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MLjVFL$qOq¸ ¥qDÍÓj

b¨Æ£÷, Kx¸Kctj, Kn¸$qj+kO|, rUÎÍO~KcÍj, Ó¸<F|, Jd¿}S, FLkõNqkO|Ú. sHOoEnÎFc, GSøEoQLMnjÎFc,
ÄEoQLMnjÎFc. °FLïÁ ²¥qÚ@nÎFc, À£Oqj, CnFLkï μ¥q=o.. −¥cQcFLï¸=o Moj<Ók. ®_jò¨ MLjjÃò¨$c rHOqj$qjCLjFLï
McÿFcÓk, ×.FcAKc, MLkOqjCLjFLï öGH×.Ók, CLOqj$qjCLjFLï MLFLOqjÓk MLkFLMLCc ÄÓjMLÓk, Oy¾Oy¾¥i ÔoOqjCLjFLï
±ÿ¥q¸ÍÂ MLkOqjðÓk, ²^jMnÎJw CnÆNqjÂ ½¡MLFL GHNqjFcÓj.MnOqfS. $q½Ã½ ö_CLjŠÓ °OqjŠÓ GHOqj$qjÓCy ..
MLjVFL$qO~ÓÂ¢ï ''NqjMLjV'' FL$qO~ÓMLlCLjFcïtj.
¥cÓjGRõMLjk, Nqk¸öÀ¥i¥qOqBc, Mnj=i¿NqjÆ×.MLjk, TdøOqíîMLjk, MLjFLjGRjõÓMLjbÍõ rHOqj$qjCLjFLï ÍkO~Ók,
−¿íî¥qGS¸_¸bEcPo ½¡ÄCL GS¸_¸bEcÓFLjŠFo Oy¾Ók ... ®MoFc FL$qO~ÓPy¥qÂfH¸ÔoÁ? ®¸CLŠ Äj¸¼ MLjOoÄ£j PoEc?
¥cÍj.. CLOq¼ ÔLksSë −MoQcÓk, −FL¸EcÓk, GHlOy$qMLjFcÓk, Kc¸bÍMcõÓk, Jw=i CLCcøÓk, $nÓjfHÔoá
GS¸CyadÓj. GH¸ÔLjŠ¸=o rH¿$o GSj#eÓk MLk^ ÄOqjÔLjŠ¸=o Äj$qÓÂ GS¸_¸bEcÓk, MnCLPo ¥cÍj.. ¥qCLÓk
¥qÂfHTdëtj..
¬CLõ¸CL GS¸GHFLjïÓk, ¬À ÂOqjsHÍÓk ¥qÆfS −¥cQLMLjFo ®¸=h¥qGHlð¥h¸Í ¥qÆfS ÔosS GSÿ½¡MLFcPo
MLjVFL$qO~Ój. ¶fHŠ¸¨ Ä¸=o TdÓAKL¸½¥qÓÂ Äj¸¼ ÔnsHð ¥qbEc Td$qO~Ój. ÂCLõ¸ MLkOqjCLjFLï MLjFL Oy¾Mc¿¢
½¡MLFL ¼öCcÓj.. ¯ MLjVFL$qOq¸ ¥qbÍÓj..!!

ఊపిరి
చెపుప్లులేని నా కాళళ్కి మెతత్గా తగులుతోంది పచిచ్క. అచచ్ంగా అమమ్ మనసంత మెతత్గా.. అమమ్ తలపు రాగానే, నాకు కాసత్
దూరంలో జరుగుతునన్ ఆపరేషన గురొత్చిచ్ంది.
“అమమ్ ఎలా ఉందో? “అనిపించింది..
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"కాసేపు అలా నడిచి వసాత్ను “ అని రాధితో చెపిప్ వచాచ్నే కానీ నిలవని నా కాలు లాగే మనసు కూడా ఎకక్డా క్షణం సేపు నిలవడం
లేదు.
వారం రోజుల కిర్తమేమో,..
“ మీ అమెమ్ందుకో అనయ్మనసక్ంగా ఉంటోంది, చూశావా తలీల్?" అనాన్రు నానన్..
" నాకూ అనిపించింది ఒకటిరెండుసారుల్. కానీ, పనిలో ఉండి పెదద్గా గమనించలేదేమో నానాన్! ఏమయింది?" అడిగాను. కొదిద్గా
గిలీట్గా
“ఏమో మరి! అడిగాను కానీ, ఏమీ చెపప్లేదు, ఏమీ లేదంది, నువవ్డిగితే ఏమైనా చెపుత్ందేమో, చూడు” అనాన్రు
నలభై ఐదు దాటుతునన్ నా పెళిళ్ గురించి అమమ్ అపుప్డపుప్డు ఇంకా మాటాల్డుతూనే ఉంటుంది. బెంగ పడుతూనే ఉంటుంది..
నాకెందుకో మొదటినించీ పెళిళ్మీద పెదద్ సుముఖత ఉండేది కాదు. నేననుకునన్టుల్గా కుదరకా, నాకునన్వి కుదరకా అమామ్ వాళుళ్ పర్యతిన్ంచిన మూడు
నాలుగు సంబంధాలు వెనకిక్ వెళిళ్పోయేసరికి అసలు నాకు పెళేళ్ వదద్ని భీషిమ్ంచుకుని కూరుచ్నాన్ను..
తమంత ఎదిగిన కూతురిన్ ఏమీ అనలేక, తమలో తామే బాధపుడ్తూ ఉంటారు అమామ్, నానాన్. అలా అమామ్, నానాన్ నా దగగ్రే
ఉండిపోయారు. చెలెల్లు మాతర్ం తను కోరినవాడిని పెళిళ్ చేసుకుంది, మేముండే ఊరోల్నే ఉండడం వలల్ తరచూ వసూత్ పోతూ ఉంటుంది.
పిలల్లిదద్రూ తమ కళెళ్దురుగానే ఉనాన్రనన్ విషయం అమామ్, నానన్లకి ఆనందంగానే ఉనాన్, నా గురించి అమమ్ ఎకుక్వగానూ, నానన్
కనిపించకుండానూ ఆలోచిసుత్, బాధ పడుతూ ఉంటారనన్ది మాతర్ం నిజం.
నా ఉదోయ్గం, నా అభిరుచులు, సేన్హితులు ననెన్పుప్డూ బిజీగా ఉంచుతాయి. అందుకేనేమో నేనెపుప్డూ వివాహం కాకపోవడం అనేది
నా జీవితంలో ముఖయ్మైనదిగా అనుకోలేదు.. ‘పర్పంచంలో అందరూ పెళిళ్ చేసుకుంటారు, పిలల్లిన్ కంటారు, నేనొకక్దానీన్ అవి చెయయ్నంత మాతార్న ఏమీ
మునిగిపోలేదులే ‘అనుకుంటాను చితర్ంగా.
ఈ మాట అమమ్తో అంటే “నువొవ్కసారి ఏదైనా కౌనిస్లర దగగ్రకి వెళేత్ మంచిదేమో, ఇవేమీ సాధారణ ఆలోచనలాల్ కనిపించడం లేదు
చందార్" అనేది ఆదురాద్గా. దానికి పర్తిగా నేను నవివ్తే ఆవిడకి కోపం వచేచ్ది కూడా..
ఇదేమీ చెపిప్నా వినే ఘటం కాదులే అనుకుందేమో ఈ మధయ్ తను కూడా ఆ విషయానిన్ ఎకుక్వగా పర్సాత్వించడం లేదు.
అదే మాట నానన్తో అని..
" నేను కనుకుక్ంటాను లెండి నానాన్?" అనాన్ను మరేం పరవాలేదనన్టుట్గా..
ఎదిగిన కూతురికంటే తలిల్కి సేన్హితురాళుళ్ండరు. ఆ సాయంతర్ం నేను ఆఫీసునించి రాగానే నాకిషట్మైన పెరుగు చెగోడీలు, అలల్ం టీ
ఇచిచ్ంది అమమ్.
" నువూవ్ తెచుచ్కో అమామ్!" అనాన్ను..
" ఇపుప్డు టీ తాగితే రాతిర్కి నిదర్ పటట్దు, గుండెలోల్నూ, కడుపులోనూ మండినటట్వుతుంది, ఒకేసారి అనన్ం తినేదాద్ం లే, ఇపప్టికే ఆరు
దాటిందిగా" అంది..
" మంటా? చెపప్లేదేం? ఎపప్టినించమామ్?" అనాన్ను కాసత్ కంగారుగా..
" అబేబ్, మంటేం కాదు ఏదో అలా అనిపిసుత్ంది. అయినా అసలు విషయం అది కాదు" అంటూ ఏదేదో అంది నా ఎదురుగా
కూరుచ్ంటూ..
" మంట కాకపోతే మరేమిటి? అసలు విషయం ఏమిటి? వివరంగా చెపప్మామ్, లేకపోతే నాకెలా తెలుసుత్ంది?" అనాన్ను
అనునయంగా..
అసలే ఆఫీసు పనులతో టెనష్న పడుతూ ఉంటాను, ఇంకా అనీన్ చెపిప్ ననున్ ఇబబ్ంది పెటట్కూడదని కొనిన్ ఎపుప్డో మెలల్గా చెపాత్రు,
కొనిన్ చెపప్నే చెపప్రు..అందుకే పదిసారుల్ తరచి తరచి అడగాలి..
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“పెదద్ విషయం కాదులే “ అంటూ అమమ్ చెపిప్న విషయం ననున్ ఎపుప్డూ లేనంత షాక కు గురిచేసింది.. కోపం వచిచ్ంది..
" ఇలాంటి పరిసిథ్తి ఉంటే నెలరోజులనించీ మాటాల్డకుండా ఉనాన్వా? చదువుకునన్దానివి, ఉదోయ్గం చేసి రిటైర అయినదానివి.
ఇపప్టికీ అనీన్ చదువుతూ, తెలుసుకుంటూ ఉంటావు, అలాంటిది నీకు మొదటిసారి అనుమానం రాగానే నాకు చెపప్దాద్? “ అంటూ అమమ్ని నాతో పాటు
గదిలోకి తీసుకువెళాళ్ను..
"ఏమిటోనే, తగిగ్పోతుందనుకునాన్ను, పైగా నొపిప్ లేదు. చేతోత్ ముటుట్కుంటేనే తెలుసోత్ంది అకక్డ గడడ్లా ఉందని. అందుకే నాకు పెదద్గా
అరధ్ం కాలేదు" ఏదో చెపోత్ంది అమమ్.
గదిలోకి వెళాళ్కా నేనూ చూశాను తాకి.. అమమ్ కుడి వకోష్జం లో ఇంచుమించు మూడు సెంటిమీటరుల్ంటుందేమో, ఇంకా పెదద్దో! గడడ్.
తాకితే బాగా తెలుసోత్ంది.. నేను పైకి చూసేసరికి తడికళళ్తో అమమ్..
" మీ పినిన్ కేనస్ర తోనే మూడేళళ్ కిర్తం పోయింది. అమమ్ కూడా తన అరవై తొమిమ్దేళళ్కి పోయింది,అపుప్డు తెలీదు కానీ, ఇపుప్డావిడ
కూడా కేనస్ర తోనే అనిపిసుత్ంది చందీర్. ఇది అదే కనక ఐతే ఇవి వంశపారంపరయ్ంగా వసాత్యనన్ది నిజమే అనుకోవాలి కదా. నీకు, రాధికి కూడా వసేత్
అనన్ ఊహకే భయం వేసోత్ంది” అంది..
ఆ మాటలనన్పుప్డు ఆమె కళళ్లోల్ ఇమడలేక కిందకి జారిన కనీన్ళుళ్.
నాలో కలతిరిగే భావాలిన్ పైకి పెదద్గా చూపించని నేను ఆ మాటలకి కదిలిపొయాను.
తన పరిసిథ్తి గురించి బెంగ లేదు తనకి, నాకు, చెలెల్లికి వసాత్యేమో అని తన బాధ.
‘అమమ్ంటే అంతేనేమో? “ అనుకుంటేనే నా కళూళ్ మసకబారాయి.
అమమ్ చూడకుండా పకక్కి తిరిగి ఆపుకుని, ఆవిడని సిథ్మితంగా కూరోచ్బెటిట్ మాకు బాగా తెలిసిన గైనకాలజిసట్ కి ఫోన చేసి వెంటనే
అపాయింట మెంట తీసుకునాన్ను. మరో రెండు గంటలకలాల్ డాకట్ర దగగ్ర ఉనాన్ము. డా. పదిమ్నీ పర్సాద మాకు చాలా కాలంగా తెలిసిన డాకట్ర. ఆవిడకి
చూసూత్నే పరిసిథ్తి అరధ్ం అయింది. వెంటనే ఏం చెయాయ్లో చెపిప్ంది నాకు. అకక్డనించే నేరుగా కేనస్ర శీర్నాధ గారి సెప్షలిసట్ దగగ్రకి వెళాళ్ము, ఆయన
చెపిప్నది అదే.. మేమోగార్ం చూపించినది అదే..
ఆపరేషన చెయయ్డమే మంచిదనాన్రు ఇదద్రూ కూడా. ‘నిరణ్యం మీదే’ అనాన్రు.
అదృషట్వశాతూ మిగతాచోటల్కి పాకలేదు అపప్టికి. అందువలల్ ఆపరేషన చేసి గడడ్ తీసెయాయ్లి, బెర్సట్ తొలగిసేత్ మంచిది.

ఆపైన

రేడియేషన లేదా కీమో థెరపీ చేసేత్ సరిపోతుంది అనాన్రు.. కానీ అమమ్ వయసు, ఆవిడకునన్ మధుమేహం దృషిట్లో పెటుట్కుని నిరణ్యం తీసుకోవాలి, అది
పూరిత్గా మీ ఇషట్ం.. ఏది మంచిదో ఒకటి రెండురోజులోల్ చూదాద్ం. అంటూ చెపాప్రు
వినన్వనీన్ జీరిణ్ంచుకోవడానికి కూడా టైము లేనంత తవ్రగా సినిమా రీళళ్లా తిరిగిపోయాయి ఈ సంఘటనలనీన్..
"మీరు మాటాల్డుకుంటూ ఉండండి, నేను ఈ లోగా టిఫిన తెసాత్ను అందరికీ" అంటూ వెళాళ్డు మా మరిది శేఖర.
మేము మాటాల్డుకుని నిరణ్యించుకోవాలనంది అతని ఉదేద్శయ్ం, నాకారధ్మయింది.
చెలెల్లు రాధికా, నానాన్ ఏడవడం మొదలు పెటాట్రు. అమమ్ ధైరయ్ంగానే కనిపించింది. పరిసిత్తిని ఎదురోక్వాలి తపప్ ఏడిసేత్
ఏమవుతుంది? అనన్దే మా ఇదద్రి ఆలోచన. నాది అమమ్ పోలిక అనుకుంటాం ఎపుప్డూ, మేమిదద్రం వాళళ్నెలా ఊరడించాలా అని చూసుత్నాన్ం.
" రాధీ, ఊరుకో, నీకేమైనా వెరార్? కాం డవున" అనాన్ను కాసత్ గటిట్గా.అపప్టికి నానన్ కూడా సిథ్మితపడి కళుళ్తుడుచుకునాన్రు. బాత
రూం కి వెళిళ్ ముఖం కడుకుక్ని వచాచ్రు.
" అమామ్, నీ దగగ్రనించి ఏదీ దాచదలుచ్కోలేదు నేను.నువువ్ చదువుకునన్దానివి, లోకనిన్ చూసినదానివి. నీకు తెలీనిదేమీ కాదు.
శరీరంలో అది ఉండడం మంచిది కాదు కనక ఆపరేషన చేసి తొలగించడం మంచిదని డాకట్రుల్ చెపాప్రు, అది ఒకక్ గడడ్నా, లేక మొతత్ం బెర్సట్ ని
తొలగించాలా అనన్ది ఈరోజో, రేపో చెపాత్రు. అందుకని నువువ్ జాగర్తత్గా ఆలోచించుకుని చెపప్మామ్, ఏదైనా ఇది నీ నిరణ్యం అవావ్లి తపప్ ఎవరో
చెపాప్రని నువువ్ తీసుకోకూడదు” అనాన్ను.
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అలా అని రాధిని తీసుకుని వంటగదిలోకి నడిచాను కాఫీ కలిపే మిష మీద. కాసేపు అమామ్, నానాన్ ఒంటరిగా ఉండాలనన్ది నా
ఉదేద్శయ్ం..
మరో అరగంటవరకూ కాఫీ కలుపుతూనే ఉనాన్ము. ఆ తరావ్త కాఫీ కపుప్లతో వచేచ్సరికి " డాకట్రుల్ ఎలా చెపేత్ అలాగే చేదాద్ం, నాకేమీ
పరవాలేదు.. నేను బావుంటాను, మీరందరూ ఉండగా నాకేమవుతుంది?ఏమైనా అయితే మాతర్ం తకుక్వేమిటి? నానన్ని జాగర్తత్గా చూసుకోవడానికి
మీరిదద్రూ లేరూ" అంది అమమ్ ధృడంగా..
ఆఖరి వాకయ్ం అంటునన్పుప్డు నానన్ చేతిని గటిట్గా పటుట్కుంది.
"నీకేం కాలేదు దురగ్మామ్, అపుప్డొకసారి నాకు కుడి భుజం మీద గడడ్ రాలేదూ? మందులిసేత్ కరిగిపోయింది చూడు, దానికంటే కాసత్
పెదద్ది, అంతే!” అనాన్రు నానన్.. బాగా ఆపాయ్యంగా మాటాల్డేటపుప్డు దురగ్మామ్ అంటారు నానన్ అమమ్ని. విజయదురగ్ అమమ్ పేరు.
నవావ్ను నేను.
తెలిసే అంటునాన్రో, తన యాభై ఐదేళళ్ సహచరిని అసలు విషయం మరిపించడానికి పర్యతిన్సూత్ అంటునాన్రో తెలీలేదు.
నిరణ్యం అయింది కనక కాఫీ తాగి టిఫినుల్ తినాన్ం..
ఆ తరావ్త కావలసిన పరీక్షలు అయాయ్యి. ఆపరేషన కి తేదీ, సమయం నిరణ్యించారు. ఆవిడ ఆరోగాయ్నిన్, వయసుని దృషిట్లో
ఉంచుకుని ఆపరేషన చేసాత్మని, మతుత్మందు ఇవవ్డం అవీ దగగ్రుండి చూసుకుంటామని చెపాప్రు..
ఆపరేషన కి మా ఇషట్పూరవ్కంగా ఒపుప్కునాన్మని, ఇంకా అలాంటివే రాసునన్ పతర్ం మీద సంతకం చేసుత్నన్పుప్డు తెలీకుండానే నా
చేతులు ఒణికాయి.
విడదీసినా విడిపోయేది కాదు పేగు బంధం..
ఆకుపచచ్ని ఆసుపతిర్ గౌనోల్ అమమ్. నుదిటిన ఎరర్ని కుంకుమ బొటుట్.. నీరసంగా ఉనాన్ ధీమాగా ఉనన్ కళుళ్. మమమ్లిన్ చూసుకునే!!
ననున్ చూసి నవివ్న చినన్ చిరునవువ్..
" మేడం మీరు చెయియ్ వదిలేత్లోపలకి తీసుకెళాత్ం' అంది నరస్..
నేను, రాధీ అమమ్ రెండు చేతులూ ఒకేసారి వదిలేసాం.
నానన్ చెయియ్ ఊపారు. “వెళిళ్రా దురగ్మామ్, ఇకక్డే ఉంటాం నీకోసం ఎదురుచూసూత్!” అనాన్రు దేవుడి పూజలోంచి మందారానిన్
ఆసుపతిర్ టోపీ తపిప్ంచి అమమ్ తలొల్ పెడుతూ.
అమమ్ మళీళ్ నవివ్ంది.. నానన్ చేతిని పటుట్కుని వదిలేసింది..
తలుపు మూసుకుంది..
గత నాలుగురోజులుగా అమమ్కి అపుప్డే తెలియకూడదనుకునన్ విషయాలని డాకట్రల్తోనూ, సేన్హితులతోనూ, లేదా బంధువులతోనూ
మాటాల్డాలంటే నేనెంచుకునన్ మారగ్ం వాకింగ. అపుప్డపుప్డు రోజుకు నాలుగైదు సారుల్ చేసేదానిన్..
ఇపుప్డు అకక్డ కూరోచ్వాలనిపించక రాధికి, శేఖర కి చెపిప్ కాసత్ దూరంగా నడిచాను..
చెపుప్లు విపేప్సి నడవడం మొదలుపెటాట్ను.కాళళ్తో నే తొకాక్లనిపించనంత ఒతుత్గా, ఆకుపచచ్గా ఉంది లాన. కాళళ్కి మెతత్గా
తగులుతోంది పచిచ్క.. అంతకనాన్ మెతత్గా పడింది నా భుజం మీదో చెయియ్..
వెనకిక్ తిరిగి చూశాను.నానన్..
" అమామ్, మీ అమమ్కి" అనాన్రు, జీరగా ఉనన్ గొంతుతో..
" ఏం పరవాలేదు నానన్, వీళళ్ందరూ సిటీలోనే బెసట్ డాకట్ర లు, మీకు తెలియనిది కాదుగా" అనాన్ను చినన్గా.
" అది తెలుసమామ్, కానీ మీ అమమ్కి, ఈ ఆపరేషన ఒకక్టి చాలమామ్, ఆపైన ఇంకేమీ వదుద్.” అనాన్రు నిదానంగా.
ఈసారి గొంతులో జీర లేదు. సిథ్రంగా ఉంది..
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" అంటే?" అనాన్ను అరధ్ం కానటుట్..

" అదేనమామ్, మొనన్ మనం మాటాల్డుకునన్దే.. ఆపరేషన అయాయ్కా కీమో, రేడియేషన లాంటివేమీ వదుద్" అనాన్రు..
నా మనసులో మెదులుతునన్ది అదే! ఏదీ నిరణ్యించుకోలేకే ఇలా తిరగడానికి వచాచ్ను. ‘కీమోథెరపీ తీసుకుంటే పూరిత్గా తగిగ్పోతుంది’
అంటూ అందరూ చెపుత్నన్ మాట ఒక పకాక్.
" మీ పినిన్ అనుభవించిన బాధ చూశాను, ననున్ ఆ టారచ్ర కి గురిచెయయ్దుద్" అంటూ అమమ్ చెపిప్న మాటలొక పకాక్..
ఏదీనిరణ్యించుకోలేకపోతునాన్ను.
‘ ముందు ఆపరేషన పూరత్వనీ, ఆతరావ్త అందరితోనూ కలిసి ఆలోచిదాద్ం’ అని ఊరుకునాన్ను పర్సుత్తానికి..
ఒకోక్మెటేట్ ఎకిక్తే మంచిదని నాఉదేద్శయ్ం..
“నినన్ రాతిర్ చెపిప్ందమామ్ !మీ అమమ్ మళీళ్..”
కేనస్ర కంటే కీమో థెరపీతోనే రోగులు ఎకుక్వ బాధపడతారని తనకి తెలుసంది. మీ పినిన్ సంగతి మనకి తెలుసుకదా. ఈ ఆపరేషన
ఒకక్టి చాలు, ఆపైన మందులు వేసుకుంటాను, మీ ముగుగ్రూ ఉండగా నాకింకేమీ కాదు అంది..
“కీమో మాతర్ం ఎటిట్పరిసిత్తులోల్నూ వదద్ని, తనకి చేయించనని నాతో ఒటుట్ వేయించుకుంది. అనాన్రు.” నానన్ గొంతులో మళీళ్ జీర..
“ఎనిన్ పుసత్కాలు చదువుతుందో నీకు తెలుసుగా అమామ్, ‘వెన బెర్త బికంస ఎయిర’ అనే పుసత్కం చదివిందిట..
అందులో చెపిప్నటుల్ ఇలాంటి పరిసిథ్తులోల్ బర్తికునాన్మా, లేదా ?అనన్ది ముఖయ్ం కాదు, ఎంత బాగా బర్తికునాన్మా అనన్ది ముఖయ్ం
అందమామ్. పర్తీ నిమిషం బాధపడుతూ, నావాళళ్ని బాధ పెడుతూ నా జీవితానిన్ మరి కొనిన్ నెలలో, ఏళోళ్ పొడిగించుకునే కంటే ఇలాగే ఉంటూ, నాకు
ఆయువునన్నాళుళ్ ఉండడమే నాకిషట్ం.
ఎనిన్ సూదులు పొడిచినా, మందులు పోసినా చివరికి నాకెనిన్ ఆకులు రాసునాన్యో అనేన్ కదా మిగిలేవి. దీనిన్ వేదాంతమనండి,
భయమనండి, మీ ముగుగ్రిమీదా నాకునన్ పేర్మనండి, లేదా నాసావ్రధ్మనండి.. పేరేదైనా నాకు పరవాలేదు, కానీ నాకింకే టీర్టెమ్ంట లు వదుద్ అని మరీ మరీ
చెపిప్ందమామ్.
అందుకని అలాంటి పర్యతాన్లేమీ చెయయ్దుద్ మనం. ఆపరేషన అవగానే సాధయ్మైనంత తవ్రగా ఇకక్డనించి ఇంటికి తీసుకుపోదాం. ఈ
ఫైవ సాట్ర హోటల లాంటి ఆసుపతిర్కనాన్, మీరు కటిట్న ఇలేల్ నాకు బావుంటుంది, నేను తవ్రగానే వచేచ్సాత్ను. అకక్డుంటే నాకు గాలి ఆడదు, తపప్దని
వెళాళ్లి తపప్. నా ఊపిరి మీ ముగుగ్రే! ఈ టీర్టెమ్ంటల్తో దానిన్ పొడిగించాలని చూడదుద్.మీరుండగా నాకేమీ అవదు, అయినా పరవాలేదు. అందమమ్!"
అంటూ ఆగారు ఇంక చెపప్లేనటుట్గా..
ఇంకా మేము రాలేదమని చూడడానికి వచాచ్రు రాధికా, శేఖర అపప్టికే.. నిరణ్యం నా ముఖంలో కనబడిందనుకుంటా మమమ్లిన్ చూసి
చినన్గా నవివ్ంది రాధిక.
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