చేయూత

1

చేయూత

ర్

రద మురళి, కీ న్ లాండ్, ఆట్ లియా

ళంబి నామ సంవత ర ఉగాది సందరభ్ంగా

వంగూరి ఫౌండేషన్ ఆఫ్ అమెరికా

రు నిర

ంచిన

త్ మ రచనల పోటీ లో
23 వ ఉగాది ఉత
త్ మ కథానిక భాగం జేత
ఉత
ఇంటి ముందు కారాపి, కారోల్ంచి దిగింది పదమ్. డికీక్లోంచి సామానంతా తీసుకొని గుమమ్ం తలుపు తటిట్ంది. లోపలున్ంచి పెదద్గా
గొంతులు వినిపిసుత్నాన్యి. మైఖెల ఇంటికొచిచ్నటుట్నాన్డు, అనుకొని నిటూట్రిచ్ంది.
తలుపు భళుళ్న తెరిచాడు మైఖెల.
"నువావ్? ఎందుకొచాచ్వ?" కొటిట్నటేట్ అనాన్డు. గుమమ్ం నిండా పొడుగాగ్, లావుగా, ఒళళ్ంతా విచితర్మైన పచచ్బొటల్తో, నోరెతిత్తే
ధారాళంగా బయటికొచేచ్ బూతు మాటలతో, మొరటుగా కౄరంగా వునాన్డు మైఖెల. ఒకక్ క్షణం గుండె దడ దడాలాడిందామెకు. కానీ ఆ
మొరటు తనమూ కౄరతవ్మూ పై పై పటారాలేననీ, లోపలతను పసిబిడడ్కంటే హీనంగా భయపడతాడనీ తెలిసే వుండడం వలల్, అతనిన్
తపిప్ంచుకొని లోపలికొసూత్, "జెనీన్ యేది? జెనీన్ కోసం వచాచ్, ఇంకా సూక్లు నించి రాలేదా?" అంది.
"చూడు! నువూవ్, నీ జాలీ, నువువ్ తెచిచ్ పడేసే ఈ తిండీ, నీ సహాయమూ, ఏదీ మాకకక్రేల్దని ఎంత చెపిప్నా అరథ్ం కాదా? మేం
బిచచ్గాళళ్ం కాదు. మా సంగతి మేము చూసుకోగలము, నువువ్ నెలనెలా మా యింటికి రానకక్రేల్దు," అతని మాటలిన్ పటిట్ంచుకోకుండా
సంచీలోంచి కొనిన్ పాలూ పళూళ్, బెర్డూడ్ తీసి ఫిర్జుజ్లో సరద్సాగిందామె.
"నేనికక్డునాన్ పాట! నీకోసమే ఎదురు చూసుత్నాన్!" లోపలిన్ంచి జెనీన్ కేక వినిపించింది."పదమ్" అనడానికి కషట్ంగా వుందని
అందరికీ తన పేరు "పాట" అని చెపుత్ంది పదమ్.
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"హలోల్ జెనీన్! ఇదిగో నువవ్డిగిన పుసత్కాలు. కిందటి వారం చెపిప్న లెకక్లు చేసావా? పరీక్షలు బాగా దగగ్రకొసుత్నాన్యి, ఇంతకీ మీ
అమేమ్ది?”
"ఇవాళ అమమ్ కొంచెం ఆలసయ్ంగా వొసుత్ంది. మనం చదువుకుందామా?" హై సూక్లోల్ పనెన్ండో తరగతి చదువుతూనన్ జెనీన్ తలెతిత్
అడిగింది.
కొంచెం సేపు వాళళ్ పర్పంచంలోకి వాళెళ్ళిళ్ పోయారు.
"హలో మిసెస పాట, వచిచ్ చాలాసేపైందా? కొంచెం కాఫీ పటుట్కురానా?" గంట తరవాత లోపలికొసూత్ అంది కే, జెనీన్, మైఖెల ల
తలిల్. అపుప్డే సామానేదో కొనుకొక్చిచ్నటుట్ంది, ఆయాసంతో వగరుసూత్ంది.
"నేనొచిచ్ గంటవుతూంది కే! పద ఇదద్రం కలిసి టీ పెటుట్కొని తాగుదాం. జెనీన్, ఏదైనా అరథ్ం కాకపోతే ననున్ పిలువు."
ఇదద్రూ వంటింటోల్కెళాళ్రు.
"మైఖెల ఎపుప్డొచాచ్డు? నేనొచేచ్సరికి జెనీన్ మీద అరుసుత్నాన్డు,"గుసగుసగా అంది పదమ్.
నిటూట్రిచ్ంది కే!
"వాడి పధధ్తి నకేమీ అరథ్ం కావడంలేదు పాట. చదువు వొదద్ంటాడు. వుదోయ్గం చేయనంటాడు. పొదద్సత్మానం కురీచ్లో కూరుచ్ని
పర్పంచానిన్ తిటిట్పోసి ఏం పర్యోజనం? పైగా ఈ మధయ్ జెనీన్ని చదవొదద్ని దెబబ్లాటలు. తెలల్వాళుళ్ నడిపే బళళ్లోల్ తెలల్వాళళ్ చదువే
వుంటుంది, అది మనకవసరం లేదట! రోజూ పోటాల్టలే. ఈ వాతావరణంలో ఆ పిలల్ ఏం చదువుతుందో, ఏం పరీక్షలు రాసుత్ందో! ఎలాగైనా
ఆ పరీక్షలైపోయి అది ఆ నరిస్ంగ కోరేస్దో వుందట కదా, అందులో చేరిపోతే, ఇక మెలిల్గా దాని బర్తుకది బర్తుకుంది. నాది చినన్ వుదోయ్గమే
అయినా, మా ఇదద్రికింత తిండి పెటట్లేకపోదు. కానీ వాడి వాలకం చూసూత్ంటే పరీక్షలు రాయనిసాత్డో లేదో అని భయం పటుత్కుంది. ఈ
మూడు నెలలూ ఎలా గడుసాత్యో ఏమో!" మెలిల్గా అటూ ఇటూ నడుసూత్నే మాటాల్డుతుంది కే.
"చూదాద్ం కే. భయపడకు, అంతా మంచే జరుగుతుంది లే. నేనొకసారి మైఖెల తో మాటాల్డతా. మరీ అంత కషట్మైతే జెనీన్ని
పరీక్షలపుప్డు మా ఇంటోల్ వుంచుకుంటాలే!" అపర్యతన్ంగా అనేసింది పదమ్.
నిజంగానా? మీ ఇంటోల్ నాలుగు రోజులు జెనీన్ వుంటే నీకేం ఇబబ్ంది కాదు కదా? మీ హజెబ్ండ ఒపుప్కుంటారా?" తమని చూడగానే
చిరాగాగ్ మొహం చిటిల్ంచే కృషణ్ని గురుత్ చేసుకుంటూ అంది కే.
ఏదో మాటవరసకి అనన్దే కానీ, ఆ ఒకక్ మాటకే కే పడడ్ సంతోషం చూసి భయం వేసింది పదమ్కి. కానీ ఆ విషయం గురించి పెదద్గా
ఆలోచించడం ఇషట్ం లేక వొదిలేసింది, అకక్డి దాకా వొసేత్ చూదాద్ం లే అనన్టుట్.
"ఆ పరిసిథ్తి వొచిచ్నపుప్డు చూదాద్ంలే! ఇపుప్డు టీ తాగుదాం పద."
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ఇదద్రూ బయట పోరిట్కోలో కూరుచ్నాన్రు. ఆగసుట్ నెల చివరి వారం కావడంతో చలి కొంచెం తగుగ్ మొఖం పటిట్ వెచచ్ని యెండ
ఆవరణంతా పరచుకొని వుంది. చాలా మంది ఎబొరిజీనల్ ఇళళ్లా కాకుండ కే ఇలూల్ వాకిలీ శుభర్ంగా పెటుట్కుంటుంది. చినన్ వుదోయ్గంతో
ఎలాగైనా కూతురిన్ చదివించుకుంటూ కషట్పడుతూ నిరంతరం పోరాటం చేసుత్నన్ యోధునిలాగుంటుంది కే.
"ఇక నే బయలేద్రతా కే! ఈ మరేర్ బిర్డిజ్ నించి మా ఇంటికి చేరేసరికి గంటైనా పడుతుది. పైగా ఈ టైములో టార్ఫిక తటుట్కోలేం. వొసాత్
జెనీన్! ఆ పుసత్కాలు జాగర్తత్. అవనీన్ లైబర్రీవి. మైఖెల, నువువ్ రేపొప్దుద్నన్ ఒకసారి వెలేఫ్ర సెంటర కి రారాదూ? రాబరట్ తో
మాటాల్డుదువుగాని," సంచి భుజానికి తగిలించుకుంటూ అంది పదమ్.
అవునూ కాదూల మధయ్ తలాడించాడు మైఖెల, మొఖం మాడుచ్కుని.
PPP
"అసలు నువావ్ వెలేఫ్ర సెంటర లో దరిదర్పుదోయ్గం మానేయి పదామ్! నువువ్ వాళళ్ ఇళళ్లోల్ కెళిళ్నపుప్డలాల్ నా గుండెలు పీచు
పీచుమంటాయి," చిరాగాగ్ అనాన్డు కృషణ్. ఎపప్టాల్గే నవేవ్సి వూరుకుంది పదమ్.
వాళుళ్ చూడడానికి మొరటు వాళళ్లాగా,చదువూ సంసాక్రం లేని వాళళ్లా కనిపించినా, వళళ్ంత దురామ్రుగ్లేమీ కారనీ, జీవితం
చేతిలో చావుదెబబ్లు తినన్ వాళళ్ మీద కొంచెం సానుభూతీ, ఓపికా చూపించాలనీ అతనితో చెపిప్ చెపిప్ అలిసిపోయిందామె.
మనుషుల మీద జాలి వుంటే కొంచెం డబుబ్ వాళళ్ మొహాన పడేసేత్ సరిపోతుందిగా, మరీ వాళళ్ని చంకనెకిక్ంచుకోవాలా, అని
ఆశచ్రయ్పడే వాళళ్ందరిలాటి వాడే కృషణ్ కూడా. ఈ వాదన గత అయిదేళుళ్గా జరుగుతూనే వుంది. అయిదేళళ్ కిర్తం పదమ్ అబొరిజీన వెలేఫ్ర
సెంటర లో ముందు వాలంటీరుగా చేరి, తరవాత పరమ్నెంటు ఉదోయ్గం సంపాదించుకుంది.
PPP
"ఏమిటీ? అబొరిజీన వెలేఫ్ర సెంటర లో వాలంటీరుగా చేరతావా? వూరికే వునన్ పార్ణానికి ఇపుప్డదంత అవసరమా?" కృషణ్ తో
పాటు ఆమె మిగతా సేన్హితులు కూడా అదే మాటనాన్రు.
"ఎందుకు పదామ్ ఆ పర్యాస? నువవ్సలే సునిన్తమనుస్క్రాలివి. వాళళ్ జీవితాలని దగగ్రిన్ంచి చూసి తటుట్కోగలవా", కృషణ్ చాలా
నిరుతాస్హపరచాడు రకరకాలుగా.
అతననన్ మాటా నిజమే అయినా, ఎందుకో వాళళ్కి సాయం చేయాలని ఆశగా అనిపించింది ఆమెకి.
మొదటిసారి యూనివరిస్టీ కెళేళ్ దారిలో గుంపులు గుంపులుగా దిగులుగా వెనక వెనక కూరొచ్ని వుండే వాళళ్ని చూసి విచితర్ంగా
అనిపించింది.
బసుసాట్పులో ఒకరోజు ఒక ఇరవై యేళళ్ అబోరిజీన కురర్వాడు దీనంగా దగగ్రికొచిచ్, "వుడ యూ హేవ ఎ డాలర టు గివ మి?"
అనాన్డు. మనసంతా కలచి నటల్యి వాడి చేతిలొ కొంచెం చిలల్ర వేసింది. అకక్డే ఆగివునన్ బసుస్లోంచి ఇదంతా చూసుత్నన్ డైరవరు బసుస్
దిగొచిచ్,
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"మేడం, మీలాటి అమాయకులు వాళళ్కి డబిబ్సేత్, దానితో తాగి తందనాలాడతారు. మళీళ్ వాళళ్ బాగోగులకోసం మనమిచేచ్
టాకుస్లతోనే వెలేఫ్ర సెంటర నడుపుతుంది పర్భుతవ్ం. మన లాంటి వాళుళ్ కషట్పడి సంపాదిసుత్ంటే వీళళ్ తాగుడుకి పర్భుతవ్ం సబిస్డీలిసుత్ంది,"
వెటకారంగా అనాన్డు.
బితత్రపోయింది తను. ఒక రకంగా ఆలోచిసేత్ ఆ డైరవరు మాటలతో కొతత్ ఆలోచనలొచాచ్యి తనకి. నిజమే, వాళళ్కి కావలసింది
బిచచ్ం కాదు. బర్తుకు మీద నమమ్కం కలిగించే ధైరయ్ం.
అపుప్డే నగరంలో వెలేఫ్ర సెంటరల్ గురించి ఆరా తీసి వాలంటీరు గా పనిచేయడానికి అనుమతి కోసం దరఖాసుత్ చేసింది.
పోలీసు కిల్యరెనుస్లూ ఇంకా రక రకాల సరిట్ఫికేటూల్ సంపాదించి చివరకి అనుకునన్టుట్గా వెలేఫ్ర సెంటరోల్ చేరింది.
PPP
మొదటోల్ అకక్డ కొంచెం బెరుగాగ్ భయంగా వుండేది. అందులోనూ తనకి ఇంగీల్షు అంత బాగా రాదనన్ నూయ్నతా భావమూ వుండేది.
దానికి తోడు తన వాలంటీర కో-ఆరిడ్నేటర కి తనని చూసేత్ వేళాకోళంగా వుండేది. "ఆ, మళీళ్ నువొవ్చిచ్నపుడు చూదాద్ం లే, " అనన్ తేలికైన
భావంతో తనకే బాధయ్తా అపప్గించేవాడు కాదు. వరసగా నాలుగైదు వారాలు తను వెళిళ్నా ఆశచ్రయ్పోయాడే తపప్ పెదద్ నమమ్కం
పెంచుకోలేదు.
అలాటి రోజులోల్ ఒకసారి కే అతనితో గొడవపడుతూంటే చూసింది తను. రెండు మూడు సారుల్ చూసిన తరవాత అడిగింది రాబరట్ ని,
సంగతేమిటని. కే కి ఒక చినన్ కూతురుందనీ, చదువుకోవాలని ఆశపడుతూందనీ, అయితే వాళుళ్ండే మారు మూల గార్మం లో కాసాత్ సాయం
చేసే టూయ్టరు కోసం వెతుకుందనీ అరథ్మయింది.
రాబరట్ పెదద్ పటిట్ంచుకోవటంలేదు. "ఎవరికి టైముంటుంది ఇపుప్డు మరేర్ బిర్డిజ్ కి వెళిళ్ చదువుచెపప్డానికి!" అనాన్డు నిరాసకత్ంగా.
"నేను వేళతా రాబరట్," అంది తను.
"వెళొళ్చుచ్, కానీ, బాగా ఆలోచిందుకోండి. అడిలైడ నించి గంట పైగా పర్యాణం! వాళళ్ ఇళూళ్ వాతావరణమూ మీరనుకునన్టుట్గా
వుండదు," రాబరట్ మెతత్గా మందలిసేత్,
మిగతా సేన్హితులు ఘాటుగానే విమరిశ్ంచారు.
"మీరు చదువు చెపిప్నంత మాతార్న ఆ పిలేల్దో చదివేసుత్ందనుకోకండి! పదమూడేళళ్ పిలల్, ఏడో తరగతి చదువుతుంది. ఎంత మంది
బాయ ఫెర్ండస్ ని మారిచ్ వుంటుందో తెలుసా? ఏ మాతర్మూ నిలకడ లేని మనుషులు! వాళళ్కోసం పర్భుతవ్ం మిలియనల్ డలరుల్ ఖరుచ్
చేసుత్ందని కూడా తెలుసుకోరు!". అంటూ.
ఎవరికీ ఏ సమాధానమూ చెపప్కుండా కే అడర్సు పటుట్కొని కారెకిక్ంది తను, ఒక ఆదివారం.
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అలా అయిదేళుళ్గా జెనీన్ కి చదువు చెపూత్, భవిషయ్తుత్ మీద ఆశలు కలిప్సూత్, పర్పంచం గురించి చెపూత్, గడుపుకొచిచ్ంది. దురభ్రమైన
దారిదర్య్ంలో, నిరాశలతో కృంగిపోతూ కూడా బిడడ్ని ఒక మెటెట్కిక్ంచాలనన్ కే తాపతర్యం అరథ్మైనా, పదమ్కి అరథ్ం కాని ఒకే ఒకక్ విషయం
మైఖెల పర్వరత్న.
ఇరవై యేళళ్ మైకేల యే ఉదోయ్గ పర్యతన్ం చేయకపోగా, తలిల్నీ చెలిల్నీ వేధించడమే ధేయ్యంగా పెటుట్కునాన్డా అనిపిసుత్ంది చూసే
వారికి. ఎలాగైనా అతనికి కొంచెం బాధయ్త మపాప్లనీ, చుటూట్ వునన్ మనుషులని పేర్మించడం నేరాప్లనీ పదమ్ అతనిన్ వెలేఫ్ర సెంటర కి
లాకెక్ళిళ్ రకరకాల వాయ్పకాలోల్ చేరిప్ంచడానికి పర్యతిన్సూత్నే వుంది. అతను మొండిగా పర్తిఘటిసూత్నే వునాన్డు. అతని మానసిక సిథ్తి అరథ్ం
చేసుకోవడానికి అబోరిజీనల్ చరితర్ గురించి శర్ధధ్గా చదివింది పదమ్.
పంతొమిమ్ది వందల అరవైలలో కే ని ఆమె తలిల్ నుంచి అపహరించి ఒక ఫోసట్ర హోం లో వుంచింది పర్భుతవ్ం. అబొరిజీన తలుల్లకీ
శేవ్త జాతీయులకీ పుటిట్న సంతానానిన్ చాలా వరకు అలా అపహరించారు. తలిల్ నుంచి వేరయిపోయిన కే ఎకక్డెకక్డో తిరిగి, ఎకక్డెకక్డో
పెరిగి చివరికి ఇలా మరేర్ బిర్డిజ్ చేరుకుంది. తమ జాతి మీద యూరోపియనుల్ సాగించిన దౌరజ్నాయ్నికి తలచుకుని అందరు యువకులాల్గే
కోపంతో ఉడికిపోతూ వుంటాడు మైఖెల. పర్భుతవ్ం అబోరిజీనల్ జాతికి సమరిప్ంచిన క్షమాపణలూ, వారి కోసం చేపటిట్న సంకేష్మ
కారయ్కర్మాలూ అనీన్ కంటి తుడుపుగా మొసలి కనీన్టిలా అనిపిసుత్ందతనకి.
కానీ, చెదిరిపోయిన జీవితానీన్, జాతి చరితర్నూ తిరిగి ఎలా సాధించుకోవాలో అరథ్ం కూడా కాదు. తమ మాతృభాష
మరచిపోయిందని తలిల్ మీద మండి పడతాడు. ఇంగీల్షు మాటాల్డితే నొచుచ్కునే సావ్భిమానం! కనబడని శతృవుల పైన కసితో, గెలవలేని
యుధధ్ం చేసూత్, జీవితానిన్ చేజేతులా నాశనం చేసుకుంటునన్ మైఖెల లాటి యువకులని చూసేత్ జాలి తపప్ వేరే భావన రాదు పదమ్కి. "వాళళ్
కోసం నీ సమయానీన్ శకిత్నీ ఎందుకు వృథా చేసాత్వు," అని అడుగుతూనే వుంటారు కృషాణ్, రాబరట్.
PPP
"అమామ్! ఇవాళ నేనొచేచ్సరికి ఆలసయ్ం కావొచుచ్. కొంచెం బయటికెళేళ్ పని వుంది!"
"ఈ సిథ్తిలో కూడా ఆఫీసుకెందుకే?"
"ఆఫీసుకాక్దమామ్! ఒకళళ్ ఇంటికి!"
"నిండా నీళాళ్డ పొదుద్ రోజులు. ఇపుప్డు కారు తీసుకొని వెళళ్డం ఎందుకే? ఎండ కూడా ఎకుక్తోంది. ఇంటి పటుట్న వుండు, నా
మాట విని."
"అదీ, అలా చెపప్ండి అతత్యాయ్! నేను ఎంత చెపిప్ వుంటాను? వూరికే అంతంత డైరవు చేసూత్ ఆ అబోరిజీనల్ ఇళళ్కి వెళొళ్దద్ని!
వాళళ్సలే," ఇంకా ఏదో అనబోయి పదమ్ మొఖం చూసి ఆపేసాడు కృషణ్.
"ఈ ఒకక్ సారికే అమామ్. జెనీన్ కి పరీక్షలైపోయాయి కదా! ఎలా వుందో ఒకక్ సారి చూసొసాత్. వాళళ్ దగగ్ర ఫోన లేదు. తరావ్త
డెలివరీ అయేయ్ంతవరకూ ఇలుల్ కదలను సరేనా?"
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"పోనీ, నేనూ రానా నీతో?" ఉతాస్హంగా అడిగింది రుకిమ్ణి.
"సరిపోయింది! మీరింకా తనని ఆపుతారనుకుంటే మీరు కూడానా?" విసుకుక్నాన్డు కృషణ్.
అరగంటలో తలీల్ కూతుళిళ్దద్రూ కారులో వునాన్రు.
PPP

"హాయ పేట! పరీక్షలు బాగా రాసాను. అయాం గోయింగ టు బీ ఏ నరస్!" కారు చపుప్డుకి ఉతాస్హంగా పరిగెతుత్కొచిచ్న జెనీన్,
కొతత్ వయ్కిత్ని చూసి బిడియంగా ఆగిపోయింది.
"జెనీన్! ఈవిడెవరో తెలుసా? మా అమమ్! అమామ్, తనే జెనీన్ అంటే!" పరిచయం చేసి ఆపసోపాలు పడుతూ మెటెల్కిక్ంది పదమ్.
వరండాలోంచే వాళళ్ని చూసి పారిపోయాడు మైఖెల.
"మైఖెల, ఇలా రా! ఇదిగో మా అమమ్! మీ అమమ్ లాగే మహా నస!" పిలిచింది పదమ్.
"ఇవాళ మీకోసం కేక తెచాచ్ను. మైఖెల, ఎపుప్డైనా సెంటర కి వెళిళ్ రాబరట్ ని కలిసావా? నేనాఫీసుకెళిళ్ వారం రోజులైంది," పరాయి
ఇంటోల్ చనువుగా తిరుగుతునన్ కూతురిన్ ఆశచ్రయ్ంగా చూసింది తలిల్.
ఎనన్డూ లేంది వాళిళ్దద్రికీ చెరో గాల్సులో జూయ్స తెచిచ్ ఇచాచ్డు మైఖెల. ఎతుత్గా వునన్ పదమ్ పొటట్ చూపిసూత్, "ఇలాటి పరిసిథ్తిలో,
ఇంత ఎండలో ఎందుకు,,?" అని ఆగిపోయాడు. సిగుగ్తో ఎరర్బడడ్ అతని మొహం చూసి నవువ్తూ ఆగిపోయింది పదమ్.
వునన్టుట్ండి "అమామ్!" అంటూ కూలబడింది.
"ఏమయిందే, అంతలోనే ఏమయిందమామ్?"
"నొపిప్! హాసిప్టల కెళాళ్లేమో," పళళ్ బిగువున అంది పదమ్.
"అమోమ్! ఇపుప్డెలా? ఇకక్డ హాసిప్టల వుంటుందా?" గాభరాగా అంది రుకిమ్ణి.
"ఆగు, నువువ్ కంగారు పడకు. పిలల్లు భయపడతారు. నా ఫోన లో ఒక నంబరుంటుంది, జెనీన్ కిచిచ్ ఆ నెంబరుకి చేయమను."
వునన్టుట్ండి మారిపోయిన పరిసిథ్తికి జెనీన్ కాళూళ్ చేతులు వొణకడం మొదలైంది.
"జెనీన్, భయపడకు. ఆ నెంబరుకి ఫోన చేయి. వాళొళ్చిచ్ ననున్ ఆసప్తిర్కి తీసికెళాత్రు."
జెనీన్ భయం చూసి మైఖెల ఫోన అందుకునాన్డు.
"డోంట వరీ పాట. ఆసప్తిర్ కి నేను తీసికెళతా. ఇకక్డికి దగగ్రే. కమాన!"
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కారు వాకిటోల్కి తెచిచ్, మెలిల్గా పదమ్ని కారులోకి చేరాచ్డు మైఖెల. భయంతో వొణికిపోతునన్ చెలిల్నీ, రుకిమ్ణినీ ఓదారుసూత్నే, పదమ్కి
సీటు బెలుట్ పెటీట్ హాసిప్టల చేరాచ్డు.
PPP
నాలుగు గంటల తరవాత,
"పదామ్! ఒకక్సారి కళుళ్ తెరిచి నీ బంగారు బొమమ్ని చూసుకో!" తలిల్ గొంతులో ఉరకలేసుత్నన్ ఉతాస్హానికి కళుళ్ తెరిచింది పదమ్. పడడ్
నొపులుకానీ, బయట పడడ్ బిడడ్ కానీ ఏదీ గురుత్ రాని ఒక మహా పర్శాంతత.
"కృషణ్ ఏడీ?"
"ఇపుప్డే ఎవరో ఫోన చేసేత్ బయటికి వెళాళ్డు. ఆ అబాబ్యి మైఖెల ఎంత బుధిధ్ మంతుడే, నిజంగా! నినున్ హాసిప్టల చేరిచ్, వాళళ్
అమమ్కి ఫోన చేసి, కృషణ్ కి ఫోన చేసి, ఎంత బాధయ్తగా పర్వరిత్ంచాడనుకునాన్వ? పాపం, పిలల్ మాతర్ం బెదిరిపోయింది. వాళళ్మమ్ ఇపప్డి దాకా
ఇకక్డే వుండి నీకు తినడానికేమైనా తెసాత్నని వెళిళ్ంది. ఇదిగో, పాపని నీ పకక్నే పడుకోబెడతునాన్, చూడు."
మెలిల్గా పాప వైపు తిరిగి వెనెన్ల కురిసినటుట్ నవివ్ంది పదమ్.
"నేనొదద్ంటూంటే ఇపుప్డీ మరేర్ బిర్డిజ్ కొచిచ్," లోపలికొసూత్నే ఇంకా ఏదో అనబోయాడు కృషణ్.
"నీ కసలు బుధుధ్ందా? నీ జీవితంలోకి ఇంకో అదుభ్తమైన ఆడపిలల్ వొచిచ్న సందరభ్ంలో ఈ సోదంతా అవసరమా?" నవువ్
మొహంతో కోపంగా అడిగింది పదమ్. ఆ మొహంలోకి చూసూత్ ఇంకేమీ అనలేకపోయాడు కృషణ్. అయినా అతనికి కూతురు మొహం చూడడం
తపప్ ఇంకే విషయంలోనూ ఆసకిత్ లేనటట్నిపిసుత్ంది.
వాళిళ్దద్రినీ ఒంటరిగా వదిలేసి రుకిమ్ణి బయటికి వెళిళ్పోయింది.
"ఆ పిలల్లిదద్రూ నీతో మాటాల్డాలని తహతహలాడుతునాన్రు. లోపలికి పిలవనా?"
"అలాగే", నవువ్తూ తలూపింది.
"జెనీన్, మైఖెల, పాట పిలుసోత్ంది మిమమ్లని." వాళళ్ని లోపలికి పిలిచి కృషణ్ బయటకెళిళ్పోయాడు.
ఇదద్రూ లోపలికొచాచ్రు. పాపాయిని అబుబ్రంగా చూసారు.
"ఎంత అందంగా వుంది! పాట, ఒకక్సారి ముటుట్కోవచాచ్?" బెదురుగా అడిగాడు మైఖెల.
"తపప్కుండా,"
"ముందు చేతులు శుభర్ం చేసుకో," వెనకగా కే గొంతూ వినిపించింది.

øöeTT~

www.koumudi.net

@|æÁ˝Ÿ 2018

చేయూత

8
"జెనీన్ పెదద్ నరస్వుతానంది కానీ ఎలా భయపడిందో చూడు," మైఖెల వెటకారం చేసాడు.
"నరిస్ంగ చదువు పూరత్యేసరికి భయాలనీన్ పోతాయి," ధైరయ్ంగా అంది జెనీన్.
"పాట! నా పిలల్లకోసం ఇంత శర్ధధ్గా, ఇంత నమమ్కంగా, నువువ్, నీకేదైనా అయితే..." ఆ పైన మాటాల్డలేకపోయింది కే.
మొరటుగా ఉకోర్షంగా వుండే మైఖెల కళళ్లోల్ నీళుళ్.
అందరూ వెళిళ్పోయిన తరవాత మళీళ్ వెనకగా వచాచ్డు మైఖెల

"అయాం సారీ! పర్పంచంలో అందరూ చెడడ్వాళేళ్ననీ, మామీద జాలి చూపించే వాళుళ్ మా వెనకగా నవువ్కుంటారనీ అనే
అనుకునాన్ను. నేనూ వచేచ్ సంవతస్రం ఏదైనా టెర్యినింగ కి వెళాత్ను." అతను చెపాప్లనుకుని చెపప్లేకపోయిన మాటలనీన్ వినన్దామె.
"నా బాగులో నీకోసం తెచిచ్న బోర్చర వుంది. ముందు ఆ ఫారం నింపి రేపు కనిపించు," అభావంగా అంది.
ఎపుప్డూ చూడని నవువ్ మైఖెల మొహం మీద, దాదాపు పాప అంత అందంగా వుంది.
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