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- 13 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
ౖ 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
ద్ రికీ పెళి
ల్ళు ఒపుప్కుని ఇద
ల్ చేత్ రు. తనమ్యి,

త్
ఖర్ పట
ఆసకి
మొదల తుంది. ఇద
ద్ రికీ పరిచయమ తుంది. పెద
ద్
ల్
త్ కాపురం పా
ఖపటన్ం లో కొత
ర్ రంభిత్ రు. పెళ
ల్ యిన ఆరు నెలలో
ల్ నే

ఖర్

తనమ్యి గరభ్వతి అ తుంది. .
*********
నిదర్లేవడం తోనే అలిసిపోయినటుల్గా అయియ్ కాసేస్పటిలోనే మళీల్ నిదర్పోతూంది తనమ్యి.
మెలకువగా ఉనన్ంత సేపూ కడుపులో తిపప్డం వలల్ ఏమీ తినలేక, ఏ వాసనా నచచ్క, లేచిందగగ్రిన్ంచీ కళుల్ తిరుగుతునన్టేల్
అయియ్సరిగా తినడం మానేసింది.
పీకుక్పోయిన కూతురి ముఖానిన్, చెంపలీన్ రాసూత్ పకక్న వచిచ్ కూచుంది జోయ్తి.
ఏదో మాటాల్డబోయే సరికి దు:ఖం తనున్కు వచిచ్ంది తనమ్యికి.
"అమామ్, ఇక వెళల్ను అతని దగిగ్రికి" మనసులో

సుళుల్ తిరుగుతునన్ మాటలు గొంతులోకి రానివవ్కుండా ఏడుసూత్

ఉండిపోయింది.
కూతురి దు:ఖానిన్ మరో విధంగా అరథ్ం చేసుకునన్ జోయ్తి "ఏడవకమామ్, శేఖర ఏదో పనిలో ఉండి రాలేకపోయుంటాడు.
నానన్గారితో మళీల్ ఒక సారి ఫోను చేయిసాత్లే" అంది అనునయంగా.
ఎవరికి చెపుప్కోవాలో అరథ్ం కాని దు:ఖంతో గోడ వైపు తిరిగి ముసుగు పెటుట్కుని లోపలోల్పలే వెకిక్ వెకిక్ పడూత్ పొటట్ మీద
చెయియ్ వేసి తడుముకుంది. మెలల్గా గొణుగుతునన్టుల్ కడుపులోని బిడడ్తో మాటాల్డడం మొదలు పెటిట్ంది.
తన చేతి వేళల్ సప్రశ్ నుంచి తనలో దాగునన్ చినిన్ పార్ణి తన మాటలిన్, తన మనసుని చదువుతునన్టుల్ భార్ంతి కలిగింది.
"బంగారూ! నువువ్ అమామ్యివో, అబాబ్యివో తెలీదు నాకు. ఎవరైనా నువువ్ నాకు బంగారువే. నీతో ఎనోన్ చెపాప్లి. నీకు
మాతర్మే చెపప్గలిగిన కషాట్లు ఎనోన్ ఉనాన్యి. ఇపుప్డిపుప్డే పార్ణం పోసుకుంటునన్ పసికూనవి నీకరథ్మవుతాయా? సరేల్, హాయిగా బజోజ్.
మనిదద్రం ఇక రేపటిన్ంచీ కబురుల్ చెపుప్కుందాం. నా బాధలు నీకెందుకు గానీ, నీకు మంచి మంచి కబురెల్నోన్ చెపుతాను. సరేనా?!" అంది.
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నిజంగా తనలో ఎవరో చెవి ఒగిగ్ విని ఊకొటిట్నటల్నిపించి దు:ఖం లోంచి వెంటనే తేరుకుంది. గొపప్ ఊరటగా, సంతోషంగా
అనిపించింది.
ఒకక్టి మాతర్ం అరథ్ం అయియ్ంది. ఇక తనీ పర్పంచంలో ఒంటరిది కాదు. తనకి తన కడుపులోని బిడడ్ తోడు.
“అవును. తన కడుపులో పెరుగుతునన్ పసిపార్ణి తో మనసు విపిప్ మాటాల్డుకోవచుచ్. తనకి నచిచ్నటుల్ హాయిగా పుసత్కాలు
చదివి వినిపించొచుచ్. తనకి బిడడ్ పుటేట్క పాటలు, ఆటలతో జీవితం ఎంతో హాయిగా గడిచిపోతుంది.” తనమ్యికి కషాట్లనీన్ గటెట్కిక్పోయిన
ఆనందం కలిగింది.
“ఇక ఎపుప్డూ ఇలా తనలో తను కుమిలి పోకూడదు. ధైరయ్ంగా ఉండాలి. ఈ బిడడ్ ని సురకిష్తంగా ఈ భూమి మీదకు
తీసుకురావడం ఒకక్టే ఇక తన లక్షయ్ం.”అని నిరణ్యించుకుంది.
తన బిడడ్కు తను, తనకు తన బిడడ్ ఒకరికొకరు ఆలంబనలు. తననీ ఇలాగే కడుపులో పెంచి ఈ అనురాగానిన్ పంచుకునన్
అమమ్ మీద ఒకక్సారిగా పేర్మ పదింతలైంది.
వంటింటిలో కూరగాయలు తరుగుతునన్ జోయ్తి పకక్నే చేరి భుజానికానుకుంది.
"ఏమామ్, ఏవైనా తింటావా?" అంది జోయ్తి.
ఏమీ మాటాల్డకుండా కళుల్ మూసుకుంది తనమ్యి. మనసస్ంతా తలిల్ మీద కృతజఞ్తా భావం నిండిపోయింది.
"అమామ్, నాకొక జీవితానిన్చిచ్నందుకు నీకు ఎలా ధనయ్వాదాలు చెపుప్కోను? నాకూ ఒక పాపాయి పుటట్బోతూ ఉంది. ఎంత
సంతోషంగా ఉందో చెపప్లేను. నీకూ ఇలాగే సంతోషంగా ఉండి ఉంటుంది కదూ" అనుకుంది మనసుస్ లో.
పైకి మాతర్ం "కాసేస్పు వచిచ్ నా పకక్న పడుకోమామ్" అంది.
"అలాగే. నీకిషట్వని దొండకాయ వేపుడు చేసుత్నాన్ను. కూర వేగగానే వసాత్ను. నీకు అలసటగా ఉంటే కాసేస్పు పడుకో."
అంది జోయ్తి.
***
వారంలోనే శేఖర ఫోను చేసేడు.
కుశల పర్శన్ల కంటే ముందు "ఎపుప్డెళుత్నాన్వ మా ఇంటికి?" అనడిగాడు.
ఆ పర్శన్ వినగానే ఉనన్ నీరసం రెండింతలు పెరిగినటల్యియ్ంది తనమ్యికి.
తనమ్యి ఏదో చెపప్బోయే లోగా "ఇలా చూడు. నీకిపుప్డు పెళల్యియ్ంది. నీకు నీ భరత్ కుటుంబం అంటూ ఒకటుంది. వాళల్
దగిగ్ర ఉండాలిస్న బాధయ్త నీకుంది. ఇవనీన్ ఆలోచించకుండా ఇంకా అమమ్ దగిగ్ర పాలు తాగుతానంటే ఎలాగనుకుంటునాన్వు?" అనాన్డు.
శేఖర దురుసు మాటలకి తల మరింత వేగంగా తిరగడం మొదలు పెటిట్ంది.
ఏమనుకుంటే అనుకునాన్డని ఫోను వెంటనే పెటేట్సింది.
మళీల్ వెంటనే మోగుతునన్ ఫోనుని ఈసారి జోయ్తి తీసింది.
అటిన్ంచి దేవి మాటాల్డుతునన్టుల్ అరథ్ం అయియ్ంది తనమ్యికి.
ఫోను పెటేట్సి, "ఇదేం మనుషులు బాబూ! ఒకపకక్ పిలల్ వేవిళల్తో సతమతమైపోతూంటే, “మా కోడలిన్ మా ఇంటికి
పంపించక పోతే కుదరదని”
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అనుకుంటూ...ఛీ.. ఛీ.. వెళిల్ వెళిల్ వీళల్ ఎదాన పడాడ్ం." జోయ్తి గటిట్గా విసుకుక్ంటూ వంటింటోల్ గినెన్లు దభాలున ఎతిత్ కుదేయడం మొదలు
పెటిట్ంది.
భానుమూరిత్ నిశశ్బద్ంగా గోడకి జేరబడి చూసూత్ "పోనీలే. వాళల్కీ అమామ్యిని కొనాన్ళుల్ చూసుకోవాలని ఉందేమో.
నాలోర్జులు పంపించి మళీల్ తెచుచ్కుందాం. అయినా ఎంత దూరం? మళీల్ వారంలోనే పంపించమని అడుగుదాం. గొడవలెందుకు చెపుప్
మనకి" అనాన్డు సాలోచనగా.
తనమ్యి ఇవేవీ ఆలోచించే సిథ్తిలో లేదు.
ఎవరైనా లేపి కూచోబెటిట్ కాసత్ తినిపిసేత్ తినడం, లేకపోతే పడుకోవడం. తన నాడి కొటుట్కోవడం తనకి సప్షట్ంగా
వినిపిసూత్ంది.
జోయ్తి ముడుచుకుని పడుకునన్ తనమ్యి వైపు చూపిసూత్ ఏది ఏవైనా సరే "ఇలా వేళాల్డి పోతునన్ పిలల్ని అసస్లు పంపను. ఇక
మీద వాళుల్ ఫోను చేసేత్ మీరే సమాధానం చెపుప్కోండి" అంది గటిట్గా.
***
మూడవ నెల దాటగానే కాసత్ వాంతులు తెరిపిన బడాడ్యి. నిదర్ మాతర్ం మామూలుగానే ఎపుప్డంటే అపుప్డు వసూత్ంది. ఏదో
కూపసథ్ దశలో ఉనన్టుల్ అనిపించసాగింది తనమ్యికి. అనిన్ వాసనలూ ఇంకా పడడం లేదు కానీ కాసత్ తనంతట తను లేచి తిరగసాగింది.
శేఖర మధయ్ మధయ్ ఫోను చేసి గొడవ పెడూత్నే ఉనాన్డు.
తల సాన్నం చేసి తలారబోసుకోవడానికి వీథి వరండాలో కూచుంది తనమ్యి. లేత సూరుయ్ని కిరణాలు వెచచ్గా తగులుతూ
హాయిగా ఉంది.
"పోసట్" అనన్ కేకా, వాకిటోల్ వనజ చేతిరాతతో ఉతత్రం చూడగానే ఆనంద తాండవం చేసింది తనమ్యి మనసు.
పిర్యాతి పిర్యమైన తనూ!
ఎలా ఉనాన్వు అని అడగను. ఎందుకంటే నీకు ఎంతో నచిచ్న జీవిత భాగసావ్మితో, నీ కలల నగరంలో హాయిగా
ఉంటునాన్వు కాబటిట్. నీ జీవితం ఎంత ఆనందదాయకంగా ఉందో ఊహించగలను. ఎందుకంటే సేన్హితురాలినే మరిచిపోగలిగేవు కదా!
ఊ..చెపుప్...విశాఖపటన్ం, సముదర్ం, కొతత్ కాపురం... అనీన్ చకచకా చెపేప్సెయియ్.
ఇక నా విశేషాలంటావా? ఉదయం ఆఫీసుకి శీర్ వారు వెళిల్ వచేచ్ దాకా ఎంబార్యిడిరీలు, పుసత్కాలు చదూకోవడం. సుధా
సాంగతయ్ంలో రోజులు తెలీడం లేదంటే నముమ్. ఇకక్డ భాష, సంసక్ృతులు వేరైనా మనుషులు చాలా మంచి వాళుల్. మా ఇంటిగలావిడకి
పిలల్లంతా ఎకక్డో దూరాన సిథ్రపడాడ్రు. ఒకక్తే ఉంటుందేమో ననేన్ కూతురిలా చూసుత్ంది. ఇక సుధా అమామ్, నానాన్ మాకు మరో అయిదారు
గంటల పర్యాణపు దూరంలో ఉంటారు. వాళుల్ కూడా మంచి వాళేల్. పర్సుత్తానికి అనీన్ మంచి విషయాలే. అమమ్తో అపుప్డపుప్డూ బయటి
నించి ఫోను మాటాల్డుతాను. మా ఇంటోల్ ఫోను లేదింకా. చినన్ సంసారం కదా!
అనన్టుల్ నీ ఎమేమ్ విషయం ఎంత వరకూ వచిచ్ంది? యూనివరిశ్టీకి అపైల్ చేసావా? ఎంటెర్నుస్ రాయాలనుకుంటా. పిర్పేర
అవుతునాన్వా?
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నీ అడర్సు తెలియక ఇకక్డికి రాసుత్నాన్. ఇది తవ్రలో నీకు చేరుతుందని ఆశిసాత్ను. ఇపటికైనా కాసత్ ఈ సేన్హితురాలిని కాసత్
పటిట్ంచుకోవమామ్.
సదా పేర్మతో
నీ
వన
ఇన లాడ లెటర మడిచి నీలి రంగు కాగితానిన్ ఆపాయ్యంగా తడిమింది తనమ్యి.
"తన జీవితంలో సంతోషం లేకపోయినా వనజైనా హాయిగా ఉంది అదే చాలు." అని నిటూట్రిచ్ంది.
వనజలో తనకి బాగా నచేచ్ విషయం తన పెదద్రికం. తన లాగా వలవలా ఏడేచ్యడం ఎపుప్డూ వనజలో చూడలేదు తను.
తన కంటే కొంచెమే పెదద్దైనా తనకంత పెదద్రికం ఎలా వచిచ్ందో ఆశచ్రయ్ం వేసుత్ంది. "నువెవ్పుప్డూ నా కరత్వాయ్నిన్ గురుత్ చేసాత్వు. థాంకస్
వనా!" అని మనసులోనే ధనయ్వాదాలు చెపిప్ంది తనమ్యి.
చదువులో తను సాధించాలనుకునన్ లక్షయ్ం దాదాపు గా మరిచ్పోయింది. “విశాఖకి వెళల్గానే వివరాలు కనుకోక్వాలి."
అనుకుంది.
వనజకి ఉతత్రం రాదాద్మని కూచుంది.

ఏమని రాయాలి? ఎంత సేపు కూచునాన్ రాయదగగ్ మంచి విషయం ఒకక్టీ

కనిపించడం లేదు. తన జీవితంలో ఉనన్ కషాట్లనీన్ ఏకరువు పెటిట్ వనజకునన్ సంతోషానిన్ కూడా చెడగొటట్డం ఇషట్ం లేక ఆ పర్యతాన్నిన్
విరమించుకుంది. పాపం తనకక్డ వేచి చూసుత్ందేమో. కానీ ఏమని రాయగలదు తను?
ఆలోచనలతోనే కాలం గడుసూత్ంది

తనమ్యికి.

“పుసత్కాలు చదువుదామంటే, తనకి నచేచ్ పుసత్కాలు లైబర్రీ నుంచి

తెచేచ్వాళెల్వరు?”
ఇంటోల్ ఉనన్ భగవదీగ్త చదవడం మొదలు పెటిట్ంది. వాయ్ఖాయ్నంతో బాటూ ఉనన్ శోల్కాలు చదువుతూంటే ఎంతో సాంతవ్న
కలగసాగింది.
ఆ సాయంతర్ం శేఖర ఫోను చేసాడు. ఏమో గానీ దిగులుగా మాటాల్డేడు. అతని గొంతులోని కాసత్ దిగులుకే కరిగిపోయింది
తనమ్యి.
రెండోర్జులోల్ అతత్వారింటికి పర్యాణమయియ్ంది. తన ముఖం లోకి దిగులుగా చూసూత్ "జాగర్తత్మామ్" అంటునన్ తలిల్కి "నేను
ఇపుప్డు బానే ఉనాన్నమామ్. నువేవ్ం దిగులు పడకు. అంతగా ఒంటోల్ బాలేకపోతే వచేచ్సాత్లే" అంది.
"అనన్టుల్ అలుల్డికి చెపుప్. నానన్గారు మంచం, డెర్సిస్ంగు టేబులు సాయంతర్ం నవతా టార్నస్ పోరట్ కి ఎకిక్సుత్నాన్రు.
రెండోర్జులోల్ అతనిన్ వెళిల్ తెచుచ్కోమను." అంది జోయ్తి.
శేఖర తలిల్ వెళల్గానే అడిగే పర్శన్లోల్ ఇదొకటి. తేలిగాగ్ ఊపిరి తీసుకుంది తనమ్యి.
సీవ్టుల్, అరటి పళుల్ ఇంకా ఏవేవో కూతురోత్ బాటూ తీసుకొచిచ్ అతత్వారింటోల్ దిగబెటిట్ వెళేళ్డు భానుమూరిత్.
శేఖర ఆ సాయంతర్ం రైలెకిక్ తెలాల్రగటల్కలాల్ వచేచ్సేడు. మంచి నిదద్టోల్ ఉనన్ తనమ్యిని తటిట్ లేపుతూ "మొగుడు ఇనిన్ నెలల
తరావ్త వసేత్ వాకిటోల్ కాపలా కాయకుండా నిదర్పోతునాన్వా నిదర్ మొహవా?" అనాన్డు నవువ్తూ.
నిదద్టోల్ ఉనన్ తనమ్యికి అది వయ్ంగయ్మో, నిజమో అరథ్ం కాలేదు.
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"ఎపుప్డెపుప్డు నువువ్ మా ఇంటికి వసాత్వా, నేను వదాద్మని అనుకుంటూంటే ఇనాన్ళుల్ అమమ్గారింటోల్ మకాం వేసేసేవా?"
అనాన్డు మళీల్.
"మంచం అవీ పంపించేవని అమమ్ చెపిప్ంది. ఇక నువువ్ మా ఇంటికి రావొచుచ్." అంది తనమ్యి.
"ఏవనాన్వు మీ ఇలాల్!? అది మీ అమమ్ గారిలుల్. మీ ఇలల్ంటే ఇది. ఇపుప్డు నువువ్నన్ది. తెలుసుకో తెలివిమాలిందానా!
అయినా మంచాలూ, కుంచాలూ ఇచేచ్సినంత మాతార్న అయిపోదు. పెళిల్లో మీ వాళుల్ చేసిన అమరాయ్దకి జీవిత కాలం కోపగించినా
సరిపోదు" అనాన్డు వెంటనే.
తనమ్యి భగవదీగ్తలోని సిథ్త పర్జఞ్తా శోల్కం గురుత్ తెచుచ్కుని లోపలోల్పలే బాధని అణచుకుంది.
"నా కొడుకు ఎలా ఉనాన్డు? సరిగా తిండి పెడుత్నాన్వా లేదా? అసలే బకక్మమ్వి. ఇంకా బకక్ చికిక్పోయినటుల్నాన్వు."
అనాన్డు పొటట్ మీద తడిమి.
అతని ధోరణిలో అతనేదే చేసుకుని పోతునాన్ చలనం లేనటుల్ ఒళల్పప్గించింది తనమ్యి.
***
వారం రోజులోల్ రెండు కొతత్ సినిమాలకి ఇలల్ంతా కలిసి వెళేల్రు.
తనమ్యికి అనిన్ సినిమాలూ నచచ్వు. బాగా తల నెపిప్ వచెచ్యయ్డం మొదలు పెటిట్ంది. ఇంటికి వసూత్నే కడుపులో
"బుడుంగు" మని ఏదో కదిలి నటల్యియ్ంది.
గడడ్లా ఉనన్ కడుపు మీద గబుకుక్న పటుట్కుంది. మళీల్ కదిలింది.
తనమ్యికి ఆనందం ఆకాశానన్ంటింది. “తన కడుపులో బిడడ్ కదులుతూంది!!” ఒకక్ సారిగా గటిట్గా అరవాలనిపించింది.
గమమ్తైత్న కొతత్ అనుభవానిన్ ఎవరితోనైనా పంచుకోవాలని మనసు బాగా ఆరాటపడింది. ముందు గదిలో బాతాఖానీ లో ఉనన్ శేఖర ని
పిలిచింది.
"ఏవిటే, ఏదో వాయ్పారం విషయాలు మాటాల్డుకుంటూంటే" అనాన్డు విసుగాగ్.
"కడుపులో కొంచెం గాభరాగా ఉంది." అంది మెలల్గా.
అతను తన పొటట్ మీద చెయియ్ వేసేత్, ఆ చేతినలాగే పటుట్కుని "మన పాప కదులుతూంది చూడు" అనాలని ఎంతో
ఆతర్పడింది తనమ్యి.
"కూల డిర్ంకే వైనా తాగుతావా తెపిప్సాత్నుండు. సీరియస విషయాలు మాటాల్డుకుంటూంటే ఇందుకా పిలిచావు?
ఇలాంటిదేదైనా మా అమమ్కి చెపొప్చుచ్గా" అంటూ వెళిల్పోయాడు.
కడుపులో

మళీల్ మళీల్ కదులుతూనన్ చోటలాల్ పైన చెయియ్ వేసూత్ "ఏంటమామ్! అనిన్ మాటలూ వినేసావా? ఇవనీన్

పటిట్ంచుకోకు. నేనునాన్నుగా నీతో. మనిదద్రం కబురుల్ చెపుప్కుందాం" అంది ఆపాయ్యంగా తడుముతూ తనమ్యి.
అంతలో దేవి వచిచ్ంది "ఏవిటమామ్, ఏదైనా ఇబబ్ందిగా ఉందా?" అంటూ.
"లేదతత్యాయ్, కడుపులో కదులుతునన్టుల్ ఉంది" అంది.
"నాలుగో నెల పడాడ్క పిలల్లు తనన్డం మొదలుపెడతారు. గాభరా పడకు. అనన్టుల్ శేఖర రేపే బయలుదేరుతానంటునాన్డు.
నినూన్ పంపించమని అంటునాన్డు. నాలుగురోజులుండి వెళదామని నువైవ్నా చెపప్మామ్" అంది.
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ఆ రాతిర్ శేఖర "నువివ్నాన్ళూల్ అమమ్గారింటోల్ మకాం వేసి బాగానే ఉనాన్వు. అకక్డ నేను వండుకోలేక చసత్నాన్ను. నాకు
ఎకుక్వ సెలవు లేదు. అనీన్ సరుద్కో, రేపు సాయంతర్ం బండికి వెళాద్ం" అనాన్డు.
తనమ్యికి లోపలోల్పల కాసత్ సంతోషం కలిగింది. "వెళల్గానే యూనివరిశ్టీకి వెళిల్ రావాలి" అనుకుంది.
తలిల్కి ఫోను చేసింది.
"అదేవిటమామ్, ఇంకా ఓపిక చికక్క ముందే మళీల్ పర్యాణం అంటునాన్వు? అలుల్డు చెపేత్ వినే రకం కాదు కదా. జాగర్తత్గా
ఉండు మరి." అంది జోయ్తి.
"సీమంతాలు అవీ మాకు ఆనవాయితీ లేవు. మీ అమమ్కి ముందే చెపప్మమ్" పకక్ నించి అంది దేవి.
ఆ మాటలు వినబడినటుల్ "ఖరుచ్ తపప్డమే చూసుకుంటునన్టుట్నన్ది మహాతలిల్" అంది జోయ్తి.
ఫోను పెటేట్సేక కూడా తలపోటు తగగ్లేదు తనమ్యికి వీళల్ గొడవలకి.
***
మరాన్డు విశాఖపటన్ంలో దిగగానే సంతోషకరమైన విషయం తెలిసింది తనమ్యికి.
శేఖర తాతగారింటోల్ అవుట హౌస పాతదైపోయిందని కూలగొటేట్సునన్ందు వలల్ శేఖర బయటెకక్డో అదెద్ ఇంటికి అడావ్నస్
ఇచిచ్ వచాచ్డు.
"ఇలుల్ మా తాతయయ్ ఇంటికి దూరమైనా నా పనికి దగగ్రవుతుంది" అనాన్డు శేఖర తనమ్యితో.
మెయిన రోడుడ్ ని వదిలి చినన్ సందులు రెండు మూడు దాటి, రోడుడ్ కొంచెం కిందికి దిగే చోట గేదె ఒకటి కటేట్సి ఉంది.
దాని పకక్ నించి బండి వెళేల్ డౌన లోకి దిగారు. పకక్నునన్ రెండు పోరష్నల్లో ఒకటి. ఇంటి ముందు సనన్ని సిమెంటు వాకిలి ఉంది. ముందు
వరండా గది. లోపల చినన్ మధయ్ గది. వెనక వంటిలుల్, దాని వెనక బాతూర్ము. నీళల్ కుండీ.
గాలి వచేచ్ందుకు మధయ్ గదికి ఉనన్ ఒకే ఒకక్ కిటికీ వైపు గేదె కటిట్ ఉనన్ందు వలల్ ఎపుప్డూ అది తీయడానికి వీలుండదు.
ముందు వరండాలో సగానికి ఫెనిస్ంగు ఉండడం వలల్ బయటెవరు తిరిగినా ఇంటోల్ వాళుల్ కనిపిసాత్రు.
ఇక వంటిలల్యిటే చీకటి గుయాయ్రం. ఆ బయట ఉనన్ బాతూర్ముల దగగ్ర పూరిత్గా రేకులతో మూసి ఉనన్ందు వలల్
కుళాయినీళుల్ ఆరక చెమమ్గా ఉంది. బయట చినన్ డాబా పైకి వెళేల్ందుకు మెటుల్ ఉనాన్యి. ఉనన్ంతలో అదొకక్టే కాసత్ ఊరట.
తనమ్యికి ఇలుల్ నచచ్లేదు. అదే చెపిప్ంది.
"నేనేవైనా జమీందారుననుకుంటునాన్వా? నాకొచేచ్ జీతంలో ఈ మహా నగరంలో ఈ మాతర్ం తలదాచుకుందుకు చోటు
దొరికింది సంతోషించు." అనాన్డు శేఖర.
మరాన్డు సాయంతర్ం నవతా టార్నోస్ప్రట్ నించి మంచం, డెర్సిస్ంగు టేబుల వచాచ్యి.
శేఖర వాళల్ తాతగారింటోల్ నించి పాత పరుపేదో తీసుకొచిచ్ వేసూత్ "ఏం చేసాత్ం, ఖరమ్. ఒకక్టే కూతురివి కదా, ఏదో దోచి
పెటేట్సాత్రనుకునన్ నాకు ఇలాంటి శాసిత్ జరగాలిస్ందే" అనాన్డు.
పొదుద్ట శేఖర బయటికి వెళిల్పోగానే కాసత్ వండుకు తినడం, ఇలుల్ సరుద్కోవడం పనిగా పెటుట్కుంది తనమ్యి. వంగి చేసే
పనుల్, బరువు పనుల్ చెయొయ్దద్ని డాకట్రు చెపప్డం వలల్ రోజుకాక్సత్ మెలల్గా చెయయ్డం మొదలెటిట్ంది.

øöeTT~

www.koumudi.net

»qe] 2016

7

వెనుతిరగని వెనెన్ల – డా॥కె.గీత

ముదురు రంగు పాత చీరొకటి చింపి, చేతోత్ కుటుల్ వేసి బయట వరండా లో ఫెనిస్ంగుకి కరెట్నుల్ కటిట్ంది.
తనెపుప్డో అలిల్న దారపు చిలకల పంజరం ఒకటి సామానల్ లోంచి తీసి, వరండా లో గుమమ్ం దగిగ్ర వేళాల్డ దీసింది.
మధయ్ గదిలో గోడకునన్ తలుపు లేల్ని అలమారా సొరుగులోల్ పేపరుల్ వేసి, తన పుసత్కాలు, బటట్లు పొందికగా సరుద్కుంది.
వంటింటోల్ చినన్ చినన్ సీసాలోల్ శేఖర తెచిచ్న సరుకులు సరిద్ పెటిట్ంది. గోనె సంచులోల్ ఉనన్ అటల్ పెనం, మూకుళుల్, గినెన్లు,
నీళల్ బిందెలు రోజుకొకటి శుభర్ంగా కడగడం మొదలెటిట్ంది.
వారం రోజులోల్ చాలా వరకు పని తెమలింది.
పని మధయ్లో హఠాతుత్గా నిదర్ వసేత్ పడుకోవడం అలవాటయినందువలల్ ఒకోక్ సారి బదధ్కంగా అనిపించసాగింది.
అలాంటపుప్డు మంచమీమ్ద జేరబడి కడుపులో పాపాయితో కబురల్తో గడపసాగింది.
ఆ రోజు పకిక్ంటి పోరష్నోల్ ఉనన్ మూడేళల్ పాప అసత్మాటూ ఫెనిస్ంగు దగిగ్ర తొంగి చూడడం గమనించి గడియ తీసి లోపలికి
పిలిచింది.
ఆ వెనకే వచిచ్న పాప తలిల్ లకిష్ "ఎనోన్ నెల?" అని పలకరించింది. వాళాల్యన యూనివరిశ్టీలో కల్రుక్గా
పనిచేసుత్నాన్డనగానే ఆసకిత్ పెరిగింది తనమ్యికి.
"యూనివరిశ్టీలో అడిమ్షన పదధ్తేవిటో

కనుకుక్ంటారా కాసత్?" అని బిడియంగా అడిగింది తనమ్యి మొదటి

పరిచయంలోనే ఇలా సాయాలు అడిగితే ఆవిడ ఏమనుకుంటుందో అనుకుంటూ.
"అదేమంత పెదద్ పనమామ్. నువేవ్ అడొగొచుచ్ ఆయనిన్. నాకు చదువుల విషయాలంతగా తెలీవు" అంది లకిష్.
ఆ మరాన్డు వాకిటోల్ రుబుబ్రోలు ముందు కూచుని కొబబ్రి పచచ్డి రుబుబ్తునన్లకిష్తనమ్యిని పిలిచింది. “కాసత్ ఉపుప్
సరిపోయిందేమో చెపాత్వా?”
అతయ్ంత రుచిగా ఉనన్ ఆ పచచ్డి లో నెయియ్ వేసుకుని కలుపుకుని తింటే బావుణణ్ని ఒకటే మనసంతా లాగడం మొదలెటిట్ంది
తనమ్యికి. కానీ అడిగితే బావుండదేమో అని మానుకుంది.
పది నిమిషాలోల్ పెదద్ గినెన్లో కొబబ్రి పచచ్డి తెచిచ్ ఇచిచ్న లకిష్ వైపు ఆనందంగా చూసింది తనమ్యి.
"కడుపుతో ఉనన్పుడు ఏం చూసినా తినాలనిపిసుత్ంది. మనం వండుకునన్దానికంటే పకక్నెవరైనా వండిన వాసనలు
నచుచ్తాయి. రోజూ కాసత్ ఏవైనా ఇసాత్ను కడుపునిండా తిను. మొహం చూడు ఎలా పీకుక్పోయిందో. రేపు మీ అబాబ్యో, అమామ్యో పుటిట్,
పెదద్యాయ్క నా పేరు మరిచ్పోకుండా చెపాప్లి నువువ్" అని నవివ్ంది లకిష్.
ముకూక్ మొహం తెలీని తన పటల్ ఆవిడ చూపిసుత్నన్ పేర్మకి కళల్లోల్ నీళుల్ వచాచ్యి తనమ్యికి.
"తను కూడా ఎపుప్డైనా తనలాంటి వాళుల్ ఎదురైతే ఇలా ఆపాయ్యంగా చూడాలి" అనుకుంది.
***
"నాకు ఒరిసాస్లో పనిబడింది. పది రోజులోల్ వసాత్ను. నువొవ్కక్రెత్వి ఇకక్డ ఉండలేకపోతే తాతయయ్ గారింటికి దిగబెడతా
నినున్" అనాన్డు వసూత్నే శేఖర.
అతని దగిగ్ర గుపుప్మని కొడూత్నన్ వాసనకి కడుపులో తిపిప్నటల్యియ్ంది తనమ్యికి.
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"నువివ్లా తాగి రావడం నాకు పడడం లేదని ఎనిన్ సారుల్ చెపాప్లి నీకు?" అంది పార్ధేయ పూరవ్కంగా.
"ఏవిటే? ఏదో సేన్హితులతో వారానికోసారి సరాద్ చేసుకోవడానికూక్డా ఏడుపేనా నీకు? నీకు పడకపోతే నాకేంటట.
ఇంటికొచిచ్ందగిగ్రిన్ంచీ ఏడుపు మానేసి, కాసత్ నవువ్ మొహమేసుకుని అనన్ం పెటుట్" అనాన్డు విసుగాగ్.
డెర్సిస్ంగు టేబుల మీద యూనివరిశ్టీ అపిల్కేషను చూసి "ఇదేవిటి?" అనాన్డు ఇంకాసత్ విసుగాగ్.
"ఎమేమ్ చదవడానికి అపిల్కేషను. పకిక్ంటి ఆవిడ తెపిప్ంచి పెటాట్రు." అంది తనమ్యి.
"ఇలాంటి వాటికి మాతర్ం ఎకక్డ లేని ఓపికా వచేచ్సత్ది నీకు. చదివిన చదువు చాలాలేదా మొగుడితో పోటాల్డడానికి.
నువివ్ంకా చదివి దేశానిన్ ఉదధ్రించకక్రలేదు." అనాన్డు వయ్ంగయ్ంగా.
"అదింకా అడిమ్షన టెసుట్ అపిల్కేషన మాతర్మే. సీటు వచిచ్నపప్టి మాట. డెలివరీకి వెళేల్లోగా ఒకక్ సారి ఊరికే పరీక్ష ఎలా
ఉంటుందో రాసి చూదాద్మనుకుంటునాన్ను." అని వెనకిక్ తిరిగింది తనమ్యి.
అపప్టికే నిదర్పోతునన్ శేఖర వైపు చూసి నిటూట్రిచ్ కడుపు మీద చెయియ్ వేసుకుని నిమురుకుంటూ "పాపాయీ, నాతో బాటూ
చదువుతావా?" అంది దిగులుగా తనమ్యి.
***

( ¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy)
Post your comments

øöeTT~

www.koumudi.net

»qe] 2016

