1

వెనుతిరగని వెనెన్ల – డా॥కె.గీత

-4-

జరిగిన కథ: అమెరికాలో తన తలిల్కి న్ తురాలు, లకు స యం చే సంసథ్ “స య”ను నడిపే ఉదయినిని కలవడానికి వత్ ంది
ౖ న సమీర, తనకు డాకులు తీ కో లని
సమీర. ఉదయిని పట
ర్ యం కలుగుతుంది సమీరకి. నాలుగు నెలల గరభ్వతె
ల్ చాలా మంచి అభిపా

ఉందని, అందుకు దోహదమె
ౖ న పరిథ్ తులిన్ చెపుతుంది. ఉదయిని “తనమ్యి” కథ చెపుతాను, నాన్క ఆలోచించుకోమని చెపు
త్ ంది సమీరతో.

త్ రం రాత్ డు
ఇంటరీమ్డియేట్ చదు తునన్ తనమ్యిని చుటా
ట్ ల పెళిళ్లో చూ ఇష
ట్ పడి ఉత

ౖ న తనమ్యికి
ఖర్. సహజంగా భా కురాలె

త్ మొదల తుంది.
ఖర్ పట
ల్ ఆసకి

*********

సాయంతర్పు వెలుగు కర్మంగా మాయమవుతూ ఉంది. పకుష్లు గూళళ్కి చేరుతూ కిలకిలారావాలు చేసుత్నాన్యి.
డాబా పైకి పాకిన సనన్జాజి తీగె, దానినలుల్కుని ఉనన్ రాధాకృషణ్ తీగె పగలా రాతార్ అనన్టుల్ పోటీ పడి విరబూసి ఉనాన్యి.
తనమ్యి సనన్జాజి మొగగ్లు బుటట్లోకి కోసి వేసూత్ నిటూట్రిచ్ంది.
పకక్నే ఉనన్ వనజ “ఊరికే అదే పనిగా ఆలోచించి మనసు పాడు చేసుకోకు తనూ! శేఖర నిజంగానే నినున్ ఇషట్ పడుతునాన్డేమో,
లవ ఎట ఫసట్ సైట” అని కొంటెగా నవివ్ంది.
తనమ్యి “ఉహూ! నేనాలోచిసుత్నన్ది అది కాదు, అతను చదువుని ఎందుకు సీరియస గా తీసుకోలేదనన్ది నాకింకా అరథ్ం కావడం
లేదు. బహుశా ఇంటికి పెదద్ కొడుకు కావడం వలల్ బాధయ్తలు అడుడ్ వచాచ్యంటావా?” అంది.
“నువివ్ంకా అతని ఉతత్రం లో తపుప్లిన్ నేను ఎతిత్ చూపానని బాధ పడుత్నన్టుట్నాన్వ, నా ఉదేద్శయ్ం అది కాదు” అంది వనజ.
సనన్జాజులు కోయడం పూరిత్ చేసి దారపు రీలు లోంచి ఒక పెదద్ ముకక్ నోటితో కొరికి వనజ చేతికిచిచ్ంది. మాల కటట్డానికి వీలుగా
రెండు రెండు పూలని వనజకి అందిసూత్, వీధి చివర దుముమ్ రేపుకుంటూ వసుత్నన్ రెండెడల్ బండిని, ఆ వెనుకే వసుత్నన్ మేకల మందని చూసూత్
“మనకంటే పశు పకాష్య్దులు నయం. వాటికి ఏ బాధలూ లేవు కదూ! అంది తనమ్యి.
పూలు అలిల్, మొదటి మాలని తనమ్యి తలలో తురుముతూ “మనకీ ఏ బాధలూ లేవు” అని నవివ్ంది వనజ.
***
వారం రోజులనించీ ఆలోచిసూత్నే ఉంది తనమ్యి. శేఖర కి బదులివాలా, వదాద్ అని. "ఇక ఈ సాయంతర్ం కాలేజీ నించి రాగానే
మొదలుపెటాట్లి" అనుకుంది.
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మామూలుగానే తలకి బాగా కొబబ్రి నూనె పెటిట్, బిగించి రెండు జళుల్ వేసింది జోయ్తి తనమ్యికి.
రెడీ మేడ పంజాబీ డెర్సుస్లు అలా వీధిలోకి వసేత్ ఈ మధయ్ రెండు ముదురు రంగులు కొంది జోయ్తి. ఎపుప్డూ టైలరు దగగ్ర కుటిట్ంచిన
పరికిణీలు వేసుకునే తనమ్యికి ఈ డెర్సుస్లు బాగా నచాచ్యి. అందులో ఎరుపు రంగు డెర్సుస్ తీసి వేసుకుందా రోజు తనమ్యి.
కాలేజీ లోపలికి వెళళ్బోతూ గేటు దగిగ్ర పరిచయమైన ముఖం చూసి ఆశచ్రయ్పోయింది. భయంతో పుసత్కాలిన్ గుండెలకు ఇంకాసత్
దగగ్రకు అదుముకుని అతనిన్ పలకరించకుండానే లోపలికి వెళిల్పోయింది.
కాల్సు రూముకి వెళిల్ పుసత్కాలలో తల దూరిచ్ంది కానీ, ఏవీ వినిపిసుత్నన్టుల్ లేదు.
"అతను ఇకక్డికి ఎందుకు వచేచ్డు? ఉతత్రం రాయలేదని ఏకంగా వెతుకుక్ంటూ వచేచ్సేడా? ఇదంతా ఇపుప్డు ఇంటోల్ తెలిసేత్,
అమోమ్! ఇంకేమైనా ఉందా? ముందెళిల్ అతనిన్ ఇక మీదట ఇలా రావొదద్ని చెపెప్యాయ్లి. అలా చెపేత్ అతను బాధ పడాత్డేమో." అని మనసు
పరిపరివిధాలా ఆలోచిసూత్ంది.
"అతనికి నచిచ్నా, నచచ్క పోయినా ఇదొక పెదద్ గొడవ కాక ముందే, తనకి ఇలాంటివి నచచ్వని ఖరాఖండీగా చెపెప్యాయ్లి " అని
నిశచ్యించుకుని కాల్సు మధయ్లో పరిమ్షన అడిగి కాలేజీ బయటికి వచిచ్ంది తనమ్యి.
తను ఊహించినటుల్గానే ఇంకా అకక్డే ఉనాన్డు అయితే ఈ సారి ఎదురుగా బడీడ్ కొటుట్ బెంచీ మీద కూచుని, గేటు వైపే చూసూత్
కనిపించాడు.
తను బయటికి రావడం చూసి నడిచి ఎదురుగా వచాచ్డు.
చాలా మామూలుగా నవువ్తూ "బావునాన్వా?" అనాన్డు.
తనమ్యి గొంతు పెగలుచ్కునే లోగా "ఈ చుటుట్పకక్ల ఊళల్లో అమేమ్ కోళల్ దాణా కొనడానికి తరచు నానన్గారు వసుత్ంటారు.
ఇపుప్డా డూయ్టీ నేను తీసుకునాన్ను. ఎలాగూ వచేచ్ను కదా, ఒక సారి నినున్ చూసెళాద్మని వచేచ్ను. అని "వసాత్నూ.." అని సమాధానం కోసం
ఎదురు చూడకుండా వెళిల్పోయేడు.
తనమ్యికి మనసుస్ సిథ్మిత పడింది. సమసయ్ తననుకునన్ంత కాంపెల్కుస్ కానందుకు.
"అతననీన్ డైరకుట్గా చెపుత్నాన్డు. మొనన్ నినున్ ఇషట్ పడాడ్నని ఉతత్రం రాసేడు, ఇవేళ ఏకంగా నినున్ చూడడానికి వచేచ్డు. మరి
రేపేవిటో..."అంది కనుబొమలు ఎగరేసూత్ వనజ.
"ఈ బిగించిన కొబబ్రి నూనె జడలు, లూజు పంజాబీ డెర్సుస్ చూసి ఇక మళీల్ రాడులే" అంది తనమ్యి.
పైకి అలా అందే కానీ, అతను మరలా వసేత్ బావుణన్ని అనుకుంది.
ఆ సాయంతర్మే ఉతత్రం రాసి పోసుట్ చేసింది.
"పిర్యమైన శకూక్!
ఉభయకుశలోపరి.
తెలి వెనెన్ల వేకువలో నీ ఉతత్రానిన్ వందో సారి చదివేను. "నువువ్ నాకు నచేచ్వు" అనన్ నీ అక్షరాలు నా మనసుస్లో శాశవ్తంగా
ముదర్పడిపోయేయి.
నా ఇషాట్లేవిటో చెపప్నా! మంచు ఉదయాన గాలికి తలలూపే గరిక పూలంటేనూ, పర్తి పువువ్లోనూ పర్పంచపు అందమంతా
అలుల్కునన్ దేవగనేన్రు పూలంటేనూ ఇషట్ం. గులాబీ పూల రేకుల మీద ముతయ్పు చినుకులాల్ నిలిచిన నీహారికలంటే మరీ మరీ ఇషట్ం. అనిన్టినీ
మించి శీతాకాలపు నును వెచచ్దనంలో లేత ఊదా రంగులో పొదలనీన్ నిండే డిసెంబరం పూలంటే ఇషట్ం.
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నువెవ్ంత అదృషట్వంతుడివి! ఇంచకాక్ పరవళుల్ తొకేక్ గోదావరి సమకాష్న ఉనన్వు. నాకే గనుక అలాంటి అవకాశం ఉంటే గుండె
ఘోషలనీన్ రోజూ గోదారమమ్తో కలబోసుకోనూ! అనన్టుల్ నేను నినున్ "శకూక్" అని పిలవడం నీకు నచచ్కపోతే చెపుప్. నాకిలా ముదుద్ పేరల్తో
పిలవడం అంటే ఇషట్ం.
అవునూ! హఠాతుత్గా అలా పర్తయ్క్షమయేయ్ సరికి భయపడిపోయేను తెలుసా! మళీల్ నినున్ చూసేదెనన్డో అని మనసు ఘోషిసూత్ంది,
కానీ పర్పంచపు భయం ననున్ వెనకుక్ తగగ్మంటూంది. అందుకే ఏమీ మాటాల్డలేకపోయాను. క్షమిసాత్వు కదూ!
మరో ఉతత్రంలో మరినిన్నీ
తను(ఇది నా ముదుద్ పేరు!)
ఉతత్రం పోసుట్ చేసిన దగగ్రిన్ంచీ అటిన్ంచి వచేచ్ ఉతత్రం కోసం ఎదురుతెనున్లు చూడడంతోనే సరిపోతూంది తనమ్యికి. ఎందుకైనా
మంచిదని ఉతత్రానికి మరో కాపీ రాసి దగగ్ర పెటుట్కుంది. ఉతత్రానికి సమాధానం వచిచ్నపుడు రెండూ దగిగ్ర పెటుట్కుని చదువుకోవడం ఎంత
బావుంటుంది!
ఉతత్రం వసేత్ బావుణణ్నన్ సంతోషం ఒక పకక్ నించీ, తీరా ఉతత్రం వచేచ్క ఎవరి కంటనైనా పడుత్ందేమోననన్ ఆదురాద్ ఒక పకక్ నించీ
నిలవనీయడం లేదు తనమ్యిని.
ఒక పకక్ చదువుమీద నించి దృషిట్ పకక్కి వెళిల్పోకూడదని మనసుని తమాయించుకుంటూనాన్ తన వలల్ కావడం లేదసలు.
మొతాత్నికి మరో పదిహేను రోజులోల్ ఎదురు చూసుత్నన్ ఉతత్రం రానే వచిచ్ంది.
కాలేజీ నించి ఇంటికి వచిచ్ ముఖం కడుకూక్ంటూండగా నరసమమ్ ఉతత్రం తెచిచ్ రహసయ్ంగా ఇచిచ్ంది తనమ్యికి.
తనమ్యి ఆశచ్రయ్ంగా అమమ్మమ్ వైపు చూసి అంతలోనే అటు వసూత్నన్ తలిల్కి కనబడకుండా దాచింది.
ఉతత్రం పటుట్కుని లోపలికి పరుగెతుత్తునన్ తనమ్యిని చూసి ముసిముసిగా నవువ్కుంది నరసమమ్.
తడబడే వేళల్తో ఉతత్రం చింపిన తనమ్యికి రెండే రెండు వాకాయ్లు కనిపించి హుషారంతా పోయింది.
"నీ ఉతత్రం నాకు సగం అరథ్మైంది, సగం అరథ్ం కాలేదు. ముఖయ్ విషయం నేను వచేచ్వారం మళీళ్ మీ ఊరొసుత్నాన్ను.ఈ సారి ఇంటికే
వసాత్ను."
ఇదా ఎంత గానో ఎదురు చూసిన ఉతత్రం. అసలే విషయానికీ బదులు లేదు.
ఆ సాయంతర్ం శేఖర రాసిన ఉతత్రం, వనజ తన ఉతత్రం కాపీ మారిచ్ మారిచ్ చూసి ”నువేవ్మనుకోనంటే ఒక మాట చెపాత్. నకక్కూ,
నాగ లోకానికీ ఉనన్ంత తేడాగా ఉనాన్యి మీ ఇదద్రి ఉతత్రాలు.” అని నవువ్తూ
“అతనికి నువువ్ రాసిన ఉతత్రం అరథ్ం కాకపోవడంలో నాకైతే ఏవీ ఆశచ్రయ్ం లేదు” అంది మళీల్.
"అంటే ఏవిటి? అతను నాకు సరిజోడు కాదనా నీ ఉదేద్శయ్ం?” అంది ఉకోర్షంగా తనమ్యి.
"అలా కోపగించుకోకుండా ఉంటే నేనింకో మాట చెబుతాను. అతనిని నువువ్ ఇషట్ పడడం లో తపుప్ లేదు. కానీ అతనికీ నీ హృదయం
ఉంటుందని ఊహించుకోవడం లోనే తపుప్ ఉంది" అంది వనజ సాలోచనగా.
“అవనీన్ సరేలే ఇపుప్డొక కొతత్ సమసయ్ వచిచ్ పడింది. అతను మళీల్ వసాత్నంటునాన్డు, పైగా ఇంటికి. అతని ఉదేద్శయ్ం ఏవిటో నాకు
అరథ్ం కావడం లేదు.” అని తల పటుట్కుంది తనమ్యి.
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"సరేల్ రానివువ్. అతనికీ అరథ్ం కావాలిగా మీ ఇంటి పదధ్తులు. అయినా చుటాట్లబాబ్యి కదా వసేత్ ఏమనుకోరని ధైరయ్మనుకుంటా"
అంది వనజ.
***
శేఖర వసాత్ననన్ రోజు తెలాల్రిందగగ్రిన్ంచీ గుండె వేగంగా కొటుట్కోవడం మొదలయియ్ంది తనమ్యికి.
కాలేజీ లో ఉదయం నించీ ఏవీ తలకెకక్డం లేదు.
మధాయ్హన్ం నించి తలనొపిప్గా ఉందని పరిమ్షన తీసుకుని ఇంటికి వచేచ్సింది. ఎపుప్డూ చలాకీగా ఉండే తనమ్యి ఎవరితో
మాటాల్డకుండా ముభావంగా ఉండడమే కాకుండా ముసుగు పెటిట్ పడుకోవడం చూసి జోయ్తి వచిచ్ నుదుటి మీద చెయియ్ వేసి చూసింది.
మనసుస్లో చెలరేగుతునన్ ఘరష్ణకి తలపోటు నిజంగా రావడం మొదలైంది తనమ్యికి.
వాకిటోల్ ఏ అలికిడి అయినా అతనొచాచ్డేమో అని చెవులు రికిక్ంచి వింటూ ఉంది.
సాయంతర్ం బయటి నించి వసూత్నే తనమ్యి తండిర్ భానుమూరిత్ "జోయ్తీ, అబాబ్యి వచాచ్డు చూడు" అనడం విని చపుప్న మంచం
దూకి బాతూర్ం లోకి పరుగెతిత్ంది తనమ్యి.
ముందు గదికి ఆనుకుని ఉనన్ హాలులోకి వచేచ్సరికి తండిర్తో మాటాల్డుతూ తన వైపే చూసుత్నన్ శేఖర ని చూడగానే చపుప్న తలుపు
చాటున దాకుక్ంది.
నరసమమ్ ఏదో అరథ్మైన దానిలా పకక్కు వచిచ్ “నీకోసమే వచిచ్నటుల్నాన్డు” అంది ముసి ముసిగా నవువ్తూ.
అతనికి సరిగాగ్ కనిపించేటటుల్ నిలబడి ఓర కంట చూసింది తనమ్యి. అతను ఇంకా ఇటే చూసుత్నాన్డు.
జోయ్తి టీ పటుట్కొచిచ్ హాలులో తచాచ్డుతునన్ తనమ్యిని చూసి “నువువ్ పటుట్కెళాత్వా” అని అడిగింది.
లోపలోల్పల పొంగుతునన్ సంతోషంతో తలూపి, టేర్ పటుట్కెళిల్ంది తనమ్యి.
“ఇది మా అమామ్యి” భానుమూరిత్ శేఖర కి పరిచయం చేసేడు.
బదులుగా తలూపి “మొనన్ పెళిల్లో చూసేనండి” అనాన్డు.
ఒకక్ మాటా మాటాల్డే అవకాశం రాలేదు తనమ్యికి.
వాయ్పారం పని మీద ఆ ఊరు వచేచ్నని అతను చెపూత్నాన్ ఇంటిలో ఎవరికీ నమామ్లనిపించడం లేదనన్ సంగతి గర్హించింది తనమ్యి.
మరో గంటలో అతను వెళిల్పోగానే జోయ్తి సీరియస గా లోపలికి వచిచ్ "అతనెందుకు వచాచ్డు?" అంది తనమ్యితో.
బితత్రపోయి సమాధానం లేనటుల్ నేల చూపులు చూసింది తనమ్యి. ఆ గొంతులో కూతురి పర్మేయం లేకుండా పరాయి అబాబ్యి
హఠాతుత్గా ఎందుకు వసాత్డనే గదమాయింపు ధవ్నిసూత్ంది.
తనమ్యికి ఏం చెపాప్లో, ఎలా చెపాప్లో అరథ్ం కాలేదు.
ఇంతలో నరసమమ్ వంటింటోల్ నించి వచిచ్ “అదేవిటి, ఆ కురార్డేవైనా పరాయి వాడా? మన దేవి కొడుకేగా. మొనన్ పెళిల్ లో
కనిపించినపుడు ఇటొసేత్ వసూత్ండమని నేనే చెపేప్ను” అంది.
“ఊ. మనవరాలిని వెనకేసు రావడం కాదు, పిచిచ్ పిచిచ్ ఆలోచనలు మానేసి ముందు బాగా చదవమని చెపుప్" అని తనమ్యి వైపు
విసురుగా చూసి వెళిల్పోయింది జోయ్తి.
తనమ్యికి తను చేసిన తపేప్విటో అరథ్ం కాలేదు. అలాగని అమామ్, నానన్లతో విడమరిచ్ మాటాల్డే ధైరయ్మూ, అవకాశమూ లేదు.
అమమ్మమ్ నయమే బానే తపిప్ంచబోయింది కానీ తనతో పరాయి అబాబ్యి గురించి చరిచ్ంచే ధైరయ్ం లేదు.
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వనజ దగగ్రకు వెళిల్ గోడు వెళళ్బోసుకుంది తనమ్యి.
"ఊ...మీ ఇంటోల్ అంత పోజిటివ గా రియాకట్వుతునన్టుల్ లేరు. నువువ్ ఉతత్రాలు రాసుత్నాన్వని తెలిసేత్ ఇంకాసత్ మండి పడతారు.
ముందు అతనిన్ ఇలా వచిచ్ కనబడొదద్ని ఉతత్రం రాయి" అంది వనజ.
"మీ ఇంటోల్ నుంచి ధవళేశవ్రం, వాళళ్ ఫెర్ండు షాపు కి ఫోను చేసేత్నో" అంది సాలోచనగా తనమ్యి.
"అమోమ్, ఎస.టీ.డీ కాల చేసేవంటే ఇంటోల్ బిలుల్ రాగానే చంపేసాత్రు. పోనీ టెలీగార్ము ఇవువ్." అంది వనజ.
టెలీగార్ము పుచుచ్కుని ఏమనుకునాన్డో ఏమో మళీల్ అటు నించి ఎటు వంటి రెసాప్నుస్ లేదు రెండు నెలల వరకు.
తనమ్యి కాసత్ సిథ్మితపడింది. కానీ అతని గురించిన ఆలోచనలు వదలడం లేదు.
ఇంటరీమ్డియేట పరీక్షలు అయిన వేసవిలో తనమ్యి వనజ దగగ్రికి వెళిల్, ఇంటికి వచేచ్సరికి ఇంటోల్ హడావిడి కనిపించింది.

( ¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy)
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