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 “ధరమ్రాజూ ! ముకెక్యయ్డానికి అంత ఆలోచన దేనికయాయ్? దీనిన్ తీసేయోయ్చుచ్గా!” అపుప్డే వచిచ్న 

జాకీర, ధరమ్రాజు చేతిలో పేకను తీసుకుని ఆటీను రాణీను కింద పడేసాడు. 
“అరెరే! ఎంత పని చేసావు జాకీరనాన్. ఆ రాణి మొదటి నుంచి మనతో ఉంది.” బాధపడోత్ అనాన్డు. 
“మరీ కటుట్కునన్ది పోయినటుట్గా బాధ పడుత్నాన్వేంటనన్? జాకీ జోకరై నపుప్డు ఈ రాణితో నీకు 

పనేంటి?” పేకముకక్లిన్ తిరిగి ధరమ్రాజు చేతిలో పెడూత్ అనాన్డు జాకీర. 
భాగయ్నగరంలో అదో పెదద్ పర్భుతవ్ సంసథ్. అందులో వందలకొలది ఉదోయ్గులు. వారిలో నాలుగో తరగతి 

ఉదోయ్గులు ఓ పర్తేయ్క వరగ్ం. వారు పర్జలకు పర్భుతావ్నికి మధయ్ వారధులు. పర్జలకు సంబంధించిన పనులనీన్ వారి 
పర్మేయంతోనే జరగాలి. వారికో గురిత్ంపు పొందిన సంఘం. దానికి అనుబంధంగా ఒక రికిర్యేషన రూము  కూడా 
ఉంది. ఉదోయ్గుల మానసికోలాల్సం కోసం వాలీబాల, షటిల బాయ్డిమ్ంటన లాంటి కీర్డలే కాకుండా, పేకాట, కాయ్రమస్ 
లాంటి వినోదానిన్, విజాఞ్నిన్ పంచే ఆటలు కూడా అకక్డ ఉనాన్యి.  కొదిద్మంది విజాఞ్నానిన్ పకక్న పెటిట్ వినోదానిన్, దాంతో 
బాటు ధనానిన్ పంచుకోడానికి పేక, కాయ్రమస్ ఆటల వైపే మొగుగ్ చూపుతారని పిసుత్ంది ఆ రెండాటల కోసం ఎగబడే 
వాళళ్ను చూసేత్. ఏ కీర్డలు ఆడలేని బలహీనులు ఆడేవాళళ్ పకక్న చేరి ఉతాస్హం, ఉతేత్జం పొందుతూ ఉంటారు.  



  

øöeTT~                              www.koumudi.net                                 |òæãÁe]    2023 

2  -           

జాకీర ఆ ఉదోయ్గుల సంఘానికి పెదద్ నాయకుడు. ఎతుత్లకు పై ఎతుత్లు వేయడంలో దిటట్. ఆ ఆఫీసులోనే 
కాదు సెకర్టేరియట లెవెలోల్ కూడా మంచి పలుకుబడి ఉందని పర్తీతి. అందుకే పెదద్ ఆఫీసరుల్ కూడా అతనంటే కొంచెం 
భయపడూత్ంటారు. నాలుగో తరగతి ఉదోయ్గులంతా అతని కనుసనన్ల లోనే మెదులుతూ ఉంటారు. అతని సలహా 
తీసుకోకుండా వారు ఆఫీసు పనే కాదు ఏ పనీ చేయరు.   

ధరమ్రాజు  ఆ సంసథ్లో ఓ అటెండర. జాకీర అనుచరగణంలో ముఖుయ్డు. ధరమ్రాజుకి పేకాటంటే పిచిచ్. 
రోజూ ఒకటి రెండు గంటలు పేకాట ఆడందే ఇంటికెళళ్డు. రోజూలాగే పేకాట జోరుగా సాగుతోంది. తన వంతు 
వచేచ్సరికి ధరమ్రాజు పేకలోంచి ఓ ముకక్ తీసాడు. అది కళావరు రాణీ. దీనంగా జాకీర కేసి చూసాడు. 

“నీ పేరే ధరమ్రాజు...నీకు రాణీలకు కొదవేంటి? ఒకటి పొతే మరోటి. ఎటొచిచ్ రంగు మారిందంతే. ఇక 
చూడు ఈ రాణీగారు నీ ఆటని తారుమారు చేసుత్ంది. పై రౌండులో వచేచ్ జోకర సాయంతో ఈ రాణీగారిని 
వదిలించుకోవచుచ్.” తన అంచనా లెపుప్డూ  తపప్వనన్ంత ధీమాగా చెపాప్డు. జాకీర అనన్టుట్గానే కళావరు జాకీ 
వచిచ్ంది ధరమ్రాజుకి. జోకరొచిచ్న సంతోషంలో కళావరు రాణీని పడేసాడు. అదే అతను చేసిన తపుప్. ఆ రాణీగారు 
పకక్వాడి పేకలో చేరి వాడి పంట పండించారు. దాంతో ధరమ్రాజు ఆట పాతనగరం వరదలకు బురదపాలైన  కొతత్ 
కారులా పనికి రాకుండా పోయింది. కౌంటిచిచ్ ఆటకు సవ్సిత్ చెపిప్ జాకీర తో సహా జాక అండ జిల బార ను 
దరిశ్ంచుకునాన్డు.   

*** 
బార లో మంచి కికిక్చేచ్ మందుకొటిట్ ఇంటికి చేరిన ధరమ్రాజుకు పెళాళ్ం  రాణెమమ్ గుమమ్ంలోనే కబురు 

చెపిప్ంది. గబగబా బాతూర్ంలో ఓ బకెట నీళుళ్ గుమమ్రించుకుని భోజనానికి కూరుచ్నే సరికి తోడలుల్డు కనీన్ళళ్తో పకక్కు 
చేరాడు. 

“రాణెమమ్ గుమమ్ంలోనే... నీ ఇసయం...మొతత్ం నా బురర్లో కెకిక్ంసేసింది. బాధ పడకు. అలా కలల్ 
నీలెల్టుట్కుంటే...కసాట్లు పోతాయా. నీ కసాట్లు జాకీరనన్తో మాటాడతా... ఆటికి పరిసాక్రం అనేన్ సూపించాలా. ఇపప్టికే 
శానా...రాతర్యింది. మిగిలిన ఇసయాలు రేపు... ఇక నీ పోయి పడుకో.” వరదలోల్ చికుక్కునన్ పర్జలకు ఆకాశం నుంచి 
పులిహోర పొటాల్లు పడినటుట్ ధరమ్రాజు నోటోల్ంచి మాటలు ఒకొక్కక్టిగా  జారి పడుతునాన్యి మతుత్గా.  

తినడం ముగించి తడబడుతూ మంచమెకాక్డు. పని ముగించుకొచిచ్న రాణెమమ్ పతిత్ బసాత్లా మంచంపై 
పడునన్ ధరమ్రాజుని పకక్కు జరిపి నడుం వాలిచ్ంది. పకక్ గదిలో చెలెల్లు చందర్మమ్ బాధతో మూలుగుతోంది. మరిది 
భీమరాజు ముఖం దిగులుగా కళళ్ ముందు కదులుతోంది. తన పెళళ్యాయ్కా తలిల్దండిర్ పొతే ధరమ్రాజే తండైర చెలెల్లు 
చందర్మమ్ పెళిల్  చేసాడు. అపప్టున్ంచి వాళళ్ కషట్సుఖాలు చూసూత్నే ఉనాన్డు. తన పెళైల్ ఇరవై ఏళల్యియ్ంది, ‘ఏ జనమ్లో ఏం 
పాపం చేసానో ఈ జనమ్లో పిలల్లిన్యయ్లేదు పరమాతుమ్డు.’ అశాంతిగా మంచంపై దొరిల్ంది. మాయదారి రోగం చెలెల్లిన్ 
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మంచం పాలేచ్సింది. ‘అకాక్ నీవే దికక్ంటూ’ గుమమ్ంలో కొచిచ్ంది. ధరమ్రాజు లాంటి భరత్, ఎదోలాగ సాయం చేసాత్డనే 
నమమ్కం. అందుకనే గుమమ్లోనే భరత్కు మొతత్ం చెపేప్సింది. గజిబిజి ఆలోచనలతో సతమతమై పోతోంది. విచుచ్కునన్ 
పతిత్కాయలయాయ్యి రాణెమమ్ కళుళ్. తోడబుటిట్ంది కషాట్లోల్ ఉంటే నిదెర్లా వసుత్ంది. 

*** 
“ఏమయోయ్! మా చెలిల్ సంగతి ఏమాలోచించావు? జాకీరనన్ కడకు పోయేదెపుప్డు?” తెలాల్రి మంచం 

మీదునన్ మొగుడిన్ పర్శన్లతో కుదిపి లేపి కూరోచ్పెటిట్ంది రాణెమమ్. 
పది దాటిం తరావ్త భీమరాజుని తీసుకుని జాకీర ఇంటి కెళాళ్డు. తీరిగాగ్ పేపర చదువుతునాన్డు జాకీర. 
“నమసేత్ అనాన్!” వినయంగా సలాం పెటాట్డు ధరమ్రాజు. 
“ఏంటి రాజు ఇంత పొదుద్గాలే ఇంటికొచాచ్వంటే ఎదో పెదద్ పనే ఉండి ఉంటది. ఏంటంట? 

ఈయనెవరు?” 
“భీమరాజని మా తోడలుల్డనాన్. మిరాయ్లగూడలో రైసుమిలుల్లో పని చేసాత్డు. నీ దగగ్ర 

దాపరికాలెందుగాని, మా మరదలకు ఆరోగయ్ం బాలేదు. ఉనన్పళంగా సిటీకి తీసుకుపోమమ్నాన్రని ఆమెను తీసుకుని నినన్ 
రాతిర్ వచిచ్ండు. ఇగో ఈ కాయితాలు సూడనాన్ మొతత్ం నీకే అరధ్మౌతుంది.” అంటూ భీమరాజు దగగ్ర పేపరల్నీన్ జాకీర 
చేతిలో పెటాట్డు. 

పదినిమిషాల సేపు పేపరల్నిన్ తిరగేసి చినన్గా నిటూట్రాచ్డు. “నాకు తెలిస్న డాకట్రునాన్డు ఆయనకి 
చూపించు. ఆయనేం చెబాత్డో చూదాద్ం.” డాకట్ర అడర్స చెపిప్, “మీరెళళ్ండి ఆయన దగగ్రకు, నేను తయారై వసాత్,  ఒకే...” 
లేచాడు జాకీర.                                                    

*** 
చందర్మమ్ను పరీకిష్ంచి వెంటనే ఆసుపతిర్లో అడిమ్ట చేయమనాన్డు డాకట్ర. మరాన్డు కొనిన్ టెసుట్లు చేసి 

ఆపరేషన చెయాయ్లని, ఆ తరావ్త కీమో థెరపీ మొదలెటాట్లని పర్సుత్తానికి రెండు లక్షలు వరకు అవుతుందని చెపాప్డు. 
సాయంతర్ం జాకీరనన్ను యూనియన ఆఫీసులో కలిసాడు ధరమ్రాజు. “అనాన్! మా భీమరాజు గరీబోడు. 

ఆయనకు తెలల్కారుడ్ కూడా లేదు. ఇక ఆరోగయ్శీర్ ఎటల్ వసాత్ది. ఏంటో గరీబోలల్కే ఖరీదైన రోగాలొసాత్యేమో? మా రాణెమమ్ 
సానా దిగులుగా ఉంది. ‘నువేవ్ం పాటుల్ పడతవో నాకైతే ఎరుకలేదు. మా సెలిల్కి వైదెద్ం జరగాలి. అది  రోగం నుంచి 
బయటపడాలి.’ అంది. జాకీరనాన్ నువేవ్ ఆదుకోవాలి. నువువ్ మాకు నాయకుడివే కాదు, ఆపదలో ఆదుకునే దేవుడివి 
కూడా. నీ కాళుళ్ పటుట్కుంటా ఎటైల్నా ననీన్ కషట్ం నుంచి బయట పడేయనాన్.” జాకీర చేతులు పటుట్కుని బతిమాలేడు 
ధరమ్రాజు. 
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“ధరమ్రాజు! నీకునన్ అపుప్లకు మీ మరదలు వైదయ్ం తలకు మించిన భారమౌతుంది. మీ తోడలుల్డు దగగ్ర 
అసలు సొముమ్లేం లేవా ? పోనీ, పొలం, బంగారం లాంటివి కూడా లేవా?” 

“ఆయనే ఉంటే మంగలెందు కనన్టుట్ మా తోడలుల్డు దగగ్ర భూమి, బంగారం కాదు కదా ఎరర్ని ఏగాని 
కూడా లేదు. గాజుల బేరం బోజనానికి సరనన్టుట్ రైసుమిలుల్లో వచేచ్ జీతం సంసారానికే సరిపోదు. ఇక ఆసుత్లెకక్డ 
సంపాదిసాత్డు.  పెళాళ్ం రోగానికి మిలుల్ సావుకారు దగగ్ర బదులు తీసుకుని ఇపప్టివరకు కరుస్ పెటాట్డు. ఇపుడాయినిన్ 
ఈడిచ్ తంతే ఏగాని కూడా రాలదు. నువేవ్ ఏదోటి సేయాల. లేకపోతే బయిటెకక్డైనా అపుప్ ఇపిప్ంచి ఆదుకో అనాన్.” 
జూదంలో సరవ్ం పోగొటుట్కుని అయిదూళళ్డిగిన భారతంలో ధరమ్రాజులా అడిగాడు అటెండర ధరమ్రాజు.                 

“నీ మాటలకు బురర్ వేడెకిక్ పోతోంది. నాకేం ఐడియా రావడం లేదు. నడు జాక అండ జిల కి. అకక్డైతే 
మంచి మంచి అయిడియాలు  రావచుచ్. ఏమంటావు ?” ధరమ్రాజు జాకీరనన్ను  అనుసరించాడు.          

*** 
జాకీరనన్ చెపిప్న సలహాకు పొంగిపోయాడు ధరమ్రాజు. అతని రెండు చేతులు పటుట్కుని సంతోషంగా  

ఊపుతో, “ఇనాన్లుల్ గురార్లని పరిగెతిత్ంచే వాడే జాకీ అని అనుకునాన్ ననాన్. కానీ మా జాకీరనన్ మా బతుకులిన్  
పరిగెతిత్ంచే జాకీ అని ఇపుప్డే సమజయియ్ంది. నీ ముందు ఎవరైనా బలాదూరనాన్...!” ఆ ఊపులోనే బేరరిన్ పిలిచి ఇంకో 
రెండు పెగుగ్లు తెమమ్నాన్డు. 

“ధరమ్రాజు ...! ఇది చాలా సీకెర్టుట్గా ఉంచాలిస్న విషయం. మనసులో పెటుట్కో. ఇంకొకరికి తెలియ 
కూడదు. మిగతావనీన్ నే చూసుకుంటా.  గపిచ్ప గా జరగాలి. మాటివువ్.” చేతిలో చెయియ్ వేయించుకునాన్డు జాకీర. 

గాలిలో తేలిపోతూ ఇంటికి చేరాడు ధరమ్రాజు. జాకీరనన్ మంచి సలహా నిచిచ్ దేవుడిలా మనలిన్ 
ఆదుకునాన్డనాన్డని రాణెమమ్కు చెపాప్డు. చందర్మమ్కు ఆపరేషన, డాకట్ర చెపిప్న వైదయ్ం చేయించాలంటే జాకీరనన్ 
చెపిప్నటుట్ చేయాలనాన్డు. అంతా అనుకునాన్టుట్ జరిగితే చందర్మమ్ ఆరోగాయ్నికి ధోకా లేదనాన్డు.  

*** 
మరాన్డు చందర్మమ్ని ఆసుపతిర్లో అడిమ్ట చేసాడు ధరమ్రాజు.  సంసథ్ నుంచి అడావ్నస్ తీసుకునాన్డు. 

చందర్మమ్కు  ఆపరేషన జరిగింది. వారం తరావ్త ఇంటికి తీసుకొచాచ్రు. రాణెమమ్ తన భరత్ ఔదారాయ్నికి పొంగిపోయింది. 
పిలల్లిన్ ఇవవ్కపోయినా మంచి భరత్ను ఇచిచ్నందుకు దేవుడికి మొకిక్ంది. చందర్మమ్కు కీమో ధెరపీ కూడా మొదలయియ్ంది. 
ఎపప్టికపుప్డు ఆసుపతిర్ బిలుల్లను సంసథ్ చెలిల్ంచడంతో చందర్మమ్ వైదయ్ం నిరాఘాటంగా జరిగిపోతోంది. పది నెలలు 
వైదయ్ం తరువాత చందర్మమ్కు రోగం తిరగబెటిట్ పార్ణం మీదకొచిచ్ంది. అతయ్వసరంగా ఆసుపతిర్లో చేరాచ్రు. మూడు 
రోజులు మృతుయ్వుతో పోరాడి చందర్మమ్ ఓడిపోయింది. ధరమ్రాజు చేసిన సహాయం వృధా అయినందుకు రాణెమమ్ దుఖం 
పటట్పగాగ్లు లేకుండా పోయింది. చందర్మమ్ మృతదేహానిన్ ఆసుపతిర్ నుంచి మిరాయ్లగూడ తరలించారు. ధరమ్రాజు, 
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రాణెమమ్ దగగ్రుండి చందర్మమ్ అంతిమ కారాయ్కర్మాలు జరిపించారు. డెత సరిట్ఫికేట తో పాటు ఆఖరి బిలుల్ను సంసథ్కు 
సమరిప్ంచి దాని తాలూకు  సొముమ్ని సంసథ్ నుంచి పొందాడు ధరమ్రాజు. సంసథ్ ఉదోయ్గులందరూ ఒకొక్కక్రుగా  
ధరమ్రాజుకు తమ సానుభూతిని తెలియపరాచ్రు. జాకీరనన్ సలహా పర్కారం ధరమ్రాజు పూరిత్ మౌనం పాటించాడు. 

సంవతస్రం గడిచిపోయింది. ఓ సాయంతర్ం పేకాటలో ముకక్లు పంచి జోకర కట చేసి తన ముకక్లు 
తీసుకుని చూసుకునాన్డు ధరమ్రాజు. డీల షో పడింది. ఆనందంతో చేతులు వణికాయి. టెనష్న కమేమ్సింది ఒకక్సారిగా, 
ఒళుళ్ చెమటలుతో తడిస్పోతోంది. కళుళ్ మసకబారి మూతబడుత్నాన్యి. అలాగే టేబుల పై ఒరిగిపోయాడు. విషయం 
తెలిసిన రాణెమమ్ సృహ కోలోప్యింది. 

తెలివొచేచ్సరికి రాణెమమ్ తాళి తెగిపోయింది. తెలల్ గోడపై నునన్ ధరమ్రాజు ఫోటోకి దండ పడింది. 
*** 

“అపుడెపుడో మాయా జూదంలో ధరమ్రాజు దౌర్పదిని కోలోప్యాడు. ననోన్డి తనోన్డినా, తనోన్డి ననోన్డినా 
అనన్ దౌర్పది పర్శన్లకు సమాధాన మియయ్లేక తలవొంచుకునాన్డు ధరమ్రాజు. అది పురాణ కత కనుక బాద లేకపోయింది. 
మరి నా బతుకు కతలా ఎందుకయియ్ందయాయ్?” రాణెమమ్ ధరమ్రాజు ఫోటోకేసి చూసింది. ‘ననున్ క్షమించు రాణెమమ్’ 
అనన్టుట్గా దీనంగా కనిపించాడు ధరమ్రాజు. “ఆ మారాజు మాట కోసరమని  పెలాల్నిన్ పనంగా పెటాట్డు. మరి నువువ్...?” 
ధరమ్రాజుని పర్శిన్ంచింది చూపులతో.  

“నువోవ్ పిచిచ్ మారాజువయాయ్ మొగడా! కాకపోతే ఏటి? ఇంకొకరి పెలల్ం కోసం నీ పెలాల్నేన్ పనంగా 
పెటుట్కుంటావా? మా ఆడోలల్ం ఎనోన్ అంటాం. అనీన్ పటిట్ంచుకోడమే మీ మొగుళళ్ పనా? కాసత్ ముందెనక ఆలోచించరా?  
ఆ ధరమ్రాజుకు మలేల్ నీకు కూడా బుదిధ్ నేకుండా పోయిందా?  ననన్నాన్యం సేసి పోతావా? నా బతుకు బుగిగ్పాలు 
సేసాత్వా? ఆ జాకీరనన్ మాటిని బతికునన్దానిన్ సంపెసావు కదయాయ్? నేను నిజంగా సచిచ్పోయానా? బారతంలో ఉంటాడే 
గడడ్పోయన పాచికలాడతాడు ఆయనకు మలేల్ మన బతుకులోల్ ఈ జాకీ ఎలా దాపురించాడో ఏంటో? హాయిగా రాజు 
రాణీలా ఉండే మన మదెద్  ‘జాకీ’ రనన్ సేరి మన బతుకాటను తారుమారు సేసాడయాయ్. నువ పోయేకా మీ ఆపీసు నుంచి 
రావాలిస్న నీ సొముమ్లు, ఫేమిలీ పించను కోసం జాకీరనన్ కాడక పొతే గోర నిజం తెలిస్ నే నకక్డ నిజంగానే 
సచిచ్పోయాను మొగడా. ఆ రోజు జాకీరనన్ ఏమనాన్డో తెలాస్? 

“చూడు చెలెల్మామ్! ధరమ్రాజు నిజంగా మనసునన్ మారాజే. ఎపుప్డైతే నువువ్ మీ చెలిల్లికి వైదయ్ం 
చేయించాలని అనాన్వో, అపుప్డు ననన్డిగాడు ఏం చేయాలని. అపప్టి అతని ఆరిద్క పరిసిథ్తి అసలు బాలేదు. ఎకక్డా అపుప్ 
దొరికే ఆవకాశం లేకపోయింది. చాలా ఆలోచించాను. అపప్డు నాకు ఒకే దారి కనిపించింది. మా సంసథ్లో ఉదోయ్గికి 
గాని, అతని కుటుంబ సభుయ్లకిగాని వైదయ్ం నిమితత్ం అయిన ఖరుచ్ను సంసథ్ తిరిగి  చెలిల్సుత్ంది. అందుకని నీ చెలిల్లిని నీ 
పేరుతో ఆసుపతిర్లో చేరిప్ంచి ధరమ్రాజు భారయ్కు వైదయ్ం జరుగుతుందని సంసథ్ను నమిమ్ంచి, ఆ ఖరుచ్ని సంసథ్ నుంచి 
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పొందడం ఒకక్టే మారగ్మని చెపాప్ను.  అది తపప్ని తెలుసు. మా సంసథ్ను మోసం చేసుత్నాన్మని కూడా తెలుసు. 
తరావ్తెపుప్డైనా ధరమ్రాజు చేసిన మోసం సంసథ్కు తెలిసేత్ అతని ఉదోయ్గం పోతుందని, కటకటాలు పాలవుతాడని తెలుసు. 
ఇనిన్ తెలిసినా నీ కోసం, నీకిచిచ్న మాట కోసం ధరమ్రాజు నా సలహాకు సరే ననాన్డు. కానీ, ఇలా జరుగుతుందని 
ఊహించ లేకపోయాం. ఇపుప్డు సంసథ్ దృషిట్లో నువువ్ లేవు చెలల్మామ్. నువువ్ చనిపోయినటుట్ ఆసుపతిర్ ఇచిచ్న సరిట్ఫికేట 
సంసథ్ రిజిసట్రులలో నమోదైపోయింది. ఇక సంసథ్ నుంచి ధరమ్రాజు కొచేచ్ సోముమ్లేవి రావు. నువువ్ బతికునాన్వనే 
విషయం సంసథ్కు తెలిసేత్ నీ మీద కూడా కిర్మినల కేసు పెటేట్ ఆసాక్రం ఉంది.  అందుకని నువువ్ ఆ సొముమ్లపై ఆశ 
వదులుకో.” అనాన్డయాయ్.  

“సెపుప్డు మాటలిని, తపుప్డు పనులు సేసాత్వా? రోగమొచిచ్ నా సెలిల్ సచిచ్పోయింది. మరి నేను...?? నువ 
సేసిన మోసం వలల్ సచిచ్పోయాను. ఎనకటికి నూరు అబదాద్లాడి ఓ పెళిల్ సేయమనాన్రు, అంతే కాని ఒకక్ అబదద్మాడి 
పెలాల్నిన్ సంపెయమనలేదుగా...? దరమరాజు పేరెటుట్కుని అంత అదరమమైన పనేటాట్ సేసావయాయ్? కనన్తలిల్ లాంటి 
సంసత్ను మోసం సేసి బతికునన్ ననున్ అనాన్యెం సేసావు.  నువువ్ నేవు, నీ సొముమ్లు నేవు. నేనెలా బతికేది? ననేన్ంటి 
సేయమంటావు? సెపుప్ ఓ దరమరాజా...సెపుప్...!” గుండెలు బాదుకుంది  రాణెమమ్. 

ఆమె పర్శన్లకు సమాధానం చెపప్లేని ధరమ్రాజు నిరివ్కారంగా చూసుత్నాన్డు ఫోటోలోంచి. 
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