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మ్... ట్

మ్ ఛాలెంజ్

ఎటువంటి విపతక్ర పరిసిథ్తులకైనా కొంత సమయం తరావ్త మనిషి రాజీ పడి అలవాటుపడిపోతాడేమో! బే ఏరియాలో 'షెలట్ర ఇన
పేల్స' ఈ నెల చివరిదాకా పొడిగించారని చెపిప్నపుప్డు అదే అనిపించింది. వారత్ల పటల్, సంఖయ్ల పటల్ కూడా ఉదాసీనత వచేచ్సింది. నిండా
మునిగాక ఇంకా చలి చలి అని వణకడం ఎందుకని 'ఇలేల్ వైకుంఠం కడుపే కైలాసం' అనుకుని, ఆ మాటని 'హై లైటర' తో దిదుద్కుని గోడలకి
అంటించుకుని మరీ నెటుట్కొచేచ్సుత్నాన్ం. మొతాత్నికి నేను కూడా నా మనవళల్కో, మనవరాళల్కో చెపుప్కుని 'చూసి నేరుచ్కోండి! మీరూ
ఉనాన్రెందుకూ ?' అని బుగగ్ పొడిచి వినిపించి విసిగించి తృపిత్ పడటానికి వచిచ్నటుట్ంది ఈ 'ఖావ్రెంటైన.'
లాక డౌన పుణయ్మా అని ఈ జనమ్కి చూసాత్ను అనుకోని సంఘటనలు కొనిన్ చూసుత్నాన్ను. పాపం పవళింపు సేవ ఇలా చేసాత్రో లేదో
మళీల్ సెప్షల దరశ్నాల కోసం అని మేలుకొలుపులు పాడి నించోపెటేట్సేవారు ఏడుకొండల సావ్మిని అని తెగ బాధపడేదానిన్. ఇనేన్ళల్కి ఆయనకి
కాసత్ విశార్ంతి దొరికింది. తిమింగళాల నుండి తాబేళల్ వరకూ, పకుష్ల నుండి మృగాల వరకూ అనిన్ హాయిగా, భయం లేకుండా విహారం
చేసుత్నాన్యి. పంజరాలోల్ని వారు బయటికి, ఊరి మీద పడి ఊరేగే వారు లోపలికి వెళిల్పోయారు. ఎంత విచితర్ం?! ఇలా ఖావ్రెంటైన జీవితాలని
ఇంకో కోణం నుండి చూసూత్ మాములు రోజులు తవ్రగా రావాలనుకోడం తపిప్ంచి చేసేది ఏమి లేదు కూడా.
ఏదో నేనంటే అమెరికా వచిచ్నపప్టినుండి డిపెండెంట గా ఇంటోల్నే గత ఆరేళల్ నుండీ సెలఫ్ ఖావ్రెంటైన లో ఉండబటిట్ గుటుట్గా
నెటుట్కొచేచ్సుత్నాన్ను కానీ మా వాళల్ంతా కిందా మీదా ఐపోతునాన్రు. కాకపోతే ఇది వరకూ కాసత్ 'పెరోల' మీద షైరుల్, షికారుల్, జలాస్లు
ఉండేవి. ఇపుప్డనీన్ బంద. అంతే తేడా.
ఈ విషయం తెలీక ఒకటే విసిగించేసుత్నాన్రు మా వాళుల్. ఎలా చెపాప్లి వీళళ్కి?
"పాస ది బర్ష ఛాలెంజ చేదాద్మా, మేకప ముందు మేకప తరావ్త వీడియో తీసి అందరం ఇంసాట్లో అపోల్డ చేదాద్ం. డోలొగ్నా కాఫి
ఛాలెంజ కి నినున్ టాగ చేసాను. హెయిర కట ఛాలెంజ కి కూడా టాగ చేసా. అనుషక్ శరమ్ కోహీల్ కి చేసినటుట్ బావకి హెయిర కట
చేసినపుప్డు వీడియో తీసి పెటిట్ ఉండొచుచ్ కదా? మంచి ఛానస్ వేసట్ చేసావ. పెళిళ్కాలేదు కాబటిట్ ఈ ఒకక్ ఛాలెంజ మిస అయాయ్ నేను.
మనవాళల్ంతా వీడియో చేసి పెటాట్రు. నీకేమైందే? ఓ బడాయి కాకపోతే." అని మా కజినస్ ఒకవైపు గోల.
జూమ మీటింగ లో సూక్ల ఫెర్ండస్ అందరూ కలిసి పాత జాఞ్పకాలని అసస్లు పాతబడనీయకుండా వెయియ్నొన్కోక్ సారి మళీల్ అవనీన్
తిరగదోడుదామని పిలుపులు మరొకవైపు. అచచ్ం డిర్ల పీరియడ ముందు సైనస్ పీరియడ మాథస్ పీరియడ ఉండి, మా సైనస్ టీచరు మాథస్
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టీచర ఇదద్రు సూక్లుకి రాని రోజున మా కాల్స ఎలా ఉండేదో అలా ఉంది ఆ జూమ మీటింగ . ఎవడి గోల వాడిదే. ఎవడి అనుభవాల
అనుభూతుల ఆవేశం వాడిదే. చందర్ముఖి నగలు చూపెటేట్ జోయ్తికలాగా కనిపించారు ఒకొక్కక్రూ. పది నిమిషాలోల్ లాగ అవుట అయిపోయా.
"ఓ మై గాడ! ఎలా వుంటునాన్వే నువువ్ ఇనేన్ళుళ్గా. ఆల అఫ ఎ సడన ఇంటోల్ ఉండిపొమమ్ంటే ..ఇటస్ టూ మచ ఐ సే. నా వలల్
అసస్లు కావటం లేదు." నోటితో నవువ్తూ నొసటితో వెకిక్రిసోత్ంది కలిసి చదువుకుని జాబ చేసుకుంటునన్ ఫెర్ండ.
“మా ఫెర్ండ టిక టాక సాట్ర అంట. పాపవి నీవి రెండు ఫోటోలు పంపిసేత్ పాప బరత్ డే కి కొతత్ కానెస్పట్ తో విషెస చెపుత్ందిట. మంచి
ఫోటోలు రెండు పంపవే. అయినా నీ వాటాస్ప డీపీ మారిచ్ చాలా రోజులైంది. ఏమైందే నీకు? కావ్రెంటైన డిపెర్షన లో లేవు కదా. ఇంటోల్నే
డిపెర్షన పోగొటేట్ చిటాక్లు యూటూయ్బ లో బోలెడు ఉనాన్య , పంపిసాత్ను చూడు. ముందు మంచి డీపీ మారుచ్ వాటాస్ప కి. మా వాళళ్ందరి
పిలల్లూ పూటకొకటి మారేచ్సుత్నాన్రు..మరేమో, చిరంజీవి ఉపామ్ పెసరటుట్ వేసాడు తెలుసా?" వరదలా పొంగి పొరలుతునన్ ఇంటరెన్ట
ఇనఫ్రేమ్షన లో మునుగుతూ తేలుతూ చెపుప్కుపోతూనే ఉంది పినిన్. నిదొర్సోత్ందని చెపిప్ పెటేట్సాను.
"అమామ్య! రోజు కొంచం అలల్ం దంచి అందులో నుండి రసం పిండి పసుపు కలుపుకుని ముగుగ్రూ పుచుచ్కోండి."
"అవి ఎలాగూ కూరలోల్ వేసాత్ం కదా అతత్యయ్?"
"అలా అయితే దాని మహతయ్ం తగిగ్పోతుంది. అంత కూరలో ఓ మూలకి కూడా ఉండదు. విడిగా అచచ్ంగా కాసింత తీసుకోండి.
చేసాక ఫోటో పంపించు వాటాస్ప లో! అవునూ 'ఇలా చేసారంటే ఏ వైరస మీ ఇంటి దరిదాపులోల్కి రాదు!!', 'వేడి నీళళ్లోల్ ఇది మూడు
చుకక్లు వేసుకుని తాగితే కరోనా పరార!', 'మన పార్చీన చిటాక్ వైదయ్ం దెబబ్కి కరోనా అబాబ్.' అనే మూడు వీడియోలు పంపించానా నీకు!
చూసిందీ లేనిది ఏ విషయం చెపప్లేదే?ఎందుకూ?"
"హలో హలో…ఆ అతత్మమ్! సిగన్ల వీక గా ఉనన్టుట్ంది. ఇపుప్డు చీకటోల్ మెదిద్ మీదికి ఏం ఎకుక్తారు లెండి. తరావ్త చేసాత్నేం.
ఉంటాను. ఆ ఆఁ ! తపప్కుండా. నేను పుచుచ్కోకపోయిన మీరు చెపాప్రు కదా...మీ అబాబ్యికి పరగడుపునే పటిట్సాత్నులెండి అలల్ం పసుపు
రసాయనం. ఉంటాను. మామయయ్ జాగర్తత్...అదే మామయయ్ని అడిగానని చెపప్ండి." మా అతత్గారి ఆనైల్న పాఠాలు ఇలా.
కథల ఛాలెంజులు, పాటల ఛాలెంజులు, వంట చేసే ఛాలెంజు, చేసింది తినే ఛాలెంజు, కోడి కూసేత్ ఛాలెంజు, నిదర్లేసేత్ ఛాలెంజు.
ఇలా ఎటుచూసినా ఛాలెంజులే. ఇంతలేసి తీరికలేంటో జనాలకి! బయటికి వెళల్కపోడం తపిప్ంచి మిగతా పనులంతా అలానే ఉనాన్యి కదా?
అయినా కూడా కేబుల టీవీ లేని రోజులోల్ సెలవులు ఎకుక్వైపోయిన సూక్ల పిలల్లలాగా ఒకటే కిచకిచలాడిపోతునాన్రు జనాలు నెటిట్ంటోల్.
మనం కలవకుండా విడిగా ఉండిపోడానికి కూడా వీలేల్దు "నీకే ఉందా ఇలుల్-పిలల్లు!" అని నిషూట్రాలు వేరే.
ఇటుచూసేత్ ఇంటోల్ ఉనన్ ఇదద్రికీ నేనే పెదద్ దికుక్ ఇపుప్డు. మొతత్ంగా సూరుయ్డి మీద ఆధారపడిన పొదుద్తిరుగుడు పూవులాల్ నా
చుటూట్నే గడుసోత్ంది వీళల్ జీవనం. నేను కాదు అసలు 'డిపెండెంటు' వీళేల్ నా మీద పూరిత్గా ఆధారపడి ఉనాన్రు అనిపిసోత్ంది. సుబబ్రంగా
ఇంకాసత్ ఎకుక్వ అజమాయిషీ చేసూత్ ఆనందిసుత్నాన్ను.
ఎనేళళ్ కల ఇది మరి?
చినన్పప్టి నుండి చుటూట్ ఉనన్ జంటలను చూసి ఎనిన్ కలలు కనాన్ను. మునుపటి రోజు ఎలా గడిచినా పర్తి తెలల్వారి కలిసి కూరుచ్ని
కాఫీ తాగనిదే రోజు మొదలయేయ్ది కాదు అమమ్ నానన్కి. నిదర్ కళళ్తో వచిచ్ అమమ్ ఒళోళ్ బజోజ్ని వాళల్ కిలకిలలు వింటుంటే అచచ్ం కొమమ్ మీద
గువవ్పిటట్ల కువకువలాల్నే ఉండేది నాకు. అమమ్ నానన్ నవువ్తూ మాటాల్డుకుంటుంటే ఎంత హాయి వేసేదని. చెపప్లేని ధైరయ్ం, ఉతాస్హం
పుటుట్కొచేచ్వి. పెదద్యాయ్క నా కంటూ ఒక గూడు కటుట్కునాన్క ఎలా ఉండాలో, ఎలా ఉండకూడదో అని తెలీకుండానే ఒక లిసుట్
పుటుట్కొచేచ్సుత్ంది కదా మనకి. అందులో మొటట్ మొదట శీర్ రామ చుటిట్ రాసుకుని పచచ్ రంగుతో టిక మారుక్ పెటుట్కునన్ విషయం ఇదే.
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ఓ సారి చెపాప్ పెటట్కుండా ఇంటికి చుటాట్లు వసేత్ ఎదురింటి అతత్ దగగ్ర గుడుల్ అడిగి తీసుకుని రమమ్ంది అమమ్. తీరా వెళేల్సరికి పెరటి
లోంచి మాటలు వినిపిసుత్ంటే వెళేల్సరికి చకక్గా కబురుల్ చెపుతూ మామయయ్కి తలంటుతోంది అతత్. ఉనన్టుట్నన్టుట్ నీళుల్ చిలకరిసుత్నాన్డు
మామయయ్ అతత్ మీదికి. ముచచ్టగా అలా చూడాలి అనిపించింది కానీ కొతిత్మీర అనో కోడి గుడల్నో చెపిప్ వాళల్ని వేరుచేయడం ఇషట్ం లేక
ఇంటికి వచిచ్ అతత్వాళుల్ ఇంటోల్ లేరని చెపేప్సా. సవ్యంగా మా అమేమ్ వేటకి వెళిల్ తెచిచ్ కూర చేసిపెటిట్నా ఉపుప్ ఎకుక్వనో కారం తకుక్వ అనో
చెపాత్రు ఈ చుటాట్లగాళుల్. ఒక పూటకి పపప్నన్ం తింటే ఏమీ తరిగిపోరులే అనుకునాన్.
ఇటాల్గ పెదద్మమ్కి చెపిప్ కానీ ఎటూ వెళల్ని పెదనానన్లు, పెళిల్కి ముందే పినిన్ని చూసిరావడానికి గోడదూకి దొరికిపోయిన బాబాయిలు,
బసుస్లో వెళేల్టపుప్డు రోడుడ్ మీద సూక్టర మీద వెళేల్ జంటలు, తిరుమలకి వెళిల్నపుప్డు ఇదద్రేసి పిలల్లని చెరొకరు ఎతుత్కుని ఆ గుంపులో
తపిప్పోకుండా ఒకరి చెయియ్ ఒకరు పటుట్కుని జన సముదార్నిన్ ఈదుకుంటూ వడివడిగా అడుగులు వేసుకుంటూ వెళేల్వారు, రుస
రుసలాడుకుంటూనే ఒకరి మీద ఒకరికి ఎంత అపేక్ష ఉందో చూపెటుట్కునే వాళుల్ ఇలా ఎంతోమందిని గమనిసూత్ పెరిగాను! జంటగా
ఉనన్వారిని చూసేత్ భలే ముచచ్టగా అనిపించేది.
అసలు ఏ వివరం తెలీని వయసులో హాయిగా పెళల్ంటే, మనం ఇషట్మొచిచ్నటుట్ అలంకరించుకుని ముచచ్టపడడానికి ఒక ఇలుల్,
పెతత్నం చేయడానికి ఒక మనిషి, ముదుద్ చేసి ఆడుకోడానికి ఇదద్రు పిలల్లు అని అనుకునే దానిన్.
ఈ జాఞ్నంతో ఉతుత్తిత్ ఊహా మొగుడితో చింత చెటుట్ కిందో, కానుగ చెటుట్ కిందో బుడుగులు పెటుట్కుని ఎనెన్నిన్ ఆటలనీ! మనకి
కావాలనుకునన్పుప్డు ఆఫీసుకు పంపొచుచ్. ఊహల తాళింపులతో మనకు నచిచ్న, మనకు ఇషట్మైన వంటలే వడిడ్ంచొచుచ్. తిరిగి మనం
ఇంటికి వసేత్ బాగుండు అనుకునన్పుడు వచేచ్సాత్డు. లేదూ మనసు మారుచ్కుని మనం ఏ ఐ.ఏ ఎస ఆఫీసరో, డాకట్రమోమ్ అయాయ్మనుకోండి
ఎంచకాక్ వాడి గురించి మరిచ్పోవచుచ్. ఏమీ అనుకోడు. మళీల్ ఎపుప్డో గురొత్చిచ్ ఉతుత్తిత్ చెమటలు తుడుచుకుంటూ పిలిసేత్ కాఫీ తాగడానికి
వచేచ్సాత్డు. చివరికి కొండ మీద కొనన్ పాపాయి బొమమ్కి కూడా మనకి ముదుద్ చెయాయ్లి అనన్పుప్డే ఆకలి వేసుత్ంది. ఉతుత్తిత్ లాలలు, అమమ్
పాడేటపుప్డు వినన్ వచిచ్ రాని జోలలు. ఎంత చకక్ని ఆటలు. అదద్మంటి సవ్చఛ్మైన భావాలూ .
ఇవి చాలవనన్టుట్ లేని పోనీ ఆశలు పుటిట్ంచే సినిమాలు ఒకటి. కళుళ్ తెరవకుండానే బర్షు, దాని మీద పేసుట్ అడిగే 'మిసట్ర పెళాళ్ం'
'బాలాజీ' ని చూసి నిజం మొగుడు ఇలా ఉంటాడా అని దడుచుకుని చచాచ్. నేనే ఆ 'ఝానీస్' అయుయ్ంటేనా అని ఎనిన్ శపధాలు
చేసేసుకునాన్నో. ఆ భయాలు పోగొటేట్లా కనిపించాడు 'పెళిల్ పుసత్కం' లో 'కె. కె'.ఇటాల్ రకరకాలుగా జంటలని పరిశీలిసూత్, నాకు నేనే
వడపోతలు చేసుకుంటూ ‘ఉభయకుశలోపరిగా’ ఉండే లిసుట్ చేసుకుంటుండగానే కాసత్ పెదద్దానన్యిపోయా. అపుప్డు కలిసారు 'విమలబుచిచ్బాబు.' అసలు సిసలు తెలుగు సంసారం ఎటాల్ ఉండబోతోందో కళల్కు కటిట్నటుట్గా చేసారు. ఆపైన 'రుకిమ్ణీ కళాయ్ణం' కూడా చదువుకునన్
పిలల్కు ఒక పురుష రతన్మును ఇచిచ్ పెళిల్ చేసి పడేసారు పెదద్లు. ఒక ఆదరశ్ జంట ఎలాల్ ఉండాలో అనన్ నా థీసిస ఇంకా పూరత్వవ్కుండానే
తోసేసారు సంసారంలో. అపప్టి నుండి సమయానికి, జీవితానికి లంకె వేసుకుని ఈదుకొసూత్నే ఉనాన్ను.
తరువాత ఏముందీ ... ఊహలకి వాసత్వాలకీ ఉనన్ తేడాలు చూసి అవాకక్యాయ్. ఇనిన్ సంవతస్రాల నుండి నా వైపు అభిపార్యాలు
మాతర్మే పోగు చేసుకుంటూ వచాచ్నే గానీ అవతలి వయ్కిత్ వైపు నుండి ఎపుప్డూ ఆలోచించింది లేదు. పెళిల్ చేసుకుంది బొమమ్నా? కాదు కదా!
నా కనాన్ కాసత్ ఎకుక్వ పర్పంచం చూసి అపప్టికే అతను కూడా కొనిన్ దృఢ నిశచ్యాలకి వచేచ్సి ఉనాన్డు. కరవమంటే కపప్కు కోపం,
విడవమంటే పాముకు కోపం లాగా ఉండే ఇదద్రి అభిపార్యాలను మధించి, చెరో వైపు నుండి లాగుతునన్ అతని వైపు వాళళ్ని నా వైపు వాళల్ని
సంబాళించుకుని, ఈగో జావ్లలని దిగమింగుకుని ఇదద్రం కూడబలుకుక్ని ఒక తాటిపై నిలబడే లోపు బుడడ్ది వచేచ్సింది. వెనకిక్ తిరిగి
చూసుకుంటే నా లిసుట్లో ఉనన్ చినన్ చినన్ సరదాలు తీరనేలేదు.
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అనిన్టికీ ఒకక్టే సమాధానం "సమయం ఎకక్డ? తీరిక ఏది?" అని.

అదీ నిజమే. మైళళ్ కొదీద్ పర్యాణం చేసి ఆఫీసు చేరుకోవాలి. తిరిగి అంత దూరమూ పర్యాణించి ఇలుల్ చేరుకోవాలి.
మాటాల్డించాలనాన్ అలసటతో తోటకూర కాడలా వేళాళ్డే మొహం చూసేత్ గుండె తరుకుక్పోయేది. సోమవారం నుండి శుకర్వారం వరకూ
పనిలో పడి చికక్డు! శని ఆది వారాలోల్ విశార్ంతి అని దొరకడు! ఉనన్ కాసింత సమయంలో వాటాలకు వచేచ్ పెదద్ వాళుల్, సేన్హితులు. అతని
సమయం మొతత్ంగా నాకే కావాలి అనుకునేంత సావ్రథ్ం ఒకవైపు. తనకి కాసత్ ఊపిరి తీసుకునే వెసులుబాటు ఇవావ్లి కదా అనే ఇంగితం
ఒకవైపు. సావ్రధ్ం గెలిచినపుప్డు యుదధ్ం, ఇంగితం గెలిచినపుప్డు మౌనం. ఏది గెలిచినా వెంటాడే ఒంటరితనం. సముదర్మంత దాహానిన్
ఉదధ్రిణెడు తీరథ్ంతో తీరుచ్కోవాలనే వెరిర్ పర్యతన్ం. ఇదద్రికీ సమయం చూపించే గడియారం ఒకటే అయినా నే చూసేటపుప్డు గూడుస్ బండిలా
కదులుతుంది. అతనికేమో గార్ండ టర్ంక లాగా మెరుపు వేగంతో దూసుకెళిల్పోతుంది.
ఇలా కళల్ ముందే కరిగిపోతోనన్ కాలంతో రాజీ పడి నెటుట్కొచేచ్సుత్నన్ సమయంలో అనుకోకుండా వచిచ్ంది ఈ 'షెలట్ర ఇన పేల్స.'
ఎవరి జీవితాలను వారు తరచిచూసుకోండి ఒకసారి అనన్టుట్. మళీల్ మీ పరుగులు మొదలెటేట్ లోపు ఇనాన్ళుల్ సమయం లేక చెయయ్లేక పోయిన
పనుల గురించి ఆలోచించుకోండి అనన్టుట్.
రోజంతా ఇలుల్ కొలుచుకుంటూ ఉండేదానిన్. ఇపప్డు హాయిగా ఉంది పార్ణానికి. తన పనిలో బిజీగా ఉనాన్, ఇంకొక మనిషి మనతో
ఉనాన్డనే భావన చాలు. కొండంత భరోసా. ఆఫ షోర కాలస్ అనిచెపిప్ ఇదివరకూ ‘పుషప్కవిమానం’ సినిమాలో లాగా ఉండేది మా సంభాషణ.
మరి ఇపుప్డో!.. ఎపుప్డో చినన్పుప్డు మా అతత్యయ్ అరటిపండు ఇవవ్లేదని కరివేపాకు చెటెట్కిక్ అలిగి దాకుక్నన్ సంగతి నుండి గోళీల ఆటలో
తొండి చేసాడని పకిక్ంటి పిలాల్డిని చెపుప్తో కొటిట్ పారిపోయిన సంగతి వరకూ ఒకటే కబురుల్. సంపంగి పూల వాన లాగా! వాళల్ సూక్ల లో
కుకక్పిలల్ని పెంచుకునే పెదిద్ంటి అమామ్యి నుండి కాలేజ లో వేరే డిపారెట్మ్ంట లో ఉండే రింగుజుతుత్ అమామ్యి వరకూ తన కర్ష ల గురించి
చెపూత్ంటే అమాంతం టైం మెషిన ఎకిక్ ఆ అమామ్యిలకు మొటిట్కాయలు వేసి ఇతగాడిని లాకొక్చేచ్యాయ్లనిపించింది. అనిన్ కబురూల్ చెపిప్
"అపప్టోల్నే నువువ్ పరిచయం అయుయ్ంటే బాగుండు అమామ్య" అంటే మాతర్ం మనసు వెనన్పూసలా కరిగి ఆనందభైరవి రాగం పాడినటుట్గా
తోచింది కదూ.
కరోనాకి ముందు ఇంత విశాల పర్పంచమూ ఇరుకుగా తోచేది. అలాంటిది రెండు నెలల నుండి బాలక్నీ మాతర్మే మాకు తెలిసిన
పర్పంచం అయినపప్టికీ ఈ పర్పంచం ఎంతో అందంగా కనపడుతోంది. జంటగా కాఫీ తాగుతూ చూసే ఉషోదయాలు, సూరాయ్సత్మయాలు,
పిలల్దానితో కలిసి కథలు కబురూల్ చెపుప్కుంటూ నిదర్లోకి జారుకునే రాతుర్లు, గుండె గదిలో ఏదో మూలన పెటెట్లో పెటిట్ మరచిపోయిన ‘నా
ఆదరశ్ జంట’ లిసుట్కి ఆశలను కొతత్గా పూయిసుత్నాన్యి. పోగొటుట్కునన్ వెనెన్ల రాతుర్లనిన్టిని ఒకక్సారిగా ఎదుట కురిపించింది ఈ కరోనా.
ముడేసుకుంటామో, వదిలేసి వెళిళ్పోతామో మన మన తెలివితేటలని బటిట్ ఉంది ఇక.
ఇలాంటి అపురూపాలని పోగేసుకుంటునన్ సమయంలో వచిచ్ అడుగుతునాన్రు మా వాళల్ంతా. "ఏమైందీ నీకు? ఏ ఛాలెంజులోల్
పాలొగ్నవేంటి? మమమ్లిన్ పటిట్ంచుకోవేంటీ?"అని. ఏమని చెపప్నూ! అందరి లాగా ఉండాలి, అందరు చేసేవి మనమూ చేయాలనుకునే
కర్మంలో మనలా మనం బర్తకడం మరచిపోతునాన్మా? గతానిన్ తలచుకుంటూ భవిషయ్తుత్ ఊహించుకుంటూ వరత్మానానిన్ వదిలేసుత్నాన్మా?
అందుకనే, మా అగరు పొగల గది వెలుపల నిలబడి అందరూ అడిగే పర్శన్లకి నవువ్తూనే తెర లాగేసాను. నేను నా ‘హోమ’ ని ‘సీవ్ట
హోమ’ గా మారుచ్కునే ఛాలెంజ లో చాలా బిజీగా ఉనాన్ను మరి. నా బంగారు పుటట్లో వేలుపెడితే ఉరుకుంటానేంటి? బాల్క చేసెయయ్ను!
(వచేచ్నెలలో అమెరికా అమామ్యి ఏం చెబుతుందో.. ఎదురుచూదా
ద్ ం..!!)
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