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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.
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ఆ సాయంతర్ం కాలేజీ నించి వసూత్నే గటుట్ మీద కూచునన్ కొతత్ ముఖాలిన్ చూసి "ఎవరా" అని ఆలోచించసాగింది.
నలిగిపోయిన పాత కాటన చీర, సరిగా దువువ్కోని తల, అడడ్దిడడ్ంగా అంటించుకునన్టుట్నన్ కుంకం బొటుట్, వెలిసిపోయిన చేతి సంచీ.
ఆవిడ పకక్నే కూచునన్తను తనమ్యిని చూసూత్నే లేచి నిలబడాడ్డు. కావి రంగుకి చేరిన పాత తెలల్ పంచె, ముతక చొకాక్, భుజమీమ్ద మాసిన తువాలు చేతిన
పాత బడిన చీరల కొటోల్ ఇచేచ్ కరర్ల చేతి సంచీ.
రోజూ అపప్టికే సూక్లు నించి వాకిటోల్ వచిచ్ ఆడుకునే బాబు వీళల్ని చూసి భయపడడ్టుల్నాన్డు. ఎదురింటి పిలల్లతో బాటూ వీధి చివర
ఆడసాగేడు. తలిల్ రావడం చూసి బండి వెనకాలే పరుగెతుత్కు వచిచ్ చెంగు చాటున దాకుక్నాన్డు.
ఆవిడ మొహం ఏడిచ్ ఏడిచ్ ఉబిబ్నటుట్ ఉంది.
అతను సందేహంగా తనమ్యి వైపు ఒకడుగు వేసి "మా యబాబ్యి పర్బు...." అని నసిగేడు.
అపప్టికి అరథ్మయియ్ంది తనమ్యికి వీళుల్ పర్భుని కనన్ తలిల్దండుర్లనన్ సంగతి.
"తనకు చినన్తనంలో తెలిసిన వారు పర్భుని పెంచిన తలిల్దండుర్లనన్మాట. పర్భు నెలనెలా డబుబ్లు పంపుతునాన్, ఇంకా కటిక
పేదరికంలో మగుగ్తునన్టేట్ ఉనాన్యి వీళల్ ఆహారాయ్లు. కారణం ఏవిటో మరి! అది సరే ఇదేవిటి హఠాతుత్గా ఇకక్డ పర్తయ్క్షమయేయ్రు!!" వాళల్ని హఠాతుత్గా
అకక్డ చూసి తనమ్యికి ఏం చెయాయ్లో తోచలేదు.
చపుప్న గొంతు సరిచేసుకుంటూ "రండి, లోపలికి రండి" అని పిలిచింది.
అతను "ఫరావ్లేదమామ్" అని ఇచిచ్న మంచినీళుల్ తీసుకుంటూ హాలోల్ వేసిన కురీచ్లో కూచునాన్డు. ఆవిడ మాతర్ం లోపలికి రాకుండా,
ఉలకుక్ండా పలకుక్ండా అకక్డే భీషిమ్ంచినటుల్ కూచుంది.
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"ఇదిగో బేబీ, ఈవిడే మన కోడలమమ్. మంచీలు తాగుతావా?" అనాన్డతను గారపళుల్ పెటిట్ నవువ్తూ.
తనమ్యి వైపు చూడడం కూడా ఇషట్ం లేనటుల్ ముఖం తిపుప్కుంది ఆవిడ. తనమ్యి లోపలి గదిలో టెలీఫోను దగిగ్రికి గబగబా నడిచింది.
మరీ సరిపోవడం లేదని తమ రెండు గదులనానుకుని ఉనన్ మరోగది కూడా ఈ మధేయ్ అదెద్కు తీసుకునాన్రు. పర్భుకి ఈ మధేయ్ ఆఫీసు
వాళుల్ పేజర ఇచాచ్రు. మెసేజీ చూసుకుని వెంటనే ఫోను చేసేడు.
"వాళల్ని జాగర్తత్గా చూడు, ఇపుప్డే బయలుదేరుతునాన్ను" గాభరాగా అనాన్డు అవతలిన్ంచి.
వాళుల్ వొసుత్నాన్రనన్ మాట పర్భుకి కూడా తెలీదనన్మాట.
"మీ అబాబ్యి టార్ఫికుక్లో పడి ఇంటికి రావడానికి చాలా టైము పడుతుంది. బాతూర్ములో నీళుల్ పెటేట్ను. ముఖాలు కడుకుక్ని కాసత్ టీ
తాగుదురు రండి." అని కొతత్ టవల ఒకటి తెచిచ్ ఇచిచ్ంది వాళల్కి తనమ్యి.
"ఆవిడ ముఖం కడుకోక్దు కానీ, టీ ముందు ఇచెచ్యయ్మామ్" అని ఆయన బాతూర్ములోకి వెళేల్డు.
సట్వువ్ మీద టీ కలుపుతూ ఉందే కానీ అసలేమీ అరథ్ం కావడం లేదు తనమ్యికి "వీళుల్ సరాసరి ఇంటికెందుకొచేచ్రు? పర్భుని, తనని
నిలదీసి అడుగుదామనా? తమతో గొడవ పడదామనా?"
ఎవరికైతే తెలీకూడదనుకుంటూ పర్భు తమ పెళిల్ని ఇనాన్ళూల్ రహసయ్ంగా దాసూత్ వచాచ్డో వాళేల్ సరాసరి వచేచ్సేరు. పర్భు వాళల్ అకక్కి
ఉతత్రం రాసేడు కాబటిట్, ఆవిడ దావ్రా వీళల్కి విషయం ఇపప్టికి తెలిసి ఉండాలి. బహుశా: ఇపుప్డు హఠాతుత్గా రావడానికి కారణం అదే అయి ఉంటుంది.
"ఇపుప్డు వీళుల్ ఒపుప్కుంటారో? లేదో? ఒపుప్కోకపోతే ఏం జరుగుతుంది? పర్భు వీళల్తో వెళిళ్పోతాడా? తనతో గొడవ పెటిట్ పర్భుని తన
నుంచి తీసుకువెళిల్పోవడానికి వచాచ్రా?" రకరకాల ఆలోచనలతో తల నెపిప్ రాసాగింది తనమ్యి.
అయినా పర్భు ఏవైనా చినన్పిలల్వాడా వెళిల్పోవడానికి? పైగా తన ఇషట్పర్కారమే చేసుకునాన్డు.
ఎంత పిలిచినా లోపలికి రాకుండా ఆవిడ వాకిటోల్ వీధి అరుగు మీదే చేతిన సంచీ పటుట్కుని పకక్కు తిరిగి కూచుంది.
ఇక లాభం లేదని ఆయనా తన టీ గాల్సు పుచుచ్కుని అరుగు మీద మరో వైపు చతికిలబడాడ్డు తనమ్యి వాకిటోల్ వేసిన కురీచ్ మీదకి కాళుల్
బారజాపి.
ఇంకా నయం తమ ఇంటికి గేటు ఉంది కాబటిట్ సరిపోయింది. లోపలి అరుగు బయట వీధిలో నడిచే వాళెల్వవ్రికీ కనబడదు. లేకపోతే
కాందిశీకులాల్ ఉనన్ వీళల్ని చూసి చుటూట్ అందరూ వివరాలు అడిగేవాళుల్.
తనమ్యి బాబుకి సాన్నం చేయించి, హోం వరుక్లు రాయించి, గబగబా వంట పని మొదలు పెటిట్ంది. వీధిలో ఏ బండి చపుప్డైనా పర్భు
వచేచ్డేమోనని ఆతర్ంగా కిటికీలోంచి చూడసాగింది. వాళల్ని చూసేత్ ఒక వైపు భయం, మరో వైపు జాలి పుటుట్కురాసాగింది తనమ్యికి. ఎపుప్డు ఏం తినాన్రో
ఏమో! బిసెక్టల్ పాకెటుట్ పటుట్కెళిల్ ఇమమ్ని బాబుకిచిచ్ పంపించింది. వాడు మరునిమిషంలో పాకెటుట్ పుచుచ్కుని వెనకుక్ పారిపోయి వచేచ్డు.
సమయానికి తాయిబా కూడా లేదు, తనైతే చుటుట్పకక్ల పిలల్లెవరితోనైనా ఏ కూల డిర్ంకో ఇటేట్ తెపిప్సుత్ంది. తను వెళొల్దాద్మనుకుని మళీల్
విరమించుకుంది. తనతో మాటాల్డడమే వీళల్కు ఇషట్ం లేనటుల్ంది. "పచ్" అని నిటూట్రిచ్ బాబుని నిదర్పుచచ్డానికి లోపలి గదిలోకి తీసుకెళిళ్ంది.
మరో గంటలో పర్భు రావడం తోనే, తలిల్ని లేపి పొదివి పటుట్కుని లోపలికి తీసుకు వచిచ్ తనమ్యి వైపు చికాగాగ్ చూసూత్ "మా వాళల్ని
లోపలికి రమమ్నడం కంటే నీ కొడుకుని నిదర్పుచచ్డం ఎకుక్వైపోయిందా?” అని, అపుప్డే నిదర్లోకి జారుకుంటునన్ పిలాల్ణిణ్ రెకక్పుచుచ్కుని లేపి, అతని
తలిల్ని మంచమీమ్ద కూచోబెటిట్ కాళల్ దగిగ్ర కూచునాన్డు. అతని తండిర్ ఆ పకక్నే కురీచ్ మీద కూచునాన్డు.
తనమ్యి ఎగిసిరాబోతునన్ దుః ఖానిన్ అదిమిపటిట్ బాబునెతుత్కుని మధయ్ గదిలో వైరు మంచమీమ్ద పడుకోబెటిట్

అకక్డే కూచుండి

పోయింది. అసలేవిటి పర్భు ఉదేద్శయ్ం? వాళల్ని రమమ్ని పిలిచినా వాళేల్ కదా రానని మొరాయించారు. పర్భు మాటలు విని కూడా ఆ విషయం చెపప్కుండా
ఊరుకునాన్రు వాళుల్. పైగా అతని తండిర్ ముఖంలో పైశాచికమైన నవొవ్కటి.
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బాబు పకక్న పడుకుందే కానీ పర్భు పర్వరత్నకు, చికాకుకు బాధ కలగసాగింది. అసలే కిందటి వారంలో పిలాల్ణిణ్ కొటిట్నపుప్డు జరిగిన
సంఘటన నించే ఇంకా తేరుకోలేదు తను. ఇంతలో ఇదొకటి. ఎకక్డ లోపం జరిగింది? ఎందుకు ఇలా జరుగుతూంది? ఆలోచనలోత్ తల బదద్లు
కాసాగింది.
లోపల నించి ఆవిడ ముకుక్ చీదీ చీదీ శోకాలు పెటట్డం, మధయ్ మధయ్ అతని తండిర్ రంకెలు, పర్భు కళల్నీళల్తో సంజాయిషీ ఇవవ్డం...
అనీన్ వినిపిసూత్నే ఉనాన్యి.
మొతాత్నికి ఏడుపు ఆపి గొంతు విపిప్ంది ఆవిడ. "సరే నాయినా, నీకు నచిచ్ంది నువువ్ సేసుకునాన్వు. మరి మేవూ సుటూట్ అందరికీ
సెపుప్కోవాల గదా మా యబాబ్యికి పెళల్యియ్ందని. పిలోల్ణిణ్ నాలోర్జులు ఆవిడ అమమ్గారింటి కాడ ఏడయినా దించి ఆవిణిణ్ తీసుకుని రా. మన ఇంటి కాడ
సినన్ పంకస్నేమైనా సేసుకుందాం" అంది.
అంతదానికే బహు సంతోషపడిపోతూ తనమ్యిని గొంతెతిత్ పిలుసూత్ గుమమ్ం వరకు వచిచ్ వెనకిక్ తిరిగి "అదేం వొదుద్లే అమామ్, మీరు
వొపుప్కునాన్రు అంతే చాలు నాకు, చుటూట్ అందరి సంగతీ వదిలెయయ్ండి" అంటూ చపుప్న వాళల్ కాళల్కి నమసక్రించేడు. అపర్యతన్ంగా తనమ్యి కూడా
వంగి నమసక్రించింది.
ఆవిడ ఇషట్ం లేనటుట్ చికాగాగ్ మొహం పెటిట్ చపుప్న కాళుల్ వెనకిక్ లాకుక్ంటూ "అటైతే ఇక మేవూ యెనకిక్ పోం. అకక్ ఎలాగూ మన కాడే
ఉంటంది గదా, పిలల్లిన్ తీసుకుని ఇలుల్ కాళీ సేసి ఈడికే వచిచ్యయ్మని కబురెటుట్" అంది.
"ఊ...అలాగే చేదాద్ం" అనాన్డు పర్భు ఆనందబాషాప్లిన్ తుడుచుకుంటూ.
తండిర్ వాకిటోల్ కెళిల్ కాండిర్ంచి ఉమేమ్సి, "ఈడిలాటి ముదనషట్పప్నిజేసినా, ఉనన్ పళాన ఇది కొడుకాక్డికి పోదావంటేనే అనుకునాన్ను,
ఇలాటి పిటిట్ంగేదో పెడతాదని" అనాన్డు.
పర్భు బయటికెళిల్ " ఇపుప్డేవైంది నానాన్, అమమ్ చెపిప్నటుల్ అందరం కలిసి ఇకక్డే ఉందాం. మీకు పుటిట్ పెరిగిన ఊరని మమకారం
ఉంటే అపుప్డపుప్డూ వెళిల్ రావడం ఎంత పనని?" అనాన్డు.
"ఏదోటి కానియయ్ండి" అనాన్డు మళీల్ ఉమేమ్సి.
కాసేస్పటోల్ తనమ్యి భోజనాలు వడిడ్ంచింది.
తన పర్మేయమే లేనటుల్ ఒకదాని తరావ్త ఒకటి ఏమేం చెయాయ్లో వాళల్లో వాళుల్ అనీన్ మాటాల్డేసుకునాన్రు. పర్భు కనీసం తనతో
ఒకక్మాట కూడా సంపర్దించడం లేదు. అసలు అకక్డ తనమ్యి ఉనన్టుట్ కూడా ఎవరూ పటిట్ంచుకోకుండా భోజనాలు కానిచేచ్రు.
వాళల్కి లోపలి గదిలో పకక్లు వేసేక చాప తీసుకుని డాబా మీదికి వెళిల్ంది తనమ్యి. దాదాపు పనెన్ండు గంటల వేళ వచేచ్డు పర్భు.
"హమమ్యయ్, వీళల్నెలా ఒపిప్ంచాలో అనన్ బెంగ కూడా తీరిపోయింది నాకు. మా అమామ్, నానాన్ ఎంత మంచివాళుల్ నిజంగా! రోజూ
వాళల్ కాళుల్ కడిగి నెతిత్న జలుల్కునాన్ సరిపోదు. ననున్ ఎకక్డ దూరం చేసేసాత్రో అని ఎంత బాధ వేసేదో నాకే తెలుసు. ఇక ఏ బెంగా లేదు నాకు. ఇక మనం
కనీసం నాలుగగ్దులుండే పెదద్ ఇలుల్ చూసుకుని మారాలి. అసలే అకాక్, పిలల్లూ కూడా మనతోనే ఉండడానికి వసుత్నాన్రు" అనాన్డు గబగబా.
తనమ్యి నిశశ్బద్ంగా విని "ఇదంతా మన పెళిల్కి ముందు నువువ్ నాకు ఎందుకు చెపప్లేదు?" అంది.
"ఏమని?" అనాన్డు ఆశచ్రయ్ంగా.
"వీళల్ందరితోనూ మనం కలిసి ఉండాలని" అంది.
"ఎందుకు చెపప్లేదు? మా వాళల్ని చూసుకోవాలని చెపేప్ను కదా!" అనాన్డు.
ఈ సారి ఆశచ్రయ్పోవడం తనమ్యి వంతయియ్ంది "మీ వాళల్ని చూసుకోవడమంటే ఇదా! డబుబ్లు పంపడం అని అనుకునాన్ను" అంది.
"నువెవ్లా అనుకునాన్వో నాకు తెలియదు. పర్సుత్తానికి వాళల్ంతట వాళేల్ మన దగగ్ర ఎపప్టికీ ఉండిపోవడానికి వచేచ్రు, ఇంతకంటే
అదృషట్ం ఇంకేముంది?" అనాన్డు సంతోషంగా.
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"అది సరే, వాళల్ని నేను లోపలికి రమమ్ని ఎనిన్ సారుల్ పిలిచినా రాననాన్రు. నువువ్ ననున్ తపుప్బటట్డం ఏవయినా బావుందా?" అంది.
ఒకక్ సారి తల విదిలించి "వదిలెయియ్, ఏదో గబుకుక్న అనేసాను" అని "అనన్టుట్ వాళల్కి ఏ కొరతా రాకుండా చూసుకోవాలి మనం"
అనాన్డు.
"అయినా ఇంత పెదద్ సిటీలో ఇంత మంది.. మన ఇదద్రి జీతాలతో...." అనేదో అనబోతునన్ తనమ్యితో
"ఇలా చూడు, వాళల్కిషట్ం లేని పెళిల్ చేసుకునన్ందుకు వాళుల్ ననున్ వెలివేయకుండా మనతో కలిసి ఉండాలనుకోవడమే ఎంతో
సంతోషించవలసిన విషయం. ఇందుకు నేను జీవితాంతం వాళల్ను నెతిత్న పెటుట్కునాన్ సరిపోని పెదద్ మనసులు వారివి. నీకు ఇషట్ం లేకపోతే నువువ్ నీకేది
సంతోషం అనిపిసేత్ అది చెయొయ్చుచ్, కానీ వాళుల్ మాతర్ం నాతోనే ఉంటారు" సీరియస గా అనాన్డు.
తనమ్యి నిశశ్బద్ం వహించింది. ఎంత అనాయ్యంగా మాటాల్డుతునాన్డు! నినన్ మొనన్టి వరకూ ఒంటరిగా ఎనోన్ కషాట్లు పడి, చివరికి
తనకోసమే అలమటించిన పర్భుని ఇషట్పడి పెళిల్ చేసుకుంది. అతను కాకుండా మరో జీవితానిన్ తనకి ఊహించుకోవడం కూడా ఇషట్ం లేదు.
అసలు "నీకేది సంతోషం అనిపిసేత్ అది చెయయ్" మనన్ మాట అనడానికి ఇతనికి నోరెలా వసూత్ంది?
అదే అడిగింది.
"చూడు, నీతో వాదించే ఓపిక నాకు లేదు. అసలే ఆఫీసులోనే నాకు బోలుడ్ తలకాయ నొపుప్లునాన్యి. ఇంటోల్ కూడా తలనెపిప్
తెపిప్ంచకు" అని విసవిసా కిందికి వెళిళ్పోయేడు.
తనమ్యి శునయ్మైన మనసుస్తో రోదన పూడుకుపోయిన గొంతులో బాధని దిగమిర్ంగి కళుల్మూసుకుని పార్రిథ్ంచింది.
మితర్మా! నా కోసం పర్భు గొపప్ సాహసం చేసేడు నిజమే. వీళుల్ అతనిన్ కనన్ తలిల్దండుర్లు కాబటిట్ గౌరవించాలి. ఇక డబుబ్లంటే నా
కెపుప్డూ పెదద్ పేర్మ లేదు. పొదుపుగా, ఉనన్దాంతో బతకడం అలవాటే. ఎలా జరగాలని ఉందో నాకంటే నీకే బాగా తెలుసు. నాకు తగిన శకిత్ని, నిలబడే
ధైరాయ్నిన్ ఇవువ్"
తనమ్యి బాధని వినన్టుట్ ఉనన్టుట్ండి ఒకక్సారిగా ఆకాశం మేఘావృతమై చినుకులు పడసాగేయి. అపప్టికి దుఃఖం కటట్లు
తెంచుకుంది. వానలో అలానే తడుసూత్ , రోదిసూత్ ఉండిపోయింది.
***
మరాన్డు సెలవు పెటిట్ ఊరోల్ చుటుట్పకక్ల కాసత్ పెదద్ ఇళుల్ వెతికి రావడానికి బయలుదేరేరు. రాతిర్ నిదర్లేమికి, వానలో తడిసినందువలాల్
తనమ్యికి తలపోటు రాసాగింది. నడవడానికి కూడా ఓపిక లేదు. తను రానంటే పర్భు మరోలా అరథ్ం చేసుకుంటాడే తపప్ పర్యోజనం ఉండదు. మౌనంగా
బండి మీద అతని వెనక కూచుంది.
ఆవిడ పొదుద్నేన్ వంటింటోల్కి వసూత్నే పెదద్ గొంతు పెటుట్కుని భరత్తో "ఇలా సూడు బావా, మనోడి సంసారం. ఒకళుల్ తినాన్ కంచం
కడుకుక్ని మరొకళుల్ తినాల. సరింగా నాలుగు బొచెచ్లు కూడా లేవు కరమ్, ఈ మాతలిల్ పునెన్వా అని ఎనోన్ జమిమ్ందారీ సమమ్ందాలు కాదని ఎలల్గొటీట్సేడు.
హవవ్, కనెన్పిలల్లందరీన్ కాదనీసి ఈ పిలల్ల తలిల్ని కటీట్సుకునాన్డు" అంది నోరు నొకుక్కుంటూ.
పర్భు వెంటనే అందుకుని "ఇంత కాలం మేమే కదా అని ఏవీ కొనుకోక్లేదు. సాయంతర్ం అలా వెళిల్ నీకేం కావాలో అనీన్ కొని
తెచుచ్కుందాం" అనాన్డు నవువ్తూ తలిల్ మాటలిన్ అతి తేలిగాగ్ తీసుకుంటూ.
ఆవిడేం మాతాల్డుతూందో తనమ్యికి ఏవీ అరథ్ం కావడంలేదు. అయినా నిశశ్బద్ంగా ఆవిడకి సాన్నానికి నీళుల్ పెటిట్ంది.ఆవిడ తన
సంచీలోంచి పాత చీరొకటి తీసుకుని కటుట్కోబోతూంటే తనమ్యి మొనేన్ కొనుకుక్నన్ కాటన చీరొకటి తీసి ఇవవ్బోయింది.
"ఏం మా రాణీ! మేం నీ సాత్యికి తగమనా నీ సీర కటుట్కోమంటనాన్వు. నా కొడుకు తలుచుకుంటే ఇంతకి బాబులాటి సీరలు
కొనిపెడతాడు నాకు" అంది కటువుగా విసిరికొడుతూ.
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ఏవీ వినబడనటుట్ పర్భు మాటాల్డకుండా బయటికెళిల్ బండి తీసేడు.
తనమ్యి ఏదో అనేలోగా గేటు దగిగ్ర పర్భు హారను మోగించడంతో మాటాల్డకుండా బయటికి నడిచింది తనమ్యి.
బండెకుక్తూనే "మా అమమ్కి నచిచ్న చీరలు ఆవిడని కటుట్కోనివువ్" అనాన్డు.
తనమ్యికి మనసుస్ చివుకుక్మంది.
తనతో పరిచయం లేని ఇతని తలిల్ తనని అరథ్ం చేసుకోకపోవడంలో అరథ్ం ఉంది. కానీ పర్భు ఇలా మాటాల్డడంలో అరథ్ం ఉందా?
అదే అడిగింది.
"మళీల్ మొదలెటేట్వా? ఇలా చూడు. వాళల్ని వీలైనంత సంతోషంగా ఉంచడమే నా ధేయ్యం. లక్ష మాటలైనా అనే హకుక్ వాళళ్కుంది. నేను
చేసినది ముమామ్టికీ తపేప్. ఇలా శిక్షని అనుభవించాలిస్ందే" అనాన్డు.
తనమ్యికి ఏం మాటాల్డాలో అరథ్ం కాలేదు. "పర్భు శిక్షని అనుభవిసుత్నాన్డా? తను అనుభవిసూత్ందా?"
నిటూట్రిచ్ మాటాల్డకుండా ఉండిపోయింది. దగగ్రోల్ ఉనన్ ఇళేల్వీ పర్భుకి ఒక పటాట్న నచచ్డం లేదు. టులెట బోరుడ్లు చూసుకుంటూ
దాదాపు పదిపదిహేను కిలోమీటరుల్ దూరంలో ఉనన్ మరో ఏరియాలోకి వచేచ్సేరు.
తనమ్యికి తల తిరగసాగింది. "ఏదయినా తాగుదామా?" అంది.
"ఊ.." అంటూ బండిని పకక్నే ఉనన్ చినన్ బేకరీ ముందు ఆపేడు.
ఎదురుగా ఉనన్ టులెట బోరుడ్ చూపిసూత్ "ఇకక్డైతే నా ఆఫీసుకి కూడా దగగ్రవుతుంది కాసత్. ఏవంటావ?" అనాన్డు డూపెల్కుస్ హౌస
ఒకటి చూసూత్నే.
తనమ్యి టులెట బోరుడ్కునన్ అయిదంకెల అదెద్ గురించే ఆలోచిసూత్ంది. ఇపుప్డు వాళిల్చేచ్ అదెద్కు మరో రెండు వంతులెకుక్వ. పైగా
రెండు నెలల అడావ్నుస్ కటాట్లి. ఇంత వరకు పర్భు తన జీతంలో తన పెటోర్లు ఖరుచ్లకు మాతర్ం ఉంచుకుని, మిగతాదంతా వాళల్ వాళల్కి పంపించేసూత్
వచేచ్డు. ఇలల్ంతా తనమ్యి తనొకక్ జీతంతోనే నడిపేది.
"ఇపుప్డు తన జీతం మొతత్ం కేవలం అదెద్కే పోతుంది" అరథ్ం కానటుట్ మొహం పెటిట్ంది తనమ్యి.
ఇంతలోనే "సరేనండీ, మేం రేపూ, ఎలుల్ండులోల్ వచేచ్సాత్ం" అని ఒక వెయియ్ తీసి అడావ్నుస్" ఇచేచ్సేడు ఇంటాయనకి.
బయటికి వచిచ్ బండెకుక్తూనే నేనంతా ఆలోచించే అడావ్నుస్ ఇచేచ్ను. "మా వాళుల్ ఇక మనతోనే ఉనాన్రు కాబటిట్, వాళల్కి డబుబ్లు
నెలనెలా పంపకక్రలేదు కదా, ఇక అడావ్నుస్ అంటావా, మొనేన్ బోనసు వసేత్ మా అమమ్కు పంపేను. అవింకా ఉండే ఉంటాయి" అనాన్డు.
***
ఆ మరాన్డు తలిల్దండుర్లిన్ కూడా తీసుకెళిల్ ఇలుల్ చూపించుకొచేచ్డు పర్భు.
రాగానే "ఇలుల్ శానా బాగుంది. ఎవరి గదులాళల్కి పతేయ్కంగా ఉనాన్యి. ముందే సెపుత్నాన్ను, మేవు కిందనే ఉంటావు. పైన పెదద్ గది
అకక్కి, పిలల్లకీ సరిపోతది. మీరు ఆ పకక్నే ఉనన్ చినన్ గదిలో ఉండండి. పిలోల్డు పైన మధయ్ హాలోల్ పడుకుంటాడు. ఇంక వంట గది కిందనే ఉనాన్ది
కాబటిట్ అది నాది. ఈవిడ అందులో అడుగెటట్నాకి ఈలేల్దు" అంది.
తనమ్యికి తన జీవితం మీద పెతత్నం మొదలవవ్బోతూ ఉందో, బాధయ్తలు తపుప్తునాన్యో అరథ్ం కాలేదు.
ఒక పకక్ పర్భు "వాళేల్మనాన్ వాళల్తో ఏవీ వాదించకు. కొనాన్ళల్కి కోపం తీరి వాళేల్ శాంతిసాత్రు" అంటునాన్డు.
"ఏదేమైనా పర్భుతో కొతత్ జీవితం ఇలా పార్రంభమయియ్ంది " తనలో తనే నిటూట్రిచ్ంది తనమ్యి.
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ఇంతలో పర్భు తలిల్ దగిగ్రికెళిల్ మెలిల్గా నసుగుతూ "అమామ్, మనం ఇంటికి అడావ్నుస్ కటాట్లి. నీకు మొనన్ పంపిన బోనసు డబుబ్లు...."
అనాన్డు.
వెంటనే ఏడుపు గొంతు పెటిట్ "ఇయోయ్ అయెయ్కక్డునాన్యమామ్, ఇడుగో మీ నానన్ తాకటెట్టేట్సిన నా తాలిబొటుట్, అకక్ గొలుసు,
ఉంగరవూ ఇడిపించడానికి సరిపోయేయి" అంది మెళోళ్ంచి పసుపు తాడు చివర సొటట్లు పడి మకిలి పటిట్న సనన్ని రేకులాల్ంటి సూతార్లు చూపిసూత్.
అవనీన్ తాకటుల్ పెటిట్ విడిపించినా పర్భు పంపించిన డబుబ్లోల్ సగం కూడా ఖరచ్వవ్వనన్ సంగతి అరథ్ం అయింది. పర్భుకి ఈ విషయాలు
సరిగా తెలియవు, తెలిసినా ఇక వాళల్ని అడగడు. తనమ్యి అకక్ణిణ్ంచి లేచి వాకిటోల్కి వచిచ్ంది.
వెనకే వచిచ్న పర్భు "మనకి రెండే మారాగ్లునాన్యి. ఒకటి -డబుబ్లు సమకూరేవరకూ ఇకక్డే అడజ్సుట్ కావడం, రెండు- నీ గాజులు
తాకటుట్ పెటట్డం" అనాన్డు బాధగా మొహం పెటిట్.
తనమ్యి మరు నిమిషంలో అతని చేతిలో తన గాజులు తీసి పెటిట్ంది "బాధపడకు" అంటూ "కానీ నెల నెలా అదెద్ చాలా ఎకుక్వ. ఇక
మనకంటూ ఏవీ సేవింగుస్ ఉండవు మరి, ఏ కషట్ం వచిచ్నా.." అంది సాలోచనగా.
"థాంకూయ్ థాంకూయ్ తనూ. ముందు ఏదో రకంగా నడవనీ. కాసత్ సెటిల అయేయ్క ఆలోచిదాద్ం" ఆనందంగా అని లోపలికెళేల్డు.
భవిషయ్తుత్ పటల్ లోపలెకక్డో భయం భయంగా ఉనాన్ అతని ముఖంలోని ఆనందం కోసం ఏదైనా చెయొయ్చచ్నిపించింది తనమ్యికి.
ఇంతలో లోపల గటిట్గా జరుగుతునన్ సంభాషణ వినిపించసాగింది.
"నువువ్ నెల నెలా మాకిచేచ్ డబుబ్ లోత్ నీ సంసారానిన్ కూడా నడపడం మా వొలల్ కాదు. ఆవిడీ, ఆవిడి సోకులూ, ఆ పిలోల్డి సదువులూ"
అంటూనన్ తలిల్తో
"అవనీన్ మీరు పెటట్కక్రలేదు, కేవలం ఇంటదెద్ కటట్ండి చాలు. మిగతా అంతా తను తన జీతం నుంచి చూసుకుంటుంది" అని
బతిమిలాడసాగేడు పర్భు.
"కరెంటు బిలుల్, నీళల్ బిలుల్ కూడా ఆవిణేణ్ కటట్మను" అనాన్డు అతని తండిర్.
బయట మొకక్లోల్కి చూసూత్ గాఢంగా నిటూట్రిచ్ంది తనమ్యి.
తన జీవితం ఏం కానుంది?!
------------ .
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