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మై_లవ్_లైఫ్.లై
“కమ్మాన్.. డోన్్ బి సో నేవ్. బాచలర్స్ ఉనన గదికి వెళ్ళాలంటేనే ఇబ్బందే?! అంతదాకా ఎందుకు,
వాళ్ా హార్స్ డిసోో, లాప్ాపో వ వాకోవావాలనా న ంంం ం కం! వ వాలో చ డరానిని ఏ ఏం ం
ఉంాయోనని. అలాంలోది ఎంత అతకో పిలస్తే మ్మత్రం నువెవలా పో వయావ్ అమ్మాయ్.. అదీ
అకోడికి?” అని మీరు అాగచుు. అాగండి. మొదలెా్ను గనుక నా కూ ం క తదు. కాకపో వతే
నేను ం ప్పది  ఏనటం, ఆ పై అరథం చేసువావటమంటే మీరేసుకునన జోళ్ళా వదిలేసి, నా  సంాల్్
వేసుంని నావటంలాంలోది. అది మీకు ! నా  మరి?
నా కా అలో!  ఇరవై మూడేళ్ళా. ఎటెళ్ళానా  “పెళ్ళాప్పకో?” అని అాగడానికి మీరు,
మీలాంలో వాళ్ళా తయారుగా ఉండేవారు. “ప్రసుేతానికి ఏం లేదండి.” అని అంటే  ఏని
ఊరువారుగావ వయసైపో వతందని కంగారు పెటే్సేరు. “ఏంలో ఇరవై మూకో! ?” అని నేను.
“థర్ట్స్కళ్ళా ఉ్యోగగం చ ెటలోల్ అ్యోగ, కట్రంకో భార్ట ఇన్వవెట్మంట్లు చేయాంతో పాట్ల, పెళ్ళళా
కనీసం క నలుసైనా  ఉండాలగావ ఇవేవీ అలోకప్పాయ్యయోగ నులుకావుగా” అననది మీ థీసిస్.
లె! ోసువావాం మొదలెడితే, మీరు ం పిందే రైట్లగా తోచంది. ఏ మ్మాకా మ్మట. నా కూ తవరగా
పెళ్ళాచేసువావాలని అనిపించేది. పెళ్ళాతో స్త్జ్ పెదదదవుతంది. కారెక్రుు ఎకుోవవుతారు.
నా టకీయత భార్టగా పెరుగుతంది. అందు చంచ ప్పట్ల్ంచేు కథల సంగతే వేరు. వాలోకి ఆడియన్్
బేస్ ఎకుోవ. టీ.ఆర్స.పీల సంగతి ం నే అకోరేుదు. ఇప్పడీ కథ ఎంత తకుోవమందికి ఎకుోతం్
వేరే ం పాలా?
ఇంట్లు ఏమో సంబ్ంధాల హడావుడి. ఆఫీసు చ మ్మ ఇదదరిని గమనిసుేనన ప్రజానీకం కూడా
డరసీడరానట్ల్ ఊరువాలేదు. వాళ్ా ఊహాగానా లు, అంచనా లూ,  ఏశ్లుషణలూ, ఎగ్జిట్ పో వలూు
వాళ్ా ఏ. ప్పవాంగానీ, మన చనూ క బులు నూయోగస్ ఛానల్ దాగుంట్లంది. మైకులు బ్యటకు
కనిపించనివవంగానీ, “ఏం కరుగుతంది ఇకోావ నా కు తెలయాల” అనన డిమ్మంకోను మ్మత్రం
దాచువాలేం. ంలీగ్స్ ంందరొచు ముఖం ట్ల్ంని అడిగేశారు, “ఏంలో కథ?” అని. మరేవ
అకోడి! ్ యష్ నిజ్ అంతలో రొమ్మంలోక్ సినిమ్మ డైరక్ర్స నా కు “ఇదేనమ్మా నీ ప్రేమకథ” అని
చేతికి స్క్ోిప్్ ఇచునట్ల్, నేను దానిన ఎవరికీ డరపించకుండా దాచేసుకుననట్ల్.
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యష్ నిజ్ సినిమ్మనే అయ్యోగంటే గులాబి ప్పవ్వవకోలో చేతి చ ట్ల్ంని, “హి లవ్్ మి”,
“హి లవ్్ మి నా ట్” అనే ఆట ఆకోకునేదానిన. అది చేతకా! , ఇలా ప్రోగ్రామ్ నిసుకునా నను.
అలోకి, ఇలోకి అతకో నా  కెర్టర్స తొలనా ళ్ా చు నేరిన ప్రోగ్రామింగ్స అంటే నా కు ప్రాణం. ననున
అతడికి దగగర చేసింది, దగగరగా ఉంచందీ అదేవ
మై_లవ్_లైఫ్.లై
ఇంపో వర్స్ అతడిని అతకోగా
ప్రొపో వజ్_చే్(ఏమని):
అతడికి_ం ప్ప(ఏమని = ఏమని )
సమ్మధానం = అతకో.మనసుని_అకోగు(ఏమని = “నేనంటే ఇష్మ్మ?”)
తిరిగ్జంప్ప సమ్మధానం
అతడి_సమ్మధానం = ప్రొపో వజ్_చే్(ఏమని=“నువవంటే ఇష్ం”)
అతడి_సమ్మధానం “అవును” అ్తే:
పెదదలను_పించు(డరపించు

=

[అతకో.కెర్టర్స,

అతకో.కుట్లంబ్ం,

అతకో.గుణగణాలు])
కూయోగ_ చ_ఉనన_సంబ్ంధాలు(ఏం_చేయాల =“తీెటయ్యోగ”)
పెళ్ళా_పిలుల_పాునింగ్స_మొదలెట్ల్()
కాకపో వతే:
ఇగ్ననర్స_చే్ (“అతడిని”)
కూయోగ_ చ_ఉనన_సంబ్ంధాలు(ఏం_చేయాల = “ంనసగ్జంచు”)
జీ ఏతం బైనర్ట కాదుకదా? అతడి “నో”కి కూడా సిదధకోనన నా కు అసలు ఏ సమ్మధానమూ
నిలేదు. నేన్వంత తలతికో ప్రశ్నలు వేసినా  ఒపిగాగ  ఏవరించే మనిషి, సింప్పల్గా క “నో” అనో,
“యెస్” అనో ం లేకపో వయాకో. ప్రోగ్రామ్ చ నిసుకుననట్ల్, “యెస్”కాని దలాు “నో” అని
అనువావాలనుకునా నను. కానీ, ఏమో, అది “యెస్” కూడా అవవచుుగా అనన ఆశ్ ననున వదలేుదు.
నా కు తెలీకుండానే ప్రోగ్రామ్ ఇలా మ్మరిపో వ్ంది:
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అతడి_సమ్మధానం “అవును” అయ్యయోగంతవరకూ:
అతడి_సమ్మధానం = ప్రొపో వజ్_చే్(ఏమని = “నువవంటే ఇంకా ఇంఖా
ఇష్ం”)
చని! యాం మొదలెలో్ంది. చనికుడా్ను.  ఏసుగొచుంది.  ఏసుకుోనా నను. వాం
వచుంది. వాడా్ను. “ం కుండా ఎలా ఉంావో నేనూ డరసేను?” అనన ంతం
మొదలై్యోగంది. ఆావాళ్ళా ంతండితే ఏమవుతం్ అనుభవజ్ఞులైన మీకు నేను ంతేగా
ం నకోరలేదనుకుంాను. ఏయ్య ఆయ్ధాలతో ఎలాంలో చత్రహింసలు పెడితే సమ్మధానం
ఇవవడానికి ప్పకునా నడో మీ ఊహ!  వదిలేసుేనా నను.
ఇంత వతిేడి తెచు, అతకో సమ్మధానం ఇసేననన చోట్లకి నేను వెళ్ానని అనలేనుగా? ఊ?
అదే్ పెదద లాబ్లా ఉంది. ఏ లాబ్ అననది నా కు అరథం కాలేదు. గుంరంంగా,
గాజ్ఞగ్నాలునన ఒ పెదద గది చకి ననున తీసుకెళ్ళారు. అతడిని గది బ్యట్లనన ెటెచర్స మీద
కోవాబెలో్, ఏవో ఇంజెక్షనుు ఇచ్చురు. తలకి ఏవేవో అమనిురు. ెటెచర్సను  చలకి
తీసుకుపో వతంటే నా వైప్ప డరసి “థంబ్్ అప్” అని సైగ చేశాకో. నా కసలేం పాలుపో వలేదు.
అడిగ్జనదానికి అవునో, కా్ అని ం కుండా ఈ గొావంతా ఎందువా అరథంకాలేదు.
ఇంత చ నేనునన గది చకి క ఆామనిషి వచుంది. గది మధయోగ చ ఉనన కుర్టు చ
కూర్చుమంది. ఆ తనివత ఎదురుగా ఉనన బ్లునూ, గ్నాలనూ డరపించ ఏవేవో ం ప్తే పో వ్ంది.
నా  ధాయోగసంతా అతడి మీదే ఉంది. మనసు చ బోలెంాంత భయం కూడా ఉంది. ఆమె ం ప్పవాలోపై
శ్రదధ పెట్లేకపో వయాను.
“సరే..ఇక నేను వెళ్ళేను.” అంది.
“అదేంలో? ఇకోా నేను కోదానేన ఉండాలా?”
“అవును. ఇది మీ ఇదదరికి సంబ్ంధంచన  ఏషయం. ప్రైవసీ వదాద?” అని తిరిగ్జ ననేన
అడిగ్జంది.
నా కు గుండె జారిపో వ్ంది. ఏ్ సమ్మధానంవాసం వెంనిుకోతనా నను కాబ్లో్
వచ్చునుగానీ, అతడి మెదడేమైనా  డిసీన వరలా్ మురిసిపో వతూ చుటే్యడానికి?
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ఆమె వెళ్ళాపో వ్ంది. ఆమె మ్మలోమ్మలోకి డరపించన గ్రీన్ బ్టన్ కలో నొకాోను.
అలోవరకూ గాజ్ఞగ్నాలనుండి బ్యటకు డరస్తే అనీన కనిపించ్చ్. ంనిన క్షణాలకు అ ఏ
కనిపించాం మ్మనేశా్. ఇంతకుముందుకనా న ఎకుోవ భయం వేసింది. టెనషన్ వలు ం మటలు
ా్్. వాలోని తకోచుకుంట్లంాగా బ్లు మీద నా  వేళ్ళా టచ్ అ్యోగనట్ల్నా న్. అందు చ
ఏవేవో ఫొట్లలు కనిపించ్చ్. వాలో చు నా కు తెలు్నన ముఖం ఒ హాలీవుడ్ సినీనలోది. దాని మీద
కిుక్ చేశాను.
వెంటనే గ్నాల నిండా ఆమె ఫోట్లలతో నిండిపో వయా్. నా  ఎదురుగా ఉనన గ్నా మీద
క వీడియోలాంలోది మొదల్యోగంది. ఆ వీడియో చ అతడూ, ఆ సినితార ఏ్ బీచ్ చ ఉనా నరు.
ఆమె బికిని చ ఉందిగానీ చేతలనిండా గాజ్ఞలునా న్. గ్నరింాకు పెట్ల్ంనుంది. మెట్లు,
టీ్లు పెట్ల్ంనుంది. వాళ్ళాదదరి మధయోగన రొమ్మన్్ శ్ృతి మించుతోంది. డరాలేక కటే్శాను.
ఆ హాలీవుడ్ నటంటే డిచసేాని తెలు్. ఆమెపై ఇష్ట్నిన ం మంటే గంటగంటలు
మ్మాుాతాకో. అతడి ఫంటసీలు, సీక్రెట్లు నా కెందుకూ? నా  గురించ ఏమనుకుంట్లననదీ తెలస్తే
చ్చలు నా కు.
ఎంత వెతికినా  నేన్వకోడా కనిపించలేదు. నా  ప్పరు ఇచు సిస్మ్నే వెతకమనా నను. “నో
రికల్్్” అంది. ఆమె ఇన్సెక్షన్్ ఇసుేననప్పకో శ్రదధగా  ఏనుంటే ందిదగా అ్నా  నించేువేమోనని
అప్పకో అనిపించంది. ంంం ం ఒపిక నశంచ నింామ్గా ఏ్ ెటర్సు చేసుేంాగా ఒ అందమైన
నవువ తళ్ళాకుోమంది. మరుక్షణం చ దానిపైన కిుక్ చేస్తశాను. అతడి అంతనింతనిల చ
దాగ్జనట్ల్ంది, ప్తరిే  ఏవనిలు నివడానికి ంంం ం సమయం లో్ంది. కాస్తలోకి గదంతా ఆ
నవువతో నిండిపో వ్ంది. ఆ నవువ తాలూకు డీటేల్్ డరస్తే నా  ప్పరుందివ
ఇం! ముంది? ఎగ్జరి గెంతలేశాను. ఆ క్షణం చ అది ప్రంచం చకెలాు మోస్్ రొమ్మంలోక్
ప్రొపో వసల్ అననిపించంది. అతడి హృదయం చ నేనువ అదేలే, నా  నవువ. మీరూ, మీ నిట్పికింగ్సవ
ంంం ం రిలాక్్ అ్యోగ వెనకిో వాలండి. ఊహించువాండి: ఇప్పకో మీరు “మిమాలన ప్రేమించన
మనిషి” అనే గది  చల ఉనా నరు. అకోానీన అసేవయోగసథంగా డేసునా న్. మీ నికకు ముం్
పాతి! ళ్ా జీ ఏతం. మీతో కలసి ఒ ఐదు, ది, ఇరవై సంవత్నిలు - ఎన్వళనతే అనిన వేసువాండి.
మీతో పాట్ల ఇంకా ఎందరెందర్చ. ఇనినంలోని మధయోగ, ఇందరి మధయోగ అతిభద్రంగా మీరు; అమా
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కకోప్ప చ పాపా్లావ There’s a reason why it is so amazing to be loved. Don’t
you think so?
మీకెలా అనిపిసుేం్గానీ, నా కప్పకో వెంటనే ఆ గది చంచ బ్యటకు రుగుతీసి, అతడిని
ఆ ెటెచర్స మీదనుండి లేపి, హతేవావాలని అనిపించంది. అదే చేసుండేదానిన నా  దృషి్ మళ్ళా ఆ
నవువ మీదకు పో వకపో వయ్ంటేవ దానిన డరసుేంటే ఇంకా ముద్దదచుంది. నా  నవువ అంత అందమ్మ,
లేక అతకో దానిన అంత అందంగా దాచుకునా నడా అననది నా కిలోకి అంతట్ని  ఏషయం.
చ్చచన బొటనివేలు, డరప్పకోవేలుని ఆ ఫొట్లమీద పెలో్, మెలుమెలుగా దగగరకు తీసుంచ్చు రెంకో
వేళ్ాని. రెండూ కలసక, పెదాల దగగరకు తీసుంచు ముదుదపెట్ల్కుందామనుకునా నను.
కలసిన నా  వేళ్ళా పెదాల వరకూ నికముందే, నా  నవువ ఫొట్ల కోకు కరిగ్జపో వయ్ంది.
దాని వెనుక

ఇంవా అమ్మా్ ఫొట్ల ఉంది,

ముకోముకోలుగా. ఆమె

సంగతేంట్ల

డరదాదమనుకునా నను. ఆ ఫోట్లకి లంక్ ఉనన వీడియో తెరిచ డరా్ం మొదలెా్ను. ఆ వీడియోకి
లంక్ ఉనన మరొకలో. అలా డరసుేండిపో వయాను.
ఎలోనుండి మోగుతనా నయో మరి, అలార్సా్  ఏనిపించ్చ్. డరస్తే డరసుేంాగానే
పెదదగా మోగా్. గదంతా ఎర్రగా అ్పో వ్, సిస్మ్ దానంతట అదే మొతేం ఆగ్జపో వ్ంది.
గాజ్ఞగ్నా చుంచ మళ్ళా అంతా కనిపించటం మొదల్యోగంది. డాక్రూు, నరు్లూ
హడావుడిగా తిరుగుతనా నరు. అతకోనన గదివైప్ప అంతా గొావగొావగా ఉంది. వెంటనే అకోడికి
రుగెతేకుపో వయాను. అతకో బాధ చ  ఏల ఏలాకోతనా నకో. డాక్రుు గది చ నేనేం చేశానో
అడిగారు. ం పాను. ఎకోడో ఏ్ తేడావచుందని తేలాురు. ననా న గది చకి వెళ్ానివవమని
బ్తిమ్మలాను. అతకోనన రిసిథత చు మళ్ళా మ్మపింగ్స కుదరని ని అని ప్పవాలేదు.
అతకో కుదుటడా్నికి గంటలు ా్్. వాలువాడానికి ర్చజ్ఞలు ా్్. అసలు మనిషి
ఏమైపో వతాడోననన బెంగ, నా -మనిషి-కాలేానన బాధను మింగేసింది. అతకో కళ్ళా తెరిచేసరికి
అతడికి ఇష్మైన నవువతోనే అతని ముందు నిలుునా నను. బ్దులుగా నీరసంగా నవావకో. అది
చ్చలునని అనుకునా నను.
ఊహు. సరిపో వలేదు.
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ఆ గది చ నేను ఏం ం డరశానా ? అ ఏ నేన్వలా ం పాేను? అవనీన అతడి కథలుగా. ఎప్పడో
అతడికి మీరు ఇలానే తగ్జలతే, అతడికి ం పాలనిపిస్తే, అతడే ం ప్పంసేకో అవనీన. మీకెందుకు
ం పాేానా  మీ అనుమ్మనం? ఇప్పకో నేను ం టం లేదా? అలానే. ంనినసరుు మన కథలు
 ఏనడానికి అతీాయ్లు నికినిరు. వాళ్ా ధాయోగస ఎప్పడూ మన మీదే ఉంట్లంది. కరిగ్జపో వ్న
కథ చనైనా  మన బాధను  ఏంట్ల ఊరువాలేరు. అందు!  మీలాంలో ని్వాళ్ళా, అరిచతలు
కావాల. మళ్ళా మనం కలస్త అవకాశ్ం  లేకపో వతే మర్ట మంచది.
మ్మ బ్ంధానికి సంబ్ంధంచనంత వరకూ ఆ లాబ్ చ కరిగ్జందంతా ఒ లాండ్మ్మర్సో. మ్మ
గురించ మ్మాుకోవావాలంటే, దానికి ముందూ, దాని తనివత అనే మ్మాుకోవావాల. ఏదీ అంతకు
ముందులా మిగలేుదు. మ్మ స్తనహం క సప్ప్ేర్స బిల్్ అనుకుంటే, ఆ ప్తట నుండి ఎలోకప్పకో
“బ్రేక్”

అవుతూనే

ఉంది.

కనీ ఏనీ

ఎరుగని

exceptions

 ఏసురుతంది.

(వాలోతో

నిజే్ంచువావటం కూడా నివటంలేదని ప్రోగ్రామ్్ మనలన తిట్డానిన exceptions
అంారులేవ) మీకివవనీన అరథమవుతాయని కాదుగానీ, ననున ం నివవండి.. పీుజ్. అతడిపై నా 
ఫీలంగ్స్ stack overflow exception. ఫ్రండ్గా ఎదురుగా ఉనన, బాయ్ ఫ్రండ్ కానందుకు,
అతడికి ం ప్పవాలేను కాబ్లో్ null pointer exception! నా పై నా !  చని! స్తంత దరిద్రంగా
నేను అతడితో వయోగవహరిసుేననప్పకో అతడి సహనం array out of bounds exception.
Exception driven relation అ్పో వ్ంది కానొక స్త్జి చ.
ఎందుకంటే ఏం ం పాేం? ఇదదరికి ఈ మ్మ స్తనహమనే బిల్్ పాస్ అవావలనే ఉండేది. అది
ఎకోడెకోా చేతలెతేేస్తే అకోాకోా ం ం ఆత్రుతతో, కంగారుగా ఏది తోచతే అది, ఎవరికి తోస్తే
వారు “ఫిక్్” చేస్తస్తవాళ్ాం. ఇదదరు సరిగాగ మ్మాుకోవానప్పకో, కలుగుతనన ఇబ్బందులకుగల
కారణాలు ఏంటని సరిగాగ ఆ చచంచువానప్పకో ఎంతలో జాతర కరుగుతం్ మీకు తెలీంది
కాదుగావ ం ం చేసిన “fixes” చ చ్చలా వరకూ “conflicts” అ్యోగ కూరుునా న్. మ్మ స్తనహం
చతికలబ్డిపో వ్ంది.
అతడికి దూరంగా ఉంటే, రిసిథతి మెరగవుతందనన ఆశ్తో పై చదువులకు వెళ్ళాపో వయాను.
అతడెప్పడూ గొగా ం ప్ప యూనివరి్లో చనే చేనిను.
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కంలోకి దూరమయాయోగక, గొంతతో నలోస్తే సరిపో వయ్యది. యూనివరి్లో చ ంతేగాల, ంతే
మనుషులు మంచ ప్రభావం డరపించ్చరు. మొదలో మూకోన్వల చనే నేను ఇకోా సధంచ్చల్ంది
చ్చలా ఉందని బోధడింది. అతకోలేని  చట్లను అతకో ఇష్డే టెకానలజిలతో తీరుుకునా నను.
వాలో చ మునిగ్జపో వయాను.
మ్మ మధయోగ కాల్్ తగ్జగపో వయా్. దాదాప్పగా లేనటే్, ఇవావల్ ఉదయం వరకూ. ఛాట్్
ఎకుోవ అలవాట్ల ముందునుంచ. ఆఫీసు చ కోకోనే ఉననప్పకో కూడా చ్చట్్  చనే
మ్మాుకోకునేవాళ్ాం. నా  అంతట నేను పింగ్స చేయటం మ్మనుకునా నను. అతడే అప్పాప్పడూ
లకరించేవాకో. మొదట్లు మూడ్ బాగ్నలేకపో వతే సమ్మధానం ఇచేుదానిన కాను. నినునిను మూడ్
బాగుంటే అకోడినుండి తపించుకునేదానిన.
Maybe, I was falling out of love. Or maybe, I was just safeguarding
my own sanity. “ననున  ఏసిగ్జంచకుండా ఉంాగలవా?” అని అకోగుదామని చ్చలాసరుు నోలో
చవరిదాకా వచేుది. కోసరిగా ఆ లాబ్ చ కరిగ్జనవనీన ననున చుట్ల్ముటే్ ఏ. నేనిచున మ్మట
గురుేంచేుది. కథ మళ్ళా మొదటంచేుది.
“ కస్్ ఫ్రండ్్” ఆట ంనసగుతూనే ఉండాల. కానీ నేనుంానవసరం లేదు. ఎలా?
“కలో గురుేంచువా. నువువ దానికి అరథమయ్యయోగట్ల్ ం గలగాలేగానీ కంప్తయోగటర్స ఏమైనా 
చేసిపెకోతంది. అది చేయగలగ్జనదేదీ నువువ చేయనవసరం లేదు. చేయకూాదు. దానితో
చే్ంచువాగలగాలవ నీ నేరు, ఒరు చే్ంచువాడాని!  ఉయోగ్జంచు.” - అతడెప్పడో ఇచున
సలహా.
ఆ సలహాను నా కు అనుకూలంగా మ్మరుుకునా నను. నేను చేయలేకపో వతననది దానితో
చే్ంచ్చను. అది కూడా బాగానే నిజేసిందనుకునా నను, ఇవావళ్ పొదుదనన అతడినుండి కాల్
వచేుంతవరకూ. అతడికి ద్దరికిపో వతానని నా కు తెలు్. ద్దరికిపో వ్నప్పకో అతడి ఆగ్రహావేశాలకు
ఎలా అకో్కట్ వేయా చ, ననున నేను ఎలా సమరిథంచువావా చ అనీన ఆ చచంచుంనిపెట్ల్కునా నను.
కానీ అతకో ననేనం అనలేదు. మ్మమూలుగా మ్మాుడాకో. నా  సక్స్ అతడి సక్స్గా
మురిసిపో వయాకో. అతకో పింగ్స చేసినప్పాలాు నా లా మ్మాుాగలగే సప్ప్ేర్స నిసినందుకు, దానిన
అతడికి ం కుండా అతడి మీద ప్రయోగ్జంచనందుకూ, దానిన ఇప్పకో మ్మ సరిోల్్  చ అందరూ
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దానిన “ప్రామిసింగ్స” అంట్లననందుకూ తెగ ముచుటడిపో వయాకో. వాగ్జంచువావాలగా? మరేం,
ఇలా మ్మాుడాకో?
లేదు. లేదు. వెటకారం కాదది. వామొస్తే క! ోసేాంతే. నా లా కాదు.
ఆ సఫ్ట్్ేర్స నియాం మొదలెట్డానికి అతడి మీద్దచున వాం  కారణం. ఏ్ ఆవేశ్ం చ
నిసింది తననకుండా ంంతవరకూ బానే నిజేసింది. నిజేయనిదాని బాగుచేస్తే ఉంటే ఇంకా,
ఇంకా చేయాలనిపించంది. మొదట్లు అతకో అననదానికి దాని రెసన్్ నా కు డరపించ, నేను
“! ” అనా నక, అతడికి ంప్పది. నినునిను వాళ్ళాదదరి మధాయోగ నా  అవసరం తగ్జగపో వ్ంది. నేను
ఊహించదానికనా న ఎకుోవగా వాళ్ళాదదరి మధాయోగ బాండింగ్స పెరిగ్జంది. నేను కుళ్ళాకునేదానిన. It is
living my life, in a way, కదా? ఏ ప్తటైనా  దానిన కటే్సి, నేనే కవాబిస్తే “ఏంలో? అ్లా
ఉనా నవ్?” అనేవాకో. నా కు తికో వాం వచేుది. బ్హుశా, అలో!  అది ప్రోగ్రామ్్ అని అతడికి
తెల్పో వయ్ంాచుు.
మీరేంలో? ఒహ్.. పీుజ్. ఇలోవరకూ “ఎథిక్్ వారు్” చ ముదాద్ తరఫున వాదన  ఏని,
ఇప్పడిక ఏ్ క తీరు ం డానికి సిదధమయ్యయోగ కడిిలా అప్పడే ఆ మొహం ఏంలో? ఇందు! 
మనుషులకనా న మెషీనుు ం లనిపించేది. శక్ష వాసం బోడి మీ దాకా ఎందుకు? నేనే వేసువాలేనా ?
అ్నా .. ఒ కో నేనింకా ం ప్తేనే ఉనా నగా? ఏంలో.. సనుభూతా? హహహహ. కాదు..
సహానుభూతా? ఏం పాడో.. నా  సంాల్్ సరవనా శ్నం చేస్తశారుగావ నేను ముందే అడిగాను,
మీకు ఒ! నా ? అని. సరేు.. ఇ ఏగ్న మీ జోళ్ళా ఇకోకోనా న్. ఇక బ్యలుదేరండి. బైదవే,
ఇంతవరకూ ఉననందుకూ,  ఏనిపెలో్నందుకూ థంక్్వ
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