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‘ఛ..ఛ..వెధవ బర్తుకు పెళిళ్ చేసుకునన్ది లగాయతుత్ నరకం. ‘పిలల్ అందంగానే వుంది కదా’ అని కాణీ కటన్ం ఆశించకుండా పెళిళ్ 

చేసుకునాన్ను. కృతజఞ్త లేని మనిషి. మొగుడిన్ లేచింది మొదలు సాధిసూత్నే వుంటుంది. తనని నేను ఎలా చూసుకుంటాను? నెల జీతం రాంగానే మొతత్ం 
ఇచేచ్సాత్ను. పండకిక్ చీరలు నగలు కొనుకుక్ంటుంది. నాకేం కొనకపోయినా ఎపుప్డూ బాధపడింది లేదు. ‘నాకిది కావాలీ’ అని అడిగింది కూడా లేదు. నా 
మంచితననిన్ చవటాయితనం అనుకుంటోంది. నలభై ఏళళ్ నుండి భరిసుత్నాన్ను. ఉనన్ ఒకక్గానొకక్ కొడుకు అమెరికాలో సెటిలయాయ్డు. అకక్డి తెలుగు 
వాళళ్ పిలల్ని పెళిళ్ చేసుకుని హాయిగా వుంటునాన్డు. అమమ్ దగగ్రకి తీసుకొచిచ్ ఆ అమాయకురాలిని బలిచేయలేక వాడు మానుండి ఐసోలేట 
అయిపోయాడు. ఇండియాకి రావడం లేదు. ఫోనులో మాటల్డడ్ంలేదు. తెలివైన వాడు. తనే వాజమమ్లా భారయ్ దాషీట్కానిన్ భరిసుత్నాన్డు. ఇహ లాభంలేదు. ఆ 
గయాయ్ళి నుండి దూరం అయిపోవాలి. మొగుడు లేని జీవితం ఒకసారి రుచి చూపించాలి. అపుప్డు గాని తికక్కుదరదు.’ మనసులో అనుకుంటూ రైలేవ్ 
సేట్షన వైపు నడుసుత్నాన్ను. ఏ రైలనాన్ ఎకిక్ ఎకక్డికైనా సుదూర తీరాలకి పారిపోవాలనన్ది నా ఆలోచన. 

 ’ఇహ దానిన్ భరించడం నా వలల్ కాదు’ వందోసారి అనుకునాన్ను. 
సేట్షనోల్ కి వెళుతుండగా "నాయనా.."అని వినిపించింది. 
‘ఎవరా’ అని చూశాను.  
పొడుగాటి జడలుగటిట్న జుతుత్తో..నుదుటున సథ్లం లేకుండా పెటుట్కునన్ విభూతి తదితర బొటల్తో..మెడలిన్ వంచేంత పెదద్ పెదద్ 

రుదార్క్షల దండలతో.. పొడవాటి గడడ్ంతో..చేతిలో మంతర్దండంతో..కాషాయంబరధారి అయిన సాధువు కనిపించాడు. 
‘‘సమసయ్ నుండి దూరంగా పారిపోవాలనుకుంటునాన్వు. కాని నీ మనసు నుండి దూరమవలేవు కదా, సపత్లోకాలోల్ నువెవ్కక్డికెళిళ్నా 

అది నినున్ పర్శాంతంగా వుండనివవ్దు నాయనా!“ అరధ్నిమీళిత నేతార్లతో గొణుగుతునన్టుట్గా అనాన్డు. 
‘ఎదుటి వాళళ్ మనసులిన్ చదివే శకిత్ వీళళ్కెలా వసుత్ందో’. ఆయననన్ది నిజమే! పాతికేళళ్ నా భారయ్ నిరంకుశతవ్ం..హిటల్రితవ్ం నేను 

తనకి ఎంత దూరమైతే మాతర్ం మరిచ్పోగలను? పర్శాంతంగా వుండడం కలల్. అలా అని నా  మనసుని ఏ పెటోల్నో వుంచి ఇంటోల్ పడేసి రాలేను కదా. అది 
నాతో పాటూ ఎకక్డికి పడితే అకక్డికి వచిచ్ ననున్ మానసికంగా సతాయిసుత్ంటుంది. చితర్వధచేసుత్ంది. అచచ్ం నా భారయ్లా! 

"మీరెవరో మహానుభావుడిలా వునాన్రు. పెళిళ్ చేసుకుని జీవితానిన్ కోలోప్యాను. భారాయ్బాధితుడిలా భారమైన బర్తుకీడుసుత్నాన్ను. 
తరుణోపాయం మీరే సెలవియాయ్లి"అని ఆయన కాళళ్మీద పడబోయాను. ‘నా బాధని అరధ్ంచేసుకునే ఆపదాభ్ందవుడిలా కనిపించిన మీరు దేవుడు కాక 
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మరెవరు?’ అనన్ భావానిన్ శరీరభాషలో వయ్కత్పరుసూత్. 
ఆయన ననున్ వారించి. "పద, అదిగో దూరంగా కనిపిసుత్నన్ షెడుడ్లో పర్శాంతంగా కూరుచ్ని మాటాల్డుకుందాం” అనాన్డు. 
నేను ఆయనిన్ అనుసరించాను. 
షెడుడ్ పార్ంతం నిరామ్ణుషయ్ంగా వుంది. మేమిదద్రం లోపలికెళాళ్ం. చాలా విశాలంగా వుంది. కాసత్ మసగ మసగాగ్ వునన్ చోట 

కూలబడాడ్ం. 
"నీ మనసు సిథ్మితంగా లేదు. ఈ సిథ్తిలో నువేవ్ం వినలేవు. వినాన్ ఆకళింపు చేసుకోలేవు. ఇదిగో ఈ మంతిర్ంచిన రుదార్క్షని జేబులో 

పెటుట్కో నాయనా, కాసత్ కుదుటపడతావు. మాటాల్డే ధైరయ్ం వసుత్ంది."అనాన్డు. 
నేను ఆయన చెపిప్నటేట్ చేశాను. 
ఆయన మాటలు మంతర్ంగా పనిచేశాయో? లేక మంతిర్ంచిన ఆ రుదార్క్ష మహతయ్మో? కాని గుండె కొటుట్కునే వేగం తగిగ్ంది. మా 

ఆవిడిన్ తలుచ్కుంటే కలిగే జలదరింపు కూడా కలగలేదు. నిజంగా ఆయన మహానుభావుడే! అయినా అనుమానంతో జేబులోని పరుస్ తీసి అందులోని మా 
ఆవిడ ఫోటో చూశాను(అది మాఆవిడ బలవంతంగా పరుస్లో పెటిట్ంది. నేను ఎకక్డునాన్ వెదవేవ్షాలు వేయకుండాట). అబేబ్! భయం వెయయ్లేదు సరిగదా 
నవువ్వచిచ్ంది. ఏవిటో, ధైరయ్ం నిలువెలాల్ విదుయ్త లా పర్వహిసోత్ంది.  

"సావ్మీ, మీరు మానవమాతుర్లు మాతర్ం కారు. నాకు నమమ్కం కలిగింది. ఇనేన్ళళ్ నా బాధలు భయాలు తొలగించడానికి వచిచ్న 
దైవాంశ సంబూతులు."అని కళళ్నీళళ్తో ఆయన కాళళ్మీద పడాడ్ను. 

"నాయనా! ’సంబూతులు కాదు..సంభూతులు..’ పెదద్పదాలు రాకపోతే మాటాల్డకు నేను అరధ్ం చేసుకుంటాను అంతే కాని బూతులు 
మాటాల్డకు. అంతేకాదు నువువ్ అలా మాటిమాటికి నా కాళళ్మీద పడకు. హడావుడిగా నినున్ లేపడానికి వంగితే నా నడుం పటేట్యొచుచ్. ఆనక ఈ 
వృదాధ్పయ్ంలో నేను చాలా బాధపడాలి."అనాన్డు ఆందోళనగా. 

"ఇనాన్ళళ్కి ననున్ అనునయించి, నాకో దారి చూపించే మహాతుమ్డు కనిపించాడనన్ ఆనందం సావ్మీ నాది. మిమమ్లిన్ ఇబబ్ంది 
పెడదామని కాదు"అనాన్ను తనమ్యతవ్ంగా. 

"పాపం, నినున్ చూసుత్ంటే భారయ్చేతిలో ఎంత నరకం అనుభవించావో నాకు అవగతమవుతోంది. ఒకపుప్డు నేను కూడా 
భారాయ్బాధితుడినే! ననున్ మా ఆవిడ పెటిట్న మానసికకోష్భ అంతా ఇంతా కాదు. దాందుంపతెగా, ఆఫీసుపనీ చేయాలి, ఇంటిపనీ చేయాలి, కాసత్ 
సుఖపడాలని నా డబుబ్తో ఓ మికీస్, ఎలకిట్ర్క రైస కుకక్ర కొనుకుక్ంటాననాన్ వినేది కాదు. ఊళళ్కెళిళ్నపుప్డైతే నేనచచ్ం సామాను మోసే కూలీనే. కాదు 
వాడికనాన్ హీనం. ఎందుకంటే వాడికి డబిబ్సాత్ం. గొడుడ్చాకిరీ చేసినా విశావ్సం వుండేది కాదు. మొగుడివలల్ ముతత్యిదవగా చెలామణి అవుతోందనన్ 
గౌరవమూ లేదు. విరకిత్తో చెపాప్ పెటట్కుండా హిమాలయాలకి వెళిళ్పోయాను. అకక్డ మహిమానివ్త తాపసులకి కొంతకాలం సేవలు చేసి మెపిప్ంచి కొనిన్ 
వరాలుపొందాను. మంతర్ తంతార్లు నేరుచ్కునాన్ను. నా భారయ్ అంతు చూదాద్మని మా ఊరు వెళాళ్ను. ఆవిడ ఇలుల్ ఖాలీ చేసి వెళిళ్పోయిందట. 
ఎకక్డికెళిళ్ందో కూడా తెలియదట. అకక్డివాళుళ్ చెపాప్రు. నాకు తీవర్ నిరాశ కలిగింది. ఏమీతోచని సిథ్తిలో పిచిచ్గా తిరుగుతునన్ నాకు నువువ్ కనిపించావు. 
నీ మిరిర్ మిరిర్ చూపులు, ముఖంలో భయాందోళనలు చూసి ‘నువూవ్ ఖచిచ్తంగా భారాయ్బాధితుడివే’ అని నిరాధ్రణకు వచాచ్ను.  నినున్ నీ కషాట్లున్ండి 
గటెట్కిక్ంచడమే పర్సుత్తం నా కరత్వయ్ం."అనాన్డు. 

"ధనుయ్డిన్ సావ్మీ! మీరేం చేసాత్రు? మా ఆవిడకి పక్షవాతం వచిచ్ కాలూ చెయియ్ పడిపోయేలా చేసాత్రా? లేక నోరు పడిపోయేలా 
చేసాత్రా? ఏదైనా నాకు ఓకేనే "అనాన్ను హుషారుగా. 

"నేనవేం చేయలేను నాయనా! కాకపోతే మీ ఆవిడ కోపానికి నువువ్ బలికాకుండా చూడగలను." 
"ఎలా సావ్మీ?" 
"చెబుతాను. కాసత్ ఓపికపటాట్లి. చెపేప్ది శర్దధ్గా వినాలి. దూకుడు పనికిరాదు. నువువ్ పరకాయ పర్వేశం గురించి ఎపుప్డైనా వినాన్వా?" 
"కథలోల్ చదివాను. సినిమాలోల్ చూశాను సావ్మీ" 
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"అయితే జాగర్తత్గా విను నేను నీకు ఒక మంతర్ం నేరుప్తాను. అది మూడుసారుల్ పఠిసేత్ నువువ్ దగగ్రోల్ ఏ కళేబరం వునాన్ అందులోకి 
పర్వేశిసాత్వు. కాని గురుత్ంచుకో నువువ్ మంతర్ం చదివేటపుప్డు దగగ్రోల్ ఏదైనా ఒక నిరీజ్వి వుండాలి. అపుప్డే ఫలిసుత్ంది. దాని శరీరంలోకి నీ పర్వేశం 
సాధయ్మవుతుంది. మీ ఆవిడకి నీ మీద తమాయించుకోలేని కోపం వచిచ్నపుప్డు, ఏదైనా బరువైనది నీ మీదకి బలవంతంగా విసరాలనుకునన్పుప్డు, 
అమాంతం నువువ్ దూరంగా వెళిళ్పోయి దాకుక్ని  ఏ దోమలోనో ఈగలోనో పర్వేశించి తపిప్ంచుకుని, మీ ఆవిడని గమనిసూత్,  నీ మీద ఆగర్హం తగిగ్ందని 
గర్హించాక మళీళ్ మనిషివవవ్చుచ్. ఇది తెలియక మీ ఆవిడ అయోమయంతో పిచిచ్దైపోతుంది. అనన్టుట్ ఈ విషయం ఎపప్టికీ మీ ఆవిడకి తెలియకుండా 
జాగర్తత్ పడాలి మరి. తెలిసిందంటే నువువ్ హై ఓలేట్జ షాక కి గురైన కాకివవుతావు. జాగర్తత్"అనాన్డు. 

"చాలు సావ్మీ చాలు. అసలు వింటుంటేనే థిర్లుల్గా వుంది. ఇహ మా ఆవిడతో దొంగా పోలీసు ఆడతా, చూడండి నా 
తడాఖా!"అనాన్ను ఆనందంగా. 

"నేను నీకు చెపప్బోయే మంతర్ంతో పాటు ఈ విషయాలనీన్ భదర్ంగా, నీ బాయ్ంక పిన నంబరుల్ రాసుకునే చోట రాసుకో. అది మీ ఆవిడ 
కంట బడకూడదు సుమా. ఎపుప్డనాన్ మంతర్ం మరిచ్పోతే ఆ పుసత్కం చదివి మననం చేసుకోవచుచ్" 

"ఆహ ఏమి నా అదృషట్ం. ముందు మంతర్ం చెపప్ండి సావ్మీ నాకు తెగ ఆతర్ంగా వుంది." 
ఆయన చెవిలో నెమమ్దిగా చెపాప్డు. 
నేను బాగా వలెల్వేసి" సావ్మీ, ఒకసారి పరీకిష్ంచుకోవచాచ్?"అని అడిగాను. 
"మానవ జీవితమే అనుమానాలు, సమసయ్ల మయం అలాగే కానీయి"అనాన్డు. 
మంతర్ం చదువుతూ అకక్డే చచిచ్పడి వునన్ చీమ శరీరంలోకి పర్వేశించాను. చీమ కళల్లోల్ంచి పర్పంచానిన్, సావ్మీజీని, ముఖయ్ంగా నా 

పారీథ్వ శరీరానిన్ చూసుత్ంటే నాకు ఆనందంగానూ గొపప్ ఆశచ్రయ్ంగాను వుంది. ఇదో గొపప్ అనుభూతి.  
మళీళ్ నా శరీరంలోకి వచేచ్శాను. 
"నాయనా! నువువ్ పరకాయ పర్వేశం చేసుత్నన్పుప్డు, నీ కాయం భదర్ంగా వుంటుందనుకునన్ చోటనే దానిన్ విడవాలి. లేదంటే 

పర్మాదం. ఆఁ"అనాన్డు. 
"సావ్మీ, నేననిన్ జాగర్తత్లూ తీసుకుంటాను. మీరు నాకు చేసింది మహోపకారం. ఇహ సెలవియయ్ండి. నే వెళతాను"అనాన్ను. 
"వెళిళ్రా నాయనా..నేనెపుప్డైనా నినున్ చూడడానికి వసాత్ను"అని లేచి గాలోల్ నడుసుత్నన్టుట్గా అడుగులేసూత్ వెళిళ్పోయాడు. 
‘ఇదంతా కలా? నిజమా? నేనేంటి? నాకింతటి వరమేంటి?’ అని గిలిల్ చూసుకునాన్ను. గటిట్గా గిలుల్కునాన్నేమో భరించలేక అరిచేశాను.  
ఇంటికొచాచ్ను. 
మా ఆవిడ కసిమీదవునన్ ఒంగోలు గితత్లా ముకుక్పుటాలెగరేసూత్ రంకెలేసోత్ంది.  
“దేబయ్ం ముఖమేసుకుని ఇపుప్డా వచేచ్ది? ఇపప్టిదాకా ఎకక్డికి చచాచ్వు? పొదుద్టున్ండి కాఫీ కలిపే దికుక్లేక, నాకా కాఫీ కలుపుకునే 

అలవాటు తపిప్పోవడం మూలానా, కలుపుకోలేక నానా అవసత్లూ పడాడ్ను. వెళుళ్..వంటిటోల్కి వెళిళ్ కాసత్ కాఫీ తగలేసుకు రా..తల నొపిప్తో 
చచిచ్పోతునాన్ను" అంది అపర కాళికలా. 

‘ఇహనుండీ నీ పని అయిపోయిందిలేవే’ అని మనసులో అనుకుంటూ’అలాగే!’అని వంటింటోల్కి వెళాళ్ను. 
ఆ రాతిర్- 
మేమిదద్రం మంచం మీద పడుకునాన్ం. 
తను నిదర్లో వుంది. నాకు నిదర్పటట్డం లేదు. దాని మీద మహా కసిగా వుంది. అపప్టికే నేను చంపి టేబుల మీద భదర్ంగా వుంచిన 

దోమ శరీరం వుంది.  
నేను దుపప్టి మొతత్ం కపుప్కుని మంతర్ం ఉచచ్రిసూత్ దోమ శరీరంలోకి పర్వేశించాను. నెమమ్దిగా దోమ శరీరంతో ఒళుళ్ విరుచుకుని 

మా ఆవిడమీద దాడి మొదలెటాట్ను. ముఖంమీద కుటిట్న చోటన మళీళ్ కుటట్కుండా ఆమె దెబబ్లనుండీ అలవోకగా తపుప్కుంటూ కుటిట్ కుటీట్ నా శరీరంలోకి 
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పర్వేశించాను. 
మరుసటిరోజు దదుద్రల్తో ఉబిబ్పోయిన దాని ముఖానిన్ చూసూత్ ఏమెరగనటుట్ "ఏవైంది?"అనాన్ను జాలిగా. 
"వెధవ దోమ రాతిర్ తెలల్వారుల్ కుడుతూనే వుంది. నిదర్పోకుండా చేసింది. అవునూ ఆ పాపిషిట్ దోమ మిమమ్లిన్ కుటట్లేదే..ఓహో మీరు 

దుపప్టి ముసుగేసుకుని చచుచ్ంటారు. నేను దానికి దొరికిపోయాను"అంది విచారంగా. 
మొటట్మొదటిసారి ఆమె ముఖంలో బాధ చూశాను. నా మనసులోని ఆనందం అంబరానిన్ తాకింది. శతృవు బాధ మనిషికింత 

ఆనందం కలిగిసుత్ందా? అందుకే పర్పంచంలో యుదాధ్లు జరుగుతూనే వుంటాయనన్మాట. 
ఒకనాటి సాయంతర్ం "ఓయ..నేనలా షాపింగ కి వెళొళ్సాత్ను, నిదర్మొహంతో వుండకు. దొంగలు ఇలుల్ దోచేసాత్రు. ఇంటిని కుకక్లా 

కాపలాకాయ జాగర్తత్"అంది బయటకి వెళుతూ. 
‘అలాగే’అనన్టుట్ వినయంగా తలూపాను. 
అది వెళాల్క, ఇంటికి తాళం పెటిట్ కళేబరాల వేటకు వెళాళ్ను. మా ఇంటికి కొదిద్దూరంలో చచిచ్పోయిన కుకక్ శరీరం కనిపించింది. నా 

ఆనందం అంతా ఇంతాకాదు. ‘నేను ఇంటికి కుకక్లా కాపలా కాయాలా? నువేవ్మో బలాదూర గా తిరుగుతావా? చెబుతా నీ పని కుకక్గానే చెబుతా’ 
అనుకుంటూ.. 

ఇంటికొచిచ్ బెడూర్మ లో పడుకుని మంతర్ం చదువుతూ కుకక్ శరీరంలోకి పర్వేశించాను. సాటి కుకక్లనుండి తపిప్ంచుకుంటూ.. మా 
ఆవిడను వెతుకుక్ంటూ బయలేద్రి మొతాత్నికి షాపింగ మాల లోంచి బయటకొసుత్నన్ మా ఆవిడిన్ చూసి మొరుగుతూ వెళిళ్ పికక్ పటుట్కుని గటిట్గా కొరికాను. 
"చచాచ్నోర్య"అని మా ఆవిడ అరచిన అరుపువిని సంతోషంగా తోకూపుతూ పరిగెతుత్కుంటూ సందులూ గొందులూ ఆఘమేఘాల మీద దాటుతూ..మా 
వీధిలోని ఖాలీ సథ్లంలో కుకక్ శరీరానిన్ వదలి మా ఇంటోల్ని నా శరీరంలోకి పర్వేశించాను. 

కొదిద్సేపటికి ఆటోలో మా ఆవిడ కాలికి రకత్ం కారుతూ వచిచ్ "పొదుద్నేన్ నీ దరిదర్ ముఖం చూసుంటాను. ననోన్ కుకక్ కరిచింది. ఇంటికి 
తాళం వేసి రా హాసప్టల కి వెళదాం! కాసత్ ఆటో ఎకిక్ంచడానికి దింపడానికి సహాయం చేదుద్వుగాని"అంది. 

బాధని నటిసూత్ హడావిడిగా తనతో ఆటో ఎకాక్ను. 
అలా నేను నలిల్లా మారి రకత్ం పీలాచ్ను. అనన్ం తినేటపుప్డు బొదిద్ంకగా వచిచ్ వికారం కలిగించాను. పాములా మారి మా ఆవిడిన్ 

భయపెడుతూ వైవాహిక జీవితానిన్ ఎంజాయ చెయయ్సాగాను. 
ఒకరోజు ననున్ చూడడానికి మా ఇంటికి సావ్మీజీ వచాచ్డు. మా ఆవిడ ‘వీడెవడు’ అనన్టుట్ గురుర్గా చూసింది. 
‘నా సేన్హితుడు పాపం భారయ్ పెటేట్ బాధలు భరించలేక సనాయ్సం తీసుకునాన్డు. ననున్ చూడడానికి వచాచ్డట..జసట్ కాసేపు కబురుల్ 

చెపిప్ వెళిళ్పోతాడంతే’ అనాన్ను. 
తను ఏ కళనుందో ’సరే’అనన్టుట్ చూసి వెళిళ్పోయింది. 
మేమిదద్రం మా బెడూర్మోల్ కూరుచ్నాన్ం. గటిట్గా తలుపు మూసి గడేసి నేను రకరకాల జంతువులుగా మారి మా ఆవిడిన్ ఎంత 

భయపెటిట్ంది, హింసపెటిట్ందీ చెపిప్ నవవ్సాగాను. ఆయనకూడా వాళాళ్విడిన్ బాధపెటిట్నటుట్ ఊహించుకునాన్డో ఏమో? పగలబడి నవవ్సాగాడు. 
"ఏమదృషట్మయాయ్ నీది..మా ఆవిడ అలా భయపడుతుండగా నేను చూడలేకపోయాను..పచ్"అనాన్డు. 
"అపుప్డే ఏమయిందండీ, ఇంకా ముందుంది ముసళళ్ పండగ. పెళల్యినపప్టినుండీ ఎంత బాధ పెటిట్ందనుకునాన్రూ, మహా 

మొండిఘటం దానిన్ అంత తేలిగాగ్ వదులుతానా" 
"అదిసరే కానీ ఇందాకా మీ ఇంటోల్కొసుత్ంటే రెండు చచిచ్పోయిన ఎలకలు చెటుట్ పకక్గా వుండగా చూశాను. ఒకసారి ఇదద్రం 

ఎలుకలుగా మారదామా? నువువ్ మీ ఆవిడిన్ భయపెడుతుంటే నేను ఎలుకరూపంలో చపప్టుల్ కొడుతూ చూసాత్ను, సరేనా!" 
"అయోయ్ ఎంతమాటండీ..తపప్కుండానూ..మీరే లేకపోతే నాకింత ధైరయ్ం, తెగింపూ, వచేచ్దా పదండి మరి" 
ఇదద్రం డబల కాట బెడ మీద పడుకుని మంతర్ం జపించాము. ఎలుకలోల్కి పర్వేశించాము.  
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నేను మా ఆవిడ దగగ్రగా వెళిళ్ ‘కాలివేలు కొరుకుతా’ ననన్టుట్గా భయపెటట్సాగాను. అది భయంతో ఇలల్ంతా ఒకటే పరుగు. నేను మా 
సావ్మీజీ ఎలక వంక గరవ్ంగా చూశాను. అది నవువ్తూ చపప్టుల్ కొడుతోంది. నాకు హుషారు ఎకుక్వై కేబుల వైరు మీదుగా పాకి మా ఆవిడమీద 
దూకడం, చీర మీదకు దూకి పైకి ఎకాక్లని చూడడం, ఆవిడ జుగుపస్గా విదిలించుకోవడం, నాకైతే నవావ్గడం లేదు.  

అంతలో మా ఆవిడ వంటగదిలోకెళిళ్ కిరోసిన డబాబ్ తీసుకోవడం చూశాను. కొంపదీసి నా భయానికి ‘తగలేసుకుంటుందేమో’ అని 
ఆందోళన పడాడ్ను. 

కాని అనూహయ్ంగా బెడూర్మ లోవునన్ మా శరీరాల దగగ్రకెళిళ్ "మీ ఇదద్రూ పరకాయ పర్వేశం చేశారని నాకు తెలుసు. ఇందాక ఈ 
గడడ్మోడు వచిచ్నపుప్డే అనుమానించాను. మీ మాటలు తలుపు చాటునుండి మొతత్ం వినాన్ను. మీరు పనిన్న కుటర్ తెలిసింది. ఇహ ఉపేకిష్ంచను. హమమ్! 
హమమ్ ఇనాన్ళూళ్ ననెన్ంత హడలెతిత్ంచావు? మీ ఇదద్రి శరీరాలమీద ఇపుప్డే కిరోసిన పోసి తగలేసాత్ను. ఎలకలాల్నే బర్తికి చావండి." అని మా శరీరాల మీద 
కిరోసిన పోసింది. 

మేమిదద్రం షాక అయాయ్ము. ఇది మేమూహించని పరిణామం. ముఖయ్ంగా మా గురువుగారు భయంతో ఎలుకరూపంలో 
నిలువుగుడేల్యడం సప్షట్ంగా కనిపిసోత్ంది. ఆయనకొచిచ్న మంతార్లేమయాయ్యో? బహుశా ఎలుకరూపంలో వుంటే మంతిర్ంచలేడేమో? 

మా ఆవిడ బొడోల్నుండి అగిగ్పెటెట్ తీసి అందులోంచి పులల్ తీసింది. దాని సంగతి నాకు తెలుసు. అది అనుకుందంటే ఏదైనా చేయగలదు. 
గబ గబ గురువుగారి దగగ్రకెళిళ్ దాని రాక్షసతవ్ం గురించి చెవిలో చెపాప్. 
ఆయన గజ గజ వణకిపోయాడు.  
ఇదద్రం దాని కాళళ్మీద పడాడ్ం.  క్షమించమని. 
"నేను అదృషట్ వంతురాలిన్ కాబటిట్ ఇవాళీవిషయం తెలిసింది. లేకపోతే ననెన్నిన్ చితర్హింసలకి గురిచేసేవాడివి? నీకు ఈ ముదనషట్పు 

పరకాయ పర్వేశ విదయ్నేరిప్న గురువుగాడొకడు. మిమమ్లిన్ ఊరికే వదలకూడదు. ఈరోజుతో పీడ విరగడచేసుకుంటా"అని పులల్ వెలిగించబోయింది. 
నేను దాని కాళళ్ మీద పొరిల్ పొరిల్ దండాలు పెటాట్ను మమమ్లిన్ వదిలేయమని. 
ఎందుకోకాని మా ఆవిడ కాసత్ శాంతించింది. 
"సరే, మిమమ్లిన్ క్షమిసాత్. కాని ఒక షరతు. ఈ గడడ్ంగాడు ఇహ జీవితంలో నా కంట బడకూడదు. అలా అయితేనే" అంది. 
మా గురువుగారు ‘సరే’ అనన్టుట్గా రెండు కాళళ్మీద లేచినిలబడి తన రెండుచేతులూ దగగ్రకి చేరిచ్ తలూపుతూ మాటిచాచ్డు. 
"అయితే నువువ్ మనిషిగా మారి ఇకక్డిన్ంచి పారిపో" అని హూంకరించింది. 
ఆయన మనిషిగామారి మా ఇంటినుండి పరుగో పరుగు. ఆయనకెనోన్ శకుత్లునాన్యనుకునాన్, కానీ అవనీన్ మా ఆవిడ గయాయ్ళితనం 

ముందు హుళకిక్ అయిపోయాయి.  
నా వంక చూసింది. "ఇహ నీ సంగతి. నువువ్ ఇలాగే పరకాయ పర్వేశ విదయ్తో ననున్ అలరించాలి. అదెలాగంటే? పకిక్ంటావిడ 

పటుట్చీర కొని గొపప్లకోసం ఊరంతా చూపిసోత్ందిగా, ఇలా ఎలకలా వెళిళ్ దానిన్ నువువ్ చీలికలు పీలికలు చేసి రావాలి. అది లబో దిబో అని మొతుత్కోవాలి. 
అది చూసి నేను నవువ్కోవాలి. ఏ జంతువు కళేబరముంటే ఆ జంతువులా నాకు ఉపయోగపడాలి. ఈ ఇంటోల్ నువువ్ తోక ముడుచుకుని ఎలా వుంటావో 
అలా వీధి వీధంతా నాకు దాసోహమై వుండాలి. అలా నువువ్ చేయాలి. వింటునాన్వా?"అని గదమాయించింది. 

ఏం చేసాత్ం. పెనంలోంచి పొయియ్లోకి పడడ్టుల్గా వుంది నా పరిసిథ్తి. ఒపుప్కునన్టుట్గా తలూపాను. 
"అయితే మనిషివిగా"అంది. 
’బర్తుకు జీవుడా’ అనుకుంటూ మనిషినయాయ్. కాదు కాదు మళీళ్ బానిసనయాయ్! 
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