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( ందటి సంచికనుంచి కొన గింపు)
జరిగిన కథ: అమెరికాలో తన తలిల్కి

న్ తురాలు, Uలకు స యం చే

సంసథ్ “స య”ను నడిపే ఉదయినిని

కలవడానికి వ త్ంది సమీర. నాలుగు నెలల గరభ్వ న సమీర, తనకు డాకులు తీ కో లని ఉందని, అందుకు దోహద న పరి థ్తులిన్
చెపుతుంది. ఉదయిని “తనమ్యి” కథ చెపుతాను, నాన్క ఆలోచించుకోమని చెపుత్ంది సమీరతో. చుటాట్ల పెళిల్ లో కలు కునన్ తనమ్యి, ఖర్
లకు

పెదద్ ళల్ అనుమతితో పెళిల్జరుగుతుంది. పెళల్యిన మరుకష్ణం నించే

ఖర్ అసలు స రూపం బయట పడుతుంది. మొదటి

సంవత రంలోనే అబాబ్యి పుడతాడు. కషట్మీమ్ద తనమ్యి యూనివరి టీ లో ఎమేమ్ పాస తుంది. తనమ్యి ఆశయాలిన్ భరించలేని ఖర్ గొడవ
చే ఇంటోల్ నుంచి ళిల్పోయి డాకుల నోటీ
కూడా

ధి ంత్ ది

పంపుతాడు. తనమ్యి

థ్నిక రె డెని యల్ పాఠ లలో ఉదోయ్గానికి కుదురుకుని జే.ఆర్.ఎఫ్
PPP

మరాన్డు సాయంతర్ం తనమ్యి హాసట్లుకి వచేచ్సరికి, మేరీ గది శుభర్ం చేసూత్ కనిపించింది. గది పరిశుభర్ంగా మెరుసుత్నాన్ మరింత
అందంగా ఉంచుతుంది మేరీ. తన టేబుల మీద ఖాళీ హారిల్కుస్ సీసాలో రంగు కలిపిన నీళుల్, అందులో ఆవరణలోని పసుపు పూల చెటుట్ కొమమ్లని
చూసూత్నే మేరీ దగగ్రికి వెళిల్ ఆతీమ్యంగా కౌగలించుకుంది తనమ్యి.
"పొదుద్నన్ ఎపుప్డు తినాన్వో ఏమో, కాసత్ టీ తాగుతావా?" అంది మేరీ ఆపాయ్యంగా.
పాలపొడి లో వేడి నీళుల్ వేసి క్షణాలలో చికక్ని పాలు తయారు చేసి, అందులో టీ డికాషను కలిపి మేరీ చేసే టీ అంటే తనమ్యికి చాలా
ఇషట్ం. ఇదద్రూ టీ కపుప్లతో కిటికీ దగిగ్రికి కురీచ్లు జరుపుకుని కూరుచ్నాన్రు. గది కిటికీ లో నుంచి వెనక ఎతుత్గా ఉనన్ చినన్ గుటట్ మీదికి ఏపుగా పెరిగిన
గడిడ్ మీద సాయంతర్పు కిరణాలు పర్తిఫలిసుత్నాన్యి. లేత గాలికి గడిడ్ చివరుల్ మందర్ంగా సంధాయ్ సంగీతమేదో వినిపిసుత్నన్టుల్ మెలల్గా ఊగుతునాన్యి.
రోజూ వాళిళ్దద్రికీ ఎనిన్ కబురుల్ చెపుప్కునాన్ ఎపప్టికీ తనివితీరనటేల్ ఉంటుంది. తనమ్యి హుషారుగా పొదుద్టి విశేషాలు చెపూత్ండగా ఫోను వచిచ్ందని
అటెండరు సింహాచలం గుమమ్ం దగగ్రికి వచిచ్ చెపేప్డు. అంతకు ముందు రోజే జోయ్తి ఫోను చేసింది.
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“బాబుతో తను తనివితీరా కబురుల్ చెపిప్ంది. అమమ్ మళీల్ ఎందుకు ఫోను చేసుంటుంది?" ఆలోచిసూత్ ముందు హాలులోకి నడిచింది
తనమ్యి.
అటిన్ంచి లాయరు విశవ్.
“"ఏమయియ్ందండి?"కంగారు పడింది తనమ్యి.
"కంగారుపడకండి. మంచి వారేత్, మనం కేసు గెలవబోతునాన్ం. అతను విడాకుల కేసుని ఉపసంహరించుకుంటునాన్డని అతని
లాయరు చెపేప్డు. అంతే కాదు మీ మీద అతను మోపిన అభియోగాలనీన్ అబదాధ్లని ఒపుప్కుంటునాన్డు" అనాన్డు.
తనమ్యి "అతను కేసు ఉపసంహరించుకుంటునాన్డంటే అరథ్ం, నేను అతనితో సంధికి ఒపుప్కుంటునాన్ననా?" అంది చిరు చికాగాగ్.
"అతనితో మీరు సంధికి ఒపుప్కోవడం, ఒపుప్కోవకపోవడం పూరిత్గా మీ వయ్కిత్గత నిరణ్యం. మీకు అతనితో విడాకులు పొందే మారగ్ం
ఇంకా సులువవుతుంది ఇపుప్డు" అనాన్డు.
తనమ్యి, "నాకు అరథ్ం కాలేదు విశవ్ గారూ" అంది.
"అతను కేసుని ఉపసంహరించుకునాన్, అతని మీద మీరు తిరిగి విడాకుల కేసు పెటొట్చుచ్. మిమమ్లిన్ అతను పెటిట్న హింస అంతా,
ఇంతా కాదని ఇపప్టికే ఫైలులో ఉంది కాబటిట్ కోరుట్ మీకు వెంటనే విడాకులు మంజూరు చేసుత్ంది." అనాన్డు.
"మరి బాబు...!" అంది సందేహంగా తనమ్యి.
"బాబుకి ఇంకా అయిదేళుల్ నిండలేదు కాబటిట్ సంరక్షణ మీకే వసుత్ంది. తరావ్తెపుప్డైనా ఒకవేళ అతను సంరక్షణ తీసుకోదలుచ్కుంటే
అతను మళీల్ కోరుట్లో అపీప్లు చేసుకోవాలిస్ వసుత్ంది. అయినా మీరు ధైరయ్ంగా ఉండండి. కటిట్న తాళితో సహా తిరిగి ఇవవ్మని అడిగిన ఇటువంటి
దౌరాభ్గుయ్డిని నేను నా పార్కీట్సులో ఇంత వరకు చూడలేదు. అంత వరకూ వసేత్ బాబుని దకిక్ంచుకోవడానికి మీకు తపప్కుండా సహాయం చేసి పెడతాను.
అంతే కాదు మీ వాళుల్ కటన్ంగా ఇచిచ్న సొముమ్ తో సహా అనీన్ ముకుక్ పిండి వసూలు చేదాద్ం" అనాన్డు.
"చాలా థాంకస్ండి, నేను తిరిగి కేసు ఫైలు చేసాత్ను. రేపే వసాత్ను మీ ఆఫీసుకి" అంది దృఢంగా తనమ్యి.
గదికి తిరిగి రాగానే దీరాఘ్లోచనలనీన్ చెదిరి, తుఫాను వచిచ్ తగిగ్న తరావ్త పర్శాంత వాతావరణంలా తేలికగా అనిపించింది తనమ్యికి.
"ఇపప్టికైనా నిరణ్యం తీసుకుని చాలా మంచి పని చేసుత్నాన్వు తనమ్యీ. నీకేం తకుక్వ? చకక్గా మంచి సాక్లర షిపుప్తో పీ.హెచ డీ
కి సెలకుట్ అయాయ్వు. నీ కాళల్మీద నువువ్ నిలదొకుక్కోగలిగావు. ఇక ఏవీ ఆలోచించకుండా హాయిగా పర్శాంతంగా నిదర్పోవచుచ్ నువువ్. బాబు గురించి
కూడా దిగులు పడకు. వచేచ్ ఏడాది ఏమవుతుందో అనన్ ఆందోళనతో ఇపప్టి జీవితానిన్ అపర్శాంతంగా మారుచ్కోకు. అనీన్ అవే చకక్బడతాయి." అంది
మేరీ తనమ్యి భుజం తడుతూ.
మేరీ దగగ్ర అదే తనకు నచుచ్తుంది. గత అయిదేళుల్గా ఒంటరిగా జీవిసూత్నాన్, అధైరయ్ం మచుచ్కి కూడా కనిపించదు. పైగా గొపప్
ఆతమ్సథ్య్యిరయ్ంతో తన వెనున్ తడుతుంది. అసలు మేరీని చూసేత్నే ఒకానొక ధైరయ్ం, ఓదారుప్ కలుగుతాయి తనమ్యికి. నిరంతర పార్రథ్న వలల్ కలిగిన గొపప్
పర్శాంత తేజసుస్ మేరీ ముఖంలో తాండవిసూత్ ఉంటుంది.
తనమ్యికి ఆ క్షణాన సముదర్ తీరాన ఉనన్ "ధాయ్న మందిరం" జాఞ్పకం వచిచ్ంది.
ఎమేమ్ చదువుతునన్పుడు మితుర్లంతా కలిసి ఋషికొండ తీరానికి విహార యాతర్కు వెళిల్నపుడు దారిలో బసుస్ చెడిపోయి అంతా నడక
మొదలు పెటేట్రు. కాసేస్పటిలోనే తోర్వ పకక్నే పెదద్ మందిరం విశేషంగా కనిపించింది. అదే మొదటిసారి తనమ్యి ఆ ధాయ్న మందిరానిన్ చూసింది.
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అరథ్ గోళాకారంలో ఉనన్ పెదద్ హాలు అది. విశాలంగా ఖాళీగా ఉనన్ ఆ హాలులో ఈనె చాపలు పరిచి ఉనాన్యి. "నిశశ్బద్ం" అనన్ పదం
రాసి ఉంది సత్ంభాల మీద. అకక్డంతా నిశశ్బద్ం. ఒటిట్ నిశశ్బద్ం. కేవలం సాగర కెరటాల హోరు తపప్ ఏవీ వినిపించని నిశశ్బద్ం. అకక్డ కూచుని తనలోకి
తను తరచి చూసుకునన్ కాసేపూ తనమ్యికి జీవితం దాపున, నిరంతరం లోలోపల సలుపుతునన్ గాయాల మీద గొపప్ లేపనమేదో పూసినటల్యియ్ంది. కానీ
ఎందుకో మళీల్ ఎపుప్డూ అకక్డికి వెళల్గలిగే అవకాశం ఇపప్టి వరకూ కలగలేదు. "ఒకసారి వెళిళ్రావాలి" అనుకుంది.
పర్తీ రోజూ రాతిర్ భోజనం కాగానే మేరీ తన పార్రథ్న లోకి వెళిల్పోతుంది. చినన్గా వెలుగుతునన్ టేబుల లాంపు ముందు కూచుని లైబర్రీ
నుంచి తెచుచ్కునన్ పుసత్కాలు చదువుకుంటూనన్పుడు తనమ్యికి అదే పర్శాంతత కలుగుతూంది. ఇపుప్డు పరీక్షలేవీ లేవు. అయినా పుసత్కాలే తనమ్యికి
పర్పర్ంచమయాయ్యి.
‘’తన సుఖం మాతర్మే కోరే మనిషి చెడడ్వాడు, ఇతరుల అభిపార్యమే తనది అని చెపేప్వాడు బలహీనుడు, ఇతరుల సుఖానిన్ కోరే
వాడు ఉతత్ముడు, అనిన్టా భగవంతుడే అని భావించేవాడు మహా గొపప్ వాడు " అని టాల సాట్య
"పని ఆనందమైతే జీవితం సంతోషమవుతుంది! పని, బాధయ్తైతే, జీవితం బానిసతవ్మవుతుంది." అని గోరీక్
"నీవు ఎంత వెరిర్ వాడవు. నీ బరువు నీవే మోయాలని యతిన్సుత్నాన్వు. భిక్షకుడా! నీ గడప దగగ్ర నీవే భికాష్టన చేసుత్నాన్వు. అనిన్
భారాలూ ఆయనపై వదిలి పెటుట్.ఆయనే అనిన్ంటినీ భరిసాత్డు. నీవు నిశిచ్ంతగా వుండు. నీ వాంఛాపరత, మలిన శావ్సలో నీలోని దీపిత్ని ఆరిప్వేసుత్ంది. ఈ
అపవితర్మైన హసాత్లతో కానుకలను సీవ్కరించకు. పవితర్ పేర్మతో అందించిన కానుకలనే సీవ్కరించు." అని ఠాగూర
"సహృదయం అనే వసుత్వు ఒకటి వుంది. మీరు దానిన్ ఇంకెకక్డా చూడలేదా"

అని శరత........తడి ఆరని హృదయపు దుఃఖానిన్

సమూలంగా తుడిచి తనకి గొపప్ నిశిచ్ంతనివవ్డం కోసమే రాసేరేమో!" అనిపించసాగింది తనమ్యికి.
మెలల్గా ఒకొక్కక్రి రచనలూ చదువుతునన్ కొలదీ జీవితం లో కొతత్ కోణాలు అరథ్ం కావడం మొదలుపెటేట్యి తనమ్యికి. ఆ అక్షరాల
పర్వాహంలో కోలోప్యినవెనోన్ లభించసాగేయి.
నిరంతర పఠనం ఒంటరి జీవనంలో అదుభ్త సహచరుడయియ్ంది తనమ్యికి.
------ఆ ఉదయం హఠాతుత్గా అనంత వచిచ్ంది హాసట్లుకి. చాలా సంతోషంగా ఉనన్ తన ముఖానిన్ చూసూత్నే గురుత్ పటిట్ంది తనమ్యి ఏదో
శుభ వారత్ అయియ్ ఉంటుందని. గవరన్మెంట బి.ఈ.డీ టీచర పోసుట్లకు అనంత, రాజు సెలకుట్ అయేయ్రు.
"చాలా మంచి వారత్ చెపేప్వు అనంతా. కంగార్టస్. అనుకునన్టుల్గానే సెలకుట్ అయాయ్రనన్ మాట" అంది తనమ్యి.
పరిచయాలయేయ్క "నేను ఇంత వరకు ఎనోన్ సారుల్ పర్యతిన్ంచేను. కనీసం సెకండరీ గేర్డు టీచరు పోసుట్లకు కూడా సెలకుట్ కాలేదు.
మీరిదద్రూ సెలకుట్ కావడం చాలా గొపప్ విషయం " అంది మేరీ అభినందిసూత్.
"అయితే తపప్కుండా నువువ్ పొర్ఫెసర వి అవుతావు మేరీ. అందుకే నీకు చినన్ ఉదోయ్గాలేవీ రావు." అంది తనమ్యి.
"నీ నోటి వాకాయ్న అదే జరిగితే, ఈ పర్పంచం లో నా కంటే అదృషట్వంతురాలు ఉండదు. అవునూ, నువూవ్ రాయకపోయావా
తనమ్యీ?" అంది మేరీ.
"బి.ఈ.డీ చెయయ్లేదు నేను" దిగులుగా అంది తనమ్యి.
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అనంత వెంటనే అందుకుని, "తనమ్యి ఆశయాలు, లకాష్య్లు ఉనన్తమైనవి. చూడండి, జే ఆర అఫ కి సెలకుట్ అయియ్ గొపప్ విజయం
సాధించింది. తవ్రలో గవరన్మెంటు లెకచ్రర అయినా ఆశచ్రయ్పోవలసిన పనిలేదు." అని తనమ్యి వైపు తిరిగి " అవునూ గవరన్మెంటు లెకచ్రర పరీక్ష
రిటెన టెసుట్ రిజలుట్స్ తవ్రలో వసాత్యని పర్కటించేరు. నీ నంబరు ఇవువ్ తనమ్యీ." అని వెళల్బోతూ,
“అనన్టుల్ కరుణ కి కూడా టీచరు ఉదోయ్గం వచిచ్ంది." అంది అనంత.
కరుణ పర్సకిత్ రాగానే తనమ్యి ముఖంలో కనబడడ్ ఒక అపర్శాంతత ని కనిపెటిట్నటుల్ మేరీ అనంత వెళల్గానే "కరుణ ఎవరు?" అంది.
తనమ్యి మాటలోల్ కరుణ చివరి పర్తిపాదనని వినన్ తరావ్త, "అతనికి చెపుప్తో కొటిట్నటుల్ సమాధానం చెపిప్ మంచి పని చేసేవు
తనమ్యీ. అతను నీ మితుర్డు గానే కొనసాగి ఉంటే అతని మనసుస్లోని దురాగ్రగ్పు ఆలోచనలు ఎపప్టికీ బయటపడేవి కావు. ఈ పర్పంచంలో చాలా
దురదృషట్కరమైన విషయం ఏవిటంటే మగవాళల్తో సేన్హం ఏదో ఒక సందరభ్ంలో శరీరం వైపు దారితీసుత్ంది. సేన్హం సేన్హంగానే కొనసాగడం చాలా
అరుదు. బహుశా: అసాధయ్మేమో. ఆడవాళుల్గా మనకునన్ కనీసపు వివేచన, నియమాలూ మగవాళల్కి సహజంగానే ఉండవనుకుంటా" అంది మేరీ.
"అందరూ అలా ఉండరు మేరీ. వెంకట, మురళి ల వంటివి ఉతత్ములూ ఉనాన్రు" అంది సాలోచనగా తనమ్యి.
"ఇదే నీలో మెచుచ్కోదగిన విషయం. ఇంత జరిగినా పురుషుల పటల్ దేవ్షం లేదు నీకు. నాకైతే మగవాళళ్ని చూసేత్నే అసహయ్ం
వేసూత్ంది." అంది మేరీ నవువ్తూ.
"నా కడుపున పుటిట్న వాడూ మగవాడేగా మేరీ! వాణిణ్ సతరీలని గౌరవించే మంచి వయ్కిత్గా, ఉతత్ముడిగా తీరిచ్ దిదాద్లి." దృఢంగా అంది
తనమ్యి.
------కోరుట్కి మరుసటి వారమే చివరి వాయిదా అని చెపేప్డు లాయరు విశవ్. ఆ రోజు ఉదయానే తలారా సాన్నం చేసి బయలుదేరింది
తనమ్యి. ఎంత పర్శాంతంగా ఉండాలనుకునాన్ ఒక విధమైన అలజడేదో పుటుట్కు రాసాగింది. కొంగుని చుటూట్ మరింత గటిట్గా బిగించుకుని కోరుట్
బయట తన వంతు కోసం ఎదురు చూసూత్ చెటుట్ కింద ఎపప్టిలానే కూచుంది తనమ్యి. పకక్నే కూచునన్ మరొకావిడ పలకరించింది. చూడగానే పెదద్గా
చదువుకోలేదని అరథ్ం అవుతూ ఉంది. విడాకులు వచిచ్ సంవతస్రం దాటినా భరత్ నెలనెలా ఇవావ్లిస్న భరణం చెలిల్ంచకపోవడంతో మళీల్ కోరుట్ని
ఆశర్యించిందావిడ.
"ఇదద్రు పిలల్లతో నానా కసాట్లూ పడతనాన్ను. నాతో బాటూ పిలల్లిన్ కూడా ఒదద్నన్ ఎదవ అసలు ఎందుకు కనాన్డో మరి. కనీసం
పిలల్ల పోసన కైనా బరణం ఇవవ్ని శనిగొటుట్ ఎదవ, తాగుబోతు సచిచ్నోడు, ముండల ముటాకోరు...." ఆమె మాటాల్డుతూ ఉండగా తనమ్యికి పిలుపు
వచిచ్ంది.
"కలిసునన్నాన్ళుళ్ ఎముకలు సునన్ంలాగా ఇరగదీసేసేడు. సూడమామ్..." అని కపుప్కునన్ కొంగు తీసి వీపు మీద లోతైన గాయాల
గురుత్లు చూపించింది ఆమె.
మనసుస్లో గాయాలిన్ అలా పైకి చూపించలేని నిసస్హాయత తనది. ఆమె దీనగాథ విని మనసంతా వికలం అయియ్ంది తనమ్యికి.
వెళల్బోతూ ఆమె చేతిలో వందరూపాయల నోటు పెటిట్ "వదద్నొదుద్. పిలలకేవైనా కొనిపెటుట్" అంటూ లాయరు వైపు నడిచింది.
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అనుకోకుండా అపప్టివరకూ ఉనన్ ధైరయ్ం దాపున దైనయ్ం అలుముకుంది.

కలగాపులగంగా సలుపుతునన్ పచిచ్పుండల్ లాంటి

జాఞ్పకాలు బాధ రేపసాగేయి. తమాయించుకుని లోపలికి అడుగు పెటిట్ంది.
జడిజ్ తనమ్యిని అడిగేడు "మీకు విడాకులు మంజూరు చేసుత్నాన్ం. సమమ్తమేనా?"
తనమ్యి "సమమ్తమే" తలూపుతూ సమాధానమిచిచ్ంది గొంతులోని అలజడి పైకి రానివవ్కుండా నొకిక్పెడుతూ.
"మీకు భరణం కావాలా?" తరావ్తి పర్శన్.
శేఖర పకక్న అకక్డ నిలబడడానికి కూడా అసహయ్ం వేసూత్ంది. అతి చినన్ గది కావడం వలల్ తపప్ని సరయియ్ంది. అతని దయాధరమ్ం
మీద బతకాలిస్న ఖరమ్ తనకు లేదు.
అందుకే దృఢంగా "వదుద్, అవసరంలేదు" అంది.
లాయరు ఆశచ్రయ్ంగా చూసేడు.
"మీకు భరణం అవసరం లేకపోయినా, పిలల్వాడికి మాతర్ం భరణం ఇపిప్సుత్నాన్ం. అతని జీతంలో ఇరవై అయిదవ శాతం, అంటే
నెలకు మూడు వందల రూపాయలు. ఇవేళిట్ నించి మీ ఇదద్రికీ ఎటువంటి సంబంధమూ లేదు. వయ్కిత్గత ఆసిత్పాసుత్ల మీద కానీ, వయ్కిత్గత విషయాల మీద
గానీ ఎటువంటి హకుక్లూ లేవు..…."జడిజ్ చెపుత్నన్వేవీ తనమ్యి చెవికి ఎకక్డం లేదు.
చేతికి ఇచిచ్న కాగితాల మీద యాంతిర్కంగా సంతకం చేసి, బయటకు అడుగుపెటిట్ంది. శేఖర వడివడిగా ముందుగానే బయటకు
వెళిల్పోవడానిన్ కూడా గమనించలేదు తనమ్యి.
"మీకు, అబాబ్యికి భరణం ఇవవ్బడుతుందని అతను అతయ్ంత తకుక్వ జీతం పొందుతునన్టుల్ కోరుట్కి కాగితం సమరిప్ంచేడు. నెలకు
మూడు వందలకు మీ అబాబ్యికి కనీసం ఒక జత బటట్లు కూడా రావు. పోషణ భారం మీకే మొతత్ం పడాలని అతని ఎతుత్." కూడా బయటకు వచిచ్న
లాయరు విశవ్ చెపుత్నన్వేవీ వినకుండా నమసక్రించి బయటకు నడిచింది తనమ్యి.
"విడాకులంటే ఇలా చెరో కాగితం చేతికి తీసుకుని, జీవితాలిన్ మధయ్కి చింపి వెళిల్పోవడం. అంతేనా! "
పార్ంగణం లో నుంచి బయటకి అడుగులు వేసూత్ ఉంటే పెళిల్కి జరిగిన తంతంతా వరసగా జాఞ్పకం వచిచ్ంది.
పెళిల్ కోసం ఆతృతగా ఎదురు చూసిన రోజులు జాఞ్పకం వచేచ్యి.
తన పెళిల్ కోసం తలిల్దండుర్లు పడడ్ శర్మ జాఞ్పకం వచిచ్ంది.
పెళిల్ మాటల దగగ్ర నుంచి పెళల్యేయ్ వరకూ జరిగిన అనేకానేక సంఘరష్ణలూ, ఉదివ్గన్ క్షణాలూ గురుత్కు వచేచ్యి.
అనిన్టి మీద నించి అతను నిరాద్కిష్ణయ్ంగా నడిచి వెళిళ్పోయేడు. చేసిన పర్మాణాలనీన్ తృణ పార్ర్యంగా తొకిక్ పడేసేడు.
“అతనికి బుదిధ్ చెపుత్నాన్ను” అనుకుని, విడాకులు వదద్ని మూరఖ్ంగా ఇనాన్ళూల్ కోరుట్ చుటూట్ వృథాగా తిరిగింది.
అతను మాతర్ం సుఖవంతంగానే ఉనాన్డు. తనే కషాట్లు అనుభవించింది.
“ఇంకా ఎనాన్ళుల్ కోరుట్ చుటూట్ తిరగాలో” అని దిగులు పడని రోజు లేదు.
కానీ ఏదైతే జరిగితే బావుణణ్నుకుందో అది జరిగిన తరావ్త కలుగుతునన్ ఈ అలజడికి, దుఃఖానికి కారణం ఏవిటి? బయటికి వసూత్నే
కనబడడ్ మొదటి బసుస్ ఎకిక్, నిసాత్ర్ణగా వెనకిక్ జారబడింది.
టికెక్టుట్ తీసుకుంటూ యథాలాపంగా "ధాయ్నమందిరం" అని చెపిప్ంది.
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వెనుతిరగని వెనెన్ల – డా॥కె.గీత

“ఇది డైరకుట్ బసుస్ కాదు. ఆల రౌండు బసుస్”
అదేవీ వినిపించుకునే సిథ్తిలో లేదు తనమ్యి. నిశశ్బద్ంగా టికెక్టుట్ తీసుకుని కళుల్ మూసుకుంది. దాదాపు గంట తరావ్త మెలల్గా మనసు
తేలిక పడసాగింది. అసలు అరథ్ం లేకుండా తనెందుకు వయ్థ పడుతూంది? నిజానికి కషాట్లనీన్ తీరిన గొపప్ సుదినం అది.
"ఇక మీదట అతనికి తన మీద ఎటువంటి హకూక్ లేదు." వినడానికే ఎంత బావుంది!!
అపప్టివరకూ ఉనన్ దిగులంతా మాయమయియ్, అమాంతంగా రెకక్లు పొడుచుకొచిచ్ సీతాకోక చిలుకలా గాలి వాటున పైకెగిసిన
భావన కలగ సాగింది తనమ్యికి. బసుస్ జోడు గుళల్ పాలెం కొండ వంపులు తిరుగుతుండగా దిగువన సముదర్మీమ్ద దూరాన దిగంతానిన్ కలిసే చోటు
మీదుగా సాయంతర్పు సూరయ్ కిరణాలు ఏటవాలుగా పడూత్ నారింజ రంగు కాంతి కనుచూపుమేరా పర్సరిసూత్ ఉంది. అలల మీదుగా ఎగురుతూనన్
పకుష్లను చూడగానే తనమ్యికి తన జీవితం అతయ్ంత ఆశావహంగా, సేవ్చాఛ్యుతంగా కనిపించింది. అందులో అనిన్టికనాన్ ఎతుత్న ఎగురుతూ అవలీలగా
గిరికీలు కొడుత్నన్ పకిష్లా సంకెళుల్ తెగిన హాయి మనసంతా వాయ్పించింది. ఎకక్డైనా ఆగి దికుక్లు పగిలేలా గటిట్గా అరవాలని ఉంది.
ఆలోచన రాగానే తరావ్తి సాట్పులో బసుస్ దిగి పోయి తీరంలో తడి ఇసుకలో నుంచి నడక పార్ర్రంభించింది.
కాసేస్పు ముందుకు నడవగానే

దూరంగా సరుగుడు చెటల్ తోట కనబడసాగింది. అకక్ణిణ్ంచి తీరం లోపలికి సాగి, రోడుడ్

కనుమరుగవుతుంది. ఇక వెనకిక్ తిరిగి దగగ్రోల్ని రోడుడ్ చేరుకోవడానికి ఉదుయ్కుత్రాలవుతూ కాళుల్ మునిగే కెరటాలలో నిలబడి దోసిలితో ఇసుకను, నీటిని
సముదర్ంలోకి విడుసూత్ "శేఖర, ఇక నీకు నా మీద ఎటువంటి హకూక్ లేదు" అని అరిచింది.
-------
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