పేకాట
జానకి ఒక కొత్త వాయిల్ చీర కటటుకొని గోడమీదునన అదద ంమ ందు నిలబడి త్ను
దువ్వుకునన

జుత్త
త ని

ఇంకొకసారి

సరిచూసుకుంది.

చెమటవ్లన

నెత్తతమీద

కుంకుమబొ టటు కొంచెం తారుమారుగా కనిపంచడం చూస చేత్తవరేలుతో చీర మొన
అందుకొని దానిన చిననదిగా దిదద ుకుంది. ‘ఇదీ బాగానర ఉంది’ ఇని త్ృపత పడుత్ూ,
గాజుల

డబాాలోనుంచి

త్ను

జాగ్రత్తగా

నాలుగ్ సారుు

మడత్బెటు ట

కాపాడిన

రండురూపాయల నోటట బయటకి తీసంది. అపపడే రవి - ఆమె రండేళ్ళ పలు వాడు పలుచబాఱిన త్న రండు కాళ్ళతో నరలమీద పాకుత్ూ వ్చిి, త్ల్లు కాళ్ళమ ందు నిలబడి
ఒక ఎగ్ రు ఎగిరాడు.
పలు వాడిని ఎత్త
త కొని, జానకి కిటటకీ పకకన కూరోిబెటు ట, త్ను ఉత్తకిన ఒక కొత్త
చొకాకయి వాడికి తొడిగించింది. జుత్త
త ని లాల్లంచి, కొంచెం తెైలం రుదిద, దువిున
త్రువాత్ నెమమదిగా పౌడరు పలు వాడి మొహంలో త్టటుంది. బ గ్గ లు తాకి మదాదడిన
త్రువాత్ దిష్ు తీసంది. పలు వాడిని చంకలో ఎత్తత బెటు టకొని గ్డియారం చూసనపవపడు
రండు గ్ంటలని తెల్లసంది.
“ఏమే, ఈ మండుటండలో పలు వాడిని ఎత్త
త కొని సనిమాకి వెళ్త తనానవా?” త్ను
అడిగిన పేశ్నకి జానకి ఎలా చిఱచిఱలాడుత్తందో అని భయపడుత్ూనర, పొ డినవ్వుతో
సరసుత్మమగారు నిలబడాారు.
“అవ్వను . . . వెళ్త తనానను . . . మీకం?”
“సరలే, వెళ్ళమామ, నరను వ్దద నను . . . ఎండ తీవ్ేంగా ఉందని అనానను . . .
అంత్లోనర

నరనరదో

అత్త గారి

సాానంలో

అధికారం

చెలాయించుత్తననటటు

మండిపడుత్తనానవర?”
“అత్త గారి సాానంలో అధికారం చెలాయించవ్దద ని ఎవ్రనానరు? కాని దానికిమ ందు
మీ అబాాయికి భరత సాానం అంటే ఏమిటో నరరిపంచండి.”
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జానకి నోటటనుంచి ఇలాగ

-

కాల్లినటటు - తీష్ణ మెైన మాటలు త్రచుగా

వ్సూ
త ంటాయి. ‘అదీ నాాయమేకదా?’ అని సరసుత్మమ సహంచుకుంటారు.
“నరనరం చెయాను? ‘కననత్ల్లు , నా కరమ!’ అని ఏడవ్లసందే!” అని ఆవిడ త్నలో
గొణ కుకంటారు.
‘ఏమే, వాడికం త్కుకవ్? వాడిని పెళ్ళళ చేసుకొని ఒక పలు వాడికి త్లు న
త్రువాత్కూడా నీకందుకు వాడంటే ఉదాసీనత్?’ అని ఒకసారి కోడల్లని అడిగి దాని
ఫలం ఏమిటో ఆవిడ బాగా అనుభవించారుగా? ఒకటా, రండా, ఎనిన మాటలు!
అబాబాా!
“అవ్వను, మీర కనానరు, ఆ బాధ మీరు పడవ్లసంది నాాయం. దానితోబాటట
నాకు చేసన పాపంకి కల్లస ఏడవ్ండి! . . . బాబూ, రారా, మనం వెళద ్ం” అని జానకి
పలు వాడిని తీసుకొని బయలుదేరింది.
“ఏమెైనా, . . . నీ మొగ్ డితో ఒక మాట . . . ” అని అనాలని ఆవిడకి అనిపంచింది,
కాని నోట ఏ మాటా రాలేదు. జానకికి అదే ఆలోచన వ్చిిందేమో?
‘అవ్వను, మహా గొపప మొగ్ డు! అని గొణ కుకంటూ ఆమె వీధిలోకి దిగి
నడిచింది.
సరసుత్మమ ఆమెను చూసూ
త గ్డపదగ్గ ర నిలబడాారు.
మే మాసం, వరసవి కాలంలో, నలు టట తారు రోడులో, పాదరక్ష లేకుండా, పలు వాడిని
చంకలో పెటు టకొని జానకి నడుస్త ందే? అసలు సనిమా అంటే దానికి అంత్ పచాి?
కొనినసమయాలోు జానకి ఇలాగ మత్తమీరి ఏమెైనా చేసత ుంది. అది వికలాంగ్ లకి
ఏరపడే

వెఱిిలాగ్; దానిన

ఒక

విధంగా

ఇత్రులకి

తెల్లయజయాలని

ఆవరశ్ం

కలుగ్ త్తంది; అపవపడే ఆమె మనసుకి శాంత్త కలుగ్ త్తంది.
అసలు జానకి జీవిత్ంలోని వెైకలాం ఏమిటట?
గ్డపలో నిలబడుత్ూ జానకి సురూపం త్న కళ్ళనుంచి మాయమెైన త్రువాత్
సరసుత్మమ ఒక నిటూ
ు రుప వ్దిల్ల మళ్ళళ ఇంటోుకి పేవరశంచినపవపడు గోడలో
వరలాడుత్తనన జానకి - శవ్సాుమి పెళ్ళళ ఫ్ టో చూసారు.
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శవ్సాుమి ఆవిడ కొడుక; కాని అత్నిన పెళ్ళళకొడుకుగా చూడడంలో ఆవిడకి
ఎటటవ్ంటట సంతోష్మూ లేదు.
అందగ్తెత జానకికి పకకనర, పొ టటుగా, లావ్వగా, ఇదేం అవ్లక్షణం! మకమకలాడే ఆ
కళ్ళళ, ఆ వెరిర నవ్వు, మ ందుకు తోసుకొని వ్చేి ఆ పళ్ళళ . . .ఎంత్ ఘోరం!
‘పాపం జానకి!’
పెళ్ళళకి మ ందు అమామయి ఎనిన కలలు కననదో ఎవ్రికి తెలుసు? అంత్రాత్మలో
లేచిన అనిన మధుర అభిలాష్లూ చెరుపవకొని వాడిపకకన ఎలాగ్ నిలబడిందో !
‘నరనర పాపని . . . నా కొడుకు కోసం ఈ అందాల అమామయి బత్తకు నాశ్నం
చేసాను!’ అని అంటూ సరసుత్మమ చీరమొనతో కనీనళ్తళ త్తడుచుకునానరు.
శవ్సాుమికి లభించిన భారాను చూస ఊరంతా విసుతప్ యింది. పలు కాయలుకూడా
అత్నిన ‘శవ్సాుమి’ అని ఉత్తత క పలవ్రు. అత్ని పేరంటేనర అంత్ నవ్వులాట! ‘జడిా
శవ్సాుమి’, ‘మంకు శవ్సాుమి’,

‘పచిి శవ్సాుమి’, ‘జపాను శవ్సాుమి’ - అని

అందరూ అత్నిన ఎగ్తాళ్ళ చేసనపవపడు ఆ త్ల్లు మనసు ఎలా నొచుికుంది !
అటటవ్ంటట

శవ్సాుమికి,

రూపవ్త్త,

పేదయిైన

జానకిని

పెళ్ళళచేస

పగ్తీరుికుననందుకు సరసుత్మమ సంతోష్ంచింది. కాని కొనినరోజుల త్రువాత్ త్ను
చేసనది మహా పాపమని గ్రహంచి ఆవిడ రోజూ కనీనరు కారుిచునానరు.
శవ్సాుమి ఒక జడిా, అందగాడు కాదు అనర త్లవ్ంపవ మాత్ేం కాదు. అత్నిలో
మోటటత్నం, సహజంగా చిరచిరలాడే గ్ ణం ఉందని గ్రహంచిన జానకి, త్న బత్తకు
నరకమెైప్ యిందని ఆత్మహత్ా గ్ రించికూడా ఆలోచించేది. అటటవ్ంటట సమయాలోు
సరసుత్మమ జానకికి ఇచిిన ఆశావాదం - ఆధరణ, ధెైరాం - ఆమెను కాపాడాయి.
జానకి శాశ్ుత్ంగా జీవించడానికి ఆమెకు ఒక కొడుకు పవటాుడు. ఆ బిడా వ్చిిన
త్రువాత్ ఆమెలో అహంకారం, మోటటత్నం గ్ూఢంగా చోటటచేసుకునానయి. శూనాం,
అంధకారం నిండిన జీవిత్ంలో త్నొక దీపం వెల్లగించుకొని నిలబడిన గ్రుం ఆమెకి
కల్లగింది.
జీవిత్ంలో

త్నకరపడిన

-

త్న

మనసుకిమాత్ేం

తెల్లసన

నిరాశ్ని

-

పగ్తీరుికోవాలనర పథకంలో జానకి అందరినీ అలక్షాం చేసంది. ఆమె భరత ? అసలు
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అత్నికీ భారా అంటే ఉపేక్ష కదా? ఆమె త్నున నిరు క్షాం చెయాడం అత్నికి తెలుసు.
ఎపవపడెైనా ఒకసారి అధికారం చెలాయించడమే పవరుష్లక్షణం అని అత్ని ఉదేదశ్ం.
అటటవ్ంటట సమయాలోు జానకి భరత ని సమ చిత్ంగా ఎత్తత పొ డిచి మాటాడుత్తంది. భారా
చెపేపదేదో వినకుండానర, ఆ
ఎదురుగా

మాటాడుతోందని

మాటలోుని గ్ూఢారధ ం గ్రహంచకుండానర, జానకి త్నకి
అనర

భావ్నలో

శవ్సాుమి

ఆమెతో

మూరఖంగా

మొత్త
త లాడేవాడు.
“ఇవ్నీన చూడాలనరగా మీరు ఈ పెళ్ళళ చేసారు? చూడండి! త్నివితీరా చూస
ఆనందించండి!” అని జానకి బొ బాలు పెడుత్తంది.
‘అవ్వను, అది చెపత వననది నాాయమేకదా?’ అని సణ గ్ త్ూ సరసుత్మమ ఆ
దంపత్తల జగ్డం అంత్మయిేవ్రకూ మరకకడో వెళ్ళళప్ తారు.
ఐతే ఈ గొడవ్ చెదురువాటటగా జరిగదే. త్కికన రోజులోు శవ్సాుమి త్నంత్ట త్నర
పచిిగా ఏదో వాగ్ త్ూంటాడు; అదెవ్రూ ల కకచెయారు.
శవ్సాుమి ఆఫీసునుంచి రాగానర అత్ని ఇంటట వ్సారాలో పేకాట ఆరంభమౌత్తంది.
అత్నిన త్పపసేత ఆడేవాళ్ళందరూ వరర వరర వీధులోు కాపవరమ నానరు. ఆ గ్ ంపవలోని
రామభదేన్ శవ్సాుమి ఆపీసులో సహో దుాడు. అత్నుండేది తాంబరంలో. అత్నుగాని
పేకాటకి వ్చాిడంటే ‘ఆఖరి ఎల కిుిక్ టయి
ే న్ కి ఇంకా పది నిమిషాలే ఉనానయి’ అని
ఎవ్రైనా చెపపగానర ఆట ఆపవతారు.
రాత్తే ఎనిమిది గ్ంటలవ్గానర జానకి మరవ్రినీ ఎదురుచూడక, ఒంటరిగా,
పలు వాడిని కౌగిల్లంచుకొని నిదేబో త్తంది. సరసుత్మమ గ్డపదగ్గ ర నిలబడి సగ్ం నిదేలో
“శవ్సాుమి, టైమ

పదకొంటట అవ్బో త్తందిరా!” అని అననత్రువాతే అత్ను

లేచివ్సాతడు. అందరూ నిష్్రమించిన త్రువాత్ త్ల్లు అననం వ్డిాంచినపవపడుకూడా
పేకాట గ్ రించే - త్ను ఆటలో ఏం త్పవప చేసాడో , త్నెందుకు ఓడిప్ యాడో శవ్సాుమి వాగ్ త్ూంటాడు.
**
**
**
“అమామ, అదేంటట, నువ్వు ఆ ఫ్ టో చూసూ
త నిలబడిప్ యావ్? ఇంకొకసారి పెళ్ళళ
సంబరాలు చూడాలని ఉందా? నాకూ ఇష్ు మే, కాని ఇపవపడు కాఫీ కావాల్ల, నాలుగ్
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గాుసులు!” అనర మాటలు విని సరసుత్మమ త్తరిగి చూసారు. వ్సారాలో పేకాటకి గ్ ంపవ
జమా ఐంది.
“ఓ, ఇవాళ్ శ్నివారం కదూ? దానికం, కాఫీ చేసత ానులే . . . పాలవాడు ఇంకా
రాలేదు, ఇది వ్చేి సమయమే . . . ” అని అంటూ కొడుకు హాసాం ల కకచెయాకుండా,
మూత్త మ డుచుకొని సరసుతీ అమామళ్ వ్ంటగ్దికి వెళ్ళరు.
“జానకి ఎకకడ?”
“సనిమాకి వెళ్ళళంది.”
“ఎవ్రికి చెపప వెళ్ళళంది?”
“ఎవ్రికి చెపాపల్ల? నాక చెపపంది.”
“లేదు. దానికి రానూ రానూ పొ గ్రు ఎకుకవెై ప్ యింది! ఆ సొ టు పలు వాడిని
తీసుకొని ఈ మండుటండలో . . . హ ం, అది రానీ . . . “ అని శవ్సాుమి గ్రిజంచాడు.
“ఏం, అదేం త్పవప చేసందని? ఈ ఎండలో గాల్ల కూడా లేదు . . . ‘ఇంటటలో ఉకకగా
ఉంది, నువ్వు వెళ్ళళరావ్మామ!’ అని నరనర చెపాపను.”
“సరలే, అదెలాగైనా ప్ నీ! . . . ” అని విసుగ్గ ంటూ పేకమ కకలు ప్ గ్ చేసుకొని,
రండు జమ మచాపలు మోసుకొని శవ్సాుమి వ్సారాకి వెళ్ళడు.
“రామభదేన్ ఎకకడ? ఇవాళ్ కనిపంచడేం?” అని గ్ ంపవలో ఎవ్రో అడిగారు.
“మనం నాలుగ్ మంది ఉనానం, వాడిగ్ రించి ఎందుకు బాధ?”
శవ్సాుమి పేకమ కకలు పంచిపెటు ాడు; ఆట ఆరంభమెైంది.
**
**
**
‘సరైన ఈడూ జోడూ అంటే మనం చూసేది సనిమాలో మాత్ేం కాదు! అదిగో, ఆ
జంట ఎంత్ ఆనందంగా ఆడుత్ూ పాడుత్ూ . . . ’ చంకలో బిడా తో నడుసుతనన జానకిని
తాకుత్ూ ఒక పటటు చీర మ ందుకు నడిచింది; జానకి త్ల త్తత చూసంది.
ఆ జన సమూహంలో ఒక య వ్ జంట; య వ్కుడు త్న చెయిని య వ్త్త
నడుందగ్గ ర ప్ నిచిి - ఆమెను కౌగిల్లంచే ధో రణిలో - నడుసుతనానడు. అత్ను
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నడుసూ
త ంటే - అత్నూ చూడడానికి సొ గ్సుగానర ఉనానడు - అత్ని భ జం మీద,
త్ళ్త్ళ్లాడే బ ష్ కోటటని తాకుత్ూ ఆ య వ్త్త సలుకచీర మ ందుకు సాగ్ తోంది .
‘వాళ్తళ ఎంత్ హాయిగా కనిపసుతనానరు! సనిమాలోు మనం చూసుతననటటు నిజ
జీవిత్ంలోనూ మనుష్తలు ఉనానరు! నరను పాపని . . . అటటవ్ంటట జీవిత్ం సాధాం
అనికూడా నరను కలపన చెయాలేను, అందుకు నా బత్తక కారణం.’ జానకికి బిగ్గ రగా
ఏడవాలనిపంచింది. సనిమా చూసుతననపవపడు మ ందువ్రుసలలోని పేేక్షకులు తెరలో
పేేమ సనినవరశాలలో ఈల వరస సందడి చేసనపవపడు జానకికూడా ఆత్తరత్గా చూస
ఆనందించింది. కాని మనసులో ఈర్య, నిరాశ్ చోటటచేసుకునానయి. కొనినసారుు
కనీనరు కారిిందికూడా! అవ్వను, దానికి పేరు వెైకలాం! ఆ పరిసా త్తలో ఏడిినా,
అసూయపడినా ఒక విధమెైన సుఖమ ంది. అందువ్లసే జానకికి సనిమా పచిి
పటటుకుంది.
సనిమా కాంపౌండు వ్దిల్ల బయటటకి రాగానర జానకి ఎదుటనునన హో టలుకి
దారితీసంది.
హో టలోు పేవరశంచగానర, ఒక మూలనునన మేజాలో కూరొిని ఒక సీుట్ ఆరా రు
చేసంది.
సరుర్ తెచిిన జిలేబిని మెలుమెలుగా పలు వాడికి త్తనిపంచింది. ఆ త్రువాత్ త్న
కాఫీని చలాురించినపవపడే త్నున ఇంత్సేపవ ఎవ్రో - ఒక వరళ్ త్న భరత మో? తేరిచూసుతననటటు ఒక భావ్న కల్లగింది. త్ల త్తత చూడగానర రామభదేన్ కనిపంచాడు.
‘ఎకకడో చూసన మొహం . . . ’ అని జానకి త్నలో చెపవపకుంది. త్న భరత తో
పేకాటకి త్రచుగా వ్చేివాడని జాాపకం రావ్డానికి కొంచెం సమయం పటటుంది .
రామభదేన్ ఒక చిరునవ్వు నవాుడు. జానకి లేత్గా నవిుంది.
ఇవాళే రామభదేనిన జానకి పవరితగా చూస్త ంది; మనిష్ ఎంత్ సొ గ్సుగా ఉనానడు!
చాలా రోజులుగానర రామభధేన్ జానకి అందచందాలు చూసుతనానడు.
చెయి కడుకోకవాలని జానకి లేచినపవపడు ఆమె పకకన వ్చిి నిలబడి , చాలా
పరిచయంవ్వననటటు “ సనిమాకి వెళ్త తనానరా?” అని అడిగాడు.
“లేదు. సనిమా చూడడమెైంది.”
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“అబాాయి్, నువ్వు సనిమా చూసావా? నీకు నచిిందా?” అని మ దాదడుత్ూ
రవిని త్న చేత్తలతో ఎత్తత మేజామీద రామభధేన్ నిలబెటు ాడు; పలు వాడి రండు కాళ్ళళ
కింద వాల్లప్ యాయి.
“ఏమెైందని? వీడికి నిలబడడం చేత్కాదా?”
“అదేమో నాకు తెలీదు . . . రండేళ్తళ నిండాయి, ఇంకా అలాగ ఉనానడు . . .
మందులూ, టానికుకలూ ఇసుతనానం . . . దేహంలో ఏదో దో ష్ం ఉందని డాకురు
అంటటనానరు . . . వాళ్ళ నాననగారు వాడిని సొ టు బాాయి అనర పలుసుతనానరు . . .
వాడి బత్తకు అలాగ ఐప్ త్తందేమో అని నాకు బెంగ్గా ఉంది.”
“మీకం భయం వ్దుద! . . . ఇంకా ఆరుమాసాలలో పలు వాడు నడుసాతడు - ఇది
body weakness! అంత్లోనర ఆ జడిా వీడిని సొ టు అని పలుసుతనానడా, బాగ్ ంది!
అబాాయి్, ఇంకొకసారి మీ నానన నినున సొ టు అని పలుసేత ‘నరను మీలాగ్ సొ టు
కాదు!’ అని చెపేపయ్ . . . తెల్లసందా?” అని రవికి చెపప జానకిని చూస రామభదేన్
ఒక చిరునవ్వు నవాుడు.
అత్ని మాటలు జానకి మనసుని పొ డిచాయి; కాని నవరుస ఊరుకుంది.
సరురు బిల్ తీసుకొనివ్చిి మేజామీద పెటు ాడు. జానకి దానిన అందుకుననపవపడు
రామభదేన్ “నరను ఇసాతను” అని మ ందుకునానడు. ఇదద రి వరళ్తళ తాకటంతో బిల్
మేజానుంచి నరల వాల్లంది. రామభధేన్ వ ంగి దానిన తీసుకునానడు.
జానకి మోహం ఎఱి బడింది. ‘ఇంత్ త్ురలో ఇంత్ చనువ్వ ఎలా ఏరపడింది?’ అని
నివెురప్ యి, నవ్వుత్ూ, పలు వాడిని ఎత్త
త కుంది.
హో టలు గ్డప దాటట బయటకి వ్చేివ్రకు జానకి మొహంలోని ఎఱి దనం ప్ లేదు.
వెనుకనుంచి రామభధేన్ మాటలు వినిపంచాయి: “మీరం కంగారు పడవ్దుద. బీచుకి
వెళ్ళళ రోజూ పలు వాడిని ఒక గ్ంటసేపవ నడుంవ్రకు ఇసుకలో నిలబెటు ారంటే, ఒక నెలలో
వాడు నడుసాతడు. కాలుకి బలం వ్సుతంది.”
“అలాగా?”
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“అవ్వను. కావాలంటే మీరు చేస చూడండి. ఇపవపడు మీరు త్తననగా ఇంటటకి
వెళ్త తనానరా? ఇపవపడే వెళ్ళళ . . . . అబాాయి్, నువ్వు బీచ్ కి వ్సాతవా?” అని
పలు వాడిని మ దాదడుత్ూ రామభధేన్ జానకిని చూసాడు.
‘వ్దుద!’ అని అనాలని ఆమెకు మ ందు అనిపంచింది. కాని రామభదేన్ కంఠభుని
వినడంలో, అత్ని నవ్వుత్ూంటే చూడడంలో ఒక విధమెైన ఆకర్ణ, సుఖమూ
ఉనానయని గ్రహంచి, జానకి సరనంది.
సమయం ఆరుగ్ంటలే ఐంది. ఎండ ఇంకా తీవ్ేంగానర ఉంది. ఒక పడవ్ నీడలో
పలు వాడు నడుంవ్రకు నిలబడడానికి ఒక పలు ం త్విు, వాడిని అందులో నిలోిబెటు ట,
జానకి, రామభదేన్ మ ఖామ ఖిగా, మౌనంగా కూరుినానరు.
జానకికి

ఎందుకో

ఏడవాలనిపంచింది.

‘ఒక

పరాయి

మగ్వాడి

మ ందు

ఏడవ్డమా?’ అని త్లుచుకొని కలవ్రపడింది. ఆత్నూ ఏదో జాాపకంలో ఆకాశానిన
చూసూ
త

కూరుినానడు.

మాటటమాటటకీ

నిటూ
ు రుపలు

వ్దిలాడు;

నుదుట

త్తననగా

ఇంటటకి

రుదుదకునానడు.
“ఇవాళ్

శ్నివారంకదా?

మీకు

ఆఫీసునుంచి

వెళ్ళలనిపంచలేదా?”
“రండురోజులుగా నాకు మనసే సరిగగ ాలేదు. నరను ఇంటటకి వెళ్ళలేదు, ఆఫీసుకీ
వెళ్ళలేదు!”
“అయాయ్యా, అలాగ్ ఉంటే ఎలాగ్? మీ ఆవిడ ఊరులో లేదు కాబో లు!” అని
అంటూ జానకి నవిుంది.
“అలాగైతే మంచిదే, నరనూ హాయిగా ఉంటాను . . . కాని అది ఇంటోువ్వంది, నా
పాేణం తీస్త ంది . . . నా కరమ!”
“అయ్యా, త్తటు కండి . . . మీ ఆవిడని మా ఇంటటకి తీసుకురండి . . . ”
“ఇదేం గొడవ్రా!” అని రామభదేన్ విసుగ్గ నానడు.
“ఏం, మేం ఎవ్రూ మీ ఆవిడని చూడకూడదా? మేం ఆవిడని పేకాటకి పలుసాతం
అని మీకు భయమా? ఆ భయం వ్దుద!” అని జానకి మళ్ళళ నవిుంది.
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“త్పపకుండా చూసతీరాలంటే నా మాట వినండి . . . మీ శవ్సాుమికి చీరకటటు
చూసేత ఎలాగ్ ంటటంది? అదే నా భారా . . . నా కరమ!”
ఒక క్షణం జానకి సత ంబించిప్ యింది.
“మరందుకు పెళ్ళళచేసుకునానరు?”
“కరమంటే అదే . . . వాళ్ళ నాననగార ననున చదివించారు . . . బో ల డు ఆసత . . . ఒక
ఒక కూత్తరు, వారసు.”
“ఎది ఎలాగైనా మీకు ఓదారుప ఉంది . . . ” అని జానకి చెపపడం ఆరంభించి నాల్లక
కఱచుకొని మౌనం వ్హంచింది.
“చెపపండి . . . మీ మనసులో ఏమ ందో చెపపండి! . . . నరను అపారధ ం చేసుకోను!”
“మరంలేదు!”
“మీరదో చెపపదలచుకునానరు, కాని దాచుకుంచునానరు . . . మనిదద రి పరిసా త్త
ఒకటే అని మీ ఉదేదశ్ం కదూ? మీ ఇంటటకి వ్చిిన మొదటటరోజ మిమమల్లన చూస నా
మనసు ఏడిింది . . . మీ పేశ్నకూడా నాలాగ అనిపంచింది . . . నరనంటటననది అదే.”
“అవ్వను . . . . కాదు, అసలు నా పరిసా త్త మీకంటే మరీ అధాుననం . . . మీరు
మగ్వారు, నరను ఆడదానిన . . . అంతేకాదు . . . మీరు రపవ మీకు రాబో యిే ఆసత కోసం
. . . . నాకం ఉంది? . . . నరనెందుకిలా త్తకమకలు పడాల్ల?”
త్ను

అంటటనన

మాటలోు

కొనిన

రామభదేన్

వినాలని,

మరికొనిన

త్న

హృదయంలోనర నిష్ఫలంగా ఉండిప్ వాలనర భావ్నతో జానకి మాటాడింది.
ఆ

త్రువాత్

ఇదద రూ

మౌనంగా

ఇసుకమీద

ఏవ

గీత్లు

గీసుకుంటూ

కూరుినానరు.
ఇదద రూ త్మత్మ మనసులో,

జీవిత్ వ్రణ నలో కనిపంచే రూపానిన చెఱిపేస,

దానికిబదులు ఎదుట కనిపంచే వ్ాకితని కలపన చేసుకునానరు.
జానకి త్ను సనిమాలో పేేమ సనినవరశాలోు చూసన ఆ జంటని గ్ రుతచేసుకుంది .
ఇక ఈడూ, జోడూ అనన ఆలోచన రాగానర ఆ జంటని మించిన జత్, దానిన మేటటలేు
ఇంకొక జత్ - ఒకటట త్రువాత్ ఒకటట - ఆమె కలపనలో లేచాయి.
“మీ వ్యసుు?” రామభదేన్ అడిగాడు.
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“ఇరవెైనాలుగ్ . . . మీకు?”
“ఇరవెై ఏడు . . .” అని చెపప రామభదేన్ ఒక నిటూ
ు రుప వ్దిలాడు. జానకి త్న
మనసులో ఒక నిటూ
ు రుప వ్దులుకుంది. ఇదద రూ త్మత్మ మనసుని తీరిి
దిదద ుకుననటటు ఇసకమీద ఏమేమో రాసుకుంటటనానరు.
గ్భీమని జానకి పకపక నవిుంది. ఒక నిమిష్ం రామభదేన్ అదిరిపడాాడు.
నవ్వుత్ూనర జానకి చెపపంది:
“చూసారా, జీవిత్ం ఎంత్ చిత్ేవిచిత్ేంగా ఉందో ? మీరందరూ ఆడుత్తనానర, ఆ
పేకాటలాగ్!”
“ఏమంటటనానరు మీరు?”
“మీకు

కావ్లసన

పేకమ కకలనీన

మీ

దగ్గ ర

ఉంటే,

నాకు

కావ్లసన

పేకమ కకలనీన నాదగ్గ ర ఉంటే ఆట సాగ్ త్తందా?”
“జానకి, నువ్వు ఎంత్ చకకగా మాటాడుత్తనానవ్?”
‘మా ఆయన ఇలా చెపపవ్వంటే? . . . ’ ఆ ఊహలోనర జానకి ఆహాుదపడింది.
“జానకి . . . ” అని పలుసూ
త రామభదేన్ ఆమె దగ్గ రకి వ్చాిడు. అత్ని కళ్తళ
త్డిసప్ యాయి, కంఠధుని గ్రగ్రమని మారిప్ యింది.
“జానకీ, మనమేకదా ఆ పేకమ కకలు? ఆట ఆడేది శవ్సాుమి, లక్షిమ! పరసపరంగా
పేకమ కకలు మారుికోడమేకదా పేకాట! జానకి, You are a smart woman! నరను
ఏమంటటనాననో నీకు బో ధపడిందా?”
జానకి కళ్తళ సగ్ం నిదేలో ఉనానయి; ఉహాలోకంలో మెైమరిచి ఆమె తేలుత్తనన ఆ
సమయంలో పలు వాడు రవి రామభదేన్ కోటటని పటటుకొని “నాననగారూ!” అని
అరిచాడు.
జానకి కళ్తళతెరిచి పలు వాడిని, త్నూన, పేపంచానిన చూసంది.
“బాబూ, ఇది నాననగారు కాదురా . . . ఇది అంకుల్ . . . నాననగారు మనింటోు
మనకోసం కాచుకొనివ్వనానరు . . . రా, వెళద ్ం!” అని రవిని జానకి ఎత్తత
కౌగిల్లంచుకుంది.
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“నాకు మీ ఆలోచన నచిిందండి . . . ఇలా చేసేత ఒక నెలలో రవి బాగా నడుసాతడని
నాకూ నమమకం కలుగ్ తోంది. ఇక రపటటనుంచి రోజూ మా ఆయనతో

బీచ్ కి

వ్చేిసాతను . . . రానూ రానూ అత్నికీ ఈ పేకాట పచిి మిత్తమీరి ప్ యింది!” అని
అంటూ జానకి లేచింది.
రామభదేన్ ఏమీ బో ధపడక, మౌనంగా,

ఆమె వెంట నడిచాడు. గ్భీమని

ఆమెపకకన చేరుకొని “మీకు నామీద కోపమా?” అని గొణిగాడు.
“బాగ్ ంది. నాకందుకు మీమీద కోపం? నరను పేకాటగ్ రించి మీకు పవరితగా
చెపపలేదు . . . మీరనానరుగా ఆడేది మా ఆయనా, మీ భారాా అని? అదే పొ రబాటట.
వాళ్తళకూడా పేకమ కకలే . . . ఆడేది మనుష్తల వ్రూ కాదండి, ఆడేది దేవ్వడు!
అత్ను ఆటలో పొ రబాటట చేసాడని అనడానికి మనకం హకుక ఉంది , చెపపండి?”
“జానకి, మీరంత్ బాగా మాటాడుత్తనానరు!” అని రామభదేన్ విసుతప్ యాడు.
“రపవ ఆదివారంకదా,

లక్షిమతో

మా

ఇంటటకి రండి,

చాలా

సంగ్త్తలు

మాటాడుకుందాం, . . . నరను మీ ఆవిడకి ఎలా మాటాడాలో నరరుపతాను . . . బాబూ,
అంకుల్ కి నమసేత చెపవప . . . సర, మేం వ్సాతం!” అని అంటూ రాజం ఇంటటకి
నడిచింది.
రాతీే కాదు, పగ్లూ కాదు అనర ఆ సంధాాకాలంలో ‘రాత్తే వ్చేిసంది!’ అని
దృఢంగా పేకటటంచినటటు బీచ్ రోడుాలో అనిన దీపాలూ నిగ్నిగ్మని వెల్లగాయి.
ఎకకడచూసనా కాంత్త. అదేం బయట మాత్ేమేనా?
********
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