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       దానం 
  

వాయ్స కి కొదిద్గా మెలకువ వసోత్ంది. ఆతుర్తగా ఎవరో మొహంలో మొహం పెటిట్ చూసూత్... 'లేవండి... ఎలా ఉంది..?' అని 
అడుగుతునాన్రు.  

ఆ రూపం చాలా అసప్షట్ంగా ఉంది. ఆడో మగో తెలీలేదు.. కళుళ్ పూరిత్గా తెరుచుకోలేదు. తలంతా దిముమ్గా, నెతిత్ మీద ఎవరో ఓ 
యాభై కిలోలు బరువు పెటిట్నటుట్గా ఉంది.  

"ఏవoడీ" అని పిలుసూత్ ఈ సారి అది చాలా మృదువుగా, శార్వయ్ంగా వినిపించింది. ఆ సవ్రం ఓ ‘సతరీ’దని గురిత్ంచాడు.  
కళుళ్ తెరవడానికి మరోసారి పర్యతిన్ంచాడు. పెదద్ వెలుతురు. భరించలేనటుల్  కనురెపప్లు మూసుకుపోతునాన్యి. అతి కషట్ం మీద 

కుడి చెయియ్  లేపి కళళ్కి అడుడ్ పెటుట్కునాన్డు.    
"నెమమ్దిగా కళుళ్ తెరవండి. నేను కనపడుత్నాన్నా?" ఆమె అడిగింది.  
ఆ నిమిషంలో అమెని చూడాలని అతనికెంతో అనిపించింది కానీ, శరీరం సహకరించడం లేదు! తన సిథ్తి తనకే అరథ్ం కావటం లేదు. 
 సడెన గా కారుకి అడడ్ంగా... అది జింకా?... మేకా? ఒళళ్ంతా చుకక్లునాన్యి. దానిన్ తపిప్ంచ బోయాడు. లోయ అంచున కారు... 

బేర్క ని ఎంత అదిమిపెటిట్నా లాభం లేకపోయింది. ఆ తరువాత ఇంకేమీ తెలీదు. ఒక రోజంతా పడునాన్నని అనుకుంటునాన్డు కానీ, ఎంత కాలమో 
తెలీదు.!  

"నానన్ ఎంత కంగారుపడుతునాన్రో. నా సెల ఫొన ఏదీ?" ఎడమ చెయియ్ కదిలించి కోసం వెతికాడు.   
"ఏమిటి వెతుకుతునాన్రు?" ఆ చేతి మీద ఒక చలల్టి సప్రశ్. ఇందాకటి మృదువైన సవ్రం అడుగుతోంది.  
ఏమైతే అయింది కళుళ్ తెరవాలనుకునాన్డు. వెలుతురు పడుతుంటే కళళ్లో సూదులు పొడుసుత్నన్ంత బాధగా  ఉంది. అయినా 

మొండిగా తెరిచాడు. ఎదురుగా ఒక అమామ్యి..! మొదట లీలగా... తరావ్త కొదిద్ కొదిద్గా సప్షట్ం అవుతూ కనిపిసోత్ంది. వెనెన్లంత సౌమయ్ంగా ఉంది. 
ముకుక్కునన్ ఒంటిరాయి ముకుక్పుడక మెరుసూత్ కనిపించింది. ఆమె పెదవులు ఒంపు తిరిగి నవువ్తునన్టుట్ ఉనాన్యి. కళళ్లో చలల్దనం ఉంది. 
దువువ్కోకుండా రేగి ఉనన్ వెంటుర్కలు నుదుటి మీద పడుత్నాన్యి.  

 "ఎలా ఉందీ?" ఆమె అడిగింది.  
"నాకేమైందీ?" మాటాల్డాడు.  గొంతు లోతులోల్ంచి వచిచ్న సవ్రం అతడికే సరీగాగ్ వినపడ లేదు. 
ఆమె మొహంలో ఆనందం. "థాంక గాడ... మీరు మాటాల్డారు... ఇంకేం ఫరావ్లేదు" అంది.    
"అసలు... అసలేమైంది? నా కాళూళ్... అవీ ఒకేనా?" అంటూ కాళుళ్ కదిపే పర్యతన్ం చేసాడు.   
"ఉండండి... కాలికి పాల్సట్ర ఉంది”  
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అతను తడిమి చూసుకుంటూ ఉండగా ఆమె అనన్ది. “మీ కాలు మీదునన్ కొండ రాయిని తొలగించి తీసుకొచాచ్రు. పకక్ పటన్ం నుంచి 
అపుప్డపుప్డూ డాకట్ర పాల మా పలెల్కి వసాత్డు. ఆయనే మా కొండదొరకి పాల్సట్ర వెయయ్డం నేరిప్ంచారు.  అతనొచిచ్ వెదురుబొంగు వేసి, సెర్ట్యిట గా  పెటిట్ 
పాల్సట్ర వేశాడు..." 

"అంటే ఫార్కఛ్ర అయిందా?" ఆతుర్తగా అడిగాడు వాయ్స.  
"తెలీదు. అంబులెనస కి ఫోన చేశాం. మొనన్ తుఫానుకి ఏరు పొంగి, దారంతా చెటుల్ అడడ్ంగా పడి ఉనాన్యి. రెండు రోజులు 

పడుత్ందనాన్రు" అంది.   
"మైగాడ! ఇది అడవా?" లేవడానికి పర్యతిన్సూత్  అనాన్డు.  
"అలాంటిదే... గిరిజనులుండే కొండపార్ంతం. ఏజెనీస్ ఏరియా. మైనపు వలస... మీ గూగుల మేప లో ఇదుందని కూడా తెలీదు".   
అపప్టికి అతడు కాసత్ తేరుకునాన్డు. "మరి మీరెందుకు ఇకక్డునాన్రు?" ఆశచ్రయ్ంగా అడిగాడు.    
ఆమె పకక్నే ఉనన్ గాల్సు మీద మూత తీసి, అందులో దర్వానిన్ అతనికి తాగిసూత్ "మెలల్గా గుటకెయయ్ండి... రాగి జావ" అంది.  
"మీరు డాకట్రా?" తాగుతూ అడిగాడు.  
"టీచర ని".  
"ఇకక్డా?"  
తనునన్ పర్దేశం అంతా పరిశీలించి చూశాడు. వెదురుతో చేసిన తడకలు. మంచం, పకక్నే నెల మీద  చాప, టేబుల ఫాయ్న, ఓ 

మూలగా టేబుల మీద సౌట్, గినెన్లూ ఉనాన్యి. ఇంత సింపుల గా ఉనన్ ఇంటిని... కాదు 'పాక' ని... అతడు ఎపుప్డూ చూడలేదు!    
గినెన్లోంచి వంచి అతనికి ఆమె ఇంకాసత్ జావ తాగించింది. వాయ్స కి ఎంతో శకిత్ వచిచ్నటుల్ అనిపించింది. అపప్టి దాకా కనపడని తల 

నొపిప్ కూడా తెలిసింది. 'అబాబ్' అని నుదుటి మీద చెయియ్ పెటుట్కునాన్డు. చేతికి పెదద్ కటుట్ తగిలింది.  
అతడు తన బాధ మరిచ్ పోవటానికా అనన్టుట్  ఆమె “నా పేరు శతరూప...” అంటూ పార్రంభించింది. “ఇకక్డి గిరిజనుల పిలల్లకి 

చదువు చెపుత్నాన్ను. 'సహారా' అనే సంసథ్ నాకు జీతం ఇసుత్ంది. జీతం తకుక్వే కానీ ఇకక్డ దొరికే పేర్మ ఎకుక్వ” అంటూ నవివ్ంది. “కషాట్లు కూడా కొనిన్ 
ఉనాన్యనుకోండి. ఒకోక్సారి సెల  ఫోన సిగన్లస్ కోసం పడిగాపులు పడాలొస్సుత్ంది. కరెంట కూడా ఎపుప్డు పోతుందో చెపప్లేం"          

మనుషుయ్లకి దూరంగా, పర్కృతికి దగగ్రగా, గిరిజన పిలల్ల అమాయకతావ్నిన్ జాఞ్నంగా మారాచ్లనన్ కోరిక ఆమెకు ఆలంబనగా 
ఉనన్టూట్ అనిపించింది. పొడవుకు తగగ్ లావుతో, మంచి శరీర దారుఢయ్ం ఉనన్ అమామ్యిలా కనిపించింది. కటుట్కునన్ చీర నలిగి పోయి ఉంది. 
విరబోసుకునన్ జుటుట్ చాలా పొడవుగా ఉంది. మెడలో ఎరర్ పూసల దండ, అదే ఎరుపుతో మొహాన బొటూట్... ఇవి మాతర్మే ఆమె ఆభరణాలు.    

"నా కారు..." అడిగాడు సందేహంగా.  
"దొరికినా మీరు వాడలేరు. మీ సెల ఫోన కూడా లోయలో ఎకక్డో పడిపోయి ఉంటుంది. రెండు చెటుట్ కొమమ్ల మధయ్ సప్ృహ తపిప్ ఉనన్ 

మిమమ్లిన్ చూసి ననున్ పిలుచుకొచాచ్రు. నేను ఆంబులెనస కి ఫోన చేశా. అది రాదని తెలిసి కొండ దొరకి కబురు పంపి, అతని సహాయంతో మిమమ్లిన్ 
ఇకక్డికి చేరాచ్ను.  డాకట్ర పాల గారు ఎలుల్ండి వసాత్రు. చాలా ఎఫీషియెoట. అయినా ఈ మాతర్ం మాటాల్డుతునాన్రంటే ఇంకేం ఫరవాలేదు! ఇదివరకు 
ఎవరూ కూడా...." అని ఆగిపోయి "నేను అనన్ం వండుతాను" అని లోపలికి వెళళ్బోయింది.     

ఆమె సడెన గా ఆపెయయ్డం గురిత్ంచి "ఇది వరకు ఇలా చాలామంది...? చా..లా..మంది...? ఏమయాయ్రు? చచిచ్ పోయారా? ఇకక్డ 
ఏకిస్డెంటుల్ మామూలేనా?" అని అడిగాడు.    

 “ఈ పార్ంతంలో చాలా ఏకిస్డెంటుల్ జరిగాయి. సాధారణంగా కొండ చుటిట్ వెళాళ్లనుకునే వాళుళ్, దగగ్ర దారని దీనిన్ ఎంచుకుంటారు. 
ఇకక్డ ఏకిస్డెంటుల్ అవడం, గిరిజనులు వాళళ్ శవాలను దగగ్రలోని ఆసుపతిర్కి అపప్గించడం పరిపాటే. అవనీన్ ఎందుకు గానీ, ఈపూటకి పచచ్డి అనన్ం 
పెడాత్ను. సరేనా? సరే కాకపోయినా నేనేం చెయయ్లేను" అంటూ నవివ్ంది.        
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 "ఏదైనా ఫరేల్దు. మిమమ్లిన్ ఇబబ్ంది పెడుత్నాన్ను. నేను లేవలేను. ఇకక్డ మగవాళెళ్వరూ లేరు. ఎలా?" ఇబబ్ంది పడుతూ సందేహంగా 
అడిగాడు.    

ఆమె "నాకు నరస్ పని కూడా వచుచ్. ఇకక్డ టైరబలస్ కి జవ్రం వసేత్ నేనే" అంటూ నవివ్ంది. మాటి మాటికీ నవవ్టం ఆమె అలవాటు 
అనుకుంటాను. ఆమె మొహానికి అది ఎంతో బావుంది. కొంతమందికే ఆ ఆరుట్ పుటుట్కతోనే వసుత్ంది.  

ఆమె చెయియ్ చూపిసుత్నన్ వైపు చూసేత్, కురీచ్  కింద బెడ-పాన కనపడింది.    
అతను అనన్ం తింటూ ఉండగా, ‘సప్ృహ లో లేనపుప్డు కొండ డోరా యాంటీ సెపిట్క టెటనస, పెయిన కిలల్ర ఇంజెక్షనస్ ఇచిచ్ వెళాళ్డని’ 

ఆమె చెపిప్ంది.  
అంతలో కరెంట పోయింది.     
"ఇంక పొదుద్టి దాకా రాదు" అంది.       
ఆ గుడిసె పై కపుప్ చూసుత్ంటే, తన జీవితం 'కెలడోసొక్ప' లో గాజుముకక్లాల్ ఒకక్సారిగా చెలాల్చెదురై అంతలోనే కొతత్ రూపం 

సంతరించుకునన్టుల్ అనిపించింది.  
ఆ రోజులోల్ తన తాత జోగులయయ్గారు ఒక జమిందారు గారి దగగ్ర గుమసాత్. ఆ జమిందారు తన వేల ఎకరాల భూమిలో కొంత 

జీతగాళళ్కి వార్సి ఇచాచ్డు. ఆయన దాతృతవ్ం గురించి ఆ రోజులోల్ గొపప్గా చెపుప్కునేవారుట. ఆ తరువాత కొనిన్ సంవతస్రాలకి ఆయనికి ‘పదమ్శీర్’ కూడా 
వచిచ్ంది. ఆయన కొడుకు పెదద్ డాకట్రనీ, లండన లో చదువుకుని వచిచ్నా, తండిర్ గుణాలు పొదివి పుచుచ్కుని అదే పలెల్టూళోళ్ ఆసప్తిర్ కటిట్ పేదలకి సేవ 
చేసుత్నాన్డనీ... అంత వరకే తెలుసు.  

ఆయన దగగ్ర పనిచేసిన తన తాత విషయానికి వసేత్, తన వంతుగా వచిచ్న భూమిని అమిమ్ ఆయన కాఫీ తోటలోల్ పెటుట్బడి పెటాట్డట. 
దశ తిరిగింది. పర్సుత్తం ఆయన కొడుకే ‘కాఫీ కింగ’ అని పిలవబడే పృథివ్రాజ. ఆ రాజు కొడుకు తాను..! కోరుకోవాలే కానీ కొండ మీద కోతినే కాదు, 
కొండనే కొనెయయ్గల తండుర్నన్వాడు... ఫిజికల గా ఎంతో ఫిట గా ఉండే కారు రేసర...  

రేపో మాపో తండిర్ ‘వాయ్స అండ కో’ కాఫీ కంపెనీకి  తాను ఎం.డి. కాబోతునాన్డు.  
ఆ సందరభ్ంగా "డర్ముమ్ల కొదీద్ మందు... రేవ పారీట్... డానుస్లు... బాంబే నుంచి డానస్రుల్.. మీ కాఫీ ఎసేట్టస లో పికిన్క వెయయ్వా?" 

అనన్ ఫెర్ండస్ కోరిక మీద, ముందు ఏరాప్టుల్ చూడటానికి బయలేద్రాడు. ‘మన కాఫీ తోటలు చూసొసాత్ డాడీ’ అని బయలేద్రడం, కార విండో లోంచి లోపలికి 
వంగి 'జాగర్తత్ నానాన్' అని తండిర్ అనడం ‘వాయ్స తో పోటీ పడి కార డైరవ చేసేవాడు ఎకక్డా ఉండడు నానాన్. భయపడకు...’ అని మనసులో అనుకుని 
బయలేద్రటం... డైరవర ని తీసుకెళల్టం నామోషీగా ఫీల అయి, తన డైరవింగ మీద అపారమైన విశావ్సంతో కొండలతో పందెం కటిట్,  రేసుగురర్ంలా కారు 
నడిపించటం.... ఫలితంగా ఈ ఆకిస్డెంట... 

ఈ పాఠం నేరిప్ంది ఎవరు? విధా? భగవంతుడా? రెండూ ఒకటేనా?  
ఇకక్డ తను 'శతరూప'కే ఎందుకు కనిపించాడు. ఆమెని ఆ దేవుడే  పంపాడా? 
డాడీ ఏం చేసూత్ ఉండి ఉంటారు? తన కోసం ఏ హెలికాఫట్ర లోనో  వెతుకుతూ ఉండి ఉంటారా?  
అతడు తల తిపిప్ చూసాడు. కిర్ంద చాప మీద పకక్కి తిరిగి పడుకునుంది.   
గూటోల్ పెటిట్న లాంతరు నీడ ఆమె మీద పొడుగాగ్ పడోత్ంది. శతరూప అందగతెత్ అని చెపప్లేం. ముఖయ్ంగా... ఆమెలో ఏదో తెలియని 

పర్శాంతత ఉంది. ఈ వయసులో అందరికీ దూరంగా ఒంటరిగా ఇంత నిరభ్యంగా ఎందుకుంటోంది? పెళళ్యిందా?  
చాలా బీదదానిలా ఉంది. అవును. లేక పొతే అంత తకుక్వ జీతానికి ఈ కారడవిలో ఎందుకు పని చేసుత్ంది? ఏమైతేనేం? తన పార్ణం 

కాపాడింది. ఆశర్యం ఇచిచ్ంది. సేవలు చేసింది.  
రేపు డాడీకి తను ఎకక్డునాన్నో తెలిసి తీసుకెళళ్డానికి వసాత్రు. అపుప్డు ఈమెకి ఏం పర్తుయ్పకారం చెయాయ్లి?  
తన కంపెనీలో పెదద్ ఉదోయ్గం ఇసేత్?  
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పోనీ... ఆమెకెంత కావాలో అంత చెక రాసిసేత్?  
ఇకక్డ సెల టవర  పెటిట్సేత్? జనరేటర పెటిట్సేత్నో?  
ఇలా ఆలోచిసూత్ పడుకునన్ అతనికి, ఆమె సడెన గా వెలల్కిలా తిరిగే సరికి ఆచాచ్దన లేని ఎద పొంగులు కనిపించాయి. అడవి మలెల్లా... 

అవి అడవి పాలేయనన్ వెనెన్లలా... ఆమె ఇపుప్డు సరికొతత్ కోణంలో కనిపించింది.  
 శతరూపని పెళిళ్ చేసుకుంటే?  
మినిషట్ర మలుల్కారుజ్నరావ గారి అమామ్యితో తనకి ఎంగేజ మెంట జరగబోతునన్దని గురొత్చిచ్ంది. సనన్గా గీతలా పాలరాతి శిలప్ంలా 

ఉండే 'దిశ' గురొత్చిచ్ంది. సో... పెళిళ్ జరగని పని. పోనీ... ... ... శతరూపని తను అపుప్డపుప్డూ... వచిచ్... చూసుకుంటే?  
ఇన సింపుల టరమ్స్ '...ఉంచుకుంటే’?  
ఉలికిక్పడాడ్డు.  
అంతలోనే 'వాటస్ రాంగ?' అనిపించింది. 
తనతో ఉంటే ఆమె లైఫ సెకూయ్రడ గా ఉంటుంది కదా.  
తనికి గరల ఫెర్ండస్  కొతత్ కాదు! కానీ ఈమె...  
ఈ ఆలోచనలతో అతనికి తెలియకుండానే నిదర్ పటిట్ంది.    

... 
తెలాల్రి లేచేసరికి శతరూప ‘పాలు’ అంటూ తీసుకొచిచ్ ఇచిచ్ంది.  గంజి పెటిట్న ఇసతరీ చీరలో చకక్గా తయారై ఉంది. అతడు గాల్సు 

అందుకుంటూ "నేనెవరో, ఏమిటో నువువ్ అడగలేదు. తెలుసుకోవాలని లేదా?" అడిగాడు.  
ఆమె నవివ్, “సాటి మనిషి... ఈ అడవిలోకొచాచ్క ఆకిస్డెంట అయింది... అదొకక్టే నాకు తెలిసింది!" అంది.  
"మా తాతగారి పేరు జోగులయయ్గారు. భవానీ పర్సాద అనే జమీందారు దగగ్ర లెకక్లు చూసేవారట. మా నానన్గారి హయాంలో 

పటన్ం వచేచ్శాం. మా డాడీ పృథీవ్రాజ గారు! కాఫీ ఎసేట్టస్ పెటిట్ బిలియనీర అయాయ్రు. ఇపుప్డు ఆయనిన్ అంతా ‘కాఫీ కింగ’ అంటారు. అమమ్ నా 
పనెన్ండో ఏట పోయింది. నేను ఒకక్డేన్ సంతానం. మీ లాంటి అమామ్యిని ఇలాంటి చోట కలుసాత్నని నేనెపుప్డూ అనుకోలేదు. శతరూపా! మీకు నాతో 
వచేచ్యాలనుకుంటే... అదే బయట పర్పంచంలోకి వచేచ్యాలనుకుంటే, మంచి లైఫ ఇసాత్ను... ఐ మీన...  మంచి జాబ...” తడబడాడ్డు.    

ఆమె చిరునవువ్తో "మీ తాతగారి పేరేమిటీ?" అడిగింది.  
"జోగులయయ్ గారు."  
"పాలు తాగండి" ఆమె అందించింది.  
"నా పర్శన్కు మీరు జవాబియయ్లేదు. మీరేం కావాలనాన్ ఇసాత్ను. పోనీ ఇకక్డే మీ కోసం ఓ గెసట హౌస కటిట్ంచనా? పవర, ఇంటరెన్ట 

అనీన్ అంతరాయం లేకుండా సపల్య చేయించనా? ఏం చెయయ్ను?... ఏదో ఒకటి అడగాలిస్ందే? నాకింత చేసిన మీకు ఏదో ఒకటి చెయయ్కండా వెళళ్లేను" 
అనాన్డు.  

ఆమె మాటాల్డలేదు.  
దానిన్ మరోలా అరథ్ం చేసుకుని, "ఒక సతరీగా ఇంకేదైనా ఆశించినా సరే" అనాన్డు.   
 ఆమె తీక్షణంగా చూసింది.                  
"పర్తుయ్పకారం" అనాన్డు సరి దిదుద్కుoటునటుట్.  
అతడి చివరి మాటలు పటిట్ంచుకోకుండా ఆమె ఫోన పరికించి చూసి, “థాంక గాడ. సిగన్లస్ ఉనాన్యి. ఎపుప్డైనా పోవచుచ్. తొందరగా 

మీ నానన్గారికి ఫోన చెయయ్ండి..." అంటూ బయటికెళిళ్ంది.  
వాయ్స తండిర్కి ఫోన చేసాడు.   
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అతడి సవ్రం వినపడగానే, "బాబూ... నానాన్... వాయ్స... ఎకక్డునాన్వురా? ఏమైందిరా? అని అటున్ంచి ఆయన ఏడేచ్శాడు.   
సాధయ్మైనంత టూకీగా జరిగింది చెపాప్డు వాయ్స.  
"దేవుడునాన్డురా. ఉనాన్డు. కోటి రూపాలోల్... కాదు. కాదు  అనంత శతకోటి రూపాలోల్... .... ఉనాన్డు. నేను వసుత్నాన్" అనాన్డు 

ఉదేవ్గంగా.  
                                                            ---- 
అంబులెనస్ వచిచ్ంది. పృథీవ్రాజ గారొచాచ్రు. గూడెం అంతా గూడు కటిట్ నిలబడి చూసుత్నాన్రు.  
ఆయన శతరూపకి దణణ్ం పెటిట్ "ఏ దేవతో నీ రూపంలో నా బిడడ్ని కాపాడిందమామ్. మా ఊరు వచెచ్యియ్. మా కంపెనీలోనే ఉదోయ్గo. 

నువువ్ కోరినంత జీతం” అనాన్రు. 
ఆమె మాటాల్డ లేదు.  
వాయ్స కలిప్ంచుకుని, “ఎందుకు సంశయం? వచెచ్యియ్. ఈ దోమల మధయ్... సెల ఫోన సిగన్లూస్, కరెంటూ లేని అడవిలో ఎందుకు 

ఉండటం? నా సెకర్టరీ గానీ ఉండొచుచ్” అనాన్డు. 
“అనీన్ తెలిసే నేను కోరుకొని వచిచ్న ఊరు సార ఇది ” కుల్పత్ంగా అనన్ది ఆమె.  
 “ఏదైనా ఇచిచ్ నీ ఋణం కొంతైనా తీరుచ్కోనివవ్మామ్. భగవంతుడి దయవలల్ ఆ దేవుడు నాకు చాలా డబిబ్చాచ్డు" అనాన్డు పృథివ్రాజ 

బర్తిమాలుతునాన్టుట్.  
ఆమె నుంచి అదే చిరునవువ్.  
"సూక్ల పెటిట్ంచనా? పోనీ ఆసుపతిర్?" ఆయన ఆపష్నస్ అడిగాడు.  
ఆమె జవాబు చెపప్లేదు.  
వాయ్స కి కోపం వచిచ్ంది. తాము ఇసుత్నన్ ఆఫర వదద్oటునన్ందుకో, “తన దగగ్ర ‘పని’ వదద్oటునన్ందుకో” తెలీదు. కాసత్ విసురుగా, 

“వసూత్నన్ సాయం వదద్న కూడదు. మా తాత జోగులయయ్ గారి పేరు మీద ఇకక్డి పిలల్లకి సూక్లు కటిట్సాత్ను. నువేవ్ చూసుకో...” అనాన్డు.  
"మీ తాతగారు జోగులయయ్గారు అనాన్రు కదా!" అంది.  
ఆమె ఏం అడుగుతుందో వాయ్స కి అరథ్ం కాలేదు. తలూపాడు. 
"ఆయన భవానీ పర్సాద గారి దగగ్ర పని చేసేవారుగా".  
"అవును. ఆ జమీందారు మీకు తెలుసా?"  
“ఆయన ఎపుప్డూ ఓ మాట చెపుత్ండేవారు. ఓసారి దానం ఇచిచ్నది తిరిగి తీసుకోకూడదని” 
“అయితే?” 
"ఆ భవానీపర్సాద  గారు మా తాతగారు"  
వాళుళ్ దిమెమ్రపోయారు.  
అంబులెనస్ కదిలిపోయింది.    

 ★★★         
            (వచేచ్ నెల మరో కథతో కలు కుందాం) 


