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           హైదార్బాద రాజీవ గాంధీ ఎయిర పోరట్ లో 2020 జూలై 10 వ తేదీన అబదద్ం ఆడాను నేను. దాంతో 
పధాన్లుగు రోజుల ఎయిరోప్రట్ కావ్రంటైన తపిప్ంచుకునాన్ను.  
ఆడక తపప్లేదు. ఆ సందరభ్ం అలాంటిది. 
2020... 
కషట్పడి కటుట్కునన్ కలల మేడలను నిరాద్కిష్ణయ్ంగా కూలిచ్న సంవతస్రం. కువైట ధనిక దేశం. దేనికీ కొదువ లేదు. ఎపుప్డూ 
సంబరాలతో సంతోషంగా, సందడి చేసూత్ వుంటుంది. వినూతన్మైన అలంకరణలతో సరావ్ంగ సుందరంగా కనబడే 
కువైట పటట్ణం ఇపుప్డు భయాందోళనలతో వణికి పోతోంది. మాయదారి జబుబ్ వచిచ్ పడేసరికి నీరసించి పోయింది.  
ఆ సందడి ఏమయిందో. ఆ సంబరాలు ఏమయాయ్యో.. 
కువైటే కాదు పర్పంచమే గతి తపిప్ంది. తాళం తపిప్న పాటలా అపశృతులు పలికిసోత్ంది. రోజురోజుకూ పరిసిథ్తి 
విషమంగా మారుతోందే కానీ కుదుట పడటంలేదు.  
బంధించబడడ్ గది కిటికీలోనుండి బయటికి చూసేత్ చలనానిన్ మరిచిన పరిసరాలనీన్ నిసేత్జంగా కనబడుతునాన్యి. 
విపతుత్ను తలచి గాలి తలల్డిలుల్తోంది. భూమి నిశశ్బద్ంగా రోదిసుత్ంటే చెటుల్ సంతాపానిన్ సూచిసూత్ మౌనంగా నిలబడి 
వునాన్యి.  రాతిర్ంబగళుళ్ రయియ్మని దూసుకుపోయే కారల్తో బిజీగా వుండే రోడల్నీన్ బోసి పోయాయి. జీవచఛ్వాలాల్ 
దీనంగా చూసుత్నాన్యి. 
మరలా చైతనయ్ం ఎపుప్డో? భూమికి పూరవ్ వైభవం వసుత్ందా. కళళ్తో చూడగలమా?  పార్ణంతో నిలవగలమా? చూసుత్నన్ 
నాకు దు:ఖం ముంచుకొచిచ్ంది. ఎవరో కక్ష కటిట్ మంతిర్ంచినటుల్, చేతోత్ తుడిచేసినటుల్ కళా కాంతులనీన్ మాసిపోయాయి. 
నడి సందర్ంలో తుఫాను గాలికి చికిక్న నావలా అలాల్డిపోతోంది భూమి. 
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మరలా మంచి రోజులు ఎపుప్డో?నిశిచ్ంతగా, చిరునవువ్తో గుండె నిండా ఊపిరి పీలుచ్కునే రోజులు వసాత్యా.. అది జరిగే 
పనేనా? 

PPP 
ఇంతలో సైరన మోగించుకుంటూ ఒక అంబులెనస్ వచిచ్ ఎదురుగా వునన్ బిలిడ్ంగ వదద్ ఆగింది. యముని వాహనంలా 
వుందది. ఆ సైరన మృతుయ్ఘంటికల నినాదంలా కరణ్ కఠోరంగా వినబడుతోంది. గుండె దడదడలాడింది. 
ముసుగులు వేసుకునన్ నలుగురు మనుషులు కిందకి దిగారు. ఏదో ఉతాప్తం జరుగుతుంది అనే సూచన. 
చకచకా లోనికి వెళాళ్రు. ఐదు నిమిషాలోల్ ఇదద్రు మనుషులను  కిందకు తీసుకొచాచ్రు. ఆ ఇదద్రి చుటూట్ వీరు నలుగురూ 
వలయంలా నిలబడాడ్రు. పారిపోతే కాలిచ్ చంపేసాత్ం అనే సూచన వుంది వారి మాటలోల్. 
వారిని దోషులాల్, అంటరాని వారిలా ఏహయ్ భావంతో, భయంగా చూసూత్ అంబులెనస్ వెనక భాగంలో కూరోచ్మనాన్రు. 
బలివవ్బోయే మేకలాల్ వునాన్రు వారు. బిలిడ్ంగ లలో వునన్ వారందరూ కిటికీలోల్నుండి ఈ వింతను, విచితార్నిన్ 
చూసుత్నాన్రు. 
రేపు తమ పరిసిథ్తి తెలియదు కదా.. ఆ బిలిడ్ంగ లోని కొందరు భయపడి నోటిలోనుండి శబద్ం రాకుండా భోరున 
ఏడుసుత్నాన్రు. మరికొందరు దూరంగా నిలబడి బెదురు చూపులు చూసూత్ కళళ్తో మాటాల్డుకుంటునాన్రు. 
ఇపుప్డు ఏమి జరగబోతోంది? ఏమవుతుంది? 
వారిని ఏం చేసాత్రు.  అందరికీ సందేహమే. అంతుపటట్ని సందిగధ్మే. తీసుకెళిళ్ ఎడారిలో పడేసాత్రట. 
"చసేత్ ఇక అంతే. అకక్డే పూడిచ్ పెటట్డమే" చెపుతునాన్డు ఒకడు. వింటునన్వాడు భయంతో బిగుసుకుపోయాడు. 

PPP 
అలా కాకూడదు. ఈ ఎడారిలో దికుక్తెలియని మనిషిలా చావకూడదు. అడర్స లేకుండా ఈ మటిట్లో కలిసి పోకూడదు. 
కనీన్ళుళ్ పొంగుకొచాచ్యి. గదిలో బంధించ బడడ్ జంతువులాల్ వునాన్ము.  
పకుష్లకు, జంతువులకు సేవ్చఛ్ వుంది కానీ మనిషి తన సేవ్చఛ్ను చేజేతులా పోగొటుట్కునాన్డు. పకక్నే వునన్ అపారట్ మెంట 
లో వునన్ మా కొలీగస్ ని కూడా కలవడానికి వీలేల్కుండా వుంది. బయట కరూఫ్య్ విధించారు. కనబడితే పోలీసులు అరెసట్ 
చేసుత్నాన్రు.  
భూమికి ఏదో గర్హణం పటిట్నటుల్ంది. ఈ దెబబ్తో మనుషులిన్ తుడిచి పెటట్దు కదా.. 

PPP 
లేదు ఎలాగో బయట పడాలి. విపతుత్నుండి కాకపోయినా మొదట ఈ ఎడారి దేశం నుండి బయటపడాలి. 
మన నేలపైనే చావాలి. చసేత్ కనీసం సమాధి ఆనవాలైనా వుండాలి. అధావ్నన్ంగా అడర్స లేకుండా అనాధలా ఈ ఎడారి 
ఇసుకలో కలిసిపోకూడదు. 
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పర్పంచం నలుమూలలా ఫైల్టస్, రాకపోకలు అనీన్ ఆగిపోయాయి. ఎలా భారత దేశానికి చేరడం. గాలిలో ఎగిరే పకిష్ని 
చూసి అసూయ చెందాను. రెకక్లుంటే ఎగిరి వెళిళ్పోదును కదా.. 
ఫోన మోర్గింది. మా ఫెర్ండ పదమ్ ఫోన చేసింది. కువైట లో పరిసిథ్తిని వివరిసోత్ంది. 
కరోనాతో ఎంతమంది పోయారో, గుండెపోటుతో ఎంత మంది పోయారో, కనీసం శవానిన్ ఇంటికి చేరచ్లేక ఇకక్డే 
ఎడారిలో గుంతలు తీసి జంతువులాల్ ఎలా ఈడేచ్సారో, ఇంటివదద్ భారాయ్ పిలల్లు కడసారి చూసే పార్పత్ంలేక ఎలా 
ఏడుసుత్నాన్రో  చెపుప్కొచిచ్ంది. నాకు గుండె దడ హెచిచ్ంది. 
ఇక వినలేక పోయాను. తొందరగా పార్ణం వుండగానే ఇండియా వెళాళ్లి. 
తెలిసిన టార్వెల ఏజెంటస్ అందరికీ కాల చేసాను. భారత దేశ పర్థాని ఆదేశాల మేరకు వందే భారత విమానాలు 
వసాత్యని, అవి మొదలయితే తపప్కుండా టికెట బుక చేసాత్మనీ వారు అనాన్రు. ఇటు ఇండియాలో పర్జలు.. పరదేశం 
నుండి విమానాలు దిగే వాళళ్తో పాటూ వైరస వసోత్ందని భయపడి "మీరు రావదుద్, అకక్డే చావండి" అంటునాన్రు. 
నా ఫెర్ండ ఒకామె నాతో అలాగే అంది. నా మనసు చివుకుక్మంది. 

PPP 
అవతల వునన్ అబాబ్యిల అకామిడేషన లో ఇదద్రికి కరోనా సోకింది. ఆ దెబబ్తో మాకు కటుట్బాటుల్ ఇంకా పెరిగాయి. 
దిగబ్ంధనంలో నిలబడిపోయాము. విధి వైపరీతయ్ం. అపప్టోల్ కొలీగస్, ఫెర్ండస్ కనబడితే ఆపాయ్యంగా చేయి కలిపి 
హతుత్కునేవాళళ్ం ఇపుడు మనిషి కనబడితే దూరంగా జరిగి శతుర్వులా చూసుత్నాన్ము. 
మూడు పూటలా మొదటి అంతసుత్లోని కెఫేట్రియాకు వెళిళ్ భోజనం తెచుచ్కుని తింటునాన్ం. అకక్డ కూడా గుంపును 
అనుమతించడం లేదు. ఎవరితోనూ మాటలూ లేవు.  ఎవరైనా దగిగ్నా, తుమిమ్నా భయం.. భయం. భయాందోళనలతో 
జీవితం. 

PPP 
అలా రెండు నెలలు జరిగాయి. 
విమానాలు తిరగడం మొదలయియ్ంది. 
కానీ హైదార్బాద కు విమానం లేదని, విజయవాడకు అయితే వుందని చెపిప్ంది మా ఏజెంట. 
ఏదో ఒకటి. సరే కానిమమ్నాన్ను. 
ఎలాగైనా సరే వచిచ్ ఇండియాలో పడితే చాలు అనుకునాన్ను నేను.  
ఆ సమయం అలాంటిది. భయంకరమైనది జూలై 8 వ తేదీన విజయవాడకు టికెట ఓ కె అయింది. సంతోషించాను. కానీ 
విజయవాడలో ఎనిన్ రోజులు కావ్రంటైన లో వుంచుతారో తెలియదు. అవనీన్ దాటుకుని ఆ తరువాత నేను హైదార్బాద కు 
రావాలి. ఆంధర్ రాషట్రం దాటి తెలంగాణాకు రావాలంటే ఆంక్షలట. పరిమ్షన కావాలట.  
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ఈ కరోనా వచిచ్ దేశాలను, రాషాట్ర్లను, జిలాల్లను, ఊరల్ను, మనుషులను విడగొటేట్సింది. సరిహదుద్లను ఏరప్రిచింది. 
ఆ పరిసిథ్తులోల్ ఫల్యిట దిగాక ఒకవేళ ఏదైనా అనుకూలించకపోతే విజయవాడలో తల దాచుకోవాలిస్ వసుత్ంది. మనకు 
అకక్డ ఎవరైనా సహాయం చేసేవాళుళ్ కావాలి. 
ఎపుప్డూ ఎవరినీ ఏదీ అడగను నేను. 
ఇపుప్డు అడగక తపప్డం లేదు. 
తెలిసిన వాళళ్కి కాల చేసి వివరాలు అడిగాను. వీలయితే, అవసరం అయితే సహాయం చెయయ్మని అరిథ్ంచాను. 
అందరికీ భయమే. ఏదో మాటాల్డుతునాన్రు తపప్ మనసూఫ్రిత్గా ఎవరూ మేమునాన్ం అనడం లేదు. ఈ టైములో వారిని 
ఇబబ్ంది పెటట్డం భావయ్మూ కాదు. 
ఎలా, ఏం చెయాయ్లి.. అనే మీమాంసతో, తరజ్నభరజ్నలతో కాలం గడిపాను. 
తీరా రేపే పర్యాణం అని రిలాకస్ అవుతుంటే ఆ ఉదయం ఏజంటు ఫోన చేసి విజయవాడ ఫల్యిట కేనిస్ల అయిందనే 
చావు కబురు చలల్గా చెపిప్ంది. నిలువెలాల్ నిసప్ృహ కముమ్కుంది. 
"మరెలా.. ఇక ఇండియాలోని ఏ సిటీకీ సరీవ్సులు లేవా" దిగులుగా అడిగాను. 
"10 వ తేదీన హైదార్బాద కు సరీవ్స మొదలయింది మేడం" చెపిప్ంది తాపీగా. 
కాగల కారయ్ం గంధరువ్లే తీరిచ్నటల్యింది.  
"మరి నాకు కావలిస్ంది అదే కదా. వెంటనే హైదార్బాద కు టికెట చెయయ్ండి." చెపాప్ను సంతోషంగా. 
"సరే సీట వుందో లేదో చూసి తిరిగి కాల చేసాత్ను" అంది. 
కాల వచేచ్ంతవరకూ ముళళ్మీద నిలుచ్నాన్ను నేను. సీట దొరికింది. విజయవాడ టికెట కంటే నాలుగువేలు తకుక్వే.  
మనీ తిరిగి ఇచేచ్సింది మా ఏజెంట. ఇంకేం. మంచిదే కదా. 
దేవుడు అనిన్విధాలా సానుకూలంగా వుండి సహాయం చేసుత్నాన్డు అనిపించింది. 
నేను దేవుడిన్ ఎకుక్వగా తలచుకుని, కోరుకుని ఇబబ్ంది పెటట్ను కానీ ఈ సమయంలో దేవుడిన్ తలచుకోవడం సబబే 
అనిపించింది. దికుక్తోచని సిథ్తిలో సహజమే మరి. 

PPP 
వారం ముందే శీర్లంక "సిరియాని," నేపాలీ "మూనా" నా సామానుల్, బటట్లు అనీన్ చకక్గా సరేద్సారు. వారికి కావలిస్నవి 
వారు పంచుకునాన్రు.  
నా ఫెర్ండస్ లలిత, చందర్కళ కూడా నాతో వుండి చాలా సహాయం చేసారు. 
బటట్లనీన్ (చీరలు) నేపాల, శీర్లంక, భూటాన, ఇండోనేషియా, ఇండియా అమామ్యిలకు ఇచేచ్సాను. 
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కొనిన్ చీరలు అటట్ పెటెట్లోల్ సరిద్ 80 కేజీల వరకు కారోగ్ లో హైదార్బాద కు పంపేసాను. ముఖయ్మైన లగేజ మాతర్ం 
నాతోపాటూ తీసుకెళళ్డానికి పాయ్క చేసాము. 
2020 జూలై 10వ తేదీ ఉదయం చందర్కళ వాళళ్ కారోల్ ఎయిరోప్రట్ లో డార్ప చేసారు. నా ఫెర్ండ లలిత కూడా వచిచ్ంది. 
తముమ్డు రమేష కరూఫ్య్ వలన వెహికలస్ లేక దాదాపూ 10 కిమీ దూరం నా కోసం నడిచి వచాచ్డు. 
కువైట ను, వీళళ్ందరినీ మరలా తిరిగి చూడగలనా? కరోనా ఎవరిని కబళిసుత్ందో. ఎవరిని మిగిలిసుత్ందో. వీడోక్లు 
చెపుతుంటే కళళ్లో నీళుళ్ తిరిగాయి. 
ఇరవై రెండేళళ్ అనుబంధం ఈ కువైట దేశంతో. సగం జీవితం ఇకక్డే గడిచింది. ఈ కరోనా వచిచ్ పడకపోతే ఇంకెనేన్ళుళ్ 
ఇకక్డే వుండేదానోన్ తెలియదు. నాకు గుండెదడ తగగ్లేదు. ఏదోగా వుంది. పేరులేని ఫోబియా అనుకుంటా. 
అంతకుముందు దాదాపూ వంద సారుల్ ఫల్యిట ఎకిక్ వుంటాను. పది దేశాలు చూసాను. 
కానీ ఇపుప్డు.. 
కోల్జడ్ పర్దేశాలోల్కి వెళాళ్లంటే భయపడుతునాన్ను. ఒకక్దానేన్ వెళళ్డం ఎలా అనుకుంటూ టోర్లీని తోసుకుంటూ బోరిడ్ంగ 
పాస కోసం లగేజ కౌంటర దగగ్రికి వెళుతునాన్ం. 
ఇంతలో.. దేవుడే పంపించినటుల్ ఎవరో వెనకనుండి "హలో మేడం" అంటూ పిలిచారు. 
ఒకబాబ్యి, వాళళ్ అమమ్ నా వెనుకే వరుసలో వునాన్రు. 
"మేడం.. మా అమమ్ ఒకక్రే వసుత్నాన్రు. మీరు ఆమెకు తోడుగా వుండగలరా" అని అతను అడిగాడు. 
ఆ సమయంలో నేనే తోడు కోసం వెతుకుతునాన్ను. వెతకబోయిన తీగె కాలికి తగిలినటుల్ ఆమె వైపు తేరిపార చూసాను. 
చాలా పెల్జెంట గా మా అమమ్కు చెలిల్లా అనిపించింది. 
"అలాగే. తపప్కుండా" అనాన్ను. 
ఆంటీ ననున్ పరిచయం చేసుకుంటుంటే అతనే నా టికెట పాసోప్రట్ తీసుకెళిళ్ కౌంటరోల్ కొవిడ పేపరుల్ అనీన్ ఫిల చేసి 
ఇదద్రికీ పకక్పకక్ సీటుల్ తీసుకొచాచ్డు. 
నా లగేజ నాలుగు కేజీలు ఎకుక్వ వుంటే ఆంటీ లగేజ తకుక్వుంది కాబటిట్ అడజ్సట్ చేసి ఒకే ఫామిలీ అని చెపిప్ కలిసి 
వేసేసారు. హమమ్యయ్ అనుకునాన్ను. 
మా ఫెర్ండస్ "ఆంటీ తోడు దొరికారు కదా ఇక నీకు భయం లేదు లలితా వరీర్ అవకు" అని చెపుతూ వెనకిక్ మరలారు. 
నాది మధయ్లో సీటు. ఆంటీది ఐసల సీటు. 
మధయ్లో కూరుచ్నే వారికి ఎయిర హోసెట్స పిపి కిట ఇసుత్నాన్రు. 
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యుదోద్పకరణాలు ధరించి నిండా ముసుగు వేసుకుని మధయ్లో కూరుచ్నాన్ను. అయినా ఏదో భయం. నా రూపం నాకే 
వింతగా కనిపించింది. 
ఇంతవరకూ ఓకె. హైదార్బాద లో దిగాక పధాన్లుగు రోజులు కావ్రంటైన అంటునాన్రు. తలచుకుంటేనే భయమేసోత్ంది. 
ఎలాగైనా ఇది తపిప్ంచుకుని ఇంటికెళిళ్పోతే బావుండు అని కోరుకుంటునాన్ను. 
నా పరిసిథ్తి గమనించినటుల్గా పకక్న ఆంటీ "లలితా నువువ్ భయపడకు. గతవారం మా తముమ్డు యశోదాలో 
చనిపోయాడు. అందుకే ఇపుప్డు నేను ఇండియాకు వసుత్నాన్ను.  ఇది ఎమరెజ్నీస్ కాబటిట్ ననున్ కావ్రంటైన లో వుంచరట. 
నువువ్ మా అకక్ బిడడ్వని మనిదద్రం కలిసే వచాచ్ము అని చెపుతాను. ఇదద్రీన్ కలిపి బయటికి వదిలేటుల్ నేను చూసాత్ను" 
అంది. 
మరొకక్సారి దేవుడు నా వెంటనే వసుత్నన్టుల్ అనిపించింది నాకు. పరిచయం, పలకరింపు, పాల్నింగూ అనీన్ ఆంటీవే. ఆంటీ 
మాటలతో 5 గంటల జరీన్ చేసినటుల్ కూడా అనిపించలేదు. ఇంతవరకూ ఓకె కానీ హైదార్బాద ఎయిరోప్రట్ లో దిగాక 
అబదద్ం ఆడాలి. ఎలా..  
కషట్మయినా తపప్దు. లేదంటే హోటలోల్ బికుక్బికుక్మంటూ పధాన్లుగు రోజులు దిగబ్ంధన వాసమే గతి.  
ఆంటీ పేరు కొలుల్ పదామ్వతి. ఆమెది ఖమమ్ం. కోడలి డెలివరీకి కువైట వచిచ్ మూడెన్లుల్ అనుకునన్ది కరోనా వలన ఆరెన్లుల్ 
కువైట లోనే వుండిపోయింది. 
చినన్ తముమ్డు పచచ్ కామెరల్తో చనిపోయాడట. చాలా విషాదంలో వుంది పాపం. 

PPP 
హైదార్బాద లో ఫల్యిట దిగాక బయటపడటం అనుకునన్ంత సులభం కాలేదు. ఎనోన్ చెకింగులు, పర్శన్ల అనంతరం ఒక 
పకక్న వుండమనాన్రు. 
చినన్ పిలల్లను, వృదుద్లను, బాలింతలను, గరిభ్ణీలను మాతర్మే బయటికి పంపిసుత్నాన్రు. మిగిలిన వారందరూ కావ్రంటైన 
కి వెళాళ్లిస్ందే అని రెండు వారాలకు సరిపడా డబుబ్ కటిట్ంచుకుని బస లో కేటాయించిన హోటల కి పంపిసుత్నాన్రు. 
ఆ తతంగం చూసి భయమేసింది. అకక్డునన్ ఆఫీసర మా మాటలను పటిట్ంచుకోలేదు. 
అకక్డ మేమిదద్రమే మిగిలాం. తముమ్డు చనిపోయినటుల్ సరైన ఆధారాలు చూపించాలట. డెత సరిట్ఫికేట, హాసిప్టల 
రిపోరట్స్ కావాలి లేదా ఇదద్రూ కావ్రంటైన కు నడవండి అనాన్డు. నిరాశ చెందాను నేను. 
"నువు వరీర్ కాకు" అంది ఆంటీ. వెంటనే ఆంటీ వాళళ్ బంధువులకు ఫోన చేసింది. నిమిషాలోల్ డెత సరిట్ఫికేట వాటస్ప లో 
వచేచ్సింది. 
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ఎయిరోప్రట్ ఆఫీసర అనిన్ పేపరల్ను పరిశీలించాడు. ననున్ కొనిన్ పర్శన్లు అడిగాడు. అబదద్ం చెపాప్లంటే నాలుక 
తడబడింది. కా..నీ తపప్లేదు. 
ఇదద్రి పాసోప్రుట్లు తీసుకుని ఒక పేపర పై సంతకం చేసి మాకిచిచ్ పధాన్లుగు రోజుల తరావ్త బేగం పేట లోని పాసోప్రట్ 
కంటోర్ల ఆఫీస లో తీసుకోమనాన్రు. బతుకు జీవుడా అనుకుంటూ బయటపడాడ్ము. 
ఎయిరోప్రట్ పార్ంగణంలో నేను తగిలించుకునన్ పిపి కిట ను తీసి డసిట్బ్న లో పడేసాను. శానిటైజర చేతులకు 
రాసుకునాన్ను. బయటికి వచిచ్ గాలి పీలుచ్కుంటుంటే నిజంగా నేను ఇండియా కు కేష్మంగా వచాచ్నా.. కలా 
అనిపించింది. 
అషట్కషాట్లు అంటే ఇవేనేమో. మా తముమ్డు మురళి, మా చెలిల్ పర్తిభ నా కోసం కారేసుకుని వచాచ్రు.  
మన నేలపై కాలు మోపగానే, మన గాలి పీలచ్గానే, మా వాళళ్ను చూడగానే మంతిర్ంచినటుల్ నా గుండె దడ తగిగ్పోయింది. 
చితర్ంగా మామూలు మనిషిని అయాయ్ను. 
ఆంటీ వాళళ్ కారు రాగానే వీడోక్లు పలికి ఖమమ్ం వెళిళ్పోయారు. ఏ జనమ్ బంధమో ఏమో అనుకోకుండా ఎదురుపడి 
పర్యాణంలో నా తోడయి పినిన్ పాతర్ను పోషించి భయంతో అదిరే నా గుండెకు పర్శాంతత చేకూరిచ్న ఆమెను 
ఆపదాభ్ంధవి అనాలేమో. 
కరోనా వలన కఠినమైన దారులోల్ నడిచినా కొనిన్ మంచి పాఠాలు కూడా నేరుచ్కునాన్ను. నిజమైన ఆతీమ్యులను కొందరిని 
సంపాదించుకునాన్ను. 
కొనిన్ బంధాలు అనుబంధాలై జీవితాంతం నిలుసాత్యి. 
ఇపుప్డు కూడా అపుప్డపుప్డూ పదామ్వతి ఆంటీకి ఫోన చేసి పలకరిసుత్ంటాను. ఆమెతో మాటాల్డితే సవ్ంత పినిన్తో 
మాటాల్డినటేల్ వుంటుంది.  
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