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ఎదురుగా పెదద్ భవనం, లోపలునన్ అందరూ తెలిసినవాళేల్, అపుప్డపుప్డు వెళేల్ ఇలేల్. అయినా ఇంటి వాకిలి
గుమమ్ందాకా వచిచ్న జానకి, మరో పదడుగులు లోపలకు వెయయ్డానికి ఆలోచిసోత్ంది. బుదిధ్ వెళల్మంటునాన్ మనసు
మాతర్ం వదద్ంటుంది. అంత పెదద్ ఇంటోల్, అలవాటైన మనుషులతో అపుప్డపుప్డు వచిచ్ మాటాల్డి వెళల్డం వేరు,
శాశవ్తంగా ఉండిపోవడం వేరు. జీవితంలో చివరిదశకు వచిచ్న వయసులో కుకిక్న పేనులాగా ఒక చోట ఉండకుండా,
డబుబ్ బలంతో చలాకీగా వుండే మనుషుల మధయ్ ఇమడగలనా అనే సందేహం ఓపకక్ వారిసోత్ంది. 'కూతురు రమమ్ందని
ఎగేసుకుని వచాచ్వ'ని వియయ్పురాలు దెపిప్పొడుపు మాటలు అంటే పరిసిథ్తేంటని ఆలోచిసూత్, తలుపు తోసుకుని వెళాళ్లా?
వదాద్ అని సంశయంతో ఆగింది.
ఈలోపు వెనుకనుండి "ఏంటి!? ఇలా ఎలా వచాచ్రు!?" అని గంభీరమైన రాజారావు గొంతు
వినిపించింది. ఒకక్సారిగా హడలిపోయి వెనకిక్తిరిగి చూసింది. అజానుబాహుడు, దీరఘ్కాయుడైన అలుల్డు వునాన్డు.
మనసులో, 'అమామ్యి నేను వసుత్నన్ విషయం చెపప్లేదా ఏంటి!?' అనుకుని ఏదో చెపాప్లని మాట తడబడబోతుంటే,
"సరె సరేల్ండీ!! ముందు లోపలకు పదండి" అని ఇంటోల్కి ఆహావ్నించాడు. వాకిట మొకక్లునన్ తోట, వరండా దాటి,
లోపలికి అడుగుపెటట్గానే హాలోల్ వియయ్పురాలు శాంతమమ్ ఉండటం చూసి కుశలపర్శన్లు వేసింది. ఆమె మొహంలో
కూడా అదే అయోమయం. చెపాప్పెటట్కుండా వచిచ్న జానకీని, తెచుచ్కునన్ సామానుల్ చూసి, 'ఇదేంటి!! బిచాణం మొతత్ం
వేసుకొచిచ్ంది. ఇకక్డ పాతుకుపోతుందేంటి!?' అనుకుంటూ, పైకి చిరునవువ్తో పలకరించింది.
జానకి గొంతు విని, వసుంధర పరుగున వచిచ్ తలిల్ని చూసి మురిసిపోయింది. అమమ్ మొహంలో భయం
కొటొట్చిచ్నటుల్ కనిపిసుత్ంది. జానకీ చూడటానికి చాలా గంభీరంగా ఉనాన్, అమాయకురాలు, భయసుథ్రాలు. చుటాట్లతో
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ఎకుక్వ చనువుగా మాటాల్డితే, పెడరాధ్లు తీసుకుని గొడవలొసాత్యని సీవ్యానుభవం వలల్ తెలుసుకుని చాలా తకుక్వగా
మాటాల్డుతుంది. వసుంధర ఒకక్గానొకక్ కూతురు. భరత్ అభుయ్దయభావాలు కలిగిన వయ్కిత్. వేరే కులం అయినా, ఆ భేదం
పటిట్ంచుకోకుండా పేర్మించి తనని పెళిల్ చేసుకునాన్డు. కూతురుది కూడా పేర్మ వివాహమే. జానకి, వసుంధర అంటే
అలుల్డువైపు బంధువులకు చినన్చూపు. భరత్ గుండెపోటుతో కాలంచేసేత్ కాలంతో ఒంటరిగా పోరాడుతునన్ అమమ్ని తన
దగగ్రకు రమమ్నన్ కూతురు పిలుపుకు వచిచ్ంది.
సాన్నం సాకుతో కూతురుతో పాటు గదిలోకెళిల్, "వసూ!! అలుల్డు, వియయ్పురాలు నావంక అదోలా
చూసుత్నాన్రు,. నువువ్ వాళళ్ని ఒపిప్ంచే కదా ననున్ పిలిచావు!" అని అడిగింది.
"లేదమామ్!! నాకు సమయం ఎకక్డ దొరికింది. మెలిల్గా ఈయనకు చెపాత్ను. ఒపుప్కుంటే అతత్యయ్కు కూడా
ఈయననే చెపిప్ ఒపిప్ంచమని చెపాత్ను" అంటూ విషయం చెపిప్ంది. దెబబ్కు జానకీ గుండెలోల్ రాయిపడినంత పనయియ్,
"ఒసేయ వసూ!! ఇలా చేశావేంటే!! ఒపుప్కోకపోతే నా పరువు పోతుంది. నువువ్ సొంత నిరణ్యాలు తీసుకుంటునాన్వని
నినున్ ఆడిపోసుకుంటే., ఒకవేళ అయిషట్ంగా ఒపుప్కుంటే ఈ కొంపలో నాకు దినదిన గండం నూరేళళ్ ఆయుషష్వుతుంది
నా బర్తుకు. దీనికి నేను ససేమిరా ఒపుప్కోనూ" అని గదగ్దసవ్రంతో చెపిప్ంది.
"అమామ్!! నీకు కొడుకైనా నేనే, కూతురైనా నేనే అని నువవ్నాన్వు. ఆ బాధయ్త ననున్ తీరుచ్కొనివువ్...."
అంటూ తలుపు దగగ్రకెళిల్ంది. లోపలకు వసుత్నన్ భరత్ని గమనించి, ముందుగా సిదధ్ంచేసిన గదిలోకి తలిల్ని పంపింది.
జానకి మనసంతా గందరగోళంగా ఉంది. ముందుకంటే ఇపుప్డే భయంగా ఉంది ఏమవుతుందోనని. తనవలల్ కూతురు
కాపురంలో చిచుచ్ రాజుకుంటుందేమోనని ఒకటే ఆలోచన కుదురుగా నిలబడనివవ్డం లేదు, కూరోచ్నివవ్డం లేదు.
పదేపదే తలుపు దగగ్రకు వెళల్డం, వెనకిక్రావడం చెయయ్సాగింది.
ఈలోపు బయట నుండి పెదద్పెదద్గా మాటల శబద్ం వినిపించసాగింది. జానకీ గుండె ఒకక్సారిగా
అదిరింది. మెలిల్గా తలుపు తీసి హాలోల్కి వెళిల్ చూసేత్, తీరా అది వియయ్పురాలి సీరియలస్ గొడవని అరధ్మయియ్ంది. జానకీని
చూసినా వియయ్పురాలు ఒకక్మాట కూడా మాటాల్డకుండా, బలవంతంగా నవివ్ంది. ఆమెను చూసి తనుకూడ
మొహమాటంగా నవువ్తూ, వంటగదిలో ఉనన్ కూతురు దగగ్రకెళిళ్ మెలిల్గా, "అమామ్య!! ననున్ కూడా చెయియ్
వెయయ్నివువ్,, తవ్రగా పూరత్వుతుంది" అంటూ వంటపనిలో పడింది. అనుభవం వలల్ తవ్రగా చాలా రుచిగా, వండేసి
టేబుల మీద సరిద్ంది. అలుల్డు కూడా సిదద్మయియ్, అందరితోపాటు తినడానికి కూరుచ్నాన్డు.
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శాంతమమ్కు, వియయ్పురాలి వంట నచిచ్నా ఒకక్మాట మాటాల్డకుండా తినసాగింది. అమమ్ చేతివంట
వసుంధరకు కడుపును రోజూకనాన్ కాసత్ ఎకుక్వగా నింపింది. రాజారావు, "వంటలు అదరగొటాట్రు!! ఇకనుండి వంట
సెక్షన పూరిత్గా మీదే., వచేచ్నెల నుండి వంటమామ్యిని రావదద్ని చెపాత్ను. మీ అమామ్యికి ఆరు నెలలు నిండాయి.
మావయయ్ ఎలాగూ లేరు. మీరా, అనిన్ ఖరుచ్లు భరించి కానుప్ చేయించలేరు. మీకే కషట్ంగా ఉనన్టుట్ంది. డెలివరీ
అయేయ్ంత వరకూ ఇకక్డే ఉండండి. ఈ విషయంలో మీ అమామ్యికి సాయం చెయయ్ండి!!" అని మొహమాటం లేకుండా
అనేశాడు. శాంతమమ్ కొడుకు మాటలను విని ఒకక్ క్షణమాగి, 'అవునవును!' అనన్టుట్ అంగీకారంగా తలాడించింది.
అలుల్డు అనన్మాటలు జానకీని బాధపెటిట్నా ఆరిధ్క ఇబబ్ందులు ఆలోచించుకుని కికుక్రుమనలేదు గానీ,
మనసులో నొచుచ్కుంది. భోజనాలు పూరత్యాయ్యి. డైనింగ టేబుల సరుద్తూంటే కూతురు వెనకెనకే తిరుగుతూ, కబురుల్
చెబుతూ, తలిల్ని నవివ్ంచింది. అది చూసి, కూతురి పేర్మ అరథ్మై, అలుల్డి మాటలను పకక్కి తోసేసింది, పనయాయ్క మెలిల్గా
తన గదిలోకెళిల్ంది. వసుంధర, శాంతమమ్తో కలసి టీవీ ముందు కూరుచ్ంది. రాజారావేమో లాయ్ప టాయ్ప ముందేసుకుని
కూరుచ్నాన్డు. లోపలికొచిచ్న ఆమె తనతో పాటు తెచుచ్కునన్ భరత్, కూతురుతో పాటు కలసి దిగిన ఫోటో ఒకటి తీసింది.
గోడమీద ఆగిపోయిన గడియారం తీసి, దాని సాథ్నంలో ఆ ఫోటో తగిలించుకుని, మనసుని సిథ్మితపరుచుకుని పడుకుంది.
తెలల్వారింది. యధావిధిగా ఇంటోల్ లేచినటుట్ లేచిన జానకీ, సాన్నం చేసి బయటకొచిచ్ంది.
బయటకొచేచ్సరికి, హాలోల్ ఆఫీస వెళళ్డానికి అలుల్డు సిదధ్మై ఉనాన్డు. పొదుద్పొదుద్నే బయటకు వెళేల్టపుప్డు ఎందుకు
ఎదురు పోవడమని సోఫా వెనకాల నుండి వంటగది వైపు అడుగులు వేసింది. తీరిగాగ్ వచిచ్న జానకీని చూసినా రాజారావు
అగిగ్మీద గుగిగ్లమయినటుట్, "అపుప్డే లేచారేంటి!? మీ గదిలో ఆగిపోయింది గడియారం ఒకక్టే బయట పర్పంచం
కాదు!!" అని వెటకారం, కోపం కలబోసుకుని అనాన్డు. పకక్నే ఉనన్ శాంతమమ్ కొడుకుని అలానే చూడసాగింది.
"వెళళ్ండి!! వెళళ్ండి!! వంటమామ్యి ఈరోజు నుండే రావడం లేదు. ఇంటిపని, వంటపని మీరూ, మీ
కూతురే చూసుకోవాలి. ఎలా పడతారో పడండి" అంటూ బాయ్గు తీసుకుని శాంతమమ్ వైపు చూసి గుంభనంగా నవివ్
వెళిల్పోయాడు. అలుల్డు వెళళ్గానే జానకి వంటగదిలో పని పూరిత్చేసి బయటకొచిచ్ంది. అలసిపోయి బయటకొచిచ్న
జానకీని చూసి, 'పాపం!! అలసిపోయినటుట్ంది. తినడానికి పిలుదాద్ము!!' అని మనసులో అనుకునన్దే గానీ, పిలవలేదు
శాంతమమ్. అంతలోనే వసుంధర పిలిచి టిఫిన చెయయ్మని చెపిప్ంది.
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రాజారావు బటట్లు ఇసతరీ చేసుత్ంది వసుంధర. లోపలకు వెళిల్న జానకి, "అమామ్ వసూ!! ఊసుపోవడం లేదు.
ఇంటోల్ ఏవైనా పుసత్కాలుంటే ఇవువ్. కొదిద్గా కాలకేష్పం అవుతుంది" అని అడిగింది. అతత్గారికి చెపిప్ ఆమె గదిలోని
పుసత్కాలోల్ రెండు తలిల్కి ఇచిచ్ంది వసుంధర. ఈలోపు ఆఫీసు నుండి ఫోన చేసాడు అలుల్డు, విషయం ఏమిటని అడిగింది.
“తను రావడం లేటవుతుందటమామ్. పకక్ సందులోనే కదా కూరగాయల సంత. మీఅమమ్ని వెళిల్ వారానికి సరిపడా తెమమ్ని
చెపుప్!! అని అనాన్రాయన, కనీసం నా సమాధానం వినకుండా పెటేట్శారు” అనన్ది వసుంధర. సంభాషణ అంతా
వింటూనే ఉంది శాంతమమ్. మధాయ్హన్ం భోజనాల తరావ్త ఒక పెదద్ జాబితా రాసి ఇచిచ్, ఏమనుకుందో తాను కూడా
వసాత్ను అనగానే, అలుల్డు తన తలిల్ని కూడా తీసుకెళేత్ ఏమంటాడోనని, “వదినగారూ!! ననొన్కక్దానేన్ వెళళ్మనాన్రు
అలుల్డుగారు, మీరొదుద్లేండీ” అంటూ తనకు ఇదివరకే తెలిసిన పకక్ వీధి సంతకి వెళిళ్ంది. వసుంధర అమొమ్కక్తే అనిన్
సరుకులు, కూరగాయలు ఎలా తీసుకువసుత్ందోనని కంగారుగా కాలుకాలిన పిలిల్లాగా అటూఇటూ తిరుగుతూ జానకీ
వసుత్ందో లేదో చూడటం కోసం తలుపు దగగ్రకు వెళిల్ చూడసాగింది. కొదీద్ సమయానికి జానకీ అనిన్ సరుకులు తీసుకుని
వచిచ్ంది. అమమ్ని కొంచెం సమయం పర్శాంతంగా కూరోచ్మని మెలిల్గా తాను కూరగాయలు, సరుకులు సరిద్ంది. వచిచ్న
అనిన్ సరుకులు చూసుకుంటే కొతిత్మీర కటట్లు వచేచ్టపుప్డు ఎకక్డో పడిందని అరధ్మయియ్ంది.
రాజారావు చెపిప్నటుట్గానే ఆలసయ్ంగా వచాచ్డు. సాన్నం అదీ కానిచిచ్, ఆకలితో అవురావురుమంటూ వచిచ్
అనన్ం ముందు కూరుచ్నాన్డు. వసుంధరకు తాను చేయమని చెపిప్న కొతిత్మీర పచచ్డి కోసం వెతికాడు, దొరకలేదు.
అసలు విషయం తెలుకుని "ఏంటండి ఇంత ఆశర్దద్గా ఉనాన్రు!? ఇలా ఉంటే ఎలా? ఇపుప్డంటే కొతిత్మీరనే!! తరావ్త
ఇంకా విలువైనది అయితే ఎలాగ? ఇలానే చేసాత్రా!? పెదద్వాళుళ్,, కషట్పడి సంపాదించే డబుబ్ విలువ తెలియాలి.. అకక్డ
ఒళుళ్హూనం అయేయ్లాగా పనిచేసి కడుపునిండా తినాలని వసేత్ ఇలా చేశారు..." అంటూ విసురుగా పకక్న నీళుల్ తీసుకుని
అనన్ంలో చెయియ్ కడుకుక్ని విసురుగా వెళిళ్పోయాడు.
అలుల్డి చరయ్కు జానకి హృదయం కదిలిపోయింది. కంటివెంట నీరు అసంకలిప్తంగా రాసాగింది.
శాంతమమ్ జరిగిన తంతు అంతా చూసి ఒకక్మాట కూడా మాటాల్డకుండా, మళీళ్ అనన్ం పెటిట్ంచుకోకుండా తాను కూడా
చెయియ్కడుకుక్ని వెళిళ్పోయింది. అతత్గారికి ఏం కోపం వచిచ్ందోనని వసుంధర ఆమె వెంట హడావిడిగా వెళిళ్పోయింది.
జానకి మనసు కకావికాలం అయియ్ంది. తాను ఏదైతే జరగకూడదని దేవుడిన్ పార్రిధ్ంచిందో అదే జరిగింది. ఇక ఈ ఇంటోల్
ఉండే పర్సకేత్ లేదని, రేపే వెళిల్పోవాలని నిశచ్యించుకుంది. జరిగిన సంఘటన తలుచుకుని తలుచుకుని నిదర్పటట్క
రాతర్ంతా జాగారం చేసి తెలల్వారుజామునే ఊరెళల్డానికి సిదధ్మయి కూరుచ్ంది.
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ఎవరి పనిలో వాళుళ్నాన్రు. వంటగదిలో పకక్నే నిలబడి సాయం చేసుత్నన్ కూతురుకి తాను
వెళిల్పోవాలనుకునన్ సంగతి చెపాప్లనుకుంది. అంతలో గినెన్లు తీసుకుని వెళుత్నన్ వసుంధర కాలు జారి తూలింది.
అదాటున తూలిన ఆమెను జానకి ఒకక్ అంగలో వచిచ్ పటుట్కుంది. కాలు మెలికపడి చూసుత్ండగానే వాచిపోయింది.. ఆ
కాలు చూసి జానకి గుండె ఆగినంత పనైంది. నెమమ్దిగా నడిపించుకుంటూ తీసుకొచిచ్, దగగ్రలో ఉనన్ కురీచ్లో
కూరోచ్బెటిట్, అలుల్డికి చెపిప్ంది.. అతను హడావుడిగా వచిచ్ భారయ్ కాలును పరీకిష్ంచి, డాకట్ర కు ఫోన చేశాడు.. భారయ్ను ఆ
సిథ్తిలో చూసిన అతని మొహం వాడిపోయింది. అలుల్ని అలా చూసిన జానకికి తన కూతురి సిథ్తికి ఒకవైపు బాధ, తనతో
ఎలా ఉనాన్, అలుల్డికి కూతురిపై ఉనన్ పేర్మకు మరోవైపు సంతోషంతో మనసు ఉకిక్రిబికిక్రి అయియ్ంది.. ఇంతలో డాకట్ర
వచిచ్ కాలు బెణికిందని, అందులో ఆమె గరభ్వతి కూడా కావడంతో, అతయ్వసర మందులు మాతర్మే ఇచిచ్, ఒక నెల
రోజులు జాగర్తత్లు తీసుకోవాలి అని చెపిప్ వెళిళ్పోయాడు. డాకట్ర మాటలు వినన్ జానకీ తన పర్యాణం వాయిదా
వేసుకుంది. అనిన్ పనులు తానే అయి చేసుకోసాగింది. అపుప్డపుప్డు చినన్ చినన్ పొరపాటుల్ జరగడం పరిపాటే. అసలే
మొహమాటసుథ్రాలు, జానకి చేసే పొరపాటల్ను, భూతదద్ంలో చూసినటుల్ రాజారావు అయినదానికీ కానిదానికి వంకలు
పెటిట్ సూటిపోటి మాటలనడం మాతర్ం రెటిట్ంపు అయాయ్యి. పర్తిసారీ కొడుకు పర్వరత్న చూసుత్ంటే శాంతమమ్కు, చిరాకు
మొదలై పది రోజులోల్నే అది విపరీతమైన అసహనానికి దారితీసింది.. జానకి తపుప్ ఏమీ లేదని కూడా అరథ్ంచేసుకుంది.
ఆమె పరిసిథ్తికి జాలి పెరిగింది. కోడలి మంచితనం ఆమెకు తెలుసు, ఆమె తనతో పర్వరిత్ంచే తీరుకు, తన కొడుకు ఆమె
తలిల్తో పర్వరిత్సుత్నన్ తీరుకు తేడాను సప్షట్ంగా గమనించింది. ఇలా మారిన కొడుకు వయ్కిత్తవ్ం శాంతమమ్కు సుతరామూ
నచచ్డంలేదు. ఇలా నెమమ్దిగా మూడువారాలు గడిచాయి. అలుల్డు చేతిలో చివాటుల్ తినడం అలవాటైపోయింది.
ఒకానొక సందరభ్ంలో శృతిమించి వాగిన కొడుకుని చూసి కోపం ఆపుకోలేక, "ఒరేయ రాజా!! ఏంటసలు
నువువ్? ఆమె వచిచ్నపప్టి నుండి చూసుత్నాన్ను. పెదాద్, చినాన్ అని చూడకుండా, పటుట్కుని సాధిసుత్నాన్వు. ఆమెది కూడా
నాలాంటి ముసలి పార్ణమే కదా!! కాకపోతే నీ అమమ్కాదు అంతే. ఎందుకింత రాదాద్ంతం చేసుత్నాన్వు? రానురాను నీ
పదధ్తేమి బాగోలేదు, నాకు నచచ్డం కూడా లేదు. ఇంటోల్ పనులు ఇదివరకూ అమామ్యి నేను చేసుకునేవాళళ్ం. ఇపుప్డు
కోడలు లేవలేని పరిసిథ్తి. మేమిదద్రం ఒకరికొకరు చేదోడువాదోడుగా వుంటూ ఇలుల్ చకక్దిదేద్ందుకు పర్యతన్ం చేసాత్ము.
నువువ్ ఇంకోమాట గానీ ఆమెను అనాన్వంటే ఆమెను తన ఊరికి పంపేసాత్ను. వయసులో పెదద్వాళళ్తో ఎలా మాటాల్డాలో
కూడా తెలియడం లేదు నీకు.., ఇదే నేను నీకు చెపప్డం!!" అని అపప్టివరకూ శాంతంగా ఉనన్ శాంతమమ్ కొడుకు మీద
ఉగర్రూపమెతిత్ంది.
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పర్తి సమాధానం చెపప్బోతునన్ కొడుకుతో, "ఇంకోమాట మాటాల్డితే ననున్ చంపుకుని తినన్ంత ఒటేట్!!
ముందు నువువ్ ఆఫీసుకెళుళ్!!" అని కొడుకుని బయటకు పంపింది. జరిగింది చూసిన జానకి తనవలల్నే ఇదంతా
జరుగుతుందని అరథ్ం చేసుకుని నేరుగా సామానుల్ తీసుకుని, కూతురుకి చెపిప్ వెళిల్పోదామని ఆమె గదిలోకి వెళిళ్ంది.
లోపల నవువ్తూ ఫోను మాటాల్డుతునన్ వసుంధరను అయోమయంగా చూసింది. తాను తీసుకునన్ నిరణ్యం చెపిప్,
"అలుల్డుగారికి నేను ఇకక్డుంటే మనశాశ్ంతి ఉండదు. నావలల్ అమామ్, కొడుకుల మధయ్ గొడవలొచాచ్యి. ఈనింద నేను
భరించలేను" అంటూ ఏడుపు కళల్తో, ఇక ఉంటాను అని చెపిప్ంది. అమమ్ని ఆపి బలవంతంగా కూరోచ్బెటిట్ బయట
ఒకసారి చూసి తలుపేసింది.
"చూడమామ్!! అసలు నినున్ ఇంటోల్కి తీసుకురమమ్ని చెపిప్ందే ఆయన. నీమంచి కోసమే ఇదంతా చేశారు.
నీకు ఆయన ఫెర్ండు మనోహర సైకాలజిసట్. ఆయనతో ఉండి ఉండి, ఈయనకు మనుషుల సైకాలజీ కొంత అవగాహన
చేసుకునాన్రు. నినున్ ఇకక్డ ఉండమని చెపేత్ చులకన అయిపోతావని, అతత్యయ్ నోటినుండి ఆ మాట రపిప్ంచడం కోసం
ఇలా పర్వరిత్ంచారు. నువువ్ రావడం అతత్యకు ఇషట్ం లేదేమో అనిపించింది. అందుకే అతత్యయ్ ముందు ఆయన కటువుగా
వయ్వహరించారు. నినున్ ఆయన కసురుకునన్ పర్తీసారి అతత్యయ్గారికి నీపటల్ తన అభిపార్యం మారింది. అందుకే
ఈరోజు ఆయన మీద కోపప్డింది. ఇకనుండి ఆయన నినున్ పలెల్తుత్ మాట అనరు. నినున్ అనన్ పర్తీమాటకు నాకు
వేలసారుల్ క్షమాపణ చెపాప్రు. రేపటినుండి అంతా సరుద్కుంటుంది. నువెవ్ళిళ్ విశార్ంతి తీసుకో ఎకుక్వగా ఆలోచించకు"
అని చెపిప్ పేర్మగా అమమ్ను గదిలోకి తీసుకెళిల్ పడుకోబెటిట్ంది వసుంధర.
కూతురు బయటకు వెళళ్గానే గోడకు తగిలించిన ఫోటో తీసేసి అలుల్డుతో ఉనన్ ఫోటో గోడకు తగిలించి
పడుకుంది. జానకి పరిసిథ్తి ఎలావుందో చూడటానికి వచిచ్న వసుంధర మారిన ఫోటోవంక చూసి, నీళుల్ తిరిగిన కళళ్తో
తన ఫోనులో ఫోటోతీసి భరత్కు పెటిట్ంది. వచిచ్న ఫోటో చూసిన రాజారావు దీరఘ్శావ్స తీసి తన పరుస్లో ఉనన్ తలిల్ ఫోటో
బయటకు తీసి, ' ననున్ క్షమించు అమామ్!! ఇది మనందరి మంచి కోసమే!!' అని మనసులో అనుకునాన్డు.
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