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చీకటి కర్మకర్మంగా చికక్బడుతోంది.
కర్మకర్మంగా పర్సాద సహనం తగిగ్పోతోంది.
ఏమి

జీవితం!

అనుకునాన్డు

పర్సాద.

ఆ

నిటూట్రుప్లో మానవ జీవితం మీదా, తన సవ్ంత జీవితం
మీదా కూడా నిరిల్పత్త ఉంది.
అకక్డా అకక్డా దీపాలు చీకటికి చినన్ చినన్
చిలుల్లు పెడుతునాన్యి. అతని నలల్టి మనసుస్ ఇంకా,
ఇంకా, నలల్బడుతోంది.
“పూయ్న !” అని కేక వేశాడు.
పూయ్న రంగా “ఏమిటి బాబూ? అనాన్డు.
“లైటుల్ వెయయ్లేదేం?” అని కసిరాడు పర్సాద.
“మీరే వెయెయ్దద్నాన్రు” అనాన్డు పూయ్న రంగా.
“అది, పావు గంటకిందట. ఇపుప్డు వెయియ్.”
అనాన్డు రెండు మూడు లైటుల్ వెలిగిసోత్నన్ రంగాతో.
అతనిన్ రంగా అని పిలవడు – శారద ఇంటోల్
వునన్పుప్డు తపప్. ఆమె వాడిని రంగా, రంగా అని

øöeTT~

www.koumudi.net

&çôd+ãsY 2021

¬FL$qFL$c ¶ MLj¸¼ ¥qDÍ

2

పిలుసుత్ంది. వాడిని పిలిచే పిలుపులో తన మీదకనన్ ఎకుక్వ ఆపాయ్యత, కనీసం సేన్హం కనిపిసుత్ంది.
మొనన్ … పొరపాటు అలవాటుకొదీద్ పూయ్న అని పిలిసేత్ శారద ఎంత మాట అంది?
“మిమమ్లిన్ ..గుమసాత్! అని మీ సూపరెంటు పిలిసేత్ మీకెలాగ ఉంటుంది?” అంది! అంతే కాదు, “రూపాయి పని
చేసి పావలా పటిట్కెడతాడు వాడు! పావలా పని చేసి రూపాయి పుచుచ్కుంటాం మనం! వాడి దురదృషాట్నిన్ మీరు
మాటమాటికీ, పిలుపు పిలుపుకీ జాఞ్పకం చెయయ్కక్రలేదు” అని కూడా అంది శారద.
ఆ క్షణంలో తనకి చాలా కోపం వొచిచ్ంది. భరత్ని గౌరవించకపోతే సరి. అంతగా అవమానం చెయాయ్లా? అది
పూయ్న ఎదురుగానే! కాని అది సమయం కాదని ఊరుకునాన్డు తాను, ఈ కాలు కొంచెం నయం అయి. కేసు ముగిసి మళీళ్
తన ఉదోయ్గంలో చేరితే అపుప్డు చూడాలి అమమ్గారి తిపప్లు! ఓడలు బళూళ్, బళుళ్ ఓడలూ అవుతాయని శారదకి తెలీదు.
కానీ, ఈలోపున వాడికి మరీ గరవ్ం ఎకుక్వ కాకుండా వాణిణ్ హదుద్లోల్ పెడుతూనే వునాన్డు. మళీళ్ తాను సీటోల్ కూరుచ్నాన్క
తాసీలాద్రుగారితో చెపిప్ …
శారద … ఎకక్డ వుందీ?
ఇంతసేపూ … ఏడునన్ర కావొసొత్ంది. ఆఫీసులోనేనా? ఓ టెలిఫోను అడగమని తానెనిన్సారోల్ చెపిప్నా శారద
వినిపించుకోదు – ఒకసారి టెలిఫోన చేసేత్.
“పూయ్న! సిగరెటుట్ తే!” అనాన్డు పర్సాద.
“అయిపోయాయి” అనాన్డు రంగా దూరం నించి.
“పొదుద్టినుంచీ ఆరు కనాన్ కాలచ్లేదు! పదీ అయి పోయాయిరా? కావాలంటే అబదాధ్లాడకు. అడిగి తీసుకో …
కమాన తే!” అనాన్డు.
“నిజంగానేనండి. కిటికీ అవతల పీకలునాన్యి. కావలిసేత్ లెకక్ చూడండి.”
“నువూవ్ కాలిచ్ అకక్డ పడేసేత్ సరి!”
“అవనీన్ బెరక్లీ సిగరెటుల్” అనాన్డు పూయ్ను.
“ఏం, అది నీ బార్ండు కాదా? నువువ్ కాలచ్వా?” అనాన్డు పర్సాద.
“కాదండి. అవి నేను కాలచ్ను.” అనాన్డు రంగా.
“అంత గొపప్వాడివా? నీ బార్ండేమిటోయ?” అనాన్డు పర్సాద కొంత సౌమయ్ంగా. తన పని అయితే
తియయ్తియయ్గా మాటాల్డాలి, పెదద్ పారీట్లలోలాగ.
“నాది కింగ” అనాన్డు.
“నేనెపుప్డూ కింగు సిగరెటుల్ గురించి వినేల్దు” అనాన్డు పర్సాద.
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“అవి కింగు బీడీలు” అనాన్డు నవువ్తూ రంగా.
“చూడూ! ఓ సిగరెటుట్ పెటేట్ తే”
“బాబోయ! అమమ్గారికి తెలిసేత్ – ఇంకేమైనా ఉందా!” అనాన్డు రంగా.
“తెలీదు లేవోయ! నేం జెపప్నుగా!”
“అయినా తెలుసాత్ది” అనాన్డు రంగా మొండిగా.
అమమ్గారు! అమమ్గారు!
అయయ్గారు లెకక్లేదు. కాని, ఇది సమయం కాదు.
“చూడూ!” అనాన్డు – రంగా అనాలంటే పౌరుషం – పూయ్న అనడానికి భయం. సిగరెట కోసం నరాలు
లాగేసుత్నాన్యి.
ఏమిటనన్టుట్ చూశాడు మెటల్మీద నిలబడి వునన్ రంగా.
“బీడీలు ఘాటూ, సిగరెటుట్ ఘాటూ?” అనాన్డు పర్సాద. పేర్మ వయ్వహారాలోల్నూ, ముషిట్ వయ్వహారాలోల్నూ డిపల్మసీ
కావాలి.
“దేనికది” అనాన్డు రంగా.
వీడిదుంపతెగా!
“సరే! ఓ బీడీ ఇలా ఇయియ్. నేను చెపాత్ను” అనాన్డు పర్సాద. అతను శారదనీ, సమయానీన్ మరిచిపోయాడు.
“అమమ్గారొచేచ్శారు” అనాన్డు రంగా. గుమమ్ం ముందు కారాగింది. శారద ఎవరికో గుడ నైట చెపిప్ దిగింది.
ఇంతకు ముందు ఆలసయ్ంగా వచిచ్నా బస లోనే వచేచ్ది. కారులో చీకటోల్ ఎవరితో.. …
నయమే! బీడీ వాసన గదిలో లేదు అనుకునాన్దు పర్సాద. మళీళ్ శారద మీద కోపం జాఞ్పకం వచిచ్ంది. తానెంత
గొపప్దని ఆమె ఉదేద్శం? ఎంత ఎకుక్వ జీతం తెచుచ్కుంటునాన్ భారయ్గా ఆమె తన బాధయ్తలని భరత్గా తన కివవ్వలసిన
గౌరవానిన్ మరిచేందుకు వీలు లేదు.
అలిసిపోయి వచిచ్ంది శారద.
ఎయిర కండిషనింగ వునన్ గదిలో పని చేసి కారులోవసేత్ అలా ఎందుకు అలిసిపోయి వుండాలి?
ఆ మాటే అడిగాడు … అనుకునన్టుట్ కాదు. “బాగా అలిసిపోయినటుట్నాన్వు” అనాన్డు.
“అలసట … దానికేం?” అంది శారద అరధ్ం లేకుండా.
లోపలికి వెళిళ్ ముఖం కడుకుక్ని వొచిచ్ంది – ఎంతో బాగుంది.
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“చీకటి పడిపోయింది.” అనాన్డు పర్సాద బయటికి చూసూత్. అతను లోలోపల జవ్లిసుత్నాన్డు. కాని, లోపలి
నీడలని బయటికి కనిపించ నివవ్కూడదు- డిపల్మసీ అదీ.
“మరో లైటువేసేత్ సరి” అంది లేవకుండానే. రంగా భకిత్ గా కాఫీ తెచిచ్ ఇచేచ్డు. ఆమె ఏదో ఆలోచిసూత్ సునిన్తంగా
సిప చేసోత్ంది. వాడు తనకి కాఫీ అందించే విధానానిన్ జఞ్పిత్కి తెచుచ్కుని కుతకుతలాడేడు పర్సాద.
హఠాతుత్గా “ఈ ఇలుల్ చాలడం లేదు మారేచ్సాత్ను” అంది శారద.
“మన ఇలుల్ కాదు. ఈ ఇలుల్.”
“ఈ ఇలేల్ం చెయాయ్లి” అనాన్డు పర్సాద.
“ఉంచుదాం, తరువాత చూదాద్ం” అంది శారద. ఆ చినన్ యిలుల్ ఆమె సొంతం.
“మరి .. అదెద్ ఇవావ్లిగా! పర్మోషనొచిచ్ందా?” అనాన్డు పర్సాద. కురీచ్ ఆమెకి దగగ్రగా లాకుక్ని.
“అవును, డైరెకట్రు సెప్షల అసిసెట్ంట గా వేసుకునాన్డు” అంది శారద.
“జీతం?”
“పెంచుతారు-ఇంటి అదెద్ ఇసాత్రు.”
కాఫీకప కింద పెటట్బోతోంటే రంగా వొచిచ్ కింద పెటేట్డు, సక్వుండర్ల.
శారద.
బి. ఏ. పాసయింది. తానూ అంతే.
టైపు – రాదు! తనకి వొచుచ్ను.
షారట్ హేండ – రాదు. తనకి వొచుచ్ను.
అందంగా వుంటుంది. తాను – జబుబ్ పడాడ్డు.
మంచి ఉదోయ్గం. తాను – ససెప్నష్న లో ఉనాన్డు.
ఆమెని కారులో దింపుతారు, తాను ఇలుల్ కదలేల్డు.
అనీన్ ఆలోచించి, మళీళ్ ఆమె అందానిన్ చూశాడు – పర్సాద. నాలుగేళళ్ కిందట మామగారు తన కాళుళ్ కడిగి
నాలుగు వేలు కటన్ం ఇచిచ్ ఈ ఇలుల్ ‘పర్సుత్తానికి” శారద పేరున రాసి ఆమెని తన భారయ్గా చేసినపుప్డూ, గాలి చొరని ఆ
గదిలో, గాలి ఉందో లేదో ఆలోచించే ఆలోచనకి తానివవ్ని ఇతర ఆలోచనలతో ఆమెని – శారదని చూసినపుప్డూ ఇలాగ
ఇంత అందంగా వుండేది కాదు శారద. ఈ మధయ్ .. తాము కుంటుకుంటూ కాసత్ దగగ్రికి వెళిళ్నపుప్డలాల్ “వెళిళ్ పడుకుంటే
నేను చదూకుంటాను” అని “అండీ” అని కూడా అనుకుండా అతనిన్ విదిలించి నేరుప్గా తన ఒళుళ్ తన దగగ్రే
వుంచడంలో నేరప్రి అయాక శారద ఇంకా ఎంతో బాగుంది.
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ఆమె కినిన్ పర్మోషనేల్మిటి? చినన్ గుమసాత్ … అసిసెట్ంటు ..పెదద్ గుమసాత్… పి.ఏ. అనీన్ మూడేళళ్లో.
అసలీవిడకి చినన్ గుమసాత్ ఇచిచ్ందెవరు? పోనీ ఇపిప్ంచెందెవరు? తన ఆఫీసుకి వచిచ్న కేశవంగారి కాళుళ్
పటుట్కోకుండానే పటుట్కునన్ంతగా అతనిన్ మెపిప్ంచి, కేశవరాంగాడి జుతుత్ పటుట్కోకుండానే అతని బిలస్ కాసత్ అటూ ఇటూ
చేసి అతనిన్ ఒపిప్ంచి శారదకి ఉదోయ్గం ఇపిప్ంచింది తను!
తన భారయ్ శారద ఇవేళ ఎకక్డి కెళేళ్వని అడగడానికి గడగడ!
“ఎకక్డ ఇలుల్?” అనాన్డు పర్సాద చివరికి.
శారద చెపిప్ంది. అంటే తను భయపడడ్టేల్ అనీన్ ఏరాప్టల్యి పోయాయనన్ మాట.
“నేను సాన్నం చేసి వొసాత్ను- రాతిర్ డినన్ర కి వెళాళ్లి” అంది శారద.
“డినన్రా? రాతిర్ కా?” అనాన్డు పర్సాద. ఆమె అవునంటే అకక్డే ఈ వయ్వహారం తేలేచ్దాద్మని వుంది.
నవివ్ంది శారద.
“డినన్రు రాతిర్కాకపోతే పగలు వుంటుందా?” అంటూ నవివ్ంది.
నిమిషం నిశశ్బద్ంగా వుండి తానూ నవేవ్డు. దికుక్లేక అని మనసుస్లోనే అనుకుని. ఈ కాలు కొంచెం
సావ్ధీనంలోకి వొచిచ్, తనమీద కేసు ముగిసి, మళీళ్ తానూ మనిషి అయినపుప్డు … ఆమె సంగతి చూడాలి.
ఆమె వెళిళ్ శుభర్ంగా అయివొచిచ్ంది. ఎంతో ఎంతో బాగుంది.
కురీచ్లో కూరుచ్ంది. కారు కోసం ఎదురు చూసోత్ంది కాబోలు.
“నువువ్ చాలా బాగునాన్వు” అనాన్డు పర్సాద ఉండబటట్లేక. గాలిరాని ఒక ఇరుకు గదిలో మొటట్మొదటి తన
సప్రశ్కి ముడుచుకుపోతునన్ శారదతో ఆ మాటే అనాన్డు. ఆవేళ ఆమె ఇంకా ముడుచుకుపోయింది సిగుగ్తో.
ఇవేళ తన మాటలు శారదకి వినిపించలేదు.
మరో అయిదు నిమిషాలకే కారు రానేవొచిచ్ంది. వెనుదిరిగి చూడకుండా వెళిళ్ పోయింది.
“పూయ్న!” అని ఎలుగెతాత్డు పర్సాద.
విచితర్ంగా వాడు ఒక సిగరెట పేకెట తెచిచ్ ఇచేచ్డు.
ఇంతసేపటి తరవాత సిగరెట పొగ పీలిసేత్ వళళ్ంతా జివువ్మంటోంది. బాగుంది!
***********
కొతత్ ఇలుల్.
కొతత్ జీవితం.
కావలసిననిన్ సిగరెటుల్.
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తాగినంత టీ.
పర్సాద కి పర్తేయ్కం – కొంచెం అటు పకక్కి – ఒక గది.
ఇవి అనీన్ బాగునాన్యి.
కాని కొనిన్ అంత బాగులేవు.
శారద మేడమీద గదిలో పడుకుంటూంది.
ఆమె సుమారు పర్తిరోజూ సాయంతర్ం బయటికి వెళిళ్ అరధ్రాతిర్ వొసోత్ంది.
ఎకక్డ, ఎవరితో, ఏం చేసోత్ంది?
ఆఫీసుపని అని శారద అనలేదు.
అడిగితే అలా చెపప్వొచుచ్ను లేకపోతే చెపప్కపోనూ వొచుచ్ను!
ఆమె వుదోయ్గసుత్రాలు.
పెదద్ జీతం.
చినన్ బంగళా.
అసత్మానమూ ఏదో పని అంటుంది. తాను తీరికవేళ అంటే రోజంతా చదివే ఎనోన్ కథలోల్ యీలాటి సందరాభ్లు
వొచేచ్యి. అకారణంగా అనుమానాలు పెటుట్కుని చివరి పేరాలో అంతా మిధయ్ అని తెలుసుకుని కౌగిలించుకొంటారు.
తన జీవితంలో చివరి పేరా ఎపుప్డో !
అవనీన్ మళాళ్ ఎపుప్డో!
అలా అనుకొంటూనే మరి కొంతకాలం గడిచిపోయింది.
కావలసిననిన్ సిగరెటుల్ పర్సాద కి.
తాగినంత కాఫీ, టీ.
ఇంతకు ముందునించీ సబిస్సెట్నస్ అలవెనుస్గా వచేచ్ రెండొందల చిలల్రలో నలభయోయ్, ఏభయోయ్ వుంచుకొని ఆమె
కిచేచ్ వాడు. ఇపుప్డూ అలాగే చేసినా శారద ఏమీ అనలేదు.
ముందు ముందు బాగా అనిపించింది జీవితం.
శారద మంచిదనిపించింది.
కాని …
కర్మకర్మంగా లోలోపల ఏదో బాధ.
పరిసిధ్తులేవైనా, తాను భరత్, ఆమె భారయ్.
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తన ‘సుఖం’ చూసోత్ందా? అవును. కాదు …
రోజూ ఎకక్డికి వెడుతుంది?
ఎకక్డ తిరుగుతోంది?
ఎవరితోనైనా …
ఛా! శారద అలాటి మనిషి కాదు! ఆమె సంగతీ, భరత్ కదా. తనకి తనకే తెలీదూ?
కాని …
ఆ డైరెకట్రు – ఒకోక్ రాతిర్ పనెన్ండు దాకా ఆమెని రానివవ్డు.
అంతంత అఫీసు పనులేముంటాయీ?
వాడు – యంగ మాన ట. సామ్రట్ గా వుంటాడట. సచ ఎ నైస – నయిస మాన! అంటుంది – ఉండీ ఉండీ శారద.
వాడితో కానీ, కొంపదీసి శారద.
ఛా!
ఛా ఛా!
అలా అనుకోవడమే పాపం – తన సుఖం కోసం ఆమె అరిద్సోత్ంది. ఈ మంచి ఇలుల్, తిండి, సిగరెటుల్, కాఫీ అనీన్
తనకివవ్డానికి.
కాని తనది గౌర్ండ ఫోల్ర.
ఆమెది ఫసట్ ఫోల్ర.
సంపరక్ంలేని సంసారం.
తన ఆరోగయ్మూ అలాగే వుంది.
కాని శారద సంసారి. ఆమెని ఏమైనా అనుకుంటే పాపం!
తపుప్.
***********
మరి కొంతకాలం గడిచిపోయింది.
పర్సాద ససెప్నష్ను అలాగే వుంది. కాని విచారణ పార్రంభం. అయేలాగ వుంది.
శారద పని హెచచ్యిపోయింది.
ఊళుళ్ తిరగాలిస్ వొసూత్ంది.
ఢిలీల్.
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బాంబే.
కలకతాత్.
పాపం.
ఢిలీల్లో ఎకక్డ వునాన్వూ? అని అడిగేడు. ఆమె తిరిగి రాగానే పర్సాద తనకి ఢిలీల్ వెళాళ్లని వుండేది. వుంది.
“అశోకాలో”
“అలాగా! బాగుందా?”
శారద చిరునవువ్. అదే సమాధానం.
“బాంబేలో ఎకక్డా?”
“తాజ లో.”
బాంబే వెళాళ్లని వుంది.
కాని,
పోనీ! శారదనైనా చూడనీ, తానెందుకు అడుడ్పడాలి? తన భారయ్గావొచిచ్ ఈ అదృషట్ం అంతాపొందుతోంది. గుడ,
కాని,
“కలకతాత్లో ఎకక్డ వునాన్వూ?”
“గార్ండ హోటలోల్”
తనకి కలకతాత్ వెళాళ్లని లేదు. డరీట్ సిటీ. అంతా కలమ్షం. గోల. కమూయ్నిజం.
ఢీలీల్ నుంచి తనకి సెవ్టట్ర తెచిచ్ంది శారద.
బాంబేనించి షరట్ – పువువ్లది! మంచిది తెచిచ్ంది.
కలకతాత్ నించి రసగులాల్ తెచిచ్ంది.
ఎకక్డికి వెళిళ్నా, ఏదో ఒకటి తెసుత్ంది.
తనని మరచిపోదు, తన భారయ్ శారద.
కాని, ఆ పెదద్ పెదద్ హోటళళ్లోల్…
ఆ మగాళల్తో శారద ఎంత మంచిదైనా ..
ఈ మధయ్ మరీ సంతోషంగా, ఉషారుగా ఉంది శారద.
ఎంతో ఎంతో బాగుంది.
రసగులాల్ లాగ.
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రుచి … అడగడానికి కూడా భయం వేసోత్ంది. అంత మారిపోయింది.
తనకి.
పువువ్ల సిలుక్ చొకాక్, వేడిగా వుంటే వేసుకోడానికి.
చలివేసేత్ – సెవ్టట్ర.
ఆకలి వేసేత్ రసగులాల్.
ఏదైనా మరొకటి వేసేత్ కాఫీ, సిగరెట, శారద కాదు.
ఆమె –
వాడితో …
“తపుప్” చేసోత్ందా?
ఢరీట్ ధాట.
అలా అనుకోకూడదు.
కాని, ఆడది, మగాడు. ఆమె అందగతెత్, వయసు, ఆరోగయ్ం, ఆ సేవ్చఛ్- ఆమెకి మటుకు కోరికలుండవూ? ఆ
హోటల గదులోల్ చలల్టి ఆ ఏకాంతపు పరిసరాలోల్ – ఆ యంగ సామ్ర మేన తో …
ఏమో!
శారద మంచి మనిషి.
ఆమె మంచిది.
కాని – మనిషి.
నిజంగా అలా చేసోత్ందా?
చేసేత్ తానెందుకు జాఞ్పకం వసాత్డు.
ఆ సిలుక్ చొకాక్, సెవ్టట్రు, రసగులాల్ ఎందుకు తెసుత్ంది?
ఏమో!
అనుమానంగా వుంది.
అనుమానం పెనుభూతం.
ఎనిన్ కధలోల్ అమాయికల మీద అనాయ్యంగా భరత్కి అనుమానం కలుగలేదూ?
ఎపుప్డో పోయిన అనన్యయ్నో.
ఎపూడూ లేని తముమ్డినో.
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ఆ “రెండో మనిషి” లో చూసిన అమాయికపు కనీన్ళళ్లో పర్తయ్క్షమైన భరత్కి బుదిధ్రాలేదు?
తాను తొందర పడకూడదు.
నినన్నే గదా శారద “ఓసారి అలా ఊటీ, కూనూరూ తిరిగి రాకూడదుటండీ! ఏరాప్టుల్ నేను చేసాత్గా!” అందీ?
తనమీద పేర్మలేకపోతే అలాగ ఎందుకంటుంది?
ఏమో!
ఇకక్డినించి తనని వెళళ్గొటిట్ మరింత సేవ్చఛ్గా ఉందామనేమో! కాని, ఆమె సేవ్చఛ్కి ఇపుడు మాతర్ం ఏం తకుక్వ?
ఏమిటి ఆపగలడు, తాను?
కాని …
శారద అందంగా వుంటుంది. పరువం ఉనన్ వయసుస్లో ఉంది.
ఆ ఏకాంతాల కాంతతవ్ంతో ఏకాంత అంతటి వాడిచెంత. ఉండి, ‘మంచి’ మనిషిగా ఉండిపోతుంది?
ఏమో, ఏమో, ఏమో!
చినన్ గింజలాటి పర్సాద అనుమానం రోజురోజుకీ కానస్ర లా, కరువులాగ పెరిగింది.
ఉదయం నుంచి సాయంతర్ం దాకా అతనికి తిండీ, కాఫీ, సిగరెట, ఆలోచన.
ఆలోచనలో ఆమె శారద.
ఆమె లోలోపల ఎలాగ వుంటుందో మరిచిపోయాడు పర్సాద. ఆలోచనలలో అవసరం వొచిచ్నపుప్డు ఆమెని
ఊహించి తనని తాను రంపాన పెటుట్కునేవాడు. అతని నరాలనీన్ లాగిలాగి వొదిలేవి.
కాని.
కళళ్తో చూడని మాటని నిజంలాగ భావించకూడదు.
అందులోనూ చెడడ్మాటని.
ఎనిన్ కధలోల్ అలాగ!
ఎనిన్ సినిమాలోల్ అలాగ!
అంతదాకా యెందుకు? తన మీద లంచగొండితనం ఆరోపించిన పర్భుతవ్ం వారు చేసిన ఆరోపణలో నిజం
ఏముంది? ఆరోపణలో వునన్ మనిషి దగగ్ర, పర్భుతవ్ం వారు చెపిప్న తేదీన, వారు చెపిప్న మొతత్ం తాను తీసుకోలేదు, కాని
తనని ససెప్ండు చేశారు. ఛారీజ్షీటు ఇచేచ్రు. వాటికి తోడు కాలిబాధ ఒకటి.
తాను శారదని అంత సుళువుగా అనుమానించి అవమానించడం నాయ్యం కాదు!
అయినా, ఇనిన్ పరిసిధ్తుల మధయ్ అనుమానించకపోవడం అభిమానం అనన్ మాట కాదు.
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నిదరశ్నం …
అంటే ఆమె అచుచ్ వెయయ్రాని పరిసిధ్తులోల్ వుండగా దరశ్నం చెయాయ్లి కాని, ఎలాగ?
అలపై …
లాగ అకక్డెకక్డో ఎవరో .. తనని రానిసాత్రా?
“ఒకక్సారి చూసాత్నాస్ర!” అంటే “ఆల రైట” అంటారా?
అనరు.
అయితే, మారగ్ం ఏమిటి? మారాగ్ంతరం ఏమిటి?
***********
రోజులు గడుసుత్నాన్యి.
పర్సాద కి తిండి మీద కనన్, కాఫీ, టీ, సిగరెట మీదకనన్ శారదమీద కోరికలు ఎకుక్వయాయి. కోరికతో బాటే
అనుమానం కూడా.
ఈ మధయ్ ఆమె చిరునవువ్ మానేసింది తనని చూసి.
మరీ సంతృపిత్గా, ఆనందంగా వుంది తనని చూసినా.
అనుమానం …
అలా పెంచుకుంటూ భరించుకుంటూ వొచాచ్డు.
ఆ రోజు .. ఒక రోజు…
ఇంకైవ్రీకి పిలుపువొసేత్ ఆఫీసుకి వెళేళ్డు.
విచారణ రెండు రోజులు సాగి, ఆగిపోయింది. రెండోరోజున సాంబశివరావు పలకరించేడు.
అతనీమధయ్ కనిపించలేదు. ఆఫీసులో పర్సాద కి చాలా దగగ్రగా ఉండేవాడు.
“ఎలా ఉనాన్వు?” అనాన్డు పర్సాద ని చూసి.
“బాగానే ఉనాన్ను” అనాన్డు పర్సాద.
ఇంక మాటలు లేకనో, అడిగే మాటలు లేకనో ఆగిపోయాడు సాంబశివరావు. పర్సాదే కలుగజేసుకుని, అతని
అంతరాంతరాలలోని ఆలోచనలున్ ఊహించి, “శారద ఉదోయ్గం చేసోత్ంది” అనాన్డు.
సాంబ ఒకక్సారి జీవించినంత వెలిగి “అవును – వినాన్ను” అనాన్డు.
“ఏం వినాన్వు?” అని అడిగేడు పర్సాద తేలు కుటట్గానే లాకుక్నన్టుట్ అనుమానపు తేలు అంత దగగ్రగా ఉందనన్
మాట!
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“అదేలే” అనాన్డు సాంబ నీళుళ్ నములూత్.
“అంటే?” అనాన్డు పర్సాద. ఎలాగో కోపం, బాధ, ఆతృత కలిపి.
“ఏం లేదు” అనాన్డు సాంబ.
రెండు నిమిషాల నిశశ్బద్ం తరవాత –
“వాళుళ్ – అదే శారదని గురించి అంటునాన్రా” అనాన్డు.
సాంబ దికుక్లు చూశాడు.
పర్సాద కి అంతా తెలిసింది. తన భారయ్ శారద, వీళళ్ వెకిలి సంభాషణలోల్ విషయంగా ఉందనన్ మాట. అవనీన్
రంగరించి ఆ కబురల్ గర్ంధం తనకి రాయాలని ఈ సాంబశివరావు పర్యతిన్సుత్నాన్రనన్ మాట!
సౌక్ండర్లస్!
రోగస్!
“డరీట్ ఇడియట ఫెలోస!” అనుకొనాన్డు మనసులో. అతని కోపం అవధులు దాటిపోయింది.
“సౌక్ండర్లస్!” అనాన్డు.
“రోగ!” అని ఇంకా గటిట్గా అనాన్డు.
“డరీట్ ఇడియట ఫెలో” అని అరిచాడు. అనీన్ సాంబశివరావు మీద గురి చూసి.
“ననేన్నా” అనాన్డు సాంబశివరావు ఆశచ్రయ్ంగా.
“అవును” అనాన్డు దృఢంగా పర్సాద.
“ఎందుకలా తిడతావు?” అనాన్డు కోపం ఆపుకుంటూ సాంబశివరావు.
“ఎందుకా? శారద మీద అభాండాలు వేసాత్వా? ఏం? నువువ్ చెపోత్నన్ది నాకు తెలీదనుకునాన్వా? కాసత్ అందంగా
వునన్ ఆడది నలుగురి మధయ్ వుదోయ్గం చేసేత్ ఆమె మీద లేని పోని అపవాదులు వేసాత్రార్ మీరందరూ?” అనాన్డు
రొపుప్కుంటూ పర్సాద.
సాంబశివరావు మాటాల్డలేదు. అతను కొంచెం మెతక మనిషి, ఏడుపు వొచేచ్సోత్ందిలా వుంది.
“నాకు శారద మీద అనుమానం కలగాలనేగా?” అనాన్డు రెటిట్ంచి పర్సాద కోపంలో అతని కాలు సలుపుతోంది.
“అనుమానమా?” అనాన్డు సాంబశివరావు – అతనికి ఏడుపులాటి నవొవ్చిచ్ నవేవ్డు.
తెలుల్బోయి చూశాడు పర్సాద.

øöeTT~

www.koumudi.net

&çôd+ãsY 2021

¬FL$qFL$c ¶ MLj¸¼ ¥qDÍ

13

సాంబశివరావు ఆగలేదు. “అనుమానమా!” ఈ ఊళోళ్ ఆమె విషయంలో అనుమానం ఎవవ్రికీ లేదు బర్దర!”
అని పర్సాద ముఖంలో రిలీఫ చూసి “అంతా అందరికీ తెలిసిందే! ఇందులో ఎవరికీ అనుమానం దేనికీ?” అనాన్డు. అని
వెంటనే వెళిళ్పోయాడు.
ఇంకేం చెయయ్లేక పర్సాద రికాష్లో ఇంటికి చేరేడు.
అవమానం!
అనుమానం లేదుట!
అయితే అందరికీ తెలుసునన్మాట, తనకి తపప్!
ఇవేళ అటో, ఇటో తేలేచ్యాలి!
సిగరెట వెలిగించాడు.
ఆమె డబుబ్తో కొని ఇచిచ్నది! కాని మానలేకపోయాడు.
సాయంతర్ం దాకా అలాగే సిగరెట కాలుసూత్, టీ తాగుతూ కాఫీ కావాలని అరుసూత్, సిగరెట తాగుతు ఎదురు
చూశాడు.
ఆ రోజు తొందరగా వచిచ్ంది శారద.
“ఇవేళ – “ అనాన్డు పర్సాద.
“పని తవ్రగా అయింది. మా డైరెకట్రు సెలవుపెటేట్డు” అంది శారద.
ఆమె రెండు మెటెల్కేక్డ “నీతో మాటాల్డాలి” అనాన్డు.
ఆమె వెనకిక్ తిరిగి అతని మాటలు విని మళీళ్ సాగిపోయి గంట తరువాత కిందకి వచిచ్ంది.
ఎంత అందంగా వుంది!
ఎంత అమాయకంగా ఉంది!
ఊరంతా అంటే, అంతేనా?
“ఏమిటి?” అంది శారద.
“నినున్ గురించి అందరూ ఏమిటో అంటునాన్రు.” అనాన్డు పర్సాద లేని ధైరయ్ంతో.
“ఏమనీ?” అంది శారద చిరునవువ్తో వెనెన్లలాగా.
“అదే – నువువ్….”
“చెపప్ండి …”
“నువువ్ ….” నానిపోయాడు పర్సాద.
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“నేను ఎవరితోనో తిరుగుతునాన్రని – అదే మలిల్క మా డైరెకట్రుతో వుంటునాన్నని” అంది శారద.
తేలికపడాడ్డు పర్సాద.
“అవునవును” అనాన్డు.
“అయితే?” అంది శారద.
“అదే …”
“మీకూ నమమ్కం వుందా?”
“అంటే … అందరూ ..”
“వాళళ్ందరూ ననున్ పెళాళ్డలేదు – మీ ఒకక్ మాటా వేరు.”
నెలల తరబడి నిలవవునన్ బాధలనీన్ జాఞ్పకం వొచాచ్యి అతనికి , అనుమానం – అనుమానం పీడించుకుని
తినేసోత్నన్ది.
“నిజం చెపాప్లంటే … “ అనాన్డు ఆమెని చూసూత్. ఎంత బాగా ఉనాన్యో ఆమె పెదవులూ, బుగగ్లూను.
“నిజమే చెపాప్లి” అనాన్యి చకక్ని పెదవులు ఎపప్టికనాన్, ఎరర్గా, నిండుగా ఉనాన్యి.
“నేనూ మనిషిని – మానవుడినికనక .. అలాగే అనుమానించాను” అనాన్డు పర్సాద ఆమె కళుళ్ ఎరర్బడలేదు.
అందులోకి ఆరర్ద్త రాలేదు. వాటి కోసం చూసి నిరాశపడాడ్డు పర్సాద.
శారద కిటికీలోంచి చూసోత్ంది.
అతను శారదని చూసుత్నాన్డు.
నాలుగైదు నిమిషాల లాగే – ఆ తరవాత
“నిజం చెపుప్ శారదా!” అనాన్డు పర్సాద.
జాలిగా చూసింది శారద.
“నిజం చెపేత్ భరించే శకిత్ వుందా?” అంది.
తృళిళ్పడాడ్డు పర్సాద.
“నేనూ మనిషినే ! … డబుబ్కోసం ఒక జబుబ్ మనిషికి భారయ్ని అయాయ్ను. కాని, నాకూ, కోరికలూ, కలలూ
వుంటాయి వునాన్యి. తీరుతునాన్యి” అంది.
“నువువ్ – నువువ్-“ అని లేచాడు పర్సాద.
“గాబరా వొదుద్. కాలునొపిప్ ఎకుక్వౌతుంది” అంది శారద.
“అయితే మన సంసారం పూరిత్ అయిందనన్ మాట” అనాన్డు పర్సాద ఆవేశంగా.
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“అది ఎపుప్డో అయిందనుకునాన్ను” అంది శారద.
“నీకు సిగుగ్లేదా?” అనాన్డు దహించుకుపోతూ పర్సాద.
“దేనికీ? నేను కటన్ం పుచుచ్కుని ఒక కుటుంబానిన్ నాశనం చెయయ్లేదు! జబుబ్ మాట దాచి పెళిళ్ చేసుకుని ఒక
ఆశాజీవిని నిరాశకి బలి ఇవవ్లేదు – దేనికీ నాకు సిగుగ్?” అంది.
పెదద్ లెకచ్రివావ్లని ఉనాన్, గొంతుక పూడిపోయింది పర్సాద కి.
“మనకింక చెలుల్” అనాన్డు.
“రైట” అంది శారద.
“ఇవాళే వెళిళ్పోతాను! ఇంత అవమానకరమైన పరిసిధ్తులో ఒక వయ్భిచారితో – నేను కాపురం చెయయ్ను”
అనాన్డు.
“చెయొయ్దుద్” అంది శారద.
“పూయ్న! పూయ్న!”
రంగా వొచాచ్డు.
“నా బటట్లనీన్ సూట కేసులో పెటుట్” అనాన్డు పర్సాద. చాలా కాలం తరవాత అతనిలో శకిత్ వొచిచ్ంది.
రంగాలోనూ వొచిచ్నటుట్ంది.
పెటిట్ పది నిమిషాలోల్ తయారైంది. మరో చేతిసంచి కూడా.
“మళీళ్ వసాత్ననుకోకు” అనాన్డు రంగాని రికాష్కి పంపి.
“అనుకోను..” అంది శారద.
“నువువ్ చేసిన దానికి ధనయ్వాదాలు”
“వెళళ్డం ఎకక్డికి?” అంది శారద ఉడేర్కాల ఆకాశం నుంచి వాసత్వమైన కిర్ందికి తెసూత్.
“ఎకక్డికో! నీ కెందుకు?”
“ఏం లేదు పాత ఇంటి తాళాలిసాత్ను. అకక్డ ఉంటే నాకూ ఉపయోగం! రంగా ఉంటాడు కావలిసేత్”
“నీ దానధరామ్లు నాకకక్రేల్దు”
“దానం లేదు. ధరమ్ం లేదు. ఇలుల్ పాడుబడి వుండడం ఇషట్ం లేదు .. పోనీ .. కషట్మైతే వదుద్” అంది శారద.
రికాష్ ఒచిచ్ంది.
సామానులు ఎకేక్యి.
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“ఎకక్డికండీ?” అనాన్డు రికాష్వాడు, కొంచెం ఆలోచించి, శారద దగగ్రకి వెళిళ్, “సరే! తాళాలిలా పడెయియ్”
అనాన్డు.
లోపలికెళిళ్ శారద తాళాలు తెచిచ్ ఇచిచ్ంది.
మంచి వాసన వేసోత్ంది శారద.
“ఇదీ దగగ్ర వుంచుకుంటే పనికొసుత్ంది.”
కవరు.
తెలల్ కవరు.
కొంచెం బరువుగావుంది. ఉతత్రం కాదు.
విపిప్ చూసేత్ డబుబ్, రెండో మూడో వందలు.
“నాకెందుకు?”
“ఖరుచ్లకి .. మరీ అంత అవసరం వొసేత్ రంగా చేత కబురు పెటట్వొచుచ్.”
కవరు విసిరేదాద్మనిపించింది. కాని, ఈ రాతిర్ భోజనం – సిగరెట – పొదుద్ట కాఫీ –
ఎతిత్న చెయియ్ నెమమ్దిగా దిగింది. కవరు జేబులోకి వెళిళ్ంది.
రికాష్ కదిలింది. గాలి చలల్గా వేసోత్ంది.
పాప వంకిలంలో నుంచి మలయమారుతం లోకి వొచిచ్నటుట్ అనిపించింది పర్సాదుకి రెండు నిమిషాలు.
ఆ తరువాత జరిగినదీ, వినన్దీ అంతా జాఞ్పకం వొచిచ్ంది. కళుళ్ మండేయి. చెమరేచ్యి.
ఏమీ కనిపించనంతగా తడిసిపోయాయి.
***********
అది అవమానం; అది నిరాశ; అది అభిజాతయ్ం. అనీన్ – కాని ఏదీ కాదు.
రికాష్ ఆగి, చీకటింటిలో అడుగు పెటట్గానే అతనికి బాధ కలిగింది.
ఎంత పొరపాటు చేశాను అనుకునాన్డు.
అవును.
పొరపాటు.
శారదని అలాగ నిలదీసి అడగాలిస్ంది కాదు.
COMMENTS
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