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వెనుతిరగని వెనెన్ల

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

వసుత్ంది సమీర. 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. పెళల్యిన మరుక్షణం నించే శేఖర అసలు సవ్రూపం బయట పడుతుంది. మొదటి సంవతస్రంలోనే

అబాబ్యి పుడతాడు. కషట్మీమ్ద తనమ్యి యూనివరిశ్టీ లో ఎమేమ్ పాసవుతుంది. తనమ్యి ఆశయాలిన్ భరించలేని శేఖర గొడవ చేసి ఇంటోల్ నుంచి

వెళిల్పోయి విడాకుల నోటీసు పంపుతాడు. తనమ్యి కషట్పడి జే.ఆర.ఎఫ సాధిసుత్ంది. ఎనోన్ రోజులు పోరాడి, చివరికి శేఖర కు తనే విడాకులు

ఇసుత్ంది.

***

-38బాబుతో బాటూ తనమ్యి, జోయ్తి తెలాల్రుతూనే హైదరాబాదుకి చేరుకునాన్రు. తనమ్యి హైదరాబాదుని చూడడం అదే మొదటిసారి.
విశాఖ పటన్మూ నగరమే అయినా, రెండు నగరాలకూ తేడా చాలా సప్షట్ంగా కనిపించసాగింది.
విశాఖపటన్ంలో రోడుల్ ఎకేక్ కొండ, దిగే కొండగా ఉండడం వలల్నో, పర్ధానమైన రోడుల్ తపప్ మిగతా రోడల్నీన్ విశాలంగా లేకో, నగర
శివారుల్ అంతగా అభివృదిధ్ చెందకో నగరం చినన్దనిపిసుత్ంది. కానీ అందమైన నగరం. సముదర్ం, కొండలు, పచచ్దనం...బహుశా: విశాఖ పటాన్నిన్ చూసి
పేర్మలో పడని వారుండరేమో.
హైదరాబాదు లో దిగగానే ఏదో కొతత్ లోకానికి వచిచ్నటుల్ అనిపించసాగింది. విశాలమైన రోడుల్, తేమ లేని పొడి వాతావరణం, కొతత్
భాష, జన సముదర్ం. సేట్షనోల్ తోసుకొసుత్నన్ జనాలని తపిప్ంచుకుని బయటికొచిచ్ ఆటో ఎకేక్రు. అడర్సు కాగితం ఆటో అబాబ్యికి చూపించింది జోయ్తి.
"మాలూం నహీ" అనాన్డు హైదరాబాదీ భాషలో.
అతనికెలా చెపాప్లో తెలియక తికమక పడాడ్రు తలీల్ కూతుళుల్.
వెళాల్లిస్న అడర్సు పైకి చదివి, "ముందు ఆ ఏరియాలోకి పోనియియ్ చూదాద్ం" అంది తనమ్యి.
అతి వేగంగా ఎకక్డ బోలాత్ పడుత్ందో అనన్టుల్ దూసుకు వెళుల్త్నన్ ఆటో లో అటూ ఇటూ ఊచలిన్ గటిట్గా పటుట్కుని కూచునాన్రు. బాబు
ఉతాస్హంగా లేచి చుటూట్ చూడసాగేడు.
అరగంట పర్యాణం చేసేక "ఇదే మీ బసీత్" అనాన్డు.
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రెండు, మూడు సందులు తిరిగి మొతాత్నికి పర్మీల పెదద్మమ్ ఇలుల్ పటుట్కునాన్రు. ఆటో వాలా మరో పది రూపాయలు ఎకుక్వ ఇమమ్ని
కూచునాన్డు. జోయ్తి బేరానికి పైసా ఇచేచ్ది లేదని వాదనకి దిగింది.
"అసలే డబుబ్లు కనాకషట్ంగా ఉనాన్యంటే ఇలాంటి కషాట్లు మరీ వచిచ్ పడుత్నాన్యి." అని మనసుస్లోనే బాధ పడూత్, తనమ్యి తలిల్ని
వారించి, అయిదు రూపాయలు ఎకుక్వ ఇచిచ్ంది.
రెండసుథ్ల పెదద్ మేడ ముందు దిగేరు. కింద పోరష్ను ఎవరికో అదెద్కి ఇచిచ్నటుట్నాన్రు. వాకిటోల్ ఊడుసుత్నన్ అమామ్యి పైకి దారి
చూపించింది. గుమమ్ం దగిగ్ర నిలబడి తెరిచి ఉనన్ తలుపుల మీద కొటేట్రు. పెదద్మమ్ వచిచ్సాదరంగా లోపలికి తీసుకు వెళుత్ందనుకునన్ ఆశలు అడియాసలే
అయాయ్యి.
"అమమ్ తానానికి పొయియ్ంది. కూచోండి" అంది పనమామ్యి.
బెదురుగా ఒకరి వైపు ఒకరు చూసుకుంటూ కూచునాన్రు.
"సినిమా ఫీలుడ్లో చేరి బాగా డబుబ్ సంపాదించేరని తెలుసు కానీ ఇంత బాగా అని తెలీదు." చుటూట్ తేరిపార చూసూత్, రహసయ్ంగా
అంది జోయ్తి.
లోపల మరో పెదద్ హాలు ఉంది. పేపరు తిరగేసూత్, కాఫీ తాగుతునన్ వయ్కిత్ తమ వైపు కనెన్తిత్ కూడా చూడలేదు.
"ఆయనే మీ పెదనానన్ గారు. గురుత్ పటిట్నటుల్ లేడు. ఎపుప్డో పెళిళ్లో చూడడమే ననున్. వాళల్ పెళిళ్ నాటికి నా వయసు పదిహేనో,
పదహారో ఉంటాయి." అంది గుసగుసగా జోయ్తి.
గదికి ఆ మూల నించి ఈ మూల వరకు అదాద్ల బీరువా లోల్ ఏవేవో షీలుడ్లు, ఖరీదైన వసుత్వులు అలంకారంగా ఉనాన్యి. బాబు ఒళోళ్
నుంచి దిగి అటు ఇటూ అకక్డకక్డే నడవ సాగేడు. వాణిణ్ ఏవీ ముటుట్కోవదద్ని సైగ చేసింది తనమ్యి. అదద్ం టీపాయి మీద వార పతిర్కలలో నుంచి ఒకటి
చేతిలోకి తీసుకుంది. కానీ కళుల్ మండసాగేయి. జోయ్తి వెనకిక్ జేరబడి కళుల్ మూసుకుంది. రాతర్ంతా జనరల పెటెట్లో పర్యాణం. కికిక్రిసిన రైలు లో కంటి
మీద కునుకు లేదు ఇదద్రికీ.
అపుప్డే హాలోల్కి అడుగు పెడూత్, "ఎలా జరిగింది పర్యాణం?" అంది పెదద్మమ్ పర్మీల కటుట్కునన్ పెదద్ అంచు జరీ చీర సరిచేసుకుంటూ.
అకక్డే తిరుగుతునన్ బాబు ఎకక్డ ఏం పడేసాత్డో అనన్ చినన్ చికాకు ఆవిడ ముఖంలో క్షణం పాటు తాండవించడానిన్ ఇటేట్
గమనించింది తనమ్యి.
బాబు ని దగగ్రికి పిలిచ్, "నమసేత్ చెపప్మామ్" అంది.
వెంటనే ఆవిడ " "అమమ్మామ్" అని పిలిపించకమామ్,” ఆంటీ” అనమను. మా అబాబ్యికి ఇంకా పెళిల్ కానే లేదు." అంది భుజాల
వరకూ కతిత్రించుకునన్ జుతుత్ వెనకుక్ తోసుకుంటూ.
జోయ్తి వెంటనే కలిప్ంచుకుని, "అవునకాక్, బాబు పెళెళ్పుప్డు?" అంది.
"సంబందాలు చూసత్నాన్ం. ఈ ఏడాది కుదురుదేద్మో చూడాలి" అని, "వీడికి నీ పోలికే లేదు. తండిర్ పోలికనుకుంటా. అవునూ, అతను
రాలేదేం?" అంది పర్మీల ఆరా తీసుత్నన్టుట్.
కాసత్ చికాగాగ్ ముఖం పెటిట్ తనమ్యి సమాధానం ఇచేచ్ లోగా
జోయ్తి "ఏం లేదకాక్, అతనికి ఉదోయ్గంలో సెలవు లేదు..." అని నసిగింది.
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తనమ్యి మెళోల్ బయటికి వేళాల్డుతునన్ ఖాళీ గొలుసు వైపు ఓ చూపు విసిరి, "నాతో రండి" అని హాలుకి ఒక పకక్గా బయటి నించి
ఉనన్ సందులో నుంచి నడిచి ఇంటి వెనక వైపు ఉనన్ గది తలుపు తీసి, "ఇదే మీ గది" అంది.
ముందు ఉనన్ ఇంటికి సంబంధం లేనటుల్ కటిట్ ఉనన్ రెండు గదులోల్ వంటింటి కి పకక్గా ఉంది ఆ గది. గదిలో సనన్ని దూది పరుపు
వేసునన్ పాత డబల కాట మంచం ఉంది.
"అదుగో అది బాతూర్ము. సాన్నలవీ కానివవ్ండి. మీకు టిఫిను పనమామ్యి తెచిచ్ ఇసుత్ంది. కాసేస్పటోల్ సిటీలో పెదద్ కాంటార్కట్రు
గారింటోల్ పెళిళ్కి వెళాల్లి మేం. వచేచ్సరికి సాయంతర్ం అయిపోతుంది. మీకు మధాయ్హన్ం భోజనాలవీ కూడా ఏరాప్టు చెయయ్మని పనమామ్యికి చెపాత్ను."
అంది పర్మీల.
"ఫరావ్లేదకాక్. మేం పెటుట్కు తింటాంలే" అంది జోయ్తి.
ఆవిడటు వెళల్గానే తనమ్యి వైపు తిరిగి "కాసత్ ఆ గొలుసు లోపలికి వేసుకోరాదూ, అందరి చూపులు తటుట్ కోలేక చసత్నాన్ం" అంది
జోయ్తి.
"పెదద్మమ్కి తెలీదా?" విసుగాగ్ అంది తనమ్యి.
"తెలుసో, లేదో. మనంతట మనం డపుప్ వేసుకోవటం ఎందుకు? ఇదేవైనా అంతా మెచుచ్కునే విషయమా?" అంది జోయ్తి.
తనమ్యికి చపుప్న కళల్నీళుల్ తిరిగేయి. "తనేం తపుప్ చేసింది?"
జోయ్తి చూసీ తల తిపుప్కుని ఏవీ పటట్నటుల్ మాట మారుసూత్ "పర్మీల పెదద్మమ్కి పిలల్లు లేరు. ఒకబాబ్యిని పెంచేరు. అతను ఇపుప్డు
అమెరికాలో ఉనాన్డట." అంది.
బాబు కి సాన్నం చేయించి, తనూ తయారయియ్ గదిలో ఉనన్ పరుపు మీద తల వాలిచ్ంది తనమ్యి. శరీరం కంటే మనసుస్కే ఎకుక్వ
అలసటగా ఉంది. ఎకక్డికెళిల్నా ఎదురవుతునన్ చేదు అనుభవాలు. తన లాంటి సతరీల జీవితాలు అడుగడునా ముళళ్ మీద నడకే. తపుప్ మగవాళుల్ చేసినా
సతరీలని బాధుయ్లిన్ చేసి హింసిసుత్ంది సమాజం. శేఖర తో విడాకులతో అతనికి, తనకు సంబంధం తెగిపోయిందని తను అనుకుంటునాన్, ఈ సమాజం అతనిన్
మరిచి పోనివవ్డం లేదు.
"అజాఞ్త మితుడా! ననీన్ బాధల నుంచి కాపాడు." అని కళుల్ మూసుకుంది.
ఆలోచనలతో అలిసి పోయిన శరీరానికి వెంటనే నిదర్ పటేట్సింది.
మధాయ్హన్ం భోజనానికి తటిట్ లేపింది జోయ్తి. "లేమామ్, బాగా లేటయియ్ పోయింది ఇపప్టికే" అంటూ.
ఏదో కాసత్ బలవంతంగా తిని, పుసత్కాలు ముందేసుకుని కూచుంది తనమ్యి. ఎంత తవ్రగా ఇకక్డి నించి తిరిగి వెళిళ్పోతామా
అనిపించసాగింది. జీవితంలో తపప్ని పరిసిథ్తులు ఎదురయియ్నపుప్డే సంయమనం పాటించాలని ఎకక్డో చదివింది. కళుళ్ మూసుకుని, గటిట్గా ఊపిరి పీలిచ్
వదిలి, పుసత్కం తెరిచింది. పుసత్కం తెరవగానే ఒకక్ సారిగా మనసుస్ లో ఉనన్ ఇతర ఆలోచనలనీన్ మబుబ్లు తొలిగినటుల్ మాయమైపోయేయి. ఏకాగర్తగా
చదవసాగింది.
సాయంతర్ం టీలు పటుట్కుని వచిచ్న పనమామ్యితో, "ఏవిటీ మీ అమమ్గారు ఎపుప్డొసాత్రు?" అని ఆరాలు తీసూత్నన్ తలిల్ వైపు చూసూత్,
"అమామ్! ఎలుల్ండి ఇంటరూవ్య్. రేపు డాకుయ్మెంటుల్ చెకింగుకి రమమ్నాన్రు. గురుత్ందా? " అంది తనమ్యి.
" ఊ, ఈ సిటీలో ఆటోలకు బాగానే వదిలేటటుల్ ఉనాన్యి" అంది జోయ్తి.

øöeTT~

www.koumudi.net

|òæãÁe] 2018

4

వెనుతిరగని వెనెన్ల

పర్మీల కారులో దిగడం పై నుంచి చూసి పరుగెతుత్కొచిచ్ "అమామ్ అమామ్! రేపు మనం కారు ఎకుక్తామా?" అడిగేడు బాబు
అమాయకంగా.
"లేదు నానాన్, ఆటోలో వెళాత్ం" అంది మృదువుగా వాడి తల నిమురుతూ తనమ్యి.
"ఊహూ, నేను ఆటోలో రాను" అనాన్డు బుంగమూతి పెటిట్.
తనమ్యి ఏదో చెపిప్ సముదాయించే లోగా "పోనీ బండిమీదెళాద్ం" అనాన్డు.
వాడికి ఈ మధయ్ అదొక సరాద్ పటుట్ కుంది. హీరో హోండా, సుజుకి, కవాసాకి, యమహా బండుల్ లోనల్ మీద మధయ్ తరగతి వాళల్కి
అందుబాటు లోకి వచాచ్యేమో ఎకక్డ చూసినా చినన్ పిలల్లిన్ ముందు, కాసత్ పెదద్ పిలలల్ని మధయ్ కూచో బెటుట్కుని వెళేల్ జంటలు ఎకుక్వయేయ్రు. బాబు
అటువంటి వాళల్ వైపు ఎనోన్ సారుల్ ఆశగా చూడడం గమనించింది తనమ్యి. బాబుకి ఏ లోటూ లేకుండా పెంచాలనన్ది తన ధేయ్యం. కానీ తండిర్ లేని
లోటల్లో ఇదొకటి అని అరథ్మయియ్ంది. బాబుకి ఇవనీన్ అరథ్మయేయ్లా ఎలా చెపాప్లి? వీణిణ్ తండిర్ ఆలోచన లేకుండా ఎలా పెంచాలి?
ఆలోచనలతో సతమతమవుతూ తనమ్యి వాటర టాంకు మాతర్మే ఉనన్ మూడో అంతసుథ్ మీదికి వెళిల్ంది. మేడ మీద నుంచి చూసేత్
వరసగా ఆ వీధిలో అనీన్ దాదాపు రెండు, మూడంతసుథ్ల భవనాలే. దూరంగా ఖాళీ సథ్లంలో వరసగా టారాప్లినుల్ కపిప్ ఉనన్ గుడిసెలోల్ ఉంటునన్ జనం
సాయంతర్ం కావడంతో గూళళ్కు చేరినటుల్నాన్రు. ఇళల్ బయట పిలల్లు మటిట్లో పొరుల్తూ ఆడసాగేరు. బాబు బండి గురించి అడిగిన విషయం ఆలోచిసూత్
తను బాధ పడూత్ంది గానీ, మటిట్లో పెరిగే ఆ పిలల్లు పాపం ఎనిన్ కోరెక్లు మనసులో అణచుకుంటారో! ఐసుపూర్టు, చాక లెటుట్ ...ఇలా పర్తీదీ వాళళ్కి
అందనిదే. ఏదైనా కావాలని వాళుల్ తలిల్దండుర్ల దగగ్ర మారాం చేసేత్ వాళూల్ తన లాగే తీరచ్లేక, బాధ పడాత్రా?
"తనమ్యీ!" కింద నుంచి జోయ్తి పిలుపుకి ఈ లోకంలోకి వచిచ్ంది తనమ్యి.
"పెదద్మమ్ పిలుసూత్ంది."
అపప్టి వరకు టీవీ ముందు కూచునన్ పెదనానన్ అనబడే వయ్కిత్ వీళల్ వైపు ఒకసారి చూసి నవివ్, అరజ్ంటుగా ఏదో పనునన్టుట్ లోపలికి
వెళిల్పోయేడు.
"ఋతురాగాలు" సీరియలిన్ లీనమైపోయి చూడసాగేరు పర్మీల, జోయ్తి.
మధయ్లో ఎడవ్ర టైజ మెంటుల్ రాసాగేయి.
"వాషింగ పౌడర నిరామ్....పాల వంటి తెలుపు....రంగుల బటట్లు తళ తళలాడే..."
"ఒనిడా టీవీ- ఓనరస్ పైరడ, నైబరస్ ఎనీవ్…"
తనమ్యికి విసుగు వసూత్ంది.
తిరిగి సీరియల పార్రంభమైంది.
"సాగే.... జీవన రాగం......"
"అవును ఎకక్డా ముగియకుండా సా......గే.......దే జీవనం"
ధైరయ్ం చేసి, "ఎలుల్ండి ఇంటరూవ్య్ ఉంది కదా పెదద్మామ్, నేను చదువుకోవాలి" అని లేచింది తనమ్యి.
"ఆ... వెళల్మామ్ చదువుకో. ఇంతకీ ఏం ఉదోయ్గానికీ?" అని రాగం తీసింది పర్మీల.
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తనమ్యి సమాధానం విని, "లెకచ్రర అంటే జీతం బానే వసుత్ందనుకుంటా. ఒకక్గానొకక్ కూతురువి. ఉదోయ్గం రాగానే మీ అమమ్నీ,
నానన్నీ నీ దగగ్రికి తీసుకెళిల్పో. ఆ పలెల్టూళోల్ ఎనాన్ళల్ని పాటుల్ పడతారు?" అంది.
ఆవిడ అసందరభ్పు మాటలకి నవావ్లో, ఏడవాలో అరథ్ం కాలేదు తనమ్యికి.
జోయ్తి అందుకు సమాధానంగా "ఆడపిలల్ దగిగ్ర ఉండాలిస్న ఖరమ్ మాకేంటకాక్, కలో గంజో తాగి మా బతుకులు మేం బతుకుతాం
గానీ.." అని సాగదీసింది.
తనమ్యికి అకక్డ ఒకక్ క్షణం కూడా ఉండాలనిపించక చపుప్న నడిచి వెనక గదిలోకి వచేచ్సింది.
కాసేస్పటోల్ జోయ్తి వచిచ్, "నువువ్ కాసత్ నీ కోపం తగిగ్ంచుకోవడం నేరుచ్కో. 'పరాయింటికి వచిచ్నపుడు ఎలా నడచుకోవాలో కూడా
నేరప్లేదా నీ కూతురికి' అని గడిడ్ పెటిట్ంది మా అకక్" అని విసుకుక్ంది.
తనమ్యి ఒళోల్ ఆదమరిచి నిదర్ పోతునన్ బాబు తల నిమురుతూ, ఎదురుగా ఉనన్ పుసత్కం తీసింది. అలుకుక్పోతునన్ అక్షరాలిన్
కూడబలుకుక్ంటూ చదవసాగింది.
***
మరాన్డు కాలేజీ సరీవ్స కమీషన ఆఫీసుకి వెళల్డానికి తయారయియ్ కిందికి వచేచ్రు.
గేటు దగిగ్రే ఎదురయియ్ంది పర్మీల.
"వెళొల్సాత్ం పెదద్మామ్" అంది తనమ్యి.
అపుప్డే బయటికి వెళూత్ కారెకక్బోతునన్ ఆవిడ భరత్ వీళల్ వైపొక చూపు విసిరి, "మెయిన రోడుడ్ వరకు నడిసేత్ ఆటోలు సులభంగా
దొరుకుతాయి మీకు" అని ఉచిత సలహా ఇచిచ్, డోరు వేసుకునాన్డు.
"మధాయ్హన్ం భోజనానికి వసాత్రా?" అంది పర్మీల తనమ్యి చేతిలోని ఫైలు వైపు చూసూత్.
"అకక్డ ఎంత సమయం పడుతుందో తెలీదకాక్. ఇంత పెదద్ నగరంలో అసలు ఆ అడర్సు కే ఎపుప్డెళాత్మో ఏమో" అంది జోయ్తి.
వెళిల్పోయిన కారు వైపు నిరాశగా చూసి, తలిల్ వైపు చూసేడు బాబు. తనమ్యి అరథ్మయియ్నటుల్ వాడి వైపు చూసి, తన చేతిలోని పరుస్,
ఫైలు తలిల్కిచిచ్, వాణిణ్ ఎతుత్కుంది. పది నిమిషాల పాటు నడిచేక ఆటో సాట్ండు వచిచ్ంది. సిటీ బసుస్లో వెళాద్మంటే దారులు తెలీవాయె. పైపెచుచ్ ఉదయం
పది గంటలకలాల్ రమమ్నాన్రు. సమయం దాటి పోతుందేమో అనన్ ఆదురాద్ ఒకటి.
నడుసుత్నన్ంత సేపు, "నడ మంతర్పు సిరి అంటారు దీనేన్. డబుబ్ వచేచ్సరికి మనుషులకి మనుషులు కనబడరు. కనీసం మీ పెదనానన్
ఆటో సాట్ండు వరకూనైనా దించేడు కాదు. ఈ ఎండలో పడి పిలాల్ణెణ్తుత్కుని నడుచుకుని వెళుత్నాన్మనన్ కనికరం కూడా లేదు...." అని గొణుగుతూనే ఉంది
జోయ్తి.
తనమ్యి నిరిల్పత్ంగా నడవసాగింది. జీవితంలో ఎంత డబుబ్ సంపాదించినా మనుషులకు విలువనివవ్డం మరిచిపోకూడదనన్ పాఠమిది.
"నానాన్, నువువ్ పెదాద్డివయేయ్క, మనం కూడా కారు కొనుకుక్ంటాం. అపుప్డు మనలా నడిచే వాళల్నందరినీ ఎకిక్ంచుకుందాం,
సరేనా?" అంది వాడి బుగగ్ నిమురుతూ.
సంతోషంగా తలూపేడు బాబు. రయియ్న దూసుకెళుత్నన్ ఆటోలో విశాలమైన రోడల్ని, ఎవరి హడావిడిలో వాళుల్ పరుగులు పెడుత్నన్
మనుషులిన్ చూసూత్ంటే తమ ఊరు గురుత్కు వచిచ్ంది తనమ్యికి. తన చినన్తనంలో ఏదైనా ఆపదొసేత్ తపప్ ఎపుప్డూ మనుషులు హడావిడిగా పరుగులు
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పెటట్డం చూడలేదు. బడికి వేళకి తయారయియ్, నిదానంగా నడుచుకుని వెళేల్ దోవలో పకిక్ంటి అతత్యయ్ గారు,మావయయ్ గారు, ఎదురిటి పినిన్ గారు,
బాబాయి గారు, పకక్ వీథి మేసాట్రు, కిళీల్ కొటుట్ రాములు.....అంతా సిథ్మితంగా జీవితాలిన్ గడిపేవారు. కుంపటి మీద రోజలాల్ వంట అవుతూనన్టుల్
కనిపించినా సమయానికి వంట సిదధ్ం అయేయ్ది. రోజలాల్ పదో పరకో సంపాదించినా తృపిత్గా జీవితం గడిచేది.
ఇపుప్డు అందరూ నగరాలకు వలస వెళిల్పోతునన్వారే. ఏదో తెలీని పరుగులు పెడుత్నన్ వారే. ఏవుంది ఈ నగరాలోల్!? అంతులేని
యాతన తపప్!! జోయ్తి ఆటో అబాబ్యిని తనకునన్ కొదిద్ పాటి హిందీ భాషా పరిజాఞ్నంతో పర్శన్లు అడగసాగింది. మృదుల ఇదద్రి మధాయ్ కూరుచ్ని
నిశశ్బద్ంగా చుటూట్ పరికిసుత్నాన్డు. దారిలో ఎతుత్న కొండ మీద బిరాల్ మందిర కనిపించింది.
"పూరా మారుబ్ల, చూణీణ్కి రెండు కళుల్ సాలవు" ఆటోవాలా గటిట్గా చెపప్సాగేడు.
"పునన్మి వెనెన్లోల్ బిరాల్ మందిర ని చూసేత్ ఎంత బావుంటుంది! " అనుకుంటూ అపర్యతన్ంగా కళుల్ మూసుకుంది తనమ్యి.
ఎనోన్సారుల్ శేఖర ని హైదరాబాదు వెళాద్మని, బిరాల్ మందిర చూదాద్మని అడిగేది.
"అసలు ఉనన్ ఊరు తపప్ ఏం వూరు వెళిళ్నా ఏం వుంటుంది? డబుబ్లు దండగ అని కొటిట్ పడేసే వాడు."
శేఖర ఆలోచన రాగానే వికలమైన మనసుస్తో వెంటనే కళుల్ తెరిచింది.
***
దాదాపు గంట పర్యాణం తరావ్త ఆఫీసుకి చేరేరు. సరిట్ఫికేటల్ వెరిఫికేషన కి రెండు వందల మంది వరకు వచేచ్రు.
మూడో అంతసుథ్లో, “ఉసుస్రంటూ” అపప్టికే ఉనన్ పెదద్ లైనులో చివర నిలబడాడ్రు.
లోపలికి వెళిల్ బయటకు వచేచ్ వారిని లైనులో నిలబడడ్ కొందరు ఆతర్ంగా పర్శన్లు అడగడం, వాళేళ్వో చెపుతుంటే, "అయోయ్, నా దగిగ్ర
జిరాకుస్ లేదు" అని బయటకు పరుగెతత్డం చేసుత్నాన్రు. తనమ్యి అనీన్ మరిచ్పోకుండా తెచుచ్కుంది. అయినా మళీల్ ఒకసారి సరిచూసుకుంది. పకక్న
ఎవరో మాటాల్డుకుంటునాన్రు.
"మూడు లక్షల మంది రాత పరీక్ష రాసేత్ రెండొందల మందిని ఇంటరూవ్య్కి పిలిచేరు. ఉనన్వి యాభై ఉదోయ్గాలు."
తనమ్యి గబగబా లెకక్ వేసుకుంది. అంటే ఒకోక్ ఉదోయ్గానికి నలుగురు పోటీ పడాత్రనన్ మాట.
"అసలు మా జోన లో ఉనన్వి రెండే ఉదోయ్గాలు. నాకు వసుత్ందనన్ ఆశలేదు"
"ఈ ఇంటరూవ్య్ పదధ్తంతా బూటకమే. అనీన్ ఎపుప్డో అముమ్డయిపోయి ఉంటాయి"
అంతకంతకూ నిరాశా జనకమైన మాటలు వినవసూత్ , లైనులోనిలబడీ నిలబడీ వసుత్నన్ కాళుల్ నొపుప్లతో బాటూ తలపోటు కూడా
తెపిప్ంచసాగేయి.
మేరీ మాటలు జాఞ్పకం వచేచ్యి. "నీ పర్యతన్లోపం లేకుండా నువువ్ శర్మించు. విజయం వసుత్ందా, లేదా అనేది ముందే
ఆలోచించకు."
దాదాపు మధాయ్హన్ం కావసుత్ండగా తనమ్యి వంతు వచిచ్ంది. పొదుద్టినించి బాబుని పటుట్కుని జోయ్తి సెక్షను బయట బెంచీ మీద
కూచుంది. మరాన్డు వీళిళ్దద్రిని వదిలి ఒకక్తే రావడం మంచిదనిపించింది తనమ్యికి. పెదద్ పెదద్ ఫైళుల్ పేరిచ్ ఉనన్ విడి విడి డసుక్ల వెనక కూచునన్
ఐదారుగురు కల్రుక్ లు వచిచ్న వారిని ఒకరి తరావ్త ఒకరిని పిలవసాగేరు. వరసగా పదో తరగతి, ఇంటరీమ్డియేట, డిగీర్, పీజీ, సరిట్ఫికేటుల్, మారుక్ల
లిసుట్లు, ఒరిజనల , జిరాకుస్ ... అంటూ టికుక్లు పెటుట్కుంటూ దాదాపు అరగంట నిలబెటేట్డు కల్రుక్.
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“సరిట్ఫికెటల్నీన్ సరిగా తెచిచ్న తన పరిసిథ్తే ఇలా ఉంటే, ఇక తేని వారి సంగతేంటో!”
ఇంటరూవ్య్ కి ఉదయమో, సాయంతర్మో సమయం ఏవీ చెపప్లేదు. పొదుద్నేన్ వచిచ్ వేచి చూడవలసిందే. ఆ వారమంతా ఇంటరూవ్య్లు
అవుతునన్ందున ఇచిచ్న తేదీ పర్కారం రావాలి.
తనమ్యికి మరాన్డే ఇంటరూవ్య్.
"పోనీలే, ఇదొకందుకు మంచిదే. వచిచ్న పనయియ్పోతే తొందరగా ఊరెళిళ్ పోవచుచ్" అంది జోయ్తి.
తవ్రగా ఇంటరూవ్య్ అయిపోతే వెళిల్పోవచచ్నన్ విషయం తనమ్యికి కాసత్ తెరిపినిచిచ్ంది. ఆదరం చూపించని ఎవరింటోల్నో ఉండడం
చాలా కషట్ంగా ఉంది మొదట. సరిట్ఫికెటల్ పని కాగానే కాంటీనులో సమోసాలు తిని, ఇరానీ చాయ తాగేరు. బాబు పేచీ పెడుతుంటే గేటు బయట ఉనన్
"పానీ పూరీ" వైపు దారి తీసింది తనమ్యి. మొదటి సారి తినడమేమో అసలు ఎలా తినాలో అరథ్ం కాలేదు ముగుగ్రికీ. బండి వాడు తమ పాటుల్ చూసి
నవువ్కోవడం గమనించింది తనమ్యి. ఆ పూట మొదటి సారిగా తినన్ హైదరాబాదీ ఆహార పదారాథ్లు, టీ అమితంగా నచేచ్యి తనమ్యికి.
"ఉదోయ్గం ఇకక్డికి దగగ్రోల్ వసేత్ బావుణుణ్!" తన ఆలోచనకి తనకే నవువ్ వచిచ్ తల విదిలించింది.
"తథాసుత్" అనన్టుల్ మసీసు లో నుంచి పార్రథ్న వినబడింది.
భాష అరథ్ం కాకపోయినా మనసుస్లోనే తన పర్యతన్ం సఫలం కావాలని పార్రిథ్ంచింది.
-------
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