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- ఏడవ కథ - 
(కిర్ ందటి సంచికనుంచి కొన గింపు) 

  నాకేం మాటాల్డాలో తెలియలేదు. ఆయన అనన్ మాటలు  నేను సరిగాగ్నే వినాన్నా? ఏమైనా పొరపాటు పడాడ్నా.  
ఒకవేళ నేను  నిలదీసేత్ ‘అబేబ్ ఛీ, నేనలా అనలేదమామ్ , ఓహో మీరలా అరథ్ం చేసుకునాన్రా?   అలా ఎలా అనుకునాన్రండీ, 

మీరిలా మాటాల్డతారని కలలో కూడా ఊహించలేదు సుమండీ” అని మాట  తిపేప్సుకుని,  నా మీదే ఎదురుదాడి చేసేవాళళ్ను చూసూత్నే 
వునాన్ను.   

“అయినా ఈ నెల పొర్సీజర చేశాముకదా, కొంచం వెయిట చెయయ్ండి.” 
"నినన్ పరీక్ష చేశారట కదా, పెర్గన్నీస్ లేదని వచిచ్ందటగా ! సీవ్టీ బాధ పడుతోంది."  
“ మరీ ఎరీల్గా చేశాం.  యూరిన టెసట్ ఒక వారం ఆగి చేసేత్ బాగుండేది. ఒకోక్సారి మరీ ముందుగా చేసినా నెగటివ 

వసుత్ంది.”  
“ఆ….. నా బొంద. అయిదునెలలు చూశాంగా. ఇంక ఈ నెల సకెస్స అవుతుందంటావా? నే జెపిప్నటుట్…” 
అపప్టి వరకూ గటిట్గా టేబిల అంచు పటుట్కునన్ందుకేమో, చేతులోల్ సతుత్వ పోయినటల్నిపించి వదిలేశాను.  
“అలా చెయయ్కూడదు. అనెతికల”  
“ డోనార ఇన సెమినేషన ఎతికలే కదమామ్. “ 
ఆవేశం పకక్న బెటిట్ రూలస్ మాతర్మే చెపుత్నాన్ను. 
“డోనార ఎవరో పేషంటుకూ, పేషంటెవరో డోనార కూ తెలియడం మంచిది కాదు.” 
“అందుకేగా తెలియకుండా చేదాద్ము. నేనెటూ చెపప్ను. నువూవ్ చెపప్వు. ఇక తెలిసేదెకక్డ.” 
ఆయనతో పనికిమాలిన మాటలు మాటాల్డుతునాన్నిపించింది. 
 పార్కీట్సు పెటిట్న కొతత్లోల్ అయితే ‘ఒరే దరిదుర్డా, నువువ్ మనిషివేనా. ఫో అవతలకి .  మళీళ్ వచాచ్వంటే కాళిళ్రగొగ్డతా!’   

అనేసేదానిన్.  
వయసు పెరిగే కొదీద్ ఓరుప్ అనే పర్మాదకరమైన జబొబ్సుత్ంది. నామీద నాకే చిరాకొచేచ్సింది.  
“అవనీన్ కుదరవు. .…. “ అంటూ లేచి నిలుచ్నాన్ను.  
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నేను నిలబడడం చూసి ఇంకేదో అనుకుని " పరేల్దులే!   బయటిదాకా ఏమొసాత్వు. నే వెళాత్గా, పేషంటుల్ కూడా 
ఉనన్టుట్నాన్రు." అని వెళిళ్పోయాడు. 

 
******* 

 
 ఆ తరావ్త మళీళ్ ఎవరూ నాదగగ్రకు రాలేదు. ఆ అమామ్యిని ఎకక్డెకక్డ తిపుప్తునాన్రో?  
కొనాన్ళళ్కు  తపప్నిసరిగా వెళాళ్లిస్న వోణీల ఫంక్షన పిలల్లతో కలిసి వెళాళ్ను.    
ఓ రౌండ టేబిల దగగ్ర నేనూ , మా పిలల్లూ కూరుచ్నాన్ం. 
"అమామ్,బాబుగాడికి పంచల ఫంక్షన చేదాద్మా?" అడిగింది వాణిణ్ ఏడిపించే అవకాశం ఎకక్డ దొరికినా , వెంటనే 

అందిపుచుచ్కునే మా అమామ్యి.   
పిలాల్డు "నాకొదుద్, ఛీ నాకొదుద్, నేను జేసుకోనూ" ఏడుపు మొదలెటాట్డు. 
“సరే సరే, ఇపుప్డా తతంగాలు చేసే ఓపిక లేదు నాకు. ఊరుకో నానాన్” 
"బోలుడ్ గిఫుట్లొసత్యియ్  బాబూ , చేసుకో" అంది పిలల్ ఆగకుండా. 
"సూడమామ్, అకక్….”  
"అమమ్లూ, ఎందుకువాణిణ్ ఏడిపిసాత్వూ. ఊరుకో" 
వెనకనుండి ఎవరో  నా కళుళ్మూశారు. “చెపుప్కోండి.”  అంటూ. 
అంత చనువుగా పర్వరిత్ంచేది ఎవరబాబ్ ఎంత ఆలోచించినా తటట్లేదు. డా. సుగుణ గురొత్చిచ్ంది కానీ సుగుణ ఇలా ఎపుప్డూ 

చెయయ్లేదు. చెయయ్దు కూడా! 
ఓడిపోయానని ఒపుప్కునాన్క కళళ్ మీద చేతులు తీసి ముందుకొచిచ్ంది. 
సుభదర్.  
ఆ రోజు హాసిప్టల లో చూసిన సుభదర్కూ , ఈ సుభదర్ కూ పోలికే లేదు. సెలబిర్టీ మేకప లో వెలిగిపోతోంది. 
లేత కనకాంబరం రంగు చీర. చీర మొతత్ం నిండుగా వరక్ చేసి ఉంది.   పెదద్ డైమెండ నెకెల్స,  ఇదేం పెరూఫ్య్ం అని 

అడగాలనిపించే చకక్టి పరిమళం.  
తను అందంగా ఉనాన్ననన్  విషయం ఆమెకూ తెలుసని, ఆమె   పర్తికదలికలోనూ  తెలిసిపోతోంది.    
“హాయ ఆంటీ , హౌ ఆరూయ్ ?” అంది. 
“ఓ.. నువావ్ ? “ 
“ఎవరనుకునాన్రు. చెపప్ండి. ఎవరనుకునాన్రు ?” అంటూ  కారణం లేకుండా పగలబడి నవువ్తోంది. 
“సీత రాలేదా?” అని అడిగి వాళళ్ నానన్ కూడా వచాచ్డేమోనని  చూశాను. ఎకక్డా కనిపించలేదు.  
అమమ్యయ్.  
దూరంగా ఎవరితోనో మాటాల్డుతునన్ గంగాభవాని  కబురాల్పి ఇటే వసోత్ంది. 
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 కాగితాలకు చిలుల్లు పొడిచే ఆట ఆడతామని డబుబ్లు తీసుకుని పిలల్లు వెళాళ్రు.  
ఆవిడ కూడా వచిచ్ మేమునన్ టేబిల దగగ్ర కూరుచ్ంది. . 
“సీత రాలేదా?” మళీళ్ అడిగాను 
సుభదర్ సందేహించడం చూసి, గంగా భవాని " దాని దగగ్ర దాసాత్వెందుకే, అదేమైనా పరాయిదనుకునాన్వా, చెపూప్" అంది. 
 తలీల్ కూతుళుళ్ ఒకరి తరావ్త ఒకరు చెపుత్నాన్రు.  
"అంటే ఆంటీ… ఎలా చెపాప్లో కూడా తెలియడం లేదాంటీ.” 
“ఈ మధయ్న చాలా జరిగాయాలేమామ్, పలెల్టూరి వాళుళ్ అమాయకులనుకుంటాము కానీ, వాళళ్కెనిన్ 

చావుతెలివితేటలుంటాయో ..మనమే పిచోచ్ళళ్ం.” అంటూ ననున్కూడా కలుపుకుని జాలిపడింది. 
"తను అనన్యయ్కు తగిన వైఫ కాదు ఆంటీ. అనన్యయ్ చాలా పిర్నిస్పిలడ్. బాగా ఎడుయ్కేటెడ. ఫసట్ మేచ పోయిందని ఈ 

అమామ్యి విషయం లో  తొందరపడాడ్ం . " 
“ రోజూ రెండుకూరలు,  నాన వెజ దొరుకుతుంటే, తినే యోగం లేదమామ్య దానికి.” 
“ఆ రోజు చూశావుగా ఆంటీ, ఎంత గోలడ్ పెటాట్మో తనకి, మమీమ్ డేడీ ఎంత బాగా చూసుకుంటారో..”  
“ మొదటి సంబంధం పోయాక ఎకుక్వరోజులు ఆగితే , పిలాల్డిమీద అనుమానమొసుత్ందని అందరూ తొందరపెటాట్రు. 

లేనింటోల్నుండి పిలల్ను తెచుచ్కోమనాన్రు. ఇంటర చదువుకుంది. పరిసిథ్తి అరథ్ం చేసుకుంటుందని అనుకునాన్ము. . కాసత్ ఆగి ఉంటే మంచి 
సమమ్ంధాలే వచేచ్యేమో.” 

“ అనన్యైయ్తే ఎంత సాఫోట్ మీరు చూశారుకదా. తన బిజినెస గొడవలతోనే తనకి సరిపోతుంది.” 
“వాడొచేచ్సరికి ఇదెపుప్డూ నిదర్పోతుంటుందమామ్య. ఈ నాటికూక్డా మీ అంకుల తినకుండా నేను భోంచెయయ్నమామ్య."  
“మమీమ్, నీగురించి చెపప్కు. నువోవ్ సతీ సుమతివి. అందరూ నీలాగే ఉంటారా.” 
‘ఇంతకూ సీత ఎకక్డుంది?’ 
పిలల్లొచాచ్రు.  
"అమామ్, నాకు హండెర్డ రూపీస వచిచ్నయి.  బాబుగాడికేం రాలేదు" 
“అమామ్, నాకు దబుబ్ రాలేదు.” ఎదురుగా ఎవరో ఉనాన్రని ఏడుపు ఆపుకుంటూ అనాన్డు మా అబాబ్యి.  
బేగ లోంచి వంద రూపాయలు తీసివవ్బోతే వదద్ని తల అడడ్ంగా తిపాప్డు.   
'సో కూయ్ట, సో సీవ్ట' లతో ఇంకో అయిదు నిముషాలు గడిచాయి.  
వెళాత్నని లేచాను. 
 

******* 
 
 
సీత కేమైందో మళీళ్ ఏ కబురూ తెలియలేదు. నానన్నడిగితే ఆయనకేం తెలిసినటుట్ అనిపించలేదు. నా పనిలో నేను 

పడిపోయాను. పార్కీట్సు, పిలల్ల చదువులు వాటితో సరిపోతోంది. దాదాపు సీత సంగతి మరిచ్పోయాను.  
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ఎంత పని ఉనాన్ సరే, వారానికి కనీసం రెండు మూడు రోజులు ఉదయానేన్ వాకింగ కు తీసికెళుత్ంది సుగుణ.  తను కూడా 

గైనకాలజిసేట్.  
వాకింగ మరీ మొనాటనస గా ఉందనీ, టెర్డ మిల బోర కొడుతోందనీ అనాన్నని షటిల ఆడడానికి బాటుల్ తెచిచ్ంది డా. 

సుగుణ. వాళళ్ ఇంటి దగగ్ర ఓ సూక్ల ఉంది. సూక్ల ఆవరణలో అనీన్ పచచ్ని చెటుల్. పిలల్లాడుకోవడానికి అపప్టికే నెట అదీ ఉంది.  ఆ 
సూక్లోల్ ఆడడానికి వెళేళ్వాళళ్ం.  

నేను రావడం లేటైతే సుగుణ ఆయమమ్లతో కలిసి పూలమొకక్ల దగగ్ర ఏదో పని చేసుత్ండేది. నేను రాగానే పరిగెతుత్కుంటూ 
వచేచ్ది. అరగంట ఆడిన తరావ్త సిమెంట బెంచీ కింద కూరుచ్నేవాళళ్ం.  గుబురుగా పూసిన రాధామనోహరాల చెటుట్, గొడుగులా ఉండేది.  
కాకరకాయ జూయ్సనీ, బీట రూట జూయ్సనీ, రోజుకో కొతత్ రకం జూయ్స తెపిప్ంచేది ఇంటిదగగ్రనుండి.  

 ఎందుకివనీన్ అంటే , 'మనం చేసే ఎకస్ర సైజ ఏమూలకు. తపప్దు తాగు, తాగాలిస్ందేనని' బలవంతాన తాగిసుత్ంది.  
బలవంతాన జూయ్సు తాగుతుంటే, ఇంటి కబురుల్ చెపుత్ంది.  
“నినన్ బాబీ, శాయ్ం ఇదద్రూ వాళళ్ంతట వాళేళ్ సాన్నం చేసేశారు.” 
“గుడ. మంచిదేగా.” 
“ఏం మంచిది, బాత రూం తలుపేసుకోకుండా చేశారు. బెడ రూం లోకి నీళొళ్చాచ్యి. వాళళ్ బటట్లకోసమని నా చీరలనీన్ 

కింద పడేశారు. అవనీన్ నీళళ్లో  తడిసిపోయి, వాళుళ్ ఆ తడిలో జారిపడి ఒకటికాదు...ఇలల్ంతా గోల గోల ..” 
“ఇంటోల్ ఎవరూ లేరా?” 
“వంటావిడ ఉంది .పనావిడ ఉంది. ఏం లాభం ? ఇదద్రి మాటా వినరు. ” 
మా వాళుళ్ ఎంత గొడవచేసుత్నాన్రోనేనూ చెపేప్దానిన్ . 
ఒక మదెద్ల వచిచ్ ఇంకో మదెద్లతో మొరపెటుట్కునన్టేల్ ఉండేది.  
ఓ అయిదునిముషాలు మాటాల్డుకునాన్మోలేదో,  నాకో, సుగుణకో ఇంటిదగగ్రున్ండి కబురొ చేచ్ది పిలల్లు గొడవ 

చేసుత్నాన్రని. పరిగెతుత్కుంటూ వెళిళ్పోయేవాళళ్ం.  
 

******* 
 
 ఆ రోజు ఆదివారం.  ఇదద్రం కలిసి  ఒక సెమినార కు వెళాళ్లి. షటిల ఆడడం అయిపోయాక వాళిళ్ంటోల్నే రెడీ అయి 

వెళాద్మనుకుని పాల్న వేసుకునాన్ం.  వాన రాబోతోందేమో చలల్టిగాలి విసురుగా వీసోత్ంది. సూక్లోల్ చెటుల్ తెగ ఊగుతునాన్యి. షటిల ఆడడం 
కషఠ్ంగా ఉంది.   

హాయిగా కూరోచ్వచచ్నుకుంటే, “అదేం కుదరదు, రా జాగింగ చేదాద్ం.”అంటూ లాకెక్ళిళ్ంది. 
రెండు రౌండులు అయే సరికి “కాళుళ్ నొపిప్గా ఉనాన్యి.” అంటూ సిమెంట బెంచీ మీద కూరుచ్నాన్.  
“ సరే, ఒకక్ అయిదునిముషాలు టైం ఇసుత్నాన్. నేను రెండు రౌండస్ అయిపోయేటైం కు ననున్ అందుకోవాలి. అలానే 

కూరుచ్నాన్వో, ఇవాళ నీకు రెండు గాల్సుల కాకరకాయ జూయ్స.” అంటూ సుగుణ వెళిళ్ంది .  
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దూరంగా తననే చూసుత్నాన్ను. సుగుణ సీప్డుగా పరిగెతుత్తోంది. కాల్సికల డానస్ర. అందగతెత్. మంచి డాకట్ర. సరజ్రీగానీ, ఓపీ 
చూడడం కానీ , కారు నడపడం గానీ ఏదైనా సీప్డే. అంత సీప్డ లోనూ, ఒకక్ విషయం కూడా మరిచ్పోదు.వందమంది పేషంటుల్నాన్ సరే 
అలుపూ సొలుపూ లేకుండా  చూసెయయ్గలదు.   అటాల్ అని ఒకక్ళళ్ని విసుకోక్గా నేను చూడలేదు.   

వాళాళ్యన కూడా డాకట్రే.  నరుస్ని పేర్మించి, ఇంటోల్నే కాపురం పెటాట్డు. అతని ఇంటోల్ంచి బయటకొచిచ్, వేరే హాసిప్టల 
పెటుట్కుని పిలల్లతో ఉంటోంది.  

ఇంతలో సూక్లు ఆయమమ్ వచిచ్,  పరుగులో ఉనన్ సుగుణని అందుకుని కంగారుగా ఏదో చెపోత్ంది. లేచి నించునాన్.  
“హాసిప్టల కు వచేచ్య” అంటూ సుగుణ కూడా పరుగులాంటి నడక తో వెళిళ్పోతూ, నాతో చెపిప్ంది. 
ఆయమమ్ తాలూకు బంధువుల అమామ్యికి ఆరోగయ్ం బాగోలేదట. హాసిప్టల కు తీసుకొచాచ్రు. నేను వెళేళ్పప్టికి  పేషంట 

ని లోపలికి తీసుకెళాళ్రు. 
నేను వెళిళ్ సుగుణ రూం లో కూరుచ్ని పేపర చూసుత్నాన్ను..  
ఇంతలో లోపలుండి నరుస్ వచిచ్ టేబిల మీదునన్ ఫోన లో,  ఏదో నంబర కు చేసి, “అరెజ్ంటుగా బీ పాజిటివ బల్డ 

కావాలండీ. కార్స మేచింగ సేంపుల పంపిసాత్ను. పేషంట ఫైలోల్కి చూసేత్ పేరు సీత, ఏజ ..” అంటోంది.  
 ఫోన పెటేట్సి “మేడం ఈ పేషంట మీ కేసే , మన సూక్లు ఆయమమ్కు తెలిసిన వాళళ్ంట మేడం. అందుకని ఇకక్డకు 

తీసుకొచాచ్రు.  
“వాళళ్మమ్గారు బయటే ఉంది. మాటాల్డతారా?” నరుస్ అడిగింది.  
ఫైల నా చేతిలోకి తీసుకుని చూసేత్ , అది….  
 సీత ఫైల. 
‘సీత, ఇకక్డికెలా వచిచ్ందీ?’ 
నరుస్ బయటికెళిళ్ “ లోపలుంది మీ డాకట్రమమ్ గారే” అని చెపోత్ంది . వాళళ్ను తీసుకొచిచ్ంది.  
ఆయమమ్ , ఇంకో ఆడమనిషితో కలిసి లోపలికి వచాచ్రు.  
 “అమామ్ , పర్మాదమేవీ లేదు కదా ?” ఆయమమ్ వచిచ్ అడిగింది. 
పకక్నే పేషంట తలిల్ అనుకుంటా. బాగా కంగారుగా ఉంది.  కదిలిసేత్ ఏడేచ్సేటుట్గా ఉంది.  
“సీత మీ అమామ్యా?” అడిగాను. 
“ అమామ్ బిడడ్ను రకిష్ంచండమామ్.”  నా కాళళ్ మీద పడి ఏడుసోత్ంది. 
" డాకట్రమమ్ గారు చాలా బాగా చూసాత్రు. ఏం భయం లేదు. నువువ్ కూరోచ్.” అని  ధైరయ్ం చెపిప్, “ఏమయియ్ంది సీతకు?” 

అడిగాను 
ఆమెను లేపి  పకక్నే కూరోచ్బెటిట్ంది ఆయమమ్.  
““పిలల్కు మూడోనెల కడుపమామ్. కడుపు పోటానికని మందుల షాపునుండి బిళళ్లు తెచాచ్ము. నాలుగురోజులున్ండీ 

కడుపులో ఒకటే నెపిప్ తపప్ పిండం పడలేదు. ఇవాళ పొదుద్టున్ండీ ఒకటే రకత్ం పోతంది. ” 
 సీతకు పెర్గన్నీస్...మూడోనెల అంటే…..చివరి నెల పొర్సీజర తో పెర్గన్నీస్ వచిచ్నటుల్ంది.  
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లోపలికెళిళ్ ఎలా ఉందని సుగుణనడిగితే.  
"ఇన కంపీల్ట అబారష్న. అయిపోయిందిలే. కీల్న చేశాను. పేషంట బాగానేఉంది. ఎనీమిక గా ఉందని బల్డ ఎకిక్సుత్నాన్ను 

అంతే.”  సుగుణ అపప్టికే పని కానిచిచ్ లేవబోతోంది.  
బయటకొచిచ్ సీత వాళల్ అమమ్తో అంతా బాగానే ఉందని చెపేత్ ఊపిరిపీలుచ్కుంది.  
“ఏమయియ్ందసలు. మందులెందుకు వాడాలిస్వచిచ్ంది? అబారష్న చేయించుకోవడం ఎందుకు? ఇంతకూ వాళళ్ అతత్గారేరీ?”  
“ఇంకేం అతత్గారమామ్? అంతా అయిపోయింది.” కళుళ్ తుడుచుకుని చెపోత్ంది.  
“పెళిళ్చూపులోల్ తలీల్ , కూతుళొళ్చిచ్,  పిలల్ను చూసుకునాన్రు. అబాబ్యి పనులుమీద ఎపుప్డూ బొంబాయనీ, మెడార్సనీ 

తిరుగుతుంటాడంట. మేము చూసేత్ చాలు పిలాల్డు చూడకక్రేల్దనాన్రు. రెండో సంబంధమైనా, ఉండటానికీ , తింటానికీ లోటుండదని, దూరపు 
చుటట్రికం కూడా ఉందని  చేశాము.  తీరా పెళైళ్నాక అమామ్యిజోలికే వచేచ్వాడుకాదంట . మొదటి సబంధం పిలల్తో కూడా కాపురం 
చెయయ్లేదనే , వాళుళ్ నాలుగునెలల్కే తెగతెంపులు చేసుకునాన్రంట. ఆ సంగతి పెళైళ్పోయినాక తెలిసింది మాకు.  దీనికెటాట్గైనా కడుపు తెపిప్సేత్ 
ఊళోళ్ జనాలకు అనుమానం రాకుండా ఉంటదని, పిలల్ని ఆసప్తుర్ల చుటూట్ తిపాప్రు. మీదగగ్రకు రాక ముందు ఎనిన్ ఆసప్తుర్లు తిపాప్రో 
లెకక్లేదు. ఆ పరీక్షనీ, ఈ పరీక్షనీ, పిలల్ వొళుళ్ పచిచ్పుండైపోయింది.  అయిదు నెలల పాటు మీదగగ్రే వైదయ్ం చేయించారంట గదా .  డబుబ్ 
ఖరచ్యినా కడుపు రాలేదని అతాత్ ఆడబిడాడ్ ఒకటే గోల."  

'డబుబ్ ఖరాచ్, నానన్ పంపించిన కేసుకు డబుబ్ ఖరాచ్?' 
 ఓ నిముషం తరావ్త, చెపప్లేక చెపుత్నన్టుట్,  
"ఇటాట్ కడుపు రాదు నీకు, అదంతా నేంజూసుకుంటానని మావ ఎంటబడేవోడంట. మావ ఇసిగిసత్నాన్డని అతత్కు చెపేత్, తలీల్ 

కూతుళుళ్,   బొంబాయి నుండి అబాబ్యి రాంగనే కబురు పంపిసాత్మని, ఇపుప్డికి పుటిట్ంటికి పోయిరమమ్ని పిలల్ని బసాట్ండింగ లో వదిలి 
పెటాట్రు.  బసుస్లో దొంగలుంటారంజెపిప్, సూతర్ం గొలుసు తీసుకుని పసుపుతాడేసి పంపిచాచ్రమామ్.” 

చెపూత్ చెపూత్ ఏడిచ్ంది. 
"బసుస్లో ఒకటే వాంతులు. ఇంటికొచిచ్నాక కూడా వాంతులు తగగ్కపోతే, ఇళళ్ దగగ్ర ఆరెంపీ డాకట్ర, మళాళ్ ఒంటేలు పరీక్ష 

చేసి చూశాడు. గరిభ్ణీ అని తేలింది. మూడోనెలన కాసత్ సలివిడీ అదీ చేసుకుని  పిలల్ను దిగబెడదావని ఎలేత్, మేము సూపిచిచ్న రోజున గరిబ్ణీ 
లేదు. మీ వూరెలిల్ంతరావ్త కడుపొచిచ్ంది. మాకేదో అనుమానంగా ఉంది. మాఇంటికి రావొదద్నేశారు.పెదద్మడుసులిన్ పంపితేత్  పిలల్ గుణం 
మంచిదికాదు. ఇకక్డునన్పుప్డు వావీ వరసా లేకుండా మావ ఎంట బడతంది.  ఇకక్డ లేని కడుపు , ఊరికెలల్గానే ఎటాట్ వచిచ్ందీ. దానికీ 
,మాకూ ఏ సంబంధమూ లేదనాన్రు.”  

“మరి ఆ అబాబ్యేమనాన్డు?” 
“  ఆయబాబ్యికి మేవంటే లెకక్లేదమామ్. మాతో గానీ, పిలల్తో గానీ మాటాట్డడు.  దూరం దూరం బెటోట్వోడు. ఒకక్ 

సారికూడా ఈ పిలెల్టుబోయింది అని కనుకుక్ందామనన్ ఇది లేదు. అమామ్ , చెలీల్ ఎంత చెపేత్ అంత.  మీ దగగ్ర ఈ విషయాలు ఏమీ 
చెపప్నీకుండా,  ఆడబిడడ్ కాపాలా కాసేదంట.”  

 సుగుణ బయటికొచిచ్ంది.  
 “మతిత్చిచ్ కీల్న చేశాను. సాయంతర్ం మతుత్వదలగానే తీసుకెళొళ్చుచ్” అంది.  
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ఆ రోజంతా అశాంతిగా గడిచింది. మనసు మనసులో లేదు. సీతకు జరిగిన అనాయ్యం లో నాకూ భాగముంది.   
సాయంతర్ం ఒక సారి సీతను చూడడానికి వెళాళ్ను. అపప్టికి లేచి కూరుచ్ని ఉంది. వాళళ్ అమమ్ పకక్నే నించుని టీ లో బెర్డ 

ముంచి ఇసుత్ంటే తింటోంది. 
ఆ సాయంతర్మే కోలుకునాన్, బలహీనంగా ఉందని సుగుణ రెండు రోజులు హాసిప్టల లోనే ఉంచింది.  
 

***** 
 
 ఆ రోజు సీత దగగ్రకెళాళ్ను. బాగా కోలుకుందని ఆ రోజు డిసాచ్రజ్ చేసాత్నని చెపిప్ంది సుగుణ. 
సీత, సీత వాళళ్మమ్ ఆలోచనలెలా ఉనాన్యో తెలియదు.  
ఏది మాటాల్డాలనాన్, నాలో నాకే గిలీట్గా అనిపించింది.  
"సీతా, తెలియకుండా చాలా తపుప్ జరిగిపోయింది.  వాళళ్ను పిలిచి మాటాల్డనా? ఏం జరిగిందో మీ అతత్గారితోనూ , ఆ 

అబాబ్యి తోనూ వివరంగా చెపాత్ను.” వీలైతే లీగల హెలప్ తీసుకుందామని , ఫామిలీ కౌనెస్లింగ గురించి,  తనకరథ్మయేటుట్ చెపాప్ను. 
కాసేపు మాటాల్డలేదు.  
“మేడం గారూ , నాకు వాళిళ్ంటికెళాళ్లని లేదు. ఆళళ్ ఖరుచ్తో, పెళిళ్ చేసాత్రనాన్రని, అమమ్కు తేలిగాగ్ ఉంటదని 

పెళిళ్చేసుకునాన్ను.  నాకా పెళీళ్ వదూద్, ఏం వదుద్. వాళళ్ని మీరగడం కూడా నాకిషట్ం లేదు.  ఆళిళ్ంటోల్ జీతం లేకుండా పనిచేశాను. నేను పని 
చేసుకుని బతుకుతాను. జీతమిచేచ్ పని చూపిచచ్ండి చాలు"  

సీత మాటాల్డుతుంటే కళుళ్ తడి అయాయ్యి.  
 సుగుణ కూడా పకక్నే ఉంది. సీత భుజాల చుటూట్ చెయియ్ వేసి " పౌర్డ ఆఫ యూ"  అంది. 
 

****** 
 
షటిల ఆట తరావ్త, సుగుణ తీరికగా షటిల సిమెంట బెంచీ మీద కూరుచ్ంది.  
నాకు ఇంటి దగగ్రున్ండి ఫోన వచిచ్ంది. ఫోన లోనే పిలల్ల తగాదా తీరుసుత్నాన్ను.  
“సుగుణా, నీకీ మధయ్ ఇంటిదగగ్రున్ండి ఫోనుల్ రావడం లేదే?”  
“సీతకు ఇంటర లో రెండు సబెజ్కుట్లు మిగిలి పోయాయి   వచేచ్ సెపెట్ంబర కు కటిట్ంది.   పిర్పేర అవుతోంది. ఎపుప్డూ 

పుసత్కం పటుట్కునే ఉంటుంది. సీతను చూసి పిలల్లు కూడా చదువుకుంటునాన్రు. ఇదివరకటి పిచిచ్ అలల్రి బాగా తగిగ్ంది.”  
సీత, సుగుణ వాళిళ్ంటోల్ ఉంటోంది. వాళళ్ పిలల్లకు కేర టేకర గా పనిచేసోత్ంది.  
“ఏం మిగిలిపోయాయి?”  
“ఇంగీల్షు , ఎకనామికస్ , సీతకు హెలప్ చేదాద్మంటే ఇంగీల్షు పరేల్దు కానీ ఎకనామికస్ లో ఏ బీ సీ డీ లు రావు.  మనం 

బయాలజీ వాళళ్ం కదా!” 
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“అకక్డికి బయాలజీ, ఫిజికుస్ తెగ గురుత్నన్టుట్” వెకిక్రించాను. 
“మరేచ్ పోయా , ఇవాళ నీకో సెప్షల డిర్ంక తెపిప్సుత్నాన్ను..”  
“ఏంటీ బాదంఘీరా?” 
“అంతకనాన్ సెప్షల . నువువ్ బరువు తగాగ్లని, కాకరకాయ , అలల్ం, తేనె కలిపి తయారు చేసిన జూయ్స. రోజూ పొదుద్నేన్ 

తాగితే వెయిట తగుగ్తారంట.” అంటుండగానే సుగుణా వాళళ్ పిలల్లూ సీతా మేమునన్ చోటికి వచాచ్రు. 
సీత సలావ్ర కమీజ వేసుకుంది. చకక్టి జడ. కాలేజీ కెళేళ్ అమామ్యిలా ముచచ్టగా ఉంది. అనిన్టికనాన్, ఏ తాళూళ్ 

గొలుసులూ లేని బోసి మెడ మరింత అందంగా ఉంది.  
సీత తెచిచ్న జూయ్స కూడా  బాగుంది. 

 
(ఈ కథ ముగిసింది.. మరో కథ వచేచ్నెలలో.. ) 

 
***  
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