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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.
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మరాన్డు తనమ్యి కాలేజీ నుంచి వచేచ్సరికి లోపల అదే పనిగా టీవీ మోగుతూంది. ఈటీవీ, జెమినీ టీవీ ఒకదాని తరావ్తొకటి
మోగుతునాన్యి.
బాబు కూడా సూక్లు నుంచి రాగానే ఇంటోల్ వీళల్తో బాటూ టీవీ ముందు కూచునన్టుట్నాన్డు. వాడి సూక్లు సంచీ, విపిప్న బూటుల్,
సాకుస్లు ఒక పకక్కి విసిరేసి ఉనాన్యి. ఎపుప్డూ బుదిధ్గా ఇంటికి రాగానే బూటుల్, సాకుస్లు విపిప్ తలుపు చాటున పొందిగాగ్ పెటిట్, ముఖం కాళూల్ కడుకుక్ని,
బటట్లు మారుచ్కుని, తలదువువ్కుని, పుసత్కాలు ముందేసుకుని గబగబా ముందు హోంవరుక్ పూరిత్ చేసుకునే బాబు ఇవేళ ఇంకా సూక్లు నుంచి వచిచ్న
మురికి బటట్లోల్నే ఉనాన్డు. పర్భు అమామ్, నానాన్ కూచునన్ కురీచ్ల ముందు నేల మీద కూచుని దృషిట్ తిపప్కుండా టీవీ చూసుత్నన్ బాబుని చూడగానే
తనమ్యికి తెలీని కోపం ముంచుకొచిచ్ంది.
ఇదద్రు పెదద్వాళుల్ ఇంటోల్ ఉండి పిలాల్ణిణ్ పటిట్ంచుకోకపోవడమే కాకుండా, వాణిణ్ వాళల్ పకక్న కురీచ్ మీద కూచోనివవ్కుండా, నేల మీద
కూచోబెటేట్రు.
వాళల్నేమీ అనలేని తనమ్యి అరచెయియ్ వాడి వీపుకంటుకునేలా ఒకక్టంటించి "లే" అని పకక్ గదిలోకి లాకెక్ళిల్ంది.
అయినా వాళుల్ అకక్డ జరుగుతునన్ది తమకు సంబంధం లేనటుట్ టీవీ చూడసాగేరు.
అనుకోని సంఘటనకి బితత్రపోయి, అంతలోనే వీపు మీది దెబబ్కు తాళలేక "అమామ్" అని మంచమీమ్ద పడి దొరిల్ దొరిల్ గుకక్పెటిట్
ఏడవసాగేడు బాబు.
అపప్టిగాగ్నీ తనమ్యికి తనేం చేసిందో అరథ్ం కాలేదు.
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"అయోయ్, అయోయ్" అంటూ వాణిణ్ కౌగిలించుకుని తనూ దుఃఖించసాగింది.
మరునిమిషంలో తన ఏడుపు ఆపి వెకుక్తూనే తలిల్ కళల్నీళుల్ తుడవసాగేడు బాబు. తన పరిసిథ్తికి తనే తమాయించుకోలేక తనమ్యి వాడి
వీపు నిమురుతూ అలాగే మంచమీమ్ద వాలిపోయింది. ఎంతసేపు ఉండిపోయిందో తెలీలేదు. చీకటి పడుతుండగా చేతిమీద నిదర్పోతునన్ బాబుని పకక్కి
జరిపి వంటింటోల్కి వెళిళ్ంది. హాలోల్ టీవీ ముందు కదలకుండా వాళల్లాగే కళల్పప్గించి చూసుత్నాన్రు తనమ్యి వాళల్ ముందు నుంచి నడిచినా అసలకక్డ
ఉనన్టేట్ పటిట్ంచుకోకుండా.
కురీచ్ల పకక్నే తాగిన టీ గాల్సులోల్ మిగిలిన టీ పకక్కి ఒలికి గాల్సులు నేల మీద దొరుల్తూ ఈగలు ముసరసాగేయి. తనమ్యి గాల్సులిన్
తీసి, గబగబా తడిగుడడ్ తెచిచ్ నేల మీది టీని వతిత్, వంటింటోల్కి వెళిల్ సట్వువ్ మీద కుకక్ర పెటిట్ంది.
మామూలుగా తనమ్యి వారాంతంలో తపప్ టీవీ చూడదు. చూసినా కేవలం నూయ్స వచేచ్ కాసేపే. రోజూ ఈ సరికి బాబుకి హోం
వరుక్లు పూరిత్ చేయించి, సాన్నం చేయించి, అనన్ం తినిపించి పడుకోబెటేట్సేది. మరో గంటలో వంట పూరిత్ చేసి వాళల్ని అనన్ం తినడానికి రమమ్ని పిలిచింది.
వాళుల్ కనీసం తల పకక్కి కూడా తిపిప్ చూడకపోవడంతో చేసేదేం లేక బాబుని లేపి కాసత్ తినిపించబోయింది. నిదర్కళల్తో సగం
మెలకువలో "అమామ్! వదద్మామ్.. కొటొట్దుద్ " అని ఏడవసాగేడు. ఎతుత్కుని భుజాన వేసుకుని పడుకోబెటట్డానికి డాబా మీదికి తీసుకెళిల్ తనూ వాడి పకక్న
నడుం వాలిచ్ంది.
ఎనిన్ బాధలునాన్ బాబు పకక్న పడుకోగానే మనశాశ్ంతిగా అనిపిసుత్ంది తనమ్యికి.
వాడి వీపు మీద తడిమి "ఏమామ్, ఇంకా నొపిప్గా ఉందా?" అంది.
తలూపుతునన్ బాబుని హతుత్కుంటూ "ననున్ క్షమించు నానాన్! ఇంకెపుప్డూ నినున్ కొటట్ను" అని తనలో తనే పర్తిజఞ్ చేసుకుంది.
నిశశ్బద్ంగా తల నిమురుతూనన్ తలిల్ వైపు తిరిగి పొటట్ మీద చెయియ్ వేసి అపప్టికి మెలకువ వచిచ్నటుల్ "అమామ్, వీళుల్ ఎవరు?"
అనడిగేడు.
"డాడీ కి అమామ్, నానాన్" అంది నిరిల్పత్ంగా.
"మరి వాళల్ను ఏమని పిలవాలి?"
"మన అమమ్మామ్, తాతయయ్లని పిలిచినటేల్ నానమమ్, తాతయయ్ అని పిలువు" అంది.
ఇంతలో పర్భు వచిచ్నటుల్ బండి శబద్ం రాగానే కిందికి వెళిల్ వాళల్కి భోజనాలకు అనీన్ సరిద్ పెటిట్ మళీల్ పైకి వచేచ్సింది తనమ్యి. తనమ్యి
తిందో, లేదో పర్భు అడగలేదు. తనమ్యి చెపప్లేదు.
బాబు మీద అనాయ్యంగా తనలా చెయియ్ చేసుకునన్ందుకు భోజనం చెయయ్కుండానే నడుం వాలిచ్ంది తనమ్యి. కింద అరథ్ రాతిర్ వరకూ
టీవీ మోగుతూనే ఉంది. పర్భు తలిల్దండుర్లతో కులాసాగా కబురుల్ చెపప్డం తనమ్యికి వినిపిసూత్నే ఉంది.
***
ఉదయం తనమ్యి లేచి వచేచ్సరికి హాలోల్ ఎవవ్రూ లేకపోయినా టీవీ ఆన చేసే ఉంది.
తనమ్యి నిశశ్బద్ంగా టీవీ ఆఫ చేసి బాతూర్ములోకి వెళిల్ంది.
లోపలి గదిలో నుంచి గురకలు వినిపిసుత్నాన్యి.
హాలోల్ పడుకునన్ పర్భు కళుల్ చిటిల్ంచి చూసి "టైం ఎంతయియ్ంది?" అనాన్డు.
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తనమ్యి సమాధానం విని ఒకక్ ఉదుటున లేచి "తవ్రగా తయారవువ్. అకాక్, పిలల్లూ సేట్షనుకి వసుత్నాన్రు మనం వెళాల్లి" అనాన్డు.
ఆదివారం కావడంతో పొదుద్నేన్ టిఫినుకంటూ గారెలకి పపుప్ నానబోసింది ముందురోజు రాతిర్. అదే చెపిప్ంది.
"సరేల్, నేనొకక్ణేణ్ వెళొల్సాత్ను, వీళల్కు కావలసినవనీన్ కాసత్ జాగర్తత్గా చూసుకో" అని వెళేల్డు పర్భు.
బాబు గబుకుక్న పరుగెతుత్కెళిల్ గేటు పటుట్కుని నిలబడి పర్భు వెళిల్న వైపే చూసూత్ "డాడీ! టాటా!" అనరిచేడు బాబు.
ఇంతలో ఎపుప్డు లేచిందో ఆవిడ గబుకుక్న గుమమ్ం దగిగ్రికి వచిచ్ ఒకక్ అరుపు అరిచింది.
"ఇదుగో ఒరే, ఇపుప్డే చెపుత్నాన్ను నా కొడుకుని "డాడీ" అని పిలిచేవంటే మరాయ్ద దకక్దు. ఎవడికి పుటేట్వురా? నా కొడుకిక్ పుటేట్వా?
ఇదుగో, నువువ్ మమమ్లిన్ తాతయయ్, నానన్మమ్ అని పిలాడ్నికి ఈలేల్దు. నువూవ్ మాకు ఏవీ కావు గురెత్టుట్కో"
బాబు మీద గదమాయింపులు వినిపించి గబుకుక్న వంటింటోల్ నుంచి హాలోల్కి వచిచ్ంది తనమ్యి. అపప్టికే బికక్ చచిచ్పోయిన
మొహంతో తలిల్ని చూడగానే గబుకుక్న వెనకిక్ చేరి గటిట్గా ఏడుపు లంకించుకునాన్డు బాబు. తనమ్యికి కోపం కటట్లు తెంచుకుంది.
"మాటలు మరాయ్దగా రానీండి. పసిపిలాల్డితో మాటాల్డే మాటలేనా అవి?" అని అరిచింది.
"అమోమ్, అమోమ్ నా కొడుకు ఇంటోల్ ఉనన్ంతసేపు మింగిలాగా ఉండి, ఆడలాగెళల్గానే ఎలా నోరేసుకుని పడిపోతందో రాకాసి ముండ.
నువూవ్, నీ కొడుకూ నాశనమైపోనూ. నా కొడుకే దొరికేడే నీకు తగులుకోవడానికి లంజా..." అంటూ బూతు తిటల్ దండకం లంకించుకుంది బేబమమ్.
తనమ్యికి తల తిరగ సాగింది. చెవులు గటిట్గా మూసుకుని వంటింటోల్కి బాబుతో సహా వెళిల్ తలుపేసుకుంది.
ఛీ, ఛీ, ఛీ. జీవితంలో ఎవవ్రూ ఎపుప్డూ తనని ఇలాగ భయంకరమైన తిటుల్ తిటట్లేదు.
తన జీవితం పెనం మీంచి పొయియ్లోకి పడిందని అరథ్ం అయియ్ంది. చుటుట్ముడుతునన్ నైరాశయ్ంతో కళుల్మూసుకుని ఏడుసుత్నన్ బాబుని
హతుత్కుని నేల మీద కూచుండిపోయింది.
***
మరో రెండు గంటలోల్ పర్భు వచేచ్డు.
వెనకే పర్భు అకక్, ఆవిడ కూతురు, కొడుకు, మూడేళల్ మనవరాలు ఆటో దిగేరు. ఆవిడకి దాదాపు నలభైయేళుల్ంటాయేమో.
"మా యమామ్యికి ఎనిమిదో తరగతిలోనే పెళిల్ చేసేసేం, వెంటనే కూతురు" అంది జుటుట్ సరిచేసుకుంటూ పర్భు అకక్ తనమ్యి
నుదేద్శించి.
తనమ్యికి అపప్టికే పర్భు తలిల్ తిటల్కి చికాగాగ్ ఉంది. ఎపుప్డు ఈ విషయం పర్సాత్వించాలా ఆలోచిసూత్నే పర్భు అకక్ మాటాల్డుతుండగా
లేచెళిల్ మంచినీళల్ గాల్సులు తెచిచ్ మౌనంగా అందించింది. చినన్పాప తలిల్ కొంగు పటుట్కుని అదేపనిగా లాగుతూండడంతో కూతురిన్ ఒళోల్ వేసుకుని
అరుగు మీదే కూచుని పాలివవ్సాగింది ఆ అమామ్యి. మూడేళల్మామ్యి తలిల్ దగిగ్ర ఇంకా పాలు తాగడం చూసి బాబు తనమ్యి వెనక దాకుక్నాన్డు.
ఆవిడ కొడుకిక్ ఇరవయేయ్ళుల్ంటాయేమో. చేతిలోని రెండు గోనె సంచుల సామానల్ని అరుగు మీద మరోవైపు పెటిట్, తనమ్యిని చూసీ
చూడనటుట్ తల దించుకుని లోపలికెళిల్ టీవీ ముందు కూచునాన్డు.
పర్భు అకక్ పర్భు కంటే పెదద్దని తెలుసు కానీ ఇంత పెదద్దని తెలీదు. ఆవిడింకా తనమ్యి వైపే చూసూత్ మాటాల్డుతూనే ఉంది.
"అయిదేళల్ కిందట భరత్ పోయిన దగగ్రున్ంచి ఆవిడ అమమ్గారింటోల్నే ఉందట. ఇక ఆవిడ కూతురి భరత్ మిలటరీలో ఉంటునాన్డు కాబటిట్
ఆ అమామ్యీ ఆవిడతోనే ఉనన్ది పెళల్యిన దగగ్రనుంచి.
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అబాబ్యి ఏడో తరగతి ఫెయిలయియ్ ఇక అటు చదువూ చదవలేదు, ఇటు ఏ పనీ నేరుచ్కోలేదు."
ఇంత సంసారానిన్ నడపడానికి తమ జీతాలు ఎలా సరిపోతాయో తెలీడం లేదు తనమ్యికి. వాళల్ందరికీ టిఫినుల్, కాఫీలు అయీయ్ కాక
ముందే మధాయ్హన్ం వంటకి పెదద్ చేపలు రెండు తీసుకు వచేచ్డు పర్భు. వాటిని శుభర్ం చేసి, వండి, భోజనాలు పెటిట్ వంటిలుల్ శుభర్ం చేసుకునే సరికి
వికారంగా, కళుళ్ తిరుగుతునన్టుట్ అనిపించసాగింది తనమ్యికి. హాలోల్ అంతా కికిక్రిసినటుట్ టీ.వీ ముందు కూచునాన్రు. పర్భు కూడా వాళల్తో బాటూ
కూచునాన్డు. బాబు బయటికి ఆడుకోవడానికి వెళేల్డు. లోపల గదిలోకి వెళిల్ పడుకుందామంటే అపప్టికే బేబమమ్ మంచమీమ్ద మధాయ్హన్పు నిదర్
తీయసాగింది. ఇక చేసేదేం ఇక తనమ్యి వంట గదిలో ఒక వారగా చాప పరుచుకుంది.
అరగంటలో టీలు కావాలని పర్భు వచేచ్డు.
తనమ్యిని చూసూత్నే "ఇలా ఇకక్డ ఎవరితోనూ కలవకుండా ఒకక్దానివీ ఉండకపోతే అలా వచిచ్ టీవీ ముందు అందరితో కూచోవచుచ్
కదా" అనాన్డు.
పగటి పూట ఎపుప్డూ పడుకోని తను అసలు ఎందుకు పడుకుందో అడుగుతాడనుకునన్ తనమ్యికి తనకు ఒంటోల్ బాలేదనన్ విషయం
కూడా చెపాప్లనిపించలేదు.
మాటాల్డకుండా నెమమ్దిగా లేచి టీ పెటట్డానికి సట్వువ్ వెలిగించింది.
అసలే పొదుద్నన్ ఆవిడ చేసిన రాదాధ్ంతానికి మనసేమీ బాగోలేదు.
ఈ విషయం పర్భుతో రాతిర్కి మాటాల్డాలి. వీళల్ నోటికి హదూద్ పదూద్ లేకుండా మాటాల్డితే కుదరదని గటిట్గా చెపాప్లి.
టీ తాగడానికి తలిల్ని లేపేడు పర్భు. బయటికి రాగానే బేబమమ్ పర్భుతో గటిట్గా మాటాల్డడం మొదలుపెటిట్ంది.
"ఇదిగో చినబాబూ, నీ పెళాల్ం వరసేవీ బాగోలేదు. నినన్ ఆ పిలోల్డు మా కాళల్ కాడ కూకునాన్డని లాకెక్లిల్పోయింది. మేం టీలు
తాగినకాడ ఎనకాలే తడిగుడడ్ ఎటిట్ తుడుసుకుంటంది. అంటే మావు అంటరానోళల్ వనా?...అదలాగుంచు. ఆ పిలోల్డు నినున్ "డాడీ" అని పిలాన్కి ఈలేల్దు.
నినాన్ మొనన్ పెళల్యియ్, అపుప్డే ఆరేళల్ పిలోల్డికి తండెర్లా అయిపోయేవురా మా కరమ్ గాపోతే! నీ పెళాల్ం నీ ముందు మింగిలాగా ఉంటంది కానీ
మమమ్లేన్వనాన్దో తెలాస్, 'మాటలు జాగరత్గా రానియయ్'నాన్దిరా " అని శోకాలు పెటట్సాగింది.
పర్భు నిశశ్బద్ంగా వినాన్డే గానీ ఏవీ మాటాల్డలేదు. చుటూట్ ఉనన్వాళళ్ంతా ఇది తమకు మామూలే అనన్టుల్ ఓ పకక్న పెదద్గా
మోగుతునన్ టీవీ చూడసాగేరు.

ఆ రాతిర్ పర్భు తనమ్యితో మాటాల్డడం ఇషట్ం లేనటుల్ తపిప్ంచుకు తిరిగేడు.

డాబా మీద ఒక పకక్కు

నిదర్కుపకర్మించబోతునన్ పర్భుని తటిట్ సీరియస గా అంది తనమ్యి.
"వాళల్ మటుకు వాళుల్ నోటికొచిచ్నటుల్ మాటాల్డుతుంటే ఏవిటి నీ ఉదేద్శయ్ం ఒకక్మాట కూడా మాటాల్డవు?" అంది.
"నువువ్ మటుకు ఏవైనా గొపప్దానివా? వాళుల్ ఏం మాటాల్డినా ఎదురు చెపొప్దుద్ అని చెపేప్ను. నువేవ్ం చేసేవు?" అనాన్డు.
"అంటే వాళుల్ "ఎవడికి పుటేట్వురా?" అని నోరులేని పిలాల్డిని పటుట్కుని ఇషట్ం వచిచ్నటుల్ మాటాల్డుతునాన్, ననున్ దారుణంగా బూతులు
తిడుతునాన్ ఊరుకోవాలా?" అంది దుఃఖం నిండిన కళల్తో.
"అవును. వాళేల్మనాన్ ఊరుకోవాలి. వాళల్కి చెపాప్పెటట్కుండా పెళిల్ చేసుకునాన్ ననున్ క్షమించేరు. అందుకు కృతజఞ్త చూపాలిస్ంది పోయి
నువూవ్, నీ కొడుకూ కలిస్ ఈ గొడవలేంటి? ఇలా చూడు రెండు చేతులూ కలిసేత్నే చపప్టల్వుతాయి. రేపసలే ఇలుల్ మారాలి మనం. ఇక ఇంతకంటే నీతో
వాదించే ఓపిక లేదు నాకు" అని ముసుగు మొహం మీదికి లాకుక్నాన్డు.
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తనమ్యికి బాధ, కోపం చుటుట్ముటేట్యి.
“నువెవ్ంత అనాయ్యంగా మాటాల్డుతునాన్వో నీకు అరథ్మవుతుందా? నీ వాళుల్ నీకు ఎంత ముఖయ్మైనా ఏ కలమ్షం ఎరగని నా పసివాడు
నాకు అంత కంటే ముఖయ్ం. వాడిమీద ఈగవాలినా సహించను. గురుత్పెటుట్కో" అంది.
***
ఆ మరుసటి రోజే ఇలుల్ మారాలిస్ ఉంది. తనమ్యి ఉదయం లేచిన దగగ్ర నించి ఆలోచించ సాగింది.
"పర్భు తనని వొదిలి వాళల్తో వెళిళ్పోయినా ఫరావ్లేదనుకుని తను వీళల్తోబాటూ వెళల్డం మానేసి ఇకక్డే ఉండిపోతే!"
"ఎపప్టిలానే తను, బాబు, తన జీవితం మళీల్ మొదలుపెడితే"
మళీల్ అంతలోనే “తనలా విడిగా వెళిళ్పోవడమే వాళల్కి కూడా కావలసింది. ఏవుంది! పర్భుకి మళీల్ పెళిల్ చేసాత్రు. అసలు నిజానికి వీళుల్
ఇకక్డికి గొపప్ క్షమా హృదయంతో రాలేదు. కావాలని తనని ఏడిపించి పంపెయయ్డానికే వచేచ్రు. పర్భుని కావాలనుకుని పెళిల్ చేసుకుని ఇంతలోనే
ఓడిపోయినటుల్ తనెందుకు విడిపోవాలి?” అని పటుట్దల కలగసాగింది.
చలల్టి నీళల్తో ముఖం కడుకుక్ని వచిచ్ సిథ్మితంగా ఆలోచించసాగింది. ఈ సమసయ్లిన్ వీళల్తోనే ఉండి పరిషక్రించుకోవాలి. అదెంత
కషట్సాధయ్మైనా సరే.
తనకి పర్భు ముఖయ్ం. పర్భు తాతాక్లికంగా కఠినంగా మాటాల్డుతునాన్డు కానీ తనంటే ఎంత పేర్మ లేకపోతే ఇంతగా తను పేర్మించే
వీళళ్ందరీన్ కాదని తనని పెళిల్ చేసుకుంటాడు!
ఒకటి మాతర్ం నిజం. శేఖర లాగా పర్భు మూరుఖ్డు కాడు. తనకి ఎపప్టికీ అనాయ్యం చెయయ్డు. తను మాతర్ం ఎందుకు అతనిన్ వదిలి
వెళిల్పోవాలి?
లోపలోల్పల పరిపరి విధాలా ఆలోచిసూత్ మారు మాటాల్డకుండా సంచులు తీసుకుని సామానుల్ సరద్సాగింది.
వాళల్ సామానుల్ ఉనన్ కాసినీన్ తెచుచ్కునన్ సంచులోల్ అలాగే ఉనాన్యి కాబటిట్ వాళల్కి పనేమీలేదు. తనమ్యి ఒకక్తే తన సామానుల్
సరుద్కోవాలిస్ రావడంతోనో ఏమో ముందురోజు వికారం తీవర్తరమైంది. కానీ వంట సామానుల్ సరద్డానికి, పుసత్కాలు, బటట్లు సరద్డానికి గానీ ఇంటోల్
ముగుగ్రు ఆడవాళుల్నాన్ తనమ్యిని సాయం కావాలా అని కూడా అడగలేదు. అదే అంది పర్భుతో.
"ఇలా చూడు, వాళల్ నుంచి నువువ్ ఏవీ ఎపుప్డూ ఎకస్పెకట్ చెయొయ్దుద్. నేను చేసాత్నుగా నీకు సాయం" అనాన్డు అసలు ముందురోజు
ఏవీ జరగనటుట్ ముఖం పెటిట్ పర్భు.
తనమ్యి ఊపిరి గటిట్గా పీలిచ్ నిటూట్రిచ్ంది. “ఏవిటితని వరస?”
మంచం, టీవీ, బీరువా వంటి పెదద్ సామానుల్ పర్భు, అతని మేనలుల్డు కలిసి వాయ్నులోకి ఎకిక్ంచేందుకు వీలుగా దుపప్టుల్, సంచులు వేసి
కటేట్రు. వెళేల్ ముందు చెపిప్రావడానికి తనమ్యి తాయిబా దగిగ్రికి వెళిల్ంది.
"ఏమో ఇది మేడం, సారు జిమెమ్దారీ అంతా నీ మింద పడింది. మలల్ గలీజు గలీజు మాటలంటుండుర్. నినన్టి సంది అంతా ఇనాన్
నేను. నువేవ్ జర సోచాయించుకోవాలె. ఇయేయ్ల ఇలుల్ కాళీ చేసుత్రంటే మసుత్ బాద గొడాత్ఉంది నాకు. ఎటల్ బతుకతవో ఏమో ఈళల్ మదెద్న" అంది టీ కలిపి
ఇసూత్.
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తనమ్యి నిశశ్బద్ంగా తలుపుతూ "ఏం చెయాయ్లో అరథ్ం కావడం లేదు తాయిబా. పర్భు సవ్తహాగా చాలా మంచివాడు. వీళుల్
రానంతవరకూ ననున్ ఎంతబాగా చూసేడో నువూవ్ చూసేవుగా. పైగా ఇపుప్డు నెల తపిప్నటుల్ంది. నేను ఏ కఠిన నిరణ్యం తీసుకునాన్ ఈ బిడడ్ కూడా తండిర్
లేని జీవితం గడపాలి. పైగా ఇదద్రు పిలల్లిన్ ఒకక్దానినీ పెంచుకురాగలనా? అంతా అయోమయంగా ఉంది" అంది ఎనిన్ రోజులు ఆలసయ్మయియ్ందో
లెకక్పెటుట్కుంటూ.
"అమమ్ ఎంత మంచి వారత్ చెపిప్నవు మేడం, ఇంకేం పరేషాని గాకు. అలాల్ నినున్ సలల్గ సూసత్డు. సారు గిటల్ నినున్ మంచిగ
సూసుకుంటడు. మనమ్డో, మనమ్రాలో అయితే మీ అతత్మామలు గిటల్ మారుతరులే తియియ్" సంతోషంగా అంటూ తాయిబా "నడు, నేనొసత్ సరద్నీకి. నువువ్
బరువులు గిటల్ మొయయ్నే గూడదు" అంది.
*****
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