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వెనుతిరగని వెనెన్ల

జరిగిన కథ: అమెరికాలో తన తలిల్కి సేన్హితురాలు, సతరీలకు సహాయం చేసే సంసథ్ “సహాయ”ను నడిపే ఉదయినిని కలవడానికి వసుత్ంది సమీర.
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. పెళల్యిన మరుక్షణం నించే శేఖర అసలు సవ్రూపం బయట పడుతుంది. మొదటి సంవతస్రంలోనే అబాబ్యి పుడతాడు.
కషట్మీమ్ద తనమ్యి యూనివరిశ్టీ లో ఎమేమ్ పాసవుతుంది. తనమ్యి ఆశయాలిన్ భరించలేని శేఖర గొడవ చేసి ఇంటోల్ నుంచి వెళిల్పోయి విడాకుల
నోటీసు పంపుతాడు. తనమ్యి కషట్పడి జే.ఆర.ఎఫ సాధిసుత్ంది. ఎనోన్ రోజులు పోరాడి, చివరికి శేఖర కు తనే విడాకులు ఇసుత్ంది.

.

హైదరాబాదు కు దగగ్రోల్ తనమ్యికి లెకచ్రర గా ఉదోయ్గం వసుత్ంది.
PPP

-42మరుసటి వారంలో ఇంటికి వెళిల్ బాబుని తీసుకుని వచిచ్ంది తనమ్యి. వంట సామానుల్ సరుద్కుంటూంటే అనుకోకుండా దు:ఖం
ముంచుకొచిచ్ంది. ఈ సామానుల్ నావి, ఈ వంట గది నాది, ఈ ఇలుల్ నాది... అని అందరిలానే అమాయకంగా కలలుగనన్ సగటు యువతి తను. అందులో
పర్తీ ఒకక్టీ ఎకక్డెకక్డ కొనన్దీ ఇంకా గురేత్ తనకి. నిజానికి సంసారానికి కావలసిన వంట సామానల్ వంటివనీన్ తలేల్ ఇచిచ్ పంపించింది. కానీ కొతత్వి
కాకుండా అపప్టికే ఏళల్ తరబడి వాడుతునన్వి ఇచిచ్ పంపించిందని శేఖర తలిల్ చీవాటుల్ వేసింది. తలిల్ తను ఇంటోల్ వాడుతునన్ సామానుల్, తను కటుట్కునన్
చీరలు ఇచిచ్ందంటే, వాటిలో తలిల్ "పేర్మ" ఉందని తనమ్యి భావించినా అతను, అతని తలిల్ మాతర్ం పాతవి వొదిలించుకోవడానికి చేసిన కుటర్గా
చూసేరు. తలిల్ ఇచిచ్న సామానుల్ చూసినపుప్డలాల్ అతను విసుకోక్వడం చూసి, అవనీన్ పకక్కి పెటిట్ కాసినిన్ కొతత్ సామానుల్ కొంది తనమ్యి. అలా పూరాణ్
మారెక్టుట్ లో కొనన్ చినన్ మజిజ్గ కవవ్మూ, జలెల్డా కనిపించేయి.
ఆ రోజు ఇంకా తనకి జాఞ్పకమే. కొతత్గా సంసారం పెటిట్న రోజులు. అతని ఊరోల్ ఉండేవాడు కాదు కాబటిట్ సంసారానికి ఏది
కావాలిస్నా తనే వెళిల్ కొని తెచుచ్కునేది తనమ్యి. పకిక్ంటి అమామ్యి సలహాతో ఇంటోల్ జలెల్డ, కవవ్మూ కొనడానికే కాకుండా వారానికి సరిపడా కూరలు
కూడా కొని తెచుచ్కోవడానికి పూరాణ్ మారెక్టుట్ బసెస్కిక్ంది తనమ్యి. రదీద్గా ఉనన్ జగదాంబా జంక్షను పరికిసూత్ చుటూట్ ఉనన్ సినిమా హాళల్ గురించి
కబురాల్డుకునే జనాలకతీతంగా ఆకాశం కేసి చూడసాగింది తనమ్యి. చిరు జలుల్కురావడానికి సిదధ్మైనటుల్ మబుబ్ మబుబ్గా ఉంది. పూరాణ్ మారెక్టుట్ రోడుడ్
కివతల ఆగి, అటు వైపు దాటుకుని దావ్రం దాటి లోపలి అడుగుపెటట్గానే వాన కురవకుండానే జలుల్ కురిసినటుల్ చితత్డిగా ఉంది. బురదలోనే తోర్వకటు
ఇటూ కూరగాయల నించి వంట సామానల్ వరకూ దుకాణాలు. కొనిన్ నెల మీద గోనె సంచుల మీదా, కొనిన్ బండల్ మీదా, కొనిన్ చినన్ దుకాణాలుగాను.
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వచిచ్పోయే వారిని తోసుకుంటూ, ఉముమ్కుంటూ, తిటుట్కుంటూ హడావిడి పడుత్నన్ జనం. చేతి సంచీని భుజాన తగిలించుకుని, చినన్
చేతి పరుస్ని జాకెటుట్లో దాచి, చీర కుచిచ్ళుళ్ పైకి దోపుకుని అతికషట్మీమ్ద కావలసిన సామానుల్ కొనుకుక్ని బయట పడింది తనమ్యి. మజిజ్గ కవవ్మూ,
జలెల్డల వైపు తదేకంగా చూసింది. ఇలాంటివి తన కంటపడకుండా ఉంటేనే తను మనశాశ్ంతిగా ఉండగలదు. తన దగగ్ర ఉనన్వి తలిల్ని తీసుకొమమ్ని,
ఇంటోల్ ఉనన్ పాతవి తనకి ఇమమ్ని అడిగింది.
"ఏమామ్, మీ ఆయన మొదటోల్ చేసిన నిషూట్రం చాలదా? పాతవెందుకులే. నువెవ్లాగూ నేనిచిచ్నవి పకక్నెటిట్ కొతత్వి కొనుకుక్నాన్వుగా,
ఇనాన్ళుల్గా అవి ఇకక్డే పడునాన్ నేనెపుప్డూ వాటిని వాడలేదు" అంది జోయ్తి నిషూట్రంగా .
తనమ్యికి కాళల్లోకి నిసస్తుత్వ వచిచ్ంది. అతనెపుప్డో తలిల్ని బాధించిన మాట వాసత్వమే. అందుకు ఇపప్టికీ తను బాధ పడుతుంది. కానీ
తను ఇపుప్డు వాళల్ కూతురు మాతర్మే. ఇంకా పాతవనీన్ గురుత్ తెచుచ్కుని ఇంకా తలిల్ తనని ఇలా నిషూట్రమాడడం ఎందుకు?
అంతటితో ఆగకుండా తనమ్యి తలిల్ని తనతో రమమ్ని అడగగనే తనతో రావడం ఇషట్ం లేనటుల్ ధవ్నిసుత్నన్ గొంతుతో, "అసత్మాటూ నీ
వెనకాల తిరుగుతూ ఉంటే ఇకక్డ నానన్గారిని ఎవరు చూసాత్రమామ్, ఇదేవనాన్ మీ అతత్గారిలాల్ మందీ మారబ్లం ఉండడానికి, వాళల్ంటే జమీందారులు,
డబుబ్కి లెకక్ లేదు వాళల్కి. అయినా వాళల్కీ, వీళల్కీ ఆయనున్ ఇకక్డ అపప్గించి, రావడం సుతరామూ ఇషట్ం లేదు." అంది.
అంతే కాదు కనీసం మాట వరసకైనా కాసినిన్ ఉపూప్ పపుప్లు పటుట్కెళల్మని కూడా ఇవవ్లేదు. ఆడించిన పంట బియయ్ం అదే రోజు
ఇంటికి వచేచ్యి. అకక్డికీ తనమ్యి నోరు తెరిచి అడిగింది.
"ఇకక్డి నుంచి అంత దూరానికి బియయ్ం పటుట్కెళల్డం ఎందుకు? అకక్డే కొనుకోక్." అంది జోయ్తి.
మనసులోనే నిటూట్రుచ్కుంది తనమ్యి. తనకి అతనితో కలిసి ఉనన్పప్డూ బాధలే. విడిపోయేకా బాధలే. తనలాంటి దౌరాభ్గయ్పు బతుకు
పగ వాళల్కి కూడా కలగకూడదు. ఇపుప్డు తనమ్యి ఒంటరిగా ఉంటూందనన్ సతయ్ం తెలిసీ తలిల్ ఇలా సూటీపోటి మాటలతో వేధిసూత్, అంటీ ముటట్నటుల్
ఎందుకు ఉంటుందో అరథ్ంకాదు.
రైలెకిక్ందే గానే నిదర్ రాలేదు. తెలాల్రగటెల్పుప్డో కణకణా మండుతునన్ కళల్ని బలవంతంగా మూసుకుంది "అంతా నా దురదృషట్ం!"
అనుకుంటూ.
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ఉదయానే రైలు దిగి, చాలా సేపు బసుస్ కోసం ఒక చోట నిలబడాడ్రు. తరావ్త అరథ్మైన విషయం ఏవిటంటే అకక్డ సిటీ బసుస్లు
మాతర్మే ఆగుతాయని, ఎరర్ బసుస్లకు దగగ్రోల్ని బసాట్ండుకి వెళాల్లని. సామానుల్ మోసుకుని, ఆటో కోసం నడిచింది. బాబు చెంగు పటుట్కుని తవ్రగా
నడుసుత్నన్ తలిల్ని అనుసరించేడు. అతయ్ంత రదీద్గా ఉంది బసాట్ండు. చేతిలో సామానుల్ ఉండడం వలల్ బసుస్లో సీటు కోసం పరుగులెతేత్ మనుషులతో
ఓడిపోసాగింది.
పకక్నే ఉనన్ యువకుడొకతను "ఇలా ఇవవ్ండి నేను సాయం చేసాత్" అని చపుప్న సిటీలోని సామానల్ సంచీ అందుకునాన్డు.
అంతే కాకుండా అతిలాఘవంగా సీటు కూడా సంపాదించేడు.
"చాలా థాంకస్ండీ" అంది తనమ్యి కృతజఞ్తా పూరవ్కంగా.
బసెస్కక్గానే నిదర్ ముంచుకొచిచ్ంది తనమ్యికి. బాబు అపప్టికే ఒళోళ్ వాలిపోయేడు. బాబుకి అటువైపు కూచునన్ ఆ యువకుడు "ఏ
ఊరు వెళుత్నాన్రు?" అనాన్డు.
చెపిప్ంది తనమ్యి.
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"అది నా పార్ణ సేన్హితుడి ఊరు. నేనసత్మాటూ వసుత్ంటాను." అనాన్డు.
తనమ్యి నిదర్ కళళ్తో ఊకొటిట్ంది.
అతనదేమీ పటిట్ంచుకోకుండా "సారు.. రాలేదా మీతో?" అనాన్డు.
"రాలేరు" అని కళుల్ మూసుకుంది.
బసుస్ ఎకక్డో సాట్పులో ఆగింది.
"మకక్ బుటట్ల..మకక్ బుటట్ల " అంటూ కిటికీ దగగ్ర మొకక్జొనన్ పొతుత్లమేమ్ పిలల్ల అరుపులకి మెలకువ వచిచ్ంది తనమ్యికి.
కిటికీ దగిగ్ర కూచునన్ యువకుడు చపుప్న మూడు కొని, తనమ్యి వైపు తిరిగేడు. తనమ్యి వదద్నేలోగానే రెండు చేతిలో పెటేట్డు. ఉదయం
నించీ ఏమీ తినకపోవడం వలల్నేమో బాబు చటుకుక్న మొకక్ జొనన్ పొతుత్ ఒకటి అందుకుని తినసాగేడు. పొదుద్ట బిసెక్టుల్

ఇవవ్బోతే తిననని

మొరాయించేడు. వాడెపుప్డూ పొతుత్ తిననటుల్ ఆదరాబాదరాగా తినడం చూసి తనమ్యికి నవొవ్చిచ్ంది.
అతనేమనుకునాన్డో ఏమో అని "థాంకస్ండీ" అంది తనమ్యి.
బదులుగా అతను "వచేచ్దే మా ఊరు. ఎపుప్డైనా తపప్కుండా రండి" అని జేబులో చినన్ కాగితాల బొతిత్లో నుంచి ఒక కాగితం చింపి
అతని పేరు, ఫోను నంబరు రాసిచేచ్డు.
"మురళి..." అతని పేరు చూడగానే తనమ్యికి చపుప్న వివేకానందా పాఠశాల, వెంకట, మురళి జాఞ్పకం వచేచ్రు.
జీవితం ఎంత విచితర్మైంది!
అకక్డునన్ంత సేపు మురళి తనకే కషట్మొచిచ్నా ఆదుకునేవాడు. ఇపప్టికీ ఆదుకుంటునాన్డనన్మాట.
అతని వైపు తిరిగి నమసక్రించింది.
PPP
బసాట్ండులో దిగి రికాష్ ఎకిక్ంది తనమ్యి. ఇకక్డి రికాష్లు తమ వైపులా కాకుండా విభినన్ంగా ఉనాన్యి. కూచునే సీటుకి, కాళుల్ పెటుట్కునే
చోటుకి మధయ్ నేలపీట కంటే తకుక్వ ఎతుత్ ఉండడానిన్ ఆశచ్రయ్ంగా చూసేడు బాబు. తమ వైపు కూచునే సీటు కురీచ్లో కూచునన్ంత ఎతుత్ ఉండి, కాళుల్
కిందికి పెటుట్కుందుకు వీలుగా ఉంటుంది. తన చినన్ తనంలో సినిమాకి వెళేల్టపుడు నడిచి వెళిల్, వచేచ్టపుడు రికాష్ కటిట్ంచుకునే వారు. అమామ్, నానన్ల
మధయ్ కాళల్ దగిగ్ర కూచునేది తను. కానీ ఇంటికి వచేచ్సరికి బాగా నిదర్పోయేది. ఇక ఇంటి గుమమ్ం దగిగ్ర దిగి లోపలికి నడవాలంటే అసస్లు ఇషట్ం ఉండేది
కాదు తనకి. రాతర్ంతా తనని రికాష్లో తిపుప్తూ అలాగా పడుకోనిసేత్ బావుణణ్ని అనిపించేది.
"పెదద్యాయ్క తపప్కుండా తనలాగే చెయాయ్లి" అనుకునేది.
ఆ ఆలోచన రాగానే నవొవ్చిచ్ంది తనమ్యికి. పకక్నే కూచుని కబురుల్ చెపుత్నన్ బాబు తల నిమురుతూ వాడి మెరుపు కళల్లోకి
చూడసాగింది తనమ్యి. కబురల్లోనే నిదర్లోకి జారుకునాన్డు. నిశిచ్ంతగా పడుకుని నిదర్పోతునన్ చినాన్రి తలని ముదాద్డింది. వాడికి తన తలిల్దండుర్ల దగిగ్ర
ఎంత దగిగ్రతనం ఉనాన్ తనతో ఉనన్పుడు ఉనన్ హుషారు వాడికి అకక్డునన్పుడు ఉండదు ఎందుకో. తనకి కూడా ఒదిలొచేచ్టపుప్డెపుప్డూ వాడి బెంగ
చూపులు తనని వెంటాడుతూనే ఉండేవి. కడుపున మొయయ్డం, కడుపున పుటట్డం... 'పేగు బంధం' అంటే ఇదేనేమో!
"ఇక మనం హాయిగా ఉందాం నానాన్! " అంది ఆపాయ్యంగా వాణిణ్ దగగ్రకు హతుత్కుని.
PPP
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బాబుని ఊరోల్ మంచి సూక్లోల్ జాయిను చేసింది. సూక్లు యూనిఫారం, పుసత్కాలు, పుసత్కాల సంచీ, టిఫిను బాకుస్, వాటర బాటిల
వంటివనీన్ కొంది. వచేచ్ ముందు అయిసుకీర్ము, ఫైవ సాట్ర చాకెల్టల్ వైపు చూపించేడు బాబు.
"కొంటాను గానీ, ఏదో ఒకక్టే " అంది.
కాసేస్పు అటూ ఇటూ ఊగిసలాడి చివరికి అయిసు కీర్ము కావాలనాన్డు.
ఇంటికి నడుసూత్ండగా, "అమామ్! మనం రేపు ఫైవ చాకెల్టుట్ కొనుకుక్ందామేం?" అని ముదుద్గా అడిగేడు బాబు.
పసివాడితో "అలాగే" అని అబదాధ్లాడడం ఇషట్ం లేదు తనమ్యికి.
"లేదు నానాన్, ఇలాంటివి మనం నెలలో ఒకక్ రోజు మాతర్మే కొనుకుక్ంటాం." అంది సాలోచనగా.
అరథ్మయీ కానటుట్నన్ వాడి ముఖం చూసి, "అమమ్కి వచేచ్ జీతంలో మన ఖరుచ్లు పోను, కొంత దాచుకోవాలమామ్. అనుకోకుండా
మనకి కషట్ం వచిచ్ందనుకో మనకి డబుబ్లు ఎవరిసాత్రు చెపుప్?" అంది.
ఏదో అరథ్మైనటుట్ తలూపేడు వాడు. ఇంటికి రాగానే పుసత్కాలనిన్ంటికీ అటట్లు వేసి, పేరుల్ రాసింది. ఒక అర ఖాళీ చేసి వాడి సూక్లు
వసుత్వులు సరిద్ పెటిట్ంది. రెండో రోజే సూక్లు బసెస్కక్నని పేచీ పెటేట్డు బాబు.
"ఏవిటమామ్" గోముగా అడిగింది తనమ్యి.
సూక్టరల్ మీద, బళల్ మీదా తలిల్దండుర్లతో ముందూ, వెనకా కూచుని వెళుత్నన్ పిలల్ల వైపు చూపించేడు. తనమ్యి మనసుస్
చివుకుక్మంది.
"తండిర్ గురుత్రాకుండా పెంచాలని ఎంత తపన పడుత్నాన్ కుదరడం లేదు. ఎలా?"
ఆలోచించే కొలదీ తలనొపిప్ రాసాగింది తనమ్యికి.
అనుకోకుండా మరాన్డు కాలేజీలో టైపిసుట్ "చిట" లోచేరుతరా మేడమ అనడగగానే ఒపుప్కుంది.
అపప్టి వరకు అసలు చిట అంటే ఏవిటో, ఎందుకు అంతా ఇలాంటివి కడతారో తెలియదు తనకి.
"ఒకక్సారి డబుబ్ అవసరమయేయ్ మనలాంటి మధయ్ తరగతి వారికి వడీడ్ తకుక్వ మారగ్ం ఇదొకక్టే" అనాన్డు టైపిసుట్ మొదటి నెల డబుబ్
కటిట్ంచుకుంటూ.
ఆ మరసటి రోజు నించీ సెకండ హాండులో లేడీస బండి ఎవరైనా అముమ్తారేమోనని పేపర లో లోకల పర్కటనలు వెతక సాగింది
తనమ్యి.
ఆ సాయంతర్ం కిరసనాయిలు ఒతుత్ల సట్వువ్ వలల్ బాగా మసి పటేట్సిన గినెన్లిన్ తోముతునన్ తనమ్యి వైపు చూసూత్ "గేసు కనెక్షను కి అపైల్
చెయయ్రాదు మేడమ ?" అంది తాయిబా.
"అపల్య చేసిన సంవతస్రం దాకా రాదట కదా!" అంది తనమ్యి.
"ముందు సట్వువ్ కొనుకోక్ మేడం. కనెక్షను వచేచ్ వారికి నా కాడ డబుల సిలిండర నువొవ్కటి వాడుకో" అంది.
గేసు సట్వువ్, సిలిండర.. అని తన దగిగ్ర ఉనన్ కాసత్ డబుబ్లూ ఇలాంటి వాటికి ఖరుచ్ పెటట్డం కషట్ం.
అదే చెపిప్ంది తాయిబాతో.
"హయోయ్ మా లాంటి వారందరూ డబుబ్లు మసుత్ ఉండే అనీన్ కొనుకుంటరంటరా మేడమ!" అంది నవువ్తూ.
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సాయంతర్ం వాయిదా పదధ్తిలో సట్వువ్, మికీస్ల వంటివి అమేమ్ దుకాణానికి తీసుకెళిల్, "భయాయ్! మా మేడమ కి మంచి సట్వువ్ చూపియ"
అంది.
"ఆ..ఆ..ముందు డబుబ్లు ఎలా కటాట్లో కనుకోక్ కుండానే.."అంది తనమ్యి అడుడ్ తగులుతూ.
"అరే మా కాలేజీలో మేడమ మీరు. ఏది నచిచ్నదో ఫసుట్ చూసుకొండి. మీకు నచిచ్న వాయిదాలో

పైసల కటట్ండి." అంటూ

దుకాణాదారు రెండు మూడు సట్వువ్లు చూపించేడు.
అందులో నాణయ్మైన కంపెనీ సట్వువ్ చూపించి ఇందులో కాసత్ రేటు తకుక్వది చూపించండి" అంది.
అతను లోపలనించి మరొక రెండు పటుట్కొసూత్ , వాయిదాల వివరాలు రాసునన్ ఒక అటట్ ముకక్ తెచేచ్డు.
అనిన్టికనాన్ తకుక్వ ఖరీదు సట్వువ్కి నెలకు వంద చొపుప్న పనెన్ండు నెలలు కటాట్లి. దాని అసలు ఖరీదు తొమిమ్ది వందలే. కానీ
వాయిదాలో పనెన్ండు వందలు కటాట్లి.
తనమ్యి తటపటాయించడం చూసి, "మీకు పదకొండువందలకే ఇసాత్, మొదటి నెల మాతర్ం రెండు వందల కటిట్ తీసుకెళళ్ండి" అనాన్డు
అతను.
తాయిబా నవువ్తూ, "ఏం భయాయ్ మాకెనన్డూ ఇవవ్క పోతివి" అంది.
"మేడమ ఏడికెలోల్ ఈడికొచిచ్ంది. మనంమంచిగుండాలె గదా!" అనాన్డు అతను.
తనమ్యి పరుస్లో నుంచి రెండు వందలు తీసి అతని చేతిలో పెటిట్ంది.
"సట్వువ్ మంచిగుంది. గిటల్నే నెలకో వసుత్వ జమకూరుస్కో మేడమ, సంవతస్రం ఏ పాటికి! సామానుల్ ఒకక్ తడవ కొంటే ఎపప్టికీ
పడుంటయియ్" అంది తాయిబా సట్వువ్ తనమ్యి చేతిలో నుంచి అందుకుని నడుసూత్.
"సామానుల్ ఒకక్ తడవ కొంటే ఎపప్టికీ పడుంటయియ్"... తన విషయంలో ఇదెపుప్డూ నిజం కాలేదు.
"వసుత్వులు అశాశవ్తమైనవి తాయిబా" అంది దీరఘ్ంగా నిటూట్రిచ్ తనమ్యి.
"అంత గొపప్ మాటలు నాకరత్ం కావులే. ఈడ గెనిస్ గడడ్లు కొందాం మేడమ" అని ఆగింది తాయిబా.
ఏదో ఆలోచనలో ఉనన్ తనమ్యి వైపు చూసి నవివ్, "బాగుంటయి. తిని సూడు" అంది కాలిచ్న దుంపను విరుసూత్.
"మకక్బుటట్లు నాకు భీ ఇసట్మే" అంది తనమ్యి పకక్నునన్ మొకక్జొనన్ పొతుత్ వైపు చూసుత్ండడం గమనించి.
తాయిబా హుషారుగా కబురుల్ చెపూత్ తన పకక్న నడుసుత్ంటే దూరం అనిపించడమే లేదు తనమ్యికి. "ఎపుప్డూ ఈ అమామ్యిలా
ఉంటే ఎంత బావుణుణ్" అనుకోకుండా ఉండలేకపోయింది తనమ్యి.
బాబు కూడా అలసట అనకుండా వాళల్ కబురుల్ వింటూ నడవసాగేడు.
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