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 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.   

*** 

-39-  
  
 ఇంటరూయ్ నాడు ఉదయం ఆరు గంటలకే తయారయియ్ంది తనమ్యి. తనకి అతయ్ంత ఇషట్మైన తెలల్ని బెంగాల కాటన చీర కటుట్కుంది. 

చీర అంచుకి నపేప్ ముదురు ఊదా రంగు బౌల్జు వేసుకుంది. అదద్ంలో చూసుకుంటూ తిలకం బొటుట్ దిదుద్కుంది. రాతిర్ చదవగలిగినంతా చదివి పెందరాళే 
పడుకుందేమో అలసట తీరి పర్శాంతంగా ఉనాన్యి కళుల్. అతయ్ంత నిరాడంబరంగా  ఉనన్ తనను తాను లెకచ్రర ఉదోయ్గానికి వెళుత్నన్టుట్ ఒకసారి 
ఊహించుకుంది. జీవితంలో మొదటి సారి లెకచ్రర ఉదోయ్గానికి ఇంటరూవ్య్కి వెళూత్ంది. 

సిదాద్రథ్ మాటలు గురుత్ తెచుచ్కుంది. "ఎదుటి వాళుల్ పర్శన్లు అడుగుతునన్పుడు అవతలి వారికి ఏమీ తెలియదనన్టుట్, చినన్ పిలల్లకు 
సమాధానం చెపుత్నన్టుట్ మీ మనసుస్లో అనుకోవాలి. అపుప్డే ధీమాగా పాఠాలు చెపప్గలుగుతారు." అతని హాసయ్ చతురత గురుత్కు వచిచ్ చినన్గా 
నవువ్కుంది.  

ఇపుప్డీ ఉదోయ్గం తనకు వసుత్ందా? రాదా? అనేది అపర్సుత్తం. కేవలం ఒక ఇంటరూయ్కి వెళుత్నన్ అనుభవం కోసం వెళూత్ందంతే. తను 
అరుహ్రాలు కాకపోయినా తనకి ఉదోయ్గం వచిచ్ందంటే తన పాఠాలు వినబోయే పిలల్లకు అనాయ్యం చేసినటేట్.  తను నిజంగా అరుహ్రాలే అయితే ఈ ఉదోయ్గం 
రాకుండా ఎవరూ ఆపలేరు. అంతే. కలగా పులగంగా కలుగుతునన్ ఆలోచనలనించి తపిప్ంచుకుని కాసత్ ఊపిరి పీలుచ్కునేందుకు వాటర టాయ్ంకు ఉనన్ 
చినన్ డాబా మీదికి వెళిల్ంది. 

తూరుప్న సూరుయ్డు పర్పంచంలోని రాతుర్ళల్ కషాట్లిన్ గటెట్కిక్ంచడానికి కవాతు చేసుకుంటూ వసుత్నన్ వీర జవానల్ లాంటి కిరణాలతో  
వేగంగా ముందుకు కదలసాగేడు. తమ ఊళోల్ కనిపించే పకుష్ల కిలకిలా రావాలు లేవు. రేడియో నించి వినవచేచ్ సుపర్భాతాలు లేవు. ఆరు బయట 
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నిదిర్సుత్నన్ వారు లేరు. దూరాన ఇళల్లోకి పేపరుల్ విసురుతూ వసుత్నన్ సైకిలు కురార్డు మధయ్లో ఒకోక్ ఇంటి దగిగ్ర ఆగి పాలపేకెటుల్ బయట గేటుకి కటిట్ ఉనన్ 
సంచులోల్ వేసుత్నాన్డు. ఇళల్లో అంతా అపప్టికే లేచి సూక్ళల్కి పిలల్లిన్ తయారు చేసూత్నో, ఆఫీసులకు తయారవుతూనో ఉనన్టుట్ కుకక్రు విజిలుస్ 
వినవసుత్నాన్యి. కాఫీ కపుప్లతో పేపరు తిరగేసూత్  ఒకరో ఇదద్రో అకక్డకక్డా డాబాల మీద తిరుగుతునాన్రు. మహా నగరాల లక్షణమనన్టుల్  పెదద్ మేడలు, 
ఆ పకక్నే మధయ్ తరగతి ఇరుకు గదులు, చినన్పాటి ఖాళీ సథ్లాలోల్ డేరా ల బతుకులు... అనీన్ అకక్డకక్డే కానవసూత్ ఉనాన్యి.  

పనమామ్యి కింది నించి కాఫీ కోసం పిలిచింది. 
జోయ్తి ముఖం కడుకుక్ంటూ "ఏమామ్, అపుప్డే తయారయిపోయేవా?" అంది ఆశచ్రయ్ంగా. 
"కాసత్ ముందే వెళాత్నమామ్. ఇవేళ బసుస్లోల్ వెళాత్ను. ఎలాగూ ఒకక్దానేన్గా డబుబ్లు కలిసొసాత్యి." అంది తనమ్యి. 
వదులుగా, పొడవుగా ఉనన్ తనమ్యి జడని అబుబ్రంగా చూసూత్ పనమామ్యి "ఏం పెడతావు యెంటుర్కలకి?" అంది. 
జోయ్తి నవువ్తూ, "ఇపుప్డేంటి, ఇంకా చినన్పుడయితే మోకాళల్ వరకూ ఉండేది మా అమామ్యి జుటుట్" అంది. 
బయటికి వెళూత్ గేటు తీసుత్నన్ తనమ్యికి వెనక నించి ఎవరో చూసుత్నన్టుల్ అనిపించింది. యథాలాపంగా వెనకిక్ తిరిగింది.   
అదెద్కునన్ పోరష్ను నించి దాదాపు తన తండిర్ వయసునన్ వయ్కిత్ తనని అదే పనిగా చూసుత్నాన్డు. తనమ్యి వెనకిక్ తిరగడం చూసి చపుప్న 

చేతిలో ఉనన్ పేపరోల్ తల దూరేచ్డు. తనమ్యి పమిట చెంగుని చపుప్న చుటూట్ కపుప్కుని, వడివడిగా నడిచింది. అవకాశం కోసం చూసే మగకళల్ని 
పసిగటట్లేని పసిపిలేల్ం కాదు తను. 

"ఛీ..ఛీ.." అని అసహియ్ంచుకుంది. 
"నీ ఇంటరూయ్ రేపు అయిపోతే ఎలుల్ండి సాయంతర్ం బండికి బయలుదేరాలి మనం" అంది ముందు రోజు రాతిర్ తలిల్.  
" రేపు సాయంతర్ం కాదు, ఉదయానే పాసింజరు  రైలు లోనైనా సరే వెంటనే బయలుదేరాలి ఇకక్ణిణ్ంచి" దృఢంగా అనుకుంది తనమ్యి. 
రెండు బసుస్లు మారి కాలేజ సరీవ్స కమీషను ఆఫీసుకి చేరేసరికి ఇంకా గంట టైము మిగిలింది  తనమ్యికి. గేటు బయట ఒక టీ 

కొనుకుక్ని తాగింది. తనలాగే ఇంటరూయ్కి వచిచ్న వాళుళ్ ఒకరిదద్రు తమలో తాము మాటాల్డుకుంటూ ఇంటరూయ్లలో జరిగే అనాయ్యాలు 
చెపుప్కుంటునాన్రు. 

"ఎంత బాగా సమాధానాలు చెపిప్నా, ఇంటరూవ్య్ ఎంత బాగా చేసేమనిపించినా, నువువ్ మంతిర్గారికి చుటట్మైతేనో, లంచం 
సమరిప్సేత్నో  మాతర్మే ఇలాంటి ఉదోయ్గాలు వసాత్యి" 

"మొనీన్ మధయ్  మా ఊరి వాడు గేర్డు-4 ఉదోయ్గం కోసం పొలం అమేమ్సేడు. లంచం ఇచిచ్నా పని జరగ లేదు. ఉదోయ్గం రాలేదు 
సరికదా, పొటట్కి ఆధారమైన పొలం కూడా పోయింది." 

నడుసూత్ ఆలోచించసాగింది. "అంటే తనలాగా సవ్శకిత్ మీద ఆధార పడిన వాళల్కి గవరన్ మెంటు ఉదోయ్గాలు రావా?" 
కొతత్గా ఎనిన్కైన పర్భుతవ్ం "లంచాలిన్ నిరూమ్లిసాత్ం" అని పర్కటన చేసింది. 
ముఖయ్మంతిర్కి అంతా భయపడి సిట్ర్కుట్గా నడచుకుంటునాన్రని  వారత్లు వింది.  
"అదే నిజమైతేనో! లేదా తను వినన్ కథలు అబదధ్ం అయితేనో!" మనసుకి సరిద్ చెపుప్కుంటూ చుటూట్ చూసింది. 
పొడవైన వరండాలో లైనులో కూచునన్ వాళల్లో టెనష్నుతో  కాళూల్పుతునన్ వాళుల్ కొందరు. కళుల్ మూసుకునన్ వాళుల్ కొందరు. అనవసర 

పరిచయాలు చేసుకుంటూ, ఆరాలు తీసుత్నన్వారు కొందరు. మొతాత్నికి అకక్డ కూచునన్ వాళల్ందరూ ఆందోళనతో చెమటోడుతునన్ వాళేల్.    
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తనమ్యి కళుల్ మూసుకుంది "అజాఞ్త మితర్మా! ఇంత కాలం నాకు నువేవ్ మారగ్దరిశ్ వై  నడిపించావు. నువువ్ చెపుప్. నా జీవిత గమనం 
ఎటు మారనుందో. నీ ఆజఞ్ను శిరసావహిసాత్ను".   

"తనమ్యీ" పరిచయమైన గొంతుకి కళుల్ విపిప్ చూసింది. ఎదురుగా పర్భు. 
"అరే, మీరేంటి ఇకక్డ?" అంది ఆశచ్రయ్ంగా.    
ఆంధార్ యూనివరిశ్టీలో కిందటి సారి పర్భుని చూసినపప్పుడు తను ఎం.సి.ఏ చేసి హైదరబాదులో ఉదోయ్గ పర్యతాన్లోల్ ఉనాన్నని 

చెపప్డం సప్షట్ంగా  గురుత్ంది.  
పర్భు ఏదో చెపేప్లోగా, తనే మళీల్  "మీరూ ఇంటరూవ్య్కి వచేచ్రా?" అంది. 
తల అడడ్ంగా ఊపుతూ "అహహ, మనకంత సీను లేదు లెండి" అనాన్డు. 
అతని భాష విని తనమ్యికి చపుప్న నవొవ్చిచ్ంది. అయినా అంతా ఈ మధయ్ అలాగే మాటాల్డుతునాన్రు. 
"అంత లేదు", "అంత సీను లేదు" అంటూ సినిమాల భాషలో.  
మాస మీడియాని బొతిత్గా ఇషట్పడని తనకి ఇదంతా కొతత్గానూ, వింతగానూ ఉంటుంది.  
ఇంతలో "అడుగో" అంటూ తన మితుర్డెవరో కూచునన్వైపు దూరంగా చూపించేడు అతనికోసం వచేచ్ననన్టుట్. 
పకక్నే కూచుంటూ, "అయినా నాకు గవరన్ మెంటు ఉదోయ్గాలు పడవు తనమ్యీ. పర్యివేటు కాలేజీలో కంపూయ్టరు ఇనర్స్ట్కట్ర గా 

చేరేను." అని నవేవ్డు. 
తనమ్యి అనయ్మనసక్ంగా  తలూపింది.  
 "మీ ఇంటరూయ్ కానివవ్ండి, కింద కాంటీనులో కలుదాద్ం" అని లేచేడు.  
ఇంటరూయ్ ఉదయం బాయ్చ లోనే కావడం తనకు ఒక విధంగా మంచిదే. మిగతా రోజంతా సిథ్మిత పడొచుచ్. అనుకుంటూ  
"అలాగే. నా పేరు మరో ఇదద్రి తరావ్త ఉంది. కాగానే వసాత్ను" అంది. 
ఒకొక్కక్ళల్కి అరగంట సమయం పడుతూంది. అనిన్ సబెజ్కుట్లకీ ఇంటరూవ్య్లు జరుగుతునాన్యి. పర్తేయ్కించి తెలుగుకి రెండు గదులోల్ 

జరుగుతునాన్యి. ఎటైనా తనని మరో అరగంటలో పిలవొచుచ్. 
తన పేరు వినబడే సరికి అపప్టి వరకూ ఉనన్ ఏదో సనన్ని ఆందోళన మాయమయియ్ చితర్ంగా 'ఏదేమైనా సరే' అనే తెగింపు కలిగింది.  
గదిలోకి అడుగు పెడూత్నే వినమర్ంగా నమసక్రించింది. తనని చూసూత్నే మంచి అభిపార్యం కలిగినటుల్ తలలు ఊపేరు మధయ్లో 

కూరుచ్నన్ ఇదద్రూ. పొడవాటి గది, ఒక పకక్గా పెదద్ టేబుల, ఆ వెనకగా కూరుచ్ని నలుగురు, వారికి కాసత్ ఎడంగా మరొక టేబుల దగిగ్ర  మరొకాయన. 
అంతా రిటైరెమ్ంటు దగగ్ర పడడ్టుట్ తలలు నెరిసిన వారే. గదికి మరొక వైపు గోడకి బాల్క బోరుడ్, రంగు చాక పీసులు ఉనాన్యి. 

ముందుగా ఒకాయన "నీ పేరేంటమామ్?" అని  అడిగేడు. 
సమాధానం విని  "ఊ.. మంచి పేరు" అనాన్డు. 
ఇంకొకరు ఊరు, మరొకరు విశవ్విదాయ్లయం వివరాలు.. చకచకా పర్శన్లు అడగ సాగేరు ఆలసయ్ం కాకూడదనన్టుట్. తనమ్యి ఒకరి 

వైపు తిరిగి సమాధానం చెపూత్ండగనే రెండో పర్శన్ వినిపించసాగింది. వాళుల్ పర్శన్లడుగుతూంటే  ఎవరో కొతత్వారిని  పరిచయం చేసుకుంటునన్టుల్ 
అనిపించి హుషారుగా మాటాల్డసాగింది తనమ్యి. 
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ఎమేమ్ లో చదివిన పర్తేయ్క సబెజ్కుట్ల గురించి పర్శన్కు సమాధానం చెపూత్ండగా దానిననుసరించి మరొకరు అడుగుతునన్ విధానానిన్ బటిట్ 
అనీన్ ముందుగా తయారు చేసుకునన్ పర్శన్లు  కాదని ఇటేట్ గర్హించింది తనమ్యి.  

"అటు వైపు వారు మీకు విదాయ్రుథ్లనీ, వారికేమీ తెలియదని అనుకుని నిరభ్యంగా సమాధానాలు చెపెప్యయ్ండి" అనన్ సిదాద్రథ్ మాటలు 
చపుప్న సుప్రణకు వచేచ్యి. 

అయినా సరయిన సమాధానాలే చెపప్సాగింది. ఆలోచించుకోకుండా అడిగిన వెంటనే తడుముకోకుండా సమాధానాలు చెపుత్నన్ 
తనమ్యిని అభినందిసూత్ , "భేష" అనాన్డు అందరికీ ఎడంగా కూరుచ్నన్ పెదాద్యన. అంతా ఆయన వైపు చూసేరు. 

లేచి పకక్నే ఉనన్ ఫాల్సుక్ లోంచి కాఫీ ఒంపుకుంటూ "ఇక నేను విశేల్షణాతమ్కమైన  పర్శన్ అడుగుతాను." అనాన్డు.  
తనమ్యి అతయ్ంత శర్దధ్గా పర్శన్ విని, సమాధానం చకచకా చెపప్డం మొదలు పెటిట్ంది. అరచేతులిన్ కదుపుతూ తనమ్యి సమధానం 

చెపుత్నన్ విధానానిన్ ఆసకిత్గా వినన్ అంతా సంతృపిత్గా తలలాడించేరు. వరసగా వాయ్కరణం, సంసక్ృతం, పార్చీన సాహితయ్ం, ఆధునిక సాహితయ్ం, భాషా 
శాసత్రం, పర్కిర్యలు, ధోరణులు  ఒకోక్ సమాధానం చెపుత్నన్ కొలదీ తనమ్యికి తెలియని ఆనందం కలగసాగింది. పదయ్ం దగగ్రికి వచేచ్రు చివరికి.  

"పదాయ్నిన్ రాగ యుకత్ంగా కాకుండా, భావ యుకత్ంగా చెపుతాను" అని జంకూ గొంకూ లేకుండా చెపిప్ంది. 
అనుమతి ఇవవ్ంగానే లేచి నిలబడి, పదాయ్నిన్ వాకయ్ం చదువుతునన్టుట్ చకక్గా విరిచి చెపుత్నన్ తనమ్యి వైపు అబుబ్రంగా చూసేరు. 
తనమ్యి చేతోత్ తెచిచ్న ఫైలుని తిరిగి తన చేతికిసూత్ "మంచిదమామ్, వెళిళ్రా" అనాన్రు. 
అందరి ముఖాలోల్ అభినందనాతమ్క చిరునవువ్ సప్షట్ంగా కనిపించింది. ఇంటరూయ్ బాగా చేసిన చకక్ని సంతృపిత్ కలిగింది తనమ్యికి. 

అదే తనకి గెలుపుతో సమానం. బయటకు రాగానే తనమ్యికి మనసుస్ హాయిగా తేలిగాగ్ అనిపించింది. అనుకునన్దానికంటే వందరెటుల్ ఎకుక్వ బాగా 
జరిగినటల్నిపించింది ఇంటరూయ్. 

"ఇక ఉదోయ్గం వసుత్ందా, రాదా అని ఆలోచించడం మానెయొయ్చుచ్, ఈ అనుభవమే చాలు." 
అదే చెపిప్ంది పర్భుతో కేంటీనోల్. 
"మీరు భలే అలప్ సంతోషులు, కానీ అనుకునన్ది సాధించే పటుట్దల కలవారు. ఇలాంటి రెండు విభినన్మైన లక్షణాలు ఒకే వయ్కిత్లో 

ఉండడం బహుశా: చాలా అరుదు" అనాన్డు మెచుచ్కోలుగా. 
"నా సంగతి అలా ఉంచండి. మీ విషయాలు చెపప్ండి"  అంది తనమ్యి. 
"నాదేముంది. చదువుకునన్నాన్ళూల్ సీటుల్ వసాత్యో, లేదో అనన్ బాధ,  చదువయాయ్క ఉదోయ్గం గురించిన బాధ.  ఇక ఇపుప్డు..." అని 

తల అడడ్ంగా ఊపి "వదుద్లెండి. నా బాధలు చెపిప్ మీకు బాధ తెపిప్ంచడం నాకు ఇషట్ం లేదు." అనాన్డు నవువ్తూ. 
హాయిగా నవువ్తూ, కులాసాగా మాటాల్డుతునన్ అతని వైపు చూసూత్, "మీరు ఏకరువు పెటిట్నవేవీ గొపప్ బాధలేం కాదు" అంది. 
తనమ్యి ముఖంలో ఒకక్ క్షణం కదలాడిన విషాదం గమనించి భృకుటి ముడేసూత్, "మీరు... మీరు ఏదయినా సమసయ్లోల్ ఉనాన్రా?" 

అనాన్డు ఆదురాద్గా. 
తనమ్యి అవునూ, కాదనన్టుట్ తలాడించింది. 
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"నేను మిమమ్లిన్ యూనివరిస్టీ లో చూసినపుప్డే అనుకునాన్ను. మీరేదో బాధలోల్ ఉనాన్రని. కానీ అకక్డే అడిగే ధైరయ్ం చాలలేదు. 
ఇపుప్డు చెపప్ండి. నేను మీ సమసయ్లిన్ ఆరచ్లేకపోయినా. తీరచ్లేక పోయినా అరథ్ం చేసుకోగలను. కానీ మీకు చెపాప్లనిపిసేత్నే చెపప్ండి. లేకపోతే వదుద్" 
అనాన్డు.  

"మీకు చెపప్కూడనిదేమీ కాదు. ఇపుప్డు అతనితో విడిపోయాక నా సమసయ్లు తగేగ్యి." అని,  చుటూట్ గందరగోళంగా ఉనన్ ఆ చోట 
ఇక ఏమీ చెపాప్లనిపించక, "తరావ్తెపుప్డైనా వివరంగా చెపుతాను పర్భూ!" అంది చెయియ్ కడుకోక్వడానికి లేసూత్. 

"అయామ సారీ తనమ్యీ" అనాన్డు. 
"సారీ అవసరంలేదు. ఇపుప్డు హాయిగా ఉనాన్ను" అంది.  
బయటికి వచేచ్క వాతావరణానిన్ తేలిక చేసూత్ , "బిరాల్ మందిర చూసాత్రా?" అనడిగేడు. 
ఆశచ్రయ్ంగా చూసింది తనమ్యి. "బిరాల్ మందిర  తనెపప్టి నుంచో చూడాలని అనుకుంటునన్దని ఇతనికెలా తెలుసు?" 
అదేమీ పటట్నటుల్ పర్భు చినన్గా నవివ్, "మీరు ఇంతకు ముందు చూసి ఉండక పోతే దగగ్రోల్ చూడాలిస్న మంచి పర్దేశం. మీకు సమయం 

ఉంటేనే.." అనాన్డు. 
సిటీ బసాట్ండు వైపు అడుగులేసూత్ హైదరాబాదు గురించి చెపప్డం మొదలు పెటేట్డు. 
"ఈ నగరానికి మొదటగా వచిచ్నపుడు ఎకక్డికెళాళ్లనాన్, ఏ బసుస్లు పటుట్కోవాలో తెలియక గందరగోళంగా ఉండేది. ఇపుప్డంతా 

కొటిట్నపిండి లెండి. పటుట్బటిట్ ఊరు చూడడమే పనిగా పెటుట్కుని ఆదివారాలు తిరుగుతూ అరథ్ం చేసుకోవడం మొదలు పెటేట్ను. కాగితమీమ్ద పర్ణాళిక 
రాసుకుంటే ఏదయినా చాలా సులభం." అనాన్డు. 

"చితర్ంగా నాకూక్డా ఇలా కాగితాల మీద పర్ణాళికలు రాసుకునే అలవాటుంది పర్భూ" అంది.  
తనమ్యి వైపు పర్శంసా పూరవ్కంగా చూసి,"ఈ ఊళోళ్ చారితార్తమ్కమైన పర్దేశాలు, చూసి తీరవలసినవి చాలా ఉనాన్యి. మీరు ఎంత 

వరకూ ఉంటునాన్రు?" అనాన్డు. 
తనమ్యి సమాధానం విని, "అయోయ్, రేపేనా? రెండోర్జులుండొచుచ్గా" అనాన్డు. 
అతని మాటలకి నవొవ్చిచ్ంది తనమ్యికి. 
"పొదుద్నన్ అతను కాకతాళీయంగా సరీవ్స కమీషను ఆఫీసులో కలిసే వరకు తనికక్డ ఉనన్టుల్ కూడా అతనికి తెలీదు. ఇపుప్డేమో ఇలా." 
మాటలోల్నే బసాట్ండుకి చేరుకునాన్రు.  
కికిక్రిసిన హైదరాబాదు బసుస్లోల్ ఎకక్డం, దిగడం కూడా కషట్మే. 
చపుప్న కదిలిపోతునన్ సిటీ బసుస్లో  ముందు వైపు ఎకక్లేక పోయింది తనమ్యి. అపప్టికే వెనక ఎకిక్న పర్భు చెయియ్ అందించేడు. 

అదంతా చాలా మాములుగా జరిగినా, పటుట్కునన్ చేతిని వదలడం ఇషట్ం లేనటుల్  అతను మరొకక్ క్షణం ఎకుక్వ తీసుకునన్పుడు ఆ కళళ్లో ఆరాధనా 
భావం సప్షట్ంగా కనబడింది. తనమ్యి చపుప్న కళుల్ దించుకుని ముందుకు కదిలి ఆడవాళల్ సీటల్ వైపు నడిచింది.  

బసుస్ బిరాల్ మందిర కు చేరే వరకు వెనకిక్ తిరిగి చూడలేదు. అయినా పర్భు తనవైపు చూసుత్నన్టుల్ అనిపించసాగింది. 
ఇంటరీమ్డియేట చదివే రోజులోల్ ఎపుప్డూ పర్భుతో సరిగా మాటాల్డిన జాఞ్పకం కూడా లేదు. కానీ అతని ముఖంలో తనని 

చూసినపుప్డలాల్ ఎందుకో అమితమైన ఆనందం గోచరిసూత్ ఉంది.  
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అసలు చినన్పుప్డు తనతో చదివిన వాళెల్వరితోనూ తానెనన్డూ సేన్హం చేసి ఎరగదు. తన బాలయ్ం అంతా ఎందుకో ఒంటరిగా 
గడిచిపోయింది. వనజ తపప్ తనకు ఎవరూ సేన్హితులు ఉండేవారు కాదు. ఇక యవవ్నం ఎపుప్డూ జీవితం పటల్ ఊహలోల్నూ, కలలోల్నూ.. శేఖర తపప్ 
మరొకరి గురించి ఆలోచన లేకుండా గడిచి పోయింది. పర్భు చాలా సంవతస్రాల తరావ్త యూనివరిస్టీ లో కనబడినపుప్డు అతని ఆనందానిన్ తను చాలా 
మామూలుగా తీసుకుంది. కానీ  ఇపుప్డు అరథ్మవుతూ ఉంది అతను తనని  చదువుకునన్పప్టి నించీ ఆరాధిసుత్నాన్డని. అతను ఆ విషయానిన్ అపుప్డూ 
చెపప్లేదు, ఇపుప్డూ చెపప్లేదు. కానీ సప్షట్ంగా అరథ్ం అవుతూ ఉంది.  

చపుప్న కరుణ జాఞ్పకం వచేచ్డు. మనసంతా బాధ మెదిలింది. 
"జరిగిన చేదు అనుభవాలు చాలు. ఈ విషయానిన్ ఇంతటితో ఆపాలి. ఇలాంటివి తనకి ఇషట్ం లేదని ఇతనితో గటిట్గా చెపాప్లి." 

అనుకుంది తనమ్యి. 
---------- 
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