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కాఫ్కా ‚మెటమారపసిస్‛ ఈ తెలుగు అనువాదాం వారాం వారాం ధారావాహికాంగా
ఇస్తున్నాం. ఇది ఆఖరి భాగాం. మొదట్నాంచి చివరిదాకా కే ఇాంటిలో జరిగే ఈ రచనను
సరిగాా ఆస్వవదిాంచటానికి, ఆ ఇాంటి అమరిక తెలయటాం కూడా ముఖమమని న్ భావన.
అాందుకే, ఆ పాను ఇకాడ ఇచ్చాను. - మెహెర్
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ఈ గాయాం గ్రెగర్ని నెల రోజుల పట్ లేవనీయకుాండా చేసిాంది, దాని గుర్తుగా ఆ ఆపిల్
ఇాంకా అతని మాాంసాంలోనే ఉాంది, దానిన తొలగాంచే ధైరమాం ఎవరికీ లేకపోయాంది. ఈ గాయాం వలా
తాండ్రికి మాత్రాం క విషయాం అరథమాంది, ఎాంత జుగుపాకరమన రూపాంలో ఉన్న, గ్రెగర్కూడా తన
కుట్ాంబాంలో క సభ్యమడే, అతణ్ణి శ్త్రువుగా చూడకూడదు, కుట్ాంబాం పటా తన బాధ్మతలో భాగాంగా,
జుగుపాను అణచుకుని, అతణ్ణి భరిాంచ్చల, తపదు.
గాయాం కారణాంగా గ్రెగర్ కొనిన కదలకలన శాశ్వతాంగా కోలోయాడు, ఇపుడు రోగష్టి
ముసలవాడిలా కొనిన నిముషాలపట్ నరకప్రాయాంగా కషిపడితే తప గదిలో ఆ చివరినాంచి ఈ చివరి
దాకా పకలేకపోతున్నడు, ఇక గోడ మీద పకడమనన ప్రశ్నన లేకుాండా పోయాంది, అయతే క్షీణ్ణాంచిన
ఈ పరిసిథతికి ఊరటగా అతనికొక సదుపయాం అాందజేయబడిాంది: ప్రతీ రోజూ స్వయాంత్రాం వేళ
లవిాంగ్ రూము వైపు తలుపు కాసేపు తెరిచి ఉాంచేవాళ్ళు, అతను ఆ సమయాం ఎపుడవుతుాందా అని ఒ
గాంటా రాండు గాంటల ముాందు నుాంచే తలుపు వైపు చూస్ుాండేవాడు; అది ఎపటికో తెర్తచుకునేది,
బయట అతని కుట్ాంబమాంతా టేబిల్ చుట్టి చేరి దీపాం వెలుగులో మాటాాడుకునేవార్త, అతను
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వాళ్ళువరికీ కనపడని తన గది చీకటి మూలలో కూర్తాని, ఇదివరకటాా దాంగచ్చట్గా కాకుాండా,
పరసర పాందాం మీదే, వాళు సాంభాషణ వినేవాడు.
అయతే ఈ సాంభాషణలు పతరోజులోాలా సరదాగా స్వగేవి కావు, అపట్లా గ్రెగర్ ఎకాడో తాను
బస చేసిన చినన మురికి హోటల్ గదిలో చెమభటిలాన మాంచాం మీద అలసటగా వాలన క్షణాలోా కూడా
ఈ సాంభాషణలన ఎాంతోRupantaram Stamp మురిపాంగా తలుచుకునేవాడు. ఇపటి
సాంభాషణలోా జీవాం లేదు. రాత్రి భోజనాం కాగానే తాండ్రి పడకుార్చాలోనే నిద్రపోయేవాడు; తల్లా,
చెలాాయీ చపుడు చేయవదదని కరికొకర్త జాగ్రతు చెపుకునేవార్త; తలా దీపాం వైపుకు బాగా వాంగ
ఏదో ఫ్కషన్ స్టిర్త కోసాం లోదుస్తులు కుటేిది; సేల్ా గర్ాగా ఉదోమగాం సాంపయాంచిన చెలాాయ,
అాంతకాంటే మెర్తగైన అవకాశాల కోసాం, రాత్రుళ్ళు ఫ్రాంచీ, షార్ిహాండూ నేర్తాకునేది. అపుడపుడూ
తాండ్రి ఉననట్ిాండి లేచేవాడు, తాను అపటిదాకా నిద్రలోకి జార్తకున్నడనన సాంగతి మరిాపోయనట్ి,
తలాతో, ‘ఇవాళ ఇాంతసేపు కుడుతున్నవేమిటే!’ అనేవాడు, అనన మర్తక్షణాం మళ్ళు నిద్రలోకి
జార్తకునేవాడు, ఆడవాళ్ళుదదరూ కరివైపొకర్త చూసి నీరసాంగా నవువకునేవార్త.
అదేాం మాంకుతనమో గానీ, తాండ్రి ఇాంటి దగార కూడా తన బాాంకు బాంట్రోతు యూనిఫ్కాంని
విపటానికి పుకునేవాడు కాదు, ఒ పకా ఆయన పత డ్రెసిాాంగ్ గౌను ఊరకనే బటిలకొకేానికి
వేలాడేది, ఆయన మాత్రాం, విధి నిరవహణకు ఎపుడాంటే అపుడు తయారే అననట్టి, ఇకాడ కూడా పై
అధికారికి ఏ క్షణానైన్ అాందుబాట్లో ఉననట్టి, యూనిఫ్కాం పూరిుగా ధ్రిాంచి, అలానే పడకుార్చాలో
పడుకునేవాడు. అసలే ఆ యూనిఫ్కాం ఏ మాంత కొతుది కాదు, దానికి తోడు ఇలా అతిగా వాడటాం వలా,
గ్రెగర్ తల్లా చెలాాయీ ఎాంత శ్రదధగా ఉతికి పడుతున్న, క్రమాంగా దాని మెర్తగు తగాపోస్వగాంది. గ్రెగర్
చ్చలాస్వర్తా స్వయాంత్రమలాా ఆ మరకలతో నిాండిన, పలష్డ్ బొతాులతో మెరిసే యూనిఫ్కాంని అలాగే
చూస్ుాండిపోయేవాడు. తాండ్రి మాత్రాం అాంత ఇబఫాందికరమన యూనిఫ్కాంలోనూ చ్చలా ప్రశాాంతాంగా
నిద్రపోయేవాడు.
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గడియారాం పది కొటిగానే తలా మెతుని మాటలతో తాండ్రిని నిద్ర లేేదది, ఆయనిన మాంచాం
మీదకు వెళ్ళు పడుకోమని బతిమాలేది, ఇలా కుర్చాలో పడుకోవటాం వలా సరైన నిద్ర పటిదు, మళ్ళు
తెలాారి ఆరిాంటికి లేచి డూమటీకి వెళ్ళులాంటే మాంచి నిద్ర తపనిసరి. కానీ ఆయన మాత్రాం, ఈ మధ్మ
బాాంకు బాంట్రోతు అయాందగార్తనాంచీ కొతుగా నేరిాన మాంకుతనాం ప్రదరిశిసస్ు, తానిాంకా కాసేపు టేబిల్
దగారే కూచుాంటాననేవాడు, కానీ మళ్ళు నిద్రలోకి జార్తకునేవాడు; ఇక ఆ తరావత ఆయనిన పడకుార్చా
నుాంచి కదపలాంటే విశ్వప్రయతనమే చేయాల్సాచేాది. గ్రెగర్ తల్లా చెలాాయీ కలసి లోపలకి వెళ్ళా
పడుకొమభని ఎాంతగా పోరిన్, ఆయన పైకి లేవటానికి ససేమిరా అాంట్ట కళ్ళు కూడా తెరవకుాండా ఒ
పవుగాంట తల అడ్ాంగా ఆడిస్ునే ఉాండేవాడు. గ్రెగర్ తలా ఆయన భ్యజానిన పట్ికు లాగుతూ, చెవిలో
బుజీగాంపుగా మాటాాడేది, చెలాాయ కూడా తన పని పకాన పటిి తలాకి స్వయాం వెళ్ళుది, అయన్ ఆయన
అాంగుళాం కదిలేవాడు కాదు. సరికదా మరిాంతగా పడకుార్చాలో కూర్తకుపోయేవాడు. ఇలా లాభాం
లేదని ఆడవాళ్ళుదదరూ ఆయన చాంకల కిాంద చేతులు పటిి పైకి లేేదాందుకు ప్రయతినాంచేవార్త, అపుడు
కానీ కళ్ళు తెరిచే వాడు కాదు, అట్ట ఇట్ట ఆడవాళ్ళుదదరి వైపూ మారిా మారిా చూస్ు, ‘ఇదీ, ఈ
ముసలతనాంలో న్కు దరికిన మనశాశిసాంతి!’ అనేవాడు, నెమభదిగా ఇదదరాడవాళు మీదా బర్తవు మోపి
కాళుపై లేచి నిలబడేవాడు, వాళ్ళు మీదే వాలపోయ గుమభాం దాకా వెళ్ళువాడు, అకాడ ఇదదర్చన
విడిపిాంచుకుని వాళుకి చేయ ఊపుతూ తనాంతట తాను లోపలకి నడిచేవాడు, ఆయనకు మాంచాం దగార
స్వయపడేాందుకు తలా తన కుట్ిపనీ, చెలాాయ తన పనూన వదిలేసి, ఆయన వెనకే లోపలకి వెళ్ళువార్త.
ఇలా పని భారాంతో కుాంగ అలసిపోతునన కుట్ాంబాంలో మర్చ అవసరమతే తప గ్రెగర్ని
పటిిాంచుకునే తీరిక ఎవరికుాంట్ాంది? ఇాంట్లా మనుషుల సాంఖమ కూడా తగాపోయాంది; పనమాభయని
పాంపిాంచేశార్త; క చప్రాసీని మాత్రాం కుదుర్తాకున్నర్త. ఆమె పొడుగాా, మొరట్ శ్ర్చరాంతో,
ముగుాబుటిలాాంటి తెలాని చిాంపిరి జుట్ితో ఉాండేది; ఉదయమూ, స్వయాంత్రమూ వచిా ఇలుా ఊడిా
వెళ్ళుపోయేది; ఇక మిగతా పనాంతా అతని తలేా తన కుట్ిపనితో పట్ట చూస్తకునేది. గతాంలో ఏవైన్
వేడుకలూ పాండుగలూ వచిాన సాందరాబలోా తల్లా చెలాాయీ ఎాంతో ఇషిాంగా వేస్తకునే ఇాంటి నగలు
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కూడా ఇపుడు అమేభస్తకోవాలా వచిాాంది, అవి అమభగా వచిాన ధ్రల గురిాంచి క రోజు వాళ్ళు
మాటాాడుకుాంట్ాంటే గ్రెగర్కి ఈ విషయాం తెలసిాంది. వాళ్ళు అనినాంటికన్న ఎకుావగా ఈ ఫ్కాట్
గురిాంచే వాపోయేవార్త, అది ప్రస్తుత పరిసిథతిలో వాళుకో మోయలేని బర్తవుగా మారిాంది, కానీ గ్రెగర్ని
ఇకాణ్ణిాంచి బదలాయాంచటాం అస్వధ్మాం గనుక, దీనిన వదిల వెళులేకపోతున్నర్త. కానీ గ్రెగర్కి తెలుస్త,
అదకాటే కారణాం కాదని, అాంతగా అతణ్ణి బదిల్ల చేయాలనుకుాంటే అదేాం పదద విషయాం కాదు, తగన
కొలతలునన పట్టికి గాల ఆడేలా కన్నలు చేసి అాందులో అతణ్ణి మోస్తకుపోవచుా, కానీ వాళ్ళు
మారలేకపోవటానికి అసలు కారణాం నిసృహ, తాము ఒ వెలకి రాలేని ఊబిలో కూర్తకుపోయామనన
నిసృహ, తమ సేనహితులోా గానీ బాంధువులోా గానీ ఎవరికీ దాపురిాంచనాంత పదద దౌరాబగమాం తమకు
దాపురిాంచిాందనన నిరాశ్. వాళ్ళు ఇపటికే ేదదవాళు నుాంచి ప్రపాంచాం ఏాం ఆిసస్తుాందో అదాంతా
నెరవేర్తస్తున్నర్త; తాండ్రి బాాంకు గుమాస్వులకు టిఫిన్ తెచిాపడుతున్నడు, తలా అపరిచితుల కోసాం
లోదుస్తులు తయార్త చేస్టుాంది, చెలాాయ కసిమరా ఆదేశానుస్వరాం కాంటర్త వెనుక అట్ట యట్ట
తిర్తగుతోాంది; ఇక ఇాంతకన్న చేయటాం ఆ కుట్ాంబానికి స్వధ్మాం కాదు. తాండ్రిని మాంచాం మీద
పడుకోబెటిిన తరావత, తల్లా చెలాాయీ తిరిగ లవిాంగ్ రూములోకి వచిా, తమ పనులన ఎకాడివకాడే
వదిలేసి, కుర్చాలన దగారకు లాకొాని, చెాంప చెాంప రాస్తకునేాంత దగారగా కూర్తానేవార్త; తలా గ్రెగర్
గది వైపు చూపిస్ు, ‘గ్రెట్ట, ఆ తలుపు మూసేయ్,’ అనేది, అతను చీకట్లా మిగలపోయేవాడు, ఆ
పకాగదిలో ఆడవాళ్ళుదదరూ కలసి ఏడిా తమ కనీనటి బర్తవు దిాంపుకునేవార్త, లేదా బహుశా
ఎాండిపోయన కళుతో టేబిల్ కేసి చూస్ు కూచునేవార్త. ఇలాాంటపుడే గ్రెగర్ గాయాం ఎవరో
పనిగట్ికు కెలకినట్ి మళ్ళు సలేదది.
గ్రెగర్ పగలూ రాత్రీ కూడా ఎపుడూ నిద్ర లేకుాండానే గడిేదసేవాడు. కోాస్వరి పగటికలలు
అలుాకునేవాడు, ఈస్వరి తలుపు తెరవగానే పత రోజులోాలాగే తాను బయటకు వెళ్ళు కుట్ాంబ
బాధ్మతలన తన చేతిలోకి తీస్తకోబోతుననట్ి ఊహిాంచుకునేవాడు; అపుడపుడూ అతని ఆలోచనలోా,
చ్చన్నళు విరామాం తరావత, పత పరిచయాల రూపలు కదలాడేవి; తన ఆఫీస్త యజమానీ
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పదదగుమాస్వు, తోటి సేల్ామెనూా అప్రాంటిస్తలూ, బాగా మాందబుదిధ అయన ఆఫీస్త బాయ్, పకా
ఆఫీస్తలోా పని చేసే ఇదదర్త ముగుార్త సేనహితులూ, క పల్లాట్టరి హోటలోా పనమాభయీ – ఇది క
చిర్త తీపి జాాపకాం –, క ట్లపీల దుకాణాంలో కేష్టయర్ అమాభయ, ఈమె మనస్త గెలుచుకోవటానికి
చ్చలా నిజాయతీగా ప్రయతినాంచ్చడు గానీ మర్చ తాతాారాం చేశాడు – వీళుతో పట్ట అతను ఎపుడో
మరిాపోయన వాళ్ళు, అపరిచితులూ, అాందరూ అతని మనో ఫలకాంపై కదలాడేవార్త, కానీ వీళులో
ఎవరూ అతనికి గానీ, అతని కుట్ాంబానికి గానీ ప్రస్తుతాం ఏ మాత్రాం స్వయాం చేయలేనాంత దూరాంలో
ఉననట్ి కనిపిాంచేవార్త, వాళు రూపలు మాయమయామకా అతనేాం పదద బెాంగపడే వాడు కాదు. కానీ
కోాస్వరి అతను తన కుట్ాంబాం గురిాంచి ఇాంతగా ఆాందోళన పడటాం మానేసేవాడు, వాళ్ళు తనని
ఎాంత నిరాక్షయాం చేస్తున్నరో తలుచుకోగానే కోపాంతో ఉకిారిబికిారయేమవాడు, అలాాంటపుడు నిజానికి
ఏదీ తిన్లనిపిాంచకపోయన్, ఆకల కూడా వేయకపోయన్, వాంటగదిలోకి వెళ్ళు తనకు న్మయాంగా
దకాాలాన తిాండి అాంతా తినేయాలని ప్రణాళ్ళకలు వేస్తకునేవాడు. చెలాాయ ఇదివరకటాా అతనికి ఏది
నచుాతుాందో ఆలోచిాంచి తేవటాం మానేసిాంది, పొదుదన్న మధామహనాం తాను పనికి వెళ్ళు హడావిడిలో
ఉననపుడు, పచిపోయన తిాండి ఏదో తెచిా, కాలతో అతని గదిలోకి తోసి వెళ్ళుపోయేది; మళ్ళు
స్వయాంత్రాం వచ్చాకా, అసలు ఆ తిాండి కొదిదగా అయన్ తిన్నడా, లేక – ఈ మధ్మ తరచూ
జర్తగుతుననటేి – ఎలా ఉననది అలాగే ముట్ికోకుాండా వదిలేశాడా అననది కూడా చూడకుాండా,
చీపుర్తకటితో కా ఊడు ఊడిా బయటకు నెటేిసేది. ఈ మధ్మ అతని గది తుడవటానికి ఆమెకు
స్వయాంత్రాం మాత్రమే వీలు చికుాతోాంది, అపుడు కూడా ఆ పని చ్చలా అరకొరగా చేస్తుాంది. రాన్రానూ
గది గోడల పొడవున్ బూజు వేలాడుతోాంది, అకాడకాడా చెతాు చెదారాం ఉాండలు కడుతున్నయ.
గ్రెగర్ మొదట్లా దీనిన చెలాాయకి దృష్టికి తేవాలని ప్రయతినాంచేవాడు, ఆమె లోపలకి వచిానపుడు గదిలో
మురికి బాగా కొట్టిచిానట్ి కనిపిాంచే ఏదో క మూలకు వెళ్ళు నిలబడేవాడు, తనని అలాాంటి
పరిసిథతిలో చూసేు అయన్ ఆమెలో పశాాతాుపాం కలుగుతుాందని భావిాంచేవాడు. కానీ అతను వారాల
తరబడి అకాడే నిలబడిన్, ఆమె చేత తన గదిలో ఏ మారూ తెపిాంచలేకపోయాడు; ఆ మురికి అతని
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కెాంత సషిాంగా కనిపిస్తుాందో ఆమెకూ అాంతే సషిాంగా కనిపిస్తుాంది, అాందులో అనుమానాం లేదు, కానీ
ఆమె దాననలాగే వదిలేయాలనన నిరియానికొచేాసిాంది. అలాగని ఆ పని వేరే వాళునీ చేయనిచేాది కాదు,
గ్రెగర్ గది శుభ్రాం చేసే హకుా తన కాదానికే సాంతమనన విషయాంలో ఇదివరకెననడూ లేని
స్తనినతతావనిన ప్రదరిశిసాంచేది, క సాందరబాంలో తలా అతని గదిని శుభ్రాంగా కడిగాంది, కడగటమాంటే
కొనిన బకెటా నీర్త మాత్రాం తెచిా పోసిాంది – ఆ తడి గ్రెగర్ను మరిాంత చికాకు పరిచిాంది,
కడుగుతుననాంత సేపూ అతను ముఖాం ముడుచుకుని స్టఫ్క మీద కదలకుాండా కూర్తాన్నడు – కానీ
ఇలా చేసినాందుకు తలా తవరలోనే తగన గుణపఠాం నేర్తాకోవాలా వచిాాంది. చెలాాయ ఆ స్వయాంత్రాం
గ్రెగర్ గదిలోని మార్తను చూడగానే, అకాస్తతో రగలపోతూ, లవిాంగ్ రూములోకి విసవిస్వ నడిచి
వెళ్ళుాంది, ఆమె తలా గారాంగా చేతుల్లతుుతున్న ఆగకుాండా, కా పట్ిన వెకిా వెకిా ఏడవటాం
మొదలుపటిిాంది, తాండ్రి పడకుార్చాలో ఉలకిాపడి లేచ్చడు, తలాదాండ్రులదదరూ మొదట ఏాం చేయాలో
తోచనట్ి చూస్ుాండిపోయార్త, తరావత తాము కూడా అాందులో పలుపాంచుకున్నర్త; తాండ్రి,
కుడివైపునునన తలాని చూస్ు, గ్రెగర్ గది శుభ్రాం చేసే బాధ్మతను కూతురికే వదిలేయనాందుకు
మాందలాంచ్చడు; ఎడమ వైపునునన చెలాాయని చూస్ు, ఆమె ఇక ఎననడూ గ్రెగర్ గదిని శుభ్రాం
చేయటానికి వీలేాదని అరిచ్చడు; ఉదేవగాంతో ఊగపోతునన ఆయనిన తలా పడకగది వైపు లాకెాళుటానికి
ప్రయతినాంచిాంది; చెలాాయ వెకిాళుతో కాంపిస్ు తన చినన పిడికిళుతో టేబిల్ మీద మోదిాంది; అసలు
వీళులో ఎవవరికీ కనీసాం ఆ తలుపైన్ మూసి తనను ఈ ప్రహసనాం నుాంచి మినహయాంచ్చలనన
ఆలోచన రానాందుకు లోపల గ్రెగర్ ఆగ్రహాంతో బుసలు కొటాిడు.
చెలాాయ ఉదోమగాంలో అలసిపోయ ఇదివరకటాా గ్రెగర్కి సేవలు చేయలేకపోతోాందననది నిజమే,
కానీ అాంతమాత్రాన ఆ బర్తవును తలా భ్యజానికెతుుకోవాలాన పని లేదు, అలాాంటి పనుల కోసాం
ఇపుడు చప్రాసీ ఉాంది. ఆ విధ్వరాలన చూడగానే జీవితాంలో ఎనోన కషినషాిలకోరిాాందనీ, తన మొరట్
శ్ర్చరాంతో వాటనినాంటినీ దాట్కుని వచిాాందనీ తెలసిపోతుాంది. ఆమె గ్రెగర్ని చూసి అసహమపడేది
కాదు. కస్వరి ఎాందుకో యాదృచిికాంగా అతని గది తలుపు తీసి చూసిాంది, గ్రెగర్ ఆమె కాంటపడటాం
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అదే తొలస్వరి – ఈ రాకను ఊహిాంచని అతను ఎవరో తర్తముతుననట్ి కాంగార్తగా గదిలో అట్ట
ఇట్ట పరిగెతుస్వగాడు – ఆమె మాత్రాం అబుఫరపట్తో అలా చేతులు కట్ికుని చూస్ు
నిలబడిపోయాంది. అపటినాంచీ ఆమె ప్రతీ రోజూ ఉదయమో స్వయాంత్రమో ఏదో సమయాంలో కస్వరి
అతని గది తలుపు కొదిదగా తీసి అతని వాంక చూస్ు నిలబడేది. మొదట్లా అతణ్ణి తన వైపు రమభని
పిలచేది కూడా, ఆమె మాటల వెనుక ధ్వనిాంచేది బహుశా సేనహమేనేమో: ‘ఇలా రావోయ్, న్
ేదడపుర్తగా!’ అనో, ‘మా ేదడపుర్తగేాం చేస్తుాందాండీ!’ అనో పిలచేది. ఈ మాటలన గ్రెగర్ ఏ మాత్రాం
ల్లకా చేయనట్ి సాందిాంచేవాడు కాదు, అసలు అకాడ తలుపు తెర్తచుకోనే లేదననట్ి కదలకుాండా
మెదలకుాండా ఉాండిపోయేవాడు. ఈ చప్రాసీకి బుదిధపుటిినపుడలాా తనను విసిగాంచగలగే వీలుకలస్ు
ఆమెనిలా అచ్చాసి వదిలేసే బదులు, ఎవరైన్ ఆమె చేత తన గది శుభ్రాం చేయసేు ఎాంత బాగుాండును!
కస్వరి, తెలావార్త ఝామున, వసాంతాగమన స్చనగా కుర్తస్తునన భార్చ వరాానికి కిటికీ రకాలు
టపటప కొట్ికుాంట్ాంటే, ఆ చప్రాసీ తలుపు తెరిచి మళ్ళు తన నిలవ మాటలతో అతణ్ణి
పలకరిాంచటాం మొదలుపటిిాంది, అతనిలో అసహనాం ఇక హదుదలు దాటిపోయాంది, దాడి
చేయటానికననట్ి ఆమె మీదకు వచ్చాడు, నిజానికి నీరసాంగా నిాంపదిగానే వచ్చాడు. ఆమె ఏ మాత్రాం
భయపడలేదు సరికదా, తలుపు వారనునన కుర్చా నొక దానిన గాలోాకి ఎతిు పట్ికుాంది, ఆమె అలా
కుర్చాని పట్ికునన తీర్త చూసేు, దానిన గ్రెగర్ వీపు మీద పడేసే దాకా ఊర్తకునేట్ి లేదనిపిాంచిాంది.
వెనకుా మళ్ళుతునన గ్రెగర్ని, ‘అాంతేగా, అాంతకన్న దగారకు రావుగా?’ అని అడిగాంది, తరావత కుర్చాని
మెలాగా మూలన పటేిసిాంది.
గ్రెగర్ ఈ మధ్మ తిాండి తినటమే మానేశాడు. గదిలో అతని కోసాం తిాండి ఉాంచిన్, ఎపుడన్న
దానిన దాట్కుాంట్ట అట్గా వెళ్ళుననపుడు మాత్రాం, ఊరికే కాలక్షేపనికననట్ి, క ముకా నోట్లా
వేస్తకునేవాడు, దానిన గాంటల తరబడి అలాగే ఉాంచుకుని, ఎపుడో మళ్ళు బయటకు ఊసేసేవాడు.
మొదట్లా తన గది పరిసిథతి ఇలా ఉాండటాం వలా తనకు తిాండి సయాంచటాం లేదేమో అనుకున్నడు, కానీ
నిజానికి గదిలో రాన్రానూ వచిా చేర్తతునన మార్తలకి అతను తవరగానే రాజీ పడిపోయాడు. ఎకాడా
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చ్చట్ దరకని స్వమానాంతా తెచిా ఈ గదిలో పడేయటాం ఆ కుట్ాంబానికి క ఆనవాయతీగా
మారిాంది, ఇపుడు ఇలాాంటి స్వమాను మరిాంత పరిగ పోయాంది, ఎాందుకాంటే ఫ్కాట్లో క గదిని
ముగుార్త కిరాయదారాకు అద్దదకిచ్చార్త. గాంభీరమన వాలకాలు గల ఈ యువకులు (ఈ ముగుారికీ
గెడా్లు ఉాండటాం గ్రెగర్ తలుపు సాందులోాంచి గమనిాంచ్చడు) శుభ్రత అాంటే ప్రాణాం పడతార్త, వాళు
గది మాత్రమే శుభ్రాంగా ఉాంటే సరిపోదు, మొతుాం ఇలాాంతా శుభ్రాంగా ఉాండాల, ముఖమాంగా వాంటగది.
వస్తువులు మురికిగానే కాదు, అనవసరాంగా అదనాంగా ఉన్న భరిాంచలేర్త. వాళుకు కావాలాన
స్వమానాంతా వాళుతోపటే తెచుాకున్నర్త. దాాంతో చ్చలా వస్తువులు అదనమ కూచున్నయ, అవి
అమభగలగేవీ కాదు, అలాగని పరేసేవీ కాదు. ఈ బాపతు స్వమానాంతా గ్రెగర్ గదిలోకి బార్తలు
తీరిాంది. బూడిద బకెట్ి నుాంచి వాంటగది చెతుబుటి దాకా దీనిలో సరవాం ఉన్నయ. ప్రస్తుతానికి
అవసరాం లేదనుకునన ఏ వస్తువునైన్ సరే, చప్రాసీ తీస్తకువచిా గ్రెగర్ గదిలో పరేసేది; ఆమె ఎపుడూ
ఆదరాబాదరాగా పని చేయటాం వలా అదృషివశాతూు గ్రెగర్కి ఆమె చేయీ, ఆ చేతిలో
పరేయదలుాకునన వస్తువూ తప మరిాంకేాం కనపడేది కాదు. వాటిని పరేయటాంలో చప్రాసీ ఉదేదశ్ాం
బహుశా మళ్ళు అవసరమనపుడు తెచిా వాడుకోవచానో, లేక అవనీన కుపలాగా పోగుపడా్కా మొతుాం
కేస్వరి వదిలాంచుకోవచానో అయ ఉాంట్ాంది; కానీ వాసువానికి అవి ఎన్నళాయన్ విసిరిన చ్చట
అలానే పడి ఉాండేవి, అపుడపుడూ గ్రెగర్ ఆ చెతు కుపలోాంచి పకుాాంట్ట వెళ్ళానపుడు మాత్రాం కాసు
కదిలేవి, ఇలా వెళుక తేదది కాదు, అతనికి పకటానికి ఇాంకెకాడా చ్చట్ మిగలేాదు, కానీ కోాస్వరి
ఊరికే సరదాకి కూడా ఇలా చేసేవాడు, కానీ ఇలాాంటి సరదా ఆటల అయన తరావత అతనేదో దిగులోా
కూర్తకుపోయ, ఉనన చ్చటే మృతప్రాయాంగా పడి ఉాండేవాడు.
కిరాయదార్తా తరచూ తమ రాత్రి భోజన్లన ఇాంటి దగార లవిాంగ్ రూములోనే
కానిచేాస్తుాండటాంతో, స్వయాంత్రాలు లవిాంగ్ రూము తలుపు పూరిుగా మూసే ఉాండేది; అయన్ ఈ
సదుపయానిన కోలోయనాందుకు గ్రెగర్ పదదగా ఏాం చిాంతిాంచలేదు, ఈమధ్మ అతను ఆ తలుపు తెరిచి
ఉన్న పదద పటిిాంచుకోవటాం లేదు, తన గది కటిక చీకటి మూలలోా నిసేుజాంగా పడి ఉాంట్న్నడు. కానీ
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క సాందరబాంలో, చప్రాసీ లవిాంగ్ రూము తలుపు ఎాందుకో తీసి మళ్ళు వేయకుాండా అలా వారగా
తెరిచే వదిలేసిాంది, ఆ స్వయాంత్రాం దీపాం వెలగాంచటమూ, కిరాయదార్తా లోపలకి రావటమూ అనీన
గ్రెగర్ కాంటపడుతూనే ఉన్నయ. గతాంలో గ్రెగర్, తాండ్రీ, తల్లా టేబిల్చుట్టి ఏ స్వథన్లోా కూర్తానేవారో
ఇపుడు కిరాయదార్తా అదే స్వథన్లోా కూర్తాని, న్పకిన్ా మడత విపి, చ్చకులూ ఫోర్తాలూ చేతిలోాకి
తీస్తకున్నర్త. వెాంటనే గుమభాం దగార తలా మాాంసాం కూర గనెనతోనూ, ఆవిడ వెనుకనే చెలాాయ
బాంగాళ్ళదుాంపల కూర గనెనతోనూ ప్రతమక్షమయామర్త. ఆహరాం పొగలు కకుాతోాంది. కిరాయదార్తా
తమ ముాందు పటిిన పదారాథలన పర్చక్షాంచటానికననట్ి ముాందుకు వాంగార్త, వారిలో మధ్మలో కూచుని,
తకిాన ఇదదరికీ ల్లడర్తలా కనిపిస్తుననవాడైతే, మాాంసాం తగనాంత మెతుగా ఉాందో లేక వాంటగదికి
తిపిపాంేదయాలో అననది పర్చక్షాంచటానికి కాబోలు, అదిాంకా గనెనలో ఉాండగానే క ముకా తుాంచి
ర్తచి చూశాడు. తృపిుగా తలపాంకిాంచ్చడు, ఉతాాంఠగా చూస్తునన తల్లా చెలాాయీ ఊరటగా నిట్టిరాార్త,
వాళు మొహలోా వెలుగొచిాాంది.
కిరాయదార్తా లవిాంగ్ రూములో తినటాం మొదలుపటాిర్త కాబటిి, గ్రెగర్ కుట్ాంబాం తమ
భోజన్లు వాంటగదిలో కానిచేాయటాం మొదలుపటిిాంది. తాండ్రి మాత్రాం వాంటగదిలోకి వెళుబోయే
ముాందు కాస్వరి లవిాంగ్ రూములోకొచిా, ట్లపీ చేత పుచుాకుని వినయాంగా వాంగ, టేబిల్ చుట్టి ఒ
ప్రదక్షణ చేసేవాడు. కిరాయదార్తా జట్ిగా పైకి లేచి తమ గడా్లోాకి ఏదో పలకరిాంపు గొణ్ణగేవార్త.
తాండ్రి వెళ్ళుపోయాకా, వాళ్ళు నిశ్శిసబదాంగా తమ భోజనాం కానిచేావార్త. గ్రెగర్కి కటి చిత్రమనిపిాంచేది,
భోజనాం తిాంట్ననపుడు అయేమ చపుళునినాంటి మధామ వారి నములుతునన పళు చపుడు మాత్రాం
అతను పొలుాపోకుాండా పసిగటిగలగేవాడు, బహుశా తినటానికి పళ్ళు తపనిసరి అనీ, అవి లేనపుడు
ఎాంత పదునైన దవడలు ఉన్న లాభాం లేదనీ అతనికిలా గుర్తుచేయబడుతోాందేమో. ‘న్కు ఆకల బానే
ఉాంది, కానీ వాళ్ళు తినేలాాంటి తిాండి మీద లేదు. అయన్ కపకా నేనేమో ఆకలతో చస్తుాంటే, వీళ్ళు
ఎలా మెకుాతున్నరో!’ అని అనుకునేవాడు.
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అదే రోజు స్వయాంత్రాం – ఇన్నళ్ళు గ్రెగర్కు కాస్వరి కూడా వినపడని వయొలన్ న్దాం –
ఇపుడు వాంటగది నుాంచి మాంద్రాంగా తేల వస్ు అతని చెవినపడిాంది. కిరాయదార్తా అపటికే తమ
భోజన్లు ముగాంచ్చర్త, వాళు ల్లడర్త తాను తెచిాన నూమస్ ేదపర్త తెరిచి, మిగతా ఇదదరికీ చెరో ేదజీ
తీసి ఇచ్చాడు, తరావత ముగుారూ కుర్చాలోా వాల, దముభకొడుతూ చదువుకుాంట్న్నర్త. వయొలన్
వినపడేసరికి అాంతా చెవులు రికిాాంచ్చర్త, లేచి అడుగులో అడుగు వేస్తకుాంట్ట హలు గుమభాం దగారకి
వెళ్ళు, అకాడ గుాంపుగా నిలబడా్ర్త. వాళు అలకిడి వాంటగదిలోకి వినపడిాంది కాబోలు, తాండ్రి
అకాణ్ణిాంచే గటిిగా ఇలా అన్నడు: ‘ఈ సాంగీతాం మిమభలేనాం ఇబఫాంది పటిడాం లేదుగా? పడుతుాందాంటే
చెపాండి, వెాంటనే ఆేదస్వుాం.’ ‘అబ్బఫ అదేాం లేదు, అయన్ ఆ అమాభయ ఈ గదిలోకి వచిా మా ముాందు
వాయసేు ఇాంకా బాగుాంట్ాంది కదా, ఇకాడ అనువుగా కూడా ఉాంట్ాంది?’ అన్నడు కిరాయదారా
ల్లడర్త. ‘ఒ దానికేాం భాగమాం,’ సాంబరపడుతూ అరిచ్చడు తాండ్రి, అకాడి ఆ వాయాంచేది తానే ఐనట్ి.
కిరాయదార్తా మళ్ళు గదిలోకి వచిా ఎదుర్తచూశార్త. మొదట తాండ్రి మూమజిక్ స్విాండు మోస్తకొచ్చాడు,
వెనకనే తలా మూమజిక్ నోట్ాతోనూ, చెలాాయ వయొలన్తోనూ ప్రవేిసాంచ్చర్త. చెలాాయ మౌనాంగా
ప్రదరశిసనకు అనీన సిదధాం చేస్తకుాంట్లాంది; తలాదాండ్రులు ఇపటిదాకా ఎవరికీ గదులు అద్దదకు
ఇచిానవాళ్ళు కాకపోవటాంతో ఈ కిరాయదారా పటా అతి మరామద చూపిస్తున్నర్త, కనీసాం సాంత
కుర్చాలోా కూర్తానే ధైరమాం కూడా చేయటాంలేదు; తాండ్రి తలుపుకు ఆనుకుని నిలబడా్డు, పూరిుగా
బొతాులు పట్ికునన యూనిఫ్కాం జాకెట్ తొడుకుాన్నడు, కుడి అరచేతిని రాండు బొతాుల మధ్మన
దూరిా ఉాంచ్చడు; తలాకి మాత్రాం కిరాయదార్తా క కుర్చాని ఆఫర్ చేశార్త, వాళ్ళు దానిన ఎకాడ పడితే
అకాడే అాందులో ఒ మూలకు దిగపోయ కూర్తాాందావిడ.
చెలాాయ వాయాంచటాం మొదలుపటిిాంది; తల్లా తాండ్రీ చెరో వైపు నుాంచీ ఆమె చేతుల కదలకలన
శ్రదధగా గమనిస్తున్నర్త. ఈ సాంగీతానికి ఆకరిాతుడైన గ్రెగర్, కొాంత ముాందుకు వచ్చాడు, ఇపటికే తన
తలను లవిాంగ్ రూములో పటిి చూస్తున్నడు. ఇదివరకూ ఇతర్తల సౌకరమాం పటా తాను చూపిాంచే
శ్రదధకు ఎాంతో గరవపడే గ్రెగర్, ఇపుడు తనలో పర్తగుతునన నిరాక్ష్యమనిన గమనిాంచి ఆశ్ారమపడా్డు.
రూపాంతరాం [4]

కినిగె

patrika.kinige.com

13
నిజానికి ఇపుడే అతను ఎవరి కాంటా పడకుాండా ఉాండాలాన అవసరాం ఎకుావ ఉాంది. ఎాందుకాంటే,
అతని గదిలో బాగా ేదర్తకుపోయ, చిననపటి కదలకకు కూడా పైకి ఎగుస్తునన దుమభాంతా, ఇపుడు
అతని వాంటి నిాండా కూడా పొరలా కపుకుపోయ ఉాంది; వాటితో పట్ట, అతను ఎకాడికి వెళ్ళున్ తన
వీపు మీద మోస్తకుాంట్ట, పకాలకు వేలాడుాకుాంట్ట బోల్లడాంత మురికినీ, జుతుు ఉాండల్లన,
ఆహరావశ్నషాల్లన తనతో పట్ట తీస్తకెళ్ళున్నడు; ఇదివరకూ రోజులో ఎనోనస్వర్తా వెలాకిలా పడుకుని
తనున తాను తివాచీ కేసి ర్తదుదకుాంట్ట శుభ్రపరచుకునే వాడు, ఇపుడు అది కూడా మానేశాడు. ఇపుడు
తన అవతారాం ఇలా ఉాందని తెలసి కూడా, తళతళ్ళుడే లవిాంగ్ రూము నేల మీద అడుగుపటిడానికి ఏ
మాత్రాం జాంకలేదు.
అయతే ఇాంకా అతణ్ణివరూ గమనిాంచటాం లేదు. అతని కుట్ాంబాం వయొలన్ వినటాంలో
పూరిుగా నిమగనమపోయ ఉాంది; కిరాయదార్తా మొదట్లా జేబులోా చేతులు ఉాంచుకుని, మూమజిక్
స్విాండుకు చ్చలా దగారగా వచిా నిలబడా్ర్త – మర్చ మూమజిక్ నోట్ా కూడా చదవగలగేాంత దగారగా
నిలబడా్ర్త, అది తన చెలాాయకి ఇబఫాందిగానే ఉాండి ఉాంట్ాంది – కానీ కాసేపటి తరావత కిటికీ
దగారకు వెళ్ళుపోయార్త, తలలు దిాంచుకుని ఏదో సణుకుాాంట్న్నర్త, తన తాండ్రేమో వాళుని
ఉతాాంఠగా గమనిస్తున్నడు. వాళు ధోరణ్ణలో అసాంతృపిు తేటతెలామవుతూనే ఉాంది, జోరైన సరదా
సాంగీతానిన విన్లనుకునన తాము నిరాశ్కు గురయామమనీ, ఇాంక ఈ ప్రదరశిసన చ్చలాంచవచానీ, అది
తమ ప్రశాాంతతకు భాంగాం కలగస్తున్న కేవలాం మరామద కారణాంగానే ఇాంకా భరిస్తున్నమనీ వాళ్ళు
చెపకనే చెపుతున్నర్త. ముఖమాంగా వాళ్ళు సిగార్ పొగలన ముకుాలోాాంచీ, నోళులోాాంచీ పైకపు కేసి
వదులుునన తీర్తలో తీవ్రమన అసహనాం వెలాడవుతోాంది. నిజానికి చెలాాయ ఎాంతో చకాగా వాయస్టుాంది.
ఆమె ముఖాం ఒ పకాకు వాల ఉాంది, ఏదో వెతుకులాటతో, విషాదాంతో నిాండిన ఆమె చూపులు
మూమజిక్ నోట్ా వెాంట నెమభదిగా స్వగుతున్నయ. గ్రెగర్ ఇాంకాసు ముాందుకి కదిలాడు, తమ ఇదదరి
చూపులూ కలుస్తకునేాందుకు వీలుగా తన తలను నేలకు దగారగా వాంచ్చడు. సాంగీతాం ఇాంతగా
చలాంపజేస్టుాందాంటే తానొక జాంతువేన్? తాను దేనికైతే తపిస్తున్నడో ఆ గమమాం వైపు తీస్తకెళ్ళు
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దార్తలు తన కళు ముాందే తెర్తచుకుాంట్ననట్ి అనిపిాంచిాంది. చెలాాయని చేరేదాకా ఎకాడా
ఆగకూడదని నిశ్ాయాంచుకున్నడు. కాసేపట్లా ఆమెను చేరి సార్తి కొదిదగా గుాంజుతాడు, ఆమె తన వైపు
చూడగానే తన గదిలోకి వయొలన్తో సహ వచేాయమని ఆహవనిస్వుడు, ఇకాడ ఆమె సాంగీతానిన వినే
అరహత అతనికి తప ఇాంకెవరికీ లేదు. ఆమెను ఇక ఎపుడూ తన గది వదిల వెళునివవడు, కనీసాం తాను
బతికుననాంత కాలాం; తన వికృతమన ఆకృతి ఎాందుకు పనికిరాకపోయన్ అాందుకు పనికొస్తుాంది; తన
గదికి ఉనన ప్రతీ తలుపు దగారా ఏకకాలాంలో కాపు కాస్వుడు, ఎవర్త చొరబడటానికి ప్రయతినాంచిన్
బుసలు కొడుతూ ఉముభలు ఊస్ు తరిమేస్వుడు; చెలాాయని మాత్రాం బలవాంత పటిడు, ఆమె తన ఇషిాం
మీదే అతనితో ఉాండాల; ఆమె అతని పకానే స్టఫ్క మీద కూర్తాాంట్ాంది, అతనికి చెవి గుాతుాంది,
అపుడు నోర్త విపుతాడు, ఆమెను సాంగీత కళ్ళశాలకు పాంేద ఆలోచన తనకు ఎపట్నాంచ్చ ఉాందనీ,
ఈ దౌరాబగమమే తనకు పటికపోయుాంటే గత క్రిసభస్ న్టికే (ఇాంతకీ క్రిసభస్ దాటిాందో లేదో?) ఎవరి
అభమాంతరాలూ ల్లకా చేయకుాండా అాందరి ముాందూ ఈ విషయానిన ప్రకటిాంచి ఉాండేవాడనీ చెపుడు.
ఈ నిజాం తెలుస్తకోగానే చెలాాయ కనీనటి పరమాంతమపోతుాంది, గ్రెగర్ ఆమె భ్యజాల మీదకు లేచి ఆమె
మెడ మీద ముదుదపట్ికుాంటాడు.
‘మిసిర్ జమాీ!’ కిరాయదారా ల్లడర్త అరిచ్చడు, మరో మాట వమరథాం చేయకుాండా, తన
చూపుడువేలు ఎకుాపటిి, నెమభదిగా ముాందుకొస్తునన గ్రెగర్ వైపు చూపిాంచ్చడు. వయొలన్
మూగబోయాంది, కిరాయదారా ల్లడర్త తన సేనహితుల వైపు తలాడిస్ు నవివ, మళ్ళు గ్రెగర్ వైపు
చూశాడు. తాండ్రి గ్రెగర్ను తరమటాం కన్న ముాందు కిరాయదారాను శాాంతిాంపజేయటాం ముఖమమని
భావిాంచ్చడు, కానీ నిజానికి వాళ్ళుమాంత కాంగార్త పడటాం లేదు, వాళుకు వయొలన్ కన్న, గ్రెగరే
ఎకుావ సరదా కలగజేసినట్ిన్నడు. తాండ్రి ఆదరాబాదరాగా వాళు వైపు వెళ్ళుడు, తన బారచ్చపిన
చేతులతో వాళును గదిలోకి పాంేదాందుకు ప్రయతినస్ునే, గ్రెగర్ వాళు కాంటపడకుాండా తన శ్ర్చరాంతో
అడ్ాం పడుతున్నడు. తాండ్రి ప్రవరిుస్తునన ఈ తీర్తకో, లేక ఇన్నళ్ళు తమకు తెలయకుాండా ఎదుటి
గదిలోనే ఇలాాంటి పుర్తగు కట్ననదనన విషయాం ఇపుడే గ్రహిాంచటాం వలానో తెలయదు గానీ,
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కిరాయదారాలో కోపాం అాంతకాంతకూ పరిగాంది. తాండ్రిని సాంజాయషీ ఇమభని దబాయాంచ్చర్త,
ఆయనలాగే చేతులూపుతూ మాటాాడార్త, విస్తగాా గడా్లు పీకుాన్నర్త, చివరకు అయషిాంగానే తమ
గదుల వైపు కదిలార్త. ఈ లోగా చెలాాయ, తన వయొలన్ ప్రదరశిసన ఇలా అవమానకరాంగా
ముగయగానే పరధామనాంలోకి వెళ్ళుపోయాందలాా, ఇపుడు తేర్తకుాంది; ఆమె ఇపటిదాకా తన
వయొలన్నూ, దాని కమానునూ నిర్చీవాంగా వేలాడుతునన చేతులోు పట్ికుని, ఇాంకా వాయస్తునన
దానిలాగే తన ముాందునన నోట్ా వాంక చూస్ు నిలబడిపోయాంది. ఇపుడు తేర్తకోగానే, ఆ
వాయదామనిన తలా డిలో పడేసి (ఆవిడ ఇాంకా కుర్చాలోనే కూర్తాని శావస అాందనట్ి రొముభలన
ఎగబీలుస్టుాంది), కా ఉదుటన కిరాయదారా గదిలోకి పరిగెతుుకుాంట్ట వెళ్ళుాంది. వాళ్ళుాంకా తాండ్రి
బలవాంతాం మీద తమ గదివైపు నడవటాంలోనే ఉన్నర్త. ఈలోగానే ఆ గదిలోని మాంచాం మీది
దుపట్టా తలగళ్ళు చుర్తకైన ఆమె చేతులోాాంచి ఎగరిపడుతూ తమ తమ స్వథన్లోాకి చకాగా
కుదుర్తకున్నయ. కిరాయదార్తా ఇాంకా గది దాకా రాకముాందే ఆమె వాళు మాంచ్చలు సరేదసి బయటకు
జార్తకుాంది. తాండ్రిని మళ్ళు మాంకుతనాం పూనినట్ిాంది, కిరాయదారాకు ఇవావలాన కనీస మరామద
కూడా మరిాపోయ, వాళును ఇాంకా ఇాంకా వెనకుా తోలుతూనే ఉన్నడు. చివరకు కిరాయదారా ల్లడర్త
పడకగది గుమభాం దగార ఆగ, తన కాలని నేల మీద గటిిగా తాటిాంచ్చడు. తన చేతిని పైకెతిు, ‘నేనిపుడే
చెపుున్నను,’ అాంట్ట తన చూపుని తలా వైపూ, చెలాాయ వైపూ కూడా స్వరిస్ు, ‘ఈ ఇాంట్లానూ ఈ
కుట్ాంబాంలోనూ బయటపడుతునన జుగుపాకరమన పరిసిథతుల కారణాంగా,’ – ఇకాడ అతను నేల
మీద ఉమేభశాడు – ‘నేను తక్షణాం నోటీస్త ఇస్తున్నను. అాంతేకాదు, ఇపటిదాకా ఉనన రోజులకు
కూడా కా పైస్వ ఇవవను; ఇవవడాం మాట అట్ాంచితే, అసలు మీ నుాంచి నషిపరిహరాం రాబటాిలా
వదాద అని ఆలోచిస్తున్నను, రాబటాిలనుకుాంటే – నమభాండి నమభకపొాండి – అది చ్చలా స్తలువైన
పని.’ అతను మాటాాడటాం ఆపి, దేనికోసమో ఎదుర్తచూస్తుననవాడిలా, ముాందుకే చూస్ు నిలబడా్డు.
వెాంటనే పకానునన వాళ్ళుదదరూ వాంతపట అాందుకుననట్ి, ‘మేాం కూడా తక్షణాం నోటీస్త ఇస్తున్నాం,’
అన్నర్త. వెాంటనే అతను తలుపు పిడి మీద చేయ వేసి, దఢాలన తలుపు మూసేస్వడు.
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తాండ్రి తడుముకుాంట్నన చేతులోు, తూలుతూ వచిా, పడకుార్చాలో కూలబడిపోయాడు;
చూడబోతే తన రోజువార్చ కునికిపటాకు సిదధమవుతున్నడా అనిపిాంచిాంది, కానీ తన తల అదుపులో
లేదననట్ి తీవ్రాంగా ఆడిాంచటాం చూసేు, నిద్రకు చ్చలా దూరాంలో ఉన్నడని తెలుస్టుాంది. గ్రెగర్ ఇాంకా
ఉనన చ్చట్ నుాంచి కదలేాదు, కిరాయదార్తా చూసినపుడు ఎకాడ ఉన్నడో అకాడే ఉన్నడు.
అనుకుననదాంతా తలక్రిాందులు కావటాం వలా కలగన నిరాశా, దాాంతో పట్ట ఈ మధ్మ చ్చన్నళ్ళుగా
సరైన తిాండి లేకపోవటాం వలా కలగన నిసాతుువా, అతణ్ణి కదలేాకుాండా చేశాయ. ఈ సనినవేశ్ాంలోని
ఉద్రికుత ఏ క్షణాననయన్ బదదై  తన నెతిు మీద కూలటాం ాయయమని తెలసినవాడిలా, భయాంతో
ఎదుర్తచూస్తున్నడు. వణుకుతునన తలా వేళు నుాంచి వయొలన్ జారిాంది, చెవులు మారోభగేలా కాంపిస్ు
కిాందపడిాంది, కానీ అతను ఇస్తమాంత కదలేాదు.
‘అమాభ, న్న్న,’ అతని చెలాాయ ఉపోదాాతాం లాగా టేబిల్ మీద క చర్తపు చరిచి
మాటాాడటాం మొదలుపటిిాంది, ‘ఇదిలాగే స్వగతే మనాం చ్చలా ప్రమాదాంలో పడతాాం. ఆ సాంగతి
మీకరథాం కావటాం లేదేమో గానీ, న్కరథమవుతోాంది. ఈ పుర్తగు సమక్షాంలో న్ అననయమ ేదర్త కూడా
ఉచిరిాంచను, కానీ నేను చెపదలుాకుననది కటే: మనాం దీని అడు్ తొలగాంచుకోవాల. దీనిన
పోష్టాంచ్చాం, భరిాంచ్చాం, మన వలా అయేమదాంతా చేశాాం, ఆ విషయాంలో మనల్లనవరూ వేల్లతిు
చూపిాంచటానికి సరిపోర్త.’
‘తను చెేదది ముమాభటికీ నిజాం,’ తాండ్రి తనలో తాను అనుకున్నడు. తలా ఇాంకా శావస
అాందక ఆయాసపడుతూ, విహవలమన చూపులు చూస్ు, నోటిని చేతోు మూస్తకుని దగుాతోాంది.
చెలాాయ గబగబా తలా దగారకు వెళ్ళు నుదుటి మీద ఊరటగా చేయ వేసిాంది. చెలాాయ
మాటాాడిన ఈ మాటలతో తాండ్రి ఆలోచనలనీన క కొలకిా వచిానట్ిన్నయ; ఆయన ఇపుడు
నిటార్తగా కూర్తాన్నడు, టేబిల్ మీద తన యూనిఫ్కాం ట్లపీతో ఆడుకుాంట్న్నడు, చుట్టి ఇాందాక
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కిరాయదారా భోజనాం చేసిన ఎాంగల పళ్ళులు ఇాంకా అలానే ఉన్నయ; మధ్మ మధ్మలో తల్లతిు
కదలకుాండా ఉనన గ్రెగర్ ఆకారాం వైపు ఒ చూపు విస్తర్తతున్నడు.
‘దీని అడు్ తొలగాంచుకుని తీరాల,’ చెలాాయ ఈ స్వరి తాండ్రిని మాత్రమే ఉదేదిసాంచి అాంది, తలా
తన దగుా తెరలో పడి ఏాం పటిిాంచుకునే సిథతిలో లేదు, ‘లేదాంటే ఇది మీ ఇదదర్చన ఎకుావకాలాం
బతకనివవదు, ఆ స్చనలు ఇపుడే కనిపిస్తున్నయ కూడా. అసలే మనాం బయట గొడు్ చ్చకిర్చ చేసేు
తప రోజు గడపలేని సిథతిలో ఉన్నాం, అలాాంటపుడు ఇాంట్లా ఇలాాంటి నరకానిన ఎవర్త భరిాంచగలర్త
చెపు. కనీసాం న్ వరకూ నేనిక భరిాంచలేను.’ అాంట్టనే ఆమె భోర్తన ఏడవన్రాంభాంచిాంది, ఆ
తీవ్రతకు ఆమె కనీనళ్ళు వెలుావలా కిాందకు జారి ఆమె తలా ముఖాం మీద పడా్య, ఆవిడ వాటిని
యాాంత్రికాంగా తుడుచుకుాంది.
‘అవునమాభ,’ తాండ్రి ఆమె బాధ్ అరథాం చేస్తకుననట్ి స్వనుభూతితో అన్నడు, ‘కానీ మనాం
చేయగలగేదేముాంది?’
చెలాాయ ఈ ఏడుపు వలా కలగన నిసాహయతతో కాబోలు, ఇాందాకటి ఖరాఖాండీతన్నికి
భననాంగా, ఏాం చేయాలో తనకూ తెల్లదననట్ి భ్యజాలు ఎగరేసిాంది.
‘వాడు మనాం చెేదది అరథాం చేస్తకునే పరిసిథతే ఉాంటే,’ గొాంతులో కొాంత ప్రశ్న కూడా కలపి
అన్నడు తాండ్రి; కానీ చెలాాయ ఏడుస్ునే అసలా ఆలోచనే వృథా అననట్ి చేయ విస్తర్తగా గాలోా
ఆడిాంచిాంది.
‘వాడు మనాం చెేదది అరథాం చేస్తకునే పరిసిథతే ఉాంటే,’ తాండ్రి మళ్ళు అన్నడు, అది అస్వధ్మమనన
కూతురి నమభకానిన జీరిిాంచుకోవటానికననట్ి కళ్ళుమూస్తకున్నడు, ‘అపుడు బహుశా వాడితో ఏదో
క రాజీకి వచిా ఉాండేవాళుాం. కానీ పరిసిథతులన బటిి చూసేు–’
‘వాడికాడ ఉాండకూడదు,’ చెలాాయ అర్తస్తుననట్ి అాంది, ‘అదకాటే పరిషాారాం న్న్న. ఆ
కనపడేది గ్రెగర్ అనన నమభకానిన నువువ వదిలాంచుకోవాల. ఆ నమభకమే మన అగచ్చటానినాంటికీ మూల
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కారణాం. అసలు అది గ్రెగర్ ఎలా అవుతుాంది? కవేళ అదే గ్రెగర్ అయ ఉాంటే, ఇలాాంటి పుర్తగులతో
కలసి బతకటాం మనుషులకి స్వధ్మాం కాదనన సాంగతి ఎపుడో అరథాం చేస్తకుని, తనాంతట తానే ఎటైన్
వెళ్ళుపోయుాండేవాడు. అపుడు ఇాంట్లా మనకు అననయమ ఉాండడు, నిజమే, కానీ కనీసాం మన బతుకేదో
మనాం బతికేవాళుాం, అతని జాాపకానిన గౌరవాంగా మనస్తలో నిలుపుకునేవాళుాం. కానీ ఈ పుర్తగుాంది
చూశావా, ఇది మనలన పటిి పీడిాంచటానికే నిశ్ాయాంచుకుాంది, మన కిరాయదారాని తరిమేస్టుాంది,
నెమభదిగా మొతుాం ఫ్కాటాంతా ఆక్రమిాంచుకుని మనలన వీధులోాకి గెాంటేయాలననది దాని ఆలోచన అని
సషిాంగానే తెలుస్టుాంది. న్న్న, చూడు, చూడు,’ హఠాతుుగా పదదగా అరిచిాంది, ‘మళ్ళు అదేాం చేస్తుాందో
చూడు!’ అాంట్ట గ్రెగర్కి కూడా అరథాం కాని గాభరా ప్రదరిశిసస్ు, ఆమె తలా కుర్చా దగార్తనాంచి వేగాంగా
గెాంతి, గ్రెగర్కు దగారగా ఉాండటాం కన్న తలాని తామగాం చేయటమే తేలక అననట్ిగా, కా ఉదుట్న
తాండ్రి వెనకిా పరిపోయాంది, ఆమె ప్రవరునకు బెదిరి ఆయన కూడా దిగుాన పైకి లేచ్చడు, ఆమెని
రక్షాంచటానికననట్ి ఆమె ముాందుకొచిా నిలబడి తన చేతులన అడ్ాంగా పైకెతాుడు.
కానీ నిజానికి గ్రెగర్కి ఎవర్చన భయపటేి ఉదేదశ్ాం లేదు, చెలాాయని భయపటాిలని అసలే
అనుకోలేదు. తన గదిలోకి వెళుటానికి వెనకుా తిరగబోయాడాంతే, అయతే నిజానికి ఆ ప్రయతనాం
చూసేవాళుని కాసు హడలగొటేిట్ిగానే ఉాంది, ఎాందుకాంటే, తన బలహీనసిథతి కారణాంగా వెనకుా
తిరగటాం కషిమవటాంతో, అాందుకోసాం అతను తన తలను కూడా వాడాలా వచిాాంది, దానిన
మాటిమాటికీ పైకెతిు మళ్ళు నేలకేసి కొడుతున్నడు. ఇపుడు ఆగ చుట్టి చూశాడు. అతని సదుదేదశానిన
వాళ్ళు గురిుాంచ్చర్త; వాళు గాభరా తాతాాలకమే. ఇపుడు అాంతా అతణ్ణి నిశ్శిసబదాంగా, దిగులుగా
చూస్తున్నర్త. తలా పడకుార్చాలో కాళ్ళు వేలాడేస్తకు కూర్తాాంది, ఆమె కనురపలు అలసటతో
వాలపోతున్నయ; తాండ్రీ చెలాాయీ పకా పకానే కూర్తాన్నర్త, చెలాాయ తన చేతిని తాండ్రి మెడ చుట్టి
వేసిాంది.

రూపాంతరాం [4]

కినిగె

patrika.kinige.com

19
‘ఇపుడిక నేను వెనకుా తిరగవచుా కాబోలు,’ అనుకుాంట్ట గ్రెగర్ మళ్ళు తన ప్రయాసలో
పడా్డు. ఈ శ్రమ కలగస్తునన ఆయాస్వనిన అదుపుచేస్తకోవటాం కషిమవుతోాంది, పదే పదే ఆగ విశ్రాంతి
తీస్తకోవాలా వస్టుాంది. అయతే ఎవరూ అతణ్ణిక ఇబఫాంది పటిలేదు, అతని మాన్న వదిలేశార్త.
అతను నిాంపదిగా వెనకుా తిరిగ, తిననగా గది వైపు నడవటాం మొదలుపటాిడు. తనకీ ఆ గదికీ మధ్మ
ఉనన దూరాం అతణ్ణి ఆశ్ారమపరిచిాంది, అసలు ఈ నీరసాంతో ఇాంత దూరాం ఎలా రాగలగాడో అరథాం
కాలేదు. ఇపుడు గది వైపు పకటమే అతని ఏకైక లక్షయాం, ఈ పరమాంతాం తన కుట్ాంబాం కా మాట
కూడా మాటాాడలేదననది కూడా గమనిాంచలేదు, ఇక గుమభాం దాటేశాడనుకున్నకనే తల వెనకుా
తిపడు; అపుడు కూడా, మెడ పటేియడాం వలా, పూరిుగా తిపలేకపోయాడు; తిరిగనాంత మేరకు
చూసేు వెనకనునన దృశ్మాం ఏమీ మారలేదు, చెలాాయ మాత్రాం ఇపుడు నిలబడి ఉాంది. ఆఖర్తగా
కనిపిాంచిాంది తలా, ఆవిడ అపటికే గాఢాంగా నిద్రపోతోాంది.
అతను గదిలోకి అడుగుపటిడాం ఆలసమాం, వెనుకనే తలుపు దఢాలన మూస్తకుపోయాంది,
గొళ్ళుాం పడిాంది, తాళాం తిరిగాంది. ఈ ఆకసిభక శ్బదాం వలా కలగన అదుర్తకు కాళ్ళు చచుాబడినటియ
అతను ఉనన చ్చటే కుపకూలపోయాడు. ఈ తొాందర అతని చెలాాయది. ఆమె ముాందుగానే సిదధాంగా
పొాంచి నుాంచుాంది, అదను చూసి చుర్తగాా గుమభాం దగారకు గెాంతిాంది, ఆ అలకిడి కూడా గ్రెగర్కి
వినపడ లేదు; తరావత ఆమె తలాదాండ్రుల వైపు చూసి, ‘హమభయమ!’ అని అర్తస్ు తాళాం తిపిాంది.
‘ఇపుడేాంటి?’ గ్రెగర్ చుట్టి చీకట్లాకి చూస్ు ప్రిసనాంచుకున్నడు. తానిక కదలేాడని అరథాం
కావటానికి ఎకుావ సేపు పటిలేదు. ఏమాంత ఆశ్ారమాం కూడా కలగలేదు; అసలు ఆ బకాపలాటి కాళ్ళు
ఇన్నళ్ళు తనను మోస్వయాంటేనే చిత్రాం. అదకాటీ తపిాంచి బానే ఉన్నడు. వళుాంతా నొపుై తే
ఉన్నయ గానీ, అవి కూడా క్రమాంగా నెమభదిస్వుయనీ, చివరకు పూరిుగా తగాపోతాయనీ అనిపిాంచిాంది.
శ్ర్చరాం దిగువ భాగాంలో కుళ్ళుపోయన ఆపిలూ, దాని చుట్టి కటిిన పుాండూ, దాని మీద ేదర్తకునన
పలాటి దుమూభ, ఇవనీన ఇక ఇబఫాంది పటిడాం మానేశాయ. తన కుట్ాంబానిన ఆతీభయాంగా
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తలుచుకున్నడు. తాను ఇకాణ్ణిాంచి వెళ్ళుపోవటమే మాంచిదని తన చెలాాయ కన్న గటిిగానే
అనుకున్నడు. తెలావార్తఝామున బయట గడియారసుాంభాం మూడు గాంటలు కొటేి దాకా, అతను ఇలా
శూనమ ప్రశాాంత మనస్తాతో ఆలోచిస్ునే ఉన్నడు. కిటికీ బయట వెలుగు మారటాం అతని చైతన్మనికి
అసషిాంగా తెలసిాంది. కాసేపటికి, అతని తల దానాంతటదే వాలపోయాంది, అతని చివరి శావస
ముకుాపుటాలోాాంచి బయటకు జార్తకుాంది.
మర్తసటి రోజు చప్రాసీ పొదుదనేన యథావిధిగా వచిాాంది – ఎవరనినస్వర్తా వారిాంచిన్, ఆమె
తలుపులు వేసేటపుడూ తీసేటపుడు, తన బలమూ అసహనమూ అాంతా చూపడుతూనే ఉాంట్ాంది,
ఆమె పనికి రావటమాంట్ట జరిగాక ఆ చపుళుకి ఇక ఆ ఫ్కాట్ లో ఎవరూ నిద్రపోవటమనే ప్రసకేు లేదు
– ఆమె తన రోజువార్చ అలవాట్ ప్రకారాం గ్రెగర్ గదిలోకి తొాంగ చూసిాంది, వెాంటనే తేడా ఏమీ
పసిగటిలేకపోయాంది. అతను కావాలనే అలా కదలకుాండా పడుకున్నడనీ, మనస్త గాయపడిన
వాడిమలేా ఫోజు పడుతున్నడనీ అనుకుాంది; ఆమె దృష్టిలో గ్రెగర్ పదద కాంత్రీ. సమయానికి తన చేతిలో
బూజుకర్ర ఉాండటాంతో, దానిన లోపలకి జొనిపి తలుపు దగార్తనాంచే గ్రెగర్కు చకిాలగల పటిిాంది. ఏ
ఫలతాం లేకపోవటాంతో విస్తగెతిు ఇాంకాసు గటిిగా పొడిచిాంది, చివరకు ఉనన చ్చట్ నుాంచి గటిిగా
అవతలకి నెటిిన్ కూడా అతణ్ణిాంచి ఏ సాందన్ రాకపోవటాంతో అపుడు పరిలనలనగా చూసిాంది.
విషయాం వెాంటనే అరథమాంది, కళ్ళు పదదవి చేసి చిననగా ఈల వేసిాంది; వెాంటనే వెళ్ళు పడకగది తలుపు
దభాలన తెరిచిాంది, తన గొాంతాంతా ఉపయోగస్ు లోపల చీకటాలోకి గటిిగా అరిచిాంది: ‘ఒయ్, రాండి
రాండి, ఆ పుర్తగు పనైపోయాంది; అకాడ చచిా పడుాంది!’
జమాీ దాంపతులు మాంచాం మీద దిగుాన లేచి కూర్తాన్నర్త, చప్రాసీ గొాంతు కలగాంచిన
ఉలకిపట్ నుాంచి తేర్తకున్నక గానీ, ఆమె చెపుునన దేమిట్ల వారికి అరథాం కాలేదు. ఇదదరూ చెరోవైపు
నుాంచీ వేగాంగా మాంచాం దిగార్త; మిసిర్ జమాీ దుపటి తీసి తన భ్యజాల చుట్టి కపుకున్నడు,
మిసెస్ జమాీ తన నైట్ గౌనులోనే బయలేదరిాంది; అాందరూ గ్రెగర్ గదిలో అడుగుపటాిర్త. ఈలోగా

రూపాంతరాం [4]

కినిగె

patrika.kinige.com

21
లవిాంగ్ రూము వైపునన తలుపు కూడా తెర్తచుకుాంది, క గదిని కిరాయదారాకు అద్దదకిచిానపణ్ణిాంచీ
గ్రెట్ట అకాడే పడుకుాంట్లాంది; ఆమె రాత్రాంతా నిద్రపోలేదని ఆమె దుస్తులూ, పలపోయన ముఖమూ
ఋజువు చేస్తున్నయ. మిసెస్ జమాీ సాందేహాంగా చప్రాసీ వైపు చూస్ు, ‘చనిపోయాందా?’ అని
అడిగాంది,

నిజానికి

చూడాలనుకుాంటే

ఆమే

చూడవచుా,

పదద

పరిలనలాంచనకారేాకుాండానే

అరథమపోతుాందా విషయాం. ‘అనే అనుకుాంట్న్న,’ అాంది చప్రాసీ, నిరూపిాంచటానికననట్ి తన చేతిలో
బూజుకర్రతో గ్రెగర్ శ్వానిన ఒ పకాకు నెటిిాంది. మిసెస్ జమాీ బూజుకర్రను అడు్కోవటానికననట్ి
చేయ గాలోా జాపి మళ్ళు వెనకుా తీసేస్తకుాంది. ‘హ్మభ… దేవుడి దయ,’ అన్నడు మిసిర్ జమాీ. అాంట్ట
తన ఛాతీపై ిసలువ గీస్తకున్నడు, తకిాన ముగుారాడవాళ్ళు ఆయనలానే చేశార్త. గ్రెట్ట ఆ శ్వానిన
కళ్ళురకుాండా చూస్ు అాంది: ‘చూడాండి ఎాంత బకాగా ఉన్నడో. చ్చన్నళ్ళుగా సరిగా తినటమే
మానేశాడు. పటిిన తిాండి పటిినటేి వెనకుా తీస్తకురావాలా వచేాది.’ గ్రెగర్ శ్ర్చరాం నిజాంగానే పూరిు
చదునుగా, ఎాండిపోయనట్ి ఉాంది; దానిన ఇక ఏ కాళ్ళు మోయటాం లేదు కాబటిి, ఆ సాంగతి ఇపుడు
సషిాంగా తెలుస్టుాంది.
‘కాస్వరి లోపలకి వస్వువా గ్రెట్ట,’ విషాదాంగా నవువతూ అాంది మిసెస్ జమాీ; గ్రెట్ట శ్వాం వైపు
చూస్తకుాంట్ట తలాదాండ్రుల వెాంట వాళు పడకగది లోకి వెళ్ళుాంది. చప్రాసీ తలుపు మూసి, కిటికీ బారాా
తెరిచిాంది. ఇాంకా పూరిుగా ఎాండెకాకపోయన్, అపుడే మారిా నెల ఆఖర్తకు వచేాసిాందనన దానికి
స్చనగా, గాలలో ఏదో మాందకొడితనాం ఉాంది.
కిరాయదార్తా తమ గదిలోాంచి బయటకు వచ్చార్త, తమకు ఇాంకా టిఫిన్ వడి్ాంచలేదేమిటా అని
ఆశ్ారమాంగా చూశార్త; తమని నిరాక్షయాం చేశారని అరథమాంది. ‘మా టిఫినెకాడ?’ కిరాయదారా ల్లడర్త
గదిదస్తుననట్ిగా చప్రాసీని అడిగాడు. కానీ ఆమె తన చూపుడు వేలును పదాల మీద నిలువుగా ఆనిా, ఏ
మాటాాడకుాండా గ్రెగర్ గది కేసి చూపిాంచిాంది. వాళ్ళు ముగుారూ తిననగా లోపలకి వెళ్ళపోయార్త,
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ఇపుడు లోపల వెలుగు పూరిుగా పడుతోాంది, వాళుాంతా తమ మాసిన కోట్ జేబులోా చేతులుాంచుకుని,
గ్రెగర్ శ్వాం చుట్టి వలయాంలా నిలబడా్ర్త.
అపుడే జమాీ దాంపతుల పడకగది తెర్తచుకుాంది, మిసిర్ జమాీ యూనిఫ్కాం ధ్రిాంచి లోపలకి
ప్రవేిసాంచ్చడు, ఆయన చెరొక భ్యజాం మీదా భారామ కూతురూ వాల ఉన్నర్త, అాందరి కళ్ళు తడిగా
ఉన్నయ; గ్రెట్ట మధ్మ మధ్మలో తన ముాయనిన తాండ్రి భ్యజాం కేసి తుడుచుకుాంట్లాంది.
‘వెాంటనే న్ ఇాంట్లాాంచి బయటకు ఫాండి!’ అన్నడు మిసిర్ జమాీ, ఇదదరాడవాళుని భ్యజాల
మీదే ఉాంచుకుని, తన చూపుడు వేలతో తలుపు వైపు చూపిాంచ్చడు. కిరాయదారా ల్లడర్త, కొాంత
బితురపోయ, ేదలవాంగా నవువతూ, ‘ఏాంటి మీరనేది?’ అన్నడు. తకిాన ఇదదరూ, జరగబోతునన గొడవ
పటా ఉతాాంఠతో, అాందులో గెలుపు ఖచిాతాంగా తమదేననన ధీమాతో, వీపుల వెనక చేతులు
ర్తదుదకుాంట్న్నర్త. ‘ఎనినస్వర్తా చెపిన్ కటే మాట,’ అన్నడు మిసిర్ జమాీ, అాంట్టనే
ఇదదరాడవాళుతోనూ కలసి చిననసైజు పటాలాంలా కిరాయదార్త మీదికి నడిచ్చడు. ఆ కిరాయదార్త
కదలకుాండా, కాసేపు నేలవైేద చూస్తుాండిపోయాడు, అతని బుర్రలో పరిసిథతులు కొతు మలుపు
తిర్తగుతున్నయ. ‘సరే, వెళ్ళుపోతున్నాం ఐతే,’ అన్నడతను, అాంట్ట ముఖాంలో ఉననట్ిాండి కొతు
అణకువ తెచుాకుని, తన నిరియానికి మరోమార్త ఆమోదాం కావాలననట్ి, మిసిర్ జమాీ వైపు
చూశాడు. ఆయన కట్వుగా చూస్ు, అాంగీకారాంగా పలుమార్తా తలాడిాంచ్చడు. ఇక తపదననట్ి ఆ
కిరాయదార్త నిజాంగానే పదద పదద అాంగలోు హలు వైపు నడిచ్చడు; అతని సేనహితులదదరూ (వాళ్ళు
చేతులు ర్తదుదకోవటాం ఎపుడో మానేసి ఈ మాటలన అప్రమతుాంగా విన్నర్త) ఇపుడు అతని వెనకే –
ఎకాడ మిసిర్ జమాీ అడు్పడి తమను తమ ల్లడరినాంచి వేర్త చేస్వుడో అననట్ి – పర్తగు పర్తగున
వెళ్ళుపోయార్త. హలోా ముగుారూ అలాభరా నుాంచి తమ ట్లపీలు తీస్తకున్నర్త, గొడుగుల స్విాండు
నుాంచి తమ ఊతకర్రలు లాకుాన్నర్త, మరామదపూరవకాంగా ఒమార్త వాంగ, ఫ్కాట్ నుాంచి
నిష్కారమిాంచ్చర్త. మిసిర్ జమాీ ఆడవాళ్ళుదదర్చన వెాంటేస్తకుని, అరథాంలేని అనుమానాంతో, ఆ ముగుారి
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వెనకా మెటా లాాండిాంగు దాకా నడిచ్చడు; అకాడ మెటా రయలాంగుకు ఆనుకుని అాందరూ కిాందకు
చూశార్త, ఆ ముగుార్త కిరాయదారూా పొడవాటి మెట్ా నెమభదిగా దిగుతున్నర్త, ప్రతీ అాంతస్తులోనూ
మెట్ా మలుపు తిరిగే చ్చట కాసేపు అదృశ్మమవుతున్నర్త, తిరిగ ప్రతమక్షమవుతున్నర్త; వాళ్ళు కిాందకు
దిగే కొదీద జమాీ కుట్ాంబానికి వాళు మీద ఆసకిు తగాపోయాంది; క మాాంసాం కొట్ి కుర్రాడు తల మీద
ట్రేను ధీమాగా మోస్ు వాళుకు ఎదురై, వాళును దాట్కుని ముాందుకు వచేాశాడు; అపుడిక
కుట్ాంబమాంతా రయలాంగ్ విడిచి వెనకుా వచేాసిాంది, ఊరటగా తమ ఫ్కాట్లో అడుగుపటిిాంది.
వాళ్ళు

తకిాన

రోజాంతా

విశ్రాంతిగా

గడపలని,

బయట

వాకిాంగ్కి

వెళ్ళులని

నిశ్ాయాంచుకున్నర్త; తమ పనులనాంచి ఆ మాత్రాం విశ్రాంతి పొాందాలనుకోవటాం వారి విషయాంలో
న్మయమే కాదు, అవసరాం కూడా. ముగుారూ టేబిల్ చుట్టి కూచుని, మూడు సెలవు ఉతురాలు
రాయటాం మొదలుపటాిర్త, మిసిర్ జమాీ తన బాాంకు మేనేజర్తకూ, మిసెస్ జమాీ తనకు కుట్ిపని
కేటాయాంచే వమకిుకీ, గ్రెట్ట తన షాపు యజమానికీ రాస్తున్నర్త. వాళ్ళులా ఉతురాలోా నిమగనమ ఉాండగా
చప్రాసీ వచిాాంది, తన పని అయపోయాందనీ, ఇక ఈ రోజుకి వెళ్ళుపోతున్నననీ చెపిాంది. ఉతురాల
రచయతలు ముగుారూ కనీసాం కళ్ళు కూడా పైకెతుకుాండా తలాడిాంచి ఊర్తకున్నర్త, కానీ చప్రాసీ
ఇాంకా అకాడే తచ్చాడుతుాండటాంతో, విస్తగాా తల్లతిు చూశార్త. ‘ఏాంటి?’ అని అడిగాడు మిసిర్ జమాీ.
చప్రాసీ జవాబివవకుాండా గుమభాం దగారే నిలబడి నవువతోాంది, తన దగార ఈ కుట్ాంబాం కోసాం ఏదో
మాంచి కబుర్త ఉననట్టి, కానీ సరైన ప్రశ్నలు అడిగ రాబట్ికుాంటే తప అదేాంట్ల చెపనననట్టి ఉాంది
ఆ నవువ. ఆమె ట్లపీలో నిటార్తగా గుచిా ఉనన ఆసిిచ్ ఈక నలువైపులకూ మెలాగా ఊగుతోాంది (ఆమె
పనిలో చేరిాందగార్తనాంచీ దానిన చూసినపుడలాా మిసిర్ జమాీకు వళ్ళు మాండేది). ‘ఏాం కావాల నీకు?’
అడిగాంది మిసెస్ జమాీ, మిగతా వాళు కన్న ఆవిడాంటే చప్రాసీకి కాసు గౌరవాం ఎకుావ. ‘అదీ,’ అని
చెపడాం మొదలుపటిిాంది గానీ, మధ్మలో తన కులుకు నవువ ఆపుకోలేక కాసేపు తాంటాలుపడిాంది,
తరావత తిరిగ కొనస్వగాంచిాంది, ‘ఆ పకా గదిలో ఉనన దానిన వదిలాంచుకోవటాం గురిాంచి చెపుదామని.
ఇక మీరేాం ఇబఫాంది పడకారేాదు. ఆ పని ఐపోయాంది.’ మిసెస్ జమాీ, గ్రెట్ట ఇదదరూ మళ్ళు
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రాస్తకోవటానికి తమ ఉతురాల పైకి వాంగార్త; చప్రాసీ విషయమాంతా వివరాంగా చెపటానికి
ఆరాటపడుతోాందని గమనిాంచిన మిసిర్ జమాీ, అదేాం అవసరాం లేదననట్ి చేతిని అడ్ాంగా ఆడిాంచ్చడు.
తను ఎాంతో ఉబలాటపడిన విషయాం చెేదాందుకు అనుమతి రాకపోవటాంతో, చప్రాసీ తనకునన
బోల్లడు పనులన గుర్తు తెచుాకుాంది; కినుక దాచలేని ముఖాంతో, ‘సరే, వెళ్ళున్న ఐతే!’ అాంట్ట గటిిగా
చెపి, కోపాంగా వెనుతిరిగాంది, తలుపులు దబదబలాడిస్ు ఫ్కాట్ నుాంచి వెళ్ళుపోయాంది.
‘ఆమెకి ఇవాళ్ళితో నోటీసిచేాస్వును,’ అన్నడు మిసిర్ జమాీ, కానీ ఈ మాటకి ఆయన భారమ
నుాంచి గానీ కూతుర్త నుాంచి గానీ, ఏ జవాబు రాలేదు, వాళుకు ఇన్నళు తరావత దకిాన మనశాశిసాంతిని
ఆ చప్రాసీ పడుచేసినట్ిాంది. ఇదదరూ లేచి, కిటికీ దగారకు వెళ్ళుర్త, కరొనకర్త నడుాం కర్త
పట్ికుని అకాడే నిలబడా్ర్త. మిసిర్ జమాీ కుర్చాలో వారి వైపు తిరిగ కాసేపు నిశ్శిసబదాంగా చూశాడు.
తరావత ఇలా అన్నడు: ‘రాండి రాండి, ఆ పత విషయాలనీన ఇక పకాన పటేియాండి. న్ గురిాంచి కూడా
కాసు ఆలోచిాంచాండి.’ ఆడవాళ్ళుదదరూ ఈ మాటలు వినన వెాంటనే, గబగబా ఆయన దగారకు వచిా,
ఆయనున ప్రేమగా నిమిరార్త, తమ ఉతురాలన తవరగా పూరిు చేసేశార్త.
కాసేపటికి ముగుారూ కలసికట్ిగా ఫ్కాట్ నుాంచి బయటకు వచ్చార్త, వాళ్ళులా చేసి చ్చలా
నెలలయాంది, అకాణ్ణిాంచి క ట్రామ్ కార్త ఎకిా ఊరి ిసవారాలోని బయళు వైపు బయలేదరార్త. ట్రామ్
కార్తలో వాళ్ళు తప ప్రయాణ్ణకుల్లవరూ లేర్త, కార్త నిాండా వెచాగా నీరాండ పడుతోాంది. సీటాలో
స్తఖాంగా వాల కూర్తాని తమ భవిషమతుుని సమీక్షాంచుకున్నర్త, ఇపుడు తరచి చూసేు అదేమాంత
నిరాశాజనకాంగా లేదు, ఇాంతకుముాంద్దననడూ కరి ఉదోమగాల గురిాంచి కర్త మాటాాడుకోలేదు, కానీ
ఇపుడు

ముగుారి

ఉదోమగాలూ

పూరిుగా

సాంతృపిుకరాంగా

ఉన్నయనీ,

మునుభాందు

ఇాంకా

మెర్తగవనున్నయనీ తేలాంది. వాళు పరిసిథతులోా తక్షణాం క మాంచి మార్త రావాలాంటే,
అనినాంటికన్న ముాందు తాముాండే నివాస్వనిన మారాాల; వాళ్ళు ప్రస్తుతాం ఉాంట్నన ఫ్కాట్ను గ్రెగర్
ఎాంపిక చేశాడు, దాని కన్న ఇాంకాసు చిననదీ చవకదీ, కానీ ఇాంకా మాంచి పరిసరాలోా ఉాండేదీ, మేనేజ్
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చేయటానికి స్తలువైనదీ అయన ఫ్కాట్ తీస్తకోవాల. సాంభాషణ ఇలా స్వగుతుాండగా, తమ కూతురిలో
ఉపొాంగుతునన ఉతాాహనిన చూసి, తలాదాండ్రులదదరికీ ఏకకాలాంలో కే భావాం కలగాంది, శ్రమ వలా
ఆమె చెాంపలు కాసు పలపోవటాం మినహయసేు, ఆమె ఇటీవల చ్చలా అాందమూ సౌషివమూ గల
పిలాగా ఎదిగాంది. వాళ్ళుదదరూ కాసేపు మౌనాం దాలాార్త, తమ కూతురికి క మాంచి సాంబాంధ్ాం
వెతకాలాన తర్తణాం ఆసననమాందనన ఆలోచనతో, చూపుల దావరానే పరసరాం క అవమకు
పాందానికి వచ్చార్త. వాళు ఈ కొతు కలల్లన, మాంచి ఉదేదశాల్లన ధ్ృవీకరిస్తుననట్ి, ప్రయాణాం
అయపోగానే, అాందరికన్న ముాందు కూతురే లేచి నిలబడి, తన పడుచు దేహనిన బడలకగా
స్వగదీసిాంది.
~ సమాపుాం ~
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