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"అయోయ్ అవునా " అని శాయ్ంవైపు చూసూత్ అనాన్ను,
"మేడంకి ఫోన చేసి ఇనాఫ్మ చేసెయియ్ శాయ్ం. ఆవిడ, మిగతా టీం వాళెళ్ంత సతాయించినా, ఒంటోల్ బాలేని
మనిషిని ఏం ఇంకైవ్రీ చేసాత్ము చెపూప్? అంతేకదాస్ర?" అనాన్ను చౌదరినికూడా మా సంభాషణలో కలుపుకుంటూ.
శాయ్ం కంగారుగా చూశాడు, " సరేల్ కృషాణ్ ఇక చాలు, అవనీన్ రూమ కి వెళిళ్ మాటాల్డుకుందాంలే. సర టైమ వేసట్
చెయయ్కుండా బయలేద్రితే బాగుంటుంది మనంకూడా" అనాన్డు ఇంక విషయానిన్ తెగేవరకూ లాగకు అనన్టుట్గా నా వైపు
చూసూత్.
"పరవాలేదులెండి, మీ డూయ్టీ మీరూ చెయాయ్లి కదా ఆ మేడమ ని చూసాం మేము మహా గటిట్ కాండేట మాతోనే
అలావుందంటే, ఇక మీ అందరి సంగతీ చెపొప్దుద్, చావగొడుతుండచుచ్" అని "జోగేందర" అంటూ పిలిచాడు తన
అసిసెట్ంట ని.
"ఆ విశేవ్శవ్ర పండిత గారింటి ఫైలుంది కదా. అదే ఆ అమామ్యి ఎవడితోనో లేచిపోయి, తిరిగొచిచ్, తరావ్త దూకి
చచిచ్పోయిన పిలల్ కేసు, తులసి. ఆ ఫైలు తెచిచ్ వీళళ్కి కావలిస్న వివరాలు ఇవువ్ రాసుకుంటారు" చెపాప్డు.
గుండెని ఎవరో కోసినటట్నిపించింది. తులసి గురించి ఇంకెనిన్సారుల్ వినాలో ఇవనీన్, మాకే ఇలా వుంటే పాపం.
తులసి తలిల్తండుర్ల పరిసిధ్తి. శాసిత్ అంకుల మాటలు గురొత్చాచ్యి.
చౌదరి లేచి టోపీ తలపై అమరుచ్కుంటూ చెపాప్డు నాకు, "జోగేందర మీకు డీటెయిలస్ ఇసాత్డు, తీసుకోండి,
ఏదైనా వుంటే నా నంబర కి కాల చెయయ్ండి, కాసత్ అరెజ్ంట వరక్ మీద వెళుత్నాన్ను."
గబగబా తలూపి చెపాప్ను, "చాలా థాయ్ంకస్ చౌదరిగారూ, సో కైండ ఆఫ యూ."
"పరవాలేదు, ఎవరైనా ఇబబ్ందిపడుతుంటే చూడలేను కృషణ్గారూ, నా జాబ కి సూటయేయ్ గుణం కాకపోయినా
అలవాటైపోయింది అందరికీ సాయం చెయయ్డం" చెపాప్డతను.
"సో నైస ఆఫ యూ సర. మీ లాంటి జెమస్ ఇంకా వుండబటేట్ పోలీసులంటే ఎంత భయమునాన్, జనాలకి ఇంకా
కాసైత్నా గౌరవం మిగిలుంది."
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ఆమాటకి చౌదరి ముఖం వెలిగిపోయింది. "అందరూ అంటుంటారనుకోండి కానీ నాకీ పొగడత్లు నచచ్వు. ఏదో
వీలైన సాయం" అనాన్డు ఆనందంగా.
"అలా అనడం మీ మోడెసీట్ సర" చెపాప్ను భకిత్గా ముఖంపెటిట్. మోడెసీట్ని హిందీ లో ఏమంటారో తెలియనందుకు
కాసత్ బాధపడాడ్ను. ఇంకాసేపు నాతో భజన కొటిట్ంచుకునే మూడ వునాన్ టైమ లేకపోవడంతో తపప్నిసరై కదిలాడతను.
PPP
కోమల ముఖంలో కాసత్ంత కంగారు తెలుసోత్ంది. బెరుకుగా చూపు పకక్కు తిపుప్కునాన్ం., తులసి కోసం చేసే
పర్యతన్ంలో ఈ అమామ్యి లైఫ కాంపిల్కేట కాకూడదు.., అలాంటిదేమైనా జరిగితే తులసి మమమ్లిన్ జనమ్జనమ్లకీ
క్షమించదు..
మౌనంగా గణేశ పర్తిమ చుటూట్ పర్దకిష్ణలు మొదలుపెటాట్ను, రెండు క్షణాల తరావ్త కోమల వచిచ్ గరికమాలలూ
కొనిన్ పువువ్లతో దేవుడిని పూజించసాగింది. అతి కషట్ంమీద అడుగులు వేసుత్నాన్ను. శాయ్మ కాసత్ంత దూరంలో కూరుచ్ని
గమనిసుత్నాన్డు.
పూజ పూరిత్చేసుకుని వెళల్బోతునన్ కోమల ఆగి, అకక్డునన్ చినన్ గంట మోగించి కదిలింది. ఆమె అకక్డున్ంచి
కదులుతూనే, నేను వెళిళ్ వేగంగా నా పర్దక్షణ ముగించి, గణేశుడి విగర్హం ముందు నిలిచాను. వణికే చేతులతో దేవుడికి
నమసక్రిసూత్ కళుళ్మాతర్ం పైకెతిత్ శాయ్మ వైపు చూశాను. శాయ్మ కదలలేదు.
అదిరే గుండెని చికక్బటుట్కుంటూ, నా దగగ్రవునన్ చినన్ కవరోల్ంచి పువువ్లని తీసి దేవుడిమీద వుంచసాగాను. నా
కళుళ్ మాతర్ం శాయ్మ వైపే చూసుత్నాన్యి. రెండు క్షణాల తరావ్త శాయ్మ తల చినన్గా పరికిసూత్ నిదానంగా లేచి
నిలబడాడ్డు.
నేను గాఢంగా వూపిరి తీసుకుని దేవుడికి విగర్హానిన్ సప్ృశించి దణణ్ంపెడుతునన్టుట్గా చేసూత్ విగర్హం కుడివైపు
తడిమాను, చినన్ కాగితం దొరికింది, దానివైపోసారి చూసి చటుకుక్న నా పూల కవరోల్ పెటుట్కునాన్ను. మరోసారి దేవుడికి
పర్ణమిలేల్ నెపంతో అకక్డింకే పేపరూల్ లేవని కనఫ్రమ్ చేసుకుని కదిలాను.
కోమల వాళళ్ కుటుంబం హోమం ఏరాప్టల్లో బిజీగా వునాన్రు. వారివైపు ఓరగా చూసి బయటకి నడిచాను.
చెపుప్లు వేసుకుంటునన్ శాయ్మ కేసి కనీసం తిరిగి చూడకుండా హోటల దారిపటాట్ను. రూమ తలుపు తీసి దాదాపు
అకక్డునన్ సోఫాలో కూలబడాడ్ను. టెనష్న తో, చెమటలు పటిట్ తడిసి ముదద్యాయ్నపప్టికే. నా వెనకే శాయ్మ లోపలికి
వచాచ్డు. వాడిదీ అదే పరిసిథ్తి.
గబగబా నీళళ్ జగ అందుకుని గటగటా తాగాడు.
"దేవుడా! ఇంత టెనష్న నా జీవితం మొతత్ంలో ఎపుప్డూ పడలేదురా. నీ సంగతేంటి, ఆర యూ ఓ.కే?" అడిగాడు.
తలూపాను యాంతిర్కంగా. గుండె ఇంకా దడదడా కొటుట్కుంటోంది.
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"నీ మొహం ఓ.కే. ఒకక్సారి వెళిళ్ అదద్ంలో చూసోక్, ఎలావునాన్వో" అంటూ నీళళ్ందించాడు.
నీళుళ్ తాగి జగ పకక్నపెడుతూ, "మనకే ఇలా వుంటే పాపం ఆ అమామ్యి ఎంత భయపడుంటుందో కదూ!
పాపం పిచిచ్పిలల్" అనాన్ను కోమల ని తలుచుకుంటూ.
"యా. కరెకేట్ పాపం చాలా రిసక్ చేసింది, అనన్టూట్, ముందు తవ్రగా చూడు, ఏం డీటైలస్ వునాన్యో ఆ పేపరోల్."
తలూపి కవరోల్ంచి కాగితం తీసాను. హిందీలో నాలుగు ముకక్లు రాసివుంది.
భయాయ్,
క్షమించండి, అడెర్స దొరకలేదు. ఊరిపేరు మాతర్ం గురుత్ంది. రామ గడ. ముకేత్శవ్ర గుడికి వెళేళ్దారిలో వచేచ్ చినన్
కొండ పార్ంతం.
"మ.. పోనేల్ కనీసం వూరి పేరనాన్ తెలిసింది, చూదాద్ం వాట బెసట్ వీ కెన డూ" నిటూట్రాచ్ను.
"బృందా పోనీ, మన బృందాని ఓసారి శాసిత్ అంకుల వాళల్ వేరే రిలేటివస్ మాటాల్డమంటే ఐ మీన సుందరం
అంకుల కాదు వాళల్ కజిన, ఆ లక్షమ్కక్ వాళుళ్నాన్రు చూడూ, వాళళ్కైతే పకాక్ తెలుసుత్ందేమో ఏదైనా ఇనోఫ్ టైర
చెయొయ్చేచ్మో.. ఏమంటావ?" సాలోచనగా అనాన్డు శాయ్మ.
"మైట బీ. వాళుళ్ండేది కూడా హైదరాబాదే కదరా ఓ టర్యల వేసేత్ తపేప్ంలేదుగా. కాల అయితే చెయియ్ బృందాకి
అడర్స దొరికితే మంచిదే లేదంటే వూరిపేరైతే మనకి ఆలెర్డీ సహారావాళూళ్, పోలీసులూ ఇచిచ్న వివరాలోల్ ఎలాగూ వుంది.
ఆరోజు సతీష. ఇపుప్డు కోమల కనఫ్రమ్ చేసింది కూడా అదేగా వెళిళ్ కనుకుక్ందాం. మే బీ లోకల గా అడిగితే ఏదో ఒకటి
తెలియొచుచ్లే" చెపాప్ను.
PPP
"అడెర్స దొరికిందిగా బృందా?" ఆతర్ంగా అడిగాడు శాయ్మ. తులసి వునన్ పేల్స వివరాలూ, జగదీష బిజినెస చేసిన
పేల్స వివరాలూ, ఏవి దొరికితే అవి లక్షమ్కక్ దగగ్రున్ంచి తీసుకోమని తోసాం బృందాని. తపప్లేదు. ఏం చేసాత్ం ఊళళ్ పేరుల్
తపప్ ఎకక్డా పూరిత్ వివరాలు దొరకలేదు. ఆవిడే అటు తులసీ వాళళ్కీ, జగదీష వాళళ్కీ కూడా కామన బంధువు, ఓవిధంగా
వారి పెళిళ్ కుదిరింది కూడా ఆవిడ వలేల్.
"ఇక చాలురా." సీప్కర లోవునన్ ఫోన లోంచి జీరగా ధవ్నించింది బృంద గొంతు. "తెలుసుకునన్ది చాలు.
వచెచ్యయ్ండిక. తులసి గురించి ఇంకేం చెయొయ్దుద్. ఏమీ తెలుసుకోవకక్రేల్దు" ఏడుపాపుకుంటూ చెపిప్ంది బృంద.
"ఏమైంది చినీన్? ఎవరైనా అంటే ఎవరైనా, ఏమైనా అనాన్రా?" భయంగా, దిగులుగా అడిగాడు.
"వాట మోర కెన వీ ఎకెస్ప్కట్?" బృంద గొంతులో విషాదం తొణికిసలాడింది "అందరూ చాలా చీప గా
మాటాల్డుతునాన్రు శాయ్మ వినడం చాలా చాలా కషట్ంగావుంది. తులసి తపేప్ చేసిందో, ఒపేప్ చేసిందో తన గురించి
అందరికీ గురుత్ చేసి మరీ తిటిట్ంచడం ఘోరంరా. చాలింక. మీరిదద్రూ తిరిగి వచెచ్యయ్ండి."
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"ఏం జరిగింది?", మరోసారి అడిగాడు శాయ్మ వాడిపోయిన ముఖంతో.
"తననొక కాయ్రెకట్ర లెస పరస్న లాగా, చాలా పెదద్ నెరజాణ అనన్టుల్గా మాటాల్డుతునాన్రార్ అందరూ, చాలా దగగ్ర
బంధువులూ, వాళుల్ కూడా. పైగా అతడెవరో అతనిగురించిగానీ, జగదీష గురించి ఎవరికీ పటిట్ంపులేదురా. అందరి
ఇంటర్సూట్

తులసిని

చీప

గా

మాటాల్డడ్ం

గురించీ,

అసలామె

ఎందుకు

పరాయిమగవాడితో

సంబంధం

పెటుట్కోవలసివచిచ్ంది అనే విషయం మీద రకరకాల వంకర ఊహలు, వాయ్ఖయ్లూ తపప్ ఇంకేం లేవు" దీనంగా చెపిప్ంది
బృంద.
టేబుల మీదునన్ ఫోన ని చూపుడువేలితో నావైపు తిపుప్కునాన్ను, "బృందా నేను" అనాన్ను నిదానంగా.
"వినాన్వుగా కృషాణ్. అరథ్ం చేసుకోండి, ఇంక ఆపెయయ్ండి" అంటూ అదే విషయానిన్ రిపీట చెయయ్బోతునన్ బృంద మాటలిన్
కట చేసూత్ అడిగాను "ముందు అడర్స చెపుప్ బృందా రాసుకుంటాను."
రెండు, మూడు క్షణాల మౌనం తరావ్త నెమమ్దిగా చెపిప్ంది, "ఊళళ్పేరుల్ తపప్ వాళళ్కీ ఏం తెలియదట కృషాణ్."
చినన్గా నిటూట్రిచ్ చెపాప్ను. "పోనీ మేం చూసుకుంటాంలే. ఇకపోతే తులసి గురించి తపేప్ చేసిందో, ఒపేప్ చేసిందో
అనన్ ఆలోచన మనలో సైతం కలిగేంతగా తనకి వచిచ్న ఆ అపనిందకి గల కారణం తెలుసుకోకుండా పాసివ గా
వుండిపోయి, ఏం చేసాత్ం అని అనుకుంటూ, అందరిలా సరిపెటుట్కోలేను బృందా.
బట. డోనట్ గెట అఫెండెడ. వెయిట చెయియ్ మాటాల్డిన పర్తి ఒకక్రికీ సమాధానం చెపేప్రోజు తపప్క వసుత్ంది.
వుంటానూ" చెపేప్సి ఫోన డిసక్నెకట్ చేసి శాయ్మ వైపు చూసాను.
కామ గా లేచి సెల తీసి జేబులో వుంచుకుని కదిలాడు శాయ్మ.
PPP
"ఇకక్డ. సహారా నుండి వచిచ్నది మీరేనా? " అడిగాడా యువకుడు. లోకల హిందీ పేపర కషట్పడి చదువుతునన్
నేను చపుప్న పేపరోల్ంచి తలెతాత్ను.
సనన్గా, పొడుగాగ్వునాన్డతను. ముఖంలో చికాకు తెలుసోత్ంది.
"ఎస పీల్జ, మీరెవరు? " అడిగాను.
"మా చెలెల్లు అమాయకురాలు. తనని అనవసరమైన విషయాలోల్ కలిగించుకోవదద్ంటే వినటేల్దు, దాంతో నాకు
మిమమ్లిన్ కలవకతపప్టేల్దు" చెపాప్డు కాసత్ వుకోర్షంగా.
"ఎకస్ కూయ్జ మీ. వన మినిట. అసలు ఎవరు మీరు? మీ చెలెల్లెవరు?" ఆశచ్రయ్ంగా చూసి సోఫాలోంచి లేసూత్
అడిగాను.
"కోమల పర్ధాన. తెలుసుగా మీకు. కోమల బర్దరిన్ నేను. నా పేరు కునాల దరశ్న."
"ఓహ. ఓ.కే. బట మీరూ. ఇకక్డా?" సందిగథ్ంగా చూసూత్ అనాన్ను.
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"రాక తపప్లేదు సర, ఫోనల్ మీద ఫోనుల్ చేసి గొడవచేసుత్ంటే, ఏం చేసాత్ను? అందుకే వచాచ్ను. ఆ అమామ్యి. అదే
ఆ తులసి మా చెలెల్లికి రాసిన వుతత్రాలునాన్యి మా అమమ్గారి దగగ్ర. తను చెపప్డానికి భయపడి అవి కాలేచ్సాననో,
పడేసాననో మీకు చెపాప్ననీ, అలాచేసి తపుప్చేసాననీ, సారీ చెపిప్, మిమమ్లిన్ అరెజ్ంట గా కలిసి ఈ లెటరిల్వవ్మని కోమల
చాలా బర్తిమాలింది. తను బాధపడకూడదని వాటిని తీసుకుని వచాచ్ను" చెపాప్డతను. నమమ్లేనటుట్ చూశాను. ఇది
వూహించని సాయం.
"తను పిచిచ్ది. తెలీక ఇలాంటి విషయాలలో జోకయ్ం చేసుకుంటోంది. మీరు దయచేసి తన పేరు బయటికి
రానివవ్కండి. చచిచ్పోయిన అమామ్యికి మీరేం నాయ్యం చేసాత్రో తెలీదుగానీ, బర్తికునన్ వాళళ్కి అనాయ్యం జరకుక్ండా
చూడండి చాలు.
ఆ అమామ్యి తులసి, తనతో లెటరస్ రాసుకునేంత సేన్హం వుందని తెలిసేత్ మా చెలెల్లి ముఖం కూడా చూడరు
వాళిళ్ంటోల్ వాళుల్ తన కాపురం సరవ్నాశనం అయిపోతుంది. అరథ్ం చేసుకోండి." బాధగా చెపాప్డతను.
"పీల్జ మిసట్ర కునాల ముందు మీరు కూరోచ్ండి." అనాన్ను.
తల అడడ్ంగా తిపాప్డు. "లేదు వెళాత్ను సర. తీసోక్ండి" అంటూ జేబులోంచి ఓ కవర తీసి నాకు
అందించబోయాడు.
Post your comments
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