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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. శేఖర తో ఒక పకక్ కషాట్లు పడుతూనే తనమ్యి యూనివరిశ్టీ లో ఎమేమ్ పాసయియ్, పీ.హెచ.డీ లో 
జాయినవుతుంది. శేఖర తో ఎనోన్ రోజులు పోరాడి, చివరికి తనమ్యి విడిపోతుంది.  హైదరాబాదుకు దగగ్రోల్ తనమ్యికి లెకచ్రర గా ఉదోయ్గం 
వసుత్ంది. చినన్నాటి సేన్హితుడు పర్భు అనుకోకుండా ఎదురయియ్ పెళిల్ చేసుకుంటాడు. 

PPP

56 
 పెళల్యిన మొదటి రాతిర్ పర్భు దు:ఖంతో భారమై, దిగులుగా గడిచింది తనమ్యికి. 
ఉదయం లేసూత్నే తనమ్యి కళల్లోకి చూడలేనటుల్ కళుల్ దించుకుని "నినున్ నిరాశ పరిసేత్ ననున్ క్షమించు" అనాన్డు.  
పెళల్యితే చేసుకునాన్డు గానీ అతని మనసుస్లో అపరాధభావన వెంటాడుతోందని అరథ్మైంది తనమ్యికి. 
తనమ్యి నెమమ్దిగా అతని తల నిమిరి "ఫరావ్లేదు, ముందు మన సమసయ్లనీన్ చకక్బడనీ"  అని బాబుని తీసుకురావడం కోసం 

తాయిబా దగిగ్రికి వెళిల్ంది. 
తాయిబా ఏదో నవువ్లాటగా అనబోయి, సీరియస గా ఉనన్ తనమ్యి ముఖానిన్ చూసి ఆగిపోయింది. 
"థాంకస్ తాయిబా, రాతిర్ వీణిణ్ చూసుకునన్ందుకు" అంది తనమ్యి.   
"ఇగో మేడమ, నాలాన్ళుల్ ఈడనే పంటడులే" అంటునన్ తాయిబా వైవు చూసి  "ఫరావ్లేదు" అని చినన్ నవువ్ నవివ్ంది.  
ఆ నవువ్లో నిరిల్పత్త తాయిబా గమనించిందో లేదో తెలీదు గానీ తనమ్యి కళుల్ దించుకుని అకక్డి నుండి వచేచ్సింది. 
"ఇంటోల్ ఉంటే ఇలాంటి ఆలోచనలు తవ్రగా వదలవు" అనిపించి బాబుని సూక్లుకి పంపించి తను కూడా  తవ్రగా కాలేజీకి 

తయారయియ్ంది. 
తాళం వెయయ్బోతూ లోపలికి చూసింది. పర్భుకి పెటిట్న లంచ బాకుస్ వంటింటి గటుట్ మీదే ఉంది.  
పెళిల్ చేసుకోకముందే ఇవనీన్ ఊహించే, ఇతనిన్ సంవతస్రం పాటు ఆలోచించుకోమని చెపిప్ంది. ఇనాన్ళుల్ ఆగిన తరావ్త కూడా తనే 

కావాలనుకుని వచిచ్ ఇంకా ఎందుకు బాధపడుత్నన్టుట్? ఇతనికి అపరాధభావన ఎందుకు వెంటాడుతునన్టుట్? ఎవరితో చెపప్లేకుండా, ఎవరినీ 
ఒపిప్ంచలేకుండా పెళిల్కి ఎందుకు సిదధ్పడినటుట్?  
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ఏదేమైనా సిదాద్రథ్ అనన్టుట్ "తను అతనికి సరిపడా సమయం ఇచిచ్ంది. అయినా అతను బాధ పడడం తనకు సంబంధం లేని విషయం. 
ఇదంతా తన సమసయ్ కాదు, అతని సమసయ్". 

 కానీ అలా కొటిట్పారేయడానికి సాధయ్ం కావడం లేదు తనమ్యికి. పర్భు సమసయ్లనీన్ తన జీవితంతో ముడిపడి ఉనన్వే మరి!  
కాలేజీకి బండి మీద వెళుత్నన్ంత సేపూ "అతను ఈ పరిసిథ్తుల నుంచి తవ్రగా తేరుకోవాలంటే ఏం చెయాయ్లా అని" ఆలోచించసాగింది.  
బసాట్ండు దాటుతూండగా పరిచయమైన ముఖమేదో తననే చూసుత్నన్టట్నిపించి వెనకిక్ చూసింది. హైదరాబాదులో ఉండే పెదద్మమ్ భరత్. 

ఇకక్డెందుకునాన్డు? వెనకిక్ వెళాద్మా అని ఒకక్సారి ఆలోచించి,  విరమించుకుంది. ఎపుప్డెళిల్నా ఒకక్ మాట కూడా మాటాల్డడం ఇషట్ం లేనటుల్ మొహం 
పెటుట్కుని ఉంటాడు. ఇపుప్డు వెనకిక్ వెళేత్ మాతర్ం పలకరిసాత్డా! బండి అనుకోకుండా ఆగిపోవడం తో పకక్కు తీసి కికుక్ కొడుతూ అదద్ంలో చూసుకుంది. 
బయలుదేరే హడావిడిలో చూసుకోలేదు. పసుపుతాడు, మంగళ సూతార్లు బయటికి వేళాల్డుతునాన్యి. ఆయన చూసి ఉంటాడా? అందుకేనా అలా 
చూసుత్నాన్డు తన వైపు? ఇపుప్డు ఇంటికెళిల్ పెదద్మమ్కు చెపితే ఆవిడ అమమ్కు ఫోను చేసి చెపప్క మానదు. తనంతట తనుగా చెపప్కుండా ఇలా ఎవరి 
దావ్రానో తెలిసేత్ తలిల్దండుర్లకి  కోపం రాకమానదు. అసలే ఒక పకక్ పర్భు వాళల్ వాళల్కు తెలిసేత్ ఏం గొడవ అవుతుందోనని భయపడుతునాన్డు. ఈ 
సమయంలో తన వాళల్కు తెలిసి వీళుల్ పర్భు మీదికి గొడవకు వసేత్? 

కాలేజీకి వెళిల్న తరావ్త కూడా తెగని ఆలోచనలతో చెమటలు పటట్సాగేయి. సమయానికి సిదాద్రథ్ కూడా రాలేదు ఆవేళ కాలేజీకి. ఎవరో 
చెపేప్లోగా తలిల్దండుర్లకి తనే ఫోను చేసి చెపాప్లని నిరణ్యించుకుంది.   

*** 
ఫోను ఎతిత్ అటిన్ంచి నిశశ్బద్ంగా వింటూంది జోయ్తి.  తలిల్దండుర్లకి వారత్ తన ఫోను కంటే ముందే తెలిసిందని గర్హించింది తనమ్యి.  
ఆశచ్రయ్కరంగా తనమ్యి చెపిప్ంది శాంతంగా విని " సరేల్, మీ ఇదద్రికీ పెళిల్ జరగాలని రాసి పెటిట్ ఉంది.  ఇక అంతా మంచే జరగాలని 

కోరుకుందాం, కానీ ఏమోనమామ్ ఇదంతా ఎకక్డికి దారితీసుత్ందో, జాగర్తత్మామ్" అంది జోయ్తి.   
తండిర్ మాటాల్డనే లేదు.   
ఇంటికి రాగానే "హమమ్యయ్ ఒక భారం తీరింది" అనిపించింది తనమ్యికి.  
ఇంత సులభంగా తలిల్దండుర్లకి తను చెపప్గలుగుతుందని, వాళుల్ ఒపుప్కుంటారని అనుకోలేదు.  
“తనని చూడడానికి వచిచ్నపుడు పర్భుని చూసి మరి అంత రాదాధ్ంతం ఎందుకు చేసేరో?!   ఈ పెదద్వాళుల్ ఎపుప్డూ ఓ పటాట్న అరథ్ం 

కారు.”  
తన వాళుల్ ఒపుప్కునన్ సంగతి పర్భుకి తెలిసేత్ ఎంతో సంతోషిసాత్డు. ఇక పర్భు వైపు వాళుల్ కూడా ఒపుప్కుంటే చాలు. కాదు కాదు, పర్భు 

తన వాళల్ని ఒపిప్ంచగలిగితే చాలు. మొహం కడుకుక్ని కాటుక, బొటుట్ పెటుట్కుని ఏదో కొతత్ సౌందరయ్ంతో తళుకుక్న మెరిసిపోతునన్ తలిల్ని అదే పనిగా 
చూసుత్నన్ బాబుని అడిగింది. 

"ఏంటమామ్ అలా చూసుత్నాన్వు?" 
"ఉహూ" అని తలాడించి మంగళ సూతార్లిన్ చేతోత్ ముటుట్కుని గలగలా మోగించి కిలకిలా నవేవ్డు. 
దగిగ్రికి తీసుకుని ఒళోల్ కూచో బెటుట్కుని "ఇక మీదట పర్భు అంకుల ని నువువ్ "డాడీ" అని పిలవాలి" అంది. 
తలాడించేడు కానీ అరథ్ం కానటుట్ చూసేడు. 
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"ఎందుకంటే ఇపుప్డు అమామ్, అంకుల పెళిల్ చేసుకునాన్రు. ఇక మీదట మనం ముగుగ్రం ఎపుప్డూ కలిసే ఉంటాం. సరేనా?" అంది. 
"ఊ.." అని "మరి నానన్?" అనాన్డు. 
"మీ నానన్ మన దగిగ్ర నుంచి ఎపుప్డో వెళిల్పోయాడు కదా. పైగా వేరే ఎవరోన్ పెళిల్ కూడా చేసుకునాన్డు. ఎపుప్డూ మన దగిగ్రికి రాడు, 

రాకూడదు. ఇపుప్డు మనం ముగుగ్రం ఒకటి. ఇక పర్భుయే నీకు డాడీ" అంది. 
వాడి చినిన్ మనసుకి ఏం అరథ్మయియ్ందో, ఎంత అరథ్మయియ్ందో తెలీలేదు కానీ ఆ సాయంతర్ం పర్భు రాగానే "డాడీ" అని దగిగ్రికి 

వెళేల్డు. 
పర్భు నవువ్తూ "ఏవిటి వీడు పిలుపు మారేచ్సేడు?" అని వాడి వైపు  తిరిగి "అయినా ఇదే బావుందిలే. అలానే పిలువు" అనాన్డు.   
తనమ్యి తలిల్దండుర్లు ఒపుప్కోవడానిన్ అతి మామూలుగా తీసుకుంటునన్టుట్ " మీ వాళుల్ ఒపుప్కోవడంలో ఆశచ్రయ్ం లేదులే" అంటూ   
వాకిటోల్ బాబు సైకిలు వైపు చూసూత్, "ఏవిటీ నవతా టార్నస్ పోరట్ లో సామానుల్ వచేచ్సేయా?"  అనాన్డు.  
"ఊ" అంది టీ కపుప్ చేతికిసూత్ పర్భు మాటకి అరథ్ం ఏవిటో ఆలోచించడం కూడా ఇషట్ం లేదు తనమ్యికి. ఏదేమైతేనేం తనని అరథ్ం 

చేసుకుంది తలిల్. అదే తనకి పదివేలు.  
తలిల్దండుర్ల దగిగ్రే వదిలేసిన డబల కాట, డర్సిస్ంగ టేబుల, టీ.వీ, వంట సామగిర్ వంటి సామానుల్ ఇపప్టికి తెపిప్ంచుకోవలసిన 

అవసరం పడింది.  ఇక పరుపు, బాబుకి వేరే వైరు మంచం, చినన్ కూలర కూడా జీతాలు రాగానే ఆ వారంలోనే అమరాయి. బాబుతో పరుగులు తీసి 
ఆడుతునన్ పర్భుని, కిలకిలా నవువ్తూ పరుగెడుతునన్ బాబుని చూసూత్ సంతోషంగా అరుగుమీద జేరబడింది తనమ్యి. ఇటువంటి ఆనందదాయకమైన 
రోజొకటి వసుత్ందని తను కలోల్ కూడా అనుకోలేదు. తనకు ఆపరేషను అయినపుప్డు చూడడానికి వచిచ్నపుప్డు తండిర్ చేసిన రాదాధ్ంతం గురుత్కొచిచ్ంది.  

"ఇతను నీకు భరత్ కాగలడేమో గానీ, పిలాల్డికి తండిర్ కాగలడా?"   
ఎకక్డో తన మనసుస్లో ఆ మాట భయం భయంగా ఇపప్టి వరకూ తనని దొలుసూత్నే ఉంది. ఇక ఇపుప్డు తనకా బెంగ తీరింది. పర్భు 

ఇంటికి వచిచ్న దగగ్రున్ంచీ నిమిషం వదలకుండా వెంట వెంటే తిరుగుతూ కబురుల్ చెపూత్నన్ బాబుని ఓపిగాగ్ చూసుకుంటునన్ పర్భు మీద మనసంతా 
కృతజఞ్త నిండిపోసాగింది.  

"ఇది చాలు మితర్మా!" అనుకుంది మనసుస్లో.    
*** 
రెండు వారాలు గడుసుత్నాన్ పర్భు దిగులు తగగ్కపోయేసరికి "పోనీ, మీ అకక్యయ్కు ఉతత్రం రాయరాదూ? తనైతే అరథ్ం 

చేసుకుంటుందేమో" అంది తనమ్యి 
"ఊ…" అనాన్డు.  
నాలోర్జులోల్ ఇంటికి వసూత్నే సాయంతర్ం సంతోషంతో వెలిగిపోతూ ఉనన్ పర్భు ముఖానిన్ చూసూత్నే ఆనందపడింది తనమ్యి. 
"అకక్ ఫోను చేసింది. ననేన్ం బాధ పడొదద్ని, అమమ్, నానన్లకి మంచి సమయం చూసి చెపిప్ ఒపిప్ంచే బాధయ్త తనదనీ చెపిప్ంది 

తెలుసా” అనాన్డు తనమ్యిని ఎతుత్కుని గాలోల్ గిరగిరా తిపుప్తూనన్ంత పనిచేసి.  
ఆ రాతిర్ తన చినన్నాటి కబురుల్ ఉతాస్హంగా చెపప్సాగేడు పర్భు. అకక్, అనన్లతో తను గడిపిన చిలిపి బాలయ్ం గురుత్ తెచుచ్కుంటూ 

నవువ్తునన్ పర్భు వైపు చూసూత్ "హమమ్యయ్" అని నిశిచ్ంతగా వెనకిక్ జేరబడింది. 
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గది కిటికీ లోంచి వెనెన్ల సరిగాగ్ మంచమీమ్ద పడుతోంది. 
తనమ్యి ఒళోల్ తల వాలిచ్, పర్శాంతంగా కళుల్ మూసుకుంటూ "తనూ! ఒక పాట పాడవూ!" అనాన్డు లాలనగా. 
"రెలుల్ పూలా పానుపు పైన జలుల్జలుల్లుగా ఎవరో చలిల్నారమామ్ వెనెన్ల చలిల్నారమామ్...."  
అని నెమమ్దిగా కృషణ్ శాసిత్ గారి గీతం పాడసాగింది. గదిలో గోడగడియారం, పుసత్కాలు... అనీన్ తనమ్యంగా వింటునన్టుట్నన్ లేత 

వెనెన్ల వెలుగులో తనమ్యి పెదవులిన్ చటుకుక్న ముదుద్ పెటుట్కునాన్డు.  
పాట ఆగిపోయినా మాధురయ్ం గదంతా పరుచుకుంది. సుతిమెతత్గా సప్ృశిసుత్నన్ అతని సాంగతయ్ంలో తనమ్యి వివశురాలై 

ఒదిగిపోయింది. పర్భుతో గడిపిన ఆ తొలిరాతిర్ జీవితంలో మొటట్ మొదటిసారి అతయ్ంత ఆనందానిన్ పొందింది తనమ్యి. అదే చెపిప్ంది పర్భుతో. 
తనమ్యిని తన కౌగిటోల్ మరింత గాఢంగా దాచుకుంటూ "తనూ! మనిదద్రం ఎపుప్డూ ఒకక్టి. ఏ పరిసిథ్తులోల్నూ మనం విడిపోకూడదు. 

నాకు పర్మాణం చెయియ్" అనాన్డు.  
"ఊ...." అంది మరింత తనమ్యతవ్ంతో కళుల్ మూసుకుంటూ. 
అవేళిట్ నుంచి అనీన్ అందమైన రాతుర్ళేల్ అయేయ్యి.  
*** 
ఆ వారాంతం నిదర్ లేవంగానే  పర్భు "యాదగిరి గుటట్ చాలా బావుంటుందట. వెళొల్దాద్మా? మా ఆఫీసులో కొలీగస్ చెపప్డం చాలా 

సారుల్ వినాన్ను. పైగా మనం ఇపప్టివరకూ ఎపుప్డూ ఎకక్డికీ వెళల్లేదు కదా" అనాన్డు. 
తలారా సాన్నం చేసి కొతత్గా కొనుకుక్నన్ తెలల్ పంజాబీ డెర్సుస్ వేసుకుంది.  
అదద్ంలో చూసుకుంటూ "నీకు ఆరేళల్ పిలల్డు ఉనన్డంటే ఎవరైన నముమ్తరా మేడం" అనన్ తాయిబా మాటలు గురుత్కొచిచ్ చినన్గా 

నవువ్కుంది. 
బాబుని ముందు కూచోబెటుట్కుని బండి నడుపుతునన్ పర్భు నడుం చుటూట్ చేతులు వేసి కూచుని అతని భుజమీమ్ద నిశిచ్ంతగా తల 

వాలిచ్ంది. 
"ఎనిన్ నాళల్ కల ఇది!" జీవితంలో తననుకునన్ ఒకొక్కక్టీ నెరవేరడానికి ఇపప్టికి సమయం ఆసనన్మయినటుల్ంది. 
దారి పొడవునా తాడి చెటల్తో నిజంగానే గోదావరి పార్ంతంలా ఉనన్ ఆ పార్ంతానిన్ చూడగానే  తనమ్యికి ఆనందం రెండింతలయింది. 

తాటి ముంజులు, తేగలు, సీతాఫలాల బాలయ్ం గురుత్కొచిచ్ంది. గోధూళి వేళ వనజ, తను డాబా మీద కూరుచ్ని గంటలు, రోజుల తరబడి చెపుప్కునన్ 
అంతులేని కబురుల్ జాఞ్పకం వచాచ్యి. అపుప్డంతా భావి జీవితంలో అందమైన రోజుల కోసం తను కనన్ కలలనీన్ ఇపుప్డు పర్తయ్క్షమవుతునన్ విషయం 
వనజకు చెపాప్లి. 

అదే చెపిప్ంది పర్భుతో. 
"ఉతత్రమేం ఖరమ్, నీకు మీ సేన్హితురాలిన్ చూడాలని ఉంటే రాయచూరే వెళొల్దాద్ం. కానీ మీ వనజ వాళిల్ంటోల్ ఉండాలని మాతర్ం 

చెపప్కు. నాకలా పరిచయం లేని ఎవరింటోల్నూ ఉండడం ఇషట్ం ఉండదు. హోటల లో ఉందాం. మరో రెండు రోజులు సెలవు పెటుట్కుని ఆ చుటుట్పకక్ల 
ఇంకేమైనా చూడడానికి ఉంటే అవి కూడా చూసుకుని వదాద్ం" అనాన్డు.  
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తనమ్యి ఆనందానికీ అవధులు లేవు. తన మనసెరిగి మసలుకునే సహచరుడు పర్భు. దారోల్ తోర్వ పకక్ దేవగనేన్రు పూల చెటుట్ దగిగ్ర 
ఆపి, దోసిలి నిండా పూలు తీసుకొచేచ్డు. పర్భుకెలా తెలుసు తనకిలా దోసిలి నిండా దేవగనేన్రు పూలంటే ఇషట్మని?! ఆ దోసిలిని అందుకుంటూంటే ఆ 
పూలనీన్ పై నుంచి కురుసుత్నన్టుల్ తనమ్యతవ్ం కలగసాగింది. సంభర్మాశచ్రాయ్లతో ఆకాశం కేసి చూసింది.  

కొతత్గా కొనన్ కెమేరాతో తోర్వ పొడవునా ఫోటోలు తీసుకుంటూ, కబురుల్  చెపుప్కుంటూ ముగుగ్రూ ఆలయానికి చేరుకునేసరికి 
పదకొండు గంటల వేళయియ్ంది. ఇంత మంచి మనసునన్ పర్భు ఎపుప్డూ బావుండాలని మనసారా వేడుకుంది భగవంతుణిణ్. 

"ఎందుకీ గుళోల్ జనం బాగా పలచగా ఉనాన్రో" అంది తనమ్యి చుటూట్ చూసూత్.  
ఆలయంలో కొటిట్న కొబబ్రి చిపప్ని పార్ంగంణం లో కూచుని చినన్ ముకక్లు కొటిట్  ఇదద్రికీ చెరోటి ఇచిచ్ తనూ కాసత్ నోటోల్ వేసుకుని 

సత్ంభానికి జేరబడి కూచునన్ తనమ్యి పకక్నే చునీన్ మీద తల వాలేచ్డు పర్భు. బాబు అకక్డకక్డే చుటూట్ తిరుగుతూ ఆడసాగేడు. తనమ్యి పర్భు వైపే 
ఆరాధనగా చూసింది.  ఎంత మంచి మనిషి ఇతడు! తను ఏ జనమ్లో చేసుకునన్ పుణయ్ం వలల్నో ఇపప్టికి ఇతనిన్ కలుసుకోగలిగింది.  

రామదాసు కీరత్న జాఞ్పకం వచిచ్ంది.  
"రామచందుర్డితడు… రఘువీరుడు....కామిత ఫలములీయగలిగేనందరికీ"  
హాయిగా కళుల్ మూసుకుంది. రెండు నిమిషాలోల్ కళుల్ తెరిచే సరికి బాబు కనిపించలేదు. గాభరాగా ఒకక్ ఉదుటున లేచి నిలబడింది. 
ఆ అదురుపాటుకు కళుల్ తెరిచిన పర్భు దిగుగ్న లేచి చెమటలు కారుతునన్ తనమ్యిని చూసూత్నే "ఉండు, భయపడకు నేనటు వెళాత్ను, 

నువివ్టు చూడు" అంటు చపుప్న కుడివైపుకు పరుగెతేత్డు. ఆలయం తలుపు దాటంగానే చినన్ చినన్ దుకాణాలు వరసగా ఉనాన్యి. జనం కొదీద్ మందే ఉనాన్ 
చినన్ చినన్ దుకాణాల సందులోల్ ఏ మూలకి వెళేళ్డో వెతికి పటుట్కోవడం చాలా కషట్ం. తనమ్యి ఆలయ పార్ంగణంలో మైకులో ఎనౌనుస్మెంటుల్ చేసుత్నన్ 
చోటికి చపుప్న పరుగెతిత్ంది. అసలా గాభరాలో మైకు దగిగ్ర కూచునన్ అతను అడుగుతునాన్ బాబు ఏ రంగు బటట్లు వేసుకునాన్డో చపుప్న 
చెపప్లేకపోయింది. బుగగ్ల మీద జారుతునన్ కనీన్ళల్ని తుడుచుకుంటూ తన చేతిలో ఉనన్ కెమేరాలో ఫోటోలిన్ వెనకిక్ గబగబా తిపిప్ చూసూత్ "నీలం రంగు 
నికక్రు, ఎరర్ గళల్ చొకాక్, ఆరేళల్ పసివాడండీ, పీల్జ తవ్రగా అనౌనుస్  చెయయ్ండీ" అంది గాభరాగా. 

అటిన్ంచి పర్భు బాబు దొరికేడా అంటూ పరుగెతుత్కు వచిచ్ మళీల్ మరో వైపుకి పరుగెతేత్డు. ఎవరైనా కావాలనుకుని ఎతుత్కుపోయేరా? 
కాళల్లోల్ సతుత్వంతా పోయినటుల్ కాళుల్ వణక సాగేయి, కడుపులో నుంచి హఠాతుత్గా నొపిప్ పార్రంభమై పోయి ఆయాసం వచెచ్యయ్సాగింది తనమ్యికి. 
వేసూత్నన్ ఒకోక్ అడుగూ భారమైపోయి, నాలుక పిడచకటుట్కుపోసాగింది.  

బయట బజారులో అటూ ఇటూ పిచిచ్దానిలా దికుక్లు చూసూత్, కనబడడ్ వాళల్ందరినీ "ఏవండీ చినన్ బాబుని చూసేరా" అంటూ 
అడుగుతూ పరుగెతత్సాగింది. 

మిటట్ మధాయ్హన్మేమో ఎండ చురుర్మని కాలుతూంది. 
మధయ్ మధయ్లో వెనకుక్ తిరిగి ఆలయం వైపు చూసూత్ "భగవంతుడా! నా బాబుని నాకు చూపించు" అని రెండు చేతులూ ఎతిత్ 

నమసక్రించసాగింది. 
తనమ్యి మొర పర్భువు ఆలకించినటుల్ ఎవరో గంట మోగించేరు. 
సరిగాగ్ అరగంట లో మైకులో ఎనౌనుస్మెంటు వినిపించింది. "అబాబ్యి దొరికేడు తలిల్దండుర్లు ఎకక్డునాన్ రావాలి"  
బాబుని చూసుత్నే పోయిన పార్ణం తిరిగొచిచ్నటల్నిపించింది తనమ్యికి. 
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ఏడుసుత్నన్ పిలాల్ణిణ్ ఎతుత్కుని ముదుద్లు కురిపించింది. "ఎటెళిల్పోయేవు నానాన్, ఎటెళిల్పోయేవు, ఎపుప్డూ వెళల్కేం" అంటూ. 
తనమ్యి భుజం చుటూట్ చెయియ్ వేసి భయపడొదద్ని గటిట్గా పటుట్కునన్ పర్భు "హమమ్యయ్" అని నిటూట్రేచ్డు.  
అంతకు ముందు కూచునన్ చోటకే వచిచ్ కూచుంటూ, "ఇంద మంచినీళుల్  తాగి కాసత్ సిథ్మిత పడు" అని  తనమ్యి జుటుట్ సవరిసూత్  
"ఎటెళిల్పోయేవురా?" అనాన్డు బాబుతో.  
దూరంగా చూపిసూత్ "నానన్" అనన్ మాట వినీ వినడంతోనే పసివాడనన్ విషయం కూడా మరిచి పోయి నెతిత్ మీద గటిట్గా ఒకక్ దెబబ్ 

వేసేడు.  
ఆ కోపంలో చేతిలో కొబబ్రి చిపప్  ఉందనన్ విషయం కూడా మరిచ్పోయేడు. తనమ్యి ఒకక్ ఉదుటున బాబుని ఒళోళ్కి తీసుకునేసరికే 

ఆలసయ్ం అయిపోయింది. తల మీద ఉనన్ మెతత్టి మాడు పార్ంతంలో తగిలిందేమో బొటబొటా రకత్ం కారసాగింది. 
"అయోయ్" అంటూ అపప్టికే ఏడిచ్ ఏడిచ్ జీరబోయిన గొంతుతో రోదిసూత్ " బుదిధ్లేదూ, చంటి పిలాల్డికి ఇలా నెతిత్ పగలగొడతావా?" అని 

కీచుగా అరిచింది. 
తపుప్ తెలుసుకునన్వాడిలా సాథ్ణువులా కూచుండిపోయేడు పర్భు. చునీన్ తీసి బాబు తలకి గటిట్గా కటిట్ బాబునెతుత్కుని గబగబా బయటికి 

పరుగెతిత్ంది తనమ్యి. వెనకే వచిచ్న పర్భు ని "బండి తియియ్, తవ్రగా ఏదైనా హాసిప్టలుకి పోనియియ్" అంది ఏడుసూత్. అపప్టికే తమ చుటూట్ జనం 
పోగవుతారేమోనని భయపడుతూ పర్భు వేగంగా పోనిచేచ్డు. 

డాకట్రు పరీక్షగా చూసూత్ "బాగా లోతుకే తలిగింది. కుటెల్యాయ్ల, గటుట్ మీద నించి పడితె రాయి గిటల్ గుచుచ్కునుండొచుచ్" అనాన్డు.  
ఏడుసుత్నన్ తనమ్యి భుజం చుటూట్ అదిమి పటుట్కునన్ పర్భు చెయియ్ తనమ్యికి తేళుల్ పాకినంత చికాగాగ్ జలదరింపుగా అనిపించింది. 
"నాలుగుదినాలు జర జాగర్తత్గా ఉండుండిర్, గీ మందులు వాడుండిర్" అని కాగితం చేతికిచేచ్డు డాకట్రు. 
బండి మీద ఎకుక్తూ "ఇపుప్డే చెపుత్నాన్ను. ఇక మీదట పిలాల్డి మీద ఎపుప్డైనా చెయియ్ వేసావంటే మరాయ్దగా ఉండదు జాగర్తత్" అంది 

గటిట్గా.  
బండి మీద మధయ్లో కూరుచ్నన్ బాబు దారంతా తలిల్ని కావలించుకుని ఏడుసూత్నే ఉనాన్డు. బాబు రకత్ంతో తనమ్యి తెలల్ డెర్సుస్ ఎరర్గా 

మారింది. ఇంటికెలా వచిచ్ పడాడ్రో తెలీలేదు తనమ్యికి. నిదర్పోతునన్ బాబు పకక్న పడుకుని కుమిలి కుమిలి ఏడవ సాగింది. ఎంతో మంచి వాడనుకునన్ 
ఇతనికి పసివాడితో ఎలా ఉండాలో ఆ మాతర్ం ఇంగితజాఞ్నం లేదా?  ఆ రాతిర్ పర్భు తలుపు జేరవేసి తన చాప తీసుకుని బయటికి వెళిల్పోయేడు. కనీసం 
క్షమించమని అడగలేదు కూడా. ఒకక్ సారిగా తనమ్యికి అతని మీద అసహయ్ంతో బాటూ, భయం కూడా కలగసాగింది. 

నిదద్టోల్ అమామ్.. అమామ్.. అని మూలుగుతునన్ బాబు తలమీద నిమిరి "లేదు నానాన్ తగిగ్ పోతుంది, ఇంకెపుప్డూ ఇలా జరగనివవ్ను" 
దృఢంగా అంది తనమ్యి. 

*** 
మరాన్డు బాబు ముందులా పర్భు దగగ్రకు వెళల్కపోవడానిన్ గమనించింది తనమ్యి. 
"ఏమామ్, ఇంకా భయపడుతునాన్వా?" అంది లాలనగా.  
బేలగా తలూపి "అమామ్, నానన్ కావాలి, డాడీ వొదుద్" అని ఏడుపు లంకించుకునాన్డు బాబు. 
ఖినున్రాలై గోడకి జేరబడి కూచుండి పోయింది తనమ్యి. 
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"తపుప్ నానాన్, అలా అనకూడదు. ఇంకెపుప్డూ నానన్ కనబడితే వెళల్కు. అతను కావాలని అనకు. డాడీ నువువ్ కనిపించలేదని గాభరాలో 
కొటేట్డు. అయినా ఇంకెపుప్డూ నినున్ కొటట్నివవ్ను కదా నేను" అని ఏడుసూత్ గుండెలకు హతుత్కుంది. 

ఇక పర్భు సంగతి సరేసరి. ఆ రోజు నించి బాబుని చేరదియయ్డం మానేసేడు. అయినా పసివాడికేం తెలుసు? తపుప్ తను చేసి, పసివాణిణ్ 
శికిష్సుత్నన్ అతని పర్వరత్న అరథ్ం కాక సాయంతర్ం పర్భు వసూత్నే నిలదీసింది. 

బదులుగా "వాడు చేసిన పనేమైనా బావుందా? అయినా నువేవ్ కదా నాకు వీడితో ఇక ఏ సంబంధం వదద్నన్టుట్ మాటాల్డేవు. చాలు. ఇక 
మీదట వాడికీ, నాకూ ఏమీ సంబంధం లేదు" అనాన్డు విసుగాగ్. 

"అదా నేను  మాటాల్డింది, సరిగా గురుత్ తెచుచ్కో, నువేవ్ం చేసేవో, నేనేం అనాన్నో" అంది తను కూడా చికాగాగ్. 
"వదుద్ తలీల్ వదుద్, నువేవ్ నీ కొడుకుని పెంచుకో, నాకీ బంధమూ వదుద్, బాధయ్తా వదుద్" అని నమసక్రించేడు. 
తనమ్యి వెరిర్దానిలా గాలోల్కి చూసూత్ ఉండి పోయింది. తండిర్ చెంపమీద కొటిట్ మరీ నిలదీసి అడుగుతునన్టుల్ అనిపించసాగింది. 
"ఇతను నీకు భరత్ కాగలడేమో, కానీ  వీడికి తండిర్ కాగలడా?" 

------------  . 
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