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జరిగిన కథ: అమెరికాలో తన తలి
ల్ కి

న్ తురాలు,

-8-

లకు స యం చే

సంస
థ్ “స య”ను నడిపే ఉదయినిని కలవడానికి

ౖ న సమీర, తనకు
వత్ ంది సమీర. ఉదయిని పట
ర్ యం కలుగుతుంది సమీరకి. నాలుగు నెలల గరభ్వతె
ల్ చాలా మంచి అభిపా
డాకులు తీ కో లని ఉందని, అందుకు దోహదమె
ౖ న పరిథ్ తులిన్ చెపుతుంది. ఉదయిని “తనమ్యి” కథ చెపుతాను, నాన్క

త్ రం రాత్ డు
ఆలోచించుకోమని చెపు
ట్ ల పెళిళ్లో చూ ఇష
ట్ పడి ఉత
త్ ంది సమీరతో. ఇంటరీమ్డియేట్ చదు తునన్ తనమ్యిని చుటా
ౖ న తనమ్యికి
ఖర్. సహజంగా భా కురాలె

ల్ళు ఒపుప్కుని పెళి
ల్ మాటల వరకు వత్ రు.

త్ మొదల తుంది. ఇద
ఖర్ పట
ద్ రికీ పరిచయమ తుంది. ఇరు ౖ పులా పెద
ద్
ల్ ఆసకి

*********

మరాన్డు ఉదయమే పెళిల్. తనమ్యి ఎనాన్ళుల్గానో ఎదురుచూసుత్నన్ పెళిల్.
శేఖర వాళుల్ ఇపప్టికే వచేచ్యాలి. కానీ దేనికో అలిగి ఉదయం వసాత్మనాన్రు.
“వాళల్ వైపు నుంచి నచచ్నివెనోన్ ఒపుప్కుని తనవాళుల్ పెళిళ్ జరిపిసుత్నాన్రు. ఇంకా ఏం కావాలి వాళల్కి?" తనమ్యికి అసస్లు నిదర్
పటట్డం లేదు.
ఎటు ఒతిత్గిలినా ఇవే ఆలోచనలు. ఒక వైపు "పెళిళ్" అనుకోగానే ఏదో తెలీని ఉదేవ్గసిథ్తి గుండెని వేగవంతం చేసూత్ంది. మరో వైపు
అసలివనీన్ సకర్మంగా జరుగుతాయో లేదో అని భయం పటుట్కుంది.
డాబా మీద అందరితో కలిసి పడుకునాన్ తెలీని భయం. పకక్నే ఉనన్ అతత్యయ్ తన అవసథ్ గమనించినటుల్ "పడుకోమామ్! రేపు పెళిల్లో
ముఖం పీకుక్పోయినటల్వుతుంది" అంది.
మృదువైన అతత్యయ్ చేతిని ఆనుకుని దగగ్రగా జరిగి పడుకుంది తనమ్యి. రాతిర్ ఎలా గడిచిందో తెలియలేదు.
తెలాల్రగటల్ జోయ్తి వచిచ్ కూతురిని లేపింది."తనమ్యీ! పెళిళ్ వారొచాచ్రు".
వెలిగి పోతునన్ తనమ్యి నవువ్ ముఖం చూసి అతత్యయ్లు ఆట పటిట్ంచడం మొదలుపెటేట్రు.
ముందు శేఖర తలిల్ దేవి మరికొందరు ఆడవాళుల్ వచేచ్రు. అపప్టికీ శేఖర రాలేదు.
పెళిల్ సమయానికి శేఖర తండిర్ తో కలిసి వసాత్డట. చుటాట్లు రహసయ్ంగా చెవులు కొరుకోక్వడం తనమ్యి చెవిన పడింది. "ఇదేం
విడూడ్రం! ఇపప్టికింకా పెళిల్ కొడుకు రాలేదూ!"
పర్దానం కారయ్కర్మం మొదలయియ్ంది. ఆడవాళుల్ మాతర్మే పాలొగ్నే కారయ్కర్మం అది.
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పకక్నేవో మంతార్లు వినిపిసూత్ండగా దేవి తనమ్యి మెళోల్ పసుపు తాడు వేసి చెవిలో మూడు సారుల్ "..... వారి కోడలు" అని చెపిప్ంది.
తనమ్యి తల వంచుకుని మనసులో ఆనందం పలల్విసూత్ండగా తనిక "వీరి కోడలు" అని మెలల్గా తనలో తను అనుకుంది.
మరో గంటలో ముహూరత్ం అనగా “పెళిల్ కొడుకు వాళుల్ ఊరి చివరి వరకూ వచిచ్ ఆగి ఉనాన్రు” అని కబురు వచిచ్ంది.
ఆఘమేఘాలతో మంగళ వాయిదాయ్ల వారు పరుగులు పెటాట్రు.
వీధి మలుపు చివర పూలతో అలంకరించిన కారు, ముందు మంగళ వాయిదాయ్లు, తోడు నడుసూత్నన్ పెళిల్ వారిని కిటికీలోంచి
చూసింది తనమ్యి.
తనమ్యి గుండె మరింత వేగంగా కొటుట్కోవడం మొదలైంది.
ముహూరాత్నికి ఎకుక్వ సమయం లేనందున వసూత్నే పెళిల్ కొడుకుని బటట్లు మారిప్ంచేసినటుల్నాన్రు. శేఖర తెలల్ బటట్లోల్ లేడు. తనకూ
పాత లంగా ఓణీ వేసారు. మంగళ సాన్నాలు పకక్ పకక్న కూచో బెటిట్ మొదలు పెటేట్రు. ముందు కాలి గోళుళ్ తీసి, తరావ్త పసుపులు రాసి తల
మీంచి నీళుల్ పోసేరు.
ఒక పకక్ ఎవరి మాట ఎవరికీ వినిపించని వాయిదాయ్ల గోల, చుటూట్ పెదద్ వాళల్ హడావిడి మాటలు, పిలల్ల గందరగోళం. వీటనిన్టిలో
తనమ్యికి శేఖర ముఖం వైపు పర్శాంతంగా చూసే అవకాశమే కలుగలేదు. పకక్న కూచోబెటట్గానే "ఏవిటింత ఆలసయ్ం" అంది తల వంచుకుని.
తన మాట వినబడనటుల్ అటిన్ంచి సమాధానం ఇవవ్లేదు శేఖర.
ఇదద్రినీ లేవదీసి చెరో వైపుకి లోపలికి తీసుకెళాల్రు. సమయం ఎంతో లేనందున పెళిళ్ చీర గబగబా చుటట్ బెటేట్రు. ఒకరు జడ
వేసూత్ంటే మరొకళుళ్ పారాణి పెటేట్రు. పది నిమిషాలోల్ తనమ్యిని పెళిళ్ పందిటోల్కి తీసుకొచేచ్రు.
అసలు చీర ఎలా వచిచ్ందో చూసుకోలేదు. పెళిళ్ బొటుట్, బుగగ్ చుకాక్ సరిచూసుకోలేదు. అసలే తనకు నచచ్ని రంగు పటుట్చీర.
అందులోనూ పది నిమిషాలు సిథ్మితంగా తయారయేయ్ అవకాశం లేదు.
పెళిళ్ పీటల మీద శేఖర తెలల్ బటట్లోల్ మిలమిలా మెరిసి పోతునాన్డు. తల ఎతిత్ ఎకక్డా చూడొదద్ని మేనతత్ మరీ మరీ చెపిప్ంది. అందుకే
కీర్గంట చూసింది తనమ్యి.
తనకి పటుట్ చీర మీద తెలల్ నూలు చీర ని కార్స గా రెండు భుజాల మీద నుంచి కపేప్రు.
తడి తలమీద జడ గంటలు, ఆపైన బరువైన చేమంతి పూల జడ. మెడ వెనకిక్ లాగేసూత్ంది తనమ్యికి. వేసవిలో పెళిల్ కాబటిట్ మలెల్పూల
జడ తెపిప్ంచమని చెపిప్ంది తనమ్యి. చేమంతిపూల జడైతే ఎకుక్వ సేపు వాడిపోకుండా ఉంటుందని జోయ్తి అభిపార్యం. చివరికి అదే తెచేచ్రు
పూల జడకి వెళిల్న వాళుళ్.
పెళిళ్ పీటల మీద ఒక వైపు తనమ్యి, జోయ్తి, భానుమూరిత్; మరో వైపు శేఖర, అతని తలిల్దండుర్లు కూచునాన్రు. మధయ్ తెర అడుడ్గా
పటుట్కునాన్రు. కనాయ్దానం సమయంలో తెర కింద నుంచి ఇతత్డి పళెళ్ంలో శేఖర పారాణి పాదాలు తెలల్గా దృఢంగా కనిపించాయి. తలిల్ నీళళ్
చెంబుతో నీళుల్ పోసూత్ండగా తండిర్ కాళుల్ కడుగుతునాన్డు. తనమ్యికి మనసులో ఏదో ఇబబ్ంది కలిగింది. “ఇదేం ఆచారం? చినన్ వాళల్ కాళుల్
పెదద్ వాళుల్ కడగడం? ఎపుప్డూ ఎవరి దగగ్రా తల వంచని తండిర్ తన కోసం ఒక కురార్డి కాళుల్ పటుట్కుంటునాన్డు.”
తెర తీయక ముందే జీల కరార్ బెలల్ం ముదద్లు ఇదద్రి తలల మీదా ఇదద్రి చేతా పెటిట్ంచారు. అపుప్డే తీసిన తెర వెనుక నుంచి పునన్మి
చందుర్డిలా అదుభ్తంగా కనిపించాడు శేఖర. అతని తలమీద తన చేయి, తన తల మీద అతని చేయి. "ఎపప్టికీ నువువ్ నాతోనే ఉంటావు
కదూ" అని పర్మాణాలు చేసుకుంటునన్టుల్. ఈ తతంగమంతా కొతత్గా, బెరుకుగా, ఆనందంగా, తమకంగా, అరథ్మయీ, అరథ్ం కాకుండా
ఉంది తనమ్యికి. కళెల్తిత్ తను చూసిన తొలి క్షణం నవేవ్ కళల్తో కనున్ గీటాడు శేఖర. సిగుగ్గా తల దించుకుంది మళీల్.
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మాంగలయ్ం కటట్డం కోసం అతను లేచి నిలుచ్నన్ క్షణం మనసు వశం తపిప్నటల్యియ్ంది. ఎవరో జడను ఎతిత్ పటుట్కునాన్రు. మెడలో
అతి చినిన్ మాంగలాయ్లు రెండు వైపుల నించీ రెండు కటిట్ మూడు ముళుళ్ వేసాడు శేఖర. అకక్డా నిరాశే. తనకు పెదద్ కాసులంతటి
మాంగలాయ్లు ఇషట్ం. ఇవేవిటి కనీ కనబడకుండా. బహుశా: ఇరు పకాష్ల బేరాలోల్ ఇంతకే కుదిరేయనన్ మాట. ఆ తలంపు రాగానే ఉతాస్హం
పోయింది తనమ్యికి.
తలంబార్ల సందడి, బిందెలోల్ ఉంగరాల ఆట బాగా నచాచ్యి తనమ్యికి. కానీ అంత మంది మధయ్లో కూచుని పసిపిలల్లాల్ ఈ
వినోదవేమిటో అని అనిపించింది.
చుటూట్ ఉనన్ వాళుల్ వరసగా అకిష్ంతలు వేయడానికి రావడం డబోబ్, గిఫోట్ ఇచిచ్ పకక్న నోటు పుసత్కాలు పుచుచ్కుని కూచునన్ వాళల్తో
చెపిప్ రాయించడం మరీ ఎబెబ్టుట్గా తోచింది తనమ్యికి. అదేదో పదుద్లు వసూలు చేసుత్నన్టుల్.
ఒక పకక్ పెళిళ్ తంతు పూరత్యీ కాగానే అంతా భోజనాల హడావిడిలో పడాడ్రు. పెళిళ్ పీటల మీద నుంచి లేపి, పెళిళ్ పందిటోల్ రెండు
కురీచ్లోల్ కూచోబెటాట్రు ఇదద్రినీ. కానీ ఒకళల్తో ఒకళుల్ మాటాల్డుకోవడానికి లేదు. నిమిషానికొకరు వచిచ్ అకిష్ంతలు వేయడంతో సరిపోతూంది.
మొతాత్నికి ఎలాగో శేఖర ని అడిగింది తనమ్యి -ఎందుకు ఆలసయ్మయిందని?
"అవనీన్ ఇపుప్డు అవసరమా?" అనాన్డు బదులుగా ఎటో చూసూత్.
భోజనాలు కాగానే అపప్టికపుప్డు పెళిల్కూతురిన్ తమతో పంపేయమని వెళిల్పోతామనాన్రు శేఖర వాళుల్.
సాయంతర్ం వరకూ ఆగమనాన్ వినిపించుకోలేదు.
జోయ్తి ముఖం పెళిల్ సమయమంతా అపర్సనన్ంగా ఉండడం చూసి "ఏం గొడవ పడాత్రో" అని తనమ్యికి కొతత్ టెనష్న మొదలైంది.
అదృషట్వశాతూత్ తనమ్యి తరఫు నించి ఎటు వంటి గొడవా చెయయ్లేదు.
అమామ్యిని అపప్టికపుప్డు పంపించమంటే సారె సరద్డానికి రెండు గంటల వయ్వధి ఇమమ్ని అడిగేరు.
తవ్రతవ్రగా తనకి రెండు జతల బటట్లు సరిద్ పెటేట్రు. మరాన్డు శేఖర వాళిల్ంటోల్ రిసెపష్న. మూడో రోజుకి మళీల్ తిరిగి రావాలి.
కారు ఎకిక్న మరుక్షణం దు:ఖం పొంగుకొచిచ్ంది తనమ్యికి. తలిల్ని, తండిర్ని, అమమ్మమ్ని వదిలి తను ఒకక్తే ఎకక్డికో దూరానికి
వెళిల్పోతూందనన్ సతయ్ం మొదటి సారి బోధ పడినటల్యియ్ంది.
శేఖర భారయ్గా జీవితం మొదలయియ్ందనన్ సంతోషం మచుచ్కైనా లేదు. దు:ఖం... దు:ఖం .. అంతులేని దు:ఖం.
పర్యాణం మొదలయియ్ అరగంట దాటినా తనమ్యి ఏడుసూత్నే ఉంది. పకక్నే కూచునన్ శేఖర తనమ్యి చెయియ్ పటుట్కుని, కారు
ముందు సీటోల్ కూచునన్ అతని బాబాయితో కులాసాగా కబురుల్ చెపుత్నాన్డు.
మధయ్ మధయ్లో ఊరుకోమనన్టుట్ చేతిని గటిట్గా ఒతేత్వాడు. కాసేస్పటికి ఇక ఓపిక పటట్నటుల్ "ఒసేయ, ఎందుకే ఇంత ఏడుసుత్నాన్వు మీ
అమామ్నానాన్ రేపు రిసెపష్న కి వసుత్నాన్రుగా" అనాన్డు.
తనమ్యి బితత్రపోయి చూసింది "శేఖర తనని "తనూ" అని పేర్మగా పిలుసాత్డనుకుంటే "ఒసేయ" అని చెతత్ పిలుపు పిలిచినందుకూ,
అమామ్నానన్లిన్ ఒదిలి రాలేని తన బాధ అతనికి కాసత్ కూడా అరథ్ం కానందుకూ."
వనజ జాఞ్పకం వచిచ్ంది. "పెళళ్యాయ్క నలుగురం కలుదాద్ం." అనన్ మాటలు చెవులోల్ వినిపిసుత్నాన్యి. “వనజ ఏం చేసూత్ందో!
ఇంటికి తిరిగి రాగానే తనని ఎలాగైనా కలవాలి” అనుకుంది.
“ఏదీ తను అనుకునన్టుల్ జరగని ఈ పెళిళ్ ఏవిటో” అనన్ భార్ంతిలో ఉనన్ తనమ్యి శేఖర మాటలోత్ ఈ లోకంలోకి
వచిచ్పడడ్టల్యియ్ంది.
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ఇంకాసత్ దు:ఖం పెరిగింది. దు:ఖానన్యితే బలవంతంగా ఆపుకుంది కానీ, బాధ పదింతలయింది.
మెలిల్గా శేఖర చేతిలోనుంచి తన చేతిని పకక్కి తీసుకుని కళుళ్ మూసుకుని వెనకిక్ జేరబడింది తనమ్యి.
అది గమనించి తనూ కాసత్ దూరం జరిగేడు శేఖర.
తన ఒళల్ంతా చేమంతి పూల వాసన చుటుట్ముటిట్ వికారం పెడుతూంది తనమ్యికి. పటుట్చీర మీద వేసిన ఒడి గటుట్ చీరలో కొంగున
పోసి కటిట్న అయిదు కేజీల బియయ్ం బరువు ఒకటి ఒళోల్. తల మీద భారం, తల లోపల భారం.
కళుల్ మూసుకునన్ తనమ్యి మనసుస్లోకి ఒకక్సారిగా అజాఞ్త మితుర్డి జాఞ్పకం మెదిలింది.
"మితర్మా! నాకు శకిత్నివువ్. ముందుకు అడుగువేసే చేయూతనివువ్." అనుకుంది.
కళుల్ విపిప్ కారు బయట పరుగెడుతునన్ చెటల్ వైపు చూసింది. అదాద్ల తలుపులోల్ంచి రివువ్న వీసుత్నన్ వేడిగాలి ముకుక్ పుటాలోల్ మంట
పుటిట్సూత్ంది.
దాహం వేసి మంచి నీళుళ్ అడిగింది శేఖరిన్. డెర్వరుతో చెపిప్ తోర్వ పకక్ కొబబ్రి బొండాల కొటుట్ దగిగ్ర ఆపేడు శేఖర బాబాయి.
తనమ్యి శేఖర వైపు చూసింది.
"నువువ్ దిగకు." అంటూ శేఖర కారులోంచి దిగబోయేడు. కానీ ఇదద్రికీ కలిపి కటిట్న బర్హమ్ ముడి వలల్ కారు పకక్నే నిలబడాలిస్
వచిచ్ంది.
అతనికి వీలయేయ్ంత వరకూ తన కొంగుని జరిపి కళుల్ దించుకుంది తనమ్యి. కొబబ్రి బొండానిన్ నిశశ్బద్ంగా తాగింది.
"హమమ్యయ్, ఏడుపు ఆపేవు మొతాత్నికి" అనాన్డు మళీల్ కారు బయలుదేరగానే.
"ఇదిగో మనిదద్రికీ కటిట్న ఈ చెంగు ఇవేలిట్కి మాతర్మే, రోజూ ననిన్లా కొంగున కటేట్సుకుంటాననుకోకు" అనాన్డు మళీల్. కారులో
ముందు సీటోల్ంచి పకాలున నవువ్ వినబడింది.
తనమ్యికి నవువ్ రాలేదు. నిసేత్జంగా మళీల్ వెనకిక్ జేరబడి కళుల్ మూసుకుంది.
"ఏవిటే బాబూ, రాతర్ంతా నిదర్పోనటుల్ ఇంత మొదుద్ నిదద్ర పోతునాన్వు, అదుగో మా ఊరు వచిచ్ంది. ఇకలే" అనాన్డు శేఖర భుజాన
తడుతూ.
"మితర్మా! వెళిళ్ వసాత్నూ, నాకోసం బెంగ పడకూ, రాలే పూల పందిరి దాపున వెకిక్ వెకిక్ పడకూ.." మనసులో అజాఞ్త మితుర్నితో
సంభాషిసూత్నన్ తనమ్యికి
శేఖర తన తలని ఆపాయ్యంగా హతుత్కుని, "మనిదద్రి కలల పర్పంచంలోకి కలిసి అడుగులేదాద్ం రా నేసత్మా!" అంటే బావుణన్ని
అనిపించింది.
మనసున జరుగుతూనన్ సంభాషణకి, బయట జరుగుతూనన్ సంభాషణకి పొంతన కుదరక అయోమయంగా చూసింది.
"ఆ ఎరర్ని కళేల్విటి? మందు కొటిట్నటుల్" అని పకాలున నవేవ్డు శేఖర.
శేఖర తనని తలిల్దండుర్ల కంటే గారాబంగా చూసాత్డని ఆశించిన తనమ్యికి అతనితో గడుపుతునన్ మొదటి పూటే ఆశాభంగం
అయియ్ంది.
సాయంతర్ం అతత్వారింటోల్ అడుగు పెటేట్టపుప్డు గుమమ్ం దగిగ్ర దిషిట్ తీసూత్ ఎవరైనా పాటలు పాడతారేమోనని చూసింది తనమ్యి.
అటువంటి ఛాయలు ఏవీ కనిపించలేదు.
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“తమ బంధువులోల్ ఎవరింటికి కొతత్ పెళిల్కూతురొచిచ్నా గుమమ్ంలోపలికి పెటేట్ మొదటి అడుగు ఎంత విశిషట్ంగా, గొపప్ అందంగా
ఉండేది! ఆహావ్నం పలుకుతూ పాడే పాటలు, పారాణి పాదాలు, కాలికి మటెట్లు...ఓహ! తనెనిన్ కలలు కంది ఈ క్షణం కోసం!”
చీర కుచెచ్ళుల్ పైకెతిత్ కాలి మటెట్ల వైపు, పిలేల్ళళ్ వైపు చూసుకుంది తనమ్యి. అందమైన పొడవైన వేళల్కి సరిగాగ్ అమిరేయి.
అదద్ంలో చూసుకుంది. పొదుద్టి నించీ జిడుడ్ పటిట్న ముఖాన మెతిత్న కుంకుమ ముకుక్ మీద కారుతూంది. నెతిత్న జీలకరర్ బెలల్ంతో
జుటుట్ అటట్లు కటిట్ ఉంది. దారిలో కారు సీటుకి జేరబడేసరికి నలిగిపోయిన పూలజడ ఒక పకక్గా జారి వేళాల్డుతూంది.
"తవ్రగా మొహం కడుకోక్ండి, పెదద్ నానన్ గారు, చినాన్నన్ గారల్ ఇళల్కి ఒడి బియయ్ం చలల్డానికి వెళాల్లి" అంది దేవి హాలులో
కూచోబెటిట్న కొతత్ జంట తనమ్యి, శేఖర లతో.
ఇంకా ఒకరికొకరికి కలిపి కటిట్న కొంగుముడి ఉండడంతో తన వైపు చెంగు పకక్న కురీచ్ మీదికి వేసి బాతూర్ములోకి వెళిల్ంది
తనమ్యి.
ఒకక్ సారిగా ఏడుపు తనున్కు వచిచ్ంది మళీల్. ఆ ఇలుల్, ఆ మనుషులు… అంతా కొతత్ వాళల్ మధయ్ అసస్లు ఉండాలనిపించడం లేదు.
తనతో బాటూ తోడు వచిచ్న పినిన్, బాబాయిలతో ఇంటికి వెళిళ్పోదామని చెపాప్లనుకుంది.
ముఖం కడుకుక్ని రాగానే పినిన్ "బంగారు తలిల్, ఎంత బాగునాన్వో ఈ అలంకరణలో. ఏదీ బొటూట్ పెడతా" అని బుగగ్లు పుణికింది.
తనమ్యి కళల్లో నీళుళ్ చూసి" ఇలా చూడమామ్, ఇక మీదట ఇదే నీ ఇలుల్. మొదటోల్ ఇలాగే బాధ వేసుత్ంది, తరావ్త అంతా
మామూలయిపోతుంది" అంది పినిన్.
బంధువుల ఇళల్లో వడి బియయ్ం చలిల్ ఇంటికి వచేచ్సరికి నిసస్తుత్వ వచేచ్సింది తనమ్యికి.
శేఖర మంచి ఉతాస్హంగా కబురుల్ చెపుత్నాన్డు.
ఎందుకో శేఖర తండిర్ అపర్సనన్ంగా కనిపించాడు తనమ్యికి. ఆయనకు తనంటే బొతిత్గా ఇషట్ం లేదు కాబోలు అనుకుంది.
అందరి ఎదుటా తనతో మాటాల్డొదద్ని శేఖర ఆరడ్రు వేశాడు. తనమ్యికి అసలేమీ తోచడం లేదు. ముందు రోజంతా సరిగా
నిదర్పోలేదేమో, ఎపుప్డు కాసత్ తిని మంచాన పడదామా అని ఆతర్ంగా చూసింది.
పినిన్ నవువ్తూ వచిచ్ “శోభనానికి ముహూరత్ం పెటేట్రు. ఎలుల్ండి మీ ఇంటోల్” అని చెవిలో గొణిగింది.
తనమ్యికి సిగుగ్ ముంచుకు వచిచ్ంది. అయినా తనకు అరథ్ం కానటుల్ మొహం పెటిట్ నిశశ్బద్ంగా చూసింది.
రాతిర్ భోజనాలయియ్ కొంగు ముడి తీసెయయ్గానే తన దోవన తను పినిన్ పకక్కి చేరి మొదుద్ నిదద్ర పోయింది ఆదమరిచి.
మరాన్డు శేఖర ఇంటోల్ రిసెపష్న. రిసెపష్న చీర కాసత్ నచిచ్ంది తనమ్యికి. మరీ అంత ముదురు రంగూ, లేత రంగూ కాని చిలకాకు
పచచ్ని పటుట్చీరకి గులాబీ రంగు అంచు.
శేఖర ఏదో నపప్ని రంగు పాంటు, చొకాక్ వేసుకునాన్డు. "అయినా సహజంగా అందగాడు కాబటిట్ ఏ రంగైనా నపుప్తుంది
అనుకుంది" అనుకుంది తనమ్యి.
వచేచ్ పోయే వాళల్తో ఆ రోజలాల్ హడావిడిగా గడిచిపోయింది. శేఖర తో ముఖాముఖీ మాటాల్డే అవకాశమే కలగడం లేదు. రిసెపష్న
లో పకక్ పకక్న కూచునన్పుడు మాటాల్డుదామంటే "ఇపుప్డు కాదు, తరావ్త" అనాన్డు శేఖర.
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