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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.

.

హైదరాబాదు కు దగగ్రోల్ తనమ్యికి లెకచ్రర గా ఉదోయ్గం వసుత్ంది. చినన్నాటి సేన్హితుడు పర్భు అనుకోకుండా మళీల్ ఎదురవుతాడు.
PPP

-47విశాఖపటన్ం నించి తిరిగొచిచ్న మరాన్డంతా "ఆదివారం వసుత్నాన్ను" అనన్ పర్భు మాటలే చెవిన తిరుగుతూ ఉనాన్యి. అతనికి తన గురించి ఏం తెలుసని?
చినన్పుప్డెపుప్డో తనతో కలిసి చదువుకునాన్డు. ఇనేన్ళల్ తరావ్త తను ఒంటరిగా జీవితానీన్దడానిన్ పర్తయ్క్షంగా చూసుత్నాన్డు. ఈ మధయ్ అసలేం జరిగిందో,
ఎందుకు తను ఒంటరిగా ఉండాలిస్ వసూత్ందో అతనెపుప్డూ అడిగి తెలుసుకునే పర్యతన్ం చెయయ్లేదు. మరి అది అతని సంసాక్రమో, ఆసకిత్ రాహితయ్మో. కొంతైనా
ఊహించి ఉంటాడనేది వాసత్వం, కానీ ఏం ఊహించుకుంటునాన్డనేది ఆలోచించడం ఇషట్ం లేదు. పర్భు రాగానే ఖరాఖండీగా అదే అడిగేసింది తనమ్యి.
"ఏం తెలియాలి?" అని తిరుగు పర్శన్ వేసాడు.
"నా గతం గురించి..." అంటూ చెపప్బోతునన్ తనమ్యిని మధయ్లోనే ఆపుతూ "నాకు తెలుసుకోవాలిస్న అవసరం లేదు" అనాన్డు.
"అంటే తెలుసుకోవాలనన్ ఆసకిత్ లేదా, ఇషట్ం లేదా?" అంది రెటిట్సూత్.
"అవసరం లేదు" అంటునాన్ను అనాన్డు సిథ్రంగా ఒతిత్ పలుకుతూ.
అయినా నాకు చెపాప్లిస్న అవసరం ఉంది.
"నేను ఎనిన్ బాధలు పడాడ్నో తెలిసేత్ నువువ్ నా వెంట ఇలా పడవు. ఇపుప్డిపుప్డే నా హృదయం కాసత్ కాసత్ గా కోలుకుంటూంది. నేను దేనికీ సిదధ్ంగా లేను."
అంది తనమ్యి.
మాటలోల్ అతనిన్ ఏకవచన పర్యోగం చేసిందనన్ విషయం చపుప్న గురుత్ వచిచ్ "మీరు..." అంది సరుద్కుంటూ.
"వదుద్. నువువ్ అనే అను తనూ" అనాన్డు గదగ్దికంగా.
చపుప్న అతని వైపు ఆరాధనగా చూసి వెంటనే కళుల్ దించుకుంది.
తనకి ఆ పిలుపు ఎంతిషట్మో అతనికి అరథ్మయినటుల్ "తనూ, నీకు చెపాప్లనిపిసేత్ చెపుప్. అలాగైనా నీ బాధ తగుగ్తుందేమో" అనాన్డు ఎదురుగా గోడకి జేరబడి
కూచుంటూ.
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వెనుతిరగని వెనెన్ల
తనమ్యి జీవితంలోని ఒకొక్కక్ అధయ్యమూ మెలిల్గా చెపూత్ ఉండగా తన కళల్లోకే చూసూత్ వినసాగేడు.
"….అలా చివరికి నా జీవితం ఈ ఊరికి చేరింది" అని తనమ్యి ముగించగానే
"శభాష తనూ! నీ గాథ వింటునన్ంతసేపూ నాకు నచిచ్నదేవిటంటే ఒకక్ కనీన్టి బొటుట్ కూడా రాలకుండా నువువ్ ధైరయ్ంగా చెపిప్న విధానం. అంతటి దారుణ

జీవితానిన్ అవలీలగా దాటి రాగలిగిన నీ సథ్యిరాయ్నికి జోహారుల్. ఐ అడమ్యిర యూ. అని ఒకక్ క్షణం ఆగి ఊపిరి తీసుకుని, "మనం పెళిల్ చేసుకుందాం" అనాన్డు సిథ్రంగా.
తనమ్యి అదిరిపడింది.
"పెళిల్" అనే మాటే తనకు చేదు జాఞ్పకం. ఒకక్సారిగా దు:ఖం చుటుట్ముటిట్ంది.
"అయోయ్, నేనూ నీకు దు:ఖం తెపిప్సుత్నాన్నా?" అనాన్డు ఆదురాద్గా దగగ్రకు జరిగి.
"వదుద్ పర్భూ, నా నించి దూరంగా వెళిల్పో" అంది కళల్నీళల్తో అతనిన్ంచి దూరంగా జరుగుతూ.
"ఎందుకు వెళాల్లి?" అనాన్డు మొండిగా.
తన దగిగ్ర సరైన సమాధానం లేదని తనమ్యికీ తెలుసు.
"ఎందుకంటే నా మనసు ఇంకా కోలుకోలేదు. ఎపప్టికి కోలుకుంటుందో తెలీదు. పైగా నాతో జీవనం వలల్ నీ జీవితమూ ములగడం నాకిషట్ం లేదు. నువువ్ నా
గాథ వినన్ ఆవేశంలో నా మీద జాలితో పెళిల్ చేసుకోవాలని అనుకుంటునాన్వు. పైగా మనిదద్రి కుటుంబాలూ హరిష్ంచవు, ఒపుప్కోవు. ఇవనీన్ నాకు సుతరామూ ఇషట్ం లేవు.
నిరంతరం పోరాడి అలిసిపోయాను. ఇక నా వలల్ కాదు. దయచేసి ననున్ వొదిలి ఇపుప్డే వెళిల్పో" అంది రెండు చేతులూ ఎతిత్ నమసక్రిసూత్.
"నేనేదో ఆవేశంలో నినున్ పెళిల్ చేసుకుంటాననాన్నని అనుకుంటునాన్వు కదూ! ఇదంతా ఆవేశం కాదు, నిజమని ననెన్లా నిరూపించమంటావు?" అనాన్డు
మరింత సిథ్రంగా.
"అయినా నా గురించి మాతర్మే నువువ్ ఆలోచిసుత్నాన్వు, బాబు మాటేవిటి?" అంది తీక్షణంగా.
"వాడు నీ శరీరంలో భాగం, వాడూ నీతో సమానం నాకు" అనాన్డు అంతే తీక్షణంగా.
"ఊహూ. నువువ్ నా మీద జాలితోనూ, సానుభూతితోనూ తాతాక్లిక ఆవేశం లో నిరణ్యం తీసుకుంటునాన్వు" అంది మళీల్.
"అలాగా, బహుశా: నేను ఇపుప్డు చెపప్డం వలల్ నీకు ఆ అభిపార్యం కలుగుతునన్టుల్ంది. చెపుప్ ననేన్ం చెయయ్మంటావో" అనాన్డు.
ఒకక్ నిమిషం ఆగి "తాతక్లికంగా అతనిన్ అకక్ణిణ్ంచి పంపివేయాలనన్దే లక్షయ్ంగా
"ఒక ఏడాది తరావ్త కూడా నీకు ఇదే అభిపార్యం కలిగితే అపుప్డు చూదాద్ం" అంది నెమమ్దిగా.
చాలా సేపు నిశశ్బద్ం ఆవరించింది వారిదద్రి మధయ్.
"సరే వెళొల్సాత్ను. నీకోసమే ఇపుప్డు వెళుత్నాన్ను. నినున్ దకిక్ంచుకోవడం కోసమే" అనాన్డు లేసూత్.
వెళల్బోతూ గుమమ్ం దగిగ్ర ఆగిన పర్భు మీంచి దృషిట్ పై కపుప్ వైపు మరలిచ్, "మరొకక్ మాట, ఈ ఏడాదీ ననున్ చూడడానికి రావొదుద్" అంది.
అతను వెళల్గానే మూసిన తలుపుల దాపున కూలబడి "పర్భూ!" అంటూ వెకిక్ వెకిక్ రోదించసాగింది.
నిజానికి అతని పటల్ తనకూ అనుకోని పేర్మ మొదలయియ్ందనన్ సంగతి అపుప్డే తనమ్యికి పూరిత్గా అరథ్ం కాసాగింది.
నిసాత్ర్ణగా నేల మీద ఒరిగి తనలో తను దు:ఖించ సాగింది.
మరో గంట తరావ్త బయట సేన్హితులతో ఆడుకుంటునన్ బాబు లోపలికి పరుగెతుత్కొచిచ్ "అమామ్" అని కుదిపే వరకూ అలాగే ఉండిపోయింది.
***
సాయంతర్ం మనసు మరీ దు:ఖ భారంతో మూలుగుతూ తల నొపిప్ పార్రంభం కావడంతో మాతర్ ఒకటి వేసుకుని తవ్రగా నిదర్కుపకర్మించింది. నిదర్ రాని
మనసు పొదుద్టి సంభాషణని మళీల్ గురుత్ తేసాగింది తనమ్యి మనసులో అనేక భయాలు కలగాపులగంగా ముంచెతుత్తూ. గడచిన జీవితం నించి ఏమి నేరుచ్కుంది తను?
ఇపప్టికీ ఎవరిన్ నమమ్చోచ్, ఎవరిన్ నమమ్కూడదో తెలీని పరిసిథ్తి.
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అడుగు ముందుకు వెయాయ్లంటే భయాందోళనలు. మోసం తపప్ పరిపూరణ్మైన గొపప్ పేర్మ ఉందా ఈ పర్పంచంలో! పర్భు మోసగాడు కాదని మనసుకి

అనిపిసుత్నాన్, "తన అంచనా తపప్యితేనో?" అనన్ పర్శన్ ముందుకు కదలనివవ్డం లేదు. అతనికి తను చెపిప్న కారణాలనీన్ నిజమైనవే. తన మనసు ఇంకా కోలుకోలేదు.
శేఖర నించి విడిపోయి దాదాపు రెండేళుల్ కావసుత్నాన్ తన మనసింకా కోలుకోలేదు. ఏ ఒకక్ విషయమూ మరిచిపోలేకపోతూంది. ఎవరిన్ చూసినా ఏదో ఒక సందరభ్ంలో
గత జీవితం కళల్ ముందు కదలాడడం, బాధ తనున్కు రావడం. శేఖర తో విసిగిపోయిన తనకి సేన్హితుడనుకునన్ కరుణ దురామ్రగ్ంగా

తనని రెండో భారయ్ గా

చేసుకోవాలనుందని మగవాళల్మీదే అసహయ్ం పుటిట్ంచేడు.
అపుప్డపుప్డే మానుతునన్ గాయానిన్ మళీల్ రేపినటుల్ నినన్ గాక మొనన్ శేఖర రైలులో పర్తయ్క్షమయేయ్డు. కఠినమైన అతని మాటలు, చూపులు తన బాధని
తిరగతోడేయి. తనెందుకంత బదధ్ శతుర్వయియ్ందతనికి? ఉదేద్శయ్ పూరవ్కంగా అతను చేసినవి కపిప్పెటుట్కోవడానికి తనని శతుర్వుగా అందరి దృషిట్లోనూ చితీర్కరించేడు.
పసివాడెదురుగా రైలులో అతను పర్వరిత్ంచిన తీరు చూసేత్ కంపరం పుటుట్కొచిచ్ంది. ఇక పర్భు తనతో జీవితం పంచుకోవడం వలల్ అతనికి ఎటు వైపు నించి ఏం కషాట్లు
వసాత్యో తెలీదు. అతనికిదే మొదటి పెళిల్. తనకి రెండో సారి. ఈ విషయం అతనిన్ భవిషయ్తుత్లో ఎపుప్డైనా బాధించొచుచ్.
అతను తన గాథ వినన్ ఆవేశంలో, జాలితో మాటాల్డుతునాన్డు. తన పటల్ సానుభూతితో అతను తనిన్ పెళిల్ చేసుకోవడం తనకి సుతరామూ ఇషట్ం లేదు. ఆవేశం
లో తీసుకునన్ నిరణ్యాలు ఎంత కాలం నిలబడతాయో తెలీదు. తీరా చేసుకునన్ కొదిద్ నాళల్లో అతనికి తను వొదద్నిపిసేత్? ఇక ఇరువైపులా తలిల్దండుర్లు, బంధువులు ఎవరూ
ఈ నిరణ్యానిన్ ఒపుప్కోరు. అతనికీ, తనకీ ఇరువైపులా కుటుంబాలు, ఆరిథ్క పరిసిథ్తులు, కులాలు, మతాలు ఎందులోనూ సారూపయ్త లేదు. వీటనిన్టినీ మించి తను డైవొరీస్,
పిలాల్డి తలిల్. ఇనిన్టిని ఎదురొక్ని తామిదద్రూ ఎవరన్యినా ఒపిప్ంచడం అనన్వి జరిగే పని కాదు.
తామిదద్రూ అనుకుంటే సరిపోదు. ఇరువైపులా ఉనన్ వాళల్ంతా ఒపుప్కోవాలి. అది జరిగే పని కానపుప్డు ఇటువంటి ఆశలు పెంచుకోకపోవడమే మంచిది.
ఇక తనకి ఇలా ఒంటరి జీవితం రాసిపెటిట్ ఉంది. ఎవరూ తన జీవితానిన్ సరిదిదద్లేరు. ఇంతే. రాతర్ంతా కలత నిదర్లో, ఆలోచనలతో అటూ ఇటూ దొరుల్తూ
అశాంతిగా గడిపింది తనమ్యి.
***
తెలాల్రి కాలేజీకి వెళల్డానికి రెడీ అవుతుండగా "ఏం మేడం, అంతా మంచిగనే ఉనన్వా?" అని పలకరించింది తాయిబా గుమమ్ం దగిగ్రికి వచిచ్.
అవునన్టుల్ తలూపింది తనమ్యి.
"నినన్ రాతిర్ ఏమో ఏడుసుత్నన్టుల్ శబద్ం ఇనొచిచ్ంది. ఎవరో, ఏమో అని మసుత్ పరేషనయియ్న. నువవ్యితే కాదు కదా!" అంది.
కాదనన్టుల్ తలూపింది తనమ్యి.
"ఎవరో, ఏమో పాపం" అని నిటూట్రిచ్ "సెలవలల్ బండి కోసరం మెకానికుక్ అచిచ్ పొయియ్ండు మేడం, మీరు తీసుకుంటరా వేరోలల్కి అముమ్కోవాలాన్?
అనడిగిండు. నాకు తెలవ్దని చెపిప్న" అంది.
"ఊ.. "అని నిటూట్రిచ్ంది తనమ్యి.
దారంట ఎవరు పిలల్లిన్ బళల్ మీద ఎకిక్ంచుకుని వెళుత్నాన్ ఆశగా చూసుత్నన్ బాబు ముఖం ఎపుప్డూ గమనిసూత్నే ఉంది.
"నాకు నానన్ లేకపోవడం వలల్ నేనెపుప్డూ బండి మీద వెళల్లేకపోయేను" అని వాడు బాధ పడుత్నాన్డేమో అని కూడా అనిపిసూత్ంది.
వాడికి ఏ లోటూ రాకుండా పెంచడమే తన లక్షయ్ం. పైగా చీటీ పాడిన డబుబ్లు రెడీగా ఉనాన్యి. ఇక ఆలోచన అనవసరం అని తోచింది తనమ్యికి. కాలేజీకి
వెళేళ్ తోర్వలో బాయ్ంకుకి వెళిల్ డబుబ్లు డార్ చేసింది. మెకానికుక్ మధాయ్హన్ం బండి పటుట్కొచిచ్ ఇచేచ్డు. ఆ సాయంతర్ం ఇంటికి బండి వేసుకొచిచ్ంది. తన జీవితంలో తను
కొనుకుక్నన్ మొదటి పెదద్ వసుత్వు! ముటుట్కుంటే అనిరవ్చనీయమైన ఆనందం కలగసాగింది. సాట్ండు వేసి, బండికి దారంట అంటిన దుముమ్ తుడవసాగింది.
సూక్లు బసుస్ ఆగగానే ఇంటికి పరుగెతుత్కొచిచ్న బాబు వాకిటోల్ బండి చూసి ఆగిపోయేడు.
బండి "మనదేనా అమామ్!? మనదేనా?" అని వెలిగిపోతునన్ వాడి ముఖం చూసేత్ తనమ్యికి బాగా ముదొద్చిచ్ంది.
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వెనుతిరగని వెనెన్ల
గబగబా ముఖం కడిగి బటట్లు మారిచ్, "దా, అయిసుకీర్ము కొనిబెడతా" అంది

బండి సాట్ండు తీసూత్. హాండిల ముందు నిలబడి కుదుపులతో బాటూ

ఎగురుతునన్ బాబు సంతోషానిన్ చూసి మురిసిపోయింది తనమ్యి.
***
మరాన్డు కాలేజీలో మధయ్ విరామంలో మేథస్ లెకచ్రరు "డిగీర్ కాలేజీలో పరీక్షలకి ఇనివ్జిలేషన కి పోతరా మేడం?" అనడిగేడు.
తనమ్యి అదేవిటనన్టుట్ చూసింది. "ఓపన యూనివరిశ్టీ పరీక్షలు జరుగుతనన్యి. ఆదివారం ఇనివ్జిలేషను కు ఎవరూ దొరకత లేదని ఆ కాలేజీ పిర్నిస్పలు మన
కాలేజీకి ఫోను చేసిండనన్టుల్. మీరు ఊరల్నే ఉంటరు కదా. కాలీగా ఉంటే పోవురి. పైసలు కూడా వసత్యి." అనాన్డు
తనమ్యి "అలాగే సర. నా పేరు రాసుకోండి, కానీ బాబు…." అంది సందేహంగా.
"మీ సారు గిటల్ పటుట్కోరా మేడం ఒకక్ పూటకి" అనాన్డు.
ఇంతలో అకక్డే గుమమ్ం దగిగ్ర నిలబడడ్ తాయిబా, "బాబుని నేను సూసుకుంటలే మేడం తియియ్" అంది.
తన పర్శన్కి సమాధానం తనమ్యి నించి రానందుకు ఒకింత నిరాశపడడ్టుల్ ముఖం పెటేట్డాయన. తన గురించి తెలిసి అడుగుతునాన్డో, తెలియక
అడుగుతునాన్డో తెలియలేదు తనమ్యికి. అతను మామూలుగానే అడిగినా తన గురించి అతను ఆరా తీసుత్నన్టుల్ భావన కలిగింది తనమ్యికి.
"నేను ఒంటరిగానే ఉంటాను సర. నేను డైవొరీస్ని" అంది సీరియస గా.
"అయోయ్, సారీ మేడం తెలవ్క అడిగినా. ఏమైంది?" అనాన్డు తెలుసుకోవడానికి కుతూహలంగా.
తనమ్యికి చికాకు వేసుకొచిచ్ంది. చెపేప్ందుకు అది చినన్ గాథ కాదు, గొపప్ గాథ కాదు. పైగా ఇలా అసత్మాటు తన గడచిన జీవితానిన్ తలుచుకుంటూ బతకడం
దురభ్రంగా ఉంది.
"ఏదో లెండి, తరావ్తెపుప్డైనా చెపాత్ను" అని అకక్ణిణ్ంచి లేచింది.
ఈ పర్పంచం ఎకక్డికెళిల్నా తనని ఒంటరిగా, పర్శాంతంగా బతకనివవ్దు. కాలేజీ బయట వరండా లోకి వచిచ్ంది. ఊరి చివర ఉండడం వలల్ కాలేజీని ఆనుకుని
పొదుద్ తిరుగుడు తోటలు విరగబూసి ఉనాన్యి. ఆ పకక్నే మొకక్ జొనన్ చేలు. మరొక వైపు అకక్డకక్డా తుపప్లల్ంటి సీతాఫలాల చెటుల్. బయటికి రాగానే మనసులోని
అలజడి కాసత్ ఉపశమించింది. పిర్నిస్పాలు గారితో చెపిప్ కాలేజీ బయటికి వచిచ్ంది. కాలేజీ మలుపు దాటే వరకూ చూసుకోలేదు. తన వెనకే నలుగురు కాలేజీ పిలల్లు కూడా
వసుత్నన్ సంగతి.
"ఏమిరా, కాల్సు లేదా?" అంది ఆగి వెనకిక్ తిరిగి గంభీరంగా.
"లేదు మేడం, ఇయేయ్ల మా ఎకనామికుస్ సారు రాలే" అనాన్రు వాళుల్ ముకత్ కంఠంతో.
"ఇటెకక్డికి మరి?" అంది.
"మీ కోసమే మేడం" అనాన్రు మళీల్.
ఆశచ్రయ్పోయింది తనమ్యి.
"నాకు తోడుగానా? ఎందుకు?" అంది.
"ఏం లే మేడం, పొలాల పురుగూ పుటార్ ఉంటయి, అలల్రి పోరగాలుల్ ఉంటరు. మేడం ఒకక్తె పోతూందని ఇగో ఈడంటే తోడు వొదద్మని అచిచ్నం" అని
అందులో ఒకబాబ్యిని చూపించేరు.
తనమ్యికి సంతోషంతో కళల్ నీళుల్ నిండేయి. తనొకక్తే వెళుత్ందని ఎసాక్రుట్ వచేచ్రనన్మాట. ఎంత పేర్మ ఈ పిలల్లకి! వీళల్తో తనెపుప్డూ దండించినటుల్
మాటాల్డడమే గానీ పేర్మగా మాటాల్డలేదు ఇపప్టి వరకూ.
"ఊ అయితే, అలా వెనక నడవకక్రలేదు. నాతో నడవండి" అంది నవువ్తూ.
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వెనుతిరగని వెనెన్ల
ఇక హుషారుగా కబురుల్ చెపప్డం మొదలు పెటేట్రు వాళుల్. అందులో ఎవరికీ సరైన కాలి జోళుల్ కానీ, మంచి బటట్లు గానీ లేకపోవడం గమనించి మనసు బాధ

వేసింది తనమ్యికి.
వీళల్ని చూసూత్ ఉంటే తను ఇంటరీమ్డియేట చదువుకునన్ రోజులు జాఞ్పకం వచేచ్యి. పదిహేను, పదహారు సంవతస్రాల లేత వయసుస్లో పర్పంచం ఎంత
అందంగానో కనిపించేది.
కానీ అపప్టోల్ తాము ఇలా లెకచ్రరల్తో మాటాల్డడానికే భయపడే వాళుల్. ఇంతలో తోర్వ పకక్న ఒక కరర్ ముకక్ విరిచి తెచిచ్ ఇచేచ్డు అందులో ఒక కురార్డు.
"గెపుప్డు తోటకి పొయియ్నా కరర్ పటుట్కో మేడం. పురుగూ పుటార్ గురించే కాదు, మంచిగా నడవొసత్ది" అనాన్డు.
అంతా నవేవ్రు. తనమ్యికి వాళల్ని చూసి భలే ముచచ్టేసింది.
తనకి తోడుగా రావాలనన్ ఆలోచన కలిగినందుకే మనసుస్లోనే అందరికీ కృతజఞ్తలు చెపుప్కుంది.
“ఊ..చెపప్ండి. పొదుద్ట పూట కాలేజీకి ఎందుకు లేటుగా వసాత్రు మీరు?” అంది ఊరికే వాళల్ని మాటాల్డాలించాలని.
"పొదుద్గాల నలల్లొసత్యి మేడం. ఇంటి కాడ తాగనీకి, తానాలకి నీలుల్ మోసినాకే బయలెలిల్ రావాలె" అనాన్డు ఒకబాబ్యి.
"మా ఊరికాణిణ్ంచి ఆరు మైళుల్ నడిసి రావాలె. దినామూ బసుస్ కి పైసలేడికెలిల్ ఒసాత్యి మేడం?" అనాన్డింతలో మరొకబాబ్యి.
"మేడం సదువు మీరు ఎంత సెపిప్నా ఇంటి కాడ "పనికిబోరా పైసలొసత్య" అంటరు. సాక్లర షిపుప్ వసత్దని మా నాయినిన్ ఒపిప్ంచిన, ఇగో ఈడది విని
నవవ్బటెట్" …..
"పొదుద్గాల బువేవ్డొసత్ది మేడం, ఏదో టీ తాగి వచుచ్డు, పొదుద్మీకి ఒకక్పూటే ఇంత తినేది"….
పిలల్లు అవనీన్ అతి మామూలుగా చెపుప్కెళిల్పోతుంటే వింటునన్ తనమ్యికి.చెపప్లేని బాధ తనున్కు రాసాగింది.
ఇంత కటిక పేదరికంలో ఉనన్ ఈ పిలల్లు చినిగిన బటట్లు, తెగిన చెపుప్లు కాక ఏం వేసుకుని వసాత్రు?
తిరిగి వెనకిక్ వచేచ్క తినన్గా పిర్నిస్పాల యాదగిరి గారి దగగ్రకు వెళిల్ంది.
"మీరు మధాయ్హన్ భోజన పథకం గురించి ఆలోచిదాద్మనాన్రు కదా! మొదలు పెడదాం సర" అంది.
"గటల్నే మేడం. కానీ గీ పోరలు కాలేజీ ఇడిసిపెటిట్ందాక ఉండి సదువుత మంటే గదా! అయినా సాట్ఫ మీటింగు పెటిట్ సూదాద్ం " అనాన్రాయన సాలోచనగా.
"భోజన పథకానికి ఊరోల్ మోతుబరల్ను, డబుబ్లునన్ దుకాణాదారులని సహాయం అడుగుదాం. పిలల్లిన్ సాయంతర్ం వరకూ కాలేజీలో ఉంచి చదివించాలంటే
రెగుయ్లర కాల్సులు అయిపోయేక సట్డీ అవరస్ పెడదాం. ఇవనీన్ సాట్ఫ అంతా సరేనంటే అమలు చేదాద్ం. ఇక నా జీతంలో నుంచి 2% నెల నెలా బాగా చదివే పిలల్లకు మెరిట
సాల్లర షిపుప్గా ఇదాద్మనుకుంటునాన్నండి" అంది గబగబా.
ఆవేశంగా చెపుత్నాన్ ఆ మాటలోల్ని సిథ్రతావ్నికి అబుబ్ర పడాడ్రాయన.
"చివరగా మరొకక్మాట. ఆగషుట్ పదిహేనుకి సీవ్టు బదులు చెపుప్లేల్ని పిలల్లందరికీ తలా ఒక జతా చెపుప్లు కొనిపెడదాం సర" అంది.
"ఇనిన్నాళల్ బటిట్ నా సరీవ్సుల నీ అసుంటి మణిసిని సూడలె మేడం. మంచిది, గటల్నె చేదాద్ం" అనాన్రాయన నవువ్తూ.
-------
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