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b¨Æ£÷, Kx¸Kctj, Kn¸$qj+kO|, rUÎÍO~KcÍj, Ó¸<F|, Jd¿}S, FLkõNqkO|Ú. sHOoEnÎFc, GSøEoQLMnjÎFc,
ÄEoQLMnjÎFc. °FLïÁ ²¥qÚ@nÎFc, À£Oqj, CnFLkï μ¥q=o.. −¥cQcFLï¸=o Moj<Ók. ®_jò¨ MLjjÃò¨$c rHOqj$qjCLjFLï
McÿFcÓk, ×.FcAKc, MLkOqjCLjFLï öGH×.Ók, CLOqj$qjCLjFLï MLFLOqjÓk MLkFLMLCc ÄÓjMLÓk, Oy¾Oy¾¥i ÔoOqjCLjFLï
±ÿ¥q¸ÍÂ MLkOqjðÓk, ²^jMnÎJw CnÆNqjÂ ½¡MLFL GHNqjFcÓj.MnOqfS. $q½Ã½ ö_CLjŠÓ °OqjŠÓ GHOqj$qjÓCy ..
MLjVFL$qO~ÓÂ¢ï ''NqjMLjV'' FL$qO~ÓMLlCLjFcïtj.
¥cÓjGRõMLjk, Nqk¸öÀ¥i¥qOqBc, Mnj=i¿NqjÆ×.MLjk, TdøOqíîMLjk, MLjFLjGRjõÓMLjbÍõ rHOqj$qjCLjFLï ÍkO~Ók,
−¿íî¥qGS¸_¸bEcPo ½¡ÄCL GS¸_¸bEcÓFLjŠFo Oy¾Ók ... ®MoFc FL$qO~ÓPy¥qÂfH¸ÔoÁ? ®¸CLŠ Äj¸¼ MLjOoÄ£j PoEc?
¥cÍj.. CLOq¼ ÔLksSë −MoQcÓk, −FL¸EcÓk, GHlOy$qMLjFcÓk, Kc¸bÍMcõÓk, Jw=i CLCcøÓk, $nÓjfHÔoá
GS¸CyadÓj. GH¸ÔLjŠ¸=o rH¿$o GSj#eÓk MLk^ ÄOqjÔLjŠ¸=o Äj$qÓÂ GS¸_¸bEcÓk, MnCLPo ¥cÍj.. ¥qCLÓk
¥qÂfHTdëtj..
¬CLõ¸CL GS¸GHFLjïÓk, ¬À ÂOqjsHÍÓk ¥qÆfS −¥cQLMLjFo ®¸=h¥qGHlð¥h¸Í ¥qÆfS ÔosS GSÿ½¡MLFcPo
MLjVFL$qO~Ój. ¶fHŠ¸¨ Ä¸=o TdÓAKL¸½¥qÓÂ Äj¸¼ ÔnsHð ¥qbEc Td$qO~Ój. ÂCLõ¸ MLkOqjCLjFLï MLjFL Oy¾Mc¿¢
½¡MLFL ¼öCcÓj.. ¯ MLjVFL$qOq¸ ¥qbÍÓj..!!
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త్ కం
ముఖ (పరిచయం) పుస

మంచు దుపప్టి కపుప్కునన్టుట్గా చలల్గా, తెలల్గా మెరుసోత్ంది ఓసోల్ నగరం, నారేవ్ దేశపు రాజధాని. సిటీ
సెంటర కి కాసత్ దూరంలో ఉనన్ ఓ అపారెట్మ్ంట కాంపెల్కస్ లో తన చినన్, సింగిల బెడ రూం ఫాల్ట లో ఒంటరిగా కూరుచ్ని ఉంది సావ్తి.
బయట ఎముకలు కొరికేసేసుత్నన్టుట్నన్ చలి, ఆగకుండా పడుతునన్ మంచు, కాలు బయటపెటాట్లంటే కషట్ంగా ఉంది, మూడు కోటుల్, సోన్
బూటూల్ వేసుకుని బయటకు వెళాద్మని చూసింది కానీ రివువ్న కొటిట్న చలల్టిగాలికి అసలే జలుబుగా ఉండడం చేత ముకక్ంతా పటేట్సింది.
"ఇలాంటి చలిలో తిరిగితే ఇంకా ఏమవుతుందో? మళీళ్ ఈ చలిలో డాకట్ర దగగ్రకి వెళాళ్లంటే అదో పెదద్ బాధ, అసలే ఇంకా
ఏమీ సరిగా తెలీదు తనకి ఇకక్డ" అనుకుంది.
టీ. వీ పెటిట్ ఆపేసింది, ఒకక్ పోర్గార్ం కూడా నచిచ్ంది కనబడలేదు, ఈ రోజెందుకో మరీ చలిగా ఉండి, అసలు సూరుయ్డే
కనిపించకపోవడం వలల్ చాలా చిరాగాగ్ ఉంది సావ్తికి. ' పేరుకే లాండ ఆఫ మిడ నైట సన', తను వచిచ్నపప్టినించీ అసలు మిడ నైట లో
కాదు కదా పటట్పగలు కూడా సూరుయ్డే లేడు. రోజూ ఎండ అలవాటయిన తనకి ఇది ఎంత చిరాకో మాటలోల్ చెపప్లేదు, ఆఫీసులో ఉంటే
తెలీదు కానీ, ఇంటికివచిచ్నపప్టినించీ, ఎపుప్డె పుప్డు తెలాల్రుతుందా? అని ఎదురుచూడడమే సరిపోతుంది.
"అనవసరంగా వచాచ్ను ఈ ఆన సైట పార్జెకట్ కి, ఇకక్డ ఒకక్దానికీ పిచెచ్కిక్పోతోంది" ఇది వందోసారి అనుకోవడం.
"ఆన సైట అనగానే అందరూ అమెరికాయో, లండనో వెళతారు అంతే కానీ ఇలా ఓ,చలి పీకేసే నారేవ్లూ, అలాసాక్లు అనగానే ఒపేప్సుకోరు.
అపుప్డే మేనేజర కి చెపిప్ ఉండాలిస్ంది, నాకు కుదరదు అని, ఇపుప్డనుకుని ఏం లాభం, శాలరీ బావుంటుంది సావ్తీ, నీకెపప్టినించో ఆన సైట
అంటే చాలా ఇషట్ం కదా అని అతను అనడమేమిటి? తను ఒపేప్సుకోవడమేమిటి? " అనీన్ క్షణాలోల్ జరిగిపోయాయి, అదంతా ఇపప్టికీ
కలలోలా ఉంది.
అసలు వీటనిన్ంటికీ కారణం పెదద్మమ్ కొడుకు కిరణ అనన్, వాడు ఇంజనీరింగ లో ఐ.టీ తీసుకుని, కాంపస సెలక్షనస్ లో
ఉదోయ్గం సంపాదించిన ఆరు నెలలోల్నే లాంగ టరమ్ లో పార్జెకట్ పని మీద ఆన సైట అంటూ అమెరికా వెళేల్సరికి కుటుంబంలో వాడో పెదద్
హీరో అయిపోయాడు. వాడిని పేర్రణగా తీసుకుని ఫేమిలీలో అందరూ ఎడా, పెడా కంపూయ్టర ఇంజనీరుల్ అయిపోయారు తనతో సహా. " ఈ
సారి కలిసినపుప్డు వాడిని కొడతాను చూడు" అనుకుంది మనసులో కోపంగా, అకక్డికి తపప్ంతా అతనిదే అయినటుట్.
" ఉదోయ్గం రావడమేమిటి? తనని విమానమెకిక్ంచి ఆన సైట అంటూ ఏ అమెరికానో, లండనో పంపిచేసాత్రు, ఇంకేమిటి?
కిరణ అనన్యయ్లాగే తనూనూ" అని కలలు కనడం మొదలు పెటిట్ంది. అంతే కాదు అదో పెదద్ ఆశయం అయిపోయింది తనకు. కాంపస లో
వచిచ్న ఉదోయ్గం లో మొదటి ఆరునెలలు టైరనింగ అనాన్రు, 'ఈ శిక్షణ అయాయ్కా మనలిన్ పార్జెకట్ లో పెడతారు' అంది తోటి సేన్హితురాలు.
"ఓకే, ఆరు నెలలైనా ఇంకా శిక్షణా,

అదీ అంటునాన్రు కానీ ఇంకా మనలిన్ అమెరికా పంపించడం లేదేమిటా?

అనుకునాన్ను, పార్జెకట్ అలాట చేశాకా జరుగుతుంది" అని సంబరపడింది. కానీ ఆమె కోరిక తీరలేదు. పార్జెకట్ పని మొదలయింది, పని
నేరుచ్కుంటోంది కానీ, ఇంకా ఎవరూ ఆన సైట గురించి మాటాడరేమిటా?" అని రోజూ నిరాశ పడేది. అంతే కాదు, ఆఫీస పని మీద
ఆమెరికా, అదీ వెళిళ్ వచిచ్నవాళుళ్ చాకేల్టూల్ అవీ టీము అందరికీ తెచిచ్నపుప్డు తనెపుప్డు అలా తెసుత్ందా? అని అనుకునేది.
మొదటోల్ పర్తీ నెలా వెళిళ్ మేనేజర ని అడిగేది, తనకి ఆన సైట మీద బయటకి వెళళ్డం ఎంత ఇషట్మో, అది తనకి
ఎపప్టినించో ఎదురు చూసుత్నన్ కల అని చెపేప్ది. వందలాది సాఫట్ వేర ఇంజనీరుల్ అదే ఆశతో ఉదోయ్గంలో చేరతారు, అందులో పెదద్ వింతేమీ
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లేదు ఆమె మేనేజర కి. అందుకే ముందు అతను విని ఊరుకునాన్డు, కానీ ఆమె తరావ్త పర్తీ వారమూ చెపప్డం మొదలు పెటిట్ంది.
ఇంచుమించు అతని చెవిలో ఇలుల్ కటుట్కుని పోరినటేట్ పర్వరిత్ంచేది.
ఒకరోజు ఆయన విసిగి పోయి " చూడు సావ్తి, నువువ్ ఇనిన్సారుల్ చెపప్కక్రలేదు, అవకాశం వచిచ్నపుప్డు, బాగా
పనిచేశేవాళళ్నీ, కావలసిన అరహ్తలునన్వారినీ మేమే ఎంపిక చేసి పంపిసాత్ము, అంతవరకూ మీరందరూ చెయాయ్లసిందలాల్,

బాగా పని

నేరుచ్కుంటూ, శర్దధ్గా పని చెయయ్డమే, అలా అయితేనే సరి అయిన అవకాశం వచిచ్నపుప్డు అందరికంటే ముందుంటావు" అని చెపాప్డు.
"అమామ్, నాకు తొందరలోనే ఆన సైట రావాలని పార్రిధ్ంచు, పూజ చెయియ్" అని గొడవ చేసేది. అలా దాదాపు రెండేళుళ్
గడిచిపోయింది. మేనేజర చెపిప్న మాటలు గురుత్ంచుకుని చాలా శర్దధ్గా పనిచేసేది, దాంతో ఆమె అందరి దృషిట్లో పడసాగింది, చురుగాగ్
ఉంటూ చకక్గా పని చేసూత్ మంచి టీం పేల్యర అనిపించుకుంది. తను అనీన్ ఇంత బాగా చేసుత్నాన్ కానీ ఇంకా ఆన సైట రాకపోవడం ఆమెకి
చాలా బాధగా ఉంది, నిజానికి ఆమె పనిచేసుత్నన్ పార్జెకట్ కి ఆన సైట వెళేళ్ అవసరం లేదు, అలా అంటే పిలల్లు సరిగాగ్ పని చెయయ్రని ఆ
విషయం చెపప్రు, మేనేజరుల్. కానీ సావ్తి పటుట్దల చూసి అతను ఆమె అతనికి హెలప్ చెయాయ్లనన్ ఉదేద్శయ్ంతో తన ఫెర్ండ యొకక్ పార్జెకట్ లోకి
ఆమెని నారేవ్ ఆన సైట కి పంపిదాద్మని అనుకుని ఆమెతో చెపాప్రు. అంతే, బయటకి వెళళ్డమే ధేయ్యంగా ఉదోయ్గం చేసుత్నన్ సావ్తి మరేమీ
ఆలోచించకుండా వెంటనే ఎగిరి గంతేసి ఒపేప్సుకుంది.
"నీకు ఆన సైట మీదునన్ ఇషాట్నిన్ చూసి, నువువ్ రెండేళళ్నించీ బాగా పని చెయయ్డం చూసి ఈ అవకాశం ఇదాద్మని
అనుకునాన్ము, ఇది మన పార్జెకట్ లో కాదు, మరొక రెండు నెలలు ఆ పార్జెకట్ పని నేరుచ్కుంటే, ఈ లోపున నీ పాస పోరట్, వీసా పనులు పూరిత్
అవుతాయి, అపుప్డు నువువ్ వెళళ్వచుచ్"అని మేనేజర చెపిప్న రోజు ఆనందంతో నిదర్ పటట్లేదు సావ్తికి.
" నారిడ్క దేశాలు, ఖరీదు లూ, చలి రెండూ ఎకుక్వే రా తలీల్" అని నానన్ చెపిప్నా సరే,
" ఖరీదులు కనకే జీతం ఎకుక్వ ఇసుత్నాన్రు కదా నానాన్, నేనేమీ పది, పదిహేనేళుళ్ ఉండను కదా, ఒక ఏడాది లేదా
ఏడాదినన్ర అంతే కదా, ఒకక్దానేన్ ఉంటాను కదా, బోలెడు డబుబ్లు కూడా మిగులుతాయి" అని ఆయనిన్ ఒపిప్ంచి వచిచ్ంది.
"నీ పిచిచ్ మండిపోనూ, కావాలంటే పెళిళ్ చేసి అమెరికా పంపుతాము, ఒకక్దానివీ ఎందుకే? ఎలా ఉంటావు అకక్డ?" అంది
అమమ్ దిగులుగా.
"పెళిళ్ చేసుకుని వెళళ్డమేం గొపప్ అమామ్? నా అంతట నేను వెళళ్డం గొపప్ కానీ, నారేవ్ చాలా సేఫ కంటీర్ అమామ్, నువేవ్మీ
భయపడకు" అంది
ఇకక్డకొచిచ్న కొతత్లో అంతగా ఏం అనిపించలేదు. అంతా సరదాగా ఉండేది. ఆఫీస లో కూడా ఎనిమిదింటినించీ
నాలుగింటిదాకానే పని. ఇకక్డివాళుళ్ ఫామిలీకి చాలా పార్ముఖయ్త ఇసాత్రు, అందుకే మరీ ఎకుక్వ ముఖయ్మైన పని ఉంటే తపప్ నాలుగు
తరావ్త ఎవరూ కనిపించరు. పిలల్లునన్ వారు మూడు, మూడునన్రకే వెళిళ్పోవచుచ్ కూడా, వాళళ్ని డే కేర సెంటరల్ నించీ, సూక్ళళ్నించీ
తీసుకురావడానికి వీలుగా ఉంటుందని.
మొదటోల్ చలి, మంచు కూడా సరదాగానే ఉండేది, కానీ రోజులు గడిచే కొదీద్ విసుగు రావడం మొదలయింది. " ఇంత
చలిలో, మంచులో ఎలా బర్తుకుతారో?" అని విసుకుక్నేది. ఇళుళ్ చాలా ఖరీదు కావడం వలల్ అతి కషట్ం మీద తను కోరుకునన్ అదెద్లో
దొరికింది ఈ చినన్ ఫాల్ట. ముందు తనకొకక్దానికి చాలేల్ అనుకుంది కానీ, తరావ్త అదీ ఇబబ్ందిగానే ఉంది ఆమెకి. తనకి కార లేకపోవడం
వలల్, ఎకక్డికైనా వెళాళ్లంటే చలిని తటుట్కుంటూ వెళళ్డం మరొక ఇబబ్ంది.
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ఆఫీస లో అందరూ సరదాగానే ఉంటారు, అయితే అది అకక్డవరకే, ఇంటికొసేత్ తనొకక్రేత్. తనుండే అపారెట్మ్ంట లో
ఇంటరెన్ట కూడా పూరిత్గా ఉచితం కాదు, దానితో లెకక్ చూసుకుని మరీ ఖరుచ్ పెటాట్లిస్ వచేచ్ది.

ఈ కిర్సమ్స పుణాయ్మా అని

నాలుగురోజులనించీ ఎవరూ ఆఫీస లో లేరు, ఊరంతా లైటూల్, కిర్సమ్స నక్షతార్లూ, మారెక్ట లలో చినన్వీ, పెదద్వీ కిర్సమ్స చెటూల్, అవనీన్ ఎంతో
బావునాన్యి కానీ ఈ సారి పర్తీసారికంటే ఎకుక్వగా ఉంది చలి, దానికి తోడు సెలవురోజులోల్ తకుక్వగా ఉండే బసుస్లూ, టార్ములూ,
ఎకక్డికైనా వెళాళ్ళంటే మరింత కషట్తరం చేసుత్నాన్యి.
మామూలుగా అయితే చారజ్ చేసాత్రు, కానీ ఈ సెలవులోల్ ఫీర్గా వాడుకోమనాన్రు ఇంటరెన్ట ని, అదొకక్టి తనకు కలిసి
వచిచ్ంది అనుకుంది సావ్తి. కానీ ఎంతసేపు చూసుత్ంది నెట మాతర్ం? మొదట పదిహేనురోజులూ కంపెనీ గెసట్ హౌస లో ఉండి, ఈ
అపారెట్మ్ంట లోకి మారి నెల అవుతోంది, ఇంకా ఎవరూ పెదద్గా పరిచయం అవలేదు, తనకి. కాసేపు ఫేస టైములో అమామ్, నానన్లతో
మాటాల్డింది.
వదినా, అనన్యయ్- వదినా వాళిళ్ంటికి వెళాళ్రుట చెనైన్. అమామ్ వాళుళ్ కూడా రేపు బయలుదేరి ముందు చెనైన్ వెళిళ్
అకక్డనించి అందరూ కలిసి తిరుపతి వెళతారుట.
"నువువ్ లేవే చినాన్రి బంగారం ఈ సారి, మనం పర్తీ ఏడాది కొతత్సంవతస్రం టైముకి వెళేళ్ తిరుపతి యాతర్కి" అని అమమ్
అనగానే సావ్తికి గిరుర్న కళళ్లోల్ నీళుళ్ తిరిగాయి.
ఈసారి వదినా వాళళ్ అమామ్, నానాన్ కూడా వసాత్రు మనతో, చాలా సరదా అయినవాళుళ్ అని అమమ్ మామూలుగా
చెపుప్కుపోతోంది. ఇవాళ మీ డేడీ పుటిట్నరోజని పొదుద్నేన్ పులిహోర చేశాను, చాలా బాగా వచిచ్ంది, ఈ సారి నువువ్లూ, ఎండుకొబబ్రీ పొడి
చేసి కలిపాను అందులో అని అమమ్ చెపూత్ ఉంటే జివువ్న ఊరాయి నోటోల్ నీళుళ్.
"అబాబ్, అమామ్, ఇంక చెపప్కు, నోరూరుతోంది” అంది.
" నీకకక్డంతా బావుందా? ఒకక్రిత్వీ ఎకక్డికీ వెళళ్కు. చలి బాగా ఉందనాన్వు, జాగర్తత్, జలుబుచేసి తల దిమమ్వుతుంది,
వైరల ఇంఫెక్షన వసేత్ తొందరగా తగగ్దు, వేడిగా ఏదైనా తాగుతూ ఉండు. తలుపులనీన్ జాగర్తత్గా వేసుకో, వేళకి తింటూ ఉండు, కంటి నిండా
నిదర్ పో, దేశం కాని దేశంలో ఉనాన్వు. ముకూక్, మొహం తెలియని వాళళ్తో పరిచయాలు పెటుట్కోకు, ముఖయ్ంగా ఆ ఫేస బుక తో జాగర్తత్,
మంచి మంచి ఫోటోలు పెటట్కు, ఒకవేళ పెటిట్నా ఆఫీస వాళళ్ందరితోనూ కలిసి ఉనన్వి పెటుట్, నీ ఒకక్దానిదీ పెటట్కు " అని ఇంకా ఏదో
చెపూత్నే ఉనన్ అమమ్ని మధయ్లోనే ఆపి.
"అబాబ్, అమామ్! మళీళ్ మొదలు పెటాట్వా? టెకాన్లజీ అనేది వాడుకోవడానికే ఉంది, మన జాగర్తత్లో మనం ఉంటూ,
వాడుకుంటే ఏం పరవాలేదు అని ఎనిన్ సారుల్ చెపాప్నమామ్, అయినా వినవు కదా " అని విసుకుక్ంది.
" ఏం ఉదోయ్గాలురా, బంగారం, నేనూ మీ నానాన్ నినున్ తలుచుకోని క్షణం లేదనుకో, మీ నానైన్తే మరీనూ"
ఎదురుగా నిలబడి ఉనన్టుట్ చెపుత్ంది అమమ్ కబురుల్. అవి వింటూ, అమమ్ని చూసూత్ ఉంటే ఒక పకక్న ఒంటరితనపు దిగులు
తగిగ్నటట్నిపించినా, మరోపకక్ తను అకక్డ లేక ఎంత మిస అవుతోందో తలుచుకుంటే మనసంతా దిగులుతో నిండిపోయి, కళళ్ నీళుళ్
అపర్యతన్ంగానే తిరిగేవి. అవి అమమ్కి చూపించకూడదనే పటుట్దలతో బింకంగా ఉండేది, ఫోన పెటేట్శాకా అపుప్డపుప్డూ తనకి
తెలియకుండానే ఏడుపు వచేచ్శేది. ఈ సైక్ప లూ, ఫేస టైం లు వచాచ్కా కొంత నయం, ఇదివరకంత బాధ పడకక్రలేదు.
" అమామ్ మీకు రాతర్వుతోంది కదా, పడుకో, మళీళ్ పొదుద్నేన్ పర్యాణం అనాన్వు, తొందరగా పడుకో, రేపో, ఎలుల్ండో మళీళ్
ఫోన చేసాత్నులే" అని పెటేట్సింది.
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" హాయ, మీకు అభయ్ంతరం లేకపోతే 'ఓసోల్' లో మీరు ఎకక్డ ఉంటునాన్రో చెపాత్రా? " ఫేస బుక లో వచిచ్న మెసేజ.
అవతల వయ్కిత్ పేరు అభినవ అని చూపిసోత్ంది.
అతను తన ఫెర్ండ కాదు, ఎవరో తెలీదు, అందుకని వెంటనే జవాబివావ్లా, వదాద్? అని ఆలోచించింది.
" హాయ, మీరు మరోలా అనుకోకండి, నేను ఇకక్డే ఓసోల్లోనే ఉంటాను, ఊరికే పరిచయం చేసుకుందామని అడిగాను, మీ
కిషట్ం లేకపోతే పరవాలేదు" అని మరొక మెసేజ.
" మీరు దాదాపు అరగంట కిర్తం అనుకుంటాను ' అందరూ ఫామిలీస తోనూ, ఫెర్ండస్ తోనూ సరదాగా, హాయిగా ఉనాన్రు
ఈ సెలవులోల్, నేనేమో ఈ చలిలో ఓసోల్లో ఒకక్దానీన్, బోర కొటిట్ చసుత్నాన్ను, ఈ చలికీ, ఒంటరితనానికీ పిచేచ్కేక్లా ఉంది " అని సేట్టస
పెటాట్రు కదా, అందుకనే రాసుత్నాన్ను" అనాన్డు.
" ఏదో తికక్ పుటిట్ రాసుకునాన్నే అనుకో, ఇతనికేవిటింత ఇంటరెసట్? నాకు బోర కొడితే ఇతనికెందుకు? ననెన్వరైనా కొడితే
ఇతనికెందుకు? తన ఫెర్ండ కాకుండానే అతను తన మెసేజ ఎలా చూశాడు? అయినా ఎవరినీ నమమ్డానికి లేదు ఈ రోజులోల్" అనుకుంటూ
ఉండగా
" ఇంకా ఆలోచిసుత్నాన్రు కదూ, సరే అయితే మీ ఇషట్ం, మీరు నా పొర్ఫైల చూసి, మీకు ఓకే, ననున్ నమొమ్చుచ్ అనుకుంటే
మెసేజ పంపించండి, అంతలోపు నేను చినన్ పని కానిచుచ్కుని వసాత్, అదే వేడిగా కాఫీ చేసుకుని" అనాన్డు.
సాయంతర్ం ఐదు కావసోత్ంది. ఈ రోజు డిశంబర 23, లిటిల కిర్సమ్స ఈవ అంటారు. అందరూ కుటుంబాలతో డినన్ర
చేసాత్రుట, అందుకని తను పనిచేసే కల్యింట ఆఫీస లో కొందరు రానే లేదు, వచిచ్న వారు తొందరగా వెళిళ్పోయారు. తను కూడా చేసేదేమీ
లేక పని పూరిత్ కాగానే వచేచ్సింది. సూక్ళళ్కీ, గవరన్మెంట ఆఫీసులకీ అయితే సెలవులు నినన్టినించే మొదలు, మళీళ్ ఐదో తారీకునే
పునరద్రశ్నం.
టీ పెటుట్కుందామని అనుకుంది సావ్తి, పాల కేన ఖాళీ గా కనిపించింది. నీరసంగా గీర్న టీ కలుపుకుని కంపూయ్టర
ముందు కూరుచ్ంది, యూటూయ్బ లోకి వెళిళ్ తెలుగు సినిమాలోల్ని కామెడీ సీనుల్ పెటిట్ంది. వాటిని చూసూత్ మెలల్గా టీ చపప్రించసాగింది.
ఇంతలోకి అభినవ మెసేజ గురొచిచ్, యూటూయ్బ ఆపి, అతని పొర్ఫైల చూడసాగింది. తనూ, భారయ్ కాబోలు సివ్టజ్రాల్ండ లో
తీయించుకునన్ ఫోటో, పొర్ఫైల పికచ్ర. నలుగురు నడివయసుక్లునన్ కవర పేజీ ఫోటో, ఆ నలుగురు వాళిళ్దద్రి తలిల్తండుర్లై ఉండవచచ్ని
భావించింది. అతను పెటిట్న పోసట్ లు, ఆ మాటకొసేత్ అతని పేజీలోనీ అనిన్ విషయాలూ కూడా చాలా మాములుగా, బావునాన్యి. అతని భారయ్
పేరు ఆరతి, ఆమె తమిళియన అయి ఉండవచుచ్ అనుకుంది, ఆమె తలిల్తండుర్లని చూసి. ఆమె పేజీలోకి కూడా వెళిళ్ చూసింది, ఇదద్రూ
మంచివాళళ్లాల్ కనిపించారు, మంచి చదువూ, అభిరుచులూ వగైరా, అకక్డ రాసినదంతా నిజం కావాలని రూలు లేదని తెలిసినా,' పరవాలేదు'
అని మనసెందుకో గటిట్గా చెపప్డం వలల్ అతనికి మెసేజ పంపింది.
"హాయ, నా పేరు సావ్తి, ఒక నెల కిర్తం వచాచ్ను ఇకక్డికి, మీతో ఇలా పరిచయం అవడం చాలా సంతోషం అని,
మిమమ్లీన్, ఆరతిని కలవాలని ఉంది " అంటూ
"థాంక యూ, ఇపప్టికికి కొంచం పరవాలేదు అనిపించిందనన్మాట, నా పేరు అభినవ జైన,మాది రాజసాథ్న, నా భారయ్
ఆరతిది చెనైన్, మేమిదద్రమూ ఇకక్డికి ఒక పార్జెకట్ పనిమీద వచాచ్ము, ఇంకో సంవతస్రం పటట్వచుచ్ మా పని పూరిత్ కావడానికి" అని తన
ఫోన నెంబర ఇచాచ్డు.
ఎందుకో తెలియదు కానీ సావ్తికి కాసత్ ఉతాస్హం వచిచ్ంది.
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"మీరు ఇపుప్డేం చేసుత్నాన్రు? డినన్రిక్ కలవగలరా? నా దగగ్ర కార ఉంది, ఆరతి, నేను, మా మదర ఇన లా మిమమ్లిన్ పిక
చేసుకోవడానికి వసాత్ము" అనన్డు.
దాంతో చాలా ధైరయ్ం వచిచ్ంది సావ్తికి. హుషారుగా 'సరే', అని తనుండే చోటూ, ఎడెర్స చెపిప్, తన ఫోన నంబర ఇచిచ్ంది.
" మరొక అరగంటలో వసాత్ము" అని అభినవ చెపాప్డు.
ఆమె ఉతాస్హంగా టీ తాగి, తవ్రగా తయారయియ్ంది, సోన్ బూటుల్ వేసుకుంటూ ఉండగా ఫోన మోగింది, ఇపుప్డు ఆరతి
మాటాల్డింది.
"హాయ సావ్తి, మేము మీ అపారెట్మ్ంట దగగ్రలోనే ఉనాన్ము, మీరు కిందకు వచేచ్సేత్ కలుదాద్ం, చలి బాగా ఉంది, జాగర్తత్"
అంటూ చెపిప్ంది.
చెవులను కపుప్తూ టోపీ పెటుట్కుని, మెడకు సాక్రఫ్ కపుప్కుని చేతులకి గల్వస్ వేసుకుని తలుపు తాళం వేసుకుని కిందకు
బయలుదేరింది సావ్తి.
ఖాళీ గా ఉనన్ రోడల్మీద, కార లో అదద్ం దగగ్ర ఎరర్టి బటట్తో చినన్ దేవుడిపూజ చేసిన మూట లాంటిది కటిట్ ఉనన్ వారి కార
ని గురుత్ పటట్డం సావ్తికి పెదద్ కషట్ం కాలేదు.
"హాయ" అంది తలుపు తీసిన ఆరతిని చూడగానే
"చలి, ముందు ఎకక్ండి, తరావ్త మాటాల్డుకుందాం" అంది ఆరతి పొటట్మీద చెయియ్ ఉంచుకుంటూ. "అపుప్డు
చూసిందామె వైపు, ఆరతి గరభ్వతి, నెలలు నిండడం వలల్ కావచుచ్ నునన్గా అందంగా మెరుసోత్ందామె ముఖం, చామన చాయ, తీరుగా ఉనన్
చినన్ ముకూక్, చినన్ ఒంటి రవవ్ ముకుక్పుడక, తీరిచ్దిదిద్నటుట్నన్ కళుళ్, 'చకక్గా ఉంది' అనుకోకుండా ఉండలేకపోయింది.
"హాయ, నేనే అభినవ" అనాన్డు అభినవ నవువ్తూ, ఎతుత్గా అందంగా ఉనాన్డు అతను, జెల రాసి వెనకుక్ దువివ్న జుటూట్,
నవేవ్ చినన్ కళూళ్, సూదిలా ఉనన్ ముకూక్.
"'వీరిదద్రికీ పుటట్బోయే బిడడ్ చాలా అందంగా ఉంటుంది " అనుకుంది సావ్తి.
"తను మా మదర, గౌరి " అంది ఆరతి వెనక సీట లో సావ్తి పకక్నే ఉనన్ ఆవిడని చూపిసూత్.
ఆవిడ కూడా ఆరతి ఇరవై ఏళళ్ తరావ్త ఎలా ఉంటుందో అలా ఉనాన్రు, చాలా పోలికలు ఇదద్రికీ.
"నమసేత్" అంది సావ్తి, మీ అమమ్లా లేరు, అకక్లా ఉనాన్రు అంది చపుప్న
"నమసేత్" అనాన్రావిడ కూడా నవువ్తూ.
"అమమ్ చెనైన్ లో పదామ్ శేషాదిర్ సూక్ల లో పని చేసాత్రు, నాకోసమే వచాచ్రు లీవ పెటిట్, మేమిదద్రమూ రెండు రోజులోల్
ఇండియా వెళతాము, మళీళ్ డెలివరీ అయాయ్కా రెండు మూడు నెలలకి వసాత్ను అంది ఆరతి.
"ఓ అవునా, ఇంతలో పరిచయమయి అంతలోనే వెళిళ్పోతారా?" అంది సావ్తి అసంకలిప్తంగానే.
"వెళేళ్ది నేనే, అభినవ ఇకక్డే ఉంటాడు, నేను కూడా మళీళ్ వచేచ్సాత్ను, వీలైనంత తవ్రలో, మీరెనిన్ రోజులుండాలి ఇకక్డ"
అంటూ పర్శన్లు వేశింది ఆరతి. తవ్రలోనే అందరూ కబురల్లో పడాడ్రు.
సిటీ సెంటర లోని ఒక రెసాట్రెంట దగగ్ర కార ఆపాడు, తను గబ గబా కార దిగి వచిచ్ ఆరతి వైపు డోర తీసి ఆమెని
జాగర్తత్గా చెయియ్ పటుట్కుని దింపాడు. ఈ సారి చలి చాలా ఎకుక్వగా ఉండండం వలల్, ఆరతిని వాళళ్ అమమ్గారితో పాటు చెనైన్ పంపిదాద్మని
పాల్న చేశాడు. ఆమె విమాన పర్యాణానికి వీలుగా డాకట్ర దగగ్రనించి సరిట్ఫికెట ఏరాప్టుచేశాడు.
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" ఈరోజుని లిటిల కిర్సమ్స ఈవ అంటారు, ఈ రెసాట్రెంట లో చకెక్రా, దాలిచ్న చెకాక్, బాదం పలుకు వేసి వండిన బియయ్పు
పరమాణణ్ం లాంటి కిర్సమ్స సెప్షల వంటకం దొరుకుతుంది, దానిన్ తింటునన్పుడు అందులో బాదం పపుప్ ఎవరికి వసేత్ వారిని చాలా
అదృషట్వంతులుగా భావించి వారికి ఒక చినన్ మాజాపాన పిగ ( బిసక్ట లాంటి పదారధ్ం తో చేసిన చినన్ పిగ ఆకారంలో ఉనన్ బొమమ్)
బహుమతి ఇసాత్రు, చూదాద్ం, మన నలుగురిలో ఎవరికి వసుత్ందో ఆ బాదం పపుప్ "అనాన్డు అభినవ.
నాలుగు చెంచాల అనన్ం తినగానే ఆరతికి వచిచ్ంది ఆ బాదం పలుకు, అది చూసి హోటల వారు చినన్ బిసెక్ట తో చేసిన
పిగ బొమమ్ని ఇచిచ్ అందరూ చపప్టుల్ కొటాట్రు.
"నిజంగానే మీరు లకీక్,” అంది సావ్తి .
"అవును లేకపోతే అభినవ దొరికేవాడా నాకు?" అంది ఆరతి సంతోషంగా భరత్ వైపు చూసూత్. వాళళ్ అమమ్ గారు కూడా
'నిజమే ఆరతీ' అంటూ ఆమె తల నిమిరారు. వాళిళ్దద్రినీ చూసూత్ ఉంటే ఎంతో ముచచ్టగా ఉంది సావ్తికి.
" కిర్సమ్స రోజున ఆంటీనీ, అరతినీ ఫైల్ట ఎకిక్ంచాలి, మీరు కూడా వసాత్రా ఎయిర పోరట్ కి? వేరే పని ఏమీ లేకపోతే?
నలభైఐదూ- యాభై కిలోమీటరుల్ంటుంది” అనాన్డు అభినవ.
"షూయ్ర" అంది వెంటనే, కానీ మళీళ్ ఆరతి ఏమనుకుంటుందో అని చపుప్న ఆమె వైపు చూసి "ఇకక్డికొచిచ్నపప్టినించీ
ఆఫీస లోనే ఎకుక్వ పని లేదు, ఇంక మిగతా టైమంతా ఖాళీనే, తపప్కుండా వసాత్ను" అంది.
"గేర్ట, వచేచ్టపుప్డు కూడా నీకు మంచి కంపెనీ ఉంటుంది, సావ్తికి కూడా బోర కొటట్దు" అంది ఆరతి సంతోషంగా.
"కొతత్వారితో ఇంత సరదాగా, ఫెర్ండీల్గా ఎలా ఉండగలుగుతునాన్రో కదా వీరు, అదే తనైతే ఎంత అనుమానించింది? "
అనుకోకుండా ఉండలేకపోయింది.
భోజనం అయేయ్సరికి దాదాపుగా ఎనిమిది గంటలయింది.
"రేపు కిర్సమ్స ఈవ, అందరూ సాధారణంగా ఇంటోల్నే భోజనం చేసాత్రు, రేపు మీరు మా ఇంటికొసుత్నాన్రు, అభినవ
మధాయ్హన్ం వచిచ్ మిమమ్లిన్ తీసుకొసాత్డు, రాతిర్ డినన్ర అయాయ్కా మళీళ్ దింపేసాత్ము, నేను ఎలాగూ కిర్సమ్స రోజు వెళతాను కదా "అంది
ఆరతి.
" సరే " అంది సావ్తి, ఆరోజు పొదుద్నేన్ వీలు చూసుకుని అతి కషట్ం మీద పదకొండు గంటలకి బయటకి వెళిళ్ వాళళ్
ముగుగ్రికీ చినన్, చినన్ బహుమతులు కొంది.
ఆ రోజు రాతిర్ ఆరతి వాళళ్ అమమ్ గారు వండిన తమిళ సాంపర్దాయ భోజనం ఎంతో నచిచ్ంది సావ్తికి, తన తలిల్తండుర్లు
చెనైన్ లో ఉనన్ సంగతి చెపిప్ంది. ఆవిడ వెంటనే తాము వెళేళ్సరికి వాళుళ్ అకక్డే ఉంటే తపప్కుండా కలుసాత్మని చెపాప్రు. ఆ రోజు రాతిర్ వారు
అకక్డే ఉండి పొమమ్నాన్రు, మొదట కొంత తటపటాయించినా వాళళ్ అమమ్గారు కూడా మరీ మరీ చెపప్డం వలల్ బలవంతాన ఒపుప్కుంది.
వాళళ్దీ తన ఇంటిలాగే అకక్డ రెండు రూముల అపారెట్మ్ంట గా పిలవబడే సింగిల బెడూర్ం ఫాల్ట. ఆరతి అమమ్గారు, తను హాల లో
పడుకునాన్రు. రాతిర్ ఆవిడ తన సూక్ల విశేషాలు అవీ చెపూత్ ఉంటే అచుచ్ అమమ్ దగగ్రే ఉనన్టట్నిపించింది సావ్తికి. " ఈ అమమ్లందరూ ఒకే
సూక్ల కి వెళతారేమో? లేకపోతే ఒకేలా ఎలా మాటాల్డతారో? రేపు ఆరతి కూడా ఇలాగే ఉంటుందా?" అనుకుంటే నవువ్ వచిచ్ంది సావ్తికి.
మరాన్డు చాలా హడావిడిగా గడిచిపోయింది. ఆరతి అమమ్గారు అపప్టికి మూడు రోజులనించీ అలుల్డికోసం రకరకాల
పదారాధ్లు చేసి ఫిర్జ లో చినన్, చినన్ డబాబ్లలో పెడుతూనే ఉనాన్రు. నలుగురూ కలిసి కార లో బయలుదేరారు ఎయిర పోరట్ కి.
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"నాకసస్లు వెళాళ్లని లేదు తెలాస్? అభినవ ఒకక్డే ఉండలేడు నేను లేకుండా, మేము ఇకక్డికొచాచ్కా ఫెర్ండస్ అయినవాళుళ్
వికర్ం, సవ్పన్, కీరిత్, రాము. నలుగురూ కలిసి పారిస, ఇటలీ చూడటానికి వెళాళ్రు. నేను ఇండియా వెళదామని నిరణ్యించుకునాన్ను కనక
వెళళ్లేదు, అభి ని వెళళ్మంటే ఒకక్డినీ వెళళ్ను అనాన్డు. టికెటుల్ ముందుగానే బుక చేయించునందువలల్ మేము ఇపుప్డే వెళళ్క తపప్డం లేదు,
లేదంటే ఈ హాలిడేస లో అభిని ఒకక్డిని వదిలేసి వెళేళ్దానేన్ కాదు" అంది ఆరతి.
" అసలు ఈ దేశంలో ఒంటరిగా ఉండడమే ఎంత కషట్మో తనకి తెలిసినంతగా మరెవరికీ తెలీదు, ఇదద్రమూ ఒకసారి
రాలేదు ఇకక్డికి, మొదట తనే వచాచ్డు, రెండేళళ్వుతోందేమో. ఆన సైట అనగానే వెంటనే ఒపేప్సుకునాన్డు, తనకి మొదటినించీ వివిధ
పర్దేశాలు చూడాలంటే ఇషట్ం, డబుబ్ మీద మోజు కాదు తననికక్డికి తెచిచ్ంది. ఇకక్డ ఉండి యూరోప అంతా చూసొదాద్ం అనాన్డు, నాకూ
చాలా సరదాగా అనిపించి వెంటనే సరే అనాన్ను, ఎంత నెట లొనూ, పుసత్కాలలోనూ చదివినా సరే మనం పర్తయ్క్షం గా చూసినది వేరు కదా.
జీతం బావుంది కదా అనుకునాన్ము తపప్ ఇకక్డింత ఖరీదులుంటాయి అని గానీ, ఇంత విపరీతమైన చలి ఉంటుందని గానీ మేమసలు
ఊహించనేలేదు" అంది నవువ్తూ.
తన కధనే తనకెవరో చెపుత్నన్టుట్గా అనిపించింది సావ్తికి.
"నాకు కూడా అంతే, ఆన సైట మీద ఎంతో ఆశ. అది ఇలా తీరుతోంది, డబుబ్లు మిగులుతాయి అనుకునాన్ను, పర్తీ
వారం మా మేనేజర దగగ్రకి వెళిళ్ గొడవచేసేదానిన్. అతనిన్ అంతలా విసిగించినందుకు నా మీదిలా పగ తీరుచ్కునాన్డు అనుకుంటునాన్ను గత
పది రోజులుగా, మీరు పరిచయం అవకపోయి ఉంటే నాకు నిజంగా పిచెచ్కేక్దేమో కూడా మరి కొనిన్ రోజులోల్"

అంది తను కూడా

చిరునవువ్తో.
ఆరతి నవివ్ంది, "ఐ కెన అండర సాట్ండ, ఇకక్డికొచిచ్న కొతత్లో నాకు అలాగే ఉండేది, అభి కోసమని ఇండియాలో చేసుత్నన్
ఉదోయ్గం వదిలేసి వచాచ్నేమో, రోజంతా ఇంటోల్ ఒకక్దానీన్ కూరోచ్వాలంటే ఎంత బోర కొటేట్దో? తనెపుప్డొసాత్డా?" అని ఎదురు చూసేదానిన్,
అని ఆరతి అంటుండగానే,
"నువువ్ రాక ముందు నా సంగతి ఆలోచించమామ్యీ, ఏడుపొకక్టే తకుక్వగా ఉండేది నాకు, అనాన్డు అభినవ నవువ్తూ.
" ఇకక్డకి వచిచ్ న తరావ్త నాకు ఉదోయ్గం దొరకడానికి కొంత టైం పటిట్ంది, అది దొరికాక కొంత సిథ్మిత పడాడ్ం,
అనుకుంటే ఇపుప్డిది, అంది తన పొటట్వైపు చూపించి నవివ్ంది, అదృషట్వశాతూత్ ఇకక్డ ఆడవారికి వసతులు బాగానే ఉనాన్యి కనక నాకు
బాగా లీవ దొరికింది. ఇందాకా చెపిప్న సేన్హితులు పరిచయం అయాయ్కా మాకు కాసత్ ఒంటరితనం తగిగ్ంది, చెపాప్ను కదా, వాళుళ్ పర్సుత్తం
వెకేషన లో ఉనాన్రు, మంచివాళుళ్, , తిరిగి వచాచ్కా వారిని అభి మీకు పరిచయం చేసాత్డు, ఇట ఈజ ఫన టూ హేవ ఏ గూర్ప అంది"
నవువ్తూ.
"నిజమే, నాకు నినన్టివరకూ ఉనన్ ఒంటరితనం మీ పరిచయంతో దూరమైనటట్నిపిసోత్ంది, అరిసాట్టిల ఊరికే చెపప్లేదు
కదా "మనిషి సంఘ జీవి" అని అంది సావ్తి నవువ్తూ.
" ఇంతకీ నాదొక సందేహం, నేనెకక్డో ఫేస బుక లో పెటిట్న మెసేజ చూసి ననున్ కనుకుక్నాన్రు అభినవ, ఎలా సాధయ్ం
అయింది? అంది ఉతుస్కతతో.
"అదా, చాలా సింపుల, అభి ఫేస బుక నుపయోగించి ఒక చినన్ పోర్గార్ం ( యాప)రాశాను, అదే మనలిన్ కనెకట్ చేసింది,
దానిపేరు ఫేసుబ్క కనెకట్ " అనాన్డు అభినవ.
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"మీరు ఇకక్డికి రాగానే "ఓసోల్ లో ఇండియనస్" అనన్ గూర్ప లోకి ఫేస బుక దావ్రా నమోదు చేసుకుని ఉంటారు కదా?"
అంది ఆరతి.
" అవును, ఇకక్డకి వచిచ్న రెండు రోజులోల్నే నేను చేసిన మొదటి పని అది, అలా అయినా ఎవరైనా తెలుసాత్రని అలా
అనుకునాన్ను" అంది సావ్తి.
" ఆ గూర్ప నిరవ్హించేది అభినే. కొతత్గా వచిచ్న వారికి సహాయపడడం కోసమే తను అది కిర్యేట చేశాడు, దానివలల్ ఊ
ఊరిలో ఉనన్

ఇండియెనస్ ని కలుసుకోగలుగుతామని అతని ఆశ, చాలా మంది సభుయ్లయాయ్రు, వారివలల్ మాకు ఇకక్డ ఎంతమంది

భారతీయులునాన్రు? ఇండియన రెసాట్రెంటులునాన్యా? మన మసాలాలూ అవి ఎకక్డ దొరుకుతాయి? ఎపుప్డైనా అందరూ కలుసాత్రా?
లాంటి చాలా విషయాలు తెలిసాయి. ఇపుప్డు దానిని ఫేస బుక తో అనుసంధానించాడు" అంది ఆరతి
" అవును, ఫేస బుక కనెకట్ అనన్ దానితో అది సాధయ్పడింది, మీరు రకరకాల వెబ పతిర్కలలో కామెంటులు పెడితే ఫేస బుక
కి ఎలా కనెకట్ అవుతాయో ఇది కూడా అంతే," అనాన్డు అభి కూడా.
"ఏముంది చినాన్రీ? దాంటోల్, ఊరికే పిలల్లందరికీ గంటలు గంటలు కంపూయ్టరల్ ముందు కూరుచ్ని ఫేస బుకుక్లూ, అవీ
అంటూ కాలం గడిపేయడం ఫేషన అయిపోయింది, దానివలల్ ఎంత హాని జరుగుతోందో తెలియడం లేదు మీకు, ఎనిన్ కధలు చదువుతునాన్ం?
టీ. వీ లలో చూసుత్నాన్ం, అయినా ఈ పిచిచ్ తగగ్డం లేదు, అందరూ ముఖయ్ంగా వయసులో ఉనన్ ఆడపిలల్లు ఎంత జాగర్తత్గా ఉండాలి? ఊరికే
ఫోటోలు అవీ పెటట్దుద్, ఎవరో తెలియని వారితో మాటాల్డదుద్ " అమమ్ ఎపుప్డూ అనే మాటలు గురొత్చాచ్యి.
" ఒకక్రీత్ ఉంది అని తన కూతురి ఉనికి కనిపెటిట్ తనకింత సహాయం చేసుత్నన్ వీళళ్నిలా చూసేత్ ఏమంటుందో అమమ్?
వీరితో ముఖపరిచయాలకి దారితీసి, అది చకక్ని సేన్హబంధానికి దారితీసుత్ంది అనన్నమమ్కానికి తెరతీసుత్నన్దీ, ఆ ముఖ పుసత్కమేనని అమమ్కి
తెలిసేత్ ఎలా సప్ందిసుత్ందో చూడాలి". అనుకుంది అనుకుంది చిరునవువ్తో,
'కిర్సిట్యన నోం' (Christian gnoam) లేదా 'యూలినిసెనస్' ( Julenissens )అని పిలుసాత్రు ఇకక్డ 'శాంటా కాల్స '
ని. పర్పంచవాయ్పత్ంగా రకరకాల పేరల్తో పిలుసాత్రుట శాంటా కాల్స ని కానీ, పిలల్లందరూ అతనొచిచ్ కానుకలు ఇసాత్రని నముమ్తారు. అలా
శాంటా కాల్స ఇచిచ్న బహుమతిలా కనిపించింది వీరి పరిచయం తనకి అనుకుంది.
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