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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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దూరానదూరాన  ఉంటూనేఉంటూనే  
" " అకక్తో కలిసిఅకక్తో కలిసి  కాఫీ తాగుతునన్ది నువేవ్నాకాఫీ తాగుతునన్ది నువేవ్నా??""  కొడుకుని అడిగింది పారవ్తి కటువుగాకొడుకుని అడిగింది పారవ్తి కటువుగా......  
మాటాల్డలేదు సుజయమాటాల్డలేదు సుజయ..  
" " చెపప్రాచెపప్రా,,  నా కళుళ్ ననున్ మోసం చెయయ్వునా కళుళ్ ననున్ మోసం చెయయ్వు..  రెండు గంటల కిర్తం కాఫీ షాప లో దానితో ఉనన్ది నువేవ్ కదూరెండు గంటల కిర్తం కాఫీ షాప లో దానితో ఉనన్ది నువేవ్ కదూ! ! పకక్న వాడు కూడాపకక్న వాడు కూడా  

ఉనాన్డుఉనాన్డు.. .. ఛీ సిగుగ్లేదూ నీకుఛీ సిగుగ్లేదూ నీకు??""  అంది పారవ్తిఅంది పారవ్తి.. ..   
ఆమె గొంతు నిండా పటట్రానంత కోపంఆమె గొంతు నిండా పటట్రానంత కోపం.. .. చిరాకుచిరాకు....  
" " అవునుఅవును.. .. వదినేవదినే! ! కావాలనే కలవడానికి వెళాళ్ంకావాలనే కలవడానికి వెళాళ్ం" " అంటూ వచిచ్ంది జవాబు కోడలి దగగ్రనించిఅంటూ వచిచ్ంది జవాబు కోడలి దగగ్రనించి....  
""  రీనారీనా??  ఏం మాటాల్డుతునాన్వు నువువ్ఏం మాటాల్డుతునాన్వు నువువ్??""  అందావిడ మరింత కోపంగాఅందావిడ మరింత కోపంగా..  
" " నిజం మాటాల్డుతోందమామ్నిజం మాటాల్డుతోందమామ్!!నీకు ఈరోజే తెలిసింది కానీ అకక్ ఎపుప్నీకు ఈరోజే తెలిసింది కానీ అకక్ ఎపుప్డూ మాతోనే ఉందిడూ మాతోనే ఉంది" " అనాన్డు సుజయఅనాన్డు సుజయ..  
ఏదో వినరాని విషయం వినన్టుట్గా ఉండిపోయింది పారవ్తిఏదో వినరాని విషయం వినన్టుట్గా ఉండిపోయింది పారవ్తి....  
  పై అంతసుథ్లో బాలక్నీలో తన రాకింగ చెయిర లో కూరుచ్ ఆకాశం వంక చూసూత్ ఉండి పోయిందిపై అంతసుథ్లో బాలక్నీలో తన రాకింగ చెయిర లో కూరుచ్ ఆకాశం వంక చూసూత్ ఉండి పోయింది. . చందోర్చందోర్దదయం అవుతునన్ యం అవుతునన్ 

సమయంలో విడిపోతునన్ మబుబ్లుసమయంలో విడిపోతునన్ మబుబ్లు,,  ఆకాశంఆకాశం  నిండా పరుచుకునన్ తెలల్టి పుచచ్పువువ్లాంటి వెనెన్లనిండా పరుచుకునన్ తెలల్టి పుచచ్పువువ్లాంటి వెనెన్ల..  
  ఎకక్డా ఒకక్ మబుబ్తునక లేకుండా పర్శాంతంగా ఉందిఎకక్డా ఒకక్ మబుబ్తునక లేకుండా పర్శాంతంగా ఉంది.. ..   
ఆ మేఘాలు విడినటుట్ మనసులోని మబుబ్లు విడిపోవాలంటే ఏం జరగాలో మరిఆ మేఘాలు విడినటుట్ మనసులోని మబుబ్లు విడిపోవాలంటే ఏం జరగాలో మరి????..  
కళుళ్ మూసుకుని పారవ్తి కూరుచ్నన్ కురీచ్ విసురుగా అటూ ఇటూ ఊగుతోందికళుళ్ మూసుకుని పారవ్తి కూరుచ్నన్ కురీచ్ విసురుగా అటూ ఇటూ ఊగుతోంది..  
  మరో నాలుగైదు నిమిమరో నాలుగైదు నిమిషాలకి వేగం కొదిద్గా తగిగ్ందిషాలకి వేగం కొదిద్గా తగిగ్ంది.. ..   
నినన్ కాక మొనన్ జరిగినటుట్గా ఉంది గతంనినన్ కాక మొనన్ జరిగినటుట్గా ఉంది గతం..  
  కనున్ మూసినా తెరిచినా మరపునకు రాని జీవితంకనున్ మూసినా తెరిచినా మరపునకు రాని జీవితం..  
పెదద్లు కుదిరిచ్న వివాహంపెదద్లు కుదిరిచ్న వివాహం.. .. రాజేందర్రాజేందర్,,  పారవ్తిల జంట అపురూపంపారవ్తిల జంట అపురూపం,,అనోయ్నయ్ం వారి దాంపతయ్ంఅనోయ్నయ్ం వారి దాంపతయ్ం..  
  ఇవే బంధువులోల్నూఇవే బంధువులోల్నూ,,  సేన్హితులోల్నూ తరచూ వారిగురించి వినవసేన్హితులోల్నూ తరచూ వారిగురించి వినవచేచ్ మాటలుచేచ్ మాటలు..  
  పారవ్తి మొండితనానికిపారవ్తి మొండితనానికి,,  ఆమె కోపానికీ రాజేందర్ సౌమయ్త కి కుదిరిన రాజీఆమె కోపానికీ రాజేందర్ సౌమయ్త కి కుదిరిన రాజీ.. .. భారయ్ంటే అమితమైన పేర్మ చూపే అతని వలల్ మరింత భారయ్ంటే అమితమైన పేర్మ చూపే అతని వలల్ మరింత 

పెరిగిన ఆమె మొడితనంపెరిగిన ఆమె మొడితనం.. .. పెరుగుతునన్ సంపదవలల్ చేరిన దరప్ంపెరుగుతునన్ సంపదవలల్ చేరిన దరప్ం,,  అహంఅహం.. .. రోజు రోజుకూ అభివృదిధ్ చెందుతునన్ వాయ్పారంరోజు రోజుకూ అభివృదిధ్ చెందుతునన్ వాయ్పారం,,  
  అందమైన కుటుంబంఅందమైన కుటుంబం. . మొదట ఆడమొదట ఆడపిలల్ సుధీరపిలల్ సుధీర.. .. తరావ్త సుజయతరావ్త సుజయ,,  అజయ కవలపిలల్లుఅజయ కవలపిలల్లు..  
  కలలా సాగుతునన్ కాలంకలలా సాగుతునన్ కాలం.. .. కలిసివచిచ్న అదృషట్ంతో పాటు కలిగిన కలిమికలిసివచిచ్న అదృషట్ంతో పాటు కలిగిన కలిమి..  
  కలకాలం సాగుతుందనుకునన్ది మధయ్లోనే కమమ్ని కలలా కరిగిపోయిందికలకాలం సాగుతుందనుకునన్ది మధయ్లోనే కమమ్ని కలలా కరిగిపోయింది....  
  సుధీరకి పదిహేడో ఏడు నడుసూత్ ఉండగా సేన్హితులతో మహాబలిపురం వెళిళ్న రాజేందర్  సముదర్ంసుధీరకి పదిహేడో ఏడు నడుసూత్ ఉండగా సేన్హితులతో మహాబలిపురం వెళిళ్న రాజేందర్  సముదర్ంలో ఈతకని వెళిళ్ తిరిగిరాలేదులో ఈతకని వెళిళ్ తిరిగిరాలేదు....  
  తిరిగిరాని లోకాలకు వెళిళ్పోయిన భరత్ ని తలుచుకుని కుమిలిపోయింది పారవ్తితిరిగిరాని లోకాలకు వెళిళ్పోయిన భరత్ ని తలుచుకుని కుమిలిపోయింది పారవ్తి..  
  ఆ సమయంలో పదిహేడేళళ్ సుధీర తండిర్ వాయ్పారానిన్ తానే నడుపుతానందిఆ సమయంలో పదిహేడేళళ్ సుధీర తండిర్ వాయ్పారానిన్ తానే నడుపుతానంది. . పేరుకు తగగ్ ధైరయ్వంతురాలామెపేరుకు తగగ్ ధైరయ్వంతురాలామె,,  ఎంతో సమయ్మనంఎంతో సమయ్మనం,,  

పరిణతి చెందిన ఆలోచనా విధానంపరిణతి చెందిన ఆలోచనా విధానం.. .. అచచ్ంగా తండిర్అచచ్ంగా తండిర్పోలికపోలిక....  
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ఒకరిదద్రు పనివాళళ్ సహాయంతో ఇలుల్ నడుపుకోవడం తపప్ మరేమీ తెలియని పారవ్తికి ఉనన్ వాయ్పారానిన్ ఎలా ఒకరిదద్రు పనివాళళ్ సహాయంతో ఇలుల్ నడుపుకోవడం తపప్ మరేమీ తెలియని పారవ్తికి ఉనన్ వాయ్పారానిన్ ఎలా 
పదిలపరుచుకోవాలో తెలియదుపదిలపరుచుకోవాలో తెలియదు,,  దాంతో తపప్ని ఒడిదుడుకులుదాంతో తపప్ని ఒడిదుడుకులు..  

  అదును చూసి సమయానికి తమ నిజసవ్రూపాలు చూపించే అదును చూసి సమయానికి తమ నిజసవ్రూపాలు చూపించే ''నమమ్కసుథ్లునమమ్కసుథ్లు’’. . తుఫానులో చికిక్న చిగురుటాకులా తుఫానులో చికిక్న చిగురుటాకులా 
అలాల్డిపోయింఅలాల్డిపోయిందామెదామె..  

  చూసుత్ండగాచూసుత్ండగానేనే    ఇలుల్ గడవడం కోసం తమ పెదద్ ఇంటిని అదెద్కిచిచ్ చినన్ ఫాల్ట లోకి మారవలసి వచిచ్ందిఇలుల్ గడవడం కోసం తమ పెదద్ ఇంటిని అదెద్కిచిచ్ చినన్ ఫాల్ట లోకి మారవలసి వచిచ్ంది. . వరక్ షాప లో టైలరుల్వరక్ షాప లో టైలరుల్,,  
పర్తీ నెలా తపప్కుండా ఇచేచ్ దుకాణాలకి ఇవవ్వలసిన బటట్లూపర్తీ నెలా తపప్కుండా ఇచేచ్ దుకాణాలకి ఇవవ్వలసిన బటట్లూ,,  ఎంబార్యడరీ డిజైనుల్ఎంబార్యడరీ డిజైనుల్,,  రక రకాల ఇతర వసుత్వులూరక రకాల ఇతర వసుత్వులూ,,  పనిచేసేవారికి పనిచేసేవారికి 
ఇవవ్వలసిన జీతాలుఇవవ్వలసిన జీతాలు,,  కటట్వలసిన అదెద్లుకటట్వలసిన అదెద్లు,,  అడావ్నుస్లూఅడావ్నుస్లూ.. .. వీటిలోల్ వేటిమీదా పెదద్గా అవగాహన లేకవీటిలోల్ వేటిమీదా పెదద్గా అవగాహన లేక,,  తమకునన్ ఆసుత్లుతమకునన్ ఆసుత్లు,,  అపుప్ల లెకక్లు అపుప్ల లెకక్లు 
తెలీక అంతా అయోమయంతెలీక అంతా అయోమయం.. ..   

చదువుతునన్ ఇంటరీమ్డియెట ని మధయ్లోనే ఆపేసి వాయ్పారానిన్ చూసుకుంటాననన్ సుధీరకి అంతకనాన్ ఎకుక్వ తెలిసే అవకాశమే చదువుతునన్ ఇంటరీమ్డియెట ని మధయ్లోనే ఆపేసి వాయ్పారానిన్ చూసుకుంటాననన్ సుధీరకి అంతకనాన్ ఎకుక్వ తెలిసే అవకాశమే 
లేదులేదు.. ..   

పసితనం వదలని పసితనం వదలని పార్యంపార్యం,,  సేన్హితులతో ఆడుతూ పాడుతూ చదువుకునే సమయంసేన్హితులతో ఆడుతూ పాడుతూ చదువుకునే సమయం.. .. ఇవనీన్ వదిలి బాధయ్త తలకెతుత్కునేంత ఇవనీన్ వదిలి బాధయ్త తలకెతుత్కునేంత 
((చినన్దా పెదద్దా అనన్ది వేరే విషయంచినన్దా పెదద్దా అనన్ది వేరే విషయం) ) ధైరయ్ం మాతర్ం ఉందిధైరయ్ం మాతర్ం ఉంది,,  అంతకంటే మరో మారగ్ం లేని పరిసిథ్తి ఎదురయిందిఅంతకంటే మరో మారగ్ం లేని పరిసిథ్తి ఎదురయింది....  

  తండిర్ నెలకొలిప్న వాయ్పారానిన్ మరొకరికి ధారాదతత్ం చెయయ్లేక ఆమె ఎదురుతండిర్ నెలకొలిప్న వాయ్పారానిన్ మరొకరికి ధారాదతత్ం చెయయ్లేక ఆమె ఎదురు  నిలబడిందినిలబడింది.. .. ఆపర్యతన్ంలో ఆమెకు తోడు గా ఆపర్యతన్ంలో ఆమెకు తోడు గా 
నిలిచారునిలిచారు,,  రాజేందర్ తో పాటు తమ జీవితానిన్ మొదలు పెటిట్న ఆరిధ్క లావాదేవీలు చూసే అకక్వుంటెంట సుగుణరాజేందర్ తో పాటు తమ జీవితానిన్ మొదలు పెటిట్న ఆరిధ్క లావాదేవీలు చూసే అకక్వుంటెంట సుగుణ,,  ''  మాసట్ర  గా పిలవబడే చీఫ మాసట్ర  గా పిలవబడే చీఫ 
టైలర గోపాలటైలర గోపాల.. ..   

వారిదద్రి సహాయంతో ఆమె రెండేళళ్లో అనిన్ విషయాలని ఒక కొలికిక్ తెచిచ్ందివారిదద్రి సహాయంతో ఆమె రెండేళళ్లో అనిన్ విషయాలని ఒక కొలికిక్ తెచిచ్ంది....  
  పంతొపంతొమిమ్ది నిండి ఇరవై ఏళళ్ వయసు వచేచ్సరికి అనేక విషయాల మీద పటుట్ సాధించిందిమిమ్ది నిండి ఇరవై ఏళళ్ వయసు వచేచ్సరికి అనేక విషయాల మీద పటుట్ సాధించింది. . వారిదద్రి సహాయంతో ఎందరినో వారిదద్రి సహాయంతో ఎందరినో 

కలిసిందికలిసింది,,  ఎనోన్ రకాల విధానాలని అమలుపరిచిందిఎనోన్ రకాల విధానాలని అమలుపరిచింది,,  కొనిన్ దెబబ్ తినాన్ మరి కొనిన్ ఆమెని నిలబెటాట్యికొనిన్ దెబబ్ తినాన్ మరి కొనిన్ ఆమెని నిలబెటాట్యి.. ..   
ఎకక్డ నమామ్లోఎకక్డ నమామ్లో,,  ఎకక్డ నమిమ్నటుట్గా కనిపించాలో తెలుసుకుందిఎకక్డ నమిమ్నటుట్గా కనిపించాలో తెలుసుకుంది..  ఎకక్డ పెటాట్లోఎకక్డ పెటాట్లో,,  ఎకక్డ తియాయ్లో నేరుచ్కుందిఎకక్డ తియాయ్లో నేరుచ్కుంది.. .. ఇలాంటివాటిలోల్ ఇలాంటివాటిలోల్ 

సుగుణ ఆమెకి అండగా నిలిసేత్సుగుణ ఆమెకి అండగా నిలిసేత్....  
  గోపాల తో కలిసి కొతత్ డిజైనుల్ ఎలా ఉనాన్యోగోపాల తో కలిసి కొతత్ డిజైనుల్ ఎలా ఉనాన్యో,,  తాము మారుతునన్ అభిరుచులకు అనుగుణంగా ఎలా మారాలోతాము మారుతునన్ అభిరుచులకు అనుగుణంగా ఎలా మారాలో,,  లాంటివి లాంటివి 

తెలుసుకుందితెలుసుకుంది..  
పారవ్తి బర్తుకు మళీళ్ గాటిన పడిందిపారవ్తి బర్తుకు మళీళ్ గాటిన పడింది. .   
పాతికేళళ్ సుధీరపాతికేళళ్ సుధీరకి పెళిళ్ చెయయ్డం లేదనీకి పెళిళ్ చెయయ్డం లేదనీ,,  ఆమె వాయ్పార దక్షత వలేల్ బర్తుకుతోందని బంధువులోల్నూఆమె వాయ్పార దక్షత వలేల్ బర్తుకుతోందని బంధువులోల్నూ,,  తెలిసిన వాళళ్లోనూ తెలిసిన వాళళ్లోనూ 

అనుకోవడం మొదలయిందిఅనుకోవడం మొదలయింది....  
కూతురు పెళిళ్ చేసుకుని వెళిళ్పోతేకూతురు పెళిళ్ చేసుకుని వెళిళ్పోతే,,  ఇంతదాకా వచిచ్నది సుధీర లేకపోతే ఏమవుతుందిఇంతదాకా వచిచ్నది సుధీర లేకపోతే ఏమవుతుంది??  అనన్ భయం ఆమెలో లేకపోఅనన్ భయం ఆమెలో లేకపోలేలేదుదు,,  అలా అని అలా అని 

కూతురిని ఎలల్కాలం ఇంటోల్ ఉంచుకూతురిని ఎలల్కాలం ఇంటోల్ ఉంచుకోలేదని తెలుసుకోలేదని తెలుసు.. .. కానీ  మారాగ్ంతరమే తోచడం లేదు ఆమెకికానీ  మారాగ్ంతరమే తోచడం లేదు ఆమెకి. .   
" " కావలసిన వాడిని చూసి కూతురికిచిచ్ చేసేత్ ఇదద్రూ ఇంటోల్నే ఉంటారు కదాకావలసిన వాడిని చూసి కూతురికిచిచ్ చేసేత్ ఇదద్రూ ఇంటోల్నే ఉంటారు కదా" " అనన్ ఆలోచన చెపిప్ందావిడకి పినిన్ వరసయేయ్ ఆవిడఅనన్ ఆలోచన చెపిప్ందావిడకి పినిన్ వరసయేయ్ ఆవిడ.. .. 

తన కొడుకు రెడీ అంది కూడాతన కొడుకు రెడీ అంది కూడా....  
  ఆమాట సుధీరతో చెపేత్ ఆమె చిరునవువ్ నవివ్ందిఆమాట సుధీరతో చెపేత్ ఆమె చిరునవువ్ నవివ్ంది....  
““  ననూన్ననూన్,,  మనమన  వాయ్పావాయ్పారారానిన్ చూసుకునేవాడిని  నేను ఇపప్టికే ఎంచుకునాను అనన్టుట్గానిన్ చూసుకునేవాడిని  నేను ఇపప్టికే ఎంచుకునాను అనన్టుట్గా". ".   
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ఆమె ఎంపిక వినన్ పారవ్తి కోపంతో ఊగిపోయిందిఆమె ఎంపిక వినన్ పారవ్తి కోపంతో ఊగిపోయింది....  
""పోయిపోయి,,  పోయి ఆ టైలర ని చేసుకుంటావాపోయి ఆ టైలర ని చేసుకుంటావా??  ఇదా నీ ఎంపికఇదా నీ ఎంపిక??""  అంటూ కోపప్డిందిఅంటూ కోపప్డింది. .   
""నాకండగా నిలిచాడు ఇనేన్ళుళ్నాకండగా నిలిచాడు ఇనేన్ళుళ్,,  చినన్ వయసునించే నానన్తో కలిసి నడిచాడుచినన్ వయసునించే నానన్తో కలిసి నడిచాడు. . ఒక వయ్ఒక వయ్కిత్గా నాకతను నచాచ్డు ఇందులో కిత్గా నాకతను నచాచ్డు ఇందులో 

తపేప్ముంతపేప్ముందిది??””  అంది సుధీర సౌమయ్ంగాఅంది సుధీర సౌమయ్ంగా....  
""తపప్తపప్,,  తపుప్నన్రాతపుప్నన్రా??  వాడి తాహతేమిటివాడి తాహతేమిటి??  మన అంతసేథ్మిటిమన అంతసేథ్మిటి??""  అంది పారవ్తిఅంది పారవ్తి..  
""అతని సహాయంతోనే మనకీ  అంతసొథ్చిచ్ందిఅతని సహాయంతోనే మనకీ  అంతసొథ్చిచ్ంది” ” అంది సుధీరఅంది సుధీర..  
" " వాడికి చదువువాడికి చదువు,,  సంధాయ్ ఏమీ లేవు తెలీదాసంధాయ్ ఏమీ లేవు తెలీదా??""  పారవ్తి హుంకరించిందిపారవ్తి హుంకరించింది..  
" " చదువుమానేచదువుమానేసి బిజినెస మొదలుపెటిట్న నాకనాన్ ఎవరికెకుక్వ తెలుసమామ్సి బిజినెస మొదలుపెటిట్న నాకనాన్ ఎవరికెకుక్వ తెలుసమామ్??""  అంది సుధీరఅంది సుధీర..  
" " వాడికి అమామ్వాడికి అమామ్,,  నానాన్ లేరునానాన్ లేరు.. .. ఎకక్డివాడో తెలీదుఎకక్డివాడో తెలీదు.. .. ఏమైనా నేనొపుప్కోనూనుఏమైనా నేనొపుప్కోనూను""  అంది పారవ్తి కోపంగాఅంది పారవ్తి కోపంగా..  
""నినున్ అమామ్ అని పిలుసాత్డునినున్ అమామ్ అని పిలుసాత్డు,,  నువువ్ నినన్టివరకూ సుగుణ తోనూనువువ్ నినన్టివరకూ సుగుణ తోనూ,,  అతనితోనూ కూడా అదే చెపేప్దానివిఅతనితోనూ కూడా అదే చెపేప్దానివి... . బిడడ్లాల్ నిలిచారు బిడడ్లాల్ నిలిచారు 

మీరిదద్రూ అనిమీరిదద్రూ అని.. .. మన ఇంటికొసేత్ మనమే అతనికి అనీన్ అవుతాంమన ఇంటికొసేత్ మనమే అతనికి అనీన్ అవుతాం" " అంది సుధీరఅంది సుధీర..  
మూడు రోజులు కూతురితో మాటాల్డేల్దు పారవ్తిమూడు రోజులు కూతురితో మాటాల్డేల్దు పారవ్తి..  
తలిల్ ఆవేశంలో ఉందనితలిల్ ఆవేశంలో ఉందని,,  అది తగిగ్ ఆలోచిసుత్ందని అనుకుంది సుధీరఅది తగిగ్ ఆలోచిసుత్ందని అనుకుంది సుధీర. .   
పంతొమిమ్దేళళ్ తముమ్ళిళ్దద్రూ ఇంటోల్ జరుగుతునన్ది గమనిసుత్నాన్పంతొమిమ్దేళళ్ తముమ్ళిళ్దద్రూ ఇంటోల్ జరుగుతునన్ది గమనిసుత్నాన్రురు..  వారిదద్రికీ అకక్ అంటే తగని పేర్మవారిదద్రికీ అకక్ అంటే తగని పేర్మ....గౌరవంగౌరవం.. ..   
నాలుగో రోజున ముగుగ్రు పిలల్లనీ పిలిచి చెపిప్ంది పారవ్తి తన నిరణ్యంనాలుగో రోజున ముగుగ్రు పిలల్లనీ పిలిచి చెపిప్ంది పారవ్తి తన నిరణ్యం. .   
చావనైనా చసాత్ను కానీ సుధీర నిరణ్యానిన్చావనైనా చసాత్ను కానీ సుధీర నిరణ్యానిన్,,  ఈ వివాహానీన్ ఒపుప్కునే పర్సకేత్ లేదనిఈ వివాహానీన్ ఒపుప్కునే పర్సకేత్ లేదని,,  కాదూ కూడదంటే సుధీర తన దారి తాను కాదూ కూడదంటే సుధీర తన దారి తాను 

చూసుకోవచచ్నిచూసుకోవచచ్ని.. .. ఆమెకి రావలఆమెకి రావలసినది రాసి ఇచేచ్సాత్ను తపప్ ఆ గోపాల ని అలుల్డిగా ఒపుప్కునే సమసేయ్ లేదని తెగేసి చెపిప్ందిసినది రాసి ఇచేచ్సాత్ను తపప్ ఆ గోపాల ని అలుల్డిగా ఒపుప్కునే సమసేయ్ లేదని తెగేసి చెపిప్ంది....  
""అమామ్అమామ్,,  నాకోసం కాకపోయినా చదువుకుంటునన్ వాళళ్ కోసమైనా ఆలోచించునాకోసం కాకపోయినా చదువుకుంటునన్ వాళళ్ కోసమైనా ఆలోచించు.. .. మరో రెండు మూడేళళ్లో వాళుళ్ మరో రెండు మూడేళళ్లో వాళుళ్ 

పెదద్వాళళ్వౌతారుపెదద్వాళళ్వౌతారు.. .. పోపోసట్సట్  గార్డుయ్యేట లు అవుతారుగార్డుయ్యేట లు అవుతారు. . అపుప్డు ఒకరు ఉదోయ్గం అపుప్డు ఒకరు ఉదోయ్గం చూసుకునాన్ మరొకరు వాయ్పారం చూసుకోగలుగుతారు చూసుకునాన్ మరొకరు వాయ్పారం చూసుకోగలుగుతారు 
కదాకదా!" !" అంది సుధీరఅంది సుధీర....  

" " అకక్రలేదుఅకక్రలేదు,,  నువేవ్మీ మాకు నీ సాయం ధరమ్ంగా చెయయ్కక్రలేదునువేవ్మీ మాకు నీ సాయం ధరమ్ంగా చెయయ్కక్రలేదు. . నీలో ఉనన్ రకత్మే వాళళ్ లోనూ ఉందినీలో ఉనన్ రకత్మే వాళళ్ లోనూ ఉంది,,  నువువ్ పదిహేడేళళ్కి నువువ్ పదిహేడేళళ్కి 
చేసిన పని వాళుళ్ పంతొమిమ్దేళళ్కు నీకనాన్ బాగా చెయయ్గలరుచేసిన పని వాళుళ్ పంతొమిమ్దేళళ్కు నీకనాన్ బాగా చెయయ్గలరు. . ఇంక నువువ్ నీ దారి ఇంక నువువ్ నీ దారి చూసుకోవచుచ్చూసుకోవచుచ్" " అందిఅంది. .   

అలా సుధీరఅలా సుధీర……  
అలా దూరమైన సుధీరని మళీళ్ ఆమె ఎపుప్డూ కలవలేదుఅలా దూరమైన సుధీరని మళీళ్ ఆమె ఎపుప్డూ కలవలేదు,,  తలచ లేదుతలచ లేదు.. .. ఎనోన్ సారుల్ కొడుకులు చెపిప్ విసిగిపోయారుఎనోన్ సారుల్ కొడుకులు చెపిప్ విసిగిపోయారు.. .. కొడళుళ్ కొడళుళ్ 

కూడా చెపప్డానికి పర్యతిన్ంచారుకూడా చెపప్డానికి పర్యతిన్ంచారు. . కానీ ఆవిడ మంకుపటుట్ ముందు గెలవలేకపోయారుకానీ ఆవిడ మంకుపటుట్ ముందు గెలవలేకపోయారు. . పటూట్ విడుపూ ఉండాలని తెలియని తలిల్ని ఏమీ పటూట్ విడుపూ ఉండాలని తెలియని తలిల్ని ఏమీ 
అనలేక మినన్కుండి పోయారుఅనలేక మినన్కుండి పోయారు..  

    " " అమామ్అమామ్! ! భోజనానికి రావూభోజనానికి రావూ!" !" సుజయ పిలుసుత్ంటే ఈ లోకంలోకి వచిచ్ంది పారవ్తిసుజయ పిలుసుత్ంటే ఈ లోకంలోకి వచిచ్ంది పారవ్తి....  
""పద వసుత్నాన్పద వసుత్నాన్" " అందిఅంది..    
““ఎపప్టిలాఎపప్టిలా,,  నాకాకలిగా లేదునాకాకలిగా లేదు,,  ఎపుప్డు తినాలో నాకు తెలుసుఎపుప్డు తినాలో నాకు తెలుసు!!”  ”  అంటూ పెళుసుగా మాటాల్డని తలిల్ని చూసి ఊపిరి పీలుచ్కునాన్డు అంటూ పెళుసుగా మాటాల్డని తలిల్ని చూసి ఊపిరి పీలుచ్కునాన్డు 

సుజయసుజయ..  
మరో ఐదు మరో ఐదు నిమిషాలకి చలల్టి నీళళ్తో ముఖం కడుకుక్నినిమిషాలకి చలల్టి నీళళ్తో ముఖం కడుకుక్ని,,  చీర మారుచ్కుని కిందకి వచిచ్ంది ఆమెచీర మారుచ్కుని కిందకి వచిచ్ంది ఆమె. .   
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అపప్టికే కొడుకులిదద్రూఅపప్టికే కొడుకులిదద్రూ,,  కోడళుళ్ టేబిల దగగ్ర కూరుచ్నాన్రుకోడళుళ్ టేబిల దగగ్ర కూరుచ్నాన్రు.. .. ఐదుగురూ భోజనానికుపకర్మించారుఐదుగురూ భోజనానికుపకర్మించారు. .   
" " అమామ్అమామ్,,  అకక్ ఏం చేసిందని నీకు కోపంఅకక్ ఏం చేసిందని నీకు కోపం??  ఎంతకాలంఎంతకాలం??""  అనాన్డు అజయ నెమమ్దిగాఅనాన్డు అజయ నెమమ్దిగా..  
" " నువువ్ కూడానువువ్ కూడానానా??""  అనన్టుట్ చూసింది కొడుకువైపుఅనన్టుట్ చూసింది కొడుకువైపు..  
" " చెపప్మామ్చెపప్మామ్,,  పదేళళ్వుతోంది దాదాపుగా  ఇపప్టికేపదేళళ్వుతోంది దాదాపుగా  ఇపప్టికే....మరిచ్పోలేనంత తపేప్మీ తను చెయయ్లేదేమరిచ్పోలేనంత తపేప్మీ తను చెయయ్లేదే??  నచిచ్న వాడిని చేసుకోవడం తపాప్నచిచ్న వాడిని చేసుకోవడం తపాప్??""  

సుజయ అనాన్డుసుజయ అనాన్డు.. " .. " నిజానికి తనని వదులుకుని మనమే పెదద్ తపుప్ చేశాంనిజానికి తనని వదులుకుని మనమే పెదద్ తపుప్ చేశాం" " అనాన్డుఅనాన్డు..  
" " మనం అని మిమమ్లిన్ కలుపుకోనకక్మనం అని మిమమ్లిన్ కలుపుకోనకక్రలేదురలేదు. . అమామ్ నీదే తపుప్ అనండిఅమామ్ నీదే తపుప్ అనండి,,  నాకేమీ పరవాలేదునాకేమీ పరవాలేదు..అది లేక నాకొచిచ్న లోటేమీ లేదుఅది లేక నాకొచిచ్న లోటేమీ లేదు,,  

నాకొడుకులిదద్రూ మంచి వాయ్పారసుథ్లుగా పేరు తెచుచ్కుంటునాన్రునాకొడుకులిదద్రూ మంచి వాయ్పారసుథ్లుగా పేరు తెచుచ్కుంటునాన్రు,,  కోకోడళుళ్ కూడా మీకు తోడుగా ఆన లైన వాయ్పారండళుళ్ కూడా మీకు తోడుగా ఆన లైన వాయ్పారం,,  బొటీక పెటుట్కుని బొటీక పెటుట్కుని 
మీకు తోడుగా ఉనాన్రుమీకు తోడుగా ఉనాన్రు." ." అంది పారవ్తి విసురుగాఅంది పారవ్తి విసురుగా..  

" " మాకుంమాకుందిది”  ”  కోడళిళ్దద్రూ అనాన్రుకోడళిళ్దద్రూ అనాన్రు..  
" " ఏమిటిఏమిటి??""  అంది పారవ్తి కోపంగాఅంది పారవ్తి కోపంగా..  
" " అవునతాత్అవునతాత్. . వదివదిన మా దగగ్ర లేరనన్ బాధ మాకుందిన మా దగగ్ర లేరనన్ బాధ మాకుంది..  మననెనోన్ విధాలుగా ఆదుకునన్ ఆవిడ మన దగగ్రగామననెనోన్ విధాలుగా ఆదుకునన్ ఆవిడ మన దగగ్రగా,,  మనతోటే ఉంటే మనతోటే ఉంటే 

బావుంటుందనన్ భావన మాకుందిబావుంటుందనన్ భావన మాకుంది....””  అంది పెదద్ కోడలు రీనాఅంది పెదద్ కోడలు రీనా..  
““ఇపుప్డు కొతత్గా వచిచ్నది కాదుఇపుప్డు కొతత్గా వచిచ్నది కాదు,,  ఎపప్టినింఎపప్టినించో ఉనన్దే అదిచో ఉనన్దే అది””  
" " ఎందుకుఎందుకు??  అది తెచిచ్న తలవంపులు చాలకనాఅది తెచిచ్న తలవంపులు చాలకనా??  నీ కూతురు మీ వరక్ షాప టైలర ని పెళిళ్ చేసుకుందిట కదానీ కూతురు మీ వరక్ షాప టైలర ని పెళిళ్ చేసుకుందిట కదా??""  అనన్ బంధువుల అనన్ బంధువుల 

మాటలిపప్టికీ నాకు వినిపిసూత్నే ఉంటాయి తెలుసామాటలిపప్టికీ నాకు వినిపిసూత్నే ఉంటాయి తెలుసా??””  అంది పారవ్తి తన కోపానిన్ పపుప్ గరిటె మీద చూపిసూత్అంది పారవ్తి తన కోపానిన్ పపుప్ గరిటె మీద చూపిసూత్..  
" " అలా అనన్వాళెళ్వరూ మావయయ్గారు పోయిఅలా అనన్వాళెళ్వరూ మావయయ్గారు పోయినపుప్డు వెంట నిలవలేదేనపుప్డు వెంట నిలవలేదే??""  అనన్ ఆలోచన మీకెపుప్డూ రాలేదాఅనన్ ఆలోచన మీకెపుప్డూ రాలేదా??  చినన్ కోడలు అంజన చినన్ కోడలు అంజన 

అడిగింది నెమమ్దిగాఅడిగింది నెమమ్దిగా.. .. 
సూటిగా చూసిందామె వైపుసూటిగా చూసిందామె వైపు..  
""అవునతాత్అవునతాత్,,  మీ అమామ్యి ఇంటినించి వెళిళ్పోయాకా కూడా మీ పిలల్లిదద్రూ ఎంబియేలు చదువుకునాన్రు వాయ్పారం కూడా మీ అమామ్యి ఇంటినించి వెళిళ్పోయాకా కూడా మీ పిలల్లిదద్రూ ఎంబియేలు చదువుకునాన్రు వాయ్పారం కూడా 

చూసుకునాన్రు కదాచూసుకునాన్రు కదా! ! ఎలా సాధయ్ంఎలా సాధయ్ం??””  
““నాకొనాకొడుకులు తెలివైనవాళుళ్డుకులు తెలివైనవాళుళ్. . రెండూ సమరిధ్ంచుకునాన్రురెండూ సమరిధ్ంచుకునాన్రు!!”  ”  అంది పారవ్తిఅంది పారవ్తి  
  ““అలాగాఅలాగా??  కానీ ఇంటర మీడియెట మధయ్లో ఆపేసి వాయ్పారానిన్ అందిపుచుచ్కునన్ వదిన పాతేర్మైనా ఉందాకానీ ఇంటర మీడియెట మధయ్లో ఆపేసి వాయ్పారానిన్ అందిపుచుచ్కునన్ వదిన పాతేర్మైనా ఉందా??    అని మిమమ్లెన్వరూ అని మిమమ్లెన్వరూ 

అడగలేదాఅడగలేదా??""  అంది రీనాఅంది రీనా..  
""ఎపుప్డూ అకక్ వెంట వెళిళ్ ఏదీ పటిట్ చూడని వాళుళ్ వాయ్పారం మీద ఎపుప్డూ అకక్ వెంట వెళిళ్ ఏదీ పటిట్ చూడని వాళుళ్ వాయ్పారం మీద ఇంత పటుట్ని ఎలా సాధించారుఇంత పటుట్ని ఎలా సాధించారు??  అని మీకెపుప్డు అని మీకెపుప్డు 

అనిపించలేదాఅనిపించలేదా??  ఎవరూ అడగలేదాఎవరూ అడగలేదా??""  
""వచీచ్రాని పనులతో మేమిదద్రూ ఒకరితో ఒకరు కొటుట్కుంటూ ఒకే సారి ఆన లైన వాయ్పారాలు చేదాద్మనుకుంటూవచీచ్రాని పనులతో మేమిదద్రూ ఒకరితో ఒకరు కొటుట్కుంటూ ఒకే సారి ఆన లైన వాయ్పారాలు చేదాద్మనుకుంటూ,,  మాటలు మాటలు 

మానేసుకునన్ సిథ్తి నించి మానేసుకునన్ సిథ్తి నించి ఇదద్రం కలిసి రెండూ చూసుకుందాంఇదద్రం కలిసి రెండూ చూసుకుందాం..  అనన్ మారాగ్నికి ఎలా వచాచ్ంఅనన్ మారాగ్నికి ఎలా వచాచ్ం??  అని మిమమ్లిన్ ఎవరూ అడగలేదాఅని మిమమ్లిన్ ఎవరూ అడగలేదా??  కొడుకుల కొడుకుల 
పోరు పడలేక మీరు ఆవిడని మా పెళిళ్ళళ్కి పిలవనిచాచ్రు తపప్ ఆవిడ వసేత్ పేర్మగా పలకరించలేదేంపోరు పడలేక మీరు ఆవిడని మా పెళిళ్ళళ్కి పిలవనిచాచ్రు తపప్ ఆవిడ వసేత్ పేర్మగా పలకరించలేదేం??  పెదద్దానివి ఇంకా ఎంత కాలం ఈ పెదద్దానివి ఇంకా ఎంత కాలం ఈ 
పంతంపంతం??  అని మిమమ్లెన్వరూ అడగలేదాఅని మిమమ్లెన్వరూ అడగలేదా??  మీకెవరూ చెపప్లేదామీకెవరూ చెపప్లేదా??””  

కోడళిళ్దద్రూ వరసగా అడుగుతునన్ పర్శన్లకామె దగగ్ర సమాకోడళిళ్దద్రూ వరసగా అడుగుతునన్ పర్శన్లకామె దగగ్ర సమాధానాలు లేవుధానాలు లేవు..  
  మెలల్ మెలల్గా అరధ్ం అవుతోంది ఆమెకిమెలల్ మెలల్గా అరధ్ం అవుతోంది ఆమెకి..  
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  పగాగ్లు తన చేత ఉంచుకుని తముమ్ళళ్ని పరుగుగ్రార్లని చేసింది తన కూతురనిపగాగ్లు తన చేత ఉంచుకుని తముమ్ళళ్ని పరుగుగ్రార్లని చేసింది తన కూతురని,,  ఆమె వెనన్ంటి ఉనన్దామె భరత్ అని తెలియడానికి ఆ ఆమె వెనన్ంటి ఉనన్దామె భరత్ అని తెలియడానికి ఆ 
సమయం చాలామెకిసమయం చాలామెకి..  

అపుప్డు చెపాప్డు సుజయఅపుప్డు చెపాప్డు సుజయ..  
" " అసలు విషయం వినుఅసలు విషయం విను. .   
గోపాల బావ చెపిప్నదిగోపాల బావ చెపిప్నది....  
  " " అమమ్కి కోపం వసేత్ అది ఆవిడ హకుక్ అనుకోవాలి ధీరఅమమ్కి కోపం వసేత్ అది ఆవిడ హకుక్ అనుకోవాలి ధీర. . కానీ ఏమీ తెలియని వీళిళ్దద్రిని మనం వదిలేసేత్ అది నానన్ క్షమిసాత్రాకానీ ఏమీ తెలియని వీళిళ్దద్రిని మనం వదిలేసేత్ అది నానన్ క్షమిసాత్రా??  

ఏదో ఆశించి చేసేది సహాయం కాదుఏదో ఆశించి చేసేది సహాయం కాదు,,  కానీ మనం ఆశించే చేదాద్ంకానీ మనం ఆశించే చేదాద్ం.. .. వీళిళ్దద్రి కేష్మంవీళిళ్దద్రి కేష్మం,,  అభివృదిధ్అభివృదిధ్. . వివిధపరిసిథ్తుల వలల్ చదువుని మధయ్లో వివిధపరిసిథ్తుల వలల్ చదువుని మధయ్లో 
ఆపేసిన మనిదద్రికంఆపేసిన మనిదద్రికంటే దాని విలువ ఎవరికెకుక్వ తెలుసుత్ందిటే దాని విలువ ఎవరికెకుక్వ తెలుసుత్ంది??  వీళిళ్దద్రికీ ఆ పరిసిథ్తి ఎందుకు రావాలివీళిళ్దద్రికీ ఆ పరిసిథ్తి ఎందుకు రావాలి??  

  కనీసం ఒక సాథ్యికి వచేచ్వరకూకనీసం ఒక సాథ్యికి వచేచ్వరకూ  అమమ్ అనన్ విషయాలు నువువ్ పటిట్ంచుకోనకక్రలేదుఅమమ్ అనన్ విషయాలు నువువ్ పటిట్ంచుకోనకక్రలేదు.. .. మనం ఏరప్రుచుకునన్ నెట వరక్మనం ఏరప్రుచుకునన్ నెట వరక్,,  
సంబంధాలతో మనం కొతత్గా వాయ్పారం పార్రంభించినా నాలుగైదేళళ్లోల్ ఒక సాథ్యిసంబంధాలతో మనం కొతత్గా వాయ్పారం పార్రంభించినా నాలుగైదేళళ్లోల్ ఒక సాథ్యికి తపప్క చేరుతాంకి తపప్క చేరుతాం,,  కానీ వీళళ్ పరిసిథ్తి ఏమిటికానీ వీళళ్ పరిసిథ్తి ఏమిటి??  మనం మనం 
విడిపోయామని బయట తెలియవలసిన అవసరం ఏమిటివిడిపోయామని బయట తెలియవలసిన అవసరం ఏమిటి??  విభజించి పాలించు అనన్ అడావ్ంటేజ ఇతరులకి ఇవవ్డం తపప్విభజించి పాలించు అనన్ అడావ్ంటేజ ఇతరులకి ఇవవ్డం తపప్..  

  నీ ఆతామ్భిమానానిన్ నేను అరధ్ం చేసుకోగలనునీ ఆతామ్భిమానానిన్ నేను అరధ్ం చేసుకోగలను..  కానీ కుటుంబం కంటే అది గొపప్దని నేను అనుకోనుకానీ కుటుంబం కంటే అది గొపప్దని నేను అనుకోను,,  ఎందుకంటే ఎదైనా లేనివాఎందుకంటే ఎదైనా లేనివారికే రికే 
దాని విలువ బాగా తెలుసుత్ందిదాని విలువ బాగా తెలుసుత్ంది..  ఇవనీన్ అమమ్కి చెపిప్ ఆమెని బాధ పెటట్కక్రలేదుఇవనీన్ అమమ్కి చెపిప్ ఆమెని బాధ పెటట్కక్రలేదు,,  ఆమెకిషట్ం లేని పని చెయయ్డం మన అభిమతం కాదుఆమెకిషట్ం లేని పని చెయయ్డం మన అభిమతం కాదు,,  
వీళిళ్దద్రినీ  ఎదిగేలా చెయయ్డమే మనకి కావలసినదివీళిళ్దద్రినీ  ఎదిగేలా చెయయ్డమే మనకి కావలసినది..    

మనుషులు దూరంగా ఉనన్ంత మాతార్న మనసులు దూరమవవ్కక్రలేదుమనుషులు దూరంగా ఉనన్ంత మాతార్న మనసులు దూరమవవ్కక్రలేదు. . మనకి వీళెళ్పుప్డూ చినన్పిలల్మనకి వీళెళ్పుప్డూ చినన్పిలల్లేలే,,  ఇపుప్డు వాళళ్ చెయియ్ పటిట్ ఇపుప్డు వాళళ్ చెయియ్ పటిట్ 
నడిపించవలసిన బాధయ్త మనదేనడిపించవలసిన బాధయ్త మనదే..””  

ఇంతేనమామ్ బావ చెపిప్నదిఇంతేనమామ్ బావ చెపిప్నది..  
  అపప్టినించే దూరాన ఉంటూనే నడిపింది మన వాయ్పారానిన్అపప్టినించే దూరాన ఉంటూనే నడిపింది మన వాయ్పారానిన్. . నడిపించింది మమమ్లిన్దద్రినీనడిపించింది మమమ్లిన్దద్రినీ.. .. నీ కోడళుళ్ చెపిప్ంది వినాన్వుగానీ కోడళుళ్ చెపిప్ంది వినాన్వుగా..””  

అజయ అనాన్డు పూరిత్ చేసూత్అజయ అనాన్డు పూరిత్ చేసూత్....  
““వచేచ్ శుకర్వారం అకక్కి ఉతత్వచేచ్ శుకర్వారం అకక్కి ఉతత్మ వాయ్పారవేతత్లకిచేచ్ పర్ముఖ అవారడ్ ఇసుత్నాన్రుమ వాయ్పారవేతత్లకిచేచ్ పర్ముఖ అవారడ్ ఇసుత్నాన్రు. . మేమందరం వెళిళ్ వాళళ్నిదద్రినీ అటునించి ఇటు మేమందరం వెళిళ్ వాళళ్నిదద్రినీ అటునించి ఇటు 

తీసుకురావాలని అనుకునాన్ంతీసుకురావాలని అనుకునాన్ం. . నీకు అంగీకారమే అని అనుకుంటునాన్ంనీకు అంగీకారమే అని అనుకుంటునాన్ం.. .. అకక్ కావాలిఅకక్ కావాలి,,  మనందరికీ కావాలిమనందరికీ కావాలి....””  అంటూ లేచాడు సుజయఅంటూ లేచాడు సుజయ  
చెయియ్ కడుకోక్వడానికిచెయియ్ కడుకోక్వడానికి..    

పారవ్తి మౌనంగా ఉండిపోయిందిపారవ్తి మౌనంగా ఉండిపోయింది..  ఆమె మనసులో ఏముందో అని ఆతుర్తగా చూసుత్నాన్రు మిగతా ముగుగ్రుఆమె మనసులో ఏముందో అని ఆతుర్తగా చూసుత్నాన్రు మిగతా ముగుగ్రు..  
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