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మిసెస్ లూసీ మల్లార్డకి గండె

ఉందని మందే తెలుసు కాబట్టి, ఆమె భరత చనిపోయాడనన

వారతని వీలైనంత సునినతంగా తెలయజేయటానికి జాగ్రతతపడ్డడరు
ఆమె

ఈ వారత

.

ఆమె అకక జోసెఫీన్

,

. ఆమె భరతకు స్ననహితుడైన రిచర్డ కూడ్డ అకకడే ఉన్ననడు. అతను పొద్దదనన న్యూస్పేపరు
ఆఫీసులో ఉననప్పుడే రైలు ప్రమాదం తాలూకు వారత అందంద, ఆ మృతుల జాబితాలో మొద
బ్రంట్లా మల్లార్డ పేరే. ఆ వారతని మరో టెలగ్రంతో ఖాయపరుుకునంతవరకూ మాత్రమే రిచర్డ
అకకడ ఆగాడు. అద

, ఈలోగా తనంత జాగ్రతాత

ఈ

లేని

స్ననహితు

,
. వంటన

వాలపోయంద.

.
తన అకక చేతులోా

, అల్లగే లేచి ఒంటరిగా తన గదలోకి

నడుచుకుపోయంద. వంట ఎవర్నన రానివవలేద్ద.
లోపల

కిట్టకీ మంద్ద ఒ

సౌకరూవంతమైన కుర్ను వేసి ఉంద. తన శ్ర్నరానిన

ఆవహించిన అసలట ఆతమలోకి కూడ్డ చొచుుకుపోతుననట్టి బరువుగా అనిపంచి కుర్నులో
వాలపోయంద.
కిట్టకీలోంచి చెటా చిటారుకొమమలు వసంతప్ప చిగరాతో అలాల్లాడుూ  ఆమె కంటపడ్డడయ.
వాసనదో

మసలుకుంటంద. కింద వీధిలో చిలారవాూపారి

తోప్పడుబండి మీద సరుకులన బిగగరగా అమమకుంట్టన్ననడు. దూరాన ఎవరో పాడుతునన పాట
వినీవినపడనట్టి ఆమె చెవులన తాకుతోంద. చూరు దూల్లలోా గూడుకట్టిన పచుుకలు ఉండుండి
కిచకిచమంట్టన్ననయ.
కిట్టకీ ఎద్దరుగా పశ్చుమదకుకన మేఘాలు ఒకదాన్ననకట్ట కలుస్తత, ఒకదానిపై ఒకట్ట
పేరుకుంట్టన్ననయ. వాట్ట మధ్ూ ఖాళీలోాంచి ఆకాశ్ం అతినీలంగా కనిపస్తంద.
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ఆమె కుర్ను మెతత మీద తల వేల్లడేసి కదలకుండ్డ కూరుుంద,
,

నిదరపోయ కలలోా

వక్కక పసివాడి ల్లగా.

ఆమె వయసు తకుకవే, మంచి ఛాయతో ప్రశాంతంగా కనిపంచే మఖమామెద, ఆ మఖం
మీద రేఖలు నిగ్రహానీన, ఒ

సెథథరాూనీన కూడ్డ స్తచిస్తతయ. కానీ ఇప్పుడు మాత్రం ఆమె కళ్లా

మందకొడిగా ఉన్ననయ, దూరాన మేఘాల మధ్ూ ఆకాశానిన చూసుతన్ననయ. కానీ ఆ చూప్ప
ఆలోచించటానిన కాద్ద, ఆలోచ

స్తచించేద.

ఆమె వైప్ప ఏదో వస్తంద, ఆమె దాని కోసం ఎద్దరుచూస్తంద, భయపడుూ న. ఏమిటద?
ఆమెకి తెలయద్ద; ఇదని పేరుపెట్ింద్దకు అందనిద. కానీ అద ఆకాశ్ంలోంచి మొదలై, గాలలో
ఆవరించి ఉనన పరిమళాలూ సవవడులూ రంగల
ఇప్పుడు

ఆమె

గండెలు

, ఆమె వైప్ప రావటం ఆమెకు తెలుస్తంద.

కలవరంగా

ఎగసిపడుతున్ననయ.

తనను

ఆవహించబోతుననదేమిట ఆమె క్రమేణా గరితంచగలుగతోంద, ఆమె తన సంకలుబలంతో దానిన
వనకిక తరిమేంద్దకు ప్రయతినస్తంద -- ఆమె తెలాని సననని చేతులోా ఆ చేవ లేకపోయన్న. ఇక
, చిననగా తెరుచుకునన ఆమె పెదాల మధ్ూ నుంచి ఒక పదం
బయటపడింద. ఆమె ఆ పదానిన తన ఊపరి కన్నన సననగా పదే పదే గొణిగంద: “విమకిత, విమకిత,
విమకిత!” అంతకుమంద్దనన మందకొడితనమూ, ఆ తరావత ఆక్రమించిన భీతీ క్రమంగా ఆమె
కళ్ాను వీడి వళ్లాపోయాయ. ఇప్పుడ్డ కళ్లస స్తట్టగా వలుగతున్ననయ. ఆమె న్నడి వేగంగా
కొట్టికుంద, ప్రవహిసుతనన రకతం ఆమె దేహంలో ప్రతీ అంగళానిన వచుబరిచి
తనను ప ఊప్పతునన

.
. ఒక సుష్ిమైన

ఉననతమైన దృష్టి ఆ సంశ్యానిన పనికిరానిదగా కొట్టిపడేసింద. ఆమెకు తెలుసు తాను మరల్ల
ఏడుస్తతనని, ఆ మృద్దవైన దయగల చేతులు నిర్నీవంగా ఛాతిమీద విశ్రమించి కనపడినప్పుడూ;
తనను ఎప్పుడూ ప్రేమగా తపు మరోల్ల చూడని ఆ మఖం జడంగా పాలపోయ చచిుపోయ
కనపడినప్పుడూ... తాను మరల్ల ఏడుసుతంద. కానీ ఆ

క్షణాలకు ఆవల

అచుంగా

తనకు మాత్రమే చెందన సంవతసరాలెన్నన బారులు తీరి కనపడుతున్ననయ. వాట్టని స్తవగతిస్తత ఆమె
తన చేతులన విశాలంగా బారజాచింద.
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ఆ రాబోయే సంవతసరాలోా తాను ఇంకెవరి కోసమూ బతకనకకరేాద్ద; తనకోసమే
బతుకుతుంద. తమ

ఇష్టియష్టిలన తోట్ట మనిష్టపై రు
. ల్లంట్ట గడిడమొండిత

ఇక తన ఇష్టియష్టి

వనుక ఉదేదశ్ం దయగలదైన్న క్రూరమైనదైన్న అదేమీ

ణ

.

తకుకవచేయదని ఆమె ఈ

గ్రహించింద.
అయన్న అతడిన ఆమె ప్రేమించింద, కొనినస్తరుా. ప్రేమించలేద్ద, చాల్లస్తరుా. ఇప్పుడీ
లెకకలోత ఒరిగేదేమంద! తాను తనక్క చెందటమన ఈ భావనతో పోలస్నత, అరథంకాని
చికుకప్రశ్నల్లంట్ట ఆ మాయదారి ప్రేమ విలువ ఏపాట్టద! ఈ స్తవధీనభా
బలమైన వాంఛ

ఆమె

తన అసితతవప్ప అతూంత

గ్రహించింద.

“విమకిత! శ్ర్నరానికీ మనసుకూ విమకిత!”

గొణుకుకంటంద.

ఇంతలో జోసెఫీన్ తలుప్ప బయట వంగ న్నట్టని తాళ్ప్పకననం దగగర పెట్టి తనను లోనికి
రానివవమని బతిమాలుతోంద. “లూసీ తలుప్ప తీయ! మా అమమ కదూ; తలుప్ప తీయ-నువివల్లగే ఉంట్ ఆరోగూం పాడు చేసుకుంటావు. ఏం చేసుతన్ననవు లూసీ? దయచేసి తలుప్ప తీయ.”
“వళ్లాకకణిణంచి. ననం ఆరోగూం పాడు చేసుకోవటం లేద్ద.”
జీవన్నమృతానన తా

; స్తక్షాూ త

, ఈ తెరిచిన కిట్టకీ నుంచి!

ఆమె ఊహలు మంద్దనన రోజులోాకి క్కరింతలుకొడుూ  పరిగెడుతున్ననయ. వసంతప్ప
రోజులు, వేసవి రోజులు, అనిన రకాల రోజులూ
. నిననట్టకి నినన

ఆమె సంతం.
ఊహక్క వణికిన ఆమె!

అకక అదేపనిగా బతిమాలన మీదట ఆమె తాపీగా లేచి తలుప్ప తీసింద. ఆమె కళ్లా
విజయసంభ్రమంతో మెరుసుతన్ననయ, తనకు తెలయకుండ్డన విజయదేవతకు మలేా నడుస్తంద.
నడుస్తత వచిు అకక నడుం చుట్టి చేయ వేసింద, ఇదదరూ కలసి మెట్టా దగతున్ననరు. రిచరుడ మెటా
కింద ఎద్దరుచూసుతన్ననడు.
ఈలోగా మంద్దగమమం తలుప్పని ఎవరో బయట నుంచి తెరుసుతనన చప్పుడు
వినిపంచింద. బ్రంట్లా మల్లార్డ లోపలకి వచాుడు; ప్రయాణప్ప అలసటతో, తన స్తటక్కసును
హందాగా పట్టికుని, చంకలో గొడుగ పెట్టికుని. అతను ప్రమాదసథల్లనికి చాల్ల దూరంలో
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ఉన్ననడు, అసలు ప్రమాదం జరిగందనన సంగతే అతనికి తెలయద్ద.
, జోసెఫీన్ కెవువన
,

,

ఒకక ఉద్దట్టన

.

డ్డకిరుా వచాుకా ఆమె చావుకి కారణం గండెపోటని తేల్లురు -- ఆనందం తట్టికోలేక
వచిున గండెపోటని.

*

patrika.kinige.com

