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వెళాళ్నో ...అదిగో అపప్టి

నించీ నా

శరీరం అంతా

కకావికలంగా తయారు అయింది. అలా అని వేగస లో మేరిలిన
మనోర్ తో కాసత్ కులాసా (కావాలంటే ఆ ఫోటో ఇకక్డ
చూడండి....) అలాగే కేసీనోలో బాల్క జాక వగైరా

నా

అమెరికులాసా పనులు మాన లేదు కానీ ఇది వరకూ ఎపుప్డూ
లేనిది నాలుగు అడుగులు వెయయ్గానే అమెరికాళళ్ నొపుప్లు
మొదలెటిట్ మరో నాలుగు అడుగులు వెయయ్గానే అవి నడుం
నొపిప్గా మారి భలే ఇబబ్ంది పడడం మొదలయింది. పైగా
నడుసుత్నన్ కొదీద్ ఆయాసం పెరగడం మొదలయింది. ఈ
యవావ్రాలు

నచచ్క నేను వేగస నుంచి హూయ్సట్న వెనకిక్

వెళళ్గానే మా అమెరికారిడ్యాలజిసట్ దగగ్రకి వెళాల్ను. ఆయన
ముందు నా అమెరికాళుళ్ చూసి “గురువు గారూ, మీకు ఒంటోల్
నీళుళ్ నిలవ అయిపోయి కాళళ్ వాపు పెరిగి ఇలాంటి ఇబబ్ందులు వసుత్నాన్యి” అనాన్డు.
“ఓరి నాయనోయ. ఆ నీళుళ్ బయటకి పోడానికి కుండకి నాలుగు వేపులా కనాన్లు పెటిట్నటుట్ నా ఒంటోల్ కూడా కొనిన్ కనాన్లు పెటిట్
కిర్ంద కుండ కానీ పెడతాడా అని భయపడి చచాచ్ను. అయితే ఆయన నవేవ్సి “ఆ హైడార్లికస్ టెకాన్లజీ ఇకక్డ పనికి రాదు గురువు గారూ” అని లేసిక
అనే మాతర్లు ఇచిచ్, ఒంటోల్ నీళుళ్ పిడిచేసి గుండె పోటు అనగా బి. పి. తగిగ్ంచి ఆయాసం తగిగ్ంచాడు. ఈ తతంగానికి పది వేలు రొఖఖ్ం మరియు పది
రోజులు సమయం

పటాట్యి. అయినా ఎంకి పెళిల్ తపిప్ంది కానీ సుబిబ్ చావు తపప్ లేదు. అనగా ఆయాసం తగిగ్ంది కానీ నాలుగడుగులు వెయయ్గానే

అమెరికాళళ్ నెపుప్లు, మరో నాలుగడుగులు వెయయ్గానే నడుం నొపిప్ రావడం మాన లేదు.
“బాబూ, కారిద్యాలజిసూట్, ఇదేదో కారిడ్యాలజీ సమసయ్ కాదు. మరేటో ఉంది, చూడు” అని అడగాగ్నే “మనది గుండెకాయ డిపారట్
మెంట మాతర్మే. ఆ మరేటో మన డిపారట్ మెంట కాదు.” అని ననున్ ఒక నూయ్రాలజిసట్ దగగ్రకి పంపించాడు మా అమెరికారిడ్యాలజిసట్. ఈ
నరాలజిసట్.....అంటే నూయ్రాలజిసట్ ఆవిడ అమెరికనన్డం పడతి. అంచేత
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నిముషాలలో విని, విలాసంగా తల ఎగరేసి “నీ మాయ రోగం నాకు తెలుసులే. ఇలాంటి కేసులు చాలా చూశాను. దాని పేరు లంబర సైప్నల సెట్నోసిస
అనేసి ఇంకా నా నోరు తిరగని మరో మాట కూడా కలిపి, నా ఒంటి మీద తన చెయియ్ వెయయ్కుండానే సునాయాసంగా చెపేప్సింది. లంబర అంటే చెటల్
నుంచి కొటిట్న చెకక్ ముకక్లు అని నాకు తెలుసు కానీ మన శరీరంలో కూడా లంబర ఉంటుంది అని ఆవిడ విశదీకరించి చెపేప్ దాకా లంబర లో కూడా
ఇనిన్ రకాలు ఉంటాయి అని నాకు తెలియ లేదు. పైగా ఇది కాసత్ ఈ లంబర వలన నొపిప్ వయసు వచిచ్న వాళళ్లో చాలా మందికి వసుత్ంది అనీ, ఆ
నొపిప్ తగిగ్ంచే మారాగ్లు మూడు ఉనాన్యి అనీ ఆకక్డ గోడ మీద బొమమ్లు చూపించి కాల్సు పీకింది. కానీ ముందు వెనెన్ముక ఎమామ్రై చేసి అపుప్డు ఏం
చెయాయ్లో నిరణ్యిదాద్ం అనీ, అంత వరకూ ఎకుక్వ నడవకుండా నిటారుగా కూచోమని లేదా అడడ్ంగా పడుకోమని చెపేప్సి మరో నడుం నొపిప్ పేషెంట ని
చూడడానికి వెళిళ్పోయింది ఈ అమెరికనన్డ నరాల డాకట్రమమ్.
ఒక వారం తరావ్త ఆ ఎమామ్రై చూసి “నేను ముందే చెపాప్నుగా” అనేసి ముందు టీర్ట మెంట గా మూడు వారాలు ఫిజికల థెరపీ
చేయించుకో అని ఆరడ్ర వేసింది. “సరే” అని నేను లేచి వెళళ్బోతూ ఉంటే “అమెరికాలో మంచి ఆవకాయ, గోంగూరా ఎకక్డ దొరుకుతాయో నీకు
తెలుసునా?” అని మొహమాటంగా అడిగింది ఆ అమెరికనన్డం ఆవిడ తెలుగులో. లోపాయికారీ విషయం ఏమిటంటే ఆవిడకి ఆ రెండూ ఎంతో ఇషట్ంట
కానీ కనన్డ మొగుడికీ, ఇకక్డే పుటిట్ పెరిగిన అమెరికన-కనన్డ పిలల్లకీ అవి అసలు చూడగానే కళళ్మమ్ట నీళుళ్ వచేచ్సాత్యి కాబటిట్ అపుప్డపుప్డు తను
మాతర్మే తినడానికి అసలు సిసలు ఆంధార్ ఊరగాయలు కొనుకోక్వాలని ఆవిడ కోరిక. చెపొప్దూద్. ఆ మాట మొదటి రోజే అడిగి ఉంటే మా గరాజ లో
ఉండే పీర్హ్జర లో గత ఏడాది నుంచీ ఉనన్ ఆవకాయ, గోంగూర, చింత కాయ, కొరివి కారం, మాగాయ ,,ఒకటేమిటి అనీన్ తలో పొటాల్ం పటుట్కెళిళ్ ఇచేచ్సి,
ఫీజు ఇవవ్డం మానేదుద్ను కదా అని నాకు భలే కోపం వచిచ్ంది. ఆ మాటే అనగానే అమెరికాలో డాకట్రుల్ ఫీజు బదులు ఆవకాయ సీసాలు పుచుచ్కోవడం
టర్ంప గారు ఒపుప్కోరు అని చెపిప్ తపిప్ంచు కోగానే సరేలే అని నాకు తెలిసిన ఒక వెబ సైట పేరు ఆవిడకి చెపాప్ను.
ఏమైతేనేం, మూడు వారాలు తను మాతర్ం కురీచ్లో హాయిగా కూచుని ననున్ మటుకు నుంచో పెటిట్, వెలల్కిలా పడుకో పెటిట్, పెదద్
బంతితో ఆటలాడించి, కాళుళ్ చేతులు ఎడా పెడా ఊపించి ఒక కండల వీరుడైన ఫిజికల థెరపీ కురార్డు మూడు వారాలు ఎంత తంటాలు పడినా మన పని
ఎకక్డి గొంగళీ అకక్డే. నొపుప్లు తగగ్ లేదు సరి కదా. కొతత్ నొపుప్లు రావడం మొదలెటాట్యేమో అని అనుమానం వేసి సదరు ఆవకాయ డాకట్ర ని
పిలిచాను.
“యస. నువువ్ చెపిప్న ఆవకాయ వెబ సైట బావుంది. ఐదు పొటాల్లు తెపిప్ంచు కోగా ఇంకా రెండు మిగిలాయి. చాలా థాంకస్. ఇంతకీ
ఎందుకు పిలిచావు?” అంది ఆవిడ ఆవకాపాయ్యంగా.
“ఎందుకేమిటీ. ఆ ఫిజికల థెరపీ అంతా ఓవర యాక్షనే కానీ మరో మాట చెపుప్” అనాన్ను.
“ఓస, అంతేనా. అది పనిచెయయ్దేమో అని నాకూ అనుమానం వచిచ్ందిలే. ఇక తరావ్త టీర్ట మెంట వెనెన్ముకలో సూది మందు
ఇదాద్ం” అంది ఆవిడ యాదాలాపంగా.
“ఏమిటి, నా వెనెన్ముకలో ఇంజెక్షన ఇసాత్వా?” నా గొంతు గజ గాజా వణికింది.
“భలే వాడివే. నీకు నొపుప్లు వసేత్ నాకెందుకు వెనెన్ముకలో ఇంజెక్షనూ. సాకాష్తూత్ నీకే” అని ఆవిడ ఫెళ ఫేళా చచుచ్ నవువ్ నవేవ్సి
“పవన గోర్వర అనీ, మన వాడే. అతనే ఇలాంటివి రోజూ చేసూత్ ఉంటాడు. ఈ పాటికి కొనిన్ వేల పోటుల్ కళుళ్ మూసుకుని పొడిచి ఉంటాడు. నీ
వెనెన్ముకలో చిటట్ చివర ఎముకలకీ నరాలకి ఉరుసుకుని నొపిప్ రాకుండా ఉండడానికి మధయ్లో ఇంజెక్షన దావ్రా సెట్రాయిడ మందు ఎకిక్సాత్డు. సింపుల
పొర్సీజర”. దానేన్ పిలిల్కి చెలగాటం, ఎలకిక్ పార్ణ సంకటం అంటారు. ఇకక్డ పవన గారు పిలిల్. మనం ఎలక..ముచెచ్ం మూడు సారుల్. ఆ ఇంజెక్షనల
తాలూకు నరసమమ్ తో ఓ సరదా ఫోటో ఇకక్డ జతపరిచాను.
ఈ ఇంజెక్షన రెండు వారాలకి ఒక సారి చొపుప్న మూడు సారుల్ ఇసాత్రుట. మొదటి సారి ఈ పవన గోర్వర ని చూడగానే ననున్
గురుత్పటేట్శాడు. ఎందుకంటే ముఫై ఏళల్ కిర్తం కురర్ డాకట్ర గా చాకులా ఉండేటపుప్డు అతను అలనాటి సినీ నటి మీనాకిష్ శేషాదిర్ ని డేటింగ చేసీ వాడు.
పైగా అతను నడిపే సౌత ఏషియన టీవీ అనే టెలివిజన షో లో నేను కామెడీ షోలు చేసేవాడిని. చూసేత్ వాడికి అపప్టి డేటింగ వరక్ ఔట అయినటుట్ లేదు.
ఇపుప్డు నా మొహంలా ఉనాన్డు. అయినా నికలస పేజ లాంటి వాళళ్తో హాలీవుడ సినిమాలలో వేసుత్నాన్డు. ఒక సినిమా సూట్డియో కూడా ఉంది.
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ఏమైతేనేం కాసేస్పు అపప్టి కబురుల్ చెపుప్కుని మేం ఇదద్రం మొదటి విడత వెనెన్ముక పోటుకి సిదధ్ పడిపోయాం. అంటే వెనెన్ముక నాది. పొడవడం వాడిది.
“ఇదిగో కళుళ్ మూసుకుని పొడవకు” అని ముందే వారిన్ంగ ఇవవ్గానే నవేవ్శాడు. మొదటి ఇంజెక్షన నాటి ఫోటోలు రెండు ఇకక్డ జతపరిచాను..సరదాకి.
ఇక అసలు సంగతికి వసేత్ ఈ మూడు వెనెన్ముక ఇంజెక్షనుల్ అయాయ్క వారం రోజులోల్ మెల బోరన్ లో సాహితీ సదసుస్కి వెళాల్ను. అకక్డ మెల బోరన్ లో
సదసుస్ తరువాత కైరన్స్, సిడీన్, కేన బెరార్ నగరాల లో పది రోజుల పరయ్టన తరావ్త హూయ్సట్న వచిచ్ చేరాను. ఆ హడావుడిలో ఈ ఇంజెక్షనల్ గొడవ మారేచ్
పోయాను.
ఈ సినిమాలో ఇంత వరకూ ఇంటరెవ్ల అనమాట. అసలు సినిమా ఇపుప్డు మొదలయింది.
ఇక హూయ్సట్న వచిచ్న నాడు మధాయ్హన్ం నుంచి మరాన్డు పొదుద్ట పది దాకా విశర్మించి, హాయిగా ఒక మూడు గంటలు ఆఫీసుకి వెళిల్
బకాయి బిలుల్లు కటుట్కుని ఇంటి కొచిచ్ మళీళ్ పడుకునాన్ను. అంతా సిడీన్ నించి 15 గంటలు ఏకదాటీ విమాన పర్యాణం తాలూకు జెట లాగ అనే
అనుకునాన్ను. రాతిర్ పదింటికి మా మనవరాలికి కొనన్ రెండు ఆసేట్ర్లియా బొమమ్లు మా కీవ్న వికోట్రియాకి చూపించి, ఆవిడ అరధ్ రాతిర్ కూలి పనికి
వెళళ్గానే నేను రిమోట తీసుకుని తెలుగు టీవీ లో అరుపుల, కేకల చరాచ్ వేదిక పెటాట్ను. మహా అయితే పది నిముషాలు చూసిన జాఞ్పకం. అంతే.....బాల్క
ఔట! పర్పంచం అంతా మాయం అయిపోయింది!
మరో ఐదు గంటల తరావ్త....ఎదురుగుండా గోడ మీద గడియారం సుమారు రాతిర్ 3 గంటలు చూపిసోత్ంది. కాసత్ మెళకువ వచిచ్ంది.
చూసేత్ మా టీవీ ముందు నేల మీద అచేతనంగా పడి ఉనాన్ను. లేవబోతే నా వలల్ కాలేదు. కాళుళ్, చేతులు ఆడుతునాన్యి కానీ వశంలో లేవు. మొతాత్నికి
లేచి కూచోగలిగాను. నా మటిట్ బురర్కి అపుప్డైనా 911 ని పిలవాలని తోచ లేదు. తోచి ఉంటే ఎలాగో అలాగా ఒక పది అడుగుల దూరంలో బలల్ మీద ఉనన్
సెల ఫోన దాకా పాకుక్ంటూ వెళేళ్వాడిని. అలా తోచక, ఆ పది అడుగులూ పకక్ గదిలో ఉనన్ మా మాషట్ర బెడ రూమ లోకి పాకుక్ంటూ వెళిల్ మంచం
మీదకి ఎలాగో అలా ఎకిక్ పడుకునాన్ను. ఈ సారి మెళకువ వచేచ్ సరికి పొదుద్నన్ ..అనగా ఆసేట్ర్లియా నుంచి వెనకిక్ వచిచ్న రెండో రోజు పొదుద్నన్ పది
అయింది. కొంచెం ఇబబ్ంది అయినా మామూలుగా అలవాటు అయిన ఒళుళ్ నొపుప్ల్లతో లేచి బాత రూమ కి వెళిల్ అడడ్ం లో చూదుద్ను కదా....నా గుండె
ఆగిపోయింది. అంటే నిఘంగా కాదు. నిఘంగా అయితే ముందు రోజు రాతేర్ ఆ పని అయిపోను. కానీ మహేష బాబు విలన గాడి సైడ కికుక్ గాడిని
కొటిట్నటుట్ అదద్ంలో నా ఎడం కనున్ మొతత్ం నలుపు, ఎరుపు, కాషాయం రంగులతో పూరిత్గా మూసుకు పోయి, రెండు కళళ్ కిర్ందా పెదద్ నలల్ చారలతో
కనపడి ఏకాకిష్లా ఒక కుడికనున్తో మాతర్మే నా అందచందాలు చూసుకోగాలిగాను. ఎకక్డా ఏ విధమైన నొపీప్ లేదు.
“ఏమి ఈ వైపరీతయ్ము” అని వెంటనే మా కంటి డాకట్ర ని పిలిచి అరజ్ంటు ఎపాయింట మెంట తీసుకుని నేనే పది మైళుళ్ డైరవ
చేసుకుంటూ వెళాల్ను. ఆ అమామ్యి ఆ దెబబ్కి కుదేలు అయిపోయి, అదెలా తగిలిందో నేను అసస్లు చెపప్లేక పోతునన్ందుకు మరింత కుదేలు అయి పోయి
రక రకాలదర్వాయ్లతో నా ఎడం కనున్ శుభర్ం చేసి, కంటి రెపప్లు తెరిచి మొతాత్నికి నా చూపు ఇంచుమించు మామూలు కు వచేచ్లా చేసింది. ఈ తతంగం
అయాయ్క “నీకు చాలా పెదద్ దెబబ్ తగిలింది. అరజ్ంటుగా ఎమరెజ్నీస్ కి వెళిల్ పూరిత్గా చూపించుకో. ఖచిచ్తంగా మెదడుకీ, ఇతర శరీర భాగాలకే కూడా దెబబ్లు
తగిలే ఉంటాయి.” అని ఘాటిట్గా వారిన్ంగ ఇచిచ్ నేను మొరాయించ బోతూ ఉంటే పోలీసులని పిలుసుత్ందేమో అని అనుమానం వచిచ్ంది. నేను కూడా కాసత్
ఆలోచించి అకక్డికి రెండు మైళళ్ దూరంలో ఉనన్ పర్ఖాయ్త మెథడిసట్ హాసిప్టల ఎమరెజ్నీస్ కి నేనే డైరవ చేసుకుంటూ వెళిల్, పారక్ చేసుకుని నడిచి ఎమరెజ్నీస్ కి
వెళిల్ “ఇది ఎమరెజ్నీస్ యేనా, ఇకక్డ చేరాలంటే ఏం చెయాయ్లి” అని అడగగానే అకక్డ నలల్ పిలల్ ఆశచ్రయ్ పోయింది. పకక్నే ఉనన్ తెలల్ పిలల్ కేవలం నా పుటిట్న
రోజు అడిగి, అర క్షణం లో నా ఆరోగయ్ జాతకం అంతా చదివేసి చినన్ గంట కొటట్గానే మరో క్షణంలో ఓ చకార్ల కురీచ్లో ననున్ హాసిప్టల ఎమరెజ్నీస్ లో
పకక్ మీద పడుకోబెటేట్శారు.
అపప్టి నుంచీ అంతే సంగతులు....అసలు ఏమవుతోందో తెలిసే లోగా సిటి సాక్న, ఎకస్ రే, ఐవీ పెటెట్యయ్డం, రకత్ం పీలెచ్యయ్డం, అలాట్ర్
సౌండ,...ఒకటేమిటి...అచుచ్ సినిమా లలోగా..మన సినిమాలు కాదు, అమెరికా వాళళ్ వి...నానా పరీక్షలూ చేసి పారేశారు. పోనీ లే ఏదో ముచచ్ట
పడుతునాన్రు అని అనుకుంటుంటే “నీకు నీ వాళుళ్ ,,అంటే భారాయ్, పిలల్లూ ఎవరైనా ఉనాన్రా? వాళల్కి చెపాప్లి” అని ఒ నరుస్ అనగానే నాకు చెమటుల్
పటేట్శాయి. అవును కదా. నేను ఇపుప్డు ఎమరెజ్నీస్ లో ఉనన్టుట్ ఎవరికీ తెలీదు కదా.

øöeTT~

www.koumudi.net

&çôd+ãsY

2018

అమెరి’కులాసా’ కథలు

4

సరిగాగ్ అదే సమయానికి మా అరాధ్ంగి ఫోన చేసి “ఎకక్డునాన్వ? నీ లాప టాప ఇకక్డే సోఫా మీద ఉంది, వరక్ కి వెళళ్ లేదా” అని
అడిగింది. “ఇకక్డే సరదాగా మెథడిసట్ హాసిప్టలో ఉనాన్ను అని చెపేప్సేత్ ఆవిడ హడిలి పోయి తను కూడా ఇంకో ఎమరజ్నీస్ కి వెళిళ్పోయే అవకాశం ఉంది
కాబటిట్ “అబేబ్, చినన్ పని మీద పోసట్ ఆఫీసుకి వచాచ్ను. గంటలో ఇంటికి వచేచ్సాత్ను అని ఎలాగా ఒక గంటలో ఇంటికి వెళిళ్పోతాం కదా అని నిజంలా
వినబడే అబదద్ం ఆడేసి మా నరుస్ కేసి చూసి “కదా” అనాన్ను. “కాదు” అని ఆ పిలల్ తల నిలువుగా ఊపి “ఇపుప్డేగా చేరావు. అనిన్ టెసట్ లూ అయాయ్క,
డాకట్రుల్ చూశాక ఇంటికి పంపించడానికి కనీసం రెండు రోజులు పడుతుంది” అంది. అదే కేరళ నరుస్ అయితే తల అడడ్ంగా ఊపును కాబటిట్ ఈ పిలల్ తెలల్
నరుస్ అనీ వేరే చెపప్కక్ర లేదు. అదే నలల్ నరుస్ అయితే బహుశా నా తల గుండర్ంగా తిపుప్నేమో తెలియదు. ఏమైతేనేం అపుప్డు నాకు విషయం పూరిత్గా
అరధ్ం అయి మా ఇంటికి గంటనన్ర దూరంలో నరుస్ ఉదోయ్గం చేసుత్నన్ మా పెదద్మామ్యిని పిలిచి విషయం అంతా చెపాప్ను. తను వెంటనే శలవు పెటిట్, మా
ఇంటికి వెళిల్ మా ఆవిడ కంగారు పడకుండా సావకాశంగా విషయం చెపిప్, ఇదద్రూ కలిసి ఎమెరెజ్నీస్ లో ఉనన్ ననున్ చూడడానికీ, మరియు కాసత్ వంకాయ
కూర పటుట్కురావడానికీ అరధ్ రాతిర్ అయింది. అంటే మా కీవ్న వికోట్రియా అరధ్ రాతిర్ కూలి పని మానెయాయ్లంటే నేను ఎమెరెజ్నీస్ కి వెళాళ్లి అని నాకు అరధ్ం
అయింది.
మొతాత్నికి అనిన్ రకాల పరీక్షలూ చేసి నేను ధబీమని పడిపోడానికి కారణం
మా కీవ్న వికోట్రియా కోపప్డి తోసివేయుట కానే కాదు అనీ, నేనే వయసుకి మించిన
పర్యాణములు చేయుట, అదియునూ నా మెదడు కి ఏది రాతోర్, ఎపుప్డు పగలో తెలియని అనేక
టైమ జోనస్ లలో తిరుగుట వలన తల కూడా భుగోళము వలె తిరిగి ఉండవచుచ్ను అనియునూ,
పైగా చాలా రోజులు రోజుకి రెండు లీటరల్ మంచి నీళళ్ తాగక పోవుట వలన

వలన శరీరం

ఎండి పోయి ..అనగా డిహైడేర్ట అయిపోయి కళుళ్ తిరిగి ఉండవచుచ్ను అనియూ, అసలు అవేమీ
కానే కాదు సుమా అనవసరంగా నేను అలనాటి మీనాకీష్ శేషాదిర్ని గురుత్ చేసి, విఫలమైన పేర్మ
జాఞ్పకాలు కెలికినందుకు కక్షగా ఆ పవన గోర్వరుడు నాకు సెట్రాయిడ మందులో మతుత్ కలిపి
ఉతుత్తిత్ వెనున్ పోటు పొడిచినందువలన నాకు ఈ గతి పటిట్ంది అనీ అందరూ తలా ఒక
కారణమూ చెపిప్ మెథడిసట్ ఎమెరెజ్నీస్ వారు ననున్డిసాచ్రగ్జ్ చేసి ఒక 15 రోజులు పూరిత్గా విశార్ంతి
తీసుకోమని ఆరడ్ర వేశారు. దానికి మా అమామ్యిలూ, అబాబ్యీ, మా ఆవిడా, బావ మరిదీ, మా
అతత్ గారూ, మా మనవరాలూ ...అందరూ మరో పదిహేను రోజులు కలిపి పర్సుత్తం నెలాల్ళుళ్
ననున్ ఎకక్డికీ కదలకుండా హౌస అరెసట్ చేశారు. అయితే నా లాయ్పు టాపు మీద చేసుకునే
పనులకి ..అనగా ఈ హాసయ్ కౌముది లాంటివి వార్సుకోడానికి అభయ్ంతరం చెపప్ లేదు కాబటిట్
మరో పది రోజులు కాళళ్కీ, పర్యాణాలకీ విశార్ంతి ఇచిచ్నా పర్సుత్తం లాప టాప మీద వేళుళ్ ఆడే
ఐదారు సాహితయ్ం పనులు ఆగవు. కానీ తెలుగు కోసం ఫైవ కె వాక అని ఎవరైనా భాషా పేర్మికులు ఇంగీల్షులో నడవదలుచ్కుంటే నాలుగు అడుగులు
తెలుగులో వెయయ్డానికి సిదధ్ం!
తమాషా ఏమిటంటే ఈ వాయ్సం కనక FB లో పెడితే పొలోమని లైకులు వచిచ్ పడేవో లేక గుపెప్ళళ్ కొదీద్ కామెంటస్ గుపిప్ంచే వారో
తెలీదు. ఇకక్డ అసలు ఇలాంటివి ఎవరైనా చదువుతారో. చదివి ఏమంటారో చూదాద్మ!
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