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రోల్ రివర ల్

" ఏమిటిది తులసీ? ఈరోజు ఇంత లేట? టిఫిన కూడా అవలేదు మాది, ఇంక బయలుదేరదాం అనుకుంటునాన్ం ఇపుప్డే. ఇలా
అయితే ఎలా?" కోపంగా అంది శేవ్త.
" నానన్కి ఒంటోల్ బాగోలేదకాక్, పొదుద్నేన్ కళుళ్ తిరిగి పడిపోయాడు ఎందుకనో. డాకట్ర దగగ్రకి తీకెళిళ్ వచేచ్సరికి లేట
అయిపోయిందకాక్.. ఒకక్ పది నిమిషాలు ఉండండి. ఏదో ఒకటి చేసిపెటేట్సాత్ను" అంది తులసి బుటట్లోంచి ఉలిల్పాయలు తీసూత్..
" వదుద్లే తులసీ! లేట అయితే బావుండదు. ఇదీ విషయం అని, ఒకక్ ఫోన చేసేత్ సరిపోయేది కదా, మేమే ఏదో ఒకటి
చేసుకునేవాళళ్ం! " అంది వసంత.
" నా ఫోన లో కరెనీస్ అయిపోయిందకాక్, చూసుకోలేదు. మిసెస్డ కాల ఇవావ్లనన్ ఆలోచన రాలేదకాక్" అంది క్షమాపణ చెపుత్నన్టుట్.
" సరేలే పరవాలేదు. మధాయ్హన్ం మాతర్ం తవ్రగా వచిచ్ పని చేసి వెళుళ్" అంది వసంత.
" అలాగే అకాక్, సారీ అకాక్ " అంటూ పనిలో పడింది.
"సారీ అంటే అయిపోతుందా, రెసాప్నిస్బిలిటీ ఉండదాద్"? అంటూ చిరాకు పడింది శేవ్త.
శేవ్త, వసంత ఇదద్రూ సహోదోయ్గులు. కాలేజీ రోజులనించీ సేన్హితులు కూడా. ఇదద్రూ చదువు పూరత్వుతూనే ఒకే కంపెనీలో
ఉదోయ్గంలో చేరారు. రెండు బెడ రూముల ఫాల్ట అదెద్కి తీసుకుని ఆఫీసుకు దగగ్రలోనే ఉంటారు. వారిదద్రికీ కావలసిన ఇంటిపనీ, వంట పనీ
అంతా చెయయ్డానికే తులసిని పెటుట్కునాన్రు.. తులసి చాలా చురుకైనది, పని బాగా చెయయ్డం ఒకక్టే కాదు, ఇలల్ంతా తన మీద వదిలి వెళిళ్నా
సరే ఎంతో నమమ్కంగా పనులనీన్ చేసి వెళుత్ంది. అందుకనే ఆమె పనిచేసే ఇళళ్వాళళ్లోల్ ఉదోయ్గినులు తాళాలు ఆమె చేతికే ఇసాత్రు. అవనీన్
ఒక పరస్ లో వేసుకుని వసుత్ంది రోజూ. తులసీ, ఆమె తండీర్ మాతర్మే ఉంటారు ఇకక్డ. అతనికి ఆరోగయ్ం బాగోలేకపోతే వైదయ్ం కోసమే సిటీకి
వచాచ్మని, తన అకాక్, బావా వాళళ్ంతా ఊరోల్నే ఉంటారనీ చెపిప్ంది తులసి. తగిగ్పోతే వెనకిక్ వెళిళ్పోతామని కూడా అంటూ ఉంటుంది.
"ఒకక్సారి సిటీ లైఫ కి అలవాటు పడితే వెనకిక్ వెళళ్రు ఎవరూ" అంటుంది శేవ్త.
పొదుద్నేన్ వచిచ్ సేన్హితురాళిళ్దద్రికీ టిఫిన చేసి కొంత పని చేసుకుని వెళుత్ంది తులసి. తరావ్త మళీళ్ సాయంతర్ం వచిచ్ ఇలల్ంతా
శుభర్ం చేసి, బటట్లు మడతపెటిట్, రాతిర్కి వంట చేసి అనీన్ టేబిల మీద సిధధ్ంగా ఉంచి వెళుతుంది. ఎంతో హాయిగా, కులాసాగా జరుగుతునన్
ఏరాప్టు అది.
శేవ్తకి ముకుక్ మీద కోపం, మనసు మంచిదైనా, మాట దురుసు కొదిద్గా ఎకుక్వే. వసంత సవ్భావం పూరిత్గా వేరు. ఆచి తూచి
మాటాల్డుతుంది, ఎలాంటి పరిసిథ్తిలోనైనా శాంతంగా ఉండడానికి పర్యతిన్సుత్ంది. 'విభినన్ ధృవాలు ఆకరిష్ంచినటట్నిపిసుత్ంది మిమమ్లిన్దద్రినీ
చూసేత్' అంటారు అంతా వారిదద్రినీ చూసి. పర్తీ విషయంలోనూ భినాన్భిపార్యాలునన్ వారిదద్రికీ సేన్హం కలవడమే చితర్ం అనుకుంటే, అది
ఇంత గాఢంగా మారడం మరీ విచితర్ం.
మరాన్డు కూడా తులసి కొదిద్గా ఆలసయ్ంగా వచిచ్ంది. శేవ్త మళీళ్ చిరాకు పడింది. ఆఫీస కి వెళూత్ ఉంటే కూడా గొణుగుతూనే ఉంది.
వసంత తనని కానటుట్ పేపర లో సుడోకు చేసుకుంటూ కూరుచ్ంది.
"నీలా నేనెందుకు ఉండలేనే?” అంది శేవ్త. తనేం చెపిప్నా పటిట్ంచుకోకుండా

తన మానాన తను పేపర చదువుకుంటునన్

సేన్హితురాలిన్ చూసి చిరుకోపంతో.
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నవివ్ంది వసంత. " ఒకరితో ఒకరు ఉండగలం గానీ ఒకరిలా ఒకరం ఎలా ఉంటాం?" అంటూ.. టీఫిన తిని, మళీళ్ డెసక్ దగగ్రకి
వచేచ్వరకూ చిటపటలాడుతూనే ఉంది శేవ్త.
మరో అరగంటలో టీం మీటింగ ఉండడంతో గబ గబా పనిలో పడాడ్రు ఇదద్రూ.
" లీవ ఈజ నాటే ఏ పిర్విలేజ.. జాగర్తత్గా వాడుకోవాలిస్న బాధయ్త మాతర్మే" అనాన్డు శీర్కర తన టీమునుదేద్శించి మాటాల్ డుతూ
అనాన్డు. అపప్టివరకూ పార్జెకట్ కి సంబంధించిన విషయాలు మాటాల్డి, వివిధ విభాగాలు ఎలా పనిచేసుత్నాయో, ఎంతవరకూ వచాచ్రో,
ఏమేం ఇబబ్ందులునాన్యో అనీన్ వివరంగా కనుకుక్నాన్డు. అది ఒక పర్ముఖ కార కంపెనీ ఆఫీస. కొతత్ మోడల కార ని రూపొందించడంలో
ఉనాన్రు వాళళ్ందరూ.
" చెపాప్వా? ఎపుప్డూ అదే మాట అంటాడేవిటే వీడూ, వీడి చాదసత్మూ, లీవ ఏదో వీఢి జేబులోంచి ఇసుత్నన్టుట్” అని విసుకుక్ంది
శేవ్త.
" ఉష! ఎవరైనా వింటే బావుండదు. నిజమే కదా! అతను చెపేప్ది. బాగా అవసరం అయితే తపప్ సెలవు పెటట్దుద్, దానిన్ హకుక్గా
కాక, బాధయ్తగా వాడుకోమంటునాన్రు అంతేకదా," అంది వసంత.
" నీకు నోరిపప్డానికే భయం, జీతం సరిగా పెంచడేమో అని" అంటూ నవివ్ంది శేవ్త.
ఆమె నవువ్ కొదిద్గా గటిట్గా వినబడేసరికి శీర్కర " ఎస శేవ్తా! ఎనీ థింగ ఇంపారెట్ంట ?" అనాన్డు.
" నథింగ శీర్కర! . అవసరం లేకుండాఎవరూ సెలవు పెటట్రు కదా, అదే మాట మీరు నొకిక్ చెపేత్ కొంచం నవొవ్చిచ్ంది. " అంది
ఏమాతర్ం తణువుకోకుండా..
" వెల, అదే నిజమని అనుకుందాం, ఒకవేళ ఐతే గొడవే లేదు కదా, అలా కాని విషయాలగురించే నేను చెపేప్ది, దానికంటే ఎకుక్వ
వివరాలోల్కి వెళళ్కక్రేల్దు ఇపుప్డు. నేను దేని గురించి మాటాల్డుతునాన్నో మనందరికీ తెలుసు అనాన్డు సూటిగా. లీవ అనేది హకుక్ కాదు,
బాధయ్త అని గురుత్ంచుకుంటే చాలు. అవసరమైనపుప్డు శలవు ఇవవ్డానికి ఎవరూ అభయ్ంతరం చెపప్రు, గుడ డే మీ అందరికీ. "అంటూ
లేచాడు అతను.
కొతత్ మోడల కారుని మారెక్ట లోకి తొందరలోనే పర్వేశపెటాట్లి. అనిన్ పనులూ ఆఘమేఘాల మీద ఎంతో పర్ణాళికా బధధ్ంగా
జరగాలి. శలవు ఉంది కదా అని చీటికీ మాటికీ పెటేట్సేవాళళ్ని కొంచం అదుపులో ఉంచడానికనే అతను అలా మాటాల్డవలసి వచిచ్ంది.
చీటికీ మాటికీ సెలవు పెటట్డం శేవ్తకేమీ కొతత్ కాదు. ఏదో అవసరం ఉందంటూ తరచూ పరిమ్షన లు కూడా అడుగుతూ ఉంటుంది.
అందుకే పరోక్షంగా తననే హెచచ్రించాడేమో అని ఆమె భావించింది.
సవ్తహాగా శేవ్త చాలా తెలివైనది, చెపిప్న పని ఎంతో పర్తిభావంతంగా చేసుత్ంది. అందుకని ఆమెని అందరూ ఇషట్పడతారు కానీ తన
సవ్భావానిన్ మారుచ్కుంటే బావుంటుందని కూడా సూచిసూత్ ఉంటారు.
" నేనేదైనా ముఖం మీదే చెతాను ఫార్ంక గా" అనడం కరకట్ కాదు శేవ్త. మనం చెపేప్ది అవతలివాళళ్కి బాధ కలిగించకుండా చెపప్డం
కూడా ఎంతో ముఖయ్ం" అని చెపూత్ ఉంటాడు శీర్కర.
ఆమె ఎవరి సలహాలూ పటిట్ంచుకోదు, తన వయ్వహారానిన్ మారుచ్కోదు. పని బాగా చెయయ్కపోయే మాటైతే ఈపాటికి ఆమె ఈ
ఉదోయ్గంలో ఉంటుందా అనేది అనుమానమే. వసంత ఎనోన్సారుల్ చెపూత్ ఉంటుంది. అయినా శేవ్తలో మారుప్ వచిచ్ంది చాలా తకుక్వగానే అని
చెపాప్లి.
మీటింగ పూరత్వగానే అందరూ లేచి నిలబడాడ్రు.
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"శేవ్తా ఒకక్ నిమిషం" అనాన్డు శీర్కర.
" యా, శీర్కర" అంది విషయం ఏమిటి అనన్టుట్.

" నేను చెపిప్న లీవ విషయం టీములో ఏ ఒకక్రినీ ఉదేద్శించి అనలేదు కానీ మీకొక విషయం చెపాప్లి. పార్జెకట్ ఇపుప్డు చాలా
కీలకమైన దశలో ఉంది. మీరు సాధయ్మైనంత తకుక్వ గా లీవులు పెడితే మంచిది. మీ బాధయ్త ఈ పార్జెకట్ లో చాలా ముఖయ్మైనది అని మీకు
కూడా తెలుసు. మీలాంటివారు తెలివితేటలకి తోడు ఇంకొంచం రెసాప్నిస్బిల గా వయ్వహరిసేత్ బావుంటుంది. ఇలా చెపాప్నని ఏమీ అనుకోవదుద్,
ఇలా చెపప్డం నాకూ ఇషత్ం ఉండదు. కానీ టీములో కొందరికి చెపప్క తపప్డం లేదు, మీరొకక్రే కాదు. అరధ్ం చేసుకుంటారనుకుంటాను”
అనాన్డు ఎంతో మృదువుగానే..
“అవసరం అయితే కొదిద్గా ముందు చెపేత్ నేను పాల్న చేసుకోవడానికి వీలుగా ఉంటుంది. అపప్టికపుప్డు చెపేత్ కషట్ం కదా, మీ లీవులే
కాదు, జీతాలు కూడా నేను నా జేబులోంచి ఇవవ్డం లేదనుకోండి. అయినా సరే" అంటూ నవావ్డు.
మెతత్గా చెపుప్తో కొటిట్ చెపిప్నటుట్ భావించింది శేవ్త. అతని ఎదురుగా ఏమీ మాటాల్డలేదు, కానీ పటట్రాని కోపంతో బయటకి వచిచ్ంది
మీటింగ నించీ. ఆమె వాలకానిన్ చూసి ఏదో జరిగిందని గర్హించింది వసంత.
టీకి వెళిళ్నపుప్డు ఆపుకోలేక తన కోపమంతా బయటపెటిట్ంది శేవ్త. అతనలా డైరెకట్ గా చెపప్డం ఆమెకి అసస్లు నచచ్లేదు.
" ఏమనుకుంటునాన్డు అతను? నా సెలవు నా ఇషట్ం.. నా వలల్ పని ఆగిందా? లేనపుప్డు అలా ఎందుకు మాటాల్డాలి? డిసిపిల్న
అంటాడా. చూసాత్ను, నాకు తికక్ పుడితే రిజైన చేసేసాత్ను. ఇదొకక్టే కంపెనీయా? ఇకక్డ కాకపోతే మరో దగగ్ర, నాకేం ఉదోయ్గం దొరకదా!"
అంది కోపంగా, విసురుగా..
" దొరకదని కాదు శేవ్తా, మన యాటిటూయ్డ కూడా ముఖయ్మే అని చెపప్డం అంతే! రిలాకస్. నువెవ్ంతో తెలివికలదానివి. నీ పనితీరు,
సమసయ్లని పరిషక్రించే తీరూ అందరికీ ఎంతో నచుచ్తుంది. చాలా మంది నినున్ నీ పర్తిభ చూసి ఎంతో అభిమానిసాత్రు. జూనియరుల్ నినున్
చూసి పని నేరుచ్కుంటారు. అలాంటపుప్డు ఇలాంటి చినన్ విషయాలు ఇబబ్ంది పెటకూడదని అలా అని ఉంటారు లేకపోతే శీర్కర అలా
మాటాల్డతారా? నువవ్ంటే ఆయనకెంతో ఇషట్ం కదా " అంది వసంత.
"చూదాద్ం" అంటూనే అంతలో ఏదో గురొత్చిచ్నటుట్ "ఈ రోజు శుర్కర్వారం, మరిచ్పోకు.. రాతిర్ టీ.వీలో మంచి సినిమా ఉంది. మనం
చూసుత్నాన్ం" అంది
" అదిగో మళీళ్! ఉండవే బాబూ, నువూవ్, నీ సినిమా గోలా. చచేచ్ంత పని ఉంది అవతల నాకు" అంది వసంత. అనుకునన్టేట్ ఆరోజు
లేట అయింది వాళిల్దద్రికీ ఆఫీస వదిలేసరికి. నీరసంగా ఇంటికి చేరారు.
ఫాల్ట తాళం తీసూత్నే బాంబ పడినటుట్గా కేక పెటిట్ంది శేవ్త.
"ఓ గాడ, తులసి మళీళ్ రాలేదు ఈరోజు? నో వండర, ఎకక్డి పని అకక్డే ఉంది. పొదుద్నేన్ కదా చెపాప్ము. ఈ మధయ్న బాగా
ఎకుక్వయింది, ఇంతకుముందులా పని చెయయ్డంలేదు సరి కదా, అసత్మానూ సెలవులు పెడుతోంది. ఇపుప్డు చూడు రాతిర్కి భోజనం రెడీ
చెయయ్లేదు, బటట్లు, గినెన్లూ అనీన్ అలాగే ఉనాన్యి" అంది పటట్రాని కోపంతో.
శేవ్త కోపం తెలిసిన వసంత తను ఏమాతర్ం హడావిడి పడకుండా " ఏదో అరజ్ంట పని వచిచ్ందేమో? లేకపోతే ఇలా చెయయ్దు కదా!
" అంది వసంత.
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" నువవ్లాగే అంటావు. ఈ మధయ్నే రీచారజ్ చేసింది కదా, ఈ మధయ్న ఎపుప్డైనా మానేసేత్ ముందే చెపప్కుండా ఆరోజు పొదుద్నేన్ ఫోన
చేసి చెపోత్ంది కదా సైట్ల గా..ఈ రోజు అదీ లేదు. నినన్నేగా పొదుద్నన్ లేట గా వచిచ్ంది అని అరిచాను, ఈరోజు సాయంతర్ం నీకేమైనా ఫోన
చేసిందా? నాకేమీ చెపప్లేదు" అంది విసురుగా.
" లేదు, మామూలుగా ఫోన చేసుత్ంది కదా, చెయయ్లేదంటే ఏదో ఉండి ఉండాలి. అయినా ఇపుప్డవనీన్ ఆలోచిసూత్ కూరుచ్ంటే
పుణయ్కాలం కాసాత్ గడిచిపోతుంది. రేపు శనివారమే కదా! రేపు అడుగుదాంలే, పద ముందు పని సంగతి చూదాద్ం" అంది వసంత.
" అబేబ్, నా వలల్ కాదు. మంచిదానివి కదా వసూ, ఈ రాతిర్కి ఏదైనా ఆరడ్ర చేసెయియ్. ఓ అరగంటలో వసాత్డు. ఈలోపల సాన్నం చేసి
ఫెర్ష అవుదాం, తినేసి, రాతిర్ టీ.వీ లో సినిమా చూసి పడుకుందాం. అంతకు మించి నావలల్ కాదు" అంది శేవ్త బధధ్కంగా.
" అయినా కొదిద్గా కూడా బాధయ్త లేకుండా ఇలా ఎలా చేసింది అసలు. టీ లేదు, సాయంతర్ం తిఫిన లేదు, రాతిర్కి భోజనం లేదు.
ఇపుప్డెలా?" అంది ధుమ ధుమ లాడుతూ.
పొదుద్నేన్ తినన్ టిఫిన పేల్ట లూ, తుడవని వంట గటూట్, సరద్ని పకక్లూ.. వీటనిన్ంటినీ చూసూత్ ఉంటే వసంత కీ చిరాగాగ్నే ఉంది. అలా
వదిలేయలేక గినెన్లనీన్ తీసి టబ లో వేసి బాలక్నీలో పెటిట్, సింకూ, గటూట్ తుడిచి శుభర్ం చేసింది. తన రూములోకి వచిచ్ పకక్సరి చేసుకుని
సాన్నానికి వెళిళ్ంది. శేవ్త చిరాగాగ్ అకక్డే హాలోల్నే చినన్ దీవాన మీద కూరుచ్ండిపోయింది. పకక్నే ఆఫీస బాగ, లంచ బాగ పడేసింది.
కాలు చాపుకుని "వసూ, ఏదైనా తినడానికి ఇవవ్వే! ఆకలి" అంటూ అరిచింది..
" నువువ్ కూరుచ్నన్ దగగ్రనుంచీ సరిగాగ్ పది అడుగులు వేసేత్ నువువ్ ఎపుప్డో కాని చూడని వంటగది అనే పర్దేశం ఉంది. అకక్డ ఉనన్
డబాబ్లోల్ ఏదో ఒకటి తినడానికి ఉంటుంది డబాబ్లోల్" అంది వసంత నవువ్తూ తన గదిలోంచి.
" చంపేసాత్ను దెయయ్ం" అంటూ విసుకుక్ంది శేవ్త.
" నీతో పాటే నేనూ వచాచ్ను కదా, నీకు లేని ఓపిక నాకెలా వసుత్ంది చెపుప్? టీకి నీళుళ్ పెటుట్. తినడానికి ఏమునాన్యో చూడు.
వసుత్నాన్ను" అంది అకక్డనించే.
ఏమనుకుందో లేచి శేవ్త వెళిళ్ టీకి నీళుళ్ పెటిట్ంది. డబాబ్లు చూసి ఉనన్ సాన్కస్ రెండు పేల్టల్లో సరిద్ంది. మరో పది నిమిషాలకి ఇదద్రూ
టీ తాగారు.
“తులసి కే మేయిందే ఈ మధయ్న ఇలా విసిగిసోత్ంది?” కోపంగా అంది శేవ్త. ఆమె అలా అంటూ ఉండగానే తలుపు తీసుకుని
వచిచ్ంది తులసి. ఆమెని చూసూత్నే విరుచుకుపడింది తులసి మీద.
"ఇలా చేసేత్ జీతం కట చేసాత్. ఏమనుకునాన్వో?" అని బెదిరించింది.
"పోనీలే అకాక్, అలాగే " అంది తులసి. దాంతో శేవ్తకింకా కోపం వచిచ్ంది.
" నీకు డబుబ్ అంటే లెకక్లేదు, మాట అంటే అసలే లెకక్లేదు" అని చిరుర్బురుర్లాడింది శేవ్త.
" చెపాప్ను కదకాక్, నానన్కి బాగోలేదు, అందుకనే అరెజ్ంట గా వెళాళ్ను. సీరియస అయేయ్సరికి ఫోన చెయయ్లేకపోయానకాక్, అంతే
కానీ పని మానెయయ్డం నాకు సరదా కాదు కదకాక్, నువవ్లా మాటాల్డితే నేనేం చెపప్లేనకాక్. అందుకే నీ ఇషట్ం అనాన్ను" అంది తులసి.
ఏం మాటాల్డాలో తెలియనటుట్ ఉండిపోయింది శేవ్త.
గబ గబా వంట మొదలు పెటిట్ంది తులసి. "అకక్ వచిచ్ందకాక్ ఊరునించి, రేపటినించీ నాకు ఇంత పని ఉండదు. నానన్కి తగిగ్ మళీళ్
లేచి తిరిగితే చాలు. కొనాన్ళుళ్ ఊరికి తీసుకుపోతా అంటోంది" అంది పిండి కలుపుతూ.
"ఒకక్దానివీ ఉండగలవా మరి?" అంది శేవ్త అంతలోనే.
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" పకక్వాళుళ్ంటారుగా అకాక్, పరవాలేదులే! రెండు మూడు నెలుల్ంచుకుని పంపిసాత్ అంది. ఇకక్డ గాలికి ఆయాసం, దగూగ్
ఎకుక్వవుతోంది నానన్కి అనాన్రు డాకట్రు.ల్ " అంది నిటూట్రుసూత్. “నేను పెళిళ్ చేసుకుని వెళిళ్పోతే నానన్ ఒకక్డే అయిపోతాడు అని
నేననుకుంటాను. తనకేదైనా జరిగితే నేనొంటరిదానన్వుతానని నానన్ బాధ. ఒకలల్మే వసాత్ము, ఒకలల్మే పోతాము, మధయ్లోనే ఈ
తోడుండడాలు" అంది వేదాంత ధోరణిలో. తెలియకుండానే ఆ పిలల్ కళళ్లోల్ంచి చెకిక్ళళ్మీదకి కారుతునన్ నీళుళ్. తులసికి రెండడుగుల
దూరంలో నించుని ఆమెనే చూసోత్ంది శేవ్త. పదో కాల్స ఫెయిల అయిందిట పంతొమిమ్దేళళ్ తులసి. తండిర్ని చూసుకుంటూ పనిచేసి
ఇలుల్గడుపుతుంది. అలా ఆపిలల్ని చూసుత్ంటే ఏదో కొతత్ కోణం కనిపిసుత్నన్టుట్గా అనిపించింది శేవ్తకి.
" కావాలంటే మాతో ఉండు ఆ రెండు మూడు నెలలూ" అంది వసంత.
" అవును, గుడ ఐడియా" అంది శేవ్త కూడా.
" మా ఊరు వదిలి నానన్ వైదయ్ం కోసమే ఇకక్డకి వచాచ్ము అకాక్.వైదాయ్నికీ, ఇంటి ఖరుచ్లికీ మా ఊరికంటే డబల అవుతోంది
ఇపప్టికే. ఇపుప్డేమో ఇకక్డే ఆయాసం ఎకుక్వ అవుతోంది" అంది దిగులుగా.
"తగుగ్తుందిలే. కంగారు పడకు" అనాన్రు సేన్హితురాళిళ్దద్రూ. గబ గబా వంట ముగించి.. " రేపొప్దుద్నేన్ కొంచం లేట
అవుతుందకాక్, అకక్ని, నానన్నీ పంపించి వసాత్ను, ముందే చెపేప్సుత్నాన్ కదా, జీతం కట చెయయ్వు కదా" అంది చినన్గా నవువ్తూ.
శేవ్త కూడా నవివ్ంది.
వండినవనీన్ టైబిల మీద పెటేట్సి,పేల్టులూ, గాల్స లూ సరేద్సి చునీన్ తో చేతులు తుడుచుకుంటూ "వసాత్నకాక్" అంటూ బయలుదేరింది
తులసి.
" తులసీ ఒకక్ నిమిషం" అంటూ శేవ్త లోపలకి వెళిళ్ రెండువేలు తెచిచ్ ఆమె చేతిలో పెటిట్ంది.
"అకక్ కివువ్, అవసరం ఉంటుందేమో " అంది చిరునవువ్తో. ఆశచ్రయ్ంగా చూసింది తులసి.
" వదద్కాక్, ఉనాన్యిలే" అంటూ ఏదో చెపప్బోయిన తులసిని మధయ్లోనే ఆపి.
" పరవాలేదు, ఉంచు" అంది శేవ్త. వసంత కూడా రెండు సారుల్ చెపప్డంతో తీసుకుంది. పరుగులాంటి నడకతో బయలుదేరింది
తులసి.
"ఏమయింది శేవ్తా, ఆర యూ ఓ కే?" అంది వసంత నవువ్తూ తులసి వెళిళ్న ఐదు నిమిషాలకి.
" నువేవ్మీ నవవ్కక్రలెదు. నేను శుభర్ంగా ఉనాన్ను" అంది శేవ్త ఉకోర్షంగా..
"అయితే మంచిదే, దా భోంచేదాద్ం" అంది వసంత నవువ్తూ.
ఎపప్టిలా ఎవరినో ఒకరిని తిటట్కుండా, అసలేమీ మాటాల్డకుండా భోంచేసుత్నన్ సేన్హితురాలిని చూసూత్.
" ఏమయింది శేవ్తూ!" అంది.
" రోల రివరస్ల" అంది ఏదో ఆలోచిసుత్నన్టుట్గా..
"అంటే," అంది వసంత
" ఏమీ లేదులేవే, టేబిల కి రెండు వైపులా కూరుచ్ని చూసేత్ తపప్ ఏ విషయమైన రెండువైపులనించీ తెలియదు కదా!" అంది
నవువ్తూ..
" మీటింగ రూములో శీర్కర తో మాటాల్డినపుప్డు కూడా అవలేదే ఈ జాఞ్నోదయం" అంది వసంత.
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" నవవ్కు వసూ, ఐయాం సీరియస. పొదుద్నన్ శీర్కర సాథ్నంలో ఉనాన్ను మొదట తులసిమీద అరిచినపుప్డు, ఆతరావ్త మెలల్గా నాకు
తెలియకుండానే పొదుద్నన్ నేనునన్ సాథ్నంలోకి, పర్సుత్తం తులసి ఉనన్వైపు వచిచ్ చూశాను, అరధ్ం అయింది. ఆ పిలల్ పాపం హకుక్గా సెలవు
పెటట్లేదు, తన బాధయ్త కోసం గా సెలవు పెటట్లేదు. తపప్నిసరి అయి పెటిట్ంది.. ఐ నో.. లీవ ఈజ నాట ఏ పిర్విలేజ..” అంది నెమమ్దిగా..
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