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b¨Æ£÷, Kx¸Kctj, Kn¸$qj+kO|, rUÎÍO~KcÍj, Ó¸<F|, Jd¿}S, FLkõNqkO|Ú. sHOoEnÎFc, GSøEoQLMnjÎFc,
ÄEoQLMnjÎFc. °FLïÁ ²¥qÚ@nÎFc, À£Oqj, CnFLkï μ¥q=o.. −¥cQcFLï¸=o Moj<Ók. ®_jò¨ MLjjÃò¨$c rHOqj$qjCLjFLï
McÿFcÓk, ×.FcAKc, MLkOqjCLjFLï öGH×.Ók, CLOqj$qjCLjFLï MLFLOqjÓk MLkFLMLCc ÄÓjMLÓk, Oy¾Oy¾¥i ÔoOqjCLjFLï
±ÿ¥q¸ÍÂ MLkOqjðÓk, ²^jMnÎJw CnÆNqjÂ ½¡MLFL GHNqjFcÓj.MnOqfS. $q½Ã½ ö_CLjŠÓ °OqjŠÓ GHOqj$qjÓCy ..
MLjVFL$qO~ÓÂ¢ï ''NqjMLjV'' FL$qO~ÓMLlCLjFcïtj.
¥cÓjGRõMLjk, Nqk¸öÀ¥i¥qOqBc, Mnj=i¿NqjÆ×.MLjk, TdøOqíîMLjk, MLjFLjGRjõÓMLjbÍõ rHOqj$qjCLjFLï ÍkO~Ók,
−¿íî¥qGS¸_¸bEcPo ½¡ÄCL GS¸_¸bEcÓFLjŠFo Oy¾Ók ... ®MoFc FL$qO~ÓPy¥qÂfH¸ÔoÁ? ®¸CLŠ Äj¸¼ MLjOoÄ£j PoEc?
¥cÍj.. CLOq¼ ÔLksSë −MoQcÓk, −FL¸EcÓk, GHlOy$qMLjFcÓk, Kc¸bÍMcõÓk, Jw=i CLCcøÓk, $nÓjfHÔoá
GS¸CyadÓj. GH¸ÔLjŠ¸=o rH¿$o GSj#eÓk MLk^ ÄOqjÔLjŠ¸=o Äj$qÓÂ GS¸_¸bEcÓk, MnCLPo ¥cÍj.. ¥qCLÓk
¥qÂfHTdëtj..
¬CLõ¸CL GS¸GHFLjïÓk, ¬À ÂOqjsHÍÓk ¥qÆfS −¥cQLMLjFo ®¸=h¥qGHlð¥h¸Í ¥qÆfS ÔosS GSÿ½¡MLFcPo
MLjVFL$qO~Ój. ¶fHŠ¸¨ Ä¸=o TdÓAKL¸½¥qÓÂ Äj¸¼ ÔnsHð ¥qbEc Td$qO~Ój. ÂCLõ¸ MLkOqjCLjFLï MLjFL Oy¾Mc¿¢
½¡MLFL ¼öCcÓj.. ¯ MLjVFL$qOq¸ ¥qbÍÓj..!!
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రంగుటదా
ద్ లు

ఆ అపారెట్మ్ంట కాంపెల్కస్ లో ఆ రోజు రెండు మీటింగులు జరుగుతునాన్యి. ఒకటి కమిటీ మీటింగూ, రెండోది పిలల్లకోసం
అమమ్లు నిరవ్హిసుత్నన్ మీటింగూ.. మొదటిది జరుగుతునన్ కమిటీ పెర్సిడెంట ఆనంద ఇంటోల్ గంబీరంగానూ, రెండోది జరుగుతునన్ చోట
కోలాహలంగానూ ఉంది వాతావరణం.
"మాకు తెలుసు ఏం చెయాయ్లో!! అనిల అంకుల ఎపుప్డో చెపాప్డు మాకు" ఆరేళళ్ రిషిక అంది.
" ఏం చెపాప్డు ?" అంది రిషిక వాళళ్ అమమ్ పీర్తి ఆశచ్రయ్ంగా.
" కొతత్ అంకులస్ కానీ ఆంటీలు కానీ మా దగగ్రకు వచిచ్ చాకెల్టస్ అవీ, ఇసేత్ తీసుకోకూడదనీ, ఎవరైనా ఇంటోల్ మమమ్లిన్
తీసుకు రమమ్నాన్రని చెపిప్నా అసస్లు బిలీవ చెయయ్కూడదనీ" అంది రిషిక కళుళ్ గుండర్ంగా తిపుప్తూ..
" అవును, అంతే కాదు. మీరు ఇపప్టిదాకా చెపిప్నవనీన్ మాకు అంకుల ఎపుప్డో చెపాప్డు" అంది శమిత కూడా..
" అంటే" అడిగింది హరిత
" మమీమ్! కొతత్వాళెళ్వరినీ మన దగగ్రికీ రానీకూడదనీ, ఎవరైనా మనలిన్ ఫోరస్ చేసేత్ వెంటనే పేరెంటస్ కి లేదా టీచరల్ కి
చెపాప్లనీ చెపాప్డు" అనాన్డు హరష్.
"ఇంకోటి మరిచ్పోయావా! " అంటోంది రెండు పిలకలేసుకుని చినన్ కళళ్జోడు పెటుట్కునన్ పింకీ.
" అదేమిటి? నువువ్ చెపుప్ పింకూ"! అంది వాళళ్మమ్ విదయ్.. వీళళ్ మాటలు వింటునన్ మిగతావారందరూ ఆశచ్రయ్ంగా
చూసుత్నాన్రు.
" అదేమిటంటే, ఎవరైనా వచిచ్ మేము మీకు బాగా తెలిసిన వాళళ్ం, మాతో అసస్లు భయం లేకుండా రావచుచ్ అని చెపేత్
వాళుళ్ నిజంగా నిజం చెపుత్నాన్రో, లేదో టెసట్ చెయయ్డానికి ఒక టిర్క, అది " మా సెకూయ్రిటీ అంకుల పేరేమిటి?" అని అడగమనాన్రు. ఒకవేళ
వాళుళ్ మనకి నిజంగానే తెలుసునన్వారైతే అనిల అని చెపాత్రు కదా అదనన్మాట టిర్క" అంది పింకీ.
ఈ సారి అమమ్లందరూ ఆశచ్రయ్పోయారు. కొందరి కళళ్లోల్ సనన్టి నీటితెర.
---------------దానికాక్రణం రెండో ఇంటోల్ మీటింగ.
" అనిల పని మానేసి వెళిళ్పోతానంటునాన్డు" కుల్పత్ంగా అనాన్రు ఆనంద. మీటింగ పెటిట్ందే దానికోసం కనక.
" అదేమిటి? ఎందుకు? అంతా బావుంది కదా? ఏమీ సమసయ్లేమీ లేవు కదా?" అనాన్రు సభుయ్లు.
" మనకి లేవు, కానీ అతనికి కూడా లేకుండా ఉండాలికదా?" అనాన్రాయన
" అదేమిటి? వివరంగా చెపప్ండి అరధ్మయేయ్లా" అనాన్రు సభుయ్లు.
" నేను చెపప్డమెందుకు? అసలు వయ్కిత్తోనే చెపిప్దాద్ం. కషట్పడి ఆపాను అతనీన్ఒకక్రోజు" అనాన్రు ఆనంద. బయట
మెటల్మీద కూరుచ్నన్ అనిల ని తనతో తీసుకుని వచాచ్రు.
---------------------------- -
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జంటనగరాలోల్ ఉనన్ అనేక అపారెట్మ్ంట కాంపెల్కస్ లోల్ చందర్కిరణ రెసిడెనీస్ ఒకటి . అందులో నలభై ఫాల్టస్ ఉనాన్యి. చినన్
కాంపెల్కస్ కావడాన అందరూ కలిసి మెలిసి సరదాగా ఉంటారు ఒక కుటుంబ సభుయ్లలాగే. అపుప్డపుప్డూ ఎదురయేయ్ నీళళ్ సమసయ్నైనా,
ఎపుప్డూ ఉండే పారిక్ంగ, పరిసరాల శుభర్తా వగైరాలైనా సరే అందరూ కలిసి చరిచ్ంచుకుని మరీ ఒక నిరణ్యానికొసాత్రు. ఆడవారు ఒక
గూర్ప గా ఏరప్డి సాంసక్ృతిక కారయ్కర్మాలు, పిలల్లకి కావలసిన కాల్సులూ అవీ నిరవ్హిసూత్ ఉంటారు.
ఆ కాంపెల్కస్ కునన్ పెదద్ గేటుపకక్కి చినన్ సెకూయ్రిటీ కేబిన, దానికి వెనకవైపు ఒక చినన్ గది, బాతూర్ం ఉనాన్యి దానిపకక్నే
పిలల్లకోసమని ఉంచిన చినన్ ఆటసథ్లమూ, పకక్న దివ్చకర్వాహనాలు పెటుట్కోవడానికి సథ్లమూ ఉంటాయి. మధయ్లో రెండు చినన్ చినన్ లిఫట్
లూ, దానికి నాలుగు వైపులా కారుల్ పెటుట్కోవడానికి సథ్లమూ ఉంది. నాలుగు వైపులా కొదిద్గా మటిట్ వదిలి చినన్వీ, పెదవీ చెటుల్ పెంచారు. ఆ
కాంపెల్కస్ లో చినాన్ పెదాద్ చేరి ముఫైఫ్ మందివరకూ పిలల్లునాన్రు.
అకక్డ ఈ మధయ్నే చేరిన సెకూయ్రిటీ గారడ్ అనిల.
దాదాపు నాలుగు నెలల కిర్తం, తనకెవరూ లేరనీ, ఇంతకుముందు పనిచేసిన అనుభవం ఉందనీ, బెంగుళూరులో ఒక పెదద్
సెకూయ్రిటీ ఏజెనీస్ తరపున పెదద్ కాంపెల్కస్ లలో పనిచేశాననీ, వారి వయ్వహారం నచచ్క, వచేచ్శానని చెపాప్డు. అతని మాటతీరు, మనిషి
వాలకమూ నచిచ్ వెంటనే అతనిన్ పనిలో చేరుచ్కునాన్రు ఆ అపారెట్మ్ంట వారు. దానికి తగగ్టుట్గానే అతనుకూడా అందరితోనూ తొందరలోనే
కలిసి పోవడమే కాకుండా పనులనీన్ ఎంతో శర్దధ్గా చెయయ్డంతో అందరికీ పీర్తిపాతుర్డయాయ్డు. ముఖయ్ంగా కమిటీ పెర్సిడెంట ఆనంద కి
అనిల చాలా నచాచ్డు. అనిల ఎంతో సంసాక్రవంతంగా మాటాల్డతాడు. ఎలాంటి పనినైనా చిటికెలో చేసాత్డు. చదువుకునన్వాడు కావడం చేత
అనీన్ తొందరగా అరధ్ం చేసుకుని, అకవుంటస్ అవీ కూడా తానే చూసుత్నాన్డు ఈ మధయ్న.
"అనిల, మోటార వేశావా?"
" అనిల, కిందా సూక్ల బస వసేత్ ఒకక్ నిమిషం ఆగమని చెపుప్ దీక్ష వచేచ్సోత్ంది"
" అనిల, కరంట బిలుల్ వచిచ్ందా?"
" అనిల, కూరగాయలబాబ్యి వసేత్ ఆకుకూరలు నీకిమమ్ని చెపాప్ను, కాసత్ తెచిచ్పెటుట్"
ఇలా పొదుద్నన్ లేసేత్ అందరి నోళళ్లోల్ పలికే పేరు అనిల ది.. ఇవనీన్ ఒకెతుత్. అనిల కి పిలల్లంటే ఉనన్ అభిమానం
ఇంకో ఎతుత్. అతనిలో ఏం మహతయ్ం ఉదో గానీ ఎలాంటి పిలల్లనైనా మాలిమి చేసుకోగలడు. అందరితోనూ సరదాగా కబురుల్ చెపిప్, నవివ్సూత్,
ఆడిసూత్ ఉంటాడు. దానివలల్ పిలల్లు తొందరగా అతని దగగ్ర చేరిక చూపడమేకాక ఎంతో పేర్మగా ఉండేవారు. అందులోనూ కొందరు బాగా
చినన్పిలల్లు 'అనిల అంకుల 'అంటూ ఒకక్ నిమిషం కూడా వదిలేవారు కాదు. ఆ కోవలోకే వసాత్రు హరాష్, భవాయ్. రిషికా
మొదలైనవారందరూ..
గేటుదగగ్రే పిలల్లు ఆడుకునే సథ్లం ఉనన్ందున అందరూ ఎపుప్డూ అనిల కి కనిపిసూత్ ఉంటారు. అందరితోనూ నవువ్తూ
మాటాల్డుతూ, వాళుళ్ ఒకరితో ఒకరు కొటుట్కోకుండా చూసూత్ అందరినీ ఎంతో జాగర్తత్గా చూసాత్డు. ఎవరి పుటిట్నరోజైతే వారికి చాకేల్ట
తెసాత్డు. పిలల్లంటే ఎంతో పార్ణంగా ఉంటాడు. అపుప్డపుప్డూ తన ఫోన తో ఫోటోలు తీసాత్డు.
ఆ రోజు కూడా ఎపప్టిలాగే పిలల్లందరూ ఆడుకుంటునాన్రు. ఓ పకక్గా ఆడవాళుళ్ నిలబడి కబురుల్ చెపుప్కుంటునాన్రు.
పిలల్లని చూసూత్, మాటాల్డుతూ సాయంతర్ం కారుల్ వచేచ్వేళ కావడాన గేటుని కనిపెటుట్కుంటూ ఉనాన్డు అనిల ఎపప్టిలాగే.
" తను మా చెలెల్లు సావ్తి, బెంగుళూర నించి వచిచ్ంది " తన సేన్హితురాళళ్కి పరిచయం చేసింది పీర్తి.
" హే, మీరిదద్రూ కవలపిలల్లాల్ ఉనాన్రు భలే" అంది విదయ్ సావ్తికి హలో చెపూత్.
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" అవును అందరూ అలాగే అంటారు, నాకనన్ సంవతస్రమునన్రే చినన్ది. అందుకేనేమో" అంది పీర్తి నవువ్తూ.
" బయటకు వెళుత్నాన్రా?" తయారై ఉనన్ ఉనన్ అకక్ చెలెల్ళళ్ని చూసూత్ అడిగింది హరిత.
"అవును, అరవింద రాగానే టాంక బండ కి వెళిళ్, డినన్ర కి బయటకు తీసుకెళదామని అనుకు నాన్ం " అంది పీర్తి.
" నాకు టాంక బండ అంటే చాలా ఇషట్ం, ఎపుప్డు వచిచ్నా ఒకక్సారైనా చూడకుండా ఉండను. అంటూ రిషీ ని తీసుకుని
వసాత్నకాక్" అంది సావ్తి.
" అది అపుప్డే రాదులే, అనిల దగగ్రుందిగా" అంది పీర్తి నవువ్తూ.
అనిల రిషిక ని ఎతుత్కుని ఏదో చెపుత్నాన్డు. ఐదేళళ్ రిషిక కిల కిలా నవువ్తోంది.
"మీ కొతత్ సెకూయ్రిటీ గారాడ్? అడిగింది సావ్తి అకక్ పీర్తిని. " అవును, ఈ మధయ్నే వచాచ్డు, చాలా మంచి వాడు. ముఖయ్ంగా
పిలల్లతో ఎంత బాగా కలిసి పోతాడో చెపప్లేదు. పాపం ఎవరూ లేరుట, ఇకక్డే ఉండి వండుకుని తింటాడు.." మన రిషిక కి అనిల అంటే
పార్ణమనుకో" అంది పీర్తి
" ఓ హో, అయినా జాగర్తత్గా ఉండకాక్" అంది సావ్తి గొంతు తగిగ్ంచి.
" హుష, ఊరుకో, వినబడితే బావుండదు, బాధపడతాడు" అంది పీర్తి.
"అవును, మా భవయ్ కూడా అంతే, అనిల ని చూసేత్ వదలదు ఒకక్ నిమిషం కూడా". గటిట్గా వదద్ంటే పెదద్గా ఏడిచ్ గోల
చేసోత్ంది" అంది మమత పీర్తి మాటలు విని.
" నిజమే, హరష్ కూడా అంతే! ఆ మాటకొసేత్ మన ఫాల్టస్ లో చినన్ పిలల్లందరూ అతని చుటూట్ చేరుతారు ఖాళీ దొరికితే
చాలు, అనిల అంకుల అంటూ పరుగుతీసుత్నాన్డు మా హరష్, ఏం మేజిక చేశా డో అతను" అంది గిరిజ కూడా.
"హమ్మ్, ఇదేదో కొంచం చూడవలసిన విషయమే" అంది సావ్తి.
' అదేం అలా అంటునాన్వు? "అంది అపుప్డే అకక్డకి వచిచ్న హరిత
" ఈమధయ్న ఎనిన్రకాలు వింటునాన్ము? అనీన్ తెలిసీ మనం జాగర్తత్గా ఉండకపోతే ఎలా? “అంది సావ్తి.
" అంటే? నీ ఉదేద్శయ్ం??" భయంతో కళుళ్ పెదద్వి చేసూత్ అంది విదయ్
" నా ఉదేద్శయ్ం అని ఏమీ లేదు, మనం అనుకోనివి ఏదైనా కావచుచ్ కదా, మనం జాగర్తత్గా ఉంటే మంచిది, ఎనిన్ వారత్లు
వసుత్నాన్యి ఈ మధయ్న? అంది సావ్తి..
సావ్తే చెపప్డం మొదలుపెటిట్ంది. తాను ఇకక్డకి బయలుదేరి వచేచ్ముందే బెంగుళూరులోని ఒక సూక్ల లో ఈ సంఘటన.
మీరందరూ పేపరల్లో చదివే ఉంటారు అంటూ కుల్పత్ంగా వివరించింది ఆ సంఘటన. అందరూ ఆలోచనలో పడాడ్రు, అలాగే అసంకలిప్తంగానే
తలలూపారు
వారిమధయ్ ఈ సంభాషణ జరిగిన రెండు మూడు రోజులకు నగరంలోని ఒక సూక్ల లో ఒక చినన్ పాప మీద సూక్ల లో
సెకూయ్రిటీ గారడ్ అనుచితంగా పర్వరిత్సుత్నాన్డని, దానివలల్ ఆ అమామ్యి భయంతో టార్మాలోకి వెళిళ్పోయిందనన్ వారత్ గుపుప్మంది. పేపరూల్,
టీ.వీ ఛానళూళ్ హోరెతిత్ంచాయి. సూక్ల యాజమానయ్ం ముందు బహిరంగంగా ఏ పర్కటనా చేయకుండా తపిప్ంచుకునే వీలుందేమోనని
చూసిందనీ, ఆ సెకూయ్రిటీ గారడ్ ని వెంటనే ఉదోయ్గంలోంచి తీసేయడం తపప్ మరేమీ చెయయ్లేదని అందరూ దుమెమ్తిత్పోసారు. తలిల్తండుర్లు
సంఘాలుగా ఏరప్డి సూక్ల ముందు ధరాన్లు చేశారు. అపుప్డు చరచ్లకు వచిచ్న సూక్ల యాజమానయ్ంతో తమకు కావలసిన జాగర్తత్లనీన్
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రాసిన పతర్ం మీద సంతకాలు చేయించుకుని అవి అమలులో ఉండేటుట్ చూశారు. అనిన్ వరాగ్లలోనూ ఈ కేసు చాలా పెదద్ సంచలనం
సృషిట్ంచింది.
అది జరిగిన మరుసటి మళీళ్ కలుసుకునన్ ఆడవాళళ్ందరూ అదే విషయానిన్ గురించి చాలాసేపు చరిచ్ంచారు.
" మనకు తెలియకుండా ఎనిన్ జరుగుతునాన్యో" అనన్ భయం అందరిలోనూ మొదలయింది.
" పిలల్లని ఇరవై నాలుగు గంటలూ ఎలా కాపలా కాయగలం?" అనుకోసాగారు.
"ఎవరిని నమామ్లో తెలియడం లేదు కదూ, ఎపుప్డూ వాళళ్వెంటే ఉండలేం కదా"? అంది విదయ్..
" అయినా మన జాగర్తత్లో మనం ఉండాలి, నేనయితే భవయ్ని ఇంటోల్ంచి పంపడం తగిగ్ంచేశాను" కూడా, అంది వాళళ్
అమమ్.
" ఎవరి దగగ్రా పిలల్లిన్ ఎకుక్వ సేపు వదలదుద్ మనం. అది తెలిసినవారైనా సరే, ఎందుకో తెలుసుగా నమమ్కం ఉనన్చోటే
మోసం ఉంటుంది. నేనైతే ఎవరినీ నమమ్లేను, అందుకే నేను నా పిలల్లిదద్రినీ నాతోనే తీసుకుని వచిచ్ నాతోనే తీసుకుని
వెళిళ్పోదామనుకుంటునాన్ను. పిలల్లందరినీ పిలిచి ఒకసారి చెబాద్మా? కొతత్వాళళ్తో ఎలా ఉండాలో? అది జరిగిన మరుసటి

లాంటి

విషయాలు అంది హరిత కూడా.
" మంచి ఆలోచన. అయినా మన కాంపెల్కస్ లో భయం లేదులే, మనం చెపాప్లిస్ంది సూక్ల బసుస్లూ, సూక్ల, పబిల్క
పేల్సులోల్. వీటి గురించి" అంది విదయ్.
" ఏమో ఎవరెలాంటివారో ఎవరు చూడొచాచ్రు? నేనయితే ఎవరినీ నమమ్లేను" అంది మమత. ఆవిడ చూపు పిలల్లని
ఆడిసుత్నన్ అనిల మీదే ఉంది. అనిల తన కెమేరాతో భవయ్కీ, రిషికకీ ఫోటో తీసుత్నాన్డు. వాళిళ్దద్రూ విరిసిన రోజాలాల్ నవువ్తునాన్రు.
" భవాయ్, కం హియర" అంటూ కోపంగా పిలిచింది మమత. తలిల్ కళళ్లోల్ కోపానికి భయపడిపోయి పరుగున వచిచ్ంది
భవయ్.
“ఏం జరుగుతోందో?” అరధ్ం కానటుట్గా చూశారు అనిల, రిషికా. పీర్తి కూడా రిషికని తీసుకుని వెనకే వెళిళ్ంది.
ఇది జరిగిన రెండు రోజులకి పొదుద్నేన్ అనిల కనిపించలేదు. "ఎకక్డికెళాళ్డు? ఇంత పొదుద్నేన్?" అనుకునాన్రు. మోటర వేసి
టాంక నిండ నీరు నింపి ఉంది. కిర్ంద బేస మెంట ఎపప్టిలాగే తుడిచి ఉంది, కారల్ రాకపోకలకి వీలుగా గేటు తెరిచి ఉంది. అనిల మాతర్ం
లేడు. సాయంతర్ం వరకూ చూసి అపుప్డు కమిటీ మెంబరల్ందరూ పెర్సిడెంట ఆనంద ఇంటికి వచాచ్రు. అదే మొదటి మీటింగ.
-------------ఏమయిందో చెపుప్ అనిల? నినున్ అంత బాధపెటిట్న విషయం ఏమిటి? ఎవరైనా ఎమైనా అనాన్రా? అనాన్డు రాజీవ, సొసైటీ
సెకెర్టీర్.
" అవనీన్ ఎందుకు సార? నేనికక్డ ఉండలేను" అనాన్డు అనిల పొడిగా.
"అదే? ఎందుకు? అనాన్రు ఆనంద ఆతర్ంగా.
" మీకు చెపాప్ను కదా సార నేను బెంగుళూరు లో పనిచేసే చోట అపారెట్మ్ంట వారిచిచ్న దాంటోల్ సగం ఇచేచ్వారు మమమ్లిన్
అకక్డ పనిలో పెటిట్న ఏజెనీస్ వారు. కొనిన్ సారుల్ పదెధ్నిమిది గంటలపాటు వరసన డూయ్టీ చేయాలిస్ వచేచ్ది. నేను ఒంటరివాడిని నాకు
పరవాలేదు, నా సేన్హితుడొకడు తనకి పెళళ్యింది కనక కొదిద్గా జీతం పెంచమంటే చాలా దారుణంగా మాటాల్డి అవమానించారు. అందుకే
అకక్డ పని మానేసి ఇకక్డికొచాచ్ను వాడితోపాటే.
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ఇకక్డ అంతా బాగుందనుకునన్ సమయంలో మొనన్ మన మేడం లందరూ మాటాల్డుకునన్ మాటలు అనుకోకుండానే
వినవలసి వచిచ్ంది. వారికి నా మీద, లేదా మాలాంటివారి మీదునన్ అభిపార్యం అరధ్ం అయాయ్కా ఇకక్డ పనిచేయడం ఎంతమాతర్ం భావయ్ం
కాదనిపించింది.
నాకు సినిమా కధలు చెపప్డం రాదు సార. ఉనన్దేదో చెపాత్ను. ఇకక్డివారందరినీ నాకు అనన్ం పెడుతునాన్రు కనక ఎంతో
గౌరవంగా చూశాను. ముఖయ్ంగా పసివాళళ్ంటే నాకెంతో ఇషట్ం, ఎపుప్డూ పిలల్లు కూడా నాతో ఎంతో పేర్మగా ఉంటారు. ఎకక్డో జరిగిన
సంఘటన ఒకటి పటుట్కుని పర్తయ్క్షంగానూ, పరోక్షంగానూ ననున్ చాలా అనాన్రు, అనుకునాన్రు మేడం లు. పిలల్లకి తీసిన ఫోటోలు డిలీట
చెయయ్మంది మమతా మేడం. అలా ఎందుకు చేశావ? అని హరితా మేడం అడిగితే ఆవిడనన్ మాట నాకు ఆతమ్హతయ్ చేసుకోవాలనిపించేలా
చేసింది సార.
" "ఎవరెలాంటివారో తెలీడంలేదు, ఫోటోలతో ఏం చేసాత్రో కూడా చెపప్లేం. పీడో ఫిలియా లాంటి విపరీత లక్షణాలునన్
వారెందరో ఉనాన్రుట మన మధయ్నే, అలాంటివారు పసిపిలల్లని కూడా" ఆ పైన చెపప్లేనటుట్గా ఆగిపోయాడు.
" పది రూపాయలు తకుక్విచిచ్నా, అసలివవ్క పోయినా పరవాలేదు సార. కానీ నాకు ఊహ తెలిసినపప్టినించీ నేను
పార్ణంగా భావించే పసిపాపలగురించి నేను అనుచితంగా పర్వరిత్ంచగలనని ఆలోచించగలిగే మనుషులునన్ చోట నేనుండడం కరకట్
కాదనిపించింది సార. ఇందులో ఎవరి తపూప్ లేదు. జరుగుతునన్ సంఘటనలూ, పెరుగుతునన్ విపరీత ధోరణులూ, వెలుగు చూసుత్నన్
హేయమైన సంఘటనలూ , జాగర్తత్గా ఉండమని చెపుత్నాన్యి కాదనను. కానీ అందరినీ చూసిన రంగుటదాద్లలోంచి ననున్ కూడా చూసేత్
నేనెందుకో భరించలేక పోయాను అంతే! నేనేమీ గొపప్వాడినని కాదు, కానీ నా మనసెందుకో విపరీతంగా గాయపడింది సార.
వీలునన్ంతవరకూ పిలల్లకి జాగర్తత్లే చెపాప్ను, ఎపుప్డూ, ఎవరికీ చినన్ అపకారం చెయయ్లేదు. చేసుంటే అందరికంటే
ముందు గురిత్ంచేవి ఆ పసిమనసులే సార. వాటిలోల్ నాకింత చోటు ఉండేదే కాదు. " అంటూ వెళళ్డానికి వెనుదిరిగాడు అనిల.
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