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1  అమెరికలకలం కథలు    

20 
పరభాగోయ్ప జీ  పరభాగోయ్ప జీ  ––  డాకట్ రేట్ పటాట్డాకట్ రేట్ పటాట్   

అసలేం జరిగిందంటే కొనేన్ళళ్కిర్తం గుంటూరులో ఉనన్ నాగారుజ్న యూనివరిస్టీ విదాయ్రిథ్ ఒకతను ఎలాగో అలా ననున్ పటుట్కుని 
అమెరికా తెలుగు కథ మీద తను పరిశోధన చేసి డాకట్రేట చేదాద్మని అనుకుంటునాన్ను అనీ, అందుకు నా సహాయం కావాలనీ అడిగాడు. 
“ఓహో అమెరికాలో అడుగుపెటట్డానికి ఇదొక సరికొతత్ మారగ్ం. ఇది ఆ కొలంబస మహాశయుడికి కూడా తటిట్ ఉండదు కదా”  అని నేను 
కడుంగడు సంతసించి అతణిణ్ నిరాద్కిష్ణయ్ంగా అనిన్ విధాలుగానూ అవతలికి గెంటేసి చాలా మంది లాగా నా అమెరికా “పొగరు” 
పర్దరిశ్ంచుకునాన్ను నా గాఢ మితుర్లూ- గూఢ శతుర్వుల తరహాలో..  అంటే అతని ఈ—మెయిలస్ అనీన్ డిలీట చేసి పారేశాను.  కానీ  నేను 
ఒకసారి హైదరాబాద వెళిళ్నపుప్డు ఆతను సవ్సథ్లం తెనాలి నుంచి వచిచ్, నేనునన్  హోటల లో ననున్ పటుట్కుని, మొతత్ం విషయం పదే, పదే 
చెపిప్, నా సహాయం ఉంటే తపప్ వాళాళ్విడ నుంచి విడాకులు తపప్వు అనే సాథ్యిలో నొకిక్ వకాక్ణించి ననున్ ఒపిప్ంచాడు. పెళీళ్, పెటాకులూ 
అయిపోయి, తెలుగు సాహితయ్ంలో ఏదో ఒక కృషి  చేసి బతుకు బాట వేసుకుందామనుకునే  అతని అమాయకతావ్నికి అదోలా అనిపించింది. 
ఇలాంటి తెలుగు భాషాభిమానులని వెరిర్ వెధవలుగా పరిగణించి,  తెలుగు భాషనీ, సాహితాయ్నీన్ అటట్డుగు సాథ్యికి నొకేక్సి, ఆ సమాధుల మీద  
అమెరికా పునాదులు వేసుత్నన్ రాజకీయ, వాయ్పార దౌరాభ్గుయ్ల  మీద  “కసి” తో “తెలుగు సాహితాయ్భిమానం అకక్డ ఉనాన్,  లేక పోయినా 
ఇకక్డ ఉంది”  అని ఆ తరువాత నాలుగేళల్ లోనూ నేను అతనికి నా దగగ్ర ఉనన్ అమెరికా తెలుగు కథలు, సమాచారమూ,  సలహాలు, 
సూచనలు, అసలు ఈ అమెరికా తెలుగు కథని ఎలా విశేల్షిసేత్ బావుంటుందీ వగైరా అనిన్ విషయాల లోనూ ఒక “గైడ” గా వయ్వహరించాను. 
నేను నా చినన్పుప్డు బొంబాయి ఐ.ఐ.టి. లో మేషాట్రు గా ఉనన్పుప్డు చాలా మంది విదాయ్రుద్లకి “థీసిస గైడ” పని చేసిన అనుభవం ఇకక్డ 
బాగా పనికొచిచ్ంది కానీ ఈ సబెజ్కట్ వేరు, సాథ్యి వేరు ..అంతకంటా కషట్మైనది అనీన్ ఫోన లోనూ, ఈ- మెయిలస్ లోనూ మాతర్మే 
చెయయ్గలగడం. మొతాత్నికి ఆ యువకుడు ఎంతో చితత్ శుదిధ్తో  నాలుగేళుళ్ పని చేసి ఐదేళళ్ కిర్తం “అమెరికాలో తెలుగు కథా సాహితయ్ం –ఒక 
సమగర్ పరిశీలన” అనే సిదాద్ంత గర్ంధానికి డాకట్రేట పటాట్ సాధించి, కృతజజ్తా భావంతో అతని థీసిస ని “వంగూరి ఫౌండేషన ఆఫ అమెరికా” 
కి అంకితం ఇచాచ్డు  ...అంటే నాకు అనే నేను అనుకుంటునాన్ను... రెండు, మూడు నెలలలో, కొతత్ కథలు కొనిన్ కలిపి ఈ సిదాద్ంత గర్ంధం 
ఆధారంగా నా సొంత పైతయ్ం  కూడా కొంత కలిపి ఒక బృహత గర్ంధం పర్చురించే పర్యతన్ంలో ఉనాన్ను.  
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ఈ “సుతిత్” అంతా ఇపుప్డు ఎందుకు గురుత్కు వచిచ్ సొంత డబాబ్ కొటుట్కునే అవకాశం ఎందుకు వచిచ్ందంటే,.....ఓ వారం కిర్తం 
ఆతీమ్యుడు, మంచి కథకుడు అయిన దంతురిత్ శరమ్ అనే అమెరికా కథకుడు ..నాకు ఒక మెయిల పంపించి అందులో ఆయనకి వచిచ్న ఒక 
“పరిశోధనా పతర్ం”  కాపీ పెటాట్డు. అది చూడగానే నాకు దాని పుటుట్పూరోవ్తత్రాలు అనీన్ గురుత్కు వచాచ్యి.  ఎందుకంటే, రెండు, మూడేళళ్ 
కిర్తం ఒక యువకుడు ...సరిగాగ్ ...పైన ఉదాహరించిన మంచి యువకుడి లాగానే ననున్ ఈ- మెయిల లో పలకరించి సరిగాగ్ అదే విధంగా 
అమెరికా తెలుగు సాహితయ్ం మీద పర్పంచంలో ఎవరు చేయని విధంగా తను పరిశోధన చెయయ్దలుచ్కుని హైదరాబాద లో కేందర్ విశవ్ 
విదాయ్లయంలో చేరాను అనీ, అందుకు నా సహాయం కావాలనే అడిగాడు. ఎటొచీచ్ అందులో అధిక భాగం “నువువ్ అపుప్డే ఎకక్డో 
గుంటూరు వాడికి సాయం చేసావు కదా. నేనూ, మా గైడ గారూ కూడా మన కాకినాడ వాళళ్మే కాబటిట్ ఎవడికోసం చేసాత్వూ “ అనే ధవ్ని 
ఎకుక్వగా ఉంది.  అదియునూ కాక, ఇతను తన పరిశోధన కోసం కథల కాపీలు, మా కథానికా సంకలనాలూ మొదలైన ముడి సరుకు అడగ 
లేదు సరి కదా... అవి అకక్ర లేదు కానీ ...అమెరికాలో ఆ సబెజ్కట్ మీద వచిచ్న వాయ్సాలనీన్ సంకలనం చేసి తనకి పంపించమని అడిగాడు. ఆ 
తరువాత పోనీ కదా అని ఇకక్డి నుంచి మోసుకెళిళ్ చాలా పుసత్కాలు అతనికి హైదరాబాద లో అందజేశాను.  అపుప్డే తెనాలి యువకుడు చేసిన 
థీసిస గురించి చెపిప్, అతని సలహాలు, అతని దగగ్ర ఉనన్ సమాచారం కూడా తీసుకోమని చెపాప్ను.  దేనికీ సరి అయిన సప్ందన లేక పోవడం, 
ఆరేడు నెలలకి ఒక సారి నా పుసత్కాలలో ఉనన్ అమెరికా వారి ఈ-మెయిలస్ అనిన్ంటికీ ఏదో ఒక ఉతత్రం  పంపించి హడావుడి చెయయ్డం 
చూసేత్ ఇతను డాకట్రేట చేసుత్నన్టుట్ భర్మలో ఉండి, అందరినీ అదే భర్మలో పెడుతునాన్డేమో, అసలు వాయ్పకం మరేమనాన్ ఉందేమో అని భలే 
అనుమానం వేసోత్ంది. హఠాతుత్గా ఇపుప్డు దివి నుంచి దిగి వచిచ్న ఈ “కొవ్సెచ్న పేపర” నాకు లీక అవడంతో ఇపుప్డు అరథ్ం అయింది అతని 
అసలు పేరు “పరభాగోయ్ప జీవి” అని.  ఎందుకంటే  తను ఏమీ నిజమైన పరిశోధన చేసి టైం  వేసట్ చేసుకోకుండా...ఇతరులు చేసిన 
పరిశోధనలు, వారి అభిపార్యాలు సేకరించి పబబ్ం గడిపేదాద్ం అని అనుకుంటునాన్డేమో అని కూడా నా అనుమానం. 

నిజానికి అవనీన్ మనకెందుకూ, ఎవరి “డాకట్రేట ఖరామ్నికి” వారే పాతుర్లు కానీ, ఇపుప్డు బహుశా అమెరికాలో చాలా మందికీ 
వచిచ్, నాకు డైరెకట్ గా రాని ఆ “పరిశోధనా పతర్ం” లో ఉనన్ పర్శన్లకీ, అమెరికాలో తెలుగు సాహితయ్ం మీద పరిశోధనకీ ఎకుక్వగా లంకె 
కుదరక అందులో ఉనన్ కొనిన్ పర్శన్లకి నేను పంపించదలుచ్కునన్ సరదా సమాధానాలు ఈ కిర్ంద ఇసుత్నాన్ను. నవివ్తే నవువ్కోండి. లేక పోతే 
మా ఇదద్రి మీదా జాలి పడండి.  ఇందులో ముందు పర్శన్, ఆ తరువాత ఇటాలికస్ ..అంటే కుడిపకక్కి వాలిపోయిన అక్షరాలతో కిర్ంద గీత 
గీయబడిన వాకాయ్లు నేను వార్సుకునన్ సరదా సమాధానాలు అని గమనించగలరు.  

“పరభాగోయ్ప జీవి పంపిసుత్నన్ పర్శాన్ పతర్ం” 

(వారం రోజులలోగా సమాధానాలు రాకపోతే తసామ్త జాగర్తత్) 

ఈ పర్శన్ల పటిట్క  అమెరికాలో ఉనన్ పర్వాసాంధుర్ల అనుభవాల గురించి, వారు రాసే సాహితయ్ం గురించి, వారి  అభిపార్యాలను 
సేకరించడం కొరకు చేయబడుతునన్ పర్యతన్ం. ఇచిచ్న జవాబులను ముఖయ్ంగా పరిశోధన కొరకు, విశవ్విదాయ్లయం అధయ్యనం కొరకు 
ఉపయోగింపబడును. ఇచిచ్న జవాబులను అతిరహసయ్ంగా ఉంచడమే కాకుండా వేరొక ఉదేద్శం కోసం ఉపయోగించినపుప్డు 
తపప్నిసరిగాదానిని నేను అంగీకరిసాత్ను. దానికి తగగ్ జవాబును  తెలుపుతాను. 
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--------వేరొక ఉదేద్శయ్ం అనడంలో మీ ఉదేశయ్ం నాకు తెలియడం లేదు. అసలు దేనికి అంగీకరిసాత్రు మహాశయా? తగిన 
“జవాబు” అంటే కొంప తీసి మా అమెరికా రచయితలకు తగిన బుదిద్ చెపేప్ ఆలోచనలో ఉనాన్రా?  

ఈ కిర్ంది ఇవవ్బడిన పర్శన్లను బాగా చదివి అరధ్ం చేసుకొని వివరంగా, నిజయితీగా జవాబు చేయగలరు. అంతేకాక మీ 
అభిపార్యాలను ఈ పర్శాన్ పటిట్కకు సంబంధించి మాతో పంచుకోగలరు. మీకు ఇషట్ంలేని పర్శన్లు ఉంటే వాటిని వదిలేసి మిగతా వాటికి 
సమాధానాలు రాయగలరు. నా పరిశోధనకు సహాకరించగలరు. మీరు ఖాళీ లేకుండా ఉంటారని వినాన్ను. నా కోసం మీరు కొంత సమయం 
కేటాయించి, ననున్ మనిన్ంచి దయచేసి తెలపగలరు.  

- ఇంకా నయం. “మీరు పనీ, పాటూ లేకుండా పడి ఉంటారు” అని అని అన లేదు. పైగా మరీ నిజాయితీ గా చెపప్మని నిలదీసేత్ ఎలా? 
అసత్మానూ నిజం చెపప్డానికి మాదేమైనా ఆంధర్పర్దేశా, హమేశా సచ బోలాద్నికి తెలంగాణాయా ?  

నాది తూరుప్ గోదావరి జిలాల్ కాకినాడ. నా పరిశోధన బాగా సాగించాలనే తపనతో ఉనాన్ను. నేను చాల వరకు పరిశోధన చేసాను. అయితే 
అమెరికా తెలుగు కథలు – కథకుల పరిచయం కూడా ఒక అధాయ్యంగా రాసుత్నాన్ను. మీరు తెలుగులో రాయగలిగితే తెలుగులో రాయండి. 
రాయలేక పోతే తెలుగులో రాసి సాక్న చేసి పంపగలరు.  నా మెయిల parabhaagyopajeevi@gmail.com. మీకు నమమ్కం లేకపోతే 
నా Id కారుడ్ పంపిసాత్ను. 

-మీరు చీటికీ మాటికీ పరిశోధన చేశాను అంటే భయం వేసోత్ంది సార...దేని మీద మీ పరిశోధన చేశారు? మధయ్లో మా అమెరికా 
కథకులు చేసిన పాపమ ఏమిటీ? అనన్టుట్ మేము రాసేదే తెలుగులో...తెలుగులో రాయగలిగితే అంటారు ఏమిటీ? ఇదేనా మీ పరిశోధన లో 
తేలిన అంశం ?  వదుద్. మీ ఆధార కారుడ్, రేషన కారుడ్ చూసే ధైరయ్ం నాకు లేదు. కెసిఆర గారికి ఇవవ్ండి. కాకినాడ బదులు కరీం నగర అని 
మారచ్గలిగితే మీకు ఫీజు రీఇంబరెస్మ్ంట దకుక్తుంది.  

1. మీరు ఎపుప్డు ఎకక్డ పుటాట్రు ? మీ  పూరిత్ పేరు, మీ కలం పేరు,  మీ తలిల్దండుర్ల పేరుల్ రాయండి ? 

-ఇందులో మా అమామ్, నానన్లని లాగకండి పీల్జ.. కావాలంటే మీ మమీమ్, డాడీల పేరుల్ బాహాటంగా పర్కటించండి.  

  

2. మీ విదాయ్భాయ్సం గురించి తెలపండి? 

-----తెలుపుతాను.....అభాయ్సం పూరత్యాయ్క ...మరో పదేళుళ్ ఆగండి.... ఇంతకీ మన సంగతి ఏమిటీ? అక్షరాభాయ్సం 
అయిందా?  

3. అమెరికాలో ఏ పర్దేశంలో నివసిసుత్నాన్రు ?(అమెరికాకు ఎపుప్డు వెళాల్రు, పర్సుత్త నివాసం) 
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 -ఆముదాల వలస...లాంటి ఊరు.....ఆ రాషట్రం పేరు నేను తెలుగులో రాయ లేను. ఇంగీల్షులో మీరు పలక లేరు. 
ఎందుకొచిచ్న గొడవ?  ఇక నేను అమెరికాకి వచిచ్నపుప్డు తమకి పుటట్గతులు లేవు. తమ పరిశోధనకి అది అవసరమా?  

4. వివాహం గురించి తెలపండి ?(మీ భారయ్గారి పేరు పిలల్ల గురించి) 

--ఓరి నాయనోయ ! నా కొంప కొలేల్రే!  

  

5. సాహితయ్రంగ పర్వేశం గురించి, మీ మొదటి కథ గురించి తెలపండి ? 

---ఏం తెలుప మంటారు? ఏదో అపుప్డెపుప్డో చేసిన బుదిద్ తకుక్వ పనికి ఇపుప్డు శిక్ష వేసాత్రా ? ఊహూ..కుదరదు. 

  

6. మీ ఉదోయ్గం గురించి తెలపండి ?(మీరు పడడ్ ఇబబ్ందులు) 

----“పడడ్ ఇబబ్ందులు” ఏమిటీ తమరి మొహం? వాయ్కరణ దోషం.....”పడుతునన్” అని ఉండాలి. అది సరి చేసి పర్శాన్పతర్ం 
మళీళ్ పంపించండి. అపుప్డు చూదాద్ం.     

   

7. మీరు రాసిన పుసత్కాల పేరుల్, మీరు రాసిన రచనల సూచి రాయండి? 

---ఇపప్టి దాకా మీకు అవి తెలియక పోతే, ఇక మీరు చేసిన పరిశోధన ఏమిటీ నా పిండాకూడు? 

  

8. మీ వలసకు గల కారణాలు ? 

--------మీ లాంటి వారి బాధ పడ లేక ! 

  

9. మీరు ఏదైనా సంఘంలో సభయ్తవ్ం కలిగి ఉనాన్రా? 
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--కలిగియునాన్ను కానీ ఇంకా డబుబ్లు కటట్ లేదు. అయితే మీకేంటి? నా కులం గురించి వాకబు చేసుత్నాన్రా?    

10. అమెరికాలో మీకు ఎవరైన మితుర్లునాన్రా ? అకక్డ సేన్హసంబంధాల కోసం తెలపండి? 

----అబేబ్..నాకు మితుర్లునాన్రు కానీ. ..వాళల్కి నేను లేను..అరథ్ం అవలేదా? ఇంకేం పరిశోధన కొనసాగించండి. ఇక 
సంబంధాల గురించి ఈ వయసుస్లో మాటాల్డడం బావుండదు. పెళీళ్, గిళీళ్ అయిపోయాయి. మన సంగతి ఏమిటీ?  

  

11.  మీరు ఏ విధమైన కోరికలతో అమెరికాకు వెళాళ్రు? 

 ----కేవలం ఒక సూట కేసూ, ఎనిమిది డాలరల్లో వెళాల్ను. కోరికలనీన్ కాకినాడ లో మరిచ్పోయాను.  ఆ 
అమామ్యి ఇపుప్డు ఎకక్డ ఉందో తెలియదు.  

   

12. అమెరికా పర్జల జీవన విధానం పటల్ మీ అభిపార్యాలు ఎమిటి? 

---అసలు సమసయ్ ఆంధార్, తెలంగాణాలలో జీవన విధానం...అమెరికా గురించి మీకెందుకూ?    

  

13. అమెరికా పర్జల పని విధానాలు అలాగే మన తెలుగు పర్జల పని విధానాలలో తేడాలు తెలపండి? 

----ఒక చోట పరిశోధన చేసాత్రు. మరొక చోట పరిశోధన నటిసాత్రు. చాలా?    

  

14. మన పార్ంతీయత మీద మీ అభిపార్యాలు? 

------------లేవు.  

  

15. మీరు మీ భావితరాల వారి జీవితాలను ఏ విధంగా ఉండాలనుకుంటునాన్రు? 
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-----ఆ విధంగానే ఉండాలి అనుకుంటునాన్ను. ఏమిటీ వెధవ పర్శన్ అని కూడా అనుకుంటునాన్ను.  

  

16. మీరు ఏ విధమైన జాతి పరమైన  విభేదాలు అనుభవించారు? అనుభవిసేత్ కారణాలు తెలపగలరు? 

------ఈ పర్శన్ తమరి మొహంలా ఉంది? నేను అబాబ్యిల జాతి పరమైన విభేదాలు అనీన్ అనుభవించాను. లేక పోతే 
ముగుగ్రు పిలల్లు ఎలా పుడతారు?  

17.    పర్వాసాంధర్ రచయితలు రాసిన రచనలను, మిగతా రచయితలు ఏమైన వాద పర్తివాదాలు చేసారా? 

--------ఇదేమనాన్ మన దేశం అనుకుంటునాన్రా? మాకు వాదాలూ లేవు, పర్తి వాదాలూ లేవు. అంతా సుతిత్ మాతర్మే 
...సొంత సుతిత్, పర సుతిత్, పరసప్ర సుతిత్ ....   

   

18. మీ రచించిన రచనలోల్ ముఖయ్మైన అంశాలు ఏమిటి? 

-----------వందల కొదీద్ ఈ- మెయిల పేజీలు ఎలా నింపుటా?.   

  

19. అమెరికా తెలుగు రచయితకు, మనదేశ తెలుగు రచయితలకు తేడాలు తెలపండి? 

----------ఇటువంటి చాలా ఆసకిత్కరమైన, అందరి మనసులీన్ కలిచివేసుత్నన్ పర్శన్ అడిగిన మీ మేధాశకిత్కి నా శిరసుస్ వంచి 
పాదాభివందనం చేసుత్నాన్ను. అదేమిటో, ఎందుకో తెలియదు కానీ నాకు తెలిసీ అకక్డా, ఇకక్డా కూడా కొందరు  రచయితలు  మగ 
వారు. మరి కొందరు ఆడవారు. అంత తేడా ఉనన్పప్టికీ అందరూ తెలుగులోనే వార్యడం, ఆ విషయానిన్  మీరు మీ నిరంతర 
పరిశోధన దావ్రా వెలికితీయడం నిజంగా మెచుచ్కోదగగ్  విషయం.     

  

20. అకక్డ మన ఆహారపు అలవాటుల్ ఏలా ఉంటాయి? 

----అదేమిటో తెలియదు కానీ, ఇకక్డ కూడా మన వాళుళ్ కొంతమంది కూరలనీ, జంతువులనీ వండుకుని కానీ, మునీశవ్రుల 
పదధ్తిలో డైరెకట్ గా ఆకులు, అలములూ లాగా  నోటోల్ కుకేక్సుకోడం కానీ చేసూత్ ఉంటారు.  ఈ మధయ్ నేను హైదరాబాద & 
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ఆంధార్ వెళిళ్నపుప్డు ఎకక్డ చూసినా పిజాజ్ , బరగ్ర తపప్ ఇతర పదారథ్ములు దొరకవు అని ముందుగానే పసిగటిట్ అమెరికా నుంచి 
మా ఆవిడ పెటిట్న ఆవకాయ, గోంగూర అరడజను పొటాల్లు పటుట్కెళాల్ను.  

  

21.  మన పండుగలు జరుపుకుంటారా ఎలాంటి పండుగలు జరుపుకోవచుచ్? 

--మన సాంపర్దాయం పర్కారం కొనిన్ పండుగలు యధావిధిగానూ, మరికొనిన్ మా సాథ్నిక తెలుగు సంఘం వారి వీలుని బటిట్ 
రెండు, మూడు వారాలు అటు ఇటు గానూ జరుపుకుంటాం. దహన కారయ్కర్మం,  పదకొండవ రోజు శార్దధ్ము, తదుపరి పర్తీ 
ఏడూ వచిచ్, చచుచ్  తదిద్నం మొదలైన పండుగలు చనిపోయిన తేదీ తో నిమితత్ం లేకుండా తపప్కుండా వారాంతంలో మాతర్మే 
జరుపబడును. అపుప్డపుప్డు కేవలం చెడీడ్లు మాతర్మే  వేసుకుని పండుగలు చేసుకునే సతాస్ంపర్దాయం పాటిసాత్ం. కానీ మా 
అమెరికా ఇలాల్ళుళ్ అందుకు విరుదధ్ంగా లంగాలు, పటుట్ చీరలు చుటట్బెటుట్కుంటారు.  

ఇదంతా అయాయ్క, నాకు అనుమానం వచిచ్, “మీరు దయతో పంపిన ఈ పర్శాన్వళి గురించి అసలు మీ థీసిస ఎడైవ్జర గారి కి 
తెలుసునా.....కొంచెం వివరణ ఇవవ్గలరు.” అని ఆ యువకుడి కి ఒక మెయిల ఇచాచ్ను.  

తిరుగు టపాలో వచిచ్న “పరభాగోయ్ప జీవి సమాధానం”: 

”నాకు ఇంగీల్షు రాదు. అందువలన ఇతర  థీసిస లలో ఉనన్ ఇంగీల్షు పర్శన్లని నేను తెలుగులో తరుజ్మా చేసి పంపించాను. 
తపుప్లుంటే సరిచేసి, అందరికీ పంపించి, సమాధానాలు తెపిప్ంచి, నాకు డాకట్రేట పటాట్ వచేచ్  సహాయం చేయండి. అపప్టి దాకా 
అమెరికా వచేచ్ ఆలోచన చెయయ్ను. మొతత్ం థీసిస అయాయ్కనే ఎడైవ్జర గారికి చూపించడం మా ఆనవాయితీ. ఆవిడ పర్సుత్తం 
అమెరికాలోనే ఉనాన్రు. మిమమ్లిన్ ఎలాగూ పలకరిసాత్రు కాబటిట్ ఈ పర్సాత్వన తెచిచ్ నా కొంప ముంచవదుద్ అని  సవినయంగా 
కోరుతునాన్ను.” 

ఇంతలో ఫోన మోగింది. “ఇదిగో హసెబ్ండూ....ఎవరో యూనివరిస్టీలో పొర్ఫెసర ట. నీకు అలాంటి గొపప్ వాళుళ్ కూడా 
తెలుసనన్ మాట. ఐ యాం ఇంపెర్సడ్..” అని ఫోన నాకు ఇచిచ్ంది మా కీవ్న వికోట్రియా.  
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