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MLjVFL$qOq¸ ¥qDÍÓj 
  b¨Æ£÷, Kx¸Kctj, Kn¸$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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  అమమ్ అమమ్ --  మరుజనమ్మరుజనమ్     

  ఐఫిల టవర దగగ్ర ఉనన్ పారక్ లో కూరొచ్ని ఉనాన్రు ఆ నలుగురూ.  అందరూ ఏదో తీవర్మైన ఆలోచనలో ఉనన్టుట్గా కనిపిసుత్నాన్రు. 
" ఏమైతే అయిందని నేను నినన్నే ఫేస బుక లో పోసట్ చేశాను, చూదాద్ం ఏమవుతుందో? " అనాన్డు నికోలస. 
" ఓ,?  దటస్ గుడ" అనాన్డు మాటీస.   
నీనా, రెనీ మౌనంగా కూరుచ్నాన్రు. " మీరిదద్రూ ఇలా మాటాల్డకుండా కూరుచ్ంటే ఏమీ జరగదు" కోపంగా అనాన్డు నికోలాస. 
" నిక, చిల!  వాళళ్కి కొంత సమయం కావాలి, ఆలోచించుకుని చెపాత్రు లే!" అనాన్డు మాటీస. వాళళ్ సంభాషణంతా ఎకుక్వగా ఫెర్ంచ లోనూ, 

మధయ్ మధయ్లో ఇంగీల్ష లోనూ జరుగుతోంది.   
" ఇంకా ఎనోన్ రోజులు ఇలా ఉండడం నా వలల్ కాదు, నిజం తెలియాలి. మీకెలావుందో, నాకు తెలియదు కానీ నాకు మాతర్ం చాలా కషట్ంగా 

అనిపిసోత్ంది" అనాన్డు మళీళ్ నికోలాస.  
" నువువ్ ఇంతగా చెపుత్ంటే నాకూ అనిపిసోత్ంది, ఐ థింక ఐ యాం రెడీ" నీనా అంది.  
“ దేర యూ గో, ఇపుప్డు దారిలోకి వసుత్నాన్వు. ఇలా ఉండడం నిజంగా హెల" అనాన్డు నికోలస చిరాగాగ్.  
" సమమ్ర లో పాల్న చేదాద్మా? మాటీస అనాన్డు.  
"యా, నేను రెడీ.. అనాన్డు నికోలాస.  
 "నేను కూడా"  అంది నీనా.  
రెనీ మాతర్ం ఇంకా ఏమీ మాటాల్డడం లేదు. ఆమె ముఖంలో ఏదో తెలియని చినన్ బాధ. 
" ఏమయింది రెనీ?  ఓకేనా?" అడిగాడు మాటీస.  
"నాకు కొంత సమయం కావాలి ఆలోచించుకోవడానికి" అంది బెరుగాగ్. 
" బేర్క ఇంకా చాలా దూరం ఉందిగా, అపప్టిలోపల ఆలోచించు" అంది నీనా సరిద్ చెపుత్నన్టుట్గా.   
" ఫీల్జ డోంట టేక లాంగ, లేకపోతే మిగిలిన ఏరాప్టల్నీన్ ఇరుకులో పడతాయి " అనాన్డు నికోలస చిరుకోపంతో.  
" ఓ. కే  " అంది రెనీ నవవ్డానికి పర్యతిన్సూత్. 
"సరే, వినండి, మనం ఈ లోపున చాలా పనులు చెయాయ్లి, అంటూ ఎవరెవరు ఏం చెయాయ్లో? మళీళ్ ఎపుప్డు,  ఎకక్డ కలవాలో?"  చెపాప్డు 

నికోలస.  
అందరూ 'సరే' అనన్టుట్గా తలలూపారు.  తొందరలోనే మళీళ్ కలుదాద్ం అంటూ విడిపోయారు నలుగురూ. 
                                              ----------- - 
దగగ్రలోని టూయ్బ ( రైలు)  సేట్షన వైపుకి గబ గబా నడుసోత్ంది రెనీ. అంతకంటే వేగంగా సాగుతునాన్యామె ఆలోచనలు. ' ఎకక్డివాళళ్ం తాము 

నలుగురూ? ఇకక్డ ఎలా కలిసాం?' అనుకుంటేనే ఆమెకి ఆశచ్రయ్ంగా ఉంది. 
' తను పారిస ఎపుప్డు వచిచ్ందో  తెలీదు, తెలిసిందలాల్ తనూ, అమమ్ ఏగెన్స. అదే తన కుటుంబం.  మదర థెరీసా అసలు పేరు కూడా ఏగెన్స, 

అమమ్ కూడా అంత మంచిది. చినన్పప్టినించీ తననెపుప్డూ ఎంతో పేర్మగా ,  పార్ణంగా చూసుకునేది. ఎంత మంచి మనసు కాకపోతే ఎకక్డ పుటిట్ందో 
తెలియని తనను తీసుకుని వచిచ్ ' రెనీ' అంటే 'తిరిగి పుటిట్నది లేదా మరు జనమ్'  అనన్ అరధ్వంతమైన పేరు పెటిట్ అలాల్రుముదుద్గా పెంచుతుంది?  ఇపుప్డా 
అమమ్ని వదిలి వెళళ్డమనే ఊహే తనకి ఎలాగో ఉంది. తన వలల్ అమమ్ పడిన ఇబబ్ందులూ, అవమానాలూ అనీన్ గురుత్నాన్యి తనకి. ఆ మాటకొసేత్ తనూ 
ఎనోన్ భరించింది అచచ్ం తన ముగుగ్రు సేన్హితులాల్గే. ఎందుకంటే వాళూళ్ తనలాగే భారతదేశం నించి దతత్త చేసుకుని తీసుకురాబడడ్వారే కనక. 
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అందరికధలూ దాదాపుగా ఒకటే. సవ్ంత ఊరేదో, సవ్ంత వారెవరో తెలియకుండా ఇకక్డ వారితో కలవలేక, 'వారు కలుపుకోక' అనడం సరైనదేమో 
అందరూ ఒకేలాంటి అనుభవాలని చవిచూసిన వారే.  అలాంటివేవీ మరిచ్పోలేదు తను. 

" అమామ్, నా జుటుట్ నీలా గోలెడ్న కలర లో కాకుండా ఇలా జెట బాల్క గా ఎలా ఉంది? నా కళుళ్ కూడా నలల్గా ఉనాన్యే? రోజూ నా కాల్స మేట 
లోలిటా అడుగుతూ ఉంటుంది. ఏం చెపప్ను?" తనకి ఆరేళుళ్ంటాయేమో  ఆ పర్శన్ తలిల్ ని అడిగినపుప్డు. 

అమమ్ పక పకా నవివ్ంది ఆ మాటలకి. తనకెంత ఉకోర్షం వచిచ్ందో అపుప్డు. " ఎందుకు నవువ్తోంది అమమ్? అని " అదే మాట అడిగింది. 
" అదా!  చాలా చినన్ విషయం, నేను ఇండియా వెళిళ్నపుప్డు అకక్డ గాడ ని పార్రిధ్సేత్. గాడెస లా అందంగా ఉనన్ నువువ్ దొరికావు " అంది అమమ్ 

తన బుగగ్న ముదుద్ పెటుట్కుంటూ. 
" అదా విషయం!  నౌ ఐ గాటిట. రేపు చెపాత్ను లోలిటాకి" అంది తను కూడా నవువ్తూ. 
కానీ అది నిజం కాదని కొదిద్రోజులోల్నే అరధ్ం అయింది. కారణం తన తొమిమ్దో పుటిట్నరోజునాడు అమమ్ తనని డినన్ర కి తీసుకెళిళ్నపుప్డు చెపిప్న 

అసలు విషయం. 'తనకి పిలల్లంటే ఎంతో ఇషట్మనీ, తన సోషల వరక్ పోర్జెకట్ పనిమీద ఇండియా వెళిళ్నపుప్డు అకక్డ ఆంధార్లోని ఒక అనాధాశర్మంలో 
తనని చూసి ఎంతో ఇషట్పడి తెచుచ్కుందనీ'. తన అసలు అమమ్ ఎవరో? ఎలా ఉంటుందో?  లాంటి వివరాలేవీ చెపప్లేదు. 

" రెనీ డారిల్ంగ, నీకిపుప్డు పది సంవతస్రాలు వచాచ్యి కనక, నీదగగ్ర ఏమీ దాచకూడదు కనక,  నిజానిన్ చెపుత్నాన్ను. మా అమమ్ పోయిన తరావ్త 
నేను ఎంతో ఒంటరితనంలో ఉండగా నా జీవితంలోకి వచిచ్న ఆశారేఖవి నువువ్. ఈ తొమిమ్దేళళ్లోనూ నువువ్ నాకు అందించిన ఆనందానిన్ మాటలోల్ 
చెపప్లేను బంగారం. నీకు తెలిసిన ఈ నిజం వలల్ మనిదద్రి బంధంలో గానీ, భావనలోల్ కానీ ఏ మారూప్ రాదు. నువెవ్పప్టికీ నా లవీల్ ఏంజల వే. నిజానికి 
రెనీ అనన్ పేరు నీకెందుకు పెటాట్నో తెలాస్,  నువువ్ నేను కనకుండానే , నాకు మరు జనమ్నిచిచ్న దేవతవి కనక" అంది. 

 అమమ్ నీలికళళ్ నిండా నీళుళ్.   ఆ విషయం వినాన్కా ఒకక్ నిమిషం తనేమీ మాటాల్డలేకపోయింది.  
" నో,  మీ అమమ్ నీతో తమాషా చేసోత్ంది, దీంటోల్ ఏదో ఉంది" లోలిటా మాటలు వెకిక్రిసుత్నాన్ సరే అమమ్ అంటే ఇషట్ం పెరిగిందే తపప్ కోపం 

రాలేదు. 
" నీ వాళళ్ దగగ్రనించి తీసుకొచేచ్శానని నీకు నామీద కోపం లేదుగా బంగారూ" అమమ్ అడుగుతూ ఉంటే తనూ కళళ్ నిండా నీళళ్తో తల అడడ్ంగా 

ఊపింది. వెంటనే పటట్లేని పేర్మతో అమమ్ని గటిట్గా హతుత్కుపోయింది.  
" పిచీచ్!, వదులు, ఏమిటిది?  ఇది రెసాట్రెంట తెలాస్!" అంటూ అమమ్ నవివ్ంది.  
ఆ అందమైన నవువ్, అమమ్ ముఖం... ఆ సంఘటన జరిగి, పదకొండేళుళ్ కావసోత్ంది.  
" తన అసలు అమమ్ ఎలా ఉంటుంది? తనకో కుటుంబం ఉందా? ఇండియాలో ఎకక్డ ఉంటారు వాళుళ్? ఇండియా ఎకక్డ ఉంది? ఆంధార్ అంటే 

ఎకక్డ " ఇలాంటి ఎనోన్ పర్శన్లు తనను తరచూ కలవరపెటిట్నా కానీ, అవి ఎపుప్డూ అమమ్కంటే పెదద్విగానూ, గొపప్విగానూ అనిపించలేదనన్ది మాతర్ం 
నిజం. 

 తానూ, అమామ్, తమ సింగిల బెడ రూం ఫాల్ట, బాలక్నీ, దాంటోల్ తాము ఎంతో పేర్మగా పెంచుకునే పెటూయ్నియా మొకక్లూ. అమమ్ 
చేసే ఫెర్ంచ టోసట్, ఎపుప్డైనా అమమ్కి తెలియకుండా వేసుకునే అమమ్ టీ షరూట్. అనీన్ అనీన్ ఎంతో మధురమైనవే తన జీవితంలో. తన ఈ కొతత్ సేన్హితులు 
కలిసేవరకూ తనకి జీవితం పటల్ ఏ రకమైన అసంతృపిత్ కానీ, ఫిరాయ్దులు కానీ లేవు. 

 నికోలస, మాటీస, నీనా తనూ ఒకే కాల్స. అది కాదు తమని కలిపింది. పేరుల్ ఫెర్ంచివారివి, రూపాలు మాతర్ం వేరు. అందరిదీ ఒకే 
పరిసిథ్తి అని తెలుసుకోవడానికి ఎకుక్వ కాలం పటట్లేదు వాళళ్కి. 

 నికోలస కి ఇదద్రు తముమ్ళూళ్, ఒక చెలీల్ ఉనాన్రు. అతనిని తాము ఇండియానించి దతత్త తెచుచ్కునాన్మని, అపప్టివరకూ పిలల్లు లేక 
ఎంతో వెంటనే మిగిలిన ముగుగ్రూ పుటాట్రనీ అతనికి తన పధాన్లుగో పుటిట్నరోజున చెపాప్రుట. ఆ విషయం తెలిసిన నాటినించీ నికోలస ఎందుకో 
ముందులా ఉండలేకపోతునాన్డుట. అతనికి తన అసలు తలిల్తండుర్లెవరో తెలుసుకోవలనన్ది బలమైన కోరెక్. ఇండియన కలచ్ర, పురాణాలూ అవి 
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చదువుతూ ఉంటే,  నాకెంతో సంతోషంగా అనిపిసోత్ంది. మనం ఎకక్డ పెరిగినా మన రూటస్ మనలిన్ తమ దగగ్రకే లాకుక్వెళతాయేమో!  అసలు మనం 
అకక్డే ఉంటే తెలుగు మాటాల్డేవాళళ్మేమో. అంటాడు. 

మాటీస ది మరో కధ. అతని అమామ్, నానాన్ కూడా  సోషల వరక్రస్. ఎపుప్డో వెళిళ్న ఇండియా టిర్ప లో ఇతనిన్ తెచుచ్కునాన్రుట. అపప్టికి 
వారిదద్రికీ పెళిళ్ కాలేదు. ఆ తరావ్త నాలుగునెలలకి పెళిళ్ చేసుకునాన్రుట. చితర్ంగా హనీమూన కి కూడా అతనిన్ తమ వెంట తీసుకెళాళ్రుట. అవనీన్ చెపిప్ 
ఇపప్టికీ నవువ్తాడు. అతనికి కూడా తన సవ్ంత తలిల్తండుర్లని కలుసుకోవాలనన్ ఆశ. 

 నీనా వాళిళ్ంటోల్ మొతత్ం తొమిమ్ది మంది.  ఏడుగురు పిలల్లు. పెదద్వాళుళ్ ఐదుగురూ ఇలా రక రకాల చోటల్నించీ దతత్త చేసుకునన్వారే. 
అందరికీ అనీన్ చాలా చినన్పుప్డే చెపేప్శారుట వాళళ్ అమామ్, నానాన్. అందరూ చాలా సరదాగా ఉంటారు. కలిసి ఆడుకుంటారు సంగీతం పాడుకుంటారు. 
వాళళ్ ఇలుల్ ఎపుప్డూ హడావిడిగా, సందడిగా ఉంటుంది. వీలునన్పుప్డు తపప్కుండా మీ అసలు అమమ్లని చూపిసాత్ం అని చెపాప్రుట కూడ. 

 దాదాపు ఆరు నెలల కిర్తం , నికోలస తెచాచ్డు ఈ పర్సాత్వన. " మనం అందరం ఇండియా వెళిళ్ మన అసలు అమామ్, నానన్లని 
వెతికితేనో? " అని.   

" ఎందుకు? మనం బాగానే ఉనాన్ము కదా? ఇపుప్డేమిటి అవసరం" అంది నీనా వెంటనే. 
" నీ అమెమ్వరో నీకు తెలుసుకోవాలని లేదూ? నువువ్ పుటిట్న దేశం ఎలా ఉంటుందో చూడాలని లేదూ? ఇకక్డ ఎవరిదయమీదనో 

బర్తుకుతునాన్మని అనిపించడం లేదూ?" అనాన్డు ఆవేశంగా. అతనిది మొదటినించీ దుడుకు మనసత్తవ్ం. పైగా అతనికి తాను దతత్పుతుర్డిననే  విషయం 
చాలాకాలం దాచారని తన తలిల్ తండుర్లమీద కోపం కూడా. 

 " ఉందనుకో, కానీ అదంత ఈజీ కాదు కదా. మనకి వీసాలు అవీ ఎవరు ఏరాప్టు చేసాత్రు? " అంది నీనా. 
" అదీ నిజమే, నిక. తగినంత సమాచారం లేకుండా ఎకక్డికీ వెళళ్లేం. వెళిళ్నా మళీళ్ తిరిగి రాలేం". అనాన్డు మాటీస కూడా.  
" రావడమా? నాకైతే మళీళ్ రావాలనే లేదు. మరిచ్పోయారా?  ఇకక్డి వాళళ్ందరూ మనలెన్ంత తకుక్వగా చూసేవారో. టు హెల విద ఆల దిస " 

అనాన్డతను. 
 " అలా అనకు!  మనం ఇండియాలోని ఆంధర్ పర్దేశ అనే రాషట్రం నించి వచాచ్ము అనన్ది మాతర్మే మనకు తెలిస్న ది. అసలు అకక్డే 

పుటాట్మో, లేదో కూడా తెలీదు. మన వాళళ్కోసం ఎలా వెతుకుతాం ? ఇంకా చదువుకుంటునన్ మనం అకక్డకు ఎలా వెళళ్గలం? చెపుప్" అనాన్డు మాటీస 
నెమమ్దిగా. 

 " ఇలా ఆలోచిసూత్ కూరుచ్ంటే మరో నలభై సంవతాస్రలు ఇకక్డే గడిచిపోతాయి. మనసుంటే మారగ్ముంది, ఈ టెకాన్లజీ యుగంలో 
సాధయ్ం కానిదేమైనా ఉందా? మీరు ఊ అంటే మనం న సమానంగా డబుబ్లు వేసుకుని అనిన్ విషయాలూ కనుకుక్ని వెళిళ్పోదాం. అనాన్డు గటిట్గా." 
ముందు కాసత్ రీసెరచ్ చేదాద్ం" అంది రెనీ.  

అలా  మొదలయింది వారి ఆలోచన.  
 అపప్టినించీ పర్తేయ్కంగా ఈ విషయం కోసమే కలిసే  సమావేశాలోల్ తమ ఆంధార్ పర్యాణానిన్ గురించీ, తమ కుటుంబాలని ఎలా 

కనుకోక్వాలి? అనన్ విషయాల గురించి మాతర్మే మాటాల్డుకుంటారు. ' వెనకిక్ వెళిళ్పోదాం, మళీళ్ రావదుద్'  అంటాడు నికోలస. 
" తమ దేశానికి తాము వెళిళ్పోతాము అంటే తమలో ఎవరి తలిల్ తండుర్లూ అడుడ్పెటట్రనే తన నమమ్కం . పెదద్వారయిన పిలల్లిన్ ఎవరు మాతర్ం 

శాసిసాత్రు? దానికి వారికి తెలియకుండానో, గొడవ పెటుట్కుని వారి మనసును కషట్పెటోట్ వెళళ్వలసిన అవసరం ఏముంది?"  అనుకుంటుంది తను. కానీ 
నిక అలా అనుకోడు. 'అంత కషట్పడి తీసుకొచాచ్రు, వెళిళ్పోతామంటే గొడవ పెడతారు. అందుకని ముందు చెపప్కుండా వెళిళ్పోవడమే కరకట్ అంటాడు.  
'ఉతత్ ఆవేశం' అనుకుంది ఇంటి వైపు నడుసూత్. అమమ్ ఇంకా రాలేదు, ఈ మధయ్న ఎందుకో ఆలసయ్ం అవుతోంది.   మరో వారం తరావ్త మళీళ్ అందరూ 
కలిశారు అదే పారక్ లో. 

 " ఓకే ఫెర్ండస్, అవుట విత ఇట. మీ రిసెరచ్ ఫలితాలు ఏమిటి? పాల్న ఏమిటి? అనాన్డు నికోలస. "  
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ఆంధార్ గురించి సేకరించిన వివరాలు, అకక్డకి వెళళ్డానికి ఏం కావాలి? అకక్డ ఎకక్డుండాలి? ఎవరిని సంపర్దించాలి? ఎలాంటి 
ఉదోయ్గావకాశాలుంటాయి లాంటి విషయాలనీన్ అందరూ ఒకొక్కక్రుగా చెపాప్రు. " అనీన్ మనమనుకునన్టుట్గా జరిగితే,  మరో రెండు నెలలోల్ మనం మన 
మదర లాండ వైపు పర్యాణం లో ఉంటాము అనాన్డు నికోలస.  

" నేను రావడం లేదు" అంది రెనీ చపుప్న.. 
" వాట" ముగుగ్రూ ఒకేసారి అనాన్రు దాదాపుగా.  
"అవును" అంది రెనీ సిథ్రంగా. 
" బట వై" అనాన్డు మాటీస.  
"నాకు తెలుసు, ఈ అమామ్యికి ఎపుప్డూ ఇషట్ం లేదు మన పాల్న, లెట హర రాట హియర. " అనాన్డు నికోలస కోపంగా. 
" నీకకక్డ ఉండిపోవడం ఇషట్ం లేకపోతే వెనకిక్ వచేచ్దుద్వుగాని.  నేను కూడా వెనకిక్ వచేచ్దాద్మనే అనుకుంటునాన్ను. నా కుటుంబానిన్ వదిలి 

ఉండడం నాకు ఈజీ కాదు"  అంది నీనా. 
" నీ కు ఈజీ కాదేమో, నాకు ఇంపాజిబిల. నేను లేకపోతే అమమ్ ఒకక్రేత్ ఉండాలి అనన్ ఊహే ననున్ చితర్వధ చేసోత్ంది"  అంది రెనీ బాధగా.   
" రేపు నీ చదువయాయ్కైనా, పెళిళ్ తరావ్తైనా తను ఒంటరిగానే ఉండాలి కదా, దీంటోల్ అంత పెదద్ విషయమేముంది?"  ఈసారి అనన్ది నికోలస 

కాదు మాటీస. 
" పెదద్విషయమే ఉంది. నేను తపప్ మరొక తోడులేని అమమ్కి ఇపుప్డే నా అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే తనకి కేనస్ర.  బెర్సట్ కేనస్ర తో 

బాధపడుతూ  కూడా, ఆ విషయం నాకు తెలియకుండా ఉంచాలని ఎంతో తాపతర్య పడుతోంది.  ఎంతో చినన్ వయసులో తీసుకుని వచిచ్ంది ననున్, 
అపప్టినించీ ఎనోన్ ఒడిదుడుకులు, కషాట్లు ఎదురైనా నా చెయియ్ ఎపుప్డూ వదలలేదు . ఈ రోజు వరకూ ఎపుప్డూ నా కోసమే బర్తికింది చివరికి తన బాయ 
ఫెర్ండ " ఆ ఇండియన పిలల్ని వదిలేయ, అపుప్డే మన పెళిళ్" అంటే అతని ముఖాన తలుపేసి 'గుడ బై'  అంది కానీ అదే తలుపు తీసి ననున్ వీధిలోకి 
నెటట్లేదు. నాకు తెలియని ననున్ కనన్ అమమ్ నాకు ఒకక్సారే జనమ్ని ఇచిచ్ంది, కానీ నేనెవరో తెలియకుండానే ననున్ తెచుచ్కునన్ ఈ అమమ్ నా పేరు 
పెటిట్నపప్టినించీ, ఎనోన్సారుల్  మరుజనమ్ నిచిచ్ంది, ఇసూత్నే ఉంది.  నా అసలు తలిల్ ఎవరో తెలుసుకోవాలని నాకూ ఉంది. కానీ ఆ సమయానిన్, డబుబ్నీ 
వాడవలసిన అవసరం ఇపుప్డు నా ముందుంది.  అందుకని అమమ్కి బాగా నయమయాయ్కా,  తనతో కలిసే వెళతాను నా అసలు అమమ్ని చూడడానికి"  
అంది రెనీ. ఆమె కళళ్లోల్ని సిథ్రతావ్నికి భయపడి ఆ కనుకొలకులోల్నే ఆగిపోయింది  ఓ కనీన్టి చుకక్. 
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