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స్క ోడా కరలో వైటెక్ ఴటీకి ఱెడెతేన్ాానఽ ఏదో తు మీద.
ఱెనఽఔ ఴ఼టో ల శ్రీమతి మా చితుా గడితో ఔయచోనఽుంది.
చితుా గడి ఏడెు.
ఏమముంది? మాటి మాటికీ ఏడెసఽున్ాాడె? క ుంచుం అసహనుంగ అన్ాానఽ.
భే న్ెల ఎుండలు కగి తృక తేన్ాామ. కర లో ఖూడా ఏఴ ఎఫెక్్ బాగ ఉుంటే ఖూడా ఉమమదుంగ ఉుంది.
''డైర మాయోలుండి..క ుంచుం ఔోకి కర ఆుతాయ?''
''అతుా ఇుంటిలోన్ే చాసఽక తు యఱలి ఖదా శశి .... ఏమిటిది ?''
జూతెో విల్స్ చక్ తృక స్ట్ దఖగ ర యెడ్ ఴఖాలోో అతృనఽ ...బుంజాయ విల్స్ నఽుండి వసఽున్ాానఽ.
అుంతలో ఔ ముసలాలృడ క తుా వసఽువులు అమమ జూుతోుంది. అలృ
కర ళేడ్ ళ఼ల్సస్ .. ఎుండ ఆడాతుకి తుక స్ుమ.

ఆభె చేతిలో ఆయేడె న్ెలల ఴఔుందఽ. ఎుండకో, ఆఔలికో ఖుఔో పెట్ ి
ఏడెస్కు ుంది.
శ్రీమతి డైర మారోడుంలో తజీ గ ఉుంది.
''శశి ..క ుందామా ..తృుం ఆభెఔు వల్స్ చేఴనటలో ఉుంటలుంది'' అడిగనఽ న్ేనఽ.
శ్రీమతి ఎగియి ఖుంతేఴుంది.
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దీనుంగ ఆభె అడెఖుతోుంది. ఆభె ఔళ్ళలోో దైనయుం, ముకుంలో తూరసుం.
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''ఛీ తృడె.. ఱళ్ళ చేతేలోో బాకీ్యియా. చాడుండి ఆభె ఎలా ఉుందో . లక్షణుంగ షులో క నవచఽో ఖదా''
''ఎుంతమామ?'' అడిగనఽ న్ేనఽ.
''యెుండె వుందలు తడాస ..ఎుంతిస్ురు చ్ుండి?''
ఆభె ముకుం లృతృ్యిుంది ..న్ేనఽ క ుంటాన్ేమో అతు.
''నాట యాబై ఇవవుండి స్రౄ...'' అుంది
శ్రీమతి లృుండో గోస్ట ఒపెన్ చేఴనుందఽఔు తిటో వరష ుం ఔుయిపస్కు ుంది.
''డయట్ తేక్ష గళ్ళ దఖగ ర క ుంటాయేముండి...'' అుంది కోుంగ.
గటీన్ ఴఖాల్స డిుంది.
''అమామ ... వదఽు లే!'' అన్ాానఽ.. ''స్రౄ న్ా తడస తృలు తాగి యెుండె యచజులమయుంది. తూళ్ో మీదే
బతేఔుతేన్ాాడె.'' అతు ఆభె యెుండె చేతేలోు నమసోయిుంచి ఏడెస్కు ుంది.
న్ా ఔళ్ళలోో ఔతూాళ్ై
ో సఽడెలు తియిగమ. జోతెలో ఉనా యెుండె వుందలు తీఴ ఆభెఔు ఇచాోనఽ.
''స్రౄ...'' అతు ఔ క తు తృక్ తీఴ ఆభె న్ాఔు ఇవవబో ముంది.
''న్ాఔు అలృ వదు మామ .. ఈ యెుండె వుందలు పెట్ ి పలో ఱడికి తృలు, తసోటల
ో క తు ఇవువ'' అతు కర వైటెక్

''మీరు ఇుంత పెదు జాబ్ చేసు ా యచడో మీద ఏమిటుండీ ఆ క నఽడె? మీఔసలు బుదిు వునాదా? ఱళ్ళ దఖగ ర
నఽుండి ఇన్ఫెక్షన్్ వచిో యచగలు వస్ుమ'' అుంది ఖటి్గ అరుసా
ు .
''అనవసరుంగ యెుండె వుందలు ఱేస్ట్ చేలరు. ఇలాుంటి తక్షగళ్ై
ో మన దేశుంలో కోటో ముంది ఉన్ాారు. ఇలా
డబుులు ుంచఽక ుంటృ తృొ తే మన ఆసఽులు అముమకోఱల!'' అుంది కసు ఉకోీషుంగ.
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ఴటీ ఱెైు తృక తుచాోనఽ.
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కర హో టల్స ఱెస్ట్ఇన్ ముుందర తులితృనఽ.
మా ఫెరుండ్్ డాటర బరు డే తృయట్.
''గిఫ్ట్ క నడుం మరచి తృక యాుం..ఇు్డేుం చేదు ాుం ఎటిఎుం ఔోన్ే ఉుంది... ది ఱేల రౄతృయలు డార చయయుండి.
గిఫ్ట్ ఔవయచో పెట్ ి ఇస్ుుం'' అుంది శ్రీమతి.
''ఏమిటి .. ది ఱేలా''
''ఱళ్ై
ో మన చుంటిగడి బరు డేకి ఇరఱెై ఱేలిస్ురు ల ుండి. మన డబుులు ఎఔోడికీ తృక వు'' అుంది శ్రీమతి.
''అఔోడ కర సన్ ళేడ్్ క నడాతుకి యెుండె వుందలు వదు న్ాావు. ఇు్డె ది ఱేలు పెట్డాతుకి ఖూడా యెడీగ
ఉన్ాావు''
శశి ఏమీ మాటాోడలేదఽ. కరు దిగి తృక ముంది. బరు డే తృయట్ చాలా గీుండ్గ జయిగిుంది.
''ఐదఽ లక్షలు కరుో పెట్ ాడట ఆనుంద యవు ఱళ్ళ అమామమ బరు డే తృయట్కి'' అుంది శ్రీమతి న్ా చలృలో
ఖుసఖుసలు పెడెత.
ఆశోరయతృక యానఽ. బరు డే తృయట్కి ఐదఽ లక్షలు పెట్ ే ధనవుంతేలునా ఈ దేశుంలో ుటి్న పలోలకి తృలు
క నలేతు ఴితిలో ఉనా ఆఖరభదయిదఽరల ఉన్ాారు. ఈ దేశుంలో సమన్ాయయుం ఎు్డె జరుఖుతేుంది ? న్ాక

%%%%%%
''శశి ...ఈ యచజు మనము ఔరౄాలు ఱెరళళలి. అరజ ుంటలగ ఆఫ఼సఽ తు మీద ఱెరళళలి'' అన్ాానఽ యెుండె యచజుల
తయవత.
''అలాగే ముంతారలయుం ఱెలుో వస్ుమా?'' అుంది శ్రీమతి.
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యతిర తుదర ట్ లేదఽ. మాటి మాటికీ అడెక ోనా ఆభె ఖురుుఔు వస్కు ుంది.
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''ఏమో చాదాుుం'' అన్ాానఽ న్ేనఽ. బాయగేజి అుంతా సరుుక తు డికీోలో డేలనఽ. చుంటి గడికి కవలి్న వతూా
శ్రీమతి సరుుక తు ఱెనఽఔ ఴ఼టో ల పెట్ ుంి ది.
కరు యెుండె ఖుంటలోో ఓటర యిుంగయచడ్ మీదఽగ జడోరో చేయిుంది. టెైుం దక ుండె ఖుంటలు దాటిుంది. మిట్
మధ్ాయహాుం ఎుండలు మాడి తృక తేన్ాామ. యచడో మీద మనఽషయ సుంచారభే లేదఽ. నలబై ఐదఽ ఴెుంటి గేీడ్
దాటిుందేమో! అన్ాానఽ న్ేనఽ.
''ఈ దయిద
ర ు ఎుండలోో ఏమిటుండి ఈ తృడె రయాణుం?'' అుంది లృసఽగగ శ్రీమతి.
అవునఽ న్ాఔు ఖూడా అలాన్ే అతు్స్కు ుంది. కతూ ఏమి చయయలేనఽ. యతిర ఎుండి గరు తౄక న్ చేఴ ఔరౄాల్స లో
డీలర్ కన్ఫయెన్్ అటెుండ్ ఔమమన్ాాడె. కరు జడోరో దాటి అరఱెై కిలోమీటరుో ముుందఽఔు ఉయికిుంది. యచడెో
మాడి తృక తేన్ాామ. కరు టెైరో ు ఔయిగి తృక తామేమో అనా భయుం ఱేఴుంది న్ాఔు. అనఽక నాటల
ో గన్ే కరు
టెైర తేస్ట అతు ఔో పెదు శబు ుంతో ుంచర అమతృొ ముంది.
ఴ఼్యిుంగ బాలన్్ తప్ కరు అటల ఇటల ఔదిలిుంది తృము లాగ. శ్రీమతి కెవువమతు అరచి ఏడెస్కు ుంది. పలో ాడె
ఖూడా భయడి ఏడె్ ఎతేుక న్ాాడె. భెలోగ ఴ఼్యిుంగ ఔుంటలరల్స చేఴ ఔ చటల్ కిీుంద ఆతృనఽ.
''మీరు టెైరలు సయిగగ  ఉన్ాాయో లేదో తలుసఽ కోఱలి ఖదా... ఴె్పా ఉుందా? మారోడుం వచాో?'' రశాలు
గభయతో ఱేఴుంది శశి.
కరు డో ర ఱెనఽఔ తరచి చాస్నఽ. ''ఒహ్ భెై గడ్ ఴె్పాలేదఽ''

భెకతుక్తో యఱలి. ఔతూసుం ఇుంక మూడె ఖుంటలమన్ా డెతేుంది.'' అన్ాానఽ న్ేనఽ.
శ్రీమతి ముకుంలో భయుం .. ఏడె్..
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భయుంతో కళ్ళలో వణుఔు ుటి్ుంది న్ాఔు. ''మలూళ జడోరో కి ఱెలుో ఈ కర టెైర తీసఽకెలుళ ుంచర ఱేసఽక తు
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బయటికి వచిో చటల్ కిీుంద పలో ాడితో తులబడిుంది. ముబైల్స తీసఽక తు ఎుండి గయికి ఉనా లృషయుం చతృ్నఽ.
ఆయన ఏభెైన్ా అుంటాడేమో అతు భయుం ఱేఴుంది న్ాఔు. సయే ఔరౄాల్సలో ఉనా జోనల్స భేన్ేజరనఽ అటెుండ్
ఔమమతు చతృ్రు ఎుండి గరు. బరతేఔు జీవుడా అతు జోనల్స భేన్ేజరకి తౄక న్ చేస్నఽ.
''తూళ్ై
ో లేవు. తృలు లేవు తారఖడాతుకి ... ఇు్డలా. ఔరౄాలులో అతూా దొ రుఔుతాయన్ాారు.. ఎఔుోవ
పెట్ లఔ యలేదఽ న్ేనఽ'' అుంది శ్రీమతి గబయగ.
అుంతలో అఔోడెనా ఖుడిఴెలోుంచి ఔ ఆస్మి వచాోడె. అతనఽ అరఱెై సుంవత్యల దాటిన ముసలాయన.
చితుగి తృక మన బతూనఽ, లుుంగట, తలతృగతో వున్ాాడె.
''ఏమి స్రౄ .. ఏమమయుంది'' అడిగడె అతనఽ.
ఔథుంతా చతృ్నఽ.
''తమయికి ఫఔర అఔోర లేదఽ.. న్ా మనమడె ఉన్ాాడె. ఆడె అుంతా సాసఽ క ుంటాడె. యేషన్ వదఽు. రుండి
న్ా ఖుడిఴెలోకి'' అన్ాాడె ఆ తాత. ఖుడిఴెలోకి ఱెళ్ళగన్ే తృచితృక మన అనాుం ఱసన వస్కు ుంది.
''తూళ్ై
ో తారఖుండి'' అతు ఔ ముుంతలో తూరు తుుంప ఇచాోడె. న్ేనఽ ఖడ ఖడ మతు తూళ్ై
ో తారగేలనఽ. శ్రీమతి
తాఖలేఔ తృక ముంది. అమన్ా త్లేదఽ. ఆ తూరళళ తాగిుంది. అఔోడెనా భేఔ దఖగ యికి ఱెలుళ భేఔ తృలు
అు్డె పుండి, పలో ాడికి తామతు చతృ్డె ఆ పెదు ాయన. అలాగే ఇష్ ుం లేఔ తృక మన్ా త్దనాటల
ో
చేఴుంది తానఽ.

న్ేనఽ మా శ్రీమతి అలృ ముతు ుం లాగిుంచేలము. అు్డె న్ా శ్రీమతికి బాకీ్యియా, అయిల భరత, ఇన్ఫెక్షన్్
ఖురుుఔు యలేదఽ.
''మీరు కసు ఈ నఽలఔ ముంచుం మీద డెకోుండి దొ య.. మా మనమడె ఈ తు సఔోబటల్క తు వస్ుడె''
అన్ాాడె ఆ పెదు ాయన. ఱళ్ళ మనమడె మోటార బైక్లో వచాోడె. న్ా కర లౄల్స తీసఽక తు జడోరో కి ఱెలుో
యెుండె ఖుంటలోో యిపేర చేసఽక తు వచిో టెైర ఱేఴ అతన్ే తగిుంచాడె.
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''ఇఔ మీరు ఆయుంగ ఎలో ుండి'' అన్ాాడె పెదు ాయన.
పెదు ాయన చేతిలో ఐదఽ వుందలు పెట్బొ యాయనఽ. పెదు ాయన గతు, మనమడె గతు ఔో పెైస్ ఖూడా
ముట్ లేదఽ. బరతేఔు జీవుడా అుంటృ కరు మలూళ ఱెనకిో తిప్ వైదయబాద్ ఱెైు మలుో ుంచానఽ. ఇలుో
చేయేసయికి యతిర తొమిమది ఖుంటలముంది.
%%%%%%
యెుండె యచజుల తరుఱత...
శ్రీమతి ఆ సుంగటన తరుఱత చాలా ముబావుంగ ఉుంది. ఏమి మాటాోడుం లేదఽ. ఏదో ఆలోచిసా
ు చాలా
బాధగ ఉుంది. ఆ యచజు స్యుంకలుం మలూళ భేము జూతలీ విల్స్ చక్ తృక స్ట్ దఖగ ర ఆగుం.
మలూళ ఆభె రతయక్షభెైముంది.
''కర ళేడ్్ .. తడాస క నఽుండి'ర ' అతుుంది.
ఆభె చేతిలో పలోఱడె ఏడెసా
ు ఉన్ాాడె. శ్రీమతి కరు డో రు తయిచి తన చేతిలో ఉనా ఔో తృకెట్
ఇచిోుంది.
''మా బాబు బట్ లు ఉన్ాామ.. ఇుంకో తృకెటో ల న్ా చీరలు ఉన్ాామ.. తీసఽకో అమమ..'' అతు ఆభె చేతిలో
వుంద రౄతృయలు పెట్ ుంి ది న్ా శ్రీమతి. మరుసటి యచజు యెుండె గిన్ెాలు తుుండా ులిహో ర, పెరుఖనాుం తీసఽక తు

మా శ్రీమతిలో వచిోన ఈ మారు్ చాఴ న్ేనఽ చాలా సుంతోళుంచానఽ.
ఆ యచజు యతిర ''శశి .. తూలో ఏదో మారు్ క టట్చిోనటల
ో ఔతు్స్కు ుంది '' అతు అడిగనఽ. శ్రీమతి ఔళ్ో లో ఔతూాళ్ై
ో
ధ్ాయతృతుంగ వయిషసు ఽన్ాామ.
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''కర ఏఴ఼లో ఔయచోతు, తూలి అదాులోో ఇదే రుంచాతుా చాఴేు ఏడె రుంఖుల ఴతుమాలా ఔతు్ుంచేది న్ాఔు. కతూ
ఔోస్యి కిీుందఔు దిగి చాఴేు తుజభెైన బాధల రుంచుం ఔనడిుంది. ఆ పెదు ాయన, ఆయన మనమడె
చాపన తాయఖుం ననఽా, న్ా జీలృతాతుా మాయిో ఱేఴుందుండి.'' అుంది న్ా భుజాల మీద ఱలితృక త.
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చినా పలోలా ఏడెసఽునా న్ా శ్రీమతితు సముదాముంచడాతుకి న్ాఔు చాలా ఔష్ భెైుంది.

