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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 ఎదురయియ్ పెళిల్ చేసుకుంటాడు.
PPP

59
ఇలుల్ ఖాళీ చేసి తాళం చెవి తాయిబాకు ఇసుత్ంటే ఎంతో బాధ కలిగింది తనమ్యికి.
ఉదోయ్గ నిమితత్మై ఒంటరిగా ఊరుకాని ఊరొచిచ్న తనకి ఎంతో సాయపడడ్ది. తనకు అకక్చెలెల్ళుల్ లేని లోటు తీరిచ్ంది తాయిబా. ఎనోన్ సారుల్ కషట్కాలంలో
బాబుని చూసుకుని ఎంతో సహాయం చేసింది.
గేటు దగిగ్ర "నే చెపిప్ంది జర యాదుంచుకో మేడం, మీ అతత్మామల లెకేక్మునన్ది తియియ్ గాని, సారు, నువువ్ గిటల్ మంచిగుంటె అంత మంచిగైతది"
అంటూ కౌగిలించుకునన్ తాయిబాకు వీడోక్లు పలుకుతూ
"మితర్మా! ఇంత మంచి అమామ్యికి నా తరఫున ఎపుప్డూ సహాయం చెయియ్" అని మనసులోనే వేడుకుంది.
తాయిబాకు తనంటే ఎంత పేర్మ! జీవితం తనకిచిచ్న అరుదైన వరాలివనీన్. ఏమిచిచ్ ఋణం తీరుచ్కోగలదు తను? వాకిటోల్ మొకక్లకు, చినన్ డాబా మీద
గింజలు ముకుక్న కరుచుకుని రెకక్లు అలాల్డిసూత్ తురుర్న ఎగురుతునన్ పిచికలకు వీడోక్లు పలికి మౌనంగా పర్భు బండి వెనక ఎకిక్ంది.
బాబు సరదా పడితే సామానల్తో బాటూ పర్భు మేనలుల్డి వెంట వాయ్నులో పంపించింది.
ఊరు దాటుతూ ఉండగా రోడుడ్ మలుపు నించి దారి పొడవునా అటూ ఇటూ వీడోక్లు పలుకుతునన్ మోదుగ పూల చెటల్ పరిమళం తాకగానే గుండెమాటున
దాగునన్ జాఞ్పకాలు ఒకక్పాటున విరబూసేయి.
తనా ఊరికి వచిచ్న మొదటిరోజు అపప్టి వరకు ఎపుప్డూ పరిచయం లేని కొతత్ పరిమళం, తేమలేని చలల్ని పీఠభూమి గాలి సేదతీరచ్లేని ఎడతెగని
దుఃఖం. పార్ణపర్దమైన విశాఖ సముదార్నొన్దిలి తెలియని పార్ంతంలో అడుగుపెడుతూ మనసస్ంతా తీగలుగా అలుల్కునన్ దిగులుతో ఒంటరిగా బాబుతో
ఒకే ఒకక్ సూట కేసుతో అడుగుపెటిట్ంది అకక్డికి.
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ఇపుప్డు? ఒక వాయ్ను నిండా సామానుల్ అయేయ్యి.
బాబు తో ఒంటరిగా మొదలైన జీవితం పర్భు రాకతో వసంతానిన్ సంతరించుకుంది.
ఉనన్టుట్ండి పర్భు కుటుంబమూ తమతో చేరి ఇపుప్డు ఒకక్సారిగా సంసారం సాగరం అయియ్ంది.
కానీ తనంటే బొతిత్గా ఇషట్ం లేని వాళల్ మధయ్ బతకడమే ఇపుప్డు పెదద్ సమసయ్.
పర్భు తలిల్ భయంకరమైన మాటలు గురుత్కు వచిచ్ మళీల్ ఈటెలాల్ గుచుచ్కోసాగేయి.
పర్భు భుజాన చెయియ్ వేసి కళుల్ మూసుకుంది.
ఆ చేతిని తన చేతోత్ నిమురుతూ ఏదో అరధ్మైనటుల్ "కాసత్ ఓపిక పటుట్రా పీల్జ, అనీన్ సరుద్కుంటాయి" అనాన్డు అనునయంగా.
తనమ్యి నిశశ్బద్ంగా తన చేతిని వెనకుక్ తీసుకుని గటిట్గా ఊపిరి తీసుకుంది.
అపుప్డపుప్డే చీకటి పడుతూ సంధయ్ వెలుగు ఆకాశమంతా పరుచుకుంటూ ఉంది.
తనమ్యికి తమ ఊరు, ఎనోన్ సాయంతార్లు ఒంటరిగా జాజి పందిరి పొదరింటోల్ కూచుని చదువుకునన్ పుసత్కాలు, వనజతో కబురుల్ చెపుప్కుంటూ గడిపిన
గోధూళి వేళలు, అజాఞ్తమితుర్నికి రాసిన పొందికైన లేఖలతో అనంతాదుభ్తమైన అనుభూతిగా, హాయిగా సాగిన తన యవవ్న కాలమంతా జాఞ్పకం
వచిచ్ంది.
తరువాత గడిచిన జీవితమంతా ఎపప్టికపుప్డు కొతత్కొతత్ సమసయ్లే.
తనకు మాతర్మే జీవితం ఇలాంటి అంతుచికక్ని పర్హేళిక లాంటి కాలానిన్ భవిషయ్తుత్గా బహూకరిసూత్ందెందుకో!
నిసాత్ర్ణగా కళుళ్ మూసుకుంటూ "మితర్మా! ఎపప్టిలానే నా జీవితానిన్నీ చేతులోల్ పెడుతునాన్ను. ననున్ నువేవ్ నడిపించు" అనుకుని కళుల్ తెరిచింది.
తనమ్యి మాటలు విని ఆకాశం అభయహసాత్నిన్చిచ్నటుల్ దూరంగా ఉలక్ ఒకటి రాలిపడింది.
***
కాలేజీ నుంచి దాదాపు గంట దూరంలో ఉందీ కొతిత్లుల్.
ఇంటి దగగ్రోల్ మరో కాలనీలో ఉనన్ సూక్లొకటి చూసి బాబుని జాయిన చేసింది.
పొదుద్ట వాణిణ్ సూక్లు ఆటో ఎకిక్ంచి, వెంటనే బయలుదేరి రోడుడ్ మీదికొచిచ్ బసుస్ పటుట్కుంటే తొమిమ్ది గంటల వేళకి అటూ ఇటూగా కాలేజీకి వచిచ్
పడుతూంది. ఈ మధయ్లో ఎకక్డ లేటయినా మరింత లేటు కావడం ఖాయం!
అసలే కాలేజీలో పిర్నిస్పాల టార్నస్ ఫర అయియ్ కొతత్గా లేడీ పిర్నిస్పాల జాయిన అయేయ్రు. సొంతంగా కారునన్ ఆవిడ కాలేజీ సమయానికి అరగంట ముందే
వచిచ్ కూచుని, లేటొచిచ్న వాళుల్ లెకచ్రరల్యినా ఆపెస్ంటు వేసేసుత్ందని అందరూ చెపుప్కుంటూ ఉనాన్రు.
ఈ సమయంలో ఇలుల్ మారడం ఒక విధంగా తనకి దురదృషట్మే అనుకుంది తనమ్యి.
ఇక ఇంటోల్ ఎవరి గదులోల్ వాళుల్ సరుద్కునాన్రు.
తనమ్యి ఇంటోల్ ఉనన్ంతసేపు సాధయ్మైనంత వరకు తన గదిలోనే ఉండసాగింది.
ఎకుక్వగా తనమ్యి ముఖం కనబడకో ఏమో పర్భు తలిల్ కాసత్ నెమమ్దించినటుట్ కనబడింది.
పొదుద్నన్ తనమ్యి కిందికి వచేచ్సరికే పర్భుకి, తనమ్యికి, బాబుకి కేరేజీలు కటేట్సి రెడీగా ఉండసాగేయి.
తనని వంటింటోల్కి అడుగుపెటొట్దద్ని పర్భు తలిల్ శాసనం వేసినందుకు బాధ కలిగినా, సమయానికి వండి పెడుత్నన్ందుకు సంతోషించింది తనమ్యి.
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కానీ ఆ సంతోషం ఎకుక్వసేపు నిలవలేదు. మొదటి రోజే మధాయ్హన్ భోజనం చేసేందుకు కారేజీ మొదటి బాకుస్ మూత తెరవగానే నీరయిపోయిన
రాతర్నన్ం జిగురుగా చేతికి తగిలింది.
ఒకక్సారిగా దుఃఖం ముంచుకొచిచ్ంది తనమ్యికి. తనకిదేం ఖరమ్!
తన ఇంటోల్ తను వండుకుని తినడానికూక్డా వీలులేదు. వాళేల్ం పెడితే అది తినాలి. వాళుల్ పెడుతునన్ది ఇదీ.
ఎదురుగా అపుప్డే బాకుస్ మూత తియయ్బోతునన్ ఇదద్రు ముగుగ్రు లెకచ్రరుల్ తనమ్యి ముఖంలోకి చూసీ చూడనటుల్ తలదించుకునాన్రు.
విసవిసా బయటకు నడిచి రోడుడ్ మీదికి వచిచ్ పర్భుకి ఫోను చేసింది తనమ్యి.
మారు మాటాల్డకుండా అంతా వినన్ పర్భు అటిన్ంచి చాలా కూల గా "ఆ కేరేజీ పడేసి ఏదైనా తెపిప్ంచుకుని తిను" అనాన్డు.
తనమ్యి చికాకొచిచ్ ఫోను పెటేట్సింది. అసలే ఒక పకక్ ఆకలి మండుతుంది. మరో పకక్ గుండెలోల్ ఈ మంట.
కేరేజీ పడేసి ఏదైనా తెపిప్ంచుకోవాలని తనకీ తెలుసు. అసలు తనెందుకు ఫోను చేసింది? తన బాధ చెపుప్కోవడానికి అతను తపప్ ఎవరునాన్రు
తనకి? వాళల్ వాళుల్ ఎలా తనని ఏడిపిసుత్నాన్రో అతనికీ తెలియాలి కదా!
కనీసం "అయోయ్, అలాగా సాయంతర్ం వాళల్తో మాటాల్డుతాననైనా" అనలేదు పర్భు. ఇక అతనితో చెపుప్కుని ఏం పర్యోజనం?
వెనకిక్ దిగులుగా నడిచి వసుత్నన్ తనమ్యికి బసుస్ దిగి అపుప్డే కాలేజీకి వసుత్నన్ సిదాద్రథ్ ఎదురయేయ్డు.
"ఉదయం లేటయియ్ందండీ. ఎలాగూ ఆబెస్ంటు పడుతుందని సెలవు పెటిట్ మధాయ్హన్ం సెషన కి వసుత్నాన్" అనాన్డు.
సమాధానం లేని తనమ్యి ముఖం చూసూత్నే మనఃసిథ్తి పసిగటిట్నటుట్ "ఎలాగూ లంచ అవరే కదా, కొంచెం టీ తాగి వెళాద్ం రండి" అంటూ తోర్వ పకక్నే
ఉనన్ చినన్ హోటలోల్కి దారి తీసేడు.
బాధతో, ఆకలితో, అవమానంతో, దుఃఖంతో, దిగులుతో కళుల్ దించుకుని కూచునన్ తనమ్యి భోజనం చెయయ్లేదనన్ సంగతి ఇటేట్ పసిగటిట్ టిఫిను ఆరడ్రు
చేసేడు.
తినాన్క సిథ్మితపడడ్ తనమ్యి "థాంకూయ్ సిదూధ్!" అంది కళల్ మీది సనన్టి నీటి పొరని ఒతుత్కుంటూ.
జరిగిందంతా వినన్ సిదాద్రథ్ గటిట్గా నిటూట్రేచ్డు.
"బాధ పడకండి. మంచి మనసునన్ మీకెపుప్డూ అపజయం కలగదు. మీరు చదువుకునన్ వారు. సంసాక్రం కలిగినవారు. అతని వైపు వాళెల్వరికీ సంసాక్రం
లేనటుల్ంది. వాళల్కునన్ పరిజాఞ్నం, వాళల్ జీవితాల పరిధీ మీతో పోలిసేత్ దాదాపు సునాన్. మీరు చూసిన జీవితం వాళెల్వవ్రూ చూసి ఉండరు. ఆ కుటుంబంలో
వయసులిన్ పకక్న బెడితే జీవితానుభవంలో మిమమ్లిన్ మించిన వారూ ఉండరు. ఏ విధంగా చూసినా మీ కంటే అలుప్లే వాళల్ంతా. ఒక విషయం గురుత్
పెటుట్కోండి. అటువంటి వాళల్ వలల్ మీ కంటోల్ కనీన్రు ఉబకకూడదు." అనాన్డు.
తనమ్యి విభర్మంగా చూసిందతని వైపు.
ఎంత బాగా చెపేప్డు!
"ఇక పర్భు పరిసిథ్తి ఎటూ మాటాల్డలేనిది. వాళుల్ ఎటువంటి వాళోల్ అతనికి బాగా తెలుసు. కానీ తన వాళల్ని కాదని మిమమ్లిన్ వెనకేసుకురాలేడు. అందువలల్
తను ఎకక్డ వాళల్కు దూరమవుతాడేమోనన్ భయం అయియ్ ఉండొచుచ్. ఏదేమైనా, ఏ పరిసిథ్తులోల్నూ వాళల్ను వదులుకోలేని మంచి కొడుకు అతను అనాన్డు
"మంచి" అనన్ పదానిన్ ఒతిత్పలుకుతూ. కానీ ఈ విషయానిన్ పెళిళ్కి ముందు మీతో సప్షట్ంగా చెపిప్ ఉంటే బావుండేది. బహుశా: ఇదే జీవితమంటే. నిరంతర
పోరాటం. ఇంత కంటే గొపప్ కషాట్లెదురొక్ని నిలదొకుక్కునన్ మీకు నేను చెపప్నవసరం లేదనుకుంటా" అని
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తనమ్యి మౌనంగా ఆలోచిసుత్ండడం చూసి
"పర్భు విషయం నాకంటే మీకే బాగా తెలుసు. మంచి కొడుకు మంచి భరత్ కాగలడని సామెత ఉంది కదా! అది నిజమౌతుందేమో ఆలోచించండి"
అనాన్డు.
తనమ్యి అరథ్ం అయినటుల్ తలూపింది.
"సరే మరి, మంచి అదర్క చాయ తాగి బయలుదేరుదామా" అనాన్డు చినన్గా నవువ్తూ.
తనమ్యి తేలికపడడ్ మనసుతో ఊపిరి తీసుకుంటూ పర్తిగా చిరన్వువ్ నవివ్ంది.
***
తిరిగి వసుత్నన్పుడు బసుస్లో ఒళుల్ తెలీకుండా నిదర్పటేట్సింది తనమ్యికి.
అంతలోనే కల కూడా రాసాగింది.
తనమ్యి బసుస్ దిగి ఇంటికెళేల్ దారిలో చినన్ సిలిండరుతో బాటూ ఉండే సట్వొవ్కటి కొంది.
"నేను వంటింటోల్కి అడుగు పెటట్కూడదు కాబటిట్ పైన మన గదిలో నేను వండుకుంటాను" అంది.
"ఇంత చినన్గదిలో వంట పెడితే ఎలా?" అని ముఖం చిటిల్ంచిన పర్భుని పటిట్ంచుకోనటుల్ , అది తన సమసయ్ కానటుల్ తెచిచ్న పాల పేకెటుట్ని గినెన్లోకి వంపి
సట్వువ్ మీద పెటిట్ంది.
"ఏదో పొదుద్నేన్ పాలు కాచుకుందుకో, అసత్మాటూ కిందికి దిగి వెళల్లేని చినన్ చితకా అవసరాలకో ఈ చినన్ సట్వువ్ వాడుకో కావాలంటే. మధాయ్హన్ం కేరేజీ
కావాలంటే బయటి నుంచి తెపిప్ంచుకో. అంతేగాని మొతత్ం వంట వేరే పెడితే ఏం బావుంటుంది?" అనాన్డు.
"అంతే గాని వాళల్కు రాతిర్ అనాన్లు కేరేజీలోల్ పెటొట్దద్ని చెపప్వనన్మాట. అయినా నేను వంటింటోల్కి రాకూడదని శాసనం వేసేరుగా. ఇంకేం
చెయయ్మంటావు?" అంది గటిట్గా తనమ్యి.
పర్భు మాటాల్డకుండా తల తిపుప్కోవడం చూసి "ఇక మీదట ఇంటి ఖరుచ్లేవీ నేను కటట్డం లేదు. నా ఖరుచ్లు, బాబు ఖరుచ్లు పోగా మిగిలివేవైనా ఉంటే
సేవింగుస్ బాయ్ంకులో వేసాత్ను. ఇలుల్ నువూవ్, మీ వాళూల్ కలిసి నడుపుకోండి. ఇక మీదట సాయంతర్ం భోజనం కూడా నేనే వండుకుంటాను. గదిలో
కాకపోతే మధయ్ హాలోల్" అని పుసత్కం తీసుకుని డాబా మీదికి వెళల్ సాగింది.
ఇంతలోనే పకక్నునన్ ఎవరో కుదపడంతో మెలకువ వచిచ్ంది తనమ్యికి.
అబాబ్! చినన్ కునుకు పటిట్న కాసేస్పు కూడా ఇంటి గొడవల కలే.
కలలో అపర్సనన్ంగా ఉనన్ పర్భు ముఖం గురుకొచిచ్ తనలో తను చికాకు పడుతూ బసుస్ దిగి, బండి తీసుకుని ఇంటి ముందు ఆగంగానే ఎకక్డలేని అలసట
వచిచ్ంది తనమ్యికి.
తలిల్ కోసమే చూసుత్నన్టుల్ గేటు పుచుచ్కుని అటూ ఇటూ ఊగుతునన్ బాబు తనమ్యిని చూసూత్నే పరిగెతుత్కుని వీథి చివరికి ఎదురొచిచ్ బండెకేక్డు.
పాత ఇంటి అలవాటుగా అలా పరిగెతుత్కు వసుత్నన్ బాబుని వారిసూత్ "నానాన్! రోడుడ్ మీద బళుల్ వసుత్నాన్యి కదా! అలా పరిగెతొత్చాచ్" అంది
మందలింపుగా.
"అమామ్! ఆకలేసూత్ ఉంది" అనాన్డు.
"అదేమామ్, సూక్లు నించి వచిచ్ పాలు తాగలేదా?" అంది.
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బాబు తల అడడ్ంగా ఊపుతూ "మనిదద్రికీ పాలు మనమే కొనుకోక్వాలట" అనాన్డు.
"సరేల్, ఆ విషయం నేను చూసాత్ను, ఇవేళిట్కి సెంటరోల్ ఏమైనా తిందువు" అంది తనమ్యి బండి వెనకిక్ తిపుప్తూ.
పైకి అలా అందే కానీ మనసుస్లో ఈ చికాకులకి బాధ కలగసాగింది.
పర్భుతో చెపప్డం వలల్ ఉపయోగం ఉండదని మధాయ్హన్మే బాగా అరథ్మయియ్ంది.
ఇక అనీన్ తనే చకక్దిదుద్కోవాలి.
తిరిగి ఇంటికొసూత్నే ఒంపకుండా తిరిగి తీసుకొచిచ్న కేరేజీ ని అకక్డే టేబుల మీద పెటిట్ మెటెల్కక్సాగింది.
వెనకే వంటింటి సింకులో విసురుగా పడడ్ కేరేజీ శబాద్నిన్ వినిపించినా వెనకిక్ తిరిగి చూడకుండా వెళిళ్పోయింది.
గదిలోకి అడుగుపెటట్గానే ఒకక్సారిగా తల తిరుగుతునన్టుల్ అనిపించసాగింది. అతికషట్మీమ్ద పైకెళిల్ మంచమీమ్ద వాలిపోయింది. అంతలోనే కడుపు
మెలితిపుప్తూ వాంతి రాసాగింది.
తనమ్యికి సప్షట్ంగా అరథ్ం అయింది వేవిళల్ని.
బాబు పుటిట్నపుప్డు అయిదు నెలుల్ నిండే వరకు వేవిళల్తో తన పరిసిథ్తి ఎంత దారుణంగా ఉందో గురుకొచిచ్ భయం పటుట్కుంది.
చలల్టి నీళల్తో ముఖం కడుకుక్ని తలగడకు జేరబడి కూచుండి పోయింది.
"ఒక పకక్ తనని ఎలా వేధించాలా అని చూసుత్నన్ ఇంటోల్ వాళుల్, నానాటికీ కిల్షట్మవుతునన్ ఉదోయ్గం, మరోపకక్ పారట్ టైముగా చెయాయ్లిస్న పీ.హెచ.డీ వరుక్
, అపుప్డపుప్డే బాగా ఊహ తెలుసుత్నన్ బాబు, వీటనిన్టితో ఇపుప్డు కడుపున పాపాయి" నిసస్తుత్వగా కళుల్ మూసుకునన్ తనమ్యి పర్భు సప్రశ్తో కళుల్
తెరిచింది.
నుదుటి మీద చెయేయ్సూత్ "ఏరా, ఒంటోల్ బాలేదా" అనాన్డు లాలనగా.
మధాయ్హన్ం అతను మాటాల్డినది కూడా మరిచ్పోయి అతనిన్ అలుల్కుపోయింది.
నిశశ్బద్ంగా తల నిమురుతూ "వాళల్ తరఫున నేను సారీరా. ఇక రేపటున్ంచి ఇదద్రం ఇంటోల్ నుంచి కేరేజీ మానేదాద్ం. సెంటరోల్ మెస లో మాటాల్డేను. పొదుద్నేన్
మనిదద్రికీ వేడివేడిగా టిఫిను కటిట్చేచ్సాత్డు" అనాన్డు మళీల్ అందుకే తనమ్యి బాధపడుత్నన్దనుకుని.
తనమ్యికి పర్భు తన గురించి ఆలోచిసుత్నన్ందుకే బోలుడ్ సంతోషం వేసింది.
నిశశ్బద్ంగా తలుపుతూ నిశిచ్ంతగా కళుల్ మూసుకుని అతని చెవిలో నీరసంగా గొణిగింది.
తనమ్యి ముఖానిన్ ముదుద్లతో ముంచెతుత్తూ సంతోషిసాత్డనుకునన్ పర్భు తనమ్యి ఒళోల్ తలానిచ్ ఒకక్సారిగా దుఃఖపడసాగేడు.
బితత్రపోయి పర్భుని హతుత్కుని "ఏమైంది?" అంది.
దాదాపు పది నిమిషాల తరావ్త కాసత్ సిథ్మితపడి "ఏమోరా. తండిర్ కావడమంటే ఇలా ఉంటుందా? నాకే తెలీడం లేదు" అనాన్డు పర్భు.
అపప్టికి తేరుకునన్ తనమ్యి తేలిగాగ్ ఊపిరి పీలుచ్కుంది.
అంతలోనే పర్భు వసూత్నే ఏమనాన్డో జాఞ్పకం వచిచ్ ఆలోచనలో పడింది. తను చెపుత్నన్ పరిషాక్రం సరైనది కాదని పర్భుకి కూడా తెలుసు. ఎనాన్ళుల్ బయట
తింటారు? పైగా రోజూ బయట తినడం ఆరోగయ్కరమేనా?
ఇంతలో పర్భు "నేనూ నీకో మంచి వారత్ చెపితే నాకేమిసాత్వు?" అనాన్డు.
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తనమ్యి ఏదో అనేలోగా "నాకు పర్మోషనిచేచ్రు. జీతం మరో పదివేలు పెంచేరు. ఇక మీదట ఇంటి ఖరుచ్లేవీ నువువ్ కటొట్దుద్. నీ ఖరుచ్లు, బాబు ఖరుచ్లు
పోగా మిగిలివేవైనా ఉంటే సేవింగుస్ బాయ్ంకులో వేసుకో" అనాన్డు.
***
వారాంతంలో తనమ్యిని డాకట్రు పరీక్షకి తీసుకువెళేల్డు పర్భు.
"డాకట్రు చెపిప్ంది అరథ్మైందిగా. నువువ్ దేనికీ కషట్పడొదుద్. ఉదోయ్గం ఒకక్టీ కాగానే హాయిగా రెసుట్ తీసుకో." అనాన్డు తిరిగి వసుత్నన్పుడు పర్భు బండి
నడుపుతూనే తనమ్యి చేతిని ఒక చేతోత్ పటుట్కుంటూ.
అతని వీపుకానుకుని కూచుని నిశశ్బద్ంగా తలూపింది తనమ్యి.
ఇంటోల్నూ ఈ వారత్ తెలిసి సంతోషించినటేట్ కనబడాడ్రందరూ.
కానీ అతని తలిల్ ముకుక్ చీదడం మాతర్ం ఆపలేదు.
వాళల్ కొడుకిక్ వచేచ్ పది లక్షల కటన్ం పోగొటిట్ందని ఒకసారి, ఆడపడుచు లాంఛనాలు పోయాయని ఒకసారి, చినన్ కొడుకు పెళిల్ ఎంత ఘనంగా
ఉహించుకుందోనని మరోసారి రోజుల తరబడి వాళుల్ పంచాయితీలు పెటట్డం పర్భు వాళల్తో ఓపిగాగ్ మాటాల్డడ్ం వింటూనే ఉంది తనమ్యి.
తన ముఖమీమ్దే ఏవేవో మాటలు విసురుగా వినిపిసుత్నాన్ విననటుల్ , తామరాకు మీద నీటి బొటుట్లా నిమితత్మాతర్ంగా ఉండడం అలవాటు చేసుకుంది.
తనకి పర్భు ముఖయ్ం అనుకుంటూ ఆ సాయంతర్ం బాలక్నీలో విరబూసిన పూలలోంచి ఒక గులాబీని కొయయ్బోయింది. తొడిమకునన్ ముళుల్ చపుప్న
గుచుచ్కునాన్యి.
చపుప్న ఏదో అరథ్మైనటల్యియ్ంది. అందమైన గులాబీకి ముళుళ్నన్టేట్ ఇతని చుటూట్ వీళల్ంతా. గులాబీని అందుకోవాలంటే ముళుల్ గుచుచ్కోక తపప్దు. ముళుల్
గుచుచ్కునన్ వేలిని విదిలిసూత్ ఆకాశంలోకి చూసింది.
అదుభ్తమైన నెలవంక పసిపాప నవువ్లా విరిసింది.
"తెలల్గా నెలవంక తేలిపోతోంది చలల్గా నా ఊహ
మెలల్గా భావాల
నలిల్బిలిల్గ పాట
లలుల్తో వుంది
ఆకాశమే ననున్ ఆలకించింది నా చింతలో ఆస
నటియించడము జూచి
నాకోస మొక జాలి
నవువ్ పూచింది"
మలల్వరపు విశేవ్శవ్రరావు గారి కవిత జాఞ్పకం వచిచ్ంది.
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"మీరునన్ చోట ఇంకెవరునాన్ వాళల్తో కలిసి తిటుట్కుంటూ అందులోనే పడి కొటుట్కుంటూ ఉంటారు. మీరు మాతర్మే మీలా సంయమనంతో ఉండగలరు"
అనన్ సిదాద్రథ్ పర్శంసా పూరవ్క మాటలు జాఞ్పకం వచేచ్యి.

జీవితం ఎంత సౌందరయ్వంతమైందో అంతకంతా కిల్షమై
ట్ ంది!
ఎంత కిల్షమై
ట్ ందో అంతకంతా సౌందరయ్వంతమైనదీను!!
పడమటి వేపునన్ తమ గది తలుపు మూసుకుంటే అంతా తన పర్పంచమే తనమ్యికి.
బాలక్నీలోంచి వినిపించే సాంధయ్రాగాల నడుమ బుదుధ్ని దాపున వెలిగించిన అగరొతుత్ పరిమళం మనసుకి పర్శాంతతని చేకూరుసూత్ ఉండగా రవీందుర్ని
గీతాంజలి చేతిలోకి తీసుకుని పేజీ తిపప్గానే ముతాయ్లాల్ంటి వనజ చేతి వార్తలో "నా తనమ్యికి -ఎపప్టికీ నీ వన " అనన్ అక్షరాలు కనిపించాయి.
*****

( ¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy)
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