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“సర, ఎం.డి గారు మిమమ్లిన్ రమమ్ంటునాన్రు" పిలిచాడు అటెండర. అకౌంటస్ సెక్షన లో బిలస్ చూసుత్నన్ ధరణి వెంటనే లేచి బిలస్
ఎగిరిపోకుండా పేపర వెయిట పెటిట్ ఎం.డి. గారి రూమ వైపు వెళాళ్డు. తలుపు కొటిట్ నెమమ్దిగా లోపలికి వెళాళ్డు. ముపైప్ ఏళుళ్ంటాయి అతనికి. కానీ
కళళ్లోల్ ఎంతో పర్శాంతత వయసుకు మించిన పరిణతి కనిపిసోత్ంది.
“రండి సర కూరోచ్ండి” అనాన్డు ఎమ.డి కిరణ. తన కింద పనిచేసే వాళల్కి కూడా అతను ఇచేచ్ మరాయ్దని చూసేత్ తెలుసుత్ంది అంత
పెదద్ బాధయ్త అంత చినన్ వయసులో ఎందుకు అపప్జెపాప్రో.
“చెపప్ండి బాబూ!” అనాన్డు ధరణి.
“ సర, మీరు ఈ కంపెనీ లో దాదాపు ముపైప్ ఏళుల్గా పనిచేసుత్నాన్రు. నానన్గారు ఎపప్డూ మీ గురుంచే చెపూత్ ఉంటారు. ఏదైనా
సందేహాలుంటే మిమమ్లేన్ అడగమంటారు" అనాన్డు నవువ్తూ.
"అదంతా ఆయన అభిమానం బాబు , నానన్గారు ఎలా ఉనాన్రు?” అడిగాడు ధరణి.
“బాగానే ఉనాన్రు. ఆమధయ్ వచిచ్న గుండెపోటు తరావ్త పూరిత్గా ఇంటిదగిగ్రే ఉంటునాన్రు కదా.. అందుకే ఇవనీన్ నేను
చూసుకుంటునాన్ను. మీలాంటి వాళళ్ సహాయంతో నెమమ్దిగా పని నేరుచ్కుంటునాన్ను. " అనాన్డు హుందాగా.
"అదేంలేదు బాబు, మీరు నానన్గారి లాగే మీరూ చాలా వేగంగా అనీన్ గర్హిసాత్రు , కారిమ్కుల కషాట్లతో సహా. అందుకే ఎపుప్డూ లాక
అవుట లేకుండా నడుసోత్ంది ఫాయ్కట్రీ " అనాన్డు ధరణి. నెమమ్దిగా నవివ్ తిరిగి చెపప్టం మొదలు పెటాట్డు కిరణ :
“అంకుల, మీకు తెలుసుకదా, మన ఫెరోర్ అలాల్య ఫాయ్కట్రీ ఈ మధయ్ కాలంలో నషాట్లోల్ నడుసోత్ంది. దీనికి పర్ధాన కారణం విదుయ్త
సరఫరా కొరత, చారీజ్లు ఎకుక్వగా ఉండటం. అందుకే ఈ ఏడాది బోనస కూడా ఇవవ్లేదు. నానన్గారి కోరిక మీద లాక అవుట లేకుండా
నడుపుతునాన్ము”. అనాన్డు కిరణ
ఇవనీన్ నాకెందుకు చెబుతునాన్రా అనుకుంటూ తల ఊపాడు ధరణి. ఇంతలో టీ వచిచ్ంది. టీ తాగుతూ చెపప్డం మొదలు పెటాట్డు
కిరణ
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"అందుకే నానన్గారితో మాటాల్డి ఒక ఆలోచన పర్తిపాదించాను. బాయ్ంకులు కూడా ఋణం ఇవవ్డానికి ఒపుప్కునాన్యి. అదేంటంటే
మనమే సొంతంగా ఒక చినన్ పవర పాల్ంట (కాయ్పిట్వ పవర పాల్ంట) పెడదామనుకుంటునాన్ము. దీనివలల్ మనకి విదుయ్త సరఫరా సమసయ్ ఉండదు.
ఫాయ్కట్రీ నిరంతరం నడుసూత్ ఉంటుంది. ఉతప్తిత్ బాగా పెరుగుతుంది." చెపాప్డు కిరణ.
"చాలా మంచి ఆలోచన బాబూ. మా అందరికి కూడా చాలా సంతోషకరమైన వారత్ ఇది" ఆనందంగా చెపాప్డు ధరణి.
“కానీ అంకుల”, నెమమ్దిగా చెపప్డం మొదలుపెటాట్డు. “దీనికి కొంత భూమి కావాలిస్ వసుత్ంది. మన ఫాయ్కట్రీ కి ఆనుకొని మీ భూమి
కొంత ఉందట కదా. నానన్గారు చెపాప్రు. ఈ ఫాయ్కట్రీ కటేట్టపప్డు కూడా మీరు కొంత భూమి ఇచాచ్రుట. అందుచేత నానన్గారు సెంటిమెంటల గా ఈ
పవర పాల్ంట కి కూడా మీరు మీ భూమి ఇసేత్ మనం పని మొదలు పెటొట్చుచ్ అనాన్రు. మీకు మారెక్ట రేటు కంటే ఎకుక్వ మొతత్మే ఇమమ్ని నానన్గారు
చెపాప్రు . మీకూక్డా ఆ డబుబ్ బాయ్ంకు లో వేసుకుంటే మంచి వడీడ్ వసుత్ంది. మీ రిటైరెమ్ంట తరావ్త ఉపయోగ పడుతుంది. పైగా ఆ పొలంలో ఏ పంట
వేసినా పెదద్గా లాభాలు రావటేల్దని మీరు ఎవరితోనో చెపప్గా వినాన్ను. మీరు ఓకే అంటే మిగతా పనులు మొదలు పెడతాము. ఏమంటారు?” అనాన్డు
కిరణ.
అపప్టివరకు ఎంతో ఉషారుగా ఉనన్ ధరణికి ఒకక్సారి ఎదో తెలియని ఆందోళన. అతనికి ఆ క్షణం అమమ్ గురుత్కు వచిచ్ంది. నానన్
చినన్పుప్డే పోతే అమమ్ ఆ పొలానిన్ సాకిన తీరు గురొత్చిచ్ంది. రోజుకి పదెద్నిమిది గంటలు అకక్డే గడిపేది. చివరికి అకక్డే కనున్ మూసింది.
ధరణి నెమమ్దిగా బదులు చెపప్డం మొదలు పెటాట్డు.
“బాబూ!, అపప్టోల్ మా అమమ్ వైదాయ్నికి, కూతురి పెళిళ్కి , ఇలుల్ గడవక, కొంత భూమి అమిమ్న మాట నిజమే. దానికి మీ నానన్గారు
మంచి వెలకటిట్ తీసుకోవడమే కాక, నాకు ఉదోయ్గం కూడా ఇచాచ్రు. దానికి మా కుటుంబం మొతత్ం మీకు ఎపుప్డూ రుణపడి ఉంటాము. కానీ, ఈ
మిగిలిన చినన్ చెకక్, మా అమమ్ గురుత్గా ఉంచుకోవాలని నా కోరిక. అందుకే రోజూ ఒకక్సారయినా ఆ పొలమంతా తిరిగి వసూత్ ఉంటాను. దానిన్ కూడా
అమమ్డమంటే కొంచెం మనసుకి కషట్ంగా ఉంది. ఇక పోతే ఫలసాయం, వడీడ్లు అంటారా. మీరు ఏమీ అనుకోక పోతే ఒకక్ మాట. ఈ ఫాయ్కట్రీ పై మీరు
దాదాపు ఏభై కోటుల్ పెటిట్ ఉంటారు. ఎపప్డూ గొపప్గా లాభాలు చూసింది లేదు. పైగా ఈ మధయ్ బాగా నషాట్లు కూడా వసుత్నాన్యి. అదీకాక ఇంత పెదద్
ఫాయ్కట్రీ నడపటానికి మీరు ఎనోన్ తలనొపుప్లు భరించాలి. అయినా మీరెపుప్డూ, ఇది అమేమ్సి ఆ వడీడ్తో హాయిగా విదేశాలోల్ సిథ్రపడాలని అనుకోలేదు.
ఎందుకంటే వందమందికి ఉపాధి కలిప్ంచడంలో ఉనన్ ఆనందం మీకు తెలుసు. అలాగే నా భూమిలో నేను వందమందికి సరిపడా వరి పండించగలననే
ఒక ఆనందం. వరాష్లు పడకో, ఎకుక్వైపోయో పంట పోవటం అనేది వేరే విషయం.

ఇదంతా మనలాంటి వాళళ్ని నడిపించే ఒక వయ్సనం లాంటిది.

కాకపోతే ఈ మరక మంచిదంతే. మీలాగే నేను కూడా వృతిత్ అంటే ఉతప్తిత్ అని నముమ్తాను బాబు. దయచేసి ఏమీ అనుకోకండి. " ముగించాడు ధరణి
కొంచెం వణుకుతునన్ గొంతుతో. అతని కళళ్లోల్ సనన్టి నీటి పొర.
“అయోయ్ అంకుల మీరు అంతగా చెపాప్లా, మరేం పరావ్లేదు. నానన్గారు

మీరు ఒపుప్కుంటేనే ఈ పార్జెకట్ ముందుకు

తీసుకెళాల్మనాన్రు. లేదంటే వేరే పర్తాయ్మాన్య్యం చూదాద్ం. సారీ అంకుల" నవువ్తూ చెపాప్డు కిరణ.
“ననున్ అరథ్ం చేసుకునన్ందుకు చాలా సంతోషం బాబు” అంటూ బయటకు వచాచ్డు ధరణి. అతని మనసు ఇపుప్డు చాలా తేలికగా
ఉంది. సాయంతర్ం ఇంటికి వెళూత్, ఒకసారి పొలం అంత తిరిగి, అకక్డే ఉనన్ పాకలో ఒక గంట కూరుచ్ని ఇంటికి వచాచ్డు.
ఆ మరాన్డు ఉదయం ఆ ఫాయ్కట్రీ లో ‘జూనియర ఎలకిట్ర్కల ఇంజినీర’ ఉదోయ్గానికి ఇంటరూవ్య్లు అవుతునాన్యి. రెండు పోసుట్లకి 120
మంది ఇంజినీరుల్ ఎదురు చూసుత్నాన్రు జీతం నెలకి 12,000/-. ఎం.డి కిరణ సవ్యంగా ఒకొక్కక్రిని పిలిచి ఇంటరూవ్య్ చేసుత్నాన్డు. తరావ్తి అభయ్రిథ్
వచాచ్డు. అతని బయో డేటా చూసాక, “మీరు మా ఫాయ్కట్రీలో పనిచేసుత్నన్ ధరణి గారి అబాబ్యా?” అడిగాడు ‘రవి’ని.
“అవును సర,” వినయంగా చెపాప్డు రవి.
“నానన్గారు ఎపుప్డూ చెపప్లేదే!?”, ఆశచ్రయ్ం గా అడిగాడు కిరణ.
రవి ఏమి మాటాల్డలేదు.
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చాలా సాధారణంగా ఉనాన్యి. పైగా ఎటువంటి అనుభవం లేదు. మీకు ఈ ఉదోయ్గం ఎందుకు

ఇవావ్లి?” నవువ్తూనే అడిగాడు కిరణ.
"సర, మా తలిల్దండుర్లతో ఇకక్డే ఉండాలని నా కోరిక. అందుచేత మీరు పొమమ్ంటే తపప్ నా అంతేట నేను ఇకక్డనుంచి బయటకు
పోను. ఇక పర్తీ ఉదోయ్గికీ ఉండవలసిన ముఖయ్ లక్షణం నమమ్కం, అతనిపై ఆధారపడగలమనే ధీమా (డిపెండబిలిటీ). మీకు మా నానన్గారి గురుంచి
తెలుసు. మీరు జనుయ్ శాసాత్ర్నిన్ నమిమ్తే, ననున్ కూడా నమొమ్చుచ్. నాతో పాటే వచిచ్న వాళళ్కి ఇవి లేవని కాదు. కానీ నా విషయంలో ఈ అరహ్తలు
పరీకిష్ంచడానికి మీ విలువైన సమయానిన్ వృధా చేయనవసరం లేదు. ఇదొకక్టే నాకునన్ అదనపు అరహ్త సర." నవువ్తూ చెపాప్డు రవి.
"గుడ" . అనాన్డు కిరణ. "మరొక విషయం. మీ నానన్గారికి నేను ఒక పర్తిపాదన చెపాప్ను. దానికి ఈ సంసథ్లో పనిచేయబోయే
ఉదోయ్గిగా, నీ వంతు పర్యతన్ం నువువ్ చెయాయ్లి" నవువ్తూ చెపాప్డు కిరణ. మంచితనం వేరు. వాయ్పారం వేరు.
“అవును సర. నినన్ మా ఇంటోల్ ఈ పర్సాత్వన వచిచ్ంది. నానన్గారితో నేను మాటాల్డి మిమమ్లిన్ కలుసాత్ను." అని చెపిప్ రవి బయటకి
వచేచ్సాడు.
ఆరోజు రాతిర్ భోజనాల దగగ్ర రవి నెమమ్దిగా మొదలు పెటాట్డు.
“నానాన్, నేను మీకు ఒక విషయం చెపాప్లి. నేను సుధ అనే అమామ్యిని పేర్మిసుత్నాన్ను. ఆ అమామ్యి చాలా మంచిది. మా విషయం
తను వాళళ్ ఇంటోల్ చెపిప్ంది. నాకు ఉదోయ్గం ఉంటే వాళళ్కి ఎటువంటి అభయ్ంతరమం లేదట. మీకు చెపాప్ను కదా, ఈరోజు మన ఫాయ్కట్రీలో ఇంటరూవ్య్కి
వెళాళ్ను. మన పొలం ఇసేత్ నాకు ఉదోయ్గం ఇచేచ్టటుట్ ఉనాన్రు. మీకు తెలుసుగా నానాన్, నా సెకండ కాల్స బి.టెక అదికూడా ఒక చినన్ పైరవేట కాలేజీలో ,
చదువుకి, నాకునన్ అతి సాధారణమైన తెలివికీ ఉదోయ్గం రావటం ఎంత కషట్మో. నాకు తెలుసు మీకు ఆ పొలంతో ఉనన్ పర్తేయ్క అనుబంధం. కానీ,
కాలంతో పాటు మనం కూడా మారాలి కదా నానాన్. పైకెగిరిన పర్తీ వాడు కిర్ంద పడక తపప్దనాన్డు నూయ్టన. "మేము తపప్" అనాన్రు రైట సోదరులు.
దానరధ్ం నూయ్టన తపప్ని కాదు నానాన్. మన భావోదేవ్గాలనీన్ పర్గతి అనే నిచెచ్నకి ఉండే మెటుల్ లాంటివి. మనకి ఎంత ఉపయోగపడినా, ఒకోక్ మెటుట్నీ
వదిలితేనే పై మెటుట్కి వెళళ్గలం”. ఒకక్ క్షణం ఆగి రవి మళీళ్ చెపప్డం మొదలు పెటాట్డు.
“నువువ్ చెపిప్ంది కూడా నిజమే నానాన్, ఆ భూమితో మనం వందమందికి అనన్ం పెటట్గలం. కానీ, ఆ వందమందీ, కేవలం అనన్ంతోనే
ఉండిపోలేరు కదా. పర్తీ దానికీ ఒక పర్తాయ్మాన్య్యం ఉంటుంది నానాన్. ఒకపప్డు ఒకొక్కక్ళూళ్ వంద గజాల సథ్లంలో ఉండేవారు. ఇపుప్డు అదే సథ్లంలో
వందమంది ఒకరి మీద ఒకరు అంత కనాన్ సౌకరయ్ంగా ఉంటునాన్రు. అలాగే, వంద గజలోల్ వందమందికి సరిపడా వరి పండించడమో, లేదా వంద
గింజలతో వంద రోజులు బర్తకగలిగే టెకాన్లజీ రావచుచ్. ఇదంతా డారివ్న సిదాధ్ంతమే. ఇవనీన్ కాకపోయినా, వాళుళ్ కూడా ఎంతో నాయ్యం గానే
అడుగుతునాన్రు గా. వాళుళ్ కావాలంటే , పర్భుతవ్ం దావ్రా మన భూమి నాయ్యంగానే పొందగలరు. కానీ ఎంతో మరాయ్దగా మనలిన్ అడిగారు. పీల్జ
నానాన్, కొంచెం ఆలోచించండి. " అనాన్డు రవి చాలా ఆరిత్గా.
ధరణికి ఏం మాటాల్డాలో తెలియలేదు. రవి చెపిప్నదాంటోల్ అతనికి ఏమీ తపుప్ కానీ, సావ్రధ్ం కానీ కనపడలేదు. పైగా ఎంతో పరిణతి
ఉనన్ వాడిలా మాటాల్డాడు. మరీ ఇంత చినన్ విషయానిన్ తాను భూతదద్ంలో చూసుత్నాన్నా? అనిపించింది ధరణికి ఒకక్సారిగా.
“అలాగే రవీ. దానికి నువువ్ ఇంతలా చెపాప్లా ? అది నీదే కదా. నువువ్ చెపిప్ప్నటేట్ చేదాద్ం. ఇక పడుకో,” అనాన్డు ధరణి.
ఆ రోజూ ఆ తండీర్ కొడుకులిదద్రికీ నిదర్ పటట్లేదు. నిదర్కి బాధా, సంతోషం రెండూ శతుర్వులే కదా.
ఆ మరాన్డు రవి మొదట ఫాయ్కట్రీకి వెళిల్ ఎం.డి ని కలిసి ఈ విషయం చెపాప్డు. ఎం.డి కిరణ ఆనందంగా రవికి షేక హాయ్ండ ఇచిచ్, “ఓకే
రవీ, ఆ పని అవగానే నువువ్ ఉదోయ్గంలో చేరొచుచ్. అనాన్డు. రవి “థాంక యు సర” అని బయటకి వచిచ్, నేరుగా ‘సుధ’ని ఎపుప్డూ కలిసే చోట కలిసి,
జరిగినదంతా చాలా ఉతాస్హంగా చెపాప్డు. తాను నానన్ని ఎంత గొపప్గా ఒపిప్ంచిందీ చెపుప్కొచాచ్డు.
ఇంటికి వసూత్నే, అమామ్, “నానన్ ఎకక్డమామ్?” అడిగాడు.
“పొలానికి వెళాల్రురా” . చెపిప్ంది వాళల్ అమమ్.
“సరే అమామ్.., నేను ఒకసారి పొలానికి వెళిల్, నానన్తో మాటాల్డి వసాత్” అంటూ, బయలేద్రాడు.
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పొలం చేరుకునేసరికి, దూరంగా పాకలో నానన్ మడత కురీచ్లో కూరుచ్ని నిదర్పోతునాన్రు. పకక్నే ఎపుప్డూ ఆయన వెంటే ఉండే చినన్
పుసత్కమూ, పెనూన్. కాసేపు పోయాక లేపుదాం అనుకుంటూ, గాలికి ఎగిరిన ఆ పుసత్కానిన్ అందుకునాన్డు. అందులో బాగా పరిచయమైన నానన్ చేతి
వార్త. తన పేరు కనబడటంతో ఉతాస్హంగా చదవటం మొదలుపెటాట్డు.
“ నానాన్ రవీ, రాతర్ంతా నువువ్ చెపిప్ందే ఆలోచించాను. నువువ్ చెపిప్ంది చాలా వాసత్వంగా అనిపించింది. అందుకే ఆఖరిసారిగా చూసి
పోదామని ఇలా పొలం వరకు వచాచ్ను. ఇవాళ ఆదివారం కదా. రోజంతా ఇకక్డే గడిపి రేపు ఉదయం ఎం.డి. గారికి పేపరుల్ ఇచేచ్దాద్మనుకునాన్ను. కానీ
ఇకక్డికి వచాచ్క ఎదో తెలియని బాధ. నీకు తెలియదు. నా పర్తీ పుటిట్నరోజుకి మా అమమ్ నాచేత ఒక మొకక్ నాటించేది. ఆలా ఎదిగినవే మన పొలంలో
ఉనన్ చెటల్నీన్. అందుకేనేమో వీటికీ, నాకు ఏదో తెలియని ఒక బంధం. ఇకక్డ పూల చెటల్నీన్ నా చెళెళ్ళూళ్, పళళ్ చెటల్నీన్ నా తముమ్ళుల్ అనే భావన.
నువువ్ చెపిప్ంది నిజమే. డారివ్న చెపిప్నటుట్ ఈ మారప్ంతా జీవ పరిణామ సిదాధ్ంతంలో భాగమే. కానీ, జిరాఫీ ఆహారం అందకపోతే
మెడకి ఆపరేషన చేయించుకోలేదు. కొనిన్ వందల సంవతస్రాలు తనతో తాను పోరాటం చేసి, కొనిన్ తరాలు అంతరించిన తరావ్త అది ఆలా మారింది.
నేను చెపేప్దేంటంటే జీవ పరిణామానికి కూడా ఒక కర్మం ఉంటుంది. బహుశా మా తరానిన్ ఇలా వదిలేసేత్ బాగుండేదేమో. నిజమే, ఒకక్ ఇలుల్ ఉండే చోట
ఇపుప్డు వంద మంది సౌకరయ్ంగా ఉంటునాన్రు. కానీ, అందులో ఎంతమంది రోజూ సూరుయ్ణిణ్ ఇంటోల్ చూడగలుగ్తునాన్రు ? ఎంతమంది విటమిన ‘డి’ ని
మాతర్ల రూపంలో తీసుకోవటేల్దు ?
మా తరంలో సినిమా కేవలం మొదటి ఆట, రెండో ఆట మాతర్మే ఆడేవి. ఎందుకంటే ఉదయం నించి సాయంతర్ం వరకు పూరిత్గా "పని
గంటలు" అని మేం నమేమ్వాళల్ం. కానీ ఇపుప్డు, ఉదయం ఎనిమిది గంటలకు సినిమా హాల దగగ్ర వందల మంది యువతని చూసూత్ ఉంటే మనసుకి
చాలా ఇబబ్ందిగా ఉంటోంది. మీ 'పర్గతి' లో ఇవేమీ కనబడవా ? నిజమే, పారిశార్మికీకరణ కూడా అవసరమే. చెటుల్ కొటిట్ పర్గతి మెటుల్గా మారుసాత్మంటే
ఎలా ? మన ఫాయ్కట్రీ దాదాపు 20 ఎకరాల విసీత్రణ్ంలో ఉంది. ఎనిన్ వందల చెటుల్ నరికేసి ఉంటారు. గేట దగగ్ర ఒక చినన్ గడిడ్తో పరుచుకునన్ ‘లాన’ ఉంటే
అది పరాయ్వరణహిత (ఎకో ఫెర్ండీల్) లేదా గీర్న ఫాయ్కట్రీ అయిపోతుందా ? వంద మొకక్లు పెంచిన వారికి మాతర్మే ఫాయ్కట్రీ పెటేట్ అనుమతి ఇవొవ్చుచ్గా?
నీకు తెలుసుగా . నేను ఇపప్టికీ ఒకక్ జవ్రం మాతర్ కూడా వేసుకోలేదు. కళళ్జోడు వాడను. సైకిలే తొకుక్తాను. అపప్టోల్ మేం ఎకక్డ
నీరు కనబడితే అకక్డ తార్గేవాళళ్ం. ఇపుప్డు నీళల్ బాటిళూళ్ పెరిగాయి, సెలైన బాటిళూళ్ పెరిగాయి,
నిజమే, నూయ్టన ని కాదని మనం పైకి ఎగురుతూనే ఉనాన్ం. కానీ అకక్డే ఉండిపోలేదు కదా. అకక్డ ఉండటానికీ, భూమీమ్ద
ఉండటానికీ చినన్ తేడా "కళుళ్ తిరగటం" అనే అసౌకరయ్ం. అది భరించడం మా తరం వలల్ కావటేల్దు. జయింట వీల ఎకక్డం మీకు సరదా కావచుచ్. కానీ
మాకు అది పార్ణాలు అరచేతోత్ పటుట్కోవడం.
మేము మండు వేసవిలో రాతిర్పూట మంచుకి దుపప్టీలు కపుప్కునేవాళళ్ం. మీరు ఏసీలు కనిపెటాట్రు. కానీ అదే ఏసీలో మీకు ఎందుకు
ఉకక్పోసోత్ంది. నేను ఛాందస వాదిని కాదు. నెమమ్దిగా, పర్కృతి సహజంగా ఎదగమని మాతర్మే చెబుతునాన్ను.
ఇవనీన్ నేను అనన్ం పెటేట్ యజమానికి కానీ, కనన్ కొడుకువైన నీకు గాని చెపప్లేను.
నాకు మా అమమ్ ఎంతో, నువూవ్ అంతే. అందుకే నువువ్ అడగాగ్నే వెంటనే ఒపుప్కునాన్ను.
కానీ, నినన్టి నుంచి ఎందుకో ఒకటే ఆందోళన. ఛాతీలో సనన్గా మంట. నా నుంచి నేను వేరవటం నాకు తెలుసోత్ంది. అందుకే
ఇదంతా. నాకు ఏదైనా అయితే నా ఉదోయ్గం నీకు ఇసాత్రు. నా గార్టుయ్టీ, ఇనూస్రెనస్ డబుబ్లు నీకే వసాత్య. నువువ్ ఎపుప్డూ, సంతోషం గా ఉండాలి.
అమమ్ జాగర్తత్.
నాలో పనికొచేచ్ అవయవాలనీన్ దానం చెయియ్. మిగిలిన శరీరం ఇకక్డే పూడేచ్యియ్. దాని మీద ఒక మొకక్ నాటు. ఉంటాను.”
రవి కళళ్లోల్ నీళుల్ ధారలాల్ కారుతునాన్యి. నానన్ మొహం నిరమ్లంగా ఉంది. అమమ్ వొడిలో నిదర్పోతునన్ చంటి పిలాల్డిలా. అకక్డునన్
చెటట్ల్నీన్ సత్బద్ంగా ఉనాన్యి. మౌనం పాటిసుత్నన్ సైనికులాల్….****
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