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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. శేఖర తో ఒక పకక్ కషాట్లు పడుతూనే తనమ్యి యూనివరిశ్టీ లో ఎమేమ్ పాసయియ్, పీ.హెచ.డీ లో జాయినవుతుంది. శేఖర తో ఎనోన్
రోజులు పోరాడి, చివరికి తనమ్యి విడిపోతుంది. హైదరాబాదుకు దగగ్రోల్ తనమ్యికి లెకచ్రర గా ఉదోయ్గం వసుత్ంది. చినన్నాటి సేన్హితుడు పర్భు
అనుకోకుండా మళీల్ ఎదురయియ్, పెళిల్ పర్పోజల తీసుకు వసాత్డు. తనమ్యి ఒక ఏడాది గడువు పెటిట్, మధయ్లో కలుసుకోకూడదని నిబంధన
పెడుతుంది.
PPP

53
తలిల్దండుర్లిన్ చూడగానే తనమ్యికి పూరిత్గా ధైరయ్ం వచిచ్ంది. బాబు కూడా సంతోషంగా గంతులు వేసేడు. ఆపరేషను అయియ్ వారం
రోజులే అయినా తనంతట తనుగా లేచి చినన్ చినన్ పనులు చేసుకోసాగింది తనమ్యి.
"జాగర్తత్మామ్, కింద కూరోచ్వడం, బరువులు ఎతత్డం లాంటివి అసస్లు చెయయ్దుద్" అని వారించింది జోయ్తి.
"వీళుల్ వచిచ్న సంగతి పర్భుకు ఎలా తెలియజెయాయ్లి? బయటికెళిల్ పర్భు ఆఫీసుకి ఫోను చేసొదాద్మంటే ఇంకా అపుప్డే బయట
నడవగలిగే ఓపిక ఇంకా రాలేదని అనిపిసూత్ంది" ఆలోచిసూత్
పొదుద్నేన్ కాలేజీకి బయలుదేరుతునన్ తాయిబాని రహసయ్ంగా పిలిచి , " సిదాద్రథ్ సారుకు లెటర ఇవువ్" అని కాగితం మడిచి చేతిలో
పెటిట్ంది.
వెనకిక్ తిరగగానే తలిల్ ఎదురు పడే సరికి, "ఏం లేదు, కాలీజీకి లీవు లెటరు" అంది కొంచెం తడబాటుగా.
"నేనేమీ అడగలేదే" అంది జోయ్తి.
తలిల్దండుర్లు వచిచ్న సంగతి పర్భుకు ఫోనుచేసి చెపప్మని సిదాద్రథ్కు రికెవ్సుట్ లెటరది. తనమ్యికి ఒక పకక్ పర్భు వసేత్ తలిల్దండుర్లకు
ఏం సమాధానం చెపాప్లోననన్ ఆతృత, మరో పకక్ అతను రాకపోతే ఎలా అనన్ దిగులు ఒకేసారి కలిగి కలవరంగా అనిపించసాగింది. ముఖం నిండా
చెమటుల్ పడుతూ అసిథ్మితంగా ఉనన్ కూతురిన్ చూసి, "ఏమైందమామ్!" అనాన్డు భానుమూరిత్. తండిర్ పేర్మగా అడిగేసరికి భోరున ఏడిచ్ంది తనమ్యి.
"అయోయ్, అయోయ్ ఆపరేషను అయియ్ పదిరోజులు కూడా కాని పిలల్వి ఇలా ఏడవొచాచ్?" అంది తలిల్ గాభరాగా.
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"ఏమని చెపాప్లి? చెపిప్నా పర్భుకు, తనకు మధయ్ పెరిగిన ఆతీమ్యతానురాగాలు హరిష్సాత్రా? అసలు ఒపుప్కుంటారా?" చెపప్డానికి
ధైరయ్ం చాలక కళొల్తుత్కుంటూ, కిందికి చూసూత్ ఉండిపోయింది తనమ్యి.
"పర్శాంతంగా కాసత్ తిని నిదర్పోమామ్, అనవసరమైన ఆలోచనలు పెటుట్కోకు. అమామ్, నేను నీకు తగేగ్ వరకూ ఉంటాంగా" అనాన్డు
భానుమూరిత్.
అలాగేననన్టుట్ "నిశశ్బద్ంగా తలూపింది"
మనసంతా ఎంతో భారంగా ఉంది. మొనన్టి వరకూ పర్భుకి తనే ఆంక్షలు పెటిట్ంది. ఇపుప్డిక అసలు అతనిన్ చూడకుండా ఉండడం
దురల్భం అనిపిసూత్ంది. పుసత్కాల అరలో నుంచి తిలక "అమృతం కురిసిన రాతిర్" తీసి తల కింద పెటుట్కుంది.
"ఇనిన్ నే బతికిన దినాల పనిన్న వూయ్హాన
నినెన్కక్డ కలిసికొనినానొ సమ్ృతికి రాదుగాని
నీవు లేవనునటిట్ కాలమే నాకు లేదు
నా దారి నుండి నినున్ వీడదీయు వేరు మారగ్మే లేదు
నా నిదురించు శయాయ్గృహముమ్
నీవు లేక నాకు పచిచ్ శూనయ్ముమ్"
తిలక కవితవ్ం కంటి నుంచి ధారాపాతంగా కురుసూత్ ఉండగా నిసాత్ర్ణగా కళుల్ మూసుకుంది తనమ్యి. ఎంత సేపు పడుకుందో
తెలియలేదు.
"ఏమామ్, ఎలా ఉనాన్రు?" గుమమ్ం బయట దేవి గొంతులా వినబడడంతో ఉలికిక్ పడి లేచింది తనమ్యి.
దేవి, ఆవిడ పెదద్ తముమ్డు నిజంగానే అకక్డ పర్తయ్క్షమయేయ్రు. తాయిబానడిగి తండిర్ వాకిటోల్ కురీచ్లు వెయయ్డం, దేవి, ఆవిడ తముమ్డు
కుశల పర్శన్లు వేసూత్ బాబుని ముదాద్డడం చూసి ఒకక్ సారిగా తలపోటు పార్రంభమైంది తనమ్యికి. మూసుకునన్ కళుల్ తెరవడం ఇషట్ం లేక, వెనకిక్ తిరిగి
పడుకునన్ తనమ్యి హృదయం బాధతో మూలగ సాగింది.
"అసలే తనకు శరీరమూ, మనసూ ఏవీ బాలేవు. మధయ్ మళీల్ వీళల్ గోల ఏవిటీ? అసలెందుకొచేచ్రు?"
"ఇకక్డికీ దాపురించేరు" జోయ్తి విసుకుక్ంటూ సట్వువ్ మీద టీ పెడుతునన్ శబద్ం విని మెలిల్గా లేచి కూరుచ్ంది తనమ్యి.
భానుమూరిత్ సంతోషంగా మాటాల్డుతునాన్డు.
"ఆపరేషను అయియ్ందని తెలిసిందనన్యాయ్. హైదరాబాదులో పెదద్ తముమ్డింటికి మొనేన్ వచేచ్ను. కానీ వాడి ఉదోయ్గం హడావిడిలో
ఇపప్టికి రాగలిగేను." దేవి మాటలు లోపలి నుంచి వింటూ
"ఏవిటో ఈవిడికి ఇంత పేర్మ పుటుట్కొచిచ్ంది నీ మీద" ఈసడింపుగా అంది తనమ్యి.
తనమ్యి నిశశ్బద్ంగా బాతూర్ములో కెళిల్ ముఖం కడుకుక్ని వచిచ్ంది.
"ఎంత కాదనుకునాన్ మనం మనం బంధువులం. ఎనాన్ళల్ని ఇలా ముఖముఖాలు చూసుకోకుండా ఉంటాం?" అంటునాన్డు దేవి
తముమ్డు.
భానుమూరిత్ మాటాల్డకుండా టీ చపప్రించ సాగేడు.
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తనమ్యి బయటికి రావడం చూసి ఆవిడ తముమ్డు లేచి గటుట్ మీద కూచుంటూ "ఇలా రామామ్, కురీచ్ లో కూచో" అనాన్డు.
దేవి ముఖాన నవువ్ పులుకుంటూ "ఏమామ్, ఎలా ఉంది ఒంటోల్" అంది. కృతిర్మమైన పలకరింపుకి చికాకు వచిచ్ తనమ్యి ముభావంగా
తలాడించింది.
"ఏవిటో వొదినా, ఎవరి కళుళ్ పడాడ్యో గానీ పండంటి కుటుంబం చెదిరిపోయింది. మా మనవణిణ్ తరచూ చూసుకోవడానికి మాకు
యోగం లేకుండా పోయింది" అంటూ ముకుక్ చీదింది దేవి.
జోయ్తి "వీళెల్ందుకు వచేచ్రనన్టుల్" తనమ్యి వైపు పర్శాన్రథ్కంగా చూసింది.
తనమ్యి కూడా అలాగే చూసింది తలిల్ వైపు.
"ఎవరి కళోల్ పడి పండంటి కుటుంబం చెదిరిపోయిందా? జరిగిన ఏ పరిణామమూ ఈవిడికి తెలీదూ? ఈవిడ కొడుకే కావాలని
కుటుంబానిన్ కాల రాసుకునాన్డని తెలీదూ?
అయినా జరిగిన అనిన్టి వలల్ తనకూ, తన కొడుకీక్ కలిగిన నషట్ం ముందు, అతనికీ, వీళల్కు కలిగిన బాధ ఏపాటిది? ఈవిడకి మనవణిణ్
చూసుకోలేక పోవడం ఒకక్టే బాధ. మరి తనకి? బాబుకి?" మనసులో సుళుల్ తిరుగుతునన్వేవీ బైటికి అనే ఓపిక లేక తనమ్యి అకక్ణిణ్ంచి లేవబోయింది.
ఇంతలో ఆవిడ తముమ్డు భానుమూరిత్ నుదేద్శించి "మా అకక్ బాధ చూళేల్క తీసుకు వచేచ్ను. బావగారూ! మీ అమామ్యి విలువ ఇపుప్డు
తెలిసి వచిచ్ంది అందరికీ. మీ అమామ్యిని కాదని శేఖర చేసుకునన్ది కొరకంచె. ఎవవ్రినీ గుమమ్ం ఎకక్నివవ్దు. అయినా ఆడుకూడా యాపారంలో
నషట్వొచిచ్ బాగా చితికి పోయేడు. పైగా ఇదద్రు ఆడపిలల్లు. మీరే ఏదోలాగా మీ అమామ్యికి నచచ్ చెపిప్ ఆ కుటుంబానిన్ నిలబెటాట్లి" అనాన్డు నీళుల్
నములుతూ.
భానుమూరిత్ ఏదో అనేలోగా దేవి మళీల్ ముకుక్ చీదుతూ, "అనన్యాయ్! నీకు తోడబుటట్క పోయినా, ఎంత కాదనుకునాన్ నేను మీ చెలెల్లిని.
మా మనవడు మాకు దూరం అయియ్ పోయేడని అందరం దిగుళుల్ పెటుట్కునాన్ం. ఇవనీన్ కాదు గానీ, నువేవ్ చెపుప్. నా కొడుకు మళీల్ మీ అమామ్యిని
ఏలుకోవడానికి సిదధ్ంగా ఉనాన్డు. ఏవంటారు?" అంది.
తనమ్యికి కుటల్నీన్ ఒకక్సారి పీకేసినంత ఆవేశం కలిగింది. ఆ చెంపా ఈ చెంపా వాయించి, మెడబటిట్ వాళల్ని బయటకు తోయాలనన్ంత
కోపం వచిచ్ంది. భానుమూరిత్ దిగులుగా వింటునాన్డు. తండిర్ ముఖంలో బాధని చూడలేక దిగుగ్న అకక్ణిణ్ంచి లేచింది తనమ్యి. కానీ అడుగు ముందుకు
పడని హఠాతుత్ నొపిప్తో అకక్డే కూచుండిపోయింది.
జోయ్తి కూతురి అవసథ్ని వెంటనే పసిగటిట్, "మీకు దణణ్ం పెడతాను. ఆపరేషను అయియ్ పచిచ్ పుండులా ఉనన్ పిలల్ని ఇంకా వేధించకండి,
నువువ్ రామామ్" అని చెయియ్ సాయం అందించింది.
గదిలో అడుగుపెటట్గానే తలిల్ భుజమీమ్ద దు:ఖ భారమంతా తీరుచ్కుంది తనమ్యి.
"ఏడవకమామ్! ధైరయ్ంగా ఉండు. ఇవేళ నువువ్ చకక్గా జాబులో సెటిలయేయ్వు కాబటిట్ ఇపుప్డు నువువ్ కావాలిస్ వచేచ్వు. సిగుగ్లేని
బతుకులు. ఆ ఎదవకి ఇపుప్డు సంపాయించి పెటేట్ పెళాల్ం కావలిస్ వచిచ్ంది కాబటిట్ వీళుల్ నినున్ వెతుకుక్ంటూ వచేచ్రు" అంది గటిట్గా వాళల్కి వినబడేటటుట్.
ఇంతలో మసీదులో నుంచి పార్రథ్న వినవచిచ్ంది.
"వాళల్కి నా మాటలు వినిపించాయో, లేదో తెలీదు. నేను చూసొసాత్ను. నువువ్ పడుకో. ఇక బయటికి రాకు. నానన్గారు, నేను
మాటాల్డుతాం" అని బయటికి నడిచింది జోయ్తి.
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తలిల్దండుర్లు ఏం మాటాల్డుతునాన్రో వినే ఆసకిత్ కూడా లేదు తనమ్యికి. బాధతో కళుళ్ మూసుకుంది. బయటెకక్డో ఆడుకుంటునన్
బాబు తలిల్ దగిగ్రికి పరుగెతుత్కొచిచ్ పకక్న చేరేడు. తనమ్యి వాణిణ్ దగిగ్రికి తీసుకుని దు:ఖ భారంతో ముదుద్లు కురిపించింది.
ఏదో అరథ్మైన వాడిలా తలిల్ కనీన్రు తుడుసూత్ "అమామ్! నానన్మమ్ నాకు చాకెల్టుట్ తెచిచ్ంది. వదద్ని చెపేప్ను" అనాన్డు.
వాణిణ్ గుండెలకు హతుత్కుంది తనమ్యి.
***
ఆ రాతిర్ తనమ్యికి నిదర్పటట్లేదు. మనసంతా సుళుల్ తిరుగుతునన్ బాధ, తీరని కోపం వలల్నో ఏమో శరీరం తన మీద పర్తాపం
చూపిసుత్నన్టుల్ కుటుల్ నొపిప్. శేఖర చేసిన తపిప్దాలనీన్ మరిచి పోయి, కాదు కాదు క్షమించి, అతనితో ఏం జరగనటుట్ జీవితం మొదలు పెటట్డం అసలు జరిగే
పనేనా? అతను తపిప్దాల మీద తపిప్దాలు చేసూత్ వచేచ్డు. వయ్సనాలోల్ కూరుకుపోయి అగిన్ సాకిష్గా చేసిన అనిన్ పర్మాణాలూ చెరిపివేసేడు. తనతో
ఉండగానే మరో అమామ్యిని చెపాప్ పెటట్కుండా పెళిల్ చేసుకుని తనని వదిలించుకోవడానికి పెదద్ డార్మా చేసేడు. పుసెత్లు కూడా వదలకుండా తనని దోపిడీ
చేసేడు. ఇపుప్డు తనను "మళీల్ ఏలుకునే" నెపంతో "మళీల్ దోపిడీ" మొదలుపెడతాడనన్మాట.
పిలాల్డి నెపం ఒకటి మధయ్లో. తల పగిలిపోసాగింది తనమ్యికి. పొదుద్నన్ వాళుల్ మాటాల్డేది తండిర్ అంత శాంతంగా ఎందుకు వినాన్డో
అరథ్ం కాలేదు. అసలు తనకూ ఒక మనసుంటుందని ఎవరికీ అరథ్ం కాదా? అరథ్మయినా దానికి విలువ లేదా? ఎవరికి విలువ లేకపోయినా తనకి ఉంది.
తనంటే తనకి తెలుసు. తనకే బాగా తెలుసు. తనిపుప్డు ఎవవ్రి మీదా ఆధారపడిన వయ్కిత్ కాదు. తన జీవితానికి ఏం కావాలో తను నిరణ్యించుకోగలిగిన
సాధికార మహిళ. ఇటువంటి ఎనోన్ డిసట్ర్బెనెస్స జీవితంలో ఎనోన్ కలుగుతాయాయి. వీటి నుంచి ఎంత తవ్రగా తను బయటికి రాగలిగితే అంత మంచిది
తనకి.
కనీన్ళుల్ తుడుచుకుని, మొహం కడుకుక్ని బయటికి వచిచ్ వెనెన్టోల్ అరుగు మీద జేరబడి కూచుంది. తన మానాన తను హాయిగా ఉనన్
జీవితానిన్ ఎటిట్ పరిసిథ్తులోల్నూ మళీల్ మురికి కూపంలోకి నెటుట్కోకూడదు. అసలా ఆలోచనే వదుద్. ఇపుప్డు ఆలోచించవలిసినది తనీ శారీరక కషట్ం నుంచి
తవ్రగా కోలుకోగలదా అనన్ది మాతర్మే. తలిల్దండుర్లు తన దగిగ్ర ఉనాన్రు కాబటిట్ బాబు గురించి, ఇంటి పని గురించి ఇపప్టోల్ బెంగ లేదు. కానీ ఇలా
ఇంటోల్నే కూచోవడం వలల్ మనశాశ్ంతి ఉండడం లేదు. తలిల్ని ఒపిప్ంచి మరో వారంలో మెలల్గా కాలేజీకి వెళిల్పోవాలి. కాకపోతే కొనాన్ళల్ పాటు కాల్సులు
నిలబడి చెపప్డం కషట్ం అవుతుందేమో. బహుశా: కూచుని పాఠాలు చెపాప్లి. ధైరయ్ంగా ఉండాలి. అనిన్టినీ ధైరయ్ంగా ఎదురోక్వాలి.
ఆకాశం కేసి చూసూత్ తనకి మాతర్మే వినబడేటటుట్ "అజాఞ్త మితర్మా! ఈ కషాట్లిన్ ఎదురోక్వడానికి తగిన ధైరాయ్నిన్ ఇవవ్వూ" అంది.
***
మరాన్డు ఆదివారం ఉదయానే గేటు తీసుకుని వసుత్నన్ పర్భుని చూసి ఆశచ్రయ్పోయింది తనమ్యి.
"అదేవిటి? రావొదద్ని సిదాద్రథ్తో ఫోను చేయించింది కదా?"
వసూత్నే చేతిలో దార్క్షపళుల్, అరటి పళుల్ జోయ్తికి ఇసూత్ నమసక్రించేడు.
పర్భుని గురుత్ పటిట్నటుట్ "ఆ... మీ అమమ్గారూ, నానన్ గారూ బావునాన్రామామ్? ఎపుప్డో మీరు చదువుకునే రోజులోల్ చూసేను. మీరు మా
వీథికవతల పేటలో అదెద్కునేవారు కదా" అంది.
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భానుమూరిత్ పర్తి నమసాక్రం కూడా చెయయ్కుండా తలూపేడు. వాకిటోల్ కూచునన్ పర్భుని చూసూత్ ఒక పకక్ మనసు అంతులేని
సంతోషంతో గంతులు వేసుత్నాన్ మరొక పకక్ తలీల్ తండీర్ ఏమంటారో అనన్ భయం కలగసాగింది తనమ్యికి. బాబు పరిచయంగా వచిచ్ పర్భు ఒళోల్
కూచోవడం వాళుల్ గమనించడానిన్ తనమ్యి పసిగటిట్ంది.
మెలిల్గా బయటకు వచిచ్న తనమ్యిని చూసూత్నే "ఎలా ఉంది ఆరోగయ్ం?" అనాన్డు పేర్మ ధవ్నిసుత్నన్ గొంతుతో.
తనమ్యి నిశశ్బద్ంగా తలూపింది. నిజానికి అతనిన్ అలుల్కుని దు:ఖపడాలని ఉంది. రాతర్ంతా తనకి తను ధైరయ్ం చెపుప్కునాన్ పర్భుని
చూడగానే ఒకరకమైన బేలతనం ఆవరించింది.
"నేసత్ం! ననీన్ పర్పంచం లోని అనిన్ కషాట్ల నుంచి తవ్రగా గటెట్కిక్ంచు" అని హతుత్కోవాలని ఉంది.
తనమ్యి మనసు పసిగటిట్నటుల్ దిగులుగా చూసేడు పర్భు. అకక్డ ఇక ఉండ లేక లోపలికి వచేచ్సింది తనమ్యి. తలిల్ వంటింటోల్ టీ
పటట్సాగింది. అకక్డే గోడకి ఆనుకుని నిలబడడ్ తనమ్యి వెనకే తండిర్ విసవిసా వచేచ్డు.
ఒకక్సారిగా తనమ్యి గొంతు పటుట్కుని రౌదర్మైన ముఖంతో "ఎవరితను? తరచుగా ఎందుకొసుత్నాన్డు?" అనాన్డు.
హఠాతుత్గా జరిగిన పరిణామానికి తనమ్యి ఆశచ్రయ్పోయింది.
జోయ్తి వెంటనే ఒకక్ అరుపు అరిచింది, "ఉండండి, పిలల్ని చంపుతారా ఏంటి? అతణేణ్ అడుగుదాం"
భానుమూరిత్ వెంటనే తేరుకునన్టుట్ పటుట్ వదిలేసినా అపప్టికే గోళుల్ గుచుచ్కునాన్యి గొంతు మీద. తనమ్యి కళల్లోల్ జల జలా నీళుల్
తిరిగేయి. చినన్తనం నుంచి అలాల్రు ముదుద్గా పెంచిన తండేర్నా ఇతను? మొదటిసారిగా తండిర్ మీద అసహయ్ం వేసింది. ఎరర్బడడ్ కళల్ తో తండిర్ వైపు
తీక్షణంగా చూసింది.
"ఏమామ్, మమమ్లిన్ ఇలా కూడా బతకనియయ్వా" అంటూ తలిల్ కూడా ఉనన్టుట్ండి తండిర్కి వంత పాడడం మొదలుపెటిట్ంది.
మాటలు బయటకు వినబడకూడదనన్టుల్ తలుపు మూసి వాకిటోల్ కూచునన్ పర్భు దగిగ్రికి వచిచ్ంది.
పర్భు అపప్టికే అంతా వినన్టుట్ లేచి నిలబడాడ్డు. దగిగ్రికి వచిచ్ తల పంకిసూత్, "మా వాళుల్ అరజ్ంటుగా రమమ్ంటే ఊరు వెళుత్నాన్ను. నీకు
చెపిప్ వెళదామని వచేచ్ను. నినున్ అనవసరంగా బాధ పెడితే క్షమించు. మళీల్ వసాత్ను" అని గేటు తీసుకుని వెళిల్పోయేడు.
అతను వెళిల్న వైపే నిరివ్కారంగా చూసూత్ అరుగు మీద కూలబడింది. తండిర్ తన గొంతు పటుట్కోవడం వెనక కారణం ఏదైనా, ఇక
ఆయన ఎపప్టికీ తన జీవితంలో ఇంతకు ముందు తండిర్ కాలేడు. ఎపప్టికీ కాలేడు.
***
తలిల్ పర్భు గురించి ఆ తరావ్త ఏం మాటాల్డినా తనమ్యి మౌనం వహించింది. పర్భు తమతో మాటాల్డకుండా వెళిల్పోవడానిన్ ఇదద్రూ
సహించలేకపోయేరు.
"చూసేవుగా, నానన్గారు అతనిన్ విషయం ఏవిటని అడిగే లోపలే పలాయనం చితత్గించేడు"
"అయినా అతనన్ని ఏం పాపంలే. నీ అలుసు లేకుండా అతనెందుకొసాత్డు?"
"అయినా, ఇదేం ఖరమ్మో. బతికునన్ంత కాలం నీ గురించి ఏడవాలిస్ వసూత్ంది"
"హవవ్, పేటలో కురార్డు ఇలా మన పిలల్ చుటూట్ తిరుగుతునాన్డని ఎవరికైనా తెలిసేత్ ఇంకేవైనా ఉందా?"
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తలిల్ మాటాల్డీ మాటాల్డీ ఊరుకుంది. తండిర్తో తనమ్యి వాళుల్ వెళేల్ రోజు వరకూ మాటాల్డలేదు. వాళుల్నన్ంత సేపూ తనమ్యికి తన
సవ్ంత ఇంటిలో తనే జైలులో ఉనన్టుల్ అనిపించసాగింది. వాళుల్ తన తలిల్దండుర్లైనా ఇంకా తనని దండించే వయసునన్ చినన్ పిలల్గా చూడడం తనమ్యి
సహించలేకపోతూంది. అయినా ఎదురు చెపప్కుండా మౌనం వహించింది. తనని వదిలిపెటేట్సి శేఖర హాయిగా బతుకుతునాన్డు.తను జీవితానిన్ చకక్
దిదుద్కోవడంలో తపేప్వుంది? పర్భు తన కోసం రావడానిన్ వీళుల్ ఎందుకు తపుప్ పడుతునాన్రు?
తనకి పెళిల్ కాకముందు ఆ పలెల్టూళోల్ తనని అదుపాజఞ్లలో భయభకుత్లతో

పెంచేరు. ఇపప్టికీ వీళల్ అదుపులోనే

ఉండాలనుకుంటునాన్రా? లేదా అసలు తను మళీల్ తన జీవితం చకక్ దిదుద్కోవడం ఇషట్ం లేదా? లేదా తను మళీల్ తపప్టడుగు వేసుత్ందేమోనని
భయపడుతునాన్రా? తను జీవితాంతం ఇలా ఒంటరిగా ఉండిపోవాలనా వీళల్ ఉదేద్శయ్ం? లేదా శేఖర తో మళీల్ తను కలవాలని అనుకుంటునాన్రా? లేదా
వాళేల్ సరైనవాడిని చూసి చెయాయ్లనుకుంటునాన్రా? అదే నిజమైతే, ఇపప్టి వరకూ ఒకక్ సంబంధం కూడా ఎందుకు చూడలేకపోయేరు? పర్భు కుటుంబం,
అతని సామాజిక వరగ్ం, ఇతర పరిసిథ్తులు అంగీకరించడం ఇషట్ం లేదా?
అంతు చికక్ని పర్శన్లు తనలో తనే వేసుకుంటూ జవాబులు తెలుసుకోలేక అవసథ్ పడసాగింది తనమ్యి.
***
కాలేజీలోకి మొదటిరోజు అడుగుపెటట్గానే పిర్నిస్పాల గారితో సహా అందరూ ఆపాయ్యంగా పలకరించేరు.
కాసేపటోల్నే తాయిబా ఉతత్రం పటుట్కు వచిచ్ ఇచిచ్ంది. పర్భు ఉతత్రం చూడగానే సంతోషం పెలుల్బుకింది తనమ్యికి .
ఆతర్ంగా విపిప్ంది.
"పిర్యమైన తనూ!
నీకు ఆరోగయ్ం ఇంకా కుదురుపడకుండా నేను నీ నుంచి దూరంగా వెళాల్లిస్ వచిచ్నందుకు ఎంత బాధగా ఉందో చెపప్లేను. ఈ వారం
మళీల్ మా ఇంటికి అరజ్ంటుగా రావాలిస్ ఉండి వచాచ్ను. మీ వాళుల్ నీ దగిగ్రే ఉనన్ందుకు ఒక పకక్ కొంత నిశిచ్ంతగా ఉనాన్, నువెవ్లా ఉనాన్వో అనే చింత
వెంటాడుతూనే ఉంది.
ఇక మా ఇంటికి వచిచ్న విషయం ఏవిటో ఇపుప్డు నువువ్నన్ పరిసిథ్తులోల్ నీకు చెపిప్ నినున్ బాధించడం నా ఉదేద్శయ్ం కాదు. కానీ, నీతో
తపప్ నేను ఏ విషయమైనా ఎవరితో పంచుకుంటాను?
మా వాళుల్ నా కోసం చెపాప్పెటట్కుండా సంబంధం మాటాల్డి, రేపు నిశిచ్తారథ్ం అని ఫోను చేసేరు. ఇక మన సంగతి సవ్యంగా వచిచ్
చెపప్డం కంటే వేరే మారగ్ం కనబడలేదు. తీరా వచేచ్నే కానీ ధైరయ్ం చాలడం లేదు. ఒక పకక్ మీ వాళల్కూ ఇషట్ం లేదని అరధ్మయియ్ పోయింది. ఇక వీళల్కు
చెపిప్నా ససేమిరా ఒపుప్కోరు. అందుకే ఇక ఒక నిరణ్యానికి వచేచ్ను........" ఇక చదవలేక ఆగిపోయింది తనమ్యి.
వేగంగా కొటుట్కుంటునన్ గుండె చపుప్ళల్ మధయ్, ముఖమంతా చెమటలతో, వణుకుతునన్ చేతులతో టేబుల మీదే వాలిపోయింది. గుండెని
పిండేసుత్నన్ దు:ఖం. కళుల్ తిరుగుతునన్టుట్ సప్షట్ంగా తెలియసాగింది తనమ్యికి.
గుమమ్ం దగిగ్రే ఉనన్ తాయిబా "అయోయ్ మేడం... మేడం" అంటూ చపుప్న లోపలికి పరుగెతుత్కు వచిచ్ంది
------------

( ¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy)
Post your comments

øöeTT~

www.koumudi.net

y˚T 2019

