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- 17 జరిగిన కథ: అమెరికాలో తన తలి
థ్ “స య”ను నడిపే ఉదయినిని కలవడానికి వత్ ంది సమీర. ఉదయిని
ల్ కి న్ తురాలు, లకు స యం చే సంస
ౖ న సమీర, తనకు డాకులు తీ కో లని ఉందని, అందుకు దోహదమె
పట
ౖ న
ర్ యం కలుగుతుంది సమీరకి. నాలుగు నెలల గరభ్వతె
ల్ చాలా మంచి అభిపా
పరిథ్ తులిన్ చెపుతుంది. ఉదయిని “తనమ్యి” కథ చెపుతాను,
ఖర్ లకు పెద
ద్ ల్ళ అనుమతితో పెళి
ల్ జరుగుతుంది.

నాన్క ఆలోచించుకోమని చెపు
ట్ ల పెళి
ల్ లో కలు కునన్ తనమ్యి,
త్ ంది సమీరతో. చుటా

త్ కాపురం పా
ఖపటన్ం లో కొత
ర్ రంభిత్ రు. పెళ
ల్ యిన సంవత రం లోనే అబాబ్యి పుడతాడు.
***

బాబుకి రెండు నెలలు నిండి మూడో నెల వచిచ్న మొదటి వారంలో నామకరణోతస్వం శేఖర వాళిల్ంటోల్ జరపడానికి నిరణ్యించారు.
ఉదయానే ఫోను మోగింది.
"అమమ్గారింటోల్ ఇనాన్ళూల్ తిషట్ వేసింది చాలు, బయలుదేరు" అనాన్డు శేఖర.
అతని వయ్ంగాయ్లకు నవేవ్ ఓపిక లేదు తనమ్యి దగగ్ర.
"ఇనిన్ రోజులు ననున్ నా కొడుకుని చూడనీకుండా అమమ్గారింటోల్ మకాం వేసేవు. వచేచ్ వారంలో బాబుకి పేరు పెటట్గానే నాలోర్జులోల్
వైజాగు వెళిల్పోదాం. ఇనాన్ళూల్ చిపప్కూడు తినలేక ఛసత్నాన్ను. అనీన్ సరుద్కుని రా." అనాన్డు.
"చాలా బావుందమామ్ మీ సంగతి. మా మనవణిణ్ చూసుకోవాలని మాకు మాతర్ం ఉండదా? బాలింతవి. ఇంకా తేరుకోనేలేదు. ఊళోల్
అంతా నవివ్పోతారు. అయిదో నెలలో పంపుతాంలే. ఆ పేరేదో పెటుట్కునాన్క మీ ఆయనిన్ ఇకక్డ దించి వెళల్మని చెపుప్." అంది జోయ్తి విసుగాగ్.
ఆ పర్శన్కు సమాధానం అతత్వారి నించి, శేఖర నించి ఎలా వసుత్ందో తెలిసే తలిల్ ఎందుకిలా అంటుందో అరథ్ం కాలేదు తనమ్యికి.
తనమ్యి మౌనం చూసి "సరేల్, నీకు లేని బాధ నాకెందుకు?" అంది మళీల్.
సాయంతర్ం బాబునెతుత్కుని మేడ మీదికి వచిచ్ంది తనమ్యి. పర్శాంతంగా గాలి వీసూత్, చిరు చలల్గా ఆహాల్దంగా ఉంది.
తనకు అపుప్డపుప్డే పరిచయమవుతునన్ కొతత్ పర్పంచానిన్ తనివి తీరా చూడాలనన్టుల్ కళుళ్ పెదద్వి చేసి చూడసాగేడు బాబు.
అది చూసి మురిపెంగా ముదాద్డుతూ, ఆకాశంలో మారుతునన్ అందమైన నారింజ రంగులిన్ చూపిసూత్ "అదుగో నానాన్, మా అమమ్మమ్
చెపేప్ది, పేదరాశి పెదద్మమ్ ఆకాశంలో పసుపు, కుంకం ఆరబోసిందట...." అంటూ కబురుల్ చెపప్సాగింది.
"రేపటి మీద దిగులు లేకుండా బతకడం మొదట నేరుచ్కోవాలి మనం" అంది మధయ్లో గాఢంగా ఊపిరి పీలిచ్.
తనమ్యికి తన జీవితం తన చేతులోల్ లేదనన్ విషయం ఎందుకో నచచ్డం లేదు. కానీ తపప్డం లేదు.
"దేనికీ తక్షణ పరిషాక్రాలు కనుచూపు మేరలో లేవు. అసలు ఉనాన్యో లేవో కూడా తెలియదు. అయినా మన కలలు సాకారమయేయ్

ఒక రోజు వసుత్ంది నానాన్! నువువ్ జీవితంలో రెండు వదలకూడదు. ఒకటి ఈ అమమ్ని, రెండు మంచి జీవితమీమ్ద ఆశని. మొదటిది నువువ్ చెయియ్, రెండోది

నేను సంపాదించి పెడతాను." అంది ఒళోళ్ మోకాళళ్ మీద ఎదురుగా పడుకోబెటుట్కునన్ బాబు కళళ్ లోల్కి చూసూత్.
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తన మాటలు అరథ్మయినటేల్ బాబు ముఖంలో చినన్ చిరన్వువ్ కనిపించింది. ఆ నవువ్ తనమ్యి కళళ్లోల్ంచి గుండెలోల్కి పాకి మురిపెంగా
మారింది.
బాబు చేతులని గటిట్గా పటుట్కుని, ముసురుతునన్ ఆలోచనలతో కాసేస్పు ఆకాశం కేసి చూసూత్ మౌనంగా ఉండి పోయింది.
చినన్తనం నించీ అమామ్, నానాన్ తనకేం కావాలో సమకూరిచ్ పెటాట్రు. తను ఎపప్టికీ వాళల్కి చినన్పిలేల్. తనకి ఒక వయ్కిత్తవ్ం ఉందనే
విషయం వాళల్కి చెపిప్నా అరథ్ం కాదు. తన వయ్కిత్తావ్నిన్ నిరూపించుకునే పర్యతన్ం కాకపోయినా, శేఖర తో పేర్మైక జీవనానిన్ కోరుకుని మొదటి సారి
తలిల్దండుర్ల మాట వినకుండా తన మాట నెగిగ్ంచుకుంది.
పెళల్యాయ్క శేఖర, అతని తలిల్దండుర్ల సంరక్షణలోకి మారింది. ఇకక్డ అసలు తనకు ఒక వయ్కిత్తవ్ం ఉంటుందనే ఆలోచన కూడా
ఎవరికీ లేదు. తన పరిసిథ్తి మరింత దిగజారింది కానీ ఏం బాగుపడలేదు.
ఎనాన్ళిల్లా గడపాలో తనకే తెలీదు. ఒక పకక్ చదువు ఎలా కొనసాగుతుందో కూడా తెలీని అగమయ్గోచర పరిసిథ్తి.
శేఖర ని ఎలా ఒపిప్ంచాలో అరథ్ంకాని పరిసిథ్తి ఒక వైపు, యూనివరిశ్టీ లో సీటు వసేత్ బాబుతో చదువు ఎలానో అని దిగులు మరో వైపు.
మనసంతా అలల్కలోల్లంగా ఉంది తనమ్యికి.
పెళిల్ కానంత వరకూ "తన జీవితం ఎంత హాయైన జీవితమో" అని ఇపుప్డు అనిపించసాగింది.
చందర్ బింబం లాంటి బాబు ముఖం చూసినపుప్డలాల్ జీవితమీమ్ద గొపప్ ధైరయ్ం, ఆసకిత్ కలగసాగేయి.
"కానీ

గడిచిపోయిన విషయాలలో ఆలోచనల భారం తపప్ ఏం ఉంది? ఇవేళిట్ దిగులు రేపు ఉండదులే. మన జీవితంలో

సంతోషకరమైన రోజులు వసాత్యి." అని బాబుకి చెపిప్, తనకు తను ధైరయ్ం చెపుప్కుంది.
***
మరాన్డు నామకరణోతస్వమనగా పసివాడినెతుత్కుని అతత్వారింటోల్ అడుగు పెటిట్ంది తనమ్యి.
అరటి గెల, బిందెలతో సారె తీసుకుని జోయ్తీ, భానుమూరిత్ కూతురిన్ దిగబెటట్డానికి వచాచ్రు.
దేవి మనవడికి, కోడలికి దిషిట్ తీసి లోపలికి ఆహావ్నించింది. శేఖర రాతిర్ రైలుకి వచేచ్డు.
భోజనాలయేయ్క శేఖర తండిర్

"ఊ..బావగారూ, పిలల్వాడు కలిగేడు. సంసారం పెరిగింది. ఖరుచ్లూ పెరుగుతాయి కదా! ఏం

ఆలోచించేరు?" అనాన్డు.
అనుకోని ఈ సంభాషణకి గతుకుక్మనన్ భానుమూరిత్ గొంతు పెగులుచ్కునేలోగా "ఆలోచించేది ఏం ఉంది? ఒకక్గానొకక్ కూతురు
కదా, అంతకంటే ఎకుక్వ ఏం ఉనాన్యి మీకు? ఆ కాలవ కింది భూమేదో మీ అమామ్యి పేరన్ రాసేత్ వాళల్కీ కాసత్ ఆదరువుగా ఉంటుంది. ఏం అంటారు
అనన్యయ్ గారూ?" అంది దేవి.
జోయ్తి మొదటిన్ంచీ అనుమానపడూత్నే ఉంది. "సీమంతం చెయయ్డానికి ఆనవాయితీ లేదని చెపిప్న వాళుల్ "నామకరణం అని హడావిడి
ఎందుకు చేసుత్నాన్రా?" అని. ఇదనన్మాట సంగతి. వాళల్ అబాబ్యి తమ ఇంటికి రాడు కాబటిట్, ఈ వంకతో ఇవనీన్ మాటాల్డడానికి తమని ఇకక్డికి
పిలిపించారనన్ మాట."
జోయ్తి అడుడ్రాబోయే లోగా భానుమూరిత్ సరుద్కుని, "చూడమామ్, మీరనన్ది నిజమే, మా ఆసిత్ పాసుత్లనిన్టీకీ వారసురాలు మా అమామ్యే.
అయితే ఇపప్టికిపుప్డు భూమి రాసిసేత్ మా గతేంకాను? మాకునన్ ఆధారమే ఆ భూమి. ఈ సంవతస్రం వరదల వలల్ పంట నషట్ంతో నానా కషాట్లూ
పడతనాన్ం. మా తదనంతరం అమామ్యికే చెందేటటుల్ రాసాత్ం కదా" అనాన్డు.
"ఆ పలెల్టూళోల్ మీ ఇదద్రి పొటట్లు గడవడం పెదద్ కషట్మా చెపప్ండి? ఆ మహా నగరంలో పిలల్లు నానా కషాట్లూ పడతనాన్రు.
అబాబ్యికి ఎంత కషట్పడినా వచేచ్ది ఇంటదెద్కే సరిపోవడం లేదు. మేమే బియయ్మూ, ఉపుప్లూ, పపుప్లూ సరుద్తునాన్ం." అంది దేవి.
ఈ సంభాషణ ఎకక్డికి దారితీసుత్ందో అని భయంతో తనమ్యికి కాళుల్ ఒణకసాగేయి. గుండె దడ హెచిచ్, ముఖం నిండా చెమటలు
పటేట్యి.
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తలిల్దండుర్లు తన తరఫున మాటాల్డుతునన్ ధీమాతో శేఖర నిశశ్బద్ంగా వింటునాన్డిదంతా. తనమ్యినేమీ మాటాల్డొదద్నన్టుట్ సైగ చేసేడు
పైగా.
"మాకు చేతనైన సహాయం మేమూ చేసాత్ం. పిలల్లు కషాట్లు పడుత్ంటే చూసూత్ ఊరుకోం కదా" అనాన్డు భానుమూరిత్.
"పొలం కుదరక పోతే ఇంటిలో భాగం రాసియయ్ండి" అంది దేవి.
కోపం నషాళానికంటుతునన్టుల్నన్ తలిల్ ముఖం వైపు చూసింది తనమ్యి.
వాళల్నేమీ అనలేక తనమ్యి వైపు ఈసడింపుగా చూసింది జోయ్తి.
"మమమ్లిన్ కాసత్ ఆలోచించుకోనివవ్ండి." అని లేచాడు భానుమూరిత్.
"పినిన్ వాళిళ్ంటికెళిల్ పొదుద్నన్ వసాత్మమామ్" అనాన్డు తనమ్యితో.
తలిల్దండుర్లిన్ ఇక అకక్డ ఉండమనే సాహసం చెయయ్లేకపోయింది తనమ్యి. ఈ సమయంలో వాళుల్ వెళల్డమే మంచిదనిపించి,
తలూపింది.
"ముదనషట్పు సంబంధం చేసుకునాన్ం. ఏం చేసాత్ం. మన ఖరమ్." నెతిత్ కొటుట్కుంది దేవి వాళల్లా వెళల్గానే.
ఒళోల్ ముదుద్లొలికే చంటి పిలాల్ణిణ్ పెటుట్కుని, ఈ మాటలేవిటో అరథ్ం కావడం లేదు తనమ్యికి. అసలకక్డ పసిపిలాల్డు ఒకడునాన్డు,
వాడితో ముదుద్గా ఆడదామని ఎవరికీ లేదు.
శేఖర చేతులోల్ంచి బాబుని తీసుకుని లోపలికి వెళిల్పోయింది తనమ్యి.
పాలుపడుతూ "చూసేవా నానాన్, మన చుటూట్ పర్పంచం. డబుబ్ చుటూట్ ఎలా తిరుగుతూందో. ఇనాన్ళళ్ తరావ్త నినున్ చూసేరు. నినున్
ఎతుత్కుని, హతుత్కుని, నీ పాల బుగగ్లని తడిమే ఆలోచన కూడా లేదెవవ్రికీ. అమమ్ చదువుకుని, మన కాళల్ మీద మనం నిలబడే వరకూ మనకీ కషాట్లు
తపప్వు. నాతో బాటూ నీకూ ఇలాంటి సంభాషణలు వినక తపప్డం లేదు. క్షమించు కనాన్!" అంది.
ఏ పర్పంచమూ ఎరగని చినాన్రి పాలు తాగడం ఆపి, ఒకక్ క్షణం తలిల్ ముఖంలో ఆతృత కనిపెటిట్నటుల్ కళల్లోకి చూసి చిరన్వువ్ నవేవ్డు.
అపురూపమైన ఆ అందమైన క్షణానికి పరవశించి పోయింది తనమ్యి.
ఏ కషట్ం వచిచ్నా "ఆ భగవంతుణిణ్ తలుచ్కోమామ్, అనిన్ కషాట్లూ తీరిపోతాయి." అనన్ అమమ్మమ్ మాటలు జాఞ్పకం వచాచ్యి తనమ్యికి.
కళుల్ మూసుకుని అజాఞ్త మితుర్ణిణ్ తలుచ్కుంది. "మితర్మా! నువేవ్ నా భగవంతుడివి. ఎనోన్ దు:ఖాశుర్వులిన్ తుడిచేవు. ఈ బాధనూ నా
మనసుస్లోంచి తుడిచెయయ్వా? నాకో దారి చూపించవా?" అని మనసారా వేడుకుంది.
తన బుగగ్ల పైని కనీన్టిని బాబు అపర్యతన్ంగా తగిలిచ్న చినన్ చేతితో తడిమినటల్యియ్ంది తనమ్యికి.
ఆ చేతినలాగే పటుట్కుని కళల్కదుద్కుంది. వేదనలనీన్ తీరేచ్ గొపప్ సాంతవ్న నిండిన పసి వేళల్వి. అరనిమిషంలో బాబుతో బాటూ నిదర్లోకి
జారుకుంది.
గదిలోకి వసూత్నే శేఖర అరచిన అరుపుకి తుళిళ్పడి లేచింది.
"మేమకక్డ నెతుత్లు బాదుకుని ఏడుసూత్ంటే, నువివ్కక్డ దునన్పోతులా నిదర్పోతనాన్వా? నీకు నిదెర్లా పడతందే? అవునేల్, మొగుడెలా
పోతే నీకెందుకు? అలుల్డెలా ఛసేత్ వాళల్కెందుకు? మీ అమామ్, బాబూ ఎలా తపిప్ంచుకునాన్రో, నువూవ్ అంతే. ఆ రకత్ం పంచుకుని పుటిట్నదానివి కదా.
ఇదుగో. ఇపుప్డే చెపుత్నాన్ను. నువివ్క వాళల్ గుమమ్ం తొకక్డానికి వీలేల్దు." అనాన్డు నిపుప్లు కురుసూత్నన్ గొంతుతో.
గోడ వైపు తిరిగి దు:ఖంతో కుమిలి పోతూనన్ తనమ్యిని, పకక్న పర్శాంతంగా నిదర్పోతునన్ పసివాడిని పటిట్ంచుకోకుండా, విసురుగా
పెదద్ శబద్ంతో తలుపేసి బయటికెళిల్పోయేడు.
మరాన్డు ఉదయానే నామకరణోతస్వానికి వాళల్ చుటాట్లంతా వచేచ్రు. ఉపవాసంతో హోమం ముందు కూచోబెటేట్రు. పిలల్వాడు పుటేట్
సమయానికి తండిర్ దగగ్ర లేనందున తండిర్కి కీడు తగులుతుందని పంతులుగారు చెపేప్రట. శాంతి హోమం చేయించిన తరావ్త పేరు పెటట్డానికి
సిదధ్మయేయ్రు పంతులు గారు.
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శేఖర "ఆంజనేయ సావ్మి" పేరు తపప్నిసరిగా కలవాలని చెపేప్డు.
దేవి "వెంకనన్ బాబుకి అమామ్యి తలిల్ మొకుక్కుందండీ. పైగా మా కుల దైవం కూడాను" అంది.
తనమ్యి ఎవరి ముఖ కవళికలూ పటిట్ంచుకోకుండా "మృదుల" అని చేరచ్మని ధీమాగా చెపిప్ంది.
వేళల్ మీద ఏవో లెకక్ వేసి, చివరికి పంతులు గారు "అమామ్! అబాబ్యి పేరు "వెంకట ఆంజనేయ మృదుల". అబాబ్యి జాతకరీతాయ్
పేరులో మొదటి అక్షరం "వ" తో పార్రంభం కావడం చకక్గా కుదిరింది. కానీ సంఖాయ్శాసత్రం పర్కారం మరో రెండక్షరాలు పెంచాలి. ఇంకెవరికైనా ఏవైనా
మొకుక్లుంటే చెపప్ండి" అనాన్డు.
ఆలసయ్ంగా వచిచ్న జోయ్తి, భానుమూరిత్ తమ మొకుక్ కలిసినందుకు సంతోషించేరు.
ఎవరో "సాయి" అని అందించేరు.
"వెంకటాంజనేయ సాయి మృదుల" అని ఖరారు చేసేరు. ముందంతా ఏం పేరుల్ ఉనాన్, తననుకునన్ పేరు చివర కనబడినందుకు
"హమమ్యయ్" అని ఊపిరి పీలుచ్కుంది తనమ్యి.
***
రెండో వారంలో విశాఖపటాన్నికి చేరేరు.
"మా బాసు వాళిల్ంటోల్ అవుట హౌసు ఖాళీగా ఉందనాన్రు. అదెద్ తకుక్వ కూడా. సామానల్నీన్ మారేచ్సేను." అనాన్డు శేఖర.
కొతత్ ఇంటికి

ఆటో సందు మలుపు తిరగంగానే ఆశచ్రయ్పోయింది తనమ్యి. తన కళల్ని తనే నమమ్లేకపోయింది ఎదురుగా

యూనివరిశ్టీ గేటు చూసి.
యూనివరీశ్టి నించి రెండు సందుల మలుపులోల్ ఉనన్ పెదద్ బంగళాలో గేటుకి దగగ్రోల్ ఉనన్ చినన్ రెండు గదుల అవుట హౌసది.
పెదద్ ఇంటి ముందు కాలిబాట కిరుపకక్లా చకక్ని పూలతోట. పర్తేయ్కించి అవుట హౌసునానుకుని ఉనన్ నైట కీవ్న తీగెలిన్ చూసి
మనసుస్ గాలిలో తేలిపోయింది తనమ్యికి.
చినన్ గదులైనా చకక్గా పరిశుభర్ంగా ఉంది ఇలుల్. తను ఎనాన్ళుల్గానో కలలు గనన్ ఇలుల్.
చీకటోల్ ఆకాశం కేసి చూసి "ధనయ్వాదాలు అజాఞ్త మితర్మా!" అని లోపలోల్పల అనుకుంది.
తనమ్యి ముఖంలో అదివ్తీయమైన ఆనందం చూసి "యూనివరిశ్టీయో అని నా బురర్ తింటునాన్వుగా. నచిచ్ందా ఇలుల్? నీకు
యూనివరిశ్టీ నించి ఉతత్రం వచిచ్ంది. మా తాతగారికి చూపించేను. నీకు సీటు రావడం ఖాయమనాన్రు. చదివితే ఉదోయ్గాలొసాత్యంటగా. మీ వాళెల్లాగూ
మనకేమీ పెటిట్ పోసేటటుట్ లేరు. నువైవ్నా బుదిధ్గా చదివి, ఏ కల్రుక్గానో ఉజోజ్గం సంపాయించు. పసివాడినెతుత్కుని చదువు, సామని పరుగెతత్కు. కావాలంటే
పకక వీథిలోనే ఉనన్ మా పినిన్ వాళిల్ంటోల్ చంటోడిని దించు. మా పినిన్ మనవడి కోసం పరితపించి పోతూంది." అనాన్డు శేఖర.
ఆ మాతార్నికే మహదానంద పడి దగగ్రకు వచిచ్ గటిట్గా హతుత్కుంది శేఖర ని.
దు:ఖంతో గొంతు పూడుకుపోయింది. అనుకోని వరాలనీన్ ఒకక్ సారే కురిసిన ఆనంద క్షణానికి ఉకిక్రిబికిక్రయిపోయింది.
"థాంకూయ్- థాంకూయ్" అంది.
"ఇంత కాలానికి నా విలువ తెలిసొచిచ్ందనన్మాట, ఇదిగో అవకాశం ఇచాచ్ను కదా అని మొగుణిణ్ వెధవని చెయయ్డానికి చూడకు... "
అంటునన్ శేఖర మాటలు వినిపించుకోకుండా
గబ గబా యూనివరిశ్టీ ఉతత్రానిన్ విపిప్ చూసింది.
3 వ రాయ్ంకు చూసి సంతోషంగా గుండెలకి హతుత్కుంది. "యాభైలోపు రాయ్ంకు వసేత్ యూనివరీశ్టీలో సీటు ఖాయం" ఎంటెర్నుస్ పరీక్ష
రాసి వసుత్ండగా తన పకక్నే మెటుల్ దిగుతూ ఎవరో అనుకునన్ మాటలు చెవిలో గింగిరాలు తిరిగాయి,
వచేచ్ వారంలో కౌనిస్లింగుకి వెళిల్ అఫీషియల గా అడిమ్షను తీసుకోవాలి. మరో రెండు నెలలోల్ కాల్సులు పార్రంభమవుతాయి.
"ఫీజులకి డబుబ్లు మీ అమమ్నడుగుతావో, నానన్నడుగుతావో నాకు తెలియదు." అనాన్డు శేఖర.
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తనమ్యి తన చేతి బంగారు గాజుల జత వైపు చూసుకుంది. "ఎవవ్రూ కటట్నకక్ర లేదు. ఇవి అమేమ్సైనా చదూకుంటాను." అని
దృఢంగా నిరణ్యించుకుంది.
***
ముందు గదిలో బాబుకి చీర ఉయాయ్ల కటిట్ంది. పొదుద్నేన్ వేడి వేడి నీళుల్ సాన్నం చేయించి, పాలు పటిట్ ఉయాయ్లలో వేసేత్ చకక్గా
నిదర్పోయాడు బాబు.
బాబు లేచే లోగా ఎంత చక చకా సామానుల్ సరుద్కునాన్ ఇంకా పని మిగిలిపోతూనే ఉంది తనమ్యికి.
శేఖర సాయంతర్ం ఇంటి పటుట్నే ఉండడం వలల్ ఇలుల్ సరుద్కోవడానికి మరింత సమయం దొరుకుతూంది.
పెదిద్ంటికి, అవుటు హౌసుకి వాకిలి తుడిచి ముగుగ్ పెటాట్లిస్న బాధయ్త తనది. పెదద్ వాకిలి రోజూ సాయంతర్ం వొంగి ఊడవడం, కళాల్పి
జలిల్, ముగేగ్యడం కషట్మైన పనైనా,
తనకి నచిచ్న పని కావడం వలల్ సంతోషంగా చేసూత్ంది తనమ్యి. పైగా ముగుగ్లెయయ్డం లో సిదధ్ హసుత్రాలు కదా.
ఇంటి వాళుల్ షిరిడీ వెళేల్రు.
"వాళుల్ మరో వారానికి గాని రారు. ఎందుకంత కషట్ పడి రోజూ ఊడవడం? వాళొల్చేచ్క ఎలాగూ తపప్దు." అనాన్డు శేఖర.
ఎవరో ఉనన్పుడొకలాగ, లేనపుడొకలాగ పని చెయయ్డం తనమ్యి సవ్భావానికి విరుదధ్ం.
శేఖర కి సమాధానం చెపప్కుండా చిరన్వువ్ నవివ్ంది.
తను వేసిన చకక్ని ముగుగ్ని తనే తేరిపార చూసుకుంది. "మొకక్లనిన్టికీ పాదులు తీయాలి. ముందు ఇంటి పని తెమిలేక, రోజూ కొంత
పని చకక్బెటాట్లి." అంది.
"మనకి ఇలుల్ చవకగా అదెద్కిచిచ్నందుకు వాకిలి తుడిచి ముగెగ్యయ్మని మాతర్మే చెపిప్ంది ఇంటావిడ. ఓ...రాసుకునీ, పూసుకునీ
పనల్నీన్ చెయయ్కు. ఎంత చేసినా ఎదవలకి విశావ్సం లేదు. సంవతస్రం బటీట్ తెలిసునన్ మనిషినైనా కనీసం కాఫీ కూడా ఇపిప్ంచడు మా బాసు." అనాన్డు
శేఖర.
***
అడిమ్షను రోజు రానే వచిచ్ంది. శేఖరిన్ తీసుకు వెళళ్మని అడగింది.
"రేపటిన్ంచి మీ బాబొచిచ్ తీసుకెళాత్డా? నువేవ్ ఆ పాటేల్వో పడు." అని విసురుగా అని బైకు సాట్రుట్ చేసుకుని వెళిల్పోయేడు. చినన్
విషయాలకి ఎందుకు ఇంత చికాకు పడతాడో అసస్లు అరథ్ం కాదు తనమ్యికి.
"ఇపుప్డెళిల్ మళీల్ పెదద్ పండగకి వసాత్రో, లేదో. బటట్లు కొనుకొక్ండి" అని తలిల్ తన చేతిలో పెటిట్న వెయియ్ రూపాయలిన్ పెటెట్లోంచి తీసి
పరుస్లో పెటుట్కుంది.
బాబుని తీసుకుని శేఖర పినిన్ గారింటోల్ ఉయాయ్లలో పడుకోబెటిట్, పరుగులాంటి నడకతో యూనివరీశ్టి వైపు నడిచింది తనమ్యి.
గేటు దాటి లోపలికి వెళూత్ంటే మొదటి పాదం మోపుతునన్ చోటే, పర్పంచానిన్ జయించిన గొపప్ భావన. ఒక అదివ్తీయమైన ఆనందం.
పైకి తలెతిత్ విశవ్ విదాయ్లయం దావ్రతోరణం వైపు చూసింది. "ఆంధర్ విశవ్ విదాయ్లయం" తనని పూల వానతో ఆహావ్నిసుత్నన్ భార్ంతికి
లోనయియ్ పులకించి పోయింది.
"మితర్మా! నేను జీవితానిన్ జయిసాత్ను" అంది పైకి.
వనజకీ విషయం చెపాప్లి. ఎంత సంతోషిసుత్ందో. అనన్టుల్ లకిష్కి కూడా చెపాప్లి. వీలైతే ఒకసారి వెళిల్ రావాలి. అని తలుచుకుంది.
ఒక తెలీని ఆదురాద్కి లోనయియ్ంది. కాళుల్ నొపుప్లు పుటట్సాగేయి.
తనకు నచిచ్న బెంగాల కాటన చీర కొంగు భుజం చుటూట్ తిపుప్కుని నడిచి, వందలాది మంది ఉనన్ అడిమ్షను హాలుకి చేరింది.

øöeTT~

www.koumudi.net

y˚T 2016

6

వెనుతిరగని వెనెన్ల – డా॥కె.గీత

మైకులో తన పేరు వినిపించగానే తడబడే అడుగులోత్ లేచింది.
చేతికి అడిమ్షను పేపరుల్ ఇసూత్ "యూనివరిశ్టీలో తొలి అయిదు రాయ్ంకులోల్ వచిచ్న వారిని తపప్క గురుత్ పెటుట్కోవాలి మాసాట్రూ" అని
పకక్న ఉనన్ మరో పొర్ఫెసరోత్ చెపూత్ "కంగార్టస్ అండ వెల కమ " అంటునన్ వయ్కిత్ వైపు కృతజఞ్తా పూరవ్కంగా చూసి నమసక్రించింది.
"అమామ్, ఈయన మీ డిపారుట్మెంటు డీన. ఆయనే నినున్ గురుత్ పెటుట్కునాన్రు. నీ అదృషట్ం పండింది" అనాన్డు పకక్న ఉనన్ మరో
డిపారెట్మ్ంటు డీన.
తన వెనకే నాలుగో రాయ్ంకు తీసుకునన్ వయ్కిత్ వెనకిక్ వసూత్ "మొదటి సెట్పుప్లోనే డీన మిమమ్లిన్ మెచుచ్కునాన్రు. ఎంత అదృషట్మండీ"
అనాన్డు.
పరిచయంగా మాటాల్డుతునన్ అతని వైపు పర్శాన్రథ్కంగా చూసుత్నన్ తనమ్యి వైపు చూసూత్ "భలే వారండీ, మరిచ్పోయేరా? యూనివరిశ్టీ
అపిల్కేషను ఇవవ్డానికి వచిచ్నపుడు మీకు దారి చెపీప్ంది నేనే" అనాన్డు.
తనకు బొతిత్గా గురుత్లేని అతను, తనని అంతగా గురుత్ పెటుట్కోవడం ఆశచ్రయ్ం వేసింది తనమ్యికి.
అదే అడిగింది.
"ఇనిన్ వందల మందిలో మీరొకక్రే అపప్డూ, ఇపుప్డూ భుజం చుటూట్ కొంగు తిపుప్కుని నడుసుత్నన్ది. ఇనాఫ్కట్ ఐ అడమ్యిర ఇట"
అనాన్డు సేన్హ పూరవ్కంగా.
"అపుప్డు మీరు భారంతో ఉనన్టుల్ గురుత్. అబాబ్యా? అమామ్యా?" అనాన్డు మళీల్.
"అబాబ్యి, మృదుల" అంది
"చాలా మంచి పేరు. అనన్టుల్ నా పేరు కరుణ. కరుణశీర్ అంటే ఉనన్ అభిమానంతో నా కలం పేరు అలా పెటుట్కునాన్ను." అనాన్డు.
"మీ అబాబ్యి పేరు చాలా బావుంది. నాలా కలం పేరు పెటుట్కోనవసరం లేదు" అనాన్డు నవువ్తూ.
-------

***
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