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      పెదయాయ్క నేనుద్పెదయాయ్క నేనుద్    
జిజ్పండు అమెరి   న   డు.  జిజ్ ట  ఎ  ఎ  సం . 

తనం డు ల  అ ,  - బయట ఎక   ధ ల లల   
సహ సం, మధ  మధ  సంస ృ  సం యం అం  అ  న   ర .. ర  

 అ  అ భ , అ  ంత  డు ! అ ం  అమెరి  జిజ్పండు అ భ  ల క  
సం!   

                  
 
 
                                                     .    

  
                                           

 
మూడేళళ్ తం పండునెవరెనా ౖ “పెదద్యాయ్క నువేవ్ం అవావ్లనుకుంటునాన్వ్?” అనడిగితే వెంటనే వాడు ఆకాశం వెపౖు 

చూసూత్  “బర్డ్ అవుతా” అని చెపేప్వాడు. ఒకోక్సారి “అకక్ తా” అని కూడా అనేవాడనుకోండి. మరి అకక్యితేనే కదా రంగు రంగుల 
క్స్, గోళళ్కు ఎ ని నెయిల్ పా  వేసుకుని, ఎంచకాక్ కిచెన్ సెట్ తో ఆడుకునేది. మరో ఏడాది తరావ్త అదే శన్కి “ఆసోనాట్ 

అవుతా” అని చెపాప్డు. అది వినగానే వాళళ్ బాబాయి “అయితే మేము ఫోరిడాలోల్  ఇలుల్  కొనుకుక్ంటాం పండూ, నువువ్ సేప్స్ కి 
వె ళ్పుప్డు సెండ్ ఆఫ్ ఇవవ్డానికి వీలుగా వుంటుంది” అంటూ వాడి నెతిమీదత్  చినన్ లకాయల్  వేశాడు. ఇపుప్డేమో ఇంటికొచిచ్న 
తాతయొయ్కరు ఆ శన్ అడగాగ్ నే పండు టకుక్న  చెపిప్న సమాధానం విని, మగా కొడుకు తల నిమిరింది వెషౖవిణ్ . వాడా సమాధానం 
చెపప్డం వెనుకనన్ కథ తెలుసుకోవాలంటే ఓ తొమిమ్దినెలలు వెనకిక్, అంటే తాకాలానికి వెళాళ్లి. 

     *                   *                 *                 * 
డిసెంబర్ లో పండు వాళళ్ సూక్ల్ కి ‘ స్ మస్‘ శలవలు ఇసాత్ రు. అపుప్డు వాళళ్మమ్, నానన్ కూడా సెలవు పెటేసిట్ , 

ఎంచకాక్ అందరూ కలసి ఓ వారం పాటు ఎకక్డికనాన్ వెళుంటారుత్ . ఈ సంవతస్రం ‘రి  మ౦డోల్ ’ ఉంటునన్ పండు వాళళ్ బాబాయ్, 
అంటే సాద్ తముమ్డు కారీక్త్  వాళిళ్ంటికి వెళాళ్లనుకునాన్రు. అకక్డికి వెళళ్డం అంటే బుజిజ్ పండుకు మహా సరదా. దానికి కారణం 
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వాళళ్ బాబాయి కొడుకు ఐదేళళ్ చింటు. పిలలిదద్రూల్  ఎపుప్డు కలిసినా బోలెడు ఆటలు అడేసుకుంటారు. ఎనిన్ రోజులయినా వాళళ్కు 
తనివితీరదు. సెలవలు ఇచిచ్నరోజు సాయం మే నాలుగగ్ంటలకలాల్  బటలుట్  అవీ సరేసుకునిద్  కారోల్  మమ్ని బయలుదేరారు.  

ఇక ఆ వారాంతమంతా సందడే సందడి. అందరూ ఒకక్దగగ్ర కలిసేత్ అంతేగా మరి. చింటు వాళిళ్ంటోల్  ఎకక్డో 
మూలనునన్ బొమమ్లు, బోర్డ్ గేమ్స్, యన్స్ అనీన్ బయటకొచాచ్యి. తూయ్ష ఆధవ్రయ్ంలో చెటుల్ , పిటలుట్ , కొండల మధయ్లో సూరీడు, 
ఏరోపేల్న్స్, ఇంకా ఐ లవ్  కార్డ్ ... అనీన్ అందంగా రూపుదిదుకునాన్ద్ యి.   

సోమవారం అందరూ కలసి “ ల్  రిడ్జ్ ంటెన్ౖ”కి వెళిళ్ సీక్యింగ్ చేదాద్ మనుకుని అకక్డ హోటలు బుక్ 
చేసుకునాన్రు. ఆదివారం సాయం నికి పండుకు కొంచెం ఒళుళ్ వెచచ్బడడంతో వెషౖవిణ్  “వీడికి జవ్రం వచేచ్లా వుంది. ఈ చలిలో ఏం 
వెళతాం! పోనీ మానేదాద్ మా?” అంది.  

తూయ్ష వెంటనే ఏడుపు మొహం పెటేసిందిట్ . “వింటర్ లోనేగా సీక్యింగ్ కి వె ళ్ది. టెలౖాన్ల్ పటుకెళాట్ ద్ ౦ వెషౖవీణ్ , 
మామూలు జవ్రమేగా తగిపోతుందిలేగ్ ” అని సాద్ అనాన్కూడా వెషౖవిణ్  అందుకు ఒపుప్కోలేదు.  

“ఎలుండిల్  మొతంత్  అకక్డ సోన్ పడే సూచనలు వునాన్యట. అలా కనక అయితే జవ్రం కొంచెం ఎకుక్వె ౖహాసిప్టల్ కి 
వెళాళ్లనాన్ కషంట్ . ఒదులేద్ , నేను పండూ ఇంటోల్  ఉంటా౦. మీరందరూ వెళిళ్రండి” అంది.  

“పండు లేకుండా అకక్డ చింటు మా ం ఏమాడుకుంటాడకాక్, నేను కూడా వెళళ్ను” అంటూ నీరజ కూడా 
ఆగిపోయింది.   

     *                   *                 *                 * 
సోమవారం ఉదయం నాలుగగ్ంటలకే సాద్, కారీక్త్ , తూయ్ష బయలుదేరి వెళిళ్పోయారు. వెషౖవిణ్  అనుకునన్టుల్  

పండుకు జవ్రం రాలేదు ఉదయానికి చకక్గా నవువ్తూ ని  లేచాడు. ఆ రోజంతా పిలలిదద్రూల్  ఒకటే ఆటలు. సాయం ం 
ఐదుగంటలకు చింటు పరి తుతూత్  వచిచ్ “ఇట్స్ హార్డ్ టు ” అంటూ వాళళ్మమ్కు ంతు చూపించాడు. పండు కూడా వాడి వెనకే 
వచాచ్డు.   

“పరుగులు పెడితే అలాగే వుంటుంది. కుదురుగా ఒకదగగ్ర కూరుచ్ని ఆడుకోండి” అని చెపిప్, వాడి జుటుట్  సరిచేసి 
నుదిటిమీద ముదుద్  పెటుకుందిట్  నీరజ. చింటు మళీళ్ మామూలుగా పండుతో ఆటలోల్  పడిపోయాడు.  

“ఇంతకు ముందు వాడెపుప్డెనౖా అలా అనాన్డా నీరజా? అడిగింది వెషౖవిణ్ .  
“లేదకాక్ బ శా ంతు పేప్మో. అది చెపప్లేక అలా అనుంటాడు.” అంటూ సాయం ం కూరకు ఉలిపాయలుల్  

తరగడం మొదలుపెటిట్ంది నీరజ. 
ఓ రెండు గంటల తరువాత హ తుగా చింటుత్ , ఆడుకుంటునన్ క్ కింద పడేసి ంతు దగగ్ర చెయియ్ పెటుకునిట్  “ఐ 

కాంట్ ” అనాన్డు. వెషౖవిణ్ , నీరజ ఇదద్రూ కంగారుగా పిలలల్  దగగ్రకు వెళాళ్రు.  
“ ంతు పిప్గా ఉందా చింటూ?” ంతుదగగ్ర తడిమిచూసూత్  అడిగింది వెషౖవిణ్ .  
“  పెదద్మామ్, ఇట్స్ హార్డ్ టు ” 
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రెండే నిముషాలో పిలలిదద్రినీ తీసుకుని హాల్ ల్ సిప్టల్ కి బయలుదేరారు. వెషౖవిణ్  కారు నడుపుతూనే “నీరజా, 
చింటూను మాటాల్ డిసూత్  వుండు” అని, అవసరమెతేౖ  ‘నెన్ౖ వన్ వన్’ కి ఫోన్ చెయయ్డానికి సెలోల్  చార్జ్ ఉందో లేదో చూసుకుంది. పండు 
తన బులిల్ కారును గటిట్గా పటుకునిట్  వాన్ వెనుక సీటోల్  నిశస్బద్ంగా కూరుచ్నాన్డు.  

     *                   *                 *                 * 
సరిగాగ్  పది నిముషాల తరువాత కారు హాసిప్టల్ దగగ్ర ఆగింది. రిసెపస్నిస్ట్  తో మాటాల్ డుతుండగానే చింటు బలంగా, 

తవ్రతవ్రగా గాలి పీలచ్డం మొదలు పెటాట్ డు. హాసిప్టల్ లోపల నుండి తెలల్ కోటుల్  వేసుకునన్ ఓ ఇదద్రు హడావిడిగా వచిచ్ వాణిణ్  
లోపలకు తీసికెళారుల్ . మిగిలిన ముగుగ్ రు కూడా లోపలకు వెళళ్బోయరు కాని, చినన్పిలలుల్  వెళళ్కూడదంటూ పండును అకక్డే ఆపేశారు. 
దాంతో వెషౖవిణ్  కూడా బయటే ఉండిపోవాలొస్చిచ్ంది. పండు వాళుళ్ కనిపించినంతవరకు లోపలకు తొంగి చూసి, “వాట్ హపెండ్ టు 
చింటు? అని అడిగాడు. 

“తెలియదు నానాన్” అంటూ వాడి మొహం చూసి “ఏం లేదు నానాన్, నినన్ నీకు కొంచెం బాలేదు కదా అలగే వాడికి 
కూడా” అని చెపిప్ంది. అమమ్ మాటల మీద వాడికి నమమ్కం కలగలేదు. వెషౖవిణ్  ఇంతలో ఫోన్ తీసి జరిగినదంతా సాద్ తో చెపిప్ంది. 
ఓ ఇరవె ౖనిముషాల తరువాత నీరజ బయటకు వచిచ్ంది.    

“ఎలా వుంది నీరజా వాడికి?”  
“లోపలకు వెళళ్గానే వెంటిలేటర్ పెటాట్ రు. ఒకక్ నిముష౦లోనే నారమ్ల్ గా ఊపిరి తీసుకోవడం మొదలు పెటాట్ డు.” 

“డాకర్ట్  ఏం చెపాప్రు? అసలెందుకలా అయిందట?” 

“తె దకాక్. మెడిసిన్ ఇవవ్గానే వాడికి బాగా మతొచిచ్ందిత్ . లేచాక ఏదో టెస్ట్  చేసాత్ రట్” చెపిప్ంది. 
“వాడికి ఎపుప్డనాన్ కాసత్ జవ్రం, ఇయర్ ఇనె న్స్ తపప్ ఇంకేం బెల్మ్స్ లేవుగా. ఏదో డ్ పడి వుండదులే నీరజా. 

సరే... కారీక్త్  వాళళ్కు ఫోన్ చేసి విషయం చెపుప్. కంగారుగా ఎదురు చూసుత్ ంటారు. మధాయ్హన్ం అంతా అకక్డ సోన్ పడిందిట. 
అటువెపౖు దారనీన్ల్  మూసేశారట. రేపు ఉదయం పది గంటలకు కాని రోడుడ్ మీద వెహికల్స్ వెళాత్  లేదో తెలియదట.” అని చెపిప్ 
చింటూను చూడడానికి లోపలకు వెళిళ్ంది వెషౖవిణ్ .  

ఓ రెండు గంటలు గడిచాయి. చింటుకు ఎమ్ ఆర్ ఐ, సాక్నింగ్ లాంటివనీన్ తీసారు. పండు కురీచ్లో కూరుచ్నే 
తూగుతునాన్డు. “అకాక్ బాగా ఆలసయ్ం అవుతుందేమో, పండుకు ని సుత్ నన్టుందిల్ . పోనీ ను వ్, పండూ ఇంటికి వెళళ్౦డి. డిశాచ్ర్జ్ 
చెయయ్గానే ండ్ నెవరిననాన్ పిలుసాత్ ను. వాళుళ్ మమమ్లిన్ ఇంటి దగగ్ర ప్ చేసాత్ రు” అంది నీరజ.  

“ఆ...భలే దానివేలే నినిన్కక్డ ఒంటరిగా వదిలేసి ఎలా వెళానుత్  వీడిన్కక్డ పడుకోబెడతాలే అందరం కలిసే వెళాంద్ ” 
అంటూ అకక్డే వునన్ సోఫాలో పండును పడుకోబెటిట్ంది వెషౖవిణ్ . పండుకూక్డా చింటును తీసుకెళళ్కుండా ఇంటికి వెళాళ్లని లేదు.   

     *                   *                 *                 * 
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“పండూ లేమామ్. మనం వేరే హాసిప్టల్ కి వెళాళ్లి.” అంటూ వెషౖవిణ్  పిలవడంతో టకుక్న లేచికూరుచ్నాన్డు పండు. 
తానెకక్డునాన్డోనని చుటూట్  చూసి, రా  హాసిప్టల్ కి వచిచ్న విషయం గురొచిచ్త్  “వాట్ టెంౖ ఈజ్ ఇట్? ఆర్ వుయ్ గోయింగ్ 
హోం?అని అడిగాడు.  

“ఇట్స్  ఇన్ ద మారిన్ంగ్ పండూ, చింటూను వేరే  హాసిప్టల్ కి షిఫ్ట్  చేసుత్ నాన్రు. ఈలోగా నువువ్ కొంచెం ష్ అప్ 
అవుదువురా” అంటూ వాడిని రెస్ట్  రూమ్ కి తీసుకుని వెళిళ్ంది.  

“వె ౖఅనదర్ హాసిప్టల్?”  
“ఇకక్డ రా ౦తా చినన్పిలలనుల్  ఉంచకూడదట. చిలన్స్డ్  హాసిప్టల్ కి తీసుకెళుతునాన్రు”.  
పండు తిరిగి రాగానే చింటు చకక్గా నవువ్తూ సెచర్ మీద కనిపించాడు. చేతికి నీడిల్ పెటిట్  కదలకుండా టేప్ వేసి 

వుంది.  
“చూడకాక్, వీడిన్ చూసేత్ ఎవరెనౖా బాగలేని పిలాడనుకుంటారాల్ ? ఇపప్టి వరకు పేరామెడిక్స్ ని వంద శన్లు వేశాడు” 

నవువ్తూ చెపిప్ంది నీరజ.  
పండు కూడా అంబులెన్స్ లోనే వసాత్ ననాన్డు కాని వాళుళ్ అలా కుదరదని చెపప్డంతో అమమ్తో పాటు కారెకాక్డు. 

వెషౖవిణ్  అంబులెన్స్ ను ఫాలో అవుతోంది.  
“దిస్ అంబులెన్స్ ఈజ్ గోయింగ్ సోల్ . ఇంకా పెనౖ లెటౖుల్ , సెరన్ౖ  కూడా లేదు” ఆశచ్రయ్పోయాడు పండు.  
“ఎరీల్ మాణింగ్ కద నానాన్. రోడుడ్  మీద వేహికలేస్ లేవు. పెగౖా చింటూది లెఫ్ౖ టెనింగ్ కేస్ కూడా కాదు. ఇంకెందుకు 

లెటౖుల్ , సెరనుల్ౖ ” అంటుండగానే హాసిప్టల్ వచేచ్సింది.   
అంబులెన్స్ ఆగగానే పేరామెడిక్స్ చింటూను హడావిడిగా దింపి పరుగులాంటి నడకతో లోపలకు తీసుకెళుతునాన్రు. 

పండు కూడా వాళళ్మమ్ చెయియ్ పటుకునిట్  సెచర్ వెనకే పరి టాట్ డు. సెచర్ మీద చింటు అతి కషంట్  మీద బలంగా ఊపిరి పీలుసుత్ నాన్డు. 
చింటును ఒక గదిలోకి తీసుకువెళిళ్ మంచం మీద పడుకోబెటేటపప్టికిట్  దాదాపుగా వాడికి ఊపిరి అందని సితిలో వునాన్డు. ఓ 
పదిమంది తెలల్ కోటుల్  వేసుకునన్ వాళుళ్ వాడి మంచం చుటూట్  నిలబడి, అపప్టికే తయారుగా ఉంచుకునన్ వెంటిలేటర్ ని వాడి 
మొహానికి పెటేశారుట్ . నీరజ పండు తల పకక్నే నిలబడి చూసోత్ ంది. పినిన్ పకక్నే పండు. చింటు వాళళ్మమ్ను పకక్కు నెటేసిట్ ¸ ఒకక్ 
నిముషంలో తల పకక్కు వాలేచ్శాడు.  

అ మయంగా చూసుత్ నన్ నీరజతో, “డోంట్ వ  హి ఈజ్ సీపింగ్ల్ ” అని చెపాప్రు ఒక డాకర్ట్ . వాడికేమెందనిౖ  వెషౖవిణ్  
అడిగిన దానికి సమాధానంగా “డాన్’ట్  ఎట్. వుయ్ విల్  బె ౖటుమారో” అని చెపిప్ ఇలాగే ఎమరెనీస్జ్  వసేత్ బెడ్ పకక్నునన్ ఒక 
బటన్ కక్మని, అపుప్డు వెంటనే డాకర్స్ట్  వచిచ్ వెంటిలేటర్ పెడతారని చెపిప్ వెళిళ్పోయారు. పినిన్ వెపౖు చూశాడు పండు. కనీన్ళుల్  
కారిపోతుండగా చింటు వెపౖు చూసోత్ ందామె. వెషౖవిణ్  కూడా దాదాపు అదే సితిలో వుండడం చూసి పండుకు ఏడు చిచ్ంది. ఎపుప్డూ 
నవువ్తూ తనతో ఆడుకునే చింటు అలా వుంటే వాడికి ఏదోలా వుంది.  
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“చింటుకు ఏమౖె౦దమామ్?” రా  అడిగిన శేన్ మళీళ్ అడిగాడు. 
“ఏం లేదు నానాన్, డాకర్ట్  ఇంకొనిన్ టెస్ట్  లు చేయాలనాన్రు. అంతే. చింటు పడుకునాన్డుగా నువువ్ కూడా కొంచెంసేపు 

పడుకో” అని గోడవెపౖునునన్ పెదద్ బలమీదల్  పడుకోబెటిట్ంది వెషౖవిణ్ . చేతిలో కారు గుండెల దగగ్రగా గటిట్గా పటుకునిట్  పడుకునాన్డు. 
కాసేపటికి “అకాక్ వాడికేం కాదుగా” నీరజ బేలగా అడగడం వినిపించింది వాడికి.   
“ఏం కాదు నీరజా. అసలు బెల్ం ఏమిటో రేపటికి తెలుసుత్ ందిగా! తెలిసిన తరువాత ట్ చేయడం తేలికని డాకర్ట్  

చెపాప్రు. అపుప్డి౦కేమీ కంగారు వుండదు”.  
     *                   *                 *                 * 
మరుసటి రోజు సాయం నికి కూడా ఏమీ తెలియలేదు. ఊపిరి పీలచ్డం కషమెనపుప్డలాట్ ౖ ల్  మందు పనిచేసుత్ ంది 

కనుక కంగారు పడవలసిందేమీ లేదని చెపాప్రు డాకరుట్ ల్ . చింటు రోజంతా మామూలుగా ఉంటునాన్డు, అయితే వాడి చేతికి రెండు 
వెరౖుల్ , కాలికొకటి, గుండె చపుప్డు తెలియడానికి మరో రెండు, ఇలా ఒళళ్ంతా వెరౖుల్  వుండడంతో మంచం వదిలి వాడెకక్డికీ వెళళ్లేడు. 
సాయం నికి కారీక్త్  వాళుళ్ కూడా వచాచ్రు. తూయ్షను చూడగానే పండుకు కొంచెం హాయిగా అనిపించింది. నినన్టి నుండి ఏం 
జరిగిందో అంతా అకక్తో చెపాప్డు. 

తరువాత రోజు మధాయ్హన్ం చింటు ని  పోతునన్పుడు, పిలలిదద్రినీల్  తీసుకుని హాసిప్టల్ కేఫేరియాకిట్  వెళాళ్డు సాద్. 
వాళుళ్ కూరుచ్నన్ టేబుల్ కి కొంచెం రంగా వునన్ మరో టేబుల్ దగగ్రనన్ పాప వేపు ఆసకిగాత్  చూశాడు పండు.   

“నానాన్ అమెరికన్స్ కూడా గుండు చేయించుకుంటారా?” మెలగాల్  అడిగింది తూయ్ష.  
“ఆ పాప గుండు చేయించుకోలేదు నానాన్. ఆ పాపకు బ శ కానస్ర్ అయివుంటుంది. కీమో రపీ ఇసేత్ జుటుట్  

అలానే ఊడుతుంది”  
“లాస్ట్  ఇయర్ మా కాస్ల్  లో సెఫినీకూక్డాట్  కానస్ర్ వచిచ్౦ది, షి డెడ్ౖ ఆఫర్ట్  సిక్స్ మం స్. ఈజ్ షి గోయింగ్ టు డె ౖ

సూన్? పాప వెపౖు చూసూత్  బాధగా అడిగింది తూయ్ష.  
“లేదు నానాన్, కానస్ర్ వచిచ్న వాళళ్ందరూ చనిపోరు. మా ఆ స్ లో ఒక కానస్ర్ సరె వర్ౖ  వునాన్రు. ఇపుప్డు ఆవిడ 

నారమ్ల్ గా గాద్  వునాన్రు. డాకర్స్ట్  సేవ్డ్  హర్ లిఫ్. ఇంకొనిన్ రోజులోల్  ఆ పాపకూక్డా రిగాత్  తగిపోతుందిగ్ ” తూయ్ష చెయియ్ 
పటుకునిట్  లో ంతుకలో చెపాప్డు సాదు.  

“డజ్ షి నెవెర్ గోయింగ్ టు హావ్ హర్ యిర్ అ న్ౖ?” అడిగాడు పండు.  
“లేదమామ్ కీమో రపీ ఇవవ్డం అయిపోగానే మళీళ్ జుటుట్  మామూలుగా వచేచ్సుత్ ంది. మనం కొంచెం సేపు పేల్ రూమ్ 

కి వెళామాద్ ?” అంటూ పిలలిన్ల్  హాసిప్టల్ పేల్ రూమ్ కి తీసుకెళాళ్డు సాద్. 
ఆ గదిలో అడుగు పెటగానే పండుకు తన సూక్ల్ గురొచిచ్ంట్ త్ ది. చింటు కూడా వసేత్ బావుండేదనుకునాన్డు. అకక్డ 

చాలా బొమమ్లు, పుసకాలుత్  వునాన్యి కాని వాటినేమి ముటుకోకుండాట్   అకక్డునన్ పిలలిన్ల్  చూసూత్  ఒక టేబుల్ దగగ్ర కూరుచ్నాన్డు. 
దాదాపుగా అందరికి చేతికి నీడిల్ పెటిట్  పెనౖ పాసర్ల్ ట్  అతికించి వుంది. ఇదద్రు పిలలుల్  సెచెస్ తో నడుసుత్ నాన్రు. ఒక పాప చేతికి పెదద్ 
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బా౦డేజ్ వుంది. ఇంకో ఇదద్రు పిలలుల్  జుటుట్  లేకుండా  కేఫేరియాలోట్  కనిపించిన పాప లాగా వునాన్రు. టేబుల్ మీద పెటిట్న తన కారు 
తీసి గటిట్గా పటుకునాన్డుట్  పండు. ఒక అబాబ్యి కొంచెం కుంటుతూ వెళళ్డం చూసి  

“వె ౖఈజ్ హి వాకింగ్ లెక్ౖ దట్? డజ్ హి హావ్ పెయిన్? అడిగాడు పండు.  
“కాదు పండూ, ఆ బాబుకు కాలు లేదనుకుంటాను. అది ఆరిఫిషియల్ట్  లెగ్. అందుకే అలా నడుసుత్ నాన్డు” చెపాప్డు 

సాద్. 
“ఆ బాబుకు కలేందుకు లేదు?” అడిగాడు.  
“మే బి యాకిస్డెంట్ అయివుండొచుచ్. లేకపోతే బె ౖబర్త్ కాలు లేదేమో! డాకర్స్ట్  కాలు ఫిక్స్ చేసి వుంటారు. ఇపుప్డు ఆ 

బాబు  అందరిలాగానే సోప్ర్ట్  ఆడుకోవచుచ్, రన్ చెయొయ్చుచ్” 

“కూల్” అంది తూయ్ష. ఓ అరగంట కూరుచ్ని చింటు కోసం రెండు బొమమ్ల పుసకాలుత్  తీసుకుని అకక్డనుండి 
వెళిళ్పోయారు.   

     *                   *                 *                 * 
చింటును హాసిప్టలో చేరిచ్ అపప్టికి మూడు రోజులయిందిల్ . తి రెండు గంటలకు ఒకసారి ఎవరో ఒక డాకర్ట్  రావడం 

ఏమీ ఫరవాలేదని చెపప్డం వాడిని జా తగాత్  చూసి వెళళ్డం చేసుత్ నాన్రు. దాంతో అందరికీ కొంచెం ధెరయ్ంగాౖ  అనిపించేది. మొదటి రోజు 
నాలుగు గంటలకోసారి అలా ఊపిరి అందకపోవడం జరిగింది. రెండో రోజు మూడు సారుల్  మా మే అలా అయింది. ఆ వేళయితే 
అసస్లు ఒకక్సారి కూడా అలా కాలేదు కాబటిట్ , డాకర్ట్  డిశాచ్ర్జ్ చేసాత్ మనాన్రు. అయితే వాడికేమెందోౖ  మా ం సరిగాగ్  చెపప్లేక పోయారు. 
“వెరౖల్ అయివుండొచచ్ని, ఇంటి దగగ్ర అలా వసేత్ వెంటనే అంబులెన్స్ ని పిలవమని, ఓ వారం సూక్ల్ కి పంపించవదద్ని, తరువాత 
సూక్ల్ నర్స్ కి కూడా ఈ విషయం చెపప్మని చెపాప్రు డాకరుట్ ల్ . రెండు నెలలకోసారి సాక్నింగ్ తీయించమని కూడా చెపాప్రు. 

ఇంటికి వచాచ్క ఓ నాలుగు రోజుల వరకూ అందరికీ కంగారుగానే వునన్ది. పెదద్వా ళ్వరూ  గదిలో లేకపోతే పండు 
ఆడుకోవడం మానేసి చింటు వెపౖు చూసూత్  కూచునే వాడు.  

ఓ రోజు మాటలో ల్ “మనం బుల్  రిడ్జ్ ంటెన్ౖ కి వెళళ్కపోవడం మంచిదయింది” నిటూట్ రిచ్ంది నీరజ.  
“అసలు చిలన్స్డ్  హాసిప్టల్ కు తీసుకె ళ్వరకూ కూడా అంత సీరియస్ అనిపించలేదు. మనం వెంటనే హాసిప్టల్ కి 

తీసుకువెళిళ్ మంచిపని చేశాం” అంది వెషౖవిణ్ . 
“అ డాకరుట్ ల్  నా చింటును కాపాడిన దేముళుళ్. రెండు నిముషాలు ఆ మందు ఇవవ్డం ఆలసయ్మెతేౖ  ఏం అ య్ండేదో 

ఊహించడానికే భయంగా వుంది” అని నీరజ అనడం చాలాసారుల్  వినాన్డు పండు. పెదద్యాయ్క తనేమవావ్లో వాడపుప్డు  
నిరయించుకునాన్డుణ్ .  

 (వ ల  పం  ఏం క  ..ఎ  ం ం..) 
రచయి  బాగుల్  : http://themmera.blogspot.com/ 
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