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నేను జవాబివవ్లేదు. ఎందుకో తెలీదు ఒకదానికొకటి పొంతనలేని ఏవేవో ఆలోచనలూ, దృశాయ్లూ నా
కళళ్ముందు కదులుతునాన్యి.
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"మీరు అతడితో మాటాల్డారుకదా అతనేమనాన్డు?" అడిగాను.
గటిట్గా నవావ్డు జోగేందర. "ఏం సాబ మా చౌదరిగారు చెపిప్నవనీన్ నిజాలనా మీ అభిపార్యం?"
బితత్రపోయి చూసాము. "అదేమిటి? అలా అనాన్రు. అతడూ", అంటూ ఏదో అడగబోయిన మమమ్లిన్ ఆపుతూ
చెపాప్డతను "చూడండి సార ఆ పండిత గారి ఫాయ్మిలీ, ముఖయ్ంగా సతీష నాధ, చౌదరిగారికి చాలా కోల్జ. వారి ఇంటోల్ ఏ
పూజ జరిగినా, హోమాలకీ, శుభకారాయ్లకీ అనిన్ంటికీ వీళేళ్ పెదద్దికుక్.

ఆ పెదాద్యన ఆరోగయ్ం మధయ్లో కాసత్

బాలేనపప్టినుండీ అనిన్ంటికీ సతీష నాధే వసుత్నాన్డు, కురార్డు బాగా తెలివైనవాడు, పెదద్వాళళ్ పలుకుబడి ఎలా
వాడుకోవాలో, ఎకక్డవాడుకోవాలో తెలిసినవాడు వారితో ఎలా మెలగాలో తెలుసుకునన్వాడు..
పండిత గారి బాధ చూసి, సతీష రికెవ్సట్ తో మా చౌదరిగారు ఈ కేసుని మినిమమ ఎంకైవ్రీతోనే కోల్జ చేసారు.
అసలు జగదీష గానీ, ఆమె లవర ది గానీ ఎలాంటి సేట్టెమ్ంటూల్ ఇవవ్నూలేదు, మేము తీసుకోనూ లేదు"
"వావ్ట..." అదిరిపడి చూసాను,"బట మీ రికారడ్స్ లో వారిదద్రి సేట్టెమ్ంటూల్ విత సిగేన్చరస్ వునాన్యి. ఏదో
పేరుతోవుంది కూడా?" అడిగాను.
తేలిగాగ్ నవేవ్సాడు, "అలాంటివి వంద దొరుకుతాయి సాబ కావాలంటే. ఆ మాటకొసేత్ ఆ కురార్డిని, జగదీష నీ ఈ
కేసు టైమ లో మేము కలవనేలేదు తెలుసా?"
"జగదీష ఎవరినీ కలవటేల్దని వినాన్ం, కానీ మీకు కూడా కలవలేదని ఊహించలేదు. ఐనా పోలీస ఎంకైవ్రీలో
జాలి చూపిసేత్ నాయ్యం ఎలా జరుగుతుంది జోగేందర?" బాధగా అడిగాను.
ఇబబ్ందిగా చూసాడతను, "ఏం చెపప్మంటారు సర, ఇలాంటి కేసులు మామూలువాళళ్ ఇళళ్లోల్ రొటీనే గానీ,
పండిత లాంటి కుటుంబాలోల్ జరగవు. జరిగినా పైకి తేలవు. ఇది ఇంత గోలగోల అయిపోయింది. దాంతో ఆయన బాగా
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కుర్ంగిపోయారు. మా చౌదరిగారే కాదు, మొతత్ం వారణాశే జాలిపడింది వారి కుటుంబానికి జరిగిన అపర్తిషట్కీ,
అవమానానికీ.
అందుకే ఇక వారిని ఎకుక్వ బాధపెటట్కుండా సింపుల గా ముగించేసారు ఎంకైవ్రీ. ఐనా ఆరా తియయ్డానికి కూడా
ఏమీ లేదుగా. అవావ్లిస్న గొడవంతా ముందే అయిపోయింది. ఎవీర్థింగ వాజ ఓపెన. ఏదీ రహసయ్ంగా జరగలేదు. కుల
పెదద్ల పంచాయితీయే సాక్షయ్ం మొతత్ం వయ్వహారానికి" చెపాప్డు.
ఏమీ అనలేక అనయ్మనసక్ంగా కూరుచ్నాన్ను కానీ, సిసట్మ లోని ఈ వయ్వహారాలకి చాలా దిగులుగా అనిపించింది.
ఏం చెయయ్లేని పరిసిథ్తి.
ఐతే జగదీష నీ, అతడినీ కలవడం కూడా అవసరమే. ఐనా వారిని కలవకుండా నిజాలు తెలిసేసుకుంటానని ఎలా
వూహించాను నేను. హౌ ఫూలిష. అయామ నాట కట అవుట టు డూ దిస టైప ఆఫ టార్కింగ.
తులసికి నాయ్యం చేయలేననే అనుమానం నాలో మొదటున్ంచీ ఏమూలో వునాన్, ఆ అనుమానం నిజమౌతుందనే
భయం మొదటిసారిగా ననున్ కలచివేసింది.
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జగదీష ని దూరం నుంచి చూసూత్నే నా కాళుళ్ ఆగిపోయాయి. అతికషట్ంమీద ఒకోక్ అడుగూ వేసుకుంటూ నారమ్ల
గా వుండడానికి విశవ్ పర్యతన్ంచేసూత్ డాకట్ర పర్ణయ పకక్న ఛైరోల్ కూరుచ్నాన్ను. ఒకక్రేన్ తనతో లోపలవుంచుకుంటాను
అని ఆయన చెపప్డంతో నేను మాతర్మే లోపలికి వచాచ్ను. చినన్ సెల లా వునన్ రూమ కి మధయ్లో ఓ టేబుల కి అటూ
ఇటూ ఛైరస్ వేయబడివునాన్యి. వాటికి ఒకవైపు జగదీష కూరుచ్నివునాన్డు. అతని పకక్న ఓ నరస్ నిలబడివుంది.
చాలాసేపు పర్ణయ పోర్బ చేసిన తరావ్త ననున్ సైకియాటిర్సట్ కి అసిసెట్ంట గా భావించి జగదీష ఇచిచ్న సేట్టెమ్ంట
నా చెవులోల్ ఇక మారుమోర్గుతూనేవుంటుంది. వరడ్ టూ వరడ్.
"తులసి. నాకు బాగా జాఞ్పకం. ముఖయ్ంగా తన ఫోటో మా అమమ్ నా ముందుంచినపుప్డు ననున్ నేనో క్షణం
పూరిత్గా మరిచిపోయాను. చెపాప్లంటే మైమరచిపోయాను.
ముటుట్కుంటే మాసిపోతుందా అనిపిసుత్నన్ గులాబీ ఛాయ మెరిసే కళుళ్ అమాయకమైన నవువ్. ఓ వింత వెలుగుంది
అమామ్యి ముఖంలో.
"పేరు తులసి, ఎలావుందిరా?" అనన్ అమమ్ పర్శన్తో ఈ లోకంలో పడాడ్ను.
"ఎందుకమామ్?" అని విషయం అరథ్మైనా ఏమీఎరగనటేట్ అడిగాను.
"ఈ అమామ్యి మీ నానన్గారికీ, పెదనానన్గారికీ బాగా తెలిసిన సేన్హితుడి కూతురటరా, మన ఇంటి
కోడలిన్చేయాలని ఆయన ఆశట. కైలాష అనన్యయ్ కోసం అడిగారూ" అంటూ ఆగి నా ముఖం చూసింది.
"ఓ.. అ.. అలాగా" తడబడాడ్ను.
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అమమ్ దొరికిపోయావనన్టుట్గా చినన్గా నవివ్, "సరేల్.., మీ అనన్యయ్ ఇపప్టోల్ పెళేళ్ చేసుకోనూ, సంబంధాలేవీ
చూడదూద్ అనాన్డట. అమామ్యేమో బాగుందీ, పెదద్వాడికైతే ఏంటీ, చినన్వాడికైతే ఏంటీ అసలంటూ మన ఇంటి కోడలైతే
చాలూ, బాగుంటుందని మీ పెదనానన్గారే. నీ అభిపార్యం కనుకోక్మనాన్రు. మరి సరే అని చెపేప్దా జగీగ్?" అంది.
ఆ నిమిషం ఒకక్సారిగా సంతోషంతోనూ అమమ్కి అరధ్మైపోయింది నా మనసు అనన్ మొహమాటంతోనూ,
ఉకిక్రిబికిక్రయిపోయి ఏం చెపాప్లో తెలీక మౌనంగా వుండిపోయాను.
అమమ్ నా తలమీదో మొటిట్కాయవేసి, లేచి మండువాగుమమ్ం దగగ్ర నిలబడి నానన్గారికీ, నాకూ వినిపించేలా,
"ఇదిగో, వినాన్రా పర్తేయ్కంగా ననున్ అడగమనాన్రుగానీ ఈరోజు వరకూ మన జగీగ్కి మీ ఎంపిక నచచ్కుండా ఎపుప్డైనా
వుందా చెపప్ండి. అమామ్యి తరఫువాళళ్కి చెపేప్యండిక, తాంబూలాలకి వచేచ్యమని" అని చెపిప్ నావైపు చూసి ఫకాలున
నవేవ్సింది. అపర్యతన్ంగా నేనూ నవేవ్సి, మొఖం తిపేప్సుకునాన్ను.
ఆ తరువాత, తాంబూలాలూ, పెళీళ్, కొతత్ కాపురం, తులసి తో కొతత్ జీవితం, అనీన్ ఓ కలలా జరిగిపోయాయి.
తులసంటే పార్ణం. తనని ఓ సునిన్తమైన పూలబొమమ్లా పదిలంగా చూసుకునేవాణిణ్. నేను చాలా మితభాషిని,
పైగా ఎకుక్వ ఎకస్ పెర్సివ కాదు. దానివలల్ నా పేర్మని పూరిత్గా వయ్కత్పరచలేకపోయేవాడిని. తనూ నాలాగే సిగగ్రి, తన
భావాలనీ, భయాలనీ, ఇషాట్లనీ, అయిషాట్లనీ, అనిన్ంటినీ మనసులోనే దాచుకునే మనిషి, పైగా మృదుసవ్భావి, అందుకే
తనని ఎపుప్డూ హరట్ చేయకుండా జాగర్తత్గా చూసుకునే వాడిని.
తనూ చాలా ఒదిద్కైన భారయ్గా ఎంతో గౌరవంగా, భకిత్గా, అభిమానంతో మెలిగేది. ఎపుప్డూ తనని పెళిళ్చేసుకుని
తపుప్చేసాననన్ భావనే రాలేదు, నాకు గానీ, మా ఇంటోల్ వారికి గానీ.
పెళైల్ చాలా సంవతస్రాలు గడిచి మాకు పిలల్లు కలుగనపుప్డు కూడా, అది సతరీదే తపప్ంటూ నిందించే సమాజంలో
మెలుగుతూ కూడా ఏరోజూ తులసిని నిందించలేదు, అది ఓ కుటుంబసమసయ్గానే భావించి వరీర్ అయాయ్ముగానీ, దానికి
తనని కారణం చేసి ఒకక్మాటైనా అనాలని ఎవరికీ అనిపించలేనంతగా తనని మాలో కలిపేసుకునాన్ము, తనూ అలాగే
కలిసిపోయింది.
వాయ్పారం చేయాలనన్ పురుగు నా మెదడుని చేరనంతకాలం అంతా బాగుండేది. ఆ తరావ్తే నాలో కోపం
మొదలైంది.
ననున్ ఎదగనీయని నా తండిర్ ఆచార నియమాలమీదా, ఆలోచనల మీదా, వాటిని సపోరట్ చేసూత్ నాకు నీతులు
చెపేప్ ఇంటోల్ వారిమీదా, బంధువులమీదా. మేం బర్తుకుతునన్ సొసైటీ మీదా. చెపాప్లంటే అందరిమీదా.
ఏదో తెలీని ఉకోర్షంతో రగిలిపోయేవాడిని, అది మెలల్గా అందరిమీదా, ఎకుక్వగా తులసిమీద రిఫెల్కట్వడం
మొదలైంది, అరవడం, మాటలనడంలోకి దారితీసింది.

øöeTT~

www.koumudi.net

y˚T 2021

4

ěќ ªĄȷ..!

సరిగాగ్ అపుప్డే అనన్యయ్ తన టార్వెల పోర్గార్మస్ ముగించుకుని తిరిగివచాచ్డు, రకరకాల వాయ్పారాలు చేసి వచిచ్న
అతడి మాటలు ననున్ ఎంతగానో ఆకరిష్ంచాయి. అనిన్ంటికంటే ఎకుక్వగా నచిచ్నది, అతడు నా ఆలోచనల పై చూపించిన
నమమ్కం, ఆ పైన ననున్ నమిమ్, నేను కోరిన వాయ్పారానికి డబుబ్ పెడతాననడం, అనీన్ చాలా అదుభ్తంగా తోచాయి. నాకు
మా ఫాయ్మిలీ ఇవవ్నిదేదో, వారి దగగ్ర దొరకనిదేదో అనన్యయ్ దగగ్ర దొరికినటట్నిపించింది.
మాతా టేకీడ్లో పర్సాదశాల పెటిట్ వాయ్పారం చేయాలనన్ ఆలోచన అనన్యయ్దే. అయితే అనన్యయ్ ఒకటే అనుమానం
వయ్కత్ం చేసాడు, కనీసం సెల సిగన్ల కూడా రాని ఆ పేల్స లో, సాయంతర్మయితే పిటట్ కూడా కనపడని ఆ అటవీ
పార్ంతంలో నేనుండగలనా అని. తీరా అంతా సెట చేసాకా పదిరోజులోల్నే పారిపోయి వచేచ్సాత్నేమోనని భయపడాడ్డు.
అదే కనుక జరిగితే మొతత్ం కులమంతా కోడై కూసుత్ంది, 'మేము ముందే చెపాప్మూ, ఇలా జరుగుతుందనీ,
అందుకే వదద్నాన్మంటూ', మాటల తూటాలతో పొడిచి పొడిచి చంపుతుందని ఆలోచించాడు. వేరే పేల్స చూదాద్మనాన్డు.
ఆ మాట వింటూనే నా పటుట్దల పదింతలైంది. 'వదూద్. అకక్డే వుండి సాధిసాత్నూ' అని చెపాప్ను. కానీ అది సకెస్స
కాకపోతే అవమానాలపాలౌతాననే భయం ఏమూలో నాకూ వుంది, అందుకే నేను ఎకక్డ, ఏ వాయ్పారం చేయబోతునాన్నో
ఎవరికీ చెపప్దలుచుకోలేదు, కనీసం తులసికి కూడా.
అందుకే అలా అకక్డ షాప కి అడావ్నస్ ఇవవ్గానే ఇలా వచిచ్, ఇకక్డ నానన్తో గొడవపడి తరావ్త ఫోన
చేసాత్నంటూ తులసికి చెపేప్సి పాల్నడ్ గానే ఇంటోల్ంచి వచేచ్సాను. అనన్యయ్కీ, రఘుపతికీ తపప్ వేరెవవ్రికీ నా వునికే
తెలీకుండా, వచేచ్సాను..,
పదిహేడు నెలలు. ఒకటి కాదు, రెండు కాదు. పూరిత్గా పదిహేడు నెలల పాటు. అలా ఎవవ్రినీ కాంటాకట్
చేయకుండా గడిపాను. అజాఞ్తవాసంలా గడిపాను.
రెండు నెలలకి ఒకసారి రఘుపతి వచిచ్ నాకూ, నా షాపుకీ కావలిసిన వసుత్వులు తెచిచ్ ఇసుత్ండేవాడు.
నేను కోరుకునన్టేట్ నా ఐడియా ఫలించింది, గుడికి వచిచ్న వారందరూ పర్సాదశాల దగగ్ర విశార్ంతి
తీసుకోవడానికి రావడం మొదలైంది, వారు విశార్ంతి తీసుకోవడానికి బెడస్ కూడా అరేంజ చేయసాగాము. నెమమ్దిగా
పర్సాదాల ఆరడ్రుల్ ఇవవ్డం కూడా మొదలైంది.
గుడి పూజారులకి కూడా మామీద గురి కుదిరింది, పూజలకోసం సామగీర్, పర్సాదాల తయారీ, అనిన్ంటికీ నా
షాపుని సజెసట్ చేయసాగారు. వీటనిన్ంటితో మొతాత్నికి నేను కోరుకునన్ సకెస్స లభించింది, నా వాయ్పారమూ పెరగడం
మొదలైంది. ఇంక తవ్రలో అకక్డొక యాతిర్కుల సతర్ం, పర్సాదశాల నా సవ్ంతంగా ఏరాప్టవుతాయని గర్హించాను.
నేను అనుకునన్ది జరిగింది. దాంతో ఇక ఈ వనవాసం చాలించి దగగ్రలో వునన్ వూరికి మకాం మారేచ్సి
ఫాయ్మిలీని అకక్డికి షిఫట్ చేసేత్ బాగుంటుందనే ఆలోచన రాసాగింది.
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అనన్కి ఆ కబురు పంపాలనుకునాన్ను, కానీ రఘుపతి రావడానికింకా చాలా టైముంది, ఒంటరితనం ననున్
భరించలేనంతగా వెంటాడగా, ఇక నా కుటుంబానిన్ విడిచి వుండలేక ఓరోజు వునన్పాటుగా బయలేద్రి ఇంటికి
చేరుకునాన్ను. అకక్డ చూసేత్ వాకిటోల్ తముమ్డి పెళిళ్ మండపం. అది చూసి ఆశచ్రయ్పోయాను, నేను లేకుండానే తముమ్డికి
పెళిళ్ తలపెటిట్న నానన్మీద పీకలవరకూ కోపంవచిచ్నా అందరి ఎదుటా అలల్రి ఎందుకని నిగర్హించుకుని ఇంటోల్
అడుగుపెటిట్న నాకు ఎదురైన మొదటి షాక నా భారయ్ లేకపోవడం.
అదీ తను నా దగగ్రుందని మా ఫాయ్మిలీ ఒకక్ మా ఫాయ్మిలీయే కాదు, తులసి తలిల్తండుర్లు కూడా భావించడం.
పెళళ్కని వచిచ్న వారికి తులసి నాతో రాకపోవడం ఓ షాకయితే, అసలు అనాన్ళుళ్గా నాతోనే లేకపోవడం అతి పెదద్ షాక.
నేను, ..నేను.. ఫోన చేసి.. రమమ్నాన్నంటూ, నేను వెళిళ్న నెలాల్ళళ్లోపే తులసి వెళిళ్పోయిందనీ, నేను ఇంకా
కోపంగానే వునాన్ననీ, తవ్రలో ననున్ వొపిప్ంచి, ఇంటికి తిరిగి తీసుకువసాత్నంటూ మధయ్లో రెండు, మూడుసారుల్ ఫోన
కూడా చేసిందంటూ మావాళుళ్ చెపాప్రు.
ఒకక్ క్షణం నేను మా ఇంటోల్ వాళళ్నే అనుమానించాను, పిలల్లు పుటట్టేల్దనన్ సాకుతో నేను లేని టైం చూసి
తులసినేమైనా వెళళ్గొటాట్రా, లేక తనపటల్ మరేదైనా ఘోరం తలపెటాట్రా, అని భయపడాడ్ను. బహుశా తులసి పేరెంటస్
కూడా ఆ సమయంలో అదే అనుకుని వుండవచేచ్మో నాకు తెలీదు.
కారణాలేవైనా తను కనపడటేల్దనన్మాట వాసత్వం, సో పోలీస కంపైల్ట ఇవావ్లా, లేక మేమే వెతకాలా, కానీ
ఎకక్డని వెతకాలీ, అని మేం తరజ్నభరజ్న పడేంతలోపే, కోదండం మావయయ్ నెమమ్దిగా ఓ మాట బయటపెటాట్డు. అది మా
అందరికీ తల తిరిగిపోయేంత దారుణమైన మాట, "తులసిని, ఎవరితోనో రామ ఘడ లో దూరంనుంచి చూసానంటూ.
అదీ భారాయ్భరత్లంత చనువుగా వునాన్రంటూ తాను దగగ్రికి వెళిళ్ పలకరించేలోపు వెళిళ్పోయారనీ"
ఒకక్సారిగా అకక్డ రకరకాల డిసక్షనుల్, అభిపార్యాలూ, హేళనతో కూడిన సూచనలూ, అవనీన్ వింటూ అలా
చాలా సేపు కూరుచ్ండిపోయాను.
ఆ మాట వేరెవరైనా అనుంటే వాళళ్ తల నా చేతులోల్ పగిలిపోయేది, కానీ చెపిప్నవాడు వేరెవరో కాదు, మావయయ్
కానీ ఐనా భారాయ్భరత్లంత దగగ్రగా అని ఆయనెలా డిసైడ చేసాత్డు, ఏ కారణంతో తులసి దూరంగా వెళాళ్లిస్వచిచ్ందో
ఏదో బలమైన కారణంతో తులసిని ఎకక్డో వుండిపోయిందేమో తెలిసీ తెలియకుండా వీరంతా.. ఛ..ఛ.. .. పోయి పోయి
తనలాంటి అమామ్యిమీదా ఈ అభాండాలు.
అదే మాట తీవర్ంగా చెపాప్ను వారికి, 'రామ ఘడ లో వునాన్రనాన్రు కదా వెళాద్ం. అకక్డికే వెళిళ్ తెలుసుకుందాం.
ఏమైందో, ఐనా ఏం జరిగినా సరే, తులసి నాకు దోర్హం చేయలేదు, చేయదు, ఏదో జరిగింది, అదేంటో మీ ముందే
కుండబదద్లు కొడతాను, నాతో ఎవరొసాత్రో రండంటూ' బయటికి దారితీసాను.
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గుమమ్ం దాటుతూనే ఎదురుగా టాకీస్ దిగుతునన్ తులసి అదీ నిండు గరిభ్ణిగా. నేను వెళిళ్పోయి దగగ్ర, దగగ్ర
ఏడాదినన్ర పైన అవుతుంటే. తొమిమ్ది నెలల గరిభ్ణిగా ఎదురొచిచ్ంది నా భారయ్ నా నమమ్కానిన్ ముకక్లు చేసూత్.
నా నడక నిలిచిపోయింది. నేను నిశేచ్షుట్డిలా నిలబడిపోయాను, ఆ తరావ్త జరిగినవేవీ నా అధీనంలోలేవు నేను
కేవలం ఓ పేర్క్షకుడినై నిలిచాను.
ధీమాగా ఇంటోల్కి రాబోతునన్ తులసిని ఆమె తలిల్తండుర్లే ముందు నిలువరించారు. ఆపి 'ఇనిన్ నెలలూ
ఎకక్డునాన్వూ, ఎవరితో కాపురం చేసి కడుపు తెచుచ్కుని, ఏ ధైరయ్ంతో తిరిగొచాచ్వంటూ' పర్శిన్ంచారు..
నివెవ్రపోయి చూసింది తులసి, నిసస్హాయంగా నావైపు చూసిన, ఆమె చూపు నాకిపప్టికీ గురేత్. 'మీరుండగా నా
మీద ఈ నిందలేమిటంటూ' పర్శిన్ంచిన ఆ చూపు, 'అండగా నిలబడమంటూ అరిధ్ంచిన ఆ కళూళ్' ననెన్పప్టికీ
వెంటాడుతూనే వుంటాయి
ఒకక్సారిగా అందరూ ఆమెని నిందించసాగారు, మధయ్లో ఎవరో అనాన్రు ఆమె తపుప్ ఏదైనా, ఇది
కుటుంబగౌరవానికి కాదూ, కులగౌరవానికి సంబంధించిన విషయం, కులపెదద్లని పిలిపించమనాన్రు,
ఆఘమేఘాలమీద వారందరూ వచిచ్ సమావేశమయాయ్రు, తులసిని మా ఇంటి గడపలో అడుగుకూడా
పెటట్నివవ్ననన్ నానన్గారి మాటతో ఆరుబయటే పంచాయతీ.
సడన గా నేను కదిలాను, నాకు తెలియాలిస్నది ఒకక్టే. వెళిల్ తనముందు నిలిచాను. ఒకక్సారిగా అందరి దృషీట్
మా వైపు తిరిగింది, అదంతా నాకిపుప్డు పటట్టేల్దు నా మెదడు పొరలోల్ ఏదో మోగుతునన్ ఫీలింగ.
తన ముందు నిలబడడ్ నావైపోసారి తీవర్ంగా చూసింది.
"ఒకే ఒక పర్శన్ తులసీ. నీ కడుపులో వునన్ బిడడ్కి తండెర్వరు?" సూటిగా అడిగాను.
దెబబ్తినన్టుట్ చూసి, "మీకు తెలీదా?" అంటూ తిరిగి పర్శిన్ంచింది.
"పర్శన్కి పర్శన్ సమాధానం కాదు తులసీ జవాబు చెపుప్ ఎవరు?" అతి కషట్ంమీద ననున్ నేను సంబాళించుకుంటూ
అడిగాను.
"మీ బిడడ్కి తండెర్వరని మీరే అడుగుతునాన్రా? అది కూడా ఇలా? చాలా దారుణమైన నిందవేసుత్నాన్రు జగదీష
అదీ ఇందరిలో" అంది నావైపే చూసూత్.
"నేను కాదని నీకూ తెలుసు, నాకూ తెలుసు. ఎవరు తులసీ, దీనికి కారణం ఎవరు? ఎందుకు చేసావిదంతా?
అసలు ఎందుకు? ఎందుకు తిరిగొచాచ్వ తులసీ? ననున్ చంపడానికా" అరుసూత్ నిసస్హాయంగా పకక్నునన్ కిటికీ
ఊచలకేసి నాచేతిని బలంకొదీద్ కొటాట్ను.
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నావైపు నిసస్హాయంగా చూసింది, చెంపలమీదుగా కారిపోతునన్ కనీన్టిని తుడుచుకుంటూ చుటూట్ చూసింది,
గుమిగూడిన జనం, గుసగుసలాడుతునన్ బంధుజనం, నిలబడి గమనిసుత్నన్ పంచాయితీ పెదద్లు.
నెమమ్దిగా నాకేసి తిరిగి, "మీరెందుకిలా చేసుత్నాన్రో నాకు అరథ్ం కావటేల్దు జగదీష. పీల్జ. అందరిముందూ ఈ
తమాషా ఆపండి. మనం లోపలికెళిళ్ మాటాల్డు" అంటునన్ తన మాటలు తుంచేసూత్,
"చాలు తులసీ. ఇక చాలు. నువువ్ ఏ ధైరయ్ంతో ఇకక్డిదాకా వచాచ్వో నాకు తెలీదు గానీ ఇంక నీకు-నాకు మధయ్
మన అనేదేదీ లేదు. ఈ ఇలుల్ కూడా" అని చెపేప్సాను.
తీక్షణంగా చూసింది నావైపు, "ఒకవేళ మీ అనుమానం అదే అయితే దానికి ఇదికాదు విధానం. వేరే
దారులునాన్య. చదువుకునాన్రు కావలంటే మీరు డీ.ఎన.ఏ." అంటునన్ ఆమెని చేతితో వారిసూత్ చెపాప్ను,
"చాలిక. నీ కథలువినే ఓపిక నాకు లేదు తులసీ, ఎంతో మేనేజ చేసినదానివి బహుశా నీకది పెదద్
విషయంకాదులే. ఐనా ఫర యువర ఇనఫ్రేమ్షన. నేను నినొన్దిలి వెళిళ్ 17నెలలు అయియ్ంది. గురుత్ందా? సంవతస్రాల
తరబడి ఏబిడాడ్ తలిల్ కడుపులో ఐతే వుండడనుకుంటాను. కాదూ?
ఐనా నువువ్ ఎవరితోపోయావో, ఎకక్డేంచేసావో తెలుసుకుని మాతర్ం నేను ఏం చేసాత్ను చెపూప్?. చేసిన రభస,
తీసిన పరువు చాలు. ఇనఫ ఇక బయలేద్రు" అంటూ చేతులు జోడించాను.
ఏదో తీవర్మైన గాయమైనటుట్ విలవిలాల్డుతూ తను చూసి చూపుని, ఆ పెదద్-పెదద్ కళళ్లో కనిపించిన బాధని చూసి
ఒకక్ క్షణం నాకే జాలేసింది. అంతలో ఆమె చేసిన మోసం నా కళళ్ముందు కనిపించి గుండె మండించగా ముఖం
తిపేప్సుకునాన్ను.
నిశేచ్షుట్రాలై అలాగే నిలబడింది. నెమమ్దిగా తలదించుకుంది.
తను తలెతిత్ నావైపు చూడలేదు, తనింకేం మాటాల్డుతుందో అని నేను ఆగనూ లేదు.
వెంటనే వెనుదిరిగి అకక్డినుండి ఇంటోల్కి నడిచాను. నిరివ్కారంగా, నిరిల్పత్ంగా నడుసూత్ వెళిళ్ నా గదిలోకి వెళిల్
తలుపులు మూసుకునాన్ను.
బయట ఆమెకి ఏశిక్ష వేయాలీ, ఆమెతో సంబంధం వునన్ందుకు మా కుటుంబాలకే శిక్ష వేయాలీ అంటూ వారు
చరచ్ మొదలుపెటాట్రు.
అంతలో అమామ్, నానన్లూ, అకాక్-బావా, సతీష, ఆమె తలిల్తండుర్లూ, దగగ్రి బంధవులూ అందరూ ఆమె పై
మాటల తూటాలు సంధించారు..,
“ఇంత దారుణం ఎలా చేసావు? ఏం తకుక్వైంది నీకు? ఎవడు వాడంటూ” నిలదీసారు.
“ఇనాన్ళూళ్ ఎకక్డికి వెళాళ్వు, ఎకక్డునాన్వంటూ” నిలేసారు.
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“పెళళ్యివుండీ మరొకరితో సంబంధం ఏరప్రుచుకోవడానికి సిగుగ్గా లేదూ? నీకు ఆ అకర్మసంబంధం ఎపుప్డు
ఏరప్డింది? అసలు తిరిగి ఎందుకు వచాచ్వ? అలాంటి బిడడ్నిగానీ, నినున్గానీ జగదీషైనా, అతని కుటుంబమైనా ఎలా
సీవ్కరిసాత్రనుకునాన్వు?
నీ తలిల్తండుర్లకు ఇది ఎంత అవమానమో తెలుసా? మన కులానికెంత చెడడ్పేరు తెచాచ్వో నీ నీచపు పని తో
నీకేమైనా అరథ్మయియ్ందా?
ఎవడితోనో పోతానంటే మేమాపుతామా ఇలా పెళిళ్ మండపంలోకి తిరిగొచిచ్ ఏం సాధించాలనుకునాన్వ?”
అంటూ పర్శన్లమీద పర్శన్లు కురిపించారు.
తను ఎవవ్రికీ ఏ జవాబూ చెపప్లేదు, ఏమనీ నోరువిపప్లేదు.

( ¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy)
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