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ఇంగీల్  టీచర్ డా.పేరం ఇందిరాదే   
సుజన ఆరోగయ్ం బాగా పాడయియ్ంది. ఏమీ మాటాల్డదు. మాటాల్డుతూ మాటాల్డుతూ మౌనంగా అయిపోతుంది. యాభై లోకి రాగానే 

కోరుట్ లో తన కల్రక్ వుదోయ్గానికి వాలంటరీ రాజీనామా ఇచేచ్సింది.       
 నేను ఆఫీసు నుండి ఇంటికి వచేచ్పప్టికి నవువ్తూ కాఫీ అందించేది, అకక్డి కెళదాం ,ఇకక్డికెళదాం అని పర్ణాళికలు పెటేట్ది, నాకు 

పని వతిత్డి ఉంటే తన సేన్హితులతో వెళిల్పోయేది , షాపింగ లని ,కిటీట్ పారీట్లని , సేన్హితుల పిలల్ల పెళిల్ళల్కు చకక్గా అలంకరించుకుని వెళేళ్ది.  
మా సంతానం అజయ, అనిమ  బాగా చదువుకునాన్రు, అనిమ తానే  మంచి వరుడిన్ ఎనున్కుంది, పెళిల్ చేశాo, భరత్తో అమెరికా 

వెళిళ్పోయింది, అజయ కూడా అమెరికాలోనే  ఎమెమ్స చేశాడు , తరావ్త ఎంబీఏ చేసి వుదోయ్గం చేసుత్నాన్డు.  మొనన్టి వరకు ఏమీ ఆదురాద్ పడే విషయాలు 
ఉండేవి కావు. కానీ సుజన కొదిద్ రోజులుగా పర్తి చినన్ విషయానికి కోపం, విసుగు చూపడం, ఏడవటం  ఇలా తన నైజం కానివి చేసోత్ంది. ఎవరినీ 
కలవడానికి ఇషట్పడడం లేదు, ఎవరైనా వచిచ్నా మొకుక్బడిగా పలకరించడం, టీవీ కూడా పెటుట్కోకుండా గదిలోనే ఎపుప్డూ పడుకోవడం, కారణం అడిగితే 
తలనొపిప్ అనడం, డాకట్ర దగగ్రకు వెళదామంటే తరావ్త  వెళదాం అని చెపేప్సి తపిప్ంచుకోవడం, గటిట్గా నిలదీసేత్ ఏడవటం.  నాకేమీ అరథ్ం కావడం లేదు  
మోనోపాజ సమసయ్ అని డాకట్రుల్ అనాన్ , ఆమె ఎకుక్వ దిగులు పడుతునన్ది అజయ, అనిమల  గురించి అని నాకు తెలుసు. వాళళ్ను అమెరికా  పంపడానికి 
సుజన వయ్తిరేకించలేదు. వెళాళ్క కూడా రెండేళుల్ వాళుళ్ దూరంగా వునాన్రని అని బాధపడేది కూడా కాదు. సైక్ప లో మాటాల్డుతుండేది కాబటిట్ దాదాపుగా 
వాళళ్ని రోజూ చూసేది, వాళుళ్ వంట చేయడం కొతత్ కారుల్ కొనడం, పారీట్లకు వెళల్డం సేన్హితులతో గడపడం అనీన్ సైక్ప లో వాళుళ్ చూపడం అవనీన్ 
నాకు చెపప్డం, అలా కాలం బాగానే గడిచింది. రాను రాను లాపాట్ప లో  సైక్ప  సంభాషణలు తగిగ్పోయాయి, సామ్రట్ ఫోనోల్ వీడియో కాలస్ కొదిద్కాలం 
నడిచాయి. ఆఫీసుకు వెళూత్ డైరవింగ చేసూత్ కొనిన్ రోజులు మాటాల్డే వాళుళ్. నెమమ్దిగా వారంలో ఒకక్ రోజు ఏదో సమయంలో పలకరింపులు జరిగేవి.  
అనిమ అపుప్డపుప్డైనా మాటాల్డేది కానీ అజయ అసలు దొరికే వాడు కాదు.  వాటస్ ప లో కాల చేయమని మెసేజ పెటిట్నా కాల చేయలేదని ఎపుప్డూ నాకు 
పిరాయ్దు చేసేది, అజయ  దొరికినపుప్డు  వాడితో  కనన్వారితో మాటాల్డే తీరిక లేదా అని పోటాల్డేది. వాళళ్ ఉజవ్ల భవిషయ్త కోసం మేము చేసిన తాయ్గాలు 
ఏకరువు పెటేట్ది. కనన్వాళల్కు అది బాధయ్త కదా అని వాడనాన్డని “వాడికి తలిల్దండుర్ల పటల్ బాధయ్త లేదా వాడిలా మాటాల్డతేమిటండీ మీరు వాళళ్నేమీ 
అనరా?” అని నాతో పోటాల్డేది.  

ఇది ఇలా జరుగు తుండగానే అనిమ తన భరత్ నుండి విడిపోయింది, ఇదద్రి మధయ్ ఎందుకు గొడవలొచాచ్యో కూడా అనిమ తలిల్తో 
చెపప్లేదు. కూతురు చేసిన పని అసలు నచచ్లేదు. సుజనకు అలుల్డు చాలా మంచివాడని ఇదే అతనితో చినన్వాటికి గొడవ పడి  ఉంటుందని 
మందలించమని ననున్ పోరుతుంటే, కూతురును అడిగాను. తన వయ్కిత్గత విషయాలోల్ కలిప్ంచుకోవడానికి మాకు హకుక్ లేదని అనిమ అనడం నాకు బాధ 
అనిపించినా, సుజనకు అది అవమానంగా, అసహజమైన పరిణామంగా అనిపించి తీవర్ మైన నొపిప్ని కలిగించింది. ఆ వారత్  ఎలాగో మా బoధువులకు 
కూడా తెలిసి పోయింది, తన పెంపకంలో లోపమేముందో అని ఆతమ్ పరిశీలన చేసుకోవడం లోనే సుజన తీర్వర్ ఘరష్ణకు గురయియ్ంది. అనిమతో 
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మాటాల్డినపుప్డంతా సుజన కాపురం చకక్దిదుద్కోమని చెపప్డంతో  అనిమ కూడా సుజనతో మాటాల్డడ్ం తగిగ్ంచింది. పిలల్లిదద్రి పర్వరత్న గురించి నాకు 
కూడా బాధగానే వుంది కానీ చేయగలిగింది ఏమీలేదని నాకు తెలుసు, కానీ సుజన వాళళ్ కారణంగా నలగడం నాకు నచచ్డం లేదు. సైకాలజిసట్  దగగ్రకు 
తీసికెళిళ్ చూపించినా ఫలితం లేకపోయింది. ఇనాన్ళుల్ పిలల్ల భవిషయ్తుత్ గురించి ఇదద్రం ఆలోచించాము.బీ ఎస ఎన ఎల ఇంజనీర గా నాకు వుదోయ్గ 
ధరమ్ంతో రోజులో సగం సమయం గడిచి పోతుంది, కానీ సుజన ఇంటోల్ వుండి ఇలా వేదన పడి నలుగుతోంది. 

కరూన్లు లో నేను డిగీర్ చదువుకునన్ ఉసామ్నియా కాలేజ నుండి పూరవ్ విదాయ్రుథ్ల సమేమ్ళనంకు తమ భారయ్లతో  రమమ్ని ఆహావ్నం 
అందింది.  ముపైప్ఏళళ్ కిర్ందట చదువుకునన్పప్టి తోటి విదాయ్రుథ్లను కలవడం అంటే నాకు చాలా ఉతాస్హం కలిగింది. కరూన్ల అనగానే నాకే కాదు 
సుజనకు కూడా ఉతాస్హం కలుగుతుందని అనుకునాన్ను. దానికి కారణం అకక్డునన్ ఇంగిల్ష టీచర రేచల. ఆమె దగగ్రే నేను సుజన కలుసుకుంది. 
సుజనకు రేచల మేడం అంటే ఎంతో ఇషట్ం. మా పెళల్యాయ్క చాలా ఏళుళ్  హైదరాబాదులో వుదోయ్గం చేసినా కరూన్ల లో మా ఇదద్రి కుటుంబాలు 
లేకపోయినా మేము రేచల మేడం ను కలవడానికి వెళేళ్వాళళ్ం. దాదాపుగా అయిదేళల్యింది మేడంని కలవక, కిర్సమ్స కు గీర్టింగస్ చెపప్డo తపప్ తరావ్త 
మేడంకు ఫోనుల్ చేయడం కూడా మరిచ్పోతునాన్ం. కరూన్ల కు చాలాసారుల్ వెళిల్నా మేడం లేక, కొనిన్సారుల్  మాకు కుదరక, కలవలేకపోయాం.  

ఇంటర లో ఉండగా ఇంగిల్ష లో సుజన నేను ఇదద్రం  వెనకబడేవాళళ్ం. మేము రెండో సంవతస్రంలోకి రాగానే కొర్తత్గా వచిచ్న రేచల 
మేడం మాకు ఇంగిల్ష అంటే వునన్ భయం పోగొటిట్ంది ,అంతే కాదు మాకంటే నాలుగయిదేళుల్ పెదద్దయిన మేడం మాతో ఒక సేన్హితురాలిగా కలిసిపోయి,  
మాలో చదువు పటల్ ఆసకిత్ని కలిగించింది. ఆమెను ఇషట్పడని విదాయ్రుథ్లు ఉండేవారు కాదు. సుజన నాకు కాల్సేమ్ట అయినా  పరిచయం అయింది మాతర్ం 
మేడం ఇంటి దగగ్రే. కాలేజ చదువు అయినా తరావ్త కూడా చాలా మంది మేడం ఇంటికి వెళేల్వారు, అకక్డే మా పరిచయం పేర్మగా, పెళిల్గా మారింది. 
మేడంని కలవడం వలన సుజనకు సంతోషం కలుగుతుంది. రెండురోజులనాన్ కొంచం మారుప్ ఉంటుంది అనుకునాన్.  కరూన్ల కు వెళదామనగానే ,రేచల 
మేడం ను చూదాద్మనగానే సుజన కళళ్లో కాంతి, ముఖంలో ఉతాస్హం కనపడగానే నాకు చాలా సంతోషం కలిగింది.  

సుజన నా పార్ణం, నా జీవితానికి ఒక అరథ్ం కలిగించిన జీవన జోయ్తి. ఆమెకు కషట్ం కలిగించింది నా బిడడ్లు అయినా వాళళ్ను నేను 
క్షమించలేకపోయాను. వాళళ్తో కోటాల్డి  మరుసటిరోజు పిలల్లతో  ఆమె మామూలుగా మాటాల్డగలుగుతుంది కానీ నేను వాళళ్తో మామూలుగా  
మాటాల్డలేకునాన్ను. సుజన తరావ్తే నాకు ఎవరైనా. ఇనాన్ళుల్ రేచల మేడం దగగ్రకు వెళాల్లని నాకు ఆలోచన కలగనoదుకు ననున్ నేను తిటుట్కునాన్ను 
.వారం రోజులు సెలవు పడేసి కరూన్ల బయలుదేరాం. 

మా కాలేజ  పూరవ్ విదాయ్రుథ్లతో కళకళ లాడింది. ఈ మధయ్ వాటస్ప లో మా కాల్సేమ్టస్  ఫోన నంబరుల్ దొరకడం వలన చాలా మంది 
కలిసి మాటాల్డుకుంటునాన్ం, మెసేజ చేసుకుంటునాన్ము మిగతా వాళుళ్ కూడా ఇపుప్డు కలిశారు.చాలా మంది భారాయ్ సమేతంగా వచాచ్రు అందరం  
సంతోషంగా గడిపాo. కానీ అందరు మాలాగే పిలల్లపటల్ నిరాశగా మాటాల్డారు, వాళుల్  ఆరిథ్కంగా  ఉనన్తంగా  ఎదిగినందుకు మంచి ఉదోయ్గాలోల్ 
వుంటునన్oదుకు  గరవ్పడినా, వెంటనే వాళళ్ కళళ్లో పిలల్లు  భౌతికంగానే కాక  మానసికంగా  దూరమయాయ్రని బాధని గమనించాను .నాకు, సుజన 
కునన్ సమసయ్నే   అందరిదీ కూడా అని  గర్హించాక నాకు కొంత ధైరయ్ం కలిగింది. కానీ  సుజనకు అది తనకొకక్రికే కలిగిన బాధగా, తన దురదృషట్ంగా 
భావించడం ఆపలేదు. నాకు ఆమెను కనివ్నస్ చేసే శకిత్ సనన్గిలిల్ంది. ఆమెకునన్  సమసయ్ కంటే ఆమె ఊహించుకునే సమసేయ్ ఎకుక్వ అని నాకు అరథ్మైనా 
అది చెపేప్ ధైరయ్ం నాకు లేదు ఎందుకంటే సుజన మానసిక పరిసిథ్తి ఇపప్టి కంటే ఇంకా అదావ్నన్ంగా అవుతుందేమో అనే భయం నాకుంది.        

సేన్హితులందరూ  వెళిళ్పోయాక  మేము రేచల మేడం దగగ్రకు వెళాల్లని ఫోన చేసాం.  
“నేను బయట వునాన్ను ఓ గంటలో వసాత్ను, మీరు ఇంటికి వెళిల్పోండి, ఇలుల్ మారాను” అంటూ ఇంటి గురుత్లు చెపాప్రు. సుజన కు  

ఉతాస్హంగా  వుంది మేడం ను కలవబోతునన్ందుకు.రేచల మేడం ఇలుల్ కనుకోక్వడం కషట్మేమీకాలేదు. వూరికి కొంచం దూరంగా వుంది. చినన్ ఇలుల్ పెదద్ 
తోట. గేటు తీసుకుని లోపలి వెళేళ్ లోపల ఒకమామ్యి ఎదురుగా వచిచ్ంది.  

”మేడం ఫోన చేశారు. మీరు సాన్నం చేసుకుని రండి, కాఫీ పెడతాను, నా పేరు గాయతిర్ “ అంది.          
“ఓహ అలాగా, నేను సుజన ఇతను నా భరత్ ముకుంద , మాకు ఇంటర లో  మేడం లెకచ్రర, సార ఎలా వునాన్రు ? ఏమైనా  మేలేనా 

?” అంది సుజన 
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“ ఉహూ..  అలాగే వునాన్రు.. రండి చూదుద్రు గానీ,  ఈ మధయ్ మరీ బాగా లేకుంటే సాక్న చేపించారు ఆ రిపోరట్ తీసుకుని వెళాల్రు 
సీతారాం డాకట్ర దగగ్రకు, చాలా రదీద్గా ఉందట “ అంది గాయతిర్. 

గాయతిర్ తీసికెళిళ్న గదిలో మంచానికి అతుకుక్ని వునన్ ఆయనిన్ చూసేత్ కళళ్కు నీళొళ్చాచ్యి.వాళళ్ పెళిళ్లో  ఆజానుబాహుడైన జాన 
సార తో  మేడం ఎంతో అందమైన జంట .మేడం పెళిల్ కి అతిథులంతా విదాయ్రుథ్లే. పదేళల్ కిర్ందట టైరన ఆకిస్డెంట లో వెనెన్ముక దెబబ్తినడం వలన 
మంచానికి పరిమితం అయిపోయారు. చికితస్ కోసం ఎనోన్ చోటల్కి తిరిగారు. .అయినా ఆయన పరిసిథ్తిలో మారుప్ లేదు.  

సాన్నం చేసి బయటికి వచేచ్సరికి  ఒక రెండేళళ్ బాబు నా దగగ్రకు పరుగున వచాచ్డు ఎతుత్కోమని చేతులు చాసూత్. ఎతుత్కుని 
ఆశచ్రయ్ంగా చూశాను ఎవరబాబ్యని !  

మేడం నవువ్తూ నుంచునాన్రు. “ఎలా వునాన్రు ముకుంద ? చాలాకాలం అయింది మిమమ్లిన్ చూసి, ఈ మధయ్ సుజనను మిమమ్లిన్ 
గురుత్ చేసుకుంటునాన్ను “   

నా చేతులోల్ంచి  వాడు మేడం దగగ్రకు ఉరికాడు.వాడిన్ చూసేత్ గుండె నిండా హాయి నిండింది. బొదుద్గా, ఉంగరాల జుటుట్తో, కిలకిలా 
నవువ్తూ హడావుడిగా అటు ఇటు  తిరుగుతూ ఉంటే వాడినే చూడాలనిపిసుత్ంది. మేడంలో నాకు పెదద్ మారేప్మీ కనపడలేదు అలాగే వునాన్రు. ఆమెను 
చూసేత్ నాకు ఇంటర రోజులు గురొత్చాచ్యి మమమ్లిన్ ఆమె తీరిచ్న పదధ్తి గురొత్చిచ్ంది ఎనోన్ సారుల్ నలుగురు అయిదుమంది అబాబ్యిలం  అకక్డే 
భోంచేసేవాళళ్ం. ఎంతమందికి ఆమె ఇంగీల్షంటే  భయం పోగొటిట్ చదువులో ముందుకు పోనిచాచ్రో లెకక్లేదు. ఎంతో మంది ఆమెను  దేవతలా 
చూసేవారు. చిరునవువ్   చెదరకుండానే ఓపిగాగ్ మా ఇంగిల్ష రాని మొదుద్లిన్ మెరకలుగా చేసిందో ! ఇలాంటి కరుణామయి ఈ రోజు మారుమూల ఓ చినన్ 
ఇంటోల్ ,అవిటివాడై మంచాన పడడ్ భరత్తో  విభవం వీడి జీవించడం నాకు మింగుడు పడలేదు. 

“ చేతన ఉంటే సమయమే చాలదు వీడి ముదుద్ మాటలు వింటే అనీన్ మరిచ్పోతాం “ అని మేడం అంటుండగానే సుజన సాన్నం చేసి 
వచిచ్ంది. మేడం సుజన ముఖాలోల్ ఆనందం తాండవించింది. ఇదద్రూ  చేతులు పటుట్కుని ఒకరినొకరు కౌగలించుకునాన్రు. సుజనను అలా చూడక ఎనిన్ 
రోజులైందో…! అనిమ అజయ ల గురించి దిగులు పడుతూ సుజన ఎంత పాడయియ్ంది?       

సుజన చేతన తో ఆడుకుంటూ మేడంతో మాటాల్డుతోoది.చేతన  కొతత్ పాత లేకుండా  అందరి దగగ్రకు రావడం నాకు ఆశచ్రయ్ం 
కలిగింది ముగుగ్రం చేతన ను తీసుకుని తోటలోకి వచాచ్ం  ఊపిరి తీసుకోలేకపోయింది సుజన. తోట  అంత అదుభ్తంగా వుంది అనేక రకాల పూల 
మొకక్లతో.  హైదరాబాదులో మాకునన్ అపారెట్మ్ంట లో బాలక్నీలో సుజన కూడా చాలా చెటుల్ పెటిట్ంది. మొకక్ల మధయ్ తిరుగుతూ అడిగాను.    

“మీ పాత ఇలుల్ అమేమ్శారా మేడం … ఎంత పెదద్ ఇలుల్ ! ఎంత బావుండేది ఆ ఇలుల్ . ఎనిన్ చెటుల్ ! ఎనిన్  మొకక్లు …  ఎందుకని 
అమేమ్శారు ?” 

మేము చదువుకునే రోజులోల్  మేడం వుండే ఆ పెదద్ ఇలుల్ మేడం ఆంగోల్ ఇండియన తాతగారు  బిర్టిష సెట్ౖలోల్  కటిట్ంచింది. యాభై  సెంటల్ 
లో  ముందంతా పెదద్ తోట, తరావ్త పెదద్ ఇలుల్, రాజభవనం లాగా ఉండేది.ఇంటోల్ ఆ కాలం నాటికే అధునాతనమైన  పరికరాలు  ఉండేవి. జరమ్న షెపరడ్, 
బుల డాగ ,లాబిర్డార కుకక్లు ఏమీ అనకునాన్ భయపడి చచేచ్వాళళ్ం. మేడం నానన్గారు కరూన్ల లోనే పర్ఖాయ్తి చెందిన లాయర. మేడం ఒకక్తే కూతురు, 
ఇంపాలా కారులో రాజకుమారి లాగా కాలేజ కు వచేచ్ది. ఆమెకు వుదోయ్గం చేసే అవసరం లేకునాన్  కేవలం బోధన పటల్ ఆమెకునన్ ఆసకిత్ వలన  చేసేది.  

ఇపుప్డు ఆ ఇలుల్ అమేమ్సిందంటే ఆరిథ్కపరమైన ఇబబ్ందుల వలన ఉండొచుచ్.. 
“అంత పెదద్ ఇలుల్ మాకు అవసరం లేదు పైగా డబుబ్ అవసరం కూడా మమమ్లిన్ అది అమేమ్టుట్ చేసింది. ఆ ఇలుల్ అమామ్క  ఈ ఇంటిని 

మీ జూనియర సుదరశ్న ఆరు నెలలోల్ కటిట్ంచాడు. తాతగారి ఇలుల్ అని కొంచం మమకారం ఉండేది. కానీ తపప్లేదు . మేడం ముఖం లో కొదిద్గా కూడా 
బాధ కనపడలేదు. “     

“సార సాక్న గురించి ఏమనాన్రు మేడం డాకట్ర ?” 
“జాన నాడీ వయ్వసథ్ పని చేయడం మానేసోత్ంది,  మెమరీ లాస వచిచ్ంది ఎవరీన్ గురుత్ పటట్డం లేదు “ 
“రోషన, రోజా ఎలా వునాన్రు? ఎకక్డునాన్రు ? ఈ మధయ్ రాలేదా ?”..  
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“రోషన జరమ్న అమామ్యిని పెళిల్ చేసుకుని అకక్డే వునాన్డు , రోజా సేట్టస్ లోనే వుంది  తను కూడా అమెరికాలోనే సెటిల అయిన 
అబాబ్యిని చేసుకుని సంతోషంగా వుంది.. రెండేళల్ కిర్ందట వచాచ్రు .. బాగా బిజీగా వుంటారు .మేం వెళాల్లంటే జాన కి హెలత్ ఇషూయ్స….  “ 

“అదేంటి మేడం బిజీ అంటే ఎలా? వాళళ్ను కనీ, పెంచి,పెదద్ చేసి, చదివించి ఇంత వాళుళ్ అయాయ్క వాళుళ్తాము బిజీ అని మనలిన్ 
పటిట్ంచుకోకుంటే ఎలా మేడం ? ఈ కాలం పిలల్లు అందరు ఇలా తయారయాయ్రేంటి?  జీవితం అంటే ఇంతేనా! పిలల్ల నిరల్క్షయ్ం భరిసూత్ ఏడుసూత్ 
చావడమేనా ? అనిమ అజయ కూడా అంతే మేడం… ఫోన చేయడానికి కూడా వాళల్కు తీరిక లేదు ఆదివారాలు శనివారాలు కూడా ఫెర్ండస్ తో పిక నిక 
లతో బిజీ అదేమని నిలదీసేత్ అసలు మాటాల్డరు… , బిజీ బిజీ ఈ మాట వింటే కోపం వసుత్ంది … నా పిలల్ల గురించి అనుకుంటే బాధ  , మీ పరిసిథ్తి 
చూసుత్ంటే .. సార పరిసిథ్తి చూసుత్ంటే నాకు  దుఃఖం వసుత్ంది మేడం, పిలల్లిన్ మీరు వచేచ్యమని అడగలేదా రోజా అమెరికాలో ఉండకపోతే వాళళ్ నానన్ 
గారిని చూసుకోవడానికి ఇండియా వచేచ్యరాదా … ఏముంది మేడం అమెరికాలో జీవితం? ఉరుకుల పరుగుల జీవితం .. డాలరుల్ తపప్ అకక్డయితే నాకు 
ఏమీ కనపడలేదు. మనం చసేత్ కూడా వాళుళ్ రావడానికి లేదు… ఏదో రావాలంటే రావాలని వచేచ్ వాళళ్కోసం శవాలిన్  కుళిల్పోయే వరకు ఫీర్జర బాకుస్లోల్ 
పెటట్డమెందుకు మేడం నేను చచిచ్పోతే వాళల్కు చెపాప్లిస్న అవసరం కూడా లేదని ముకుంద కు చెపాప్ మేడం … “ దుఃఖం తో గొంతు పెగలేల్దు  సుజన 
కళళ్లో కనీన్ళుల్ బుగగ్ల పై ఉరికాయి.  

మేడం నెమమ్దిగా సుజనను దగగ్రకు తీసుకుని కనీన్ళుల్ తుడిచింది. ఏమీ మాటాల్డలేదు. చాలాసేపు సుజన ఏడుసూత్నే వుంది. నేను 
పేర్క్షకుడిని అయాయ్ను.   మేడం ఏమి చెబుతుందో  అని ఎదురు చూశాను. ఆమె  ఏమీ చెపప్లేదు సరికదా  అసలు మాటాల్డలేదు. జారుతునన్ సుజన 
కనీన్ళల్ను తుడుసూత్ వుంది.  తరావ్త నాకు అనిపించింది .. ఆమె ఏమిచెబుతుంది ? ఏమి చెపప్గలదు? ఆమెదీ అదే పరిసిథ్తి కదా !  

నెమమ్దిగా సుజన తేరుకుని “సారీ మేడం .. నా బాధంతా చెపిప్ మిమమ్లిన్ విసిగించాను”. అంది పేలవంగా నవువ్తూ . 
“ఏమీ పరవాలేదు.  పద లోపలి వెళదాం. ఆ ..  మరిచ్పోయా నీకు కొనిన్ మొకక్లు చూపాలి ఒక ఫెర్ండ తెచిచ్చిచ్ంది. పూలు రెండు 

నెలల వరకు వాడవు ..” అని ఆ మొకక్ల పర్కక్కు దారి తీసింది.  
నిజంగానే ఆ మొకక్లపై పూలు గుతుత్లు గుతుత్లుగా చాలా బాగునాన్యి. వాటిని చూసి సుజన ముఖం లో దుఃఖం. మాయమవడం 

కళుళ్  ఆనందంతో  మెరవడం గమనించాను. మేడం సుజన మూడ  ని మారచ్డానికి చేసిన పర్యతన్ం ఓహ ఆమె ఒక గొపప్ టీచర అనన్  విషయం 
గురుత్చేసింది. అకక్డి నుండి ఇంకో పర్కక్కు వెళాల్ం అకక్డ ఓ మూల కుందేళళ్ చినన్ ఇలుల్ వుంది. తెలుపు, గోధుమ రంగు నలుపు రంగులోల్ కుందేళళ్ను 
చూసి చేతన సంతోషం తో అరవడం సుజన కూడా చినన్పిలల్లా వాటి దగగ్ర ఆడడం నాకు సంతోషానిన్చిచ్ంది.  

“చేతన కోసం కుందేళళ్ను తెచాచ్ం వీడి ఆనందం చూడు ముకుంద “ మేడం చేతన చూసి మురిసిపోతోంది..  
“రోజాకు , రోషన కు పిలల్లు లేరా మేడం “ అనాన్ను.  
“ఇదద్రికీ వునాన్రు రోషన కు పాప , రోజాకు కూడా పాప  ఫోటోలు చూపిసాత్లే”     
మొకక్లిన్ , కుందేళళ్ని  చూసుత్నన్ కొదీద్ మేడం వాటితో  చాలా కాలం గడుపుతుంది అనిపించింది .  
చీకటి పడుతుండగా లోపలి వెళాల్ం  మేడం సార దగగ్రకు తీసి కెళిళ్ంది . చినన్పిలాల్డిని ఒడిలోకి తీసుకునన్టుల్ అతనిన్ ఒడిలోకి 

తీసుకుంది బుదిధ్గా ఆమె వొడిలో పడుకునాన్డు.“ 
“ముకుంద సుజనా వచాచ్రు చూడు… జాన” అనన్ది కానీ జాన సార మమమ్లిన్ గురుత్పటట్లేదు, మేడం మాటలు అరథ్ం అయాయ్యో 

కూడా తెలియలేదు. అనన్ం పపుప్ కలిపి మికిస్ కేసి మెతత్గా చేసి రెండు గినెన్లోల్ వేసింది ఒక గినెన్ నుండి  సూప్న తో సార కు  తినిపించింది. మరో గినెన్లో 
నుండి చేతన కు తిని పించింది చేతన తింటూ ఉంటే ఆయన తింటునాన్రు. చేతన తినకుండా పర్కక్కు పోతే ఆయన చేతన లేడు కాబటిట్ తాను తినమని 
మారాం చేసుత్నాన్రు. గాయతిర్ చేతన ను పటుట్కొచిచ్ంది “తాతయయ్ తొందరగా  తినేశాడని చేతనిన్, చేతన  తొందరగా తినేశా”డని జాన ని ఇదద్రినీ లాలించి 
బుజజ్గించి మేడం తినిపించారు, 

“రోజూ ఇలాగ చేసేత్ కానీ ఇదద్రు తినరు….అంతకు ముందయితే ఇదద్రికీ వేరు వేరు గా పెటట్టానికి చాలా ఇబబ్ంది పడేదానిన్ .. 
ఇపుప్డు ఇదద్రూ పోటీగా తింటునాన్రు” అనాన్రు.  
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ఎవరీ గాయతిర్ .. ఆమె బిడడ్పై మేడం కెందుకు అంత మమకారం ? మేడం సందరభ్ం వచిచ్ నపుప్డు చెబుతారులే అనుకునాన్ను  
రోషన రోజాల ఫోటోలు చూపారు..  
“జరమ్న అమామ్యి కోడలు గా వపుప్కునాన్రా మేడం?” అంది సుజన. 
“మనం వపుప్కోవడం, వపుప్కోక పోవడం అనన్ పర్శన్ ఏముంది సుజనా! వాళళ్ పెళిల్ వాళళ్ ఇషట్ం”  
“మనకేమీ పర్మేయం లేదా… మన బిడడ్ల పెళిళ్ళల్ లో .. మన కుటుంబం లోకి వచేచ్ అమామ్యి మనకు తెలియవదాద్ మేడం?“  
“వాళుళ్ అనుకోవాలి కదా మనం అంతా ఒక  కుటుంబం అని వాళుళ్ వాళుళ్ ఏరప్రుచ్కునన్దే కుటుంబం అనుకుంటునాన్రు. వాళళ్ 

జీవితంలో మనకు చోటు లేదని అనుకుంటునాన్రు .మనమేమి చేయగలం సుజనా? వాళుళ్ అలా అనుకునన్పుప్డు  అది జరమ్న అయినా ఇండియన 
అయినా మనకెందుకు? వాళుళ్  దూరంగా వుండాలని అనుకునన్పుప్డు మనం దగగ్రగా పోవాలని అనుకునాన్ పర్యోజం లేదు కదా ! మనకు దగగ్రగా 
రావాలని పర్యతిన్ంచే వాళల్ను పేర్మించే నైజం మనంఅలవరుచ్కోవాలి…లేకపోతే మనకు పేర్మించడానికి ఎవరూ వుండరు, మనలిన్ పేర్మించే వాళుళ్ 
వుండరు“ 

సుజన ఆలోచిసూత్ వుంది. 
మేడం రిటైర అయినపప్టి ఫోటోలు చూపారు. మేము సీనియర ఇంటర లో ఉండగా మేడం  ఇరవై రెండు  వయసులో కాలేజ లెకచ్రర 

గా తన పర్సాథ్నం మొదలెటాట్రు. ఒక టీచర  రిటైర మెంట కు  అపప్టి విదాయ్రుథ్లే  కాక  ముపైప్ అయిదేళల కిర్ందటి విదాయ్రుథ్లు కూడా రావడం బహుశా 
చాలా తకుక్వ మంది టీచరల్ కు జరిగే గౌరవం అనుకుంటా ఫోటోలు చూసాక. సుజన చేతన ని ఆడిసూత్ ఉంటే,  నేను సుజన పిలల్ల గురించి పడుతునన్ 
వేదన గురించి ,పిలల్ల పర్వరత్న లో అంత మారుప్ ఎందుకొచిచ్ందో నా కునన్  సందేహం కూడా మేడం కు చెపాప్ను ,దానికి పరిషాక్రం చెపప్మని అడిగాను . 

” సుజన నువువ్ ఒక వారం ఇకక్డుండండి” అనాన్రు మేడం.  
తల ఊపాను..  
“చేతన తో సుజన ఎంత సంతోషంగా వుందో చూడండి మేడం .. ఆమె నవువ్లు చూడక ఎనిన్ రోజులైందో.. గాయతిర్ ఎవరు మేడం ? “ 
సుజన చేతన ఎతుత్కుని వచిచ్ పడీపడీ నవువ్తోంది. ముకుంద వీడు టివ్నిక్ల టివ్నిక్ల లిటిట్ల సాట్ర రైమ చెబుతాడు విను. చేతన  చెపుప్ 

కనాన్ “  వాడు సిగుగ్ పడుతూ తల ని పైకెతిత్ సాట్రస్ ని చూపిసూత్ వచీచ్రానీ ముదుద్ మాటలతో చెబుతుంటే నిజంగానే మాకు చెపప్లేని సంతోషం కలిగింది. 
 మేడం, సుజన ఒకరి తరావ్త ఒకరు వాడిన్ ముదుద్లాడారు. పసి పిలల్లు ఎంత సంతోషానిన్ తెసాత్రు ఇంటికి?  
“గాయతిర్  నా సూట్డెంటే తన తలిల్దండుర్ల ఇషాట్నికి వయ్తిరేకంగా  ఓ అబాబ్యిని పేర్మించి పెళిల్ చేసుకుoది. వాడు కొదిద్కాలం తరావ్త 

ఇంకో అమామ్యిని  పెళిళ్చేసుకుని ఇంటికి తెచిచ్, వదద్నన్ గాయతిర్ని నిండు గరభ్వతిని  చంపడానికి పర్యతిన్ంచాడు. మృతువుతోపోరాడి బర్తికింది. 
ఆశర్యం కోసం వచిచ్ంది, నిజానికి గాయతిర్ రోజా కంటే కూడా ఎకుక్వ నాకు. రోషన,రోజాల పిలల్లు మన దగగ్ర వుండరు. మన, పర ఎందుకు 
ముకుంద? .ఎవరికీ మనం అవసరమో, ఎవరు మనలిన్ ఆశిసాత్రో  ఎవరు మన పేర్మని గౌరవిసాత్రో వాళేళ్ మనవాళుళ్. గాయతిర్ ఈ రెండేళల్లో బాగా 
చదువుకుంది. వుదోయ్గం వసేత్ వెళిళ్పోతుంది.. తన జీవితం తాను నిరిమ్ంచుకుంటుంది. అది కూడా నేను ఆశిసుత్నాన్ తన కంటూ ఒక సొంత జీవితం 
వుండాలని... ”      

సుజన మేడం మాటలు వింటూ ఆలోచిసోత్ంది. 
రాతిర్ నా గుండెలపై తలపెటుట్కుని ” ముకుంద ఎంతబావుంది కదూ ఇకక్డ ! నాకయితే ఇకక్డే ఉండిపోవాలని వుంది .. ” 
“ఉందాం వారం రోజులు” 
“ఆహా… ఇకక్డే  ఉండి పోదాం “ 
“సరే ఆలోచిదాద్ం”     
ఉదయానేన్ గాయతిర్ లేపింది ” సార..మేడం వాకింగ వెళుతునాన్రు మీరు వసాత్రా?” అని అడిగారు.  
సుజన ఎగిరి కూరుచ్ంది.  
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మేము బయటికి వచేచ్పప్టికి మేడం సార కు సాన్నం చేపించి వీల చైర లో కూరోచ్పెటిట్ సార వళోళ్ చేతన ను కూరోచ్ పెటిట్ బెలట్ వేశారు 
.. వాడు బుదిధ్గా కూరుచ్నాన్డు..  సార ఏదో మాటాల్డుతునాన్డు కానీ అవి మాకు అరథ్ం కాలేదు. మేడం వాటికి సమాధానం చెబుతోంది. చేతన తో 
ఆయనేదో నవువ్తూ చెబుతునాన్డు చేతన ఆయనిన్ మాటి మాటికీ మెడ చుటూట్ చేతులు వేసి ముదుద్ పెడుతునాన్డు. మేడం కి ఇదద్రూ పసివాళేల్ అనిపించింది. 
ముగుగ్రం ఒకరి తరావ్త ఒకరం వీల చైర ని తోసుకుంటూ వెళాల్ం.  

దారోల్ వృదాధ్శర్o తీసికెళాళ్రు. అకక్డునన్ కొందరితో మాటాల్డాను. అకక్డ ఏదో  నిరాశలో వుండే ముసలివాళుళ్,రోగులు 
వుంటారనుకునాన్ .. కానీ అకక్డ చాలా అరథ్వంతమైన జీవితం నడుసోత్ంది. చదువుకునన్ వాళుళ్ , నిరక్షరాసుయ్లు కూడా ఉనాన్రట.  చాలా విశాలమైన ఆ 
పర్దేశంలో  మంచి తోట పెటాట్రు . పూల మొకక్లతో పాటు ,వరి, కూరగాయలు ,ఆకుకూరలు పండిసుత్నాన్రు. వాళల్కు సరిపోయి మళీళ్ మారెక్ట కు కూడా 
వేసాత్రట. వాళల్లో ఎకక్డా నిరాశ కనపడలేదు. చదుకునన్ వాళళ్కోసం చినన్ లైబర్రరీ నడుసోత్ంది నూయ్స పేపరుల్ పతిర్కలు ,పుసత్కాలు 
వునాన్యి.అకక్డివాళళ్తో మేడం మాటాల్డుతుంటే వాళళ్కళళ్లో మెరుపు చూశాను ..  

“పర్తిరోజూ వసాత్ను ఇకక్డికి … ఎంతో బావుంటుంది ఈ వాతావరణం” అనాన్రు మేడం     
“పిలల్లు వుండి  కూడా ఇలాంటి చోట ఉండాలిస్న దురదృషట్ం పటిట్ంది కదా మేడం వీళళ్కి,  వీళళ్ను చూసుత్ంటే బాధగా వుంది” అంది 

సుజన 
“అదృషట్ం దురదృషట్ం అనేవి లేవు సుజనా! జీవితానిన్ ఎలా వచిచ్నా సీవ్కరించాలి. మనకు అనుగుణంగా మారుచ్కోగలిగితే 

మారుచ్కోవాలి. మారచ్లేనిదానిన్ అంగీకరించి ముందుకు పోవాలి… పిలల్లిన్ మనం దోషులుగా చేయలేం పర్తి దానికి,  వాళళ్మీద చాలా పర్భావాలునాన్యి 
. మన సంసాక్రం వాళళ్కెందుకు రాలేదంటే,  వాళుళ్ పర్పంచపు పోకడలిన్ ఎకుక్వ చూసుత్నాన్రు ,వాటికి ఎకుక్వ పర్భావితమవుతునాన్రు . మనకాలంలో 
మనం తలిల్ దండుర్లమీద ఎకుక్వ ఆధారపడాడ్ం, ఎకుక్వ సమయం గడిపాం.  అందుకని వాళళ్తో మనకు అనుబంధం వుంది , పర్తి దానికి వాళళ్ అనుమతి  
కోరాం  ఒంటరిగా ఏ నిరణ్యం తీసుకోలేకపోయేవాళళ్ం .ఇపుప్డు వీళల్కు మనం ఇచిచ్న సేవ్చఛ , నిరణ్యానిన్ తీసుకునే అధికారం, వాళళ్ని ఎకుక్వ 
సవ్తంతార్నిన్ తీసుకునేలా చేశాయి.  ఇపప్టి  పర్పంచపు రీతులు,సోషల మీడియా, చినన్ వయసులో ఆరిధ్క సావ్తంతయ్ం  యువత పై ఎకుక్వ పర్భావం 
చూపాయి. ఇకక్డే ఇలావుంటే అమెరికాలో వునన్ జీవన విధాన పర్భావం అకక్డి కెళిల్న మనవాళల్పై పడకుండా ఎలా వుంటుంది? అతి కొదిద్కాలం లో 
మనదేశం కూడా అమెరికా లాగే ఉంటుంది మనం అపుప్డు దానికి అలవాటు పడిఉంటాం .” 

దారోల్ సుజనకు మేడం కు జరుగుతునన్ సంభాషణ ఉంటునాన్ను. 
“పాతికేళుళ్ మనతోవుండి  ఈ  దేశం ఇచిచ్న చదువును , అవకాశాలిన్ ఉపయోగించుకుని మన తాయ్గం తో ఎదిగి ఇపుప్డు మా 

జీవితంలో మీకు చోటు లేదంటే , మన గురించి ఆలోచనే చేయకుంటే  మనం ఏమవుతునాన్  వాళల్కు సంబంధం లేదంటే ఎలామేడం ?” సుజన కళళ్లో 
నీళుల్ తిరిగాయి.    

“ సుజనా  హృదయ సంసాక్రం పనిచేయని చోట ఏదీ పని చేయదు, నాకు తెలిసి అది బాహయ్మైన విషయాలను  తెలియజేయడం 
వలన ఏరప్డదు. సాధారణంగా డబుబ్, కేరియర లాంటి వాటికి పార్ధానయ్త హెచిచ్నచోట అది అసలు ఏరప్డదు.” 

“ఏమో మేడం.. పిలల్లు ననున్ పటిట్ంచుకోవడం లేదని. వాళుళ్ మాకు కాకుండా పోయారని నేను చాలా కుర్ంగి పోతునాన్ను, ముకుంద 
నా బాధ చూడలేక వాళల్కు నచచ్జెపప్డానికి పర్యతిన్ంచినా, వాళుళ్ లెకక్చేయడం లేదు”  

“మన పిలల్లు మనకెపుప్డూ  మన పర్పంచంగా అనిపిసూత్  వుంటారు, పసితనం లో వాళల్కు మనం తపప్ లోకం తెలియనంతవరకు 
వాళల్కు మనమే కదా పర్పంచం ! తరావ్త కూడా అలా ఎలావుంటారు ? ఇపుప్డు చేతన ని మనం ఎలా పెంచామో, ముదుద్లాడామో  వాడు పెదద్యాయ్క 
గర్హిసాత్డంటావా?... ఇది పర్కృతి ధరమ్ం సుజనా..మన జీవితం మనo జీవించి..వాళళ్ జీవితం కూడా మనమే జీవించాలంటే ఎలా సుజనా !” 

“అయితే మనమేం చేయాలి  మేడం? నాకయితే పిలల్లు లేకుండా పండుగలు లేవు, పర్తి నిమిషం వాళుళ్ గురొత్సాత్రు.  ఒకక్ రోజు వాళుళ్ 
మాటాల్డకపోతే జీవితం శూనయ్ంగా అనిపిసుత్ంది” 
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“ వాళల్కు నచిచ్నటుల్ వాళుళ్ గడుపుతునాన్రు కదా ! మనం కూడా సమయానిన్  కావ్లిటేటివ గా గడపాలి.  మనకంటూ  వునన్ది ఒకటే 
జీవితం, ఇందులో ఎనిన్ ఒడిదుడుకులునాన్, మనం చేయాలిస్న పనులు చేయాలి ,చేయాలనుకునన్ పనులు , ఇషట్మైన పనులు చేయాలి. ఉదోయ్గ రీతాయ్ కానీ 
,బాధయ్తల వలన కానీ ఇంతకాలం మనకు తీరిక లేదనుకో ఇపుప్డు  మనకు సంతోషానిన్చేచ్ సేన్హితులిన్ బంధువులిన్ కలవాలి, మనకిషట్మైన పర్దేశాలు 
తిరగాలి. ఒకటి జరగలేదని ఇంకేవీ జరగరాదా సుజనా !”    

సుజన దీరఘ్ంగా ఆలోచిసోత్ంది.  
సిథ్తపర్జఞ్త తో కూడిన ఆమెను చూసూత్నే వునాన్ను ముపైప్ అయిదేళల్ నుండి; వృదాధ్పయ్ం ఆమెను ఏ మాతర్ం అనిశచ్లంగా గానీ 

చంచలంగా చేయలేదు. భాధలు ఆమె ఆతమ్సెథ్ౖరాయ్నిన్ దెబబ్ తీయలేదు.  
భరత్ అనారోగయ్ం  ,అవిటితనం,  పిలల్ల నిరల్క్షయ్ం, కరిగి పోయిన ఆసుత్లు , వెడలిపోయిన అంతసుత్లు ఏవీ ఆమెను కృంగదీయలేదు 

.ఎనిన్ సమసయ్లు ఎదురైనా  ఆమె చిరునవువ్ చెదరలేదు , జీవిత సమరానికి ఆమె బెదర లేదు. మాకు, ఇంకా అనేక మంది వయసుమళుల్తునన్   వాళళ్కి 
సాధయ్ం కానిది ఈమెకు ఎలా సాధయ్మయింది ? సుజన కు ఇపుప్డు రేచల మేడం నిజమైన చదువు నేరాప్లి.  

“దీపావళికి ఓ సేన్హితురాలు ఇవాళ రాతిర్కి  భోజనానికి రమమ్ంది వెళదాం” అంది మేడం.  
“మీరు వెళిల్ రండి మిమమ్లిన్ పిలుసేత్ మేము వసేత్ ఎంబావుంటుంది?” అనాన్ను. 
“అదేం లేదు మీరునాన్రని చెపాప్ ..అందరీన్ పిలిచింది”  
సార తో సహా అందరం వెళాల్ం. మేడం సేన్హితురాలు విజయ ఇంటి ముంగిటోల్కి వెళళ్గానే ఆ ముగుగ్లు, ముగుగ్లోల్ అందంగా 

అలంకరించిన దీపాలు మమమ్లిన్ ఆశచ్రయ్ చకితులిన్ చేశాయి.  పర్కక్నునన్ రాంప పైనుండి సార  వీల చైర ని తీసుకొచాచ్0. ఆ రాంప సార కోసమే 
కటిట్ంచారని మేడం చెపాప్రు . లోపలికి వెళాళ్క  ఇలుల్ మొతత్ం ఒక అందమైన కళాఖండంలా అనిపించింది. మమమ్లిన్ పలకరించిన వయ్కిత్ని చూడగానే  నేను 
సుజన ఆమె కాయ్నస్ర పేషంట అని గర్హించాము. కానీ ఆమె ఎంత చలాకీగా తిరుగుతోందో చూసి ఆశచ్రయ్పోయాం. ఆమె మాటలు వింటే, పెదవుల పై 
కదలాడే చిరునవువ్ చూసేత్….ఆమె ఎంత ఆశావాదో అరథ్మయింది. ఆమె చాలా రకాల వంటకాలు చేశారు. అనీన్ సవ్యంగా చేశారట. బాగా చదవడం 
,ఇలుల్ ,తోట అంత చకక్గా పెటుట్కోవడం ఆమె హాబీ అని మేడం చెపాప్రు. కీమో థెరిపి తీసుకుంటునన్టుల్ ఆమె పిలల్లు కూడా ఎకక్డో ఉనన్టుల్  వాళిళ్దద్రి 
సంభాషణ లో తెలిసింది. భరత్ మరణించినటుల్ ఒక ఫొటోకు పూల దండ వేయడం వలన, అతనామె భరత్ అని అతను ఆమె తీసుకునన్ ఫోటో వలన 
తెలిసింది. ఆమె తో మాటాల్డడ్ం ఒక ఎడుయ్కేషన అనిపించింది . ఆమె పెదద్గా చదువుకోలేదని, డిగీర్లేవీ లేవని  మేడం పోర్దభ్లం తోనే పుసత్కాల చదవడం 
మొదలెటాట్నని ఆమె చెపిప్ నపుప్డు  మేము నమమ్లేక పోయాము.  

విజయ గారి గురించి మేడం చెబుతునాన్రు దారిలో. “ఫోరత్ సేట్జ లో వునన్ లింఫాటిక కాయ్నస్ర తో బాధపడుతునాన్రు . కాయ్నస్ర 
వచిచ్ందని తెలిసి సింగపూర లో వునన్ కొడుకు కూతురు వచిచ్ తీసికెళిళ్ టీర్టెమ్ంట ఇపిప్ంచారు. ఎకుక్వకాలం బర్తికే అవకాశం లేదని తెలిశాక  ఆమె ఇకక్డే 
వుండాలని నిరణ్యించుకునాన్రు . పిలల్లు అపుప్డపుప్డు వసుత్ంటారు.భరత్ అయిదేళల్ కిర్ందటే మరణించారు. ” 

“ఆమె ఉకుక్ మహిళ లాగా వుంది మేడం.. ఇనిన్ సమసయ్లతో .. కూడా అంత ఆశావాదమా !” 
“జీవితo  పై పేర్మ… బర్తికిసుత్ంది ముకుంద ..అదీ చాలా అరథ్వంతమైన జీవనం సాగించడానికి” 
సుజన ఏమీ మాటాల్డకుండా అలోచిసూత్ ఉండిపోయింది.           
మరుసటి రోజు  మేం  మేడం దగగ్ర సెలవు తీసుకునాన్ం. “ఈ వారం రోజులు మన పిలల్లు మనకసలు ఫోన చేయలేదని నీవు ఒకక్ 

సారి కూడా అనలేదు సుజనా ..!” 
“అవును ముకుంద.. నేను ఇంకెపుప్డూ అలా వాళళ్ ఫోన రాకపోతే ,వాళుళ్ మనలిన్ పటిట్ంచుకోలేదని బాధపడను , మంచాన పడడ్ సార 

తో , పటిట్ంచుకోని  పిలల్లతో  నలుగురికి సహాయం చేసూత్ మేడం  ఎంతో సంతోషంగా వుంది కదా! కాయ్నస్ర తో బాధపడుతూ కూడా పిలల్లిన్ ఆశించకుండా 
ఒంటరిగా తనకు నచిచ్నటుల్గా  వునన్ విజయ గారిన్ చూశాక , భరత్ వదిలేసినా చినన్ బిడడ్ని పటుట్కుని తన జీవితానిన్ చదువుతో దిదుద్కోవడానికి పర్యతిన్చే 
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గాయతిర్ , వీళళ్ని చూసి కూడా నేను ఏడిసేత్ ఎలా ? ననున్ పార్ణంలా చూసుకునే నీవుండగా కూడా,  లేని వాటి గురించి ఇంతకాలం బాధపడాడ్ను, నినున్ 
బాధపెటాట్ను . ముందుగా పనిలో నిమగన్మవుతాను ,  ఇంక ఎపుప్డూ విచారంగా ఉండను . పిలల్ల పటల్ కూడా నాకేమీ వయ్తిరేకత లేదు.“  

సుజన మాటలు ననున్ చాలా సంతోషపెటాట్యి. థాంకస్   రేచల మేడం అనుకునాన్ మనసులో .  

******* 
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