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యువర్ కె
ర్ ట్ ఆర్ ఫ్ త్ మి
త్
డా. కె.
కానంద మూరి
(ఆంధ
ర్ జోయ్తి 1975 దీపావళి సంచిక నుంచి)

వాన దంచేసోత్ంది. టాపు మీద పడే ధారల శబద్ం సిటుయ్యేషన మూయ్జిక లా ఉంది. కారు దీపాల వెలుగులో పర్హరీగోడ పర్సుఫ్టంగా
కనపడుతోంది.
అగిగ్పులల్ వెలగాగ్నే గీసిన శబద్ం. కాంతి కంటే ధవ్ని లేటయింది. సిగరెటుట్ తుదముటిట్ంచి పులల్ని తుది ముటిట్ంచేడు. ఒకక్సారి దముమ్ లాగేడు. కాసత్
వంగి సీప్డో మీటరు లైటు వెలుగులో మణికటుట్ చూసుకునాన్డు ఫణి. పదకొండునన్ర. నుదురు బిగించి రెపప్లు పైకి విపిప్ చూశాడు. వాన వినిపిసోత్ంది.
చూపు కదిపి ముందు లైటల్ కాంతిని చూశాడు. కిరణాలింకా ధారలోల్ తడుసుత్నాన్యి. వాన కనిప్సోత్ంది. సీటోల్ంచి హేండగ్న చేతికి తీసుకునాన్డు. నలల్గా
మెరిసింది. ఒకసారి పర్హరీకేసి చూసి ఇంజన హెడ లైటస్ తో సహా ఆఫ చేసి డోర తెరిచేడు. వాన ఉధృతి శబద్ం ఒకక్సారి వాలూయ్మ పెంచినటట్యింది.
తలకి కేప తగిలించుకుని, వొంటి మీద రైన కోటు సరుద్కుని సిగరెట గటిట్గా ఒకసారి పీలిచ్పారేసాడు. కారు దిగి డోర వెనకిక్ తోసేడు. జుబ మని పడింది.
మెలల్గా పర్హరీ వైపు నడిచేడు.
గేట దగగ్రకి వెళిళ్ జేబులోంచి టారిచ్ తీసి దాని వెలుగుతో నేమ పేల్ట వెదికాడు. అనుమానం లేదు. అదే యిలుల్. వానలో సత్ంభంలా తడుసూత్ క్షణం
అలాగే నిలబడాడ్డు. వరాష్నిన్ లెకక్చేసే దృషిట్ అతడికునన్టుల్ లేదు. మెలల్గా గేటు తీసి లానోల్ ముందుకి నడిచేడు. యిలుల్ దగగ్రవుతోంది. అదాద్ల వెనుక లైటల్
కాంతి తెలుసోత్ంది.
తలుపు సమీపించి ఏదో మెడిక చేసేడు. కాసత్ తోసి సనన్టి సందులోంచి చూశాడు.
లోపలికి ఓ మూలగా డైనింగ టేబుల. అతను భోంచేసుత్నాన్డు. ఆమె వడిడ్సోత్ంది. తుశీర్న ముందుగా ముగించినటుట్ంది. తలుపుని పూరిత్గా
తోసేడు. చపుప్డవలేదు. కుడిచేతోత్ గన పటుట్కుని వారివైపు నిదానంగా నడిచాడు! కొనిన్ గజాల దూరంలో ఆగేడు. యిపుప్డతని ముఖం మీద లైటు పడి
గురుత్ తెలుసోత్ంది. వాళిళ్దద్రూ గమనించలేదు.
“ఇది ఎనోన్ సారో చెపప్టం. ఎంత టైము. ఎంత చెపిప్నా ఎకుక్వగా చెపప్టమే కనిపిసోత్ంది. పులుసులో దుంప ముకక్లు కనిపించటం లేదా? ఆ
చకర్వరిత్ మాతర్ం కనిపించడు. రోజూ ననున్ బోర చేయడానికి మీకు మరో పదద్తి తెలీదులాగుంది.”
“నీ ముఖం! చకర్వరిత్ పులుసులో కనిపిసాత్డా, పూరీలో ఉంటాడు గానీ, పూరీ నుంచి కలకటా టార్నసఫర కావచచ్ని రాశాడు. ఏమయిందో!
మజిజ్గ వెయియ్, వాడు పెరుగు తపప్ వేసుకోడు.”
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“తెలుసు. చాలాసారుల్ తోడెటట్మని నా పార్ణాలు తోడేడు. అంత సేన్హితుడైతే అరజ్ంటుగా ఓసారి వచిచ్ మీ విరహవేదన తీరచ్...”సడెన గా
ఆగిపోయి, శపిసేత్ బొమమ్యిపోయినటుట్ దిమెమ్రబోయింది ఫణిని చూడగానే ఉమాదేవి. పారథ్సారథి తలతిపిప్ చూసేసరికి ఫణి చేతులు పైకెతిత్ చిరునవువ్తో
కనిపించాడు. పారథ్సారథి హఠాతస్ంతోషంతో లేచి - “ఒరే చకర్వరీత్” అంటూ ఫణి చకర్వరిత్ దగగ్రికి వెళిళ్ భుజం మీద ఎడమచెయియ్ వేసి భారయ్కేసి తిరిగాడు.
“నే చెపప్లేదూ ఉమా! థింక ఆఫ ది డెవిల! వీడే చకర్వరిత్ గాడు. ఎలా ఊడిపడాడ్డో చూశావా! రారా. ఓ టవలియియ్. తల తుడుచుకుంటాడు. కాళూళ్
చేతులూ కడుకుక్రా- మరో పేల్టోల్ అనన్ం వడిడ్ంచు” అంటూ డైనింగ టేబుల దగగ్రకి నడిచేడు.
ఫణి “నమసేత్” అంటూ టవల అందుకునాన్డు. కేప,గన, రైన కోటు తీసి సోఫా అంచున ఉంచాడు.
ఉమాదేవి పర్తి నమసాక్రం. నోటోల్ నలిగిపోకపోయినా అతడు పటిట్ంచుకొనేలా లేడు.
పారథ్సారథి పిలిచేడు. “రారా, వడిడ్సోత్ంది.”
"రాతిర్ళుళ్ అనన్ం మానేశాను.” అని ఉమాదేవిని చూసి జేబులోంచి సీసా తీసూత్ సోఫాలో కూరుచ్నాన్డు ఫణి.
నేప కిన తో కడుకుక్నన్ చెయియ్ తుడుచుకుని, మూతి అదుద్కుంటూ “ఇదో కొతత్ ఇంపూర్వ మెంటనన్మాట” అంటూ తనూ వెళిళ్ సోఫాలో
కూలబడాడ్డు పారథ్సారథి.
ఫణి సీసా మూత విపుప్తునాన్డు.
“ననున్ చూడకుండా చచిచ్పోతావనుకునాన్ను” సీసాకేసి దీనంగా చూసూత్ అనాన్డు పారథ్సారథి.
“యింకా మధాయ్హన్ం భోజనం మానలేదు... గాల్సు!” ఉమాదేవి ఐస వాటర సీసా, ఖాళీ గాల్సు తెచిచ్, టీపాయ మీద పెటిట్ంది.
“నా అలవాటు క్షమించక తపప్దు అందామనుకునాన్, కానీ తేలిగాగ్ క్షమించేశారు” అనాన్డు ఫణి ఉమాదేవిని కీర్గంట చూసూత్, ఉమాదేవి ఆ
చూపుని కలుపుకోలేక తన చూపు తిపిప్ ఆధారం కోసం భరత్ని చూసేత్ పారథ్సారథి తలవంచి సిగరెటుట్ వెలిగించుకుంటునాన్డు. ఆమె వెనకిక్ తిరిగింది.
ఫణి గాల్సులో విసీక్ వంపి, నీళుళ్ కలుపుకునాన్డు. పారథ్సారథి పిలిచేడు. “రా! ఉమా!- కూచో!”
“గినెన్లు సరిద్ వసాత్!” ఆమె తిరకుక్ండానే చెపిప్ కదిలింది. పారథ్సారథి మాటలు మొదలెటాట్డు “ఊ. అసలేమిటార్ నీ ఉదేద్శం? మా పెళిళ్కెలాగూ రాకుండా సాకుచెపిప్ తపిప్ంచుకునాన్వు. అనిన్సారుల్ వసాత్నని చెపిప్ అరవైసారుల్ మానేశావు. నీ
గురించి తలుచ్కోని రోజు లేదు.”
“యిపుప్డేనా యిలా కలిస్నందుకు సంతోషించు. అసలు నే వచిచ్న పని వేరు. గినెన్లు సరద్డం ఆగింది. వేటకని వసేత్ పిడకల వేటలా నువువ్
తగిలావు.”
సరేల్ వెధవ జోకస్, ననున్ వెతుకోక్వాలని అనిపించకపోతే రాగలవా చెపుప్! ఉమకి చాలాసారుల్ చెపుత్నాన్ నీ గురించీ, నీ తతత్వ్ం గురించి, వానలాగో,
వరదలాగో ఎపుప్డో ఒకపుప్డు వచిచ్ పడతావని,
పారథ్సారథి సిగరెటుట్ దముమ్ లాగేడు. “అది సరే గానీ ఏవిటీ రావటం? సామానేది? విలనాల్గా ఆ గన చేతోత్ పటుట్కు తిరగడమేవిటీ, ఆహా, వేట నీ
హాబీ కదూ, ఏ అడవికైనా పోయి తినన్గా ఇటే వసుత్నాన్వా?”
ఫణి నవేవ్డు. “నువువ్నన్ ఈ పర్దేశం అడవి కాదూ?”
“అంటే వెధవా? నీ ఉదేద్శం నేను జంతువుననా?”
“కాదు. అయినా నాకిపుప్డు జంతువేవ్ట కాదు. వెనన్ల వేట. అడవికాసిన వెనన్ల వేట. ఐ మీన అడవిలో కాసే వెనెన్ల వేట. ఉమాదేవి టాబెల్ట
మింగినటుట్ గుటక మింగి గొంతు తడిచేసుకుంది.
“నిజమేరా చకీర్. మనిదద్రం బాగా దూరమయిపోయాక మన సేన్హం అడవికాచిన వెనెన్లే అయింది. దానెన్లాగైనా వేటాడాలిస్ందే. భోజనం
అయిపోయింది. కానీ లేకపోతే నేనూ ఓ పటుట్ పటేట్వాణేణ్ - ఊ.. యింతకీ యిదేనా రావటం!”
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“లేదు. ఉదయం వూళోళ్ టి.బి.లో దిగా ఉదోయ్గరీతాయ్. యివాళా రేపు కేంపు. నీ ఎడర్స రేపు కనుకుక్ందామనుకునాన్. రేపు కాసత్ ఖాళీ. చాలా
రోజులైంది షికారీ చేసి. సాయంతర్ం సరదాగా బైలేద్రితే వాన ముంచుకొచిచ్ంది. కారు కూడా కాసత్ టర్బులిచేచ్సరికి చీకటి పడిపోయింది. నేను నీ
దగగ్రకొచిచ్పడాడ్ను.”
“ఒరేయ! ఈ వూళోళ్ నేనునాన్నని తెలుస్. నీ కోసం కనిపెటుట్కునాన్నని తెలుస్. తినన్గా ఇంటికి రాకుండా టి.బి.లో దిగుతావా?” ఆగి అనాన్డు.
“వెధవా కనీసం నా తృపిత్ కోసమనాన్ నీ కోసమే వచాచ్నార్ అని అబదధ్ం చెపొప్చుచ్గా.”
ఉమాదేవి వచిచ్ భరత్ పకక్న కూరుచ్ంది.
ఫణి అనాన్డు. “అబదద్ం దేనికిరా ఫూల” ఉమాదేవి కేసి చూసూత్, “నే వచిచ్ంది నీ కోసమే. ఉదోయ్గం నెపం మీద వచాచ్ను. అందుకే అకక్డ
దిగాను. లేకపోతే...” ఉమాదేవిని సనసనన్గా చూసూత్ – “నినున్ చూడడ్మే వీలుపడేది కాదు.” ఉమాదేవి ముఖంలో నెతుత్రుచుకక్ లేదు.
“ఏరా! నువివ్క పెళిళ్చేసుకోదలుచ్కోలేదా?” పారథ్సారథి అడిగేడు.
“డార్పిట! నా సంగతి అలా వదిలేయ. మరికాసత్ తాగి, అడగడం మరిచా. నీకెంత మంది పిలల్లు?”
“ఏదీ! ఎకక్డా?”
“యిదుగో యికక్డా” అంటూ పారథ్సారథి ఉమాదేవిని భుజం తటిట్ చూపిసూత్ నవేవ్డు. ఫణి పగలబడి నవేవ్డు. ఉమాదేవి నవవ్లేదు.
ఫణి గాల్సు ఖాళీచేసూత్ లేచాడు. ఆమెని చూసి “వసాత్! ఎడర్స తెలిస్ందిగా! రేపంతా కలుదాద్ం” అతని మీద పూరిత్ చేసాడు.
పారథ్సారథి “ఎకక్డికోయ! నీ ముఖం?”
“లేదురా వెళాళ్లి. ఎరీల్ మారిన్ంగ ఎంతో ముఖయ్మైన పని ఉంది.”
“టెన-టెన థరీట్కి ఫీర్ అవుతా. ఆపైన అంతా ఖాళీ. రేపంతా నీతో ఉండి ఎలుల్ండి తెలాల్రకటేట్ వెళాత్. సరేనా?”
“వరష్ం రా!”
“రెయిన కోటుంది. కారుంది పరాల్. ననిన్ంక చంపకు. పొదుద్టే అఫీషియల వరక్ చూసుకుని వసాత్. నువ ఆఫీసుకి సెలవు పెటిట్ వచేచ్య. పగలూ,
రాతీర్ మజా చేదాద్ం- వసాత్ మరి.”
“సరే మరి.”
“అయినా వెధవ కొంప. ఈ మూల అడవిలో ఒంటరిగా ఏడవకపోతే కాసత్ టౌన దగగ్రగా తీసుకోవచుచ్గా!”
“ఏం చేసాత్ంరా. నాకు ఎలాట చేసిన కావ్రట్రస్. నా ఆఫీసుకూక్డా దగగ్ర. “సరే ఉండు మరి. గుడ నైట.”
ఫణి కదిలాడు. ఉమాదేవి కదలకుండా చూసోత్ంది. తలుపు దగగ్ర ఆగి తల తిపిప్, ఆమెను చూసి మరోసారి “గుడ నైట” అని కదిలేడు.
కాని తనకీ రాతిర్ గడుడ్ రాతిర్గా మారుతుందనుకోలేదు ఉమాదేవి.
***

***

***

పారథ్సారథి ఆఫీసుకి తయారవుతునాన్డు. ఉమాదేవి డర్సుస్ వగైరా సరిద్పెడుతోంది. ఆమె పర్తి కదలికలోనూ కంగారు కనబడుతోంది. చీటికి
మాటికి వీధి వైపు చూసే పర్తి ఎదురుచూపు బెదురుచూపే అవుతోంది.
పాంటు మడత విపుప్తూ పారథ్సారథి “వీడింకా రాలేదే.” అనాన్డు. ఉమాదేవి ఏమీ అనలేదు.
ఆఫీసుకి బయలేద్రుతూ, “వాడొసేత్ లంచికి ఉంచెయియ్. నే వచేచ్దాకా ఉండమను. సెలవుపెటిట్ వచేచ్సాత్. వాడు పుసత్కాల పురుగు. నవలుస్ పడెయ. నే
వచేచ్దాకా తింటూ ఉంటాడు” అని చెపిప్ వెళాళ్డు.
ఉమాదేవి సోఫా అంచు పటుట్కుని అలాగే నిలబడింది. ఉదయం పర్శాంతంగా ఉనాన్ ఆమెకు ఉతప్నన్మవుతునన్ పర్ళయంలా ఉంది. రేడియో
టూయ్న చేసి, నెమమ్దిగా ఆలోచిసూత్నే కిచెన లోకి వెళిళ్ంది. సౌట్ వెలిగించి కాఫీ తయారుచేసుకుంది. కపుప్లో పోసుకుని సౌట్ ఆరేప్సి మళీళ్ హాలోల్కి వచిచ్
సోఫాలో కూరుచ్ంది. ఆగి ఆగి రెండుసారుల్ సిప చేసింది. ఆ సిప చెయయ్డంతో కాఫీలో ఏదో కలపడం మరిచిపోయాననన్ భావం కనబడుతోంది. ఆగి
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ఆలోచించింది. అంతుబటట్లేదు. అరక్షణం తరావ్త హఠాతుత్గా సుఫ్రించినటట్యి తలతిపిప్ రేడియోకేసి చూసింది. అది పలకటేల్దు. తలెతిత్ చూసింది. ఫాయ్న
ఆగిపోలేదు. తిరుగుతోంది. చేతిలో పేపరోల్ కపుప్ శబద్ం చేసోత్ందిపుప్డు. టీపాయ మీద పెటేట్సి భయంగా లేచి నిలబడింది.
“భయపడకు ఉమా! నాకా పాట నచచ్లేదు” బుక షెలఫ్ దగగ్ర మోడా మీద కూరుచ్ని, ఏదో పుసత్కం తిరగేసూత్ అనాన్డు ఫణి చకర్వరిత్.
ఉమాదేవి ఉలికిక్పడింది. కాసత్ తేరుకుని “ఎపుప్డొచాచ్వ?” అనగలిగింది.
ఫణి లేచి ఆమె దగగ్రకు వసూత్ 'ఏవనాన్వ? నాకు వినబడలేదు” అనాన్డు. అతను మరీ దగగ్రయితే, ముఖం పకక్కు తిపుప్కొంది.
ఫణి తాపీగా కూరుచ్ని, ఇంకా తాపీగా జేబులోంచి బాటిల తీసి టీపాయ మీద ఠకుక్మనిపిసూత్ పెటేట్డు.
ఉమాదేవి తలతిపుప్కోకపోయినా, అతను టేబుల మీద బాటిల పెటాట్డని ఆమె చూపు మారుప్లో రిజిసట్రయింది.
“ఖాళీగాల్సు- ఐస వాటర”
ఉమాదేవి ఇపుప్డు విసురుగా తిరిగి చూసింది.
“తెచిచ్సాత్వా?” అనాన్డు.
ఆమె విసురుగానే వెళిళ్ ఫిర్జ తెరచి ఐస వాటర సీసా, బలల్మీంచి ఖాళీ గాల్సు తెచిచ్ అతని ముందు పెటిట్ంది. | ఫణి సీసా మూత తెరిచి గాల్సులోకి
విసీక్ వొంపి ఐస వాటర కలుపుకుంటూనాన్డు. ఆ కలిపే నీళళ్ శబద్ం కూడా ఆమెను కలవర పెడుతోంది. దర్వం, ఉపదర్వం తోడవుతునాన్యి. ఏం
జరుగుతుందో? ఫణి తాగడం మొదలెటాట్డు.
ఉమాదేవిలో కర్మేపీ ఏదో ఆలోచన నిశచ్యానికొసోత్ంది.
అతను మరోసారి సిప చేసి, సిగరెట తీసి నోటోల్ పెటుట్కుని అగిగ్పెటెట్ కోసం జేబులు తడుముకునాన్డు. సిగరెట నోటోల్ంచి తీసి పటుట్కుని, “చూడు
ఉమా”
“ఎందుకొచాచ్వ చెపుప్?” గటిట్గా, సూటిగా అడిగింది. ఫణి ఒకక్క్షణం ఆగి, చూసి మెటుట్ మీద మెటుట్గా నవువ్తూ ఒకక్సారి పెదద్పెటుట్న నవేవ్డు.
ఉమాదేవి చూపు మారచ్లేదు.
ఫణి నవువ్ ఆపి, “ముందు అగిగ్పెటెట్ యివువ్” అనాన్డు. ఇసేత్ ఆ రహసయ్మేదో చెబుతాననన్టుట్, ఆమె వెళిళ్ తెచిచ్ ఇచిచ్ంది. అతను సిగరెటుట్
వెలిగించుకుని ఒక దముమ్లాగి తీరిగాగ్ పొగవదులూత్, “కూరోచ్” అనాన్డు.
ఆమె కూరోచ్లేదు. నా పర్శన్కి సమాధానం కావాలి అనన్టుల్ సిథ్రంగా అతని కళళ్లోకే చూసోత్ంది. ఫణి మళీళ్ జేబులు వెదుకుక్ని ఓ కాగితం వెతికి
తీసి పార్రంభించాడు
“ఎపప్టిన్ంచో కలుదాద్ం అనుకుంటూ కలవలేకపోతునాన్ం. నా పార్ణమితుర్డివి నువొవ్కక్డివేరా. కనీసం ఒక రోజేనా సరదాగా గడుపుదాం. పైగా
నీ మీద బెంగతో రోజూ మా ఆవిడతో నేను నీ గురించే మాటాల్డేసుత్నాన్ను. నీ ఫొటో అయినా చూసుకుంటూ దానికి చూపిదాద్మంటే నా దగగ్ర లేదు. నువువ్
మగాడివైనా, మా ఆవిడ నినున్ ‘పెళల్యినా మరువలేని నా పాత పేర్యసి” అంటూ జోక చేసోత్ంది. దానిది చాలా మంచి మనసు. నేను పార్ణంగా పేర్మిసేత్
ననున్ పార్ణాధికంగా పేర్మిసుత్ంది. మాది చింతలు లేని కుటుంబం. ఒకసారి వచిచ్ చూచిన నీవే సంతసింతువు. మైకంలో మంచి మితుర్ణిణ్ మరవకు దేవదా!
నీ పారు.”
ఉతత్రం ఆమె చేతికిచిచ్ మరో గుకక్ మింగేడు. ఆమె అందుకుని అందులోకి చూసింది. అదద్ంలాంటి తెలల్కాగితం తెలల్బోయింది. తేరుకుంది.
తీక్షణంగా చూసింది.
తను తీరుబాటుగా నవువ్తూ చెపేప్డు- “ఉతత్రం నాతో తేవడం అనవసరం అనుకునాన్, అంచేత...” ఆగి అనాన్డు. “అలాగే రాశాడు. ఆగి
వదాద్మనుకునాన్, అనుకునన్ ఆఫీసు పని కానిస్ల అయింది. అంచేత తొరగా వచేచ్శా. మీ ఆయన సెలవు పెటిట్ రావడానికి లేటవుతుందేమో. నేను
ఒకసారలా వెళొళ్సాత్!” సీసా ఖాళీ చేసి లేచేడు ఫణి.
“భోజనానికి ఉండమనాన్రు.”
“రాతిర్కి కూడా ఉంటా” ఖాళీ సీసాకేసి చూసూత్ “తొందరోల్నే వసాత్”. మరో సీసా తెచుచ్కునే ఉదేద్శం పర్కటించినటుట్గా చెపిప్ కదిలేడు.
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కారు కదిలి వెళిళ్పోతునన్ శబద్ం ఫేడ అవుతూంటే ఆమె తన గతంలోకి జారిపోతునన్టుట్గా ఫీల అయింది.

వాలు కురీచ్ కిటికీ పకక్నే ఉంది. ఉమాదేవి అందులో కూరుచ్ని, వూచల మధయ్కి చూసోత్ంది. వాకిటోల్ గనేన్రు చెటుట్ కనీన్రు చెటుట్లా
కనపడుతోంది. ఆకులు టపటపలాడుతూ వానకి మిగిలి నిలిచిన నీటి బిందువులిన్ రాలుసుత్నాన్యి. ఉమాదేవి రెపప్లు రెపరెపలాడుతూ కనీన్టి బిందువులు
రాలాచ్యి.
కిటికీ ఫేర్ములో గతానిన్ చూడటం మొదలెటిట్ంది.
బీచోల్ వెనెన్లోల్ ఫణీ, తనూ దగగ్రగా కూచునాన్రు. చేయి వేసి దగగ్రగా తీసుకోబోయాడు. తను తపిప్ంచుకుంటూ అంది- “పెళళ్యేదాకా మనం
హదుద్లు మీరవదుద్. మనసులిన్ కాసత్ హదుద్లో ఉంచుకుందాం.”
ఫణి - “మన పేర్మ మనసు హదుద్లు దాటి నా వొళళ్ంతా ఆకర్మించింది. అనుభవానికి ఆతుర్తపడుతోంది.”
“నువువ్ మరీ ఉండబటట్లేకపోతునాన్వు ఫణీ. కాసత్ ఉండు.”
“మగాణిణ్, నినున్ అరథ్ం చేసుకునన్వాణిణ్. అరథ్ం చేసుకునన్ వాళుళ్ అనుభవానికి అరుహ్లు” మళీళ్ చెయియ్ వెయయ్బోయాడు.
“నాకోక్పం వసుత్ంది.”
“నాకు రాదు.”
“నాది కేవలం ఆరాధన కాదు. మనసునీ, శరీరానీన్ సమానంగా పేర్మించే సామాజిక దృషిట్ గల పేర్మవాదిని.”
“నవలుస్ చదివే పిచిచ్ కాసత్ తగిగ్ంచు. అకక్డికి నాది సెనాస్రు బలి అయిన పేర్మయినటుట్” లేచి నిలబడింది.
“అపుప్డే లేచావేం?”
“ఇవాళ పౌరణ్మి. కెరటాలు చూడు. ఎలా ముందుకొసుత్నాన్యో, పేర్మలో ఇలాగే మునిగి కూరుచ్ంటే, కాళళ్కి చుటుట్కుని లాకుక్పోతాయి.”
అంటుండగానే పెదద్ కెరటం ఒకటి పెదద్ హెూరుతో ఉవెవ్తుత్న లేచి దగగ్రికంటా వసోత్ంది. తను అడుగు వెనకిక్వేసింది.
ఆ కెరటం కిటికీ ఫేర్మంతా ఆకర్మించి పెదద్ శబద్ంతో మీద పడినటట్యి ఉమాదేవి తుర్ళిళ్పడింది.
ఫణి కోపంగా అంటునాన్డు. “నువువ్ నాకు చేసుత్నన్ది నేనెకక్డా నిరూపించుకోలేని అనాయ్యం. ఉమా! తపుప్ చేసుత్నాన్వు. తపప్టడుగు వేసుత్నాన్వు.
నా జీవితానిన్ నాశనం చేసుత్నాన్వు.”
“నా పరిసిథ్తి అరథ్ం చేసుకో. అనాయ్యం అయితే ఇలా సంజాయిషీ చెపుప్కోవాలిస్న అవసరం లేదు. నానన్ వాళళ్కి మాటిచాచ్డు. నాకు
జనమ్నిచాచ్డు. నా అనన్వాళళ్కి దూరం కాలేను.”
“నిసస్హాయత వలల్ పేర్మికుణిణ్ బాధగా వదలిపోవాలిస్ వసోత్ందని చెపప్డానికేగా. మోసమూ చేయాలి. నిరోద్షిగానూ బర్తకాలి. ఉమా! పేర్మకి పేర్మే
కారణం కావాలి. కారణాలోల్ కదిలేది పేర్మ కాదు. నీది నిజమైన పేర్మ అయితే మీ నానన్గారితో నేను మాటాల్డుతా.”
“లాభం లేదు. ఆయన నా మాటే చెవిని పెటట్లేదు. కోపిషిఠ్ మాటలు మిగిలితే నువువ్ సహించలేవు. నేను భరించలేను.”
“ననున్ వదిలి బర్తకడం భరించగలవు”.
“ఫణీ.”
“అవును ఉమా! తార్సులో చెరో పర్కాక్ నువూవ్, నేనూ కూరుచ్ంటే మన పేర్మ సరితూగేది. కాని ఓ పళెళ్ంలో ననున్ కూరోచ్బెటిట్ మరో పళెళ్ంలో
ఎవరినో కూరోచ్బెటాట్వు. ఆ వయ్కిత్ గెలిచి తూగాడు. నేను తేలిపోయాను. తేలికైపోయాను.
“ఫణి యిక మాటలోత్ ననున్ వేధించకు. నేనింక నీకు చెపప్లేను. దయచేసి ననున్ మరిచ్పో.” చాలాసేపు మౌనం.
“ఉమా! నేను నినున్ తపప్ ఏదీ కోరను. నువూవ్ లభించలేదు. నీ నిశచ్యం యిక మారదు. వెళాత్ను. దూరంగానే వెళాత్ను. నీ ఆలోచనకందనంత
దూరం కాదు. నా ఆలోచనకందనంత. అదీ కాదు. నా పరిసిథ్తిలాగే మాటలు తలకిర్ందులవుతునాన్యి. సరే, పోనీ, నీ జీవితానికి అడుడ్రాను.
విడిపోయే ముందు నాదొకక్టే కోరిక.”
“ఏమిటి?”
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“కోరిక.”
“ఫణి”
“మనం సేన్హితులుగా విడిపోదాం.”
“ననున్ చాలా నీచంగా అంచనా వేసుత్నాన్వ ఫణి!”
“అంతేనా?”
“నానన్గారు నా కోసం ఎదురుచూసూత్ ఉంటారు” తను అతనికి దూరంగా కదలసాగింది.

వెనుకనుంచి ఫణి గటిట్గా మాటాల్డుతునాన్డు - “ఉమా! నా పేర్మని ఉరితీశావు. నా జీవితం నాశనం చేశావు. ఉమా! నేను పిరికివాడిలా
చచిచ్పోను. నినున్ మరిచ్పోను. నువ చేసిందీ మరిచ్పోను. జీవితంలో ఎకక్డో ఎపుప్డో నాకు తారసపడకపోవు. నువువ్ నాకు చేసిన మోసానికి నా బాధ
ఎలాంటిదో నీ చేత అనుభవింపచేసి తీరతాను ఉమా! అపుప్డు ఎందుకూ పనికిరాని పశాచ్తాత్పం నినున్ నిలువునా దహిసుత్ంది. నీ చివరిదాకా నినున్
పగలూ, రాతిర్ కోష్భ పెడుతుంది. పగ” ఒకక్సారి వీచిన గాలికి వూగిన గనేన్రుకొమమ్ ఫాల్ష బాయ్క ని వైప చేసేసింది.
“ఆ వెధవింకా రాలేదా?” అంటూ పారథ్సారథి పర్వేశించాడు.
“ఆ..” అని నిదర్లోంచి లేచినటుట్ లేచి “యిపుప్డే వసాత్నని వెళాళ్డు” అంది.
“కూరోచ్మని చెపప్కపోయావా?”
“చెపాప్. అయినా వచేచ్సాత్” అని వెళాళ్రు.
పారథ్సారథి టై విపుప్తూ అడిగేడు- “యివాళ ఏవిటి సెప్షలస్?” ఉమాదేవికి అపప్టిగాగ్నీ గురుత్ రాలేదు. వంట చెయయ్డం మరచినటుట్. “వసుత్నాన్”
అంటూ పరాగాగ్ అని గబగబా కిచెన లోకి పరుగుపెటిట్ంది.
మధాయ్హన్ం ఫణి కాసత్ ఆలసయ్ంగానే వచేచ్డు.
యిదద్రికీ భోజనాలు వడిడ్ంచింది. “నువ కూడా కూరోచ్” అనాన్డు పారథ్సారథి. “మీరు కానివవ్ండి. వంటింటోల్ పని మిగిలింది. తరావ్త తింటాను”
అనేసింది ఆమె.
వాళిళ్దద్రూ భోజనాలు ముగించి అదేపనిగా కబురుల్ కలబోసుకుంటునాన్రు.
ఉమాదేవికి అనన్ం హితవుగా లేదు. ఎలాగో అయిందనిపించి పకక్గదిలోకి వెళిళ్ నడుం వాలిచ్ంది. నిదర్నీడలో సేద తీరుచ్కుందామనుకుంది. కాని
నిదర్ నీడివవ్లేదు. వాళళ్ కబురేల్ చెవులు రికిక్ంచి వింటోంది.
ఫణి తన పాతకథ ఎపుప్డు చెపేప్సాత్డా? అని భయంగా ఉంది. తపప్కుండా తన జీవితం సరవ్నాశనం చేసే వెళాత్డు. అనన్మాట ఆచరిసాత్డు.
అయినా వినకతపప్దు. ఆయన ఫణి మాటకి ఎంత విలువిసాత్రో యినాన్ళూళ్ భరత్ మాటలోల్ బాగా అరథ్ం చేసుకుంది. యింకా చెపప్డం లేదు. తను వింటాదని
తెలుసనుకుంటా. అసలే వేటగాడు. పొంచి చూసి బాణం విసురుతాడు. అది తన గుండెలోల్ సూటిగా గుచుచ్కుపోతుంది. భగవాన! ఈ రోజు గటెట్కిక్ంచు.
ఎలా? ఈ పర్మాదానిన్ ఆపేదెలా?” ఎంత ఆలోచించినా అతనిన్ విడిగా కలిసి అనీన్ ఒపుప్కొని కాళాళ్ వేళాళ్ పడటం తపప్ మారగ్ం కనబడటం లేదు.
కనికరిసాత్డా? అసలే ఫణి. ఆదిశేషువులా ఆడుకుంటాడో? కాలసరప్ంలా కాటువేసాత్డో? కోరిక మనిన్సాత్డో! తన కోరిక మనిన్ంచగోరాత్డో, ఏమైనా సరే
కాపురం నిలబెటుట్కోవాలి. దానికోసం దేనికైనా సిదద్పడాలి. లేకపోతే చావే శరణయ్ం అవుతుంది. తనకి చావాలని లేదు. ఆయన కావాలని ఉంది. ఏం చేసేది?
ఫణి ఒకక్డూ విడిగా దొరకడం లేదు. పొర్దుద్ట వచిచ్నపుప్డు దొరికిన అవకాశానిన్ తెలివితకుక్వగా పర్వరిత్ంచి పాడుచేసుకునాన్ఆలోచనలు అలా భయపెడుతుంటే ఉమాదేవికి మెదడంతా ఘనీభవించిపోతునన్టుట్ంది. రాతిర్ పదిదాకా కొండచిలువలా పాకిందారోజు.
సేన్హితులిదద్రూ అంతవరకూ సేన్హానిన్ సాక్చి వడబోసుకునాన్రు.
భరత్కి, ఫణికి వరండాలో పకక్లు వేయమంటే వేసింది. ఇదద్రూ ఇంకా కబురుల్ చెపుప్కుంటారు. ఫణి ఒంటరిగా పడుకుంటే, రాతిర్ భరత్ బాగా
నిదర్పోయాక వెళిళ్ వేడుకుందామనుకుంది. కానీ తన పార్ణానికి కబురుల్ వచిచ్పడి తన కల్యిమాకుస్ సంగతి తేలేచ్సాత్మంటునాన్యి. వాళిళ్దద్రూ వరండాలో
మంచాలెకాక్రు. వాళళ్ మాటలు వినేందుకు తను భయం వంక చెపిప్, హాలోల్ పకేక్సుకుంది.
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అనీన్ అకక్రేల్ని మాటలే మాటాల్డుకుంటునాన్రు. ఆయనకి కాసత్ ఎకుక్వైనటుల్ంది. మాట రేడియో డిసట్రెబ్నస్ లా వసోత్ంది. ఫణి అదుపులోనే
ఉనాన్డు. కానీ ఇంకా చెపాత్డనుకునన్ది చెపప్డం లేదు. తనకి నిదర్ యివాళ పటట్దనీ, తను వాళళ్ మాటలు వింటునాన్ననీ తెలిసిపోయుంటుంది.
ఉమాదేవి మనసు అలసిపోతోంది. గడియారం రెండు కొటిట్ంది.
తనకి నిదర్ రాలేదు. తన పాత కథ, నిదర్పోయే వరకూ రాదు. ఫణి కూడా నిదర్పోడు. అనుకునన్ది చేసేవరకూ ఆలోచనలు అతనిన్ నిదర్పోనీయవు.
పొర్దుద్ట తన పనిలో ఉండగా ఏ కాఫీ కలిపేటపుప్డోననాన్ చెపప్క మానడు. లాభం లేదు ఆలసయ్ం చేసేత్ అమృతం లాంటి బర్తుకు విషం అవుతుంది. భరత్
గురక వినిపిసోత్ంది. ఆయన నిదర్ తనకి బాగా తెలుసు. తన భరత్ పార్ణానికి ఈశవ్రుడు, నిదర్కి బర్హమ్.
ఉమాదేవి నిశచ్యినికొచేచ్సింది. మెలల్గా లేచింది... నెమమ్దిగా తలుపుతీసింది..
వరండాలో చీకటి చికక్గా ఉంది. భరత్ పారథ్సారథి గాఢనిదర్లో ఉనాన్డు. తను మెలల్గా ఫణి చకర్వరిత్ మంచం దగగ్రకి నడిచింది. మోకాళళ్ మీద
కూరుచ్ని అతని తల దగగ్రకి వంగింది. విసీక్ వాసన గుపుప్మంటోంది.
“ఏయ! ఫణీ!” రహసయ్ంగా పిలిచింది. గుండె కొటుట్కుంటోంది. “ఊ..” అనాన్డు వెంటనే. తన ఊహ నిజమే. తనూ నిదర్పోవటం లేదు.
మెలకువగానే ఉనాన్డు.
“లేవకు. అలాగే- ఒకక్సారి నే చెపేప్ది శర్దద్గా విను. ఇపుప్డే వినాలి పీల్జ- ఏయ వింటునాన్వా?” అంది.
'ఊ..” అనాన్డు ఫాలో అవుతునన్టుట్. తాగడం వలేల్మో కంఠం తేడాగా అదోలా వినిపించింది.
ఉమాదేవి ఉదేవ్గంగా చెపిప్ంది.
“ఫణీ! నేను - నేను ఓడిపోయాను” ఆగి ఆగి మాటలు కూడదీసుకుంటూ అంటోంది. “నీ మనసు నా మనసు కంటే చాలా గొపప్ది. ననున్
క్షమించగలవు. ఇపుప్డు నా బర్తుకు నీ చేతులోల్ ఉంది. ననున్ రకిష్ంచి నా కాపురం నిలబెటుట్.. -ఫణీ! ఎటు చూసినా నాకు ఒకటే దికుక్ ఆయనొకక్డే దికుక్
ననున్ దికుక్లేని దానిన్ చెయయ్కు” ఉమాదేవి దు:ఖం కటట్లు తెగింది. వెకిక్ వెకిక్ నిశశ్బద్ంగా ఏడవడం పార్రంభించింది. మళాళ్ అంతలోనే అదుపులోకి
తెచుచ్కుంటూ అంది. “ఫణీ! ఆయన కోసం, నా కోసం” ఏడుపు ఆగడం లేదు. “అంతా నువ చెపిప్నటేట్- మనం సేన్హితులుగా విడిపోదాం, కాదు.
సేన్హితులుగా కలుదాద్ం' అతని వొంటి మీద చెయియ్ వేసింది.
“పీల్జ మాటాల్డవూ! నా రహసాయ్లు భదర్ంగా కాపాడవూ!” ఆమె గొంతు బొంగురుపోయింది.
అతను కదిలేడు. ఉమాదేవిని పసిపాపలా మంచం మీదికి దగగ్రకి తీసుకునాన్డు. ఆమె కనీన్రు తుడిచేడు. ముంగురులు సవరించేడు. వీపు మీద
చేయి వేసూత్- 'డోంట వరీర్! యువర సీకెర్టస్ ఆర సేఫ విత మి ఉమా!” అంటూ ఇంకా దగగ్రకు తీసుకుని గుండెలకి హతుత్కునాన్డు ఉమాదేవిని ఆమె భరత్
పారథ్సారథి.
అవతలి మంచం మీద ఫణి చకర్వరిత్ గురక వారి అనోయ్నయ్తకి బేకౌర్గ్ండ మూయ్జిక లా వినబడుతోంది.
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