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($qCL GS¸¼¥q CLOqjMctj) 
             ఇంకెపుప్డూ ఇటువంటి పనులకు పాలప్డనని మొర పెటుట్కునాన్ను.  నా తరపు నాయ్యవాది ఎవరూ లేనందున 
నా వాదన విని మేజిసేట్ర్ట నాకు ఒక ఏడాది సాధారణ జైలు శిక్ష, ఇంకా రెండు వేల రూపాయల జరిమానా విధించారు.  
అది కటట్ని పక్షంలో ఇంకొక మూడు నెలల అదనపు శిక్ష ఖరారయియ్ంది.  హు! అలా నా చెరసాల పర్వేశం జరిగింది.    

      జైలర నీ పేరేంటనాన్రు. "విజయ బాబు" అనాన్ను.   
      "మరి జైలు ఆరడ్రోల్ ఇకక్డ బాబురావు అని ఉందేంటి" అనాన్రు జైలర.   
       నేను "అవును నా సూక్ల రికారడ్ లో అలాగే ఉంది" అనాన్ను.  
        ఆయన "ఏం చదివావు" అనాన్రు.  
        "పి.యు.సి" అని చెపాప్ను.  
       "అవునా! మరి ఇదేం పని?" అనాన్రు  జైలర.  బదులివవ్లేక సిగుగ్తో తల దించుకునాన్ను.  
        జైలర "సరే! జాగర్తత్గా ఉండు తెలిసిందా!" అని ఒక జైలు పోలీసును పిలిచి ననన్పప్గించారు. 
       జైలు సిబబ్ంది ఇచిచ్న బటట్లు వేసుకునాన్క ననున్ లోపల ఒక పెదద్ గదిలోకి తీసుకెళాల్రు. అందులో ఇరవై    
మంది దాకా ఖైదీలు ఉనాన్రు.  ఆ గదిలో చాలా సిమెంట అరుగులు కటిట్ ఉనాన్యి వరుసగా.   
       నాతో వచిచ్న జైలు పోలీసు ఒక ఖైదీని పిలిచి "ఇన కో ఎక జగహ దిఖారే తుమ!" అనాన్డు.   
   "జీ సాబ!" అని వాడు ననున్ ఆ హాల లో ఒక మూలనునన్ అరుగు దగగ్రకు తీసుకొచిచ్    
"ఛల, యహా పే రహో. కాయ్ నామ హై తుమహ్రా!" అనాన్డు.  నేను ఆ ఖైదీకి చెపాప్ను.  
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    "ఠీక హై.  విజయ బులాయేంగే!" అని అతను వెళిళ్పోయాడు. 
     ఖైదీలలో కొంతమంది అయోయ్ వీళుళ్ కూడా ఎందుకు వచాచ్రికక్డకి అనన్టుల్నాన్, మిగతా అంతా పొగరుగా, 

నిరల్క్షయ్ంగా పర్వరిత్సుత్నాన్రు.  దుముమ్ కొటుట్కుని ఉనన్ అరుగును శుభర్ం చేయాలనుకునాన్ను కానీ వీలు కాలేదు. జైలు 
వాళిళ్చిచ్న పింగాణీ కంచం ఇంకా లోటాని తరువాత బయటికెళిల్నపుప్డు నలాల్ దగగ్ర శుభర్ం చేసుకునాన్ను.      
అరుగు మీద కూరుచ్నన్ నాతో పకక్న కూరుచ్నన్ వాళుళ్ పర్శన్లు వేయడం మొదలెటాట్రు.   

ఎగసి వసుత్నన్ దుఃఖానిన్ ఆపుకుంటూ అనయ్మనసక్ంగానే ఏదో సమాధానమిచాచ్ను.  అరుగు మీద పడుకుని నాలో 
నేనే ఎంతో బాధ పడాడ్ను.   దేవుడా!  పర్కక్ దారి పటాట్ను.  తాతాక్లిక పర్యోజనమాశించి నేను చేసిన తపుప్కు పెదద్ శిక్ష  
వేసావ.  ఫలితం అనుభవిసుత్నాన్ను.  నా అదృషట్ం అగాధంలో తోసేత్, బుదిధ్ జైలులోకి నెటిట్ంది.  వకర్ మారాగ్న ననెన్వరో 
నడిపించినా నేనెందుకు నా బుదిధ్ కోలోప్యి నేరం చేసాను?  

          దేవుడా! నేనెపుప్డేమీ నా బుదిధ్ హీనతను, పాప భీతి లేకపోవడానిన్ సమరిధ్ంచుకోవటంలేదు.  కానీ తపుప్లు  
చేసుత్నన్వాళల్ందరినీ ఇలాగే జైలుకు పంపిసుత్నాన్వా నువువ్?  కనిపించేటటుల్ చేసిన బలహీన నేరసుథ్లకు మాతర్మేనా  
ఈ జైలు శిక్ష?  
         లంచాలు దిగమింగడం దొంగతనం కాదా?  పర్భుతవ్ ఆసుత్లను దురివ్నియోగం చేయటం, 

సవ్పర్యోజనాలకు వాడుకోవడం దొంగతనం కాదా?  అపుప్లను ఎగొగ్టిట్ రాతిర్కి రాతేర్ బిచాణా ఎతేత్సేత్ తపుప్ కాదా?  
దరాజ్గా పర్భుతవ్, పర్జల ఆసుత్లను కాజేసే పెదద్ మనుషులు, నాయకులు మాతర్ం దొంగలూ, నేరసుథ్లూ అవవ్రే! 

       ఇలా ఏడుసూత్ కుమిలిపోతునన్ నేను తెలియకుండానే నిదర్లోకి జారుకునాన్ను.  తపప్ని సరై మనసుస్ని  
కుదుట పరుచుకుని తవ్రగానే జైలు పరిసిథ్తులకు అలవాటు పడాడ్ను.  నాకు మాతర్ం ఇంటోల్ వాళళ్ గురించి ఏమీ  
వివరాలు తెలియటేల్దు.   
          చిటిట్ ఏమి చేసుత్నాన్డో తెలియదు.  నాకు మాట ఇచిచ్న పర్కారం నా భారయ్ పిలల్లకు డబుబ్లు ఇసుత్నాన్డో  
లేదో, ధైరయ్ం చెబుతునాన్డో లేదో?  జైలుకు వచేచ్ ముందు చిటిట్ ఎంతో నమమ్బలికాడు వీలైనపుప్డలాల్ వచిచ్ ననున్ 
కలుసాత్నని, నా ఇంటోల్ వాళళ్ను నేను తిరిగి వచేచ్ దాకా బాగా చూసుకుంటానని.  కానీ ఇంత వరకూ జైలుకొచిచ్  
మొహమే చూపించలేదు. 
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          అపుప్డే నెల కావసోత్ంది.  చేతిలో ఒకక్ రూపాయ లేదు.  సిగరెటల్కు ఇకక్డ పరిచయమైన నరిస్మమ్  
అపుప్గా అడపాదడపా ఇసుత్నాన్డు.  తవ్రలోనే ఇంటినుంచి డబుబ్లు వసాత్యని తపప్కుండా తిరిగిసాత్నని  
నేను చాలా బర్తిమాలటంతో రెండింతల రేటుపై ఖాతా రాసుకుంటునాన్డు. 
          ఇక లాభం లేదనుకుని పర్కక్ వాళళ్ సలహా మీద జైలు కానిసేట్బుల దాస అనే వాడిని కలిసి నా పరిసిథ్తి  
చెపుప్కునాన్ను.  ముందు చాలా బెటుట్ చేసాడు.  తరావ్త సరే నీ కోసం చేసాత్నని చెపిప్ ఎంతొచిచ్నా అందులో  
నలభై శాతం తనకు ఇవావ్లనాన్డు.  చేసేది లేక చిటిట్ అడర్స ఇంకా అకక్ అడర్స ఇచాచ్ను. 
          కానిసేట్బుల దాస తన తీరిక సమయంలో ఇలాంటి పనులు చేసి బాగా సంపాదిసుత్ంటాడు.  నేను తనని  
అకాక్ వాళిళ్ంటికి మఫీట్లోనే వెళళ్మని అభయ్రిధ్ంచాను.  దాసుకి చెపాప్ను మా కుటుంబాలలో నేనే జైలుకి వచిచ్న  
మొదటివాణణ్ని ఇంకా ఇంటికి పోలీసులొచాచ్రంటేనే బెంబేలెతిత్ పోతారని, అవమానపడతారని.  దానికి దాస  
"సరే, సరే నేను జూసుక్ంటలే" అనాన్డు.   
          ఇది జరిగిన పది రోజులకి దాస ననున్ పిలిచి చిటిట్ ఇంటోల్ వాళుళ్ చిటిట్ జాడ తెలియదనాన్రని, తను  
ఇంటికొచిచ్ కూడా చాలా కాలమైందని చెపాప్రని.  అకాక్ వాళిళ్ంటికి వెళితే బావ లేడని, నా మేనకోడలు లకిష్  
తనని చూసి భయపడిందని కానీ ఆ తరావ్త అకక్ మాటాల్డిందని చెపాప్డు.   
          దురగ్ అంతకు ముందే అకక్కు ననున్ జైలుకు పంపించారని చెపిప్నందువలల్ దాస వచిచ్నపుప్డు అకక్  
అతని మాటలు నమమ్గలిగ్ంది.  తన ఇంటి ఖరుచ్ కోసం బావ ఇచిచ్న డబుబ్లు దాసుకి ఇచిచ్ అకక్ నేనెలా  
ఉనాన్నని అడగలేక అడిగిందట.  
          ఖైదీల జీవితం సినిమాలలో చూపించినటుల్ చాలా భయంకరంగా ఊహించుకునే వాళళ్పుప్డు.  అకక్  
దాసుకి కొంచెం డబుబ్తో పాటు రెండు దుపప్టుల్ ఇంకా తువావ్ళుల్ కూడా నాకివవ్మని ఇచిచ్ంది.  దాస నాకు  
అకక్ ఇచిచ్న బటట్లతో పాటు కొంత డబిబ్చాచ్డు.  దీంటోల్ తను ఎంత నొకేక్సాడో తెలుసుకునే పరిసిథ్తి కాదు  
నాదిపుప్డు. 
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          తవ్రగానే ననున్నేను సమాధానపరచుకుని జైలులో మిగతా వాళల్కు సహాయకారిగా ఉండడం మొదలు  
పెటాట్ను.  జైలులో మెలల్గా నేనంటే మిగతా ఖైదీలు కొంచెం గౌరవంగా చూడటం మొదలైంది.  బొగుగ్, సుదద్  
ముకక్లతో నేను గీసే బొమమ్లు వాళల్కు బాగా నచుచ్తునాన్యి.  ఒక రోజు నేను మూడు గంటలకు పైనే శర్దధ్గా  
నాకిషట్మైన వేంకటేశవ్ర సావ్మి బొమమ్ నేల మీద చితిర్ంచాను.   
        ఇది చూసిన ఖైదీలందరూ చాలా అబుబ్ర పడి మెచుచ్కునాన్రు. ఈ విషయం జైలర గారికి కూడా  
తెలిసింది.  ఆయన కూడా ఈ చితార్నిన్ చూసి ముగుధ్డై ననున్ అభినందించారు.  ఈ సంఘటన తరువాత నాకు  
రోజూ మామూలు పనులు, ఏవైనా లెకక్లు చూడటం వంటి పనులు అపప్గించడం మొదలైంది. 
        ఒక రోజు జైలర గారి నుంచి పిలుపొచిచ్ంది.  జైలు ఆవరణలోనే ఉనన్ వాళిళ్ంటికి రమమ్ని.  ఎందుకు  
పిలిచారబాబ్ అని సంశయంగా వెళిల్న ననున్ జైలర గారు "రా విజయ!" అని వాళళ్ హాల లోకి పిలిచారు. 
         జైలర గారు "మా అబాబ్యి పర్దీప ఇంటరీమ్డియట చదువుతునాన్డు.  డాకట్ర అవావ్లనుకుంటునాన్డు.  
తనని అందుకే బయాలజీ గూర్ప లో చేరిప్ంచాను.  నీవు నాకొక సహాయం చేయగలవా? పర్దీప కి బోటనీ, 

జువాలజీ పాఠయ్ంశాలలో అవసరమైన డార్యింగస్ సులువుగా వేసే మెళకువలు వాడికి నేరప్గలవా" అని అడిగారు.   
          నేను "తపప్కుండా చేసాత్ను సర" అని చెపాప్ను.  
          జైలర గారికి వాళళ్బాబ్యి బాగా చదివి ఎలాగైనా మెడికల కాలేజీలో సీట సంపాదించాలని ఆరాటం.   
ఆయన పర్దీప ని ఎపుప్డు అడిగినా, నేను బాగా చదువుతునాన్ను నానాన్, నాకు అనీన్ వచుచ్ అని ధీమాగా  
అంటునాన్డు.    
          జైలర గారు వాళళ్బాబ్యిని పిలిచి "ఇదిగో పర్దీప ఇతను విజయ. నీకు నీ సబజ్కట్ డార్యింగస్ సులువుగా  
వేయడానికి సహాయ పడతాడని పిలిచాను. నీవు ఇతని దగగ్ర డార్యింగ మెళకువలు నేరుచ్కో" అని చెపాప్రు. 
         పర్దీప సందేహంగానే తలూపుతూ ననున్ పర్కక్ గదిలోని తన టేబుల దగగ్రకి తీసుకెళిల్, తన లాయ్బ రికారడ్స్  
చూపించి "నీవిలాంటివి గీయగలవా" అనాన్డు.  
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         నేను చెపాప్ను "పర్దీప! నీవు నీ లాయ్బ రికారడ్స్ లో కొనిన్ మారుప్లు చెయాయ్లి.  వీటిలో ఎకక్డా కూడా నీవు 
వాటి టాకాస్నమీ వివరాలు వార్యలేదు" అని.  అంతే కాకుండా ఆ బోటనీ, జువాలజీ బొమమ్ల తాలూకు వివరాలు చక 
చకా చెపాప్ను.   

          ఆ పిలల్డు ఒక బొమమ్లా నిలుచ్ండి పోయాడు.  వాడి జీవితంలో మొదటిసారి గొపప్ సంభర్మాశచ్రాయ్నికి  
లోనయాయ్డు నేనిచిచ్న షాక కి.  నేను చూడలేదు ఇదంతా మా జైలర గారు వెనుక నుండి గమనిసుత్నాన్రని.   
ఆయనకి కూడా దిమమ్ తిరిగిపోయింది.  నేను చెపిప్నవనీన్ నేనెపుప్డో పదిహేనేళల్ కిర్తం చదివిన పాఠాలు.  ఐనా  
నా జాఞ్పక శకిత్కి, విషయ పరిజాఞ్నానికి జైలర గారు నివెవ్రపోయారు. 
         నేను అంతటితో ఊరుకోకుండా పర్దీప ని అతని పాఠయ్ంశాలకి సంబంధించిన ఇంకొనిన్ సాధారణ పర్శన్లు 

అడిగాను.  అతను చెపప్లేక నీళుల్ నమిలాడు.  జైలర గారికి చిరెర్తుత్కొచిచ్ గటిట్గా అరిచారు.  చూదుద్ను గదా ఆయన నా 
వెనుకే ఉనాన్రు!  

      "ఏరా పర్దీప!  ఇపుప్డరధ్మయియ్ందా పరీక్షలకు నీ పిర్పరేషన ఎంత ఘనంగా ఉందో?  నేనెపుప్డు అడిగినా  
ననున్ ఏమారిచ్ తిరుగుతునాన్వు" అని జైలర గారు వాళళ్బాబ్యిని కోపంగా గదమాయించారు.   
          నేను "ఫరవాలేదు సర!  ఇక నుంచీ బాగా చదువుతాడు చూడండి.  కొంచెం ఓవర కానిఫ్డెనస్ ఈ 

వయసులో పిలల్లకి సహజమే" అని నచచ్జెపేప్ పర్యతన్ం చేశాను.   
      హు! అని జైలర గారు "ఇకనుంచైనా ఒళుళ్ దగగ్ర పెటుట్కుని బాగా శర్దధ్ వహించు చదువుపై" అని పర్దీప పై  
ఉరిమి నాకు థాంకస్ చెపిప్ వేరే పని మీద వెళిల్ పోయారు. 
          నేను కూడా పర్దీప కి చెపాప్ను అతనికేదైనా సందేహాలుంటే తీరుసాత్నని, అడగడానికి 

మొహమాటపడొదద్ని.   
ఆ తరువాత పర్దీప చాలా సారుల్ ననున్ తెలియనివుంటే అడిగి బాగా చదవటం మొదలుపెటాట్డు. 
  కొనిన్ రోజుల తరువాత జైలర గారు ననున్ పిలిపించి "విజయ నీకు చాలా థాంకస్.  ఇపుప్డు పర్దీప సిగుగ్  
తెచుచ్కుని బాగా చదువు మీద శర్దధ్ వహిసుత్నాన్డు.  ఔనయాయ్! ఇంత పర్తిభ నీ దగగ్ర ఉంచుకుని ఎకక్డో గొపప్  
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సిథ్తిలో ఉండాలిస్న నువువ్ ఇలాంటి చోట ఉనన్ందుకు నేను చాలా చింతిసుత్నాన్" అనాన్రు.  నేను ఏం చెపాప్లో  
తెలియక మౌనంగా తల దించుకునాన్ను.   
       ఈ సంఘటన జరిగిన కొనిన్ నెలలకే జైలులో నా సతర్ప్వరత్నని గటిట్గా పర్సాత్విసూత్, జైలర గారు తన 

అధికారానిన్ ఉపయోగించి నేను జైలు నుండి తవ్రగా విడుదల అయేయ్టుట్ చేశారు. 
PPP 

 విజయ బాబు తుది మజిలీ 
 జైలు నుండి విడుదల కాగానే అకక్ దగగ్రకెళాళ్ను.  నా రాకని ఊహించని అకక్ ఒక వైపు నేను తవ్రగా జైలు  
నుండి విడుదల అయినందుకు ఊరట చెందినా, ఎంతో దుఃఖ పడుతూ ఇకనైనా నేను సకర్మ మారాగ్న ఉండాలని  
గటిట్గా చేతులు పటుట్కు చెపిప్ంది.  
    అకక్ అనింది " చూడు నువువ్ చేసిన పనికి నీ కుటుంబం ఎంత చితికి పోయిందో.  దురగ్ ఇంకా పిలల్లకి నువువ్  
వసుత్నన్టుల్ తెలియదు.  ఇదిగో నా దగగ్రునన్ కొంచెం డబుబ్లు తీసుకో.  ఇంకా కొనిన్ ఇంటికి అవసరమైన 

సామానుల్ ఇసాత్ను వాళళ్కివువ్" అని చెపిప్ ననున్ తవ్రగా నా ఇంటికి పంపించింది.  
 చెపాప్ పెటట్కుండా ఊడిపడిన ననున్ చూసి దురగ్ ఇంకా పిలల్లు కొంతసేపు దాకా తేరుకోలేదు.  పిలల్లు ననున్  
గటిట్గా పటుట్కుని ఏడేచ్శారు.  నేనూహించినటేల్ ఇంటోల్ పరిసిథ్తి ఏమీ బాగా లేదు.  ఎలా ఉంటుంది?  వీళళ్ందరూ  
చాలా కషట్ పడుతునాన్రు.            
 చిటిట్ అసలు వీళల్కు ఏమీ సహాయం చేయలేదని ఇంకా అతనిన్ కలవాలని వీళుల్ అతనింటికి వెళితే, నాకేమీ 

తెలియదని చేతులు దులిపేసుకునాన్డని చెపాప్రు.  నాకు చిటిట్ మీద పటట్లేని కోపం వచిచ్ంది.  తన నమమ్క దోర్హంతో 
నేను ఎంతో రగిలిపోయాను. 

    ఆగర్హంతో చిటిట్ ఇంటికి వెళాళ్ను. చిటిట్ని పటుట్కుని కొటట్బోయాను "నీ వలల్ నా బర్తుకు సరవ్నాశనమయియ్ంది.   
అయినా నీవు కనీసం నా వాళళ్ని అసస్లు పటిట్ంచుకోలేదెందుకు" అని చిటిట్ చొకాక్ పటుట్కు లాగాను.  

    ఈ గొడవకి చిటిట్ భారయ్, చుటుట్ పకక్ల వాళుళ్ వచిచ్ బలవంతం మీద చిటిట్ని నా నుంచి తపిప్ంచారు.  ఇంతలో  
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రాఘవ బావకి కూడా ఈ విషయం తెలిసి వెంటనే వచిచ్ ననున్ అకక్ణిణ్ంచి బయటకు తీసుకెళిల్ సముదాయించాడు.   
  రాఘవ బావ "నీకేమైనా బుదుద్ందా? ఇంత వరకూ జరిగింది చాలేల్దా" అని కోపప్డి "అయియ్ందేదో అయియ్ంది.  
దానిన్ నీవు తిరిగి మారచ్లేవు.  ఇక నుంచి ఇటువంటి వాళళ్తో ఎపుప్డూ సంబంధం పెటుట్కోకు.  చిటిట్ లాంటి 

వాళుళ్ ఎదుటి వాళళ్ కొంపలు ముంచి తమ సావ్రధ్ం చూసుకుంటారు.  వాళల్ నుంచి నీవేమీ తిరిగి రాబటట్లేవు ఊరికే 
ఘరష్ణ, వృధా పర్యాస తపప్" అని నచచ్ చెపిప్, తన దగగ్రునన్ కొనిన్ డబుబ్లిచిచ్  

"ఇంటికి వెళిల్ ఇపుప్డేం చెయాయ్లో ఆలోచించు" అని ననున్ ఇంటికి పంపాడు. 
 జైలు నుండి తవ్రగానే విడుదలయాయ్ను కానీ, దీంతో నా కషాట్లనీన్ యిటేట్ తీరిపోవుగా.  నాకు ఉదోయ్గం దొరకడం 

అసాధయ్మయియ్ంది.  దీనితో ఏదైనా చినన్ వాయ్పారం సవ్ంతంగా చెయాయ్లని ఆలోచించాను. చికక్డపలిల్ మారెక్ట దగగ్ర 
నాకు తెలిసిన ఒకతని షాపుకు ఆనుకుని ఒక చినన్ రూము ఉంది.  అందులో ఒక టీ దుకాణం పెటుట్కుంటానని అతనిని 
చాలా బర్తిమాలితే ఒపుప్కునాన్డు.  కానీ నా చేతిలో దీనికి కావలిసిన పెటుట్బడైతే ఏమీ లేదు.  

    అకక్ దగగ్రకు వెళిల్ ఈ విషయం చెపిప్ బాధ పడితే అకక్ తన దగగ్రునన్ కిరోసిన సట్వ, ఇంటోల్ కొనిన్ సీట్లు  
సామానుల్ ఇంకా కొంత డబిబ్చిచ్ంది.  ఇది చూసి అకక్ పెదద్ కూతురు లకిష్ తను ఎపప్టినుంచో దాసుత్నన్ పెదద్  
మటిట్ముంతను పగులగొటిట్ అందులో డబుబ్లనీన్ తీసి "ఇదిగో మావయాయ్ నా దగగ్రునన్ది ఇదే.  ఇదంతా తీసుకో"  
అని ఒక చినన్ సంచీలో పోసి ఇచిచ్ంది.  
          రెండు రోజులలో నేను టీ షాప పార్రంభించాను.  మారెక్ట లో చుటుట్ పకక్లనునన్ వాయ్పారులు ఎకుక్వగా  
ఇషట్పడే మసాలా చాయ తయారు చేసి అమమ్డం మొదలు పెటాట్ను.  చాయ అమమ్కం మొదటోల్ బాగానే ఉంది.  
కానీ వచిచ్న లాభం వచిచ్నటుల్గానే ఇంటి అవసరాలకి ఖరుచ్ చేయడం మొదలైంది.   
          తరావ్త మెలల్గా వాయ్పారులందరూ చాయ కి వెంటనే డబుబ్లివవ్డం ఆపేసారు.  నెల ఖాతా వార్సుకో ఒకక్  
సారే ఇసాత్మనడం మొదలెటాట్రు.  దీనితో నాకు చేతిలో డబుబ్లాడటం తగిగ్పోయింది.  అంతే కాక వచిచ్న కొదిద్  
డబుబ్ వెంటనే ఇంటి అవసరాలకు వాడాలిస్ రావటంతో, కొనాన్ళళ్కి నాకు చాయ తయారు చేయటానికి అపుప్ చేసే  
పరిసిథ్తి ఏరప్డింది.   
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          ఏ వాయ్పారమైనా బాగా నడవాలంటే అది నిలదొకుక్కునే దాకా, కొనిన్ నెలలైనా కావలసిన పెటుట్బడి ఇంకా  
ఇచిచ్న అపుప్లు రాబటుట్కునే తెలివితేటలు లేకపోతే ఎలా సాధయ్మౌతుంది?   
          ఏముందీ! దీని పరయ్వసానం నేను మళీళ్ వీధిన పడాడ్ను.  తిరిగి అకాక్ వాళల్ను సహాయం అడిగే పరిసిథ్తి  
కూడా లేదు.  అకాక్ వాళుళ్ కూడా ఆ మధేయ్ అపుప్ చేసి తాతగారిచిచ్న సథ్లంలో ఒక చినన్ఇలుల్ కటుట్కునాన్రు.  
ఇంకా కరెంటు కనెక్షన కూడా లేదు.  సాయంతర్మయేయ్ సరికి అకక్ గాజు దీపపు బుడీడ్లు శుభర్ం చేసి పిలల్లు  
చదువుకోవటానికి ఏరాప్టుల్ చేసుత్ంది. 
          మేనలుల్డు వంశీ కూడా ఇంటరీమ్డియట మొదటి సంవతస్రం చదువుతునాన్డు.  అకక్కి వాడు డాకట్ర  
అవావ్లని ఎంతో ఆకాంక్ష.  అకక్ చెపిప్ంది వంశీకి నేనంటే చిరాకుగా ఉందని. అసలే చదువుకోవటానికి విదుయ్త  
దీపాలు కూడా లేక ఇబబ్ంది పడుతునన్ సమయంలో ఎడతెగని నా సమసయ్లతో వాడికి చిరెర్తుత్తోందని.   
          నిజమే!  వాళిళ్ంటోల్ పెదద్ వాళళ్ నుంచి కర్మశిక్షణ, మంచి అలవాటుల్, సావ్భిమానం అలవరుచ్కునన్  
వంశీ  నా మీద కోపమో, అసహయ్మో పెంచుకోవడంలో తపుప్లేదు. 
      నేను చాయ షాప పెడుతునన్పుప్డు వాడికి కొంచెం ఆసకిత్ ఇంకా ఆశ కూడా కలిగింది నేను దీంటోల్ 

కుదురుకుంటానని.  కానీ నేను తిరిగి యధా పర్కారం దీన సిథ్తికి రావడంతో వాడు బాధపడి చాలా అసహనానికి కూడా 
గురయాయ్డు.  నా వాయ్పారం గడవనపుప్డు కూడా నేను బానే ఉందని చెపిప్, ఈ రోజు హఠాతుత్గా చేతులెతేత్సి అకక్ని 
పార్ధేయపడటం చూసి వాడికి నా మీద జాలి కలుగకపోగా ఆగర్హమొచిచ్ంది. 
      రోజులు భారంగా గడుసుత్నాన్యి.  ఏమైనా చినన్ చినన్ పనులు దొరికితే చేసుత్నాన్ను. కానీ నా దరిదర్ం నా 
కుటుంబానిన్ ఎపుప్డూ వెంటాడుతోంది. 

                    (   ) 
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