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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. ఇరు ౖ పులా పెదద్  
ళుల్   ఒపుప్కుని  ఇదద్ రికీ పెళిల్  చేత్ రు. తనమ్యి అతత్ రింటోల్  అడుగుపెడుత్ ంది. 

 
********* 
  

  ఉదయానే నిదర్ లేపింది  తనమ్యిని పకక్నే పడుకునన్ పినిన్. 
"లేమామ్...తవ్రగా లేచి సాన్నమదీ పూరిత్ చెయియ్. అతత్వారిలుల్ కదా" అంది. 
ముందు రోజు పెళిల్ తాలూకు బడలిక ఇంకా తీరనటేట్ ఉంది తనమ్యికి. నిదర్లో అసలు తను శేఖర వాళిల్ంటోల్ ఉనన్ సంగతే 

మరిచ్పోయింది.  
"కలలో అంతా వనజా, తనూ ఏవేవో కబురుల్ చెపుప్కుంటునాన్రు. తనకు పెళల్యియ్నటుల్ గానీ, శేఖర గానీ తన కలలోకి 

రాలేదు. ఇదేం విచితర్మో"  అనుకుంది.   
అదే విషయం పినిన్తో అంది. పినిన్ నవువ్తూ “మొనన్టి వరకూ నీకు పెళిల్ కాలేదు గాబటిట్ అతని గురించి ఆలోచిసూత్ ఉండి 

ఉంటావు. ఇక ఇపుప్డు పెళల్యాయ్క అతనిక నీ పకక్నే ఉనాన్డనన్ ధీమా వచిచ్ంది కదా.” అంది చాలా తేలిగాగ్. 
తను పడుకునన్ గదిని ఆనుకుని మరో గది, ఆ పకక్న రేకుల కపుప్తో ఉనన్ బాతూర్ము. పెళిల్ వారిలుల్ కాబటోట్ ఏమో 

బాతూర్మంతా చితత్డిగా ఉంది. బటట్లు మారుచ్కోవడం కషట్మే అకక్డ. ఎలాగోలా మొతాత్నికి కానిచిచ్ తవ్రగా తయారైంది తనమ్యి. 
మెడలో తడిసి ఒంటికి అంటుకుంటునన్ పసుపు తాడు, కాళల్కి ఆరని పారాణి. కొతత్గా అలవాటైన చీర. 
అదద్ంలో తన రూపం తనకే అపురూపంగా కనిపించింది. ఇలాంటి రూపం కోసం ఎనిన్ నాళుళ్గా కలలు కంది!! 
తనంటే ఇషట్మని మరీ పెళిళ్ చేసుకునన్ శేఖర. అతనిన్ తన జీవితాంతం ఎంతో పేర్మగా చూసుకోవాలి తను.  
"అజాఞ్త మితర్మా! నీకిక సెలవు. నా పేర్మానురాగాలతో శేఖరేన్ నినున్గా మారుచ్కుంటాను." అపర్యతన్ంగా నవువ్ వెలిసింది 

తనమ్యి పెదవుల మీద. 
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మెలల్గా గదిలోంచి బయటకు వచిచ్ంది. అతత్ వారింటోల్ అంతా కొతత్గా ఉంది. 
శేఖర ఎకక్డ ఉనాన్డో చూసే సాహసం చెయాయ్లనిపించలేదు.  
బిడియంగా వంట గదిలో అడుగు పెటిట్ంది. అపప్టికే లేచి అందరికీ కాఫీలు పురమాయిసుత్నన్ దేవి తనను చూసూత్నే 

పలరింపుగా నవివ్ " ఏమామ్, సరిగా నిదర్ పటిట్ందా? సాన్నం కూడా చేసినటుల్నాన్వు." అంది. 
"అవును అతత్యాయ్, నేనేదైనా సాయం చెయయ్నా?" అంది తనమ్యి గొంతు పెగులుచ్కుని. 
"ఇవేళ అపుప్డే ఏం చేసాత్వులే. నాలుగు రోజులు కానీ. సాయంతర్ం మీ రిసెపష్న కదా. వంట వాళల్తో పని చేయించడమే 

ఇవేళ పని. శేఖర లేచేడేమో చూడమామ్. కాఫీ ఇసాత్ను. పటుట్కెళుద్వుగానీ.." అంది. 
తనమ్యి ముఖంలోకి ఒకక్ సారిగా గొపప్ సంతోషం ముంచుకు వచిచ్ంది.  
తన పకక్ గదిలో శేఖర ఉనాన్డనన్ సప్ృహ కూడా లేకుండా మొదుద్ నిదద్ర పోయినందుకు తనలో తను తిటుట్కుంటూ మెలల్గా 

తలుపు తోసింది.   
తల దగగ్ర టేబుల ఫాను చపుప్డు చేసూత్ తిరుగుతూనాన్ మెలకువ లేనంత గాఢంగా మొదుద్ నిదద్ర పోతునాన్డు శేఖర. పకక్నే 

పది పనెన్ండేళల్  పిలల్వాడెవరో నిదర్పోతునాన్డు. పెళిల్కి వచిచ్న చుటాట్ల పిలాల్డనుకుంటా.  నిదర్పోతునన్  శేఖర  అందమైన ముఖానిన్ తనివితీరా 
చూసూత్ నిలుచునన్ తనమ్యికి వెనక నించి ఎవరో లేచి బాతూర్ముకి వెళుత్నన్ చపుప్డు  వినిపించి, చపుప్న వెనకిక్ వచేచ్సింది. 

ఇంటోల్ని నాలుగు గదులు దాటుకుని పెరటోల్కి వచిచ్ంది. పెదద్గా పోషణ లేని పెరడు. ఏవేవో చెతత్ సామానల్తో నిండి ఉంది. 
ఒక పకక్గా కనకాంబరాలాల్ంటి కాసినిన్ పూల మొకక్లునాన్ ఒకక్ పూవు లేదు ఏ చెటుట్కీ.  

పినిన్ వెనకే ఎపుప్డు వచిచ్ందో ఏమో. "మీ అతత్యయ్కి పూలంటే ఇషట్మంట. ఎకక్డ లేని పూలనీన్ తురిమి మాలలు కటిట్ 
ఇంటినలంకరిసుత్ంది. చూసేవుగా చెటల్కి ఒకక్ పువువ్ లేదు." అని నవివ్ంది.  

దేవి తలలో ఎపుప్డూ గజం పూలు తురుముకుని ఉండడం గమనించింది తనమ్యి. 
ఇంటోల్ ఎకక్డ పడితే అకక్డ వరండాలలో, బయట వాకిటోల్ మడత మంచాలు వేసుకుని పెళిల్ చుటాట్లు నిదర్పోతునాన్రు. 
అటు పలెల్టూరు, ఇటు  పటట్ణమూ కాని ఊరది. పెరటి గుమమ్ం బయట మురుగు కాలువ రోడుడ్ మీదికి వచిచ్ పారుతూ 

పెరటోల్కి వసేత్ చాలు దురగ్ంధం ముకుక్లు పగలగొడుతూ ఉంది.  
ఇంటోల్ తనకి నచచ్నివెనోన్ కనబడుతూ ఉనాన్యి. ముఖయ్ంగా వాళిల్ంటికి తనకెంతో ఇషట్మైన డాబా లేదు. తనమ్యికి తమ 

ఇలుల్ జాఞ్పకం వచిచ్ంది. ఇంటి మీద బెంగ పటుట్కుంది.  
"అలా బెంగగా కూచోకమామ్, సాయంతర్ం రిసెపష్న కి అమామ్, నానాన్, మన బంధువులూ వసాత్రు" అంది పినిన్ గదిలోకి 

వచిచ్. 
 తనమ్యి మనసు ఆనందతాండవం చేసింది.  
ఎపుప్డు లేచేడో ఏమో శేఖర గది గుమమ్ం దగిగ్రికి వచిచ్ "కొతత్ పెళిళ్కూతురు లేచిందే" అనాన్డు కనుబొమమ్లెగరేసూత్. 
పినిన్ ఏదో పనునన్టుట్ బయటికెళిల్ తమకు కనబడేటుట్ వరండాలో కూచుంది. 
శేఖర గదిలోకి ఒకక్ అడుగు మాతర్ం వేసి "మంచి చీర కటుట్కుని తవ్రగా తయారవువ్. మా పెదద్మమ్ వాళుల్ నినున్ గుడికి 

తీసుకెళాల్లంటునాన్రు." అనాన్డు. 
తను కటుట్కునన్ చీర వైపు చూసుకుంది." ఇది మంచి చీరే కదా" అనుకుంది. 
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ఇంతలో దేవి వచిచ్ "పాపం మీ ఆవిడకి కొతత్ చీరలు కొననటుల్ంది. ఈ పాత పటుట్ చీర ఇచిచ్ పంపింది వాళల్మమ్." అంది. 
పినిన్ ఇదంతా రాదాధ్ంతం కావడం ఇషట్ం లేనటుల్ "అదేం లేదు వదినా, మా అకక్ హడావిడిలో తన కొతత్ చీర నా పెటెట్లో 

పెటిట్ంది. అని పెళిల్లో తనకి వాళల్కక్ పెటిట్న చీర చూపించింది."   
తనమ్యికి అకక్డ జరుగుతునన్ది అరథ్మయీ కాకుండా ఉంది. 
అమమ్నడిగి తనకి ఇషట్మైన పటుట్చీరలు రెండు తనమ్యి కావాలని  తెచుచ్కుంది. పాతవే అయినా తనకి ఇషట్మైన అమమ్ 

చీరలవి. 
లోపలికి రాగానే "మీ అతత్గారు ఇలా మాటాల్డుతుందని  మీ అమమ్కి తెలియదు. లేకపోతే నువువ్ అడిగినా పాత చీరలు 

ఇచేచ్ది కాదు." అని నిషూట్ర పోయింది పినిన్.  
తనమ్యికి ఏడుపు తనున్కు వచిచ్ంది. 
"ఊరుకోమామ్, కొతత్ పెళిళ్కూతురివి, నీ కళల్లో నీళుల్ ఎవరైనా చూసేరంటే బాగోదు, అయినా ఇవనీన్ సహజంలే." అంది 

తేలికగా పినిన్. 
బయలుదేరేటపుప్డు "టిఫినుల్ తినేసి  గుడికేవిటీ, వర్తాలేవిటీ..." అని సణిగింది పినిన్. 
తనమ్యి అవనీన్ పటిట్ంచుకునేలోగానే "ఆటో రెడీ" అనాన్డు శేఖర.  
గుడి పేరుతో ఆటోలో కికిక్రిసి కూచునన్ పిలల్లూ, పెదద్ల మధయ్ ఆరు కిలోమీటరుల్ తీసుకు వెళేళ్రు. 
కళల్ ఎదురుగా చినన్ సైజు గుటట్ మీద కనిపిసుత్నన్ దాదాపు 200 మెటల్ని, అకక్డెకక్డో కనిపిసుత్నన్ ఆలయానిన్ అబుబ్రంగా 

చూసింది తనమ్యి.  
"మీ ఊళోల్ ఇంత అందమైన ఆలయం ఉందని ఎపుప్డూ చెపప్లేదేం?" అంది తన ముందే మెటుల్ ఎకుక్తునన్ శేఖర తో. 
"ఊ.. ఈ మెటల్నీన్ ఎకిక్ దిగేసరికి ఆ అందమేంటో తెలిసి పోతుందిలే" అనాన్డు. 
వెనకే పకపకా నవువ్లు. తనమ్యి మారు మాటాల్డకుండా చకచకా ఎకిక్ంది మెటల్నీన్. 
"పెదద్మామ్, ఇంకా అకక్డే ఉనాన్వా..?" అనాన్డు శేఖర పది మెటల్ కిందికి చూసూత్. 
"మీ ఆవిడ సనన్గా పులల్ముకక్లా ఉంది కాబటిట్ నీతో బాటూ చకచకా ఎకేక్సిందిరా. నా వలల్ కాదు నాయినా మిమమ్లిన్ 

అందుకోవడం.. నేను పెదనానాన్ వసాత్ము గానీ ముందు వెళిల్ గుళోల్ వర్తానికి  టికెక్టుల్ తీసుకోండి." అంది రొపుప్తూ. 
"మీ పినిన్ కంటే మా పెదద్మేమ్ నయం. ఆవిడింకా వెనక ఎకుక్తూంది." అని తనమ్యి చేతిని తన చేతిలోకి తీసుకుని మెటల్ 

మీద ముందుకి నడిచేడు.  
తనమ్యికి నిజమైన సపత్పది ఇదే అనిపించి ఒళుళ్ పులకించింది. 
శేఖర చేతిని గటిట్గా పటుట్కుని మనసులో "శకూక్, ననెన్పుప్డూ ఇలాగే నడిపించవూ" అనుకుంది. 
మెటల్ పకక్న విరగబూసిన దేవ గనేన్రు  వృకాష్లిన్, మెటల్ పైన  రాలి పడి సువాసనలిన్ వెదజలుల్తునన్ దేవ గనేన్రు పూలని  

అమితానందంతో చూసూత్ శేఖర తో నడుసుత్నన్దలాల్  ఆగి ఒకక్ పూవుని వంగి అందుకుని తలలో తురుముకుంది.  
కలలోల్ ఎనోన్ సారుల్ తనకి కనిపించిన దేవగనేన్రు చెటల్ గుబురిల్వేననన్ సృహ వచిచ్ ఆశచ్రయ్పోయింది. 
"నేసత్ం! నా కోసం నీ దోసిలి నిండా బంగారు దేవగనేన్రు  పుషాప్లిన్ బహూకరించవూ" తనలో తను కలవరిసూత్ మెటుల్ 

సునాయాసంగా ఎకిక్ంది తనమ్యి. 
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ఇంటికి తిరిగి రాగానే హాలులో జోయ్తిని చూసూత్నే గాఢంగా కౌగిలించుకుంది తనమ్యి. 
చెలెల్లికి పెటిట్న చీర కూతురు కటుట్కుని ఉండడం గమనించి "ఇదేవిటీ, తెచుచ్కునన్ పటుట్చీర" అనబోతునన్ జోయ్తిని చెయియ్ 

పటుట్కుని గదిలోకి లాకుక్ వచిచ్ంది తనమ్యి. 
గుడికి వెళిళ్న అలసట కంటే అకక్డ తనకి కలిగిన అనుభూతి వలల్ తనమ్యి మంచి హుషారుగా "అవనీన్ సరేలే అమామ్, మేం 

గుడికెళొల్చాచ్ం. ఎంత బావుందో తెలుసా?" అంది.' 
కూతురి ముఖంలో ఆనందం చూసి సిథ్మిత పడింది జోయ్తి. 
"రాతిర్కి మనం మన ఊరు వెళిళ్పోతామా?"  అమాయకంగా అడుగుతునన్ తనమ్యి వైపు నవువ్తూ చూసూత్  "మేం ఇవేళ 

రిసెపష్ను కాగానే వెళిల్పోతాం. నువూవ్, అబాబ్యీ, మీరంతా  రేపు ఉదయం వసాత్రు." అంది జోయ్తి.  
సాయంతర్ం  శేఖర, తనమ్యి పెళిల్ రిసెపష్న లో పకక్పకక్న కూచునాన్రనన్మాటే గానీ ఒకరితో ఒకరు మాటాల్డుకోవడానికి 

లేదు.    
"ఇదంతా విసుగాగ్ ఉంది."  అనుకుంది తనమ్యి. 
అపుప్డపుప్డే  శేఖర కుటుంబీకులు పరిచయమవుతునాన్రు. ఇక ఈ రిసెపష్న లో బొతిత్గా తనకు తెలియని మనుషులే అంతా. 

శేఖర నవువ్తూ నమసక్రిసూత్ పకక్న ఉనన్ తనతో పర్మేయం లేనటుల్ అంతా సవయ్ంగా చేసుకెళిల్పోతునాన్డు. కనీసం వాళెల్వరో తనతో చెపేప్ 
పర్యతన్ం కూడా చేయడం లేదు. తన పని నిలబడి నవువ్తూ నమసక్రించడం. అంతే.  

ఆ పకక్గా నిలబడడ్ శేఖర తండిర్ అందరితోనూ కలుపుగోలుగా మాటాల్డుతూనూ, శేఖర తలిల్ నవువ్తూ నిలబడి కనిపించింది. 
“తనంటే ఎవరూ తెలియదు కాబటిట్ అలా నిలుచుంది. ఆవిడకు అంతా తెలిసిన వాళేల్గా “అనుకుని 
"అదేవిటీ మీ అమమ్గారు ఎవరితోనూ మాటాల్డకుండా అలా నవువ్తూ నిలుచునాన్రు నాలాగే" అంది మధయ్లో తనమ్యి. 
బయటికి నవువ్తూ "ఆడవాళుల్ ఎలా నడుచుకోవాలో మా అమమ్ని చూసి నేరుచ్కో" అనాన్డు శేఖర. 
తనమ్యి చపుప్న తలెతిత్ శేఖర వైపు చూసింది. ఇంకా అతను ఎటో చూసూత్ చిరన్వువ్ నవువ్తూనే ఉనాన్డు.  
"చకక్గా నవువ్తూ నిలబడు. రేపొర్దుద్నన్ వీడియోలో బాగా ఉండాలి. గురుత్ంచుకో. అసలే ఈ వీడియోని మా చుటాట్లందరూ 

చూసాత్రు" అనాన్డు. 
రాతిర్ పదకొండింటి వరకూ  ఇంటి ముందు కటిట్న షామియానాలో  రిసెపష్ను జరిగింది. కాసేస్పు నిలబడి, కాసేస్పు కూచునీ  

ఆశీసుస్లు అందుకుంటునాన్రు  శేఖర, తనమ్యి. అపప్టికీ ఒకటి అరా వసూత్నే ఉనాన్రు ఊళోల్ జనం . "చూసేవా, మా బలగం.." అని గొపప్గా 
తనమ్యి వైపు చూసి  నవేవ్డు శేఖర".  

పకక్నే కూచుని పదుద్లు రాసుత్నన్ శేఖర చినాన్నన్ "కాసత్ వీళల్కేవైనా పెటట్ండరార్" అనే వరకూవాళల్కి భోజనాలు తినడానికి 
కుదరలేదు. 

సాయంతర్మంతా రిసెపష్న పేరుతో అలిసిపోయినా ఉదయపు గుడి పర్యాణపు ఆహాల్దం, మరాన్డు ఇంటికి వెళతామనన్ 
సంతోషం తనమ్యి కళల్లోల్  కదలాడాయి. 

*** 
మూడో రోజు ఉదయానికి ఇంటికి చేరుకునాన్రు. వాకిటోల్ నిలబెటిట్ ఎరర్ నీళళ్ తో దిషిట్ తీసేరు అమమ్లకక్లు.  
నరసమమ్ మనవరాలిని  కౌగిలించుకుంది.  



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                ôdô|º+ãsY 2015 

   5 వెనుతిరగని వెనెన్ల – డా॥కె.గీత

పాదాలకి నమసక్రించిన నూతన దంపతులిన్ ఆశీరవ్దిసూత్ "చలల్గా నూరేళుళ్ ఉండండి" అంది  ఆనందంగా. 
మధాయ్హన్ం వనజ, సుధాకర వచాచ్రు.   
వనజని వాకిటోల్ చూసూత్నే పరుగెతుత్కు వచిచ్ంది తనమ్యి. 
తనలాగే మెడలో పసుపు తాడు, కుంకుమ బొటుట్, చేతులకు నిండుగా గాజులు, పొందికైన చీరతో నడిచి వసుత్నన్ వనజ 

కొతత్గా కనిపించింది. 
పకక్న సుధాకర వనజకి తగినంత ఎతుత్గా  ఉనాన్డు. వనజ కంటే ఛాయ తకుక్వగా ఉనాన్ కళైన ముఖం. మొతాత్నికి ఇదద్రి 

జంట చూడముచచ్టగా ఉంది. 
అదే చెపిప్ంది వనజతో తనమ్యి. "మీరిదద్రూఎంత బావునాన్రో  తెలుసా?" 
“నీకు సరిగాగ్ అదే చెబుదామనుకుంటునాన్ను.  నీ కలలు పండి శేఖర తో నువువ్ ఎపుప్డూ సంతోషంగా ఉండాలని 

కోరుకుంటునాన్ను." అంది వనజ. 
కొతత్గా తమ జీవితాలోల్కి వచిచ్న శేఖర, సుధాకర లని ఒకరికొకరు పరిచయం చేసారు తనమ్యి, వనజ. 
సేన్హితురాలితో కలిసి ఎకుక్వ సేపు కబురుల్ చెపుప్కునే ఏకాంతం లేకపోయినా, మాటాల్డిన కాసేస్పు తనమ్యికి గొపప్ బలం 

వచిచ్నటల్యియ్ంది. 
"రేపే వెళుతునాన్ము రాయచూర కి. ఆయనకు సెలవు లేదు." అంది లేసూత్ వనజ. 
తనమ్యి సంతోషంగా సేన్హితురాలిని కౌగిలించుకుని "ఐ విష యూ ఆల ది బెసట్" అంది. 
"నీకు కూడా. ఉతత్రాలు రాయి. ఎపుప్డూ నీ ముఖంలో ఈ ఆనందం ఇలాగే ఉండనివువ్. ఎంత కళగా ఉందో తెలుసా నీ 

ముఖం." అంది వనజ. 
"సమయానికి వచాచ్డు ఫోటో గార్ఫర, ఒకక్ నిమిషం ఉండు వనజా, నలుగురం ఫోటో తీసుకుందాం" అంది తనమ్యి. 
శేఖర, సుధాకర బానే మాటాల్డుకోవడం గమనించి సంతోషించింది తనమ్యి వాకిటోల్కి వెళుతూ.  

*** 
ఆ రోజు సాయంతర్ం తలారా సాన్నం చేయించేరు ఇదద్రినీ. 
శేఖర తలిల్ పటుట్కొచిచ్న శోభనపు చీర చూసి ఆశచ్రయ్పోయింది తనమ్యి. 
కోరా రంగు మీద పచచ్ చుకక్లు, పచచ్ అంచు ఉనన్ పోలియెసట్ర మికస్- మామూలు ఇంటోల్ కటుట్కునేచీర అది. 
తనెంత బాగా ఊహించుకుంది ఈ చీరని!! 
బంగారు అంచు తెలల్ని  పటుట్ చీర ఉండాలిస్న చోట ఈ చీర ఏవిటి? 
అందునా తన దగగ్ర మేచింగు పచచ్ రంగు జాకెటుట్ కూడా లేదు.  
అంత వరకూ కటుట్కునన్ గులాబీ రంగు చీర మీద వేసుకునన్ గులాబీ రంగు జాకెటుట్, తలలో రెండు మూరల మలెల్ పూలు, 

నుదుటున అంతా కలిసి ఆశీరావ్దాల పేరుతో అదిద్న పెదద్ కుంకుమ బొటుట్. 
తనమ్యికి అదద్ంలో తనను తను చూసుకుంటే అసస్లు నచచ్లేదు. 
శేఖర తో తను గడపబోతునన్ మధురమైన మొదటి రాతిర్ తను ఇలా అడుగు పెటట్బోతూంది. 
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అలాగని నోరు తెరిచి ఏం మాటాల్డడానికి లేదు. "పెళిల్ కూతురు" గా అనిన్టికీ తల వంచుకుని ఉండాలి, తకుక్వగా 
మాటాల్డాలి, అనిన్టికీ నవువ్తూ ఉండాలి.. ఇలాంటివనీన్ తపప్ని సరిగా నేరుచ్కుంది ఈ మూడు రోజులోల్.   

అటు శేఖర చకక్గా పూరిత్ తెలల్ బటట్లోల్ మరింత అందంగా కనిపిసూత్ ఉనాన్డు. 
తొమిమ్ది గంటల పార్ంతంలో ఇదద్రినీ గది లోపల మంచమీమ్ద కూచోబెటిట్ చుటూట్ పెదద్ వాళుల్ నిలబడి బొమమ్లతో 

ఆడించినటుల్ బంతులాట మొదలు పెటేట్రు.  
దంపతులకు తాంబూలాల పేరుతో  కొబబ్రి బొండాలని మంచం కిందికి దొరిల్ంచడం వగైరా అనీన్ చాలా ఎబెబ్టుట్గా 

అనిపించసాగాయి తనమ్యికి. 
మొతాత్నికి పదినన్ర సమయంలో  తమని ఏకాంతంగా వదిలి అంతా బయటికి వెళేల్రు. 
తనమ్యి తడబడే కాళల్తో తలుపు గడియ వేసి వచిచ్ంది. 
శేఖర తన చేతిని అందుకోగానే ఎకక్డ లేని నిసస్తుత్వ ముంచుకు వచిచ్ అతని చేతులోల్కి అలాగే ఒదిగి పోయింది. 
అపప్టి వరకూ తనను ముటుట్కోవడానికి ఎంతో సంశయిసుత్నన్టుల్ ఎపుప్డూ పర్వరిత్ంచే శేఖర చాలా మొరటుగా తనని తోసి 

మీదికి వచేచ్డు. 
హఠాతుత్గా శేఖర ని అలా చూసి నిరాఘ్ంతపోతూ ఏదో చెపప్బోతునన్ తనమ్యి ముఖానిన్ తన ముఖంతో మూసివేసాడు. 
తనకు ఏం జరుగుతుందో తెలిసే లోపల తన దారిన తను ఏవేవో చేసుకెళిళ్పోతునాన్డు. 
సుకుమారంగా అతని చేతులోల్ ఒదిగి పోయి, ఏవేవో తియయ్ని కబురుల్ చెపుప్కుని, పేర్మగా.... అంటూ.....ఏవేవో అనుకుని 

ఇనాన్ళూల్ కలలు కనన్ మొదటి రాతిర్ బాధ సుళుళ్ తిరగడం మొదలు పెటిట్ంది తనమ్యికి.  
మనసు అతని చేషట్లని వదద్ని మొరాయిసూత్ంది. అసలతనిన్ నగన్ంగా చూడడానికి మనసు ఇషట్పడడం లేదెందుకో. కళుళ్ 

గటిట్గా మూసుకుని నిశశ్బద్ంగా భరించడం మొదలు పెటిట్ంది. 
అపప్టిదాకా శరీరపు కలయికల గురించి ఏవేవో ఊహించుకునన్వనీన్ పటాపంచలు చేసూత్ శేఖర భయానక రూపం 

దాలాచ్డు ఆ రాతిర్. 
తొలిసారి కలయిక తో దారుణమైన బాధ మొదలయియ్ంది.  
పది నిమిషాలు గదిలో ఏదో తినడానికి అటూ ఇటూ తిరగడం, మళీల్ మీద పడడం. తెలల్వారే లోగా శేఖర ఏడు సారుల్ 

తనమ్యికి నరకం చూపించాడు. తనెంత పార్ధేయ పడుత్నాన్ అరథ్ం చేసుకోకుండా బలవంతం చేసూత్నే ఉనాన్డు. 
తనమ్యికి మనసూ, శరీరం దారుణంగా గాయపడాడ్యి. 
మొదటి రాతిర్  ఇంత భయానకంగా ఉంటుందని ఎవరూ చెపప్లేదేవిటి? 
అతని ముఖం చూడడానికి కూడా భయం పటుట్కుంది.  
తెలల్వారు ఝామున అతను నిదర్ పోయేడనాన్క శరీరం చచిచ్న భావనతో ముందు తలారా సాన్నం చేసింది. 
పెరటోల్కి వచిచ్ ఆకాశంలోకి చూసూత్ పిచిచ్ దానిలా దికుక్లు చూసింది. 
ఇంతలో జోయ్తి లేచి వచిచ్ "తనమ్యీ! ఇకక్డేం చేసుత్నాన్వు?"  అనడిగింది. 
తలిల్ని చూడగానే  దు:ఖం ఆపుకోలేక పోయింది.  
"ఉష... చుటాట్లంతా చూసాత్రు" అని గదిలోకి లాకుక్ వెళిల్ంది జోయ్తి. 
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"నేనిక ఆ గదిలోకి వెళల్నమామ్" దీనంగా అంది తనమ్యి. 
బాగా డీలా పడి వేళాళ్డిపోతూనన్ తనమ్యితో "ముందు కాసత్ పాలు తాగి, ఏదైనా తిని శుభర్ంగా నిదర్పో. కొతత్లో ఇలాగే 

ఉంటుంది." అని వెళిల్పోయింది జోయ్తి. 
తన ముఖం చూసి పినిన్లు, అతత్యయ్లు ఆట పటిట్ంచడం మొదలు పెటేట్రు. 
ఇదంతా అతని భారయ్గా తన బాధయ్త అని నమమ్లేక పోతూంది. 
శేఖర పగటి వేళ చాలా మామూలుగా అందరితో హుషారుగా మాటాల్డుతూనాన్డు. 
కొతత్లుల్డి హోదాలో అతత్వారింట అతనికి ఎకక్డలేని మరాయ్ద జరుగుతూంది. 
చుటూట్ చుటాట్లంతా ఉనాన్ తన వరకూ తను మధాయ్హన్ం భోజనాల సమయం వరకూ  పడి నిదర్పోయింది తనమ్యి.  
శేఖర పకక్న కూచుని భోజనం చేసూత్ అతని వైపు చూసింది. అసలేమీ జరగనటుల్ చిరన్వువ్ నవేవ్డు. 
అందరి ఎదురుగా ఇంత మరాయ్ద గా ఉనన్ ఇతను రాతిర్ తనతో అలా ఎందుకు పర్వరిత్ంచాడు? 
తనమ్యికి ఏదీ అరథ్ం కావడం లేదు. 
అతనితో ఈ రాతిర్ గడపకుండా ఉండేదెలా అని కాసేపు ఆలోచించింది.  
కాసేస్పటి తరావ్త “లాభంలేదు ఈ రాతిర్ అతనితో గటిట్గా మాటాల్డాలిస్ందే” అని నిరణ్యించుకుంది.  
 

                       ( ¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy)    
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