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జరిగిన కథ: అమెరికా లో తన తలి
ల్ కి న్ తురాలు,

లకు స యం చే సంస
థ్ “స య”ను నడిపే ఉదయినిని కలవడానికి వత్ ంది

ౖ న సమీర, తనకు డాకులు తీ కో లని
సమీర. ఉదయిని పట
ర్ యం కలుగుతుంది సమీరకి. నాలుగు నెలల గరభ్వతె
ల్ చాలా మంచి అభిపా
ఉందని, అందుకు దోహదమె
ౖ న పరిథ్ తులిన్ చెపుతుంది. ఉదయిని “తనమ్యి” కథ చెపుతాను, నాన్క ఆలోచించుకోమని చెపు
త్ ంది సమీరతో.
*********

ఉదయిని చెపిప్న తనమ్యి కథ
"తెలివెనెన్ల వేకువ లో తానమాడీ
అడవి దారి మలుపులోల్ అదరి చూసీ
కొండ తిరిగి.. కోన తిరిగి గుసగుసలాడి..
గల గల మువవ్ల నవువ్ల నాటయ్మాడీ..
తిరనాళల్కు తరలొచెచ్ కనెన్పిలల్లా
మెరుపులతో మెరిసిందీ వానకారూ
నీలిమొయిలు వాలుజడకు చినుకే చేమంతీ
కటుట్కునన్ పచచ్దనం పటుట్పరికిణీ..."
రేడియోలో శీర్రంగం గోపాల రతన్ంగారి గొంతులో అలలాల్ కదిలివసూత్ంది ఇందర్గంటి శీర్కాంత శరమ్ గారి పాట.
మొదటి సారి ఓణీ వేసుకుని డాబా మీదికి పరుగెతిత్ంది తనమ్యి.
ఉదయపు తొలి పొగ మంచు తెరలోల్ని తెలల్దనం ఓణీ రంగులో కలిసిపోయి తనూ ఒక నీహారికై ఆకాశంలో నుంచి అపుప్డే
ఉదభ్వించినటల్నిపించింది తనకి. పొగ మంచులో ఎవరూ తనని చూడలేరనన్ ధీమాతో రెండు చేతులూ చాచి, ఆకాశం వైపుకి తల ఎతిత్
గుండర్ంగా గింగిరాలు తిరిగింది. తనని జీవితమంతా ఆ పరవశం చుటుట్కుని ఉండాలనన్టుల్ మురిసిపోయింది.
ఆ రోజు వాకిటోల్ వంగి ముగేగ్సుత్నన్ తనమ్యికి ఆ అదుభ్త క్షణాలు మరలా గురుత్కు వచాచ్యి.
“తెలి వెనెన్ల వేకువలో...” లోపలోల్పల కూనిరాగం తీసూత్ ఈనెలు వేసూత్ంది తనమ్యంగా.
"అమామ్యిగోరూ, బలేగా ఏసేసాత్రమామ్ మీరు ముగుగ్లు, నాకూ నేరిచ్ంచడమామ్" అంది అటుగా వెళూత్ చివరింటి పని
మనిషి.
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బదులుగా చినన్గా నవివ్, తీక్షణంగా సగం వేసిన ముగుగ్ వైపు చూసూత్ "నీకు నేరిప్ంచడం మాట అటుంచు, నేనికక్డ ఒక
చుకక్ మరిచ్పోయినటుల్నాన్ను" అంది తనమ్యి.
అంతలోనే "అయినా ఫరావ్లేదులే, ఇవేళ ఈ చుకక్లతోనే కొతత్ ముగుగ్ కలుపుతాను చూడు" అని చకచకా కలపడం
మొదలుపెటిట్ంది.
ఓణీ వేసుకునన్ కొతత్ రోజులేమో, అయిదు నిమిషాల కొకసారి పమిట సరుద్కుంటూ, ఆ సరుద్కునే సందటోల్ ఒతైత్న జుటుట్
వెనక నించి ముందుకు మాటిమాటికీ పడూత్, అలా పడే జుటుట్ని ఎగదోసుకునే కర్మంలో చేతి వేళల్కంటుకునన్ ముగుగ్ ముఖాన
అంటుకుంటూ.... ముగుగ్ల అవధానం చేసుత్నన్ తనమ్యిని చూసి పకపకా నవివ్ంది వనజ.
"వనా, అలా నవవ్క పోతే కాసత్ ఈ జుటుట్ గటిట్గా కటొట్చుచ్గా” అంది తనమ్యి చిరు కోపం నటిసూత్.
"ఏవిటి అమామ్యిలకు ముగుగ్లు తెమిలేయా, ఇంకా లేదా?" బయటికి వసూత్ నవువ్తూ అడిగింది తనమ్యి తలిల్ జోయ్తి.
"మన ఇంటి దగిగ్ర అయిపోవచిచ్ందమామ్, వనజ వాళిల్ంటి దగిగ్ర ఇపుప్డెళిళ్ వేయాలి" అంది తనమ్యి కళుళ్ ఆరుప్తూ,
వెలిగిసూత్ సంశయంగా పరిమ్షన కోసమనన్టుల్.
"ఊ...నెలగంట పెటేట్క మీకిదద్రికీ ఇది అలవాటేగా, వెళిళ్ తవ్రగా వచేచ్యి" అంది జోయ్తి.
"వనా, నువువ్ నాకంటే పెదద్దానివి కదా, ఇంకా ననున్ ముగుగ్ పెటట్మని అడుగుతావేంటీ?" అంది తనమ్యి పకక్న నడుసూత్.
"ముగుగ్లు బాగా పెటట్డానికి వయసుతో సంబంధంలేదు, అయినా నీలా అందంగా ఈను వెయయ్డం నాకు రాదోయ, పైగా
ఎకక్డైనా ఒక చుకక్ తపిప్ందంటే నీలా తెలివిగా ఆలోచించి ఏదో రకంగా ముగుగ్ని సునాయాసంగా కలపడం నాకు రాదు తలీల్" అంది
వనజ.
పకక్న హుషారుగా నడుసూత్నన్ తనమ్యి వైపు పరికించి చూసి "అనన్టుల్ ఏమంటునాన్డు మీ బావ?" అంది మళీల్.
అంతలోనే ఎరుపెకిక్న బుగగ్లలో సిగుగ్ని దాచుకుంటూ "అతనేదో దూరపు చుటట్ం, బావేం కాదులే" అంది తనమ్యి.
"అదేలే, ఎంత దూరపు చుటట్మైనా వరసకి బావేగా!" అంది మళీల్ కొంటెగా వనజ.
"చీపో.. వనా, నువెవ్పుప్డూ ఇంతే" అని, "ఊరికే ఉతత్రం రాసేడు" అంది నెమమ్దిగా తనమ్యి.
"ఆ..ఏవిటేమిటీ, ఉతత్రాల వరకూ వచిచ్ందనన్మాట." అని గటిట్గా నవివ్ంది వనజ
"ఉష...ఎవరైనా వింటారు....అరవకు" అంది ఒకక్ ఉదుటున వనజ దగగ్రకంటా వచిచ్ నోరు మూసూత్.
“ఏం రాసేడు? ఏం రాసేడు?” అని ఉతుస్కతగా అడుగుతునన్ వనజకి “అదేదో కేష్మ సమాచారాల ఉతత్రం. అంతే. అంతకు
మించి విషయం ఏం లేదు.” అంది తనమ్యి తడబడుతూ.
తనమ్యి తడబాటు చూసి “సరేల్, నీకు చెపాప్లనిపించినపుప్డే చెపుప్” అంది మళీల్ నవువ్తూ వనజ.
ఆ రాతిర్ అందరూ నిదర్పోయినా తనమ్యికి నిదర్ పటట్లేదు.
లేచెళిల్ పుసత్కాల అరలో లెకక్ల టెకస్ట్ పుసత్కంలో దాచిన ఉతత్రానిన్ తీసి తెచిచ్, హాలులో జీరో బలుబ్ గుడిడ్ వెలుత్రులో చదవడం
మొదలు పెటిట్ంది.
అక్షరాలనీన్ తపుప్లే. తన పేరులో కూడా "మ" ఒతుత్కు బదులు "య" ఒతుత్ రాసేడు.
తనమ్యికి అందమైన అతని ముఖం గురుత్కు వచిచ్ంది. పాలుగారే తెలుపు రంగు, అందంగా కొసదేరిన ముకుక్, చకక్ని
ఉంగరాలు జుటుట్, ఆ పైన గొపప్ అందమైన ఎరర్ని పెదవులు. అతనిన్ చూసి ఎవరైనా ఇషట్పడకుండా ఉంటారా?
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తనమ్యి తనమ్యతవ్ంలో తేలిపోతూ తమ పరిచయానిన్ గురుత్కు తెచుచ్కుంది.
***
"తవ్రగా పడుకో పిలాల్, పొదుద్నేన్ ధవళేశవ్రం వెళల్డానికి రెండు బసుస్లు మారాలి" అంది నరసమమ్.
చదువుతునన్ "వెనెన్లోల్ ఆడపిలల్" పుసత్కం మూసి దిండు కింద పెటిట్, వెనకిక్ తిరిగి “ మధయ్లో ఏంటి అమమ్మామ్?” అంది
విసుగాగ్ తనమ్యి.
“అసలీ ధవళేశవ్రం ఏవిటో, వాళెళ్వరి పెళిళ్కో అమమ్మమ్ కూడా తను వెళల్డవేమిటో” అనుకుంది లోపలోల్పల.
కొతత్ ఊరు చూసుత్నాన్ననన్ సంతోషం ఒక వైపు ఉనాన్, ఇలా కాలేజీ నుంచి వచిచ్న దగగ్రిన్ంచి పడుకునే వరకు పుసత్కాలు
చదువుకోవడానికి వీలు పడదని విసుగాగ్ ఉంది తనమ్యికి.
“తవ్రగా పడుకో అంటునాన్ను” అంది మళీల్ నరసమమ్.
"అలాగే అమమ్మామ్, పొదుద్నన్ వేణీన్ళుల్ కాచేక లేపు, నీతో బాటూ లేపకు" అంది తనమ్యి కళుల్మూసుకుంటూ.
పొదుద్నన్ కళళ్ముందు ఇంకా చీకటి కనిపిసూత్ండగా "అపుప్డే లేపేసేవా, వేణీణ్ళుల్ కాచేక...." అనబోతునన్ తనమ్యితో.
"వెళిళ్ పొయియ్ రాజెయియ్, నేను కిరసనాయిలు తెసాత్ను. అయినా రేపో మాపో పెళిల్ కాబోయే పిలల్వి పనులనీన్ నేరుచ్కోవదూద్.
ఈ మొదుద్ నిదర్ ఏవిటీ ...రాగం తీసి” వీధి వైపు గది గొళెళ్ం తీసింది నరసమమ్.
శీతాకాలపు చలల్ని వాకిటోల్ రాతిర్ మంచుకి తడిసి సగం, అంతకు ముందు రోజు ఆరిప్న కటెట్ పులల్లు కావడం వలల్ ఆరని
నీళల్ వలల్ సగం ఆ కటెట్ పులల్లు అంటుకోవని రూఢిగా తెలిసిపోయింది తనమ్యికి.
“అయినా కొతత్ కటెట్లు తెచిచ్ పొయియ్లో పెడితే ఈ ముసలామె సొమేమ్ం పోయిందో” అని లోపలోల్పల గొణుగుతూ, కళుళ్
నులుముకుంటూ... తపేలాతో నీళుళ్ తెచిచ్ కటెట్ల పొయియ్ మీద పెటిట్, పొయియ్లో బూడిదంతా బయటికి లాగి శుభర్ం చెయయ్డం మొదలు
పెటిట్ంది.
"అయోయ్ రాత, ముందు నీళెల్టుట్కుంటారా పొయియ్ మీద?" అని రాగం తీసింది అపుప్డే వచిచ్న నరసమమ్.
ముందురోజు కాలిన వైపే కటెట్లిన్ ఒక దానికొసకొకటి నిలబడేటుల్ పెటిట్, కిందొక కాగితం, కాసత్ కొబబ్రి పొటుట్, ఆ లోపల
కిరసనాయిలోల్ ముంచిన చినన్ గుడడ్ పేలికతో గపుప్న వెలిగించింది పొయియ్ని తనమ్యి.
“తెలాల్రగటల్ నిదర్లేవడం కషట్ంగా ఉంటుంది కానీ లేచాక ఎంతో బావుంటుంది కదా అమమ్మామ్!” అంది తనమ్యి
అరచేతులకు వేడి కాగుతూ.
ఎకక్డో ఒక చోట వినిప్సుత్నన్ కోడి కూత, రాతిర్ విరిసిన చందర్కాంత పూల పరిమళం, చుటూట్ ఇంకా చికక్గా అలుముకునన్
చీకటిని తానొకక్తే పారదోర్లగలదనన్టుల్ గరవ్ంగా ఎగిసిపడుతునన్ కటెట్ల పొయియ్ సెగలు.
తెలీని తమకంతో బుగగ్లని రెండు వెచచ్ని అరచేతుల మధయ్ దాచుకుంది తనమ్యి.
మనవరాలి వైపు పేర్మగా చూసూత్, పకక్నే వేడి కాగేందుకు పీట లాకుక్ని కూచుని “నా బంగారు తలిల్వి, నీకెలాటి
మొగుడొసాత్డో!" అంది మెటికలు విరిచి నరసమమ్.
ఆ సాయంతర్ం ధవళేశవ్రం పెళిల్లో అటూ ఇటూ తిరుగుతునన్ ఎవరో కురార్డు తన వైపే చాలా సారుల్ చూసుత్నన్టల్నిపించింది
హఠాతుత్గా తనమ్యికి.
చుటూట్ పరికించి చూసింది. అతను కనిపించలేదు. అంతా తన భార్ంతి అని నవువ్కుంది.
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శర్దధ్గా పెళిల్ తంతు చూసూత్ "జీలకరర్, బెలల్ం ఎందుకు పెడతారు అమమ్మామ్?" అని అమమ్మమ్ చెవిలో అరిచింది ఒక పకక్
గటిట్గా మంగళ వాయిదాయ్లు మోగుతూండగా.
"నీకూ తెలుసాత్దిలే తవ్రలో” అంది నవువ్తూ నరసమమ్.
సిగుగ్తో తల వంచుకుని అంతలోనే అపర్యతన్ంగా పెళిళ్ కొడుకు తరఫు వాళల్ బంధువుల వైపు చూసింది తనమ్యి.
తన వైపే ఎపప్టి నుంచో చూసుత్నన్ అతను చపుప్న కళళ్ని తిపుప్కోవడం గమనించింది.
"ఎవరితను ఇంత అందంగా ఉనాన్డు!" అనుకోకుండా ఉండలేకపోయింది. బహుశా: ఇరవై ఏళుల్ంటాయేమో.
అమమ్మమ్ని అడగడానికి భయం వేసింది.
అయినా అతను తనని కాకుండా వెనక ఇంకెవరినైనా చూసుత్నాన్డేమో, అనిపించి వెనుతిరిగి చూసింది మళీల్. వెనకంతా పెదద్
వాళేళ్ ఉనాన్రు, తన ఈడు వాళెళ్వరూ లేరు.
అతను తన వైపే చూసుత్నాన్డని రూఢయేయ్సరికి అపర్యతన్ంగా తనమ్యి ముఖంలో నవువ్ విరిసింది.
భోజనాల దగిగ్ర అమమ్మమ్ దగిగ్రికి వచిచ్ "నానన్మమ్ గారూ, ననున్ గురుత్ పటేట్రా, శేఖర నండి" అనాన్డు కూరలు వడిడ్సూత్.
ఆ పలకరింపంతా తనకోసమే అని తనమ్యికి అరథ్మవుతూనే ఉంది.
"ఓ...దేవి కొడుకువా. గురుత్ పటట్లేదబాబ్య, ఎపుప్డో సినన్పుడు సూసేను" అని నరసమమ్
"ఆయ.. ధవళేశవ్రం లోనే సెటిలయేయ్వండీ.... " అంటూ అతను ఏదో మాటాల్డుతునాన్డనన్మాటే గానీ ఒకక్టీ బురర్కెకక్డం
లేదు తనమ్యికి.
దించిన కళళ్తో నెమమ్దిగా తింటునన్ తనమ్యిని చూపిసూత్ "మా జోయ్తి కూతురు, ఇంటర సదువుతాంది" అంది గొపప్గా
చెపిప్
"కాళేజీ సదువుతునాన్వా?" అనడిగింది నరసమమ్.
"లేదండి టెంత తరావ్త మానేసి వాయ్పారం చూసుకోమనాన్రు నానన్గారు" అనాన్డు.
కొంచెం బాధ వేసింది తనమ్యికి. “అయోయ్, చదువు మానేసాడా! అయినా... తనకెందుకులే” అని అనుకుంది మళీల్.
ఇంటికి వచిచ్న వారం తరావ్త, పోసట్ మేన ఇంటి గుమమ్ం లోకి విసిరిన ఉతత్రాలలో తన పేరు తో ఉతత్రం ఉండడం తో
ఆశచ్రయ్ంగా చేతిలోకి తీసుకుంది తనమ్యి. అటూ ఇటూ చూసి ఉతత్రం తీసుకుని డాబా మీదికి పరుగెతిత్ంది. దడదడా కొటుట్కుంటునన్ గుండెతో
ఇనాల్ండ ఉతత్రానిన్ చింపింది. తవ్రగా చింపడం వలల్ అంచులతో బాటు ఉతత్రం చివర కూడా కాసత్ చిరిగిపోయింది.
కవరు మీద ఇంగీల్షులో ఉనన్ చకక్ని దసూత్రీకి, లోపలి కొకిక్రి బికిక్రి తెలుగు రాతకు సంబంధం లేదు. అయినా అవనీన్
పటిట్ంచుకునే సిథ్తిలో లేదు తనమ్యి.
“పిర్యమైన తనమ్యికి,
ఇకక్డ నేను బాగునాన్ను. అకక్డ నువువ్ బాగునాన్వని తలుసాత్ను.
నీకు ఇలా ఉతత్రం రాయడం తపప్యితే క్షమించు. నువువ్ నాకు నచాచ్వు.
నీకు నేను నచిచ్తే ఉతత్రం రాయి. ఇది నా ఫెర్ండు షాపు అడర్సు. ఇకక్డికి ఉతత్రం వేయగలవు.
ఇటుల్
నీ బావ
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శేఖర"
అతి మామూలు ఉతత్రం లో "నువువ్ నాకు నచాచ్వు", చాలా గొపప్ వాకయ్ంలా తోచింది తనమ్యికి. ఇక- “పిర్యమైన”,”నీ
బావ” పదాల సంగతి చెపప్నే అకక్రలేదు. పదే పదే అవే గురుత్కొసుత్నాన్యి.
అదద్ంలో చూసుకుంటూ, “నేను అతనికి ఎందుకు నచిచ్ ఉంటాను?” అని సాలోచనగా అనుకుంది.
“బకక్ పలచని శరీరం, పలచ్ని చెంపలు, ఒక మోసత్రు రంగని కూడా చెపప్లేని ఒంటి రంగు. కాటుక కళుళ్ చలాకీగా
ఉంటాయి. జుటుట్ బావుంటుంది. కానీ అతని ముందు తనేమీ అందగతెత్ కాదు. అది సప్షట్ం.” అనుకుంది మళీల్ తనమ్యి.
***
“పేరుల్ కూడా సరిగా రాయడం రాదంటే టెంత పాసవవ్లేదనన్మాట” అంది ఉతత్రం మడిచి వనజ.
“ఊ..అనుకుంటా” అంది తనమ్యి.
“అంతే కాదు, గమనించేవా? ఉతత్రం మీద అడర్సు అతను రాసినది కాదు.”
“ఊ.. సరేల్ వనా, అతని రాత బాలేదని ఫెర్ండుతో రాయించి ఉంటాడు.” అని ఆలోచనలో పడడ్ తనమ్యి మనసుస్ చదివినటుల్
“అతనికి నువెవ్ందుకు నచిచ్ ఉంటావో అనన్ ఆలోచన మానెయియ్, అయినా నీకేం తకుక్వ. అంత:సౌందరయ్ం మెండుగా ఉనన్
దానివి. తెలివిగలదానివి. అతను నీకెందుకు నచాచ్డో చెపుప్.” అని
“అనన్టుల్ రిపైల్ ఇసుత్నాన్వా?” అంది వనజ.

( ¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy)
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