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చెపప్డం పూరిత్ చేసి శాయ్మ వైపు చూసాను.. నిశశ్బద్ంగా వుండిపోయాడు శాయ్మ.. 
చాలాసేపటికి నా భుజం తడుతూ, "కాసత్ లైనూస్, ఎమోషన లెవెలస్ తేడాతో సేమ సెషన నాకూ-బృందాకీ కూడా అయిపోయిందిరా" 

అని నవావ్డు. 
తెలల్బోయి చూసాను, రాజేషంకుల నానన్ని కలిసి వెళళ్డం గురొత్చిచ్ంది. ఓ. అరథ్మైంది, ఎలాగైనా నేను శాయ్మ తో షేర చేసుక్ంటానని 

ముందుగానే శాయ్మ కీ కౌనిస్లింగ చేసేసారు. 
"గాడ టూ మచ ఇదైతే. ఒకవేళ తులసికి కూడా ఇలాగే డామిట" మనసులో మాట చపుప్న పైకే అనేసానని గర్హించి తల విదిలాచ్ను. 
నావైపే చూసుత్నన్ శాయ్మ వంక ఇబబ్ందిగా చూసి  "ఇపుప్డదంతా ఆలోచించి నో యూజ శాయ్మ" అనాన్ను. 
శాయ్మ సీరియస గా, "ఏం జరిగింది కృషాణ్?" అంటూ సూటిగా తన పర్శన్ రిపీట చేసాడు. 
"ఆ తరావ్త తులసిని కలిశాను శాయ్మ" నెమమ్దిగా చెపాప్ను. ఉలికిక్పడి చూసాడు. ఈసారి ఏమీ పర్శిన్ంచలేదు. ననేన్ చూసుత్నాన్డు. 

PPP
మెలల్గా చెపప్సాగాను "నానన్ చెపిప్న ఫాల్ష బాయ్క వినాన్కా నాకు అరథ్మైపోయింది శాయ్మ. ఇక మన ఇళళ్లోల్ వారెవవ్రూ నా నిరణ్యానిన్ 

సపోరట్ చేసిదిలేదని. అందుకే ఒకక్సారి తులసితో మాటాల్డితే బెటర అనుకునాన్ను. నేనేం మాటాల్డకుండా తను నాపకాష్న ఆలోచించాలని ఎకస్ 
పెకట్ చేయడం మీనింగ లెస కదా. కానీ, శాసిత్ అంకుల రియాక్షన తెలిసాకా తులసిని ఎలా డిసట్ర్బ చేయను? పైగా తను పెళిళ్కి ఒపుప్కుందని 
కూడా నానన్ చెపాప్రు. ఎలా మాటాల్డాలి, ఏం మాటాల్డాలి?  అని నేను ఇంకా ఆలోచిసూత్ తలల్కిందులవుతూవుండగానే అమమ్ వచిచ్ంది నా 
రూమ లోకి తులసిని తీసుకుని."  

"ఎవరొచాచ్రో చూడు కృషాణ్. కొతత్ పెళిళ్కూతురు వచిచ్ంది చూడూ శుభవారత్తో. సీవ్టస్ తీసుకునీ" అంది నిండుగా చీరలో 
అలంకరించి వునన్ తులసిని తీసుకుని నా రూమ లోపలికి వసూత్.  

నేను రియాకట్యేయ్లోపు, "బాగునాన్వా కృషాణ్? హాసట్ల నుంచి వచాచ్కా ఈసారి గుడికే రాలేదూ?" అంటూ వారి వెనకే రమా ఆంటీ. 
నేను బలవంతంగా కూడా నా ముఖాన నవువ్ పులుముకోలేదు. ఐ నో అనీన్ తెలిసీ నటిసుత్నాన్రు వారంతా.  

అతి కషట్ంమీద నా కోపానిన్ నిగర్హించుకుంటూ, "నేను బాగునాన్నాంటీ, మీరూ?" అడిగాను చాలా ఫారమ్ల గా. నా ముఖంలో 
సీరియస నెస ని చూసిన ఆంటీ ముఖంలో నవువ్ మాయమైంది.  

నాకు జవాబుగా తలూపి, "ఏంటి తులసీ అలా వుండిపోయావు? నీ బెసట్ ఫెర్ండ కి నీ సీవ్టస్ ఇవవ్వా ఏంటి?" అనాన్రు తులసితో.  
తులసి యాంతిర్కంగా బాకస్ నా ముందు ఓపెన చేసి పటుట్కుంది, సీవ్ట తీసుకోమనన్టుట్గా. 
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"ఒకక్టేంటాంటీ మొతత్ం సీవ్ట బాకేస్ తీసుకుంటాను. అతని గురించిన విశేషాలు మా తులసి దగగ్రనుండి వినదూద్ ముందూ" 
పదునుగా అంటూ సీవ్ట బాకస్ అందుకుని కోల్జ చేసి, ఆవిడవైపు చూసూత్నే తులసితో చెపాప్ను "కూరోచ్ తులసీ నీతో మాటాల్డాలి" అంటూ. 

తులసి నావైపు షాకింగా చూసింది. అమామ్, రమా ఆంటీ కూడా షాక తినాన్రు.., ఐ కెన గేజ దట..  
"అది కాదు కృషాణ్" ఈసారి ఆంటీ ముఖంలో నటనా, వెటకారం లేవు. ఆదురాద్ మాతర్మే వుంది "ఇంకా చాలా చోటల్కి వెళాళ్లి వాళళ్ 

నానన్గారు కూడా ఎదురు చూసూత్" అంటూ చెపప్బోతునన్ ఆవిడని వారిసూత్ చెపాప్ను.  
"ఒకక్ పది నిమిషాలాంటీ. జసట్ టెన మినిటస్. పీల్జ" ఈసారి నా మాటలోల్నూ ఆదురాద్యే వుంది, పదును లేదు. బహుశా తులసితో 

నేను డైరెకట్ గా మాటాల్డే ఆఖరి అవకాశం ఇదే కావచుచ్. 
ఆంటీ భయంగా అమమ్వైపు చూసింది. అమమ్ షాక నుండి తేరుకుని "రండి కాసత్ంత టీ తాగుదాం. పది నిమిషాలే అంటునాన్డుగా" 

అంటూ ననోన్సారి జాలిగా చూసి,  "పదండి రమా. అనన్యయ్గారికి మరీ ఎకుక్వ ఆలసయ్ం ఏమీ కాదులెండి." అని చెపిప్ంది. 
దాంతో ఆంటీ తలూపి" కృషాణ్, తులసీ పది నిమిషాలే. నేను ఇకక్డే వుంటానూ" అని చెపిప్, చాలా అయిషట్ంగానే అకక్డున్ంచి 

కదిలారు. 
తులసి వైపు చూసి కూరోచ్మనన్టుట్ ఛైర చూపి సైగ చేసాను. తలూపి కామ గా అకక్డునన్ కురీచ్లో కూరుచ్ంది. నేనూ మరో ఛైర 

లాకుక్ని తన ముందు కూరుచ్ని  తన వైపు పరిశీలనగా చూసాను. 
నెమలికంఠం రంగు పటుట్చీర. మెడలో నగలూ, చేతులనిండా గాజులు, లైట మేకప తో పర్తేయ్కంగా తీరిచ్దిదిద్న ముఖం. తులసిని 

అలా చూడడం గమమ్తుత్గా అనిపించింది. అంతలో ఆ అలంకరణ దేనికో గురొత్చిచ్ చేదు తినన్టైట్ంది. 
సడెన గా అరథ్మైంది. తనిపుప్డు పరాయి కాబోతోందని. వేరొకరి సొంతం అయిపోతుంది ఎకక్డికో దూరంగా వెళిళ్పోతుంది. 

మమమ్లన్ందరీన్ వదిలి. 
మళీళ్ ఎపుప్డో ఎకక్డో అనుకోకుండా కలుసుత్ంది. అపప్టికి మా మధయ్ దూరం దాటలేనంతగా పెరిగిపోతుంది. చుటట్పు చూపు 

పలకరింపులే తపప్ ఒకనాటి సానిన్హితయ్ం ఏవిధంగానూ తమని చేరదు.   
కానీ, ఇవనీన్ అనిపించేది నాకేనా. తులసికి తెలియదా? ఆమెకి అవసరంలేని బాంధవయ్ం కోసం నేను పరుగులు తీసుత్నాన్నా? మరీ 

అంత నిసస్హాయంగా, అబలలాగా ఎందుకు చేసోత్ంది?  
తులసి లేకుండా నా జీవితపర్యాణం వుంటుందీ అంటే  ఓ మై గాడ ఆ ఆలోచనే నేను భరించలేకపోతునాన్నే. కానీ తను అసలు.. 

అసలు. 
 తల విదిలాచ్ను. చాలా హెలప్ లెస గా అనిపించింది. ఇలా ఆలోచిసూత్ కురుచ్ంటే ఈ కొదిద్ నిమిషాలూ ఆ పర్వాహంలోనే 

కొటుట్కుపోతాయి. 
"సో" అనాన్ను సైలెనస్ బేర్క చేసూత్ తనేం మాటాల్డలేదు.  
"కంగార్టస్..", అనాన్ను కాసత్ంత వయ్ంగయ్ంగా. తను జవాబివవ్లేదు.  
"నీకు ఇషట్మేనా తులసీ ఇదంతా. డామ ఐ నో నీకు ఇషట్ంలేదు కదూ. వై డోనట్ యూ టెల దట డామిట" అనాన్ను కోపంగా. 
"ననున్ అడగలేదు కృషాణ్. నాకు ఇషట్మా అని ననున్ నానన్ అడగనేలేదు" బేలగా చెపుత్నన్ తన మీద కోపం ముంచుకొచిచ్ంది. 
"కానీ, మా నానన్ మీ నానన్ని ఏం అడిగారో ఐతే తెలుసు కదా?" అడిగాను తీవర్ంగా చూసూత్.  
చినన్ పాజ. తలూపింది నెమమ్దిగా.  
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"మరి? ఎందుకు ఒపుప్కునాన్వ పెళిళ్కి? అతను నీకు నచాచ్డా? నువువ్ చూసావా? కలిసావా?" పర్శన్ల వరష్ం కురిపించాను తనమీద. 
"లేదు"  అనిన్ంటికీ కలిపి ఒకే సమాధానం చెపిప్ంది.  
"నువొవ్పుప్కోకు తులసీ. నువేవ్మనాన్ చినన్పిలల్వా? వదద్ని చెపుప్. ఆ థాటే వాయిదా వెయియ్ నీకు అనిపించేదాకా. అసలు నీకిషట్ం 

లేకుండా ఎలా చేసాత్రూ? పైగా కనీసం అతనిన్ నీకు కళళ్తోనైనా చూపించకుండా" అడిగాను. 
"నానన్ మాటిచిచ్ వచాచ్రట కృషాణ్. మాట తపిప్తే తను వునాన్ లేనటేట్ అనాన్రు" తన గొంతులో విషాదం తొణికిసలాడింది. 
విసుగాగ్ చూసాను "ఇది నీ జీవితం తులసీ. ఈ మాటలూ తపప్డాలూ ఇవనీన్ కొనేన్ళళ్ తరావ్త దే వోనట్ మాయ్టర  డోనట్ యూ నో దట? 

ఏ కాలంలో బర్తుకుతునాన్ం తులసీ? డోనట్ ఆకట్ లైక యూ బిలాంగ టూ సమ 200 బీ.సీ. టైమ డామ" చెపాప్ను.  
"నానన్ పార్ణమా..? లేక నా జీవితమా? అంటే.. ఏది ఎంచుకోవాలి కృషాణ్..?", అంటూ ఒకక్ క్షణం ఆగి,  
"వాళుళ్ వారణాసిలో  చాలా పేరునన్ పురోహితుల కుటుంబం అట, అసలు వారబాబ్యికి నినున్ అడగడమే నీ పూరవ్జనమ్ పుణయ్ం. 

వారి కుటుంబం లోకి వెళళ్డమే నీ అదృషట్ం.  ఆయన అడగాగ్నే కళళ్కదుద్కుని ఒపుప్కునాన్ను తలీల్. వారిది చాలా ఆరధ్డాకస్ ఫాయ్మిలీ. 
సేన్హితులూ, సరదాలూ అనీన్ మరిచ్పోవాలి. ఎంతో పదధ్తిగా వుండాలీ అని చెపాప్రు" అంటూ నా వైపు చూసింది.,  

ఎపుప్డూ వెలుగులు చిమేమ్ తన కళళ్నిండుగా నీళుళ్. నా గుండె చెదిరిపోయింది. లేచి తన తలమీద నా చేయుంచాను.  
పిచిచ్ పిలల్. తన ఇషాట్యిషాట్లనీ, కోరికలనీ అవి ఏపాటీ? తన మొతత్ం జీవితానేన్ తండిర్ ఋణం చెలిల్ంచడానికి మూలయ్ంగా 

ఇచేచ్సోత్ంది.  
ఇక నేనెవరిన్? తనకేం చెపప్డానికైనా నా దగగ్ర మాటలెకక్డ మిగిలాయి. 
అంతటి తాయ్గం ఎదుట నా ఆలోచన ఏదుంచినా అది సావ్రథ్మే అవదూ? 
అయిపోయింది. తను నిరణ్యం తీసేసుకుంది. తండార్ తన జీవితమా అనే కాల్ష ఏమీ లేదు. తండేర్ తన జీవితం. ఆయన నిరణ్యమే 

తనకి తిరుగు లేని శిలాశాసనం.  
ఐనా, అంత కిల్యర కట ఎమోషనల బాల్క మెయిల కి లొంగిపోనిది ఎవరు? చాలా తకుక్వమంది ఉండగలరంత నిబబ్రంగా 

తులసిలాంటి సెనిస్టివ పరస్నస్ వలల్ కాని పనది. అరథ్మవుతునాన్ నాలో ఏదో ఆగని వుకోర్షం.  
గడియారం వైపు చూసాను. తొమిమ్ది నిమిషాలు గడిచిపోయాయి నేనడిగిన టైమ లో.  
కోపం, బాధా, కసీ,నిసస్హాయతా అనీన్ కలగలిసిన భావనేదో నా మనసుని కుదిపేసుత్ంటే కషట్ంమీద ననున్ నేను నిగర్హించుకుంటూ 

నా రాయ్క వైపు నడిచాను. 
తులసి కోసం నేను వేసిన చినిన్ కృషుణ్డి పెయింటింగ ఫేర్మ తీసి చూసాను. ఏదైనా సెప్షల అకేషన లో ఇవావ్లనుకుని 

దాచివుంచానది. చివరికి ఇపుప్డు ఇలా ఇవావ్లిస్వసుత్ందని ఎపుప్డూ అనుకోలేదు. 
నా కళళ్లో తడి తనకు కనపడకుండా తుడుచుని, తనవైపు నడిచాను. 
"తీసుకో తులసీ. గుడ లక. నేను నీకు ఇవవ్గలిగినదిదే నీ పెళిళ్ గిఫట్ ఇదే అనుకో" నెమమ్దిగా అందిసూత్ చెపాప్ను. 
చపుప్న లేచింది "నువువ్ రావా కృషాణ్?" అంది దీనంగా చూసూత్. 
నాకు అంత బాధలోనూ నవొవ్చిచ్ంది. నేనెలా వసాత్ననుకుంటునాన్వంటూ నిలదీయాలనిపించింది. కానీ ఇపుప్డిక అదంతా 

అనవసరం. నిరిల్పత్ంగా చూసి "పెళెళ్పుప్డు?"  అడిగాను. 
"వచేచ్ నెల ఇరవై ఆరునట" చెపిప్ంది.  
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థాయ్ంక గాడ . శాసిత్ అంకుల చేసిన ఏకైక వుపకారం నాకిది.  
"వచేచ్ నెలలో నాకు.. ఐ మీన.. నాకు ఫైనల ఎగాజ్మస్ ఉ..నాన్యి కదా తులసీ" అనాన్ను తడబాటుగా. 
నెమమ్దిగా తలూపింది. తనవైపు చూసి కృషుణ్డి పటానిన్ అందించాను. ఈసారి ఏమీ అనలేదు. చాలా యాంతిర్కంగా అందుకుని 

అకక్డున్ంచి కదిలింది. 
"ఐ డినట్ ఎకస్ పెకట్ దిస ఫర్మ యూ తులసీ" అనేసాను ఉకోర్షం ఆపుకోలేక..  
జాలిగొలిపేలా చూసూత్, "మరిచ్పోకు ననూన్" అంది.  
నిసేత్జంగా చూసూత్ అలాగే నిలబడాడ్ను.  
తను వెళిళ్పోయింది. నా రూమ లోంచే కాదు బహుశా నా జీవితంలో నుంచే వెళిళ్పోయింది శాశవ్తంగా. 

PPP 
నావైపు చూసాడు శాయ్మ "మరిచ్పోగలవా కృషాణ్?" అడిగాడు. 
"నువువ్ మరిచ్పోగలవా శాయ్మ?" తిరిగి పర్శిన్ంచాను. 
"మేము మరిచ్పోవడం, నువువ్ మరిచ్పోవడం ఒకటేనంటావా?" సూటిగా చూసూత్ అనాన్డు. 
ఆ మాట నాకు గుచుచ్కోగా ముఖం తిపుప్కుంటూ"కాక మరేమిటి? కలిసి పెరిగాం, కలిసి తిరిగాం. సడెన గా మరిచ్పోమంటే" 

అంటూ అకసామ్తుత్గా ఆగిపోయాను., నావలల్ కాలేదు.., తలవిదిలాచ్ను..ధనున్మని లేచాను.. 
"పద శాయ్మ, ఇంకొకక్ టర్యల. లాసట్ టర్యల. రాజేషంకుల తో మాటాల్డి చూదాద్ం" అనాన్ను.  
తలూపి ఒకక్వుదుటన్ లేచాడు. ఇదద్రమూ దాదాపు పరుగు పెటిట్నటేట్ శాయ్మ ఇంటివైపు కదిలాము.  
కానీ, రాజేషంకుల కూడా నానన్లాగే మాటాల్డారు "శాసిత్ గారితో కూడా మాటాల్డేవాడినేరా ఈ విషయం తనతో మళీళ్ ఎవరు 

మాటాల్డినా తన పార్ణాలడిగినటేట్' అని శంకర తో ఆయన చెపేప్సారట. ఇక ఏం చేయగలం చెపూప్. సారీ కృషాణ్." అనేసారు రాజేషంకుల..  
దాంతో ఇక చేసేదిలేక, సైలెంట గా వుండిపోయాను.  
తులసి సపోరట్ వుండి వుంటే అది వేరు. తను ముందే తండిర్ మాటే వేదం అనే అమామ్యి. ఇక నా పర్యతాన్నికి అరథ్ం కనపడలేదు. 
చూసుత్ండగానే ఒకోక్రోజూ గడిచిపోసాగింది. తన పెళిళ్ హడావిడి మొదలైంది. నేను హాసట్ల కి వెళిళ్పోయాను. అందరూ కలిసి చాలా 

ఘనంగా పెళిళ్చేసి తులసిని తన అతత్వారింటికి వారణాశికి సాగనంపారు.  
ఎనిన్ రోజులు గడిచినా నా బాధా, కోపం, ఉకోర్షం తగగ్లేదు. తులసి ఒకక్మాట. తనకీ పెళిళ్ ఇషట్ంలేదని ఒకక్ మాట ఓపెన గా 

చెపిప్వుంటే మా కథే వేరే గా వుండేదనే ఉకోర్షం నాలోంచి పోలేదు. ఐనా ఎలా చెపుత్ంది? ఎందుకు చెపాప్లి? తనకీ ఇషట్మేనేమో? నేనే 
అనవసరంగా ఆవేశపడాడ్ను అంటూ మథనపడేవాడిని. వేణు మాధవుడి గుడి వైపు నా అడుగు కదలడం మానేసింది. 

ఒకక్ శాయ్మ తో తపప్ అందరితో మాటలు తగిగ్ంచేసాను. ఏదో ముకత్సరిగా మాటాల్డి నా పనిలో నేను వుండేవాడిని. అమామ్-నానాన్ 
చాలా బాధపడేవారు. ననున్  ఊరడించడానికి చాలా పర్యతిన్ంచారు.  

కానీ బాధ చూపిసేత్ కదా ఎవరైనా ఊరడించగలరు.. సత్బద్మైపోయిన ననున్ ఏమని ఓదారుసాత్రు. 
నిజంగానే నేను మారిపోయాను. నాకు తెలియకుండానే నాలో ఒక విధమైన గాంభీరయ్ం చోటు చేసుకుంది. నా లైఫ లోంచి తులసి 

నిషర్క్మణ. తన ఎగిజ్ట ఏదో కనిపించని వెలితిని నింపేసింది. ది రియల ఫేల్వర ఆఫ మై లైఫ ఈజ గాన.  
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అవేవీ ఆలోచించే టైమ లేకుండా వుండేందుకేనేమో నేను ఎమ. ఎస కి అపైల్ చేసేశాను. నాకు జాబ యిచిచ్న కంపెనీయే నా చదువూ 
సాప్నస్ర చేసాత్నంది. కాకపోతే అకక్డకి వెళాళ్కా కూడా ఆనైల్న వరక్ చేయాలంది. అకక్డవునన్ వారి బార్ంచ లో రిపోరట్ చేయమంది. టైరనింగ 
కోసం బెంగుళూర పంపుతామంది. అనిన్ంటికీ ఒపుప్కునాన్ను.  

నానన్ చెపప్డానికి టైర చేసారు, చదువూ, జాబ రెండూ ఒకేసారి అంటే సెట్ర్యిన అవుతానేమో, చదువు పూరత్యాయ్కా జాయిన 
అవుతానని అడగమని. ఇనీషియల గా వారదే చెపాప్రుకదా అనీ అనాన్రు.  

కానీ, నేను పటిట్ంచుకోలేదు. ఎవవ్రి మాటా వినదలుచుకోలేదు. నా మాటెవరైనా వినాన్రు గనకనా ఇపుప్డు నేను వినడానికి. 
తులసి నాతోనే కాదు, శాయ్మ-బృందా లతోనూ కాంటాకట్ లో వుండడం మానేసిందట. బృందా కొంచెం పర్యతిన్ంచింది గానీ, తులసి 

అతత్వారింటోల్వారికి నచచ్దేమోననన్ రమా ఆంటీ హెచచ్రికతో తనూ వెనకిక్ తగిగ్ంది. వాటనిన్ంటికీ అతీతంగా నా యూ.ఎస వెళేళ్ 
పర్యతాన్లలో నేనుండసాగాను. 

బృందా ఫరద్ర గా చదవనంటూ తనకి కాయ్ంపస లో వచిచ్న పేల్సెమ్ంట టేకప చేసేసింది. శాయ్మ కోరుకునన్టేట్ తనకి ఢిలీల్లో ఓ మంచి 
కంపెనీలో రిసెరచ్ర గా జాబ దొరికింది దాంతో తను ఢిలీల్ వెళిళ్పోయాడు. ఎపుప్డైనా సెలవులునన్పుప్డు వచేచ్వాడు. 

నా టైరనింగ పూరత్యింది. సథ్ల మారుప్కో పని వతిత్డికో లేక సమయం గడుసుత్నన్ందుకోగానీ టైమ హీలస్ ఎవీర్థింగ అంటారు కదా. 
నాలోని బాధ తగగ్కపోయినా నా కోపావేశాలు మాతర్ం కాసత్ నెమమ్దించాయి. ఇపుప్డెవరిమీదా  నో కంపైల్ంటస్  హైదరాబాద తిరిగి వచాచ్ను. 

నా పర్యాణానికి టికెటస్ కూడా కనఫ్రమ్ అయాయ్యి. నేను వెళేళ్ నాలుగు రోజుల ముందు వసాత్ననాన్డు శాయ్మ. అందరీన్ కలిసాను. 
షాపింగ చేసాను. అమమ్కీ, నానన్కీ, రాజేషంకుల, మాలతి ఆంటీ, శాయ్మ, బృందా  అందరికీ నా జీతంతో బటట్లు కొనాన్ను. ఒకక్ తులసికి 
తపప్. ఇపుప్డు నాకా హకుక్ లేదుగా. 

అమామ్-నానన్లకి పర్తేయ్కంగా కపుల వాచెస కొనాన్ను. వాళుళ్ చాలా సంతోషించారు. నేను కొనన్ గిఫుట్లకి కాదు నాలో వచిచ్న 
మారుప్కి. వారి సంతోషం చూసి నాకూ హాయ్పీగా అనిపించింది. వారిని బాధ పెటిట్ వెళళ్దలుచుకోలేదు. జరిగింది జరిగిపోయింది. అయినా నా 
తలరాతకి వారేం చేసాత్రూ. 

PPP 
షాపింగ నుండి వచిచ్ రిలాకస్డ్ గా కూరుచ్నాన్ టీ.వీ. లో నూయ్స చూసూత్ ఎలెక్షన హంగామా తో ఛానెలస్ అనీన్ వేడెకిక్వునాన్యి. 

తాపీగా అమమ్చేతి టీ తాగుతూ ఛానెలస్ సివ్చ చేసుత్నాన్.  
సెల మోగింది. బృందా. ఈ టైమ లోనా! అనుకుంటూ ఆన చేసాను. 
"కృషాణ్, నీతో మాటాల్డాలి" బృందా గొంతులో కంగారు.  
"సాయంతర్ం తవ్రగా వచెచ్య మరి ఆఫీస నుండి" అనాన్ను కాజువల గా.  
"లేదు. ఇపుప్డే రాగలవా?" ఆతర్ంగా అడిగింది.   
"వసుత్నాన్ను" కుల్పత్ంగా చెపిప్ ఫోన పెటేట్శాను.  
బృందాకి నాకంటే తులసి, శాయ్మ లే కోల్జ. పర్సుత్తం వారిదద్రూ దగగ్ర లేరు. మరి తనకే పార్బల్మ వునాన్ ఇంకెవరితో చెపుప్కుంటుంది 

పాపం.  
PPP 

 సరిగాగ్ గంట తరావ్త బృందాతో తన ఆఫీస కాంటీన లో కూరుచ్నివునాన్ను. 
 "చెపుప్" కాఫీ కపుప్ టేబుల మీదుంచుతూ అడిగాను. నావైపు బెరుగాగ్ చూసింది, "కృషాణ్  చినన్ పార్బెల్మ" అంది తటపటాయిసూత్.  
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"ఓ.కే. ఇంతకీ పార్బెల్మ పేరేంటి?" చినన్గా తలపరికిసూత్ అడిగాను.  
ఓ చినన్ హెజిటేషన తరావ్త అంది నెమమ్దిగా, "విశాల.. విశాల జైన.." 
"ఆహాహెరాస చేసుత్నాన్డా? తోలు తీసేసాత్మని చెపూప్" అనాన్ను వసుత్నన్ నవువ్ని మునిపంటితో అదిమిపెటిట్ సీరియస నెస నటిసూత్. 
"నో నో చాలా చాలా మంచివాడు కృషాణ్ హీ లవస్ మీ లాట" కంగారుగా చెపూత్ నా ముఖంలో నవువ్ చూసి ఆగిపోయింది. ఫకాలన్ 

నవేవ్శాను.  
ఎరర్బడడ్ ముఖంతో గటిట్గా నా భుజంమీద కొటిట్, "ఇడియట .. నువూవ్.." అంటూ తనూ నవేవ్సింది. 
"లేకపోతే చెతత్ ఇనట్ర్డక్షనూ నువూవ్నూ. పార్బెల్మ అని చెపాత్వా పాపం ఏళళ్తరబడి చూసుత్నాన్ం నీ పిచిచ్ముఖానిన్ ఆ మాతర్ం 

అరథ్ంకాదూ మడ హెడ" తన తల మీద చినన్గా మొటిట్కాయ వేసి నవావ్ను. 
చినన్గా నవివ్ంది బృందా. తన కళళ్లో సనన్టి కనీన్టి తెర "డాడ వాళుల్ డెడ అగైనెసట్ వునాన్రార్. ఆలెర్డీ మాటాల్డాను" చెపిప్ంది.  
"ఆబివ్యసీల్ డాళింగ. లేకపోతే నువువ్ పేర్మించాను అనగానే ఎగిరిగంతేసి వావ.. ఎవరా లకీక్ గై అని అడగడానికి వాళేళ్ం ఫిలీమ్ 

పేరెంటస్ కాదు కదా. టాక టూ దెమ. కనివ్నస్ అవుతారు కొంచెం టైం పడుతుంది, హావ పేషనస్" తేలిగాగ్ నవేవ్సి చెపాప్ను. 
తలడడ్ంగా తిపిప్ంది "కనివ్నస్ చేసే టైమ కూడా ఇవవ్టేల్దని నినన్ నైటే తెలిసింది కృషాణ్" 
"అంటే?" నా భృకుటి ముడిపడింది. 
 "అతత్యయ్ వాళళ్ అబాబ్యితో ఎంగేజెమ్ంట అంటునాన్రు. అది కూడా వాడు ఏదో దికుక్మాలిన మీటింగ కోసం ఫైవ డేస కి ఇండియా 

వచాచ్డట, ఎలుల్ండి పొదుద్నేన్ వాళల్ంతా వసాత్రట. సాయంతర్ం తాంబూలాలట. 
..కనీసం శాయ్మ కి చెపేప్ ఆపష్న కూడా లేదు.., వాడి సెల రేపు ఈవెనింగ వరకూ ఆఫ లోవుంటుంది.. ఐనా ఎలుల్ండి పొదుద్నన్ ఫైల్ట కి 

వాడొసాత్డు అని కూల గా వునాన్రు వాళుళ్.. ఒకవేళ వీలుకాక, వాడు రాలేకపోయినా పరేల్దూ, మళీళ్ బావ ఆసేట్ర్లియా వెళిల్పోతాడు, ఆలోపు 
నిశిచ్తారథ్ం ఐపోవాలీ అని డిసైడ ఐపోయి నా పర్మేయం లేకుండానే అనిన్ అరేంజెమ్ంటస్ చేసేసుకుంటునాన్రు. బహుశా ఈపాటికి మీ ఇంటికి 
కూడా ఇనివ్టేషన వెళిళ్పోయివుండచుచ్" గబగబా చెపిప్ంది. 

"వాటీజ దిస బృందా అంత మాతర్ం గటిట్గా చెపుప్కోలేవూ, చదువుకునాన్వ, జాబ చేసుత్నాన్వ యూ ఆర ఏ గోర్న అప పరస్న. నీ 
అభిపార్యం ఇంటోల్ చెపిప్  దాని మీద నిలబడలేవూ!?" మందలింపుగా అనాన్ను 
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