ద బ్బబ్ల సేస్టతన. లేఔపోతే ఆ బ్లటూ ఔరీద్ద న్నన్నడ తెచేుది? ఔష్ుపడతా బ్బబ్ల - మీర్చ
రండందలు ఇసేత చాలు” అనానడు కండప. అతని ఔళ్ులోూ పలుగా ఔనీనర్చ.
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జేబులోంచ రండందలు తీస్ల ఇచాున. దణణం పటిు వెళ్లుపోయ్యడు.
***
తర్పవత రోజు నా లెఔూల పరీక్ష కావడం వలూ చాలా పందర్పడే స్కూలుకి వచాున. అపటికే కండప చెట్టు కింద

కూర్చుని ఏకాగ్రతగా పని చేస్కుంట్టనానడు. కతత లెదర్స తెచునట్టూనానడు అనకుంటూ స్కూలోూకి
నడ్చచాన. గోల చేస్కత అర్చస్తనన పిలూలని ఖదమాయించ పదవ తరఖత్త పిలూల దఖగరకి వెళాున.
ననన చూడగాన్న పిలూలంతా వాళ్ుకునన డౌట్్ ఏఔర్చవు పటాుర్చ. అప్పడనగా కాూస్ రూములోకి
పోయిన వాడ్చని పరీక్ష అయిందాకా అఔూడే ఉనానన. పందర్పడే స్కూలుకి ర్పవడం వలూ మా ఆవిడ
ఈ రోజు కాయరియర్స ఔటిువవలేద్ద.
ఆన్ర్స షీటూనీన తీస్కని ఔటుఖటిు స్టుఫ్ రూమ్ లో పటిు కాయంటిన్ కి వెళ్లు భోంచేస్ల
వచేుపటికి దాదాప్ప 3 అవుతోంది. నా టేబుల్ దఖగరకచు ఉస్కర్చమంటూ తల వాలుుకుని
పడుకునానన. పిలూలు పరీక్ష బ్బగాన్న ర్పస్లనటూనిపించ తృపిత ఔలగింది. నినన స్ర్లక అడ్చగిన లెఔూ
వచుంది పరీక్షలో అనకోగాన్న కండప గుర్తతచాుడు. అదాట్టన తల ఎత్తత కండప వైప్ప చూశాన.
ఉదయం ఎలా కూర్చుని ఉనానడో అలాగే - అదే భంగిమలో కూర్చుని పని చేస్కుంట్టనానడు.
సోల్ తయ్యరయినట్టూంది. బ్బగునన బ్లట్టతో స్రి చూస్కుంట్టనానడు.
‚చేయఖలగాడు!! స్టధంచాడు!!!‛ లేచ పరిగెత్తతనట్టూగా బయటకి నడ్చచాన. కిటికీలోంచ
అయితే అతన నాకు దఖగరగా ఔనిపిస్టతడు కాని అతనిని చేర్చకోవడానికి స్కూలు చుటిు త్తరిగి
వెళాుల. రండు నిమిషాలోూ అతనిన చేరి “కండప్త!‛ అని పిలచాన.
ఔూస్టరిగా ఉలకిూపడుట్టగా
ూ తల ఎత్తత చూశాడు. ఔళ్ళు లోతకి పీకుూ పోయి ఉనానయి.
అననం త్తనకుండా పని చేస్తననట్టూ అరథం అయింది.
‚చేసేశావుగా కండప్త!‛ అనానన ఆనందంగా.
‚సే ... శా.... బ్బబ్ల!‛ మాట తడబడ్చంది. న్నన వెనకిూ త్తరిగి పరిగెత్తతనట్టూగా కాయంటిన్ కి
వెళాున.

అపటికే

వాళ్ళు

మిగిలన పదార్పథలనీన

చనన

చనన గిన్ననలకి

వేస్ల అంట్టూ

తోముకుంట్టనానర్చ.
‚అననం ఉందా?‛ అనానన ఆత్రంగా.
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‚ఆఁ ఉంది. కూరలు అయిపోయ్యయి. స్టంబ్బర్చ, రస్ం మాత్రం ఉనానయి - ఎవరికి
స్టర్స?‛ అనానడు కాయంటిన్ మేన్నజర్స.
‚స్ర్ల ఔటిువువ. ఆమ్లూట్ కూడా వేస్లవువ” అనానన అఔూడ పటిున కోడ్చగుడూని చూడగాన్న
ఐడ్చయ్య వచు.
నా హ్డావుడ్చ చూస్ల ఎవరో గెస్ు వచాురనకని ఖబఖబ్బ ఆమ్లూట్ వేస్ల స్టంబ్బర్చ కూడా వేడ్చ
చేస్ల ప్తరి్ల్ ఔటిుచాుర్చ. ప్తరి్ల్ తీస్కని కండప దఖగరకి వచాున.
‚కండప్త! ఇదిగో అననం త్తన. తర్పవత కుట్టుకోవచుులే శోష్ వచు పడ్చపోతావు” అని
చేత్తలో ఉనన సోల్ ని లాకుూని ప్తరి్ల్ కండప చేత్తకిచాున.
‚ఇది సేసేస్ల ఎలూ త్తన్నవోడ్చనిగా బ్బబ్ల - ఈ ప్పదోడ్చ మీద ఎంత దయ బ్బబ్ల నీకు అననం తెచు ఇచాువు” అనానడు.
అతని ఔళ్ులోూ నీళ్ళు ఖమనించనట్టూగా “స్ర్లలే త్తన పో చేతలు ఔడుకూచుుకో” అనానన
సోల్ ని పరీక్షగా చూస్కత. అచుం ఔంపనీ వాళ్ళు తయ్యర్చ చేస్లనట్టూగాన్న చేశాడు. బ్బగునన బ్లట్ట
సోల్ నీ , ఈ సోల్ నీ త్తపి త్తపి చూశాన.
చూస్తండగా... ఔూ స్టరిగా నాకు తేడా ఏంటో తెలస్లంది. సోల్ మధ్య భాఖం లో బ్లట్ట
సైజు ‘8’ అని వేస్ల ఉంది. కండప తయ్యర్చ చేస్లన దానికి ఉండద్దగా!!? చెబ్బదమని కండప వైప్ప
చూశాన. తల వంచుకని ఆఔలగా, తృపితగా పదద పదద ముదదలు నోటోూ వేస్కుంట్టనన కండపని
చూడగాన్న నా నోటి వెంట మాట పఖలలేద్ద. ఇప్పడు చెప్పత త్తన్న త్తన్న అనాననిన అలాగే వదిలేస్ల
దిగులు పడతా కూర్చుంటాడేమోనని భయం వేస్లంది. చేత్తలో ఉనన సోల్ నీ, బ్లట్టనీ టార్పలన్
పటు పైన పడేస్ల స్టుఫ్ రూములోకి వచాున.
టేబుల్ ముంద్ద కూర్చుని కండప వైప్ప చూడస్టగాన ఆలోచస్కత - స్మస్యకి పరిషాూరం
ఏమిటా అని ఆందోళ్న పడుతూ. న్నంబర్చ ర్పవాలంటే డై ఉండాలనకుంటా. ఔత్తతతో గీస్లనట్టూగా
ర్పసేత!? ఉహు! తెలస్లపోతంది. ఎలా? .... కండప వైప్ప చూస్కత ఆలోచస్తనానన.
అననం త్తన్నస్ల సోల్ కి ఖమ్ ని పటిుంచ బ్లట్టకి అంటించాడు. తదేఔ ధ్యయనం తో
నిదానంగా, ఎఔూడా కుట్టు తపిపోకుండా జాగ్రతతగా కుడుతనానడు.
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స్టయంత్రం నాలుఖయింది. పిలూలందరూ కండప పఔూ నంచ రోడుు మీదకి
నడుచుకుంటూ వెళ్ళతనానర్చ. ఎపడూ వాళ్ునీ, వాళ్ు కాళ్ునీ చూస్కత నవువకున్న కండప ఈ
రోజు తల కూడా త్తపకుండా సోల్ ని కుట్టుకుంట్టనానడు. న్నన ఇంటికి వెళ్ుడం కూడా
మరిుపోయి అలాగే చూస్కత కూర్చుండ్చపోయ్యన.
కుటుడం పూరతయింది. రండు బ్లటూనీ త్తరగేస్ల చూస్కుంట్టనానడు. బ్బగు చేస్లన బ్లట్టకి
ప్తలష్ పటిుస్తనానడు. అప్పడు లేచాన న్నమమదిగా. కండప దఖగరకి వెళ్లు న్నన ఖమనించన
విష్య్యనిన చెప్తన. తృపితతో వెలుగుతనన అతని ముకం న్నన చెపింది వినగాన్న ఖప్పన
ఆరిపోయింది.
‚ఓన స్టరూ! ఇప్పడేం జేసేది?‛ ఆందోళ్నగా అంటూ నా వైప్ప చూశాడు. నవువ
చద్దవుకునోనడ్చవి, తెలవైనోడ్చవి ఏదైనా ఉప్తయం చెపఖలవు అననట్టూనన అతని చూప్పలకి నాకు నా
మీద విశావస్ం కుదిరింది.
‚అతడు ఖమనించడన్న అనకుంట్టనాన కండప్త! ఔవేళ్ చూస్ల అడ్చగాడనకో - ‘నాకేం
తెలుస్?’ అన్నసెయ్” అనానన.
‚అంతేనంటావా స్టరూ!” అనానడు ఆలోచంచుకుంట్టననట్టూగా.
‚అంతే! అంతే! న్ననిఔూడే ఉంటానగా! ఇంకా ఏమైనా అతన ఎకుూవగా మాటాూడ్చతే న్నన
వచు చెప్తతలే. కనిన ఔంపనీల వాళ్ళు ఔ బ్లట్టకే నంబర్చ వేస్టతరనో లేఔపోతే ఇంకఔటేదో
పరిస్లథత్తని బటిు..‛ అనానన.
ఔ ఉప్తధ్యయయుడ్చగా న్నన నిజమే చెప్తల కాని నాకెంద్దకో ‘అబదధం చెపమని’
న్నరిస్తంటే ‘నిజమే పలకాల’ అని చెప్పతననప్పడు ఔలగే ఖరవమే ఔలగింది. అది ‘తప్ప’
అనిపించలేద్ద. కండప కుటిున చెప్పలు ఎకుూవ కాలం మననతాయి అన్న నమమఔం నాలో ఉంది
కాబటిు తప్ప అనిపించలేదేమో బహుశా!
‚స్ర్లలే బ్బబ్ల! ఇంకేం జేసేది? ఆ దేవుడే కాప్తడతాడు. లేఔపోతే ఆ బ్లటూ ఔరీద్ద న్నన్నడ
బరించఖలన బ్బబ్ల?‛ అనానడు. ఆ మాటలంట్టననప్పడు అతని గంతలో దిగులుతో కూడ్చన
వణుకు తెలుసోతంది.
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‚దిగులు పడకు కండప్త! ధైరయంగా న్నన చెపినటేూ చెయియ. అతనొచేుది ర్లప్ప పొద్దదన్ననగా?‛
అనానన.
‚ఓన బ్బబ్ల” అనానడు.
‚వస్టత కండప్త” అంటూ బండ్చ తీస్కని ఇంటికి వచాున.
ఆ ర్పత్రంతా టెనూన్ తో నిద్ర ర్పలేద్ద. ‘అతన ఔనిపటుకుండా ఉంటే బ్బగుండు’ అని
అనకుంటూన్న ఉనానన. ఔవేళ్ ఔనిపడ్చతే కండపకి ఎలా స్పోర్చుగా మాటాూడాలో ఔటికి
పదిస్టర్చూ మననం చేస్కునానన. ‘నాకే ఇలా ఉంటే కండపకి ఎలా ఉందో ప్తపం’ అనకునానన.
***
ఎవరికెనిన స్మస్యలునాన నా పని న్నన చేస్కుపోతూన్న ఉండాల ఔదా అనకుంటూ స్కర్చయడు
స్మయం తపకుండా ఉదయించాడు. నిద్ర లేచీ లేవడంతోన్న నా మనస్్ స్కూలుకి వెళ్లుపోయింది.
చాలా తవరగా బయలుదేర్పన కాని కాయరియర్స రడీ అయేటపటికి మామూలు టైమే అయింది.
బండ్చ ప్తర్సూ చేస్ల న్నర్చగా కండప దఖగరకి వెళాున.
‚అతనొచాుడా కండప్త?‛ అడ్చగాన ఆత్రంగా.
‚ఇంకా ర్పలేద్ద బ్బబ్ల!‛ అనానడు కండప. అతని ఔళ్ులోూ నీరస్ం, ఔూరోజులోన్న ఎంతో
ముస్ల

వాడయిపోయినట్టూగా

ముకంలో

మడతలు

ఉబ్బా

ఔనబడుతనానయి.

న్నన

హ్తాశుడ్చనయ్యయన. ‘అయ్యయ! ఇదేమిటితన? ఇదేమంత పదద స్మస్య అని ఇంత బ్బధ్
పడుతనానడు?’ అనిపించంది.
‘ప్పదవారికి ఇది పదద స్మస్య – చాలా పదద స్మస్య’ అని వెంటన్న నాకు తటిుంది. నినన
న్ననతనికి ధైరయం చెపకుండా ర్పత్రంతా ఎంత టెనూన్ పటాునో అరథం అయింది.
అతనికి స్హాయం చేయఖలగి ఉండీ అతనిన అబదాదలు చెపమని ప్రోత్హంచడం
తలుుకుంటే నా మీద నాకు జాల, బ్బధ్ ఔలగాయి. నాకు ర్పత్రంతా నిద్ర పటుకుండా బ్బధ్
పడటానికి కూడా అదే కారణం. న్నన్నం చేయ్యలో నాకు తెలస్లంది.
‚కండప్త! ఏమిటిది? ఎంద్దకింత బ్బధ్ పడుతనానవు? అతనికి నచు అతన
తీస్కునానడా స్ర్ల. లేఔపోతే అతని బ్లటూ కరీద్ద న్ననిస్టతన. ఈ బ్లట్టూ న్నన కనకుూంటాన. నా
నంబర్చ కూడా ఎనిమిదే” అనానన.
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ఔూ ఊప్పన లేచ నిలబడు కండప నా రండు చేతలని తన చేతలోూకి తీస్కని
ఔళ్ుఔద్దదకునానడు. అతని ఔళ్ులోూని బ్బధ్ తీసేస్లనట్టూగా పోయి అలస్ట మిగిలంది. న్నన తీస్కునన
నిరణయ్యనికేమో నా మనస్ కూడా స్ంతోష్ంతో ఊగిపోయింది.
‘కండప్త టీ తీస్కస్టతవా?‛ అనానన.
‚అలాగే బ్బబ్ల” అంటూ కండప హుషార్చగా రోడుు మీదకు పోయి టీ తెచు పటాుడు.
అఔూడే నిలబడ్చ టీ తాగేస్ల “నవ్వవ తెచుుకుని తాగు. అలస్ట పోతంది. రండు బ్బసెూట్టూ కూడా
త్తన” అంటూ డబుాలచు స్కూలోూకి నడ్చచాన.
టైమ్ పదకండు అవుతోంది. ఈ రోజు పిలూలకి సైన్్ పరీక్ష. శాయమలా మేడమ్ పరీక్ష
హాలుకీ, స్టుఫ్ రూముకీ అపటికే రండు స్టర్చూ త్తరిగి రండు టీలు తాగింది. ఆమ్లకి పరీక్షల టెనూన్.
ఆమ్ల ఔవచున్ ప్పపర్స గురించ ఏదేదో చెపోతంది కాని ఆ మాటలు నా చెవులోూకి వెళ్ుడం లేద్ద. నా
ఔళ్ళు కిటికీలోంచ కండపన్న చూస్తనానయి. కండప కూడా ఎప్పడూ లేనిది అస్హ్నంగా అటూ
ఇటూ ఔద్దలుతనానడు.
దాదాప్ప పన్నె్నండు అవుతండగా రోడుు మీద అతన మలుప్ప త్తరిగి కండప దఖగరకి
వచాుడు. న్నన ఖబుకుూన లేచ కిటికీకి దఖగరగా వెళ్లు నిలబడ్చ చూడస్టగాన.
‚బ్లట్టూ రిప్పర్చ చేశావా తాతా?‛ అనానడతన.
కండప ఏమీ మాటాూడలేద్ద. కుటిున బ్లట్టని అతని చేత్తకిచాుడు. అతన స్ంతృపితగా
తలాడ్చస్కత రండో బ్లట్టని చేత్తలోకి తీస్కునానడు.
‚ఏమిటిది తాతా?‛ అనానడు ఖదిమినట్టూగా.
‘అయ్యయ! ఔనిపటేుశాడు - ఔనిపటేుశాడు’ నా రఔతం వేఖంగా నా శ్రీరంలో పరిగెతతతనన
ధ్వని నాకు స్ష్ుంగా తెలుసోతంది.
కండప నోర్చ తెరిచ ఏదో చెపబోయేంతలో --‚కుటిున బ్లట్టకి ప్తలష్ చేశావు. దీనికి కూడా ప్తలష్ చేయఔూర్పూ?‛ అనానడతన.
తెరిచన నోర్చ అలాగే మూత పడ్చపోయింది కండపకి.
నా పదవులపై చర్చనవువ తెరలు తెరలుగా.
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బ్లట్ కి ప్తలష్ చేస్కత కండప తల త్తపి నా వైప్ప చూశాడు. తన పని తనని ఎపటికీ
ఒటమి ప్తలు చేయదనన గప భావం అతని ముకంలో ఔదలాడటం న్నన ఖమనించాన.

*
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