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వెనుతిరగని వెనెన్ల

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 పెళిల్ లో కలుసుకునన్ తనమ్యి, శేఖర లకు పెదద్వాళల్ అనుమతితో
పెళిల్జరుగుతుంది. పెళల్యిన మరుక్షణం నించే శేఖర అసలు సవ్రూపం బయట పడుతుంది. మొదటి సంవతస్రంలోనే అబాబ్యి పుడతాడు.
కషట్మీమ్ద తనమ్యి యూనివరిశ్టీ లో ఎమేమ్ పాసవుతుంది. తనమ్యి ఆశయాలిన్ భరించలేని శేఖర గొడవ చేసి ఇంటోల్ నుంచి వెళిల్పోయి విడాకుల
నోటీసు పంపుతాడు. తనమ్యి కషట్పడి జే.ఆర.ఎఫ సాధిసుత్ంది. ఎనోన్ రోజులు పోరాడి, చివరికి శేఖర కు తనే విడాకులు ఇసుత్ంది.

.

హైదరాబాదు కు దగగ్రోల్ తనమ్యికి లెకచ్రర గా ఉదోయ్గం వసుత్ంది. చినన్నాటి సేన్హితుడు పర్భు అనుకోకుండా మళీల్ ఎదురవుతాడు.
PPP

-48ఆ రోజు ఉదయం కాలేజీకి ఎపప్టి నుంచో ఖాళీగా ఉనన్ ఇంగీల్షు పోసుట్కి కొతత్ లెకచ్రర వసుత్నాన్రని చెపేప్రు పిర్నిస్పాల యాదగిరి
గారు. పొర్దుద్ట మొదటి కాల్సు పూరిత్ చేసుకుని సాట్ఫ రూములోకి వచిచ్న తనమ్యి తన కళల్ని తనే నమమ్లేకపోయింది. ఎదురుగా సిదాద్రథ్! తనకీ ఉదోయ్గం
రాక ముందు ఇంటరూవ్య్కి టిపస్ చెపిప్న ఇంగీల్షు లెకచ్రర సిదాద్రథ్.
తన వైపే నవువ్తూ చూసుత్నన్ అతని ఎదురుగా బలల్కటువైపు కూచుంటూ, “మీరేవిటి ఇకక్డ?” అని, “ఆగండి నేను చెపాత్ను. కాలేజీకి
కొతత్గా వచిచ్న ఇంగీల్షు లెకచ్రరు మీరే కదూ! ” అంది సంతోషంగా.
అవుననన్టుట్ తలూపి, “ఊ… మీకు ఉదోయ్గం వసుత్ందనన్ సంగతి నాకపుప్డే తెలుసు. వెల, నైస టూ మీట యూ అగైన” అనాన్డు.
“విశాఖ పటన్ం నించి ఇకక్డికి ఎలా?” అంది మళీల్.
“జోనల టార్నస్ఫ్ర. మా మిసెస కి సెకర్టేరియటోల్ ఉదోయ్గం వచిచ్ంది” అనాన్డు.
“వెలక్ం”అంది తనమ్యి అతని చేతిలోని పుసత్కం వైపు చూసూత్.
“అరుంధతీ రాయ "ద గాడ ఆఫ సామ్ల థింగస్". చదువుతారా?” అనాన్డు.
తనమ్యికి ఇపప్టికీ అతనిన్ చూసిన మొదటి రోజు గురేత్. అపుప్డూ ఇలాగే చేతిలో ఉనన్ పుసత్కంలో మునిగిపోయి ఉనాన్డు. ఇపప్టికీ అదే
సాదాసీదాతనం. చేతిలో పుసత్కం, భుజాన వేళాడే సంచీ, కళల్లోల్ భావుకతవ్ం.
సాట్ఫ రూములో చుటూట్ అందరి పరిచయాలు అయేయ్క, “రండి సిదాద్రాథ్! కాలేజీ చూపిసాత్ను” అంటూ దారి తీసింది తనమ్యి.
“సిదూధ్. సిదూధ్ అంటే చాలు” అనాన్డు ఆమెని అనుసరిసూత్.
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కంపూయ్టరు లాబ లోకి అడుగుపెటట్గానే “మేడం అచిచ్ందే” అంటూ పిలల్లు చుటూట్ మూగేరు.
"ఈయన కొతత్ ఇంగీల్షు సారు, ఇక మీదట ఈ సారు కూడా మీకు కంపూయ్టరు పాఠాలు చెపాత్రు” అంది.
"తెలుగు చదువుకునన్ మీకు కంపూయ్టరుస్ ఎలా పరిచయం?" అనాన్డు సిదాద్రథ్ బయటకు వసూత్నే.
“పర్భు” అని నోటి చివరి వరకూ వచిచ్నా తమాయించుకుని, “ఈ మధేయ్ సేన్హితుల దావ్రా కొదిద్గా నేరుచ్కునాన్ను” అంది.
తనమ్యి మాటలో తడబాటు చూసి, “నేనూ పెదద్గా పార్వీణుయ్ణిణ్ కాదులెండి. ఇంతకు ముందు నేను పనిచేసిన కాలేజీ కోసం
కంపూయ్టరుస్ లో ఏదో చినన్ డిపొల్మా చేసేను" అనాన్డు పరధాయ్నంగా బయటకు చూసూత్.
సిదాద్రథ్ అలా పరధాయ్నంగా మాటాల్డుతూంటే అతని ముఖ కవళికలోల్ వివేకానందా పాఠశాల లోని మురళి కనిపించాడు తనమ్యికి.
యాదృచిచ్కమే అయినా తనమ్యి సంతోషంతో తనలో తను ఉపొప్ంగుతూ. "అజాఞ్త మితర్మా! మురళిని ఈ రూపంలో నా దగగ్రకు
పంపేవా?" అని అనుకుంది.
ఆమె ముఖంలోని చినన్ దరహాసానిన్ గమనించనటేట్ వరండా లోకి నడిచేడు సిదాద్రథ్.
కాలేజీ ఆవరణలో నుంచి కనిపిసుత్నన్ పొదుద్ తిరుగుడు తోట వైపు చూసూత్,

"Ah! sunflower, weary of time,
Who countest the steps of the sun,
Seeking after that sweet golden clime
Where the traveller’s journey is done" అనాన్డు.
"విలియం బేల్క కదూ!" అంటూ తనమ్యి ఒక పకక్గా ఎండిన పూల వైపు చూసూత్

"What came for them? Not death. Just the end of living" అంది.
అవుననన్టుల్ తలూపి, "గాడ ఆఫ సామ్ల థింగస్" కూడా చదివేసేరనన్ మాట అనాన్డు నవువ్తూ.
అతనితో మాటాల్డుతునన్ంతసేపు ఏదో జనమ్లో తను కోలోప్యిన సేన్హితుడు తిరిగి తనకి లభించినటల్యియ్ తనమ్యికి జీవితంలోని
కషాట్లనీన్ తీరిపోయినటుల్ హాయిగా అనిపించసాగింది.
"ధనయ్వాదాలు అజాఞ్తమితర్మా!" పైకే అంది వెనకుక్ వసూత్ .
కాలేజీ వాచ మేన తో మాటాల్డుతూనన్ సిదాద్రథ్ గొంతు వెనక నించి వినిపిసూత్ంది. గంభీరమైన గొంతు కాకపోయినా, వినాలనిపించే
గొంతు. ఇందాకా అతను విలియం బేల్క కవిత చెపుత్నన్ంతసేపూ ఆతని ముఖం వైపే చూసూత్ ఉండి పోయింది. ఏమనుకునాన్డో ఏమో!
ఆ రోజంతా ఎనోన్ ఏళల్ తరావ్త తన జీవితంలోకి వసంతం వచిచ్నటుల్ అతయ్ంత ఆనందంగా అనిపించసాగింది తనమ్యికి.
జీవితం ఎంత విచితర్మైనదో కదా! ఇక ఎపుప్డూ కలవలరనుకునన్ వాళుల్ మళీల్ అనుకోకుండా ఇలా కలవడం గొపప్ విషయంగా
తోచింది తనమ్యికి. సాట్ఫ లో అంతా చుటుట్ పకక్ల ఊళల్ వాళేల్. వాళిల్దద్రూ ఒకే పార్ంతం నించి వచిచ్న వాళుల్ కావడం వలల్నూ, ముందే పరిచయం
ఉండడం వలల్నూ అతి తవ్రగా మితుర్లయేయ్రు తనమ్యి, సిదాద్రథ్ లు.
***
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మరుసటి వారంలో డిగీర్ కాలేజీలో ఓపెన యూనివరిస్టీ పరీక్షలకు ఇనివ్జిలేషను పార్రంభం అయియ్ంది. ఇపప్టికి తమ కాలేజీలో రెండు
మూడు పరీక్షలకు ఇనివ్జిలేషను చేసింది తనమ్యి. తన తోటి ఇనివిజిలేటరుల్ ఎపుప్డూ కాపీ రాయుళల్ని చూసీ చూడకుండా వదిలెయయ్డం గమనించింది
తనమ్యి. కానీ తన వరకూ తనకి అలా చూసీ చూడనటుల్ ఊరుకోవడం ఒక విధంగా వాళల్ని ఎంకరేజ చెయయ్డమే అని అనిపిసుత్ంది. ఒకటెర్ండు సారుల్ ఈ
విషయమై తనకూ, తోటి లెకచ్రరల్కూ వాగివ్వాదం కూడా జరిగింది.
ఇక ఈ రోజు పరీక్ష పార్రంభమైన అరగంటలో చీటీలతో దొరికిన ఇదద్రు, ముగుగ్రిన్ వెంటనే పేపరు లాకుక్ని బయటకు పంపించేసింది
తనమ్యి. ఇదద్రు పేపరు నిశశ్బద్ంగా ఇచిచ్ తల వంచుకుని వెళిళ్పోయేరు. ఒకడు మాతర్ం బయటికి వెళూత్ వెనకిక్ తిరిగి తన వైపు కొరకొరా చూడడం
గమనించింది తనమ్యి. పకక్ గదిలో ఇనివ్జిలేషను చేసుత్నన్ సిదాద్రథ్ మధయ్లో గుమమ్ం దగిగ్రకి వచిచ్, తొంగి చూసి పర్శంసాపూరవ్కంగా నవేవ్డు.
“అలా ఒకరిదద్రిన్ పంపిసేత్, మిగతా వాళల్కి కాసత్ బుదొధ్సుత్ంది” అంది తనమ్యి మెలిల్గా.
“పోరగండుల్ పేసవుడే కసట్ం, పోనీలే మేడం తియ” అనాన్డు తనమ్యితో బాటూ ఇనివ్జిలేషను చేసుత్నన్ మరొక లెకచ్రర దగిగ్రికి వచిచ్.
తనమ్యి అతనికేమీ సమాధానమివవ్కుండా ముందుకు కదిలి, “సవ్ంతంగా మీకు ఎంత వసేత్ అంతా రాయండి, నాకు చీటీలు కనిపిసేత్
మాతర్ం పరీక్ష రాయనివవ్ను” అని అందరికీ వినబడేటటుట్ గటిట్గా చెపిప్ంది.
పిలల్లోల్ అసహనం కనబడినా, తనమ్యి తీక్షణంమైన చూపులకు తలలు వొంచుకుని రాయసాగేరు.
పరీక్ష కాగానే బండి సాట్ండు వైపు నడిచింది తనమ్యి.
అపప్టికే సిదాద్రథ్ తన బండిని సాట్రుట్ చేయబోతునాన్డు. అతనిన్ దాటుకుని మరో మూడు బళల్కవతల ఉనన్ తన బండిని చూసూత్నే
అవాకక్యిపోయింది తనమ్యి.
బండి సీటుల్ బేల్డుతో కోసేసి ఉనాన్యి. హెడ లైటుల్ పగల గొటేట్సి, బలుబ్లు బయటికి వేలాడదీసి ఉనాన్యి.
సిదాద్రథ్ హెలెమ్టుట్ పెటుట్కోబోతూ “తనమ్యీ, ఏమైంది?” అనాన్డు కొయయ్లా నిలబడిపోయిన తనమ్యి దగగ్రకు వసూత్.
తనమ్యికి గొంతు పిడచకటుట్కుపోయింది. అతికషట్మీమ్ద చీటీ పాడి కొనుకుక్నన్ బండి. ఎంతో ఇషట్ంగా, పేర్మగా చూసుకుంటునన్
బండి. సెకండ హాండ బండైనా కొతత్ బండిలా అపురూపంగా, జాగర్తత్గా చూసుకుంటూ వసూత్ంది. అదలా ఉంచితే, రిపేరు చేయించేందుకు ఎంత
అవుతుందో కూడా తెలీదు. చేతిలో సరిపడా డబుబ్లేల్వు. అలా చినాన్భినన్ంగా ఉనన్ బండిని చూడగానే కాళల్లో సతుత్వ అంతా పోయినటల్యియ్ంది. నిలబడలేక
పకక్నే ఉనన్ చెటుట్ మొదలుకి ఆనుకుంది. బాధతోనూ, ఉకోర్షంతోనూ, అదిమి పటిట్న పెదవి మీంచి కళల్లోకి కనీన్రు ఉబికి రాసాగింది.
సిదాద్రథ్ చకచకా చుటూట్ నాలుగడుగులు వేసి పరిశీలనగా చూసేడు.
"మనం లోపల ఉనన్పుప్డు వరష్ం పడింది కదూ. అందుకే ఇకక్డ అడుగుజాడలునాన్యి. వీటిని బటిట్ ఎవరో ఇదద్రు బండి మీద వచిచ్
మరీ పగలగొటేట్రు. బహుశా: ఏ కిర్కెట బాటోట్ తెచిచ్నటుట్నాన్రు. సీటుల్ కతిత్రించడానికి షారప్ గా ఉనన్ బేల్డ ని ఉపయోగించేరు. లోపల ఉనన్ సాప్ంజి తో
సహా బయటికి వచేచ్సిందంటే ఎనిన్ సారుల్ కసిగా కోసేరో అరథ్ం అవుతూంది. భయపడకండి తనమ్యీ. ఎవరు చేసేరో కనిపెడదాం. ఎందుకైనా మంచిది,
ముందు లోపలికి వెళిల్ కాలేజీలో చెపిప్ వదాద్ం” అని ముందుకి చకచకా కదిలేడు.
తనమ్యి సాఠ్ణువులా అలాగే ఉంది.
ఒకటే ఆలోచిసూత్ంది, "ఎవరు చేసి ఉంటారు? తనకి ఈ ఊళోల్ ఎవరు శతుర్వులునాన్రు? పొదుద్నన్ తను చీటీ లాకుక్ని బయటికి
పంపిన కురార్ళాల్? సిదాద్రథ్ చెపిప్నదానిన్ బటిట్ బండి మీద వచిచ్ పగలగొటేట్ ధైరయ్ం ఆ కురార్ళల్కే ఉండి ఉండాలి"
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ఆలోచన రావడమే తడవు. కళుల్ తుడుచుకుని వేగంగా కదిలింది ముందుకు.
“సిదూధ్! పోలీస సేత్షనుకి వెళాద్ం” అంది సిథ్రంగా.
అపప్టికే అకక్డికి వచిచ్న మరో ఇదద్రు లెకచ్రరల్లో ఒకాయన “ఎందుకులే మేడం పోనియియ్. ఆళల్ పాపాన ఆళేల్ పోతరు." అనాన్డు.
మరొకాయన "నే చెపిప్న గదా మేడం, 'పిలగాళల్ని సూసీ సూడక ఊకో' అని. ఇనాన్వు గావు, సూడు గిపుప్డేవైనదో” అని నిటూట్రేచ్డు.
తనమ్యికి వాళల్ వరస మరింత చికాకు కలిగించసాగింది.
“అయితే ఇపుప్డేమంటారు? నేను సిట్ర్కుట్గా ఉనన్ందువలేల్ ఇదంతా జరిగింది కాబటిట్ దీనికి నేనే కారణమనా?” అంది తనమ్యి.
ఆమె గొంతులోని దుఃఖం తో కూడిన వేదనని గమనించి వాళేల్ “అరే ఊకో మేడం, మీకేమనన్ అయితే మేమంతా ఉనన్ది ఏమిటికి?
మీరనన్ది నిజమే. నడుండిర్ పోలీసు సేట్షనులో కంపైల్ంటు ఇదాద్ం. గిటల్నే ఊరుకుంటే రేపు అందరి బళుల్ ఇరగ గొడత్రు” అని ముందుకి దారి తీసేరు.
డిగీర్ కాలేజీ నుంచి తాయిబా కు ఫోను చేసి బాబుని చూడమని చెపిప్ంది తనమ్యి.
తను ఇవేళ ఇంటికి వెళేల్ సరికి ఎంత సమయం అవుతుందో ఏమో! తాయిబా లేకుంటే ఇలాంటి సమయాలోల్ తన పరిసిథ్తి ఏవిటి? ఊరు
కాని ఊరులో తనని ఆదుకునన్ ఆమె పటల్ కృతజఞ్తతో నిండి పోయింది తనమ్యి మనసుస్.
సేట్షను వరకూ సిదాద్రథ్ బండి మీద తీసుకుని వెళాల్డు.
"సిదూధ్! మీ వెనకాల ఇటువంటి పరిసిథ్తులోల్ కూచోవలసి వసుత్ందని ఎపుప్డూ అనుకోలేదు" బాధగా అంది.
"అలా ఎపుప్డూ అనుకోవదుద్. జీవితంలో అనుకోకుండా కొనిన్ కషాట్లు ఎదురవుతాయి. అంత మాతార్న కృంగిపోకూడదు" అనాన్డు
సిదాద్రథ్ అనునయంగా.
***
నలుగురు లెకచ్రరుల్ కలిసి వెళల్డంతోనో, లేదా అంతా ఊరోల్ తెలిసిన వాళుల్ కావడం వలల్నో ఎసైస్ టీలు, బిసెక్టుల్ తెపిప్ంచి మరాయ్ద
చేసేడు.
ఓపిగాగ్ తనమ్యి చెపిప్నదంతా విని, “ఏం పరేల్ మేడం, మీకు జరిగినది శానా దారునం. మీకు అనుమానం ఉనన్ పేరుల్ చెపప్ండి,
ఒకొక్కక్ణీణ్ గుంజుకొచిచ్, విషయం అరగంటలో తేలుసాత్. ఈడికి అచిచ్ మంచి పని చేసినుర్. గిసుంటివి ఊకుంటే, తరావ్త గీ పోరగాళేల్ రౌడీషీటరల్యితరు.
గిపుప్డే బుదిద్ చెపాప్ల” అనాన్డు.
ఇంతలో కూడా ఉనన్ లెకచ్రరుల్ అందుకుని తనమ్యి ఉదయం బయటకు పంపిన పిలల్ల పేరుల్ నాలుగూ ఇచేచ్రు. ఎసైస్ అనన్టేల్
అరగంటలో నలుగురీన్ తీసుకొచిచ్ సేట్షనులో నిలబెటేట్రు.
అందులో ఒకడు పోలీస సేట్షనుకి రాగానే భయపడి “సా, ననేన్ం జెయయ్కురి. ఆంతా జెపత్. మా నాయినికి జెపప్కురి” అని కాళాల్వేళాల్
పడసాగేడు. ఇదద్రు కళుళ్ దించుకుని నిలబడాడ్రు. ఒకడు నిరల్క్షయ్ంగా చూడసాగేడు. తనమ్యి వెంటనే గురుత్ పటిట్ంది. పొదుద్నన్ అదే చూపు.
ఎసైస్ కనుసైగతో నలుగురీన్ ఎదురుగా ఉనన్ సెలోల్వేసి, పెదద్ దుడుడ్ కరర్తో దబదబా నలుగురికీ నాలుగు తగిలించేడు కానిసేట్బుల.
అపప్టిదాకా నిరల్క్షయ్ం పర్దరిశ్ంచిన వాడితో సహా నలుగురూ "బాబోయ" అని అరుసూత్ ఏడవసాగేరు.
ఆ దృశయ్ం చూడలేక తనమ్యి కళుల్ గటిట్గా మూసుకుంది. మరో గంటలో ఆ పిలల్ల తరఫున ఒక పెదద్మనిషి, అతని కూడా మరో
నలుగురు అనుయాయులు వచేచ్రు. చూడాడ్నికి గార్మపెదద్ లా ఉనాన్డతను.
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తమ దగిగ్రికి వచిచ్ చాలా మరాయ్దగా నమసక్రించి, "మేడం, ఈ పోరలంతా మా ఊరోలుల్. తెలిసో తేలికో తపుప్ చేసినుర్. మీ బండి
కొతత్ బండి లెకక్ గిపుప్డే బాగు చేపిసత్. ఇంకో సారి గిటల్ కాకుండ హామీ ఇసత్. ఇంతడితొ వొదిలెయియ్ మేడం, కేసు గీసు పెటట్మాకు." అనాన్డు.
అంతా తనమ్యి వైపు చూసేరు. అపప్టికే ఆ పిలల్లకు తగిలిన దెబబ్లకు తనమ్యి మనసులో బాగా బాధ కలగసాగింది. తన బండిని
వాళుల్ ఆవేశంలో పగలగొటిట్ తపుప్ చేసినా, అంత దుడుడ్కరర్తో కాళుల్ విరగొగ్టిట్నటుల్ వాళల్ని చితకొక్టట్డం చూడలేకపోయింది.
ఆ పెదద్ మనిషికి పర్తి నమసక్రించి "చూడండి. మీ పిలల్ల మీద నాకేమీ కక్ష లేదు. పరీక్షలోల్ కాపీ కొటట్డం నీతి, నిజాయితీ అయిన
పనికాదు. అది అరథ్మయేయ్టటుల్ చెపప్ండి." అని
ఇనెస్ప్కట్ర వైపు తిరిగి "వాళల్ను వదిలెయయ్ండి సర " అంది.
"మంచిది మేడం, బండి సాయంతర్ం లోగా బాగు చేయించి ఇంటికి పంపిసాత్" అనాన్డు ఇనెస్ప్కట్ర తేలిగాగ్ ఊపిరి తీసుకుంటూ.
బయటకు వచేచ్సరికి చీకటి పడే వేళవుతుంది.
మిగతా లెకచ్రరుల్ , "మేడం, జర జాగర్తత్గ ఉండుండిర్. పోరగాలుల్ మలల్ ఏమైన సేసిన సేసత్రు" అనాన్రు.
సిదాద్రథ్ సెలవు తీసుకుంటూ, "ఐ రియలీల్ ఏపిర్షియేట యువర కరేజ అండ గుడ హారట్ " అనాన్డు.
తనమ్యి ఇంటికి వచిచ్పడిందే గానీ లెకచ్రరుల్ చెపిప్ చివరి మాటలే చెవులోల్ తిరుగుతునాన్యి. "జర జాగర్తత్. మలల్ ఏమైన...."
బాబు అపప్టికే నిదర్ పోతునాన్డు. అపుప్డు వచేచ్యి నిశశ్బద్ంగా కనీన్ళుల్. ఒంటరి జీవితపు భయంతోనూ, బాధతోనూ.
ఇలాంటివి ఇంకా ఎనిన్ ఎదురోక్వాలో, ఎలా ఎదురోక్వాలో. తలుపుకి ఎనిన్ అడడ్ం పెటిట్నా రాతర్ంతా కలత నిదర్తో భయపడుతూ
ఉంది. తను ఇలా జీవితాంతం ఒంటరిగా బతగగ్లదా? తనకి తోడెవరైనా ఉంటే బావుణణ్ని తీవర్ంగా అనిపించసాగింది. ఇది రెండోసారి తనకి ఇటువంటి
భావన కలగడం. మొదటిసారి బాబుకి వొంటోల్ బాలేక నిసస్హాయ సిథ్తి లో ఉనన్పుప్డనిపించింది.
చితర్ంగా పర్భు మళీల్ జాఞ్పకం వచేచ్డు. అతనిన్ దూరం పెటిట్నపప్టున్ంచి ఎందుకో అతని మీద పేర్మ కలగసాగింది.
శేఖర తనని ఇషట్పడాడ్నని చెపిప్నపుప్డు తను ఏమీ ఆలోచించలేదు. అంతటి అందగాడు తనని కోరుకుని రావడమే చాలనన్టుల్
సంతోషపడి అతనిన్ ఇషట్పడడం మొదలు పెటిట్ంది. కాదుకాదు, అతనిన్ ఇషట్పడాడ్నని అనుకుంది. అతనిన్ ఉనన్తంగా ఊహించుకుంది. తను
చినన్పప్టినించి చూసిన చుటూట్ ఉనన్ అందరి సతరీలలాగే భరత్ ఏం చేసినా ఓపిక పటిట్ంది. బాబుకి తండిర్ కావాలనే బలహీనతతో అనీన్ సహించింది. కానీ
అతను తన జీవితానిన్ సరవ్ నాశనం చేసేడు. చేతిలో పిలాల్ణిణ్ మిగిలిచ్ నిరద్యగా వెళిల్పోయేడు.
ఇపుప్డు పర్భు తనని ఇషట్పడుతునాన్నని వచేచ్డు. తను నిరద్యగా పంపివేసింది.
అతనిన్ దూరం పెటిట్నపప్టున్ంచి తనకి ఇషట్ం పెరగడానికి కారణం ఏవిటి? అసలు అతనిన్ ఇషట్పడడానికి కారణం ఏవిటి?
అతను అంత అందమైన వాడేమీ కాదు, ఇక అతని ఉదోయ్గం తనతో సమానమైనదే. అతని కుటుంబ పరిసిథ్తులు తన కంటే గొపప్వేమీ
కాదు.
మరి?
"అతని మంచి మనసు". అవును, తనని అపురూపంగా చూసే విధానం, అతని కళల్లోల్ కనిపించే నిజాయితీ అయిన పేర్మ. ఫైగా
ఎటువంటి దురలవాటుల్ లేవు. తన పర్మేయం లేకుండా తనని కోరుకుని వచిచ్న వాడు. పెళిల్ చేసుకుని తనతో జీవించాలని ఇషట్ం చూపిసుత్నన్వాడు. సరిగా
ఆలోచిసేత్, అతనికి తనని పెళిల్ చేసుకోవలసిన అవసరం లేదు. అయినా తనని వలచి రావడానికి తన దగగ్ర ఏవుందని? అందమా అంతంత మాతర్ం. ఒక
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సారి పెళల్యియ్, చేదు జీవితం బారిన పడి, కనన్ బిడడ్ కోసమే కాలం వెళుల్బుచుచ్తునన్ సనాయ్సిని తను. ఒకక్ గవరన్మెంట ఉదోయ్గం తపప్ తన దగగ్ర
ఆకరిష్ంపదగినది ఏవుంది?
ఎపుప్డు నిదర్పటిట్ందో తెలియలేదు తనమ్యికి.
మరాన్డు లేవగానే కలగాపులగంగా ముందురోజు జరిగిన సంఘటనలనీన్ జాఞ్పకం వచేచ్యి.
"జర జాగర్తత్గ ఉండుండిర్" అనన్ లెకచ్రరల్ మాటలు చెవిలో గింగురుల్ తిరిగేయి.
కాలేజీకి వెళేల్ తోర్వలో మారెక్టుట్ లోకి వెళిల్ ఎందుకైనా మంచిదని ఒక చినన్ చాకు కొని పరుస్లో వేసుకుంది.
***
ఆ రోజు కాలేజీలో కాల్సులో నుంచి వచేచ్ సరికి ఉతత్రం తన టేబుల మీద పెటిట్ ఉంది. అడర్సు మీద చేతివార్త చూడగానే గురుత్ పటిట్ంది
పర్భు అని. ఆతృతతగా కవరు చింపింది తనమ్యి. జలజలా రాలిపడాడ్యి గులాబీ రేకులు.
కాగితం మడత పైన కృషాశాసిత్ గారి కవిత –

"నా విరులతోట పెంచుకునాన్డనొకక్
పవవ్డపు గులాబి మొకక్
నా పర్ణయజీవనముమ్

వరష్ముమ్గా ననయముమ్ కురిసి"
మడత విపప్గానే గులాబీ సువాసన గుపుప్మంది.
"తనూ!
బావునాన్వు కదూ!
నీ షరతు పర్కారం నేను ఏడాది వరకూ నినున్ చూడడానికి రాను.
కానీ ఉతత్రం రాయడానికి షరతులేవీ లేవు కదూ! పూలు పంపడానికి షరతులు లేవు కదూ!
ఇవేళ ఆఫీసుకి వెళూత్ంతే రోడుడ్ పకక్న పూల దుకాణంలో నీ నవువ్లా ఆహాల్దంగా ఉనన్ గులాబీ పూలు
కనిపించాయి.
అనీన్ పంపలేను కాబటిట్ ఇదిగో నా హృదయం లాంటి ఈ చినన్ గులాబీని పంపుతునాన్ను, సీవ్కరిసాత్వు కదూ!
దారంట చినన్పిలల్లిన్ ఎవరిని చూసినా నువువ్ అకక్డ పసిపిలాల్డితో గడుపుతునన్ ఒంటరి జీవనమే గురుత్కు
వసూత్ంది.
అనుక్షణం నీ గురించిన ఆలోచనలు ననున్ నిలవనీయకుండా చేసుత్నాన్యి.
ఒకక్ ఉతత్రం వార్యవూ?
నీ కోసం సంవతస్రం ఏవిటి, ఒక జీవిత కాలమైనా ఇకక్డే వేచి ఉంటాను!
సదా
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నీ
పర్భు"
రోజలాల్ మళీల్ మళీల్ ఉతత్రం చదువుకుంటూ అనయ్మనసక్ంగా ఉనన్ తనమ్యిని పటిట్ంచుకునాన్, ఏమీ ఎరగనటుల్ తన మానాన తను
పుసత్కంలో తల దూరిచ్ కూచునన్ సిదాద్రథ్ దగిగ్రికి వచిచ్, "సిదూధ్! మీతో మాటాల్డాలి" అంది.

-------------
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