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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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పికచ్ర్పికచ్ర్  అభీఅభీ  బాకీబాకీ  ౖౖ   మేరేమేరే  దోత్దోత్ !!!!  
  

"ఎపప్టికీ దూరం కాలేని బాలయ్పు జాఞ్పకాలు నికిష్పత్ం చేసుకునన్ ఖనిజాలురా కజినస్ అంటే!! 
 ఏం శిశిర.. ఇదే కదూ,  మీ నానన్ మాట!" శివ అంకుల గొంతులో ఎంత దాచుకుందామనుకునాన్ దాగని ఆతుర్త, మారద్వంగా 

వినిపిసుత్నన్ ఆ గొంతులో దాగని జీర... 
" అవునంకుల, అంతే కాదు కావాలంటే కాకులే రావడం లేదు, మనుషులెలా వసాత్రు? అని కూడా అంటారు “ అనాన్ను నెమమ్దిగా, 

నవువ్తూ.. 
“అవునవును! వాడనన్ది ఎంతో నిజం.” అనాన్డాయన."  
“ఏమయిందంకుల? ఈజ ఎవిరీథింగ ఓకే?" అనాన్ను గొంతులో వయ్ంగాయ్నిన్ కనబడనీయకుండా. 
" అంకుల ఏమిటార్? ఎవరో పైవాళళ్ని పిలిచినటుట్. బాబాయ అను.. అవును బాబాయ నే.. మీ నానన్కనాన్ సరిగాగ్ మూడు నెలుల్ 

చినన్వాడిని..ఈ సారి గటిట్గా నవావ్డాయన.. 
 ఎంతో అందమైన బేరీటోన గొంతు ఆయనది. పాటలు చాలా బాగా పాడేవాడు, ‘ఇపుప్డు పాడుతునాన్డో లేదో?’ అనుకునాన్ను ,  

ఆయన నవువ్ వింటూ.. 
" ఏరా? మాటాల్డవేం?"  
నినన్టికీ ఈ రోజుకి ఎంత తేడా? 
 " హేయ.. శిశిర.. యా,  శివ హియర!  దటస్ రైట. మీ డాడ కాల చేసాడుట.. జసట్ వాంటెడ టు చెక , ఏదైనా అరజ్ంటా? “ అని.. 

యూ నో హవ హీ ఈజ. అందుకే నీకు" ఇలా ఉండేవి ఆయన కాలస్ మొనన్టివరకు.  
‘పొదుద్నేన్ మీ నానన్ చేసినపుప్డు నేను లేను, కాని ఆయనకి చేసేత్ ఇపుప్డపుప్డే మాటాల్డడం ఆపడు, నా టైం వేసట్!  అందుకే ఏదైనా 

ముఖయ్మైన పని ఉంటే చెపాత్వని నీకు చేశాను!  అని అరధ్ం బాగా కొటట్వచేచ్టుట్గా, మొహమాటం లేకుండానే చెపేప్వాడు. అలాంటిది ఇపుప్డిలా?? 
“నాకు తెలుసు నువేవ్ం ఆలోచిసుత్నాన్వో! ఇతనికింత హఠాతుత్గా ఏమయిందనేగా? ఏదైనా ఒక విషయం తెలియడానికి సినిమాలోల్ 

చూపించినటుట్గా వేలలోల్ ఒకరికి తపప్ రాని జబుబ్ రావడం గానీ, లేదా హఠాతుత్గా ఆసుథ్లనీన్ పోయి రోడుడ్నపడే పరిసిథ్తి వచేచ్సాకా కానీ, 
ఎవరెలాంటివాళోళ్ తెలియడం లాంటివి కానీ జరగకక్రేల్దురా.!” 

 ఏదో ఒక  సంఘటన, అది జాఞ్పకం కావచుచ్, మరేదైనా కావచుచ్. 
 ఆ సరేలే, నీకు ఆలసయ్ం అవుతుంది.. మరో గంటాగి ఫోన చేసాత్లే, అపప్టికి వాడి పూజ అయిపోతుందిగా! “ అంటూ హడావిడిగా 

ఫోన పెటేట్శాడు. 
ఫోన ఆపేసి సాన్నానికి వెళిళ్పోయాను. నానన్తో చెబాద్మంటే ఆరుబయట  మఠం వేసుకుని ధాయ్నంలో కూరుచ్ని ఉనాన్రు. దానేన్ పూజ 

అంటారాయన. మళీళ్ ఫోన చేసాత్ననాన్డుగా అంకుల. అదే బాబాయ..అపుప్డాయనకే తెలుసుత్ందిగా!  అనుకుంటూ తయారవసాగాను.  
'శివ అంకుల ఫోన చేశారని, మళీళ్ చేసాత్రని నానన్తో చెపప్మని కావేరితో చెపిప్ బయలుదేరాను. బయలుదేరుతుంటే హరి అంకుల 

ఫోన.. ‘మెలోబ్రన్ లో రీ బోరన్’ అయాయ్ను, ఇకక్డే ఉంటే ఎలా ఉండేవాడినో? అని చెపుప్కుంటూ తిరిగే అతను అపుప్డపుప్డు వసాత్డు ఇండియాకి, అరుదుగా 
మా ఇంటికి. ఐదు నిమిషాలుంటే గగనం, ఇంచుమించు శివ అంకుల లాగే మాటాల్డి పెటేట్శాడు. 

 ‘ఇదంతా ఏమిటబాబ్? ‘అనుకునాన్ను,  కానీ వెంటనే నాకేమీ తటట్లేదు. 
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పెటిట్న టిఫిన తింటూ ఆలోచించాను.. కార తీసూత్ ఆలోచించాను. ఆఫీస కి వెళూత్ ఆలోచించాను..వెళాళ్కా ఇంక ఆలోచించడానికి టైం 
లేక వదిలేశాను.. 

నానాన్, శివ అంకుల, హరి అంకుల వీళళ్ంతా  అనన్దముమ్ల పిలల్లు. నలుగురు అనన్దముమ్లు తాతగారు వాళుళ్.ఇదద్రు అకక్చెలెల్ళుళ్.  
అందరి పిలల్లు కలిసే పెరిగారు ఇంచుమించుగా. ఒకేఊరిలో ఉండకపోయినా అందరూ దగగ్రలోనే ఉండడంతో తరచూ కలిసే వారు. మొతత్ం 
పనెన్ండుమందిట. ఐదుగురు ఆడపిలల్లు, ఏడుగురు మగపిలల్లు. వారిలో చాలామంది అరవైలకి దగగ్రపడుతునాన్రు, ఇదద్రు ముగుగ్రు మాతర్ం యాభైలోల్ 
ఉనాన్రు. 

ఉదోయ్గాలకోసమనో, పిలల్ల చదువులకోసమనో దేశంలోని ఇతర పార్ంతాలకీ, విదేశాలకీ వెళిళ్న వాళిళ్పుప్డిపుప్డే వెనకిక్ వసుత్నాన్రు. 
అమెరికాలో ఉనన్ ముగుగ్రు ఇంకా ఏదీ తేలుచ్కోలేకపోతునాన్రు.  

నానన్ది మొదటినించీ విలక్షణ సవ్భావమే. ఎపుప్డో తాతగారు వచిచ్ సిథ్రపడిన హైదరాబాద ని వదిలే పర్సకేత్ లేదనాన్రు. 
యూనివరిస్టీలో లెకచ్రర గా చేరి, పొర్ఫెసర గా ఎదిగి మరో రెండు నెలలోల్ రిటైర అవబోతునాన్రు.  

అమమ్ సూక్ల లో పనిచేసేది, ఈ మధయ్ ఆరోగయ్ం అంతగా సహకరించక మానేసింది. నేనూ, కొదిద్నిమిషాలు వెనక పుటిట్నందుకు 
తముమ్డయినవాడు వసంత.. వాడు యూ.కేలో, నేనికక్డ.కావేరి నా జీవనది, మంజీర వాడి సహచరి.ఇదద్రికీ ఒకేసారి పెళిళ్ళళ్యాయ్యి. కావేరి 
నృతయ్కళాకారిణి, తనకదే వృతిత్, పర్వృతిత్.  

అపారట్ మెంట సంసక్ృతికి అలవాటు పడలేని నానన్ యూనివరిస్టీ కావ్రట్రస్ నించి సరాసరి తను దగగ్రుండి కటిట్ంచిన సవ్ంత ఇంటోల్కే 
మారడం. ముందు, వెనకా చాలినంత సథ్లం, పెంచాలే కానీ పోటీ పడి పెరిగే మొకక్లూ, సిటీ మధయ్లో ఉంటూ కూడా ఏది ఎంతవరకూ అవసరమో, 
అంతవరకే వాడుకుంటూ తృపిత్గా బర్తికే అమామ్, నానన్. 

కోడలొచాచ్కా నాటయ్ శిక్షణకి, సాధనకీ బావుంటుందని వెనక చినన్ కుటీరం లాంటిది వేయించారు నానన్. అదో అతి చినన్ నృతయ్గార్ం 
కావేరికీ, ఆమె శిషుయ్లకీ.  

మానవసంబంధాలని బలంగా నముమ్తారు నానన్. కుటుంబమంతా కలిసి ఉండాలని ఆయన తపన. తముమ్డు యూ. కే వెళతానంటే 
ఆయన మొదట ఒపుప్కోలేదు. మనకునన్ది చాలదా? ఎందుకా పరుగులు? అనాన్రు. అమామ్, నేనూ చెపిప్ ఒపిప్ంచాం. మూడేళేళ్కదా, తవ్రలోనే వచేచ్సాత్డు 
అని. మంజీరకి,  అమమ్కిమొదలయిన చినన్, చినన్ తగవులు ఆ రకంగా దూరమవుతాయని ఆశపడాడ్ను నేను. అది కొంతవరకూ నిజమే అయింది. 

పని దగగ్రా, భోజనం దగగ్రా ఖచిచ్తంగా ఉండే నానన్ మనుషులని చూసేత్ మాతర్ం ఆగలేరు.ఎపుప్డూ తన చుటూట్ 
నలుగురుండాలనుకుంటారు. తమ కుటుంబంలో అందరివీ పుటిట్నరోజులూ, పెళిళ్రోజులు అనీన్ గురుత్ పెటుట్కుని, ఫోనుల్ చేసాత్రు. అవతలవారి సప్ందన ని 
ఆశించేవారేమో తెలీదు, వచిచ్ందా, లేదా అని మాతర్ం పెదద్గా పటిట్ంచుకునన్టుట్ కనబడేవారు కాదు.  

అకక్డే అమమ్ గొడవచేసేది. “మీరినిన్ సారుల్ చేసాత్రు వాళళ్లోల్ ఎవరైనా మనలిన్ ? మావందరివీ వదిలేయండి, కనీసం మీ పుటిట్నరోజు 
కైనా ఒకక్రైనా ఫోన చేసాత్రా? “ అనేది. ఆయన వినీ విననటుట్ ఊరుకునేవారు. మా లక్షమ్ణ అపుప్డు చెయయ్లేదూ? అంటూ గురుత్చేసేవారు. 

“నీకు తెలియనిదేముంది పూరాణ్, ఎవరి ఉదోయ్గాలూ, సంసారాలూ, తాపతర్యాలు వారివి. వాటిలోల్ పడితే కాలమే గురుత్ండదు.. ఇంక 
కజినేస్ం గురుత్ంటారు?” అనేవారు. 

"మరి మీకు మాతర్మే ఎందుకు గురుత్ండాలి?" అనేది అమమ్. ఇలా నడుసూత్నే ఉండేవి వాళిళ్దద్రి మధయ్ సంభాషణలు. 
 వివిధ పర్దేశాలనించి తిరిగివచిచ్న తన కజినస్ ఇళళ్కి అపుప్డపుప్డు వెళిళ్ పలకరించి వసూత్ ఉంటారాయన. వాళుళ్ అపుప్డపుప్డు 

వచిచ్నా,  అమమ్ మాటలోల్ చెపాప్లంటే “వాళళ్కి మనం లెఖేఖ్ లేదు, మీరు ఊరికే పటుట్కు వేళాళ్డతారు కాని.” 
అలాంటిది ఈరోజు ఒకరు కాదు, ఇదద్రు ఒకరి వెంట ఒకరు ఫోన చెయయ్డం ఏమిటి? అనన్ విషయమే ఆశచ్రయ్ంగా ఉంది. మరో 

రెండురోజులోల్ ఇంకో ముగుగ్రు ఫోన చెయయ్డం, ఊరోల్ ఉనన్ శివ బాబయ, రాఘవ పెదద్ననన్ మా ఇంటికి రావడం దానిన్ రెటిట్ంపు చేసింది. 
వచేచ్వారం శివ బాబాయ మా అందరినీ వాళిళ్ంటికి భోజనానికి పిలిచి మరీ మరీ రమమ్ని చెపిప్ వెళాళ్డు.. 
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 నాకెవరి మీదా పర్తేయ్కమైన ఇషట్ం కానీ, అయిషట్ం కానీ లేకపోయినా ఆయన నాలుగేళళ్ కిర్తం అమెరికానించి తిరిగి వచిచ్ 
బర్హామ్ండమైన ఇందర్భవనంలాంటి ఇలుల్ కటిట్, గృహపర్వేశానికి మమమ్లనందరినీ పిలిచినపుడు చేసిన ఆడంబరం, తనకీ వరసలంటే నచచ్దనీ, కావాలంటే 
శివ అని పిలవమని చెపప్డం పెదద్గా నచచ్లేదు సరే ఆయనిషట్ం అనుకునాన్ను. ఆ మాట వినన్ అమమ్ గొణిగింది కానీ నానన్ పటిట్ంచుకోలేదు. 

పొటట్చేతోత్ పటుట్కుని చెటుట్కొకరు, పుటట్కొకరుగా విడిపోయాం, మళీళ్ ఎపప్టికైనా కలుసాత్మా అనేవారు.. ఒకక్ సతయ్ం బాబాయ ఒకక్డే 
నానన్ ఆలోచనలకి దగగ్రగా ఉనన్టుట్గా కనిపించేవారు.  

" శిశిర" వేర ఆర యూ" కార్ంతి మాటలకి ఈ లోకంలోకి వచాచ్ను లంచ బేర్క లో. 
" ఏమిటంత ఆలోచన?” ఆమోఘ అడిగాడు.  
కుల్పత్ంగా చెపిప్ నినన్టివరకూ అలా ఉంటే అలా ఉనాన్రనుకునాన్ం, ఈరోజు వాళుళ్ ఫోనుల్ చేసి ఇంటికి రమమ్ంటే ఇదేమిటా? 

అనుకుంటునాన్ను. నా ఆలోచనలు చూసేత్ నాకే ఆశచ్రయ్ంగా ఉంది" అనాన్ను.. 
ఆ తరావ్త వారం శివ బాబాయ ఇంటికి భోజనానికి వాళుళ్ పిలిసేత్ అమమ్ విసుకుక్ంటునాన్ సరే వెళాళ్లిస్ వచిచ్ంది.  
ఇంటిముందు నాలుగు కారుల్ ఆగి ఉనాన్యి. ఇలల్ంతా నవువ్లతో, కబురల్తో మారుమోగుతోంది. 
" రా అనన్యాయ్, మీరే లేట, మిగతా అందరూ వచేచ్శారు అనాన్డు బాబాయ ఎదురొచిచ్ నానన్ చెయియ్ పటుట్కుని లోపలకి తీసుకెళూత్.  
ఆయన భారయ్ విశాలి పినిన్ కూడా " రా అకక్యాయ్!" అంటూ అమమ్ని కౌగలించుకునన్ంత పని చేసింది. ‘రామామ్!’  అంటూ కావేరి 

భుజాల చుటూట్ చేతులు వేసుకుని మరీ తీసుకెళిళ్ంది లోపలకి.  
అకక్డేం జరుగుతోందో నాకరధ్ం కాలేదు సరికదా, లోపల లివింగ రూములో కూరుచ్నన్ మా అతత్యయ్లూ, ఊరోల్ ఉండే నానన్ కజినస్ ని 

చూసేసరికి మతి పోయినటట్యింది.  
ఫంక్షనల్కి తపప్దని వచిచ్ అరగంట ఉండి వెళిళ్పోయే నేటి సాంపర్దాయాల పర్తినిధులు వీరంతా. పెళళ్యితే వచిచ్ ఓ గిఫట్ చేతిలో పెటేట్సి, 

భోంచేసి వెళిళ్పోతారు.. అలాంటిది ఇలా అందరూ ఒకక్ చోట చేరడం, నవువ్తూ, కబురుల్ చెపుప్కుంటూ కులాసాగా ఉండడం చూసేత్ , అది విచితర్ం కాక 
మరేమిటి?  

“విసిస్గాడికి తెలల్వారుతుంది.. ఫోన చెయయ్ండార్!”  అంటోంది పెదద్ అతత్. 
 విసుస్బాబయయ్ తో ఫేస టైం మొదలయింది. నూయ్యారక్ వీధులు అవీ చూపించాడుట వాళళ్ కిటికీలోంచి అపప్టికే.  
‘రాము కేలిఫోరిన్యాలో ఉంది కదా, కాసేపు ఆగుదాం !”అంటునాన్డు శివ బాబాయ. 
నానన్ ముఖం లో ఇదీ అని చెపప్లేని వెలుగు. అందరిమధయ్లోకి వెళిళ్ కారెప్ట మీద కిందే కూరుచ్నాన్రు. 
" అదేవిటనన్యాయ్!  సోఫాలో కూరోచ్!” అంటునన్ శివ బాబాయ మాటలు వినాన్రో లేదో మరి!. 
" నువువ్ చినన్పుప్డు బీస సాల బాద సినిమాలో ఎంత భయపడాడ్వురా? ఇపప్టికైనా తగిగ్ందా భయం.. శారదతత్ ఏడిపిసోత్ంది హరి 

బాబయయ్ని..  
పక పకా నవావ్డు. “అకక్యాయ్! నువివ్ంకా మరిచ్పోలేదూ !”ఆ సంగతి అంటూ.. 
“నీ వెనక తిరిగే పురుషోతత్ం ఎలా ఉనాన్డే?” శారదతత్ని అడుగుతోంది మరో అతత్ వరలకిష్.  
" ఉండే ఉంటాడు ఎకక్డో సుఖంగా.. దీని పాల పడలేదుగా" ఈ సారి శివ బాబాయ అనాన్డు. ఆవిడ ఉడుకుక్ంటే అందరూ నవావ్రు 
నానన్ మాతర్ం మాటలు రానివారిలా, మరిచ్పోయిన వారిలా కూరుచ్ని టెనిన్స ఆట చూసే పేర్క్షకుడిలా ఎవరు మాటాల్డితే వారి వైపు 

సంబరంగా చూసుత్నాన్రు.  
మెలల్గా ఆడపిలల్ల భరత్లూ, తోడికోడళూళ్ చేరారు. అందరి కబురల్లో, నవువ్లోల్ కాలం ఎలా గడిచిపోయిందో తెలీకుండా గంట పది 

కొటిట్ంది.. 
“ఇంక బయలుదేరదామా !” అంటూ ఉంటే పినిన్ అందరికీ ఐస కీర్ములు తెచిచ్ంది. 
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 అపుప్డే శివ బాబాయ ననున్ సైగ చేసి పకక్కి పిలిచాడు. అతనితో తన బెడ రూముకు ఆనుకుని ఉనన్ బాలక్నీలోకి నడిచాను.. 
"ఇదంతా ఏమిటి అంకుల,  అదే బాబాయ?" అని నువవ్డకముందే నేనే చెపాత్.. 
ఇది పిర్వూయ్ రా, అసలు సినిమా ముందుంది.” పికచ్ర అభీ బాకీ హై మెరే దోసత్ “అనాన్డు నవువ్తూ, అకక్డునన్ ఒక కురీచ్లో కూరుచ్ని 

రెండో దాంటోల్ ననున్ కూరోచ్మని సైగ చేసూత్.. 
" అంటే?" అనాన్ను.  
“అంటే అసలు సినిమా మీ నానన్ రిటైరెమ్ంట, అరవైయయ్వ పుటిట్నరోజు’.. అనాన్డు సూటిగా.. 
" ఓ" అనాన్ను, అంతకంటే ఏమనాలో తెలీలేదు.. 
“ఇపుప్డు అసలు విషయం చెపాత్ను, కాదు చూపిసాత్ను” అంటూ మూడు పేజీల ఉతత్రం లాంటిదానోన్కటి నా చేతిలో పెటాట్డు. 

“చదువు” అంటూ.. 
అది నానన్ చేతి రాత..  
నానన్ రాసిన ఉతత్రం..  
ఇంకా చెపాప్లంటే థాంక యూ నోట.  
తన కజినస్ పదకొండుమదికీ కలిపి, అందరి పేరుల్ చేరిచ్ రాసినది. 
" పర్తి మనిషికీ తన సవ్ంతం అంటూ ఉండే భారయ్, పిలల్లు అనేవి తపప్, తనకునన్ మిగతా జాఞ్పకాలనీన్ వారితో ముడిపడినవేననీ, 

అందుకే ఎకక్డ మొదలుపెటాట్లో తెలీటం లేదు అంటూ మొదలయిన ఆ ఉతత్రం లో ఎనోన్ సంగతులు, సంఘటనలు, జాఞ్పకాలు.  అనీన్ ఏ ఒకక్టీ 
వదలకుండా రాశారు.  

పర్తీ ఒకక్రితోనూ తనకునన్ అనుబంధానిన్, వాళుళ్ తన జీవితంలో ఉనన్ందువలల్ తన జీవితమెంత పర్తేయ్కత సంతరించుకుందో,  చినన్ 
చినన్ మాటలోల్ చెపాప్రు. వారితో ఆడిన ఆటలు, పాడిన పాటలు అనీన్ పూస గుచాచ్రు. 

 చివరిగా. 
సాథ్యి కానీ, సిథ్తి కానీ వేరు చెయయ్లేనిది ఏదైనా ఉందంటే అది తొలి సేన్హితులనే కజినస్ తో ఉండే బంధమే. 
 దూరంగా ఉనన్ దూరం రాకూడని బంధమది..  
ఎడబాటునాన్ ఎదనిండా ఉండవలసినది.. 
 ఎకక్డునాన్ ఎదపకక్నే ఉండాలిస్న భావమది.. 
 వరసే తపప్ వయసుతో పనిలేనిది..  
నాకు వీలునన్ంతవరకూ మీ అందరితోనూ కలవడానికే పర్యతిన్ంచాను. ఎవరి జీవితాలు వారివైన ఈ కాలంలో చినన్పప్టిలా ఉండడం 

అంటే జరిగే పని కాదని నాకు తెలుసు. బాధయ్తలు తీరి, విశార్ంతి చేతికందుతునన్ వేళ ఈ పరుగుపందెంలో, ఈ జీవితపు రిలే రేస లో చినన్పప్టి తోటి 
ఆటగాళళ్ందరినీ కలుసుకోవాలాని మీకనిపించడం లేదా!  

ఇదేమీ పతకాలు గెలుచ్కునే ఆట కాదు, పలకరింపుల ఆట.. 
 కొంతకాలం  వెనకిక్ వెళిళ్ మళీళ్ ఆ రోజులని గురుత్ తెచుచ్కునే ఆట.. 
" ఒరే నా నీలం గోలీ నువేవ్ తీసావు కదూ!" 
" నా పుసత్కం చింపిందెవరార్?" 
 " తాడాట లో ననెన్వరూ నెగగ్లేరుగా" 
" నా మందరాం మొగేగ్సిందేవ" 
" ఎంటీవోడి సినిమాకేనా, ఓ యెస! మనెమ్పుప్డూ రెడీ!' 
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" చదద్నన్ం, ఆవకాయా. సై అంటే సై"  
“ఇవనీన్ గురుత్ లేవూ?? మరిచిపోయే రోజులా అవి? జాఞ్పకాలా అవి? కాలం కలిసి వసేత్ అలాంటివనీన్ మళీళ్చెయాయ్లని లేదూ మీ 

అందరికీ? నాకైతే మనసంతా ఉంది..  
అందుకే మీ అందరికీ ఎపుప్డు వీలుంటుందో చెపప్ండి. జనమ్లో మరిచ్పోలేని మధుర జాఞ్పకంలా ఆ సమవేశం నేను ఏరాప్టు చేసాత్ను. 

ఇపుప్డు అరవై అంటే పాతకాలపు నలభైట.. అయినా ఏదీ మనచేతిలో లేదు కదా, మనకునన్ మిగతా టైమైనా చేతిలోంచి జారిపోకముందే చెపాత్రు గా. 
“అంతే, సింపుల గా, సూటిగా, సుతిమెతత్గా చెపిప్న మాటలవి. 

నేనుచదవడం పూరిత్ చేసి తలెతేత్సరికి చినన్కనీన్టి చుకక్లతో నిండి ననేన్ చూసుత్నన్ శివ బాబాయ కళుళ్. 
“ ఇదేరా,  నేను నీకారోజు ఫోన లో చెపిప్న చినన్ సంఘటన. ఇంపాకట్ మాతర్ం పెదద్ది.. ఇలాంటివి పదకొండు ఉతత్రాలు అందరికీ తన 

చేతివార్తలో రాసి, ఇకక్డునన్ మా అందరికీ సవ్యంగా తెచిచ్ ఇచాచ్డు, దూరంగా ఉనన్వాళళ్కి పోసట్ చేశాడు.  
చదువులనో, ఉదోయ్గాలనో వెతుకుతూ వెళేళ్ దారిలో ఎకక్డో పారేసుకునన్ మా బాలయ్ం కాదు హృదయం కూడానేమో!  
అందుకే మా అందరికీ ఒకేలా తగిలిందీ మెతత్ని బాణం.  
పిలల్లూ, మనవలూ, పూజలు అంటూ తమ సంసారాలోల్ మునిగిపోతూ, తనకంటే మరో చెలోల్, అకోక్ ఎకుక్వగా ఉందనన్ చినన్ పాటి 

అసూయకి,  బిజీ అనన్ ముసుగు కపేప్సిన ఆడపిలల్లకీ.. 
అలాంటివే పైకి చెపప్లేని కాంపెల్కుస్లోల్ చికిక్ బయటకి రాలేకపోతునన్ మా లాంటి మగపిలల్లకీ, అందరికీ ఒకేలా తగిలింది రా.  
దానికి కారణం వాడి మనసే, పర్వరత్నే. అది ఇనాన్ళైళ్నా మారకపోవడమేమిటా? అనుకునేవాడిని మొనన్టివరకూ. ఇపుప్డది అలా 

మారకపోవడం ఎంత మంచిదయిందో? అనుకుంటునాన్ను.  
యస! మేమదరం ఆ డేట నిరణ్యించుకునాన్ం, అదే మీ నానన్ పుటిట్నరోజే. ఇది కొంచం డర్మాటిక గా అనిపించవచుచ్ నీకు కానీ ఇంత 

గొపప్ సమవేశానికి ఆ మాతర్ం డార్మా ఉండచుచ్ కదా.. అందుకే అనాన్ను పికచ్ర అభీ బాకీ హై మెరే దోసత్ అని.. కాదు మా కాలపు భాషలో చెపాత్ను.. 
మిగతాది వెండితెరమీద చూడండి! “ 

అంటూ నా చేతిలోని నానన్ ఉతత్రానిన్ అపురూపంగా తన చేతిలోకి తీసుకునాన్డు శివ బాబాయ!! 
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