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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. పెళల్ యిన ఆరు నెలలోల్ నే  తనమ్యి  గరభ్వతి అ తుంది. 

********* 
  "ఇదిగో, ఈ సంచీలో కూరలు లోపల సరుద్. నేను ఊరెళిల్ వచేచ్ వరకూ ఖరుచ్లకు ఈ వంద ఉంచుకో" అనాన్డు శేఖర 

తనమ్యితో. 
తనమ్యి ఏవీ మాటాల్డకపోవడం చూసి "వినాన్వా? డబుబ్లునాన్యి కదా అని మీ అమమ్తో ఫోనుల్ మాటాల్డడం కోసం 

తగలెయయ్క, పొరబాటున ఈ మధయ్లో డాకట్రు దగిగ్రికి వెళాల్లొస్సేత్  అందులోనే సరుద్కో." అనాన్డు. 
తనమ్యి లెకక్బెటుట్కుంది. పగటి పూట ఎస. టీ. డీ మాటాల్డితే నిమిషానికి 10 రూపాయలు అవుతాయి. అదే రాతిర్ 7 

తరావ్త  మాటాల్డితే అదే డబుబ్లకి నాలుగు నిమిషాలు మాటాల్డొచుచ్. ఎస.టీ.డీ వీథి చివరే ఉంది కాబటిట్ ఇపుప్డు 7 దాట గానే ఫోను 
చేయడం పెదద్ సమసయ్ కాదు. ఎంటెర్ర్నుస్ అపిల్కేషను ఇవవ్డానికి యూనివరిశ్టీకి వెళిల్ రావాలి.  వెళిల్ రావడానికి ఆటో ఎకిక్తే 40 రూపాయలు 
అవుతుండొచుచ్.  డాకట్రు దగిగ్రికి వెళాల్లిస్ వసేత్ 50 డాకట్రుకే ఇవావ్లి. మరి ఆటో ఛారీజ్ లో? ఇక రోజూ పాలపాకెటుట్ 5 రూ|| ..అమోమ్... 
సరిపోయేటుట్ లేవు. 

"ఏవిటా తలకాయెకక్డో పెటుట్కుని ఆలోచించుకోవడం? వినాన్వా నేను చెపిప్ంది?" అనాన్డు శేఖర. 
"ఊ... "అని తల ఊపింది అనయ్మనసక్ంగా. 
"ఏం వినాన్వో చెపుప్" అనాన్డు నడుమీమ్ద చెయియ్ వేసుకుని అసహనంగా.  
"డబుబ్లు..." అంది నెమమ్దిగా. 
"అదే  కాదు...నీకు ఏదైనా అవసరమైతే మా పినిన్కో, మావయయ్కో ఫోను చెయియ్.  వచిచ్ నినున్ వాళిల్ంటికి తీసుకు వెళాత్రు. మీ 

అమామ్ వాళల్కి ఫోను చేసి నానా రాదాధ్ంతం చెయయ్కు." అనాన్డు. 
శేఖర ఊరికి వెళిల్న తరావ్త ఇంటోల్ ఒంటరితనం హాయిగా అనిపించసాగింది.  ఆ రాతిర్ కంటి నిండా నిదర్పటిట్ంది 

తనమ్యికి. అరథ్రాతిర్ నిదార్భంగాలూ, మానసిక ఆందోళనలూ లేవు.  
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రెండో రోజు యూనివరిశ్టీకి అపిల్కేషను ఇవవ్డానికి బయలుదేరింది. 
తనకు నచిచ్న లేత రంగు కాటన చీర కటుట్కుని,  మెడ చుటూట్ కొంగు కపుప్కుంది. డబుబ్లు మరోసారి లెకక్బెటుట్కుంది.  
"ఆటోకి ఎటూ సరిపోయేటటుట్  లేవు. కాబటిట్ బసుస్లో వెళిల్ రావడం మంచిది" అనుకుంది.  లకిష్ని అడిగి బసుస్ నంబరల్వీ 

రాసుకునన్ కాగితం సరిచూసుకుంది. ముందు రోజే ఎకక్డ దిగాలో, ఎటు వెళాల్లో అడిగి తెలుసుకుంది. అయినా బెరుకుగా ఉంది.  
 మెయిన రోడుడ్ వరకు నడిచి బసాట్ండులో నిలబడింది. వచిచ్న జనం కిట కిటలాడుతూ వేళాల్డుతూ ఉనాన్రు. రెండు మూడు 

బసుస్లు వదిలెయయ్వలిసి వచిచ్ంది.   
“సిటీ బసుస్లోల్ ఇలా వేళాల్డుతూ వెళల్డం తనకి సాధయ్మేనా?” అని ఆలోచిసూత్ండగా అదృషట్ం కొదీద్ ఒక బసుస్ ఎదురుగా 

డోరు వచేచ్టుట్ ఆగింది.  పొటట్తో చూడగానే బసుస్లో ఎవరో లేచి గబుకుక్న సీటిచాచ్రు.   
మొటట్మొదటిసారి ఒకక్తే ఇంటి నించి బయటకు రావడం వలల్ ఒకక్సారిగా సేవ్చాఛ్ విహంగమైనటుట్ అనిపించింది. సాట్పులు 

దాటుతునన్ంతసేపూ ఇక మీదట తను ఇలా ఎపుప్డూ సేవ్చఛ్గా ఎవరి మీదా ఆధారపడకుండా బయటకు ఎకక్డెకక్డకు వెళిల్ రావాలో 
ఆలోచిసూత్  కూచుంది.  

"యూనివరిశ్టీ" బిగగ్రగా కండకట్రు అరుపు విని ఈ లోకంలోకి వచిచ్ పడింది. 
ఈ రోజు కోసం ఎనిన్ రోజులుగానో కలలుగనన్ందు వలల్ నడుసూత్ంటే అడుగులు తడబడి కాళల్లోంచి సనన్గా 

ఒణుకురాసాగింది. 
రోడుడ్ మీంచి కొంత దూరం లోపలికి నడిచి, మూడంతసుథ్ల ఆఫీసు బిలిడ్ంగులో యాభై అరవై మంది పనిచేసుత్నన్ పెదద్ 

హాలులోకి అడుగు పెటిట్ంది. రెండో అంతసుథ్లో ఉనన్ హాలులోకి మెటెల్కిక్ రావడం వలల్ బాగా అలసటగా అనిపించింది. టేబుళల్  వెనక 
మనుషులు కనబడనంత పెదద్ పెదద్ ఫైళళ్ దొంతరుల్ ఉనాన్యి.  

"అపిల్కేషను ఎవరికివావ్లండీ?" గుమమ్ంలో కనబడడ్  పూయ్న ని అడిగింది. 
 "అపిల్కేషను పోసుట్లో పంపొచుచ్గా" అనాన్డతను ఎగాదిగా చూసి. 
"మేం ఇకక్డికి దగగ్రోల్నే ఉంటామండి" అంది నెమమ్దిగా. 
"సరేల్, ఆ పదో టేబుల దగిగ్రికి వెళల్ండి" అనాన్డు.  
అకక్డి కల్రుక్ కనీసం తనమ్యి వైపైనా చూడకుండా చూడకుండా "టేబుల మీద పెటిట్ వెళల్ండి" అనాన్డు పైల్ళల్లోకి 

చూసుకుంటూ.  
బయటికి వచిచ్ బళల్నీన్ పారుక్ చేసి ఉనన్ చోటి నించి పచచ్ని చెటల్ మధయ్ ఉనన్ నాలుగు బెంచీల వైపు నడిచింది. 
మధాయ్హన్ం వేళ కాబటిట్ బాగా ఎండ కాసూత్ంది. అటూ ఇటూ పుసత్కాలు, ఫైళుల్ పటుట్కుని తిరుగుతునన్ వాళల్ని పరిశీలిసూత్ 

పది నిమిషాలు విశార్ంతిగా కూచుంది. 
సూట్డెంటుస్ కాబోలు ఇదద్రూ, ముగుగ్రూ కలిసి కబురుల్ చెపుప్కుంటూ అటు ఇటూ నడుసుత్నాన్రు. యూనివరిశ్టీ అంతా 

ఒకసారి తిరిగి చూసేత్నో! 
పకక్ రోడుడ్ మీంచి మలుపు తిరగగానే కాంటీన కనిపించింది. 
"యూనివరిశ్టీ అంతా తిరిగి రావడానికి ఎంత సేపు పడుతుందండీ?" కాంటీన బయట కనబడడ్ మొదటి వయ్కిత్ని అడిగింది. 
"యూనివరిశ్టీ చాలా పెదద్ది. మీరే డిపారుట్ మెంటుకి వెళాల్లి?" అనాన్డు. 
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అవును కదూ, ముందసలు తనెకక్డ చదవాలనుకుంటుందో ఆ పర్దేశం చూడాలి.  
తనమ్యి  సమాధానం విని "అలా అయితే  బసోస్, ఆటోనో ఎకిక్  యూనివరిశ్టీ వెనక గేటు వైపు అంటే మొతత్ం వేరే వైపుకి 

వెళాల్లి. ఇలా నడుచుకుంటూ మీరు వెళల్డం కషట్ం" అనాన్డతను పొటట్ వైపు చూసూత్. 
"థాంకస్ండీ" అంది.  
వెనకిక్ బసుస్లో వసూత్ "ఆటో ఎకిక్ యూనివరిశ్టీ అంతా తిరగడానికి సరిపడా డబుబ్లు పోగుచెయాయ్లి ముందు". 

మనసులో దృఢంగా అనుకుంది. 
ఇంటికి వెళేల్సరికి బాగా నిసస్తుత్వ వచేచ్సింది. కాసత్ అనన్ం తిని మంచమీమ్ద వాలిపోయింది. 
ఎంటెర్నుస్కి  మోడల పర్శన్లు  అపిల్కేషనుతో బాటూ ఇచిచ్న బుక లెట లో చూసుకుని ఆ పర్కారం చదవడం 

మొదలుపెటిట్ంది. 
శేఖర వారంలో వచేచ్డు. అపప్టికే  రాతిర్ బాగా పొదుద్పోయింది.   
సాన్నమైనా చెయయ్కుండానే మంచమీమ్ద పకక్న చేరేడు. అతని దగిగ్ర ఏదో ఒక విధమైన దురగ్ంధం వసూత్ంది.  
"కాసత్ సాన్నం చేసి రారాదూ?" అంది. 
"రైలోల్ రిజరేవ్షను దొరకక్ నానా కషాట్లూ పడి ఇంటికొసేత్ నీ గోలేవిటే?" అనాన్డు తనమ్యిని తన వైపు తిపుప్కుంటూ. 
అతనికి సుఖానిన్చేచ్ శారీరక పనులనీన్ చెయయ్డానికి తనమ్యికి వెగటుగా ఉంది. అదే చెపిప్ంది.  
"అసలెపప్టికి నేరుచ్కుంటావే నువువ్? ఛీ.. ఛీ..వారం రోజులు గొడుడ్లా కషట్పడి ఇంటికొసేత్ కాసత్ సుఖం కూడా లేదు." 

విసుగాగ్ అనాన్డు. 
ఎనిన్ కలలు కంది శేఖర తో జీవితం పంచుకోవడానికి!! 
ఎనిన్ రోజులు ఎదురు చూసింది! వాసత్వం ఇంత కఠినంగా, మింగలేక, కకక్లేక బాధామయంగా ఉంటుందని తనసస్లు 

ఊహించలేకపోయింది.  
పెళిల్ కాకముందంతా తామిదద్రి సమాగమం గురించి తనకెపుప్డూ గొపప్ ఊహలే వచేచ్వి. తెలల్ని లాలీచ్, పైజమా వేసుకుని 

శేఖర తనని మృదువుగా చేతులోల్కి తీసుకునన్టుల్, తనని అతనొక అపురూప సతరీగా ఆరాధించినటుల్ కలలు వచేచ్వి.   
ఈ మధయ్ అసలతనిన్లా చొకాక్ లేకుండా చూడడం కూడా తనకెందుకో నచచ్డం లేదు. ఒంటి నిండా వెంటుర్కలతో అతను 

దగిగ్రకొసేత్ తెలీని వెగటు కలుగుతూంది.  
శుభర్త పాటించకపోతే అసలతనిన్ ముటుట్కోవడానికి కూడా మనసక్రించడం లేదు.  
ఇక అతని శరీరం కంటే అపరిశుభర్మైన మనసుస్ ఇంకా చికాకు కలిగిసూత్ంది.  
"అవునూ, ఆ పుసత్కాలేవిటే? ఇంటికి రాగానే "నువొవ్క పెదద్ వెధవివ్" అని నాకు చెపప్డానికా?" అనాన్డు అంతలోనే మాట 

మారుసూత్.  
తన చదువుకీ, అతను వెధవ కావడానికీ సంబంధం ఏవిటో అరథ్ం కాలేదు తనమ్యికి.  
అదే అడిగింది.  
"ఏవిటా? నేను కాలేజీ ముఖం చూడలేదని ననున్ ఎదేద్వా చెయయ్డానికే గదా నువువ్ యూనివరిశ్టీకి బయలుదేరేవు? రేపో 

మాపో ఎమేమ్లు చదివేసి ఏదైనా పెదద్ ఉదోయ్గంలో చేరిపోయి, నువువ్ వంట చెయియ్రా అనడానికా?” అనాన్డు.  
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"ఉ..హూ.." అని తల అడడ్ంగా ఆడించింది.  
"ఏదో చినన్ ఉదోయ్గంలో  గుటుట్గా సంసారం చేసుకుని,  ఒకళోల్, ఇదద్రోన్ పిలల్లిన్ కని, ఒక మొగుడికి పెళాల్ంగా పడి 

ఉందామని ఉందా నీకు? అయినా రేపో, మాపో కనీదానికి చదువులెలా వెలగబెడదామనుకుంటునాన్వ? రేపొప్దుద్నన్ చంటి బిడడ్నేసుకుని 
కాలేజీలకి తిరుగుతావా? "  

శేఖర ఒక విషయం మీద కసి మరో విషయమీమ్ద తీరుచ్కొంటునాన్డో, లేక కావాలని అలా మాటాల్డుతునాన్డో  అరథ్ం 
కాలేదు తనమ్యికి.  

గోడ వైపుకి తిరిగి ఏడుసూత్ పడుకుంది.  
"ఛీ... ఆపు. నీ ఎదవ ఏడుపు చూడలేక చసత్నాన్ను." అనాన్డు.  
 "వారం రోజులు అతను దగిగ్ర లేనపుప్డే పర్శాంతంగా ఉంది కదా. మళీల్ పీడన మొదలయియ్ంది." అని బాధ మొదలయియ్ంది 

తనమ్యికి.  
దు:ఖంతో మూలుగుతునన్ శరీరానిన్, మనసుని పటిట్ంచుకోకుండా అతని సుఖం కోసం అతను మృగంలా మీద పడాడ్డు. 

మనసుతో సంబంధం లేని మొరటు సుఖానికి అలవాటుపడడ్ అడవి మృగం తనని చెరుసుత్నన్ బాధని పళళ్ బిగువన అదుముకుంది.  
*** 

మరో నెల రోజులోల్ ఎంటెర్నుస్ పరీక్ష దగిగ్ర పడూత్ండగా శేఖర మళీల్ కాయ్ంపుకెళేల్డు. 
శారీరక గాయాలు మానినంత సులభంగా  అతను కలిగిసుత్నన్ మానసిక గాయాలు అసలే మానడం లేదు. శేఖర 

బయటికెళిళ్నంతసేపూ  తనమ్యి చదువులో తలమునకలయియ్ ఉండసాగింది. చదువొకక్టే తన పాలిటి పెనిన్ధి అయియ్ంది. పుసత్కం మూసేత్ ఒక 
విధమైన బాధ మనసుస్లో చొరబడుతూంది.  

ఫెనిస్ంగు చపుప్డు వినబడితే తొంగిచూసింది తనమ్యి. 
ఎదురుగా  జోయ్తి, భానుమూరిత్ ని చూసి ఆతర్ంగా హతుత్కుంది. 
"కిందటి వారం ఫోను చేసినపుప్డు చెపప్లేదేం వసుత్నాన్మని?" అనడిగింది. అంతలోనే తలిల్  ముఖం పర్సనన్ంగా 

లేకపోవడం చూసి ఏమయియ్ందో అని జంకుగా "అమామ్, అంతా బానే ఉనాన్రా?" అంది.  
"ఊ....ఇంటి పకక్ని గేదె  రొచుచ్ కంపు ముందు వరండా వరకూ వసూత్ంది. వెనక బాతూర్ముకి అసలు గాలే లేదు. ఇదేం 

కొంప తలీల్?" అంది జోయ్తి ముఖం చిటిల్ంచి. 
తనమ్యి నిశశ్బద్ంగా విని ఊరుకుంది. 
 "ఇకక్డతనేదో గొపప్ ఉదోయ్గం వెలగబెడుత్నన్టుల్ మీ అతత్ గొపప్లు పోతూందకక్డ. నీకు  సీమంతం చేసేత్ అతత్గారి తరఫున 

ఏం పెటట్బడాత్యోనని ఆనవాయితీ లేదని చెపిప్ంది. మంచం, కుంచం అని ఇచేచ్ వరకూ పీకెల మీద కూచునాన్రు..." అంటూ మొదలెటిట్ తనకి 
మనసులో ఉనన్ కోపమంతా వెళల్గకక్సాగింది. 

భానుమూరిత్ బయటి వరండాలో సిగిరెటుట్ వెలిగించుకుని కూచునాన్డు. 
పొయియ్ మీద అనన్ం ఉడుకుతూండగా బియయ్ం సంచీ వైపు చూసి "ఇదేం ఖరమ్ నీకు? రేషను బియయ్ం తింటనాన్రా!" అని 

నిరాఘ్ంతపోయింది జోయ్తి. 
తనమ్యికి తలిల్ తన మీద జాలి పడూత్ందో, తన సిథ్తికి బాధ పడూత్ందో అరథ్ం కాలేదు. 
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"కావాలని పటుట్బటిట్ చేసుకునాన్వు. నీకు మంచి జరిగిందా, మాకు మంచి జరిగిందా? మంచమీమ్ద పరుపు ఇవవ్లేదని మీ 
అతత్గారు మాకు ఫోను చేసి డిమాండు చేసేత్, ఇదిగో -ఏవో తాకటుట్ పెటిట్ ఈ పైకం పుచుచ్కుని వచేచ్ం". అని ముకుక్ చీదుతూ కూచుంది. 

ఇదంతా  తన సవ్యంకృతాపరాధమని, శేఖర, తను కలిసి వాళల్ను వేధిసుత్నాన్మని తనమ్యికి లోపలిన్ంచి ఇన 
ఫీరిరియాటీతో కలిసిన బాధ మొదలయియ్ంది. 

సాయంతర్ం కొతత్ పరుపు తెచేచ్డు భానుమూరిత్. "గాజువాకలో చినాన్నన్ వాళిల్ంటికి వెళిల్, అటిన్ంచటే రేపెళాత్మమామ్ అమామ్, 
నేను. నువూవ్ మాతో వచేచ్యకూడదూ. అలుల్డు వచేచ్క వదుద్వు గాని"  అనాన్డు. 

శేఖర కి చెపప్కుండా వెళేత్ వచేచ్క నానా రాదాధ్ంతం చేసాత్డు. పైగా శేఖర  ఇంటోల్ ఉండగా అసలు చదువు కొనసాగడం లేదు. 
ఎంత చదివినా ఇదే మంచి సమయం.   తను రాయాలిస్న ఎంటెర్నుస్ పరీక్ష  ఎనిన్ అవాంతరాలెదురైనా రాసి తీరాలని పటుట్దలగా ఉంది 
తనమ్యికి.  

తనకి సీటు వసుత్ందా, లేదా? చంటి బిడడ్ పుటాట్క చదవ గలదా, లేదా ఇవనీన్ తనకు అపర్సుత్తాలు. అసలు ఎంటర్నుస్ ఎలా 
ఉంటుందో చూడాలి. అంతే.  

ఇలా వచిచ్ అంతలోనే వెళుత్నన్ తలిల్దండుర్ల మీద లోపలోల్పల  బెంగ పడింది  తనమ్యి.  
పొదుద్టిన్ంచీ ముకుక్ మూసుకుని బలవంతంగా అకక్డుండాలిస్ వసుత్నన్టుల్ ఉంటునన్ తలిల్ని ఇంకా బాధ పెటట్డం ఇషట్ం లేక, 

" లేదులెండి నానాన్, నేనిపుప్డు రాలేను. మీరు వెళల్ండి. వచేచ్ నెలలో ఎలాగూ  వసాత్నుగా " అంది దు:ఖానిన్ లోలోపల అణుచుకుని. 
 

*** 
 
"పొదుద్నొన్చిచ్, సాయంతర్ం వెళిల్పోయారా మీ అమామ్, నానాన్? కడుపుతో ఉనాన్వు. నాలోర్జులు ఉండి నినున్ 

చూసుకోవచుచ్గా" అని విసుత్పోయింది లకిష్ మరాన్డు. 
"వాళిల్కక్డ ఉండలేరు. ననేన్ రమమ్నాన్రు. కానీ చదూకోవాలని..." అని చిరన్వువ్ నవివ్ంది బలవంతంగా తనమ్యి 
ఇంటి బయట ఏదో కోలాహలం వినబడి వీధిలోకి వచాచ్రిదద్రూ.  
గోనె సంచి మీద చిలక, కారుడ్లు  పేరుచ్కుని జోతిషుయ్డు కూచుని ఉనాన్డు. 
చుటుట్పకక్ల  ఇదద్రు ముగుగ్రు ఆడవాళుల్ జాతకం చెపిప్ంచుకుంటునాన్రు. 
"దా, జోయ్తిషక్ం చెపిప్ంచుకో. ఇతను సరిగాగ్ చెపాత్డు" అంది లకిష్ తనమ్యితో.   
తనమ్యి నవువ్తూ "నాకిలాంటివి నమమ్కం లేదు" అంది. 
చిలక ఇచిచ్న కారుడ్ని  పార్రిథ్సుత్నన్టుల్ కళల్ మీద  పెటుట్కుని, కళుల్ మూసుకుని ఉనన్ చిలక జోసయ్పు మనిషి తీక్షణంగా తనమ్యి 

వైపు చూసి, "జోతిసాయ్నిన్ సులకన సూడకు తలిల్, నీకు కొడుకు పుటట్బోతునాన్డు. ఆ బిడడ్డే నీకు ఆలంబన, ఆదారం. ఏ కసట్మొచిచ్నా సెదరవు, 
బెదరవు. ఆకాసమే నీకు అదుద్." అనాన్డు. 

విసుత్పోయి చూసి, అంతలోనే చిలక జోసయ్పు మనిషి మాటలిన్ నమమ్డవేవిటని నవువ్కుంది తనమ్యి. 
మరాన్డు డాకట్ర దగిగ్రికి వెళేల్రు తనమ్యి, శేఖర. 
"సాక్నింగు చేయిదాద్ం, ఎందుకైనా మంచిది" అంది డాకట్ర. 
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సాక్నింగు చేసేటపుప్డు "డాకట్ర, జెండర తెలుసూత్ందా?" అంది. 
“నిజానికి మేం ముందే చెపప్డం నిషిదధ్ం. అయినా నీ సంతోషం కోసం చెపుత్నాన్ను. ‘మగ పిలల్వాడు’ ” అంది. 
తనమ్యి కి ముందు రోజు జోసయ్ం గురుత్కు వచిచ్ంది. "నీ కొడుకే నీకు ఆలంబన. ఆకాశమే నీకు హదుద్." ఎంత సప్షట్ంగా 

తన మనసుస్ని చదివినటుల్ చెపాప్డు !! 
అవును. ఈ పసిపాపడే కదా ఎపప్టి కపుప్డు  బాధా విముకుత్ణిణ్ చేసుత్నన్ది.  
ఇనాన్ళూల్ అమామ్యని తను కబురుల్ చెపుత్నన్ది అబాబ్యితోననన్మాట. 
శేఖర బండి నడుపుతూ "నాకెపుప్డో తెలుసు. అబాబ్యే పుడతాడని. వితత్నం ఎవరిదికక్డ! మా వంశంలో అందరికీ ముందు 

మగ పిలల్లే పుడతారు." అని గటిట్గా అరుచుకుంటూ చెపుప్కెళిల్పోతునాన్డు. 
తనమ్యి కుదుపులిన్ంచి తపిప్ంచడానికనన్టుల్ పొటట్లో బిడడ్ని ఒక చేతోత్ గటిట్గా పటుట్కుంది. 
"నానాన్! నువువ్ మాతర్ం ఇలాంటి మగవాడివి కాకూడదురా" అని గాఢంగా మనసుస్లో అనుకుంది.  
తలిల్ మాటలు వినబడినటుల్ కుంచించుకు పోయి కడుపంతా చేతిలో ఒదిగిపోయింది.  
దారిలో కొబబ్రి బొండాం తాగడానికి ఆపేడు. 
"వచేచ్ నెలలో నేను నెల మొతత్ం కాయ్ంపుకి వెళాల్లిస్ రావొచుచ్. నినున్ వచేచ్ నెలలోనే డెలివరీకి తీసుకు వెళాత్మని మీ వాళుల్ 

అనాన్రు కదా! నేను వెళేల్ ముందు రోజు రమమ్ని ఫోను చెయియ్." అనాన్డు. 
తనమ్యి ఎంటెర్నుస్ తారీఖు గురుత్ తెచుచ్కుంది. సరిగాగ్ శేఖర ఊరికెళేల్ రోజు అది. 

*** 
తనమ్యిని తీసుకు వెళల్డానికి భాను మూరిత్ ఒకక్డే వచాచ్డు. 
ఉదయం శేఖర ఊరికి వెళూత్ "నా కొడుకుని కేష్మంగా కనిచేచ్ వరకూ కాసత్ జాగర్తత్గా ఉండు. మీ పలెల్టూళోల్ డెలివరీకి 

మంచి డాకట్రెల్కక్డ ఉనాన్రు? అందుకే  డెలివరీ దగిగ్ర పడాడ్క మన ఇంటికి వెళిల్పో. నీ కోసం మా అమమ్ తెలిసిన డాకట్రుతో మాటాల్డి పెటిట్ంది.  
ఎపప్టికపుప్డు వివరాలు ఫోను చేసి చెపుప్ మా అమమ్కి " అనాన్డు. 

"అబాబ్యి  చెపిప్ంది నిజమే. మనూళోల్ సరైన డాకట్రుల్ లేరు. కానీ మీ అమమ్ ఏమంటుందో చూడాలి" అనాన్డు భానుమూరిత్ 
కూతురితో. 

మధాయ్హన్ం ఎంటెర్నుస్ కి వెళాల్లిస్న ఆలోచనలోల్ తనమ్యి ఇవనీన్ పటిట్ంచుకోలేదు. శేఖర ని వదిలి వెళుల్త్నాన్ననే ఆలోచన 
కూడా లేదు. 

తండిర్ దగగ్రుండి తనమ్యిని పరీక్ష హాలుకి తీసుకు వెళేల్డు. 
దారిలో "ఇపుప్డెందుకమామ్ నీకు చదువులు?" అనాన్డు. 
సమాధానంగా చిరన్వువ్ నవివ్ంది తనమ్యి. 
పరీక్ష హాలు మూడో అంతసుథ్లో. మెటల్నీన్ భారంగా ఎకిక్  అతి కషట్మీమ్ద అయియ్ందనిపించింది. 
పరీక్ష అయియ్ మెటుల్ దిగి వసూత్ంటే  "యూనివరిశ్టీలో సీటు రావాలంటే యాభై లోపు రాయ్ంకు రావాలి". అని పకక్నే తనతో 

బాటూ మెటుల్ దిగుతునన్ వాళుల్ మాటాల్డుకుంటునాన్రు.   
 గబ గబా లెకక్బెటుట్కుంది. తనకి డెలివరీ అయియ్, మూడో  నెల వచిచ్ తను వెనకిక్ వచేచ్ సరికి అడిమ్షనుల్ మొదలవుతాయి. 
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"మనకి ఏమి రాసి పెటిట్ ఉందో, చూదాద్ం కనాన్" అంది కడుపు మీద చెయియ్ పెటిట్. 
 "వెళేల్లోగా ఒకసారి సముదార్నిన్ చూడాలని ఉంది నానాన్!" అంది తండిర్తో. 
"ఇటిన్ంచిటే వెళాద్ం మరి" అని ఆటో మాటాల్డేడు భాను మూరిత్. 
ఒక పకక్ ఎండ కాసూత్నాన్, సముదర్మీమ్ంచి పొగ మంచేదో వచిచ్ కళల్కు అతుకుక్నన్టుల్ మసక బారిన కెరటాలిన్ చూసూత్ 

ఒడుడ్న కూచుంది తనమ్యి. ఇంటోల్ ఎపుప్డూ కలగని పర్శాంతత ఇకక్డ కలగసాగింది. మనసంతా నిండిన ఆనందంతో పొటట్ మీద 
తడుముకుంది.  

తలిల్ సంతోషానికి పర్తీకగా కాళుల్ చాచినటుల్ విశాలంగా కదిలింది బిడడ్. 
తనమ్యి తండిర్ వైపు చూసింది. భాను మూరిత్ సిగిరెటుట్ వెలిగించుకుని నీళల్ ఒడుడ్న  అటూ ఇటూ తిరగసాగేడు. 
చుటూట్ చూసింది. తన కలల సముదర్ం ఒక వైపు, అందమైన నగరం ఒక వైపు. దూరాన ఇరువైపులా సముదర్ం లోకి 

పొడుచుకు వచిచ్న పరవ్తాల కొనలు. ఆకాశం, సముదర్ం కలిసిపోయి ఒకక్టిగా అగుపిసుత్నన్ దిగంతం. 
ఇసుకలో చెయియ్ పెటిట్  ఆపాయ్యంగా తడుముతూ "వెళొల్సాత్ను సాగర మితర్మా! మళీల్ కలుదాద్ం. నీ కోసం ఎనోన్ కలలు కని 

ఈ నగర పార్ంగణంలో తలదాచుకుంటునాన్. ఇనాన్ళూల్ నినున్ చూడడానికి రాని ఈ అశకుత్రాలిన్ మనిన్సాత్వు కదూ. నేను తిరిగొచేచ్ వరకూ ఈ 
చలల్ని పవనాలిన్ నా కోసం దాచిపెటట్వూ!" అంది. 

తన మాటలు వినన్టుల్ మబుబ్ తొలగి నీళుల్ కాంతివంతమయాయ్యి. ఎండ తళుకుక్న మెరిసే  నురగల కెరటాల వెనకెకక్డో 
అంచులోల్ కదులుతునన్ కాగితపు పడవలాల్ ఓడలు ఒకటీ, రెండూ కదులుతునాన్యి. 

తండిర్ తనవైపు రావడం గమనించి  లేచి నిలబడింది తనమ్యి. 
సాయంతర్ం రైలు సమయానికి గంట ముందే బయలుదేరారు.  
లకిష్ వీధి బయట ఆటో కదిలే వరకూ నుంచుంది. "పండంటి బిడడ్ను కని కేష్మంగా తిరిగిరా! " అంది ఆపాయ్యంగా చేతిలో 

చెయియ్ వేసి.  
ఆ ఆపాయ్యతకి తనమ్యి కళల్లోల్ నీళుల్ తిరిగాయి. ఆ చేతినలాగే పటుట్కుని ”తల ఊపింది”. 
  
 

*** 
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