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జరిగిన కథ: అమెరికాలో తన తలిల్ కి న్ తురాలు, లకు స యం చే  సంసథ్  “స య”ను నడిపే ఉదయినిని కలవడానికి 
వత్ ంది సమీర. ఉదయిని పటల్  చాలా మంచి అభిపార్ యం కలుగుతుంది సమీరకి. నాలుగు నెలల గరభ్వతై న సమీర, తనకు 
డాకులు తీ కో లని ఉందని, అందుకు దోహదమై న పరిథ్ తులిన్ చెపుతుంది. ఉదయిని “తనమ్యి” కథ చెపుతాను, నాన్క 

ఆలోచించుకోమని చెపుత్ ంది సమీరతో. ఇంటరీమ్డియేట్ చదు తునన్ తనమ్యిని  చుటాట్ ల పెళిళ్లో చూ  ఇషట్ పడి ఉతత్ రం రాత్ డు 
ఖర్. సహజంగా భా కురాలై న తనమ్యికి ఖర్ పటల్  ఆసకిత్  మొదల తుంది.  ఇదద్ రికీ పరిచయమ తుంది. 

 
********* 
  

వనజ ఇంటి నుంచి తనమ్యి వసూత్నే జోయ్తి “తవ్రగా రా చీర కడతాను. కాసేస్పటోల్  పెళిళ్ చూపులకి వసుత్నాన్రు" అంది. 
ఆశచ్రయ్పోయింది తనమ్యి.  
"తనకి పెళిల్ చూపులా?"  
కానీ పైకి ఎవరూ, ఏవిటని అని అడిగే ధైరయ్ం కూడా లేదు తనమ్యికి.  
జడగంటలు వేసూత్ "అబాబ్యి కాకినాడ లో ఆర. ఎం. పీ  డాకట్రు.  పార్కీట్సు బావుంటుందంట,  బాగా సంపాదించి ఈ మధేయ్ 

సొంతిలుల్ కటుట్కునాన్డట. బాబాయి వాళుల్ చెపేప్రు”  అని "కాసత్ నవువ్తూ మాటాల్డు ఏవైనా అడిగితే” అంది జోయ్తి కూతురితో.  
తనమ్యికి మతి పోతూంది. “ఇలా చెపాప్ పెటట్కుండా హఠాతుత్గా పెళిల్ చూపులంటునాన్రేవిటి? ఒక పకక్ శేఖర వైపు తన మనసుస్ 

ముడిపడిపోతూంది. ఇపుప్డికక్డ ఈ పెళిల్ చూపులోల్ అవతలి వాళల్కి తను నచిచ్తే? తను ఒకరిని ఇషట్పడుతూ మరొకరికి భారయ్ కాగలదా?” 
భానుమూరిత్ లోపలికి  వచిచ్ వాళొల్సుత్నాన్రని  చెపేప్క గుండె దడ ఎకుక్వైంది తనమ్యికి.  
అనయ్మనసక్ంగా ఇంత సేపూ ఎలా తయారు చేసేత్ అలా ముసాత్బు చేయించుకుంది. అదద్ంలో తనను చూసుకుంది. పీలగా ఉనన్ 

శరీరానికి చీర కడితే కొయయ్ బొమమ్కు కటిట్నటుట్ అనిపించింది.  పెటుట్కునన్ నగలు తన కంటే బాగా మెరుసుత్నాన్యి.  చుటుట్పకక్ల తెలిస్న 
ఇదద్రు ముగుగ్రు ఆడవాళుళ్ వచిచ్ జోయ్తికి వంటింటోల్ సాయం చేసుత్నాన్రు.  

పకిక్ంటి అతత్యయ్ వచిచ్ కనకాంబరం మాల తలలో తురిమి చెంపలు నిమిరి మెటికలు విరిచింది.  
తనమ్యికి శేఖర తన చుటూట్ పరిభర్మిసూత్ మాటాల్డుతునన్టుల్ అనిపించింది. ఏవిటిదంతా? అని తనని నిలదీసి 

అడుగుతునన్టల్నిపించింది. 
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"తనొకక్దానికీ ఆలోచించి బురర్ పగిలిపోతూంది. వనజతో ఈ విషయం చెపేప్ వాళుల్ంటే బావుణుణ్." అంటూ పెదవి కొరుకుక్ంటూ 
అలానే కూచుండి పోయింది.  

అతను తలిల్తో కలిసి వచిచ్నటుల్నాన్డు. కానీ అతనే అనిన్ విషయాలూ మాటాల్డుకుంటునాన్డు.   
తనని ఆ గదిలోకి తీసుకెళిల్ నిలబెటిట్ంది జోయ్తి. పకక్ వాళల్తో మాటాల్డుతూ తనవైపో సారి చూసి  చూపు తిపుప్కునాన్డు.  
తలెతిత్ చూసిన తనమ్యికి ఎందుకో నిరేవ్దం వచిచ్ంది.  
ఒక మోసత్రు కళగా కూడా లేని ముఖం.  అతని వయసుస్ 25 పైన ఉండొచుచ్. తనమ్యికి  తెలీని బాధగా అనిపించింది. 
ఎపుప్డు తనని అకక్డి నించి పంపేసాత్రా అనన్టుల్ తలిల్ వైపు చూసింది.  
మిగతా వాళెల్వవ్రూ తనని పటిట్ంచుకోనటుల్ అతని వైపే చూసుత్నాన్రు. పెళిల్ చూపులంటూ పెదద్ తతంగం జరలేదు.  సరిగాగ్ 5 

నిమిషాలు అతనెదురుగా నిలబడి పేరేమిటో చెపిప్, వచేచ్సిందంతే. 
నరసమమ్ మనవరాలిని లోపలికి తీసుకెళిల్ంది. 
మనవరాలి కళల్లో దిగులు అరథ్ం చేసుకునాన్ ఏవీ చేయలేని అసహాయతతో తల నిమిరి వెళిల్పోయింది. 

*** 
 ఆ సాయంతర్ం దిగులుగా కూచునన్ మనవరాలి దగగ్రకి వచిచ్ " రొండు లచచ్లు కటన్వడిగేరు. మీ అమామ్, నానాన్ వొదద్ని చెపేప్రు" 

అంది. 
తనమ్యి తేలిగాగ్ ఊపిరి పీలుచ్కుంది. అపర్యతన్ంగా అమమ్మమ్ని కౌగలించుకుంది.  
ఒకక్ ఉదుటున డాబా మీదికి పరుగెతిత్ంది. చీకటోల్ మెరుసుత్నన్ నక్షతార్లిన్ చూసూత్ రెండు చేతులూ జోడించి గుండెలకి అదుముకుని 

"థాంకూయ్..థాంకూయ్" అంది. 
ఏదో ఒక గొపప్ రిలీఫ గా, గుండెల మీద బరువు తీరినటుల్ హాయిగా అనిపించి గిరగిరా తిరిగింది. 
కిందికి వచిచ్, మెటల్ పకక్నే  పొద మీద  మెరుసూత్ విరిసిన చిటిట్  చందర్కాంత పూవునొకదానిన్ చేతులోకి తీసుకుని లేత పరిమళానిన్ 

దీరఘ్ంగా పీలిచ్, మెతత్ని రేకులిన్ అపురూపంగా తడిమి, మురిపెంగా తలలో తురుముకుంది. 
తరావ్తి వారంలో శేఖర నించి మరొక ఉతత్రం వచిచ్ంది. 
ఊరోల్ ఏదో పెళిల్కి తలిల్తో బాటూ వసుత్నాన్డట, ఆదివారం ఇంటికి వసాత్మని రాసేడు. 
తనమ్యి అతను వచేచ్ సమయానికి ఇంటోల్ లేకుండా వనజ దగగ్రికి వెళిల్పోవాలని నిరణ్యించుకుంది. 
అదే పెళిళ్కి తనూ వెళాల్లిస్ వసుత్ందని ఊహించలేదు. 
అలా అనుకుందే కానీ పెళిల్లో శేఖర కనిపిసూత్నే తనమ్యికి తెలీని సంతోషం ముంచుకు వచిచ్ంది. అతని తలిల్ దేవి తనని పరికించి 

చూడడం గమనించింది. 
"ఇలా దగగ్రికి వచిచ్ మాటాల్డు దేవి అతత్యయ్తో" నరసమమ్ మనవరాలి చెయియ్ పటుట్కుని ముందుకు లాగింది. 
బిడియంగా "నమసేత్" అని చెపిప్ంది.  
పరిచయంగా దగిగ్రికి తీసుకుని "ఇలా రామామ్, నువేవ్నా తనమ్యివి. మా శేఖర చెపేప్డులే" అంది నవువ్తూ దేవి. 
"ఏం చెపేప్డనన్టుల్" కుతూహలంగా దేవి వైపు తిరిగి,  దూరంగా తన వైపే చూసుత్నన్ శేఖర వైపు కొంటె చూపు విసిరింది తనమ్యి. 
దూరం నించి నవువ్తూ కనున్ గీటేడు శేఖర. 
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అతనిన్, తనని ఎవరైనా చూసేరేమో అని భయంగా తల దించుకుంది. 
"ఏవిటిదంతా సిగేగ్" అంది మళీల్ దేవి. 
మధాయ్హన్ం భోజనాలు కాగానే బయలుదేరుతూ "మాతో రండి మా ఇలుల్ చూదుద్రు గాని"  అంది జోయ్తి తలిల్ పోరు పడలేక.  
ఇంటోల్ మధయ్ గదిలో పైన గోడ బలల్ల  మీద బోరిల్ంచి ఉనన్ఇతత్డి సామానల్ వైపు దృషిట్ వాలచ్కుండా  చూసింది దేవి. 
"ఇవనీన్ మా అమమ్ నాకు ఇచిచ్నవే. ఇవనీన్ మా తనమ్యికి ఇచేచ్సాత్ం" అంది నవువ్తూ జోయ్తి. 
దేవి పర్శంసా పూరవ్కంగా చూసూత్ "అయినా ఒకక్తే అమామ్యి కదా, మీకంటే ఎకుక్వగానే ముటట్చెపాప్లి మీ అమామ్యికి మీరు. అవే 

కదా ఒదిన గారూ, పిలల్లకి పుటిట్ంటి ధైరాయ్లు" అని సరిద్ంది.  
పెదద్వాళుళ్ ఈ సామానల్ గోలలో ఉండగా తనమ్యికి శేఖర తో మాటాల్డే అవకాశం వచిచ్ంది. 
పెరటి సందులో ఎదురెదుగా గోడలకి జేరబడి నిలుచ్నాన్రు.  
"ఏవిటీ, ఉతత్రాలు రాయడం లేదు" అనాన్డు. 
 "ఇంటోల్ గొడవవుతుందేమోనని" అని నసిగింది కిందికి చూసూత్ తనమ్యి. 
"అమమ్కి చెపేప్ను. నాకు నచిచ్నటేల్ తనకీ నువువ్ నచిచ్తే మంచిది కదా" అని పెదవి బిగబటిట్ చూసాడు తనమ్యి వైపు.  
అతనలా పెదవి బిగబటిట్ కొంటెగా చూసేత్ మరింత అందంగా ఉంటాడు.  
"ఊ...ఇంకేవిటి  విశేషాలు?" అనాన్డు. 
"బోలుడ్ ఉనాన్యి. నాకు నీతో కలిసి వెనెన్టోల్ గోదారి మీద విహారానికి వెళాల్లని ఉంది. తీసుకెళాత్వా?" అంది. 
"గోదారి మీద రాతిర్ పూట పడవలు తిరగవనుకుంటా, పగలెళొల్చుచ్కదా, చీకటోల్ పడి గోదారెంట తిరగడమెందుకు?" అనాన్డు.  
"చీకటోల్ కాదు, వెనెన్టోల్...” అని సరి చేసింది ఉకోర్షంగా తనమ్యి. 
"అదేలే..ఏదో ఒకటి. సరిగా తినవా, ఇలా బకక్ చికిక్ ఉంటావు?" అనాన్డు తేరిపార చూసూత్. 
తనమ్యికి ఇంకాసత్ ఉకోర్షం పెరిగింది. 
అయినా తమాయించుకుని "నేనెంత తినాన్ ఇంతే" అనేదో చెపప్బోతూండగా 
అకసామ్తుత్గా పరిచయంగా ముందుకి ఒకడుగు వేసి చపుప్న బుగగ్ని తటిట్"ఇక బయలుదేరుతాం మళీల్ వొసాత్నులే” అనాన్డు. 
బుగగ్ మీది అతని అరచేతిని అలానే పటుట్కుని ఉండిపోవాలనన్ తమకం కలిగింది తనమ్యికి. ఒకక్ సారిగా ఒళళ్ంతా పులకరింతతో 

వొణికింది. 
 శేఖర వైపు దిగులుగా చూసూత్ "అపుప్డేనా" అంది గొంతు పెగలుచ్కుని. 
"చాలా పనుందమామ్య, నానన్ గారితో సాయంతర్ం మరో పని మీద  వెళాల్లి నేను" అనాన్డు చాలా కాజువల గా. 
 బైటి  నుంచి అపుప్డే వసూత్నన్ తండిర్ గొంతు వినిపించేసరికి ఒకక్ ఉదుటున లోపలికి పరుగెతిత్ంది తనమ్యి. 

*** 
తనమ్యికి ఇంటరీమ్డియేట లో చేరినపప్టిన్ంచీ కాలేజీ లెకచ్రరు కావడమంటే ఇషట్ం పటుట్కుంది. అంతకు ముందు వరకూ తను 

పెదద్యియ్ ఏం కావాలో తనకి ఎటువంటి ఆలోచనా ఉండేది కాదు.  
ఇంగీల్షులో ధారాళంగా పాఠాలు చెపూత్ పిలల్లందరినీ ఆకటుట్కునే కృషాణ్రావు  మాసాట్రంటే  విపరీతమైన గౌరవం తనమ్యికి. 
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ఆ మాసాట్రు ఇంగీల్షులో పీ.హెచ.డీ  చేసేరని విని తనెపుప్డు పీ.హెచ.డీ చేసుత్ందో అనుకుంది. బిడియంగా మాసాట్రి దగగ్రకెళిల్ ధైరయ్ం 
చేసి అడిగింది ఒక రోజు. 

లెకచ్రరు కావాలనన్ తనమ్యి ఆలోచనకి ఎంకరేజింగ గా చూసూత్ "జూనియర కాలేజీ లెకచ్రరు కావాలంటే పీ.హెచ.డీ 
చెయయ్నవసరం లేదు. తతస్ంబంధిత సబెజ్కుట్లో ఎమేమ్ చేసేత్ చాలు. అయితే ఎంటర్నుస్ పరీక్ష రాయాలిస్ ఉంటుంది. అందుకు ఎమేమ్లో  మినిమం 
సెకండ కాల్సు మారుక్లు వచిచ్నా సరిపోతుంది.  నీకు తెలీనిదేవుంది. ఇది కాంపిటీషను కాలం.  మంచి మారుక్లు ఎపుప్డూ అవసరమే. ఇక 
పీ.హెచ.డీ చేసేత్ డాకట్రు అనిపించుకోవడమే కాదు. డిగీర్ కాలేజీ లెకచ్రరు పరీక్ష రాయడానికీ, యూనివరిశ్టీలలో లెకచ్రరు ఉదోయ్గాల అరహ్త 
పరీక్షలకూ పనికి వసుత్ంది. ఇంటరీమ్డియేట లోనే ఇవనీన్ తెలుసుకోవడం అనవసరమే అనుకో. కానీ ముందు ముందు ఏం 
చెయాయ్లనుకుంటునాన్మో అదే విధంగా జీవితంలో సిథ్ర పడడానికి డిగీర్లో నువువ్ తీసుకునే సబెజ్కుట్ల మీద ఆధారపడి ఉండడం వలల్ 
తెలుసుకోవడం మంచిది. నువువ్ తపప్క లెకచ్రరువవుతావు ఒక రోజు,  ఇలా బిడియంగా మాటాల్డడం మానేసేత్" నవావ్రు మాసాట్రు. 

అవేళిట్ నుంచి ఇంగీల్షు బాగా చదవడం మొదలు పెటిట్ంది తనమ్యి. దానితో సమానంగా తెలుగు సాహితయ్ం పటాల్ ఇషట్ం మొదలైంది. 
ఎందుకో రెండు భాషల పటాల్ తీరని మకుక్వ మొదలైంది. నిజానికి కాలేజీలో లెకక్ల సబెజ్కుట్లో తనకి ఎపుప్డూ ఎకుక్వ మారుక్లొసాత్యి. కానీ 
సాహితయ్ంలో ఉనన్దేదో లెకక్లోల్ లేనటుల్ అనిపించసాగింది కర్మంగా తనమ్యికి. 

వేసవి సెలవులు కాగానే తన ఇషాట్నికి సరిపడగానే డిగీర్ కాలేజీ లో చేరి ఇంగీల్షు లిటరేచరు తో చదవాలనుకుంది తనమ్యి.  
"అసలే రోజులు బాగా లేవు, అమామ్యి కోసం అసలే ఆ కురార్డు తిరుగుతునాన్డు. హాసట్లులో పెటట్డం నాకిషట్ం లేదు. మీరే ఏదో 

రకంగా సరిద్చెపప్ండి అమామ్యికి." అంది జోయ్తి. 
"ఊరోల్ డిగీర్ కాలేజీ లేదు, నినున్ హాసట్ల లో  పెటిట్ చదివించడం మాకు ఇషట్ం లేదు. పైరవేటుగా బియేయ్ చేసుకోమామ్. కావాలంటే 

టూయ్షను పెటిట్ంచుకో" అనాన్డు భానుమూరిత్ తనమ్యితో.     
"పైరవేటుగా ఇంటోల్ కూచుని ఇంగీల్షు లిటరేచరు  చదవాలంటే కషట్మే, ఇదో నాలా డిగీర్ మధయ్లో డిసక్ంటినూయ్ చేయాలిస్ ఉంటుంది. 

తెలుగు లిటరేచర చదువు పోనీ, నీకెలాగూ తెలుగు సాహితయ్మంటే ఇషట్మేగా" అంది వనజ ఆ సాయంతర్ం. 
"నిజమే వనా, కానీ తెలుగు లిటరేచరుతో పాలిటికుస్, ఎకనామికుస్ గూర్పు తపప్ని సరిగా చదవాలనుకుంటా. నాకేమో హిసట్రీ లాంటి 

సబెజ్కుట్లైతే బావుణణ్ని ఉంది." అంది తనమ్యి. 
"హేయ, ఇది చూసేవా తెలుగు లిటరేచరు, ఇంగీల్షు లిటరేచరు, హిసట్రీ" నీ పంట పండింది పో. నువవ్నుకునన్ సబెజ్కుట్లతో ఆంధార్ 

యూనువరిశ్టీ నీ కోసమే పెర్వేటు డిగీర్ ఆఫర చేసూత్ంది." అంది వనజ కోరుస్ల బోర్చరుని చూపిసూత్. 
తనమ్యి సంతోషంగా కిందికి పరుగెతిత్ంది.  

*** 
తనమ్యి బియేయ్ మొదటి సంవతస్రంలో వుండగా అడపా దడపా సంబంధాలని ఎవరో అనడం, వాళుల్ ఇంటి వరకూ రావకపోవడం 

జరుగుతూనే ఉంది. 
జోయ్తికి, భానుమూరిత్కి అమామ్యి పెళిల్ తొందర లేకపోయినా బంధువుల ఒతిత్డి, తన ఈడు వాళల్ందరికీ పెళిల్ళుల్ మొదలవడంతో 

వీళల్కూ తొందర పటుట్కుంది.  
ఇంతలో ముచచ్టగా మూడోసారి  ఓ సాయంతర్ం శేఖర ఇంటికి వచేచ్డు.  
భానుమూరిత్ ఇంటోల్ లేడు.  
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ఏదో మామూలుగా, చుటట్పు చూపుగా వచాచ్నని అతనంటునాన్ ఇంటోల్ వాళల్కి అనుమానం మరింత బలపడేలా అతని చూపులు 
చెపుత్నాన్యి. 

"తనమ్యిని చూడడానికే  వచాచ్నండీ" అనాన్డు ఉనన్టుట్ండి ధైరయ్ంగా జోయ్తితో.   
 జోయ్తి కొంచెం ఇబబ్ందిగా ముఖం పెటిట్, "పెళిల్ కావలిసిన పిలల్,  నువివ్లా అమామ్యి కోసం వసూత్ ఉంటే ఏం బావుంటుంది?" అంది 

ఇక రానవసరం లేదనన్టుల్ కొంచెం గటిట్గా.  
"అదే చెపప్డానికి వచాచ్నతత్మామ్, మీకు ఇషట్మైతే తనమ్యిని నేను పెళిల్ చేసుకుంటాను." అనాన్డు శేఖర. 
లోపలి నుంచి చెవులొగిగ్ వింటునన్ తనమ్యికి ఒకక్ సారిగా గాలిలో గంతులేయాలనిపించింది. 
నరసమమ్ ఈ మాట వింటూనే "ఇది పదధ్తి కాదు బాబూ, పెదద్ వాళుల్ వచిచ్ అడగాలీ..." అంది లోపలోల్పల సంతోషపడుతూ. 
"అలాగేనండి, మా పెదద్ వాళల్ని తీసుకుని వసాత్ను" అనాన్డు. 
"అబాబ్యీ వాళుల్ మన బంధువులే గానీ, మనకు వీళళ్ విషయాలు సరిగా తెలీదు. ఏం చేదాద్మంటారు? అంది జోయ్తి భానుమూరిత్తో 

రాతిర్కి ఈ విషయం మాటాల్డుతూ. 
"అబాబ్యి మన అమామ్యిని ఇషట్పడుతునన్టుల్నాన్డు. మనమామ్యికీ ఇషట్మైతే పెళిల్ చేయడానికి నాకేమీ అభయ్ంతరం లేదు" అనాన్డు 

భానుమూరిత్. 
*** 

"పెళిల్ మాటలు మాటాల్డడానికి వాళల్ పెదద్లిన్ తీసుకు వసాత్ననాన్డు. ఎంత ధైరయ్ంగా అడిగేసాడో తెలుసా?!" అంది సంతోషంగా 
తనమ్యి వనజతో. 

"ఇవనీన్ కాదు, నీకేమో పీ.హెచ.డీ చేయాలనుందనాన్వు, మరి ఇపుప్డీ పెళిల్ మాటలేవిటో" అంది వనజ నవువ్తూ. 
"అవనీన్ అతనిన్ అడుగుతాను. ‘’పెళాళ్యాయ్క చదువుకోనిసాత్నంటేనే పెళిల్ అని ఖరాఖండీగా చెపేప్సాత్ను." అంది తనమ్యి. అందే గానీ 

అతను కాదంటే చేసేదేమీ లేదని కూడా తెలుసు తనకు. అయినా అతను తన మాట తీసెయయ్డని నమమ్కం. 
"అయినా అతనంత ధైరయ్ంగా అడగడం ఎంత సంతోషంగా ఉందో చెపప్లేను. ఎదురుగా వెళిల్ అతనితో నేనొపుప్కుంటునాన్నని 

గంతులేసూత్ చెపాప్లనిపించింది." అంది మళీల్ ఇంకా మురిసి పోతూ. 
"ఊ..అంతా బానే ఉంది. కానీ అతనేం చేసుత్నన్టుల్? పేర్మించడానికి ఈ వివరాలు అవసరం లేకపోయినా, పెళల్ంటే ఇవనీన్ 

ఆలోచించాలేమో" అంది వనజ. 
అవనీన్ పటిట్ంచుకునే సిథ్తిలో లేదు తనమ్యి. 
కాసత్ చికాకుగా ముఖం పెటిట్ "నువెవ్పుప్డూ ఇంతే వనా, హాయిగా నాలుగు నిమిషాలు ఉండనివవ్కుండా, సీరియస టాపికస్ 

మొదలెడతావు" అంది. 
"పెళల్ంటే గాలిలో తేలడం మాతర్మే కాదమమ్డూ, అసలు విషయం పెళల్యాయ్క గానీ అరథ్ం కాదులే" అంది వనజ. 
"ఇలా లక్ష ఆలోచిసాత్వు కాబటేట్, నీకింకా పెళిళ్ కాలేదు" అని చపుప్న నాలుక కరుచుకుని "సోరీ, సోరీ " అంది నిశశ్బద్మై పోయి, 

కిందికి చూసుత్నన్ వనజ ముఖానిన్ పైకి ఎతుత్తూ. 
"లేదులే, ఏమో ఎందుకు కాలేదో ఎవరికి తెలుసు? నీకు తెలుసనుకునాన్ను." అంది వనజ అంతలోనే తేలికగా నవువ్తూ. 
"నువేవ్మీ అనుకోలేదు కదా, పార్మిస" అంది తనమ్యి మళీల్. 
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"అందుకే నువవ్ంటే నాకిషట్ం వనా, నీ సేన్హం లేకపోతే నాకివనీన్ ఎవరు చెపాత్రు చెపుప్?"  అంటూ ఆకాశం లోకి చూసూత్ "అదిగో, 
ఈ సంధయ్ వేళ చందమామతో పాటూ ఉదయిసుత్నన్ గర్హమీమ్ద ఒటుట్, ఇంకోసారి నినున్ బాధ పెటట్ను" అంది. 

"ఇక నీ ఒటల్ దండకం ఆపుతావా? శేఖర వాళల్  నానన్గారితో బాటూ కోళల్ ఫారం చూసుకుంటునాన్డని చెపేప్డనాన్వు కదా, అంటే 
నువువ్ పెళళ్యాయ్క ఉమమ్డి కుటుంబంలో ఉండాలనన్ మాట." అంది వనజ సాలోచనగా. 

తల నిలువుగా, అడడ్ంగా ఆడించి "అవుననుకుంటా...కానీ ఈ మధయ్ వాయ్పారంలో నషట్ం వసూత్ందని అతనిన్ వైజాగులో ఏదైనా 
ఉదోయ్గం వెతుకోక్మని వాళల్ తాతగారింటికి పంపించేరట. బహుశా: అదేమైనా సకెస్స అయితే నేను కనన్ కలలనీన్ ఫలించినటేల్. ఇంచకాక్ 
ఆకాశానిన్ తాకే సముదర్ తీరంలో ఎగిసి పడే కెరటాల అందాలని ఆసావ్దిసూత్  జీవితానిన్ గడిపెయొయ్చుచ్. ఏవంటావ?" అంది తనమ్యి 
గాలిలోకి ఆశావహంగా చూసూత్. 

"నీ కళల్లోని ఆతమ్విశావ్సం చూసేత్ ఇవనీన్ నిజం అయితే బావుణన్ని అనిపిసూత్ంది. అయినా నువువ్ కాసత్ కలలోల్ బతకడం తగిగ్ంచాలి." 
అంది వనజ నవువ్తూ ముకుక్ పటుట్కుని ఊపి. 

“ఇంకో విషయం. నేను ఇంచకాక్ అడూడ్ అదుపూ లేకుండా డైరకుట్గా యూనివరిశ్టీలో చేరి ఎమేమ్, పీహెచ డీ చెయొయ్చుచ్" అంది 
రెటిట్ంచిన ఉతాస్హంతో తనమ్యి. 

ఇంతలో కింది నించి జోయ్తి గటిట్గా అరిచింది "తనమ్యీ, ఒకసారి కిందికి వసాత్వా?" అంటూ. 
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