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 జయంత పరుగు పరుగున టెరిమ్నల 2 గేటు 5c కి చేరుకునాన్డు. సిటీ నుండి ఎయిరోప్రిట్క్ వచేచ్ దారిలో ఒకటే హోరున 
వరష్ం. గంట పర్యాణం డైలీ సీరియల లాగా సాగి సాగి మూడు గంటలు పటిట్ంది. టాకీస్లో కూరొచ్ని చాట చేసి, tiktok చూసి సెలోఫ్నోల్ 
సగం బాటరీ దారిలోనే అయిపోయింది. కౌలాలంపూర నుండి వైజాగ వెళేల్ ఎయిర ఏషియా ఫైల్ట బోరిడ్ంగ అనౌనస్ చేసి దాదాపు ఫైనల కాల కి 
వచిచ్ంది. లైనోల్ అందరూ ఎదో సాన్నానికి వెళేల్వారిలాగా బెలుట్లు షూస అనిన్ ఒకక్కీటీ తీసి టేర్లో పెటిట్ సెకూయ్రిటీ చెక కోసం వెయిట 
చేసుత్నాన్రు.  

'ఇకక్డ కూడా ఇంత పొడుగు లైనా.. అందుకే సింగపూర షిఫట్ అయిపోవాలి. అకక్డ అనిన్ పనులూ చక చకా అయిపోతాయి' 
అని విసుకుక్ంటుండగా జయంత ముందు వునన్ ఒక పెదాద్యన అడుగులో అడుగు వేసుకుంటూ నడుసూత్ ఆ లైనుని ఇంకా పొడిగిసుత్నాన్డు. 
వెనకాల జయంత పచ్ లు విని ఒక చిరునవువ్తో "నువువ్ ముందు వెళుళ్ బాబు. కంగారులో వునన్టుట్నాన్వు"  అని నిదానంగా దారిచాచ్డు.  

"ధాయ్ంకస్" అని తన తపుప్ తాను తెలుకునన్వారిని క్షమించే చూపుతో ఆయనిన్ చూసి తన బెలట్ షూస తీసుకొని వెయిటింగ 
రూమోల్ ఎవరూ లేని కురీచ్ల వరసలో చతికిలపడి దీరఘ్ంగా నిటూట్రాచ్డు జయంత. బోస హెడుడ్ఫోనస్ తో చెవులు కపుప్కొని coldplay పాటలు 
(ఈ మధయ్నే తన చైనీస ఫెర్ండ ఈ బాయ్ండ మూయ్జిక అలవాటు చేసాడు) వింటూ వచిచ్ పోయే జనాలిన్ పరికించసాగాడు.  

పటుట్మని ముపైప్ ఏళుళ్ కూడాలేని జయంత  మలేషియాలో ఒక పైరవేట కంపెనీలో పనిచేసుత్నాన్డు. ఏ పనైనా చురుకుగా 
శర్దధ్తో చేసే తాను వరుసగా మూడేళుల్ ఆంధార్ రీజియన టాప పెరఫారమ్ర అవవ్డంతో కంపెనీ వారు రెండేళల్ కిర్తం మలేషియా బార్ంచికి 
పర్మోట చేసారు. రెండు రోజులలో వైజాగోల్ తన పెదద్నానన్ కొడుకు పెళిల్. కానీ జయంత తండిర్కి ఒంటోల్ కొంచెం నలతగా ఉండడంతో అయన 
బదులు జయంతిన్ వెళళ్మని తన అమమ్ బలవంతపెడితే వైజాగ పర్యాణం కటాట్డు. రెండేళళ్ తరువాత ఇండియాకి ఇదే వెళళ్టం.  

కొంత సేపటికి బోరిడ్ంగ అనౌనస్ చేసారు.  మామూలు యిరుకు సీటల్లో కూరోచ్లేక పీర్మియం హాట సీట బుక చేసుకుని 
విండో సీటులో కూరుచ్నాన్డు. సీటుపకక్న కిటికీ లోంచి పొడుగాటి విమానపు రెకక్ని, దానిపై టపటప చిందుతునన్ చినుకులిన్ చూసూత్ 



  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                           nø√ºãsY  2020     

2  ఏది నితయ్ం?  రాజ ఖర్ తటవరిత్ 

ఆలోచలనలో పడాడ్డు. వృతిత్ రీతాయ్ తాను అధిరోహించిన శిఖరాలు..మలేసియాలో పొందుతునన్ తరీఫ్దు ఇవనీన్ తెరలు తెరలుగా 
గురొత్సుత్నాన్యి. సకెస్స తాలూకు తలంపులు వెచచ్గా తనని వాటేసుకునాన్యి.  

 
కొంతసేపటికి ఆ దారిచిచ్న పెదాద్యన జయంత పకక్న హాట సీటోల్ వచిచ్ కూరుచ్నాన్డు అదే చిరునవువ్తో. జయంత నవివ్ 

నవవ్నటుట్గా ఒక నవువ్నవివ్ మళీళ్ కిటికీ వైపు తలతిపుప్కునాన్డు. ఫైల్ట టేక ఆఫిక్ సిదధ్పడింది.  
 
విమానం కారుమబుబ్లోల్కి దూసుకెళిల్ంది. కర్మంగా కిర్ందవునన్ భవనాలు, జనం, చెటుట్ పుటాట్.. దరప్ణ దృశయ్మాన 

నగరీతులయ్మయాయ్యి. ఆ విహంగ వీక్షణం జయంత మదిలో మళీళ్ గరవ్ంతో కూడిన జాఞ్పకాలని నింపింది.  
 
విమానం లోపల లైటస్ దిముమ్ చేశారు. తలపైన సీటుబెలట్ మరియు నో సోమ్కింగ లైటుల్ వెలిగునాన్యి. జయంత పకక్కి 

తిపిప్న మెడ అలాగే వుంచి (ఇటు తిపిప్తే పకాక్యనతో మాటాల్డాలొస్సుత్ందని) కళుళ్ తెరిచి, రెండు చేతులు గుండెకు హతుత్కునేలా 
ముడుచుకుని, కాళళ్ని చాపుకుని  హాయిగా కలలలోకి జారుకునాన్డు. ఈ సంవతస్రం సేలస్ ఇంకా బాగా చేసేత్ సింగపూర పోసిట్ంగ 
ఇపిప్సాత్ననని  తన బాస వూరించాడు. అంత టైమూ, సహనం లేవు జయనత్కి. దానిన్ ఆరెన్లల్లో సాధించడం ఎలా అని మనసులో పర్ణాళికలు 
వేసుత్నాన్డు.  

 
టేక ఆఫ అయిన పదినిమిషాలకి లోపల లైటుల్ మరల పెంచి... ఎయిర హోసట్సుస్ల్  కొంచెం పెటుట్డు నవువ్తో శీతల, ఉషట్న్ 

పానీయాలు అందిసుత్నాన్రు. టార్లీ రెండు మూడు వరుసలు కదిలింది. ఫల్యిటు వెనకభాగాన చినన్పిలల్ కేరింతలు వినపడుతునాన్యి.   
 
"వైజాకాక్ బాబు?" మాటకలిపారు పెదాద్యన.  
 
భవిషయ్తుత్ అనే మతైత్నకల కంటోంటే ఈ డిసట్రబ్నస్ అఫ ఇండియా ఏంటని కొంచెం చిరాకుతో  
 
"అవునండి" అని పొడిగా సమాధానం యిచాచ్డు జయంత  
 
"మలేషియా ఉంటావా?" అడిగారు మళీళ్ పెదాద్యన.  
 
"అవునండీ. ఇకక్డ ఐ.టి కంపెనీ లో బిజినెస మానేజరిన్" సమాధానమిచాచ్డు జయంత కొంచెం దరప్ంగా.  
 
"మీరు మీ పిలల్లిన్ కలవడానికి వచాచ్రా ఇకక్డికి?" అడిగాడు జయంత తానుకూడా అడకక్పోతే బాగుండదని.  
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"లేదు బాబు. నేను ఆసియాలో పెదద్ కంపెనీలకి అపుప్డపుప్డు కనస్లిట్ంగ చేసూత్ ఉంటాను. అదే పని మీద మలేషియా 
వచాచ్ను" అని తాపీగా సమాధానం ఇచాచ్డు పెదాద్యన.  

 
"ఓహ, దట ఇస నైస"  అనాన్డు జయంత అవాకక్యి. రెటిట్ంచిన గౌరవంతో ఆయనకి తన ఉదోయ్గం గురించి, వృతిత్లో తన 

విజయాలు, ఆశయాలను ఆయనకి సుదీరఘ్ంగా వివరించాడు.   
  
 ఆయన అంతా ఒపిప్గాగ్ విని "నీ ఎనరీజ్, అంబిషన బాగునాన్యి. నాకు నా చినన్తనం గురొత్చిచ్ంది. గో ఫర యువర డీర్మస్.  

దేనినీ నీ లకాష్య్నికి అడుడ్రానివవ్కు. విష యు అల ది బెసట్ యంగేమ్న"  అని బోధచేసి పెదాద్యన నూయ్సేప్పర చేతబటాట్రు.  
 
"థాంకస్" అని పొంగిపోయాడు జయంత ఆ  పొగడత్కి.  కళుళ్మూసుకొని భవిషయ్త కలల బగీచాలో మళీళ్ విహారం 

కొనసాగించాడు. వైజాగోల్ ఫెర్ండస్ తనని చూసి ఏమంటారో? తన పాత బాస ని ఒకసారి కలవాలి.. ఆయన సింగపూర ఆపిసుకి సిఫారుస్ చేసేత్ 
పని కాసత్ తొందరగా అవుతుంది.. పెళిళ్కి మలేషియా ఔటెల్ట మాలోల్ కొనన్ మారక్ అండ సెప్నస్ర సిల్మ ఫిట సూట వేసుకెళేత్ టిప-టాపాగ్ 
వుంటా... ఇలా పరుపరు విధాలా మనసు విమానం కనాన్ వేగంగా దౌడు తీసోత్ంది.    

 
హఠాతుత్గా విమానం ఒక చినన్ కుదుపు కుదిపింది. “టింగ” అని పైన సీటుబెలట్ సైను చపుప్డు చేసింది. కొందరు వేసుకునన్ 

సీట బెలుట్నే మళీళ్ సరుద్కునాన్రు. జలపాన సేవ యధావిధిగా కొనసాగుతోంది... ఒక నిమిషానికి మళీళ్ కుదుపు.. ఈసారి కొంచెం భారీగా 
వచిచ్ంది. అందరూ సీటుబెలుట్ల్ బిగించారు. సీట్వారుడ్ల్ వాకీ-టాకీలో గుసగుసలాడుకుని టార్లీలు వెనకిక్ తీసుకువెళాల్రు. జయంత కిటికీలోంచి 
బయటకి చూసాడు.. అంతా కారు చీకటి. విమానం రెకక్ మీద చినన్ లైటు తపప్. ఆ లైటులో మసకగా మేఘాల దొంతరుల్ అపసవయ్దిశగా ఏదో 
అరెజ్ంటు సందేశం మోసుకెళుత్నన్టుట్గా హడావిడిగా పలీట్లు కొడుతూ దొరుల్కుపోతునాన్యి.   

 
ఫోనోల్ ఇంగీల్ష పాటలు బోరుకొటిట్ .. తనకి చినన్పప్టినుండీ ఇషట్మైన పాత తెలుగు పాటలు పెటుట్కుని కాళుళ్ దగగ్రకు 

లాకుక్ని కూరుచ్నాన్డు. ఈసారి మహా పెదద్ కుదుపు.. కంకరరోడుడ్ మీద వెళిల్నటుట్ విమానం గడగడలాడింది... అంత మెతత్గా కనపడే మబుబ్లు 
ఇంత విమానానిన్ ఎలా ఊపేసుత్నాన్యా అని ఆశచ్రయ్పోయాడు జయంత.  

 
కుదుపు తగగ్లేదు. కొంచెం హైరానా పడాడ్డు జయంత. మొదటిసారిగా తలతిపిప్ తోటి పర్యాణికుల వైపు దుర్షిట్ 

సారించాడు.. పకక్న పెదాద్యన కళుళ్మూసుకునాన్రు.  కొంతమంది బితత్ర చూపులు చూసూత్ శావ్స ఎగపీలుసుత్నాన్రు. మరికొందరు వారి 
ముందుసీటల్ని రెండు చేతులు చాపి పటుట్కునాన్రు. నాలుగైదు సీటల్ ఆ కేరింతల పసిపిలల్ ఇపుప్డు ఏడుసోత్ంది. జయంత సీటుబెలట్ కొంచెం లూస 
చేసుకొని చేతులమీద బరువు ఆనించి సగం నిలుచ్ని ఎయిర హోసెట్స వంక చూసాడు. ఆమె కూడా కొంచెం టెనష్న మొహంతో కళుళ్ 
మూసుకుంది.  
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“టింగ” మని మళీళ్ నెతిత్మీద లైటు బిళళ్ మోగడంతో ఉలికిక్పడి సీటోల్ చతికిలపడాడ్డు. వాతావరణం బాగోని కారణంగా 
heavy turbulence (విపరీతమైన కుదుపులు) వుంటుందని పైలట హెచచ్రిసుత్నేవునాన్డు యింతలో మరో పెదద్ కుదుపు.... ఒక 
పర్యాణికుడు పటట్లేక గటిట్గా కేకపెటాట్డు. ఈసారి జయంత గుండె వేగంగా కొటుట్కోసాగింది. మూయ్జిక ఆపి కిటికీ బయటకి చూసాడు.. ఏమి 
చెయాయ్లో తోచలేదు. విమానం ఒక పకక్కి ఒరిగింది. గుండె ఝలుల్మంది. ఒకవేళ విమానం కూలిపోతే? ముపైప్వేల అడుగుల నుండి కింద 
పడితే బతికే ఛానస్ వుందా? కింద సముదర్ంవుందో నేలవుందో. నీరు అయితే విమానం నిపప్ంటుకోదు కానీ ఊపిరిఆడక ఉకిక్రిబికక్రైపోతాం. 
ఏదైనా చావుతపేప్టటుట్లేదు. ఇలా మనసు కీడు శంకించింది. గొంతు తడారిపోయింది.  

 
మొదట మనసులో ఇషట్ దేవుళళ్కందరికి మొకాక్డు.. ఒక కొబబ్రి కాయతో మొదలుపెటిట్.. కుదుపుకో రెండు పెంచి.. ఇక 

లాభం లేదని.. అనన్దానం మొకుక్కునాన్డు.. ఐన.. కుదుపులు తగగ్లేదు.. కొదిద్సేపటికి పురుహూతికా అమమ్వారికి పటుట్చీర పెడతానని, 
పాదగయలో సాన్నం చేసాత్నని, తిరిగి వచిచ్ మలేషియాలో బాటు కేవస్ మురుగన గుడికి నడిచి ఎకుక్తానని.. ఎడ తెగకుండా మొకుక్లు 
పెటాట్డు... పది నిమిషాలు గడిచాయి. యుగంలా అనిపించింది. పరిసిథ్తి ఏమి మారలేదు.  

 
మళీళ్ పైలట అనౌనస్ చేసాడు.. వాతావరణం బాగోలేని కారణంగా దగగ్రోల్ కుదిరిన చోట ఎమరెజ్నీస్ లాయ్ండ చేసే అవకాశం 

వుందని, కంటోర్ల రూమ తో సంభాషిసుత్నాన్రని.. ఒక పది నిమిషాలలో ఏ విషయం చెపాత్మని తెలియచేసాడు.. విమానంలో కోలాహలం 
బయలుదేరింది.. కొంతమంది ఏడుపులు మరికొంతమంది పెడబొబబ్లు మొదలుపెటాట్రు.  ఒకరిదద్రు నిలుచ్ని అతయ్వసర దావ్రం తీయమని 
గదమాయించారు. వైమానిక సిబబ్ంది అందరినీ కూరోచ్మని వేడుకునాన్రు. కెపెట్న మెసేజ కోసం వేచివుండమని వినన్వించుకునాన్రు.  

 
ఇదంతా చూసుత్నన్ జయంత.. అతయ్వసర దావ్రం పామెప్ల్ట తీసి పరధాయ్నంగా చదువుతుంటే కళుళ్ రెండూ కనీన్టి 

పరయ్ంతం అయాయ్యి. అంతా అయిపోయింది అనుకునాన్డు. ఏమి చేయలేని అసహాయ సిథ్తి. విచితర్ంగా మనసంతా ఒక రకమైన పర్శాంతత. 
మెలల్గా వెనన్కిక్ వాలి కళుళ్మూసుకుని దీరఘ్ంగా గాలి పీలాచ్డు.. కంటిముందు నానన్ మెదిలారు. అయన ఒక సాదాసీదా రైతు. మాట కటువైనా  
పేర్మాభిమానాలోల్ కొంచెం పాతకాలం మనిషి. ఆయనతో సరిగాగ్ మాటాల్డి దాదాపు సంవతస్రం దాటింది.  ఆఖరిసారి ఇంటోల్ నానన్తో జరిగిన 
వాదన తలపుకొచిచ్ంది.   

 
"ఈ కాలంలో పర్తి ఒకక్డూ ఫారెన వెళుత్నాన్డు. ఇకక్డ ఉండడమే గొపప్" అనాన్డు కొడుకు మలేషియా పోసిట్ంగ వారత్ విని.  
 
"నానాన్.. ఇకక్డ వుంటే ఎదుగుదల అంత వేగంగా వుండదు, నాలుగైదేళుల్ పర్పంచం చూసొసాత్" అనాన్డు జయంత కొంచెం 

నొచుచ్కొంటూ.  
 
"అకక్డ ఉనన్ది ఇకక్డ లేనిది ఏమి లేదు. పైగా మలేషియా మన కనాన్ చినన్ది వెనకపడినది. మా దగగ్రే ఉండు ఇంటిపటుట్న. 

వెళిల్ ఉదద్రించేదేమీ లేదు"  తనదైన శైలిలో వారించాడు ఆఖరి పర్యతన్ంగా జయంత నానన్.  
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"నానాన్ నా బర్తుకు నా ఇషట్ం. నేను వెడతాను" అని విసురుగా సమాధానం యిచిచ్ అకక్నుండి బయలుదేరాడు.  
 
దాని తరావ్త ఎలా ఉనాన్రని పొడిమాటలు తపప్ వేరే సంభాషణలు జరగలేదు. మనసు చివుకుక్మంది గతానిన్ తలుచ్కుని. 

నానన్కి క్షమాపణ చెపాప్లని విలవిలలాడింది. కానీ ఎలా ఇపుప్డు?  
 
తన చినన్నాటి సేన్హితులు జగూగ్, శీర్నివాసల్తో  టైం కుదరక మలేషియా వచేచ్క మాటాల్డలేదు అపుప్డపుప్డు వాటాస్ప 

ఫారావ్రుడ్లు తపప్... తరవాత మాటాల్డచుచ్లే మనవాళేల్ కదా అని. తానూ మలేషియా వెళుతునాన్డంటే అందరి కనాన్ సంతోషించింది వాళేళ్. 
"ఒరేయ ఈ. వి.వి సినిమాలు అకక్డ చాలా తీసాడు. నువువ్ సరుద్కునాన్క మేము వసాత్ం. మలేషియా అంతా దునేన్దాద్మ" అనన్ జగుగ్ మాటలు 
గురొత్చాచ్యి. మునపటిలాగా ఒకసారి వాళల్తో ఒక సినిమాకెళితే బాగుణణ్నిపించింది.  

 
తానిపుప్డు పొతే.. ఆ డబబ్ంతా మలేషియా అకౌంటోల్నే పడుంటుంది.. కొంచెం దానమైనా చేసుండాలిస్ంది అని 

బాధపడాడ్డు. అమమ్ నానన్కి అకౌంట పాసవ్రడ్ ఎలా చెపప్డం? ఈ రెండేళుల్ వృధాయేనా?  
 
మూయ్జిక అంటే అమితమైన పీర్తి జయంత కి. ఎపుప్డో ఒకక్పుప్డు సంగీతం నేరుచ్కొని సొంతగా పాడాలనుకునాన్డు. 

సమయం చికక్లేదు. సకెస్స, డబుబ్ వసేత్ మిగితావి వాటంతటవే వసాత్యి అని నమేమ్డు.  అవి చినన్వయసులో వసేత్ మరీమంచిది. పరిగెతేత్ 
సమయంలో ఆగితే జరగదని సమరిధ్ంచుకునేవాడు. కానీ ఇపుప్డు అనుకోని విధంగా మృతుయ్వుతో ముఖాముఖిన ఆ పరుగుకి అరథ్ం 
కనపడలేదు. ఈ కాసత్ పర్యాణంలో ఆనందం కనాన్ బడలిక ఎకుక్వ కనపడింది. "గత పదేళల్ నిరంతర పరుగులో జీవితంలో పొందినది 
పెదద్గా లేదా? మనిషి తుది సమయంలో చింత లేకుండా ఉండాలంటే జీవితానిన్ ఎలా గడపాలి? తుది సమయం ఎపుప్డొసుత్ందో ఎలా 
తెలుసుత్ంది మనకి?" ఈ ఆలోచనలోత్, అలసటతో ఎంతసేపయియ్ందో తెలియదు.. మళీళ్ “టింగ“ అని మోర్గడంతో అందరూ ఉతక్ంఠతో  
వినసాగారు. మరొక రెండు మూడు నిమిషాలలో మబుబ్లు తేలికవుతాయని, వాతావరణం శాంతించడం వలన ఎమరెజ్నీస్ లాండింగ పాల్న 
మాని పర్యాణానిన్ కొనసాగిసుత్నాన్మని పైలట పర్కటించాడు.  

 
" అమమ్యయ్ " అని నిటూట్రాచ్డు. మనసులో భగవంతునికి కృతఙఞ్తలు తెలుపుకునాన్డు జయంత. పర్యాణికులందరి 

మొహాలోల్నూ ఒక పెదద్ రిలీఫ.   
 
వైజాగోల్ లాయ్ండ అయినతరువాత పిఠాపురం తన ఇంటికి వెడుతూ ఏ మొకుక్ వలల్ ఈ గండం గటెట్కిందో అని ఒక క్షణం 

ఆలోచించి.. మొకుక్లకనాన్ ముందు.. తాను బతికి బటట్కడితే చేయాలనుకునన్ జాబితా మనసులో నెమరేసుకునాన్డు జయంత.  
 
ఇంటికి వెళిల్న వెంటనే తన నానన్ని గటిట్గా కౌగలించుకుని సారి చెపిప్.. అమమ్ చేతి వంటతిని మనసు సిథ్మిత పడాడ్డు. ఆ 

రోజంతా అమమ్నానన్తోనే గడిపాడు. "మలేసియాలో మన భోజనం దొరుకుతుందిరా? అకక్డ వాళుల్ ఏమి తింటారు?" అని అమాయకంగా 
అడిగింది అమమ్.   
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6  ఏది నితయ్ం?  రాజ ఖర్ తటవరిత్ 

 
"ఇంకేం తింటారు? కపప్లూ అవీ తింటారు" అనాన్డు జయంత నానన్ అనీన్ తెలిసినటుట్. "అందుకే ఇకక్డే మన 

దేశంలోవుంటే మనకీ హాయి, వాడికీ ఇబబ్ందుండదు"  చేరాచ్డు ఒక నిమిషం ఆగి.  
 
మళీళ్ నానన్తో  వాదనొదద్నుకుని చినన్గా నవివ్ కాదనన్టుట్ తలూపాడు. సాయంతర్ం గుడికి వెళిల్ అమమ్వారికి దణణ్ంపెటుట్కొని 

అమమ్కి మిగితా మొకుక్ల గురించి చెపిప్ గురుత్పెటుట్కోమనాన్డు.  
 
మరునాడు  నానన్కి జాగర్తత్లు చెపిప్, ఆరోగయ్ం కుదుటపడాడ్క ఒకసారి మలేషియా తీసుకువెడతానని చెపిప్, అమమ్తో వైజాగ 

పెళిళ్కి బయలుదేరాడు జయంత. పెళిళ్లో అనుకునన్టుట్గానే తానే హైలైటు. రెండేళల్ తరువాత వచాచ్డేమో అందరూ అతని చుటూట్మూగి 
కొండత ఎతేత్సారు. కొంతమంది ఒళుళ్చేసావని, చికాక్వని రంగొచాచ్వని ఇలా రకరకాల అభిపార్యాలు గుమమ్రించారు. ఆడపిలల్ ఉనన్వారు 
కొంత మంది అతనిన్ గురించి వాకబు చేశారు. చినన్ పిలల్లునన్వారు అతనిన్ చూపించి మావయయ్లగా ఫారెన వెళుళ్, బాబయయ్లా పేరుతెచుచ్కో 
అని చెపేత్ జయంత ఉపొప్ంగి పోయాడు. ఇదంతా తనకి ఎంతో ఆనందానిన్ ఇచిచ్ంది.  

 
వైజాగోల్ మరాన్డు సాయంతర్మే తిరుగు పర్యాణము. జగుగ్ శీర్నూల విషయం గురుత్ంది కానీ మరాన్డే లేచి తన వైజాగ బాసిన్ 

లంచికి  కలిసాడు. అది ఇదీ మాటాల్డి తన సింగపూర విషయం చెపాప్డు. సాయంతర్ం అమమ్కి వీడోక్లు చెపిప్ ఎయిరోప్రుట్కి బయలుదేరాడు. 
దారిలో తన సేన్హితుల గురించి మళీళ్ గురొత్చిచ్ంది కానీ.. ఫైల్టోల్ పెదాద్యన చెపిప్న మాటలు తన బురర్లో రెసౌండోత్ మెదిలాయి. "నినున్ చూసేత్ 
నాకు నా చినన్తనం జాఞ్పకం వసోత్ంది. పరిగెతాత్లిస్న వయసు ఇదే. గో ఫర ఇట అని"..   

 
"ఈ వయసులో కాకోపోతే ఎపుప్డు? ఒక రెండుమూడేళల్ తరువాత చూదాద్ం మిగితావి. కెరీర,  సకెస్స ముఖయ్ం ఈ దశలో" 

అని సరిద్చెపుప్కుని హెడుడ్ఫోనస్ లో coldplay పాటలు పెటుట్కుని సింగపూర కలల బగీచాలో విహరించాడు.  
 
టాకీస్ F.M రేడియోలో... "అంతా మాయ.. అంతా ఛాయా" అని పాట మోర్గుతోంది శోర్తల కోరిక మీద. 
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