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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. 
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  మరాన్డు పొదుద్నన్ ముందుగా దివాకర ఇంటికి బయలుదేరేరు.  
తనమ్యి తమ సాక్లరస్ హాసట్ల దగిగ్ర ఆగి వెళాద్మని పటుట్బటిట్ంది.  
పిచిచ్ మొకక్లు మొలిచిన ఆవరణలో గేటు నుంచి బిలిడ్ంగు ఎంటెర్నుస్ వరకు ఉనన్ కాలి బాట కిరుపకక్ల దటట్ంగా మొలిచిన గడిడ్లోకి పరుగు 
తియయ్బోయిన బాబు చేతిని గటిట్గా పటుట్కుంది తనమ్యి.  
"వదుద్ నానాన్, పురుగూ పుటార్ ఉంటాయి" అంటూ.  
మెటెల్కిక్ రిసెపష్ను హాలు లోకి అడుగుపెటట్గానే ఎపప్టిలాగే నైటీలు వేసుకుని సాక్లరస్ టీవీలో నిమగన్మై ఉనాన్రు.  
తనమ్యికి నవువ్ వచిచ్ంది. సంవతస్రాలు మారినా హాసట్లు పరిసిథ్తి మారనందుకు.  
పర్శాన్రథ్కంగా తన వైపు చూసిన అమామ్యి తో "వారెడ్ను మేడంని కలవడానికొచేచ్ం" అంది.  
ఆ అమామ్యి చినన్ నవువ్ కూడా లేని నిరాశ ముఖంతో "ఆవిడ లేదు, రేపు రండి" అని ముఖం తిపుప్కుంది.  
పర్భు అపప్టికే బయటికి తిరిగెళిల్పోయేడు.  
తనమ్యి బాబు చెయియ్ పటుట్కుని "ఒకక్సారి మేం లోపలికెళిల్ చూసి రావొచాచ్? నేనికక్డ ఒకపుప్డు రెసిడెంట సాక్లరిన్" అంది.  
"ఏం చూసాత్రూ?" అంది సాగదీసూత్ ఆ అమామ్యి.  
"మా రూము, ఇకక్డే పకక్నే ఉంటుంది. ఊరికే బయటి నించి చూసి వచేచ్సాత్ను" అని ఆ అమామ్యి సమాధానం కోసం ఎదురుచూడకుండా 
లోపలికి అడుగుపెటిట్ంది.  
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లోపల చుటూట్ గదులతో ఉనన్ పెదద్ విశాలమైన రెండసుత్ల భవనం చూసి నోరు తెరిచేడు బాబు "అమామ్ ఇంత పెదద్దా" అంటూ.  
కానీ ఎకక్డికకక్డ మాసిపోయిన గోడలు, పెళల్లు ఊడిన గచుచ్లు.  
తమ గది దాటి, పొడవాటి వరండా దాటి మెటెల్కిక్ డైనింగు హాలోల్కి అడుగుపెటేట్రు.   
పిలుల్ల వాసనకి ముకుక్ మూసుకునాన్డు బాబు. ఇదీ మారలేదు.  
కాయ్ంటీను నించి వేళకి భోజనానిన్ గదికి తెచిచ్ ఇచేచ్ కొండమమ్ మనసులో మెదిలింది. అపప్టికే వయసైపోయి వంగిన నడుముతో 
అతికషట్ంగా పనిచేసేది. ఇపుప్డు ఎలా ఉందో?  
అపప్టికే పది దాటుతుండడంతో టిఫినల్ వేళ అయిపోయినందున ఎవవ్రూ లేరు.  
హాలు కిటికీ లోంచి ఒక వైపు విశాలమైన హాసట్లు పార్ంగణం, మరోవైపు పిచిచ్ మొకక్ల రాళల్ గుటట్తో అంగుళం కూడా మారలేదు ఆ సథ్లం.  
మేరీ, తను ఉనన్ గది దాటి వసూత్ండగా జాఞ్పకాలు కిటికీలకు వేలాడుతునన్ పరదాలాల్ కదిలేయి.  
మొదటిరోజే పేర్మగా తనని తన గదిలోకి ఆహావ్నించిన మేరీ చిరునవువ్ ముఖం గురుత్కు వచిచ్ంది.  
గది తలుపు తడదామని అంతలోనే ఆగిపోయింది. తమ సాథ్నంలో వేరే ఎవరో ఉండి ఉంటారు. ఆ గదిలో తామిదద్రూ అలంకరించుకునన్ 
పర్తేయ్క జాఞ్పకాలు చెదిరిపోకుండా ఉండాలంటే చూడకపోవడమే మంచిది.  
వరండాలో నుంచి నడుసుత్ంటే ఆ గదిలో మేరీ పర్తి రాతీర్ నిశశ్బద్ పార్రథ్న చేసుత్నన్టేట్ ఉంది.  
పది నిమిషాలోల్ బయటికి వచేచ్రు.  
పాపని మెటల్ మీద కూరోచ్బెటిట్ ఆడిసుత్నన్ పర్భు నవువ్తూ లేచి "జాఞ్పకాలిన్ వెంట తెచుచ్కోవడం అయియ్ందా పరుస్ బరువుగా ఉంది" అనాన్డు 
నవువ్తూ.  
తనమ్యి నిశశ్బద్ంగా బయటికి నడిచింది.  
తన జీవితంలో అపురూపంగా దాచుకునన్ క్షణాలు ఇకక్డివి. 
ఇకక్డి నుంచి వెళేల్క జీవితం ఎకక్డి నుంచి ఎకక్డికో ఊహించని మలుపులు తిరిగింది. 
పదహారేళళ్ వయసులో తన చుటూట్ ఉనన్ వాళళ్లాగే తన భావి జీవితం ఎపుప్డూ ఒకక్లాగే ఉంటుందని విశవ్సించేది తను.  
నిజానికి తన చేతులారా తను ఎపుప్డూ ఉనన్ జీవితానిన్ పాడు చేసుకునే  పర్యతన్ం చెయయ్లేదు. మారుచ్కునే పర్యతన్మూ చెయయ్లేదు.  
అయినా తనకి తెలియకుండానే జీవితం అసత్వయ్సత్ం అయియ్ంది. అయినా ఓటమిని, విజయానిన్ ఒకక్లాగే సీవ్కరించింది.  
శేఖర తనని మోసం చేసి మొతత్ం జీవితానన్ంతా అలల్కలోల్లం చేసాడు. 
అలిసిపోయిన జీవితానికి దొరికిన అరుదైన సాంతవ్న పర్భు అని మనసూఫ్రిత్గా నమిమ్ంది.  
అయినా సమసయ్లు అతని వాళల్ వైపు నుంచి ముంచుకొచాచ్యి. మొతాత్నికి బాధైతే తపప్డం లేదు.  
తను మళీల్ పెళిల్ చేసుకునన్ పాపానికి చెయయ్ని తపుప్కి పసివాడు శిక్ష అనుభవించాలిస్ వసూత్ంది.  
హాసట్లు బయటికొచిచ్ రోడుడ్ దాటి చినన్ వినాయకుడి ఆలయం దగగ్ర ఆటో కోసం నిలబడాడ్రు. 
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సైడ వాక మీద గుడేవిటో అని ఒకపుప్డు నవువ్కునేది.  
ఎనిన్ పూజలు చేసినా మనిషికి కషాట్లేవీ తీరకపోయినా, బహుశా: ఏ దేవుడో తీరుసాత్డనే నమమ్కం వలల్ కషాట్లు గటెట్కక్గలిగే ధైరయ్ం 
వసుత్ందనుకుంటా.  
రెండు చేతులూ జోడించి నమసక్రించింది.  
"భగవంతుడా! నా కడుపున పుటిట్న పాపం అంటకుండా ఈ పసివాణిణ్ దయతో కాపాడు."  
వినాయకుడికి వినబడిందో లేదో తెలియదు కానీ కనీసం పర్భుకి వినబడితే బావుణుణ్. కనీసం తన బాధ అరథ్మైతే బావుణుణ్. 
నిటూట్రుప్ విడిచి ఆటోలో ఎకిక్ంది తనమ్యి. 
జగదాంబా సెంటరు వైపు దూసుకుపోతునన్ ఆటో లో నుంచి బయట కదిలిపోతునన్ రోడల్ వెంట, వీథుల వెంట జాఞ్పకాలు చిందర వందరగా, 
రణగొణ ధవ్నులు చేసుకూంటూ పడీ, లేచీ దొరల్సాగేయి. 
తను ఎనోన్ కలలతో అడుగుపెటిట్న నగరం, తనని అనుభూతుల వెలుల్వతో తడిపేసిన నగరం, తనకి విదయ్తోబాటూ విజయాలిన్ ఇచిచ్న 
నగరం.  తనని నిలువునా దోచుకుని, దూరంగా విసిరేసిన నగరం. తనని దుఃఖపూరితురాలిన్ చేసిన నగరం.   
విజయాలీన్, అపజయాలనీ సరిసమానంగా ఒకదానిమీదొకటి పేరుచ్కుంటూ పోతునన్ జీవితం తనకి వరమో, శాపమో.  
ఆటో దివాకర వాళిల్లుల్ చేరే వరకు నిశశ్బద్ంగా ఆలోచించుకుంటూనే ఉండిపోయింది.  
పాప పర్భు ఒళోల్ నిదర్పోతూ ఉంది. బాబు మధయ్లో కూచుని తనమ్యి భుజానాన్నుకుని బయటికి చూడసాగేడు.  
దివాకర వాళిల్ంటోల్ అతని తలిల్దండుర్లు తనమ్యిని చూసి ఎంతో సంతోషించేరు. 
తమని చూసుత్నే బయటికి పరుగెతుత్కెళిళ్ కూల డిర్ంకులు తెచేచ్డు దివాకర.  
టిఫినుల్ చేసొచేచ్మనాన్ వినకుండా వేడివేడిగా ఉపుప్డు పిండి పళేల్లోల్ వేసి పటుట్కొచేచ్రు దివాకర అమమ్గారు.  
దివాకర అకక్ బాబుని పేర్మగా పిలుచ్కెళిల్ పెరటోల్ జామకాయలు తెంపి ఇచిచ్ంది. పాపని ఎతుత్కుని ముదాద్డింది. 
వాళల్ ఆపాయ్యతకు ముగుధ్రాలయియ్ంది తనమ్యి.  
ఇలా కొదిద్మందైనా పేర్మపూరిత వయ్కుత్లు లభించడం తనకి జీవితంలో ఇచిచ్న అరుదైన వరం. వాళల్ సహృదయ ఆశీసుస్ల వలేల్ తనకి పర్భు 
వంటి పేర్మమూరిత్ లభించేడు.  
తిరిగి వసూత్ దివాకర తలిల్దండుర్ల కాళల్కు నమసక్రించేరు తనమ్యి, పర్భు. మనసారా దీవించి వీథి చివరంటా వచిచ్ మరీ సాగనంపేరు వాళుల్.  
 *** 
అటిన్ంచటే ఋషికొండ బీచ కి బయలుదేరేరు. 
అపప్టికే కొదిద్గా నలతగా ఉనన్ తనమ్యికి బీచ కి చేరే సమయానికి పొంగుకుంటూ జవ్రం వచేచ్సింది.  
పర్భు వెనకిక్ వెళిల్పోదామని అనాన్ పిలల్లు సరదా పడుత్ండడంతో వాళుల్ ముగుగ్రీన్ వెళిల్ రమమ్ని ఒడుడ్కి కాసత్ దూరంలో సరుగుడు చెటల్ నీడన 
దుపప్టీ పరుచుకుని ఇసుకలో పడుకుండిపోయింది తనమ్యి. 
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అరగంటలో పిలల్లతోబాటూ వెనకిక్ వచేచ్సి కొబబ్రి బొండాం తీసుకొచిచ్ పటిట్ంచేడు తనమ్యికి పర్భు. 
దారోల్ ఆటో మెడికల షాపు దగిగ్ర ఆపి మాతర్లు, గూల్కోజు కొనాన్డు. 
రూముకి రాగానే తనమ్యిని నిదర్పోమని పిలల్లకి సాన్నాలు, భోజనాలు అనీన్ తనే చూసుకునాన్డు. 
పర్భు తన తల మీద తడి గుడడ్ వేసి తల పటట్డం, కాళుల్ పటట్డం వంటి సపరయ్లు చేసుత్నన్ంతసేపూ "నువువ్ ననున్ వొదిలి ఎపుప్డూ వెళల్దుద్, 
నేనెపుప్డూ నినొన్దిలి వెళల్ను" అంటూ జవ్రంలో ఏవేవో మాటాల్డసాగింది.   
"ఉష... అలాగేలే. కళుల్ మూసుకుని నిదర్పో" అంటూ ఉనాన్డు పర్భు. 
రాతర్ంతా జవ్రం మతుత్లో ఏవేవో కలవరిసుత్నే ఉంది తనమ్యి. 
తెలాల్రి లేసూత్నే తల మీద అరచేయి వేసి చూసుత్నన్ పర్భు చెయియ్ పటుట్కుని మౌనంగా రోదించసాగింది. 
"ఏవిటార్, కాసత్ జొరానికే ఏడుసాత్వా చినన్ పిలల్లాగా" అని "ఇవేళ సాయంతర్ం రైలు టైము వరకూ ఎకక్డికీ వెళొల్దుద్ మనం. రెసుట్ తీసుకో" 
అంటునన్ పర్భు చేతిని పటుట్కుని "ఈ చేతిని మాతర్ం ఎపుప్డూ వదలను" సిథ్రంగా మనసులో అనుకుంది. 
*** 
హైదరాబాదు చేరగానే "ఏం బాబూ! ఆపీసు టిర్పుప్ బాగా జరిగిందా?' అంటూ ఎదురొచిచ్ంది పర్భు తలిల్ బేబమమ్.  
ఆశచ్రయ్పోయింది తనమ్యి. అంటే తామెకక్డికి వెళాల్మో, ఎందుకు వెళాల్మో ఏమీ నిజం చెపప్లేదనన్మాట వాళల్కి.   
అంటే తను పీ.హెచ. డీ వంటి పై చదువులు చదివితే వాళల్కు నచచ్దనా? లేదా తనకి సాయంగా అతను రావడం వాళళ్కి ఇషట్ం ఉండదనా? 
అసలు ఎందుకు వాళల్కు ఇంత భయపడతాడు? ఇంత భయపడేవాడు వాళల్కు తెలీకుండా తనని పెళిల్ ఎలా చేసుకోగలిగాడు? 
బొతిత్గా అరథ్ం కాని పర్భు పర్వరత్నకి విసుగు వచిచ్నా తమాయించుకుని నిశశ్బద్ంగా ఉండిపోయింది తనమ్యి.  
అయినా  అతని తలిల్దండుర్ల దగిగ్ర అతనెలా నటిసేత్ తనకెందుకు? తనకు కావలసిందలాల్ మనశాశ్ంతి.  
బహుశా: అతనికే అదే అవసరమేమో. వాళల్కు నిజాలు చెపిప్ వాళల్ ఏడుపులు, గోలలు, గొడవలు పడేకనాన్ అబదాధ్లతో 
మనశాశ్ంతి పొందుతునాన్డేమో.  
కిందనే ఆగిపోయిన పర్భుతో అతని తలిల్ అంటునన్ మాటలు మెటెల్కుక్తునన్ తనమ్యికి వెనకే చెవినపడుతూనే ఉనాన్యి.  
"ఏం బాబూ, ఆ పిలోల్ణిణ్ అటు నించటే ఆళల్ అమమ్మమ్ కాడ దించీసి వతాత్రనుకునాన్ం. మళీల్ తీసుకొచేచ్రేటి? ఆ మాతర్ం దానికి ఆణిణ్ 
ఎంటెటుట్కుని ఎందుకు తీసుకెళేళ్రు? ఆఫీసు మీటింగులుకూక్డా ఆడు ఎంట రావాలేటీ?"    
వింటునన్ తనమ్యికి రకత్ం మరగసాగింది. పర్భు మౌనంగా వింటూ కూచోవడం మరింత చికాకు కలిగించసాగింది.  
లాభం లేదు. ఇక వాళల్కి, తనకి మధయ్ ఉనన్ సమసయ్లిన్ తనే పరిషక్రించుకోవాలి. పర్భుతో  ఇటువంటి విషయాలు మాటాల్డడం కూడా 
అనవసరం.  
పర్యాణపు బడలిక వలల్ ఆ రోజు కూడా సెలవు పెటిట్ంది తనమ్యి.  
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పర్భు మాతర్ం కాసేస్పటోల్నే హడావిడిగా ఆఫీసుకి బయలుదేరి వెళిళ్పోయేడు. నిజంగా ఆఫీసు పని ఉనాన్ లేకపోయినా ఇంటోల్ గోల నుంచి 
బయట పడడానికి అతను ఎంచుకునన్ మారగ్మది.  
బాలక్నీ లోంచి వీథి చివరి వరకూ పర్భు వెళిల్న వైపే చూసి నిటూట్రిచ్ంది తనమ్యి.  
పిలల్లకి సాన్నాలు చేయించి, తను కూడా తలారా సాన్నం చేసింది.  
పొడవైన జుటుట్కి సాంబార్ణి పొగ వేసుకుంది.  
వేడివేడిగా కాసినిన్ పాలు కాచుకుని తాగేసరికి నిదర్ ముంచుకు వచిచ్ంది.  
అసలే ముందు రోజంతా జవ్రం పడి లేచిందేమో  మధాయ్హన్ం భోజనం సమయానికి రాణి వచిచ్ లేపేవరకు నిదర్పోతూనే ఉంది.  
కిందికి వెళేల్సరికి అంతా అపప్టికే భోజనాలు కానిచిచ్నటుట్నాన్రు.  టీవీ ముందు కూచునాన్రు.  
తన కోసం ఒక పేల్టులో అనీన్ సరిద్పెటిట్ మూతపెటిట్న భోజనానిన్ నిశశ్బద్ంగా తినసాగింది తనమ్యి.  
సాక్లరస్ హాసట్లు గురుత్కొచిచ్ంది. అకక్డ కూడా  ఇలాగే  ఎవరి భోజనం వాళల్కి పళేల్లు మూతలు పెటిట్ ఉంచేవారు.  
అకక్డికి ఇకక్డికి ఈ విషయంలో మాతర్ం ఏవీ తేడా లేదు.  
తనకీ, వాళల్కి ఉనన్ ఒకే ఒకక్ సంబంధం పర్భు. అంతే. తను ఎంత మామూలుగా ఉండాలనుకునాన్  వాళల్కీ, తనకి ఏవీ సంబంధం 
లేనటేట్ పర్వరిత్సాత్రు అందరూ.  
పాపని మాతర్మే ముదుద్ చేసూత్, ఆ పిలల్తో మాతర్మే మాటాల్డుతూ ఉంటారు.  
బాబు అపప్టికే అనన్ం తిని బయటికి ఆడుకోవడానికి వెళిళ్పోయేడు.  
భోజనం చెయయ్గానే వెళిల్ వాళళ్ దగగ్రగా కురీచ్ జరుపుకుని కూరుచ్ంది తనమ్యి.  
అంతా బితత్రపోయి చూసుత్ండగానే "ఆ టీ.వీ కటట్ండి మీతో మాటాల్డాలి నేను" అంది సాధయ్మైనంత మామూలుగా.  
ఏవిటనన్టుట్ అంతా సరుద్కూక్రుచ్నాన్రు.  
తనమ్యి పర్భు తలిల్దండుర్ల వైపు సూటిగా చూసూత్ "ఇలా చూడండి. మీకు నాతో ఏ సమసయ్ ఉనాన్ ఇకమీదట నాతోనే  మాటాల్డండి. మీకు, 
నాకు మధయ్ మీ అబాబ్యి రాయబారం అవసరం లేదు." అని "ఊ, చెపప్ండి, బాబు విషయంలో మీకునన్ పార్బెల్మ ఏవిటి?" అంది.  
పర్భు తండిర్ వెంటనే తేరుకునన్టుట్ "పిలోల్డితో పోబల్మ అంటనాన్వా? అసలు పిలోల్డే పోబల్మ అని మేం అనుకుంటంటే" అనాన్డు గారపళుల్ 
బయటపెటిట్.  
"వాడెందుకు పార్బెల్మ?" అంది సీరియస గా.  
"ఎంతుకా? మా వోడు ఎండనకా, వాననకా ఎరర్ని రతత్ం మరిగిపోయి కరిగిపోయిలాగా కటట్పతనన్ది నీ కొడుకుని పెంచటానికే సరిపోతంది 
గదా" అని అరిచింది పర్భు తలిల్.  
తనమ్యి గొంతు పెంచి "నేను మీతో మాములుగా మాటాల్డుతునాన్ను. మీరెందుకు అరుసుత్నాన్రు? మీ అబాబ్యే కాదు, నేను కూడా  ఎరర్ని 
రకత్ం మరిగిపోయి కరిగిపోయిలాగా కషట్పడుతునాన్ను.  నా కషట్ం, అతని కషట్ం అంతా మిమమ్లన్ందరినీ పోషించటానికే సరిపోతూవుందని 
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నేనూ అనగలను. కానీ పర్భు మాటకి విలువిచిచ్, అతని బాధయ్తలనీన్ నా బాధయ్తగా భావిసూత్ ఏనాడూ ఎటువంటి అడుడ్ చెపప్లేదు. నేను, 
నాకొడుకు మీ కుటుంబంలో భాగమని మీరు అంగీకరించకపోయినా నేను మిమమ్లన్ందరినీ నా కుటుంబంగా భావించాను...." 
ఇంకా తనమ్యి మాట పూరత్వకుండానే అందుకుంది బేబమమ్. "నా కొడుకు సొముమ్ మాకే సెందుతాది. అది మా అకుక్. 
నువెవ్వరు అడుడ్సెపప్నీకి? సెపప్కపోనీకి? అందులో నీకనాన్ వాటా ఉందేమో గానీ నీ  కొడుకిక్ లేదు. గురెత్టుట్కో"  
తనమ్యి అడొడ్చిచ్ "నా సహనానిన్ చాతగానితనంగా తీసుకోవదుద్. మీకు ఒక విషయం సీరియస గా చెపుతునాన్ను. నా కొడుకుని  కేవలం నా 
డబుబ్లతో  మాతర్మే పెంచుకొసుత్నాన్ను. మీ అబాబ్యి సొముమ్తో కాదు. అయినా ఈ ఇంటోల్ మీ అందరికంటే ఎకుక్వ హకుక్ ఉనన్ది నాకు, 
నా కొడుకేక్.  వాడిని ఈ ఇంటోల్ నుంచి దూరంగా పంపడం అనే ఆలోచన మానెయయ్ండి. వాడు ఎపుప్డూ నాతోనే ఉంటాడు. మీరు 
అనవసరంగా వాడిని, ననున్ మాటలని, ఇలా అయిన దానికి, కాని దానికీ గొడవలు చెయయ్డం, మమమ్లిన్ హెరాస చెయయ్డం చేసేత్ పర్భు 
తలిల్దండుర్లని కూడా చూడను. పోలీస రిపోరుట్ ఇచిచ్ ఊసలు లెకక్ పెటిట్సాత్ను. మీతో బాటూ మీ అబాబ్యికి, మీ పిలల్లందరికీ కూడా  అదే గతి 
పడుతుంది. పైగా మీ అబాబ్యి ఉదోయ్గం కూడా ఊడుతుంది.  నేనినాన్ళుళ్ పర్భు మొహం చూసి ఊరుకునాన్ను. మీ ఇషట్ం ననున్ 
నా  మానాన ననున్ ఉండనిసాత్రో, లేదా నాతో గొడవ పడి జైలుకి వెళాత్రో తేలుచ్కోండి." గబగబా అని అవాకక్యిన వాళళ్ వైపు తీవర్ంగా 
చూసూత్   
"ఇదంతా మీ అబాబ్యి వచేచ్క చెపిప్ నాకు అతనితో  చెపిప్ంచాలని పర్యతన్ం గానీ, మళీల్  ఈ విషయంలో రాదాధ్ంతం గానీ, లేదా నాకు మీ 
నించి ఏవిధంగానైనా హాని జరిగిందంటే ఇదిగో ఇది  నేను కమిషనర ఆఫ పోలీసుకి రాసిన  ఉతత్రం  డూపిల్కేట కాగితం. నేను కాలేజీకి రేపు 
మాములుగా వెళళ్కపోతే  పోసుట్ చెయయ్మని నా సేన్హితురాలికి ఆలెర్డీ పంపించాను." అని వాళల్  సమాధానం కోసం 
ఎదురుచూడకుండా మెటెల్కిక్ గబగబా వెళిల్ తలుపేసుకుని చేతిలోని ఖాళీ కాగితానిన్ టేబులు మీద గిరాటేసి మంచమీమ్ద వాలిపోయింది.  
ఒక పకక్ ఇలా వారిన్ంగ ఇవవ్డం వలల్ వాళిల్ంకా రెచిచ్ పోయే అవకాశం ఉనాన్, ఒక వారిన్ంగ ఇచిచ్ చూడడం వలల్ నషట్మైతే ఏవీ 
లేదనిపించింది.  
వాళుల్ తనని పోలీస రిపోరుట్ వరకు తీసుకు రానిచేచ్ మూరుఖ్లే అయితే అసలు ఇంటోల్ చేరేవారే కాదు.  
మహా అయితే ఏం చేసాత్రు? వాళళ్బాబ్యి రాగానే విషయం చెపిప్ మళీల్ రాదాధ్ంతం చేసాత్రు.  
పర్భు ఈ విషయంలో ఏం గొడవ చేసినా ఎదిరించడానికి సిదధ్ంగానే ఉంది తను.  
కానీ తను మాతర్ం పర్భుతోనే ఉంటుంది ఏదేమైనా.  
"తనది" అనే ఇంటిని నిలబెటుట్కుంటుంది. 'చూదాద్ం ఎవరేం చేసాత్రో' అని గటిట్గా ఊపిరి పీలుచ్కుంది.  
ఒక పకక్ ఎకక్డో కాసత్ భయం వేసుత్నాన్, పోరాడడానికి సిదధ్పడినపుడు పిరికితనం పనికిరాదని తనకి తాను ధైరయ్ం చెపుప్కుంది.  
ఆ సాయంతర్ం పర్భు వచేచ్ వరకూ గదిలోంచి బయటికి రాకుండా ఉండిపోయింది. బాబుని, పాపని  కూడా కిందికి పంపడం మానేసింది.  
పర్భు వసూత్నే  పాపని ఎతుత్కుని కిందికి తీసుకెళిల్ వాళల్కిచిచ్  వచేచ్డు. అపుప్డే అరథ్ం అయియ్ంది. వాళుల్ ఆలెర్డీ పర్భుతో ఫోను చేసి మాటాల్డేరని.  
వాళుల్ ఏం చెపాప్రో, తను ఏం మాటాల్డవలసి వసుత్ందో అని ఆలోచిసుత్నన్ తనమ్యితో పర్భు యథావిధిగా ఆ పర్సకిత్ తీసుకురాలేదు.  
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వాళుల్ అసలు మొతత్ం చెపేప్రో, లేదో కూడా తెలియదు.    
ఒకవేళ వాళుల్ చెపిప్ ఉంటే తనతో అనవసరమైన చరచ్లు పెటట్ని అతని మీద తనమ్యికి గౌరవం కలిగింది. బహుశా: తన బాధ అతనికి అరథ్మై, 
వాళళ్కి ఆ మాతర్ం తెలిసిరావాలని అరథ్ం చేసుకుని  ఉండాలి.  
వాళుల్ పర్భుతో ఏమీ చెపిప్ ఉండకపోతే కొంతైనా వాళల్లో భయం, ఆలోచన కలిగిందని అనుకోవచుచ్. లేదా వాళుల్ తనని మరేదైనా విధంగా 
ఎదురోక్వాలని పర్ణాళికలు వేసూత్ అయినా ఉండొచుచ్.  
ఏదేమైనా తనమ్యికి మొదటిసారి ఎంతో సంతోషం కలిగింది.  
ఈ పని ఎపుప్డో చేసి ఉండవలసింది. వాళేళ్మనాన్ ఎదురు చెపప్వదద్నన్ పర్భు మాట విని ఇనాన్ళుల్ అనవసరంగా ఉపేకిష్ంచింది.  
వాళల్ని ఎదిరించి దైరయ్ంగా సమాధానం చెపిప్నందుకు ఆ రాతిర్ తనమ్యికి పర్శాంతంగా నిదర్పటిట్ంది.  
*** 
ఇంటోల్ ఆ తరావ్త ఎవరూ బాబుని, తనని ఏవీ అనకపోవడం సిథ్మితానిన్చిచ్ంది తనమ్యికి.  
తవ్రతవ్రగా పీ హెచ డీ పని పూరిత్  చేసి మరో మూణెణ్లల్లో సబిమ్ట చేసింది.  
థీసిస  సబిమ్ట  చెయయ్డం కోసం విశాఖపటాన్నికి వెళిల్ తిరిగి వచిచ్న వారానికి  పర్భుకి అనుకోకుండా ఉదోయ్గం సంబంధిత కషట్మొచిచ్పడింది.  
తను పనిచేసుత్నన్ ఆఫీసు మూతపడి కొతత్ ఉదోయ్గం వెతుకోక్వాలిస్న పరిసిథ్తి వచిచ్పడింది.  
ఆఫీసు మూతపడే ముందు ఇచిచ్న గడువు పూరత్యిపోయినా మరో ఉదోయ్గం రాలేదు పర్భుకి.  
ఎపప్టికపుప్డు పర్భు జీతమంతా ఖరుచ్ పెటేట్సూత్ ఉండడం, సేవింగుస్ ఏవీ లేకపోవడం వలల్ ఇలుల్ మొతత్ం తనమ్యి జీతమీమ్ద ఆధారపడింది.    
మొదటోల్ ఇదద్రి జీతాలు మొతత్ం ఇంటికే పూరిత్గా ఖరుచ్ పెటేట్సేవారు. ఎపుప్డైతే పర్భు తరఫు వాళల్ ఖరుచ్లు బాగా అధికమై బొతిత్గా సేవింగస్ 
కూడా లేకుండా అయిపోతునాన్యో, పైగా పర్భుకి ఇంటి ఖరుచ్లకి సరిపడా జీతం పెరగగానే ఇక తనమ్యి జీతం ఇంటోల్ ఖరుచ్ పెటట్వదద్ని తనకి 
నచిచ్నటుట్ చేసుకోమని చెపేప్డు. పర్భు ఒకసారి మాట అనాన్డంటే దానికి కటుట్బడి ఉంటాడు.  
అపప్టి నుంచి మళీల్ ఇదే మొదటిసారి తనమ్యి ఇంటి కోసం ఖరుచ్ పెటాట్లిస్ రావడం.  
పర్భు అడకుక్ండానే తనే "ఉదోయ్గం వెంటనే దొరకక్పోయినా టెనష్న పడొదుద్. ఇంటి ఖరుచ్లు నేను చూసుకుంటానని" ధైరయ్ం చెపిప్ంది 
తనమ్యి.  
హైదరాబాద  వచిచ్న దగగ్రనించి ఇషట్ం  వచిచ్నటుట్  ఖరుచ్ పెటుట్ కుంటూ విలాసవంతంగా బతకడానికి అలవాటు పడడ్ అందరికీ ఇపుప్డు 
ఖరుచ్ని నియంతిర్ంచుకుని బతకడం గొంతులో పచిచ్ వెలకాక్య పడడ్టుట్ అయియ్ంది.  
" మాకు ఊరికే తిండి ఒకటీ పెడితే సరిపోయిందా? ఏం ఆవిడ మా ఖరుచ్లనీన్ ఎందుకు భరించదూ అంట?" అని అరుసుత్నన్ తలిల్ మీద ఆ 
సాయంతర్ం మొదటిసారి పర్భు గటిట్గా అరవడం వింది.  
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"తను మనందరినీ ఆదుకుందని సంతోషించడం పోయి ఇంకా డబుబ్ గురించి పీడించడం కూడానా? ఇనాన్ళూల్ మీరేం చేసుత్నాన్ నా కనన్వాళల్ని 
భరిసూత్ వసుత్నాన్ను. అసలే ఉదోయ్గం దొరకక్ నా వయ్థలో నేను ఉనాన్ను. ననున్ ఇంతకంటే బాధకి గురిచెయయ్కండి అమామ్...." పర్భు గొంతు 
జీరబోయింది.  
తనమ్యికి బాధ కలిగింది. కొడుకు మీద ఇంత భారం మోపి చోదయ్ం చూసుత్నన్ ఆ తలిల్తండుర్ల పటల్ కూడా అతనికి ఎంత పేర్మ!  చినన్ 
వయసులో పెదద్ కుటుంబభారం మోసుత్నన్ అతని పటల్ అటున్ంచి వాళల్కి  మాతర్ం కించిత  కూడా దయ లేదు.  
ఆ రాతిర్  తనమ్యి పర్భుని హతుత్కుని  "బాధపడకు. అనీన్ సరుద్కుంటాయి. ఇంటోల్ ఎవరికి ఏం కావాలనాన్ నేను చూసాత్ను" అంది 
మనసూఫ్రిత్గా.  
తనమ్యిని అలాగే కౌగలించుకుని మౌనంగా రోదించసాగేడు పర్భు.  
తన మీద ఆధారపడడ్ పసివాడిలా రోదిసుత్నన్ పర్భు మీద అమితమైన పేర్మానురాగాలు కలిగేయి తనమ్యికి.  
"మనం ఎవవ్రికీ అనాయ్యం చెయయ్లేదు. మనకెపప్టికీ అనాయ్యం జరగదు. చూసూత్ ఉండు నీకు ఇంత కంటే ఉనన్తమైన ఉదోయ్గం 
తపప్కుండా లభిసుత్ంది. అసలు అందుకే ఇదంతా జరిగింది" అని అతనికి ధైరయ్ం చెపప్సాగింది.  
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