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పరుగు!!

చెనైన్ మహానగరంలో అమెరికా కానుస్లేట దగగ్రలో ఉనన్ హోటల ' ది పారక్'. వచేచ్ పోయే వారితో హోటల లాబీ అంతా సందడిగా
ఉంది. దానికి తోడు కింద అంతసుథ్లో ఏదో ఎకిజ్బిషన కూడా జరుగుతోంది. అదో సందడి.
ఎంబసీలో వేలుముదర్ల కారయ్కర్మం ముగించుకుని, రేపు జరగబోయే తమ ఇంటరూవ్య్ గురించి మాటాల్డుకుంటూ లోపలకి
అడుగుపెటాట్రు శివానీ, దీపక. దీపక కి మూడేళళ్పాటు అమెరికాలో కల్యింట ఆఫీసులో పని చెయయ్డానికి,

అతనికిచేచ్ వీసా కేవలం చెనైన్

ఎంబసీలో మాతర్మే ఇసాత్రు కనక హైదార్బాద నుంచి వారికక్డికక్డికి రావలసి వచిచ్ంది.
ఆగి ఉనన్ లిఫట్ లో ఎకాక్రు ఇదద్రూ.. తలుపు మూసుకోబోతుంటే వచాచ్రా ఇదద్రు వయ్కుత్లు.. ఒక పెదాద్యన, అరవై పైనుంటుందేమో
అతని వయసు.. పకక్నే ఒక చేతిలో కోటూ, మరో చేతిలో మంచి లెదర బాగ పటుట్కుని ఉనన్ ఒక యువకుడూ..
లిఫట్ తలుపులు మూసుకునాన్యి.. ఆ పెదాద్యనని ఎకక్డో చూసినటట్నిపించింది శివానీకి. తెలల్గా ఉనాన్డాయన. బటట్తల, నెరిసిన
గడడ్ం, ఎరర్గా ఉనన్ కళుళ్. జాగింగ పేంట లాంటిది వేసుకుని, పైన నలల్ టీ షరట్. దాని మీద పైకి కనిపిసుత్నన్ వెడలాప్టి బెలట్.
నడుం నొపేప్మో అనుకుంది.. అతను తనకి బాగా పరిచయం ఉనన్ వయ్కిత్లా అనిపించడంతో, అతనేన్ చూడసాగింది మరో రెండు
క్షణాలసేపు..
అంతలో గురొత్చిచ్నటుట్గా.. ఒకక్సారిగా పెదద్గా..
" అంకుల, ఐ మీన సర, మీరు నీరజ అగరావ్ల గారు కదూ? “సంశయంగా అడిగింది శివాని.
" అవును, మీరు?" అనాన్డాయన ఆమె ముఖంలో తెలిసిన పోలికలేమైనా కనబడతాయేమోనని..
" మీరు ఒకపుప్డు హైదరాబాద లో ఉండేవారు కదూ!? " అంది..
" అవునమామ్! మీరు, నువువ్... ఐ మీన శివానీవి కదూ?!" అనాన్డాయన సంబరంగా. ఆమెను గురుత్ పడుతూ..
ఒకక్సారిగా వచిచ్న వెయియ్ ఓలుట్ల వెలుగు ఆయన ముఖంలో..తెలల్టి ఆయన ముఖం సంభర్మాశచ్రాయ్లతో గులాబీ రంగులోకి
మారింది..
" ఓ మై గాడ! భలే గురుత్ పటాట్రే??!! ఎలా?" అంది సంబరంగా ఆయన చెయియ్ పటుట్కుంటూ.
" మా ఇంటోల్ పెరిగిన పిలల్ని నేను ఆ మాతర్ం గురుత్పటట్లేనూ! ఎలా అడుగుతోందో చూడు! అనాన్డాయన ఆమె తల మీద చినన్గా
తడుతూ..
" నువేవ్మిటి ఇకక్డ? ఇతను?" అంటూ దీపక వైపు చూశాడు..
" దీపక, మై హజెబ్ండ!. వీసా పని మీద వచాచ్ము" అంది శివాని.
. " దీపూ, మా నీరజ అంకుల అని చెపూత్ ఉంటాను కదా, ఈయనే!" అంది ఆనందంగా..
" నమసేత్! అనాన్డు దీపక వారిదద్రినే చూసూత్..
" నువువ్ ననున్ మరిచ్పోలేదనన్మాట. థాంకస్ రా తలీల్!' అనాన్డాయన..
"మరిచ్పోవడమా, భలేవారే! మా నీరజ ఉంకుల ఇలా, మా ఆరతీ ఆంటీ అలా అంటూ ఎనిన్ కబురుల్ వినాన్నో ఈ నాలుగేళళ్లోల్.
ఇనాన్ళల్కి మిమమ్లిన్ చూడగలిగాను" అనాన్డు దీపక కూడా చనువుగా ఆయనతో కరచాలనం చేసూత్..
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" ఇనాన్ళూళ్ బొంబాయిలోనే ఉనాన్రా? మరెపుప్డూ ఎందుకు కలవలేదు? ఫోన చెయయ్లేదు? నానన్ చాలా సారుల్ పర్యతిన్ంచారు.
కనీసం నా పెళిళ్కైనా మిమమ్లిన్, ఆంటీని పిలవాలని" అంది శివాని చిరుకోపంతో..
" ఐనో, ఐనో" అనాన్డాయన నెమమ్దిగా. ఉబిబ్నటుట్ కనిపిసుత్నన్ ఆయన ముఖంలో ఆనందం పర్తిఫలిసోత్ంది..
" మీ పని అయిందా, లేదా? అయిపోతే ఇకక్డెందుకు? పదండి నా గదికెళిళ్ మాటాల్డుకుందాం" అంటూ లిఫట్ దిగాడాయన. ఆయన
వెనకే ఆయన చేతి బాగ, కోట అవీ పటుట్కుని ఉనన్ అతను కూడా.
సరాసరి అందరూ ఆయన రూములోకి నడిచారు. అది రెండు గదులునన్ సూట.
లోపలకి అడుగుపెటట్గానే ఆయన నడుముకి పెటుట్కునన్ బెలట్ వదులు చేసుకుని విశాలంగా ఉనన్ మంచం మీద రెండు మూడు
తలగడల సపోరట్ తో పడుకునాన్డు..
" ఎకుక్వసేపు నిలబడడం, నడవడం నా వలల్ కాదు. నడుము ననున్ సతాయిసుత్ంది.. ఐ యాం సారీ ‘ " అంటూ..
‘మీరిదద్రూ కూరోచ్ండి ‘అనాన్డు..
శివాని, దీపక లిదద్రూ పకక్నే ఉనన్ సోఫాలో కూరుచ్నాన్రు..
“ నడుం నొపాప్ అంకుల!?" అంది శివాని బాధగా
" అది ఒకక్టే అయితే పరవాలేదు" అనాన్డాయన నవువ్తూ.
ముందుగదిలో కోటు, సూట కేస అవీ సరుద్తునన్ అతనిన్ పిలిచి " శంకర! ఆకలేసోత్ంది, అరెజ్ంట గా కాఫీ, ఏవైనా సాన్కస్ చెపుప్"
అనాన్డు..
శంకర తన యజమానివైపు చితర్ంగా చూసూత్ " ఓ కే సార" అంటూ వెళిళ్పోయాడు.
" ఇపుప్డు చెపప్ండి అంకుల! ఎలా ఉనాన్రు? ఈ బెలట్ ఏమిటి? హెలత్ బాగోలేదా? ఇలా అయిపోరేం?" అంది ఆతర్ంగా శివాని..
అనిన్ పర్శన్లకీ చినన్గా నవావ్డాయన.
ఆమె కళళ్లోల్ ఇంకా పాతకాలపు నీరజ రూపం కదలాడుతోంది. ఎపుప్డూ మడత నలగని బటట్లు, ముటుట్కుంటే
మాసిపోతారేమోననిపించేంత తెలల్టి రంగు, వతైత్న జుటూట్, తీరిచ్దిదిద్నటుట్గా ఉండే ముఖం.. తమ కాలనీలో నీరజ అంకుల అంటే ఓ హీరో!
ఆయనకి సరిజోడీ ఆరతీ ఆంటీ!
అపుప్డే ఉదోయ్గం మానేసి సవ్ంతంగా వాయ్పారం మొదలుపెటిట్న వాడు. ఎంత చారిమ్ంగ గా ఉండేవారు? అపప్టి ఆ అంకుల కి,
ఇపప్టి ఈ రూపానికి కాసైత్నా పొంతన లేదే? వయసు ఎవవ్రినైనా విరుసుత్ందా? లేదా ఇంకేదైనా కారణమా?
వంగినటుట్గా ఉనన్ రూపం, మెరుసుత్నన్ బటట్తల.

పెరిగిన పొటట్.

కళళ్ కిందా, బుగగ్లూ బాగా ఉబబ్డం వలల్ వాచినటుట్గా

కనబడుతునన్ ముఖం.. నడుముకి పెటుట్కునన్ బెలట్..ఎనోన్ సంవతస్రాలు మీద పడినటుట్నన్ అతనిన్ చూసేత్ శివాని మనసు బాధతో మూలిగింది.
“నా సంగతి సరే, నువువ్ చెపుప్! ఏం చదివావు? ఎలా ఉనాన్వు? మా అబాబ్యి, అదే దీపక తో పెళళ్యియ్ ఎనాన్ళుళ్? మీ నానన్ ఎలా
ఉనాన్డు? ననెన్పుప్డైనా గురుత్ చేసుకుంటాడా?లేక ఈ నీరజ అగరావ్ల ని మరిచ్పోయాడా?” అంటూ పర్శన్లు వేశాడు..
తను తొమిమ్దో కాల్స లో ఉండగా వాళుళ్ హైదరాబాద వదిలి వెళిళ్పోయినపప్టినించీ, నాలుగేళళ్ కిర్తం దీపక తో జరిగిన తన
పెళిళ్దాకా అనిన్ విషయాలు పూస గుచీచ్నటుట్ వివరంగా చెపిప్ంది. ఎంతకీ తెగని పర్వాహంలా సాగుతునన్ వీళిళ్దద్రి మాటలనీ పేర్క్షకుడిలా
చూసుత్నాన్డు.
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" బావుందమామ్, నువువ్, అనన్యయ్ శివ ఇదద్రూ హైదరాబాదేననన్మాట. మీ నానన్కేం? కులాసాయే కదూ ఇంక!”

అనాన్డు

నవువ్తూ..
" ఇపుప్డే నేను వెళిళ్పోతానని బెంగ పెటుట్కుంటునాన్రు అమామ్, నానాన్! అంటూ, మీకు మాతర్ం కులాసాకేం లోటొచిచ్ంది? ఆంటీ
ఎలా ఉనాన్రు? ఇపుప్డు వివరాలు చెపప్డం మీ వంతు" అంది..
" నీకు గురుత్ందా! నీ చినన్పుప్డు ఒక సారి దెబబ్ తగిలి పడిపోయావు, తల మీద మూడు కుటుల్ పడాడ్యి" అంటూ అతనేదో చెపూత్
ఉండగానే వెయిటర తో పాటు శంకర కూడా వచాచ్డు సాన్కస్ టీ కాఫీలతో..
" ఇవి చాలవు శంకర, నాకు బాగా ఆకలిగా ఉంది, మరో రెండు పేల్టస్ బజీజ్లు, సాండ విచ లు అవీ చెపుప్. అలాగే ఐస కీర్ం కూడా.
మరో గంట వరకూ కాలస్, మెయిలస్ నువువ్ చెక చెయియ్. మరీ ముఖయ్మైనవైతేనే నాకు చెపుప్! ఆ తరావ్త చూదాద్ం, ఏం చెయాయ్లో?”అనాన్డు
మంచం మీద నెమమ్దిగా లేచి కూరుచ్ంటూ.
మంచం మీద లేచి కూరుచ్నే పర్యతన్ంలో అతను పడిన కషట్ం చూసేత్ శివానీకే కాదు, దీపక కి కూడా బాధనిపించింది.
ఏదీ తినడానికి ఆసకిత్ చూపని తన బాస నీ, అతనిలో కొతత్గా వచిచ్న ఉతాస్హానీన్ చూసుత్ండిపోయాడు శంకర.
శివాని అడిగిన పర్శన్లకి సమాధానం ఇవవ్కుండా తపిప్సూత్ మాట మారుసుత్నాన్డని గమనించింది దీపక ఒకక్డే.
ఎందుకో అతనికి తన గురించి చెపప్డం ఇషట్ం లేదేమో? లేదా తనుండగా చెపప్డానికి ఇషట్పడటం లేదా? వాళిళ్దద్రే ఉంటే శివానికి
చెపాత్రేమో అనుకుంటూ...
" ఒక ముఖయ్మైన కాల ఉంది, ఇపుప్డే వసాత్ను" అంటూ ఆ గది వదిలి బయట పడాడ్డు దీపక.
రెండు రూములకి మధయ్నునన్ తలుపు వేసి శంకర కూడా బయటకి నడిచాడు.
“ ఇపుప్డు చెపప్ండి, మీ వివరాలు, విషయాలు” నవువ్తూ అంది శివాని..
మాటాల్డలేదు నీరజ.. అతని కళళ్లోల్ కనిపించని కధల నీడలు..
“ఆంటీ ఎలా ఉనాన్రు? ఎకక్డునాన్రు మీరు? బొంబాయి లోనేనా? “అంటూ పర్శన్లు వేసింది..
“చెపప్ండి అంకుల! ఇనేన్ళళ్ తరావ్త కలిసి ఏం మాటాల్డరేం? నాకైతే ఎంత సంతోషంగా ఉందో తెలుసా? ఆంటీని ఇపుప్డే చూడాలని
ఉంది’ అంటూ మంచం మీద అతని పకక్న చేరి చనువుగా అతని భుజం పటిట్ ఊపబోయిన ఆమె అతని కళళ్లోల్ తడి చూసి ఆగిపోయింది..
" అంకుల ఆర యూ ఓకే? వాట హేపెండ?" అంది ఆతుర్తగా..
" నథింగ, బేటా.. జసట్ నథింగ హేపెండ.. అదే నా బాధ. గత ఐదేళుళ్గా ఏదైనా అవుతుందేమోననే ఎదురుచూసుత్నాన్ను.. మంచైనా,
చెడైనా. ఏదీ అవవ్డం లేదు" అనాన్డు నెమమ్దిగా..
" అంటే!?" అరధ్ం కాక అడిగింది. ఆమె మనసులో మెదులుతునన్ ఎనోన్ సందేహాలు.
" ఏమీ లేదురా! బొంబాయైతే బిజినెస బావుంటుంది, మా బంధువులందరికీ దగగ్రగా ఉంటుంది అని మేము పదిహేనేళళ్ కిర్తం
హైదరాబాద వదిలి వెళాళ్మా? బిజినెస బాగా పెరిగింది. అపప్టోల్ నేనూ, మీ ఆంటీ, ఇంకో సేన్హితుడు మనోజల్ తో పార్రంభమైన నా కంపెనీ
ఈ పదిహేనేళళ్లోల్ ఎంతో ఎదిగింది. అది తపప్ జీవితంలో చెపుప్కోవడానికేమీ లేనంతగా.." అనాన్డు.. అతని గొంతులో ఏదో తెలియని బాధ..
అతని చేతిని తన చేతోత్ గటిట్గా పటుట్కుంది.
“మీ నానాన్, నేనూ ఒకే సారి ఉదోయ్గాలోల్ చేరాము. వాడు నాకంటే కొదిద్గా పెదద్వాడు, ఉదోయ్గంలో చేరేనాటికే మీ అనన్యయ్ పుటాట్డు.
మా పెళిళ్ అయిన రెండేళళ్కి నువువ్ పుటాట్వు. మొదటినించీ పిలల్లంటే పార్ణంగా ఉండే ఆరతి నినొన్కక్ క్షణం వదిలేది కాదు. అపుప్డు
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మనందరం కంపెనీ ఇచిచ్న కావ్రట్రస్ లోనే ఉండేవాళళ్ం కదా.. పొదుద్నేన్ నీ సాన్నం అయేయ్ టైముకి మీ ఇంటికి వచేచ్సేది తను, నినున్ మా
ఇంటికి తీసుకొచిచ్ సాయంతర్ం దాకా, ఆడించి, పాలు పటిట్, నిదర్ పుచిచ్, ఇలా రోజంతా నీతోనే గడిపేది ఇంచుమించుగా.
నువువ్ పెదద్యాయ్కా కూడా నినెన్లా చూసుకునేదో నీకు గురుత్ందిగా ‘అనాన్డు ఆయన.
మౌనంగా తల ఊపింది శివాని.. వాళుళ్నన్నాన్ళూళ్ తను వాళిళ్ంటి పిలల్గానే పెరిగింది.
“అలాంటి ఆరతి తనకి పిలల్లు కావాలని ఎదురుచూడదండం చాలా సహజం కదా! మొదటోల్ ఊరుకునాన్, ఆ తరావ్త తనకి ఆ కోరిక
బలమై రాను, రాను దిగులుగా మారింది. ఎపుప్డూ పిలల్ల గురించే ఆలోచిసూత్, బాధ పడుతూ ఉండేది. నేను అదెపుప్డూ పెదద్ విషయంగా
అనుకోలేదు. ముందో, వెనకో ఇంచుమించు అందరికీ పిలల్లుంటారనీ, దీనికి అంత దిగులెందుకనీ, ఇలా సరిద్ చెపేప్వాడిని.
మూడ బావునన్పుప్డు " శివాని మన పిలల్ కాదా! కంటేనే పిలల్లా?" అనేది.
మరొకపుప్డు “నాకు మీరు, మీకు నేను చాలదా? అనేది”. లేనపుప్డు విపరీతంగా దిగులు పడి అనారోగాయ్నిన్ తెచుచ్కునేది..
నేను ఉదోయ్గం మానేసి వాయ్పారం మొదలు పెటాట్క, బొంబాయి వెళిళ్పోదామనుకోవడానికి మరో ముఖయ్ కారణం. ఎకుక్వ వైదయ్
సౌకరాయ్లునన్ ఆ నగరంలో మాకేదైనా మంచి జరుగుతుందనన్ ఆశ కూడా.. కానీ, ఆ ఆశ కూడా నెరవేరలేదు.
ఎందుకో ఆమెకి పిలల్లని పెంచుకోవడం మీద, ఇతర ఆధునిక పదధ్తులమీద సదభిపార్యం లేదు. అందుకని నేనెపుప్డు ఆ సలహా
చెపప్బోయినా వదద్నేది.. గటిట్గా వాదించేది నాతో.. ఇవనీన్ ఆమెలో పెరుగుతునన్ మానసిక అసంతులనం అని మాకపుప్డు తెలియలేదు.
“జీవితంలో అనీన్ అందరికీ దొరకాలని లేదు కదా, దకిక్న వాటిని జాగర్తత్ చేసుకుంటూ సంతోషం గా ఉందాం!” అనేవాడిని నేను.
ఆమెకలా ఉండేది కాదు. సేన్హితులు,బంధువులు ఎవరిని కలిసినా మొదటగా అదే పర్సాత్వన వచేచ్ది, అది ఆమెని మరింత బాధ
పెటేట్ది. ముఖయ్ంగా ఆమె పటల్ నా సవ్ంత అకక్ల పర్వరత్న ఆమెని చాలా గాయపరిచేది. మన సమాజంలో ఎనాన్ళుళ్గానో పేరుకుపోయిన
నమమ్కాలు, ఆచారాలు..
నా పనులు, వాయ్పారానిన్పెంచే ఆలోచనలోల్ నాకంతగా తెలిసేది కాదు కానీ ఎపుప్డూ ఇంటోల్ ఒంటరిగా ఉండడం చేత ఆరతి
తెలియకుండానే నెమమ్దిగా డిపెర్షన కి లోనవసాగింది. దానిన్ ఆ పేరుతో పిలుసాత్రని కానీ, ఆ లక్షణాలు ఫలానా విధంగా ఉంటాయని కానీ
మాకు తెలీదు అపప్టోల్..
తెలికయే ఆరతి ఎపుప్డైనా గొడవ పెడితే నేను తనని సముదాయించేది పోయి తనతో సమానంగా అరిచేవాడిని. నిజానికి నాకు
అపప్టోల్ మరే మారగ్మూ తోచేది కాదు. ఆమెనెలా హాండిల చెయాయ్లో అరధ్ం అయేయ్ది కాదు.
ఈ రకమైన కారణాల వలేల్ మేమిదద్రం మా చుటూట్ ఒక గిరి గీసేసుకుని అందులోనే ఉండి పోయాము. ముఖయ్ం గా ఆరతి.. ఎవరినీ
కలవడానికి ఇషట్పడేది కాదు.
నేను నా పనులోల్ తల మునకలవుతూ ఉండగా ఆమె నాకు తెలియని పర్పంచంలోకి వెళిళ్పోయింది. మొదటోల్ మాతో కంపెనీ
పనులోల్ పాలు పంచుకునే తను మెలల్గా వాటికి దూరమయింది. ఒకరోజు నిదర్లోనే!!” అంటూ ఆగిపోయాడు మరింక చెపప్లేనటుట్..
" ఓ మై గాడ! నిజమా? ఆరతి ఆంటీ లేదా?" అంది శివాని కళళ్ నిండా నీళుళ్. వాటినిండా ఆంటీ జాఞ్పకాలు.
కొనిన్ క్షణాలు ఒకరి చేతులొకరు పటుట్కుని ఉండిపోయారిదద్రూ..
“ఆరతి అనుభవించిన వేదనెంత భయంకరమో ఆమె దూరమయిన తరావ్తే నా కరధ్ం అయింది బేటా!
అదివరకు ఇంటికొసేత్ కనీసం అరవడానికో, పోటాల్డడానికో, అనీన్ బావుంటే మాటాల్డడానికో ఒక మనిషి ఉండేది. తనే లేకపోయాకా
ఇదంతా ఎవరికోసం? ఏం సాధించాలని? ఇలా ఎనాన్ళుళ్? లాంటి పర్శన్ లెనోన్ రోజూ ననున్ వేధించేవి.
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తను లేని ఈ ఐదేళళ్లోల్ ఎనోన్ సారుల్ ఈ జీవితం ఎందుకు? రోజుకి ఇరవై నాలుగు గంటలెందుకు? ఈ కాలం కదలదేం? ఈ
కాయం మరో లోకానికి కదలదేం? అనిపించేది. రోజుకి నాలుగైదు గంటల విరామానిన్ కూడా భరించలేనంతగా బాధించేది కాలం.
ఈ పర్శన్లకి జవాబు చెపుప్కోలేక, వాటినించి పారిపోలేకే కదా ఆరతి నాకు దూరమయింది అనుకునన్పుప్డలాల్ ఏదో తెలియని
ఆవేశం, బాధ నాలో వెలుల్వెతిత్, ఒకలాంటి రెసట్ లెస నెస కి లోనయేయ్వాడిని.
అంతలోనే మనసులో ఎకక్డో మెదిలింది చినన్ హెచచ్రిక. ఆరతి తలపే కదిలించిందేమో తలీల్! నువువ్ నమిమ్నా, లేకునాన్ ఇది నిజం..
నాదారిలో మరొకరు రాకూడదు అని నా ఆరతి మరీ మరీ చెపిప్నటుట్ అనిపించింది ఆ రోజు.. కాదు, ఆ రోజునించి పర్తీ రోజూ చెపూత్ ఉనన్టేట్
ఉంది.
అపప్టినించీ పరుగే నా జీవిత లక్షయ్ం. ఆమె ఉండగా చెయయ్లేని పని ఇపుప్డు చేసుత్నాన్ను. మూడేళళ్యింది ఓ చినన్ ఫౌండేషన పెటిట్.
ఆరతి లా వివిధ సమసయ్లతో డిపెర్షన తో బాధపడుతునన్ వారికి కౌనిస్లింగ, టీర్టెమ్ంట దాని ముఖయ్మైన విధులు. అంతే కాదు,
అవేరెన్స కూడా, తెలుసుకునేలా చెయయ్డం. ఈ పనులు పదిమందిలో ఒకక్రికి ఉపయోగపడి వాళళ్లోల్ మారొప్చిచ్నా అది సతఫ్లితానిన్చిచ్నటేట్
అనుకుంటాను. నలుగురు కలవని నగరాలోల్ ఈ సమసయ్ మరీ ఎకుక్వట. నీకు తెలుసా ఆడవారికి తమ తోటి వారితో కబురుల్ చెపుప్కుంటే
ఒతిత్డి దూరర్మవుతుండిట. ననన్డిగితే ఒకక్ ఆడవారికేనా, మనుషులందరికీ వరిత్సుత్ందా మాట.
వాయ్పారం, ఫౌండేషన లతో తీరిక లేకుండా, ఆరతి లేకుండా, పరుగాపకుండా బర్తకడం నేరుచ్కునాన్ను. జీవించడం ఎపుప్డో
మరిచ్పోయాను కదా!..
జీవితమంతా ఏదో సాధించాలని పరుగు పెడుతూనే ఉనాన్ను. ఇపుప్డు మాతర్ం సాయం అందించాలనే పరుగు పెడుతునాన్ను..
అలిసిపోయినా ఆపలేని పరుగిది.. ఇదే నీ నీరజ అంకుల కధ రా! అనాన్డాయాన భారంగా.. "
కొనిన్ క్షణాలు ఏమీ మాటాల్డలేకపోయింది శివాని.
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