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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..!!  
 

                       

 ఇఇబబ్ందిబబ్ంది  
  

 " అమామ్ నీడస్ టు టేక ఇట ఈజీ.. పిలల్లనాన్కా పడరా? మనందరం పడకుండానే పెదద్వాళళ్మైయాయ్మా? పాప దగగ్రకొచేచ్సరికి 
అమమ్ని అసస్లు పటుట్కోలేము" అంటునన్ ఆ యువకుడిని చితర్ంగా చూశాడు భాసక్ర.. 

సివ్మిమ్ంగ పూల దగగ్ర కూరుచ్ని ఉనాన్రా నలుగురు. ముఫైఫ్లోల్ ఉంటారేమో.. 
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“అవును, అపుప్డపుప్డు మీ అమమ్కి ఛాదసత్ం ఎకుక్వయిపోతోంది" అంది ఓ అమామ్యి నెమమ్దిగా. అతని భారయ్ కాబోలు.  
వేష భాషలోల్ అందరూ ఆధునికంగా ఉనాన్రు. మగవాళిళ్దద్రూ షారట్స్, టీ షరట్స్ వేసుకునాన్రు.. ఆడవాళిళ్దద్రూ సక్రట్ లు, బౌల్జులు 

వేసుకునాన్రు.  
అపప్టివరకూ ఆడుకుంటూ కింద పడిన రెండేళళ్ పాపని గభాలన్ వచిచ్ ఎతుత్కుని, ఏడుపు మరిపించడానికి పకక్కి తీసుకువెళిళ్న 

పెదాద్విడని గురించే వాళుళ్ మాటాల్డుకునేది. 
ఇతనే కదా పొదుద్నన్ లిఫట్ లో వాళళ్ అమమ్ చేతిలోంచి పాప జారబోతుంటేనే  " అమామ్, కొంచం శర్దధ్గా ఉండాలి కదా నువువ్, చూడు 

కొంచం ఉంటే పడేది “ అంటూ, అది  లిఫట్ అని కానీ, పకక్నింకో ఇదద్రు వయ్కుత్లునాన్రని కానీ చూడకుండా తలిల్ మీద విరుచుకుపడడ్ది.  
తన చేతిలోంచి జారితే “ పడుతూ, లేసూత్ పెరుగుతారా?వాళళ్ అమమ్ చేతిలోంచైతే పడి కిందే ఉంటారా?" 
 తన ఊహలకి తనకే నవొవ్చిచ్ంది భాసక్ర కి. 
‘ఈ టెంపేల్ట పిలల్లంతా ఒకేలా ఎలా ఉంటారు?  ఇలా తు. చ తపప్కుండా, వీళళ్ంతా ఒకేలా ఎలా పర్వరిత్సాత్రు? ఆలోచన ఉండదా? 

‘అనుకుంటే మరింత నవొవ్చిచ్ంది అతనికి.. 
అమెరికాకి టార్నస్ ఫర మీద వచిచ్ నాలుగురోజులయింది. అపారట్ మెంట లీజుకైతే తీసుకునాన్రు కానీ ఇంకా ఆరడ్ర చేసిన ఫరిన్చర అవీ 

రాలేదు. అమెరికాలో డైరవ చెయయ్డం వచిచ్నందువలల్ ఇబబ్ంది లేకుండా రోజూ కొనిన్ తెసుత్నాన్డు. 
మరో పదేళళ్లో రిటైరయేయ్వయసు వసోత్ంది, ఇపుప్డెందుకు? అనుకునాన్డు మొదట. అనుకోకుండా ఇదద్రికీ టార్నస్ ఫర లు కుదరడం, 

చదువులకని వచిచ్న పిలల్లిదద్రూ ఇకక్డే ఉండిపోవడం వలల్ వచేచ్శారు తను, భారయ్ సునీత. 
కసట్మర మీటింగులు ఉండడం వలల్ రాగానే భారయ్ సునీత తన ఆఫీస పని మీద వేరే చోటకి వెళళ్వలసి వచిచ్ంది.. తనొకక్డూ అనీన్ 

చూసుకోవాలని ఆమె బాధపడుతూ ఉంటే.. 
" దీంటోల్ ఏముంది? నాకలవాటే కదా సునీ, నేను మానేజ చేసాత్ను. నువొవ్చేచ్సరికి ఇలల్ంతా వీలునన్ంతవరకూ సరేద్సి, మేడం గారి 

రాకకోసం ఎదురు చూసాత్ను" అనాన్డు తను. 
 నవివ్ంది సునీత ఆ మాటలకి. 
 ఖాళీ ఫాల్ట లో కూరోచ్డానికేమీ లేక, సివ్మిమ్ంగ పూల దగగ్ర ఉనన్ సోఫాలోల్ కాసేపు, బిజినెస సెంటర లో కాసేపు కూరుచ్ని, 

వీలునన్పుప్డలాల్ పనిచేసుకుంటూ కాలకేష్పం చేసుత్నాన్డు భాసక్ర. అవసరమైనపుప్డు ఆఫీసుకి వెళిళ్రావడం తపప్టం లేదతనికి. 
మరాన్డు మధాయ్హన్ం అదెద్కి తీసుకునన్ కార నిండా, పెటెట్లతో సామానుల్ తెచుచ్కుని వచాచ్డతను. వాటిని ఫాల్ట దగగ్ర పెటిట్ అరజ్ంటుగా 

ఆఫీసుకు వెళాళ్లి. ఒకొక్కక్ డబాబ్ మొసుకుంటూ మూడో అంతసుథ్కు వెళేళ్సరికి చాలా టైమవుతుంది, అలాగని కార నలాగే ఆఫీసుకు తీసుకు వెళళ్డానికి 
లేదు. తపేప్దేముందని ఒకొక్కక్టిగా ఒకదగగ్ర చేరిసేత్ సులువవుతుందని తేవడం మొదలు పెటాట్డు.  

అపుప్డే కనిపించారు ఆవిడ, నినన్ రాతిర్ చూసినావిడే, చేతిలో అదే చినన్ పాప..\ 
‘హలో!’ అంటూ పలకరించారు.. 
మాసిపోయినటుట్గా ఉనన్ పాత చూడీదార వేసుకునాన్రు, జుటుట్ని ఇంటోల్ సాన్నానికి వెళేళ్పుప్డు వేసుకునే లాంటి ముడి. భుజం మీద 

చినన్ నేప కిన.  
చేతిలో చినన్ పాప, తెలల్గా ముదుద్గా రబబ్రు బొమమ్లా ఉంది..  
" హలో మేడం" అనాన్డు భాసక్ర బావుండదని. అతనికిపుప్డు టైము లేదు నిజానికి. 
"మీరిలా ఒకొక్కక్టి పటుట్కెళళ్కక్రలేదు, ఆ మూల కారట్ ఉంటుంది, అది తెచుచ్కుని అనీన్ ఒకేసారి తీసుకువెళళ్ండి ఈజీ. నేనూ 

సహాయం చేదుద్ను కానీ పాపాయి ఉంది కదా!" అనాన్రావిడ ఇంగీల్ష లో. 
కృతజఞ్తాపూరవ్కంగా చూశాడు ఆవిడ వైపు. 
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 “థాంక యూ మేడం!” అంటూ గబగబా వెళిళ్ ఆ కారట్ లో అనీన్ సరిద్ ఇంటోల్ పడేసి వచిచ్, ఆవిడకి మళీళ్ కృతజఞ్తలు చెపిప్ ఆఫీసుకు 
వెళిళ్ మరో రెండు గంటల తరావ్త వచేచ్సరికి ఆవిడ, పాప అకక్డే ఉనాన్రు. పాపకి వేరే గౌన వేశారు, తల దువివ్ రబబ్ర బాండోత్ చినన్ పోనీ టెయిల వేశారు 

"ఈరోజు వీళళ్ అమమ్ తవ్రగా వసాత్నంది, అందుకే ఎదురు చూసుత్నాన్ం, రాగానే అమమ్ దగగ్రకెళాళ్లంటే పాపకి చాలా ఇషట్ం" అనాన్రు. 
" అమమ్ దగగ్రకెళాళ్లంటే ఎవరికిషట్ం ఉండదు?" అనాన్డు భాసక్ర.. 
" కరకట్ గా చెపాప్రు.. అమమ్ అనన్ బంధమే అనిన్ంటికీ మూలం, బలం, బలహీనత కూడా" అనాన్రావిడ ఎటో చూసూత్.. 
" ఏమనాన్రు?" అడిగాడు భాసక్ర అరధ్ం కానటుట్గా..  
అంతలో ఆవిడ ఫోన మోగింది.. " ఓ సరేనమామ్, మరో అరగంట పడుతుందా? ఓకే, నిజమే! ఎండగానే ఉంది, లోపలకి తీసుకెళాత్" 

అంటూ మాటాల్డి, ఫోన పెటేట్శాకా 
"మా కోడలికి మరో అరగంట పడుతుందిట, పాపని ఎండలో ఎందుకు? ఇంటికి వెళిళ్పోమంది, మీరు కూడా మా ఇంటికి రావచుచ్ 

కదా, కాఫీ వేళైంది కదా, ఫిలట్ర కాఫీ ఇసాత్ను" అనాన్రావిడ గబగబా. 
భాసక్ర ఏమీ అనకముందే. 
" మీకు ఆ పెదద్ పెదద్ డబాబ్లెతేత్టపుప్డు ఏమీ ఇబబ్ంది అవలేదు కదా, బాక పెయిన లాంటివి. ఏదైనా అయితే మనమూ, మనతో పాటు 

పిలల్లూ ఇబబ్ంది పడాలి" అనాన్రావిడ చితర్ంగా. 
" అబేబ్, అవేమీ పెదద్ బరువు లేవండి.నేను, నా వైఫ ఉంటామండి ఇకక్డ, టార్నస్ఫ్ ఫర అయి వచాచ్ము ఇండియానించి" అనాన్డు 

భాసక్ర.. 
ఆవిడా మాటలు పెదద్గా పటిట్ంచుకునన్టుల్ గా కనిపించలేదు. 
“ మీరు చినన్వారే లెండి, నేనూరికే అనాన్ను! మీరేమీ అనుకోలేదుగా” అనాన్రావి చినన్గా నవుతూ.. 
భాసక్ర కూడా నవావ్డు..” పరవాలేదు లెండి. నేను తలకు రంగు వేసుకోను, నేచురల గా ఉండడమే నాకిషట్ం” అనాన్డు 
" కాఫీ కి రండి" అంటూ చనువుగా చెపిప్ంది మళీళ్. 
" మరో సారి వసాత్నండి" అంటూ తపిప్ంచుకునాన్డు భాసక్ర.  
" మీకేమైనా పూజ సామానుల్, పుసత్కాలు కావాలంటేనేనిసాత్ను" అందావిడ మళీళ్. 
" మేమిదద్రం పెదద్గా పూజలు అవీ చెయయ్మండి..కావాలంటే తపప్కుండా తీసుకుంటాను" అనాన్డు. 
" నా పిచిచ్ గానీ, ఇపుప్డనీన్ నెట లోనే ఉనాన్యి కదా,”  అంటూ తన గురించి చెపప్డం మొదలు పెటిట్ందావిడ. తన పేరు రాజేశవ్రి 

అని, భరత్ పేరు వైకుంఠన అని.. తామిదద్రూ కలిసి చెనైన్ లో సూక్ల నడిపేవాళళ్నీ, అతనునన్పుప్డు వేసవి శలవులోల్ వచేచ్వాళళ్మనీ, రెండేళళ్ కిర్తం భరత్ 
పొయాకా తాను ఇకక్డికే వచేచ్శానని చెపాప్రావిడ.  

తమ కొడుకు ఇకక్డే ఉండడం వలల్ తాను ఇకక్డేఉంటునాన్నని చెపిప్ందావిడ.  
మౌనంగా వినాన్డు. 
“ఇకక్డంతా బాగానే ఉంటుంది, ముఖయ్ంగా ఉదోయ్గాలు చేసుకునే మీలాంటివాళళ్కి. కానీ పెదద్వాళళ్కి మాతర్ం ఇదో బంగారు 

పంజరమే! పాపాయి తోడుండబటిట్ కానీ లేకపోతే నేనేమయిపోయేదానోన్? అనిపిసుత్ంది. ముఖయ్ంగా ఆయన లేని ఈ రెండేళళ్లో మరీనూ” చెపిప్ందావిడ. 
ఎనోన్ ఏళళ్ సహచరుడిని కోలోప్యిన తరావ్త ఆ మాతర్ం బాధ, ఒంటరితనం ఫీలవడం సహజమే కదా, అనుకునాన్డు. 
 “మీకు బోర కొటిట్సుత్నాన్నా?” అంటూ ఆగిందావిడ.. 
“లేదు, పరవాలేదు చెపప్ండి!" అనాన్డు భాసక్ర మొహమాటంగా. 
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" నేను ఏం. ఏ చదువుతునన్పుప్డు పరిచయం అయాయ్రు మా వారు, ఆపైన నేను బి.ఈడీ చేసుత్నన్పుప్డు మా పెళిళ్ అయింది. ఆతరావ్తే 
మేము సూక్ల పెటాట్ము, తన ఆలోచనే అది." ఇలా పది నిమిషాలు సాగిందావిడ వాకార్ప్వహం. ఎకుక్వగా భరత్, సూక్ల గురించిన కబురులు, వాళళ్ 
అబాబ్యి, మనవరాలి విషయాలు.. కొదిద్గా కోడలి కబురుల్.. 

ఆ పదినిమిషాల తరావ్త " వసాత్ను మేడం, ఇందాకా తెచిచ్న సామానుల్ సరాద్లి, సునీత, అదే నా భారయ్ ఎలుల్ండి పొదుద్నేన్ వసుత్ంది" 
అంటూ లేచాడు.. 

మరాన్డు పొదుద్నేన్ “ ఈరోజు ఇడీల్, సాంబార చేశాను.. మీరొకక్రే ఉంటాననాన్రు కదా, పాపం ఏం తింటునాన్రో ?అని తెచాచ్ను" 
అంటూ వచిచ్న ఆవిడని చూసి  

" అయోయ్, మా ఇదద్రికీ ఆఫీస కాంపులు, వండుకోవడాలు అలవాటేనండి, మీరెందుకు అనవసరంగా శర్మ పడాడ్రు?” అంటూ ఆవిడ 
తెచిచ్నవి తీసుకుని, పాపకో చాక లెట ఇచిచ్ పంపాడు.  

ఆ సాయంతర్ం సివ్మిమ్ంగ పూల దగగ్ర కనిపించినపుప్డు ఆవిడ కొడుకునీ, కోడలినీ పరిచయం చేసిందావిడ. ఆ అబాబ్యి పేరు 
సుకుమార, కోడలి పేరు భువన. 

రెండు నిమిషాలు మాటాల్డామనిపించి వెళిళ్పోయారు వాళుళ్. 
"వరలకిష్ పూజకి మీరు మా ఇంటికి రావాలి, ఎకుక్వ రోజులు లేదు" అంటూ ఆవిడేదో చెపప్బోతుంటే.. 
 "అమామ్, పాపకి అనన్ం పెటాట్లి, మరిచ్పోయవా?” అంటూ పిలిచాడు సుకుమార. అలా పిలిచినపుడతని కళళ్లోల్ కదలాడిన 

భావమిదని తెలియకపోయినా భాసక్ర చూపుని దాటిపోలేదు. 
" అరే, అవును కదా, మాటలోల్ పడితే టైము తెలీదు నాకు. మనం మళీళ్ కలుదాద్ం, పాపకి లేటయితే అరగదు" అంటూ పరుగులాంటి 

నడకతో వెళిళ్పోయారావిడ.  
మరాన్డు శనివారం కావడాన నెమమ్దిగా నిదర్ లేచాడు భాసక్ర. కాఫీ తాగుతుంటే కాలింగ బెల మోగింది 
“ఫెల్ౖట దిగాను, కాబ ఎకాక్ను ఇంటికి రావడానికి” అని చెపిప్ంది సునీత అరగంట కిర్తం, అపుప్డే వచేచ్సిందా?” అనుకుంటూనే 

తలుపు తీశాడు 
ఎదురుగా సుకుమార.. 
“హలో! లోపలికి రావచాచ్?“ ఇబబ్ందిగా కదులుతునాన్డు ఎందుకో, తన బరువుని ఒక కాలు మీంచి మరో కాలుమీదకి 

మారుచ్కుంటూ. 
 " ఐ యాం సారీ, పొదుద్నేన్ డిసత్రబ్ చేశానా?” అనాన్డు మొహమాటంగా.. 
" పరావ్లేదు, రండి, మీరొకక్రే వచాచ్రా?” అనాన్డు భాసక్ర, అడడ్ం తొలగి దారి ఇసూత్. 
" అవును, ఒకక్డినే, అమమ్ విషయం చెపప్డానికే వచాచ్ను" అనాన్డతను ఎవరో తరుముకు వసుత్నన్టుట్, చెపేప్సి పారిపోవాలనంటుట్గా 

ఉంది అతని వయ్వహారం. 
" చెపప్ండి, ఏమయింది మీ అమమ్గారికి? ఒంటోల్ బాగోలేదా? ఎనీ పార్బెల్ం?" అనాన్డు భాసక్ర. 
" పార్బెల్మా అంటే అవును, కాదా అంటే కాదు" అనాన్డు సుకుమార నీళుళ్ నములుత్నన్టుట్గా. 
" అంటే?? ఈజ షీ ఓకే?!" అనాన్డు భాసక్ర, అంతకనాన్ ఏమనాలో తెలీక. 
ఆ మాటలు పటిట్ంచుకోకుండా  “అమమ్ వలల్ మీకేదైనా ఇబబ్ంది కలిగితే.. “అంటూ ఆగిన సుకుమార వైపు చితర్ంగా చూసూత్ 
" ఆవిడ వలల్ మాకేం ఇబబ్ంది ఉంటుంది? ఆవిడ చాలా ఫెర్ండీల్ అనుకునాన్ను నేను, సునీత, నా వైఫ ఈరోజు రావాలి, వచాచ్కా తనతో 

కలిసి మీ ఇంటికి వదాద్మని అనుకునాన్ను" అనాన్డు భాసక్ర.. 
" ఓకే, మీరలా అనుకుంటే పరావ్లేదు" అనాన్డు సుకుమార. ఇంకా ఏదో మిగిలిపోయినటుట్గా ఉంది అతని ధోరణి. 
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" నేను ఆఫీస కి వెళళ్కక్రలేదు కానీ మరో అరగంటలో నాకో కాల ఉంది, మీరేదో చెపాప్లనుకుంటునన్టుట్గా ఉంది మీ వయ్వహారం 
చూసూత్ ఉంటే, ఇపుప్డు చెపిప్నా సరే లేదంటే మనం సాయంతర్ం తీరిగాగ్ కలుదాద్ం, అపుప్డు చెపిప్నా సరే. అసలు చెపప్డానికేమీ లేకపోతే మరీ మంచిది" 
అనాన్డు భాసక్ర అంతకంటే ఏం చెపాప్లో అతనికి అరధ్ం కాలేదు.  

నినన్నేమో అంటీ ముటట్నటుల్ గా ఉనన్ ఈ కురార్డు. ఈరోజు ఎపప్టీకీ చెపప్డు, వెళళ్డు, ఇదేమిటి? సుకుమార ధోరణి చాలా వింతగా 
ఉంది..  

“అది కాదు సార! అమమ్ నానన్గారు పోయినపప్టినించీ కొదిద్గా చితర్ంగా పర్వరిత్సోత్ంది.... ఎవరైనా నడివయసుస్లో ఉనన్వారిని చూసేత్ 
వెంటనే పరిచయం చేసేసుకోవడం, అకక్రలేనివనీన్ మాటాల్డడం, ఏదో పేరు చెపిప్ పరిచయం పెంచుకోవడం లాంటివి..” అంటూ ఆపి తన చేతిగోళళ్వైపు, 
కాలి వేళళ్వైపు చూసుకోవడం మొదలు పెటాట్డు. 

తను వినన్ది అరధ్ం అవడానికి క్షణం పటిట్ంది భాసక్ర కి.. 
“మీరనేది??” అనాన్డు నెమమ్దిగా. 
" నేను గమనించినది మీతో చెపుత్నాన్ను. తన అతి చనువు వలల్ మీకేమీ ఇబబ్ంది రాకూడదనే.” అనాన్డు అదేదో డిసెక్ల్యిమర 

అనన్టుల్గా.. నా పని అయింది, ఆపైన నా బాధయ్త లేదు అని సంతకాలు పెటిట్ంచుకునే కొరియర సరీవ్సులవాళళ్లా.. 
“నానన్ ఉనన్పుప్డు ఇదద్రూ వచిచ్ వెళూత్ ఉండేవారు. భువన పెర్గెన్ంట అవవ్డం, నానన్ పోవడం ఇంచుమించు ఒకేసారి జరిగాయి. 

మాకెవరూ దగగ్ర చుటాట్లు లేక, భువనకి తోడుంటుంది కదా అనీ అమమ్ని మాతో తెచేచ్సుకునాన్ను. అపప్టినించీ మా దగగ్రే ఉంటోంది తను.. పెదద్ ఇంటోల్ 
ఎవరూ కనిపించరు, అపారట్ మెంట అయితేనే బావుంటుంది అని గొడవచేసేది. మాకూ ఆఫీసులకి దగగ్రని మేము ఎంతో ముచచ్ట పడి కొనుకుక్నన్ ఇలుల్ 
అదెద్కిచిచ్ ఇదిగో ఇకక్డకి అదెద్కి వచాచ్ం. ఇకక్డకి వచిచ్నపప్టినించీ ఇదీ పరిసిథ్తి. 

ఇండియానించి ఎవరొచిచ్నా, ముఖయ్ంగా మధయ్వయసు మగవారితో వెంటనే పరిచయాలు చేసేసుకోవడం, అకక్రలేని  చనువు 
చూపించడం.. ఏమవుతోందో అరధ్ం కావడం లేదనుకోండి.. ఎలా చెపాప్లో , ఏమని అరధ్ం చేసుకోవాలో అసలు తెలీడం లేదు..  

అయితే పాప మీద మాతర్ం ఈగ వాలనీదు, ఒకక్ క్షణం రెపప్ వేసేత్ ఏది మిసస్యిపోతుందో అనన్ంత జాగర్తత్గా, తన పార్ణం కనాన్ 
ఎకుక్వగా చూసుకుంటుంది.. అదే పెదద్ బెల్సిస్ంగ.. లేకపోతేనా?”  అంటూ ఆగాడు ఒకక్ క్షణం. 

" లేకపోతే ఇండియా పంపేసేవారు కదూ!" సూటిగా అనాన్డు భాసక్ర. 
" సర! అది!" సుకుమార కి రియాకట్ అవడానికి టైము దొరకలేదు. కోపంతో ఎరర్బడిన భాసక్ర మొహం చూసూత్ మరేమీ మాటాల్డే 

ధైరయ్ం చెయయ్లేకపోయాడు. 
‘మా అబాబ్యి, ఐ. ఐ.టీ లో చదువుకునాన్డు’. ఎంత గరవ్ంగా చెపిప్ందా తలిల్ ఈ సుకుమారుడిని గురించి. ఇదా వీడు ఆవిడ గురించి 

చెపేప్ది? 
‘మా మనవరాలు అంతా వాళళ్ నానన్ పోలికే, ఎంతో తెలివైనది. మా కోడలి శుభర్ం, జాగర్తత్ కూడా ఉనాన్యి పాపకి..’ ఆవిడ 

పొంగిపోతూ చెపిప్న మాటలు... 
‘మా వారికీ, నాకూ విశాల దృకప్ధాలెకుక్వ, నిజం చెపాప్లంటే ఆయన దగగ్రనుంచే నేను నేరుచ్కునాన్ను’..  
ఆవిడ ని చూసూత్ ఇలా ఎలా అనగలిగాడీ అబాబ్యి. కోపంతో భాసక్ర మనసు ఊగింది.. 
" మీరేం మాటాల్డుతునాన్రో మీకు తెలుసోత్ందా?” 
“మిమమ్లిన్ కని పెంచిన తలిల్ గురించి మీరిలా ఆలొచించగలుగుతునాన్రాంటేనే నాకరధ్ం అయింది  మీకునన్ సంసాక్రం, మెచూయ్రిటీ.  
మీకవసరమైనపుప్డు, మీకు కావలసినటుల్గా మీరు పర్వరిత్ంచారు, దానికామెని బాధుయ్రాలిని చేసుత్నాన్రే?  
మీ నానన్గారు పోయాకా, మీకు మరో దారి ఉంటే ఆవిడని ఇకక్డికి తీసుకొచేచ్వారా? ఆవిడకి వీసా వచిచ్,మీ అదృషట్వశాన ఇకక్డ 

ఉండగలిగారు కనక మీకు ఇంటోల్ బయటా ఏ పని చేసుకోనకక్రలేకుండా హాయిగా నడుసోత్ంది కదా.. 
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ఆవిడ ఒకక్రూ పెదద్ ఇంటోల్ ఉండలేక, మీ నానన్గారి మరణ విషాదం లోంచి తేరుకోలేక ఇలుల్ మారడం గురించి మీతో చెపేత్ కూడా 
మీకు ఆఫీసులకి దగగ్ర కనక ఇకక్డికి మారారు కానీ ఆవిడ కోసం కాదుగా" ఇవనీన్ మీరు చెపిప్న మాటలే.. 

" ఆవిడ చేతిలోంచి పాప జారితే అది ఆవిడ నిరల్క్షయ్ం, మీరు చూడకపోతే పడితే అది ఆరోగయ్కరమైన పెరుగుదల..అంతేగా!!  
ఆవిడ వలల్ నాకేమీ ఇబబ్ంది ఎదురవలేదు, కానీ మీరనన్ మాటవలల్ ఇబబ్ందిగా అనిపిసోత్ంది.. “పాపని బాగా చూసుకుంటుంది, 

లేకపోతే ??” అనన్ మాట చాలా చిరాగాగ్, ఇంకా చెపాప్లంటే బాధగా , ఇబబ్ంది గా ఉంది సుకుమార..  
మీరు మంచి కుమారుడవావ్లని ఆ పేరు పెటిట్నటుట్నాన్రు, కనీసం కొంతైనా నాయ్యం చేసుకోడానికి పర్యతిన్ంచండి. ఒక మనిషి, తోటి 

మనిషి పటల్  చూపే సేన్హానికి, పేర్మకి వేరే రంగులు పులమకండి. వెళల్ండి. దయచేసి వెళళ్ండి.”  అని మాతర్ం అనగలిగాడు.. చెటట్ంత యువకుడిని మరేమీ 
అనలేక. 
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