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- 23 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 పెళిల్జరుగుతుంది.

విశాఖపటన్ం లో కొతత్ కాపురం పార్రంభిసాత్రు. పెళల్యిన సంవతస్రంలోనే అబాబ్యి పుడతాడు. తనమ్యి యూనివరిశ్టీ లో ఎమేమ్ చదువుతూ
ఉంటుంది.

PPP
దేవి విశాఖపటన్ం వెళొళ్దద్నే సరికి ఆ రోజంతా తనమ్యికి తన జీవితమేమిటో తనకే అరథ్ం కాని అయోమయ పరిసిథ్తి పటుట్కుంది.
ఎపప్టికపుప్డు తనెంత విధేయంగా పర్వరిత్సూత్ందో అంతకు అంతా శేఖర, అతని తలిల్దండుర్లూ సమసయ్లు తెచిచ్ పెడుత్నాన్రు.
"అసలు విశాఖపటన్మే వెళొల్దద్నేంత తపుప్ పని తనేం చేసింది? తనే ఒక సమసాయ్ వీళల్కి?”
ఒక పకక్ ఈ కుటుంబం మనన్నలు పొందలేకపోతునన్ బాధ. మరో పకక్ శేఖర పర్వరత్నతో పుటుట్కొసుత్నన్ విసుగు. అనిన్టినించీ
ఊరట నిసుత్నన్ ఒకే ఒకక్ ఆధారం "బాబు".
ఒకక్ క్షణం తన పకక్న ఆద మరిచి నిదర్పోతునన్ పసివాణిణ్ గటిట్గా హతుత్కుంది. విశాఖపటన్ం తిరిగి వెళళ్లేకపోతే ఎమేమ్ ఇక
ఆగిపోయినటేల్. తన జీవితానికి ఏదో ఒక తోర్వ దొరుకుందనే ఆశతో ఎనోన్ కషాట్లకు ఓరిచ్ ఈ ఎమేమ్ చదువుతూంది. నిదద్టోల్ బుగగ్లు సొటట్లు పడేటుల్
నవువ్తునన పసివాణిణ్ చూసూత్, "నానాన్! నాకు ధైరాయ్నిన్ ఇవవ్రా. అమమ్ చదువు తపప్కుండా పూరత్వుతుందని చెపుప్." అంది. కళుల్ మూసుకుని ఏవేవో
పెదవులు కదుపుతూ తనలో తను మాటాల్డుకుంటూ నిరాసకత్ంగా నిదద్టోల్కి జారుకుంది.
తెలల్ర గటల్ పకక్నే పరిచయమైన శేఖర వొంటి వాసనకి ఉలికిక్ పడి లేచింది. తనమ్యి మీదుగా ఒంగి బాబుని ముదాద్డుతునాన్డు.
తనమ్యితో ఒకక్ మాట కూడా మాటాల్డకుండా ఒంటి మీద చెయియ్ వేసేడు. మారు మాటాల్డకుండా ఒళల్పప్గించింది. మనసులో సుళుల్
తిరుగుతునన్ బాధ ముందు శరీరం బాధ చాలా చినన్ది.
అతను నిదర్కుపకర్మిసూత్ండగా "మనం వైజాగు ఎపుప్డు వెళాత్ం?" అంది.
"ఏం? చదువు ములిగిపోతందా నీకు?" వెటకారంగా అని, " వైజాగు కాదు. నెలూల్రులో బిజినెసుస్ పనిబడింది నాకు. సాయంతర్ం
బండికి వెళాద్ం. బటట్లు సరుద్కో." అనాన్డు.
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వారంలో కాలేజీ తెరుసాత్రు. ఇపుప్డు మరెకక్డికో పర్యాణం అంటే కాలేజీ పోయినటేల్. అయినా తమాయించుకుని, “మరి అకక్డ
ఉదోయ్గం?" అంది.
"అణా, కాణీ పోగేసే ఉదోయ్గం ఉంటే ఏంటి? ఊడితే ఏంటి? దేవుడి దయ వలల్ యాపారం కుదురుకుంటే ఇలాటి ఉదోయ్గాలు నేనే
నలుగురికి ఇవవ్గలను." అనాన్డు.
పొదుద్నేన్ దేవి "తనమ్యినీ, పిలాల్ణిణ్ ఒదిలెళళ్రా..." అనేదో అనబోయింది.
"నా కొడుకుని చూసి చానాన్ళల్యియ్పోయింది కదే అమామ్. పైగా అకక్డ హోటలు తిండికి నాకు ఆరోగయ్ం పాడయియ్ పోతంది.
రానియియ్లే." అనాన్డు.
ఎనాన్ళుల్ అనే పర్శన్ కూడా అడిగే ఉతాస్హం కూడా లేదు తనమ్యికి.
విశాఖపటన్ం లో ఇలుల్ ఉంచేడో, ఖాళీ చేసేసేడో మాతర్ం అడిగింది.
"ఇపుప్డు ఇలుల్ ఖాళీ చేసేసేత్ మా బాసుకు అనుమానం రాదూ? ఎదవ తెలివి ఏడిసినటేట్ ఉంది. అయినా నెలూల్రులో ఒపప్ందం కుదరనీ
మొదట." అనాన్డు.
సాయంతర్ం బండి ఎకిక్, తెలాల్రగటల్ నెలూల్రులో దిగి, బసుస్ ఎకేక్రు. అకక్ణిణ్ంచి జీపులో కొంత దూరం. దాదాపు యాభై ఇళుల్ ఉండే
సముదర్ తీరపు బెసత్ పలెల్కి పదకొండు గంటల వేళకి చేరుకునాన్రు.
ఏదో ఇంటి ముందు జీపు దిగే సరికి మధయ్ వయసు ఆవిడ వచిచ్ పలకరించింది. ఆ తెలుగు యాస మొదట అరథ్ం కాలేదు తనమ్యికి.
శేఖర కి బయటే వాకిటోల్ చినన్ నులక మంచం వాలిచ్, అలిసిపోయి ముఖం పీకుక్ పోయిన తనమ్యిని, భుజాన నిదర్పోతునన్ పిలాల్డిని
లోపలి గదిలోకి రమమ్ని తీసుకెళిల్ంది. అది ఒకే ఒకక్ గది, వసారా ఉనన్ గవరన్మెంటు కటిట్చిచ్న పేదల పథకానికి చెందిన ఇలుల్లా ఉంది. కింద గచుచ్లేదు.
బయట వాకిటోల్ కూడా ఇసుకే ఉంది. సముదార్నికి దగగ్రగా ఉనన్టుల్ హోరు వినిపిసూత్ ఉంది.
బాబుని పడుకోబెటట్మని లోపల చినన్ నవారు మంచమీమ్ద బొంత వేసింది.
ఇంటి వెనక చినన్ దడి చూపించి బాతూర్ముకి వెళల్మని చెపిప్ంది. మూడు వైపులా తాటాకుల దడి మధయ్ ఒక చినన్ రాతి పలక ఉంది.
చుటూట్ కాళల్ కింద ఇసుక.
ఒక మూలగా మరో చినన్ పలక మీద చినన్ ఎరర్ సబుబ్ ముకక్ ఉంది.
చుటూట్ సొటట్లుండి సనన్ని రంధర్ం నించి నీళుల్ కారిపోతునన్ చెంబు, దాదాపు విరిగిపోతునన్ డబాబ్ రేకు బకెటుట్.
తనమ్యి ముఖం కడుకుక్ని వచేచ్ సరికి ఇంటి ముందు వాకిటోల్ ఒక పకక్గా ఉనన్ పొయియ్ ముందు కూచుని, పొగ ఊదుతూ
కనబడింది ఇంటావిడ.
"నీ మొగుడు ఎపుప్డొసాత్డు చెనన్మామ్?" అనాన్డు శేఖర.
సముదర్ం వైపు చూపిసూత్ "రేతిత్రికి" అంది.
ఆవిడ దగగ్రోల్ ఉనన్ పీట మీద కూరుచ్ంటూ "నేను సాయం చెయయ్నా?" అంది తనమ్యి.
మొహమాటంగా "వదద్"నన్టుల్ తల అడడ్ంగా ఆడిసూత్ తనమ్యి వైపు నవువ్తూ చూసింది.
గార పటిట్న పళుల్. ఎపప్టి నుంచో తైల సంసాక్రం లేనటుల్ పీచు జుటుట్ ముడి. మాసిపోయిన చీర.
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చెనన్మమ ఎవరో, చెనన్మమ్ భరత్ ఎవరో శేఖర ని అడిగే ఆసకిత్ లేదు తనమ్యికి. అసలేదీ అడిగే ఆసకిత్ లేదు. తన జీవితం తన చేతులోల్
లేదు. తను అనుకునన్టుల్ ఏదీ జరగదు.
అసలు కాలేజీ తెరిచే సమయంలో తను ఇకక్డ ఏం చేసోత్ంది? అసలికక్డ నుంచి తిరిగి ఎపుప్డు విశాఖకు వెళల్గలదు? ఏ పర్శన్కూ
సమాధానం లేదు. అసలు తన జీవితం ఎటు పోతుందో తనకే తెలీదు.
మనసులో మెదులుతునన్ ఆలోచనలతో చెనన్మమ్ చేసూత్నన్ది నిశశ్బద్ంగా చూడసాగింది తనమ్యి.
చుటుట్ పకక్ల పిలల్లు ఇదద్రు ముగుగ్రు వచిచ్ వీళల్ని తొంగి చూసి పారిపోయారు.
అంతా పేదరికంలో మగుగ్తునన్టుల్ వాళల్ ఒంటి మీదఅరకొరగా వునన్ బటట్లు, మాసిన ముఖాలు చూసేత్ అరథ్ం అవుతునాన్యి.
శేఖర ఆమెతో పరిచయం ఉనన్టుల్ మాటాల్డుతునాన్డంటే, ఇంతకు ముందు ఇకక్డికి వచిచ్ ఉండాలి.
ఎపుడూ ఎకక్డికీ తీసుకెళళ్ని తనని ఇకక్డికి ఈ ఊరికి అసలు ఎందుకు తీసుకు వచాచ్డో అరథ్ం కాలేదు.
నెలూల్రు అని చెపిప్ తలుపూ దావ్ర బంధంలేని ఈ బెసత్ పలెల్కి తీసుకు వచేచ్డు శేఖర.
అయోమయంగా ఎటో కొటుట్కొచిచ్న జీవితం. దూరంగా వినిపిసుత్నన్ సముదర్ తీరానికి చేరి ఇసుకలో చతికల్ బడి ఆకాశానిన్ తాకే
సముదర్ కెరటాల మీద వేళాల్డే దిగంతం పగిలేలా అరిచి గటిట్గా ఏడవాలనుంది తనమ్యికి.
లోపలికి వచిచ్, బాబు పకక్న నడుం వాలిచ్ కళుల్ మూసుకుంది.
మరో గంటలో బాబు నిదర్ లేచేడు. తడి గుడడ్తో ఒళుల్ తుడిచి, సంచీ లోంచి శుభర్మైన బటట్లు తీసి తొడిగింది. కింద వదిలే సరికి ఇంటి
వాకిటోల్ ఇసుకలో కూరుచ్ని, నెతిత్ నిండా ఇసుక పోసుకునాన్డు.
సముదర్ం హోరు వింటునన్ కొలదీ సముదార్నిన్ చూడాలనన్ ఉతుస్కత బాగా ఎకుక్వ కాసాగింది తనమ్యికి.
కడుపులో ఆకలి నకనక లాడుతూంది.
ఇంకో గంట వరకూ అకక్డ వంట తెమిలేటటుట్ లేదు.
శేఖర ఎటో వెళళ్డానికనన్టుల్ పైకి లేచేడు.
తనమ్యి కూడా లేచి నిలబడింది బాబునెతుత్కుని.
"నువువ్ండు, నేనలా వెళొల్సాత్ను. సాయంతర్ం టౌనుకి వెళిల్పోదాం" అనాన్డు.
ఒక పకక్ నించి వీసుత్నన్ విసురు గాలికి పొయియ్లో మంట ఆరిపోయి ఇంటావిడ అవసథ్ పడూత్ంది.
అనన్ం అతి కషట్మీమ్ద వండింది.
మూడు గుడుల్ భదర్ంగా పటుట్కొచిచ్ నీళల్లో వేసింది.
తనమ్యి ఆవిడ చేతులోల్ నుంచి కతిత్పీట అందుకుని ఉలిల్పాయలు గబగబా కోసింది.
పరిచయంగా పొయియ్ దగిగ్ర కూచుని కటెట్లు ఎగదోసి పొయియ్ ఊదింది.
ఆ మాతార్నికే చాలా పర్శంసా పూరవ్కంగా చూసింది చెనన్మమ్.
"మీ కెందుకమామ్" అంది.
"పరేల్దులే" అని చినన్గా నవివ్ంది తనమ్యి.
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చెనన్మమ్ ఏవేవో చెపూత్ ఉంది.
"శేకర బాబు అపుప్డపుప్డూ వొసాత్డు మా ఆయిన కాడికి. సెముదర్ం మీదికి ఇదుద్రూ కలిసి కూడా పొయినర్ంట."
"ఎపుప్డూ మా బెసత్ గూడెం లో మేం సేపలే తిందుము. పటెన్ం పిలల్వి నీకు గుడల్యినా పెటట్మని సెపిప్ పొయినాడు మా ఆయిన."
" సెముదర్ం మీద ఏట ఒకోక్ పారి బాగా వచుచ్దిద్. ఒకో పారి పొయుయ్దిద్ ."
"మీ వైపు రైళుల్ తిరుగునా? నేనొకక్ పారి ఎకిక్నా"
"మాకు పిలల్లు గాలే, పదేండల్యెయ్ పెండల్యియ్"
ఏవిటేవిటో చెపుప్కెళిల్పోతూంది చెనన్మమ్.
అటూ ఇటూ ఇసుకలో దొరల్డానికి విదిలించుకుంటూనన్ బాబుని ఒళోల్ కూచో బెటుట్కునే పర్యతన్ం చేసూత్ కషట్పడుత్నన్ తనమ్యి ఇక
లాభం లేక వొదిలింది వాడిని.
పది నిమిషాలలో ఆ చుటుట్పకక్ల పిలాల్డిలా తయారయేయ్డు.
శేఖర వచేచ్ సమయానికి తనమ్యి పొయియ్ ఊదుతూ ఉంది.
చెనన్మమ్ లోపలికి ఏదో పటుట్కు రావడానికి వెళిల్ంది.
వసూత్నే చికాగాగ్ "ఎకక్డికొసేత్ అకక్డి వాళల్తో కలిసిపోవడవేనా?, లే" అనాన్డు చికాగాగ్.
బాబుని తీసి ఇసుక దులుపుతూ "అలగా దానిలా నువువ్ పొయియ్ దగిగ్ర తయారవవ్డం కాకుండా వీణిణ్ కూడా నీలాగే
టైరనింగిసత్నాన్వేంటే?" అని అరిచేడు.
తనమ్యి ఆశచ్రయ్పోయింది. డబుబ్లేల్ని ఈ బెసత్ పలెల్లో ఇంటామె డబుబ్లునన్ అతని యజమాని భారయ్ కంటే గొపప్ ఆదరం
చూపిసూత్ంది. డబుబ్లేల్నంత మాతార్న "అలగా జనం" ఎలా అవుతారు వీళుళ్? తన దృషిట్లో డబుబ్ మనిషికి తిండి పెటేట్ కాగితం మాతర్మే. మనుషులకు
మధయ్ అంతరాలు సృషిట్ంచే అడుడ్గోడ కాదు.
శేఖర తో అదే అనబోయి, అంతలోనే లోపలునన్ చెనన్మమ్ ఏమనుకుంటుందో అని, ఒంగి చూసూత్, చపుప్న లేచొచిచ్ బాబుని ఎతుత్కుని
చీర చెంగుతో తుడిచి, నులక మంచమీమ్ద ఒక వైపుగా మాటాల్డకుండా కూచుంది.
చెనన్మమ్ ఆ మాటలు వినన్దనుకుంటా. భోజనాలు లోపల వొడిడ్ంచి గుమమ్ం అవతల నిలబడింది.
కషట్ పడి వొండిన చెనన్మమ్ అలా అంటనటుల్ దూరంగా నిలబడడ్ం అనాయ్యంగా అనిపించింది తనమ్యికి.
చకచకా తిని బయటికెళిల్ చెయియ్ కడుకుక్ని, "నువూవ్ తిను చెనన్మామ్" అంది.
మరో గంటలో ఇంటి ముందు జీపు వచిచ్ ఆగింది.
శేఖర వెళిల్ ఏదో మాటాల్డి వచిచ్, "ఇవేళ పడవ రాదంట. మనం అనవసరంగా ఇవేళ ఒచేచ్ం. నడు" అనాన్డు.
ఎకక్డికి వచేచ్మో, ఎందుకు వెళుత్నాన్మో అపర్సుత్తమయిన తనమ్యికి ఇదొక కొతత్ అనుభవం.
చెనన్మమ్ జీవిత గాథ ఒక కొతత కనువిపుప్.
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చెనన్మమ్కి పెళల్యియ్ పది సంవతస్రాలు దాటింది. పిలల్లు లేరు. పుటిట్ందీ, పెరిగిందీ బెసత్ పలెల్లోనే. తనకి తెలిసందలాల్ సముదర్ం, చేపల
వేట. భరత్ పచిచ్ తాగుబోతు, తిరుగుబోతు. అతను సముదర్మీమ్దికి వేటకు వెళిల్న సమయంలోనే కాసత్ మనసుకి ఊరట. అతనెంత సంపాదించినా అంతా
ఖరుచ్ పెటేట్సాత్డు. అదే మాసిన చీర బతుకు. ఎనేన్ళుల్ గడిచినా అదే జీవితం. తనమ్యికి ఎనోన్ జవాబులేల్ని పర్శన్లు ఒకక్ సారిగా మనసుస్లో మెదిలేయి.
"చెనన్మమ్ ఎలా నవువ్తూ బతకగలుగుతూంది?"
తనమ్యికి ఒకక్టి మాతర్ం అరథ్మయియ్ంది. తన చుటూట్ ఉనన్వి తనకి సమసయ్లు అనన్ అవగాహన, అంతకంటే మంచి జీవితం
కావాలనన్ ఆకాంక్ష లేవు చెనన్మమ్కి. అంతే.
అవనీన్ ఉంటే తనలా అంతరమ్థనం తపప్దు. అంటే తనలాంటి వాళల్కి ఆనందంగా బతికే హకుక్ లేదా?
టౌనుకి చేరే వరకూ ఆలోచిసూత్నే ఉంది. బసుస్ దిగి రికాష్ ఎకేక్రు.
" శేఖర తో తన చదువు విషయం మాటాల్డినా ఉపయోగం ఉంటుందని నమమ్కం లేదు. ఇకక్డ అతని పని కాగానే అతను వైజాగు
వెళిల్నా, తనని వాళిల్ంటోల్ ధవళేశవ్రంలో వదిలేసాత్డు. విశాఖపటాన్నికి చేరేదెలా?"
రికాష్ ఏవేవో చినన్ వీథి మలుపులనీన్ తిరిగి వెళూత్ ఒక చోట ఆగింది.
తుపుప్పటిట్న ఇనుప గేటు తీసుకుని వెళేల్రు. చినన్ డాబా. పకక్న ఇరుకు సందులో నుంచి పైకెకిక్తే మేడ మీద ఉనన్ ఒకే ఒకక్ గది లోకి
అడుగు పెటేట్రు. ఇంటి చుటూట్ ఉనన్ చినన్ ఆవరణలో దటట్ంగా చెటుల్ ఉనాన్యి.
మెటెల్కుక్తూ ఉండగా కిందన ఇంటి వాళల్ అమామ్యి అనుకుంటా పదెధ్నిమిది, పంతొమిమ్దేళుల్ంటాయేమో. తెలల్గా, బొదుద్గా,
చూడచకక్గా ఉంది. శేఖర ని చూసి సిగుగ్గా నవివ్ లోపలికి వెళిల్పోవడం, శేఖర హుషారుగా మెటెల్కక్డం గమనించింది.
పైన గదిని అనుకుని వెనక వైపు ఒక బాతూర్ము ఉంది.
సామానల్వీ ఏవీ లేనందువలల్ గది విశాలంగా కనిపిసూత్ంది అంతే.
తమ పార్ంతానికీ, ఇకక్డికీ పెదద్గా తేడా ఏవీ లేదు. ఇళల బయట అవే మురికి కాలువలు. అవే మటిట్ వాకిళుల్.
శేఖర ఒక గంటలో బయటి కెళిళ్ వసూత్ ఇక చినన్ సట్వువ్, ఒక రెండు గినెన్లు, కంచాలు, గాల్సులు ఉనన్ ఒక గోనె సంచీ పటుట్ కొచేచ్డు.
ఎవరో బాగా వాడేసినవి అవనీన్.
"అమమ్ మొదట నేనొచిచ్నపుడు కటిట్ ఇచిచ్ంది. ఇపుప్టికి ఉపయోగానికి వచేచ్యి. కిందన ఆంటీ గారింటోల్ పెటేట్ను. కాసత్ సాన్నం చేసి,
బాబుని తయారు చెయియ్. టౌనుహాలులో కొతత్ సినిమా ఆడతంది. ఈ పూట హోటలుకి పోయి భోజనం చేదాద్ం. మధాయ్హన్ం ఆ చేపలమిమ్ వండిన కూడు
తినలేక చచేచ్ను. ఇక మీదట నేనా ఊరు వెళేల్ ముందు ఉదయానే నాకు బాకుస్ కటిట్వువ్." అనాన్డు.
తనమ్యి వినీ విననటుట్ తలూపడం చూసి "అసలు తలకెకిక్ందా నేను చెపిప్ంది?" అని గదిద్ంచేడు.
"కిందనింటోల్ ఆంటీ గారింటోల్ టీ.వీ ఉంది. నీకు కావలసినంత కాలకేష్పం. ఆవిడికి అయిదేళళ్ కిందటే మొగుడు పోయేడు. ఉనన్ ఒకక్
గానొకక్ పిలల్దే ఈ ఆసిత్ అంతా....." దారి పొడవునా ఏవేవో చెపుప్కెళిల్ పోతునాన్డు.
తనమ్యికి విపరీతంగా అలసటగా ఉంది. వరసగా పర్యాణం వలల్ బాబు భుజాన నిదర్పోతూనే ఉనాన్డు. కాసేస్పు శేఖర కి ఇచిచ్నా
ఏడుపు మొదలు పెడుత్నాన్డు. ఇపుప్డు సినిమా చూసే ఓపిక లేదు. కానీ గొడవ పడే ఓపిక అంత కంటే లేదు. అందుకే మాటాల్డకుండా అతని వెనక
బయలుదేరింది.
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సినిమా సగంలో నిదర్పోతునన్ తనమ్యిని భుజం పటుట్కుని కుదిపేడు. బయటికి రాగానే "తెరమీద బొమమ్ ఆడతా ఉంటే నీకు నిదెర్లా
పడతందే?" విసుగాగ్ అనాన్డు.
రికాష్ ఏదో చినన్ కాకా హోటలు ముందు ఆగింది. "ఇదుగో నిదర్ మొహం దానా, డబుబ్లు ఇసత్నాన్ం మనం. ఇకక్డా పడి నిదర్
పోకుండా మొతత్ం తిను." అనాన్డు.
శేఖర మాటలు చెవికెకిక్ంచుకునేలా లేదు తనమ్యి మన:సిథ్తి.
అయినా ఎనాన్ళల్ నుంచో ఆకలితో ఉనన్టుల్ తినసాగింది. భోజనం ఎంతో బావుంది. తెలల్ని శుభర్మైన అనన్ం. గోంగూర పచచ్డి,
రుచికరమైన పపూప్, కూర, పెరుగు. తనమ్యి నెలూల్రు భోజనం అని అంతా గొపప్ చెపప్డం వింది కానీ, ఇదే మొదటి సారి రుచి చూడడం.
"భోజనం చాలా బావుంది కదూ" అంది అపర్యతన్ంగా.
"డబుబ్లు పారేసేత్ ఎందుకు బాగోదు? మంచి భోజనం తినాన్క మొగోళుల్ భోజనానిన్ మెచుచ్కోవాలి, ఆడోళుల్ అలా వండడం
నేరుచ్కోవాలి" అని అదేదో జోకనన్టుట్ గటిట్గా నవేవ్డు.
రాతిర్ చాప మీద నడుం వాలచ్గానే శేఖర పది నిమిషాలోల్ గురుర్ పెటట్డం వింది.
తనమ్యికి నిదర్ సరిగా పటట్డం లేదు. ఉదయం నించీ ఉనన్ అలసటంతా ఇపుప్డు తెలుసోత్ంది. అరథ్ రాతిర్ గదిలో నుంచి బయటికి
వచిచ్ంది.
డాబా మీద పిండారబోసినటుల్నన్ చినన్ వరండాలో చతికిలబడింది. ఆహాల్దంగా గాలి వీసూత్ంది. చుటూట్ చెటుల్ గాలికి
తలలూపుతునాన్యి.
తనమ్యికి మనసుస్లో చదువు గురించిన బెంగ రెండింతలయియ్ంది.
కళళ్లో నీళల్ వలల్ వెనెన్ల ఆకాశమంతా మసకబారినటైల్యింది. రెండు చేతులూ జోడించి, పైకి చూసూత్, మనసులోనే "మితర్మా, ననున్
రకిష్ంచు" అని పదే పదే అనసాగింది.
***
తనమ్యి బయలుదేరే ముందు తలిల్కి ఫోను చేసి చెపిప్ంది.
"బెంగపడకు. అంతగా నీకు నచచ్కపోతే నానన్గారిని పంపిసాత్ను. వచెచ్యియ్" అని తలిల్ చెపిప్న మాటలు ఊరట నిచిచ్నా, శేఖరోత్
గొడవ పడడం తలుచ్కుంటే చిరాకు వసూత్ంది.
తన జీవితమేమిటో తనకు తెలీని గందరగోళం పరిసిథ్తిలోనే పదిహేను రోజులు గడిచేయి.
శేఖర పొదుద్టే వెళిల్ రాతిర్ పొదుద్పోయే వరకూ ఇంటికి రాడు.
ఇంటావిడ చాలా మంచిది. వచిచ్న మరాన్డే మేడ పైకి వచిచ్ంది. బాబుని పరిచయంగా దగిగ్రికి పిలిచింది. ఏం అవసరమైనా
మొహమాటం లేకుండా అడగమని తనమ్యికి చెపిప్ంది.
వారంలో పిలాల్డు ఆమెకు మాలిమి అయిపోయాడు. ఈ పదిహేను రోజులోల్ వాడికి సాన్నం కూడా తనే చేయించేటంత చనువు
వచేచ్సింది ఆవిడకు.
ఆ రోజు శేఖర వెళేల్క, మెటుల్ దిగి కిందికి వెళిల్ంది తనమ్యి.
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"ఏవిటి తనమ్యీ ఎపుప్డూ దిగులుగా ఉంటావు?" అంది ఇంటి యజమానురాలు భాగయ్మమ్.
"ఏం లేదాంటీ" అని తల విదిలిచ్ంది తనమ్యి.
"మా ఇంటోల్ టీవీ మోగుతూనే ఉండుదిద్ ఎపుప్డూ. నీకు తోచక పోతే కిందికొచిచ్ టీ.వీ చూడొచుచ్ కదా" అంది. ఏదో తమిళ సీరియలు
చూసూత్ంది ఆవిడ.
"మీకు తమిళం వచాచ్?" అంది తనమ్యి ఆశచ్రయ్ంగా.
"తమిళం కొంచెం అరథ్ం అయియ్దిద్. మాటాల్డడం అంత బాగా రాదులే. ఇదే సీరియలు తెలుగులో కూడా వచుచ్దిద్. తమిళంలో వచేచ్
వారంలో రాబోయే సీరియల ఎపిసోడ కూడా ఇపుప్డే చూసేసాత్ను ససెప్నుస్ తటుట్ కోలేక" అని నవివ్ంది భాగయ్మమ్.
సీరియలు చూసూత్ ఉనన్టుట్ండి, "ఆయన ఉండి ఉంటే..." అని కళుల్ ఒతుత్కుంటూ, అంతలోనే "నినున్ చూసేత్ మా పెదద్మామ్యి బతికి
ఉంటే నీలాగే ఉండుదద్నిపిసత్ంది." అంది.
రెపప్ ఆరప్కుండా చూసుత్నన్ తనమ్యి వైపు చూసూత్ "మాకు పెళల్యియ్న వెంటనే పాప పుటిట్ పురిటోల్నే భగవంతుడి దగిగ్రికి వెళిల్పోయింది.
ఆ తరావ్త అయిదేళల్కి ఇదిగో ఈ అమామ్యి పుటిట్ంది. ఈమె పెళిల్ చూసే వరకైనా భగవంతుడు నా భరత్ని బతికించలేకపోయాడు. పండగకి మెడార్సు పోయి
వసూత్ంటే ఏకిస్డెంటు ఎతుత్కుపోయిందాయనిన్." అని నిటూట్రిచ్ంది.
తనమ్యి అనునయంగా "బాధపడకండి ఆంటీ" అంది.
"అలా బెంగగా ఉండకు తనమ్యీ, మీ అమామ్ వాళల్తో మాటాల్డాలనుకుంటే మనింటోల్ంచి ఫోను చేసుకో" అంది కళుల్ వతుత్కుంటూ.
తనమ్యికి ఎంతో సంతోషం వేసింది. దయామయులైన వయ్కుత్లు తనకి ఎపుప్డూ అడుగడుగునా ఎదురుపడూత్నే ఉండడం తన
అదృషట్ం.
ఫోను లో అవతలి నుంచి తలిల్ గొంతు వింటూనే గొపప్ ఆనందం, గరగరలాడుతూ దు:ఖమూ తనున్కు వచేచ్సాయి తనమ్యికి.
భాగయ్మమ్ బాబుని ఎతుత్కుని బయటి వరండాలోకి వెళిల్ంది.
"ఎవరో కరుణ అట, నీ పేరుతో కారుడ్ వచిచ్ంది తనమ్యీ." అంది జోయ్తి.
కరుణ పేరు వినగానే మనసు సంతోషంతో ఉరకలు వేసింది తనమ్యికి. అంతలోనే యూనివరిశ్టీ జాఞ్పకం వచిచ్ బాధతో గొంతు
వణికింది.
"ఏం రాసేడో చెపప్మామ్" అంది.
"నీకు సెకండ రాయ్ంక వచిచ్ందటమామ్. కాల్సులు పార్రంభమైనా నువువ్ రాలేదేవిటని" రాసేడు. అంది జోయ్తి.
"అడర్సేవైనా ఉందా కింద?" అంది తనమ్యి.
"లేదమామ్, పేరొకక్టే ఉంది. అనన్టుల్ వచేచ్ వారం మేం తిరుపతి వెళుత్నాన్ం. శేఖర, నువూవ్ కూడా మాతో వసేత్ బావుంటుంది." అంది
జోయ్తి.
"శేఖర ని అడిగి చూసాత్ను. ఒకవేళ మేం రాలేకపోతే, మీరు వెనకిక్ వచేచ్టపుడు నెలూల్రులోదిగండి. నేను కూడా మీతో మనూరు
వచేచ్సాత్ను" అంది ఉతాస్హంగా తనమ్యి.
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