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- 19 జరిగిన కథ: అమెరికాలో తన తలిల్కి సేన్హితురాలు, సతరీలకు సహాయం చేసే సంసథ్ “సహాయ”ను నడిపే ఉదయినిని

కలవడానికి వసుత్ంది సమీర. ఉదయిని పటల్ చాలా మంచి అభిపార్యం కలుగుతుంది సమీరకి. 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 పెళిల్ జరుగుతుంది.
విశాఖపటన్ం లో కొతత్ కాపురం పార్రంభిసాత్రు.

పెళల్యిన సంవతస్రం లోనే అబాబ్యి పుడతాడు.
PPP

తనమ్యి ఒకక్ ఉదుటున ఎదురుగా ఆగిన బసుస్ ఎకేక్సింది. కండకట్రు టికెక్టుట్ అడిగే వరకూ తన దగిగ్ర డబుబ్లేల్వనన్ సంగతి
గురుత్ రాలేదు.
పకక్ సాట్పులో బసాస్పి "చూసేత్ చదూకునన్ దానిలా ఉనాన్వ, ఇదేం పని? దిగమామ్, దిగు. ఎందుకెకుక్తారో డబుబ్లేకుండా
బసుస్లు" అంటునన్ డైరవరు మాటలు అసలు బురర్కెకక్డం లేదు తనమ్యికి.
తల మొదుద్బారిపోయినటల్యియ్ంది. మనసంతా దు:ఖంతో కూడిన నిరాశ.
బసుస్ దిగి నడక పార్రంభించింది. హఠాతుత్గా ఎకక్డి నించో చంటి పాప ఏడుపు వినిపించింది.
ఒకక్సారిగా ఉలికిక్పడి చుటూట్ చూసుకుంది తనమ్యి.
"అమోమ్, బాబు! బాబుని వదిలేసి తనికక్డ ..ఇలా రోడుడ్ మీద...." ఇక ఒకక్ క్షణం ఆలసయ్ం చెయయ్కుండా ఇంటి వైపు
పరుగెతిత్ంది.
లోపలికి రాగానే శేఖర పకక్న ఆదమరిచి హాయిగా నిదర్ పోతునన్ బాబుని అమాంతంగా ఎతుత్కుని భోరున ఏడిచ్ంది.
"పసివాడి తల మీద చెయియ్ పెటిట్, ఇంకెపుప్డూ నినొన్దిలి ఎకక్డికీ వెళల్ను నానాన్! నా పార్ణం పోయినా సరే. నినున్ మాతర్ం
వదలను." అంది.
తనమ్యి ఏడుపు వినిపించినటుల్ విసుగాగ్ ముఖం చిటిల్ంచి, వెనకిక్ గోడ వైపు తిరిగి పడుకునాన్డు శేఖర.
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పిలాల్డిని అకుక్న చేరుచ్కుని నేల మీద పడి అలిసిపోయి ఎపుప్డు నిదర్పోయిందో తెలీదు.
ఎండ బాగా ముదిరిన పనెన్ండు గంటల వేళ మెలకువ వచేచ్ సరికి బాబు పకక్న లేడు. గదిలో మరో మూలకి దొరిల్ వేళుల్
నోటోల్ పెటుట్కుని జుముకుక్ంటూ ఆడుకుంటునాన్డు నిశశ్బద్ంగా.
బోరాల్ పడడమే కాదు. వాడికి ముందుకు కదలడమూ వచిచ్ందని అరథ్మైంది.
వాడి అందమైన ముచచ్టల్నీన్ గమనించేటంత మానసిక సిథ్మితం ఉంటే బావుణణ్ని అనిపించి మరింత దు:ఖం వచిచ్ంది
తనమ్యికి.
"ననున్ క్షమించు నానాన్! నీకు ఎనోన్ చేయాలనుకుని చేయలేకపోతునాన్ను. నా మనసేస్ం బాగోలేదు." అంది వెకుక్తూ.
బాబు దగిగ్రికి జరిగి వాడి చినిన్ అరచేతిని తన చేతిలోకి తీసుకుంది. ఏదో అరథ్మయినటుల్ అమమ్ చేతి వేలిని అందుకునాన్డు.
ఆ చినిన్ చేతినలాగే పటుట్కుని మౌనంగా రోదించ సాగింది తనమ్యి.
శేఖర లేవడమూ, వీథి తలుపు ధబాలున వేసి బయటకు వెళిల్పోవడమూ వింది.
"అతనికి మనసుతో సంబంధం లేదు. శరీరం, అదీ ఏ శరీరమైనా ఒకటే" అనే ఆలోచనే రోత కలిగించసాగింది.
ఇనాన్ళూల్ కాసోత్ కూసోత్ అతని మీద ఉనన్ పేర్మ భావం కూడా మాయమై అతనిన్ చూసేత్ కంపరం పుటుట్కు వసూత్ంది.
"ఇక మీదట అతను తనని ముటుట్కోవడానికూక్డా వీలులేదు." అని గటిట్గా నిరణ్యించుకునన్ తరావ్త మనసుకి ఉపశమనం
అనిపించింది.
లేచి తలారా చలల్టి నీళల్తో సాన్నం చేసింది. ఏడిచ్ ఉబిబ్న కళల్కి చలల్టి నీళల్ సాన్నం ఉపశమనం కలిగించింది.
కళల్కి కాటుక పెటుట్కుని, ఎరర్ తిలకం సీసా కాడతో గుండర్ని బొటుట్ దిదుద్కుంది. సింధూరం పాపిట పెటుట్కోబోయి విరకిత్
కముమ్కొచిచ్ ఆగిపోయింది.
సింధూరం పెటుట్కునన్పుడలాల్ పెళిల్ తతంగం గురుత్కు వసుత్ంది.
శేఖర ఆ సాయంతర్ం వసూత్నే బాయ్గు సరుద్కుని "నాకు అరజ్ంటుగా రమమ్ని ఒరిసాస్ నించి పిలుపు వచిచ్ంది. ఏం చేసాత్ం,
ఎదవ బతుకు. మిలటీర్ సంసారం అయిపోయింది." అనాన్డు.
ముభావంగా ఉనన్ తనమ్యి వైపు చూసూత్ "నా బతుకిక్ ఉదోయ్గంలోనూ సంతోషంలేదు, కొంపలోనూ సంతోషం లేదు. నా
తలరాత. ఏం చేసాత్ను?!" అని నెతిత్ కొటుట్కుని,
"నీ ఎదవ ఏడుపు మాని, నా కొడుకునైనా జాగర్తత్గా చూసుకో" అని విసురుగా వెళిల్పోయాడు.
శేఖర వెళేల్క చీకటి వేళ చంటాడినెతుత్కుని వాకిటోల్కి వచిచ్ కూచుంది తనమ్యి.
పర్శాంతంగా గాలి వీసూత్ంది బయట.
తనమ్యికి దు:ఖం ఎకక్డా నిలవనీయడం లేదు.
ఒళోల్ బాబు తో మెలల్గా మాటాల్డ సాగింది.
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"ఎందుకు నానాన్ నేనిలా మోసపోయాను?! నేనేం తకుక్వ చేసానని అతనిలా పరాయి సతరీలని తెచుచ్కునాన్డు? అపుప్డు నేను
నినున్ కనడానికే కదా వెళిల్ంది! తలుచ్కోవడానికే జుగుపస్ కలుగుతోంది."
శేఖర గురించి కాకుండా మరేదైనా ఆలోచించాలని మనసుని తపిప్ంచుకునే మారగ్ం కోసం లోపలి నించి కరుణ ఇచిచ్న
పుసత్కం తెచుచ్కుంది.
"బయట వరండాలోకి మంచి వెలుతురు వచేచ్ బలుబ్ కొని తేవాలి రా నానాన్, నువువ్ ఆడుకుందుకూ, నేను
చదువుకుందుకూ" అంది.
చాప మీద మెతత్టి దుపప్టి పరిచి బాబుని పడుకో బెటిట్ పకక్నే కూచుని పుసత్కం తెరిచింది.
పదయ్ కావయ్మది. పదాయ్లలో కొనిన్ పదాలకు అరాథ్లు తెలియడం లేదు. అయినా పదయ్ం చదువుతూంటే శబద్ సౌందరాయ్నికి
మనసుకి ఎంతో ఊరట కలగ సాగింది.
"పదాల వుయ్తప్తిత్ ఎలా తెలుసు కోవాలి? కరుణ కనబడడ్పుప్డు అడగాలి" అనుకుంది.
చదువుతూ చదువుతూ ఉండగానే మనసులో దు:ఖమంతా కర్మంగా మాయమై గుండె తేలికపడింది కాసేస్పటిలోనే.
"అజాఞ్త మితర్మా! నువువ్ ఇపుడు ఈ పుసత్క రూపం దాలాచ్వనన్ మాట." అనుకోకుండా తనమ్యి ముఖమీమ్ద చినన్
పర్శాంతత వెలిసింది.
పుసత్కం లోకి, తన వైపే చూసుత్నన్ బాబు కళళ్లోల్కి మారిచ్ మారిచ్ చూసూత్ "మితర్మా! అనుక్షణం ఓడిపోతునన్ జీవితంలో
నువేవ్ లేకపోతే నేనేమైపోయేదానిన్!" అంది.
***
ఉదయానే పాల పేకెటుట్ కోసం బయటికి వచిచ్ంది తనమ్యి. గేటుకి వేళాల్డ దీసిన రెండు సంచీలోల్ చినన్ సంచీలో చేయి పెటిట్
తమ పేకెటుట్ తీసుకుని లోపలికి వచిచ్ంది.
ఈ ఇంటికి వచిచ్న దగగ్రిన్ంచి అరలీటరు పాల పేకెటుట్ ఇంటివాళల్కి వేసే సపల్యిరు దగిగ్ర తీసుకుంటునాన్రు.
ఇంటి వాళుల్ తనమ్యితో పరిచయంగా ఉండరు. ఇంటాయన పెదిద్ంటి వాకిటోల్ శేఖరోత్ అపుప్డపుప్డూ మాటాల్డతాడు.
ఇంటావిడ తనమ్యిని చూసి పలకరింపుగా నవువ్తుందే కానీ ఏమీ మాటాల్డదు. ఇంటికి వచిచ్ పోయే వాళల్ సేన్హితులతో
గేటు దగిగ్ర వరకూ వచిచ్ బానే మాటాల్డుతుంది.
"ఆవిడ ఆసిథ్పరురాలు కాబటిట్ తనతో ఇలా అంతరం పాటిసుత్ందనుకుంటా" అనుకుంది తనమ్యి లోపలికి వెళూత్.
ఎపుప్డూ ఔట హౌస వైపు ఎవరూ రారు. తనమ్యికీ అలా ఉండడమే ఇషట్ం.
పర్శాంతంగా ఉనన్ ఇంటోల్ శేఖర ఊళోల్ లేనపుడు తనమ్యికి రోజంతా ఎటువంటి దిగులూ లేకుండా గడుసుత్ంది.
ఆ రోజు మధాయ్హన్ం తలుపు తటిట్న శబద్మయియ్ంది.
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తనమ్యి ఆశచ్రయ్ంగా తలుపు తీసింది.
ఇంటిగలాయన పలకరింపుగా నవువ్తూ "ఇంటోల్ మీటర చెక చేయడానికి" అనాన్డు. అతనిన్ ఇంత దగిగ్రగా చూడడం ఇదే
మొదటి సారి. యాభై ఏళుళ్ంటాయనడానికి సాకిష్గా పెదద్ బొజజ్, బటట్ తల, తెలల్ బనీను, గళళ్ లుంగీ, హవాయి చెపుప్లు. ఎందుకో అతనిన్
చూడగానే తనమ్యికి మంచి అభిపార్యం కలగలేదు.
అతనికి దారిచిచ్, బాబునెతుత్కుని తనమ్యి బయటికి గేటు వైపుకి వచిచ్ నిలబడింది.
అయిదు నిమిషాలోల్ వెళూత్ "శేఖర చాలా మంచి పనిమంతుడు. అతనికి కంపెనీలో చాలా మంచి పేరుంది. నాకూ మంచి
సేన్హితుడు. అందుకే అదెద్ గురించి చూసుకోకుండా మీకు ఇలిల్చేచ్ం. నీకేం అవసరం పడినా అడగడానికి మొహమాట పడకు. మా మేడం కి
ఇంటోల్ సాయం అవసరం. నీకేవైనా వీలవుతుందా" అనాన్డు.
తనమ్యి కొంచెం తటపటాయించి "నేను యూనివరిశ్టీలో ఎమేమ్ లో జాయినయాయ్నండి. ఖాళీ ఉనన్పుడు తపప్క సాయం
చేసాత్ను." అంది.
అతను కనుబొమమ్లు ముడిచి "నువువ్ చదువుకునన్ అమామ్యివని శేఖర ఎపుప్డూ చెపప్నే లేదు. సారీ" అని
అపుప్డే వీథి గేటు తీసుకుని వసూత్నన్ వాళాల్విడ వైపు నడిచేడు.
ఆవిడ అతనీన్, తననీ మారిచ్ మారిచ్ చూడడం తనమ్యికి ఆశచ్రయ్ంగా అనిపించింది. ఆవిడ ముఖమీమ్ద ఎపుప్డూ తనని
చూడగానే కనబడే చినన్ చిరన్వువ్ సాథ్నంలో ఒక విధమైన చికాకు చోటు చేసుకోవడం గమనించింది తనమ్యి.
ఆ వెనకే వచిచ్ ఇంటాయనని అడర్సు అడుగుతూనన్ కరుణని చూసి ఇంకాసత్ ఆశచ్రయ్పోయింది తనమ్యి.
" ఇకక్డే ఉనాన్రా, ఇదిగో మీకీ పుసత్కం ఇచిచ్ వెళదామని వచేచ్ను. ఎంత గొపప్గా ఉనాన్యో ఈ పదాయ్లు" అంటునన్
అతనిన్ చూసూత్ పకక్ నించి వెళూత్నన్ ఇంటావిడ ముఖంలో చికాకు మరింత పెరగడానిన్ గమనించింది తనమ్యి.
"థాంకస్ండీ, మీరిది వరకు ఇచిచ్న పుసత్కం నినేన్ చదివేను. తెసాత్నుండండి" అని లోపలికి వచిచ్ంది తనమ్యి. కరుణ వరండా
వరకూ వచిచ్ బయట నిలబడాడ్డు.
"మీ అబాబ్యి భలే ముదొద్సుత్నాన్డండీ, వీణిణ్ చూసేత్ భాగవతంలో చినిన్ కృషుణ్ణిణ్ ఉదేద్శించిన పదాయ్లు జాఞ్పకం వసుత్నాన్యి."
అనాన్డు.
తనమ్యి పుసత్కంతో బాటూ తెచిచ్న గాల్సు నీళుల్ అందుకుని తాగి, "హమమ్యయ్, బతికించేరండీ నీళిల్చిచ్" అని
"మీకు ఇంత చంటి పిలాల్ణిణ్ పెటుట్కుని ఇలా చదవాలనన్ ఉతాస్హం ఎకక్ణిణ్ంచి వసోత్ందా అనుకునాన్ను. మీ ఇంటినలుల్కునన్
ఈ తీగెలు, పొదలు, లతల నించనన్మాట....అనన్టుల్ పదాలకు వుయ్తప్తిత్ గురించి అడిగేరు కదా, అమర కోశం కంఠతా పటట్డమే. అలా
కంగారు పడకండి నేనునాన్నుగా." అనాన్డు.
చలాకీగా మాటాల్డుతూనన్ అతనిన్ చూసూత్ "గొపప్ జాఞ్నంతో తొణికిసలాడే ముఖ వరచ్సుస్ ఇతనిది" అనుకుంది తనమ్యి.
"వచేచ్ సోమవారం నించి కాల్సులు. మరిచ్పోకండి." అనాన్డు వెళూత్.
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***
ఎనాన్ళుల్గానో ఎదురు చూసుత్నన్ కాలేజీ మొదటి రోజు రానే వచిచ్ంది.
బాబుని ఎతుత్కుని యూనివరిశ్టీ పార్ంగణం లోకి అడుగు పెటిట్ంది తనమ్యి.
బాబుని కాల్సు రూములోకి రానిసాత్రో లేదో తెలియదు. అయినా మరో దారి లేదు తనకు. మొదటి కాల్సు లోకి అడుగు
పెటిట్ంది.
అపప్టికే కాల్సు లో ఉనన్ లేడీ పొర్ఫెసరు "ఏమామ్, ఎమేమ్ నీకా, మీ అబాబ్యికా?" అంది.
"అందరూ పకాలున నవేవ్రు."
"ఇవేళిట్కే మేడం. రేపటిన్ంచి...." అంది తనమ్యి.
అందే గానీ రేపటిన్ంచి ఏంచెయాయ్లో తెలియదు తనకి.
బాబు సరిగాగ్ అయిదు నిమిషాలోల్ ఏడుపు మొదలు పెటేట్డు. తనమ్యి బాయ్గు తీసుకుని డిపారుట్మెంటు బయట చెటుట్ కింద
బెంచీ మీద కూలబడింది.
అపప్టి దాకా ఏడిచ్న వాడు బయటికి రాగానే నిశశ్బద్ంగా నవేవ్డు అమమ్ని చూసి.
ఒళోల్ పడుకో బెటుట్కుని పాల సీసా బయటికి తీసూత్ "నువివ్లా పేచీ పెడితే అమమ్ ఎలా చదువుకుంటుందిరా?" అంది.
"ఊంగా" అంటూ కేరింతలు కొటేట్డు.
"నిజమే నీతో ఆడడమే ముఖయ్ం. కానీ అమమ్ చదువుకోవాలి నానాన్, అమమ తన కాళల్మీద తను నిలబడాలి. చినన్పటిన్ంచీ
కలలు గనన్ పీ.ఎహ.డీ చెయాయ్లి." అంది వాడి కళల్లోల్కి చూసూత్.
చుటూట్ ఉనన్ యూకలిపట్స చెటల్ నించి ఆకులు రాలి చుటూట్ అంతా తుకుక్తుకుక్గా ఉంది. చెటల్ కింద బలల్ల మీద కాసత్
ఎండా, కాసత్ నీడా దోబూచులాడుతునాన్యి.
బాబు తల మీద కొంగు కపిప్ సంచీ లోంచి కరీచ్ఫ తీసి వాడికి విసురుతూ కూచుంది.
"ఇదేవిటి, ఇకక్డ కూచునాన్రు?" కరుణ మాటలకి పలకరింపుగా నవివ్ంది.
ఆ నవువ్లో నీరసం కనిపెటిట్నటుల్ "అయినా కాల్సులోల్ ఏవీ చెపేప్ది లేదు ఇవేళ. మొదటి రోజు కదా, ఊరికే పరిచయాలు
మాతర్మే." అంటూ అటుగా వసుత్నన్ ఒక అమామ్యి, ఇదద్రు అబాబ్యిలిన్ పిలిచి పరిచయం చేసేడు.
"ఈ అమామ్యి అనంత, ఇతను రాజు, ఇతను దివాకర" అంటూ.
అనంత పరిచయంగా దగిగ్రికి వచిచ్ "అబాబ్, ఎంత ముదుద్గా ఉనాన్డో చంటోడు" అని చేతులోల్కి తీసుకుంది. బాబు
కేరింతలోత్ పరిచయంగా మీదికి దుమికే సరికి "అమోమ్, ఎంత బంగారు కనన్యోయ్" అంటూ "నాకు పిలల్లంటే భలే ఇషట్మండీ" అంది ఓరగా
రాజు వైపు చూసూత్.
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అతను ముసి ముసిగా నవవ్డం చూసి, "వీళిల్దద్రూ చిరకాల పేర్మికులు. ఎమేమ్లు, పీహెచ డీ లు చేసాత్రు గానీ పెళిల్ మాతర్ం
చేసుకోరు" అనాన్డు కరుణ.
"ఓయ" అని అతని భుజమీమ్ద ఒకటిచిచ్ంది అనంత.
వాళల్ని చూసి తనమ్యికి భలే సంతోషంగా అనిపించింది. ఇలా అందరితో కలిసి హాయిగా చదువుకునే అవకాశం తనకి
ఉంటే ఎంత బావుణుణ్ అనుకుంది.
"తవ్రపడి చదువు పూరత్వకుండా పెళిల్ మాతర్ం చేసుకోకండి." అంది తనమ్యి.
అపప్టి వరకూ నిశశ్బద్ంగా ఉనన్ దివాకర "నేను వి..వీళల్ను చూసే ఆ..ఆజనామ్ంత బర్హమ్చారిగా ఉండిపోవాలని
చి...చినన్పుప్డే శశ్..పథం చేసుకునాన్" అనాన్డు నతిత్తో పలకలేక పాటుల్ పడూత్.
అంతా పకుక్న నవేవ్రు.
కరుణ లేసూత్ "రండి, అనిన్ కాల్సు రూములూ చూసొదాద్ం" అనాన్డు.
"బాబుతో...." అని సంశయిసుత్నన్ తనమ్యి తో "అయోయ్ ఇంత బంగారమంటి పిలోల్ణిణ్ రావొదద్నే వాళెల్వవ్రు? చూదాద్ం
పడండి" అంది అనంత వాణిణ్ తనమ్యి భుజమీమ్ంచి ముదాద్డుతూ. నలుగురితో కలిసి డిపారుట్ మెంటు అంతా కలయదిరగడం తనమ్యికి ఎంతో
హుషారు నిచిచ్ంది.
తన చేతిలో బాబుని పొర్ఫెసరల్ంతా సహృదయంతో పలకరించడం ఇంకాసత్ హుషారునిచిచ్ంది.
చెటల్ మధయ నించి కాసత్ దూరం నడిచి కేంటీను వరకూ వచేచ్రు. టీ తాగుతూ, ఎదురుగా ఉనన్ పెదద్ బిలిడ్ంగుని చూపించి
"ఇదే మన యూనివరీశ్టీ లైబర్రీ" అనాన్డు కరుణ.
తనమ్యి తన కళల్ని తనే నమమ్లేక పోయింది. "ఇంత పెదద్ భవనం లైబర్రీయా? అని నోరు తెరిచింది.
తనమ్యి ముఖంలో కనిపిసూత్నన్ ఆశచ్రయ్ం, ఆనందం చూసి, "బయటి నించి ఏం చూసేరు? లోపల ఎంత గొపప్గా ఉందో
తెలుసా?" అనాన్డు కరుణ.
"వెళాద్మా?" అంది హుషారుగా తనమ్యి.
"అబాబ్, మీరూ పుసత్కాల పురుగేననన్ మాట" అంది అనంత నవువ్తూ.
లోపల రెండసుథ్లలో ఉనన్ అతయ్ంత విశాలమైన లైబర్రీని, ఆ పుసత్కాలిన్ చూసి "ఆహా! నా జీవితం ధనయ్ మైపోయింది" అంది
అపర్యతన్ంగా తనమ్యి.
కరుణ పర్శంసా పూరవ్కంగా చూసి "సరిగాగ్ నేనూ ఇలాగే అనుకునాన్ను తెలుసా ఈ లైబర్రీని మొదటగా చూసినపుప్డు"
అనాన్డు.
రేక ల మధయ్లో తిరుగుతూంటే అవధి లేని ఆనందం కలగసాగింది తనమ్యికి.
లైబర్రీ కారుడ్కి అపిల్కేషను పెడూత్ంటే ఎంతో గరవ్ంగా అనిపించసాగింది.
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"యూనివరీశ్టీలో తనిపుప్డు నిజంగానే చదువుకుంటూంది! నిజంగానే!!"
"అమమ్ యూనివరిశ్టీ లో నిజంగా చదువుకుంటూంది. నచిచ్ందా నానాన్ నీకు? నువెవ్పుప్డు యూనివరీశ్టీకి వెళాత్వు మరి?"
అంది తిరిగి వసూత్ బసుస్లో బాబుతో.
***
శేఖర ఊరిన్ంచి వసూత్నే "ఇంకా కోపం పోలేదా?" అనాన్డు నీరసంగా, ముభావంగా ఉనన్ తనమ్యితో.
నిశశ్బద్ంగా అనన్ం వడిడ్ంచింది.
"సాయంతర్ం సినిమా కు వెళాద్ం" అనాన్డు మాట మారుసూత్.
శేఖరుక్ వచిచ్న పర్తీ సినిమా చూసే అలవాటు ఉంది.
తనమ్యికి ఫైటుస్, అరథ్ం పరథ్ం లేని గందరగోళం సినిమాలు నచచ్వు. మంచి సాహితయ్ం, సంగీతం లేని పాటలు కూడా
నచచ్వు.
ఇంటోల్ అసహనంగా ఉంది. కనీసం సినిమాకు వెళేత్నైనా తగుగ్తుందనిపించింది. అతని వెంట మౌనంగా బయలుదేరింది.
సినిమా నించి వచేచ్టపుడు అరథ్మైంది ఇంటోల్ ఉండడమే మంచిదని. అంత చెతత్ సినిమా అది.
శేఖర రెండరాథ్ల డైలాగులకి పగలబడి నవువ్కుంటూ సినిమా చూసేడు.
ఒళోల్ కూచునన్ బాబు తనని చూసి నవువ్తునాన్డనుకుని కిలకిలా నవవ్సాగేడు.
తనమ్యికి బాగా తలపోటు వచేచ్యడం పార్రంభించింది.
పడుకునే వేళకి తనమ్యి విడిగా పకక్ వేసుకోవడం గమనించి "ఏం? మంచం పైన పడుకోవా?" అనాన్డు.
మారు మాటాల్డకుండా గోడ వైపు తిరిగి పడుకుంది.
"ఏంటి చినన్ విషయానికి ఇంత గోల చేసుత్నాన్వు? నువేవ్మైనా భూలోక రంభవా నువవ్ంటే వెంపరాల్డడానికి?" అనాన్డు
విసుగాగ్.
"నేను భూలోక రంభని కాదనన్ విషయం పెళిల్కి ముందు తెలీదా?" అంది చివుకుక్న తిరిగి.
"ఒంటి మీద కేజీ కండ లేకపోయినా, అందగతెత్వి కాకపోయినా మొగుడేం చేసినా పడుంటావని చేసుకునాన్ను. అయినా
పెళిల్కి ముందు నువువ్ ఒళుల్ చూపించేవా, నువువ్ రంభవో, కాదో తెలియడానికి?" అనాన్డు పచిచ్గా.
అతని మాటలకి తనమ్యికి తన మీద తనకే అసహయ్ం వేసింది.
"ఛీ.. మనిషివేనా?" అని గటిట్గా అరిచింది. "అతను చేసే తపుప్లనిన్టికీ తనని బాధుయ్రాలిని చెయయ్డానికి చూసుత్నాన్డు.
కాసత్ కూడా పశాచ్తాత్పం లేదు మనిషికి. ఛీ. ఛీ "
బాబు బాగా గాఢంగా నిదర్పోతునాన్డు.
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తనమ్యి కి ఇక ఆపుకోలేని దు:ఖం ముంచుకొచిచ్ంది. వెనకిక్ తిరిగి ఏడుసుత్నన్ తనమ్యిని అమాంతం ఎతిత్ మంచమీమ్ద
పడేసేడు.
గింజుకునాన్ వీలు లేని బలిషట్మైన కౌగిలిలో అసహాయంగా కళుల్ మూసుకుంది.
"వెరిర్ మొరిర్ వేషాలు వేసేవనుకో..." అని పెదవులిన్ గటిట్గా కొరికేడు.
కళల్లోల్ంచి ధారాపాతంగా కారుతునన్ కనీన్ళల్ శరీరమీమ్ద పడి కోరిక తీరుచ్కునాన్డు.
ఓడిపోయిన బాధతో కుమిలి పోతునన్ తనమ్యికి "భూమి పగిలి అంతా అకక్డే సమాధి అయిపోతే బావుణుణ్" అనిపించింది.
------
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