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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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మెకి కో అమమ్

'కాట యూ'
యూ'! కిల కిల నవువ్తూ పరిగెడుతూ జారి పడబోతునన్ నా చినన్ కూతురు శాయ్మని
శాయ్మని పటుట్కుని ఆపి,
ఆపి, తెలల్ని పలువరస

తళుకుక్మనేలా నవువ్తునాన్డతను.
నవువ్తునాన్డతను.

“శాయ్మా!
అపరణ్, నా భారయ్..
భారయ్..
శాయ్మా! “ అంటూ పరుగున వెళిళ్ మూడేళళ్ పాపని అతని చేతులోల్ంచి అందుకుంది అపరణ్

సాయాంతర్పు మసక వెలుతురులో తెలల్గా, మిల మిల మెరుసూత్ హుందాగా నిలబడి ఉంది కారిన్వల కూర్జ.
కూర్జ. కేలిఫోరిన్యా రాషట్రం

లోని లాంగ బీచ అనే ఊరునించి మెకిస్కో వెళల్వలసిన కారిన్వల వారి కూర్జ.
కూర్జ. దాదాపు రెండేళళ్ తరావ్త వచిచ్న అమమ్ని తీసుకుని,
తీసుకుని, కూర్జ మీద
మీద
ఐదురోజుల విహారయాతర్ కోసంవచాచ్ం నేను,
నేను, అపరాణ్, పిలల్లు.

అంతా కొతత్గా ఉండడంతో కళుళ్ విపాప్రుచ్కుని చూసుత్నాన్రు శైలి,
శైలి, శాయ్మ.
శాయ్మ.

" రండి,
నిలుచునాన్డతను.
రండి, రండి"
రండి" అంటూ నవువ్తూ ఆహావ్నించారు కూర్జ సాట్ఫ నవువ్తూ.
నవువ్తూ. అందరికనాన్ చివరిగా నిలుచునాన్డతను.

తెలల్గా పొడవుగా అందంగా ఉనాన్డు.
ఉనాన్డు. కొదిద్
కొదిద్గా ఫిలిపీఫ్న దేశసుథ్ల పోలిక కనిపిసుత్నాన్ ఎకుక్వగా యూరోపియన లా ఉనాన్డు.
ఉనాన్డు. అమమ్

చేతిని పటుట్కుని నేను,
నేను, శైలి చెయియ్ పటుట్కుని అమామ్ నడిచాము లోపలకి.
లోపలకి. మా వెనకే అపరణ్, శాయ్మ.
శాయ్మ.

"మీరు పాపని చూసుకోండి,
చూసుకోండి, అమమ్ని నేను చూసుకుంటాను"
చూసుకుంటాను" అంటూ వచాచ్డు.
వచాచ్డు. జాగర్తత్గా అమమ్ చెయియ్
చెయియ్ పటుట్కుని లోపలకి

తీసుకొచాచ్డు.
తీసుకొచాచ్డు.

" థాంక యూ"
యూ" అని అమమ్ అంటే నవావ్డు.
నవావ్డు.

" ఈ అబాబ్యి నవెవ్ంత బావుందిరా?
బావుందిరా?, అచుచ్ చందమామలా
చందమామలా ఉనాన్డు"
ఉనాన్డు" నా మనసులో మాట అమమ్ అనేసింది.
అనేసింది.
ఏదో అరధ్మయినటుట్ తను మళీళ్ నవేవ్సి.
నవేవ్సి.

" వసాత్ను సర,
సర, అమామ్ వసాత్ను, ఏదైనా కావాలంటే నాకు చెపప్ండి”
చెపప్ండి” అంటూ వెళాళ్డు.
వెళాళ్డు.

మా గదులోల్ సామానుల్ సరుద్కుని సెటిల అయాయ్ము.
అయాయ్ము. రాతిర్ భోజనానికి అమమ్ అరటిపళుళ్,
అరటిపళుళ్, పాలు తీసుకుంటానంది
తీసుకుంటానంది .

" అకక్డ వాళేళ్ం చేసాత్రో, ఎలా చేసాత్రో తెలీదు కదరా!
కదరా! వదుద్లే!” అంది.
అంది.

"శాఖాహారులకి పర్తేయ్కంగా వండుతారమామ్,
వండుతారమామ్, నేను ముందే చెపిప్ ఉంచాను కదా.
కదా. రా,
రా, చూదాద్ం,మధయ్ రాతిర్ ఆకలి వేసుత్ందేమో!
దేమో!”

అనాన్ను.
అనాన్ను.

మా పోరు పడలేక నడిచింది.
నడిచింది.

మేము డైనింగ టేబిల దగగ్రకి వెళేల్సరికి అకక్డంతా కోలాహలంగా ఉంది.
ఉంది. వెయిటరస్ అందరూ ఎవరికి కావలసినవి వారికి

తెచిచ్వవ్డంలో బిజీగా ఉనాన్రు.
ఉనాన్రు. బఫే భోజనం ఉనాన్ సరే వాళళ్ందరికీ బోలడ్ంత పని.
పని. మేము వెళిళ్
వెళిళ్ ఒక టేబిల ఖాళీగా ఉనన్దానిన్ చూసుకుని

కూరుచ్నాన్ం.
కూరుచ్నాన్ం. రెండు వారాలకు ముందే నేను మాకు శాఖాహార భోజనం కావాలని చెపిప్ ఉంచాను కనక అది తపప్కుండా ఉంటుందనే ధీమాగా
ఉనాన్ము.
ఉనాన్ము.

మా వివరాలు కనుకుక్నన్ తరావ్త కూడా పదిహేను నిమిషాలవుతునాన్ సరే మా భోజనం రాలేదు,
రాలేదు, వెళిళ్ మళీళ్ గురుత్ చేసి వచాచ్ను,
వచాచ్ను,

అయినా జాడ లేదు.
లేదు. పిలల్లకి నిదర్,
నిదర్, ఆకలి సమానంగా వేసూత్ ఉండడంతో చిరాకు మొదలయింది.
మొదలయింది.చినన్ది ఏడవడం మొదలు పెటిట్ంది.
ది.
ఇంతలో వచాచ్డు ఇందాకటి కురార్డు.
కురార్డు. వెనకే మాకు కావలసిన పదారాధ్ల పేల్టల్తో.
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“క్షమించాలి సార.
సార. ఇందాకటినించీ మీకు కలిగిన అసౌకరాయ్నిన్ గమనించాను.
గమనించాను. వెరీ వెరీ సారీ.
సారీ. ఇదిగోండి.
ఇదిగోండి. మీరడిగినవి.
మీరడిగినవి. పాపలూ

ముందు మీకు,
మీకు, అమామ్!
అమామ్! తరావ్త మీకూ"
మీకూ" అంటూ గబ గబా ఇచాచ్డు.
ఇచాచ్డు.

“ఇందాకా చెపప్లేదు కదా,
కదా, నా పేరు అరివ్న!
అరివ్న! ఇది నా ఫోన నంబర.
నంబర. మీకు ఎపుప్డు ఏం కావలనాన్ వెంటనే నాకో
నాకో ఫోన చెయయ్ండి.
చెయయ్ండి.

పిలల్లు, అమమ్ గారు ఇబబ్ంది పడకూడదు”
పడకూడదు” అంటూ తన ఫోన నంబర కూడా ఇచాచ్డు.
ఇచాచ్డు. నాకు ఆశచ్రయ్ం వేసింది అతని పర్వరత్నకి.
కి.
" అమామ్,
అమామ్, మీకింకేమైనా కావాలా?
కావాలా?” అంటూ అమమ్ని ఒకటికి రెండు సారుల్ అడిగాడు.
అడిగాడు.

పిలల్లు, అమామ్ పడుకునాన్కా డెక మీదకి వచాచ్ము అపరాణ్, నేను.
నేను. చాలా మంది పడుకునన్టుట్నాన్రు.
న్రు. చలిగా ఉండడం వలల్ డెక మీద

కూడా జనం చాలా తకుక్వ మంది ఉండడంతో అంతా పర్శాంతంగా ఉంది.
ఉంది.

దూరంగా రెయిలింగ దగగ్రగా కురీచ్ వేసుకుని కూరుచ్ని వెనెన్ల రాతిర్లో సముదార్నిన్ చూసుత్నాన్డు అరివ్న.
అరివ్న. చేతిలోని గాల్స లోని డిర్ంక

ని మెలిల్ మెలిల్గా తాగుతునాన్డు.
మీంచి వసుత్నన్ చలల్గాలికి ఎగురుతోంది.
ఎగురుతోంది.
తాగుతునాన్డు. మెతత్ని అతని జుటుట్ సముదర్ం మీంచి

పిలల్లు అమమ్ దగగ్ర పడుకోవడంతో నేను.
నేను. అపరాణ్ చాలా సేపు అకక్డే కూరుచ్ని చాలా విషయాల గురించి మాటాల్డుకుంటూ

ఉండిపోయాము.
ఉండిపోయాము.

మధయ్ మధయ్లో అతనేన్ చూసుత్నాన్ను నేను

ఆగి.
ఆగి.

" ఏం సార,
సార, ఇంకా పడుకోలేదా?
పడుకోలేదా?” కొదిద్గా యాసగా ఉనన్ ఇంగీల్ష లో పలకరించాడు
పలకరించాడు అతను తిరిగి షిప వైపుకి నడుసూత్ మా దగగ్ర

“లేదు.
లేదు. ఎంజాయ చేసుత్నాన్ం”
న్ం” అనాన్ను నేను చినన్గా నవువ్తూ..
నవువ్తూ..

"ఓ కే సార.
కదా, ఒక వేళ ఉంటే నాకు చెపప్ండి.
చెపప్ండి.
సార. అమమ్గారు పడుకునాన్రా?
పడుకునాన్రా? ఆవిడకంతా బాగుంది కదా,
కదా, సీ సిక నెస అదీ ఏమీ లేదు కదా,

ఆవిడకేంకావాలనాన్ వెంటనే చెపప్ండి,
చెపప్ండి, వసాత్నుగుడ నైట”
నైట” అంటూ వెళిళ్పోయాడు.
వెళిళ్పోయాడు.

నవువ్తూ.
నవువ్తూ. తళుకుక్న మెరిసిన పలువరస.
పలువరస. అతని నవువ్ చాలా పర్తేయ్కంగా ఉంది.
ఉంది. ముఖమంతా పరుచుకునన్ వెలుగుతో కూడిన నవువ్.
నవువ్.

అతని నవువ్లో కృతిర్మత లేకపోయినా ఎదో దాపరికమునన్టుట్గా అనిపించేది.
అనిపించేది. ‘కూర్జ దిగిపోయేలోగా కనుకోక్వాలి!
కనుకోక్వాలి!’ అనుకునాన్ను
అనుకునాన్ను..

“అతనివిషయం నీకెందుకు?
ఉనాన్డు, అందుకే”
అందుకే” అని చెపుప్కుని సమాధానపరిచి మరీ
నీకెందుకు?” అంటునన్ మనసుని “ ఎంతో ఆతీమ్యంగా ఉనాన్డు,

నిశచ్యించుకునాన్ను.
నిశచ్యించుకునాన్ను.

మూడు రాతుర్ల సముదర్యానానికి అపరణ్ కూడా నీరసపడింది.
నీరసపడింది. పిలల్లు బానే ఉనాన్రు,
ఉనాన్రు, ఆడుకుంటూ,
ఆడుకుంటూ, ఈతలు కొటుట్కుంటూ,
ంటూ,

కావలసినంత కోక తాగుతూ టీ.
టీ.వీ చూసూత్ ఎంజాయ చేసుత్నాన్రు.
న్రు. “మళీళ్ ఎపుప్డు వసుత్నాన్ం?
న్ం?” అంటూ ఇంకా దిగకుండానే అడుగుతునాన్రు.
అడుగుతునాన్రు.
ఆ రోజు నేనొకక్డినే కూరుచ్నాన్ను.
కూరుచ్నాన్ను.

“ఏం సార,
సార, మేడం రాలేదా ఈరోజు?
ఈరోజు? ఒకక్రే కూరుచ్నాన్రు!
కూరుచ్నాన్రు!” అంటూ వచాచ్డు.
వచాచ్డు.

కూర్జ లలో సరీవ్స కి ఫిలిపీప్నస్ వారికి పర్తేయ్కమైన పేరు.
దీ బహుశా అలాంటి సవ్భావమేనేమో అనుకుంటూ.
పేరు.ఇతని
ఇతనిదీ
అనుకుంటూ.

"అవును,
అవును, అలిసిపోయింది.
అలిసిపోయింది. సముదర్ పర్యాణం,
పర్యాణం, పిలల్లని ఆడించడం లాంటివాటితో"
లాంటివాటితో" అనాన్ను..
అనాన్ను..
" అదే అనుకునాన్ను"
అనుకునాన్ను" అనాన్డు.
అనాన్డు.

" కూరోచ్ండి"
కూరోచ్ండి" అనాన్ను పకక్న కురీచ్ చూపిసూత్....
కాసత్ మొహమాటపడుతూ కూరుచ్నాన్డు.
కూరుచ్నాన్డు.

" మీ గురించి చెపప్ండి.
చెపప్ండి. ఎనాన్ళళ్నించీ
ఎనాన్ళళ్నించీ పనిచేసుత్నాన్రు ఈ కూర్జ లో?
లో?" అనాన్ను సంభాషణ మొదలుపెడుతునన్టుల్.
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మెతత్గా నవావ్డు.
నవావ్డు.

" గురుత్ లేదు సార,
సార, నాకు నాకు గురుత్నన్పప్టినించీ అంటే గార్డుయ్యేట
గార్డుయ్యేట అయినపప్టినించీ ఇదే ఉదోయ్గం.
ఉదోయ్గం. సముదర్ం మీద పడి టైం

మరిచ్పోయానేమో!
మరిచ్పోయానేమో! పదేళళ్యిందేమో,
పదేళళ్యిందేమో, లేదా పనెన్ండో?
పనెన్ండో?" అనాన్డు చిరునవువ్తో.
చిరునవువ్తో.

“ఎందుకు ఎంచుకునాన్రీ రంగం?
రంగం? మీకు సరీవ్స అంటే ఇషట్మా?” అనాన్ను.
అనాన్ను.

" ఇది సరీవ్స కాదు సార,
సార, జీతాలు,
జీతాలు, టిప లు రావడం లేదూ?
లేదూ?, పైగా ఉచితంగా భోజనాలు,
భోజనాలు, తాగితే లికక్ర,
లికక్ర, చీప లికక్రే అనుకోండి!.
అనుకోండి!.””

అనాన్డు నవువ్తూ.
నవువ్తూ.

“సరీవ్స అంటే పర్తిఫలాపేక్ష లేకుండా చేసేది కదా!
కదా! ఇది సరీవ్స కాదు,
కాదు, కమరిష్యల సరీవ్స అనచుచ్"
అనచుచ్" అనాన్డు.
అనాన్డు. మళీళ్ తనే.
తనే.

ఒకక్ క్షణం ఆలోచించాను అతని మాటలకి.
మాటలకి.
" కాదంటారా సార?
సార?" అనాన్డు

" నిజమే కావచుచ్,
!" అనాన్ను.
కావచుచ్, కానీ అందరికీ ఉండదు కదా అలాంటి దృకప్థం
దృకప్థం!"
అనాన్ను.

" కావచుచ్ సార,
సార, మీరంటేనే కాని నాకిది తోచలేదు కూడా.
కూడా. నేను నా ఉదోయ్గం
ఉదోయ్గం చేసుత్నాన్ననే అనుకుంటాను,
అనుకుంటాను, మీలాంటి వారు

పర్తేయ్కంగా చెపేప్వరకూ.
చెపేప్వరకూ.”

" అంటే చాలా మంది చెపాప్రనన్మాట"
చెపాప్రనన్మాట" అనాన్ను..
అనాన్ను..

మళీళ్ అలాగే మెతత్ని నవువ్..
నవువ్..

మీ నవువ్ చాలా బావుంటుంది.
బావుంటుంది.మా అమమ్ కూడా వచిచ్నపప్టినించీ ఇదే మాట అంటోంది.
అంటోంది.

"చకక్టి కురార్డురా!
కురార్డురా! చందమామలా నవువ్తునాన్డు,
నవువ్తునాన్డు, ననెన్ంత
ననెన్ంత పర్తేయ్కంగా చూసుకుంటునాన్డో,
చూసుకుంటునాన్డో, ఏ తలిల్ కనన్ బిడోడ్" అంటోంది

అనాన్ను..
అనాన్ను..

" నాకు కూడా తెలిసేత్ బావుండును"
బావుండును" అని తనలో తను అనుకునన్టుట్గా మెలల్గా అనాన్డు.
అనాన్డు. " ఆవిడ మాతర్ం ఎంత హుందాగా,
హుందాగా,

ఆపాయ్యంగా ఉనాన్రు కదా!
కదా! నాకెందుకో పెదద్వాళళ్ని చూసేత్ ఎంతో ఆదరం,
ఆదరం, గౌరవం.
గౌరవం. మీ అమమ్గారు
అమమ్గారు మరీ నచాచ్రు నాకు"
నాకు" అనాన్డు ఒకక్
బిగిన.
బిగిన.

“అదేం అలా అనాన్రు?
అనాన్రు? మీ తలిల్ తండుర్లు?
తండుర్లు?” అనాన్ను.
అనాన్ను. “సారీ పరస్నల విషయాలు అడిగుతునాన్నుకోండి
అడిగుతునాన్నుకోండి..మీకిషట్మైతేనే చెపప్ండి.
చెపప్ండి.”

“ నాకు తెలిసి మా నానన్గారు తన వృతిత్ రీతాయ్ ఊరుల్ తిరుగుతూ ఉండేవారుట.
ఉండేవారుట. షిపుప్లోల్ పనిట,
పనిట, పాసెంజర షిపస్ కాదనుకోండి.
కాదనుకోండి. అలా

తిరగడంలో ఆయనకి పరిచయమయి పెళిళ్ చేసుకునన్ ముగుగ్రు నలుగురిలో మా అమమ్ ఒకరు..
ఒకరు..”” అతని గొంతులో ధవ్నిసుత్నన్ రవవ్ంత బాధ.
బాధ.

“నాకు ఊహ తెలిసేసరికే ఆవిడ లేదు,
లేదు, కనీసం ఎపుప్డు పోయిందో,
పోయిందో, ఎలా పోయిందో?
పోయిందో? కూడా నాకు చెపిప్నవాళుళ్ కూడా లేరు.
లేరు. నాకు

గురుత్ తెలిసేసరికి నేను ఫిలిపీప్నస్ రాజధాని మనీల లో ఒక మూల ఉనన్ అనాధాశర్మంలో పెరిగాను.
పెరిగాను.

ఎపుప్డో ఒకసారి,
ఒకసారి, అంటే ఏడాదికొకసారో,
ఏడాదికొకసారో, రెండుసారోల్ వచేచ్ ఒక వయ్కిత్ మా నానన్ అని తెలిసింది.
తెలిసింది. ఆయన ఎకక్డివాడో కూడా తెలీదు.
తెలీదు.

తెలల్గా, ఎతుత్గా, అందంగా ఉండేవాడు.
ఉండేవాడు. పెదద్గా ముదుద్ అని కాదు కానీ పేర్మగా
పేర్మగా మాటాల్డేవాడు.
వాడు. అతను వచిచ్నపుప్డు నాకో రెండు,
రెండు, మూడు

జతల బటట్లు, కొదిద్గా చాక లెటుల్ తెచేచ్వాడు
తెచేచ్వాడు,,

‘ ఈ సారి టైం లేదు అరివ్న,
అరివ్న, వచేచ్సారి కొంచెం టైం ఉంటుంది.
ఉంటుంది. అపుప్డు బయటకి డినన్ర కి వెళదాం'
వెళదాం' అనో లేదా టైం ఉంటే ఒకసారి

బయటకి భోజనానికి తీసుకెళళ్డమో చేసేవాడు.
చేసేవాడు.

అంతకు
అంతకు మించి అతనిగురించి ఎకుక్వగా ఏమీ తెలీదు,
తెలీదు, అడిగినా పెదద్గా వివరాలు చెపేప్వాడు కాదు,
కాదు, అడగాలని నాకు తోచలేదు..
తోచలేదు..
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ఫలానాది చెయాయ్లని కానీ,
కానీ, చదువుకోవాలని కానీ ఎవరూ చెపప్లేదు.
చెపప్లేదు. నాకు తోచినది చదువుకునాన్ను,
చదువుకునాన్ను, గార్డుయ్యేట ని అయాయ్ను.
అయాయ్ను.
ఆ తరావ్త ఏం చెయాయ్లి?
చెయాయ్లి? చేతిలో కనీసపు డబుబ్ లేని రోజులోల్ కనిపించిన పర్కటన వలల్ ఇకక్డ సముదర్ంలో తేలాను.
తేలాను.” అనాన్డు

“అరే!
అరే! అలాగా?
అలాగా? ఐ యాం సారీ!
సారీ!” అనాన్ను

“ సారీ ఎందుకు సార!
సార! చినన్పుప్డే అనీన్ చూడడం మంచిదే!!
మంచిదే!! కనీసం తరావ్త జీవితా నిన్ ఎలా మలుచుకోవాలో తెలుసుత్ంది"
ది" అనాన్డు

నవువ్తూ.
నవువ్తూ.

‘కషట్మైన జీవితం నవవ్డం నేరిప్సుత్
నేరిప్సుత్ందా?
దా? ఇషట్పడడం నేరిప్సుత్ందా?
దా?’ అనుకునాన్ను..
అనుకునాన్ను..
‘నా పిలల్లకి చిటికెన వేలి గోటికి కూడా కషట్ం తగలకూడదని తపిసాత్నే?

పర్పంచమంతా?
పర్పంచమంతా?’ అనుకుంటేనే నా కెందుకో మనసంతా కలచివేసినటట్యింది.
ంది.

అలాంటిది అరివ్న లాంటి పిలల్లెంత మంది

"నిజం సార,
ఆశర్మంలో పెరిగాను,
పెరిగాను, దానివలల్ ఎంతో మంచి జరిగింది.
జరిగింది. అలాంటి కనీస వసతి లేక
సార, నా అదృషట్ం కొదీద్ మంచి ఆశర్మంలో

పెడదారిన
పెడదారిన పడినవారు,
పడినవారు, జీవితంలో ఓడిపోయి కనుమరుగైనవారు కానీ ఎంతమంది ఉనాన్రో?
ఉనాన్రో? ఆలోచించండి!
ఆలోచించండి!” అనాన్డు.
అనాన్డు.
ఆలోచనలో పడాడ్ను.

“నిజమే,
నిజమే, మంచీ చెడాడ్ నేరప్డానికి అమామ్,
అమామ్, నానన్ లేకపోవడం జీవితంలో పెదద్ వెలితే
వెలితే!!”. అనాన్ను
అనాన్ను..

" నానన్నైనా కనీసం ముఖం చూశాను కానీ నేను చూడనిది,
చూడనిది, కావాలనుకునేది అమమ్ని"
అమమ్ని" అనాన్ను కొదిద్గా ఇమోషనల గా.
గా.

తనని పటిట్ంచుకోని తండిర్ మీద కోపం వలల్ ఇలా అంటునాన్డని నాకరధ్ం అయింది.
అయింది. “మీ నానన్గారు మిమమ్లిన్ తనతో

తీసుకువెళళ్లేదా?
తీసుకువెళళ్లేదా?” అడిగాకా కానీ అరధ్ం కాలేదు నాకు,
నాకు, అది ఎంత అరధ్ం లేని పర్శోన్?
పర్శోన్?తీసుకెళిళ్ ఉంటే ఆశర్మంలో ఎందుకు పెరుగుతాడు?
పెరుగుతాడు?.

ననున్ నేనే తిటుట్కుంటూ మాట మారచ్డానికనన్టుట్గా. “అవునా?
అవునా? అమమ్ అంటే అంత ఇషట్ం ఉండబటేట్నా.. అమమ్ని మీరు అంత

జాగర్తత్గా చూసుకుంటునాన్రు?
చూసుకుంటునాన్రు?" అడిగాను నవువ్తూ.
నవువ్తూ. అతను నవవ్లేదు.
నవవ్లేదు.

" అవును.
అవును. అదొకక్టే కాదు!
కాదు! ఇకపైన నేనేలా పర్వరిత్ంచాలా ?అని కూడా"
కూడా" అనాన్డు సడన గా.
గా.

" ఇకపైనా?
ఇకపైనా? కొంపదీసి మా అమమ్ని తీసుకెళిళ్పోదామని పాల్న వేసుత్నాన్రా ఏమిటి?
ఏమిటి?" అనాన్ను జోక చేసూత్.
పక పకా నవావ్డు.
నవావ్డు.

“ ఐ విష"
విష" అనాన్డు.
అనాన్డు.

“కానీ మీరు సేఫ.
సేఫ. అదృషట్వశాతూత్ నాకు మరో అవకాశం దొరికింది,
దొరికింది, లేకపోతే మీరనన్దే జరిగేదేమో!
జరిగేదేమో!” అనాన్డు అతను కూడా

నవువ్తూ.
నవువ్తూ.

" అంటే?
అంటే?” అనాన్ను అతను నవువ్తుంటే ఆహాల్దంగా ఉంది.
ఉంది.

"మా నానన్గారు రెండు వారాల కిర్తం పోయారు.
పోయారు. నేను వెళళ్లేకపొయాను.
వెళళ్లేకపొయాను. ఏడాదికో నాలుగు జతలు,
జతలు, రెండు పూటల్ భోజనం పెటిట్న

వయ్కిత్గా కంటే ఆయనతో నాకేమీ పెదద్ అనుబంధం లేదు కనక కొదిద్గా బాధ పడాడ్ను తపప్,
తపప్, వెళిళ్ చూడాలని కూడా అనిపించలేదు.
అనిపించలేదు.
బాధాకరమైన విషయమైనా అది నిజం.
నిజం.

అతను ననున్కూడా తనతో తీసుకువేళళ్చుచ్ కదా అనన్ బాధ కొనాన్ళుళ్ండేది.
కొనాన్ళుళ్ండేది. మీ మెకిస్కో అమమ్దగగ్ర అది కుదరదు అనే ఆయన

మాట నాకు బాగా గురుత్ంది.
ది. మీ మెకిస్కో అమమ్,
అమమ్, సెప్యిన అమమ్.
అమమ్. ఇలాగే
ఇలాగే అనేవాడు రెండు మూడు సారుల్. అపుప్డు కోపంగా,
కోపంగా, బాధగా

అనిపించినా ఇపుప్డు లేదు.
లేదు.

కానీ అతను వెళూత్ వె ళూత్ నాకో కానుక ఇచిచ్ వెళాళ్డు.
వెళాళ్డు.
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ముందే చెపాప్ను కదా,
కదా, ఆయన కూడా షిపుప్లో పనిచేశారు,
పనిచేశారు, రెండు మూడు చోటల్ కుటుంబాలునాన్యని.
కుటుంబాలునాన్యని. మా అమమ్,
అమమ్, మరొకావిడ

లేరు.
లేరు. కానీ తన మూడో భారయ్ అమాలియ అనే ఆవిడ మెకిస్కోలో
మెకిస్కోలో ఉనాన్రు.
ఉనాన్రు. ఆవిడే అతను చెపిప్న ననున్ తన దగగ్రుంచుకోవడానికి ఇషట్పడని నా

మెకిస్కో అమమ్.
అమమ్. ఇపుప్డావిడ సరిగాగ్ నేనునన్ పరిసిథ్తిలోనే ఉనాన్రు.
ఉనాన్రు.

ఆవిడకునన్ ముగుగ్రు కొడుకులు,
కొడుకులు, కూతురు కూతురు,
కూతురు, వీళెళ్వరికీ కూడా ఆవిడని పటిట్ంచుకునేంత తీరికా,
తీరికా, దగగ్రుండి
రుండి చూసుకోవలనన్

కోరికా లేవుట.
లేవుట. మీలో ఎవరైనా అవిడకి ఏదైనా సహాయం చెయయ్గలరా?
చెయయ్గలరా? అంటూ పోయేముంది మా నానన్ నాకు,
నాకు, అతనికునన్ మరో నలుగురు

పిలల్లకీ మెయిల రాశారు.
రాశారు. నేనెకుక్వ రోజులు బర్తకను,
బర్తకను, నా తరావ్త అమాలియాకి ఎలా?
ఎలా? అనన్దే నా బాధ అని ఆయన అనన్పుప్డు,
అనన్పుప్డు, కనీసం
ఆయనకింత మాతర్పు బాధయ్త
బాధయ్త ఉందా అనుకునాన్ను.
అనుకునాన్ను.

అతని మాటలోల్ వయ్ంగయ్ం ఉందేమో అనుకునాన్ను.
అనుకునాన్ను.

నేను సహాయం చేసాత్ను ! అని సమాధానం పంపించాను..
పంపించాను..

‘ థాంక యూ అరివ్న’
అరివ్న’ ఈ ఒకక్ వాకయ్మే ఆయనదగగ్రినించి వచిచ్న చివరి మెయిల..
మెయిల..

ఇపుప్డు మనం మెకిస్కోలో దిగగానే
దిగగానే నేను వెతుకుక్ంటూ వెళతాను మా మెకిస్కో అమమ్ దగగ్రకి.
కి.”
" కానీ,
కానీ, ఆవిడ ఎపుప్డూ!
ఎపుప్డూ!?" అనబోతునన్ ననున్ ఆపాడు అతను..
అతను..

“అవును సర,
సర, ననెన్పుప్డూ తన దగగ్ర ఉంచుకోవడానికి ఆవిడ ఇషట్పడలేదు,
డలేదు, ఆవిడ కునన్ కారణాలు కొనిన్ నేను ఊహించగలను.
ఊహించగలను.

నలుగురు బిడడ్లునన్ మహిళకి తన భరత్ మరో బిడడ్ను సాకాలంటే ఇషట్ం ఉండకపోవడం చాలా సహజం.
సహజం. కానీ తలిల్ ముఖం తెలియని బిడడ్కి,

కలిసొచేచ్ కాలానికి,
కాలానికి, నడవలేని తలిల్ని చూసుకోవడం పెదద్ కషట్ం కాదు కదా!
కదా! అవును..
అవును.. అమాలియా కీళళ్ నొపుప్లతో బాధపడుతూ వీల చెయిర

కే పరిమితమయాయ్రుట.
పరిమితమయాయ్రుట.“ అనాన్డు బాధగా.
బాధగా.

" ఇంత మంచితనమా?
మంచితనమా?" అనాన్ను నేను అపర్యతన్ంగా.
అపర్యతన్ంగా. కనిపెంచిన
కనిపెంచిన తలిల్తండుర్లకి అనన్ం పెటట్డం ఉపకారం అనుకునే పిలల్ల మధయ్

ఇలాంటివాళెళ్లా సాధయ్ం?
సాధయ్ం?

" నా సావ్రధ్ం లేదా సర ఇందులో?
ఇందులో? , మరో నాలుగు నెలలోల్ నా జీవితంలోకి అడుగుపెటట్బోతునన్ ఇంకా పుటట్ని నా పిలల్లకి కాబోయే

తలిల్కి, అదే నా పేర్యసికి ఓ పెదద్ తోడు అవసరం కదా.
కదా. మరీ మూడోమనిషి లేని అనాధలం నేనూ,
నేనూ, లిండా..
లిండా..”” అనాన్డు అతను నెమమ్దిగా.
నెమమ్దిగా.

మూసుకునన్ అతని కళుళ్,
కళుళ్, విపాప్రిన పెదవులు..
పెదవులు.. పునన్మి చందుర్ని వెనెన్లాల్ ముఖమంతా పరుచుకునన్ అతని నవువ్.
నవువ్. సముదర్ం కూడా మౌనంగా

ఉంది.
ఉంది.
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