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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  పంపుతాడు. తనమ్యి థ్నిక రె డెనియల్ పాఠ లలో ఉదోయ్గానికి కుదురుకుని జే.ఆర్.ఎఫ్ 
కూడా ధి త్ంది 

PPP 
  

తనమ్యి లేడీస పీ.హెచ.డీ హాసట్లు చూసొదాద్మని బయలుదేరింది. 
ఈ హాసట్లు సముదర్ం ఒడుడ్న ఉనన్ పీజీ హాసట్లు దగగ్రోల్ కాకుండా యూనివరిస్టీ కాంపస కి దగగ్రోల్ ఉంది. తెలుగు డిపారుట్ మెంటు 

నించి రెండు బసాట్పుల దూరం. కాసత్ సమయం ఉంటే నడిచి కూడా వెళొల్చుచ్. విశాఖ పటన్ంలో ఉనన్ సౌందరయ్మంతా కొండ ఎకిక్, దిగినటుల్ండే రోడల్లో 
ఉనన్పప్టికీ దాదాపు సగం కొండ దిగువన ఉనన్ బసాట్పు లో దిగి ఎతుత్కి ఎకిక్  హాసట్లు పార్ంగణంలోకి అడుగు పెటేట్సరికి చెమటుల్ ధారాపాతంగా 
కారసాగేయి తనమ్యికి. బుడి బుడి అడుగులేసుకుని ఎకక్డా ఎతుత్కోమనకుండా తనతో నడుసూత్నన్ బాబుని మెచుచ్కోకుండా ఉండలేకపోయింది.  

పీజీ హాసట్లుకి ఉనన్టుల్ కాపలాలేవీ లేవు ఇకక్డ. అసలు గేటే సగం విరిగి పకక్కి పడి ఉంది. 
ఏదో ఒక పాత భవంతి అది. పార్ంగణం లో పిచిచ్ పిచిచ్గా పెరిగిన గడిడ్ మధయ్ ఉనన్ కాలిబాట గుండా నడిసేత్ పైకి అయిదారు మెటల్ మీద 

ఉనన్ పెదద్ గది లోకి అడుగు పెటేట్రు. గుమమ్ం దగగ్ర వాచ మేన కోసం 'నామ కే వాసేత్' అనన్టుల్ ఒక కురీచ్ వేసి ఉంది. ముందు గదిలో ఒక మూలగా టీవీ 
చుటూట్ పది పదిహేను మకిలి పటిట్న పాల్సిట్క కురీచ్లు ఉనాన్యి. నైటీలోల్ ఉనన్ నలుగురయిదుగురు అమామ్యిలు తమ వైపోసారి చూసి తల తిపుప్కునాన్రు. 
అంతా తైల సంసాక్రం లేని జుటుల్  ముడేసుకుని ఉండడం గమనించింది తనమ్యి. 

సందేహంగా అకక్డే పది నిమిషాలు కూచుంది తనమ్యి. బాబు ఒళోల్ నుంచి దిగి టీవీకి దగగ్రోల్ ఉనన్ కురీచ్ మీద కూచుని తదేకంగా 
ఆసకిత్గా చూడసాగేడు. 



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                               nø√ºãsY    2017 

   2 వెనుతిరగని వెనెన్ల – డా॥కె.గీత 

వివేకానందా పాఠశాలలో టీ.వీ లేకపోవడం వలల్ వాడికి టీవీ చానాన్ళళ్కి కనబడింది పాపం. టీవీని, వాడి ఆసకిత్ని చూడగానే తనమ్యికి 
తను మొదటి సారి టీవీ చూసిన జాఞ్పకం మెదిలింది.  

తనమ్యి ఎనిమిదో తరగతి లో ఉండగా ఊళోల్ బాగా డబుబ్లునన్ వాళల్ ఇళల్లో బాల్క & వైట టీవీ లొచేచ్యి. తనతో  బళోళ్ చదువుతునన్ 
పకక్ బెంచీ అమామ్యి వాళల్ పెదనానన్ గారిలుల్ అందులో ఒకటి. ఇంకేం మరి, సేన్హితురాళల్ తో బాటూ కలిసి ఆ వింతేదో చూడడానికి వెళిల్ంది తనమ్యి. 
పెదద్ మండువా లోగిలిలో హాలంతా పరిచి ఉనన్ చాపలలో చివరి సీటు దకిక్ంది. టీవీ సీర్క్న ని ఆన  చెయయ్గానే  పెదద్ పెదద్ చుకక్లు చాలా సేపు వచేచ్యి. 
ఇంటికి పైనెకక్డో ఉనన్ పెదద్ ఆంటీనా ని కదుపుతూ ఇంటి వాళుల్ పాపం చాలా కషాట్లు  పడుత్నాన్రు. పై నించి "వచిచ్ందా" అంటూ కొందరు. కింద నునన్ 
హాలోల్ "రాలేదు" అని కొందరు. మొతాత్నికి టీవీ మీద అలుకుక్పోయినటుల్ మొదటి బొమమ్ కనీ కనబడగానే అంతా ఆనందాశచ్రాయ్లతో గటిట్గా చపప్టుల్ 
కొటేట్రు. 

ఆ పాటుల్ గురుత్ రాగానే తనమ్యి పెదవుల మీద అపర్యతన్ంగా చిరునవువ్ వెలిసింది.  
కాసేస్పు అలాగే కూచుని, ఇక లాభం లేదని తనమ్యి లేచి ఆ గది దాటి, వెనక వైపునన్ మరో పార్ంగణం వైపు కదిలింది. బాబు వెంటనే 

తనమ్యి వైపు పరుగెతుత్కొచేచ్డు. అంతసేపూ అకక్డునన్ వారిలో ఒకక్రు కూడా బాబుని కూడా పలకరించకపోవడం ఆశచ్రయ్ంగా అనిపించింది తనమ్యికి.  
ఆ లోపల ఉనన్ పెదద్ భవంతి చూసి ఆశచ్రయ్చకితురాలైంది తనమ్యి. అదేదో పురాతన రాజ భవంతిలా ఉంది. చుటూట్ రెండసుత్లోల్ 

గదులునాన్యి. మధయ్ అంతా సిమెంటు చేసి ఉనన్ పెదద్ ఖాళీ పార్ంగణం. పైన కపుప్ లేకుండా ఆకాశం కనిపిసూత్ ఉంది. ఆ చివరగా అటూ, ఇటూ  పైకి 
మెటుల్. గొపప్ రాతి కటట్డమది. చాలా పురాతనమైన భవంతి అనడానికి సాక్షయ్ంగా అకక్డకక్డా రాతి పగుళళ్ మధయ్ నించి మొకక్లు మొలకెతిత్ ఉనాన్యి. 

తనమ్యి సందేహంగా చుటూట్ చూసింది. వరండా అంతా నిరామ్నుషయ్ంగా ఉంది. 
ఎకక్డో ఒక గదిలో నించి రేడియో శబద్ం వినిపిసూత్ంది. 
వెనకిక్ చూసేత్ ముందు గది అడడ్ంగా ఉండడం వలల్ బయటి నించి వచిచ్న గేటు కానరాలేదు. లోపలికి ఉండడం వలల్ ఇంత పెదద్ భవంతి 

ఇకక్డ ఉనన్టేల్ బయటి పర్పంచానికి తెలియనటుల్ ఉంది. ఎడమ వైపు మొదటి గది తాళం వేసి ఉంది. కుడివైపు మొదటగా ఒక చినన్ గది ఉంది. "ఎటు 
వెళాద్మా?" అని చూసుత్నన్ంతలో బాబు చెయియ్ వదిలేసి ఎడమ వైపునన్ రెండో గది వైపు పరుగెతేత్డు. 

తనమ్యి చపుప్న గుమమ్ం వరకు పరుగెతిత్ంది వాడి వెనక. పలుచని చీర కరెట్న లోపల చాల పెదద్ విశాలమైన గది కనిపించింది. పీజీ 
హాసట్లులో దాదాపు నాలుగైదు గదులు కలిపినంత పెదద్ గది అది. తలుపు దగగ్ర చపుప్డయేయ్సరికి గదికి ఒక మూలగా ఉనన్ మంచానికి ఒక వైపు నేల మీద 
మోకాళల్ మీద కూచుని, మంచమీమ్ద మోచేతులుంచి, తల నిండా కొంగు కపుప్కుని కైరసత్వ పార్రథ్న చేసుత్నన్ నడి వయసు అమామ్యి కళుళ్ విపిప్ంది. 

తనమ్యి తన తపుప్ తెలుసుకుని, "క్షమించండి, బాబు పరుగెతుత్కొచేచ్సేడు" అంది. 
"ఫరావ్లేదు, లోపలికి రండి." అతయ్ంత పర్సనన్వదనంతో అందా అమామ్యి. 
సాదరమైన ఆ పిలుపుకి తనమ్యికి పార్ణం లేచి వచిచ్నటుల్ అనిపించి ఆనందం వేసింది.  
"నమసేత్, నా పేరు తనమ్యి. కొతత్గా రీసెరిచ్ సాక్లర ని కాబోతునాన్ను. హాసట్లు చూదాద్మని వచేచ్నండీ." అంది. 
"అండీ అనకక్రలేదు మేరీ అని పిలవండి చాలు, కొదిద్గా కాఫీ తీసుకుంటారా?" అంది లేచి మళీల్  అదే చిరన్వువ్తో. 
అపప్టి వరకు ఉనన్ బెరుకు కొంచెం కాసత్ తగిగ్, "ఆహా వదద్ండి. అడిగేరు అంతే చాలు. ఇకక్డ వారెడ్ను ఎకక్డుంటారు?" అంది తనమ్యి. 
బదులుగా "చూపిసాత్ను. వీడు మీ అబాబ్యా?” భలే ముదుద్గా ఉనాన్డు అని, 
 “ఏమోయ, గరల్స్ హాసట్లులో ఉంటావా మరి?" అంది దగగ్రకు చెయియ్ చాసూత్. 
పాతా కొతాత్ లేకుండా, దగగ్రకు వెళిల్ తలూపుతూ "ఉంతా" అనాన్డు ముదుద్గా. 
ఆ అమామ్యి కిలకిలా నవివ్ంది. పొటిట్గా, లావుగా, చూడడానికి సీరియస గా, పెదద్దానిలా  కనబడుతూనాన్ నవివ్తే చాలా చినన్పిలల్లా 

కనిపించింది.  
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తనమ్యి చుటూట్ పరికించింది. అతయ్ంత పరిశుభర్ంగా ఉనన్ ఆ గదికి ఒక మూలగా చినన్ వతుత్ల సట్వువ్, కొదిద్గా సామానుల్, ఒక రైటింగు 
టేబులు, టేబుల లాంపు, కరెట్నుల్ వేసునన్ గోడ అలామ్రాలో పొందికగా సరిద్ ఉనన్ బటట్లు, పుసత్కాలు. గోడకి తలిగించి ఉనన్ మేరీమాత పటం. 

అకక్డకక్డా పెళల్లు ఊడిపోయిన గచుచ్కి సవ్యంగా మటిట్ మెతిత్నటుల్ సప్షట్ంగా తెలుసూత్ంది. గదికి రెండో వైపు మరో మంచం, మరో 
టేబులు , కురీచ్ ఖాళీగా ఉనాన్యి. 

"ఇంత పెదద్ గదికి ఇదద్రేనా?" అంది తనమ్యి ఆశచ్రయ్ంగా. 
"హాసట్లులో మొతత్ం 25 గదులునాన్యి తనమ్యీ. మొతత్ం సాక్లరుస్ ఉనన్ది పదిహేను మందిమే.  
విడిగా ఒకోక్ గదిలో ఉండలేక కొందరు ఒకే గదిలో ముగుగ్రు కూడా ఉంటారు. అంతా ఎవరిషట్ం వారిది. నా గదిలో మొదటిన్ంచీ 

నేనొకక్దానేన్ ఉంటునాన్ను. మీకభయ్ంతరం లేకపోతే మీరు నా గదిలో ఉండొచుచ్." అంది మేరీ బాబుకి డబాబ్ లో నుంచి బిసెక్టుట్ తీసి ఇసూత్. 
"చాలా థాంకస్ండీ. ఇంత కంటే అదృషట్ం ఇంకోటి ఉండదు" అంది తనమ్యి. 
అసలు ఇంత పరిశుభర్ంగా, అందంగా గదిని ఉంచుకోవచచ్ని అపుప్డే తెలుసుకుంది తనమ్యి. 
చుటూట్ కిటికీలకు అందమైన లేత గులాబీరంగు చీర కరెట్నుల్, ఆ అమామ్యి మంచమీమ్ద తెలల్ని అందమైన దుపప్టీ. 
గదిలో చెపుప్లతో సహా ఎకక్డ ఉండాలో అకక్డే ఒదిద్కగా ఉనాన్యి. 
చూడగానే మేరీ తనమ్యికి బాగా నచేచ్సింది. 
"మీ వాడు ఎంత తెలల్గా ముదొద్సుత్నాన్డో! నేను వీడి దగిగ్ర మరీ నలల్గా ఉనాన్ను " అంది నవువ్తూ అపప్టికే గదిలో అటూ ఇటూ 

పిలిల్మొగగ్లు వేసుత్నన్ బాబుని మురిపెంగా చూసూత్. 
"నలుపు, తెలుపులలో అందం ఉండదండీ, మంచి వయ్కిత్తవ్ంలో తపప్." అంది తనమ్యి.  
మేరీ తనమ్యి వైపు ఆశచ్రయ్ చకితురాలై చూసి "చాలా చకక్గా చెపేప్రు" అంటూ   
"పదండి మీకు హాసట్లు చూపిసాత్ను" అని గది తాళం వేసి ముందుకు నడిచింది మేరీ. 
హాసట్లు వరండాలోని కుడి వైపు గది తలుపు మీద చినన్గా కొటిట్, " వారెడ్ను ఆంటీ! కొతత్ అమామ్యి వచిచ్ంది" అంది.  
పెదద్ బొటుట్ పెటుట్కుని చూడడానికి కొంచెం కఠినంగా కనబడుతునన్ ఒక పెదాద్మె వచిచ్ంది జుటుట్ ముడేసుకుంటూ. 
"ఏ డిపారుట్మెంటు?" అంది సీరియస గా. 
"తెలుగండీ" అంది నెమమ్దిగా తనమ్యి. 
"పేరు, ఇంటి పేరు..." అంటూ వివరాలు రిజిసట్రు లో రాసుకునాన్క, వరండా మధయ్ ఉనన్ ఖాళీలో అటూ ఇటూ తిరుగుతునన్ బాబుని 

చూసూత్, "ఈ పిలోల్డెవరూ?" అంది నొసలు చిటిల్ంచి.  
"మా అబాబ్యి" అంది.  
"మరి నువువ్ హాసట్లు లో ఉంటే ఈ పిలోల్ణిణ్ మీ ఆయన చూసాత్డా?" అంది. 
"అహాహా, బాబు నాదగగ్రే ఉంటాడు" అంది తనమ్యి. 
"అలా ఉండడానికి హాసట్లు రూలుస్ ఒపుప్కోవు, ఇది తలీల్పిలల్ల హాసట్లు కాదు. కేవలం లేడీస హాసట్లు" అంది ఒతిత్ పలుకుతూ. 
ఆ మాట వినగానే ఏదో అరథ్మైనటుల్ బాబు పరుగెతుత్కొచిచ్ తనమ్యి కాళల్ని చుటుట్కునాన్డు కాసత్ భయంగా. 
వాణణ్లాగే పొదివి పటుట్కుని, "అయోయ్" అంది తనమ్యి. 
తనమ్యి ఏదో అనబోతూండగా మేరీ మధయ్లో అందుకుని, "అలాగేలెండి, మీరు సిట్ర్కట్ని తెలుసు కదా" అంది తనమ్యి చెయియ్ పటుట్కుని 

రమమ్నన్టుల్ బయటికి లాగుతూ. 
"ఏవిటీ, నీ రూములోనే ఉంటుందా ఈ పిలల్" అంది గటిట్గా వెనక నించి వారెడ్ను. 
"అవును, రాసుకోండి" అంది మేరీ. 
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గది తాళం తీసి, "మిగతా హాసట్లు తరావ్త చూదాద్ం లే. ముందు లోపలికి రా. నా కంటే చినన్దానివే అయి ఉంటావు నువువ్. అందుకే 
నువువ్ అంటునాన్.  ఏవీ అనుకోకు. ఈ మంచి నీళుళ్ తాగు ముందు. " అంది తన మంచమీమ్ద కూచోబెడుతూ. 

కొదిద్గా సిథ్మిత పడుతూనన్టుల్నన్ తనమ్యి ముఖం వైపు చూసూత్, "ఏవిటి పార్బల్ం!" అంది మేరీ. 
మొదటి పరిచయంలోనే మీకు చెపాప్లిస్ వసూత్ంది. అని తన కథని టూకీగా చెపిప్ంది తనమ్యి. 
కళల్ నిండా నీళళ్తో చపుప్న దగగ్రికి వచిచ్, "అయోయ్, ఇంత చినన్ వయసులో నీకెంత కషట్ం వచిచ్ంది!" అంది చెయియ్ పటుట్కుంటూ మేరీ. 
ఆ చెయియ్నలాగే వదలకుండా "ఈ అమామ్యి ఎపప్టికీ తనకి సేన్హితురాలైతే బావుణుణ్" అనుకుంది తనమ్యి. హఠాతుత్గా వనజ జాఞ్పకం 

వచిచ్ంది. 
అనంత దావ్రా ఆ లోటు కాసత్ తీరినపప్టికీ, వనజకి దూరమైనపప్టి నించి అంతరాంతరాలోల్ పేరుకుపోయిన దు:ఖమేదో ఆ క్షణాన 

ఉబికి వచిచ్ంది తనమ్యికి.  
తను ఈ అమామ్యికి ఏమవుతుంది? ఇపుప్డిపుప్డే కలిసిన తన మీద ఇంత దయ ఆమెకు ఎందుకు కలిగింది? 
"అజాఞ్త మితర్మా! నువువ్ ఎనిన్ రూపాలలో నాకు ఎదురయియ్ సహాయపడుత్నాన్వో కదా!" అని మనసుస్లోనే ధనయ్వాదాలు 

సమరిప్ంచింది. 
*** 

బసుస్లో ఇంటికి వెళుత్నన్ంత సేపూ ఆలోచిసూత్నే ఉంది తనమ్యి. బాబుని తనతో ఉండనివవ్కపోతే తను హాసట్లోల్ ఉండడం ఎలా? 
బయటెకక్డైనా ఉండాలంటే ధైరయ్ం చాలడం లేదు. అలాగని బాబుని మళీళ్ అమమ్ దగగ్ర వదిలి పెటిట్ ఉండడమూ ఇషట్ం లేదు. 

"ఏం చెయాయ్లి? ఏం చెయాయ్లి?" 
మేరీ చెపిప్న మాటలు జాఞ్పకం వచాచ్యి. 
“వివేకానందా పాఠశాలలో రిజైన చేసేసావు గనుక, పోనీ ఒక నెల రోజుల పాటు బాబుని అమమ్ దగిగ్ర వదిలి రా. అందాక 

తలదాచుకోవడానికి ఈ హాసట్ల పనికి వసుత్ంది. పీ.హెచ.డీ లో జాయినయియ్, హాసట్లోల్ చేరేక నిదానంగా ఆలోచించుకోవచుచ్. బహుశా: అదే మంచిదేమో. 
తనకి ఒకక్తే ఉండడం అంటే ఏదో తెలీని భయం. ఒకక్తే సినిమాకు కూడా వెళల్లేని తను ఏకంగా ఒక ఇలుల్ తీసుకుని చినన్ పిలాల్డితో 

ఈ పర్పంచంలో మనగలదా? తనలాంటి వాళుళ్ అసలు ఎలా ఉండగలుగుతునాన్రో ఏమో.” పిరికితనంతో  తనలో తనే కుమిలిపోసాగింది తనమ్యి. ఆ 
వెంటనే శేఖర మీద కోపం ముంచుకొచిచ్ంది. 

"తనేం పాపం చేసింది? ఇలా అనుక్షణం కోష్భననుభవించాలిస్ వసూత్ంది?" 
ఒళోళ్ నిదర్పోతునన్ బాబు లేత చెంపలిన్ నిమిరింది. 
“ననున్ క్షమించురా నానాన్. మళీల్  కొనాన్ళుళ్ నీకూ, నాకూ ఎడబాటు తపప్దు.”  
ఇంటికి చేరుతూనే తలిల్ కాసత్ ముభావంగా ఉండడం గమనించింది తనమ్యి. ఇనిన్ రోజుల తరావ్త తను ఇంటికి వసేత్ కాసత్ నవువ్తూ 

పలకరించకపోయేసరికి తనమ్యికి బాధ రెటిట్ంపయియ్ంది. తలిల్ అలా ముఖం ముడుచుకునన్పుప్డలాల్ అందుకు తన పెళిళ్, అది కాసాత్ ఇలా పెటాకులయియ్ 
పరిణమించడం కారణంగా భావించి తనమ్యి నూయ్నతకు గురికాసాగింది. తండిర్  బాగా నీరసించిపోయిత్నటుల్  కనిపించేడు. అంతకంతకూ ఆయన ఆరోగయ్ం 
కీష్ణించడం వెనుక తన జీవితమే కారణం. 

"ఛీ, కనన్తలిల్దండుర్లిన్ సంతోషంగా ఉంచలేని బతుకు తనది."  
రాతర్ంతా కలత నిదర్తో గడిపింది తనమ్యి. 

---- 
తెలాల్రి తనమ్యి లేచే సరికి బయట వరండాలో పరిచితమైన సవ్రాలు వినిపించేసరికి దిగుగ్న నిదర్ లేచింది తనమ్యి.  
బాబు చాలా అసిథ్మితంగా అటూ ఇటూ పరుగులు తీసుత్నాన్డు.  
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“తన పకక్ నించి ఎపుప్డు లేచాడో ఏమో. తెలల్వారు ఝాము వరకూ సరిగా నిదర్ పటట్లేదు. ఇక తెలల్వారగానే మెలకువ రాలేదు.”  
పరుగెడుతునన్ బాబుని ఆపి మూతి తుడిచింది. జోయ్తి వాడికి పాలు పటిట్ంచినటుల్ంది. 
మూతికటూ ఇటూ పాలచారికలతో బాటూ చేతిలో పెదద్ ఫైవ సాట్ర చాకెల్టుట్ విపుప్కుని తింటునాన్డేమో మనున్ తింటునన్ కృషుణ్డిలా 

కనిపించేడు. 
వాణిణ్ ఎతుత్కుని ముదాడ్డి "ఎకక్డికిరా ఈ పరుగులు? పొదుద్నేన్ చాకెల్టుట్ ఏవిటి?"  అంది తనమ్యి. 
బదులుగా "అమామ్! "తిరుగుబోతు" అంటే ఏంతి?" అనాన్డు.  
హఠాతుత్గా వాడి నోటి వెంట వచిచ్న ఆ మాటకి  ఆశచ్రయ్పోయింది తనమ్యి. "ఎవరనాన్రార్? అసలిలాంటి మాటలు ఎలా 

నేరుచ్కుంటునాన్వు?" అంది. 
"మరి బయట నానన్ ఉనాన్డుగా. 'ఎకక్డికెళేళ్వు?' అని అడిగేను. "మీ అమమ్ తిరుగుబోతురా"  అందుకే వెళిల్పోయేను." అని చెపేప్డు. 
తనమ్యికి విపరీతంగా కోపం పెలుల్బికి వచిచ్ంది. "పసి పిలాల్ణిణ్ కూడా చెడగొడుతునాన్డు" అని పళుళ్ నూరుకుంది.  
మధయ్ గదిలోకి వసూత్నే వరసగా శేఖర తలిల్, పినిన్, తాతయయ్, మావయయ్ గొంతులు వినవచాచ్యి. వరండాలో మడత కురీచ్లో కూచునన్ 

భానుమూరిత్ నీరసమైన సవ్రమూ విన వచిచ్ంది. వంటింటోల్ కాఫీలు పెడుతునన్ జోయ్తి నినన్ రాతిర్ లాంటి ముడుచుకునన్ ముఖంతోనే “లేచావా? కాసత్ కాఫీలు 
పటుట్కెళుళ్" అంది. ఆ సవ్రంలో నిషూట్రం విని తనమ్యికి చికాకు వచిచ్ంది. తనకి తెలియకుండా వాళెల్ందుకు వచాచ్రు? 

పైగా అదేదో తన తపప్నన్టుల్ తలిల్ ఇలా నిషూట్రంగా మాటాల్డడమేంటి? అదే అడిగింది అసహనంగా. 
“అవునమామ్, అంతా నా మీదే చికాకు పడండి. చేసుకునాన్వుగా, అందుకే అనుభవిసుత్నాన్ం. పిలాల్డి కోసం వసుత్నాన్ం అంటే ఒకరో 

ఇదద్రో అనుకునాన్. ఇలా అంతా కలిసి తగలడతారని ఎవరికి తెలుసు?” అంది. 
అసలెవరి వైపూ చూడకుండా లోపలికి నిశశ్బద్ంగా కాఫీలు పటుట్కెళిళ్ గుమమ్ంలో టీపాయి మీద పెటిట్ంది తనమ్యి.  
"ఏమామ్, అంతా కులాసాయేనా? కాసత్ ఇలా తెచిచ్వువ్" అనాన్డు శేఖర తాతయయ్.  
ఆయనకో కపుప్ తీసి చేతి కిచిచ్ “పెళిల్ చూపులకి వచిచ్నటుల్ ఇంకా వీళళ్కు కాఫీలు చేతికందించడమొకటి” తనలో తనే తిటుట్కుని 

లోపలికి వచిచ్ంది తనమ్యి. 
శేఖర తన వైపు చూసేడో, లేదో అని పటిట్ంచుకునే సిథ్తి ఎపుప్డో దాటి పోయింది తనకు. 
మరో అరగంటలో భానుమూరిత్ "అమామ్, తనమ్యీ!" అంటూ పిలిచేడు.  
జుటుట్ ముడేసుకుని అలాగే నైటీతో వెళిల్, తండిర్ వైపు ఏవిటనన్టుట్ చూసింది. 
“కూచోమామ్, అనాన్డు శేఖర  తాతయయ్. 
“ఫరావ్లేదు చెపప్ండి"  అంది విసుగు ధవ్నించే గొంతుతో. 
“లేదు, కాసేస్పు మాటాల్డాలి నీతో" అనాన్డు. 
అది అంది పుచుచ్కుని శేఖర మావయయ్ "మరేం లేదమామ్, ఎంతైనా మనం మనం కావాలిస్న వాళళ్ం. ఈ విడాకులు, అవీ ఎందుకు 

గొడవ? సామరసయ్ంగా సాధించుకుంటే పోలా?” అనాన్డు. 
తనమ్యి చివువ్న తలెతిత్ంది.“విడాకులు నేనడిగానా? అతనా?” అంది. 
“అదేలే, ఎవరడిగితే ఏం?" సామరసయ్ంగా…” అనాన్డు మళీల్ శేఖర మావయయ్ .  
శేఖర గుమమ్ం లోంచి బయటకు చూసూత్ కూచునాన్డు మాట మాటాల్డకుండా. 
తనమ్యికి వదద్నుకునాన్, తనని అనవసరంగా దోషిని చేసి ఇంటిగలవాళల్ ముందు అతను ఆడిన నాటకం, కోరుట్  బయట అతను తన 

వైపు చూసిన నిరల్క్షయ్పు చూపు గురుత్కు వసుత్నాన్యి. 
అసలు అతనికీ తనకూ మధయ్ ఎపుప్డూ ఏవీ లేనటుల్ ఎంత కఠినంగా పర్వరిత్ంచేడో తలుచ్కుంటే అతని మీద కంపరం పుటుట్కొసూత్ంది. 
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పైగా బాబుతో అతను కాసేపటి కిర్ందట తన గురించి చెపిప్న చెడడ్ మాటలొకటి.  
తనమ్యి ఏదో అనబోయేలోగా, తండిర్ సంతోషం నిండిన సవ్రంతో  “అంత కంటేనా బాబూ, మీరెలా అంటే అలాగే” అనాన్డు. 
అరథ్ం పరథ్ం లేని తండిర్ మాట విని నివెవ్రపోయింది తనమ్యి. 
ఇంత జరిగినా ఇంకా ఇలా ఎలా ఆలోచిసుత్నాన్డు తన తండిర్? 
 “నానన్గారూ!” అంది అసహనంగా. 
బాబుని పొదివి పటుట్కునాన్డు శేఖర. వాడు తండిర్ని మరిచిపోనటుల్ అతని ఒళోళ్కి చేరి గటిట్గా కావలించుకునాన్డు. 
బాబు వైపు ఆశచ్రయ్పోయి చూసింది తనమ్యి.  
"చంటి పిలాల్డు కదా, తెలీనితనం" అని సరిపెటుట్కోలేకపోతూ ఉంది తనమ్యి. ఏవీ చెయయ్లేని నిసస్హాయత చుటూట్ ఆవరించినటల్యియ్ 

కళుళ్ మూసుకుంది.  
ఒక పకక్ తండిర్ ఆమోదం చెపప్డం. తనకి ఈ విషయం బొతిత్గా సంబంధం లేనిదనన్టుల్ తలిల్ అసలు బయటికే రాలేదు.  
శేఖర కి  భానుమూరిత్ మాటలోత్ గొపప్ బలం వచిచ్నటుల్  కాళూళ్పుతూ, గొంతు గటిట్గా  సవరించుకుని “అయితే నాదొక కండిషను." 

అనాన్డు ఏదో పెదద్ దయామూరిత్ లాగా.  
“చెపప్రా చెపుప్. నీకునన్ కండిషనల్నీన్ సప్షట్ంగా చెపెప్యియ్.” అంది శేఖర తలిల్ ఈసడింపుగా.  
ఇదంతా వినోదం చూసూత్ అటూ ఇటూ కళుల్ తిపప్సాగింది అతని పినిన్. 
వీళల్ందరి ముఖాలు చూడడానికే అసహయ్ం వేసూత్ ఉంది తనమ్యికి. 
“చెపుప్ బాబూ” అనాన్డు భానుమూరిత్. 
“ఈవిడ ఉదోయ్గం చేసుత్ందో, ఊళేల్లుతుందో తనిషట్ం. జీతం పటుట్కొచిచ్ నా చేతులోల్ పెటాట్లి. ఇక నేను మరో అమామ్యితో కలిసి 

ఉంటునాన్ను, మీకు తెలుసనుకుంటాను. ఆమెని పకక్ పోరష్నులో ఉంచుతాను. మేం మా తాత గారింటి పకక్నే అదెద్కి ఉంటాం ఇక మీదట. నేను 
ఊళోల్లేనపుడు ఈవిడెకక్డికి వెళిల్నా మా వాళెళ్వరికైనా చెపిప్ వెళాళ్లి.” అనాన్డు ఒకొక్కక్  కండిషనుని  వతిత్  పలుకుతూ.  

ఇంటోల్ కాబటిట్ సమయానికి చెపుప్లు వేసుకోలేదు తనమ్యి, లేకపొతే చెపుప్ తీసుకుని అతడిని అకక్డే అందరి ముందూ ఎడా పెడా 
వాయించాలనన్ంత కోపం వచిచ్ంది తనమ్యికి. 

“గెటవుట” అని వీధి వైపు వేలు చూపిసూత్ అరిచింది లేచి నిలబడి. 
తండిర్ తనమ్యిని వారించబోతూంటే రెండు చేతులూ జోడించి, “దయచేసి మీరు మాటాల్డకండి నానాన్ మధయ్లో” అంది. 
"అసలు మిమమ్లిన్ ఇకక్డికి ఎవరు రమమ్నాన్రు? అంతా బయటికి నడవండి ముందు.” అంది మహా కాళిలా. 
ఎరర్గా కందిపోయిన ముఖంతో శేఖర మాతర్ం చాలా కూల గా “చూసేరా, ఎలా అరుసుత్ందో, ఇది రాజీకి రాదని వచేచ్టపుడే చెపేప్ను 

మీ అందరికీ ” అనాన్డు వాళళ్ వాళళ్ ముందు అమాయకతవ్ం నటిసూత్.  
శేఖర తలిల్, పినిన్ ఒకక్సారిగా విరుచుకు పడాడ్రు. 
“ఏవిటే పోనేల్ కదా అని సంధికి వసేత్ రెచిచ్పోతునాన్వేంటి? మా వాడు మంచి వాడు కాబటిట్ బాబు గురించి ఆలోచించి సంధికి వచేచ్డు. 

అదే ఇంకెవడనాన్ అయితే..." అని మొదలుపెటేట్రు. 
“బాబు గురించి ఆలోచించే వాడే అయితే ఇలొల్దిలి రోడుడ్న ననూన్, బాబునీ వొదిలి ఎందుకు వెళిల్పోయేడు? బాబు గురించి ఆలోచించే 

వాడే అయితే ఎవతెత్ తోనో  ఎందుకు కలిసి ఉంటునాన్డు? ఇదిగో అతను ఇచిచ్న విడాకులు నోటీసు” విసురుగా  పకక్నే ఉనన్ టేబులు సొరుగు లాగి టేబుల 
మీద కాగితానిన్ గిరాటు వేసింది. 

“ఇపుప్డు చెపుత్నాన్ను వినండి. మీ వాడు నాకు విడాకులు ఇవవ్డం కాదు, నేనే ఇతనికి విడాకులిసుత్నాన్ను.  
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అంతా కలిసి ఏ గంగలో దూకుతారో దూకండి. అంతే కాదు కటన్ంగా మా వాళిళ్చిచ్న సొముమ్ మరాయ్దగా వెనకిక్ తిరిగివవ్ండి. బాబుని 
చూడడానికూక్డా వీలేల్దు.” అంది గటిట్గా బాబు చెయియ్ పటుట్కుని గుంజి లోపలికి తీసుకు వెళూత్. 

తలిల్ రౌదార్నిన్ చూసి బెంబేలెతోత్, భుజం నొపిప్ పుటోట్, గటిట్గా ఏడుపు లంకించుకునాన్డు వాడు. వాళళ్ చెంప వాయగొటట్లేక, గటిట్గా 
వాణిణ్ వీపు మీద బాది లోపలికి ఈడుచ్కు వెళిల్ంది. ఒకక్ ఉదుటున లోపలి గదిలోకి వెళిళ్ తలుపు మూసుకుంది. బెంబేలుగా చూసూత్ ఏడుసుత్నన్ బాబుని 
దగగ్రకు తీసుకుని గటిట్గా పటుట్కుని గుండెలవిసేలా దు:ఖించసాగింది. భయంతో ముడుచుకుని కుమిలి కుమిలి ఏడుసుత్నన్ తలిల్ వైపు వెకుక్తూ చూడసాగేడు 
బాబు.  
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