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<text><body> 

<p> ಅವರು ಅವಳ ಹತ್ತಿರ ಸರಿದು ನಿಂತರು. ಅವಳ ಹಿಂದುಗಡೆ ಬರಿಯ ಬಿಳುಪು. ಕೆೈಚಾಚಿದರೆ ಮುಟ್ಟಬಹುದಾದಷ್ುಟ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ 
ಅವಳೀಗ ನಿಂತ್ತದದಳು. ಅವಳ ಮಧುರವಾದ ಶ್ಾಾಸ ಅವರ ಮುಖದ ಮೀಲೆ ಬಿತುಿ. ಅವಳನ್ುು ಎದೆಗೆ ಆನಸಿಹಡಿದು ಬೆಚ್ಚಗಿನ್ 
ಕೂದಲ್ಲನ್ಲ್ಲಿ ಕೆೈಯಾಡಿಸುವುದಕೂೂ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಕುಳಿರಿಸಿ ಓಲೆೈಸುವುದಕೂೂ ಕೊನೆಗೆ ಮಿಂಚ್ದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಮಲಗುವುದಕೂೂ 
ಅವರು ಬಯಸಿದರು. ಆ ಮೀಹ ಅತ್ತಯಾಗಿ ಅವರ ಕಿಬೊೊಟ್ೆಟಯಲೂಿ ತೊಡೆಗಳಲೂಿ ನ್ಡುಕ ಆವರಿಸಿತು. </p> 

<p> ‘ಒಮೆ ಮುಟ್ಲಿಯಾ. ಒಮೆ ಮಾತರ...’ </p> 

<p> ‘ನ್ನ್ು ಮುಟ್ೊಟೀದಕೊ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧಯವಿಲಿ.’ </p> 

<p> ‘ಒಮೆ ಮಾತರ’ </p> 

<p> ಬೆವರು ಕುಮಾರನ್ ಕಾಲುಗಳ ಮೂಲಕ ಕುದಿಯುವ ಲಾವಾರಸದಿಂತೆ ಹರಿದು ಇಿಂಗಿತು. ಅವರ ಎದೆಬಡಿತ ಹೆಚಿಚತು. ಅವಳ 
ಕೆನೆುಯಲ್ಲಿ ತಿಂಗಿದದ ಶ್ೆ ೀಕವು ಅಸದಳ ದುುಃಖವಾಗಿ ಮಾಪಪಟ್ಲಟತು. ಕಾಡಿಗೆ ಹಚಿಚದ ಕಣ್ುುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರುತುಿಂಬಿತು. ಅವರು 
ಕಿಂಗಾಲಾದರು ಅವರೊಳಗೆ ಬಿರುಗಾಳಯಿಂದು ಬಿೀಸಿ ದಾಟ್ಲಹೊೀಯಿತು.  </p> 

<p> ‘ಅಮೆ ಹೆೀಳದುದ ಕೆೀಳಸಿಿಲಾ? ಇನೊುಿಂದು ಮದುವೆ...’ </p> 

<p> ಕುಮಾರನ್ ಕನ್ುಡಕವನ್ುು ಮೂಗಿನ್ ಮೀಲೆ ನೆೀಪುಪಗೊಳಸಿಟ್ುಟ ಅವಳನ್ುು ನೊೀಡಿ ನ್ಕೂರು. ಮೃತುಯವಿನ್ ಬಿಳಯ ರಾತ್ತರಯಲ್ಲಿ 
ಕಮಲಬೆಳಕು ಹರಡಿ, ಕಣ್ುುಗಳಲ್ಲಿ ಕಮಲಸೌಮಯತೆಯನ್ುು ತುಿಂಬಿಕೊಿಂಡು ಕಮಲೆ ಅವರೆದುರು ನಿಂತಳು.  </p> 

<p> ‘ನ್ನ್ನ್ುು ಮತುಪಬಿಡಿ. ಬೆೀರೊಬೊಳನ್ುು...’ </p> 

<p> ‘‘ನ್ನ್ನುಿಂದಾಗದು ಕಮಲೆೀ.’ </p> 

<p> ‘ಇನೆುಷ್ುಟ ಕಾಲ ಕಳೀಲ್ಲಕುೂಿಂಟ್ು...ಹೆೀಗೆ ಕಯ ೆಯೀದು?’ </p> 

<p> ‘ಈಗ ಕಳಯೀ ಹಾಗೆೀನೆ. ನೀ ಇಲ್ಲದದೂರ ಶಶಿ ಶಿವ ಇಲಾ ನ್ಿಂಗೆ?’ </p> 



<p> ಅವರ ನ್ಡುವೆ ಮತೊಿಮೆ ಮೌನ್ ಆವರಿಸಿತು. ಅವಳನ್ುು ಮುಟ್ುಟವ ಆಸೆ ಮತೊಿಮೆ ಅವರ ಬಳಗೆ ಧಾವಿಸಿಬಿಂತು. ಅದು 
ಗೊತಾಿಗಿಯೀ ಎಿಂಬಿಂತೆ ಅವಳು ಹಿಂದಕೊ ಸರಿದಳು. ಅವಳ ಸುತಿಲ್ಲದದ ಬಿಳುಪು ಮಸುಕಾಯಿತು. ಹೊಗೆಯ ನ್ಡುವೆಯೀ 
ಎಿಂಬಿಂತೆ ಚಿಗುರಿದ ಹಲಸೂ ಹೂಬಿಟ್ಟ ಹತ್ತಿಮರವೂ ಬೆಳಗಿದವು. ಅವರು ಮೂಗಿನಿಂದ ಕನ್ುಡಕ ತೆಗೆದು ಒರಸಿ ಚಿೀಲದಲ್ಲಿ ಮುಚಿಚ 
ಪೆಟ್ಲಟಗೆಯಲ್ಲಿ ಭದರಪಡಿಸಿದರು. ಅವರ ಅಿಂದಿನ್ ಭೆೀಟ್ಲ ಹಾಗೆ ಕೊನೆಗೊಿಂಡಿತು.  </p> 

<p> ಮಿಂಚ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಲುಚಾಚಿ ಮಲಗಿದ ಅವರು ಯೀಚಿಸತೊಡಗಿದರು. ತಾನ್ು ಕಮಲೆಯನ್ುು ಕಿಂಡದೂದ ಅವಯ ೆಿಂದಿಗೆ 
ಮಾತನಾಡಿದೂದ ಬರಿಯ ಕನ್ಸಾಗಿತೆಿ? ಅಲೊಫೀನ್ಸಯಯ ತೊೀರಿಸಿದ ಜಾಲವಿದೆಯಯಾಗಿತೆಿ? </p> 

<p> ಹಾಸಿಗೆಯ ಕೆಳಗೆ ಜಮುಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಶಶಿಯೂ ಶಿವನ್ೂ ಮಲಗಿ ನದಿರಸಿದದರು. ತಾಯಿಯಿಲಿದ ಮಕೂಳು. </p> 

<p> ಮಯ  ೆಬಿಂದು ಕೊಚೆಚಯೆದದ ಮಾಗಪದಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಅಲುಗಾಡುತಾಿ ಮುಿಂದುವರಿಯಿತು. ಕುಞಾಮನ್ೂ ಅವರ ತಿಂದೆ ಷೆಣಾಯಿ 
ವಕಿೀಲರೂ ಬಹಳಕಾಲ ಬಿಳಯರ ನಾಡಿನ್ಲ್ಲಿದುದ ವಿದಾಯಭಾಯಸ ಪಡೆದವರು. ಅವರ ಕುಟ್ುಿಂಬವೆಿಂದರೆ ಬಿಲವಿರಿಗೆ ಅಭಿಮಾನ್. ಕೆಲವು 
ಬಿಲಿವರಿಗೆ  ಕುಞಾಮನ್ ಬಗೆೆ ತ್ತರಸಾೂರವೂ ಇತುಿ. ತಮೆ ಬಿಲಿವತ್ತಿಯರು ರಾತ್ತರ ಚಾಪೆಯಲ್ಲಿ ಸನಹದಲೆಿ ಮಲಗಿ ಕುಞಾಮನ್ 
ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತಿ ನಟ್ುಟಸಿರು ಬಿಡುವಾಗ ತ್ತರಸಾೂರ ತೊೀರದಿರುವುದಕೊ ಅವರಿಗಾದರೂ ಹೆೀಗೆ ಸಾಧಯ? </p> 

<p> ಜಟ್ಕಾ ತ್ತರುಗಾಸು ದಾಟ್ಲ ಸಮುದರ ಬದಿಯ ಜಡಜರ ಬಿಂಗಲೆಯ ಎದುರು ಬಿಂದು ನಿಂತ್ತತು. ಗೆೀಟ್ಲನ್ ಸಣ್ು ಧವಜಸಿಿಂಭದ ಮೀಲೆ 
ಬಿಳಯರ ಧವಜ ಹಾರುತ್ತಿತುಿ. ಒಳಗೆ ಕೊಮ್ಮೆಸಾಸರೂ ಕುಟ್ಟಪಪ ಸೆಬಾಸಿಟನ್ರೂ  ಜಡೂಜ ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ತುಿಂಬಿದ ಗಾಿಸುಗಯ ೆಿಂದಿಗೆ 
ನಿಂತ್ತದದರು. ವಾಯಪಾರಿಯಾದ ಕುಟ್ಟಪಪ ಸೆಬಾಸಿಟಯನ್ ಕಡುಙನ್ಿಂತೆ ಕರಿಯನಾಗಿದದರೂ ಕಣ್ೆಣಿಗಳಗೆ ನೀಲ್ಲ ಬಣ್ುವಿತುಿ. 
ಕೊಮ್ಮೆಸಾಸರಿನ್ ಎರಡು ಕಣ್ುುಗಳಲೂಿ ರಕಿದ ಕಲೆಗಳದುದವು, ತುಿಂಬಿದ ಗಾಿಸುಗಯ ೆಿಂದಿಗೆ ನಿಂತ್ತದದ ಅವರು ಏನ್ನೊುೀ 
ಆಘೂೀಷಿಸುವವರಿಂತೆ ತೊೀರಿದರು.  </p> 

<p> ‘ಗಾಿಂಧಿ ಸತಿ.’ </p> 

<p> ಕುಟ್ಟಪಪ ಸೆಬಾಸಿಟಯನ್ ಬೆತಿದ ಕುಚಿಪಯಲ್ಲಿ ಒರಗಿ ಕುಳತರು. ಕುಞಾಮನ್ ಗೆ ಅಲ್ಲಯಿ ತನ್ಕ ಆ ವಿಚಾರ ಗೊತಾಿಗಿರಲ್ಲಲಿ. 
ಅವರೂ ಸಿಂತುಷ್ಟರಾಗಿ ಒಿಂದು ಗಾಿಸನ್ುು ತೆಗೆದುಕೊಿಂಡರು. ಬಾಟ್ಲಿ ಅದಕೊ ಬಗಿೆಕೊಿಂಡಿತು. </p> 

<p> ‘ಅವ ಸತಿದುದ ಹೆೀಗೆ?’ </p> 

<p> ‘ಕೊಿಂದದುದ.’ </p> 

<p> ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಡೆದುಹೊೀಗುತ್ತಿದದ ಮಯಯಳಯ ಕೆಲವರ ಬಟ್ೆಟಯ ಮೀಲೆ ಕಪುಪ ಬೆೀಡುಜ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿತುಿ. ಇಳಬಿಸಿಲ್ಲಗೆ ಬೊೀರಲಾಗಿ 
ಮಲಗಿದಿಂತೆ ಕಾಣ್ುತ್ತಿದದ ರಾಜಬಿೀದಿಯ ಮೂಲಕ ಶ್ೆ ೀಕಯಾತೆರಯಿಂದು ದಾಟ್ಲಹೊೀಯಿತು. ಪಾರಿವಾಳಗಳಿಂತೆ ಕಿಂಪಿಸುವ ಖಾದಿ 
ಟ್ೊಪಿಪಗಳು ಮೌನ್ವಾಗಿ ನ್ಡೆದುಹೊೀದುವು..... </p> 

<p> ಆ ಜಡೂಜ ಕೊಮ್ಮೆಸಾಸರೂ ಕುಟ್ಟಪಪ ಸೆಬಾಸಿಟಯನ್ರೂ ಈಗ ಇಲಿ. ಸಾಿಂತ ಊರಿನ್ಲ್ಲದಿುದ ಗಡಿಪಾರುಗೊಿಂಡವನ್ಿಂತೆ 
ಕುಞಾಮನ್ ಮಾತರ ಉಳದುಕೊಿಂಡಿದದರು. </p> 

<p> ‘ಎಷ್ುಟ ದಿವಸಾಯುಿ ನೀವೊಮೆ ಹೊರಗೆ ಹೊರಟ್ು? ’ </p> 

<p> ದಮಯಿಂತ್ತ ಗಿಂಡನ್ ಹತ್ತಿರ ಬಿಂದು ನಿಂತರು. ಅವರ ಕೊರಳನ್ಲ್ಲಿ ಎಿಂಟ್ು ಪವನನ್ ನೆಕ್ಲೆೀಸೂ ಕೆೈಗಳಲ್ಲಿ 
ಮಣ್ಗಿಂಟ್ಲನ್ವರೆಗೆ ಚಿನ್ುದ ಬಯೆಗಳ  ಇದುದವು. </p> 

<p> ‘ನಾವಾಯಕೆ ಹೆದಬೆೀಪಕು?’ ಗಿಂಡನಗಿಿಂತ ಧೆೈಯಪ ದಮಯಿಂತ್ತಗೆ. ‘ಹತುಿ ಜನ್ೆಕಾೂಗುವಷ್ುಟ ನಾವು ಸಿಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಿಲೆಾ?’ 
</p> 

<p> ಕುಞಾಮನ್ ನಧಾನ್ವಾಗಿ ಒಮೆ ನಟ್ುಟಸಿರಿಟ್ಟರು. ಎಷೊಟೀ ಹೊತ್ತಿನಿಂದ ಅವರು ಕೊೀಣೆಯಲೆಿೀ ಕುಳತುಕೊಳುಿತಿಲೂ ಎದುದ 
ನ್ಡೆಯುತಿಲೂ ಇದದರು. ದಮಯಿಂತ್ತ ಅನ್ುಕಿಂಪದೊಿಂದಿಗೆ ಗಿಂಡನ್ ತಲೆಯನ್ುು ನೆೀವರಿಸಿದರು. ಅವರ ತಲೆಕೂದಲಷ್ೂಟ 
ಉದುರಿಹೊೀಗಿದುದವು. ತಲೆಬಿಸಿಯಿಿಂದಲೆೀ ಇರಬೆೀಕು. </p> 

<p> ಕುಿಂಜಿರುತೆಯ ಕಣ್ುುಗಳಲ್ಲಿ ಮತೊಿಮೆ ನೀರುತುಿಂಬಿತು. ಅಡಿಗೆಮನೆಯ ಬಾಗಿಲೆಡೆಯಲ್ಲಿ ವಲ್ಲಿಯ ಮುಖವನ್ುು ಅವರು 
ಕಿಂಡರು. ದಿೀನ್ತೆ ತುಿಂಬಿದ ಎರಡು ದೊಡಡ ಕಣ್ುುಗಳು. </p> 



<p> ‘ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಾ ವಲ್ಲಿೀ.’ </p> 

<p> ಅವಳು ಸಿಂಕೊೀಚ್ಪಟ್ುಟಕೊಿಂಡು ಕುಮಾರನ್ ಬಳಗೆ ಬಿಂದುನಿಂತಳು. ಒಲೆಯ ಬೆಿಂಕಿಯಿಿಂದಲೊೀ ಎಿಂಬಿಂತೆ ಅವಳ ಕಣ್ುುಗಳು 
ಕಲಕಾಗಿದುದವು. ಉಟ್ಟದೆದಲಿ ಒದೆದಯಾಗಿತುಿ.  </p> 

<p> ‘ನೀ ಶ್ಾಲೆಗೊೀಗಿಿಲಾ? ’ </p> 

<p> ‘ಇಲಿ.’ </p> 

<p> ‘ಬಾಲಗೊೀಪಾಲನ್ೂ ರೊೀಹಣಿಯೂ..... ?’ </p> 

<p> ‘ಅವರೂ.’ </p> 

<p> ರೊೀಹಣಿ ದಿಣೆುಯ ಮೀಲೆ ಒಬೊಯ  ೆಕುಳತು ದಾಳ ಉರುಳಸುತ್ತಿದದಳು. ಯಾಕೆ ಯಾರೂ ಶ್ಾಲೆಗೆ ಹೊೀಗಲ್ಲಲಿ ಎಿಂದು 
ಕೆೀಳುವುದಕೊ ಅವರಿಗೆ ಧೆೈಯಪವಿರಲ್ಲಲಿ| ಮದಲು ವಲ್ಲಿ ಮಾತರ ಶ್ಾಲೆಗೆ ಹೊೀಗುತ್ತಿದದಳು. ಮಾಧವನ್ ಬೊಿಂಬಾಯಿಯಿಿಂದ 
ಬಿಂದನ್ಿಂತರ ಬಾಲಗೊೀಪಾಲನ್ನ್ೂು ರೊೀಹಣಿಯನ್ೂು ಶ್ಾಲೆಗೆ ಸೆೀರಿಸಿದ. ವಲ್ಲಿ ಬೆೀಗ ಕಲ್ಲಕೆ ನಲ್ಲಿಸಿದಳು. ಆಸಪತೆರಯಲ್ಲಿ 
ಕೆಲಸಮಾಡಿಯೂ ಮಕೂಳನ್ುು ನೊೀಡಿಕೊಿಂಡೂ ಕುಿಂಜಿರುತೆಗೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತಿತುಿ. ಆದದರಿಿಂದ ಅವಳು ಶ್ಾಲೆ ಬಿಟ್ುಟಬಿಟ್ಟಳು. </p> 

<p> ಮಾಧವನ್ ಹೊೀಗಿ ವಷ್ಪ ಎರಡಾದವು. ಯಾವೊಿಂದು ಸುದಿದಯೂ ಇಲಿ. ಒಿಂದು ಕಾಡುಪ ಕೂಡ. </p> 

<p> ಕುಿಂಜಿರುತೆಯ ಅನಾರೊೀಗಯಕೊ ಅದುವೆೀ ಕಾರಣ್ ಎಿಂಬುದು ಕುಮಾರನ್ಗೆ ಗೊತುಿ. ಮದುದ ಕುಡಿಯುವುದರಿಿಂದಲೊೀ ಟ್ಪಪನ್
ಟ್ಯಿನ್ ಹಚ್ುಚವುದರಿಿಂದಲೊೀ ಅದು ವಾಸಿಯಾಗದು.  </p> 

<p> ‘ಅದೂ ಇದೂ ಯೀಚೆುಮಾಡಿ ಮನ್ಸುಸ ಹುಣ್ುುಮಾಡೆೊೀಡ. ಮಾಧವ ಬಿಂದಾನ್ು.’ </p> 

<p> ಅವರು ಆಕೆಯನ್ುು ಸಮಾಧಾನ್ ಪಡಿಸುವುದಕೊ ಪರಯತ್ತುಸಿದರು. ಕುಿಂಜಿರುತ ದಿೀರ್ಪವಾಗಿ ಒಮೆ ನಟ್ುಟಸಿರು ಬಿಟ್ಟರು.  </p> 

<p> ಮಧಾಯಹುವಾಗಲ್ಲಕಾೂಯಿತಾದರೂ ಹೊರಗೆ ಬಿಸಿಲ್ಲರಲ್ಲಲಿ. ಮೀಡಗಳ ದೊಡಡ ಕರಿನೆರಳುಗಳು ಮನೆಗಳ, ಮರಗಳ 
ಮೀಲ್ಲನಿಂದ ದಾಟ್ಲಹೊೀಗುತ್ತದಿುದವು. ಸಾಚ್ಛ ಹೊಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದೂದ ಮೀಡಗಳದೂದ ನೆರಳುಗಳು ತುಿಂಬಿಕೊಿಂಡಿದುದವು. ಆಕಾಶದಿಿಂದ 
ಕೆಳಕೊ ಇಳದುಬಿಂದ ಅಲೊಫೀನ್ಸಯಯ ಹೆೀಳದರು:‘ಅಲ್ಲಿ ಮೀಲೆ ತುಿಂಬಾ ಮಯೆಮೀಡಗಳುಿಂಟ್ು. ಈಗ ಮಯೆ ಸುರಿೀತದೆ.’ </p> 

<p> ಕುಮಾರನ್ ಆಚಾತ್ತಪ ಮಾಕಿಂಳ ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಕುಿಂಜಿರುತೆಗೆ ಅಕಿೂ, ತೆಿಂಗಿನ್ಕಾಯಿ ಕೊಟ್ುಟ ಕಳುಹಸಿದರು. ವೃಷ್ಭದ ಉತಿರಾಧಪ 
ಪಾರರಿಂಭವಾಗಬೆೀಕಿದದರೆ ತನ್ುದೆೀ ಖಚಿಪನ್ಲ್ಲಿ ಅವಳ ಮನೆಗೆ ಹುಲೂಿ ಹೊದೆಸಿದರು. ರೊೀಹಣಿಯನ್ೂು ಬಾಲಗೊೀಪಾಲನ್ನ್ೂು 
ಒತಾಿಯಮಾಡಿ ಶ್ಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಸಿದರು.  </p> 

<p> ‘ನ್ಮೆತರ ದುಡಿಡಲ’ಿ ವಿಂತ್ತಗೆಗೆ ಬರುವವರ ಹತ್ತಿರ ಅಸಸನಾರ್ ಹೆೀಳುತ್ತಿದದರು: ‘ಬೆೀಕಿದೆರ ಸಾಲಪ ಹುಳಯೀ ಮಣ್ಸೊೀ ತಕೊೂಳಿ.’ 
</p> 

<p> ಆದೆರ ಅದೂ ಕೂಡ ಇದಿದೀತೆಿಂದು ಹೆೀಳಲಾಗದು. ಏಳು ಮಕೂಳನ್ುು ಸಾಕುವುದಕೊಿಂದು ಅಿಂಗಡಿ ತೆರೆದು ವಾಯಪಾರ 
ಶುರುಮಾಡಿದುದ. ಈಗ ಅಿಂಗಡಿಯನ್ುು ಸಾಕುವುದಕೂೂ ಅವನಗೆ ದಾರಿ ಇಲಿವಾಗಿದೆ. ಮಯಯಳಯವರು ಬಾಯಿಗೆ ಬಿಂದದುದ 
ಆಡುತಾಿರೆ. ದೊಡಡಮಗಳು ರುಕಿಯಾ ಖಚಿಪಗೆ ಬೆೀಕಾದ ಹಣ್ವನ್ುು ಸಿಂಪಾದಿಸಿ ಕೊಡುತಾಿಯ  ೆಎಿಂದು. ಅಸಸನಾರಿನ್ ಹೆಿಂಡತ್ತ 
ಇತ್ತಿೀಚೆಗೆ ನಧನ್ಯಾದಳು. ಮಯಯಳಯವರಿಗೆ ಆ ತನ್ಕವೂ ಆಕೆಯ ಮುಖ ನೊೀಡಲಾಗಲ್ಲಲಿ. ಆಕೆಯ ಬಲತೊಡೆಯನ್ುು ಮಾತರ 
ಅವರು ಕಿಂಡಿದದರು. ಮಯೆಯಿಲಿದಿದಾದಗಲೂ ದೊಡಡ ಕೊಡೆ ಹಡಿದುಕೊಿಂಡು ಮುಖಮುಚಿಚ ಅವರು ನ್ಡೆದಾಡುತ್ತಿದದರು. ನ್ಡೆಯುವಾಗ  
ಎಡಸೊಿಂಟ್ಕೊ ಎಯೆದುಕಟ್ುಟವ ಮುಿಂಡಿನ್ ಮುಿಂಭಾಗ ಬಾಯಿಬಿಡುವುದರಿಿಂದ ಬಲಕಾಲ್ಲನ್ ಮ್ಮೀನ್ಖಿಂಡ ಹೊರಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿತುಿ. 
ನ್ಡೆಯುವಾಗ ವೆೀಗ ಹೆಚಿಚದದರೆ ಅದಕೂನ್ುಗುಣ್ವಾಗಿ ಕಾಲ್ಲನ್ ಮಣ್ಗಿಂಟ್ೂ ಆಮೀಲೆ ತೊಡೆಯೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿತುಿ. ಹಾಗೆ ನ್ಡೆಯುವ 
ಕರಮಗತ್ತಗನ್ುಗುಣ್ವಾಗಿ ತೆರೆಯುವ ಮುಚ್ುಚವ ಮುಿಂಡಿನೆಡೆಯಿಿಂದ ಪರತಯಕ್ಷವಾಗುವ ಹಾಗೂ ಅಪರತಯಕ್ಷವಾಗುವ ತೊಡೆಯ ಬಿಳುಪು 
ಈಗ ಬರಿಯಿಂದು ಮಯಯಳನೆನ್ಪು ಮಾತರ. </p> 

<p> ಹನೆುರಡು ವಷ್ಪಕೊ ಮದಲು ಕೊಲಿಂಬೊೀದಿಿಂದ ಉಸಾೆನ್ ಹಾಜಿ ತಿಂದುಕೊಟ್ಟ ಕೊಡೆಯನ್ುು ಅಸಸನಾರ್ ಆಗಲೂ 
ಉಪಯೀಗಿಸುತ್ತದಿುದದು. ಅಲೊಫೀನ್ಸಯಯನ್ ಬೂಟ್ೂಸ ಆ ಕೊಡೆಯೂ ಒಿಂದೆೀ ರಿೀತ್ತ. ಅದನ್ುು ಬಿಡಿಸಿಹಡಿದು ಮೀಲಕೊ ನೊೀಡಿದರೆ 
ನ್ರೆತ ಬಟ್ೆಟಯಲ್ಲಿ ನೀಲರಿಂಧರಗಳು ಹೊಯೆಯುವುದು ಕಾಣ್ಬಹುದು. </p> 



<p> ‘ದುಡಿಡಲ್ಲದದೆರ ಎರಡು ಬೆಿಂಕಿಪೆಟ್ಲಟಗೆ ಕೊಡಿ.’ </p> 

<p> ಇಿಂದರನ್ ಹೆೀಳದ. ಇತ್ತಿೀಚೆಗೆ ಅವನ್ು ಬಿೀಡಿಸೆೀದಲು ಪಾರರಿಂಭಿಸಿದದ. ಅದು ಗೊತಾಿದಾಗ ಮಡಿವಾಳಿ ಅವನ್ನ್ುು ಹೊಡೆಯಲು 
ಹೊೀಗಿದದಳು. </p> 

<p> ಎರಡು ಒಿಂಟ್ೆ ಮಾಕಿಪನ್ ಬೆಿಂಕಿಪೆಟ್ಲಟಗೆಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಎರಡು ಟ್ಲಕೆೀಟ್ು ಹರಿದು ಅಸಸನಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ. ಆಮೀಲೆ ಕುಮಾರನ್ 
ವೆೈದಯರು ನೊೀಡುತ್ತಿಲಿವೆಿಂಬುದನ್ುು ಖಾತ್ತರಪಡಿಸಿಕೊಿಂಡು ಇನೆುರಡು ಟ್ಲಕೆೀಟ್ುಗಳನ್ುು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ. </p> 

<p> ಅಲ್ಲಿಿಂದ ಹೊರಟ್ ಇಿಂದರನ್ ಹತ್ತಿರದ ಟ್ಲೀಚ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೊೀದ.  </p> 

<p> ‘ಲಾಟ್ಲರ ತೆಗಿಯೀದು ಯಾವಾಗ ವೆೈದಯರೆ?’ </p> 

<p> ‘ಲಾಟ್ಲರಯಾ? ಹುಚ್ುಚಿಂಟ್ಾ ಅಸಸನಾರೆೀ?. ಯಾವತೂಿ ತೆಗಿಯದ ಲಾಟ್ಲರಯದು.’ </p> 

<p> ಕುಮಾರನ್ ನ್ಗಾಡಿದರು. ಅಸಸನಾರಿಗೆ ಏನ್ೂ ಅರ್ಪವಾಗಲ್ಲಲಿ. ಅವರು ಒಿಂದು ಹೊಸಕೊಡೆಯ ಕನ್ಸುಕಾಣ್ುತ್ತಿದದರು. </p> 
<p> ಈ ನ್ಡುವೆ ನ್ನ್ಗಾದ ಒಿಂದು ಅನ್ುಭವವನ್ುು ನನ್ಗೆ ಹೆೀಳಲೆ? ಮಾಿಂಬಿಯ ಅಮೆನಗೆ ಎದೆಯುರಿ ಪಾರರಿಂಭವಾಗಿ 
ನಲುಿವುದಕೂೂ ಕುಳತುಕೊಳುಿವುದಕೂೂ ಕೂಡದಾಯಿತೂಿಂತ ಗೊತಾಿಗಿ ನಾನ್ು ಮಾಿಂಬಿಯನ್ುು ಕರೆದುಕೊಿಂಡು ಕರಿಯಾಟ್ಟಕೊ 
ಹೊೀಗುತ್ತಿದೆದ. ಹೊೀಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಿಂದು ಜಿೀಣ್ಪವಾದ ಶಿವದೆೀವಾಲಯವಿದೆ. ಅದರ ಸುತಿ ಮರಗಳ  ಬಳಿಗಳ  ದಟ್ಟವಾಗಿ 
ಅಡರಿಕೊಿಂಡಿತುಿ. ನಾವು ನ್ಡೆದುಹೊೀಗುವಾಗ ದೆೀಗುಲದ ಎದುರುಭಾಗದಲ್ಲಿದದ ಮನೆಯ ಅಿಂಗಳದಿಿಂದ ಒಿಂದು ಮಗು ಪಟ್ಾಕಿ 
ಸಿಡಿಸಿತು. ವಿಷ್ು ಹತ್ತರಿ ಬಿಂತೂಿಂತ ನಿಂಗೊತಲಿಿ? ಪಟ್ಾಕಿಯ ಸದಿದನೊಿಂದಿಗೆ ಜಿೀಣಿಪಸಿದ ಆ ದೆೀವಾಲಯದೊಳಗಿನಿಂದ ಒಿಂದು 
ಗುಿಂಪು ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಎದುದ ಹಾರಿದುವು. ಮಾಿಂಬಿಯ ತಾಯಿಯನ್ುು ನೊೀಡಿದ ಮೀಲೆ ನಾವು ಅದೆೀ ದಾರಿಯಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿ 
ಬರುತ್ತಿದೆದವು. ಆಗ ದೆೀವಾಲಯದ ಎದುರು ಭಾಗದಿಿಂದ ಘೂೀಷ್ಣೆ ಕೂಗುತಿ ಕಮೂಯನಷ್ಟರ ಮರವಣಿಗೆ ಹೊೀಗುತ್ತಿತುಿ. ಅದಾಗಲೆೀ 
ಮಗು ಸಿಡಿಸಿದ ಪಟ್ಾಕಿಗಿಿಂತ ದೊಡಡ ಶಬದವನ್ುು ಕಮೂಯನಷ್ಟರು ಸೃಷಿಟಸಿದದರು. ಆದರೂ ದೆೀವಾಲಯದಿಿಂದ ಒಿಂದು ಪಾರಿವಾಳವೂ 
ಹೊರಕೊ ಬರಲ್ಲಲಿ. ಮಾಿಂಬಿಯಿಂದಿಗೆ ದೊೀಣಿದಾಟ್ುವಾಗ ನಾನ್ು ಅದರ ಬಗೆೆ ಆಲೊೀಚಿಸಿದೆ. ಮರವಣೆಗೆಯ ಕಿವಿಗಡಚಿಕುೂವ ಶಬದ 
ಕೆೀಳಯೂ ಹೆದರದ ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಯಾಕೆ ಒಿಂದು ಪಟ್ಾಕಿಯ ಶಬದಕೊ ಹಾರಿಹೊೀದುವು? ಆ ಪಟ್ಾಕಿಯ ಶಬದವನ್ುು ಒಿಂದು 
ಕೊೀವಿಯ ಶಬದವೆಿಂಬುದಾಗಿ ಅವುಗಳು ಭಾವಿಸಿರಬೆೀಕು. ನಾನ್ು ಹೆೀಳುತಿ ಬಿಂದಿರುವ ವಿಷ್ಯದ ಬಹುಮುಖಯ ಅಿಂಶ ಇಲೆಿೀ ಇದೆ. ಆ 
ಶಿವ ದೆೀವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎಿಂದೆೀನ್ೂ ಅಲ;ಿ ಆ ಗಾರಮದಲೆಿಲೂಿ ಯಾರ ಕೆೈಯಲೂಿ ಕೊೀವಿಯಿಲಿ. ಯಾವ ಬೆೀಟ್ೆಗಾರನ್ೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಂದು 
ಗುಿಂಡು ಹಾರಿಸುವುದಿಲಿ. ಹಾಗಿದದರೆ ಕೊೀವಿಯ ಸದೆದೀ ಕೆೀಳರದ ಆ ಪಾರಿವಾಳಗಳಗೆ ಕೊೀವಿಗೆ ಹೆದರಬೆೀಕೆಿಂಬುದು ಹೆೀಗೆ 
ಮನ್ವರಿಕೆಯಾಯಿತು? ನಾಡಿನ್ ಯಾವುದೊೀ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನ್ೂರಾರು ವಷ್ಪಗಳಿಂದ ಬದುಕಿರುವ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ುು ಬೆೀಟ್ೆಗಾರರು 
ಗುಿಂಡುಹಾರಿಸಿ ಕೊಿಂದ ತ್ತಳುವಳಕೆ ತಲೆಮಾರುಗಳ ಜಿೀನ್ುಗಳ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳಗೆ ತಲುಪಿದದಲೆಾ? ಹಾಗೆಯೆೀ ನ್ಮೆ ಕುಟ್ುಿಂಬದ 
ಗಿಂಡಸರಿಗೆ ಆಯುವೆೀಪದ ಕಲ್ಲತರೂ ಕಲ್ಲಯದಿದದರೂ ಚಿಕಿತೆಸಯ ವಿಧಿವಿಧಾನ್ಗಳ ಬಗೆೆ ತ್ತಳುವಳಕೆಯಿರುತಿದೆ. ಹಾಗಿದೂದ ನನ್ು 
ಕುಮಾರನ್ ವೆೈದಯರು ಹೀಗಾದದುದ ಆಯುವೆೀಪದ ಶ್ಾಸರದ ಬಗೆಗಿನ್ ಅಪನ್ಿಂಬಿಕೆಯಿಿಂದಲಿ. ನೀನ್ು ನ್ನ್ುನ್ುು ಅಗಲ್ಲದ ಆ ದಿನ್ದಿಿಂದ 
ಮದಲೊೆಿಂಡು - ತಲೆಮಾರು ನ್ನ್ಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಶ್ಾಸರವನ್ುು ಬಳಸಿ ನನ್ುನ್ುು ನ್ನ್ಗೆ ಬದುಕಿಸಲು ಸಾಧಯವಾಗದೆೀ ಹೊೀದ ಆ 
ದಿವಸಗಳಿಂದ ಮದಲೊೆಿಂಡು - ನ್ನ್ಗೆ ನ್ನ್ುಲೆಿೀ ನ್ಿಂಬಿಕೆಯಿಲಿದೆ ಹೊೀಯುಿ. </p> 

<p> ಮಾಧವನ್ ಐಶಾಯಪದಲ್ಲಿ ಆಡನ್ುು ಸಾಕದ ಚಾತುಿವಿನ್ ಮಗ ಧಮಪಪಾಲನಗೆ ಅಸೂಯೆ ಮೂಡಿತು. ಫ್ಾರನಸನಿಂದ ಬಿಂದ 
ತನ್ಗೂ ತನ್ು ಹಾಗಿರುವವರಿಗೂ ಮಾತರ ಮಯಯಳಯ ಸಿಂಪನ್ುತೆ ಸಿಂಬಿಂಧಪಟ್ಟದುದ ಎಿಂಬುದಾಗಿ ಆತ ಭಾವಿಸಿದದ. ಗಲ್ಲಫನ್ 
ಮರುಭೂಮ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಇಷೆಟಲಿ ಸಿಂಪತುಿ ಇದೆ ಎಿಂಬುದಾಗಿ ಆತ ಊಹಸಿರಲ್ಲಲಿ. ಮಾಧವನ್ ಬಿೀದಿಗಿಳದಾಗ ಮಯಯಳಯ ಜನ್ರು 
ಆತನ್ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಸಣ್ುಗೆ ಕೆಮುೆತಿ ನ್ಡೆಯುತ್ತಿದದರು. ಕ್ಷೌರಿಕ ರಾಮನ್, ಒದೆೀನ್ನ್, ಕೊಡೆ ರಿಪೆೀರಿ ಮಾಡುವ ಚೊೀಯಿಯಣ್ು 
(ಆರುಪುರೆಯ ಕಡುಙನ್ ಮಾಳಗೆಯಲ್ಲಿ ಆದಿಬಿಲಿವನಗೆ ಆತನೆ ಬಲ್ಲವಾಡು ಅಪಿಪಸುತ್ತದಿುದದು.) ತೊೀಟ್ಲ ಮರಿಯಮೆ - ಎಲಿರೂ 
ಮಾಧವನ್ ಹಿಂದೆಯೆೀ ನ್ಡೆಯುತ್ತಿದದರು. ಒಳಗೆಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಟ್ರ್ ಲ್ಲನ್ ಷ್ಟ್ಲಪನ್ ಕಿಸೆಯಿಿಂದ ನೊೀಟ್ುಗಳನ್ುು ತೆಗೆದು ಆತ ಎಡಕೂೂ 
ಬಲಕೂೂ ಹಿಂಚ್ುತ್ತಿದದ. </p> 

<p> ‘ಅವನ್ದುದ ಕಾಳಸಿಂತೆ’ ಧಮಪಪಾಲನ್ ಹೆೀಳದ.  </p> 



<p> ಕಾಳಸಿಂತೆ ಎಿಂದರೆ ಏನೆಿಂಬುದಾಗಿ ಕ್ಷೌರಿಕ ರಾಮನಗೊೀ ಒದೆೀನ್ನಗೊೀ ಕಪಿಪಯಾರಿಗೊೀ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲಲಿ. ಅದು ಹೆೀರಳ 
ದುಡುಡಸಿಕುೂವ ಒಿಂದು ದೊಡಡ ಹುದೆದ  ಎಿಂದಷೆಟ ಅವರು ತ್ತಳದಿದದರು. ಆದದರಿಿಂದ ಕ್ಷೌರಿಕ ರಾಮನ್ ಮಡಿವಾಳರ ಇಿಂದರನಗೆ ಹೆೀಳದ: 
</p> 

<p> ‘ನೀ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಗಪ ಅಳೀತಾ ನ್ಡೆಯೀದು? ನೀ ಹೊೀಗಿ ಕಾಳಸಿಂತೆ ಮಾಡಾೊದಾಪ ಮಗಾ?’ </p> 

<p> ‘ನಾ ಊರುಬಿಟ್ುಟ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೊೀಗೊೀದಿಲಿ.’ </p> 

<p> ಕಳಿಸೊೀಡಿಿ ಮಾಡಿಯೂ, ದುಡುಡ ಸಿಂಗರಹಕೊ ನ್ಡೆದಾಡಿಯೂ ಹೊಟ್ೆಟ ತುಿಂಬಿಸಿಕೊಳುಿವ ದಾರಿ ಕಿಂಡುಕೊಿಂಡಿದದ ಇಿಂದರನ್ 
ಹೆೀಳದ. ಅವನಗೆ ಕ್ಷೌರಿಕನ್ ಮಗಳು ಮಲ್ಲಿಕಾಯ ೆಿಂದಿಗೆ ಪೆರೀಮ. ಆದದರಿಿಂದ ಯಾವತೂಿ ರಾಮನ್ ಮನೆಯ ಸುತಿಮುತಿಲೆೀ 
ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿದದ. ಈ ನ್ಡುವೆ ಆತ ನ್ಡೆಸುತ್ತಿದದ ಎಲಿ ಸೊೀಡಿಗಿಳ ಮದಲನೆಯ ಬಹುಮಾನ್ ಸತತವಾಗಿ ಮಲ್ಲಿಕಾಳಗೆೀ ಸಿಗುತ್ತಿತುಿ. 
ಕುಿಂಭ ತ್ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಡೆಸಿದ ಸೊೀಡಿಿಯ ಮದಲ ಬಹುಮಾನ್ ಕೊಡೆಯಾಗಿತುಿ. ಅದನ್ುು ಹಡಿದುಕೊಿಂಡು ಅವಳು ‘ಮಾನ್ಿಂಕರ ತ್ತೀರ’ 
ಸಿನಮಾ ನೊೀಡುವುದಕೊ ಹೊೀಗಿದದಳು. ಅಲೊಫೀನ್ಸಯಯ ಹಲವು ಸಲ ಸೊೀಡಿಿಯ ಟ್ಲಕೆೀಟ್ು ತೆಗೆದಿದದರೂ ಒಿಂದು ಬಹುಮಾನ್ವೂ 
ಬಿಂದಿರಲ್ಲಲಿ. ನರಿಂತರ ಟ್ಲಕೆೀಟ್ು ತೆಗೆಯುವ ಕುಮಾರನ್ ವೆೈದಯರಿಗೂ ಬಿಂದಿರಲ್ಲಲಿ. </p> 

<p> ತೂತು ಬಿದುದದಾಗಿದದರೂ ಅಿಂಚಿನ್ಲ್ಲಿ ಕೆಿಂಪುನ್ೂಲ್ಲನಿಂದ ಹೆಸರು ಹೊಲ್ಲದ ಒಿಂದು ಕೊಡೆ ಎಲ್ಲಸಯ ಬಳ ಇತುಿ. ಬಿಸಿಲ್ಲಗೆ 
ಒಣ್ಗುವುದಕಿೂಟ್ಲಟದದ ಆ ಕೊಡೆಯನ್ೂು ಒಬೊ ಭಿಕ್ಷುಕ ಕದುದಕೊಿಂಡು ಹೊೀದ. ಮಯೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಶ್ಾಲೆಗೆ ಹೊೀಗುವಾಗ ಹಡಿಯುವುದಕೊ 
ಅವಳಗೆ ಬೆೀರೆ ಕೊಡೆಯಿರಲ್ಲಲ.ಿ </p> 

<p> ‘ಅವ ಹುಳುಬಿದುದ ಸತೊಿೀಗಿಿ.’ ಮಗಿೆಬಾಯಿ ಭಿಕ್ಷುಕನ್ನ್ುು ಶಪಿಸಿದರು. </p> 

<p> ಎಲ್ಲಸಗೆ ಮಯೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಡಿಯಲು ಕೊಡೆಯಿಲಿ. ಕಿರ್ಮ್ಗೆ ಧರಿಸಲು ಹೊಸ ಬಟ್ೆಟಯಿಲಿ. ಏನಲದಿಿದದರೂ ಚಿನ್ುವಿದೆಯಲಿ 
ಎಿಂಬ ಸಮಾಧಾನ್ವಿತುಿ. ಆದರೆ, ಚಿನ್ುವೆಲಿ ಒಪಪದಾದಗಿ ಬದಲಾಯಿತು. </p> 

<p> ಪಾಿಂಡಿಚೆೀರಿಯಿಿಂದ ಬಿಂದ ನ್ಿಂತರ ಎಲ್ಲಸ ಹೊರಗಿಳಯಲ್ಲಲಿ. ಮನೆಯ ಮುಖದಾಾರಕೂೂ ಬಿಂದು ನಲಿಲ್ಲಲಿ. ಯಾವತೂಿ ಅವಳ 
ಕೊೀಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಯೆೀ ಇರುವಳು. ಬಿಸಿಲು, ಗಾಳ ಸೊೀಿಂಕದೆ ಅವಳು ಇನ್ುಷ್ುಟ ಬಿಳಚಿದಳು. ಅವಳಗೆ ಅವಯೆೀ ಲೊೀಕವಾದಳು. 
ನ್ಿಂದಾದಿೀಪದ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಂತು ಕೆಲವೊಮೆ ಯಾರೂ ಕಾಣ್ದಿಂತೆ ಅವಳು ಅಳುವಳು. ಆವಳ ಕಣಿುನ್ ಬೆಳಕು ನ್ಿಂದಿತು.  </p> 

<p> ಅಲೊಫೀನ್ಸಯಯನಗೆ ಮಗಳನ್ುು ನೊೀಡುವಾಗ ಸಿಂಕಟ್ವಾಗುತ್ತಿತುಿ. ಅವಯ ೆಮೆ ನ್ಗುವುದನ್ುು ನೊೀಡುವುದಕೊ ಅವರು ಆಸೆ 
ಪಟ್ಟರು. </p> 

<p> ‘ನಿಂಗೊಿಂದು ಮೀಜಿಕ್ ತೊೀರಿಸಾಿ ಮಗೂ?’ </p> 

<p> ಮಾಯಜಿಕಲಿದೆ ಮತೆಿೀನ್ೂ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲಲಿ. ಮಗಳನ್ುು ಖುಷಿಪಡಿಸುವುದಕೊ... </p> 

<p> ಅವಳು ಪರತುಯತಿರ ಹೆೀಳದೆ ನೆಲನೊೀಡಿ ಕುಳತಳು. ಅವಳ ಮನ್ಸುಸ ಹೆೀಳತು : ಗಾಳಯಲ್ಲಿ ಹಾಯಟ್ುಗಳನ್ುು ಸೃಷಿಟಸುವಿಂತೆ 
ಶಶಿಯನ್ುು ಸೃಷಿಟಸಿ ನ್ನ್ಗೆ ತೊೀರಿಸಿ ಅಪಾಪ... </p> 

<p> ಅವಳು ಸಣ್ು ಮಗುವಾಗಿದದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವಳಗೆ ತೊೀರಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತಿದದ ಒಿಂದು ಜಾಲವಿದೆಯಯಿತುಿ. ಹಾಯಟ್ 
ತೆಗೆಯಬೆೀಕಿದದರೆ ಒಳಗಿನ್ ಹೆಣ್ುು ಬೊಿಂಬೆಯ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೊಿಂಬುಮ್ಮೀಸೆ. ಅದನ್ುು ನೊೀಡಿ ಎಯೆಯ ಎಲ್ಲಸ ಕೆೀಕೆ ಹಾಕಿ ನ್ಗುತ್ತಿದದಳು. 
ಅವರು ಆ ಬೊಿಂಬೆಯನ್ುು ಹುಡುಕಿ ತಿಂದರು. ಅದರ ನೆರಿಗೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಬಿಳಯ ಬಟ್ೆಟ ಮಣ್ುು ಹಡಿದು ಬಣ್ುಗುಿಂದಿತುಿ. 
ಸಾಣ್ಪವಣ್ಪದಿಿಂದ ಕೂಡಿದ ತಲೆಗೂದಲು ಎರಾರಬಿರಿರಯಾಗಿತುಿ. ಆ ಬೊಿಂಬೆಯನ್ುು ಎಲ್ಲಸಯ ಎದುರಿಟ್ುಟ ಅವರು ಹಾಯಟ್ಲನಿಂದ ಅದನ್ುು 
ಮುಚಿಚ ತನ್ು ಅಗಲವಾದ ಅಿಂಗೆೈಯನ್ುು ಅದರ ಮೀಲ್ಲನಿಂದ ಹಾಯಿಸಿದರು. ಹಾಯಟ್ು ಎತ್ತಿದಾಗ ಗೊಿಂಬೆಯ ಮುಖದಲ್ಲಿ 
ಕೊಿಂಬುಮ್ಮೀಸೆ... </p> 

<p> ಕಾಮೀಪಡಗಳ ಮಧಯದಿಿಂದ ಬಿಳಯದಾಗಿ ಸಪೂರಕೊ ಬೆಳಕು ಹರಿದು ಬಿಂತೊೀ ಎಿಂಬಿಂತೆ ತಮೆ ಮಗಳ ಮುಖ ಅರಳುತಿ 
ಬರುವುದನ್ುು ಅವರು ಕಿಂಡರು. </p> 

<p> ‘ನಿಂಗಿನ್ೂು ಮೀಜಿಕ್ ನೊೀಡೆೊೀಕಾ ಮಗೂ?’ </p> 

<p> ‘ಬೆೀಡ.’ </p> 



<p> ಅವಳು ನ್ಕೂಳು.  </p> 

<p> ಎಷೊಟೀ ದಿವಸಗಳ ಬಳಕ ತನ್ು ಮಗಳ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಿಂಡ ಆ ನ್ಗೆ ಅಲೊಫೀನ್ಸಯಯನ್ ಮನ್ಸಿಸನ್ಲ್ಲಿ ತಿಂಪು ಹರಡಿತು. ಎಲಾಿ 
ದುುಃಖವನ್ೂು ನೀಗಿಸುವುದಕೊೂೀ ಎಿಂಬಿಂತೆ ಅವರ ದೊಡಡ ಕೆೈಗಳು ಮಗಳ ಕಡೆಗೆ ಚ್ಲ್ಲಸಿದುವು. ತನ್ು ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಕುಳಿರಿಸಿ ಒಿಂದು 
ಪುಟ್ಟ ಮಗುವನೊುೀ ಎಿಂಬಿಂತೆ ಅವರು ಅವಳನ್ುು ಮುದಾದಡಿದರು. ಅವರ ಅಗಲವಾದ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ತಲೆ ಆನಸಿಟ್ುಟ ಆ ಎದೆಯಳಗಿನ್ 
ದೊಡಡ ಹೃದಯದ ಬಡಿತವನ್ುು ಅವಳು ಆಲ್ಲಸಿದಳು. ಒಿಂದು ಶ್ಾಿಂತ್ತಮಿಂತರವೊೀ ಎಿಂಬಿಂತೆ ತಿಂದೆಯ ಹೃದಯದ ಮ್ಮಡಿತ ಅವಳಗೆ 
ನೆಮೆದಿಯನ್ುು ನೀಡಿತು. ಮಯಯಳಯ ವಿಧಿರೆೀಖೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಿಂಡಿರುವ ವಿಶ್ಾಲ ಕೆೈಯಿಿಂದ ಅವರು ತನ್ು ಮುಗಧ ಮಗಳ 
ಎಣೆುಪಸೆಯಿಲದಿ ಕೂದಲನ್ುು ನೆೀವರಿಸಿದರು. </p> 

<p> ಒಬೊರು ಮಣ್ುು ಕಲಸುತ್ತದಿದರು. ಚಾತುಿವಿನ್ ಮೈಮೀಲೆ ಮತೆಿಯೂ ಒಣ್ಗಿದ ಸೊೀಗೆಗಳನ್ುು, ಗೆರಟ್ೆಗಳನ್ುು ಪೆೀರಿಸಿದರು.  
</p> 

<p> ಅದರ ಮೀಲೆ ಕಲಸಿದ ಮಣ್ುನ್ುು ಗೊೀರಿಹಾಕಿ ಮತ್ತಿ ಚಾತುಿವನ್ುು ಮುಚಿಚದರು. ಹೊಸಮಯೆಯ ಪರಿಮಳವಿರುವ ಕಲಸಿದ 
ಮಣಿುನ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾಲಪ ಸಾಲಪವೆೀ ಮರೆಯಾದರು.  </p> 

<p> ‘ಬೆಿಂಕಿ ಹಚ್ುಚ.’ </p> 

<p> ಧಮಪಪಾಲನ್ ಒಿಂದು ಬೆಿಂಕಿಕೊಳಿಯಿಿಂದ ಒದೆದ ಮಣಿುನ್ ಎಡೆಯ ಒಿಂದು ತೂತ್ತನ್ ಮೂಲಕ ಬೆಿಂಕಿ ಹಚಿಚದ. </p> 

<p> ‘ಕೆಿಂಡ ಗೊೀರಿ ಹಾಕು.’ </p> 

<p> ಆತ ಉರಿಯುತ್ತಿದದ ಗೆರಟ್ೆಯ ಕೆಿಂಡವನ್ುು ಒಿಂದು ನೀಳ ಸೌಟ್ಲನ್ಲ್ಲಿ ಗೊೀರಿಹಾಕಿದ.  </p> 

<p> ಶವವನ್ುು ಮುಚಿಚದ ಮಣಿುನೆಡೆಯಿಿಂದ ಗೆರಟ್ೆಗಳ  ಮಡಲುಗಳ  ಹೊಗೆಯುತಿ ಹೊತ್ತಿದವು. ಮೀಲ್ಲನ್ ದಾಾರಗಳಿಂದ ಬೆಿಂಕಿ 
ಮೀಲಕೊೀರಿತು. ಆ ಹೊಗೆಯ ನ್ಡುವಿನಿಂದ ಒಿಂದು ಕೆಿಂಪು ಜಾಾಲೆ ಉರಿದು ಮರೆಯಾಯಿತು. ಅದು ಚಾತುಿವಿನ್ ಮೈಮೀಲ್ಲದದ ಕೆಿಂಪು 
ರೆೀಷೆೆ ಬಟ್ೆಟ. ಚಾತುಿ ಹೊಗೆಯಾಗಿ ಬೆಿಂಕಿಯ ಕೆಿಂಡವಾಗಿ ಪರಿವತಪನೆಗೊಿಂಡರು. ಆಗ ಅವರು ಆಡನ್ುು ಸಾಕುವ ಚಾತುಿವೊೀ ಆಡನ್ುು 
ಸಾಕದ ಚಾತುಿವೊೀ ಆಗಿರಲ್ಲಲ.ಿ ಬರಿಯ ಚಾತುಿವಾಗಿದದರು. </p> 

<p> ‘ಹಾಗಿದೆರ ಇನ್ುು ಹೊೀಗುವಾ.’ </p> 

<p> ಅದನ್ುು ಕೆೀಳ ಧಮಪಪಾಲನ್ ಸುಗಿಂಧಭರಿತ ಕರವಸರದಿಿಂದ ಕಣ್ುುಜಿಜಕೊಳುಿತಾಿ ಫಲುೆಣ್ನ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದಕೊ ನ್ಡೆದ. ಜನ್ರ 
ಗುಿಂಪು ಕಿರಿದಾಗತೊಡಗಿತು. ಒಬೊೊಬೊರಾಗಿ ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ಕಡೆಗೆ ನ್ಡೆದು ಮರೆಯಾದರು. </p> 

<p> ಕರಮೀಣ್ ಚಾತುಿವಿನ್ ಮಯಯಳಶರಿೀರ ಉರಿಯುವಾಗಿನ್ ವಾಸನೆ ಗಾಳಯಲ್ಲಿ ಹರಡಿತು. ಹರಡುತಿ ಅದು ಅಲೊಫೀನ್ಸಯಯನ್ 
ಮನೆಯವರೆಗೆ ತಲುಪಿತು. ಮಗಿೆಬಾಯಿ ಮೂಗುಮುಚಿಚದರು. ಅವರು ಹೆೀಳದರು: ‘ನ್ಮಾೆಗೆ ಈ ಬಿಲೊಿೀಗೂಪ ಸತೆರ ಹೊಿಂಡತೆಗುದ 
ಹುಗಿೀಬಾದಾಪ? ಹೊತ್ತಿಸೆಿೀಬೆೀಕೂಿಂತುಿಂಟ್ಾ?’ </p> 

<p> ಅಲೊಫೀನ್ಸಯಯ ಮೀಲೆ ನೊೀಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಆಡಿನ್ ಹಿಂಡು ಮೀಯುತ್ತಿತುಿ. ಆ ಆಡುಗಳನ್ುು ಶರಿೀರವಿಲದಿ ಚಾತುಿ 
ಹೊಡೆದುಕೊಿಂಡು ಹೊೀಗುತ್ತಿದದರು. ಸಿಂಜೆ ಬಿದದ ಮಯೆಗೆ ಆಡಿನ್ ಹಾಲ್ಲನ್ ಪರಿಮಳವಿತುಿ. ಚಾತುಿ ಮೀಲೆ ಕುಳತು  ಆಡಿನ್ ಹಾಲು 
ಕರೆಯುತ್ತಿದದರು. ಅಲೊಫೀನ್ಸಯಯ ಅಿಂದುಕೊಿಂಡರು. ಸಿಂಜೆ ಮುಗಿಯುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಹಾಲ್ಲನ್ ನೊರೆಯಿಂರ್ ಬೆಳದಿಿಂಗಳು ಮಯಯಳ 
ತುಿಂಬ ಹರಡಿತುಿ.  </p> 

<p> ‘ನಾವು ತಿಂದೆಯ ನ್ಲಾತೊಿಿಂದನೆೀ ದಿನ್ ಆಚ್ರಿಸೆೊೀಕು. ’ಧಮಪಪಾಲನ್ ಅಮೆನಗೆ ಹೆೀಳದ: ‘ಊರವರನೆುಲಿ ಕರಿೀಬೆೀಕು.’ 
</p> 

<p> ಧನಕರೂ ಮನೆತನ್ದವರೂ ಆದವರು ಪಾರಯ ಸಿಂದು ತ್ತೀರಿಹೊೀದರೆ ನ್ಲುವತೊಿಿಂದನೆಯ ದಿನ್ವನ್ುು ಮದುವೆಯ ಹಾಗೆ 
ಸಿಂಭರಮದಿಿಂದ ಆಚ್ರಿಸುವುದು ಒಿಂದು ಪದಧತ್ತ. ಚಾತುಿ ಅಿಂರ್ ಮನೆತನ್ದವರಲದಿಿದದರೂ ಸಾಯುವ ಕಾಲಕೊ ಧನಕನಾಗಿದದನ್ಲ ಿ! 
</p> 

<p> ಚ್ಪಪರ ಹಾಕಿದರು. ಊರವರನೆುಲಿ ಆಮಿಂತ್ತರಸಿದರು. ವಾದಯಘೂೀಷ್ವೂ ಊಟ್ೊೀಪಚಾರವೂ ನ್ಡೆಯಿತು. </p> 

<p> ತಿಂದೆಯ ಋಣ್ಸಿಂದಾಯ ಮಾಡಿದದಕೊ ಧಮಪಪಾಲನಗೆ ನೆಮೆದಿಯಾಯಿತು. </p> 



<p> ಚಾತುಿ ನಧಾನ್ವಾಗಿ ಒಿಂದು ವಷ್ಪವಾಗಿದಾದಗ ಒಿಂದು ದಿವಸ ಮಗಿೆಬಾಯಿ ಹೆೀಳದರು: ‘ಇನಾುದೂರ ನೀ ಒಿಂದು ಮದೆಾ 
ಮಾಡೆೊೀಕು, ನನ್ುಮೆನಗೆ ಸಹಾಯಕೊ ಬೆೀಕಲಿ.’ </p> 

<p> ಧಮಪಪಾಲನ್ ಎರಡೂ ಕಿವಿಗಳ ಮೀಲ್ಲನ್ ಕೂದಲು ನ್ರೆತ್ತತುಿ. ದೆೀಹದ ತೂಕ ಜಾಸಿಿಯಾಗುತಿಲೆೀ ಇತುಿ. </p> 

<p> ವಾಿಂತ್ತಯ ಶಬದ ಕೆೀಳ ಅರೆ ಮುಚಿಚದದ ಬಾಗಿಲ್ಲನ್ ಹೊರಗೆ ನಿಂತ ವೆೈದಯರು ಕೂಗಿದರು. ಅವನೊಬೊ ಹಸುಗೂಸಾಗಿರುತ್ತಿದದರೆ 
ಆವರು ಬಚ್ಚಲ್ಲನೊಳಕೊ ಧಾವಿಸಿ ಅವನ್ನ್ುು ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸಿ ಅವನ್ ಎದೆಯನ್ೂು ಬೆನ್ುನ್ೂು ತಡುವುತ್ತಿದದರು. ಬೆರಳುಗಳ ಮೂಲಕ 
ಅವನ್ ತಲೆಯನ್ುು ನೆೀವರಿಸುತಿ ಅವನಗೆ ಸಾಿಂತಾನ್ ನೀಡುತ್ತಿದದರು. ಆದರೆ ಮಗ ದೊಡಡವನಾಗಿದದ. ಬದುಕಲು ವಿಧಿಸದ 
ಮಗುವೊಿಂದರ ಅಪಪನ್ೂ ಆಗಿದದ. </p> 

<p> ಕುಮಾರನ್ ಕಿವಿನಮ್ಮರಿಸಿ ನಿಂತರು. ಒಳಗಿನಿಂದ ಯಾವ ಶಬದವೂ ಕೆೀಳಸಲ್ಲಲಿ. ಶಶಿಯ ದಟ್ಟವಾದ ಶ್ಾಾಸೊೀಚಾಛರ ಮಾತರ 
ಕೆೀಳುತ್ತಿತುಿ. ಸಾಲಪ ಹೊತುಿ ಕಯೆದ ಮೀಲೆ ನೀರು ಬಿೀಳುವ ಶಬದ ಕೆೀಳಸಿತು. ಗೊೀಡೆಯ ಕೆಳಭಾಗದ ತೂಬಿನಿಂದ ಸಾಬೂನನ್ ನೊರೆ 
ಮ್ಮಶಿರತ ನೀರು ಆಿಂಗಳದ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯಿತು. ಕುಮಾರನ್ ಚಾವಡಿಗೆ ಮರಳಬಿಂದು ಕುಳತರು. </p> 

<p> ಮಿಂದಿಯಮೆ ದೆೀವರ ಕೊೀಣೆಗೆ ಹೊೀಗಿ ಕೆೈ ಜೊೀಡಿಸಿ ನಿಂತರು. ಅವರೂ ದೆೀವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೆೀಳುತ್ತಿದದರೊ? </p> 

<p> ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲನ್ುು ಆತು ಏನೆೀನೆಲಿ ಯೀಚಿಸುತಿ ನಿಂತ್ತದದ ಮಾಿಂಬಿ, ತನ್ಗರಿವಿಲಿದೆಯೆ ಕಣಿುೀರು ಹರಿಸುತ್ತಿದದಳು 
ಕುಮಾರನ್ ಅದನ್ುು ಗಮನಸಿದರು. ಅದನ್ುರಿತ ಮಾಿಂಬಿ ಕೂಡಲೆ ಹಿಂಗೆೈಯಿಿಂದ ಕಣೊುರಸಿಕೊಿಂಡಳು. </p> 

<p> ಮಿಂದಿಯಮೆಗೆ ಮುದಿವಯಸಿಸನ್ಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವಾಗಲೆಿಂದು ಕರೆತಿಂದ ಮಗವಿೀರ ಹುಡುಗಿ ಇಿಂದು ಆ ಕುಟ್ುಿಂಬದ 
ಸದಸೆಯಯಾಗಿದದಳು. ಕುಮಾರನ್ ವೆೈದಯರ ಕುಟ್ುಿಂಬದ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಸಿಂತೊೀಷ್ ಪಡುತಲಿೂ ದುುಃಖದಲ್ಲಿ ಅಳುತಿಲೂ ಇದದಳು. </p> 

<p> ‘ಶಶಿ ಸೆೀಿಂದಿ ಕುಡಿದಯಾನೆ.’ </p> 

<p> ‘ಅಡಿಡಯಿಲಿ. ಎಲಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಅವ ಮರಳ ಬಿಂದುಲಿ. ನ್ಮಗದು ಸಾಕು.’ ಅವರು ಅವಳನ್ುು ಸಮಾಧಾನ್ ಪಡಿಸಲೆತ್ತುಸಿದರು. 
</p> 

<p> ಬಚ್ಚಲು ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ಕಿೀರಲು ಧವನ ಮಾಡಿತು. ಸಾುನ್ ಮುಗಿಸಿ ಬಿಳ ಬಟ್ೆಟ ಧರಿಸಿ ಶಶಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ದಿಣೆುಯ ಕಡೆಗೆ 
ಬಿಂದ. ಬೆಯೆದ ಗಡಡದಲೂಿ ಕೂದಲ್ಲನ್ಲೂಿ ನೀರ ಹನಗಳು ತಿಂಗಿದುದವು. </p> 

<p> ‘ಚೆನಾುಗಿ ತಲೆ ಒರಸು. ಶಿೀತಾದಿೀತು.’ ಮಾಿಂಬಿ ಹೆೀಳದಳು. </p> 

<p> ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಮಣೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳತು ಶಶಿ ಬಿಸಿಗಿಂಜಿ ಕುಡಿದ. ಆ ಬಳಕ ಒಳಗೆ ಹೊೀಗಿ ತಿಂದೆಯ ಮಿಂಚ್ದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ. ಆಗ 
ಕುಮಾರನ್ ವೆೈದಯರ್ ಮಲಿಗೆ ಮಗನ್ ಬಳಗೆ ಬಿಂದರು. </p> 

<p> ‘ಸಾಲಪ ಹೊತುಿ ಮಲಕೊೂ. ಅದೂ ಇದೂ ಯೀಚೆು ಮಾಡಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸೆೊೀಡ.’ </p> 

<p> ಕುಮಾರನ್ ಬಗಿೆ ಮಗನ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆೈಯಿರಿಸಿದರು. ಶಶಿಯ ಕೂದಲ್ಲನ್ ಒದೆದಯು ಕಣಿುೀರಿನ್ಿಂತೆ ಅವರ ಅಿಂಗೆೈಯಲ್ಲಿ 
ಅಿಂಟ್ಲನಿಂತ್ತತು.  </p> 

<p> ‘ನನ್ುತರ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಟ್ಲಟಲಿ. ನೀ ವಾಪಾಸು ಬಿಂದದರಲ್ಲಿ ಇಕೊೀ, ಮೀಲೆ ಕೂತ ನ್ನ್ುಮೆನ್ೂ ಸಿಂತೊೀಷ್ ಪಟ್ಲಟಬೊೀಪದು.’ 
</p> 

<p> ಮಯಯಳಯ ಪರತ್ತಯಿಂದು ಆಗುಹೊೀಗುಗಳ  ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತುಿ. ಅವರು ಸಮುದರದಾಚೆ ಫ್ಾರನಸನ್ಲ್ಲಿದದರೂ ಅವರ ಮನ್ಸುಸ 
ಮಯಯಳಯಲ್ಲಿತುಿ. ಕೆೀಳುವವರಿಗೆಲಿ ಅಚ್ಚರಿಯೆನಸಿತು.  </p> 

<p> ‘ಬನು ಮಕೆಿ, ಚಾ ಕುಡಿಯುವ.’ ಕಣ್ುಯಯ ಆಹಾಾನಸಿದರು. </p> 

<p> ಎಲಿರೂ ಚಾದಿಂಗಡಿಗೆ ಹೊೀದರು. ಮ್ಮತರನ್ೂ ಶಿರೀನವಾಸನ್ೂ ಬಾಯಗು ಕೆಳಗಿಟ್ುಟ ಕಿರುಗುಟ್ುಟವ ಬೆಿಂಚಿನ್ಲ್ಲಿ ಕುಳತರು. ಕನ್ುಡಿ 
ಕಪಾಟ್ಲನೊಳಗಿನ್ ವಡೆಯನ್ೂು ಬಾಡಿಸಿದ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದದ ಪುಟ್ಟನ್ೂು ಅವರು ಕಣ್ುುತುಿಂಬ ನೊೀಡಿದರು. ಮಯಯಳಯ 
ಪರತ್ತಯಿಂದು ಪುಟ್ಟ ದೃಶಯಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿ ಪುಳಕವನ್ುುಿಂಟ್ುಮಾಡಿತು. ಅದೆಲಿ ಕಿಂಡು ಮರೆತ ವಿಚಾರಗಯಾಗಿದುದವು. </p> 

<p> ‘ನೀವು ಫ್ಾರನಸನಿಂದ ಹೆೀಗೆ ಬಿಂದದುದ ಮಕೆಿ, ಹಡಗಿನ್ಲಾಿ?’ </p> 

<p> ‘ಅಲಿ. ನಾವು ಕೊಚಿಚವರೆಗೆ ವಿಮಾನ್ದಲ್ಲಿ ಬಿಂದೆವು. ಅಲ್ಲಿಿಂದ ಬಸುಲ್ಲಿ.’ </p> 



<p> ‘ನಮೆ ಅಪಪ-ಅಮೆ ಬಲ್ಲಪಲಾ? ಅವೆರಲೊಿೀದುರ?’ </p> 

<p> ‘ಅವುರ ಬಲ್ಲಪಲಿ.’  ಮ್ಮತರ ಎಲೊಿೀ ನೊೀಡುತಿ ಉತಿರಿಸಿದ.  </p> 

<p> ‘ಅವುರ ಊರನ್ುು ಊರವರನ್ುು ಮರೆತೂರ ನೀವು ಮರಿೀಲ್ಲಲಿಲಿ ಮಕೆಿ-’ ಚೊೀಯಿಯಣ್ು ಹೆೀಳದರು.  </p> 

<p> ಚಾದಿಂಗಡಿಯವ ಗಾಿಸಿನ್ಲ್ಲಿ ನೊರೆನೊರೆ ಚ್ಹಾ ತಿಂದಿಟ್ಟ. </p> 

<p> ‘ತ್ತನಿಕೊಿಂತ ಬೆೀಕು?’ </p> 

<p> ಶಿರೀನವಾಸನ್ ಕನ್ುಡಿ ಪೆಟ್ಲಟಗೆ ತೊೀರಿಸಿದ. </p> 

<p> ‘ಪುಟ್ೂಟ ಕಡಲೆಯೂ,’ </p> 

<p> ‘ಎಲ್ಲರಗೂ?’ </p> 

<p> ‘ನ್ಮೆ ಬೆೀಡ. ನಾವು ಗಿಂಜಿ ಕುಡುದ ಬಿಂದದದಷೆಟ. ನೀವು ತ್ತನು ಮಕೆಿ.’ ಕ್ಷೌರಿಕನ್ೂ ಚೊೀಯಿಯಣ್ುನ್ೂ ಹೆೀಳದರು. </p> 

<p> ಫ್ಾರನಸನ್ಲ್ಲಿರುವ ಬಿಳಯ ಬಿಲಿವನ್ , ಬಿಳಯರ ಹಾಗೆಯೆೀ ಇರುವ ಮಕೂಳು ಪುಟ್ುಟ ಕಡಲೆಯನ್ುು ಆಸೆಪಟ್ುಟ ತ್ತನ್ುುವುದನ್ುು 
ಮ್ಮಕೂವರು ನೊೀಡುತಿ ನಿಂತರು.  </p> 

<p> ‘ಇನೊುಿಂದು ತುಿಂಡು ಪುಟ್ುಟ.’ ಮ್ಮತರನ್ ಕೆೀಳದ.  </p> 

<p> ಕನ್ುಡಿ ಕಪಾಟ್ದಲ್ಲಿ ಉಳದಿದದ ಒಿಂದು ತುಿಂಡು ಮಾಡಿ ಹಿಂಚಿಕೊಿಂಡು ತ್ತಿಂದರು. ಗಾಿಸಿನ್ಲ್ಲಿ ಉಳದಿದದ ಚ್ಹಾವನ್ೂು ಹೀರಿದರು. 
ಗಟ್ಲಟಹಾಲು ಬೆಣೆುಗಳಿಂದ ಸಿಗದ ಸಿಂತೃಪಿಿ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮ್ಮನ್ುಗುತ್ತಿತುಿ. </p> 
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