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చాలాసేపు అలాగే కూరుచ్నాన్ను. సాయంతర్ం శాయ్మ వచేచ్వరకూ. జరిగిందంతా ఆలెర్డీ వాడికి నానన్ చెపేప్ లోపలికి పంపారు. వాడు
అమామ్, నానన్లకంటే ఎకుక్వే షాక అయాయ్డు. నా మనసులో ఏదైనా వుందీ అంటే అది తులసిగానీ, శాయ్మ గానీ గర్హించలేకపోవడం చాలా
రేర. ఏదో ఒకరోజు నేను తులసి పేరో, బృందా పేరో తెసాత్ననే అనుమానం అమమ్కి వుందనే నా నమమ్కం. వాళళ్కే ఈ డైరెకట్ మాయ్రేజ పర్పోజల
బౌనస్ర అయితే ఇక శాయ్మ పరిసిథ్తి ఇంక అడగదుద్.
రాతిర్ బస దొరికి రావడం లేటవడంతో ఈరోజు పొదుద్నేన్, అమమ్కు చెపేప్ ముందు వాడికి చెపాప్ను నా ధాట.. నేను హాసట్ల నుండి వీక
డేస లో సడెన గా రావడానికి రీజన ఇదీ అని. బట హీ ధాట ఐ వాజ కిడిడ్ంగ. కాలేజ నుంచి వచాచ్కా మాటాల్డతానంటూ హడావిడిగా
వెళిళ్పోయాడు.
"రేయ కృషాణ్! అంటే.. పొదుద్నన్ నువువ్ చెపిప్ంది, యూ వెర సీరియస అబౌట ఇట. రైట?" నేను రూమ డోర తీయగానే అడిగాడు.
జవాబివవ్కుండా వాడు లోపలికి రావడానికి చోటిసూత్ పకక్కి తపుప్కునాన్ను. లోనికి వసూత్నే డోర కోల్జ చేసి నావైపు ఇంకా
నమమ్లేనటుట్ చూసూత్ మళీళ్ అడిగాడు "ఏరా నిజమా?"
విసుగాగ్ చూసాను. "నువొవ్చిచ్ ఎంతసేపయియ్ంది?"
"హా.. హాఫ ఏన అవర" నావైపు కాసత్ బెరుగాగ్ చూసి అనాన్డు.
"మరైతే ఫుల బీర్ఫింగ, ఐ మీన డీటెయిలింగ అయిపోయిందిగా ఐనా ఎందుకడుగుతావ?" కోపంగా అనాన్ను.
"నీ వెరష్న వినడానికి" కుల్పత్ంగా చెపాప్డు.
అకక్డునన్ కురీచ్లో కూలబడి అరచేతులోల్ ముఖం వుంచుకునాన్ను. కాసేపటి తరావ్త నానన్తో చెపిప్నదే శాయ్మ కీ రిపీట చేసాను,
నానన్ రెసాప్నస్ తో సహా.
"నువువ్ తులసిని పెళిళ్చేసుకోవాలి అని సీరియస గా అనుకుంటే పేర్మించానని చెపెప్యాయ్లిస్ందిరా" సాలోచనగా చూసూత్ అనాన్డు.
"చెపాత్ను, అవసరమైతే కానీ బయటవాళళ్కి, మీఅందరికీ అబధధ్ం ఎలా చెపాప్లి శాయ్ం? ఎందుకు చెపాప్లి?"
షాకింగ గా చూశాడు శాయ్మ " అయితే ఆలోచించే చెపాప్వా అంకుల వాళళ్కి వునన్దివునన్టుట్?"
"అవును ఏం?" అడిగాను.
"ఏంలేదు, ఇపుప్డెలా కృషాణ్? మీ నానన్ ఒపుప్కునే పర్శేన్ కనపడటంలేదు. ఆయన పటుట్దల మనకి తెలిసినదే కదా."
"నేనాయన కొడుకుని శాయ్మ" నిదానంగా అనాన్ను.
"అంటే.. సో.. వేజింగ ఫర ఎ వార యార... హా..?" అపప్టికే నా సమాధానం అరథ్మైన శాయ్మ ముఖంలో నవువ్ మెరిసింది.
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నవేవ్సాను. "ఛ వారా? నా మొఖమా? ఐనా చూదాద్ం. ఎందుకొపుప్కోరో?" ధీమాగా అనాన్ను.
"అది సరే ఇంతకీ తులసికి ఎపుప్డు చెపుత్నాన్వ?" వుతాస్హంగా అడిగాడు.
"ఏం చెపాప్లి?"
"అదేంటి ఇదంతా చెపప్వా? తనని పెళిళ్ చేసుకుంటానని ఇంటోల్ గొడవపెటుట్కుంటూ తనకే చెపప్వేంటార్?"
"తులసి భయపడిపోతుందిరా ఇదంతా వింటే. అయినా తన వూయ్స మనకి తెలుసుగా, శాసిత్ అంకుల ఛాయిస ఏదయితే అదే తన

డెసిషన. సో నానన్ని కనివ్నస్ చేసి శాసిత్ అంకుల ని ఒపిప్ంచాలి. ఆ తరావ్త చెబాద్ం తులసికి. కైండ ఆఫ సరపైరజ. అన లెస నేను లైఫ పారట్న్ర
గా నచచ్కపోతే తపప్" నవావ్ను.
"ఆహా ఈ పిర్నస్ ని కాదనే అమామ్యి వుంటుందా హీరో సాబ" నవేవ్సాడు.
"హోప ఫులీల్" నవావ్ను.
"సరే ఇదంతా వదిలెయ కాసేపు, ముందు లే.. లేచి రెడీ అవరా బాబూ. మేడమ బృందా అదేదో దారుణమైన రెసిపీ నేరుచ్కుందట,
నినున్ డినన్ర కి తీసుకురమమ్ంది. లేకపోతే చంపేసుత్ంది" చెపాప్డు.
తలూపి లేచి వాష రూమ వైపు నడిచాను. ఇంతా పర్యతన్ం తరావ్త తులసికి నేను నచచ్కపోతే? నవువ్కునాన్ను. తులసి కళళ్తో చూసి
నిరణ్యం తీసుకునే అమామ్యికాదు అని తెలుసు. అయినా ఏదో చినన్ ఫీలింగ.
వెనుదిరిగి శాయ్మ వైపు చూశాను, "ఐ నీడ ఎ సామ్ల హెలప్ శాయ్మ?" అనాన్ను. ఏంటనన్టుట్ కళెళ్గరేశాడు.
"మ.. ఓసారి తులసిని కలువు, తన మనసులో ఎవరైనా వునాన్రా? ఐ మీన తనెవరైన్నా ఇషట్పడుతోందా, అనే సంగతి ఓసారి
కనుకుక్ంటావా?" అడిగాను.
"అలాగే నా.. నా మీద తన ఒపీనియన ఏంటో కూడా తెలుసుకుంటే." ఆగాను. కొతత్గా వుంది ఇలా అడగడం.
నవావ్డు శాయ్మ. "ఐ ధింక వి నో ద ఆనస్ర. బట కనుకుక్ని రేపు సాయంతార్నికలాల్ జవాబుతో హాజరౌతాను హుజూర. అంతేనా
ఇంకేమైనా కనేవ్ చేయాలా? మెసెంజర ఈజ రెడీ హియర" చినన్గా బౌ చేసి అలల్రిగా చూసూత్ చెపాప్డు.
ఇక మొహమాటం అడుడ్రాగా నవేవ్సి, చపుప్న వాష రూమ లో దూరి తలుపేసుకునాన్ను.
వాష బేసిన పైనునన్ అదద్ంలో ననున్ నేను ఓసారి పరికించి చూసుకునాన్ను. లైట గా పెరిగిన గడడ్ం కూడా ఓ అసెట లాగే
కనిపిసోత్ంది. 'నాట దట బాయ్డ' నా పెదవులమీద పలచ్టి నవువ్ విచుచ్కుంది నా ముఖానిన్ మరింత మెరిపిసూత్..
PPP
పాలిపోయినటుట్నన్ నానన్ ఎకస్ పెర్షనే చెపోత్ంది ఏదో జరగకూడనిదే జరిగిందని. చపుప్న నానన్ వెళిళ్ నానన్ పకక్న కూరుచ్నాన్ను."
నానాన్ ఏమైంది? ఎనీ పార్బెల్మ? ఏంటలా వునాన్రు?" కంగారుగా అడుగుతూ అమమ్వైపు చూసాను. అమమ్ పలకరిసేత్ ఏడేచ్సేలావుంది.
తెలియదనన్టుట్ దిగులుగా తల తిపిప్ంది.
నానన్ బయటినుండి వచాచ్కా మళీళ్ తులసి గురించి అడుగుదామని రెడీగా కూరుచ్నన్ ననున్ అమమ్ వచిచ్ హడావిడిగా పిలిచింది.,
నానన్ వచేచ్సారు, వచిచ్నపప్టినుండి ఎలాగో వునాన్రు, అసలు నోరువిపిప్ మాటాల్డటేల్దూ అంటూ.
ఎవరికైనా ఏదైనా అయిందా? తాతయయ్, నానమమ్, బాబాయి, అతత్లు.., అనుకుంటూ తవ్రతవ్రగా హాలోల్కివచిచ్, నానన్ముందు
కూరుచ్ని ఆయన చేతిని నా చేతులోల్కి తీసుకునాన్ను, "నానాన్ ఏమైందో చెపప్ండి, చాలా భయంగా వుంది మీరలా సైలెంట గా వుంటే.. పీల్జ..
ఎవరికేమయింది నానాన్?"
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"వెళాళ్ను కృషాణ్. వెళాళ్ను. ఆయన .. ఆయన.." తడబడుతూ అనాన్రు, నానన్ కళళ్నిండా నీళుళ్.
తెలల్బోయిచూశాను. పుటిట్ బుదెధ్రిగాకా నానన్ కళళ్లో నీళెళ్పుప్డూ చూడలేదు. అలాంటిది ఆయన అంతలా కనీన్రు పెడుతుంటే

చూడలేకపోయాను. తండిర్ని ఓదారేచ్ంత పెదద్వాడినింకా కాలేదు నేను. ఏం చెపాప్లో తెలియలేదు.
వణికేచేతితోటే ఆయన చేతిని చినన్గా తడుతూ "నానాన్ పీల్జ కామ డౌన. ఏమైంది? ఎవరికేమైంది? ఆయనంటే ఎవరో చెపప్ండి"
ఆతర్ంగా అడిగాను.
"శాసిత్గారు కనాన్. శాసిత్గారు" గడగడ వణికిపోయారు నానన్.
కంగారుగా చూసిందమమ్, "శాసిత్గారికేమైందండీ..? ఇపుప్డసలు మీరెందుకెళాళ్రాయన దగగ్రకి..? కొంపదీసి వీళళ్ గురించి అడిగారా
ఏమిటి? ఆయనకేమీ కాలేదుకదా?! ఏ హారట్ అటాకైనా?" హడావిడిగా పర్శన్లవరష్ం కురిపిసుత్నన్ అమమ్ను ఆపుతూ కంగారులో ఆలోమ్సట్
అరిచేసాను "నువూవ్రుకోమామ్. అదేం వుండదు. నానన్ని చెపప్నీ ఏం జరిగిందో?" అంటూ నానన్వైపు ఆతర్ంగా చూశాను.
ఆ కొదిద్ సేపటి గాయ్ప లో ఎంతెంత భయంకరమైన ఆలోచనలు ననున్ ముంచెతాత్యో చెపప్లేను.
"అందుకే వెళాల్ను సంధాయ్. ఆ ఇంటి ఆడపిలల్ని అడగడానికే వెళాళ్ను. నా కొడుకుమీదునన్ గుడిడ్ మమకారంతో ఆలోచించకుండా
వెళాళ్నే గానీ, ఆయనిన్ అపవితర్పరచడానికి కాదు అలాంటిది ఆయన ఆ..య..న ఎందరోన్ ఆశీరవ్దించే చేతులోత్, ఆ పవితర్మైన చేతులోత్ నా
కాళుళ్ పటుట్కునాన్రు" అంటూ ఒకక్సారిగా బావురుమనాన్రు నానన్.
సట్న అయియ్ చూసుత్ండిపోయాను. శాసిత్ అంకుల నానన్ కా..ళుళ్.. ..ప..టుట్..కో..వ..డం.. ఆ దృశయ్ం కళళ్లో మెదలగానే ఒళుళ్
జలదరించింది. బిగుసుకుపోయాను.
అమమ్ కూడా ఏంమాటాల్డలేనటుట్గా, నోట మాటే రానటుట్గా నానన్ పకక్న కూలబడి ఆయన వెనున్ నిమురుతూ వుండిపోయింది.
"అంత గుడిడ్గా ఎలా వెళాల్ను సంధాయ్ నేను. శాసిత్గారి గురించి అంత తెలిసీ, అలా ఎలా ఆలోచించాను, అసలు ఈరోజు ఈ
కొడుకనేవాడంటూ నా నటిట్ంటోల్ తిరుగుతునాన్డంటే అది ఆనాడు ఆయన పెటిట్న భిక్ష కదూ. అలాంటిది నేను అలా ఎ.. ఎలా..? ఓహ.. గాడ
వాడి వయసుకి వాడేదో ఆశపడాడ్డూ, ఆలోచించాడంటే అరథ్ంవుంది. నేనెందుకు సంధాయ్? ఎందుకు? ఆయన చేతులు నా పాదాలని తాకాయని
తలుచ్కుంటేనే తలబాదుకుని చచిచ్పోవాలనిపిసోత్ంది సంధాయ్ ఎలా? ఎలా కడుకోక్నీ పాపానిన్ నేను?" నిసస్హాయంగా తలపటుట్కునాన్రు పూరిత్
హై ఎమోషన తో వూగిపోతునాన్రు నానన్.
"అయోయ్ అలా మాటాల్డకండీ ఏదో పరిసిథ్తులు అంతే. మీ తపూప్లేదు, పిలాల్డి తపూప్ లేదు" దిగులుగా సరిద్చెపప్సాగింది అమమ్.
నిరిల్పత్ంగా అకక్డ కూరుచ్నన్నేను తలెతిత్ చూసాను. అంత సడెన సిటుయ్యేషన లో కూడా కొడుకుమీదకి బేల్మ వసుత్ందేమోనని
భయపడి కవర చేసుత్నన్ అమమ్ ఆదురాద్ని గమనించి, ఎంతైనా అమమ్ కదూ అనుకుంటూ జాలిగా నవువ్కునాన్ను.
కొదిద్సేపటికి సరుద్కుని, చినన్గా నిటూట్రిచ్ అకక్డినుండి లేచాను. నానన్ వైపోసారి చూసి పకక్నునన్ జగ లోంచి నీళుళ్ గాల్స లోకివంపి
మంచినీళళ్ గాల్స అందించాను. ఇంకా సనన్గా వణుకుతునాన్రాయన. అతికషట్ంమీద రెండు గుటకలు తాగించాను.
కొదిద్సేపటికి సిథ్మితపడాడ్రనిపించాకా అడిగాను "నానాన్ రాతిర్ బస కి హాసట్ల కి వెళిళ్పోదామనుకునాన్ను. పరేల్దుగా?"
వాళిళ్దద్రూ నావైపు ఆశచ్రయ్ంగా, ఒకింత అనుమానంగా చూశారు.
"వదుద్ కృషాణ్! ఇపుప్డే వదుద్. ఐ హావ టూ టాక టూ యూ. తరావ్త వెళుద్వుగానీ" అలసటగా చూసి చెపాప్రు నానన్. ఒపుప్కునాన్ను
కాదనకుండా.
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"నేను కాసేపు రెసట్ తీసుకుంటాను" అంటూ లేచి తన రూమ వైపు భారంగా అడుగులు వేసుకుంటూ కదిలారు నానన్. నేను సత్బద్ంగా

నిలబడాడ్నకక్డే.
రూమ లోకి వెళల్బోతూ వెనకిక్తిరిగి నావైపు చూసారు "కనాన్ ఏ తొందరపాటు నిరణ్యం తీసుకోవనే మా నమమ్కం. మాకునన్ది
నువేవ్నని మాతర్ం మరిచ్పోకూ" చెపాప్రు.
"మరిచ్పోను నానాన్, డోనట్ వరీర్ యూ జసట్ రిలాకస్" వీలైనంత నారమ్ల గా వుండడానికి పర్యతిన్సూత్ చెపాప్ను.
"రాజేష కి ఫోన చేసి నేనోసారి రమమ్నాన్నని చెపుప్" చెపేప్సి రూమ లోకి వెళిళ్పోయారు.
రాజేష అంకుల శాయ్మ-బృందాల ఫాదర. నానన్ బెసట్ ఫెర్ండ వారి సేన్హంవలేల్ నాకు శాయ్మ లాంటి పార్ణసేన్హితుడు దొరికాడు.
వాళిళ్ంటోల్ ఏం జరిగినా మాకూ, మాకేం జరిగినా వాళళ్కీ తెలియకుండా వుండే సమసేయ్ లేదు..
PPP
"మన వాళళ్ందరికీ శాసిత్ అంకుల అంటే వునన్ రెసెప్కట్ లెవెల నీకూ తెలుసుకదా శాయ్మ గుడిలోపల వేణుమాధవసావ్మైతే, గుడి
బయట ఆయన. ఒకక్ మాటలో చెపాప్లంటే వాళళ్ దృషిట్లో నడిచే దైవం ఆయన కాదూ" అనాన్ను నెమమ్దిగా.
"షటప రా ఇవనీన్ నీకీ పర్పోజల పెటేట్ముందు తెలీదా? అనవసరమైన తాయ్గాలతో మనసు చంపుకోవలనుకుంటునాన్వా? ఐనా
ఇలాంటివాటిలోల్ ఎవరో ఒకరు బాధపడక తపప్దనీ, ఇవనీన్ వుంటాయని, నీకిపుప్డు తీరిగాగ్ గురొత్చాచ్యా?" ఒకింత పదునుగానే అడిగాడు
శాయ్మ.
"తెలసురా కొంతవరకూ వూహించాను. పెదద్వాళుళ్ బాధపడతారనీ, కోపప్డతారనీ, ఆరూగ్య్మెంటస్ అవుతాయి, ఈవెన గొడవలు
కూడా అవుతాయనుకునాన్ను, కానీ ఇది వూహించలేదు" చెపాప్ను బాధగా.
"రేయ అదో కైండ ఆఫ ఎమోషనల బాల్కెమ్యిల రా. దానికి తిరుగుండదని శాసతరీ అంకుల కి బాగా తెలుసు అయామ షూయ్ర ఆఫ దట.
ఐనా రేపొప్దుద్నన్ తనకంటే చినన్వాడికే కాళుళ్కడిగి, దణణ్ం పెటిట్మరీ కూతురిన్చిచ్ పెళిల్ చెయయ్రా ఏంటీ? నువేవ్ చెపుప్? పోనీ, కటన్ం విషయంలో
తేడాపాడాలొసేత్ అబాబ్యి పేరెంటస్ కాళుళ్ మొకక్రా చెపుప్? అవనీన్ హూయ్మన లైఫ లో, అదీ మన సొసైటీలో కామన రా. ఓవర సెంటీ కాకు.
ఆలెర్డీ శంకర అంకుల కాసత్ంత ఎకుక్వే ఫీలౌతునాన్రు. ముందు ఆయనిన్ కూల చేదాద్ం. తరావ్త వి కెన థింక. సరేనా?" ఆపాయ్యంగా నాకు
సావ్ంతన చెపాప్డు.
"లేదు శాయ్మ ఇటస్ ఓవర" కిటికీలోంచి చీకటోల్కి చూసూత్ చెపాప్ను. చపుప్న నా భుజాలు పటిట్ తనవైపుకి తిపుప్కునాన్డు శాయ్మ.
"ఇంకేదో జరిగింది. లేదంటే నువివ్ంత పిరికిగా మాటాల్డే టైప ఐతే కాదు, ఏమైంది కృషాణ్?" నా కళళ్లోకి సూటిగా చూసూత్ అనాన్డు
శాయ్మ.
నేను సమాధానం చెపప్లేదు. మౌనంగా వునన్ నావైపోసారి చూసి చినన్గా నిటూట్రాచ్డు "పోనేల్రా అంతలో అంత సొలేస ఏంటంటే
నువువ్ తులసిని పేర్మించలేదు, లేదంటే చాలా కషట్మయేయ్ది. కదూ?" నా కళళ్లోల్కి సూటిగా చూసూత్ అనాన్డు.
చాలాసేపటితరావ్త చినన్గా నవావ్ను, "నీకింకా అదే డౌటుంది కదరా అందరిలాగే, తులసిని పేర్మించానా అని?" అంటూ అడిగాను.
అంతలో గురొత్చిచ్ చపుప్న అడిగాను, "తులసిని కలిశావా? మాటాల్డావా?"
"అది తరావ్త. ముందు ఏం జరిగిందో చెపుప్?" సీరియస గా చూసూత్ అడిగాడు.
"నినన్రాతిర్ నానన్ ననున్ టెరార్స మీదకి తీసుకుని వెళాళ్రు. అకక్డాయన మనకి తెలియని మన కథ చెపాప్రు శాయ్మ. ఏళళ్నాటి మాట"
అంటూ నానన్మాటలోల్నే చెపప్సాగాను.
PPP

øöeTT~

www.koumudi.net

pHY 2020

5

నిజముర కృ .ణ్ .!
"చాలా ఏళళ్ కిర్తంనాటి మాట కృషాణ్ మీరింకా పుటట్లేదు. సొంత ఇలుల్ కావాలనే కోరికతో వెతికి, వెతికి ఇకక్డ అపుప్డు కొతత్గా

వసుత్నన్ ఈ కాలనీలో ఇలుల్ కటుట్కునాన్ం మేము. ఆ వేణు మాధవసావ్మి టెంపుల చుటూట్ తయారు చేసుత్నన వంద-ఇళళ్ కాలనీలో, సిటీకి కాసత్
దూరం కాబటిట్ మాబడెజ్టోల్ చకక్టి ఇళుళ్ దొరికాయనన్ అతుయ్తాస్హంతో ఇంకా చూటూట్ కనర్స్ట్క్షన జరుగుతుండగానే వుండడానికి వచేచ్శాము.
తిపిప్కొడితే పదిళుళ్ కూడా నిండని కాలనీ, సాయంతర్ం ఐతే వరక్రస్ అందరూ పనిముగించుకుని కాసత్ దూరంలో వునన్ బసీత్కి
వెళిళ్పోయేవారు.
నేను, రాజేష, గుడిలో శాసిత్గారు. అంతే . రోజూ సాయంతర్ం మేమే ఒకరికి ఒకరం కంపెనీ. చాలా చితర్మైన రోజులవి.. ఏ ఎకస్ టార్
టైమ పాస లూ లేకపోయినా, తాగుడూ, పేకాటా, టీవీ, ఇనెట్రెన్ట లాంటివి లేకపోయినా చాలా హాయిగా గడిచేవి మా డేస.
ఆఫీస నుండి రావడం, కాసేపు గుడి దగగ్ర ఆయనతో కబురుల్, తరావ్త ఇంటి దగగ్ర ఫాయ్మిలీ టైమ. చాలా పర్శాంతంగా సాగిపోతునన్
టైమ అది. శాయ్మ-బృందా పుటిట్న కొతత్లవి. శాసిత్గారి భారయ్దీ, మీ అమమ్దీ డెలివరీ డేటస్ దగగ్ర-దగగ్రోల్ వునాన్యి..
సడెన గా ఓరాతిర్. తుఫాను ముసురు ముంచెతిత్ంది. వీధులు, ఇళుళ్ చూసుత్ండగానే కళళ్ముందే మునిగిపోసాగాయి. సగం కటిట్న
బిలిడ్ంగస్ కూడా పేక మేడలాల్ పడిపోయాయి. ఇపుప్డంటే సిటీ డెవలప అయియ్ మన కాలనీ కూడా ఇంత డెవలప అయింది కానీ అపప్టోల్ ఊరి
చివరి కాలనీ మనది. కారులూ, ఆటోలూ, ఏవీ లేని పరిసిథ్తులు. టార్నాస్ఫ్రమ్రూల్, టెలిఫోన పోలస్ కుపప్కూలిపోయి చీకటోల్, ఏ కమూయ్నికేషనూ
లేకుండా ఓపకక్న ఇళళ్లో నిండిపోతునన్ నీళుళ్, మరోపకక్ నీటిలో తేలుతునన్ సామానుల్. భయం, పానిక.
ఇదద్రూ చంటిపిలల్లూ, బాలెంతరాలైన భారయ్తో రాజేష, నెలలైవునన్ మీ అమమ్తో నేను దికుక్తోచని పరిసిథ్తులోల్ వునాన్ం.
ఆ టైమ లో శాసిత్గారు ఆ హోరువానలో, తుఫానులో, చిమమ్చీకటిలో మాకోసం పరిగెతుత్కొచాచ్రు. సావ్మి గుడి ఎతుత్లోవుందీ..,
అకక్డ తలదాచుకోవచచ్ంటూ మాకు ధైరయ్ం చెపిప్, మమమ్లిన్ తనతోపాటూ తీసుకెళాళ్రు.
ఆ తుఫాను రాతిర్, సావ్మివారి గుడిలో, శాసిత్గారి తలిల్ చేతులోల్ పుటాట్వురా నువువ్. ఆ రాతిర్ పర్తి క్షణం మాకొక అగిన్పరీకేష్. గటిట్గా నెల
తిరగని వయసునన్ ఇదద్రు పసి బిడడ్లు, మరో పకక్ నొపుప్లతో మీ అమమ్. ఇంకోవైపు తాను కూడా నెలలైవునన్ శాసిత్గారి భారయ్. ఈ టెనష్నస్ లో
ఆవిడకేమైనా ఇబబ్ందౌతుందేమోననే భయం..,
ఆ రాతిర్ మేము పడడ్ నరకం పగవాడికి కూడా వదుద్రా కృషాణ్. అసలు ఈ రోజు నువూవ్, మీ అమమ్ కేష్మంగా వునాన్రనాన్, మనం గానీ,
రాజేష వాళళ్ కుటుంబం గానీ ఇంత సంతోషంగా వునాన్మనాన్ కారణం వారి దయేరా కనాన్..!
మేమేమో అపప్టికి చిరుదోయ్గులం, ఆయన చూసేత్ ఆ సంవతస్రమే అకక్డి గుడిలో పూజారిగా వచిచ్నవారు. పైగా, గుడిలో డెలివరీ
జరిగిందంటే, అలా ఎలా జరగనిచాచ్రంటూ, పరిహారమనీ, మరోటనీ ఆయనిన్ గుడి పెదద్లు సఫర చేయిసాత్రనే భయంతో జరిగిన సంగతి
దాచాలిస్వచిచ్ంది మాకు.
తపొప్పుప్లు దేవుడి మీదే వేసి జరిగింది ఎవవ్రికీ తెలియకుండా దాచి పెటేట్సాం. తుఫాను వెలుసూత్నే మిమమ్లిన్ హాసిప్టలోల్ అడిమ్ట
చేసి, అకక్డికి వచేచ్ దారోల్నే నువువ్ పుటాట్వని అందరికీ చెపాప్ం.
అందుకే మీ పేరుల్ పెటట్డం దగగ్రున్ంచీ పర్తి చినన్ విషయానికీ కూడా శాసిత్గారి సలహాయే, పర్తి పుటిట్నరోజుకీ ముందుగా ఆయన
ఆశీరావ్దమే తీసుకోమని ఎందుకు పంపిసాత్మో ఇపుప్డు అరథ్మైందా?
"ఆ తుఫానునాటి అరధ్రాతిర్ సాకాష్తూత్ ఆ కృషుణ్డే వెలిసాడు శంకర గారూ మీ ఇంటోల్", అనన్ ఆయన మాటే నీ పేరయియ్ందిరా.
అలాంటిది. అంత సాయం చేసిన మనిషి ఈ రోజు నా... నా కాళుళ్... గాడ.. తలుచుకుంటేనే గుండె కోసినటుట్ందిరా కనాన్ అరథ్ం
చేసుకుంటావుకదూ?" ఉదేవ్గంగా చెపప్డం పూరిత్ చేసి జవాబు కోసం ఆరిత్గా నా వైపు చూసారు నానన్.
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నిజముర కృ .ణ్ .!
"నాకూ.. నాకొక్ంచెం టైమ కావాలి నానాన్" నిసస్హాయత గుండెలోల్ బాధై, బరువై, సుడులు తిరుగుతుంటే అతి కషట్ంమీద గొంతు

పెగులుచ్కుని చెపాప్ను.
"తీసుకో కృషాణ్. టేక యువర టైమ. యూ విల గెట ఓవర దిస. మరిచ్పోతావు. మరిచ్పోవాలి. లేదంటే శాసిత్గారేదైనా దారుణమైన
నిరణ్యాలు తీసుకుంటే మనం తటుట్కోలేం. పైగా తులసి ఆయన కుదిరిచ్న పెళిళ్కి ఒపుప్కుందట కూడా" చెపాప్రు.
గభాలన్ తలెతాత్ను, "తులసి ఒపుప్కుందా?" అపర్యతన్ంగా అడిగాను.
"అవునార్ ఇపుప్డు నువేవ్మీ మాటాల్డి ఆ అమామ్యిని ఇనుఫ్ల్యెనస్ చేయకురా. తులసి కాకుండా నువివ్ంకే అమామ్యిని చూపినా,
ఎలాగైనా ఖచిచ్తంగా నీ మాట నెగిగ్ంచేవాళళ్ం కనాన్.. వి ఆర సారీరా" చెపిప్ నా తల నిమిరి అకక్డ నుంచి వెళిళ్పోయారు నానన్.
నేనలాగే కూరుచ్నివుండిపోయాను. తులసి పెళిళ్కి ఒపుప్కుంది. ఒకక్ మాట కూడా చెపప్కుండా.
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