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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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పరుగాపడం 
  

“వావ మళీళ్ పారీట్నా?  ఎందుకు? లాటరీ తగిలిందా? అందరినీ రిసారట్ కి తీసుకెళిళ్ మరీ ఇసుత్నాన్వ? వీకెండ కి?”  అడిగాడు కిర్స 
తన సేన్హితుడు, కంపెనీ సీ.ఈ.ఓ,  గేరీ ని.. 

నవావ్డు గేరీ.. 
ఆఫీసులో గుసగుసలు వినబడుతునాన్యి అపప్టికే అందరికీ.. గేరీ రిటైర అయిపోతునాన్డుట. మరో నాలుగు నెలలోల్ కొతత్ సీ.ఈ.వో 

వసాత్డుట అని.. 
ఆ మాట అడగడానికి ధైరయ్ం చాలలేదు కిర్స కి. 
' పెదద్ పారీట్ కాదులే, మన వాళళ్కే, కోల్జ గూర్ప కి, యా' వాచ అవుట ఫర ద పారీట్ !’ అనాన్డు గేరీ నవువ్తూ.. 
కారిడార లో గేరీ నడిచి వెళిళ్న బూటల్ చపుప్డు నెమమ్దిగా కిర్స చెవులోల్ వినిపిసోత్ంది. ఆరడుగుల నాలుగంగుళాల మనిషి గేరీ.  
సూదంటురాళళ్లాల్ంటి చురుకైన చినన్ నీలం కళుళ్, సూటిగా ఉనన్ ముకుక్, ఎపుప్డూ నవువ్తునన్టుల్ండే పెదాలు. అతనిన్ చూడగానే 

ఇషట్పడకపోవడం దాదాపు అసాధయ్ం.. అదుభ్తమైన లీడర అతను. తను సీ.ఈ.వో అయిన ఈ నాలుగేళళ్లోల్ కంపెనీని  ఎంతో వృదిధ్లోకి 
తెచాచ్డు. సేలస్, కొతత్ పార్డకట్స్ అనిన్ంటిలోనూ ముందుండేలా చూశాడు. ఎపుప్డు పని ముగిసాత్డో, మరాన్డు ఎపుప్డు మొదలు పెడతాడో 
తెలీదు, ఎపుప్డూ పని చేసుత్నన్టేట్ ఉంటాడు, అలాగని ఎపుప్డూ అలసి పోయినటుట్ ఉండడు..  

నలభై రెండేళళ్కే అతి చినన్ సీ.ఈ.వో గా ఎదిగాడు. ఈ నాలుగేళళ్లోల్నూ అందరి మనసులూ గెలుచుకునాన్డు. 
రక రకాల ఊహాగానాల మధయ్ వారాంతం రానే వచిచ్ంది. 
తన ముఖయ్మైన సేన్హితులని, కుటుంబ సభుయ్లని పిలిచారు పారీట్కి. ఆఫీస వాళెళ్వరూ ఎకుక్వగా లేకపోవడంతో ఇది అధికారికంగా 

ఇచేచ్ పారీట్ కాదని అరధ్ం అయింది.. 
అందరూ డిర్ంకస్ తీసుకునాన్కా, ఆ బీచ ఒడుడ్నన్ ఉనన్ రిసారట్ లో చలల్గాలి నెమమ్దిగా వీసుత్ంటే అంతకంటే నెమమ్దిగా చెపాప్డు. 
" నేను పిలవగానే వచిచ్నందుకు మీ అందరికీ నా ధనయ్వాదాలు. ఇకనించి పారీట్లే , పారీట్లు అనాన్డు నవువ్తూ.. పకక్నే అతని భారయ్ 

గేర్సీ.. 
‘ఆ నవువ్లో కనబడని చినన్ దిగులు.. అందరికీ కనిపించిందా? ‘అనుకునాన్డు కిర్స 
' వావ, పారీట్లే, పారీట్లా? ఎలా?' అనాన్రు.. 
' నేను రిటైర అయిపోతునాన్ను కాబటీట్’  అనాన్డు గేరీ. చినన్గా ఈల వేసూత్.. 
' వాట, రిటైర?” గాలి నిలబడింది ఒకక్ క్షణం..” 
' నిజమేనా? బోరడ్ కి చెపాప్వా? వాళుళ్ ఒపుప్కునాన్రా?' కిర్స అడిగాడు, ఆతుర్తగా.. 
' చెపాప్ను, ఇంకా ఒపుప్కోలేదు'అనాన్డు గేరీ.. 
“ఒపుప్కోరు కూడా, నాకు తెలుసు.. ఇదేమీ జరిగేది కాదు కానీ మరో మాట చెపుప్“ అనాన్డు కిర్స. 
గేరీ నవవ్లేదు ఈసారి. “లేదు కిర్స, ఇందాకా నేను నవువ్తూ చెపిప్నా, నా ఈ నిరణ్యం వెనకునన్ కారణం బలమైనది.. కనక 

వదద్నలేరెవరూ, బోరడ్ మాతర్మే కాదు, మీరెవరూ కూడా” అనాన్డు ఎటో చూసూత్.. 
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' ఏమయింది గేరీ!' కేథీ అడిగింది. తను గేరీకి, నాకు చినన్పప్టి ఫెర్ండ. 
నేను చెపాత్ను, అంటూ వచిచ్ంది టేర్సీ. గేరీ భారయ్ గేర్సీ కవలసోదరి.  
“హేయ, ఇపప్టివరకూ కనిపించలేదు.!”  అంది కేథీ టేర్సీని కౌగలించుకుంటూ.. 
”ఇదేం? ఇకక్డేకా ఉనాన్ను. లేత నీలం సక్రట్, పింక బల్వుజ వేసుకునీ” అంది టేర్సీ నవువ్తూ. 
'అలల్రి పిలాల్, నువూవ్ మారలేదు, నీ అలల్రీ మారలేదు. అది గేర్సీ కదూ' అంది కేథీ నవువ్తూ. 
”అది గేర్సీ అయితే మరి నేను?? ”.. అంది గేర్సీ గేరీ చెయియ్ విడిపించుకుని వాళళ్ దగగ్రకొసూత్. 
నవివ్ంది కేథీ.  
“ఓకే ఒపుప్కునాన్ం! మీ ఇదద్రిలో తేడా కనిపెటట్డం కేవలం గేరీ వలల్ మాతర్మే అవుతుంది. “అంది నవువ్తూ.. 
కాలేజ రోజులనించీ అంతేగా! కొతేత్ముంది? అనాన్డు రోజర.. 
నవువ్లు.. 
అందరూ తీరిగాగ్ భోజనాలకూక్రుచ్నాన్రు. పనెన్ండుమంది ఉంటారేమో! బాగా దగగ్ర సేన్హితులు, ఒకరిదద్రు కజినస్.. 
ఇంకా ఎవరికీ అరధ్ం కావడం లేదు, గేరీ ఇలాంటి నిరణ్యం ఎందుకు తీసుకునాన్డో? 
“నేను సంప దించాలనుకునన్ దానికనాన్ శఎనోన్ రెటుల్ ఎకుక్వ సంపాదించాను, ఇపుప్డు టైం టు ఎంజాయ. అంతే,  అందుకే!” 

అనాన్డు కిర్స దగగ్రగా వసూత్... అతని చినన్ నీలి కళళ్లోల్  రవవ్ంత దిగులు కమిమ్,  వాన మేఘం మూసిన నీలి మబుబ్లాల్ ఉనాన్యి. 
' కారణం నువువ్ మాకు చెపాప్లా? నీ లైఫ, నీ ఇషట్ం' అనాన్డు కిర్స. 
' నో , నో, అంత సింపుల కాదు కిర్స. గేరీ నా కోసం మానేసుత్నాన్డు, నేను వదద్ంటునాన్ సరే, ఇదద్రూ నా మాట పిసరంత లెకక్పెటట్డం 

లేదు ' అంది టేర్సీ, కాసత్ కోపంగా, మరి కాసత్ బాధగా... 
' నిజమా?” అనాన్డు కిర్స గేర్సీ వంక చూసూత్.. అపప్టికే మరో నలుగురు సేన్హితులు వారి చుటూట్ చేరారు.  
గేర్సీ కళళ్ నిండా నీళుళ్.. 
యా, ఒక రకంగా అవును... అంది గేర్సీ ఉబికి వసుత్నన్ కనీన్ళుళ్ తుడుచుకుంటూ 
'కొంపదీసి టేర్సీని పెళిళ్ చేసుకోబోతునాన్వా?" అని అడిగి వేళాకోళం చేదాద్మనుకునన్ కేథీ మాట నోటోల్నే ఉండిపోయింది.  
చినన్ చినుకులా మొదలైన వాన పర్వాహమైనటుట్ గేర్సీ వెకిక్ వెకిక్ ఎడవడం మొదలుపెటిట్ంది. 
గేర్స! కాం డవున! ఏమయింది? ఒకక్ క్షణం నవువ్తూ, మరో క్షణం బాధపడుతూ మమమ్లన్ందరీన్ కన ఫూయ్జ చేసుత్నాన్రు. పీల్జ, 

కొదిద్గా సంబాళించుకుని ఏమయిందో చెపుప్ పీల్జ నువైవ్నా? అంది కేథీ సేన్హితురాలిని అనునయిసూత్ దగగ్రకొచిచ్ంది కేథీ. 
అపప్టికే గేరీ ఆమెని దగగ్రకు తీసుకుని ఊరదించడం మొదలుపెటాట్డు. వారిదద్రివైపు ఒకరకమైన అపరాధ భావంతో చూసోత్ంది 

టేర్సీ... 
ఒకరికి తెలియకుండా మరొకరు గేరీని ఆ కవలలిదద్రూ పేర్మించారనన్ విషయం అకక్డునన్ అందరికీ తెలుసు..  
ఎపుప్డు గల గలా కబురుల్ చెపూత్, అలల్రి చేసే టేర్సీ కనాన్, నెమమ్దిగా నిరమ్లగోదావరిలా ఉండే గేర్సీ ని ఇషట్పడాడ్డు గేరీ.. దానికి టేర్సీ 

కొనాన్ళుళ్ అలిగి వాళిళ్దద్రికి దూరం వెళిళ్పోయింది. ఆతరావ్త అకక్చెలెల్ళిళ్దద్రూ మళీళ్ కలిశారు.  టేర్సీ పెళిల్ ఆరథ్ర తో జరిగింది కానీ కొనాన్ళళ్కే 
ఆ దంపతులిదద్రూ విడిపోయారు. అపప్టినించీ టేర్సీ గేరీ వాళళ్ దగగ్రలోనే ఉంటూ, వారి కుటుంబంలో భాగమైపోయింది. 

గేర్సీ, గేరీల తొలి సంతానం కెవిన పుటిట్నపుప్డు గేర్సీకి పెదద్ జబుబ్ చేసింది, అపుప్డు అకక్ను కళళ్లోల్ పెటుట్కుని చూసుకుంది టేర్సీ.. 
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 ఆ తరావ్త వారు కెవిన కు తోడుగా మరొక బిడడ్ కావాలనుకునన్పుప్డు గేర్స ఆరోగయ్ రీతాయ్ డాకట్రుల్ వదద్నాన్రు. అపుప్డు తన అకక్ 
కోసం టేర్సీ సరోగసీ పదధ్తిలో బిడడ్ని కనివవ్డానికి సిదధ్పడి వాళిళ్దద్రినీ ఒపిప్ంచింది. అలా కియా పుటిట్ంది. 

మళీళ్ పెళిళ్ చేసుకోమంటే ఎందుకో టేర్సీ ఎపుప్డూ వినలేదు.  
దగగ్రలోని మిడిల సూక్ల లో టీచర గా పనిచేసూత్ తన రెండు బెడ రూముల ఇంటోల్ ఉండేది. అకాక్, బావల ఎదుగుదలని, పిలల్ల 

పెరుగుదలని చూసి సంబరపడేది, వాళళ్ సంబరాలోల్ పాలు పంచుకునేది అంతే తపప్ ' ఒకక్రిత్వీ అకక్డెందుకు? మాతోనే ఉండవచుచ్ గా?" 
అనాన్ వినేది కాదు. ఎపుప్డూ అనిన్ంటికీ నవేవ్ సమాధానం. 

'నువువ్ కూడా రోజు రోజుకీ మీ అకక్లా అయిపోతునాన్వు, ఇంక నేను గురుత్ పటేట్దెలా? టేర్సీ అంటే అలల్రి చెయాయ్లీ' అని గేరీ 
అంటే... 

' అలల్రి చేసే వయసు కాదుగా గేరీ! అయినా అకక్తో ననున్ పోలచ్దుద్, షీ ఈజ ఏ జెం ' అనేది.. 
ఇలా ఎంతో చకక్గా ఉంటారు వాళుళ్. అలాంటిది ఈ ఏడుపులేమిటి? టేర్సీ కోసం గేరీ ఇంత చినన్ వయసులో రిటైర అవుతాననడం 

ఏమిటి? " ఇవే అందరి మనసులోల్ నూ మెదులుతునన్ పర్శన్లు... 
ఐదారు నిమిషాలు పటిట్ంది గేర్సీ కి మామూలు మనిషవవ్డానికి. గేరీ భుజం మీద తలవాలిచ్ వెకుక్తూనే ఉంది.. ఆమె మెతత్టి జుటుట్ 

సవరిసూత్ ఉండి పోయాడు గేరీ.. 
“ఏమీ అరధ్ం కావడం లేదు! నాకు!”  రోజర అనాన్డు. 
టేర్సీ నువువ్ చెపాత్వా? అనాన్డతను.. 
“యెస, నేను చెపాత్ను.. కానీ ఇలాంటి తొందరపాటు పనులు చెయయ్దద్ని గేరీకి మీరు చెపాప్లి” అంది టేర్సి ఖాళీ టేబిల ఎకిక్ 

కూరుచ్ంటూ... 
అసలు విషయం చెపుప్ 
' నాకు యుటిరైన కేనస్ర. '  ఆమె ఏ ఉపోదాఘ్తం లేకుండా చెపిప్న మాటలకి చకితులయిపోయారు అందరూ.. 
'వాట?' అనాన్డు రోజర.. 
'టేర్స.. పీల్జ' అంది గేర్సీ.. 
'నో గేర్స, చెపప్నీ ననున్.. అంతా మనవాళేళ్ కదూ, దాచేదేముంది? అడావ్నెస్డ సేట్జ లో ఉంది  ఎనాన్ళుళ్ంటానో తెలీదు, కీమో, 

రేడియేషన లు వదద్నాన్ను. ఎలాగూ అందరూ పోయేవాళళ్మే, ఇలా హేపీగా మీ అందరితో ఉండి, ఒకరోజు వెళిళ్పోతే చాలు కదా, అంతకంటే 
ఇంకేం కావాలి?  

కానీ గేరీ, గేర్స నా మాట వినడం లేదు. ననున్ పర్పంచంలో ఎకక్డికైనా తీసుకువెళాత్మని, టీర్టెమ్ంట ఇపిప్సాత్మని ఒకటే గొడవ. అంతే 
కాదు, నేనునాన్ళుళ్ ఇదద్రూ నాతోనేఉండి ననున్ చూసుకుంటారుట. అది, అదే ఈ నిరణ్యానికి కారణం. మీరైనా చెపప్ండి గేరీకి. ఎంత 
చినన్వాడు తను, ఇంత పెదద్ కంపెనీకి సీ.ఈ.వో అవవ్డం అంటే మాటలా? ఇంత బాగా చేసుత్నాన్డు, ఇపుప్డు ఉదోయ్గం వదిలెయయ్డం అంటే 
ఇదేమైనా చినన్పిలల్ల ఆటా? 

ఇదే గత రెండు మూడు వారాలుగా మామధయ్ నడుసుత్నన్ విషయం.. మీరైనా చెపప్ండి గేరీకి.. నేనే నా ఉదోయ్గం మానడం లేదు, 
అలాంటిది తను మానేసి ఏం చేసాత్డు? ' అంటోంది టేర్సీ.. 

వినన్ విషయానిన్ అరధ్ం చేసుకునే పర్యతన్ంలో మౌనంగా ఉండిపోయారు శోర్తలందరూ... 
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'ఇపుప్డు వీళిళ్దద్రూ పనులనీన్ మానేసుకుని నాతో ఉంటే నాకు తగిగ్పోతుందా? నాకునన్ ఆయుషుష్ పెరిగిపోతుందా? నేనేమైనా 
చినన్పిలల్నా ఉయాయ్లూపి, నోటోల్ ముదద్లు పెటాట్లా? అందుకే అంటారు ఒకోక్సారి పెదద్వాళుళ్ కూడా పిలల్లై పోతారు అని. ఇపప్టికే గేర్స 
మానేసింది తను చేసే పని.. ఇపుప్డు గేరీ కూడా.. 

 నేను మాతర్ం నా చివరి శావ్స వరకూ నాకు నచేచ్ పనులనీన్ చేసూత్నే ఉంటాను.. ఒకక్టి కూడా మానే పర్శేన్ లేదు. అందుకని నా 
కోసం వీళళ్నిలాంటి అరధ్ం లేని తాయ్గాలనీన్ మానుకుని ఎవరి పనులు వాళళ్ని చేసుకోమని చెపప్ండి.' అంది టేర్సీ, ఇంక తనేమీ చెపేప్ది 
లేదనన్టుట్గా.. 

" టేర్సీ విల యూ పీల్జ షట అప!" ఎరర్బడిన ముఖం తో గేరీ అనాన్డు.. 
'మేమేం చేసుత్నాన్మో మాకు తెలుసు. నువువ్ కూడా తెలుసుకుంటే మంచిది, టీర్ట మెంట వదుద్ అంటే విని ఊరుకోవడానికి 

మేమెవవ్రమూ పసిపిలల్లం కాదు. నేను ఇందాకే చెపాప్ను, నేను అనుకునన్ దానికనాన్ ఏనోన్ రెటుల్ ఎకుక్వే  సంపాదించాను.  
నలభై ఐదేళళ్కి రిటైర అవుతానని గేర్స కి మా పెళిళ్ నాడే చెపాప్ను. కిర్ందటి నెల నలభై ఆరయాయ్యి నాకు, ఇపప్టికే ఒక సంవతస్రం 

లేట అయింది.  
పరుగు పందెం బావుంటుంది, విజేతగా నిలవడం ఇంకా బావుంటుంది. కానీ పరుగెపుప్డాపాలో తెలుసుకుంటే మరింత 

బావుంటుంది. అందుకని ఈ విషయం గురించి గత ఆరునెలలుగా ఆలోచిసూత్నే ఉనాన్ం, ఎందుకో తెలుసా? అనుకునన్ంత తేలిక కాదు 
అమలు పరచడం.. పిలల్లు కాలేజీలకొచాచ్రు, ఇది సరీయిన సమయమని అనుకుంటూ ఉండాగా అశనిపాతంలా నీకిలా జరగడమే మన 
దురదృషట్ం.  బట వీ ఆర కాన ఫిడెంట నీకు తపప్కుండా నయమవుతుంది అని మా నమమ్కం.  

మేమాపుతునన్ పరుగు నీకు తిరిగి నడకనిసేత్ మాకంతే చాలు అనుకునాన్ం. రేస లో పాలొగ్నాలనన్ ఉతాస్హం ఉండాలే కానీ ఎపుప్డైనా 
మళీళ్ చేరచుచ్ కాకపోతే కొనిన్ సాథ్నాల వెనక కావచుచ్, ఐ యాం ఓకే విత దట.. సో ఇంక వేరే డిసక్షనస్ లేవు.. మేమందరం చెపిప్ంది 
వినడానికి సిధధ్ంగా ఉండు.. అంతే అనాన్డు సీ.ఈ.వో. గేరీ..” 
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