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జరిగిన కథ: అమెరికాలో తన తలి
ల్ కి

న్ తురాలు,

- 10 -

లకు స యం చే

సంస
థ్ “స య”ను నడిపే ఉదయినిని కలవడానికి

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

త్ రం రాత్ డు
ఆలోచించుకోమని చెపు
ట్ ల పెళిళ్లో చూ ఇష
ట్ పడి ఉత
త్ ంది సమీరతో. ఇంటరీమ్డియేట్ చదు తునన్ తనమ్యిని చుటా
ౖ న తనమ్యికి
ఖర్. సహజంగా భా కురాలె

త్ మొదల తుంది. ఇద
ఖర్ పట
ద్ రికీ పరిచయమ తుంది. ఇరు ౖ పులా పెద
ద్
ల్ ఆసకి

త్
త్ ంది.
రింటో
ద్ రికీ పెళి
ల్ళు ఒపుప్కుని ఇద
ల్ చేత్ రు. తనమ్యి అత
ల్ అడుగుపెడు

తనమ్యికి మొదటి రాతిర్ కాళరాతిర్గా ముదర్పడింది. శేఖర భయానక పర్వరత్న వలల్ అతనంటే భయం పటుట్కుంది.
ఇంటి నిండా చుటాట్ల వలల్ తలిల్తో ఎకుక్వ సేపు మాటాల్డడానికి కుదరలేదు. మాటాల్డిన కాసేస్పూ కూతురికి నచచ్చెపుతూనే ఉంది
జోయ్తి.
తనమ్యికి అరథ్మైంది ఇక ఎవరితో చెపీప్, ఏవీ లాభం లేదు. అతని నుంచి తపిప్ంచుకోవడానికి తనకునన్వి రెండే మారాగ్లు. ఒకటి ఆ
గదిలోకి ఎలాగైనా వెళల్కుండా ఉండడం లేదా అతనితో మాటాల్డడం.
సాయంతర్ం కాగానే ముసాత్బు సమయం మొదలయియ్ంది. జడగంటలు, మలెల్పూలు.
అంతా ఏం చెపుత్నాన్ వినకుండా పంజాబీ డెర్సుస్ వేసుకుంది తనమ్యి. పినిన్లు, అతత్యయ్లు గుసగుసగా నవేవ్రు.
రాతిర్ భోజనాల దగిగ్ర తనమ్యి అటూ ఇటూ కలిపి లేచి వెళిల్పోయింది. శేఖర తో తను ఒకక్ మాట కూడా మాటాల్డలేదని అంతా
గమనిసుత్నాన్రేమోనని అనిపించింది. అయినా వెరవకుండా జోయ్తి ఇచిచ్న పాలు తాగి పుసత్కం పుచుచ్కుని శుభర్ంగా పకక్ వేసిన గదిలోకి వెళిల్
కూచుంది. అంతా గుమమ్ం వరకూ వచిచ్ నవువ్లు మొదలెటేట్రు. పినిన్ మాతర్ం తన బాధ గమనించినటుల్ వచిచ్ పకక్న కూచుని వెనున్
నిమిరింది.
"ఏంటమామ్, అసస్లు అనన్ం తినలేదు. రాతిర్కి ఆకలేసేత్నో!?" అంది.
ఆ మాతర్పు ఆపాయ్యతకే తనమ్యికి కళల్లోల్ంచి బొటబొటా నీళుల్ వచేచ్యి.
ఇలారా, అంటూ పకక్కు తీసుకెళిల్ంది పినిన్."అయోయ్, ఇదేంటమామ్, ఏవైంది?" అంది.
"ఏం కాలేదు పినీన్" అని కళుల్ తుడుచుకుంటూ అంది తనమ్యి.
"నాకు అరథ్మయియ్ందిలే...మీ అమమ్నొదిలి వెళల్డానికేనా ఈ బాధంతా? అయినా ఎంత దూరం మీఅతత్గారి ఊరు? దగగ్రేగా,
ఎపుప్డంటే అపుప్డు రావొచుచ్. కొతత్ పెళిళ్కూతురివి, ఇలా ఏడవకూడదమామ్" అంది పినిన్.
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"ఊ ..." అంటూ తలూపింది తనమ్యి.
"అనన్టుల్ పొదుద్నన్ నువువ్ నిదర్ పోతునన్పుడు మీ పెర్ండు వనజ చెలెల్లు వచిచ్ ఇది నీకు ఇమమ్ంది అని మడత పెటిట్న కాగితం చేతిలో
పెటిట్ంది"
ఒకక్సారిగా తనమ్యికి మనసుస్లో ఉనన్ బాధ మొతత్ం తొలగిపోయినటల్యియ్ంది.
పిర్యమైన తనూ!
ఎలా ఉనాన్వు? నీతో ఎనోన్ సంగతులు చెపాప్లిస్నవి ఉనాన్యి. కానీ అతి తకుక్వ సమయం ఉంది. ఇవేళ మేం బయలుదేరుతునాన్ం.
నువువ్ నాతో వచేచ్సేత్ ఎంత బావుణుణ్ అని ఎనిన్ సారుల్ అనిపిసూత్ందో తెలుసా? ఊ.. ఏం చేసాత్ం? అవనీన్ జరిగేవి కావుగా. అనన్టుల్ సుధా
ఎంత మంచివాడో తెలుసా! అతనితో గడిపిన మొదటి రాతిర్ అతనెంత ఉదాతుత్డో అరథ్మైంది. అపరిచిత వయ్కిత్తో ఎలా గడుసుత్ందోనని నేను
ఎంత భయపడాడ్నో తెలుసా! నా భయాలనీన్ పటాపంచలు చేసూత్ అతను నాకు మంచి సేన్హితుడయాయ్డు. శేఖర తో నీ కలల జీవితం ఇంత
కంటే గొపప్గా పార్రంభమయియ్ ఉంటుంది. ఆ విశేషాలనీన్ వినాలని ఉంది. మనిదద్రం కొతత్ పర్పంచాలలోకి వెళల్బోతూ ఉనాన్ం. కొతత్
జీవితాలిన్

పార్రంభించబోతూ

ఉనాన్ం.

నాకు

ఎంత

ఉతాస్హంగా

ఉందో

చెపప్లేను.

నీకూ

అలాగే

ఉంటుందని

నాకు

తెలుసు. సంతోషం వెలిగే నీ ముఖంలో మెరిసే కళల్తో నువువ్ నాతో నీ కొతత్ జీవితపు కబురుల్ చెబూత్ంటే వినాలని ఎంత కుతూహలంగా
ఉందో చెపప్లేను. ఎపుప్డూ ధైరయ్ంగా ఉండు, నాతో ఎపుప్డు మాటాల్డాలనిపించినా ఉతత్రం రాయి. నీ నించి ఉతత్రం అందుకోగానే మళీల్
రాసాత్నూపేర్మతో
నీ
వన
ఉతత్రం మూసేక గొపప్ ధైరయ్ం, ఉతాస్హం వచేచ్యి తనమ్యికి.
గదిలోకి ధైరయ్ంగా అడుగుపెటిట్ంది.
శేఖర వసూత్నే "ఇవేళ నాకు వొంటోల్ బాలేదు". అని ఖరాఖండీగా చెపేప్సింది.
"సరే, శుభర్ంగా పడుకో, ఇపుప్డెవరు నా దగిగ్రికి రమమ్నాన్రు?" అని నవేవ్డు శేఖర.
"మరి... నినెన్ందుకు అలా వదద్నాన్ వినిపించుకోలేదు?" అంది సీరియస గా.
"ఊ...అదనన్ మాట సంగతి, ఇవేళంతా నాతో మాటాల్డకపోవడానికి కారణం" అనాన్డు ఇంకా నవువ్తూ.
"నీకు తమాషాగా ఉంది. నువవ్ంటే భయం పటుట్కుంది తెలుసా నాకు. అసలు....అసలు...." అంటూనన్ తనమ్యిని మధయ్లో ఆపి
"మొదటి రాతిర్ గురించి మా సేన్హితులంతా గొపప్లు చెపుప్కుంటూ ఉంటారు. వాళల్ందరినీ నేనిపుప్డు అధిగమించాను." అని
ఆవులిసూత్ "నీకేం, ఇంచకక్గా రోజలాల్ నిదర్పోయావ, నాకు బాగా నిదొర్సూత్ంది." అని వెనకుక్ తిరిగి పడుకునాన్డు శేఖర.
తనమ్యికి సిగుగ్తో చచిచ్పోయినటల్యియ్ంది.
ఇతను సేన్హితుల ముందు గొపప్ చెపుప్కోవడం కోసం తనను అలా హింస పెటేట్డా?
"నా గురించి అసలు ఆలోచించేవా?" అని వెనుతిరిగి విసురుగా అడిగింది తనమ్యి.
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అపప్టికే శేఖర నిదర్లోకి జారుకునాన్డు.
అతని ఎదురుగా ముందు రోజు రాని దు:ఖం అపుప్డు వచిచ్ంది తనమ్యికి.
కళల్ నీళుల్ తుడుచుకునే పర్యతన్ం చేసుత్నాన్ ఆగని దు:ఖంతో సతమతమయియ్ంది.
తెలల్వారి ఎరర్బారిన తనమ్యి కళుళ్ చూసి ఇంతోల్ అంతా వెనకే గుసగుసగా నవువ్కోవడం చూసి విసుగు వచిచ్ంది తనమ్యికి.
మూడు రాతుర్ళుల్ కాగానే అతత్వారింటికి పర్యాణం సనాన్హాలు మొదలయాయ్యి.
సారె కోసమని చలివిడి, సీవ్టుల్, అరటి పళుల్ సరాద్రు. తనమ్యి తన సూట కేసులో వనజ తనకు పుటిట్నరోజు బహుమతిగా ఇచిచ్న
"అమృతం కురిసిన రాతిర్" మొదటగా పెటుట్కుంది. బటట్లతో బాటూ తన డైరీ, ఇషట్మైన పెనున్లు, చినన్ బుదుధ్డి బొమమ్, నెమలి కనున్
సరుద్కుంది.
పుసత్కాల అరవైపు దిగులుగా చూసుకుంది. పెరటోల్ మొకక్లనిన్టికీ దగిగ్రికి వెళిల్ వీడోక్లు చెపిప్ంది. డాబా మీదికి వెళిల్ జాజి పొద
దాపున కాసేపు కూచుంది. ఎందుకో బాలాయ్నిన్ ఆ ఇంటోల్ వదిలి ఎకక్డికో వెళిళ్పోతునన్ దు:ఖం చుటుట్ముటిట్ంది. నిసాత్ర్ణగా మోకాళల్ మధయ్ తల
దాచుకుని వెకిక్ వెకిక్ పడింది. నిసేత్జంగా ఆకాశం మీంచి భూమి వరకు పరికించింది.
"కింద చుటాట్లిన్ పెటుట్కుని అతత్వారింటికెళేళ్ ముందు ఇలా తీరిగాగ్ డాబా మీదికొచేచ్విటి?" తలిల్ గదమాయింపు విని కిందికొచిచ్ంది.
అతత్వారింటికి ఆ సాయంతర్ం చేరుకోగానే "అలా కూచుంటావేంటి మా అమమ్ అకక్డ వంటింటోల్ కషట్ పడూత్ ఉంటే? వెళుల్, సాయం
చెయియ్" అనాన్డు శేఖర.
"రేపటున్ంచి చేసుత్ందిలే, ఇవేళేగా వచేచ్రు" అంది దేవి మురిపెంగా కొడుకు వంక చూసూత్.
"చెయయ్నియియ్. వచేచ్ వారంలో మేం వైజాగు వెళిల్పోతాం కదే అమామ్! నీకు కోడలోత్ పనిచేయించే అవకాశం ఎకక్డ దొరుకుతుంది?"
అనాన్డు శేఖర.
తనమ్యి శేఖర వైపు తెలల్బోయి చూసింది. వచేచ్ వారంలో వైజాగ వెళాత్మనన్ విషయం తనకు చెపప్నే లేదు.
"కొతత్ కాపరానికి మంచాలు, కుంచాలు అవసరం రా. మీ అతత్గారు లింగు, లింగుమని రెండు బిందెల సారె పెటిట్ పంపించేసింది."
దేవి నిషూట్రాలు మొదలు పెటిట్ంది.
తనమ్యికి అకక్డ నిమిషం కూడా ఉండాలనిపించడం లేదు. బయలుదేరే ముందు పినిన్ చెపిప్న మాటలు జాఞ్పకం వచాచ్యి.
"అకక్డ మీ అతత్గారు వాళుల్ ఏం పరుషంగా మాటాల్డినా విననటుల్ ఉండు. పడడ్వాళెల్పుప్డూ చెడడ్వాళుల్ కాదు. అనిన్టికీ ఓపిక పటట్మామ్".
నిశశ్బద్ంగా దేవి అపప్గించిన చపాతీల పని చేయడం మొదలుపెటిట్ంది తనమ్యి. తన పకక్నే ఉనన్ దేవి చేతలోల్ విసురుతనం తన మీద
ఉనన్ అయిషట్త అని సప్షట్ంగా తెలుసూత్ంది.
"సామానల్ గురించి తనతో ఫోను మాటాల్డిసాత్నులే...." శేఖర తలిల్తో మాటాల్డుతునన్ మాటలు బాధని కలిగిసుత్నాన్యి తనమ్యికి.
అకక్డునన్ వారం రోజులూ ఉదయం నించి సాయంతర్ం వరకూ దేవితో బాటూ వంటింటోల్నే తనమ్యి జీవితం. పగలలాల్ శేఖర
తండిర్తో బాటూ బయటికి వెళిల్పోయే వాడు.
మధాయ్హన్ భోజనాలు కాగానే గినెన్లు కడగడం, సాయంతర్ం మళీల్ రాతిర్ వంటకి సనాన్హాలు.
మధాయ్హన్ం కాసేస్పు దేవి నిదర్ పోతుంది. ఆ సమయంలో తనకు దొరికే తీరికలో వనజకి ఉతత్రం రాసింది తనమ్యి.
"పోసాట్ఫీసు ఎకక్డుంది అతత్యాయ్?" అంది.

øöeTT~

www.koumudi.net

nø√ºãsYY 2015

4

వెనుతిరగని వెనెన్ల – డా॥కె.గీత

దేవి ఆశచ్రయ్ంగా చూసి “పోసాట్ఫీసుకి మన ఇంటోల్ ఆడవాళుల్ వెళల్రు. శేఖర కి చెపిప్ సాట్ంపులు తెపిప్ంచుకో. ఉతత్రం పోసుట్ చెయయ్మని
ఉదయం వాడికే ఇచెచ్యయ్క పోయావా?" అంది.
మరాన్డు పోసుట్ చెయయ్మని శేఖర కి ఉతత్రం ఇచిచ్ంది. "ఇంత అరజ్ంటుగా సేన్హితురాలికి ఉతత్రాలు రాసెయాయ్లా? ఇకక్డునన్నాన్ళూల్
మా అమమ్కి సాయం చెయయ్డం తపప్ వేరే పని పెటుట్కోకు. ఈ ఉతత్రాలు రాయడాలివనీన్ మనం వైజాగెళేల్క తీరిగాగ్ చేసుకో" అనాన్డు చిరాగాగ్
మొహం పెటిట్.
అదెందుకంత పెదద్ సమసోయ్ అరథ్ం కాలేదు తనమ్యికి. కానీ ఒక విధమైన ఉదాసీనత అలవాటు కావడం వలల్న తిరిగి ఏదీ అడకుక్ండా
నిశశ్బద్ంగా ఊరుకుంది.
అతత్వారింటోల్ సాయంతర్మయియ్ ఎంత పొదుద్పోయినా ఎవరూ నిదర్ పోరు.
తనమ్యికి బాగా పెందరాళే నిదర్ పోవడం అలవాటేమో నిదర్ ఆపుకోవడం కషట్ంగా తయారైంది.
రాతిర్ భోజనాలయేయ్క ఇంటి ముందు బైకుల మీద కూచునన్ మితుర్లతో గంటల తరబడి మాటాల్డుతూనన్ శేఖర దగిగ్రికి ధైరయ్ం
చేసి వెళిల్ంది.
గేటు దగిగ్ర తనని చూసూత్నే దగిగ్రికి వచిచ్ "లోపలికి వెళుల్, వసాత్లే" అనాన్డు మెలల్గా గొంతు తగిగ్ంచి.
మరో గంట తరావ్త వచిచ్ "నువవ్లా పిలిసేత్ వచేచ్సాత్ననుకునాన్వా? నా సేన్హితులు ననున్ పెళాల్ం కొంగు చాటు మొగుణణ్ని
అనుకోరూ? ఇంకెపుప్డూ అలా నేను సేన్హితులతో మాటాల్డుతునన్పుడు మధయ్లో రాకు. నీకు నిదొర్సేత్ నువువ్ పడుకో." అనాన్డు.
"ముందు నేను పడుకోవచాచ్?" సందేహంగా అడిగింది తనమ్యి.
"ఇంచకక్గా.. మా అమమ్ పరిమ్షనిసేత్ " అని వయ్ంగయ్ంగా నవేవ్డు.
మరాన్డు వైజాగు వెళాత్రనగా జోయ్తి, భానుమూరిత్ కూతురి కొతత్కాపురానికి సంచులతో సామానుల్ తీసుకుని

వచేచ్రు.

మధాయ్హన్ం నించి భానుమూరిత్ చెలెల్లు వరసయేయ్ వాళిల్ంటికి వెళొల్సాత్మని బయలుదేరేరు.
"మీ పెళిల్కి అందరూ చదివించిన సీట్లు బొచెచ్లేవో తెచిచ్చిచ్ంది మీ అతత్గారు. ఇంక వాటర ఫిలట్ర, కుకక్ర లాంటివి ఇంటోల్
వాడేసిన పాతవి గామోసు తెచిచ్ంది. ఒకక్గానొకక్ కూతురి కొతత్ కాపరానికి కొతత్ సామానుల్ కొనడానికూక్డా చేతులు రావడం లేదు వీళల్కి,
ఇంక మంచాలు, కుంచాలేం పెడతారో..." అని రాగం తీసింది దేవి వాళల్లా వెళల్గానే.
"ఇదుగో వినబడిందా? మరో వారం రోజులోల్ వైజాగుకి మంచం, డెర్సిస్ంగు టేబుల నవతా లో పంపమని చెపుప్ మీ వాళల్కి" అనాన్డు
శేఖర.
సాయంతర్ం ఊరెళేల్ ముందు కూతురితో చెపెప్ళల్డానికి వచేచ్రు తనమ్యి అమామ్, నానాన్.
తనమ్యికి బాధని ఎవరితో చెపాప్లో అరథ్ం కావడం లేదు. "అదేంటమామ్, మంచం అవీ తేలేదు? శేఖర వాళేల్మో...." అనేదో
చెపప్బోతుండగా
జోయ్తి చపుప్న చేతి గాజులు తీసి కూతురి చేతిలో పెటిట్ "ఇదుగో తలీల్! మా దగిగ్ర ఇక ఈ వసుత్వులే మిగిలేయి. ఇవమేమ్సి మీకేం
కావాలో కొనుకోక్ండి." అంది నిషూట్రంగా.
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తనమ్యి కళళ్లోల్ నీళుళ్ చూసి, భానుమూరిత్ అనునయంగా "పిలల్ అసలే అతత్వారింటోల్ బెంబేలుగా ఉంటే నీ వరసేవిటీ?"అని జోయ్తిని
మందలించి "అవి మాటాల్డడానికే వెళొల్చేచ్మమామ్. మరో నాలోర్జులోల్ వైజాగులో మీ ఇంటోల్ ఉంటాయి సామానుల్. పరుపులూ గటార్ మీరు
కొనుకోక్ండి." అనాన్డు.
"ఏం? పరుపులు ఏవనాన్ మా తాత ఊరికే ఇసుత్నాన్డా? చవకబారు మనుషులు" అని చీదరింపుగా అనాన్డు శేఖర వాళుల్ వెళేళ్క.
తనమ్యికి దు:ఖ పడే సథ్లం కూడా లేదు ఆ ఇంటోల్. మనసంతా బాధ పొరలు పొరలుగా పేరుకుపోతూంది.
తను కావాలని పటుట్బటిట్ చేసుకునన్ పెళిల్ గాబటిట్ శేఖర తరఫు నించి ఏం బాధ వేసినా అంతా తనదే తపప్నన్టుల్ ఆలోచిసుత్నన్
తలిల్దండుర్ల మధయ్, తనని చేసుకోవడం వలల్నేదో నషట్పోయామని సాధిసుత్నన్ శేఖర వాళల్ మధయ్ అడకతెత్రలో పోక చెకక్లా
నలిగిపోతూంది తనమ్యి.
వనజ గురుత్రాని క్షణం లేదు. తనూ ఇపుప్డే దూరంకావాలా తన దురదృషట్ం కాకపోతే.
మిగిలిన ఒకే ఒకక్ ధైరయ్మయిన కాగితం తీసుకుని "అజాఞ్త మితర్మా! ననున్ ఈ బాధల నించి బయటకు తీసుకురా" అని రాసింది.
***
ఆ రోజు ఉదయపు రైలుకి బయలుదేరి మధాయ్హన్ం మూడు గంటల వేళకి వైజాగు చేరుకునాన్రు.
"తన కలల నగరపు" సేట్షనులో దిగి నేల మీద అడుగుపెటట్గానే విచితర్ అనుభూతికి లోనయియ్ంది తనమ్యి.
ఆటోలలో సామానల్తో శేఖర తాత గారి ఇంటికి వెళేల్రు. ఆ సరికే మొహమంతా జిడుడ్ పటిట్నటల్యియ్ంది తనమ్యికి.
"ఇదేవిటీ, ఎంత తుడుచుకునాన్..." అంది అపర్యతన్ంగా.
"వైజాగంటే ఏవిటనుకునాన్వు మరి? ఉపుప్గాలి." అనాన్డు శేఖర.
శేఖర చినన్ మావయయ్ భారయ్ లోపలి నించి వచిచ్ "రండి, పర్యాణం బాగా జరిగిందా?" అని ఇదద్రినీ పలకరించింది.
పెదద్ కాంపౌండులో రెండు పోరష్నల్ ఇలుల్.
"ఇందులో ఒక పోరష్నులో మా చినన్ మావయయ్, ఒక పోరష్నులో తాత గారు ఉంటారు." అంటూ ఇంటి వెనకగా ఆనుకుని ఉనన్
ఒంటిగది ఔట హౌసులో తెచిచ్న సామానల్ని పెటేట్డు శేఖర.
"ఇదే మన ఇలుల్" అనాన్డు గదిని చూపిసూత్.
తనమ్యి చుటూట్ చూసింది. మాసి పోయిన గోడలు, బూజు పటిట్న దూలాలతో ఉనన్ చినన్ పెంకుల గది అది.
ఒక పకక్గా వంటకి గటుట్ వేసి ఉంది. అటు బయట గుమమ్ం దగిగ్రే కామన బాతూర్ము కావడంతో లోపలికి వచేచ్ దారి చితత్డిగా
ఉంది.
తనమ్యికి సామానల్ వైపు తిరిగి చూసే సమయం కూడా ఇవవ్కుండా "మనమిలా వచీచ్ రాగానే గదిలో కూచుంటే బావోదు, నువెవ్ళిల్
మా అతత్యయ్తో మాటాల్డుతూండు. నేను సాన్నం చేసి వసాత్ను. అనన్టుల్ నా బటట్లు, సబుబ్, టవల అనీన్ బయటికి తీసిపెటిట్ వెళుల్." అనాన్డు.
అలా జిడోడ్డుతూనే వెళిల్ "పినిన్ గారూ, నేనేవైనా చెయయ్నా?" అంది తనమ్యి గొంతు సరిచేసుకుంటూ.
"హైమా ఆంటీ, అని పిలువు. ఇది వైజాగు. మీ పలెల్టూరు కాదు." అని చినన్గా నవివ్ంది.
"ఊ...అమామ్య, ఎలా ఉనాన్డు మీ ఆయన? నువువ్ చెపిప్న మాట వింటునాన్డా?" అనాన్డు అపుప్డే వచిచ్న శేఖర చినన్ మావయయ్
శివ.
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పళూళ్డిపోయిన నోటితో గటిట్గా నువువ్తూ "నువూవ్రుకోరా, పిలల్ని మొదటే భయపెటట్కు." అనాన్డు శేఖర తాతయయ్.
కొతాత్ పాతా లేని వీళల్ సంభాషణకి బితత్ర పడి కిందికి చూసూత్ నిలుచుంది తనమ్యి.
"టీ తాగుతావా?" అంది హైమ గాల్సొకటి తనకీ ఇసూత్.
అడడ్ంగా తలూపి "వదద్ండీ" అంది.
అపుప్డే సాన్నం చేసి వచిచ్న శేఖర "థాంకాస్ంటీ" అని ఆ గాల్సందుకుని చకచకా తాగి "రాతిర్కి వసాత్ను." అంటూ బైకు సాట్రుట్
చేసుకుని వెళిల్పోయేడు.
"నేనూ కాసత్ సాన్నం చేసి..." అని గొణిగి అకక్ణిణ్ంచి తమ గదిలోకి వచిచ్పడింది తనమ్యి.
గది తలుపు మూసుకోగానే ఎకక్డ లేని నిసస్తుత్వ వచిచ్నటల్యియ్ంది. నేల మీద చాప వేసుకుని కూలబడింది.
సూట కేసులోనుంచి డైరీ తీసి "పిర్య అజాఞ్త మితర్మా! వచేచ్సేను నీ దగిగ్రికి....ఆకాశమై నా వెంట తిరిగే నీ కోసం సముదర్మై
ఉపొప్ంగడానికి సిదధ్మై వచేచ్సేను...” అంటూ రాసూత్నే ఎలా నిదర్పోయిందో తెలీదు.
గటిట్ తలుపు చపుప్డుకి గభాలున లేచింది.
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