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ఫైల్ట ఎకిక్న పదినిమిషాలకి జేబులోంచి లెటర బయటికి తీశాను.. వచిచ్ ఇరవై నాలుగగ్ంటలు కాకపోయినా.., మళీళ్, మళీళ్ తీసి
చదవడంతో బాగా నలిగిపోయిందది..
అక్షరాలు అనీన్ కనీన్టితెరల మాటున మసకబారినా పేజీ చివర చినిన్ సంతకం..."తులసి..",
ఊహూ.. కాదు ఓ పెదద్ జాఞ్పకం.. "మా తులసి.."
కొనిన్ గంటలనుండీ సడెన గా మారిపోయిన సిటుయ్యేషనస్ గురొత్చిచ్ మనసు భారమైంది..
PPP
"సో.. మేడమ ముదార్.. తమరి షాపింగ మాయ్నియా ఇపప్టికైనా పూరత్యిందా, లేక ఇంకా మిగిలివుందా..?" నవువ్తూనే అనాన్ నా
గొంతులో కాసత్ంత విసుగు ధవ్నించిందేమో.., పరమ సీరియస గా సెల లో లిసట్ తోటి తాను తెచిచ్న ఐటెమస్ టాలీ చేసి అలమ్రాలో
సరుద్కుంటునన్ ముదర్ కళుళ్ తిపిప్ నావైపు చూసింది.
"అబాబ్.. పీల్జ.. అలా చూడకు ముదార్... సీ.., వి ఆర నాట రనిన్ంగ అవే ఫర్మ యూ.ఎస. వెరీ సూన ఆఫట్ర అవర మాయ్రేజ రైట...?
సో.. తరావ్త కూడా యూ కేన.., ఐ మీన వి కేన.. షాప నో..? కదా.. పీల్జ..?" దీనంగా ముఖం పెటిట్ అరిథ్ంచాను.
చినన్గా నవివ్ంది, "అయిపోయింది కిర్ష.., ఆలోమ్సట్ డన.., ఎకెస్పట్ ఫూయ్ శారీస..", అంది చాలా కూల గా.
"ఓ మై గాడ.. ఇంకా శారీస ఆ..? నీ సెలక్షన తో ఇపప్టికే మీ మామ వీ, మా అమమ్వి.. ఇదద్రి లగేజ నిండిపోయింది.., వాట మోర
యూవానాన్ బై సీవ్టీ..!!" , నా కళళ్కో షాపింగ మాల రెపిల్కాలా కనిపిసుత్నన్ ముదర్ని చూసి నవావ్పుకోలేకపోయాను.
తనూ నా నవువ్తో శృతి కలుపుతూ చేయి సాచింది, ననేన్ చూసూత్ దగగ్రకి రమమ్నన్టుట్గా. కాసత్ంత బెటుట్గా తల అడడ్ంగా తిపాప్ను
రాననన్టుట్ సూచిసూత్.
కొంచెం సిట్ర్కట్ గా , చాలా సిసట్మేటిక గా, పార్కిట్కల గా వుండే మిస లోపాముదార్ బకీష్ చాలా రేర గా పాంపర చేసుత్ంది. అలాంటపప్డే
నేను కొంచెం బెటుట్ చేయగలను. ఆలసించిన ఆశాభంగం కిర్ష.. అంటూ నా మనసు గబగబా సిగన్లస్ ఇచేచ్సుత్ంది.
అంతలోనే లేచొచిచ్ నా మెడ చుటూట్ తన చేతులు అలిల్ంది. "బేబీ.., వాళుళ్ తెచేచ్వి షో ఆఫ అండ ఎగిజ్బిషనింగ కి, నేను తీసుకునేవి..
మనకోసం.., నీ-నా కోసం.. అరధ్మైందా మడ హెడ..", అంటూ సునిన్తంగా నా తలని తన తలతో చినన్గా ఢీ కొటిట్ంది.
"హేయ.. బొమమ్రిలుల్ మూవీ చూపించానా లేదా..? మరి ఏంటిది..? పెళిళ్కి ముందు నాకు కొముమ్లొసేత్..? " కోపం నటిసూత్
గదిమాను.
"వసేత్..?", అంటూ నా నుంచి దూరం జరిగి, కారెప్ట మీదకి జారి, సోఫా కుషన తన తలకిందకి లాకుక్ంది. "హా.. చెపుప్ కిర్ష..
వసేత్..?" అలల్రిగా రెటిట్ంచింది.
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"ఆహా.. యూ వానాన్ లుక మోర రేడియంట అండ బైరటర దాన మీ.. హా..", అడుగుతునన్టేట్ వంగి వెంటనే నా తల తో ఢీ

కొటట్బోయాను. అది గర్హించి ముదర్ చపుప్న తపుప్కోవడంతో నా తల కుషన మీద లాండైంది. పకపకా నవివ్ంది.
"వోంట మేక మచ డిఫెరెనస్ బోయ.. ఇపప్డూ, ఎపుప్డూ నీకనాన్ నేనే బైరట... అనిన్ విషయాలోల్.." వెకిక్రించి దూరంగా
తపుప్కోబోయింది. గభాలన్ ఆమెని బలంగా పటుట్కుని ఆపి ఆమె ముఖానిన్ నా అరచేతులోల్కి తీసుకునాన్ను. ఈసారి దూరం జరగలేదు ముదర్.
సూటిగా నా కళళ్లోకి చూసింది.
చినన్గా ఆమె తల మీద నా నుదుటితో ఢీకొటిట్, దెబబ్తగిలిన చోట మృదువుగా వేలికొసలతో నిమిరాను.
నావైపోసారి ఆపాయ్యంగా చూసి నా భుజానికి తలానిచ్ చెపిప్ంది ముదర్, "యూ నో కిర్ష.., ఇదే నీలో నాకు నచేచ్ది.., నువువ్
మనుషులిన్ పేర్మిసాత్వు, పేర్మించడంతో పాటూ పేర్మని చూపిసాత్వు..,
నీ దగగ్ర నాకు పారట్న్ర లో వుండాలిస్న రొమానస్, లవర లోని పేర్మ, అటెనష్న, ఫాదర లోని కనెస్రన్, బర్దర లోని పొర్టెక్షన, ఫెర్ండ
లోని కోల్జెన్స.., అనీన్ దొరుకుతాయి...
...అండ మోసట్ ఇంపారెట్ంటీల్ యూ హావ ఎ వెరీ గుడ సెనస్.. ఏది ఎపుప్డు అందివావ్లో తెలుసు నీకు, ఐ ఫీల కంపీల్ట విత యూ..",
కళుళ్ మూసుకుని డీప గా చెపుప్కునిపోతునన్ ముదర్ని లాలనగా దగగ్రకి హతుత్కునాన్ను.
"ముదార్..! పేర్మంటే కేవలం మనకి కావలసినది పొందడం మాతర్మే కాదు కదా.., మనం పేర్మించినవారికి వారికేం కావాలో అది
అందివవ్డం.. పల్స మనకు దొరికిన పేర్మని సరిగాగ్ రిసీవ చేసుకోవడంకూడా. యూ డోనట్ నో వాట ఆల యూ గేవ మీ.. నీ పర్మేయం, పేర్మా
లేకపోతే నాలో అంత ఇషట్ం వచేచ్దా చెపూప్.., అసలూ..", అంటూ ఇంకేదో చెపప్బోతుంటే చపుప్న నా నోటిని సుతారంగా తన చేతోత్
మూసింది.,
"..షష్..., ఏదో నీ కంపెనీవలల్, అదీ.., నీ లక కాసత్ బాగుండి కొదీద్ నా నోటినుంచి అలా, అలా నాలుగు మంచి మాటలొచాచ్యి.
ఎంజాయ చెయియ్ బాబూ..! మళీళ్ ఎపుప్డూ సీరియస గావుంటానూ, డైరెకట్ గావుంటానూ, సెట్ర్యిట, బల్ంట, సిట్ర్కట్ అని ఏడవకుండా.."
నవేవ్శాను, "మిస లోపాముదార్ బకీష్.., వన డే యూ విల గెట ఎ వెరీ గుడ బాయ్ంగ ఫర్ంమ మీ.., జసట్ మారక్ మై వరడ్స్..", అనాన్ను.
"అహాహ్.. సో కానిఫ్డెంట.. కిర్ష ఏంటి సంగతి.., వాటస్ ద మాయ్టర..? పెళిళ్ దగగ్రకొసుత్నన్ కొదీద్ తమరి టోన ఛేంజ అవుతోందే..!",
అంటూ అలల్రిగా అంది.
దెబబ్తినన్టుట్ చూశాను,"వావ్ట.., కమ అగైన...?" నాకు తెలియకుండానే నా గొంతులో ఒకలాంటి తీవర్త చోటుచేసుకుంది.
"ఓ.. సో సారీ కిర్ష.. ఐ డినట్ మీన .." కంగారుగా అంది నా ముఖం చూసి.
"నా టోన ఛేంజ అవచుచ్, అపిప్యరెనస్ ఛేంజ అవచుచ్, లేక నా ఎగిజ్సెట్నేస్ ఛేంజ కావచుచ్.. కానీ.. ముదార్.. లోపలునన్ కృషణ్ మాతర్ం
ఏనాటికీ మారడు.." సూటిగా చెపాప్ను.
చాలా రేర గా అలాంటి గంభీరమైన సేట్టెమ్ంటస్ ఇసాత్ను. యూజువల గా ఆరోల ముదర్దే. చాలా అరుదుగా జరిగే అలాంటి మాటలోల్
తను మౌనంగా వుండిపోతుంది. అందరికీ అలాగే అనిపిసుత్ందో లేక నాకు మాతర్మే తోసుత్ందో.. ఎందుకో తెలీదు కానీ, నా ఇనెట్నష్నస్
ఎవరయినా డౌట చేసేత్ తటుట్కోలేను, అందులోనూ నాకు కావలసినవాళైళ్తే అసలు భరించలేను..
"కంగారుపడాడ్వా..?" నా సీరియస నెస నాకే ఇబబ్ందిగా అనిపించి అడిగాను ననున్ నేను తమాయించుకుంటూ..
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"లేదు.., సమ కాఫీ..?", అడిగింది చాలా కాజువల గా దట ఈజ ముదార్.. ఎదుటివయ్కిత్ మాటాల్డేదాంటోల్ తనకి పాయింట కనిపిసేత్

వాళుళ్ తననెంత ఇబబ్ందిపెటిట్నా చాలా కాయ్జువల గా తీసుకుంటుంది. ఈ ఒకక్ పాయింట లోనే ఈకేవ్షన సెట కాక చాలా రిలేషనస్
దెబబ్తింటునాన్యి.. ఐ మసట్ థాయ్ంక గాడ నాకు చాలా చకక్టి ఆటిటూయ్డ వునన్ వయ్కుత్లను లైఫ లో అందించినందుకు..
ఆపాయ్యంగా తన తలమీద చినన్గా పాయ్ట చేసి, "నేను చేసాత్ను.." అంటూ లేచి కిచెన వైపు నడిచాను.
"..హేయ కిర్ష.., నా రాక అరేంజెమ్ట అయితే అయిపోయింది, ఫైనల గా చెక చేసుత్ంటాను.., బై ద టైం యూ పిర్పేర ఇట..,
ఓ.కే.నా..?", అంటూ నా వెనుకగా వినిపించిన తన మాటలు విని, తలతిపిప్ చూసి,.. చినన్గా నవివ్.. బొటనవేలితో 'డన..' అనన్టుట్గా చూపి,
కాఫీ చేయడానికి లోపలికి వచాచ్ను.
యూ.ఎస. లో ఎనిన్రకాల కాఫీలు తాగినా నా చేతి ఫిలట్ర కాఫీకి నేనే సాటి అని నా NRI గాయ్ంగ లో చాలామంచి పేరుంది నాకు,
చెపొప్దూద్.., కొనిన్సారుల్ పొగడత్లు ఎకుక్వైపోయి, ఉదోయ్గం మానేసి కాఫీ షాప పెటట్యాయ్లనన్ంత వుతాస్హం వచేచ్సుత్ంది..
అంతలోనే, "బాబూ కృషాణ్.. ఇక చాలు.. వచేచ్య.." అంటూ నా అంతరాతమ్ నాకునన్ కమిటెమ్ంటస్ గురుత్చేసి నాలుగు మొటిట్కాయలు
వేసి సెట చేయగానే సప్ృహలోకి వసుత్ంటాను.
సనన్గా ఏదో పాట హమ చేసుత్ంటే డోర చపుప్డైంది. నీళుళ్ ఫిలట్ర లో పోసి కదిలాను.
పకక్ఫాల్ట లో వుండే రోషన భాభీ.., "ఓహ మీరా.., సలామ భాభీ.., లోపలికి రండి", వీలైనంత హైదరాబాదీ గెశచ్ర తో లోపలికి
ఆహావ్నించాను.
"లేదు భయాయ్, పనుంది.. నినన్ంతా మీరు లేరు..., మీ పారెస్ల ఒకటి మా లెటర బాకస్ లో వచిచ్ంది.. ఇండియా నుండి.., ఇదాద్మని
వచాచ్ను.." చేతిలో వునన్ చినన్ పాయ్కెట పదిలంగా నాకందించింది. ఆతర్ంగా అందుకునాన్ను.
మరీ తన ముందే చింపి చూసేసేత్ బాగోదని ఆగి "ఎటీల్సట్ వన కప కాఫీ.. భాభీ..", అడిగాను.
"ఫిర కభీ భయాయ్.., ఇంటోల్ మెహమాన లోగ వచిచ్ వునాన్రు, మీరు పారెస్ల కోసం ఎదురుచూసుత్ంటారేమోనని వచాచ్ను..",
మృదువుగా వచీచ్రాని తెలుగులో చెపిప్, బయటనుండే ముదర్కి పలకరింపుగా చెయూయ్పి కదిలింది.
బహుశా వేరే దేశంలో వునన్పుప్డు వుపొప్ంగినంత దేశభకిత్ మనకి ఇంకెపుప్డూ కలగదేమో.., మా దేశం నుండి అనేసరికి నాలో,
రోషన భాభీలో మెరిసిన వెలుగు గురించి ఆలోచిసూత్ వెనకిక్తిరిగాను.
"ఇండియానుంచా..?", ఆతర్ంగా అడుగుతునన్ ముదర్లోనూ అదే వుతాస్హం. "బీ ఎ రోమన వెన యిన రోమ.." అంటూ ఎంత
ఖచిచ్తంగా మాటాల్డే అమామ్యైనా, ఎంతైనా ఆ గూటి పకేష్ కదా.., వలస వచిచ్నంత మాతార్న ఆ దేశపు గురుత్లు ఎకక్డికిపోతాయి..?
"హూజ దట కిర్ష.. ఎవరి దగగ్రున్ంచీ..?", కుతూహలంగా అడిగింది.
ఫర్మ అడర్స దగగ్ర ఏమీ లేకపోవడంతో "నాట షూయ్ర హనీ..", అంటూ యాధాలాపంగా కవర పైన రాసివునన్ నా అడర్స.. కాదు..
అది రాసిన అక్షరాలు చూసి ఆగిపోయాను.
KRISHNA.. అనే అక్షరాల దగగ్రే నిలిచిపోయాయి నాకళుళ్. K అనే ఒకక్ అక్షరానిన్ అంత అందంగా రాయొచచ్ని నాకు తెలిపిన
రాత..,
ఒకక్ క్షణంలో నా నుదుటి నుండి చెరపబడిన గీత...
"తు..ల..సీ..", అపర్యతన్ంగా ఉచఛ్రించాయి నా పెదవులు.
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"ఎవరు కిర్ష..? శాయ్మ వాళాళ్.., మామ ఏమైనా పంపారా..?" కుతూహలంగా అంటునన్ ముదర్ మాటలు నా చెవులనే తపప్ మనసుని,

మెదడునీ చేరటేల్దు. పారెస్ల పటుట్కుని సాథ్ణువులా నిలబడాడ్ను.
నేను రెసాప్ండవకపోవడంతో చపుప్న లేచొచిచ్, కవర పైన చూసింది., "ఫర్ం అడెర్స లేకపోవడం ఏంటీ.. సేట్ర్ంజ..!", అంటూ ఆగి,
"హేయ హీరో.. ఏంటలా అయిపోయావ ..? కైండ ఆఫ.. ఏదో ఆరీడ్ ఎకస్ పోసట్ లో వచిచ్నటుట్.., ఏమయింది.. అలా వునాన్వ..?" విచితర్ంగా
చూసూత్ పర్శిన్ంచింది.
"తు.. తు..ల..సి.. తులసి.." అసప్షట్ంగా అనాన్ను పారస్ల చూపుతూ. అంతకంటే మాటాల్డలేకపోయాను. మాటలనీన్ నా గొంతులోనే
ఆగిపోయాయి.
ఒకక్సారి తెలల్బోయి చూసింది ముదర్, ఆతరావ్త ఏమీ పర్శిన్ంచలేదు ననున్, కనీసం.., "ఆ సంగతి పారెస్ల ఓపెన చేయకముందే
నీకెలా తెలిసిందీ..??" అని కూడా అడగలేదు.
నా భుజాలు పటిట్ సోఫాలో కూరోచ్బెటిట్ంది, "ఓపెన ఇట కిర్ష..", అని చెపిప్ కిచెన వైపు నడిచింది. అలాగే చూసూత్ కూరుచ్నాన్ను.
ముదర్ కాఫీ తీసుకుని నా ముందుకి వచిచ్ంది. బాల్ంక గా చూసానా టేర్వంక.
ఓసారి ననున్ పరికించి చూసి టేర్ నాముందు వుంచి దూరంగా వెళిళ్ కామ గా కూరుచ్ని సెల లో ఏదో చూసుకోసాగింది.
నా రెండు చేతులూ చేరిచ్ పటుట్కునాన్ మోయలేనంత బరువుగా తోసోత్ందా పారెస్ల. ఓపెన చేసిపెటట్మని ముదర్ని రికెవ్సట్
చేయాలనిపించింది. ననున్ నేను నిగర్హించుకుంటూ వణికే చేతులతో కవర ఓపెన చేసాను. ఏవేవో ఙాఞ్పకాలతో తల పగిలిపోతోంది..
చినన్ పాయ్కెట.., ఓ పేపర.., బహుశా ఉతత్రమేమో.. వునాన్యందులో. పాయ్కెట పకక్నపెటిట్ వణికే చేతులతో విపప్దీసానా కాగితం..
ఇనేన్ళళ్తరావ్త.. ఎందుకు, ఏమని రాసుంటుంది తులసి..!
ఏం రాసివుంటుంది..?
ఒకవేళ నా పెళళ్ని తెలిసివుంటుందా తనకి..! మాకు విషెస పంపిందా...!!
గతానిన్ చెరిపేసి, అనీన్ వదిలేసుకునన్ ఇనాన్ళళ్కు నో.. నో.., ఇనేన్ళళ్కు.. తన దసూత్రి.. మొదటిసారి చూసాను..
నెమమ్దిగా ఆలోచనలని నెటిట్ నా దృషిట్ లెటర లోని అక్షరాలవెంట పోనిచాచ్ను..
కృషాణ్..!!
బాగునాన్వు కదూ..?
..నీకీ వుతత్రం చేరేసరికి నేను బర్తికివుండను. ఓడిపోయాను కృషాణ్.. పూరిత్గా ఓడిపోయాను. అందరి దృషిట్లో పతనమైపోయాను..
శాశవ్తంగా తల దించుకుని, తల వంచుకుని వెళిళ్పోతునాన్ను..
కానీ, వెళేళ్ముందు ఈ పర్పంచం మొతత్ంలో నాకంటూ మిగిలివునన్, ననున్ తపప్క నమేమ్ ఒకేఒక వయ్కిత్కి నా గురించి తెలియాలి.. ఆ
ఒకక్రికే నేను సమాధానం చెపాప్లి...
..అది నీకే కృషాణ్.., ఈ పరిసిధ్తులోల్కూడా ననున్ పూరిత్గా నమమ్గలిగే ఏకైక వయ్కిత్వి నువేవ్నని నాకు తెలుసు. ..అందుకే.. చెపుత్నాన్.., నా
మనసాస్కిష్గా చెపుత్నాన్..
నిజంగా.. నేను ఏ తపూప్ చేయలేదు కృషాణ్..! నముమ్తావు కదూ..,
శలవ..
- తులసి
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PPP
ఒకక్ క్షణంపాటు ఏమీ అరథ్ం కాలేదు. తపుప్గా చదివానేమో అని మళీళ్ చదివాను కంగారుగా.. అంతేవుంది..
ఇనేన్ళళ్లోల్ రాసిన మొదటి లెటర...
అదీ.. ఇలాంటి.. ఇంత దారుణమైన జోకా..,
నో.. ఇటస్ నాట ఎ జోక నోర ఎ పార్ంక..,
తులసి ఇలాంటి పిచిచ్ పార్ంకస్ చేసే అమామ్యి కాదు.., నెవర..
తెలిసీ ఎపుప్డూ, ఎవవ్రినీ బాధపెటట్దు తను, అలాంటి అమామ్యి నుంచి ఇలాంటి లెటరా.. నెవర.., తన గురించి అంత షూయ్ర గా

తెలిసినా అది ఏదో జోక అయివుండాలని నా మనసు బలంగా అనుకోసాగింది.
తులసి అక్షరాలు కళళ్ముందునుండి జరిగిపోతునాన్యి.. తల తిరిగినటట్యింది.., గాడ..
హఠాతుత్గా సప్ృహలోకి వచిచ్నటుట్ ఒకక్వుదుటన్ లేచి సెల అందుకునాన్ను,
శాయ్మ.. తన నంబర అపర్యతన్ంగానే డయల అయిపోయింది నా చేతిలోంచి, సెల సివ్చ ఆఫ .. గాడ..
విసురుగా ముదర్వైపు తిరిగి అడిగాను, "పీర్తి నంబర ఇవువ్ ముదార్.. కివ్క.."
"వావ్ట.." తెలల్బోతూ చూసింది ముదర్, "డూ యూ నో ఇపుప్డు ఇండియాలో టైమ ఎంతో తెలుసా.., పైగా వాళుళ్ హనీమూన లో..",
అంటూ ఆగిపోయింది నా ముఖం చూసి..
చెయియ్ సాచాను. కానట్ వేసట్ ఎ సెకండ. ఒకక్ సెకను కూడా లేట చెయయ్లేను. తులసి పార్ణం ఎట సేట్క అకక్డ. నంబర డయల చేసి
ముదర్ తన సెల నాకందించింది..
"హలోల్వ.." నిదర్గా ధవ్నించింది పీర్తి గొంతు.
"నేను.. కృషణ్నమామ్.. శాయ్మ కోసారి ఫోన ఇవువ్.." చెపాప్ను ఏ పలకరింపులూ, ఉపోదాఘ్తాలూ లేకుండా.
"అనన్యాయ్, మీరా, ఈజ ఎవీర్ధింగ.." అంటునన్ తన మాటలిన్ అబర్పట్ గా తుంచేసూత్ చెపాప్ను, "శాయ్మ కి ఫోన ఇవువ్ పీర్తీ, పీల్జ..",
నోటితో పీల్జ అనన్పప్టికీ నా గొంతులో రికెవ్సట్ కాదు ఆరడ్రే ధవ్నించింది.
"కృషాణ్.. ఏమైందీ..?", లైనోల్ కి వచిచ్న శాయ్మ గొంతులో ఆదురాద్. సడెన గా వాడి గొంతు వినగానే ఒకక్సారిగా దిగులేసింది..
"తులసి రా.." అనాన్ను అతి కషట్ంమీద మాటలు వెతుకుక్ంటూ. ఏం చెపాప్లో, ఏమని అడగాలో అరధ్ంకాలేదు.
"తులసా.." అయోమయంగా అనాన్డు శాయ్మ, వాడి గొంతులోనూ కంగారూ, కనూఫ్య్జన రెండూ ధవ్నించాయి. "తులసేంటిరా..
ఏం జరిగిందీ..!?" అడిగాడు ఆదురాద్గా.
"లాసట్ టైమ నువువ్ తులసి గురించి ఎపుప్డు వినాన్వు శాయ్మ..?" అడిగేసాను వాడి పర్శన్కు జవాబు చెపప్కుండానే.
"మ... మే బీ సికస్ మంతస్ బాయ్క.., బృందాకి బాబు పుటిట్నపుప్డు.., కబురు చేదాద్మంటే వాళెళ్కక్డికో వెళాళ్రని చెపాప్రట తన
అతిత్ంటివాళుళ్., సో తన హజెబ్ండ సెల కి మెసేజ చేసాను అని చెపిప్ంది బృందా.." వేగంగా జవాబిచాచ్డు ననేన్మీ తిరిగి రెటిట్ంచకుండా.
"తులసి ఎకక్డవుందో తెలియాలి శాయ్మ, వెంటనే.. తనతో మాటాల్డాలి.. ఇమీమ్డియటీల్.. ఇటస్ ఎ కైండ ఆఫ ఎమరజ్నీస్ అనుకో.. తన
ఫోన నంబర ఏదైనా వుందా? ఈజ దేర ఎనీ కాంటాకట్ నంబర వేర వీ కెన రీచ హర అదరైవ్జ.. అని తెలుసుకో శాయ్మ.. వెంటనే..",
తవ్రతవ్రగా చెపాప్ను., "నాకో లెటర వచిచ్ంది శాయ్మ.., నీడ టూ నో ద ఫాకట్స్.. డీటెయిలస్..", అంటూ ఆపేసాను అంతకంటే ఏమీ చెపప్లేక.
"ఐ విల ఫైండ అవుట.." కుల్పత్ంగా చెపాప్డు.
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నిజముర కృ .ణ్ .!
"..నేను.. అట ద ఎరిల్యెసట్ ఫైల్ట కి ఇండియా వసుత్నాన్ను.." చెపాప్ను.
"ఓ.కే. నేను పొదుద్నేన్ హైదరాబాద వెళాత్ను, వన మోర ధింగ కృషాణ్.., ఇంక నీ పెళిళ్కి ఎకుక్వ గాయ్ప లేదు.. హారీడ్ల్ 35 డేస

మాతర్మే.." చెపాప్డు.
"ఎస.. గురుత్ంది.." గంభీరంగా చెపాప్ను.., "..వుంటాను శాయ్మ.., పీర్తికి నా తరఫున అపాలజీస చెపుప్.., మీ హనీమూన డిసట్ర్బ
చేసుత్నన్ందుకు.. టేక కేర"
"చెపాత్ను.. యూ టూ టేక కేర.." చెపిప్ డిసక్నకట్ చేసాడు.
సెల పకక్కి పెటిట్, ముదర్వైపు చూసాను. పాలిపోయిన ముఖంతో షాకింగా చూసోత్ంది, తెలుగు పూరిత్గా అరధ్మౌతుంది తనకి. తన
కోసం నేను-బెంగాలీ, నా కోసం తను-తెలుగూ పోటీ పడి మరీ నేరుచ్కునాన్ం., ఫూల్యెంట గా మాటాల్డలేకపోయినా, కెన అండర సాట్ండ
అండ మేనేజ వెల.. ఐనా మా మాటలోల్ ఎకుక్వశాతం ఇంగీల్ష పదాలే దొరల్డంతో తనకి విషయం ఈజీగానే అరథ్మయియ్వుంటుంది.
"పోనీ వెడిడ్ంగ పోసట్ పోన చేదాద్మా కిర్ష..?" తేరుకుంటూ అడిగింది.
ఉలికిక్పడిచూసాను.., దట ఈజ ముదర్.. చినన్ చినన్ విషయాలోల్ గంటలకొదీద్ ఆరూగ్య్ చేసైనా గెలవాలని చూసే తను నాకు ఏదైనా
ఇబబ్ంది కలుగుతోందని ఏమాతర్ం అనిపించినా. నాకోసం ఎంత పెదద్ అడజ్సెట్మ్ంట అయినా చేసేసుకుంటుంది..
"లేదు, ఆల .. ఆల విల బీ ఫైన.. షు..షుడ బీ..",అసప్షట్ంగా చెపాప్ను.
తల పరికించి తన ఫోన అందుకుంటూ చెపిప్ంది, "ఐ విల బుక ద ఫైల్ట.., నువువ్ ఛేంజ చేసుక్ని, బాయ్గ పాయ్క చేసోక్ కిర్ష.., నీ ఆఫీస
కి లీవ కూడా ఇనాఫ్మ చెయియ్.." చెపిప్ంది.
తలూపాను. కదలకుండా వునన్ ననున్ చూసూత్ చెపిప్ంది, "గో కిర్ష.., ఛేంజ చేసోక్.."
అలసటగా చూసాను, "ఇలాగే వెళాత్ను ముదార్.."
"ఓహ కమాన. పాస పోరట్, సెల, ఛారజ్ర, కాయ్ష, కారడ్స్ అనీన్ ఎకక్డ ఈ టార్కస్ లో కాయ్రీ చేసాత్వ.., అండ ఎకక్డ ఏది
అవసరపడుతుందో తెలీదు కదా. బేసిక ధింగస్ ఐతే కావాలి కదా.. జసట్ డూ వాట ఐ సే. వెళాళ్లి అనుకునాన్వ, వెళుళ్.. బట పాల్నడ్ గా వెళుళ్"
సీరియస గా చూసూత్ చెపిప్ంది.
తలూపాను ఒబీడియంట గా. షీ ఈజ రైట.., ఈ సమయంలో ఐ నీడ సమ వన .. టూ టేక ఓవర.., ఈ టెనష్న లో నా బదులు
ఆలోచించేవాళుళ్ంటే ఎంత బెటర గా వుంటుందో ఫసట్ టైమ తెలుసోత్ంది..
"కిర్ష..", మృదువుగా పిలిచింది ముదర్. ఏంటనన్టుట్ చూసాను.
"..చూడు కిర్ష.., నువూవ్-నేనూ పూరిత్గా ఆపోజిట సైడస్ ఆఫ కాయిన లాంటి వాళళ్ం. కానీ యూ నో వాట సాట్పడ్ మీ ఫర్మ గోయింగ
ఆవే .. నీకు తెలుసా?" ఆగి ననోన్సారి పరికించి చూసి కంటినూయ్ చేసింది,
"..నీ యాటిటూయ్డ కిర్ష.. ఎంత కషట్ంలో, బాధలో, కైరసిస లో, సంతోషంలో , సుఖంలో , ఎకక్డైనా నీ సాట్ండ చాలా బలంగా
వుంటుంది. అండ ఇట కేన గివ కానిఫ్డెనస్ టూ ఆల ద పీపుల అరౌండ. నీ సైథ్రయ్మే నీ అసెట. దానిన్ నువువ్ అంత తేలిగాగ్ కోలోప్తావు అని
నేను అనను.”
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