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- 16 జరిగిన కథ: అమెరికాలో తన తలి
ల్ కి

న్ తురాలు,

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
ట్ ల
ౖ న పరిథ్ తులిన్ చెపుతుంది. ఉదయిని “తనమ్యి” కథ చెపుతాను, నాన్క ఆలోచించుకోమని చెపు
త్ ంది సమీరతో. చుటా

పెళి
ల్ లో కలు కునన్ తనమ్యి,

ఖర్ లకు పెద
ద్ ల్ళ అనుమతితో పెళి
ల్ జరుగుతుంది.

నెలలో
ల్ నే తనమ్యి గరభ్వతి అ తుంది. డెలివరీకి అమమ్గారింటికి వత్ ంది.

త్ కాపురం పా
ఖపటన్ం లో కొత
ర్ రంభిత్ రు. పెళ
ల్ యిన ఆరు

***

శేఖర మరాన్డు తెలాల్రగటల్ కి వచేచ్డు. ఏదో పెటోర్లు వాసనలా వసేత్ ఉలికిక్పడి లేచింది తనమ్యి. కళుల్ తెరవగానే ఎపప్టినించో సాన్నం
చెయయ్నటుల్ మకిలిపటిట్ ఉనన్ శేఖర కనిపించేడు. పకక్నునన్ హాయిగా నిదర్పోతునన పసివాడి మీదికి వాలి, కళల్ నిండా గొపప్ సంతోషంతో చూడసాగేడు.
అంతలోనే "రారా, నానాన్. ఈ నానన్ దగిగ్రికి వచేచ్యి." అంటూ అమాంతంగా నిదర్పోతునన్ వాణిణ్ చేతులోల్కి తీసుకుని భుజాన
వేసుకునాన్డు.
అరగంట దాటినా కొడుకుతోనే కబురుల్ చెపూత్నన్ శేఖర వైపు చూసూత్ "నేనెలా ఉనాన్నో అడిగేవా?" అంది తనమ్యి ఉకోర్షంగా.
"నీకేవే, తొమిమ్ది నెలుల్ పందిలా తిని ఎలా ఊరేవో చూడు. నా కొడుకిక్ నువువ్ తినన్ దాంటోల్ పదో వంతు వచిచ్నా బావుణుణ్. చూడు, వీడి
కాళూల్ చేతులూ ఎలా బలహీనంగా ఉనాన్యో. అసలే మగోడు." అని వెకిలిగా నవేవ్డు.
ఆ మాటలకి అదే గదిలో మరో వైపు పడుకునన్ జోయ్తికి మెలకువ వచిచ్నటుల్ంది. "అసలే నినన్ంతా పురిటి నెపుప్లు పడీ పడీ మొఖం
పీకుక్పోయి ఉందది. అవేం మాటలు బాబూ!" అంది.
"మీ అమమ్ని కాసేస్పు నోరుమూసుకుని ఉండమంటావా?" గదిద్సూత్ గటిట్గా అనాన్డు.
"ఏం, నేనెందుకు నోరు మూసుకోవాలి? నువేవ్వైనా నాడెంగా మాటాల్డతనాన్వా?" అందుకుంది జోయ్తి.
"నా పెళాళ్ం, నా ఇషట్ం. ఛీ..ఛీ.. పెళాల్ంతో వేళాకోళం ఆడుకోవడానికి కూడా లేదు. మీ వాళిల్ంకెపప్టికీ మారరు. ఇదిగో ముందే
చెపుత్నాన్ను. నెల రోజులలో నువువ్ మా ఇంటోల్ ఉండాలి. ఇదే వంక పెటుట్కుని అమమ్గారింటోల్ నెలల తరబడి మకాం వేయడం కాదు." అంటూ బయటికి
వెళిల్పోయాడు.
ఏ మాటా వినే ఓపిక లేని తనమ్యి నిసేత్జంగా కళుల్ మూసుకుంది. ‘అతనెందుకు వచాచ్డో, ఎందుకు వెళిల్పోయాడో’ ఏదీ
ఆలోచించాలని లేదు.
పకక్న చినన్ గొంతుతో "కీచు కీచు" మని ఏడుసుత్నన్ పసి వాడిని దగగ్రకు లాకుక్ని తల నిమిరింది.
"ఇవేవీ పటిట్ంచుకోకు నానాన్! హాయిగా పాలు తాగి బజోజ్." అని వాడి చెవిలో గుసగుసలాడింది.
ఏదో అరథ్మైనటుల్ కళుల్ విపిప్ తనకేసి చూసుత్నన్ బుడతడి వైపు ఆశచ్రయ్ంగా చూసింది.
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"వీడు నినేన్ ఈ భూమి మీది కొచిచ్ అంతలోనే ఏదో పర్పంచమంతా అరథ్మయియ్నటుల్ ఎలా చూసుత్నాన్డో!" అంది పైకి అపర్యతన్ంగా.
జోయ్తి అటు వైపు తిరిగి పడుకుంది. ఏడుసుత్నన్టుల్ సప్షట్ంగా తెలుసూత్ంది.
"శేఖర మాటలు పటిట్ంచుకోకమామ్" అంది నెమమ్దిగా ఓపిక తెచుచ్కుని తలిల్తో.
అతని మీద ఉనన్ కోపమంతా ఒకక్సారిగా పెలుల్బుకుతూనన్ గొంతుతో "అవునమామ్, నువూవ్ నాకే చెపుప్. మొగుడికేమీ చెపుప్కోకు.
అయినా నేను నీలా దదద్మమ్ని కాను. నోరు మూసుకుని ఉండడానికి. పెళల్యిన కొతత్లో నినున్ "కుకాక్!" ఇలా రావే" అని పిలిచినపుప్డే వాడి పళుల్ రాల గొటిట్
ఉండాలిస్ంది. అదేదో గొపప్నన్టుల్ , ఆ రోజు వాడది 'జోకనన్పుప్డు' నువూవ్ తలూపేవు. ఇపుప్డు చూడు, పురిటి మంచంలో ఉనన నినున్ పటుట్కుని అంతంత
మాటలంటాడా? నేనెందుకు ఓరుచ్కోవాలి?" అంది గటిట్గా.
"ఎందుకు ఓరుచ్కోవాలి?" ఆ పర్శన్కి సమాధానం తనమ్యికి కూడా తెలీదు.
"అతనిన్ ఇషట్పడినందుకో, ఎవరు కాదనాన్ పెళిల్ చేసుకునన్ందుకో...నిజంగా తను దదద్మమ్ అయినందుకో ... సమాధానం నాకే తెలీదు"
అనుకుంది మనసులో.
కానీ ఇపుప్డిక ఏవనాన్, అతనిన్ తను వెనకేసుకొసుత్నాన్నని తన మీద కోపప్డుతుంది తలిల్.
అందుకే మౌనంగా కళుల్మూసుకుంది.
“నినన్ రోజంతా బలల్ మీద అనుభవించిన నరకం, మరణపు చివరి మెటుట్ మీద కాలు మోపి వచిచ్న క్షణం ముందు ఇవనీన్ ఎంత?
మాటలదేముంది, ఇవేళుంటాయి. రేపు మరిచ్పోతాం. అయినా తనకు తన బిడడ్ ముఖయ్ం. వీళెల్వరూ కారు. బాబు కోసమైనా తను సంతోషంగా ఉండాలి."
అని దృఢంగా అనుకుంది మనసులో.
పిలాల్డికి పాలిదాద్మని దగగ్రకు తీసుకుంది.
దగగ్రకు తీసుకోవడమే తడవుగా పాల కోసం అలమటించినటుల్ హడావిడిగా ముఖానిన్ గబగబా తిపేప్యసాగేడు బాబు.
నినన్టి నుంచి పర్యతిన్సుత్నాన్ పాలు పటుట్కోవడం రావడం లేదు, హడావిడి మాతర్ం చాలా ఎకుక్వ. “ఏంటిరా నానాన్! నాకూ కొతేత్రా.
ఏం చెయాయ్లో అరథ్ం కావడం లేదు." అంది మురిపెంగా.
పకక్న పడుకుని కాసేస్పూ, కూరుచ్ని కాసేస్పూ పర్యతిన్ంచసాగింది.
ఒళోల్ వేసుకోగానే బాబు కళుల్ కాసత్ పచచ్గా కనిపించాయి.
తలిల్ని పిలిచి చూపించింది. "ఏం ఫరావ్లేదులే, పిలల్లకి మొదటి మూడు రోజులు ఇలాగే ఉంటాయి కళుల్. అయినా ఇందాకా డాకట్రమమ్
వచిచ్ చూసిందిగా.ఏవీ చెపప్లేదు." అంది జోయ్తి.
మరాన్డు డాకట్రు రౌండల్కి వచేచ్ వేళకి దటట్మైన పచచ్దనం అలుముకుంది బాబు కళల్కి.
"రండి డాకట్ర, ముందా కళుల్ చూడండి" అంది తనమ్యి.
"ఊ.. పిలాల్డు బాగా నలిగి పోయేడు కదా కానుప్లో. కామెరుల్ వచాచ్యి. మా దగగ్ర పిలల్లకు ఇందుకు వైదయ్ం చేసే ఫెసిలిటీ లేదు.
రెండు వీథుల అవతల హాసిప్టల కు రాసిసాత్ను. మీ అతత్గారికి తెలుసులే. తీసుకెళల్ండి. అయినా నినున్ ఇవేళ డిశాచ్రిజ్ చేసేసాత్ం" అంది తాపీగా.
తనమ్యి గుండెలోల్ ఒకక్సారిగా మొదలైన భయం శరీరమంతా పాకి కాళుల్ ఒణక సాగేయి. "బాబుకి కామెరాల్?! భగవంతుడా!
ననెన్ందుకు ఇనిన్ విధాలుగా పరీకిష్సుత్నాన్వు? లేదు. నా బాబుకి ఏవీ కాదు. అంత కషట్మైన కానుప్ నించే బతికి బయట పడాడ్డు. మృతుయ్ంజయుడు వీడు.
వీడికెపుప్డూ ఏవీ కానివవ్ను." కనీన్ళుళ్ తుడుచుకుంది తనమ్యి.
డాకట్రు అలా వెళల్గానే పిలాల్డిని గుడడ్లోల్ చుటిట్, డాకట్రిచిచ్న కాగితం పటుట్కుని ఒకక్ ఉదుటున బయటకు వచిచ్ంది. వెనకే జోయ్తి గటిట్గా
పిలుసూత్నాన్ వినిపించుకోలేదు.
తడబడే అడుగులతో, తడి ఆరని కుటల్ బాధని అదిమి పెటిట్, హవాయి చెపుప్లిన్ ఈడుచ్కుంటూ రెండు వీథులు ఎలా దాటిందో
తెలియలేదు.
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తనమ్యి మనసుస్లో ఒకటే ఆలోచన. "బాబుకు ఏవీ కాకూడదు. వీలయియ్నంత తవ్రగా వైదయ్ం చేయించాలి."
జోయ్తి కూతురి బాధ చూసి కళళ్ నీళుల్ పెటుట్కుంటూ కూడా నడిచింది. "సమయానికి మీ నానన్ కూడా ఏదో పనునన్టుట్ పొదుద్నేన్
బయటికెళిల్ పోయేరు చూడు. ఇక మీ ఆయన ఎటు పోయేడో ఏమో. తండీర్, ఏడుకొండల వాడా.." అంటూ.
ఎండలో నడిచొచిచ్నందుకో, విపరీతమైన ఆదురాద్కో తనమ్యి ఒళళ్ంతా చెమటలు ధారాపాతంగా కారసాగేయి. ఈ ఆసుపతిర్ కొంచెం
పెదద్ది. ముందు డెసుక్., చుటూట్ బోలుడ్ మంది పేషంటల్ని చూడగానే నీరసం వచిచ్ంది తనమ్యికి. అయినా అటుగా కనబడడ్ నరుస్కి పిలాల్డిని చూపించింది.
అదృషట్ం కొలదీ పిలాల్డిని చూడడానికి డాకట్రు దగిగ్రికి వెంటనే లోపలికి పంపించేరు.
డాకట్రు బాబుని చూసూత్నే "అరజ్ంటుగా అడిమ్ట చెయయ్ండి. బాబుకి అలాట్ర్ వయొలెట లైట టీర్ట మెంట మొదలెడతాం." అనాన్డు.
"ఖరుచ్ గురించిన దిగులు పడకమామ్. నా దగిగ్ర ఉనన్ దాంతో అడావ్నుస్ కడతాను. నానన్గారు వచేచ్క మిగతాది ఆలోచిదాద్ం." అంది
జోయ్తి తల నిమురుతూ.
తలిల్ మాటలకి కనీన్ళుల్ ఆగలేదు తనమ్యికి. కావలించుకుని వెకిక్ వెకిక్ ఏడవ సాగింది. "ఊరుకోమామ్, ఊరుకో. బాలింతవు, ఇలా
ఏడవకూడదు." అంది జోయ్తి.
పిలాల్డి చేతికి సూది గుచిచ్ మందులిసూత్ంటే గుండె విలవిలాల్డసాగింది తనమ్యికి. అసలే ముందు రోజే టీకా వేసారు. కిళుల్ పెటిట్
ఏడుసుత్నన్ పిలాల్డిని చూసూత్ంటే తనమ్యికి కళల్నీళుల్ ఆగడం లేదు. ఆగకుండా వసుత్నన్ కనీన్ళల్ని ఒతుత్కుంటూ కూచుంది.
నిశశ్బద్ంగా ఉనన్ గదిలో టూయ్బ లైటుల్ బిగించినటుల్నన్ బలల్ మీద బటట్లేల్కుండా పడుకోబెటిట్న బాబుని చూసూత్ంటే, ఒక పకక్ నించి
తగుగ్తుందో లేదో అనన్ భయం, పైకి చెపప్డం రాని వాడికి ఒంటోల్ ఎలా ఉందో తెలీనితనం చుటుట్ముటిట్ అయోమయంగా కూచుంది తనమ్యి ఎదురుగా బలల్
మీద.
జోయ్తి బయటికి వెళిల్ ఫోనుల్ చేసింది అందరికీ.
మరో గంట తరావ్త పరుగులాంటి నడకతో దేవి వచిచ్ంది."అదేమమామ్, మమమ్లెన్వరినీ పిలవకుండా, అసలు పర్సూతి ఆసుపతిర్ నించి
డిశాచ్రిజ్ అవవ్కుండా ఇలా ఉనన్ పళాన వచెచ్యయ్డమేనా? డాకట్రు నాకు ఫోను చేసి తల మొయాయ్ చీవాటుల్ పెటిట్ంది. పిలల్కి తెలియక పోతే నీకైనా తెలియొదాద్
ఒదినా" అంటూ.
తనమ్యి ఇవేవీ పటట్నటుల్ కనాన్రప్కుండా బాబు వైపే చూసూత్ంది. ఏదో లోకంలో ఉనన్టుల్ హాయిగా నిదర్పోతూ, నిదద్టోల్ పర్శాంతంగా
నవువ్తునన్ బాబు ముఖానిన్ చూసూత్ "పసిపిలల్లంత హాయిగా అంతా ఉండరెందుకు?" అనుకుంది.
పిలాల్డి ముఖమీమ్ద, తెలల్ని ఒళళ్ంతా అలుముకునన్ పచచ్దనం దగిగ్రికెళిల్ చూసేక, "పోనీలే. మంచి పని చేసేరు. అనన్టుల్ శేఖర
రాతర్ంతా ఇకక్డే ఉనాన్డా? పొదద్నగా వచిచ్ నిదర్పోతునాన్డు. ఇంకా వాడికి చెపప్లేదు. నేనింటికి వెళిల్ శేఖరోత్ కేరేజీ పంపిసాత్ను. అనన్టుల్ పిలల్లకి కామెరుల్
ఉనన్పుడు తలిల్ కటిక పతయ్ం చేయాలి. నీకు పాలనన్ం పంపుతాను. వాడికి తగేగ్ వరకూ అలానే తినడం మంచిది." అంది.
తనమ్యి తలాడించింది.
నిజానికి తనమ్యికి చినన్తనం నించీ పాల వాసన పడదు. ఏదైనా పౌడరు కలుపుకుంటే గానీ తాగలేదు.
పిలాల్డికి తగుగ్తుందంటే "ఏదైనా చేసాత్ను." దృఢంగా అనుకుంది.
శేఖర కేరేజీ పటుట్కొచిచ్ ముభావంగా పిలాల్డి దగిగ్ర కూచునాన్డు.
ఏవీ కలపని చపప్టి పాలనన్ం మొదటి ముదద్ బయటికి రాబోయింది తనమ్యికి. కానీ పిలాల్డికి పాలివావ్లి అంటే తను తినాలి. కళుళ్
మూసుకుని గబగబా గొంతులో పోసుకుంది.
ఎవరి ముఖ కవళికలూ పటిట్ంచుకునే సిథ్తిలో లేదు తనమ్యి. అసలు ఎవరూ మాటాల్డకుండా ఉంటే బావుణణ్ని ఉంది. పొదుద్టిన్ంచీ
యోగినిలా కూచుని ఉంది. నరుస్ వచిచ్ పాలు ఇమమ్నన్పుడలాల్ బాబుని ఎతుత్కుని పకక్ గదిలోకి వెళల్డం, మళీల్ వచిచ్ కూచోవడం. అంతే. ఒకక్టే ధేయ్యం.
"బాబుని సురకిష్తంగా ఇకక్డి నించి బయటకు తీసుకెళాల్లి. ఏ కషట్మూ రాకుండా ఈ బిడడ్ని కాపాడాలి."
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పాలిసూత్ కనీన్ళల్తో తడుసుత్నన్ చెంపలిన్ ఒతుత్కుంటూనన్ కూతురిన్ చూసి "నీకే ఎనిన్ కషాట్లు వచాచ్యే తలీల్" అని తల నిమరసాగింది
తలిల్.
శేఖర ఒకక్ మాట కూడా మాటాల్డకుండానే సాయంతర్ం వరకూ ఉండి బయటకు వెళిల్పోయేడు.
-------మూడు రోజులు గడిచాయి. బాబుకి రోజుకొక్ంత నయమవుతూ వసూత్ంది. శేఖర "పనిలోసెలవు లేదని మళీల్ డిశాచ్రిజ్ సమయానికి
వసాత్నని" వెళేల్డు.
ఆ రోజు దీపావళి. బయటంతా పెదద్ చపుప్ళుల్. తనమ్యికి దీపావళంటే అసస్లు ఇషట్ం ఉండదు. ముఖయ్ంగా శబద్ కాలుషాయ్నిన్ తను
అసస్లు భరించలేదు.
చినన్పుప్డు దీపావళికి చెవులోల్ దూదులు పెటిట్ంచుకుని వంటింటోల్ బెలల్మో, చింతపండో జాడీల పకక్న కూచునేది.
శేఖర కి దీపావళంటే చాలా ఇషట్ం. తనతో బాటూ తనమ్యిని బయటకు లాగి బాగా ఏడిపించాడు కిందటి ఏడాది.
జోయ్తి అలా బయట నిలబడి చూసొసాత్నని వెళిల్ంది.
తలుపులు మూసుకుని ఉనన్ ఏ. సీ గదిలో లైటు కింద బాబు దగిగ్ర కూచుని కబురుల్ చెపప్ సాగింది తనమ్యి.
"నానాన్! బయట శబాద్లకి భయపడకూ! అమమ్ని ఇకక్డే ఉనాన్నుగా నీకేమీ కాదు. నువువ్ తొందరగా నయం చేసేసుకో. ఇంటికి
వెళిళ్పోదాం. బయట పర్పంచం అంతా సంబరాలు చేసుకుంటునాన్రు. మనిదద్రమేమో ఇలా. మనమూ పండగ చేసుకుందాం. నీకు అనీన్ తినడం రాగానే
నీకు నచిచ్నవనీన్ వండి పెడతాను. సరేనా!"
బాబుకి ఏం పేరు పెటాట్లో అని సంభాషణలు అందరి నోటి వెంటా వసుత్నాన్యి.
అటిన్ంచీ, ఇటిన్ంచీ మొదటి మనవడు కావడం వలల్ తాతగారల్ పేరుల్ పెటాట్లని పర్తిపాదనలు ఎకుక్వయాయ్యి.
"నీకేం పేరు కావాలి నానాన్? అమామ్యిగా పుడతావేమోనని నేను బోలుడ్ పేరుల్ సిదధ్ం చేసుకునాన్ను. కానీ అబాబ్యివి అయిపోయేవు. నీ
పాల బుగగ్లంత మృదువైన మంచి పేరు పెటాట్లని ఉంది నీకు. అమమ్ని పెటట్మంటావా? వదాద్?" అంది సాలోచనగా.
అమమ్నే పెటట్మనన్టుల్ చిరన్వువ్ నవావ్డు పసివాడు.
"ఊ...ఏం పేరు పెటుట్కుందాం? బుచిచ్బాబు, చలం, తిలక.... ఊ.. వదుద్లే కవులూ, రచయితలూ వదుద్. ఎవరికీ ఉండని పేరేల్వైనా.....
అంటే.... అజాఞ్త లాంటివి... బాలేవు కదూ....
నీ పాల బుగగ్లాల్ంటి మృదువైన పేరేదీ.......... ఆ..."మృదుల" ... బావుందా? మరి ముదుద్ పేరు? బుజిజ్, కనాన్, చినాన్, చంటీ....పోనీ
"నానాన్రూ".
"తనకంతా సమమ్తమే అనన్టుల్ ఇంకాసత్ పర్శాంతంగా నవేవ్డు."
"అమమ్లు, నానన్లు, కనన్లు, బుజుజ్లు, బంగారాలు ... అనీన్ నువేవ్ కదమామ్..." బాబుతో పాటూ హాయిగా తనూ నవేవ్సింది.
"మనం తొందరగా ఇకక్ణిణ్ంచి ఇంటికి వెళిల్పోదాం. హాయిగా పాలు తాగి తొందరగా పెదాద్డివయియ్పోయి రోజూ ఆడుకుందాం..."
ఏవేవో కబురుల్ చెపూత్నన్ కూతురి వైపు అపుప్డే వచిచ్న జోయ్తి మురిపెంగా చూసింది. "నినాన్ మొనన్టి పసిపిలల్కి అపుప్డే కొడుకు" అంటూ మురిసిపోయింది.
--------
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డెలివరీ అయిన పదిహేనో రోజున బాబుకి అంతా నయమయియ్ందని డిశాచ్రిజ్ చేసాత్మని చెపేప్రు. తనమ్యి ముఖంలో ఇనిన్ రోజులుగా
తపిప్న కళ మళీల్ తిరిగొచిచ్ంది.
డెలివరీ భయంకరమైన అనుభవంగా మిగిలింది. అందులోంచి తేరుకోకముందే బాబు విషయంలో ఖంగారు వలల్ గాభరా పడడం తపప్
ఏవీ సంతోషం లేదినాన్ళూల్.
తనమ్యికి ఎకక్డ కూచుంటే అకక్డ కళుల్ తిరగడం మొదలయాయ్యి. "బహుశా: మానసికంగా బాగా ఓపిక లేకుండా
అయిపోయినందువలల్" అంది డాకట్రు.
కుటుల్ విపిప్నపప్టి కంటే అధికమైన బాధ అనుభవించింది ఇనాన్ళూల్ పిలాల్ణిన్ చూసూత్. శేఖర దగగ్ర ఉండి కాసత్ ఓదారుప్గా ఉంటే
ఎంతో బావుండేది. వచిచ్ గొడవపడి వెళిల్పోయాడు. అదొక మానసిక వయ్థ తయారైంది తనమ్యికి. ఇలాంటి తండిర్తో ఈ పిలల్వాడి జీవితం ఎలా
తయారవుతుందో అని ఆలోచించసాగింది అసత్మాటూ. ఎంత ధైరయ్ం తెచుచ్కుందామనాన్ కొనిన్ సారుల్ ఇలాంటి ఆలోచనలు చుటుట్ముటిట్ దిగులు తపప్డం
లేదు.
"మొదటి కానుప్కి అంతా అమమ్గారే పెటాట్లి." అంది దేవి ముందు రోజు.
"అసలే అందరం పిలోల్డికిలా అయియ్ందని బాధతో కుంగిపోతనాన్ం. డెలివరీ అంటే మా పిలల్కి డెలివరీ ఆసుపతిర్లో అయిన ఖరుచ్,
ఇకక్డ చంటి పిలోల్ణిణ్ జాయిన చేసేం. ఈ ఖరచ్ంతా కూడా మమమ్లేన్ పెటుట్ కోమంటే ఎలా?" అంది జోయ్తి.
"పిలల్లనాన్క ఎనోన్ వసాత్యి. కానుప్కి వచిచ్న పిలల్కి, బిడడ్కి ఏదొచిచ్నా ఖరుచ్ మీది కాకపోతే మాదా?" అంది అంతే గటిట్గా దేవి.
తనమ్యికి గుండె దడ హెచచ్సాగింది. అసలే శేఖర ఇపప్టికే అలిగి వెళిల్పోయేడు. ఇక ఇపుప్డు ఈవిడ కూడా అలిగితే మొతత్ం
తెంచుకునన్టుల్ అవుతుంది.
"అమామ్! నువువ్ కాసత్ ఓపిక పడతావా? నానన్గారొచేచ్క మాటాల్డి చూడొచుచ్ కదా?" అంది తనమ్యి హీనమైన గొంతుతో.
"అలా చెపప్మామ్ మీ అమమ్కి. నేను మళీల్ రేపు వసాత్ను." అంది దేవి విసవిసా బయటికి నడుసూత్.
జోయ్తి తోక తొకిక్న తాచులా గయియ్మంది. సమయానికి భానుమూరిత్ రాబటిట్ ఆ సంభాషణ మళీల్ ఒక యుదాధ్నికి దారి తీయకుండా
ఆగింది.
"దేవుడి దయ వలల్ మనవడికి అంతా సరుద్కుంది. నేనేదొక రకంగా డబుబ్ ఏరాప్టు చేసాత్లే. ఇపప్టికిపుప్డు ఇలాంటి ఖరుచ్లొసాత్యని
వాళుల్ మాతర్ం కలగనాన్రా ఏంటి? అలుల్డి పర్యోజకతవ్ం చూసేవుగా. ఇంకా ఎందుకు వాళల్నడగడం? " అని కరర్ విరగకుండా, పాము చావకుండా
మాటాల్డేడు.
తనమ్యి తండిర్ వైపు కృతజఞ్తా పూరవ్కంగా చూసింది.
ఆ సాయంతార్నికి శేఖర వచేచ్డు.
వసూత్నే ఏ కళనునాన్డో ఏమో తనమ్యి చేతిలో అయిదు వందలు పెటాట్డు. "ఖరుచ్లకు ఉంచుకో ". అంటూ.
తనమ్యి బాధ తీరిందానిలా ఆ డబుబ్లు తలిల్ చేతిలో పెటట్బోయింది. "వదుద్లేమామ్ ఉంచుకో. ఇంత చేసీ మళీల్ మిమమ్లన్డిగి కటేట్మనన్
పేరు మాకెందుకు?" అంది.
ఉనన్ంత సేపూ కొడుకు దగగ్రే బలల్ దగగ్ర కూచుని ఉనాన్డు శేఖర.
జోయ్తి బయటకు వెళల్గానే తనమ్యి దగగ్రికి వచేచ్డు. "చూడు, నువువ్ రేపు మీ ఇంటికి వెళిల్ నెల రోజులోల్ తిరిగి వచేచ్యి. నేను మళీల్ వచేచ్
నెలలో వసాత్ను. మా ఇంటి దగిగ్రే బాబుకి నామకరణం చెయాయ్లనాన్రు నానన్గారు. అవనీన్ అయేయ్క వైజాగుకి వెళిల్పోదాం. నాకూ ఇబబ్ందిగా ఉంది అకక్డ
వొండుకు తినడం. అందుకే ఇలుల్ ఖాళీ చేసి సామానుల్ తాతగారింటోల్ అవుటు హౌసు తీసి కొతత్గా కటిట్న షెడోల్ పెటేట్ను. నువొవ్చేచ్క మళీల్ ఇలుల్
తీసుకుందామని." అనాన్డు.
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"అదేవిటి? ఇపప్టి వరకూ ఊరుకుని ఇపుప్డెందుకు ఖాళీ చేయడం?" అంది తనమ్యి. తన కళల్కెదురుగా గోనె సంచులోల్ చిందర
వందరగా ఉనన్ సామానుల్, కొతత్గా కొనన్ మంచం కోళుళ్. పరుపు దుముమ్ పటిట్ కనబడసాగేయి. "వచేచ్ నెలలో వెళేత్ మళీల్ ఇలుల్ సరుద్కోవడానికే
సరిపోతుందనన్ మాట." అనుకుంది.
"ముందు నేనూ, మా తముమ్డూ ఉనాన్ం కదా, అని ఇలుల్ ఉంచేను. ఇపుప్డు వాడికి కూడా మా కంపెనీలోనే ఒరిసాస్లో ఉదోయ్గం
కుదిరింది. నెలలో ఇరవై రోజులు ఒరిసాస్లో ఉండే మాకు వైజాగులో ఇలెల్ందుకు?" అనాన్డు.
"మరి మనకు పోసుట్లవీ వసేత్నో?" అంది.
"నాకెవడూ ఉతత్రం రాయడు. మరి నీకు ఉతత్రాలు రాసేవాళుల్నాన్రేమో నాకు తెలీదు." అనాన్డు వయ్ంగయ్ంగా.
అతనితో యూనివరిశ్టీ సంగతి చెపాప్లంటే భయంగా ఉంది. అయినా పరిమ్నెంట అడర్సుగా ఇకక్డి అడర్సు ఇచిచ్ంది కాబటిట్ ఇకక్డికే
పంపుతారేమో రిజలుట్. అయినా ఎందుకైనా మంచిది వీధి చివర STD అబాబ్యికి ఫోను చేసి, లకిష్ని పిలవమంటే పిలుసాత్డు. ఇంటికి వెళేల్క ఒక సారి
మాటాల్డాలి అనుకుంది.
యూనివరిశ్టీ గురించిన ఆలోచన రాగానే ఇక శేఖర చెపిప్ననవనీన్ ఏదో ఆలోచిసూత్నే "ఊ" కొటిట్ంది.
"తలీల్, బిడాడ్ కేష్మంగా ఇంటికి వచేచ్రు. చంటోడికి నీ పేరు పెటుట్కుంటాం వెంకనన్ తండీర్" అంది జోయ్తి మరాన్డు ఇంటికి రాగానే.
చుటుట్పకక్ల వాళల్ందరూ సాయంతర్ం వరకూ ఒకొక్కరుగా పలకరించడానికి వసూత్నే ఉనాన్రు.
పిలాల్డికి దిషిట్ తగులుతుందని కాటుక బొటుల్ కాళల్కీ, ముకుక్కి, గడాడ్నికీ పెటిట్ంది జోయ్తి.
"ముందే చెపుత్నాన్ను నా కొడుకిక్ ఆంజనేయ సావ్మి పేరు పెడతానని మొకుక్కునాన్ను." అనన్ శేఖర మాటలు చెవిలో గిరుర్న తిరిగాయి
తనమ్యికి.
"తననుకునన్ పేరు అసలు వీళెల్వరైనా పెటట్నిసాత్రో లేదో?" అనుకుంది.
ఇరవై ఒకటో రోజు ఉదయానే తలీల్ బిడడ్ల సాన్నానికి చుటాట్లలో పెదాద్విడని పిలిపించేరు.
అనాన్ళూల్ నలుగంటే తెలియని చంటి పిలాల్డు ఆవిడ గటిట్గా రుదుద్తూంటే కిళుళ్ పెటిట్ ఏడవ్ సాగేడు.
బాబు ఏడుపుకి తనమ్యి కళల్లోల్ నీళుళ్ తిరగ సాగేయి. చుటూట్ ఉనన్ వాళల్ంతా అది చూసి నవువ్లు మొదలు పెటేట్రు. "ఇదేమి
సుకుమారమమామ్" అంటూ. "రేపటిన్ంచీ నేనే సాన్నం చేయిసాత్ను." అంది తలిల్తో తనమ్యి.
ఉదయానే పసుపు కలిపిన నలుగు పెటిట్ంచుకుని, తలారా కుంకుడుకాయలతో సాన్నం చేసేసరికి తనమ్యికి అనిన్ రోజుల అలసట
తీరినటల్యియ్నా, చాలా నీరసం వచిచ్ంది.
సాంబార్ణి వాసనతో నిండిన ఇలుల్ మధాయ్హాన్నికలాల్ బంధువులూ, సేన్హితులతో నిండిపోయింది.
దేవి ఒకక్తే వచిచ్ంది. వసూత్నే మనవణిణ్ ఒళోల్ వేసుకుని "మా మనవడు అచుచ్ నా కొడుకుపోలికే. ఒరేయ నానాన్, మీ నానన్ అచుచ్ నీ
లాగే ఉండేవాడురా ఈ వయసులో." అని మురిసిపోయింది.
వచేచ్ నెల ఇదే రోజున బాబుకి నామకరణం మా ఇంటోల్ జరిపిసాత్ం. అంతకు నాలోర్జుల ముందే మంచిరోజు చూసుకుని
పంపించెయయ్ండి. అకక్ణిణ్ంచి మూడో నెల పడాడ్క వైజాగు వెళాత్రు. మా అబాబ్యికి వండుకోవడం కషట్ంగా ఉంది. అనన్టుల్ శేఖరిక్ ఏదో పనిబడిందని
రాలేదు." అంది దేవి.
శేఖర రాడనన్ సంగతి రూఢిగా ముందే తెలుసు కాబటిట్ తనమ్యి శేఖర కోసం ఎదురుచూడలేదు.
జోయ్తి అపప్టికొదీద్ దేవి చూడకుండా మూతి మూడు వంకరుల్ తిపిప్ంది.
సాయంతర్ం అంతా వెళిల్పోగానే తలీల్, బిడడ్లకి దిషిట్ తీసి "నినాన్ మొనన్టి వరకూ హాసిప్టల లో ఉండొచిచ్ ఇపుప్డిపుప్డే
తేరుకుంటునాన్రు తలీల్, బిడాడ్." కనీసం మూడు నెలలైనా ఉండనివవ్కుండా నామకరణం వాళిల్ంటోల్ పెడతనాన్మని తీసుకెళిల్పోవడవేవిటి? అకక్ణిణ్ంచటే పిలల్ని
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దించడవేవిటి? బిడడ్ సారె తయారు చేయించొదూద్!! అనీన్ ఇలా అఘమేఘాల మీద అయిపోవాలంటే ఎలా? నా మనవడితో నాకూ నాలోర్జులు గడపాలని
ఉండదా? వాళల్కేనా గొపప్ పేర్మ?! " అని రాగం తీసింది జోయ్తి.
ఆదమరిచి నిదర్పోతునన్ కొడుకుని దగగ్రకు తీసుకుని తనమ్యి కళుల్ మూసుకుంది.
"పర్పంచంలో బాధించే మాటలనేవి లేకుండా ఉంటే ఎంత బావుణుణ్!
ఎపుప్డూ మనుషులు ఆనందదాయకమైన మాటలే మాటాల్డుకోగలిగితే!!"
హఠాతుత్గా అజాఞ్త మితుర్డు జాఞ్పకమొచాచ్డు. "తను ఎంతో గొపప్గా ఊహించుకునన్ జీవితంలో పర్తీ చోటా ఎడారి, చీకటి. అదృషట్ం
కొదీద్ చందమామ లాంటి పసివాడు తోడునాన్డు. చాలు మితర్మా! చాలు ఈ జీవితానికి!!" అయినా ఈ అజాఞ్త మితుర్డేవిటీ ఇంకా? చినిన్ మితుర్డు తన
ఒళోళ్ ఉండగా.
తన ఆలోచనకి తనకే నవొవ్చిచ్ంది.
తలిల్ ముఖంలో దిగులు చూసి జాలి పడాలో, వీళల్ గొడవలు చూసి చికాకు పడాలో అరథ్ం కావడం లేదు తనమ్యికి.
అనిన్టికీ అతీతంగా తన మనసుస్ని కేందీర్కరించడం పెళల్యిన దగగ్రిన్ంచీ అలవడిన విదేయ్.
కరెంటు పోయింది. కిరసనాయిలు దీపం బుడిడ్ వెలిగించింది జోయ్తి. మంచం పకక్న వెలుగుతునన్ ఒతిత్ వైపు తదేకంగా చూడసాగేడు
పసి వాడు.
కిటికీ లోంచి చుకక్లు అకక్డకక్డా మిణుకుక్ మిణుకుక్మని మెరుసూత్ కనిపిసుత్నాన్యి.
ఆకాశం నించి నక్షతర్ం రాలిపడి తన పకక్న చేరినటుల్, ముచచ్టగా బాబుని దగగ్రకు తీసుకుని తన చెంపకు వాడి అరచేతిని
రాసుకుంటూ, పాల వాసనలు చిముమ్తునన్ వాడి బుగగ్లిన్ పేర్మగా నిమిరింది తనమ్యి.
పర్పంచంలో ఇంత వరకూ తనకు దొరికిన అపురూపమైన బహుమతి ఈ పసివాడే. వీణిణ్ దగగ్రకు తీసుకునన్పుడలాల్ ఎంత పేర్మ!
మాటలోల్ వరిణ్ంచలేని ఎంత గొపప్ మాతృభావం!!
ఇంత వరకూ ఏ పిలల్లిన్ ముటుట్కునాన్ కలగని భావం. ఇదేనేమో తలీల్బిడడ్ల అనుబంధం అంటే.
"నువూవ్, నేనూ ఎపుప్డూ ఒక శరీరపు భాగాలం కనాన్" గురుత్ పెటుట్కో అని చెవిలో నెమమ్దిగా సుఫ్టంగా చెపిప్ంది.
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