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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..!!  

పచచ్గా…
 “రండి రండి.. మీరు పుషప్ కదూ!!నేనే మిషెల, మీరు నాతోనే ఫోన లో మాటాల్డారు.”  అంది కౌంటర లో కూరుచ్నన్ ఆవిడ. డెంటిసట్ 

ఆఫీస లో పనుండి వచిచ్న నాతో. 
తెలల్గా సనన్గా ఉంది. నలల్టి ఉంగరాల జుటుట్. వెనకిక్ దువువ్కుని కిల్ప పెటుట్కుంది. జీనస్, పైన తెలల్టి టాప వేసుకుంది. చెవులకి 

తెలల్రాళుళ్నన్ దుదుద్లు, చాలా తేలికపాటి మేకప.. పర్శాంతంగా ఉంది ఆమెని చూసేత్. 
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“అరే, భలే కరకట్ గా చెపాప్రు నా పేరు.. అందరూ ‘పుష పా అని విడదీసి పలుకుతారు’! “ అనాన్ను నవువ్తూ.. 
" అలాగా! నాకు చాలా నచిచ్ంది మీ పేరు, అరధ్ం’ ఫల్వర ‘అని కదా!" అంది ఆవిడ. 
" మీకు అరధ్ం కూడా తెలుసే?" అనాన్ను ఆశచ్రయ్ంతో.. 
" అవును.. తెలుసు" అందావిడ చినన్గా.  
ఒకక్ క్షణం చినన్బోయిన ముఖం లోకి నవువ్ తెచుచ్కుని 
 " డాకట్ర రావడానికి టైముంది, మనం ఈ లోపల మీ టీర్టెమ్ంట కి పిర్పరేషన చేదాద్ం" అంటూ లోపలకి దారితీసింది.  
నాలుగైదు గదులునన్ కిల్నిక అది.  రిసెపష్న వెనకౌనన్ రూములో తీసుకుని వెళిళ్ అకక్డునన్ కురీచ్లో కూరోచ్బెటిట్ంది ననున్.  
పకక్నే ఉనన్ సూట్ల మీద కూరుచ్ని నా వివరాలు రాసుకోవడం మొదలు పెటిట్ంది.   
సవ్తహాగా కలుపుగోలు మనుషి అనుకుంటా! నవువ్తూ సరదాగా కబురుల్ చెపోత్ంది. 
పొదుద్నిన్ంచీ ముసురేసి కురుర్సుత్నన్ జలుల్ మంచుగా మారింది.  
" సోన్ పడుతోంది" అనాన్ను నేను  కిటికీలోంచి బయటకు చూసూత్.. 
" ఇనేన్ళుళ్గా ఇకక్డే ఉనాన్ నాకు సోన్ అంటే భలే ఇషట్ం. కిటికీకి అతుకుక్పోయి చేతిలో టీ కపుప్తో పడే మంచుని చూసూత్ గంటలు 

గడిపేయగలను. “చూడండి బయట ఎంత అందంగా ఉందో, సనన్టి తెలల్టిపూలు పడుతునునన్టుట్గా లేదూ!!" అంది చినన్పిలల్లా.. 
" అవును”  అనాన్నుఆమె వైపే చూసూత్.  
" టీ తాగుతారా? కాఫీనా?" అంది నావైపు చూసూత్.. 
" టీ, ఏ ఫేల్వరైనా పరవాలేదు , అనాన్ను" కొదిద్గా మొహమాటంగానే.. 
" బయట మంచు ఉధృతి పెరుగుతోంది, బాగా పెరిగితే డాకట్ర రావడ్ం కషట్మవుతుందేమో!' అనుకునాన్ను. 
రెండు కపుప్లతో వచిచ్ంది మిషెల. వేడిగా ఉనన్ గీర్న టీ ని కొదిద్ కొదిద్గా తాగుతునాన్ము. 
అపప్టికే నావివరాలనీన్ రాసేసుకుంది, నా పళళ్ని ఒకసారి చూసి డాకట్ర సూచనల పర్కారం ఎక్ష్ రే తీసి సిదధ్ంగా ఉంచింది..ఇంక తాను 

చేసే పనులేమీ లేవు.. 
ఇదద్రూ కబురల్లో పడాడ్ము.. 
మాటలోల్ తనకిదద్రు పిలల్లని, పాపకి పదహారు, బాబుకి తొమిమ్దేళళ్ని, తన భరత్ సవ్ంత వాయ్పారం చేసాత్రని చెపిప్ంది. 
" ఇండియాలో మీదెకక్డ? ఢిలీల్, హైదరాబాద?" అంది హఠాతుగా.. 
చెపాప్ను.. " మీకు ఇండియా బాగా తెలుసుననుకుంటానే! అనాన్ను ఆసకిత్గా.. 
తెలుసు, తెలుసు, నేనొకసారి వెళాళ్నుకూడా అంది.. ఆ విషయం చెపుత్నన్పుప్డు ఆమె కళళ్లోల్ చినన్ మెరుపు.. 
" అవునా? ఎకక్డకి? ఆఫీస పని మీదా?" అడిగాను.. 
" కాదు, పరస్నల..అపుప్డు నాకు ఇండియన బాయ ఫెర్ండ ఉండేవాడు.అతనితో కలిసి వెళాళ్ను. దోస వర ద డేస!”  అంది మిషెల 

కళుళ్ మూసుకుని తెరుసూత్.. 
" అవునా? మరి?" అనవసరమని తెలిసినా ఆసకిత్ని చంపుకోలేక అడిగేశాను. 
చినన్గా నవివ్ంది మిషెల.. 
“సారీ, అనుకోకుండా అడిగేశాను. మీకిషట్ం లేకపోతే చెపప్దుద్!” అనాన్ను వెంటనే.. 
" పరావ్లేదు.. ఇది ఈ రోజు పొదుద్నిన్ంచీ వెంటాడుతోంది ననున్, మరిచ్పోయాను అనుకునాన్ను కానీ లేదని చెపూత్నే ఉంది.ఆలోచన 

లేని పిచిచ్ మనసు.ఎవరికో ఒకరికి చెపేత్నే కాదు తీరదు.. పొదుద్నిన్ంచీ హాంట చేసోత్ంది ననున్ పచచ్ లెహెంగా” అంది చినన్గా . 
“సారీ, లెహెంగా నా? సరిగాగ్ వినాన్నా?" అని అడిగాను తవ్రగా.. 
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" అవును.. సురేన వాళళ్ అమమ్ ఇచిచ్నది అది.. అపప్టినించీ దాని మడతలోల్నే దాచేసుకునన్ జాఞ్పకాలు అవి. ఈ రోజు మా పాప 
అనుకోకుండా తీసుకి వేసుకుంటానంది. దాంతో మళీళ్ అనీన్ పైకి వచాచ్యి.."  

“సురేన, అదే సురేందర్ది పంజాబ లోని పలెల్టూరుట. వాళళ్కి అకక్డే పెదద్ వాయ్పారం, దానిన్ అమెరికాలో కూడా విసత్రించాలని సురేన 
నానన్ గారు, ఆయన బాబాయ కలిసి అమెరికా వచాచ్రు. అపప్టికి సురేన పుటట్లేదుట, మొదటోల్ కుంటుతూ నడిచిన వాళళ్ వాయ్పారం సురేన పుటిట్న తరావ్తే 
పుంజుకుని విజయాలబాట పటిట్ంది. అసలే ఇదద్రు అమామ్యిల తరావ్త పుటిట్న అబాబ్యనే అతనికి ఇంటోల్ ఎంతో గారాబం, కుటుంబానికి అదృషట్ం తెచిచ్న 
వాడనన్ది అదనంగా వచిచ్ చేరేసరికి అది మరింత పెరిగింది.దాంతో అతనాడింది ఆట, పాడింది పాట అనన్ చందాన పెరిగాడుట. 

ఆ విషయం నాకు మా పరిచయమయిన కొతత్లో తెలిసినా బావుండేది.”  అంది మోగుతునన్ ఫోన ను చేతిలోకి తీసుకుంటూ.. 
అవతల డాకట్ర పాపం అనేక క్షమాపణలు చెపుత్నాన్రు, ‘మంచు పెరిగి రావడం కషట్మవుతోంది అని, అయినా తపప్కుండా వీలైనంత 

తవ్రలో వసాత్నని’ చెపాప్రు. ఒకక్ క్షణం నాతో కూడా మాటాల్డి క్షమాపణలు చెపాప్రు..  
మంచువలల్నే అనుకుంటా, ఎవరూ  కొతత్ పేషెంటుల్ రాలేదు. 
“సారీ బోర కొటిట్సుత్నాన్ను, నాకు తెలుసు.. కానీ మీరు కూడా ఇపుప్డు ఇకక్డ బందీ అయిపోయి నాకు దొరికి పోయారు. “అంది 

నవువ్తూ..  
ఇదద్రూ చెరో కపూప్ టీ మళీళ్ తెచుచ్కుని రిసెపష్న లో సోఫాలో కూరుచ్నాన్ం.. 
“సురేన గురించి చెపప్ండి మరి” అనాన్ను.. 
“సురేన నేను చాలా చితర్ంగా కలిసాము..ఇలాగే సోన్లోనే!” .. అంది.. 
' ఓహో, అందుకేనా సోన్ అంటే అంత ఇషట్ం!" అనాన్ను చిలిపిగా... 
" కానీ సురేన, నేను విడిపోయాము కదా.. అది కూడా సోన్పడిన రోజే.. అందుకే ఇషట్మేమో!" అంది మిషెల.. 
" అంటే?" నాకరధ్ం కాలేదు అనాన్ను నేను.. 
“చెపాత్ను.. సురేన చాలా అందగాడు. నేను నా సేన్హితులతో కలిసి వెరామ్ంట లో ఒక రిజారట్ కి వెళాళ్ను. అకక్డ సీక్యింగ చేసినపుప్డు 

కలిసాం మొదటిసారి..  
 చెయయ్డం వచిచ్నటేట్ అనిపించేసరికి కాసత్ వేగంగా వెళళ్డానికి పర్యతించాను.. కొంతవరకూ బానే వెళాళ్ను, ఆపైన ఏం జరిగిందో 

తెలిసేలోపలే సరుర్న జారి పడాడ్ను.  
విపరీతమైన చలి, మొదలైన మంచు వరష్ం..  
లేచి నిలబడడానికి పర్యతిమ్సుత్నాన్ను, పడుతునాన్ను..  
ఏం జరుగుతోందో తెలియలేదం లేదు నాకు. ఇంతలో ఓ చెయియ్ వచిచ్, నా చేతిని గటిట్గా పటుట్కుంది. మెలల్గా ఆ సపోరట్ తో లేచి 

నిలబడగలిగాను..  
" థాంక యూ" అనాన్ను నెమమ్దిగా.. 
" అవనీన్ తరావ్త. ముందు నీడలోకి వెళదాం. మంచు పడడం మొదలయింది" అనాన్డు అతను గబ గబా అడుగులు వేసూత్.. 
గభాలన్ జారి పడాడ్నేమో నా కాలు కదలనంది.. 
మంచులో కూరుకునన్ కాలుని కూడదీసుకుని నా సీక్యింగ గేర తీసుకుని అడుగులు వేశాను.. కాళుళ్ కలుకుక్మంటునాన్యి పర్తీ 

అడుకీక్.. 
అతను వెనకిక్ తిరగకుండా నడుసుత్నాన్డు.. ఆ సీక్యింగ రింక పకక్నే ఉనన్ పెదద్ చెకక్ కేబిన లోకి వెళాళ్ము. అతనికి నాలుగు 

నిమిషాలు పడితే నాకు ఎనిమిది నిమిషాలు పటిట్ంది.. లోపలకి వెళాళ్కా  పరిచయం చేసుకునాన్ం.  
అతనికి మరో సారి’ థాంకస్’ చెపాప్ను. అలా మొదలైంది మా పరిచయం.. 
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సురేన చాలా అందగాడు, మంచివాడు డబుబ్ంది అని ముందే చెపాప్ను కదా.. అపుప్డే టీనేజ దాటుతునన్ నాకు పేర్మలో పడడానికి అవి 
చాలు కదా.. అతనిచేచ్ ఆకస్రష్ణీయమైన బహుమతులూ, ననున్ ఎంతో పర్తేయ్కంగా చూసే పదధ్తి నాకెంతో నచేచ్వి.  

అతను నాలో ఏం చూశాడో నాకిపప్టికీ తెలీదు.. దాదాపు మూడేళుళ్ సాగింది మా పర్ణయం, పర్యాణం..  
ఈ కర్మంలో నాకు కొనిన్ అరధ్ం అవడం మొదలుపెటాట్యి.. 
దగగ్రగా చూసేత్ కానీ కనిపించని కొనిన్ విషయాలు కనిపించడం మొదలు పెటాట్యి.. అనిన్ంటికంటే ముఖయ్మైనది తనకంటూ ఏ పనీ 

లేకపోవడం అనేది ననెన్ంతో బాధించేది.. 
నాలుగైదు కారుల్ సురేన అధీనంలో ఉండేవి..  
ఎంత ఖరుచ్ పెటేట్వాడో తనకే తెలీదు నిజంగా.. ఎపుప్డూ ఏ పనీ చేసుత్నన్టుట్గా ఉండేవాడు కాదు.. ' నువేవ్ం చేసాత్వ?’ అంటే బిజినెస 

అనేవాడు ఒకోక్ సారి. ‘మరో సారి ' ఆర యూ కిడింగ మీ.. అసలేదైనా చెయాయ్లిస్న అవసరం నాకేమిటి? ఎంత వాయ్పార సామార్జాయ్నికి వారసుడినో నీకు 
తెలీదా?" అనేవాడు..  

అది నా పధద్తికి వయ్తిరేకం... 
ఎంత చినన్దైనా మనదంటూ ఒక ఉదోయ్గం ఉండాలి, అపుప్డే బాధయ్త తెలుసుత్ంది అని నా అభిపార్యం.. అది నా మధయ్తరగతి 

మనసత్తవ్ం వలల్ వచిచ్నది కావచుచ్, లేదా నా సవ్భావం కావచుచ్.. నాకే తెలీదు.. కానీ అతనదే మాట అంటే నాకు బాధగా ఉండేది.. 
అది మా మధయ్ చినన్ చినన్ గొడవలు రావడానికి కారణమయింది.. 
 దానికి తోడు నేను వాళిళ్ంటికి మొదటిసారి వెళిళ్నపుప్డు సురేన వాళళ్ అమమ్ చెపిప్న విషయాలు కూడా అవే అయి , ఆవిడ కి సురేన 

విషయం లో అదే బెంగ అని చెపప్గానే నాకు ఆశచ్రయ్ం వేసింది. 
‘నువువ్ నాకెంతో నచాచ్వు మిషెల.. మా వాడి దుడుకు సవ్భావానికి నీలాంటి అమామ్యి సరిగాగ్ సరిపోతుంది అనిపిసోత్ంది నాకు. వాడు 

మంచివాడే కానీ వాడికి తెలీనిదలాల్ బాధయ్త. ఇంటోల్ గారాబం, లెకక్ లేనంత డబుబ్, చెయయ్డానికి తగిన పని లేకపోవడం.. ఇవే వాడిని పాడుచేసుత్నాన్యి.  
వాళళ్ నానన్, నాయనమమ్, తాతగారేల్ కారణం.. ఎపుప్డూ శర్ధధ్గా చదివింది లేదు, దేనీన్ సీరియస గా తీసుకునన్ది లేదు.. డబుబ్ ఖరుచ్ 

పెటట్డం పటల్ నాకేమీ సమసయ్ లేదు, సంపాదించడం తెలిసినపుప్డు మాతర్మే  ఖరుచ్పెటట్డమే నాయ్యం అని నా అభిపార్యం.’  అని ఎంతో సప్షట్ం గా ఆవిడ 
చెపప్డం నాకు చాలా నచిచ్ంది. 

ఆ తరావ్త సురేన చినన్కక్ పెళిళ్కి మేమందరం ఇండియా వెళాళ్ము. అదే నేను చెపిప్న ఇండియా టిర్ప. అపుప్డు సురేన వాళళ్ అమమ్ 
నాకు మంచి ముతాయ్ల గొలుసు,  గోలెడ్న యెలోల్ రంగు లెహెంగా పర్తేయ్కంగా కుటిట్ంచి ఇచాచ్రు. అది వేసుకుని వాళళ్ చినన్కక్ పెళిళ్ వేడుకలోల్ ఎంతో 
హాయిగా పాలొగ్నాన్ను. అకక్డనించీ అందరం తాజ మహల చూడడానికి వెళాళ్ము, ఆ తరావ్త వాళళ్ అమమ్గారి సవ్ంత  ఊరోల్ ఉనన్ సురేన వాళళ్ 
అమమ్మమ్గారిని కలిశాము..  

అదే ఆఖరు..  
ఇండియా నించి వచాచ్కా నేనూ,సురేన విడిపోయాము.”. అంది మిషెల.. తెలల్ని ఆమె ముఖం చినన్బోయి ఎరర్బడింది... 
“అవునా? అయోయ్! ఏం జరిగింది?” అనాన్ను 
" కారణం చెపాప్ను కదా! అదే!!" అంది మిషెల సిథ్రంగా.. 
" అతనేపనీ చెయయ్డం లేదని వదద్నుకునాన్రా? వాయ్పారాలు అవీ ఉనాన్యనాన్రు కదా!" అనాన్ను..  
నవివ్ంది మిషెల.. 
" నిజమే, అదే మాట అతనెపుప్డూ అనేవాడు.. “ 
“వాయ్పారాలు ఉనాన్యి, అవి ఎలా నడపాలో తెలుసా? కనీసం తెలుసుకునే పర్యతన్ం చేశావా?" అని ఒక సారి అడిగాను.. 
అతనికి నచచ్లేదు నేను అలా అడగడం... 
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"ఇపుప్డు అవసరమేముంది? డేడీ,చినన్ తాత చూసుకుంటునాన్రు కదా! అవసరం వచిచ్నపుప్డు చూసాత్ను. అయినా నువువ్ ఎందుకు 
వరీర్ అవడం, కావాలంటే నీ ఉదోయ్గం కూడా మానెయియ్. " అనాన్డు తేలిగాగ్ నవువ్తూ.. 

" అంటే మునిగే సమయం వసేత్ ఈదడం నేరుచ్కుంటావా? అది సాధయ్మయేయ్పనేనా?” అనాన్ను.. 
" నీ సమసయ్మేమిటో నాకు తెలీడం లేదు మిషు" విసుకుక్నాన్డు.  
“అలా మా ఇదద్రి మధాయ్ మాటపు పెరిగి గొడవయింది..  
ఎందుకో తనకంటూ ఓ వాయ్పకం కానీ, వాయ్పారం కానీ లేని అతని చేతులోల్, చెంతలో నా భవిషతుత్ పర్శాన్రధ్కంగా కనిపించింది కానీ 

పర్శాంతత కనిపించలేదు..  
దాంతో నేనే చెపాప్ను అతనికి. “ అంది నిటూట్రూస్త్ మిషెల.. 
“అవునా? తరావ్త?” 
" తరావ్త అంటే చాలానే జరిగింది, అవనీన్ నేను చెపప్డం తపుప్.. చెపిప్ అతనిన్ విలన చెయయ్డం నా ఉదేద్శయ్ం కాదు. అందుకని చెడడ్గా 

చెపప్లేను. ఎవరమైనా పరిసిత్తులకనుగుణంగానే పర్వరిత్సాత్మని నేను బలంగా నముమ్తాను. అతనికి తగనంత ఈగో ఉండవచుచ్, నేను అతనిన్ 
కాదనుకునన్ది కూడా ఆ అభిమానం గాయపడే కదా, ఒకరకంగా అది నా ఈగోనే.. అందుకే అతనికి పర్శాంతంగానే అయినా సిథ్రంగా చెపాప్ను.. “ 

అంతకుముందే వాళళ్ అమమ్గారికి కూడా..  
ఆవిడ చాలా బాధ పడాడ్రు కానీ ఏమీ అనలేకపోయారు.. 
‘ఈ దేశంలో పిలల్ల నిరణ్యానిన్ పర్శిన్ంచలేమని నాకు తెలుసు మిషెల.. నీలాంటి అమామ్యి మా ఇంటోల్కి వసేత్ బావుంటుందనుకునాన్ను 

కానీ నీ నిరణ్యానిన్ మారుచ్కోమనే హకుక్ నాకు లేదు కదా! ఇది మా బేడ లక అనుకుంటాను.. ఐ విష యూ బెసట్’ అనాన్రు..  
అలా సురేన వెళిళ్పోయాడు..  
నా గురుత్గా లెహెంగా, ముతాయ్ల గొలుసు నీ దగగ్రే ఉంచుకో మనన్ ఆవిడ కోరిక వలల్ అవి మాతర్ం నా దగగ్రే ఉండిపొయాయి..  
విడిపోవాలనుకోవడం తేలికే.. విడిపోవడం కాదు.. తెలిసింది కదా, నేను చెపేప్ది..  
నాకు కెవిన,  అదే నాభరత్ పరిచయం అయేయ్వరకూ సురేన, అతనికి సంబంధించిన పర్తీ విషయం గురొత్చిచ్ ననెన్ంతో బాధించేవి.. 
కెవిన ననెన్ంతో పేర్మగా చూసుకుంటూ సేద తీరేచ్వాడు.. 
‘మన మనసుకి దగగ్రగా వచిచ్న ఏ విషయానైన్నా, మనిషినైనా వెంటనే మరిచ్పోవకక్రలేదు.. అది నిజానికి సాధయ్ం కాదు. ఇదేమైనా 

కంపూయ్టర మెమరీ కాదు కదా బటన నొకక్గానే డిలీట అవడానికి? అవి మనకు గురుత్నన్ంతవరకూ మన నిరణ్యం వెనక ఉనన్ కారణాలని కూడా గురుత్ 
చేసాత్యి. అపుప్డు రెండూ అదే మనసూ, మెదడూ రెండూ బేలనస్ అవుతాయి’ ఇలా అతను చెపేప్ మాటలు నాకెంతో సాంతవ్న నిచేచ్వి..  

అలా కెవిన తో నా జీవితం ఎంతో సంతోషం గా గడుసోత్ంది, నాకేమీ కంపల్యింటస్ లేవు" అంది మిషెల..  
" మరి ఈ రోజు ఇవనీన్ గురుత్ రావడానికి కారణం? మీ అమామ్యి ఆ లెహెంగా తీసి వేసుకుంటాననడమా " అనాన్ను ఆసకిత్గా.. 
" అవుననలేను.. ఎందుకంటే నిజం అది కాదు కనక.. 
“ ఫేమిలీ వాయ్పారానిన్ మెస చేసిన వారసుడు అనన్ వారత్ లోకల పేపర లో సురేన ని పర్సాత్విసూత్ రావడం, అపుప్లోల్ కూరుకుపోయిన 

వాళళ్ బిజినెస అని తెలియడం.. ఒకపప్టి నా సేన్హితుడి మీద, అతని కుటుంబం మీదా నాకునన్ అభిమానం వలల్ నా మనసు బాధపడడం" అంది తన ఫోన 
లో ఆ నూయ్స ఐటెం ని నాకు చూపిసూత్... 

“ ఐ విష హిం వెల.. నాకెంతో పేర్మగా పచచ్ లెహెంగా ఇచిచ్న కుటుంబం ఎపుప్డు పచచ్గా ఉండాలి...” అందినెమమ్దిగా.. టిషూయ్ 
పేపర తో కనుకొలకులోల్ నిలబడిన కనీన్టిచుకక్ని తుడుచుకుంటూ . 
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