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- 20 జరిగిన కథ: అమెరికాలో తన తలిల్కి సేన్హితురాలు, సతరీలకు సహాయం చేసే సంసథ్ “సహాయ”ను నడిపే ఉదయినిని

కలవడానికి వసుత్ంది సమీర. ఉదయిని పటల్ చాలా మంచి అభిపార్యం కలుగుతుంది సమీరకి. నాలుగు నెలల గరభ్వతైన సమీర, తనకు
విడాకులు తీసుకోవాలని ఉందని, అందుకు దోహదమైన పరిసిథ్తులిన్ చెపుతుంది. ఉదయిని “తనమ్యి” కథ చెపుతాను, వినాన్క

ఆలోచించుకోమని చెపుత్ంది సమీరతో. చుటాట్ల పెళిల్ లో కలుసుకునన్ తనమ్యి, శేఖర లకు పెదద్వాళల్ అనుమతితో పెళిల్ జరుగుతుంది.
విశాఖపటన్ం లో కొతత్ కాపురం పార్రంభిసాత్రు.

పెళల్యిన సంవతస్రం లోనే అబాబ్యి పుడతాడు.
PPP
ఉదయానే తలుపు చపుప్డయియ్ మెలకువ వచిచ్ంది తనమ్యికి. బాబు మీద చెయియ్ వేసి, గురక పెటిట్ నిదర్పోతునాన్డు శేఖర.
"పిలాల్డి మీద ఉనన్ పేర్మ తన మీద లేదెందుకో" అని నిటూట్రుసూత్ లేచి తలుపు తీసింది.

ఎదురుగా అమామ్, నానాన్ కనబడే సరికి ఆశచ్రయ్ం, ఆనందం ఒకక్సారి ముంచెతాత్యి.
గభాలున తలిల్ని కౌగలించుకుంది. కూతురిన్ అలాగే ఒడిసి పటుట్కుని వీపు నిమిరింది జోయ్తి. తండిర్ లోపలికి వెళిల్ బాబుని శేఖర పకక్
నించి లేవదీసి భుజమీమ్ద వేసుకుని వచేచ్డు. జీవితంలోని బాధలనీన్ ఆ భుజమీమ్ద తల వాలచ్గానే నిశిచ్ంత పడినటల్యియ్ కళల్లోల్ంచి ధారాపాతంగా దు:ఖం
ముంచుకొచిచ్ంది తనమ్యికి.
"ఏమైందమామ్, మాకూ బెంగగానే అనిపించే వచేచ్సాం." అంది జోయ్తి తనూ కళుళ్ తుడుచుకుంటూ.
అంతలోనే "ఏడీ, ఏడీ మా చినిన్ కనన్యయ్.. "అంటూ నిదర్పోతునన్ చంటాడిని ఎతుత్కుని తల నిమురుతూ ముదాద్డింది.
పది నిమిషాల పాటు "అబోబ్ ఎంత జుటుట్ పెరిగిపోయిందో నానాన్రికి. ముకుక్ చూడండి ఎంత అందంగా ఉందో ఇపుప్డు." అంటూ
ఒకటే మురిసిపోతునన్ అమామ్, నానన్లిన్ మురిపెంగా చూసూత్
"రాతిర్ ఎపుప్డు బయలుదేరేరు? మొహాలు కడుకోక్ండి. కాఫీ పెడతాను." అంది తనమ్యి.
శేఖర నిదర్ లేచి వచిచ్ "ఎపుప్డొచేచ్రు మావయాయ్?" అంటూ పలకరించేడు.
"అలా చికిక్ పోయేవేంటి బాబూ, బాగా పని ఎకుక్వ ఉంటూందా ఉదోయ్గంలో?" అనాన్డు భానుమూరిత్ అలుల్డిని పలకరిసూత్.
"పని ఒతిత్డి కాదు మావయాయ్, మీ అమామ్యి వంట మహిమ" అనాన్డు నవువ్తూ శేఖర.

øöeTT~

www.koumudi.net

Ä>∑dtº 2016

2

వెనుతిరగని వెనెన్ల – డా॥కె.గీత

జోయ్తి వంటింటోల్కి వచిచ్ "పోనేల్మామ్, ఇనాన్ళల్కి మంచి సౌకరయ్వంతమైన ఇంటోల్కి మారేరు. ఇలుల్ ఎంత బావుందో. అలుల్డు కూడా కాసత్
మారినటుల్నాన్డు" అంది సంతోషంగా.
తన మనసులోని వేదనలేవీ తలిల్కి కనబడకుండా వెనకిక్ తిరిగి సట్వువ్ మీద కాఫీ దించుతూ "అవునమామ్, మేం బానే ఉనాన్ం" అంది
తనమ్యి.
తలిల్దండుర్లు రావడం వలల్ గొపప్ సంతోషం ఇంకోటుంది తనమ్యికి. చకక్గా తను యూనివరిశ్టీకి వెళిల్ రావొచుచ్.అసలే మొదటి రోజు
తరావ్త మళీళ్ కాల్సులకి వెళల్డం లేదు తనమ్యి. కనీస అటెండెనుస్ లేనిదే సంవతస్రం చివర పరీక్ష రాయడానికి కుదరదని నిబంధనలోల్ చదివింది తనమ్యి.
శేఖర ఆఫీసుకి వెళల్ గానే "అమామ్, నేను యూనివరిశ్టీకి వెళొల్సాత్ను. నే వచేచ్సరికి లేటైతే మీరు భోజనాలు చేసెయయ్ండి" అంది తనమ్యి
నోటు పుసత్కం పరుస్లో పెటుట్కుంటూ.
తండిర్ బాబునెతుత్కుని గేటు వరకూ వచిచ్ "అమమ్కి టాటా చెపుప్ నానాన్" అనాన్డు.
తనమ్యి సంతోషంగా ముందుకు కదిలింది.
"ఇనిన్ రోజుల నించీ మిసస్యిన నోటుస్లనీన్ రాసుకోవాలి. లైబర్రీకి వెళిల్ పుసత్కాలు తెచుచ్కోవాలి. అనిన్టికనాన్ ముఖయ్ంగా ఇన కమ
సరిట్ఫికేటు తీసుకొచిచ్ యూనివరిశ్టీ లో సబిమ్ట చేయాలి." వడివడిగా నడుసూత్ లోపలోల్పల అనుకోసాగింది.
కాళల్కి అడడ్ం పడూత్నన్ బెంగాల కాటన చీరని వెనకిక్ తిరిగి సరుద్కుంటూ పలకరింపుకి చటుకుక్న తుళిళ్పడి పకక్కి చూసింది.
దివాకర "నన్..నమసేత్" అనాన్డు రెండు చేతులూ జోడించి.
"నమసేత్, ఎలా ఉనాన్రు?" అంది.
"మామ్... ఇలుల్ అదే.." అనాన్డు దూరంగా చూపిసూత్.
"యూనివరిశ్టీ కావ్రట్రుస్లా ఉంది " అంది తనమ్యి.
"అ.. అవునండీ, నానన్గారు డి..డిసేట్నుస్ ఎడుయ్కేషను డిపారుట్మెంటులో క కల్రుక్ గా పనిచేసాత్రు." అనాన్డు.
వెనకే ఎవరో పిలుసుత్నన్టల్నిపించి ఆగేరు. కరుణ వచిచ్ కలిసేడు.
"పునరద్రశ్నం ఇనాన్ళల్కనన్మాట" అనాన్డు తనమ్యితో.
"చ..చాలోల్వోయ ..నినేన్గా కలిసేను" అనాన్డు దివాకర తనననుకుని.
తనమ్యి పకుక్న నవివ్ంది.
"మీరిలా నవువ్తూ ఉంటే చాలా చకక్గా ఉంటారండీ." అనాన్డు పర్శంసా పూరవ్కంగా మెరిసే తనమ్యి కళల్లోల్కి చూసూత్ కరుణ.
అంతలోనే మాట మారుసూత్ "చూడండి, ఎంతలో వచేచ్సేమో డిపారుట్మెంటుకి ఇక అరకోర్సు దూరమే" అనాన్డు మళీల్.
"క..కరుణకి అనీన్ జోకులే...మీ.మీరేవీ పటిట్ంచుకోకండి అనాన్డు దివాకర."
లైబర్రీ దగిగ్రికి రాగానే, "మీరు వెళల్ండి, నేను పుసత్కాలు లైబర్రీలో ఇచిచ్ వసాత్ను. రా.. దివాకర " అనాన్డు కరుణ.
నిజానికి తనూ వెళాల్లి లైబర్రీకి. కానీ డిపారుట్మెంటు లోపలికి తనతో కలిసి రావడం బావుండదనుకుని అతను కావాలని అలా పకక్కి
వెళుత్నన్టుట్ అనిపించింది తనమ్యికి. నిటూట్రుసూత్ ముందుకు కదిలింది.
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చెటల్ నీడల మధయ్ నడుసూత్నాన్, సూదిగా గూచుచ్తునన్ ఎండని తపిప్ంచుకోవడానికనన్టుల్ కొంగు భుజం చుటుట్ కపుప్కుని ముందుకు
నడిచింది. చెంగుతో బాటూ ముందుకొచిచ్న పొడవైన జడని వెనకిక్ వేసుకునే పర్యతన్ంలో డిపారుట్మెంటు మెటుల్ దిగుతునన్ వయ్కిత్ని గమనించలేదు తనమ్యి.
వెనకే వసుత్నన్ విదాయ్రుథ్లు వంగి నమసాక్రాలు చెపుత్ంటే గానీ తనకి అరథ్ంకాలేదు ఆయన డిపారుట్మెంటు హెడడ్ని.
"అయోయ్, తను నమసక్రించలేదు. ఏమనుకునాన్రో ఆయన" అని మథనపడింది తనమ్యి.
కాల్సులోకి అడుగు పెడూత్నే అనంత దగగ్రకు వచిచ్ చేతులు పటుట్కుని తనతో బాటూ తీసుకు వెళూత్ "చంటోడేడీ" అంది.
తనమ్యి జవాబు విని "పోనీలే, నీకు కాలేజీకి రావడానికి కాసత్ సమయం చికిక్ంది. నా దగిగ్ర పెదద్గా నోటుస్లేవీ లేవు. ఆ రాసే పనంతా
అకక్డ" అంటూ నవువ్తూ "కాల్సులో ముందు బెంచీలో కూచుని బుదిధ్గా ఏదో రాసుత్నన్ రాజుని చూపించింది.
అతనన్డిగి "ఒక నోటుస్ పటుట్కొచిచ్, ఇంటికి పటుట్ కెళిల్, రాసుకునాన్క తీసుకురా, పరేల్దులే" అంది.
అపప్టికపుప్డు నోటుస్ తెరిచి హడావిడిగా రాయడం మొదలెటిట్న తనమ్యిని చూసి, "నువూవ్ ఈ బాపతేననన్మాట. ఎంత అందమైన
దసూత్రీ.." అని ముచచ్టపడింది అనంత.
వరసగా రెండు మూడు కాల్సులయేయ్క నోటుస్ తీసుకెళిల్ రాజుకి ఇచిచ్, "థాంకస్ండీ. రనిన్ంగు నోటుస్లు చాలా బాగా రాసేరు. అనంత
ఎటెళిల్ందో కనబడలేదు." అంది తనమ్యి.
అతను కళుల్ కిందికి దించుకుని కాసత్ సిగుగ్గా "పరేల్దండీ. మీకు ఎపుప్డు కావాలనాన్ నోటుస్లు తీసుకోండి. ఇలా హడావిడిగా
ఇవవ్కక్రలేదు." అనాన్డు.
ఇంత నెమమ్దసుత్డైన ఈ అబాబ్యికి, ఆ గడుగాగ్యి అమామ్యికి జత ఎలా కుదిరిందో అనుకుంది తనమ్యి.
---ఇన కం సరిట్ఫికేటు వలల్ ఫీజు వందలోపే తెమిలిపోయింది. "ఇనాన్ళల్కి శేఖర వలల్ ఒక ఉపయోగం కలిగింది తనకి" అనిపించింది
తనమ్యికి.
ఇక పుసత్కాలంటూ ఏవీ కొనుకోక్నవసరం లేని పెదద్ లైబర్రీ ఉంది. కాల్సులకి వెళల్లేక పోయినా ఎపప్టికపుప్డు నోటుస్లు వచేచ్ మారగ్ం
ఉంది. తనమ్యికి జీవితం ఆశావహంగా కనిపించసాగింది.
జోయ్తిని వొదిలి తను మళీల్ ఒసాత్నని వెళేళ్డు భానుమూరిత్.
శేఖర ఈ సారి కేంపుకి నెల రోజులకు వెళిల్పోయేడు కాబటిట్ ఎటువంటి ఇబబ్ందీ లేదు తనమ్యికి.
జోయ్తి పూరిత్గా ఇంటి పనులు, పిలాల్డిని చూసుకుంటూ కూతురికి చదువుకునే వీలు కలిప్ంచింది.
తవ్రలోనే డిపారుట్మెంటుతో గొపప్ అనుబంధం ఏరప్డింది తనమ్యికి.

ఎండా నీడలు దోబూచులాడే

యూకలిపట్స చెటల్ మధయ్

విశవ్విదాయ్లయపు తెలుగు శాఖా భవనం, కవితవ్ం భాసిలేల్ తరగతి గదులు, ఏదో దివయ్లోకాలకు తీసుకెళేల్ పదాయ్లు......
"అటజని ......అభంగ తరంగ మృదంగ" నాదాలేవో ఆ చెటల్ మధయ్ వినన్టల్నిపించింది తనమ్యికి.
ఏదో కావయ్ంలో చదివిన జాఞ్పకం- తెలల్వారిన ఆకాశంలో చందుర్డు నాయిక పాపిట గంధపు చుకక్లా ఉనాన్డట. ఆకుల పైని నిగనిగా
మెరుసుత్నన్ సూరయ్ కిరణాలిన్ కనురెపప్ల మీద ఒడిసి పటుట్కుంటూ ఆకాశంలోకి చూసింది తనమ్యి.
"ఏవిటండీ...ఉనన్టుట్ండి ఆకాశంలో ఏం కనిపించింది?" అనాన్డు పకక్న నడుసుత్నన్ కరుణ.
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"ఉహూ.. అని తలాడించింది" తనమ్యి.
"కనిపెటేట్ను లెండి. మనసుస్లో ఏవో కవితాతమ్క భావనలు కదలాడుతునన్టుల్నాన్యి" అని ఈ పుసత్కం చదివేరా? అని "మను చరితర్"
చేతిలో పెటేట్డు.
అతని వైపు ఆశచ్రయ్ంగా చూసింది. మొనన్ కాల్సులో పాఠం వినన్పప్టిన్ంచి ఈ పుసత్కం లైబర్రీకి వెళిళ్ వెదకాలని ఆరాటపడింది. "తన
మనసుస్ని ఎంత ఖచిచ్తంగా చదవగలుగుతునాన్డితను!"
"థాంకస్ండీ.. అంది తడి మెరిసే కళల్తో పుసత్కానిన్ గుండెలకానించుకుని.
పుసత్కం పటల్ తనకునన్ అవాయ్జమైన పేర్మని కనిపెటిట్నటుల్ "మీకే పుసత్కం కావాలనాన్ నాతో చెపప్ండి. ఈ భూ నభోంతరాళాలలో
ఎకుక్డునాన్ తెచిచ్సాత్ను." అనాన్డు.
నవువ్తునన్ తనమ్యి వైపు చూసూత్ "వేల చందురులు ఇచోచ్ట విరబూసినటుల్ ..." అంటూ "అబేబ్, ఇంత కవితవ్ం వెలుల్వై పొంగుతునాన్
పర్శంస లేకపోతే వయ్రథ్ం" అనాన్డు పెదవి విరిచి లైబర్రీ బయట చెటల్ కింద కూలబడడ్ దివాకర, అనంత, రాజుల వైపు నడుసూత్ .
కరుణ ఒకోక్ పదాయ్నీన్ రాగ యుకత్ంగా చదివి అరథ్ం చెపూత్ంటే తనమ్యంగా అతని వైపు చూడ సాగింది తనమ్యి.
"ఇతనికీ జాఞ్నం ఎలా అబిబ్ంది?!" అనుకుంటూ.
అదే అడిగీంది. "హమమ్యయ్ ఇపప్టికి పర్శంస వినాన్ను. ఏవుందండీ, బియేయ్ ఓఎల చేసేం గా.. పైగా చినన్పప్టిన్ంచీ వేదాలు వలెల్ వేసిన
అనుభవమాయె" అనాన్డు తేలికగా కరుణ.
"మేమూ చేసేం. కానీ మాకు అబిబ్ందా? కరుణ టాలెంటే వేరు." అంది మెచుచ్కోలుగా అనంత.
అంతలోనే రాజు ఉడుకోక్కూడదని కామోసు "మా రాజుది మరొక టాలెంటు. ఒకక్ సారి నోటుస్ రాసేడంటే ఇక ఎపప్టికీ మరిచిపోడు"
అంది.
"నేనూ అంతే. ఎంత చదివినా గురుత్ ఉండదు. కానీ ఒకక్సారి రాసేనంటే ఇక పర్తేయ్కంగా పరీక్షలకు చదవకక్రలేదు." అంది తనమ్యి.
"ఇవేళిట్కి మనుచరితార్ పఠనమేనా? ఇంకేవైనా ఉందా?" అంది రాజు వైపు ఓరచూపు చూసూత్.
"బీచ కి వెళాద్ం." అని లేచేడు రాజు.
"సరే మరి, రేపు కలుసాత్ను" అని తనూ లేచింది తనమ్యి.
"ఆ..ఆ.. ఎకక్డికి? బీచ కి మనందరం వెళుత్నాన్ం" అంది అనంత.
తనమ్యి మనసుస్లో ఆలోచనేదో కనిపెటిట్నటుల్, "మీ అమమ్గారునాన్రుగా బాబుని చూసుకుందుకు. గంటా, రెండు గంటలోల్ వెళిల్పోదాం"
అంది అనంత.
కరుణ, సుధాకర రెడీ అయియ్ తనమ్యి వైపు చూసేరు. నిజానికి తనమ్యికి కూడా వాళల్తో వెళాల్లనే ఉంది. సముదర్ం చూసి
ఎనాన్ళల్యియ్ందో కూడా.
"కానీ అమమ్ ఎదురు చూసుత్ందేమో... పైగా బాబుకి పాలివావ్లి" అంది అనంతని పకక్కి తీసుకెళిల్.
"మీరంతా తినన్గా బీచ కి వెళిల్పోండి. నేను తనమ్యితో వాళల్ ఇంటికి వెళిల్ మరో గంటలో ఇదద్రం కలిసి అటే వచేచ్సాత్ం." అంటూ తన
కైనటిక హోండా సాట్రుట్ చేసింది.
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"నువొవ్క బండి కొనుకోక్రాదూ. ఎపుప్డంటే అపుప్డు చంటోడిని మధయ్లో వెళిల్ చూసుకుని రావొచుచ్ కదా." అంది అనంత.
శేఖర మొనీన్ మధయ్ ఎవరిదో సెకండ హాండ బండి తీసుకొచిచ్ ఇంటి ముందు పారుక్ చేసి పెటేట్డు.
"మా ఆఫీసు కల్రుక్ మా బాసుకి డబుబ్లు బాకీ పడాడ్డు. తీసుకునన్ డబుబ్లు సకాలంలో తీరచ్లేక ఈ బండి చేతిలో పెటాట్డు. ఓనరమమ్ కి
తెలిసేత్ తనకి చివాటుల్ తపప్వని బాసు ఇకక్డ పారుక్ చేసుకోమనాన్డు. ఆవిడ అడిగితే నీదేనని చెపుప్ అనాన్డు."
"శేఖర ఊరిన్ంచి రాగానే ఈ బండి సంగతి అడగాలి" అనుకుంది.
ఇంటికి వెళల్గానే పాకుతూ వచిచ్ కాళల్ని చుటుట్కునాన్డు బాబు. గబుకుక్న ఎతుత్కుని గుండెలకు హతుత్కుంది తనమ్యి.
అనంత వాణిణ్ భుజమీమ్ంచే ముదాద్డుతూ "అబోబ్ నవివ్తే వీడి బుగగ్ల మీద సొటట్లు పడుత్నాన్యి.అదృషట్వంతుడు" అంది.
"అమామ్, బీచ కి అందరం వెళాద్ం తయారవువ్" అంది తనమ్యి.
"నువెవ్ళిళ్ రామామ్, నాకు బయట తిరిగే ఓపిక లేదు. నేను బాబుని చూసాత్నులే." అంది జోయ్తి.
బీచ లో ఆటో దిగే వేళకి మొకక్ జొనన్ కండెలతో రోడుడ్ మీదే ఎదురు పడాడ్డు కరుణ.
"మీ గురించే ఎదురు చూసుత్నాన్ను. హమమ్యయ్. ఎంతకీ రాకపోయేసరికి నేనికక్డే జీవిత కాలం నిరీకిష్ంచాలిస్ ఉంటుందని
అనుకునాన్ను" అనాన్డు చిరన్వువ్ నవువ్తూ.
రోడుడ్ కి ఒక పకక్గా కాళీ ఆలయం లో ఎవరో గంట మోగించారు. "అదిగో, సతయ్ం" అనాన్డు.
అందాల కెరటాలోత్ ఎగిసిపడూత్నన్ సముదర్ం వైపు చెపుప్లు తీసి చేతోత్ పటుట్కుని నడవసాగింది తనమ్యి. కొదిద్గా ఎతిత్ పటుట్ కునన్ చీర
కుచెచ్ళళ్ కింద మెరుసుత్నన్ పాదాలకునన్ చుటుల్, పటీట్లు చూసూత్ "అబాబ్, ఎంత బావునాన్యి నీ కాళుల్" అంది అనంత. కరుణ కూడా చపుప్న చూడడంతో
గబుకుక్న కుచిచ్ళుల్ కిందికి విడిచింది తనమ్యి.
"మేమేమీ కావాయ్లు రాయబోవటేల్దు లెండి మీ పాదాల గురించి" అనాన్డు చిరన్వువ్తో మెరిసే కళల్దాద్ల కంటే చురుగాగ్ మెరుసుత్ నన్
కళల్తో.
"ఇతని దగిగ్ర ఏదో ఒక గొపప్ ఆకరష్ణా శకిత్ ఉంది." అనుకుంది తనమ్యి.
రాజు కనబడగానే అనంత ముందుకు పరుగెతీత్ంది. "కాసేస్పటోల్ మళీల్ కలుదాద్ం తనమ్యీ" అంటూ.
ఎండకాసత్ తగుగ్ ముఖం పడూత్నన్

సాయం కాలపు వేళ సముదర్మూ, ఆకాశమూ నీలి రంగులో పోటీలు పడుత్నన్టుల్ ఉనాన్యి.

అమాంతం ఒంటికి పూసుకోవాలని అనిపించే తెలల్ని కెరటాల నురుగు. దిగంతం వరకూ పరుచుకునన్ నీటి తళతత్ళలు. ఎంత హాయిగా ఉంది ఈ రోజు!
ఎనోన్ రోజులయియ్ పోయింది ఇంత ఆహాల్దంగా ఒకక్ రోజు గడిపి. చకక్ని కవితవ్ం, నచిచ్న సేన్హితులు, హాయైన సాయంతర్పు సముదర్ం. ఇసుకలో
సునాన్లు చుడుతూ దూరంగా ఉనన్ ఓడలిన్ చూడసాగింది తనమ్యి.
"ఇలా ఇసుకలో కూలబడడానికి కాదు వచిచ్ంది. రండి నీటోల్కి" అంటూ చెయియ్ అందించాడు కరుణ.
అతని చెయియ్ అందుకోకుండా తనంతట తను లేసూత్ "ఉహూ, నాకు సముదర్ంలోకి దిగడం కంటే నీటి పొరలు పాదాలు తడిపే మెతత్టి
ఒడుడ్ మీద నడవడం ఇషట్ం" అంది.
అతని ముఖంలో చినన్ అసంతృపిత్ గమనించినా గమనించనటుల్ చూపు కిందికి మరలిచ్ంది.
"పోనీ అదే చేదాద్ం." అని వెంట నడిచాడు కరుణ.
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దివాకర నీటోల్ ఆనందంగా ఆడుతునాన్డు.
"ఈ పేర్మ పకుష్లు ఎకక్డికి వెళేల్రో " అని చుటూట్ చూసేడు కరుణ.
"సరెల్ండి. మనం అలా ముందుకెళిల్ వదాద్ం' అనాన్డు తనమ్యితో.
దూరంగా ఒక వైపు ఆకాశంలో సగానికి ముసుగేసి సముదర్ంలో దాచేసినటుల్నన్ డాలిఫ్నస్ నోస, సుదూరాన మరో పకక్ అందంగా
మలుపు తిరిగి ఆకాశానన్ందుకోవడానికి సముదర్ం పైన మొలిచినటుల్నన్ ఋషికొండ...
"మనం ఇలా అందరీన్ వదిలి విడిగా నడవడం బావోదేమో!" సంశయంగా అంది తనమ్యి.
సమాధానంగా నవివ్ దూరంగా చూపిసూత్ "మిమమ్లిన్ ఋషికొండ వరకూ తీసుకెళల్ను లెండి. పదడుగులోల్ అలా వెళిల్, తిరిగి వసూత్
ఇకక్డికక్డే నడుదాద్ం. సరేనా? అదీ మీకు నీళల్లో తడవడం ఇషట్ం లేదు కాబటిట్" అనాన్డు.
అంతలోనే ఏదో గురుత్కొచిచ్నటుల్ల్ "ఎనాన్ళల్ నించో ఒకటి అడగాలనుకుంటునాన్ను..." అనాన్డు.
తనమ్యి అతని పర్శన్ విననటుల్ ముఖం పెటిట్ "చూసేరా పకుష్లు ఆకాశంలో కాగితపప్డవలాల్ ఎలా తేలుతునాన్యో!" అంది.
"తనూ!" అనాన్డు హఠాతుత్గా.
గబుకుక్న కళల్లోల్కి నీళుల్ వచేచ్యి తనమ్యికి. చీర చెంగు కళల్మీద పెటుట్ కుంది. ఎనాన్ళుళ్గానో అలాంటి పిలుపు కోసం బెంగటిలిల్న
గుండె ఒకక్సారి లయ తపిప్నటల్యియ్ంది.
"అయయ్యోయ్ తపుప్గా పిలిచానా?"
"ఉహూ" అని తలాడించింది.
"మరి?"
"ఏం లేదు. ననన్లా పిలిచే వాళేల్ లేరు అందుకే" అంది తడి కళల్తో.
"భలే భయపెటేట్రు ననున్." అని తేలిగాగ్ ఊపిరి తీసుకునాన్డు.
"మా అమమ్ ననున్ చినన్పుప్డు ఏవేవో ముదుద్ పేరల్తో పిలిచేది. ఇపుప్డు అలా పిలిచేవాళేల్ లేరు.

రెండక్షరాల పిలుపులు ఎంత

బావుంటాయి నిజానికి చినాన్, బుజీజ్, చిటీట్, పొటీట్, కనాన్..." అంటూంటే పకపకా నవివ్ంది తనమ్యి.
"హమమ్యయ్ నవేవ్రుగా" మీకభయ్ంతరం లేకపోతే నేను మిమమ్లిన్ "తనూ" అని పిలుసాత్ను అనాన్డు.
"ఊహూ" అని తలడడ్ంగా తిపిప్ంది.
"ఎందుకు?" అనాన్డు భృకుటి ముడివేసి.
"ననున్ అలా పిలవాలిస్న వాళుల్ మాతర్మే పిలవాలి" అంది.
"అరథ్మైంది లెండి" అని చిరు కోపంగా ముకుక్ పుటాలు ఎగరేసి "'మయీ' అని పిలవనా?" అనాన్డు.
"అదేం పేరు?" అంది నవువ్తూ.
"మీ పేరులోనే రెండో భాగం. మీరు ననున్ 'రుణా అనండి. ఎలా ఉనాన్యి మన కొతత్ పేరుల్" అనాన్డు తను కూడా నవువ్తూ.
"ఈ షారట్క్ట పేరుల్ అవసరమా?" అంది.
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"అవసరమైనపుప్డు ఆలోచించుకోవడం కంటే ముందే ఆలోచించుకుని పెటుట్కోవడమనన్ మాట. అనన్టుల్ మీ చినన్పప్టి విశేషాలు
చెపప్ండి. ఎనాన్ళుల్గానో అడగాలనుకుంటునాన్ను" అనాన్డు.
అంతా విని "మొతాత్నికి పరమ భావుకులనన్మాట మీరు. నాకు మీ అంత గొపప్ బాలయ్మేదీ లేదు. ఊహ తెలీక ముందే నానన్ పోయారు.
అకక్యయ్ నా పదోయేట జబుబ్తో చనిపోయింది. ఇక మిగిలిన అమామ్, నేనూ, మా పూరిలుల్. నేనేదైనా సంపాదిసేత్నే గడిచే బతుకు బండి. కాలేజీ లో ఉనన్
సమయం కాకుండా ఎకక్డే పని దొరికినా చేసూత్ంటాను. జీవితానెన్లాగైనా గెలవాలనన్ కసి నాకు. అందుకే పటుట్ దలగా ఎమేమ్ చదువుతునన్ది.
బియీయ్డీలూ, టీచర పరీక్షలూ పర్తీ సంవతస్రం రాసూత్నే ఉనాన్ను. ఇంకా నా మీద ఆ భగవంతుడికి దయ రాలేదు...." అతి మామూలుగా
చెపుప్కెళిల్పోతునన్ కరుణ గాథ తనమ్యిని కదిలించి వేసింది.
"ఏం భయపడకండి. మీ ఫీజులూ అవీ నేను కూడా సాయం చేసాత్ను" అంది. నిజంగా అతను సరేనంటే ఏం చెయాయ్లో తెలిసినటుల్
చేతి గాజుల వైపు చూసుకుంది.
"అబెబ్బేబ్, సాయం తీసుకునేటంత సిథ్తికి ఇంకా రాలేదులెండి. పర్సుత్తానికి నేను సంపాయించేవి నా ఫీజులకి, మా పొటట్లు నిండడానికీ
సరిపోతునాన్యి. కాకపోతే నాకొకక్ సాయం కావాలి మీ నుంచి. నాకు ఇంగీల్షు అంత బాగా రాదు. నాకు నేరిప్ంచగలరా?" అనాన్డు.
"నీ మొహం. పలెల్టూరి మొహానివి నీకేం ఇంగీల్షు వచుచ్? ఓనరమమ్ చాలా గొపప్గా ఇంగీల్షు మాటాల్డుతుంది." అనన్ శేఖర మాటలు
చపుప్న గురుత్కు వచాచ్యి.
తనమ్యి తడబాటు చూసి "ఇంగీల్షు పోయెమ కి తెలుగు లో మీరు చేసిన అనువాదం మీ నోటుస్ చివరి పేజీలోచూసేను లెండి. అంత
గొపప్ అనువాదం చేసిన మీకు ఎంత చకక్ని భాషా జాఞ్నం ఉందో అరథ్ం చేసుకోగలను." అనాన్డు.
"ఏవిటో ఇంగీల్షు అంటునాన్రు?" అని వచిచ్ చేరాడు సుధాకర.
విషయం విని, "తత్...తనమ్యి గారూ! నాకూ ఇంగీల్షు టూయ్షను చెపాప్లి మీరు" అనాన్డు.
సంతోషంగా తలూపింది తనమ్యి. పర్పంచానిన్ జయిసుత్నన్ తొలి మెటుట్ని ఎకిక్నటుల్ సంబర పడింది.
అనంత, రాజు వచిచ్ కలిసేరు. సిగుగ్ల మొగగ్లా ఉనన్ అనంత ముఖానిన్ చూసూత్ "ఏంటి కథ?" అని కనుబొమలు ఎగరేశాడు కరుణ.
అతనిన్ తరుముతూ వెంట పరుగెతిత్ంది అనంత.
---------ఇంటికి వచేచ్క కూడా కరుణ మాటలు మరిచిపోలేకపోతూంది తనమ్యి.
బియయ్ం ఏరుతూ "మయి" అని రాసింది అపర్యతన్ంగా.
తనలో తను నవువ్కుంటూనన్ కూతురి వైపు ఆనందంగా చూసింది జోయ్తి. కాలేజీ లో చేరిన తరావ్త సంతోషంగా ఉనన్ తనమ్యిని చూసి
ఆనందపడూత్నాన్, అలుల్డు ఎకక్డ ఇవనీన్ భరించలేక గొడవ చేసాత్డోనని భయపడసాగింది. అయితే మరో కారణంతో శేఖర ఊరి నుంచి వసూత్నే ముఖం
చికాకుగా పెటేట్డు. శేఖర కాయ్ంపు నించి వచిచ్న మొదటి రోజెపుప్డూ ఇలా చికాగాగ్నే ఉంటాడు. అది చూసి తలిల్ ఎకక్డ బాధ పడుత్ందోనని మథన
పడసాగింది తనమ్యి.
శేఖర చికాకు గమనించో, మరేమో జోయ్తి బటట్లు సరుద్కుంది. "అకక్డ ఊళోల్ పనులనీన్ ఆగి పోయాయి బాబూ, సాయంతర్ం బసుస్కి
వెళాత్ను" అంది.
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"వచేచ్ నెలలో బాబు పుటిట్నరోజు ఉంది కదా. మళీల్ వసాత్ంలే." అంది తనమ్యితో.
"మొదటి మనవడి పుటిట్న రోజు ఎంత గార్ండ గా చేసాత్రో మీ ఇషట్ం." అనాన్డు శేఖర.
జోయ్తి ఏదో మాటాల్డే లోగా "మా అమమ్ మీకు ఫోను చేసి లిసుట్ చెపుతుంది. పిలాల్డి పుటిట్నరోజుకి ఎవరెవరికి బటట్లు పెటాట్లో, ఏమేమి
మరాయ్దలు చెయాయ్లో మీరూ మీరూ మాటాల్డుకోండి" అనాన్డు.
సాయంతర్ం వెళేల్ వరకూ జోయ్తి ముకుక్ చీదుకుంటూ కూచుండిపోయింది.
"నీ కొడుకు పుటిట్నరోజు ఎలా చెయాయ్లో తలీల్" అని గాభరాగా గొణగసాగింది.
శేఖర బయటికి వెళగానే తనమ్యి "అమామ్, మీ వలల్ కాదని చెపేప్సెయియ్. అతనడిగినవనీన్ చేసూత్ంటే మరీ లోకువ అయిపోతూంది."
అనేదో సరిద్ చెపప్డానికి పర్యతిన్ంచింది.
"చాలు తలీల్, చాలు. కావాలని నువువ్ పటుట్బటిట్ చేసుకునన్ందుకు మాకు జరుగుతునన్ కోష్భ చాలు. ఏం నువువ్ చెపప్లేవా అతనికి? అంటే
అనిన్టికీ నేనే చెడడ్ దానిన్ కావాలా?" అని ఎదురు పర్శన్ వేసింది.
ఎనోన్ విషయాలలో తనని ఎంతగానో అరథ్ం చేసుకునన్టుల్ కనబడే తలిల్ శేఖర విషయంలో అతనీన్, తననీ ఒక గాటని కటిట్ ఎందుకు
మాటాల్డుతుందో అరథ్ంకాదు తనమ్యికి. అతను చేసే పర్తీ పని వెనకా తన కుటర్ కూడా ఉందనన్టుల్ మాటాల్డుతునన్ తలిల్ మాటలకి విపరీతంగా దు:ఖం
వచిచ్ంది తనమ్యి.
తలిల్ని బసెస్కిక్ంచగానే శేఖర తో "బాబు పుటిట్న రోజు మా అమమ్ వాళుల్ ఎందుకు చెయాయ్లి? సాధయ్మైతే చేదాద్ం. లేకపోతే మానేదాద్ం."
అంది.
తనమ్యి వైపు ఈసడింపుగా చూసి "నేనేవైనా నా పుటిట్నరోజు చెయయ్మనాన్నా? వాళళ్ మనవడి పుటిట్నరోజేగా. బొతిత్గా తెలివి లేదు నీకు.
నువివ్లాంటి వెరిర్ మొహానివి కాబటేట్ మీ వాళల్ ఆటలు అలా సాగుతునాన్యి. నీకు ఇవనీన్ అరథ్ం కావు గానీ మా అమమ్ చెపిప్నటుల్ విను." అనాన్డు.
పిలాల్డి పుటిట్న రోజు పేరుతో జరగబోతునన్ రణరంగానిన్ తలుచ్కుని తనమ్యి గుండెలోల్ రైళుళ్ పరుగెతత్ సాగాయి.
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