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MLjVFL$qOq¸ ¥qDÍÓj

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..!!

ల్గోరియా

"ఒకక్ నిమిషం లో వచేచ్సాత్ను, మీరు కూరోచ్ండి, పారిక్ంగ లోనే ఉంది కార!, కనక మనకేమీ పార్బెల్ం లేదు"
అంటూ చెపోత్ందో, పరిగెడుతోందో తెలీకుండా కార లోంచి దిగి, పెదద్, పెదద్ అంగలు వేసూత్ పరిగెతిత్ంది గోల్రియా, నేను పిలిచిన టాకీస్
డైరవర..
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శాన ఫార్న సిసోక్ నగరం లో జరుగుతునన్ అతి పెదద్ కాన ఫరెనస్ కి వచాచ్ను నేను. నాలుగురోజుల పాటు జరిగే ఆ మీటింగ వలల్
నగరమంతా దేశ విదేశాలనుంచి వచిచ్న అతిధిలతో కిటకిటలాడిపోతోంది. హోటళుళ్, రెసాట్రెంటూల్, టాకీస్లు ఇలా ఒకటనేమిటి? ఏవీ వచిచ్న వారికి
సరిపోనంతగా ఉంది పరిసిథ్తి.
నేను ఉండేది దగగ్ర ఉనన్ మరో చినన్ టౌన కావడం వలల్ నాకు హోటల అవసరం పడలేదు కానీ పారిక్ంగ లాంటివనీన్ కొదిద్గా కషట్మే
అయియ్ంది. అందుకే నేను చాలా ముందుగానే ఆన లైన లో పారిక్ంగ బుక చేసుకుని అకక్డ కార పెటుట్కునాన్ను. అందుకని మిగతా మీటింగ లకి
వెళళ్డానికి టాకీస్ పిలవవలస వచిచ్ ‘ఉబర కాబ’ పిలిచాను.
ఆ టార్ఫిక లో అది రావడానికి కూడా చాలా ఆలసయ్ం అవుతూ ఉండడం వలల్ నాకు కొదిద్గా హడావిడిగా ఉంది. మీటింగ కి గంటనన్ర
టైముది, వెళళ్వలసిన దూరానికి నలభై ఐదు నిమిషాలు పడుతుందని సూచిసోత్ంది ఫోన లో మేప.
“ఆలసయ్ మైంది, సారీ, అమెరికాలో టార్ఫిక అంతా ఈరోజు ఇకక్డే ఉనన్టుట్ంది, సారీ!!” అంటూనే ఒకక్ నిమిషం అంటూ పరిగెతిత్న
ఆమెని చూసేత్ నాకు కొదిద్గా చిరాకొచిచ్న మాట వాసత్వం..
కానీ ఆమె పరిగెడుతునన్ దిశవైపు చూసి నాకెంతో ఆశచ్రయ్ం వేసింది..
ఇంతలో “ మేము టార్ఫిక లో చికుక్కు పోయాము, మరో అరగంట ఆలసయ్మవుతుంది, మీకు ఓకేనా?" అంటూ కల్యింట దగగ్రనించి
వచిచ్న మెసేజ కొంత తెరిపి నిచిచ్ంది.
గోల్రియా మీదకి దృషిట్ నిశితమైంది..
పెదద్ పెదద్ అంగలతో వెళిళ్న గోల్రియా కానఫ్రెనస్ ముందర బాటకి ఒకవైపు కూరుచ్నన్ ఒక అమామ్యి దగగ్రకు వెళిళ్ జేబులోంచి ఏదో తీసి
ఇచిచ్ంది. దూరం మరీ ఎకుక్వ లేనందువలల్ వారిదద్రి మధాయ్ ఏం మాటలు జరుగుతునాన్యో, తెలీడం లేదు కానీ, దృశయ్ం సప్షట్ంగానే కనిపిసోత్ంది.
ఆ అమామ్యి చేతులు జోడిసూత్ ఏదో అంటోంది..
గోల్రియా తన చేతితో ఆ అమామ్యి తల మీద తటిట్, బై చెపిప్ మళీళ్ టాకీస్ వైపు వచేచ్సింది..
“ సారీ, సారీ” మీకెంత టైముంది? అంటూ గబ గబా కార సాట్రట్ చేసింది.
" పరవాలేదు, ఇంకో అరగంట లేటుగా మొదలవుతోంది కనక ఓకే, రిలాకస్." అనాన్ను చిరునవువ్తొ.
మెతత్గా నడుసోత్ంది కార..
“ఐ కాంట బిలీవ దిస!!” అంది గోల్రియా హఠాతుత్గా..
" ఏమయింది గోల్రియా? ఆల ఓకే?" అనాన్ను చినన్గా.
" నాకేం కాలేదు ఇపుప్డు, కానీ ఇలాంటివనీన్ అవడం ఎపప్టికైనా ఆగుతుందా, ఆడవాళళ్కి? అనిపిసోత్ంది” రవవ్ంత వేదన ఆమె
గొంతులో..
" ఏమయింది గోల్రియా? మీ కభయ్ంతరం లేకపోతే నే చెపప్ండి!" అనాన్ను.
" అభయ్ంతరం ఏమీ లేదు.. ఆ అమామ్యిని చూసేత్ జాలేసింది" అంది.
" ఎవరా అమామ్యి? మీకు తెలిసినవాళాళ్? ఏమయింది తనకి?" అనాన్ను.
" మీరు ఆ కాన ఫరెనస్ కే కదా వచాచ్రు? మీరు చూడలేదా దారికటూ ఇటూ కూరుచ్నన్ అమామ్యిలని?" అంది.
" అవునవును, చూశాను” అనాన్ను గురుత్ చేసుకుంటూ..
మీటింగ కెళేళ్ హడావిడిలో ఎకుక్వగా చూడలేదు కానీ బాటకిటూ, అటూ కూరుచ్నన్ అమామ్యిలని చూశాను. అందులో ఒకళిళ్దద్రు
భారతదేశపు అమామ్యిలు ఉండడం కూడా గమనించాను.
పకక్న పార్ం లో ఒకళోళ్, ఇదద్రో పిలల్లని పెటుట్కుని కూరుచ్నాన్రు వాళుళ్. వాళళ్ ముందు ' నో జాబ, నో ఫుడ, నో మనీ, హెలప్ పీల్జ'
అనన్ బోరడ్ పెటుట్కునాన్రు.
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మన దేశపు ఆడపిలల్లు ఉండడం అనే బాధ మనసుని ఆక్షణం పీకిన మాట నిజమే కానీ ఆ టైముకి పరస్ లోంచి కనీసం ఐదు డాలరైల్నా
ఇవావ్లని తోచలేదు నాకు..
“చూశాను “.. అనాన్ను నెమమ్దిగా. వాళళ్కి ఏమీ చెయయ్లేకపోయాననే బాధ నా మనసులో మొదలయింది..
అది గమనించినటుట్..
" మీ కంటీర్ వాళుళ్ కూడా ఉనాన్రు కదా, నాకిదద్రు కనిపించారు?" అంది..
" అవును” అనాన్ను కొదిద్గా అపరాధ భావంతో.
" అది మరీ టెరిర్బిల.. ఇంకో దేశానిన్ంచి వచిచ్ ఇలాంటి పరిసిథ్తిలోకి రావడం, నిజంగా దారుణం. ఐ డోంట నో వెన విల దిస ఎండ!”
అంది బాధగా.
" నిజమే, మీరిలా వెళిళ్ సహాయం చెయయ్డం చాలా బావుంది.. నేను కూడా మీ సూప్రిథ్తో నాకు వీలైనంత ఇసాత్ను కనీసం ఒకక్రికైనా"
అనాన్ను మనసూప్రిత్గా..
“థాంక యూ.. ఇలాంటివెపుప్డు చూసినా నేనెంతో కదిలిపోతాను.. ఎందుకో తెలుసా లీలా, నేను ఒకపుప్డు అదే సిథ్తిలో ఉనాన్ను.. ఆ
అమామ్యిలు ఇలా ఎందుకయయ్రో, వాళళ్కి ఈ దేశంలో ఉండడానికి కావలసినవెందుకు లేవో? ఇవనీన్ తెలుసుకునే ధైరయ్ం నాకు లేదు.. ఒకపప్టి నిలవ నీడ
లేని నా సిథ్తి గురొత్చిచ్ నా హృదయం బాధతో మెలి తిరుగుతుంది.. అందుకే నేనివవ్గలిగినంత ఇచేచ్సి మళీళ్ వెనుతిరిగి చూడకుండా వచేచ్సాత్ను..
నాకు వీలైతే ఇలాంటి వారందరి కషాట్లూ తీరాచ్లని ఉంటుంది.. కానీ నాకంత అవకాశం లేదు. ‘ఐ విష ఐ వస బారన్ రిచ!’” అంది..
ఏ జాఞ్పకాలు తిరిగాయో ఆమె మనసులో, కళళ్నిండిన నీటిని టిషూయ్తో తుడుచుకుంది.. రెండు క్షణాలు ఇదద్రం మాటాల్డలేదు.
“మనసు ఉండాలే కానీ రిచ అయియ్ ఉండకక్రలేదు కదా! “ అనన్ మాట నా నోటి వరకూ వచిచ్ంది, ఎందుకనలేదొ మరి నేను ఆమెతో?
అపప్టివరకూ నేను ఆ కోణం లో ఆలోచించలేదు..
తలిల్ తండుర్లు చూసినదో, తమంత తాముగా ఇషట్పడో అమెరికా సంబంధాలనో ఏదో కారణం చేత పెళిళ్ళుళ్ చేసుకుని వచిచ్ ఈ దేశం
కాని దేశంలో చేతిలో పైసాలేకపోవడం, అలా ఆరుబయట చలిలో, ఎండలో పిలల్లని పెటుట్కుని సహాయం అరిధ్ంచవలసి రావడం ఎంత దురదృషట్ం?
ఏందుకు ఇలా అయిపోయారు? ఏదీ కుదరకపోతే కనీసం తమ దేశానికి వెళిళ్పోలేరా? అనుకునాన్ను..
వెళళ్డానికి కూడా డబుబ్ లేదా? భరత్లు బాధ పెటాట్రా? ఇంటోల్ చెపుప్కోలేకా?' ఇలా పరి పరి విధాలా సాగుతునాన్యి నా ఆలోచనలు..
" నాకు తెలుసు లీలా, మీ మనసులో ఏం ఆలోచన నడుసోత్ందో? మీకు ఆలోచనే, నాకు అనుభవం కూడా. ఐ వెంట తూర్ దిస..
అబూయ్జివ మేరేజ లో ఉండడం అంటే ఏమిటో నాకుతెలుసు.. మాది ఈ దేశం కాదు. పెడోర్, నేను పేర్మిచి పెళిళ్ చేసుకునాన్ం, మా మెకిస్కోలో కంటే ఇకక్డ
ఉదోయ్గావకాశాలు బాగుంటాయని ఇకక్డికి వచాచ్ము. చినన్ సుట్డియో అపారెట్మ్ంట లో మొదలుపెటాట్ము మా జీవితానిన్. మొదటోల్ చాలా సుఖంగా సాగిన
మా జీవీతం, మారడానికి పెదద్ కాలం పటట్లేదు, పెదద్ పర్తేయ్కమైన కారణాలు లేవు.. చెడు అలవాటల్కి మనిషి దాసుడవడానికి ఎకుక్వ కాలం అకక్రలేదు..
' తనకి తగగ్ ఉదోయ్గం కాదనడం'
‘ నాకు తనకనాన్ కొదిద్గా, చాలా కొదిద్గా ఎకుక్వ జీతం వచేచ్ ఉదోయ్గం దొరకడం'
‘ నాకు వారానికి మూడు రోజులు నేను పనిచేసే హోటల లో నైట డూయ్టీ ఉండడం, ఇంకా కార లేదు కనక పొదుద్నేన్ నా తోటి ఉదోయ్గి
టాం ననున్ దింపడం'
‘ కూరలో ఉపుప్ తకుక్వ అవడం, చికెన లేకపోవడం'
ఇలా ఎనోన్ కారణాలు. కోపం తెచుచ్కోవడానికి, నా మీద చూపడానికి..
సహనానికి కూడా హదుద్ంది, ఉండాలి. అది పెటుట్కోకపోతే మనం వీధిన పడే రోజే హదద్వుతుంది.. అదెద్ కటట్లేక, చేతిలో డబుబ్లేక గజ
గజ వణికే చలిలో చేతిలో ఆరునెలల పిలాల్డితో వీధిలో నిలబడినపుప్డు నాకు మొదటిసారి బర్తుకు ఎంత భయంకరం గా ఉంటుందో అరధ్ం అయింది..
ననున్ చీకటిలో వదిలే పారిపోయిన పెడోర్ మీద నాకుకోపం రాలేదు చితర్ంగా.
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' ఇపుప్డు నేను ఏం చెయాయ్లి?’ అని మాతర్మే అనిపించింది..

ఆరు డాలరుల్నాన్యి నా కోటులో.. ఇలాగే, సరిగాగ్ ఇలాగే కూరుచ్నాన్ను, కాదు ఎవరో కూరోచ్ బెటాట్రు.. నా లాంటి వాళేళ్ చెయియ్ పటిట్
మరీ..ఆ క్షణం భూమి పగిలి అందులోకి నేను వెళిళ్పోతే బాగుండుననిపించింది తెలుసా? నాలుగు రోజుకంటే అలా ఉండడం నావలల్ కాలేదు.
అపుప్డు దగగ్రలో ' వీ ఆర హైరింగ' అనన్ బోరడ్ చూసి ఆ సూపర మారెక్ట కి వెళాళ్ను. మేనేజర తో పరిసిథ్తి చెపాప్ను. అలా ఎందుకు
చేశానో తెలీదు, నాకు తోచిన ఒకే ఒక మారగ్ం. ఒడిలో పసివాడిని పెటుట్కుని దేహీ అనలేకపోయాను.. దేవుడే చూపించిన దారేమో అది..
కాథరీన పాపం నా కధ విని కదిలిపోయింది.. ఎంత మంచిదో, ఈ మధయ్నే!!..” అంటూ ఆగింది..
మనసు కారుసుత్నన్ కనీన్ళళ్ని గొంతులో అదిమి పటట్డం సప్షట్ం గా తెలుసోత్ంది..
“ఆవిడ మొదట తన షాప బేస మెంట లో ననున్ ఉంచేలా పర్యతిన్ంచి ఒక మూల చినన్ చోటిచిచ్ంది.. ఆ తరావ్త పీటర
పరిచయమయాయ్డు. తనకొక పాప అపప్టికి, భారయ్ కేనస్ర తో పోయింది, మా పరిచయం పేర్మగా మారింది. గతంతో సంబంధం లేదనుకునాన్ం..
మేమిదద్రం కలిసి ఉండడం మొదలు పెటాట్ం. ఇదద్రికీ సాధారణంగా వేరేవ్రు షిఫట్ లు ఉండేవి.. అలా ఇదద్రు పిలల్లని ఒకరే చూసుకునే వాళళ్ం, ఆ
సహాయమే మా పేర్మకి నాంది, ఇపప్టికీ అదే పునాది.. ఆ పిలల్లే మా ఇదద్రికీ పిలల్లు. దగగ్రలోనే ఉనన్ మెరీస్డ అనన్ అతని ఊరికి వెళిళ్పోయాం.. ఆరేళుళ్గా
అకక్డే ఉంటునాన్ం. చాలా చినన్ ఇలుల్, ఇదద్రు పిలల్లు. సుఖంగా ఉనాన్ం, కానీ పిలల్లు పెరుగుతునాన్రు.. ఒకక్ రూము, వంట గది ఉనన్ ఇలుల్ చాలా ఇరుగాగ్
ఉంది మా నలుగురికీ. అందుకే ఇలుల్ కొనుకోక్వాలనన్ది మా కల.. మా ఇదద్రికీ ఉనన్ ఆరిధ్క వనరులతో అది సాధయ్ం కాదు..
అందుకని ఒక రోజు నేనే ' ఉబర డైరవర గా పని చేసాత్ను’ అనాన్ను. మీకు తెలుసా? పీటర కి డైరవింగ సరిగా రాదు. నాకు
చినన్పప్టినించీ ఎంతో సరదా. అనిన్ంటిలోనూ ననున్ ఎపుప్డూ సపోరట్ చేసే పీటర ఆరోజెందుకో ' గోల్రీ, కషట్మైన పని కదా, మన చినన్ ఊరోల్ ఏం లాభం
ఉంటుంది?" అనాన్డు. అపుప్డు చెపాప్ను నా మనసులో ఉనన్ పాల్న.. పీటర ఆశచ్రయ్పొయేలా. అంది..
ఇపుప్డామె గొంతులో చినన్ గరవ్ం.. నవువ్..
" ఏమిటా పాల్న?" ఆసకిత్గా అడిగాను.. మళీళ్ నవివ్ంది
" నాకు తెలుసు, మెరీస్డ అనన్ చినన్ ఊరిలో ఏమీ పెదద్ బిజినెస ఉండదు. అది యూనివరిస్టీ టవున కనక కాలెజీలు మొదలయేయ్పుప్డు,
పిలల్ల సాన్తకోతస్వాలపుప్డు మాతర్మే కాసత్ జనాలుంటారు,మిగతా వేళలోల్ ఎవరూ ఉండరు.. అందుకే నేను ఇకక్డ కాకుండా శాన ఫార్న సిసోక్ లో
నడుపుతాను టాకీస్" అనాన్ను..
" అంటే? నువవ్కక్డ ఉంటావా? ఏం పాల్న ఇది? నినొన్దిలేసి మేమెలా ఉంటాం?" అనాన్డు పీటర.
" దానికి మీరేమనాన్రు? అసలు మీ పాల్న ఏమిటి?" అనాన్ను నేను ఆతర్ం పటట్లేక..
అపప్టికి సిగన్ల దగగ్ర కార ఆగి నాలుగు నిమిషాలయింది.. నా మీటింగ కొదిద్గా వాయిదా పడడంతో పూరిత్గా రిలాకస్ అయిపోయాను
నేను..
నవివ్ంది గోల్రియా..
" సింపుల.. వారానికి మూడు రోజులు మాతర్మే శాన ఫార్న సిసోక్ ' లో ఉంటాను. మిగతా నాలుగురోజులు మా ఊరోల్నే!" అంది..
" ఓ!" అనాన్ను..
ఆ తరావ్త అడిగాను " ఇకక్డ మరి ఎకక్డ ఉంటారు? ఏదైనా అదెద్కు తీసుకునాన్రా?" అనాన్ను..
'అంత లక లేదు నాకు.. అంత డబుబ్ లేదు మా దగగ్ర.. నేనునన్ మూడు రోజులూ కారోల్నే పడుకుంటాను.. వాతావరణనిన్ బటిట్ ఏసీ,
లేదా హీటర వేసుకుని’ అంది.. గోల్రియా నెమమ్దిగా..
అదిరిపడాడ్ను. “నిజమా?" అనాన్ను..
" అంతే కదా! ఏం చెయయ్గలను అంతకంటే? వెనక బూట చూశారు కదా, సీటుల్ పైకి పెటేట్సి అకక్డే చినన్ దిండు పెటుట్కుని దుపప్టి
కపుప్కుని పడుకుంటాను. శాండ విచ లేదా పీజా ఏదో ఒకటి కొనుకుక్ని తినేసి మంచివి, భదర్త ఉనన్వి అనన్ ఏరియాలకి దగగ్రగా రాతిర్ పదింటికి అలా
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కార పారక్ చేసి నెమమ్దిగా వెనకిక్ వెళిళ్పోతా.. ఫోన లో పాటలు వింటూ, లేదా నా పిలల్లతో, పీటర తో చాట చేసూత్ నిదర్ వచేచ్వరకూ పెదద్గా శబద్ం
చెయయ్కుండా ఉంటాను. ఆపైన నిదర్పోతాను, పొదుద్నేన్ ఆరుగంటలకలాల్ పని మొదలు పెటేట్సాత్.. ఈ రోజు బుధవారం కదా, రేపు రాతిర్ నా పిలల్లని
కలుసుకుంటాను." అంది ఒకే గుకక్లో.
వింటునన్ది అరధ్మవడానికి రెండు నిమిషాలు పటిట్ంది నాకు..
" ఓ మైగాడ! ఎంత కషట్ం కదా? ఇలా చెయయ్డం సేఫేనా? ఎకక్డైనా ఉండచుచ్ కదా, తకుక్వ అదెద్లో కూడా ఉండడానికి పేల్స లు
దొరుకుతాయి కదా?" అనాన్ను అంత కనాన్ ఏమనాలో తెలీలేదు..
" భగవంతుడి దయవలల్ ఇపప్టివరకూ ఏమీ అవలేదు, కానీ నేను పీటర పర్తీ ఒకక్ డాలర, ఎకక్డ వీలైతే అకక్డే దాచి తవ్రలోనే ఇలుల్
కొనాలని పటుట్దలగా ఉనాన్ము.. మా పిలల్లిదద్రూ పెదద్వాళళ్యి ఇలుల్ వదిలి పోకముందే వాళిళ్దద్రికీ తమవైన గదులుండాలని, ఆ ఇంటిని వాళిళ్దద్రూ
ఎంజాయ చెయాయ్లని మా ఆశ. ఇదద్రం పేదరికంలోనే పుటాట్ం, పెరిగాం.. సవ్ంత ఇలల్ంటే ఎలా ఉంటుందో తనకి తెలీదు, నిలవ నీడ లేకపోవడం ఎంత
దురభ్రమో! నాకు తెలుసు. అందుకే.. ఇది సులువు కాదు, కానీ పరమ్నెంట కూడా కాదు.. మరో కొనిన్ నెలలు, లేదా మరొకక్ సంవతస్రం.. అంతే, ఆపైన
నేను అకక్డే ఏదో ఒక పని చూసుకుంటా.” అంది..
ఆశ ఆమె గొంతు నిండా..
" మరి ఆ అమామ్యికి ఎందుకు డబుబ్లిచాచ్రు?" అనాన్ను. అడిగాకా కానీ తెలీలేదు నాకు,నేను వేసినది ఎంత అరధ్ం లేని పర్శోన్?.
జవాబుగా నవివ్ంది గోల్రియా..
' ఇంత చెపిప్నా ఇదే అడుగుతునాన్వా?' అనన్ అరధ్ం గోచరించింది నాకు..
' ఐ మీన” అంటూ ఏదో అనబోతునన్ నాతో
" ఐ నో వాట యూ మీన, పర్తీ పెనీన్ దాచుకుంటునాన్రు కదా, ఈ దానాలెందుకు? మధయ్లో అనన్ది మీ అనుమానం కదా?" అంది
“ఛా ఛా, అలా కాదు..”
“నాకుంచుకునన్ దాంటోల్ంచే ఇచాచ్ను, ఇంటికని ఉంచిన దాంటోల్ంచి కాదు.. అరధ్ం కాలేదా? రాతిర్కి.. కాఫీ తాగేసాత్ను..
ఊరికే డబిబ్చిహ్చ్ వచెచ్యయ్లేదు, ఆ అమామ్యి ఏం చెయాయ్లో? కూడా చెపాప్ను.. నా సేన్హితురాలి నంబర ఇచిచ్ వచాచ్ను, హోప ఫులీల్
మెరీస్ ఏదో ఒక దారి చూపిసుత్ంది” అంటూ నేను దిగవలసిన చోట కార ఆపింది..
“ఎకక్డుంటారు పిలవకుండానే సహాయం చేసే దేవతలు? ఇలాంటి వారిలో కాక!!”.. అపర్యతన్ంగానే పది డాలరల్ టిప ఇచాహ్చ్ను
గోల్రియాకి. కనీసం కాఫీ తాగి అరాధ్కలితో పడుకునే అవసరం తపిప్ంచడానికి..
రేపు ఆ అమామ్యిలోల్ కనీసం ఒకక్రిదైనా పరిసిథ్తి కనుకుక్ని నాకు చేతనైన సహాయం చేసాత్ననే నమమ్కం నాకు వచిచ్ంది.. దానికి
కావలసిన సూప్రిథ్ గోల్రియా ఇచిచ్ంది.
నెమమ్దిగా గోల్రియా భుజం మీద నా చెయియ్ వేసి నొకాక్ను.. ఆమెని అభినందిచడానికి నా దగగ్ర మాటలేల్వు..
‘సప్ందించడం మానవతవ్ం, చేతనైన సహాయం చెయయ్డం దైవతవ్ం’ అని చూపిన దేవదూత లా నవివ్ంది గోల్రియా.
సీట్రింగ పకక్నునన్ అదద్ంలో ఆమె తెలల్ని పలువరస చీకటోల్ తళుకు తారలా మెరిసింది...
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