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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 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. 

PPP 
66 

 మధాయ్హాన్నికి సెలవు చీటీ ఇచిచ్ కాలేజీలోంచి బయటికొచిచ్ంది. ఎటు చూసినా సమసయ్ల సుడిగుండమైన ఇంటికి వెళాల్లనిపించడం 
లేదు. బసాట్ండు దాటిపోయి రోడుడ్ పకక్నే నడుసూత్నే ఉంది. ఎండ బాగా మొహమీమ్ద పడుతూండడంతో కొంగు తీసి తల మీద కపుప్కుంది. 
యూనివరిశ్టీలో చంటిపిలాల్ణిణ్ ఎతుత్కుని నడిచిన జాఞ్పకాలు తరుముకొచేచ్యి.  

అమామ్, నానాన్ తనే అయియ్ ఎనోన్ కషాట్లకోరిచ్ పెంచుకు వసూత్ ఉంది. అడుగడుగునా తనకీ కషాట్లేవిటో! ఇదంతా 
సవ్యంకృతాపరాధమేనా? ఏదేమైనా తన జీవితమంత దురభ్రమైన జీవితం ఎకక్డా ఉండదు. కంటికి నీరలుముకుని రోడుడ్ కనబడడం లేదు. పకక్ నించి 
వెళుత్నన్ షేర ఆటోల దుముమ్ రేగి ఒళల్ంతా పడసాగింది. కాళుల్ లాగసాగేయి. అయినా నడవసాగింది. ఎంత దూరం నడవగలదో తెలియదు. తన మీద తనకే 
విరకిత్, కసి పేరుకుపోసాగేయి. తన దుసిథ్తికి తనే కారణమనే ఆతమ్ నూయ్నతా భావం తినివేయసాగింది. ఇంతలో పకక్నే ఆగిన ఆటో లోంచి బిలబిలా 
నలుగురు కాలేజీ పిలల్లు దుమికి వచేచ్రు. 

"మేడం ఇటేడికి నడిసి పోతునుర్?" అనాన్డు అందులో ఒక కురార్డు. 
ఒకక్సారిగా ఈ లోకంలోకి వచిచ్ పడిన తనమ్యి "ఏం లేదు, ఊరికే చుటూట్ చూసొదాద్మని" అంది తడబాటుగా. 
"అయితే మా ఊరు రాండిర్ మేడం, తోలుకపోతాం" అనాన్రు ముకత్ కంఠంతో. 
మారు మాటాల్డకుండా వాళల్తో బాటూ ఆటో ఎకిక్ంది తనమ్యి. దాదాపు ఇరవై నిముషాల తరావ్త పర్ధాన రహదారి మీంచి డొంక 

రోడుడ్ లోకి  పర్వేశించి పడి, లేచి వెళల్సాగింది ఆటో. కికిక్రిసిన జనంతో బాటూ ఇలా మారుమూల పలెల్టూరుకి వెళల్డం మరోసారెపుప్డైనా అయితే చాలా 
ఆసకిత్దాయకంగా ఉండేది తనమ్యికి. కానీ ఇపుప్డునన్ మానసిక సిథ్తిలో అసలెకక్డికి వెళూత్ందో అరథ్ం కాకపోయినా ఇంటి నుంచి కాసేస్పైనా ఎకక్డికైనా 
దూరంగా వెళిల్పోవాలనన్ భావనొకటే మనసులో మెదులుతూ ఉంది. 
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అంతలోనే నవొవ్చిచ్ంది తనమ్యికి. కానీ తన పిచిచ్ గానీ ఎకక్డికి వెళుత్ంది? తన మీదే ఆధారపడి ఉనన్ ఇదద్రు పసికూనలిన్ వొదిలి? 
సాయంతర్మైతే తన కోసమే గేటు పుచుచ్కుని వేళాల్డే బాబు, తలిల్ ఎపుప్డొచిచ్ ఒళోల్కి తీసుకుంటుందా అని ఆతర్ంగా దుమికే పసిపాప. ఇపుప్డు ఇంటికి 
వెళిల్నా చంటిది ఉయాయ్లలో నిదర్పోతూ ఉంటుంది. బాబు సూక్లోల్ ఉంటాడు. పర్భు ఏ రాతిర్కోగానీ ఇంటికి రాడు. అందుకే కనీసం సాయంతర్ం వరకైనా 
ఇంటికి వెళాల్లని లేదు. కాలేజీలో ఉండాలని అసస్లు అనిపించలేదు.  ఇక పెందరాళే ఇంటికెళిల్  తననీ, తన కొడుకునీ దేవ్షించే ఆ మనుషుల మొహాలు 
చూడడం అంతకంటే ఇషట్ం లేదు.  ఎవరి సాహచరయ్ం భరించలేకపోతూందో వారితోనే కలిసి జీవించాలిస్ రావడం ఎంత దురభ్రమైన విషయమో!  

తను వాళల్కి ఏం అనాయ్యం చేసింది? వాళళ్ కొడుకు తనని పెళిల్ చేసుకుంటే తనని, తన కొడుకుని ఏడిపించడం ధరమ్మేనా? వాళల్ని 
దూరం పెటట్మంటే పర్భు ఒపుప్కోడు. తనే దూరం వెళిల్పోదామంటే పర్భు పటల్ పేర్మ వెనకిక్ లాగుతూ ఉంది. పైగా చంటి పిలల్కి తండిర్ని దూరం చేసే హకుక్ 
తనకి లేదనే మీమాంస. పర్భు తలిల్దండుర్లకి  పర్భుయే చెపాప్లి. అదెపప్టికి సాధయ్మవుతుందో, అసలు పర్భు ఎపప్టికైనా చెపప్గలడో, లేడో! వాళుల్ తనని 
బాధ పెటట్డమే కాకుండా, బాబుని బాధిసుత్నాన్రనన్ది తపప్నే ఆలోచన పర్భుకి ఎందుకు లేదో కూడా అరథ్ం కావడం లేదు.  ఇవనీన్ సరిపోవనన్టుట్ కొతత్గా 
ఇపుప్డు శేఖర తలిల్ బెదిరింపు మనసుని రగిలేచ్సూత్ ఉంది. 

ఆటో పెదద్ గోతిలో పడి లేచింది. అందరూ ఒకక్సారి "ఓ" అని అరిచేరు. ఆలోచనలోల్ంచి బయటికొచిచ్ తల విదిలించింది తనమ్యి.  
లాయరు విశవ్ గారితో మాటాల్డాలి. అవును, అదే సరైనది. వెనకిక్ వెళల్గానే ఫోను చేసి విశవ్ సలహా తీసుకోవాలి. ఇక ఈ సమసయ్ల 

గురించి భయపడకూడదు. పరిషాక్రం వెతకాలి. ఒకక్సారిగా కాసత్ మనసు తేలికపడినటల్యియ్ంది తనమ్యికి. 
తనని పిచిచ్ ఆలోచనలోల్ంచి మారగ్ం మళిళ్ంచి ఆటో ఎకిక్ంచిన పిలల్ల వైపు కృతజఞ్తగా చూసూత్ "అవునూ, మీరేంటి కాలేజీ 

పూరత్వకుండా ఇంటికి వెళిల్పోతునాన్రు?" అంది. 
"ఏం చేసత్ం మేడం, సాక్లర షిపుప్ పైసల కాడికని శానాన్ళల్కి కాలేజీకి పొయినం. అటిండెనుస్ లేనిదె పైసలు ఇచేచ్డిది లేదని పిర్నిస్పలు 

మేడం ఎలల్గొటిట్ంది. ఆటో పైసలు గెటల్నో జమకూరిచ్ తెచుచ్కునన్ం. మీరైనా జర చెపుప్రి" అనాన్రు పార్ధేయపడూత్. 
"ఊ... మరి కాలేజీలో సాక్లర షిపుప్కి కావలసిన కనీస అటెండెనుస్ కూడా లేకుండా మీరేం చేసుత్నాన్రు?" అంది సాలోచనగా. 
"ఫాకట్రీలో పనికి పోతం మేడం" అనాన్రు ముకత్ కంఠంతో. 
"మిమమ్లిన్ కాలేజీకొచిచ్ చదువుకోమనే కదా గవరన్మంటు సాక్లర షిపుప్ ఇచేచ్ది. మీరు చదువులు ఎగొగ్టిట్, కేవలం సాక్లర షిపుప్ 

కోసమే కాలేజీకి వొసేత్ ఎలా?" అంది తనమ్యి. 
"మేం కాలేజీకి ఎపుప్డో ఓ తరి పోతునన్ది కరకేట్ మేడమూ, కానీ సదువు సదవకుంటే కదా. ఇగో మన యెంకటేసు ఉనాన్డు సూడండి. 

వీనికి అనీన్ ఫసుట్ మారుక్లే వొసత్యి మేడం. ఈయనే మా కందరికీ రాతిర్ బడి కూడా సెపాత్డు. కావాలంటే మొనన్ హాఫియరీల్ పరీక్షలోల్ మా మారుక్లు 
చూడుండిర్."  అని కాయితాలు చూపెటేట్రు. 

నిజమే, వీళల్ంతా బాగా చదువుతునన్ పిలల్లే. తనమ్యికి ఒకక్సారిగా యూనివరీశ్టీలో ఉనన్పుడు అదే రకమైన తన పరిసిథ్తి జాఞ్పకం 
వొచిచ్ంది. కాల్సులకి వెళల్లేక, చెటుట్ కింద బాబుని ఎతుత్కుని కూచుని, నోటుస్లు రాసుకుంటూ, అనేక కషాట్లకోరిచ్ చదివి పటుట్దలగా మంచి మారుక్లు 
తెచుచ్కునన్ రోజులు జాఞ్పకం వచిచ్ కళుల్ చెమరాచ్యి.  పిలల్లు గమనిసాత్రేమోనని కొంగు కళల్కి అడడ్ం పెటుట్కుంటూ "అబాబ్, బాగా దుముమ్ పడుతూ ఉంది" 
అంది. ఆటోలో ఎదురుగా బలల్ మీద అపప్టిదాకా ఒక మూలకి ఒదిగి సిగుగ్ పడూత్ కూచునన్ వెంకటేశు తనని ఆశచ్రయ్ంతో గమనించడం చూసింది తనమ్యి. 

వెంటనే తేరుకుని "ఊ... అయితే మీరంతా మంచి మారుక్లే తెచుచ్కునాన్రు" అంది తలాడిసూత్. 
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మటిట్లో మాణికాయ్లంటే ఈ పిలల్లే. 
ముఖయ్ంగా అపుప్డపుప్డూ కాల్సులకి వొసుత్నాన్ తను సవ్ంతంగా చదువుకుని మంచి మారుక్లు తెచుచ్కోవడమే కాకుండా, చుటూట్ ఉనన్ 

పిలల్లకి కూడా సాయం చేసుత్నన్ వెంకటేశుపై అంతులేని వాతస్లయ్ం కలిగింది తనమ్యికి.  
ఆటో దిగేక "మేడం, మా ఇంటికి రండి అంటే మా ఇంటికి రండి" అంటూ పిలల్లంతా పిలిచేరు.  
ముందుగా వెంకటేశు ఇంటి వైపు దారి తీసింది తనమ్యి. దాదాపు కూలిపోబోతునన్ మటిట్ గోడల చినన్ ఒంటిగది పెంకుటిలుల్. 

వరండాలో పెళల్లు ఊడిపోయిన గచుచ్మీద తల నెరిసిన ముసలామె చేటలో ఆకులు పేరుచ్కుని బీడీలు చుటట్సాగింది.  
"జేజెమామ్, మా మేడము" అంటూ తనమ్యి కూరుచ్ందుకు ముకాక్లి పీట ఒకటి తెచిచ్ వేసి ఒక పకక్గా ఒదిగి నిలుచ్నాన్డు వెంకటేశు.  
"గటల్నా, మంచిది బిడాడ్. కాలుల్ కడుకోక్ తిందువు" అంది మెలల్గా లేవబోతూ.  
"అహహ, గిపుప్డొదుద్లె తియియ్, మేడముకు చాయ పటుట్కొసత్" అంటూ బయటకు పరుగెతేత్డు వెంకటేశు. 
"ఇగో బిడాడ్, గీ పైసల తీసికెలుల్.. అంటూ చెంగు చివరన కటిట్న చిలల్ర పైసలు తీసి ఇవవ్బోతూ అపప్టికే బయటికి పరుగెతిత్న వెంకటేశు 

వెళిల్న వైపే చూసి నిటూట్రుసూత్ "ఏందో పరేషాన పిలగాడు. పొదుద్గాల చాయ తాగి పనికి పోయినదే. రోజలల్ తినకుంట ఇగో పొదుద్మీకి గిపుప్డు ఒక బుకక్ 
తిని సదువుకి పోయి ఏ రాతోర్ వచిచ్ పంటడు. వీని కోసమే రెకక్లు ముకక్లు అయితనాన్ గీ వయసుల గీ పని సేసత్ండ. ఇంకెనాన్లుల్ ఉంటది గీ సదువు 
మేడం? ఏమైన ఉదోద్గమొసత్దంటవ?" అంది ముసలామె.  

తనమ్యి ఏదో అనేలోగా "తలిల్దండిర్ లేని పిలగాడు మేడం. వీనిన్ కని నా కూతురు గపుప్డే ఎలిల్పోయింది. వీడి నాయిన మలీల్ పెలిల్ 
సేసుకుని ఇగ వీని మొకమే సూడలె. నేనెనాన్లుల్ంటనో నాకే తెలవ్ది. నా సావు లోగా వీనికి ఒక తొవవ్ దొరికితె సాలని శివునికి రోజు మొకుక్తాండ. 
ఏమైతదో ఏమో" అని నిటూట్రిచ్ంది.  

తనమ్యి మనసంతా బాధ కముమ్కుంది. కషాట్లంటే ఇవేనేమో. తినడానికి మంచి తిండి, ఉండడానికి మంచి ఇలుల్ కూడా లేని జీవితం, 
తలీల్తండీర్ లేకుండా పెరుగుతునన్ ఒంటరితనం.  

వీటితో పోలిసేత్ తన కషాట్లు ఏ పాటి? తనకి ఆరిథ్క సమసయ్ లేదు, భవిషయ్తుత్ బాధ లేదు. మనుషులకూ కొదవలేదు. నిజానికి మనుషుల 
వలేల్ బాధ.  

అంతలోనే ముసలవవ్ మళీల్ అందుకుని  "మేడం! నువువ్ సినన్ పిలల్లెకక్నే కొడుతునాన్వు. అయినా పెదద్ సదువు సదివినవు. నా బిడడ్ని నీ 
సేతులోల్ పెడతండా. నాకేమైన గాని నువేవ్ వీనిని కడుపునబెటుట్కోవాలె. గిపుప్డిపుప్డే పరిసయమయియ్ ఇదేమి ముసలిద్ ఇటల్ అడుగుతనన్దని పరేషాన గాకు. నీ 
గురించి వాడు ఎపుప్డూ "మా మేడం, మా మేడం" అంటూ సెపత్డు. కాలేజీలో పిలగాండల్ సదువుకి నువువ్ సాయం సేసత్వంట గదా! వీనిని గూడ 
దయసూడు నీ కాలొమ్కత్" అంది దీనంగా.   

తనమ్యి పకక్నే ఉనన్ పుసత్కాల మీద వెంకటేశు మారుక్ల లిసుట్ తీసి చూసింది. అనీన్ ఫసుట్ మారుక్లే. ఇంతలో వెంకటేశు చాయి 
గాల్సుతో తిరిగొచేచ్డు. మొహమాటంగానే అందుకుని పూరిత్చేసి లేసూత్ వెంకటేశు దగిగ్రికి వెళిల్ చేతిలో అయిదు వందల కాగితం పెటిట్ంది. 

తడబాటుగా అడడ్ంగా తలాడిసూత్ "ఎందుకు మేడం" అనాన్డు. 
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"నీకు టెసుట్లోల్ ఫసుట్ మారుక్లొచిచ్నందుకు. ఇంతే కాదు. ఇక మీదట నీ చదువువ్ పూరత్యేయ్వరకూ అనిన్ ఫీజులూ నేనే కడతాను. నువువ్ 
సియీసీతో చదువుతునాన్వు కాబటిట్, ఇంటరీమ్డియేట కాగానే సిటీలో మేనేజెమ్ంటులో బాచిలరస్ చెయియ్. అందుకు అయేయ్ ఖరుచ్ కూడా నేను పెడతాను. నువువ్ 
చెయాయ్లిస్ందలాల్ ఇలాగే అనిన్ పరీక్షలోల్నూ మంచి మారుక్లు తెచుచ్కోవడం, మంచి ఉదోయ్గంలో  సిథ్రపడడం. సరేనా?" అంది లేసూత్. 

చపుప్న వంగి కాళల్కు నమసక్రించాడు వెంకటేశు. ముసలవవ్ రెండు చేతులూ ఎతిత్ నమసక్రించబోతే వదద్ని వారించింది తనమ్యి.  
తిరిగి వసూత్ంటే ఎంతో సంతృపిత్గా అనిపించింది తనమ్యికి. తన సంపాదనకు సరైన అరథ్ం ఇపప్టికి ఏరప్డినటుల్గా అనిపిసూత్ంది. 
అయితే తనకు ఒక కొతత్ బాధయ్త ఏరప్డింది. ఇకమీదట తన జీతంలో నుంచి నెలనెలా కొంత తీసి ఈ అబాబ్యి చదువు కోసం పకక్న 

పెటాట్లి. 
"ఎలాగైనా ఈ పిలల్వాడికి మంచి జీవితానిన్వావ్లి" దృఢంగా అనుకుంది.   
తిరిగి ఆటో ఎకిక్ంచడానికి  పిలల్లంతా వచేచ్రు. తనమ్యికి మనసంతా తేలికగా, పర్శాంతంగా ఉంది ఇపుప్డు.  
"తన జీవితంలో అడుగడుగునా తనకి ఎలాగూ కషాట్లే. కనీసం ఇతరుల జీవితాలోల్నైనా సంతోషానిన్ నింపగలిగితే!" అనన్ ఆలోచనే 

అంతకు ముందునన్ దు:ఖానిన్, నిరాశని మటుమాయం చేసింది. 
*** 
తిరిగి కాలేజీ దరిదాపుకి వచేచ్ సరికి సెల ఫోనులో సిగన్లు రావడంతో లాయరు విశవ్కు డయల చేసింది.  
ఆఫీసు మూసేసే వేళ దగగ్ర పడడంతో గబగబా అడగసాగింది తనమ్యి. 
సమాధానంగా "కంగారు పడకండి. నాకు గురుత్నన్ంత వరకు బాబును మొతత్ంగా మీ దగగ్రే ఉంచుకోవడానికి మీకు రాత పూరవ్కంగా 

హకుక్లు ఇచేచ్డతను.  ఇక తండిర్గా అతను ఎపుప్డైనా వచిచ్ బాబుని చూసుకునే హకుక్ని మాతర్ం మీరు కాదనలేరు. చటట్ పర్కారం తలిల్దండుర్లిదద్రికీ 
మైనరు పిలల్ల మీద సమానమైన హకుక్లు ఉంటాయి. అయితే మీ పైరవేటు జీవితానికి భంగం వాటిలల్జేసే హకుక్ అతనికి లేదు. అలాంటిదేదైనా జరిగితే 
మీరు కంపెల్ౖంటు ఫైలు  చెయయ్వచుచ్. మిమమ్లిన్  ఈ విషయకంగా ఇబబ్ంది పెటట్డం చటట్రీతాయ్ నేరం. అది అతనికి తెలిసేలా ఒక నోటీసు పంపించుదాం." 
అనాన్డు.  

తనమ్యికి ఒకక్సారిగా గొపప్ రిలీఫ గా అనిపించింది. "థాంకూయ్ విశవ్గారూ!" అంది.  
"ఇక బాబుని చూడడానికి మీకు భంగం వాటిలల్కుండా అతను బయటెకక్డైనా కలవొచుచ్, ఏ పర్దేశంలో, ఏ సమయంలో కలవాలి 

వంటి విషయాలమీద మీరిదద్రూ ఒక ఒపప్ందానికి రావడమే మంచిది. సాధారణంగా ఇవనీన్  విడాకులు అయిన వెంటనే వచేచ్ సమసయ్లు. అతను ఇనాన్ళుల్ 
పటిట్ంచుకోకుండా ఇపుప్డు బాబుని చూడాలనుకోవడం హాసాయ్సప్దం. అయినా ఎందుకైనా మంచిది. అతనితో లీగల గానే పొర్సీడవుదాం. ఇక ఈ మధయ్ 
అందరూ విదేశాలకు వెళుత్నాన్రు. ఇటువంటి కేసులోల్ పిలల్లకు పాస పోరుట్  వంటివి తీసుకోవాలనాన్ అభయ్ంతరాలు ఎదురయేయ్ అవకాశం ఉనాన్యి. కాబటిట్ 
అటువంటి అభయ్ంతరాలు లేకుండా అఫిడవిటల్  మీద సంతకాలు తీసుకోవడం కూడా భవిషయ్తుత్లో ఉపయోగ కరం. ఏమంటారు?" అనాన్డు విశవ్.  

తనమ్యి ఆశచ్రయ్ పోయింది. తన మనసు చదివినటేట్ మాటాల్డుతునాన్డు విశవ్. తనకి చినన్తనం నించీ యూరప దేశాలు చూడాలనన్ది 
ఎంతో ఇషట్ం. రాబోయే రెండు, మూడేళల్లో డబుబ్లు కూడబెటిట్ వెళిల్ రావాలని పర్భుతో ఆ మధయ్ అనన్ది కూడా. పాసుపోరుట్లకి అపెల్ౖ చెయాయ్లని 
అనుకుంటూ ఉంది.  బాబుకి పాసుపోరుట్ తీసుకోవాలనాన్, తమతో తీసుకెళాల్లనాన్ ఇలాంటి సమసయ్లు ఉంటాయని అసస్లు అనుకోలేదు.   
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వెంటనే గొంతు సవరించుకుని "అలాగే విశవ్గారూ! వెంటనే నోటీసు, అఫిడవిటుల్ సిదధ్ం చేయించండి" అని  కృతజఞ్తాపూరవ్కంగా 
అంటూ "ఒకవేళ అతను నిరాకరిసేత్.." అంది సంశయిసూత్. 

"అపుప్డు కోరుట్కి వెళిల్ అనుమతి సంపాదించుకోవచుచ్ లెండి. లాయరు ఖరుచ్ మిగలాలంటే బుదిధ్గా సంతకం పెటట్డమే మంచిదని 
అతనికి తెలియకుండా ఉంటుందని అనుకోను." అనాన్డు. 

ఫోను పెటేట్సేక తనమ్యికి ఊరటగా అనిపించింది. అవతలి నుంచి సమసయ్లిన్ చటట్పరంగా పరిషక్రించుకునే అవకాశం ఉంది కనీసం. 
కానీ పర్భు తరఫు నించి సమసయ్లకి కూడా పరిషాక్రం ఉందో, లేదో కూడా అరథ్ం కావడం లేదు. తిరిగి ఇంటికి వసూత్ బసుస్లో ఇదే 

విషయం తీవర్ంగా ఆలోచించసాగింది. మనసుని తీవర్ంగా కలిచి వేసుత్నన్ ఆలోచనల వలల్ ధారాపాతంగా చెమటలు కారసాగేయి. పైగా సీటు దొరకక బసుస్ 
ఊసలు పటుట్కుని వేళాల్డుతూ నిలబడడ్ం ఒకటి. గంటసేపు పర్యాణం రోజూ ఇంతే అయినా శరీరంలో ఓపిక అంతా అయిపోయినటుట్ కాళుల్ పీకసాగేయి.  

అంతలో బసుస్ చివరి సీటు లోంచి ఎవరో చెయియ్ ఊపి “సీటు ఉంది రమమ్ని” సైగ చెయయ్డం గమనించింది. పిలిచినాయనకి 
కృతజఞ్తగా నమసక్రించి, కిటికీ పకక్గా ఒదిగి కూచుంది.  అపప్టికే గొంతు పిడచకటుట్కుపోయినటుల్ కావడంతో చేతికి తగిలించుకునన్ వాటర బాటిల 
మూత తీసి నీళుల్ తాగి సిథ్మితపడింది. పకక్నునన్ ఆయనిన్ ఎకక్డో చూసినటుట్ పరిచయమైన ముఖంలా అనిపించింది. 

"మిమమ్లిన్ ఎకక్డో చూశానండీ. కానీ క్షమించండి గురుత్ రావడం లేదు" అంది.  
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