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కేర్ టేకర్
" టేర్సీ, వాటే ఏ సరైప్జ!" అంటూ టేర్సీ ని గటిట్గా కౌగలించుకుంది సిమ్త ఆనందం పటట్లేక.
"హే, సిమ్టా.. ఈజ దట యూ, " అంటూ ఆవిడ కూడా సిమ్త ని పటుట్కుంది నుదిటిన ముదుద్ పెడుతూ.
" టేర్సీ, మీరు ఇకక్డ? ఇది మీ ఇలాల్? ఫరిన్చర అముమ్తునన్ది మీరా? "అంది ఆశచ్రయ్ంగా. ఈ ఐదేళళ్లోల్నూ దాదాపు పదేళళ్ వయసు
మీదపడినటట్నిపిసోత్ంది టేర్సీ, కానీ ముఖంలో అదే పర్శాంతత, చిరునవువ్.
"యా సిమ్టా, నేనే, కేర హోం కి వెళేళ్ టైం వచిచ్ందేమో అనిపిసోత్ంది, అందుకే తయారీ" అందావిడ నవవ్డానికి పర్యతిన్సూత్.
"వాట, మీరు కేర హోం కా?" అంది సిమ్త.
"తపప్దుగా" అనన్టుట్ అభావంగా కళెళ్గరేసింది టేర్సీ.
తమ ఇంటోల్ చాలా వసుత్వులు అమమ్బోతునన్ ఒక పర్కటన ఇంటరెన్ట లో చూసి అకక్డకి వచిచ్ంది సిమ్త కూతురు వేదయ్ ని తీసుకుని.
తీరా అకక్డకి వచాచ్కా అది తనకెంతో పరిచయమునన్ టేర్సీ ఇలల్ని తెలియగానే ఒక రకమైన ఆనందం,

ఇపుప్డీ విషయం తెలిసాకా,

అంతలోనే చినన్ బాధా కలిగాయామెకి.
" చినన్ సిమ్టా? " అంది ఆవిడ మాటలు కూడబలుకుక్నన్టుట్.
'ఓ మీకింకా ఆ మాటలు గురుత్నాన్యా, యా ఇది నా కూతురు వేదయ్ " అంది సిమ్త. చినన్, పెదద్ ఇలాంటి మూడు నాలుగు మాటలు
నేరిప్ంచింది సిమ్త టేర్సీకి.
"వేదయ్.. నేం సౌండస్ గుడ" అంటూనే ' వుడ యూ కేర ఫర సం కాఫీ? "? అని అడిగింది టేర్సీ. సిమ్త మౌనంగా తలూపింది.
" ఐదేళళ్యిందా మనం కలిసి? ఇనాన్ళూళ్ ఎకక్డునాన్వు? ఎలా ఉనాన్వు? "అని అడుగుతూనే కాఫీ మేకర ఆన చేసింది టేర్సీ.
మెలిల్గా వంటగదంతా వాయ్పిసుత్నన్ కాఫీ పరిమళం. మనసులోల్ అలుల్కుంటూ, విడిపోతు అలిల్బిలిల్గా తారాటాల్డుతునన్ జాఞ్పకాలలాగా.
***
"మేడమ , ఈ బుక ఎకక్డుందో చెపప్గలరా? మేము ఈ మధయ్నే వచాచ్ము ఇండియానించి, ఈ సిసట్ంస అవీ మాకు తెలియడం లేదు
" కొదిద్గా సిగుగ్ పడుతునన్టుగా అడిగింది సిమ్త అకక్డ కురీచ్లో కూరుచ్ని ఉనన్ లైబేర్రియన ని.
" నో మేడం! పీల్జ కాల మీ, మిసెస బెనెన్ట ఆర టేర్సీ, ఐ యాం టేర్సీ బెనెన్ట, " అందావిడ నవువ్తూ.
లేత గోధుమ వరణ్పు శరీరం, చినన్గా నవేవ్ నీలికళూళ్, కొదిద్గా వంపు తిరిగినటుట్నన్ ముకూక్, బంగారు రంగు జుటూట్, కొదిద్గా బొదుద్గా
కనిపిసుత్నన్ టేర్సీని చూడగానే ఎంతో మంచిది అనిపించింది తొలిచూపులోనే, అరవై ఏళుళ్దాటతాయేమో, అయినా చురుగాగ్ ఉంది. ఆ తరావ్త
ఆవిడ దగగ్రుండి లైబర్రీ అంతా చూపించి, కావలసిన పుసత్కాలు ఎలా వెతుకోక్వాలో చూపిసూత్, లైబర్రీ రూలస్ తో సహా అనీన్ చెపిప్ంది.
ఎపుప్డేసహాయం కావాలనాన్ అడగమని అందరికీ బెసట్ విషెస చెపిప్ తన సీట కి వెళిళ్ కూరుచ్ంది. యూనివరిస్టీ ఆఫ మాసచూసెటస్ లోని
లైబర్రీలో ఉనాన్రు వాళుళ్.
ఆంధర్పర్దేశ లోని ఒక ఇంజనీరింగ కాలెజ నించి చదివి మొదటిసారి తమ దేశానేన్ కాదు తమ ఊరిని దాటి వచిచ్న ఆ
నలుగురాడపిలల్లకీ టేర్సీ ని చూసేత్ ఎపప్టినించో పరిచయమునన్ వయ్కిత్ ని చూసినటట్నిపించింది.
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కేంపస కి దగగ్రలోనే ఉనన్ అపారెట్మ్ంట లో ఒక చినన్ ఫాల్ట అదెద్కి తీసుకునాన్రు నలుగురూ. అవంతి, పర్భ, పర్తిమ, సిమ్త.
"ఇకక్డ ఇలల్ంతా కారెప్టేట్, హాయిగా ఎకక్డ కావాలనాన్ దిండేసుకుని పడుకోవడమే! " అంది పర్తిమ నవువ్తూ.
" అవునే బాబూ! రోజూ తుడుచుకోనకక్రలేదు, అదో పెదద్ పని తపిప్ంది కదూ, నాకసలే పని రాదూ, పని గండం కూడానూ " అంది
అవంతి.
"అవునేవ, మన బదధ్కాలకి సరిపోయింది. సరేలెండి, ముందేదైనా తినదూద్, ఆకలి దంచేసోత్ంది" అంది పర్భ.
నాలుగైదు రోజులయింది వాళుళ్ అకక్డకొచిచ్, అలా వసేత్ అనీన్ కొంచం ముందరే తెలుసుకోవచచ్నీ ఒక కారణం, మంచిరోజని
పెదద్వాళుళ్ బలవంతపెటిట్ టికెటుట్ల్ కొనడం ఇంకో కారణం. ఇంకా కాల్సులు మొదలవడానికి వారం రోజులుంది. అకక్డనించే సీనియర
విదాయ్రుధ్లతో మాటాల్డి, మెయిలస్ అవీ ఇచిచ్ కొంత తెలుసుకునాన్రు. వాళళ్ సహాయంతోనే, నలుగురూ కలిసి ఫాల్ట కూడా తీసుకునాన్రు.
"కొదిద్గా ముందే చెపిప్ ఉంటే మా కాంపెల్కస్ లోనే దొరికేది, పరవాలేదులెండి, ఇపుప్డు మీకు దొరికినది కూడా మాకు, కాంపస కీ
కూడా దగగ్రే" అని సీనియర అమామ్యి శీర్లకిష్ ధైరయ్ం చెపప్డంతో దీనికి ఒపుప్కునాన్రు.
ఒక బెడ రూమూ,, చినన్ హాల, కిచన, బాతూర్ము. "చినన్దేమోనే" అంది అవంతి మొదటినించీ పెదద్ ఇళళ్లోల్ ఉండే అలవాటు
ఆమెకి.
" చాలేల్వే బాబూ, అనిన్ పనులూ మనమే చేసుకోవాలి కదా! ఇలెల్ంత చినన్దుంటే అంత మంచిది" అంది సిమ్త.
అలా మొదలైంది వాళళ్ అమెరికావాసం, జీవితం. ఆ తరావ్త మెలిల్గా ఒకొక్కక్టే నేరుచ్కునాన్రు.

వారానికి ఇరవై గంటలు

దాటకుండా విదాయ్రుధ్లు తమకి వీలైన ఉదోయ్గాలు చేసి డబుబ్ సంపాదించుకోవచచ్నీ, తమకి వీలైనటుట్ కాలే జీకి వెళళ్డానిన్ కూడా పాల్న
చేసుకోవచచ్నీ ఇలాంటి విషయాలనీన్ సీనియరల్ దగగ్రనించి తెలుసుకోసాగారు.
అవంతి తండిర్ హైదరాబాదులో చాలా పెదద్ బిజినెస మాన. ఏ రకమైన ఉదోయ్గాలూ చేసి కషట్పడకక్రలేదనీ, ఆమెకి ఎంత అవసరమైతే
అంత డబుబ్ తను పంపిసాత్నని, సేన్హితులతో సరదాగా ఉంటూ, బాగా చదువుకోమని చెపేప్సాడు ఆమెకి ముందే. పర్భ తండిర్ పెదద్
కాంటార్కట్ర, ఆయనకి ఇలాంటి అమెరికా విషయాలేమీ తెలియవు. పర్భ వివరాలనీన్ చెపేప్సరికి.
" నీకొకళళ్ దగగ్ర పనెందుకమామ్, నీకేం కావాలంటే అది హాయిగా చదువుకో! ఊరికే పిచిచ్ పిచిచ్ పనులనీన్ సెయయ్మాక" అనాన్డు
ముదుద్గా. అలా పర్భా, అవంతిలకి నెల తిరిగేసరికి ఇంటినించి డబుబ్లొచేచ్వి. ఎటొచీచ్ సిమ్తా, పర్తిమా మాతర్ం ఉదోయ్గాలు చూసుకోవాలని
నిరణ్యించుకునాన్రు. తన తండిర్కి అదనపు భారం ఉండకూడదని సిమ్త ఆలోచన. పర్తిమ వాళుళ్ చాలా సాధారణ కుటుంబీకులు, అసలింత
దూరం చదువుకి రాగలగడమే ఆమెకి ఎంతో గొపప్. అందుకే తను కూడా వెంటనే ఉదోయ్గం చెయయ్డానికి సిదధ్పడింది.
తమ కాలెజీ లైబర్రీలోనే కంపూయ్టర విభాగంలో ఎదో ఉదోయ్గం ఉందని తెలుసుకుని దానికి అపైల్ చేసింది సిమ్త. ఆ అమామ్యి ఇకక్డకి
వచేచ్ముందే శలవులోల్ కంపూయ్టర కోరుస్లు నేరుచ్కోవడం వలల్ ఆ ఉదోయ్గం ఆమెకి సులభంగానే దొరికింది. గంటకి 13 డాలరల్ చొపుప్న
వారానికి 20 గంటలవరకూ పని చెయయ్వచుచ్. విదాయ్రుధ్లని అంతకంటే ఎకుక్వ పని చెయయ్టానికి అనుమతించరు. అలా టేర్సీతో రెండోసారి
పరిచయం అయింది, నిజానికి తనకా ఉదోయ్గం వచిచ్న సంగతి టేర్సీయే చెపిప్ంది పిలిచి.
ఎంతో విశాలంగానూ, ఎనోన్ పుసత్కాలతోనూ ఉండే ఆ లైబర్రీ మొదటిసారి చూసినపుప్డే ఎంతో నచిచ్ంది సిమ్తకి. తను పనిచేసే
గంటలయిపోగానే అకక్డే కూరుచ్ని పుసత్కాలు చదువుకుంటూ, నోటస్ రాసుకుంటూ ఉండేది. టేర్సీ కూడా వారానికి నలభై గంటలు అకక్డే
పనిచేసేది కనక ఇదద్రి పరిచయం సేన్హంగా మారింది. ఎపుప్డూ గల గలా మాటాల్డేది టేర్సీ.
“ మాటాల్డకుండా ఉండలేని నాకు లైబర్రీలో ఉదోయ్గం, సేట్ర్ంజ కదా" అనేది పైగా.
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తరచూ సిమ్తని తన కార లో దింపేది. అమెరికా వాతావరణం గురించీ, చలికాలంలో వాళుళ్ తీసుకోవలసిన జాగర్తత్ల గురించీ అనీన్
చెపేప్ది. దగగ్రలో ఉనన్ షాపులకి తీసుకెళిళ్ చూపించేది. దాంతో, వారికనీన్ తొందరలోనే తెలిసాయి. ఆడపిలల్లు ఒంటరిగా ఉంటునాన్రని ఎనోన్
జాగర్తత్లు చెపేప్ది, చాలాసారుల్ దగగ్రుండి తీసుకెళేళ్ది.
వాళళ్ అపారెట్మ్ంట కి రెండు ఫరాల్ంగుల దూరంలో ఉంటుంది టేర్సీ. చినన్ టవున హోం తనది. "అకక్డ తానొకక్రిత్నే ఉంటాననీ,
కూతురు బెకీక్ వేరేచోట చదువుకుంటోందనీ, అపుప్డపుప్డూ వసూత్ ఉంటుందనీ చెపిప్ంది. బెకీక్ నీలాగే ఉంటుంది కొంచం, ఐ మీన సూటిగా
ఉండే కళూళ్, మెతత్టి బౌర్న జుటూట్, నినున్ చూసేత్ నాకెందుకో బెకీక్, గురుత్కువసుత్ంది " అనేది సిమ్తని చూసూత్.
"మా దేశానిన్ంచి ఎంత మంది వసుత్నాన్ సరే అందరిలాగే మేము కూడా ఈ దేశం కాని దేశంలో, కొతత్ వాతావరణంలో ఎలా
ఉంటామా?అని ఎపుప్డూ మధనపడేవాళళ్ం. మీలాంటివారు తారసపడతారని అనుకోలేదు, మీరు మాకో పెదద్ కేర టేకర టేర్సీ! " అనేది సిమ్త
ఎపుప్డూ.
సిమ్తా, టేర్సీ ల సేన్హానిన్ చూసి అవంతీ, పర్భా ఏడిపించేవారు. " సేన్హానికి వయసులేదని తెలుసు కానీ మరీ ఇంత పెదాద్విడతో
ఫెర్ండిష్ప ఏమిటే తలీల్ ? "అని అవంతి అనేది.
"ఈ గౌనులూ అవీ వేసుకుంటే వీళళ్కెనేన్ళోళ్ కూడా చెపప్లేమే బాబూ! పరవాలేదులే " అని నవేవ్ది పర్భ.
" ఆవిడ భరత్ లేడా?" పర్తిమ అడిగింది ఒకసారి.
"ఇకక్డెవరూ ఇతరుల పరస్నల విషయాలు అడగరు, ఐనా మనకెందుకావిడ భరత్ గురించి ? " అని కోపప్డింది పర్భ.
సిమ్తా, టేర్సీల సేన్హం వలల్ మిగతావారు కూడా టేర్సీకి దగగ్రయాయ్రు, కానీ సిమ్త అంటే ఎందుకో టేర్సీకి పర్తేయ్కమైన అభిమానం.
వాళుళ్ మాసట్రస్ రెండో సంవతస్రంలోకి రాగానే అవంతి కి వాళళ్ అతత్ కొడుకు సుశాంత తో పెళిళ్ అయియ్ వెళిళ్పోయింది. " తాముండే
చోట ఉనన్ యూనివరిస్టీకి వీలైతే టార్నస్ఫ్ర చేయించుకుని అకక్డ చదువుతాను, లేకపోతే హాయిగా ఇంటోల్ కూరుచ్ని ఎంజాయ చేసాత్ను" అని
చెపేప్సింది కూడా. అలా వాళుళ్ నలుగురు ముగుగ్రయాయ్రు.
పర్తిమ కూడా సిమ్త లాగే కషట్పడి చదివేది. పూరిత్ చేసేత్ చాలనన్టుట్గా పర్భ చదివేది.
" థాంకస్ గివింగ కి బెకీక్ వసోత్ంది, మీరు ముగుగ్రూ కూడా మా ఇంటికి డినన్ర కి రావాలి" అని ఆహావ్నించింది టేర్సీ. బెకీక్ కూడా
అచుచ్ వాళళ్ అమమ్లాగే ఉంది, తెలల్గా, బొమమ్లా. అవే నీలి కళూళ్, కానీ మెతత్టి బర్వున జుటూట్.
" నేను చెపప్లేదూ సిమ్టా, బెకీక్ నీలాగే ఉంటుందని" అని పరిచయం చేసింది టేర్సీ. ఎనిన్సారుల్ చెపిప్నా టేర్సీ సిమ్టా, పర్టిమా అనే
అంటుంది. లివింగ రూములో ఉనన్ తన పియానో మీద రెండు మూడు పాటలు వాయించిది టేర్సీ.
" మీరు నలుగురూ మాటాల్డుతూ ఉండండి,నేను లోపలకి వెళిళ్ డినన్ర ఏరాప్టుల్ పూరిత్ చేసి వసాత్ను " అంది టేర్సీ. బెకీక్ చూడా చాలా
బాగా మాటాల్డింది, మొదటిసారి కలిసినటట్నిపించనే లేదు ఆ అమామ్యితో మాటాల్డుతూ ఉంటే.
" ఆ పియానో మీదునన్ది మీ నానాన్? మీరిదద్రే ఉంటారా? ఆయనేరీ?" అధాటుట్గా అడిగేసింది పర్తిమ. ఆమెని మిగేసేటటుట్
చూసింది పర్భ. అడిగింది కానీ వెంటనే చాలా గిలీట్గా ఫీలయింది పర్భ.
వాళిళ్దద్రి రియాక్షన నీ అందరికంటే ముందుగా పసిగటిట్ంది బెకీక్నే. " ఓ పరవాలేదు పర్టిమా, ఇటస్ ఓకే, పర్భా! డాడ మాకిక లేరు,
వీ లాసట్ హిం టూ కేనస్ర తీర్ ఇయరస్ ఎగో, హీ వజ ఏ వండరుఫ్ల హజెబ్ండ అండ డాడ యూ నో" అంది
" వీ ఆర సారీ రెబెకాక్, షి డిడ నాట మీన టూ హరట్ యూ" అని చెపప్బోతునన్ సిమ్తని మధయ్లోనే ఆపి
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" నో పోర్బెల్ం సిమ్టా, పరవాలేదు, నానన్ పోయాకా, అమమ్ చాలా ఒంటరిదైపోయింది, నేను వెళిళ్పోయాకా మరీ, .

నా చదువుతో

నేను బిజీగా ఉంటాను. మీ కంపెనీ తనెంతో ఎంజాయ చేసుత్ందని నాకరధ్ం అయింది, ఐ యాం గాల్డ మీరు దగగ్రే ఉనన్ందుకు" అంది. కాసేపు
ఎవవ్రూ మాటాల్డలేదు.
" గాలస్, డినన్ర ఈజ రెడీ" అంటూ వచిచ్ంది టేర్సీ. అందరూ ఆనందంగా, నవువ్తూ భోజనం చేశారు.
" రోజర, నువువ్ వుండి ఉంటే ఎంతో బావుండేది, బెకీక్ ఈ సంవతస్రం గార్డుయ్యేట అవుతోంది" అని ఫోటోలో ఉనన్ భరత్కి చెపిప్ంది.
బెకీక్ పేర్మగా అమమ్ చేతిమీద చెయియ్ వేసింది.
"ఇంక మేము వెళిళ్ వసాత్ము టేర్సీ, థాంక యూ వెరీ మచ ఫర ద డినన్ర అండ ఆల ద గుడ టైం బెకీక్" అని చెపిప్ంది సిమ్త.
" బెకీక్ ని తీసుకుని రండి మా ఇంటికి" అని చెపాప్రు వాళుళ్.
" ఈ సారి కుదరదు, రేపు గార్నీ ని చూడటానికి కేర హోం కి వెళాళ్లి, ఎలుల్ండి రాతిర్ నా పర్యాణం" అంది బెకీక్.
"గార్నీ? " అడిగింది సిమ్త.
" అవును, మా అమమ్మమ్ !" అని బెకీక్ ఏదో చెపప్బోతూ అపప్టికే ఎరర్బడిన టేర్సీ ముఖం చూసి ఆపేసింది.
మరో రెండు వారాల తరావ్త టేర్సీ లైబర్రీకి రాలేదు. పుసత్కాలనాన్, గర్ంధాలయమనాన్ ఎంతో అభిమానించే టేర్సీ ఎపుప్డూ మిస
అవడానికి ఇషట్పడదు.
"ఒంటోల్ బావులేదా?" అనుకుంది సిమ్త. పరీక్షల హడావిడి లో రెండు మూడు రోజులు దానిగురించి ఆలోచించే వయ్వధి లేకపోయింది.
మూడోరోజు టేర్సీ మాములుగానే తన కురీచ్లో కూరుచ్ని ఉండటం చూసి హాయిగా నిటూట్రిచ్ంది. దగగ్రకు వెళిళ్ పలకరించింది.
" హాయ, టేర్సీ!" అంటూ.
బదులుగా టేర్సీ నవివ్ంది. ఎందుకో ఆమె ఎపప్టిలా లేదని గర్హించింది సిమ్త. లంచ టైము దాకా మాటాల్డించలేదు. " "బయటకు
వెళదామా లంచ కి? " అని అడిగింది టేర్సీని. ఏమనుకుందో సరేనంది ఆమె. ఇదద్రూ దగగ్రలో ఉనన్ రెసాట్రెంట కి వచిచ్ కూరుచ్నాన్కా
అడిగింది విషయమేమిటి అని.
" మై మాం పాసెడ అవే, అమమ్ ఇంక లేదు" అంది టేర్సీ నెమమ్దిగా.
" ఓ, ఐ యాం సో సారీ టూ హియర దిస, ఎపుప్డు? ఎలా అయింది?" అని అడిగింది సిమ్త ఆదురాద్గా.
" తను, నిదర్లోనే పోయిందిట, కేర హోం వాళుళ్ ఫోన చేసేత్ నేను వెళాళ్ను,నినన్ బెకీక్ వచిచ్ంది. తను చాలా సింపుల ఫూయ్నరల
కోరుకుంది, అందుకే నేనూ బెకీక్ మాతర్మే " అని ఆ పైన చెపప్లేక ఆగిపోయింది.
" ఓఅ, అలానా!, పోనీలే, పర్శాంతమైన మరణం అందరికీ రాదు, తను చాలా అదృషట్వంతురాలు" అంది స
"అదృషట్మా? అవునేమోలే! " అంది టేర్సీ పొడిగా. సిమ్త ఇంకేమీ మాటాల్డలేదు. మౌనంగా సలాడ తినసాగింది.
"నీకు తెలుసా సిమ్టా, అమమ్ ఎంతో బావుండేది, అపుప్డే కోసిన మలెల్పూవులా నాజూగాగ్, అందంగా"

అంది టేర్సీ కళుళ్

మూసుకుంటూ. పర్తీ తలీల్ తన బిడేడ్ అందమైనది అనుకోవడం ఎంత నిజమో, పర్తీ బిడాడ్ తన తలేల్ అందమైనది అనుకోవడం కూడా అంతే
నిజం అనుకుంది సిమ్త. తెలిసిందనన్టుట్ టేర్సీ చేతిమీద తన చెయియ్ వేసింది.
"అసలు తనెపుప్డూ కేర హోం కి వెళుత్ందని నేను అనుకోలేదు, పంపించాలని ఎపుప్డూ అనుకోలేదు,ఇపుప్డనిపిసోత్ంది నేను చాలా
సావ్రధ్పరురాలిని అని. నరిస్ంగ హోంలాల్గే ఉండే ఈ కేర హోం లంటే నాకెపుప్డూ ఇషట్ం లేదు, కానీ అమమ్ని ఒకక్రిత్నీ ఉంచలేక, శిక్షణ పొందిన
వారి దగగ్రైతే సురకిష్తంగా ఉంటుందని, మధయ్లోనే ఆపింది.
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" అమమ్ వాళళ్ ఇలుల్, అదే మా ఇలుల్, ఎంత బాగుండేదో! అదే మా ఇలుల్ పర్తీ చోటూ కళాతమ్కంగా ఉండేది. అమామ్, నానన్లకి రెండే
అభిరుచులు, ఒకటి పుసత్కాలు, రెండోది వివిధ పర్దేశాలు చూసి రావడం. మా ఇంటినిండా ఎనోన్ పుసత్కాలుండేవి, అలాగే వారిదద్రూ రక
రకాల చోటల్నించి సేకరించి అదే మా ఇలుల్ వసుత్వులూ. ఇదద్రూ చాలా నిరాడంబరమైన జీవితానిన్ గడిపేవారు, ముఖయ్మైన సేన్హితుల
రాకపోకలూ, వారి వాయ్పకాలూ, నేనూ ఇంతే వారి లోకం.
నేను రోజర ని ఇషట్పడాడ్నని చెపిప్నపుప్డు వాళిళ్దద్రూ చాలా ఆనందించారు, మనసూప్రిత్గా మా పెళిళ్ జరిపించారు. నా పెళిళ్లో మా
అమమ్ తెలల్టి లేస గౌన, ఆలివ గీర్న అంచు ఉనన్ది వేసుకుంది, నాకింకా గురుత్, అపుప్డే తొడిమ విచిచ్న మలెల్పూవులా ఉంది అమమ్. దానికి
తోడు అమమ్ది ఎంతో సవ్చచ్మైన నవువ్. లేక లేక పుటిట్న తమ ఒకక్గానొకక్ కూతురి పెళిళ్లో వాళిళ్దద్రూ ఎంత ఆనందంగా ఉనాన్రో, అంత
హుందాగానూ ఉనాన్రు తెలాస్!
మా పెళిళ్ అయాయ్కా మేమిదద్రం రోజర ఉదోయ్గం వలల్ ఇకక్డికి వచెచ్శాము. రెండు గంటల పర్యాణమే మాకూ, అమామ్వాళుళ్ండే
సిర్ప్ంగ ఫీలడ్స్ కి. హాలిడే దొరికినపుప్డలాల్ చూడటానికి వెళూత్నే ఉండేవాళళ్ము.
ఒక రోజు అమమ్ దగగ్రనించి ఫోన కాల " నానన్ ఏదోలా ఉనాన్రు రాతిర్నించీ, నువైవ్నా, రోజర అయినా ఒకసారి రాగలరా?" అని.
వీకెండ కావడంతో ఇదద్రమూ వెళాళ్ము, నానన్ని చూసూత్నే రోజర కి అరధ్ం అయింది తనకి సోట్ర్క వచిచ్ందని, టీర్టెమ్ంట ఇచిచ్నా లాభం
లేకపోయింది. ఆ ఆదివారం నాడే నానన్ మాకు దూరం అయాయ్రు.
ఆయన పోయిన తరావ్త అమమ్ ఒకక్రేత్ అకక్డ ఉండేది, తన పుసత్కాలు చదువుకుంటూ, తన కార తానే డైరవ చేసుకుంటూ ఉండేది.
కానీ మెలిల్గా అమమ్ చురుకుదనం తగగ్డం మొదలయింది అని మాకు అరధ్ం అయింది. అంత పెదద్ ఇంటిని ఒకక్రీత్ చూసుకోలేక పోయేది.
అలాగే కార నడిపేటపుప్డు చినన్ చినన్ తపుప్లు చెయయ్డం మొదలుపెటిట్ంది. అలాంటి పరిసిథ్తులోల్ తనని ఒకక్రిత్నీ ఉంచడం మంచిది కాదని
నాకూ, రోజర కి పదే పదే అనిపించసాగింది. మాతో రమమ్ంటే తను ఒపుప్కునేది కాదు, ఆ ఇలల్నాన్, ఆ ఇంటోల్ని వసుత్వులనాన్ ఆమెకి పార్ణం.
పైగా తన పనులనీన్ తానే చేసుకోవడంలోని ఆనందం ఆమెకెంతో ముఖయ్ం. కీల్నర ని పెటిట్నపుప్డు కూడా తనకి నచచ్లేదు. మా కేమో
ఉదోయ్గాలూ, బెకీక్ సూక్ల వదిలి అకక్డికి మారిపోయే పరిసిథ్తి లేదు. ఇలాంటి పరిసిథ్తులోల్ ఏం చేయాలో తెలియక చాలా సతమతమయాయ్ము.
చివరికి నేనే ఒకరోజు తెగించి అమమ్కి చెపాప్ను, అకక్డ ఇలుల్ అమేమ్సి మా ఇంటికి మారిపోదామని. ముందు తను ఒపుప్కోలేదు, కానీ
నేనూ, రోజర చెపప్గా, చెపప్గా చివరికి సరే అంది. ఆ ఇంటోల్నించి తనకి కావలసిన అతి ముఖయ్మైన వసుత్వులు మాతర్మే తెచిచ్నా సరే మా
నాలుగు బెడ రూము ల ఇలుల్ అకసామ్తుత్గా నిండిపోయినటట్నిపించింది.
ఆవిడని ఇకక్డికి తీసుకువచిచ్ ఒక పెదద్ సమసయ్ పరిషక్రించాము అనుకునాన్ము కానీ, దాని వలల్ ఎదురయేయ్ కొతత్ సమసయ్లని అసస్లు
ఊహించలేదు. దాదాపు ఆరునెలలైనా కొతత్ పరిసరాలకు అలవాటు పడలేదు అమమ్. ఎపుప్డూ ఏదో పోగొటుట్కునన్టుట్గా ఉండేది, ఆలోచిసూత్
కూరుచ్నేది. ఆమె అనిన్ంటికంటే మిస అయేయ్ది డైరవింగ, పర్తీ దానికీ నా మీదా, రోజర మీదా ఆధార పడటం తనకి నచేచ్ది కాదు. తనది కాదు
అనుకునన్ చోట రోజంతా ఒంటరిగా ఉండటం ఆమెకి మరింత ఇబబ్ందిగా ఉండేది. అకక్డిలాగే ఇకక్డ కూడా ఏ పని కావాలంటే అవి
చేసుకోమంటే ఎందుకో చేసుకోలేకపోయేది. అకక్డ చాలా కాలంగా ఉండటం వలల్నూ, కొదిద్గా చినన్ ఊరవవ్డంవలల్నూ ఆమెకి
నలుగురైదుగురు ముఖయ్మైన సేన్హితురాళుళ్ండేవారు. వాళళ్ందరూ వారానికి రెండు సారుల్ కర్మం తపప్కుండా సాయంతర్ం టీ వేళకి
కలిసేవారు. అందరూ కలిసి కారడ్స్ ఆడుకోవడం, లేదా కొతత్ లేసు అలిల్కలు నేరుచ్కోవడం, అదీ కాదంటే కబురుల్ చెపుప్కోవడం చేసేవారు. అది
అమమ్ చాలా మిస అయేయ్ది. ఇలాంటి సమసయ్ల వలల్ కర్మంగా శారీరికంగానూ, మానసికంగానూ కూడా బలహీనమైపోయింది.
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అపుప్డు తగిలింది మాకు మరొక దెబబ్ రోజర కి కేనస్ర అని! మేము తనకి చెపప్లేదు. తనునన్ పరిసుథ్తులోల్ అది అపుప్డే చెపప్డం
మంచిది కాదు, అనుకునాన్ము. రోజర టీర్టెమ్ంట, బెకీక్ చదువు, ఇంటి పనీ, ఇంటి మీదునన్ అపూప్ ఇవనీన్ చేరి నా సహనానీన్, పర్శాంతతనీ
మెలిల్గా హరించడం మొదలుపెటాట్యి. అమమ్కి ముందు కేటాయించినంత సమయం ఇవవ్లేకపోయేదానిన్.
అలాంటపుప్డే ఒక సేన్హితురాలు చెపిప్న ఆలోచనతో తనని కేర హోం లో చేరిప్ంచాను. నిజానికి అకక్డకి వెళళ్డం తనకీ ఇషట్ం
లేదు, పంపడం నాకూ ఇషట్ం లేదు. రోజర అయితే పెదద్ యుదధ్మే చేశాడారోజు. కానీ ఇకక్డ ఉంటే ఈ పరిసిథ్తులనీన్ తనని మరింత ఇబబ్ంది
పెడతాయని నేను అలా పర్వరిత్ంచాను, పైగా నా ఉదోయ్గం మానుకుని ఇదద్రినీ చూసుకునే వీలు లేదు. రోజర టీర్టెమ్ంట కి ఎంతో ఖరుచ్
అయేయ్ది. మేము మా పెదద్ ఇలుల్ అమేమ్సి ఇదిగో ఇపుప్డుంటునన్ ఈ చినన్ ఇలుల్ కొనుకుక్ని ఇకక్డికి మారాలిస్ వచిచ్ంది. అపుప్డే మావీ, అమమ్వీ
కూడా చాలా సామాను అమేమ్యవలసి వచిచ్ంది కూడా. అలా పరిసిథ్తులనీన్ మా చేతిలోంచి జారిపోయాయి.
ఇవనీన్ అమమ్కి తెలిసేత్ మరింత బాధపడుతుందని కొనిన్ చెపప్లేదు. ఆవిడకి బాగా ఇషట్మైన పెయింటింగస్, ఇతర వసుత్వులు కొనీన్
తీసుకెళిళ్ తన రూములో పెటాట్ను. హాసప్టల ని గురుత్కు తెచేచ్ ఆ హోం లో అమమ్ ఇమడలేకపోయిందనే చెపాప్లి, అకక్డ నరస్ లూ, ఇతర
ఉదోయ్గులూ ఎంత బాగా చూసినా ఆమెలో ఏదో అసంతృపిత్, నా మనసులో వెలితిలాగే.
చికితస్కి సప్ందిసుత్నాన్డు, తొందరలోనె కోలుకుంటాడు అని డాకట్రుల్ చెపూత్ ఉండడంతో, రోజర కోలుకోగానే అమమ్ని తీసుకురావాలని
అనుకునాన్ము తను కానీ కోలుకోలెదు. రోజర దూరమయాయ్కా శారీరకంగానూ, మానసికంగా నూ కృంగిపోయిన నేను ఆ సమయంలో
అమమ్ని అసస్లు తీసుకురాలేకపోయాను. ఆ తరావ్త అమమ్ ఆరోగయ్ం బాగా కీష్ణించడంతో వాళుళ్ కూడా అకక్డే ఉంటే మంచిదని చెపాప్రు,
అలా అమమ్ అకక్డే.." అని ఆగిపోయింది.
అపప్టికే టేర్సీ ముఖం ఎరర్బడిపోయింది, కనీన్ళుళ్ ఆపుకోవడానికి విశవ్పర్యతన్ం చేసోత్ంది.
" పరిసిథ్తులే తపప్ నేను సావ్రధ్పరురాలిని కాదు సిమ్టా!" అంది బాధగా.
"నేను అరధ్ం చేసుకోగలను టేర్సీ. ఊరుకోండి " అంది సిమ్త అనునయంగా.
***
గతమంతా గిరుర్న తిరిగి కళళ్ ముందాగింది సిమ్త కి. " కాఫీ" అనన్ టేర్సీ మాట వినాన్కా.
ఇదద్రూ మౌనంగా కాఫీ తాగుతునాన్రు. ఫిర్జ లోంచి హెరీష్స చాకోలెట తీసి వేదయ్ చేతిలో పెటిట్ంది టేర్సీ.
"ఏం ఆలోచిసుత్నాన్వు? పాత రోజులగురించా? ఇపుప్డు నీగురించి చెపుప్? ఎలా ఉనాన్వు? ఇనాన్ళూళ్ ఎకక్డునాన్వు? మీ
సేన్హితులెలా ఉనాన్రు?" అంది టేర్సీ.
"బానే ఉనాన్ము టేర్సీ, అందరూ బానే ఉనాన్ము, మిగతా విషయాలు తరావ్త, ముందు, మీకో మాట చెపప్నా?, మీరేమీ అనుకోరుగా!
" అంది సిమ్త.
"చెపుప్ సిమ్టా, నా దగగ్ర నీకు భయమేమిటి? ఎపుప్డూ చెపేప్దానిన్ కదా నీకు, నాకు బెకీక్ ఎంతో, నువూవ్ అంతే " అంది టేర్సీ
నవువ్తూ.
" నాతో మా ఇంటికి వచేచ్సాత్రా? వై షుడ యూ గో టూ అ కేర హోం? లెట మీ బీ యువర కేర టేకర నౌ" అంది సిమ్త ఉదేవ్గంగా.
పక పకా నవివ్ంది టేర్సీ. " నీతోనా? తపప్కుండా! బెకీక్ కూడా ఇదే అంది, తన ముగుగ్రు పిలల్లతోనూ, ఉదోయ్గంతోనూ, ఎంత
కషట్పడుతోందో నాకు తెలుసు, అందుకే నేను తనని కషట్పెటట్దలుచుకోలేదు. డైరవింగ బాగానే చేసుత్నాన్ను, పనులు కూడా మరిచ్పోవడంలేదు
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కూడా, కేర హోం కి ఇపుప్డే వెళళ్నులే, మెంటల గా పిర్పేర అవుతునాన్ను, లేకపోతే మా అమమ్లా అయిపోతానేమో అని, నవువ్తూ అనాన్ తన
అమమ్ పర్సకిత్ రాగానే ఆమె గొంతు సనన్గా ఒణికింది.
" జోక కాదు టేర్సీ, ఐ యాం సీరియస!, " అంది సిమ్త.
" పిచిచ్ పిలాల్! ఎలా కలిసిందో మనకీ సేన్హం? అని తలుచ్కుంటే నాకిపప్టికీ ఆశచ్రయ్మే, ఒక యూనివరిస్టీలో లైబేర్రియన గా కొనిన్
లక్షలమంది విదాయ్రుధ్లని చూశాను, అందులో కొనిన్ వేలమంది ఇండియనస్ కూడా ఉండి ఉంటారు. కొందరు నీ కంటే ముందు లైబర్రీలోనూ
పనిచేశారు సూట్డెంట జాబ లమీద. వారెవవ్రితోనూ కలవని బంధం నీతో మాతర్మే ఎందుకు కలిసింది? అంటే నా దగగ్ర జవాబు లేదు.
ఇనేన్ళళ్యినా నువువ్ ననున్, నేను నినూన్ మరిచ్పోలేదు, అంటే చూడు మనదెంత గొపప్ రిలేషనో. దానిన్లాగే ఉండనిదాద్ం, మరే ఇతర
ఏమోషనస్ నీ కలిపి కనూఫ్య్జ చెయయ్దుద్. నాకు తెలుసు, ఈ సువిశాల అమెరికా భూభాగంలో, ఐ హావ టూ డాటరస్, ఎపుప్డవసరం అయినా
పిలుసాత్ను సరేనా! ఇపుప్డు మాతర్ం నా ముందు అవసరాలకి సనాన్హం చేసుకుంటునాన్ను" అంతే అంది నవువ్తూ.
ఎనిన్ రకాలుగా చెపిప్నా టేర్సీ ఒపుప్కోలేదు. " నాకునన్ సేవింగస్ చాలు, పైగా ఈ అకక్రలేని వసుత్వులూ, ఆ తరావ్త ఇలూల్
అమేమ్సాత్ను. ఆ డబుబ్లూ చాలూ ననున్ నేను చివరివరకూ ఫండ చేసుకోవడానికి. చినన్ అపారెట్మ్ంట రెంట కి తీసుకుంటునాన్ను, బెకీక్ వసూత్
ఉంటుంది, ఇపుప్డు నీకు నేనెకక్డునాన్నో తెలుసు కనక నువువ్ కూడా వేదయ్ ని తీసుకుని వసూత్ ఉండు. అది చాలు నాకు. వారానికి రెండు
రోజులు సరీవ్స చెయయ్డానికి వెళాత్ను. ఇంకా ఓపిక ఉంది.
ఇంకో విషయం చెపప్నా? మీరొచిచ్న కొతత్లో నువెవ్పుప్డూ అనేదానివి కద, నేను మీకు కేర టేకర ని అని. మీ నలుగురికి నేను
ఒకక్దానేన్, ఇపుప్డు నాకు మీరందరూ కేర టేకరేల్, ఒకక్ ఫోన చేసేత్ చాలు కదా! ఆ ధైరయ్ం చాలు, ననున్ మరెనోన్ ఏళుళ్ నడిపించడానికి.
భయపడకు, దయచేసి, ననున్ బలవంతపెటట్దుద్. నీకిషట్మైన ఫరిన్చర, వసుత్వులూ అనీన్ తీసుకో " అంది.
ఆమె అముమ్తునన్ మంచాలూ, టీవీలు, సోఫాలూ అనిన్ంటికీ కలిపి చెక రాసి ఇవవ్డం తపప్ మరేమీ చెయయ్లేకపోయింది సిమ్త.
" ఇదేమిటి ఇంత ఫరిన్చర ఎందుకు తీసుకునాన్వ? ఎపుప్డు తీసుకునాన్వ?" అడిగాడు భరత్ టూర నించి వసూత్నే.
"నీకు చెపాప్ను కదా టేర్సీ గురించి, ఆవిడ సామానల్కి కేర టేకర ని అయినా సంతోషమే " అని తీసుకునాన్ను అంది నెమమ్దిగా.
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