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నిజమే... ఇంత ఆసిథ్కీ పర్సుత్తం రమ వారసురాలు. చావులు, పుటుట్కలు, మనుషుల లౌకాయ్లు ఆపలేవు... దేని దారి దాందే.
అపుప్డే పరీక్షగా చూశాను రమ ఎకక్డుందా అని.
బెల బాటం పాంటుతో మెటల్ మీద కోర్టనస్ పకక్న కూరుచ్ని నెయిల పాలిష కాబోలు వేసుకుంటోంది రమ.
"రమా!" పిలిచాను.
"ఏమిటి మామయాయ్?" ఛెంగున వచిచ్ లాన లో కురీచ్ లాకుక్ంటూ అంది.
పరీక్షగా చూశాను. మొదటి రెండు రోజులు ఏమేడిచిందో గానీ ఆ తరవాత చాలా మామూలుగానే ఉంది.
"ఉమ ఎందుకు చచిచ్పోయిందంటావూ?"
"మామయాయ్... అదో ఫూల! అంతే! తనకి ఈ పెళిళ్ ఇషట్ం లేకపోయినా, ఇంకేదనాన్ ఫీల అయినా దరాజ్గా చెపిప్ ఉండచుచ్. ఈ
నూయ్సెనస్ ఏమిటి? నాకిదేం నచచ్లేదు" గటిట్గా విసురుగా అనేసింది.
ఖంగుతినాన్ను నేను.
"ఏమిటో మామయాయ్! అకక్యయ్ ఇలా చేసుత్ందని అనుకోలేదు" అని అది కళళ్ంబడి నీళుల్ పెటుట్కుంటే, సముదాయించే మూడ లో
ఉనాన్ను మరి.
"నిజమేననుకో! నా ఆలోచనా అదే! కానీ, కారణం ఉండాలి కదా!" గడడ్ం కింద చెయియ్ పెటుట్కుని సూటిగా చూసూత్ అడిగాను.
"నాకు ఊహాగానాలు చేసే అలవాటు లేదు" కీచుగా అంది చేతులు నిసస్హాయంగా పైకెతిత్.
"అడిగానని కాదు.. ఏదైనా లవ ఎఫైర?"
"ఎవరికి? ఉమకా?" గటిట్గా నవివ్ంది.
"ఏమిటి రమా ఆడపిలల్కు ఆ నవువ్?" ఎకక్డినుంచో వింటోంది కాబోలు అరిచింది అంతకనన్ గటిట్గా వసుంధర.
"ఏమిటా అరుపు? ఏమిటా గటిట్గా మాటాల్డడ్ం? - అని అంతకనన్ గటిట్గా అరిచి చెపుతారు తలుల్లు. ఆచరించలేనివి చెపప్డంలో
అంత నమమ్కం వాళల్కు.
"పైకి ఉమ రూముకు పోదాం రా!" అని లేచాను.
"వసాత్నుండు మామయాయ్..." అని కూయ్టెకస్ సీసా మూత జాగర్తత్గా మూసి పటుట్కుని చెంగున మెటెల్కిక్ంది రమ.
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మా బావమరిది చాలా పెదద్ ఇలుల్ అధునాతనంగా కటిట్ంచాడు. చాలా చకక్టి ఫరిన్చరు కొనాన్డు. పెయింటరు పేరు
తెలియకపోయినా, గొపప్ పెయింటింగస్ అని వినన్వి కొని అకక్డకక్డ గోడలకు పెటిట్ంచారు. చలువరాయి మేడ, పాలరాళల్ బాత రూంలు,
చాలా ఖరీదైన పూలకుండీలు - అనీన్ ఉనాన్యి. కానీ అలంకరణలో ఎకక్డో అసత్వయ్సత్త ఉందనిపించింది. నేనేం ఇంటీరియర డెకరేటర ను
కాను చెపప్డానికి. చెపప్లేనంత మాతర్ం చేత ఫీలవకపోముగా...!
ఉమ గది మూసి ఉంది. తెరిచి లోపలికి అడుగు పెటాట్ను. తూరుప్వైపు కిటికీలోంచి ఎండ లోపలికి పడుతోంది. చలల్గా ఏర కండీషన
గాడిలా ఉంది. తెలల్టి దుపప్టుల్, గలేబులు - ఒక సైడు పుసత్కాల రాక, చినన్ టార్నిస్సట్ర, ఏదో శిలప్ంలో బిగించిన ఆరిట్సిట్క గడియారం,
మాములు కారెప్టుట్, టేబిల మీద మటిట్బొమమ్... రాధాకృషుణ్లు కాబోలు - పది రూపాయలు ఖరీదు కూడా చేయదేమో... అయినా చాలా
ఆరిట్సిట్క గా ఉంది. గోడకొక కాలెండర, దానిమీద పొనన్చెటుట్ కింద కృషుణ్డు, అతని చేతులోల్ మురళి... దాని వంకే చూసూత్
ఆలోచిసుత్నన్టుల్నాన్డు అతను.... వెనకాల యమునా నది, దాని కింద 'రాధాభావన' అని రాసి ఉంది. పుసాత్కాలు తిపిప్ చూశాను. గొపప్
లిటరేచర అనేవి అనీన్ ఉనాన్యి. ఒక మూల సాట్ండ మీద వీణ. అంతకనన్ పర్తేయ్కత ఏం కనపడలేదు నాకు ఆ గదిలో. నిశశ్బద్ంగా ఉంది
చుటుట్పకక్ల. ఆమె రాసుకునే బలల్ దగగ్ర నిలబడాడ్ను.
'ఏమైపోయావు ఉమా నువువ్...' అనుకునాన్ను.
'ఇకక్డే ఉనాన్ను మామయాయ్!' అని నవివ్నటుల్ అనిపించింది.
ఉలికిక్పడాడ్ను. చుటూట్ చూశాను. రమ ఎదో పుసత్కాలు తిపుప్తోంది. ఎవరూ లేరు.
నా భార్ంతి కాబోలు. ఇంకెకక్డి ఉమ? తలుపు దగగ్రకేసి వసూత్ంటే రంగుల పూసలు శబద్ం చేశాయి. వాటికి కటిట్న మువవ్లు కాబోలు
రవళించాయి. వీణ ఎవరో శృతి చేసినటుల్ మోగింది.
"ఏమిటది రమా?"
"ఏం లేదు మామయాయ్! గాలికేమో..." అంది తలుపు నా వెనకాలే మూసివేసూత్.
ఇలల్ంతా తిరిగాను. ఎందుకో ఉమ గురించే ఆలోచన. ఎలా ఉండేది ఉమ?! ఎపుప్డూ పర్తేయ్కంగా ఆలోచించలేదు నేను. నా చెలెల్లి
కూతురు గురించి ఇంకేముంటాయి ఆలోచించడానికి? ఉమ కొంచెం సాతీవ్కురాలు. రమ కాసత్ అదరగణణ్ం చేసేది. అంతే నాకు తెలుసు.
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మేడ మెటల్ వారగా, కింద వరండాలో లక్షమ్ణ సూట్లు మీద కూరుచ్ని ఎవరితోనో మాటాట్డుతునాన్డు. సామానుల్ ఏవో లెఖఖ్
చూసుత్నాన్డు. మనిషీ బాగా నలిగిపోయాడు. గెడడ్ం మాసిపోయింది. భుజం మీద ఒక మాసిన నాపిక్న ఉనన్ది. పాపం ఈ పదమూడు రోజుల
హడావిడి అంతా అతని మీదుగానే జరిగింది. మా వసుంధర దృషిట్లో కల్రుక్లు వగైరాలంతా వాళాల్యనకు, తనకు ఊడిగం చెయయ్డానికి
ఉనాన్రనే! పాపం వాళూల్ వాళళ్ అయయ్గారి దృషిట్లో మంచిగా ఉండటానికి అలాగే పని చేసిపెటేట్వారు. సవ్తంతర్ భారతదేశం అంటారు కానీ ఈ
సేవాపరాయణత, సావ్మి భకిత్ వగైరా పాదాల కింద ఆ సవ్తంతర్త ఎపుప్డో సమాధి చేయబడింది.
లక్షమ్ణ విషయం అలా కాదు. ఇటాల్ంటి వాళుల్ నెతిత్న వేసుకుని, అందరి పనులు చూసూత్ వాళల్ సంకెళుల్ వాళేల్ వేసుకుంటారు. ఈ
బాపతు మనుషుయ్లిన్ ఎవరూ రకిష్ంచలేరు. వాళల్ ఖరమ్ అంతే.
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మెలిల్గా వెళిల్ దగగ్రగా నిలబడాడ్ను. వంటవాళల్కు లెఖఖ్లు కటిట్ డబుబ్ ఇసుత్నాన్డు. "ఇంకొక ఎకుక్వేసి ఇవవ్ండి బాబూ!" అంటునాన్డు
వంటవాడు.
"సరేల్! అమమ్గారు ననున్ తిడతారు" అంటూనే సరుద్తునాన్డతను.
మా వసుంధర ఇలాల్ంటి విషయాలోల్ మహా గటిట్. అవసరమునన్వాళల్కు ఆభరణాలనాన్ ఇసుత్ంది కానీ, 'అఖఖ్రేల్దు' అనుకునన్పుప్డు
ఐదుపైసలు కూడా లెఖఖ్ కడుతుంది. బహుశా ఈ పది రూపాయలు లక్షమ్ణ జేబులోంచి పడినా ఆశచ్రయ్పడనకక్రేల్దు.
"లక్షమ్ణ! నా బటట్లు ఐరిన్ంగ కు ఇచాచ్ను. తెపిప్ంచి పెటుట్. రేపటినించీ కాలేజీ" పైకెకుక్తూ అరిచి చెపిప్ వెళిల్పోయింది రమ.
"సరేనండీ" లెకక్లు చూసూత్నే అనాన్డతను.
అతని వంక జాలిగా చూశాను. ఏ ఐదారు వందల జీతంతోనో తన కుటుంబం కషాట్లోల్ ఉనన్పుప్డు ఆదరించి, ఉదోయ్గం
వేయించారనన్ కృతజఞ్త ఇతని చేత ఎనిన్ పనులు చేయిసోత్ంది?! ఇతడు ఒకక్డూ ఎంత బాధయ్తతో పని...
చటుకుక్న గురుత్కు వచిచ్ంది. ఉమ ఆఖరి పర్యాణంలో దగగ్ర ఉనన్ది ఇతనేనని.
"లక్షమ్ణ" పిలిచాను.
"వసుత్నాన్ను సార" జమా ఖరుచ్ పుసత్కాలు సరేద్సి పనివాళళ్కి ఆదేశాలు ఇచిచ్ నా వెనకాలే వచాచ్డు మెలిల్గా. ఇంటి వెనకాల తోటలో
సిమెంటు బెంచీ మీద కూరుచ్నాన్ం ఇదద్రం. అరిచెయియ్ చూసుకుంటూ ఆలోచిసుత్నాన్డతను.
"ఏమిటి నీ చేతినిండా పసుపు ఆడపిలల్లా?" నవువ్తూ అనాన్ను.
"ఇందాక జాడీలోనించి కిందపడితే వంటవాళళ్తో పాటు ఎతాత్ను సార" నవువ్తూ అనాన్డు.
వాతావరణం చలల్గా ఉంది. విరజాజి మొగగ్లు జోగుతునాన్యి. చటుకుక్న తలనిండా జాజిపూలతో, కాటుక కళళ్తో 'ఉమ'
గురుత్కువచిచ్ంది.
"లక్షమ్ణ! ఉమ ఎందుకు పోయిందంటావ?" సూటిగా అడిగాను.
ఒకక్సారి తలెతిత్ చూసి తల వంచుకునాన్డు. మాటాల్డలేదు. అతనికి తెలిసి ఉండకపోవచుచ్. అయినా అతనికి ఎలా తెలుసుత్ంది?
"ఎందుకు చచిచ్పోయిందో?" ఆలోచిసూత్ అనాన్ను.
"బతకలేక" ఠపీమని సమాధానమిచాచ్డు.
ఉలికిక్పడాడ్ను. నిజానికి అదేం గొపప్ సమాధానం కాదు. బతకలేకే చచిచ్పోతారు. కానీ లక్షమ్ణ అలా సమాధానం ఇవవ్డం కొంచెం
ఆశచ్రయ్మనిపించింది.
పరీక్షగా అతనివంకే చూశాను. సూటిగా నా వంక చూసుత్నాన్డు. అతని కళుల్ నిరమ్లంగా ఉనాన్ అందులో కనీన్టి పొర.
దూరంగా ఎకక్డినించో అయయ్పప్ భజన తాలూకు విచితర్మైన సంగీతం వినిపిసోత్ంది.
"నిజం సార! ఆవిడ బతకలేకే చచిచ్పోయారు. ఎలా అని అడకక్ండి. నేను చెపప్లేను. నాకు తెలియదు కూడా. కానీ ఇలా ఏదో
అవుతుందని మొదటినుంచీ అనుకుంటూనే ఉనాన్నేన్ను."
ఆశచ్రయ్ంగా చూశాను. ఇతను మా వాళళ్ ఇంటోల్ పనిచేసే మామూలు కల్రక్. కనీసం వాళిళ్ంటి గోడల డిసెట్ంపర కు, కరెట్నకు
ల్ ఉనన్
ఖరీదు కూడా చెయయ్ని మనిషి అకక్డివాళళ్ దృషిట్లో. కానీ మనిషి...
"ఎందుకని అలా అనిపించింది లక్షమ్ణ నీకు?" కుతూహలంగా అడిగాను.
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"చెపప్లేను సార! కారణం ఆమెగారి పటల్ నా..." ఆగిపోయాడు. ఒకక్సారి రెండు అరచేతులోల్నూ మొఖం దాచుకుని ఏడేచ్శాడు.
ఆశచ్రయ్ంగా చూసూత్ కూరుచ్నాన్ను. కాసేస్పు ఏడవనిచాచ్ను.
ఏడిచే మగవాడి మీద నాకు పెదద్ గౌరవం ఏం లేదు. కానీ లక్షమ్ణ ఏడుపులో ఏదో తెలియనిది, చెపప్లేనిది అయిన బరువు ఉంది.
దుఃఖానికి వైబేర్షన ఉందేమో నా కళల్లోనూ నీరు తిరిగింది.
మెలిల్గా అతని భుజం మీద చెయియ్ వేశాను.
"ఏడవకు లక్షమ్ణ..... పోయిన పిలల్ తిరిగి రాదు. కానీ పిచిచ్పిలల్. అనవసరంగా చచిచ్పోయింది. అంత ఆవేశం ఏమిటి ఏం జరిగితే
మాతర్ం? చాలామంది కనన్ తాను ఎంత సుఖంగా ఉనన్ది? ఆలోచించుకోవదూద్!" అనాన్ను లాలనగా.
"కాదు సార" తలకాయ అటూ ఇటూ తిపుప్తూ అనాన్డు. "కాదు సార... ఎలా చెపాప్లి?" ఎరర్టి పెదవి కొరుకుక్ంటూ ఎటో చూసూత్
అనాన్డు.
"సార... ఆ మలెల్తీగకు వేపకాయ కాసేత్ ఎలా ఉంటుంది? నాకు కవితవ్ం చెపప్డం రాదు సార. కానీ అంత అసహజంగా ఉండేది
ఉమ బతికి ఉండటం. ఆవిడ... ఆవిడ దేవత సార. ఈ లోకంలో ఉండకూడదు."
"లక్షమ్ణ!" ఎకక్డినుంచో వసుంధర గొంతు వినిపించింది.
"వసుత్నాన్నండీ! వసాత్ను సార" అని చటుకుక్న లేచి పరిగెతాత్డు.
అతను వెళిళ్నవంకే చూసూత్ కూరుచ్ండిపోయాను. ఏం పిలాల్డితను? ఇతనికి ఉమ అంటే ఎంత గౌరవం? యజమాని కూతురు మీద
ఇంత గౌరవం, పేర్మ.... చటుకుక్న ఆగిపోయాను. ఇతనికి ఉమ అంటే ఉనన్ ఆరాధన... ఆశచ్రయ్ం లేదు. చాలాచోటల్ యజమానుల కూతుళళ్
మీద తెలియని మమకారాలు పెంచుకుని చెపుప్కోలేక ఆగిపోయినవారు సృషిట్లో చాలామంది ఉనాన్రు. అవి శృతి మించి రాగాన పడి అలల్రి
పడడ్వాళూల్ ఉనాన్రు. లక్షమ్ణ తన సాథ్యి తనకి తెలిసినవాడు.
లాన లో నడుసూత్ వసూత్ంటే కాలికి కుకక్పిలల్ తగిలింది. దాని కళళ్లోల్ తెలియని మమకారం. ఉమ చచిచ్పోయిన నాటినుంచీ అది
పాలు సరిగాగ్ తాగడం లేదుట. బలవంతంగా పడుతునాన్రు చచిచ్పోతుందేమోనని.
'మా ఉమకేమయింది?' అని ననున్ పర్శిన్సుత్నన్టుల్ చూసోత్ంది.
మెలిల్గా దానిన్ ఎతుత్కుని ఆలోచిసూత్ అడుగులు వేసుత్నాన్ను. చేతిలో కుకక్పిలల్, లక్షమ్ణ గురించిన ఊహ... కొంపదీసి అటుదిటు
కాలేదు కదా! ఒకవేళ ఉమ లక్షమ్ణ మీద ఆశలేమయినా పెంచుకుని...
ఛా! ఛా! అది వసుంధర కూతురైతే మాతర్ం అలా చెయయ్దు.
ఏమో - చెపప్లేని పేర్మలు, అనుకోకూడని పరితాపాలు ఇవనీన్ మామూలే. అందులో ఈ రచించే జబుబ్ ఉనన్ పిలాల్యె....
ఇక మెలిల్గా వసుంధరకు చెపిప్ ఇంటికి వెళదామని ఆవిడ గదిలోకి వెళాళ్ను.
ఉమ పెళిళ్ చీరలు.. చాలా ఖరీదు చేసేవిలా ఉనాన్యి - తీసి జాగర్తత్ పెడుతోంది.
"రా అనన్యాయ్! చూశావా ఈ చీరలు? ఒకొక్కక్టి ఐదువేలు. ఇవి చూడు - రెండు మూడు వేలు. ఒకక్సారి కూడా కటుట్కోలేదనన్యాయ్
ఏమొచిచ్ ఇలా అనాయ్యం చేసిపోయింది చెపుప్...? మా ఖరమ్. నలుగురి నోళళ్లో నాణాలని నా మొహాన రాసిపెటిట్ ఉంది. మా అతత్గారూ
వాళూళ్ ఏమంటునాన్రో తెలుసా? దానిన్ నేను డబుబ్ మైకంలో అముమ్కోడానికి కూడా సిదధ్పడాడ్నట. అందుకే ఈ కడుపు శోకంట. అసలే పిలల్
పోయి నేనేడుసుత్ంటే..." వెకుక్లు పెడుతూ మంచం మీద కూలబడిపోయింది.
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నాకు జాలేసింది. దగగ్రకు వెళిల్ తల నిమురుతూ "ఏడవకమామ్" అనాన్ను. ఎవరి జీవితంలోననాన్ ఇలాంటి సంఘటనే జరిగితే మా
వసుంధర ఏ మాట అంటుందో నాకు తెలుసు. తన అతాత్రు తరపు వారిని అది పెటిట్న రటుట్కు వాళుళ్ బదులు తీరుచ్కుంటునాన్రు సమయం
వచిచ్ందని. ఇవనీన్ లౌకిక పర్పంచంలో మామూలే.
"నేను ఇంక ఇంటికి వెళతానమామ్!" అనాన్ను.
"అదేమిటనన్యాయ్! అపుప్డే నీకు ఇది పరాయి ఇలల్యిపోయిందా? నాలుగు రోజులు ఉండి వెళుళ్. దాని అతాత్రు తరపు వాళళ్తో
ఈయన గటిట్గా మాటాల్డలేరు. మనం పెటిట్న నగలు, ఇచిచ్న కటన్ం - వీటి సంగతి మాటాల్డేసుకుంటే బావుంటుంది. ఆ తరవాత తెగవు
వయ్వహారాలు. నేను మాటాల్డితే ఈ పరిసిథ్తిలో నానా ´మాటలంటారు. నలుగురి తరపున పెదద్వాడివి నువేవ్ తేలిచ్ వెళుళ్."
నేను వింటూ నిలబడిపోయాను.
'వసుంధరా! ఈ ఆసిత్ ఇలా పెరగడానికి నీ బురర్ ఎంత కారణమో ఈ జనమ్కు మా బావ గర్హించలేడు' అనుకుంటూ "సరే" అనాన్ను.
వయ్వహారాలూ ముగుగ్లోకి వచేచ్టపప్టికి గరుడపురాణాలు, పాపపుణాయ్లు, పేర్మాపాయ్యతలు కలికంలోకి లేకుండా పోయాయి.
రంజిత తనకు అతత్వారిచిచ్న కటన్ం చెలెల్ళిళ్దద్రికీ పంచే ఏరాప్టు చేశాడట. వాళళ్ కుటుంబ రాజకీయాలు వాళళ్వి. ఎవరికీ ఏవీ
వదులుకోవడం ఇషట్ం లేదు. అరుపులూ, గోలలూ, తిటూల్, ఒక లెవల లో శాపనారాధ్లు.
"ఎటాల్ అనాన్ తగలబడమను. నా పిలల్ నాకు తిరిగి వసుత్ందా?" అనాన్డు మా బావమరిది విసుగొచిచ్.
"వాళళ్కేం తకుక్వండీ! నెల తిరకుక్ండానే మరొక పిలల్ను చేసుకుంటారు. మళీళ్ ఇంత డబుబ్ వసుత్ంది. పిలల్, డబుబ్ రెండూ
మనకెందుకుపోవాలి? కాసాత్ కూసాత్నా... నాలుగు లక్షలు... ఆ పైవి పోనే పోయాయి..." ఏడుసూత్నే అనన్ది వసుంధర.
నాలుగు లక్షలు అనన్మాట సామానయ్ం కాదు. మళీళ్ మా బావ రంగంలోకి వచాచ్డు. నానా గందరగోళాల తరవాత రాజీకి వచిచ్ 3
లక్షలు తిరిగి ఇచేచ్టటుల్, నగలు, వెండి సామాను ఇచేచ్సేటుల్ - ఏదో మతలబుకి వచాచ్రు.
"ఏమిటీ నూయ్సెనస్? ఉమ లేనపుప్డు దాని డబుబ్ తీసుకునే రైట వాళళ్కేముందిట... బారబ్రస పీపుల..." అని అరిచింది రమ.
గోడకానుకుని ఈ అరిచేవాళల్కు మధయ్ మధయ్ కాఫీ, టీలు సపల్యి చేసూత్ జరుగుతునన్దంతా నిరిల్పత్ంగా చూసుత్నన్ లక్షమ్ణ ను
గమనిసూత్నే ఉనాన్ను. నాకెందుకో అతని గురించిన అనుమానం పోవడం లేదు.
"ఏమిటి లక్షమ్ణ అవతలివాళుళ్ ఇలా మాటాల్డుతునాన్రు?" అని పరీక్షగా అడిగాను.
"మీకు తెలియనిది ఏముంది సార? వీళళ్ందరికీ బసుస్లు, కారుల్, పేల్న టికెక్టుల్ బుక చేసి అనిన్ రకాల మరాయ్దలు చేసినపుడు కూడా,
టైం వసేత్ వీళుళ్ ఇలా మాటాల్డతారని మన అమమ్గారికి, సార కు తెలియదంటారా? అందరికీ అనీన్ తెలుసు. ఇదంతే" అని నిరిల్పత్ంగా
వెళిళ్పోయాడు.
ఏం మాటాల్డలేకపోయాను నేను.
హడావిడి సరుద్కోగానే ఇలల్ంతా పొగమంచు వాలినటుల్ంది. రంజిత తరపువాళుళ్ వీడోక్లు తీసుకుని 'వీలైతే మీరంతా మా ఊరు
రండ'ని మరాయ్దకనాన్రు. 'పిలల్ లేకపోయినా మీరు వసూత్ పోతూ ఉండాల'ని వీరనాన్రు. ఇంక ఎవరూ, ఎకక్డికీ రారని అందరికీ తెలుసు.
ఇదంతా ఫారామ్లిటీ. అంతే.
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ఆ రాతిర్ నాకు నిదర్పటట్డం లేదు. మెలిల్గా లేచి లాన లో పచారీలు చేదాద్మని వెళాల్ను. అకక్డ పాల్సిట్క వైరు మంచం మీద దిండు కూడా
లేకుండా పడుకునాన్డు లక్షమ్ణ. ఇంటోల్ అందరికీ పరుపులు, దుపప్టుల్ సపైల్ చేసిన అతను ఎలా పడుకునాన్డా అని కూడా ఆలోచించదు
వసుంధర.
'ఆ! అంత వెతుకోక్డా ఏమనాన్' అనుకుంటుంది.
వెలల్కిలా పడుకుని ఆకాశంలోకి చూసుత్నాన్డతను.
"లక్షమ్ణ! ఏమిటి ఆలోచిసుత్నాన్వు?" మెలిల్గా మంచం మీద కూరుచ్ంటూ అనాన్ను.
"సార... మీరీపాటి వేళ.... ఇకక్డ..." గభాలన్ లేసూత్ అనాన్డు.
"నిదర్ పటట్లేదు... వసుత్ంటే నువువ్ కనపడాడ్వు... ఫరవాలేదు... పడుకో" అనాన్ను నేను.
సాధారణంగా నేను ఇలాంటి పరిసిథ్తులోల్ పడను. నాకు లక్షమ్ణ మీద ఒక రకమైన సానుభూతి ఉంది.
"ఏమిటి ఆకాశం వంక చూసుత్నాన్వు?"
"ఏం లేదు సార... ఈ చుకక్లోల్ ఎకక్డో మన ఉమగారు చుకైక్ కనపడతారేమోనని..." రెండు చేతులూ వెనకిక్ పెటుట్కుని ఆకాశం
వంక చూసూత్ అనాన్డు.
జాలి వేసింది నాకు. ఈ ఇంటోల్ పాతర్ సామానుతో సమానమైన అభాగుయ్డు అరథ్రాతిర్ చనిపోయిన ఉమ ఆతమ్ను చుకక్లోల్
వెతుకుతునాన్డు.
"జీవి ఈ పదమూడో రోజు తరువాత భూ ఆవరణాలనీన్ దాటి వెళిల్పోతుందట సార. పుణయ్లోకాలకు వెళల్గలిగినవాళుల్ వెళిల్
కరామ్నుబంధానిన్ పటిట్ వెనుతిరిగి జనమ్ ఎతుత్తారట. కరామ్నుబంధానిన్ తెంచుకునన్వారు విముకాత్తమ్లవుతారట. ఉమ గారు బహుశా ఒక
నక్షతర్మై ఆ నక్షతర్మండలంలో ఎకక్డో ఉండి ఉంటారు సార..."
లక్షమ్ణ కళల్లోల్ నీరు. నాకెందుకో తెలియని అనుమానం కలుకుక్మంది గుండెలోల్. నిజంగా కాలం, ఖరమ్ం కలిసివచిచ్ ఈ ఇదద్రూ
ఒకరి పేర్మలో ఒకరు పడి ఈ ఇబబ్ందికరమైన పరిసిథ్తులకు బలైపోయారా?!
"లక్షమ్ణ! ఉమ ఇలా ఎందుకు చేసిందంటావ?"
"చెపాప్ను కదా సార... బతకలేక. అసలు...."
నాకు తెలుసు ఇపుప్డు అతని చేత మాటాల్డించగలనని. చుటూట్ నిశశ్బద్త, అతని ఒంటరితనం, ఉమ గురించి భావన - ఇవనీన్
అతనిచేత మాటాల్డిసాత్యి. టాప చెయయ్డంలోనే ఉంది పర్జఞ్.
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