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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

-46పీర్ పీ హెచ డీ పరీక్షలు కాగానే యూనివరిశ్టీ నించి అటున్ంచటే మాసాట్రింటికి బయలుదేరి వెళిల్ంది తనమ్యి.
"ఏమామ్, బాబు బావునాన్డా?" అంటూ ఆదరంగా పలకరించేరు మాసాట్రి భారయ్.
మరి కాసేస్పటోల్నే మేరీ బాబుని తీసుకుని వచిచ్ంది.
"అమోమ్, పొడుగయేయ్డు" అనాన్రు మురిపెంగా వాడిని చూసూత్ మాసాట్రు.
వాళల్ ఆదరం చూసుత్ంటే కళుల్ చెమరేచ్యి తనమ్యికి. "ఈ భారాయ్భరత్లకి తనేమవుతుంది? ఏ జనమ్లోనో తను పుణయ్ం చేసుకునన్ందు
వలల్ మాతర్మే లభయ్మయేయ్ అరుదైన ఆతీమ్యతలివి" అనుకుంది.
నిజానికి తనమ్యికి పాపపుణాయ్ల మీద నమమ్కం లేదు.
అయినా ఎందుకో అలా అనిపించింది.
అనీన్ మానవ పర్యతాన్ల వలేల్ జరుగుతాయనన్ది నిజమో, అపోహో తెలీదు కానీ ఇది మాతర్ం ఖచిచ్తంగా తనకు లభించిన వరమే.
మరో గంట తరావ్త లేవబోతూ టీ. వీ లో వసుత్నన్ సోర్క్లింగు ని అపర్యతన్ంగా చూసింది తనమ్యి. అది అకక్డి లోకల ఛానెల అట.
ఇటీవలే లోకల ఛానెళుల్ పార్రంభమయేయ్యని ఆవిడ మాటలోల్ అనాన్రు.
రెండు మూతర్పిండాలు పాడయిన వయ్కిత్ ఆపరేషనుకి నెగటివ బల్డ గూర్పు బల్డ కావాలని ఆ పర్కటన సారాంశం. తనమ్యి కి తెలుసు
అదెంత అరుదైన బల్డ గూర్పో. చపుప్న లేచి అడర్సు, ఫోను నంబరు రాసుకుంది. మేరీకి బాబునపప్గించి అందులోని అడర్సుకి ఆటో ఎకిక్ంది. ఆసుపతిర్లో
తను వచిచ్న పనేమిటో చెపప్గానే అపప్టివరకూ అకక్డే తిరుగుతునన్ ఒకామె ఆతర్ంగా దగగ్రకు వచిచ్ంది.
కటుట్ బొటుట్ తీరును బటిట్ బెంగాలీ అని తెలుసూత్ ఉంది. తనని చూసూత్నే రెండు చేతులూ జోడించి కృతజఞ్తా పూరవ్కంగా నమసాక్రం
చేసింది.
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నరుస్ బల్డ తీసుకోవడం అయిపోగానే ఇచిచ్న జూయ్సు ని అందుకుంటూ “నేను ఎవరికీ బల్డ ఇసుత్నాన్నో ఆ పేషంట ని చూడొచాచ్?”
అనడిగింది తనమ్యి.
తను బయటికి రాగానే అపప్టివరకూ బయటే

కూచునన్ ఆమె తమని అనుసరించింది. ICU లో ఉనన్ పేషంట కి బహుశా:

నలభైయేయ్ళుళ్ ఉంటాయి. రెండు మూతర్పిండాలు పాడయియ్న అతనికి ఆ రోజు రాతిర్ టార్నస్ పాల్న టేషన జరగబోతోంది. మరి కొనిన్ గంటలోల్ జరగబోతునన్
ఆపరేషన కి చివరి నిమిషం వరకూ బల్డ సమకూరలేదట వాళల్కి. తనమ్యి దేవతలా వచిచ్ కాపాడిందని అతి కషట్మీమ్ద శావ్స తీసుకుంటూ అతను
ఇంగీల్షులో మెలిల్గా ఒకొక్కక్ పదమే చెపూత్ నమసక్రించాడు.
అతని భారయ్కి బెంగాలీ తపప్ ఇతర భాషలు తెలియనందున ఆమె కళల్తోనే సంభాషిసూత్ నమసక్రించింది. ICU లో ఉనన్ వయ్కిత్ని
మొదటి సారి చూడడమేమో తెలీని బాధ చుటుట్ముటిట్ంది తనమ్యికి. పాపం ఆ భారయ్ అతని కోసం ఎంతో బాధ పడుత్ంది. తనమ్యి వసుత్నన్పుడు తన అడర్సు
అడిగి తీసుకునాన్రు వాళుల్. అకక్డి నుంచి వసుత్నన్పుడు తనమ్యికి వాళల్ బాధతో పోలిసేత్ తన బాధ అతి చినన్దనిపించింది.
జీవితంలో అనిన్టికంటే అతయ్ంత పెదద్ సమసయ్ ఆ జీవితమే కోలోప్వడం. మరణం తో పోరాడుతూ బతకాలనన్ తపన పడుత్నన్ ఆ భరత్,
భరత్కేమవుతుందో అనే ఆదురాద్తో అనుక్షణం నరకానిన్ అనుభవిసుత్నన్ ఆ భారయ్ ఎనోన్ రోజులు కళల్ ముందే కదలాడసాగేరు.
జీవితంలో ఓరుప్తో, సంయమనంతో ఏ సమసయ్నైనా చకక్దిదుద్కోవచుచ్ అని మేరీ ఎపుప్డూ చెపుతుంది. కానీ జీవితమే ఒక సమసయ్
అయితే! మరణం అంచున పోరాడడమే జీవితమైతే!!
***
రైలేవ్సేట్షనుకి చేరుకునేసరికే హైదరాబాదు వెళేల్ రైలు పాల్ట ఫారమీమ్ద సిదధ్ంగా ఉందని పర్కటన వినబడుతూ ఉంది. తనమ్యి వదద్నాన్
వినకుండా మేరీ బాబుతో, సామానల్తో ఎలా వెళాత్వంటూ దిగబెటట్డానికి వచిచ్ంది.
ఇలుల్ ఊడుచ్కోవడానికి మంచి కొండ చీపురుల్ రెండు కొంది తనమ్యి. విశాఖపటన్ంలో తపప్ ఇటువంటి గుబురు కటట్లు తనునన్ చోట
ఎకక్డా దొరకడం లేదు. తమ చినన్పుడు కేవలం పూతికల చీపురుల్ మాతర్మే చవకగా దొరికేవి. పూతికల చీపురుతో ఇలుల్ ఊడిచ్న మొదటి రోజు ఇంటి
నిండా పూతికలు ఎగురుతూ బటట్లకు అకక్డకక్డా అతుకుక్పోయి గుచుచ్కుని చంపేవి. కొండ చీపురుల్ ఇపప్టికీ ఖరీదు ఎకుక్వే.
"అందుకే గామోసు హైదరాబాదు వైపు ఒకొక్కక్ కటట్ని మూడేసి కటట్లు చేసి మధయ్ ఖాళీ పులల్లు పెటిట్ అముమ్తారు. అవి రెండోర్జులోల్
ఊడి వసాత్యి." అంది తనమ్యి మేరీతో అవి కొనేటపుప్డు.
దానితో బాటూ మేరీ రెండు దిండుల్ కొనిచిచ్ంది. వాటికి తనే కవరుల్ కుటిట్, అందంగా ఎంబార్యిడరీ కూడా చేసింది.
“ఎందుకివనీన్ ఇపుప్డు” అంటే, "అదేవిటి

తనమ్యీ అలా అంటావు? నాకునన్ ఏకైన పిర్య మితుర్రాలివి నువువ్. నాకు

యూనివరిస్టీలో ఉదోయ్గం వచిచ్న సందరభ్ంగా నీ కోసం నేను ఆ మాతర్ం చెయయ్కూడదా?" అంది.
ఒకపుప్డు తామిదద్రూ హాసట్లులో కలిసి ఉనన్ సమయంలో తను ఏ ఉదోయ్గానికి అపైల్ చేసినా రాలేదని మేరీ ఎంతో బాధ పడుతూ
ఉండేది. తనకి బాగా గురుత్, చివరికి తనకి ఎలిమెంటరీ సాథ్యి ఉదోయ్గం కూడా రాలేదని ఒక రాతర్ంతా దుఃఖ పడింది కూడా. ఓరుప్గా ఎదురు
చూసినందుకు అనిన్టికంటే అతుయ్తత్మమైన ఉదోయ్గం వచిచ్ంది తనకి. అదే చెపిప్ మేరీని కౌగలించుకుంది తనమ్యి.
"కాలం అనిన్ సమయాలోల్నూ ఒకేలా ఉండదనడానికి నీ జీవితమే ఉదాహరణ. సమసయ్లు వచిచ్నపుడు 'ఆ రోజుతో జీవితం
ఆఖరయిపోతుందని, ఇక భవిషయ్తుత్ లేదేమో' అని జీవితానిన్ అంతం చేసుకోవాలనుకునే వాళుల్ తెలుసుకోవలసిన గాథ. కాలం గాయాలిన్ మానప్డమే
కాదు, సమసయ్లిన్ కూడా పరిషక్రిసుత్ందని నిరూపించావు. కషాట్లిన్ ఎదిరించి, చకక్గా నీ కాళల్ మీద నువువ్ నిలబడాడ్వు, నువువ్ ఎందరికో సూఫ్రిత్దాయకం, నీ
సేన్హం వలల్ నాకూ నీ ఓరుప్ అలవడింది" అంది నవువ్తూ మేరీ.
మేరీతో ఎపుప్డు మాటాల్డినా వెయేయ్నుగుల బలం వసుత్ంది. రైలు పెటెట్లోకి ఎకిక్ కూచుని సామానుల్ సరుద్కుని కిటికీ దగగ్రే నిలబడడ్
మేరీని "ఫరావ్లేదులే మేరీ ఇక ఉండు" అంటూ
"ఆంటీకి "టాటా" చెపప్మామ్ బాబూ" అంది వెనకిక్ చూసూత్.
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పకక్న బాబు లేడు.
అదిరిపడి ఒకక్సారి లేచింది "బాబూ" అంటూ. తమ పకక్న గానీ, ఎదురు బెరుత్లో గానీ ఎవరూ లేకపోవడంతో
ఎవరన్డగాలో అరథ్ం కాలేదు తనమ్యికి.
"అయోయ్ అదేవిటి ఇపప్టి వరకూ ఉనాన్డుగా" అంటూ పకక్నే తలుపు ఉండడంతో మేరీ చటుకుక్న రైలెకిక్ంది.
తనమ్యి కంగారుగా రైలులో వరుసగా ఉనన్ బెరుత్ల మధయ్ పరుగెతిత్ంది "బాబూ" అని పిలుసూత్.
వరసలో నాలుగో బెరుత్లో శేఖర ఒళోల్ కూచుని ఆడుకుంటునన్ బాబు తలిల్ని చూసూత్నే పరుగెతుత్కు వచేచ్డు. హఠాతుత్గా శేఖర ని అకక్డ
చూసి ఆశచ్రయ్పోయింది. వెంటనే కోపమూ తనున్కు వచిచ్ంది.
"పిలాల్ణిణ్ తీసుకెళేల్ ముందు చెపాప్లని తెలీదూ!"
అతనిన్ ఏమీ అనలేక బాబు వీపు మీద ఛెళుళ్న ఒకటేసి, ఒకక్ అరుపు అరిచింది "నాతో చెపప్కుండా ఎకక్డికి పోయావ రా వెధవా"
అంటూ.
శేఖర కోపంగా తల పకక్కు తిపుప్కుంటూ, "వాడు నా కొడుకు, నా దగగ్రకు రావడానికి నినన్డగాలిస్న పని లేదు" అనాన్డు.
పకక్ సీటల్లో వాళుల్ చోదయ్ం చూసుత్ండడంతో తనమ్యి మాటాల్డకుండా బాబుని లాకుక్ని సీటోల్కొచిచ్ కూలబడింది. వెనకే వచిచ్న మేరీ
పకక్నే కూచుని "బాధ పడకు. అతనిన్ సేట్షను బయట చూసేను. మన వెనకే ఆటో దిగేడు. అతనెవరో ఇపుప్డు తెలిసింది. మనం మాటాల్డుకుంటుండగా
పకక్ బెరుత్ దగగ్ర నుంచి బాబుని పిలిచ్ ఉంటాడు. వీడు బానే గురుత్పటేట్డు అదే ఆశచ్రయ్ం! " అంది.
ఏడుసుత్నన్ బాబుని ఒళోల్ పొదువుకునన్ తనమ్యి కళల్లోల్ంచి అపర్యతన్ంగా కనీన్ళుల్ ఉబికి వచేచ్యి.
"అయోయ్! భదర్ంగా పెంచుకుంటునన్ పిలాల్ణిణ్ కొటేట్నే" అని మనసంతా బాధ అలుముకుంది.
"అతనూ ఇదే రైలుకి వెళూత్ కాకతాళీయంగా మనలిన్ చూసేడా లేక కావాలని వచేచ్డా" అంది సందేహం వెలిబుసూత్ మేరీ.
తెలీదనన్టుల్ పెదద్వి విరిచింది తనమ్యి. కారణం ఏదయినా అతనూ

ఇదే రైలులో పర్యాణం చేసుత్నాన్డనేది ఎందుకో

భరించలేకపోతూంది. "ఎందుకు?"
దుఃఖం, కోపం, కసి, చేతకానితనం

కలగాపులగంగా ఒకదానిమీదొకటి తనమ్యి మనసు మీద దాడి చేసూత్ కలవరానిన్

పెంచుతునాన్యి. తనమ్యికి దికుక్లు పికక్టిలేల్లా గటిట్గా అరవాలనుంది. అతని రెండు చెంపలూ వాయించాలనుంది. తనని అతని జీవితంలోంచి
సునాయాసంగా బయటికి తోసేసి, నిరాద్కిష్ణయ్ంగా రోడుడ్ పాలు చేసిన అతనిన్ రైలు లోంచి వెళల్గొటాట్లనుంది. ఏమీ చేయలేని నిసస్హాయత వలల్ దుః ఖం
చుటుట్ముటిట్ంది.
రైలు బయలుదేరబోతునన్టుల్ విజిల వింటూనే "ఏమీ కాదులే. బాధ పడకు, ఊరుకో. అనుకోకుండా ఇదే రైలు లో పర్యాణిసూత్
మిమమ్లిన్ చూసి ఉంటాడు. ముందు నువువ్ ధైరయ్ంగా ఉండు. బాబు జాగర్తత్" అంటూ మేరీ రైలు దిగింది.
రైలు బయలుదేరిన పది నిమిషాలోల్ శేఖర వచిచ్ పెటెట్కి ఆ మూల కిటికీ దగిగ్ర కూచుని బాబుని మళీల్ పిలిచేడు.
దెబబ్కి భయపడిన బాబు తలిల్ వైపు చూసేడు. తనమ్యి కిటికీ లోంచి బయటికి చూసూత్ కళుల్ మూసుకుంది.
"పరేల్దు రారా నానాన్. అది నినూన్, ననూన్ ఎలా వేరు చేసత్దో చూసాత్ను." అనాన్డు కఠినంగా.
"ఇనాన్ళూల్ పేర్మంతా ఎటు పోయిందో. కొడుకు మీద అసలంత పేర్మ ఉనన్వాడు ఎందుకు వదిలెళిల్పోయాడో."
తనమ్యి కోపానిన్ అదుపులో పెటుట్కోవడానికి పర్యతిన్సూత్ గుపెప్ట గటిట్గా బిగించింది.
కోరుట్ తనకే బాబు సంరక్షణని ఇచిచ్నా, ఎపుప్డైనా వచిచ్ చూసే హకుక్ అతనికి ఇచిచ్ంది. ఇపుప్డిక దానిన్ అడుడ్పెటుట్కుని తనని
సాధిసాత్డనన్మాట. తన ఎదురుగా కూచునన్ అతనిన్ చూసూత్ భరించడం కనాన్ పిలాల్ణిణ్ అతని దగగ్రకే పంపడం మంచిదని అనిపించి ఇంకా తన వైపే
దిగులుగా చూసుత్నన్ బాబుని వెళళ్మనన్టుల్ చూసింది.
“కొతత్ వింత” అనన్టుల్ బాబు హుషారుగా అతని వేలు పుచుచ్కుని వెళేల్డు.
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నిసాత్ర్ణగా బెరుత్ మీద వాలి పోయింది తనమ్యి. "మితర్మా! ననున్ రకిష్ంచు" అని మనసులో అనుకుంటూ.
“ఒకపుప్డు అతనితో జీవితానిన్ పంచుకోవడం కోసం ఎంతగానో ఎదురు చూసింది. తలిల్కి ఇషట్ం లేకపోయినా అతని వేలందుకుని
నడవడం కోసం ఎంతో తపించింది.
ఆ రోజులోల్ అతనిన్ తలుచ్కోగానే తన ముఖమీమ్ద పేర్మైక చిరునవువ్ మెరిసేది. అతనిన్ చూడగానే తెలీని సిగుగ్ ముంచెతేత్ది.
రెండు చేతులోత్ ముఖానిన్ కపుప్కునన్పుప్డలాల్ "ఎందుకంత సిగుగ్" అని అతను అడిగేవాడు.
అతనిన్ ఎంతో గొపప్ వయ్కిత్తవ్ం ఉనన్వాడిగానూ,

గొపప్ మనసునన్ వాడి గానూ, తమ పేర్మ ఎంతో అపురూపమైంది గానూ

ఊహించుకుంది. అవనీన్ కాలరాసి, అతని ఇషట్ం వచిచ్నటుల్ బాధయ్తా రాహితయ్ంగా నడచుకుని, పైగా తనేదో అనాయ్యం చేసినటుల్ చివరకు చితీర్కరించి,
తనని ముపుప్తిపప్లు పెటిట్, నానా కషాట్ల, అవమానాల పాలు చేసి మరీ వెళిల్పోయేడు. విడాకుల కాగితాలు తీసుకుని అతను నిరల్క్షయ్ంగా ముఖం తిపుప్కుని
బండి సాట్రుట్ చేసుకెళిళ్న దృశయ్ం ఇపప్టికీ మరిచ్పోలేకపోతూంది.
అతనికి తనేం అనాయ్యం చేసిందని తన జీవితంతో ఆడుకునాన్డు? తన వెంటపడి పేర్మ అని, పెళిళ్ అని ఎందుకు తిరిగాడు? తీరా
పెళల్యాయ్క అనుక్షణం నరకం చూపించి ఎందుకు కక్ష సాధించాడు?”
మరో గంటలో బాబు వచిచ్ పకక్న నిలబడగానే కనీన్ళల్తోనే పకక్కు తిరిగింది. తలిల్ దుఃఖం అరధ్మైనటుల్ చినాన్రి చేతోత్ కళుల్
తుడవసాగేడు.
వాణిణ్ కౌగిలించుకుని 'ననున్ వదిలెళళ్కురా, ఎపుప్డూ వెళల్కురా నానాన్ " అని లోపలోల్పలే కుమిలి ఏడవసాగింది.
***
పొదుద్నన్ హైదరాబాదులో రైలు దిగే సరికి శేఖర లేడు. బహుశా: అతను వాళల్ ఊరోల్ దిగిపోయి ఉంటాడు.
"హమమ్యయ్" అని సిథ్మితపడింది తనమ్యి.
తమని దాటెళిల్ పోతూ "కూలీ" అని అరుసూత్ వెళుత్నన్ ఎరర్ చొకాక్ అతనిన్ పిలిచింది.
బాబునొక చేతోత్ పటుట్కుని, మరో చేతోత్ పరుస్ పటుట్కుని అతని వెనక ఆటో సాట్ండు వైపు నడిచింది.
దగగ్రోల్ని బసాట్ండు వరకు ఆటో కటిట్ంచుకునాన్, అకక్ణిణ్ంచి ఇవనీన్ బసుస్లో ఎకిక్ంచడం కాసత్ కషట్మే. ఆలోచనలతో నడుసూత్ గుమమ్ం
దగిగ్ర టీ.సీ కి టికెక్టుట్ ఇచిచ్ ఒకక్డుగు వేసేసరికి
"అయోయ్, రైలు తొందరగా వచిచ్నటుల్ంది. పర్యాణం ఎలా జరిగింది" అంటూ ఎదురొచాచ్డు పర్భు.
రాతర్ంతా కలత నిదద్రతో, దుః ఖం తో కళుల్ వాచిపోయిన తనమ్యి అతనిన్ంచి తపిప్ంచుకోవడానికనన్టుల్ చపుప్న కళుల్ దించుకుని
వడిగా కూలి వెనక నడిచింది. వడిగా నడుసుత్నన్ తలిల్ నొదిలి బాబు పర్భు చెయియ్ పటుట్కునాన్డు.
ఆటో లో ఏమీ మాటాల్డని తనమ్యి వైపు చూసూత్ "అంతా బానే ఉందా?" అనాన్డు.
ముభావంగా తలూపింది. తన మనసులో రేగిన అగిన్జావ్లని అతనికి ఎలా చెపప్గలదు? లోపల చెలరేగుతునన్ వయ్థావేదనలతో పర్భుతో
మాటాల్డాలని అనిపించడం లేదు. అతని సమక్షం విసుగాగ్, చికాకుగా అనిపించసాగింది. తనని వెంటాడుతూ ఏవిటితను? కానీ ఎవరితోనూ ఏవీ మాటాల్డే
ఓపిక, ఆసకిత్ కూడా లేక అతనేన్ం మాటాల్డొదద్నన్టుల్ ఒక చూపు చూసింది. అయినా సామానల్నీన్ బసుస్లో సరిద్పెటిట్, కదులుతునన్ బసుస్ కిటికీ పకక్నే
నిలబడి
"ఆదివారం వసుత్నాన్" అనాన్డు గటిట్గా.
"వదుద్" అంది ఓపిక లేని సవ్రంతో.
కానీ ఆ మాట బసుస్ బయలుదేరుతునన్టుల్ మోగించిన హారను ధవ్నిలో కలిసిపోయింది. బసుస్ కదిలి వెళుత్నాన్ కనుచూపు మేర వరకూ
అతనకక్డే నిలబడాడ్డు.
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వెనుతిరగని వెనెన్ల

తనకోసం అంత పొదుద్నేన్ లేచి రైలు సేట్షనుకి వచేచ్డు పాపం. కానీ ఇవనీన్ పటిట్ంచుకునేలా లేదు తన మనసు. కనీసం తను అతను
సహాయం చేసుత్నన్ందుకైనా సరిగా మాటాల్డలేదు. శేఖర మీద కోపంతో పర్భుని దూరం పెటట్డం నాయ్యమో కాదో తెలీదు.
హృదయం అరథ్ం లేని దుఃఖం తో మూలుగుతోంది. ఎవరితోనూ పంచుకోలేని వయ్థ! అతని జీవితం పాడు చేసుకోవదద్ని ఉతత్రం వేసినా
మళీల్ ఎందుకు సేట్షనుకి వచేచ్డు? ఇపుప్డిపుప్డే కుదుట పడుత్నన్ తన జీవితం లోకి అతను వదద్నాన్ ఎందుకు వసుత్నాన్డు? అతనిన్ ఎలా దూరం పెటాట్లో
పాలుపోవడం లేదు.
శేఖర మళీల్ కనబడేసరికి గతమంతా రీలులా..కాదు కాదు, మనసుని చీరేసూత్ తిరుగుతునన్ ముళల్ చకర్ంలా కదలాడింది.
'అమామ్! నానన్ నెల రోజులోల్ సూక్లుకి వసాత్నని చెపేప్డు" అనాన్డు బాబు అంతలో.
తనమ్యి నిసాత్ర్ణగా సీటుకి జేరబడింది. ఇదొక కొతత్ సమసయ్ ఇక మీదట. ఇపప్టిదాకా మొతాత్నికి వదిలేసిన వాడు మళీల్ ఎందుకు బాబు
జీవితంలోకి అడుగుపెడుత్నాన్డు? తనకీ కొతత్ పరీక్ష ఏవిటి? ఒక సమసయ్ పరిషక్రించుకుంటే మరొకటి వెంటాడుతూ ఉంది. ఇంతేనా జీవితం!
నిరాసకత్ంగా కిటికీ లోంచి ఆకాశం వైపు చూడసాగింది. నీలాకాశంలో సవ్చఛ్మైన తెలల్ని మేఘాలు పరుగులు పెడుత్నాన్యి. ఈ అనంత
కోటి తారల విశవ్ంలో చినన్ ఇసుక రేణువంత భూమీమ్ద మనిషి ఉనికి ఎంత? జీవితమెంత? ఇనిన్ కోటల్ మనుషులలో తన బాధ ఎంత? ఎందుకు ఇంతగా
బాధ పడుత్ంది తను?
మేరీ మాటలు మళీల్ జాఞ్పకం వచాచ్యి. "ఓరుప్తో, సంయమనంతో ఏ సమసయ్నైనా చకక్దిదుద్కోవచుచ్".
కళుల్ తుడుచుకుంది.
బాబుని దగగ్రకు తీసుకుని "ఆకాశంలో మబుబ్లాట ఆడదామా?" అంది మెలిల్గా.
తలిల్ ముఖంలో పర్శాంతత చూసి హుషారుగా తలూపేడు.
"దూరంగా.. అదిగో ఆ మబుబ్ ఏ ఆకారంలో ఉంది?" అంది.
"నినన్ నానన్ వేసుకునన్ బూటులా ఉంది" అనాన్డు బాబు నవువ్తూ.
వెంటనే ఒకక్ క్షణం మనసు చివుకుక్మంది.
“ఒకక్సారి అతనిన్ చూడగానే వీడు అతని గురించే ఆలోచిసుత్నాన్డు! అయినా చినన్ పిలాల్డు వీడికేం తెలుసనీ! చాకెల్టుట్ ఎవరిసేత్ వాళల్ని
గురుత్పెటుట్కుంటాడు" అని సమాధానపడి
"మరి ఆ పకక్నునన్ మబుబ్ ఎలా ఉంది?" అంది తనమ్యి.
-----------------
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