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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..!!  

  మన న మనౖమన న మనౖ   
""  మనసునమనసున  మనసైమనసై  బర్తుకునబర్తుకున  బర్తుకైబర్తుకై!!" !!" మృదుమధురంగామృదుమధురంగా  వినిపిసుత్నన్వినిపిసుత్నన్  అమమ్అమమ్  గొంతుగొంతు. . దాంతోనేదాంతోనే  మెలకువమెలకువ  వచిచ్ందివచిచ్ంది  నాకునాకు. . 
" " అరేఅరే! ! అమమ్అమమ్  అపుప్అపుప్  డేడే  నిదర్నిదర్  లేచిందేలేచిందే??""  అనుకునాన్నుఅనుకునాన్ను  బాతబాత  రూంరూం  లోకిలోకి  వెళూత్వెళూత్....  
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మరోమరో  అరగంటఅరగంట  కికి  టేబిలటేబిల  ముందుముందు  కూరుచ్నన్కూరుచ్నన్  నాకునాకు  పేల్టపేల్ట  లోలో  ఇడీల్లతోఇడీల్లతో  పర్తయ్క్షమయిందిపర్తయ్క్షమయింది  అమమ్అమమ్.  .  ““నిమిషనిమిష  నిని  బాగాబాగా  మిసమిస  అవుతునాన్నుఅవుతునాన్ను. . 
కావయ్కావయ్  ఎపుప్డుఎపుప్డు  వసుత్ందివసుత్ంది??””  అందిఅంది  తనేతనే..  

నిమిషనిమిష  నాకూతురునాకూతురు.. .. కావయ్కావయ్  నానా  భారయ్భారయ్. . ఇదద్రూఇదద్రూ  మామా  అతత్అతత్  గాగా  రింటికిరింటికి  జయపూరజయపూర  వెళాళ్రువెళాళ్రు. . వచేచ్నెలవచేచ్నెల  మామా  బావమరిదిబావమరిది  ఎంగేజఎంగేజ  మెంటమెంట. . 
షాపింగషాపింగ  పనులకీపనులకీ  అదీఅదీ  తలిల్కితలిల్కి  తోడుగాతోడుగా  ఉండడానికిఉండడానికి  వెళిళ్ందివెళిళ్ంది  కావయ్కావయ్    

అమమ్అమమ్  మాతోనేమాతోనే  ఉండడంఉండడం  వలల్వలల్  నిమిషకెంతోనిమిషకెంతో  చేరికచేరిక  తనతన  దగగ్రదగగ్ర. . అదిఅది  పుటిట్నపుటిట్న  ఈఈ  రెండేళళ్లోనూరెండేళళ్లోనూ  మనవరాలినిమనవరాలిని  నాలుగునాలుగు  రోజులకంటేరోజులకంటే  
ఎకుక్వఎకుక్వ  వదిలివదిలి  ఎపుప్డూఎపుప్డూ  ఉండలేదుఉండలేదు  అమమ్అమమ్..  

" " వసాత్రువసాత్రు  లేలే  అమామ్అమామ్! ! నాలుగునాలుగు  రోజులేగారోజులేగా  అయిందిఅయింది  వెళిళ్వెళిళ్" " అనాన్నుఅనాన్ను  నవువ్తూనవువ్తూ.. ..   
అమమ్అమమ్  కూడాకూడా  నవివ్ందినవివ్ంది. . తెలల్టితెలల్టి  చూడీదారచూడీదార  వేసుకుందివేసుకుంది,,  ఎరర్టిఎరర్టి  దుపప్టాట్దుపప్టాట్.. .. పైకిపైకి  మడిచిమడిచి  కిల్పకిల్ప  పెటుట్కునన్పెటుట్కునన్  జుటుట్జుటుట్,,  ముకుక్కిముకుక్కి  గులాబీరంగులోగులాబీరంగులో  

ఉనన్ఉనన్  కెంపుకెంపు  ముకుక్పుడకముకుక్పుడక. . పర్శాంతతేపర్శాంతతే  ఆభరణంగాఆభరణంగా  అమమ్అమమ్  ముఖంముఖం..  
  రోజూరోజూ  యోగాయోగా  చేసుత్ందిచేసుత్ంది,,  కర్మంకర్మం  తపప్కుండాతపప్కుండా  వాకవాక  . . మితంగామితంగా  తింటుందితింటుంది,,  ఎపుప్డూఎపుప్డూ  చలాకీగాచలాకీగా,,  చురుగాగ్చురుగాగ్  ఉంటుందిఉంటుంది. . అందుకేఅందుకే  అమమ్అమమ్  

తనతన  వయసుకనాన్వయసుకనాన్  చినన్గాచినన్గా,,  అందంగాఅందంగా  ఉంటుందిఉంటుంది. . నాకునాకు  అమమ్అమమ్  అంటేఅంటే  నమమ్రునమమ్రు,,  అకక్నుకుంటారుఅకక్నుకుంటారు..  
  నాకునాకు  టిఫినటిఫిన  పెటిట్పెటిట్  తనుతను  కార్సకార్స  వరడ్వరడ్  చేసోత్ందిచేసోత్ంది.. .. మధయ్మధయ్  మధయ్లోమధయ్లో  ఫోనఫోన  చూసుకుంటోందిచూసుకుంటోంది....  
" " ఏంటమామ్ఏంటమామ్  ??  అనిన్అనిన్  మెసేజమెసేజ  లేలే??""  అడిగానుఅడిగాను  చినన్గాచినన్గా  నవువ్తూనవువ్తూ....  
" " అవునార్అవునార్! ! ఈఈ  మధయ్నేమధయ్నే  మామా  ఎంఎం. . ఎసఎస..  సీసీ  ఫెర్ండస్ఫెర్ండస్  కొందరుకొందరు  కలిశారనాన్నుగాకలిశారనాన్నుగా,,  వాళోళ్వాళోళ్  కొతత్కొతత్  గూర్పగూర్ప  పెటాట్రుపెటాట్రు,,  ఏముందీఏముందీ??  మామూలేమామూలే! ! 

ఫారవ్రడ్ఫారవ్రడ్  లులు.. .. పర్వచనాలుపర్వచనాలు" " అంటూఅంటూ  ఒకఒక  చోటచోట  ఆగిపోయిందిఆగిపోయింది.. ..   
ఏదోఏదో  చెపాప్లిచెపాప్లి  కాబటిట్కాబటిట్  చెపుత్నన్టుట్గాచెపుత్నన్టుట్గా  ఉందిఉంది  అనిపించిందిఅనిపించింది  నాకునాకు  
" " ఇంకాఇంకా??""  అపప్టివరకూఅపప్టివరకూ  నవువ్తూనవువ్తూ  వింటునన్వింటునన్  నేనునేను  అడిగినఅడిగిన  మాటమాట  వినబడలేదనువినబడలేదనుకుంటాకుంటా.. .. పటిట్ంచుకోనటుట్పటిట్ంచుకోనటుట్  తనతన  ఫోనఫోన  లోకిలోకి  ముఖంముఖం  

పెటుట్కునిపెటుట్కుని  ఉండిపోయిందిఉండిపోయింది..  
““అమామ్అమామ్,,  అంతాఅంతా  ఓకేనాఓకేనా??””  అడిగానుఅడిగాను  మారుతునన్మారుతునన్  ఆమెఆమె  ముఖకవళికలనుముఖకవళికలను  చూసూత్చూసూత్....  
" " యాయా,,  యాయా""అందిఅంది  గబగబ  గబాగబా  తనతన  రూములోకిరూములోకి  నడుసూత్నడుసూత్. . చినన్చినన్  కంగారుకంగారు  తనతన  నడకలోనడకలో....  
నేనునేను  అదిఅది  గమనించనటుట్గాగమనించనటుట్గా  ఊరుకుండిపోయానుఊరుకుండిపోయాను. . ఆఆ  తరావ్తతరావ్త  కావయ్కావయ్  తోతో  మామాటాల్డిటాల్డి  కిల్నికకిల్నిక  కికి  బయలుదేరానుబయలుదేరాను  నిమిషకినిమిషకి  ఫోనఫోన  లోలో  ముదుద్ముదుద్  

పెటిట్పెటిట్.. ..   
అమమ్అమమ్  ఎందుకోఎందుకో  కొదిద్గాకొదిద్గా  కంగారుకంగారు  పడిందనేదిపడిందనేది  నిజంనిజం.. .. కానీకానీ  ఎందుకోఎందుకో  నాకరధ్ంనాకరధ్ం  కాలేదుకాలేదు. . గతగత  నాలుగురోజులుగానాలుగురోజులుగా  అమమ్అమమ్  

అనయ్మనసక్ంగానేఅనయ్మనసక్ంగానే  ఉంటోందిఉంటోంది  నిజానికినిజానికి. . నిమిషనినిమిషని  మిసమిస  అవుతోందేమోఅవుతోందేమో  అనుకునాన్నుఅనుకునాన్ను  కానీకానీ  ఇపుప్డనిపిసోత్ందిఇపుప్డనిపిసోత్ంది  మరేదోమరేదో  ఉందనిఉందని. .   
అపుప్డేఅపుప్డే  వెంటనేవెంటనే  అడిగిఅడిగి  ఆమెనింకాఆమెనింకా  ఇబబ్ందిఇబబ్ంది  పెటట్డంపెటట్డం  నాకిషట్ంనాకిషట్ం  లేకపోయిందిలేకపోయింది.. .. ఎపప్టిలాగేఎపప్టిలాగే  ''  అమామ్అమామ్  వెళిళ్వెళిళ్  రానారానా??""  అంటూఅంటూ  చెపిప్చెపిప్  

బయలుదేరానుబయలుదేరాను....  
సరేసరే  అందిఅంది  తపప్తపప్  ఎపప్టిలాఎపప్టిలా  ''  కారకార  నెమమ్దిగానెమమ్దిగా  నడుపునడుపు’’,,  ‘‘రోడుడ్రోడుడ్  మీదమీద  జాగర్తత్జాగర్తత్  ‘‘లాంటిలాంటి  మాటలేమీమాటలేమీ  చెపప్లేదుచెపప్లేదు.. ..   
బయటకుబయటకు  వచిహ్వచిహ్  తలుపుతలుపు  వేసుకుంవేసుకుందిది  మౌనంగామౌనంగా. . ఫోనఫోన  ఆమెఆమె  చేతిలోనేచేతిలోనే  ఉందిఉంది  అంతసేపుఅంతసేపు....  
ఆమెఆమె  మనసుమనసు,,  దేనిగురించోదేనిగురించో  ఆలోచనలోఆలోచనలో  ఉందనిఉందని  అరధ్మవుతోందిఅరధ్మవుతోంది  కానీకానీ,,    అదిఅది  ఏమిటనేదిఏమిటనేది  తెలీడంతెలీడం  లేదులేదు. . అనయ్మనసక్ంగాఅనయ్మనసక్ంగా  ఉందనిఉందని  

తెలుసోత్ందితెలుసోత్ంది  కానీకానీ,,    కారణంకారణం  ఏమిటనేదిఏమిటనేది  తెలీలేదుతెలీలేదు. .   
కిల్నికకిల్నిక  కికి  వచిచ్వచిచ్  పేషెంటస్పేషెంటస్  విషయంలోవిషయంలో  పడితేపడితే  ఇంకఇంక  ఏదీఏదీ  గురుత్గురుత్  రాదురాదు. . రోరోజెలాజెలా  గడుసుత్ందోగడుసుత్ందో  తెలీదుతెలీదు..  
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" " లంచలంచ  కికి  వసుత్నాన్వావసుత్నాన్వా??""  అనిఅని  ఎపప్టిలాఎపప్టిలా  అమమ్అమమ్  దగగ్రనించిదగగ్రనించి  వచేచ్వచేచ్  మెసేజమెసేజ  రాలేదురాలేదు. . కడుపులోకడుపులో  గంటగంట  కొటిట్ందిగాకొటిట్ందిగా  టైమయిందనిటైమయిందని. . 
మిగిలినమిగిలిన  ఇదద్రినీఇదద్రినీ  చూసిచూసి  పంపేసిపంపేసి  మధాయ్హన్పుమధాయ్హన్పు  భోజనానికిభోజనానికి  ఇంటికిఇంటికి  వెళదామనుకునివెళదామనుకుని  లేవబోతునన్ంతలోలేవబోతునన్ంతలో  ఎదురుగాఎదురుగా  వచిచ్వచిచ్  కూరుచ్నాన్డాయానకూరుచ్నాన్డాయాన..  

" " టైమయిటైమయిపోయిందండిపోయిందండి" " అనాన్నుఅనాన్ను  నెమమ్దిగానెమమ్దిగా....  
" " తెలుసుతెలుసు  బాబూబాబూ,,  నేనునేను  పేషెంటపేషెంట  నిని  కానుకాను,,    పర్సుత్తానికిపర్సుత్తానికి" " అనాన్డాయనఅనాన్డాయన  నవువ్తూనవువ్తూ.. .. అపుప్డుఅపుప్డు  చూశానుచూశాను  ఆయనఆయన  వైపువైపు  పరిశీలనగాపరిశీలనగా.. .. 

దాదాపుదాదాపు  నానా  ఎతేత్ఎతేత్! ! మంచిమంచి  ధృఢమైనధృఢమైన  శరీరంశరీరం,,  చలల్నిచలల్ని  చిరునవువ్చిరునవువ్....  
మరోమరో  గంటగంట  గడిచిందిగడిచింది.. ..   
అపుప్డుఅపుప్డు  అమమ్అమమ్  దగగ్రనించిదగగ్రనించి  ఫోనఫోన.. ".. "  ఇంకాఇంకా  రావరావడండం  లేదాలేదా??  అనిఅని" "   
" " పరావ్లేదేపరావ్లేదే! ! నేనునేను  గురుత్నాన్ననన్మాటగురుత్నాన్ననన్మాట!" !" అనాన్నుఅనాన్ను  చినన్గాచినన్గా  వెకిక్రిసూత్వెకిక్రిసూత్....  
" " అదేంఅదేం  మాటమాట  నానాన్నానాన్??  నీనీ  తరావ్తేతరావ్తే  నాకెవరైనానాకెవరైనా!" !" అమమ్అమమ్  మనసంతమనసంత  నిజంనిజం  ఆఆ  మాటమాట. . నానన్నానన్  పోయినపోయిన  తరావ్తతరావ్త  ననున్ననున్  కంటికికంటికి  రెపప్లారెపప్లా  

చూసుకుందిచూసుకుంది. . నానా  ఇషాట్లనిఇషాట్లని  గౌరవిసూత్గౌరవిసూత్,,  నానా  కంటూకంటూ  సవ్ంతసవ్ంత  వయ్కిత్తవ్ంవయ్కిత్తవ్ం  పెంపొందేపెంపొందేలాలా  పెంచిందిపెంచింది. . అందుకేఅందుకే  అమమ్ంటేఅమమ్ంటే  నాకునాకు  గొపప్గొపప్  గౌరవంగౌరవం..  
““ఇపప్టికేఇపప్టికే  మూడవుతోందిమూడవుతోంది  గాగా  అమామ్అమామ్! ! మరోమరో  గంటగంట  ఆగిఆగి  ఒకేసారిఒకేసారి  వచేచ్సాత్లేవచేచ్సాత్లే! ! మరొమరొ  ఇదద్రునాన్రుటఇదద్రునాన్రుట  ఈఈ  పూటకిపూటకి,,అంతేఅంతే! ! నీకొడుకునీకొడుకు  

బొతిత్గాబొతిత్గా  పార్కీట్సపార్కీట్స  లేనిలేని  డాకట్రయిపోతునాన్డుడాకట్రయిపోతునాన్డు””  అనాన్నుఅనాన్ను  నవువ్తూనవువ్తూ.. ..   
తనుతను  కూడకూడ  నవివ్ందినవివ్ంది. . ''  సరేసరే,,  నీనీ  ఇషట్ంఇషట్ం" " అంటూఅంటూ....  
మరోమరో  గంటనన్రగంటనన్ర  పటిట్ందిపటిట్ంది  నానా  పనిపని,,  మధయ్లోమధయ్లో  ఆకలికిఆకలికి  తెపిప్ంచుకునన్తెపిప్ంచుకునన్  టిఫినటిఫిన  పూరత్యేయ్సరికిపూరత్యేయ్సరికి..  
మరోమరో  అరగంటకిఅరగంటకి  ఇంటికిఇంటికి  చేరానుచేరాను.  .  నేనునేను  తలుపుతలుపు  తీసుకునితీసుకుని  లోపలకిలోపలకి  వచేచ్సరికివచేచ్సరికి  సాయంతర్ంసాయంతర్ం  నీరెండనీరెండ  ముఖంముఖం  మీదమీద  పడుతుపడుతు  ఉంటేఉంటే  

చేతిలోచేతిలో  టీటీ  కపుప్తోకపుప్తో  బాలక్నీలోబాలక్నీలో  కూరుచ్నికూరుచ్ని  ఉందిఉంది  అమమ్అమమ్. .   
" " దాదా  ! ! నీకునీకు  కూడాకూడా  టీటీ  చెచెయయ్నాయయ్నా??""  అందిఅంది  చిరునవువ్తోచిరునవువ్తో....  
నేనునేను  ముఖంముఖం  కడుకుక్నికడుకుక్ని  బటట్లుబటట్లు  మారుచ్కునిమారుచ్కుని  వచేచ్సరికివచేచ్సరికి  నానా  చేతిలోచేతిలో  పొగలుపొగలు  కకుక్తునన్కకుక్తునన్  వేడివేడి  టీటీ. . అమమ్అమమ్  వైపేవైపే  చూశానుచూశాను  కపుప్కపుప్  చేతిలోకిచేతిలోకి  

తీసుకుంటూతీసుకుంటూ.. ..   
అమమ్అమమ్  ఎదురుగాఎదురుగా  అసత్మయానికిఅసత్మయానికి  సిధధ్మవుతునన్సిధధ్మవుతునన్  సూరుయ్డినేసూరుయ్డినే  చూసోత్ందిచూసోత్ంది. .   
" " మనమన  కిల్నికకిల్నిక  కికి  ఈఈ  రోజురోజు  ఒకఒక  పొర్ఫెసరపొర్ఫెసర  వచాచ్రువచాచ్రు””  అనాన్నుఅనాన్ను  నెమమ్దిగానెమమ్దిగా..  
" " రాజరాజ  వచాచ్డావచాచ్డా??  ""  అందిఅంది  హఠాతుత్గాహఠాతుత్గా. . ఫకుక్నఫకుక్న  నవావ్నునవావ్ను  నేనునేను. . ““నీకెలానీకెలా  తెలుసుతెలుసు??  నేనునేను  పేరుపేరు  చెపప్లేదుగాచెపప్లేదుగా  ! ! ““అనాన్నుఅనాన్ను....  
అమమ్అమమ్  మాటాల్డలేదుమాటాల్డలేదు....  
" " అవునమామ్అవునమామ్,,  ఆయనేఆయనే  వచాచ్రువచాచ్రు. . పొర్ఫెసరపొర్ఫెసర  రాజరాజ  కిషోరకిషోర””.. .. అనాన్నుఅనాన్ను.. ..   
““వచిచ్వచిచ్????””  అందిఅంది  .. .. తెలల్నితెలల్ని  అమమ్అమమ్  ముఖంలోముఖంలో  ఎదోఎదో  తెలీనితెలీని  కంగారుకంగారు  ఎరర్గాఎరర్గా  పాకిందిపాకింది.. .. మలిసందెమలిసందె  వరణ్ంతోవరణ్ంతో  పోటీపోటీ  పడుతోందిపడుతోంది  ఆఆ  నారింజనారింజ  

రంగురంగు....  
" " వచిచ్వచిచ్  ఏముందమామ్ఏముందమామ్??  విషయంవిషయం  చెపాప్రుచెపాప్రు.. " .. " అనాన్నుఅనాన్ను  నేనునేను  చాలాచాలా  నెమమ్దిగానెమమ్దిగా....  
" " సుజూసుజూ!! !! ఏంఏం  చెపాప్డుచెపాప్డు  రాజరాజ!!,,  ఎపుప్డూఎపుప్డూ  ఇంతేఇంతే,,  ఎపప్టికీఎపప్టికీ  పెరగనిపెరగని  చినన్తనమేచినన్తనమే!" !" అందిఅంది  గబగబ  గబగబ....  
" " అవునమామ్అవునమామ్,,  అదీఅదీ  చెపాప్రుచెపాప్రు.. .. అపుప్డుఅపుప్డు  తెలీనితెలీని  చినన్తనంచినన్తనం,,  ఇపుప్డుఇపుప్డు  ఎదిగినఎదిగిన  చినన్తనంచినన్తనం" " అనిఅని.. .. అనాన్నుఅనాన్ను....  
" " హీహీ  ఈజఈజ  కేర్జీకేర్జీ! ! ఎపుప్డూఎపుప్డూ  అంతేఅంతే!!" !!" అందిఅంది  రవవ్ంతరవవ్ంత  కోపమోకోపమో,,  విసుగోవిసుగో  తెలీనితెలీని  భావనభావన  అమమ్అమమ్  గొంతులోగొంతులో  
““అపుప్డేఅపుప్డే  విసుగూవిసుగూ,,  కోపమాకోపమా??  ఆయనేమనాన్రోఆయనేమనాన్రో  నేనింకానేనింకా  పూరిత్గాపూరిత్గా  చెపప్ందేచెపప్ందే??""  అనాన్నుఅనాన్ను  నేనునేను.. ..   
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" " సుజూసుజూ!!" !!" అందిఅంది  అమమ్అమమ్  ననున్ననున్  వారిసుత్నన్టుట్గావారిసుత్నన్టుట్గా. . నేనదేమీనేనదేమీ  పటిట్ంచుకోకుండాపటిట్ంచుకోకుండా    
" " చెపప్మామ్చెపప్మామ్! ! ఆయనఆయన  అనన్దానిలోఅనన్దానిలో  తపేప్మైనాతపేప్మైనా  ఉందాఉందా??""  అనాన్నుఅనాన్ను  అనునయంగాఅనునయంగా..  
మౌనంమౌనం  మామా  ఇదద్రిఇదద్రి  మధాయ్మధాయ్....  
  ఏమీఏమీ  మాటాల్డడంమాటాల్డడం  ఇషట్ంఇషట్ం  లేనటుట్గాలేనటుట్గా  ఉండిపోయిందిఉండిపోయింది. . చినన్పప్టినించిచినన్పప్టినించి  ననోన్ననోన్  సేన్హితుడిలాసేన్హితుడిలా  చూసిందిచూసింది  అమమ్అమమ్,,  అందుకేఅందుకే  మేమిదద్రంమేమిదద్రం  ఏఏ  

విషయమైనావిషయమైనా  అరమరిఅరమరికలుకలు  లేకుండాలేకుండా  మాటాల్డుకోగలంమాటాల్డుకోగలం. . నాకునాకు  తెలుసుతెలుసు  నేనునేను  మాటాల్డుతునన్దెంతమాటాల్డుతునన్దెంత  సునిన్తమైనసునిన్తమైన  విషయమోవిషయమో! ! అయినాఅయినా  సరేసరే  నేనునేను  
తగగ్దలుచుకోలేదుతగగ్దలుచుకోలేదు..  

కానీకానీ  అమమ్అమమ్  లాలా  అనుకునన్టుల్గాఅనుకునన్టుల్గా    లేదులేదు. . నెమమ్దిగానెమమ్దిగా  లేచిలేచి  వెళిళ్పోయిందివెళిళ్పోయింది  తనతన  గదిలోకిగదిలోకి.. ..   
ఆయనఆయన  చెపిప్నచెపిప్న  అక్షరమక్షరంఅక్షరమక్షరం  గురొత్సుత్నాన్యిగురొత్సుత్నాన్యి  నాకునాకు.. .. ననున్ననున్  చూసూత్నేచూసూత్నే  తలతల  మీదమీద  చెయియ్చెయియ్  వేసివేసి  నిమిరాడాయననిమిరాడాయన. .   
" " చెపప్ండిచెపప్ండి  ఏమిటిఏమిటి  పోర్బెల్ంపోర్బెల్ం??""  అనాన్నుఅనాన్ను  చిరునవువ్తోచిరునవువ్తో..  
" " రాంగరాంగ  టైమింగటైమింగ.. .. ఎపుప్డూఎపుప్డూ  అదేఅదే  పార్బెల్ంపార్బెల్ం,,  అపుప్డూఅపుప్డూ,,  ఇపుప్డూకూడాఇపుప్డూకూడా  ““అనాన్రాయనఅనాన్రాయన..  
" " ఎకూక్య్జఎకూక్య్జ  మీమీ,,  అంటేఅంటే??????""  అనాన్నుఅనాన్ను  నాకరధ్ంనాకరధ్ం  కాలేదుకాలేదు  నిజంగానేనిజంగానే..  
" " చెపాత్నుచెపాత్ను,,  ముందుముందు  ననున్ననున్  నేనునేను  పరిచయంపరిచయం  చేసుకునిచేసుకుని  ఆఆ  తరావ్తతరావ్త..””. . అనాన్రాయనఅనాన్రాయన  కళళ్కళళ్  జోడుజోడు  తీసితీసి  జేబులోజేబులో  పెటుట్కుంటూపెటుట్కుంటూ.. ..   
''  నానా  పేరుపేరు  రాజరాజ  కృషణ్కృషణ్,,  నేనునేను  పొర్ఫెసరపొర్ఫెసర  గాగా  పనిచేసుత్నాన్నుపనిచేసుత్నాన్ను,,  మీమీ  అమమ్అమమ్  ఫెర్ండఫెర్ండ  నిని””  అనాన్రుఅనాన్రు.. ..   
" " అలాగాఅలాగా??  చాలాచాలా  సంతోషంసంతోషం! ! నేనెలాగూనేనెలాగూ  లంచిలంచి  కికి  వెళేళ్వెళేళ్  టైమయిందిటైమయింది. . ఇంటికిఇంటికి  కలిసికలిసి  వెళదాంవెళదాం. . అమమ్అమమ్  ఇంటోల్నేఇంటోల్నే  ఉందిఉంది,,  మీరుమీరు  

కలవవచుచ్కలవవచుచ్" " అనాన్నుఅనాన్ను..  
ఆయనఆయన  మాటాల్డలేదుమాటాల్డలేదు.. .. ఆఆ  తరావ్తతరావ్త  నెమమ్దిగానెమమ్దిగా  ''  వదుద్లేవదుద్లే  అయాయ్అయాయ్! ! మీమీ  అమమ్అమమ్  మనసుమనసు  నొపిప్ంచానేమోనొపిప్ంచానేమో  అనిపిసోత్ందిఅనిపిసోత్ంది  ఇపప్టివరకూఇపప్టివరకూ,,  

ఇపుప్డుఇపుప్డు  ఇంటివరకూఇంటివరకూ  కూడానాకూడానా??""  అనాన్రుఅనాన్రు  
అరధ్ంఅరధ్ం  కాలేదుకాలేదు  నాకునాకు. . ““అమమ్నిఅమమ్ని  కలిశారాకలిశారా  మీరుమీరు??  మనసుమనసు  నొపిప్ంచడంనొపిప్ంచడం  ఏమిటిఏమిటి??  ఏమయిందిఏమయింది??  అనాన్నుఅనాన్ను””  ఆతుర్తతోఆతుర్తతో    
““కలవడంకలవడం  అంటేఅంటే  ఒకటిఒకటి  రెండురెండు  సారుల్సారుల్  కలిశానుకలిశాను  ఈఈ  మధయ్నేమధయ్నే. . కానీకానీ  కంగారుకంగారు  పడాడ్నేమోపడాడ్నేమో! ! ““అనాన్డుఅనాన్డు  
" " ఓఓ!  !  కలిసేత్కలిసేత్  ఇంకేంఇంకేం  మరిమరి??""  అనాన్నుఅనాన్ను    
" " కలిసేకలిసే  తపుప్తపుప్  చేశానేమోచేశానేమో! ! అకక్రలేనిఅకక్రలేని  పర్శన్లేసిపర్శన్లేసి""అనాన్డాయనఅనాన్డాయన  అపాలజిటికఅపాలజిటిక  గాగా....  
కొదిద్గాకొదిద్గా  అరధ్ంఅరధ్ం  అవుతూఅవుతూ  అవనటుట్గాఅవనటుట్గా  ఉందిఉంది. . అందుకేఅందుకే  ఆయనేన్ఆయనేన్  అడిగానుఅడిగాను  ““మీరేమీమీరేమీ  అనుకోకపోతేఅనుకోకపోతే  ఏంఏం  జరిగిందోజరిగిందో  కాసత్కాసత్  వివరంగావివరంగా  

చెపప్ండిచెపప్ండి. . అమమ్అమమ్  కూడాకూడా  గతగత  రెండురెండు  రోజులుగారోజులుగా  ముభావంగానేముభావంగానే  ఉందిఉంది””  అనాన్నుఅనాన్ను....  
““నాకేదైనానాకేదైనా  డైరెకట్డైరెకట్  గాగా  చెపప్డమేచెపప్డమే  వచుచ్వచుచ్,,  లేకపోతేలేకపోతే  చెపప్నేలేనుచెపప్నేలేను.. .. ఒకసారిఒకసారి  అలాఅలా  చెపప్కుండానూచెపప్కుండానూ,,  ఇపుప్డుఇపుప్డు  డైరెకట్డైరెకట్  గాగా  చెపీప్చెపీప్  తపుప్తపుప్  చేశానుచేశాను. . 

అదేఅదే  నేననన్దినేననన్ది  ఇందాకాఇందాకా..  
ఇలాఇలా  నీతోనీతో  చెపప్చాచ్చెపప్చాచ్,,  లేలేదాదా??  అనిఅని  కూడాకూడా  నాకునాకు  తెలీదుతెలీదు,,  తెలిసిందలాల్తెలిసిందలాల్  నానా  మనసులోనిమనసులోని  దిగులుదిగులు  ఎలాఎలా  తీరుతుందాతీరుతుందా??  నేనునేను  సారీసారీ  

చెపప్వలసినచెపప్వలసిన  వాళళ్కివాళళ్కి  అదిఅది  ఎలాఎలా  చేరుతుందాచేరుతుందా??  అనిఅని  
  మీమీ  అమామ్అమామ్,,  నేనునేను  ఎంఎం..ఎసఎస..సీసీ  లోలో  కాల్సకాల్స  మేటస్మేటస్  మిమి,,  ఆమెనిఆమెని  చూసినచూసిన  తొలిరోజునించీతొలిరోజునించీ  మొదలైందిమొదలైంది    ఇదీఇదీ,,  అనిఅని  చెపప్లేనిచెపప్లేని  అభిమానంఅభిమానం. . 

అపప్టోల్అపప్టోల్  మామా  మధయ్మధయ్  ఉనన్ఉనన్  భాషభాష,,  సాథ్యిసాథ్యి  లాంటిలాంటి  బేధాలబేధాల  వలల్వలల్  నానా  ఇషాట్నిన్ఇషాట్నిన్,,    ఇంకాఇంకా  అందంగాఅందంగా  చెపాప్లంటేచెపాప్లంటే  ఆమెఆమె  మీదునన్మీదునన్  పేర్మనిపేర్మని  నేనునేను  చెపప్లేకచెపప్లేక  
పోయానుపోయాను. . మనసులోనేమనసులోనే  దాచుకునాన్నుదాచుకునాన్ను. . ఆమెఆమె  నవూవ్నవూవ్,,  నడకానడకా,,  పిలుపూపిలుపూ,,  తలపుతలపు  అనీన్అనీన్  నాకునాకు  మధురమధుర  జాఞ్పకాలేజాఞ్పకాలే. . ఈరోజుకీఈరోజుకీ..  ..  సారీసారీ  ఇవనీన్ఇవనీన్  ఇపుప్డుఇపుప్డు  
చెపప్డంచెపప్డం  లోలో  నాకుమరోనాకుమరో  రకమైనరకమైన  ఉదేద్శయ్ఉదేద్శయ్మేమీమేమీ  లేదులేదు....  
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ఆఆ  తరావ్తతరావ్త  ఆయనఆయన  చెపిప్నదిచెపిప్నది  ఒకటేఒకటే  ధాయ్సగాధాయ్సగా  వినాన్నువినాన్ను. . రెండురెండు  నిమిషాలనిమిషాల  పాటుపాటు  నాకేంనాకేం  చెపాప్లోచెపాప్లో  తోచలేదుతోచలేదు. .   
మీమీ  తాతగారుతాతగారు  ఈఈ  ఊరోల్నేఊరోల్నే  పెదద్పెదద్  వకీలువకీలు,,  ఆయనకునన్ఆయనకునన్  అసిథ్పాసుత్లగురించీఅసిథ్పాసుత్లగురించీ,,  ఒకతేఒకతే  సంతానమైనసంతానమైన  మీమీ  అమమ్అమమ్  గురించీగురించీ  అందరూఅందరూ  ఎంతోఎంతో  

గొపప్గాగొపప్గా  చెపుప్కునేవారుచెపుప్కునేవారు. . ఆమెఆమె  కాళుళ్కాళుళ్  కందకుండాకందకుండా  అరచేతుఅరచేతులోల్లోల్  నడిపించారనీనడిపించారనీ,,  ఆమెఆమె  సంతోషంసంతోషం,,  సుఖంసుఖం  మాతర్మేమాతర్మే  ఆయనకనీన్ఆయనకనీన్  అనిఅని  ఇలాఇలా  
రకరకాలుగారకరకాలుగా  చెపేప్వారుచెపేప్వారు. . చదువులోచదువులో  ఎంతోఎంతో  చురుగాగ్చురుగాగ్  ఉండేదిఉండేది  మీమీ  అమమ్అమమ్,,  ఆటపాటలోల్నూఆటపాటలోల్నూ  అంతేఅంతే,,  చూడచకక్నిచూడచకక్ని  రూపంరూపం. . ఆమెనిషట్పడేవాళుళ్ఆమెనిషట్పడేవాళుళ్  
ఎంతోఎంతో  మందిమంది..  

  ఈఈ  మధయ్లోమధయ్లో  ఎకక్డనించోఎకక్డనించో  వచిచ్నవచిచ్న  అనామకుడిన్అనామకుడిన్  ననేన్ంననేన్ం  గురిత్సుత్ందనిగురిత్సుత్ందని  బెదురుతోబెదురుతో  నానా  మనసులోమనసులో  మాటమాట  చెపప్కుండాచెపప్కుండా  నేనే  
ఊరుకుండిపోయానుఊరుకుండిపోయాను. . అదిఅది  చెపేత్చెపేత్  కనీసంకనీసం  ఈఈ  సేన్హంసేన్హం  కూడాకూడా  మిగలదేమోమిగలదేమో  ??  అనన్అనన్  పెదద్పెదద్  సందేహంసందేహం  వేరేవేరే  నానా  మనసులోమనసులో  ఉండేదిఉండేది. .   

తనంటేతనంటే  నాకిషట్మనేనాకిషట్మనే  భావంభావం  తనకితనకి  తెలిసినటేట్తెలిసినటేట్  ఉండేదిఉండేది  సుపర్జసుపర్జ,,కానీకానీ  అంతకుఅంతకు  మించిమించి  ఆమెఆమె  ఏమీఏమీ  అనేదిఅనేది  కాదుకాదు. .   
దానివలల్దానివలల్  నానా  పిరికిపిరికి  మనసుమనసు  ముందుకుముందుకు  సాగేదేసాగేదే  కాదుకాదు..మనమన  భావాలోత్భావాలోత్  సంబంధంసంబంధం  ఉంటుందాఉంటుందా  కాలానికికాలానికి??  దానిదాని  మానానమానాన  అదిఅది  పరిగెతిత్ందిపరిగెతిత్ంది. . 

ఆమెతోఆమెతో  పలకలేకపలకలేక,,  మరువలేకమరువలేక  నేనిలాగేనేనిలాగే  ఉండిపోయానుఉండిపోయాను..  
టెకాన్లజీటెకాన్లజీ  పుణాయ్నపుణాయ్న  కలిసినకలిసిన  రీయూనియనరీయూనియన  పారీట్లోపారీట్లో  సుపర్జనిసుపర్జని  ఇనేన్ళళ్ఇనేన్ళళ్  తరావ్తతరావ్త  తిరిగితిరిగి  చూసినచూసిన  ఆనందంఆనందం    నేనునేను  మాటలోల్మాటలోల్  చెపప్లేనుచెపప్లేను. . నీనీ  

గురించిగురించి  వినన్పుప్డెంతవినన్పుప్డెంత  సంతోసంతోషించానోషించానో,,  మీమీ  నానన్గారినానన్గారి  గురించిగురించి  వినన్పుప్డంతవినన్పుప్డంత  బాధబాధ  పడాడ్నుపడాడ్ను..  
ఆతరావ్తఆతరావ్త  సుపర్జసుపర్జ  నిని  నానా  పుటిట్నరోజుపుటిట్నరోజు  సందరభ్ంగాసందరభ్ంగా  లంచలంచ  కికి  ఆహావ్నించానుఆహావ్నించాను. . అరమరికలుఅరమరికలు  లేకుండాలేకుండా  చినన్చినన్  తనంలోకితనంలోకి  వెళిళ్పోయివెళిళ్పోయి  ఎనోన్ఎనోన్  

కబురుల్కబురుల్  చెపుప్కునాన్ంచెపుప్కునాన్ం. . అదేఅదే  చినన్తనంతోనేచినన్తనంతోనే  అనుకుంటాఅనుకుంటా  ''  నీనీ  మనసులోమనసులో  నాకింతనాకింత  చోటుంటుందాచోటుంటుందా??""  అనన్అనన్  ఒఒకక  పర్శన్పర్శన్,,  అదిఅది  కూడాకూడా  ముఖతముఖత: : 
వెయయ్లేకవెయయ్లేక  మెసేజమెసేజ  పంపానుపంపాను. . ఫూలఫూల  నిని  

సవ్తహాగాసవ్తహాగా  సునిన్తసునిన్త  మనసుక్రాలుమనసుక్రాలు,,  ఏమనుకుందోఏమనుకుందో??  సమాధానంసమాధానం  చెపప్లేదుచెపప్లేదు. . గతగత  రెండురెండు  రోజులుగారోజులుగా  అయితేఅయితే  ఆమెఆమె  దగగ్రనుంచిదగగ్రనుంచి  అసలేఅసలే  
మెసేజమెసేజ  లేదులేదు. . ఫోనఫోన  చేసినాచేసినా  ఎతత్లేదుఎతత్లేదు. .   

చెపాప్నుగాచెపాప్నుగా  నానాన్నానాన్! ! నిజానికినిజానికి  నేనలానేనలా  ఎందుకడిగానోఎందుకడిగానో  కూడాకూడా  నాకరధ్ంనాకరధ్ం  కాకావడంవడం  లేదులేదు. . ఆమెఆమె  మనసునొపిప్ంచినటట్యితేమనసునొపిప్ంచినటట్యితే  సారీసారీ  చెబాద్మంటేచెబాద్మంటే  
కూడాకూడా  అవకాశంఅవకాశం  దొరకడందొరకడం  లేదులేదు. . అదేఅదే  నీతోనీతో  చెబాద్మనేచెబాద్మనే  ఇలాఇలా  వచాహ్చ్నువచాహ్చ్ను. . వీలుంటేవీలుంటే  ఈఈ  సేన్హితుడినిసేన్హితుడిని  మనిన్ంచమనిమనిన్ంచమని" " అంటూఅంటూ  లేచారాయనలేచారాయన..  

సనన్గాసనన్గా  కంపిసుత్నన్కంపిసుత్నన్  ఆయనఆయన  సునిన్తమైనసునిన్తమైన  మనసుమనసు  గొంతులోగొంతులో  వినిపిసోత్ందివినిపిసోత్ంది. . ఎంతోఎంతో  అభిమానించినఅభిమానించిన  సేన్హితురాలుసేన్హితురాలు  మళీళ్మళీళ్  
దూరమైపోతుందేమోననన్దూరమైపోతుందేమోననన్  బాధబాధ  తొణికిసలాడుతోందితొణికిసలాడుతోంది  ఆఆ  గొంతులోగొంతులో  

" " వసాత్నువసాత్ను  నానాన్నానాన్!" !" నెమమ్దిగానెమమ్దిగా  నానా  చేతినిచేతిని  తడుముతూతడుముతూ  వెళళ్డానికివెళళ్డానికి  ఉదుయ్కుత్డయాయ్డతనుఉదుయ్కుత్డయాయ్డతను....  
  కలలోకలలో  ఉనన్టుట్గాఉనన్టుట్గా  ''  సరేసరే" " అనాన్నుఅనాన్ను. . ఆయననిఆయనని  ఆపాలనిఆపాలని  కూడాకూడా  తోచలేదుతోచలేదు  నాకునాకు..  
  తేరుకునాన్కాతేరుకునాన్కా  వెంటనేవెంటనే  కావయ్తోకావయ్తో  ఫోనఫోన  లోలో  మాటాల్డానుమాటాల్డాను,,  తనేతనే  చకచక  చచకాకా  ఏంఏం  చెయయ్చోచ్చెయయ్చోచ్  చెపిప్ందిచెపిప్ంది. . ఆఆ  పైనపైన  మిగిలినమిగిలిన  ఇదద్రుఇదద్రు  పేషెంటల్నిపేషెంటల్ని  

చూసేసిచూసేసి,,  సాయంతార్నికిసాయంతార్నికి  ఉనన్ఉనన్  అపాయింటెమ్ంటల్నీన్అపాయింటెమ్ంటల్నీన్  కానిస్లకానిస్ల  చేయించానుచేయించాను. . అమమ్తోఅమమ్తో  పర్శాంతంగాపర్శాంతంగా  మాటాల్డడానికిమాటాల్డడానికి..  
మరోమరో  అరగంటలోఅరగంటలో  వచేచ్సిందివచేచ్సింది  కావయ్కావయ్  నిమిషనినిమిషని  తీసుకునితీసుకుని..  
" " రామామ్రామామ్,,  కావాయ్కావాయ్! ! రెండురెండు  రోజులురోజులు  ఉంటాననాన్వుఉంటాననాన్వు  గాగా!" !" అందిఅంది  నిమిషనినిమిషని  ఎతుత్కుంటూఎతుత్కుంటూ....  
" " మళీళ్మళీళ్  వెళతాలేవెళతాలే  ఆంటీఆంటీ! ! ఎంతఎంత  దూరందూరం,,  పర్సుత్తంపర్సుత్తం  చెయాయ్లిస్నచెయాయ్లిస్న  పనులనీన్పనులనీన్  అయిపోయాయిఅయిపోయాయి. . ఎంగేజఎంగేజ  మెంటమెంట  అయాయ్కాఅయాయ్కా  మళీళ్మళీళ్  పెళిళ్పెళిళ్  

పనులెలాగూపనులెలాగూ  ఉంటాయిఉంటాయి  కదాకదా! ! అందిఅంది  నానా  వైపువైపు  చూసిచూసి  నవివ్ందినవివ్ంది..  
రాతిర్రాతిర్  భోజనాలయాయ్కాభోజనాలయాయ్కా  లివింగలివింగ  రూములోరూములో  కూరుచ్నికూరుచ్ని  ఉనాన్ముఉనాన్ము. . అమమ్అమమ్  ళోళ్ళోళ్  నిమిషనిమిష  పడుకుందిపడుకుంది. . పాపపాప  కాళళ్కాళళ్  మీదకిమీదకి  తనతన  చీరచీర  చెంగుచెంగు  

కపిప్ందికపిప్ంది. . ఒకక్ఒకక్  క్షణంక్షణం  వదలదువదలదు  నిమిషనినిమిషని  అమమ్అమమ్  
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" " అమామ్అమామ్  పొర్ఫెసరపొర్ఫెసర  సారీసారీ  చెపప్మనాన్రుచెపప్మనాన్రు. . వినాన్వుగావినాన్వుగా! ! ఆయనఆయన  పాపంపాపం  ఎంతఎంత  బాధబాధ  పడాడ్రోపడాడ్రో  తెలుసాతెలుసా??  నువువ్నువువ్  ఫోనఫోన  చెయయ్లేదనిచెయయ్లేదని" " అనాన్నుఅనాన్ను  
నెమమ్దిగానెమమ్దిగా..  

‘‘ఊఊ  ‘ ‘ అందిఅంది  అమమ్అమమ్  అభావంగాఅభావంగా..  
““ఆయనఆయన  చెపిప్నచెపిప్న  సారీసారీ  సరేసరే! ! అసలాయఅసలాయ  చెపప్దచెపప్దలుచుకునన్లుచుకునన్  విషయమోవిషయమో??””  అందిఅంది  కావయ్కావయ్  నాకనాన్నాకనాన్  నెమమ్దిగానెమమ్దిగా..  
అమమ్అమమ్  చురుగాగ్చురుగాగ్  చూసిందిచూసింది  కావయ్కావయ్  వైపువైపు..  
''  నేననన్దినేననన్ది  కానీకానీ,,  ఆయననన్దిఆయననన్ది  కానీకానీ  తపుప్తపుప్  కాదుకాదు  గాగా  ఆంటీఆంటీ! ! మీరిదద్రూమీరిదద్రూ  బాగాబాగా  చదువుకునన్వారుచదువుకునన్వారు,,  అనీన్అనీన్  తెలిసినవారుతెలిసినవారు. . ఒకరికొకరుగాఒకరికొకరుగా  

ఉండవలసినఉండవలసిన  వయసులోవయసులో  సేన్హంగాసేన్హంగా  ఉంటేఉంటే  తపేప్మిటితపేప్మిటి??  మీమీ  ఇదద్రికీఇదద్రికీ  ఇషట్మైనఇషట్మైనపుప్డుపుప్డు  ఒకటైతేఒకటైతే  మాతర్ంమాతర్ం  తపేప్మిటితపేప్మిటి??    
మీవలల్నేమీవలల్నే  ఆయనఆయన  మరొకరినిమరొకరిని  ఆహావ్నించలేదుఆహావ్నించలేదు  తనతన  జీవితంలోకిజీవితంలోకి. . మరొకరినిమరొకరిని  ఆహావ్నించినఆహావ్నించిన  మీరుమీరు  తవ్రలోనేతవ్రలోనే  ఆఆ  తోడునితోడుని  కోలోప్యారుకోలోప్యారు. . 

ఇనేన్ళళ్కిఇనేన్ళళ్కి  కలవడంకలవడం,,  ఇలాఇలా  జరగడంజరగడం,,  ఇదంతాఇదంతా  మంచికేమంచికే  అనుకోవచుచ్గాఅనుకోవచుచ్గా  ఆంటీఆంటీ. . ఆయనఆయన  కంగారుకంగారు  పడినాపడినా,,  నిజంగానిజంగా  ఇదేఇదే  ఆశించారాఆశించారా,,  లేదాలేదా  
తెలియకపోయినాతెలియకపోయినా  అలాఅలా  చెపిప్చెపిప్  మంచిమంచి  పనేపనే  చేశారనిచేశారని  నేనునేను  అనుకుంటానుఅనుకుంటాను. . దయచేసిదయచేసి  ఈఈ  విషయానిన్విషయానిన్  తేలిగాగ్తేలిగాగ్  తీసుకోకండితీసుకోకండి  ఆంటీఆంటీ. . దాదాపుగాదాదాపుగా  
వందోవందో  సారిసారి  అందిఅంది  కావయ్కావయ్....  

అవునమామ్అవునమామ్! ! ఎఎ  వయసులోనైనావయసులోనైనా  మనలిన్మనలిన్  అభిమానించిఅభిమానించి,,  అభిరుచులుఅభిరుచులు  కలిసేకలిసే  తోడుతోడు  దొరకడందొరకడం  ఎంతఎంత  అదృషట్ంఅదృషట్ం. . నేనునేను  కూడాకూడా  మరోమరో  
ఫెలోషిపఫెలోషిప  కికి  బయటకుబయటకు  వెళదామనివెళదామని  అనుకుంటుఅనుకుంటునాన్నాన్  కదాకదా! ! నువొవ్కక్దానివేనువొవ్కక్దానివే  ఉండాలిఉండాలి  కదాకదా. . గొణిగినటేట్గొణిగినటేట్  కావయ్కికావయ్కి  వంతవంత  పాడానుపాడాను..  

అమమ్అమమ్  కళుళ్కళుళ్  మూసుకునిమూసుకుని  సోఫాసోఫా  మీదకిమీదకి  తలతల  వాలుచ్కుందివాలుచ్కుంది. . మేమిదద్రంమేమిదద్రం  ఉతక్ంఠగాఉతక్ంఠగా  ఆవిడనేఆవిడనే  చూసుత్నాన్ంచూసుత్నాన్ం..  
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