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- 24 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 పెళిల్జరుగుతుంది.

విశాఖపటన్ం లో కొతత్ కాపురం పార్రంభిసాత్రు. పెళల్యిన సంవతస్రంలోనే అబాబ్యి పుడతాడు. తనమ్యి యూనివరిశ్టీ లో ఎమేమ్ చదువుతూ
ఉంటుంది.

PPP
"ఇలా గెడడ్ం పెంచుకుని తిరుగుతూంటే ఏమనుకోవాలి?" అంది తనమ్యి పకక్నే నడుసుత్నన్ కరుణతో చినన్గా నవువ్తూ.
"మయీ! మీతో ఎనోన్ మాటాల్డాలి. ఎంతో చెపాప్లి. అసలు..అసలు ఎకక్డికి వెళిల్పోయారు మీరు ఇనిన్నాళుల్?!" అనాన్డు
ముకుక్పుటాలు ఎగరేసూత్ నిషూట్రంగా.
తనమ్యికి చపుప్న నోటి చివరి వరకూ "శేఖర ...." అని వచిచ్ంది కానీ తమాయించుకుంది. తన బతుకేవిటో తనకే తెలీని పరిసిథ్తి. ఇంక
అతనికి ఏవని చెపుత్ంది?
"మీరేం ఆలోచిసుత్నాన్రో తెలుసు నాకు. నేనెకక్డికెళేత్ ఇతనికేవిటనేగా. అసలే మా అమమ్కి ఒంటోల్ బావుండడం లేదు. అది
చాలక సెలవులోల్ నా పారట్ టైం ఉదోయ్గమూ ఊడింది. ఇక రిజలుట్ సరేసరి నాలుగవ రాయ్ంకు. అసలు నాలుగవ రాయ్ంకు వచిచ్నందుకు కాదు, నా బాధ.
మొదటి మూడు రాయ్ంకులోల్ వసేత్నే మెరిట సాక్లర షిపుప్ వసుత్ంది. ఆ ఆశ కూడా పోయింది. మీరు కూడా సెలవులకి వెళిళ్పోయి ఎంతకీ తిరిగి రాలేదు. ఇక
నేను ఇలా కాకుండా ఎలా ఉంటాను చెపప్ండి?" అనాన్డు కరుణ కళల్లో నీటి పొర మెదులుతూండగా.
"అయోయ్! మీ మనసు నొపిప్ంచాలని కాదు రుణా! నా సమసయ్లు నాకు ఉనాన్యి. అని గేటు తీసూత్, "రండి, కొంచెం టీ తాగి
వెళుద్రుగాని." అంది తనమ్యి.
నిశశ్బద్ంగా అనుసరించాడు కరుణ ఓపిక లేనటుల్.
"కాసత్ ముఖం కడుకుక్ంటారా?" అంది అతని వాడిపోయిన ముఖానిన్ చూసూత్.
మొదటి సారి ఇంటి లోపలికి అడుగు పెటేట్డు కరుణ.
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పుసత్కాల గూడులో అందంగా సరిద్ ఉనన్ పుసత్కాలదగిగ్ర ఒకక్ క్షణం ఆగి "అమృతం కురిసిన రాతిర్" పుసత్కానిన్ చేతులోకి తీసుకుని,
పేజీలు తిపప్కుండానే అంత నీరసంలోనూ ధారాళంగా
"గాజు కెరటాల వెనెన్ల సముదార్లూ
జాజిపువువ్ల అతత్రు దీపాలూ
మంతర్ లోకపు మణి సత్ంభాలూ
నా కవితా చందనశాలా సుందర చితర్ విచితార్లు
అగాధ బాధా పాథః పతంగాలూ
ధరమ్వీరుల కృత రకత్నాళాలూ
తాయ్గశకిత్ పేర్మరకిత్ శాంతిసూకిత్
నా కళా కరవాల ధగదధ్గ రవాలు
నా అక్షరాలు కనీన్టి జడులలో తడిసే దయాపారావతాలు
నా అక్షరాలు పర్జాశకుత్ల వహించే విజయఐరావతాలు"
.....కలల పటుట్కుచుచ్లూగుతునన్ కిరీటం ధరించిన తిలక మీకూ ఇషఠ్మనన్ మాట" అనాన్డు.
తనమ్యి విసమ్యంగా చూసింది అతని వైపు. "ఇతనికి రానిదేదయినా ఉందా!!"
ఆ పకక్నే ఉనన్ మిగతా పుసత్కాలిన్ చూసూత్, "మా కరుణశీర్ గారేరీ?" అంటూ ఆయన పదాయ్లు రెండు గొంతెతిత్ పాడుతూ ముఖం
తుడుచుకుంటునన్ అతనిన్ ఆసకిత్గా చూసూత్ టీ పెటిట్ తీసుకు వచిచ్ంది తనమ్యి.
వరండాలో చాప మీద పరిచి ఉనన్ కాల్సు పుసత్కాల పేజీలు తిపుప్తూ "మయీ! ఒకక్టడుగుతాను చెపాత్రా?!" అనాన్డు.
"చదవాలని మీకు ఇంత పటుట్దల ఎందుకు? చంటి పిలాల్డితో ఇంత కషట్పడి......" అంటూనన్ అతని మాటలిన్ దాట వేసూత్
"మీ అమమ్గారికి ఏమైంది? మీరిపుప్డు తినన్గా ఇంటికే వెళుత్నాన్రుగా, నేనూ వొసాత్ను పదండి మీ అమమ్గారిని చూడడానికి" అంది
లేసూత్.
తాళం వేసి బయటకు వసుత్ండగా ఇంటిగలాయన లోపలికి వసూత్ "శేఖర ని నాతో ఒకసారి మాటాల్డమని చెపాత్రా?" అనాన్డు పకక్నే
ఉనన్ కరుణ వైపు పరీక్షగా చూసూత్.
తనమ్యి తల ఊపి, గేటు దాటి వసూత్నే భుజం చుటూట్ కొంగు కపుప్కుంది.
"మా ఇలుల్ మీలాంటి వారు చూడదగగ్ ఇందర్భవనమేమీ కాదు." అనాన్డు కరుణ సంశయిసూత్.
"మీ ఇంటిని కాదు, మీ అమమ్గారిని చూడడానికి వసుత్నాన్ను." అంది వొతిత్ పలుకుతూ.
ఇంటి నుంచి రెండు మూడు మలుపులు తిరిగి రోడుడ్ చివరి వరకూ నడిచి బసాట్ండుకి చేరుకునే లోగా తమని దాటుకుంటూ
వెళుత్నన్ సూక్టరు మీద శేఖర పినిన్, బాబాయిలిన్ గమనించింది తనమ్యి. తనని చూసి కూడా ఆవిడ ఎందుకు ఆగి పలకరించలేదో అరథ్ం కాలేదు
తనమ్యికి. బహుశా: చూడలేదేమో, అని సరిద్పుచుచ్కుంది.
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రెండు బసుస్లు మారి దాదాపు గంటనన్ర తరావ్త దిగి నడక మొదలు పెటేట్రు.
"ఇంత దూరమా మీ ఇలుల్?!" అంది ఆశచ్రయ్ంగా తనమ్యి.
"అపుప్డే వచేచ్సేమనుకుంటునాన్రా?" అనాన్డు ఎదురుగా కొండ వైపు నడుసూత్.
పైకి వెడలుప్ మెటుల్, అటు ఇటూ చినిన్ చినిన్ ఇళుల్ ఉనన్ చినన్ కొండ అది. ఆయాసం వసుత్నాన్ ఆగకుండా ఎకక్సాగింది తనమ్యి. కరుణ
అలవాటుగా చకచకా మెటుల్ ఎకక్సాగేడు.
వెనకే ఒక మెటుట్ కింద ఎకుక్తునన్ తనమ్యి వైపు చూసూత్ "మీ చీర కాళల్లో పడూత్ంది జాగర్తత్" అనాన్డు.
దాదాపు పై వరకూ ఎకేక్క, మెటల్ పకక్నే ఉనన్ చినన్ రహదారి బాట పటేట్రు. కొండకి దాదాపు మరో పకక్కి ఉంది ఆ ఇలుల్. అది ఇలుల్
కాదు, చినన్ గుడిసె.
"మాలాంటి పేదలకి గవరన్మెంటు ఇచిచ్న సథ్లం ఇది. మా అమమ్, నేను ఇకక్డే మా తాతగారితో బాటూ ఉంటాం." అనాన్డు కరుణ
పరిశీలనగా చూసుత్నన్ తనమ్యితో.
చినన్ తడికె తలుపు, లోపలికి అడుగు పెటట్గానే ఒకే ఒకక్ గది ఉనన్ చుటుట్ గుడిసె అది. ఇంత వరకూ తన జీవితంలో ఇంత పేదరికపు
ఇంటిని చూడలేదు తనమ్యి. ఏవో రేకు పెటెట్లు, కాసినిన్ వంట సామగిర్. చూరుకు వేళాళ్డుతునన్ పాత కిరసనాయిలు దీపం. తనమ్యికి ఆశచ్రయ్ం వేసింది.
ఇటువంటి ఇంటోల్ నుంచి ఇంతటి పాండితయ్ం ఉదభ్వించిందా? కరుణ వైపు పర్శంసా పూరవ్కంగా చూసింది. ఒక వారగా నులక మంచంమీద పడుకుని
ఉంది కరుణ తలిల్.
తమని చూసి మెలల్గా లేవబోయింది, కరుణ చపుప్న దగగ్రకు వెళిల్ "పరేల్దు పడుకోమామ్.. తనమ్యి" అనాన్డు.
సరైన పోషణ లేక బాగా చికిక్పోయిన శరీరం, ఒక కాలు మాతర్ం కదలేల్ని సిథ్తిలో ఉంది. బాగా లావుగా వాచి, బోదకాలు అని సప్షట్ంగా
తెలుసూత్ంది.
"నువేవ్నామామ్ తనమ్యివి, మా వాడు అసత్మాటు చెపూత్ ఉంటాడు" అంది తనమ్యిని పరీక్షగా చూసూత్.
తనమ్యి ఆవిడకు ఎదురుగా నేల మీద పరిచిన చింకి చాప మీద కింద కూచుంది. నిలువుగా నామం పెటుట్కుని, మెడలో ఎపప్టివో
రంగుపోయినటుల్నన్ కాషాయ పూసల మాలతో సనాయ్సినిలా ఉంది ఆవిడ.
కరుణ వైపు చూసూత్, "ఏం నానాన్ అనన్ం తింటారా?" అంది హీనమైన సవ్రంతో.
"మేం పెటుట్కుంటాంలే" అనాన్డు.
"పొదుద్టిన్ంచీ ఏం తినాన్వో ఏమో" అంటూ
"నిదర్లేచి, టీ తాగి వెళాత్డమామ్. రాతిర్ పూట ఒకక్టే భోజనం. మా నానన్నీ, ననూన్ కనిపెటుట్కుని చూసాత్డు, కానీ వాడి గురించి
పటిట్ంచుకోడు" అంది తనమ్యితో ఆవిడ మరింత హీన సవ్రంతో.
"తాతయయ్ ఏడి?" అనాన్డు.
"పర్సాదం కోసం కిందికి మారెక్టుట్ లో గుడి వరకూ వెళొల్సాత్నని వెళేల్డు" అని, "ఏవీ అనుకోకమామ్, బాగా నీరసంగా ఉంది" అంది
అటు తిరిగి పడుకుంటూ.
"కాసత్ ఏవైనా తింటారా?" అనాన్డు కరుణ. మొహమాటంగా తల అడడ్ంగా ఊపింది తనమ్యి.
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చినన్ ఉండలాంటి అనన్ం, కాసినిన్ పొటల్కాయ వేపుడు ముకక్లు, ఒక పచిచ్ ఒడియం తెచుచ్కుని కలుపుకుని తినసాగేడు కరుణ.
అతనేమైనా

అనుకుంటాడని,

ఒక

ఒడియం

అడిగి

చేతులోకి

తీసుకుంది.

అతనింకా

తింటూ

ఉండగానే

"వెనకిక్ వెళొళ్సాత్ను " అని తడిక తీసుకుని ఇంటి పెరటోల్కి వచిచ్ంది.
"వెళళ్ండి గానీ, మా అమమ్ మడి చీరకి తగలకండి, ననున్ కూడా ముటుట్కోనివవ్దు" అని నవేవ్డు కరుణ.
చినన్ దడి. దాని మీద ఆరవేసిన చిరుగుల చీర ముకక్. "ఇదేనా ఎవరూ ముటట్కూడని మడి చీర!" మనసులో అనిపించినా, వాళళ్
నమమ్కాల మీద గౌరవంతో దూరంగా జరిగి దడికి మరోవైపు రెండడుగులు వేసింది. దడికి చుటుట్కుని దాదాపు ఎండిపోయిన సిథ్తిలో పొటల్ పాదు, పాదుకి
వేళాల్డుతూ చినన్ పిందెలు ఒకటో రెండో ఉనాన్యి. ఆ పైన సనన్ని గడిడ్ కొండ. కొండకి అటు వైపు ఏవుందో తెలీదు. గటిట్గా వాన కురిసేత్ కూడా ఉండడం
కషట్మనన్టుల్ ఉంది ఆ ఇలుల్. తనమ్యి లోపలికి వచేచ్సరికి కరుణ చేతులు కడుకుక్నేందుకు పెరటోల్కి వెళేల్డు.
వెనకిక్ తిరిగే మరింత హీనమైన సవ్రంతో "ఏవీ అనుకోకమామ్, నాకు వొంటోల్ బావుండదు. అడగడం మరిచ్పోయేను, మీ ఇంటి
పేరేంటి?" అంది. ఆ సవ్రంలో తన పుటుట్పూరోవ్తత్రాలు, తమ కులంతో సంబంధం తెలుసుకోవాలనన్ ఆతర్ం వినిపించింది తనమ్యికి.
అయినా చెపిప్ "మేం మీ వాళల్ం కాదండి" అంది తనమ్యి.
"ఊరికే అడిగేనులే, మా వాడు చెపేప్డు. చంటి పిలాల్ణిణ్ పెటుట్కుని కషట్పడి చదువుకుంటునాన్వని." అంది మాట మారుసూత్.
"అవునండి, బాబుతో కొంచెం కషట్మే అయినా, ఎమేమ్ పీఎచ డీ చెయాయ్లనన్ది నా ఆశయమండి" అంది దృఢంగా తనమ్యి. బాబుని
తలుచ్కోగానే వెంటనే చూడాలని అనిపించి బెంగ మొదలయింది.
"మంచిదమామ్, ఆ చేతోత్ మా వాడిని కూడా కాసత్ కనిపెటుట్. రాతిర్ంబగళుల్ కషట్పడతాడు. కానీ ఏవిటో నా దురదృషట్ం వాడిని
కూడా పటుట్కుని పీడిసూత్ంది" అంది మూలుగుతూ.
అపుప్డే లోపలికి వచిచ్న కరుణ, "మొదలుపెటేట్వా నీ బాధాయణం! కాసేస్పు నిదర్పోవచుచ్ కదా." అనాన్డు.
వెనకిక్ తిరిగి వసూత్ బసాట్ండు వరకూ వచిచ్న కరుణతో. "మనం ఎలాగైనా జే ఆర ఎఫ సాధించాలి కరుణా!" అంది పటుట్దలగా.
ఇంటికి తిరిగి వసుత్నన్ంత సేపు అంత కఠిన పేదరికపు పరిసిథ్తులోల్ నిలదొకుక్కుని అతను చదువుని కొనసాగించడం తలుచ్కుని తనూ
ధైరయ్ం తెచుచ్కుంది. కరుణ తలిల్ అతని మీద ఎనోన్ ఆశలు పెటుట్కుని ఉంది పాపం. అయినా ఏ తలిల్కి ఉండదు పిలల్లు వృదిధ్లోకి రావాలని!
వసూత్నే వీధి చివర ఆగి ఇంటికి ఫోను చేసింది. బాబు సవ్రం వినేసరికి వెంటనే వెళిల్పోవాలనిపించింది.
రెండోర్జులోల్ రెండవ శనివారం, ఆదివారం వసుత్నాన్యి. శుకర్వారం సాయంతర్ం వెళిల్పోతే మళీళ్ ఆదివారం మధాయ్హన్ం బయలుదేరి
రావొచుచ్. అనుకుంది.
--------మరాన్డు కేంటీన బయట చెటుట్ కింద కలిసేరందరూ.
తనమ్యి గొంతు సవరించుకుని, రేపటిన్ంచి జే ఆర ఎఫ కి పిర్పరేషన మొదలుపెడదామనుకుంటునాన్ను. మనందరికీ తెలిసిందే. అదెంత
కషట్మో. కానీ అసాధయ్ం కాదని నా ఉదేద్శయ్ం" అంది.
రాజు వెంటనే అందుకుని “నేనూ, అనంతా మీతో కలుసుత్నాన్ం.” అనాన్డు.
దివాకర కరుణ వైపు చూసూత్, "నేను పా... పాత కవ్...శచ్న పే..పరుల్ మా నానన్ గారి సహాయంతో స..సంపాదించగలను." అనాన్డు.
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కరుణ తనలో తాను అనుకుంటునన్టుట్ “మీ అందరికీ జే. ఆర ఎఫ ఒక లక్షయ్ం మాతర్మే. నాకు జీవనమ్రణ సమసయ్. చావో, రేవో
తేలుచ్కోవాలిస్ందే" అనాన్డు ఆవేశంగా.
"మరింకేం!", అంటూ తెలల్ కాగితం తీసింది తనమ్యి. పాల్ను అందులో గీసూత్, "మనకి ఫైనల పరీక్షల తరావ్త సరిగాగ్ ఆరునెలలోల్ జే
ఆర ఎఫ ఉంటుంది. ముందుగా అసలు పరీక్షలో ఏ విభాలునాన్యో పటిట్క తయారు చేదాద్ం. తరావ్త పర్తీ విభాగానికీ చదవాలిస్న పుసత్కాల,
సేకరించాలిస్న వివరాల పటిట్క, అనీన్ పోగుచేసేక నోటుస్ తయారు చేయడం... ఇవనీన్ చాలా పెదద్ పనులు కాబటిట్, విభాగాలుగా పంచుకుంటే తవ్రగా
చెయయ్గలుగుతాం." అంది తనమ్యి.
కరుణ అడుడ్ వసూత్ , "కానీ ఇకక్డొక విషయం మనం గురుత్ పెటుట్కోవాలి. మనం అందరం అనీన్ చదవాలిస్ందే. మనకు పరీక్ష లో బిటుట్
పేపరుతో బాటూ వాయ్సరూప పరీక్ష కూడా ఉందనన్ విషయం మనం మరిచ్పోకూడదు. అందులో పటుట్ సాధించాలంటే తపప్నిసరిగా సబెజ్కుట్ మీద మంచి
అవగాహన ఉండి తీరాలి. మీ అందరకూ సంసక్ృతం, పార్చీన తెలుగు సాహితయ్ చరితర్, వాయ్కరణం నేను చెపాత్ను." అనాన్డు కరుణ.
అనంత, రాజు "మేం ఆధునిక సాహితయ్ం, ఆపష్నల సబెజ్కట్ ల నోటుస్లు తయారు చేసాత్ం" అనాన్రు.
"ఇంగీల్షు, లెకక్లు, భాషాశాసత్రం నాకు వదిలెయయ్ండి." అని దివాకర వైపు చూసింది తనమ్యి.
"మీ..మీరందరిలా నోటుస్లు త..తయారు చెయయ్డం నా వలల్ కాదు, బైటి నించి పుసత్కాలు, మె..మెటీరియలూస్ సేకరణ మా..తర్మే
నాన్...పని" అనాన్డు నవువ్తూ దివాకర.
అనుకునన్ పర్తీ పనికీ పకక్నే కాల నిరణ్య పటిట్కను, ఎవరు ఏం చేసాత్రో పేరల్నూ రాసింది తనమ్యి.
ఒకొక్కక్టిగా పైకి చదువుతూ......పర్తి నెలా తయారు చేసిన నోటుస్లు అందరి దగిగ్రా తలా ఒక కాపీ ఉండడానికి గాను జెరాకుస్లు
తీసుకుందాం. కుదరకపోతే నోటుస్లిన్ ఎకేస్ంజీ చేసుకుందాం. ఇందులో చివరి మూడు నెలలూ పునశచ్రణ కి కేటాయిదాద్ం. చివరి నాలుగు వారాలోల్
పరీక్షకు ఎంత సమయంలో ఏ పర్శన్ దగిగ్ర ఆగాలో వార్త సాధన చేదాద్ం" అంది ఉతాస్హంగా తనమ్యి.
"పర్తీ పనీ సమయానికి పూరిత్ చేసుత్నాన్మో, లేదో అనన్ విషయం పర్తీ వారం ఇకక్డ ఒక గంట కలుసుకుని చరిచ్సేత్ బావుంటుంది."
అనాన్డు కరుణ.
చెటల్ కొమమ్ల చాటు నించి చురుర్న తగులుతునన్ ఎండ వైపు చూసూత్ "ఇకక్డా?" అనాన్డు దివాకర.
"ఇకక్డ కాకపోతే సముదర్ తీరాన" అంది అనంత నవువ్తూ.
"మనకి చోటు అంత ముఖయ్ం కాదు. కలవడం ముఖయ్ం. వీలైతే పర్తీ రోజూ కలుదాద్ం." అనాన్డు సీరియస గా రాజు.
"రోజూ ఒక చోట అనుకుందాం. కాల్సుల తరావ్త తినన్గా అకక్డ కలుదాద్ం. ఒకటి లైబర్రీ, రెండు డిపారుట్మెంట బయటి బెంచీ,
కాయ్ంటీను బయటి చెటుట్....అని అనంత లెకక్బెడుత్ండగా" "మా ఇంటి వరండా కూడా చేరుచ్" అంది తనమ్యి.
"ఫరావ్లేదా?"అనన్టుల్ చూసుత్నన్ అనంత వైపు అభయమిసుత్నన్టుల్ చూసింది తనమ్యి.
అంతా లేచి హుషారుగా ముందుకు కదిలేరు.
నోటుస్ల మీద పేరల్ పకక్నే "JRF" అని రాసుకోవాలి అంది తనమ్యి నవువ్తూ .
"ఎ..ఎందుకు? అది కూడా పరీక్ష లో భాగమా ఏంటి?" అనాన్డు దివాకర అమాయకంగా.
అంతా గటిట్గా నవేవ్రు.
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తనమ్యి బసెస్కక్డానికి ఉదుయ్కత్మవుతూండగా అనంత వెనకే వచిచ్, తనూ అదే బసెస్కిక్ంది.
పర్శాన్రథ్కంగా చూసుత్నన్ తనమ్యి తో "మీ ఇంటికి రెండు సాట్పుల అవతల రాజు చినన్ బాబాయి గారింటోల్ పనుంది" అంది అనంత.
"శేఖర లేడు, టీ తాగి వెళుద్వు రా" అంది తనమ్యి.
ఇంటి ముంగిటోల్ విరబూసిన సనన్జాజి పూల తీగె వైపు నడిచి, ఆతర్ంగా మొగగ్లిన్ కరీచ్ఫ లోకి కోసూత్, "అబబ్, ఇంటి చుటూట్
పూలమొకక్లుంటే ఆ అందమే వేరు కదూ" అంది అనంత.
పూలంటే పిచిచ్ అనంతకి. చెటల్కి పూలు కనిపిసేత్ చాలు, జడలో తురుముకునే వరకూ చేతులాగవు. రోజూ నందివరథ్నమో, గనేన్రు
పువోవ్.. ఏవి కనబడాడ్ తలలో తురుముకుని కనిపిసుత్ంది. మాల కటట్డానికి దారం తెచిచ్ ఇచిచ్, టీ పటుట్కు వచిచ్ంది తనమ్యి.
అనంత తటపటాయిసూత్, "ఎపుప్డు వసాత్డు మీ ఆయన?" అంది.
నెలూల్రు సంగతి విని ఎగిరి గంతేసింది.
"మంచి వారత్ చెపేప్వు తనమ్యీ! మీ ఆయన ఇకక్డకు రాకపోతే, నాకు నీతో బాటూ ఇకక్డే ఉండిపోవాలని ఉంది. అసలు రోజూ మీ
ఇంటోల్నే కలుదాద్ం కాలేజీ అయిపోయేక" అంది అనంత.
"నాకు అభయ్ంతరం ఏవీ లేదు" అంది నవువ్తూ తనమ్యి.
ఇలుల్ తాళం పెటిట్ , "అలా బసాట్ండు వరకూ వసాత్ పద." అంది తనమ్యి.
"పెళిల్ కాక ముందు బండి మీద హాయిగా తిరిగాను. ఇపుప్డు బసుస్లోల్ తిరగాలిస్ వసూత్ ఉంది" అని నిటూట్రిచ్ "పెళళ్యాయ్క నానన్ గారి
మీద ఆధారపడడం ఇషట్ం లేదు తనమ్యీ, అలాగని బండికి రోజూ ఆయిలు పోయించే సోథ్మత లేదు, అందుకని బండిని చెలెల్లికి ఇచేచ్సేను. ఎమేమ్ కాగానే
మా ఇదద్రోల్ ఎవరికైనా ఉదోయ్గం తపప్నిసరి అవసరం. నెరవేరుతుందో లేదో" అంది బాధగా.
"తపప్కుండా నెరవేరుతుంది అధైరయ్పడకు" అంది తనమ్యి అనంత చెయియ్ అందుకుంటూ.
"నీ దగిగ్ర నాకు నచేచ్దదే. నీకు ఎనోన్ సమసయ్లునాన్ బెంబేలు పడకుండా నిలబడి, ఎదుటి వాళళ్కి కూడా ధైరయ్ం చకక్గా
చెపప్గలుగుతావు." అంది అనంత.
అనంతని బసెస్కిక్ంచి ఇంటికి వచేచ్సరికి ఇంటిగలాయన గుమమ్ం దగిగ్ర "మీటర రీడింగ " అంటూ ఎదురయేయ్డు.
ఎపప్టిలానే వాకిటోల్ నిలుచ్నన్ తనమ్యిని "నాతో వచిచ్ కాసత్ ఈ బాటరీ లైటు చూపిసాత్రా?" అనాన్డు.
కురీచ్ ఎకిక్ అతను రీడింగు తీసుకుని దిగి వచిచ్, బాటరీ లైటు తిరిగి తీసుకుంటూ పనిగటుట్కుని చేతిని గటిట్గా నొకేక్డు.
పురుగు పాకినటల్యియ్ తనమ్యి చపుప్న దూరం జరిగి "ఛీ " అంది.
"ఏం, నీ 'సేన్హితుల' సాటి రానా?" అనాన్డు వెకిలిగా సేన్హితులనన్ పదానిన్ వొతిత్ పలుకుతూ.
ఒకక్ ఉదుటున బయట వరండా లోకి వచిచ్ "మరాయ్దగా బయటికి నడవండి. లేకపోతే మీ ఆవిణిణ్ పిలుసాత్ను." అంది.
అతను అసలదేమీ తపుప్కానటుల్ మారు మాటాల్డకుండా నడుచుకుని వెళిల్పోయేడు. తనమ్యికి ఒకక్సారిగా విపరీతమైన భయంతో
కాళల్లో నుంచి ఒణుకు పటుట్కుంది చాలా సేపు. తలలో నుంచి ధారాపాతంగా చమటుల్ కారసాగేయి. ఇంటిగలావిడ ఊరెళిళ్ందనన్ సంగతి అపుప్డు
జాఞ్పకం వచిచ్ంది. ఆవిడ రాగానే వాళాళ్యన నిరావ్కం చెపాప్లి. శేఖర కి కూడా ఫోను చేసి అసలు తను ఇకక్డ ఉనన్ విషయం మొదట చెపాప్లి. ఇక ఈ
ఇంటోల్ ఉండడం అసంభవం. కానీ శేఖర గురించి ఆలోచించేసరికి తలనొపిప్ కూడా మొదలయింది. ఒకదానిమీదొకటిగా సమసయ్లు వచిచ్ పడుత్నాన్యి.
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మరాన్డు శుకర్వారం. ఈ ఒకక్ రాతిర్ గడిసేత్ రేపు సాయంతర్ం ఊరు వెళిల్పోవచుచ్.
తిరిగి సోమవారం వచేచ్క అనంతని తనతో వచిచ్ ఉండమని సాయం అడగాలి.
కళుళ్ గటిట్గా మూసుకుని "అజాఞ్త మితర్మా! ఈ రాతిర్కి ననున్ రకిష్ంచు." అని పదే పదే తనలో తను అనుకోసాగింది.
ఆ రాతిర్ పడుకునే ముందు తలుపు గడియకి అడుడ్గా అటల్కాడ పెటిట్, కురీచ్ని తలుపుకి అడడ్ంగా పెటిట్ంది.
-----
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