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 "ఇబాబ్.. (నానాన్) నాకీ ఇండియా కదాద్మా (పనిమనిషి) వదుద్. ఏ మాట చెపిప్నా అరథ్ం చేసుకోవడంలేదు. అనీన్ 
 పదిసారుల్ వివరించి చెపాప్లిస్ వసోత్ంది. తనకు అరబీబ్ అరథ్ంకాదు. ఏది అడిగినా హిందీ భాషలో ఏదేదో తికక్గా 
 జవాబులు చెపోత్ంది. దీనితో వేగలేక నాకు పిచిచ్పడుతోంది. వసుత్వులనీన్ సరైన సథ్లంలో అమరిచ్ పెటట్కుండా 
 తనకిషట్మొచిచ్న  చోట పెడుతోంది. వెతుకోక్లేక నా తల పార్ణం తోక కొసోత్ంది". పనిమనిషి సుగుణ గురించి 
 చెబుతూ కోపంతో  గంతులేసింది ఫాతిమా. 
నానన్ దగగ్ర చాలా గారాబం ఆమెకు. ఆయనకు కూతురంటే పార్ణం. కూతురు కోరితే కొండమీద కోతినైనా 
 నిమిషంలో తెచిచ్సాత్డు ఆయన. కూతురు మాటలకి ఒకక్ నిముషం ఆలోచించాడు. 
"బెంతీ.. (కూతురా) నువువ్ చెపిప్ంది నిజమే. ఆ కదాద్మా వచిచ్ నాలోర్జులయింది. ఇంతలోపల ఇకక్డి పని ఎలా 
 నేరుచ్కోగలదు. మనమే ఒకొక్కక్టీ ఓపికగా చెపిప్ నేరిప్ంచాలి. అయినా తన వయసెంతని. నీకంటే రెండేళుళ్ 
 పెదద్ది వుంటుందనుకుంటా. తొందరగా మన భాష, ఈ పనీ నేరుచ్కుందంటే ఒక గంటలో ఇలల్ంతా చకక్గా నువు 
 కోరినటుల్గా అమరిచ్ పెడుతుంది. ఒక పది రోజులు నువువ్ దగగ్రుండి చెపిప్ చూడు చాలు." చినన్గా నవువ్తూ 
 కూతురిన్ బుజజ్గించాడు బాబా.  
తండిర్ మాటలకు కాసత్ శాంతించింది ఫాతిమా. 
"సరే అలాగే చేసాత్ను ఇబాబ్. నువువ్ చెపిప్నటుల్ పదిరోజులు నేరిప్సాత్ను అంతే. ఆ తరువాత నేనొపుప్కోను. నువేవ్ం 
 చేసాత్వో నాకు తెలియదు. నాకు ఓపిక లేదు" చెపిప్ంది కాసత్ కోపంగా. 
"ఆ అలాల్ నీకు ఓపిక ఇసాత్డు బెంతీ. నువువ్ ఐదుపూటలా నమాజు చేసుత్నాన్వా" అడిగాడు బాబా. 
"హా అపుడపుడూ మసీదులోనుండి అలాల్హు అకబ్ర వినిపించినపుప్డు చేసుత్నాన్ను బాబా. ఉదయానేన్ నాలుగు 
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 గంటలకు రోజూ మెలకువ రావడం లేదు. ఏం చెయయ్ను?" గారంగా బదులు చెపిప్ంది ఫాతిమా. 
"నువివ్ంకా చినన్పిలల్వి కాదు. పదెద్నిమిదేండుల్ నిండాయి. అలవాటు చేసుకుంటే అదే సమయానికే రోజూ ఠకుక్న 
 మెలకువ వచేచ్సుత్ంది. నాలోర్జులు అలారం పెటుట్కుని పర్యతిన్ంచు. పార్రథ్న మనిషికి శాంతసవ్భావానిన్ 
 అందిసుత్ంది. సతర్ప్వరత్నను అలవరచుకునేలా పేర్రేపిసుత్ంది. అలాల్ నినున్ ఆశీరవ్దించును గాక" దీవించాడు బాబా. 
"సరే బాబా అలాగే చేసాత్ను" అని చెపిప్ నవువ్తూ తన రూం లోకి వెళిళ్పోయింది ఫాతిమా. 
అంతవరకూ తలుపు చాటున నిలబడి భయపడుతూ వారి మాటలు వింటునన్ సుగుణ అరబీబ్ అంతగా 
 అరథ్ంకాకపోయినా చివరికి ఫాతిమా నవవ్డం చూసి హమమ్యయ్ అని ఊపిరి పీలుచ్కుంది. వారి హావభావాలు 
 కొంచెం అరథ్మయినటుల్గా అనిపించాయి. బాబా మంచివాడే ఫాతిమాకే కాసత్ తొందరపాటు ఎకుక్వ అనుకుంది 
 మనసులో. 
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 "ఇబాబ్ రేపు నేను షాలే వెళుత్నాన్ను. నాతోపాటూ నా ఫెర్ండస్ అబార్ర, నూరా కూడా వసుత్నాన్రు. అకక్డ 
 రెండోర్జులు మన గెసట్ హౌజ లోనే వుంటాము. సరదాగా సముదర్పు ఒడుడ్న గడిపి తిరిగొసాత్ం" అరిథ్ంపుగా 
 చెపిప్ంది ఫాతిమా. 
మొదట వదద్నాన్ తరువాత తన మాటను తండిర్ కాదనడని తెలుసామెకు. ఏదో ఒకటి చెపిప్ ఒపిప్ంచగలననే 
 నమమ్కం ఆమెకుంది. 
"సరేగానీ నీతోపాటూ కదాద్మాను కూడా తీసుకెళుళ్. తోడుంటుంది. మీ పనులు చేసిపెడుతుంది". చెపాప్డు బాబా. 
"అబాబ్.. సరదాగా ఫెర్ండస్ అంతా గడపడానికి వెళుత్ంటే మధయ్లో కదాద్మా ఎందుకు డాడీ?" విసుకుక్ంది ఫాతిమా. 
"అయితే వదుద్ బేబీ. సుగుణ వసేత్  నినున్ కనిపెటుట్కుని వుంటుంది. నీ మంచీ చెడాడ్ చూసుత్ంది. ఇకక్డ నాకు కాసత్  
ధైరయ్ంగా వుంటుంది"  ఖచిచ్తంగా చెపాప్డు బాబా. 
ఇక ఏమిచెపిప్నా వినడని ఇంకా గటిట్గా వాదిసేత్ అసలే వదద్ంటాడని గర్హించిన ఫాతిమా  
"హమ్.. సరేలే బాబా నీ మాట పర్కారమే తీసుకెళాత్లే" అంటూ ఒపుప్కుంది. 
అనుకునన్టుల్గానే మరుసటిరోజు అందరూ కారేల్సుకుని ఎడారిలో అరేబియా సముదర్తీరాన వునన్ షాలే వైపు 
 బయలుదేరారు. దారిలో వీరికి తోడుగా నలుగురు అబాబ్యిలు కూడా తోడయాయ్రు. అమామ్యిలు తమ కారల్ను 
 దారిలో వునన్ ఒక పారిక్ంగ పేల్స లో వుంచి అబాబ్యిల కారల్ను ఎకాక్రు. కారోల్నే బురఖాలను, వేసుకునన్ 
 డర్సుస్లను తీసిపారేసి షారట్ లలోకి సీల్వ లెస టాప లలోకి మారిపోయారు. కారంతా మారుమోర్గేలా పాటలు ఫుల 
 సౌండ తో పెటిట్ వళళ్ంతా ఊగిపోయేలా చపప్టుల్ కొడుతూ కేకలు వేయసాగారు. మధయ్లో సుగుణ వుండటం 
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 వారికి ఇబబ్ందిగా వునాన్ పనిమనిషే కదా అని లెకక్లోకి తీసుకోలేదు. కానీ ఫాతిమాకు లోపల కాసత్ భయంగానే 
 వుంది. తండిర్ ఎంత మంచివాడో తపుప్చేసేత్ కోపమొసేత్ అంత దురామ్రుగ్డు. ఒకవేళ ఇకక్డ అబాబ్యిలతో 
 తిరిగినటుల్ ఈ పనిమనిషి ఆయనకు చెపిప్ందంటే చాలా పర్మాదం. ఇలాంటి విషయాలను ఆయనసలు 
 ఒపుప్కోడు. 
ఇపుప్డు ఈ సుగుణను ఎలా వదిలించుకోవాలో అరథ్ం కావడంలేదు. దారంతా అమామ్యిలూ, అబాబ్యిలూ కూల 
 డిర్ంకస్ తాగుతూ ఈలలు వేసూత్ గోలగోల చేసారు. ఇదంతా కొతత్గా ఆశచ్రయ్ంగా వుంది సుగుణకి.  
ఓహో ఇకక్డ అమామ్యిలు అబాబ్యిలూ ఇలా వుంటారా. ఈ విధంగా ఎంజాయ చేసాత్రా అనుకుంటూ 
 గుడల్పప్గించి ఆశచ్రయ్ంగా వారిని చూసోత్ంది. కారల్నీన్ ఎడారి ఇసుకదారులోల్ సాగిపోయి దాదాపూ అయిదు 
 గంటలు పర్యాణించి షాలే చేరుకునాన్యి. 

PPP 
ఒకవైపు సముదర్ం ఆ ఒడుడ్న వరుసగా కటిట్న ఇండుల్ బొమమ్రిలుల్లాల్, అందంగా చూడముచచ్టగా వునాన్యి. 
 ఇంటిముందునన్ పూలతోటలు, ఖరూజ్రపు చెటుల్ మదికి ఆహాల్దానిన్ కలిగిసుత్నాన్యి. వీళళ్ రాకకు సంతసించి 
 రమమ్ని ఆహావ్నిసుత్నన్టుల్గా సముదర్ం అలలతో పోటెతిత్ పొంగుతోంది. నీళళ్ను చూడగానే అందరిలోనూ 
 ఉతాస్హం ఉరికి వచిచ్ంది. "తొందరగా సివ్ం సూటుల్ వేసుకుంటే చీకటి పడకముందే అందరం ఈత కొటట్చుచ్" 
 చెపిప్ంది నూరా.  
"అవును నిజమే పదండి నీళళ్లోల్ ఆడుకుందాం" వంత పాడాడు అహమ్ద అనే అబాబ్యి. 
వెంటనే పొటిట్ డర్సుస్లేసుకుని సముదర్ంలోకి ఉరికారందరూ. ఆడామగా తేడా లేకుండా చీకటిపడేంతవరకూ 
 ఆటలాడుకునాన్రు.  నీళళ్లోకి దిగమని బలవంతం చేసినా ఇషట్ం లేకపోవడంతో కాదనిచెపిప్ 
వారిని గమనిసూత్ ఒడుడ్నే కూరుచ్ంది సుగుణ. వారి నవువ్లూ, కేరింతలూ, ఆటపాటలతో సముదర్పు అలలు 
 చినన్బోయాయి. అందరూ హాలోల్కూరుచ్ని బాల్క లో తెచుచ్కునన్ మదాయ్నిన్ బయటికి తీసారు.  
అందరూ కలిసి తాగుతూ, తెచుచ్కునన్ ఫుడ ను తింటూ కబురల్తో, డానుస్లతో కాసేపు ఎంజాయ చేసారు. నిషా 
తలకెకుక్తోంది. అందరూ ఇరవై యేళుల్ దాటని వాళేళ్. యవవ్నం నరనరాలోల్ పర్వహిసూత్ వంటిని ఉదృతంగా 
 వేడికిక్ంచే వయసునన్వాళేళ్. కువైట ధనికదేశం కావడంతో పిలల్లు కషట్మెరుగకుండా విలాసంగా 
 ఇషట్మొచిచ్నటుల్గా జీవిసుత్ంటారు. ఇసాల్ం మత సిదాద్ంతాలపర్కారం కొనిన్ కటుట్బాటుల్ వునాన్ చాటుగా మాటుగా 
 వాటిని అతికర్మించి పారీట్లపేరుతో ఎంజాయ చేసుత్ంటారు.  పెదద్లు పైకి మందలిసుత్నాన్ లోపల పిలల్లు కదా 
 జీవితానిన్ సంతోషంగా అనుభవించనీలే అనుకుంటూ చూసీ చూడనటుల్గా పోతుంటారు.  



 

   øöeTT~                                  www.koumudi.net                                @|æÁ˝Ÿ  2021 
 

   4   GHOqEoÇ ¥qDÍÓj 

దేనికీ కొదవలేని జీవితం. భూమిలో పెటోర్లు పొంగిపొరలుతుంటే పర్భుతవ్ం పర్జలకు సమసత్ం ఉచితంగా 
 సమకూరుచ్తుంటే  బాధయ్తలెరుగని జీవితానిన్ గడుపుతుంటారు వీళుళ్. తాగేకొదీద్ కళుళ్ ఎరర్బడిపోతునాన్యి. 
 వంటిని మైకం  కముమ్కుంటోంది. శరీరం ఏదో కావాలని పేర్రేపిసోత్ంది. అమామ్యిలూ అబాబ్యిలూ ఒకరిపకక్కు 
 మరొకరు  చేరిపోయారు. సిగుగ్ అనేది మరిచిపోయారు. ఫాతిమా పకక్న హమూమ్ది అనే అబాబ్యి చేరాడు.  
అకక్డే హాలోల్నే విచచ్లవిడిగా పర్వరిత్ంచసాగారు.  
చూసుత్నన్ సుగుణ ఇక ఆగలేకపోయింది. వచేచ్ముందు బాబా పకక్కు పిలిచి మరీ చెపాప్డు ఫాతిమాను జాగర్తత్గా 
చూసుకోమని. చెపప్డం తన బాధయ్త అనుకుంది సుగుణ. దగగ్రికెళిళ్ అలా చేయవదద్ని వారించింది.  
మతుత్లో వునన్ ఫాతిమాకు సుగుణ మాటలు తలకెకక్లేదు.  
"హేయ నువువ్ పనిమనిషివని గురుత్ంచుకో. నోరూమ్సుకుని దూరంగా వెళుళ్" అని విసుకుక్ంది. అయినా విడవలేదు 
 సుగుణ. దగగ్రికెళిళ్ పకక్నే కూరుచ్ంది. కోపంతో సుగుణ చెంపను చెళుళ్మనిపించింది ఫాతిమా.  
ఒకవైపు హమూమ్ది ఫాతిమాను వదలకుండా అలుల్కుపోతునాన్డు. అవతలనునన్ మిగతా రెండుజంటలూ ఈ 
 పర్పంచానేన్ మరిచి వేరేలోకంలో విహరిసుత్నాన్యి. 
ఏం చెయాయ్లో అరథ్ంకాలేదు సుగుణకు. ఇక కాదని రెండు చేతులతోపటిట్ హమూమ్దిని దూరంగా లాగేసింది. 
చేతికందిన పండును వచిచ్ ఎవరో లాకుక్నన్టుల్గా కోపంతో రగిలిపోయాడు హమూమ్ది. 
"చూడు నినేన్ం చేసాత్నో ముందు నినేన్ అనుభవిసాత్ను" అంటూ వచిచ్ సుగుణమీద పడాడ్డు వాడు. 
ఊహించని పరిణామానికి విసుత్పోయింది సుగుణ. ఎంతగా పర్తిఘటించినా లాభం లేకపోయింది. వాడి 
 పశుబలం ముందు ఆమె ఓడిపోయింది. అయినా ఆమె తృపిత్గా నిటూట్రిచ్ంది. వాడి చేతిలో ఫాతిమా పాడవలేదనే 
 సంతృపిత్తో.  
పొదుద్నేన్ నిషా తగాగ్క జరిగిందేమిటో ఫాతిమాకు అరథ్మవసాగింది. అనవసరంగా ఈ పనిమనిషిని తీసుకొచిచ్ 
 సంతోషంగా గడపలేకపోతునాన్ను. ఇది చాలా అడడ్మైపోయింది. దీనిన్  ఇంటికి  తీసుకుపోతే ఇకక్డ జరిగిన 
 విషయాలను తండిర్కి చెపిప్ందంటే మరీ పర్మాదమని ఆలోచించి "ఏం చేదాద్ం" తన సేన్హితులను సలహా 
 అడిగింది.  
"దీనిన్ ఇకక్డే వదిలించుకుంటే మంచిది. మధయ్దారిలో వదిలేదాద్ం. మన వసుత్వులు దొంగలించి పారిపోయింది 
 అని చెబుదాం. తనకు అరబీబ్ కూడా రాదు కాబటిట్ మన అడెర్స తెలియదు. మనలిన్ వెతుకుక్ంటూ మన ఇంటికి 
 రాలేదు. ఇకక్డే ఎకక్డో, ఒకచోట ఇండియావాళళ్ దగగ్రచేరి బతుకుతుంది. లేదంటే పోలీసుల కంటబడి 
 పటుట్కుంటే చటట్విరుదద్ంగా తిరుగుతోందని ఇండియాకు పంపించేసాత్రు." సలహా ఇచాచ్రు ఫెర్ండస్. 
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"ఐడియా బావుంది. అలాగే చేదాద్ం లేదంటే మా నానన్ ననున్ చంపేసాత్డు". తలూపింది ఫాతిమా. 
మరుసటిరోజు సుగుణను అకక్డే సముదర్పు ఒడుడ్న వదిలేసి అందరూ కారెల్కిక్ వెళిళ్పోయారు. దికుక్తోచలేదు 
 ఆమెకు. పరాయిదేశంలో భాష రాకుండా ఎవవ్రూ లేకుండాఆ సముదర్తీరంలో ఒంటరిగా ఏమిచెయాయ్లో  
అరథ్ం కాక అలాగే కూరుచ్ండిపోయింది. 

PPP 
 మధాయ్హన్ం దాటింది. సాయంతర్మయింది. అకక్డనుండి ఆమె కదలలేదు. ఏం చెయాయ్లో ఎకక్డికి 
 వెళాళ్లోకూడా అరథ్ం కాలేదు. ఆకలితో కడుపులోని పేగులు మూలుగుతునాన్యి. దాహంతో నాలుక పిడచ 
కటుట్కు  పోతోంది. ఎదురుగా సముదర్ం. చుటూట్ నిశశ్బద్ం. ఆమె హృదయంలాగే ఏడవలేక భోరున వీసోత్ంది గాలి.  
ఏరీ తనవాళుళ్. ఎవరు మన వాళుళ్. నా అనుకునన్వాళుళ్ తన ఇషాట్ఇషాట్లతో పర్మేయంలేకుండా డబుబ్కోసం 
 కువైట కి పంపించి చేతులు దులుపుకునాన్రు. డబుబ్కునన్ పార్ముఖయ్త మనిషికి లేకుండాపోయింది. ఇకక్డ 
 అనుకోని విపతక్రపరిసిథ్తులోల్ చికుక్బడిపోయింది. ఇపుప్డు ఈ గడుడ్పరిసిథ్తిని గటెట్కేక్ మారగ్మేది? ఆలోచిసూత్, 
 విలపిసూత్ వుండిపోయింది సుగుణ.  
సందెచీకటుల్ ముసురుకుంటునాన్యి. సముదర్ం అలలతో ఎగసిపడుతోంది. తీరం చేరాలనా, ఆకాశానిన్ 
 అందుకోవాలనా. ఏంటో దాని తాపతర్యం.  
చుటూట్ కనుచూపుమేర మనిషి అలికిడి లేదు. ఎకక్డో దూరంగా షాలేలోల్ని లైటుల్ మిణుకుమిణుకు మంటునాన్యి.  
చీకటి ముసిరేకొదీద్ కాసత్ భయమనిపించసాగింది. ఆ షాలే దగగ్రికి వెళితే ఎవరైనా ఆశర్యం ఇసాత్రేమో చూడాలి.  
బయట శరీరానిన్ పీకుక్తినే ఎడారిచలిని భరించడం కషట్ం.  భారంగా అడుగులు వేసిందామె. రోడుడ్లోకి వచిచ్ంది. 
ఇక పదడుగులు వేసేత్ వరుసగా వునన్ షాలేల దగగ్రికి చేరుకుంటుంది. ఇంతలో వెనకనుండి ఒక కారు రయియ్న 
 దూసుకొచిచ్ చుటూట్ తిరిగి ఆమె ముందు ఆగింది. డోర తెరుచుకుని బాబా కిందకి దిగాడు. బాబాను చూడగానే 
 సుగుణకు సంతోషం కలిగింది. బాబా అని బిగగ్రగా కేకవేసి ఏడవ్నారంభించింది. కానీ బాబా ముఖంలో 
 కాఠినయ్ం, కోపం చూసి ఏడవ్టం ఆపేసింది. బాబా కళుళ్ ఎరర్గా మండుతునాన్యి. చేతిలోనుండి చెరాన్కోలను 
 బయటికి తీసాడు బాబా.  
"ఏయ.. నా బెంతి (కూతురు) ఫాతిమాను వదిలేసి ఎందుకు పారిపోయావ నువువ్?"  గదిద్ంచాడు.  
బాబా కోపం చూసి వణికిపోయింది సుగుణ.  
ఏమి జవాబు చెపాప్లో అరథ్ం కాలేదు. మాటాల్డాలంటే భాష రాదు. భయంతో నోరు  పెగలడం లేదు. అలాగే 
 నిశేచ్షట్లా నిలబడిపోయింది. 
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ఇంతలో అకక్డ వునన్ వాచ మెన పరిగెతుత్కుని బయటికి వచాచ్డు. 
"బాబా సలామాలేకుం దీని తపేప్మీ లేదు, ఇది పారిపోలేదు బాబా మీ వాళేళ్ ఆమెను ఇకక్డ వదిలేసి 
 వెళిళ్పోయారు." అని చెపాప్డు అరబీబ్ భాషలో వినయంగా. 
వాడి మాటలతో బాబా శాంతించాడు. 
వాడు ఏమి చెపాప్డో పూరిత్గా అరథ్ం కాకపోయినా మంచిగానే చెపాప్డనుకుంది సుగుణ. 
చెరాన్కోల అకక్డ పారేసి సుగుణను కారెకక్మనాన్డు బాబా. మారుమాటాల్డకుండా కారెకిక్ంది సుగుణ. దారిలో 
 ఒక రెసాట్రెంట దగగ్ర కారాపి మెక డొనాలడ్స్ లో ఫుడ తినమనాన్డు. అలవాటులేని ఆహారమయినపప్టికీ ఆకలితో 
 వుందేమో ఆవురుమని ఆ బరగ్ర ను తినేసి నీళుళ్ తాగింది సుగుణ. చాలాదూరం ఆ ఎడారిలో పర్యాణించి 
 అరథ్రాతిర్ ఇంటికి చేరుకునాన్రు వారు.  
ఇంటోల్ అడుగు పెటట్గానే "ఫాతిమా" అంటూ కేకలేసి కూతురిన్ పిలిచాడు. పైన గదిలో వునన్ ఫాతిమా ఉలికిక్పడి 
 లేచి కిందకి పరిగెతుత్కొచిచ్ంది. 
"నిజం చెపుప్ ఏం జరిగిందో" అంటూ అరిచాడు బాబా. 
బాబా కోపం చూసి బెంబేలెతిత్పోయింది ఫాతిమా. గజగజా వణుకుతూ జరిగిన విషయాలను చెపేప్సింది. 
మండిపడడ్ బాబా చెరాన్కోలను తీసుకుని ఫాతిమాను కొటట్బోయాడు.  
సుగుణ బాబా కాళళ్కు అడడ్ంపడి వదుద్ "బాబా కొటట్దుద్" అంటూ వేడుకొంది. 
"చూసావా నువువ్ తనను ఆ ఎడారిలో వదిలేసి వచిచ్నా నీ కోసం ఎంతగా తలల్డిలిల్పోతోందో. డబుబ్లేక, పుటిట్న 
 దేశానిన్ అయినవాళళ్ను విడిచి పనిమనుషులుగా పరాయిదేశానికి వసాత్రు వీళుళ్. మనకు ఏండల్తరబడి సేవ  
చేసాత్రు. మనకోసం పార్ణమిచేచ్ంతగా మనలిన్ పేర్మిసాత్రు. నీకోసం, నినున్ కాపాడాలనే ఉదేద్శంతో పార్ణంతో 
 సమానమయిన తన శరీరానిన్ సైతం హమూమ్దికి అపప్గించింది సుగుణ. అందుకై నువువ్ ఆమెకు జనమ్ంతా 
 రుణపడి వుండాలి. ఈ దేశంలో మనం కాకపోతే వాళళ్కు వేరే దికుక్ ఎవరునాన్రు. మనమే వారిని హింసిసేత్,  
వదిలేసేత్ వారిబాధను ఎవరికి చెపుప్కుంటారు. మనలిన్ నమిమ్ ఈ దేశానికి వచిచ్న పనివారిని మనం గౌరవించాలి. 
 దయతో చూడాలి.తెలుసుకో" అంటూ కూతురికి హితబోధ చేసాడు తండిర్. 
సిగుగ్తో తలవంచుకుంది ఫాతిమా.  
సంతోషంగా ఊపిరి పీలుచ్కుంది సుగుణ.  
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