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"పరవాలేదు రేపటున్ంచీ మా ఇంటోల్ పూజవుంది అందరం కలిసే వసాత్ం దాదాపు పదిరోజులపైన మాటాల్డలేము"
"కానీ, ఈ రోజు లేటుగా వెళేత్" మా వలల్ ఈ పిలల్ సంసారం ఇబబ్ందులపాలు కాకూడదు, రాజు చెపిప్న మాటలు
గురొత్చిచ్ శంకగా అనాన్ను.
"పరావ్లేదు, ఒకక్సారికి" అంది కుల్పత్ంగా. అంతకంటే పెసట్ర చేయడం బాగోదని ఆగిపోయాము.
"కొనిన్ వివరాలు కావాలి. మీకు తెలుసునన్వి చెపప్గలరా? అసలు తులసి ఎవరితో వెళిళ్ంది? అతడు ఎవరో మీకు
తెలుసా?, ఎలాంటి వాడు? అతనిన్ తులసి ఎలా కలిసింది? వాళిళ్ంటికిగానీ అతడి రాకపోకలూ గొడవలూ, ఏమైనా
ఇషూయ్స వునాన్యా?" గబగబా అడిగేసాను.
"వాళిళ్ంటికి ఎవరో ఒకరు వచిచ్పోతూనే వుంటారు. కరెకట్ గా ఎవరు, ఎవరో నాకు తెలీదు, తనూ నాకేమీ
చెపప్లేదు. తను కూడా ఎకక్డికీ పర్తేయ్కంగా వెళళ్డం, లేదా ఎవరైనా తనకోసం రావడం చూసిన గురుత్లేదు. వసేత్మాతర్ం
అంత పైరవసీ వుండే ఇలుల్కాదు వారిది, అంత పెదద్ కుటుంబంలో భరత్తో ఏకాంతసమయం దొరకడమే కషట్ం ఇక
పరాయివారితో. దాదాపు అసంభవమే" వివరించింది.
"తను వెళళ్లేదు, అతడు రాలేదు, మరి వారికి రాకపోకలే లేనపుప్డు, అతనితో వెళిళ్పోయేంత సేన్హం ఎలా
కుదిరింది తులసికి?", అయోమయంగా చూసూత్అడిగాను.
"అదే నాకూ అరధ్ం కావటేల్దు కృషణ్గారూ, ఇదంతా జగదీష భయాయ్కే తెలుసు, తులసి మాటలబటీట్ చూసేత్ అతడే
ఏదో మోసగించాడనిపించింది. ఏదో వుంది " అందామె.
"బేసిక కదా. కోమల తనెందుకు వసుత్ంది ఇకక్డికి. తనే వెళిళ్పోయివుంటే అంత ధైరయ్ంగా. సరే, ఒకవేళ తిరిగి
రావాలనుకునాన్ ముందు తన పరిసిథ్తి జగదీష కి ఏ ఫోన లోనో, విడిగా కలిసో వివరించి తరావ్త వచిచ్వుండేది కదా.
జగదీష దగగ్రైతే ఫోన వుంది కదా" అనాన్ను నేను.
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"మీరు చెపుత్నన్వి నిజమే. అంత కూడా ఆలోచించలేదు మేము, అందరూ తలోటీ మాటాల్డారు, ఎవరికి తోచింది
వాళుళ్ వూహించుకునాన్రు. కథలలుల్కుని మాటాల్డుకునాన్రు, కాకపోతే, జరిగినదేంటో ఆ జగదీష భయాయ్కే
తెలియాలి"అంది సాలోచనగా.
"లేక ఆ మరోవయ్కిత్కి ఐనా" అనాన్ను.
"హా.. కానీ అతడెకక్డునాన్డో మరి, మా మామగారు వాళుళ్ మాటాల్డుతుంటే వినాన్ను అతనిన్ పోలీసులైతే ఎంకైవ్రీ
చేసారట భయాయ్" ఆగిపోయింది. "సారీ.. అలవాటులో"అంది బెరుగాగ్.
"పరవాలేదమామ్ మా చెలెల్లిలాంటి దానివే. భయాయ్ అనే పిలువు" చెపాప్ను.
తలూపి నిరిల్పత్ంగా నవివ్ంది, "భయాయ్ అనేది మాకో సెకూయ్రిటీ పదమే తపప్ అందులో ఏ ఫీలింగ వుండదండీ,
మేం పరాయి మగవాళళ్తో మాటాల్డాలంటే సమాజం వేలెతత్కుండా వుండేందుకో కవర అంతే. అందుకే మా దగగ్ర ఆలెర్డీ
భయాయ్-భాభీ పదాలు చాలా చులకనైపోయాయీమధయ్"
మౌనంగా వుండిపోయాము, అనీన్ తెలిసినా అందరమూ ఏమీ తెలియనటేట్ నటించే ఫాలస్ రూలస్ ఆఫ చావనిసట్
సొసైటీ.
"మీరెలాగైనా జగదీష ని గానీ, అతడిని గానీ కలిసుకోగలిగితే అంతా తెలిసిపోతుంది. ముఖయ్ంగా జగదీష
భయాయ్నైనా" మరోసారి ఇనిస్సట్ చేసూత్ చెపిప్ంది.
"జగదీష ఎకక్డునాన్డో మీకేమైనా తెలుసా?" అడిగాను.
"లేదు, మా ఆయన సతీష కి చాలా మంచి ఫెర్ండ, ఆయనకి ఖచిచ్తంగా తెలుసుత్ంది, ఇరుకున పెటిట్ అడగండి
చెపేప్సాత్రు" చెపిప్ందామె.
"మీ ఇంటోల్వాళళ్ంతా ఫుల హైపర అని చెపుప్కుంటునాన్రు, మీరేమో ఇరుకునపెటట్మంటునాన్రు?" డౌటుగా
అనాన్డు శాయ్మ.
"అదంతా పదిమంది వెనకునన్పుప్డే. విడిగా పటుట్కోండి మీకే తెలుసుత్ంది" నవేవ్సింది తేలిగాగ్.
"సరే నేనిక బయలేద్రతాను. మీరు జాగర్తత్" అంది.
తలలూపాము.
"నాకు తెలుసునన్వి చెపాప్ను, మీరే కనుకోక్వాలి మిగిలినదంతా" అంటూ కదలబోయి చపుప్న ఆగింది.
"తులసి నాకు అకక్డున్ంచి రెండు, మూడు వుతత్రాలు కూడా రాసింది భయాయ్" అంది.
"అవునా! ఏమని రాసింది? ఎపుప్డు?" ఆతర్ంగా అడిగాను.
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"వెళిళ్న కొదిద్రోజులకి ఒకటి, తను పెర్గెన్ంట నని తెలిసినపుప్డు ఒకటి, మధయ్లో మరోటి అంతే. మా పుటిట్ంటి
అడెర్స కి రాసేది, ఇకక్డెవరికీ తెలీదు" చెపిప్ంది.
"ఏమని రాసింది? అవి మేము చూడొచాచ్?" అడిగాను కాసత్ంత ఉదేవ్గంగా. చాలాసేపటి తరావ్త ఏదో
తెలియబోతునన్ ఫీలింగ.
"పర్తేయ్కంగా ఏమీ లేదు, బిజినెస పెటాట్కా భయాయ్ కాసత్ పర్శాంతంగా కనిపిసుత్నాన్డనీ, ఇపుప్డు కొదిద్గా వరక్ వలల్
ఇంటికి లేటుగావచిచ్నా సంతోషంగా వుంటునాన్డనీ, తవ్రలోనే అతనికి తండిర్ మీద అలక తగిగ్తే కనివ్నస్ చేసి తీసుకుని
రావాలనుకుంటునాన్నని ఒకదాంటోల్, ఇంకో లెటరోల్ తాను పెర్గెన్ంట ననీ, ఇంటోల్ చెపాద్మంటే భరత్ చెపొప్దద్నాన్డనీ,
బిజినెస పార్బల్మో ఏమోగానీ, అతని కోపం చూసేత్ ధైరయ్ం చాలటేల్దనీ రాసింది. మరో లెటరోల్ ఎకుక్వేం రాయలేదు. ఏదో
బాధగా రాసింది అంతే" గురుత్చేసుకుంటూ చెపిప్ంది.
"కాకపోతే... లెటరస్ నా దగగ్ర లేవు. తులసి చనిపోయాకా ఎవరికైనా తెలిసేత్ ననున్ చంపేసాత్రనే భయంతో వాటిని
పడేసాను. వెరీ సారీ" అంది గిలీట్గా.,
"ఛ.. డోనట్ సే సో, వి కెన అండరాస్ట్ండ" చెపాప్ము.
జగదీష నీ, అతడినీ కలవాలి. ఎట ఎనీ కాసట్ ఎవరెంత దాచిపెటిట్నా సరే. అనుకునాన్ను నాలో నేనే సిథ్రంగా.
"ఒకక్ విషయం నాకు ఇపప్టికీ అరథ్ంకాలేదు భయాయ్. వీళళ్ందరి దృషిట్లో తను ఎవరితోనో పారిపోయింది, ఆ
విషయం దాచిపెటిట్ంది. సరే. మళీళ్ ఇకక్డికెందుకొచిచ్నటూట్? పోనీ, అందరితోనూ అబదాధ్లు చెపిప్ందే అనుకునాన్
పనిగటుట్కుని నాకు విడిగా రాసిన లెటరస్ లో అబదాధ్లు రాసే అవసరం ఏముంది? అసలా విషయాలేవీ రాయకుంటే
కాదా?" అంది.
తలూపాను సాలోచనగా,"అవే మా డౌటస్ కూడా. ఎకక్డో ఏదో అపశృతి వుందనే కోమల.."అనాన్ను.
"ఐనా నాకో పెదద్ డౌట. మీకు ఇంకా ఈ లెటరస్ గోలేంటి, పాలవాడూ, పూలవాడూ అంటూ, పర్తి వాళళ్దగగ్రా
సెల ఫోనుల్నన్ ఈ రోజులోల్ యూ.ఎస కి నంబర తెలియకో, ఐ.ఎస.డీ. చేయలేకో తులసి కృషణ్కి లెటర రాసిందంటే
అరథ్ంముంది. మీకూక్డా ఈ లెటరస్ ఏంటి ?" అడిగాడు శాయ్మ అయోమయంగా చూసూత్.
"మా ఇళళ్లో కోడళల్కి విడిగా ఫోనుల్ వుండవు. భరత్దే వాడుకోవాలి. లేదా ఇంటోల్ లాయ్ండ ఫోన. అంతే. మరో
విషయం తులసి వాళుళ్ వునన్ది ఓ కొండమీద గుడి దగగ్ర. అకక్డ పెదద్గా సిగన్లస్ వుండవు. వునాన్ జగదీష భయాయ్కే కాల
చేయాలి. అందుకే" వివరించింది కోమల.
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నిసస్హాయంగా తల పటుట్కునాన్ను. దేశం అడావ్నస్ అవడం అంటే ఏమిటో నాకు నిజంగా అరథ్ంకాలేదు. బయటికి
వెళాళ్లంటే పరిమ్షనస్. ఫోన మాటాల్డాలంటే రూలస్, ఇవనీన్ ఇంకా జరుగుతునాన్యంటే నమమ్బుదిధ్ కావటేల్దు. కానీ,
ఇవనీన్ నిజాలు. నమమ్లేని-నమామ్లిస్న నిజాలు.
"నువేవ్మైనా రాశావా తులసికి. అకక్డి అడర్స వుందా నీ దగగ్ర" చపుప్న గురొత్చిచ్ అడిగాను.
బెరుగాగ్ తలూపింది. "రెండుసారుల్. తన అడర్స నాకు తెలుసని ఎవరికీ చెపప్లేదు. తులసి బాయ్గ లోకూడా నా
వుతత్రం లేదు కదా అందుకే ఎవరికీ తెలియలేదు" చెపిప్ంది భయంగా.
"ఆ అడర్స ఇవవ్గలవా కోమల పీల్జ" అడిగాను.
ఒకక్క్షణం ఆలోచించి,"ఇసాత్ను, రేపు గుడికి రండి" చెపిప్ంది.
"కానీ ఎలా, రేపు నీతో మీ వాళుళ్ంటారేమో కదా?" అడిగాను.
"నేను మేనేజ చేసాత్. మీరైతే రండి. అదిగో అకక్డ కనిపించే చినన్ వినాయకుడి విగర్హంవుంది చూడండీ, అకక్డికి
నేను పర్దకిష్ణలు చేయడానికి వచిచ్నపుప్డు మీరు కూడా అకక్డే వుండండి.. విగర్హం పకక్న పెడతాను అడర్స కాగితం..,
వెళాత్నిక. వుంటాను భయాయ్. మళీళ్ మనం జీవితంలో ఎపుప్డూ మాటాల్డుకోకపోవచుచ్, కానీ మీలాంటివారిని
కలిసినందుకు చాలా సంతోషంగా వుంది. ఓ ఆడపిలల్ తపుప్చేసింది అని ఆమె తలిల్తండుర్లతో సహా అందరూ
ఒపేప్సుకునాన్, ఆమెని నమిమ్ తనకి నాయ్యం చేయడానికి వచిచ్న మిమమ్లిన్ చూసేత్ ఇంకా మగవాళళ్లోనూ మనుషులు
మిగిలునాన్రనిపిసోత్ంది" చెపేప్సి వడివడిగా అకక్డినుంచి వెళిళ్పోయింది.
అపప్టికే కాసత్ వెలుగు పరుచుకోవడంతో గుళోళ్కి జనాలు రావడం మొదలయియ్ంది. అలాగే గంగా పర్వాహానిన్
చూసూత్ కూరుచ్ని చాలాసేపటికి లేచి బయటకి కదిలాము.
"ఏం చేదాద్ం ఈరోజు ఆమె భరత్ని కలుదాద్మా?",అడిగాడు శాయ్మ.
"వదుద్, ముందు తను అడర్స ఇవవ్నీ, రేపు మళీళ్ గుడిలో మనని గురుత్పడితే కషట్ం. ఈ రోజు చౌదరీజీని కలుదాద్ం.
కలిసి మాటాల్డదాం" చెపాప్ను.
"అంటే.. యూ మీన.. సతీష చెపిప్న సీ.ఐ. కదూ" అనాన్డు శాయ్మ.
"ఎసస్... అతనే" చెపాప్ను.
"రిసక్వుతుందేమో కృషాణ్. మనం తులసి తరఫున వచాచ్మని తెలిసేత్ మొదటికే మోసం రావచుచ్"
"లేదు శాయ్మ, తపప్దు, సహారా రిపోరట్ లో కూడా ఎకుక్వ వివరాలు లేవు, అందరూ ఆ ఇనిస్డెంట గురించే
మాటాల్డుతునాన్రు. ముఖయ్ంగా 'అతడి' గురించేమైనా తెలుసుత్ందేమో? పైగా జగదీష తో వివరంగా మాటాల్డింది కేవలం
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పోలీసులూ, కుటుంబసభుయ్లే. అతడా మనకి దొరకటేల్దు. ఫాయ్మిలీ మెంబరస్ మనకేమీ చెపప్రు. కాసత్ టైర చేసేత్ పోలీసులే
చెపాత్రు"
"పోలీసులేమీ వెరిర్వాళుల్ కాదు కృషాణ్. మనం అడగగానే కోమల లాగా, రాజులాగా దడదడా తెలుసునన్వనీన్
చెపప్డానికి, వారికేం ఇంటర్సుట్ కూడా వుండదు, వాళళ్కి ఇది సవాలక్ష కేసులోల్ ఒకటి.."
"ఎగాజ్కీట్ల్. దేర యూ ఆర. వాళళ్కి మరీ ఎకుక్వ ఇంటర్సట్ వుంటేనే పార్బెల్మ. లక్షలో ఒకటైతే కాదు.
హేమాంగిగారికో మాట చెపిప్ వెళాద్ం" డెసిషన లాగే చెపేప్సాను.
శాయ్మ అయిషట్ంగానే ఒపుప్కునాన్డు.
PPP
"మీ సహారావాళుళ్ అపుప్డే ఏదో రాసుకుని వెళాళ్రు కదా. మళీళ్ దొంగలుపడడ్ ఆరెన్లల్కు కుకక్లు మొరిగినటుట్
ఇపుప్డేంటి?" మమమ్లేన్ పరిశీలనగా చూసూత్ అడిగాడు చౌదరీజీ,
"డీల చేసిన కేసులవి రిపోరట్ రాసి ఫైల కోల్జ చేసే ముందు పూరిత్ వివరాలు రాసుకుంటాం సర" వినయంగా
చెపాప్ను హేమాంగి గారి సూచనలను తూ.చ. తపప్కుండా పాటిసూత్.
తల పరికించాడు. "ఇపుప్డు మీకు వివరాలు చెపప్కపోతే పేపరల్కెకిక్ గోల-గోల చేసాత్రుగా" గటిట్గా నవేవ్సాడతను
తన జోక కి తానే.
బలవంతంగా నవువ్పులుముకునాన్ం మాముఖాలకి. ఆయనిన్ కలిసిన రెండునిమిషాలోల్నే అరథ్మైపోయింది మాకు
ఆయన వేసే కుళుళ్ జోకులకీ, సెటైరల్కీ నవవ్క తపప్దని.
"సరే అడగండి. ఏం కావాలి?" అనాన్డు.
"ఇనిస్డెంట డీటెయిలస్ వునాన్యి సర, ముఖయ్ంగా తులసితో వెళిళ్న వయ్కిత్దిగానీ, జగదీష ది గానీ సేట్టెమ్ంటస్ లేవు.
ఇతర ఫాయ్మిలీ మెంబరస్ ఇచిచ్న వేగ సేట్టెమ్ంటస్ తపప్ కరెకట్ వివరాలు లేవు. పోనీ వారినే కలుదాద్మంటే వారి వేర అబౌటస్
చెపప్టేల్దు ఎవరూ, మీరే హెలప్ చేయాలి" అడిగేసాను డైరెకట్ గా. శాయ్మ భయంగా చూశాడు.
కాకపోతే చౌదరి కూల గానే రియాకట్యాయ్డు, "మాకిలాంటివి కామనే గానీ, బయట చాలానే జరుగుతూ
వుంటాయి. కానీ, వాళళ్కి ఇదో పెదద్ కలచ్రల షాక కదా. మూడు కుటుంబాలనీ షేక చేసిపడేసింది. ఐ మీన నాలుగు
కుటుంబాలు ఆ పిలల్ ఫాయ్మిలీని కూడా కనిస్డర చేసేత్ బాగా టెర్డిషనల ఫాయ్మిలీ, వాళుళ్ మా ఇంటోల్ హోమాలు, పూజలూ
కూడా చేయించారు. వారణాశిలో చాలా మంచిపేరునన్ పండిత కుటుంబం కదా పెదద్పెదద్వాళిళ్లోల్ ఏ శుభకారాయ్లునాన్
ముందు చూసేది పండిత కోసమే, అలాంటిది వాళిళ్ంటోల్ అంత పెదద్ వయ్వహారం, చాలా పెదద్ దుమారమే లేచింది. ఆయన
అనన్దముమ్లు ముగుగ్రికీ ఎఫెకట్ పడింది.
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జగదీష కూడా బాగా కుర్ంగిపోయాడు, అవమానం, పరువు నషట్ం ఓవైపు. మరి భారయ్ అంత పెదద్మోసం చేయడం
తకుక్వ షాకా. అదో బాధంటే, మరోవైపు అందరూ అతనిన్ బాగా కిర్టిసైజ చేసారు, వాయ్పారమంటూ బయలేద్రి అనీన్
నాశనం చేసాడని, అకక్డికేదో బిజినెస చేసేవాళళ్ పెళాళ్లందరూ లేచిపోతునన్టుట్..", గటిట్గా నవావ్డు మళీళ్. వెంటనే లేచి
వెళిళ్ పోవాలనిపించినా అతికషట్ంమీద ననున్ నేను నిగర్హించుకునాన్ను.
"జగదీష ఎవవ్రీన్ కలవటేల్దు కృషణ్ గారూ. అతను మానసికంగా కృంగిపోయి అందరితో మాటాల్డడమే
మానేసాడట. పాపం ఇపుప్డు టీర్టెమ్ంట కూడా ఇపిప్సుత్నాన్రు ఎకక్డో హాసప్టలోల్ పెటిట్" చెపాప్డతను.
"అయోయ్ పాపం పండిత గారికి ఈ వయసులో పెదద్ దెబేబ్" అనాన్ను చినన్గా జాలి నటిసూత్.
తలూపాడు వెంటనే "అవును పాపం" నిటూట్రాచ్డు.
"విషయం ఏదైనా అంత అవమానం తటుట్కోవడం అలాంటి సంపర్దాయమైన కుటుంబానికి కషట్మే" జాగర్తత్గా
ఆచితూచి మాటాల్డుతూ అనాన్ను. సతరీ సంకేష్మ సంసథ్నుండి వచిచ్, మిగిలినవారందరి మీదా ఎకుక్వ జాలి చూపచోచ్లేదో
మాకు తెలీదు, అలాంటి సంసథ్ల పనితీరు, వారి మెంబరుల్ మాటాల్డే విధానం కూడా తెలీదు. ముఖయ్ంగా పోలీసుల దగగ్ర.
కాసత్ భయంగానే వుంది. కానీ టైర చేసాను.
"మీరు కలిసినా జగదీష దగగ్ర ఏ వివరాలూ రాసుకోలేరు ఎలాగూ అతగాడు టీర్టెమ్ంటోల్నే ఏమీ మాటాల్డటేల్దట.
డాకట్రుల్ మొతుత్కుంటునాన్రని పండిత జీ మొనన్ కలిసినపుప్డు చెపుప్కుని బాధపడాడ్రు కూడా" చెపాప్డాయన.
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