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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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మెకి కోమెకి కో  అమమ్అమమ్  
''కాటకాట  యూయూ''!!  కిలకిల  కిలకిల  నవువ్తూనవువ్తూ  పరిగెడుతూపరిగెడుతూ  జారిజారి  పడబోతునన్పడబోతునన్  నానా  చినన్చినన్  కూతురుకూతురు  శాయ్మశాయ్మనిని  పటుట్కునిపటుట్కుని  ఆపిఆపి,,    తెలల్నితెలల్ని  పలువరసపలువరస  

తళుకుక్మనేలాతళుకుక్మనేలా  నవువ్తునాన్డతనునవువ్తునాన్డతను..  
““శాయ్మాశాయ్మా! ! ““  అంటూఅంటూ  పరుగునపరుగున  వెళిళ్వెళిళ్  మూడేళళ్మూడేళళ్  పాపనిపాపని  అతనిఅతని  చేతులోల్ంచిచేతులోల్ంచి  అందుకుందిఅందుకుంది  అపఅపరణ్రణ్,,  నానా  భారయ్భారయ్....  
  సాయాంతర్పుసాయాంతర్పు  మసకమసక  వెలుతురులోవెలుతురులో  తెలల్గాతెలల్గా,,  మిలమిల  మిలమిల  మెరుసూత్మెరుసూత్  హుందాగాహుందాగా  నిలబడినిలబడి  ఉందిఉంది  కారిన్వలకారిన్వల  కూర్జకూర్జ. . కేలిఫోరిన్యాకేలిఫోరిన్యా  రాషట్రంరాషట్రం  

లోనిలోని  లాంగలాంగ  బీచబీచ  అనేఅనే  ఊరునించిఊరునించి  మెకిస్కోమెకిస్కో  వెళల్వలసినవెళల్వలసిన  కారిన్వలకారిన్వల  వారివారి  కూర్జకూర్జ. . దాదాపుదాదాపు  రెండేళళ్రెండేళళ్  తరావ్తతరావ్త  వచిచ్నవచిచ్న  అమమ్నిఅమమ్ని  తీసుకునితీసుకుని,,  కూర్జకూర్జ  మీమీదద  
ఐదురోజులఐదురోజుల  విహారయాతర్విహారయాతర్  కోసంవచాచ్ంకోసంవచాచ్ం  నేనునేను,,  అపరాణ్అపరాణ్,,  పిలల్లుపిలల్లు. .   

అంతాఅంతా  కొతత్గాకొతత్గా  ఉండడంతోఉండడంతో  కళుళ్కళుళ్  విపాప్రుచ్కునివిపాప్రుచ్కుని  చూసుత్నాన్రుచూసుత్నాన్రు  శైలిశైలి,,  శాయ్మశాయ్మ. .   
" " రండిరండి,,  రండిరండి" " అంటూఅంటూ  నవువ్తూనవువ్తూ  ఆహావ్నించారుఆహావ్నించారు  కూర్జకూర్జ  సాట్ఫసాట్ఫ  నవువ్తూనవువ్తూ. . అందరికనాన్అందరికనాన్  చివరిగాచివరిగా  నిలుచునాన్డతనునిలుచునాన్డతను..  
తెలల్గాతెలల్గా  పొడవుగాపొడవుగా  అందంగాఅందంగా  ఉనాన్డుఉనాన్డు..  కొకొదిద్గాదిద్గా  ఫిలిపీఫ్నఫిలిపీఫ్న  దేశసుథ్లదేశసుథ్ల  పోలికపోలిక  కనిపిసుత్నాన్కనిపిసుత్నాన్  ఎకుక్వగాఎకుక్వగా  యూరోపియనయూరోపియన  లాలా  ఉనాన్డుఉనాన్డు. . అమమ్అమమ్  

చేతినిచేతిని  పటుట్కునిపటుట్కుని  నేనునేను,,  శైలిశైలి  చెయియ్చెయియ్  పటుట్కునిపటుట్కుని  అమామ్అమామ్  నడిచామునడిచాము  లోపలకిలోపలకి. . మామా  వెనకేవెనకే  అపరణ్అపరణ్,,  శాయ్మశాయ్మ..  
""మీరుమీరు  పాపనిపాపని  చూసుకోండిచూసుకోండి,,  అమమ్నిఅమమ్ని  నేనునేను  చూసుకుంటానుచూసుకుంటాను" " అంటూఅంటూ  వచాచ్డువచాచ్డు. . జాగర్తత్గాజాగర్తత్గా  అమమ్అమమ్  చెచెయియ్యియ్  పటుట్కునిపటుట్కుని  లోపలకిలోపలకి  

తీసుకొచాచ్డుతీసుకొచాచ్డు..  
" " థాంకథాంక  యూయూ""  అనిఅని  అమమ్అమమ్  అంటేఅంటే  నవావ్డునవావ్డు..  
" " ఈఈ  అబాబ్యిఅబాబ్యి  నవెవ్ంతనవెవ్ంత  బావుందిరాబావుందిరా??,,  అచుచ్అచుచ్  చందమామచందమామలాలా  ఉనాన్డుఉనాన్డు" " నానా  మనసులోమనసులో  మాటమాట  అమమ్అమమ్  అనేసిందిఅనేసింది..  
ఏదోఏదో  అరధ్మయినటుట్అరధ్మయినటుట్  తనుతను  మళీళ్మళీళ్  నవేవ్సినవేవ్సి. .   
" " వసాత్నువసాత్ను  సరసర,,  అమామ్అమామ్  వసాత్నువసాత్ను,,  ఏదైనాఏదైనా  కావాలంటేకావాలంటే  నాకునాకు  చెపప్ండిచెపప్ండి””  అంటూఅంటూ  వెళాళ్డువెళాళ్డు..  
  మామా  గదులోల్గదులోల్  సామానుల్సామానుల్  సరుద్కునిసరుద్కుని  సెటిలసెటిల  అయాయ్ముఅయాయ్ము. . రాతిర్రాతిర్  భోజనానికిభోజనానికి  అమమ్అమమ్  అరటిపళుళ్అరటిపళుళ్,,  పాలుపాలు  తీసుకుంతీసుకుంటానందిటానంది  . .   
" " అకక్డఅకక్డ  వాళేళ్ంవాళేళ్ం  చేసాత్రోచేసాత్రో,,  ఎలాఎలా  చేసాత్రోచేసాత్రో  తెలీదుతెలీదు  కదరాకదరా! ! వదుద్లేవదుద్లే!!””    అందిఅంది..  
""శాఖాహారులకిశాఖాహారులకి  పర్తేయ్కంగాపర్తేయ్కంగా  వండుతారమామ్వండుతారమామ్,,  నేనునేను  ముందేముందే  చెపిప్చెపిప్  ఉంచానుఉంచాను  కదాకదా. . రారా,,  చూదాద్ంచూదాద్ం,,మధయ్మధయ్  రాతిర్రాతిర్  ఆకలిఆకలి  వేసుత్ందేమోవేసుత్ందేమో!!””  

అనాన్నుఅనాన్ను. .   
మామా  పోరుపోరు  పడలేకపడలేక  నడిచిందినడిచింది. .   
మేముమేము  డైనింగడైనింగ  టేబిలటేబిల  దగగ్రకిదగగ్రకి  వెళేల్సరికివెళేల్సరికి  అకక్డంతాఅకక్డంతా  కోలాహలంగాకోలాహలంగా  ఉందిఉంది. . వెయిటరస్వెయిటరస్  అందరూఅందరూ  ఎవరికిఎవరికి  కావలసినవికావలసినవి  వారికివారికి  

తెచిచ్వవ్డంలోతెచిచ్వవ్డంలో  బిజీగాబిజీగా  ఉనాన్రుఉనాన్రు. . బఫేబఫే  భోజనంభోజనం  ఉనాన్ఉనాన్  సరేసరే  వాళళ్ందరికీవాళళ్ందరికీ  బోలడ్ంతబోలడ్ంత  పనిపని. . మేముమేము  వెవెళిళ్ళిళ్  ఒకఒక  టేబిలటేబిల  ఖాళీగాఖాళీగా  ఉనన్దానిన్ఉనన్దానిన్  చూసుకునిచూసుకుని  
కూరుచ్నాన్ంకూరుచ్నాన్ం. . రెండురెండు  వారాలకువారాలకు  ముందేముందే  నేనునేను  మాకుమాకు  శాఖాహారశాఖాహార  భోజనంభోజనం  కావాలనికావాలని  చెపిప్చెపిప్  ఉంచానుఉంచాను  కనకకనక  అదిఅది  తపప్కుండాతపప్కుండా  ఉంటుందనేఉంటుందనే  ధీమాగాధీమాగా  
ఉనాన్ముఉనాన్ము. .   

మామా  వివరాలువివరాలు  కనుకుక్నన్కనుకుక్నన్  తరావ్తతరావ్త  కూడాకూడా  పదిహేనుపదిహేను  నిమిషాలవుతునాన్నిమిషాలవుతునాన్  సరేసరే  మామా  భోజనంభోజనం  రాలేదురాలేదు,,  వెళిళ్వెళిళ్  మళీళ్మళీళ్  గురుత్గురుత్  చేసిచేసి  వచాచ్నువచాచ్ను,,  
అయినాఅయినా  జాడజాడ  లేదులేదు. . పిలల్లకిపిలల్లకి  నిదర్నిదర్,,  ఆకలిఆకలి  సమానంగాసమానంగా  వేసూత్వేసూత్  ఉండడంతోఉండడంతో    చిరాకుచిరాకు  మొదలయిందిమొదలయింది..చినన్దిచినన్ది  ఏడవడంఏడవడం  మొదలుమొదలు  పెటిట్ందిపెటిట్ంది..  

ఇంతలోఇంతలో  వచాచ్డువచాచ్డు  ఇందాకటిఇందాకటి  కురార్డుకురార్డు. . వెనకేవెనకే  మాకుమాకు  కావలసినకావలసిన  పదారాధ్లపదారాధ్ల  పేల్టల్తోపేల్టల్తో. .   
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““క్షమించాలిక్షమించాలి  సారసార. . ఇందాకటినించీఇందాకటినించీ  మీకుమీకు  కలిగినకలిగిన  అసౌకరాయ్నిన్అసౌకరాయ్నిన్  గమనించానుగమనించాను. . వెరీవెరీ  వెరీవెరీ  సారీసారీ. . ఇదిగోండిఇదిగోండి. . మీరడిగినవిమీరడిగినవి..    పాపలూపాపలూ  
ముందుముందు  మీకుమీకు,,  అమామ్అమామ్! ! తరావ్తతరావ్త  మీకూమీకూ""  అంటూఅంటూ  గబగబ  గబాగబా  ఇచాచ్డుఇచాచ్డు..  

““ఇందాకాఇందాకా  చెపప్లేదుచెపప్లేదు  కదాకదా,,  నానా  పేరుపేరు  అరివ్నఅరివ్న! ! ఇదిఇది  నానా  ఫోనఫోన  నంబరనంబర. . మీకుమీకు  ఎపుప్డుఎపుప్డు  ఏంఏం  కావలనాన్కావలనాన్  వెంటనేవెంటనే  నానాకోకో  ఫోనఫోన  చెయయ్ండిచెయయ్ండి. . 
పిలల్లుపిలల్లు,,  అమమ్అమమ్  గారుగారు  ఇబబ్ందిఇబబ్ంది  పడకూడదుపడకూడదు””  అంటూఅంటూ  తనతన  ఫోనఫోన  నంబరనంబర  కూడాకూడా  ఇచాచ్డుఇచాచ్డు. . నాకునాకు  ఆశచ్రయ్ంఆశచ్రయ్ం  వేసిందివేసింది  అతనిఅతని  పర్వరత్నకిపర్వరత్నకి. .   

" " అమామ్అమామ్,,  మీకింకేమైనామీకింకేమైనా  కావాలాకావాలా??””  అంటూఅంటూ  అమమ్నిఅమమ్ని  ఒకటికిఒకటికి  రెండురెండు  సారుల్సారుల్  అడిగాడుఅడిగాడు..  
పిలల్లుపిలల్లు,,  అమామ్అమామ్  పడుకునాన్కాపడుకునాన్కా  డెకడెక  మీదకిమీదకి  వచాచ్మువచాచ్ము  అపరాణ్అపరాణ్,,  నేనునేను. . చాలాచాలా  మందిమంది  పడుకునన్టుట్నాన్రుపడుకునన్టుట్నాన్రు. . చలిగాచలిగా  ఉండడంఉండడం  వలల్వలల్  డెకడెక  మీదమీద  

కూడాకూడా  జనంజనం  చాలాచాలా  తకుక్వతకుక్వ  మందిమంది  ఉండడంతోఉండడంతో  అంతాఅంతా  పర్శాంతంగాపర్శాంతంగా  ఉందిఉంది..  
  దూరంగాదూరంగా  రెయిలింగరెయిలింగ  దగగ్రగాదగగ్రగా  కురీచ్కురీచ్  వేసుకునివేసుకుని  కూరుచ్నికూరుచ్ని  వెనెన్లవెనెన్ల  రాతిర్లోరాతిర్లో  సముదార్నిన్సముదార్నిన్  చూసుత్నాన్డుచూసుత్నాన్డు  అరివ్నఅరివ్న. . చేతిలోనిచేతిలోని  గాల్సగాల్స  లోనిలోని  డిర్ంకడిర్ంక  

నిని  మెలిల్మెలిల్  మెలిల్గామెలిల్గా  తాగుతునాన్డుతాగుతునాన్డు. . మెతత్నిమెతత్ని  అతనిఅతని  జుటుట్జుటుట్  సముదర్ంసముదర్ం  మీంమీంచిచి  వసుత్నన్వసుత్నన్  చలల్గాలికిచలల్గాలికి  ఎగురుతోందిఎగురుతోంది..  
  పిలల్లుపిలల్లు  అమమ్అమమ్  దగగ్రదగగ్ర  పడుకోవడంతోపడుకోవడంతో  నేనునేను. . అపరాణ్అపరాణ్  చాలాచాలా  సేపుసేపు  అకక్డేఅకక్డే  కూరుచ్నికూరుచ్ని  చాలాచాలా  విషయాలవిషయాల  గురించిగురించి  మాటాల్డుకుంటూమాటాల్డుకుంటూ  

ఉండిపోయాముఉండిపోయాము. .   
మధయ్మధయ్  మధయ్లోమధయ్లో  అతనేన్అతనేన్  చూసుత్నాన్నుచూసుత్నాన్ను  నేనునేను  
" " ఏంఏం  సారసార,,  ఇంకాఇంకా  పడుకోలేదాపడుకోలేదా??””    కొదిద్గాకొదిద్గా  యాసగాయాసగా  ఉనన్ఉనన్  ఇంగీల్షఇంగీల్ష  లోలో  పలకరింపలకరించాడుచాడు  అతనుఅతను  తిరిగితిరిగి  షిపషిప  వైపుకివైపుకి  నడుసూత్నడుసూత్  మామా  దగగ్రదగగ్ర  

ఆగిఆగి..  
““లేదులేదు. . ఎంజాయఎంజాయ  చేసుత్నాన్ంచేసుత్నాన్ం””  అనాన్నుఅనాన్ను  నేనునేను  చినన్గాచినన్గా  నవువ్తూనవువ్తూ....  
""ఓఓ  కేకే  సారసార. . అమమ్గారుఅమమ్గారు  పడుకునాన్రాపడుకునాన్రా??  ఆవిడకంతాఆవిడకంతా  బాగుందిబాగుంది  కదాకదా,,  సీసీ  సికసిక  నెసనెస  అదీఅదీ  ఏమీఏమీ  లేదులేదు  కదాకదా,,  ఒకఒక  వేళవేళ  ఉంటేఉంటే  నాకునాకు  చెపప్ండిచెపప్ండి. . 

ఆవిడకేంకావాలనాన్ఆవిడకేంకావాలనాన్  వెంటనేవెంటనే  చెపప్ండిచెపప్ండి,,  వసాత్నుగుడవసాత్నుగుడ  నైటనైట””  అంటూఅంటూ  వెళిళ్పోయాడువెళిళ్పోయాడు..  
  నవువ్తూనవువ్తూ. . తళుకుక్నతళుకుక్న  మెరిసినమెరిసిన  పలువరసపలువరస. . అతనిఅతని  నవువ్నవువ్  చాలాచాలా  పర్తేయ్కంగాపర్తేయ్కంగా  ఉందిఉంది. . ముఖమంతాముఖమంతా  పరుచుకునన్పరుచుకునన్  వెలుగుతోవెలుగుతో  కూడినకూడిన  నవువ్నవువ్. .   
అతనిఅతని  నవువ్లోనవువ్లో  కృతిర్మతకృతిర్మత  లేకపోయినాలేకపోయినా  ఎదోఎదో  దాపరికమునన్టుట్గాదాపరికమునన్టుట్గా  అనిపించేదిఅనిపించేది. . ‘‘కూర్జకూర్జ  దిగిపోయేలోగాదిగిపోయేలోగా  కనుకోక్వాలికనుకోక్వాలి!!’ ’ అనుకునాన్అనుకునాన్నును. .   
““అతనివిషయంఅతనివిషయం  నీకెందుకునీకెందుకు??””  అంటునన్అంటునన్  మనసునిమనసుని  ““  ఎంతోఎంతో  ఆతీమ్యంగాఆతీమ్యంగా  ఉనాన్డుఉనాన్డు,,  అందుకేఅందుకే””  అనిఅని  చెపుప్కునిచెపుప్కుని  సమాధానపరిచిసమాధానపరిచి  మరీమరీ  

నిశచ్యించుకునాన్నునిశచ్యించుకునాన్ను. .   
మూడుమూడు  రాతుర్లరాతుర్ల  సముదర్యానానికిసముదర్యానానికి  అపరణ్అపరణ్  కూడాకూడా  నీరసపడిందినీరసపడింది. . పిలల్లుపిలల్లు  బానేబానే  ఉనాన్రుఉనాన్రు,,  ఆడుకుంటూఆడుకుంటూ,,  ఈతలుఈతలు  కొటుట్కుంటూకొటుట్కుంటూ,,  

కావలసినంతకావలసినంత  కోకకోక  తాగుతూతాగుతూ  టీటీ..వీవీ  చూసూత్చూసూత్  ఎంజాయఎంజాయ  చేసుత్నాన్రుచేసుత్నాన్రు. . ““మళీళ్మళీళ్  ఎపుప్డుఎపుప్డు  వసుత్నాన్ంవసుత్నాన్ం??””  అంటూఅంటూ  ఇంకాఇంకా  దిగకుండానేదిగకుండానే  అడుగుతునాన్రుఅడుగుతునాన్రు..  
ఆఆ  రోజురోజు  నేనొకక్డినేనేనొకక్డినే  కూరుచ్నాన్నుకూరుచ్నాన్ను. .   
““ఏంఏం  సారసార,,  మేడంమేడం  రాలేదారాలేదా  ఈరోజుఈరోజు??  ఒకక్రేఒకక్రే  కూరుచ్నాన్రుకూరుచ్నాన్రు!!” ” అంటూఅంటూ  వచాచ్డువచాచ్డు. .   
కూర్జకూర్జ  లలోలలో  సరీవ్ససరీవ్స  కికి  ఫిలిపీప్నస్ఫిలిపీప్నస్  వారికివారికి  పర్తేయ్కమైనపర్తేయ్కమైన  పేరుపేరు..ఇతఇతనినిదీదీ  బహుశాబహుశా  అలాంటిఅలాంటి  సవ్భావమేనేమోసవ్భావమేనేమో  అనుకుంటూఅనుకుంటూ. .   
""అవునుఅవును,,  అలిసిపోయిందిఅలిసిపోయింది. . సముదర్సముదర్  పర్యాణంపర్యాణం,,  పిలల్లనిపిలల్లని  ఆడించడంఆడించడం  లాంటివాటితోలాంటివాటితో" " అనాన్నుఅనాన్ను....  
" " అదేఅదే  అనుకునాన్నుఅనుకునాన్ను" " అనాన్డుఅనాన్డు..  
" " కూరోచ్ండికూరోచ్ండి" " అనాన్నుఅనాన్ను  పకక్నపకక్న  కురీచ్కురీచ్  చూపిసూత్చూపిసూత్....  
కాసత్కాసత్  మొహమాటపడుతూమొహమాటపడుతూ  కూరుచ్నాన్డుకూరుచ్నాన్డు..  
" " మీమీ  గురించిగురించి  చెపప్ండిచెపప్ండి. . ఎనాన్ళళ్ఎనాన్ళళ్నించీనించీ  పనిచేసుత్నాన్రుపనిచేసుత్నాన్రు  ఈఈ  కూర్జకూర్జ  లోలో??""  అనాన్నుఅనాన్ను  సంభాషణసంభాషణ  మొదలుపెడుతునన్టుల్మొదలుపెడుతునన్టుల్..  
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మెతత్గామెతత్గా  నవావ్డునవావ్డు..  
" " గురుత్గురుత్  లేదులేదు  సారసార,,  నాకునాకు  నాకునాకు  గురుత్నన్పప్టినించీగురుత్నన్పప్టినించీ  అంటేఅంటే  గార్డుయ్గార్డుయ్యేటయేట  అయినపప్టినించీఅయినపప్టినించీ  ఇదేఇదే  ఉదోయ్గంఉదోయ్గం. . సముదర్ంసముదర్ం  మీదమీద  పడిపడి  టైంటైం  

మరిచ్పోయానేమోమరిచ్పోయానేమో! ! పదేళళ్యిందేమోపదేళళ్యిందేమో,,  లేదాలేదా  పనెన్ండోపనెన్ండో??""  అనాన్డుఅనాన్డు  చిరునవువ్తోచిరునవువ్తో..  
““ఎందుకుఎందుకు  ఎంచుకునాన్రీఎంచుకునాన్రీ  రంగంరంగం??  మీకుమీకు  సరీవ్ససరీవ్స  అంటేఅంటే  ఇషట్మాఇషట్మా??””  అనాన్నుఅనాన్ను..  
" " ఇదిఇది  సరీవ్ససరీవ్స  కాదుకాదు  సారసార,,  జీతాలుజీతాలు,,  టిపటిప  లులు  రావడంరావడం  లేదూలేదూ??,,  పైగాపైగా  ఉచితంగాఉచితంగా  భోజనాలుభోజనాలు,,  తాగితేతాగితే  లికక్రలికక్ర,,  చీపచీప  లికక్రేలికక్రే  అనుకోండిఅనుకోండి!.!.” ” 

అనాన్డుఅనాన్డు  నవువ్తూనవువ్తూ..  
““సరీవ్ససరీవ్స  అంటేఅంటే  పర్తిఫలాపేక్షపర్తిఫలాపేక్ష  లేకుండాలేకుండా  చేసేదిచేసేది  కదాకదా!!  ఇదిఇది  సరీవ్ససరీవ్స  కాదుకాదు,,  కమరిష్యలకమరిష్యల  సరీవ్ససరీవ్స  అనచుచ్అనచుచ్" " అనాన్డుఅనాన్డు. . మళీళ్మళీళ్  తనేతనే..  
ఒకక్ఒకక్  క్షణంక్షణం  ఆలోచించానుఆలోచించాను  అతనిఅతని  మాటలకిమాటలకి. .   
" " కాదంటారాకాదంటారా  సారసార??""  అనాన్డుఅనాన్డు  
" " నిజమేనిజమే  కావచుచ్కావచుచ్,,  కానీకానీ  అందరికీఅందరికీ  ఉండదుఉండదు  కదాకదా  అలాంటిఅలాంటి  దృకప్దృకప్థంథం!" !" అనాన్నుఅనాన్ను..  
" " కావచుచ్కావచుచ్  సారసార,,  మీరంటేనేమీరంటేనే  కానికాని  నాకిదినాకిది  తోచలేదుతోచలేదు  కూడాకూడా. . నేనునేను  నానా  ఉదోయ్ఉదోయ్గంగం  చేసుత్నాన్ననేచేసుత్నాన్ననే  అనుకుంటానుఅనుకుంటాను,,  మీలాంటిమీలాంటి  వారువారు  

పర్తేయ్కంగాపర్తేయ్కంగా  చెపేప్వరకూచెపేప్వరకూ..””  
" " అంటేఅంటే  చాలాచాలా  మందిమంది  చెపాప్రనన్మాటచెపాప్రనన్మాట" " అనాన్నుఅనాన్ను....  
మళీళ్మళీళ్  అలాగేఅలాగే  మెతత్నిమెతత్ని  నవువ్నవువ్....  
మీమీ  నవువ్నవువ్  చాలాచాలా  బావుంటుందిబావుంటుంది..మామా  అమమ్అమమ్  కూడాకూడా  వచిచ్నపప్టినించీవచిచ్నపప్టినించీ  ఇదేఇదే  మాటమాట  అంటోందిఅంటోంది..  
""చకక్టిచకక్టి  కురార్డురాకురార్డురా! ! చందమామలాచందమామలా  నవువ్తునాన్డునవువ్తునాన్డు,,  ననెన్ంననెన్ంతత  పర్తేయ్కంగాపర్తేయ్కంగా  చూసుకుంటునాన్డోచూసుకుంటునాన్డో,,  ఏఏ  తలిల్తలిల్  కనన్కనన్  బిడోడ్బిడోడ్" " అంటోందిఅంటోంది  

అనాన్నుఅనాన్ను....  
" " నాకునాకు  కూడాకూడా  తెలిసేత్తెలిసేత్  బావుండునుబావుండును" " అనిఅని  తనలోతనలో  తనుతను  అనుకునన్టుట్గాఅనుకునన్టుట్గా  మెలల్గామెలల్గా  అనాన్డుఅనాన్డు. " . " ఆవిడఆవిడ  మాతర్ంమాతర్ం  ఎంతఎంత  హుందాగాహుందాగా,,  

ఆపాయ్యంగాఆపాయ్యంగా  ఉనాన్రుఉనాన్రు  కదాకదా! ! నాకెందుకోనాకెందుకో  పెదద్వాళళ్నిపెదద్వాళళ్ని  చూసేత్చూసేత్  ఎంతోఎంతో  ఆదరంఆదరం,,  గౌరవంగౌరవం. . మీమీ  అమమ్గాఅమమ్గారురు  మరీమరీ  నచాచ్రునచాచ్రు  నాకునాకు" " అనాన్డుఅనాన్డు  ఒకక్ఒకక్  
బిగినబిగిన..  

““అదేంఅదేం  అలాఅలా  అనాన్రుఅనాన్రు??  మీమీ  తలిల్తలిల్  తండుర్లుతండుర్లు??””  అనాన్నుఅనాన్ను. . ““సారీసారీ  పరస్నలపరస్నల  విషయాలువిషయాలు  అడిగుతునాన్అడిగుతునాన్నుకోండినుకోండి..మీకిషట్మైతేనేమీకిషట్మైతేనే  చెపప్ండిచెపప్ండి..””  
““  నాకునాకు  తెలిసితెలిసి  మామా  నానన్గారునానన్గారు  తనతన  వృతిత్వృతిత్  రీతాయ్రీతాయ్  ఊరుల్ఊరుల్  తిరుగుతూతిరుగుతూ  ఉండేవారుటఉండేవారుట. . షిపుప్లోల్షిపుప్లోల్  పనిటపనిట,,  పాసెంజరపాసెంజర  షిపస్షిపస్  కాదనుకోండికాదనుకోండి. . అలాఅలా  

తిరగడంలోతిరగడంలో  ఆయనకిఆయనకి  పరిచయమయిపరిచయమయి  పెళిళ్పెళిళ్  చేసుకునన్చేసుకునన్  ముగుగ్రుముగుగ్రు  నలుగురిలోనలుగురిలో  మామా  అమమ్అమమ్  ఒకరుఒకరు....””  అతనిఅతని  గొంతులోగొంతులో  ధవ్నిసుత్నన్ధవ్నిసుత్నన్  రవవ్ంతరవవ్ంత  బాధబాధ. .   
““నాకునాకు  ఊహఊహ  తెలిసేసరికేతెలిసేసరికే  ఆవిడఆవిడ  లేదులేదు,,  కనీసంకనీసం  ఎపుప్డుఎపుప్డు  పోయిందోపోయిందో,,  ఎలాఎలా  పోయిందోపోయిందో??  కూడాకూడా  నాకునాకు  చెపిప్నవాళుళ్చెపిప్నవాళుళ్  కూడాకూడా  లేరులేరు. . నాకునాకు  

గురుత్గురుత్  తెలిసేసరికితెలిసేసరికి  నేనునేను    ఫిలిపీప్నస్ఫిలిపీప్నస్  రాజధానిరాజధాని  మనీలమనీల  లోలో  ఒకఒక  మూలమూల  ఉనన్ఉనన్  అనాధాశర్మంలోఅనాధాశర్మంలో  పెరిగానుపెరిగాను..  
  ఎపుప్డోఎపుప్డో  ఒకసారిఒకసారి,,  అంటేఅంటే  ఏడాదికొకసారోఏడాదికొకసారో,,  రెండుసారోల్రెండుసారోల్  వచేచ్వచేచ్  ఒకఒక  వయ్కిత్వయ్కిత్  మామా  నానన్నానన్  అనిఅని  తెలిసిందితెలిసింది. . ఆయనఆయన  ఎకక్డివాడోఎకక్డివాడో  కూడాకూడా  తెలీదుతెలీదు. . 

తెలల్గాతెలల్గా,,  ఎతుత్గాఎతుత్గా,,  అందంగాఅందంగా  ఉండేవాడుఉండేవాడు. . పెదద్గాపెదద్గా  ముదుద్ముదుద్  అనిఅని  కాదుకాదు  కానీకానీ  పేర్మపేర్మగాగా  మాటాల్డేవాడుమాటాల్డేవాడు. . అతనుఅతను  వచిచ్నపుప్డువచిచ్నపుప్డు  నాకోనాకో  రెండురెండు,,  మూడుమూడు  
జతలజతల  బటట్లుబటట్లు,,  కొదిద్గాకొదిద్గా  చాకచాక  లెటుల్లెటుల్  తెచేచ్వాతెచేచ్వాడుడు,,    

‘‘  ఈఈ  సారిసారి  టైంటైం  లేదులేదు  అరివ్నఅరివ్న,,  వచేచ్సారివచేచ్సారి  కొంచెంకొంచెం  టైంటైం  ఉంటుందిఉంటుంది. . అపుప్డుఅపుప్డు  బయటకిబయటకి  డినన్రడినన్ర  కికి  వెళదాంవెళదాం''  అనోఅనో  లేదాలేదా  టైంటైం  ఉంటేఉంటే  ఒకసారిఒకసారి  
బయటకిబయటకి  భోజనానికిభోజనానికి  తీసుకెళళ్డమోతీసుకెళళ్డమో  చేసేవాడుచేసేవాడు. .   

అంతఅంతకుకు  మించిమించి  అతనిగురించిఅతనిగురించి  ఎకుక్వగాఎకుక్వగా  ఏమీఏమీ  తెలీదుతెలీదు,,  అడిగినాఅడిగినా  పెదద్గాపెదద్గా  వివరాలువివరాలు  చెపేప్వాడుచెపేప్వాడు  కాదుకాదు,,  అడగాలనిఅడగాలని  నాకునాకు  తోచలేదుతోచలేదు....  
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ఫలానాదిఫలానాది  చెయాయ్లనిచెయాయ్లని  కానీకానీ,,  చదువుకోవాలనిచదువుకోవాలని  కానీకానీ  ఎవరూఎవరూ  చెపప్లేదుచెపప్లేదు. . నాకునాకు  తోచినదితోచినది  చదువుకునాన్నుచదువుకునాన్ను,,  గార్డుయ్యేటగార్డుయ్యేట  నిని  అయాయ్నుఅయాయ్ను..  
ఆఆ  తరావ్తతరావ్త  ఏంఏం  చెయాయ్లిచెయాయ్లి??  చేతిలోచేతిలో  కనీసపుకనీసపు  డబుబ్డబుబ్  లేనిలేని  రోజులోల్రోజులోల్  కనిపించినకనిపించిన  పర్కటనపర్కటన  వలల్వలల్  ఇకక్డఇకక్డ  సముదర్ంలోసముదర్ంలో  తేలానుతేలాను..” ” అనాన్డుఅనాన్డు  
““అరేఅరే! ! అలాగాఅలాగా??  ఐఐ  యాంయాం  సారీసారీ!!” ” అనాన్నుఅనాన్ను  
““  సారీసారీ  ఎందుకుఎందుకు  సారసార! ! చినన్పుప్డేచినన్పుప్డే  అనీన్అనీన్  చూడడంచూడడం  మంచిదేమంచిదే!! !! కనీసంకనీసం  తరావ్తతరావ్త  జీవితాజీవితా  నిన్నిన్  ఎలాఎలా  మలుచుకోవాలోమలుచుకోవాలో  తెలుసుత్ందితెలుసుత్ంది" " అనాన్డుఅనాన్డు  

నవువ్తూనవువ్తూ..  
‘‘కషట్మైనకషట్మైన  జీవితంజీవితం  నవవ్డంనవవ్డం  నేరిప్నేరిప్సుత్ందాసుత్ందా??  ఇషట్పడడంఇషట్పడడం  నేరిప్సుత్ందానేరిప్సుత్ందా??’’  అనుకునాన్నుఅనుకునాన్ను....  
‘‘నానా  పిలల్లకిపిలల్లకి  చిటికెనచిటికెన  వేలివేలి  గోటికిగోటికి  కూడాకూడా  కషట్ంకషట్ం  తగలకూడదనితగలకూడదని  తపిసాత్నేతపిసాత్నే??    అలాంటిదిఅలాంటిది  అరివ్నఅరివ్న  లాంటిలాంటి  పిలల్లెంతపిలల్లెంత  మందిమంది  

పర్పంచమంతాపర్పంచమంతా??’’  అనుకుంటేనేఅనుకుంటేనే  నానా  కెందుకోకెందుకో  మనసంతామనసంతా  కలచివేసినటట్యిందికలచివేసినటట్యింది..  
""నిజంనిజం  సారసార,,  నానా  అదృషట్ంఅదృషట్ం  కొదీద్కొదీద్  మంచిమంచి  ఆశర్మంఆశర్మంలోలో  పెరిగానుపెరిగాను,,  దానివలల్దానివలల్  ఎంతోఎంతో  మంచిమంచి  జరిగిందిజరిగింది. . అలాంటిఅలాంటి  కనీసకనీస  వసతివసతి  లేకలేక  

పెడదారిపెడదారినన  పడినవారుపడినవారు,,  జీవితంలోజీవితంలో  ఓడిపోయిఓడిపోయి  కనుమరుగైనవారుకనుమరుగైనవారు  కానీకానీ  ఎంతమందిఎంతమంది  ఉనాన్రోఉనాన్రో??  ఆలోచించండిఆలోచించండి!!” ” అనాన్డుఅనాన్డు. .   
ఆలోచనలోఆలోచనలో  పడాడ్నుపడాడ్ను..  
““నిజమేనిజమే,,  మంచీమంచీ  చెడాడ్చెడాడ్  నేరప్డానికినేరప్డానికి  అమామ్అమామ్,,  నానన్నానన్  లేకపోవడంలేకపోవడం  జీవితంలోజీవితంలో  పెదద్పెదద్  వెలివెలితేతే!!””. . అనాన్అనాన్నును..  
" " నానన్నైనానానన్నైనా  కనీసంకనీసం  ముఖంముఖం  చూశానుచూశాను  కానీకానీ  నేనునేను  చూడనిదిచూడనిది,,  కావాలనుకునేదికావాలనుకునేది  అమమ్నిఅమమ్ని" " అనాన్నుఅనాన్ను  కొదిద్గాకొదిద్గా  ఇమోషనలఇమోషనల  గాగా..  
తననితనని  పటిట్ంచుకోనిపటిట్ంచుకోని  తండిర్తండిర్  మీదమీద  కోపంకోపం  వలల్వలల్  ఇలాఇలా  అంటునాన్డనిఅంటునాన్డని  నాకరధ్ంనాకరధ్ం  అయిందిఅయింది. . ““మీమీ  నానన్గారునానన్గారు  మిమమ్లిన్మిమమ్లిన్  తనతోతనతో  

తీసుకువెళళ్లేదాతీసుకువెళళ్లేదా??””  అడిగాకాఅడిగాకా  కానీకానీ  అరధ్ంఅరధ్ం  కాలేదుకాలేదు  నాకునాకు,,  అఅదిది  ఎంతఎంత  అరధ్ంఅరధ్ం  లేనిలేని  పర్శోన్పర్శోన్??తీసుకెళిళ్తీసుకెళిళ్  ఉంటేఉంటే  ఆశర్మంలోఆశర్మంలో  ఎందుకుఎందుకు  పెరుగుతాడుపెరుగుతాడు??..  
ననున్ననున్  నేనేనేనే  తిటుట్కుంటూతిటుట్కుంటూ  మాటమాట  మారచ్డానికనన్టుట్గామారచ్డానికనన్టుట్గా. . ““అవునాఅవునా??  అమమ్అమమ్  అంటేఅంటే  అంతఅంత  ఇషట్ంఇషట్ం  ఉండబటేట్నాఉండబటేట్నా....  అమమ్నిఅమమ్ని  మీరుమీరు  అంతఅంత  

జాగర్తత్గాజాగర్తత్గా  చూసుకుంటునాన్రుచూసుకుంటునాన్రు??""  అడిగానుఅడిగాను  నవువ్తూనవువ్తూ. . అతనుఅతను  నవవ్లేదునవవ్లేదు..  
" " అవునుఅవును. . అదొకక్టేఅదొకక్టే  కాదుకాదు! ! ఇకపైనఇకపైన  నేనేలానేనేలా  పర్వరిత్ంచాలాపర్వరిత్ంచాలా  ??అనిఅని  కూడాకూడా" " అఅనాన్డునాన్డు  సడనసడన  గాగా..  
" " ఇకపైనాఇకపైనా??  కొంపదీసికొంపదీసి  మామా  అమమ్నిఅమమ్ని  తీసుకెళిళ్పోదామనితీసుకెళిళ్పోదామని  పాల్నపాల్న  వేసుత్నాన్రావేసుత్నాన్రా  ఏమిటిఏమిటి??""  అనాన్నుఅనాన్ను  జోకజోక  చేసూత్చేసూత్..  
పకపక  పకాపకా  నవావ్డునవావ్డు..  
““  ఐఐ  విషవిష" " అనాన్డుఅనాన్డు. .   
““కానీకానీ  మీరుమీరు  సేఫసేఫ. . అదృషట్వశాతూత్అదృషట్వశాతూత్  నాకునాకు  మరోమరో  అవకాశంఅవకాశం  దొరికిందిదొరికింది,,  లేకపోతేలేకపోతే  మీరనన్దేమీరనన్దే  జరిగేదేమోజరిగేదేమో!!” ” అనాన్డుఅనాన్డు  అతనుఅతను  కూడాకూడా  

నవువ్తూనవువ్తూ..  
" " అంటేఅంటే??””  అనాన్నుఅనాన్ను  అతనుఅతను  నవువ్తుంటేనవువ్తుంటే  ఆహాల్దంగాఆహాల్దంగా  ఉందిఉంది..  
""మామా  నానన్గారునానన్గారు  రెండురెండు  వారాలవారాల  కిర్తంకిర్తం  పోయారుపోయారు. . నేనునేను  వెళళ్లేకపొయానువెళళ్లేకపొయాను. . ఏడాదికోఏడాదికో  నాలుగునాలుగు  జతలుజతలు,,  రెండురెండు  పూటల్పూటల్  భోజనంభోజనం  పెటిట్నపెటిట్న  

వయ్కిత్గావయ్కిత్గా  కంటేకంటే  ఆయనతోఆయనతో  నాకేమీనాకేమీ  పెదద్పెదద్  అనుబంధంఅనుబంధం  లేదులేదు  కనకకనక  కొదిద్గాకొదిద్గా  బాధబాధ  పడాడ్నుపడాడ్ను  తపప్తపప్,,  వెళిళ్వెళిళ్  చూడాలనిచూడాలని  కూడాకూడా  అనిపించలేదుఅనిపించలేదు. . 
బాధాకరమైనబాధాకరమైన  విషయమైనావిషయమైనా  అదిఅది  నిజంనిజం..  

అతనుఅతను  ననున్కూడాననున్కూడా  తనతోతనతో  తీసుకువేళళ్చుచ్తీసుకువేళళ్చుచ్  కదాకదా  అనన్అనన్  బాధబాధ  కొనాన్ళుళ్ండేదికొనాన్ళుళ్ండేది. . మీమీ  మెకిస్కోమెకిస్కో  అమమ్దగగ్రఅమమ్దగగ్ర  అదిఅది  కుదరదుకుదరదు  అనేఅనే  ఆయనఆయన  
మాటమాట  నాకునాకు  బాగాబాగా  గురుత్ందిగురుత్ంది. . మీమీ  మెకిస్కోమెకిస్కో  అమమ్అమమ్,,  సెప్యినసెప్యిన  అమమ్అమమ్. . ఇలాఇలాగేగే  అనేవాడుఅనేవాడు  రెండురెండు  మూడుమూడు  సారుల్సారుల్. . అపుప్డుఅపుప్డు  కోపంగాకోపంగా,,  బాధగాబాధగా  
అనిపించినాఅనిపించినా  ఇపుప్డుఇపుప్డు  లేదులేదు..  

కానీకానీ  అతనుఅతను  వెళూత్వెళూత్  వెవె  ళూత్ళూత్  నాకోనాకో  కానుకకానుక  ఇచిచ్ఇచిచ్  వెళాళ్డువెళాళ్డు. .   
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ముందేముందే  చెపాప్నుచెపాప్ను  కదాకదా,,  ఆయనఆయన  కూడాకూడా  షిపుప్లోషిపుప్లో  పనిచేశారుపనిచేశారు,,  రెండురెండు  మూడుమూడు  చోటల్చోటల్  కుటుంబాలునాన్యనికుటుంబాలునాన్యని. . మామా  అమమ్అమమ్,,  మరొకావిడమరొకావిడ  
లేరులేరు. . కానీకానీ  తనతన  మూడోమూడో  భారయ్భారయ్  అమాలియఅమాలియ  అనేఅనే  ఆవిడఆవిడ  మెకిస్కోమెకిస్కోలోలో  ఉనాన్రుఉనాన్రు. . ఆవిడేఆవిడే  అతనుఅతను  చెపిప్నచెపిప్న  ననున్ననున్  తనతన  దగగ్రుంచుకోవడానికిదగగ్రుంచుకోవడానికి  ఇషట్పడనిఇషట్పడని  నానా  
మెకిస్కోమెకిస్కో  అమమ్అమమ్. . ఇపుప్డావిడఇపుప్డావిడ  సరిగాగ్సరిగాగ్  నేనునన్నేనునన్  పరిసిథ్తిలోనేపరిసిథ్తిలోనే  ఉనాన్రుఉనాన్రు..  

ఆవిడకునన్ఆవిడకునన్  ముగుగ్రుముగుగ్రు  కొడుకులుకొడుకులు,,  కూతురుకూతురు  కూతురుకూతురు,,  వీళెళ్వరికీవీళెళ్వరికీ  కూడాకూడా  ఆవిడనిఆవిడని  పటిట్ంచుకునేంతపటిట్ంచుకునేంత  తీరికాతీరికా,,  దగగ్దగగ్రుండిరుండి  చూసుకోవలనన్చూసుకోవలనన్  
కోరికాకోరికా  లేవుటలేవుట. . మీలోమీలో  ఎవరైనాఎవరైనా  అవిడకిఅవిడకి  ఏదైనాఏదైనా  సహాయంసహాయం  చెయయ్గలరాచెయయ్గలరా??  అంటూఅంటూ  పోయేముందిపోయేముంది  మామా  నానన్నానన్  నాకునాకు,,  అతనికునన్అతనికునన్  మరోమరో  నలుగురునలుగురు  
పిలల్లకీపిలల్లకీ  మెయిలమెయిల  రాశారురాశారు. . నేనెకుక్వనేనెకుక్వ  రోజులురోజులు  బర్తకనుబర్తకను,,  నానా  తరావ్తతరావ్త  అమాలియాకిఅమాలియాకి  ఎలాఎలా??  అనన్దేఅనన్దే  నానా  బాధబాధ  అనిఅని  ఆయనఆయన  అనన్పుప్డుఅనన్పుప్డు,,  కనీసంకనీసం  
ఆయనకింతఆయనకింత  మాతర్పుమాతర్పు  బాధయ్బాధయ్తత  ఉందాఉందా  అనుకునాన్నుఅనుకునాన్ను. .   

అతనిఅతని  మాటలోల్మాటలోల్  వయ్ంగయ్ంవయ్ంగయ్ం  ఉందేమోఉందేమో  అనుకునాన్నుఅనుకునాన్ను..  
నేనునేను  సహాయంసహాయం  చేసాత్నుచేసాత్ను  ! ! అనిఅని  సమాధానంసమాధానం  పంపించానుపంపించాను....  
‘‘  థాంకథాంక  యూయూ  అరివ్నఅరివ్న’’  ఈఈ  ఒకక్ఒకక్  వాకయ్మేవాకయ్మే  ఆయనదగగ్రినించిఆయనదగగ్రినించి  వచిచ్నవచిచ్న  చివరిచివరి  మెయిలమెయిల....  
ఇపుప్డుఇపుప్డు  మనంమనం  మెకిస్కోలోమెకిస్కోలో  దిగగాదిగగానేనే  నేనునేను  వెతుకుక్ంటూవెతుకుక్ంటూ  వెళతానువెళతాను  మామా  మెకిస్కోమెకిస్కో  అమమ్అమమ్  దగగ్రకిదగగ్రకి..””    
" " కానీకానీ,,  ఆవిడఆవిడ  ఎపుప్డూఎపుప్డూ!!??" " అనబోతునన్అనబోతునన్  ననున్ననున్  ఆపాడుఆపాడు  అతనుఅతను....  
““అవునుఅవును  సరసర,,  ననెన్పుప్డూననెన్పుప్డూ  తనతన  దగగ్రదగగ్ర  ఉంచుకోవడానికిఉంచుకోవడానికి  ఆవిడఆవిడ  ఇషట్పడలేదుఇషట్పడలేదు,,  ఆవిడఆవిడ  కునన్కునన్  కారణాలుకారణాలు  కొనిన్కొనిన్  నేనునేను  ఊహించగలనుఊహించగలను. . 

నలుగురునలుగురు  బిడడ్లునన్బిడడ్లునన్  మహిళకిమహిళకి  తనతన  భరత్భరత్  మరోమరో  బిడడ్నుబిడడ్ను  సాకాలంటేసాకాలంటే  ఇషట్ంఇషట్ం  ఉండకపోవడంఉండకపోవడం  చాలాచాలా  సహజంసహజం. . కానీకానీ  తలిల్తలిల్  ముఖంముఖం  తెలియనితెలియని  బిడడ్కిబిడడ్కి,,  
కలిసొచేచ్కలిసొచేచ్  కాలానికికాలానికి,,  నడవలేనినడవలేని  తలిల్నితలిల్ని  చూసుకోవడంచూసుకోవడం  పెదద్పెదద్  కషట్ంకషట్ం  కాదుకాదు  కదాకదా! ! అవునుఅవును.. .. అమాలియాఅమాలియా  కీళళ్కీళళ్  నొపుప్లతోనొపుప్లతో  బాధపడుతూబాధపడుతూ  వీలవీల  చెయిరచెయిర  
కేకే  పరిమితమయాయ్రుటపరిమితమయాయ్రుట..““  అనాన్డుఅనాన్డు  బాధగాబాధగా..  

" " ఇంతఇంత  మంచితనమామంచితనమా??""  అనాన్నుఅనాన్ను  నేనునేను  అపర్యతన్ంగాఅపర్యతన్ంగా. . కనికనిపెంచినపెంచిన  తలిల్తండుర్లకితలిల్తండుర్లకి  అనన్ంఅనన్ం  పెటట్డంపెటట్డం  ఉపకారంఉపకారం  అనుకునేఅనుకునే  పిలల్లపిలల్ల  మధయ్మధయ్  
ఇలాంటివాళెళ్లాఇలాంటివాళెళ్లా  సాధయ్ంసాధయ్ం??  

" " నానా  సావ్రధ్ంసావ్రధ్ం  లేదాలేదా  సరసర  ఇందులోఇందులో??  ,,  మరోమరో  నాలుగునాలుగు  నెలలోల్నెలలోల్  నానా  జీవితంలోకిజీవితంలోకి  అడుగుపెటట్బోతునన్అడుగుపెటట్బోతునన్  ఇంకాఇంకా  పుటట్నిపుటట్ని  నానా  పిలల్లకిపిలల్లకి  కాబోయేకాబోయే  
తలిల్కితలిల్కి,,  అదేఅదే  నానా  పేర్యసికిపేర్యసికి  ఓఓ  పెదద్పెదద్  తోడుతోడు  అవసరంఅవసరం  కదాకదా. . మరీమరీ  మూడోమనిషిమూడోమనిషి  లేనిలేని  అనాధలంఅనాధలం  నేనూనేనూ,,  లిండాలిండా....” ” అనాన్డుఅనాన్డు  అతనుఅతను  నెమమ్దిగానెమమ్దిగా..  
మూసుకునన్మూసుకునన్  అతనిఅతని  కళుళ్కళుళ్,,  విపాప్రినవిపాప్రిన  పెదవులుపెదవులు.. .. పునన్మిపునన్మి  చందుర్నిచందుర్ని  వెనెన్లాల్వెనెన్లాల్  ముఖమంతాముఖమంతా  పరుచుకునన్పరుచుకునన్  అతనిఅతని  నవువ్నవువ్. . సముదర్ంసముదర్ం  కూడాకూడా  మౌనంగామౌనంగా  
ఉందిఉంది..  
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