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“కానీ, అదే చాలా పెదద్ టాసక్ అవుతుందాపిలల్కి. ఏ వెరీ బిగ ఛాలెంజ. అనీన్ కనిపించే పర్మాదాలే వుండవు శంకర. చాటుమాటుగా 

జరిగే అబూయ్జెస, టారచ్రస్ మగవాళళ్నుంచైతే ఈరాష్సూయలతో ఆడవాళుళ్ పెటేట్ బాధలు మరి కొనిన్. చాలా సహించాలి. చాలా దాటాలా పిలల్.. 
ఎలాగో ఏంటో?" బాధగా నిటూట్రిచ్ంది అమమ్. 

నిజమేననన్టుట్ నెమమ్దిగా తలపరికించారు నానన్. అవును అమమ్ చెపిప్ంది నిజమే. మేమంతా చేతన గురించి మాతర్మే 
ఆలోచించాము. వాడు చేయబోయిన అఘాయితయ్ం, ఒకవేళ వాడు మళీళ్ దాడి చేసేత్ ఎలా? అనీ ఎటెస్టార్ ఎటెస్టార్. అమమ్ చాలా కరెకట్ గా 
చాలా దూరం ఆలోచించింది. ఎలాగైనా తులసిని కంటికి రెపప్లా కాపాడుకుంటూవుండాలి మేమిక. శాయ్మ తో కూడా చెపాప్లి అనుకునాన్ను. 

"సరెల్ండి ఎకుక్వ ఆలోచించి బురర్పాడు చేసుకోకండి. అదంతా ఆడవారి జీవితంలో భాగమైపోయింది. తనకు తనే నేరుచ్కుంటుంది. 
లేకునాన్ లోకం నేరేప్ తీరుతుంది" చెపిప్ంది. 

"నువువ్ చినన్తనంలో చాలా పడాడ్వు కదూ సంధాయ్?" నెమమ్దిగా అడిగారు నానన్.  
ఉలికిక్పడాడ్ను నేను. గుండె ఫీర్జ అయిపోయినటైట్ంది. అమమ్ మాటాల్డలేదు. 
అమమ్ జవాబు కోసం నేనూ, నానాన్ కూడా ఎదురుచూసుత్నాన్ం. నేను భయంగా. మరి నానన్ ఫీలింగస్ ఏంటో నాకు తెలియలేదు.. 
అమమ్ అకక్డనుండి లేచింది, "కృషణ్కి కాఫీ ఇచిచ్ వసాత్ను శంకర. వాడు లేచాడేమో?" అంటూ లోపలికి వచిచ్ కిచెన వైపు 

వెళిళ్పోయింది. 
లాన లో ఛైర లో నానన్, మెటల్ దగగ్ర నేనూ అలా చాలాసేపు వుండిపోయాము. అమమ్ బదులివవ్ని పర్శన్కి మాకు జవాబు 

అరథ్మైపోయింది. బట, వి ఆర జసట్ హెలప్ లెస. 
నానన్ లేచి వెళళ్బోతూ ననున్ చూసి ఆగారు, నా తల నిమిరి "పద కనాన్ పద వెళాద్ం" అని కుల్పత్ంగా చెపిప్ ముందుకు నడిచారు.. 
చాటుగా వారి మాటలు వినడానికొచాచ్నని అనుకునాన్రేమో అనన్ నా గిలట్, నానన్ ఇచిచ్న ఆ చినన్ గెశచ్ర తో పోయింది. వారూ నేనూ 

వేరు కాదని తెలిపింది. థాయ్ంకూయ్ గాడ. థాయ్ంకూయ్ సో మచ. ననున్ ఇంత గొపప్ తలిల్తండుర్లకు పుటిట్ంచినందుకు. తృపిత్గా కృతజఞ్తలు 
తెలుపుకుంటూ నానన్ని అనుసరించాను. 

PPP
తులసి ఆలోచనలు చాలా లోతైనవి. గురుత్పటట్లేనివి. వేరేవారికి ఇబబ్ంది కలుగకూడదని తను చేసే పనులు తనని భినన్ంగా 

నిలబెటేట్వి. 
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ఆరోజు నాకింకా గురుత్ంది, ఎమ సెట ఎగాజ్మ బాగా రాసేసిన రిలాకస్డ్ మూడ లో శాయ్మ వాళిళ్ంటి టెరార్స మీద ఇంటోల్వాళల్కి 
తెలీకుండా బీర కాయ్నస్ తాగుతూ సెలిబేర్ట చేసుకుంటునాన్ం నేనూ, శాయ్మ. పరుగున వచిచ్ంది పైకి బృందా. చపుప్న మా చేతులోల్ని బీరస్ 
వెనకిక్ పెటేట్సాం. 

"యూ నో వాట తులసి ఎమ సెట రాయనేలేదు తెలాస్?" రొపుప్తూ చెపిప్ంది, ఏ ఉపోదాఘ్తంలేకుండా. తెలల్బోయి చూసాం.  
"అదేంటి, పగలూ, రాతీర్ కషట్పడి అందరం చదివాం, రాసాం తనెందుకు సిక్ప చేసుత్ంది? పిచిచ్ జోకులెయయ్కు" విసుకుక్నాన్డు శాయ్మ. 
తలడడ్ంగా తిపిప్ంది. "నిజంరా తనే చెపిప్ంది. కావాలంటే తననే అడగండి." 
ఒకళళ్ ముఖాలొకరం చూసుకునాన్ం.  పకక్నునన్ కారడ్ లెస తీసి తులసి వాళిళ్ంటికి డయల చేసాడు శాయ్మ. 
"తులసీ ఓసారి మా ఇంటికి రా ఇపుప్డే టెరార్స మీదునాన్ం, డైరెకట్ వచెచ్య లేదు అరజ్ంట" శాయ్మ మాటలు వింటూ అనయ్మసక్ంగా 

ఆలోచిసుత్నాన్ను, ఏమైంది తులసికి, ఎగాజ్మ మిస చేసేంత పార్బల్ం ఏమైవుంటుంది? 
లేత గులాబీరంగు చుడీదార లో అపుప్డే విరిసిన పువవ్ంత ఫెర్ష గా పర్తయ్క్షం అయింది ఓ పది నిమిషాలకి తులసి "ఏంటంత అరజ్ంట 

పని శాయ్మ? పర్సాదం లడూడ్లు చెయయ్డానికి సాయంచేసాత్నని చెపాప్ను రాధ పినిన్కి తెలుసా? మళీళ్ పనుందని చెపిప్ రావడానికి ఎంత 
పార్బెల్మో మీకేం తెలుసు బాబూ. వంద పర్శన్లడుగుతుంది పినిన్. తనని తపిప్ంచుకుని వచేచ్సరికి తలపార్ణం తోకకి వచిచ్ంది. కాసత్ ముందే 
చెపొప్చుచ్గా కలిసేదుందని" కాసత్ంత సునిన్తంగా తనదైన పంధాలో విసుకుక్ంది తులసి. 

"మాకూ ముందు తెలీదు కదా! తమరు వుదధ్రించిన ఘనకారయ్ం. అందుకే అంత హడావిడిగా పిలవాలిస్వచిచ్ంది" వయ్ంగయ్ంగా ఒకింత 
కోపంగా అనాన్డు శాయ్మ.  

తెలల్బోతూ చూసింది, "నేనేం చేసానూ?" అంటూ. అసలే పెదద్వైన ఆమె కళుళ్ మరింత విశాలమయాయ్యి. 
"ఎమ సెట ఎగాజ్మ రాయలేదా తులసీ?" ఇంకేదో అనబోతునన్ శాయ్మ ని వారిసూత్ డైరెకట్ గా అడిగాను. 
మౌనంగా తలొంచుకుంది. నెమమ్దిగాగా తల అడడ్ంగా తిపిప్ంది "లేదు" అంటూ. 
"చెపుప్ తులసీ, ఎందుకు?" సీరియస నెస చోటు చేసుకుంది నా గొంతులో.  
"నానన్ డిగీర్ చెయయ్మనాన్రు కృషాణ్. ఇంజనీరింగ ఎఫరడ్ చేయలేమనాన్రు అందుకే" బెరుగాగ్ చెపిప్ంది. 
"మరావిషయం మా దగగ్రెందుకు దాచావ?" ఖసుస్మనాన్డు శాయ్మ. 
"అదంతా చెపిప్ అనవసరంగా ఎగాజ్మస్ మధయ్లో మిమమ్లన్ందరీన్ డిసట్ర్బ చెయయ్డం ఎందుకనీ" ఆగిపోయింది. 
"చాలా గొపప్పని చేసావ మరి మాతో రాతిర్, పగలు పిర్పేర అయినటుట్ కటింగ దేనికో" విసుకుక్నాన్ను కోపంగా.  
"సారీ పిర్పేర అవవ్కపోతే మీరు అడుగుతారు వరీర్ అవుతారు. అందుకే అపైల్ చేసాను. కాకపోతే రాసి పర్యోజనం లేదు కాబటిట్ 

రాయలేదు. పీల్జ ఫీల కాకండి" మా వైపు చూసూత్ దిగులుగా అడిగింది.  
"ఫీల కావడం కాదు తులసీ, ముందే తెలిసేత్ ఏదో ఒకటి పాల్న చేసేవాళళ్ం కదా. నీకు ఎలకిట్ర్కల ఇంజనీరింగ మీద ఎంత ఇంటర్సట్ 

వుందీ  సడెన గా ఈ డెసిషన. నానాన్ వాళళ్తో అంకుల కి చెపిప్ంచేవాళళ్ంకదా. అసలు ఎగాజ్మే రాయకపోతే ఎలా, ఏంచేసేదిపుప్డూ?" 
మందలింపుగా అనాన్ను. 

"నానన్ చదివించనూ అంటే మాటాల్డించవచుచ్, బట ఎఫరడ్ చేయలేననాన్కా ఫోరస్ ఎలా చేసాత్ను కృషాణ్?" అంది నెమమ్దిగా. 
"మేమంతా లేమా? ఏదో ఒకలా అమౌంట అరేంజ చేసుకునేవాళళ్ంకాదా?" అనాన్డు శాయ్మ. 
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"మరీ చినన్పిలల్లాల్ మాటాల్డకు శాయ్మ. ఇంజనీరింగ అంటే వెయీయ్, రెండువేలూ కాదు. ఏదో ఓలా అరేంజ చేసుకోవడానికి, 
అందరమూ మిడిల కాల్స వాళళ్మే. కాసత్ పైనా, కిందా వయ్తాయ్సంలో" సునిన్తంగా కోపప్డింది. 

తన మాటలోల్ సతాయ్నిన్ గర్హించి కాసేపు అందరం మౌనంగా వుండిపోయాం. 
"ఓ ఐడియా" చినన్గా అరిచింది బృందా మా దిగులుని బేర్క చేసూత్ అలల్రిగా. అదేంటో తెలియకపోయినా తన అరుపులో అలల్రి 

అరథ్మై మా ముఖాలోల్ కాసత్ంత నవువ్ విచుచ్కుంది.  
"ఏంటో ఆ గొపప్ ఐడియా? కాసత్ మాకూ శలవివవ్ండి మేడమ" అడిగింది తులసి. 
"సింపుల, ఇంజనీరింగ నువేవ్ చదవాలనేముంది, అంకుల కి చెపెప్య ఓ ఇంజనీర బకరానే చూడమని, వాడు కషట్పడి చదువుకుని, 

జాబ తెచుచ్కుని వసాత్డు, నువువ్ ఫుల ఎంజాయ వాట యూ సే?" కొంటెగా కళెళ్గరేసింది. 
నవేవ్సామంతా.  
"ఆహా, మీరు చాలా గేర్టమామ్ ఏం చెపాప్వూ " సెలూయ్ట చేసినటుట్ అభినయించాడు శాయ్మ. 
"థాయ్ంకూయ్ బర్దర. ఇంకో ఐడియా కూడా చెపప్నా, అదేదో ఈ ఇదద్రు ఇంజనీరస్ లోనే చూసోక్ తులసీ, కటన్ం కూడా వుండదు. ఫీర్. 

ఫీర్. ఫీర్" హుషారుగా చెపిప్ంది. నవావ్గలేదందరికీ. 
"వారీన్. మాకే పెటాట్వా ఎసరు. ఐతే నా దగగ్రా వుందో ఐడియా. శాయ్మ నువువ్ తులసిని చేసోక్, నేను బృందాని చేసుక్ంటా. మొతత్ం 

ఫీర్.. ఫీర్.. ఫీర్ ఏమంటావ?" అడిగాను అలల్రిగా.  
అపప్టికే శాయ్మ, తులసీ పడీ పడీ నవువ్తునాన్రు. 
 "సూపరార్" మధయ్లో నవావ్పుకుంటూ కషట్ంమీద చెపాప్డు శాయ్మ. 
"చంపుతా. అమోమ్ పోయి పోయి ఈ రాక్షసుడు నాకా. ఫీర్గా వచిచ్నా ఆఖరికి ఎదురు కటన్మిచిచ్నా వదుద్ బాబోయ" భయం 

నటించింది బృందా. 
"ఆ ఏంటీ? రాక్షసుడా. హలో ఎకస్ కూయ్జ మీ. ఏమనుకుంటునాన్వ  కాలనీ కృషుణ్డికక్డ" కాలరెగరేసి, ఫోజ కొడుతూ చెపాప్ను. 
 "ఛా ఎవరమామ్ చెపిప్ంది? అంత సీన లేదు తమరికి" వెకిక్రించింది. 
"అయోయ్ అలా అంటే ఎలా బృందా, పాపం ఏం తకుక్వ చెపూప్ కృషణ్కి. ఈసారికి ఒపేప్సుకోరాదూ" ఉడికించింది తులసి. 
"హే భగవాన. వునాన్వా? అసలునాన్వా?" పాట టైప లో బాధనటించింది బృందా.  
అంతలో సావ్మి గుళోళ్ గంటలు వినిపించాయి, రాతిర్ హారతికి సూచనగా. చపుప్న అటుచూసి, "అమోమ్ తొమిమ్దయిపోయింది. ఇక 

వెళాత్నూ" అంటూ లేచింది తులసి. 
"సారీ తులసీ, మేం ఏం చెయయ్లేకపోతునాన్ం" నెమమ్దిగా చెపాప్డు శాయ్మ. తియయ్గా నవేవ్సి తలూపింది తులసి. బృందా లేచి 

మౌనంగా తనని హగ చేసుకుంది. లాలనగా తన భుజం పాయ్ట చేసింది తులసి. 
"పద, నినున్ డార్ప చేసాత్ను " చెపాప్ను.  
"ఇకక్డే కదా మళీళ్ ఎందుకులే కృషాణ్" ఇబబ్ందిగా చూసూత్ అంది. 
"లెట మీ వాక విత యూ. పీల్జ.  కాసత్ దూరంనుంచే వెళిళ్పోతా సరేనా, మీ రాధ పినిన్ కళళ్లో పడకుండా" చెపాప్ను.  
చినన్గా నవివ్ తలూపింది. మెటల్ వైపు నడుసూత్ చెపాప్ను "శాయ్మ ఇంటోల్ చెపిప్ వసాత్, రాతిర్కికక్డే వుంటా, బెడ పైన వేసెయ" అంటూ 

వాడివైపు చూసి అరథ్వంతంగా నవావ్ను. బీర కానస్ దాచిన వైపోసారి చూసి, వాడూ నవివ్, "డన" బొటనవేలు పైకెతిత్ చూపుతూ చెపాప్డు. 
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బయటికి వెళాళ్కా అడిగాను. "ఒకక్మాట కూడా చెపప్లేదెందుకు తులసీ? ఇనిన్రోజులోల్ అందుకేనా ఎమ సెట ముందు అంత డల గా 
వునాన్వు నేను ఎగాజ్మ టెనష్న అనుకునాన్ను" బాధగా. 

"మ.. మీరంతా ఫీలవుతారనీ చెపప్లేదు. ఐనా డల గా ఎందుకునాన్నని ననెన్వరూ అడగలేదుగా చెపప్డానికి" అంది సూటిగా. 
తన మాట చురుకుక్మనగా దెబబ్తినన్టుట్ చూసాను, సీట్ర్ట లైట వెలుతురులో తన పెదద్ కళళ్లో చితర్మైన భావం,  "ననన్డగలేదుగా 

చెపప్డానికి."  
'నువువ్ పెనిస్ల తీసావా, లేదా అని ననన్డగలేదు టీచర. పెనిస్ల ఎందుకు తీసావని కొటాట్రు' అంటూ కనీన్ళుళ్ పెటుట్కునన్ ఆరేళళ్ 

తులసి గురొత్చిచ్ంది. 
"ఎగాజ్మస్ టెనష్న అనుకుని పటిట్ంచుకోలేదు. వి ఆర సారీ రా" అనాన్ను గిలీట్గా. 
తేలిగాగ్ నవేవ్సింది," నాకు తెలీదా కృషాణ్. ఏదో అనేసాను. ఫీల కాకు." చెపిప్ంది. 
"తులసీ, మేం బాధపడతామని ఇనిన్ రోజులు దాచావు సరే మరి మేమంతా ఎమ సెట రాసుత్ంటే నీకు మాతర్ం బాధెయయ్లేదూ? 

అందరి గురించీ ఆలోచించడం మంచిదే, కానీ, నీ బాధెందుకు దాచుకుంటావలా?" అడిగాను మృదువుగా మందలిసూత్.  
నడుసుత్నన్దలాల్ నెమమ్దిగా ఆగిపోయింది. తన చేతులోల్ మెలిపెడుతునన్ చునీన్వైపే చూసూత్ తలొంచుకుని వుండిపోయింది.  
లాలనగా ఆమె తలపైన చేయుంచాను, "నానన్ బాధపడతారని గోల వదిలేసీ, మేము బాధపడతామని మా దగగ్ర దాచీ, 

ఎందుకదంతా చెపూప్? ఐనా అనిన్ విషయాలూ నువువ్ చెపప్కపోతే మాకరథ్ంకాదనుకునాన్వా ఇడియట  ఏదో ఈసారి ఎగాజ్మస్ హడావిడిలో 
పటిట్ంచుకోలేదుగానీ, మా తులసి సైలెనస్ మాకరధ్ంకాదా ఏంటి చెపుప్. ఏదీ ఇటు చూడూ" అనాన్ను. 

 నెమమ్దిగా తలెతిత్ంది. ఆ పెదద్ కళళ్లోల్ సనన్టి నీటి తెర. చలించిపోయాను.  
"ఒకక్మాట చెపాత్ను తులసీ, మనం అందుకోవాలనుకునన్ది దొరికినపుప్డు వచేచ్ సంతోషం కంటే, దొరికినదానిని సంతోషంగా 

సీవ్కరించగలిగినపుప్డే మనిషి తృపిత్గా వుంటాడట ఎకక్డో చదివాను, లైఫ లో తృపిత్ ముఖయ్ం తులసీ, ఇట గివస్ హాయ్పీనెస" చెపాప్ను 
గంభీరంగా. 

తలూపింది, "గురుత్పెటుట్కుంటాను కృషాణ్ ఎపప్టికీ. నిజంగా  ధాయ్ంకూయ్. తృపిత్లోంచే హాయ్పీనెస డిరైవ చేసోక్డానికి పర్యతిన్సాత్ను. 
వసాత్ మరీ, థాయ్ంకస్ వనస్ అగైన" చెపిప్ కదిలింది. 

తను వెళిళ్న వైపు తను కనుమరుగయేయ్ంతవరకూ చూసి వెనుదిరిగి ఇంటిదారి పటాట్ను. తెలుసు తులసి సరుద్కుపోవడానికే ఎకుక్వ 
పిర్ఫరెనస్ ఇసుత్ంది. కనీసం అందులోనైనా తను సంతోషంగా వుండాలనే అలా చెపాప్ను.  

కానీ, తనకి ఇషట్మైన వాటికోసం, తన హకుక్కోసం పోరాడమని చెపాప్లిస్ందా. ఏమో మరి నాకు కరకట్నిపించింది చెపాప్నుగానీ 
తపోప్, ఒపోప్ నాకూ తెలీదు మరి. 
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