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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 మళీల్ ఎదురయియ్, పెళిల్ పర్పోజల తీసుకు వసాత్డు. తనమ్యి ఒక ఏడాది గడువు పెటిట్, మధయ్లో కలుసుకోకూడదని నిబంధన
పెడుతుంది.
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పెళిల్ చేసుకుందామని పర్భు దృఢంగా చెపిప్నపప్టి నుంచి "ఇదంతా మంచిదౌనా, కాదా" అనన్ మీమాంస రోజురోజుకీ పెరగసాగింది
తనమ్యికి. పకక్నే ఆదమరిచి నిదర్పోతునన్ బాబు ముఖం కేసి చూసింది. ఈ పెళిల్ వలల్ తనొకక్తే కాదు, వీడి భవిషయ్తుత్ కూడా సుఖవంతం కావాలి. అది
సాధయ్మేనా?
ఆలోచనలతో బురర్ పగిలిపోతూంది. సిదాద్రథ్ అనన్టుల్ "కొనిన్ విషయాలలో సవ్ంతంగా నిరణ్యం తీసుకోలేనపుప్డు మరెవరిననాన్
విశవ్సించాలి. పర్భు పటల్ నమమ్కంతో ముందుకు అడుగెయయ్డమే మంచిది." ఇక మరినిన్ ఆలోచనలు వృథా.
"పెళిల్ ఏ రోజు చేసుకోవాలో ముహూరత్ం ఎవరు పెడతారు మనకి? " అనాన్డు సాలోచనగా పర్భు ఆ రోజు ఆఫీసు నించి వసూత్నే.
"మనమే" అంది చినన్గా నవివ్ తనమ్యి.
"మనకి ఏ రోజు రిజిసట్రు ఆఫీసులో అపాప్యింటుమెంటు దొరుకుతుందో అదే మంచి ముహూరత్ం" అంది మళీల్.
"వీలైనంత సింపుల గా చేసుకుందాం. ఆరాభ్టాలు చెయయ్డం నాకు ఇషట్ం లేదు" అనాన్డు.
"అలాగే" అంటూ నీరసంగా తలూపింది.
"ఏమయియ్ందిరా, పోనీ నీకు నచిచ్న వాళల్నందరినీ పిలువు" అనాన్డు గోముగా కళల్లోకి చూసూత్.
వదద్నన్టుట్ మినన్కుండిపోయింది.
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మనసులో ఒక రకమైన భయాందోళనేదో సుళుల్ తిరుగుతూంది. ఇదంతా సకర్మంగా జరుగుతుందో, లేదో ఎవరైనా
అడుడ్పడతారేమోననన్ భయం ఒక వైపు, ఎవరికీ తెలియకుండా చేసుకుంటూనన్ ఈ పెళిల్ సకెస్స అవుతుందో, లేదో అనన్ టెనష్న మరోవైపు.
"ఏమయియ్ందిరా" అనాన్డు మళీల్.
అతయ్ంత పేర్మపూరితమైన ఆ పిలుపుకి మనసుస్లోని బాధావేదనలనీన్ తొలిగిపోయినటుల్ అతని భుజాల మీద తల వాలిచ్ నిశిచ్ంతగా
కళుల్ మూసుకుంది.
"ఈ నిశిచ్ంత చాలు తన జీవితానికి" అనిపించింది "పర్భూ! ననెన్పుప్డూ వదిలి వెళల్వుగా" అంది.
"ఎపుప్డూ వెళల్ను" అనాన్డు గదగ్దంగా తల నిమురుతూ.
"రేపు సెలవు పెటిట్ పెళిల్కి కావలిస్నవనీన్ కొనుకుక్ందామా" అంది.
"సరే, ముందు కాసత్ చలల్ని నీళల్తో ముఖం కడుకోక్ కాఫీ కలుపుతాను" అనాన్డు.
తనమ్యి సంతోషంగా లేచింది.
***
మనసంతా నిండిన హుషారుతో తెలాల్రగటేల్ మెలకువ వచిచ్ంది తనమ్యికి. తనకెంతో ఇషట్మైన చలికాలపు రోజులవి. దుపప్టీ కపుప్కునే
వాకిటోల్కి వచిచ్ంది. ముందురోజు వేసిన ముగుగ్ ఇంకా అందంగా అలానే ఉంది. విరబూసిన బంతి పూలు, గనేన్రు పూలు ఉదయపు ఆహాల్దానికి
తలలూపుతునాన్యి.
ఆకాశం కేసి చూసూత్ "అజాఞ్త మితర్మా! నా జీవితం అందమైన మలుపు తిరగబోతూంది. నువువ్ నాతో తోడుండి అనీన్ సకర్మంగా
జరిగేటటుల్ చెయయ్వూ?" అని దీరఘ్ంగా ఊపిరి పీలిచ్ంది.
తనకు, పర్భుకు పెళిల్. తమ అపురూపమైన పెళిల్కి మేఘాలే పందిళుల్, పకుష్ల కిలకిలారావాలే మంగళ వాయిదాయ్లు,
ఆశీసుస్లందజేసుత్నన్టుల్ తలలూపుతునన్ వృకాష్లే బంధువులు. ఈ పెళిల్కి అయినదానికీ కాని దానికీ అలిగే మగపెళిల్ వారు లేరు, అసంతృపిత్తో విసుకుక్నే
ఆడపెళిల్ వారు లేరు. అటూ ఇటూ ఏ గందరగోళమూ లేదు. అందమైన నిశశ్బద్పు, అచచ్మైన రహసయ్పు పెళిల్. చినన్పుప్డు కథలోల్ వినన్ "గాంధరవ్ వివాహం"
అంటే ఇలాగే ఉండేదా? ఏమో. ఇలా ఏ తంతూ లేకుండా మనసుకి పర్శాంతంగా, హాయిగా అనిపిసూత్ంది. ఒకరొన్కరు ఇషట్పడే ఇదద్రు వయ్కుత్లు కలిసి
జీవించేందుకు అసలింత కంటే ఏం కావాలి?
"పొదుద్నేన్ మెలకువ వచేచ్సిందా?" చినన్గా నవేవ్డు అపుప్డే లేచిన పర్భు లోపలికి వసుత్నన్ తనమ్యిని చూసూత్.
తనమ్యి పర్శాంతంగా చిరునవువ్ నవివ్ "థాంకూయ్" అంది.
"దేనికి?" అనాన్డు.
"అనిన్టికీ" అంటూ బాబుని నిదర్లేపి సూక్లుకి తయారుచేయసాగింది.
షాపింగుకు బయలుదేరుతూ ఎందుకైనా మంచిదని సాయంతర్ం లేటైతే బాబుని చూడమని తాయిబాకు చెపిప్ వచిచ్ంది. తనమ్యి తనకు
ఇషట్మైన గంధం రంగు పటుట్ చీర కొనుకుక్ంది. పర్భు తనకు నచిచ్న బటట్లు, బూటుల్ సెలకుట్ చేసుకునాన్డు.
"ఆఫీసుకి వేసుకునే బటట్లు కదా ఇవి" అంది తనమ్యి.
"అవును పొదుద్నన్ పది గంటలకి కదా మన పెళిల్, అటిన్ంచటే నేను మళీల్ ఆఫీసుకి వెళిల్ పోవాలి" అనాన్డు.

øöeTT~

www.koumudi.net

p˝…’

2019

3

వెనుతిరగని వెనెన్ల

తనమ్యి అతని వైపు ఆశచ్రయ్ంగా చూసింది. "ఎంత రిజిసట్రు పెళల్యినా ఇంత పార్కిట్కల గా ఉండాలిస్ందేనా?" అదే అంది.
"నీకు తెలీనిదేవుంది, నాకు ఆరాభ్టాలు నచచ్వని. అది సరే, ఆఫీసులో బోలుడ్ పని పెండింగులో ఉంది. ఇకక్డ ఎంత తొందరగా
తెమిలితే అంత మంచిది" అనాన్డు చినన్గా నవువ్తూ.
"మరి ఈ రోజంతా సెలవు..." అని తనమ్యి అనబోతూండగా "నువేవ్దో బాధ పడుత్నాన్వని సరేననాన్ను నినన్" అనాన్డు.
మరో గంటలో "పూల దండలు ఆరడ్రు ఇవవ్డం కూడా అయిపోయింది కదా, ఇక నినున్ బసెస్కిక్ంచి నేను ఆఫీసుకి వెళాత్ను మరి"
అనాన్డు.
తనమ్యి "మంగళ సూతార్లు, మెటెట్లు కొనాలి కదా" అంది.
పర్తిగా చినన్ నవువ్ నవివ్ "నీకు నచిచ్తే నువువ్ కొనుకోక్" అని పరుస్లోంచి "ఇదుగో కెర్డిట కారుడ్ అని కొతత్గా వచిచ్ంది. ఇది పెదద్
షాపులోల్నే ఏకెస్పుట్ చేసుత్నాన్రు. నినన్కక్డ దించి నేను వెళాత్ను పద" అనాన్డు.
షాపులోకెళిల్ తనకు నచిచ్న పెదద్ మంగళ సూతార్లు, చుటుల్, పిలేల్ళుల్ వెరైటీలు చూసూత్ందే కానీ పర్భు కూడా తనతో ఉంటే బావుణణ్ని
అనిపించసాగింది.
"పెళిల్" జీవితంలో అతి ముఖయ్మైన సంఘటన. అది ఇతనికి ఎందుకు ఇంత మామూలుగా అనిపిసూత్ంది?
తపుప్ తన ఆలోచనలోల్ ఉందా? లేదా అతని పదధ్తిలో ఉందా? ఏదేమైనా పెళిల్ పేరుతో తన జీవితంలో ఇంత వరకూ జరిగిన అనేక
బాధాకరమైన సంఘటనల కంటే ఇది నయమే.
ఇకక్డ తనకి నచిచ్నదేదైనా చేసే జీవితం ఉంది ఇపుప్డు. “తనకు నచచ్నిదేదీ చెయయ్కక్రలేదు.” ఆ ఆలోచనే ఎంతో ఆనందంగా ఉంది.
రెడీమేడ లో చూసిన మెటెట్లు నచచ్క పకక్నే సందులో ఉనన్ చినన్ దుకాణాల దగిగ్ర నడవసాగింది.
జీవితాంతం తన కూడా నడవవలిస్న వాడు తనతో ఈ కాసేస్పు ఉండలేనటుల్ వెళిల్పోయేడు "పచ్" అని నిటూట్రిచ్ంది.
అంతలోనే "జీవితాంతం" అనన్ది తలుచ్కుని తనలో తనే నవువ్కుంది.
అసలు ఆ పదానికి అరథ్ం ఉందా?
యౌవనం లోకి అడుగుపెడూత్నే ఎనిన్ కలలు కంది తను! శేఖర తనతో జీవితాంతం ఉంటాడని, అతనితో తనునన్ ఇలుల్, జీవితం
శాశవ్తం అనీ అనుకుంది. కానీ అవనీన్ కలలుగా మాతర్మే మిగిలిపోయాయి.
"ఇంతకంటే బరువైన మెటెట్లు కావాలంటే చేసి ఇసాత్ం. కానీ వారం పడుతుంది" అంటునాన్డు షాపతను.
ఈ లోకంలోకి వచిచ్ంది. "ఊహూ, అంత సమయం లేదు" అని ముందుకు నడిచింది.
తమ అమమ్మమ్ కాళల్కి పెదద్ మెటెట్లు, కడియాలు ఉండేవి. తనకెందుకో అలాంటి మెటెట్లంటే భలే ఇషట్ం. శేఖరోత్ పెళిల్లో చీరలు, నగల
మాట దేవుడెరుగు కనీసం పూల జడతో సహా ఏదీ తనకి నచిచ్నదేదీ జరగలేదు.

అనీన్ నినోన్ మొనోన్ జరిగినటుట్ గుండె గాయాలై బాధతో సలుపుతూ

ఉనాన్యి. పెళిల్ మాటలోల్ కటాన్ల బేరాలు, పెళిల్లో ఆడపడుచు లాంఛనాల అలకలు, భోజనాల గొడవలు, పెళిల్ కాగానే సారె గోల, అడుగడుగునా శేఖర,
అతని తలిల్దండుర్ల అసంతృపిత్ వేధింపులు, తన తలిల్దండుర్ల దు:ఖం, ఈసడింపు మాటలు... అది పెళిల్ కాదు. ఇరు కుటుంబాల మధయ్ యుదధ్మది. ఎవరి
గోలా, గొడవా లేకుండా ఇలా చెపాప్పెటట్కుండా పెళిల్ చేసుకోవడం ఎంత ఉతత్మమో అనిపించసాగింది. తనకు నచిచ్నవనీన్ కొనుకుక్ని బసెస్కిక్ంది తనమ్యి.
బంగారు రంగు అంచు ఉనన్ తెలల్ని సిలక్ చీర అందులో ఒకటి.
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ఇంటికి వెళల్గానే కవరు లోంచి పైకి తీసి మురిపెంగా చూసుకుంది. భుజమీమ్ద వలెల్వాటుగా వేసుకుని అదద్ంలో చూసుకుంది. శరీరం
ఒకపప్టికనాన్ బాగా చికిక్పోయినా, అనిన్ విధాలా నచిచ్న పెళిల్కి ఆయతత్మైన ముఖం ముగధ్ మనోహరంగా కొతత్ అందానిన్ సంతరించుకుంది.
బటట్లు దగగ్రోల్ని టైలరిక్ ఇచిచ్, పొదుద్నన్ మరిచ్పోయిన బంగారు రంగు మటిట్ గాజులు రెండు డజనుల్ కొనుకుక్ని మళీల్ ఇంటికి వచేచ్సరికి
కూడా పర్భు రాకపోయేసరికి రోడుడ్ చివరి వరకూ వెళిల్ ఆతర్ంగా ఆఫీసుకి ఫోను చేసింది.
అవతలి నుంచి పర్భు గొంతు వినాన్క కానీ సిథ్మితం కలగలేదు.
"ఇంటోల్ ఫోను పెటిట్ంచుకోవాలిక, లాభం లేదు మరాన్డే వెళిల్ టెలీఫోను ఎకేస్ంజీలో అపిల్కేషను పెటాట్లి. అసలే ఆరునెలలయినా
పడుతుంది ఫోను రావడానికి" తనలో తను అనుకుని నిటూట్రిచ్ంది.
రాతిర్కి ఇంటికి వసూత్నే అనయ్మనసక్ంగా కనిపించేడు పర్భు.
భోజనం చేసి పడుకోవడానికి తన చాపా, దుపప్టీ సరుద్కుంటునన్ పర్భుతో "అలా కాసేస్పు డాబా మీదికి వెళొల్దాద్మా" అంది.
వెనెన్ల రోజులు కావడంతో దేదీపయ్మానంగా వెనెన్ల కాసూత్ంది.
సంతోషంగా "మన పెళిల్ పౌరణ్మి నాడు వసూత్ంది తెలుసా?" అంది పర్భు చేతిని పటుట్కుని.
"అవునా?" అని "మా అమామ్నానన్లు ననున్ కనన్వాళుల్ కాదు, పెంచారు" అనాన్డు బొతిత్గా సంబంధం లేకుండా హఠాతుత్గా.
తనమ్యి ఆశచ్రయ్ంగా చూసింది. “ఇనాన్ళూల్ ఎందుకు చెపప్లేదు? ఇపుప్డెందుకు చెపుత్నన్టుట్?”
“మా అసలు అమమ్, ననున్ పెంచిన అమమ్కి చెలెల్లు వరస అవుతుంది. ఆ విషయం నాకు చినన్పప్టి నుంచీ తెలుసు. వాళల్ ఆరిథ్క పరిసిథ్తి
బాలేకే ననున్ పెంచుకోవడానికి ఇచేచ్రు. ఒక విధంగా ఇపుప్డు వాళల్కి నేనే ఆధారం. మన పెళిల్ వలల్ ననున్ పెంచిన అమామ్, నానాన్ ఎలాగూ దూరం
అవుతారు. అందుకు నాకు పెదద్గా బాధ లేదు, వాళల్కి నా మీద ఆధారపడాలిస్న అవసరం లేదు. కానీ నేనే ఆధారం అయిన ననున్ కనన్ వాళల్ సంగతి
ఏవిటి? నేను డబుబ్లు పంపిసేత్ గానీ గడవని పరిసిథ్తి వాళల్ది" అనాన్డు దీరఘ్ంగా నిటూట్రిచ్.
"ఊ…ఎపప్టిలానే డబుబ్లు పంపిసేత్ తీసుకోరంటావా?" సాలోచనగా అంది తనమ్యి.
"ఏమో తనూ, డబుబ్ల కంటే వాళల్ మాట వినలేదనే పంతం ఎకుక్వ కావచుచ్. ననున్ కుటుంబం నుంచి వెలివెయొయ్చుచ్. ననున్ కనన్
ఋణం తీరుచ్కునే అవకాశం నాకు లేకుండా పోతుందనే బాధగా ఉంది. పైగా నా మీద కోపంతో వాళుల్ కషాట్ల పాలవుతారని దిగులుగా ఉంది" అనాన్డు.
"నువువ్ చాలా మంచి వాడివి పర్భూ! నినున్ వాళుల్ ఎపప్టికీ దూరం చేసుకోరు" బాధపడకు అనునయంగా అంది తనమ్యి.
"ఏమో తనూ! మన పెళల్యేయ్క వాళల్కి ఎలా చెపాప్లో ఆలోచించాలి" అనాన్డు ఇంకా ఆలోచిసూత్.
తనమ్యి అతని చేతిని తన చేతిలోకి తీసుకుని "ననున్ దేనికీ దిగులు పడొదద్ని నువువ్ ఇలా బెంబేలు పడితే ఎలా?" అని "అనన్టుట్ నీకు
చెలెల్లు ఉంది కదా తనకేమైనా కొందామా" అంది.
"ఒక అకాక్, అనన్యాయ్ కూడా ఉనాన్రు. అవునూ, ఏవిటీ వాళల్కు ఏమైనా కొనడమంటే ఆడపడుచు లాంఛనాలా?" అని చినన్గా నవివ్
"ఈ కటాన్లు, లాంఛనాలు, ఖరుచ్లతో కూడిన వివాహ వయ్వసథ్ంటేనే నాకు చాలా చికాకు" అంటూ లేచేడు.
"మరి అనన్యాయ్, అకాక్ ఉండి కూడా మీ వాళుల్ ఎందుకు నీ మీద ఆధారపడి ఉనాన్రు?" అంది.
"వాళుల్ పెదద్గా చదువుకోలేదు, వాళల్ జీవితాలు గడవడమే అతి కషట్ం, ఇక అమామ్, నానన్లనేం చూసాత్రు?" అనాన్డు.
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తనమ్యికి పర్భు ఎంతో ఉనన్తంగా కనిపించేడు. మంచి కొడుకు కాలేని వాడు, మంచి భరత్ కూడా కాలేడనన్ది తను బాగా నముమ్తుంది.
అతను తన వాళల్ని చూసుకోవాలనుకోవడం అతనికెంత బాధయ్తో తనకూ అంతే.
అదే చెపిప్ంది.
"నాకు తెలుసు తనూ!" గదగ్దంగా అంటూ హతుత్కుని నుదుటి మీద ముదుద్ పెటేట్డు.
తనెంతో అదృషట్వంతురాలు. అసలు ఇంత మంచి వయ్కిత్ తనని కోరి, వలచి రావడం ఇంకా తనకి కలగా అనిపిసూత్ంది.
కిందికి వసూత్నే పర్శాంతంగా నిదర్పోతునన్ బాబు నుదుటి మీద ముదుద్ పెటిట్ "మన కషాట్లనీన్ తీరిపోతునాన్యి నానాన్, ఇక మనకే
భయం లేదు" అంది.
***
పెళిల్ రోజు రానే వచిచ్ంది. తలారా సాన్నం చేసి వదులుగా జడ వేసుకుంది. కళల్కు సనన్ని కాటుక, నుదుటిని తిలకం బొటుట్ దిదుద్కుంది.
తలలో తనకి ఇషట్మైన జాజిపూల తురుముకుంది.
గంధం రంగు పటుట్చీర, చేతికి బంగారు రంగు గాజులతో మెరిసిపోసాగింది తనమ్యి.
"బాబుని నేను సూసాత్లే తియియ్. ఎపుప్డూ సలల్గ ఉండుండిర్" సంతోషంతో మెటికలు విరుసూత్ పెదద్దానిలా దీవించింది తాయిబా.
బండి మీద తనమ్యి కూరోచ్గానే బాబు గేటు దగిగ్రికి పరుగెతుత్కొచిచ్ "టా టా" అనాన్డు.
వాడికి ఏం అరథ్మయియ్ందో తెలీదు. సంతోషంగా చేతులూపేడు. వీథి మలుపు తిరగగానే పర్భు డైరవ చేసూత్నే తన భుజమీమ్ద ఉనన్
తనమ్యి చేతిని తీసి నడుము చుటూట్ మారుచ్కునాన్డు. బండి అదద్ంలో నుంచి కనబడుతునన్ అతని కళల్లోల్ని చిలిపిదనానిన్ చూసి నవివ్ంది. అనుకునన్
సమయానికి రిజిసాట్ర్ర ఆఫీసుకి సిదాద్రథ్ భారయ్తో బాటూ వచాచ్డు. సంతకాలు, దండలు మారుచ్కోవడం, తాళి కటట్డం అనీన్ చకచకా జరిగిపోయాయి.
తనమ్యికి ఇదంతా నిజమో, కలో అనన్టుల్ భార్ంతి కలగసాగింది.
వయసొచిచ్న వివాహానికి వేద మంతార్లు అవసరం లేదని, మనసులు కలిసేత్నే అతయ్ంత ఆనందదాయకమైన, ఉనన్తమైన వివాహమనీ
అరథ్ం అయియ్ంది. పర్భు చిటికెన వేలు పటుట్కుని దిగిన రిజిసాట్ర్ఫీసు మెటల్ దారే అపురూప సపత్పదయియ్ంది. చలల్గా వీసుత్నన్ గాలి వలల్ చుటూట్ ఆవరణలో ఉనన్
చెటల్ చినన్ చినన్ పసుపురంగుటాకులు ఎగిరి వసూత్ ఆకాశం తమ పెళిల్కి సనన్గా పూల వరష్ం కురిపిసుత్నన్టుల్ అనుభూతి కలిగింది తనమ్యికి.
బయటికి వసూత్నే దగగ్రోల్ ఉనన్ రెసాట్రెంటు పేరు చెపిప్ "భోజనాలు చేసెళాద్ం" అంది తనమ్యి.
పర్భు కాదనకుండా ముందుకు దారి తీసేడు. తనమ్యికి ఆ మాతార్నికే ఎంతో సంతోషం వేసింది. భోజనాలైన మరో గంటలో సిదాద్రథ్,
అతని భారయ్ మరోసారి మన:పూరవ్కంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేసూత్ సెలవు తీసుకునాన్రు.

తనమ్యిని బసెస్కిక్ంచి ఆఫీసుకి వెళిల్పోయేడు పర్భు.

దండలిన్ తెచుచ్కునన్ చేతి సంచీలో పెటిట్, తను కూరుచ్నన్ సీటు పకక్నే ఖాళీ సీటోల్ పెటుట్కుంది. మెడలో మెరుసూత్నన్ తాళి బొటుట్తో, కాళల్కి మటెట్లతో కొతత్
పెళిల్కూతురనన్ సంగతి చుటూట్ అందరికీ ఎకక్డ తెలుసుత్ందోనని కొంగు భుజం చుటూట్ కపుప్కుంది. తెలాల్రగటల్ నిదర్ లేవడం వలల్ బసెస్కుక్తూనే నిదర్
ముంచుకొచిచ్నా ఊదయం నుంచీ జరిగినవనీన్ మళీల్ మళీల్ తలుచ్కుంటూ కిటికీ లోంచి బయటికి చూడసాగింది తనమ్యి.
వీథి మొదటోల్ ఉనన్ దేవ గనేన్రు చెటుట్ కింద రాలిన పూలు నాలుగు చేతిలోకి తీసుకుంటూ
"మితర్మా! అనీన్ అనుకునన్టుల్ జరగడానికి సహాయపడడమే కాకుండా నాకోసం నీ బహుమతిగా నాకిషట్మైన ఈ పుషాప్లిన్ కూడా
ఇకక్డుంచావనన్మాట. నీకెలా కృతజఞ్తలు చెపుప్కోను" తనలో తనే అనుకుంటూ పూలని అపురూపంగా ఇంటికి తెచిచ్ చినన్ గినెన్లో నీటోల్ వేసింది. .
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పరుగెతుత్కు వచిచ్న బాబుని ముదుద్లతో ముంచెతిత్ంది. తలిల్ ఆనందానికి కారణం తెలియకపోయినా సంతోషంతో గంతులు వేసేడు.
తాయిబా ఎదురొచిచ్ దిషిట్ తీసింది.
"ఎంత ముదుద్గ ఉనాన్వు మేడం, ఇంద ఈ ఖీర తాగు" అంటూ సేమాయ్ పాయసం కపుప్ చేతికిచిచ్ంది.
సంతోషంతో తాయిబాని కౌగిలించుకుంది తనమ్యి.
లోపలి నుంచి తాయిబా కోసం కొనన్ చీర పటుట్కొచిచ్ ఇసూత్ "వదద్నకు తాయిబా, నువేవ్ నాకు అమమ్యినా, నానన్యినా,
తోబుటుట్వయినా" అంది తనమ్యి.
పెళిల్ కబురుల్ ఇదద్రూ కులాసాగా చెపుప్కుంటూండగానే చీకటి పడసాగింది.
"బాబుని నాలాన్ళుల్ మా ఇంటి కాడ పండబెటుట్కుంటాను" ముసిముసిగా నవువ్తూ తీసుకెళిల్ంది తాయిబా.
పర్భు వచేచ్ సమయానికి తలారా సాన్నం చేసి ఇషట్ంగా కొనుకుక్నన్ బంగారు అంచు తెలల్ సిలుక్ చీర కటుట్కుంది. తలలో దేవ గనేన్రు
పువొవ్కటి పెటుట్కుంది. అదద్ంలో తనకు తనే దేవకనయ్లా కనబడింది తనమ్యికి.
"జీవితంలో కషట్సుఖాలనీన్ అవగతమయేయ్క చేసుకునే పెళేల్ నిజమైన పెళేల్మో. శరీరమూ, మనసూస్ ఇపప్టికి పరిపకవ్మయాయ్యి.
పర్భుతో తను పంచుకోబోయే మొదటిరాతిర్ అతయ్ంత మరపురానిదిగా, అందంగా ఉంటుంది. తనకు నమమ్కముంది."
శాండిల ఉడ అగరొతుత్ల పరిమళం హాయిగా, పర్శాంతంగా ఉంది. టేప రికారడ్ర లో నుంచి సనన్గా వినిపిసుత్నన్ హరి పర్సాద
చౌరాసియా వేణు నాదం వింటూ తనమ్యంగా మంచమీమ్ద జేరబడి కళుల్ మూసుకుంది తనమ్యి.

కాసేస్పటోల్ పర్భు వసూత్నే కళెల్గరేసి చినన్గా నవేవ్డు.

సిగుగ్గా కళుల్ దించుకుంది. సాన్నం చేసి తనమ్యి ఇచిచ్న తెలల్ని లాలీచ్, పైజమా వేసుకునన్ పర్భు ని చూడగానే గుండెల మీద వాలిపోవాలనన్ంత తమకం
కలిగింది తనమ్యికి.
కానీ పర్భు ఏదో దిగులుగా ఉనన్టుల్ సప్షట్ంగా తెలుసూత్ంది.
"అలసటగా ఉందా?" అంది.
నిశశ్బద్ంగా భోజనం చేసుత్నన్ పర్భు తల మీద చెయియ్ వేసి చూసింది ఒంటోల్ బాలేదేమోనని. భోజనం కాగానే కంపూయ్టరు ముందు కెళిల్
కూరుచ్ని ఆఫీసు పని చేసుకోసాగేడు. ఈ మధేయ్ కేబుల దావ్రా ఇంటరెన్టుట్ వచిచ్ంది. కేబుల టీవీ ఉనాన్ తనమ్యికి అదేపనిగా టీవీ ముందు కూరోచ్వడం
ఇషట్ం ఉండదు. కానీ ఈ ఇంటరెన్టుట్ వలల్ ఆఫీసు పని ఇంటికీ వచిచ్ందిక.
పదకొండుగంటల వేళైనా కదిలిరాని అతని వైపు చూసి నిటూట్రుసూత్ "నాకు నిదొర్సూత్ంది బాబూ" అంది.
"పడుకో మరి" చినన్గా అనాన్డు.
తను వినన్ది నిజమేనా అనన్టుల్ వింతగా చూసింది అతని వైపు.
తనమ్యి భావన అరథ్మయియ్నవాడిలా "క్షమించు, నాకు మనసేం బాలేదు" అనాన్డు.
దగిగ్రికెళిల్ అనునయంగా "ఇవేళ మన పెళల్యిన మొదటి రోజు" అంది తన వైపు తిపుప్కుంటూ.
దు:ఖం నిండిన అతని కళల్ని చూసి చపుప్న పకక్న కూచుంటూ "ఏమైంది" అంది ఆదురాద్గా.
"సాయంతర్ం ఇంటి నుంచి ఫోను చేసేరు. ఎంత పర్యతిన్ంచినా ఉదయం మనం పెళిల్ చేసుకునాన్మనన్ సంగతి చెపప్డానికి ధైరయ్ం
చాలలేదు. ఏదో అపరాధభావన ననున్ చుటుట్ముటేట్సూత్ంది" అని తనమ్యి ఒళోల్ తల వాలిచ్ దు:ఖ పడసాగేడు.
------------ .
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