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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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జాఞ్ పకాలుజాఞ్ పకాలు  
''  కెనకెన! ! మీరింత సరళంగామీరింత సరళంగా,,  సౌమయ్ంగా ఎపుప్డూ ఒకేలా ఎలా ఉండగలరుసౌమయ్ంగా ఎపుప్డూ ఒకేలా ఎలా ఉండగలరు??  ““ఆశచ్రయ్ంగా అడిగాను నేనుఆశచ్రయ్ంగా అడిగాను నేను. .   
ఎపప్టిలాగే పెదవులు విడీవిడనటుట్గా నవావ్డు కెనఎపప్టిలాగే పెదవులు విడీవిడనటుట్గా నవావ్డు కెన..  
అపప్టివరకూ మా మేనేజర పార్జెకట్ జరుగుతునన్ పని పటల్ తీవర్మైన అసంతృపిత్ వయ్కత్ం చేఅపప్టివరకూ మా మేనేజర పార్జెకట్ జరుగుతునన్ పని పటల్ తీవర్మైన అసంతృపిత్ వయ్కత్ం చేసూత్ మమమ్లన్ందరినీ పిలిచి మీటింగ లో సూత్ మమమ్లన్ందరినీ పిలిచి మీటింగ లో 

ఎడా పెడా చివాటుల్ పెటాట్డుఎడా పెడా చివాటుల్ పెటాట్డు. . ఎంతో కషట్పడి చేసుత్నాన్మని అనుకుంటునన్ మేమందరం ఆయన మాటలకి చాలా బాధపడాడ్ంఎంతో కషట్పడి చేసుత్నాన్మని అనుకుంటునన్ మేమందరం ఆయన మాటలకి చాలా బాధపడాడ్ం,,  కొందరైతే చాలా కొందరైతే చాలా 
ఆవేశపడాడ్రుఆవేశపడాడ్రు. . అందరికీ మూడ ఆఫ అయిందిఅందరికీ మూడ ఆఫ అయింది,,  ఎవరికీ పని ముటుట్కోబుదిధ్ కాలేదుఎవరికీ పని ముటుట్కోబుదిధ్ కాలేదు  

''చెడడ్కాపురానికి ముపేప్ముందిచెడడ్కాపురానికి ముపేప్ముంది??  ''  అనుకుంటూ కేఫెటీరియా వైపుకిఅనుకుంటూ కేఫెటీరియా వైపుకి,,  చివాటల్ చిరాకుని తగిగ్ంచుకోడానికి మరికొందరు లాన లో నడకకి చివాటల్ చిరాకుని తగిగ్ంచుకోడానికి మరికొందరు లాన లో నడకకి 
బయలుదేరాంబయలుదేరాం. .   

ఒకక్ కెన మాతర్ం మౌనంగా తన లాప టాప మడిచి చేతి కింద పెటుట్కుని తల వంచుకుని తన సీట కి వెళిళ్ఒకక్ కెన మాతర్ం మౌనంగా తన లాప టాప మడిచి చేతి కింద పెటుట్కుని తల వంచుకుని తన సీట కి వెళిళ్,,  ఏమీ జరగనటుట్ ఏమీ జరగనటుట్ 
పనిచేసుకోసాగాడుపనిచేసుకోసాగాడు..  

సనన్గాసనన్గా,,  పొటిట్గా ఉంటాడు కెనపొటిట్గా ఉంటాడు కెన. . చాచాలా కళగల సనన్టి ముఖంలా కళగల సనన్టి ముఖం,,  సాలట్ పెపప్ర జుటుట్సాలట్ పెపప్ర జుటుట్,,  కళళ్జోడుకళళ్జోడు. . మడత నలగని ఇసతరీ బటట్లుమడత నలగని ఇసతరీ బటట్లు,,    
పర్శాంతతకి మారుపేరులా ఉండే వయ్కిత్తవ్ంపర్శాంతతకి మారుపేరులా ఉండే వయ్కిత్తవ్ం  

ఒకక్ కెన తపప్ మా టీములో మిగిలిన నలభై మంది మరో గంట దాకా సీటల్దగగ్రకి రాలేకపోయారుఒకక్ కెన తపప్ మా టీములో మిగిలిన నలభై మంది మరో గంట దాకా సీటల్దగగ్రకి రాలేకపోయారు. . కెన మాతర్ం తన పని తను కెన మాతర్ం తన పని తను 
చేసుకుంటూ కూరుచ్నాన్డుచేసుకుంటూ కూరుచ్నాన్డు. . నాకు ఆతర్ంనాకు ఆతర్ం ఆగలేక మళీళ్ వెళాళ్ను అతని దగగ్రకి ఆగలేక మళీళ్ వెళాళ్ను అతని దగగ్రకి. .   

నేను ఈ కంపెనీలో చేరి ఆరునెలలవుతోందినేను ఈ కంపెనీలో చేరి ఆరునెలలవుతోంది. . నాకు మనుషులు కావాలినాకు మనుషులు కావాలి,,  అందరితోనూ అతి తవ్రగా పరిచయం చేసుకుంటానుఅందరితోనూ అతి తవ్రగా పరిచయం చేసుకుంటాను,,  
అందరినీ నవువ్తూఅందరినీ నవువ్తూ,,    వాళళ్ని నవివ్సూ ఆనందంగా ఉండడం నా నైజంవాళళ్ని నవివ్సూ ఆనందంగా ఉండడం నా నైజం..  ..  అది అందరికీ నచచ్కపోవచుచ్అది అందరికీ నచచ్కపోవచుచ్,,  ముఖయ్ంగా తమ పనేదోముఖయ్ంగా తమ పనేదో,,  తామేదో గా తామేదో గా 
ఉండేఉండే  ఈ దేశంలోఈ దేశంలో. . అయినా కొనిన్ పుటుట్కతో వచిచ్నవి పుడకలదాక పోవుటఅయినా కొనిన్ పుటుట్కతో వచిచ్నవి పుడకలదాక పోవుట,,  మా బామమ్ చెపేప్దిమా బామమ్ చెపేప్ది,,  నాకీ అలవాటు కూడా అంతేనేమోనాకీ అలవాటు కూడా అంతేనేమో!!  

““కెనకెన....  కాఫీ తాగుదామాకాఫీ తాగుదామా??◌ః◌ః  అడిగాను నెమమ్దిగాఅడిగాను నెమమ్దిగా. . అతనికి కోపం రాదనన్ ధైరయ్ం నాకుందిగాఅతనికి కోపం రాదనన్ ధైరయ్ం నాకుందిగా.. .. అయినా ఆయన ఎలా ఉంటే అయినా ఆయన ఎలా ఉంటే 
నాకెందుకునాకెందుకు??  నా పనేదో నేను చూసుకోకనా పనేదో నేను చూసుకోక??  అనుకునాన్ను ఒకపకక్ ఉఅనుకునాన్ను ఒకపకక్ ఉనాన్ సరే అడిగానునాన్ సరే అడిగాను....  

నవువ్తూ నా వైపు చూశాడునవువ్తూ నా వైపు చూశాడు.. .. ““ఈ ఓలడ్ మాన తో నీకెందుకు యంగ మానఈ ఓలడ్ మాన తో నీకెందుకు యంగ మాన??  అయినా అడిగావు గాఅయినా అడిగావు గా.. .. పద కాఫీ తాగుదాంపద కాఫీ తాగుదాం””  అంటూ అంటూ 
కేఫెటీరియా వైపు నడిచాడుకేఫెటీరియా వైపు నడిచాడు. . ఆవు వెనక దూడలా ఆయన వెనక నేనుఆవు వెనక దూడలా ఆయన వెనక నేను.. .. అపుప్డు చూశాను ఆయన నడుముకు వేలాడదీసుకునన్ ఐఅపుప్డు చూశాను ఆయన నడుముకు వేలాడదీసుకునన్ ఐ..డీ కారడ్ మీద డీ కారడ్ మీద 
ఆయన ఫోటోఆయన ఫోటో..  

ఆ ఫోటోలో చిఆ ఫోటోలో చినన్గా ఉనాన్రు కెననన్గా ఉనాన్రు కెన. . పొడుగాగ్ మెడవరకూ ఉనన్ జుటుట్పొడుగాగ్ మెడవరకూ ఉనన్ జుటుట్,,  ముఖం మీదకి పడుతోందిముఖం మీదకి పడుతోంది. . సూటిగా ఉనన్ చూపుసూటిగా ఉనన్ చూపు....  
" " కెనకెన,,  మీరు చాలా బావునాన్రు ఈ ఫోటోలో మీరు చాలా బావునాన్రు ఈ ఫోటోలో " " అనాన్ను వెంటనేఅనాన్ను వెంటనే..  
  నాకు వాగుడెకుక్వ అనన్ విషయం నాకు తెలుసునాకు వాగుడెకుక్వ అనన్ విషయం నాకు తెలుసు,,  అయినా కొనిన్ అలవాటుల్ మారుచ్కోవడం కషట్మేఅయినా కొనిన్ అలవాటుల్ మారుచ్కోవడం కషట్మే. .   
చురుగాగ్ చూశాడు నావైపుచురుగాగ్ చూశాడు నావైపు.. .. మళీళ్ కళుళ్ దించుకుని నడవసాగాడుమళీళ్ కళుళ్ దించుకుని నడవసాగాడు..  
ఇదద్రూ కాఫీలు తెచుచ్కుని హాలోల్ ఓ మూల ఖాళీగా ఉనన్ ఓ టేబిల దగగ్ర కూరుచ్నాన్ంఇదద్రూ కాఫీలు తెచుచ్కుని హాలోల్ ఓ మూల ఖాళీగా ఉనన్ ఓ టేబిల దగగ్ర కూరుచ్నాన్ం..  
" " చెపుప్ శీర్కరచెపుప్ శీర్కర! ! నీకేం కావాలినీకేం కావాలి??  నాతో ఏమైనా పనానాతో ఏమైనా పనా??""  అనాన్డు నెమమ్దిగాఅనాన్డు నెమమ్దిగా....  
ఏం చెపాప్లో తెలీక కాఫీ నమలసాగానుఏం చెపాప్లో తెలీక కాఫీ నమలసాగాను....  
““డోంట హెసిటేటడోంట హెసిటేట.. .. ఏం కావాలిఏం కావాలి????  అనాన్డుఅనాన్డు....  
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" " నాకేమీ వదుద్నాకేమీ వదుద్! ! ఊరికే ఫెర్ండిష్ప చేసుకుందామనీ ఊరికే ఫెర్ండిష్ప చేసుకుందామనీ “ “ అనాన్ను నెమమ్దిగాఅనాన్ను నెమమ్దిగా..  
" " ఓ రియలీల్ఓ రియలీల్! ! నేను నీతో ఫెర్ండీల్గానే ఉనాన్నుగానేను నీతో ఫెర్ండీల్గానే ఉనాన్నుగా.  .  నాలో సగం వయసు నీదినాలో సగం వయసు నీది,,  అదే ఇంచుమించుగాఅదే ఇంచుమించుగా,,  నీ వయసుకురార్ళళ్ రుచులునీ వయసుకురార్ళళ్ రుచులు,,  

అభిరుచులూఅభిరుచులూ,,  వేరుగా ఉంటాయి నాలాంటివాడితో చూసేత్వేరుగా ఉంటాయి నాలాంటివాడితో చూసేత్. . నువువ్ చాలా కలుపుగోరు మనిషివని గునువువ్ చాలా కలుపుగోరు మనిషివని గురిత్ంచాను ఈ ఆరునెలలోల్రిత్ంచాను ఈ ఆరునెలలోల్,,  పకక్వాళళ్ పకక్వాళళ్ 
సంగతి నాకెందుకు అనుకునే వయసువారి జెనెరేషన వాడివి నువువ్సంగతి నాకెందుకు అనుకునే వయసువారి జెనెరేషన వాడివి నువువ్,,  అయినా నువువ్ అందరినీ  సరదాగా ఉంచాలని చేసే పర్యతాన్లనీన్ నేను అయినా నువువ్ అందరినీ  సరదాగా ఉంచాలని చేసే పర్యతాన్లనీన్ నేను 
చూసూత్నే ఉనాన్ను చూసూత్నే ఉనాన్ను " " అంటూ చెపుత్నన్ కెన ని మధయ్లోనే ఆపిఅంటూ చెపుత్నన్ కెన ని మధయ్లోనే ఆపి  

" " దానికోసం కాదుదానికోసం కాదు,,  నాకు ఎపుప్డూ మీరు ఒకేలా ఎలా ఉంనాకు ఎపుప్డూ మీరు ఒకేలా ఎలా ఉంటారాటారా??    అని ఆశచ్రయ్ం గా ఉంటుందిఅని ఆశచ్రయ్ం గా ఉంటుంది. . మీకసలెపుప్డూ కోపం రాదామీకసలెపుప్డూ కోపం రాదా??""  
అనాన్ను ఊరుకోకుండాఅనాన్ను ఊరుకోకుండా....  

" " అదేనా నీకాక్వలసిందిఅదేనా నీకాక్వలసింది??""  అనాన్డు నవువ్తూఅనాన్డు నవువ్తూ....  
ఎపుప్డూ ఎకుక్వ మాటాల్డని కెన అంత మాటాల్డడం నాకు నచిచ్ందిఎపుప్డూ ఎకుక్వ మాటాల్డని కెన అంత మాటాల్డడం నాకు నచిచ్ంది..  
  " " నీకెందుకు అతనితోనీకెందుకు అతనితో??  ఏదో పెదాద్యనఏదో పెదాద్యన,,  తనేమోతనేమో,,  తనపనేమో అనన్టుట్గా ఉంటాడుతనపనేమో అనన్టుట్గా ఉంటాడు. . వదిలెయీయ్వదిలెయీయ్  నా సేన్హితుల మాటలు నా సేన్హితుల మాటలు 

గురొత్సుత్నాన్యిగురొత్సుత్నాన్యి....  
" " అవునుఅవును,,  సిథ్తపర్జఞ్త అంటారేసిథ్తపర్జఞ్త అంటారే??  అది మీలో కనిపిసుత్ందిఅది మీలో కనిపిసుత్ంది.. .. అది చాలా అరుదైన లక్షణం కదాఅది చాలా అరుదైన లక్షణం కదా" " అనాన్నుఅనాన్ను..  
““సిథ్తపర్జఞ్తాసిథ్తపర్జఞ్తా??””  అనాన్డు పెదద్గా నవువ్తూఅనాన్డు పెదద్గా నవువ్తూ....  
నాకు తెలిసి అతనంత గటిట్గా నవవ్డం మొదటిసారినాకు తెలిసి అతనంత గటిట్గా నవవ్డం మొదటిసారి.. .. ““ఈ సిథ్తపర్జుఞ్డికి ఒకపుప్డు యాంగర మేనేఈ సిథ్తపర్జుఞ్డికి ఒకపుప్డు యాంగర మేనేజెమ్ంట పెదద్ సమసయ్ అనేది జెమ్ంట పెదద్ సమసయ్ అనేది 

తెలుసాతెలుసా??""  అనాన్డు హటాతుత్గాఅనాన్డు హటాతుత్గా..  
““వాటవాట,,  మీకసలు యాంగర అంటే తెలుసామీకసలు యాంగర అంటే తెలుసా??  అని నా అనుమానంఅని నా అనుమానం”  ”  అనాన్ను నేను కూడాఅనాన్ను నేను కూడా....  
" " కొనిన్ ఆలసయ్ంగా తెలుసాత్యికొనిన్ ఆలసయ్ంగా తెలుసాత్యి! ! అపుప్డపుప్డు చాలా ఆలసయ్ంగాఅపుప్డపుప్డు చాలా ఆలసయ్ంగా" " అనాన్డు కళళ్జోడు తీసి టేబిల మీద పెటిట్ పేపర నేపిక్న తో ముఖం అనాన్డు కళళ్జోడు తీసి టేబిల మీద పెటిట్ పేపర నేపిక్న తో ముఖం 

తుడుచుకుంటూతుడుచుకుంటూ....  
" " ఏఏమయింది కెనమయింది కెన??  ఆర యూ ఓకేఆర యూ ఓకే??""  అనాన్ను  ఆతర్ంగాఅనాన్ను  ఆతర్ంగా.. .. ఎకక్డో ఏదో కదపరానిది కదిపానేమో అనిపించింది నాకతని ముఖం ఎకక్డో ఏదో కదపరానిది కదిపానేమో అనిపించింది నాకతని ముఖం 

చూసేత్చూసేత్..  
మాటాల్డలేదు కెనమాటాల్డలేదు కెన..  ..  తుడుచుకునన్టుట్గా పేపర నేపిక్న లో ముఖం దాచుకుని ఉండిపోయాడు కొనిన్ క్షణాలుతుడుచుకునన్టుట్గా పేపర నేపిక్న లో ముఖం దాచుకుని ఉండిపోయాడు కొనిన్ క్షణాలు.. .. ఆపైనఆపైన  
" " యా ఐయా ఐ..యాంయాం.. .. నోనో.. .. ఐఐ. . యాం నాటయాం నాట.." .." అనాన్డుఅనాన్డు  చినన్బోయిన కంఠంతోచినన్బోయిన కంఠంతో.. ..   
" " అరేఅరే,,  మిమమ్లిన్ డిసత్రన చేశాను నేననవసరంగామిమమ్లిన్ డిసత్రన చేశాను నేననవసరంగా.." .." అనాన్ను క్షమారప్ణ ధవ్నిసుత్నన్ గొంతుతోఅనాన్ను క్షమారప్ణ ధవ్నిసుత్నన్ గొంతుతో. . ““లేదులేదు.. .. దటస్ ఓకేదటస్ ఓకే!!!!అనాన్డతనుఅనాన్డతను. .   
పరవాలేదుపరవాలేదు.. .. అనాన్డుఅనాన్డు. . కానీనేను చెపిప్ంది మాతర్ం నిజంకానీనేను చెపిప్ంది మాతర్ం నిజం! ! నేను ఒకపుప్డు విపరీతమైన యాంగర మేనేజెమ్ంట తో బాధపడేవాడినినేను ఒకపుప్డు విపరీతమైన యాంగర మేనేజెమ్ంట తో బాధపడేవాడిని. .   
అదిఅది  తగగ్డానికితగగ్డానికి,,  తగిగ్ంచుకోవడానికీ నాకు చాలా కాలం పటిట్ందితగిగ్ంచుకోవడానికీ నాకు చాలా కాలం పటిట్ంది,,  దానికి నేను చెలిల్ంచిన పరిహారం మాతర్ం మరిచ్పోలేనిదిదానికి నేను చెలిల్ంచిన పరిహారం మాతర్ం మరిచ్పోలేనిది.. .. మళీళ్ మళీళ్ 

తిరిగి తెచుచ్కోలేనిదితిరిగి తెచుచ్కోలేనిది....  
అతని మనసులో ఏదో తెలియని బాధ సుళుళ్ తిరుగుతోందిఅతని మనసులో ఏదో తెలియని బాధ సుళుళ్ తిరుగుతోంది....  
““మీకుమీకు!!" !!" అనేలోపునఅనేలోపున....  
" " నాకేం అభయ్ంతరం లేదునాకేం అభయ్ంతరం లేదు.. .. చెపాత్నుచెపాత్ను.." .." అంటూ అంటూ   
““నిజంనిజం,,  చాలా సట్ర్గుల అయాయ్నుచాలా సట్ర్గుల అయాయ్ను,,  జీవితంలో అతయ్ంత విలువైనవాటిని పోగొటుట్కుంటే కానీ తెలియనేలేదుజీవితంలో అతయ్ంత విలువైనవాటిని పోగొటుట్కుంటే కానీ తెలియనేలేదు. . తెలిసేసరికి చాలా లేటతెలిసేసరికి చాలా లేట....  
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తలిల్తండుర్లకొకక్డినే కొడుకునితలిల్తండుర్లకొకక్డినే కొడుకుని,,  ఇదద్రకక్ల తరావ్తా గారాబంగా పెరిగానుఇదద్రకక్ల తరావ్తా గారాబంగా పెరిగాను. . అదే కారణమోఅదే కారణమో,,  లేక నా తతవ్మే అంతో మరి లేక నా తతవ్మే అంతో మరి 
చినన్పప్టినించీ పొగరుగాచినన్పప్టినించీ పొగరుగా,,  నిరల్క్షయ్ంగా ఉంనిరల్క్షయ్ంగా ఉండేవాడిడేవాడి. . మంకు పటూట్ ఎకుక్వే నాకుమంకు పటూట్ ఎకుక్వే నాకు. . చదువులోనూచదువులోనూ,,  గిటార వాయించడంలోనూ మాతర్ం ఎపుప్డూ గిటార వాయించడంలోనూ మాతర్ం ఎపుప్డూ 
టాప గా ఉండేవాడినిటాప గా ఉండేవాడిని. . నా సంగీతం నాకెందరో అభిమానులిన్ తెచిచ్ందినా సంగీతం నాకెందరో అభిమానులిన్ తెచిచ్ంది. . కాలేజ లోనూకాలేజ లోనూ,,  బయటా కూడాబయటా కూడా. . మా టవున లో నా సేన్హితులతో మా టవున లో నా సేన్హితులతో 
కలిసి ఒక బాండ ఏరాప్టు చేసుకునాన్ంకలిసి ఒక బాండ ఏరాప్టు చేసుకునాన్ం,,  చుటుట్పకక్లనిన్చోటాల్ పర్దరశ్చుటుట్పకక్లనిన్చోటాల్ పర్దరశ్నలిచేచ్వాళళ్ంనలిచేచ్వాళళ్ం. . శలవులోల్ టూరుల్ చేసూత్ రకరకాల ఊరుల్ తిరిగేవాళళ్ంశలవులోల్ టూరుల్ చేసూత్ రకరకాల ఊరుల్ తిరిగేవాళళ్ం.. .. 
కాలేజ ఉనన్పుప్డు చదువుకోవడంకాలేజ ఉనన్పుప్డు చదువుకోవడం,,  లేనపుప్డు సంగీతంలేనపుప్డు సంగీతం.. .. ఇలా ఉండేది నా జీవితంఇలా ఉండేది నా జీవితం..  

  నా సేన్హితులందరికీ నా విషయం తెలుసునా సేన్హితులందరికీ నా విషయం తెలుసు,,  నా ముకుక్మీదుండే కోపం తెలుసునా ముకుక్మీదుండే కోపం తెలుసు.. .. కానీ మంచి గిటారిసట్ ని పోగొటుట్కోవడం ఇషట్ం కానీ మంచి గిటారిసట్ ని పోగొటుట్కోవడం ఇషట్ం 
లేక ననున్లేక ననున్ భరించేవారు భరించేవారు. . సవ్తహాగా మంచివాడినేసవ్తహాగా మంచివాడినే,,  అలా అని నేననుకుంటాను కనక ఎవరూ పెదద్గా ఏమీ అనేవారు కాదనుకోఅలా అని నేననుకుంటాను కనక ఎవరూ పెదద్గా ఏమీ అనేవారు కాదనుకో,,  అంటూ అంటూ 
నవావ్డునవావ్డు  

ఒక సారి ఓరెగాన రాషట్రంలో పోరట్ లాండ అనే ఊరిలో పోర్గార్ం ముగించుకుని రైలోల్ మా ఊరికి వసుత్నాన్ంఒక సారి ఓరెగాన రాషట్రంలో పోరట్ లాండ అనే ఊరిలో పోర్గార్ం ముగించుకుని రైలోల్ మా ఊరికి వసుత్నాన్ం. . అపుప్డు పరిచయం అపుప్డు పరిచయం 
అయియ్ంది లూసీఅయియ్ంది లూసీ.. .. మా కాలేజ లోనే చమా కాలేజ లోనే చదువుతోందనీదువుతోందనీ,,  మా బాండంటే ముఖయ్ంగా నా గిటార వాయిదయ్ం అంటే తనకి చాలా ఇషట్ం అనీమా బాండంటే ముఖయ్ంగా నా గిటార వాయిదయ్ం అంటే తనకి చాలా ఇషట్ం అనీ,,  తనకి తనకి 
వీలునన్పుప్డలాల్ మా పొర్గార్ం లకి తరచూ వసుత్ందనీ తెలిసిందివీలునన్పుప్డలాల్ మా పొర్గార్ం లకి తరచూ వసుత్ందనీ తెలిసింది.. ..   

మా ఇదద్రి మధాయ్ సేన్హంమా ఇదద్రి మధాయ్ సేన్హం,,  అది ఆపైన పేర్మగా మారడానికి ఎకుక్వ టైము పటట్లేదుఅది ఆపైన పేర్మగా మారడానికి ఎకుక్వ టైము పటట్లేదు. . నా రెక లెస నెస నినా రెక లెస నెస ని,,  నిజం చెపాప్లంటే నానిజం చెపాప్లంటే నా  
పొగరునే ఇషట్పడిందిట లూసీపొగరునే ఇషట్పడిందిట లూసీ.. ..   

తలిల్తలిల్,,  సవతి తండిర్దగగ్ర ఎపుప్డూ కర్మశిక్షణసవతి తండిర్దగగ్ర ఎపుప్డూ కర్మశిక్షణ,,  భయం నీడలో పెరిగింది లూసీభయం నీడలో పెరిగింది లూసీ. . నేను నాకు నచిచ్నటుట్గా ఉండే విధానమే తనకి చాలా నేను నాకు నచిచ్నటుట్గా ఉండే విధానమే తనకి చాలా 
నచిచ్ందనినచిచ్ందని,,  ఎపప్టికైనా తనూ అలా ఉండాలని అనుకునేదానన్ని తరచుగా చెపేప్దిఎపప్టికైనా తనూ అలా ఉండాలని అనుకునేదానన్ని తరచుగా చెపేప్ది. .   

పెరిగింది చినన్ ఊరుపెరిగింది చినన్ ఊరు,,  కరకుగా ఉండే సవతి తంకరకుగా ఉండే సవతి తండిర్డిర్,,  అతని నీడలో నిసస్హాయంగా ఉండిపోయిన తలిల్అతని నీడలో నిసస్హాయంగా ఉండిపోయిన తలిల్. . వారిదద్రికీ పుటిట్న ఇదద్రు వారిదద్రికీ పుటిట్న ఇదద్రు 
పిలల్లూ ఇదీ లూసీ కుటుంబ నేపధయ్ంపిలల్లూ ఇదీ లూసీ కుటుంబ నేపధయ్ం.. ..   

‘‘  కాలేజ కి వచేచ్వరకూ జైలులో ఉనన్టుట్ ఉండేది కెనకాలేజ కి వచేచ్వరకూ జైలులో ఉనన్టుట్ ఉండేది కెన! ! ఆ ఇంటోల్ంచి బయటకు వచేచ్యడానికే నేఆ ఇంటోల్ంచి బయటకు వచేచ్యడానికే నేను ఈ కాలేజ ఎంచుకునాన్నును ఈ కాలేజ ఎంచుకునాన్ను’’  
అనేఅనేదిది  నాతోనాతో....  

  ‘‘నీకు కోపం ఎకుక్వ కెననీకు కోపం ఎకుక్వ కెన! ! తగిగ్ంచుకోవాలి కాసత్తగిగ్ంచుకోవాలి కాసత్’’  అనేది మా పరిచయం అయిన మూడునెలలతరావ్తఅనేది మా పరిచయం అయిన మూడునెలలతరావ్త..  
జీవితం చినన్దిజీవితం చినన్ది,,  ఎపుప్డేం కావాలంటే అపుప్డు చేసెయాయ్లిఎపుప్డేం కావాలంటే అపుప్డు చేసెయాయ్లి,,  లేకపోతే జీవితం చేజారిపోతుంది అనుకునే తతవ్ం నాదిలేకపోతే జీవితం చేజారిపోతుంది అనుకునే తతవ్ం నాది.. .. ఊరికే పాల్నింగ ఊరికే పాల్నింగ 

అనీఅనీ,,  పర్ణాళికలనీ టైం వేసట్ చేసుకోవడం నాకసలు నచేచ్ది కాదుపర్ణాళికలనీ టైం వేసట్ చేసుకోవడం నాకసలు నచేచ్ది కాదు....  
నాకుదోయ్గం  వచిచ్ననాకుదోయ్గం  వచిచ్న  తరావ్త లూసీ పుటిట్నరోజుకి నా ఒక నెల జీతమంతా ఖరుచ్పెటిట్ బిజినెస కాల్స టికక్టుల్ బుక చేసి తనకిషట్మైన తరావ్త లూసీ పుటిట్నరోజుకి నా ఒక నెల జీతమంతా ఖరుచ్పెటిట్ బిజినెస కాల్స టికక్టుల్ బుక చేసి తనకిషట్మైన 

వేగస కి తీసుకెళాళ్నువేగస కి తీసుకెళాళ్ను. . తన జీవితంలోనే మరిచిపోలేని హాలిడే అనితన జీవితంలోనే మరిచిపోలేని హాలిడే అని,,  తననింత పర్తేయ్కంగా చూసుకునే నేను తనకి దొరకడం తన అదృషట్మనీ తననింత పర్తేయ్కంగా చూసుకునే నేను తనకి దొరకడం తన అదృషట్మనీ 
అని మురిసిపోయిందిఅని మురిసిపోయింది. . అంతలోనే అంతలోనే అడిగింది      అడిగింది        

  ‘‘ఇంత ఖరీదైన హాలిడే ఎందుకు కెనఇంత ఖరీదైన హాలిడే ఎందుకు కెన??  చాలా ఖరచ్యి ఉంటుంది కదాచాలా ఖరచ్యి ఉంటుంది కదా??’’  అందిఅంది.. .. అసలు విషయం నేను చెపప్గానే ఆమె చాలా అసలు విషయం నేను చెపప్గానే ఆమె చాలా 
బాధగాబాధగా  

  " " జీతం అంతా వాడేశావాజీతం అంతా వాడేశావా??  ఇలా ముందూఇలా ముందూ,,  వెనకా చూసుకోకుండా ఇంత ఖరుచ్ పెడితే ఎలావెనకా చూసుకోకుండా ఇంత ఖరుచ్ పెడితే ఎలా??""  అని తను అనగానే నాకు చరుర్న అని తను అనగానే నాకు చరుర్న 
కోపం వచిచ్ందికోపం వచిచ్ంది....  

" " లేకపోతే వేగసలేకపోతే వేగస  హాలిడేలుహాలిడేలు,,  బిజినెస కాల్స టిర్ప లు ఊరికే వసాత్యాబిజినెస కాల్స టిర్ప లు ఊరికే వసాత్యా??""  అంటూ ఆమెమీద విరుచుకు పడాడ్నుఅంటూ ఆమెమీద విరుచుకు పడాడ్ను. . అదే మొదటిసారి మా అదే మొదటిసారి మా 
ఇదద్రి మధాయ్గొడవ జరగడంఇదద్రి మధాయ్గొడవ జరగడం..  
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  పటట్లేని కోపం వసేత్ ననున్ పటుట్కోవడం ఎవరి తరం కాదుపటట్లేని కోపం వసేత్ ననున్ పటుట్కోవడం ఎవరి తరం కాదు.. .. నామీద నాకే కంనామీద నాకే కంటోర్లటోర్ల  ఉండదుఉండదు..  ..  తననన్ మాటలో తననన్ మాటలో 
తపేప్మీలేకపోయినా నా మాటలనీన్ భరించిందితపేప్మీలేకపోయినా నా మాటలనీన్ భరించింది.. .. ఆతరావ్త తననుకునన్ విషయం ఏమిటో అనునయంగా చెపిప్ందిఆతరావ్త తననుకునన్ విషయం ఏమిటో అనునయంగా చెపిప్ంది.. .. నేను విని ఊరుకునాన్నునేను విని ఊరుకునాన్ను.. .. 
రెండు మూడు రోజులు పడుతుంది నాకు మళీళ్ మామూలు మనిషిని కావడానికిరెండు మూడు రోజులు పడుతుంది నాకు మళీళ్ మామూలు మనిషిని కావడానికి. .   

ఆ సంఘటన జరిగిన ఆరునెలలకి మేము పెళిళ్ చేసుకునాన్ంఆ సంఘటన జరిగిన ఆరునెలలకి మేము పెళిళ్ చేసుకునాన్ం.. .. మొదటినించీ టీచింగ అంటే ఆసకిత్ కల లూసీ సూక్ల టీచరయియ్ందిమొదటినించీ టీచింగ అంటే ఆసకిత్ కల లూసీ సూక్ల టీచరయియ్ంది. . 
పిపిలల్లతో కాలం గడపడంలల్లతో కాలం గడపడం,,  వారితో ఆడి పాడటం ఆమెకెంతో సంతోషంవారితో ఆడి పాడటం ఆమెకెంతో సంతోషం. . ఇలుల్ చకక్గా నడుపుకుంటూఇలుల్ చకక్గా నడుపుకుంటూ,,  సూక్లోల్ మంచి పేరు తెచుచ్కుంటూ సూక్లోల్ మంచి పేరు తెచుచ్కుంటూ 
జీవితానెన్ంతో ఆసావ్దిసూత్ ఉందేదిజీవితానెన్ంతో ఆసావ్దిసూత్ ఉందేది. . వీలైనంతవరకూ నాకు కోపం రాకుండా ననున్ పర్శాంతంగా ఉంచడానికి పర్యతిన్ంచేదివీలైనంతవరకూ నాకు కోపం రాకుండా ననున్ పర్శాంతంగా ఉంచడానికి పర్యతిన్ంచేది.. ..   

““మనకి నలుగురు పిలల్లుండాలి కెనమనకి నలుగురు పిలల్లుండాలి కెన! ! నాకు ఇనాకు ఇలల్ంతా పిలల్లు తిరుగుతూ ఉంటే చాలా ఇషట్ంలల్ంతా పిలల్లు తిరుగుతూ ఉంటే చాలా ఇషట్ం.. .. ఆ దృశయ్ం ఊహించుకోవడానికే ఎంత ఆ దృశయ్ం ఊహించుకోవడానికే ఎంత 
బావుంటుందోబావుంటుందో! ! నేను ముసలిదానన్యేవరకూ నీ చేతిలో చెయియ్ వేసి నడవడంనేను ముసలిదానన్యేవరకూ నీ చేతిలో చెయియ్ వేసి నడవడం,,  ఆపైన నినున్దాటి వెళిళ్పోవడం ఇదే నేను కోరుకునేదిఆపైన నినున్దాటి వెళిళ్పోవడం ఇదే నేను కోరుకునేది.. .. అనేది అనేది 
కళుళ్ మూసుకుని అవనీన్ ఊహించుకుంటూకళుళ్ మూసుకుని అవనీన్ ఊహించుకుంటూ....  

" " మనదైన ఒక చినన్ ఇలుల్మనదైన ఒక చినన్ ఇలుల్,,  మన పిలల్మన పిలల్లులు.. .. నెరిసిన జుటల్తో నువూవ్నెరిసిన జుటల్తో నువూవ్,,  నేనునేను.. .. కళళ్లోల్ తృపీత్కళళ్లోల్ తృపీత్,,  ఆనందంఆనందం.. .. చాలు చాలు ,,  ఇంతకంటే జీవితంలో ఇంతకంటే జీవితంలో 
ఇంకేమైనా కావాలాఇంకేమైనా కావాలా??  అనన్టుట్ చాల మంది మగవాళాళ్ నీకు బటట్తల వసేత్నోఅనన్టుట్ చాల మంది మగవాళాళ్ నీకు బటట్తల వసేత్నో" " అంటూ నవేవ్దిఅంటూ నవేవ్ది.. ..   

ఆ మాట చెపూత్ కెన నవువ్తునాన్డుఆ మాట చెపూత్ కెన నవువ్తునాన్డు. . నవివ్నవివ్,,  పొలమారి దగొగ్చేచ్దాకా నవావ్డుపొలమారి దగొగ్చేచ్దాకా నవావ్డు.. ..   
అతనన్లా చూసూత్ అతనన్లా చూసూత్ ఉండిఉండిపోపోయానుయాను....  
" " మీకు నలుగురు పిలల్లునాన్రా అయితేమీకు నలుగురు పిలల్లునాన్రా అయితే??""  అనాన్ను నేనుఅనాన్ను నేను. . మళీళ్ అదే వాగుడుమళీళ్ అదే వాగుడు.. .. అతనిన్ చెపప్నివవ్చుచ్ కదాఅతనిన్ చెపప్నివవ్చుచ్ కదా..  
" " యాయా,,  ఐ విషఐ విష" " అనాన్డు కెన భారంగాఅనాన్డు కెన భారంగా....  
" " సారీసారీ" " నేను అడగకుండా ఉండవలసింది కదానేను అడగకుండా ఉండవలసింది కదా!" !" అనాన్నుఅనాన్ను....  
" " పరవాలేదుపరవాలేదు. . లూసీ నాతో ఉండి ఉంటే అలాగే ఉండేవారులూసీ నాతో ఉండి ఉంటే అలాగే ఉండేవారు,,  నలుగురు కాకపోయినలుగురు కాకపోయినా కనీసం ఇదద్రునా కనీసం ఇదద్రు.. .. “ “ అనాన్డు తనేఅనాన్డు తనే....  
" " అరేఅరే,,  ఏమయిందిఏమయింది????""  అనాన్ను నేను ఆతర్ంగాఅనాన్ను నేను ఆతర్ంగా....  
““చెపాప్నుగాచెపాప్నుగా,,  మనకి దగగ్రయిన వారు దూరమైతే కానీ మన దురవాటుల్ దూరమవవ్వుమనకి దగగ్రయిన వారు దూరమైతే కానీ మన దురవాటుల్ దూరమవవ్వు. .   
ననున్ భరించలేకననున్ భరించలేక,,  ననున్ తన పార్ణం కంటే ఎకుక్వగా పేర్మించిన లూసీ ననొన్దిలేసి వెళిళ్పోయిందిననున్ తన పార్ణం కంటే ఎకుక్వగా పేర్మించిన లూసీ ననొన్దిలేసి వెళిళ్పోయింది....  
ఆమె కలలీన్ఆమె కలలీన్,,  సంతోషాలీన్సంతోషాలీన్నాతోనే పంచుకోవలనుకునన్ జీవితానిన్నాతోనే పంచుకోవలనుకునన్ జీవితానిన్.. .. అనిన్ంటినీ వదిలేసిఅనిన్ంటినీ వదిలేసి.. .. ననొన్దిలేసిననొన్దిలేసి.. ..   
కడవరకూకడవరకూ,,    అంటే మలివయసులో ముడతలు పడడ్కా కూడా నా చెయియ్ పటుట్కుని వదలను అనన్ తన కోరికని వదిలేసిఅంటే మలివయసులో ముడతలు పడడ్కా కూడా నా చెయియ్ పటుట్కుని వదలను అనన్ తన కోరికని వదిలేసి.. ..   
నాకందనంత దూరంగానాకందనంత దూరంగా....””  ఆ మాటలంటునన్పుప్డు కెన కళళ్లోల్ నీళుళ్ఆ మాటలంటునన్పుప్డు కెన కళళ్లోల్ నీళుళ్....  
ఏమనాలో తెలియలేదు నాకుఏమనాలో తెలియలేదు నాకు.. ..   
ఎపప్ఎపప్టినించో తనలో ఘనీభవించిన ఫీలింగస్ అనీన్ కరుగుతునన్టుట్గా ఉండిపోయాడుటినించో తనలో ఘనీభవించిన ఫీలింగస్ అనీన్ కరుగుతునన్టుట్గా ఉండిపోయాడు..  
““అంటే లూసీ గారుఅంటే లూసీ గారు????””  అనాన్నుఅనాన్ను  
““అవి గురుత్ చేసుకోవడానికి కూడా ఇషట్పడలేనుఅవి గురుత్ చేసుకోవడానికి కూడా ఇషట్పడలేను.. .. నా యాంగర ఇసూయ్లవలల్నే లూసీ దూరమయింది అనన్ది నిజంనా యాంగర ఇసూయ్లవలల్నే లూసీ దూరమయింది అనన్ది నిజం.. .. మిగతావనీన్ మిగతావనీన్ 

జరగడం యాదృచిచ్కం అనిపిసుత్ంది నాకుజరగడం యాదృచిచ్కం అనిపిసుత్ంది నాకు.. .. లేకపోతే ఎంతో ఆనందంలేకపోతే ఎంతో ఆనందంగాగా,,  ఆరోగయ్ంగా తిరిగే లూసీకిఆరోగయ్ంగా తిరిగే లూసీకి,,  ఎలా వచాచ్యో తెలీని కాంపిల్కేషనస్ ఎలా వచాచ్యో తెలీని కాంపిల్కేషనస్ 
రావడంరావడం....నేను మరిచ్పోలేనునేను మరిచ్పోలేను.. .. గురుత్చేసుకోలేనుగురుత్చేసుకోలేను.. ..   

చినన్పప్టినించీ ఆమె సవతి తండిర్ పీటర కటుట్దిటాట్లోల్చినన్పప్టినించీ ఆమె సవతి తండిర్ పీటర కటుట్దిటాట్లోల్,,  ఆయన కోపతాపాలకి  గురవుతూఆయన కోపతాపాలకి  గురవుతూ,,  కర్మశిక్షణ పేరుతో బందిఖానలాంటి కర్మశిక్షణ పేరుతో బందిఖానలాంటి 
ఇంటోల్ పేరిగాను కెనఇంటోల్ పేరిగాను కెన.. .. మళీళ్ అదే జీమళీళ్ అదే జీవితంలోకి వెళిళ్పోతానేమో అని భయం వేసోత్ందివితంలోకి వెళిళ్పోతానేమో అని భయం వేసోత్ంది....  
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  నీ కోపం భరించగలనునీ కోపం భరించగలను,,  నీ చిరాకుని తటుట్కోగలనునీ చిరాకుని తటుట్కోగలను.. .. కానీ ఎపుప్డెలా పర్వరిత్సాత్వో తెలియని అనిశిచ్తిని తటుట్కోలేనుకానీ ఎపుప్డెలా పర్వరిత్సాత్వో తెలియని అనిశిచ్తిని తటుట్కోలేను.. .. దేనికి కోపం దేనికి కోపం 
వసుత్ందో కూడా తెలీదు నాకే కాదువసుత్ందో కూడా తెలీదు నాకే కాదు,,  నీకు కూడానీకు కూడా. . అయినా నీ మీద నాకునన్ పేర్మ బలమే గొపప్దిఅయినా నీ మీద నాకునన్ పేర్మ బలమే గొపప్ది,,  అందుకేఅందుకే  ఇంకా నీతోనే ఉండాలనే కోరిక ఇంకా నీతోనే ఉండాలనే కోరిక 
చంపుకోలేకపోతునాన్నుచంపుకోలేకపోతునాన్ను.. .. కెనకెన! ! నీ దారి మారుచ్కోనీ దారి మారుచ్కో,,  నాకోసంనాకోసం!!,,  నీకోసంనీకోసం... ... మనకి పుటట్బోయే బిడడ్ కోసంమనకి పుటట్బోయే బిడడ్ కోసం.. .. అని తను చెపిప్న రోజుఅని తను చెపిప్న రోజు....ఆ శుభవారత్ ఆ శుభవారత్ 
నా చెవులోల్ అమృతం పోసిందినా చెవులోల్ అమృతం పోసింది....  

  నీకు తెలుసా శీర్కరనీకు తెలుసా శీర్కర! ! కేవలం తనకోసంయాంగర  మేనేజెమ్ంట పోర్గార్ం లో చేరానుకేవలం తనకోసంయాంగర  మేనేజెమ్ంట పోర్గార్ం లో చేరాను....  మనసుని పర్శాంతంగా ఉంచుకోవడానికి ఎనోన్ మనసుని పర్శాంతంగా ఉంచుకోవడానికి ఎనోన్ 
పర్యతాన్లు చేశానుపర్యతాన్లు చేశాను.. .. అవి నాకు కావలసిన ఫలితాలు చూపిసుత్నన్యని మా ఇదద్రికీ నమమ్కం కలగడం మొదలియ్ందిఅవి నాకు కావలసిన ఫలితాలు చూపిసుత్నన్యని మా ఇదద్రికీ నమమ్కం కలగడం మొదలియ్ంది....  

పెరుగుతునన్ తన పొటట్ మీద నా చెయియ్ ఉంచి మరీ ననున్ పార్మిస చెయయ్మనేదిపెరుగుతునన్ తన పొటట్ మీద నా చెయియ్ ఉంచి మరీ ననున్ పార్మిస చెయయ్మనేది.. .. మాకు పుటట్బోయే బిడడ్కి అవనీన్ వినిపిసాత్యని మాకు పుటట్బోయే బిడడ్కి అవనీన్ వినిపిసాత్యని 
ఎనోన్ఎనోన్ కబురుల్ చెపేప్ది కబురుల్ చెపేప్ది....కానీ అంతలోనే డెలివరీ టైములో కోలుకోలేని కాంపిల్కేషనస్ వలాల్కానీ అంతలోనే డెలివరీ టైములో కోలుకోలేని కాంపిల్కేషనస్ వలాల్.. .. చెపప్లేక ఆగిపోయాడుచెపప్లేక ఆగిపోయాడు....  

  అంతలోనే తేరుకునిఅంతలోనే తేరుకుని....  
అంతేఅంతే!! !! ఆరోజు నాకు మొదటిసారి ఎకక్డుంటాడో తెలియని దేవుడి మీద పటట్రాని కోపం వచిచ్ందిఆరోజు నాకు మొదటిసారి ఎకక్డుంటాడో తెలియని దేవుడి మీద పటట్రాని కోపం వచిచ్ంది.. .. ఏం చెయాయ్లోఏం చెయాయ్లో,,  ఎవరినేమనాలో ఎవరినేమనాలో 

తెలీని అసహాయతవ్ంతెలీని అసహాయతవ్ం.. .. తెలితెలియని వేదనయని వేదన.. .. లూసినిదూరం చేసుకునాన్కా మూడునెలుల్ నా ఇషట్ం వచిహ్నటుట్ తిరిగానులూసినిదూరం చేసుకునాన్కా మూడునెలుల్ నా ఇషట్ం వచిహ్నటుట్ తిరిగాను,,  గమయ్ం లేదుగమయ్ం లేదు,,  గమనం గమనం 
తపప్తపప్....  

రైలురైలు,,  బసుస్బసుస్,,  విమానంవిమానం,,  కారుకారు.. .. ఏది కనిపిసేత్ అది ఎకాక్నుఏది కనిపిసేత్ అది ఎకాక్ను. . ఎకక్డ ఉండాలనిపిసేత్ అకక్డ ఉనాన్నుఎకక్డ ఉండాలనిపిసేత్ అకక్డ ఉనాన్ను. . తినాన్నోతినాన్నో,,    లేదో కూడా లేదో కూడా 
తెలియనంతతెలియనంత..  

  మూడునెలుల్మూడునెలుల్.. .. నాలో నేను తొంగి చూసుకునాలో నేను తొంగి చూసుకునాన్నునాన్ను,,  నా తపుప్లు నేనే ఎంచుకునాన్నునా తపుప్లు నేనే ఎంచుకునాన్ను.. .. నాలో లూసీ మెచుచ్కునన్ లక్షణాలనిన్ంటినీ నాలో లూసీ మెచుచ్కునన్ లక్షణాలనిన్ంటినీ 
పునశచ్రణ చేసుకుని ఆ బలం మీదపునశచ్రణ చేసుకుని ఆ బలం మీద,,  కేవలం దానిమీదే నా జీవితానిన్ తిరిగి నిరిమ్ంచుకోవాలాని నిరణ్యించుకునాన్నుకేవలం దానిమీదే నా జీవితానిన్ తిరిగి నిరిమ్ంచుకోవాలాని నిరణ్యించుకునాన్ను.. .. రొద తపప్ మరేమె లేని రొద తపప్ మరేమె లేని 
ఆ మహానగరం నించి లూసి వాళళ్ సవ్ంత ఊరైన ఇకక్డికి వచేచ్శాఆ మహానగరం నించి లూసి వాళళ్ సవ్ంత ఊరైన ఇకక్డికి వచేచ్శానును. . ఇకక్డ పర్తీ చోటా లూసి తిరిగిందిఇకక్డ పర్తీ చోటా లూసి తిరిగింది,,  మసలింది అనుకుంటేనే నాకు మసలింది అనుకుంటేనే నాకు 
ఎంతో హాయిగా ఉంటుందిఎంతో హాయిగా ఉంటుంది. . ఆమె చదివిన సూక్లఆమె చదివిన సూక్ల,,  ఎకస్రైస్జ కోసం పరిగెతిత్న పారక్ ఇలా పర్తీ చోటా ఆమె జాఞ్పకాలుఎకస్రైస్జ కోసం పరిగెతిత్న పారక్ ఇలా పర్తీ చోటా ఆమె జాఞ్పకాలు.. .. అవే నాకు బలంఅవే నాకు బలం,,  
బలహీనత కూడాబలహీనత కూడా.. .. అయినా ఐ లవ ఇటఅయినా ఐ లవ ఇట.  .  ఆరోజునే ఈ కెన పుటాట్డుఆరోజునే ఈ కెన పుటాట్డు,,  నా గుండెలోల్నూనా గుండెలోల్నూ,,  గుంగుండెలమీద ఉనన్ లూసీ సాకిష్గాడెలమీద ఉనన్ లూసీ సాకిష్గా.. .. అనాన్డు తన చాతీ అనాన్డు తన చాతీ 
మెదుద్నన్ లూసీ పేరునన్ పచచ్ బొటుట్ చూపిసూత్మెదుద్నన్ లూసీ పేరునన్ పచచ్ బొటుట్ చూపిసూత్....  

నువువ్ నాలో మెనువువ్ నాలో మెచుచ్చుచ్కునే గుణాలనీన్ నాకపప్టినించీ వచిచ్నవేనేను జీవితంలో తటుట్కోలేని దెబబ్ తినాన్కాకునే గుణాలనీన్ నాకపప్టినించీ వచిచ్నవేనేను జీవితంలో తటుట్కోలేని దెబబ్ తినాన్కా,,  అతయ్ంత పిర్యమైనవి అతయ్ంత పిర్యమైనవి 
కోలోప్యాకా ననున్ కదిపేవీకోలోప్యాకా ననున్ కదిపేవీ,,  కదిలించేవీ మరేమీ లేకపోయాకదిలించేవీ మరేమీ లేకపోయాకా ఇంకేం ఉందికా ఇంకేం ఉంది??    

పోగొటుట్కోవడానికేమీ లేకపోయాకా పోరాటమే లేదుగాపోగొటుట్కోవడానికేమీ లేకపోయాకా పోరాటమే లేదుగా.. .. దేరీజ నతింగ మోర టు లూసదేరీజ నతింగ మోర టు లూస!! !! లూసీ జాఞ్పకాలు నాకు దిశానిరేద్శనం లూసీ జాఞ్పకాలు నాకు దిశానిరేద్శనం 
చేసాత్యిచేసాత్యి.. .. ననున్ బర్తికిసూత్ ఉంటాయిననున్ బర్తికిసూత్ ఉంటాయి.. .. గతంలోకి తొంగిచూసూత్వరత్మానానిన్ వెలిగిసాత్యిగతంలోకి తొంగిచూసూత్వరత్మానానిన్ వెలిగిసాత్యి.. .. అంతేఅంతే!!" !!" అనాన్డు నిశవ్సిసూత్అనాన్డు నిశవ్సిసూత్....  
నా కెందుకో అపర్నా కెందుకో అపర్యతన్ంగానే కళళ్ నీళుళ్ తిరిగాయియతన్ంగానే కళళ్ నీళుళ్ తిరిగాయి......  
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