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- 18 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

అడిమ్షను హాలు నించి తమ ఇంటి వైపునన్ యూనివరిశ్టీ గేటు వరకూ దాదాపు పదిహేను నిమిషాల పాటు నడవాలి. అకక్ణిణ్ంచి
బాబుని తీసుకొచుచ్కోవడానికి మరో పదిహేను నిమిషాలు.
"బాబు నిదర్లేచేలోగా ఇంటికి వెళల్గలనో, లేదో." తనమ్యి మనసులో ఆలోచనలు సుళుల్ తిరుగుతునాన్యి.
మాటిమాటికీ గడియారం వైపు చూసుకుంటునన్ తనమ్యి వైపు చూసూత్ "ఏదైనా పార్బల్మా?" అనడిగేడు కరుణ.
"లేదండి నేనరజ్ంటుగా ఇంటికి వెళాల్లి. ఇపప్టికే ఆలసయ్మైంది. థాంకస్ండీ, యూనివరిశ్టీ లో ఎకక్డేమునాన్యో.. ఎనోన్ విషయాలు
చెపేప్రు." అంది తనమ్యి.
"ఎకక్డుంటారు మీరు? " అనాన్డు.
సందేహిసుత్నన్ తనమ్యితో "మీకభయ్ంతరం లేకపోతే చెపప్ండి, ఏం లేదు మీకు దగిగ్ర దారి చెబాద్మని" అనాన్డు.
తనమ్యి సమాధానం విని, "ఏవిటీ ఆ పెదద్ బంగళానా?" అని ఆశచ్రయ్ంగా నవేవ్డు.
అతనంతగా ఎందుకు ఆశచ్రయ్పోతునాన్డో అరథ్ం కాలేదు. అదే అడిగింది.
"చూసేరా? పర్పంచంలో ఎనిన్ వింతలునాన్యో! మీ ఇంటినానుకుని ఉనన్ ఒక పెదద్ గోడనెపుప్డైనా చూసేరా?" అనాన్డు.
అవుననన్టుల్ తలాడించింది. బంగళా వీధికి చివర ఉంటుంది. దానినానుకుని ఉనన్ పెదద్ గోడ, ఒక మూలగా ఉనన్ చినన్ గేటు,
అందులో నుంచి ఏపుగా పెరిగిన గడిడ్ మాతర్మే కనిపిసుత్ంటాయి.
"అదే మా హాసట్లు" అనాన్డు నవువ్తూ.
"అది యూనివరిశ్టీ హాసట్లా? మరి ఆ గడీడ్, అదీ ...." సందేహంగా అంటునన్ తనమ్యి మాటలకు అడుడ్వచిచ్
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"ఏదో పాడుబడడ్ పర్దేశంలా ఉంటుంది కదూ, అది హాసట్లే కానీ

పైరవేటు హాసట్లు. యూనివరీశ్టీ హాసట్ళల్లో సీటు రావాలంటే

కావాలిస్న రిజరేవ్షనుల్ ఏవీ లేని దౌరాభ్య్గుయ్ణిణ్." అనాన్డు.
తనమ్యి ముఖంలో ఆలోచన చూసి "ఏదోలెండి, తలదాచుకుందుకి ఇంత చోటు, అంతే. అందుకే రోజంతా లైబర్రీలలో గడుపుతాను.
మీకు ఏ పుసత్కం కావాలనాన్ నాకు చెపప్ండి. తెచిచ్ పెడతాను. అనన్టుల్ మీరు తవ్రగా ఇంటికి వెళాల్లంటే దగిగ్ర దారేమీ లేదు. ఆటో ఎకక్డం
తపప్. బసుస్లో వెళిల్నా మళీల్ సగం దూరం నడవాలిస్ందే కదా!" అని వెళొల్సాత్ననన్టుల్ నమసక్రించేడు.
తనమ్యి కూడా పర్తి నమసాక్రం చేసి, "సరేనండీ, మళీల్ తరగతులు పార్రంభం అయేయ్క కలుదాద్ం" అంది.
PPP
గబగబా నడవడం వలల్ చెమటుల్ ధారాపాతంగా కారసాగేయి తనమ్యికి.
విశాఖపటన్ంలో, అందునా యూనివరిశ్టీ చుటుట్పకక్ల ఒక చోటి నించి ఒక చోటికి వెళాల్లంటే దూరాలు తకుక్వైనా విపరీతంగా
అలసట వసుత్ంది. దాదాపు పర్తీ రోడుడ్ కొండ ఎకక్డమో, దిగడమో అయి ఉంటుంది.
యూనివరిశ్టీ ఎతుత్న ఉనన్ందువలల్ చుటుట్పకక్ల వీథులనీన్ దిగువకి. కిందికి సముదర్ం వరకూ విసత్రించి ఉంటాయి.
సముదర్ం తాలూకు తేమగాలిలో ముఖం ఎపుప్డూ జిడోడ్డుతూనే ఉంటుంది.
చీర చెంగుతో ముఖం తుడుచుకుంటూ, పరుగులాంటి నడకతో బాబు దగిగ్రికి వచిచ్ పడింది తనమ్యి.
"వచేచ్వా అమామ్, ఇడిగో మీ అబాబ్యి. ఇందాకటిన్ంచి ఏడుసూత్ంటే సముదాయించలేకపోతునాన్నుకో." అంది శేఖర పినిన్.
పైకి ముఖాన నవువ్ పులుముకునాన్ సవ్రంలో వెనక వినిపిసుత్నన్ విసుగుని ఇటేట్ పసిగటిట్ంది తనమ్యి.
బాబుని చంకనేసుకుని, వాడి సంచీ, తన పరుస్ భుజాన తగిలించుకుని మాడే ఎండలో ఇంటికి తిరిగి వచిచ్ంది.
ఉదయమెపుప్డో కాసత్ వేపుడు జావ తిని బయలుదేరింది.
విపరీతంగా ఆకలేసూత్ంది. కానీ పిలాల్డు అంత కంటే ఆకలితో ఉనన్టుల్ ఎతుత్కుంటే భుజం చీకుతునాన్డు.
బాబుని పకక్నేసుకుని పాలిసూత్ నిసాత్ర్ణగా పకక్ మీద కూలిపోయింది.
కడుపు నిండిన చిరునవువ్తో వాడు అయిదే నిమిషాలోల్ ఆట మొదలు పెటేట్డు.
బొజజ్ నిండిపోగానే పాలు చీకడం ఆపి, అమమ్ ముఖంలోకి చూసి నవవ్డం, మళీల్ చీకడం మొదలు పెడతాడు.
"అమమ్ దొంగా, అపుప్డే బొజజ్లు నిండిపోయాయా? ఆటలు మొదలు పెటేట్వు?" అని మురిపెంగా తల నిమిరింది తనమ్యి.
అమమ్ ఇవేళ యూనివరిశ్టీ లో జాయినయియ్ందిరా కనాన్, నువువ్ నాకు సాయం చెయాయ్లి గానీ, ఇలా పేచీ పెడితే ఎలా చెపుప్?" అంది
వాడి చినిన్ అందమైన నలల్ని కళల్లోల్కి చూసూత్.
సమాధానంగా కేరింతలు కొడుతూ "ఊ..." అనాన్డు బాబు.
లేచి వంట చేసుకునే ఓపిక లేదు తనమ్యికి. పైగా ఇంటోల్ కూరగాయలేవీ లేవు, ఉలిల్పాయలు తపప్.
"శేఖర సాయంతర్ం వచేచ్సరికి ఏం వండాలో!" అనుకుంటూ

పొదుద్నన్ మిగిలి జావలో కాసత్ మజిజ్గ పోసుకుని తిని, కడుపు

నింపుకుంది.
సాయంతర్ం బయట కాసత్ చలల్బడగానే చలల్టి నీళల్తో ముఖం కడుకుక్ని ,చూపురు తీసుకుని బయటకు వచిచ్ంది.
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వరండా లో చాప పరిచి బొంత వేసి బాబుని పడుకోబెటిట్ంది.
ముందు రోజే తుడిచినా, దారంతా పరుచుకునన్ ఆకులనూ, రాలిన పూలనూ తుడిచి పోగులు పెటిట్ంది.
మధయ్ మధయ్ బాబు వైపు చూసూత్ ఉంది.
ఉనన్టుట్ండి బాబు బోరాల్ పడి మూలుగుతుండడం చూసి ఒకక్ పరుగున వచిచ్ వెనకుక్ తిపిప్ంది.
"అరే నానాన్, నీకు వెనకుక్ తిరగడం వచేచ్సిందేవిటార్?" అంటూ లేవదీసి ముదుద్లు కురిపించింది.
"బోరాల్ పడితే బొబబ్టుల్, పాకడం వసేత్ పాకం గారెలు, కూరోచ్వడం వసేత్..." అనీన్ పంచిపెటాట్లిరా కనాన్.
అమమ్మమ్కి ఈ విషయం చెపాప్లి. ఫోను చేసొదాద్మా?" అంది నవువ్తూ.
"ఇది వరకు ఉనన్ ఇంటిలాగా వీథి మొదటోల్ శట్డ్ బూత లేదికక్డ. ఏం చేదాద్ం మరి?" అంది సాలోచనగా కేరింతలు కొడుత్నన్ బాబుతో.
శేఖర సాయంతర్ం వసూత్నే చాలా చికాగాగ్ కనిపించాడు. తనమ్యి మనసస్ంతా పొదుద్టిన్ంచీ జరిగినవనీన్ శేఖరోత్ పంచుకోవాలని
ఉవివ్ళూల్రుతూంది. కానీ అతను బయటి నించి ఇలా చికాకుతో వచిచ్నపుడు ఇటువంటివి ఏకరువు పెడితే మరింత విసుకుక్ంటాడు.
బాబుని ఉయాయ్లలో వేసి, బయట వరండాలో కొచిచ్ చాప మీద చతికిలబడింది. చీకటోల్ ఆకాశం లో మిణుకు మిణుకు మనే అందాల
నక్షతార్లు, చూడచకక్ని తదియ నాటి చందర్ రేఖ.
చలల్గా ఆహాల్దంగా వీసుత్నన్ గాలికి లతలుగా అలుల్కునన్ తీగెలు అలలాల్గా కదులుతునాన్యి.
ఔట హౌస గేటు నించి వెనకిక్ తిరిగి ఉండడం వలల్ బయటి వాళెల్వరూ ఇకక్డికి కనిపించరు. ఇంటి వాళల్కి కూడా కనిపించదు ఔట
హౌస ముఖ దావ్రం. "ఈ ఇలుల్ భలే పర్తేయ్కంగా, అందంగా, ఆహాల్దంగా ఉంది నా మనసుస్కి సరిపడినటుల్." అనుకుంది తనమ్యి.
"అనన్ం పెటేట్దుందా, లేదా?" అనన్ గదిద్ంపుకి ఈ లోకంలోకి వచిచ్పడింది.
"ఏమైంది?" అంది మెలల్గా అతని ముఖంలో ఇంకా చిరాకు తాండవించడం చూసూత్.
"ఆడదానివి, నీకేం అరథ్మవుతాయి నా ఉదోయ్గం బాధలు?" అని "అవునూ, ఉదయం యూనివరిశ్టీ నించి ఎపుప్డొచేచ్వు?" అనాన్డు.
"కొంచెం ఆలసయ్మే అయియ్ంది" అంది.
"నీకు మొదటే చెపేప్ను. మా పినిన్ ఏదో పుణాయ్నికి చూసి పెడతాదని. నువివ్లా ఆలసాయ్లు చేసేవనుకో. చదువు వదుద్, చటుట్బండలు
వదుద్. శుభర్ంగా ఇంటోల్ పిలోల్ణిణ్ చూసుకో చాలు. అయినా నీకెందుకే చదువు? ఒక ఇంగీల్షు వాకయ్ం మాటాల్డడం రాదు" అనాన్డు.
"నాకు ఇంగీల్షు మాటాల్డడం రాదని నీకు చెపేప్నా? అసలెపుప్డైనా వినాన్వా నేను మాటాల్డేటపుప్డు?" అంది చటుకుక్న ఉకోర్షంగా
తనమ్యి.
"నువావ్? ఇంగీల్షులోనా? నీ పలెల్టూరి ఇంగీల్షూ ఓ ఇంగీల్షే! మన ఇంటిగల ఓనరమమ్ మాటాల్డుతాది మరి, ఎదుటోళుల్ అరథ్ం
చేసుకోలేనంత సీప్డుగా, దొరల ఇంగీల్షులాగా మాటాల్డుతాది. పొరబాటున ఎపుప్డేనా నీ ఇంగీల్షు పాడితయ్ం చూపించేవు గనక. నవువ్తారు
అందరూ" అనాన్డు వయ్ంగయ్ంగా.
తనమ్యికి బాధ కళల్లోల్కి తనున్కు వచిచ్ంది.
"మొదలెటేట్వా శనిగొటుట్ ఏడుపు? నీ దరిదర్పు ముఖం చూడడం కంటే సెకండోష్ సినిమాకి పోవడం నయం. తలుపేసుకో." అని
విసురుగా వెళిల్పోతునన్ శేఖర వైపు నిసేత్జంగా చూసూత్ ఉండిపోయింది.
PPP
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యూనివరిశ్టీ లో ఇన కమ సరిట్ఫికేటు పెడితే ఫీజు తగిగ్ంపు ఉంటుందని చెపేప్రు ఆఫీసు వాళుల్. దానికి కేసట్ సరిట్ఫికేటు చేరిసేత్ ఇంకా
మంచిదట.
"ఎలాగూ లకిష్ని కూడా కలిసి రావాలి. రెండు పనూల్ చకక్బెటుట్కుంటే సరి. బయటికి వెళాద్ం వసాత్వా కనాన్" అంది బాబుతో తనమ్యి.
శేఖర కేంపుకెళేల్డు.
పొదుద్నేన్ కాసత్ వండుకు తిని బాబునెతుత్కుని బయట పడింది.
వీధి చివరకి రాకుండానే ఆటో ఎదురుపడింది. ఎకిక్ కూచుని అడర్సు చెపిప్ంది.
"అమమ్ ఇచిచ్న బటట్ల డబుబ్లోల్ ఇంకా రెండు వందలే మిగిలాయి" లోపలోల్పల అనుకుంది పరుస్లో చెయియ్ పెటిట్.
కరెంటు బిలుల్, పాత కాసట్ సరిట్ఫికేటు లాంటివి పరుస్లో మడతబెటిట్ పెటుట్కుంది.
తామునన్ ఏరియా రెవెనూయ్ కేందార్నికి వెళిల్ంది.
వాళిల్చిచ్న ఫారాలు పూరుత్ చేసి, తెచిచ్న కాగితాలు జెరాకుస్ తీయించి కల్రుక్కి ఇచిచ్ంది. ఇదంతా కనీసం మూడు గంటలు పటిట్ంది.
దావ్రం దగగ్ర డబుబ్లిమమ్ని అటెండరు వెనకే వచేచ్డు.
ఇపప్టిదాకా చంటి పిలాల్డితో నానా కషాట్లూ పడి లైనులో నిలబడడ్పప్డు కనీసం మంచినీళుల్ తాగడానికి వెళల్లేక ఎంతో ఇబబ్ంది
పడింది. అపుప్డీ అటెండరు ఏమయేయ్డో!
వరండా మెటుల్ దిగుతూనే కనబడడ్ బలల్ మీద కూలబడి పది రూపాయలు బయటికి తీసి ఇచిచ్ంది. "ఇదేంటమామ్, బొతిత్గా. మీకు ఇన
కమ సరిట్ఫికేటు వసేత్ ఫీజులనీన్ మిగులే కదా" అనాన్డు నీళుల్ నములుతూ.
"ఇక లేవు మరి నా దగిగ్ర" అంది చెమట తుడుచుకుంటూ.
ఒళోల్ పిలోల్డి వైపు చూసూత్ "పదికి పాలసీసా అయినా వసత్ందా?" అని గొణుకుక్ంటూ నోటు తీసుకుని వెళిల్పోయేడు.
"మరో పదిహేను రోజుల తరావ్త కనబడమనాన్రు. అపప్టికి మళీల్ చారీజ్లుండొదూద్? ఏం నానాన్, నువేవ్ చెపుప్." అంది బాబు తల
నిమురుతూ.
వాడి చికక్టి తల వెండుర్కలోల్ చెమట పటేట్సింది. "అయోయ్, చెమటుల్ పటేట్సేయిరా నానాన్." అని భుజానేసుకుని కాసత్ నీడునన్ చోట
మరో చోట కూలబడి, పాలసీసాలో పోసి తెచిచ్న నీళుల్ పటిట్ంచింది.
అపప్టికే మధాయ్హన్ం అయియ్ంది. అకక్ణిణ్ంచి పదిహేను నిమిషాలు నడిచి, బసుస్ సాట్ండుకి చేరుకుంది.
కటుట్కునన్ పాలిషట్రు మికుస్ చీర కొంగు తీసి పిలాల్డి తలమీదుగా కపిప్ంది.
బసుస్ దిగి కొండ మీద ఉనన్ పాతింటి వైపు అడుగులేసింది. వీధి చివర అతను పలకరింపుగా నవివ్ "బావునాన్రా?" అనాన్డు.
ఇంటి బయట సీట్లు గినెన్లు బేరమాడుతునన్ లకిష్ దూరం నించి తనమ్యిని చూసుత్నే పరుగెతుత్కొచిచ్ంది.
చంకలో పిలాల్ణిణ్ చేతులోల్కి తీసుకుని "అమోమ్, ఎంత ముదుద్గా ఉనాన్డో తలీల్ నీ కొడుకు" అంది ఆనందంగా.
అపప్టికపుప్డు పోపులు

వేయించి, కొబబ్రి పచచ్డి రుబబ్డానికి సిదధ్పడుత్నన్ లకిష్ని వారిసూత్ "వీడు కడుపులో ఉనన్పుప్డు

తినాలనిపించిన కోరికలేవీ ఇపుప్డు లేవు. మీకు శర్మ దేనికి?" అంది తనమ్యి.
"శర్మేవిటి తనమ్యీ! అపుప్డు నీ కొడుకు కోసం, ఇపుప్డు నీ కోసం" అంది.
భోజనాలయేయ్క "మేమికక్డే ఉంటే ఎంత బావుండేది! నేనిపుప్డు యూనివరిశ్టీకి వెళాల్లంటే పెదద్ సమసయ్ తయారయియ్ంది. వీణిణ్ చూసి
పెటేట్ వాళుల్ లేరు." అంది తనమ్యి.
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"ఆ వీలు లేకుండా చేసేడుగా మీ ఆయన" అంది లకిష్.
పర్శాన్రథ్కంగా చూసుత్నన్ తనమ్యి దగిగ్రికి వొంగి "మీ ఆయన నీకు చెపప్లేదనన్మాట." అంది లకిష్.
"ఊహూ--- "అని తలాడించి, ఏవిటి విషయమనన్టుల్ ఆసకిత్గా చూసింది తనమ్యి.
"ఏం చెబాత్డులే. చేసిన ఎదవ పనుల్. నువెవ్ంత బంగారానివో, అంతటి తార్షుట్డు మీ ఆయన. నువెవ్లా పెళాల్డేవో గాని. నువివ్లా
కాంపుకి వెళేల్వో లేదో నేనూ ఊరెళేల్ను నెల రోజులు.
"వచేచ్సరికి చుటుట్పకక్ల వాళుల్ ఒకటే గుసగుసలు చెపుప్కోవడం" అని రహసయ్ంగా గొంతు తగిగ్ంచి, "మీ ఆయన రాతుర్ళుల్ ఆడోళల్ని
తెచుచ్కునీ వోడంట" అంది.
తనమ్యి అపర్యతన్ంగా "ఛీ, ఛీ.." అంది. అంతలోనే గొంతు పెగులుచ్కుని "వాళల్కి చుటాట్లు చాలా మంది ఉనాన్రు. ఎవరైనా
వచేచ్వారేమో" అంది లకిష్ తో సరిద్ చెపప్బోతూ.
"నువివ్ంత మంచిదానివి కాబటిట్ అతని ఆటలలా సాగుతునాన్యి. నేను కళాల్రా చూసేను. ఒకరోజు తపప్తాగి ఆడదాని ఒంటి మీద
వాలిపోయి వచేచ్డు. ఇదద్రూ చేసిన యాగీ ఆంతా ఇంతా కాదు."
ఆ తెలాల్రి ఇంటిగలాయనకి ఎవరు చెపేప్రో మరి. ఇలుల్ తక్షణం ఖాళీ చెయయ్మని కూచునాన్డు.
ఆ మధాయ్హన్మే మీ ఆయన ఆటోలు పటుట్కొచిచ్ సామానుల్ సరుద్కుని వెళిల్పోయేడు" లకిష్ గబగబా చెపుప్కుంటూ వెళిల్పోతూంది.
తనమ్యికి ఊగిపోతూ కోపం, ఆపుకోలేని దు:ఖమూ వచేచ్యి.
"లకీష్, ఇంకోసారి వసాత్ను. ఇక నాకేం చెపప్కు. నా మీద నాకే అసహయ్ం వేసూత్ంది." అని చివాలున లేచింది.
వెనక నించి లకిష్ వచిచ్, "మొగోళుల్ వొటిట్ ఎదవలు. మీ ఆయన ఎదవలోల్కి ఎదవ. అనవసరంగా నీ మనసు కషట్పెటిట్నటుల్నాన్ను.
నువువ్ ఇవనీన్ మనసులో పెటుట్కోమాక. బాగా చదువుకో. ఈ పిలోల్డి ముఖం చూసుకుని బతుకు. ఏం చేసాత్వు మరి!" అని ఆటో ఎకేక్ ముందు
నచచ్చెపిప్ంది.
వొళళ్ంతా అవమానంతో దహించుకుపోతూంది తనమ్యికి.
ఇంటికి వసూత్నే గోడకి వేళాల్డుతూనన్ శేఖర ఫోటోని నేలకేసి కొటిట్ంది. "ఛీ.. ఛీ... శరీరం తపప్, మనసులేని పశువు. పెళిల్కాకముందు
ఎలా తిరిగాడో అనవసరం, కనీసం పెళల్యాయ్కనయినా సిథ్రంగా ఉనాన్డనుకుని నమిమ్ందినాన్ళూల్. తనకక్డ కడుపుతో నానా కషాట్లు పడూత్ంటే,
ఇతనికక్డ వెలగబెటిట్న సంసారం ఇది. పశువుని కటుట్కునన్ందుకు తనకి శాసిత్ జరిగింది."

గోడకి జేరబడి కూచునన్దలాల్ కోపంతో

అపర్యతన్ంగా తలని గోడకేసి గటిట్గా కొటుట్కుంది. కసిదీరా తలని బాదుకుని తల నెపిప్ వచేచ్సుత్ంటే నేల మీద వాలి పోయి కుళిళ్ కుళిల్
ఏడవడం పార్రంభించింది.
పిలాల్డు లేచి ఏడుసుత్నాన్ వినిపించని అరథ్ంలేని దిగులేదో పటుత్కునన్టుల్ నేల మీద పడుకుని పిచిచ్దానిలా గది లో పడి రాతర్ంతా
ఏడుసూత్నే ఉంది.
"నేనేం తపుప్ చేసానని ననిన్లా శికిష్సుత్నాన్వు శేఖర! ననున్ పెళిల్ చేసుకుని నా జీవితం సరవ్ నాశనం చేసేవు. ఎందుకు? ఎందుకు?"
మధయ్ మధయ్ పిలాల్డి ఏడుపుకి మెలకువ వచిచ్నపుడలాల్ దగగ్రకు జరుపుకుని పాలిసూత్ తను మాతర్ం తిండీ తిపప్లు మానేసి అలానే
పడి నిదర్పోయింది తనమ్యి.
రాతర్ంతా కలత నిదద్ర. శేఖర తనని పరవ్తమీమ్ంచి సముదర్ంలోకి తోసేసుత్నన్టుల్ కల నించి దిగుగ్న లేచింది.
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తెలాల్రి పిలాల్డి పనులు తపప్నిసరయియ్ చేసింది. దేని మీదా ఆసకిత్లేదు. ధారాపాతంగా కారుతునన్ కనీన్ళల్ని, ముకుక్ ని కొంగుతో
అదుద్కుంటూ రోజలాల్ అలానే కూచుంది గోడకి జేరబడి.
ఉకోర్షంతో మనసు రగిలిపోతూంది.
ఆ మరాన్డు తెలార గటల్కి శేఖర వచేచ్డు. మనసస్ంతా కాగిపోతునన్ కోపోదేర్కంతో చివాలున లేచి కూచుంది.
"ఏవిటే తాచుపాములా లేచేవు? సరిగా నిదర్పోలేదా?" అనాన్డు నవువ్తూ.
"నేను డెలివరీకి వెళిల్నపుడు ఏం చేసేవు? ఇలుల్ నువువ్ ఖాళీ చేసేవా? వాళుల్ ఖాళీ చేయించేరా?" అని గటిట్గా అరిచింది.
"అసలు నువెవ్ందుకెళేల్వు అకక్డికి? నినెన్వడెళల్మనాన్డు అకక్డికి మళీల్?" అని తిరుగు పర్శన్ వేసేడు.
"వెళల్బటేట్ తెలిసింది నీ అసలు రూపం. నువువ్ చెపప్కపోతే నాకు తెలీదనుకునాన్వా?" అంది రోషంగా.
"రాతర్ంతా రిజరేవ్షను లేకండా జనరల లో నానా కషాట్లు పడి, నిదర్ లేక కళుల్ వాసిపోయి ఇంటికొచిచ్న మొగుడికి ఇదనన్ మాట
పెళాళ్ం చేసే మరాయ్ద." అనాన్డు వెటకారంగా.
"ఆహా. ఇకక్డ నేనేవనాన్ సుఖంగా నిదర్పోయేననుకునాన్వా? పిలాల్డు ఉండిపోయేడు. లేకపోతే ఉరేసుకుందామనుకునాన్ను."అంది
గొంతు పూడుకుపోయి.
"వేసుకోక పోయేవా? ఎదవ గోల వొదిలిపోయేది నాకు." అనాన్డు పిలాల్ణిణ్ దగగ్రకు లాకుక్ని ముసుగు తనిన్ పడుకోబోతూ.
"ఛీ. ఛీ. నీలాంటి మనిషి కోసం ఛసేత్ నాకే అవమానం" అంది.
"ఏవిటే తెగ రెచిచ్పోతనాన్వు? ఆడదానివి నోరుమూసుకుని పడి ఉండు. మొగోణిణ్ నేను, లక్ష చేసాత్ను. కషట్పడి సంసారం ఈదుతునన్
దానికి మెచుచ్కోలు లేదు గానీ, అదేదో పెదద్ తపుప్లాగా నిలదీసి అడుగుతునాన్వేటి?" అని అటు తిరిగి పడుకునాన్డు.
వసూత్నే అతను తెచిచ్న సీవ్టల్ పేకెటుట్, చీర, జాకెటుట్ సంచీ తీసి నేలకేసి కొటిట్ంది.
ఆ గదిలో ఉండలేనటుల్ బాతూర్ములోకి వెళిల్ తలుపేసుకుంది. ఆలోచించడానికూక్డా ఓపిక లేదు. తలంతా వేడిగా అయిపోయి,
చెమటలు ధారాపాతంగా కారుతునాన్యి. చలల్ని నీళుల్ తలమీంచి పోసుకుంది.
బయటకు వచేచ్సరికి తెలల్గా వెలుత్రు వసూత్ంది. తడి ఆరని తలని అలాగే వొదిలేసి ఇంటి తలుపు తీసుకుని బయటకు అడుగు
పెటిట్ంది.
ఎటు వెళాల్లో తెలియదు. సముదర్ం వైపు నడక మొదలు పెటిట్ంది.
నిజానికి తమ ఇంటి నించి దిగువకి దాదాపు మైలు నడిసేత్ సముదర్ం కనిపిసుత్ంది కానీ, చివరోల్ కంచె వేసునన్ందు వలల్ అంతా చుటుట్
తిరిగి దాదాపు నాలుగైదు మైళుల్ వెళల్వలసిందే.
నడిచి నడిచి కాళుల్ నొపుప్లు పెడూత్ండగా కనబడడ్ బసాట్ండులో కూలబడింది. చినన్ బడీడ్ కొటుట్ దగిగ్ర టీలు తాగడానికి వచిచ్ పోయే
వాళుల్ తనని వింతగా చూడడం గమనించింది. చెమటకి తడిసిపోయి, నలిగిపోయిన కాటన చీర, విరబోసుకునన్ జుటుట్, ఏడుపుతో ఉబిబ్న
కళుల్.
అసలు తనెందుకు బయటికి వచిచ్ందో అరథ్ం కావడం లేదు. ఆ ఇంటిలో మాతర్ం ఉండాలని లేదు అంతే. నిసాత్ర్ణగా బలల్మీద
కూలబడి తలని వంచుకుని కూచుని కళుళ్ మూసుకుంది.
ఉనన్టుట్ండి మోచేతి మీద చివువ్న కాలడంతో కెవువ్న కేక వేసి పకక్కు పడింది బలల్ మీద.
తన బాధలో తను ఉండి, పకక్నే చివరుల్ వెలిగించి ఉంచి వేళాల్డుతునన్ కొబబ్రి తాడుని గమనించుకోలేదు తను.
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కానీ "దానికీ, తనకూ చాలా దూరమే ఉందే ! ఎలా కాలిందబాబ్!" అని మోచేతిని తడుముకుంటూ చుటూట్ చూసింది. బడీడ్ వెనక
నించి వెకిలిగా నవువ్కుంటూ ముందు కొచేచ్డు పిచోచ్డొకడు. బడీడ్ వాడు ఒక కరర్ తీసుకుని అతణిణ్ తరిమికొటేట్డు . కానీ తనమ్యి అపప్టికే
భయంతో కొయయ్బారిపోయింది.

( ¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy)
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