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MLjVFL$qOq¸ ¥qDÍÓj 
  b¨Æ£÷, Kx¸Kctj, Kn¸$qj+kO|, rUÎÍO~KcÍj, Ó¸<F|, Jd¿}S, FLkõNqkO|Ú. sHOoEnÎFc, GSøEoQLMnjÎFc, 

ÄEoQLMnjÎFc. °FLïÁ ²¥qÚ@nÎFc,  À£Oqj, CnFLkï μ¥q=o.. −¥cQcFLï¸=o Moj<Ók. ®_jò¨ MLjjÃò¨$c rHOqj$qjCLjFLï 

McÿFcÓk, ×.FcAKc, MLkOqjCLjFLï öGH×.Ók, CLOqj$qjCLjFLï MLFLOqjÓk MLkFLMLCc ÄÓjMLÓk, Oy¾Oy¾¥i ÔoOqjCLjFLï 

±ÿ¥q¸ÍÂ MLkOqjðÓk, ²^jMnÎJw CnÆNqjÂ ½¡MLFL GHNqjFcÓj.MnOqfS. $q½Ã½ ö_CLjŠÓ °OqjŠÓ GHOqj$qjÓCy .. 

MLjVFL$qO~ÓÂ¢ï ''NqjMLjV'' FL$qO~ÓMLlCLjFcïtj. 

  ¥cÓjGRõMLjk, Nqk¸öÀ¥i¥qOqBc, Mnj=i¿NqjÆ×.MLjk,  TdøOqíîMLjk, MLjFLjGRjõÓMLjbÍõ rHOqj$qjCLjFLï ÍkO~Ók, 

−¿íî¥qGS¸_¸bEcPo  ½¡ÄCL GS¸_¸bEcÓFLjŠFo Oy¾Ók ... ®MoFc FL$qO~ÓPy¥qÂfH¸ÔoÁ? ®¸CLŠ Äj¸¼ MLjOoÄ£j PoEc? 

¥cÍj.. CLOq¼ ÔLksSë −MoQcÓk, −FL¸EcÓk, GHlOy$qMLjFcÓk, Kc¸bÍMcõÓk, Jw=i CLCcøÓk, $nÓjfHÔoá 

GS¸CyadÓj. GH¸ÔLjŠ¸=o rH¿$o GSj#eÓk MLk^ ÄOqjÔLjŠ¸=o Äj$qÓÂ GS¸_¸bEcÓk, MnCLPo ¥cÍj.. ¥qCLÓk 

¥qÂfHTdëtj.. 

¬CLõ¸CL GS¸GHFLjïÓk, ¬À ÂOqjsHÍÓk ¥qÆfS −¥cQLMLjFo ®¸=h¥qGHlð¥h¸Í ¥qÆfS ÔosS GSÿ½¡MLFcPo 

MLjVFL$qO~Ój. ¶fHŠ¸¨ Ä¸=o TdÓAKL¸½¥qÓÂ Äj¸¼ ÔnsHð ¥qbEc Td$qO~Ój. ÂCLõ¸ MLkOqjCLjFLï MLjFL Oy¾Mc¿¢ 

½¡MLFL ¼öCcÓj..  ¯ MLjVFL$qOq¸ ¥qbÍÓj..!!  
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  అకక్డేఅకక్డే  పుటిట్పుటిట్   ఇకక్డేఇకక్డే  కలికలి ....    
      
టారెగ్ట షాప లో కనిపించిన ఆ అమామ్యిని చూడగానే ఎకక్డో చూసినటూట్, ఎపప్టినించో తెలిసినటుట్గా అనిపించడంతో ఆ 

అమామ్యి ఏమైనా అనుకుంటుందేమోననన్ సంశయం కూడా లేకుండా డైరెకట్ గా వెళిళ్ " "ఎకూస్క్య్జ మీ!  వన మినిట " అంటూ ఆ 
అమామ్యిని పలకరించింది శృతి .  

'ఎవరా?' అనన్టుట్గా,  ఆ అమామ్యి వెనకిక్ తిరిగి చూసింది. చకక్ని కళ గల ముఖం, బారెడు జడ, కాటుక తీరిచ్న పెదద్ కళూళ్. చాలా 
అందం గా ఉంది ఆ అమామ్యి.    

"మీరు!  మిమమ్లెన్కక్డో చూసినటుట్ అనిపిసోత్ంది. ఐ నో!  మనం ఎపుప్డూ కలవలేదు. అయినా సరే! " ఆ అమామ్యితో అంది శృతి.   
"అవునా! నేను మిమమ్లెన్పుప్డూ చూడలేదు, కానీ మీ ముఖం మాతర్ం పరిచయమునన్వారిలాగే అనిపిసోత్ంది. నా పేరు రేఖ, రేఖా 

శశిధర.  మేము చెనైన్ నించి కిందటి నెలే ఇకక్డకి వచాచ్ము " అంది ఆ అమామ్యి కూడా నవువ్తూ. 
" అవునా, అందుకే అంత చకక్గా, టర్డిషనల గా ఉనాన్రు, మాది అమెరికాయే "  అంది శృతి. 
 " అమెరికానా?? అంటే? ఇకక్డే పుటాట్రా?"  అంది ఆశచ్రయ్ంగా.  
" యా, పుటట్లేదు కానీ ఇంచుమించు పుటిట్నటేట్. మా నానాన్ అమామ్, నేను పుటిట్న రెండు మూడేళళ్కే ఇకక్డికి వచేచ్శారు. అపప్టినించి 

ఈ దేశంలో రెండు మూడు చోటల్ తిరిగినా ఇపుప్డు శాన డియాగోలో ఉంటారు. అందుకని మాది అమెరికాయే"  అంది నవువ్తూ.. 
"ఓ అలాగా! మేము కూడా ఇంచుమించు అంతే, నానన్ ఉదోయ్గం వలల్ చాలాకాలం కిర్తమే చెనైన్ వచాచ్ము. నానన్గారు వాళళ్ది 

హైదరాబాద, అమమ్ది విజయవాడ " అంది రేఖ. "మీరికక్డ ఎనేన్ళళ్నించీ ఉంటునాన్రు? ఏం చేసాత్రు? " లాంటి పర్శన్లు వేసింది.  
అపప్టివరకూ ఇంగీల్ష లో సాగుతునన్ వారి సంభాషణ శృతి ఫోనోల్ ఎవరితోనో తెలుగులో మాటాల్డిన తరావ్త తెలుగులోకి 

మారిపోయింది.  
" మీరు తెలుగువారా?" అంది రేఖ ఆనందంగా.. 
" అవును- కాదు.  మా డేడీ తెలుగు. మా అమమ్ మరాఠీ అమామ్యి. అందుకని ఇంటోల్ రెండూ మాటాల్డతాము. నా భరత్ అమర 

మాతర్ం తెలుగువారు" అంది శృతి. 
 మేమికక్డకి వచిచ్ దాదాపు ఐదేళళ్వుతోంది, నా పెళిళ్ అయాయ్కా. విలేజ బై ద సీ అనన్ అందమైన పేరునన్ పటట్ణం ఈ కారల్స్ బాద. 

శాండియాగో కీ, లాస ఏంజలీస కి మధయ్లో ఉనన్ ఆ ఊరు ఎంతో పర్శాంతంగా ఉంటుంది.  ఎటు కావాలనాన్ హాయిగా డైరవ చేసుకుంటూ 
వెళిళ్పోవచుచ్, అందుకే నాకూ అమర కీ కూడా ఈ ఊరంటే ఎంతో ఇషట్ం అంది.  మా పాప సమిక ఇకక్డే పుటిట్ంది కూడా" అంది 

" ఏదీ?  మీతో రాలేదా? " అడిగింది రేఖ.  
" నిదర్పోతోంది, అమర చూసుకుంటానంటే తన దగగ్ర వదిలేసి వచాచ్ను" అంది నవువ్తూ. " కాఫీ తాగుదామా?" అంది తనే మళీళ్. 

ఇదద్రూ పకక్నే ఉనన్ సాట్ర బకస్ కెఫే లోకి వెళాళ్రు. 
 " మన మొదటి పరిచయానికి గురుత్గా ఈ రోజు బిల నాది, చెపప్ండి!  ఏం తీసుకుంటారు? " అని అడిగింది.  
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" మీరు చాలా సరదాగా మాటాల్డతారు, నాకైతే ఇదే మనం మొదటిసారి కలిసినటుల్ అనిపించడమే లేదు. ఈ మధయ్నే రావడం, ఇకక్డి 
వాతావరణం, మనుషుయ్లు అనీన్ కొతత్గా ఉనన్ ఈ సమయంలో మీరు పరిచయం అవడం నిజంగా హేపీ" అంది రేఖ. 

        "   కొనిన్ సారుల్ మన పర్యతన్ం లేకుండానే మంచి ఫెర్ండస్ కలుసాత్రు అంటారు, అది నిజమే అనిపిసోత్ంది మీతో మాటాల్డుతూ 
ఉంటే " అంది శృతి మరొక అరగంట తరావ్త.  

" అవును, నిజం"  అంది రేఖ కూడా మనసూప్రిత్గా. " మా నానన్గారి కజినస్ ఒకళిళ్దద్రుంటారు అమెరికాలో.  ఎపుప్డో నా చినన్పుప్డు 
మా ఇంటికి వచాచ్రని అమమ్ చెపుత్ంది కానీ నాకేమీ గురుత్ లేదు. వాళళ్నెవరినీ నేను పెదద్యాయ్కా కలవలేదు అందుకని వాళళ్ గురించేమీ 
తెలియదు. అటు బంధువులూ, ఇటు సేన్హితులూ లేకపోవడం వలల్ ఎంతో బెంగగా అనిపిసోత్ంది నాకు. శశి ఆఫీస కి వెళిళ్పొతే ఏం చెయాయ్లో 
తోచటేల్దు కూడా."  అంది రేఖ.  

" ఓ అలాగా? అమెరికాలాంటి పెదద్దేశంలో కనుకోక్వడం కొంచం కషట్మే. అయినా వాళళ్ వివరాలు కనుకోక్ండి. మా మమీమ్ పెదద్ 
సోషల బటర ఫైల్. తనదావ్రా పర్యతిన్సేత్ ఎదైనా తెలుసుత్ందేమో చూదాద్ం.  మా డేడీ మాతర్ం ఓ పెదద్ పుసత్కాల పురుగు, రెండు గంటలకొకసారి 
ఓ కపుప్ కాఫీ ఇచేచ్సూత్ ఉంటే ఇరవై నాలుగు గంటలూ మారథాన లా చదివేయగలరు. అందుకే తనకి సేన్హితులూ, బంధువులూ అనీన్ 
పుసత్కాలే అనాన్ ఆశచ్రయ్ం లేదు, ఇంకా సంగీతం కూడా " అంది తమాషాగా. 

  " ఓ, అవునా! భలే, నాకు కూడా పుసత్కాలనాన్, సంగీతమనాన్ చాలా ఇషట్ం, మా నానన్గారిలా.  కరాన్టక సంగీతం చాలా 
సంవతస్రాలు నేరుచ్కునాన్ను రాధా జయలకిష్ గారల్ దగగ్ర"  అంది రేఖ. 

   " అవునా? మా డేడీకి ఎంత ఇషట్మో కరాన్టక సంగీతమంటే. మమీమ్కి మాతర్ం బోర" అంది. 
" మీకు?" అంది రేఖ నవువ్తూ. 
 " నా కూతురికి నేరిప్ంచాలని నా తాపతర్యం. చూసూత్ ఉంటే మూయ్జిక టీచర దొరికినటేట్ అనిపిసోత్ంది కదా!" అంది తను కూడా 

నవువ్తూ.  
" నేను దింపుతాను" అంటూ రేఖని ఆమె అపారెట్మ్ంట దగగ్ర దింపింది.  ఇంటోల్కి రమమ్ంటే " పాప నిదర్ లేసుత్ంది, మరో సారి 

వసాత్ను, ఇలుల్ తెలిసిందిగా"  అని బై చెపిప్ వెళిళ్పోయింది. 
అలా మొదలైన పరిచయం తవ్రలోనే సేన్హంగా మారింది. తరచూ రెండు కుటుంబాలు కలవడమే కాకుండా, తన ఇతర సేన్హితులకి 

కూడా రేఖ ని పరిచయం చేసింది శృతి.  
రేఖ చాలా బాగా పాడుతుంది, పైగా సంపర్దాయ బధధ్ంగా సంగీతం నేరుచ్కోవడం వలల్ ఎలాంటి పాటయినా ఆమె గొంతులో ఎంతో 

అందంగా అమిరిపోయేది. ఇక కరాన్టక సంగీత రాగాలైతే చెపప్నే అకక్రేల్దు. దానివలల్ సేన్హబృందంలో కొందరు తరచూ తమకీ, తమ 
పిలల్లకీ సంగీతం నేరిప్ంచమని అడగడం మొదలయింది. నేరేప్ంత విదవ్తుత్ లేదని తపిప్ంచుబోయింది రేఖ. కానీ శృతి పటుట్ బటిట్ కాల్సులు 
మొదలు పెటేట్లా చేసింది. 

" నాకెందుకో రేఖ నాకు బాగా తెలుసు అనిపిసుత్ంది" అంటూ ఉంటుంది శృతి తరచుగా అమర తో. ఆ మాటే మళీళ్ అంది ఒకరోజు 
" ఇది రెండువందల తొమిమ్దో సారి నువువ్ ఈ ఆరు నెలలోల్ ఈ మాట అనడం. అయినా నాకు తెలియక అడుగుతాను, బాగా 

తెలియడమేమిటి నా ముఖం!  నీకు బెసట్ ఫెర్ండ అయిపోతూ ఉంటేనూ. " అనాన్డు.  
"అలా తెలియడం కాదు అమర, ఎపప్టినించో తెలిసినటుట్, ఎపుప్డో, మేము ఇదివరకే ఎకక్డో కలిసి నటుట్ అనిపిసుత్ంది అనన్మాట" 

అంది. 
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" కొంపదీసి పూరవ్ జనమ్ పరిచయం అనవు కదా?  ఆ పునరజ్నమ్ల సినిమాలు అవీ చూసేత్ ఇలాంటి ఆలోచనలే వసాత్యి" అనాన్డు 
వేళాకోళంగా. 

" నేను చెపేప్ది నీ కరధ్ం కాదు లే! , ననేన్డిపించడం తపప్ నీకు మరొకటి చేతనయితే కదా, అయినా మనిదద్రిలో సినిమాలెవరు 
ఎకుక్వగా చూసాత్రో అందరికీ తెలుసు! " అంది చిరుకోపంగా.  

" పిచీచ్, నాకు తెలుసు నువేవ్ం చెపప్దలుచుకునాన్వో! కొంతమంది ఎందుకో మనకి బాగా దగగ్రవారుగానూ, ఇంటోల్ 
మనుషులాల్గానూ అనిపించడం చాలా సహజం. ఇందులో అంతకంటే ఇంకేమీ  లేదు అని అంటునాన్ను. అయినా రేఖా, శశీ ఇదద్రూ కూడా 
చాలా మంచివాళుళ్, వాళిళ్దద్రినీ చూసి ఇషట్పడకపోతే ఆశచ్రయ్పోవాలి కానీ దగగ్రవారిలా అనిపించడం ఆశచ్రయ్ం కాదు ననన్డిగితే. అది సరే 
గానీ, ఈ రాతిర్కి భోజనం  పెటేట్ పాల్న ఏదైనా ఉందా? ఈ ఆలోచనలని మేసూత్ కూరోచ్వడమేనా? పోర్గార్ం ఏమిటో కొంచం చెపేత్ మా 
జాగర్తత్లు మేము పడతాం "  అనాన్డు చిలిపిగా నవువ్తూ.. 

" ఓ, సారీ, షూయ్ర. డినన్ర కి అనీన్ వునాన్యి. కొంచం అనన్ం పెడతాను కుకక్రోల్, కాగానే తినేదాద్ం" అంది తనూ లేసూత్. అమర 
కూడా శృతి వెనకే నడిచాడు. 

 శృతి చాలా కలివిడిగా ఉంటుంది, అందరితోనూ తొందరగా కలిసిపోతుంది. తనకి సేన్హం చేసుకోవం చాలా సులువు. తనకి 
పరిచయం ఉనన్ పర్తి ఒకక్రినీ గురుత్ పెటుట్కుంటుంది, టచ లో ఉండడానికి పర్యతిన్సుత్ంది. అందువలల్ తనకి ఎపుప్డూ సేన్హితులెకుక్వే.  కానీ 
ఇపుప్డిలా పర్తేయ్కంగా రేఖను గురించి ఇలా తరచూ అంటూ ఉండడం అతనికి చాలా ఆశచ్రయ్ం గా అనిపిసోత్ంది.  

" ఎపప్టినించో తెలిసినటుట్ అనిపించడం ఏమిటి?" అంటే తన దగగ్ర ఖచిచ్తమైన సమాధానం లేదు అంటుంది.  
" ఈ ఆరునెలలుగా కాదు, చాలా చినన్పప్టినించీ తెలిసినటట్నిపిసుత్ంది" అంటుంది అంతే. 
 కొంపదీసి నిజంగానే వీళిళ్దద్రూ పూరవ్జనమ్ వాసనలతో పుటట్లేదు కదా అనుకునాన్డా రాతిర్ " మగధీర" సినిమా చూసూత్.. తన 

ఊహకి తనకే నవొవ్చిచ్ంది.  చేనల మారుసేత్ ' ఓం శాంతి ఓం' వసోత్ంది. ఈ సారి పైకే నవేవ్సాడు పెదద్గా. 
" ఏమయింది అమర? వాట ఈజ సో ఫనీన్?  షేర ద జోక" అంది శృతి లోపలనించే..  
" ఏమీ లేదులే, నథింగ " అనాన్డు నవావ్పుకుంటూ. అతని అనలిటికల మైండ మాతర్ం ఆలోచిసోత్ంది. 
శృతి వాళళ్ తాతగారిది పెదద్ ఉమమ్డికుటుంబం. ఆయన అనన్దముమ్లు ఐదుగురూ, ముగుగ్రు అకక్చెలెల్ళూళ్ ఉండేవారుట వారి 

తలిల్తండుర్లు పోయిన తరావ్త కూడా. ఇంటోల్ అందరూ చేరి రోజూ కనీసం నలభై విసత్ళళ్కి తకుక్వ కాకుండా లేచేవిట. దాదాపు పిలల్లు 
కాలేజీలకి వచేచ్వరకూ అకక్డే కలిసి ఉండేవారుట.  వంతులవారీగా మగవారు  బయట పనులూ, ఆడవారు ఇంటిపనులూ చేసుకునేవారుట. 
ఇలుల్చినన్దైనా ఎపుప్డూ ఇరుకు అనిపించేదే కాదు, ఎంత బావుండేదో అని తన మావగారు ఎపుప్డూ చెపూత్ ఉండగా వినాన్డు చాలాసారుల్. 

 ఆ తరావ్త శృతి తాతగారికి బొంబాయి బదిలీ కావడంతో ఆయన తన భారయ్నీ, పిలల్లనీ తీసుకుని బొంబాయి వచేచ్శారు. అకక్డకి 
వచాచ్కా పిలల్ల చదువులూ, ఉదోయ్గం వీటిలోల్ బిజీ అయిపోయారు. శృతి వాళళ్ నానన్ జానకి రాం ఇంజనీరింగ పూరిత్కాగానే అమెరికా 
వచేచ్శారు. అపప్టినించీ అకక్డే ఉండిపోయారు. వచిచ్న మూడేళళ్కి శృతి తాతగారు కాలం చేశారు. నానన్మమ్ ఎకుక్వగా బొంబాయిలో ఉనన్ 
ఆమె పెదద్నానన్ దగగ్రే ఉంటుంది.  మధయ్ మధయ్లో వచేచ్ది. నానన్మమ్ వసేత్ శృతికీ, శాంతను కీ ఎంతో సరదాగా ఉండేది, ఆవిడ చాలా కధలు 
చెపేప్ది, పాటలు పాడేది. తెలుగు నేరిప్ంచేది మనవలిదద్రికీ. 

పెదద్నానన్, అమమ్ చెలెల్ళిళ్దద్రూ కూడా బొంబాయిలోనే ఉండడంతో ఇండియా వెళిళ్నపుప్డలాల్ ఎకుక్వగా బొంబాయిలోనే గడిపేవారు. 
హాలిడే కి వెళితే ఎదైనా హిల సేట్షనో, మరేదైనా విహార సథ్లమో వెళేళ్వారు. ఎపుప్డైనా ఒకటి రెండు సారుల్ నానన్ కజినల్ పిలల్ల పెళిళ్లల్కి అంటూ 
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హైదరాబాద వెళిళ్ ఉంటుంది శృతి. చెనైన్ ఎపుప్డూ వెళళ్లేదు, మరి రేఖని ఎపుప్డు చూసే అవకాశమే లేదు, రేఖ ఎపుప్డూ చెనైన్ వదిలి 
రాలేదుట. ఆమె చదువంతా అకక్డే జరిగింది. నాలుగేళళ్ కిర్తం పెళిళ్ జరిగింది రేఖకి , శశిధర కి. అతనికి ఆన సైట పార్జెకట్ రావడంతో ఈ 
మధయ్నే ఇకక్డకి వచాచ్రు కదా.  అలాంటపుప్డు శృతి రేఖని ఎపుప్డు, ఎకక్డ చూసే అవకాశం ఉంది? అమర ఆలోచనలు తెగడం లేదు. 

టీ. వీ ముందు కూరుచ్ని కూడా చేతిలో రిమోట పటుట్కుని కిటికీలోంచి బయటకు చూసుత్నన్ అమర ని " ఏవిటో అంత దీరాఘ్లోచన?" 
అంది చినన్గా. 

" ఏమీ లేదు, రేఖ గురించి ఇందాకా నువవ్నన్ మాటలగురించే ఆలోచిసుత్నాన్ను" అనాన్డు. "యా, దేర ఈజ సంథింగ" అంది తను 
కూడా.  

" నా కాపురంలో చిచుచ్ పెడుతునన్ ఈ చికుక్ముడినెవరైనా విడదీసేత్ బాగుండును" అనాన్డు అలల్రిగా నవువ్తూ. 
 " అంత ఎకుక్వగా ఆలొచిసూత్, మాటాల్డుతూ విసిగిసుత్నాన్నా? సారీ ఐతే ! అంది వచిచ్ అతని పకక్న కూరుచ్ంటూ. లేదురా, ఊరికే 

అనాన్ను అనాన్ను అనునయంగా. 
*** 

 
"మా డేడీ ది అరవైయ పుటిట్నరోజు, మా నానన్మమ్ది ఎనభైయవ పుటిట్నరోజు ఒకే నెలలో వసాత్యి. నేను, అమర వాళళ్ని ఇకక్డకి 

పిలిచి సర పైరజ పారీట్ ఇదాద్మని అనుకుంటునాన్ము. ఆ ఫంక్షన లో నీకు పాడటానికి వీలవుతుందా? ఒకక్ కృతి మా డేడీ కోసం పాడగలవా? " 
అంది శృతి, రేఖ తో. 

" పుటట్బోయే జూనియర రేఖ పరిమ్షన తీసుకోవాలి కదా అని అడిగాను, లేకపోతేనా,  నీది ఒక సెప్షల కచేరీ ఏరాప్టు చేసి 
ఉండేదానిన్ కదూ? "అంది హుషారుగా. రేఖ ఆరునెలల గరభ్వతి అపప్టికి. 

" పరవాలేదు తపప్కుండా పాడతాను రెండు కృతులైనా. మీ డేడీ కి చాలా ఇషట్ం అని ఎపుప్డూ చెపాత్వు కదా, అమామ్ వాళుళ్ వసాత్రు 
కదా వచేచ్వారం, పని ఉండదు కదా, అలసట కూడా ఉండదు " అంది రేఖ. 

" థాంక యూ రేఖా! నీకోవిషయం తెలుసా? మన పరిచయం అయాయ్క ఒకేసారి మన ఇదద్రి పేరెంటస్ రాబోతునాన్రు కదా, మా 
నానన్మమ్ బోనస". అంది శృతి సంతోషంగా. 

" నిజమే" అంది రేఖ.  
శృతి అమామ్, నానన్లకి తెలియకుండా పారీట్ జరగాలని చాలా సీకెర్ట గా, పెదద్ ఎతుత్న పారీట్ ఏరాప్టు చేశారు అమర, శృతి. తమ 

సేన్హితులనీ, తమకి దగగ్రలో ఉనన్ అమామ్ నానన్ల సేన్హితులనీ అందరినీ పిలిచేశారు. రేఖ కచేరీ కాక, మరో ఇదద్రు ఫెర్ండస్ వి కూడా 
పొర్గార్ములు ఏరాప్టు చేశారు.  

ఇండియన రెసాట్రెంట నించీ, తెలిసిన వారి దగగ్రనించీ రకరకాల పదారాధ్లని ఆరడ్ర చేశారు. ఆనైల్న లో ఆరడ్ర చేసి అందరికీ 
కానుకలు తెపిప్ంచారు. బటట్లు సరే సరి.  

అందరికీ ఇనివ్టేషనల్తో పాటు తనే ఇంటోల్ సవ్యంగా తయారు చేసిన కప కేకులూ, చాకలెటుల్ చినన్ చినన్ డబాబ్లలో పెటిట్ ఇచిచ్ంది. 
రేఖ కూడా వీలునన్పుప్డలాల్ వచిచ్ సాయం చేసోత్ంది. పారీట్ మరొక వారం ఉందనగా వచాచ్రు శృతి అమామ్, నానాన్ నానన్మమ్. వాళుళ్ వచేచ్సరికి 
అనిన్ పనులూ పూరత్యాయ్యి. పారీట్ కి సంబంధించినవనీన్ గరాజ లో పెటేట్సి దాచేసింది.  
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నా సేన్హితురాలింటోల్ పారీట్, మనందరినీ రమమ్ంది అని తీసుకువెళిళ్ంది ముగుగ్రినీ. సవ్తహాగా సరదాగా, యాకిట్వ గా ఉండే ఉండే 
శృతి అమమ్ ఒకసారి చెపప్గానే వసాత్నని సరదా పడింది కానీ మిగతా ఇదద్రూ ఒక పటాట్న ఒపుప్కోలేదు. వాళళ్ని ఒపిప్ంచి తీసుకువెళల్డం 
కొంత కషట్మే అయింది." వాళెళ్వరో? ఏమిటో? మాకేం తెలియదు"  అంటూ మొదలు పెటాట్రు. మొతాత్నికి అందరూ కలిసి పెదద్ కారోల్ పారీట్ 
హాల కి వెళాళ్రు.  

అకక్డ కూడా ఈ పారీట్ తమకోసమే ఏరాప్టు చెయయ్బడిందని వాళళ్కి తెలియకుండా చాలా జాగర్తత్పడాడ్రు అమర, శృతి.  
మెలల్ మెలల్గా అతిధులందరూ రాసాగారు. చాలా మంది తమకి తెలిసిన వారుండడం శృతి అమామ్, నానన్లకి చాలా ఆశచ్రయ్ంగా 

అనిపించింది. వచిచ్న తమ సేన్హితులు శుభాకాంక్షలు చెపప్సాగారు. అపుప్డొచిచ్ంది వారికి అనుమానం అపుప్డే అమర, శృతి వాళిళ్దద్రి 
పేరూల్, విషెస రాసి ఉనన్ పెదద్ బోరడ్ తెచిచ్ కేకు పెటేట్ టేబిల వెనక పెటాట్రు. గినెన్లో పెరుగనన్ం గోరు ముదద్లు పెడుతునన్ శృతి నానమమ్ 
శారదమామ్, పకక్న కూరుచ్నన్ మూడేళళ్ పసివాడు జానకిరాం. "అమమ్చేతి గోరుముదద్లకి వయసులేదు కదా" అనన్ అరధ్ం వచేచ్లా కేపష్న రాసి 
ఉంది.  

 ఆ బేనర చూడగానే సంతోషంతో కంటనీరు తిరిగింది శారదమమ్కి. " శృతులూ, ఇది మాకోసం నువివ్చేచ్ పారీట్వా? ఈ ఫోటో ఎకక్డ 
దొరికిందిరా నీకు? " అంటూ శృతిని కౌగలించుకుని నుదిటిన ముదుద్ పెటిట్ంది. 

కేక తను తెసాత్నని రేఖ ముందే చెపిప్ంది. అందుకే కేక తీసుకుని వచాచ్రు రేఖా, శశిధర, ఆమె తలిల్తండుర్లూ. వారిని అందరికంటే 
ముందు చూసినది శారదమమ్. ఆనందంతోనూ, ఆశచ్రయ్ంతోనూ ఆవిడ కళుళ్ పెదద్వయాయ్యి. అతిధులని ఒకొక్కక్రినీ పరిచయం చేసుత్నన్ 
శృతినీ, అమర నీ వదిలేసి గబ గబా రేఖ తలిల్తండుర్ల దగగ్రకి పరుగుతీసిందావిడ. ఆవిడ ఎందుకలా పరిగెడుతోందో, తెలియక ఆశచ్రయ్ంగా 
చూడసాగారు శృతీ వాళుళ్. 

 " ఒరే విశవ్ం, నువువ్ .. నువేవ్నా? ఇకక్డునాన్వేవిటార్, ఎలా?" అంది  పటట్రాని ఆనందంతో ఉబిబ్తబిబ్బబ్వుతూ అతనిన్ 
కౌగలించుకుం ది. 

 " అరే శారద పినీన్!  నువావ్! వీడు మన జానకి కదూ! ఎనేన్ళళ్యిందిరా నినున్ కలిసి? "   అనాన్డాయన. ఆయన కళళ్లోల్నూ 
దాచుకోలేని ఆనందం, పటట్రాని సంతోషం.  

" అతత్యాయ్ బాగునాన్రా? ఎనేన్ళళ్కి చూసుత్నాన్ను" అంటూ ఆనందంగా వచిచ్ంది రాధ తలిల్ మీనాకిష్. 
 " అవునే మీనాకిష్, మీరేమిటి ఇకక్డ? మీకు శృతి తెలుసా? అమరా?" ఆనందంలో ఏమడుగుతోందో తెలియడంలేదు ఆవిడకి. 

వీళళ్ందరినీ ఆశచ్రయ్ంగా చూసుత్నాన్రు శృతీ, రేఖా, వారి భరత్లూ.. 
" నానన్మామ్! ఎవరు?" అంది శృతి మెలల్గా.. 
" మీ పెదద్నానేన్!  విశవ్ం పెదద్నానన్, మీ నానన్కి పెదద్నానన్ గారి కొడుకు. అంటే నాకు బావగారి కొడుకనన్మాట"  అంది అతని 

చెయియ్ పటుట్కుని వదలకుండా.  
" అవునా? " అంటునన్ శృతిని అకక్డే వదిలేసి వాళిళ్దద్రి చేతులూ పటుట్కుని తన పకక్నే కూరోచ్బెటుట్కుంది ఆవిడ. 'ఎవరు 

మాటాల్డుతునాన్రో? ఎపుప్డు ఆపుతారో' తెలియనటుట్గా సాగుతునాన్యి వాళళ్ కబురుల్. కబురల్కంటే ఎకుక్వ ఎనోన్ ఏళళ్కి కలిసిన ఆనందం. 
ముఖయ్ంగా జానకి రాం, విశావ్లలో. శారదమమ్కి నోట మాటలూ, కంట కనీన్రూ రెండూ ఆగడం లేదు. చీర చెంగుతో కళుళ్ ఒతుత్కుంటూ 
అందావిడ 
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" ఏరా విశవ్ం, నువెవ్పుప్డైనా బొంబాయి వచిచ్న పాపాన పోయావూ? చినన్పుప్డు నేను పెడితేనే అనాన్లు తినేవారు మీరందరూ. 
అలాంటిది ఒకక్సారైనా పినిన్ని చూడాలని అనిపించలేదూ.. వీడంటే సరే అమెరికా అంటూ ఇకక్డకొచిచ్ ఊరేగాడు, పటాట్భి, అదే వీడి అనన్ 
అకక్డే ఉనాన్డు కదా, వాడినీ, వదిననీ కూడా చూసినటట్వును కదూ"  అంది ఉకోర్షంగా.. 

" నిజమే పినీన్, ఏవిటో ఎపుప్డైనా హైదరాబాద వచాచ్ను కానీ బొంబాయి ఎపుప్డూ రాలేదు. కిర్ందటిసారి నినున్ చూసినది శరమ్ 
బాబయయ్ గారింటోల్ నే కదూ" అనాన్డాయన. 

" ఆ, అది జరిగి ఆరేళుళ్ దాటడంలేదూ, ఎదో నినన్నే అయినటుట్ చెపుత్నాన్వు" అంది. అయినా ఎవరి ఉదోయ్గాలూ, జీవితాలు వారికి  
ఏరప్డాడ్కా గతంలోలా కుదురుతుందా ఏం? ఈ మహానగరాల జీవితాలొచాచ్కా మేమే చినన్పప్టిలా ఉండలేకపోయాము.  ఇపుప్డు రా, రిటైర 
అయాయ్వు కదా. ఈ అమామ్యి రేఖ నీ కూతురా? ఎంత లక్షణంగా ఉందో? చకక్గా పాడుతుందిట. మన శృతి చెపిప్ంది " అంటూ మళీళ్ 
శృతినీ, అమర నీ పరిచయం చేసింది వాళళ్కి. 

" నిజమే పినీన్, జానకీ, నేనూ కలిసి కూడా పదేళళ్యిందేమో ఈజీగా. మళీళ్ మాటాల్డితే చినన్పుప్డు ఒకేదగగ్ర పెరిగిన వాళళ్ం, నా 
బటట్లే తొడుకుక్నేవాడు ఎపుప్డూ"  అనాన్డు ఆయన తముమ్డి చెయియ్ తన చేతిలోకి తీసుకుంటూ.. 

వీళళ్ందరినీ ఎంతో విచితర్ంగా చూసుత్నాన్రు శృతి, రేఖా. 
రాతిర్ నానమమ్ తనతో అనన్ మాటలే అపర్యతన్ంగానే గురొత్చాచ్యి శృతికి. ఉమమ్డి కుటుంబంలో అందరితోటీ కలిసి ఉనన్ ఆవిడ 

ఎపప్టికీ ఆ రోజులు మరిచ్పోలేదు. తరచూ ఆ పాత జాఞ్పకాలని నెమరువేసుకుంటూ, మనవలతో పంచుకుంటూ ఉంటుంది..  
"మా రోజులోల్ ఉమమ్డి కుటుంబాలు ఎంత సరదాగా ఉండేవో తెలుసా? గొడవలు, అసూయలు లేవనను, అనీన్ ఉండేవి. అయినా 

ఎదో తెలియని నిండుతనం, సరదా, ఆనందం ఉండేవి. ఇపుప్డీ ఒంటికాయ సొంటికొముమ్ సంసారాలోల్ ఆ సందడేదీ? మీకు పెదద్ పెదద్ ఇళూళ్, 
వాకిళూళ్ ఉనాన్యనుకో. మనుషులేరీ? అపుప్డు మాకు ఇళుళ్ చినన్వే కానీ మనసులు పెదద్వి. నువెవ్నైన్నా చెపుప్ మా రోజులే బావుండేవి మీ 
తాతగారు వాళుళ్ ఐదుగురు అనన్దముమ్లు, వాళళ్ అకక్లూ, చెలెల్ళూళ్. ఇలా అందరూ ఉంటే ఇలుల్ ఎంత నిండుగా ఉండేదో. మేము బొంబాయి 
వచేచ్వరకూ. 

 ఆతరావ్త మీ తాగారు పెదాద్ఫీసరయియ్ సెలవులు తగిగ్పోయాయి. అయినా నేను పిలల్లని తీసుకుని వెళేళ్దానిన్ అందరితో గడపడానికి. 
మెలిల్ మెలిల్గా అందరం ఒకోక్ చోటికీ వెళిళ్పోయాము. మళీళ్ ఆ రోజులెపప్టికైనా వసాత్యా ? అనిపిసుత్ంది శృతమామ్. ఇటు అమమ్మామ్, అటు 
నానమామ్ తపప్ మీకేం చుటట్రికాలు తెలుసు? మీరే ఇలా ఉంటే రేపు మీ పిలల్లకేం నేరుప్తారు? అందరూ విసిరేసినటుట్ తలో మూలా ఉంటే 
మీరందరూ కలుసుకునేదెపుప్డు? తెలుసుకునేదెపుప్డు?"  

ఎపప్టెపప్టివో చుటట్రికాలు అలవోకగా చెపుత్ందావిడ. ఇపప్టికీ అందరినీ ఫోనుల్ చేసి పలకరిసుత్ంది. వాళుళ్ కూడా అంతే. " 
ఇంతమంది ఎలా తెలుసు నానన్మామ్ ? అని అడిగితే, మనుషులమనాన్కా ఆ మాతర్ం తెలుసుకోవదూద్, చుటట్రికాలు చెపుప్కోవాలి, 
నిలుపుకోవాలి. లేకపోతే ఎవరూ ఎవరికీ తెలియరు. ఇంటోల్వాళళ్ని కూడా పైవాళళ్ని పరిచయం చేసుకునన్టుట్ చేసుకోవాలి". అనేది.  

"ఎంత నిజం? అవి తెలియకే కదా,  తన సేన్హితురాలు రేఖ తన కి కజిన అవుతుందని తెలుసుకోవడానికి ఇనాన్ళుళ్ పటిట్ంది తనకి"  
అనుకుంటేనే ఎలాగో అనిపించింది శృతికి. 

" వీడు జానకిరాం, నీకు బాబాయ అవుతాడమామ్, మా తముమ్డు అని చెపాప్డు "విశవ్ం రేఖకి.  
" అవును శృ బంగారం, మీ పెదద్నానన్, పెదద్మామ్."  అని జానకిరాం పరిచయం చేశాడు శృతికి, అమర కీ. వీళళ్మధయ్ జరుగుతునన్ 

సంభాషణనీ, సందరాభ్నీన్ అరధ్ం చేసుకునన్వారు వీరిని ఆనందంగానూ, లేని వారు అయోమయంగానూ చూసుత్నాన్రు 
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 కాసేపటోల్ పారీట్ పార్రంభమయింది. కేక కట చేశాకా పారీట్కొచిచ్న అతిధులని ఉదేద్శించి అమర మాటాల్డాడు.  
       తాము సరదాగా సరైప్జ పారీట్ ఏరాప్టు చెయాయ్లనుకుంటే అది తమ కుటుంబాలకెంత గొపప్ సర పైరజ నిచిచ్ందో చెపూత్.. అసలు 

రేఖ కి శృతికి పరిచయం ఎలా అయిందో, ఎలా ఎపుప్డూ శృతి రేఖ తనకెపప్టినించో తెలిసునన్టుల్గా అనుకునేదో కూడా కుల్పత్ంగా చెపాప్డు. 
 " నాకు తెలిసి రేఖా, శృతి ఎపుప్డైనా ఒకసారి కలిసేత్ కలిసుండవచేచ్మో, కానీ శృతి ఎపుప్డూ రేఖని చూసేత్ నాకెపప్టినించో 

తెలుసునన్ భావన కలుగుతుంది అనేది. నేనేమో సినిమాలోల్ చూపించినటుట్ పునరజ్నమ్ల బంధమేమో అని ఏడిపించేవాడిని.  
కానీ ఈరోజు జరిగిన సంఘటన చూసేత్ నాకు బల్డ ఈజ థికర దేన వాటర, అది ఎకక్డునాన్ తనవారిని గురుత్పడుతుంది, అందుకే 

అది రకత్సంబంధం అయింది అనన్ మాట ఎంత నిజమో కదా! అనిపిసోత్ంది. లేకపోతే ఎకక్డో పుటిట్న వీరిదద్రూ, ఒకేచొట అంటే అకక్డే 
పెరిగిన వీరి పెదద్లూ ఈరోజు ఇకక్డ కలవడం ఎంత విచితర్మో, అంత సంతోషకరం కూడా. ఇది మా అందరికీ నిజంగా ఎంతో 
ఆనందకరమైన రోజు. మీ అందరితో పంచుకోవడం మరింత ఆనందంగా ఉంది. " అనాన్డు. అందరూ చపప్టుల్ కొడుతూ ఉండగా కేక 
కటింగ జరిగింది. 

పటట్రాని సంతోషంతో తన కజిన రేఖని వాటేసుకుంది శృతి. 
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