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"చెపాప్నురా, చాలా పోటాల్డాను కూడా. అతత్యయ్ వాళళ్ంతా వచాచ్కా అందరి ముందూ నాకిషట్ంలేదని చెపాత్నని బెదిరించాను కూడా.
కానీ, డాడ హీ ఈజ సో యాడమెంట. అలాంటిదేమనాన్ చేసేత్ ఆయన… ఆయన.. బర్తకననీ" బృందా కళళ్లోల్ంచి కనీన్ళుళ్ టపటపా
రాలాయి.
"ఓహ గాడ" చినన్గా నుదురు వతుత్కునాన్ను. నాట అగైన... ఐనా, మరీ అంత బాల్క మెయిల అవసరమా.. ఈ రోజులోల్ కూడా..
"ముందు కళుళ్తుడుచుకో, ఇంతకీ అసలు సంగతి చెపుప్, అబాబ్యి సెటిల కాలేదా, లేక అసలేంటిట అంత సాట్ర్ంగ అబజ్క్షన కి
రీజన?" తెలియకుండానే కాసత్ంత వెగటు ధవ్నించింది నా గొంతులో.
"అతను మన మతం కాదు, మన రాషట్రం కూడా కాదు. హీ ఈజ ఎ గుజరాతీ. జైన కమూయ్నిటీ" చెపిప్ంది.
బితత్రపోయి చూసాను, "వావ్టట్.. కమెగైన..", అనాన్ను చినన్గా అరిచినటుట్.
భయంగా చూసింది, " చాలా మంచివాడు కృషాణ్. మన వాళుల్ కాదుగానీ చాలా."
"పిచిచ్పిలాల్, ఇంతాచేసి పార్బెల్మ వటిట్ మతమా? అది కూడా హిందూస-జైనస్ లాంటి అటోమ్సట్ నియరెసట్ సిమిలారిటీస వునన్ మతాల
మధయ్" నవావ్ను.
"మనకి సింపులే కృషాణ్. వాళళ్లా తీసుకోవడంలేదు. పైగా ఏమైనా చెపప్డానికి టైర చేసేత్ చాలు, తులసి గురించి చెపుత్నాన్రు. తనెంత
బుదిధ్గా, పదధ్తిగా వాళళ్ నానన్ చెపిప్న చోట పెళిళ్ చేసుకుని వెళిళ్ందీ, నేనెంత గాలికి తిరిగి పాడైపోయానూ అని తెగ డిసక్స చేసి
తిటిట్పోసుత్నాన్రు. యు నో పైగా.."
సీరియస గా వింటునన్వాడినలాల్ తులసి పేరు వింటూనే అనీజీగా కదిలాను. గుండె లోతులోల్ ఎకక్డో చినన్ మంట. అందరూ కలిసి
దూరం చేసిన నా పిర్య నేసత్ం. ఎలా వుందో, ఎకక్డుందో? ఎకక్డునాన్ సరే హాయ్పీగా వుంటే చాలు. తల విదిలాచ్ను.
బృందా ఇంకా ఇంటోల్ జరుగుతునన్ విషయాలు చెపోత్ండడం గమనించి చపుప్న తనని వారిసూత్ అడిగాను, "అదంతా సరే, హౌ
సీరియస ఆర యూ బోత?"
"హౌ అంటే? చాలా సీరియస కృషాణ్. తనంటే నాకు చాలా ఇషట్ం. తనకీ నేనంటే పార్ణం. ఎకక్డ ఇంటోల్ వాళుళ్ చెపిప్నదానికి కనివ్నస్
అయిపోతానో అని తెగ కంగారు పడుతునాన్డు కూడా, శాయ్మ తో మాటాల్డతాననాన్డు, ఇంత సడెన గా ఈ ఎంగేజెమ్ంట గోల నేను ఎకెస్ప్కట్
చెయయ్లేదు, అందుకే, ఏంచెయాయ్లో తోచక నినున్ పిలిచాను" అంది బెంగగా చూసూత్.
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మౌనంగా వుండిపోయాను, ఏం చెయాయ్లి? రాజేష అంకుల వాళల్ ఫాయ్మిలీ ఇషూయ్ ఇది. పైన వారి బంధువులు సైతం ఇనావ్లవ్డ్ వునన్

సిటూయ్యేషన, నా పర్యాణం చూసేత్. మరో వారంలో శాయ్మ రాగలిగితే కూడా ఎలుల్ండి వరకూ రాలేడు. ఈ విషయంలో బృందాకి హెలప్
చేసుత్నాన్నని తెలిసేత్ నానన్ గగోగ్లెతిత్పోతారు. గొడవ గొడవ చేసేసాత్రు.
నాకేసి దిగులుగా చూసుత్నన్ బృందాని చూసేత్ జాలేసింది.
"ఏమీ తోచటేల్దురా, భయంగా వుంది, విశాల ని తపప్ వేరే వాళళ్తో లైఫ వూహించుకోలేకపోతునాన్ను, చాలా కషట్ంగావుంది..,
ఏదైనా సలహా చెపప్వూ. ఈ ఎంగేజెమ్ంట కానిస్ల చేయడానికి" బేలగా అడుగుతునన్ బృందా ముఖం చూసి చలించిపోయాను.
"ఛ. ఏంటిది బృందా? అలా డీలా పడిపోతే ఎలా? నాకు చెపేప్సావు కదా నేను చూసుకుంటాను. టర్సట్ మీ. అలా ఏడుపు ముఖం
వేసుకుని తిరకుక్. ఛీరప ఫసట్. ఇంతకీ ఆ టెసట్ మాయ్చ కాయ్ండేట. అదే మీ బావ నంబరుందా నీ దగగ్ర?" అడిగాను.
"లేదు. ఎపుప్డో చినన్పుప్డు చూడడ్ం తపప్ అసలు పరిచయమే లేదు. ఇంతకీ టెసట్ మాయ్చ ఏంటి?" నా మాటలకి కాసత్ నారమ్ల అవుతూ
అడిగింది.
"ఐదు రోజులోల్ మీటింగ, ఎంగేజెమ్ంట. అనీన్ పూరిత్ చేసుకుని వెళిళ్పోదామనుకునాన్డు కదా. అలా ఫైవ డేస లో అయేయ్ది టెసట్ మాయ్చే.
మాయ్రేజ మాయ్చ కాదు. ఒకవేళ అదంత సింపులని వాళళ్ంతా అనుకునాన్ నేనవవ్నియయ్నుగా." అంటూ నవావ్ను.
బృందా ముఖం విపాప్రింది "నిజంగా?" అంది ఆతర్ంగా. నవివ్ తలూపాను.
"ఎలా? ఏంచేసాత్వు?", కుతూహలంగా పర్శిన్ంచింది.
"అదంతా నా తలనెపిప్ సీవ్ట హారట్. ముందుగా మీ హీరో ని కలవాలి, ఈవెనింగ ఓసారి రమమ్ని ఫోన చెయియ్" చెపాప్ను.
"ఇపుప్డు కలవగలవా?" మొహమాటంగా అడిగింది.
"ఓ.కే. సారు మీ ఆఫీసేనా?" అలల్రిగా నవువ్తూ అడిగాను.
సిగుగ్పడుతూ తలూపింది.
"మరింకేం కాల హిమ. చూసేదాద్ం తమరి సెలక్షన ఎలావుందో" టేబుల మీద చినన్గా టాప చేసూత్ హుషారుగా అనాన్ను.
"నీ వెనుక ధరడ్ టేబుల. బౌర్న షరట్" మరింత బిడియంగా చెపిప్ంది. అదిరిపడి చపుప్న వెనకిక్ తిరిగి చూసాను. మమమ్లేన్ గమనిసూత్
జూయ్స తాగుతునన్ ఇదద్రు యువకులూ, ఓ యువతి గబుకుక్న మొహాలు తిపేప్సుకునాన్రు.
బృందావైపు తిరిగి చూసూత్నే ఫకాలన్ నవేవ్సాను. సిగుగ్తో ఎరర్గా కందిపోయిన ముఖానిన్ గబుకుక్న దించేసుకుంది. బృందాని ఇలా
చూడడ్ం కొతత్గా వుంది.
"వెరీగుడ. బానే సెట చేసారు మీటింగ. రమమ్ను మరీ. ఓ.. వదుద్లే. ఆడపిలల్వాళళ్ం మనమే వెళాళ్లేమో" సనన్గా కనున్గీటి
కురీచ్లోంచి లేసూత్ అనాన్ను బృందాను చూసి.
"యూ.. నౌ డోనట్ ఎంబెరాస మీ. చంపుతా ఇడియట. కూరోచ్" అంటూ నా చెయియ్పటిట్ లాగి కూరోచ్బెటిట్, వారివైపు చూసి రమమ్ని సైగ
చేసింది.
తను సైగ చేయడమే ఆలసయ్ం మెరిసే కళశ్తో, ఉతాస్హంగా ఫెర్ండస్ తో సహా వచిచ్ మాతో జాయిన అయాయ్డు విశాల జైన. కాసత్
నలల్గావునాన్ కళైన మొహం, కూల పరస్న. అందరిలాగానే నాకు కూడా మా బృందానే బాగుంది. ఆ కురార్డు ఏదో యావరేజ గా
వునాన్డనిపించింది. అలా అనిపించడం సహజమే కదా!! మన వాళేళ్ బాగునాన్రూ అవతలివాళుళ్ సో.. సో అని. ఐ థింక ఏదో సామెత చెపుత్ంది
అమమ. హా. కాకి పిలల్ కాకి కి ముదుద్ అని. యప. సేమ ఫీలింగ.
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కానీ విశాల జసట్ యావరేజ ఇన లుకస్ మాతర్మే. హీ ఈజ జసట్ ద బెసట్ ఎట హారట్. ఐతే బృందా అంటే పార్ణం పెడతాడనేది కేవలం

మాట వరసకి మాతర్మే కాదనేది కాసేపటి మాటలోల్నే అరథ్మైంది. దాంతో కాసత్ంత రిలీఫ గా అనిపించింది. కాదు చాలా రిలీఫ గా
అనిపించింది.
కొదిద్సేపటి మాటల తరావ్త సాయంతర్ం లోపు ఏదో ఒక మంచి ఆఫష్న తో ఫోన చేసాత్నని వారికి హామీ ఇచిచ్ బయటకి వచాచ్ను.
ననున్ సాగనంపడానికి పారిక్ంగ వరకూ వచిచ్ంది బృందా, "డాడ ఏమైనా అంటే ఫీలవకు కృషాణ్ అది నీ గురించి ఏమీ వుండదు,
నామీద కోపమే అనుకో" చెపిప్ంది.
తేలిగాగ్ నవేవ్సాను, "ఆ మాట నువువ్ నాకు వేరేగా చెపాప్లా, నాకు తెలియని రాజేషంకులా బృందా? అవనీన్ ఆలోచించకు" చెపిప్
కదలబోయాను, చపుప్న నా చేయిపటుట్కుని ఆపింది.
"ఎలాగైనా కనివ్నస్ చెయియ్ కృషాణ్. పీల్జ.. చేసాత్వు కదూ?" బెరుగాగ్ చెపిప్ంది.
అపర్యతన్ంగా అలరట్ అయాయ్ను, "బృందా, చినన్మాట, అతనెవరో పూరిత్గా తెలీకుండానే చాలా పెదద్ బాధయ్త తీసుకోబోతునాన్ను.
కేవలం నీ డెసిషన మీదునన్ నమమ్కంతో బైల్ండ గా. యామ గోనా సపోరట్ యూ. హోప యూ నో వాట యూ ఆర డూయింగ. మీ లవ లాంగ
సాట్ండిగ అని నా నమమ్కం రైట?" మృదువుగా అడిగాను.
"ఎస ఇట ఈజ. పీల్జ బిలీవ అజ కృషాణ్ యూ ఆర అవర లాసట్ రిసారట్" వణికే గొంతుతో అంది.
ఆపాయ్యంగా ఆమె తల మీద చేయుంచాను, "ఐ డూ. ఐ డూ బిలీవ యూ. చూదాద్ం నేనేం చేయగలనో" అంటూ కదిలాను, సరిగాగ్
సంవతస్రం తరావ్త మళీళ్ ఓ ఆడపిలల్ పెళిళ్ గురించి మాటాల్డడానికి..
PPP
"కృషాణ్ వచేచ్సావా గుడ నూయ్స రా. నీకు వెళేళ్వరకూ తీరికలేకుండా బోలెడు పని కూడా" చేతిలోవునన్ కూరగాయల టేర్ పకక్న పెటిట్
వుతాస్హంగా నావైపు వసూత్ చెపిప్ంది అమమ్.
అలసటగా సోఫాలో కూలబడి, ఏంటనన్టుట్ కళెళ్గరేసాను..
"మన బృందా పెళిళ్ కుదిరిందిరా. అయిన సంబంధమే. రేణుక అనీ, రాజేష అనన్యయ్ సిసట్ర. చాలా ఏళళ్కిర్తం చూసావు, నీకు
గురుత్ండివుండదులే. వాళళ్బాబ్యిరా. మంచి కురార్డట. చాలురా ఆ వేణుమాధవసావ్మి దయవలల్ మీ నలుగురూ సెటిల అయిపోయారు..
శాయ్మ కి వాడు కోరుకునన్ రిసెరచ్ సెంటర లో జాబ వచిచ్ంది, నువూవ్ వచేచ్వారం అమెరికా వెళుత్నాన్వు, ఇక ఆడపిలల్లిదద్రూ మంచి
కుటుంబాలోల్ సెటిల అయిపోయారు. అంతా ఆ దేవుడి చలవ. శాసిత్గారి పూజల పుణయ్ం" అంది భకిత్గా.
నిరివ్కారంగా చూసాను, "ఆడపిలల్లు మంచి కుటుంబాలోల్ సెటిల అయిపోతే చాలామామ్? వారి ఇషాట్యిషాట్లతో పర్మేయంలేకుండా?"
అడిగాను.
కంగారుగా చూసింది,"అదేంటార్ అలా మాటాల్డుతునాన్వ. చినన్పప్టున్ంచీ అనుకునన్ సంబంధమే. బృందా ఏమైనా అందా? ఐనా
నువువ్ మధయ్లో తలదూరచ్కు. అసలే శాయ్మ కూడా లేడు వుళోళ్."
గంభీరంగా అనాన్ను,"అవును. వాడూళోళ్ లేడు, అందుకే. తపప్దమామ్ రాజేషంకుల ని కలిసొసాత్ను." అంటూ లేచాను.
"నానాన్, అంకుల కలిసి ఫంక్షన హాల కి వెళాళ్రు కృషాణ్. తవ్రగా వచేచ్సేత్ నినున్ కూడా అకక్డికే పంపమనాన్రు. విషయమేంటి
కృషాణ్?", అంటూ గేటు వైపు చూసి లోపలికి వసుత్నన్ నానాన్, రాజేష అంకులిన్ గమనించి ఆగిపోయింది.
"చెపాత్నమామ్" అంటూ లేచి వారివైపు నడిచాను.
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"హలోల్ కృషాణ్. మరీ బిజీ బీ అయిపోయావు. శాయ్మ లేకపోతే ఇంటికే రావడం మానేశావూ. వీసా కూడా వచేచ్సిందటగా, వచేచ్

వారమే పర్యాణమని శంకర చెపుత్నాన్డు" నా భుజం మీద చేయివేసి లోపలికి దారితీసూత్ అడిగారు రాజేష అంకుల.
అనిన్ పర్శన్లకీ బదులుగా ఓ చిరునవువ్ నవివ్ ఆయన చేతిలో బరువుగా కనిపిసుత్నన్ పెదద్ కవర అందుకునాన్ను.
"అమామ్య. మీకు సీవ్టస్ చేసే పనే లేదు. సరిపడ సీవ్టస్ అనీన్ పాయ్క చేయించుకొచేచ్సాం. సాట్ర్ంగ గా ఒక చాయ ఇసేత్ చాలనుకో"
చెపాప్రాయన నవువ్తూ అమమ్కేసి చూసి..
కాసత్ గాభరాగా నావైపోసారి చూసి "మంచిపనిచేసారనన్యాయ్ వుండండి టీ తీసుకొసాత్ను" అంటూ కదిలింది.
"కురార్డు మంచి కంపెనీలో చేసాత్డట కృషాణ్. కలిసినపుప్డు నువేవ్ వివరాలు తెలుసుకో. మరిచ్పోయాను కంపెనీ పేరదీ" నావైపు
సంభాషణ మరలిసూత్ అనాన్రు రాజేషంకుల.
నానన్కేసి చూసాను "మంచి పొర్ఫైల అటరా ముఫైఫ్ ఏళళ్కే బంజారాహిలస్ లో వాళళ్ పేరెంటస్ కోసం ఇలుల్ తీసుక్నాన్డంటే మాటలా
చెపూప్, రేపు పర్భాకర-రేణుక రిటైర అవగానే జసట్ ఒకక్ బాయ్గ వేసుకుని వెళేత్ చాలట. మొతత్ం ఫరిన్షడ్ హౌజ అట.. వెల సెటిలడ్ రా కృషాణ్.
ఎంతైనా మన పిలల్ అదృషట్వంతురాల", చెపాప్రాయన సంతోషంగా.
"అంతా ఆ మాధవసావ్మి దయరా" రాజేషంకుల కళుళ్ చెమరాచ్యి. ఇబబ్ందిగా కదిలాను. అంత గొపప్ సెంటీ సీన పాడు
చేయబోతునన్ందుకు కాసత్ గిలీట్గా అనిపించింది.
అమమ్ తీసుకొచిచ్న టీ కపుప్లు అందుకుని వారికి సరవ్ చేసి, నేనూ ఒకటి తీసుకునాన్ను. అకక్డనుండి వెళిళ్పోబోతునన్ అమమ్ని
వుండమని సైగచేసి. తన పకక్న కూరుచ్నాన్ను.
"ఎకుక్వ టైమ లేదు కృషాణ్. అనిన్ పనులూ నువేవ్ చూసుకోవాలి" అనాన్రాయన.
"విశాల ది కూడా చాలా మంచి పొర్ఫైల కదా అంకుల" నెమమ్దిగా అనాన్ను. హఠాతుత్గా నేను చేసిన పర్సాత్వనతో వాళళ్ మాటలు
ఆగిపోయాయి.
"కృషాణ్ ఊరుకో" మందలింపుగా అనాన్రు నానన్. సో ఐతే నో ఇంటర్డక్షన రికైవ్రడ్. అందరికీ తెలుసు.
రాజేషంకుల వైపు చూశాను. ఆయన ముఖంలో నవువ్ ఇంకిపోయింది. గంభీరంగా టీ సిప చేయసాగారు.
"బృందాకి ఇషట్ం లేదంకుల. విశాల కూడా వెల సెటిలడ్. మంచి ఫాయ్మిలీ", అంటూ చెపప్బోయాను.
తీక్షణ్ంగా నావైపు చూసి, టీకపుప్ పకక్న పెటేట్సి లేచారాయన సోఫాలోంచి.
"బృందాకి నేనేమీ అడుడ్రాలేదు కృషాణ్. తను వెళిళ్పోవాలనుకుంటే వెళిళ్పోవచుచ్. కానీ వేరే మతంవాడికిచిచ్ వాడెంత గొపప్వాడైనా సరే
పెళిళ్ మాతర్ం చేయలేను" చెపాప్రు.
"ఓ.కే. చెయయ్దద్ంకుల. చేయకండి. మీకిషట్ంలేని పెళిళ్ చేయకండి. కానీ, ఈ బలవంతపు నిశిచ్తారధ్ం కూడా చేయకండి. బృందా
చినన్పిలేల్మీకాదు. షీ విల బీ హరట్. తనకి టైం అయినా ఇవవ్ండి ఆలోచించుకోవడానికి. పోనీ టైమ ఇసేత్ మీకు తగినటుట్ తన నిరణ్యం
మారుచ్కుంటుందేమో చూడండి. బట దిస ఈజ నాట ఫెయిర అంకుల. నాయ్యం కాదు" అరిధ్సూత్ అడిగాను.
నావైపు సూటిగా చూసారాయన "నువువ్ చేసుకుంటావా కృషాణ్? బృందాని నువువ్ చేసుకుంటావా?" అనాన్రాయన.
షాకింగా చూసాను, "ఏం మాటాల్డుతునాన్రంకుల?" అనాన్ను అతి కషట్ం మీద గొంతు పెగులుచ్కుంటూ. అమామ్-నానాన్ కూడా
నిరాఘ్తపోయిచూసుత్నాన్రు మా డిసక్షన ఎకక్డికి వెళోత్ందో అరధ్ంకాక.
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నానన్ వైపోసారి చూసి, "ఐ మీన ఇట శంకర " అని చెపిప్ మళీళ్ తిరిగి నా వైపు చూసూత్, "నువువ్ చెపుప్ కృషాణ్.., నువువ్

చేసుకుంటానంటే చెపుప్ నేను కాయ్సట్ గురించి కూడా ఆలోచించను నా సిసట్ర వాళళ్ని వదద్ని తిపిప్ పంపేసాత్ను. బంధువులందరి సమక్షంలో నీ
కాళుళ్ కడిగి రేపే నా కూతురిన్చేచ్సాత్ను. వారం వరజ్య్ం ఏదీ చూడను. చెపుప్. చేసుకుంటానని ఒకక్మాట చెపుప్ చాలు. నిజంగా అనీన్
ఆపేసాత్ను" చెపాప్రాయన ఉదేవ్గంగా.
"మీరావేశంలో వునాన్రంకుల" నిసప్ృహగా తలాడిసూత్ అనాన్ను.
"నో లేదు, నేను ఆలోచించే చెపాప్ను కృషాణ్. నేను లవ మాయ్రేజెస కి వయ్తిరేకిని కాదు. ఐ మీన అగైనస్ట్ కాదు. కాకపోతే పరాయి
మతంలో పిలల్నిచేచ్ంత బార్డ మైండెడ కూడా కాదు. మన మతం వాడు ఎవవ్రైనా సరే కళుళ్ మూసుకుని యాకెస్పట్ చేసేవాడిని. నా కూతురి
సంతోషం నాకేమైనా చేదా చెపూప్? కానీ ఇది తపప్టేల్దు కృషాణ్.
రేపనే రోజు ఏ ఇబబ్ందొచిచ్నా నా చెలెల్లీన్, దాని కొడుకునీ నేను సమాధానపరుచుకోగలుగుతాననే నమమ్కంతోటే ఈ సంబంధం
ఖాయం చెయాయ్లొస్చిచ్ంది.
అయినా ఒకక్సారి ఈ పెళైళ్పోతే అది హాయ్పీగా వుంటుంది, నాది హామీ, ఏం తులసి లేదూ? ఇంటోల్ వాళుళ్ చూసి, చేసిన
సంబంధాలలో ఆడపిలల్లకి రక్షణుంటుంది కృషాణ్. ఐనా అందంతా నా ఒపీనియన. కానీ, మాట మీదుంటానురా నేను. నువువ్
చేసుకుంటానంటే మాతర్ం వాళళ్ని తిపిప్ పంపేసాత్ను.
నిజం శంకర. నీమీదొటుట్. ఆలోచించుకోండి. ఎంగేజెమ్ంట కి అరక్షణం ముందు చెపిప్నా చాలు ఆపేసాత్ను. కానీ వేరే కారణాలకి
మాతర్ం బహామ్ండం బర్దద్లైనా నా నిరణ్యం మారదు. వసాత్ను ఇంకా చాలా పనులునాన్య" చెపేప్సి సీవ్టస్ కవర అందుకుని వడిగా బయటకు
నడిచారాయన.
సత్బద్ంగా కూరుచ్ండిపోయామందరం చాలాసేపటివరకూ, "వదిలెయ కృషాణ్ ఇంక కలిగించుకోకు రాజేష మొండివాడు, వినడు ఏదైనా
తీవర్మైన నిరణ్యాలు తీసుకుంటే తరావ్త మనం భరించలేము" తేరుకుంటూ చెపాప్రు నానన్.
ఈ ఒకక్ బెదిరింపుతో ఎంతమంది పిలల్ల ఆశలు చిదిమేసారో కదూ మన సమాజంలో పెదద్లు.
భయపెటిట్ పిలల్ల ఆశలీన్, కలలీన్ చిదిమేసేత్ అది పెదద్రికమెలా అవుతుంది?
తలూపి లేచి బయటకి నడిచాను, "ఇపుప్డెకక్డికిరా..?" కంగారుగా అడిగింది అమమ్. "బృందాతో కూడా మాటాల్డాలి కదమామ్,
ఎంతైనా ఆయన కూతురేగా, మరి తను కూడా ఏ తీవర్మైన నిరణ్యాలూ తీసుకోకుండా చూసుకోవాలి కదా" వయ్ంగయ్ంగా చెపేప్సి గుమమ్ం
దాటాను.
PPP
"ఏమైంది కృషాణ్ ఎకక్డునాన్వు? ఫోన కూడా తియయ్లేదూ, రాతర్ంతా ఇంటికే రాలేదు" నానన్ గొంతులో ఆదురాద్ ధవ్నించింది.
"ఏంలేదు నానాన్, రాజేషంకుల వాళిళ్ంటికి వెళుత్నాన్నిపుప్డు, మీరూ, అమామ్ అకక్డికి రండి. ఫైవ మినిటస్ లో వుంటాను" తాపీగా
చెపాప్ను.
"ఏమైందిరా ఇంత పొదుద్నేన్" కంగారుగా అడుగుతునన్ నానన్ మాటలిన్ కట చేసూత్ చెపాప్ను, "డైరవింగ లో వునాన్ను నానాన్
వచేచ్యండి మాటాల్డుకుందాం" చెపేప్సి కాల డిసక్నెకట్ చేసేసాను.
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రాజేషంకుల ఇంటికి చేరేసరికి అందరూ బయటే వెయిట చేసుత్నాన్రు కంగారుగా, అంకుల, మాలతీ ఆంటీ, అమమ్, నానన్, అంకుల

వాళళ్ పేరెంటస్.
నెమమ్దిగా కార పారిక్ంగ లో ఆపి దిగాను, వారివైపోసారి చూసి వెనక డోర తీసాను. నా వెనుకే పెళిళ్బటట్లోల్ దిగిన బృందా-విశాల
చూసూత్నే మొతత్ం అందరి ముఖాలోల్నూ డీప షాక.. నిశేచ్షుట్లై నిలబడిపోయి చూశారంతా నావైపుకు.
తేరుకుంటూనే విసురుగా నావైపొచిచ్ నా భుజాలు పటుట్కుని వూపుతూ, "ఎంతపని చేసావు కృషాణ్. ఐనా నినన్నేంలాభం. నా ఇంటి
బంగారంలో లోటుంటే ఛీ..", అంటూ తోసేసారు రాజేషంకుల. మౌనంగా వుండిపోయాను.
నిపుప్లుకురిసేలా చూసూత్ బృందావైపు తిరిగారు. భయంగా నా వెనుకకు జరిగింది బృందా. ఆమె మీద చెయియ్ చేసుకుంటారేమో
అనన్టట్నిపించగా చపుప్న ఆమెకి అడడ్ంగా నిలబడాడ్ను. ఆ క్షణం నాకేసి ఆయన చూసిన చూపు జనమ్లో మరిచ్పోలేను..
బృందానీ, విశాల నీ ఇషట్ం వచిచ్నటుట్ తిటాట్రాయన. కాసేపు ఆయన ఆవేశం తిటల్ వరష్ం మాలతి ఆంటీ వెకిక్ళళ్తో ఆ పర్దేశం
వేడెకిక్పోయింది.
"అయిందేదో అయిపోయింది. ఇంక వూరుకుని జరగాలిస్ంది చూడు రాజా" అంటూ సరిద్ చెపప్బోయారు తాతయయ్. గయియ్మనాన్రు
రాజేషంకుల.
"ఏంటి నానాన్ అయిపోయేది?, అదేదో తింగరిపని చేసుకొసేత్ నాలుగు తగిలించి ఇంటోల్కి తీసుకెళళ్క ఇంకా నాకు చెపుత్నాన్రా? ఐనా
ఏంటి శంకర అలా నిలబడాడ్వ? నీ కొడుకేంచేసాడో చూసుత్నాన్వుగా. ఏం మాటాల్డవేం?" అంటూ తీవర్ంగా అరిచారు.
తలొంచుకునాన్రు నానన్. నావలల్ అందరిముందూ నానన్ తలొంచుకునే పరిసిధ్తి రావడం చాలా బాధనిపించింది. చుటుట్పకక్ల వాళుళ్
చూడడం గమనించి మాలతీ ఆంటీ భయంగా అడిగారు, "ముందు వాళళ్ని లోపలికి రమమ్నండి రాజేష. అందరూ మననే చూసుత్నాన్రు."
"చూడనీ మాలతీ, ఎలాగూ మన పరువు రోడెడ్కిక్ంచారు వీళళ్ంతా కలిసి", అంటూ బృందావైపు చూసారు," చివరిసారి చెపుత్నాన్
బృందా నీకు ఈ ఇంటోల్ కాలుపెటట్డానికి ఆఖరి అవకాశం, జరిగింది మరిచ్పోవడానికి సిదధ్ంగా వునాన్ను, నువూవ్ మరిచ్పోయి ఇంటోల్కి వెళుల్.
లేదా మేం చచాచ్ం అనుకుని బయటికి నడువు. తేలుచ్కో" అనాన్రు.
బృందా బావురుమందా మాటలకి, విశాల ముఖం పాలిపోయింది. కంగారుగా చూసాడు నావైపు కళళ్తోనే ఏం కాదని అతనికి
అషూయ్రెనస్ ఇసూత్ బృందాని చూసుకోమని సైగ చేసాను. బెరుగాగ్ కదిలి బృందాని దగగ్రకి తీసుకునాన్డు ఓదారుసూత్ అసహియ్ంచుకుంటూ
ముఖం తిపుప్కునాన్రు రాజేషంకుల.
ఇక తపప్దని అంకులిక్ సరిద్ చెపప్డానికి నేను నోరు విపప్బోతుంటే గేట ముందాగిందో టాకీస్. లగేజ తో టాకీస్ దిగుతునన్ శాయ్మ ని
చూసూత్నే రాజేషంకుల ఆవేశం మళీళ్ తలెతిత్ంది.
లోపలికి వసూత్నే బృందా-విశాల ని చూసి షాక తో నిలబడిపోయాడు శాయ్మ.
"రారా శాయ్మ. రా, చూడు నీ ఫెర్ండ చేసిన ఘనకారయ్ం. పెళిళ్ చేసి తీసుకొచాచ్డు నీ చెలెల్లికి, దారేపోయేవాడినిచిచ్. ముందు ఈ చెతత్ని
బయటపడేసి, నీ చెలెల్లిన్ లోపలికి తీసుకురా శాయ్మ. చెపాప్ మూరుఖ్రాలికి, జీవితం మొతత్ం ఏడవాలొస్సుత్ందని" ఆవేశంతో వూగిపోతూ
చెపాప్రాయన.
చేతిలో బాయ్గ కిందపెటిట్ ఓ సారి మావైపు చూసి, తండిర్ వైపు నడిచాడు శాయ్మ. నెమమ్దిగా ఆయన చేతులిన్ తన చేతులోల్కి
తీసుకుంటూ, "డాడ. పీల్జ కంటోర్ల యవర సెలఫ్. వాళుళ్ తొందరపడాడ్రు కరకేట్. కానీ అతను దారేపోయేవాడైతే కాదు. అలా అయుయ్ంటే కృషణ్
వారి ముందలా నిలబడడు డాడ. మోరోవర.. నౌ దే ఆర ఎ కపుల.. అలా మాటాల్డకండి. క్షమించెయయ్ండి పీల్జ" అనాన్డు రికెవ్సిట్ంగ గా.
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నమమ్లేనటుట్ చూసింది బృందా.
అనన్గారు ఏమీ తెలియకుండా తనని సపోరట్ చేసాత్డని తను అనుకోలేదేమో గానీ, నాకు తెలుసు శాయ్మ గురించి. నేను దగగ్రుండి వారి

పెళిళ్ చేసానంటే శాయ్మ తపప్క నముమ్తాడని ఎకక్డో నా మనసు చెపూత్నేవుంది. థాయ్ంకూయ్ సో మచ శాయ్మ అంటూ మనసులోనే వాడికి
కృతజఞ్తలు చెపుప్కునాన్ను.
రోషంగా వాడి చేతులు విసిరి కొటాట్రాయన. "ఓ.. మరింకేం హారతిచిచ్ సావ్గతించు ఆ సంతని, నడిపించు మా శవాలమీదనుండి,
నేనూ-మీ అమామ్ ఎలాగూ అవమానభారంతో చావాలి కదా కాసేపటోల్ పెళిళ్వారొసాత్రు, వారొచేచ్లోపలే మనం పోవాలి పద మాలతీ" అంటూ
విసురుగా ఆంటీ చెయియ్ పటుట్కుని బరబరా ఇంటోల్కి లాకెక్ళళ్సాగారు..
ఆ మాటలకి కంగారుగా నానన్, తాతయయ్గారు, శాయ్మ ఆయన వెంటే లోపలికి పరిగెటాట్రు.
"ఓ మై గాడ. అంకుల నిజంగానే ఏమైనా" అడుగుతునన్ విశాల ని వారిసూత్ చెపాప్ను "మా నానాన్, శాయ్మ వునాన్రు కదా విశాల
చూసుక్ంటారు. ఏం కాదు, రండి మనమూ వెళాద్ం" అంటూ భయపడుతునన్ వారికి నచచ్జెపిప్ లోపలికి తీసుకెళాళ్ను.
చాలాసేపటి హై డార్మా తరువాత అంకుల శాంతించారు. కాకపోతే బృందాని ఆదరించడం కలలో మాటని చెపేప్సారు. దాంతో ఏం
చేయలేక తాతయయ్గారూ-నానమామ్ ముందుకొచిచ్ బృందా-విశాల లకి హారతిచిచ్ బటట్లు, నగలు పెటాట్రు. బృందా బటట్లు మాతర్ం తీసుకుని
నగలు తిరిగిచేచ్సింది.
మాలతి ఆంటీ కనీన్ళళ్తో బృందాని హతుత్కుంది, విశాల వైపు చూసి, చేతులు జోడించి, "ఈయన రియాక్షనే ఇలా వుంటే, మీ ఇంటోల్
ఎలా వుంటుందోనని భయంగా వుంది బాబూ. దానిన్ జాగర్తత్గా చూసుకుంటావుకదూ?" అంటూ దిగులుగా అడిగింది.
"తపప్కుండా ఆంటీ, ఆలెర్డీ మా వాళళ్కి చెపాప్ను, నేనూ-బృందా అనుకోని సిటుయ్యేషన లో పెళిళ్ చేసుకోవలసివచిచ్ందని., వాళుళ్
అరధ్ంచేసుకునాన్రు, దే ఆర ఈగర టూ రిసీవ అజ. తను చాలా బాగుంటుంది మా దగగ్ర. నమమ్ండి" అంటూ ధైరయ్ం చెపాప్డు.

(¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy)
Post your comments

øöeTT~

www.koumudi.net

Ä>∑dtº 2020

