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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 పెళిల్లో కలుసుకునన్ తనమ్యి, శేఖర లకు పెదద్వాళల్
అనుమతితో పెళిల్జరుగుతుంది. పెళల్యిన మరుక్షణం నించే శేఖర అసలు సవ్రూపం బయట పడుతుంది. మొదటి సంవతస్రంలోనే అబాబ్యి
పుడతాడు. శేఖర తో ఒక పకక్ కషాట్లు పడుతూనే తనమ్యి యూనివరిశ్టీ లో ఎమేమ్ పాసయియ్, పీ.హెచ.డీ లో జాయినవుతుంది. శేఖర తో ఎనోన్
రోజులు పోరాడి, చివరికి తనమ్యి విడిపోతుంది. హైదరాబాదుకు దగగ్రోల్ తనమ్యికి లెకచ్రర గా ఉదోయ్గం వసుత్ంది. చినన్నాటి సేన్హితుడు
పర్భుతో మళీల్ పెళిల్ జరుగుతుంది. పర్భుతో బాటూ అతని కుటుంబం కూడా వచిచ్ చేరి, హింస మొదలవుతుంది.
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పర్భు సాయంతార్నికి తిరిగి వచేచ్డు.
వాళల్ తలిల్దండుర్ల గురించి గానీ, వాళుల్ మాటాల్డిన మాటల గురించి గానీ ఒకక్ మాట కూడా ఎతత్కుండా దిగులుగా ఉనన్ తనమ్యి
పకక్నే కురీచ్ జరుపుకుని కూచుని తల మీద లాలనగా చెయియ్ వేసి "ఏరా, కొబబ్రి బొండాం ఏమైనా తాగుతావా?" అనాన్డు.
తనమ్యి ఆచేతినలాగే పటుట్కుని నిశిచ్ంతగా కళుల్మూసుకుంది.
పర్భు వాళల్ అమామ్, నానాన్ అనన్ మాటలు ఏవీ తనతో చరిచ్ంచలేదు. అంటే వాళుల్ పర్భుతో చెపప్కపోయైనా ఉండాలి, లేదా పర్భుకి
తెలిసీ తనకి అవనీన్ పర్సాత్వించడం ఇషట్ం లేకపోయైనా ఉండాలి. ఏదేవైనా తన మనసు బాధ పెటేట్ పని పర్భు చెయయ్నందుకు సంతోషంగా
అనిపించింది.
"పాపని చూసిరాక పోయావా?" అంది నెమమ్దిగా.
"అకక్డినుండే వసుత్నాన్నురా. బంగారు తలిల్ అలా నిదార్వసథ్లోనే ఉంది" అనాన్డు మెలల్గా బాధ పలుకుతునన్ గొంతుతో.
తనమ్యికి తెలుసు తన ఎదురుగా బాధ పడితే తన ఆరోగాయ్నికి మంచిది కాదని పర్భు దు:ఖానిన్ బలవంతంగా ఆపుకుంటూ ఉనాన్డని.
తనమ్యికి కళల్ నిండా నీళుల్ కముమ్కునాన్యి.
పాప కేష్మంగా ఉండాలని, సంపూరిత్గా ఎదిగి, కళుల్ తెరిచి బయటి పర్పంచం లోకి రావాలని అనుక్షణం తమలో తాము పార్రథ్న
చేసూత్నే

ఉనాన్రిదద్రూ. అయినా అనుకోనిదేదైనా జరుగుతుందేమోనని భయం వెయయ్సాగింది. ఈ బాధ వలల్ సరిగా తినక, నిదర్పోక

కలుగుతునన్ నీరసం మరొక వైపు కుర్ంగ దీసోత్ంది.
ఇపుప్డిపుప్డే కుటల్ నొపిప్ కూడా బాగా బాధ పెడూత్ందితనమ్యికి. కడుపు మీద, లోపల కండరాలు బిగబడుతునన్ నొపిప్తో బాటూ పాప
గురించిన బాధ కడుపులో నుంచి తనున్కు రాసాగింది.
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బహుశా: కడుపు తీపి అంటే ఇదేనేమో! ఈ పర్పంచంలో కనన్ పిలల్ల మీద ఉనన్ మమకారం ఎవరిమీదా ఉండదు అనుకుంటా!
గడియారం వైపు చూసింది. ఆరయియ్ంది. పర్తీ రోజూ సాయంతర్ం జోయ్తి, బాబు ఇదద్రూ వచిచ్ కాసేస్పుండి వెళుత్నాన్రు. ఇవేళ ఇపప్టికింకా
రాలేదెందుకో!
"అనన్టుట్ మరిచ్పోయా అంటూ" పర్భు జేబులో నుంచి ఒక చినన్ నంబరుల్ నొకేక్ ఫోను రిసీవరు లాంటిది తీసి చూపించేడు.
పర్శాన్రథ్కంగా చూసుత్నన్ తనమ్యితో "మొబైల ఫోను, కొతత్గా వచిచ్ంది. ఆఫీసు వాళుల్ ఇచేచ్రు." అనాన్డు.
ఇంకా అలాగే చూసుత్నన్ తనమ్యితో "నువివ్కక్డి నుంచే ఇంటికి ఫోను చెయొయ్చుచ్" అని చేతికి ఇచేచ్డు.
అరచెయయ్ంత పొడవున ఉనన్ ఫోను మీద "మోటరోలా" అనే అక్షరాలునాన్యి.
సరిగాగ్ లాండు ఫోను రిసీవరు సైజులో సగం ఉందా సెల ఫోను. కానీ బరువుగా ఉంది.
తనమ్యి చినన్గా నవివ్ "భలే ఉంది" అంది.
ఇంటికి ఫోను చెయయ్బోతూండగా బాబు పరుగెతుత్కొచేచ్డు "అమామ్" అంటూ.
మంచమీమ్ద ఎకక్బోతునన్ వాణిణ్ సునిన్తంగా మందలించింది జోయ్తి.
"ఆ...ఆ...జాగర్తత్ అమమ్ కడుపు మీద పడకు" అంటూ.
తన పకక్నే కూచోబెటుట్కుంటూ మురిపెంగా వాడి తల సవరిసూత్ "ఏ నానాన్! పొదుద్టిన్ంచీ బాగా ఆడుకునాన్వా?" అంది పేర్మగా
తనమ్యి.
అంతలోనే తలిల్ చేతిలోని ఫోను తన చేతిలోకి తీసుకుంటూ గబగబా నంబరేల్వో ఒతత్సాగేడు.
పర్భు అపప్టిదాకా చిరన్వువ్తో చూసుత్నన్ వాడలాల్ చటుకుక్న వాడి చేతిలో నుంచి ఫోను లాకుక్ని బయటకు వెళిల్పోయేడు.
చినన్బోయిన ముఖంతో ఏడుపు నిండిన కళల్ని నిశశ్బద్ంగా తుడుచుకోసాగేడు బాబు.
ఇంత చినన్ వయసులో చేతిలో వసుత్వు లాకుక్ంటే కాళుల్ నేలకు తాటిసూత్ అరుసాత్రు వేరే ఏ పిలల్లైనా.
వయసుకి మించిన పరిణతి నిండిన వాడి గంభీరతావ్నికి తనమ్యికి ఒక పకక్ ఆశచ్రయ్మూ, వాడి పటల్ జాలీ, పర్భు పర్వరత్నకు బాధా
ఒకక్సారిగా కలిగేయి తనమ్యికి.
వాణిణ్ హతుత్కుని ముదుద్పెటుట్కుని "అది కొతత్గా వచిచ్న సెల ఫోనట నానాన్. అలా నంబరుల్ అనీన్ నొకెక్యయ్కూడదు మరి!" అంది
అనునయంగా.
జోయ్తి పాపని చూసి రావడానికి వెళిల్ంది కాబటిట్ సరిపోయింది. లేకపోతే అకక్డొక రణరంగం అయేయ్ది.
నిశశ్బద్ంగా తలూపి తలిల్ని పటుట్కుని అలానే పకక్న పడుకుని "అమామ్! నువువ్, చెలిల్ ఇంటికి ఎపుప్డొసాత్రు?" అనాన్డు బాబు.
బదులుగా తనమ్యి వాడి వెనున్ నిమురుతూ "డాకట్రు గారు తవ్రగా పంపేసాత్రమామ్ బెంగ పడకు, అమమ్మమ్ ఉందిగా" అంది.
నిసస్తుత్వగా బాబు వెనున్ అలానే నిమురుతూ కళుల్ మూసుకుంది తనమ్యి.
జీవితం అడుగడుగునా గాయాలే. ఒక గాయం పూరిత్గా మానక ముందు మరొకటి. శరీరం, మనసు అనిన్ చోటాల్ గాయాలే.
అనుక్షణం సమసయ్లే. అనిన్ వైపుల నుంచీ చుటుట్ముడుతునన్ సమసయ్లు.
తీవర్ ఒరవడితో బాధా నదిలో కొటుట్కుపోతునన్ తనకు దొరికిన చెటుట్ కొమమ్ ఆసరా పర్భు.
కానీ కొమమ్ చుటూట్ అడుగడుగునా చేతులు గీరుకుపోతునన్ ముళుల్.
అయినా జీవితానిన్ గటెట్కిక్ంచాలంటే రకత్సికత్ హసాత్లిన్ నవువ్ ముసుగు వెనుక దాచుకోవాలిస్వసూత్ంది.
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"మనకు సమసయ్లనీన్ తీరిపోతాయి నానాన్! భయపడకు" అంది తనలో తను గొణుకుక్ంటునన్టుల్.
రోజూ అదాద్ల పెటెట్లోని పాపాయికీ అదే చెపూత్ంది.
"భయపడకు తలీల్ భయపడకు! అమమ్ ఉంది నీకు తోడుగా. ఏ కషాట్నైన్నా కలిసి పంచుకునే అమమ్ ఉంది. తవ్రగా కోలుకుని బయటి
పర్పంచం లోకి నువెవ్పుప్డు కళుల్ విపుప్తావా అని ఆతర్ంగా చూసే అమమ్ ఉంది."
PPP
ఆసుపతిర్లో రోజులు భారంగా దొరల్సాగేయి. వనజ దాదాపు రోజు విడిచి రోజు వచిచ్ ధైరయ్ం చెపప్సాగింది.
తనమ్యికి తన మనసుస్లో చెల రేగుతునన్ అలజడిని వనజతో పంచుకోవాలని ఎంతో అనిపించినా చెపప్లేకపోతోంది.
ఏమని చెపాప్లి? మళీల్ పెళల్నే పేరుతో తనకే తెలియనంత లోతున సమసయ్లోల్ కూరుకుపోయింది తను.
ఇక వనజకునన్ సమసయ్లతో బాటూ తన బాధలూ చెపిప్ తనని మరింత బాధ పెటట్కూడం ఎందుకు?
ఒకపుప్డు తన విషయాలు పర్తి ఒకక్టీ వనజతో పంచుకునేది. అసలు ఇది చెపప్చుచ్, ఇది చెపప్కూడదు అనన్ ఆలోచన గానీ, వివేచన
గానీ లేని వయసది.
బహుశా: వనజకి తన కషాట్లు చెపుప్కుంటే కలిగే సాంతవ్న వలల్ ఏదాపరికమూ ఉండేది కాదనుకుంటా.
ఎంత సనిన్హితులైనా వయసు వచేచ్ కొలదీ ముసుగులు, మొహమాటాలు వచేచ్సాత్యి మనుషుల మధయ్. కారణాంతరాలు ఏవైనా సరే.
"తనూ! ఒకపుప్డు ఏ బాదరబందీలేల్కుండా ఎంత హాయిగా ఉండే వాళళ్మో కదా!" అంది హఠాతుత్గా వనజ.
అదే ఆలోచిసుత్నన్ తనమ్యి ఆశచ్రయ్ంగా చూసి నిటూట్రిచ్ంది.
మళీల్ వనజే అందుకుని

"ఒకపుప్డు ఉండే ధైరయ్ం సనన్గిలిల్పోతూ ఉంది తనూ. ఒక పకక్ పెరుగుతునన్

బాధయ్తలు,

కుటుంబభారాలు. మరొక పకక్ మానసిక ఆందోళనలు. సతరీల జీవితాలే ఇంతేనేమో. మనకు తెలిసిన ఏ సతరీ అయినా సుఖపడడ్టుట్ చూసేమా?"
అంది.
తనమ్యి వనజ చేతిని నిమురుతూ "వనా! నా వరకు నాకు నువేవ్ ధైరయ్ం. నువేవ్ ఇలా అధైరయ్పడితే ఎలా" అంది.
"ఒకసారి ఆలోచిసేత్ సతరీల జీవితాలోల్ ఉనన్నిన్ సమసయ్లు పురుషులకు ఉండవేమో అనిపిసుత్ంది. సమాజం, కుటుంబం సతరీలని ఒక
విధంగా చూసేత్ , పురుషులని మరొక రకంగా చూసాత్యి. ఒకే రకమైన సందరభ్ంలో పురుషులు ఉనన్పుడు,

సతరీలు ఉనన్పుడు కలిగే

పరిణామాలే వేరు. సతరీలకి కలిగే నిందలు, అవమానాలు,
దుఃఖాలు పురుషులకి ఉనాన్యా? " సాలోచనగా మళీల్ అంది వనజ.
తను ఏ సందరభ్ంలో అలా మాటాల్డుతూందో గానీ, అవనీన్ తనకు సరిగాగ్ వరిత్సాత్యి.
తనమ్యి బాధగా తలూపింది.
ఒకక్టి మాతర్ం నిజం. ఈ విషయాలనీన్ వనజ పరిశీలనతో తెలుసుకుంటే, తను అనుభవపూరవ్కంగా తెలుసుకుంది.
"అవును వనా! నా జీవితమే అందుకు పెదద్ ఉదాహరణ" అంది తనమ్యి కళుల్ మూసుకుంటూ.
"పోనీలే ఇపుప్డు నువువ్నన్ పరిసిథ్తులోల్ గతించిన విషయాలు జాఞ్పకం తెచుచ్కోవడం, బాధ పడడం మంచిది కాదు. నీ మనసెరిగిన
సహచరుడు నీకు లభించేడు. ఎటువంటి ఆరిథ్క సమసయ్లూ లేకుండా నిలదొకుక్కునాన్వు. అంతేచాలు. పాప తవ్రగా పుంజుకుంటే ఉనన్ ఇదొకక్
కషట్మూ గటెట్కిక్నటేట్." అంది వనజ.
"ఒక పెదద్ కషట్ం గటెట్కిక్నటేల్" పైకి అంది గానీ, "కనీసం ఒక పెదద్ కషట్ం గటెట్కిక్నటేల్" అని అనుకుంది మనసులో తనమ్యి.
PPP
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తనమ్యిని డిశాచ్రిజ్ చేసినా ఆసుపతిర్లో పాపాయి దగిగ్రే ఉండ సాగింది.
ఆపరేషను వలల్ బాగా నడుము లాగినపుప్డలాల్ బయట ఉనన్ బలల్ మీదే నడుం వాలచ్ సాగింది.
పెరిగిన గెడడ్ం తో బాటూ దిగులుగా ఉనన్ పర్భు కళుల్ చూసేత్నే పాప విషయంలో బాగా బెంగపెటుట్కునన్టుట్ అరథ్ం అవుతూ ఉంది.
కానీ తన దిగులు చూసి తనమ్యి ఎకక్డ బాధ పడుత్ందో అని పర్భు లోపలోల్పల కలవలపడడమూ గమనిసూత్ ఉంది.
ఎపుప్డూ హుషారుగా ఉండే పర్భు అలా దిగులుగా ఉండడం చూసేత్ మరింత దు:ఖంగా ఉంది తనమ్యికి.
తామిదద్రికీ పాపే వరత్మానమూ, భవిషయ్తూత్.
ఇక దేని మీదా ఆసకీత్, ధాయ్సా పోవడం లేదు.
అయినా ఉదోయ్గం తపప్ని సరయియ్ పర్భు వారానికోసారి వెళల్సాగేడు.
కనన్బిడడ్ విషయంలో కడుపుతీపి, పేర్మ తొలిసారి అనుభవవేదయ్మవుతునన్ పర్భుకి తన కొడుకు మీద తనకి ఎంత మమకారం
ఉంటుందో అరథ్ం చేసుకోగలగాలి. కానీ అతను అంతకంతకూ బాబు నించి దూరం కావడంలోనే మనశాశ్ంతి ఉనన్టుట్ పర్వరిత్ంచడం మాతర్ం
ఎలా అరథ్ం చేసుకోవాలో తెలియడం లేదు తనమ్యికి.
తను ఈ పెళిల్ చేసుకుని తపుప్పని చేసిందా?
తన పటల్ కనబరిచే పేర్మలో కొదిద్ వంతైనా బాబు పటల్ చూపించలేని కఠినాతుమ్డిగా ఎందుకు తయారవుతునాన్డు పర్భు?
ఇటువంటి వయ్తిరేకతలో బాబు మనసు గాయపడకుండా ఎలా పెంచుకురావాలి?
ఇవనీన్ ఆలోచిసుత్నన్ కొలదీ ఒక విధమైన వైరాగయ్ం కలగసాగింది తనమ్యికి.
"అలా దిగులుగా కూచోకమామ్ అనీన్ అయేయ్ అరుద్కుంటాయి. ఇంటికెలిల్ కాసత్ ఏవైనా తిందువురా. అలుల్డుగారికక్డ ఉనాన్రు కదా"
అంటూ పినిన్ బలవంతంగా లేవదీసింది తనమ్యిని.
ఇంటి దగిగ్ర తనమ్యికి జడ దువివ్ వేసూత్ "అకాక్! పాపకి ఉజోజ్గం, ఇదద్రు పిలల్లని చూసుకోవడం కసట్ం కదా. బాబుని నీ కాడ
ఉంచుకుని సదివించరాదూ, ఇకక్డ నువువ్ ఒకక్దానివీ అయిపోయేవు కదా" అంది.
బాబుని ఇక మీదట వదిలిపెటట్మని పర్భు తలిల్దండుర్ల మాటలు తెలిసి మాటాల్డుతూందో, తెలియకుండానే మాములుగా
మాటాల్డుతూందో అరథ్ం కాలేదు తనమ్యికి.
తనమ్యి ఏదో అనేలోగా "ఇపుప్డిపుప్డే కాసత్ మనశాశ్ంతిగా ఉంటనాన్ను. మళీల్ పిలల్ల బాధయ్తలు నెతిత్కెతుత్కోవడం నా వలల్ కాదమామ్.
అయినా ఒకపుప్డంటే మీ బావగారు తోడునాన్రు కాబటిట్ చంటిపిలాల్ణిణ్ పెంచగలిగేం. ఇపుప్డు గభాలున ఏ ఒంటోల్ బాలేకపోయినా పరుగులెతేత్
ఓపిక లేదు నాకు" అంది జోయ్తి.
"అదేటకాక్.." అనేదో అనబోతునన్ చెలెల్లితో
"నీకు పిలల్లు లేరు కదా, మీరు పెంచుకోండి" అంది జోయ్తి.
తనమ్యి వెంటనే "నా కొడుకుని నేను పెంచుకోగలను పినీన్" అని అకక్ణిణ్ంచి పెరటోల్కి వచేచ్సింది.
తలిల్ని తపుప్పటట్లేదు తను. పిలల్ల బాధయ్త చినన్ బాధయ్త కాదు.
కానీ తనకి సహాయం అవసరమైన ఇటువంటి కిల్షట్ సమయంలో ఇలాంటి సమాధానం తలిల్ నుంచి ఎదురయియ్నందుకు బాధ
వెయయ్సాగింది.
తనెపుప్డూ తన జీవితం ఇలా అవుతుందనుకోలేదు.
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ఒక జీవితానికి ఇనిన్ సమసయ్లొసాత్యని తనెకక్డా వినన్టుట్ కూడా లేదు.
అయినా తనకే ఇవనీన్ ఎందుకు ఎదురవుతునాన్యి?
తన జీవితం అలల్కలోల్లం అయియ్ందనన్ బాధ వలేల్ ఆరోగయ్ం కీష్ణించి తండిర్ మరణించేడు.
ఉనన్ సమసయ్లు చాలవనన్టుట్ అనుకోని పరిసిథ్తులోల్ డెలివరీ రెండు నెలల్ ముందుగానే అయింది.
పూరిత్గా ఎదగలేదని పాపని ఇంకుయ్బేటర లో పెటాట్లిస్ వచిచ్ంది.
ఒక పకక్ బాబుని సూక్లు మానిపించాలిస్ వచిచ్ంది.
మరో పకక్ పర్భు తలిల్దండుర్లు వచిచ్ బాబుని తీసుకురావొదద్ని గొడవ పెటిట్ వెళేల్రు.
తనమ్యి గటిట్గా ఊపిరి తీసుకుంది.
సమసయ్ల సుడిగుండాల మయమైన తన జీవితానిన్ తనే సంయమనంతో చకక్దిదుద్కోవాలి. ఎవరి సహాయం కోసమూ తనెపుప్డూ
ఎదురు చూడకూడదు.
దృఢంగా నిరణ్యించుకునాన్క కాసత్ మనసు తేలికపడడ్టల్యియ్ంది తనమ్యికి.
పాప ఎంత తవ్రగా కోలుకుంటే అంత తవ్రగా మిగతా విషయాలనీన్ చకక్బెటుట్కోవాలి.
"తనమ్యీ! బాలెంతవి చలిగాలోల్ బయట తిరగొచాచ్, లోపలికిరా" అనరిచింది జోయ్తి లోపలిన్ంచి.
మారుమాటాల్డకుండా లోపలికి వచిచ్ంది తనమ్యి.
డాకట్రు రౌండల్కి వచేచ్రని ఆసుపతిర్ నుంచి ఫోను చేసేడు పర్భు.
పినిన్ ఇచిచ్న కరీచ్ఫు చెవులకి కటుట్కుంది తనమ్యి.
"మేం రేపు బయలుదేరుతావమామ్. ఇంటి కాడ పనుల్ ఎకక్డియయ్కక్డ ఉండిపోయేయి" అంది పినిన్.
జోయ్తి మాటలకి నొచుచ్కుందని సప్షట్ంగా తెలుసూత్నే ఉంది.
కృతజఞ్తగా పినిన్ చేతులు పటుట్కుని "పనుల్ చకక్బెటుట్కుని వారంలో వచెచ్యియ్ పినీన్" అంది.
"అమమ్ ఉంది కదమామ్, ఇకక్డ నేనుండి పెదద్గా ఉపయోగమూ లేదు. పాపని ఇంటికి తీసుకొచేచ్క వొసాత్నులే" అంది.
రికాష్ లో ఆసుపతిర్కి బయలుదేరింది తనమ్యి.
కూడా గేటు దాకా వచిచ్న పినిన్ రికాష్ వీథి మలుపు తిరుగుతూండగా వాకిటోల్ అలాగే నిలబడి తను వెళిళ్న వైపే చూసుత్ండడం
గమనించగానే ఆపాయ్యత పొంగుకొచిచ్ంది తనమ్యికి.
కళల్ని కముమ్కునన్ నీటిపొరల మధయ్ అసప్షట్ంగా కానవసూత్ కళొల్తుత్కుంటునన్టుట్నన్ పినిన్ రూపానిన్ చూసూత్ తల రికాష్లో నుంచి బైట
పెటిట్, చెయియ్ ఊపింది.
PPP

నాలుగు వారాలు గడిచేయి.

డాకట్రు గారు వచిచ్ చూసి "ఇవేళ రూముకి షిఫుట్ చేసేదాద్ం పాపని. అంతా బావుంటే మరో వారం రోజులోల్ డిశాచ్రిజ్ చేసేసాత్ను."
అనాన్రు.
అపుప్డే వచిచ్న పర్భు ఆ నాలుగు వారాలోల్ మొదటిసారి చిరునవువ్ నవేవ్డు.
"థాంకూయ్ సో మచ డాకట్ర గారూ" అని నమసక్రించేడు.
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వెనుతిరగని వెనెన్ల

పుటిట్న నెలాల్ళల్ తరావ్త ఒడి చేరిన పాపాయిని మురిపెంగా గుండెలకు హతుత్కుని కూచుండి పోయింది తనమ్యి.
సంతోషంతో కళుల్ ధారాపాతం కాసాగేయి.
పర్భు పాపని చేతులోల్కి తీసుకుని తనమ్యంగా చూడసాగేడు. నిదర్పోతునన్ పాప చినిన్ వేళళ్ని తన వేళళ్తో తడుముతూ ఆనందంతో
వెలిగిపోతునన్ పర్భు ముఖానిన్ చూసి సంతోషపడింది తనమ్యి.
"హమమ్యయ్, గండం గడిచింది ఏడుకొండలవాడా" అని దణాణ్లు పెటిట్ంది జోయ్తి.
బాబు హుషారుతో గెంత సాగేడు.
పర్భు గబగబా విషయానిన్ తలిల్దండుర్లకి సెల ఫోనోల్ ఆనందంగా చెపప్సాగేడు.
మతుత్గా నిదర్పోతునన్ పాపకి మొదటిసారి తన దగిగ్ర పాలు పెటేట్ పర్యతన్ం చేసింది తనమ్యి.
ఎవరో నేరిప్ంచినటుట్ గబగబా అందుకుని తాగుతునన్ పాప జుటుట్ని మురిపెంగా సరిచేసింది.
ముఖంమీద పడుత్నన్ పలచని జుటుట్ , పేలవంగా ఉనన్ కాళుల్, చేతులు తడుముతూ "ఏం భయపడకు తలీల్, మెలల్గా
పుంజుకుందువుగాని" అని మెలిల్గా పాప చెవిలో గొణిగింది.
PPP
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