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 కాలేజీ నుండి వచిచ్న రమయ్, శశికిరణ ను చూడడంతోనే ఆశచ్రయ్పోయింది. "చినన్నన్యాయ్ ... ఎపుప్డు వచాచ్వు?" 
అంటూ అతడిని చుటేట్సింది. 
"పర్శాంతికి వచాచ్మురా ... నువేవ్ంటి ఇలా అయిపోయావు?" అనడిగాడు బుగగ్లు లోపలికి పోయి ఎముకలు పైకి తేలి 
ఆరిపోయినటుల్నన్ చెలెల్లి వంక బాధగా చూసూత్. 
"ఇంటోల్ బాగుంటే ఒంటోల్ బాగుంటుంది కదనన్యాయ్! అమమ్కి అలా అయాయ్క మాకెవరికీ బాగులేదనన్యాయ్ ... పెదద్నన్యయ్ 
అయితే మరీ పాడయిపోయాడు" అంది రమయ్ దిగులుగా, 
"మీరంతా ఇలా నీరసపడిపోతే అమమ్ ఆరోగయ్ం బాగుపడుతుందా రమాయ్? మనం ధైరయ్ంగా ఉండి, అమమ్కి ధైరయ్ం చెపాప్లి 
గానీ!" అనాన్డు శశికిరణ మందలింవుగా. 
"ఏమో అనన్యాయ్, అమమ్ని అలా చూసూత్ంటే నాకు చాలా దిగులుగా ఉంది ... ఇంటోల్ మృతుయ్వు పొంచి ఉందా అని 
భయం వుడుతోంది నాకు!" అంది రమయ్. ఆ చివరి మాటలు అంటూండగా రమయ్ కళల్నుండి జలజలా జారిపోయాయి 
కనీన్ళుల్ చపుప్న రమయ్ నోరుమూసి దగగ్రకు లాకుక్ని "భయపడకమామ్ ... అమమ్కేం కాదు!" అనాన్డు చెలెల్లి తల 
నిమురుతూ. 
ఆ ఇంటోల్ ఒకొక్కక్రినీ చూసూత్ ఉంటే అతడి గుండె నీరయిపోతోంది. వాళల్ని అలా చూడడంతోనే సుగుణ మనను కూడా 
భారమయిపోయింది. అంతలోనే సరుద్కుంటూ, "ఏమిటి రమాయ్ ఇది? ముఖం కడుకుక్ని రా, కాఫీ తాగుదువు గానీ!" 
అంది మందలింవుగా, 
వెంటనే రమయ్ శశి నుండి విడివడి కళుల్ తుడుచుకుంటూ ఇంటోల్కి నడిచింది. ఆడపడుచు వెళిల్న వంకే జాలిగా చూసూత్ 
ఉండిపోయింది సుగుణ. 
ఇంతలో రవికిరణ బైక హారన మోగిసూత్ వచాచ్డు ఇంటికి. బైక సౌండ వింటూనే, "ఆ .... నానొన్చాచ్డు, నానన్!" అంటూ 
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చపప్టుల్ కొడుతూ వీధిలోకి వరుగుతీసింది కావయ్. 
"నా బంగారు తలిల్!" అంటూ కూతురిన్ ముదుద్ పెటుట్కొని బైక మీద ఎకిక్ంచుకుని వీధిలో ఒక రౌండు వేసి వచాచ్డు. 
అదంతా ముచచ్టగా చూసూత్ వీధి వాకిలోల్నే నుంచునాన్డు శశి. 
తముమ్డిన్ చూసి నవువ్తూ, "ఏరా ఎపుప్డు వచాచ్వు?" అంటూ కూతురిన్ కిందకు దింపి, బండి సాట్ండ వేసి లోవలికి 
వచాచ్డు. 
రమయ్ చెపిప్నదాంటోల్ ఏమీ అతిశయోకిత్ లేదు అనుకునాన్డు చికిక్పోయిన అనన్గారిన్ చూడడంతోనే శశికిరణ. 
ఆపాయ్యంగా తముమ్డి చేయి అందుకొని కుశలపర్శన్లు వేసూత్ లోపలికి నడిచాడు రవి. అతడు కాళూల్ చేతులూ కడుకొక్ని 
వచేచ్సరికి ముగుగ్రికీ కాఫీలు తీసుకువచిచ్ంది సుగుణ. రమయ్కీ, రవికీ చెరో కపుప్ ఇచిచ్, మూడోది శశికి ఇవవ్బోయింది. 
"నాకెందుకు వదినా కాఫీ ... ఇందాకే కదా తాగాను" అనాన్డు శశికిరణ. 
"మరేం ఫరావ్లేదులే ... కొంచెమేగా తీసుకో!" అంది నుగుణ. 
"సరే అయితే, ఇంత వదుద్ గానీ, మరో కపుప్ తీసుకురా. సగం నువువ్ కూడా తీసుకుందువుగానీ!" అనాన్డు శశికిరణ. 
"మొతాత్నికి భలేవాడివే నువువ్!" అని నవువ్కుంటూ కపుప్ తెచేచ్ందుకు లోవలికి వెళిల్ంది సుగుణ. 
                                                          PPP 
రామకిర్షాణ్ బీచ ఎపప్టిలాగే ఎంతో కోలాహలంగా ఉంది పిలల్లు, పెదద్లు అనే తేడా లేకుండా అందరూ ఆ కడలి కెరటాల 
ముందు వసివారైపోయి కేరింతలు కొడుతునాన్రు. లోకంలోని అందమూ, ఆనందమూ తమ సవ్ంతమేననన్టుల్గా పిలల్లు 
ఆ సముదర్పు అలలతో పోటీపడుతూ ఉరకలు వేసే ఉతాస్హంతో వరుగులు తీసుత్నాన్రు. 
జంటలు జంటలుగా, గుంపులు గుంపులుగా అకక్డికి వచిచ్న జనసందోహం ఆ సాగర సౌందరాయ్నిన్ తిలకించి  
పులకించిపోతునాన్రు. 
రామచందార్, భాసక్ర బీచ ఒడుడ్న కటిట్న గటుట్ మీద కూరుచ్నాన్రు. వచేచ్పోయే వాళల్ను చూసూత్ కొంచెంసేవు గడిపారు. 
ఇదద్రికీ మాటాల్డాలని ఉనాన్  ఏదో సంకోచం వెనకిక్ లాగుతోంది. ఐస కీర్ం, మూరమసాలా బళల్వాళుల్ గంటవాయిసూత్ 
గటుట్మీద కూరుచ్నన్ వాళల్ దృషిట్ని ఆకరిష్ంచాలనే పర్యతన్ం చేసుత్నాన్రు. అందులో భాగంగానే, "సార ఐస కీర్ం కావాలా? 
మురీ మసాలా ఇమమ్ంటారా?" అంటూ పలకరించసాగారు. 
 తముమ్డికి ఇషట్మని రెండు మూరీమసాలాలు కటిట్ంచి తాను ఒకటి తీసుకొని, భాసక్ర కి ఒకటి ఇచాచ్డు రామచందర్. 
మసాలా తింటూ, "చెపప్నన్యాయ్ ... ఏదో మాటాల్డాలనాన్వు కదా!" అనాన్డు భాసక్ర. 
రోడుడ్కి అవతల వైపు ఉనన్ ఎకిక్రాల కిర్షణ్మాచారయ్గారి విగర్హం వంక తదేకంగా చూసూత్ "అదేరా మీ వదిన ఆపరేషన 



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                nø√ºãsY  2021 

   3 TdøÀ McFL ¥yGS¸  

గూరిచ్ " అంటూ ఆగాడు రామచందర్, 
ఏమిటనన్టుల్గా అనన్గారి వంక చూశాడు భాసక్ర.  
"బాచీ! నీదగగ్ర దాచేదేముందిరా? డబుబ్కి చాలా ఇబబ్ందిగా ఉంది. నా రిటైరెమ్ంట బెనిఫిటస్ లోంచి నానన్గారికి 
బాగులేనపుప్డు చాలా భాగానిన్ ఖరుచ్ పెటేట్శాను. మిగతాది ఈ సంవతస్రం రోజులుగా హాసప్టల బిలుల్కూ, మందులకూ 
ఖరచ్యిపోయింది. ఆవరేషనిక్ పదిలక్షల దాకా ఖరచ్వుతుందంటునాన్రు. నాదగగ్ర రెండు లక్షలే మిగిలి ఉనాన్యి. రవి 
పరస్నల లోను పెటిట్ మరో రెండు లక్షలు తెసాత్ననాన్డు. మిగతాది నువేవ్మైనా సరద్గలవటార్?" అనాన్డు రామచందర్ 
తముమ్డి వంక దీనంగా చూసూత్. 
"అదేమిటనన్యాయ్, అలా అంటావు, నీ అవసరం నాది కాదా? ఈ సంగతి మొనన్ నేను ఫోన లో అడిగినపుప్డే చెపాప్లిస్ంది 
నువువ్!" అనాన్డు భాసక్ర అభిమానంగా అనన్గారి వంక చూసూత్. 
"మొదట చెబాద్మనే అనుకునాన్నురా. కానీ ఎందుకనో ఫోనోల్ చెపప్లేకపోయాను. రవి మన ఇలుల్ తాకటుట్ పెటిట్గానీ, 
అమిమ్గానీ  ఆపరేషన చేయిదాద్మనాన్డు. కానీ ఇలుల్ ఉమమ్డి ఆసిత్ కదా ... ఎలా అముమ్తాను? అందుకే ఇలుల్ మొతత్ం నీ 
పేరు రాసేదాద్ం అనుకుంటునాన్ను" అనాన్డు రామచందర్. 
అనన్గారి మాటలు వింటూనే భాసక్ర దెబబ్తినన్టుల్గా చూసూత్ "ఏమిటనన్యాయ్, అలా మాటాల్డుతునాన్వు? నేనంత 
పరాయివాడిని ఎపుప్డయాయ్ను నీకు? ఇంటోల్ నాకు వాటా ఉందనే మాట నేనుగానీ కమల గానీ ఎపుప్డైనా ఎతాత్మా? 
ఇంతకాలం మీరే నా తలిల్ దండుర్లు అనుకునాన్ను. ఆడపిలల్ పుటిట్ంటికి వచిచ్ వెళిల్నటుల్గా  నేను బర్తికినంత కాలం ఈ 
ఇంటికి వచిచ్ పోతూ ఉండాలని ఆశవడుతునాన్నే తపప్ ఇంటిలో వాటా గూరిచ్ నేనెపుప్డూ ఆలోచించలేదు. నేను 
ఆశించింది కేవలం మీ అందరి పేర్మానురాగాలనే! 
వదిన అనారోగయ్ం గూరిచ్ తెలిసిన దగగ్ర నుండీ నేనెంత తలల్డిలిల్పోతునాన్నో నీకెలా చెపప్ను? అసలు నేను మీపటల్ చాలా 
బాధయ్తారహితంగా పర్వరిత్ంచాను. నానన్కి అంత జబుబ్ చేసింది కదా కీమోథెరపీకి, మందులకు ఎంతో ఖరచ్యి 
ఉంటుంది. నేను నానన్కి జబుబ్గా ఉందని  నువువ్ ఒంటరిగా అవసథ్లు పడుతునాన్వని ఆలోచించాను. ఆయన 
పోయినపుప్డు తటుట్కోలేక నినూన్, వదిననూ పటుట్కొని ఏడాచ్నే గానీ, నానన్ జబుబ్కు చాలా ఖరచ్యి ఉంటుంది, అంత 
డబుబ్ అనన్యయ్ ఎకక్డ నుండి తేగలడు? అని ఈ నిముషం వరకూ నేను ఆలోచించలేదు. నీ దగగ్రకు వసేత్ నేను పిలాల్డిన్ 
అయిపోతానే తపప్, ఒక బాధయ్త గల వయ్కిత్గా ఎనన్డూ పర్వరిత్ంచలేదు. 
ఆరోజు నేను చేసిన పొరపాటూ, నా బాధయ్తా రాహితయ్మే ఈరోజు నీకినిన్ కషాట్లు తెచిచ్పెటిట్ందనన్యాయ్  ఇంతవరకూ 
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జరిగింది చాలు, ఇకపై ఈ సమసయ్లనీన్ నాపై వేసి నువువ్ నిశిచ్ంతగా ఉండు!" అనాన్డు భాసక్ర ఉదేవ్గంగా. 
"అదికాదురా బాచీ  ఒకటి, రెండు రూపాయలు కాదు ఆరు లక్షలు ... అంత ఎమౌంట" అంటునన్ రామచందర్ని 
మధయ్లోనే ఆపేశాడు భాసక్ర. 
"చాలనన్యాయ్ ఇంకేమీ  మాటాల్డకు. నా ఈ జీవితం మీరు పెటిట్న బిక్ష. ఇవావ్ళ నేనింత ఉనన్తమైన సాథ్యిలో ఉనాన్నంటే 
దానికి కారణం నువూవ్, వదినే కదా! నా ఉనన్తికి నీతో పాటు సమానంగా కషట్పడిన వదినకు ఏమిచిచ్ ఋణం 
తీరుచ్కోను? వదిన ఎపుప్డూ చెపూత్ండేది కదా నేనే మీ పెదద్కొడుకునని పెదద్కొడుకు హోదాతోనే చెపుత్నాన్ను, ఆపరేషన 
సంగతి నాకు వదిలి పెటట్మని. రేవు రవితో చెపెప్యియ్  వాడిని లోన తీసుకోవదద్ని ఇంకేం మాటాల్డినా నామీద ఒటేట్" 
అంటూ రామచందర్ చేయి తీసి తన తలమీద పెటుట్కునాన్డు భాసక్ర. 
" బాచీ, ఏంటార్ ఇది? "అంటూ ఆదురాద్గా తముమ్డి చేతులు పటుట్కునాన్డు రామచందర్, 
" అదంతే. నామాటకు తిరుగులేదు! "అనాన్డు భాసక్ర. 
తముమ్డికి తనపై గల పేర్మను చూసి రామచందర్ మనను ఆనందంతో నిండిపోయింది. మాటలు కూడదీసుకుంటూ" బాచీ, 
ఇనిన్రోజులుగా నేను పడుతునన్ బాధంతా నీమాటల వలన చేతోత్ తీసేసినటల్యిందిరా-ఎందుకురా ఇలా ఒటుట్ పెటాట్వు?” 
అంటునన్ రామచందర్ కళుల్ ఆనందమో, దుఖమో తెలియనటుల్గా వరిష్ంచాయి. అది చూసి" ఏమిటనన్యాయ్, ఎందుకు 
బాధవడుతునాన్వు. నాకు తెలియకుండానే నామాటలతో నినున్ నొపిప్ంచానా? "అనాన్డు భాసక్ర ఆదురాద్గా. 
" లేదురా, నీమాటలు నాకెంతో బలానిన్ చేకూరాచ్యి. నువివ్ంకా నా చిటికెన వేలు పటుట్కొని ఈ బీచ రోడల్ మీద నావెంట 
నడిచిన పసివాడిలాగే కనిపించావు ఇనాన్ళూల్. రవితో పాటు నినూన్ సమానంగానే భావించాను తపప్ మరోలా అనుకోలేదు. 
అందుకే ఏ బరువు, బాధయ్తలు నీకు పంచాలనుకోలేదు. ఇపుప్డు నీ బాధ చూశాక అనిపించింది, నేను తపుప్ చేశానని 
అయితే కొంచెం గరవ్ంగా కూడా ఉంది. నా ఒడిలో కూరొచ్ని అ, ఆలు దిదిద్న వసివాడు ఈరోజు నా తపుప్లను 
సవరించేంత పెదద్వాడయాయ్డని! "అనాన్డు రామచందర్ అభిమానంగా తముమ్డి వంక చూసూత్, 
“ అంతమాట అనకనన్యాయ్ ... నేనెపుప్డూ నీ ముందు వసివాడిగానే ఉండిపోవాలని కోరుకుంటునాన్ను" అనాన్డు భాసక్ర 
ఆతీమ్యంగా అనన్గారి వంక చూసూత్. 
" పద, చాలా టైమయింది. ఇంటి దగగ్ర మనకోసం చూసూత్ ఉంటారు!" అంటూ లేచాడు రామచందర్. 
"అవును, వెళదాం పద. ఈసరికి రవి కూడా ఇంటికి వచిచ్ ఉంటాడు. వాడిని చూసి చాలా కాలమైంది!" అనాన్డు భాసక్ర 
తాను కూడా లేసూత్. 
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రామచందర్ ఆటో కోసం చూసూత్ ఉండగా అతడి సెల మోగింది. తీసి చూశాడు ఎవరై ఉంటారా అని. హరిపర్సాద 
నెంబరు కనిపించడంతో టాక బటన నొకిక్ "చెపుప్ హరీ!" అనాన్డు రామచందర్. 
"బావా, ఎకక్డునాన్రు మీరు?" అనడిగాడు హరిపర్సాద అటునుండి. 
"నేనూ బాచీ, బీచ లో ఉనాన్ము. ఇపుప్డే ఇంటికి బయలుదేరుతునాన్ము. ఏమిటి విషయం?" అనడిగాడు రామచందర్. 
"బాచీ వచాచ్డా, బాగునాన్డా?" అని కొంచెం ఆగి, “ఏంలేదు బావా మీతో ఒక విషయం మాటాల్డుదామని!" అంటూ 
సంకోచంగా ఆగిపోయాడు హరిపర్సాద. 
అతడికి రామచందర్ అంటే చినన్పప్టి నుండి ఒకరకమైన బెరుకే. ఇంత పెదద్వాడైనా, ఆ బెరుకు ఏమాతర్ం తగగ్లేదు 
అతడికి. 
"చెపుప్, ఫరావ్లేదు!" అనాన్డు రామచందర్. 
"మీరేమీ అనుకోనంటే ఒకమాట బావా ... అసలీ విషయం నేనే నవ్యంగా వచిచ్ మీతో మాటాల్డుదామనుకునాన్ను. కానీ 
బాయ్ంకులో పనివతిత్డి వలన కుదిరింది కాదు. అకక్ ఆపరేషన కి డబుబ్ ఏమైనా కావాలంటే చెపప్ండి బావా నేను 
సరుద్తాను" అనాన్డు హరిపర్సాద మెలల్గా, అతడు బెదురుతూ అడిగిన తీరు చూసి నవేవ్శాడు రామచందర్. 
"భలేవాడివే. ఆ మాట అడగడానికి అంత భయవడతావెందుకు? అయినా ఇపుప్డేమీ అవసరం లేదులే! బాచీ 
సరుద్తాననాన్డు" అనాన్డు రామచందర్. 
 "అదేమిటి బావా అలా అనేశారు. బాచీ దగగ్ర తీసుకుంటారు గానీ, నా దగగ్ర తీసుకోరా?" అనాన్డు నిషూట్రంగా 
హరిపర్సాద. 
"అదేంలేదోయ. బాచీ, నువువ్ వేరు వేరని నేనెపుప్డూ అనుకోలేదు. బాచీ ముందుగా ఇసాత్ను అని అనాన్డు కనుక 
సరేననాన్ను. అంతే!" అనాన్డు రామచందర్ నచచ్జెపుత్నన్టుల్గా. 
"ఏమో, నాకు మాతర్ం ఏం బాగాలేదు బావా. మా అకక్కి నేనా మాతర్ం చేయగూడదా?" అనాన్డు హరిపర్సాద 
నీరనవడిపోతూ. 
"హరీ, నువవ్లాంటి శంకలేవీ మనసులో పెటుట్కోకు. ఇదిగో బాచీతో మాటాల్డుతావా?" అంటూ అతడి మనసును 
మళిల్ంచేందుకు ఫోనిన్ భానక్రిక్ ఇచాచ్డు రామచందర్. 
"హలో హరీ, ఎలా ఉనాన్వు?" అంటూ అడిగాడు భాసక్ర 
భాసక్ర గొంతు వింటూనే హరిపర్సాద కి ఉతాస్హం వచిచ్నటల్యింది. "నాకేం బాచీ, నేను బాగానే ఉనాన్ను. నువెవ్లా 
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ఉనాన్వు? మా చెలీల్, శశీ బాగునాన్రా?" అనాన్డు హరిపర్సాద పర్శన్ల మీద పర్శన్లు గుపిప్సూత్. 
"అందరం బాగానే ఉనాన్ం హరీ. రేవు ఒకసారి అటు రాగూడదూ? చూసి చాలా రోజులయింది" అనాన్డు భాసక్ర, 
"అరే బాచీ, దగగ్రగా ఉంటేనేరా ఈ పేర్మలనీన్ కురిపిసాత్వు నువువ్. వైజాగ దాటావా అనీన్ మరిచ్పోతావు" అనాన్డు 
హరిపర్సాద నిషూట్రంగా. 
"ఈ మాటలకేంలే బాబూ. నువేవ్మైనా తకుక్వ తినాన్వా? ఇనాన్ళల్యింది ఒకక్ ఫోన అయినా చేశావా నాకు?" అనాన్డు 
భాసక్ర. 
"ఇకక్డి నుండి బెంగుళూరు వెళిల్ంది నువువ్. ఫోన చేయాలిస్ంది నువువ్ పైగా నింద ఒకటా నామీద?" అనాన్డు హరిపర్సాద 
నిలదీసుత్నన్టుల్గా. 
అలా మితుర్లిదద్రూ ఫోన లోనే నీది తపప్ంటే, నీది తపప్ని వాదించుకోసాగారు. రామచందర్ ఫోన తీసుకొని "హరి, మీ 
ఇదద్రి తగువూ ఫోన లో తేలేది కాదుగానీ రేపు ఇంటికి వచిచ్ తీరిగాగ్ పోటాల్డు. నేను కూడా సరదాగా ఎంజాయ చేసాత్ను  
మీరు పోటాల్డుకోగా చూసి చానాన్ళల్యింది!" అంటూ నవావ్డు. 
బావగారి కంఠం విని తగిగ్పోతూ, "సరే బావా!" అంటూ ఫోన పెటేట్శాడు హరిపర్సాద. 
రామచందర్ సెల ఆఫ చేసి జేబులో పెటుట్కునాన్డు. ఇంతలో ఆటో రావడంతో ఇదద్రూ ఎకిక్ కూరుచ్నాన్రు. 
"అనన్యాయ్, ఇనేన్ళల్యినా హరి ఏం మారలేదు. ఇపప్టికీ నువవ్ంటే అదే భయం!" అనాన్డు భాసక్ర నవువ్తూ. 
రామచందర్ నవివ్ ఊరుకునాన్డు జవాబేం చెపప్కుండా. 
ఆ రాతిర్ వడుకోబోయే ముందు తండిర్తో అనాన్డు శశికిరణ. "డాడీ, పెదద్మమ్గారి ఆపరేషన గూరిచ్ అనన్యాయ్ వాళుల్ చాలా 
వరీర్ అవుతునాన్రు.” 
 “పెదనానన్గారు సాయంతర్ం అంతా నాతో చెపాప్రు"అనాన్డు భాసక్ర. 
" చెపాప్రా? ఏమనాన్రు మీరు? "అనడిగాడు శశికిరణ ఆదురాద్గా. 
" ఏమంటానురా. మనీ మేటరస్ విషయం మొతత్ం నాకు వదిలెయయ్మనాన్ను దానికి. బదులుగా ఈ ఇలుల్ మొతత్ం నాకు 
రాసిచేచ్సాత్ననాన్రు. నేను వదద్నీ, అది మీకే ఉండాలని గటిట్గా చెపాప్ను "అనాన్డు భాసక్ర. 
" మంచివని చేశారు డాడీ. నేనూ అనన్యాయ్ ఫూయ్చర లో మీలా ఇంత అనోయ్నయ్ంగా ఉండగలమంటారా? "అనడిగాడు 
శశికిరణ సందేహంగా తండిర్ వంక చూసూత్, 
" అదేం మాటరా! మాకంటే మీరు మరింత సనిన్హితంగా ఉంటారు. డోంట వరీర్ ఎబౌట ఇట " అనాన్డు భాసక్ర 
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మందహాసంతో. 
" డాడీ, నా అకౌంట లో తీర్ లాకస్ ఉనాన్యి కదా. అవి తీసిసాత్ను. మిగతా ఎమౌంట మీరు ఎరేంజ చేయండి" అనాన్డు 
శశికిరణ. 
" ఏరా నాతో పోటీకి వసుత్నాన్వా? నేను మా అనన్యయ్కి చెపాప్ను ఈ ఆపరేషన ఖరచ్ంతా" అనాన్డు భాసక్ర. 
"మీతో నాకు పోటీ ఏమిటి డాడీ నా కషాట్రిజ్తంలో కొంత పెదద్మమ్గారికి ఖరుచ్ పెడితే నా మననుకు శాటిస ఫేక్షన గా 
ఉంటుంది" అనాన్డు శశి మెలల్గా. 
కొడుకు ఆంతరయ్ం అరధ్మైన భాసక్ర మనను అరథ్మయింది. "సరే, అలాగే చేదాద్ము లేరా!" అంటూ కొడుకు భుజం 
తటాట్డు. 
"డాడీ, రేపు ఉదయం మమీమ్కి ఫోన చేసి విషయం అంతా చెబుదాము. పావం తాను చాలా వరీర్గా ఉండి ఉంటుంది. 
వీలైతే టైరన టికెట కానిస్ల చేసుకొని ఫైల్ట లో వచేచ్యమందాం అకక్డి ఫంక్షన అయిన వెంటనే!" అనాన్డు శశికిరణ. 
"మీ మమిమ్ వరీర్గా ఉంటుందా  లేక తనకోసం నువేవ్ బెంగపెటుట్కునాన్వా? సరేలే, ఇది ఒకందుకు మంచిదే. అనిన్ 
గంటలు పాపం మీ మమీమ్ ఒకక్తే పర్యాణం చేయాలంటే చాలా బోర ఫీలవుతుంది. అలాగే చేదాద్ం. చాలా టైమయింది, 
పడుకుందాం ఇక!" అనాన్డు భాసక్ర నిదర్కి ఉపకర్మిసూత్, 
"సరే డాడీ, గుడ నైట!" అంటూ దుపప్టి మీదకి లాకుక్నాన్డు శశికిరణ. 
మరాన్డు రామచందార్, భాసక్ర కలసి జానకిని హాసప్టల కి తీసుకువెళాల్రు. నారమ్ల చెకపస్ అనీన్ అయిన తరావ్త 
"కండీషన అంతా బాగుంది కనుక మారిచ్ పదో తేదీన ఆపరేషన చేసేదాద్ం ... ఈలోగా షుగర, బి.వీ లెవెలస్ నారమ్ల గా 
ఉండేలా చూసుకోండి" అనాన్రు డాకట్ర. 
హాసప్టల లో ఉనన్ంత సేపూ జానకి ఏమీ మాటాల్డలేదు. ఇంటికి వచాచ్క ఆపరేషన వదద్ంటే వదద్ని గొడవ చేసింది. 
ఎవరెంత చెపిప్నా జానకి ఆపూట భోజనం చేయలేదు. 
"ఇలా అయితే ఎలా జానకీ ... అసలే షుగర పేషెంటువి. ఇలా భోజనం మానేసేత్ ఎంత పర్మాదమో నీకు తెలియదా? పీల్జ, 
లేచి భోజనం చెయియ్!" అనాన్డు రామచందర్. 
                              ( ¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy)  
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