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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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‘ఏదేశమె
ౖ నా’
‘ఏదేశమైనా’
" ఈ రోజు పిలల్లు మనలిన్ ఎకక్డికి తీసుకెళుత్నాన్రో, నీకేమైనా తెలుసా?" అడిగాడు అరుణ భారయ్ని.
" లేదుగా! నాకు చెపప్నేలేదు. సాయంతర్ం రెడీ గా ఉండు అనాన్రు, అంతే" అంది ఆవిడ తన నలల్టి సక్రట్ మీద వేసుకునన్ పింక బల్వుజ
మీద చినన్ రాళళ్ బోర్చ అమరుచ్కుంటూ.
" హమ్మ్! ఏమిటి వీళళ్ పాల్న అయితే? నా కరధ్ం కాలేదు" అనాన్డు అరుణ మళీళ్.
" కాసేపాగితే తెలుసుత్ంది కదా! ఇంతలో కంగారు పడడం ఎందుకు? వయసు పెరుగుతునన్కొదీద్ చాదసత్ం పెరుగుతోంది" అంది ఆవిడ
నవువ్తూ.
" ఏమిటో, నీకు మాతర్ం వయసు పెరుగుతునన్ కొదీద్, అందం మరింత పెరుగుతోంది సుమా!" అనాన్డామెని దగగ్రకు తీసుకుంటూ.
అందంగా నవివ్ంది ఒలివియా.
"నిజంగా ఒలీ, ఈ ముపైఫ్ సంవతస్రరాలలో మనజీవితంలో ఎనోన్ మారుప్లు జరిగాయి, మారనిది మాతర్ం మనిదద్రి మధాయ్ ఉనన్
పేర్మే! నిజమే కదూ" అనాన్డు అరుణ ఆమెతో.
" అవును, నిజమే!" అంది ఒలివియా కూడా. అలా అంటునన్పుప్డామె కళళ్లోల్ చెపప్లేని సంతోషం.
“మన పిలల్లు కూడా మనలాగే ఉండాలని నా కోరిక. ముఖయ్ంగా అనిత,” అంది.
" ఐ థింక దిస ఈజ ద మొమెంట" అంటూ వచాచ్రు వాళళ్ పిలల్లు ముగుగ్రూ నీల, అనిత, లూకాస. ముగుగ్రి చేతులోల్ ఉనన్
కెమెరాలతో, ఫోనల్తో ఫోటోలు తీశారు.
" హాయ చిలర్డ్న" అనాన్డు అరుణ నవువ్తూ. ఒలివియా కూడా వాళళ్ని పలకరించింది.
" కాసేపటోల్ మనం బయటకు వెళుత్నాన్ం,” చెపాప్డు అందరిలోకి పెదద్వాడైన ఇరవై ఏడేళళ్ నీల.
" ఎకక్డికో చెపప్కూడదా నీల? డాడ వాంటస్ టు నో" అంది ఒలివియా.
" దటస్ ఓకే, హి కెన వెయిట ఏ బిట" అనాన్డు నీల నవువ్తూ.
మరో రెండు గంటల తరావ్త నీల డైరవ చేసూత్ ఉంటే, అందరూ బయటకి బయలు దేరారు.
“ చాలా రోజుల తరావ్త అందరం ఒకే కార లో వెళుతునాన్ం కదా" అంది ఒలివియా.
" అవును! వీళుళ్ చినన్పిలల్లుగా ఉనన్పుప్డు వెళేళ్వాళళ్ము, అది కూడా మన పాత వాన లో!” అనాన్డు అరుణ.
" నాకా వాన ఎంతో బావుండేది నిజానికి" అంది ఒలివియా.
“పిలల్లు పెదద్వాళళ్వకుండా ఉంటేనే బావుంటుంది అనిపిసుత్ంది కదా!” అంది మళీళ్ తనే.
" అలా ఎపప్టికీ యంగ గా ఉండిపోవాలని నీ ఆశ కదూ!!” అంది అనిత. అందరూ నవావ్రు ఆ మాటలకి.
" ఆ అవసర మే లేదు తనకి. ఎనేన్ళుళ్ గడిచినా మీ అమమ్ నాకళళ్లోల్, మనసులో ఇపప్టికీ, అపప్టిలాగే ఉంటుంది అనీ!" అనాన్డు
అరుణ చిరునవువ్తో.
" హౌ సీవ్ట! యూ ఆర ఏన అమేజింగ లవర డాడ. మాం ఈజ వెరీ లకీక్, ఇలా ఎలా ఉండగలరు మీరు? అంది అనిత తండిర్
భుజమీమ్ద తల వాలుచ్తూ.
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" అవును డాడ, మీరు ఎపుప్డూ మీ లవ సోట్రీ చెపప్నే లేదు" అనాన్డు లూకాస.

"మీ ఇండో సీవ్డిష లవ సోట్రీ మేము ఎపుప్డూ సీవ్ట అడగనేలేదు. ఈ రోజు మీరు చెపాప్లిస్ందే" అనాన్డు లూకాస వెనక సీటోల్
కూరుచ్నన్ అమామ్, నానన్లవైపు చూసూత్.
“మొనన్నే ఫేస బుక లో వచిచ్ంది కదా ఇండియా నించీ ఒకాయన తన పేర్యసి కోసం నాలుగు నెలల పైన సైకిల తొకుక్కుంటూ
సీవ్డన కి వచిచ్, ఆమెని పెళిళ్ చేసుకునాన్రని. అలాంటి సోట్రీయేనా మీది?” అంది అనిత కూడా.
అరుణ, ఒలివియా ఇదద్రూ నవావ్రు ఆ మాటలకి.
“ఎలాంటిదైనా, ఎవరి కధ వారికి పర్తేయ్కమే కదూ! నేను చెపాత్ను, మా కధ “అంది ఒలివియా.
“మేమిదద్రం తొలిసారి కలిసినది వాసా మూయ్జియం లో. మీకు తెలుసు కదా వాసా పర్తేయ్కత. మా నానన్ అందులో పని చేశేవారు.
అందుకే నేనూ, మా అనన్ ఎరిక అపుప్డపుప్డూ అకక్డకు వెళూత్ ఉండేవాళళ్ం. ఎనిన్ సారుల్ వినాన్ కూడా ఆ నౌక చరితర్ మాకు ఎంతో అధుభ్తంగా
అనిపించేది. అందులోనూ నానన్ చాలా బాగా, అందరికీ అరధ్ం అయేయ్టుట్గా వివరించి మరీ చెపేప్వారు. “అంది ఒలివియా.
" అవును! ఆయనే మాకు చెపాప్రు. విధాయ్రుధ్లమైన మేము వారాంతంలో సరదాగా నగరం చూడడానికి వెళేళ్వాళళ్ం. అలా ఒక సారి
వాసా మూయ్జియం చూడడానికి వెళాళ్ం.
“సీవ్డన రాజు ఘౌసత్వ

అడోలఫ్, పోలాండ మీద యుదధ్ం చెయయ్టానికి ఒక యుదధ్నౌక ని నిరిమ్ంచాలని అనుకునాన్డు. దీనికోసం

హెనీర్ అనే ఒక డచ ఇంజినీర ని నియమించాడు. సాట్క హోం షిప యారుడ్లో 1626 లో దీని నిరామ్ణం పార్రంభమై ఒక సంవతస్రం తరువాత ఆ షిప
నిరామ్ణం పూరత్యియ్ంది. దీనికిగాను టనున్ల కొదీద్ ఓక వృకాష్ల కలపని వినియోగించారు. రాగి మరియు ఇతర లోహాలని వినియోగించారు. ఈ నిరామ్ణ
కాలంలోనే షిప ఆరిక్టెకట్ అయిన హెనీర్ అనారోగయ్ంతో మరణించాడు.మొతత్ం 3 డెక లతో ఈ షిప నిరామ్ణం జరిగింది. 1628 ఆగసుట్ 10 వ తేదీన వాసా
నౌక పోలాండ పై యుదాధ్నికి బాలిట్క సముదర్పు జలాలోల్కి పర్వేశించింది. కొనిన్ వేలమంది సీవ్డనుల్, మిగతా దేశాల అంబాసిడరుల్ ఈ కారయ్కర్మానిన్
పర్తయ్క్షంగా చూడటానికి విచేచ్శారు. కాని అపుప్డే దురదృషట్వశాతూత్ సముదర్ంలోకి పర్వేశించిన 20 నిమిషాలోల్నే, అందరి కళళ ముందే ఆ నౌక
మునిగిపోయింది. కొనిన్ వందలమంది అకక్డే జల సమాధి అయిపోయారు. ఏ లక్షయ్ంతో అయితే ఆ నౌక ని నిరిమ్ంచారో అది నెరవేరకుండానే వాసా
మునిగిపోయింది. ఇది సీవ్డన కి కోలుకోలేని దెబబ్. ఎందుకంటే దానిమీద పెటిట్న ఖరుచ్ సామానయ్మైనది కాదు, అదొకక్టే కాక తాము ఇంత కషట్పడి
రూపొందించిన నౌక అలా మునిగిపోవడం బాధాకరమే కాక అవమానం కూడా. ఆ నౌకని మళీళ్ పునరుధధ్రించాలని రక రకాల పర్యతాన్లు చేసి, దాదాపు
333 సంవతస్రాల తరువాత అతి కషట్మీమ్ద ఆ నౌకని వెలుపలికి తీసారు. ఆతరావ్త దానిన్ శుభర్పరచి మూయ్జియం గా ఏరాప్టు చేశారు." అంటూ చెపుత్నన
అరుణ ని మధయ్లోనే ఆపి
" ఇదంతా మాకు కూడా తెలుసు, మేము అడిగిన విషయానిన్ చెపప్ండి డాడ" అనాన్డు నీల నవువ్తూ.
ఇవనీన్ పేపరల్లో చదివినా గానీ మీ తాతగారు వరిణ్ంచి చెపూత్ ఉంటే చాలా బావుండేది. ఆయన చెపిప్న మాటలకి నేను
ఆకరిష్తుడినైపోయాను. " ఆ షిప ని అనేన్ళళ్ తరావ్త అంత బృహతర్ప్యతన్ంతో బయటకి తియయ్వలసిన అవసరం ఏముంది? ఎందుకు సీవ్డన వాళల్కంత
పటుట్? అనుకుని ఉండవచుచ్ పర్పంచదేశాలవారు. ఇంత చినన్ దేశానికి, అంత పెదద్ నావ ఒకసారి తయారు చెయయ్డమే ఎకుక్వ, మళీళ్ పునరుధీధ్కరణ
కూడానా? అని కొందరు నవువ్కుని ఉండచుచ్ కూడా. కానీ నేను ఈ సంఘటన మొతత్ంలో చూసినది కేవలం సంకలప్ బలం, పటుట్దల. నా దేశానిన్
అమితంగా పేర్మించే నా తోటి దేశసుథ్లాల్గే నేను ఈ పర్యతాన్నిన్ చూసి ఎంతో గరివ్ంచాను. అపప్టినిచి 'గివ అప' అనే పదానిన్ నా డిక్షనరీ లోంచి
తొలగించేసుకునాన్ను ' ఇవే సరిగాగ్ మీ తాతగారు సందరశ్కులమైన మాకు చెపిప్న మాటలు.
అపప్టివరకూ సూట్డెంట గా ఆడుతూ పాడుతూ తిరుగుతూ సరదాగా సమయం గడుపుతునన్ నాకు మొదటిసారిగా ఏదైనా
చెయాయ్లనిపించింది.” అనాన్డు.
" అందుకేనా అమమ్ని లవ చేశావు?" అంది అనిత.
“ నాటీ గరల్" అంటూ ఆమె తల మీద తటాట్డు. “అమమ్ని అపప్టికి నేను చూడలేదు” అనాన్డు.
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" కానీ నేను చూశాను అంది ఒలీవియా. ఆ గూర్ప లో ఉనన్ ఏకైక ఇండియన మీ నానేన్, అందుకే నాకు గురుత్నాన్డు, పర్తేయ్కంగా ఏమీ
అనుకోలేదు కానీ పర్తేయ్కంగా కనిపించాడు" అంది.
" ఇంటరెసిట్ంగ, ఆ తరావ్త?"అంది అనిత. ముందు కూరుచ్నన్ అనన్దముమ్లిదద్రూ ఒకరినొకరు కీర్గంట చూసుకునాన్రు. వారిదద్రి
పెదవుల చివరన మెలితిరిగిన సనన్ని నవువ్ అరుణ దృషిట్ని దాటిపోలేదు.
మేమంతా మూయ్జియం టూర ముగించుకుని వెళిళ్పోతూ ఉంటే ' ఎకూస్క్జ మీ" అంటూ నా వెనకే వచిచ్ంది.
" అమేమ్ కదూ!” అంది అనిత.
" యస! నా సాక్రఫ్ అకక్డే మరిచ్పోయానుట, అది ఇవవ్డానికే పిలిచింది. నేను వెనకిక్ తిరిగి చూసేత్ దానిన్ జాగర్తత్గా మడతపెటిట్
చేతిలో పటుట్కుని నిలుచ్ని ఉంది.
"ఓ! వజ దట లవ ఎట ఫసట్ సైట??" అనిత అడిగింది.
" సారట్ ఆఫ! యెస!' అనాన్డు అరుణ నవువ్తూ. ఒలివియా పేర్మగా అతని చేతిని పటుట్కుంది.
" ఆ తరావ్త?" అనాన్డు నీల.
" ఆ తరావ్తేముంది? తన నలుగురు పిలల్లోల్కీ ఎంతో మెతత్ని మనసు కలదీ, అమాయకురాలు ఈవిడేననీ, ముకూక్ మొహమూ
తెలియని ఒక ఫారినర ఇవవ్డం కషట్మని అనాన్రు మీ తాతగారు. మా దేశానిన్ గురించీ, కుటుంబానిన్ గురించీ ఎనోన్ పర్శన్లు అడిగేవారు. అంతే కాదు
ఇండియాకి సంబంధించి అనేక విషయాలు పుసత్కాల దావ్రా, మితృలదావ్రా తెలుసుకునాన్రు. ఇంతలో నేను బికీ చకర్బొరీత్ ( సీవ్డన లో ఇండియా
సంతతివాడైన పర్ముఖ సంపనున్డు) లాంటి వారి సూప్రిథ్తో నా సవ్ంతంగా వాయ్పారం పార్రంభించాను. అదృషట్వశాతూత్ అందులో నిలదొకుక్కునాన్ను.”
" అపుప్డేమయింది? గార్ండ పా ఒపుప్కునాన్రా?"
" వెంటనే ఒపుప్కోలేదు, రెండేళుళ్ పటిట్ంది. ఈ లోపున ఆయన ఇండియా గురించీ, భారతీయుల గురించీ రిసెరచ్ చేసి, ననున్ రక
రకాలుగా పరీకిష్ంచి అపుప్డు ఒపుప్కునాన్రు.
" అరుణ! నాకు మీ దేశంలో బాగా నచిచ్నది వివాహ బంధం పటల్ మీకునన్ విశావ్సం, నమమ్కం. నీతో పరిచయం కాకముందు మాకు
ఆ దేశానిన్ గురించి ఏమీ తెలియదు. ఒలివియా అమాయకురాలు,. అలాంటి అమామ్యిని కల కాలం కళళ్లోల్ పెటుట్కుని చూసుకోగలవని నాకనిపిసోత్ంది.
దానికాక్రణం గత మూడేళుళ్గా నువువ్ ఆమె కోసమూ, నా అనుమతి కోసం ఎదురు చూసూత్ ఉండడమే. నువువ్ నా బిడడ్ని గుండెలోల్ పెటుట్కుని
చూసుకుంటావు, ఐ యాం వెరీ షూయ్ర!" అనాన్రు. ఆ తరావ్త మా పెళిళ్ జరిగింది, మా అమామ్, నానన్లు వచాచ్రు. ఆతరావ్త నేను, మీ అమామ్ చాలా సారుల్
ఇండియా వెళాళ్ము. మీ చినన్తనంలో కూడా వెళాళ్ము కదా! మీ తాతా, నానన్మామ్ పోయాకా తగిగ్పోయింది కానీ"అనాన్డు అరుణ.
"తీర్ ఇయరస్ ఎదురు చూశారా? ఐ కాంట బిలీవ ఇట. ఎలా సాధయ్ం? అమేజింగ! భారతీయుడవడం వలల్ మీకంత ఓపికా? అందుకే
మీరింతగా అమమ్ని పేర్మిసాత్రా?" అంది అనిత.
" హనీ! సవ్తహాగా భారతీయుడినవడం వలల్ నాకు వివాహ బంధం మీదా, వయ్వసథ్ మీదా చాలా నమమ్కం. తలిల్ తండుర్ల సమక్షంలో,
వారి పేర్మాభిమానాల మధయ్ పెరిగిన పిలల్లు మీలా చకక్గా ఉంటారనేది నా విశావ్సం. దానిన్ పాతకాలపు సిధాధ్ంతం అనుకునాన్ నాకు పరవాలేదు.
ఇదంతా ఒకపకక్. మరో వైపు ఏ బంధానైన్నా అందంగా మలచుకోవడానికి వయ్కుత్లు ముఖయ్ం. దానికి ఫలానా దేశం, పార్ంతం అనే పరిమితులుండవు.
అనాన్డు.
" మీ నానన్ చెపిప్ంది చాలా నిజం" అంది ఒలివియా.
“నేను మీ అమమ్పై చూపించే పేర్మ గురించే మీరు మాటాల్డుతునాన్రు ఇపప్టివరకూ, మరి మీ అమోమ్? ఆమె మనందరికీ పంచే
పేర్మేంత గొపప్దో మనందరికీ తెలియదూ?" అనాన్డు అరుణ. అనిత ముఖం కళ తపప్డం అరుణ తపప్ మరెవరూ చూడలేదు.
మాటలోల్ ఉండగానే మళీళ్ వాసా మూయ్జియం దగగ్రకి చేరునాన్రు.
" హాయ" అంటూ ఎదురు వచాచ్డు ఆలివర. అతనిన్ చూసి అనిత ముఖం చిటిల్ంచింది.

øöeTT~

www.koumudi.net

qe+ãsY

2016

MLjVFL$qOq¸ ¥qDÍÓj

5
తలిల్తో అంది " ఈ ఆనంద సందరభ్ంలో ఇతనెందుకొచాచ్డికక్డికి?" అని.
" ఈజీ అనితా!” అంది ఒలివియా ఆమెని సమాధానపరుసూత్.

" ఆలివర! వాటె పెల్జంట సరైప్జ!. కం సన! పీల్జ జాయిన అజ !' “ అనాన్డు అరుణ ఆలివర ని దగగ్రకు తీసుకుంటూ. అతను తనతో
తెచిచ్న బొకేని ఇచాచ్డు. వారిదద్రూ దానిన్ ఆనందంగా తీసుకునాన్రు.
"గాడ బెల్స యూ మై చైలడ్" అంది ఒలివియా అతనిన్ దగగ్రకు తీసుకుంటూ.
" ఆలివర అంటే వీళిళ్దద్రికీ ఎందుకింత ఇషట్మో? నాకు ఇపప్టికీ అరధ్ం కాదు" తనలో తనే గొణుకుక్ంటునన్టుట్గా అంది. అందమైన
ఆమె తెలల్టి ముఖం ఎరర్బడింది.
" రండి, అంతా రెడీ" అనాన్డు ఆలివర. మూయ్జియం వైపుకి దారితీసూత్. మూయ్జియంలోకి సందరశ్కులని అనుమతించే సమయం
దాటిపోయింది.
" ఆలివ! షిప హాలోల్నా? లేక రెసాట్రెంట లొనా?" అడిగాడు నీల
" రెసాట్రెంట, చినన్ పారీట్ కదా! అదే బావుంటుంది కదా!" అనాన్డు ఆలివర.
" రైట! పదండి వెళదాం" అనాన్డు నీల. వాసా షిప మూయ్జియం లో సందరశ్కులు వెళిళ్పోయిన తరావ్త, పైరవేట పారీట్లని
అనుమతిసాత్రు. అవి తమ ఇషట్పర్కారం రెసాట్రెంట లో కానీ, షిప హాల లో కాని నిరవ్హించుకోవచుచ్.
" పారీట్ ఏమిటి? ఎందుకు? అడిగింది ఒలివియా
లోపల ఎంతో అదుభ్తంగా ఉంది. దాదాపు నూట ఎనభై మంది పటేట్ ఆ రెసాట్రెంట లో టేబిలస్ అనీన్ నీట గా వేసి ఉనాన్యి.
అనిన్ంటిమీద కేండిలస్ వెలుగుతునాన్యి.
లోపల చీకటిగా ఉండడంతో అపప్టికే వీరి రాక ఎదురుచూసుత్నన్ ఎనభైమంది అతిధులు కనబడలేదు. అరుణ కుటుంబం లోపలకి
అడుగు పెటట్గానే వారందరూ ఒకక్సారిగా నిలబడి తమ కరతాళధవ్నులతో అరుణ, ఒలివియా దంపతులకి ముఫైఫ్యవ వివాహ వారిష్కోతస్వ
శుభాకాంక్షలు తెలియచేశారు. సంబరంగా పారీట్ మొదలయింది. కేక కటింగు జరిగింది, అందరి కేరింతలూ, ఆనందోతాస్హల మధయ్ పారీట్ ముగిసింది
అతిధులందరూ ఏరాప్టూల్, భోజనాలు చాలా బావునాన్యని మెచుచ్కుంటూ, వాళళ్ కుటుంబం ఎపుప్డూ ఇలాగే సంతోషంగా ఉండాలని
కోరుకుంటూ శలవు తీసుకునాన్రు. చివరికి ఆ పెదద్ హాలులో అరుణ, ఒలివియా, పిలల్లూ కాక ఆలివర, అతని అమామ్ మాతర్మే ఉనాన్రు.
" థాంక యూ , ఆలివర ఫర ద పారీట్" అనాన్డు నీల.
" వాట! ఆలివర ఇచాచ్డా పారీట్ ?”అంది ఒలివియా
" అవునమామ్, కలకాలం సాగే దాంపతయ్బంధాలంటే తనకునన్ ఇషట్ం, గౌరవం తో మీ ముపైఫ్ సంవతస్రాల వివాహ జీవితానికి తానిచేచ్
చినన్ కానుకగా భావించమని మరీ, మరీ అడిగేసరికి కాదనలేకపోయాం" అనాన్డు నీల.
" థాంక యూ మై సన" అంది ఒలివియా మనసూప్రిథ్గా.
అరుణ కూడా ఆలివర చేతిని మెతత్గా నొకిక్ తన కృతజఞ్తని పర్కటించాడు. అందరి ముఖాలోల్నూ విరుసుత్నన్ సంతోషం. ఒకక్ అనిత
ముఖంలో తపప్.
" ఐ నో వై యూ ఆర డూయింగ ఆల దిస" అంది అనిత కోపంగా.
" పీల్జ అనిటా. ఒకక్సారి అతను చెపేప్ది విను" అంది ఆలివర వాళళ్ అమమ్ ఏలిస.
" సారీ, ఐ డోంట నీడ టు" అంది అనిత కోపంగా.
"అనితా! పీల్జ" అనాన్డు అరుణ కూతురి చెయియ్ పటుట్కుంటూ.
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" ఆలివర తపుప్ చేశాడు అని నువువ్ అనుకుంటే అతనిన్ ఎందుకు చేశావు అని అడుగు? కారణం తెలుసుకో! వీలైనంత తొందరలో
సరిదిదుద్కుంటాడు. అంతే కాని దైవ సాకిష్గా చేసుకునన్ వివాహానిన్ కేవలం విడాకులు అనన్ ఒక సౌలభయ్ం ఉందనన్ కారణాన తొందర పడి రదుద్
చేసుకోవడం మంచిది కాదు తలీల్!" అనాన్డు నెమమ్దిగా.
" ఇనేన్ళళ్నించీ ఎంతో ఆదరశ్పార్యమైన జంటగా ఉనన్ మీ తలిల్తండుర్లని చూసైనా నువువ్ నేరుచ్కోవాలి కదా అనిటా?" అంది ఏలిస.
" పీల్జ!! ఆలివర మా నానన్లా ఉంటే నేను అసలు అతనిన్ వదిలి వచేచ్దానేన్ కాదు" అంది అనిత కోపంగా.
" అదే తపుప్! నేను తండిర్గా నీకు గొపప్గా కనిపించవచుచ్, కానీ భరత్గా నాలో ఎనోన్ లోపాలుండవచుచ్, అవి మీ అమమ్కి తపప్
మరెవరికీ తెలియవు కదా! ఒకరినొకరు తెలుసుకుని, తపొప్పుప్లు సరుద్కుని చివరివరకూ తోడు గా ఉండడమే వివాహం యొకక్ అరధ్ం"
" అవును అనీ!! మీ ఇదద్రి మధయ్నా ఏం జరిగిందో మేం ఎవవ్రం అడగం, మీరిదద్రూ పెదద్వాళుళ్. అనీన్ తెలిసిన వాళుళ్. ఏరి కోరి
ఆలివర ని చేసుకునాన్వు నువువ్, ఆరునెలలోల్ ఏం జరిగింది? అని నినున్ నువువ్ పర్శిన్ంచుకో. జవాబు దొరుకుతుంది. ఇదద్రూ కలిసి మాటాల్డుకుంటే
తెలుసుత్ంది సమసయ్ ఏమిటో? అంతగా పరిషక్రించలేనిది అయితే అపుప్డే ఆలోచించవచుచ్. నీ వయ్కిత్గత విషయాలోల్ తల దూరుసుత్నాన్మని అనుకోకు.
ఆలివర వాంటస్ యూ బాక, నీ బర్దరస్ ఇదద్రితో తనే మాటాల్డాడుట. సీవ్డన దేశంలో భారాయ్భరత్లోల్ ఏ ఒకక్రికి విడాకులు కావాలనాన్
దానికోసం పర్యతిన్ంచవచుచ్. కానీ పర్యతిన్ంచే ముందు కలిసి ఉండే పర్యతన్ం తపప్క చెయాయ్లి, నిజానికి కోరుట్ కూడా మీకు అదే చెపుత్ంది, కానీసం
ఆరునెలలు వేచి ఉండమని. ఎందుకంటే ఆలివర కి ఇషట్ం లేదు కదా!. అందుకే బేబీ, మరొకక్ అవకాశం ఇవవ్డంలో తపుప్లేదు" అంది ఒలివియా.
" యెస, అనీ! నువువ్ ఇందాకా అడిగావు కదా నానన్ని, భారతీయత వలల్నా నీకింత కమిట మెంట అని? నానన్ తన అభిపార్యం చెపూత్
ఏమనాన్రు? భారతీయత ఒకపకక్, వయ్కిత్గా తన నైజం మరొక పకాక్ అని. ఆ రెండు మనం ఆయన దగగ్రనించి వారసతవ్ంగా పొందాం కదా, ఇంత
మంచివాడైన ఆలివర ని అరధ్ం లేని అనుమానాలతో దూరం చేసుకోకు. హీ వజ డియర ఫెర్ండ టు ఆల ఆఫ అజ, బిఫోర హి బికేం ఫేమిలీ" అనాన్రు నీల,
లూకాస కూడా.
అపప్టికే మోకాళళ్ మీద కూరుచ్ని అనిత చేతిని తన చేతిలోకి తీకునాన్డు ఆలివర. అందరూ నవావ్రతనిన్ చూసి, అనిత ముఖంలోకి
నెమమ్దిగా వచిచ్ంది చిరునవువ్..
" ఏ దేశమైనా ఆకాశమొకటే, ఏ జంటకైన అనురాగమొకటే" పాట మదిలో మెదిలి నవువ్కునాన్డు అరుణ.

COMMENTS

PPP

.

øöeTT~

www.koumudi.net

qe+ãsY

2016

