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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. 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.
PPP

-51ఆదివారం ఉదయానే తాయిబా "ఏం చేసుత్రు మేడమ?" అంటూ వచిచ్ంది.
"రా తాయిబా" కూచో అంది తనమ్యి.
"బాబు ఈడ మంచిగ అలవాటు పడిండు. బాష మసుత్ మాటాడుతుండు, మీ మాట గినుక గిసుంత మారనెలేదు" అంది నవువ్తూ.
తాయిబా ఎందుకో వచిచ్, ఏదో మాటాల్డుతూందని అరథ్మైంది.
"చెపుప్ తాయిబా" అంది సట్వువ్ మీద టీ పెడుతూ తనమ్యి.
వంటింటి గుమామ్నికి ఆనుకుని నిలబడి, ఏంలే మేడమ, ఓ మాట చెపత్ నీకు. నీ చెలెల్ లెకక్ అనుకో ననున్" అంది నానుసూత్.
"సరే, చెపుప్ మరి " అంది నవువ్తూ తనమ్యి.
"ఏంలే, నువువ్ మళీల్ పెళిల్ చేసుకో మేడం" అంది నెమమ్దిగా.
తుళిల్పడింది తనమ్యి. 'పర్భు ఒకటెర్ండు సారుల్ మొదటోల్ రావడం చూసి ఇలా అంటుందా?'
అదేవి పటిట్ంచుకోకుండా "ఒంటరిగ ఆడమనిసి ఉనన్దంటే ఎవరికైన లోకువే మేడమ, మా యమమ్ మీద ఆన. ఆ బాదేవిటో నాకు
గుడక తెలుసని చెపుతుంటిని. కాలేజీలో ఏమో గుసగుసలు పోతరు మీ గురించి, మీరు పెళిల్ చేసుకుంటె అందరి నోళుల్ మూతపడతయియ్ " అని తనమ్యి
ముఖంలోకి చూసింది.
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"కాలేజీలో తన గురించి గుసగుసలా?"

తనమ్యికి మనసంతా బాధ అలుముకుంది. కానీ ఎవరా మాటలు అనాన్రు? ఎందుకు

అనాన్రు? వంటి ఆరాలు తీసే కుసంసాక్రం లేకపోవడం వలల్ "అనుకోనీ, నేనేవిటో నాకు తెలుస్. అయినా ఎవరి బాధలు వాళల్కి తపప్ మరొకరికి అరథ్ం
కావు, అయినా నాకు ఇటువంటివి తెలుసుకునే ఆసకిత్ లేదు తాయిబా" సిథ్రంగా అంది తనమ్యి.
"అది పోని తియియ్ మేడం, పెళిల్ సంగతి సూడు" అంది తాయిబా.
"ఏమో తాయిబా, అందరికీ అనీన్ కలిసివసాత్యంటావా?" అని నిటూట్రిచ్ంది తనమ్యి.
"కుదురుస్ కోవాలె పర్యతన్ం సేయాలె" అంటూ "మా ఊరల్ ఒకాయన ఉండిండు. నేను అనన్ అని పిలుసత్. నెలనాడు ఈడికి వొచిచ్
పొయియ్ండు. మొనన్ దాక మిలటరీ లో పనిచేసి అచిచ్ండు. నినున్ చూసింది మొదలు పెళిళ్కి అడుగుమని నా దిమాఖ తింటుండు. మీ కులమే, డబుబ్ మసుత్
ఉనన్ది ఆడికాడ. నువువ్ పెళిళ్కి ఒపుప్కుంటే ఈ ఊరల్ బిజినెస పెటుట్కుని, ఈడనే సెటిల అయితనంటుండు" అంది గబగబా తాయిబా.
తనమ్యికి అనుకోకుండా బాగా నవొవ్చిచ్ంది. "తాయిబా తనకు సంబంధాలు చూసుత్ందనన్మాట. అతనెవరో తను కనీసం అబజ్రవ్
కూడా చెయయ్లేదు. ఎవరో తనని చూసి ఇషట్పడడం ఏవిటీ, ఇలా రాయబారం పంపడం ఏవిటి"
తనమ్యి నవవ్డం చూసి "ఏం మేడం నడుసత్దా" అంది తాయిబా ఆసకిత్గా ముందుకు వంగి.
తనమ్యి తల అడడ్ంగా ఊపుతూ "ఉహూ, హఠాతుత్గా నువువ్ ఎవరి గురించో చెపేప్సరికి నవొవ్చిచ్ంది" అని ఏదో అనే లోపల
"నువువ్ గుడక నచుచ్కుంటే ఇపుప్డే ఫోను చేసత్, రేపీ పాటికి మాటాల్డుకోనికి వసత్రు" అంది తాయిబా.
తనమ్యి దీరఘ్ంగా నిటూట్రిచ్, "లేదు తాయిబా. పెళిల్ అనేది అంత సులభం కాదు. నాతో సహజీవనం చేసే వయ్కిత్ ముందు నా మనసుస్తో
సహజీవనం చెయాయ్లి. బొతిత్గా పరిచయం లేని వయ్కిత్ని నా పకక్న ఉహించుకోలేను. నా మనసత్తవ్ం అందుకు సరిపడదు" అంది.
"అదేమంత పని, ఓ సారి మాటాడరాదు మేడం, పెళిల్ జరంత సోచాయించుకునాన్క పెటుట్కుంటాననీ, ముందు దోసాత్నా చేసత్ననీ చెపుప్,
" అంది తేలిగాగ్.
"ఉహూ, నా వలల్ కాదు తాయిబా. ఇలా తొందరపాటు పెళిల్ చేసుకుని, మళీల్ ఒక పోరాటం చేసే ఓపిక లేదు నాకు" అంది సిథ్రంగా.
అపుప్డే వచిచ్న బాబుని ముదాద్డుతూ "గీ పిలోల్నిన్ సూడు మేడం, గెంత ముదుద్కొడుతుండో, వీనికోసమైనా నువువ్ జరంత
సోచాయించాలె" అంది లేసూత్.
బాబు వైపు చూసింది తనమ్యి. లోకమెరుగని అయిదేళల్ పసివాడు. దగిగ్రికి తీసుకుని తల నిమిరింది. తను మళీల్ పెళిళ్ చేసుకుంటే వీణిణ్ ఆ
వచేచ్వాడు సరిగా చూడక పోతే! నిజానికి పర్భు అయినా తన భరత్లా వీడి బాగోగులు చూడగలడేమో కానీ, తండిర్ కాగలడా? బాబు పర్సాత్వన వచిచ్నపుడు
చాలా తేలిగాగ్, "నాకు సంబంధించినంత వరకు వీడు నీ శరీరంలో భాగం" అనాన్డు. అంటే వేరుగా చూడడనే అరథ్ం అని అనుకోవాలని సిదాద్రథ్ అనాన్డు.
తనమ్యి ఆలోచనలో పడింది. ఇదేవీ పటట్ని బాబు గలగలా కబురుల్ చెపప్సాగేడు.
***
తాయిబా వెళల్గానే పర్భుకి ఉతత్రం రాయడం మొదలు పెటిట్ంది. అసలు పర్భుకి వాళల్ వాళుల్ సంబంధాలు చూసుత్నాన్రనన్ విషయం సిదూధ్
చెపిప్న దగగ్రున్ంచీ అనయ్మనసక్ంగా ఉంది తనమ్యి. ఇపుప్డు తాయిబాపెళిల్ సంబంధం మాటలు వినాన్క పర్భుకి వాళల్ వాళుల్ పెళిల్ సంబంధాలు
చూసూత్ండడం లో తను బాధ పడాలిస్ంది ఏదీ లేదనిపించసాగింది. వయసొచేచ్క అనేక మంది పెళిల్ సంబంధాలు తీసుకు వసాత్రు. ఇందులో పర్భు తపేప్ం
ఉంది? పర్భు అటువంటి వాటికి విలువ ఇవవ్నపుడు తనతో అసలు ఈ పర్సకిత్ తీసుకు రావలిస్న అవసరం ఏవుంది? తన పిచిచ్ గానీ పర్భు పేర్మను
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శంకించి దు:ఖ పడడం ఏవిటి? కలమ్షం లేని వయ్కిత్ మీద నమమ్కం రెటిట్ంపు అవావ్లిస్ంది పోయి, అనవసరమైన అపోహలు పెంచుకుంటూంది తను.
కాకపోతే అతను తనకి తెలియకుండా కొనిన్ విషయాలు దాసుత్నాన్డనన్దే ఎందుకో భరించలేకపోతూంది.
అదే అంది సిదాద్రథ్తో మరాన్డు.
"పేర్మ బంధం పెంచుకునే కొలదీ సావ్రథ్ం ఇలాగే ముంచుకొసుత్ంది. పేర్మించిన వయ్కిత్ పూరిత్గా తనకే సవ్ంత కావాలనన్ ఆకాంక్ష
పెరిగిపోతుంది. ఇలాంటి సావ్రథ్పు ఆలోచనే విభేదాలకు అంకురారప్ణ అవుతుంది" అనాన్డు సిదాద్రథ్.
తనమ్యి పర్శన్ పూరవ్కంగా చూసింది అతని వైపు.
"పేర్మించడం అంటే ఏవిటి? ఒకక్సారి ఆలోచించండి తనమ్యీ" అనాన్డు సాలోచనగా.
"ఒకరితో ఒకరు కలిసి కాలమంతా హాయిగా గడపాలనుకోవడం" అంది నెమమ్దిగా తనమ్యి.
"పేర్మగా జీవిసేత్ ఎటువంటి జీవితం కోరుకుంటునాన్రని నేను అడగడం లేదు, ఒకక్ సారి ఆలోచించండి, పేర్మించిన వయ్కిత్ సుఖానిన్
కోరుకోవడానిన్ మించిన గొపప్ పేర్మ ఉందా" అనాన్డు మళీల్.
సిదాద్రథ్ కళల్లోల్ వివేకానందా పాఠశాలలో యోగ సాధన వలల్, జాఞ్నసముపారజ్న వలల్ కలిగిన తేజసుస్తో మురళి సాకాష్తాక్రమయేయ్డు.
తనమ్యి ఒకక్ క్షణం కళుల్ నులుముకుంది.
సిదాద్రథ్ కొంచెం గొంతు సవరించుకుని "ఇంకా కొంచెం వివరంగా చెపాప్లంటే మనం పేర్మించే వయ్కిత్ని హాయిగా, తనకి నచిచ్నటుల్
సేవ్చఛ్గా ఉండనివవ్డం" అనన్మాట అనాన్డు.
అక్షరాలా నిజం. కానీ అంత గొపప్ మనసు అందరికీ ఉంటుందా? అదే అడిగింది సిదాద్రథ్ని.
"మంచి పర్శన్. గొపప్ మనసు అయితేనే నిజమైన పేర్మ అవుతుంది" అనాన్డు చినన్గా నవువ్తూ.
ఒకోక్సారి సిదాద్రథ్ మాటాల్డుతునన్పుడు జాఞ్నోదయం అయినటుల్ అనిపిసూత్ ఉంటూంది.
ఇవనీన్ తనకి తెలిసినవే అయినా ఆ సమయానికి సరిగాగ్ ఆలోచించలేక పోతుంది ఒకోక్సారి.
"థాంకుయ్ సిదూధ్!" అంది పర్శంసా పూరవ్కంగా.
బదులుగా "ఆల ది బెసట్" అని తరావ్తి కాల్సుకి బయలుదేరేడు సిదాద్రథ్.
***
ఆ రోజు ఉదయం లేచిన దగగ్రిన్ంచీ కడుపులో విపరీతమైన నొపిప్ పార్రంభమైంది తనమ్యికి. నొపిప్ మాతర్ ఒకటి వేసుకుని కాలేజీకి
బయలుదేరింది. సగం దూరం కూడా వెళల్క ముందే మళీల్ నొపిప్ ముంచుకు వచిచ్ంది. తనమ్యికి పర్కృతి సహజ వైదాయ్లంటే ఇషట్ం. తపప్నిసరయితే తపప్
మాతర్లు వేసుకునే అలవాటు లేదు.
“ఎందుకింకా నొపొప్సూత్ంది? మాతర్ పనిచెయయ్డం లేదా?” ఆలోచనలో ఉండగానే హాసిప్టల సందు వచిచ్ంది.
దాటబోతూ ఉండగా కళుల్ తిరుగుతునన్టుల్ అనిపించసాగింది. తనకేదో కాబోతూందని వెంటనే అరథ్మై హాసిప్టల వైపు బండిని తిపిప్ంది.
కౌంటరులో తనమ్యిని చూసూత్నే "అంతా మంచిగనె ఉనన్దా మేడం" అంది రిసెపష్నిసుట్.
తనమ్యి ఏదో చెపప్బోతూ ఉండగానే నొపిప్ తీవర్ం కావడంతో కడుపు పటుట్కుని పకక్నే కురీచ్లో కూలబడింది. ఒకక్ ఉదుటున లోపలి
రూములోకి తీసుకె ళేల్రు. లేడీ డాకట్రు పొతిత్ కడుపు మీద అకక్డకక్డా నొకిక్ పరీక్ష చేసింది.
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"వెంటనే సాక్నింగు చెయాయ్లి" అంది మరు నిమిషంలో డాకట్రు నొపిప్ తీవర్త ఎడమవైపని అరథ్ం కాగానే.
"సాక్నింగు కి ఎకక్డికి వెళల్మంటారు? " అంది బాధ పడూత్నే తనమ్యి.
"మీరెకక్డికీ వెళల్నవసరం లేదు ఇకక్డే నేనే చేసాత్ను. డోంట వరీర్" అంది డాకట్ర.
తనమ్యి నొపిప్ని అదిమి పెడుతూనే వాచీ చూసుకుంటూ" నేనెంతసేపటోల్ వెళొల్చుచ్ డాకట్ర? కాలేజీకి టైం అవుతూంది" అంది.
డాకట్ర సాక్నింగు పూరిత్ చేసి గోల్వస్ విపుప్తూ "ఎడమ పకక్ ఓవరీ ఇన ఫెకట్ అయియ్ంది. మీరు వెంటనే ఎడిమ్ట కండి. సరజ్రీ చెయాయ్లి"
అంది డాకట్ర.
"సరజ్రీనా?" ఒకక్సారిగా ఉలికిక్ పడింది తనమ్యి.
“అదీ వెంటనేనా? తలిల్దండుర్లిదద్రూ యాతర్ల కెళేల్రు. తను ఆసుపతిర్లో ఉంటే బాబునెవరు చూసాత్రు? సరజ్రీ తరావ్త తనకెవరు
సాయం చేసాత్రు? ఇవనీన్ సరే, సరజ్రీ సకెస్స కాక తనకేవైనా అయితే బాబు సంగతి ఏవిటి?” ఒకక్సారిగా అనిన్ ఆలోచనలూ చుటుట్ముటిట్ వెనున్లో నుంచి
వొణుకు పుటుట్కొచిచ్ంది.
అదే అడిగింది డాకట్రుని.
బదులుగా చిరునవువ్ నవివ్, "మీరేం కంగారుపడకండి, ఆపరేషను కి సిటీ నుంచి మంచి పేరునన్ సరజ్ను వసాత్రు. ఆపరేషను అయేయ్క
నాలుగైదు రోజులోల్ ఇంటికి కూడా వెళిల్పోవచుచ్, తేలికపాటి పనులు చకక్గా చేసుకోవచుచ్" అంది.
అయినా "డాకట్ర, రేపు వచిచ్ అడిమ్ట అవుతాను, ఇవేళిట్కి నొపిప్ తగగ్డానికి టేబెల్టుల్ రాసివవ్ండి" అంది తనమ్యి లేని ధైరాయ్నిన్
కూడగటుట్కుంటూ.
"సిసట్ బాగా ఎన లారిజ్ అయియ్ంది, చినన్ కుదుపుకి కూడా అది పగిలిపోవచుచ్. అదే జరిగితే మీ పార్ణానికే పర్మాదం వసుత్ంది. జాగర్తత్
మరి. ఇపప్టికైతే ఇంజక్షను, టేబెల్టస్ ఇసుత్నాన్ను." అంది డాకట్ర.
డాకట్రు ఎదురుగా తలూపినా, బయటకు వెంటనే వెళేల్ ఓపిక లేక రిసెపష్ను లో ఓ మూల కురీచ్లో కూలబడింది.
తనకి పార్ణాంతకమైన పరిసిథ్తా? డాకట్రు ఏమీ కాదని చెపిప్నా తనమ్యికి వొణుకు అధికం కాసాగింది. ముదుద్లొలికే బాబు ముఖం
ఎదురుగా కదలాడసాగింది. తను లేకపోతే వాణెణ్వరు చూసాత్రు? బాబు పుటిట్నపుడు

తనకి డెలివరీ అతయ్ంత కషట్మై, డాకట్రు ఏదో ఒకక్ పార్ణానేన్

కాపాడగలనని చెపిప్నపుడు భగవంతుణిణ్ తన పార్ణం తీసుకుని, బానుని బర్తికించమని వేడుకుంది. కానీ ఇపుప్డు వాడు బతకాలంటే తనూ ఉండాలిస్న
తపప్నిసరి పరిసిథ్తి. కళుల్ మూసుకుని “భగవంతుడా! వాడి కాళల్ మీద వాడు నిలబడే వరకూ ననున్ బతికించి ఉంచు” అని దీనంగా వేడుకోసాగింది.
"తనమ్యీ!" గాభరాగా సిదాద్రథ్ గొంతు వినబడడంతో పకక్కి చూసింది.
తనమ్యికి దు:ఖం తనున్కొచిచ్ంది.
"సిదూధ్!" అంది గానీ, గొంతు పెగిలి రాలేదు.
అతికషట్మీమ్ద "మీరు.. ఇకక్డ..." అంది.
కాలేజీలో పిలల్లెవరో మిమమ్లిన్ హాసిప్టల కు వెళూత్ండగా చూసేమని చెపేప్రు. ఉదయం ఇంటి నుంచి మామూలుగానే బయలుదేరి
వచాచ్రని తాయిబా చెపిప్ంది.
"లంచ టైము అయిపోతునాన్ మీరు రాకపోయేసరికి కంగారుపడి వచాచ్ను. ఆరూయ్ ఆల రైట? ఏమైంది?" అనాన్డు.
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అతికషట్మీమ్ద గొంతు పెగులుచ్కుని, తనమ్యి చెపిప్ంది విని,
"ఏమీ భయపడకండి, ముందు ధైరయ్ంగా ఉండండి మీకేం కాదు" అనాన్డు.
తనమ్యి మాటాల్డకుండా బేలగా తలూపింది.
"ఎలా? తనకేమైనా అయితే ఎలా?" ఎంత వొదద్నుకునాన్ అదే ఆలోచన.
ఇపుప్డే వొసాత్నుండండి అంటూ లేచెళిల్ డాకట్రుతో మాటాల్డేడు సిదాద్రథ్.
పది నిమిషాలోల్ వచిచ్, "నా మాట విని ఇపుప్డే జాయినవవ్ండి. నే వెళిల్ తాయిబాను తీసుకొసాత్ను.
బాబు గురించి ఏమీ దిగులు పడొదుద్. మీరు కోలుకునే వరకూ నేను, తాయిబా సాయం చేసాత్ం." అనాన్డు సిదాద్రథ్.
“ఆపరేషనుకి డబుబ్లు జాయినింగుకి కొంత, అయేయ్క కొంత, డిశాచ్రిజ్ అయేయ్టపుడు మిగతాది కటట్మనాన్రు. మీరేమీ అనుకోకపోతే
జాయిన కావడం కోసం డబుబ్లు నా అకౌంట లో నుంచి డార్ తేసి తేగలరా?” నీరసంగా అంది తనమ్యి.
“అవనీన్ నేను పే చేసాత్ను. మీరు బాగయాయ్క ఇదుద్రు గాని” అనాన్డు.
దేవుడిలా తనని కాపాడుతునన్ సిదాద్రథ్ కు చేతులెతిత్ నమసక్రిచింది.
“పర్తిగా అదేవిటి తనమ్యీ, నేను మీ పరిసిథ్తిలో ఉంటే మీరూ ఇదే చేసాత్రు ఖచిచ్తంగా. నా గొపప్తనమేమీ లేదు. ముందు ఇదిగో కాసత్
ఈ కొబబ్రి నీళుల్ తాగండి. వెళిల్ మీరు అడిమ్ట కావడానికి ఏరాప్టుల్ చేసి వసాత్ను” అని లేచేడు.
తనమ్యికి తలిల్దండుర్లతో మాటాల్డాలని అనిపించింది. వాళుల్ యాతర్ల నుంచి ఇంకా పదిహేను రోజులకు గాని తిరిగి రారు. వాళుల్
రాగానే ఇంటికొచేచ్కనైనా చదువు కుంటారని ఉతత్రం రాయడం మొదలు పెటిట్ంది.
"పిర్యమైన అమమ్కు, నానన్ గారికి...."
మొదటి వాకయ్ం రాయగానే దు:ఖం తనున్కు వచిచ్ంది.
ఏమని రాయగలదు? తనకు వాళల్ని వెంటనే చూడాలని ఉనన్దనా? ఆపరేషనుకి వెళేల్ ముందు తలిల్ని కౌగిలించుకుని చివరి వీడోక్లు
చెపాప్లని ఉనన్దనా? తను తిరిగి రాకపోతే బాబుని వాళేల్ చూసోక్వాలని జాగర్తత్లు చెపాప్లనా?
చినన్తనం నించీ తలిల్దండుర్లతో తను ఆనందంగా గడిపిన కాలమంతా కళల్ ముందు కదలాడింది.
బాగా చినన్ వయసులో ఏదో తీరాథ్నికి వెళేల్రు. ఉనన్టుట్ండి అమామ్, నానాన్ కనిపించలేదు. ఏడుసూత్ తిరుగుతునన్ తనను రోడుడ్ పకక్న
అరటి పళల్ దుకాణం ఆమె చూసి, తన దగిగ్ర కూచోబెటుట్కుంది. ఏడవొదద్ని, ఎనిన్ అరటి పళుల్ కావాలనాన్ తినమనీ చెపిప్ంది. మరో గంటలో గాభరాగా
వెతుకుక్ంటూ వచిచ్న తలిల్దండుర్లు తనని హతుత్కుని ముదుద్ల వరష్ం కురిపించడం, అంతలోనే తన ముందు గుటట్గా పడునన్ అరటి పళల్ తొకక్లు చూసి
నవువ్కోవడం జాఞ్పకం వచిచ్ంది.
అపప్టిన్ంచీ ఎకక్డికి వెళిల్నా తనని తండిర్ మెడ మీద కూచోబెటుట్కుని నడిచేవాడు. ఎకక్డికెళిళ్నా ఇంటికి రాగానే అమమ్మమ్ నరసమమ్
దిషిట్ తీసి లోపలికి తీసుకెళేల్ది. ఒకసారి తనని బళోల్ మేసాట్రు కొటిట్నపుడు సూక్లు మీదికి గొడవకేళేల్డు తండిర్. ఒకక్తే సంతానం కావడం వలల్ తనని కంటికి
రెపప్లా పెంచి పెదద్ చేసేరు. తను, శేఖర విడిపోయినందుకు మానసికంగా, శారీరకంగా కృంగి పోయేరు. ఏవో చినన్ చినన్ విషయాలు మనసుని బాధించినా
అమామ్, నానన్లంటే తనకి పంచపార్ణాలు. వాళల్తో యాతర్లకి వెళల్క పోవడం గురించి ఎంతో
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వెళల్కపోవడమే మంచిదయియ్ంది. ఇదే నొపిప్ మారగ్మధయ్ంలో అయి ఉంటే అందరికీ కషట్ం అయేయ్ది. తనకి ఇలా ఎమరజ్నీస్ వసుత్ందని తనెపుప్డూ కలలో
కూడా ఊహించలేదు. ఇపుప్డిపుప్డే జీవితమోల్ సిథ్రపడుతునన్ తనకి సేవింగూస్ పెదద్గా లేవు.
ఉదోయ్గం వచిచ్న రెండో నెల నుంచీ "మారగ్దరిశ్ తోడుంటే ఆనందం నా వెంటే" అనుకుంటూ చీటీ కటట్డం పార్రంభించింది.
కాలేజీలో వేసుత్నన్ చీటీ పాడేసి, బండి కొనుకుక్ంది. ఇపుప్డు ఈ ఆపరేషను ఖరుచ్కి మారగ్దరిశ్ చీటీ కూడా పాడెయాయ్లిక.
అంత నిరేవ్దంలోనూ అపర్యతన్ంగా నవొవ్చిచ్ంది తనమ్యికి. ఒక పకక్ ఆపరేషనుతో బతికి బటట్కడుతుందో లేదో భయం, అంత లోనే
జీవన సమసయ్లు.
పర్భుని వెంటనే చూడాలని ఉంది. తను పెటిట్న సంవతస్రం గడువుకి ఇంకా రెండు నెలలు ఉనాన్యి. కానీ తన సావ్రథ్ం కోసం
ఇపుప్డతనిన్ గడువు గురించి అంతా మరిచ్పోయి రమమ్నడం సబబేనా?
ఏం చెయాయ్లోల్ అరథ్ం కాని ఆలోచనలు బురర్ దొలుసూత్ ఉనాన్యి.
చివరికి ఏదయితే అయియ్ందని పర్భుకి ఉతత్రం రాసింది. కాలేజీ పిర్నిస్పాలు గారికి మెడికల లీవు అభయ్రథ్నతో సెలవు చీటీ రాసింది.
వనజ, మురళి, వెంకట, మేరీ, యూనివరిశ్టీ మాసాట్రు జాఞ్పకం వచేచ్రు. తనకేమైనా అయితే వాళల్కి ఎలా తెలుసుత్ంది? కాగితం
తీసుకుని వాళల్ పేరుల్, అడర్సులు రాయసాగింది.
తాయిబా ఒకక్ పరుగున వచిచ్నటుల్ ఒగురుసూత్ "అరే మేడం, సారు చెపప్గనె మసుత్ పరేషానయియ్ంది. జలిద్ ఉరికొచిచ్న, నువీవ్డ సకక్గ
కూసొని రాసుత్నన్వ? ఇగో అనీన్ బంద జేసి మంచిగ పండుకొ, బాబు గురించి పరేషాని గాకు, నే జూసత్" అని పకక్న కూరుచ్ని చెయియ్ నిమిరింది.

( ¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy)
Post your comments

øöeTT~

www.koumudi.net

e÷]Ã 2019

