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జరిగిన కథ: సమీర రాజీ కూతురు. ఉదయిని, రాజీ చినన్నాటి న్ తులు. అమెరికాలో అదే పా
ర్ ంతంలో

ఉంటునన్ ఉదయినిని తపప్క కలవమని రాజీ కూతురికి చెపు
థ్ “స య” ను
త్ ంది. ఉదయిని లకు స యం చే సంస

నడుపుతూ ఉంటుంది. ఉదయినిని,

ళళ్ ఇంటిని చూ క చాలా మంచి అభిపా
ర్ యం కలుగుతుంది సమీరకి. నాలుగు

ౖ న సమీర, తనకు డాకులు తీ కో లని ఉందని ఉదయిని తో చెపు
నెలల గరభ్వతె
త్ ంది.
*********

"ఏమైంది సమీరా?" అనునయంగా అడిగింది ఉదయిని దగగ్రికి వచిచ్.
"ఏం చెపప్మంటారు ఆంటీ, ఒక కారణం అంటూ చెపప్లేననిన్ ఉనాన్యి. నేనివేళిట్ ఆడపిలల్ని. నేనేదీ సహించాలిస్న
అవసరం నాకు లేదు. అనిన్టికీ అతను చెపిప్న మాటే వినాలంటాడు. అతని ఇషాట్ఇషాట్లు నాకు ముందే తెలిసి ఉండడానికి అతను నాకు
ఇంతకు ముందు పరిచయసుత్డు కాదు. అతని బాగోగులు నేను ఆలోచించడానికి అతను నాకు సేన్హితుడు కాడు, అతనేం చేసినా పేర్మగా
ఓరుచ్కోవడానికి అతణిణ్ నేను పేర్మించలేదు. ఇవనీన్ లేకుండా ‘అతను నీకు తాళి కటిట్న భరత్’ అనే చింతకాయ పచచ్డి డైలాగులు
చెపేప్వాళళ్ంటే నాకు చిరాకు. " అని గబగబా అని
"సోరీ ఆంటీ, మీ సమయం అంతా తినేసుత్నాన్నా?" అంది సమీర.
"మళీల్ మళీల్ ‘మీ సమయం’ అంటూ వేరు పరచకు సమీరా! నీ జీవితం గురించి తెలియకుండా నేనెటువంటి సలహాలూ
ఇచిచ్ నినున్ ఇబబ్ంది పెటట్నులే, ముందీ పాలు పూరిత్గా తాగు...”
"ఆ.. అనన్టుల్ నీకిషట్మని నేను దొండకాయ వేపుడు చేసి పెటేట్ను." అంది ఉదయిని.
"దొండకాయ వేపుడు నాకిషట్మని మీకెలా తెలుస్?" ఆశచ్రయ్ంగా అంది సమీర.
"అదేమరి, కనిపెటాట్" అని చిరన్వువ్ నవివ్ంది.
"అబాబ్, మీ చెదరని చిరన్వువ్ నాకు కాసత్ పర్సాదించండి ఆంటీ, సమసయ్లనీన్ గటెట్కేక్సాత్ను." అంది సమీర.
"ఊ, అసలేమైంది?" సాలోచనగా అడుగుతునన్ ఉదయిని వైపు చూసి,
"ఎకక్ణిణ్ంచి మొదలు పెటాట్లో అరథ్ం కావడం లేదాంటీ" అంది సమీర.
"అతను నీకు ముందు పరిచయం లేడనాన్వు కదా" అంది ఉదయిని.
"ఊ.. ఈ పెళిల్ సంబంధం మొదలైందగగ్రున్ంచి చెపాత్ను" అని వెనకుక్ జారబడింది సమీర.
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“నానన్ మాయ్రేజి బూయ్రో దావ్రా వీళల్ పెళిళ్ సంబంధం తెలుస్కుని, ఫోటోలు పరసప్రం నచాచ్క అతనిన్ నేను మొదట
సైక్ప లో చూసేను.

మేమిదద్రం యూ ఎస లోనే ఉనాన్ం. అతను ఇలిల్నాయిస లో. నేను టెకాస్స లో.

పది నిమిషాల సైక్ప లో మేం

మాటాల్డుకునన్ది ఇదద్రి చదువుల గురించే. మీకు తెలుసు కదా, నేను బాగా ఏంబిషియస. అతను ననున్ రెండో ఎమెమ్స ఎందుకు
చదువుతునాన్వని అడిగేడు. నేను అతనిన్ ఎమెమ్స ఎందుకు చెయయ్లేదని అడిగేను. అతను ఉదోయ్గం బాధలేవో చెపేప్డు. నేను మరో సెమిసట్ర
లో ఎమెమ్స పూరిత్ కావాలిస్ ఉంది, ఇపుప్డు పెళిల్ ఆలోచన లేదని చెపేప్ను. అతను ఇంకా సెటిలవవ్డానికి సమయ్ం తీసుకోదలచుకోవటేల్దని
అనాన్డు.

ఇక మంచి సంబంధం ... అదీ ఇదీ అని మా ఇంటోల్ పెర్జరుస్..... ఇలా కాదు గానీ మీకు మా పెళిళ్ అయిన తరావ్త ఏం జరిగిందో

చెపాత్ను వినండి” అంది సమీర.
***
"మీ నానన్ కి ఎంత గరవ్ం... నినున్ పొగడడం తపప్ వేరే పనిలేనటుల్ంది" అనాన్డు సాయి రిసెపష్నోల్ సేట్జీ మీద తమని
ఆశీరవ్దిసూత్ వసుత్నన్ వాళల్ వైపు నవువ్తూ చూసూత్.
"మా నానన్ ననున్ పొగడుతునాన్డనా, నినున్ పొగడటేల్దనా?" చురక అంటించి తనూ ఎటో చూసూత్ నవివ్ంది సమీర.
"చూడు బాబూ, సమీర మా ఒకక్గానొకక్ కూతురు. అమామ్యైనా అబాబ్యైనా తనే అనన్టుల్ పెంచాం. తన చదువు
కోసమే మేం ఈ సిటీ కి వచాచ్ం. నాకునన్ ఈ అపారట్ మెంటుల్, పొలాలు... మా యావదాసుత్లూ తనవే. ఇవనీన్ నా కషాట్రిజ్తాలు. మీరిదద్రూ
ఇంతకు మూడింతలు సంపాదించి పిలాల్ పాపలోత్ హాయిగా ఉండాలేన్దే నా ఆకాంక్ష." అనాన్డు ధనుంజయ.
సమీర ఏదో అనేలోగా పకక్నే కూచునన్ సాయి, సమీరకు మాతర్మే వినిపించేలా "మీ నానన్కు డబుబ్ పిచిచ్ బాగా
ఎకుక్వే" అనాన్డు.
మొదటి రాతిర్ అంటూ అంతా చేసే హంగామా అసలు నచచ్లేదు సమీరకి.
"ఏవిటి, మాటాల్డితే ‘మీ నానన్’ అంటూ..... ఒకటే లెకచ్రుల్ దంచుతునన్వు? మైండ యువర టంగ"
సీరియస గా అంది దగిగ్రికి వచిచ్న సాయితో.
అతను ఇవేమీ వినిపించుకునే సిథ్తిలో లేనటుల్ అడడ్దిడడ్ంగా విజృంభించేసరికి అవాకైక్ంది సమీర.
మరాన్డు భోజనాల దగిగ్ర
"అతత్గారికి సహాయం చెయాయ్లని తెలీదా? వచిచ్ టేబుల దగిగ్ర కూచునాన్వు?" అవహేళన నవువ్తో అనాన్డు సాయి.
"నాకు మీ ఇంటి సంగతి తెలియదు, మా ఇంటోల్ నేనెపుప్డూ ఇలానే చేసాత్ను" అంది ఫోన తీసి మెయిలస్ చెక
చేసుకుంటూ అందరికీ వినపడేలా.
"అమామ్యికి పదధ్తులేవీ నేరిప్ంచలేదు. మనమే అనీన్ నేరిప్ంచుకోవాలి ఖరమ్" అని వెనకే వంటింటోల్ంచి వినబడింది.
"అసలు వీళల్ నానన్నినన్ంతా ఏమేం గొపప్లు పోయేడో తెలుసా అమామ్, మా అమామ్యి చదువుల సరసవ్తి, ఆమె
ఎకక్డ అడుగు పెటిట్నా కనకపు వరష్ం ... అదీ ఇదీ అని ఒకటే కూతురిన్ పొగడడమే ఎంత సేపూ... “ అంటూ వెనకే తందాన తాన అంటూ
పెదద్గా చపుప్డూ చేసూత్ చికెన బోన ని పరపరా నములుతూ అనాన్డు సాయి.
అలా శబద్ం చేసూత్ నమలడం చికాకు పుటిట్ంచింది సమీరకి. అతని మాటలు అంతకంటే కంపరం పుటిట్సుత్నాన్యి.
మరో గంటలో అకక్ణిణ్ంచి బయటపడి ఒక ఉదుటున ఆటో ఎకిక్ ఇంటికి వచిచ్ పడింది సమీర.
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" ఏవిటి సమీరా, అబాబ్యేడీ...." వెనకిక్ చూసూత్ రాజీ అంటునన్ మాటలు వినిపించుకుండా తన గదిలోకి విసవిసా
నడిచింది సమీర.
నికక్రు, టీషరుట్ వేసుకుని మంచానికి అడడ్ంగా పడుకునన్ కూతురి దగగ్రకు వెళిల్
"కొతత్ పెళిల్ కూతురివి, ఇంకా చుటాట్లు కూడా వెళల్లేదు. చీర కటుట్కోమామ్..." బతిమలాడుతూ వెనకే వచిచ్ంది రాజీ.
కొతత్గా మాటాల్డుతునన్ అమమ్ని చూసి తల తిపుప్కుంది సమీర.
మరో గంట తరావ్త కూడా అలానే పడుకునన్ సమీర దగిగ్రికి వచిచ్ తల మీద చెయియ్ వేసింది రాజీ.
"అమామ్, డైనింగ టేబుల దగిగ్ర వండినవనీన్ తెచిచ్ పెటేట్ బాధయ్త పెళైల్న అమామ్యిదా, వాళిళ్ంటోల్ వాళళ్దా?" రాజీని
వాటేసుకుంటూ అడిగింది సమీర.
"ఈ డైనింగు టేబుల గురించెందుకు " అంటూ... ఏదో అరథ్మైనటుల్ తల పంకించి ".....లేమామ్... ఇలా అనిన్టికీ
మనింటోల్ లాగా మారాం చెయయ్కూడదు. చూడు బయట హాలోల్ సాయి కూచునాన్డు." అంది రాజీ.
సాయి ఏం చెపాప్డో ఏమో , అపుప్డే బయటి నుంచి వచిచ్న ధనుంజయ లోపలికి వచిచ్ “ఏంటమామ్, ఇలా చెపాప్ పెటట్కుండా
రావొచాచ్, అంతగా అయితే నాకు ముందు కాల చెయొయ్చుచ్గా.” అనాన్డు.
తిరిగి వాళిల్ంటికి వెళుత్నన్పుడు "ఇంకెపుప్డైనా ఇలా చెపప్ పెటట్కుండా మీ ఇంటికి వెళేళ్వంటే ఇక నువువ్ జనమ్లో మీ
ఇంటి గడప తొకక్వు. మా ఇంటోల్ ఈ విషయానిన్ సరిద్ చెపుప్కునేసరికి నా తల పార్ణం తోకకు వచిచ్ంది." అనాన్డు సాయి.
ఆ మరాన్డు తిరుపతి పర్యాణంలో “ఒకక్ వారం ఓపిక పటుట్ తలీల్, అమెరికా వెళిళ్పోతే ఇవనీన్ సరుద్కుంటాయి.
పెళల్యిన కొతత్లో ఇవనీన్ సహజం. అసలు దేనికి సమాధానం చెపప్కు.” అనునయంగా అంది రాజీ చెమమ్గిలిల్న కళళ్తో.
ఇదద్రూ యూ. ఎస కి వసూత్నే "నాకు కాలిఫోరిన్యాలో జాబ వచిచ్ంది. నువువ్ నీ లాసట్ సెమిసట్ర

ని అకక్డే ఏదైనా

యూనివరిశ్టీకి టార్నస్ఫ్ర చేసుకోవాలి. అయినా నువువ్ చదివి ఇపుప్డెవరిని ఉదధ్రించాలి? నా సినిస్యర ఎడైవ్జ ఏవిటంటే, ఇక నువువ్ చదువు
మానేసి శుభర్ంగా పదధ్తులు నేరుచ్కో. వచేచ్ నెల మా అమమ్ వసూత్ంది ఎలాగూ.” అనాన్డు సాయి.
"సమీరా, ఇపప్టి వరకు నువువ్ మా అమామ్యివి మాతర్మే, ఇపుప్డు నువువ్ మరో ఇంటి అమామ్యివి కూడా, మొదటోల్
అవతలి వాళల్ పదధ్తులు మనకు కొతత్గా అనిపిసాత్యి. కొంచెం ఓపిగాగ్ అరథ్ం చేసుకోవడానికి పర్యతిన్ంచమామ్. ఇంత చదువుకునన్దానివి. నీకు
అతనిన్, అతని కుటుంబానిన్ చదివి చూడమని వేరేగా చెపాప్లా? నువువ్ అకక్డ ఉదయినిని తపప్క కలువు......” అమమ్ మాటలు చెవిలో
మారోమ్గుతునాన్యి సమీరకి.
***
నిరిల్పత్ంగా బయటి వెలుత్రిన్ చూసూత్ "మీ దగిగ్రకి రావడానికి కూడా నేను చాలా రోజులు తాతాస్రం చేసేను ఆంటీ...
ఆలోచిసూత్నే ఉనాన్ను. విడాకుల కంటే వేరే మారగ్ం తోచడం లేదు. మీరు మా అమమ్కు సేన్హితులు.. మిమమ్లిన్ చూసేక నాకు మీతో ఇవనీన్
చెపాప్లనన్ సేన్హ భావన కలిగింది. అతని దగిగ్ర నాకిలా మనసు విపిప్ మాటాల్డాలనే భావనే కలుగ లేదు." అని నెమమ్దిగా ఊపిరి తీసుకుంటూ
అంది సమీర.
"ఊ..... ఇపుప్డతని తలిల్దండుర్లు ఇకక్డే ఉనాన్రా?” సాలోచనగా అంది ఉదయిని.
"లేరాంటీ, వాళుళ్ నెల కిందటే వచాచ్రు. కానీ డెలివరీ సమయమని ముందు ఈసట్ కోసట్ లో ఉనన్ వాళళ్ అమామ్యి దగిగ్రికి
వెళేల్రు. అయినా అతనొక కీలుబొమమ్. ఫోను లో ఇనర్స్ట్క్షనస్ అనీన్ ఎపప్టికపుప్డు వసాత్యి.” అని నిటూట్రిచ్
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“అమమ్ చెపిప్నటుల్ అతణిణ్, అతని కుటుంబానిన్ చదివి చూడడానికి నేను ఈ ఆరెన్లుల్ సమయం తీసుకునాన్ను. కానీ ఎంత
తరచి చూసినా ఇతనితో నా భావి జీవితం ఇంక ఇలాగే ఉండబోతుందనన్ భయం పటుట్కుంది ననున్. ఇంతలో ఈ పాపాయి....” అని పొటట్
తడుముకుని
“తనని కూడా ఇలాంటి వయ్కుత్ల మధయ్ పెంచడం నాకిషట్ం లేదు." దృఢంగా అంది సమీర.
వెలుగు నీడలు దోబూచులాడుతునన్అదాద్ల వైపు చూసూత్ "జీవితాలు ఎంతో విచితర్మైనవి సమీరా, అంత సులభంగా దేనినీ
అరథ్ం చేసుకోలేం. కొనిన్సారుల్ మనకు అంతా అరథ్మైనటుల్నాన్ నిరణ్యం తీసుకునే సమయానికి ఏవీ అరథ్ం కాదు.” అని మౌనంగా కూచునన్
సమీర దగగ్రికి వచిచ్ అనునయంగా భుజమీమ్ద చెయియ్ వేసి,
“నీకు ‘తనమ్యి’ కథ చెపాత్ను. నీ విధిని

నువువ్ నిరవ్చించుకునే కర్మంలో సరైన నిరణ్యం తీసుకోవడానికి

ఉపయోగపడుత్ందేమో” అంది ఉదయిని.

( ¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy)
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