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జరిగిన కథ: అమెరికాలో తన తలిల్ కి న్ తురాలు, లకు స యం చే  సంసథ్  “స య”ను నడిపే ఉదయినిని కలవడానికి 
వత్ ంది సమీర. ఉదయిని పటల్  చాలా మంచి అభిపార్ యం కలుగుతుంది సమీరకి. నాలుగు నెలల గరభ్వతై న సమీర, తనకు 
డాకులు తీ కో లని ఉందని, అందుకు దోహదమై న పరిథ్ తులిన్ చెపుతుంది. ఉదయిని “తనమ్యి” కథ చెపుతాను, నాన్క 

ఆలోచించుకోమని చెపుత్ ంది సమీరతో. ఇంటరీమ్డియేట్ చదు తునన్ తనమ్యిని  చుటాట్ ల పెళిళ్లో చూ  ఇషట్ పడి ఉతత్ రం రాత్ డు 
ఖర్. సహజంగా భా కురాలై న తనమ్యికి ఖర్ పటల్  ఆసకిత్  మొదల తుంది.  ఇదద్ రికీ పరిచయమ తుంది.  

 
********* 

  
 హాలులో అంతా పెదద్ విషయం చరిచ్సుత్నన్టుల్ అందరి సీరియస నెస చూడగానే అరథ్మైంది తనమ్యికి. 

భయమూ వేసింది. 

"నీకు శేఖరోత్ పెళిల్ ఇషట్మో, కాదో అడుగుతునాన్రు నానన్గారు" అంది జోయ్తి. 

ఒకక్ సారిగా గొపప్ రిలీఫ అనిపించింది తనమ్యికి. 

తండిర్ ముఖంలోకి చూసూత్ "మీ ఇషట్మే నా ఇషట్ం నానాన్" అంది లోపలోల్పల ఉబికే సంతోషంతో.  

"అబాబ్యి పెదద్గా చదువుకోలేదు, వాయ్పారాలనాన్క లాభ నషాట్లుంటాయి,  నాకైతే ఇలా వాయ్పారసుత్లకి చెయయ్డం ఇషట్ం 

లేదు" అంది జోయ్తి. 

శేఖర జోయ్తికి ఎందుకు నచచ్లేదో అరథ్ం కాలేదు తనమ్యికి. 

"మొదటిన్ంచీ ఇంతే,  ఏదో ఒకటి అంటూ అనుమానపడుతుంది" అనుకుంది మనసులో. 

పైకి మాతర్ం నిశశ్బద్ంగా తలిల్ వైపు చూసింది. 

"నానన్గారు మాటాల్డేరు మిగతా వివరాలు, అబాబ్యికి వైజాగులో ఏదో ఉదోయ్గం ఇపిప్ంచే పర్యతన్ంలో ఉనాన్రట.  

అవనీన్ అయాయ్క, పెళిల్ చూపులకి శాసత్ర పర్కారం రమమ్ని కబురు చేదాద్మని అనుకుంటునాన్ం." అంది జోయ్తి మళీల్. 

ఇవనీన్ జరుగుతూండగానే తనమ్యి డిగీర్ రెండో సంవతస్రం లోకి అడుగు పెటిట్ంది.  

ఇక ఇంటోల్నూ పెళిల్ కబురేల్ ఎకుక్వయాయ్యి.  



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                   pHé 2015 

   2 వెనుతిరగని వెనెన్ల – డా॥కె.గీత

"నిశిచ్తారాథ్లు మాకు అచిచ్ రావని మా అమమ్ చెపిప్ంది, అయినా "ఈ అమామ్యి మాది" అనిపించుకోవడానికి రాక 

తపప్దుగా. లేకపోతే మీ వాళుల్ మళీల్ సంబంధాలంటూ మరెవరి వెంటో పడతారు" అనాన్డు శేఖర. 

శేఖరిన్ ఇపుప్డు రావొదద్ని అడుడ్కునేవారెవరూ లేరు. జోయ్తి అపప్టి వరకూ తనకి నచచ్నిదేదీ లేదనన్టుల్  శేఖర వచిచ్నపుప్డలాల్ 

అతి మామూలుగా మాటాల్డడం చూసి తనమ్యికి చాలా ఆనందం వేసింది. 

మొదటిన్ంచీ తలిల్కి నచచ్కపోవడం పెదద్ సమసయ్ అవుతుందని భయపడేది తనమ్యి. ఈ సమసయ్ ఇంత మాములుగా 

పరిషాక్రం అవుతుందని ఊహించలేదు. 

కానీ ఆ రోజు భాను మూరిత్ శేఖర తో "చూడు బాబూ! శాసోత్ర్కత్ంగా పెళిల్చూపులు, నిశిచ్తారథ్ం అవీ జరిగితే బావుంటుందని 

అనుకుంటునాన్ం. అంత వరకూ ఇలా రావడం చుటూట్ చూసేవాళల్కి..." అనేదో చెపప్బోయేడు. 

శేఖర మధయ్లోనే అందుకుని "అలాగే మావయాయ్! కానీ నేను ఉదోయ్గ పర్యతన్ం చేసుత్నాన్నని మీకు తెలుస్గా.  దొరకగానే మీ 

ఇషట్ం, మీకెలా నచిచ్తే అలా చేయండి. అంత వరకూ రావొదద్ని అంటే మానేసాత్ను." అనాన్డు ముఖం చినన్ బుచుచ్కుని. 

జోయ్తి కలిప్ంచుకుని "వచేచ్ ఏడాది తనమ్యికి డిగీర్ పూరత్యియ్పోతుంది  కదా, అదే ఏడాది  పెళిల్ చేదాద్మని మేమూ 

అనుకుంటునాన్ం. నీ పర్యతాన్లనీన్ ఈ లోగా సకర్మంగా జరగాలని మేమూ కోరుకుంటునాన్ం." అంది.   

శేఖర వెళల్డానికి లేచి "తనమ్యికి చెపిప్ వసాత్నతత్మామ్" అని లోపలికి వచాచ్డు. 

ఇదంతా అపప్టి వరకూ లోపలి నించి వినన్ తనమ్యి పెరటోల్కి వచిచ్,  వెను తిరిగి పూల చెటల్ వైపు, పాదుల వైపు చూసూత్ 

నిలుచ్ంది. కళల్లోంచి బయటికి వెళల్గకక్లేని బాధ మనసుస్ నిండా పొంగి పర్వహిసూత్ంది. శేఖర ని చూడకుండా ఉండడం పెదద్ పరీకేష్. కానీ 

తపప్ని పరీక్ష. సృషిట్లో వేటికీ లేని ఎడబాటు బాధ మనిషికే ఎందుకు? హాయిగా పూల చెటుట్లా ఉనన్నాన్ళూల్ అందరికీ ఆనందానిన్ పంచి, 

గతించే సాదా సీదా జీవితం మనిషికి ఉండొచుచ్ కదా? సాయంతర్ం పెరటి చెటుట్ మీదికి చేరిన పకుష్లు ఆనందంగా ఒకదానినొకటి 

పలకరించుకుంటూ వేటి  గూళల్లోఅవి సరదాగా కబురుల్ చెపుప్కుంటునాన్యి. తనకీ, శేఖర కీ పెళల్యియ్ తనదంటూ జీవితం ఎపుప్డు 

పార్రంభమవుతుందో,  ఈ మధయ్లో కనీసం ఒకరినొకరు చూసుకోలేని ఈ అగిన్ పరీక్షలేవిటో? 

వెనక నించి "తనమ్యీ!" అనన్ పిలుపు విని కళల్లోల్ నీళుల్ తిరుగుతుండగా "శకూక్! అంది.  

నిలబడడానికి ఓపిక లేనటుల్ నూతి పళెల్మీమ్ద కూలబడింది.   

శేఖర ఎదురుగా వచిచ్ నిలబడి "మళీల్ వసాత్నులే. ఇంటోల్ బాగా చీకాకు గా ఉండి, ఇలా వసేత్ మీ వాళుల్ ఇలా. ఏం చేసాత్ం? నా 

టైము బాలేదు." అనాన్డు. 

ఎదురుగా వంటింటోల్ంచి  తమనే గమనిసూత్  గమనించనటుల్ పచారుల్ చేసూత్ంది  జోయ్తి. 

శేఖర కు మాతర్మే వినిపించేటటుల్  "శకూక్! ఉతత్రాలు తపప్కుండా రాయవూ" అంది తనమ్యి. 

అసలా మాటే వినిపించుకోనటుల్ "అయినా నేనిలా వొసేత్ మీ వాళల్కొచిచ్న బాధేవిటీ, రేపు  వైజాగు వెళేత్ మళీల్ ఎపుప్డొసాత్నో 

నాకే తెలీదు." అని  

"సరేల్, ఏవనాన్వ, ఉతత్రాలు. రాసాత్నులే. అయినా మీ ఇంటోల్ ఓ ఫోను పెటిట్ంచమని మీ నానన్కు చెపప్రాదూ. 

సంపాయించిందంతా ఏం చేసాత్రు." అనాన్డు వయ్ంగయ్ంగా. 

తనమ్యికి ఏం మాటాల్డాలో అరథ్ం కాలేదు. తన మనసుస్లో మెలితిపేప్ బాధ అసలు ఇతనికి అరథ్ం అవుతుందా? సమాధానం 

చెపాప్లనిపించడం లేదు.  
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అయినా గొంతు పెగులుచ్కుని "మీరు టౌను లో ఉంటారు కాబటిట్ మీకు ఫోను అవసరం. మాకీ పలెల్టూరులో 

అవసరమేవుందీ." అంది అనయ్మనసక్ంగా.  

"పలెల్టూరులో ఉనాన్రు కాబటేట్ అవసరం.  చటుకుక్న ఏదైనా పనిబడి ఏం చెపాప్లనాన్ ఇంకా టెలీగార్ములు, ఉతత్రాలు..." 

అని గొణిగాడు.   

అంతలోనే "అయినా ఇంటోల్ మీ అమమ్ పెతత్నం కదా, నిజంగా ఆవిడకి అవసరం వసేత్నే మీ ఇంటికి ఫోను కనెక్షను 

వసుత్ంది." అని మీ ఖరమ్ ఇంతే అనన్టుల్ నెతిత్ కొటుట్కుని, "మా ఇంటి ఫోను నంబరు నీకు తెలుసు కదా. సెంటరోల్ STD బూత నించి నువైవ్నా 

ఫోను చెయొయ్చుచ్గా. నేను లేకపోతే అమమ్కి చెపుప్ ఏ విషయమైనా. మా అమమ్ మీ అమమ్ అంత కఠినురాలు కాదులే." అనాన్డు. 

బొతిత్గా సరిగా సాగని ఆ సంభాషణ తనమ్యికి అసస్లు నచచ్లేదు. అతనికి ఉనన్ ఉకోర్షమంతా వెళల్గకుక్తునాన్డు.  

తను ఇంతగా  పేర్మిసుత్నన్ ఇతను తన తలిల్దండుర్లిన్ ఇలా ఈసడింపుగా మాటాల్డడం భరించలేదని తెలియదా. తెలిసీ 

చేసుత్నాన్డా?   

"అసలు నీ మాటలకు అరథ్ం లేదు.  ఆలోచనలకూ అరథ్ం లేదు." అంది. 

"సరే, అలాగే అనుకో. మళీల్ ఉదోయ్గం వచాచ్కే కనిపిసాత్." అని విసవిసా వెళిల్పోయేడు. 

తనమ్యికి విపరీతమైన దు:ఖం వచిచ్ంది. కానీ పైకి ఏడవడానికి వీలేల్దు. తమ మధయ్ సంభాషణ ఎవరికి తెలిసినా జరిగే 

పరిణామాలు తీవర్ంగా ఉంటాయి.  

ఒకక్ పరుగున డాబా మీదికి వెళిల్ంది. అపప్టికే వీథి మలుపు తిరుగుతూనన్ శేఖర కనిపించేడు. 

కటట్లు తెంచుకునన్ దు:ఖానిన్ ఆపుకోలేక డాబా మీద గుబురుగా పెరిగిన సనన్జాజి తీగె దాపున కూచుంది.  

"ఇటువంటి సంభాషణలు తమ మధయ్ భవిషయ్తుత్లో చోటు చేసుకోకుండా ఉండాలంటే ఏం చెయాయ్లో" అని చాలా సేపు 

ఆలోచించింది. 

వనజతో ఇవనీన్ చెబాద్మంటే తనని  వాళల్ పెదద్మమ్కి ఒంటోల్ బాలేదని సాయంగా వాళల్ ఊరు పంపించేరు వాళిల్ంటి వాళుల్. 

తనెపుప్డు వసుత్ందో తెలీదు. వనజకి ఉతత్రం రాసి పోసుట్ చేసింది. అడర్సు తపోప్, ఏవిటో ఉతత్రం మరో వారంలో తిరిగి 

వచిచ్ంది. తనమ్యికి దు:ఖం వచిచ్ంది. సగం శేఖర కోసం, సగం వనజ కోసం. రోజురోజుకీ ఎవరితో ఏమీ చెపప్లేని ఒంటరితనం 

వేధించసాగింది. ఆ రోజు యథాలాపంగా ఇంగీల్షు లిటరేచర పుసత్కం తీసి కనబడడ్ మొదటి కవితని తెలుగులోకి అనువాదం చేసింది. 

అది సర థామస వాయ్ట రాసిన "ఐ ఫిండ నో పీస" కవిత. సరిగాగ్ తన మన: సిథ్తికి సరిపోయేటటుల్నన్  ఆ కవిత అనువాదం 

"నాకు శాంతి లేదు" పైకి చదువుకుంది. 

"నా యుదధ్ం ముగిసింది  

అయినపప్టికీ నాకు శాంతి లేదు 

నేను భయపడుతాను, ఆశపడుతాను 

నేను నిలువెలాల్ దహించిపోతాను 

మంచులా గడడ్కటుట్కుపోతాను 

నేను గాలి వాటున అలల్లాల్డగలను 

కానీ కాళూల్నుకుని ఎగురలేను. 
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.........నాకు శాంతి లేదు..." 

అనువాదం చేసేక మనసుస్ బాగా తేలిక పడినటుల్ అనిపించింది తనమ్యికి.   

అపప్టి నుంచీ  చదువుతునన్ చదువే తనకు మంచి మితుర్డూ, తోడూ అయియ్ంది. 

గంటల తరబడి ఆంగల్ సాహితాయ్నిన్ అరథ్ం చేసుకోవడం, వాటిని తెలుగులోకి అరథ్ం చేసుకుంటూ అనువాదం చెయయ్డం 

మొదలు పెటిట్ంది. 

వాటితో బాటూ తెలుగు సాహితయ్ం లో నచిచ్న  రచనలిన్ మళీల్ మళీల్ చదవడం హాబీగా మారుచ్కుంది. 

చూసుత్ండగానే తనమ్యి డిగీర్ మూడో సంవతస్రం లోకి అడుగు పెటిట్ంది. 

*** 

శేఖర నించి ఎటువంటి రిపైల్ లేదు. కోపం వచిచ్ందేమో అని మథన మొదలైంది తనమ్యికి. చివరికి తెగించి ఒకరోజు సెంటర  

నించి శేఖర ఇంటికి ఫోను చేసింది. 

అవతలి నించి శేఖర తలిల్ దేవి నవువ్తూ పలకరించింది. 

 "తనమ్యీ! ఎలా ఉనాన్వు?"అంటూ కుశల పర్శన్లయాయ్క 

"అనన్టుట్ నువువ్ ఫోను చేసేవా అని శేఖర అడిగేడు మొనన్. ఏమైనా చెపాప్లా శేఖర కి?" అంది దేవి. 

 "అతత్యాయ్! ఊరికే చేసేను. శేఖరిన్ ఉతత్రం రాయమని చెపప్ండి." అంది బిడియంగా ఇవతలి నించి. 

"నీకో శుభవారత్. శేఖర నినేన్ ఉదోయ్గంలో చేరేడు."అటిన్ంచి నవువ్తూ దేవి. 

"థాంకూయ్ అతత్యాయ్. మళీల్ చేసాత్నూ." అంది తనమ్యి ఫోను పెటేట్సూత్. 

హుషారుగా ఇంటికి వచిచ్ అమమ్మమ్ని కౌగిలించుకుంది. 

ఆ రోజంతా గొపప్ ఆనందంగా కబురుల్ చెపిప్ంది. 

ఆ మరాన్డు సాయంతర్ం 

"డిగీర్ పూరిత్ చేసేలోగా పెళిల్ చేసెయాయ్లి అమామ్యికి. నేను వాకబు చేసేను. అబాబ్యి ఉదోయ్గంలో కుదురుకునాన్డు. అతని 

తముమ్డు పనిచేసే షిపిప్ంగు కంపెనీలో కుదురుకునాన్డట.”  అనాన్డు భానుమూరిత్ జోయ్తితో. 

“ఊ.. అలాగే చేదాద్ం. ఒక పకక్ మా అమమ్ ఆరోగయ్ం ఏమీ బాగో లేదు, మనవరాలి పెళిల్ చూసే వరకూ ఉంటానో లేదో అని 

ఒకటే బాధ పడుత్ంది." అంది జోయ్తి. 

ఇక ఇంటోల్ అబాబ్యి మీద నమమ్కం కుదిరేక అడడ్ంకులు తొలగి పోయాయి తనమ్యికి. 

ఉదోయ్గం లో చేరేక మొదటి సారి వచేచ్డు శేఖర ఆ రోజు. 

"వైజాగు లో సముదర్ం ఎలా ఉంటుంది?" అపప్టికి నాలుగు సారుల్ అడిగింది తనమ్యి. 

అదే విషయానిన్ గురుత్ చేసూత్ "నీకు సముదర్ం మీద ఉనన్ ఇషట్ం నా మీద ఉందా?" అనాన్డు శేఖర. 

ఇక ఈ సంభాషణ మరెకక్డికో దారి తీయడం ఇషట్ం లేక "ఊ.. నీ ఉదోయ్గం గురించి చెపుప్" అంది. 

"ఏవుంది చెపప్డానికి. గుమసాత్ ఉదోయ్గం. మా ఓనర కి చేదోడు వాదోడుగా ఉంటూ  డబుబ్లు వసూలు చేయడం నా పని. 

అదేవిటో విచితర్ం డబుబ్లు మన చేతిలో పొదుద్టిన్ంచీ సాయంతర్ం దాకా ఆడతాయి. కానీ ఒకక్ పైసా మనది కాదు."  

"మరి మా నానన్ నువువ్ అదేదో షిపిప్ంగు కంపెనీ లో పనొచేసుత్నాన్వని...." అని నీళుల్ నమిలింది తనమ్యి. 
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"అదేలే, మా ఓనర కి ఫిషింగ బోటుల్ ఉనాన్యి. కొనిన్ అదెద్కి ఇచేచ్డు. ఆ లావాదేవీలు చూసుకోవడం నా పని. మా తముమ్డు 

వాళల్ సొంత బోటల్కి మనుషులిన్ కుదరచ్డం, వచిచ్న సరుకుని మారెక్ట కి అమిమ్ పెటట్డం చేసుత్నాన్డు. మీ వాళల్లాగే నువూవ్ షిపిప్ంగు కంపెనీ 

లోనే పని చేసుత్నాన్నని చెపుప్ ఎవరికైనా. కొంచెం మరాయ్దగా ఉంటుంది." అనాన్డు శేఖర. 

“అనన్టుల్ నేను వచిచ్న పని మరిచ్పోయాను. మన పెళిల్కి ముహూరత్ం పెటిట్ంచమని మా వాళల్కి చెబాద్మనుకుంటునాన్ను. 

లాంఛనాలు మాటాల్డుకోవడానికి మీ వాళల్కి కబురు చేసాత్మని చెపేప్రు మా నానన్గారు" అనాన్డు. 

మొదటి సారి  తలిల్దండుర్లిన్ తలుచ్కుని తనమ్యికి  తెలీని దిగులు వచిచ్ంది.  

అపప్టి వరకూ అమామ్, నానాన్, అమమ్మమ్ ల సంరక్షణ లో పెరిగింది. వీళల్నికక్డ వదిలేసి పెళళ్యి కొతత్ వాళల్తో వెళిల్పోవాలి 

అని బాధ పటుట్కుంది. అదే చెపిప్ంది శేఖర తో. 

"చాలా బావుంది, నినాన్ మొనన్టి వరకూ మీ వాళుల్, నువూవ్ ఉదోయ్గముంటేనే పెళల్ని బురర్ తినాన్రు. ఇవేళ నిజంగా పెళిల్ 

పర్సాత్వన చేసుత్ంటే నువివ్పుడు కొతత్ పాట మొదలెటట్కు." అనాన్డు చికాగాగ్. 

తనమ్యికి ఇంకాసత్ బాధ పెరిగింది. 

*** 

వనజ వచిచ్ందని తెలిసి ఎంతో హుషారుగా పరుగెతిత్ంది తనమ్యి ఆ మరాన్డు. ఇనిన్ నెలలు మాయమైపోయినందుకు బాగా 

కోపప్డాలని నిశచ్యించుకుంది. 

"నీకో గమమ్తుత్ విషయం చెపప్నా, వచేచ్ వైశాఖ మాసంలో పెళిల్" " అంది వనజ ఆనందంగా, కొతత్గా సిగుగ్ పడుతూ. 

తనమ్యి వనజ చేతులు పటుట్కుని గాలిలో ఊపి సంతోషంగా అడిగింది. "అమమ్ దొంగా, ఇనాన్ళుల్ పెదద్మమ్ ఇలల్ని ఆ ఊరోల్ 

నువువ్ చేసిందిదనన్ మాట." అంది. 

"చాలా తమాషాగా మా పెదద్మమ్ని చూటాట్నికి వచిచ్న చుటాట్లోల్ ఒకావిడకి నేను నచచ్డం, వాళల్ అబాబ్యికి సంబంధం 

మాటాల్డుకోవడానికి రావడం, మా వాళల్కీ నచిచ్ ముహూరాత్లు పెటేట్యడం, చకచకా జరిగిపోయాయి తెలుసా." వనజ గుకక్ తిపుప్కోకుండా 

అని 

"నీకీ వారత్ చెపాప్లని మనసు ఎంత తహతహ లాడీందో చెపప్లేను. అనన్టుట్ ఒకక్ ఉతత్రం రాయలేవా అమామ్య, అంది చిరు 

కోపం నటిసూత్." 

"ఆహా, నువువ్ రాసేవా? అయినా నేను రాసిన ఉతత్రం తిరిగొచిచ్ందిగా" అంది తనమ్యి కూడా కోపంగా. 

"అసలు తీరికేదీ, అకక్డ నిమిషం పని లేకుండా లేదు తెలుసా. హమమ్యయ్! మళీల్ అమామ్, నానన్ల దగిగ్రికి వచేచ్సేను 

మొతాత్నికి" అంది ఊపిరి పీలుచ్కుంటూ వనజ. 

ఇదద్రూ సాయంతర్పు వెలుగుని చూసూత్ గంటల తరబడి  తనివితీరా కబురుల్ చెపుప్కునాన్రు. 

"నీ పెళిల్ కి ముందే నా డిగీర్ పరీక్షలు అయిపోతే బావుణుణ్. హాయిగా నీ పెళిల్ లో సిథ్మితంగా ఉండొచుచ్." అంది తనమ్యి. 

"ఊ.. నాతో బాటూ నీకూ పెళల్యేయ్ సూచనలు కనిపిసుత్నాన్యి. ఇక అమామ్యి గారి చదువు అటకెకిక్నటేల్" అంది వనజ 

ఏడిపిసూత్. 

"అదేం కాదు. నాకు మిగతా విషయాలేవైనా నా చదువు తరావ్తే." అంది దృఢంగా తనమ్యి. 

*** 
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మరో వారంలో పెళిళ్ మాటలకు శేఖర ఇంటి నుంచి పెదద్వాళుల్ వచాచ్రు. శేఖర తండిర్ బాలాజీ రాలేదు. 

పెళిల్ మాటలోల్ లాంఛనాలు, ఇచిచ్పుచుకొనే లావాదేవీలూ ఏవీ అతనికి సంబంధం లేనటేల్ దూరంగా ఉనాన్డతను. తనమ్యికీ 

అదే చెపేప్డు. 

"అదేవిటీ, నీకు చెలెల్ళుల్ లేరుగా, మీ అమమ్ గారి చెలెల్లి పిలల్లకు ఆడపడుచు లాంఛనాలు ఇవవ్మంటునాన్రు మీ వాళుళ్" 

అంది తనమ్యి. 

"ఇలా చూడు, మా పినిన్ పిలల్లకు అనన్యయ్లు మేమే. మాకు వాళేల్ చెలెల్ళుల్. మీ అమామ్, నానన్కీ నువొవ్కక్తెత్వే. వాళుళ్ మాతర్ం 

ఈ ఆసిత్ అంతా ఏం చేసుకుంటారు. మా పెదద్ వాళేల్వో ముచచ్ట పడుతునాన్రు. నువువ్ మధయ్లో కలిప్ంచుకోకు." అనాన్డు అతి మామూలుగా 

నవువ్తూ శేఖర.  

తన తలిల్దండుర్లు ఏ విషయంలోనూ బాధ పడడం ఇషట్ం లేదు తనమ్యికి. ఇలా కటాన్లూ, లాంఛనాలూ అంటూ 

బేరసారాలు  నచచ్డం లేదు తనమ్యికి.  

కానీ "నేనంటే ఇషట్మనాన్వ, ఇపుప్డీ కటాన్లూ అవీ అవసరమా?" అని అడగలేకపోయింది.  

"ఊ.. వీళూల్ ఘనంగానే అడుగుతునాన్రు" అని రాగం తీసింది వాళుల్ వెళల్గానే జోయ్తి. 

"ఇక కొనిన్ తపప్వు, సరేల్ ఇంతకు ముందు మాటాల్డిన సంబధాల కంటే నయమే. ఒకక్తే అమామ్యి అనే సరికి ఆసిత్ మొతత్ం 

రాసివావ్లని మాటాల్డడం లేదుగా వీళుల్." అనాన్డు భాను మూరిత్. 

నరసమమ్ ఆనందానికి అంతు లేదు. “అనీన్ బాగా జరిగి నీకు ఈ సంవతస్రం పెళల్యియ్పోతే ఆ సూరయ్నారాయణ సావ్మికి 

బూరుల్ నైవేదయ్ం పెడతానని మొకుక్కునాన్ను.” అంది మనవరాలితో. 

పెళిల్ మాటలకు వాళొల్క విడత వచిచ్ మాటాల్డుకునన్ బేరాలు శేఖర తండిర్కి నచచ్లేదట.  

మళీల్ ఇంకోసారి అనీన్ మాటాల్డుకోవాలి, ఈ సారి తనమ్యి తరఫు వాళల్ని రమమ్ని కబురు చేసేరు. 

తనమ్యికి తలపోటు పటుట్కుంది. 

ఆ సాయంతర్ం ఇంటికి వచిచ్ "ఎంత నిషూట్రంగా మాటాల్డిందో మహాతలిల్! మొనన్ మన ముందు అనీన్ ఒపుప్కుంది, ఇవేళ 

భరత్ ఎదురుగా మనమింకా ఏదో తకుక్వ చేసుత్నన్టుల్ మాటాల్డుతూంది. పోనీండి పనికిమాలిన సంబంధం. వీళుల్ కాకపోతే మరొకరు వసాత్రు 

మనమామ్యికి." అంది జోయ్తి కోపంగా. 

విషయం మళీల్ మొదటికి వచిచ్ందని అరథ్మైంది తనమ్యికి. తన తలిల్దండుర్లు ఇంతగా బాధ పడూత్ తనకి పెళిళ్ చేయడం 

అసస్లు ఇషట్ం లేదు. 

“విసురుగా వెళిళ్ నాకు అసలు పెళేళ్ వొదుద్” అంది. 

"వాళల్నంటే నీకెందుకంత పౌరుషం ముంచుకొచిచ్ంది" అని కొరకొరా చూసింది జోయ్తి. 

“తన మనసుస్లో బాధ అవతలి వాళల్ గురించా? తలిల్గా ఇదేనా తనను అరథ్ం చేసుయ్కునన్ది?” 

తనమ్యి కంటోల్ కనీన్ళుల్ సుడులు తిరిగాయి. 

ఇంతలో భానుమూరిత్ దీరఘ్ంగా ఊపిరి పీలిచ్, అకక్డనీన్ ఒపుప్కుని మనం కూడా వాళల్లా మాటలు మారచ్డం నాకిషట్ంలేదు. 

“సరేలే, వాళల్వి ఎంత గొంతెమమ్ కోరికలైనా మనకి ఎంత సాధయ్మో సప్షట్ంగా చెపేప్ం కదా. ఇషట్మైతే వాళేల్ కబురు చేసాత్రు.” 

అని 
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తనమ్యి వైపు తిరిగి "అంత వరకూ ఆ అబాబ్యికి ఉతత్రాలవీ వేయకమామ్" అనాన్డు. 

                       ( ¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy)    
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