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MLjFL¸ ²¸CL −bÍjÂ¥qMnjÎFc, ÔL¿öCLŠFLï ÄÓjML MLjOqjMLPoÂÁ. ¬PeFo ¯ Oy¾Py÷ ²GHlð<j ¥cMcÓ¸=o
¬GHlð<j ²¥qÚ¨¥nÎFc Mn+"$qÆ$o Tz¥qO~õÓj( <_jòÓj¸=o ÔcÓj) °Fcïtj ¥cÂ¢ ¥xÂï ÍQc_ícÓ
ö¥h¸Í^ (1970 ÍQL¥q¸ öJdOq¸AKL¸Py) ®Pe¸=h öGHNqkBcÓ MnFLj¥qFLjFLï TdbÍ¥qKcbÍ¥cÓj
CnÓjGSj¥yML<¸ ®GHð=h¥i −GS¥hë¥qOq¸$c °¸^j¸Á. -GS¸.

($qCL GS¸¼¥q CLOqjMctj)
1974-75 వాతావరణంలో అపప్టి పశిచ్మజరమ్నీ దేశం ఈ రచనలోని సనిన్వేశాలకు వేదిక. ఆ సనిన్వేశాలను వివరించినది అపప్టి వాతావరణంలో సంపర్దాయబదధ్ంగా పెరిగి, ఆధునికతని అవగాహన చేసుకుంటునన్ ఓ మధయ్తరగతి భారతీయుడు. వృతిత్రీతాయ్
సైంటిసుట్.
అపప్టికి ఇండియాలో టివిలు కొనిన్ మహానగరాలకే పరిమితం. టెలిఫోనుల్ వాయ్పారసుథ్లకీ, భాగయ్వంతులకీ, ఉనన్తోదోయ్గులకే
అందుబాటు. కంపూయ్టరల్ది పాశాచ్తయ్దేశాలోల్నూ పెదద్ గదిని కేటాయించాలిస్నంత పరిమాణం. మొబైలుస్, ఇంటరెన్ట వగైరాలు
వాడుకలోకొసాత్యనన్ ఊహ కూడా లేదు.
ఇండియాలో ఇపుప్డు గార్మాలకునన్ సదుపాయాలు, అపుప్డు మహానగరాలకే లేవు. ఆ నేపథాయ్నిన్ సమ్రించి - రచయితతోపాటు
పాఠకులూ 1974లో పయనించి - చదవడం మొదలెడితే - ఈ రచనలోని చాలా విశేషాలు మరింత రసానుభూతినిసాత్యి. ఐతే 201617లోనూ - ‘మనం ఎకక్ణిణ్ంచి ఎకక్డికొచాచ్ం? ఎకక్డికి పోతునాన్ం?’ అనే భావనను కలిగించి ఆలోచింపజెయయ్గలిగితే, ఈ రచన
సారథ్కమౌతుంది.
అంశాల పరంగా ఇది రెండు భాగాల రచన. మొదటిది లూయ్నబరుగ్లో ‘పీజీ టు కేజీ’ గత మాసంలో ముగిసింది. ఇపుప్డు రెండవది
‘బెరిల్న దీవ్పే డాయిచ ఖండే’లో తొలివిడతగా ‘ఫన నేనొకక్డినే’. ఇందులో అంశాలిన్ జరిగిన వరుస కర్మంలో కాక - పాఠకులకు అనువుగా
ఉండేందుకు ఉపశీరిష్కలోల్ వివరించడం జరిగింది.
రసానుభూతితోపాటు, పర్యోజనాతమ్కమూ కావాలనన్ మా తపన అక్షరరూపం దాలచ్డానికి సూఫ్రిత్నిచిచ్న కౌముదికి
హృదయపూరవ్కంగా ధనయ్వాదాలు తెలుపుకుంటూ, రచనలోకి అడుగెడుతునాన్ం.
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రెండవ భాగం: బెరి
ల్ న్ దీ పే డాయిచ్ ఖండే
సేన్హానంద లహరి

చివరి డత: మలి సందడి (24)

ఒలోముచకీతో ఇలాంటి పరిసిథ్తి వసుత్ందని ఊహలో కూడా అనుకోలేదు.
నాకు తెలిసి మాకూ ఆమెకీ మధయ్ చినన్ రభస కూడా జరుగలేదు. ఉనన్టుల్ండి ఆమెకి ఏమయింది?
ఏమయినా ఇలుల్ కాళీ చెయయ్మని చీటీ పెటేట్టంత విశేషమేదీ జరుగలేదని నాకు అనిపిసోత్ంది. కానీ ఆమె అలా చీటీ పెటిట్ందంటే, ఏదో
కారణం ఉండిఉండాలి. అదేమిటి?
ఆగినటల్నిపించిన గుండె నెమమ్దిగా కొటుట్కోవడం మొదలెటిట్నటుల్ అనిపించింది కానీ, అపుప్డు తన వంతొచిచ్ందంటూ మెదడు
సత్ంభించినటుల్ంది. ఒలోముచకీ అలా చీటీ పెటట్డానికి కారణం సుఫ్రించడం లేదు.
ఇక వేరే దారి తోచక శీర్మతికి చెపాప్లనుకునాన్ను. కానీ కాళూల్ చేతులూ ఆడక కాసేపు అకక్డే ఉండిపోయాను.
అంతలో శీర్మతి తనే అకక్డకొచిచ్, “అదేమిటీ అలాగైపోయారు? ఏం జరిగింది?” అంది కొంచెం కంగారుగా.
చెబితే కంగారు పడుతుందని తెలుసు. కానీ చెపప్కపోతే దాగే విషయమా ఇది!
“కంగారేం లేదు. ఒలోముచకీ మనకోసం ఓ చీటీ పెటిట్ందిలే, చూడు” అంటూ ఆమెకి ఆ చీటీ అందించాను.
ఒలోముచకీ జరమ్నోల్ రాసుత్ంది. శీర్మతికి అరథ్ం కాదని తెలుసు.
ఐనా చావు కబురు చలల్గా చెపాప్లి కదా అని, జాపయ్ంకోసం అలా చేశాను.
శీర్మతి ఓసారి కాగితానిన్ పరీక్షగా చూసి, “చూడమనాన్రుగా, చూశాను. ఇక అందులో ఏముందో చెపప్ండి” అంది నవువ్తూ.
తన భరత్ ఏదోలాగైపోయాడనన్ భావననుంచి బయటపడినటుల్ సూచించిందా నవువ్. ఎంత సేపుంటుందో చూడాలి…
యథాలాపంగా అనన్టుల్, “ఏమంటుందీ, మనం తక్షణం ఇలుల్ కాళీ చెయాయ్లిట” అనాన్ను.
శీర్మతి నా మాట నమమ్లేదు కానీ తన నవువ్ ఆగిపోయింది. చటుకుక్న నా నోరు మూసి, “ఇలాంటి జోకుస్ వెయయ్కండి. పైన తథాసుత్
దేవతలుంటారు” అంది.
“పోనీ – మీరు నాకు చాలా చాలా నచేచ్శారు. ఇంకొనేన్ళుల్ ఉండాలొస్చిచ్నా, మీరంతా మాఇంటోల్నే ఉండాలని వార్సింది, సరా?”
“తనలా వార్సిందంటే నమమ్ను కానీ, మీ మాటలకు దేవతలు తథాసుత్ అంటారుగా – ఆ పర్భావంతో మెరు చెపిప్నటేల్ వార్సినా వార్సి
రేపుదయానికి ఫిర్జిజ్మీద పెడుతుందేమో” అంది శీర్మతి.
నిజంగానే అలా జరిగితే ఎంత బాగుణుణ్?
‘ఆశకు అంతుండాలి’ అని మనసులో అనుకుంటూ, “ఔను మరి – మనమీ ఇంటోల్ ఉండడం ఇక తథాసుత్ దేవతలమీదనే ఆధారపడి
ఉంది” అంటూ ఒలోముచకీ చీటీలో ఏం వార్సిందీ సప్షట్ం చేశాను.
నేను చెపేప్ది నిజమేనని రూఢి చేసుకుందుకు శీర్మతికి కొనిన్ క్షణాలు పటిట్ంది.
అంతే – తనపుప్డు ఏదోలాగైపోయింది. అంతకు ముందు నాకొచిచ్న అనుభూతుల పర్తిబింబాలు ఆమె ముఖంలో తారాడాయి.
తనకీ గుండె కాసేపాగి కొటుట్కుంటునన్టుల్ంది. ఇక మెదడు సత్ంభించడమే తరవాయి’ అనుకుంటూ ఆమెనే చూసుత్నాన్ను.
తేరుకుందుకు నాకంటే తకుక్వ టైమే పటిట్ందామెకి, “మనవలల్ ఏ పొరపాటూ జరగలేదే!” అంది తనలో తనే గొణుకుక్ంటునన్టుల్.
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అంటూనే ఏం జరిగిందా అని ఆలోచిసోత్ంది.

“పొరపాటు లేదనుకుంటే ఈ సమసయ్కు పరిషాక్రం లేదు. పొరపాటుందనుకుని అదేమిటో కనిపెటేట్ పర్యతన్ం చెయాయ్లి!” అనాన్ను.
శీర్మతికి అరథ్మయింది. “పొరపాటు తెలిసేత్ - సవరించుకుందుకు ఏం చెయాయ్లా అని ఇదద్రం కలిసి ఆలోచించొచుచ్. అపుప్డేదైనా
ఉపాయం తడుతుందనేగా, మీ ఆశ!” అంది.
ఉతత్పుప్డైతే తన అవగాహనని అభినందించేవాణిణ్. అపుప్డు మాతర్ం నీరసంగా తలూపాను.
ఇదద్రం వంటింటోల్నే ఉండి కాసేపు తలలు బదద్లు కొటుట్కునాన్ం. జాఞ్పకాల పొరలిన్ తవువ్తునాన్ం. ఎంత తవివ్నా ఒకక్ పొరపాటు
కూడా బయటపడలేదు.
“వసూ! మనమింత పెరఫెకట్ మనుషులమని ఇపుప్డే గురిత్ంచాను” అనాన్ను దిగులుగా.
“ఆ గురిత్ంపు సంతోషానిన్వవ్డంలేదు సరికదా, ఉనన్ సంతోషానిన్ కూడా హరించుకు పోతోంది” అంది శీర్మతి నాకంటే దిగులుగా.
ఒకరికోసం ఒకరు పుటిట్నటుల్గా సహజీవన సౌభాగాయ్నిన్ ఆసావ్దిసుత్నన్ మాకు - ఒలోముచకీ పెటిట్న చీటీ అశనిపాతంలా ఉంది.
“ఓంపర్కాష అననే అనాన్డు – ఇకక్డివాళల్కు ఇళల్లో బంధుమితుర్ల రాకపోకలు బొతిత్గా నచచ్వని. అపుప్డే పటిట్ంచుకోవాలిస్ంది.
ఇపుప్డు అనుభవిసుత్నాన్ం” అనాన్ను.
“మీ ఓంపర్కాష ఇకక్డివాళల్ తీరు చెపప్డానికి మాటవరసకి అనన్ మాటలవి! వాటిని పటిట్ంచుకోకపోవడం పొరపాటెలా ఔతుంది?
పోనీ, ఒకవేళ అది పొరపాటే అనుకోండి. అలాంటపుప్డు ఒలోముచకీ ఏంచెయాయ్లి? మనింటికి మొదటిసారి గెసుట్లొచిచ్నపుప్డే అభయ్ంతరం
చెపిప్, ఓ వారిన్ంగివావ్లి. మనమా వారిన్ంగుని లెకక్ చెయయ్కపోతే – అపుప్డు ఇలా ఓ చీటీ వార్సి పెటాట్లి. ఇలా ఉనన్పళంగా పొమమ్నడం ఏం
బాగా లేదు” అంది శీర్మతి.
“ఆ మాటకొసేత్. ఇంటోల్ చేరేముందు, ఇంటికెవరూ వసూత్పోతూండరాదని కూడా షరతేం పెటట్లేదామె. అందుకే నేను ఓంపర్కాష
హెచచ్రికని లెకక్ చెయయ్లేదు. నువవ్నన్టుల్ ఇలా మనని ఉనన్పళంగా ఇలుల్ కాళీ చేసి పొమమ్నడం నూటికి నూరు పాళూల్ అనాయ్యమే” అనాన్ను.
మావలల్ పొరపాటేం జరుగలేదనీ, ఒలోముచకీయే అనాయ్యంగా పర్వరిత్సోత్ందనీ ఇదద్రూ ఏకాభిపార్యానికొచాచ్ం.
దేశం మనది కాదు. పదధ్తులు మనవి కాదు.
అనువు కానిచోట అధికులమనరాదు – అని మన పెదద్లే చెపాప్రు.
ఇపుప్డు అనాయ్యం ఒలోముచకీదని మేము నిరాధ్రించడంవలల్ సమసయ్ పరిషాక్రమౌతుందా?
అమెరికా, రషాయ్లు ఏంచెయాయ్లో, ఏంచెయయ్కూడదో – భారతదేశం నిరణ్యించినటుల్ంది మా అభిపార్యం.
ఆ దేశాలు ఐకయ్రాజయ్సమితి మాటలే వినవు. ఎంత నాయ్యమునాన్ ఇక మా మాటలకు విలువేముంటుంది?’
ఇలా అనుకుంటూనే ఆశగా శీర్మతి వంక చూసుత్నాన్ను.
“మనమేమనుకునాన్ - ఇది తోడేలు, మేకపిలల్ కథ. తనేమంటే అదే సాగుతుంది. ఐతే ఇంతవరకూ వచిచ్ంది కాబటిట్, మీరూ
ఊరుకోకండి. ఇదే పాయింటుమీద కాసత్ గటిట్గానే దెబబ్లాడండి. ఐనా తా పటిట్న కుందేటికి మూడే కాళల్ందనుకోండి, అడావ్నుస్ నోటీసు
కావాలని మొండికెయయ్ండి” అంది శీర్మతి.
నాకు ధైరయ్ం చెబుతునన్టుల్ంది కానీ, తనకి తానే ధైరయ్ం చెపుప్కుంటునన్టుల్ంది.

øöeTT~

www.koumudi.net

@|æÁ˝Ÿ 2020

IJd¿F| MnWc"Ó(FL)¸¨

4

అపుప్డు నాకు అలనాటి ‘తెనాలి రామకృషణ్’ సినిమాలో అలల్సాని పెదద్న చెపిప్న పదాయ్నిన్ రామకృషుణ్డు హేళన చెయయ్డం
గురొత్చిచ్ంది. ‘తోక ముడిచి బిలపర్వేశం చేసే సింహంతో పర్భువులిన్ పోలచ్డం తగదంటూనే, వారిని రాజకంఠీరవా (రాజులోల్ సింహమా!)
అనడ మేమిటి?’ అనన్ది రామకృషుణ్డి ఎతిత్పొడుపు.
సవ్దేశంలోనే వివాదాలకు దిగకుండా తోడేళల్కు తలవంచుకుని సాగిపోయే సామానుయ్లం మేము.
ఇది విదేశీ సంపనన్దేశం. మరాయ్దకు పైకి అనకపోయినా మన దేశమంటే చినన్చూపునన్ అగర్రాజయ్ం.
మాది తోడేలు-మేకపిలల్ కథ అంటూనే ననున్ మొండికెయయ్మని సలహా ఇసోత్ంది శీర్మతి.
ఐతే అది అజాఞ్నం కాదు, అసహాయత అని నాకు తెలుసు.
“మనమికక్డుండేది మరికొనిన్ నెలలు మాతర్ం. కడుపులో చలల్ కదలకుండా గడిపేయొచుచ్ అనుకుంటుంటే ఈ సమసయ్ వచిచ్ పడింది.
ఇపప్టికిపుప్డు మనకి వేరే ఇలుల్ దొరకదు. ఇక మీకు తిరుగు పర్యాణం ఏరాప్టుల్ చెయయ్క తపప్దు” అనాన్ను.
“అలా డీలా పడిపోకండి. రాతిర్ దాకా టైముందిగా, ఈలోగా ఒలోముచకీకి ఎలా నచచ్జెపాప్లో ఆలోచించండి. ఎదుటివాళల్ని ఇంపెర్స
చెయయ్డంలో మీ సామరధ్య్ం గురించి నాకే కాదు, మీకూ తెలుసు. మీమీద నాకు నమమ్కముంది. మనమికక్డ తపప్కుండా వారిష్కోతస్వం
చేసుకుంటాం” అంది శీర్మతి వెంటనే.
తనకు తాను ధైరయ్ం చెపుప్కోవడానికి ననున్ ఉతాస్హపరుసోత్ందని నాకు తెలుసు. ఎలా ఉతాస్హపడతాను?
“నామీద నీకునన్ నమమ్కం ననున్ మరింత డీలా చేసుత్ంది” అనాన్ను నీరసంగా.
“ముందు మీరు ఒలోముచకీతో మాటాల్డండి. పని జరిగిపోతుందనే నా నమమ్కం. పని జరుగలేదూ – నేనొచిచ్ తనతో మాటాల్డతాను.
తను నా మాట వింటుంది” అంది శీర్మతి నమమ్కంగా.
ఆమె గొంతులో ధవ్నించిన నమమ్కానికి ఆశచ్రయ్మేసినా – ఆ నమమ్కానికి కారణం ఊహించగలను.
అపప్టికి మావాళొల్చిచ్ కొనిన్ నెలలు గడిచాయేమో, తెలియకుండానే శీర్మతికీ ఇంటామెకీ కొంత అనుబంధమేరప్డింది.
అదెలాగంటే….
శీర్మతి సంపర్దాయ భారత గృహిణి. గృహమే కదా సవ్రగ్సీమ అనుకోవడమే కాదు, అది తన సామార్జయ్ం అని కూడా అనుకుంటుంది.
సామార్జిఞ్లా కాక పరిపాలన అంటే బాధయ్తతో కూడిన సేవ అనుకుంటుంది.
వంటిలుల్ ఆమె సామార్జయ్ంలో పర్ముఖమైనది. కనీసం పిలల్లు కాలేజి సాథ్యికి ఎదిగేవరకైనా రోజులో ఎకుక్వ సమయం వంటింటికి
అంకితం చెయయ్క తపప్దు.
ఒలోముచకీ వయసు మీరినా ఇంకా ఉదోయ్గం చేసుత్నన్ ఓ యూరోపియన వనిత. ఆమె వంటిలుల్ వాడేది చినిన్ చినిన్ అవసరాలకే కానీ,
అసలు సిసలు వంటకు కాదు.
రోజులో సుమారు 10 గంటలు ఉదోయ్గం. దానికి రానూపోనూ పర్యాణం మరో గంట. ఆపైన నిదర్కు ఎనిమిది గంటలు.
కాలకృతాయ్లకు ఓ గంట. కాసేపు టివి. అమె వంటకు కేటాయించిన సమయం రోజుకో అరగంట అనుకోవచుచ్.
మిగతా సమయంలో ఏం చేసుత్ందో తెలియదు కానీ ఇంటికి సంబంధించి మాతర్ం ఏ పనీ చెయయ్దు.
రోజూ ఉదయం అలాప్హారం, రాతిర్ భోజనం అయేయ్క – తను వాడిన కంచాలూ, గినెన్లూ ఓ పెదద్ బుటట్లో వేసేదామె.
అలా నెలాల్ళుల్ చేసినా కూడా ఇబబ్ంది కలుగనంత కటల్రీ ఉందామెకి. ఆ బుటట్ని తన గదిలోనే ఉంచుకునేదామె.
చలిదేశం కాబటిట్ ఆ అంటగినెన్లు కంపు కొటట్వేమో అనుకోవాలి. లేకపోతే వాటిని పకక్నెటుట్కుని నిదర్ పోవడం కషట్మే!
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అంటగినెన్లీన్, వంటింటినీ శుభర్ం చెయయ్డానికి నెలకోసారి ఓ పనిమనిషి పిలుచ్కునేది. ఆమె కారోల్ వచిచ్ పనులనీన్ చేసి గంటకో
పాతిక మారుక్లు వసూలు చేసి వెళిల్పోయేది.
శీర్మతి రాగానే అసత్వయ్సత్ంగా ఉనన్ వంటిలుల్ చూసి చిరాకు పడింది.
హాటపేల్టు, వాష బేసిను, ఫిర్జ వగైరాలను శుభర్ం చేసింది.
ఓ మూలగా ఉనన్ మాపరు సాయంతో వంటింటోల్ పరిచిన కంబళిని శుభర్ం చేసింది.
ఒలోముచకీ వంటింటోల్ పది నిముషాలు గడిపి వెడితే చాలు – అకక్డ సగం వాడిన కెటిలు, టీ మరకలతో హాటపేల్టు.
ఇక వాష బేసిన చూసేత్ – చౌక హొటళల్లో అపుప్డే ఎవరో చెయియ్ కడుకుక్ని వెళిల్నపప్టి సీను గురుత్కొచేచ్ది.
“మీ ఇంటామె చాలా ఎడిడ్. యూరోపులో అంతా ఇలా ఉండరు” అనేవాడు ఓంపర్కాష నాతో
“నాకు ఆశర్యమిచిచ్న ఆమె గురించి నీ అభిపార్యం నీది. అది నాకు వినబడలేదు” అని అపుప్డతడికి చెపాప్ను.
శీర్మతికి కూడా ఆమె పటల్ కృతజఞ్తాభావముంది. అందుకే తనూ ఆమె గురించి ఏమనేది కాదు. తనుమాతర్ం - మేమేం వండుకునాన్,
గినెన్లేం అకక్డ వదిలేదు కాదు. అసలా వంటిలుల్ మేము వాడుతునాన్మా అనన్టుల్ండేది.
వంటింటిని నీటుగా ఉంచే పర్యతన్ంలో ఒకసారి ఇంటామె వదిలి వెళిల్న రెండు గినెన్లిన్ తనే శుభర్ం చేసి ఆ విషయం నాకు చెపిప్ంది.
“ఇలాంటి పనులు చేసేత్ మనం తనకి చులకన అయేయ్ పర్మాదముంది” అని నేనామెను మందలించాను.
“ఇందులో చులకనకేముంది? తనా వయసులో పెదద్ది. ఆపైన తన బరువు తానే మోసుకోలేని ఊబకాయం. నాలుగడుగులు
వెయయ్డానికే అపసోపాలు పడే తను, రోజూ రెండో అంతసుత్నించి మెటల్నీన్ దిగి కిందకెళిల్, టాకీస్ని పిలుచ్కుని ఉదోయ్గానికెళొల్సుత్ంది. ఒకక్ రోజు
కూడా సెలవెటట్దు. అలాంటి తను, ఇంక ఇంటి పనేంచేసుత్ంది? తనకి సంబంధించిన ఈ కాసత్ పని, అదీ ఎపుప్డైనా ఓసారి చేసేత్, నా చేతులేం
అరిగిపోవు” అని నవేవ్సింది.
ఆతమ్నూయ్నతాభావం మహా చెడడ్ది. అదునన్వాళుల్ తమ పనులు తాము చేసుకోవడానికే కించపడతారు. లేనివాళుల్ ఏ పని చేసినా
తలెతుత్కునే ఉంటారు కాబటిట్ వారిలో సేవాదృకప్థం అమితంగా ఉంటుంది.
శీర్మతి సేవానిరతి నాకు తెలియందేం కాదు.
కానీ నా భయం నాది.
సేవలిన్ కూడా అపాతర్దానంగా ఇవవ్కూడదు. ఒలోముచకీ తతవ్ం నాకు పూరిత్గా తెలియకపోయినా, శీర్మతి సేవాదృకప్థానిన్ ఆమె
అసహాయతగా అరథ్ం చేసుకోకునే అవకాశం లేకపోలేదు. కర్మంగా శీర్మతికి తనే ఇలాంటి పనులు అపప్గించొచుచ్.
కొనాన్ళల్యేయ్క పనికి వంకలెటిట్ చీవాటుల్ కూడా పెటొట్చుచ్.
సహజీవన సౌభాగయ్ంకోసం వచిచ్న నా భారయ్ ఇకకడ పనిమనిషిగా మారిపోతే నేను భరించగలనా?
అందుకే ఇలాంటివి మొగగ్లోనే తుర్ంచేయాలని శీర్మతికి చెపాప్ను.
“రచయితలా ఆలోచిసూత్, మీరు చాలా దూరం వెళిల్పోయారు. చాలామందిలో ఇలాంటి దృకప్థం ఉండడం వలల్నే, అహం రేగి సాటి
మనిషికి చినన్ చినన్ సాయాలు కూడా చెయయ్లేకపోతునాన్రు. ఆతమ్విశావ్సం ఉనన్ మనిషికి ఏ పని చేసినా చినన్తనంగా అనిపించదు” అని
బదులిచిచ్ంది శీర్మతి.
తన మాటలు నాకంత నచచ్లేదు కానీ అపుప్డు సంభాషణని పొడిగించలేదు.
మరాన్డుదయం ఒలోముచకీ శీర్మతికి థాంకుస్ చెబుతూ ఓ చీటీ పెటిట్ంది.
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నాకు సంతోసంగా అనిపించలేదు. పైగా కోపం కూడా వచిచ్ంది.

తను చెయాయ్లిస్న పని శీర్మతి చేసింది. అలాంటపుప్డు, ‘అయోయ్, నువువ్ నా పని చెయయ్డమేమిటి?’ అని నొచుచ్కోవాలి.
ఇలా థాంకుస్ చెపప్డంలో అరథ్మేమిటి?
శీర్మతి తనకి అచిచ్ఉందని అనుకుంటోందా?
ఆ చీటీ శీర్మతికి చూపించి, “అమమ్బాబోయ - ఇకమీదట నీకిక రోజూ థాంకుస్ మీద థాంకుస్” అనాన్ను తేనె మనసులు చితర్ంలో
హీరో కృషణ్ని అనుకరిసూత్..
నా వయ్ంగయ్ం అరథ్మైనా శీర్మతికి కోపం రాలేదు, “రోజూ థాంకుస్ చెపిప్ంచుకుందుకు నాకు నా పనుల్ లేవనుకునాన్రా?” ఆంది శీర్మతి.
“నేనేమనుకుంటే లెకేక్మిటి? అంతా ఇంటామె అనుకోవాలి. నువువ్ ఎంత బిజీ ఐనా సరే, తన పనల్ విషయంలో నీ సేవానిరతిని
పర్దరిశ్ంచడం మానకు. పొరపాటున మానేసావో, సారీ చెపప్మని చీటీ పెడుతుంది” అనాన్ను కొంచెం ఉకోర్షంతో.
శీర్మతి నవివ్, “అబబ్, మీ మగాళల్కి ఎంత అహంకారమండీ! అందుకే ఎదుటి మనుషులిన్ అంచనా వెయయ్డంలో దేవుడు మా ఆడవాళల్
కిచిచ్న శకుత్లు పురుషాతీతమయాయ్యి” అని నవేవ్సింది.
అలాగనడంలో ఆమె ఆలోచన ఏమిటో అపుప్డు నాకు అరథ్ం కాలేదు.
ఆ తరావ్త నాలుగో రోజున కాబోలు శీర్మతి నాతో, “నాకీవేళ కాసత్ బదధ్కంగా ఉంది. అరాథ్ంగిని కదా, వంటిలుల్ శుభర్ం చెయయ్డంలో
నాకు మీ సాయం కావాలి. ఇంటామె వెళేల్దాకా ఉండండి” అని రికెవ్సుట్ చేసింది.
వంటిలుల్ శుభర్ం చెయయ్డమంటే, ఇంటామె వదిలిన టీ కెటిలు వగైరాలని సుఫ్రించి మనసు చివుకుక్మంది.
“అంటేఇదివరకు అపుప్డపుప్డు వదిలేది, ఇపుప్డు రోజూ వదిలేసోత్ందనన్మాట! నేను నీకు ముందే చెపాప్ను. ఇలాంటి విషయాలోల్
ఒకసారి అలుసిసేత్ అంతే సంగతులని! ఇపుప్డు చూడు, నీతో పాటు ననూన్ పనిమనిషిని చేశావు” అనాన్ను కోపంగా.
“తపప్డం లేదండీ! రెండోర్జులిన్ంచి డినన్రు పేల్టుల్ కూడా వదిలేసోత్ంది. తొందరగా రండి. మీకు ఆఫీసుకి ఇంకొంచెం లేటౌతుంది”
అనేసి సమాధానంకోసం ఎదురు చూడకుండా వంటింటోల్కి వెళిల్పోయింది.
భారతంలో ధరమ్రాజు జూదమాడితే, ఆయన తముమ్ళుల్, భారయ్ కూడా దాసులయాయ్రు. ఇపుప్డు నా భారయ్ సేవానిరతివలల, నా గతీ
అంతే అయిందనుకుంటూ, శీర్మతిని అనుసరించి వెళాల్ను.
ఐతే – వంటింటోల్ దృశయ్ం చూసేత్ పెదద్ షాకు….
వంటింటి గటుట్మీద టీ కటిలు కానీ, ఎంగిలి గాల్సులు కానీ లేవు. సట్వ మీద టీ మరకలు లేవు. వాషుబేసిన తళతళ మెరుసోత్ంది.
‘ఏవి తలీల్, నురుడు కురిసిన హిమసమూహములు’ అనన్ శీర్శీర్ కవితకు సుఫ్రణ ఇలాంటి దృశయ్మేనేమో!
“ఆ మరాన్టిన్ంచే ఇంటామె వంటింటోల్ గినెన్లు వదిలెయయ్డం మానేసింది. తను వెళేల్లోగా ఇదిగో, కిచెన, ఇలా ఉంటోంది” అంది
శీర్మతి గరవ్ంగా నవువ్తూ.
ఆమె మాటలకు పర్తయ్క్షసాక్షయ్మునాన్, ఇంటామెలో ఇంత మారుప్ని నేనింకా నమమ్లేకపోతునాన్ను.
“ఏ పనైనా ఉదేద్శయ్ం మంచిదై ఉండాలి. మనసొఫ్రిర్త్గా చెయాయ్లి. పార్ధానయ్ం సావ్రాథ్నికి కాక, సేవాదృకప్థానికుండాలి. చినన్తనం
ఫీలవకూడదు. అపుప్డు మనని దోపిడి చెయాయ్లనుకునన్వారు కూడా అనుకోకుండా మనని అనుసరిసాత్రు” అంది శీర్మతి.
శీర్మతి సేవకు ఒలోముచకీ తనని లోకువ కడుతుందనుకునాన్ను. కానీ ఆమె ఆరోజునుంచీ శీర్మతిని అభిమానించడం మొదలెటిట్ంది.
ఎపుప్డైనా ఒకరికొకరు ఎదురైతే, ఆ చిరునవువ్లో ఆతీమ్యతాభావం సప్షట్మౌతోంది.
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అతరావ్త మళీల్ శీర్మతికి ఇంటామెకి సంబంధించిన పనులు చేయాలిస్న అవసరం రాలేదు.

అందువలల్నేమో – ఇలుల్ కాళీ చెయయ్మనన్ ఒలోముచకీ మనసు మారచ్డానికి నా పర్యతన్ం ఫలించకపోతే, ఆ పని తను
చెయయ్గలనని శీర్మతికి నమమ్కం!
అనుకుందుకు బాగానే ఉంది కానీ – శీర్మతిని నిజంగానే అభిమానించే మాటయితే, అసలామె ఇలుల్ కాళీ చెయయ్మంటూ చీటీ
ఎందుకు పెడుతుంది?
ఆ చీటీలో భాష కూడా సునిన్తంగా లేదు. కుల్పత్తవలల్ భాష కాసత్ మొరటుగా ఉందని శీర్మతి అంటుంది కానీ, నేనలా సరిపెటుట్కోలేక
పోతునాన్ను.
ఆ రోజు నాకు మనసు మనసులో లేదు. ఆఫీసులో అనయ్మనసక్ంగానే పని చేశాను. ఐతే పరిసిథ్తి అకక్డ నా కొలీగుస్ ఎవరికీ
చెపప్లేదు.
భయం భయం బర్తుకు భయం అంటూ జీవించడానిన్ నిరసిసాత్ను నేను. ఇలా నీరసపడిపోయినటుల్ బయటపడకూడదు. మేకపోతు
గాంభీరాయ్నిన్ వహించాలి. కానీ మేకపోతు అనగానే తోడేలు గురుత్కొచిచ్ వళుల్ ఝలుల్మంటోంది.
ఆ రోజు సాయంతర్ం ఇంటికెళేల్క బయటికెళేల్ పోర్గార్ం వేసుకోలేదు.
పిలల్లకు ఏంచెపిప్ందో శీర్మతి, వాళుల్ కూడా నిశశ్బద్ంగా ఉనాన్రు.
పెందరాళే భోంచేసి మా గదిలో ఉండి ఒలోముచకీ రాకకోసం చెవులు రికిక్ంచి ఎదురు చూసుత్నాన్ం.
పరీకాష్పతార్లు అందుకునేముందుకానీ, ఇంటరూవ్య్ హాలోల్ అడుగెటిట్నపుప్డు కానీ ఎపుప్డూ ఇలాంటి ఉతక్ంఠకు గురి కాలేదు.
ఇంటామె రాతిర్ ఎనిమిదినుంచి పదకొండులోగా ఏదో సమయంలో ఇంటికొసుత్ంది.
ఎంతసేపు ఎదురు చూడాలో అనుకునాన్ం కానీ, ఎనిమిదయేయ్సరికి మా గది బయట ఆమె ఆడుగుల చపుప్డు వినబడింది. కాసేపటికే
కిరుర్మంటూ తలుపు మూసుకునన్ చపుప్డవడంతో తన గదిలోకెళిల్ందని గర్హించాం.
ఏదో జరుగబోతోందని పిలల్లకు అరథ్మైనటుల్ంది. వాళుల్ నిశశ్బద్ంగా, కుతూహలంగా మమమ్లిన్ చూసుత్నాన్రు. నేను సెకనుల్ లెకక్
పెటుట్కుంటునాన్ను. ఎపుప్డు పిలుసుత్ందా, ఏంచెబుతుందా అని ఒకటే ఆతుర్త.
ఓ అరగంటలో వినపడింది, ‘హెర డాకట్ర రావ’ అనన్ పిలుపు.
కూరుచ్నన్వాణిణ్ లేచి నిలబడాడ్ను. శీర్మతి వంక చూసేత్ వీరతిలకం దిదద్డానికి సిదధ్పడుతునన్ భారతనారిలా కనబడింది.
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