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రాధిక నోరి
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ర్ కారి నామ సంవత ర ఉగాది సందరభ్ంగా
వంగూరి ఫౌండేషన్ ఆఫ్ అమెరికా రు నిర ంచిన
త్ మ రచనల పోటీ లో
24వ ఉగాది ఉత
త్ మ కథానిక భాగం - ప
ఉత
ర్ శం పత
ర్ ం
"జానీ, జానీ" అంటూ గటిట్గా పిలిచాడు ఇంటోల్కి అడుగు పెడుతూనే రామం.
"ఏదనాన్ తపుప్ చేసినపుప్డు జానకిని ఇలాగే పిలుసాత్వులే" అనుకునాన్డు అకక్డే వునన్ ఆతమ్ తనలో తను.
వంటింటోల్ పనిలో వునన్ జానకి తడి చేతులు తుడుచుకుని బయటకు వచేచ్ లోపే రామం గబగబా లోపలికి వచాచ్డు. ఒక పాకెట ని
జానకికి అందిసూత్, "నీకొక సర పైరజ. ఏమిటో ఇది విపిప్ చూడు" అనాన్డు ఆమెను ఊరిసూత్.
జానకి పాకెట విపిప్ చూసింది. నోటల్ కటట్లు చాలా వునాన్యి దాంటోల్. "ఇదేమిటండి? ఇంత డబుబ్ తెచాచ్రేమిటి?" అంటూ
ఆశచ్రయ్ంగా ఇంకా ఏదో అడిగేలోపు "ఆఫీసులో ఎపప్డి నుండో ఇవావ్లిస్న బోనస ఇనాన్ళళ్కి ఇవాళ హఠాతుత్గా ఇచేచ్సారు" అనాన్డు రామం
గబగబా.
"నీ మొహం. పేకాటలో మోసం చేసి గెలిచ్న డబుబ్ని బోనస అని నోటికొచిచ్నటుల్ అబదాధ్లు చెపుత్నాన్వు. జాగర్తత్. నిజం నిలకడ మీద
తెలిసేత్ చికుక్లోల్ పడేది నువేవ్" మెలిల్గా హెచచ్రించాడు అకక్డే వునన్ ఆతమ్ చాటుగా, పకక్నే వునన్ జానకికి వినిపించకుండా.
"ఎంతో లెకక్పెటట్లేదు కానీ చాలా ఉనన్టుల్ంది. అయినా ఇలా బోనస ఇసుత్నాన్రని ఎపుప్డూ చెపప్లేదేమిటండి?" ఇంకా ఆశచ్రయ్ంగానే
అడిగింది జానకి రామంని.
"నిజంగా ఇసేత్గా చెపప్టానికి? వెధవ అబదాధ్లూ, వీడూనూ" ఆతమ్ విసుకుక్నాన్డు మనసులో.
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రామం జానకి మాటలు వినిపించుకోనటుల్ అకక్డ నుండి బటట్లు మారుచ్కోవటానికి లోపలికి వెళిళ్పోయాడు. అతను తిరిగి వచేచ్సరికి
జానకి డినన్రు అంతా రెడీగా టేబిల మీద సదిద్ వుంచింది. భోజనం చూసేసరికి ఆకలి గురొత్చిచ్ంది రామంకి. గబగబా తినటం మొదలెటాట్డు.
"ఈ గుతిత్ వంకాయ కూర చాలా బాగా కుదిరింది కదూ!" కూర మళీల్ కలుపుకుంటూ అనాన్డు రామం.
"ఒరేయ! బకాసురుడా! కాసత్ ఆగు. బాగుందని అలా మరీ ఎకుక్వగా తినకు. ఒకక్సారి ఆ పొటట్ను చూసుకో" పకక్ నుండి ఆతమ్
మెలిల్గా ఘోష పెటాట్డు. ఇంతలో జానకి పెరుగు కోసం వంటింటోల్కి వెళిళ్ంది.
"కాసత్ ననున్ మనశాశ్ంతిగా తిండనాన్ తిననిసాత్వా?" రామం ఆతమ్ని ఒకక్ కసురు కసిరాడు.
భోజనం ముగిసాక భుకాత్యాసంతో రామంకి కళుళ్ మూతలు పడటం మొదలైంది. అతి కషట్ం మీద కాసేస్పు నూయ్స పేపర పటుట్కుని
ఇంక ఆ తరావ్త పకక్ ఎకేక్సాడు. మరాన్డు ఆదివారం కాబటిట్ తీరికగా, ఆలసయ్ంగా లేచాడు. బేర్క ఫాసట్ చేసుత్ంటే ఆతమ్ మళీల్ గోల పెటాట్డు.
"ఒరేయ! తిండిపోతు వెధవా, ఇంక ఆపు. అసలు చాలు అనన్ మాట నీకు తెలీదా? ఇంక ఇంతటితో చాలించి జిమకి బయలుదేరు.
వాయ్యామం చేయటానికి వీక డేస ఎటూ వంకలు చెపాత్వు. కనీసం వీకెండ అనాన్ బదధ్కం వదిలించుకుని కాసత్ ఎకస్ర సైజ చేయి. జిమకి డబుబ్
కటిట్ కూడా వెళళ్కపోవటానికి నీకేం మాయరోగం?" అంటూ గొంతు పెదద్ది చేసి మందలించాడు.
రామంకి కోపం ముంచుకొచిచ్ంది. "పొదుద్నేన్ మొదలైందా నీ గోల? అసలింత పొదుద్నేన్ నాతోపాటు నువువ్ కూడా లేవాలా?
ఇంకాసత్సేపు ఎకుక్వ నిదర్ పోతే నీ సొమేమ్ం పోయింది? పోనీ లేసేత్ లేచావు, నీ పనేదో నువువ్ చూసుకోకుండా అసత్మానూ నా వెనకెందుకు
పడతావు? నేను ఎకస్ర సైజ చేయకుండా పొటట్ పెంచితే నీకేం నషట్ం? నువువ్ ఆరోగయ్ంగానే వునాన్వు కదా! నా గురించి అతిగా
పటిట్ంచుకోవటం కటిట్పెటుట్" పళుళ్ కొరుకుతూ గటిట్గా కసిరాడు ఆతమ్ని రామం. "నువువ్ నేను అనన్ తేడా ఏముంది? నీకు ఏదైనా జరిగితే ఆ
బాధ నాకే కదా!" అనుకునాన్డు ఆతమ్. అయినా కాసేస్పు మౌనం వహించాడు.
"అసలు నినున్ నా దగగ్ర ఇంతసేపు ఇలా మాటాల్డనీయటం నాదే తపుప్. నాకు బుదిధ్ తెలిసినపప్టినుండీ నినున్ నా దగగ్రే
వుండనిచాచ్ను. నా దగగ్ర సేన్హితుడి లాగా చూసాను. అసలు నీకు, నాకు తేడానే లేదనుకునాన్ను. కాని అసత్మానూ నువువ్ ననున్ ఏదో రకంగా
విమరిశ్సూత్నే వునాన్వు. ఇలా అయితే నువువ్ నా దగగ్ర వుండకక్రలేదు. నా దగగ్ర నుండి వెళిల్పో. అసలు నాలో అనీన్ తపుప్లే తపప్ ఎపుప్డూ
మంచే నీకు కనిపించదా?" వూరోక్లేక మళీల్ రామమే అనాన్డు కోపం, బాధ కలగలిపిన గొంతుతో.
"అలా ఎందుకు అనుకుంటునాన్వు? మొనన్ బసుస్లో నీ సీటు ఒక ముసలావిడకి ఇచిచ్ నువువ్ నిలబడి పర్యాణం చేసినపుడు నినున్
మెచుచ్కునాన్ను కదా!" అనాన్డు ఆతమ్ అనునయంగా.
"అఘోరించావు. అది ఎపుప్డో, ఏమో! నీ పొగడత్ల కంటే నీ తిటేల్ ఎకుక్వగా గురుత్ వునాన్యి నాకు. అసలు నాకు బుదిధ్ తెలిసినపప్టి
నుండి నీ తీరు ఇలాగే వుంది. చినన్పుప్డు ఐదో కాల్సులో నా వెనక బెంచి అమామ్యి నతిత్తో తమాషాగా మాటాల్డుతోందని అనాన్నని ఆ
అమామ్యి ముందే ననున్ చివాటుల్ వేసావు. ఏదో, చినన్తనం, తెలిసీ తెలియని అజాఞ్నం అని వదిలావా ననున్? సరే, ఇంక కాలేజ లో ఏ
అమామ్యిననాన్, ఏ ఆడ లెకచ్రరు ననాన్ ఏడిపిసూత్ పొరపాటున ఏదనాన్ అంటే చాలు, కురర్తనం అని, ఏదో పోనిలే అని ననేన్మనాన్
వదిలేవాడివా? చెడామడా నా మీద తిటల్ వరాష్నిన్ కురిపించేవాడివి. సరే, పరీక్షలలో ఎపుప్డనాన్ కాపీ చేసోత్ంటే ఇంక చెపప్నే అకక్రలేదు. ఆ
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టీచరుల్, లెకచ్రరుల్, పొర్ఫెసరల్ కంటే ఎకుక్వగా నామీద ఇనివ్జిలేషనశ్ నువువ్ చేసేవాడివి. కాలేజ కాల్సులు ఎగొగ్టిట్ సినిమాలకి వెళేత్ ఇంక పకక్
నుంచి నీ నస భరించశకయ్ంగా వుండేది కాదు. అసలివనిన్ చేయని కాలేజ లైఫ లో ఇంక పస ఏముంటుంది? అబబ్, అపప్టి నుండి నినెన్లా
భరిసుత్నాన్నో ఆలోచిసేత్ నాకే ఆశచ్రయ్ంగా వుంది. నాకు ఇంత సహనం ఎలా వచిచ్ందా అనుకుంటునాన్ను. అనుక్షణం ననున్ వెంటాడుతూ
ననున్ సతాయిసాత్వు. ననున్ వదిలి పొమమ్ంటే పోవు. అసలు నినున్ ఒక సేన్హితుడిలాగా చూడటం నాదే తపుప్. నువువ్ మితుర్డివి కాదు, ఒక
శతుర్వువి, నా బదధ్ శతుర్వువి" కక్షగా అనాన్డు రామం.
"జబుబ్ చేసిన రోగికి చేదు మందు ఎలా నచుచ్తుందిలే" అనాన్డు ఆతమ్ తను చేసుత్నన్ దాంటోల్ తపేప్మీ లేదనన్టుల్, ధైరయ్ంగా.
"ఏమండీ, ఎంత పిలిచినా పలకరేమిటండి? ఏం చేసుత్నాన్రు ఆ గదిలో ఇందాకటున్ంచి? ఒకక్సారి ఇలా రండి" జానకి పిలిచింది.
ఆతమ్తో ఘరష్ణ పడుతునన్ రామం బయటికి వచాచ్డు.
"కాసత్ సాయం చేయండి. ఈ మంచం ఆ రూములోకి మారాచ్లి" అంది జానకి.
"ఇపుప్డు ఎందుకు ఈ మారుప్లనీన్?" అనాన్డు మంచానిన్ ఒక వైపు పటుట్కుంటూ రామం.
ఆతమ్ మౌనంగా అంతా గమనిసుత్నాన్డు.
"ఎందుకేమిటండి? మా నానన్ రేపేగా వసాత్రు? ఈ మంచం అయితే విశాలంగా ఆయనకు బాగుంటుంది" అంది జానకి మంచానిన్
ఇంకో వైపు పటుట్కుంటూ. అపుప్డు గురొత్చిచ్ంది రామం కి మామగారు వాళిళ్ంటికి వచేచ్ది ఆ మరాన్డే అని. అతత్గారు పోయిన తరావ్త
మామగారు బావమరిది ఇంటోల్, తమింటోల్ అటు ఇటు వసుత్ పోతూ కాలం వెళళ్బుచుచ్తునాన్రు.
"మొనన్నేగా తమింటి నుండి బావమరిది ఇంటికి వెళాళ్రు? అపుప్డే మళీల్ వచేచ్సుత్నాన్రా ఇకక్డికి?" అనుకునాన్డు మనసులో విసుగాగ్.
"ఒరేయ ఛండాలుడా! నువేవ్ం ఆలోచిసుత్నాన్వో నాకు తెలిదనుకోకు. రెండు వారాల కిర్తం వరకు జానకి ఎంత బాగా మీ
అమమ్నానన్లకు సేవ చేసిందో, ఎంత మరాయ్దగా మీ అనన్ గారింటికి పంపించిందో మరిచ్పోయావా? మీ అమామ్నానన్లకి తను అంత గౌరవ
మరాయ్దలు ఇసుత్ంటే వాళళ్ నానన్కి నువివ్చేచ్ గౌరవం ఇదా? సిగుగ్ పడాలి ఇలాంటి తేడాలు చూపిసుత్నన్ందుకు. మామగారి బాధయ్త ఆమాతర్ం
కూడా వహించలేవా? ఈపాటికే నీ బంగారం అంతా కరిగిపోతుందా?" అసహియ్ంచుకుంటూ అనాన్డు ఆతమ్ రామం ని కసురుకుంటూ.
"బాబూ! నీకు దణణ్ం పెడతాను. మనసులోని మాటలు ఇంకా పెదవుల మీదకి రాకముందే వూహించగల నీ దివయ్శకిత్కి నా జోహారుల్.
తపప్యిపోయింది కానీ ఇంక నీ తిటల్ పుసత్కం ఇపుప్డు విపప్కు. ఇంతటితో ననున్ వదిలేయి" చేతులు జోడిసూత్ అనాన్డు రామం. "నా ఖరమ్.
నినున్ ఎలా వదిలించుకోవాలో తెలియటంలేదు. ఎంత సేన్హితుడు అయితే మాతర్ం మరీ ఇంత చనువా?" విసుగాగ్ మనసులో అనుకునాన్డు
రామం. ఇంక అంతకు మించి ఏమైనా ఎకుక్వగా అనుకోవటానికి కూడా భయం వేసింది, మళీల్ దానికి ఏం తిటుల్ తినాలిస్ వసుత్ందో అని.
"అసలే ఈ ఆతమ్ గాడు ఆవలించకుండానే పేగులు లెకక్పెటట్గల సమరుథ్డు" అనుకునాన్డు జంకుగా. ఆతమ్ ముసిముసిగా నవువ్కునాన్డు.
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మధాయ్హన్ం భోజనం చేసిన తరావ్త కాసేస్పు నడుం వాలుదాద్మని అనుకుంటూ వుంటే హాలోల్ టేబిల మీద ఏదో పెదద్ పాకెట
కనిపించింది. ఏమిటో అని విపిప్ చూసేత్ లోపల ఏదో చీర వుంది. దానికి ఇంకా వేలాడుతునన్ సిలక్ పాలస లేబిల, చీర మడతలలో జాగర్తత్గా
దాచిన బిలుల్ చూసుత్ంటే అది ఇంకా మడతనాన్విపప్ని సరికొతత్ చీర అని ఎవవ్రు చెపప్కనే తెలుసోత్ంది. అపర్యతన్ంగానే బిలుల్ని పరిశీలనగా
చూసాడు. "ఓహో, నినన్నే కొనన్దనన్మాట" అనుకునాన్డు మనసులో బిలుల్ మీద తేదీని చూసి. కానీ చీర ఖరీదుని చూసి ఒకక్సారి
వులికిక్పడాడ్డు. "జానకి" అంటూ పిలిచాడు అపర్యతన్ంగా. వంటింటోల్ గినెన్లు సదుద్కుంటునన్ జానకి గబగబా పరిగెతుత్కు వచిచ్ంది,
"అదేమిటండి, అంత పెదద్గా అరిచారు?" అంటూ. రామం చేతిలో చీర చూసి "ఈ చీర గురించి అడగటానికా పిలిచారు? నినన్నే కొనాన్ను,
బాగుందా?" అంది వెంటనే.
"ఆ. ఆ. చీర బాగానే వుంది. కానీ ఆ ధరనే బాగాలేదు" అనాన్డు సహనం తెచిచ్పెటుట్కుంటూ.
జానకి ఒకక్సారి బితత్రపోయింది. "నా పుటిట్న రోజుకి చీర కొనటానికి మీకు టైము లేదని ననేన్ కొనుకోక్మని అనాన్రని....." మెలిల్గా
ఇంకా ఏదో అనబోతునన్ జానకిని మాట పూరిత్ చేయనివవ్కుండా మధయ్లోనే ఆపేసూత్, "నినున్ కొనుకోక్మని అనాన్ను కానీ మన బడెజ్ట ని
మరచిపోమని అనలేదు" అనాన్డు రామం టకుక్న. తెలీకుండానే అతని గొంతులో కరకుతనం ధవ్నించింది. "మరిచ్పోలేదండీ. మనం బడెజ్ట ని
ఎంత strict గా పాటిదాద్మని అనుకునాన్ ఒకొకక్సారి కొంచెం అటు ఇటు అవుతుంది. ఎందుకంటే ధర తో పాటు చీర నచచ్టం కూడా
ముఖయ్ం కదా! ధర ఎకుక్వగా వుందని మీకంత చికాకుగా వుంటే, పోనీ, చీర తిరిగి ఇచేచ్సాత్నులెండి. ఆ షాపు వాళుళ్ తెలిసినవాళేళ్గా!
తీసుకుంటారు" అంది చినన్బుచుచ్కుంటూ.
"నా ఉదేద్శం అది కాదు. అలా మనసు చినన్బుచుచ్కోకు. చీర తిరిగి ఏమీ ఇవవ్నకక్రలేదు. ఖరీదు కొంచెం ఎకుక్వగా వుందని
అనాన్ను అంతే" అని రామం ఏమీ అనలేదు. కోపంగా ముఖం పెటాట్డు. జానకి అకక్డ నుండి వెళిళ్పోయింది. దానికోసమే ఎదురు చూసుత్నన్
ఆతమ్ ఒకక్సారి విరుచుకు పడాడ్డు రామం మీద. "ఒరేయ, పాపాతుమ్డా! నీకు కొంచెం అనాన్ బుదుధ్ందా? పుటిట్న రోజని కటుట్కునన్ పెళాళ్ం
ముచచ్టపడి ఒకక్ చీర కొనుకుక్ంటే దానికింత రాదాధ్ంతం చేసాత్వా? చీర తిరిగి ఇచేచ్యమని అంటావా? అసలు నీ అంతట నువువ్ పెదద్ చీర
కొని పెటాట్లిస్ంది పోయి పాపం, తనే ఏదో కొనుకుక్ంటే దానికి ఖరీదు ఎకుక్వని వంకలు పెడతావా? ఆమాతర్ం అనాన్ ఖరుచ్ పెటట్లేనంత
దరిదర్ం ఏమొచిచ్ంది? ఇంత పిసినారిగా వుండి దాచిపెటిట్ంది ఎవరికివావ్లని? ఛీ, నీకు కొంచెం కూడా సిగుగ్ లేదు, ఇంక ఈ జనమ్కు రాదు
కూడాను" ఊపిరి తీసుకోవటానికి ఆతమ్ కొంచెం ఆగాడు.
రామం ఆతమ్ వైపు కొరకొరా చూసాడు. "చాలీ చాలని ఈ జీతాలతో ఇంకా దాచటం కూడాను. నీ పుణయ్మా అని ఈ జీవితానికి ఇంక
ఇంతే!" కక్షగా అనాన్డు. "మధయ్లో నేనేం చేశాను?" అమాయకంగా అడుగుతునన్ ఆతమ్ను కోపంగా మధయ్లోనే ఆపేసాడు రామం. "ఏం
చేసావా? మరిచ్పోయావనుకుంటాను. గురుత్ చేయనా? సినిమా హీరో అవావ్లని చినన్పప్టి నుండి ఎంత కోరుకునాన్నో! పేరుకి పేరు, డబుబ్కి
డబుబ్, దేనికీ లోటు లేని జీవితం, ఎంత బాగుండేదో! నా కోరికకి అడుగడుగునా అడడ్ంకులు చెపాప్వు. ఈ సంగతి ఎతిత్నపుప్డలాల్ ననున్
నిరుతాస్హపరచి నా మీద చనీన్ళుళ్ కుమమ్రించేవాడివి. నీ రూపం చూసుకో, నీ ఒడుడ్ పొడుగు చూసుకో, నీ మాటాల్డే తీరు చూసుకో, అది
చూసుకో, ఇది చూసుకో అంటూ నటించటం సంగతి నేను అనుకునన్పుప్డలాల్ నా పార్ణాలు తోడేసేవాడివి. వెనక, ముందు అనన్ తేడా లేకుండా
నలువైపుల నుండి ఇలా నస పెటిట్ చంపుతుంటే ఇంక అ పని ఏమవుతుంది?" ఉకోర్షంగా అంటునన్ రామంని చూసేత్ ఆతమ్కి నవావ్గలేదు.
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"ఆడలేని ఆడది మదెద్ల ఓడందిట. అలా వుంది నీ వరస. నటించటం నీకు చేతకాక ఆ విషయం ఎతిత్ చూపించాననన్ కోపంతో మధయ్
ననున్ అంటావేమిటి? అసలు నేను అనాన్నని కాదు కానీ కొంచెం శాంతంగా ఆలోచించు. సినిమా హీరో అంటే ఎలా వుండాలి? ఆ రూపం
నీకెకక్డిది? సినిమా నటులు రాతిర్ంబగళుళ్ ఎంత కషట్పడతారు? అంత శర్మ నువువ్ పడగలవా? ఉతత్గా కబురుల్ చెపుత్నాన్వు కానీ అసలు నటన
అంటే నీకేం తెలుసు? లేనిది వునన్టుల్ చూపటం ఎంత కషట్ం? అంతెందుకు? ఇపుప్డు నామీద వునన్ కోపానిన్ దాచిపెటిట్, ఏదీ, ఒకక్సారి నవువ్
చూసాత్ను" నవువ్తూ అంటునన్ ఆతమ్ని చూసేత్ రామంకి కోపంతో ఒళుళ్ మండిపోయింది. అసలే చికాకుగా వునాన్డు. అందులో ఆతమ్ ఈ
వెటకారం మాటలు అగిన్లో ఆజయ్ం పోసినటుల్ అతని కోపానిన్ ఇంకా భగుగ్మనేటుల్ చేసాయి. నీతో మాటాల్డటం సమయానిన్ వృధా చేయటమే
అనుకుంటూ, ఇంకా ఏదో అనబోతునన్ ఆతమ్ నోరు మూత పడేలాగా రామం బెడ రూమలోకి వెళిల్ మౌనంగా పకక్ ఎకిక్ పడుకునాన్డు. నిండా
ముసుగు పెటేట్సాడు. కానీ ఎందుకో అతనికి ఆదమరచి నిదర్ పటట్లేదు. తొందరగానే లేచేసాడు. హాలోల్కి వచిచ్ చూసేత్ జానకి ఉతికిన బటట్లని
మడతలు పెటుట్కుంటూ ఎవరితోనో ఫోనులో మాటాల్డుతోంది. అకక్డే ఒక సోఫాలో కూరుచ్ని ఓరగా జానకి వైపు చూసాడు రామం.
"ఫరవాలేదు. ముఖం చూసేత్ కోపంగా ఉనన్టుల్గా ఏమీ లేదు. అమమ్యయ్, బతికాను" అనుకునాన్డు రిలీఫ గా.
జానకి మాటలు ఎంతకీ అవటంలేదు. ఆమె సంభాషణ దురాగ్దేవిగారితో అని అరథ్ం అయింది రామంకి. విసుగాగ్ వుంది అతనికి.
బాగా గడసరి అని, రాక్షసితనంతో మొగుడిని ఒక ఆట ఆడిసుత్ందని రామంకి ఆ దురాగ్దేవి అంటే అసస్లు పడదు. ఆవిడతో ఎకుక్వ సేన్హంగా
వుంటే ఆ గుణాలు జానకికి ఎకక్డ వంట పడతాయేమోనని అతని భయం.
"ఓ పిరికివాడా! అలా అనవసరంగా భయపడకు. కటుట్కునన్ పెళాళ్ం తెలివిని కాసత్ గౌరవించటం నేరుచ్కో. మాట మాటాల్డినంత
మాతార్నే వాళళ్ గుణాలేవి మనకు అంటవు. నీ అవివేకానిన్ కాసత్ కటిట్పెటిట్ కొంచెం కళుళ్ తెరు" పకక్నే ఆతమ్ మెతత్గా వేసుత్నన్ చివాటుల్
వినిపిసుత్నాన్యి రామంకి.
ఫోనులో మాటాల్డటం అయిపోయిన తరావ్త మడిచిన బటట్లని బీరువాలో పెటట్టానికి ఒక బొతిత్గా పటుట్కుంటూ లేచింది జానకి.
"లేచారా? కాఫీ ఇవవ్నా? ఇవాళ ఎకుక్వసేపు పడుకునన్టుల్ లేదే!" అంది రామంని చూసి. రామంకి ఒకక్సారి ఎందుకో తపుప్ చేసినటుల్ సిగుగ్గా
అనిపించింది జానకి పర్శాంతమైన ముఖం చూసుత్ంటే. ఏ కోపతాపాలు, నస లేకుండా పేర్మగా ఆమె మాటాల్డుతుంటే తను చూపించిన కోపం,
చికాకు గురొత్చిచ్ ఏదోలా అనిపించింది అతనికి. "జానీ, తొందరగా తయారవు. ఏదనాన్ సినిమాకి వెళదాం. ఆ తరావ్త బయటే తినేదాద్ం. పద,
చపుప్న రావాలి మరి" అనాన్డు హుషారుగా, మనసూఫ్రిత్గా. ఆతమ్ మెచుచ్కోలుగా చూసాడు రామం వైపు.
జానకి నవువ్తూ "శీర్వారికి హఠాతుత్గా సినిమా మీద ధాయ్స ఎందుకు పోయిందో! ఇదంతా నా చింత చిగురు పపుప్ మహతయ్మా?"
అంది రామంతో. గబగబా తయారై ఇదద్రూ సినిమాకి బయలుదేరారు. సినిమా అయిన తరావ్త హోటల లో భోజనం చేసి ఇంటికి చేరేసరికి
బాగా ఆలసయ్ం అయింది.
"ఏమండీ! ఈసారి మా నానన్తో పాటు నేను కూడా వెళళ్నా మా అనన్యయ్ దగగ్రికి?" బటట్లు మారుచ్కుని పడుకోవటానికి సిదధ్ం
అవుతూ మెలిల్గా అడిగింది జానకి రామంని. "ఎందుకు?" చటుకుక్న అడిగాడు రామం, ఎందుకిపుప్డు అనవసరంగా అనన్ అరథ్ం వచేచ్లాగా.
"ఎందుకేమిటండి? మా వదినకి సరజ్రీ అయినపుప్డు కూడా వీలు కాక నేను వెళళ్లేకపోయాను. ఒకక్సారి వెళిల్ చూసి వసాత్ను. పాపం,
ఎలా వుందో, ఏమిటో" బెంగగా అంది జానకి.
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రామంకి ఏమనాలో తెలీలేదు. మంచినీళుళ్ తాగే నెపంతో అకక్డినుండి వంటింటోల్కి వచాచ్డు. అంతే! ఆతమ్ తగులుకునాన్డు
రామానిన్"ఒరేయ! అడడ్గాడిదా!" అంటూ. ఆతమ్ ఏదో పెదద్ లెకచ్రు ఇవవ్బోతునాన్డని రామంకి తెలిసిపోయింది. "అబబ్, వదులు ననున్. నిదర్
వసోత్ంది. పడుకోవాలి ఇంక" అంటూ విదిలించుకోబోయాడు.
“నిదార్? నిదెర్లా వసుత్ంది నీకు?" కోపంగా అరిచాడు ఆతమ్.
"ఏం? ఎందుకు రాకూడదు? నేను మనిషిని కానా? అయినా అసలు మనశాశ్ంతిగా ననున్ నిదర్ కూడా పోనీవా? ఇలా జిడుడ్ లాగా
ననెన్ందుకు వేధిసుత్నాన్వు? అయినా అంత నిదర్ కూడా పోకూడని మహాపరాధం ఏం చేసాను నేను?" విసుగాగ్ అనాన్డు రామం.
"ఏం చేసానని ననన్డుగుతునాన్వా? అసలు మనసు అనన్దేది లేదా నీలో? ఆమధయ్ నీకు అపెండిసైటిస ఆపరేషన అయితే జానకి వాళళ్
వదిన మీ ఇంటికొచిచ్ మీ అందరికి అనేక సేవలు చేసింది. నీ తోబుటుట్వు లాగా మసిలింది. అలాంటి ఆవిడకి, పాపం, వంటోల్ బాగుండక ఏదో
సరజ్రీ అయితే నీ అంతట నువువ్ జానకిని సహాయం కోసం పంపడం మానేసి, తనే వెళాత్నని నోరు విపిప్ అడిగితే ఎందుకు అంటూ చెతత్
పర్శన్లడుగుతావా? వెళుళ్ అని సంతోషంగా పంపడానికి సందేహిసాత్వా? అసలు బుదధ్ంటూ వుందా నీకు? కృతఘున్డు, సావ్రథ్పరుడు, ఏరు
దాటిన తరావ్త తెపప్ తగలేసే దురామ్రుగ్డు, ఏమనాలి నినున్?" కోపంగా ఇంకా ఏదో అనబోతునన్ ఆతమ్ను మధయ్లోనే ఆపేసాడు రామం. తన
చేతులతో రెండు చెవులను మూసుకుంటూ "బాబోయ, ఇంక ఆపు. సమయం, సందరభ్ం కూడా లేదు నీకు. అరధ్రాతిర్ వేళ ఏమిటి నీ గోల?
నిశాచరుడివి కాబటిట్ నీకు రాతిర్ వేళ ఎటూ నిదర్ అనన్ది రాదు. కనీసం మమమ్లిన్ అనాన్ నిదర్ పోనిసాత్వా? లేదా? అయినా ఇంక నువవ్సలు
ననున్ వదలవా? అసత్మానూ ననున్ నీడ లాగా వెంటాడటానికి రాతిర్, పగలు అనన్ తేడా కూడా లేదా నీకు? అసలు ఇదొకక్టేనా నీకు పని?
నాకేమి అకక్రలేదు నీ నీతిబోధలు. పో, ఇకక్డి నుంచి" కోపంగా అనాన్డు రామం. సమయాసమయాలు లేకుండా అసత్మానూ ఏమిటి ఈ
ఉపదేశాలు అనుకునాన్డు పళుళ్ నూరుకుంటూ మనసులో.
"వదలను. ఇషట్మునన్పుప్డు వెంట ఉండటానికి, ఇషట్ం లేనపుప్డు వదిలేసి పారిపోవటానికి నేను అందరిలాంటివాడిని కాను. అసలు
నేనెవరని అనుకుంటునాన్వు? సవ్యానా నీ ఆతమ్ని నేను. నేను, నువువ్ అనన్ తేడాలేమీ లేని నీ అంతరాతమ్ని నేను. రాతిర్ పగలు, అపుప్డు
ఇపుప్డు, అటు ఇటు, వెనక ముందు అనన్ తేడాలేవీ లేకుండా అనుక్షణం నీలోనే దాగివుండే నీ మనసాస్కిష్ని. అరథ్మైందా? నీకు నచుచ్తుందని
అడడ్మైన ఇచచ్కాలు ఆడటానికి, నీకు నచచ్దని నువువ్ తపుప్లు చేసుత్నాన్ కూడా నినున్ సవరించకుండా అలా వదిలేయటానికి నేను నీ మంచి
కోరనివాడిని కాదు. నినున్ నయానోన్, భయానోన్ మంచి మారగ్ం లోనికి పెటట్డానికి కనీసం పర్యతన్మనాన్ చేయకుండా ఉండటానికి నేనేమీ
నీకు పరాయివాడిని కాదు. చాలామంది లాగా సావ్రథ్పరుడిని కాదు. నిజాయితిగా ఉనన్దునన్టుల్ చెపిప్, అపిర్యమైనా సరే, ఎలాగో అలాగ
నినున్ సరైన దారిలోకి లాగటమే నా ముఖోయ్దేద్శం. అందుకే నువువ్ తపుప్ చేసుత్నన్పుప్డలాల్ నీకెంత ఇషట్ం లేకపోయినా, నువెవ్ంత
విసుకుక్ంటునాన్ నేనెపుప్డూ నినున్ మందలించేవాడిని. హెచచ్రించేవాడిని. ఎందుకంటే అలా చేయటం అంతరాతమ్గా నా కరత్వయ్ం. పెడచెవిని
పెడితే నీ ఖరమ్. అలా అని నువువ్ తపుప్ చేసుత్నాన్ కూడా నినున్ ఏమీ అనకుండా మౌనంగా వుండటం నా వలల్ కాదు. అందుకే......." తన
వాగాధ్టిని కొంచెం ఆపి రామం వైపు చూసాడు ఆతమ్. రామం విసుగాగ్ ముఖం పెటిట్, రెండు చేతులు జోడించి ఆతమ్కి ఒక దణణ్ం పెటిట్ బెడ
రూమలోకి వెళిళ్పోయాడు. జానకి ఆదమరచి నిదర్ పోతూ కనిపించింది. తను కూడా పకక్ మీదకు ఒరిగాడు.
దుపప్టి నిండా కపుప్కుని నిదర్కి ఉపకర్మించాడు.
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నీ సంగతి నాకు తెలుసులే, మనిదద్రికీ ఇది ఎపుప్డూ జరిగే యుదధ్మేగా అనన్టుల్ ఆతమ్ తనలో తను నవువ్కునాన్డు.
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