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1  ది ట్       దాయ్రిథ్

ది ట్ది ట్    దాయ్రిథ్దాయ్రిథ్
 "అడిగో, అడిగో, అడిగో టర్ంపొచేసుత్నాన్డు. టర్ంపు. హమోమ్!!!  టర్ంపు, టర్ంపు, ఇంకా ఏమనాన్ ఉందా? ఈ ముదద్ తిను, తొందరగా, 

తొందరగా…, లేకపోతే నినున్ టర్ంపు పటుట్కెళిల్ పోతాడు, హమోమ్!!! అడిగో, అడిగో వచేచ్సత్నాన్డు టర్ంపు, హమోమ్”, అని టివిలో నడుసుత్నన్ 
బొమమ్ను  చూపెడుతూ ఎతుత్కునన్ చినిన్ పాపకు తినిపిసుత్నాన్రు పెదాద్విడ. ముదద్ నోటి దగగ్ర పెటట్బోతే ఒకక్సారిగా విరుచుకుని మొహం అడడ్ంగా తిపిప్ంది 
ఆ పాప. మొహమంతా, రింగు రింగుల వతుత్ జుటుట్కంతా అనన్ం ముదద్ తుడుచుకుపోయింది. ఇంకొక రెండు వారాలోల్ సంవతస్రం నిండుతాయి. 

"అబబ్బబ, చచిచ్పోతునాన్ను బాబూ దీనితో, ఇదే రాక్షసి. దీనికే టర్ంపు భయపాడాలి, వటిట్ గడుగాగ్య” అనాన్రు పెదాద్విడ. 
"బేబీ, చంటి పిలల్లను మరిపించి, మురిపించి, తినిపించాలి. అలా భయపెటట్మాకు. పైగా వాళల్ దేశ నాయుకుడు కూడానూ, అలా 

అనటం తపుప్ బేబీ” సలహా ఇచాచ్రు పెదాద్యన. 
"బేబీ బేబీ అని మాటి మాటికీ పిలుసాత్రేంటి, నా పెళిల్కి ముందు మా వాళుల్ పిలిచేవారని, మనవరాలొచిచ్నా ఇంకా పిలుసాత్రేం, మీకు 

ఎనిన్ సారుల్ చెపాప్లి ననున్ బేబి అనటం మానేయమని”. 
"ఇంకా అలా పిలవనులే బేబీ, అలా అంతగా ఖసుస్రుకోమాకు”. 
"ఆ, ఎనన్యినా చెబుతారు, తీరిగాగ్ వాలు కురీచ్లో కూరుచ్ని కాఫీ తాగుతూ, పేపరు తిరగేసూత్. సలహాలిచేచ్ బదులు, మీరే పెంచరాదు 

మనవరాలినీ? లేకపోతే చంటి పిలల్ల పెంపకం ఎలా అని పుసత్కం రాయండి. తెలాల్రి లెగిసేత్ అనీన్ జేరెయాయ్లి, ఈ పిలల్ని పెంచాలి, బాబోయ, మోకాళుల్ 
పడిపోతనాన్యి.” 

"బేబీ, ఇంకొక రెండు రోజులోల్ అమెరికా బయలుదేరుతునాన్వు, ఈ ఆరు నెలల్ నుంచి పాప అరుపులు అలల్రల్తో ఆనందంగా గడిచింది. 
మీరిదద్రూ అమెరికా వెళల్టం తలుచుకుంటూంటే నాకు కాళూల్ చేతులూ ఆడడంలేదు”. 

"ఏం, మీరూ రావచుచ్గా, అమామ్యీ అలుల్డూ మీకు కూడా టికెటుట్ పంపిసాత్ననాన్రుగా? వాళల్ పిలల్ను వాళల్కపప్గించవదూద్? ఎంత 
జాగర్తత్గా చూసుకుంటునాన్మూ? పాపకు ఏ చినన్దయినా వసేత్ ఎంత భయం? ఎంత ఆందోళన? అపప్గించి నేను భాదయ్త తీరుచ్కోవాలి. అయినా ఇకక్డ 
మీకు ఎసేట్ట ఏముందనీ? ఎసేట్ట వయ్వహారులు మీరుకక్డుండి నడపటానికీ?” 

"అలా అనమాకు బేబీ, వచేచ్ నెలలో పెనష్న సంతకం పడాలి, పిలల్లకి భారమవవ్కుండా మన జాగర్తత్లో మనం వుండాలి కదా”. 
"అబబబాబ్, ఎతుత్కు తిపప్లేకపోతునాన్. కిందకి దించితే ఒకటే పరుగు, దేనికి కొటుట్కుని దెబబ్లు తగులుతాయో! పరిగెతిత్ 

కాపాడలేకపోతునాన్, మోకాళుల్ పడిపోతునాన్యి బాబూ, హమోమ్, ఇదిగో కాసేపు వళోల్ పెటుట్కోండి, కొంచెం పెరుగనన్ం కలుపుకొసాత్ను”, అంటూ 
పాపని తాతగారి వళోల్ కుదేసి వంటింటిలోకి వెళిల్ంది బేబి. 
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తాతగారి జేబులోనుంచి పెనున్ లాకుక్ని అదే పెనున్ని తిరగేసి తాతగారిని రెండు సారుల్ పొడిచింది పాప గడుగాగ్య. తాతగారు 
చదువుతునన్ దినపతిర్కని అదే పెనున్తో నాలుగు సారుల్ పొడిచి చింపింది. తాతగారు ముచచ్టగా చూసుకుంటునాన్రు. పెదాద్విడ పెరుగనన్ం కలుపుకొచిచ్ 
తినిపించసాగారు. 

"బేబీ, పాప పెనున్తో ఏదో రాసాత్నంటునన్ది. మొలల్ లాగా గొపప్ రచయితర్వుతుందోమో?" 
"ఫెమినిసుట్ రచయితర్యియ్ మీలాగా తీరికగా కూరుచ్ని కబురుల్  చెపేప్వాళల్ని యేకి యెండేసుత్ందిలేండి. పసి పిలల్ ఏదో పెనున్తో 

ఆడుతుంటే మీకు బడాయి బాగానే పొంగుతునన్ది." 
"బేబీ, రేపుకాక ఎలుల్ండే నీ పర్యాణం. పర్యాణం జాగర్తత్, ఇపుప్డు దాకా చకక్గా పెంచావు, మనకి మనవరాలయినా, తలిల్ తలేల్కదా. 

జాగర్తత్గా మనమామ్యికి అపప్గించాలి. పతిర్కలోల్ ఎనిన్ చదువుతునాన్ం? టీవీలో ఏమిటేమిటో చెబుతునాన్రు. ఎవరీన్ నమమ్లేకపోతునాన్ం. లోకం తీరు 
అంతా భయం భయంగా ఉంది. కాలం బాగుండలేదు. ఫల్యిటోల్నూ, ఎయిరపోరుట్లోల్నూ ఎవరినీ నమమ్బాకు. ఎపుప్డు వీలయితే అపుప్డు పాపకి దిషిట్ 
తీసెయియ్. ఇంకా రెండు వారాలోల్ పాప పుటిట్న రోజు. వాళుల్ చేసుకునే పారీట్కి పాప నవువ్తూ ఉండాలి కదా! నీ కోసం పర్యాణమంతా ఎయిర పోరుట్లలో 
వీల చెయిర కూడా బుక చేసామని చెపాప్రు అలుల్డుగారు". 

"నా కోసం ఏం కాదులెండి వీల చెయిరు, ఆ జాగర్తత్లు వాళల్ అమామ్యి కోసం. ఇకక్డ దీని వెనకాల పరిగెతత్గలదానిన్, ఎయిర 
పోరుట్లోల్నూ నడవగలను. హవవ్, నేను వీల చెయిరోల్ వెళల్టమేంటి? సిగుగ్ వేసోత్ంది”. 

✈ ✈ ✈ ✈ ✈ ✈ ✈ ✈ ✈ ✈ 
ఫెల్ౖట బయలుదేరడం ఆలశయ్మయియ్ంది. దుబాయిలో మారాలి, ఆ ఫెల్ౖట అందుతుందో లేదో? వీల చెయిర ఉందిగా, కొంచెం కుదుట 

పడింది బేబి. 
పిలల్లునన్ వాళల్నీ, వీల చెయిర వాళల్నీ ముందు పిలుసుత్నాన్రు. తను రెండూనూ. సీటోల్ కూరుచ్నేటపప్టికి తెలల్వారు ఝాము 

నాలగ్యియ్ంది. పాప నిదురబోతోంది. పెల్ౖట పైకి లేసేత్ కానీ కిర్బ పెటట్ననన్ది ఎయిర హోసేట్స. ఇలల్ంతా సరుద్కుని రావటం, కిర్తం రోజు రైలు పర్యాణం, 
రాతర్ంతా నిదర్ లేదు. వళుల్ పులిసనటట్నిపిసోత్ంది. నిదర్ పోతునన్ పాపను చూసేత్ మాతర్ం హాయిగా అనిపించింది. కానీ ఏదో ఒక భాదయ్త 
తీరుచ్కుంటునటుల్ంది. 

కాసేపటికి ఎవరో ఒక అమామ్యి వచిచ్ బేబి పర్కక్న కూరుచ్ంది. బేబి ఎందుకో కొంచెం వెగడాప్టుతో ఆ అమామ్యిని చూసి, పాపను 
ఇటు పర్కక్కి తిపిప్ పడుకోబెటుట్కుని ఆలోచనలో పడింది, ‘ఏమిటీ ఈ ఎముకల గూడు, వంకర పళుల్? నలల్గా అశోక వనంలో సీతమమ్కు కాపలా 
పెటిట్న కటికదానికి లాగా ఉనన్ది. పిడకల కొటుట్కునే మొఖం ఫెల్ౖయిటెకిక్ందేమిటీ? అమెరికాలో అమామ్యి ఇంటికి వెళల్గానే పాపకి దిషిట్ తియాయ్లి’. 

ఫెల్ౖట లేచి గాలిలోకి ఎగిరేటపప్టికి కునుకు పటట్బోయింది. పాప లేచింది. అరుపులు కేకలతో ఆటలు మొదలు పెటిట్ంది. ఓపిక లేదు, 
అయినా ఏదో కబురుల్ గుసగుసలాడుతూ మభయ్ పెటట్బోయింది. పాప గడుగాగ్య నిగడదనిన్ వళోల్ గంతులేయటం మొదలు పెటిట్ంది. అసలే పులిసిన వళుల్, 
పాప గడుగాగ్య తనున్లకు వళుల్ హూనమవుతోంది. 

ఒకక్సారిగా పర్కక్న కూరుచ్నన్ ఆ అమామ్యి పాపనందుకుంది. "ఇటీయండమామ్, నాలేగ్ళల్గా దుబాయిలో పిలల్లిన్ పెంచే ఆయాగా 
సేతుత్ండా, పిలాల్నల్ంటే బోలెడ్ మురిపెం". తనకి అరథ్మయేయ్ లోపల  పాప ఆ  అమామ్యి ఒళోల్కి చేరుకుంది. పాప గడుగాగ్య ఆ అమామ్యి మొఖమంతా తన 
వేళల్తో పోడిచింది. పెదాలు బిగించి "టుర్రరర  , బరరరర" అంటూ ఉమమ్ంతా ఆ అమామ్యిమొఖాన చిందించింది. ఉనన్టుట్ండి పాప ఏడవడం 
మొదలుపెటిట్ంది. బేబి పాపని తీసుకోబోయింది. 

గభాలున ఆ ఆ అమామ్యి పాపను పైకెతిత్ వెనకిక్ తిపిప్ వాసన చూసింది. "మడెడ్టిట్ంది" అంటూ లేచి పాపని బాతూర్ముల దగగ్రికి 
తీసుకువెళిల్ంది. బేబికి ఉనన్టుట్ండి భయమేసింది. పాపను ఏం చేసుత్ందో. వెళిల్ చూసే సరికి పాపను చకక్గా డయాపార టేబుల మీద పడుకోబెటిట్ కబురుల్ 
చెపుతూ, పొటట్ మీద చినన్గా చకిక్లిగిలి పెడుతూ, నవివ్సూత్  డయాపర మారుసోత్ంది. బేబి ఆశచ్రయ్పోయింది, ‘అయినా ఈ పాప ఏమిటీ? తన చేతులోల్ 
ఎపుప్డూ కుదురుగా కూరోచ్దు, ఈ కటికదాని దగగ్ర అంత కుదురుగా పొడుకుంది?’ 
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పాపని తీసుకుని మళీల్ వచిచ్ సీటులో కూరుచ్నాన్రు. ఎయిర హోసేట్స కిర్బ ఎదురుగా గోడకు తగిలించింది.  "బిడడ్కు బాటిలటుట్కొచాచ్రా 
అమామ్?" అడిగింది ఆ అమామ్యి. బాగ లోనుంచి పాల సీసా తీసి తనే పాలుబటట్బోయింది బేబి. ఒకక్సారిగా మొఖం తిపుప్కుంది పాప గడుగాగ్య. 
“బాటిలిటవవ్ండమామ్” అని తీసుకుని గబ గబా వెనకిక్ వెళిల్ంది ఆ అమామ్యి. కాసేపటికి వచిచ్ "యేణీణ్ళల్లోల్ యెటిట్ యేడి సేయించుకోచిచ్నా" అంటూ పాపని 
తీసుకుని పాలు పటిట్ంచింది.  బేబి ఆలోచనలో పడింది. ‘నిజమే, తనకి డిగీర్ ఉంది. పైగా ఉదోయ్గం కూడా చేసింది. తనకి లేని ఒడుపు ఈ కటికదానికి 
ఉంది’. 

పాప పాలు తాగి కేరింతలు కొటట్టం మొదలు పెటిట్ంది. బేబికి అపుప్డు అనుమానమొచిచ్ంది, ‘ఈ కటిక మనిషి పాలలోల్ ఏమనాన్ 
కలుపుకొచిచ్ందేమో? హమోమ్, హమోమ్ ఇంకా ఏమనాన్ ఉందా?’ఆందోళన, కణతలు అదురుతునాన్యి. పాపను ఆ అమామ్యి దగగ్ర నుండి 
లాకోక్బోయింది. పాప గడుగాగ్య రానంది. ఆ అమామ్యి తన చవక రకం సిలుక్ చీర పైటతో పాపతో దోబూచి ఆడుతునన్ది. పాప గడుగాగ్య ఎగిరెగిరి 
కేరింతలు పెడుతోంది.   

కిర్బ వేశారు కదా, మళీల్ పొడుకోబెడదాము అని పాపనందుకొని బలవంతంగా జో కొటట్బోయింది బేబి. పాప గడుగాగ్య విరుచుకుని, 
అధాటున కిర్బ అంచును పటుట్కు లేచి నిలబడింది. కాళాల్డిసూత్ ఎగిరి దూకబోయి కింద పడబోయింది. ఆ అమామ్యి గభాలున పాప పడిపోకుండా 
అందుకుంది. "యేటో నమామ్, మా పోరల్ందరికీ గుడడ్ ఉయాయ్లే, ఒదిగొదిగి బొబుబ్ంటుర్, యీ కిర్బుబ్లేటో?" అని పాపని ఒళోల్ పెటుట్కుని జోకొటట్టం 
మొదలు పెటిట్ంది. పాప నిదర్పోయింది. ఇపుప్డయినా కిర్బుబ్లో  పడుకోపెడదామనుకుంటే ఎయిర హోసేట్స పెల్ౖట దుబాయిలో దిగబోతునన్ది అని కిర్బ 
తీసేసింది. పాప ఆ అమామ్యి వళోల్ అమాయకంగా నిదర్ పోతునన్ది. ఆ అమామ్యి తన చిటికెన వేలుతో తన కళల్ కాటుకుని తుడిచి పాప బుగగ్న చుకక్ 
పెటిట్ంది. 

"నువువ్ పర్కక్న కూరోచ్బటిట్, ఈ కాసత్ పర్యాణం తేలికగా సాగిందమామ్, లేకపోతే నేనొకక్టే పాపను ఎలా చూసుకునేదానోన్?" 
"ఏటమామ్ అలాగంటుర్, పోరుల్ సుఖూనుంటే మనకి దిలకుశ అవుదిద్”, అనన్ది  ఆ అమామ్యి. 
బేబి మొదటిసారిగా ఆ ఆ అమామ్యి కళల్లోల్కి సూటిగా చూసింది. 
“ఏటోనమమ్ మీ లాంటోళల్క మలేల్ మా పోరల్ను సదివించుకోవాలని ఈ తిపప్లు, నా బిడడ్లిన్ వదిలేసొచిచ్నా. మళీల్ ఏడాదికాక్నీన్ 

సూసుకోలేను, ఏ బిడడ్ని సూసినా నా బిడడ్లే అగుపడత్రు", పైటతో కళుల్ తుడుచుకుంది ఆ అమామ్యి. 
✈ ✈ ✈ ✈ ✈ ✈ ✈ ✈ ✈ ✈ 

దుబాయిలో దిగేసరికి నూయ్యారక్ వెళేల్ వాళల్నందరిని పకక్న పెడుతునాన్రు. తను వచిచ్న ఫెల్ౖట ఆలశయ్మవవ్టంతో కనెక్షనికి ఇంకా పది 
నిమిషాలే ఉంది. బేబికి పులిసిన వళుల్ జవ్రం వళుల్ లాగా మారతునన్టట్నిపించింది. లేని ఓపిక తెచుచ్కుని తన బాగు, పాప డయపర బాగు, గేటు దగగ్రిచిచ్న 
సోట్ర్లర అనీన్ పోగేసుకుని, పాపతో పాటు వీల చెయిర కోసం అటూ ఇటూ చూసింది. తనలాగే ఇంకా బోలెడు మంది పెదద్వాళుల్ చంటి పిలల్లని 
తీసుకువెళుత్నాన్రు. ఉనన్ వీలచెయిరస్ చాల లేదు. కొంత మందిని పంపించారు, తనని ఆగమనాన్రు.  

ఆందోళన. ఫెల్ౖట తపిప్పోతుంది. పాపను వాళల్ అమామ్ నానన్కి అపప్గించాలి. ఆశగా వీల చెయిర వసుత్ందేమోనని రెండు మూడు 
నిమిషాలు అనిన్ వైపులకీ తిరిగి చూసింది. సోట్ర్లర అటువైపు తిపప్బోతే, బరువులేదు.  

బేబి చుటూట్ చూసింది, పాప ఎకక్డా కనిపించలేదు. పాప ఏదీ?. గుండె వేగంతో కూలబోయి, వెనక వునన్ కురీచ్ మీద అధాటుగా 
పడిపోయింది. ఆలోచనలు పరిపరి విధాలుగా పరుగెతాత్యి ‘పాప ఏమయియ్ందీ?   ఈ పాప గడుగాగ్య నడక రాకముందే పరుగు నేరిచ్ంది. ఎటు 
పోయిందో ఏమో? హమోమ్, హమోమ్ ఎకక్డ పడుతుందో, ఏది తగులుతుందో, ఊరు కాని ఊరు. ఏం చెయయ్టం? లేకపోతే ఎవరనాన్ 
తీసుకువెళాల్రా?’  ఆందోళన. 

కళుల్ తేలిపోతునాన్యి. లీలగా ఒక పిలిల్ గడడ్ం వాడు పాపని ఒక రెకక్ పటుట్కుని మగవాళల్ బాతూర్ంలోనుంచి వసుత్నాన్డు. బేబికి 
గుండెలోల్ రైళుల్ పరిగెతాత్యి, ‘హమోమ్, హమోమ్, పాపని ఎవడో ఎతుత్కుపోతునాన్డు, హమోమ్, హమోమ్. తన వైపే వసుత్నాన్డే?’ 

పాపను ఒక చేతోత్ వేలాడదీసుకుంటూ మోసూత్, రెండో చేతోత్ తన చేతిలో ఉనన్ బోరిడ్ంగ పాసుని లాకుక్నాన్డు. 
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"అమీమ్జాన, నూయ్ యారక్? మై శాన ఫార్నిస్సోక్ జానా, దోనోం  ఫెల్ౖటస్ ఏక తరఫ, ఆవ" అని తన రెండు బాయ్గులను భుజానికి 
తగిలించుకునాన్డు. పాపని భుజాన వేసుకుని, తనతో రమమ్ని వడి వడిగా నడవడం మొదలుపెటాట్డు. బేబికి తపప్లేదు, జవ్రం వళుల్. అయినా ఆ కురార్డి 
వెనక పాప కోసం పరిగెతిత్ంది. "ననున్ పటుట్కో, చూదాద్ం" అనన్టుట్ కేరింతలు పెడుతూ పాప గడుగాగ్యఆ కురార్డి వీపును చేతులతో చరుసోత్ంది. ఆ పిలిల్ 
గడడ్ం కురార్డే గబా గబా సెకూయ్రిటీ లైన ముందుకి తీసుకువెళిల్ "ఛిలెర్డ్న ఎండ సీనియర సిటిజన" అని చెపిప్ మళీల్ బాయ్గుల్ తీసుకుని పరుగు నడకతో 
నూయ్యారక్ ఫెల్ౖట గేట దగగ్ర దిగబెటాట్డు.  

గేట ఏజెంట బోరిడ్ంగ పాస తీసుకుని ఆఖరి పాసింజర కూడా వచిచ్ంది అని ఫెల్ౖట కూర్ కి వయిరలెసోల్ చెపిప్ంది. ఫెల్ౖట గేటోల్కి వెళల్బోతూ 
ఒకసారి ఆ పిలిల్ గడడ్ం కురార్డిని సరిగాగ్ చూదాద్మని వెనకిక్ తిరిగిచూసేత్ ఎకక్డా కనిపించలేదు.  

✈ ✈ ✈ ✈ ✈ ✈ ✈ ✈ ✈ ✈ 
బేబికి రెండు రోజులుగా నిదర్ లేదు. కానీ పాప జాగర్తత్తో మగతగా కళుల్ మూసుకుంది. పాప గురొత్చిచ్ ఒకక్సారిగా ఉలికిక్పడి లేచింది. 

కిర్బోల్ పాప గడుగాగ్య అమాయకంగా నిదర్బోతునన్ది. పర్కకన తనలాగా ఇంకొక బిడడ్ను తీసుకు వెళుతునన్ పెదాద్విడ కూరుచ్ంది.  
బేబికి ఒకక్సారిగా ఆకలివేసింది. తను ఏమనాన్ తిని ఒక రోజు అయియ్నటుట్ంది. పాప లేచేలోపల కొంచెం తిందామనిపించి అటు 

వెళుతునన్ ఎయిర హోసెట్సని "ఫుడ" అని అడిగింది. ఫుడ సరీవ్స అయియ్పోయింది, వెజిటేరియన అయితే ఏమనాన్  మిగిలిందో లేదో, వెతికి తీసుకువసాత్నని 
వెళిల్ంది. ఎంతసేపటికి రాలేదు. ‘ఫరావ్లేదు, ఇంకెంత? ఆరేడు గంటలలో నూయ్యారక్ చేరిపోతాంకదా!. అమామ్యి ఇంటికి వెళిల్ తినవచుచ్. అయినా 
ముందు పాపను అపప్చెపిప్ బాధయ్త తీరుచ్కోవాలి కదా!’, అనుకుంది బేబి. 

ఉనన్టుట్ండి పైలట ఎనౌనస్మెంట. అందరూ గుసగుసలు. హమోమ్ హమోమ్ ఏం జరుగుతనన్దో? ఒకక్సారిగా బేబికి వెనున్ జివువ్మనన్ది. 
తేరుకుని అమాంతం నిదర్ పోతునన్ పాపను కిర్బుబ్లోనుంచి లాకుక్ని కావులించుకునన్ది. 

ఎయిర హోసెట్సుస్లు ఒకొక్కక్రి దగగ్రికీ వచిచ్ భయంలేదని చెపుతునాన్రు. కొంత సేపటికి కానీ అరథ్ంకాలేదు, నూయ్యారక్లో మంచు 
తుఫాను. అకక్డకి వెళేల్ ఫెల్ౖటస్నిన్టినీ దారిలో అకక్డకక్డా ఎమరెజ్నీస్గా దించేసుత్నాన్రని.  

ఉనన్టుట్ండి పెదద్ దిగులు కమిమ్ంది బేబికి, ‘ఇంకా ఐదారుగంటలే అనుకుంటే ఈ అవాంతరమేమిటి?’ 
ఐస లాండ లో  ఫెల్ౖట దిగింది. రైకాయ్విక అనాన్రెవరో.  ఇంకా అలా దిగిన విమానాలు రెండు ఉనాన్యి. కిటికీలోనుంచి చూసేత్నే 

ఒకక్సారిగా చలి వణుకులు పుటాట్యి. ఎయిర పోరుట్లోనే పడి ఉండాలనాన్రందరినీ. రైలేవ్ పాల్టఫారం లాగా ఎంతోమంది అడడ్దిడడ్ంగా పడుకుని ఉనాన్రు. 
ఇంతలో పిలల్లునన్ వాళల్కి మాతర్ం హోటలోల్ ఏరాప్టు చేసామనాన్రు.  

❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ 
హోటల రూం బాగానే ఉంది. అయితేనేం, పాపను అపప్గించే బాధయ్త ఉండిపోయింది. పర్పంచంలో ఎకక్డ ఉనాన్మో తెలియటంలేదు. 

ఎటు చూసినా ఒక కొతత్ పర్పంచం, వింత పర్పంచం. కిటికీలోనుంచి చూసేత్ దూరంగా మంచు పరవ్తాలూ, చలికి గడడ్ కటుట్కునన్ జలపాతాలూ. ‘ఇదేమిటి? 
ఇంత చలి పర్పంచంలో దిగిన విమానం నూయ్ యారుక్లో దిగలేదా? ఇదేం అవాంతరం? ఆందోళన. పాపను భదర్ంగా అపప్గించాలి’. 

పాప లేచి ఆడుకోవటం మొదలు పెటిట్ంది. కాసేపటికి ఏడవటం మొదలు పెటిట్ంది. పాపకు ఆకలి. తనకు కూడా ఆకలి. నిజమే, తను 
ఏమనాన్ తిని రోజునన్ర పైన అవుతునన్టుట్ంది. అయితేనేం పాపకు ముందు ఏమనాన్ తినిపించాలి. ఏమని అడగడం, ఎవరిని అడగడం. ఏం చెయాయ్లో 
ఏమీ అరథ్ం కాలేదు. పాప గొంతు పెంచి ఏడవటం మొదలు పెటిట్ంది.  

ఉనన్టుట్ండి తలుపు కొటిట్న చపుప్డు. బేబీకి భయంవేసింది. "రూం సరీవ్శ, బేబీ ఫుడ" అనన్టుట్ అరథ్మయియ్ంది. తలుపు కొంచెం తీసి 
చూడబోయింది. బయట ఎవరో ఒక పెదద్ గుండు తల, ఆరునన్ర అడుగల తెలల్ని మనిషి,  కండలు తిరిగిన పెదద్ శరీరం. బేబికి ఒకక్సారిగా గుండె దడ 
పెరిగింది. ‘హమోమ్, హమోమ్, ఎవడో తెలల్ గజాసురుడలేల్ ఉనాన్డు’ అనుకుంటూ వెనకకి గభాలున పరిగెతిత్, పాపను గటిట్గా కావులించుకుని, ఉలుకూ 
పలుకూ లేకుండా భయంతో అలాగే నిలబడిపోయింది. ఆ భారీ మనిషి తలుపు తోసుకుని ఒక టేర్లో ఏవో తీసుకు వచాచ్డు. ఒక బేబీ చెయిర కూడా తీసుకు 
వచాచ్డు. 
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తనతో ఏదో మాటాల్డతునాన్డు, ఏమీ అరథ్ంకాలేదు, అరథ్ం చేసుకునే సిథ్తిలో కూడా లేదు.  అంత ఎతుత్న తన దగగ్రకు 
వసుత్నాన్డు, ‘అమోమ్, అమోమ్’. పాపను ఇంకా గటిట్గా బంధించి కావులించుకుంది. మోకాళుల్ పటుట్ తపిప్ కూలబడబోయింది.‘అమోమ్, అమోమ్’. బేబికి ఊపిరి 
ఆడటంలేదు. 

పాప గడుగాగ్య ఒకక్సారిగా నిగగ్దీసుకుని నిగడతనిన్, గటిట్గా వళుల్ విరుచుకుంది. బేబి చేతులలో పాప పటుట్ తపిప్ కిర్ందకి జారి 
పడిపోబోయింది.  

ఆ భారీ మనిషి ఒకక్ ఉదుటున దూకి పాప కిర్ంద పడే లోపల పటుట్కునాన్డు. బేబి మోకాళల్ వణుకుతో కుపప్కూలబోయింది. ఆ భారీ 
మనిషి తనకి కూడా ఊతం ఇచిచ్ కూరీచ్లో కూరోచ్బెటాట్డు.  

బేబి భీతితో తలెతిత్ చూసింది. ఆశచ్రయ్ం!!! ‘అదేమిటీ, పాప ఏడుపు ఆపేసింది? తెలల్ గజాసురుడి భుజం మీద పిచిచ్క పిలల్ంతలేదు, వాడి 
ముకుక్ని పటుట్కుని పీకి, వాడి గుండు తలని తప తపా కొడుతూ కేరింతలు కొడుతునన్ది? ఇది నిజంగానే గడుగాగ్య పిలేల్!’ 

ఆ భారీ మనిషి పాప గడుగాగ్యని బేబి చెయిరోల్ కూరోచ్బెటిట్, సీటు బెలట్ పెటిట్ బంధించాడు. "మాలట్ సీరియల" అని చెపిప్ ఒక పాయ్కెట 
లోనుంచి బౌల లోకి వంపి, తనతో తీసుకొచిచ్న వేడి పాలతో కలిపి, పాపకి ఒక సూప్న తినిపించాడు.  సూప్న పాప చేతికిచిచ్, తన మొదుద్ వేళల్తో పాప 
వేళల్నీ, సూప్నునీ పటుట్కుని ఎలా తినాలో పాపకి రెండు సారుల్ చూపించాడు. పాప తనే తినటం మొదలుపెటిట్ంది. ఉనన్టుట్ండి ఎచుచ్ ఎకుక్వ అయియ్ ఒక 
సూప్నుతో సీరియాల తీసి ఆ భారీ మనిషి యూనిఫారమ్ కేసి కొటిట్ంది. ఆ భారీ మనిషి తెరలు, తెరలుగా పగలబడుతూ, అటట్హాసము చేశాడు. 
పాప గడుగాగ్యకి ఇంకా ఎచుచ్ ఎకుక్వయియ్ నోటోల్ సీరియల పెటుట్కుని "టురరరరరరర, బురరరరరరర" అంటూ పెదాలు బిగించి ఆ భారీ 
మనిషి మొహమీమ్దికి ఉమేమ్సింది. వాడు మళీల్ అటట్హాసము చేసి, పాప తినన్ తరవాత వసాత్నని వెళాల్డు. పాప ఆకలిమీద ఉందేమో తనంతట తానే 
సూప్నుతో తినటం మొదలుపెటిట్ంది.  తినన్ంత తిని, తన చుటూట్తా చిందించి నానా రభస చేసింది.  

బేబికి ఆశచ్రయ్ం పెరిగింది, ‘అయినా ఈ పాప గడుగాగ్య ఏమిటీ? ఒక చోట కూరుచ్ని ఉనన్దేమిటీ? తనేమో నడుము పడిపోయేటటుట్ 
ఎతుత్కుని తిపిప్ తినిపిసుత్ంది, మరి ఇదేమిటో? ఇది నిజంగానే గడుగాగ్య పిలేల్, అందుకనే ఆ తెలల్ గజాసురుడు చెపిప్నటుట్ హుషారుగా తింటునన్ది. అసస్లు 
భయమే లేదు!!!’ 

ఆ భారీ మనిషి మళీల్ వచాచ్డు. పాప దగగ్రవనీన్ తీసేసి, కింద పడినదంతా శుభర్ం చేసాడు. పాపని కూడా వేణీణ్లో తడి చేసిన టవులతో 
తుడిచి శుభర్ం చేశాడు. ‘ఏమిటి వీడు ఆడంగి గజాసురుడు లాగా ఉనాన్డు? మన ఊళోల్ మగవాళుల్ ఈ పనులు చేయటం ఎపుప్డూ చూడలేదే?’ 

బేబికి ఇంతలో కిటికీలోనుంచి ఆకాశం వింత వింత కాంతులతో మెరుసూత్ కనిపినించింది. "హమోమ్, హమోమ్, ఇదేమిటి కొతత్ 
ఉపదర్వం!!" అనుకొంటూ గుండె పటుట్కుంది. 

ఆ భారీ మనిషి పాప గడుగాగ్యని భుజం మీద వేసుకుని, పాపకు కిటికీలోనుంచి మెరుసుత్నన్ ఆకాశానిన్ చూపిసూత్ గర గరలాడే 
గొంతుతో "నోరుద్లోయ్స, అరోరా బొరెయాలిస" అనాన్డు. పాప గడుగాగ్య కూడా కొతత్ అదుభ్తానిన్ చూసూత్ తన చినిన్ చినిన్ చేతులతో అరథ్ం కాని మాటలు 
చెబుతూ అరోరాను అందుకోబోయి, చపప్టుల్ కొటిట్ంది. 

మెలల్గా లాలి పాటలాగా పాడడం మొదలుపెటాట్డు. 
"సోఫూడ్ ఉంగా ఆసిత్న మిన 
ఊటీ  రెగిన్� గార్యూత్ర   
..  
నిదురపో నా చిటిట్తలిల్ 
చకక్గా నీ డోలికలో 
చలి ఉళుకుల పోటుగాలి 
వెచచ్గా ఉతత్రపు వెలుగులలో  
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పదిలంగా నా  ఒడిలో 
పదిలంగా నా  రక్షలో     
పాప గడుగాగ్య అమాయకంగా నిదర్పోయింది. పరుపు మీద పడుకో బెటాట్డు. ఆ భారీ మనిషి కళల్లోనుంచి రెండు చుకక్ల నీళుల్ కారి 

పాప మీద పడాడ్యి. వాడు ఇంగీల్షులో చెపేప్ది ఏదో కొంత అరథ్మయియ్ంది. వాడికి పిలల్లు పుటేట్ అదృషట్ం లేదట. అందుకని ఏ పసి పిలల్లని చూసినా గుండె 
నిండుతుందట. అందుకని ఈ ఉదోయ్గం మానేసి పిలల్ల ఆసుపతిర్లో నరుస్గా చేరటానికి చదువుకుంటునాన్డట. ఎపప్టికైనా, తనకూ, తన భారయ్కు ఒక పసి 
పాపను ఎతుత్కోవాలని ఉందట.  

ఆ భారీ మనిషి కళుల్ తుడుచుకుని వెళాల్డు. మళీల్ తనకోసం ఒక ఫుడ టేర్ తెచిచ్పెటాట్డు. ఆకలి వేసోత్ంది. వాడు వెళిల్న తరువాత పేల్ట మీద 
ఉనన్ మూత తీసి చూసేత్ ఒక కాలిచ్న చేప, నాలుగు ఉడకబెటిట్న బంగాళ దుంపలు. బేబికి అంత ఆకలి లోనూ వాంతి వచిచ్నంత పనయియ్ంది. బేబి 
నెమమ్దిగా తేరుకుని, పాప కోసం తెచిచ్న పాలు మిగిలినవి తార్గింది. 

పాప గడుగాగ్య నోటోల్ వేలు వేసుకుని అమాయకంగా నిదురబోతునన్ది. 
✈ ✈ ✈ ✈ ✈ ✈ ✈ ✈ ✈ ✈ 

రెండు రోజులుగా సరిగాగ్ నిదర్ లేదు. జవ్రం వళుల్. అయినా మగత నిదర్. ఎపప్టికి బయలుదేరతామో? ముందు పాపని భదర్ంగా 
అమామ్యికీ అలుల్డుకీ అపప్గించి బాధయ్త తీరుచ్కోవాలి.   

ఎకక్డో "నూ ఆరక్" "నూ ఆరక్" అంటూ అరుపులు వినపడాడ్యి. బేబి ఒకక్ ఉదుటున లేచింది. 
గుండె దడ. తలుపు కొంచెంగా తీసేత్ ఎవరో "నూ ఆరక్?" అని పర్శిన్సుత్నాన్డు. ఆలోచనలేదు, తొందర 
ఎకుక్వయియ్ంది. పాపను వాళల్ తలిల్దండుర్లకు కేష్మంగా అపప్గించాలి.  గుండె దడ పెరిగింది, ’మళీల్ ఫెల్ౖట 
తపిప్పోతానేమో? హమోమ్!!!‘ పాపను అధాటున ఎతుత్కుని, బాయ్గులు తీసుకుని నిదర్ మొహంతోనే బయటకు 
వచిచ్ంది.                    

అందరినీ బసుస్లో ఎకిక్ంచుకుని ఫెల్ౖట ఎకిక్ంచారు. ఇదివరకటి పెల్ౖటోల్ మొఖాలేవీ 
కనబడవే?  పకక్నెవడో  అఫిర్కావాడు కూరుచ్నాన్డు. బేబి ఆలోచనలో పడింది ‘ఆ జుటూట్, ఆ అవతరం చూసేత్ జాంబవంతుడిలాగా ఉనాన్డు.  ఏదైతేనేం 
ఇంకొక ఆరు గంటలు ఓపికపడితే భాధయ్త తీరిపోతుంది’.  

విమానం పైకి లేచింది. పాప మళీల్ ఆటలు మొదలుపెటిట్ంది. ఈ సారి తనే వైమానిక భామను అడిగి పాలు, సీరియల తీసుకుంది. పాప 
పనులు అయియ్పోయాయి. ఇంకో నాలుగైదు గంటలు. బేబికి నెలల లెఖఖ్, వారాల లెఖఖ్, రోజుల లెఖఖ్. ఇపుప్డు గంటల లెఖఖ్లోకి మారింది.  

పాప నిదర్ మొఖం పెటిట్ యేడవటం మొదలుపెటిట్ంది. పర్కక్న కూరుచ్నన్ ఆఫిర్కా మనిషి "నో బేబీ, నో కర్యియ్ంగ" అంటూ సణగటం 
మొదలుపెటాట్డు. వళల్ంతా జలదరించింది బేబికి, ‘ఈ జాంబవంతుడు తనని బేబీ అని పిలవటమేమిటి?’ ఒక క్షణం తరువాత సరుద్కుంది, పాపను బేబీ 
అంటునాన్డని. తనకు బేబీ అని పెటిట్నందుకు తన వాళల్ మీద చిరెర్తుత్కొచిచ్ంది. 

ఆఫిర్కా మనిషి అధాటున పాపను తీసుకునాన్డు. ఎదుటి సీటు కింద తోసిన తన బాయ్గ లోనుంచి 
పూసలు అదిద్న ఒక పెదద్ గిలక తీసాడు. "షెకేరే బేబీ, షెకేరే" అంటు పాపకి ఇచాచ్డు. పాప గడుగాగ్య ఆ గిలకను 
రెండు సారుల్ ఊపి ఆఫిర్కా వాడు తలకేసి, మొఖానికి వేసి నాలుగు సారుల్ బాదింది. ఆఫిర్కా మనిషి నీలుగుతూ పాప 
చేతిలోనుంచి ఆ గిలకను తీసుకుని, సంచిలోనుంచి “కషాక బేబీ, కషాకా” అంటూ పెదద్ పెదద్  గోళీలంతటి డొలల్ 
కాయలను జంట కటిట్నవి తీసి పాపకి ఇచాచ్డు. పాప గడుగాగ్య వాటిని అవతలకు విసిరికొటిట్, ఆఫిర్కా మనిషి జుటుట్ 
పటుట్కుని గటిట్గా ఝాడించటం మొదలుపెటిట్ంది. ఆఫిర్కా మనిషి తన జుటుట్ వదిలించుకుని, కషాక వెదికి, ఏరి మళీల్ 
పాప  గడుగాగ్యకి ఇచాచ్డు. పాప ఒక రెండు నిమిషాలు ఆడుకుని ఆవులించింది.        

ఆఫిర్కా మనిషి, "ఓ థాంక హెవనస్! సీల్ప టైం!!" అంటూ తన వళోల్ పాప గడుగాగ్యని బోరల్ 
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పడేసుకుని ఒక డపుప్ మీద దరువు వేసినటుట్ గటిట్గా జో కొటట్టం మొదలుపెటాట్డు. "మాలింకే డిజెంబే" 
అంటూ                                                      

  
గున          డున    గొ      డొ           ప         త            గొ           డొ 
గున          డున    ప     త            గొ         డొ           ప           త 
గుంగున     గొ        డొ     గుండున   గొ        డొ           గుంగున    గొడొ 
గుంగున     గొ        డొ     గుండున   గొ        డొ           గుంగున    గొడొ 
 
అంటూ తాళం పర్కారం తబలా వాయిసుత్నన్టుట్ పాప మీద దరువు వేసాడు. 

పాప గడుగాగ్య అమాయకంగా నిదర్లోకి జారుకుంది. ఆఫిర్కా మనిషి పాపని కిర్బుబ్లో పడుకోపెటాట్డు. తనవైపు 
తిరిగి "శివమణి తెలుసా, వచేచ్ శనివారం నేను అతనూ కలసి కారన్జీ మెలల్న హాలులో పర్దరశ్న ఇసుత్నాన్ము. మాది 
మాలి దేశం, మాలింకే డర్మస్,  డిజెంబే టూర్ప తనద"ని చెపాప్డు. గభాలున జేబులోనుంచి ఫొటో తీసి చూపాడు, 
ఒక గరిభ్ణీ యువతి. ఆ ఫొటోలోనే, ఆమె పొటట్పైన చినన్గా దరువు వేసి, ఫొటోలోని అమామ్యినీ, ఆ అమామ్యి 
పొటట్నీ మోత చేసుకుంటూ గటిట్గా ముదుద్ పెటుట్కుని, గర గరా నవువ్తూ మళీల్ జేబులో పెటుట్కునాన్డు. 

బేబి తిని రెండు రోజులవువ్తునన్ది. బేబికి కూడా నీరసంతో కళుల్ మూసుకు పోయాయి. కానీ 
మగత నిదర్. పాపను అపప్గించాలి. బాధయ్త తీరుచ్కోవాలి. 

పాప గడుగాగ్య అమాయకంగా నోటోల్ వేలు వేసుకుని బోరల్ పడుకుని ఉంది. బేబి సీటు ఎదురుగా ఉనన్ టివిలో ఫెల్ౖట మాప చూసూత్ 
క్షణాలు లెకక్ పెటుట్కుంటునన్ది. ఉనన్టుట్ండి మాప పర్కక్నే ఉనన్ దికూస్చి గిలగిలా కొటుట్కోవటం మొదలుపెటిట్ంది. బేబికి కూడా తల 
తిరిగుతునన్టల్నిపించింది, ‘హమోమ్, హమోమ్ మళీల్ ఇదేదో కొతత్ అవాంతరం, విమానం మళీల్ చికుక్లోల్ పడిందేమో? పాపను అపప్గించాలి. హమోమ్, 
హమోమ్!!!’ గుండె దడ, ఆందోళన. నిదర్పోతునన్ పాపను కిర్బలోనుంచి లాకుక్ని కావిలించుకోబోయింది. 

అటుగా వెళుతునన్ వైమానిక భామ బేబి ఖంగారుని గమనించి “వెజిటేరీన ఫుడ యేమీ లేదు, ఇంకా యేమనాన్ కావలా “అని అడిగింది. 
బేబి అపర్యతన్ంగానే  ఫెల్ౖట మాప పర్కక్న కొటుట్కుంటునన్ దికూస్చిని చూపించింది. వైమానికి భామ నవివ్, “మనం ఇపుప్డు ఉతత్ర ధుర్వం మీద ఉనాన్ము, 
అందుకే అలా కంపాస కొటుట్కుంటునన్ది. ఇంకొక ఐదు నిమిషాలలో ఫెల్ౖట దకిష్ణంగా వెళుతునన్టుట్ చూపిసుత్ంది" అని చెపిప్ంది. బేబికి కొంత కుదుటపడిన 
తరువాత సిగేగ్సింది. ఇదివరకు తను పిలల్లకు హోం వరక్ చేయించేటపుప్డు తను వేసిన చికుక్ పర్శన్లలో ఇది ఒకటి. ‘ఏమయియ్ంది తన చదువు?’ 

ఎయిర హోసెట్స తటిట్ లేపి, ఫెల్ౖట లాండవువ్తునన్ది, కిర్బ తీసి వెయాయ్లని చెపిప్ంది. బేబి పాపను వళోల్కి తీసుకుంది. ఎనౌనెస్మ్ంటోల్ 
"నెవారక్, నూయ్ జరీస్ లో ఫెల్ౖట 30 నిమిషాలలో లాయ్ండ అవుతునంది, బయట మైనస ఐదు డిగీర్లు" అని వినబడింది. 

బేబి ఒకక్ సారిగా అధిరిపడింది. గుండె దడ ఎకుక్వయియ్ంది, ‘నెవారక్, నూయ్ జరీస్ అంటారేమిటి? తను వెళల్వలసినది నూయ్ యారక్, నూయ్ 
యారక్ కదా???’ నెమమ్దిగా అరథ్మయియ్ంది బేబికి, ఐస లాండులో తను వినీ వినకుండా తొందర పడింది. ఆందోళన పెరిగింది బేబికి., ‘హమోమ్, హమోమ్, 
పాపని వాళల్ అమామ్నానన్లకి అపప్చెపాప్లి. అయినా ఎయిరలైనస్ వాళుల్ జాగర్తత్పడవదూద్?’ 

���������������� 
విమానం దిగింది. బేబిని అందరూ దిగేదాకా ఆగమంది ఎయిర హోసెట్స. ఒక లావుపాటి ముసాలావిడ వచిచ్ "వీల చెయిర?” అని 

పర్శిన్ంచింది. ఓపిక లేదు, తపప్దు, బేబికి వీల చెయిరే మెరుగనిపించింది, ‘అయినా యీ హిడింబి ఏమిటీ? ఇంత ముసలి హిడింబి తనను వీల చెయిరోల్ 
తోయగలదా?’ ఆలోచన సరిగా రావటంలేదు. అనీన్ అనుమానాలే. ముందు పాపను అపప్గించాలి. ఆందోళన. పాపను వళోల్ గటిట్గా హతుత్కుంది బేబి. 
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లగేజ తీసుకునే దగగ్ర వీల చెయిర ఆగింది. ఎంత ఎదురు చూసినా లగేజ రావటంలేదు. పాప నిదర్ లేచింది. పాప ఒకక్సారిగా వళుల్ 
విరుచుకిని, వళోల్ నుంచి జారి, అడడ్దిడడ్ంగా పరుగు తీయబోయింది. బేబికి వళుల్ ఝలుల్మంది. పెదద్ పెదద్ సూటకేసులునన్ కారుట్కి అడడ్ంగా పాప 
పరిగెడుతోంది. బేబి ఒకక్ ఉదుటున వీల చెయిరోల్నుంచి దూకి పాపను అందుకోబోయింది. బేబికి నీరసమో, తొందరపాటో, చీర అడడ్ంపడి ముందుకి 
పడింది. నుదుటికి దెబబ్ గటిట్గానే తగిలింది. కళల్ జోడు విరిగింది. అయినా తల ఎతిత్ చూసేత్ ఎవరో వింత మనిషి అధాటున పాప రెకక్ను పటుట్కుని లాగి 
ఎతుత్కోవటం లీలగా కనిపించింది. ఇంతలో లావుపాటి ముసాలావిడ వచిచ్ తనను లేవదీసి "ఓ బేబీ, నీకు దెబబ్ తగిలిందా” అంటూ సపరయ్లు చేయయ్టం 
మొదలు పెటిట్ంది.  

పాపను ఎవరో ఎతుత్కునాన్రు, ‘ఎవరు? ఆడ వాడా? మగదా? ఎవరూ కాదు,  వింత అవతారం, ముకుక్కీ చెవులకీ రింగులు, తలకి 
వింత వింత రంగులు. బృహనన్ల లాగా ఉంది, బృహనన్లపాపని ఎతుత్కుని వుందేమిటి?’.బేబికి చూసేత్ జుగుపస్తో వళుల్ 
జలదరించినటట్యింది. పాప గడుగాగ్య ఉతాస్హంగా కేరింతలు కొడుతోంది. ఉనన్టుట్ండి పాప గడుగాగ్య ఆ కొతత్ మనిషిముకుక్కు  ఉనన్ రింగును 
పటుట్కుని లాగింది. ఆ కొతత్ మనిషి కెవువ్మంది, కానీ పాపను వదిలిపెటట్లేదు. కొంచెం తేరుకునన్ తరువాత ఆ కొతత్ మనిషి బేబితో “మీ వాళుల్ వచేచ్దాకా 
నేను సహాయం చేసాత్ను, ఖంగారు పడవదుద్ ‘“ అని ధైరయ్ం చెపిప్, అలుల్డు గారి ఫోన నంబర తీసుకుని మాటాల్డి, బేబికి ఫోన అందించింది. 

బేబి కొంత ఏవగింపుతోనే ఫోన అందుకుంది. ”ఎయిరెల్ౖనస్ వాళుల్ మాకు మూడు గంటలు కిర్తమే ఫోన చేసి మీరు నెవారక్ వసుత్నాన్రని 
చెపాప్రు. మంచులో డైరవ చెయయ్టం కషట్ంగా వుంది. ఫరావ్లేదు, దగగ్రకు వచేచ్సాం, ఇంకా ఐదు నిమిషాలోల్ వచేచ్సుత్నాన్ం. బేబీ బాగుందా?" అని 
పర్శిన్ంచారు అలుల్డుగారు. బేబికి చిరెర్తుత్కొచిచ్ంది, ‘అసహయ్ంగా అలుల్డు తనను పేరు పెటిట్ బేబి అని పిలుసాత్డేమిటీ?’ 

ఇంకా ఐదు నిమిషాలు. నిమిషాల లెఖఖ్. పాపను వాళల్ అమామ్ నానన్కు అపప్గించాలి. ఇంకా ఏమవుతుందో? బేబికి ఆందోళన. 
పర్కక్నే లావుపాటి ముసాలావిడ, ఆ కొతత్ మనిషి ధైరయ్ం చెబుతునాన్రు. ఇంతలోనే “అమామ్” అని వినిపించింది. తన కూతురే. గభాలున వచిచ్ పాపను 
ఎతుత్కుంది. పాప ఝడుసుకుని ఏడవడం మొదలుపెటిట్ంది. బేబికి ఒకక్సారిగా తన మీద నుండి భూగోళమంత బరువు దిగినటల్నిపించింది.  

అందరూ వాను ఎకాక్రు. పాపని తపప్నిసరిగా కార సీటోల్ బంధించాలిస్ందే అంటూ పటుట్బటాట్రు అలుల్డు గారు. బేబి వెనక సీటులో 
పాప గడుగాగ్య పర్కక్న కూరుచ్ని పాప ఏడుపును ఓదారచ్బోయింది. ఇంతలో అమామ్యి ఇండియా ఫోన చేసి పాప, “నానన్గారూ, పాప అమామ్ ఇదద్రూ 
బాగానే చేరారు” అని చెపిప్ బేబికి ఫోన మాటాల్డమని ఇచిచ్ంది.  

పెదాద్యన "బేబీ, పాప యేమిటి అంత గుకక్ తిపుప్కోకుండా యేడుసోత్ందీ? బాగానే ఉందా? ఇంటికి వెళల్గానే దిషిట్ తియియ్" అని ఇంకా 
ఏదో చెబుతునాన్రు. బేబికి ఒకక్సారిగా జరిగింది కళల్ ముందు తిరిగింది. ‘కటికది, పిలిల్ గడడ్ం, గజాసురుడు, జాంబవంతుడు, హిడింబి, బృహనన్ల. తను 
వీళల్ందిరికీ ఈ పేరుల్ పెటట్టమేమిటి? ఎంత తపుప్? నావి మంచి కళుల్ కాదు. వాళల్ందరూ ఎంత మంచి వాళుల్? పాపను ఎంత ముచచ్టపడాడ్రు? ఎంత 
రకిష్ంచారు? వాళుల్ లేకపోతే పాపను తను కూతురుకీ, అలుల్డికీ అపప్గించగలిగేదా? బయట వాళల్ది దిషిట్ కాదు, తన చూపులలోనే దిషిట్ ఉంది. వాళల్ందరికీ 
ఇంటికి వెళల్గానే దిషిట్ తియాయ్లి. కాదు, పూజ చెయయ్లి. మనసుస్ని శుభర్ం చేసుకోవాలి.’ 

బేబి ఫోనోల్ ఒకక్సారిగా అరవడం మొదలుపెటిట్ంది "దిషిట్, దిషిట్, దిషిట్ అంటారేంటి? వేరే వాళల్ కళుల్ మనకి దిషిట్ అని మనం 
అనుకుంటుంటే, మన అనుమానపు చూపులు వాళల్ందరికీ దిషిట్ కాదా?  ఎంత సేపూ ఆ పిచిచ్ టీవీ చూసూత్, పిచిచ్ వారత్లు చదువుతూ అందరినీ 
అనుమానించడమేనా? కాసత్ కాలు బయటపెటిట్ పర్పంచానిన్ చూడండి. మంచితనం కనబడుతుంది. మన కళుల్ పర్పంచానికి దిషిట్ పెడుతునాన్యేమో 
ఆలోచించండి”.  

పెదాద్యన ఏమాతర్ం కోపం తెచుచ్కోలేదు. నెమమ్దసుత్డూ, పెదద్మనిషి కూడానూ. "బేబీ, ఇంకొకచోటకి వెళిల్నపుప్డు ఆచి తూచి, 
మెపిప్ంచి ఒపిప్ంచి మాటాల్డాలి. నామీద అరిచినటుట్ అకక్డ అరవమాకే!" 

బేబికి ఒళుల్ మండింది. "వాలు కురీచ్లో కూరుచ్ని నీతులు చెపప్టం కాదు, కాలు బయటపెటిట్ ఇంకొకరికి ఎంత ఉపయోగపడతునాన్మో 
ఆలోచించండి. దిషిట్, దిషిట్ అని ఇంకొకసారి అంటే ఊరుకోను. మన పిలల్లని ఎవరో దిషిట్ పెడుతునాన్రని మనం అందరినీ అనుమానం దృషిట్తో చూడాలిస్న 
అవసరం లేదు" అని చెపిప్ గభాలున ఫోను పెటేట్సింది. 
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అలుల్డుగారు డైరవ చేసూత్ ఆలోచనలో పడాడ్రు. అతత్గారు వంటలో చెయియ్తిరిగినావిడ. కానీ ఈ అరుపులు కేకలు భరించగలనా? 
ఆలోచన తెగలేదు. పరధాయ్నంలో ఎగిజ్ట తీసుకోవటం మరిచ్పోయి, నూయ్యారక్లో తన ఇంటికి వెళల్బోయి పెనిస్లేవ్నియా దారి పటాట్రు. 

పాప ఏడిచ్ ఏడిచ్ అలసిపోయి నిదర్పోయింది. 
బేబి పాప మీద చేయి వేసి నిశిచ్ంతగా తల వాలిచ్ నిదర్పోయింది. 
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