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క మంచి సాయంత్రవేళ, అంతకన్నూ మంచివాడైన ఆఫీస్ట గుమసాా ఇవాన్ దిమిత్రిచ్ చెర్వవయాకో
న్నటకశాల రండవ వరసలో కూర్చుని పెరాకళళద్దీలలోంచి ప్రదరశనలో లీనమైపోయి
చూస్టాన్నూడు. కానీ ఉనూట్ుండి... ఈ “కానీ ఉనూట్ుండి” అనే మాట కథలోో తరచుగా వస్టాంది.
రచయితలు చెప్పృది ముమాాటికి నిజం. మనిషి జీవితంలో ఉనూట్ుండి జర్వగే సంఘటనలు ఎకుువే.
కానీ ఉనూట్ుండి అతని ముఖం ముడుచుకుంది, అతని కళ్ళళ చక్రాల్లో గుండ్రంగా తిర్వగాయి, అతని
ఊపిర్వ నిలచిపోయింది. చేతిలోని కళళద్దీలను కిందకు దించి ముందుకు వంగుతూ “హాచ్...!”
అంటూ తుమాాడు చర్వవయాకో. తుమాటం అనేది ఏం నిషిదుం కాదు. ఎవరైన్న ఎకుడైన్న
తుమాచుు. రైతులు తుముాతార్చ. కొనిూసార్చో పోలీస్ట అధికార్చలూ తుముాతార్చ, అంతందుకు
కౌనిిలర్చో కూడా తుముాతార్చ. మనుషులందరూ తుముాతార్చ. చర్వవయాకో ఈ పర్వణామానికి
ఏమీ ఇబ్బంది పడలేదు. చేతిర్చమాలుతో తన ముకుును మరాాదపూరవకంగా తుడుచుకున్నూడు.
తరావత చుటూు చూసి తాను తుమాడం వలో ఎవర్వకైన్న నష్ుం కలగందేమోనని చూశాడు. కానీ
ఇప్పృడు ఇబ్బంది పడాాడు. సాుల్సి లో తాను కూర్చుని ఉనూ వర్చసకు ముందు వరసలో ఒ ముసల
వాకిా జాగ్రతాగా తన బ్టుతలను, మెడను చేతి తొడుగులతో తుడుచుకుంటూ ఏదో చినూగా
గొణిగాడు.
చెర్వవయాకో ఆయనిూ రవాణాశాఖలో ఉనూతోదోాగ జనరల్స బ్రిజలోవాా గుర్వాండుడు.
“న్న నోటి తుంపర్చో ఆయనపై పడాట్ున్నూయి. ఆయన న్నపై అధికార్వ కాకపోయిన్న, ఇది
కాసా ఇబ్బందికరమైన పర్వసిితే. వంటనే క్షమాపణ కోరాల” అనుకున్నూడు చెర్వవయాకో.
అతడు చినూగా దగుాతూ ముందుకు వంగ జనరల్స చవిలో రహసాంగా, “క్షమిండుల, నేను
పొరబాటూ మీమీద తుమాాను...”
“పరవాలేదు, పరవాలేదు...”
“నేను... నేను కావాలని చేసిన పనికాదు. ఏదో పొరబాటూ...”.
“సరిరే! మీర్చ దయంచి కూర్ుండి ననుూ ప్రదరశన చూడనీయండి”.
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చెర్వవయాకోకి ఏం చేయాలో తలయలేదు. వర్రి నవ్వవ నవావడు. మరల్ల స్టుజీ వైప్ప దృషిు
సార్వండుడు. ప్రదరశనను చూస్టాన్నూడు కానీ, మునుపటిల్ల ఆనందించలేకపోయాడు. ప్రదరశనకు
విరామం ఇవవగానే చెర్వవయాకో జనరల్స వైప్ప వళ్ళళ, కాస్టప్ప చుటూు తిర్వగ, చివరకు తన జంకును
అణుచుకుని, దగారగా వళ్ళళ ఇల్ల గొణిగాడు:
“నేను మీమీద తుమాాను. క్షమించండి సార్... నేను అల్ల చేసి ఉండకూడదు”.
“అయ్యా, ఇక ఆ విష్యం వదిలేయండి... నేను ఎప్పృడో మర్వచిపోయాను. మీర్చ మాత్రం
ఇంకా అదేపట్ుకూుచున్నూర్చ,” అన్నూడు జనరల్స, తన కింద పెదవిని కొర్చకుతూ.
“ఆ విష్యానిూ మర్వచిపోయానంట్న్నూడు గానీ అతని కళ్ళళ మాత్రం దేవష్ంతో
మండుతున్నూయి” అనుకున్నూడు చెర్వవయాకో. “కనీసం మాట్లోడట్లనికి కూడా ఇష్ుపడటం లేదు.
నేను ఆయనకి సంజాయిషీ చెపిృ తీరాల. ఇకుడ జర్వగంది క ప్రకృతిసహజమైన కారామని
వివర్వండుల. లేదంటే ఆయనపై ఉమాానని అనుకుంట్లడు. ఇప్పృడల్ల అనుకోకపోయిన్న,
మునుాందు అనుకోవచుు”.
తర్చవాత ఇంటికి తిర్వగ వడుుడు చెర్వవయాకో. తన మరాాదహీనమైన ప్రవరాన గుర్వంచి
భారాకు చెప్పృకున్నూడు. ఆమె అతని మాటలూ మొదట తేలగాా తీస్టకుంది. బ్రిజలోవ్ గుర్వంచి
తలుస్టకునూ మీదట కాసా కంగార్చ పడింది. కానీ బ్రిజలోవ్ పని చేస్టది వేరే విభాగంలో అని
తలుస్టకుని కాసా కుదుట పడింది.
“ఏది ఏమైన్న నీవలో పొరపాట్ జర్వగంది కనుక ఆయనకు క్షమాపణ చెపాృల. లేకపోతే
ఆయన నీకు ఇతర్చల ముందు ఎల్ల ప్రవర్వాండులో బొతిాగా తలయదనుకుంట్లడు,” అంది.
“అదేకద్ద! నేను ఆయనకి క్షమాపణ చెపాృను. కానీ ఆయన ప్రవరాన చిత్రంగా ఉంది.
కుముకు సర్వగా మాట్లోడలేదు. పైగా అకుడ మాట్లోడట్లనికి అంత సమయం కూడా లేదనుకో,”
అన్నూడు చెర్వవయాకో భారాతో.
ఆమరాూడు శుభ్రంగా క్షవరం చేయించుకుని, కొతా యూనీఫం వేస్టకుని తయారై,
బ్రిజలోవ్ కు క్షమాపణ చెపృట్లనికి బ్యలుదేరాడు చెర్వవయాకో. జనరల్స ఆఫీస్టలో అతిథుల
గదిలోకి ప్రవేశంచగానే అకుడ డుల్లమంది అర్జీద్దర్చలు కనిపిండుర్చ. వార్వ అర్జీలు అందుకుంటూ
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జనరల్స కూడా అకుడే ఉన్నూడు. వర్చసగా అందర్వ అర్జీలూ అందుకుంటూ చెర్వవయాకోవ్ వంతు
వచేుసర్వకి కళ్ళళతిా చూశాడు జనరల్స.
“నినూ... ప్రదరశనశాలలో మీకు గుర్చాండేవ్వంట్ంది... సార్ నేను హఠాతుాగా తుమాాను
సార్, పొరబాటూ మీమీద ఆ తుంపర్చో పడాాయి సార్” చెపృడం మొదలు పెట్లుడు గుమసాా...
“ఏమిటీ గోల… ఇక డులు! నేను మీకం చేయగలను” అంటూ ఆయన తరావతి అర్జీద్దర్చ
వైప్ప చూశాడు.
“ఆయనకు న్నతో మాట్లోడటం ఇష్ుం లేనట్ుంది,” అనుకున్నూడు పాలపోయిన ముఖంతో.
“దీని అరిం అతడు కోపంగా ఉన్నూడు. నేను ఇల్ల ఊర్చకోకూడదు. ఎల్లగైన్న వివర్వండుల.”
జనరల్స తన ఆఖర్చ అర్జీద్దర్చ నుండి అర్జీ తీస్టకుని లోపల గదిలోనికి ప్రవేశస్టాండగా
చెర్వవయాకో జనరల్స వంటనడుస్తా చినూగా గొణిగాడు:
“సార్ మిమాలూ ఇల్ల ఇబ్బందిపెడుతున్నూనంటే ద్దనికి కారణం న్నలోని పశాుతాాపం అని
అరిం చేస్టకోండి… నేను అల్ల కావాలని చేయలేదు, మీర్చ నమాాల!”
జనరల్స ఒ విషాదపూర్వతమైన ముఖం పెటిు చేయి విదిలండుడు. “వేళాకోళంగా ఉంద్ద”
అంటూ తలుప్ప భళ్ళళన ముఖం మీద వేస్టకున్నూడు జనరల్స.
“ఏంటి వేళాకోళమా! ఇందులో వేళాకోళం ఏముంది!” అనుకున్నూడు చెర్వవయాకోవ్,
“ఈయన అవట్లనికి మళాళ జనరల్స! కానీ ఇంత చినూ విష్యం అరించేస్టకోలేకపోతున్నూడు.
ఇల్లగే ఐతే ఇంక ఈ గీరమనిషిని క్షమాపణ అడగను గాక అడగను. ఏదైతే అదవనీ. ఇక ఉతారం
ద్దవరానే న్న క్షమాపణలు కోరాలగానీ నేనుగా రానే కూడదు ఇకుడికి!”
అనుకుంటూ చెర్వవయాకోవ్ ఇంటికి నడిడుడు. కానీ ఉతారం రాయలేదు. ఎంతగా
ఆలోచించిన్న ఆ ఉతారం ఎల్ల రాయాలో తలయలేదు. మర్చసటి ర్జు మరల్ల సవయంగా తనే
వళాోలివచిుంది.
జనరల్స ఎందుకొడుువనూట్ుగా చెర్వవయాకో ముఖంలోకి చూడగానే, “మీరనూట్ు నినూ నేను
ఇకుడికి వచిుంది మీతో వేళాకోళం ఆడట్లనికి కాదు సార్. ఆర్జు నేను తుమిానప్పడు ఆ
తుంపరలు మీమీద పడటం వలో క్షమాపణ అడుగుద్దమని వడుును. మీతో కలలోనైన్న
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వేళాకోళమాడగలన్న? అల్ల వేళాకోళమాడుతూపోతే ఇక మరాాదస్టాలకు మిగలే మరాాద
ఏముంట్ంది సార్...”
“బ్యటకు పో!” గటిుగా అర్వడుడు జనరల్స, కోపంతో కమిలపోయిన ముఖంతో
ఊగపోతూ,
గటిుగా కాలని నేలకు తాకిస్తా.
ఆ మాటలకు చెర్వవయాకోకి కడుప్పలో ఏదో నరం తగనటుయింది, ఏం కనపడక ఏవీ
వినపడక అల్లగే నెమాదిగా ద్దవరం వదీకు నడిడుడు. కాళ్ళళడుుకుంటూ యాంత్రికంగా ఇంటికి
చేర్చకుని, ఎవర్వతోనూ మాటయిన్న మాట్లోడక, యూనిఫం కూడా తీయకుండా, అల్లగే సోఫలో
కూలబ్డి ప్రాణాలు విడిడుడు గుమసాా.

*

patrika.kinige.com

