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బట, ఇనిన్ సంవతస్రాల తరావ్త, ఎకక్డో దూరంనుంచి కేవలం నీ మీద వునన్ నమమ్కంతో ఓ లెటర రాసింది నీ సేన్హితురాలు. ఎంత
నమమ్కం లేకపోతే రాసుత్ంది చెపుప్..? తన పరిసిథ్తి ఏంటో, పార్బెల్మ ఏంటో నాకు తెలీదు, కానీ నీలాంటి వయ్కిత్ మాతర్మే అలాంటి నమమ్కానికి
అరుహ్డు, దట ఐ నో..
సో పీల్జ, ఇలా సిటుయ్యేషనస్ కి లొంగిపోయి, సడలిపోకు, పర్యతిన్ంచు. నీ మీద ఆమెకీ, మాకందరికీ వునన్ నమమ్కానిన్ నిలబెటుట్.
హెలప్ హర. ఆర డూ వాట ఎవర ఈజ రికైవ్రడ్. బట దిస ఈజ నాట ద ఒరిజినల యూ కిర్ష. ఇంతకంటే ఏం చెపప్ను చెపూప్..!" అంటూ
దిగులుగా చూసి, వంగి నా నుదుటిమీద ముదుద్ పెటుట్కుంది.
వెనకిక్వాలి కళుళ్ గటిట్గా మూసుకునాన్ను. ఎస.. ముదార్ ఈజ ఆబస్లూయ్టీల్ రైట. నేనే డీలా పడితే అకక్డ తులసి. ఎలావుందో.
ఏమైందో ఏంటో.. తల విదిలాచ్ను.
ఎదురుగా వునన్ లెటర కవర వైపోసారి చూసి, అది పకక్కు పెటిట్ పారెస్ల ఓపెన చేసి చూసాను.
ఒక చినిన్ కృషుణ్డి పెయింటింగ వునన్ ఫేర్మ.
చాలా ఇషట్ంగా, నేనే సవ్యంగా తులసి కోసం పెయింటింగ అది.. ఏదైనా సెప్షల అకేషన లో ఇదాద్మని దాచి వుంచాను అపపటోల్.
కానీ, తనని చివరిసారి కలిసినపుప్డు పారిట్ంగ గిఫట్ గా ఇవావ్లొస్చిచ్ంది. డెసిట్నీ.
ఎలా వునాన్వు తులసీ..!?, ఎకక్డ వునాన్వు..!? ఎకక్డవునాన్ కేష్మంగా వుండు చాలు. గాఢంగా నిటూట్రిచ్ వాటిని టేబుల మీద వుంచి
నారూమ వైపు కదిలాను.
వేడినీళళ్తో సాన్నంచేసి, డర్స చేసుకునాన్ను. వడివడిగా ఓ వారానికి సరిపడేలా బాయ్గ పాయ్క చేసుకునాన్ను. పాత కాంటాకట్స్ వునన్
డైరీ, నా గాడెజ్టస్, పాస పోరట్ అనీన్ తీసుకుని హాలోల్కి వచాచ్ను.
"ఫెర్ష గా కాఫీ కలిపాను, తాగు.." కపుప్తో ఎదురొచిచ్ నా చేతికి అందిసూత్ చెపిప్ంది ముదర. కాదనకుండా అందుకుని, మరో చేతోత్
టేబుల మీదునన్ లెటర, పారెస్ల తీసి నా జాకెట పౌచ లో పెటుట్కునాన్ను.
"డైరెకట్ దొరకలేదు కిర్ష, కనెకిట్ంగ ఫైల్టస్ బుక చేసాను. కారెకాక్కా డీటెయిలస్ చెపాత్ను. పిర్ంటౌట కాపీస ఈ బాయ్గ లో పెడుతునాన్"
చెపిప్ంది పేపరస్ నా బాయ్గ లో చేరుసూత్.
నా కాఫీ పూరత్యేయ్సరికి ముదేర్ లగేజ కార లోకి షిఫట్ చేయబోతోంటే చపుప్న వెళిళ్ అందుకునాన్ను. చినన్గా తలపరికించి "నువువ్ వెళిళ్
కారోల్ కూరోచ్ కిర్ష, నేనోసారి రోషన భాభీ కి చెపిప్ వసాత్.." అంటూ డోర లాక చేసింది.
నేనూ తన ఇన సట్ర్క్షనస్ పర్కారం యాంతిర్కంగా కదిలాను. కార దగగ్ర నిలబడే వరుణ కి డయల చేసాను.
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"హేయ కిర్ష.. గుడ మారిన్ంగ.. ఏంటి వీకెండ లో గురుత్చేసుకునాన్వ ననూన్?" అంటూ హుషారుగా పలకరించాడు వరుణ.
"హలో వరుణ.. ఒక పరస్నల ఎమరెజ్నీస్ మీద ఇండియా వెళుత్నాన్ను.", చెపాప్ను.
"వావ్ట. అంటే ఎపుప్డూ? యూ మీన పార్జెకట్ మీట తరావ్తే గా..?!" కంగారుగా అడిగాడు.
"నో వరుణ. అంత టైమ లేదు. హావ టూ గో. ఫూయ్ అవరస్ లో ఫైల్ట వుంది. లీవింగ ఫర ద ఎయిర పోరట్ నౌ, పీల్జ డోనట్ మైనడ్" పార్జెకట్

గురుత్ రాగానే గిలీట్గా అనిపించింది. “నేను లేకపోతే ఈ టైం లో అందరికీ చాలా ఇబబ్ందౌతుంది.. ఐ నో..”
"వెల.. ఏమనాలి కిర్ష? హౌ కమ.. పార్జెకట్ పీక టైమ.. లాసట్ మోమెంట లో ఇలా సడెన గా నువూవ్.. హేయ.. ఎనీథింగ సీరియస
బోర్..? మామ-డాడ , నీ ఫాయ్మిలీ అందరూ??"
"అంతా ఓ.కే. వరుణ.. అది కాదు. ఐనా వాళేళ్ వసాత్రు కొదిద్ రోజులోల్..",
"ఐతే ఎనిన్ రోజుల పాల్న కిర్ష? వాళళ్ని తీసుకుని వసాత్వా?" వరుణ పర్శన్లమీద పర్శన్లు సంధిసుత్నాన్డు, నాకే తెలియని జవాబు
నేనెకక్డివావ్లి. విసుగుని ఎకస్ పెర్స చేయకుండా బలవంతంగా దాచుకుంటూ సమాధానాలు చెపుత్నాన్ను.
"లేదు వరుణ. ఇట మే టేక ఎనీ లెంగత్ ఫర మీ, ఫర్మ ఎ వీక టూ ఎ మనత్ అనుకో.. నాట షూయ్ర.."
"మరైతే నీ వెడిడ్ంగ?"
"వచేచ్సాత్ను వరుణ. పీల్జ మాయ్కస్ కి చెపూప్, మాయ్నేజ మెంట కి కూడా ఇన ఫారమ్ చెయియ్. నేను కిర్సీట్కి మెసేజ పెడతాను. సిట్ల నువువ్
కూడా ఇనాఫ్రమ్ చెయియ్" చెపాప్ను సీరియస గా.
"యాహ. చేసాత్ను కిర్ష. కానీ, పార్బెల్మ కావచుచ్, పార్జెకట్ లాంచింగ టైమ లో నీలాంటి కీ పరెస్న లేకపోతే వాళుళ్ ఎలా రియాకట్
అవుతారో మరి, దే మే టేక ఇట సీరియసీల్. యూ నో హౌ ధింగస్ ఆర రైట. సాట్ర్ంగ గా రికమండ చేసేత్ ఈవెన నాకు కూడా పార్బెల్మ కావచుచ్,
టు బీ ఫార్ంక. ఐ కానట్ ఎఫరడ్ ఇట నౌ. హోప యూ అండర సాట్ండ. సో.. వై నాట టైర కమింగ బాయ్క ఎరీల్. మే బీ ఇన 10 డేస ఆర సో. యూ
కేన ఈజీలీ మాయ్చ విత ద పేస. ఏమంటావ?", ఆతర్ంగా అడిగాడు.
నేను జవాబిచేచ్లోపే మళీళ్ తనే అనాన్డు "మోరోవర మొతత్ం లీవ ఇపుప్డే వాడేసేత్, మరి నీ పెళిళ్కి ఎలా, తరావ్త మీ పాల్నస్. జసట్ ధింక
ఓవర బోర్.."
"ఐ డోనట్ హావ ఎనీ ఆనస్రస్ టూ గివ యూ ఎట దిస మొమెంట వరుణ. నాకే ఏమీ తెలియదు, ఇండియా వెళాళ్కా మే బీ నాకంటూ ఓ
కాల్రిటీ రాగానే నీకే ఫసట్ ఇనాఫ్రమ్ చేసాత్. ఇపుప్డు మాతర్ం.. పీల్జ.. జసట్ వదిలెయ." చెపాప్ను వీలైనంత పొలైట గా.
"మ.., ఓ.కే. కిర్ష. నీ పార్బెల్మ తవ్రగా సాలవ్ చేసుకుని వచెచ్య. గివ ఎ కాల ఇఫ ఐ కేన బీ ఆఫ ఎనీ హెలప్. పీల్జ టేక కేర" నా టోన
లో బాధే తెలిసిందో, విసుగే తెలిసిందో తన పీర్చింగ ఆపేసాడు వరుణ.
"ఓ.కే. ధాయ్ంకూయ్.", చెపిప్ డిసక్నెకట్ చేసి, అంతలో ముదర్ రావడంతో సెల జేబులో వేసుకుని కారెకాక్ను. తను డైరవ చేసూత్నే నా ఫైట
ల్
సెక్డూయ్ల ఎకస్ పెల్యిన చేసింది.
"కృషాణ్. ఎలా చెపప్నూ..!?" శాయ్మ గొంతు గదగ్మైంది.

PPP

అయిపోయింది. ఏదైతే కాకూడదని తీవర్ంగా కోరుకునాన్నో అదే జరిగిపోయింది..
"వాళళ్ రెలేటివస్ కి కాల చేసి తెలుసుకుందిరా బృందా. తు..ల..సి.. మన తులసి లేదురా..,
షీ.. క.. కమిటెడ సూయ్సైడ అంటునాన్రు.. దట టూ..అది జరిగి కూడా రెండునెలలు పైనే కావసోత్ందట. అంత..
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...అంత పెదద్ డెసిషన ఎందుకు తీసుక్ందో తెలీదు. మ.. మనకి కనీసం కబురు కూడా తెలియలేదు" అవతలవైపు శాయ్మ దుఃఖం

తెలుసోత్ంది.
నా మైండ నంబ గా అయిపోయింది. బాల్ంక గా ముదార్ వైపు చూసాను. కార సైడ లోకి తీసుకుని ఆపింది ముదర్.
"ఈ. .ఈ నూయ్స నిజమేనా? నిజం అయుయ్ండదు శాయ్మ. ఎకక్డో ఏదో మిస కమూయ్నికేషన అయియ్వుంటుంది. నేను. ఇప.. ఇపుప్డే
నానన్కి చేసి శాసిత్ అంకుల ని కాంటాకట్ చేయమంటా. చూడు.. చూసుత్ండు తులసికేం అయుయ్ండదు. ఏంకాదంటునాన్ కదా.." నా మాట
తడబడుతోంది..,
నిజం మనసుకి తెలుసుత్నాన్, ఎకక్డో ఏదో తటుట్కుని ఆపేసోత్ంది. నా మైండ పని చేయడం మానేసింది, వాడు చెపిప్నది నిజమని
ఒపుప్కోవడంలేదు.
ఐనా ఇపుప్డేంటి.. శలవంటూ తులసి రాసిన లెటర చదివినపుప్డే నా మనసూ, మెదడూ రెండూ పనిచేయడం మానేశాయి..
"నానన్కి ఫోన చేసి, తిరిగి చేసాత్ శాయ్మ." చెపిప్ వాడి కాల డిసక్నెకట్ చేసి వాచ చూసుకునాన్. ఇండియాలో తెలల్వారుఝాము
కావసోత్ంది. సాధారణంగా ఈ టైమ లో ఎపుప్డూ కాల చేయను. ఒకక్క్షణం తటపటాయించి, సెల తీసి నానన్కి డయల చేసాను.
"నానాన్.." నా గొంతు తెలియకుండానే వణికింది.
"ఏమైంది కృషాణ్, ఈ టైమ లో. అంతా ఓ.కే. కదా. నువూవ్. అమామ్యీ..??",నా కాల తీసూత్నే కంగారుగా అడిగారు నానన్.
"మేం బాగానే వునాన్ం నానాన్, నాకు అరజ్ంట గా ఓ విషయం చెపప్ండి, శాసతరీ అంకుల వాళూళ్ ఎకక్డునాన్రో తెలుసా? తులసి
గురించి ఏమైనా ఇనఫ్రేమ్షన తెలుసా నానాన్?" గాభరాగా అడిగాను.
"తులసీ వాళాళ్..!? తెలీదురా. ఐనా పటుట్మని నెల రోజులోల్ పెళిళ్ పెటుట్కుని ఎందుకిలా అడుగుతునాన్వురా? నీకూ, ముదార్కీ గానీ
ఏమైనా డిఫరెనెస్స వచాచ్యా? లేక..?"
"నానాన్ పీల్జ.. నాట అగైన.. నాట నౌ అట లీసట్.." అరిచేసాను నిసస్హాయంగా.,
"తులసి నానాన్. మన తులసి నానాన్. తనెలావుందో. అసలుందో లేదో.. కూడా తెలియడంలేదు నానాన్..!" దాదాపుగా ఏడేచ్సాను.
"ఛ.. ఛ.., ఏమంటునాన్వు కృషాణ్. ఏం మాటలవి.? మతివుండే మాటాల్డుతునాన్వా?" మందలింపుగా అనాన్రు నానన్, ఆయన
గొంతులో కూడా ఒకక్సారిగా కంగారు చోటు చేసుకుంది.
"తను లేదని తెలిసింది నానాన్. శాయ్మ కూడా అదే నిజమంటునాన్డు ..నే... నేను బయలేద్రుతునాన్ను, ఐ నీడ ద యాకుట్య్వల ఫాకట్స్.
మీవలేల్ అవుతుంతుంది నానాన్. అందుకే.." ఆగాను అంతకంటే ఏంచెపాప్లో తెలియక.
అంతలోపే తేరుకునాన్రాయన, ఎంతైనా నాకు నానన్కదూ..
"వుండు కృషాణ్. నేను కనుకుక్ని ఫోన చేసాత్ను. అదేమీ నిజం అయివుండదు, నువేవ్మీ కంగారుపడకు." అంటూ కాల డిసక్నెకట్
చేసారు, సరిగాగ్ నేను శాయ్మ కి చెపిప్నటేట్.
నిశశ్బద్ంగా క్షణాలు లెకక్పెటుట్కుంటూ ననున్ నేను నిగర్హించుకోసాగాను.
PPP
చాలాసేపటి తరావ్త, ఆలోమ్సట్ మేం ఏర పోరట్ పారిక్ంగ లో వునన్పుప్డు, నా ఫోన మోగింది. వణికే చేతులతో సెల ఆన చేసాను,
"కృషాణ్.." భారంగా ధవ్నించింది నానన్ గొంతు, సరిగాగ్ కాసేపటి కిర్తం శాయ్మ గొంతులాగే. ఆయనేం చెపప్బోతునాన్రో అరధ్మౌతూనే
వుంది.
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"తులసి మనకిక లేదట కృషాణ్. వెళిళ్పోయిందిరా, రోజుల పసిగుడుడ్ని అనాధని చేసి చనిపోయిందట. ఏవేవో వినరాని విషయాలు

తెలిసాయాపిలల్ గురించి. శాసిత్గారు కనీసం ఫోన కాంటాకట్ లోకి రావడానికి కూడా ఇషట్పడలేదు. ఆయన బర్దర నుంచి తెలుసుకునాన్నురా ఈ
వివరాలనీన్.." చెపాప్రు బాధగా.
తు..ల..సి.. ..లేదు.. వెళిళ్పోయింది..
కాదు.., కాదు.. చనిపోయింది.. ఇది నిజం..
తననిక ఎపప్డూ కలవకూడదు, చూడకూడదు అనుకునాన్ను అపప్టోల్ కోపంతో. ఇక చూడను, కలవను. చూడలేను..కనిపించదు మా
తులసి.. ఎనన్టికీ.. ఏనాటికీ..
ఇనాన్ళూళ్ ఎకక్డవునాన్ కేష్మంగా, సంతోషంగా వుందీ అనుకునాన్ను.. కానీ..
ఇపుప్డు తెలుసోత్ంది నొపిప్, నాలోంచి ఏదో ఓ శరీరభాగమే తొలగించినంత నొపిప్. తు..ల..సీ..
నిశశ్బద్ంగా వింటునాన్ను నానన్ చెపేప్ది. రాదర నా చెవులు మాతర్మే వింటునాన్యి. ఆయన ఎపుప్డు మాటాల్డడం పూరిత్చేసి కాల కట
చేసారో తెలియనేలేదు.
నా మనసూ, మెదడూ సప్ందన కోలోప్యి కాలంతో వెనకిక్ పరిగెడుతునాన్యి తులసి గురుత్లతో.. మా జాఞ్పకాలతో..
PPP

నేనూ, తులసీ, బృందా, శాయ్మ...

అమమ్ ఇచిచ్న చిరుతిళుళ్ పంచుకుంటూ, కబురుల్ చెపుప్కుంటూ సూక్ల కి నడుసుత్నన్ నలుగురు చినాన్రులు. వారి రూపాలు ఓ
అసప్షట్మైన దృశయ్ంలా నా సమ్ృతి పధంలో కనిపిసోత్ంది..
ఒకరిచేతులొకరు పటుట్కుని, ఒదిద్కగా, జాగర్తత్గా రోడుడ్ దాటుతునన్ రోజులు.
పరీక్షలకోసం కలిసి కషట్పడి తెలల్వారూల్ మేలుకుని చదువుతునన్ రోజులు.
అమామ్యిలు పెదద్వారయాయ్రూ, కాసత్ దూరం మెయినైట్న చేయండని ఆంక్షలు పెటిట్న ఇంటోల్వాళళ్తో కొటాల్డిన రోజులూ,
అమమ్మమ్ చనిపోయినపుప్డు, కనీన్ళళ్తో తన ఆతమ్శాంతి కోసం ఆశర్మాలూ, గుడులూ తిరిగి అనన్దానాలు చేసిన రోజులూ,
దారేపోయే పోకిరీ సతాయిసుత్నాన్డంటూ టీనేజ కి వచిచ్న సేన్హితురాళుళ్ ఫిరాయ్దుచేసుత్నన్ దృశయ్ం..,
తెచిచ్పెటుట్కునన్ హీరోయిజంతో వాడితో గొడవపెటుట్కునన్ వైనం..
కొతత్ బైక తో యాకిస్డెంట చేసుకుని చేయి విరగొగ్టుట్కునన్ సేన్హితుడికోసం వంతులవారీగా నోటుస్లు రాసుత్నన్ మితర్బృందం..,
...ఆనాటి ఒకోక్ జాఞ్పకం చినన్వీ, పెదద్వీ అనీన్ ఒకోక్ సైల్డ షో లా నా మెమొరీలో ఫాల్ష అవుతునాన్యి..
పండుగలూ, పబాబ్లూ, సంతోషాలూ, బాధలూ, కొటాల్టలూ, కనీన్ళూళ్, అనీన్ పంచుకుంటూ ఒకటీ, రెండూ కాదు.. ఇరవై రెండు
ఏళుళ్..
కలిసి పుటీట్, కలిసి పెరిగీ, కలిసి తిరిగీ.. కలిసే బర్తుకుతాం అనుకుంటూనే విడిపోయిన మా కధ చివరికి, ఇలా, ఈ మలుపు
తిరుగుతుందని ఏరోజూ అనుకోలేదు.
కలలోనైనా తలవలేదు ఈ దారుణానిన్.. కడసారి చూపుకుకూడా నోచుకోనంత దూరం మామధయ్ ఎందుకు ఏరప్డాలి!?
ఇంత దారుణమైన వారత్ వినికూడా నేనింత గటిట్గా, శిలలా ఎలా వుండగలిగాను..?
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'వెళాత్ను తులసీ, నేను వెళాత్ను. ఏ అనాయ్యం నినాన్ నిరణ్యం తీసుకునేందుకు పురిగొలిప్ందో. తెలియదు, ఏ నిసస్హాయత రోజుల

పసిబిడడ్ను సైతం వదిలి చావువైపు నీ అడుగులు వేయించిందో.. తెలియలేదు, తెలుసుకుంటాను తులసీ, నువువ్ చెపప్కపోయినా నేనేం
చేయాలో నాకు తెలుసు. నేను నమిమ్న నినున్-నీ నిజాయితీనీ నిలబెడతాను.. నిజం తులసీ..
ఐ పార్మిస. నినున్ కాపాడుకోలేకపోయాను. నీ గౌరవానిన్ కాపాడతాను. తులసీ..'
లేదు. బాధతో కూలిపోను, ఓడిపోయాననన్ మా తులసిని గెలిపించనిదే వూరుకోను. సిధ్రంగా నిరణ్యించుకుని, కనీన్టిని
రెపప్లమాటున దాచుకుంటూ కదిలాను.
నాకు ఓదారుప్నీ, సైథ్రాయ్నీన్ ఇసూత్ ముదార్ చేయి నా భుజానిన్ నెమమ్దిగా తటిట్ంది..
----ఎపుప్డూ లేనిది, హైదరాబాద లో అడుగు పెడుతుంటే నా కాళుళ్ వణికాయి.
బయటికి వెళూత్నే ఎదురుగా శాయ్మ. విజిటరస్ లాంజ లో. ననున్ చూసి లేచి వచిచ్ లగేజ అందుకునాన్డు. వాడి కళళ్లోకి చూసేత్ నేను
దుఃఖం ఆపుకోలేనేమో అనిపించి ముఖం తిపుప్కునాన్ను.
"ఎపుప్డొచాచ్వ? పీర్తీ ఎకక్డుంది?" అడిగాను కారెకాక్కా, యాంతిర్కంగా. తులసి పర్సాత్వన తెచేచ్ ధైరయ్ం రావటేల్దెందుకో.
"నినన్ సాయంతర్ం.., పీర్తి ఢిలీల్ వెళిళ్పోయింది. లీవస్ కేనిస్ల చేసుక్ని ఆఫీస జాయిన బాయ్క అయిపోతానంది." చెపాప్డు అంతే
నిరిల్పత్ంగా.
కాలనీలోకి కారు మలుపు తిరుగుతుంటే, కళళ్లోల్ నీళుళ్ గిరుర్న సుడులు తిరిగాయి. ఇకక్డ. ఈ పర్తి దారీ, పర్తి అడుగూ మేం కలిసి
పంచుకునన్ది కదూ..
దూరంగా వేణుమాధవసావ్మి గుడి కనిపిసుత్ంటే కారాగిపోయింది. ఇదద్రం నిసస్హాయంగా గుడివైపూ, గుడి కాంపౌండ లో
కనిపిసుత్నన్ అరచ్కుల ఇళళ్వైపు చూసుత్ండిపోయాం.
ఇక నా వలల్ కాక బాధగా వెనకిక్ ఒరిగి కళుళ్గటిట్గా మూసుకునాన్ను, అలా ఎంతసేపునాన్నో తెలీదు, గుడి గంటల చపుప్డుకి కళుళ్
విపాప్ను, పకక్న చూసేసరికి, సీట్రింగ కి తలానించుకుని నిశశ్బద్ంగా దుఃఖిసుత్నాన్డు శాయ్మ. ఓదారుప్గా వాడి భుజం తటాట్ను, తలతిపిప్
చూసాడు, కళళ్నిండా నీళూళ్, ఎరర్ని జీరలూ.. అవి చూసూత్నే ఎంత ఆపుకునాన్ ఆగని కనీన్టితో నా నిగర్హం కూడా కటట్లుదాటింది.
కాసేపటికి తేరుకుని కళళ్తోనే ఒకరికొకరం ధైరయ్ం చెపుప్కునాన్ం. నెమమ్దిగా వాటర బాటిలస్ తీసి నాకోటిచిచ్, తనోటి తీసుకుని కారు
దిగాడు. ఇక తపప్దని నేనూ దిగి బాటిల ఓపెన చేసాను. రోడుడ్ పకక్గా వునన్ మొకక్ల మొదటోల్ ఫేస వాష చేసుకునాన్ం.
నిదానంగా కారు మా ఇంటి గేటోల్కి ఎంటరైంది.. ఎదురుగా విషణణ్వదనాలతో అమమ్, నానన్, నేను నమమ్లేనటుట్గా మా ఇంటోల్.. రా..
రాజేషంకుల..!!
అంత టెసష్న లో కూడా కాసత్ంత షాకింగానే అనిపించింది.
బృందా పెళిళ్ తరువాత అనన్మాట పర్కారం.., నిజంగానే నా ముఖం చూడలేదాయన. నేనునన్నిన్ రోజులూ మా ఇంటికి ఏ మంచికీ,
చెడుకీ కూడా రాలేదు. ఒకటి రెండుసారుల్ అనుకోకుండా ఎదురుపడినా వెంటనే మొఖం తిపుప్కుని, తపుప్కునే వారు.
కానీ, ఇపుప్డు పరిసిథ్తి వేరు. విషయం తులసి కదూ, అందరికీ మతిపోయుంటుంది. అందుకే ఆయనిలా..
శాయ్మ యాంతిర్కంగా అమామ్, నానన్లని విష చేసాడు. అమమ్, నానాన్ చపుప్న వచిచ్ ననున్ దగగ్రకి తీసుకునాన్రు. వారి సామీపయ్ం
ఇచిచ్న రిలీఫ తో అతి కషట్ంమీద రాజేష అంకుల వైపు చూసి, "హలో అంకుల.. ఎలా వునాన్రు..?" అనాన్ను మాటలు పెగులుచ్కుంటూ.
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నిజముర కృ .ణ్ .!
తల పరికించారాయన బదులుగా, "నువెవ్లా వునాన్వ కృషాణ్. నీ ఫియానేస్, తనెలావుంది..?" కాసేపటికి తిరిగి పర్శిన్ంచారు లోపలికి

దారితీసూత్.., ఎందుకోగానీ.. మళీళ్ నాకళళ్నీళుళ్ తిరిగాయి. "యా.. యామ ఫైన అంకుల.. షీ ఈజ ఫైన టూ." చపుప్న చెపాప్ను
నిగర్హించుకుంటూ.
ఆ తరావ్త అందరం చాలాసేపు నిశశ్బద్ంగా వుండిపోయాం. కాసేపటికి, శాయ్మ నానన్వైపు చూసాడు, అకక్డి సైలెనస్ ని బేర్క చేసూత్,
"అసలేం జరిగిందకుల? సూయ్సైడ ఏంటంకుల? అది కూడా మన తులసి. నమమ్లేకపోతునాన్ం. మీరు శాసిత్ అంకుల వాళళ్ బర్దర తో
మాటాల్డారుకదా.. ఆయనేం చెపాప్రూ..?",అంటూ నానన్ని పర్శిన్ంచాడు.
ఒకక్ క్షణం తటపటాయించారాయన, "చూడండీ, తెలిసినవేవీ అంత సరైన విషయాలు కావు, నమమ్దగినవిగాలేవు, కాసత్ గుండె
నిబబ్రం చేసుకుని వినండి..,
ఇవనీన్.. సుందరం.. అదే శాసిత్గారి తముమ్డు సుందరం. అతడు చెపిప్నవే..
చాలా రోజులుగా తులసి నుంచీ ఏ కబురూ లేదనీ. మధయ్లో ఒకక్సారి ఫోన చేసింది కానీ ఏదో భయం భయంగా మాటాల్డినటుట్గా
అనిపించిందీ, ఒకవేళ అతత్వారింటోల్ ఏదైనా సమసేయ్మో తెలుసుకునన్టూట్ వుంటుంది. తన మరిది పెళళ్ని పిలిచారు, చూసివచిచ్నటుట్ంటుందని బయలేద్రారు మా అనన్యాయ్-వదినా అని చెపాప్డతను..,
అకక్డ పెళిళ్లో ఏం జరిగిందో తెలీదు, సడెన గా బంధువులూ, తెలిసినవాళళ్ందరూ తులసి ఆతమ్హతయ్ చేసుకుందనీ, ఎవరితోనో
లేచిపోయి తిరిగొచిచ్ందనీ, అతని వలేల్ బిడడ్ని కూడా కందనీ. అలా రకరకాలుగా చెపుప్కోసాగారట.."
"వావ్టట్." కీచుమంటూ షాకింగ గా శాయ్మ, నాదీ గొంతులోల్ంచి ఒకేసారి వచిచ్ంది ఆ మాట. అయోమయంగా ముఖాలు
చూసుకునాన్ం..,
నానన్ మాకేసి ఓసారి ఇబబ్ందిగా చూసి, కంటినూయ్ చేసారు,
"జరిగిందేమిటో తెలుసుకోవడానికి అతను ఎంత పర్యతిన్ంచినా శాసిత్గారిది గానీ, ఆయన భారయ్ది గానీ, తులసీ, జగదీష.. అదే
తులసి భరత్, అతనిది గానీ., వాళెళ్వరి ఫోనూ కలవలేదట. అకక్డేం జరిగిందో అని వీళళ్ంతా కంగారు పడుతుండగా, శాసిత్గారూ, భారాయ్..
చేతులోల్ ఓ పసిబిడడ్తో తిరిగొచాచ్రట.
రాగానే ఆయన అకక్డ అరచ్కతవ్ం చేసుత్నన్ గుడి నుండి వెళిళ్పోతునాన్నని చెపిప్, వునన్పళాన అనీన్ సరుద్కుని వూరు వదలి
వెళిళ్పోయారటరా.
తులసి గురించి ఇలా వినాన్మూ, ఏం జరిగిందనన్యాయ్? అని అడిగితే. 'ఏ పర్శన్కూ మా దగగ్ర జవాబులు లేవు, కాబటిట్ మీరు వినన్దే
నిజం, అవతలివారు అనన్దే నిజం...చనిపోయినది పాపిషిట్దీ, తుచుఛ్రాలూ ఐనా.. దాని బిడడ్ను అనాథను చేయలేక మాతో తీసుకొచాచ్ము.
కూతురి బిడడ్ అనే పాశమే తపప్, అది పాలప్డడ్ నీచానిన్ మేం ఎపప్టికీ సమరిథ్ంచలేము.
ఏం చేసాత్ం, వునన్ంత కాలం ఇలా ఈ అవమానభారంతో బర్తకమని మా తలరాతలు రాసి, అది మాతర్ం చాలా సులువుగా పార్ణం
తీసుకుంది.., అంటూ కనీన్ళుళ్ పెటుట్కునాన్డు మా అనన్యయ్..', అని చెపాప్డతను. నమమ్లేకునాన్, తులసి గురించి తెలిసిన దారుణమైన
వారత్లివే..." అంటూ పూరిత్ చేసారు నానన్.
అదంతా వినాన్కా చాలాసేపటివరకూ నాకూ, శాయ్మ కీ నోట మాట రాలేదు. అలాగే శిలావిగర్హాలాల్ కూరుచ్ండిపోయాం.
తేరుకుంటూనే తల అడడ్ంగా తిపుప్తూ, "లేదు నానాన్.. ఇవనీన్.. ఇదంతా పెదద్ అబదధ్ం. ఎవరో ఏదో.." అంటునన్ ననున్ ఆపుతూ,
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నిజముర కృ .ణ్ .!
"కనన్తండేర్ తన కూతురు తపుప్చేసిందని ఒపుప్కునాన్కా మనమింకా అబదధ్ం అని ఎలా అంటాము కృషాణ్.??" డైరెకట్ గా అనేసారు

నానన్.
తెలల్బోయిచూసాము.. “అంటే. అంటే. తులసి తపుప్ చేసిందని వీళళ్ంతా జసట్ ఒకక్ నిమిషంలో డిసైడ అయిపోయారా? వాట ద
హెల...? తమ కళళ్ ముందు పుటిట్, పెరిగిన అమామ్యే. తన గురించి అంత తేలిగాగ్ ఒపీనియన మారేచ్సుకుంటారా!?”
తులసి నాకు రాసిన లెటర సంగతి చెపాప్లని నోటి చివర వరకూ వచిచ్ందిగానీ, నానన్ మాటలోని లోతు ననున్ ఆపేసింది.
అసలేం జరిగింది!? ఎందుకింత చెడుగా మాటాల్డుతునాన్రందరూ తులసి గురించి? నినన్టిదాకా బంగారుతలిల్.. సుగుణాల రాశి.,
మంచితనానికి, మరాయ్దకీ-మనన్నకీ మారుపేరనీ, పదధ్తులూ-సాంపర్దాయాల కేరాఫ అడర్స అంటూ అడుగడుగునా పొగిడిన వారే తన
కేరకట్ర నే నీచంగా దింపేశారా!! పైగా అదంతా నిజమంటారా!? ఎందుకని.? ఏం జరిగిందసలు?
శాయ్మ వైపు చూసాను. వాడి కళళ్లోనూ అవే పర్శన్లు.
లేచి బయటికి నడిచాను. దూరంగా వునన్ పారిజాత చెటుట్ని చూడగానే ఎంతో పదిలంగా, అపురూపంగా ఆ మాధవుడి పూజ కోసం
ఒకోక్ పూవునీ ఏరుతునన్ తులసి రూపం కళళ్ ముందు మెదిలింది.
చాలా ఏళళ్ తరవాత నాకు తెలియకుండానే నా అడుగులు వేణుమాధవుడి గుడివైపూ, నా ఆలోచనలు గతించిన మా సాంగతయ్ంవైపూ
సాగాయి
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