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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. పెదద్  
ళుల్   ఒపుప్కుని  ఇదద్ రికీ పెళిల్  చేత్ రు. తనమ్యి, ఖర్ ఖపటన్ం లో కొతత్  కాపురం పార్ రంభిత్ రు.  

 
 తనమ్యికి  అంత మొదుద్ నిదర్ ఎలా పటిట్ందో అరథ్ం కాలేదు. 
చెమటతో తలకూడా తడిసిపోయి ఉంది.  
"కొతత్ ఊరికి అలవాటు పడడానికి సమయం పడుత్ందిలే." అనాన్డు శేఖర లోపలికి వసూత్నే తనమ్యి జిడుడ్ ముఖం చూసి. 
తన కలల నగరం విశాఖపటన్ం. ఎపుప్డు చూసాత్నా అని ఎనోన్ రోజుల నించీ చూసిన ఎదురుచూపు ఇపప్టికి నిజమైందనన్ 

ఆనందంతో చిరన్వువ్ నవివ్ంది. 
"ఇదేవిటి? ఎకక్డి సామానిల్ంకా అకక్డే ఉనాన్యి?" అనాన్డు కాసత్ చికాగాగ్ మొహం పెటిట్. 
పకక్నే పుసత్కానిన్, పెనున్ని చూసి  "మొదలెటేట్వా, నీ పిచిచ్ రాతలు?" అనాన్డు వయ్ంగయ్ంగా. 
అతను పుసత్కం తీసి చదివితేగా తనేం రాసేదీ తెలిసేది. 
ఉకోర్షంగా ఏదో అనబోతునన్ తనమ్యిని పటిట్ంచుకోకుండా "లేచి ముఖం కడుకోక్, మావయయ్ని చూసొసాత్ను. " అని వెళిల్పోయేడు. 
అంతలోనే ఎదురు వరండాలోంచి  "ఈ పూటకి మనకి భోజనం ఇకక్డే. వచిచ్ అతత్మమ్కి సాయం చెయియ్." అని అరిచేడు. 
తెచుచ్కునన్ చీరలోల్ంచి చినన్పూల కాటన చీర తీసి కటుట్కుంది. పాపిట నిండా సింధూరం, తిలకం బొటుట్, చేతుల నిండా గాజులు. 

తను ఎనాన్ళుల్గానో కలలు గనన్ అవతారం. పమిట భుజం చుటూట్ కపుప్కుని వచిచ్ వినమర్ంగా నిలబడింది. 
"ఏవిటా ముసలమమ్ వేషాలు?" అని పకపకా నవేవ్డు శేఖర. 
తనమ్యి శేఖర వైపు చురుగాగ్ చూసిన చూపు శేఖర గమనించలేదు గానీ చినన్ మావయయ్ శివ గమనించేడు. 
"నీ పెళాల్నికి కోపం వచేచ్సిందిరా" అని గటిట్గా నవేవ్డు. 
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ఇంతలో చినన్మావయయ్ భారయ్ హైమ  వెనక నుంచి వసూత్ చకక్గా అలుల్కునన్ తనమ్యి జడని  చేతితో పైకెతిత్  చూసి "నిజం జుటేట్, 
ఇంత బావుంది!" అంది. 

ఆవిడకి ఎందుకంత ఆశచ్రయ్ం వేసిందో తనమ్యికి అరథ్ం కాలేదు. భోజనాలయేయ్క అందరి కంచాలూ తనమ్యినే తియయ్మని 
పురమాయించేడు శేఖర. 

"మీ పెళిళ్కి నాకు వొంటోల్ బాగోలేక మేం రాలేకపోయేవమామ్య, ఇదిగో మీకు అదెద్ లేకుండా ఆరునెలలు మా ఇలుల్ ఇసుత్నాన్. అదే మీ 
పెళిల్ గిఫట్నుకోండి." అనాన్డు నోటోల్ంచి పళల్ సెటుట్ తీసి పకక్న బాకుస్లో పెటుట్కుంటూ శేఖర తాతయయ్.  

“తాతయాయ్! సట్వూవ్ అదీ...?"అని నసిగేడు శేఖర. 
"పాత కిరసనాయిలు సట్వువ్ షెడుడ్ లో ఉంది తెచుచ్కోరా" అనాన్డు ఉదారంగా ఆయన. 
"రేపు పగటి పూట నేను అకక్డ కాయ్ంటీనులో తినేసాత్ను. రేపు పొదుద్నన్ ఈ సామానల్నీన్ సరేద్సి నీకు వంట చేసుకో." అనాన్డు శేఖర.  
రాతిర్కి పడుకోవడానికి చాప, బొంత అడిగి తెచేచ్డు శేఖర.  
సూటేక్సులోంచి దుపప్టి తీసి వేసుత్నన్ తనమ్యి వైపు ఈసడింపుగా చూసూత్ "ఏం చేసాత్ం! మీ వాళుల్ ఇదిగో ఇసాత్ం, అదిగో ఇసాత్మని 

ఇపప్టికింకా మంచం, కుంచం పంపనేలేదు. మనమికక్డికి వచేచ్ లోగా సామానుల్ పంపించేసేత్ పోలా? ఎకక్డ పడుకుంటారనే ఇంగిత జాఞ్నం 
అయినా ఉందా  మీ వాళల్కి?"  అంటూ  అటు తిరిగి ఉనన్ తనమ్యిని తనవైపు తిపుప్కునాన్డు.   

"డాబా మీద పడుకుందామా?" అడిగింది ఆశగా బయటికి చూసూత్. 
మంచి వెనెన్టోల్ చినన్గా గాలి వీసూత్ హాయిగా ఉంది బయట. 
"సరేల్. ఈ ఉకక్ పోతలో ఇయయ్నీన్ ఆలోసూత్ంటే నాకు బురర్ వేడెకిక్పోతూంది." అని చాప, దుపప్టల్ని చుటిట్ పైకి నడిచేడు శేఖర.  
"ఎవరార్ అది?" గటిట్గా కేక వినిపించింది కింద నుంచి. 
"మేమే తాతయాయ్, ఫాయ్ను లేదుగా ఉకక్గా ఉంటేనూ" అని అరిచేడు ఇటిన్ంచి. 
డాబా మీద పడుకునే అవకాశం వచిచ్నందుకు తనమ్యి సంతోషపడింది. 
"రెలుల్ పూలా పానుపు పైనా 
జలుల్ జలుల్లుగా ఎవరో చలిల్నారమామ్ 
వెనెన్ల.. చలిల్నారమామ్.... " కృషణ్ శాసిత్ గారి పాటని తనమ్యి హృదయం లోలోపల పాడుతూ ఆనందంతో పులకరిసూత్ంది. 
హాయిగా పైకి పాడాలని ఉంది.  సాయంతర్మంతా నిదర్పోయినందువలల్ తనమ్యికి నిదర్ రావడం లేదు. అపప్టికే నిదర్లోకి జారుకునన్ 

శేఖర వైపు కనాన్రప్కుండా చూసూత్ కూచుంది కాసేపు. 
"సౌరభములేల చిముమ్ పుషప్వర్జంబు? 
చందిర్కలనేల వెదజలుల్ చందమామ? 
ఏల సలిలంబు పారు? గాడేప్ల విసరు? 
ఏల నా హృదయంబు పేర్మించు నినున్?"  

ఎంత అందగాడు! అంత అందమైన మనసూస్ ఉంటే బావుణుణ్! కాదు కాదు ఉంది. అతనికి మంచి మనసుస్ ఉండి ఉంటుందని తనకి 
ఏ మూలో అనిపిసూత్ంది. 
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"నేను నినున్ తపప్క మారుచ్కుంటాను శకూక్! నా పిర్య నేసాత్నిన్ చేసుకుంటాను."అని దృఢంగా అనుకుంది. 
నిజానికి తన చుటూట్ ఉనన్ వాళల్ మాటలు చూసూత్ంటే వీళల్ందరి కంటే శేఖరే కాసత్ నయమనిపించింది తనమ్యికి. 

*** 
ఉదయానే లేచి వాకిటోల్ చకక్గా ముగుగ్ పెటిట్ంది. గుమామ్నికి  పసుపు రాసి బొటుల్ పెటిట్ంది. 
శేఖర వెళేల్ లోగా కాసత్ పరమానన్ం చేసింది.  
"కొతత్గా ఇంటోల్కి వెళేల్ వేళ ఎపుప్డూ పరిశుభర్ంగా ఉండాలి. రోజూ దీపం పెటట్డం మరిచ్పోకు" అమమ్మమ్ తనకి వచేచ్టపుప్డు చెపిప్న 

మాటలు గురొత్చేచ్యి. 
రెండు మందార పూలు కోసి తెచిచ్ కిటికీలో బుదుధ్డి బొమమ్కు అటూ ఇటూ పెటిట్ంది. ఇదంతా ఆశచ్రయ్ంగా చూసేరు ఇంటోల్ 

వాళల్ంతా.  
శేఖర వెళేల్టపుడు "రోజలాల్ పుసత్కాలు వేసుకుని కూచోకుండా అలా వెళిల్ మా అతత్యయ్కి కాసత్ సాయం చెయియ్" అనాన్డు. 
అతను వీథి మలుపు తిరుగుతూ వెనకిక్ తన వైపు చూసేత్ బావుణణ్ని గేటు దగిగ్రే నిలబడింది. వీథి మలుపు తిరిగి శేఖర బండి  తిపుప్కుని 

మళీల్ వెనకిక్ వచేచ్డు. 
తనమ్యి వైపు కాసత్ తీవర్ంగా చూసూత్ "ఇలా గేటు పుచుచ్కుని వేళాల్డడం లాంటి పనులు మా ఇళల్లో ఆడవాళుల్ చెయయ్రు. రేపటిన్ంచి 

కరెట్ను దాటి నువువ్ రావకక్రలేదు." అనాన్డు. 
తనమ్యికి కళల్లో నీళుల్ తిరిగేయి. చపుప్న లోపలికి నడిచింది. వరండా లోంచి అతని తాతయయ్ పెదద్ నవువ్ వినిపించింది.   
"అమామ్య, హైమకి సాయం చెయియ్" అని పిలిచేడాయన.  
వంటింటోల్ అటు తిరిగి పనిచేసుత్నన్ హైమని శివ వెనకి నుంచి వచిచ్ ఒకక్ తనున్ తనేన్డు. ఆ పకక్నే గటుట్ మీద చపాతీలు ఒతుత్తునన్ 

తనమ్యి ఉలికిక్ పడింది. అతనేదో బూతుమాట హైమతో మెలిల్గా అనాన్డు.  
ఆవిడ అదేదో జోకులా నవువ్తూ"అది మా ఆయన పలకరింపు, నువేవ్ం గాభరా పడకు. ఆఫీసుకి పంపించి, హనుమాన చాలీసా 

చదువుకుని వసాత్ను. చపాతీలు వతత్డం అయిపోతే కూరలు తరిగిపెటుట్" అంది. 
ఇంటి వాళల్కి సాయం చెయయ్డం కోసం వాళల్ మాటలనీన్ వినాలిస్ రావడం పెదద్ బాధగా తయారైంది తనమ్యికి.  వాళల్ వరస నచచ్లేదు 

తనమ్యికి. పైగా తనని పలెల్టూరి అమామ్యని లోకువగా చూసుత్నాన్రనిపించింది. పదకొండు గంటల వేళ వంట చేసుకోవాలనే నెపం మీద 
గదిలోకి వచిచ్ పడింది. 

ఎందుకో గుండె బరువుగా అనిపించింది తనమ్యికి. అదద్ంలో తనను తాను చూసుకుంది. "ఇపుప్డేమయియ్ందని తనకిలా కళల్నీళుల్? " 
శేఖర వెళూత్ అనన్ మాటలు మనసులో బాధని రేకెతిత్సుత్నాన్యి. కాసేస్పటోల్ తేరుకుని "అతని పదధ్తి అది. పాటిసేత్ పోలా? అతనిన్ పేర్మించడం 
అంటే ఇవనిన్టినీ పేర్మించడమనేగా" అని సరిద్ చెపుప్కుంది. 

అతనితో జీవితానిన్ కలలు కనన్పుప్డు ఇవనీన్ తనకు తెలియవు. అసలు శేఖర ఇంత దురుసుగా పెళిల్కి ముందరెపుప్డూ పర్వరిత్ంచలేదు. 
అతని పర్వరత్న తెలిసేటంత సేపు తామిదద్రూ గడపలేదు. తను చదివిన గొపప్ పేర్మ కథలోల్ పెళళ్యాయ్క ఇంత మారుప్ ఉనన్ పాతర్ తనకి ఎకక్డా 
కనిపించలేదు. వనజ జాఞ్పకం వచిచ్ంది. 
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ఉతత్రం రాయడం కోసం అడర్సు పెటిట్న పుసత్కం తీసింది. గాభరాగా అనిన్ పేజీలూ తిపిప్ంది. "ఎకక్డ పడిపోయి ఉంటుంది అడర్సు 
కాగితం?" ఎంత ఆలోచించినా తనకి అరథ్ం కావడం లేదు. 

బహుశా: బయలుదేరే రోజు శేఖర వాళిల్ంటోల్ మరిచ్పోయి ఉంటుంది. అసలేదీ జాగర్తత్ చెయయ్ని వాళిల్ంటోల్ ఈ కాగితానిన్ ఎవరైనా 
భదర్పరిచి ఉంటారనన్ నమమ్కమూ లేదు. మనసుస్లో అనిన్ బాధలూ కలిపి మెలితిరగడం మొదలు పెటాట్యి. 

"మితర్మా! అజాఞ్త మితర్మా! ననున్ రకిష్ంచు. అనిన్టి నించీ ననున్ రకిష్ంచు." వాకయ్ం రాసి మౌనంగా చాలా సేపు కూచుంది తనమ్యి. 
రెండు గంటల వేళ ఆకలి కరకరా వేయడం మొదలయియ్ంది. పాయసం కాసత్ పెటుట్కు తిని ముఖం కడుకుక్ని వచిచ్ంది.  
దొడోల్ పనికి రాకుండా పడి ఉనన్ చినన్ చినన్ బలల్ చెకక్లిన్ తెచిచ్ వాటి కింద ఇటుకలు పెటిట్, సంచులిన్ విపిప్ సామానల్ని అందంగా, 

పొందికగా సరిద్ంది. పుసత్కాలిన్ మురిసిపోతూ చూసుకుంది. పనిలో పడాడ్క మనసు శాంతించింది. 
శేఖర బటట్లు ఉతికి ఆరేయడానికి మేడ పైకి వెళిల్ంది. రాతిర్ అందంగా కనబడిన డాబా ఇంతెతుత్ మటిట్ పేరుకు పోయి, అసహయ్ంగా 

ఉంది. కిందనే తీగె కటిట్ బటలు ఆరేసి మళీల్ పైకెళిల్ చుటూట్ చూసింది. అంత డాబాని తుడవడం తనకి సాధయ్ం కాని పని. చీపురు పుచుచ్కుని 
డాబాకి ఒక పావు మేర శుభర్ం చేసి వచిచ్ంది. 

అకసామ్తుత్గా తమ ఇలుల్, సనన్జాజి పందిరి గురుత్కొచేచ్యి. అమామ్, నానాన్, అమమ్మామ్ జాఞ్పకం వచేచ్రు. ఒకక్ సారి మాటాల్డితే 
బావుణణ్నిపించింది. 

"ఇంటి వాళల్ని ఫోను చేసుకోవడానికి అడిగి చూసేత్? అయినా శేఖరిన్ పొదుద్నేన్ అడిగి వుండాలిస్ంది" అనుకుని అంతలోనే ఆ 
పర్యతన్ం విరమించుకుంది. 

"ఏవమామ్య, టీ తాగుతావా?" గుమమ్ం దగగ్రిన్ంచి హైమ పిలిచ్ంది. 
ఆ కాసత్ పిలుపుకే ఆనందపడుతూ వెళిల్ంది తనమ్యి. 
"నీకు శేఖర సంగతి తెలిసే చేసుకునాన్వా?" గుసగుసగా అడిగింది ఆవిడ టీ గాల్సు ఇసూత్. 
తనమ్యికి ఒకక్ సారిగా కాళుల్ వణికేయి. ఏం వినాలిస్ వసుత్ందో అని ఊపిరి బిగబటుట్కుని  "ఏం సంగతండీ?" అంది గొంతు 

పెగులుచ్కుని. 
"అయినా నాకెందుకులే." అంది ఆవిడ దాట వేసూత్. 
సాయంతర్ం అయినదగగ్రిన్ంచీ శేఖర ఎపుప్డొసాత్డా అని క్షణాలు లెకక్బెటట్సాగింది తనమ్యి. అతను వసూత్నే అడగాలి. 

అదేవిటో గటిట్గా అడగాలి. అనుకుంది. రాతిర్ భోజనాల  సమయం అయిపోయి అందరూ నిదర్పోతూండగా వచేచ్డు శేఖర. 
"ఏవిటింకా పడుకోలేదా? నేను తినొచేచ్ను." అనాన్డు. అతని దగిగ్ర గుపుప్న వాసన కొడుతోంది. 
తనమ్యి గొంతు పెగులుచ్కునే లోగా, "ఉషష్.. మా తాతయయ్కి నేను మందు వేసాత్నని తెలీదు. పెళిల్కి రాని ఫెర్ండస్ పారీట్ ఇచేచ్ వరకూ 

ఊరుకోలేదు. ఏవిటా చూపు? కాసత్ పకక్ వెయియ్ మేడ మీద" అనాన్డు. 
మెటుల్ తూలుతూ ఎకుక్తూ, "నువువ్ ఇంటోల్ పడుకుని, నేను మేడ మీద పడుకుని ఉంటే వాళల్కి పొదుద్నన్ అనుమానమొసుత్ంది. వేషాలు 

చెయయ్కుండా మేడ మీదికొచిచ్ పడుకో" అనాన్డు. 
 

*** 
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విశాఖపటన్ం వచిచ్ వారమైనా సముదార్నిన్ చూడలేదు. మగవాళల్ంతా  ఆదివారం నాడు వెళిల్ వంటకి దినుసులు, కూరగాయలు 
తెచేచ్రు. సాయంతర్ం అందరూ కలిసి సముదర్ తీరానికి వెళాద్మని పాల్ను చెపేప్డు శేఖర. 

"మీ జెటిట్ల దగిగ్రకెందుకురా చేపల కంపు, ఆరేక్ బీచికెళాద్ం" అనాన్డు శివ. 
తనమ్యి గుండె దడ దడా కొటుట్కుంది. ఇందులో ఎవరు వదద్ంటారో, ఎకక్డ మానెయాయ్లొస్సుత్ందో అని. ముందు గానే 

చెపుప్కునన్టుల్ మరో నాలుగైదు ఫామిలీలు సమయానికి చేరేరు. శేఖర  తలిల్ తరఫు బంధువులు వాళల్ంతా. ఆవిడ అకక్చెలెల్ళుల్, అనన్దముమ్లు. 
అంతా కలిసి తనమ్యిని ఆటపటిట్ంచడం మొదలెటేట్రు. 

"పెదద్ బొటుట్ అవతారవేవిటార్ మీఆవిడ?" అని ఒకళుల్. 
" ఆ భుజం చుటుట్ కొంగేవిటని" మరొకళుల్. 
తనమ్యి అలవాటైన నిశశ్బద్ంతో కికిక్రిసిన ఆటోలో చివర మౌనంగా కూచుని బయటికి చూడసాగింది. ఎకిక్ దిగే కొండల రోడల్తో 

చూడ చకక్గా ఉంది నగరం. చివరి రోడుడ్ మలుపు తిరిగి, ఎతుత్ నించి ఆటో దిగువకి దిగుతుండగా బర్హామ్ండమైన అలలోత్ తనమ్యి కలల 
సముదర్ం పర్తయ్క్షమైంది. శరీరం నించి మనసుస్ విడిపడి సముదర్ం వైపు పరుగుతీసింది తనమ్యికి. ఒకక్ సారిగా రెకక్లొచిచ్న అనుభూతి. 
అమాంతం ఆ జలధిలోకి దూకెయాయ్లనన్ంత పరవశం.  

ఆటో దిగుతూనే మొకక్ జొనన్ పొతుత్లు కొనుకోక్వడానికి అంతా ఎగబడుతూండగా సముదర్ంకేసి కనాన్రప్కుండా చూసూత్ నిలబడింది 
తనమ్యి. 

"శేఖర చేతిని గటిట్గా పటుట్కుని మెతత్ని ఇసుకలో నడుసూత్, అలలిన్ మైమరిచ్ చూసూత్, ఒడుడ్న పరుగులెడూత్....." తనమ్యి మనసుస్ 
పరిపరి విధాల కోరికలు వెదజలుల్తూంది. 

చుటూట్ వందల మంది జనం. ఇసుకలో ఎకక్డా ఖాళీ లేకుండా ఉనాన్రు. బూరలు, కాగితం బొమమ్లు, రకాల తినుబండారాలు 
అమేమ్వాళల్తో కోలాహలంగా ఉంది అకక్డంతా. 

"రోడుడ్కి అటు పకక్గా కాళికాలయం చూసేవా?" అనాన్డు శేఖర. 
ఈ లోకంలోకి వచిచ్ పడింది ఒకక్ సారిగా. "వెళాద్మా?" అంది అటుగా ఆశగా చూసూత్. 
"మనం ఒచిచ్ంది సముదర్ం ఒడుడ్కి. గుళూల్ గోపురాలు తరావ్తెపుప్డైనా విడిగా వచిచ్ చూసుకుందాం. అలా ఎటో చూసూత్ 

అయోమయంలాగా ఉండకుండా అందరితో కలిసి ఉండు." అనాన్డు. 
మనసుస్లో పరవళుళ్ తొకుక్తునన్ ఆలోచనలు భౌతికంగా అకక్డ ఎదురవుతునన్ అనుభవాలిన్ ఏ మాతర్ం పటిట్ంచుకునే సిథ్తిలో లేవు. 

అతనేమనాన్డో వినకుండా చిరన్వువ్ నవివ్ంది.  
"గత జనమ్ నుండి నినున్ చేరడానికే తపిసుత్నాన్ నేసత్ం! 
ఈ అనంత జల నిధి లో ననున్ పరవళుల్ తీయనీ 
అలల నురుగుని ధరించి అణువణువూ పులకరించనీ... " కవితవ్మో ఏదో.  మనసుస్లో పదాలు సుళుళ్ తిరుగుతూ చుటుట్ముటేట్యి 

తనమ్యిని. 
ఇసుకలో కిందకు కూరుకుపోతునన్ తన పాదాల మీద పటీట్లిన్ పైకి  లాకుక్ంటూ నీళల్ వైపు అడుగులేసింది. 
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"తై" మని వచిచ్న వాళల్లో పదహారు పదిహేడేళల్ పిలల్లతో "బావా, బావా" అని పిలిపించుకుంటూ నీళుల్ వాళల్ మీదికి జలుల్తూ 
ఆనందిసూత్నన్ శేఖర హఠాతుత్గా వచిచ్ తన చీర ఎకక్డ తడిసిపోతుందో అనన్టుల్ చపుప్న  చేతుల మీద తనమ్యిని ఎతుత్కునాన్డు. అంతా 
గోలగా అరిచేరు. ఆశచ్రయ్ంగా, మహదానందంగా తొలకరి వానకి పుడమి పులకరించినటుల్ పులకించిపోయింది. 

"ఏరా, నీ పెళల్ం రవణా రెడిడ్లాగా ఎంత పూచిక పిలల్లా ఉంటే మాతర్ం, ఇలా గాలోల్ తిపప్డం మొదలెటేట్వంటే ఇక బూమీమ్ద 
నిలబడదు జాగర్తత్" అంది శేఖర  పినిన్ గారపళుళ్ పెకి వచేచ్టుల్ గటిట్గా నవువ్తూ.  

చపుప్న దించి "ఇలా సముదర్పు ఒడుడ్కు వచేచ్టపుడు నీళల్లోకి రావాలనుకుంటే పంజాబీ డెర్సుస్ వేసుకో" అనాన్డు.  
 ఇంతలో "వొదినా, రా... " అంటూ ఇదద్రు పిలల్లు వచిచ్ నీళల్ లోకి లాకెక్ళేల్రు. 
నీళల్లో కెరటాలోత్ పసిపిలల్లా ఆడుకుంటూ "నాకు సముదర్ం ఎంత నచిచ్ందో తెలుసా?" అంది పకక్నునన్ అమామ్యితో.  
తలెతిత్ ఆకాశం వైపు చూసూత్ "నేనొచేచ్సేను నా కలల నగరానికి" అని గటిట్గా అరవాలని ఉంది తనమ్యికి.  
ఇంతలో పెదద్ కెరటం వచిచ్  ఒకక్ ఉదుటున అందరీన్ ముంచేసింది. తనమ్యి కాళాల్నుకోలేక కింద పడింది. పడడమే కెరటంతో 

బాటూ లోపలికి జారిపోసాగింది. 
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