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ఒక రోజు జోగారావు కనిపించి చెపాప్డు "బాబూ! నినన్ రాఘవరావుకి గుండె నొపిప్ వసేత్ రైలేవ్ హాసిప్టల లో
చేరాచ్రు" అని. పరుగున నేను అకాక్ వాళిళ్ంటికి వెళాళ్ను. లకిష్ చెపిప్ంది మొనన్రాఘవ బావ రాతిర్ ఒంటి గంట
వేళపుప్డు లేచాడట. మంచి నీళల్ కోసం వెళుత్ండగా దబుబ్న నిలువెతుత్ మనిషి కింద పడి సప్ృహ తపాప్డట.
మొహం మీద నీళుల్ చలిల్ కొంచెం సేపు సపరయ్లు చేసిన తరావ్త బావకి సప్ృహ వచిచ్ందట.
అకక్ చాలా ఆందోళన పడి వెంటనే తాతగారి దగగ్రకెళిళ్ చెబితే అంత రాతిర్ వేళ, ఆయన అకాక్ వాళిళ్ంటికి తన
హోమియో మందుల డబాబ్తో వచిచ్ బావకి మందులు ఇసూత్ కూరుచ్నాన్రట.

కొంత సేపటికి బావ బాగానే

కోలుకునాన్డట. తెలల్వారగానే తాతగారు బావని రైలేవ్ హాసిప్టల లో చెకప చేయించమనాన్రట.
లాలాగూడ రైలేవ్ హాసిప్టల చేరగానే వాళుళ్ బావని బాగా పరీక్ష చేసి వెంటనే ఐ.సి.యూలో చేరిచ్ టీర్టెమ్ంట
మొదలు పెటాట్రట. చినన్వాడైనా వంశీ కంగారు పడకుండా వాళళ్ నానన్ దగగ్ర ఉండటం చూసి కారిడ్యాక డాకట్ర గారు
మెచుచ్కునాన్రట.
నేను అకక్తో వెంటనే హాసప్టిల కి వెళిల్ బావను చూసాత్నంటే "నేనిపుప్డే అకక్డి నుంచి వచాచ్ను రా!
ఇపుప్డు పార్ణాపాయం నుండి తపిప్ంచుకునాన్రు. కానీ ఆయనకు ఇంకా బాగా నీరసంగా ఉంది. ఇంకా ఎవవ్రూ
ఆయనని కలవటానికి వీలు లేదు. కాబటిట్ ఆయనని రెండు మూడు రోజుల తరువాత డిశాచ్రజ్ చేసాత్రు కదా,
అపుప్డు ఇంటి దగగ్ర కలుదుద్వు గానీ" అనింది.
ఏ దురలవాటుల్ లేని బావకి ఇంత చినన్వయసులోనే నలభై రెండేళల్కే హారట్ ఎటాక రావడం అందరికీ చాలా
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ఆశచ్రయ్ం కలిగించింది. ఎకుక్వ సేపు కూరుచ్ని పని చేయటం తోటి, పని ఒతిత్డి వలల్ ఇలా జరిగిందేమోనని
అనాన్రు.
తన చినన్ చెలెల్లు వయ్వహారం వలల్ కూడా మానసికంగా ఈ మధయ్ బావ బాగా కలత చెందాడని తెలిసింది.
ఒక వారమయాయ్క బావ ఇంటికి తిరిగి వచాచ్క కలిసాను. బావ "ఏం బాబూ, బావునాన్వా" అని అడిగాడు.
నేను "బావునాన్ను బావా. మీరు నీరసంగా ఉనాన్రు, బాగా విశార్ంతి తీసుకోండి" అని చెపిప్ తవ్రగానే బయటికి
వచేచ్సాను.
అకక్తో నేను బావకి ఏం సహాయం చేయగలనని నిటూట్రాచ్ను. అకక్ "ఏం ఫరవాలేదు రా! మేమంతా
ఉనాన్ము కదా. రామేశవ్రి అతత్ కూడా వచిచ్ంది. ఇంకా నీకు తెలుసు కదా నా మరుదులందరూ కూడా ఆయనకు
ఎపుప్డూ సహాయంగా ఉంటారు. నాకేమీ దిగులు లేదు" అంటూనే కనీన్ళుల్ పెటుట్కుంది.
ఎంతైనా అకక్ కూడా చినన్దే కదా, పిలల్లు కూడా చినన్వాళేళ్. అందువలల్ అందరూ బాగా ఆందోళనగా
ఉనాన్రు. ఈ విషయమే ఆలోచిసూత్ ఇంటి వైపు నడుసుత్నన్ నాకు దూరాన చిటిట్ కనపడాడ్డు. తానూ ననున్
చూసాడు కానీ చూడనటేల్ మొహం పెటిట్ మెలిల్గా పకక్ సందులోకి జారుకునాన్డు.
చిటిట్ ననీన్ ఊబిలోకి లాగి తాను అమాయకుడిలా, పెదద్మనిషిలా బయట చలామణి అవుతునాన్డు.
చిటిట్ వయ్వహారమే వేరు. తనేదో రైలేవ్ ఆఫీస పనుల మీద కాయ్ంపులకి నెలల తరబడి దూర పార్ంతాలకు వెళాత్డని
చుటుట్ పర్కక్ల వాళల్కి, బంధువులకీ అభిపార్యం కలిగించాడు. అలాగే తరచు బయటికెళూత్ రాతిర్ వేళలోల్నే ఇంటికి
తిరిగి వచేచ్వాడు.
ఘరానా మనుషుల వయ్వహారం పకడబ్ందీగా ఉంటుంది. కొంత మందికి వీరి మీద సందేహం కలిగినా
నేరుగా దీని గురించి అడగడం గాని, ఆరా తీయటం గాని చేసే ధైరయ్ముండదు.
ఎపుప్డూ కొర్తత్ చోటల్ అపుప్లు చేయటం, ఉదోయ్గాలు, పనులు చేసి పెడతానని జనాల దగగ్ర డబుబ్లు
రాబటిట్ తరువాత కాయ్ంపులకు వెళిల్నటుల్ తపిప్ంచుకు తిరగటంలో చిటిట్ బాగా ఆరితేరాడు. పొరపాటున అపుప్ల
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వాళుళ్ ఎదురు పడినా ఏ మాతర్ం తొణకకుండా దరాజ్గా తిరిగి వారి మీదకే పేల్ట ఫిరాయించే వాడు.
కానీ ఈ వయ్వహారం ఎలల్ కాలం సాగదు కదా. కొనాన్ళళ్కి ఈయన బాధితులు పర్కక్నే ఉనన్ కేశవ ఇంటికి
వెళిల్ తాతగారిని కూడా కలిసి ఆయనకు తమ గోడు వెళల్బోసుకోవడం ఎకుక్వయేయ్ సరికి తాతగారు తీవర్
ఆగర్హంతో చిటిట్ని కొటట్డానికి వెళాల్రు.
వయసు పైబడడ్ తాతగారు చిటిట్ విషయంలో బాగా బలహీన పడాడ్రు. ఎంతో ఆవేదనకు లోనైన ఆయన
చిటిట్తో మాటాల్డడం గానీ, వాళిళ్ంటికి వెళళ్టం గానీ పూరిత్గా మానేశారు. కొనాన్ళళ్కి తాతగారికి తెలిసింది చిటిట్ని
రైలేవ్ ఆఫీస అధికారులు పని లోంచి ససెప్ండ చేసారని. ఆయన చాలా బాధ పడాడ్రు.
చిటిట్కి అపప్టికే ముగుగ్రు పిలల్లు పుటాట్రు. సూక్ల కి కూడా వెళుత్నాన్రు. తాతగారు వాళళ్ గతేమిటని
దిగులు పడాడ్రు. బాగా ఆలోచించి చిటిట్ భారయ్ పదమ్జని తను పదవ తరగతి పాస అవవ్టం వలన అందుకు తగిన
టీచర టైరనింగ లో చేరిప్ంచి, ఆ తరువాత తనకు తెలిసిన సూక్ల లో ఉదోయ్గం ఇపిప్ంచారు.
అదే నా విషయంలో మాతర్ం తాతగారు ఏ సహాయం చేయక నాకెపుప్డూ మొండి చేయి చూపించారు.
ఎందుకు ఆయనకు నేనంటే అంత కోపమని నాకు చాలా బాధగా ఉండేది. అందుకే ఎవరైనా ఆయన గురించి
గొపప్గా చెబితే, హు! మీకేం తెలుసు ఆయన నా బతుకు ఎలా నాశనం చేసాడో అని విమరిశ్ంచే వాణిన్.
అందరూ ఎపుప్డూ నా తపుప్లు బలహీనతలు మాతర్మే చూసేత్, రాఘవ బావ ఒకక్డే ననెన్పుప్డూ
బాధ పెటట్లేదు. ఎపుప్డైనా అతయ్వసరమైనపుప్డు బావ ఆఫీసుకు వెళిల్ డబుబ్లడిగే వాణిన్. పాపం తనకునన్
పెదద్ కుటుంబ బాధయ్తలు, ఆరిధ్క పరిమితుల దృషాట్య్ వీలైనంత ఆదుకునే వాడు. అంతేగానీ డబుబ్లిచాచ్డు
గదాని హిత బోధలు చేసేవాడు కాదు. అందుకే నాకు బావంటే చాలా కృతజఞ్త, గౌరవం.
ఇపుప్డు బావ ఉనన్ పరిసిథ్తిలో ఇక నాకునన్ కొదిద్పాటి సహాయం అందే అవకాశం కూడా పూరిత్గా
సనన్గిలిల్ంది. ఐనా ఇక మీదట ఏమైనా సరే అకక్ని బావని డబుబ్లడిగి ఇబబ్ంది పెటట్కూడదు అని గటిట్గా
అనుకునాన్ను.
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బావ ఆరోగయ్ం ఇంకా ఆరిధ్క సిథ్తిని దృషిట్లో పెటుట్కునన్ నా పెదద్ మేనకోడలు లకిష్ డిపొల్మా కోరస్ చేసి,
పదెద్నిమిది ఏళల్కే సెట్నోగార్ఫర గా పైరవేట ఉదోయ్గంలో చేరింది.
మా బంధువులందరూ ఆడపిలల్ ఇంత చినన్వయసుస్లోనే ఉదోయ్గం చేయడం చాలా గొపప్గా చెపుప్కుని
మురిసిపోయారు. కొనాన్ళళ్కి నాకూ ఈ విషయం తెలిసి అకక్ వాళిళ్ంటికి వెళాళ్ను దానిన్ అభినందించడానికి.
ఉదోయ్గం చేసే అమామ్యైతే తకుక్వ కటన్ంతో పెళిల్ జరిగే అవకాశముండేది అపప్టోల్.
నేను "మీ నానన్కు నీ పెళిల్ భారం తగిగ్సుత్నాన్వు. నీవింకా బాగా వృదిధ్లోకి రావాలి" అని మనసూప్రిత్గా
లకిష్ని ఆశీరవ్దించాను. "మావయాయ్ చాలా థాంకస్! నాకివావ్ళే మొదటి జీతం ఇచాచ్రు" అని లకిష్ చాలా
సంతోషంగా చెపిప్ంది.
"ఏదీ మరి సెలబేర్షన ఏంటీ" అని నేననగానే అది కూడా "రెడీ మావయాయ్! నేను ఆఫీస నుంచి వచేచ్పుప్డు
జిలేబి ఇంకా మిరపకాయ బజీజ్లు తీసుకొచాచ్ను. నీకిషట్మైన బజీజ్లు ఇదిగో వేడిగా ఉనాన్యి" అని ఒక పేల్టులో
వెంటనే పెటిట్ ఇచిచ్ంది. లకిష్ చూపించిన ఆపాయ్యతకి నాకు ఎంతో ఆనందమేసింది.
అకాక్ వాళల్ందరితో సరదాగా కబురుల్ చెపుత్ండగా బావ కూడా ఆ రోజు తవ్రగానే ఆఫీస నుంచి వచేచ్సాడు.
నేను "కంగార్టస్ బావా! లకిష్ అపుప్డే చాలా పెదద్దై పోయింది" అనాన్ను. బావ నవువ్తూ "ఏమనుకునాన్వురా
మా అమమ్డంటే!" అని మురిసిపోయాడు.
అకక్ ననున్ భోంచేసి వెళళ్మంది. కానీ నేను "లేదకాక్ మళీళ్ వసాత్ను" అని బయలుదేరాను. లకిష్
ననున్ "ఒకక్ నిమిషం మావయాయ్" అని ఇంటి గేటు దగగ్ర ఆపింది.
లకిష్"ఇదిగో నీకు నా గిఫట్ మావయాయ్" అని నా చేతిలో వంద రూపాయలు పెటిట్ భుజం తటిట్ంది. నేను
"అదేంటే నాకొదుద్. మళీళ్ ఎపుప్డైనా అవసరమైతే అడుగుతానులే" అంటే, లకిష్ "అపప్టి సంగతి చూదాద్ంలే
నువివ్ంక ఏమీ మాటాల్డకు, బయలుదేరు" అని నవువ్తూ పంపించింది.
చినన్దైనా అది చేసిన పనికి ఇంకా దాని ఆపాయ్యతకి నాకు దుఃఖం ఆగలేదు. నా కనీన్ళల్ను ఆపుకుంటూ
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చలల్గా ఉండమామ్ అని గబ గబా అకక్ణిణ్ంచి బయలుదేరాను.
కొనిన్రోజుల తరువాత దురగ్ పిలల్లతో ఏదో గటిట్గా ఎవరి మీదో కోపంగా అంటూ ఇంటికి రావడం
చూసాను.
"ఏమైంది?" అని అడిగాను. దురగ్ "మీ మేనలుల్డు వంశీ ఏంటి పెదద్ పోజు కొడతాడు. మేమెవరం వాళిళ్ంటికి
వెళిల్నా పలకరించకుండా వెళిల్ పోతాడు. మీ అకక్యయ్గారు మాతర్ం తనకి సాధయ్మైనంత ఏదో ఇచిచ్ పంపిసాత్రు.
ఐనా వంశీ తన సంపాదన ఏమైనా మాకిచిచ్నటుట్ అలా పర్వరిత్సాత్డేంటి" అని రుసరుసలాడింది.
నాకరధ్మయియ్ంది నేను వెళల్కపోయినా దురగ్ తపప్నిసరి అవసరాలకి అకక్ దగగ్రకి వెళోత్ందని. వీళళ్ని నేనే పంపించాను
అని వంశీ అనుకుంటునాన్డేమో. హు! నేనేం చేసాత్ను. వీళల్కు నేనేమీ చేయకపోగా వీళుళ్ అకక్ దగగ్రకి వెళల్కుండా ఎలా
ఆపగలను అని బాధ పడాడ్ను.
ఇక మీదట నువువ్ వెళొల్దుద్. పిలల్లను కూడా తీసుకొని అకక్ దగగ్రకి వెళొల్దుద్ అని దురగ్కి చెపాప్ను. ఐనా,
తను నాకు తెలియకుండా వెళుతూనే ఉందని తరావ్త ఒక సంఘటన దావ్రా నాకు తెలిసింది. దురగ్ ఎపుప్డైనా
అకాక్ వాళిళ్ంటికి వెళిళ్నపుప్డు అకక్డ వంశీ సేన్హితులని చూసేది. అలా వారిని గురుత్ పటట్గలిగిన దురగ్ వాళుళ్ ఎపుప్డైనా
బయట కనపడితే పలకరించేది. ఒక వేళ వాళుళ్ బదులివవ్కపోతే తను వంశీ వాళళ్ అతత్నని పరిచయం చేసుకుని
చనువుగా మాటాల్డడానికి పర్యతిన్ంచేది. ఇంకా ఊరుకోకుండా వంశీ బాగా చదువుతునాన్డా అని వాళళ్ని అడిగేది.
అసలు ననేన్ ఎవరికీ పరిచయం చేయడం ఇషట్పడని వంశీకి దురగ్ ఇలా అనవసరంగా తన సేన్హితులతో
చనువుగా పర్శన్లేయడం తెలుసుకుని విపరీతంగా కోపం తెపిప్ంచింది. అకక్ నాతో తరావ్త చెపిప్ంది. వంశీ వెళిల్
అకక్తో గొడవ పెటుట్కునాన్డట "అసలు నా విషయంలో ఆవిడ పర్మేయమేంటి? నేనసలు వీళుళ్ నాకు చుటాట్లని చెపప్డమే
ఇషట్ం లేనపుప్డు వీళేల్ంటీ దరిదర్ం" అని ఆగర్హంతో ఊగిపోయాడట.
మెడికల కాలేజీలు నిరవ్హించే పర్వేశ పరీక్షలో వంశీ చాలా కొదిద్పాటి తేడాతో అరహ్త కోలోప్యాడు. దీనితో
వాడు చాలా నిరుతాస్హ పడాడ్డు. మెడికల కాలేజీ పర్వేశ పరీక్షలో ఉతీత్రణ్త సంపాదించాలంటే చాలా కఠిన
పిర్పరేషన అవసరం. కానీ వంశీకి దానికి కావలసిన పర్శాంత వాతావరణము ఇంటి దగగ్ర ఉండేది కాదు.
ఎపుప్డూ ఇంటోల్ ఎవరో ఒక బంధువుల తాకిడి, నా గొడవ, బావ అనారోగయ్ంపై ఆందోళనతో వంశీ కఠిన
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పరీక్షకు కావలసిన విధంగా పిర్పేర అవవ్లేకపోయాడు.

అసలే మెడికల కాలేజీలో సీటు రాలేదని ఎంతో

దిగులుగా ఉనన్ సమయంలో తన విషయంలో దురగ్ కెలకడం వంశీ తటుట్కోలేక పోయాడు.
అందుకే వంశీ "అమామ్! ఇంకోసారి ఇలా జరిగితే నేనూరుకోను. నువువ్ వాళల్కు చెపుప్ అసలు నా విషయంలో
కలిప్ంచుకోవదద్ని ఇంకా అనవసరంగా మన ఇంటికి రావదద్ని" అకక్తో చాలా గటిట్గా చెపాప్డట.
నా దురదృషట్ం. అనుకోకుండా ఇదే సమయంలో చిటిట్ అకర్మ వయ్వహారం గురించి ఒకసారి పోలీసులు
అతనింటికి వెళిల్ విచారించారు. ఆ సందరభ్ంలోనే నా గురించి కూడా మామూలుగా వాకబు చేసి నా అడర్స తెలియక
పోవటం వలన ఎవరో చెబితే అకాక్ వాళిళ్ంటికి వెళిల్ నా గురించి అడిగారట. పోలీసు వాళళ్కి ఆ సమయంలో అకక్డే ఉనన్
వంశీ తన కుటుంబం నాతో సంబంధం ఎపుప్డో తెంపేసుకుందని, నేనెకక్డుంటానో కూడా తెలియదని ఈ వయ్వహారాలలో
ఇక నుంచి ఇబబ్ంది పెటట్దుద్ అని చెపాప్డట.
పోలీస వాళుళ్ వెళిళ్పోగానే వంశీ అగిగ్ మీద గుగిగ్లమయాయ్డు. మొదటి నుంచీ గొపప్గా బర్తకాలని తన
సమూహంలో మినన్గా ఉండాలని తపించే వంశీకి ఈ పరిణామాలు అసస్లు మింగుడు పడలేదు.
వంశీ అకక్తో "నువేవ్ం చేసాత్వో నాకు తెలియదు. వాళళ్ని ఇక రావదద్ని చెపుప్. నీకు ఎపుప్డైనా వీలైతే ఆరిధ్క
సాయం చెయియ్.

కానీ నాకు మాతర్ం వీళల్కు బాగుపడే లక్షణాలు కనిపించటేల్దు" అని ఆవేశ పడాడ్డట. వంశీ

ఎపప్టినుంచో ఈ విషయమై తనతో గొడవ పడుతునాన్, ఏదో సరుద్కు పోతాడులే అని భావించిన అకక్ వాడి మాటలతో
ఖినున్రాలయియ్ంది.
"నేను కాకపోతే మావయయ్కి ఇంకెవరునాన్రురా వాడికీ కషట్కాలంలో" అని నచచ్చెపప్టానికి చాలా
పర్యతిన్ంచింది.
ఇంకా అకక్ "ఐనా ఇది నాకు, నా తముమ్డికి సంబంధించిన వయ్వహారం. పర్తి దానికీ మీరు చెపిప్నటేల్ జరగాలా"
అని కోపంగా వాదించింది.
కానీ వంశీ "మావయయ్ కుటుంబ పరిసిథ్తి ఎపప్టికీ బాగు పడదు. ఇంకా ఈయన గారి ఘన చరితర్ వలల్ మాకూ
తల వంపులుగా ఉంది. వీళుళ్ ఇక నుంచీ మనింటికి రావటానికి అసస్లు వీలేల్దు" అనాన్డట.
"ఐనా నీకు నానన్ ఆరోగయ్ం ముఖయ్ం కాదా? ఇంకోసారి మావయయ్ ఇంటికొసేత్ నేను ఈ ఇంటోల్ ఉండను" అని
హెచచ్రించాడట.

øöeTT~

www.koumudi.net

pHY 2022

పొదుద్ తిరగని పూలు - శీర్ రు దర్

7

"కాదంటే నేను కావాలో మావయయ్ కావాలో తేలుచ్కో" అనాన్డట వంశీ.
ఆ రాతర్ంతా విపరీతంగా ఏడిచ్ంది అకక్. వంశీ తీవర్ ఒతిత్డితో అమితంగా బాధపడడ్ అకక్ ఒక భయంకర
నిరణ్యం తీసుకుంది. ఆ మరునాడు పొర్దుద్నేన్ నాకు అకక్ నుండి కబురందింది. అకక్ వాళిళ్ంటోల్ పాలు పొసే
అతనికి నా ఇలుల్ తెలుసు. అతనితో ననున్సాయంతర్ం చీకటి పడాడ్క కలవమనాన్నని చెపిప్ పంపింది.
ఏంటబాబ్! అకక్ ఎందుకిలా పిలిచింది అని నేను కంగారు పడాడ్ను. బావకేమైనా ఒంటోల్ బాగోలేదా అని
ఆలోచిసూత్ అలాగే అకక్ వాళిళ్ంటికి వెళాళ్ను. నా కోసమే ఎదురు చూసుత్నన్ అకక్ ననున్ ఖాళీగా ఉనన్ వాళిళ్ంటి
పకక్ సథ్లంలో చెటుట్ దగగ్రకు తీసుకెళిల్ంది.
అపుప్డు చూసాను అకక్ను దగగ్ర నుండి. అకక్ మొహం బాగా ఉబిబ్పోయి ఉంది. కళుళ్ బాగా వాచి
ఉనాన్యి. "ఏంటకాక్! ఏమైంది?" అని ఆదురాద్గా అడిగాను.
అకక్ "బాబూ! నీకెలా చెపాప్లో తెలియటేల్దు" అని వంశీ తనతో పెటుట్కునన్ విపరీతమైన గొడవ గురించి
చెపిప్ంది. అకక్ అనింది "బాబూ! చినన్పుప్డు నువువ్ ఇంటోల్ వాళళ్తో కోపమొచిచ్ అలిగి దూరంగా వెళిల్పోతుంటే,
నేను నినున్ బుజజ్గించి తిరిగి తీసుకొచేచ్దానిన్. కానీ పెదద్యాయ్క నా జీవితంలో దీనికి విరుదధ్ పరిసిథ్తి వసుత్ందని
కలలో కూడా ఊహించలేదు"
అకక్ మాటలు అరధ్మవవ్క ఆశచ్రయ్పోతునన్ ననున్ "బాబూ! నీకు నేనంటే నిజంగా పేర్ముంటే నేనొకటి
కోరుతాను తీరుసాత్వా" అని అకక్ అడిగింది.
నేను "అదేంటకాక్! నేను చేయగలిగిందేదైనా వుంటే తపప్కుండా చేసాత్ను" అనాన్ను.
అకక్ "ఐతే, ఏదీ నా తల మీద ఒటేట్సి వాగాద్నం చేయి. నీవు మాట తపిప్తే నేను చచిచ్నంత ఒటేట్" అనింది.
నాకు గుండె దడ దడలాడింది. ఎపుప్డూ ననేన్మీ అడగని అకక్ ఇలా ఇంత తీవర్ంగా అడగాగ్నే నేను గదగ్ద
సవ్రంతో "ఏంటకాక్ ఇంతకీ నేనేం చేయాలో చెపుప్" అనాన్ను.
అకక్ నా చేయి పటుట్కుని తన తల మీద పెటుట్కుని "ఇక నువెవ్పుప్డూ మా ఇంటికి రావదుద్. రానని
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మాటివువ్" అని నా కళళ్లోకి ధృడంగా చూసి అనింది. నా జీవితంలో ఇటువంటి అతయ్ంత దురదృషట్ పరిసిథ్తి
కూడా ఎదురోక్వలసి వసుత్ందని నేను కలలో కూడా ఊహించలేదు. ఆ క్షణంలో నా మానసిక వేదనని నేను వివరించలేను.
ఇది నిజం కాదేమో అని అకక్ని చూసేత్ అరధ్మైంది తను ఇదొక క్షణికావేశంలో తీసుకునన్ నిరణ్యం కాదని.
ఎంతో మానసిక సంఘరష్ణకి గురై తపప్ని పరిసిథ్తిలో అకక్ ఈ భయంకర నిరణ్యం తీసుకోవలసి వచిచ్ందని. ఆ రాతిర్
అకాక్ వాళిళ్ంటి బయట దీని గురించి ఇక ఏమీ చరిచ్ంచడానికి వీలు లేని పరిసిథ్తిలో, వెంటనే నా మాట ఇవావ్లిస్న
అతయ్ంత దీన దౌరాభ్గయ్ క్షణాలోల్, నేను "సరేనకాక్" అని భోరుమని ఏడుసూత్ అకక్డే నేల మీద కూలబడి పోయాను. అకక్
కూడా వెకిక్ళుల్ పెటిట్ ఏడుసూత్ వెంటనే తన ఇంటోల్కి పరుగెతిత్కెళిల్ పోయింది.
ఈ తిరుగు లేని పరిణామం నా దురదృషట్ జీవితానికి పరాకాషట్. దేవుడా! ఏమిటి నాకీ శాపం. ఎనిన్ జనమ్ల
పాపం నేను అనుభవిసుత్నాన్ను అని రోదించాను. అంతలోనే సప్ృహ తెచుచ్కుని ఈ సంఘటన మిగతా అందరికీ తెలిసి
అకక్ని ఇంకా మానసిక కోష్భ పెటట్ కూడదని నిశచ్యించుకుని, అకక్డ నుండి బయలుదేరి నా ఇంటికి ఎలా తిరిగొచాచ్నో
నాకే తెలియదు.
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