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తీర్ప
వసాంతకాలాంలో క ఆదివారాం ఉదయాం. జారిి బాండెమన్ అనే యువ వామపారి పైఅాంతస్తులో
ఉనన తన గదిలో కూర్పుని ఉన్ననడు. ఆ ఇల్లు నది డుున వర్పసగా బార్ప తీరిన ఇళ్ళలో కటి.
అవన్నన పొటిిగా న్నసిరకమైన కటుిబడ్జతో ఉన్ననయి. చూట్టినికి ఎత్తులోనూ రాంగులోనూ కేలా
కనిపిస్తున్ననయి. అతను ఇప్పడే విదేశాలోు ఉాంటునన స్ననహిత్తనికి ఉతురాం రాయటాం పూరిు చేశాడు,
రధ్యమసగా దానిన మడ్జచి కవర్లు పెట్టిడు, మోచేత్తలన రాతబలు మీద ఆనిాంచి కిటికీ లోాంచి బయట
నది వైపూ, వాంతెన వైపూ, దూరాంగా ఆవల డుున నుననని చుదనాంతో కనిపిస్తునన కాండల వైపూ
చూస్తు కూచున్ననడు.
అతను స్ననహిత్తని గురిాంచి ఆలోచిస్తున్ననడు. ఈ స్ననహిత్తడు సవదేశ్ాంలో తనకు సరైన
అవకాశాల్లువనన అసాంతృపిుతో, కనేనళ్ళ క్రితాం రష్యమకి వలసపోయి, అకాడ సెయిాంట్
పీటర్పుబర్పులో వామపారాం మొదల్లపెట్టిడు. ఆ వామపారాం మొదట్లు మాంచి జోర్పగానే సాగాంది కాన్న
ఈమధమ కన్ననళ్ళళగా అాంతకాంతకూ నష్యిలోు కూర్పకుపోతోాంది, ఈ మధమ సవదేశానికి
వచిునప్పడలాు అతను ఈ విషయమై చాలా వాపోత్తన్ననడు (అసల్ల అతను రావటాం కూడా
రాన్రానూ అర్పదైపోతోాంది). రాయి దేశ్ాంలో తనున తాను నిషలాంగా అలవగొటుికుాంటున్ననడు.
గెడుాం మాసిపోయిాంది, చరభాం ఎాంత స్తప్పగా పాలపోయిాందాంటే అది నిద్రాణాంగా ఉనన ఏదో
వామధి లక్షణమేమో అనిపిస్ుాంది. తనలాగే ఈ దేశ్ాం నుాంచి వెళ్ళళ అకాడ సిిరడ్జన తోటి
ప్రవాస్తలతో అతనికి పెదదగా రిచయాల్లువు, సాినిక రషమన్ కుటుాంబాలతో సాంబాంధ్యలూ అాంతాంత
మాత్రమే, ఇక బ్రహభచారిగా మిగలపోక తని ఖరభకు తల వాంచుత్తన్ననడు.
అలాాంటి మనిషికి ఉతురాం ఏమని రాయాల, అతను దారి తపాడని తెల్లస్తునే ఉాంది,
అతని గురిాంచి బాధడటాం త చేయగలగన సాయమేదీ ల్లదు. సలహా ఇవావలాంటే ఇవవచుు.
అతణ్ణి ఇాంటికచేుయమన్న, ఇకాడే నిలదొకుాకమభన్న, పాత స్ననహిత్తలన కల్లస్తకమభన్న, వాళ్ళ
ఆసరా తీస్తకమభన్న చెచుు. కాన్న అతనికి వేరేలా అరిాం అవ్వవచుు. ఎాంత మతుగా చెప్తు అాంత
లోత్తగానూ గాయడే అవకాశ్ాం ఉాంది. ఇటి దాకా అతని ప్రయతానలన్నన వృథా అన్న, ఇక
అతను ఒటమి ప్పకుని ఇాంటికి తిరిగ రావాలన్న, అాందరి అాంచన్న కటేి చూప్పలకూ గురిగా
మిగలాలన్న, బతకనేరిున తోటి స్ననహిత్తలాందరితో పోలస్ను అతనిాంకా ఏళ్ళళచిున సివాడేనన్న,
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సాంత ఊళ్ళళనే నెగుుకురాగలగన స్ననహిత్తలన చూసి ఇకనైన్న నేర్పుకోవాలన్న... ఇలాాంటి అరాిల్లవో
స్తపరిాంచే అవకాశ్ాం ఉాంది. పోన్న అతణ్ణి ఇాంత బాధపెటిినాందుకు జరిగే మాంచేమన్నన ఉాంటుాందా
అాంటే అదీ ఖాయాంగా చెడానికి ల్లదు. అసల్ల అతణ్ణి ఇకాడ్జకి రపిాంచటాం సాధమమేన్న అననది
మొదటి అనుమానాం – ఆ మధమ ఎప్పడో అతనే అన్ననడు, సవదేశ్ాంలోని వామపార లావాదేవీలోు
తనకు పూరిుగా రిచయాం తపిపోయిాందని – రపిాంచల్లకపోతే, అతను ఎటిలాగే
రాయిదేశ్ాంలో ప్రవాసిగానే మిగలపోతాడు, అది చాలదననటుి ఈ సలహాకి చిర్రెతిు ఇకాడ్జ
స్ననహిత్తలకు కూడా దూరమైపోయే అవకాశ్ాం ఉాంది. కవేళ్ సలహా పాటిాంచి వచిున్న, తరావత
ఇకాడ కుదుర్పకోల్లకపోతే, ఎవరితోనూ కలవల్లక అలాగని కాడూ మనల్లక, చివరికి తనదని
చెప్పకునే దేశ్ాం గాన్న, తనవాళ్ళని చెప్పకునే స్ననహిత్తల్ల గాన్న ల్లని వాడై పోతాడు, అాంతకన్నన ఎలా
ఉననవాడు అలా ఆ రాయిదేశ్ాంలోనే ఉాండ్జపోవటమే నయాం. ఇదాంతా లెకాలోకి తీస్తకుని
ఆలోచిస్ను, కవేళ్ అతను ఇకాడకు వచిున్న ఏ మాత్రాం నెగుుకురాగలడూ అననదీ అనుమానమే.
ఇలాాంటి కారణాల వలు, ఒమాదిరి రిచయస్తుడ్జతో కూడా అలవోకగా ాంచుకోగలగే
ఇకాడ్జ ుఖఖమమైన విేషష్యలన్నన, అతనితో ఉతురాలోు ాంచుకోవట్టనికి మాత్రాం కషిమనిపిాంచేది.
అతను ఆఖర్పసారి ఇకాడకు వచిు మూడేళ్ళ పైనే అవుతోాంది, రష్యమలోని రాజకీయ రిసిితి వలు
రాల్లకపోయానాంటూ తలాతోకాల్లని కారణమొకటి చెపాడు, ఒకా వేలాదిమాంది రషమనుు రాయి
దేశాల్ల వలసపోవట్టనికి వీల్ల కలస్తునన అకాడ్జ రాజకీయరిసిితి, ఈ చినన వామపారి
కన్ననళ్ళపాటు సాంతదేశ్ాం వెళ్ళళరావట్టనికి ఎాందుకు అనుమతిాంచదో అరిాం కాల్లదు. ఈ
మూడేళ్ళలో ఇటు జారిి జీవితాంలో కూడా చాలా మార్పల్ల వచాుయి. రాండేళ్ళ క్రితాం అతని తలు
చనిపోయిాంది, అటినాంచీ ఇాంట్లు అతనూ అతని తాండ్రీ ఇదదరే ఉాంటున్ననర్ప, ఈ విషయాం
స్ననహిత్తనికి రాశాడు, బదుల్లగా అతని నుాంచి వచిున సానుభూతి ఉతురాం ఎాంత మొకుాబడ్జగా
ఉాందాంటే, ఇలాాంటి సాంఘటనలోుని విష్యదాం దూర దేశాలోు ఆకళ్ళాంప్పకు రాదేమో అనిపిాంచిాంది.
తలు మరణాం తరావత జారిి వామపారాం మీదా, మిగతా విషయాల మీదా, బాగా శ్రదధ పెట్టిడు.
బహుశా, తలు బతికుననాంతకాలాం, తాండ్రి వామపారమాంతా తన చెప్పచేతలోునే నడవాలని
టుిబటిడాం వలునో (దీని వలు జారిి సాంతాంగా ఏ నిరియమూ తీస్తకునే వీల్లుకపోయేది); ల్లక, తలు
చనిపోయాకా, తాండ్రి ఏదో న్నమమాత్రాంగా త ఇదివరకట్టు కలగజేస్తకోకపోవటాం వలునో;
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ల్లదాంటే మరి కేవలాం అదృషిాం వలునో – ఈ చివరిదే అసల్ల కారణమై ఉాంటుాంది – ఏదేమైన్న, ఈ
రాండేళ్ళలోనూ వామపారాం అనుకోని రీతిలో వృదిధ చెాందిాంది, సిబఫాందిని రటిిాంప్ప చేయాల్సుచిుాంది,
రాబడ్జ ఐదు రటుు పైనే పెరిగాంది; ఇాంకా ుఖాందుకు పోబోతోాంది అనటాంలో సాందేహాం ల్లదు.
స్ననహిత్తనికి మాత్రాం ఈ వృదిధ గురిాంచి ఏమీ తెలయదు. అాందుకే అతను ఇదివరకూ
చాలాసార్పు జారిిని రష్యమ వచేుయమని నచుచెట్టనికి ప్రయతినాంచాడు (బహుశా ఆ సానుభూతి
ఉతురాంలో చివరిసారి కాబోల్ల), జారిి నడ్జప్త వామపారాలాుాంటి వాటికి సెయిాంట్ పీటర్పుబర్పులో
మాంచి గరాకీ ఉాందని చెప్పకచాుడు. అది ఋజువు చేయట్టనికి ాంపిన రాబడ్జ లెకాల్ల జారిి
ప్రస్తుత వామపార రాబడ్జతో పోలస్ను పూచికప్పలుతో సమానాం. అయిన్న అతను తన వామపారాం
బ్రహాభాండాంగా సాగుత్తాందని స్ననహిత్తనికి ఎాందుకో అప్పడు చెల్లకపోయాడు, ఇన్ననళ్ళ తరావత
ఇప్పడు చెప్తు విాంతగా ఉాండచుు.
అాందుకే జారిి తన స్ననహిత్తనికి రాస్న ఉతురాలోు అప్రధ్యనమైన సాంగత్తల గురిాంచే రాసాుడు,
ఇలా సుబ్ధధగా సాగే ఆదివారాలోు తీర్పబాటుగా ఆలోచిస్తుననప్పడు ఒ వరసావాయీ ల్లకుాండా
మనస్తలోాంచి పైకి తేల్ల సాంగత్తలవి. అకాడ స్ననహిత్తడు తన ఆతభసాంతృపిు కోసాం సాంత ఊరి
గురిాంచి ఎలాాంటి ఊహల్ల నిరిభాంచుకున్ననడో వాటిని భాంగరచని రీతిలో ఉతురాల్ల రాయాల.
అదీ జారిి ఉదేదశ్ాం. కసారి అలాగే, ఏదో కటి రాయాల గనక, ఊళ్ళళ ఎవర్ల కోన్కిసాా
అబాఫయికీ అమాభయికీ జరిగన ఎాంగేజ్భాంటు గురిాంచి రాస్ను, స్ననహిత్తడు ఆ విషయాం గురిాంచి
అనుకోని ఆసకిు చూపిాంచడాం కూడా మొదల్లపెట్టిడు.
అయిన్న గ్రెగర్ ఇలా అప్రధ్యనమైన సాంగత్తల్ల రాస్తు వచాుడు గాన్న, క నెల క్రితాం
సవయాంగా తనకే ఫ్రీడా బ్రాండెన్ఫెల్డు అనే సాంనన కుటుాంబప్ప అమాభయితో ఎాంగేజ్భాంటు
అయిాందనన సాంగతి మాత్రాం రాయల్లకపోయాడు. అతను అప్పడప్పడూ కాబోయే భారమతో ఈ
స్ననహిత్తని గురిాంచీ, తామిదదరి ఉతురప్రత్తమతురాలోునూ ఇటీవల నెలకనన చిత్రమైన రిసిితి గురిాంచీ
చెప్తవాడు. “అయితే అతను మన పెళ్ళళకి రాడననమాట, కాన్న న్నకు న్న స్ననహిత్తలాందరీన
కల్లస్తకోవాలని ఉాంది,” అాందామ. “న్నకు అతణ్ణి ఇబఫాంది పెటిడాం ఇషిాం ల్లదు. అరిాం చేస్తకో.
అడ్జగే వసాుడు. వసాుడనే అనుకుాంటున్ననను. కాన్న మొహమాటాం కదీద రావచుు, ఇబఫాంది డొచుు,
ఇకాడకు వచాుకా ననున చూసి ఈర్య డనూవచుు; ఏదేమైన్న చివరకు అతనికి మిగల్లది
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అసాంతృప్తు, ఆ బర్పవును మోస్తకుాంటూ, కాడూ ాంటరిగా వెనకుా వెళ్ళళల. ాంటరిగా –
అదాంత బాధో న్నకు తెల్లసా,” అన్ననడు జారిి. “కాన్న న్నకు పెళ్ళయిాందని మరే రకాంగానో అతనికి
తెలయకుాండా పోదు కదా?” “అలా తెలస్ను నేనేాం చేయల్లననుకో. కాన్న అతను ఉనన సిితిని బటిి
తెలయకపోయిన్న ఆశ్ురమాం ల్లదు.” “ఇలాాంటి స్ననహిత్తల్లనన నువువ అసల్ల పెళ్ళళ చేస్తకోకూడదు
జార్ి.” “దానికి మనిదదరమూ బాధ్యమలమేగా, ఇటికి ఇలా కానిచేుదాదాం.” కాన్న ఆమ ఊర్పకోక,
అతని ుఖదుదల జడ్జ కిాంద వేగాంగా ఊపిరి పీల్లస్తు, “న్నకు మాత్రాం ఇది నచుల్లదు,” అాంటూ
గటిిగా అనేసరికి, తన స్ననహిత్తనికి ఎాంగేజ్భాంటు సాంగతి చెప్తదాదమా అనుకున్ననడు జారిి. “న్న
తతువాం ఇది, అతను ననున ఇలానే అాంగీకరిాంచక తదు. అతనికి స్ననహిత్తనిగా ఉాండటాం కోసాం
ననున నేను వేరే వమకిులా మార్పుకోల్లను కదా,” అనుకున్ననడు.
ఈ ఆదివారాం ఉదయాం అతను పూరిు చేసిన ఉతురాంలో, అతను తన ఎాంగేజ్భాంటు గురిాంచి
తన స్ననహిత్తనికి ఇలా రాశాడు: “అనినాంటికన్నన మాంచి వారును ఆఖరన చెపాలని దాచి ఉాంచాను.
న్న ఎాంగేజ్భాంటు అయిపోయిాంది, అమాభయి ప్తర్ప ఫ్రీడా బ్రాండెన్ఫీల్డు, బాగా సాంనన కుటుాంబాం
నుాంచి వచిుాంది, వాళ్ళళ నువువ దేశ్ాం వదిల వెళ్ళళపోయిన చాన్ననళ్ళ తరావత ఇకాడ్జకచిు
సిిరడాుర్ప, కాబటిి బహుశా న్నకు వాళ్ళ గురిాంచి తెలస్తాండకపోవచుు. న్న కాబోయే భారమ గురిాంచి
ుఖనుభాందు న్నకు ఎలాగూ తెల్లస్తుాంది, ప్రస్తుతానికి నేను చాలా ఆనాందాంగా ఉన్నననని మాత్రాం
చెపి ఊర్పకుాంట్టను, ఇక మన స్ననహానికి సాంబాంధిాంచినాంతవరకూ కతుగా వచిున మార్ప
కాటే, ఇదివరకూ న్నకునన మామూల్ల స్ననహిత్తని సాినాంలో ఇప్పడు క ఆనాందకరమైన
స్ననహిత్తడు వచిుచేరాడు. అాంతేకాదు, న్న భారమ రూప్తణా (ఆమ నిననడ్జగానని చెమాంది,
తాందర్లు సవయాంగా తనే న్నకు ఉతురాం రాస్తుాంది), న్నకు ఆడవాళ్ళలో కూడా క మాంచి
స్ననహిత్తరాల్ల దొరకబోతోాంది, పెళ్ళళ కావాలున బ్రహభచారికి అది ఎాంతో కాంత మాంచిదే. ఇకాడకు
రావాలాంటే న్నకు చాలా అడుాంకుల్ల ఉన్ననయని తెల్లస్త, కాన్న అలాాంటి అడుాంకులనినాంటిన్న
అధిగమిాంచట్టనికి న్న పెళ్ళళ క సుఖచితమైన సాందరబాం కాదాంట్టవా? చెటాం చెప్పున్ననను, ఇక
న్నకు ఎలా వీల్ల ఎలా కుదిరితే అలా చేయి, ఇబఫాంది మాత్రాం డకు.”
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జారిి ఈ ఉతురాం చేతిలో ఉాంచుకుని చాలాస్నప్ప మేజాబలు దగురే కూర్పుని కిటికీ వైప్ప
చూస్తుాండ్జపోయాడు, రిచయస్తుడెవర్ల కిాంద ర్లడుు మీద వెతూ ు లకరిస్ను, రాకుగా,
డొలునవువతో తలూపాడు.
చివరకు ఉతురానిన జేబ్ధలో దోప్పకుని, గది బయటకు వచిు, ఇర్పకైన నడవాని దాటి, అటు
కానునన తాండ్రి గదిలోకి వెళ్ళళడు, అతన్న గదిలో కాల్ల మోపి నెలల్ల గడ్జచిపోయిాంది. నిజానికి ఆ
అవసరాం ల్లదు, తాండ్రి ఆఫీస్తలో కల్లస్తునే ఉాంట్టడు; మధ్యమహానల్ల ఇదదరూ కే రసాిరాంటులో
కలసి భోజనాం చేసాుర్ప, సాయాంత్రాల్ల ఎవరికి నచిునటుి వాళ్ళళ గడ్జపిన్న, అప్పడు కూడా – జారిి
ఎటిలా తన స్ననహిత్తలోన, ల్లక ఈ మధమ తరచూ చేస్తుననటుి తన కాబోయే భారమనో కలవడానికి
వెళ్ళు త – ఇదదరూ కాస్నప్ప తమ ఉమభడ్జ లవిాంగ్ రూుఖలో కూర్పుని ఎవరి నూమస్ ప్తర్ప వాళ్ళళ
తిరగేసాుర్ప.
గటిపూట ఇాంత ఎాండ కాస్తుననప్పడు కూడా తాండ్రి గది ఎాంత చీకటిగా ఉాందో చూసి
జారిి ఆశ్ురమపోయాడు. ఇాంటి వారనునన సాందుకి అటువైప్పనన ఎతుయిన గోడ వలు గదాంతా న్నడలో
ఉాంది. చనిపోయిన తలు తాలూకు జాాపికలతో అలాంకరిాంబడ్జన కమూల, కిటికీ దగుర
కూర్పున్ననడు తాండ్రి, చూప్ప మాందగాంచటాంతో నూమస్ ప్తరిన కళ్ళకు బాగా దగురగా టుికుని
చదువుత్తన్ననడు. టేబిల్డ మీద టిఫిన్ కాసు ప్పణ్ణకి వదిల్లసినటుి తెల్లస్ుాంది.
“ఆహ్, జార్ి!” అాంటూ అతని తాండ్రి వెాంటనే పైకి ల్లచాడు. ుఖాందుకు నడుస్తుాంటే ఆయన
బర్పవైన డ్రెసిుాంగ్ గౌన్ విడ్జపోయి అాంచుల్ల ఆయన చుటూి రరలాడాయి. — “న్న తాండ్రి
ఇాంకా దిటిమైన మనిషే,” అనుకున్ననడు జారిి.
“ఇకాడ మరీ చీకటిగా ఉాంది,” అన్ననడతను.
“అవును, చీకటిగానే ఉాంది,” తాండ్రి ప్పకున్ననడు.
“మరి కిటికీ కూడా మూస్నసావేాం?”
“న్నకలాగే బాగుాంది.”
“బయట ఎాండగానే ఉాంది,” అని తన ుఖాందు మాటను కనసాగస్తు, కూర్పున్ననడు జారిి.
తాండ్రి టిఫిన్ పాత్రలన్నన కాకి తీసి సర్పగుల బలు మీద పెట్టిడు.
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తాండ్రి కదలకలన లీనమైపోయి గమనిస్తు, జారిి అన్ననడు, “ఏాం ల్లదు న్నన్నన, ఒ విషయాం
చెపాదమని వచాును. న్న ఎాంగేజ్భాంటు అయిన సాంగతి చెపూు సెయిాంట్ పీటర్పుబర్పుకు ఉతురాం
రాశాను.” అాంటూ జేబ్ధలోాంచి ఉతురానిన కదిదగా పైకి లాగ మళ్ళళ లోలకి వదిల్లశాడు.
“సెయిాంట్ పీటర్పుబర్పుకా?” అడ్జగాడు తాండ్రి.
“అవును, అకాడునన న్న స్ననహిత్తనికి,” తాండ్రి కళ్ళలోుకి చూట్టినికి ప్రయతినస్తు అన్ననడు
జారిి. — “ఆఫీస్తలో న్నననకీ, ఇకాడ్జ న్నననకీ పోలకే ల్లదు, ఇకాడ ఛాతీ మీద చేత్తల్ల కటుికుని
ఎాంత దిటిాంగా కూర్పున్ననడో,” అనుకున్ననడు.
“ఒ, న్న స్ననహిత్తనికా,” తాండ్రి నొకిా అన్ననడు.
“అవును న్నన్నన. ఇటిదాకా అతనికి న్న ఎాంగేజ్భాంటు గురిాంచి చెపాలనుకోల్లదు. పెదద
కారణాల్లాం ల్లవు, అతని మాంచి కోసమే. న్నకూాడా తెల్లస్తగా అతను కాసు స్తనినతమైన మనిషని.
అతనికి న్న పెళ్ళళ గురిాంచి వేరే ఎవరి దావరా అన్నన తెలయన్న, అదలాగూ నేను ఆల్లను (అతని
ఏకాకి

జీవితానిన

బటిి ఆ

అవకాశ్ాం

తకుావే),

కాన్న

న్న

అాంతట

నేను

మాత్రాం

చెకూడదనుకున్ననను.”
“ఇప్పడు న్న మనస్త మార్పుకున్నననాంట్టవ్?” అన్ననడు అతని తాండ్రి, పెదద నూమస్ ప్తరిన
కిటికీ గటుి మీద పెట్టిడు, దాని మీద తన కళ్ళ జోడు పెటిి, వాటిని కప్పతూ పైన చేయి వేశాడు.
“అవును, మార్పుకున్ననను. కటే అనుకున్ననను, అతను న్నకు నిజమైన స్ననహిత్తడే అయితే
న్న ఎాంగేజ్భాంటు అతనికీ ఆనాందమే కలగాంచాల. కాబటిి ఇక తటట్టయిాంచటాం మానేశాను.
కాన్న ఉతురాం పోస్తి చేస్న ుఖాందు న్నకు కసారి చెపాదమనిపిాంచిాంది.”
“జార్ి,” తాండ్రి తన ళ్ళళ ల్లని నోటిని బారాు తెర్పస్తు అన్ననడు, “కటి చెప్పున్నన విను! ఈ
విషయాం మీద ననున సాంప్రదిాంచట్టనికి వచాువు. మాంచి నే చేశావు, కాదనను. కాన్న, నువువ
పూరిు నిజాం చెకపోతే దీని వలు ఏ లాభమూ ల్లదు. కనిన సాంగత్తల్ల ఇకాడ మాట్టుడటాం సబబ్ధ
కాదు కాబటిి ఊర్పకుాంట్టను. మీ అమభ చనిపోయిన దగుర్పనాంచీ, కనిన అవకతవకల్ల
జర్పగుత్తన్ననయి. వాటి గురిాంచి మాట్టుడే సమయాం వస్తుాంది, అనుకునన దానికన్నన తవరగానే
వస్తుాందేమో కూడా. ఆఫీస్తలో చాలా విషయాల్ల న్న దృషిికి రావటాం ల్లదు, బహుశా న్న నుాంచి
కావాలనేాం దాయకపోవచుు – అలా దాస్తున్ననరని నేను అనను – న్నలో ఇదివరకటి బలాం ల్లదు:
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న్న జాాకశ్కిు క్షీణ్ణాంచిపోతోాంది, అన్నన గుర్పుాంచుకోల్లకపోత్తన్ననను. వయసైపోవడాం క
కారణమైతే, రాండోది, అమభ చనిపోవటమనే దబఫ న్నకన్నన గటిిగా న్నకు తగలాంది. – సరే
ప్రస్తుతానికి మాట్టుడుత్తననది ఈ ఉతురాం గురిాంచి మాత్రమే కాబటిి, జార్ి, నేనొకటే
బతిమాల్లత్తన్ననను, దయచేసి న్నకు అబదధాం చెపొదుద. ఇది చాలా చినన విషయాం, అసల్ల
చెకపోయిన్న పెదద తేడా డని విషయాం, కాబటిి అబదధాం చెపొదుద. న్నకు నిజాంగా సెయిాంట్
పీటర్పుబర్పులో క స్ననహిత్తడు ఉన్ననడా?”
గ్రెగర్ ఇబఫాందిగా ల్లచి నిలబడాుడు. “పోనిల్ల న్నన్నన, న్న స్ననహిత్తల సాంగతి మరిుపో.
వాందమాంది స్ననహిత్తలైన్న న్న న్ననన సాటి కాదు. నేను ఏమనుకుాంటున్నననో చెన్న? నువువ న్న
ఆర్లగమాంపై సరైన శ్రదధ పెటిడాం ల్లదు. నువువ ల్లకుాండా కాణ్ణి వామపారాం నడల్లనని న్నకూ తెల్లస్త,
కాన్న ఆ వామపారమే న్న ఆర్లగామనికి నషిాం కలగస్తుాందాంటే, రేప్త వెళ్ళళ దానిన మూస్నసాును. కాన్న
అదొకాటే సరిపోదు. న్న దినచరమలో చాలా మార్పల్ల తీస్తకురావాల. అాంతా సమూలాంగా
మారేుయాల. ఒ కా లవిాంగ్ రూుఖ నిాండా వెల్లగుాంటే, నువేవమో ఇకాడ చీకటిలో
కూర్పుాంట్టవు. పొటి నిాండకుాండా టిఫిన్ ఏదో అాంతాంతమాత్రాంగా కెలకి వదిల్లసాువు. న్న
ఆర్లగామనికి మాంచి చేస్న గాలని రానివవకుాండా కిటికీ మూస్తకుని కూర్పుాంట్టవు. ఇక లాభాం ల్లదు
న్నన్నన! రేప్త డాకిరిన తీస్తకువసాును, అతని స్తచనలన పాటిదాదాం. మన గదుల్ల మార్పుకుాందాాం,
నువువ ుఖాందు గది తీస్తకో, నేను ఈ గది తీస్తకుాంట్టను. కతుగా ఏాం ఉాండదు, న్న సామానాంతా
అకాడ్జకి మారేుసాును. ప్రస్తుతానికి నువువ డుకుని విశ్రాంతి తీస్తకో. రా, న్న బటిల్ల తీస్నసాును,
ఇలాాంటివన్నన నేను చేయల్లననుకుాంట్టవేమో కదూ, న్నకే తెల్లస్తుాంది. పోన్న ఇప్పడే ుఖాందు గదిలోకి
వెళ్ళళ న్న మాంచాం మీద డుకుాంట్టవా? అదే మాంచిది.”
జారిి తాండ్రి దగురగా వెళ్ళళ నుాంచున్ననడు. ఆయన చెదిరిన తెలు వెాంట్రుకల తల ఛాతీలోకి
కూర్పకుపోయి ఉాంది.
“జార్ి!” అతని తాండ్రి సననని గొాంత్తతో కదలకుాండా పిలచాడు.
జారిి వెాంటనే తాండ్రి కాన మోకరిలాుడు, వడలన ుఖసలాయన ుఖఖాంలో కనుపాల్ల
పెదదవై కాంటి మూలలోుాంచి అతణ్ణి చూస్తున్ననయి.
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“న్నకు సెయిాంట్ పీటర్పుబర్పులో ఏ స్ననహిత్తడూ ల్లడు. నువువ ఎప్పడూ త్తాంటరివే, ఇప్పడు
ఆ త్తాంటరితనాం న్న మీద చూపిాంచట్టనికి కూడా వెనుకాడటాం ల్లదు. న్నకు అకాడో స్ననహిత్తడు
ఉాండటాం ఎలా సాధమాం. నేను నమభను.”
“కాసు గతాం గుర్పు తెచుుకో న్నన్నన,” అన్ననడు జారిి, అాంటూ తాండ్రిని కురీు లోాంచి పైకి
ల్లపి, ఆయన న్నరసాంగా నిలబడ్జ ఉాండగా, వాంటి మీది డ్రెసిుాంగ్ గౌనుని తలగాంచటాం
మొదల్లపెట్టిడు, “ఆ స్ననహిత్తడు మన దగురకు చివరిసారి వచిు మూడేళ్ళవుతోాంది. నువువ
మొదట్లు అతణ్ణి అాంతగా ఇషిడేవాడ్జవి కాదు. అాందుకే, ఒ రాండు సాందరాబలోు, అతను న్న
గదిలోనే ఉన్నన, న్నకా సాంగతి తెలయనివవల్లదు. న్న అయిషితను అరిాం చేస్తకోగలగాను, అతని
ధోరణ్ణ కాసు చిత్రమైనదే. కాన్న రాన్రానూ న్నకు అతనితో మాంచి చనువు ఏరడ్జాంది. అతని మాటల్ల
నువువ విాంటూ, తలూప్పతూ, ప్రశ్నలడుగుతూాంటే న్నకు గరవాంగా కూడా అనిపిాంచేది. కాసు
ప్రయతినాంచి చూడు, న్నకే గుర్తుస్తుాంది. అతను రషమన్ విువాం గురిాంచి విాంత విాంత కథల్ల
చెపూుాండేవాడు. గుర్పుాందా, కసారి అతను కియెవ్ టిణానికి ఏదో వామపారప్ప ని మీద వెళ్ళు,
అకాడ క ఆాందోళ్నకార్పల గుాంప్ప ఎదురైాందట, కిాంద దొమీభ జర్పగుతోాంటే, పైన బాలాన్నలో క
పూజారి తన అరచేతి మీద రకుాంతో పెదద శిల్లవ కోస్తకుని, దానిన కిాంద గుాంప్పకేసి చూపిస్తు
ప్రాధేయడుతూ కనిపిాంచాడట. ఈ కథని తరావత నువేవ కట్రాండుసార్పు ఇాంకెవరికో చెపావు
కూడా.”
ఈలోగా జారిి నెమభదిగా తాండ్రిని మళ్ళళ కురీులో కూర్లు పెట్టిడు, ఆయన మేజోళ్ళన్న,
అాండరేవర్ పైన వేస్తకునన పొడవాటి ఊల్ల నికారీన తలగాంచాడు. ుఖరికి టిిన లోదుస్తులన చూసి,
తాండ్రిని అాంతగా నిరుక్షయాం చేస్తుననాందుకు తనున తానే నిాందిాంచుకున్ననడు. ఆయన శుభ్రమైన
బటిల్ల తడుకుానేలా జాగ్రతు తీస్తకోవాలున బాధమత కడుగాు తనదే. ఇటిదాకా తాండ్రి
భవిషమతేుమిటననది తన కాబోయే భారమతో చరిుాంచల్లదు, ఆయన పాత ఇాంట్లునే ఉాండ్జపోతాడని
ఇదదరూ అప్రకటితాంగానే ఒ అాంగీకారానికి వచేుశార్ప. కాన్న ఇప్పడు తాండ్రిని కూడా తమతో పాటూ
కతు ఇాంట్లుకి తీస్తకు వెళ్ళళలనన గటిి నిరియానికి వచాుడు జారిి.
తాండ్రిని రాండు చేత్తల మీదా ఎత్తుకుని మాంచాం వైప్ప నడ్జచాడు. ఇలా నడుస్ుాంటే తాండ్రి
తన ఛాతీని గటిిగా హత్తుకుని తన గడ్జయారప్ప గొల్లస్తతో ఆడుకోవటాం చూసి జారిికి భయాం
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కలగాంది. ఆయన ఆ గొల్లస్తను ఎాంత గటిిగా టుికున్ననడాంటే, దానిన విడ్జపిాంచి, ఆయనిన
మాంచాం మీద డుకోబటిడాం కషిమైాంది.
కాన్న మాంచాం మీద డుకోగానే కుదుర్పగా మారిపోయాడు. దుటి కప్పకుని దానిన
భుజాల పై దాకా లాకుాన్ననడు. జారిి వైప్ప సామరసమాంగానే చూశాడు.
“న్నకు అతనెవర్ల గుర్తుస్ుాంది కదూ?” అన్ననడు జారిి, ప్రోతాుహకాంగా తల ాంకిస్తు.
“దుటి పూరిుగా కపి ఉాందా?” తన కాళ్ళ వైప్ప చూస్తకోల్లనటుి అడ్జగాడు తాండ్రి.
“అప్పడే మాంచాం మీద కుదుర్పకుపోయావనన మాట,” అాంటూ జారిి దుటిని ఆయనకు
మరిాంత దగురగా సరాదడు.
“దుటి పూరిుగా కపి ఉాందా?” మళ్ళళ అడ్జగాడు తాండ్రి, ఆ సమాధ్యనాం తనకు చాలా
అవసరమననటుి ఉాంది ఆయన ధోరణ్ణ.
“డుకో ప్రశాాంతాంగా, పూరిుగా కప్త ఉాంది.”
అతని జవాబ్ధను మధమలోనే త్తాంచేస్తు, “ల్లదు!” అని అరిచాడు తాండ్రి, ఆయన విసిరిన
జోర్పకి దుటి ఒ క్షణాం పాటు గాలోు పూరిుగా తెర్పచుకుని ఉాండ్జపోయిాంది, దిగుున ల్లచి మాంచాం
మీద నుాంచున్ననడు. “న్న మీద గుడు కప్తదాదమనుకున్ననవు కదా, న్నకు తెల్లస్తరా, కుర్రకుాంకా,
కాన్న నేనాంత తాందరగా కడ్జపోవట్టనికి సిదధాంగా ల్లను. న్నకు మిగలన సత్తువ ఇస్తమాంతే ఐన్న,
అదే చాల్లరా న్నకు, అదే చాలా ఎకుావ. అవును, న్న స్ననహిత్తడు న్నకు తెల్లస్త. అసల్ల వాడే న్నకు
సరైన కడుకై ఉాండేవాడేమో. అాందుకే కదా వాణ్ణి మోసప్పచుుతూ వచాువ్ ఇనేనతూ ళ? వాడ్జ కోసాం
నేను కాంటతడ్జ పెటిని ర్లజుాందనుకుాంటున్ననవా? అాందుకే కదూ, ఆఫీస్తలో న్న గది తల్లప్పలన్నన
బిడాయిాంచేస్తకునేది – అయమగార్ప నిలో బిజీగా ఉన్ననర్ప, ఎవరూ డ్జసిర్ఫ చేయకూడదు –
అకాడ కూర్పునే కదూ నువువ రష్యమకి న్న అబదధప్ప ఉతురాల్ల రాస్నది. కాన్న కడుకు గుటుి
సిగటిడాం తాండ్రికెవరూ నేరనకారేుదుర్లయ్. చివరికి పాాం వాణ్ణి కిాందకు తకేాశాకా, అటిడుకిా
కాలరాస్నశాకా, వాణ్ణిక కదలనివవకుాండా వాడ్జ మీద న్న ుఖడ్జు పెటిి కూర్పునేాంతగా అణ్ణచేశాకా,
అదిగో అప్పడు పెళ్ళళకి తయారయామడాండీ న్న స్తప్పత్రుడు.”
జారిి భూతాంలా నిల్సునన తాండ్రి వైప్ప చూశాడు. ఉననటుిాండ్జ తన తాండ్రికి చాలా
ఆతీభయుడైపోయిన సెయిాంట్ పీటర్పుబర్పు స్ననహిత్తడు, ఇప్పడు అతని ఊహలో ఇదివరకెననడూ
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ల్లనాంత సషిాంగా కనడుత్తన్ననడు. అాంతూపొాంతూ ల్లని రష్యమలో దారీతెనూన ల్లని అతణ్ణి
చూడగల్లగుత్తన్ననడు.

కలుగొటిబడ్జ

ఖాళ్ళగా

ఉనన

గోదాాం

తల్లప్ప

దగుర

అతణ్ణి

చూడగల్లగుత్తన్ననడు. శిథిలమైన షోకేస్తల మధమన, న్నశ్నమైన సర్పకు మధమన, కూలపోత్తనన
చూర్ప పెచుుల మధమన, అతను అతి కషిాం మీద ల్లచి నిలబడుత్తన్ననడు.
“ుఖాందు నే చెప్తది వినరా!” అతని తాండ్రి అరిచాడు, రాకులో ఉనన జారిి వెాంటనే తాండ్రి
చెప్తదాంతా వినట్టనికి మాంచాం వైప్ప రిగెతాుడు, కాన్న మధమలోనే ఆగపోయాడు.
“అదేమో సార్పి పైకెతిుాంది,” తాండ్రి వికటాంగా నవువతూ అన్ననడు, “ఇదిగో ఇలా సార్పి
పైకెతిుాంది, తప్పడు ుఖాండ,” అాంటూ ఎలాగో చూపిాంచట్టనికి తన చొకాాను బాగా పైకెతాుడు,
ఆయన తడల మీద యుదధాం తాలూకు గాయాం కూడా కనిపిస్ుాంది, “కాస్నపిలాగా, కాస్నలాగా
సార్పి పైకెతిు ఆడ్జాందే ఆలసమాం, దాని కాళ్ళ మీద డ్జ దాస్హాం అన్ననవు, దానోు కులకట్టనికి ఏ
అడుాం రాకూడదని, న్న తలు జాాకానిన అవమానిాంచావు, న్న స్ననహిత్తణ్ణి మోసాం చేశావు, న్న తాండ్రిని
కదలకుాండా

మాంచాం

మీదకు

తోస్నదాదమనుకున్ననవు.

మరి

వాడు

కదలగలడో

ల్లడో

చూపిాంచమాంట్టవా?” అాంటూ ఆయన ఏ దనూన ల్లకుాండా నిట్టర్పగా నిలబడాుడు, కాళ్ళళ గాలోు
ఆడ్జాంచాడు. ఈ ఎర్పక ఆయనిన వెలగపోయేలా చేసిాంది.
తాండ్రి నుాంచి వీలైనాంత దూరాంగా గది మూలకి వచేుశాడు జారిి. చాలా కాలాం క్రితమే
అతనో నిరియాం తీస్తకున్ననడు: ప్రతీ చినన కదలకన్న అప్రమతుాంగా గమనిస్తు ఉాండాలన్న,
అదాటుగా పైనుాంచో వెనుకనుాంచో వచిు డే ఏ ర్లక్ష దాడ్జనైన్న సరే బితురపోకుాండా
కాచుకోవాలన్న అనుకున్ననడు. కాన్న ఎప్పడో మరిుపోయిన ఈ నిరియానిన ఇప్పడు గుర్పు తెచుుకునన
మర్పక్షణమే – స్తది బజిాంలోాంచి పొటిి దారానిన లాగుత్తననవాడ్జలా – మళ్ళళ మరిుపోయాడు.
“కాన్న న్న స్ననహిత్తడు మోసపోల్లదుర్లయ్!” చూప్పడు వేలని ఆడ్జస్తు బిగురగా అన్ననడు
అతని తాండ్రి, “వాడ్జకి ప్రతినిధిగా నేనొకణ్ణి ఇకాడ ని చేస్తునే ఉన్ననను.”
“గటివేషగాడు నయాం!” టపీమని అన్ననడు జారిి, కాన్న మర్పక్షణాం తన పొరబాటు
గ్రహిాంచాడు, జరగాలున నషిాం జరిగపోయాకా, ుఖఖాంలోాంచి జారిపోతాయనిపిాంచేాంతగా కళ్ళళ
పెదదవి చేసి, న్నలకని ఎాంత గటిిగా కర్పచుకున్ననడాంటే, ఆ బాధకి వళ్ళాంతా వణ్ణకిపోయిాంది.
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“అవున్రా నేను గటివేషమే వేస్తున్ననను! గటివేషాం! ఎాంత మాంచి మాటన్ననవురా!
భారమల్లని ఈ ుఖసలవాడ్జకి అాంతకన్నన మిగలాందేుఖాంది? చెరా – కాన్న ఆ చెప్త జవాబేదో,
ఇటికీ బతికున్ననడనే నేననుకుాంటునన న్న కడుగాు చెప్ప – ఏాం మిగలాందిరా న్నకు, న్న మూల
గదిలో, నమభకద్రోహులైన సిబఫాందితో యాతనడుతూ, ఎుఖకలోుని మజి దాకా ుఖసలతనాం
నిాండ్జపోయిన వాడ్జకి ఇాంకేాం మిగలాందిరా? నేను అరటిాండు వలచిపెటిినటుి బిజినెస్ డీలున్నన
సిదధాంగా చేసి పెడ్జతే, న్న కడుకేమో వాటిని పూరిు చేస్తు, లోకాం ుఖాందు కాలరగరేస్తకుని
తిర్పగుత్తాంట్టడు, మరామదగల వామపారస్తుడ్జ మల్లు గాంభీరమైన ుఖఖాం పెటిి తాండ్రి నుాంచి
దూరాంగా వెళ్ళపోత్తాంట్టడు!

రే,

నేను నినున,

న్న నుాంచి

ఊడ్జడువాణ్ణి,

ఎప్పడూ

ప్రేమిాంచల్లదనుకుాంటున్ననవా?”
“ఇప్పడీయన ుఖాందుకి వాంగుతాడు,” జారిి అనుకున్ననడు, “తూలడ్జ కాతూ ళ చేత్తలూ
విరగొుటుికుాంటే ఎలా ఉాంటుాంది.” ఈ మాటల్ల అతని మనస్త గూాండా బ్ధసల్ల కడుతూ
పాకుాపోయాయి.
అతని తాండ్రి ుఖాందు వాంగాడు, కాన్న తూలడల్లదు. ఆయన ఆశిాంచినటుి జారిి దగురకు
రాకపోవటాంతో, మళ్ళు నిట్టర్పగా నిలబడాుడు.
“సరే అకాడే ఉాండు, న్నకు న్న అవసరాం ల్లదు! న్నకు ఇకాడకు రాగల శ్కిు ఉాందన్న, అయిన్న
కూడా న్న ఇషి ప్రకారాం వెనకుా ఆగుత్తన్ననవన్న అనుకుాంటున్ననవు కదూ. అలాాంటి భ్రమల్లాం
పెటుికోకు! నేను ఇటికీ న్న కన్నన శ్కిువాంత్తణ్ణి. ాంటరివాణియితే ఏమన్నన తల వాంచేవాణ్ణిమో,
కాన్న న్న తలు న్నకు బోలెడాంత శ్కిుని ఇచిు వెళ్ళపోయిాంది, న్న స్ననహిత్తనితో న్నకు బలమైన
అనుబాంధాం ఉాంది, న్న కసిమరుాందరూ న్న జేబ్ధలో ఉన్ననర్ప!”
“ఈయనగారి నైట్షర్పికి కూడా జేబ్ధల్లన్ననయి కాబోల్ల!” జారిి తనలో తాను
అనుకున్ననడు, ఈ మాటతో ఆయనిన ప్రాంచాం దృషిిలో రిహాసాసదుణ్ణి చేయగలగాననే నమభకాం
కలగాంది. కాన్న ఈ ఆలోచన క క్షణాం మాత్రమే ఉాంది, అతనూ ప్రతీదీ వెాంటనే మరిుపోత్తన్ననడు.
“అసల్ల న్న పెళ్ళళనిన వెాంటబటుికుని న్న దారికడుాంగా వచిు చూడు! దానిన న్న కా నుాంచి
ఇటేి ఎలా లాకుాాంట్టనో చూసి నువేవ బితురపోతావ్!”
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జారిి నమభల్లనటుి ుఖఖాం పెట్టిడు. తాండ్రి తన మాటలోు నిజానిన ఖారార్ప చేస్తుననటుి జారిి
ఉనన మూలకి తలాడ్జాంచి ఊర్పకున్ననడు.
“ఏాం నవువ తెపిాంచావురా ఇవాళ్ న్నకు. న్న స్ననహిత్తడ్జకి న్న ఎాంగేజ్భాంటు గురిాంచి చెపాలా
వదాద అని నననడగట్టనికి వచాువా. రే వెర్రి బాగులోడా, ఆ సాంగతి వాడ్జకి ఎప్పడో తెల్లస్త,
అాంతా తెల్లస్త! నువువ న్న పెనూన ప్తర్పు న్న నుాంచి లాకోావటాం మరిుపోయావు, నేను వాడ్జకి
ఉతురాల్ల రాస్తునే ఉన్ననను. అాందుకే ఏళ్ళళ గడుస్తున్నన వాడ్జకాడ్జకి రావటాం ల్లదు, వాడ్జకి అన్నన న్న
కన్నన బాగా తెల్లస్త, వాందరటుు బాగా తెల్లస్త; వాడు కుడ్జ చేతోు న్న ఉతురాం టుికుని
చదువుతూనే, ప్పర్ర చేతోు న్న ఉతురాలన కన్నసాం చదవను కూడా చదవకుాండా నలప్తసాుడు!”
ఆయన ఉతాుహాంగా గాలోు చేత్తల్ల ఆడ్జస్తు, “వాడ్జకి అన్నన వెయిమ రటుు బాగా తెల్లస్త!”
అని అరిచాడు.
“ది వేల రటుు!” తాండ్రిని వెకిారిాంచట్టనికి అన్ననడు జారిి, కాన్న ఆ మాటల్ల అతని నోటి
నుాండ్జ బయటకి రాగానే అనుకోని గాంభీరత సాంతరిాంచుకున్ననయి.
“ఈ ప్రశ్నతో ఎప్పడు న్న దగురకు వసాువా అని నేను ఎనోన ఏళ్ళ తరబడ్జ
ఎదుర్పచూస్తున్ననను! న్నకు అది త వేరే ధ్యమస ఏదన్నన ఉాందనుకున్ననవా? నేను నిజాంగానే ర్లజూ
నూమస్ ప్తర్పు చదువుతాననుకున్ననవా? చూడు!” అాంటూ ఆయన ఎలాగో ఇకాడ్జ దాకా
తీస్తకచిున తన నూమస్ ప్తరిన జారిి మీదకు విసిరాడు. అది క పాత నూమస్ ప్తర్ప, దాని ప్తర్ప
కూడా జారిికి తెలీదు.
“ఎాంత కాలాం టిిాందిరా న్నయన్న న్నకు ఎదగట్టనికి! చివరకు ఆ మాంచి ర్లజు రాకుాండానే
న్న తలు చనిపోయిాంది. న్న స్ననహిత్తడు రష్యమలో శిథిలమవుత్తన్ననడు, మూడేళ్ళ క్రితమే అతని
వళ్ళాంతా స్తప్పగా పాలపోయి బయట త్తకుాలో పారేయట్టనికి తగుటుి ఉన్ననడు, ఇక న్న
విషయానికస్ను, న్న రిసిితి ఎలా ఉాందో నువేవ చూస్తున్ననవు, ఆ మాత్రాం చూట్టినికి దేవుడు న్నకు
కళ్ళళచాుడనే అనుకుాంటున్ననను!”
“అాంటే నువువ న్న మీదకు ఎప్పడు ఎగబడదామా అని కాచుకూార్పున్ననవననమాట!”
అరిచాడు జారిి.

తీర్ప

ఫ్రాంజ్ కాఫ్కా

patrika.kinige.com

అతని తాండ్రి సానుభూతిగా, యథాలాాంగా, “నువువ ఆ మాట ఇాంకాసు ుఖాందు అాంటే
అరిాం ఉాండేదేమో. ఇప్పడ్జక లాభాం ల్లదు!” అన్ననడు. తరావత ఉననటుిాండ్జ బిగురగా: “ప్రాంచాంలో
నువేవ గాక ఇాంకా ఏమేాం ఉన్ననయో ఇప్పడు న్నకు తెలసి ఉాంటుాంది, ఇదివరకూ న్నకు న్న గురిాంచి
త ఇాంకేాం తెలయదు! అవును, నువువ అమాయకప్ప పిలాుడ్జవే, నిజమే, కాన్న అాంతకుమిాంచిన
నిజమేాంటాంటే, నువోవ దురాభరుప్ప మనిషివి! – అాందుకే, నువువ తక్షణాం ుఖనిగ చావాలని శిక్ష
విధిస్తున్ననను!”
జారిికి తననెవర్ల గదిలోాంచి బలవాంతాంగా బయటకు నెడుత్తననటుి అనిపిాంచిాంది, వెనకాల
తాండ్రి మాంచాం మీద కూలబడ్జన చప్పడు రిగెడుతోనన అతని చెవులోు ఇాంకా మార్లభగుతూనే
ఉాంది, జార్పడుబలు జార్పత్తననటుి మటు మీాంచి వేగాంగా కిాందికి వస్తుాంటే, పొదుదనేన ఇల్లు
త్తడవట్టనికి వస్తునన నమాభయి ఎదురైాంది. ఆమ “బాబోయ్!” అని కేక పెటిి ఏప్రానులో ుఖఖాం
దాచుకుాంది, కాన్న అటికే ఆమను దాటి వెళ్ళళపోయాడు. బయటి తల్లప్ప లోాంచి దూస్తకుపోయి,
ర్లడుు దాటి, నది వైప్ప రిగెతాుడు. అన్ననర్పుడు ుఖదద వైప్ప చేయి చాచినటుి రయిలాంగ్ని
టుికున్ననడు. తలుదాండ్రుల్ల ఎాంతగానో ుఖరిసిపోయిన తన యవవన దిన్నల జిమానసిిక్ కౌశ్లానిన
ప్రదరిిస్తు కా ఉదుటున దాని మీాంచి దూకాడు. చేతి టుి వదులవుత్తాండగానే, రయిలాంగ్ు
సాందులోుాంచి చూశాడు, అటుగా వస్ునన బస్తు తాను న్నళ్ళలో డ్జన శ్బాదనిన కప్తస్తుాంది; మలునైన
గొాంత్తతో, “అమాభ న్నన్నన, అయిన్న సరే, మీరాంటే న్నకెప్పడూ ప్రేమే,” అాంటూ టుి వదిల్లశాడు.
అదే క్షణాంలో ఎడతెగని ట్రాఫిక్ ప్రవాహాం వాంతెన దాటుతోాంది.

*
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