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 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. చినన్నాటి సేన్హితుడు పర్భు అనుకోకుండా మళీల్ ఎదురవుతాడు. 

PPP 

-45- 
 దసరా సెలవులు వచేచ్యి.  డబుబ్లు పర్ధాన సమసయ్ కావడం వలల్  ఉదోయ్గంలో చేరి, బాబుని తీసుకుని వచేచ్క ఇంటికి మళీల్ వెళేల్ డబుబ్ 

వెసులుబాటు కలగలేదు తనమ్యికి. కానీ పీ.హెచ.డీ లోజాయినయియ్న మొదటి సంవతస్రం గడిచే లోగా  పీర్ పీ .హెచ డీ పరీక్ష రాయాలిస్ ఉంది.  
 అనుకోకుండా దసరా సెలవులు కాగానే వచేచ్ మొదటి సోమవారమే పరీక్షకి తారీఖు ఖరారు కావడంతో ఎలాగూ విశాఖపటన్ం వెళాల్లిస్ ఉంది 
కూడా కాబటిట్ తనమ్యి బండి కొనే ఆలోచన తాతాక్లికంగా పకక్నబెటిట్ ఇంటికి బయలుదేరింది. కాలేజీ కి మధాయ్హన్ం సెలవు పెటిట్ బసెస్కిక్ హైదరాబాదుకి 
చేరుకుంది. రైలేవ్ షేట్షనుకి చేరుకునే సరికి ఏడు కావచిచ్ంది. రాతిర్ తొమిమ్ది గంటల వేళ రైలుకి టికెక్టుట్ కావడంతో  పాల్ట ఫారమీమ్ద ఉనన్ హిగిగ్న బాదమస్ 
పుసత్కాల షాపు దగగ్రోల్ ఉనన్ గటుట్ మీద కూచుంది. షాపుకి కటిట్ ఉనన్ తాడు మీద అనిన్టికనాన్ చివరన ఉనన్ వారపతిర్క తీసి, "చూడొచాచ్?" అంది.  

రెండో పేజీలో ఉనన్ ఫుల పేజీ బొమమ్ కి సరిపోయేటటుల్ ఉనన్ కవిత చూడగానే చదవాలనిపించేటటుల్ ఉంది. 
 "ఈ జీ తం కానా  మీద  
వయ  కుంచె  
అనుభ ల రంగులోత్   

న సమ్ృతి చితార్ లు  
కాలం నీరు  
ఎంతగా ఒలికినా  
మా పోవడం లేదు"  
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"ఎంత బాగా రాసేరు!!" అనుకోకుండా ఉండలేకపోయింది.   
కవిత రాసిన వారి పేరు కోసం మళీల్ ఒకసారి పేజీ తిపిప్ చూసింది.  
"కిరణ పర్భ"   
వెనక నుంచి బాబు కొంగు పుచుచ్కుని లాగేడు. 
చిరుకోపంగా "ఏవిటమామ్?" అంది. 
ఆ పకక్నే నిలబడి తన వైపే చూసుత్నన్ పర్భుని చూసి ఆశచ్రయ్పోయింది. 
"మీరేవిటి, ఇలా?" అంది. 
"ఊరు వెళుత్నాన్రనన్ సంగతి మీరు చెపప్క పోతే తెలీదనుకునాన్రా?" అంటూ  టిఫిను బాకుస్ చేతిలో పెటేట్డు. 
"జీడిపపుప్ ఉపామ్. నేనే సవ్యంగా చేసేను. రైలెకక్గానే తినండి. అపప్టికి బాగా ఆకలేసుత్ంది." అంటూ 
జేబులో నుంచి ఫైవ సాట్ర చాకల్టుట్ తీసి బాబు చేతికి ఇవవ్బోయేడు. 
బాబు తనమ్యి వైపు తిరిగేడు, "తీసుకోనా, వదాద్" అనన్టుల్. 
"అయయ్బాబోయ, ఏం కటుట్దిటట్ంగా పెంచుతునాన్రో వీణిణ్.  మీరు పరిమ్షను ఇవవ్ందే చాకెల్టుట్  కూడా తీసుకునేటటుల్ లేడు వీడు." అని 

నవివ్ "ఫరావ్లేదు లేవోయ" తీసుకో అనాన్డు. 
అపప్టికీ బాబు తటపటాయిసూత్, తనమ్యి తల ఊపగానే చటుకుక్న అంది పుచుచ్కుని, "థాంకూయ్" అనాన్డు. 
"నిజంగానే, ఎలా తెలిసింది మీకు?" అంది సాలోచనగా. 
"ఇంటికి ఫోను చేసేను. తాయిబా మీరు ఏ బండికి వెళుత్నాన్రో పేరు చెపిప్ంది. ఇందులో అంత దాపరికం ఏవుంది!" అనాన్డు 

ఆశచ్రయ్ంగా. 
"ఊహూ..ఏం లేదు. మీరెందుకు ఇలా...ఇబబ్ంది" అంటూ బాకుస్ వైపు చూసూత్ ఇక మాటాల్డలేనటుల్ తల కిందికి వంచుకుంది! 
ఇతనికి తనంటే ఎందుకింత అభిమానం!  
అదే అడిగింది. 
బదులుగా నవివ్, "అదిగో రైలు వసోత్ందని ఎనౌనుస్మెంటు మొదలైంది. దయచేసి వినండి"  అనాన్డు అనౌనస్రుని మాటలిన్ 

అనుకరిసూత్. 
తనమ్యి వదద్నాన్ వినకుండా లగేజీ పటుట్కుని "బెరుత్ నంబరు చెపప్ండి" అనాన్డు. 
తనమ్యి సరుద్కోగానే రైలు దిగుతూ "జాగర్తత్గా వెళిల్ రండి. ఎదురు చూసుత్ంటాను" అనాన్డు.    
రైలు కదిలేంత వరకూ కిటికీ ఊచలిన్ పటుట్కుని నిలబడే ఉనాన్డు. 
"ఉతత్రం వెయయ్డం మరిచ్పోకండి" అనాన్డు చివరికి. అతని గొంతులో చెపప్లేని బాధ ధవ్నించింది.  
అతని మాటలు, బాధ అరథ్మవుతునాన్ తన హృదయం ఏదో సందేహిసూత్ంది. ఒక పటాట్న మానని చేదు గాయలు అంతరాంతరాలోల్ 

సలుపుతునాన్యి. అతనికి ఆహావ్నం పలకలేని సిథ్తి.  అలాగని దూరంగా ఉండమని కఠినంగా అతనిని హెచచ్రించలేని  సిథ్తి. తనేవిటో, తన జీవితం ఏవిటో 
అతనికి ఏం తెలుసని ఇలా వెంటపడుతునాన్డు? 
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బండెకక్గానే బాబు “ఆకలి” అనడం మొదలుపెటేట్డు. 
బాకుస్ మూత తీయగానే జీడిపపుప్, కరివేపాకు, అలల్ం సువాసన గుపుప్న కొటిట్ంది. ఆతర్ంగా ముందుకు వంగిన బాబుకి తినిపించి, 

తనూ తింది. అతని మనసులోని పేర్మంతా కలిపినటుల్ ఎంతో రుచిగా ఉందా ఉపామ్. అసలు అతనికి ‘రైలెకక్గానే ఆకలేసుత్ందని’ ఆలోచన  వచిచ్నందుకే 
అతని పటల్ మనసంతా  కృతజఞ్తతో నిండి పోయింది. తినగానే  నిదర్లోకి జారుకునాన్డు బాబు. పర్భు గురించి ఆలోచనలు చుటుట్ముటాట్యి. అతను తమ 
గురించి ఆలోచిసూత్  అతని జీవితానిన్ వృథా చేసుకుంటునాన్డు. ఇపుప్డిపుప్డే మొదలు పెటిట్న అతని జీవితంలో అనీన్ సాఫీగా జరగాలిస్ ఉంది. ఇంకా 
ఎంతో వృదిధ్లోకి రావాలిస్న వాడు. లేదు లేదు. ఇదికక్డితో ఆపాలి. ఇంకా మొదలవుతునన్ అతని జీవితంలో నుంచి ఇపుప్డు నిషర్క్మించడమే మంచిది. 
అదేదో ఇపుప్డే చెపేత్నో? 

ఆలోచన రాగానే పరుస్లో నుంచి ఇన లాండ లెటరు ఒకటి తీసి, రాయడం మొదలు పెటిట్ంది. 
"పర్భూ! 
నా కోసం మీరు శర్మ పడి తెచిచ్న  ఉపామ్  ఇపుప్డే పూరిత్ చేసాం.  నా జీవితంలో ఇంత రుచికరంగా ఎవరూ వండగా ఇపప్టివరకూ 

నేను తినలేదు. మా గురించి ఇంతగా ఆలోచిసుత్నన్ మీ ఋణం తీరుచ్కోవడానికి "ధనయ్వాదా"లనన్ది చాలా చినన్ మాట. కారణాంతరాలేవైనా మీరు 
బాలయ్ంలో ననెన్రిగినంత బాగా నేను మిమమ్లిన్ గురించి ఎపుప్డూ తెలుసుకోలేదు. నా వరకూ  నాకు మీరు ఇపుప్డిపుప్డే పరిచయమైన సేన్హితులే. రైలు 
కదిలేంతవరకూ మీరలా నా కోసం నిలబడడం నాకెందుకో ఇబబ్ందికరంగా అనిపించింది. ఇలా ఎవరినీ ఇబబ్ంది పెటట్డం నాకు బొతిత్గా నచచ్దు.  నా పటల్ 
మీకు చినన్పప్టినించి ఉనన్ ఆరాధనని అరథ్ం చేసుకోగలను. కానీ నా చుటూట్ తిరుగుతూ మీ సమయానిన్, జీవితానిన్ వృథా చేసుకోవడానిన్ చూసూత్ 
ఉరుకోలేను. అరథ్ం చేసుకుంటారు కదూ!  

సదా 
మీ మంచి కోరే మీ సేన్హితురాలు, 
తనమ్యి. 
లెటరు మడిచి పరుస్లో పెటుట్కునాన్క గానీ మనసు సిథ్మిత పడలేదు. 
“పొదుద్నేన్ ఇంటికి వెళల్గానే పోసుట్ చేసెయాయ్లి.” అనుకుంది.   
లయబదధ్ంగా వినిపిసుత్నన్ పటాట్ల చపుప్డు, పటాట్ల మీద ఉయాయ్లలూగుతూనన్టుల్ సాగే రైలు పర్యాణం తనకి చినన్తనం నించీ చాలా 

ఇషట్ం. ఎపుప్డూ ఇలా రైలెకక్గానే అలా తరుముకొచిచ్నటుల్ వసుత్ంది నిదర్. ఇవేళెందుకో నిదర్ పటట్డం లేదు. 
కిటికీ వార బెరుత్ కావడం వలల్ చీకటోల్ చెటల్ నీడలు వేగంగా కదులుతూ ఆకాశంలో అపుప్డే పొడిచిన అందమైన నెల వంకతో పాటూ 

పరుగు పందెం వేసుకునన్టుల్ పోటీ పడసాగేయి. 
అంతలో మెలల్గా రైలు ఏదో సేట్షనులో ఆగింది. దానితో బాటూ ఆలోచనల వేగమూ తగిగ్నటెల్ౖయింది. 
తనలో తను సంభాషించుకో సాగింది.  
"ననున్ మనిన్ంచు అజాఞ్త మితర్మా! నీతో ఎనోన్ రోజులయింది సంభాషించి. నీ రూపంలో  పర్భు కనిపిసుత్నాన్డు నాకు. కానీ అది నా 

భర్మో, నిజమో తెలియడం లేదు. తెలిసి తెలిసి అతని జీవితానిన్ కషాట్లమయం చెయయ్డం ఇషట్ం లేదు. అలాగని చినన్తనం నించీ ఆరాధిసుత్నన్ అతనిన్ 
దూరం చేసుకోవడమూ ఇషట్ం లేదు. నువేవ్ చెపుప్ ఏం చెయాయ్లో."   
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రైలు మళీల్ బయలుదేరబోతునన్టుల్ంది.  
"నువేవ్ చెపుప్ మితర్మా ఏం చెయాయ్లో" అని కళుల్ మూసుకుంది. 
సేట్షనులో గణగణా గంట మోగింది. 
 "సతయ్ం" అనాన్రు ఎవరో. 

------- 
వనజ ఊరోల్ ఉందని తెలియడంతో వెళల్గానే వాళల్ ఇంటికి బయలుదేరింది.  
"చాలా బావుందమామ్  నీ హడావిడి. రాకరాక వచేచ్వు. ఇలా రాగానే అలా సేన్హితురాలంటూ పరుగెతాత్లా?  వెళేల్ ముందు వెళొళ్చుచ్.  

ఇంతలో తనెకక్డికీ పోదు." అంది జోయ్తి. 
"వెళల్నీ, సేన్హితురాళుళ్ ఇదద్రూ  కలిసి చానాన్ళల్యియ్ంది కదా" అనాన్డు భానుమూరిత్. 
ఒకపుప్డు చకచకా పనులనీన్ చకక్ బెటేట్ తండిర్ ఇపుప్డు లేవదీసేత్ గానీ, మడత కురీచ్ లోంచి కదలలేని పరిసిథ్తిలో ఉనాన్డు. తనమ్యికి 

తపిప్దం తనదే అనన్ బాధ చుటుట్ముటిట్ంది.   తలిల్కి సమాధానం చెపప్కుండా వనజ ఇంటి వైపు నడిచింది.  వనజ రెండో కానుప్కి అమమ్గారింటికి వచిచ్ంది. 
పాప చకార్ల లాంటి కళల్తో అందంగా ఉంది. నడుముకి తువావ్లు బిగించి కటుట్కుని మెలల్గా అటూ ఇటూ తిరుగుతూ ఉనన్ వనజ తనమ్యిని చూడగానే 
ఆతీమ్యంగా చేతులు గటిట్గా పటుట్కుంది.  

"మళీల్ లకీష్దేవేనమామ్. మూడో సారైనా కొడుకు పుడతాడో లేదో చూడాలి." అంది  నిషూట్రంగా వనజ తలిల్ మళీల్ ఆడపిలల్ పుటట్డం వలల్ 
అనాయ్యమేదో జరిగిపోయినటుట్.  

"చాలేల్మామ్ నీ పిచిచ్ మాటలు. నువేవ్ అతత్గారిలా తయారయేయ్వు. ఇపప్టికే రెండు సారుల్ చచిచ్ బతికేను. ఇంకా మూడోసారి కూడానా?" 
అంది కాసత్ గొంతు పెంచి వనజ. 

ఆవిడ నవువ్కుంటూ లోపలికి వెళిళ్పోయింది. తనమ్యికి ఆశచ్రయ్ం వేసింది. తనెపుప్డూ తలిల్తో అలా చనువుగా, గదిద్ంపుగా మాటాల్డి 
ఎరుగదు. అదే తన తలిల్ అయితే రెండో వాకయ్ం పూరిత్ చెయయ్క ముందే ముకుక్ చీది ఏడవడం మొదలెటేట్ది. ఇంకాసత్ ముందుకెళిల్ వారం పాటు మాటాల్డడం 
కూడా మానేసేది.  

వనజతో అదే అంది.  
"మా అమమ్ అమాయకురాలు. పితృసావ్మయ్ వయ్వసథ్లో బతుకుతునన్ సగటు ఆడ మనిషి. అది సరే గానీ, అసలు నేను నీకు గురుత్నాన్నా? 

ఎనిన్ ఉతత్రాలు వేసినా జవాబివవ్వు." అంది చిరు కోపం నటిసూత్ వనజ. 
ఏం చెపప్గలదు వనజకి తన వయ్రథ్ చరితర్!  
తనమ్యి నిటూట్రుప్ విని, "ఏదో సరదాకి అనాన్ను. నినున్ ఆ మాతర్ం అరథ్ం చేసుకోకపోతే సేన్హితురాలిని ఎలా అవుతాను? అదంతా సరే 

గానీ నీ సంగతులు చెపుప్.  ఎలా ఉనాన్వు? కొతత్ ఉదోయ్గం, కొతత్ ఊరు,  కొతత్ జీవితం ఎలా ఉంది?" అంది ఆసకిత్గా.  
"ఏ బాదర బందీలు  లేకుండా  జీవితం పర్శాంతంగా  గడుసూత్ ఉంది వనజా!" 
"అంటే మన చినన్పప్టిలాగా అనన్మాట" అంది వనజ. 
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"ఉహూ. ఎంత బాదర బందీలు లేకపోయినా చినన్పప్టి సేవ్చఛ్ వేరు. ఇపప్టి జీవితం వేరు. బహుశా: చినన్పప్టి రోజులు మళీల్ రావేమో" 
సాలోచనగా అంది చినన్గా నవువ్తూ తనమ్యి. 

"ఏది ఏమైతేనేం. ఎకక్డా వెనకడుగు వేయకుండా నువువ్ జీవితంలో అనుకునన్వి సాధించావు. నువువ్  నా సేన్హితురాలివని గరవ్ంగా 
చెపుప్కుంటునాన్ను  తెలుసా!" అంది వనజ. 

వనజతో మాటాల్డితే వెయేయ్నుగుల బలం వసుత్ంది ఎపుప్డూ. మాటాల్డుతూ గదిలోని  అదాద్ల షోకేసులో గీతాంజలి పుసత్కానిన్ చేతిలోకి 
తీసుకుంది తనమ్యి. 

అది తను వనజకి ఇచిచ్ందే. "అబబ్. ఎంత జాగర్తత్గా దాచావు వనా!" అంది తనమ్యి. 
నిజానికి తనూ అలాగే దాచింది. తమ పెళిల్ళుల్ కుదిరి అతత్వారిళల్కు వెళిల్పోయే ముందు ఇదద్రూ గీతాంజలిని ఒకరికొకరు ఇచిచ్ 

పుచుచ్కునాన్రు. పుసత్కం పేజీలు  తిపుప్తుండగా  కనబడడ్ మొదటి కవితని అనాయ్పదేశంగా పైకి చదివింది తనమ్యి. 
"పర్భూ! 
అనుదినం నీ  సనిన్ధిలో ముఖాముఖిగా ముకుళిత హసాత్లతో నీ  సనిన్ధిలో నిలుసాత్ను 
శాంత గంభీర నిరమ్ల నీలాకాశం కిర్ంద వినీలిత హృదయంతో నీ సనిన్ధిలో నిలుచ్ంటాను ...." 
ఇక చదవలేక తనమ్యి గొంతు గదగ్దమవడానిన్ గమనించి చపుప్న దగిగ్రికి వచిచ్ంది వనజ. "నిజంగా అంతా బానే ఉందా?" అంటూ. 
"హఠాతుత్గా పర్భు ఎందుకు గురొత్సుత్నాన్డు? అతని పటల్ తను ఆకరిష్తురాలవుతూందా?! అతనిన్ తలుచుకుంటే దూరమవుతునన్  బాధ  

తనకి ఎందుకు కలుగుతోంది?" 
ఏవీ మాటాల్డలేక నిశశ్బద్ంగా తల అడడ్ంగా ఊపింది తనమ్యి. 
"ఏమో వనా! ఒంటరి జీవితంలో ఎంత వెసులుబాటు ఉందో, అంత బెంగ కూడా ఉంది. లోకమంతా  నిశశ్బద్ంగా నిదిర్ంచే వేళ, వెచచ్ని 

సప్రశ్ లేని బాధ. శరీరంతో బాటూ మనసుని వేధించే పేర్మ రాహితయ్పు బాధ. ఒంటోల్ బాలేనపుప్డు దికుక్ తోచని బాధ...." కళల్ వెంట బొట బొటా  
కారుతునన్ నీళల్ని కొంగుతో అదుద్కుంటూ, "బాలెంతవి. నాతో బాటూ నినున్ బాధ పెటట్డం నాకు సబబు కాదు. మళీల్ వసాత్ వనా" అంటూ లేచింది తనమ్యి. 

వనజ తనమ్యి చెయియ్ పటుట్కుని ఆపి, "ఉండు. ముందు కాసినిన్ మంచి నీళుల్ తాగు. సిథ్మితపడు" అంది. 
పాపని తీసుకెళిల్ లోపల పడుకోబెటిట్, పెరటోల్ బాదంచెటుట్ కింద ఉనన్ గటుట్ మీద కూచుంటూ "ఇలారా, ఎవరతను?" అంది చిరునవువ్ 

నవువ్తూ వనజ. 
తనమ్యి కళల్లో నీటిపొరతోనే చపుప్న నవివ్ చెపప్సాగింది. 
అంతా విని వనజ ఉతాస్హంగా ముందుకు వంగి, "అతను నినున్ నిజంగానే ఇషట్పడుతునాన్డని అనిపిసూత్ంది.  అతనిన్ నువువ్ ఎందుకు 

దూరం పెటాట్లి?" అంది. 
తనమ్యి ఏం మాటాల్డక పోవడం చూసి "కలిసి జీవించడంలోను, ఒంటరిగా ఉండడంలోను వేటి సమసయ్లు వాటికే ఉనాన్యి. 

కాదనను. నువువ్ ఎలా జీవించాలనుకుంటునన్దాని గురించి సప్షట్త తెచుచ్కో. నినున్ ఏరి కోరి రావడానికి, నీ మీద జాలి చూపించడానికి తేడా ఉంది. పర్భు 
నిజాయితీగా నినున్ ఇషట్పడుతునాన్డని అనిపిసూత్ంది. నీకు నచిచ్నంత సమయం తీసుకుని నిదానంగా ఆలోచించుకో." అంది వనజ. 
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తిరిగి వసుత్నన్ంత సేపూ వనజ మాటలే వినిపించసాగేయి తనమ్యికి. ఇంటోల్ రాతుర్ళుల్ ఒకక్తే పడుకోవడానికి కూడా తనెంత 
భయపడుతుందో తనకు తెలుసు. 

తలుపు కి ఉనన్ మాములు గొళెల్ం మధయ్లో అటల్కాడ అడడ్ం పెటిట్, కురీచ్ని తలుపుకి ఎదురుగా జరిపి, కురీచ్ మీద బరువైన బియయ్ం డబాబ్ 
పెటిట్......ఎంతగా భయపడుతుందో పర్తీ రాతీర్. ఒంటరిగా జీవించలేని తనకి తపప్నిసరైన ఒంటరి జీవితంలో ఉలికి పాటల్తో ఎనిన్ నిదర్ పటట్ని రాతుర్ళుల్  
కుమిలి కుమిలి ఏడుసూత్ ఉంటుందో తనకే తెలుసు. అలాగని కొరివితో తల గోకోక్వడమూ ఇషట్ం లేదు. ఇంటికి వచేచ్ దారిలో పర్భుకి రాసిన ఉతత్రం పోసుట్ 
డబాబ్లో వేసేసేక మనసు కాసత్ సిథ్మితపడింది. 

------------ 
దసరా సెలవులు ఇంకా రెండు రోజులోల్ అవుతాయనగా విశాఖపటాన్నికి బయలుదేరింది తనమ్యి. మేరీ ఎపప్టి నుంచో తన దగిగ్ర 

ఉండమని పోరుతూ ఉంది. ఇనాన్ళళ్కి తనకి కుదిరింది. పైగా పీర్ పీ .హెచ డీ పరీక్ష కోసం కాసత్ సిథ్మితంగా చదవాలి. సెలవులు లేనందున ఇకక్డి నుంచే 
సరాసరి హైదరాబాదుకి వెళాల్లిస్ ఉండడంతో బాబుని తీసుకుని వచిచ్ంది తనమ్యి. రైలేవ్ సేట్షనులో దిగగానే తన కోసం  సేట్షనుకి ఎవరూ రాని ఒంటరితనం 
చుటుట్ముటిట్ంది. తన కలల  నగరమే తనని కలోల్లం చేసింది అదేం విచితర్మో! 

సామానల్తో నాలుగడుగులు వెయయ్గానే మేరీ ఎదురొచిచ్ంది. "బసుస్ లేటయి పోయింది. ఎలా ఉనాన్వు తనమ్యీ!" అంటూ. 
"అయోయ్. నా కోసం సేట్షనుకి రావాలా? నేనే వసాత్నుగా" అంది తనమ్యి సంతోషంగా. 
"రైలు దిగగానే మన కోసం ఎవరూ రాకపోతే ఎంత దిగులుగా ఉంటుందో నాకు తెలుసు. పైగా నినున్ చూసి ఎనిన్ రోజులో 

అయిపోయింది. రాకుండా ఎలా ఉంటాను చెపుప్?" అంది మేరీ బాబుని ఎతుత్కోవడానికి చెయియ్ చాసూత్. 
బాబు అడడ్ంగా తలూపేడు. 
"అమోమ్, వీడు పెదాద్డయిపోయేడు" అంది మేరీ వాడి బుగగ్లు పుణుకుతూ. 
సముదర్తీరం వెంబడి  ఆటో వెళుత్ంటే అతయ్ంత ఆహాల్దంగా అనిపించసాగింది తనమ్యికి. మేరీ ఏవేవో కబురుల్ చెపూత్నే ఉంది. తనమ్యి 

మనసుస్ శరీరం నించి వేరు పడి సాగరతీరం నుంచి కెరటాలిన్ చుటుట్కుని, గాలి వాటున రెకక్లలాల్రుచ్కుని, అలల నురుగు మీద గిరికీలు కొటిట్ సేవ్చఛ్గా 
విహరిసుత్నన్ విహంగమయియ్ంది. రోడుడ్ పకక్న అపుప్ ఘర చూపించడానికి బాబు కుదిపేసరికి ఈ లోకంలోకి వచిచ్ పడింది. ఆటో పకక్నే  పరిచితమైన వయ్కిత్ 
బండి మీద చినన్ పాపని, భారయ్ని ఎకిక్ంచుకుని ముందుకు వెళూత్ కనిపించేడు. 

"కరుణ కదూ" అంది మేరీ. 
తనమ్యి నిరిల్పత్ంగా, నిరాసకత్ంగా  "అయి ఉండొచుచ్" అంది. 
"పోనేల్, సెటిలయాయ్డనన్ మాట పాపం ఒకక్ భారయ్తో" అంది వెకిక్రిసూత్ మేరీ. 
తనమ్యి పొడిగించకుండా "మేరీ, రేపు కైలాసగిరికి వెళాద్మా?" అంది. 
ఎం. వి. పీ కాలనీ మలుపు తిరిగింది ఆటో. 
“అవునూ, సేట్షను నుంచి ఎం. వి. పీ కాలనీ రావడానికి మనం బీచి రోడుడ్ లో నుంచి ఎందుకొచేచ్ం?” అంది తనమ్యి. 
దిగి ఆటోకి డబుబ్లిసుత్నన్ మేరీని వారించి, డబుబ్లు పైకి తీసి , " రైలు దిగంగానే నాకు  సముదార్నిన్ చూపించాలని అటు నుంచి 

తీసుకువెళళ్మని చెపాప్వు కదూ" అంది సంతోషంగా తనమ్యి. 
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మేరీ లాంటి సేన్హితురాలు దొరకడం తన అదృషట్ం. తన మనసులోని భావాలిన్ చదివినటుల్ పనులు చేసి తనని సంతోషపెడుతుంది.  
అదే చెపిప్ంది మేరీతో. 
"ఊ.. ఈ  పొగడత్ల మాటకేం గానీ, బాబుని నేను చూసుకుంటా, హాయిగా చదువుకో" అంది మేరీ కాఫీ పెడుతూ. 
“మేరీ లాగా తనని పేర్మించే వయ్కిత్ పర్భు. అయినా అతనిన్ంచి తను ఎందుకు దూరం కావాలనుకుంటూంది?” 
అతని ఆలోచనలు మళీల్ చుటుట్ముటట్సాగేయి. 

----------------- 
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