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MLjFL¸ ²¸CL −bÍjÂ¥qMnjÎFc, ÔL¿öCLŠFLï ÄÓjML MLjOqjMLPoÂÁ. ¬PeFo ¯ Oy¾Py÷ ²GHlð<j ¥cMcÓ¸=o 
¬GHlð<j ²¥qÚ¨¥nÎFc Mn+"$qÆ$o Tz¥qO~õÓj( <_jòÓj¸=o ÔcÓj) °Fcïtj ¥cÂ¢ ¥xÂï ÍQc_ícÓ 
ö¥h¸Í^ (1970 ÍQL¥q¸ öJdOq¸AKL¸Py)  ®Pe¸=h öGHNqkBcÓ MnFLj¥qFLjFLï TdbÍ¥qKcbÍ¥cÓj 
CnÓjGSj¥yML<¸ ®GHð=h¥i −GS¥hë¥qOq¸$c °¸^j¸Á. -GS¸. 

 ($qCL GS¸¼¥q CLOqjMctj) 

 1974-75 వాతావరణంలో అపప్టి పశిచ్మజరమ్నీ దేశం ఈ రచనలోని సనిన్వేశాలకు వేదిక. ఆ సనిన్వేశాలను వివరించినది - 
అపప్టి వాతావరణంలో సంపర్దాయబదధ్ంగా పెరిగి, ఆధునికతని అవగాహన చేసుకుంటునన్ ఓ మధయ్తరగతి భారతీయుడు. వృతిత్రీతాయ్ 
సైంటిసుట్.  

అపప్టికి ఇండియాలో టివిలు కొనిన్ మహానగరాలకే పరిమితం. టెలిఫోనుల్ వాయ్పారసుథ్లకీ, భాగయ్వంతులకీ, ఉనన్తోదోయ్గులకే 
అందుబాటు. కంపూయ్టరల్ది పాశాచ్తయ్దేశాలోల్నూ పెదద్ గదిని కేటాయించాలిస్నంత పరిమాణం. మొబైలుస్, ఇంటరెన్ట  వగైరాలు 
వాడుకలోకొసాత్యనన్ ఊహ కూడా లేదు.     

ఇండియాలో ఇపుప్డు గార్మాలకునన్ సదుపాయాలు, అపుప్డు మహానగరాలకే లేవు. ఆ నేపథాయ్నిన్ సమ్రించి - రచయితతోపాటు 
పాఠకులూ 1974లో పయనించి - చదవడం మొదలెడితే - ఈ రచనలోని చాలా విశేషాలు మరింత రసానుభూతినిసాత్యి. ఐతే 2016-
17లోనూ - ‘మనం ఎకక్ణిణ్ంచి ఎకక్డికొచాచ్ం? ఎకక్డికి పోతునాన్ం?’ అనే భావనను కలిగించి ఆలోచింపజెయయ్గలిగితే, ఈ రచన 
సారథ్కమౌతుంది.  

అంశాల పరంగా ఇది రెండు భాగాల రచన. మొదటిది లూయ్నబరుగ్లో ‘పీజీ టు కేజీ’ గత మాసంలో ముగిసింది. ఇపుప్డు రెండవది 
‘బెరిల్న  దీవ్పే డాయిచ  ఖండే’లో తొలివిడతగా ‘ఫన  నేనొకక్డినే’. ఇందులో అంశాలిన్ జరిగిన వరుస కర్మంలో కాక - పాఠకులకు అనువుగా 
ఉండేందుకు ఉపశీరిష్కలోల్ వివరించడం జరిగింది. 

రసానుభూతితోపాటు, పర్యోజనాతమ్కమూ కావాలనన్ మా తపన అక్షరరూపం దాలచ్డానికి సూఫ్రిత్నిచిచ్న కౌముదికి 
హృదయపూరవ్కంగా ధనయ్వాదాలు తెలుపుకుంటూ, రచనలోకి అడుగెడుతునాన్ం.  

PPP
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రెండవ భాగం: బెరిల్ న్  దీ పే డాయిచ్  ఖండే 
చివరి డత: మలి సందడి (3) 

 
అమోమ్, నినన్! (ఇండియా-జరమ్నీ శీర్మతి పర్యాణ విశేషాలు - ఆమె మాటలోల్నే) 
అలారం శబద్ం విని పిలల్లు హుషారెకిక్ - అదేమిటోనని చాలా కుతూహలంగా అటూ ఇటూ చూసుత్నాన్రు. వాళల్ హుషారు చూసి 

నేను మురిసిపోయాను. కాసేపది అలా మోగుతూ ఉంటే - పిలల్లకూ, నాకూ దృషిట్ మళిల్ కాలకేష్పంగా ఉంటుందని ఆశపడాడ్ను.  
అంతలోనే ఇదద్రు మనుషులు చటుకుక్న మా దగగ్రకొచాచ్రు. వాళుల్ వేసుకునన్ యూనిఫాంని బటిట్ విమానం తాలూకు 

మనుషులయుండచచ్నుకునాన్ను. కానీ ఇంకా అలారం మోతకు వినోదిసూత్ వాళల్ని పటిట్ంచుకోలేదు.  
అంతలో అలారం ఆగిపోయింది. దాంతో పిలల్ల హుషారుకి ఫుల సాట్ప  పడింది. 
ఎందుకాగిపోయిందా అనుకుంటూ అపుప్డు వచిచ్నవాళల్ను చూసేత్ - వాళుల్ గుచిచ్ గుచిచ్ ననేన్ చూసుత్నాన్రు. 
ఆ చూపులు మామూలుగా లేవు. సినిమాలోల్ పోలీసులు అపరాధిని చూసాత్రూ - అలా ఉనాన్యి వాళల్ చూపులు.  
వాళుల్ వచిచ్ంది నా కోసమే అని పించింది. ఎందుకనన్టుల్ చూశాను. 
వాళుల్ తమ గురించి చెపుప్కుందుకు వాడిన పదాలిన్ బటిట్ - విమానాశర్యంలో సెకూయ్రిటీ సాట్ఫ  అని గర్హించాను. 
ఆడ కూతురు. మగసాయం లేకుండా పిలల్లతో విమానయానం చేసోత్ందని సాయానికొచాచ్రా? సాయానికొసేత్ ఆతీమ్యంగా 

పలకరించాలి గానీ - ఆ చూపులేమిటి? 
అపుప్డో విషయం సుప్రించింది. ఇంగీల్షు సినిమాలోల్ నటీనటుల హావభావాలిన్ బటిట్ వాళల్ ఉదేద్శయ్ం తెలుసుకోవడం కషట్ం. మనకి 

అరథ్ంకాని ఉచాచ్రణతో ఇంగీల్షులో ఏదో మాటాల్డేసి - ఉనన్టుల్ండి ఒకరినొకరు కొటుట్కుంటారు. భాష అరథ్మైతే తపప్ వాళెల్ందుకు 
కొటుట్కునాన్రో తెలియదు.  

విమానాశర్యంలో సాట్ఫ  మనవాళేల్ ఐనా - వాళల్ భాష, తీరు ఇంగీల్షు వాళల్కిలాగే ఉంటాయనుకోవాలి.  
వాళెల్లాగుంటేనేం - మన పదధ్తిలో మనముందామనుకుని వాళల్వైపు చిరునవువ్తో చూశాను.  
వాళుల్ నాతో ఇంగీల్షులో ఏదో అనాన్రు. ఆ ఉచాచ్రణ నా కరథ్ం కాలేదు.  
అది గర్హించారో ఏమో - వాళుల్ మళీల్ హిందీలోకి మారారు. తుమ , హో లాంటి పదాలు తెలిశాయి కానీ - వాళల్ భావం తెలియలేదు.  
ఆ విషయం నా మొహం చూసి గర్హించారేమో - వాళుల్ సైగలోల్కి దిగారు.  
కొనేన్ళుల్గా వేరే రాషట్రంలో ఉండడంవలల్ నాకు - ఇంగీల్షు, హిందీ కూడా కొంతవరకూ అరథ్మౌతాయి. కానీ వీళల్ ఇంగీల్షు ఉచాచ్రణ 

అటు విదేశీయం, ఇటు దేశీయం కాకుండా మధయ్రకంగా ఉంది. హిందీ ఉచాచ్రణా నా అవగాహనకు అందడం లేదు.  
అలారం మోగించిందీ, ఆపిందీ కూడా వాళేల్ననీ - ఇపుప్డు వాళుల్ సామానుతో సహా మమమ్లిన్ పకక్గా రమమ్ంటునన్టుల్ అరథ్మవడానికి 

కాసేపు పటిట్ంది.    
వాళెల్ందుకు పకక్కి రమమ్ంటునాన్రో తెలియలేదు కానీ - అలారానిన్ మరికాసేఫు మోర్గనిసేత్ బాగుణణ్నిపించింది. ఆ మాటే చెపేప్దుద్ను 

కానీ భాష సమసయ్. 
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వాళుల్ హిందీ, ఇంగీల్షు, సైగలు మికస్  చేసూత్ - ననున్ సూట కేసు తెరవమనాన్రు (అపప్టికి సూట కేసులు తెరిచి చూపడమే కానీ 
ఇపప్టిలా సాక్నింగ  లేదు). 

తెరవడానికి మొహమాటమేసింది. ఆ సూట కేసులో మా బటట్లు - పపుప్ దినుసులు, ఆవాలు, జీలకఱఱ్ లాంటి పోపు సామానుల్ 
ఉనాన్యి. వాటిని చూసి వాళుల్ నవువ్తారనన్ శంకతో కొంచెం తటపటాయించాను. కానీ వాళుల్ నొకిక్ంచడంతో తపప్లేదు.  

సూట  కేస  తెరిచాను. అందులో వసుత్వులిన్ చూసేక - వాళల్లో ఒకడి భృకుటి ముడతలు పడింది. తనకి కావలసిందేదో దొరకలేదనన్ 
భావం అతడి కళల్లో చూశాను. ఇతగాడికేం కావాలి చెపామ్ అని ఆలోచిసుత్ండగా - హాండ  లగేజి బాయ్గ  తెరవమనాన్డు రెండోవాడు.  

అందులో మాతర్ం ఇందులో లేని అదుభ్త వసుత్వులేముంటాయి? కొనిన్ ఆపిలుస్, పళుల్ కోసుకునే చాకు ఉనాన్యి.  
సూట కేసులో వాటిని చూసి నవవ్లేదు కాబటిట్, ఈసారి కాసత్ ధైరయ్ంగానే బాయ్గ  తెరిచాను 
చాకు చూడగానే మొదటివాడికి ఇందాకటి భృకుటి ముడతలు విడిపోయాయి. నాకేసి అదోలా చూసి - ఆ చాకు దేనికోసమనన్టుల్ 

సైగ చేశాడు. 
నేను ఆపిలుస్ చూపించి - వాటిని కొయయ్డానికని సైగలతో చెపాప్ను. 
వాళల్ సైగలు నాకు, నా సైగలు వాళల్కి బాగానే అరథ్మయాయ్యి. ఎంత బాగా అంటే - అపుప్డు ననెన్వరైనా టైం మెషీనోల్ ఆది మానవుడి 

కాలానికి పంపితే - అకక్డ వాళల్తో సైగలతో ఎంతసేపైనా మేనేజ  చేసెయయ్గలననన్ దైరయ్ం వచిచ్ంది. కానీ ఇకక్డ ఈ అతాయ్ధునికులతో 
మాతర్ం ఎంతోసేపు మేనేజ  చెయయ్గలనని అనిపించడం లేదు.  

ఇంత చకక్ని సైగలుండగా - మనిషి ఎందుకు భాష నేరుచ్కునాన్డో - ఇనిన్ భాషలు సృషిట్ంచి వైషమాయ్లని ఎందుకు 
పెంచుకుంటునాన్డో - అనిపించింది నాకా క్షణంలో.    

ఆపిలుస్ కొయయ్డానికి చాకు తెచుచ్కునాన్ననగానే - సెకూయ్రిటీ సాట్ఫ  మొహాలోల్ అపర్యతన్ంగా చిరునవువ్లు వెలిసాయి.  
అందుకు వాళల్కు బదులేమివావ్లో, నేనేమంటే వాళేల్మంటారో, ఏమరథ్ం చేసుకోవాలోనని కొంచెం బెంగ పడాడ్ను కానీ - ఆ 

చిరునవువ్లే వీడోక్లని తెలిసింది - వెంటనే వాళుల్ వెళిల్పోవడంతో.  
విమానం ఎకేక్లోగా నియోగి కనబడతాడేమోనని, అతడితో మాటాల్డడ్ం కోసం ఇందాకా అలవాటైన సైగల భాషని మనసులోనే 

అభాయ్సం చేశాను. కానీ అంతా వృథా. ఆయన పతాత్ లేడు.  
అబదధ్మెందుకూ ఆయన కనబడకపోవడం నాకు కొంచెం రిలీఫ గానే అనిపించింది.  
ఎటొచీచ్ విమానం ఎకక్డం కొతత్ కదా! ఆ సమయంలో మాతర్ం అతడు కనిపించి మమమ్లిన్ విమానం ఎకిక్ంచి ఆ తరావ్త మళీల్ 

మాయమైపోతే బాగుణణ్నిపించింది.  
కానీ తీరా విమానం ఎకేక్ సమయానికి - ఆ హడావుడిలో నియోగి విషయం మరిచ్పోయాను. ఎయిర  హోసెట్స  చిరునవువ్తో 

అందించిన సావ్గతపూరవ్క నమసాక్రానిన్ సీవ్కరించి, లోపల ఇతరులని గమనించగా తెలిసిందానితో మా సీటల్ని వెదికి పటుట్కుని, ముగుగ్రం 
అకక్డ కూరుచ్నాన్కనే మళీల్ నాకు నియోగి గురుత్కొచాచ్డు.  

కానీ అతడికి మేము గురుత్నన్టుల్ లేదు. మరి మాకు కనబడలేదు.  
నేను కూడా నియోగిని చూసింది కొనిన్ క్షణాలు. బురర్లో అతడి రూపం సరిగా రిజిసట్ర  అయిందనిపించదు. కనబడితే గురుత్ 

పడతాననన్ నమమ్కం లేదు.  
ఆపుప్డో అనుమానమొచిచ్ంది.  
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పాపం నియోగి నాకు కనబడాడ్డేమో... పలకరింపుగా నావంక చూశాడేమో... అతణిణ్ గురుత్ పటట్లేక నేనతణిణ్ బాల్ంక గా చూశానేమో... 
అందుకు నొచుచ్కుని మరి పలకరించడం మానేశాడేమో... 

ఈ అనుమానం రాగానే - విమానంలో మాటవరసకి ననున్ చూసి మందహాసం చేసిన పర్తి వయ్కిత్నీ నియోగి కాదుకదా అనన్ భావంతో 
చూశాను.  

'ఆవులు పెయయ్లు మందలు జేరెను, పిటట్లు చెటల్ను గుమిగూడెను, మింటను చుకక్లు మెరయుచు పొడసెను, ఇంటికి పూరణ్మ 
రాదాయె' అని గురజాడ వారనన్టుల్ నాకు నియోగి మరి కనబడలేదు.  

తరావ్తనుంచి అనీన్ కొతత్. ఇంటికొచిచ్న అతిథులిన్ మరాయ్ద చేసినటుల్ విమానంలో మాకు చాకెల్టుల్, ఫలహారాలు, భోజనం బగైరాలు 
ఠంచనుగా టైముకి అందుతుంటే - ఆహా విమాన పర్యాణమా - అనుకునాన్ను.  

ఏమైతేనేం - మొదటిసారి కాబటిట్ కాసత్ కొతత్గా అనిపించినా - విమానపర్యాణంలో ఇబబ్ందులేం కలగలేదు. పిలల్ల విషయానికొసేత్ 
- వాళుల్ కొతత్ వాతావరణపు మైకంలో ఉనాన్రు. అనిన్ంటినీ ఆసకిత్గా పరికిసూత్, నాకే ముదొద్చేచ్టంత ముచచ్టగా సదుద్కునాన్రు. మొదటిసారి 
పిలల్లిన్ బాతూర్ంకి తీసుకెళిల్నపుప్డు అకక్డి వాకూయ్మ  సిసట్ం అయోమయంగా అనిపించినా - పిలల్ల సహకారం వలల్ ఇబబ్ంది అనిపించలేదు.  

అందువలల్ నియోగి అదృశయ్ంవలల్ నాకొచిచ్న నషట్మేం లేదు. కనబడితే అతగాడితో ఎలా మాటాల్డాలా ఏం మాటాల్డాలా అని బెంగగా 
కూడా అనిపించింది. ఎందుకంటే అతను బెంగాలీ. ఇంగీల్షు, హిందీ కూడా బెంగాలీలాగే మాటాల్డతాడు.  

నా విషయంలో అతనూ అనిన్ భాషలూ తెలుగులాగే మాటాల్డుతానని ఆనుకునాన్డేమో - అందుకే నాకు మళీల్ కనబడలేదేమో అని 
కూడా అనుకునాన్ను.  

తనవుకి అలసట. మనసులో అలజడి. వీటిమధయ్ తెలియకుండానే చినన్ కునుకు.  
అబదధ్మెందుకూ - మాసోక్ వచేచ్సిందంటే 'అపుప్డేనా?' అనుకునాన్ను.  
విమానం దిగుతుంటే అపుప్డు మళీల్ సుఫ్రించింది - మేము కొతత్ పర్పంచంలో అడుగెడుతునాన్మని. 
ఢిలీల్లోలా ఎదురుగా రంగురంగుల నేల కనిపించడం లేదు. మొతత్ం పర్కృతి తెలల్ని దుపప్టి కపుప్కుని పడుకునన్టుల్ంది. అది దుపప్టి 

కాదని తెలియడానికేమో - కొనిన్ కేర్నుస్ దానిమీద బలంగా దాడి చేసుత్నాన్యి. 
నేలంతా తెలల్ని మంచు. కేర్నుస్ తవివ్ పోసుత్ంటే గుటట్లు గుటట్లుగా పేరుకుంటునన్ మంచు. ఎంత తవివ్నా ఇంకా ఇంకా 

ఉనాన్నంటునన్ మంచు. 
కొంచెం శర్దధ్గా చూసేత్ - కనుచూపు మేరలో విమానాశర్యం కనిపిసోత్ంది. నడిసేత్ పది నిముషాలు పటొట్చుచ్ననిపించేటంత 

దూరమది. 
అంటే మేమిపుప్డు ఆ మంచుమీంచి నడిచి వెళాల్లి. 
నేనింకా ఆలోచిసుత్ండగానే జనం ముందుకు కదిలారు. నేనూ వాళల్ని అనుసరించాను.  
అపుప్డు తెలిసింది నాకు.  
భుజానికి హాండ బాయ్గ  వేర్లాడుతోంది. భుజం చుటూట్ షాల  ఉంది. దానిన్ కపుప్తూ ఓ రగుగ్ంది. ఓ చేయి చంకలో అబాబ్యిని 

పటుట్కుంది. మరో చేయి - నడిపించడానికి అమామ్యిని పటుట్కుంది.  
నడవాలిస్ంది పది నిముషాలే కావచుచ్. కానీ ఈ అవతారంతో అడుగు ముందుకు పడేదెలాల్? 
ఆలోచన దారి ఆలోచనదే. నేను ముందడుగు వేశాను. అంతే! 
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అపుప్డు తెలిసింది. కాలికింద నేలని నునన్టి మంచు దటట్ంగా కపేప్సిందనీ, నా కాళల్కి తొడిగినది మంచుపై సేక్టింగుకి అనువైన 
నునన్న్టి షూ అనీ. 

సేక్టింగ ని సినిమాలోల్ చూడడ్మే తపప్, సవ్యంగా చూసే అవకాశం రాలేదు. అపుప్డు మాతర్ం సవ్యంగా చేసే అవకాశం వచిచ్ంది.   
అపుప్డు నాకరథ్మైంది - సేక్టింగ  అంటే జరుర్న జారుతునన్పుప్డు పడిపోకుండా నిలబడి ముందుకు పోగలగడమని. 
కానీ నా ముందునన్వాళుల్ సేక్టింగ  చేసుత్నన్టుల్ లేదు. మామూలుగా నడుసుత్నన్టేల్ ఉంది.  
నా వెనకునన్వాళూల్ సేక్టింగ  చేసుత్నన్టుల్ లేదు. వాళుల్ నడిరోడుడ్మీద వెనుకనుంచి మనకంటే వేగంగా వసూత్ మనని దాటించుకుని 

వెడుతునన్టుల్ంది. 
నేను మాతర్ం జరుర్న జారాను. అది జారడమే తపప్ నిలబడే అవకాశం లేదనిపించేటంతలా జారాను. పడిపోతునాన్నని అరథ్మైంది.  
అపుప్డు నా గురించికంటే పిలల్లేమైపోతారోనని మాతృహృదయం తపించిపోయింది. గటిట్గా అరవబోయాను. భయమో, ఉదేవ్గమో 

- గొంతు పెగలేల్దు. 
ఐతే నేను కింద పడలేదు.  
చెటట్ంత తెలల్వాడొకడు ననేన్ గమనిసుత్నన్టుల్నాన్డు. నేను జారి పడకుండా ఆపాడు. ననున్ నేను నేలమీద నిలదొకుక్కుందుకు కొదిద్ 

క్షణాలు ఆగాడు. తరావ్త అమామ్యిని భుజాలమీద ఎకిక్ంచుకునాన్డు. నా బాయ్గుని తీసి ఓ భుజానికి తగిలించుకునాన్డు. అబాబ్యిని తీసుకుని 
చంకనెతుత్కునాన్డు. నా చెయియ్ గటిట్గా పటుట్కుని నడవమనన్టుల్ కనుసైగ చేసి ముందడుగు వేశాడు. 

అంతవరకూ ఎరిగునన్ తెలుగు మగాళల్కి కూడా ఒకక్సారైనా షేక హాండివవ్లేదు. ఇపుప్డతడు నా చేయి పటుట్కుంటే - మగాడి చెయియ్ 
పటుట్కునన్టుల్ లేదు. ఆసరా దొరికినటల్నిపించింది. 

ఆసరాలో సప్రాశ్నుభూతి ఉండదు, మమతానుభూతి తపప్ - అని గర్హించాను.  
అతడి పటుట్ ఎంత బలంగా ఉనన్దంటే - నా నునన్టి షూ సేక్టింగుకి మాతర్మే సహకరిసుత్ంటే - ఎకక్డా జారిపడకుండానూ, 

నడకను మరిచ్పోయీ, సేక్టింగ  చేసూత్నే విమానాశర్యం చేరాను.  
అతను మమమ్లిన్ నీడ పటుట్కు చేరిచ్ నా చేయి వదిలాడు. సేక్టింగు ఎంతలా అలవాటయిందంటే - అతను చేయి వదిలిన వెంటనే 

కొంచెం ముందుకు జారాను. అది నునన్టి మంచు నేల కాకపోవడంతో కింద పడకుండా తమాయించుకుని నిలబడి వెనకిక్ తిరిగాను.  
అపప్టికా చెటట్ంత మనిషి - అబాబ్యినీ, అమామ్యినీ, బాయ్గునీ కిర్ందకు దించి మాకేసి చూసి చినన్ నవువ్ నవావ్డు. ఆపదాబ్ంధువుల 

నవువ్ అలాగే ఉంటుందేమో! 
చేతులు జోడించి నమసక్రించాలనుకునాన్ను. కానీ నా అవయవాలేవీ ఇంకా నా సావ్ధీనంలోకి రాలేదు. కనీసం థాంకస్యినా 

చెపాప్లనుకునాన్ను. కానీ అతడు హడావుడిగా ఎటో వెళిల్పోయాడు. తన డూయ్టీ అయిపోయిందనుకునాన్డో - లేక అతగాడి విమానం 
బయలేద్రడానికి సిదధ్ంగా ఉందేమో! 

సాయపడతాననన్ నియోగి జాడ ఎకక్డా లేదు. ఇతనెవరో సమయానికి ఆపదాబ్ంధవుడిలా వచాచ్డు. అలాగే మాయమయాయ్డు. 
ఆ మహానుభావుడికి థాంకస్  చెపేప్ అవకాశం రాలేదని మనసు బాధ పడింది. అతడి గురించే ఆలోచిసూత్ - చెటట్ంత మనిషి కాబటిట్ 

అవలీలగా మాకు సాయం చెయయ్గలిగాడు. నియోగి ఐతే నాతోపాటు తనూ పడిపోయేవాడేమో - అనుకునాన్ను. 
''ఆ అంకుల  ఎంతునాన్డో'' అంది అమామ్యి కళుల్ పెదద్వి చేసుకుని. 
''అవునమామ్, చెటట్ంత మనిషి'' అనాన్ను. 
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''జరమ్నీ వెళల్గానే నానన్గారికి చెపాప్లి. నేను విమానమే కాదు, చెటట్ంకుల  భుజాలమీద కూడా ఎకాక్నని'' ఉతాస్హంగా అంది 
అమామ్యి. మొహం చూసేత్ దానికి విమానం కంటే అతడి భుజాలెకక్డమే గొపప్ విశేషంలా అనిపించింది.   

చెటట్ంకుల  - భలే పేరు! 
చంటిపిలల్గా ఉనన్పుప్డు ఏమో కానీ, కాసత్ పెదద్యేయ్క మీరెపుప్డూ దానిన్ భుజాలమీద ఎకిక్ంచుకోలేదు. బహుశా అది ఈ చెటట్ంకులిన్ 

జీవితాంతం మరిచ్పోదు. 
అతనికి థాంకస్  చెపప్లేకపోయానని ఇంకా మనసు నొచుచ్కుంటూనే ఉంది. మామూలుగా ఐతే అలా నొచుచ్కుంటూనే 

ఉండిపోయేదానేన్మో - కానీ - నా ముందునన్ గురుతర బాధయ్తలు ఆ అవకాశమివవ్లేదు!  
కాసత్ అటూ ఇటూ చూసి కాళీగా కనబడడ్ కురీచ్ల దగగ్రికి వెళాల్ం. బాయ్గ  దగగ్రగా పెటుట్కుని అంతా కురీచ్లోల్ కూరుచ్నాన్ం. 
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