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 “అమామ్!అమామ్!!  అమామ్, ఇలా చూడు, నేనమామ్, కిరణ , నేను  వచేచ్నమామ్ !” 
“చినబాబూ! ఇంక బయటకు రండి ,కాసేపయాక మళీళ్  కబురు పెడతాం.” ఆశ  కిరణ ను కొంచెం గటిట్గానే హెచచ్రించింది. 

నిసస్హాయంగా ఒక చూపు చూసి వెనుతిరిగాడు కిరణ . 
“ ఎకక్డా కనీవినీ ఎరుగనిది ! సింపీల్ రిడికుయ్లస.... మీనింగెల్స !!! హాసిప్టల ఐసీయూలో, తలిల్, చెలిల్:  ఇదద్రూ పేషంటస్. తండేర్మో 

తాగి పడుకునాన్డు. అంతా నా ఖరమ్!!!”  కిరణ చేతితో నుదిటి మీద కొటుట్కునాన్డు.  
“ఇంటికి పెదద్ కొడుకుగా ఇందులో నీ పాతర్ ఏమిటి?బాధయ్త ఏమిటి?ఆలోచిసాత్వా ,లేక కరమ్సిదాధ్ంతం వలిల్సాత్వా? కిరణ బాబూ!” ఆశ 

కంఠం తీవర్ంగా ధవ్నించింది. కిరణ బితత్రపోయాడు. అలా అనేసి ఆశ మటుకు ఐ.సి.యు గది లో ఉనన్ అపసామ్రక దేహాల వైపు చూసోత్ంది.  డాకట్ర సవ్రణ్ 
ఒకపకక్ , ఆమె కూతురు సర్వంతి వెంటిలేటర మీద  మరోపకక్. 

.............. 

         ఆ చూపులు కనీసం 32 సంవతస్రాల పాటు డాకట్ర సవ్రణ్ ఎకక్డుంటే అకక్డ తిరుగాడుతునన్ చూపులు. ఎంబిబిఎస ఐన సవ్రణ్ కు 
డాకట్ర మధుసూదన కు పెళళ్యి అనేన్ళుళ్  అయింది మరి! అపప్టోల్ రెండు గదులలో పార్కీట్సు పెటిట్నపుప్డు, మధు  ఉనన్త చదువుకోసం  బెలాగ్ం 
వెళిళ్నపుప్డు, మొదటిసారి అబారష్న అయినపుప్డు, తొలి బిడడ్గా కిరణ, మలి బిడడ్గా  సర్వంతి పుటిట్నపుప్డు,  చినన్ కిల్నిక హాసిప్టల అయినపుప్డు, హాసిప్టల 
ఎదిగినపుప్డు మంచి - చెడు అనిన్ంటిలో , సవ్రణ్ తో ఒక నీడలా – తోడుగా ఉనన్ది ఆశే. 

“ఆశా ! ‘నాతో’ నువువ్ ఉండాలని కాబోలు దేవుడు నినున్ పంపాడు !!!” అని సవ్రణ్ కనీన్ళల్ను తుడుచుకునన్ పర్తిసారి అంటుండేది. ఆశ 
నరిస్ంగ టైరనింగ పర్తేయ్కంగా అవవ్నేలేదు. మొదట సవ్రణ్ దగగ్ర ఉండడానికి వచిచ్, అలా -అలా - ఆసప్తిర్ పనులనీన్ నేరుచ్కుంది. ఆసప్తిర్ పెరుగుతునన్ కొదీద్ 
,ఇతర ఉదోయ్గసుత్లు ,మందుల షాపు వాళుళ్ , లేబరేటరీ  లో పని వాళుళ్, ఎవరు ఎందరు  వచిచ్ వెళిల్నా ఆశ  మాతర్ం అలా నిలబడిపోయింది. సవ్రణ్ కు 
వెనక ముందు పకక్ , తానే అయి నిలబడేది. తలిల్దండుర్లు, అతత్మామలు ఎపుప్డొచిచ్నా చుటట్ం చూపుగా నాలుగైదు రోజుల కనాన్ ఉండేవారు కారు. 
ఆశకు పెళల్యాయ్క, భరత్ కు చినన్ బడీడ్కొటుట్. అది మెలల్గా కిరాణా సామానులు అమేమ్దాక వచిచ్ంది. అందుకే  ఆశకు ఇంకో ఊరు వెళాల్లిస్న అవసరమే 
రాలేదు. కిరణ పుటిట్న తరువాత ఆశకు కూడా ఓ బిడడ్ పుటాట్డు. నారమ్ల డెలివరీ కనుక తవ్రగానే వచేచ్సింది . 

మధుసూదన పార్కీట్స నానాటికీ పెరిగింది. అలా అనే కనాన్ తానే పెంచాడు!  అనాలి. పొలానికి హైబిర్డ వితత్నాలు, ఎరువులు వేసినటుట్  
చుటుట్పకక్ల పలెల్టూళల్లో ఉండే ఎందరో మనుషులు , మధయ్వరుత్లు ... ఎపుప్డూ  పేషెంటల్కు కొదవలేకుండా ‘మాట సాయం’గా పంపడం, వాళల్కి  ‘ చేతి 
సాయం’ గా తాను ఎంతో కొంత ముటట్చెపప్డం జరుగుతూనే ఉండేది. తను కూడా చుటుట్పకక్ల ఊళల్కు సరజ్న గా  కేసులకు వెళిళ్ 
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వసూత్ండేవాడు.  ఒకోక్సారి తెలల్వారుజామున వెళితే,  ఏ పొదుద్ పోయేకో , అరధ్రాతిర్కో ఇలుల్ చేరేవాడు. మధుసూదన లేకపోయినా నరిస్ంగ హోం 
బాధయ్తలనీన్ సవ్రణ్ చూసుకునేది. ఆమెకు  చేదోడువాదోడుగా ఆశ. 

                                                          ........... 
 

                             “ఆంటీ “,మళీల్ వచాచ్డు కిరణ. వాడి ఎతత్యిన భుజాలు ఇపుప్డు కొంచెం వంగి, కళుళ్ బరువుగా ఉనాన్యి.  
“చెపుప్ చినబాబూ!” అంటూ ఆశ ఐసియు  కారిడార లోకి వచిచ్ అకక్డ బెంచీమీద కూరుచ్ని లాలనగా అడిగింది. ఉనన్టుట్ండి ఏడాచ్డు 

కిరణ . 
”తపప్యాయ్! ధైరయ్ంగా ఉండు”అని వెనున్ నిమిరింది.  
“లేదాంటీ భయంగా ఉంది. నా పిలుపు అమమ్కు వినిపిసుత్ందా ! అమమ్ లేసుత్ందా ??చెలిల్కి బాగౌతుందా ? అసలిలా ఎందుకు చేసింది? 

ఎలా జరిగింది?” 
“అమమ్ కూడా ఇవే మాటలు ననున్ అడిగేది బాబూ! కిరణ కి నా మాట వినిపిసుత్ందా ??ఎపుప్డైనా తిరిగి వసాత్డా?“ అని.  ఆశ గొంతు 

భారంగా ఉంది .  
కిరణ తల ఎతిత్ చూశాడు “ఆంటీ తపేప్ ! నేను  నానన్ , అమమ్ కి ఏం చేయలేదు. పైగా ఇదద్రం పరీక్షలు పెటాట్ం. ఇవి చాలవనన్టుట్ లైఫ 

కూడా పరీక్షలు పెడుతోందా? కనీసం చెలెల్లైనా, అమమ్తో అమమ్కి నచిచ్నటుట్ ఉండి ఉంటే బాగుండేది. ఎందుకలా సూసైడ అటెంపట్ చేసింది? ఏమైనా ఎఫైరా 
?”  బాధలో కూడా తీవర్ంగా అడిగాడు కిరణ. 

              ఒకక్ క్షణం ఆశకి కిరణ  మీద చాలా కోపం వచిచ్ంది. వీడిని తన చేతోత్ ఎతుత్కొని ఆడించాను..  ఇంత ఎదిగాక,  ఎవరికి 
ఏం అధికారాలు ఉంటాయి? అనునయిసుత్నన్  చేతిని వెనకిక్ తీసేసుకుని, దూరంగా చూసూత్ కూరుచ్ంది .  

కిరణే  మళీల్ అడిగాడు ,” ఏమాంటీ!మీరైనా నిజం చెపొప్చుచ్గా? “ 
“ఏం చెపప్మంటావు ?”సాయంకాలపు నీరెండ కేసి చూసూత్ అంది . 
“నిజాలే చెపప్ండి” అనాన్డు . 
                                                -----       

 
“నువువ్ ఇలుల్ వదిలి మూడేళల్యింది. ఫోన చేసి అమమ్ తో మాటాల్డి  కనీసం ఆరు నెలలైంది! ఇది ఒక 30 ఏళళ్ కథ . 30 వాకాయ్లోల్ 

చెపిప్నా,  కనీసం అరగంట పడుతుంది. అంత ఓపిక ఉందా ?” తాపీగా అడిగింది ఆశ . 
“అంటే ఏమిటి?ఆంటీ ! నేను పర్తిసారి వాదిసాత్ను, చెపేప్ది వినను, గత మూడేళుల్గా నా పర్పంచంలో నేను ఉంటునాన్ను అనేనా?” 

అనాన్డు విసుగాగ్ .       
               ఇంతలో ఫిజీషియన రావు గారు వచాచ్రు. లోపలికి వెళిల్ ఇదద్రూ  ఆయనతోపాటు సవ్రణ్ను, సర్వంతిని చూశారు . ఆయన 

రివూయ్ చేసి కొతత్గా కొనిన్ పరీక్షలు వార్సి ఇచిచ్ , అందులో చినన్ చినన్ మారుప్లు చేశారు. వెళూత్ ,  
“వాట కిరణ!  ఎటాల్సట్ !  నువువ్ వచాచ్వు !మమీమ్ని చూసుకుంటావా ?! మీ సిసట్ర కి , పి.ఎ.ఎం (P.A.M.) తగిగ్ంచవచుచ్ . పాయిజన 

విల బి సూన వీనింగ  ఆఫ!”  అనాన్రు.  
కిరణ తలవూపాడు, “ఓకే అంకుల “ అంటూ.  
ఆయన వెళాళ్క మళీల్ బెంచి మీద కూరుచ్నాన్డు. ఈసారి ఆశ వైపు జరిగి కూరుచ్నాన్డు. 
” ఆంటీ!  నేను లేని ఈ ఇలుల్ గురించి తెలుసుకోవాలంటే ముందు అమమ్ గురించి మీరు చెపాప్లి. నేను వింటాను. వినాలని ఇవాళ 

నిరణ్యించుకునాన్ను. పీల్జ ,చెపప్ండి “అనాన్డు.  
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ఆశ నవివ్ంది మెలల్గా.  ఒక దీరఘ్ నిశావ్స విడిచింది. కిరణ తన  ఫోన తీసి సివ్చ ఆఫ చేశాడు. బెంచి మీద పెటాట్డు. 
                                                 .............. 
                    “మీ నానన్గారు డిగీర్ చేసి వచాచ్క పార్కీట్సు ఊపిరి సలపకుండా ఉండాలని చాలా పర్యతాన్లు చేశారు. బయటికి 

ఎంత బిజీగా ఉందనిపించినా, పార్కీట్సులో మధయ్దళారులు  ఎందరు ఉనాన్రో  మేడం కు, నాకు, తెలుసు.  ఎవరి ‘మామూలు’  వారికి ఇవవ్గా, నెలకోసారి 
నానన్గారికి సేన్హితులతో పారీట్లు పెరిగాయి. డబుబ్ సంపాదించడం ఒక పని అయితే, ఆ ఒతిత్డి తగిగ్ంచుకోవడానికి పారీట్లు ఎకుక్వయాయ్యి. ఆసుపతిర్ 
బాధయ్తలనీన్  మీ అమేమ్ మోసింది. పర్తిరోజు పేషంటల్ను చూసుకోవడం, బిలుల్లు, చినాన్- చితకా గొడవలు, ఆడిటర పని , టాకస్ లు అనీన్ ఆవిడే. మీ 
ఇదద్రూ పుటాట్క,  నినున్ డాకట్రిన్ చెయాయ్లనన్ పంతం కొదీద్, తన వారసుడివి అంటూ సారు నినిన్ హాసట్ల కు పంపేశారు. అలా  నినున్, అమమ్ను చినన్పుప్డే 
విడదీశారు.విజయవాడ, హైదరాబాదు ,గులబ్రాగ్,  ఇలా ఒకోక్సారి- ఒకోక్ వూరు. అయినా ఆవిడ నీ హాసట్ల కు వచిచ్నపుప్డలాల్ తన పేర్మను  ఆ కాసత్ 
సేపటోల్ నీకు ఎలా చూపించాలో తెలియక సతమతమయేయ్ది. సెలవులకిఇంటికొసేత్ మీ నానన్ నినున్ సివ్మిమ్ంగ, టెర్కిక్ంగ  అంటూ అకక్డికి, ఇకక్డికి 
పంపేవారు. అమమ్ ఆరాటం తీరనే లేదు.తరావ్త నువువ్ పీ .జీ . లో జాయిన అవవ్డం, పేర్మ వివాహం చేసుకోవడం, అమమ్కు చెపేత్ బాధపడుతుందనన్ 
సాకుతో నానన్గారిని సాక్షయ్ంగా తీసుకెళిల్, రిజిసట్ర మేరేజ చేసుకోవడం, పెళల్యిన ఆరు  నెలల దాకా అమమ్కి చెపప్కపోవడం ఆవిడని చాలా కోష్భకు గురి 
చేసింది. నీకు తాను ఏమీ కానని ఆవిడ ఎంత కుంగిపోయేరో, ఎనాన్ళుళ్ తనవారిలో తలెతుత్కోలేకపోయారో నా కళాళ్ర చూసాను. 

        “సరేలెండి ,ఆంటీ ! ఆ పరిసిథ్తులోల్ నేను అలా పర్వరిత్ంచడం నాకు తపప్లేదు. నానన్ , నేను , అమమ్కి భయపడాడ్ం . ఆవిడ ఎకక్డ 
రభస చేసుత్ందో, అని పరువు పోతుందని అలా చేశాం. నిజమే ! తపేప్ ! ఆవిడకి చెపప్కపోవడం , అమమ్ ను నిరల్క్షయ్ం చేయడమే ! ఇంతకూ చెలిల్ సంగతి 
ఏమిటి? బాగానే ఉండేది గా, ఆంటీ... ఇలా...” 

ఇంతలో ఐసీయూ లోంచి సిసట్ర పరిగెతుత్కొచిచ్ంది “సార ! చెలెల్మమ్ వెంటిలేటర అలారం ఇసోత్ంది.” 
కిరణ , ఆశ ఇదద్రూ పరుగు -పరుగున లోపలికి వెళాల్రు. సర్వంతి ఆయాసపడుతోంది. కిరణ అనిన్ చూశాడు.  
“ఇంకొంచెం సెడేట చేదాద్ం “ అనాన్డు.  
చెలిల్కి కళళ్లోల్ టారచ్ లైట వేసి చూసి  పకక్నే కూరుచ్నాన్డు. వెంటిలేటర సెటిట్ంగస్ మారాచ్డు కాసేపటికి  సర్వంతి పడుకుంది. చెలిల్కి 

తల రాసూత్ నిలుచునాన్డు.  నరుస్ వేడిగా సాట్ర్ంగ కాఫీ తెచిచ్ంది. కిరణ , ఆశ ,ఇదద్రూ  నరిస్ంగ సేట్షన లోనే కూరుచ్ని కాఫీ తాగారు.  
“ఆంటీ “ మొదలు పెటాట్డు కిరణ. ఆశ కళళ్తోనే వారించింది. కాఫీ అయేయ్దాకా మాటలేల్వు.  
“విమలా! నేను చినబాబు బయట బెంచి దగగ్ర కూరుచ్ంటాం. ఏం తేడా వచిచ్నా, ఇలాగే వెంటనే చెపుప్ సుమా !” అంటూ ఆశ 

బయటకు దారితీసింది. ఆమెను కిరణ అనుసరించాడు.  
        ఈసారి ఆశ కిరణ నుంచి ఏ పర్శన్ రాకుండానే మొదలు పెటిట్ంది.  
“సర్వంతిని సారు మొదటి నుంచి గారాబంగా పెంచారు. మేడం కాసత్ పదద్తిగా ఏమైనా చెపేత్ చాలు,’మోడర్న గా పెంచాలి’ అంటూ 

అనిన్టిలో కలిప్ంచుకునే వారు. మాటతీరు వేషధారణ , ఫెర్ండస్ తో పుటిట్నరోజు పారీట్లు అనిన్టికీ సర్వంతి నానన్ కూతురు లాగే పెరిగింది. మీ నానన్గారు 
కూడా సర్వంతి అంటే తన సంపాదనను అనుభవించే ఓ ‘ఫాయ్షన ఐకాన ‘ అనుకునేవారు.’నా బిడడ్ ఒంటిపై బంగారం, బార్ండెడ జారా  షూస, తరుణి 
డెర్సెస్స ...అనీన్ టాప వే ఉండాలి ఆడపిలల్ తండిర్గా ఇవి నా సొంత  achievements.” అని కళెళ్గరేసి ఆయన చెపుత్ంటే , నేను , మేడం అలా చూసూత్ 
ఉండేవాళళ్ం. చినన్ పిలల్ కదా! చెలిల్  సారు చేతిలో బొమమ్ అయిపోయింది. ఫోనుల్, పికిన్క లు. ఇంటర కు వచేచ్సరికి కషాట్లు మొదలయాయ్యి. నువువ్ 
చదివినటుట్ చదవాలి అంటారు. సెప్షల బాయ్చోల్ చేరాచ్రు. సర్వంతికి  అంత తెలివితేటలు లేవు. వాళిళ్దద్రికీ పడేది కాదు. వాళిల్దద్రికీ మధయ్ వెళేత్ ఇదద్రితో 
మాటలు అనిపించుకోవడం తపప్ మరేం జరిగేది కాదు, మమీమ్కి.  వాళుళ్ ముగుగ్రు నా కళెళ్దుటే  వాదులాడుకుంటూ ,పరసప్రం దూరాలను 
పెంచుకుంటూనే పోయారు. మొదటిసారి,  కావ్లిఫై మారక్స్ కూడా రాకపోయేసరికి, నానన్ చాలా కటుట్దిటట్ం చేశారు. సర్వంతి నానన్ను 
ఎదిరించడంమొదలు పెటిట్ంది. అది సార కు నచచ్లేదు.  
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   తరచూ వాళిళ్దద్రూ గొడవ పడేవారు. కావాలని సర్వంతి ఖాళీగా కూరోచ్వడం సార ను మరింత పేర్రేపించేది. మేడం చాలాసారుల్ 
వాళిళ్దద్రి మధయ్ సయోధయ్ కుదరచ్డానికి శర్మ పడుతుండేవారు. నిరల్క్షయ్ంగా సర్వంతీ, కోపంతో నానాన్, ఏం చేసినా,   ఎలా ఉనాన్ మమీమ్ మాతర్ం బాయ్లెనాస్డ్గ్ 
హాసిప్టల పని చూసూత్, చేసూత్ పేషెంటల్కు ఏ లోటు లేకుండా చూసుకుంటూ ఉండేవారు. 

          ఒకోసారి అపప్టివరకు వాదోపవాదాలు అయినా, కళుళ్ తుడుచుకుని,తల దువువ్కుని పౌడర జలుల్కొని, మమీమ్ లిఫట్ దిగి 
వసుత్ంటే నాకే ఇదేం పరీక్షరా!  దేవా ! అనిపించేది. 

నానన్గారు, పార్ణం కనాన్ మినన్యిన నువువ్, టీనేజి లో  చెలిల్, ముగుగ్రూ ఏం మాటాల్డకపోయినా, ఎలా పర్వరిత్ంచినా, ఎపుప్డూ 
ఆవిడ  ఆవేశ పడలేదు. తనవంతు తాను మీ అందరికీ జీవితంలో హోదా తో పాటు పేర్మ- కుటుంబం ఎంత ముఖయ్మో , అని చెపప్డానికి అనన్టుట్ తను 
ఒక పేర్మ ధార అయింది. ఉమమ్డి కుటుంబాలు ఎపుప్డో పోయాయి. ఇపుప్డు చివరికి ఒక ఇంటోల్ తలిల్ తండిర్ పిలల్లు ఒకరికొకరు కాకుండా పోతునాన్రు.  

“ నిజం నువేవ్ ఆలోచించు! చినన్పుప్డు సరే కనీసం పెదద్యాయ్క అయినా అమమ్ పేర్మ వన వే టార్ఫిక లో ఉందని , అమమ్కు మనం 
ఏమిసుత్నాన్మని ఒకక్సారైనా , అనుకునాన్వా? ఇదొకటే నా బాధ ...కిరణ .”  ఆశ గొంతులో బాధ జీర కొటొట్చిచ్నటుట్గా వినబడుతోంది. 

     కిరణ ఆశ వైపు చూసూత్ ఉండిపోయాడు. ఆశ ఆంటీ ఒకక్తే  అమమ్ కు నిజమైన కామేర్డ , ఫెర్ండు , అనీన్....  మనిషి అంటే ఇలా 
ఉండాలి మరో మనిషిని సట్డీ చేయాలి  ఎనేన్ళుల్? ! అబబ్ ! ఇలా  నేను చేయగలనా? కనీసం నా ఫెర్ండ కైనా?  పోనీ, పేర్మించి పెళిల్ చేసుకునన్ నా భారయ్ 
కైనా! కిరణ మౌనంగా ఉండేసరికి ఆశ ఆగిపోయింది. 

“ఆంటీ , మీకు అమమ్కు ఏమిటా బంధం? “ అడిగాడు.  
ఆశ నవివ్ంది. “నాకు , మమీమ్ కి ఐదు సంవతస్రాలు వయసులో తేడా. నేను జీవితానిన్ ఇకక్డే పార్రంభించాను. ఆవిడ, నేను ఎనోన్ 

మాటాల్డుకునేవాళళ్ం. నాకునన్ లోకజాఞ్నం, మనుషుల పటల్ అవగాహన,  అనీన్  ఆవిడ వలేల్ వచాచ్యి. నీకు తెలుసా మమీమ్ ఇలా , మన ఆసుపతిర్లో 
ఉండిపోయింది కానీ, లేకపోతే డి ఎం హెచ ఓ అయిపోను. అంత H.R మన మేడం..” 

        కిరణ అవాకక్యాయ్డు. అవును !అమమ్ ఏమైంది?  అమమ్గానే  ఉండిపోయింది. తన జీవితం తన ఉదోయ్గం, ఇంకేం లేవు 
తనకు.   

                  “ మరి, ఇంత హఠాతుత్గా ఏమైంది?”  అడిగాడు. 
 “ ఏముంది కిరణ బాబు..? సర్వంతి ఎవరితోనో అబాబ్యితో ఎకుక్వగా మాటాల్డుతూ ఉనన్టుట్ తెలిసింది. ఎవరో చెపాప్రు , 

సారు  సేన్హితుడు కొడుకు దావ్రా తెలిసింది. అంతే ! ‘నా పరువు మంట కలిసిపోయిందని’ ఫైర అయాయ్రు. సోమవారం నాడు పూరిత్గా బరసట్ అయాయ్రు. 
చెలిల్ మీద చేయి చేసుకునాన్రు కూడా. చదువుకునాన్ , మానేసినా పరవాలేదు. మగ పిలల్లతో సేన్హాలు పటిట్ తన పరువు బజారుకి ఈడుసుత్ంటే సహించేది 
లేద’ని , సర్వంతి కి పెళిల్ చేసేసాత్న’ని సార కోపంగా మాటాల్డారు. అమమ్ ‘నెమమ్దిగా నచచ్ చెపుప్దాం లెమమ్’ని అంటునాన్  వినలేదు. సర్వంతి గదిలోకి పోయి 
తలుపేసుకుంది. ఏ అఘాయితయ్ం చేసుత్ందో అని అమమ్ తలుపులు కొటట్డం మొదలు పెటిట్ం . అపుప్డే కిందకి వచిచ్న సారు ఆ చపుప్ళళ్కు వెంటనే పైకి 
పరిగెతాత్రు. ఆవేశంతో అమమ్ను గటిట్గా లాగి తోసేశారు. అసలే నీరసంగా ఉనన్ అమమ్ పకక్కు పడిపోతూ  టేబుల కు తగిలింది.  తల కి పెదద్ గాయమైంది . 
సార గటిట్గా తలుపులు కొటిట్ , ఎలాగో తెరిచి చూసేసరికి, చెలిల్ , అమమ్ను, నానన్ని భయపెటట్డం కోసం,  రూఫ గారెడ్న కోసం తెపిప్ంచిన పురుగుల మందు 
తాగేసింది.  ఇటు అమమ్ , అటు చెలిల్ ,ఇదద్రినీ ఆదరాబాదరాగా మన ఐసీయూలోనే పెటాట్ము. నానన్గారి కోల్జ ఫెర్ండ రావు గారు, రాజేష గారు వచాచ్రు . 
రావు గారే నీకు ఫోన చేయమనాన్రు.” అని ముగించింది ఆశ. 

కిరణ వెకిక్ వెకిక్ ఏడుసుత్నాన్డు. అమమ్ ఒంటరిపోరాటం చేసింది. నే వచిచ్నా ఎపుడూ అమమ్తో మనసారా మాటాల్డనే లేదు. ఎపుప్డూ 
తీసుకోవడమే, ఇవవ్డం తెలీదు. దరిదాపుగ 28 ఏళొళ్చాచ్యి. పచ్... చాల పెదద్ తపుప్ చేసాను. వయసు కాదు ముందు మనసు మెచూయ్ర అవావ్లి.... 
“మమీమ్!” అనాన్డు పైకి .  

        “ కిరణ !  మళీల్ , మళీల్ , పిలువు.  అమామ్, అమామ్ అని. 28 ఏళళ్ నీ జీవిత కాలం పాటు పిలవాలి”.... 
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“లోపలికి వెళాద్ం ఆంటీ..!” 
 ఇపప్టికిపుప్డు అమమ్ను గుండెలకు హతుత్కుని ఓదారాచ్లనిపించింది  కిరణ కు.  
“నేను  వచాచ్ను , అమామ్ కిరణ ని . నేను వచేచ్సాను ...” అంటూ  సవ్రణ్ కాళుల్ నొకుక్తూ పకక్నే కూరుచ్నాన్డు కిరణ.  
ఆశకు కిరణ పిలుపు వేదనతో ఉనన్టుట్ అనిపించలేదు.  
పేర్మను, గౌరవానిన్ అమమ్కు సంపూరణ్ంగా ఇవావ్లనే అవకాశం ఇమమ్ని అనారోగాయ్నిన్ బతిమాలుతునన్ అరిథ్సుత్నన్టుట్ గా  అనిపించింది. 
ఆశ వెనుతిరిగింది .  
“సవ్రణ్ మేడం కోలుకుంటే బాగుండు “తనలో తానే అనుకుంటూ ఇంటి దారి పటిట్ంది. 

*** 
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