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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 పెళిల్లో 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
పర్భుతో మళీల్ పెళిల్ జరుగుతుంది. పర్భుతో బాటూ అతని కుటుంబం కూడా వచిచ్ చేరి, హింస మొదలవుతుంది.
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కేంటీన లో టిఫిన, కాఫీ అయేయ్క అమెరికా నుంచి తెచిచ్న కొతత్ కేమేరాతో ఫోటో తీసూత్
"కాబోయే డాకట్రు తనమ్యి గారి "చరితార్తమ్కమైన కేంటీన" అంటూ కాపష్ను వెయాయ్లి ఈ ఫోటో కింద" అని,
"అయినా ఏ మాట కామాటే చెపుప్కోవాలి నువువ్ చెపిప్నంత గొపప్గా అయితే ఏవీ లేదికక్డ ఇడీల్" అనాన్డు నవువ్తూ పర్భు.
మరలాంటపుప్డు "ఏ మాట కామాటే చెపుప్కోవాలి" అని పాజిటివ గా వాకాయ్నిన్ పార్రంభించడం ఎందుకో" అంది ఉడుకుమోతత్నంగా.
"మీ అంత తెలుగు మాకు రాదు లెండి తనమ్యి గారూ" అంటూ “నేను పాపని, మృదుల ని తీసుకుని రూం కి వెళిల్పోతాను. నువువ్ మాసాట్రు
రాగానే అనీన్ చకక్బెటుట్కుని నేరుగా వచేచ్సెయియ్. అకక్ణిణ్ంచే అందరం కలిసి బయటికి వెళాద్ం. ఏమంటావ" అనాన్డు.
అపప్టికే అలసటగా భుజమీమ్ద నిదర్పోసాగింది పాప.
"సరే కానీ, అదుగో మాసాట్రు వసుత్ నన్టుట్నాన్రు. ఒకక్సారి పలకరించిన తరావ్త వెళల్ండి". అంది దూరంగా డిపారుట్మెంటు మలుపు
తిరుగుతునన్ మాసాట్రి మారుతీ కారుని చూసూత్.
***
మాసాట్రు వసూత్నే "ఏమామ్ ఎలా ఉనాన్వురా" అని పలకరించేరు.
తనమ్యి ఎదురెళిల్ కాళల్కి నమసక్రించింది.
"పిలాల్పాపలతో కలకాలం చలల్గా ఉండు" అంటూ
"కూరోచ్ండి పర్భూ! మీ లాంటి గొపప్ యువకులే దేశానికి గరవ్కారణం. తనమ్యి మా అమామ్యిలాంటిదే. తనకి మంచి జీవితానిన్చిచ్న

øöeTT~

www.koumudi.net

Ä>∑dtº

2020

2

వెనుతిరగని వెనెన్ల

మీరంటే గొపప్ గౌరవం నాకు. తనెనిన్ ఇబబ్ందులు పడిందో నాకు తెలుసు. ఇపుప్డు మా అమామ్యిని ఇలా సంతోషంగా చూడడం ఎంతో
ఆనందంగా ఉంది" అంటూ తనమ్యి పకక్నే నిలుచ్నన్ బాబుని దగగ్రకు పిలిచి ఒళోల్ కూరోచ్బెటుట్కుని "ఎంత పొడుగయేయ్డో!" అనాన్రు.
"ఏమోయ, మా పెరటోల్ జామకాయలు జాఞ్పకం ఉనాన్యా? ఇదో ఇలా మీ చెలిల్లాగే నినున్ కూడా ఒళోల్ కూచోబెటుట్కుని
అమమ్ ఆ చెటుట్ కింద కూచుని చదువుకునేది. మా ఇంటికి ఎపుప్డొచిచ్నా మనిదద్రం పెరటోల్ ఆడుకునే వాళల్ం గురుత్ందా" అనాన్రు
బాబునుదేద్శించి.
బాబు నవువ్తూ తలూపేడు.
ఆయన ఆపాయ్యతకి కళల్లోల్ నీళుల్ వచేచ్యి తనమ్యికి.
ఒక గొపప్ ఉపాధాయ్యుడి లక్షణాలేవిటో ఆయనని చూసినపుప్డలాల్ అరథ్ం అవుతూ ఉంటాయి తనమ్యికి.
అయిదు నిమిషాల తరావ్త పర్భు లేవబోతూంటే "కూరోచ్ండి, టీ చెపుతాను. మధాయ్హన్ం భోజనానికి మా ఇంటికే వెళాద్ం" అనాన్రు.
"అయోయ్ వదద్ండి. నా మితుర్డొకాయనకి వసాత్మని చెపేప్ను. టీ కూడా వదద్ండి. ఇపుప్డే కాఫీలు తాగేం. నేను పిలల్లిన్ తీసుకుని వెళాత్ను.
తనమ్యి మీతో మాటాల్డేక తరువాత వసుత్ంది" అంటూ లేచేడు పర్భు.
బాబు తనమ్యి దగిగ్రికొచిచ్ "బై" అని చెపిప్, బుదిధ్గా పాపాయి చినన్ బాయ్గు పటుట్కుని పర్భుని అనుసరించేడు.
"తనమ్యీ! ఎంత అదృషట్వంతురాలివమామ్! నీ కషట్ం చూసి ఆ భగవంతుడే నీ కోసం ఇంత మంచి వయ్కిత్ని పంపించేడు. అనన్టుట్ ఏదీ రీసెరిచ్
నోటుస్ తెచేచ్వా" అనాన్రు.
ముఖయ్మైన విషయాలు చరిచ్ంచి మరో అరగంటలో "ఒక గంట కాల్సు ఉంది ఇపుప్డు. కాగానే వచిచ్ వివరంగా చూసాత్ను.
నువువ్ కావాలంటే అలా వెళిల్రా" అనాన్రు లేసూత్.
తనమ్యి డిపారుట్మెంటు లోంచి బయటికొచిచ్ మేరీ డిపారట్ మెంటు వైపు అడుగులేసింది.
తోర్వ పొడవునా ఎపప్టిలాగే నిలుచ్నన్ ఎతైత్న చెటల్ మధయ్ ఎండా నీడలు దోబూచులాడే సనన్ని బాటకిరుపర్కక్లా కొతత్గా
మొలిచిన పచిచ్క అకక్డకక్డా తడి మెరుసూత్నన్ గడిడ్పూలతో ఆహావ్నించింది. చిరు చలల్ని గాలి వీసూత్ ఆహాల్దంగా ఉనాన్ విశాఖ పటన్పు జిడుడ్
వాతావరణం అలవాటు పోవడం వలల్ చెమటలు ధారాపాతంగా కారసాగేయి తనమ్యికి. కరీచ్ఫుతో తుడుచుకుంటూ పకక్నే ఉనన్ లైబర్రీ వైపు
చూసింది. జే ఆర ఎఫ కి దీక్షగా చదువుతూ ఉనన్పప్టి సంఘటనలనీన్ కళల్ ముందు కదలాడసాగేయి.
కరుణ, అనంత, రాజు, దివాకర జాఞ్పకం వచేచ్రు.
“కరుణ ఎకక్డ ఉనాన్డో తనెపుప్డూ ఇక కనుకుక్నే పర్యతన్ం చెయయ్లేదు. ఒకసారి మనుషులు జీవితంలోంచి తుడిచి
పెటుట్కుపోయేక మళీల్ గురుత్కు తెచుచ్కోవడం అనన్ది అరథ్ం లేనిది.
అనంత, రాజు పర్భుతవ్ సూక్ళల్లోల్ టీచరుల్గా ఉదోయ్గాలొచిచ్ వాళల్ జిలాల్లోనే సిథ్రపడాడ్రని ఆ మధయ్ ఉతత్రం రాసింది అనంత.
తను రిపైల్ రాసినా ఇక ఎందుకో జవాబు రాలేదు అటున్ంచి.
ఇక దివాకర ఎకక్డ ఉనాన్డో. వాళుల్ మాసాట్రింటికి దగగ్రోల్నే ఉంటారు కాబటిట్ మాసాట్రిని అడిగి తెలుసుకోవాలి.”
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సాలోచనగా భుజం చుటూట్ కొంగు కపుప్కుని నడుసుత్నన్ తనమ్యిని డిపారుట్మెంటు బయటే వేచి చూసుత్నన్ మేరీ గబగబా ఎదురొచిచ్
సంతోషంగా కౌగిలించుకుంది.
"ఎంత బాగునాన్వో తనూ నువువ్. భలే అందం వచిచ్ంది నీకు" అంది నవువ్తూ.
సంతోషంగా డిపారుట్మెంటులో పర్తేయ్కంగా ఉనన్ తన రూముకి తీసుకెళిల్ంది.
గుమమ్ం బయట "డా|| మేరీ, అసిసెట్ంట పొర్ఫెసర" అనన్ బోరుడ్ చూసి సంతోషంగా మేరీ చేతులు పటుట్కు ఊపింది తనమ్యి.
"అబబ్, నీ కషాట్లనీన్ తీరి నినున్ ఇలా ఉనన్త సిథ్తిలో చూసుత్ంటే ఎంత సంతోషంగా ఉందో తెలుసా మేరీ" అంది ఆనందంగా
నవువ్తూ.
"అందుకే ఏది జరిగినా మన మంచికే అంటారు పెదద్లు. నీకు అతిచినన్ ఎలిమెంటరీ టీచరు ఉదోయ్గం
రాలేదని నువొకపుప్డు ఎంతో బాధపడాడ్వు. అది రాక ఎంత మేలు జరిగిందో చూసావా?" అంది.
"అవును. నువవ్పుప్డు ధైరయ్ం చెపప్బటిట్ సరిపోయింది. అదిసరే గానీ పర్భు, పిలల్లు ఏరీ" అంది మేరీ.
"పాప అలిసిపోయి నిదర్పోయింది. లేసేత్ పేచీ పెడుతుందని రూముకి తీసుకుని వెళిల్పోయేడు. బాబుని కూడా తీసుకెళేల్డు"
అంది తనమ్యి.
"నయమే బాబుని కూడా బాగా చూసుకుంటునాన్డు పర్భు" అంది మేరీ.
తనమ్యి చినన్ నవువ్ నవివ్ంది. అందులో ఉనన్ విషాదానిన్ వెంటనే పసిగటిట్నటుట్ "అంతా ఓకేనా?" అంది మేరీ.
"ఫరావ్లేదు" అంది మళీల్ నవవ్బోతూ.
"దా.. అలా కేంటీన వరకూ వెళిల్ కాఫీ తాగుతూ మాటాల్డుకుందాం. ఇపుప్డు నాకు కాల్సులేవీ లేవులే" అంది మేరీ.
మేరీ ఎపుప్డూ తన మనసెరిగి నడుచుకోవడం తనమ్యిని ఆశచ్రయ్చకితురాలిన్ చేసుత్ంది.
తనకునన్ సమసయ్లిన్ తలుచ్కోగానే ఊపిరి సలపనటట్యియ్ తనకీ అలా బయటికి నడిసేత్ బావుణణ్నే అనిపించింది తనమ్యికి.
"ఊ చెపుప్ తనూ! నీ కషాట్లిన్ నేనెపుప్డూ ఆరచ్లేను, తీరచ్లేను గానీ కనీసం పంచుకోగలను" అంది మేరీ తనమ్యి చేతిని తన చేతిలోకి తీసుకుని
నడుసూత్.
తనమ్యి చెపిప్ంది విని కాఫీ కపుప్ పకక్కి పెడుతూ "ఊ.. మగవాళుల్ అందరూ ఒకక్టే తనూ! ఏదో ఒక లోపం తోనే ఉంటారు. అవి సతరీలు
భరించగలిగిన శాతంలో ఉనన్పుప్డే సంసారాలు నిలబడతాయానుకుంటా. కొనిన్ సారుల్ అసలు భరించగలిగే అవకాశమే ఉండనంత వంద
శాతం లోపాలునన్వాళూల్ ఉంటారనుకో నా భరత్లాగా." అని నిటూట్రిచ్ంది.
అంతలోనే "చినన్ వయసులో పెదద్ జీవితానిన్ చవి చూసిన నీకు చెపప్నే అవసరం లేదనుకో. కానీ ఎంతో అరథ్ం చేసుకుని పెళిల్ చేసుకునన్ పర్భు
అతని తలిల్దండుర్లు నినున్, బాబుని ఏడిపిసుత్ంటే ఎందుకు ఉపేకిష్సుత్నాన్డో నాకు అరథ్ం కావడం లేదు. కలకాలం నినున్ భదర్తగా
చూసుకోవలసిన బాధయ్త అతనిదే కదా! వేధింపు మానసికమైనా క్షమారహ్ం మాతర్ం కాదు. అతనికి అతని తలిల్దండుర్ల మీద ఎంత పేర్మ ఉనాన్
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వాళుల్ నీ పటల్ సవయ్ంగా నడచుకోనపుప్డు వాళల్ పర్వరత్న మారుచ్కోమని చెపాప్లిస్న బాధయ్త కూడా అతనిదే. అలా కానపుప్డు నినున్ పరిపూరణ్ంగా
పేర్మిసుత్నాన్డని అతను అనుకుంటునాన్డంటే అది సతయ్ం కాదు." అంది.
కాసేస్పు నిశశ్బద్ంగా ఉండి "ఎపుప్డూ నాకు మాతర్మే సమసయ్లు ఎందుకు ఎదురవుతాయో అరథ్ం కావడం లేదు మేరీ.
పర్భుని పెళిల్ చేసుకోవడానికి సంవతస్రం పాటు ఆలోచించినది ఇందుకే. అయినా తపుప్ ఎకక్డ జరిగిందో అరథ్ం కావడం లేదు. తలిల్దండుర్లు
ఎదురుగా లేకపోతే అతయ్ంత పేర్మ మూరిత్గా ఉండే ఇతను వాళల్ ఎదురుగా ఒక విభినన్మైన మనిషిగా పర్వరిత్సాత్డు. అంతెందుకు ఇపుప్డు
బాబుని చకక్గా కూడా తీసుకెళేల్డా? వాళల్ ఎదురుగా అసలు వీడి వైపు చూడడానికూక్డా ఇషట్ం లేనటుల్ పర్వరిత్సాత్డు.
వాళల్ మీద తనకునన్ పేర్మని చాటుకోవడానికో, వాళల్తో చెపాప్పటట్కుండా పెళిల్ చేసుకునాన్డనన్ గిలీట్ ఫీలింగుని తపిప్ంచుకోవడానికో మరి.
ఏదేమైనా వాళుల్ బాబుని, ననున్ నానా మాటలంటుంటే అతను ఉపేకీష్ంచడమే కాకుండా, ననున్ కూడా భరించాలిస్ందే అని చెపప్డం పరమ
అనాయ్యంగాను, చికాగాగ్ను ఉంది నాకు. అసలు ఆ పసివాడి మనసుస్ ఎంత గాయపడుతూందోననన్ ఇంగిత జాఞ్నం లేదు. ఆలోచిసూత్ంటే మా
జీవితాలు ఇలా గందరగోళంగా తయారు కావడానికి కారణం నేనే అనన్ గిలీట్ ఫీలింగు ననున్ దహించేసూత్ంది. ఒక పకక్ ఒకరికి ఇదద్రైన
పసిపిలల్లు. ఎటువంటి అడుగు వెయాయ్లనాన్ ఎంతో ఆలోచించాలిస్ వసూత్ంది." అంది తనమ్యి ఉదివ్గన్ంగా.
"బాధ పడకు తనూ! పర్భుతో నువువ్ మనసు విపిప్ గటిట్గా మాటాల్డడమొకక్టే పరిషాక్రంగా తోసూత్ంది నాకు. అయినా
వినలేదనుకో పిలల్లిదద్రినీ తీసుకుని ఇకక్డికి టార్నస్ఫ్ర పెటుట్కుని వచెచ్యియ్. ఎలాగూ ఇపుప్డు 610 జీవో అమలుకాబోతూంది కదా! కషట్మో,
నషట్మో మనమే పెంచుకోవచుచ్. పిలల్లిన్ ఆరోగయ్కరమైన వాతావరణం లో పెంచడం అవసరం. నీకు ఇటువంటి మానసిక ఆందోళనలు
అవసరం లేదు. అవునూ పిలల్లిన్ చూసుకోవడానికి మీ ఊరి అమామ్యిని తోడు తీసుకెళాల్వుగా. ఏమయియ్ంది?" అంది.
"అమామ్యి ఉంది మేరీ. తనుండబటేట్ నేను ధైరయ్ంగా పాపని, బాబుని పెంచుకొసూత్ , ఉదోయ్గం చెయయ్గలుగుతునాన్ను.
మేమిలా ఊరొసుత్నాన్మని ఇంటికి వెళొల్సాత్నంటే పంపించేం."
అని గటిట్గా ఊపిరి తీసుకుని
"నువువ్ చెపిప్నటుట్ మాటాల్డడమూ అయియ్ంది మేరీ. ‘నాకు సంతోషానిన్వవ్డానికే పెళిల్ చేసుకునాన్నని, ఎపుప్డైనా సరే
అతనితో నేను సంతోషంగా లేకపోతే నేను వెళిల్పోవచచ్నీ’ అనాన్డు. ఆక్షణంలో విడిపోయి వెళిల్పోవాలనిపించినా కానీ కోపంలో అనాన్డని
అనిపించి ఆగిపోయేను. అతని పటల్ పెంచుకునన్ అవాయ్జమైన పేర్మ కాళల్కు సంకెళల్లా అడుడ్తగులుతూంది. నిజానికి అతని మీద నేను
ఆధారపడవలిస్న పని లేదు. ఇక అతని నుంచి విడిపోవడం అనన్ది నాకు పెదద్ సమసయ్ కాదు. కలిసుండడమే సమసయ్." అంది.
నిశశ్బద్ంగా తలూపింది మేరీ.
"అయినా ఒకక్సారి ఆలోచిసేత్ అతనిన్ంచి విడిపోవడం వలల్ నేను ఎనోన్ కలలతో పునరిన్రిమ్ంచుకునన్
కుటుంబ జీవితానికి, వైవాహిక జీవితానికి దూరం అవుతాను. నా కూతురు తండిర్ని కోలోప్తుంది. మా ఇదద్రికీ తీరని నషట్ం
కలుగుతుంది. మరోపకక్ పర్భుకీ మానసిక కోష్భ తపప్దు. పైగా ఇందువలల్ లాభపడేది మొతత్ం అతని తరఫు వాళేల్. వాళుల్ ఆశిసుత్నన్దీ అదే. నేను
అతనిని వదిలెళిల్పోతే అతనికి వాళల్కి నచిచ్న
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అమామ్యినిచిచ్ పెళిల్ చెయాయ్లనన్దే వాళల్ అభిమతం. వాళుల్ ఏం ఆశించి ఇదంతా చేసుత్నాన్రో అది నేనెందుకు నిజం
చెయాయ్లి?" అంది సాలోచనగా తనమ్యి.
"మరి బాబు సంగతి ఏవిటి? వాణిణ్ బాగా చూసుకోకపోతే అనాయ్యం కదూ" అంది మేరీ.
"అదే నా బాధ కూడా మేరీ. మొదటున్ంచి అనిన్ వైపుల నించి పసివాడు మధయ్లో నలిగిపోతునాన్డు. నా కడుపున పుటిట్న
పాపానికి వాడు ఇంత దుఃఖానిన్ అనుభవించాలిస్ వసోత్ంది."
తనమ్యి కళుల్ నిండుకునాన్యి
."పద, అలా బెంచీ మీద కూచుందాం" అంది నడక ఆపి మేరీ.
కళుల్ తుడుచుకుంటూ "నిజానికి పర్భు తనంతట తనుగా చెడడ్వాడు కాదు. కానీ అతనిలో ఉనన్ లోపమలాల్ అతని వాళల్ పటల్
అమితమైన పేర్మ, బాబు పటల్ విముఖత. మొదటిది తపుప్కాదు నా ఉదేద్శయ్ంలో. "A good son makes a good husband".
రెండోదే అతనితో నాకునన్ పెదద్ సమసయ్ . నేను మళీల్ పెళిల్ చేసుకోవడానికి ఎందుకైతే భయపడాడ్నో అదే జరుగుతూంది.
మరోలా ఆలోచిసేత్ బాబు విషయంలో అతనికి పేర్మ ఉండాలనిన్ది, ఉంటుందనన్దీ అరథ్ం లేని ఆలోచనేమో అనిపిసుత్ంది. కనన తండిర్కే లేదు,
ఇతనికి ఎలా ఉంటుంది? కానీ పిలాల్డి మనసు గాయపరిచే పనులు చెయయ్డం క్షమించరాని నేరాలు. వాటిని నేను ఎపుప్డూ సహీంచబోనని
గటిట్గా చెపూత్నే ఉనాన్ను." అంది తనమ్యి.
"పేర్మించకక్రలేదు. కనీసం మనిషిలా చూసేత్ చాలు కదా! అయినా లోకమెరుగని పసివాడి పటల్ విముఖత ఏవిటి? పెళిళ్కి
ముందు "వాడు నీలో భాగం" అనాన్డు. ఇపుప్డేమయియ్ంది?" అంది మేరీ.
"ఆ సంభాషణా అయియ్ంది. ‘వాడు నీలో భాగం, అనన్ది వాడిని నీ నుంచి దూరం చెయయ్నని చెపప్డానికి. అంత మాతార్న
నేను నినున్ పేర్మించినటేట్ వాణిణ్ పేర్మించలేను. పేర్మ లేకుండా ఉనన్టుట్ నటించలేను’ అనాన్డు.
"ఊ. అయితే మొదటినుంచి అతను సిథ్రమైన అభిపార్యాలతోనే ఉనాన్డనన్మాట. నువువ్ అరథ్ం చేసుకోవడంలోనే లోపం
ఉంది. మరి అతను పెళిల్కి ముందు వాళల్ "తలిల్దండుర్లిన్ చూడడం" అనన్ చినన్ మాటలో "తెచిచ్ ఇంటోల్ పెటుట్కుని వాళేల్మనాన్ భరిసూత్ నోరు
మూసుకుని పడుండడం" అనన్ంత పెదద్ అరథ్ం ఉందా? అతను నిశచ్యంగా పరిసిథ్తులిన్ ‘తనకి’ అనుగుణంగా మారుచ్కుంటునన్ సావ్రథ్పరుడు.
అంది మేరీ 'తనకి' అనన్మాటని ఒతిత్పలుకుతూ.
"బహుశా: ఒకొక్కక్రి జీవితమే ఇంత అనుకుంటా మేరీ. పర్వేశించడమే కానీ వెనకిక్ రాలేని అభిమనుయ్డి
పదమ్వూయ్హంలాంటి బతుకు నాది. చివరికంటా పోరాడాలిస్ందే తపప్దు" అంటూ లేచింది తనమ్యి.
***
మధాయ్హన్ం భోజనానికి "దసపలాల్" కి వెళేల్రు.
చేతులు కడుకుక్ంటూ బాబుని అడిగింది.
"ఏం నానాన్, ఏం చేసేవు పొదుద్టిన్ంచి?" అంది తనమ్యి.
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"చెలిల్తో ఆడుకునాన్ను. తను మాకు దారోల్ ఐస కీర్ములు కొనిబెటేట్రు. రూమ లో కొంచెం సేపు టీవీ చూసేం" బాబు
ఉతాస్హంగా మాటాల్డుకెళిల్పోతునాన్డు.
తేలిగాగ్ ఊపిరి పీలుచ్కుంది.
పర్భు ఒళోల్ నుంచి పాపని తీసుకుని "నువూవ్ వెళిల్రా చేతులు కడుకుక్ందుకు" అంది.
భోజనాలయేయ్క అటున్ంచి అటే రామకృషాణ్ బీచ కి వెళిల్ సాయంతర్ం వరకూ గడిపేరు.
ఉవెవ్తుత్న ఎగిసి పడుత్నన్ కెరటాలోల్ ఆనందంగా ఆడసాగేరు ముగుగ్రూ.
ఒడుడ్న కూచుంది తనమ్యి. ఆ క్షణం తనమ్యికి జీవితమీమ్ద గొపప్ ఆశాభావం కలిగింది. పర్భు ఈ మాతర్ం చేరదీసేత్ చాలు
బాబుని.
వాడిపటల్ ఉనన్ విముఖత ఉనాన్ అది వాడి మొహమీమ్ద చూపించకుండా ఉంటే చాలు.
దూరాన సముదర్ం చివర వేళాళ్డుతునన్ దిగంతానిన్ చూసూత్ "మితర్మా! ననున్, నా పిలల్లిన్ రకిష్ంచు" అని వేడుకుంది.
రోడుడ్కవతల ఉనన్ ఆలయంలో సాయంతర్పు ఆరాధన గంట మోగింది.
"సతయ్ం" అనుకుంటూ పకక్కి చూసింది.
అకక్డే ఇసుకలో పిలల్లోత్ ఆడుతూనన్ దివాకర ఆశచ్రయ్ంతో నోరు పెదద్ది చేసూత్ "తత్...తనమ్యీ ..." అనాన్డు.
తనమ్యి సంతోషంగా లేచి దగిగ్రికెళిల్ంది.
అకక్డే దివాకర తో బాటూ ఉనన్ దివాకర అకక్ గబుకుక్న తనమ్యి చెయియ్ పటుట్కుని ఆనందంగా "అమోమ్ మీరే! ఎనిన్
సంవతస్రాలయిపోయింది!" అంది.
పిలల్లిన్ ఆడుకోమని దివాకర వచిచ్ "బబ్ బలే కనబడాడ్రు. చాచానాన్ళళ్కి " అనాన్డు.
పిలల్లిన్, పర్భుని చూపించి తనమ్యి చెపిప్ంది విని "చాచాలా సంతోషం. అమమ్ మి...మిమమ్లిన్ చూసేత్ ఎ...ఎంతో
సంతోషపడుతుంది" అనాన్డు.
మొదటిసారి తనని చూసినపుప్డు తన గాథ విని కళల్నీళుల్ పెటుట్కునన్ దివాకర అకక్ంటే తనమ్యికి ఎంతో ఇషట్ం.
ఆ విషయానేన్ చెపిప్ంది. "భలేవారు. మీరు మమమ్లిన్ జాఞ్పకం పెటుట్కునాన్రు అంతే చాలు. మా తముమ్డికి కూడా ఒక దారి
చూపించారు. వాడిపుప్డు వివేకానందా పాఠశాలలో హాసట్లు సూపరింటెండెంటు గా చేసుత్నాన్డు." అంది.
తనమ్యి సంతోషంగా "అనంత, రాజు గవరన్మెంటు ఉదోయ్గాలొచిచ్ అకక్ణిణ్ంచి వెళేల్క మీరు కూడా మానేసేరనుకునాన్ను.
అయితే కంటినూయ్ చేసుత్నాన్రనన్మాట. వెరీగుడ." అంది.
"మి...మీమ్రే అడర్సు లేకుండా వె...వెళిళ్పోయేరు. మి...మీ అమమ్గారి అడర్సుకి ఒ..కటెర్ండు ఉ..ఉతత్రాలు రాసేను. మీ నించి
ఎ...ఎపుప్డూ జవాబు లేదు" అనాన్డు నిషూట్రంగా దివాకర
"అయోయ్ అవేవీ అందలేదు. అందితే అమమ్ తపప్కుండా చెపిప్వుండేది. వెంకట, మురళి ఎలా ఉనాన్రు?" తనమ్యి.
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"వె ...వెంకట, మురళి ఇ...ఇదద్రూ ఈ మధేయ్ హ...హైదరాబాదు బార్ంచికి వెళిల్పోయేరు. వెంకట గారి
స....సాథ్నంలోనే ననున్ పర్...పర్మోట చేసేరు. దే...దేవుడి దయ వలల్ జీతం కూడా బా.. బాగా పెంచేరు. పర్..పర్యివేటు ఉదోయ్గం,
ప...పనెకుక్వైనా పర్శాంతంగా ఉంది." అనాన్డు.
కబురల్లోనే పర్భు పిలల్లిన్ తీసుకుని రాగానే అందరీన్ పరిచయం చేసింది తనమ్యి.
దివాకర అకక్ సంతోషంగా చూసూత్ "వెళేళ్లోగా మా ఇంటికి తపప్కుండా రండి. నానన్గారు రిటైరయేయ్క జగదాంబా
సెంటరుకి దగగ్రోల్ని మా తాత గారింటోల్కి మారిపోయేం. పైగా మా తముమ్డికి పెళల్యినా ఇబబ్ంది లేకుండా ఉంటుందని" అంది సిగుగ్ పడుతూ
ఎటో చూసూత్నన్ దివాకర వైపు చూసూత్ .
వాళల్ దగిగ్ర సెలవు తీసుకుంటూ "రేపు కైలాసగిరి, ఋషికొండ బీచ లకు పాల్న పెటుట్కునాన్ం. అయినా తపప్కుండా
రావడానికి పర్యతన్ం చేసాత్ను. మీ అమమ్గారిని అడిగేనని చెపప్ండి" అంది తనమ్యి.
దారి పొడవునా పర్భుకి వాళల్ గురించి చెబుతూనే ఉంది. "వాళళ్మమ్ గారికి, అకక్కి చీరలు కొని పటుట్కెళదాం" అంది.
"తపప్కుండా. నినున్ కషాట్లలో ఆదుకునన్ వాళల్ంటే నాకెంతో గౌరవం" అనాన్డు పర్భు.
తనమ్యికి పర్భు ఇలాంటి విషయాలలో ఎంతో నచుచ్తాడు. అసలెటువంటి అభయ్ంతరమూ లేకుండా ఏదడిగినా వెంటనే
"సరే" అంటాడు.
చదువు, ఉదోయ్గ విషయాలకు ఎంతో ఎంకరేజ చేసాత్డు.
ఎటువంటి విషయంలోనూ తనని వెనకిక్ లాగే కుటిలతవ్ం, ఆధికయ్త చూపించడం వంటివి అసస్లు లేవు.
ఏది చేసినా ఇదద్రం కలిసే చెయాయ్లని తననీ తనతో బాటుగా సివ్మిమ్ంగు కల్బుబ్లోను, డైరవింగ కాల్సులలోను జాయిన
చేసేడు.
ఇంత చేసేవాడు బాబు విషయంలో తనని ఎందుకు అరథ్ం చేసుకోలేకపోతునాన్డో తెలియడం లేదు!
ఆటో చీకటోల్కి దూసుకు పోతూంది. తన మనసుస్లో జవాబులేని పర్శన్లా.
.
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