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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

తిరిగి విశాఖపటాన్నికి వసుత్నన్ తనమ్యికి శేఖర తలిల్ దేవి మాటలు చెవులోల్ మారుమోర్గ సాగేయి.
"ఆడు మగాడే. ఎంత మందితోనైనా తిరుగుతాడు. ఎంత మందితోనైనా కలిసుంటాడు. ఆడదానివి నువువ్ మొగుడేం చెపేత్ అది విని పడి
ఉండాలిస్ందే. కాదూ కూడదని నువువ్ ఊరేగుతానంటే నా కొడుకు గాజులు తొడుకుక్ని ఊరికే కూచోలేదు. ఈ పిలోల్డికి తండిర్ వాడు. వాడి మీద
హకుక్లనీన్ మాకే ఉనాన్యి. మా మనవడు వాడు. వాణిణ్ నీకు ఎటిట్ పరిసిథ్తులోల్నూ దకక్నివవ్ను. గురుత్ంచుకో."
తనమ్యి గుండెలోల్ కొతత్ బెదురు, భయం మొదలయియ్ంది. కలిసి ఉనన్ంతసేపూ దురభ్ర జీవితానిన్ చవి చూసింది. అతనికి దూరంగా,
ఏదో తన మానాన తాను బతుకుని చకక్ దిదుద్కుంటుంటే మళీల్ ఈ ఉపదర్వాలేంటి? ఈ బెదిరింపులేవిటి?
"ఆవిడ అనన్వనీన్ నిజం కాకూడదు. ఎపప్టికీ నిజం కాకూడదు. లేదు, అలా జరగడానికి వీలు లేదు." మనసు పార్రిథ్సూత్ ఉంది.
తెలాల్రగటల్ బసుస్ కిటీకీ లోంచి అతి చలల్ని గాలి ముఖానికి తగులూత్నాన్ తనమ్యికి ధారాపాతంగా చెమటుల్ పటట్సాగేయి.
ముందు వెంటనే లాయర ని కనుకోక్వాలి.
"బాబు నించి ఎపప్టికీ దూరం కావడం" అనే ఆలోచనకే కడుపులో నుంచి మెలితిపిప్నటుల్ బాధ కలగసాగింది.
“భారాయ్ భరత్లు విడాకులు తీసుకునన్పుడు పిలల్లు ఏమవుతారో అనేది ఊహకు కూడా అందకుండా, ఏ విషయాలూ తెలుసుకోకుండా
పెరిగిన సామానుయ్రాలు తను. అసలు ఇవనీన్ తెలుసుకోవాలిస్వసుత్ందని ఎపుప్డూ అనుకోలేదు.”
ఆలోచనలకు అంతూ పొంతూ కనబడడం లేదు.
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బసుస్ వేగానిన్ అందుకోలేక కిటికీ బయట వెనకబడుతునన్ దృశాయ్లను కలుపుతూ, విడదీసూత్ కొనసాగుతునన్ గతపు చితార్లు ఏవేవో
తనమ్యి తలలో గింగిరాలు కొడుతునాన్యి.
"అసలే తపప్నిసరి పరిసిథ్తులోల్ బాబుని తిరిగి తలిల్దండుర్ల దగగ్రే వదిలేసి వచిచ్ంది.
వాడు నిదర్ లేసేత్ ఏడుసాత్డని తెలాల్రగటేల్ బసెస్కిక్ంది. పాపం లేవగానే ఎంత బెంగ పడాత్డో ఏమో!"
గొంతులోకి గరగరమంటూ దు:ఖం తనున్కు వచిచ్ంది తనమ్యికి. తనమ్యి బలమూ, బలహీనతా ఈ పసివాడే.
వాడిని చూడగానే, హతుత్కోగానే జీవితానిన్ వాడి కోసమే గెలిచి తీరాలనన్ గొపప్ పటుట్దల కలుగుతుంది. అడుగడుగునా సవాళేళ్
ఎదురవుతునన్ జీవనంలో ఎకక్డా వాణిణ్ ఒకక్ క్షణం వదిలి ఉండలేని బాధ, దుఃఖం.
ఎనోన్ కలలతో, ఆశలతో, నిరంతరం శర్మతో, పటుట్దలతో గెలుచ్కునన్ జే ఆర.ఎఫ వలల్ మంచి సాక్లర షిపుప్తో పీ.ఎచ.డీ చేసే
అవకాశం వచిచ్ంది. హాసట్లోల్ పిలాల్డితో కలిసుండకూడదనే నిబంధన వలల్ మళీల్ బాబుని దూరం పెటాట్లిస్ వసూత్ంది. బయటెకక్డైనా ఇలుల్ చూసుకోవాలంటే
ధైరయ్ం చికక్బటుట్కోవడమే కాదు. కాసత్ నిలదొకుక్కోవాలి కూడా. ఇంటికి అడావ్నుస్ ఇవావ్లనాన్, ఎకక్డయినా సూక్లులో బాబుని చేరిప్ంచాలనాన్ తగిననిన్
డబుబ్లు లేవు. అసలు సాక్లర షిపుప్ చేతికి వసూత్ రెణెణ్లుల్ గడిసేత్ గానీ ఏవీ చెయయ్లేని పరిసిథ్తి. కొనాన్ళుల్ ఓపిక పటాట్లి తపప్దు.
కిటికీ లో నుంచి బయటికి చూసూత్ కళుళ్ తుడుచుకుంది తనమ్యి.
వివేకానందా పాఠశాలలో కిండర గారెట్న కి వెళూత్నే అనిన్ అక్షరాలూ నేరేచ్సుకునన్ చురుకైన వాడు బాబు. ఇపప్టి వరకు చకక్గా
చదువుతునన్ పిలాల్ణిణ్ ఇలా అరాథ్ంతరంగా మళీల్ మానిపించాలిస్ వచిచ్ంది.
"అందాకా వీథి చివర ఎవరో అమామ్యి పైరవేటు చెపూత్ంది, ఊరికే కాసేస్పు పంపుదాంలే" అంది తలిల్ వచేచ్టపుడు. గటిట్గా నిటూట్రిచ్ంది
తనమ్యి.
***
హాసట్లుకి వసూత్నే తనతో తెచుచ్కునన్ కాసినిన్ బటట్లు, పుసత్కాలు గదిలో ఒక మూలగా ఉనన్ చినన్ అలమారా లో సరుద్కుంది. టేబుల
మీద బాబు ఫోటో పెటిట్ంది. చినన్ అదద్ం తీసి కిటికీ ఊచల మీద తగిలించింది. మంచమీమ్ద దుపప్టి పరిచి నడుం వాలచ్గానే ఒళుళ్ తెలియకుండా నిదర్
పటేట్సింది. మేరీ తటిట్ లేపేంత వరకూ బయట చీకటి పడిందని కూడా తెలియలేదు తనమ్యికి.
"బాగా అలిసిపోయేవా?" అంది మేరీ.
తనను మేరీ అలా ఏక వచనంలో సంబోధించడం తనమ్యికి ఎంతో నచిచ్ంది. పైగా తన గొంతులో ఉటిట్ పడుత్నన్ ఆపాయ్యతకి కలిగిన
సంతోషంతో చినన్ చిరునవువ్తో తలూపింది తనమ్యి.
భోజనాల వేళ అయియ్ంది. "రా, డైనింగు హాలుకి వెళాద్ం" అంది మేరీ.
బయటికి రాగానే రాతిర్ పూట ఆ భవంతి లో అకక్డకక్డా వెలుగుతునన్ చినన్లైటల్ వలల్నో ఏమో భవంతి చుటూట్ ఉనన్ కీచురాళల్ రొద
జీబురుమని వినిపించసాగింది. అనిన్ గదులకి చివరన ఎతుత్న ఉనన్ డైనింగు హాలులో అడుగు పెటట్గానే అదేదో పిలుల్ల దీరఘ్ నివాసంలా దురగ్ంధం వచిచ్ంది.
చపుప్న చీర చెంగుతో ముకుక్ మూసుకుంది తనమ్యి. పెదద్ గది మధయ్ పొడవైన పెదద్ చెకక్ భోజనాల బలల్, అటూ ఇటూ కూచునేందుకు పొటిట్ బలల్లు.
భోజనాల బలల్ నలల్గా చివికిపోయి, మురికి పటిట్, మాసికలు పడి ఉంది. తమని చూసూత్నే బలల్ మీద ఒక వారగా ముడుచుకుని పడుకునన్ పిలుల్లు రెండు
చటుకుక్న మెటల్ మీంచి దూకి చీకటోల్కి మాయమయేయ్యి.
ఒక మూల కూచునన్ వయసు మీద పడడ్టుల్నన్ ఆడామె తమని చూసి లేచి వచిచ్ంది.
"కొతత్ అమామ్యా?" అంది మేరీతో.
"అవును" అని ఆవిడతో అని, తనమ్యీ, "కొండమమ్" అని పరిచయం చేసింది మేరీ.
పలకరింపుగా నవివ్ంది తనమ్యి. హాలులో ఒక పకక్గా సతుత్లు పడిన పొడవాటి అలూయ్మినియం గినెన్ల కారియరుల్ పెదద్వి రెండు
ఉనాన్యి.
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ఆ పకక్నే నీళల్ కుండ, కాసినిన్ సీట్లు గాల్సులు, పళేల్లు. తమతో తెచుచ్కునన్ గాల్సులిన్ టేబుల మీద పెటేట్రు మేరీ, తనమ్యి.
"రండమామ్" అంది కొండమమ్ ముందుకు దారి తీసి.
అపప్టికే టేబులు మీద సరిద్ ఉనన్ నాలుగైదు పళేళ్లలో రెండిటి మూతలు తీసి, నిశశ్బద్ంగా మంచినీళుల్ గాల్సులోల్ పోసింది. ఆ హాలులో
వాసనకి కడుపులో తిపప్ సాగింది తనమ్యికి. ఉదయం నించీ ఏవీ సరిగా తినక పోయినా ఆకలి వెయయ్నటుల్ అనిపించసాగింది. తెలారగటల్ పర్యాణం
చెయయ్డం వలల్నే కాక, దారి పొడవునా తల పగిలిపోయే ఆలోచనల వలల్ మనస్సంతా బాధ అలుముకుంది. తపప్ని సరిగా తినక తపప్దనన్టుల్ పళెల్ంలో
చెయియ్ పెటిట్ంది. చలల్ని అనన్ం, రుచీ పచీ లేని కూర, ఉపుప్ లేని పచచ్డి, నీళల్ లాంటి పపుప్, పులల్ని మజిజ్గ. తనమ్యికి అసలు ఒకక్ ముదద్ కూడా లోపలికి
పోవడం లేదు. మేరీ మాతర్ం అలవాటు పడిపోయినటుల్ అతి మామూలుగా తినసాగింది.
తన భోజనం పూరిత్ కావసూత్నాన్ తనమ్యి పళెల్ం లో అనన్ం కొంచెం కూడా కదలక పోవడం చూసి
"ఏమైంది తనమ్యీ, రేపటిన్ంచి రూముకే తెపిప్ంచుకుందామా?" అంది మేరీ.
తనమ్యి ఆశచ్రయ్ంగా చూసింది. ఈ హాసట్లోల్ ఈ సౌకరయ్ం కూడా ఉందా?
***
మరాన్డు మధాయ్హన్ం తలుపు దగిగ్ర చపుప్డైతే "రండి" అంది తనమ్యి చదువుతునన్ పుసత్కం పకక్న పెటిట్.
"అమామ్, మేరమమ్గారు మీ భోజనం గదికి తెచిచ్ ఇమమ్నాన్రమామ్" అంది కొండమమ్.
"మరి మేరీ భోజనం?" అంది పళెల్ం అందుకుంటూ తనమ్యి.
"అమమ్ గారు రేతిర్ ఒకటే పూట ఆసట్లోల్ తింటారమామ్. మీకు ఒపుప్డేం కావాలనాన్ పిలవండి. అదుగో ఆ మూలన సినన్ గది
నాదేనమామ్." అంది కొండమమ్.
సనన్గా పూచిక పులల్లా ఉండి, వయసు మీద పడిన మీదట భుజాలు వొంచి నడుసూత్ంది కొండమమ్.
“పాపం తను గది గదికీ తిరిగి భోజనం అందివవ్డం ఏవిటి?” అనిపించి "ఫరవాలేదులే. నేనే వచిచ్ తెచుచ్కుంటాను." అంది తనమ్యి
వెళుత్నన్ కొండమమ్కి వినిపించేలా.
"పరేల్దమామ్. ఇది నాకు అలవాటే. సివాచలం ఉనాన్డుగా సాయం సేతాత్నికి. రెండోర్లు ఆళల్ ఊరెళేళ్డు ఎలుల్ండి వచేచ్తాత్డు." అంది.
కొండమమ్ ని చూసుత్ంటే తనమ్యికి అమమ్మమ్ నరసమమ్ జాఞ్పకం వచిచ్ంది.
"అదే యాసలో మాటాల్డేది అమమ్మమ్. ఇపుప్డు తను లేకపోవడమే మంచిదయియ్ంది. లేకపోతే తన కషాట్లు చూడలేక తండిర్లా తను
కూడా మంచాన పడేది." పెదద్గా నిటూట్రిచ్ంది తనమ్యి.
మరో అరగంటలో మేరీ వచిచ్ంది. వసూత్నే గదిలోని కుండలో నీళుల్ తీసుకుని గడగడా తాగుతూ "అబోబ్, ఇవేళ ఎండ చాలా ఎకుక్వగా
ఉంది" అంది.
తనమ్యి పుసత్కం పకక్న పెటిట్ "భోజనం చేసేవా మేరీ?" అంది.
బదులుగా మూత పెటిట్ ఉనన్ పళెల్ం వైపు చూసూత్ "అదేవిటి, నువువ్ భోజనం చెయయ్లేదా?" అంది మేరీ.
"ఉహూ. తినాలని అనిపించడం లేదు. నువివ్ంకా చేసి ఉండకపోతే, చెరి సగం తిందాం. ఇంత అనన్ం నేనొకక్దానీన్ తినలేను." అంది
తనమ్యి.
"ఫరావ్లేదులే నువువ్ తిను. నేను మధాయ్హన్ం భోజనం చెయయ్ను." అంది మేరీ.
"ఏవిటి డైటింగా?" అంది నవువ్తూ తనమ్యి.
"లేదు తనమ్యీ. నాకు వచేచ్ 'లో ఇన కమ సాక్లర షిపుప్' రెండు పూటలా తినడానికి చాలదు. మరీ బాగా ఆకలేసేత్ కాసత్ అనన్ం సట్వువ్
మీద వండుకుంటాను. లేదా ఏ బిసక్టోల్ తింటాను." అంది.
తనమ్యికి ఒకక్సారిగా మనసంతా బాధ కలిగింది.
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చపుప్న దగగ్రికి వెళిల్, "నేను తీసుకునే భోజనం మనిదద్రికీ సరిపోతుంది మేరీ. ఇక మీదట రాతిర్ పూట కూడా నువువ్ కొనుకోక్నవసరం
లేదు. దా, ఇదద్రం తిందాం." అంది తనమ్యి.
ఇంకా మేరీ కదలక పోయే సరికి "నువువ్ తినకపోతే నేనూ తినను మరి" అంది బుంగమూతి పెడుతూ.
నవువ్తూ వచిచ్ పళెల్ం దగగ్ర కూచుని "ఆ పర్భువు నా కోసమే నినున్ ఇకక్డికి పంపేడు. ఇది నా అదృషట్ం." అంది మేరీ.
***
మరాన్డు ఉదయం డిపారుట్మెంటుకి వెళల్డానికి సిదధ్ం కాసాగింది తనమ్యి. పెటెట్ లో నుంచి తనకి ఇషట్మైన తెలల్ని బెంగాల కాటన చీర
తీసింది. చినన్ ముదురు ఊదా రంగు అంచుతో హుందాగా ఉంటుందా చీర. తెలల్చీర పైకి తీయగానే వివేకానందా పాఠాశాల, వెనువెంటనే మురళి, వెంకట
జాఞ్పకం వచాచ్రు.
"ఎలా ఉనాన్రో ఏవిటో, ఒక ఉతత్రమైనా రాయాలి" అనుకుంది.
పకక్నే రెండో కిటికీ ఊచలమీది చినన్ అదద్ంలో చూసుకుంటూ తయారవుతునన్ మేరీ "ఎవరికి ఉతత్రం రాయాలి?" అంది.
తనమ్యి “తనలో తను అనుకునాన్ను” అని అనుకుంది కానీ, పైకి అనన్దనన్ సతాయ్నిన్ అపుప్డు గర్హించింది.
"ఊహూ" అని తల అడడ్ంగా ఆడించి, అదో పెదద్ కథ సాయంతర్ం చెపాత్ను. అంది తనమ్యి.
"సాయంతర్ం వరకూ ఎందుకు, నడిచి వెళాద్ం యూనివరిశ్టీకి. ఎంచకాక్ కబురుల్ చెపుప్కుంటూ వెళొల్చుచ్. మా సోషియాలజీ
డిపారుట్మెంటు మీ పకక్నేగా." అంటూ
నుదుటిన బొటుట్ దిదుద్కుంటూనన్ తనమ్యి వైపే చూసూత్ "నా దిషేట్ తగిలేలా ఉనాన్వు." అంది చిరునవువ్ నవువ్తూ మేరీ.
బయట చిరు వెచచ్గా ఉంది ఉదయం. హాసట్లుకి ఎదురుగా బాట పకక్న నడిచే దారి మీదికి కటిట్న చినన్ వినాయకుడి గుడి దగగ్ర
అటూ, ఇటూ నడిచే వాళుల్ ఆగి బొటుల్, దణాణ్లు పెటుట్కుంటూ, గుంజీలు తీసూత్, ఆతమ్ పర్దకిష్ణలు చేసూత్ హడావిడి చేసుత్నాన్రు. ఆ పకక్నే పూల దండలు,
కొబబ్రి కాయలు రోడుడ్ మీదే గోనెలు పరిచి అముమ్తునాన్రు. హోరున పకక్ నించి వాహనాలు దూసుకు వెళుత్నాన్యి. అంత రణగొణ ధవ్నులోల్నూ మేరీతో
కలిసి మాటాల్డుకుంటూ నడుసూత్ ఉంటే హాయిగా అనిపించసాగింది తనమ్యికి. వనజ, అనంత గురుత్కు వచేచ్రు .
"వాళిల్దద్రూ కలిసి ఒకక్రే అయిన నెచెచ్లి మేరీ. అనంత అపుప్డపుప్డూ తనతోనే ఉనాన్, వనజ, తను ఎపుప్డూ ఒక ఇంటోల్ కలిసి లేరు.
వనజ తమ ఇంటోల్నే ఉంటే ఎంతో బావుణణ్ని తనమ్యి చినన్పుప్డెపుప్డూ అనుకునేది. అది తీరని కోరికగానే మిగిలిపోయింది. కానీ మేరీ దావ్రా ఇపుప్డా
లోటు తీరింది."
తనమ్యి చెపిప్న వివేకానందా పాఠశాల గాథ విని, "అబాబ్, నువువ్ చెపూత్ంటే నాకు ఒక సారి వెళిల్ చూసి రావాలని అనిపిసూత్ంది. ఓ
సారెళొల్దాద్మా" అంది మేరీ.
"అవునూ, నా కథలు వినడమేనా? నీ గురించేమైనా చెపేప్దుందా?" అంది తనమ్యి.
అడగగానే మేరీ ముఖంలో దిగులు కముమ్కోవడం చూసి, "నీకిషట్మైతేనే" అంది సందేహంగా తనమ్యి.
"ఇందులో ఇషట్ం లేకపోవడం ఏవీలేదు తనమ్యీ, గురుత్ తెచుచ్కుని బాధ పడడం మానేసి చాలా రోజులయింది. అంతే." అంది.
"అయోయ్ సారీ" అంది తనమ్యి.
"ఫరావ్లేదు తనమ్యీ. నువువ్ సారీ చెపప్నవసరం లేదు. నీతో పంచుకోవడం వలల్నయినా నా బాధ ఉపశమిసుత్ందేమో.
కారణాంతరాలు ఏవైతేనేం నేనూ నీలాగే మోసపోయాను. అతనితో విడాకుల పరవ్ంలో పాపని కోరుట్ అతనికే ఇచిచ్ంది. అదొకక్టే నాలో నిరంతరం సలిపే
బాధ." అంది.
చివరి మాట చెపేప్టపుప్డు మేరీ గొంతు బొంగురుపోవడం సప్షట్ంగా గమనించింది తనమ్యి.
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నిశశ్బద్ంగా మేరీ చెయియ్ పటుట్కుని నిమిరింది. నిరంతరం మేరీ పార్రథ్నలో మునిగి తేలడం వెనుక కారణభూతమైన విషాదం ఇదనన్
మాట . ఒకక్సారిగా కాళల్లో సతుత్వ పోయినటైల్యింది తనమ్యికి.
"పిలల్ల మీద తలిల్కి హకుక్లు లేవా?" మళీల్ బాధ మొదలయింది.
మేరీని వివరాలు అడిగి మరింత బాధ పెటట్డం ఇషట్ం లేదు తనమ్యికి.
"మధాయ్హన్ం లాయరు విశవ్తో అపాప్యింటుమెంటు ఉంది. కాసత్ ఓపిక పడితే అనిన్ వివరాలూ తెలుసాత్యి. అయినా తనని, బాబుని
ఎవరూ విడదీయలేరు" అని తనకి తను ధైరయ్ం చెపుప్కుంది.
-------డిపారుట్మెంటులో సాక్లరుస్ రిజిసట్రులో మొదటి సంతకం చేసింది తనమ్యి. సంతకం చేసుత్ంటే కనీన్టి పొర కమిమ్, రూళళ్ పుసత్కంలో
గీతలనీన్ అలుకుక్పోయినటుల్ కనిపించసాగేయి.
తన పేరు పకక్న "డాకట్ర" అని కనిపించబోయే చిర కాలపు ఆశయానికి తొలి సంతకం అది.
చపుప్న మేరీ మాటలు గురుత్కొచాచ్యి.
"గత అయిదారేళుల్గా రీసెరిచ్ సాక్లర గా ఇదే హాసట్లోల్ ఉంటునాన్ను. నా పరిశోధన ఎపప్టికి పూరత్వుతుందో తెలియదు. మంచి గైడు
లేకపోతే ఇదే ఇబబ్ంది."
"పరిశోధనాంశం ఏవిటో, గైడుగా అభయ్రథ్న ఎవరికి పంపాలో ఏవీ ఇంకా తెలియదు తనకి." అని ఆలోచనలో పడింది తనమ్యి.
నిజానికి తనమ్యి జె. ఆర. ఎఫ కి సెలకుట్ అయింది కాబటిట్ తెలివైన విదాయ్రిథ్ని అని డిపారుట్ మెంటులో అందరికీ అరథ్ం అయింది.
తనమ్యి ఆరోజు ఏ పొర్ఫెసరిన్ కలిసినా, ఎవరికి వారు తమ దగగ్రే చేరమని పర్తిపాదనలు చేసేరు. ఎమేమ్ తెలుగు చదివి ఏం సాధిసాత్రనన్ పొర్ఫెసరు కూడా
తనకి పర్తిపాదన చేయడం చాలా హాసాయ్సప్దంగా అనిపించింది తనమ్యికి. ఎవరి దగగ్ర చేరినా మరొకరికి కోపం వసుత్ందనన్ విషయమూ గర్హించింది.
డిపారుట్మెంటులో పర్తేయ్క గౌరవాదరాభిమానాల వలల్ చికుక్లు కూడా ఉంటాయని అపుప్డు అరథ్ం అయింది తనమ్యికి. తన కాలేజీ జీవితంలో వెనున్ తటిట్
పోర్తస్హించిన హెడుడ్ చిదంబరం గారి దగగ్రే చేరాలని తనమ్యి ఆకాంక్ష. అదే చెపిప్ంది ఆయనతో.
"శుభం భూయాత, నినున్ చూసి గరవ్ పడే వాళల్లో మొదటి వాణిణ్ నేను. సంతోషంగా చేరమామ్." అనాన్రు చిదంబరం గారు.
అనీన్ అనుకునన్టుట్ సజావుగా జరిగేయి ఆ రోజు. బయటకు రాగానే మనసుకి హాయిగా అనిపించింది. డిపారుట్మెంటు బయట బెంచీ
దగగ్రకు వచిచ్ కూచుంది తనమ్యి. ఎమేమ్ రెండు సంతస్రాలూ చదువుకి అడడ్ం తగిలిన అనేకానేక గడుడ్ రోజులు, తనకి అడుగడుగునా అండగా నిలబడడ్
మితుర్లు కరుణ, అనంత, రాజు, దివాకర లతో కలిసి గడిపిన క్షణాలు కళల్ ముందు అపుప్డే జరుగుతునన్టుల్ కదలాడేయి. దీరఘ్ంగా నిటూట్రిచ్ంది తనమ్యి.
"ఇవేళ తను ఇలా జె .ఆర. ఫ కి సెలకుట్ అయియ్, ఇంత సంతోషంగా ఉంటుందని అపుప్డే తనకి తెలిసి ఉంటే ఎంత బావుణుణ్. బాధలు,
దుఃఖాలు, ఆందోళనలు ఉండేవి కావు కదా!" తన ఆలోచనలకి తనకే నవువ్ వచిచ్ంది.
"ఏవిటి మీలో మీరే నవువ్కుంటునాన్రు!" ఎకక్డో పరిచయమైనటుల్నన్ గొంతుకి చపుప్న తలతిపిప్ చూసింది తనమ్యి.
చూడగానే గురుత్ పటిట్ంది అతనిన్. తనతో ఎం.పీ.సీ గూర్పుతో ఇంటరీమ్డియెట చదివిన తన కాల్స మేట. ముఖంలో మీసాలు తపప్ ఏవీ
తేడా లేదు.
"మీరు పర్భు కదూ!" అంది.
"బానే గురుత్ పటాట్రు. మిమమ్లిన్ నేను గురుత్పటిట్నటేల్" అని,
"భలే కనిపించారు ఇనాన్ళల్కి. మీరేవిటి ఇకక్డ?" అనాన్డు.
"ఆ పర్శన్ నేనడగాలి, మీరేవిటి మా యూనివరిస్టీ లో, మా డిపారుట్మెంటు దగగ్ర" అంది తనమ్యి చినన్గా నవువ్తూ.
"నేనూ మీ యూనివరిస్టీ లోనే

మొనేన్ ఎమ. సి. ఏ పూరిత్ చేసానండీ. హైదరాబాదులో ఉదోయ్గ పర్యతాన్లోల్ ఉనాన్ను. మీ

డిపారుట్మెంటుకి మితుర్నితో చుటట్పు చూపుగా వచేచ్ను." అనాన్డు బదులుగా నవువ్తూ.
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కుశల పర్శన్లయేయ్క, "అలా నడుసూత్ , కేంటీన లో కాసత్ కాఫీ తాగుతూ మాటాల్డుకుందాం రండి." అంది తనమ్యి.
"మొతాత్నికి మీరు చినన్పప్టి నించి అనుకునన్ది సాధించేరనన్ మాట. మీ పరిశోధన విజయవంతం కావాలని ఆశిసుత్నాన్ను" అనాన్డు
పర్భు.
కాఫీ కపుప్లు తెచుచ్కుని బయట బెంచీ దగగ్రికి రాగానే మితుర్లతో కలిసి జె. ఆర. ఎఫ కి చదువుకునన్ చెటుట్ కింద కరుణ కనిపించేడు.
అతని కళల్లో సప్షట్ంగా అసూయా, దేవ్షాలు రగులుతూ కనబడాడ్యి.
తనమ్యి చపుప్న మొహం తిపుప్కుంది.
"ఏమైంది!" అనాన్డు పర్భు మాల్నమైన తనమ్యి ముఖం వైపు చూసూత్.
బదులుగా "ఏవీ లేదనన్టుల్" తల అడడ్ంగా ఆడించింది.
తిరిగి డిపారుట్మెంటుకి వసూత్నే "అడుగో మా వాడు వసుత్నాన్డు. అనన్టుల్ మిమమ్లిన్ మళీల్ కలవాలంటే..." సాలోచనగా అనాన్డు.
"నా కేరాఫ ఇదే. మరో ఐదేళుల్ ఇదే డిపారుట్మెంటు లో ఉంటాను" అంది సెలవు తీసుకుంటూ తనమ్యి.
--------లాయరు విశవ్ ఆఫీసు నించి బయటకు వచేచ్ సరికి భోజనాల వేళ దాటిపోయినా ఆకలి వెయయ్డం లేదు తనమ్యికి. మనసులో బాగా
అసిథ్మితం అలుముకుంది. లాయరు మాటలు చెవిలో గింగురుల్ కొడుతునాన్యి.
"చటట్ం పర్కారం పిలల్లకి తండిర్ సహజ సంరక్షకుడు. అయిదేళల్లోపు పిలల్లు మాతర్ం తలిల్ సంరక్షణలో ఉండచుచ్. అయిదేళుల్ నిండిన
పిలల్లు తండిర్కే చెందుతారు. అయితే తొమిమ్దేళుల్ నిండిన తరావ్త పిలల్లకి తమ సంరక్షకులిన్ సవ్యంగా ఎంచుకునే హకుక్ ఉంటుంది."
“అసలు ఇదెకక్డి నాయ్యం?! తండిర్ సహజ సంరక్షకుడా? మరి కడుపున మోసిన తలిల్?
అయిదేళల్ వయసయినా, పదేళల్ వయసయినా పిలల్లకి తలిల్ ఎంతో అవసరం. తండిర్ ఒకక్డూ పెంచగలడా? తపప్కుండా అతని రెండో
భారయ్ చేతులోల్ పెరగాలిస్ వసుత్ంది. అయినా అయిదేళుల్ నిండిన పిలల్లు తండిర్ దగిగ్ర నాలుగేళుల్ పెరిగేక, తలిల్ని కావాలనుకుని వసాత్రా?”
సమాధానాలు లేని పర్శన్లతో తలపోటు పార్రంభమైయింది తనమ్యికి. బాబు దూరం అవుతాడేమో అనన్ ఆందోళనకి కడుపులో దేవడం
మొదలు పెటిట్ంది.
-------
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