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జరిగిన కథ: అమెరికాలో తన తలి
ల్ కి

న్ తురాలు,

-7-

లకు స యం చే

సంస
థ్ “స య”ను నడిపే ఉదయినిని కలవడానికి

ౖ న సమీర, తనకు
వత్ ంది సమీర. ఉదయిని పట
ర్ యం కలుగుతుంది సమీరకి. నాలుగు నెలల గరభ్వతె
ల్ చాలా మంచి అభిపా
డాకులు తీ కో లని ఉందని, అందుకు దోహదమె
ౖ న పరిథ్ తులిన్ చెపుతుంది. ఉదయిని “తనమ్యి” కథ చెపుతాను, నాన్క

త్ రం రాత్ డు
ఆలోచించుకోమని చెపు
ట్ ల పెళిళ్లో చూ ఇష
ట్ పడి ఉత
త్ ంది సమీరతో. ఇంటరీమ్డియేట్ చదు తునన్ తనమ్యిని చుటా
ౖ న తనమ్యికి
ఖర్. సహజంగా భా కురాలె

ల్ళు ఒపుప్కుని పెళి
ల్ మాటల వరకు వత్ రు.

త్ మొదల తుంది. ఇద
ఖర్ పట
ద్ రికీ పరిచయమ తుంది. ఇరు ౖ పులా పెద
ద్
ల్ ఆసకి

*********

"అమమ్మమ్కి అతనెందుకో మొదటిన్ంచీ బాగా నచేచ్సేడు, కానీ అమమ్కి అతనంటే ఇషట్ం ఉండదు." అంది తనమ్యి ఎటో చూసూత్
సాలోచనగా వనజతో.
"అదేం కాదులే, మీ అమమ్ నీ మంచి కోరే వయ్కిత్. పైగా నువువ్ ఒకక్గానొకక్ కూతురివి, నీ బాగోగులు ఆవిడకంటే ఎవరికి ఎకుక్వగా
తెలుసాత్యి? అయినా ఒక సారి మాటాల్డి చూడు, శేఖర నీకు సరైన జోడీ కాడని ఆవిడ నమమ్కమేమో" అంది వనజ.
"అమోమ్, ఇంకేవైనా ఉందా... అమమ్తో శేఖర గురించి మాటాల్డే ధైరయ్ం కూడా నాకు లేదు. అయినా నాకెందుకో ఒకసారి నిరణ్యం
తీసుకునాన్క ఆలోచించుకోవడం ఇషట్ం ఉండదు."
"అదే పని వాళుల్ చేసుత్నాన్రుగా, కటన్పు బేరసారాలతో" అంది వనజ నవువ్తూ.
"నాకేమీ నవువ్ రావడం లేదు" అంది తనమ్యి బుంగమూతి పెడుతూ."నినన్ మా వాళల్ని మళీల్ మాటాల్డడానికి కబురు చేసేరుగా,
వెళొల్చేచ్రు".
"ఊ...ఏవైంది, ఏవైంది అమమ్ దొంగా ఇందాకటిన్ంచీ చెపప్వేం, అంది"వనజ సంతోషంగా.
"కటన్ం మరికాసత్ పెంచేరు, ఆడపడుచు లాంఛనాలు ఇవవ్మని మా అమమ్ పటుట్బటిట్ందట. కానీ చివరికి అదీ ఒపుప్కోక తపిప్ంది
కాదు. ఇక మా వాళుల్ నాకు పెటేట్ బంగారం తగిగ్ంచుకోమందట శేఖర వాళల్ అమమ్. అంతా డబుబ్ రూపేణా ఇచెచ్యయ్మని వాళుల్, కాదు మా
పిలల్కి భవిషయ్తుత్లో ఉపయోగపడాలని వీళుల్.... అమమ్మమ్ చెపుత్ంటే నాకు కళల్ నీళుల్ ఆగలేదు” అని... కొంచెం ఆగి "మొతాత్నికి పెళిళ్కి
ముహూరాత్లు పెటుట్కొచేచ్రు." అంది.
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"ఆ... ఇలాగా చెపేప్ది పెళిల్ విషయం, మొనన్టిదాకా పెళోల్య అని గోల చేసి, ఇపుప్డిలా బుంగమూతి ఏవిటి" అని తలమీద మెలల్గా
మొటిట్కాయ వేసింది వనజ.
ఊ.. అని దీరఘ్ంగా ఊపిరి పీలిచ్, “పెళిల్ మాటలు మొదలెటిట్న దగగ్రిన్ంచీ జరుగుతునన్ ఆరిథ్క లావాదేవీల మాటలు నాకెందుకో విసుగాగ్
అనిపిసుత్నాన్యి. ఇదద్రు మనుషులు కలిసి బతకడానికి ఇవనీన్ తపప్ని సరి అంటావా?" అంది తనమ్యి సంధయ్ వెలుగుని తదేకంగా చూసూత్.
"ఇలా చూడు, మనకి పూరిత్గా పేర్మ వివాహాలు చేసుకునే ధైరాయ్లు లేవు, పెదద్వాళుల్ చేయాలిస్ వచిచ్నపుడు ఇవనీన్ మామూలుగా
జరిగేవే. ఇంత వరకూ ఎనిన్ పెళిల్ళుల్ చూడలేదు మనం. పెళల్ంటే బయటి నించి చూసే వాళల్కి ఆరాభ్టాలు మాతర్మే కనిపిసాత్యి. అందులో ఉనన్
వాళల్కి మాతర్మే ఈ కషట్ నషాట్లు అరథ్మయేయ్ది. అదే పనిగా ఇదే విషయం ఆలోచించుకోకు, అనీన్ సకర్మంగా జరుగుతాయిలే, ఇంతకీ
ముహూరత్ం ఎపుప్డు?" అంది.
"అదీ నాకు నచచ్నిదే, నీ పెళిళ్కి మరాన్డు ఉదయం." అంది తనమ్యి బెంగగా.
"ఊ.. నువువ్ నా పెళిల్కి రావు, నేను నీ పెళిల్కి రాననన్ మాట. పోనీలే. ఏం చేసాత్ం. అంతా అయాయ్క మనందరం కలుసుకుందాం. నేను
రాయచూర వెళేల్క ననున్ మరిచ్పోవుగా! ఇపుప్డైనా కాసత్ నవవ్వోయ. ఆరిథ్క విషయాలు పెదద్వాళల్కి వదిలెయ. తేలికగా తీసుకో. లేకపోతే నీకు
సిథ్మితం ఉండదు, నీ చుటుట్పకక్ల వాళల్కి సిథ్మితం ఉండదు.” అంది వనజ.
***
"మేమిదద్రం రెండు మొకక్లం
ఒక వృక్షంగా మారాలనుకుంటునాన్ం
ఎనోన్ శాఖలతో
ఎనోన్ ఆశీసుస్లతో"
ఉదయం నించీ ఆలోచించి రాసుకొచిచ్న లైనల్ని మళీల్ మళీల్ చదువుకుంది తనమ్యి.
"ఆ టైముకి బానే వచేచ్వు. నానన్ గారు పెళిల్కి ఇనివ్టేషనుస్ వేయించేరు. చూడు" అంది జోయ్తి.
"ఇనివ్టేషనుస్ అపుప్డే పిర్ంటింగు కూడా అయిపోయాయా, అందుకోసమే తను ఉదయం నించీ పదాలు పేరుసూత్ంది."
పుసత్కానిన్ వెనకుక్ దాచి ముభావంగా అందుకుంది ఇనివ్టేషన ని.
"చి||ల||సౌ|| తనమ్యి".... "చి|| శేఖర" ....
అతి మామూలు పెళిల్ పతిర్క అది. తన చినన్పప్టి నుంచీ ఎవరి పెళిల్కైనా అవే అక్షరాలు. పేరుల్ మాతర్మే మారతాయి అంతే.
కారుడ్ కలరు తో సహా ఎకక్డా కొతత్దనం లేదు.
తనేదో గొంతు విపిప్ అనేలోగా "ఊ...పెళిల్ పతిర్కలకీ రేటు బాగా పెంచేసేరనన్మాట. ఏం చేసాత్ం, మనింటోల్ పెళిల్ వచేచ్ సమయానికే
అనీన్ ఖరీదులయియ్ కూచునాన్యి. అవతల కటాన్లూ పెంచేసేరు." అని రాగం తీసింది జోయ్తి.
తలిల్ మాటిమాటికీ విసుకుక్ంటూ పెళిల్ పనులు చేయడం చూసేత్ తనమ్యికి బాధ తనున్కు వసూత్ంది.
“తన వలేల్ వీళల్కి ఇలా మనసాత్పం కలుగుతూంది. అదేదో వీళల్కి వీళుల్ సంబంధం చూసి పెళిల్ చేసి ఉంటే ఇవనీన్ జరిగేవి కావేమో”
అని అపరాధ భావన మొదలైంది.
నోట బుక తో డాబా మీదికి నడిచింది తనమ్యి.
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"ఈ సంవతస్రం సంకార్ంతి పండగ ఇలా వెళల్గానే అలా ఎండలు బాగా మొదలయియ్ పోయేయి. ఇంక మే నెల వచేచ్టపప్టికి ఎలా
ఉంటుందో"
ఎదురింటి వాకిటి ముందు ముగుగ్ పెడూత్ ఇంటావిడ దారిన పోయే వాళల్తో మాటాల్డుతూంది.
తనకి ఇషట్మైన సనన్జాజి పందిరి గూడు వైపు నడిచి చతికిలబడింది తనమ్యి.
“శేఖర తో ఆ నాలుగు లైనుల్ మాటాల్డితే బావుణుణ్. వాళల్ వైపు నించి పెళిల్ పతిర్కలోనైనా వేసేత్” అనుకుని మళీల్ తన ఆలోచనకి తనే
నవువ్కుంది.
“వైజాగులో ఉనన్ శేఖర కి ఉతత్రం చేరేదెపుప్డు? పెళిల్ పతిర్క గురించి అతను వాళల్ వాళల్తో మాటాడేదెపుప్డు? ఇవనీన్ జరిగే పనులు
కావులే.” అని సరిపెటుట్కుంది.
సాయంతర్పు వెలుగులో చినిన్ నక్షతార్లాల్ంటి పూల పందిరి మధయ్ కూచుని రాసుకోవడమంటే తనమ్యికి పార్ణం.
చేతిలో ఉనన్ పుసత్కానిన్ తెరిచి "పిర్యమైన అజాఞ్త మితుర్నికి-" అని రాసింది.
“ఆ ఊహే ఎంతో బావుందసలు! ఎవవ్రితో ఏవీ చెపప్లేని విషయాలు ఇలా అజాఞ్త మితుర్నికి చెపుప్కోవచుచ్ కదూ.”
“మితర్మా! నువెవ్లా ఉంటావో, ఎకక్డ ఉంటావో తెలీదు. అసలు నువువ్ నా రాతలనీన్ చదవవనీ నాకు తెలుసు. అయినా ఇవనీన్ నీకు
చెపాప్లనే ఉంది. నేనికక్డ ఒక చినన్ పార్ణిని. సనన్జాజి పొదలో ఉదభ్వించిన జాజి పూవుని.....” రాసూత్ ఉంటే తనమ్యికి తెలీని తనమ్యం
కలగడం మొదలు పెటిట్ంది.
చకచకా నాలుగు పేజీలు రాసింది. పర్తీ అక్షరంలోనూ అజాఞ్త మితుర్డు తనతో సంభాషిసూత్నన్టేల్ తన వయ్థంతా చెపుప్కుంది. చివరికి
పెళిల్ పతిర్కలో ఉండాలని ఊహించుకునన్ లైనుల్ రాసి,” సెలవు మితర్మా! ఇవేళిట్కి చాలు" అని రాసింది.
ఆ మరసటి వారం నించి డిగీర్ ఫైనలియర పరీక్షలు పార్రంభమయాయ్యి.
"జాగర్తత్, పెళిల్ ఆలోచనలోల్ పడి పరీక్షలు వెళల్గొటట్కు" అని
“ నీలో ఒక గొపప్ కావ్లిటీ ఉంది, తెలుసా! ఎనిన్ ఆలోచనలోల్ ఉనాన్ చదువు దగిగ్ర వేరే తలతో ఆలోచిసుత్నన్టుల్ తేలికగా రాసేసి
మారుక్లు కొటేట్సాత్వ" అంది వనజ నవువ్తూ.
"నాకు పుసత్కాలు, చదువు ఇచేచ్ ఊరట ఇంకేవీ కలిప్ంచలేకపోవడం కారణమేమో". అంది చిరునవువ్తో తనమ్యి.
పుసత్కాల ముందు కూచుంటే తనకు నిజంగానే మరో విషయం జాఞ్పకం రాదు. ఒక విధంగా తనకది వరం.
***
పెళిల్ బటట్లకి వెళేళ్ రోజు వచిచ్ంది. పెళిల్ కొడుకు బటట్లకి రెటిట్ంపు డబుబ్లతో పెళిల్కూతురి బటట్లు కొనుకోక్వాలి.
వాళళ్కి వీళుల్, వీళల్కి వాళుల్ బటట్లైనా కొనివావ్లి, లేదా డబుబ్లైనా ఇవావ్లి.
అంతా కలిసి షాపింగుకి వెళాల్లని అనుకునాన్రు ముందు.
కానీ వెళేళ్ ముందురోజు "మా బటట్లు మేం తరావ్త కొనుకుక్ంటాం. మీరు ఇంతే బడెజ్ట లో కొనుకోక్ండి." అని కబురు చేసారు.
జోయ్తి బటట్లు కొంటునన్ంత సేపూ చికాకు పడుతూనే ఉంది.
"వీళల్ బడెజ్టుట్ లో మంచి చీరలే రావడం లేదు." అంటూ.
తనమ్యికి బంగారం రంగు పటుట్ చీరంటే చాలా ఇషట్ం.
"అంటే, చీరంతా జరీ ఉండాలంటారు" అనాన్డు సేలస్ మేన.
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"ఊ... చీరంతా జరీతో కొంటే మేమెకక్డ ఇవవ్గలం అందులో సగం అబాబ్యికి" నిషూట్రంగా అంటునన్ తలిల్ వైపు, ముసి ముసి
నవువ్లు నవువ్తునన్ సేలస్ మేన వైపు నిశశ్బద్ంగా చూసింది తనమ్యి.
బడెజ్ట చీరలోల్ చీర మొతత్ం జరీ కాదు కదా, కనీసం అరచేయి అంచునన్ జరీ చీర కూడా రాలేదు.
ఇక చీర సెలక్షను జోయ్తికే అపప్గించి, పేర్క్షకురాలిగా కూచుంది తనమ్యి.
జోయ్తికి ముదురు రంగులంటే ఇషట్ం. ఎపప్టిలానే ముదురు ఆకుపచచ్ రంగు చీరొకటి, ముదురు ఎరుపు రంగు చీరొకటి కొంది.
తనమ్యికి లేత రంగులంటే ఇషట్ం. గంధం రంగు చీర తియయ్మని అడగాలని నోటి చివరి వరకూ వచిచ్నా అపప్టికే బాధపడూత్నన్ తలిల్
మనసుస్ ఇంకా బాధ పెటట్డం ఇషట్ం లేక ఊరుకుంది.
***
పెళిళ్ దగగ్ర పడూత్ంది.
తనమ్యికి పెళైల్ మరో ఇంటికి వెళాల్లనన్ దిగులు ఒక వైపు, శేఖర తో కొతత్ జీవితం తాలూకు పులకరింత మరో వైపు కలుగుతునాన్యి.
ఎవరేం మాటాల్డినా తలూపుతుంది. కానీ తలలోకి ఏవీ ఎకిక్నటుల్ ఉండదు. మళీల్ అడిగితే
"ఆ? ఏవిటి?" అంటుంది.
భోజనం దగగ్ర కూచుని అనాయ్పదేశంగా నవువ్కుంటుంది. అటూ ఇటూ కలిపి సరిగా తినకుండా వదిలేసుత్ంది.
పెళిల్కి పదకొండు రోజుల ముందు పెళిల్ పనుల రాట వేసినపప్టి నుంచీ ఇంకాసత్ మనసు గాలోల్ విహరించసాగింది తనమ్యికి.
అదే సమయంలో వనజకీ పెళిల్ పనులు పార్రంభించడంతో ఇదద్రూ ఒకరితో ఒకరు మాటాల్డుకునే అవకాశం రావడం లేదు.
అజాఞ్త మితుర్నికి రాసిన ఉతత్రాల పుసత్కం నిండిపోవసూత్ంది.
అజాఞ్త మితుర్ణిణ్ తలచుకోగానే తనమ్యికి పెదాల మీద అపర్యతన్ంగా చిరునవువ్ వెలిసింది.
పుసత్కానిన్ తెరిచింది. నలల్ని ఇంకు పెనున్తో బాపూ గారి అక్షరాలిన్ అనుకరిసూత్ తను నేరుచ్కునన్ రాతను మురిసిపోతూ చూసూత్
కూచుంది. ఇంకు పెనున్ కావడంతో పేజీకి ఒకక్ వైపే రాసింది. బాల పాయింటు పెనున్లు అసస్లు నచచ్వు తనమ్యికెందుకో.
“ఈ రాతలకు అనుగుణంగా కవితలో, బొమమ్లో ఇటు వైపు అతికిసేత్నో.... “
ఎదురుగా కనిపించిన ఆంధర్జోయ్తి వీకీల్ చేతిలోకి తీసుకుని పేజీ తిపిప్ంది. రెండో పేజీలో కనబడడ్ ఈ వారం కవిత, కవితతో బాటూ
ఉనన్ బొమమ్ విపరీతంగా ఆకరిష్ంచాయి.
బొమమ్తో బాటూ కవితని జాగర్తత్గా కతిత్రించి మొదటి పేజీలో అతికించింది.
పుసత్కం లో అకక్డకక్డా ఒకోక్ పేరా చదువుతూ, జాఞ్పకాలు తలచుకోవడం ఎంతో హాయిగా, ఊరటగా ఉంది తనమ్యికి.
"మితర్మా! నీతో మాటాల్డకపోతే క్షణం మనసు ఊరట పడదు. ఆకాశం లో మాయమయేయ్ సంధయ్ వెలుగులో నా చెవిలో నువువ్ చెపేప్
మాటలు వింటూ ఇలా రాయడం ఎంత బావుందో తెలుసా!!"
"నేసత్ం! నా మాటలు నీకు విసుగనిపించడం లేదు కదూ!! ఎంతకీ పొదుద్పోని రోజులెనిన్ గడపాలో....సముదర్మూ, ఆకాశమూ కలిసే
చోట మళీల్ నీతో మాటాల్డుతానూ!"
"నా చుటూట్

గాలి సత్ంభించినటుల్ ఉకక్గా ఉంది. అయినా నీతో మాటాల్డుతూంటే గటుట్ దిగువన పారే సెలయేటిలో కాళుల్

ముంచినంత హాయిగా ఉంది సుమా!.. నా మనసులో అలల్కలోల్లాలు నీకెందుకులే. మంచి కబురుల్ చెపుప్ వింటాను."
***
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పెళిళ్కి మూడు రోజుల ముందు పెళిళ్కూతురిన్ చేసేరు. పసుపు రాసి, తలారా సాన్నం చేయించి, కొతత్ చీర కటిట్ంచేరు వరసకి అతత్లైన
వాళుల్.
కళల్కి కాటుక పెటిట్, తిలకం సీసాతో కళాయ్ణ తిలకం చేతికి వచిచ్నటుల్ పెటేట్రు. బుగగ్న కాటుక తో బుగగ్ చుకక్ పెటేట్రు. అదద్ంలో తనను
తాను చూసుకుంది తనమ్యి. ఆ అలంకారంలో పొందికతనం లేదు. అయినా ఎంత బావుంది తన ముఖం!
పొడవు జుటుట్కి జడగంటలు వేసి, ఆపైన పూల జడ కుటేట్రు అమమ్లకక్లు.
నరసమమ్ ఆనందంగా దగగ్రికి వచిచ్ మనవరాలికి మెటికలు విరిచింది.
జోయ్తి వంట హడావిడిలో ఉండి “అంతా తయారు చేసేక పిలవండి” అని వంట పైపు వెళిల్పోయింది.
పెదద్తత్యయ్ తను తెచిచ్న చీరతోనే పెళిళ్కూతురిన్ చేయించింది. ముదురు నారింజ రంగు చీరమీద
చెమీక్ల మెరుపుల పిర్ంటు. “ఈ చీర బంగారు రంగైతే ఎంత బావుణుణ్!!! ఇవేళిట్ ఈ తయారీకి సరిగాగ్ అతికినటుల్ ఉండేది.” అనుకుంది
మనసుస్లో తనమ్యి.
తనమ్యికి అపప్టివరకూ చీరలు కటుట్కునే అలవాటు లేక కొంత, ఫానీస్ చీర కావడం వలల్ కొంతా, చీర కటుట్కునన్ దగగ్రిన్ంచీ
సరుద్కోవడమే సరిపోయింది.
బంధువులు ఒకటో రెండో తెచిచ్న కొతత్ చీరలనీన్ ముదురు రంగులే.
తనమ్యి అసంతృపిత్గా చూసింది వాటి వైపు.
దగగ్ర బంధువులు, చుటుట్పకక్ల వాళుల్ వచిచ్ అకిష్ంతలు వేసెళాల్రు. దూరపు బంధువులు ఒకరూ, ఒకరూ రావడం మొదలెటాట్రు.
సాయంతార్నికి ఇలల్ంతా సందడిగా తయారైంది. చీటికీ మాటికీ ఏడుపు లంకించుకునే పసిపిలల్లు, వంటల దగిగ్ర అలిసిపోతూ
ఆడవాళుల్, పేకాటలోల్ మునిగి తేలుతూ మగవాళుల్.
ఇందులో ఎందులో చేరని వాళుల్ అయిన దానికీ కాని దానికీ హడావిడిగా తిరుగుతూనూ.
ఊరోల్ ఉనన్ ఒకక్గానొకక్ ఫోటో గార్ఫరు సిథ్మితంగా పదకొండు గంటలకు వచేచ్డు. అకిష్ంతలు వేసూత్నన్ వాళల్ని పకక్కి నిలబడమని
రెండు ఫోటోలు తీసేడు. అపప్టికే వచిచ్న వాళుల్ పెటిట్న కుంకం బొటల్ వలల్ తనమ్యికి పెదద్ బొటుట్ తయారైంది. ఎండ తీవర్తకి అది కారి
ముకక్ంతా ఎరర్గానూ తయారైంది.
“ఎలా వచిచ్ందో ఏవిటో ఫోటోలో. వనజ పకక్న ఉంటే ఇవనీన్ తుడిచి చకక్గా సరేద్ది.”
తన పకక్న "తోడు" కూచోబెటిట్న ఎనిమిదేళళ్ తోడపెళిల్కూతురి వైపు చూసింది.
తనకంటే బాగా ఆనందంగా అకిష్ంతలు వేయించుకుంటూంది.
కాసేస్పాగి, “నువొవ్కసారి వనజ ఇంటికి వెళిల్ చూసొసాత్వా?" అంది తనమ్యి.
బదులుగా "వనజకక్ ని ఇవేళే పెళిల్కూతురిన్ చేసేరు, తెలుసా!" అంది ఆ పిలల్.
తెలుసనన్టుట్ తలూపింది. "అందుకే నినున్ వెళల్మంటునాన్ను. ననెన్లాగూ వెళల్నివవ్రు." అని నవివ్ంది తనమ్యి.
ఆ పకక్నే ఎవరెవరు ఏం బహుమానంగా ఇసుత్నాన్రో రాసుత్నన్ పినిన్ వరసావిడ లేవబోతునన్ తోడపెళిళ్కూతురిన్ రెకక్ పుచుచ్కుని
కూచోబెటిట్ంది మళీల్.
"అకక్డ శేఖర ని కూడా పెళిల్ కొడుకుని చేసి ఉంటారు. ఒకక్సారి చూసేత్ బావుణుణ్" అనుకుంది తనమ్యి.
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సాధారణంగా పెళిల్ కొడుకిక్ తెలల్ బటట్లు తొడిగిసాత్రు. తనకి పుల వైటు ఇషట్ం ఉండదని అనేవాడు శేఖర. మరి ఇపుప్డు ఎలా
ఒపుప్కునాన్డో చూడాలి.
శేఖర తెలల్బటట్లోల్ ఎలా ఉండి ఉంటాడో ఊహించుకోవడానికే ఎంతో బావుంది.
కాగితం తీసుకుని ఒక పకక్గా కూచుని రాసుకుందామంటే లేదు. రోజంతా కురీచ్లో కూచోవడమే పనైంది. పొరబాటున లేసేత్,
నిమిషానికోసారి "తనమ్యీ" అంటూ ఎవరో ఒకరు పిలవడం, మళీల్ కురీచ్లో కూరోచ్వడం అకిష్ంతలు వేయించుకోవడం పనిగా మారింది.
ఉదయానే తడి తలతో బిగించి జడ వేసినందుకు, పైగా అసస్లు అలవాటు లేని చీర భారం, పూల జడ భారంతో సాయంతార్నికి తనమ్యికి
తలపోటు పటుట్కుంది.
ఇంటి నిండా చుటాట్లే. పడుకోవడానికి చోటుల్ లేక అనిన్ గదులోల్నూ ఒకళళ్ పకక్న ఒకళుళ్ వరసగా పడకలేసేరు.
తనమ్యి అతత్యయ్లతో బాటూ డాబా మీద పడుకుంది. ఆకాశంలోకి చూసూత్ తన గుండె చపుప్డు తనకే వినిపిసూత్ండగా తెలీని
తమకం చుటుట్కుంది తనమ్యికి. కళుల్ మూసుకుంటే తనమ్యికి సముదర్ం ఒడుడ్న నింగి, నేలా సాకిష్గా మెతత్ని ఇసుకలో శేఖరోత్ తన పెళిల్
మండపం కనిపించింది. కానీ ఎందుకో ఉదయం నించీ తన గుండె చపుప్డు తనకి గటిట్గా వినిపిసూత్ ఒక రకమైన టెనష్న గా ఉంది.
తనకి చినన్పప్టి నించీ

బాజాలూ, పెదద్ శబాద్లూ వినన్పుప్డు అలాగే ఉండేది. ఉదయం నించీ చుటూట్ అంతా హడావిడిగా

తిరుతుగూనన్ందువలల్నేమో అనుకుంది.
ఆ మరాన్డూ అదే సిథ్తి కొనసాగింది.
"ఈ రోజే వనజ పెళిల్. కనీసం పెళిల్ ఊరోల్నే అయితే అమమ్ వాళల్యినా వెళేల్వారు. యాభై కిలోమీటరల్కవతల గుళోల్ పెళిల్. పచ్..ఎలా
జరుగుతూందో, ఏమో" అని నిటూట్రిచ్ంది తనమ్యి.
శేఖర తరఫున రావలిసిన పెళిళ్ వాళుల్ కొందరు ఆ రోజు సాయంతర్ం వచేచ్రు. దగగ్ర వాళెల్వరూ రాలేదు. మరాన్డు ఉదయం పెళిల్.
“అబాబ్యి వాళుల్ మరాన్డు ఉదయమే ఏకంగా పెళిల్ సమయానికి వసాత్రని” కబురు తెచేచ్రు.
జోయ్తి గాభరాగా మాటాల్డుతూంది. "ఇదేవిటీ, అనిన్టికీ ఒపుప్కునాన్ం కదా, విడిదిళుల్, భోజనాలు సిదధ్ం చేసేక, ఇపుప్డు రేపే వసాత్వని
కబురు చేసేత్ ఎలా?"
ఏదైతే వినకూడదని తనమ్యి ఇనాన్ళూల్ భయపడిందో అదే జరుగుతూంది. శేఖర ఆ రోజు రాలేదు.
రాతిర్ భోజనాలయియ్నా ఎకక్డా ఎవరూ పడుకునే ఛాయలు కనిపించడం లేదు. చినన్ పిలల్లు ఎకక్డికకక్డ నిదర్పోతూ ఉనాన్, ఎవరో
ఒకచంటి పిలల్ లేచి ఏడుసూత్నే ఉంది.
కింద పెళిల్ కోసం సీవ్టల్ తయారీ వంట నడుసూత్ంది.
తనమ్యికి కళుల్ గటిట్గా మూసుకునాన్ నిదర్రాని ఒక విచితర్మైన, తెలీని ఉదేవ్గ సిథ్తి మొదలైంది.
"ఏదీ ఊహించుకోవదుద్, భయపడొదుద్, అనీన్ సకర్మంగా జరుగుతాయి..అనీన్..అనీన్ సకర్మంగా జరుగుతాయి…"అని తనకు తాను
సరిద్ చెపుప్కోవడం మొదలు పెటిట్ంది.
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