
  

øöeTT~ www.koumudi.net qe+ãsY   2021 

1 .. ,   -     . . .  

.. ,                     . . .  

కడుపులో ఉండగా నే తనిన్తే ఆనందించింది అమమ్ 
నానన్ను పిలిచి చెయియ్ తాకించి నవివ్ంది నానన్కేసి చూసి అమమ్..ఎంతసంతోషమో.. 
పురిటిలో బాధ పెడితే సంతోషించింది అమమ్ 

నీ కెలాల్తెలుసు? అని అనకండి...... 
..... అందరమమ్లూ అంతేట... 
చదువులో వెనక పడితే కలవరపడింది. 
ఉదోయ్గం వసేత్ ఊరంతా చెపిప్సంబరపడింది . 
ఆకలి అంటే ఆనందపడి ఎనోన్ పెటిట్ంది.  
ఆకలి లేదంట ఆవేదన చెందింది. 
నాకు పెళిల్ అనగానే పరవశించింది. 
పోగా, పోగా, జారిపోతానేమోనని డీలాపడింది. 
అమెరికా వెళిళ్ పోతునాన్నంటే దిగులు పెటుట్కుంది 
సైక్పుందంటే, సాటిరాదు సరసన ఉనన్దాంతో అంది. 
అమెరికా వెళేళ్ రోజు వచిచ్ందంటే, నోటోల్ కొంగు కుకుక్కుంది అమమ్..... 
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అమెరికా వచెచ్యయ్మంటే ససేమిరా రాలేనంది. 
పదేళల్కి వచిచ్ చూసేత్ పటెట్మంచం మీద పడుకునుంది అమమ్.... 
మెదటి మాట...'అనన్ంతినాన్వా?'...అంది అమమ్... 
తరవాతి మాట '' కోడలు, మనవలు కులాసానా, చూడనేలేదు వాళళ్ని నేరుగా!” అంది కళుల్ తుడుచుకుంటూ.. 
దగుగ్తోంది, ఆయాసపడుతోంది... 
ఎపప్టిన్ంచి? చెపప్లేదేమంటే, "అబేబ్ మొనన్టినుంచే" అంది. 
"సైక్పులో రమమ్ంటే రాలేదు, ఫోనులోనైనా చెపప్లేదేం?" అంటే, 
"పోనీలేరా, బానేఉనాన్గా"... అంది.  
తెలుసోత్ంది, అబదధ్ం చెపుతోంది అని అమమ్....నా కోసం 
నీలుగు, మూలుగు లేక లేచి ముదుద్ పెటుట్కుంది నాతలవంచి నుదిటిమీద.... 
..... ఎనభై పైమాటే....అమమ్కి. 
నీకు పెటిట్న నరుస్, వంటావిడ ,పని అమామ్యి, ఏరి అనడిగితే ఓ నిటూట్రుప్ నవువ్ నవివ్ంది. 

"ఆదివారం కదా రారు"  

తరవాత తెలిసింది. అమమ్ మంచితనం ఆసరాగా తీసుకుని అసత్మానూ మానేసుత్ంటారని... 
అటుతిరిగి తలగడ పకక్న ఉనన్ డబాబ్ తీసి, మూత తీసి ఓ పెదద్ మైసూరుపాకు ముకక్ పెటిట్ంది నాకు, నోటోల్... 
అదేరుచి, అపప్టిరుచి, చినన్పప్టినుంచి నోటోల్ నానుతునన్ రుచి...అనేన్ళళ్ రుచి,... 
అమేమ్చేసింది...నాకిషట్మని....తెలుసోత్ంది.. 
"లేవలేక ఇబబ్ంది పడుతూ ఎందుకూ, చెయయ్డం అంటే", సమాధానంగ నా తలనిమిరింది.. 
అపుప్డు చూశా, అమమ్చేతిమీద కాలిన వాత... 
"ఏమిటిది ?!!అయోయ్"” అంటే, 
"చూశావ......? ఏమీలేదులే, అదేపోతుంది"" అంది పమిటి చెంగు కపుప్తూ.... 
వీధి తలుపు చపుప్డయింది...ఎపారట్ మెంట కదా.. వరండా తలుపనాలేమో.. 
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" లోపలికి రా నాయనా" అమమ్ అంది. 
" ఎవరో తెలియకుండానే ?" మనసులో మాటే బయటకి గొణిగా.... 
"తెలుసుత్ందిరా... ఆపాయ్యతకి అంతటా ఆనంద తరంగాలే..మనసుకి తెలిసిపోతుంది...టూయ్షనో ఏదో అంటారుగా" 
" ఇన టూయ్షన" కరకట్ చేసా... 
నేరుగా, లోపలి గదిలోకి వచాచ్డు అతను... 
అమమ్ పరిచయం చేసింది " ఇతనే, రామారావని....నాకు చేదోడూ, వాదోడూనూ.... వాళళ్ అమమ్గారితో పాటే ననూన్ 
అమమ్లా చూసుకుంటాడు....రోజూ వచిచ్ ఓ గంట నాదగగ్ర కూరుచ్ని ఆపాయ్యంగా అనిన్ విషయాలూ మాటాల్డందే 
కదలడు...ఎంతసేవ చేసుత్నాన్డో వాళళ్మమ్కి... చెపఫ్లేననుకో......నా పనులూ అతనే చేసిపెడతాడు...నీతో ఓ సారి చెపాప్ 
ఫోనులో..." 
"మా అబాబ్యి..." అతనికి పరిచయంచేసింది అమమ్...ముకత్సరిగా అనిపించింది నాకు...అవును నాగురించి 
చెపేప్దేముంది?  
"నమసాక్రమండి, చాలా కాలానికి వచిచ్నటుట్నాన్రు" 
"ఎలాల్ ఉనాన్రు బామమ్గారూ?" అంటూ అమమ్ పకక్నే కూరుచ్నాన్డు.....మంచంమీద.....ఆపాయ్యంగా మీద చెయియ్వేసూత్... 
అమమ్ చేతి కాలిన గాయం ఇంకో చేతోత్ తడుముతూ.... 
" బాగా ఉనాన్ నాయినా, నీ ధరమ్మా అని...కుంకుమాది లేపం రాసావుగా, వెంటనే వచిచ్... తగిగ్ పోతుందిలే...ఎంత మంది 
పనివాళుల్ంటే ఏమిటి?.. వాళల్కేంపటిట్ంది? నెలలో నాలుగు రోజులు నాగా పెటేట్సాత్రు..." 
" అయోయ్, వంటావిడని పెటాట్గా, ఆవిణిన్ చెయయ్మంటే చెయయ్దూ మైసూరుపాకూ, ..... నువువ్ తిపప్లు పడడందేనికి సౌట్ 
దగగ్రకెళిల్??" అడిగా... 
రామారావు నా కేసి తిరిగి అనాన్డు... 
" నేనూ అదే చెపాప్, మా వాడు వసుత్నాన్డూ, వాడికి మైసూరుపాకంటే పార్ణం చినన్పప్టినుంచీనూ, నేనే చెయాయ్లి 
అనాన్రు. ఆదివారం కనక ఇంటోల్నే ఉనాన్.. పోనీ బామమ్గారూ, ఆనందభవన లో బాగుంటుంది ఓ కిలో తీసుకుని 
వసాత్లెండి అనాన్...." 
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"అవును నీ సంతృపిత్కి రామారావుగారు అనన్టేట్ చెయాయ్లిస్ందమామ్...'' నసిగా..  
" ఊరుకోండరార్, మీకేంతెలుసు? నువువ్ కొనుకుక్ తినలేవని చేసాత్నా?? నా చేతులోత్ చేసి, నువొవ్చేచ్టపప్టికి డబాబ్లో 
పెటిట్, నువొవ్చాచ్క ఆనందంతో డబాబ్ మూత తీసి ఓ ముకక్ నీ నోటోల్ పెడితే ఉనన్ ఆనందం రబబ్రు బేండు తీసి 
అటట్డబాబ్లో వాడెవడో ఎపుప్డో చేసి పెటిట్న ముకక్ పెడితే వసుత్ందా?... సరిఘాఘ్ కొలతలు తీసి కోసినటుట్గా ఉంటాయి 
వెధవ ముకక్లు...ఇంటోల్ కోసే వంకర టింకర ముకక్లోల్ ఉండే అమమ్తనం ఉంటుందా..." డబాబ్ మూత అపురూపంగా 
తీసూత్ ఓ ముకక్ రామారావుగారికిచిచ్, ఆనంద పడిపోయింది అమమ్..... 
"అదండీ వరస... " రామారావుగారు ముకక్ కొరికి ఆసావ్దిసూత్ అనాన్రు.. ఏమాటకామాటే చెపప్కోవాలి....అమమ్ వంట 
అమమ్ వంటే...ఆపాయ్యత కలుసుత్ందిగా... 
"చెయియ్కాలి మానేసారు కాని, మీకోసం జంతికలు, కజిజ్కాయలు చేసాత్నని కూరుచ్నాన్రు...'' రామారావుగారు లేసూత్ 
అనాన్రు... 
" అవును మరి, వాడికి కారం ఎకుక్వేసి కొంచెం గటిట్గా ఉంటే చాలా ఇషట్ంగా తింటాడు జంతికలు...కజిజ్కాయలు సరే 
సరి...కొబబ్రినౌజుతో నే చెయయ్లి..." 
....అమమ్, అమమ్, అమమ్...మనసు ఆరర్ద్ం అయింది నాకు...ఏదో వెలితి ఇనాన్ళూళ్, తెలుసోత్ంది ఇపుప్డిపుప్డే... అనీన్ దూరం 
చేసుకుని దూరదేశాలోల్ఉండి ఏం బావుకునాన్ము?? ఇకక్డిలా పని వాళళ్ సుఖం ఏది? అమమ్ ఆపాయ్యత ఏది? చుటాట్ల 
రాకపోకలు, శుభకారాయ్లకి కలవడాలూ, ఏవి?? 
ననున్ చూసిన ఆనందం, రామారావు వచిచ్ పలకరించడంతో అమమ్ ఆనందం మహదానందంగా మారడం సప్షట్ంగా 
కనిపించడం లేదూ!!.....నే పెటుట్కునన్ దూరం నాయ్యమా, ధరమ్మా, ఉచితమా, డబేబ్ లోకమా? చాలదా ఈ సంపాదన? 
మనసారా నవువ్కుని ఎనాన్ళళ్యిందో. ..అకక్డనీన్ కృతిర్ర్మ నవువ్లేగా, ఎయిర హోసెట్సుస్లా... భుజంమీద పడడ్చెయియ్తో 
నాలో నే వేసుకుంటునన్ పర్శన్లు ఆగాయి.... 
" రండి హాలోల్ కూరుచ్ని మాటాల్డుకుందాం... బామమ్గారూ మీరు కాసేపు పడుకోండి చాలా పొదుద్నేన్ లేచారివాళ" 
రామారావు.. 
చాలా సేపు మాటాల్డుకునాన్ం... 
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రామారావు గారు అమెరికాలో చాలాకాలం ఉనాన్రుట.... 
" ఏం? ఎందుకువచేచ్సారు?" అడిగా కుతూహలంగా.. 
" ...మా నానన్గారి ఆఖరి చూపులు కూడా దకిక్ంచుకో లేని అభాగుయ్ణిన్...మా అనన్దముమ్లు ముగుగ్రిన్ అరచేతుల మీద 
పెటుట్కుని పెంచి పెదద్చేసారు మా అమామ్, నానన్...అనన్లునాన్రు కదా అని అమెరికా కే మొగుగ్చూపా.....చెకక్పెటెట్లో 
చలనంలేని నానన్ను చూసాక, ఇదిగో మానానన్గారు ఆఖరి క్షణం వార్సుకునన్ సవ్గతం చదివి....చలించి పోయా... 
ఇదిగో పరుస్లోనే పెటుట్కునాన్...చదవండి.” రామారావుగారిచిచ్న నలిగిన కాగితం తీసుకు చదివా............ఇలా... 

.........పేదవాడిని,పెదద్చదువులు లేనివాడిని.......కషట్పడి పైకొచాచ్వనాన్రు          

కోటుల్ గడించక పోయినా ,  రెటిట్ంపు ఉతాస్హంతో, రెండిళుళ్ ,రెండు సథ్లాలు, 

రెండు పదుల లకారాలు, రాముడిగా ఉంటూనే  కూడబెటాట్. చకక్ని కుటుంబం అనాన్రంతా.  

చింతలు లేక ,చికాకు లేల్క ,చివరి దాకా గడవాలని, 

గడవక పోతుందా అని, గడవకపోతేనో అని, గడిసేత్ బాగుంటుందని, 

ఆలోచనలనన్,  ఆవేదనలనీన్,ఆశలనీన్ అనన్ంతో పాటే  ఏ పూటకాపూట మింగేసూత్ 

నా వాళళ్ందరికి ఏ కషట్ం కలగుండ బతికా, కలికాలానికి భయపడుతూనే. 

పదవీ విరమణ చెయయ్మనాన్రు.''ఓపికఉంది ,కొనాన్ళుళ్ంటా''నంటే ఒదుద్ పొమమ్నాన్రు.  

పింఛనో అంటే, పళిళ్కిలించారు. ఇది గవరన్మెంటు కాదుగా అని.   

ఫరవాలేదులే, ఇదో లెఖాఖ్, పదిలంగా నా పరివారం ఉందిగా అనుకునాన్.  

మమత అనురాగాలు , ఆతీమ్యతలు , అనుబంధాలు,మంచితనాలు నా ఖాతాలో జమ అనుకునాన్  

అకక్........డే పపుప్ లో కాలేసా. 
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మంచానిన్ంచి కంచానికి, కంచానిన్ంచి మంచానికి . 

పైసా  సంపాదన లేదు. కాళళ్లోల్ సతుత్వ లేదు, కళళ్లోల్ నీళళ్కి కొదవ లేదు 

 కొటుట్కి, పాలకి, బడికి తిరుగుడు తపప్లేదు.కషాట్లకి కొదవ లేదు. ఇషాట్లకి ఆయుషుష్ మూడింది 

ఉతాస్హంగ ఉండేవాణిణ్. దానికి ఉచుచ్ పడింది. ఇంటోల్వాళళ్కి అడుడ్. 

ముసలితనపు మతిమరుపు మిగతా వాళళ్కి మంట, చిరాకు     

మాటాల్డితే ముసలి నస ఆనాన్రు. మాటాల్డకపోతే మరీమంచిదనుకునాన్రు .  

అహంకారాలు, గరావ్లు, సావ్రాధ్లు, గౌరవానిన్  గంగపాలు చేసాయి.  

నలభై ఏళళ్ నా నలుగుడు నలల్పూస అయింది. కరివేపాకు గురొత్చిచ్ంది.  

చినన్, పెదద్ ,చినన్- పెదద్ మాటలతో చినన్బుచాచ్రు.  

సలహ ఇవవ్కూడదుట . సందేహం అడగకూడదుట. 

మనసు విపప్రు. మలెల్ లా ఉండరు.మనిషికి తోడునాన్రు కానీ మనసుకి తోడెవవ్రు లేరు.  

ఛీతాక్రాలు, అయినా అపుప్డపుప్డు సతాక్రాలు. ఎందుకో!!!!ఓ...అనన్టుట్ సమాజం ఉందిగా.. 

అందుకేమో!!!!!! అమమ్ అమమ్గా ఉంటే విసుగు . ఎకక్డికి పోతుంది పాశం? పొంగి పొరలనివవ్రు గాని. 

ఆఖరి వాడికి అమెరికాలో ఉదోయ్గం అంటే ఆహా ఓహో అనాన్రంతా. 

ఆరేళళ్యినా ఇంటి మెుహం చూడలేదు. దాచినదంతా దారి ఖరుచ్లకయి పోతుందిట వసేత్. 

అమమ్కి బెంగరా అంటే ఉందిగా సైక్పంటాడు.  

కాంతానికీ ఓపికతగిగ్ చిరుర్ బురుర్ మంటూంటే , కూతురు కసుస్ మంటుంటే 

కొడుకు బుసుస్ మంటుంటే,కోడలు కోపగించుకుంటూంటే , అలుల్డు అలుగుతూంటే 
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మామిడి చెటుట్గా బతకాలని ఆశపడడ్వాడిని, పెరటిలో  గెలవేసిన బొంత అరటి చెటుట్గా మిగిలా   

పువువ్, అతాత్లు, ఎపుప్డు కావలిసేత్ అపుప్డు కోసుకోవచుచ్. అదే మాదిరి అయియ్ంది నే కూడబెటిట్న ఆసిథ్....   

పువువ్ పుణికి పుచుచ్కునాన్రు భేషజాల భోజనానికి  

అంతసుత్ పెంపుకి ఓ  అతత్ం, పటాటోపాలకి మరో దినం  మరో అతత్ం .మళీళ్ మరోటి....... 

ఆసథ్ంతా అతాత్లయినా బాధ లేదు. ఇదంతా వీళళ్కోసమే కదా. 

ఆశించింది, అడిగిందీ ఒకక్టే....అరగంటైనా దగగ్ర కూరుచ్ని కబురుల్ చెపప్ండని   

అబేబ్...పచ్ ...నెరసినజుటుట్, మాసినగడడ్ం, ముడతలుపడడ్ ముఖం....ముచచ్టగా ఎలాఉంటానూ ..  

తిరసాక్రాలతో ఆదరణ కరువై ,మంచాన పడి పచిచ్ మంచినీళళ్కి పడిగాపులు కాశా., 

సెలుల్లు, నెటుట్, ముఖ పుసత్కం, చాటుల్, సీరియళుశ్, సినిమాలు, నావాళళ్ను నాకు దూరంచేశాయి 

నా   పుటెట్ ముంచాయి. ననున్ వెకిక్రించాయి. మరో ఈ పర్పంచానికి మారలేను . 

మనిన్న నాళుళ్ మరువలేను. మగతగ ఎంతసేపు పడుకోను ?    

అందరూ  ఉనాన్ ,అందరీన్ అందలంఎకిక్ంచినా , 

అదెందుకో మరి ఆఖరి కాలంలో ఆనందం కరువై 

అందరికీ భారంగ  ఆవేదనే ఆపత్మితృడై   

అనాన్నికి లోటు లేకపోయినా ఉనాన్డనడానికి 

ఉసురు తో ఉనాన్ ….ఊసులు కరువైనా  

మనసు భారంగా ఉంటే అడుగు ముందుకు పడదు. చతికిలపడతాం  

అనన్ం ముదద్ గొంతు దిగదు. ఆవేదనకు అంతరాయం ఉండదు. 
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ఆశచ్రయ్ం........ఈ సిధ్తిలో ఆనందకరమైన తీపి పాత ఞాఞ్పకాలు కూడా ఏడుపు తెపిప్సాత్యి. 

  
దంతాలు బిగబటిట్ ఊపిరి సథ్ంబించి ఏడుపు దిగమింగినా 

కనీన్ళుళ్ ధారాపాతంలా వసుత్నాన్యి. 

దొరొల్చిచ్న బంతి తీసుకోడానికి దగగ్రగ వచాచ్డు నాలుగేళళ్ నా  మనవడు  

'''ఎందుకు తాతా ఏడుసుత్నాన్వు'''  కళుళ్ తుడుసూత్ అనాన్డు పకక్న కూరుచ్ంటూ  

పౌతోర్తాస్హం పెలుల్బికింది నాలో. పుతర్పరిషవ్ంగం కరువైన నాకు 

వాడిని అకుక్న జేరుచ్కోగానే  వళుళ్ పులకించింది. 

బుడిడ్ బుడిడ్ అరచేతులు నిమురుతూ అనాన్---- 

-----------నువువ్ పెదద్వాడివవవ్దుద్రా,ఇలాగే ఉండిపో.---- 

  
''పెదద్ అంటే కళళ్జోడు పెటుట్కుంటారూ......అలాగా''     అనాన్డు  

వాడి మాటలకి పగలపడి నవావ్. 

ఇలా నవువ్కుని ఎనాన్ళళ్యిందో....ఇదే  ఆఖరి నవేవ్మో. 

అవును ఒంటరి తనంతో ఆతమ్తో ఆతీమ్యత పెంచుకునన్ందుకేమో !!!అంశ వెళిళ్పోతునన్టుల్గ తెలుసోత్ంది. 

ఏదో పేర్రణ. ఆరేముందు దీపానన్యాయ్ . గబగబ కలం,కాగితం తీసుకునాన్. 

కాలాకాశాతీత శకిత్ ఏదో క్షణంలో ఈనాలుగు మాటలూ వార్యించింది. 

భగవతక్ృపకి ధనుయ్ణిణ్ . 
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అమమ్యయ్........ తృపిత్గ ఉంది .ఏ ఆలోచనలూ లేవు . 

మనసు చాలా తేలికయియ్ంది .తెలల్టి కాంతిలోకి తేలిపోతునాన్ . 

      .............ఉంటా ............... 

చదివి వికలించిన మనసుతో రామారావుగారికి ఇసేత్ మడిచి పరుస్లో పెటుట్కుంటూ అనాన్రు..."" అమామ్ నానన్లు చాలా 
మంది పైకి తేలరు సార.....లోపల లోపలే బాధ పడతారు...మన మనసుకేమీ బాధకలగకూడదని, మనసంసారాలోల్ మనం 
సేండివ్చ మధయ్ ఉనన్ ఛీజ కాకూడదనీని... సదుద్కుపోతూంటారు...అరధ్ం అయిందనుకుంటా మీకు.... 
మనం అకక్డినుంచి డబుబ్ పంపిసుత్నాన్ం, వంట మనిషి ఉంది, పని మనిషి ఉంది, నరుస్ ఉంది, ఓలేడ్జ హోమ లో 
పెటట్లేదుగా అని సరిపెటుట్కుంటాం... కానీ ఆ ఇలేల్ ఓ గోల్రిఫైడ ఓలేడ్జ హోమ అనుకోము... కనీసం ఏడాదికోసారైనా 
రాము...డబుబ్లయిపోతాయి....మనవలు మనవరాళుల్ దూరం అయిపోతునాన్రని అనుకోం.... ఓ సారి మా అబాబ్యి 
పుటాట్క మూడేళళ్కి ఫసట్ టైము ఇండియా వచిచ్నపుడు మా అమమ్ మనవణిణ్ దగగ్రకి తీసుకుంటే " వై షి ఈజ టచింగ మి" 
అనాన్డు....అదీఅబుబ్తునన్ సంసాక్రం...అమమ్ పకక్కి తిరిగి కళుళ్ తుడుచుకుంది 
ఇకక్డకి తిరిగి వచాచ్క తెలిసొచిచ్ంది సార...మన సేవింగుస్తో వచేచ్ వడీడ్ డబుబ్లతో ఇకక్డ జీవితం హాయిగా సుఖంగా 
పనివాళల్ని పెటుట్కుని ...అకక్డి కంటే ఆనందంగా...సుఖంగా మనవాళల్ మధయ్...బతికెయయ్చచ్ని. 
మేము ఇకక్డికి అమమ్దగిగ్రకి వచేచ్సాక మా అమమ్ ఆరోగయ్ం చాలా మెరుగయింది సార....అవే మందులు...కొనిన్ 
మందులు తగిగ్ంచేశాం కూడానూ...వయసుభారం వలల్ మంచంమీదే కాలకేష్పం చేసోత్ంది.. అంతే....ఆవిడకిపుడు తొంభై 
ఏళుళ్..దూరంగ ఉనాన్ సుఖంగా ఉంటే చాలు అని సంతోషిసుత్ంది అమమ్... కాని దగగ్రుంటే ఆనందపడిపోతుంది సార.... 

ఉంటారు సార, కొంతమంది.... కొంతమందేమిటి, చాలామంది అతాత్ కోడళుళ్ ఈగోలతో, పొసెసివ నెస తో.. 
మిస అండర సేట్ండిగులు, మిస కమూన్య్నికేషనులతో.... 
...కలిసి పోయే కోడళూల్ ఉంటారు, ననున్ ముటుట్కోకు నామాలకాకి లాంటి వాళూల్ ఉంటారు.. కాని మనం అమమ్కివావ్లిస్న 
ఆదరణ ఆపాయ్యత పేర్మ ఇసేత్, అమమ్ సదుద్కుపోతుంది సార....మనసులో ముళుల్గుచుచ్కుంటునాన్.... 
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....మనమందరం గులాబి పూసిన రెమమ్లం...ముళూల్ ఉంటాయి..ఆహాల్దం కలిగించే రోజా పువువ్ ఉంటుంది 
రెమమ్కి...అవతలి వాళుల్ బతికి ఉనన్నాన్ళుల్ వాళళ్లో ఉనన్ ముళళ్లాంటి నెగెటివిటీనే చూసాత్ం....వాళుళ్ పోయాక గులాబి 
లాంటి మంచిని అపుప్డు తలుచుకుంటాం...ఏడుసాత్ం అపప్డు....ఏమిటి ఉపయోగం...మా నానన్ మనశాశ్ంతి 
పోగొటుట్కుని వార్సుకునన్ నాలుగుమాటలు, నాకు మనశాశ్ంతిని ఇవవ్డానికి తోడప్డాడ్యి. సరే వసాత్, మళీల్ కలుదాద్ం"" 
రామారావుగారు లేచి పరుస్ పేంటు జేబులో పెటుట్కుంటూ అడిగారు....ఏమిటి ఎవరికో మెసేస్జ కొడుతునన్టుట్నాన్రు సెల 
లో..... ....ఆయన చెపిప్నదంతా విని చెమరిన కళుల్ తుడుచుకుంటూ మెసేజ ఇసూత్ంటే అడిగారు.... 
“ అవును సార, మా ఆవిడకి..." 
"తలుపేసుకోండి" వెళిల్పోతూ అనాన్రు రామారావుగారు....నా తలుపులు తీసి... 

..... లకీష్, రీచడ్ సేఫీల్, మామ ఈజ ఫైన.. 
వుయ ఆర గోయింగ టు మువ టు ఇండియా ఫర గుడ...పీల్జ బి రెడీ..అండ సాట్రట్ పిర్పరేషనస్....ఐ షల కాల యు 
సూన....బై...ఐ లవ యు 
(లకిష్కి తెలుగు వచుచ్ కాని మాటాల్డదు తెలుగులో....అందుకే ఇంగీల్షులో సంభాషణ ఎపుప్డూ.... 
కేష్మంగా చేరా...అమమ్ కులాసా..మనం ఇండియాకి షిపట్ అయిపోతునాన్ము.. . 
....రెడీగా ఉండు...ఆ ఏరాప్టుల్ మొదలు పెటుట్...తరవాత ఫోన చేసాత్....బై... ఐ లవ యు..).... 
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