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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.
PPP

-43కొతత్ ఊరిలో కొతత్ ఉదోయ్గంలో చేరి రెండు నెలలయియ్ంది. కర్మంగా అకక్డి జీవితానికి అలవాటు పడసాగేరు తనమ్యి, బాబు.
ఆదివారం ఉదయానే సూక్లుకి తయారు చేసినటేట్ బాబుని లేపి తయారు చేసింది. చుటూట్ ఉనన్ పిలల్లందరూ బాగా సేన్హితులయేయ్రు బాబుకి.
పాలు తాగి, టిఫిను తినగానే ఆరుబయట పిలల్లతో ఆడుకోవడానికి పరుగెతేత్డు. ఎపప్టి నుంచో మిగిలిపోయిన పనుల లిసుట్ బయటికి
తీసింది తనమ్యి. అందులో మొదటిది పాత చీరొకటి చింపి కరెట్నుల్ కుటట్డం. గది బయట వాకిట గుమమ్ంలో చాప పరిచి సూది, దారం, కతెత్ర
వగైరా సరంజామా అనీన్ సరుద్కుని దీక్షగా పని చెయయ్సాగింది.
“అమామ్, నా దోసుత్ వాలిల్ంటికి తోలుకుపోతానంటుండు. పొయియ్ రానా?” అనాన్డు బాబు.
చాలా తవ్రగా బాబు అకక్డి పార్ంతపు యాస నేరేచ్సుకునాన్డు. పిలల్లు ఎంత తవ్రగా కలిసి పోతారో కదా! ఎటొచిచ్ పెదద్వాళల్కే
భేషజాలనీన్. కానీ తను అదృషట్ వంతురాలు. ఇకక్డ తన చుటూట్ ఉనన్ వాళుల్ అంతా తనను ఆదరంగా చూసుత్నన్ వాళేల్. బాబు యాస విని
తాయిబా బాబు దగిగ్రికి వచిచ్ బుగగ్లు పుణికి “అబోబ్, ఎంత మంచిగ అడిగిండు!” అని ముదాద్డింది.
తనమ్యి బాబుని ఫెర్ండుతో పంపడానికి తటపటాయిసూత్ండగా, "నేను తోలుకుపోయి ఒపప్జెపిప్ వొసాత్లె మేడం, నువువ్ ఫికర గాకు"
అని ముందుకు నడిచింది తాయిబా. వాళల్లా వెళల్గానే గేటు చపుప్డు అయింది. ఎదురుగా నిలబడడ్ పర్భుని చూసి ఆశచ్రయ్పోయింది.
“అరే, ఇలా పర్తయ్క్షమయేయ్డు! అసలితనికి ఇలెల్లా తెలిసింది?” తనలో తను అనుకుంది.
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తనమ్యి మనసులోని ఆలోచనలని కనిపెటిట్నటుల్, “నాకు ఇలెల్లా తెలిసిందనుకుంటునాన్రా? ఇదేమనాన్ మహా నగరమా? మీ కాలేజీ
దగగ్రోల్ కిళీల్ కొటుట్ వాడినడిగినా ఇటేట్ తెలిసిపోతుంది.” అనాన్డు చుటూట్ పరికిసూత్.
అంతలోనే వీపు మీద వేసుకునన్ బాగ ని కింద పెటిట్, వాకిటోల్నే ఉనన్ చినన్ ముకాక్లి పీటను దగగ్రకు జరుపుకుని కూచునాన్డు.
“ఎందుకొచిచ్నటుల్?” ఇంకా ఆలోచిసూత్నే ఉంది తనమ్యి.
“ఫైగా ఒక ఉతత్రమైనా రాయకుండా ఇలా వచేచ్సేడేవిటి?”
అదే అడిగింది.
“అదేవిటి? మీరేగా, మీ కాలేజీలో కంపూయ్టరు అసిసెట్ంట కావాలని అడిగేరు. ఉదోయ్గం ఖాళీ లేదా మరి?” అనాన్డు కొంటెగా
నవువ్తూ.
తనమ్యికి కాసత్ చిరెర్తుత్కొచిచ్ంది. తను ఉదోయ్గంలో చేరిన రోజెపుప్డో అడిగినపుప్డు, "ఆ పలెల్టూరోల్, అంత చినన్ కాలేజీలో తనకి
ఉదోయ్గమేవిటని పెదద్ ఫోజు కొటేట్డు. ఇపుప్డేమో ఇలా"
తనమ్యి మొహంలోని సీరియస నెస చూసి, “అరెరే, మీకు కోపం వచిచ్నటుల్ంది. ఊరికే, ఏదో సరదా కి అనాన్నులెండి. నిజానికి మీకు
కంపూయ్టరు నేరిప్ంచాలని వచేచ్ను.” అనాన్డు.
తను కంపూయ్టరు గురించి కొదోద్ గొపోప్ వివేకానందా పాఠశాల లో నేరుచ్కుంది. ఇపుప్డు ఇతను వచిచ్ తనకు నేరిప్ంచేదేముంటుంది?
కొంచెం నిరల్క్షయ్ం గా మొహం పెటిట్ “నాకు కంపూయ్టరు గురించి బానే వచుచ్" అంది.
"బానే అంటే?" అనాన్డు.
"డాస కమాండస్ , లోటస నోటస్ వచుచ్. ఇంకా ఏవైనా నేరుచ్కోవాలా?” అంది గొపప్గా.
సమాధానంగా “ఊ..ఇంటెర్సిట్ంగ. ఇంకేం, ఇపుప్డు హాట టాపిక అయిన డాట కామ బూమ గురించి కూడా తెలిసుండాలి”అనాన్డు.
తనమ్యి తెలల్ మొహం వైపు చూసూత్ "మీ కాలేజీలో ఇంటరెన్ట ఉందా?" అనాన్డు.
“ఇంటరెన్టాట్...అంటే?” సాలోచనగా అంది.
చినన్ చిరునవువ్ నవివ్, “నాకు కొంచెం మంచి నీళల్యినా ఇసాత్రా?” అనడిగేడు.
తనమ్యికి అపప్టి వరకూ తను వాకిటోల్ నుంచే మాటాల్డుతునాన్నని గురుత్కొచిచ్, చపుప్న గడప లోపలి వెళిల్, “లోపలికి రండి” అంది.
లోపలికి అడుగు పెడుతూనే గోడకునన్ వివేకానందుడి పటం మీద రాసునన్ వాకాయ్లు బిగగ్రగా చదివేడు "Knowledge is stregth Weekness is death"
మరొక మనిషి వసేత్ కూరోచ్వడానికి కురీచ్ కూడా లేదు తన దగగ్ర. సమయానికి తాయిబా కూడా లేదు, అడిగి తెదాద్మంటే.
తనమ్యిని దాటుకుని, గది మూల నునన్ చాప పరుచుకుని గోడకి జేరబడి కూచుంటూ, “అబాబ్, ఆశర్మంలాగా ఎంత
నిరాడంబరంగా ఉందో మీ ఇలుల్!” అనాన్డు.
అరలోల్ని పుసత్కాల వైపు దృషిట్ సారించి "అబోబ్ ! అమృతం కురిసిన రాతిర్… ఆహా! మహా పర్సాథ్నం…” అనసాగేడు.
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తనమ్యి ఆశచ్రయ్ంగా చూసింది.
"ఏం .సీ. ఏ చదివిన వాడికి ఇంత తెలుగు వచాచ్?"
అదేం పటిట్ంచుకోకుండా, మహా పర్సాథ్నం తీసుకుని “మావూ కూసింత తెలుగు నేరుస్కునాన్వండీ.. అంటూ
"నైలు నదీ నాగరికతలో – సామానుయ్ని జీవితమెటిట్ది?
తాజ మహల నిరామ్ణానికి – రాళెళ్తిత్న కూలీలెవవ్రు?
సామార్జయ్పు దండయాతర్లో – సామానుయ్ని సాహసమెటిట్ది?
పర్భువెకిక్న పలల్కి కాదోయ – అది మోసిన బోయీలెవవ్రు?"
అని బిగగ్రగా, గంభీరంగా చదివేడు.
తనమ్యి ఆశచ్రయ్ చకితురాలై అలా నిలబడి పోయింది. "ఎంత బాగా చదివేడు!"
అతను పుసత్కం పకక్న పెటట్బోతూ ఉంటే "మరొకటి .." అంది "అమృతం కురిసిన రాతిర్ " అతనికి ఇసూత్ బతిమాలాడుతునన్టుట్.
కాసేస్పటోల్నే ఆ గది నిండా కవితా సౌరభాలు విరిసేయి.
***
ఆదివారం కావడంతో కాలేజీ మూసేసి ఉంది. కానీ పిర్నిస్పాల కాలేజీ లోనే ఒక గదిలో మకాం ఉంటూ ఉంటారు కాబటిట్ గేటు తెరిచే
ఉంది. పిర్నిస్పాల యాదగిరి గారికి పర్భుని పరిచయం చేసింది తనమ్యి.
ఆయన సాదరంగా ఆహావ్నించి, “మీ అసుంటి యువకులు మా కాలేజీ ఇన సట్ర్కరు
ట్ అయితే మంచిగుంటది” అనాన్రు.
కంపూయ్టరు లాబ లో ఉనన్ పది కంపూయ్టరల్ని చూసూత్ “ఊ…అనీన్ విండోస”అనాన్డు పర్భు.
తనమ్యి, పిర్నిస్పాల అరథ్ం కాక, ఒకరి మొహం ఒకరు చూసుకునాన్రు.
“గదిలో ఉనన్ విండోస అనీన్ ఏ.సీ కోసమని మూసేసి ఉంచారు.” చపుప్న అదే చెపిప్ంది తనమ్యి.
“సారీ, నేను ఆపరేటింగ సిసట్ం గురించి మాటాల్డుతునాన్ను” అనాన్డు చినన్గా నవువ్తూ.
ఇలా కంపూయ్టరుకి సంబంధించి తన అజాఞ్నం బయట పడినపుప్డలాల్ అతని పెదవుల మీద కనిపిసుత్నన్ చినన్ నవువ్ తనమ్యికి
కోపానిన్ తెపిప్ంచసాగింది.
అంతకు అంతా పటుట్దలా పెరగ సాగింది "లాభం లేదు, ఎలాగైనా ఇవనీన్ నేరుచ్కోవాలి" తనలో తను అనుకోబోయి పైకే అనేసింది.
పర్భు ఈ సారి పర్శంసా పూరవ్కంగా నవేవ్డు. అంతలోనే దీక్షగా పనిలో పడాడ్డు.
కంపుయ్టరు ముందునన్ వైరు కురీచ్లో కూరుచ్ని, చకచకా మీటలేవో నొకుక్తూ “ఇంకా కాన ఫిగర చేసినటుల్ లేరు” అనాన్డు.
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పిర్నిస్పాల అతని పకక్కి కురీచ్ లాకుక్ంటూ మరొక కురీచ్ తనమ్యికి చూపిసూత్ , “అవవ్నీన్ మాకు తెలవ్ది, ఇగో, మా తెలుగు మేడం కి
తెలుసత్యి” అనాన్రు. పర్భు కంపుయ్టరు వైపే పరీక్షగా చూసూత్, “ఈ కంపూయ్టరల్తో బాటూ ఇంకేవైనా వైరల్ వంటి సామానుల్ ఇచేచ్రా?”
అనాన్డు.
తనమ్యి ఆ గదిలోనే ఒక పకక్గా ఉనన్ గోదేర్జ బీరువా తెరిచింది. కాలేజీలో ఇతర కాల్సురూములకూ, ఈ

గదికీ

నకక్కీ

నాకలోకానికీ ఉనన్ంత తేడా ఉంటుంది. ఎంటర్నుస్ లో గాజు తలుపు, గదంతా ఎరర్ కారెప్టుట్, కొతత్ బలల్ల మీద కొతత్ కంపూయ్టరుల్, కీ బోరుడ్లు,
మౌసులు, బలల్ల కింద ఒక సీపీయూలు, వైరుల్, అనిన్టినీ మించి కొతత్ వైరు కురీచ్లు, ఇదుగో ఈ బీరువాలో లాబ కి కావలసిన సమసత్మైన
సామానల్తో ఈ గదెకక్డ! పెచుచ్లూడిన గచుచ్, ఇంకుల సంతకాలతో రంగులు మారిపోయిన పాత బెంచీలు, అవసాన దశలో ఉనన్
డెసుక్లు, సంవతస్రాల తరబడి అరిగిపోయి వైట బోరుడ్ లయిపోయిన బాల్క బోరుడ్ లతో మిగతా కాల్సురూములెకక్డ!
"దీనిని కీ-బోరడ్ంటారు. ఇది దాదాపు టైపు మిషను వంటిదే...." పర్భు పిర్నిస్పాల గారికి ఒకొక్కక్టీ వివరిసూత్ ఉంటే తనమ్యి
విసమ్యంగా వినసాగింది.
"ఇంత బాగా పాఠాలు బోధిసుత్నన్ టీచర ని ఇపప్టివరకూ తను చూడలేదు"
మరో గంటలో అనిన్ కంపూయ్టరల్నూ ఒకసారి ఆన చేసి, ఆఫ చేసి, “ఆ బీరువాలో ఫాల్పీ డిసుక్లు ఇలా అందుకోండి “ అనాన్డు పర్భు.
తనమ్యి మొహంలో పర్శాన్రథ్కానిన్ చూసి, చినన్గా నవువ్తూ లేచెళిల్, బీరువాలో ఒక మూల నునన్ డిసుక్ల పేకెటుట్ని తెచేచ్డు.
"ఇందులో మీ ఆఫీసులోఇదిగో, ఈ ఫైలోల్ ఉనన్ సమాచారానన్ంతా భదర్పరచ్గలిగే "సేప్స" ఉంటుంది" అనాన్డు.
తనమ్యి, పిర్నిస్పాల అరథ్ం కాక, మొహమొహాలు మళీల్ చూసుకునాన్రు.
పర్భు పిర్నిస్పాల గారి వైపు తిరిగి "నేను వచేచ్ వారం మళీల్ వసాత్నండి. కానిఫ్గర చెయయ్డానికి ఇకక్డ నాకాక్లవసిన సామగిర్ లేదు.
నేను వచేచ్టపుడు నాతో తెసాత్ను.” అని
తనమ్యి వైపు తిరిగి, "నేను చెపేప్వనీన్ అరథ్ం కాకపోతే చెపప్ండి. మళీల్ చెపుతాను. నాకేం ఫరావ్లేదు. నిజానికి ఇదంతా కొతత్
పర్పంచం. రేపటి పర్పంచం. అందులో నేనూ విదాయ్రిథ్నే" అనాన్డు.
పిర్నిస్పాల నవువ్తూ “మంచిది, మీకెనన్డు వీలైయినా రండి, గటల్నే మా పిలల్లకూ జర కంపూయ్టరు చెపుప్ండిర్. ఆదివారమైనా మనం
ఒక గెంట కాల్సులు పెడదాం, ఏమంటారు?” అనాన్రు .
పర్భు చినన్గా నవువ్తూ "అనిన్ వారాలూ నాకు ఖాళీ ఉండక పోవచచ్ండి. నా వరకూ ఎందుకు? మీ తెలుగు మేడం కి అనీన్
నేరిప్సాత్ను. ఇక ఆవిడే చూసుకుంటారు" అనాన్డు సెలవు తీసుకుంటూ.
అతను మాములుగా అనాన్, ఎకక్డో కొంచెం కొంటెతనం కనిపించి, తనమ్యి చిరుకోపంగా తల తిపుప్కుంది.
బయటకు రాగానే చెంగు చుటూట్ తిపుప్కునాన్ కింద జీరాడుతునన్ తనమ్యి పొడవైన జడని చూసూత్ “ఏవిటీ మీ కోసం ఇంత దూరం
వసేత్ భోజనం పెటట్రా?” అనాన్డు.
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వెనకిక్ తిరిగి అతని ముఖం వైపు చూసింది. "అపుప్డే వెళిల్పోవాలా "అనన్టుల్ దీనంగా పెటిట్న ముఖం చూసి చిరన్వువ్ నవివ్ "నాకు
వంట అంత గొపప్గా రాదు మరి" అంది.
“నాకు చాతనవును. బంగాళా దుంపల వేపుడు బాగా చేసాత్ను” అనాన్డు హుషారుగా.
అతనితో నడుసూత్నే ఆలోచించసాగింది తనమ్యి.
"ఎవరితను? తన జీవితంలోకి వేగంగా దూసుకు వసుత్నాన్డు!
ఇతనికెలా చెపాప్లి? అసలే తను ఒంటరిగా ఉంటూంది. ఇలా అతను వారం వారం వసేత్ చూసే వాళల్కి బావుంటుందా? చినన్పప్టి
నించీ తలీల్తండీర్ కటుట్దిటాట్లతో పెంచేరు. గటిట్గా నవవ్డమే పెదద్ తపప్నన్టుల్ భావించే ఊరోల్ పెరిగింది తను. ఇక మగ వాళల్తో మాటాల్డడం
కూడానా? నరనరాల అంతరాంతరాలోల్

జీరిణ్ంచుకుపోయిన సమాజం పటల్ బెరుకు, భయం వెంటాడుతునాన్యి. ఇతను నగరంలో

ఉండడానికి అలవాటు పడడ్ యువకుడు. అతనికీ తనకీ ఎంతో భేదముంది. పైగా అతను మగవాడు. సమాజంలో అతనికునన్ంత వెసులుబాటు
సతరీగా తనకు ఉందా? ఎంతైనా తన జాగర్తత్లో తను ఉండడం మంచిది.
“ఏవిటీ? భోజనం పెటట్మనన్ందుకే ఇంత దీరాఘ్లోచనలో పడాడ్రా?” పర్భు మాట విని ఈ లోకంలోకి వచిచ్ పడింది.
దారిలో కూరగాయల మారెక్టుట్ లోపలికి నడిచింది.
అపప్టికే తనకి పరిచయమైన ఒకటెర్ండు దుకాణాల వాళుల్, “ఏం మేడమ, సారా?” అనసాగేరు.
తనమ్యి తల అడడ్ంగా ఊపుతూ ఆ పర్శన్లకు సమాధానాలివవ్డానికి కషట్పడడం చూసి, పర్భు “సారీ, మిమమ్లిన్ ఇబబ్ంది
పెడుత్నాన్నా?” అనాన్డు.
వాకిటోల్ తాయిబా ఎదురైంది, “పొదుద్ పొదుద్నేన్ ఏడికి పొయియ్రు మేడం” అంటూ నవువ్తూ పర్భు వైపు చూసి చపుప్న పకక్కి
తపుప్కుంది.
ఇంటోల్కి అడుగుపెడుతూనే, “అయోయ్, కరివేపాకు మరిచిపోయాను, వెళొల్సాత్ను” అంది తనమ్యి.
"మరేం ఫరావ్లేదు, నేను వెళాత్ను" అనాన్డు పర్భు.
“వదుద్, నాకివనీన్ అలవాటే, ఈ లోగా మీరు కాసత్ మొహం కడుకుక్ని అలా చేరబడండి" అంది మడత మంచం వైపు చూపిసూత్
చెపుప్లు వేసుకుని.
తనమ్యికి ఒంటరిగా ఉంటూ, అనిన్ పనులూ తనంతట తను చకక్బెటుట్కోవడం అలవాటైన మూలానో ఏమో గానీ, ఎవరి సాయం
తీసుకోవడం, ఎవరి మీదా ఆధారపడడం ఇషట్ం ఉండడం లేదు. పర్భు చినన్తనం నించీ తెలిసిన వాడు, మంచి వాడు. ఆయినా అతను ఇంటికి
వసేత్ తనకెందుకు తెలీని ఆందోళన ఎందుకు కలుగుతూంది? అతను మంచి సంసాక్రవంతుడు కూడా. గవరన్మెంటు ఉదోయ్గానికి ఇంటరూయ్కి
వెళిల్నపుడు పర్భుతో కలిసి బిరాల్ మందిర కి వెళిల్న రోజు జాఞ్పకం వచిచ్ంది తనమ్యికి. బసుస్లోకి ఎకేక్ ముందు అతను తన చేతిని కాసేస్పు
గటిట్గా పటుట్కునన్పుడు అతని చేతులోల్ తనని వదలలేని భావమేదో

సుఫ్రించింది. ఎందుకైనా మంచిది అతనికి దూరంగా ఉండాలని

అనుకుంది.
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అనుకోవడమే కాదు, బిరాల్ మందిర మెటెల్కుక్తూ అదే చెపిప్ంది.
అందుకు సమాధానంగా “ చినన్పుప్డంతా మీతో మాటాల్డాలని తపించే వాణిణ్. కానీ, ఏదీ అమామ్యి గారు ఎపుప్డైనా కరుణిసేత్నా?
అఫోక్రస్, మనం చదివింది పలెల్టూరు కావడం వలల్ ఎపుప్డూ ధైరయ్ం చెయయ్లేకపోయాను. కానీ ఇపప్టికీ నేను దాచుకోవలిస్న అవసరం నాకు
కనబడం లేదు. మీకు వెనెన్లోల్ బిరాల్ మందిర చూడడం ఇషట్ం. ఒక సేన్హితుడిగా కనీసం ఆ కోరెక్ని వెనెన్టోల్ కాకపోయినా సాయంతర్పు
వెలుగులో చూపించలేనా? నా వలల్ ఏదైనా తపుప్ జరిగితే ననున్ క్షమించండి” అనాన్డు. అతని మాటలోల్ సినిస్యారిటీ కనిపించింది తనమ్యికి.
“మీకో విషయం చెపుతాను, ఏమనుకోరుగా” అనాన్డు కాసేస్పటోల్.
ఏవిటనన్టుల్ చూసింది తనమ్యి.
“సండే ఈజ గేర్టర దేన మండే” అనాన్డు తనకు మాతర్మే వినబడేటటుల్.
అది తను ఇంటరీమ్డియేట చదువుకునేటపప్టి మాట. అమామ్యిల లోదుసుత్లు పొరబాటున పైకి కనిపిసేత్ అబాబ్యిలు సరుద్కోమని
చెపప్డానికి తమ కాలేజీలో వాడే మాట అది. ఇతనికి ఇవనీన్ ఇంకా గురుత్నాన్యా? చపుప్న సరుద్కుంటూ అపర్యతన్ంగా నవివ్ంది తనమ్యి.
“హమమ్యయ్, అలా నవువ్తూ ఉండొచుచ్గా ఎపుప్డూ. నవువ్తుంటే ఎంత బావునాన్రో మీరు" అనాన్డు మొహంలోకి ఆరాధనా
పూరవ్కంగా చూసూత్.
సంధయ్ వేళ బిరాల్ మందిర పై నుంచి నగరానిన్ చూడడం ఎంతో ఆహాల్దంగా ఉంది. చుటూట్ ఉనన్ విశేషాలు చేతోత్ చూపిసూత్ వివరిసుత్నన్
పర్భు వంక చూసూత్ంటే మనసులో అజాఞ్త మితుర్డు మెదిలేడు.
“మితర్మా! నీకెనిన్ రూపాలో కదా!” అనుకుంది తనమ్యి.
అంత సేపు మాటాల్డినా తన వయ్కిత్గత జీవితం గురించి ఒకక్ పర్శన్ కూడా అడగని అతని సంసాక్రానికి మనసులోనే అభినందనలు
తెలుపుకుంది.
***
కరివేపాకు కొని వెనకుక్ వసూత్, "తను

అనవసరంగా భయపడుతునన్టుల్ంది. పర్భు తన చినన్ నాటి పరిచయసుత్డు. ఇపుప్డు

మితుర్డు, తన మంచికోరే వాడు. కాలేజీలో పని కోసం ఒకటెర్ండు సారుల్ అతను వచెచ్ళితే తనకు కలిగే నషట్మేముంది?"
ఆలా అనుకోగానే మనసుస్ కాసత్ తేలిక పడి వడివడిగా నడవ సాగింది.
---------
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