1

కుకక్లరాజుగారి కత

కుకక్లరాజుగారి కత
తెలతెలవారుతోంది.

కృపాకర్ పోతుల

కృపాకర్ పోతుల

బాలభానుని నునులేతకిరణాలు పృధివిమీద మెతత్గా పరచుకుంటునాన్యి.

చలికాలం

నిషర్క్మిసూత్, వసంతం తొంగిచూసే సంధికాలం కావడంతో ఆ ఉదయకాల వాతావరణం కాసత్ చలల్గా ఉనాన్ హాయిగా,
పర్శాంతంగా ఉంది.
అంతటి ఆహాల్దకరమైన పర్భాతసమయాన, అరెకరం సథ్లంలో కటట్బడడ్ రాజభవనంలాంటి బంగళాలో, ఏసీ
బెడూర్ములో, కింగ సైజు మంచం పైన చిరునవువ్లుచిందిసూత్ కళుళ్తెరిచారు “రాజావారు”. కళుళ్తెరిచిన వెంటనే
అలవాటుగా పర్కక్నే ఎపుప్డూఉండే

తనమనవరాలు ‘సీవ్టీ’ ఫోటోని పేర్మగా ముదుద్పెటుట్కొని, పాతికేళళ్కురార్డిలా

చెంగుమంటూ మంచందిగారు. మంచంపకక్నే, వాల టు వాల కారెప్ట మీద వెచచ్గా ముడుచుకొని పడుకునన్ తన
ముదుద్ల ‘సూన్పీ’ని...దానికి ఏమాతర్ం నిదార్భంగం కాకుండా...అరచేతితో సునిన్తంగా నిమిరి, ఆచేతిని చినన్గా
ముదుద్పెటుట్కొని “ఎంత పేర్మో నేనంటే పిచిచ్ముండకి. దాని బెడ ఉనాన్, నామంచందగగ్రే పడుకుంటుంది ఏకాలంలో
అయినా” అని ఫీలయాయ్రు సెంటిమెంటలాగ్.
తరవాత చిరునవువ్ మొహంమీద తాండవిసుత్ండగా ‘ఆల గాల్స ఫెర్ంచ విండోస‘ ని

కపిప్ఉంచిన కరెట్నస్ తొలగించి

ఉదయిసుత్నన్ సూరుయ్నీ, వికసిసుత్నన్ అందమైన గులాబీలనీ, వాటిమీద ఎగురుతునన్ రంగురంగుల సీతాకోకచిలుకలీన్
తనమ్యతవ్ంతో

తిలకించి ఆనందపరవశులయేరు. ఇంతలో

వారు లేచిన అలికిడి వినన్ సూన్పీ, తనుకూడా నిదర్లేచి,

రాజావారి పాదాలను ముదుద్పెటుట్కుంది ఆనందంగా తోక ఊపుకుంటూ. సూన్పీని చేతులోల్కి తీసుకొని, హృదయానికి
హతుత్కునాన్రు రాజావారు పేర్మగా.
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రాజావారి అసలు పేరు ‘రాజావారు’ కాదు.

వారు ఏ రాజాయ్నికీ రాజు కారు.

కృపాకర్ పోతుల

కాని అనేక మంది చినన్చినన్

దేశానిధినేతలిన్ అసూయకు గురిచేసేటటువంటి పెదద్ వాయ్పారసామార్జాయ్నికి అధినేత వారు. దేశంలో విపరీతమైన బూమ
లో ఉనన్ రియల ఎసేట్ట రంగానికి రాజావారే రారాజు. పైరవేటు రంగంలో దేశంలోనే అతిపెదద్ సీట్ల పాల్ంట కీ, రెండు
హైలీ రెపూయ్టెడ ఫారామ్ కంపెనీలకీ ఆయనే అధిపతి. రాషట్రంలో పర్తీ నగరంలోనూ ఉనన్ మాలస్ లో మలీట్పెల్కస్ లోల్
సింహభాగం రాజావారివే.

దేశవిదేశాలోల్ లెకక్లేననిన్

భారీఆనకటట్లూ, పెదద్పెదద్ విమానాశర్యాలూ, గొపప్గొపప్

రహదారులూ నిరిమ్ంచిన కనర్స్ట్క్షన కంపెనీలు, మూడు, అవికూడా రాజావారివే. అంతేకాకుండా, పారీట్లకు అతీతంగా
దేశంలోని రాజకీయనాయకులు అనేకమంది ఆయనకు అతయ్ంతఆపుత్లూ, మితుర్లూ కూడా. టు కట ద లాంగ సోట్రీ
షారట్ .....రాషట్రంలో జరిగే ఏ రాజకీయ, వాయ్పారవయ్వహారంగాని రాజావారి అధవ్నిత అంగీకారంలేకుండా జరగదనేది
నిరివ్వాదాంశం. అటిట్ ‘వీరభోగవసంతరాయల’ వారిని (ఇది రాజావారి అసలుపేరు) యావనమ్ందీ ‘రాజావారు’ అనే
పిలవడంలో ఆశచ్రయ్ం ఏముంది?
రాజావారిది మొటట్మొదటి నుండీ కూడా సుసంపనన్మైన కుటుంబమే. అంబానీలాల్గ మధయ్ంతరంగా వచిచ్పడిన
నడమంతర్పుసిరి కాదు వారిది. రాజావారి ముతాత్తగారు అపప్టి పర్భువులైన ఆంగేల్యులకి కళూళ్చెవులూ ముకూక్మూతీ
అనీన్ తానే అయి వయ్వహరించేవారట. దానితో, వారి పర్భుభకిత్కి పులకించిన దొరతనంవారు వందలఎకరాలు ఈనాంగా
ధారధతత్ం చేయడం మాతర్మేకాక అనేకమైన బిరుదులుకూడా పర్ధానంగావించి ఆయనిన్ సతక్రించారట. ఆరోజులోల్
అటు హైదరాబాదు నవాబూ, ఇటు విజయనగరం మహారాజూ తపప్, రాజావారి ముతాత్తగారికంటే గొపప్వారెవరూ మన
తెలుగుగడడ్మీద లేనేలేరట.
ముతాత్తగారు దేశసేవ దావ్రా సంపాదించిన వందల ఎకరాలోల్ కొనిన్ పదులు మాతర్ం సొముమ్గామారిచ్న వారి
తాతగారు, ఆసొముమ్ని వాయ్పార పారిశార్మికరంగాలోల్ చాలా డిలిజెంటుగానూ, జుడీషియస గానూ పెటుట్బడిపెటట్డంతో
వారిసంపద ఇబబ్డిముబబ్డిగా పెరగడంమాతర్మేకాక రాషట్రంలోనే అతిముఖయ్మైన వయ్కుత్లలో ఒకరిగా వారిని నిలబెటిట్ంది.
ఇక రాజావారి నానన్గారి దగగ్రకి వసేత్, వారికి సంకర్మించిన ఆసుత్లీన్, వాయ్పారాలీన్, పరిశర్మలీన్ జాగర్తత్గా
కాపాడుకుంటూ, వాటిని కనాస్లిడేట చేసుకోవడంతపప్ వేరేపని లేకుండాపోయిందట ఆయనకి.
సో....ద లాంగ అండ షారట్ ఆఫ ద సోట్రీ ఈజ .....రాజావారు పుటట్డమే ఏదో సామెత చెపిప్నటుట్ “నోటోల్ వెండి
గరిటతో కాక బంగారు గరిటతోనే” పుటాట్రనేది జగమెరిగిన సతయ్ం.
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కృపాకర్ పోతుల

చదువుసంధయ్లు....ద బెసట్ సూక్లస్ ఇన ఇండియా అండ ఎబార్డోల్నే జరిగాయి. చదువుపూరిత్చేసుకునన్ రాజావారు ఫారిన
నుండి తిరిగివచాచ్క నలభైసంవతస్రాలపాటూ తన వాయ్పారసామార్జాయ్నిన్ బహుముఖంగా విసత్రింపజేసేరు. వాయ్పార
పారిశార్మికరంగాలోల్ మేరుపరవ్తంలా అతుయ్నన్తంగా ఎదిగేరు.
అయితే

ఎంత ఎతుత్కి ఎదిగినా, తాతతండుర్లు నడిచిన బాటలోనే నడుసూత్, రాజావారుకూడా పర్తయ్క్షరాజకీయాల

జోలికిపోయే పనిమాతర్ం ఎనన్డూ చెయయ్లేదు. “బుదుద్నన్ వాయ్పారవేతెత్వడూ రాజకీయాలజోలికి పోకూడదండీ. రాజు
మనవాడై మనంచెపిప్నటుట్ నడుచుకోవాలి. అంతే. దానికి ఎంత ఖరైచ్నా ఎడంచేతోత్ పారెదాద్ం. సింహాసనంమీద మనవాడే
సరవ్కాల సరావ్వసథ్లలోనూ

ఉండేటటుట్ చూసుకుందాం. అంతేగాని మననెతిత్కి రాసుకోవడమెందుకండీ ఆ రొచూచ్

రొషూట్ను” అంటారు రాజావారు తన ఆంతరంగక మితుర్లతో ఇంగీల్షులో.
--00-అటువంటి డాషింగ, డేరింగ, డైనమైట లాంటి రాజావారు అరవైఐదేళళ్ వయసువచేచ్సరికి తమ సామార్జాయ్నిన్
కూతురుకీ

అలుల్డికీ

అపప్గించి,

శీర్కారంచుటాట్లనుకునాన్రు.

శేషజీవితానిన్

సమాజశేర్యసుస్

కొరకు

వెచిచ్ంచి,

ఒక

కొతత్ఒరవడికి

అనిన్ విషయాలలోవలే ఆవిషయంలోకూడా సహధరమ్చారిణి అయిన రాణీవారితోనూ

ఒకరిదద్రు ఆంతరంగిక మితుర్లతోనూ నిశితంగా చరిచ్ంచి, ఒక నిరణ్యానికి వచాచ్రు.
--00-రాజావారి పదవీవిరమణ మహోతస్వం నగరంలో అతయ్ంతఖరీదైన హోటలోల్ అంగరంగవైభోగంగా జరిగింది. దానికి
దేశంలోని రాజకీయ, పారిశార్మిక వాయ్పార సినీరంగ పర్ముఖులతో పాటూ పాతిర్కేయులుకూడా అనేక మంది
ఆహావ్నించబడాడ్రు. బర్హామ్ండమైన విందు ఇవవ్బడినది.
వంటకాలకు లెకేక్లేదు.

ఆ విందులో విదేశీమదయ్ం ఏరులైపారింది. వడిడ్ంచబడిన

ఆహూతులందరూ తనివితీరా తాగి, తృపిత్గా తినన్ తరవాత పాతిర్కేయులతో రాజావారి

ఇషాట్గోషీట్కారయ్కర్మం జరిగింది. అందులో

పర్కటించారు రాజావారు తమ నిరణ్యానిన్. అది వినన్ ఆహూతులందరూ

దిగార్భ్ంతికి లోనయాయ్రు. ఒక పర్ముఖ తెలుగుపతిర్కా విలేఖరి
“సర మనదేశంలో దారిదర్య్రేఖకు దిగువనజీవించే నిరాభ్గుయ్లు అనేకమంది ఉండగా, మీరు ‘మానవసేవ’ కాకుండా
‘జంతుసేవ’ అందునా వీధిశునకాలకు సేవచేసే కారయ్కర్మానిన్ చేపటట్బోతునారు. అందుకు పర్తేయ్కమైన కారణం ఏమైనా
ఉందా” అని మెలికలు తిరుగుతూ, రాజావారిని సైట్ల గా పర్శిన్ంచింది.
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కృపాకర్ పోతుల

ఆ పర్శన్వినన్రాజావారు చిరునవువ్ నవువ్ నవేవ్రు. అకక్డునన్ అందరివేపూ కాసత్ కాండెసెండింగా
చూసేరు. పిమమ్ట “నా బాధయ్తలను తయ్జించిన తరవాత ఏంచేయాలో నిరణ్యిం తీసుకునేముందు మన దేశంలోని
పర్ముఖసంసథ్తో

సరేవ్ ఒకటి

చెయియ్ంచాను.

దానిదావ్రా తెలుసుకునన్ విషయం ఏంటంటే, పేదపర్జలకు

సేవ

చెయయ్డానికి పర్భుతవ్ంఉంది. లెకక్కుమించిన సవ్చచ్ందసంసథ్లునాన్యి గాని...దికుక్లేని వీధికుకక్లను సంరకిష్ంచడానికి
అటువంటి సంసథ్లేవీ లేవని. అది తెలుసుకునన్ తరవాత వీధికుకక్లను నిశితంగా గమనించడం మొదలుపెటాట్ను. అవి
ఎంత దికుక్లేని, దయనీయజీవితానిన్ గడుపునాన్యో గర్హించేను. అందుకే నా శేషజీవితానిన్ వీధికుకక్ల సేవకి అంకితం
చేసుకుంటునాన్ను” అంటూ భావావేశపూరితంగా పర్కటించి సమావేశానిన్ ముగించేరు.
ఆయనకు తెలుసో లేదో గాని....మరుసటిరోజు నుండీ ఆ ఊరిపర్జలు రాజావారిని “కుకక్లార్జుగారు” అని కూడా
పేర్మగా పిలుచుకోసాగారు.
--00-ఎందుకో

ఈరోజు

ఉదయానేన్,

పింగాణీబొమమ్లాంటి జాతికుకక్,

ఐదువేల

‘సూన్పీ’ని

డాలరుల్

వెచిచ్ంచి

సివ్టజ్రాల్ండ

నుండి

దిగుమతిచేసుకునన్

ముదుద్లాడుతునన్ రాజావారికి ఆవిషయం అంతా అపర్యతన్ంగా

గురొత్చిచ్ంది. గడిచిన రెండుసంవతస్రాలలో తనకై తను నిరేద్శించుకునన్ కారుణికమైన కారాయ్నిన్, జయపర్దంగా
ఎంతవరకూ నిరవ్రిత్ంచగలిగారో సింహావలోకనం చేసుకొని, తృపిత్గా తలపంకించేరు వారు.
--00-టైం ఏడుగంటలు కావచిచ్ంది. “గాడ! ఇటస్ ఆలెర్డీ సెవెన!! ఐ షల బీ లేట ఫర మై గేమ ఆఫ టెనిన్స“ అనుకుంటూ
హడావిడిగా తయారై, రేకెట తీసుకొని బయలుదేరారు కల్బ కి. చెమటలుకారేలా టెనిన్స ఆడి, అకక్డే ‘హెలత్ డిర్ంక’
(సాయంతర్ం ఏడు దాటితేగాని హాట డిర్ంకస్ టచ చెయయ్రు రాజావారు) సేవించి, ఇంటికి బయలుదేరారు. ముందురోజు
రాతేర్ వారి పియేయ్ రాజావారికి తెలియజేసిఉనాన్డు ‘రేపు ఉదయం పదకొండుగంటలకు ఊరవతల మురికివాడలో
ఊరకుకక్లకి కుకక్బిసెక్టుల్ తినిపించే కారయ్కర్మం ఉందనీ, దానికి రాజావారే పార్రంభోతస్వం చెయాయ్లిస్ఉందనీ’ని. “ఐ
మసట్ సాట్రట్ బై టెన. అదరైవ్జ ఐ షల బీ లేట ఫర ద ఇనాగుయ్రేషన” అనుకునాన్రు రాజావారు తన “జాగావ్ర ఎఫ-పేస”
కారులో కూరుచ్ంటూ.
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నగరంలో టార్ఫిక నెమమ్దిగా వేగం పుంజుకుంటోది.

కృపాకర్ పోతుల

వెనకసీటులో విశార్ంతిగా వాలికూరొచ్ని,

పరిసరాలను నిరాసకత్ంగా పరికిసుత్నన్ రాజావారు ఒకక్ ఉదుటున లేచి కూరుచ్నాన్రు ఆందోళనగా. కొనిన్ క్షణాలోల్నే
ఆయన మొహంలో ఆందోళన ఆగర్హంగా మారుప్చెందడం, “సాట్ప ద బల్డీ కార” అని వారు గరిజ్ంచడం ఏకకాలంలో
జరిగేయి. ఆగిన కారులోనుంచి ఒకక్ ఉదుటున బయటకు దూకి, ‘జాగావ్ర‘లా దూసుకుపోతునన్ రాజావారు ఎకక్డికి
వెళుత్నాన్రో, ఎందుకు వెళుత్నాన్రో అరద్ంకాని డైరవరు వారిని అనుసరించేడు తతత్రపాటుతో. ఉదేర్కంగా ఉరుకుతూపోయిన
రాజావారు పకక్నే నిరామ్ణంలో ఉనన్ ఒక బహుళఅంతుసుత్ల భవంతిదగగ్ర ఆగారు.
ఆ భవనం చుటుట్పకక్లంతా, అకక్డ పనిచేసుత్నన్ పర్వాసకూలీల కొరకు నిరిమ్ంచబడిన

మురికిరేకులషెడల్తో,

మురికినీటి గుంతలతో, వాటిలో పొరాల్డుతునన్ మురికిపందులతో, ఆ మురికిలోనే పురుగులు ఏరుకుతింటునన్
మురికికోళళ్తో, వాటి రెటట్లతో, మురికిమురికిగా ఉంది. అకక్డునన్ పిలల్లందరూ మురికిగా మాతర్మేకాకుండా, ఆకలితో
నీరస్ంగా కూడా ఉనన్టుట్నాన్రు. వాటిలో ఒక షెడుడ్ముందు ఆగారు రాజావారు ‘కింగ కోబార్లా’ బుసలు కొడుతూ.
ఆ షెడ బయట పాతిపెటట్బడి ఉనన్ గుంజకి ఊరకుకక్ ఒకటి బంధించబడి ఉంది. డొకక్లు వీపుకంటుకుపోయిన
అరవైఏళల్మనిషొకడు...అతను నలభైఏళల్వాడుకూడా కావచుచ్....ఆ కుకక్ని చినన్కరర్తో కొడుతునాన్డు. అతను కొడుతునన్
దెబబ్లు ఎంతగటిట్గా తగులుతునాన్యోగాని ఆ కుకక్మాతర్ం కుయోయ్మొరోర్మంటూ, మహగటిట్గా పర్లాపిసోత్ంది. ఆ
దారుణమైన దృశాయ్నిన్ చూసిన రాజావారు అగిన్పరవ్తంలా బదద్లైతే, వారి కోపం మరుగుతునన్ లావాలా పైకి
ఎగజిమిమ్ంది. ఆ బకక్మనిషి చేతిలోని కరర్ విసురుగా లాకొక్ని, వాడిని పర్కక్కు ఒకక్తోపు తోసి, అదే ఊపులో కుకక్ను
బంధవిముకుత్రాలిన్ చేసారు రాజావారు.

రాజావారు తోసిన తోపుకి తూలిపడిన

బకక్మనిషి నీరసంగా లేచి

నిలుచునన్ంతలో మిగిలిన జనం బిలబిలమంటూ ఆయనచుటూట్ గుమిగూడారు. గుమిగూడారేగాని, రాజావారి
సుప్రధూర్పానీన్, దరాజ్నీ చూసి మాటాల్డడానికి కొంచెం జంకేరు. ఇంతలో మధయ్వయసుక్డొకడు...వాళళ్నాయకుడిలా
ఉనాన్డు....జనాలిన్ తపిప్ంచుకొని ముందుకువచిచ్
“ఎవరండీ మీరు. మావోడేటి చేసేడని అలా తోసీసేరాడిన్” అని పర్శిన్ంచేడు.
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”వాడు మనిషా పశువా. కొంచెమైనా కంపేషన ఉందా రాసెక్ల కి. ఇనోన్సెంట

కీర్చర...దానన్లా

కృపాకర్ పోతుల

కొడతాడా.

అలాంటి సౌక్ండర్లస్ ని తొయయ్డం కాదు, నడిరోడుడ్మీద షూట చేసెయాయ్లి” గాండిర్ంచేరు రాజావారు రేగిన పులిలా.
రాజావారి కోపానిన్ చూసి నాయకుడు కూడా కాసత్ భయపడినటుట్నాన్డు “ఏరా ఎంకటీ బేపి (కుకక్) నెందుకొక్టేట్వు?”
అని పర్శిన్ంచాడు
“పెతీరోజూ ఇంటోల్దూరి రేతిర్కని దాసుకునన్ అనన్ం తినీసి పారిపోతుంటే కొటట్కుండా ముదెద్టుట్కుంటారేటిరా. దీని
పునేన్న ఇంటిలల్పాదీ మూడోర్జులనుండీ కాలీకడుపులోత్

తొంగుతునాన్ం రాతుర్లుల్.

అయినా ఊరకుకక్ని కొడితే ఈ

బాబుకెందుకంట అంత కోపం ఎలుపొచీచ్సింది” అడిగాడు వెంకటి కూడా కాసత్ కోపంగానే.
“అనన్ం తినేసిందంటే తినదా మరి.

పూర థింగ. దానికేంతెలుసు తినకూడదని. అంతగా తినకూడదనుకుంటే

జాగర్తత్గా ఇళళ్కి తాళాలు వేసుకోవాలిగాని

అంతంత దెబబ్లు కొడతావా దానీన్,

యూజ లెస ఫెలో” కోపంతో

ఊగిపోతూ పర్శిన్ంచేరు రాజావారు.
‘మాకు తెలేద్టండి జాగరత్గా ఎటుట్కోవాలని. తవురు సెపాప్లేటీ. ఒకపాలి మాఇలల్కేసి సూడండి తెలుతాత్ది. ఆటికేవనాన్
తలుపులా

దోరబందాలా.

కూలీనాలీ చేసుకొని,

తినీతినకా బతుకుతునాన్ం.

అలాటిది ఉనన్ కొంచెం కూడూ

కుకక్ముటీట్సుకుంటే ఆడేటి తినాలా ఆడి పెలల్ం పిలల్లేటి తినాల. ఇంకా నయం మావోడు గాబటిట్ కొటీట్సొగీగ్సేడు.
అదేనానైతేనా సంపీసిపోదును” అనాన్డు నాయకుడు కూడా కోపంగానే.
నాయకుడి కోపం చూసి ధైరయ్ం తెచుచ్కునన్ పర్జలంతా గోలగోలగా అరవసాగారు. అది చూసిన రాజావారి డైరవరు
నెమమ్దిగా రాజావారి పర్కక్న చేరి “ఈ అలగా వెధవలతో మనకెందుకు సార. ఇదేదైనా పెదద్గొడవకింద మారి పేపరల్కీ,
టీవీలకీ ఎకిక్తే మనకే చెడడ్పేరు. ఈ వెధవలకి పోయేదేమీ ఉండదు. వెళాద్ం సార మనం” అని డిసీర్క్టాగ్ రాజావారి
చెవిలో చెపాప్డు.

రాజావారు కూడా “ఇటువంటి పరిసిథ్తులోల్ ‘డిసిర్క్షన ఈజ ద బెటర పారట్ ఆఫ వేలర‘ అని

గర్హించినవారై, రణరంగంనుండి ‘రిటీర్ట’ అవడానికి సిదద్పడాడ్రు గాని “పూటకి ఠికాణాలేని వెధవల దగగ్ర మనం
తగగ్డమా” అని భావించినవారై “ఇంకొకసారి ఇలాంటిది నా కళళ్బడిందా, మీ అంతు చూసాత్ను జాగర్తత్“ అని గటిట్
వారిన్ంగ ఒకటి ఇచిచ్ అకక్డున్ండి నిషర్క్మించారు మేజెసిట్క గా.
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కుకక్లరాజుగారి కత

కారులో కూరుచ్నాన్రనన్మాటే గాని, రాజావారి మనసు మనసులోలేదు.

కృపాకర్ పోతుల

వికలమైపోయింది.

“ఎపుప్డు

బాగుపడుతుందీ దేశం. అనన్ంలో నోరుపెటిట్న పాపానికే కొటేట్సాత్డా నోరులేని జీవిని. రాసెక్ల. సచ ఫెలోస షుడ బీ
హేంగడ్ బై ద లేంప పోసట్స్. అపుప్డు గాని బాగుపడదీ దేశం” అని తనలోతను మధనపడుతూనే ఉనాన్రు పాపం.
--00-రాజావారి కారు బంగళాలోకి పర్వేశించింది. కారు దిగిన రాజావారికి రాణీవారెదురయాయ్రు విషణణ్వదనంతో.
“వాట హాపెండ డియర“ పర్శిన్ంచారు రాజావారు ఆదురాద్.
”సీవ్టీ ని (సీవ్టీ రాజావారి మనవరాలు) సూన్పీ కరిచేసింది రాజా. డాకట్ర ఇపుప్డే ఇంజక్షన చేసి వెళాళ్డు” అనాన్రు
రాణీవారు విచారంగా.
“ఇంత మంది సరెవ్ంటస్ ఉనాన్రు

ఏంచేసుత్నాన్రందరూ.

గాడిగలు కాసుత్నాన్రా? అసలెలా కరిచింది నా

బంగారుతలిల్ని?” గాండిర్ంచేరు రాజావారు.
“సీవ్టీ చేతిలోని ఐస కీర్ం తినడానికి చెయయ్డానికి టైర చేసిందట సూన్పీ. సీవ్టీ దానిన్ దూరంగా పుష చేసిందట.
దానితో సీవ్టీ కాలిమీద కరిచేసి, షీ రేన అవే ఫర్మ దేర“ జరిగిన విషయం చెపాప్రు రాణీవారు.
పకక్గదిలో మంచంకింద దాగునన్ సూన్పీకి రాజావారి గొంతు వినాన్క కాసత్ ధైరయ్ం వచిచ్నటుట్ంది. గిలీట్గా నేలచూపులు
చూసూత్, నెమమ్దిగా నడుచుకుంటూ వచిచ్, తలవంచుకు నిలబడింది రాజావారి పాదాలచెంత.

సూన్పీని చూసిన

రాజావారి కోపం నసాళానికంటింది. హీ వాజ బిసైడ హిమెస్లఫ్ విత రేజ. ఈడిచ్పెటిట్ ఒక తనున్ తనాన్రు దానిన్. దెబబ్కి
కాలు విరిగిన సూన్పీ కుయోయ్మొరోర్మంటూ, బయటకు పరుగుతీసింది కుంటుకుంటూ.
ఇంకా కోపంతీరని రాజావారు అకక్డే నిలబడిఉనన్ సరెవ్ంట వేపు కోపంగాచూసూత్ “దానిన్ తీసుకెళిళ్
మనకుకక్ల ఆరఫ్నేజ లో పారెయయ్ండి. ఐ డోంట వాంట టూ సీ హెర ఫేస ఎగైన“ అను హుకుం జారీచేసి, మనవరాలు
పడుకునన్ గదిలోకి పరుగుతీసారు గాభరాగా.
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