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సాంబడు మరునాడే బయలుదేరి వెళాళ్లి, గుంటూరు మెడికల కాలేజీలో చేరడానికి. కృషణ్వేణికి ఇచిచ్న మాట పర్కారం పెళిళ్ చేసుకునే 
వెళాత్ననాన్డు. 

   ఆ సంవతస్రమంతా రోజుకి నాలుగైదు గంటలు మాతర్మే పడుకునాన్డేమో! కలలో, మెలకువలో కూడా అదే మననం. 
పాఠాయ్ంశాలనీన్ అనేకానేక సారుల్ కుష్ణణ్ంగా చదివి, నిదర్లో అడిగినా కూడా చెపప్గల సాథ్యికి చేరుకునాన్డు. 

   ఫిజికస్ మాషాట్రింటోల్ రాతిర్ళుళ్ కూరుచ్ని, వాళళ్ పదో కాల్సబాబ్యి చేత లెకక్లు చేయిసూత్ తన ఫిజికస్ పార్బల్మస్ చేసుకునే వాడు.. 
అనుమానం వచిచ్నపుప్డు మాషాట్రిన్ అడుగుతూ. 

   శనాదివారాలు కెమిసీట్ర్ మాషాట్రింటోల్.. వారి కిషట్మైన తోటపని చేసూత్, పకక్నే పలక, బలపం పెటుట్కుని ఫారుమ్లాలు వేసేవాడు. 
   బయాలజీ మొదటున్ంచీ తనకి ఇషట్మయిన సబెజ్కట్. భోజనం చేసుత్నన్పుప్డు, కాలేజ లో ఖాళీ దొరికినపుప్డు, ఆ పుసత్కాలని అదే 

తిరగెయయ్డం. ఏ పేజీలో ఏబొముమ్ందో ఠంచనుగా చెపప్గలడు. 
   ఒక తపసుస్లా చదివాడు. అందుకనే ఏ లాంగ టెరమ్ కోచింగులూ లేకుండా ఇరవై ఐదో రాంక వచిచ్ంది యమెస్ట లో. తను 

కోరుకునన్ గుంటూరు మెడికల కాలేజ లోనే సీట వచిచ్ంది.. అది కూడా రిజరేవ్షన కోటాలో కాదు. జనరలాగ్. 
   పెళిళ్ భోజనాలయాయ్క కృషణ్వేణి, వెంకమమ్ దగగ్రికి వచిచ్ంది. గటిట్గా కౌగలించుకుని, భోరుమంది. 
   అందరూ నిరాఘ్ంతపోయి చూసుత్నాన్రు. ముందుగా తేరుకునన్ది సులోచన. కృషణ్వేణిని లోపలి గదిలోకి తీసుకెళిళ్, ఏడవనిచిచ్ంది. ఆ 

ఉధృతం తగాగ్క తడిపిన తువావ్లిచిచ్ మొహం తుడుచు కోమంది. 
   “ఇవేళ కరువు తీరా ఏడిచావు కదా! దీనితో నీ గతంలో జరిగిన దురఘ్టన లనిన్ంటినీ మనసులో ఒక మూలకి నెటెట్యియ్. నీ 

ముందొక ఆశయం ఉంది. నీకొక ధేయ్యం ఉంది. మీ సాంబ తన వృతిత్లో చాలా పైకొసాత్డు. నాకా నమమ్కం ఉంది. అలాగే నువువ్ కూడా నీ 
వృతిత్లో శిఖరానన్ందుకోవాలి. నరిస్ంగ లో ఎదిగేందుకేముంది అనదుద్. చాలా ఉంది. పోను పోను నీకే తెలుసుత్ంది. నిసస్హాయులకి సేవచేసి, 
సేద తీరేచ్ అవకాశం అందరికీ రాదు. నీకొచిచ్ంది. అంది పుచుచ్కో..” పది నిముషాలు కరత్వయ్ం బోధించి హాలోల్కి నడిచింది. 

   “ఏమీ ఫరవాలేదు. ఆ ఇమోషన చాలా సహజం. ఇపుప్డింక ఏ పరిసిథ్తులోల్నూ ఏడవదు. సాంబా! యు ఆర వెరీ లకీక్. అమామ్యి 
చెయియ్ ఎపప్టికీ వదలదుద్. అంత నెమమ్ది, అణకువ ఉండి అరధ్ం చేసుకునే భారయ్ దొరకడం సులువేం కాదు.” 

   “నేను లోపలికి వెళళ్చాచ్మామ్?” సాంబడు అడిగాడు. సులోచన తలూపింది. 
   సాంబడు లోపలికెళేళ్ సరికి కృషణ్వేణి మొహం కడుకుక్ని, తల దువువ్కుని మామూలుగా అయిపోయింది. చేతులు చాపి కౌగిలిలోకి 
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తీసుకుని, వీపు నిమురుతూ ఉండి పోయాడు. 
   ఆ కౌగిలిలో ఆవేశం లేదు. కామం లేదు. ఓదారుప్, భరోసా, అంతులేని పేర్మ ఉనాన్యి. 
   కృషణ్వేణి నిశిచ్ంతగా కళుళ్ మూసుకుని ఉండి పోయింది. 
                        
                                                      12 
   గుంటూరు మెడికల కాలేజ ఆవరణలోకి అడుగు పెడుతుంటే సాంబడి ఒళుళ్ పులకరించింది. కలలో కూడా ఊహించనిది.. టౌను 

దాటి బయటికెపుప్డూ వెళళ్ని సాంబడు, చేపలు పటుట్కుంటూ మహా అయితే మారెక్టోల్ చేపల బేరాలాడుతూ రోజుకి వందో రెండుందలో 
దొరుకుతే, అదే మహా భాగయ్మని మురిసి పోయిన సాంబడు మెడికల కాలేజ లోనా! 

   మనసులోనే దేవతలకి నమసక్రించుకునాన్డు. అతని దృషిట్లో అమమ్, డాకట్ర సులోచన, తనని చదివిసుత్నన్ అజాఞ్త వయ్కిత్ దేవతలు. 
దేముడనే వాడు ఎకక్డో ఆకాశంలో కనిపించకుండా ఉండడనీ, మంచి చేసే మనుషుల రూపంలోనే ఉంటాడనీ అతని నమమ్కం. ఏ 
టుయ్టోరియలస్ లోనూ చేరక పోవడం వలల్ అతనికి తెలిసిన వాళెళ్వరూ అకక్డ ఉండే అవకాశం లేదు. 

   “హలో డాకట్ర!” తన పకక్గా వచిచ్ ఎవరో పిలిచినటల్యింది. 
   ఎవరోన్ అనుకుని అటూ ఇటూ చూశాడు. 
   “మిమమ్లేన్ డాకట్ర..” సాంబడి భుజం మీద తటిట్ పిలిచాడు తెలల్ని కోటు వేసుకునన్ అబాబ్యి. ఇరవై ఏళుళ్ంటాయేమో! సాంబడు 

సంభర్మంగా చూశాడు. అపుప్డే డాకట్ర అని పిలుసాత్రా? 
   “నా పేరు రాజేందర్ పర్సాద. థరడ్ ఇయర.. ఇకక్డి గేటోల్ అడుగు పెటాట్క డాకట్ర అవకుండా ఉండరు కదా! అందుకే అలవాటు 

చేసుత్నాన్ నీకా పిలుపు. దా! కాంటీన కెళిళ్ మాటాల్డు కుందాం.” 
   సాంబడు మంతర్ం వేసినటుల్ అతని వెనుకే వెళాళ్డు. 
   కాంటీన లో మరొక ముగుగ్రు కలిశారు. పరిచయాలయాయ్క, కాఫీ టిఫిన ఆరడ్ర ఇచాచ్రు. 
   అబబ్.. ఎంత మరాయ్దగా, ఫెర్ండీల్గా ఉనాన్రో! సాంబడికి ఆనందం కలిగింది. 
   “సార! నేను కాఫీ తాగనండి. టిఫిన కూడా ఇపుప్డే చేసొచాచ్. ఏం అనుకోకండి.” తన పేరు, ఊరు చెపాప్క అనాన్డు. 
   “మరేం ఫరేల్దులే! బిల నువివ్సేత్ చాలు, తినక పోయినా ఫరేల్దు.” పర్సాద నవువ్తూ భుజం తటాట్డు. 
   “బిల కూడా ఇవవ్లేనండి. నా దగగ్ర డబుబ్లేల్వు.” నిరొమ్హమాటంగా అనాన్డు సాంబడు. 
   సాంబడిని ఒక సారి పరికించి చూశారు అందరూ! పెదద్ ఖరీదైనవి కాకపోయినా శుభర్ంగా ఉతికి, ఇసతరీ చేసిన బటట్లు.. చేతిలో ఒక 

నోట బుక, జేబులో ఒక పెన. అంతే! మొహంలో అమాయకతవ్ం, తెలివీ సమపాళళ్లో కనిపిసుత్నాన్యి. తను అనుకునన్దే తపప్ ఎవరి 
పర్భావంలోనూ పడిపోడని అరధ్మవుతోంది. 

   చకచకా పర్శన్లడిగారు, ఒకళళ్ తరువాత ఒకళుళ్. అందరికీ అదే కర్మంలో జవాబిచాచ్డు, సబెజ్కట్ల్కి సంబంధించినంత వరకూ. 
   సినిమాలు, నవలలు వంటి జనరల నాలెడజ్ మాతర్ం శూనయ్ం. రాజకీయాలు కూడా అంతే. 
   “కనీసం మన ఛీఫ మినిసట్ర, పైరమ మినిసట్ర ఎవరో తెలుసా?” పర్సాద అడిగాడు. సాంబడు కొదిద్గా తల వంచి నవావ్డు, 

మెరుసుత్నన్ పలువరుసతో. అతడి నవువ్ చూసేత్ ఎవరికీ ఏమీ అనుబుదిధ్ కాదు.. దాంతోటే ఎదుటి వాళళ్ని బుటట్లో వేసేసాత్డు. 
   “సరే.. మేమిసాత్ం పోనీ! నీకాక్వలసినవి తిను.” తల అడడ్ంగా ఊపాడు. 
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   “వదుద్ సార. ఆకలి లేనపుప్డు తినను. నేను తిరిగి ఇవవ్లేనపుప్డు ఇంకొకరి దగగ్ర ఏదీ తీసుకోను.” ధృఢంగా అనాన్డు. ఏదో 
కాసేపు తమాషా చేసి, ఆనందిదాద్మనుకుని వచిచ్న సీనియరస్ అతని సీరియసెన్స చూసి ఏమీ మాటాల్డలేక పోయారు. 

   “హాసట్లోల్ చేరుతునాన్వా?” 
   “లేదు సార! నగరంపాలెంలో ఒక చినన్ రూం తీసుకునాన్. హాసట్లోల్ ఐతే ఎకుక్వై పోతుందని. నేనే వండుకుంటా.. ఒక సౌట్, కాసిని 

గినెన్లు తెచుచ్కునాన్.” 
   “తెలివైనవాడివే! హాసట్లోల్ ఫుడ అయితే రెండు రోజులోల్ బోర కొటేట్సుత్ంది. మరి వంటొచాచ్? నీకు పోను పోను టైమ 

ఉంటుందనుకుంటునాన్వా వంటకీ వారుప్కీ?” గళళ్ చొకాక్ అనంత అడిగాడు. 
   “టైమ దేముంది సార! మన చేతిలో ఉంటుంది. అనీన్ మానేజ చెయయ్గలననే అనుకుంటునాన్. మీ అందరి హెలప్ కూడా ఉంటుంది 

కద సార! ఒక సారి ఈ కాలేజ గేటు లోపలికి వచాచ్క, ఒక ఫామిలీ లోకి వచిచ్నటేల్ అని చెపాప్రు సార! నాకేం సంకోచం లేదు. సందేహం 
లేదు.” 

   వింటునన్ శోర్తలకి మతి పోయింది. 
   “వారాన్యనో! ఏంటా భాష.. ఏంటా కానిఫ్డెనస్? నా వలల్ కాదు బాబోయ! మాటకొక సారి ఆ ‘సార’  మానెయియ్ బాబూ! బుదిధ్ 

తకుక్వయి నీ జోలికొచాచ్ం. ఇంకెవరైన్నా పటుట్కుంటే కాసత్ కాఫీ దకేక్ది నీతి బోధలు తపేప్వి.” పర్సాద చేతులెతేత్శాడు. 
   “థాంకస్ సార..” నాలికక్రుచుకునాన్డు నవువ్తూ.  సీనియరుల్ కూడ నవేవ్శారు. 
   “ఇంటర్డకట్రీ కాల్స ఉందిట.. ఎకక్డో కొంచెం గైడ చేసాత్రా అనాన్!” వినయంగా అడిగాడు సాంబడు. 
   “ఆ పేరేంటయాయ్.. ఇకక్డ చేరే ముందైనా మారుచ్కో పోయావా?” 
   “కనన్ తలిల్దండుర్లీన్, వారు పెటిట్న పేరునీ ఎటాల్ మారుచ్కుంటాం అనాన్? అయినా పేరులో ఏముంది చెపప్ండి?” మళీళ్ ఒక ఝలక 

ఇచాచ్డు సాంబడు. 
PPP 

   “అరజ్ంట కాదు కానీ.. నీకు వీలయినపుప్డు ఒక సారి రా. కొనిన్ విషయాలు మాటాల్డాలి.” డాకట్ర సులోచన గారి ఉతత్రం చదివి, 
పొర్ఫెసర పరిమ్షన తీసుకునాన్డు సాంబడు. 

   మూడో సంవతస్రం లోకి వచాచ్డు సాంబడు. హాసిప్టల కి వెళళ్డం, వారడ్ డూయ్టీలు మొదలయాయ్యి. కాల్సులో మధయ్రకమైన 
విదాయ్రిధ్గా గురిత్ంపు తెచుచ్కునాన్డు. పర్తీ సబెజ్కట్ లోనూ మొదటి సారి పాసవడం కూడా మెడికల కాలేజ లో ఎనన్తగగ్ విషయమే! అటాల్ 
యావరేజ గా ఉండటమే కావాలనుకునాన్డు. పదిమంది దృషిట్లోనూ పడడం ఇషట్ం లేదు సాంబడికి. తన వృతిత్కి కావలసిన విదయ్, మెలకువలు 
నేరుచ్కొనడం ముఖయ్ం అనుకునాన్డు. మొదటి రాంకులంటే.. అకక్డ కొంత పోటీ, కొంత అసూయ, కొంత పక్షపాతం ఉండటానికి అవకాశం 
ఉంది. సాదా సీదాగా చదువు ముగించి, తన ధేయ్యం నెరవేరుచ్కోవాలి.. అంతే! 

   పైగా, ఇంటికెళిళ్ వండుకోవడం, కావలసిన సరుకులు తెచుచ్కోవడం.. పర్తీ నెల అయిన జమా ఖరుచ్లు సులోచనకి పంపడం.. 
ఇవనీన్ కూడా సమయం వెచిచ్ంచ వలసిన విషయాలే. చినన్ సిలిండర ఉనన్ గాస సౌట్ కొనిచిచ్ంది సులోచన. అందులో తకుక్వ సమయంలో 
ఎకుక్వ పోషక పదారాధ్లు కలసిన వంటలు నేరుచ్కునాన్డు. 

 పపుప్, బియయ్ం, కూరలు కలిపి వండేసి, నెయియ్, ఉపుప్, నిమమ్కాయ పిండితే రోజుకి సరిపోయే భోజనం తయార. పెరుగు 
కొనుకొక్చుచ్కుని తినేసాత్డు. కాఫీ, టీలు ఎటాల్గా అలవాటు లేదు. 
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   “డాకట్ర గారూ! ఈ అబాబ్యి నిజంగా మెడిసిన చదువుతునాన్డా? ఇంత తకుక్వ ఖరాచ్? మా అబాబ్యీ ఉనాన్డు..మీ వాడికి 
రెండేళుళ్ సీనియర. మూడు నాలుగు రెటుల్ చులాగాగ్ సెప్ండ చేసాత్డు.” పెదద్మనిషిగారు ఫోనోల్ అడుగుతుంటే నవేవ్సుత్ంది సులోచన. ఆవిడకి 
ఎపుప్డూ నిరాశ కలిగించలేదు సాంబడు. 

   బసోల్ కూరుచ్ని, మెడికల జరన్ల చదువుతునాన్డు సాంబడు. 
   “హలో డాకట్ర!” పరిచయమైన పిలుపు.. పర్సాద వచిచ్ ఖాళీగా ఉనన్ పకక్ సీటోల్ కూరుచ్నాన్డు. 
   “నమసేత్ అనాన్!” చిరునవువ్ నవావ్డు సాంబడు. మొదటి రోజు కలిసినపప్టి నుంచీ, పర్సాద అతనికి ఒక గైడాల్గ, శేర్యోభిలాషిలాగ 

అయిపోయాడు. 
   “ఎందాక పర్యాణం? మీ ఊరికా?” 
   “అవుననాన్! అమమ్ని చూడాలనిపించింది.” అమమ్ ఉందని తపప్, సాంబడి గురించిన ఇంకే విషయాలూ తెలియవు ఎవరికీ. 
   “నేను కూడా మా నానన్ని చూడాలని వెళుత్నాన్. నానన్గారికి హారట్ పార్బల్మ. బై పాస చెయాయ్లనాన్రు. రేపు ఫికస్ చేశారు సరజ్రీ.” 
   “అయోయ్.. సారీ అనాన్! నయమై పోతుంది. ఎకక్డనాన్?” 
   “విజయవాడలో.” హాసిప్టల పేరు చెపాప్డు పర్సాద. 
   “ఈ బస మా ఊరెళుతుందనాన్! అమమ్ని చూసి వచేచ్టపుప్డు హాసిప్టలిక్ వసాత్ను రేపు. పొర్ఫెసర గారిని రెండోర్జులు ఆఫ 

అడిగానెటాల్గూ. అవుసరం ఐతే ఇంకొక రోజు కూడా అడగచుచ్. నానన్గారి పేరు?”  
   జేబులో ఉనన్ చినన్ పుసత్కంలో, పేరు, అడర్స రాసుకునాన్డు సాంబడు. 

PPP 
   “ఇదీ సాంబా విషయం. ఏం చేదాద్ం?” డాకట్ర సులోచన చెపప్వలసింది చెపిప్ ఆగింది, సాంబడినే చూసూత్. వెంకమమ్ కూడా అకక్డే 

కింద కూరుచ్ంది. 
   సులోచనగారింటోల్ వరండాలో కూరుచ్నాన్రు అందరూ. కడిగిన ముతాయ్లాల్ వచాచ్రు నాగరాజు, నాంచారీ. రెండేళళ్లో చాలా 

మారుప్ వచిచ్ంది వాళళ్లో. ఇదద్రూ పొడుగు పెరిగారు. చకక్గా మాటాల్డుతునాన్రు. నాంచారి కూడా ఇంగీల్షు, తెలుగు అక్షరాలనీన్ నేరుచ్కుంది. 
నాగరాజు సరేసరి. ఎపుప్డూ కాల్సులో ఫసేట్. హాసట్లిక్ ఆనుకునే సూక్ల ఉంది. పెదద్హాలు.. అందరికీ ఇనప మంచాలు, పరుపులు, పరుపుల మీద 
రబబ్రు గుడడ్లు, వాటి పైన దుపప్టుల్, పైన ఫానుల్. ఇదద్రిదద్రికి చొపుప్న ఇనప రేకుల్, మంచం కింద బటట్లు పెటుట్కునే పెటెట్లు.. ఉనన్ంతలో 
శుభర్ంగా ఉంటుంది హాసట్ల. అకక్డునన్ సదుపాయాలనీన్, దాతలు ఇచిచ్నవే. 

   కృషణ్వేణి, సాంబడు ఏమంటాడో అని ఆతృతగా ఎదురు చూసోత్ంది. 
   చాలా సేపు మాటాల్డలేదు సాంబడు. పిలల్లతో సహా అందరూ నిశశ్బద్ంగా ఎదురు చూసుత్నాన్రు. 
   “మీరెటాల్ చెపేత్ అటాల్గే నమామ్! మాకు తలీల్, తండీర్, గురువు, దైవం అనీన్ మీరే. కానీ పిలల్ల మాటేమిటి? వాళుళ్ ఉండగలరా? పైగా 

అంత ఖరుచ్..” 
   అమమ్యయ్ అనుకుంది కృషణ్వేణి. పిలల్ల గురించి ఒక ఆలోచన అపప్టికే వచిచ్ంది సులోచనకి. కృషణ్వేణి, ఇంటర మీడియట 

వొకేషనల కోరస్ అయాయ్క, సులోచన హాసిప్టల లోనే పని చేసోత్ంది. సులోచన పోర్దబ్లంతో బి.యసీస్ నరిస్ంగిక్ అపిల్కేషన పెటిట్ంది. తన 
మారుక్లు, అనుభవం అనీన్ గమనించిన నిరావ్హకులు సీటు ఇచాచ్రు. అయితే.. సీటు దొరికింది హైదార్బాద కాలేజ ఆఫ నరిస్ంగోల్. తమకి 
కావలసిన కాలేజిక్ టార్నస్ఫ్ర చేయించు కోవచుచ్.. కానీ ఆ కాలేజోల్ సీట రావడమే కషట్ం. బోధన, హాసిప్టల అనుభవం.. అనీన్ బాగా 
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ఉంటాయి. 
   “హైదార్బాద పంపేదాద్ం, హాసట్ల అదీ ఉంటుందెటాల్గా!” అంటుంది సులోచన. సాంబడి అభిపార్యం, అనుమతి కావాలని అతనిన్ 

పిలిచింది. తను చెపిప్నది సాంబడు కాదనడని తెలుసు. అయినా, కృషణ్వేణి అతని భారయ్.. ముఖాముఖీ మాటాల్డి కానీ ఏ నిరణ్యం తీసుకో 
దలుచ్కోలేదు. 

   “వెంకటలకిష్కి హాసట్లోల్ పని దొరికింది. తను చెయయ్గలిగిందే.. వంటలో, మెయినట్ నెనస్ లో సహాయం. అకక్డ నలుగురైదుగురు 
ఉంటారు. మరీ ఎకుక్వ సెట్ర్యిన అవదులే. ఉండటానికి వసతి, భోజనం కాక, నెలకి వెయియ్ రూపాయలు జీతం. పిలల్లని తనే సవ్యంగా 
చూసుకోవచుచ్. అటాల్ అని పర్తేయ్కంగా చూడ కూడదు. అందరినీ సమానంగా చూడాలి. ఆ సంగతి వెంకటలకిష్కి చెపప్నకక్రేల్దనుకో!” 

   “మీకంతా తెలుసమామ్. మాకు ఏది మంచో ఏది చెడో మీరే చూసుకుంటారు. ఇంక నేను చెపేప్దేముంది?” సాంబడు చటుకుక్న 
వెళిళ్ సులోచన కాళళ్కి నమసాక్రం చేశాడు. 

   “ఇదేంటి సాంబా! నాకిషట్ం ఉండదని తెలుసుకదా!” కాళుళ్ వెనకిక్ లాగేసుకుంది సులోచన. 
   “అమామ్! మరి ఖరుచ్లు.. చివరోల్ సాక్లరిష్ప వసుత్ంది. కానీ ముందుగా మిమమ్లిన్ ఇబబ్ంది పెటాట్లి కదా!” 
   “ఫరవాలేదయాయ్. వెంకటలకిష్ జీతంలో కొంచెం కొంచెం తీసుకుంటాలే. అనన్టుల్ పాలెం లో ఏరాప్టుల్ చేసుకోవాలి ఒక వారం 

లోగా.. సరేనా?” 
   “ఇవేళ నేను కూడా వెళిళ్ అనీన్ సరేద్సి, సరసవ్తి ఆంటీకి అపప్జెపిప్ వసాత్నమామ్!” సాంబడు లేచాడు. 
   “మేం కూడా రావచాచ్ సాంబనాన్!” పిలల్లు ఇదద్రూ ఒకేసారి.. 
   “నేను కూడా..” కృషణ్వేణి అంది చిరునవువ్ నవువ్తూ. 
                                                 PPP 
   చలల్ని గాలి గుండెల నిండుగా పీలుసూత్, ఎదురుగా కనిపిసుత్నన్ తన ఊరిని తనివి తీరా చూసుత్నాన్డు సాంబడు, పడవలో చెరో 

పకక్నా పిలల్లిదద్రినీ కూరోచ్ పెటుట్కుని. పిలల్లైతే మూడేళళ్యింది ఆ వూరొచిచ్. నాంచారికి గురుత్ కూడా లేదు. కళుళ్ పెదద్వి చేసి ఆశచ్రయ్ంగా 
చూసోత్ంది. 

   ఒడుడ్కి చేరగానే, బలల్ వేసిన వెంటనే, ఒకక్ దూకు దూకాడు సాంబడు. అదే కాలిబాట. అవే మడ అడవులు. ముళళ్ తుపప్లు, 
పొదలు తపప్, పనికొచేచ్ మొకక్లేం లేవు. నెమమ్దిగా ఇది జనావాసం లేని అరణయ్మైపోతుందా? సాంబడికి దుఃఖం వచిచ్ంది. తను పుటిట్ పెరిగిన 
ఊరు. ఎటాల్గైనా కాపాడుకోవాలి తను పైకొచిచ్. అపప్టి వరకూ? ఫరవాలేదు. చేపలునన్ంత వరకూ. 

   తమ ఇలుల్ చూడగానే నాగరాజు పరుగెతాత్డు.. వాడికేం గురుత్కొచిచ్ందో! నాంచారి నోటోల్ వేలేసుకుని చూసుత్ండి పోయింది. 
కృషణ్వేణి కళళ్లో తిరుగుతునన్ నీళళ్ని లోపలే అదిమేసింది. వెంకమమ్ మూడిళళ్నీ  రోజూ శుభర్ం చేసూత్ ఎకక్డి వకక్డ సరేద్సూత్ ఉంటుంది. 
అందుకే అనిన్ ఇళూళ్ వాస యోగయ్ంగానే ఉనాన్యి. 

   “ఏందే! అందరూ వచాచ్రా.. ఎనాన్ళళ్కెనాన్ళళ్కి.” అంత మొహం చేసుకుని నవువ్తూ వచిచ్ంది సరసవ్తమమ్, కరర్ పటుట్కుని. 
   “నమసేత్ సరసవ్తి ఆంటీ! మీ రెండో అబాబ్యికి ఇలుల్ కావాలని చూసుత్నాన్డట కదా! మా ఇంటోల్ ఉండమని చెపప్ండి. అదెద్ అదీ.. 

ఏమీ అకక్రేల్దు. మీ ఇంటికి పకక్నే ఉంటాడు కూడా..” సాంబడిని చూసి తెగ ముచచ్ట పడిపోయింది సరసవ్తి. దగగ్రగా వచిచ్, బుగగ్లు 
పుణికింది. 

   “ఎంత వాడవయాయ్వురా సాంబడూ! డాకట్రవతనాన్వంటగా! మనూరోల్ మొటట్మొదటి డాకట్రివ్ నీవేరా. చాలా సంతోషంగా ఉంది. 
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అటట్గే మా వోడు మీ ఇంటోల్ ఉంటాడు. మరి అమమ్? కృషణ్వేణి ఇంటోల్ ఉంటదా?” 
   “లేదాంటీ అమమ్ కూడా టౌను కొచేచ్సోత్ంది. అకక్డ, పిలల్లిదద్రూ ఉండే హాసట్లోల్నే ఉదోయ్గం వచిచ్ంది. నెలకొక సారి వసుత్ందనుకో.. 

మిమమ్లన్ందరినీ కలవడానికి. వేణి, హైదార్బాద వెళోత్ంది.. పై చదువులకి. అందుకనే ఈ ఏరాప్టల్నీన్ చేసుత్నాన్ం.” 
   “అయోయ్.. వెంకటలకిష్ కూడా వెళిళ్పోతాందా! అదే అనుకునాన్లే.. మీరందరూ ఎకక్డుంటే అది కూడా అకక్డే ఉంటుందని. 

మంచిదేరా. చకక్గా చదువుకుని మనూరి పేరు నిలబెటట్ండి. ఇపుప్డే మా రెండో వోడిని పిలుచ్కొసాత్.” నెమమ్దిగా అడుగులు వేసూత్ సరసవ్తి 
వాళిళ్ంటి వైపుకి వెళిళ్ంది. 

   వెంకమమ్ ఇంటి తాళం తీసి తలుపులు బారాల్ తెరిచింది.. గాలి చొరడానికి. సాంబడు లోపలికి వెళిళ్, నలువైపులా చూశాడు.. పర్తీ 
గోడా చేతితో తడుముతూ! 

   షావుకారికి ఫోన చేసి వసుత్నాన్మని చెపేత్, అందరినీ అకక్డికే భోజనానికి వచెచ్యయ్మనాన్డు. కృషణ్వేణీ, పిలల్లూ, సరసవ్తి కొడుకు 
వచిచ్ ఇలుల్ చూసుకుని మాటాల్డే వరకూ వాకిలి అంతా తిరుగుతూ మొకక్లోల్నే గడిపారు. వాళళ్ ఇళళ్లోకి వెళళ్లేదు. 

   “ఎటెట్టాట్.. మా తలిల్ కృషణ్వేణే.. హైదార్బాద యెలత్నాన్వా? మా అమేమ్! బాగా చదువుకుని.. ఇకక్డికే వచెచ్యాయ్ల. ఏమంటారు..” 
షావుకారు భారయ్, రెండు చేతులూ చాచి ఆహావ్నించింది.  
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