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And Women Must Weep (For men must work) హెనీర్ హేండెల రిచరడ్ సన 

ఆఖరికి ఆమె ముసాత్బు ముగిసి లేచింది. అందమైన రిబబ్నుల్ ముడులు వేయబడాడ్యి. పినీన్సులు గుతత్ంగా 
గుచచ్బడి దుసుత్లు పొందికగా అమరాయి. మేనతాత్, పనమామ్యి బిడనస్ ,ఇదద్రూ ఆమెని కొంచెంసేపు గదిలోకి పోయి 
కూరొచ్ని విశార్ంతి తీసుకొమమ్ని బలవంత పెటాట్రు. ఇంత ముసాత్బయీయ్, సరిగాగ్ పారీట్ సమయానికి అలసిపోతే ఏం 
లాభం? అందుకనన్మాట. 

ఆమె గదిలోకైతే వెళిళ్ంది కానీ, కురీచ్లో సిథ్మితంగా కూరోచ్లేకపోయింది. కూరుచ్ంటే తను వేసుకునన్ 
గౌను నలిగిపోతుందేమోననన్ భయం ఆమెని కూరోచ్నివవ్లేదు. ఆ గౌనుకని వాడిన బటట్ కొంచెం నాజూగాగ్నే వుంది మరి. 
ఇంకా నయం, అతత్ చెపిప్నటుట్ పటుట్ గౌను ధరించింది కాదు తాను, అనుకుందామె. పటుట్ వొదద్ని నాజూకైన మసిల్న తో 
కుటిట్ంచుకుందీ గౌను. లేత నీలం రంగు గౌనంతా ఆమె చుటూట్ పలచ్టి మేఘంలా అలుముకుంది. గౌను కతిత్రింపు వలల్ 
ఆమె వునన్దానికంటే పొడవుగా కనపడుతూంది. తనని తను అదద్ంలో చూసుకుందామె. ఒకక్ క్షణం అదద్ంలో వునన్ 
పొడుగాటి యువతిని గురుత్ పటట్లేకపోయింది. 

పొడవుగా, తెలల్గా, పలచగా, నీలి మేఘంలాటి గౌనులో, జుటుట్లో ముడిచిన పూలతో,అందంగా, తానేనా, 
అనుకుందామె ఆశచ్రయ్ంగా. తాను ఇంత అందంగా వునాన్టుట్ ఆమెకి తెలియనే లేదు. ఎపుప్డూ మేనతత్ గానీ, పనమామ్యి 
కాని చెపప్లేదు కూడా.  ఎపుప్డో ఒకసారి, "ఫరావ్లేదు, నువువ్ కూడా బానే వుంటావు డాలీ" అనే వారు, అంతే!  
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తన సునిన్తమైన గులాబీ రంగు చరామ్నికీ, పెదద్ పెదద్ నీలి రంగు కళళ్కీ, ఉంగరాల జుటుట్కీ, అనిన్టికీ కలిపి 
ఆమె భగవంతుడికి మౌనంగా కృతజఞ్తలు చెపుప్కుంది. అవేవీ లేని మిగతా తన ఈడు ఆడపిలల్లని తలచుకొని జాలి 
పడింది కూడా. 

తన ముసాత్బూ, దుసుత్లకీ తగిన విధంగా ఆమె పొడవుగా, గంభీరంగా కిటికీ దగగ్త నిలబడి బయటికి 
చూసింది. తనని విందుకి తీసికెళళ్డానికి వచేచ్ టాకీస్ కోసం చూసూత్ందామె కిటికీలోంచి. ఇంకా చేతులకి తొడుకోక్ని 
తెలల్టి గోల్వస్ కిటికీని పటుట్కునన్ ఆమె చేతుల మీద వేళాళ్డుతునాన్యి.  

అలంకరణా, బటట్లూ పెదద్ పిలల్లా అనిపిసూత్నాన్, నిజానికి ఇది మొదటిసారి ఆమె ఇలాటి విందుకి 
వెళళ్డం. ఇపుప్డు తను అమమ్ చేయి పటుట్కుని నడిచే చినన్ పిలల్ కాదు. తలెతుత్కుని గంభీరంగా నడిచే యువతి. ఆ విషయం 
తలచుకుంటే చాలు ఆమె గుండెలు దడ దడా కొటుట్కుంటునాన్యి.  

ఇలాటి విందులోల్నే ఆడపిలల్లకి పెళిళ్ సంబంధాలు కుదిరేవి. అందుకే మేనతత్ ఈ విందుకని తామిదద్రికీ 
రెండు టికెటుల్ తీసింది. తననీ ఎవరైనా ఇషట్ పడితే బాగుండు.  ముసాత్బంతా ముగిసింతరవాత పనమామ్యి చిరాకు 
తెపిప్ంచింది.  

"అనన్టుట్ డాలీ, డానుస్ చేసేటపుప్డు అడుగులు జాగర్తత్గా వేయి," అంట! ఏం చాదసత్ం! 
మేనతత్ కూడా అంతే. గురర్బబ్గీ ఎకిక్న తరవాత "డాలీ, ముఖం మరీ అంత గంభీరంగా పెడితే 

అబాబ్యిలంతా భయపడి దూరంగా జరిగిపోతారు. కొంచెం నవువ్ ముఖం పెటుట్."  ఆ మాటతో ఆమె మొహం ఇంకా 
బిగుసుకుపోయింది. 

బగీగ్ విందు జరిగే టౌనుహాలు చేరుకుంది. ఎంత జాగర్తత్గా గౌనంతా ఒదిద్కగా చేతోత్ పటుట్కుని దిగుతునాన్, 
అనుకునన్ంతా అయింది. గౌనుకునన్ ఆఖరి కుచుచ్ బగీగ్ చివరి మెటుట్కునన్ మేకుకి గుచుచ్కోని కొంచెం చిరిగిపోయింది. 
మేనతత్, "కాసత్ చూసుకుని దిగలేవూ? ఏం పిలల్వే!" అంది చిరాగాగ్. డాలీ కళుళ్ నీటితో నిండిపోయాయి. 

హాలోల్ కోటుల్ తీసుకుంటునన్ పనమామ్యి చినన్ సూది దారం కోసం అంతటా వెతికింది. ఎకక్డా 
దొరకలేదు. ఇక ఆ ఆఖరి కుచచ్ంతా కతిత్రించేయక తపప్లేదు. అందమైన నీలం రంగు గౌను. ఆమె మనసు 
ఉసూరుమంది. 

ఆఖరి కుచుచ్ తీసేసి వేళాళ్డుతునన్ కుటల్తో వునన్ గౌనుతో విందు హాలోల్ంచి నడుసూత్ చచేచ్ంతత్ 
సిగుగ్పడిందామె. అందరూ తన గౌను అంచులవైపే చుసుత్నన్టట్నిపించింది. అపప్టికే చాలా మంది అతిథులు వచిచ్ 
అకక్డకక్డా వునన్ కురీచ్లోల్ కూరొచ్ని వునాన్రు. మేనతత్ అపప్టికే వొచిచ్ కూరుచ్నన్ తన సేన్హితురాలి పకక్న ముందు 
వరసలో కూరుచ్ంది. డాలీ సిగూగ్ మొహమాటం, భయమూ ముపిప్రిగొనడంతో వెనక ఇంకొక కురీచ్లో వెళిళ్ కూరుచ్ంది. 
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తన గౌను అంచులు కనబడకుండా సరుద్కుని కూరుచ్ంది. అపప్టికే మొదటి రౌండు డానుస్ అయిపోయినటుట్ంది. 
అమామ్యిలూ అబాబ్యిలూ కురీచ్లోల్ కూరుచ్ని అలసట తీరుచ్కుంటునాన్రు.  

మళీళ్ రెండో రౌండు డానుస్ మొదలవుతుందని తెలిసి అబాబ్యిలు అమామ్యిలని నాటయ్ం కోసం అడగడం 
మొదలైంది. తనని కూడా ఎవరైనా అడుగుతారేమో! డాలీ మనసంతా ఉదేవ్గమూ, సిగూగ్ నిండి పోయాయి. ఒకక్సారి 
చుటట్ంతా కలయచూసింది. 

అసలు విందుకొచిచ్ పది నిమిషాలు కావొసుత్నాన్ ఎవరూ తన ముసాత్బునీ, బటట్లనీ మెచుచ్కోలేదు. కనీసం 
బయట కోటుల్ తీసుకుంటునన్ పనమామ్యైనా, "అబాబ్! ఎవరీ అందగతెత్? ఇంత అందమైన గౌను ఎకక్డ కుటిట్ంచావు?" 
అని అడగనైనా అడగలేదు. పైగా, "ఇంత పలచ్టి బటట్ చిరకేక్ం చేసుత్ంది," అంది చిరాగాగ్.  డాలీ మనసు కొంచెం 
చినన్బుచుచ్కుంది. 

ఒకసారి హాలంతా కలయచూసింది డాలీ. అందరి బటట్లూ, ముసాత్బూ చాలా అందంగా 
అనిపించాయామెకి. తనే ఈ పలచ్టి గౌనుతో మధయ్తరగతి అమామ్యిలా సామానయ్ంగా వుంది. పటుట్బటట్తో గౌను 
కుటిట్ంచుకోవాలిస్ందేమో!  

బహుశా మేనతత్కి కూడా అలాగే అనిపించిందేమో! డాలీ వంక కాసేపు కళాళ్రప్కుండా చూసింది. ఆ 
తరవాత కొంచెం విసుగు నిండిన గొంతుతో, "అలా ఒక మూల ఒదిగి కూరుచ్ంటే నినెన్వరు చూసాత్రు? ఇలా నా పకక్కి, 
ముందు వరసలోకొచిచ్ కూరోచ్. అపుప్డు ఎవరైనా నినున్ చూసి డానుస్కి రమమ్నే అవకాశం వుంటుంది," అంది. 

డాలీ మౌనంగా ముందుకొచిచ్ అతత్ పకక్న కూరుచ్ంది. అందరి వంకా కొంచెం తలెతిత్ చూసింది,  డానుస్కి 
రమమ్ని పిలిసేత్ తను సిధధ్ంగానే వునాన్ననన్టుట్.  

రెండో విడత ముగిసింది, మూడో డానుస్ మొదలైంది కూడా. కానీ, డాలీ వంక ఎవరూ కనెన్తిత్ చూడడం 
లేదు. 

డాలీకి చచేచ్ంత సిగుగ్గా, అవమానంగా వుంది. మేనతత్ లేచి ఆ విందు నిరావ్హకుడిని దగగ్రకు రమమ్ని సైగ 
చేసింది. ఆ సాయంతార్నికి కావాలిస్న సంగీతం వగైరా ఏరాప్టుల్ చూసుత్నన్ నిరావ్హకుడు మెలిల్గా హాలంతా దాటి మేనతత్ 
దగగ్రికొచాచ్డు. ఇదద్రూ గుసగుసలుగా మాటాల్డుకునాన్రు. ఆతని గొంతు మాతర్ం డాలీకి శుభర్ంగా వినపడింది. 

"ఏమిటీ? ఎవరూ డానుస్కి రమమ్ని ఆహావ్నించలేదా? అయోయ్ పాపం! సరే, నేను ఎవరినైనా అడిగి 
చూసాత్ను. మీరు అమామ్యి దగగ్రే కూరొచ్ండి." అతను మళీళ్ పడుతూ లేసూత్ అటువైపుకెళాళ్డు.  

అతను దూరంగా ఇదద్రు ముగుగ్రు అబబ్యిలతో, తన వంక చేయి చూపిసూత్ మాటాల్డుతూండడం 
చూసింది డాలీ. కానీ వాళెళ్వరూ ఆమెతో డానుస్ చేయడానికి ఎటువంటి ఉతాస్హమూ చూపించలేదు. నిరావ్హకుడు మళీళ్ 
వాళళ్ దగగ్రికొచాచ్డు.  
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"వాళేళ్ వొసాత్రెల్ండి. అంతవరకూ నాతో అమామ్యిగారు ఒకక్ డానుస్ చేసేత్, నా కంటే 
అదృషట్వంతుడుండడు, " మరాయ్దగా అడిగాడు. డాలీకి వొళుళ్ మండిపోయింది కానీ, విధిలేక చాలా ఆనందిసుత్నన్టుట్ 
మొహం పెటిట్ అతని చేయందుకొని లేచింది. ఇదద్రూ డానస్ ఫోల్ర వైపు నడిచారు. 

అతనితో డానుస్ చేసుత్నన్ంతసేపూ ఆమెకి ఫోల్ర మీద తను చచిచ్పోతునన్టట్నిపించింది. తనకి అతనితో 
కలిసి నాటయ్ం చేయాలిస్న గతి ఎందుకు పటిట్ందో అందరికీ అరథ్మైపోతుంది. బహుశా అమామ్యిలూ, అబాబ్యిలూ తనని 
చూసి నవువ్కుంటునాన్రేమో! నాటయ్ంలో భాగంగా అతను ఆమెని నడుం పటుట్కొని పైకెతిత్ దింపినపుప్డూ, ఆమె నడుం 
చుటూట్ చేయి వేసినపుప్డూ అందరూ తమని చూసి నవివ్నటట్నిపించింది ఆమెకి. ఎటట్కేలకు ఆ డానుస్ ముగిసి ఆమె పార్ణం 
కుదుటపడింది. 

మేనతత్ సేన్హితురాలికి ఒక కొడుకునన్టుట్నాన్డు. మేనతత్ ఆమెని బర్తిమిలాడింది. ఆ సేన్హితురాలు సరేనని 
తల వూపి తన కొడుకు దగగ్రికి నడిచింది. మెలిల్గా కొడుకుతో ఏదో చెపిప్ంది. అతను విసుగాగ్ డాలీ వైపు తల తిపిప్ 
చూసాడు. అతను ఈ డానుస్కి తన కాబోయే భారయ్ను తీసుకొచాచ్డు. ఆమె వుండగా ఇంకో అమామ్యితో డానుస్ చేయడం 
మీద అతనికేమాతర్ం ఆసకిత్ లేదు. అయినా తలిల్ మాట తీసేయలేక, పకక్నునన్ అమామ్యితో ఏదో సరిద్ చెపిప్ లేచి డాలీ 
దగగ్రికొచాచ్డు. 

తన అయిషట్తని దాచుకోవడానికే మాతర్ం పర్యతిన్ంచలేదతను. కనీసం నవువ్ మొహం పెటట్లేదు. డాలీ 
దగగ్రకొచిచ్ నిలబడి రమమ్నన్టుట్ చేయందించాడంతే! డాలీ మాతర్ం నవువ్ మొహం పెటిట్ అతని చేయందుకొని 
నడవాలొస్చిచ్ంది. ఆమెకి తన మీద తనకే అసహయ్ం ముంచుకొచిచ్ంది. 

ఆమెకి ఆ నాటయ్ం కూడా ఏ మాతర్ం రుచించలేదు. వీలైతే అకక్ణిణ్ంచి మాయమై పోవాలనిపించింది. కానీ 
ఏదో ఆశకత్త ఆమెని నివారించింది. పైగా, నాటయ్ం చేసూత్నన్ంత సేపూ అతను తన కాబోయే భారయ్ వైపే చూసూత్ ఆమెకి 
సైగలు చేసూత్నే వునాన్డు. ఆ డానుస్ ముగించి డాలీని తన కురీచ్ దగగ్రకు తెచిచ్ వదిలేసాడతను. మళీళ్ అతని తలిల్ అతనిన్ 
ఇంకొకక్సారి డానుస్ చేయమని అడిగినటుట్ంది, అతను విసుగాగ్ మొహం పెటిట్, ఇపుప్డే వొసాత్ననన్టుట్ చేయి ఊపి దూరంగా 
వెళిళ్ పోయాడు. 

అందరికీ దూరంగా ఊరికే చూసూత్ నిలబడడ్ ఒక మధయ్ వయసుక్ని దగగ్రకెళిళ్, డాలీ వైపు చూపించి ఏదో 
చెపాప్డు. అతను తనకి నాటయ్ం మీద ఆసకిత్ లేదనన్టుట్ తల అడడ్ంగా వూపాడు. ఎంతో బర్తిమాలించుకోని ఆ మధయ్ 
వయసుక్డు డాలీ దగగ్రకొచిచ్ నాటాయ్నికి రమమ్ని ఆహావ్నించాడు. చామన చాయలో, సనన్గా, పొడవుగా అతనే మాతర్ం 
ఆకరష్ణీయంగా లేడు. పైగా ఎంతో దురుసుగా, "ముందే చెపుత్నాన్, నాకు నాటయ్ం అసలే మాతర్ం రాదు," అనాన్డు.  

ఐనా ఆమె అతని చేయందుకొని పైకి లేచింది. విధి లేక అతనితొ డానస్ ఫోల్ర మీదికి నడిచింది. అతను 
నాటయ్ం చేసూత్నన్ంత సేపూ ఆమె కాళుళ్ తొకాక్డు, గౌను తొకాక్డు. ఇక ఆమె వుండబటట్లేక మధయ్లోనే , "నేను ఈ డానుస్ 
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చేయలేనండీ, నేను వెళిళ్ కూరుచ్ంటాను," అంది. అతను ఇంకా మొరటుగా, "హమమ్యయ్!" అనాన్డు. ఆమె మొహం 
చినన్బుచుచ్కోని తన సాథ్నం లోకి వొచిచ్ కూరుచ్ంది. 

ఆ తరవాత సాయంతర్మంతా డాలీ అలా కురీచ్లో కూరొచ్నే గడిపేసింది. ఆమెని ఎవరూ డానుస్ చేయమని 
అడగలేదు. ఆమెకి ఎందుకో అది ఆ మధయ్వయసుక్డి పనే అనిపించింది. అతనే వెళిళ్ అందరితో తనకి డానుస్ రాదని 
అందరికీ చెపుత్నాన్డేమో, అందుకే ఎవరూ తనని అడగడం లేదు, అనుకుంది ఉకోర్షంగా. 

కొనిన్సారుల్ కొందరు అబాబ్యిలని చూసి ఆశపడింది లేత మనసు. ఒకరిదద్రు అబాబ్యిలు తనవంకే 
నవువ్తూ రావడం చూసి తనకోసమే వొసుత్నాన్రనుకొని తనూ నవువ్ మొహంతో తల పైకెతిత్ంది. కానీ వాళుళ్ దగగ్రికొచిచ్ 
తల తిపుప్కొని వెళిళ్పోయారు. మరీ ఒక అందగాడు చాలా దగగ్రికొచిచ్న తరవాత గానీ తెలియలేదు, అతను తన వెనక 
వునన్ అమామ్యికోసం వసుత్నాన్డని. ఆమెకి ఏడుపొచిచ్ంది.  

ఆ తరవాత ఆమెకి ఆ సాయంతర్ం నరకంలో వునన్టుట్ గడిచింది. అనిన్టికంటే ముఖయ్ంగా, ఆమెకి ఎటు 
చూడాలో అరథ్ం కాలేదు. నాటయ్ం చేసుత్నన్ జంటల వంక చూసేత్, తాను వాళళ్ని చూసి ఈరష్య్ పడుతునాన్ననుకోవచుచ్. 
కురీచ్లోల్ కురుచ్ని వునన్ అబాబ్యిల వంక చూసేత్, ఆహావ్నిసుత్నాన్ననుకుంటారేమో! ఎంత సేపని నేల వంక చూసూత్ 
గడపడం? 

మేనతత్ కూడా ఇక చేతులెతేత్సింది. "నువువ్ అలా ఏడుపు మొహంతో కూరుచ్ంటే ఏ అబాబ్యికి మాతర్ం 
నువువ్ నచుచ్తావు? అంతా ఖరమ్," అని మొహం ముడుచుకుంది. 

డాలీకి ఆ సాయంతర్మంతా మొహం మీద చిరునవువ్ అతికించుకోని అందరివంకా ఆసకిత్గా, 
సేన్హపూరవ్కంగా చూసూత్ గడపడం దురభ్రమనిపించింది. అందులోనూ ఎవరూ ఆమె వంక చిరునవువ్తో చూసిన వారే 
లేరు. తనలా ఒంటరిగా కూరుచ్నన్ అమామ్యిలెవరూ కనిపించలేదు ఆమెకి. 

మగవాళెళ్ంత అదృషట్వంతులు! వాళుళ్ హాలంతా దరప్ంగా తమకి నచిచ్న అమామ్యికోసం వెతుకోక్గలరు. 
మనం చేయగలిగేదలాల్, మనం వాళళ్కి నచిచ్తే బాగుండు అని పార్రిథ్సూత్ కూరోచ్వడమే. మగవాళెళ్ంత దురామ్రుగ్లు. తమకి 
నచచ్ని ఆడదానివంక కనెన్తైత్నా చూడరు. మగావ్ళళ్ంటే నాకసహయ్ం, అనుకుందామె విరకిత్గా. భోజనాలకి ముందుగా  
ఆఖరి డానుస్ మొదలైంది. ఆడ వాళుళ్ ముందుకొచిచ్ మగవాళళ్ని డానుస్కి ఆహావ్నించడం ఈ ఆఖరి డానుస్ పర్తేయ్కత. 

"డాలీ, ఈ అవకాశం వొదలకు. డానుస్ ఫోల్ర మీదికెళిళ్ నీకు నచిచ్న వారిని పిలువు," మేనతత్ అంది 
పోర్తాస్హంగా. 

"చచిచ్నా నేను ఏ మగవాణీణ్ పిలవను," తెగించిన మొండితనంతో కఠినంగా అంది డాలీ. 
అసలు ఈ యవవ్నమూ ఈ గోలా లేకుండా ఒకక్ పటుట్న ముసలి వాళళ్మై పోతే యే గొడవా వుండదు. 

మేనతత్ది తెలల్బడిన జుటుట్, ఎపుప్డూ వొదులుగా వుండే నలల్ గౌను తొడుకుక్ని వుంటుంది. ఆమెని ఎవరూ డానుస్కి 
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పిలిచినా పిలవకపోయినా ఎవరూ పటిట్ంచుకోరు. తనూ అలా తెలల్బడిన జుటుట్తో నలల్ బటట్లు కటుట్ంకుంటే ఎంత 
బాగుండేది. 

మౌనంగా అందరితోపాటూ భొజనానికి లేచింది డాలీ. మేనతత్ సేన్హితురాలితోపాటు కూరుచ్నాన్రు వాళుళ్. 
ఆవిడతో ఆవిడ కొడుకూ, అతని కాబోయే భారాయ్ కూరుచ్నాన్రు. డాలీకి ముదద్ మింగుడు పడలేదు. మెతత్టి సాండ విచ లూ, 
కేకులూ అనీన్ గొంతుకడడ్ం పడి కిందకి దిగకుండా మొరాయించాయి. 

బహుశా ఆ అబాబ్యి తన పర్వరత్నకి పశాచ్తాత్ప పడడ్టుట్నాన్డు. మరి లేదా, మళీళ్ వాళళ్మమ్ పోర్దభ్లమో 
కానీ, భోజనాల తరవాత మళీళ్ డానుస్ మొదలైనపుప్డు, ఆమెని డానుస్కి రమమ్ని ఆహావ్నించాడు. డాలీ అతనితో కలిసి 
డానుస్ ఫోల్ర మీదికెళిళ్ంది కానీ, ఆమె కాళుళ్ నాటయ్ం చేయడం మరచిపోయినటట్యింది. దానికి తోడు ఆమెకి 
మాటాల్డడానికీ ఏమీ తోచలేదు. 

ఆ తరవాత ఆమెని ఒక సూక్లు కురార్డు నాటాయ్నికి ఆహావ్నించాడు. నవొవ్చిచ్ందామెకి. ఆఖరికి ఇలాటి 
సూక్లు పిలల్లతో డానుస్ చేయడానికా తానీ విందుకి వొచిచ్ంది. 

ఓడిపోయి గాయపడిన మనసు చితర్వధ చేసూత్ంటే, సిగూగ్, అవమానమూ ముంచెతిత్న  ఆ సాయంతర్పు 
ఒంటరితనం ఆమె భరించలేకపోయింది. మేనతత్ వైపు తిరిగి, "మనం ఇంటికి వెళిళ్పోదాం," అంది. మేనతత్ కూడా సరే నని 
తల వూపి బయటికి నడిచింది.  

ఇంకా ఏముందని ఆ విందులో కూరోచ్వడానికి! మనసంతా దిగులుతో డాలీ మొహం పకక్కు తిపుప్కుని 
కూరుచ్ంది బగీగ్లో. మేనతత్ మొహం గంటు పెటుట్కొని మూతి బిగించుకొని కూరుచ్ంది ఇలుల్ చేరేవరకు. దారంతా ఇదద్రూ 
ఒకక్ మాట కూడా మాటాల్డుకోలేదు. 

ఇంటి ముందు బగీగ్ ఆగిన చపుప్డవగానే బిడనస్ పరిగెతుత్కొచిచ్ంది. "అపుడే వచేచ్సారే", అంటూ. బిడనస్ 
పర్శన్లనించీ, ఆశచ్రాయ్లనించీ తపిప్ంచుకోని డాలీ తన గదిలోకి పరిగెతిత్ తలుపు గొళెళ్ం వేసుకుని పకక్మీద 
వాలిపోయింది.  

మనసులో సుడులు తిరుగుతునన్ దుఃఖం ఏడుపులా మారకుండా గొంతు బిగగ్ పటుట్కుంది. లేచి జుటుట్లో 
ముడుచుకునన్ వాడిపోయిన పూల దండని పీకి పకక్న పారేసింది. నలిగి పోయిన గౌను విపిప్ అవతల పడేసింది. ఆ 
దరిదర్పు పూలూ, గౌనూ తన కళళ్కి కనపడకుండా వుంటే బాగుండనుకుంది. 

అసలు పర్పంచంలో తననెవరూ చూడలేనీ, ఎవరి మాటలూ వినిపించనంత దూరం వెళిళ్పోతే!  గది 
గోడలు పలచ్గా వుండి ఆమెకి పకక్ గదిలోని సంభాషణంతా నిరాద్కిష్ణయ్ంగా వినపడుతునే వుంది. 

విందులో తన పటల్ అందరూ చూపించిన నిరల్క్షయ్మూ, తన అవమానమూ, నిరాశా, పూస గుచిచ్నటుట్ 
చెపోత్ంది మేనతత్, పనమామ్యితో. ఆఖరన్ నిటూట్రిచ్ంది. 



  

øöeTT~                              www.koumudi.net                                  »qe]   2023 

7             

"నేను మాతర్ం ఏం చేయగలను చెపుప్? ఎందుకనో దానికి కాలం కలిసి రాలేదు." 
అబాబ్! యెంత సిగుగ్చేటు! ఇదే తనకి మొదటి విందు, ఆ విందులో ఒకక్ అబాబ్యి కూడా తనని డానుస్కి 

రమమ్నలేదు. తన ముసాత్బునీ, బటట్లనీ మెచుచ్కోలేదు. తనని చూసి మెరిసిపోవడానికి ఒకక్ జత కళుళ్ కూడా 
లేకపోయాయి. ఇంతకంటే అవమానం ఇంకొకటుంటుందా? డాలీ మనసంతా భగభగ మండింది.  

ఇంత అంతరమ్థనంలోనూ ఎకక్డో గుండె లోతులోల్ంచి ఒక చినన్ గొంతు వినబడుతూనే వుంది. ఆ గొంతు 
బేలగా, "ఇందులో నా తపేప్ం వుంది?" అని అడుగుతోంది. 

తను శకిత్ వంచన లేకుండా కషట్పడింది. చకక్గా ముసాత్బయింది, చకక్టి శుభర్మైన బటట్లు ధరించింది. 
జుటుట్ అందంగా అలంకరించుకుంది. పూలు ముడుచుకుంది. నవువ్ మొహంతో సేన్హపూరవ్కంగా అందరి వైపూ 
చూసింది. ఇనిన్ చేసినా తను ఎవవ్రికి నచచ్కపోవడానికి తనేం పాపం చేసింది? అనిన్టికంటే ఆమెకి తను మొహం మీద 
అతికించుకునన్ ఆ సిగుగ్లేని నవువ్ తలచుకుంటే తన మీద తనకే రోత పుటిట్ంది. పనికిరాని సామాగిర్ని కొనుగోలుదారుకు 
అంటగటేట్టపుప్డు దుకాణ దారు అదే సిగుగ్లేని నవువ్ నవువ్తాడు.  

ఆ మగవాళెళ్వరికీ తను నచచ్లేదు. నిజానికి తనకి కూడా అకక్డునన్ మగవాళెళ్వరూ  నచచ్లేదు. అయినా 
తనేమో మొహానికి చిరునవువ్ తగిలించుకొని కూరుచ్ంటే, వాళేళ్మో నిరొమ్హమాటంగా తనని నిరాకరించారు. ఎకక్ణుణ్ంచి 
వచిచ్ంది వయ్తాయ్సం? వాళళ్ంత నిరభ్యంగా తను తన అయిషాట్నెన్ందుకు పర్కటించలేకపోయింది?  

ఆ రాతిర్ అనుభవించిన అవమానమూ, నొపీప్, నిరాశా అనీన్ కలిసి ఆతమ్ నూయ్నతగా పరిణమించి, 
అణచుకునన్ దుఃఖం కనీన్ళైళ్ంది. దుపప్టి కింద దిండులో తల దూరిచ్ కళళ్లోల్ నీళిళ్ంకిపోయే వరకూ ఏడిచ్ంది డాలీ ఆ 
రాతిర్. 

**(సమాపత్ం)** 
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