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1  పుసత్కం ఓ  నేసత్ం

    నెలనెలా మీ కోసం.. ఓ మంచి పుసత్ కం 
 FOR ONE MORE DAY 

(a day to listen, to love, to apologize, to forgive) 
 

  
మనుషులం...పెరెఫ్కట్ గా ఉండకపోవటమే పర్ధమలక్షణమైన వాళళ్ం. తెలిసో తెలియకో మనకి బాగా 

కావాలిస్నవారి హృదయాలని ఎపుడో గాయపరుసాత్ం. అలా అని అవతలి వాళళ్ మీద కోపమేం ఉండదు. 

అనుకోకుండా అలా జారిపోతాయి కొనిన్క్షణాలు. ఆ తరువాత మనం నిసస్హాయంగా చూసూత్ 

ఉండిపోవాలిస్ందే తపప్ చెయయ్గలిగింది ఏమీ ఉండదు. ఆ సందరభ్ంలో అలా కాకుండా వేరేలా పర్వరిత్ంచి 

ఉంటే బావుండేదనో, ఆ క్షణాలు తిరిగివసేత్ మరోసారి ఆ పొరపాటు చెయయ్ననో అనుకునే పరిసిథ్తి కలగని 

మనిషి సాధారణంగా ఉండకపోవచుచ్. అయితే ఆ పొరపాటుల్ దిదుద్కునే అవకాశమూ అనిన్సారూల్ 

దొరకకపోవచుచ్.  

 

మనకి దూరమయినవాళళ్తో ఇంకొకక్రోజు గడిపే అవకాశం, మన పర్వరత్న చేసిన గాయాలకు 

సాంతవ్న కలిగించే అవకాశం వసేత్ ఏం చేసాత్ం? ఒకవేళ జరిగిపోయిన కాలానిన్ మళీళ్ తిరిగి తెచుచ్కోగలిగితే, 

ఆ పొరపాటుల్ పునరావృతం కాకుండా చూసుకోగలిగే వివేకం మనలో ఎందరికుంటుంది? పొరపాటు ఒపుప్కుని, నొపిప్ంచిన మనసుని 

సేదదీరిచ్, పశాచ్తాత్పంతో బరువైన మనసుని తేలిక చేసుకునే అవకాశం దొరికేతే, దానిన్ అందిపుచుచ్కుంటామా లేక చేజారుచ్కుంటామా? తలిల్ 

బర్తికునన్పుప్డు తను పర్దరిశ్ంచిన నిరల్య్కాష్నికి, ఆమె పేర్మను అరధ్ం చేసుకోకుండా ఆమె నుంచి దూరంగా జరిగిపోయి, తరువాత 

పశాచ్తాత్పంతో కృంగిపోయిన ఒక కొడుకు చారీల్. చనిపోయిన తన తలిల్తో అనుకోకుండా మళీళ్ ఒకరోజు గడిపే అవకాశం కలిగితే అపుడతడు 

ఏం చేశాడు? అపుడు కొతత్గా ఏం తెలుసుకునాన్డు? అతని వేదన పోగొటిట్, గిలీట్ ఫీలింగ నుంచి విముకుత్డిని చెయయ్డానికి ఆ తలిల్ ఏం చేసిందీ, 

ఆ తరువాత అతను చేజారుచ్కునన్ అనుబంధాలను ఎలా సరిచేసుకునాన్డూ అనన్ది మిచ అలోబ్ం వార్సిన For One More Day కథ. 

    

http://mitchalbom.com/d/books/3873/one-more-day
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చారీల్ (Charley Benetto) దాదాపు ఏభై ఏళళ్ వయసునన్ వయ్కిత్, ఒకపుప్డు అతను బేస బాల వరలడ్ లీగ ఆటగాడు. అతని భారయ్ 

కేథరిన, కూతురు మరియా.  చారీల్ సోప్రట్స్ కెరియర అతను ఆశించినటుట్గా ఎదగలేదు. తరువాత ఏవో చినన్ వాయ్పారాలు చేసి, సాట్కస్ లో 

పెటుట్బడులు పెటిట్ ఉనన్దంతా నషట్పోయాడు. తపప్క చినన్ చినన్ సేలస్ జాబస్ చేసినా అవేవీ నచచ్లేదు. తన డెసిట్నీ బేస బాల మాతర్మే అనీ, 

మిగిలినవేవీ తనకి తగినవి కావనీ అనుకునేవాడు. తండిర్ని ఇంపెర్స చెయయ్డానికి ఆటకోసం అబదద్ం చెపిప్ వెళిళ్పోయి, తలిల్ చనిపోయినపుడు 

కూడా దగగ్ర లేకుండా పోయాడు. అతను గొపప్ బేస బాల ఆటగాడిగా పేరు తెచుచ్కోవాలని ఆశించిన తండిర్, అతని సోప్రట్స్ కెరియర 

పడిపోగానే మొహం చాటేసాడు. చారీల్ డబుబ్ ఇబబ్ందులోల్ ఉనాన్డని తెలిసినా, తండిర్ అతనికి ఉదోయ్గం ఇపిప్ంచగలిగే సిథ్తిలో ఉండి కూడా 

పటిట్ంచుకోలేదు. వీటనిన్టి వలల్ డిపెర్షన, గిలీట్ ఫీలింగ పెరిగి తాగుడికి బానిసయాయ్డు చారీల్. భారయ్ అతనిన్ వదిలి వెళిళ్పోయింది. ఒకక్గానొకక్ 

కూతురూ అతనున్ంచి దూరంగా వెళిళ్పోయింది. ఉదోయ్గం పోయింది. కూతురు పెళిళ్ చేసుకునన్ రెండువారాలకి పెళిళ్ జరిగిన విషయం 

తెలుపుతూ ఒక ఫోటో పంపింది. అది చూసి చారీల్ గుండె బదద్లయింది. ఆఖరికి తను అలాల్రు ముదుద్గా పెంచుకునన్ కూతురు కూడా, తన వలల్ 

ఆమె పరువు పోతుందని పెళిళ్కి కూడా పిలవకపోవడం తటుట్కోలేకపోయాడు. ఎవరికీ అకక్రేల్ని తన జీవితానిన్ అంతం చేసుకోవాలని 

నిరణ్యించుకునాన్డు. 

 

చారీల్ తను పుటిట్ పెరిగిన ఊరు, పెపప్ర విల బీచ లో చనిపోవాలని నిరణ్యించుకుని, చీకటి పడాడ్క కారులో బయలుదేరాడు. 

దటట్మయిన తుఫాన రాతిర్. కళుళ్ కనిపించకుండా ఉరుములూ, మెరుపులతో జోరున వరష్ం కురుసోత్ంది. మదయ్ం తాగుతూ, ఆలోచిసూత్ హై వే 

మీద డైరవ చేసుత్నన్ చారీల్, తన ఊరి శివారల్లోకి వచేచ్సరికి, ముందు వెళుత్నన్ ఓ పెదద్ టర్క ని ఢీ కొటట్డంతో, కారు ఎగిరి రోడుడ్ పర్కక్న పడి, చారీల్ 

అందులోంచి ఎగిరి బయటపడాడ్డు. నెమమ్దిగా లేచి చూసేత్, టర్క కూడా రోడుడ్ పర్కక్న తిరగబడి, కనిపించింది. ఆ చీకటోల్, వరష్ంలో అందులో 

వాళుళ్ ఎలా ఉనాన్రో తెలీలేదు. అతనికి చినన్ చినన్ గాయాలు మాతర్మే తగిలాయి. ఇపుడు తనకు ఆ ఏకిస్డెంట చేసి ఎవరినో చంపిన పాపం 

కూడా తగులుతుందేమో అనుకుంటూ, నెమమ్దిగా కుంటుకుంటూ దూరంగా కనిపిసుత్నన్ ఊరి వైపు నడవసాగాడు. ఊరి పొలిమేరలోల్ తను 

చినన్పుప్డు ఆడుకునన్ బేస బాల ఫీలడ్ కనిపించింది. చనిపోవాలని అకక్డ ఉనన్ పాత వాటర టేంక పైకెకిక్ అకక్డ నుంచి దూకాడు, అయినా 

అతనికి చావు రాలేదు. చెటల్ కొమమ్లు చీరుకుని, గాయాలతో సప్ృహ తపిప్పోయాడు. అపుప్డపుప్డే తెలల్వారుతోంది. చారీల్ సప్ృహలోకి వచిచ్ 

చూసేత్ ఆ వెలుతురులో, ఎనిమిదేళళ్ కిర్తం చనిపోయిన అతని తలిల్ నిలుచుని కనిపించింది. మళీళ్ కళుళ్ నులుముకుని చూసేసరికి ఎవరూ లేరు.  

 

చారీల్ నెమమ్దిగా లేచి ఊరోల్ని తమ ఇంటికి వెళాళ్డు. అకక్డ మళీళ్ తలిల్ కనిపించి, ఏమీ జరగనటేట్ మాటాల్డి, అతని గాయాలకి కటుట్ 

కటిట్ంది. అతని కుటుంబం కేష్మసమాచారాలు అడిగింది. చకక్గా కడుపు నిండా తిండి పెటిట్ంది. అతను తనని చూడటానికి వచిచ్నందుకు 

ఎంతో సంతోషించి, ఆరోజంతా తనతో గడపమని అడిగింది. చారీల్కి అంతా అయోమయంగానూ, భయంగానూ ఉంది. తను నిజంగా 

బర్తికునాన్డా, చనిపోయాడా అరధ్ం కాలేదు. ఎపుడో చనిపోయిన తలిల్ అకక్డ ఇంటోల్కి ఎలా వచిచ్ందో, ఏమీ జరగనటుట్గా తను మామూలు 

చుటట్పు చూపుకి వచిచ్నటుట్గా ఎలా పర్వరిత్సుత్ందో  ఏమీ అరధ్ం కాలేదు. అతని తలిల్ చనిపోడానికి కొనేన్ళళ్ ముందు, బూయ్టీ పారల్ర లో పని 

మానేసి వయసు మీద పడిన కల్యింటస్ ఇళల్కు వెళిళ్, వాళళ్కు మేకప, హెయిర సైట్ల  చేసూత్ ఉండేది. ఆరోజు తను వెళాళ్లిస్న ముగుగ్రు 

కల్యింటస్ ఇళల్కు చారీల్ని కూడా తనతో రమమ్ని తీసుకువెళిళ్ంది. వాళళ్ందరూ అతి తొందరలో చనిపోబోతునాన్రనీ, తనని పేర్మగా 

తలుచుకోడం వలల్ వాళళ్కు ఆఖరుసారి మేకప చెయయ్డానికి వెళుతునాన్ననీ, వాళొళ్కక్రికి మాతర్మే తను కనిపిసుత్ందనీ చెపుతుంది. అకక్డ 
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వాళళ్తో జరిగిన సంభాషణ వలల్, చారీల్కి తలిల్ గురించి అతనికి ముందు తెలియని ఎనోన్ విషయాలు తెలిసాయి. అదే సమయంలో అతనికి తన 

చినన్తనం నుంచీ జరిగిన విషయాలు గురుత్కు రాసాగాయి.  

 

పెపప్ర విల అనేది ఓ చినన్ పలెల్టూరు. చారీల్ తండిర్ లెన (Leonard Benetto), తలిల్ పోశీ (Pauline Benetto). తండిర్ 

ఇటాలియన కేథలిక, తలిల్ ఫెర్ంచ పొర్టెసట్ంట. ఇదద్రూ కలిసిన కొంతకాలానికి లెన రెండో పర్పంచ యుదధ్ం సమయంలో సైనయ్ంలో చేరి, 

ఇటలీలో కొంతకాలం ఉనాన్డు. యుదధ్ం ముగిసి తిరిగి వచిచ్న తరువాత ఇదద్రూ పెళిళ్ చేసుకునాన్రు. వాళల్కి చారీల్, తరువాత ఐదేళల్కు రాబెరాట్ 

అనే కూతురూ పుటాట్రు. తండిర్ లికక్ర సోట్ర నడిపేవాడు. తలిల్ నరస్ గా పనిచేసేది. పోశీ అందంగా ఆకరష్ణీయంగా, ఎపుడూ చలాకీగా, 

నవువ్తూ నవివ్సూత్ ఉండేది. పిలల్లతో ఎకుక్వ సమయం గడుపుతూ, వాళళ్కు హోమ వరక్ లో సాయం చెయయ్డం, తెలియని విషయాలు 

అరధ్మయేయ్లా ఓపికగా వివరించడం చేసూత్ ఉండేది. అలాగే హాసిప్టలోల్ రోగుల పటల్ కూడా దయతో ఉంటూ, వాళళ్ను ఎంతో శర్దధ్గా 

చూసుకునేది. తండిర్ మాతర్ం ఇంటి విషయాలేమీ పటిట్ంచుకోకుండా ఉండేవాడు. వాళిళ్దద్రి మధాయ్ వాదనలూ చాలా ఎకుక్వగానే జరిగేవి. 

ఎకుక్వసారుల్ వాటికి కారణం కూడా లెన అసహనం, మూరఖ్పు పటుట్దలా కారణంగా ఉండేవి.  

 

పోశీ చాలా పేద కుటుంబం నుంచి వచిచ్ంది. ఆమె తండిర్ చినన్పుప్డే చనిపోవడంతో, కుటుంబానిన్ పోషించడానికి ఉదోయ్గంలో 

చేరాలిస్ వచిచ్ంది. ఆమెకు చదువుకోవాలనన్ ఆశ తీరలేదు. అందుకని తన పిలల్లు బాగా చదువుకుని, తను పొందలేకపోయిన అవకాశాలు 

పొందాలని అనుకునేది. చదువు చాలా ముఖయ్మని పిలల్లకు ఎపుడూ చెపుతూ ఉండేది. లెన ఆరిద్కంగా మంచి సాథ్నంలో ఉనన్ కుటుంబం 

రావడంతో అతనికి ఏ లోటూ తెలీదు. అతనికి బేస బాల ఆటంటే చాలా ఇషట్ం. కొడుకు పెదద్ బేస బాల ఆటగాడు అయి అతనితో పాటూ తనకీ 

పేరు తేవాలని కలగంటూ ఉండేవాడు. చారీల్కి చినన్పప్టి నుంచే ఆట నేరిప్ంచి, దగగ్రుండి గేమస్ కి తీసుకెళల్డం, పర్తేయ్కంగా గేమ కోచ 

చెయయ్డం చేసూత్ ఉండేవాడు. పోశీకి అతను చదువు కనాన్ ఆటకు ఎకుక్వ పార్ముఖయ్ం ఇవవ్డం నచచ్కపోయినా,  ఎదురు చెపేప్ది కాదు. 

అందరు తలుల్లాల్గే ఆమె కూడా పిలల్ల వెంటే ఉంటూ, వాళళ్ చదువు సంధయ్లు, పర్వరత్నా పటిట్ంచుకుంటూ, తపుప్లు దిదుద్తూ, వాళళ్కి 

అనిన్టిలోనూ సాయం చేసూత్ ఉండేది. సహజంగానే అందరు పిలల్లకు లానే చారీల్కి కూడా తలిల్ శతుర్వులా కనిపిసూత్ ఉండేది. తన ఆట గురించి 

తపప్ ఇంకే విషయంలోనూ పటిట్ంచుకోని తండిర్ని ఇంపెర్స చెయయ్డానికి చారీల్ ఎనోన్ పాటుల్ పడేవాడు. దానికోసం ఒకోక్సారి తండిర్ పక్షం 

ఉండి, తెలీకుండానే దురుసుగా మాటాల్డి తలిల్ని మానసికంగా గాయపరిచేవాడు. అయితే తలిల్ అవేమీ పటిట్ంచుకోకుండా, వీలయినంతవరకూ 

తమ గొడవలు పిలల్ల దృషిట్లో పడకుండా, వాటి వలల్ పిలల్లు కలత పడకుండా చూసుకునేది. అయినా అపుప్డపుప్డూ అవి వారి దృషిట్ని దాటి 

పోలేదు.  

 

చారీల్కి పదకొండేళళ్ వయసులో తండిర్ ఇలుల్ వదిలి వెళిళ్పోయాడు. ఎకక్డికి వెళాళ్డో, ఎందుకు వెళాళ్డో కూడా పిలల్లకి తెలీలేదు. 

తలిల్ని అడిగితే ఇక రాడు అని మాతర్మే చెపిప్ంది, కానీ తండిర్ గురించి ఒకక్ మాట కూడా చెడుగా చెపప్లేదు. ఆమె కొనిన్ రోజులు 

కుర్ంగిపోయినా, తేరుకుని, తన ఉదోయ్గమూ పిలల్ల బాగోగులూ చూసుకోడం మొదలుపెటిట్ంది. అది 1970 కాలం. అపప్టికి కుటుంబాలు 

విడిపోవడం అనేది ఎకుక్వగా లేకపోవడం, అది పలెల్టూరు కావడంతో పోశీ చాలా విమరశ్లు ఎదురోక్వాలిస్ వచిచ్ంది. భరత్ వదిలేసిపోడానికి 

ఆమే కారణం అని మొహం మీదే అనన్వారునాన్రు.  పైగా మంచి అందగతెత్ కావడం, చినన్ వయసులో ఉండటంతో మిగిలిన ఆడవాళల్కు 

జెలసీ, తమ భరత్లని ఎకక్డ ఆకరిష్సుత్ందో అని భయం పటుట్కునాన్యి.  మగవాళళ్కి ఒంటరి ఆడది అనేసరికి చినన్చూపుతో, ఉదోయ్గంలోనూ 
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బయటా కూడా చనువు మీరబోతే, ఆమె అనిన్టినీ ధైరయ్ంతో ఎదురొక్ని, తన ఉదోయ్గం కూడా పోగొటుట్కుంది. ఒక బూయ్టీ పారల్ర లో చేరి 

మేకప ఉమన గా, హెయిర డెర్సస్ర గా పనిచెయయ్డం మొదలు పెటిట్, పిలల్లకి ఏ విషయంలోనూ లోటూ తెలీకుండా చూసుకోసాగింది.   

 

చినన్దయిన రాబెరాట్ పరిసిథ్తులకి అలవాటు పడిపోయినా, టీనేజ లో ఉనన్ చారీల్ తండిర్ కోసం తపిసూత్, రోజు రోజుకీ తలిల్ మీద 

అసహనం పెంచుకోసాగాడు. ఆమెంత అతనికి దగగ్రవుదామని చూసేత్, అతనంత దూరం జరగడం మొదలుపెటాట్డు. పర్తీ విషయంలోనూ 

ఆమెను వయ్తిరేకిసూత్ ఉండేవాడు. ఊరోల్ జనాలు ఆమె గురించి అసభయ్ంగా మాటాల్డినపుడు కూడా ఖండించకుండా మౌనంగా ఉండటం, ఆమె 

చకక్గా తయారయవడానిన్ తనకు తలవంపులుగా ఉందని విమరిశ్ంచడం, పర్తీ విషయానికీ  ఆమె గాయపడేలా మాటాల్డటం చేసుత్ండేవాడు. 

తలిల్ ఒంటరితనం చూసి రాబెరాట్, ఆమె మళీళ్ పెళిళ్ చేసుకుంటే బావుంటుందని అంటే, చారీల్ చెలెల్లి ఆలోచనని తీవర్ంగా వయ్తిరేకించాడు. తండిర్ 

ఎకక్డునాన్డో తెలుసుకోడానికి పర్యతన్ం చేసాడు కానీ, అతను తన లికక్ర షాప అమేమ్సి పర్కక్ ఊరిలో ఎకక్డో కొర్తత్ షాప పెటుట్కునాన్డని 

మాతర్మే తెలిస్ంది. కొనిన్ నెలల తరువాత ఓ అరధ్రాతర్పుప్డు తండిర్ వసేత్, అతనిన్ ఇంటోల్కి రానివవ్కుండా బయటనుండే పంపేసిందని, చారీల్ 

తలిల్ మీద కోపం పెంచుకుని, తను సవ్తంతుర్డై ఆ ఇంటోల్ంచి బయటకి వెళిళ్పోయే రోజు కోసం ఎదురుచూడసాగాడు. తను బేస బాల 

ఆటగాడు అవాలనన్ తండిర్ కోరిక పర్కారం, ఆట మాతర్ం వదలకుండా పార్కీట్స చేసుత్ంటాడు. ఆడుతునన్ంతసేపూ అతనికి తండిర్ తనతో ఉనన్టుట్ 

ఉండేది. ఏ రోజుకైనా తండిర్ తన ఆటను చూడటానికి వసాత్డని అతనికి నమమ్కం.  

 

చారీల్ హైసూక్ల చదువు పూరిత్చేసుకుని కాలేజీకి వెళేళ్ రోజున, పోశీ సంతోషానికి హదుద్లు లేకుండా పోయాయి. తనకి దకక్ని 

అదృషట్ం కొడుకిక్ దకుక్తునన్ందుకు ఎంతో మురిసిపోయింది. కొడుకిక్ సోప్రట్స్ సాక్లరిష్ప తో కాలేజీ సీట వచిచ్న విషయం అందరికీ ఎంతో 

గొపప్గా చెపుప్కుంది.  కొడుకుని వేరే ఊరోల్ని కాలేజీలో దింపడానికి తీసుకెళిళ్, అకక్డ లైబర్రీలు సదుపాయాలూ అనీన్ చూసి మురిసిపోతూ, 

ఉదేవ్గంతో పర్వరిత్సుత్నన్ తలిల్ని చూసి అసహనంగానూ, చినన్తనంగానూ ఫీల అయాయ్డు చారీల్. అతని హాసట్ల రూమ వరకూ వచిచ్ చూసి 

వెళతాననన్ తలిల్ని కాదని చినన్బుచిచ్, కాలేజీ బయటనుండే పంపేసాత్డు. మనసు సరిద్ చెపుప్కుని, అతనిన్ జాగర్తత్గా చదువుకోమని చెపిప్ తిరిగి 

వచేచ్సుత్ంది పోశీ. చారీల్ తలిల్ కోరిక పర్కారం చదువూ, తండిర్ కోరిక పర్కారం కాలేజీ బేస బాల టీం లో ఆడుతూ, ఎపప్టికనాన్ గొపప్ 

ఆటగాడిగా పేరు తెచుచ్కుని తండిర్కి దగగ్రవాలని కషట్పడుతునాన్డు.  

 

కొనాన్ళళ్కి చారీల్ కోరిక తీరే సమయం వచిచ్ంది. ఒకరోజు కాలేజీలో గేమ జరుగుతునన్పుప్డు, చారీల్కి పేర్క్షకులోల్ కూరోచ్ని తన ఆట 

చూసుత్నన్ తండిర్ కనిపించాడు. ఎనిమిదేళళ్ తరువాత మొదటిసారి తండిర్ని చూసిన చారీల్ చలించిపోయాడు. వసుత్నన్ ఏడుపు కంటోర్ల 

చేసుకుని, ఆట మీద దృషిట్ పెటాట్డు. తండిర్ చారీల్ని చూసి చినన్గా తలవూపాడు తపప్ ఇంకేం మాటాల్డలేదు. అలా కొనిన్ వారాల పాటు ఆట 

చూడటానికి వచిచ్న తండిర్, ఒకరోజు చారీల్తో మాటాల్డాడు. అపప్టి నుంచి అతను చారీల్ని తరచుగా కలుసూత్, అతనిన్ పొర్ఫెషనల సోప్రట్స్ 

మేనేజరస్ దృషిట్లో పడే అవకాశం కోసం టోరన్మెంటస్ ఆడమని పోర్తస్హించి,  అనిన్ గేమస్ లోనూ వెంట ఉండసాగాడు. చారీల్ ఆట చూసి 

కొందరు వాళళ్ లీగ లో చేరమని అడిగితే, తండిర్ తెలివిగా అతనికి ఇంకా పెదద్ టీమస్ లో అవకాశాలు వసుత్నాన్యని అబదాధ్లు చెపిప్ వాళళ్ 

దృషిట్లో చారీల్ ఇమేజ పెంచే పర్యతన్ం చేసాడు. ఆశచ్రయ్పోయిన చారీల్తో, “నీకు దేశంలో బెసట్ టీమ లో చేరేచ్ సంగతి నేను చూసుకుంటాను, 

నువువ్ కేవలం ఆట మీద దృషిట్ పెటుట్” అని చెపాప్డు.  తండిర్ని కలిసిన సంగతీ, అతని పర్యతాన్లూ చారీల్ తలిల్కి చానాన్ళళ్ తరావ్త చెపితే, ఆమె 

ఏమీ అనకుండా చదువుని నిరల్క్షయ్ం చెయొయ్దద్ని మాతర్ం చెపిప్ంది.      
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చారీల్కి మొదటి సంవతస్రం కాలేజీ చదువు గడిచింది. ఫసట్ కాల్స మారక్స్ తో పాస అయాయ్డని తెలిసి పోశీ ఎంతో సంతోషించింది. 

నువివ్లా కాలేజీ టీములో ఆడుకుంటూ కూరుచ్ంటే  పొర్ఫెషనల లెవెలిక్ ఎపుడూ ఎదగలేవు అని తండిర్ నూరిపోసిన మాటలు విని, చారీల్ 

చదువు రెండవ సంవతస్రం మధయ్లో కాలేజీ మానేసి వెళిళ్పోయాడు. తలిల్ వదద్ని నెతీత్ నోరూ మొతుత్కునాన్ చారీల్ వినలేదు. అతనికి బిగ లీగ 

టీమస్ లో ఆడటం,తండిర్ని సంతోషపెటట్డం మాతర్మే ముఖయ్మయినవిగా అనిపించసాగాయి. తరువాత రెండు మూడేళుళ్ కొనిన్ మైనర లీగ 

గేమస్ ఆడాడు. ఈలోగా కాలేజీలో పరిచయమయిన కేథరిన ని పెళిళ్చేసుకునాన్డు. ఒకసారి ఒక మేజర బేస బాల టీమోల్ ఒక ఆటగాడు 

గాయపడటంతో, చారీల్కి వరలడ్ సిరీస ఆడే అవకాశం వచిచ్ంది, కానీ అతని టీమ గెలవలేదు. ఆ తరువాత ఆట పార్కీట్స చేసూత్ మోకాలు 

గాయపడి, కొనిన్ నెలలు ఆటకు దూరంగా ఉనాన్డు. కోలుకునాన్క మళీళ్ ఆడటం మొదలుపెటాట్డు, కానీ ఎంత పర్యతిన్ంచినా చినన్ చినన్ 

టీమస్ లో తపప్ మళీళ్ పెదద్ అవకాశాలు రాలేదు. ఆట కోసం ఎకక్డా సిథ్రంగా ఉండకుండా, ఫేమిలీతో ఊరూరూ తిరిగాడు. ఆ తిరుగుళళ్లోనే 

కూతురు మరియా పుటిట్ంది. ఆరేళుళ్ అలా పర్యతిన్ంచాక ఇక తనకి ఆటలో అవకాశాలు రావని నిశచ్యించుకుని, ఒక చినన్ సేలస్ 

ఉదోయ్గంలో చేరాడు, కానీ అదీ అతనికి సంతృపిత్నివవ్లేదు. బేస బాల పేల్యర చారీల్ అనిపించుకోవాలిస్న తను, సేలస్ మేన చారీల్ 

అనిపించుకోవాలిస్రావడం చినన్తనంగా అనిపించేది. నిరిల్పత్ంగా ఉదోయ్గం చేసుకోసాగాడు. తన వాయ్పారంలో చారీల్కి ఉదోయ్గానిన్చేచ్ అవకాశం 

ఉనాన్ తండిర్ పటిట్ంచుకోలేదు. ఎలా హఠాతుత్గా వచాచ్డో, చారీల్ సోప్రట్స్ కెరియర ముగిసిందని అరధ్మవగానే అంతే హఠాతుత్గా 

మాయమయిపోయాడు. 

 

మరో ఆరేళుళ్ గడిచాయి. తలిల్ 79 వ పుటిట్నరోజు వచిచ్ంది. వచేచ్ ఏడాదికి తనుంటుందో లేదో అని పోశీ అందరితో కలిసి ఆరోజు 

గడపాలనుకుంది. చారీల్, రాబెరాట్ తమ కుటుంబాలతో సహా తలిల్ దగగ్రికి వచాచ్రు. ఇలల్ంతా సేన్హితులతో పారీట్ హడావిడిలో ఉంది. ఈలోగా 

చారీల్  తండిర్ నుండి ఫోన వచిచ్ంది. ‘ఒకపప్టి లీగ ఆటగాళళ్ంతా ఆడుతునన్ ఒక గేమోల్ చారీల్కి అవకాశం సంపాదించాననీ, అతని లక 

బాగుంటే అకక్డ పరిచయాలు పెరిగి మళీళ్ అవకాశాలు రావొచచ్నీ, మరాన్డే గేమ కాబటిట్ వెంటనే బయలుదేరి రమమ్ని’ చెపాప్డు. తలిల్ 

పుటిట్నరోజు అని చెపప్బోయాడు కానీ, తండిర్ వినిపించుకోకుండా మళీళ్ ఇలాంటి అవకాశం రాదు కాబటిట్ వెంటనే రమమ్నాన్డు.  చారీల్ 

భారయ్కూ, తలిల్కీ తన ఉదోయ్గంలో ముఖయ్మైన కషట్మర దగగ్ర పెదద్ సమసయ్ వచిచ్ందనీ, తను వెంటనే వెళిళ్ తీరాలనీ చెపిప్ బయలుదేరాడు. ఒక 

పర్కక్ అబదద్మాడి వెళుత్నన్ందుకు అతనికి గిలీట్గానే ఉంది, కానీ తండిర్కి కాదనీ చెపప్లేకపోయాడు.  ఆ గేమ  అనుకునన్టుట్గా కలిసి రాకపోగా, 

తనకి వయసులో ఉనన్పప్టిలా ఆడే సామరధ్య్మూ తగిగ్పోయిందని చారీల్కి అరధ్మయియ్ంది. ఆట పూరిత్ కాగానే అవకాశాల కోసం అకక్డ 

ఎవరితోనూ పరిచయం పెంచుకోకుండా బయటకు వచేచ్సిన చారీల్ని తండిర్ విసుకుక్నాన్డు. ఈలోగా తలిల్ హారట్ ఎటాక వచిచ్ మరణించిందని 

భారయ్ నుంచి ఫోన వచిచ్ంది. వెంటనే షాక తో తండిర్కి ఆ విషయం చెపప్డం కూడా మరిచ్పోయి బయలుదేరిపోయాడు. అంతే, మళీళ్ తండిర్ని 

అతను చూడలేదు.  

 

తలిల్ పోయిన సమయంలో తను అకక్డ దగగ్ర ఉండగలిగి కూడా, ఉండనందుకు చారీల్ అపరాధభావంతో కృంగిపోయాడు. అబదధ్ం 

చెపిప్ మరీ వెళిల్నందుకు సిగుగ్పడాడ్డు. ఆ బాధ అతనికి మనశాశ్ంతి లేకుండా చేసింది. కొనిన్ రోజుల తరువాత భారయ్కు నిజం చెపితే, ఆమె 

అభావంగా, ‘ఇపుప్డేమనుకుని మాతర్ం ఏం పర్యోజనం?’ అని నిటూట్రిచ్ంది. ఆరోజు నుంచీ ఇదద్రి మధాయ్ దూరం పెరిగింది. చారీల్ డిపెర్షనోత్, 

గిలీట్ ఫీలింగ తో తాగుడుకి బానిసయాయ్డు. ఉదోయ్గం పోయింది. భారాయ్ కూతురూ ఇదద్రూ అతనికి దూరమయిపోయారు. ఒంటరితనం, 
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అశాంతితో తాగుడు పెరిగి, చివరికి ఒక లూజర గా మిగిలిపోయాడు. కూతురు తన పెళిల్కి కూడా పిలవకపోవడంతో, పూరిత్గా విరకిత్ కలిగి 

ఆతమ్హతయ్ చేసుకుందామని  నిరణ్యించుకుని, చనిపోవాలని సవ్ంతవూరికి బయలుదేరాడు. దారిలో ఏకిస్డెంట అవడం, మళీళ్ తలిల్ని కలవడం 

జరిగింది. ఇదంతా చారీల్కి గురుత్కు వసుత్నన్ సమయంలో, మధయ్లో రెండుమూడు సారుల్  ‘చారీల్, నువివ్కక్డే ఉనాన్వా’ అంటూ ఎవరివో మాటలు 

వినిపించసాగాయి.   

 

చారీల్కి తలిల్ పటల్ తన పర్వరత్న గురొత్చిచ్ సిగుగ్పడాడ్డు. తనూ, చెలీల్ ఎనిన్ అనాన్, అనిన్రకాలుగా అవమానించినా వాటిని దిగమింగి, 

తమమీద పేర్మని మాతర్మే చూపడం గురుత్కువచిచ్ బాధకలిగింది. తలిల్తో కలిసి మొదటిగా రోజ అనే వృదుధ్రాలి ఇంటికి వెళిళ్నపుడు, రోజ 

మాటలోల్ చారీల్కి, తలిల్ మంచితనం, సహనం, తమంటే ఆమెకు ఎంత పార్ణమో తెలుసాత్యి. అలానే తలిల్, చినన్తనం అనుకోకుండా వేరొకరికి 

పరస్నల సేవలు ఎలా చేసుత్ందా అని ఆశచ్రయ్పోతాడు. వారి సంభాషణ వలల్, పిలల్లు పేరెంటస్ పర్వరత్న తమకు చినన్తనంగా భావించినా, 

పేరెంటస్ ఎపుప్డూ పిలల్లిన్ నిసావ్రధ్ంగా పేర్మిసాత్రని కూడా అరధ్ం చేసుకుంటాడు.  తరువాత ఇదద్రూ థెలామ్ అనే ఆమె ఇంటికి వెళతారు. ఆమె 

చారీల్ చినన్పుప్డు వాళళ్ ఇంటోల్ మెయిడ గా పనిచేసేది. పోశీ ఆమెతో గౌరవంగా పర్వరిత్సూత్, పిలల్లు కూడా ఆమెతో మరాయ్దగా పర్వరిత్ంచేలా 

చూసేది. ఇపుడు ఆమె చివరి క్షణాలోల్ ఉండి, పోశీని తలచుకోవడంతో ఆమె దగగ్రకి వసుత్ంది. వారిదద్రి మాటలోల్ తలిల్ కూడా థెలామ్తో కలిసి 

ఇళుళ్ కీల్న చేసిందని చారీల్కి తెలిసింది. అంత తకుక్వ పని ఎందుకు చెయాయ్లిస్ వచిచ్ందని అడిగిన చారీల్తో, మీ ఇదద్రికీ కాలేజీ చదువు 

చెపిప్ంచడానికి నాకు డబుబ్ ఎలా వచిచ్ందనుకుంటునాన్వని అడుగుతుంది పోశీ. మరి నువువ్ నానన్ని డబుబ్ అడగాలిస్ంది కదా అంటే, ‘నేను 

ఒక తలిల్ని. నా పిలల్లను పోషించుకోవడానికి నాకు చేతనయిన పని గౌరవంగా చేసుకునాన్ను. నా కుటుంబానిన్ కాపాడుకునాన్ను. అదే నాకు 

ముఖయ్ం. అందులో నాకేమీ చినన్తనం అనిపించలేదు’ అని చెపిప్ంది. దాంతో చారీల్కి తను ‘చారీల్ - బేస బాల పేల్యర’ అనిపించుకోవాలనే 

కోరికా, ‘చారీల్ –సేలస్ మేన’ అనిపించుకోవడంలో అనుభవించిన చినన్తనం గురొత్చాచ్యి. తను ఏం చేసినా, కుటుంబానిన్ మాతర్ం 

నిలబెటుట్కోలేకపోయాడు అనన్ నిజం అతని చేతకానితనానిన్ గురుత్చేసింది. తలిల్ అనిన్ కషాట్లు పడి తనని చదివించాలని చూసేత్, తనేమో ఆట 

కోసం, అదీ తమని వదిలి దూరంగా పోయిన తండిర్ని సంతోష పెటట్డం కోసం చదువు వదిలేసాడు.  

తలిల్తో కలిసి మూడో ఇంటికి వెళిళ్నపుడు, అకక్డ డెబభ్యేయ్ళళ్ వయసునన్ ఒక ఇటాలియన సతరీని చూసాడు. ఆమె ఎంతో దిగులుగా 

కనిపించింది. ఆమెవరు అని అడిగిన చారీల్కి, ఆమె అతని తండిర్కి మొదటి భారయ్ అని చెపుతుంది పోశీ. ఆశచ్రయ్పోయిన చారీల్తో ఆ వివరాలు 

చెపుతుంది. ‘ మీ నానన్ మా పెళిల్ కాక ముందు యుదధ్ంలో పనిచేసూత్ ఇటలీ వెళిళ్నపుడు అకక్డ ఈమె పరిచయమయి, పెళిల్ జరిగింది. ఇదద్రికీ 

ఒక కొడుకు కూడా పుటాట్డు. యుదధ్ం ముగిసిన తరువాత అమెరికాకి తిరిగివచిచ్ ఈ విషయాలు దాచి, ననున్ పెళిల్ చేసుకునాన్డు. మీ ఇదద్రూ 

పుటాట్రు. తరువాత కొనేన్ళళ్కి మళీళ్ ఈమె కనిపిసేత్, తీసుకొచిచ్ పర్కక్ వూరిలో కాపురం పెటాట్డు. అకక్డ ఒక కొర్తత్ షాపు పెటిట్ ఎకుక్వ అకక్డే 

ఉండటం మొదలుపెటాట్డు. నాకెందుకో అతని పర్వరత్న అనుమానం వచిచ్ ఒకరోజు వెదుకుక్ంటూ వెళితే అనిన్ విషయాలు తెలిసాయి. వెంటనే 

ఇంటికి వచిచ్, అతను ఇంటికి వచేచ్వరకూ బయటే కూరుచ్ని ఉండి, రాగానే విషయం అడిగితే నిజం వొపుప్కునాన్డు. కేవలం నాకొకక్దానికే  

అనాయ్యం చేసేత్ క్షమించి ఉండేదానిన్, కానీ తండిర్గా మీ ఇదద్రికీ కూడా అనాయ్యం చెయయ్డం భరించలేకపోయాను. అకక్డో కాలు ఇకక్డో 

కాలు వేసి ఇదద్రినీ మోసం చేసూత్ ఉండటం అనేది ఎవరికీ ఏ మంచీ చెయయ్దు. మీకోసం నేను నిరణ్యం తీసుకోక తపప్లేదు. అతనిన్ ఇక 

ఇంటికి రావదద్ని చెపాప్ను. నిజం తెలిసేత్ మీరు తటుట్కోలేరని మీకెపుప్డూ చెపప్లేదు’ అని చెపిప్ంది.  నిజం తెలుసుకునన్ చారీల్ నిశేచ్షుట్డై 

పోయాడు.  ‘నీకు ఆమె మీద కోపంగా లేదా?’ అని అడిగిన చారీల్తో, ‘లేదు. అందులో ఆమె తపేప్ముంది. పాపం ఆమె కూడా నాలాగే ఓ 

చకక్ని కుటుంబానిన్ కోరుకుంది. అయితే ఆమెకూ అది దకక్ లేదు. మీ నానన్ వాళళ్ని కూడా వదిలేసి వెళిళ్పోయాడు.’ అని చెపిప్ంది. తండిర్ 
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తనని ఎపుప్డూ అతని పక్షమే ఉండాలని ఆశించి, పర్తీసారీ తన లాయలీట్ని డిమాండ చేసిన తండిర్కి వేరే సంతానం ఉందనన్ నిజం అతనికి 

షాక కలిగించింది. అటువంటి తండిర్ని సంతోషపెటట్డానికి తను తలిల్ మనసుని ఎంత నొపిప్ంచాడో అరధ్మయిన చారీల్ ఏడుసూత్ 

కూలబడిపోయాడు.  

 

చారీల్, తలిల్తో ‘నేను నినెన్పుప్డూ అరధ్ం చేసుకోకుండా, ఎంతో బాధ పెటాట్ను. ఆఖరికి నువువ్ చనిపోయిన రోజు కూడా అబదధ్ం చెపిప్ 

గేమ కోసం వెళిళ్పోయాను. అవనీన్ నాలో మిగిలిచ్న కోపం, అపరాధభావం భరించలేక తాగుడు ఆసరా చేసుకునాన్ను. జీవితంలో అందరినీ 

పోగొటుట్కుని, ఒంటరిగా మిగిలిపోయాను. ఆ మానసికకోష్భ భరించలేకే చనిపోవాలని పర్యతిన్ంచాను’ అని ఏడాచ్డు. తలిల్ అతనిన్ పేర్మగా 

దగగ్రికి తీసుకుని ఓదారిచ్, ‘కొనిన్సారుల్ మనలిన్ మనం క్షమించుకోవాలి చారీల్. లేకపోతే బర్తుకు కషట్మవుతుంది’ అని చెపిప్ంది.  ‘సరే, ఇక 

నువెవ్ళళ్వలసిన సమయం అయింది. ఇది గురుత్ంచుకో, ఎపుప్డూ తలిల్ పేర్మని కోలోప్డమనేది ఉండదు. తలిల్ పేర్మకి హదుద్లూ, ఆంక్షలూ 

ఉండవు’ అని చెపిప్ మాయమయిపోయింది.  ఈలోగా మళీళ్ కళుళ్ మిరుమిటుల్ గొలిపేలా కాంతితో పాటు, ‘చారీల్, మా మాటలు నీకు 

వినిపిసుత్నాన్యా’ అంటూ పిలుపులు వినిపించాయి. సప్ృహ కోలోప్తునన్ చారీల్కి, తన మీదకి వంగి చూసుత్నన్ ఎమరెజ్నీస్ సిబబ్ంది లీలగా 

కనిపించారు. 

  

ఆ ఏకిస్డెంట తరువాత చారీల్ కోలుకోవడానికి కొనిన్ నెలలు పటిట్ంది. తలేల్ తనని రకిష్ంచిందని అతను నమామ్డు. తలిల్తో మాటాల్డిన 

తరువాత అతనికి దుఃఖం తగిగ్ంది. తనవాళల్తో అనుబంధాలను సరిదిదుద్కుని జరిగిన నషాట్నిన్ పూడుచ్కోవాలని నిరణ్యించుకుని, కూతురికి 

దగగ్రయాయ్డు. తరచుగా సమయం గడపడం కోసం, ఆమె ఉండే చోటికి దగగ్రగా నివాసం మారుచ్కుని వీలయినంత ఎకుక్వ కాలం ఆమెతో 

గడిపాడు. మాజీ భారయ్తో కూడా సేన్హంగా ఉంటూ, ఇదద్రూ తరచూ కలిసి మాటాల్డుకునేవారు. లోకల రికిర్యేషన పారోక్ల్ ఉదోయ్గం చేసూత్, 

పిలల్లను ఆటలోల్ పోర్తస్హిసూత్ వారి మధయ్ మిగిలిన జీవితం గడిపాడు చారీల్. ఆ ఏకిస్డెంట జరిగిన ఐదేళల్కు చారీల్ హారట్ ఎటాక తో 

చనిపోయాడు. చనిపోయే కొనిన్ రోజుల ముందు అందరితోనూ చారీల్ ‘నా గతానిన్ కాదు. ఇపుడు నేనేమిటో అలా ననున్ గురుత్పెటుట్కోండి’ అని 

చెపేప్వాడు.    

ఈ పుసత్కంలో రచయిత, జీవితకాలపు పరిధులు దాటి విసత్రించే షరతులు లేని తలిల్ పేర్మ,  తలిల్ బర్తికుండగా ఆమె పేర్మని ఎపుడూ 

అరధ్ం చేసుకోని ఓ కొడుకు కథ  చెపుతారు. అయితే ఇందులో తలీల్ బిడడ్ల అనుబంధాలు, బిడడ్లు తలిల్దండుర్ల పటల్ అనాయ్యంగా పర్వరిత్ంచి 

నొపిప్ంచడం, తరువాత తను చేసిన పనికి కుమిలిపోవడం, ఒకక్ అవకాశం వసేత్ ఆ తపుప్లు దిదుద్కోడానికి ఆరాటపడటం .. ఇది మన 

జీవితంలో ఏ అనుబంధానికయినా వరిత్ంచుకోవచుచ్. అందరమూ ఎపుడో ఒకపుప్డు తపుప్లు చేసే ఉంటాం. పిర్యమైనవాళళ్ను బాధ పెటేట్ 

ఉంటాం. వాళల్తో ఇంకో రోజు గడిపే అవకాశం వసేత్, ఆ పొరపాటుల్ దిదుద్కోడానికి మనమేం చేసాత్ం అని ఆలోచిసాత్ం.  

 

మిచ వార్సిన మొదటి నాన-ఫిక్షన Tuesdays with Morrie లో ఒక వాకయ్ం ఉంటుంది. "It's not just other people we 

need to forgive; we also need to forgive ourselves" అని.  తపుప్ చేశామని మనకు తెలిసినపుడు, మన అంతరాతమ్ పెటేట్ 

యాతనే మనకు అనిన్టికనాన్ పెదద్ శిక్ష. మనసాకిష్ని తటుట్కుని మనగలగడం చాలా కషట్ం. ఆ గిలీట్ ఫీలింగ మనిషిని చితర్వధ చేసి డిపెర్షన లోకి 

తోసుత్ంది. మనలోకి మనం నతత్గులల్లాల్ ముడుచుకుపోయి కుచించుకుపోతాం. అందుకే ఎదుటివాళళ్ తపుప్లను క్షమించడంతో పాటూ, 

మనలిన్ మనం క్షమించుకోడమూ ఎంతో అవసరం అనేది చాలా నిజం.   
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ఈ పుసత్కానిన్ రచయిత 2006 లో వార్సారు. ఇది నూయ్యారక్ బెసట్ సెలల్ర లిసట్ లో చోటు చేసుకుంది. దాదాపు పంతొమిమ్ది విదేశీ 

భాషలోల్ పర్చురించబడి, సెప్యిన లో పర్ఖాయ్తమయిన "La Pluma de Plata" అవారడ్ పొందింది. ఇది దీని ఆధారంగా అదే పేరుతో 

టెలివిజన సినిమాగా కూడా తీసారు.  సాట్ర బకస్ షాపులోల్, వారి ‘బుక బేర్క’ పోర్గార్మోల్ భాగంగా అమిమ్న మొదటి పుసత్కం ఇది.   

 

రచయిత మీద అతని తలిల్ పర్భావం చాలా ఎకుక్వ.  ఆమె నుండి అతను నేరుచ్కునన్ జీవితపు విలువలూ, పాఠాలూ అతని చాలా 

పుసత్కాలోల్ లీలగా కనిపిసూత్నే ఉంటాయి. అయితే ఈ పుసత్కానికి పేర్రణ మాతర్ం మొతత్ంగా అతని తలిల్ అని చెపుతారు. ఎపప్టిలాగే ఒకరోజు 

ఉదయం తలిల్తో మాటాల్డి ఫోన పెటేట్సిన తరువాత ‘అపప్టికి ఎనభయ ఏళుళ్నన్ తలిల్, ఎపుప్డు కావాలంటే అపుడు మాటాల్డి నవువ్లు 

పంచుకోడానికీ, తనని మందలించడానికీ ఎలల్కాలమూ ఉండబోదని’ వచిచ్న ఆలోచన విషాదానిన్ కలిగించిందట. ఆ ఆలోచన లోంచి పుటిట్ందే 

ఈ కథ. ఇందులో చారీల్కి ఆరేళల్పుప్డు తలిల్ పేపర టవలోస్త్ చేసిన మమీమ్- హేలోవీన కాసూట్య్మ, నిజంగానే మిచ తలిల్ చేసిందే. అలానే చారీల్ 

వయసుకి మించినదని ఒక పుసత్కానిన్ ఇవవ్డానికి లైబేర్రియన నిరాకరిసేత్, తలిల్ కోపంతో ‘ఎపుడూ నా కొడుకిక్ దేని గురించీ ఇది కషట్మైనది 

అని చెపప్కు’ అని మందలించి ఆ పుసత్కం ఇపిప్సుత్ంది.  ఆ సంఘటన కూడా నిజంగా మిచ జీవితంలో జరిగినదట.  

 

రచయిత మిచ సునిన్తమయిన మానవ సంబంధాలను, అనుబంధాలను జాగర్తత్గా కాపాడుకోవాలిస్న అవసరానిన్, సెంటిమెంట లో 

ముంచకుండా అందంగా చెపప్డంలో సిదధ్హసుత్లు. మనసు మూలలోల్ ఎకక్డో దాగునన్ తీగను శుర్తి చెయయ్డంలో ఆయన ఎపుప్డూ 

గురితపప్రు. పుసత్కం పూరత్యిన తరువాత మనం ఒకక్సారి మన గతానిన్ తడిమి చూసుకుని, మనకు పిర్యమైన వాళళ్ను నొపిప్ంచిన 

విషయాలు గురుత్ తెచుచ్కుని, ఇంకొకక్సారి వాళళ్తో గడపడానికీ, ఆ క్షణాలను తిరిగి జీవించడానికీ, ముందటికి భినన్మైన దారిని నడవడానికీ 

ఒకక్ అవకాశం కోసం, దానికోసం ఏం వదులుకోడానికైనా సిదధ్మనన్టుట్గా తపించిపోతాం. రచయిత మిగిలిన పుసత్కాలతో పోలిసేత్, చారీల్ 

తలిల్ని చనిపోయిన తరువాత కలిసిన భాగాలోల్ కొంచెం నాటకీయత ఎకుక్వుందని అనిపించినా, రచయిత వార్సిన కొనిన్ వాకాయ్లు చాలా 

అరధ్వంతంగా ఉంటాయి.  

 
Some Quotes from the book: 
 
“When someone is in your heart, they're never truly gone. They can come back to you, even at 

unlikely times." 
 
“You need to keep people close; you need to give them access to your heart.”  
"Sometimes, kids want you to hurt the way they hurt." 
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“There’s a story behind everything. How a picture got on a wall. How a scar got on your 

face.  Sometimes the stories are simple, and sometimes they are hard and heartbreaking. But behind all 
your stories is always your mother's story, because hers is where yours begins.” 

 
“She had a bottomless well of love for me. Her only flaw was that she didn't make me work for it. 

You see, here's my theory: Kids chase the love that eludes them, and for me, that was my father's love. 
He kept it tucked away, like papers in a briefcase. And I kept trying to get in there.“ 

 
 “Mothers support certain illusions about their children, and one of my illusions was that I liked 

who I was, because she did. When she passed away, so did that idea.” 
 
“I adored my mother, in the way that boys adore their mothers, while taking them for granted.” 
 
“It was true, as a teenager, I had pushed my mother away. I refused to sit next to her at movies. I 

squirmed from her kisses. I was uncomfortable with her womanly figure and I was angry that she was 
the only divorced woman around. I wanted her to behave like the other mothers, wearing house dresses, 
making scrapbooks, baking brownies.” 

  
“Why do kids assume so much from one parent and hold the other to a lower, looser standard?” 
 
"What is it about childhood that never lets you go, even when you're so wrecked it's hard to 

believe you ever were a child."  
 
"I don't know what it is about food your mother makes for you, especially when it's something that 

anyone can make - but it carries a certain taste of memory."   
 
"A child embarrassed by his mother - is just a child who hasn't lived long enough."   
 
రచయిత పరిచయం: వృతిత్పరంగా ఫీర్లానస్ సోప్రట్స్ జరన్లిసట్. పర్వృతిత్ రచన, సీర్క్న పేల్, రేడియో & టీవీ పోర్గార్మస్ పర్సారాలు, 

పాటలు వార్సి సంగీతం కూరచ్డం. ఆయన మొదటి రచన ‘Tuesdays with Morrie’ అనే మెమోయిర (సమ్ృతి సంసమ్రణ) చాలా పేరు 

పొందిన రచన. ఆయన Five People You Meet in Heaven, For One More Day, Have a Little Faith, The Time 
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Keeper, First Phone Call from Heaven అనే ఫిక్షన నవలలు వార్సారు. అతని కొర్తత్ నవల The 

Magic Strings of Frankie Presto నవంబర 2015 లో విడుదల కాబోతుంది. ఆయన రచనలు దాదాపు 

నలభై భాషలోల్కి అనువదించబడి, మిలియనల్ కాపీలు అముమ్డయాయ్యి. ఆయన నివాసమయిన డెటార్యిటోల్ కొనిన్ 

సేవాసంసథ్లు సాథ్పించి వాటి దావ్రా ఛారిటీ పనులు కూడా విరివిగా చేసుత్నాన్రు. ఆ వివరాలు ఆయన ఛారిటీ వెబ 

సైటోల్ చూడవచుచ్.  

 

(Pictures Source: Google) 

 

కొనిన్ ఆసకిత్కరమైన లింకులు: 

• ఈ పుసత్కానికి పేర్రణ కలిగించిన సంఘటన రచయిత మాటలోల్... ఒక మదరస్ డే సందరభ్ంగా రచయిత తన తలిల్ 

గురించి వార్సిన ఒక ఆరిట్కల ఇకక్డ. ఇందులో పుసత్కంలోని సంఘటనలు అతని జీవితంలో జరిగిన వివరాలు, చితార్లు చూడొచుచ్.   

• జనవరి 2015 లో రచయిత తలిల్ చనిపోయినపుడు, ఆయన వార్సిన ఒక నివాళి One Last Column For A 

One-of-a-kind Mom 

• ఈ పుసత్కం గురించి రచయితతో ఒక ఇంటరూయ్ కార్స వాక వెబ సైట లో. 

• ఈ పుసత్కం యొకక్ ఇంటరేన్షనల ఎడిషనస్, వాటి ఆసకిత్కరమైన ముఖ చితార్లు ఇకక్డ.  

• ఈపుసత్కం ఆధారంగా ఓపార్ విన ఫేర్ నిరిమ్ంచిన చితర్ం వివరాలు, యూ టూయ్బ లో For One More Day 

సినిమా లింక.  

 

  

 

(రచయితిర్ బాల్గు http://padamatikoyila.blogspot.com/)   
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