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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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పెద
ద్ గీత- చినన్ గీత

"లతమామ్, తవ్రగా రావాలి.. నానన్ బయలుదేరుతునాన్రు కాలేజీకి. నువువ్ ఎదురు రాకుండా ఎపుప్డైనా వెళాల్రా? మా బంగారు తలిల్వి
కదూ. తొందరగా రా!" అమమ్ మాటలు చెవిన పడినటట్యి ఉలికిక్పడింది లత.
చుటూట్ చూసేత్ తమ ఇలేల్. ఎవరూ లేరు.. ‘అదేమిటి? అమమ్ ఇపుప్డేగా కనిపించింది, నానన్ కాలేజీకి వెళుతునాన్రు, ఎదురు రమమ్ంది.
నానన్ కూడా ఎపప్టిలాగే చిరునవువ్తో వీధిగదిలోనే నిలుచ్ని ఉనాన్రు కదా!! ఏరీ వాళుళ్? ‘ అనుకోగానే లత కళుళ్ నీళళ్తో నిండిపోయాయి.
చునీన్తో కళుళ్ గబ గబా తుడుచుకుంది. అపుప్డు తెరిపిన పడి చుటూట్ చూసింది. ఎవరూ లేరు ఇంటోల్ తనొకక్రేత్. కాసత్ పాతదై, మరకలు
పడడ్ సోఫా, దానికెదురుగా మోగుతునన్ సెకండ హాండ టీ.వీ. పకక్నే చినన్ బలల్ మీద టెలిఫోన. దాని పకక్నే కిటికీ. లేచి కరెట్న జరిపి కిటికీలోంచి బయటకి
చూసింది. గలఫ్ దేశపు ఎండ తీక్షణంగానే మెరుసోత్ంది.
" ఎండ ఎకిక్ందరార్, లేవరూ, ఎపప్టికి తలంటల్వుతాయూ? వంట ఎపుప్డు చెయయ్ను? పూజ ఎపుప్డు చేసాత్రు నానన్? ఆనక
వినాయకుడికి కోపం వసేత్ ఉండార్ళళ్నీన్ ఆయనే తినేసి చకాక్పోతాడు. ఆపైన మీ ఇషట్ం" అమమ్ అనన్ ఆఖరు మాటలకి తారాజువవ్లాల్ లేచేవారు తనూ,
చెలెల్ళూళ్.
"ఎండా? ఎకక్డమామ్? అనీన్ అబధాధ్లే నువువ్ చెపేప్వి. పిసరంత వెలుగు లేదే?" ఫిరాయ్దు చేసేది తను. పళూళ్, పూల చెటుల్ అలిల్బిలిల్గా
అలుల్కుని పచచ్నాకుల పందిరేసిన పెరటోల్కి వెలుగు కనపడటం లేదు కానీ టైము చూడు ఎంతయిందో అని అమమ్ చెపేప్ది.
" లతా, ఇకక్డ వీలైనంత వరకూ ఎండలో బయటకి వెళళ్కు. ఏమైనా కావాలంటే శాంతి వచాచ్కా సాయంతర్ం వెళళ్ండి, లేదా
నేనొచాచ్కా కలిసి వెళదాం" అంటాడు భరత్.
" అదేం? అంత ఎండా?" ఆశచ్రయ్ంగా అడిగింది తను వచిచ్న కొతత్లో.
" ఇకక్డ ఎండ తీక్షణంగానే ఉంటుంది. అందులోనూ ఈ వేసవి కాలంలో మరీను. వడ దెబబ్ అదీ తగిలితే పర్మాదం ఒకటి, ఈ డాకట్ర
చుటూట్ తిరగడం అవీ లేని పోనీ తలనెపుప్లు, ఖరూచ్" అనాన్డు భరత్ నచచ్చెపుత్నన్టుట్గా. మౌనంగా తల ఊపింది.
శాంతి అంటే అతని సేన్హితుడు రాంజీ భారయ్. ఇదద్రూ కలిపి రెండు బెడ రూముల ఫాల్ట అదెద్కు తీసుకునాన్రుట.
" ఈ గది మనది, వాళళ్ది కాసత్ పెదద్ది, చినన్ పిలల్ ఉంది కదా, సరిపోదని అది వాళళ్నే ఉంచుకోమనాన్ను. ఈ హాల, కిచెన కామన.
మనకిషట్మైనపుప్డు వండుకోవచుచ్. కావలసిన వాళేళ్ కనక మనం కలిసే భోచేయచుచ్, వదద్నుకుంటే మనిషట్ం” అనాన్డు. ఆమెకి ఆశచ్రయ్ం వేసింది.
“ఇలేల్ చినన్దిగా ఉంది, ఇందులో రెండు కుటుంబాలా?" అనుకుంది.
" నాకు తెలుసు లతా, పలెల్లో మీ ఇలుల్ చాలా పెదద్ది, ఇండియాలో మా ఇలూల్ పెదద్దే, ఇకక్డ మనం కొనాన్ళుళ్ నిలదొకుక్కునేవరకూ,
నాలుగు రాళుళ్ వెనకేసుకునేవరకూ ఈమాతర్ం సరుద్కుపోవడం తపప్దు. నీకు కషట్మే, కానీ ఇదద్రూ చెరొకచోటా ఉండేకంటే ఇది నయం కదూ" అంటే ఏమీ
మాటాల్డలేకపోయింది.
“నిజమే, అతను తన జీవితంలోకి వచిచ్ మూడు నెలేల్, కానీ అతనిన్ వదిలి ఒకక్ క్షణం వదిలి ఉండలేని పరిసిథ్తి.”
“ చాలా మంచి కురార్డు, కుటుంబం.. దుబాయి లో ఉదోయ్గం. ఇంకా ఆలోచిసాత్వేం అనన్యాయ్? మా వారికి దగగ్ర బంధువులే. ఇది
అయితే ఇంకా ఇదద్రునాన్రు కదా. “అని ఆతత్ చెపిప్న వెంటనే నానన్కీ వాళుళ్ నచచ్డం, వెంటనే పెళిళ్ జరిగిపోవడం క్షణాలోల్ జరిగినటుట్ జరిగిపోయాయి.
మొదట నేను వెళిళ్ ఇలూల్ అదీ చూసుకుని వచిచ్ ఆపైన లతని తీసుకుని వెళాత్ను అనాన్డు భాసక్ర. ఆ కాసత్కాలం గడిచేసరికే ఎనోన్
యుగాలైనటుట్ అనిపించింది లతకి. కానీ అతనితో వెళళ్వలసి వచిచ్నపుప్డు మాతర్ం తన కుటుంబానిన్,వదిలేసి రావాలంటే ఆమె మనసంతా దిగులుతో
నిండిపోయింది. వెకిక్ వెకిక్ ఏడుసుత్నన్ తనని దగగ్రకు తీసుకుని
" ఆడపిలల్లనాన్కా ఏదో ఒకరోజు ఇది తపప్దు కదా తలీల్" అంటూ అమమ్ అంటూ ఉండగానే
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" అలా అంటావేం భవానీ, పిలల్లందరూ తమ భవిషయ్తుత్ కోసం ఎకక్డికో అకక్డికి వెళూత్నే ఉనాన్రుఈ రోజులోల్, దానికి ఆడా, మగా
తేడా ఏముంది? అయినా అలుల్డు చెపాప్డమామ్, మనదేశానికీ, దుబాయికీ కేవలం నాలుగు గంటలేనట పర్యాణం. అంటే సరిగాగ్ మీ అమమ్మమ్గారి ఊరు
వెళిళ్నటట్నన్మాట. ఎపుప్డు కావాలనాన్ రావచుచ్, వెళళ్చుచ్" అంటూ నానన్ ధైరయ్ం చెపాప్రు.
కానీ అది అంత సులువు కాదని, అందరికీ అలాంటి వీలుండదని ఆమెకి ఇకక్డికి వచిచ్న కొతత్లోనే అరధ్ం అయింది.
" మీ నానన్గారు చెపిప్ందినిజమే! దూరం పెదద్ ఎకుక్వ కాదు, అలాగే సరిగా చూసుకుని కొనుకుక్ంటే టికెటుట్ల్ కూడా మంచి రేటులో
దొరికే అవకాశాలు కూడా ఉనాన్యి. కానీ అసత్మానూ వెళూత్ ఉంటే మనకి మిగిలేది ఏముంటుంది? ఆలోచించు" అనాన్డు భాసక్ర.
అతను అలా అనగానే ఆమెకి చాలా దిగులుగా అనిపించింది.
" వచిచ్ మూడునెలల్వలేదు, అలా దిగులు పడితే ఎలా? అని శాంతి కూడా ఏడిపించేది. ఒకరకంగా వాళళ్తో కలిసి ఉండడం మంచిదే
అనిపించేది. భాసక్ర ఆఫీస చాలా దూరం ఇంటినించి. రెండు బసుస్లు మారి వెళేళ్వాడు. తిరిగి వచేచ్సరికి కూడా ఆలసయ్ం అయేయ్ది. శాంతి దగగ్రలో ఉనన్
హాసప్టల లో రిసెపష్నిసట్ గా పనిచేసుత్ంది. వాళళ్కి ఒక కూతురు, సింధు. సూక్లోల్ వేశారు. ఆరుగంటలు డూయ్టీ చేసుత్ంది శాంతి. సింధు సూక్ల నించి వచేచ్
సమయానికి ఇంటోల్ ఉండేలా చూసుకుంటుంది. దానికోసమే పొదుద్నన్ షిఫట్ లో పనిచేసుత్ంది, వచేచ్టపుప్డు పాపని తీసుకుని వచేచ్సుత్ంది. పొదుద్నేన్
తయారుచేసి పంపడం రాంజీ పని.
"కరామా, బర దుబాయ ( దుబాయ లోని పార్ంతాల పేరుల్) లలో అయితే చాలా మంది మనభారతీయులు ఉంటారు, మన ఏరియాలో
తకుక్వే అనుకో అలాగే ఇకక్డ అదెద్లు కూడా తకుక్వ. అందుకే రాంజీ, భాసక్ర, నేనూ ఇకక్డ చూశాము" అంది శాంతి ఒకరోజు.
మొదటోల్ శాంతి వచేచ్సమయానికి తమ వంట చేసేసుకుని, గటుట్ అదీ తుడిచి శుభర్ం చేసేసేది లత. మెలిల్గా పరిచయం పెరిగాకా ' నేను
ఇంటొల్నే ఉంటాను కదా, అందరికీ నేను వంట చేశేసాత్ను" అంటూ చెయయ్డం మొదలుపెటిట్ంది.
" నీ చేతి వంట అమృతమే అనుకో, కానీ నువువ్ ఇలా అలవాటు చేసేత్ నాకు బధధ్కం పెరిగిపోతుంది. సెలవురోజులోల్ నీకు రెసట్, నేను
చేసాత్ను అనేది శాంటి. పాపని పంపి వెళేళ్ రాంజీ కూడా సాయంతర్ం వచేచ్సరికి ఆలసయ్ం అయేయ్ది. అందుకని సాయంతర్ం పూట ఆడవాళిళ్దద్రికీ
మాటాల్డుకోవడానికీ, కావలసిన షాపింగ చేసుకోవడానికి బోలడ్ంత టైముండేది.
" నువువ్ కూడా ఏదైనా ఉదోయ్గం చూసుకోవచుచ్ కదా, డిగీర్ చదివావు. వేడినీళళ్కి చనీన్ళుళ్. మీ చెలెల్ళళ్ పెళిళ్ళళ్కైనా పనికొసాత్యి" అనేది
శాంతి.
" దాని మాట ఎలా ఉనాన్ కనీసం ఎపుప్డూ ఇంటి గురించే ఆలోచన అయినా తగుగ్తుంది" అనేవాడు భాసక్ర. వారమంతా పనిచేసి
వచిచ్న వాళుళ్ ముగుగ్రూ వారాంతంలో బాగా పొదెద్కేక్వరకూ పడుకునేవారు. అంతసేపు నిదర్పోవడం అలవాటు లేని ఆమెకి ఏమీ తోచేది కాదు.
ఎపుప్డెపుప్డు ఇంటికి వెళాత్నా, అమామ్ నానన్లని చూసాత్నా, చెలెల్ళళ్తో ఎపుప్డు గడుపుతానా? అని ఆరాటపడేది ఆమె మనసు.
" మేము ఇండియా వెళిళ్ దాదాపు రెండేళళ్వుతోంది. పేరుకి దగగ్రే అనుకో, కానీ ఏదో ఒకటి వసూత్నే ఉంటుంది. మా ఆడపడుచు పెళిళ్కి
కావాలంటే డబుబ్ సరాద్ము కదా, పెళిళ్కి వెళిళ్ వచాచ్కా మళీళ్ వెళళ్లేదు. అనీన్ చూసుకోవాలి కదా! అంతా మనమేదో ఇకక్డ బోలుడ్ డబుబ్ పోగేసుకుంటునన్ం
అనుకుంటారు. ఇండియా వెళాళ్లంటే టికక్టొల్కక్టే కాదు, అందరూ ఆశించే కానుకలూ, బంగారాలు.. ఇవనీన్ తలుచుకుంటేనే భయం నాకు" అంటుంది
శాంతి.
అలాంటి మాటలు వినన్పుప్డు లత కి మరింత దిగులుగా అనిపించేది. అమమ్, నానన్ మాటి మాటికీ గురొత్చేచ్వారు.
" ఈ రోజు పలల్వి ఏదో పూజ చేసిందిట, మన ఇదద్రినీ పేరంటానికి రమమ్ని చెపిప్ంది. ముతైత్దువుల లెకక్ట. మరిచ్పోకుండా రండి
అంది. సాయంతర్ం నేను వచాచ్కా వెళాద్ం. నువువ్ రెడీగా ఉండు" అని చెపిప్ంది శాంతి ఒక రోజు.
ఆమె రాగానే ఇదద్రూ సింధుని తయారుచేసి బయలుదేరారు.
" ఈ రోజు చాలా అలసటగా ఉంది . బస ఎకేక్ ఓపిక నాకు లేదు, పోనీ టాకీస్ ఎకుక్దామా?" అంది శాంతి.
" ఎంతవుతుందో, ఏమిటో?" అంది లత కంగారుగా.
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ఇకక్డికొచాచ్కా అనీన్ రూపాయిలోల్కి మారిచ్ చూసుకుని లెకక్లు పెటుట్కోవడం మొదలు పెటిట్ంది లత.
" అలా చూసేత్ ఏమీ కొనలేము. లెకక్పెటుట్కోక తపప్దనుకో మన బోటివారికి" అనేది శాంతి

" దుబాయి ఎంతుందో నీకు తెలుసు కదా! తిపిప్ కొడితే అరగంట పటట్దు ఆ చివరినించి ఈ చివరికి వెళళ్డానికి. ఈ రోజు ఎందుకో
నీరసంగా ఉంది నాకు. పైగా పలల్వి ఇలుల్ దూరం కూడా. ఈ రోజుకి టాకీస్ ఎకేక్దాద్ం. అంది శాంతి విసుగాగ్.
ఇదద్రూ టాకీస్ లో కూరుచ్నాన్కా లత అంది " ఆయనకి చెపిప్ సగం నేనిచేచ్సాత్లే" అంటూ.. అనిన్ంటిలోనూ సగం సగం గా ఖరుచ్
పెటుట్కుంటూ ఉంటారు వాళుళ్.
" అరే మీరా శాంతి బెహన!" అనాన్డు డైరవర అపుప్డే ఆమెని చూసి గురుత్ పడుతూ.
" ఓ ఇందర భయాయ్! మీరా? బావునాన్రా? ఇంకా ఇకక్డే ఉనాన్రా? కిర్ందటి సంవతస్రమే వెళిళ్పోతాను అనాన్రు కదా?" అంటూ
అడిగింది.
లత వీళిళ్దద్రినే చూసోత్ంది.
" ఈమె నా సేన్హితురాలు లత, ఈ మధయ్నే వచిచ్ంది ఇండియానించి. ఇతను ఇందర భయాయ్, నేను ఇంతకు ముందు పనిచేసే
కంపెనీలో నాతో కలిసి పనిచేసేవారు. ఎపుప్డైనా నాకు లేట అయితే పాపం తోడుగా వచిచ్ దించేవారు." అంటూ పరిచయం చేసింది.
" అవునమామ్, ఇంకా ఇకక్డే ఉనాన్ను. వెళిళ్పోవడం అనేది ఇపప్టోల్ జరగదు లే. కనీసం వెళిళ్ రావడం కూడా జరగలేదు ఆ కంపెనీలో
మానేశాను నేను కూడా. ఇపుప్డు టాకీస్ నడుపుతునాన్ను" అనాన్డు కుల్పత్ంగా.
" అవునా! బావుంది. వేళా, పాళా లేని ఆ కంపెనీ ఉదోయ్గం కంటే ఇది మంచిదే కదా! మీ వాళళ్ందరూ ఎలా ఉనాన్రు? పిలల్లు?
ఇండియా వెళాళ్లి, వెళాళ్లి అనేవారు కదా ! అది కూడా అవలేదా? అంతా బానే ఉంది కదా?” అంటూ అడిగింది.
ఇందర ఏమీ మాటాల్డలేదు. మౌనంగా టాకీస్ నడుపుతూ ఉండిపోయాడు.వారిదద్రి మధయ్ సంభాషణ హిందీలో జరుగుతూ ఉండడం
వలల్ లతకి అరధ్ం అయీయ్, అవనటుట్గా ఉంది.
" చెపప్ండి భయాయ్, ఎందుకు వెళళ్లేదు?" అంది..
నవావ్డు ఇందర.. “అనీన్ కుదిరితే వచేచ్ సంవతస్రం వెళతాను తలీల్!” అని మాతర్ం అనాన్డు.
" అదేం? పాప పెదద్ది అయిందని కబురు వచిచ్ంది, వెళిళ్ చూసి వసాత్ను అనాన్రు కదా!" అంది గురుత్ తెచుచ్కునన్టుట్గా. కరెకేట్ కదా!
అంది మళీళ్ తనే.
"నీకు బాగా గురుత్ందమామ్, నిజమే! కానీ పరిసిథ్తులు అనుకూలించలేదు" అనాన్డు కుల్పత్ంగా.
" అదేం? ఏం జరిగింది?" అంది ఆతుర్తగా.
" పితాజీకి ఒంటోల్ బాగోలేదు, ఆపరేషన చెయయ్వలసి వచిచ్ంది. దాంతో డబుబ్ పంపించాను." అనాన్డు అభావంగా.
" అయోయ్! ఇపుప్డెలా ఉనాన్రు? ఠీక అయిందా? “అంటూ అడిగింది గబ గబా.
" పేదవాళళ్కి ఖరీదైన జబుబ్లు రాకూడదు తలీల్, టీర్టెమ్ంట నడుసోత్ంది. చూడాలి" అనాన్డు బాధగా.
"అరే! అలాగా? తగిగ్పోతుంది లెండి. ఇపుప్డు వైదయ్ం బాగా అభివృదిధ్ చెందింది కదా, ఎలాంటి వాయ్ధినైనా సులభంగానే తగిగ్సుత్నాన్రు
వైదుయ్లు. ఆయనకి తగిగ్పోతే మీరు వెళిళ్ చూసి వసేత్ ఇంకా సంతోషిసాత్రు" అంది.
ఇందర మాటాల్డలేదు. లత ఆశచ్రయ్ంగా ఆయనేన్ చూసోత్ంది.
" చూదాద్ం తలీల్ వాహేగురు కృప ఎలా ఉందో? అనాన్డు అతను"
కాసేపు నిశశ్బద్ం కారులో.
పిలల్లు పెదద్వాళళ్యాయ్రు తలీల్, మొనన్నే హరీందర ఫోటోలు పంపింది. పాప ఆమె భుజాలు దాటేసింది. పదమూడేళుళ్ ఇపుప్డు.
పెదద్వాడు బాగా పొడుగయిపోయాడు, నాకంటే ఎతుత్ంటాడేమో! చినన్వాడికి తొమిమ్ది. నాలుగేళళ్కిర్తం నేను వెళిళ్నపుప్డు అందరూ ఇంతే ఉండేవారు.
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ముఖయ్ంగా పింకీ, నా కూతురు చినన్ పిలక జడలేసుకుని ఉండేది. ఇపుప్డెంత అందంగా ఉందో! అచుచ్ వాళళ్ అమమ్ పోలికే. " అనాన్డు నవవ్డానికి
పర్యతిన్సూత్.
" అవును. పిలల్లు ఎంత తవ్రగా పెరిగిపోతారో! నా కూతురు సింధు కూడా అపుప్డేసూక్ల కి వెళుతోంది" అంది శాంతి.
" అరే, అపుప్డే అంత పెదద్దయిందా?" అనాన్డు ఇందర.
అంతలో వారు దిగవలసిన చోటు రావడంతో కార పకక్కి ఆపాడు.
ఇదద్రూ దిగాకా " నీ దగగ్ర డబుబ్లేమిటి తలీల్, ఇనాన్ళళ్కి కలిశావు, అపుప్డు ఫోన లేదు నా దగగ్ర. ఇపుప్డుందిగా,నంబర రాసుకో,
ఎపుప్డైనా కలుదాద్ం. ఒకసారి కమమ్గా ఇంటిభోజనం పెటుట్ చాలు. అనన్టుట్ పులిహోర మరిచ్పోకు" అనాన్డు నవువ్తూ.
ఎంత చెపిప్నా డబుబ్లు తీసుకోలేదు. దానిన్ బటిట్ వారిదద్రి మధాయ్ మంచి అనుబంధమే ఉందని అరధ్ం అయింది లతకి.
దిగి పలల్వి ఇంటివైపు నడవసాగారు ఇదద్రూ.
" చాలా మంచివాడిలా ఉనాన్డు.నీకు బాగా తెలుసనుకుంటా!" అంది లత ఇందర గురించి మాటాల్డుతూ
" అవును, చాలా మంచివాడు. వాళళ్ది పంజాబ లోని ఒక పలెల్టూరు. చాలా పెదద్ కుటుంబం, చాలీ చాలని ఆదాయం. అందరూ ఏదో
ఒక చినన్ పని చేసేవారుట. ఆ పళెళ్టూళోళ్ అంతకంటే చెయయ్డానికేమీ ఉండవు అనేవాడు.

మటిట్ పిసుకుక్ంటూ వయ్వసాయం ఎనాన్ళుళ్ చేసాత్ం?

అనుకునేవారుట ఇతనూ, సేన్హితుడు రాజేందర.
ఇందర భయాయ్కి కూడా చినన్పుప్డే పెళిళ్ అయింది. ముగుగ్రు పిలల్లు, చూపించాడు కదా. ఇంటోల్ పరిసిథ్తులు చూసూత్ ఉంటే ఏదో
చెయాయ్లని ఉండేది కానీ ఏమిటని తెలిసేది కాదు. ఒకరోజు రాజేందర కి తెలిసిన అతను దుబాయ గురించి చెపాప్డుట. ఇంకేముంది? వీసాకీ, పర్యాణాని
కావలసిన ఇతర ఏరాప్టల్కీ ఏజెంటుకి డబుబ్ ఇచిచ్ వచాచ్రు. అపప్టినించీ కధ మామూలే! అంటూ నవివ్ంది సనన్గా.
" అలా వచాచ్రా? ఇపుప్డు ఓకేనా ఇంటోల్?" అంది లత ఆసకిత్గా.
" చూశావుగా, ఓకే అంటే ఓకే, కాదంటే కాదు." అంది శాంతి.
" అంటే?" అడిగింది లత.
" ఏముంది లతా? చూశావుగా? ఇండియానించి వచిచ్ ఏడుసంవతస్రాలయింది. ఒకక్ సారి వెళిళ్ఉంటాడు మహా అయితే ఇనేన్ళళ్లోల్.
గత నాలుగేళుళ్గా అనుకుంటూనే ఉనాన్డు కానీ కుదరడం లేదు. ఇకక్డ పది, పనెన్ండు మందితో కలిసి కంపెనీవాళిళ్చిచ్న బస లో ఉండేవాడు అపప్టోల్.
వచిచ్న పర్తీ పైసని దాచుకోవాలి, ఇంటికి పంపించాలి ఆతని ధాయ్స. దానికోసమే ఎపుప్డూ కషట్పడేవాడు. పిలల్లకి, తలిల్తండుర్లకీ, భారయ్కీ అనీన్
అమరాచ్లనీ, వాళళ్ చదువులకీ, పెళిళ్ళల్కీ వీలైనంత దాచాలనీ అతని ఆశ. దాంటోల్నే ఏళుళ్ గడిచిపోతునాన్యి" అనేవాడు.
ఒకక్ అతననేముంది? మనందరమూ అంతే కదా ఇంచుమించుగా. బాగా డబుబ్లునన్వాళుళ్ పర్తీ నెలా వెళుతూ వసూత్ ఉంటారు. కానీ
ఇలాంటి వాళుళ్ నాలుగేళళ్కి ఒకసారి వెళాళ్లనాన్ సరే దానికో పంచవరష్ పర్ణాళిక వేసుకుంటేనే కానీ కుదరదు. అలా కుటుంబానికీ, మనవాళళ్కి దూరంగా
ఏళళ్తరబడి ఉండాలంటే ఎంత కషట్మో! " ఒక మంచి ఫోన కొనుకోక్ండి, కనీసం వాళళ్తో విడియఒ చాట చేసేత్ వాళళ్ని చూడవచుచ్ కదా అనేదానిన్. ఆ
డబుబ్ వాళళ్ బటట్లకో, చదువుకో వాడచుచ్ కదమామ్!” అనేవాడు.
శాంతి చెపుత్నన్ వివరాలనీన్ ఆశచ్రయ్ంగా వింది లత.
"అవునా? పాపం! నాకు నాలుగు నెలలకే ఇలా ఉంది! పాపం నాలుగేళళ్ంటే ఎంత బాధగా ఉంటుందో నేనరధ్ం చేసుకోగలను.
ముఖయ్ంగా పిలల్లని వదిలి ఉండాలంటే ఏ తండిర్కైనా ఎంత కషట్ం, ముఖయ్ంగా వాళుళ్ పెరిగే వయసులో. పెదద్వారైన తలిల్ తండుర్లూ, పిలల్లూ, భారయ్..
అందరికీ కషట్మే కదూ" అంది లత దిగులు పడుతునన్టుట్.
అసలే తనవారిమీద బెంగపెటుట్కునన్ ఆమె ఇంకా దిగులు పడుతుందేమో! అనవసరంగా చెపాప్నా? అనుకుంది శాంతి లత చెపిప్న
మాటలు విని.
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" నువువ్ కూడా ఉదోయ్గం చూసుకుంటే, నీ జీతం నువువ్ ఇండియా వెళళ్డానికే వాడుకోవచుచ్. ఏమంటావు? నాకు కూడా ఎపుప్డైనా ఓ
టికక్టుట్ కొను" అంటూ నవవ్బోయింది వాతావరణం తేలిక చెయాయ్డానికి పర్యతిన్సూత్.
లత నవవ్లేదు.
" చాలా బాధగా అనిపించింది శాంతీ నువువ్ చెపిప్న ఇందర భయాయ్ కధ వింటే. నువువ్ చెపిప్ంది నిజమే అందరి జీవితాలు ఒకటే. కొనిన్
చినన్ గీతలు, మరికొనిన్ పెదద్ గీతలు. అదృషట్వశాతూత్ మనది చినన్గీతే కనక పరవాలేదులే. అరధ్ం అయింది. ఇంక బెంగ పెటుట్కోకుండా ఉండడానికి
పర్యతిన్సాత్ను" అంది కొనగోట కనున్ తుడుచుకుంటూ.
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