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లోకసభ ఎనిన్కల ఫలితాలు విడుదలయాయ్యి.
తన తండిర్ మరణించడంతో రాజకీయాలోల్కి వచిచ్న శీర్కృషణ్, గతంలో తన తండిర్ పోటీచేసిన నియోజక
వరగ్ం నుంచే పోటీచేసి, భారీ మెజారిటీ తో గెలిచాడు.యువకుడూ,ఉనన్త విదాయ్వంతుడూ అయిన శీర్కృషణ్ కు కేందర్ంలో
మంతిర్ పదవి ఇచాచ్రు. పర్మాణ సీవ్కారం చేసిన మరుసటి రోజే పర్ధాన మంతిర్ శీర్కృషణ్ను తనవదద్కు పిలిపించాడు.
"కాలేజీ సూట్డెంటుగా ఉనన్పుప్డే పరాయ్వరణానిన్ పరిరకిష్ంచడానికి ఉదయ్మాలు చేసావు. అలంటి నినున్
ఎనివ్రానెమ్ంట

శాఖకు

మినిసట్రుగా

ఎంపిక

చేయడం

సరైన

నిరణ్యమని

నేను

భావిసుత్నాన్ను."అంటూ

అభినందించారాయన. కృతజఞ్తలు చెపాప్డు శీర్కృషణ్.
“నినున్ పిలిపించడానికి అసలు కారణం వేరే ఉంది. ఆగార్కు సమీపంలో కొతత్గా ఒక భారీ పరిశర్మ
ఏరాప్టుకు, అపప్టి పర్భుతవ్ం అనుమతి ఇచిచ్ంది. ఆ పరిశర్మ వలల్ యమునా నది మరింత కలుషితమవుతుందని
పరాయ్వరణ పేర్మికులతో పాటు మనమూ ఉదయ్మాలు చేశాం. ఆ పరిశర్మ సాథ్పించేది దేశంలోనే ఒక పెదద్ సంసథ్.
అధికారంలో ఏ పారీట్ ఉనాన్భారీగా నిధులు సమకూరుసాత్రు వాళుళ్. వారితో వివాదం రాకుండా, వీలయినంత తకుక్వ
కాలుషయ్ం ఉండేలా సమసయ్ను చాకచకయ్ంగా పరిషక్రించాలి. నీకు మా పూరిత్ సహకారం ఉంటుంది. " చెపాప్రు పర్ధాని.
అంగీకారంగా తలవూపి బయటకు వచాచ్డు శీర్కృషణ్. ఆ రోజే తన పిఏను పిలిచి, వెంటనే ఆ ఫాయ్కట్రీ పరిసరాలను తనిఖీ
చేయడానికి ఏరాప్టుల్ చేయమని చెపాప్డు. అలాగే ఆ పార్ంతంలో యమునానదిలో ఏ మేరకు కాలుషయ్ం ఉందొ వివరాలు
తెపిప్ంచమనాన్డు.
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మరుసటి రోజే ఢిలీల్ నుండి తన కానావ్యితో బయలుదేరాడు శీర్కృషణ్. ముందు ఒక పోలీస జీప, ఒక కార,
వెనుక రెండు కారుల్ అతనితో వసుత్నాన్యి. ఆ పార్ంతపు ఎంపీ కూడా వెంట వసుత్నాన్డు. ఆగార్ దాటి పది కిలోమీటరుల్
వెళాళ్క కుడి వైపు ఒక మెటల రోడ వసుత్ంది.
ఆ రోడ లో మరో పదిహేను కిలోమీటరుల్ వెళితే శీర్రాంపూర వసుత్ంది. ఫాయ్కట్రీ
పార్రంభించబోయేది అకక్డే.
మెటల రోడ లో కాసత్ దూరం వెళాళ్క హఠాతుత్గా రోడ పర్కక్నుండి ఓ ముసలావిడ కారుకు అడడ్ంగా
వచిచ్ంది. సడెన బేర్కుతో కారును ఆపాడు డైరవర. భయంతో రోడ కు అడడ్ంగా పడిపోయిందావిడ.
గబుకుక్న కారుదిగి ఆమెను పైకి లేవనెతత్బోయాడు శీర్కృషణ్. ఇంతలో రోడ మీద ఓ యాభై అడుగుల
దూరంలో పెదద్ పేలుడు జరిగింది. గాజు పెంకులు, రోడ మీద పరచిన కంకర రాళూళ్ చెలాల్చెదురుగా పడాడ్యి..
నేలమీదకు వాలిపోయి తనమీదకు రాళుళ్ పడకుండా కాపాడుకునాన్డు శీర్కృషణ్. తరువాత నెమమ్దిగా ముసలావిడను పైకి
లేవనెతాత్డు.
"కళుళ్ నెతిత్ మీద పెటుట్కుని నడుసుత్నాన్వా? ఎవరు నువువ్?" గదిద్ంచాడు డైరవర.
"నాకోసం వచిచ్ ననేన్ ఎవరని అడుగుతునన్వా?" తెలుగులో అంది ఆమె.
"నీకేమీ దెబబ్లు తగలేల్దు కదా అవావ్?" అడిగాడు శీర్కృషణ్.
తన చేతిని చూపించిందావిడ. ఆమె చేతిపైన శీర్కృషుణ్డి పచచ్ బొటుట్ ఉంది.
“నా కృషుణ్డికేమీ కాలేదు. అది చాలు నాకు." అంటూ రోడ పర్కక్న గుబురుగావునన్ చెటల్లోకి వెళిళ్ందామె.
వేగంగా ఆలోచించాడు శీర్కృషణ్. ఆమె అడుడ్ రాకుంటే తన కారు పేలిపోయేది. అంటే తన మీద
హతాయ్పర్యతన్ం జరిగింది. ఆమె తన పార్ణాలు కాపాడింది.
ఆమె వెళిల్న చెటల్ గుబురు వైపు చూసూత్ గటిట్గ అరిచాడు "నీ పేరేమిటి అవావ్!" అంటూ.
"నా పేరు యమునమమ్. " దూరంనుంచి అసప్షట్ంగా వినిపించిందతనికి
ముందు, వెనుక ఉనన్వాహనాలనుంచి పోలీసులూ, పారీట్ కారయ్కరత్లు, సాథ్నిక ఎంపీ దిగారు. అందరూ
శీర్కృషణ్ చుటూట్ చేరారు. అతడు కేష్మంగా ఉండటంతో ఊపిరి పీలుచ్కునాన్రు. అతనిన్ వెనకిక్ వెళళ్మని సూచించారు. కానీ
ఒపుప్కోలేదతను. బాంబ డిటెక్షన సాక్వ్డ ను పిలిపించి రోడ కుష్ణణ్ంగా తనిఖీ చేయించాడు. ఇంకెకక్డా బాంబులు, మందు
పాతరుల్ లేవని నిరాద్రించుకునాన్క ముందుకు పర్యాణం సాగించాడు శీర్కృషణ్. దారిలోనే పర్ధాని నుండి ఫోన వచిచ్ంది.
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"పార్ధమిక సమాచారం పర్కారం సాథ్నిక ఎంపీకి వయ్తిరేక వరగ్ం వారే ఈ పని చేయించి ఉంటారని
తెలుసోత్ంది. మీ కానావ్య లో ఆయనకూడా ఉనాన్రుకదా! ఐనా పూరిత్ సాథ్యి దరాయ్పుత్ జరిపిసాత్ను. మీరు తిరిగి
వచేచ్యండి. పరిసిథ్తులు చకక్బడాడ్క తిరిగి వెళళ్వచుచ్. " చెపాప్రాయన.
"ఫరవాలేదు సర. యమునను పర్కాష్ళన చేసే విషయంలో రాజీ పడను."ధృడ నిశచ్యంతో చెపాప్డు
శీర్కృషణ్.
శీర్రాంపూర వెళళ్గానే ఫాయ్కట్రీ పర్తినిధులతో సమావేశమయాయ్డు. యూనిట ఇంచారిజ్ తో ఫాయ్కట్రీ వయ్రాద్ల
గురించి చరిచ్ంచాడు.
"ఈ వయ్రాధ్లు వాసత్వానికి ౩౦ కిలోమీటరల్ దూరంలో ఉండే లోయలో వెయాయ్లి. ఇది భారీ పార్జెకుట్ కాబటిట్
వయ్రాధ్లు కూడా ఎకుక్వగానే ఉంటాయి. అంత దూరం ఈ వయ్రాధ్లను పంపడానికి సంవతస్రానికి పది కోటుల్ ఖరుచ్
అవుతుంది. అలాకాక రెండు కిలోమీటరల్లో ఉనన్ యమునా నదిలో ఒక చినన్ కాలువ దావ్రా కలిపేసేత్ అంత డబూబ్ ఆదా
అవుతుంది. అందులో సగం ఇతరతార్ ఖరుచ్ చేసుత్ంటాము. పారీట్లకు విరాళాలు ఇసుత్ంటాము. ఇపప్టివరకు అనిన్ చోటాల్
జరుగుతునన్ది ఇదే. మీరు వేరేలా చెబితే అలాగే నడుచుకుంటాము." చెపాప్డు ఫాయ్కట్రీ ఇంచారిజ్.
“నిజమే. కొనిన్ ఫాయ్కట్రీల కాలుషయ్ంతో అంత పెదద్ నదికి ఏమీ కాదని కలపడం మొదలు పెటాట్రు. కానీ
కొనిన్ వందల ఫాయ్కట్రీల వయ్రాధ్లు కలవడంతో యమునా నది దాదాపు మురుగు కాలువలా మారింది. ఈ పరిసిథ్తికి ఎదో
ఒక రోజు అడుడ్కటట్ వేయాలి. అందుకు ఈ రోజే బీజం పడిందని తెలుసుకోండి. ఫాయ్కట్రీ వయ్రాద్ల నుండి సబిస్డరీ పొర్డకట్స్
తయారుచేసే కుటీర పరిశర్మలు ఏరాప్టు చేయిసాత్ను. తదావ్రా సాథ్నికులకు ఉపాధి దొరుకుతుంది. వారికి మీ నుండి
ముడిపదారధ్ం ఉచితంగా దొరుకుతుంది. పర్భుతవ్ం నుండి కూడా కొనిన్ రాయితీలు కలిప్సాత్ము. అలా కాలుషాయ్నిన్
చాలావరకు నివారించవచుచ్. మొతత్ం వివరాలు పర్ధాని గారికి సమరిప్సాత్ను. వీలయినంత తవ్రగా ఈ సమసయ్ను
పరిషక్రిసాత్ను. "ఆతమ్విశావ్సం తో చెపాప్డు శీర్కృషణ్.
ఢిలీల్ వెళిల్న వెంటనే పర్ధానిని కలిసాడతను. శీర్కృషణ్ ధృడ సంకలాప్నిన్ అభినందించారు పర్ధాని. ఢిలీల్
పరిసరాలనుంచి యమునలో కలిసే కాలుషాయ్ల నివారణ బాధయ్తను కూడా శీర్కృషణ్కు అపప్గించారాయన.
ఒక ఆరు నెలలు గడిచాయి. యమునలో కాలుషయ్ం సగానికి తగిగ్ంది. నీళల్లో విషపు రసాయనాల శాతం
తగిగ్, ఆకిస్జన శాతం పెరగడంతో జలచరాలు సందడి మొదలైంది. కాలుషయ్ నివారణ పనుల పురోగతిని పరిశీలించడానికి,
మరోసారి శీర్రాంపూర వదద్ వునన్ భారీ పరిశర్మను చూడడానికి వెళాళ్డు శీర్కృషణ్.. ఆ పార్ంతంలో పర్తి ఫాయ్కట్రీ సమీపంలో
వయ్రాధ్లను ఉపయోగించుకునే చినన్ చినన్ కుటీర పరిశర్మలు వెలిశాయి. చాలా సంతోషించాడు శీర్కృషణ్. సాథ్నిక పర్జలు
చాలామంది మాజీ ఎంపీ అకర్మాల గురించి శీర్కృషణ్కు ఫిరాయ్దు చేసారు. ఫాయ్కట్రీకి భూములు సేకరించే విషయంలో
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కూడా చాలా అకర్మాలకు పాలప్డాడ్డని చెపాప్రు. అనిన్టి మీద ఎంకవ్యిరీ వేయిసాత్ననీ, పర్జలకు నాయ్యం చేసాత్నని
హామీ ఇచాచ్డు శీర్కృషణ్.
ఆ రాతిర్కి అకక్డి పర్భుతవ్ అతిధి గృహంలో బస చేసాడు శీర్కృషణ్. పొర్దుద్న నిదర్లేచి బాలక్నీ లోకి వచిచ్న
శీర్కృషణ్కు సెకూయ్రిటీ తో ఓ నడివయసు సతరీ గొడవపడటం గమనించాడు.
"ఈవిడెవరో మీకోసం వెనన్ తీసికొని వచిచ్ందట. అలాంటివి మీరు తినరని చెబితే వినడంలేదు." అనాన్డు
సెకూయ్రిటీ.
ఆమెను పైకి పంపామనాన్ డు శీర్కృషణ్.
ఆమెకు నలభై ఏళుళ్ ఉంటాయి. ముఖంలో చకక్టి వరచ్సుస్ కనబడుతోంది. ఎకక్డో చూసినటుల్
అనిపిసోత్ంది. "ఎవరమామ్ నువువ్?" అని పర్శిన్ంచాడు.
"పర్కక్నే ఉనన్ పలెల్టూరు మాది. వెనన్ అముమ్కొని బర్తుకుతుంటాను. మీ గురించి చాలా గొపప్గా విని
ఉనాన్ను. మా యమునమమ్కు మంచి రోజులు వచాచ్యని అందరు చెపుప్కుంటునాన్రు. ఏదో ఉడతా భకిత్గా కాసత్ వెనన్
తినిపిదాద్మని వచాచ్ను." అంటూ తను తెచిచ్న వెనన్ను అతనికి ఆపాయ్యంగా తినిపించింది.
"నాకు వెనన్ంటే ఇసాత్మని నీకెలా తెలుసు?" పర్శిన్ంచాడు శీర్కృషణ్.
"కృషుణ్డికి ఏమి ఇషట్మో యమునమమ్కు తెలియదా! వెనెన్లంటి మనసునన్ నీకు వెనన్ంటే ఇషట్ముండదా."
అందామె.
"యమునమమ్... ఈ పేరెకక్డో వినాన్ను. ఆరోజు కారుకు అడడ్ంపడి నా పార్ణాలు కాపాడింది ఒక అవవ్.
తన పేరు యమునమమ్ అని చెపిప్ంది. ఆమె నీకేమవుతుంది? నువువ్ ఆమె కూతురివా?"
అడిగాడు శీర్కృషణ్.
"అంతలా మురికిపటిట్న యమునానది నీ చలవతో అందంగా తయారయింది. మరి ఆ ముసలవేవ్ వయసు
తగిగ్ నా వయసుకు వచిచ్ందేమో. ఈ సారి నువువ్ వచేచ్టపప్టికి నది మరింత శుభర్మవుతుంది. నేనూ వయసు మరింత
తగిగ్ పాతికేళళ్దానిలా మారుతానేమో.' చెపిప్ నవువ్తూ వెళిల్పోయిందామె. వెళేల్ముందు ఆమె చేతిమీద శీర్కృషుణ్డి పచచ్బొటుట్
కనిపించిందతనికి.
"నీ పేరేమిటి?" వెళుత్నన్ ఆమెను పర్శిన్ంచాడు.
"యమునా బాయి" సమాధానమిచిచ్ందామె.
ఢిలీల్ వెళళ్గానే పర్ధానిని కలిసాడు శీర్కృషణ్. శీర్రాంపూర పార్ంతంలో పర్జలు మాజీ ఎంపీ గురించి చేసిన
ఫిరాయ్దుల వివరాలు అందజేశాడు. వెంటనే ఎంకవ్యిరీ వేయిసాత్నని ఆయన హామీ ఇచాచ్రు.
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సీఎం ల సమావేశం ఏరాప్టు చేశారాయన.
ఆ సమావేశంలో కాలుషయ్ నివారణ ఆవశయ్కత గురించి శీర్కృషణ్ చేసిన పర్సంగం అందరినీ
ఆకటుట్కుంది. శీర్కృషణ్ చేసుత్నన్ పర్యతాన్లను అందరూ అభినందించారు.
నదుల కాలుషయ్ం గురించి అధయ్యనం చేసిన అంతరాజ్తీయ సంసథ్ మన దేశంలో నదుల కాలుషయ్ం చాలా
తగిగ్ందనీ, ముఖయ్ంగా యమునానది దాదాపుగా కాలుషయ్ రహితమయిందనీ గణాంకాలతో సహా వివరించారు.
దేశవాయ్పత్ంగా శీర్కృషణ్కు పర్శంసలు వచాచ్యి.
కొదిద్ద్ రోజుల తరువాత ఆగార్లో ఒక యూనివరిస్టీ పార్రంభోతస్వానికి శీర్కృషణ్ను ముఖయ్ అతిధిగా
ఆహావ్నించారు. ఆ కారయ్కర్మం ముగించుకునన్ తరువాత అతనికి హఠాతుత్గా ఆరోజు తన పార్ణాలు కాపాడిన
యమునమమ్ గురుత్కు వచిచ్ంది. ఆమె గురించి తెలుసుకోవాలనుకునాన్డు.
కానావ్యితో వెళితే ఎటూ తిరగడానికి వీలుకాదు. అందుకే ఒంటరిగా వెళళ్డానికి నిశచ్యించు కునాన్డు.
తన సెకూయ్రిటీని పిలిచి ఓ రెండు గంటలపాటు వయ్కిత్గతమైన పనిమీద వెడుతునాన్ననీ, వెంట ఎవరూ రావదద్నీ చెపాప్డు.
డైరవర ను పిలిచి శీర్రాంపూర వైపు వెళళ్మనాన్డు. ఆ రోజు యమునమమ్ తన కారుకు అడుడ్వచిచ్న చోట కారు ఆపించాడు.
ఆ పరిసరాలను పరిశీలించాడు. కాసత్ దూరంలో ఒక చినన్ కుగార్మం కనిపించింది. అకక్డకు తీసికెళళ్మనాన్డు.
మౌనంగా కారు సాట్రట్ చేసాడు డైరవర. సడన గా తన ఫోన మోర్గడంతో తీసాడు శీర్కృషణ్. ఇంటెలిజెనస్ నుండి ఫోన.
"ఇపుప్డే ఇనఫ్రేమ్షన వచిచ్ంది. మాజీ ఎంపీ మీ డైరవర ను కొనేసాడు. ఆకిస్డెంట చేయిసాత్రేమో జాగర్తత్."
ఫోన పెటిట్ డైరవర వైపు చూసాడు శీర్కృషణ్.
తను బయట పడాడ్ననన్ విషయం తెలిసిపోయింది డైరవర కి.
కారు వేగానిన్ పెంచి ఎడమ వైపు ఉనన్ పెదద్ బాండ రాయికేసి పోనిసూత్ తను బయటకు దూకేసాడు డైరవర.
తపిప్ంచుకోవడానికి క్షణం కూడా సమయం లేదు శీర్కృషణ్కు.
అంతలో ఎవరో లాగినటుల్గా అతను ఉనన్వైపు కార డోర తెరుచుకుంది. కారులోంచి ఎగిరి దూరంగా ఉనన్
పొదలోల్ పడిపోయాడు శీర్కృషణ్. విపరీతమైన దాహం వేసోత్ంది. కళుళ్ మూతలు పడుతునాన్యి. తనకు సప్ృహ
తపుప్తోందని తెలుసోత్ందతనికి. ఎవరో తన ముఖం మీద చలల్టి నీళుల్ చిలకరించడంతో కళుళ్ తెరిచాడు శీర్కృషణ్. ఎదురుగా
ఆ రోజు తనని కాపాడిన యమునమమ్. మళీళ్ కళుళ్ మూతలు పడడ్యటానికి. సప్ృహ కోలోప్యాడతను. ఒక అగాధంలో
పడిపోతునన్టుల్, తన పార్ణాలు పోతునన్టుల్ అనిపించింది. అంతలో ఎవరో అతని చేతిని పటుట్కునాన్రు. తన చేతిని
పటుట్కునన్ సతరీని దగగ్రకు లాకుక్ని బలంగా కౌగిలించుకునాన్డతను. తన చునీన్తో అతని ముఖానికి అంటిన రకాత్నిన్
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తుడిచిందామె. ఆమె సప్రశ్తో తన గాయాలు మానినటుల్ తెలుసోత్ందతనికి. అపుప్డు గమనించాడు ఆమె చేతిమీద
శీర్కృషుడి పచచ్బొటుట్ను.
సప్ృహ వచిచ్ందతనికి. నెమమ్దిగా కళుళ్ తెరిచి చూసాడు.. తను ఇంకా ఆ గుడిసెలోనే ఉనన్టుల్
తెలిసిందతనికి.
తన మంచం పర్కక్నే సూట్లుమీద ఒక అందమైన పాతికేళల్ అమామ్యి కూరుచ్ని ఉంది. మెడలో సెట్తసోక్పుని
బటిట్ ఆమె ఒక డాకట్ర అని తెలుసోత్ంది. ఆమె ముఖంలో ఒక దివయ్మైన తేజసుస్ కనబడుతోంది. 'ఎకక్డ చూసాడు తను?'
గురుత్ చేసుకోవడానికి పర్యతిసుత్నాన్డు శీర్కృషణ్.
'మాది ఈ వూరే. ఈ మధేయ్ మెడిసిన చేశాను. మీ పరిసిథ్తి తెలిసి ఫసట్ ఎయిడ చేశాను. "చెపిప్ందామె.
లేచి కూరోచ్వడానికి ఏదైనా ఆధారం దొరుకుతుందేమోనని చూసుత్నాన్డు శీర్కృషణ్.
"మీకు ఎవరి సహాయమూ అకక్రలేదు. లేవగలరు." చెపిప్ంది ఆ యువతి.
సులభంగా లేచి కూరోచ్గలగడం తో ఆశచ్రయ్ పోయాడు శీర్కృషణ్. ఈమె సప్రశ్ తో తన నొపిప్, అలసటా
అంతా మాయమయాయ్యి. ఈమె ఎవరో దేవత లాగా ఉంది. ముఖంలో ఆ తేజసుస్ ఎకక్డో చూసినటుల్ ఉంది. ఆలోచిసూత్
ఆమె చేతి వంక చూసాడు. ఆమె ఫుల సీల్వస్ చుడిదార వేసి ఉండడం తో చేతి మీద పచచ్బొటుట్ ఉనన్ది, లేనిది తెలియడం
లేదు.
"పోతునన్ నా పార్ణానిన్ నిలబెటాట్రు. మిమమ్లిన్ ఎపప్టికీ మరిచ్పోలేను. మీ పేరు తెలుసుకోవచాచ్?"
అడిగాడతను.
"వెళేళ్టపుప్డు చెబుతాను" అందామె.
"యమునమమ్ మీకేమవుతుంది?" హఠాతుత్గా పర్శిన్ంచాడు శీర్కృషణ్.
'యమున అనగానే ఇపుప్డందరికీ నాలాంటి అందమైన కనెన్పిలల్ గురుత్కు వసుత్ంది. అంతలా మారింది
యమునా నది. ఆ యమునమేమ్ వయసు తగిగ్ నాలా అయిందేమో..." నవువ్తూ అంది ఆ యువతి.
"అలాగైతే నేనింతటితో యమునా పర్కాష్ళన కారయ్కర్మాలు ఆపేసాత్ను. లేదంటే కొదిద్రోజులకు నువువ్ బేబీ
యమునగా మారుతావు." అనాన్డు శీర్కృషణ్.
"అలాగైతే తొందరగా మంచి అమామ్యిని చూసి పెళిల్ చేసుకోండి. నేను మీకు పాపగా పుడతాను."
అందామె.
"నేను నినేన్ పెళిల్ చేసుకుంటాను." అనాన్డతను.
"నేను నది లాంటి దానిన్. ఎవరికీ చికక్ను. మీకోసం ఓ అమామ్యి ఎకక్డో పుటిట్ ఉంటుంది." అందామె.
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"ఎలా గురుత్ పటట్డం?" పర్శిన్ంచాడు శీర్కృషణ్.
తన సీల్వస్ నీ పైకి మడిచిందామె
ఆమె చేతి మీద శీర్కృషుడి పచచ్ బొటుట్.
"అనన్టుల్ చెపప్డం మరిచాను. మీ కారు డైరవర అకక్డికకక్డే చనిపోయాడు. మీ హతయ్కు పాల్న చేసిన మాజీ
ఎంపీ మీకేదో అయి ఉంటుందని ఉహించుకొని, ఆ ఆనందంలో యమునా నదిలో బోటులో పారీట్ చేసుకుంటూ ఉంటే
పెదద్ కెరటం వచిచ్ బోట తో సహా అందరీన్ ముంచివేసింది. ఇపుప్డే శవాలు ఒడుడ్కు చేరాయట. నీతో పెటుట్కుంటే
యమునమమ్ ఊరుకుంటుందా?" అంటూ వేగంగా బయటకు నడిచిందామె. అతడు బయటకు వచేచ్టపప్టికి ఆమె చెటల్
మధయ్లో కనుమరుగైంది.
"యమునా! నాకు నువువ్ కావాలి."ఆమె వెళిల్న వైపు చూసూత్ గటిట్గా అరిచాడు. ఆ మాటలు పకక్నునన్
బండ రాళళ్లో పర్తిధవ్నించి, "కృషాణ్! నాకు నువువ్ కావాలి. "అనన్టుల్ వినిపించిందతనికి.
ఇంతలో ఫోన మోగడంతో లోపలి నడిచాడు శీర్కృషణ్.
"శీర్కృషాణ్! నీకేం కాలేదుగా. నీ గురించి దేశమంతా ఆందోళన చెందుతోంది."అంటూ కొనిన్కుశల పర్శన్లు
వేసారుడు హోమ మినిసట్ర.
తరువాత " హోమ మిసట్రేమిటీ, పెళిల్ సంబంధాలు చూసుత్నాన్డని అనుకోవదుద్. మన ఫైనానస్ మినిసట్ర గారి
అమామ్యి నీకు పెదద్ ఫాయ్న అట. అయన నీతో ఒకసారి మాటాల్డమనాన్రు. అమామ్యి ఫోటో, బయో డేటా పంపిసుత్నాన్ను.
చూసి నీ అభిపార్యం చెపుప్. " ముగించారాయన.
తన మెయిల ఓపెన చేసి అమామ్యి పేరు చూసాడు శీర్కృషణ్.
"యమున!"
అతృతతో ఫోటో చూసాడు.
ఇంతసేపూ తనతో ఉనన్ అమామ్యే.
వెంటనే ఇంటెలిజెనస్ ఆఫీసర కు ఫోన చేసాడు. ఒక విషయం చెపిప్, "ఇది ఆఫీషియల మేటర కాదు.
పూరిత్గా న సవ్ంత విషయం. పది నిముషాలోల్ కనుకుక్ని చెపాప్లి."అనాన్డు.
ఐదు నిమిషాలోల్ అతనినుండి ఫోన వచిచ్ంది. "సార! మీరు చెపిప్ంది ఎంకవ్యిరీ చేశాను. ఆ అమామ్యి
కుడిచేతి మీద శీర్కృషుణ్డి పచచ్బొటుట్ ఉంది. మరో విషయమేమిటంటే ఆ అమామ్యి ఎడమ చేతి మీద మీ బొమమ్ను పచచ్
పొడిపించుకుంది. మీకు పెదద్ ఫాయ్న అట." అంటూ చెపాప్డతను.
ఆనందంలో మునిగిపోయాడు శీర్కృషణ్. PPP
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