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అరధ్రాతిర్.. పనెన్ండు దాటింది. జానకి ఇంటికి వచేచ్సింది అనన్ ఆనందంతో ఇంటిలిల్పాదీ హాయిగా నిదర్పోతునాన్రు. భాసక్ర కి 
మాతర్ం ఎంత పర్యతిన్ంచినా నిదర్రావడం లేదు.  జానకి తిరిగి రావడం ఆనందంగా ఉనాన్, ఆమె మానసిక సిథ్తి చూసుత్ంటే మళీళ్  ఎపుప్డు 
ఎలాంటి ఉపదర్వం తెసుత్ందో అని భయంగా ఉంది.. ఆమె ఏ మాతర్ం కదిలినా ఆందోళనతో నిండిపోతోంది మనసు. కిరణ చెపిప్న విషయం 
తలచుకుంటే భయంతో వణుకు పుడుతోంది.  

పర్పంచంలో ఎనోన్ జరుగుతునాన్యి. వాటిని సీరియస గా తీసుకోడం తనకి ఆపాదించుకుని మానసిక కోష్భ అనుభవించడం 
ఎంతవరకు సమంజసం!  

జానకి మానసికంగా అంత బలహీనురాలా!  
ఈ సంగతి తనకి ఎపుప్డూ అనిపించలేదు. ఏదో ఆందోళన పడుతోంది అనుకునాన్డే గానీ ఇంత వాయ్కులతతో  ఉందని అనుకోలేదు.  
చరితని ఊరికే తన అనుమానాలతో వేధిసోత్ందని చిరాకుపడాడ్డే కాని జానకి పడే ఆవేదన అరధ్ం చేసుకోలేదు.  
ఏ మాతర్ం అరధ్ం చేసుకుని ఉనాన్ ముందే ఆమెకి కౌనిస్లింగ ఇపిప్ంచేవాడు.  
జానకి బాబాల దగగ్రకు వెళేళ్ పరిసిథ్తే వచేచ్ది కాదు..అసలు జానకికి అలా వెళాళ్లనన్ ఆలోచన ఉందని కూడా తనకి తెలియకపోడం 

దురదృషట్ం. 
అదృషట్ం బాగుండి కిరణ లాంటి మంచి వయ్కిత్  దృషిట్లో పడింది కానీ ఇంకేదనాన్ అయి ఉంటె!. 
భాసక్ర గుండె వేగంగా కొటుట్కుంది కొనిన్ క్షణాలు. 
పకక్న పడుకునన్ జానకీ వైపు చూసాడు.  
మానసికంగా, శారీరకంగా బాగా అలసిపోయిందేమో ఆదమరచి నిదర్పోతోంది.  
బెడ లైట వెలుగు పలచ్గా ఆమె మీద పడుతోంది. ఆమె ఎడమ చేయి మడిచి తలకింద పెటుట్కుని ఎడమవైపు ఒతిత్గిలి కుడి చేయి 

భాసక్ర పొటట్మీద వేసి నిశిచ్ంతగా నిదర్పోతోంది.  
ఫాయ్న గాలికి ముంగురులు నుదుటి మీద పడుతునాన్యి. తెలుపు, నలుపు కలగలిసిన ఆ ముంగురులు సునిన్తంగా పైకి తోసి 

పసిపిలల్లా నిదర్పోతోనన్ ఆమె వైపు జాలిగా చూసాడు.  
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ఏమైంది జానకిక్? ఎందుకిలా అయింది. కళళ్కింద నలల్గా కమిలినటుట్ అయింది. ఎపుప్డూ రెండువైపులా చెంపల మీద పసుపు, 
కళళ్నిండా కాటుక, నుదుట కుంకుమతో కళ, కళలాడుతూ కనిపించే జానకి వడలిపోయి ఉంది.  

గుండెలిన్ చీలుచ్కుంటూ వచిచ్ంది నిటూట్రుప్.  
ఎంత నిశిచ్ంతగా నిదర్పోతోంది! ఇలా ఇంత హాయిగా పడుకుని చాలాకాలమైంది. 
అరధ్రాతిర్ళుల్ లేచి చరిత గదిలో పడుకునేది. లేదంటే హలోల్ సోఫాలో కూరుచ్ని ఆలోచిసూత్ ఉండేది. నాలుగు కూడా కాకుండా సాన్నం 

చేసి పూజ చేసుకునేది. “పడుకో జానకి అపుప్డే ఎందుకు లేచావు” అని అడిగితే నిదర్ రావడం లేదు అని ముకత్సరిగా చెపేప్ది. గత కొదిద్ 
నెలలుగా ఏదో మనోవాయ్ధితో బాధపడుతోంది అనుకునాన్డే కానీ అది ఇలాంటి ఉపదర్వానికి నాంది పలుకుతుందని అనుకోలేదు. 

ఎంత పర్మాదం తపిప్ంది!   
ఎలా జానకిని మళిళ్ మామూలు మనిషి చేసుకోవాలి? 
కిరణ ఏవో మందులు రాసాడు. మందులు వాడాలిస్నంత పరిసిథ్తి ఎలా కలిగింది? జానకికి ఏం తకుక్వ అయిందని డిపెర్షన! కిరణ 

తో మళిళ్ ఒకసారి వివరంగా మాటాల్డితే!  
అందరి ఎదురుగా అతను చెపేప్ది సరిగా వినలేదు.. 
వివరంగా ఏమీ అడగలేదు.  
కిరణ తో మాటాల్డి ఈమె సమసయ్కి శాశవ్త పరిషాక్రం ఉందేమో తెలుసుకుంటే! 
భాసక్ర నెమమ్దిగా జానకి చేయి తన పొటట్ మీద నుంచి తపిప్ంచాడు.  
ఆమెకి నిదార్భంగం కలకుక్ండా అతి జాగర్తత్గా కొంచెం ఎడంగా జరిగి ఆమె వైపు చూసాడు. గాడంగా నిదర్పోతోంది. సనన్గా గురక 

వినిపిసోత్ంది. శబద్ం చేయకుండా మంచం దిగి నెమమ్దిగా తలుపులు తీసుకుని గదిలోంచి బయటకు వచాచ్డు. 
గెసట్ రూమ వేరే లేకపోడంతో చరిత లీలమమ్ గారి దగగ్ర పడుకుంది.. పిలల్ల గదిలో హరి, కిరణ పడుకునాన్రు.  
భాసక్రిక్ ఆ సమయంలో కిరణ ని డిసట్రబ్ చేయడం సంసాక్రం కాదుకదా అనిపించింది. కానీ ఏదో తెలియని భయం సిథ్మితంగా 

ఉండనీయలేదు.  
అసిథ్మితంగా, రెసట్ లెస గా అనిపిసోత్ంది.  
కాసేపు మూసి ఉనన్ పిలల్ల గది తలుపుల దగగ్ర తచాచ్డి వెనకిక్ హాలు వైపు నడిచాడు. టి వి ఆన లో ఉంది.  
“ఎవరు చూసుత్నాన్రు?” ఆశచ్రయ్ంగా ముందుకు నడిచాడు. సోఫాలో కిరణ. 
భాసక్ర ని చూడగానే గబుకుక్న లేచి “సారీ నిదర్ పటట్డం లేదు కొతత్ పేల్స కదా అందుకే..” అంటూ ఇబబ్ందిగా చూసాడు. 
భాసక్ర తేలిగాగ్ నవావ్డు. 
హమమ్యయ్ పడుకునాన్డేమో లేపడం సభయ్త కాదనుకునాన్డు. అతను మెలకువగా ఉండడంతో రిలీఫ గా అనిపించింది. “ నాకూ నిదర్ 

పటట్డం లేదు... పదండి అలా రోడుడ్ మీదకి వెళాద్ం” అనాన్డు. 
షూయ్ర అంటూ లేచి నిలబడి టి వి ఆఫ చేసాడు కిరణ. 
ఇదద్రూ బయటకి నడిచారు. భాసక్ర బయటనుంచి గడియవేసి తాళం వేసాడు. నెమమ్దిగా నడక పార్రంభించారు. కాలనీ నిశశ్బద్ంగా 

ఉంది. అందరూ ఎవరిళళ్లోల్ వాళుళ్ వెచచ్గా గాఢ నిదర్లో ఉనాన్రు. యాభై ఫరాల్ంగులు నడిసేత్ మెయిన రోడ వసుత్ంది.  



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                             qe+ãsY  2018 

   3 ఏ పుటట్లో  ఏమునన్దో ! 

రోడుడ్ మొదటోల్ చినన్ కాఫీ హోటల ఉంది.. అకక్డ కొంతమంది కూరుచ్ని పిచాచ్పాటీ మాటాల్డుకుంటూ టీ తాగుతునాన్రు. 
అపుప్డపుప్డూ ఒకటీ, అరా కారుల్, మోటార సైకిలస్ వెళుత్నాన్యి.  

“టీ తాగుదామా?” అడిగాడు భాసక్ర. 
“ హైదరాబాద వచాచ్క చాయ తాగకుండా ఎలా సార?”  నవావ్డు కిరణ. 
ఇదద్రూ లోపలి వెళిల్ ఒక టేబుల దగగ్ర కూరుచ్నాన్రు.  
పదహారేళళ్ కురార్డు రెండు కపుప్లోల్ టీ తీసుకొచిచ్ పెటాట్డు.  ఒక కపుప్ అందుకుని ఎదురుగా ఉనన్ రోడుడ్ మీదకి దృషిట్ పోనిసూత్ 

“అరధ్రాతిర్ వేళ వేడి, వేడి చాయ తాగుతుంటే బాగుంటుంది కదూ” అనాన్డు భాసక్ర. 
“అవును సార... ఇలాంటి అనుభూతులు మాకు చాల తకుక్వగా కలుగుతుంటాయి.. ఉదయం నుంచి రాతిర్ వరకూ పేషంటల్తో 

బిజీగా గడుసుత్ంది.. ఇంటికి వెళళ్గానే నిదర్ ముంచుకు వసుత్ంది.” అనాన్డు కిరణ. 
“మీరు సైకియాటిర్సట్ అనాన్రు ... అందరు డాకట్రస్ లాగే మీకూ చాలా మంది పేషంటస్ ఉంటారా?” కొంచెం ఆసకిత్గా అడిగాడు 

భాసక్ర. 
“ఇదివరకు ఏమో నాకు తెలియదు కానీ, గత పదేళుల్గా మానసిక రుగమ్తతో బాధపడేవాళుళ్ ఎకుక్వైనారు. ముఖయ్ంగా మహిళలు 

విపరీతమైన డిపెర్షన తో బాధపడుతునన్ వాళుళ్ వసుత్ంటారు. “ 
“అలాగా.. ఎంచేత? “ 
“ఇది అని ఒక కారణం కాదు సార.. చాలామంది భరత్లతో బాధలు పడేవాళుళ్, పిలల్ల మీద బెంగ పెటుట్కునేవాళుళ్, జీవితంలో సుఖం 

లేని వాళుళ్, కొంతమంది కాలేజ సూట్డెంటస్... విపరీతమైన సెట్ర్స తో డిపెర్షన లోకి వెళిల్పోతుంటారు..మీకో సంగతి తెలుసా! ఇలాంటి వాళేళ్ 
బాబాలను, జోయ్తిషుక్లను ఎకుక్వగా నముమ్తుంటారు. ఏ జబుబ్ అయినా వెంటనే తగగ్దు కదా.. మందులు వాడుతుండాలి. మెడిటేషన 
లాంటివి చేయాలి..కానీ వాళళ్కి మంతర్ం వేసినటుట్ మాయం అవాలి. అలా అవకపోతే డాకట్రస్ మీద నమమ్కం ఉండదు. బాబాలను 
నముమ్తారు.. వీళళ్ బలహీనతలు కనిపెటిట్ బాబాలు మోసాలు చేసుత్ంటారు. “ 

భాసక్ర గుండె దడదడలాడింది. 
మౌనంగా టీ తాగుతూ చుటూట్ పరికించి చూసాడు.  
అకక్డ ఉనన్ మిగతావాళుళ్ కొంచెం గటిట్గానే రాజకీయాలు మాటాల్డుకుంటునాన్రు. వీళిల్దద్రివైపు  వైపు ఒక చూపు విసిరి మళీళ్  వాళళ్ 

చరచ్లోల్ మునిగిపోయారు.  
“కిరణ! నా భారయ్ సమసయ్ ఏంటి? ఆవిడ డిపెర్షన లోకి వెళళ్డానికి కారణం ఏంటి?” అడిగాడు భాసక్ర. 
కిరణ టీ కొంచెం, కొంచెం సిప చేసూత్ నెమమ్దిగా అనాన్డు. 
“సర ఆవిడ మాతర్మే కాదు.. నా దగగ్రకి మీ భారయ్ వంటి వారి కేసులు ఇటీవల చాల వసుత్నాన్యి. ఆడపిలల్లునన్ పర్తి తలిల్ చెపప్లేని 

ఆందోళనతో బాధపడుతోంది. కారణం రోజు,రోజుకీ పర్పంచంలో పెరిగిపోతునన్ దారుణాలు.. వారాత్పతిర్కలోల్ వారత్లు చదవడం భయంతో 
వణికిపోడం.. ఇలాంటి ఆడవాళుళ్ ముందుగా నమేమ్ది బాబాలను. వాళుళ్  మాతర్మే తమ బాధ విని అరధ్ం చేసుకుంటారనన్ మూఢ నమమ్కం.  

“ఇంటోల్ వాళళ్కి చెపుప్కోరు. చెపిప్నా వారికి కలిగే భయాలు, అనుమానాలు ఎవరు అరధ్ం చేసుకుంటారు.  అలా అరధ్ం చేసుకుని 
ధైరయ్ం చెపేప్వాళుళ్ చాలా అరుదు. అసలు ఎవరికీ చెపాత్రు.. పిలల్లకి చెపప్లేరు. అతత్గారు వింటారా.. వినరు.. భరత్కి చెపితే  వినడు.. వినాన్ 
భారయ్ తెలివితకుక్వది అనో, భయసుత్రాలు అనో, అనుమానం మనిషి అనో కొటిట్పారేసాత్డు. ఇంక ఎవరికీ చెపుప్కుంటారు!  
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వీళళ్ బలహీనతలు కనిపేటేట్ వాళుళ్  మేము సావ్ములం, బాబాలం, మాకు  మాయలు, మంతార్లూ తెలుసు అంటూ,  ఇదిగో ఈ పూజ 
చేసేత్ మీ సమసయ్ తీరుతుంది అని, లేదా ఈ తాయెతుత్ కటుట్కుంటే మీ అమామ్యికి ఏమి కాదు అనో చెపిప్ వీళళ్ దగగ్ర డబుబ్ దోచుకోడం 
చేసుత్నాన్రు. “ 

“మన దురదృషట్ం ఏంటంటే కొందరు వి ఐ పి బాబాలుంటారు.. వాళళ్ని పర్భుతవ్మే పెంచి పోషిసుత్ంది. వాళళ్కి ఆశర్మాలు 
పెటుట్కోమని వేలకి వేల ఎకరాలు ఇసుత్ంది.  వాళుళ్ చేసే అకర్మాలకూ, అరాచకాలకు కాపు కాసుత్ంది.. వాళళ్ని రకిష్సుత్ంది. సామానుయ్లు 
ఎవరైనా వాళళ్ నిజసవ్రూపానిన్ బటట్బయలు చేసేత్ ఆలా చేసిన వాళళ్ని అరెసుట్ చేసుత్ంది. ఇదండీ మన సమాజం. ఎంతమంది నిజసవ్రూపాలు 
బయటపడినా నమేమ్వాళుళ్ నమమ్క మానడం లేదు. అనిన్టికనాన్ విచారకరమైన విషయం ఇటీవల దృశయ్ మాధయ్మాలోల్ వాళళ్ పర్కటనలు, 
పర్చారాలు కూడా ఉధృతం అవుతునాన్యి. మీ పేరుకి , మీ నక్షతార్నికి ఈ రాయి, ఈ రపప్ చాలా మంచిది.. పచచ్లు వేసుకోండి, రతాన్లు 
వేసుకోండి, కెంపులు, ఇలా అనేక రకాల వాయ్పారవేతత్లు కూడా మానవ బలహీనతలని కాష చేసుకుంటూ వాయ్పారాలను అభివృదిధ్ 
చేసుకుంటునాన్రు. వీటిని అరికటాట్లి.. ”  

భాసక్ర నిటూట్రాచ్డు. నిజమే అరికటాట్లి.. కానీ ఎలా?ఎవరు అరికడతారు! పిలిల్ మేడలో గంట కటేట్దెవరు? 
ఇతను చెపిప్ంది నూటికి నూరుపాళుళ్ నిజం. జానకిలాంటి అమాయకులు నమిమ్నంతకాలం దొంగ బాబాలు పుటట్గొడుగులాల్ 

పుటుట్కొసూత్ ఉంటారు. ఎవరో, ఎకక్డో వాళళ్ నిజసవ్రూపం బయటపెటిట్నా పర్జల కనీన్ళుల్ తుడవడానికి వాళళ్ని అరెసట్ చేయడం అనే డార్మా 
ఆడి తిరిగి వాళళ్ కారయ్కలాపాలు యధేచచ్గా సాగనిసాత్రు. అండ, దండ ఉంటె మోసాలు చేయడానికి భయం ఎందుకు? 

“నా వైఫ కి ఏదనాన్ టీర్టెమ్ంట అవసరమా?  కౌనిస్లింగ ఇసాత్రా..?” 
“రాతిర్ నేను ఇచిచ్న పిర్సిర్క్షన పర్కారం ఒక నెల రోజులు ఆ మందులు వాడండి. ఆవిడ మందులు వాడుతునన్ంత కాలం ఎకుక్వ సేపు 

నిదర్పోతారు.. కంగారు పడకండి. ఆవిడని మీరు కానీ, మీ వాళుళ్ కానీ ఎవరైనా సరే కనిపెడుతూ ఉండాలి. లేకపోతే ఆవిడ మళిళ్ వెళిళ్పోయే 
పర్మాదం ఉంది ..” 

ఆ మాటతో ఉలికిక్పడాడ్డు భాసక్ర. తను అనుకునేది నిజం.. జానకిని కనిపెటిట్ ఉండాలి. పర్సుత్తం ఆవిడ మానసిక సిథ్తి సరిగా లేదు.. 
తనకి ఏం కావాలో సప్షట్మైన అవగాహన లేదు.  

“ఎపప్టినుంచి మొదలు పెటట్మంటారు?” అడిగాడు. 
“రేపే సాట్రట్ చేయండి సార.”  
రేపే సాట్రట్ చేయాలి. జానకి తన జానకి మతి తపిప్ పర్వరిత్సోత్ంది. అందుకు ఆమెని మతుత్లో ఉంచాలి. భాసక్ర కి దుఃఖం తనున్కు 

వచిచ్ంది.  
భాసక్ర పరిసిథ్తికి జాలేసింది కిరణ కి. ఎంత మంచివాడు. ఇంత మంచి భరత్, మంచి కుటుంబం ఉనన్ జానకిగారి లాంటి వాళుళ్ 

ఇలాంటి దౌరాభ్గయ్ సిథ్తికి రావడానికి కారణం ఎవరు? రోజు, రోజుకి ఈ సమాజంలో పెరిగిపోతునన్ అనిశిచ్తి .. అభదర్త... మూడేళళ్ పిలల్ 
దగగ్రనుంచి ఆడపిలల్ కనిపిసేత్ చాలు పశువులాల్ మీదపడిపోతునాన్రు.  

జీవితం అంటే కామం అనే నిరణ్యానికి వచాచ్రు. కామానికి ఉచచ్ం, నీచం, వయసు, వావి తారతమాయ్లు లేవు, నీతి, నియమం, 
ధరమ్ం , సిగుగ్ ఏమి లేవు..మనిషి కీ పశువుకీ తేడాలేకుండా పోతోంది.  

“పదండి వెళాద్ం ... మళిళ్ మీరు ఉదయానేన్ వెళాళ్లేమో కదా.. బాగా లేట అయింది” అంటూ లేచాడు భాసక్ర. 
కిరణ కూడా లేచి అతడిని అనుసరించాడు.  
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లీలమమ్ తవ్రగా లేచి పిలల్లని కాలేజ కి పంపించింది. భాసక్ర ఆఫీస కి వెళళ్లేదు. జానకి లేచాక పరిసిథ్తి ఎలా ఉంటుందో అనే 
భయంతో నూయ్స పేపర చదువుకుంటూ ఇంటోల్నే ఉండిపోయాడు.  

ఆదినారాయణ సాన్నం చేసి గుడికి వెళాళ్డు. 
జానకి వచిచ్ందనన్ విషయం తెలిసి శారద ఆతర్ంగా వచిచ్ంది.  
“ఏది పినిన్గారూ! జానకి లేచిందా?” అడిగింది వసూత్నే అటు,ఇటూ తొంగి చూసూత్. 
“పడుకుందమామ్ ఇంకా లేవలేదు” అంది లీలమమ్. 
“ఎకక్డికి వెళిళ్ందిట...?” అడిగింది శారద. 
అపుప్డే సాన్నం చేసి వచిచ్న కిరణ వైపు చూసూత్ “ఇడుగో ఈ అబాబ్యి తీసుకువచాచ్డు” అంది లీలమమ్. 
శారద అతని వైపు ఆశచ్రయ్ంగా చూసింది.  
ఆవిడ చూపులు ఇబబ్ందిగా ఎదురుక్ంటూ అటూ, ఇటూ తచాచ్డి భాసక్ర పకక్కి వెళిల్ కూరుచ్నాన్డు. 
శారద భాసక్ర దగగ్రకి వచిచ్ ఎకక్డికి వెళిళ్ంది అని అడిగింది. భాసక్ర ఒకసారి శారద వైపు, కిరణ వైపు చూసి జరిగిన విషయం 

కుల్పత్ంగా చెపాప్డు. అంతా విని శారద నోరెళళ్బెటిట్ కూరుచ్ండిపోయింది. 
“మీరు ఒక సాయం చేయాలి” అనాన్డు భాసక్ర. 
“చెపప్ండి” అంది శారద. 
“జానకిని ఇకక్డినుంచి ముందు ఒక బాబా దగగ్రకి తీసుకువెళిళ్న ఫెర్ండ ఎవరో తెలుసుకోవాలి” అనాన్డు. 
శారద ఆలోచిసూత్ అంది “మొనన్ అంటే నినన్ గాక మొనన్ మన కాలనీలోనే వెనక వీధిలో ఉండే ఉమాదేవిని అరెసట్ చేసారు పోలీసులు 

... ఎందుకు అని నేను ఆరా తీసేత్ తెలిసింది ఆవిడకి ఒక సమ్గిల్ంగ ముఠాతో సంబంధాలు ఉనాన్యట. వాళల్తో చేతులు కలిపి ఏవేవో 
వెధవపనులు చాలా చేసిందిట. ఆ ముఠా నాయకుడు ఒక దొంగ బాబా ... ఆయనని కూడా అరెసుట్ చేసారు. మీరు చూడలేదా ఆ నూయ్స” 
అడిగింది ఆశచ్రయ్ంగా.  

భాసక్ర కిరణ వైపు చూసాడు. కిరణ పర్శాన్రధ్కంగా శారద వైపు చూసాడు. భాసక్ర కి గురొత్చిచ్ంది మొనన్ రాతేర్గా ఒక బాబా లీలలు 
బయటపడాడ్యని వారత్లు చూపిసూత్ కొందరిని చాలా అసహయ్ంగా ఇంటరూవ్య్ చేసారు కొనిన్ చానెలస్ వాళుళ్.. 

“అంటే జానకి ఆయన దగగ్రకు వెళిళ్ందా? ఐ మీన ఉమాదేవి జానకిని అకక్డికి తీసుకువెళిళ్ ఉంటుందా?” 
“కచిచ్తంగా”...అంది శారద. 
“మరి జానకి అకక్డి నుంచి ఎలా బయటపడింది?” బురర్ గోకుక్నాన్డు భాసక్ర. 
ఎంత ఆలోచించినా అతనికి అరధ్ం కాలేదు. రాతిర్ జానకి కలగాపులగంగా ఏదేదో చెపిప్ంది.. కానీ అపప్టి కండిషన లో తనేమి 

వినలేదు. జానకిని కేష్మంగా చూసుత్నాన్ననన్ ఆనందం తపప్ ఇంక వేరే ఆలోచన, ధాయ్స లేకపోయింది.  
అపుప్డే జానకి నిదర్లేచి హాలోల్కి వచిచ్ంది. 
“అమామ్, నానాన్” అని పిలుసూత్ వంటగదివైపు వెళుత్నన్ ‘జానకి  జానకీ’ అనే శారద పిలుపు విని శారద వైపు చూసి శారదా.. నువావ్.. 

అంటూ గబా,గబా శారద దగగ్రకి వచిచ్ంది. “ఎలా ఉనాన్వు జానకీ.. ఎకక్డికి వెళాల్వు?” అంది శారద జానకి చేయి పటుట్కుని. 
“నేనెకక్డికి వెళాల్ను..ఎకక్డికీ వెళళ్లేదు.. ఏదో దారి తపిప్ రెండు రోజులు అటూ, ఇటూ తిరిగాను అంతే.” 
తేలిగాగ్ అంటునన్ జానకి వైపు తెలల్బోయి చూసింది శారద. (కొన గింపు వచేచ్సంచికలో)
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