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అమమ్ బృందాని  ఆపాయ్యంగా దగగ్రకి తీసుకుని తన చేతి గాజులు తీసి తొడిగింది. 
శాయ్మ, నేను బయలేద్రాము బృందాని తన కొతత్ జీవితంలోకి సాగనంపడానికి. కారెకక్బోతుంటే వినిపించింది అంకుల గొంతు, 

"కృషాణ్"  అపర్యతన్ంగా వెనుదిరిగి చూశాను. "ఇది నీ రివెంజ కదూ?" అనాన్రాయన. 
అయోమయంగా చూసాను "అంకుల!", అంటూ. 
"ఎస. వీళెళ్వరికీ అరథ్ంకాకపోవచుచ్, కానీ నేనంత పిచోచ్డినైతే కాదుగా, మేమంతా కలిసి నువువ్ తులసిని పెళిళ్ చేసుకోకుండా 

చేసామని, ఈ పెళిళ్ దగగ్రుండి జరిపించి తీరుచ్కునాన్వు కదూ. తపుప్ చేసావురా. అది శాసిత్గారి నిరణ్యం, కానీ, నీ పంతం మామీద 
తీరుచ్కునాన్వు" అనాన్రాయన. 

షాకింగా చూసాను"లేదు.. లేదంకుల మీరు తపుప్గా అరధ్ంచేసుకుంటునాన్రు" అంటూ చెపప్బోయాను.  
"అవుట.. గెట అవుట.. యూ డిచడ్ అజ. ఇక జీవితంలో ఈ గుమమ్ంలో కాలు పెటట్కురా. శంకర ముఖం చూసి ఇంతకంటే నినేన్మీ 

అనలేను. జనమ్లో నీ ముఖం చూపించకు మాకు. పో ఇకక్డున్ంచి" అనేసి వడివడిగా వెళిళ్పోయారు. 
నిశేచ్షుట్డినై నిలబడిపోయాను. గుండెలోల్ కోసినటైట్ంది, నామీద కోపగించుకునాన్, ఆఖరికి కొటిట్నా అంత బాధేసేది కాదేమో? బట 

అంత దారుణమైన ఎలిగేషన కి బాధ ముంచుకొచిచ్ంది.  
లేదు, లేదంటూ గటిట్గా అరవాలనిపించింది. కానీ, పర్యోజనంలేదని తెలుసు. ఆయన అదే నమమ్దలుచుకునాన్రు. హీ హేటస్ మీ. ఆ 

మాటలు, ఆయన చూసిన చూపూ ననున్ చాలా కాలమే వెంటాడాయి. 
శాయ్మ ముఖం పాలిపోయింది. సత్బద్ంగా వుండిపోయాడు.  
కొదిద్ క్షణాల నిశశ్బద్ం తరావ్త, "అయాం సారీరా కృషాణ్ ఇదంతా నావలేల్" అంటూ కనీన్టితో నా భుజంమీద తలానిచ్ంది బృందా.  
అతి కషట్ంమీద తేరుకునాన్ను, వీలైనంత నారమ్ల గా నవవ్డానికి పర్యతిన్సూత్, "ఛ. పిచిచ్పిలాల్ అంకుల కోపం ఎనాన్ళళ్నీ? 

కొనిన్రోజులోల్ అనీన్ సరుద్కుంటాయి. నువువ్ నవువ్తూ బయలేద్రు, ఇవనీన్ మనసులో పెటుట్కోకు" అని మృదువుగా ఓదారుసూత్ కారెకిక్ంచాను. 
నావైపు దిగులుగా చూసి కామ గా  వెళిళ్ ముందుసీటోల్ కూరుచ్నాన్డు శాయ్మ. బాధగా చూసుత్నన్ అమామ్ – నానన్ వైపు చూసి నిరిల్పత్ంగా ఓ 
జీవంలేని నవువ్ నవివ్ కదిలి, కార సాట్రట్ చేసాను. 

ఏదైతేనేం, బృందా జీవితం తనకు కావలసినటుట్ మలుచుకునేందుకు హెలప్ చేయగలిగాను, తను సంతోషంగావుంటే చాలు. అంకుల 
బలవంతపు నిరణ్యానికి తన లైఫ బలి కాకుండా చూడగలిగాం, అది చాలు ఇవనీన్ కాసత్ కషట్మైనా భరించేయొచుచ్.  

కానీ, ఎంతైనా కాసత్ కాదు చాలా కషట్మే. అనుకునన్ంత తేలికేమీ కాదు, నిజంకాని నింద భరించడం చా..లా.. కషట్ం... 
PPP
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నేను ఎమ. ఎస లో వుండగానే ముదర్ పరిచయమయియ్ంది. లోపాముదార్ బకీష్. అందం, చదువు, ధైరయ్ం, ఆలోచనా అనీన్ కలగలిసిన 
చకక్టి బెంగాలీ అమామ్యి.  

అకక్డి నా ఒంటరితనానికి తోడయియ్ంది.. తెలీకుండానే నా జీవితంలో ముఖయ్మైన భాగమయిపోయింది. అలా అనుకోకుండా తనతో 
పేర్మలో పడడం  ఆ వెంటనే ఇరువైపులా ఇంటోల్వారికి చెపిప్ వారి బెల్సిస్ంగస్ తీసుకోవడం వెంట-వెంటనే జరిగి పోయాయి.  

ముదర్ దగగ్ర నేనేదీ దాచలేదు. జరిగినదంతా నా గతానిన్ ఓపెన బుక లా తన ముందుంచాను.. 
చదువు పూరత్యాయ్కా తిరిగి వెళాళ్లనే వుదేద్శాయ్నిన్ వాయిదావేసి, అకక్డే జాబ కంటినూయ్ చేయసాగాను. ముదర్ చాలా ఇంపారెట్ంట 

పార్జెకట్ లో వుండడంతో పెళిళ్ కూడా పేరెంటస్ ని అకక్డికే పిలుచ్కుని చేసుకోవాలనే నిరణ్యం తీసుకునాన్ం.  
అలా చూసుత్ండగానే నా జీవిత పర్యాణం తన దిశ మారుచ్కుంది. 

PPP 
"పర్సాదం తీసుకో బాబూ" అనన్ అరచ్కుల మాటతో అలసటగా కళుళ్ తెరిచాను. గుడి మండపంలో సత్ంభానికి ఆనుకుని కూరుచ్ని 

జాఞ్పకాలోల్కి వెళిళ్పోయానేమో? 
ఎంతసేపయిందో నాకే తెలియలేదు. బహుశా గతం నాలో నింపిన బాధ చానాన్ళళ్కి ఈ దారుణమైన వారత్లతో బయటికి 

వచిచ్నటుట్ంది. 
ఇక ఆ గతం నీడలో తులసి జీవితం ఏ మలుపు తిరిగిందో తెలుసుకోవాలి. పర్సుత్తం నాముందునన్ కరత్వయ్ం అదే. తన మరణానికో 

జవాబు వెతకాలి. కారణాలు వీరు చెపుత్నాన్రు. నిజాలు నేను తెలుసుకోవాలి.. 
ఏదో ఆవేశంలో రాజేషంకుల ననున్ ఒకక్మాటతో గాయపరిసేత్నే భరించలేకపోయాను. అంత దారుణమైన నిందలని తులసి ఎలా 

తటుట్కుందో? ఎంత విరిగిపోయి ఆ దారుణమైన నిరణ్యానాన్శర్యించిందో. నా మనసంతా తనపటల్ జాలితో నిండిపోయింది. 
PPP 

"వెళిళ్పోండి కృషాణ్. అసలెందుకొచాచ్రికక్డికి?" అపప్టివరకూ సత్బద్ంగా కూరుచ్ని జపమాల తిపుప్కుంటునన్ శాసిత్ అంకుల దిగుగ్న 
లేచారు మమమ్లిన్ చూసూత్నే.. 

ఊహించిన రియాక్షనే కావడంతో నేనూ జంకలేదు,"మిమమ్లిన్ డిసట్ర్బ చేయాలని కాదంకుల. తులసి కోసం" అంటూ ఆయన ఎదుట 
నిలబడాడ్ను. 

"వదుద్ కృషాణ్ ఆ పేరు కూడా నేను వినదలుచుకోలేదు, రమా వీళుళ్ బయలేద్రుతునాన్రు, పంపి తలుపేసుకో" అంటూ రమా ఆంటీని 
ఆదేశించి లోపలికి వెళిళ్పోయారు. 

దిగాలుగా ఆంటీ వైపు చూశాం, గుమామ్నికి ఆనుకుని నిలుచ్నివునన్ ఆవిడ చాలా నిరిల్పత్ంగా మావైపు చూసి, "వెళళ్ండి బాబూ, చాలా 
దూరం నుంచి వచాచ్రేమో నాకూ పనుంది" అనాన్రు. 

"ఆంటీ పీల్జ" అంటూ మేము మాటాల్డించబోయేంతలో వినిపించింది ఇంటి లోపలినుండి కేరుమంటూ పసిబిడడ్ ఏడుపు..  
వెంటనే కదిలిందావిడ, "నాకు పనుంది బాబూ..వెళళ్ండి.." అంటూ లోపలికి నడిచి, "మళీళ్ రాకండి" అని చెపిప్ తలుపులు 

మూసుకునాన్రు. 
నిశశ్బద్ం రాజయ్మేలుతునన్ ఆ పర్దేశంలో లోపలినుండి పసిబిడడ్ ఏడుపు మాతర్ం లీలగా వినిపిసోత్ంది. అది.. తులసి బిడడ్ కదూ! 

అపర్యతన్ంగా తల తిపిప్ ఆ డోర వైపు చూశాను. గుండెలోల్ కోసినటైట్ంది.  
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నిండా రెండు నెలలైనా లేని పసికందు. ఏం పాపం చేసిందని తలిల్ నుండి దూరం కావాలి. అంత ఘోరం ఏంచేసిందని మా తులసి 
తన బిడడ్నుంచీ, తన బర్తుకునుంచీ వేరు కావాలి? తన తండిర్కోసం అంత ఆలోచించి తన లైఫే ఇచేచ్సిన తులసి తన బిడడ్కోసం ఆలోచించదూ! 
నాకు తెలిసిన తులసి అలా పురిటి గుడుడ్ని తలిల్లేకుండా చేసి వెళిళ్పోదు. ఎనన్టికీ అలా చేయదు. మరి ఎందుకిలా? 

అలా మూసివునన్ తలుపుని చూసూత్ ఎంతసేపువునాన్నో నాకే తెలియదు. లోపలినుండి ఏ చపుప్డు లేదు. బహుశా బేబీ మసట్ హావ 
సెల్పట్.  కనీసం తన ముఖమైనా చూడలేదు. అసలు బాబో .. పాపో కూడా తెలియదు. 

"ఆ తలుపులిక తెరుచుకోవు కృషాణ్", అనన్ శాయ్మ మాటలతో నా ఆలోచనలనుండి తేరుకుని వాడివైపు చూశాను. 
"పద వెళాద్ం" చినన్గా నా భుజం తటిట్ అనాన్డు. బరువెకిక్న గుండెతో అకక్డినుండి కదిలాను. 

PPP 
కామ గా వచిచ్ తన ఇంటి ముందు గటుట్మీద కూరుచ్ండిపోయిన మమమ్లిన్ చూసి వడివడిగా మంచినీళళ్ బాటిల తెచిచ్ అందిసూత్, 

"మాటాల్డననాన్డుకదూ నేను చెపాప్ను కదయాయ్ వాళుళ్ అలాగే చేసుత్నాన్రు. మనం మాతర్ం ఏం చేయగలం? వాళైళ్నా, మీరైనా, ఎవరైనా ఏం 
చేయగలరు? పరిసిధ్తులు అలా వచాచ్యి" అంటూ నిటూట్రాచ్రు సుందరం అంకుల. 

తలెతిత్ చూశాను, "ఎవరూ ఏమీ చేయలేరేమో? నేను కాదు. ఐ మీన.. మేము కాదంకుల" వుదేవ్గంగా అనాన్ను. 
బాధగా చూశారాయన, " అది మా కళళ్ముందు పుటిట్ పెరిగిన పిలల్ కృషాణ్. మాకు మాతర్ం బాధవుండదా చెపూప్. ఐనా మీరు మాతర్ం 

ఏం చేసాత్రు? చేసేదంతా చేసి, అది చకాక్ పోయింది. మనకింత కోత మిగిలిచ్" అనాన్రు. 
తల అడడ్ంగా తిపాప్ను, "తులసి తపుప్ చేసిందంటే" నా మాట పూరత్యేయ్లోపే అడుడ్కునాన్రు.,  
"అది ఎవరో పుటిట్ంచిన పుకారు కాదయాయ్. ఆ విషయం చెపిప్ంది సాకాష్తూత్ ఆమె తలిల్తండుర్లు. అందరిముందూ పూర్వ అయింది. ఆ 

గిలట్ తోనే ఆతమ్హతయ్ చేసుకుంది" అనాన్రాయన. 
"అందరూ కలిసి పూర్వ చేసినంత మాతార్న అబదధ్ం నిజమైపోదు, ఏం జరిగిందో తెలుసుకోకుండా తనని బేల్మ చేయలేను. మీరేమనాన్ 

చెపప్ండి ఐ కానట్ డూ దట" చెపాప్ను కాసత్ంత వుకోర్షంగా. 
అయోమయంగా చూశారాయన. లేచి నిలబడాడ్ను. కంగారుగాలేచి నా భుజం మీద చెయియ్ వేశాడు శాయ్మ,"కంటోర్ల యువర సెలఫ్ 

కృషాణ్" అనాన్డు మృదువుగా. 
"తులసిరా" బాధగా అనాన్ను. వాడి కళళ్లోనూ నీళూళ్రాయి. సుందరంగారి కళూళ్ చెమమ్గిలాల్యి. లేచి వచిచ్ నా తల నిమిరారాయన. 
"నీ బాధ మాకరధ్ం అవుతోందయాయ్. కానీ.. జరిగింది ఇదీ అని చెపప్డానికి అదా ఈ లోకంలో  లేదు. ఈ విషయం డిసక్స చేసేందుకు 

దాని వాళెళ్వరూ సిదధ్ంగానూ లేరు. ఇటు పుటిట్ంటివాళుళ్, అటు అతిత్ంటివాళూళ్ కూడా ఏంచేసాత్ం చెపూప్. పార్పత్ం. ఐనా అంతా 
నిమితత్మాతుర్లం. ఎవరు మాతర్ం ఏం చేయగలరు?" అనాన్రు వేదన నిండిన గొంతుకతో. 

తల అడడ్ంగా తిపాప్ను, "నేను చేసాత్నంకుల. తెలుసుకుంటాను" అంటూ ఆగి, " నేను వారణాశి వెళాత్ను" అనాన్ను సిథ్రంగా. 
ఉలికిక్పడి చూశారు వాళుళ్. 

"కృషాణ్ ఆలోచించే మాటాల్డుతునాన్వా?"  కంగారుగా అడిగాడు శాయ్మ. తలూపాను. 
"అకక్డికి వెళిళ్ మాతర్ం ఏంచేసాత్వయాయ్? ఇకక్డ అనన్యాయ్ వాళేళ్ ఇలా రియాకట్యితే ఇక అకక్డ దాని అతిత్ంటివాళిళ్ంకెలా 

రియాకట్వుతారు చెపూప్. ఇపప్టికే కొండంత చెడడ్పేరుతో పోయిందది, ఇక దానికి చినన్తనంనుంచీ మగపిలల్లతో సేన్హం వుండేదని తెలిసేత్ 
ఇంకెనిన్ మాటలొసాత్యో. అరథ్ం లేని పనులు చేయకు" అంటూ సరిద్ చెపప్బోయారు. 
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"లేదంకుల. వెళాళ్లి. చేయని తపుప్కి తులసి లైఫ అరాథ్ంతరంగా ముగిసిపోవడం భరించలేకపోతునాన్ను. అయినా, అలా చాటు-
మాటు అఫైరస్ నడిపి, భరత్ని మోసగించాలనుకునే పరస్న కాదు తను, ఇటస్ నాట హర కేరకట్ర. లేదూ అలా జరిగిందే అనుకుందాం. తపుప్ 
ఒపుప్కోలేనంత పిరికిది కాదు మా తులసి.  

లేనిపోనివి అంటగటిట్ తనని తీవర్ంగా గాయపరాచ్రు అ.. అందుకే.. అంత పెదద్ నింద భరించలేకే పార్ణాలొదిలేసింది. ఆ మాట 
ఎవరునమమ్కునాన్ నేను నముమ్తునాన్ను,  

నాకు తెలిసిన తులసి అలా పురిటి గుడుడ్ని తలిల్లేకుండా చేసి వెళిళ్పోదు. ఎనన్టికీ అలా చేయదు. మరి.. ఎందుకిలా? 
 అంటే.  
తనకేదో తీరని ఆనాయ్యం జరిగింది. అదేమిటో, తనెంత నీతిగల వయ్కోత్ నిరూపిసాత్ను అందరికీ.  పర్తి ఒకక్రికీ"  తీవర్ంగా చెపాప్ను. 
నా మాటలోల్ తీవర్తే గర్హించారో, బాధే గురిత్ంచారో, లేక ఎందుకులే అనుకునాన్రోగానీ ఆయనింక మాటాల్డలేదు.  
"పద శాయ్మ, మనం వారణాశికి వెళుత్నాన్ం" అని శాయ్మ కి చెపిప్ అంకుల వైపు తిరిగి చేతులు జోడించాను,  
 "వుంటామంకుల. థాయ్ంకస్ ఎ లాట ఫర యువర హెలప్. మిమమ్లేన్మైనా ఇబబ్ంది పెటిట్వుంటే తపుప్గా అనుకోకండి" చెపాప్ను. 
"అరధ్ం చేసుకోగలను. కానీ ఏం చేసాత్వో ఆలోచించి చేయి జాగర్తత్యాయ్" చెపాప్రు.  
తలూపి "ఏం చేసినా తులసికి చెడడ్పేరు తెచిచ్పెటేట్ పనులైతే చేయనని నమమ్కముంచుకోండి అంకుల అది చాలు" చెపిప్  బయటకు 

నడిచాను.  
ఇంకా షాకింగానే చూసుత్నన్ శాయ్మ తేరుకుని ఆయనకి చెపిప్ వచిచ్ కారెకాక్డు. 
"శాయ్మ నీ ఒపీనియన తీసుకోకుండానే డెసిషన చెపేప్సాను వెరీ సారీరా", అనాన్ను వాడివైపు తిరిగి.  
"ఏరా, నీ మాట వేరు, నా మాట వేరుగా మనమెపుప్డైనా వునాన్మా? చేసామా?"  అడిగాడు సూటిగా చూసూత్. తల అడడ్ంగాతిపాప్ను 

లేదనన్టుట్.  
"మరైతే ఇపుప్డేంటి కొతత్గా సారీలు చెపుత్నాన్వ" అనాన్డు మందలింపుగా. 
నిజమే. బహుశా పరాయిదేశంలోవుండి వుండీ, వుండీ అకక్డి అలవాటుల్వచేచ్సాయేమో గిలీట్గా చూసాను. 
"సరేల్ అది వదిలేయ గానీ, టెల మీ వన థింగ కృషాణ్ ఆర యూ షూయ్ర? ఆలోచించే అనాన్వా బెనారస వెళాత్నని?" అడిగాడు. 
"ఇపప్టికే చాలా ఎకుక్వ ఆలోచించేసాంరా, ఇక ఏం జరిగినా సరే తులసికి నాయ్యం మాతర్ం జరగాలి. అంటే మనం అకక్డికి 

వెళాళ్లి. లెటస్ గో" చెపాప్ను సిధ్రంగా. 
PPP 

"మిసిస్ంగ యూ కిర్ష ఎ లాట" నా వీడియో కాల పిక చేసూత్నే ముదర్ అనన్ మొదటి మాట తన కళళ్లోల్ ,  మాటలో బెంగ సప్షట్ంగా 
తెలుసోత్ంది. 

జాలేసింది. నిజానికి ఇది తనకి బొతిత్గా సంబంధంలేని పోరాటం కానీ తననీ ఎఫెకట్ చేసోత్ంది  హాయిగా పెళిళ్ సందడిలో కులాసాగా 
వుండాలిస్న అమామ్యికి ఈ టెనష్నస్.  నా వలల్  కానీ, తపప్దు  షీ ఈజ మై పారట్న్ర ఇన ఎవీర్థింగ. నా పోరాటంలో కూడా. 

" మీ టూ. ఎలా వునాన్వ ముదార్?"  అనాన్ను నా ఆలోచనలను పకక్కి పెడుతూ. 
"మ.. గుడ. నువూవ్? ఎయిర పోరట్ లో వునాన్వా?" నా పరిసరాలను చూసూత్ అంది. 
"హా. ఆన అవర వే టూ వారణాశి వయా ఢిలీల్ " అంటూ జరిగినదంతా వివరించాను.  
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జరిగింది విని కొదిద్సేపటి మౌనం తరావ్త అంది, "కేరుఫ్ల కిర్ష  సుందరం అంకుల చెపిప్ంది కూడా గురుత్పెటుట్కోండి ఆలెర్డీ ఆ 
అమామ్యి గురించి అంత చెడుగా పర్చారం జరిగింది  అకక్డ పీపుల ఆలోచించే విధానం కూడా వేరు. దే కేన బీ వెరీ ఆరధ్డాకస్ అండ రిజిడ. 
సో చూసి అపోర్చ అవండి. ఐ మీన నీకు తెలీదని కాదనుకో. బట సిట్ల చెపాప్లనిపించింది." 

ఆపాయ్యంగా చూసాను  "తపప్కుండా కేరుఫ్ల గానేవుంటాను ముదార్ థాయ్ంకస్. థాయ్ంకూయ్ సో మచ ఫర అండర సాట్ండింగ" చెపాప్ను. 
చినన్గా నవివ్ తలపరికించింది "ఆహా మిషట్ర కృషాణ్ ఈజ బికమింగ వెరీ ఫారమ్ల డే బై డే. ఎనీవేస యాకెస్పట్ చేసేసానేల్" అంది చినన్గా 

చేయి తలకి ఆనించింది అలల్రిగాచూసూత్.  
తన గెసెచ్ర కి అపర్యతన్ంగా నవావ్ను. చాలాసేపటి తరావ్త అంత అలజడిలో చినన్ రిలీఫ. 
"ఓహ కిర్ష. నవావ్వా.  థాయ్ంకూయ్ సో..సో.. మచ.  యూ డోనట్ నో హౌ వరీర్డ అయామ టు సీ యూ లైక దట. అయామ సో సారీ ఫర 

వాట ఆల యూ గైస ఆర గోయింగ తూర్" అంది లాలనగా.  
తలూపాను తులసి గురుత్రాగా చినన్బోయిన ముఖంతో. అది గమనించి తనూ సీరియస మూడ లోకి వసూత్, "ఇంతకీ ఎలా పొర్సీడ 

అవుతునాన్రు?" అంటూ పర్శిన్ంచింది. 
"వెల. పర్సుత్తానికి పకాక్ పాల్న అంటూ ఏమీలేదు.  ఏంజరిగిందో తెలియాలంటే ముందు అసలకకడ ఏమైందో తెలియాలి. సో రివరస్ 

లో వెళాత్ం. తనని చివరిగా చూసిన వారి దగగ్రనుంచి మొదలుపెటిట్ అపోర్చ అవుతాం. 
తులసిని ఆరోజు ఆంబులెనస్ లో వారణాశి నుండి ఢిలీల్కి తీసుకెళళ్డానికి ఒక విమెనస్ వెలేఫ్ర ఆరగ్నైజేషన వాళుల్ వెళాళ్రని సుందరం 

అంకుల చెపాప్రు. సో ముందుగా వారిని కలిసి వారికి ఎంతవరకూ తెలుసో కనుకోక్వాలి. వాళళ్ ఆఫీస ఢిలీల్లో వుందట. వారి హెడ తో ఇవాళ 
ఈవెనింగ కి అపాప్యింట మెంట తీసుకునాన్ము సో అది పూరత్యాయ్కా రేపు ఎరీల్ మోరిన్ంగ ఫైల్ట కి వారణాశి వెళాత్ము. చూడాలి అకక్డ ఏం 
చెయయ్గలుగుతామో" వివరించాను. 

"చెయయ్గలవ. వి టర్సట్ యూ కిర్ష" చెపిప్ంది మోటివేటింగ గా. చినన్గా నిటూట్రాచ్ను. అంతలో ఫైల్ట టైమైందంటూ దూరంనుంచే 
శాయ్మ వాచ చూపించడంతో సరుద్కుంటూ, "ఓ.కే. ముదార్. ఫైల్ట టైమైంది. విల మేక ఎ మూవ.  వుంటాను మరి. యూ టేక కేర" అనాన్ను. 

"ఫైన దెన, సే మై హెలో టూ శాయ్మ. కాల చేసుత్ండు వెన ఎవర యు గెట టైమ. యూ టూ టేక కేర అండ లవ యూ కిర్ష"  చెపిప్ంది 
నావైపోసారి తదేకంగా చూసి. 

"యాహ. కాల చేసాత్ను. లవ యూ టూ. బై"  ఫోన డిసక్నెకట్ చేసి శాయ్మ వైపు నడిచాను. 
PPP 

సహారా. ఆప కో హమారా భరోసా. 
హిందీలో బోరడ్ పై రాయబడివునన్ అక్షరాలు ఎండపడి మెరుసుత్నాన్యి. ఆ పెదద్ బోరడ్ వైపు అభావంగా చూసాను. 
ఢిలీల్ మహానగరంలో ఓ పెదద్ ఆవరణ. రకరకాల బాల్కస్ లో విధవిధాల బాధితులకీ, ఏ ఆదరణా, దికూక్ లేనివారికీ వారి 

అవసరానిన్బటీట్, వారికి ఉపయోగపడేరీతిలో సహాయం ఇసుత్నాన్రకక్డ.  
అంటే అందరూవుండి కూడా తులసి ఓ అనాధలా వీరిచేత హాసిప్టల కి తీసుకెళళ్బడిందనన్ విషయం అరథ్మవుతుంటే గుండెలోల్ ఏదో 

వతిత్పటిట్న ఫీలింగ. 
"తులసి ఫాయ్మిలీ ఐతే ఓకే  కానీ డూ యూ రియలీల్ ధింక మనకి వీళళ్ దగగ్రున్ంచి ఏదైనా హెలప్ దొరుకుతుందని కృషాణ్?" అడిగాడు 

శాయ్మ.  
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"తెలియదు శాయ్మ. కానీ జరిగింది తెలుసుకోవాలంటే ఎకక్డో అకక్డ పార్రంభించాలి కదా. సో లెటస్ బిగిన హియర, కాకపోతే మన 
తులసిని చివరిగా చూసింది వీళేళ్. అందుకే వారణాశి వెళేళ్ముందు ఓసారైతే మాటాల్డి చూదాద్ం" అంటూ లోపలికి నడిచాను. 

"నమసేత్ కూరోచ్ండి, మేడమ పిలుసాత్రు" అంటూ విజిటరస్ లాంజ లో కూరోచ్బెటిట్ంది అకక్డునన్ పీ.ఏ.  
అకక్డ మాతోపాటూ ఓ ఐదారుగురునాన్రు. వారిలో ఒకామె ముఖం మొతత్ం కవర చేసుకుని వుంది. అది మామూలు ఘోషా కాదు, 

ఏదో ఘోరానిన్ కవర చేయడానికి కపిప్న పరదా అని తెలుసూత్నేవుంది. ఏం జరిగిందో పాపం.  
మా పకక్న ఓ పలెల్టూరి వయ్కిత్ కూరుచ్నివునాన్డు. బిహారీ యాకెస్ంట వునన్ హిందీలో మాటాల్డుతునాన్డు, "మీరు ఎకక్డనుండి 

భయాయ్వచాచ్రు?" 
"హైదరాబాద నుండి" చెపాప్ను  
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