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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..!!
పా
థ్ ంచే చేతులు
ర్ రి

'మంచితనం ఏ ఒకక్రి సవ్ంతం కాదు వారసతవ్ంగా రావాలనీ లేదు '.. పొదుద్నిన్ంచీ పదోసారి అనుకుని ఉంటుంది నీత.. ఆ మాట
"ఈ రోజు మనకి డినన్ర చేసేది, లేదా? తవ్రగా రా " నవువ్తూ అంటునన్ భరత్ మాటలకి నవువ్తూ " ఓ డినన్ర రెడీనా? థాంక యూ"
అంటూ టేబిల దగగ్రకి నడిచింది పర్ముఖ కౌనిస్లర నీత.
గారిల్క నూడులస్ ఇదద్రికీ రెండు బౌలస్ లో వేసి ఉంచాడు రిషి అపప్టికే.
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" ఏదో చదువుకుంటునాన్వు కదా! అందుకే నినున్ కదిలించదలుచ్కోలేదు" అనాన్డు రిషి నవువ్తూ...
" లవ యూ రిషి" అంది నీత నెమమ్దిగా.
" ఏది? నూడులస్ కేనా?" అనాన్డు రిషి మరింత పెదద్గా నవువ్తూ.
ఇదద్రూ కబురుల్ చెపుప్కుంటూ భోజనం చేశారు.

ఒక కౌనిస్లర గా ఎంత తటసథ్ంగా ఉందామని పర్యతిన్ంచినా కొనిన్ కేసులు అపుప్డపుప్డు ఆమెని కలత పెడుతూనే ఉంటాయి.. ఆ
పర్భావం నుంచి బయటపడడానికి కొనిన్ సారుల్ ఒకటి రెండు రోజులు పడుతుంది. అలాంటిది ఈ రోజు ఆమె ఎకుక్వ సంతోషంగా కనిపించడం చూసి
రిషికి చాలా హాయిగా ఉంది.
" పర్తీ సారీ లా కాకుండా ఈ రోజు నువువ్ ఇలా ఉండడం బావుంది" అనాన్డు భారయ్ చేతిని తన చేతిలోకి తీసుకుంటూ.
" నిజం రిషీ, నాకూ అంతే.. మన చుటూట్ కనిపించే పర్పంచంలో ఇంత దురామ్రగ్ం ఉందా? అనిపించి బాధపడతాను కదా! అపుప్డపుప్
డు. అలాంటిది ఈ రోజు ఇంత మంచితనం ఉందా? అనిపించింది" అంది చిరునవువ్తో.
" అయితే వినవలసిందే! కౌనిస్లర గారికభయ్ంతరం లేకపోతే" అనాన్డు.
తనదగగ్రకొచేచ్ వాళళ్ పేరుల్, ఇతరవివరాలనెపుప్డూ రిషి కి కూడా చెపప్దు. ఎపుప్డైనా కేసు మరీ కదిలిసేత్ పేరల్ లాంటివి కాకుండా
వివరాలు కుల్పత్ంగా చెపుత్ంది.
మాటాల్డలేదు నీత.. మౌనంగా తింటూ ఆలోచిసోత్ంది.
చెవిలో మళీళ్ మళీళ్ వినబడుతునన్ కెవిన మాటలు.
" నిజానికి మీరిలా పర్తీ శనివారం ఈ ఎన.జీ.వో లో నామినల ఫీజ కి కౌనిస్లింగ చేసాత్రని తెలిసింది కనక రాగలిగాను, లేదంటే
కౌనిస్లర దగగ్ర సలహా తీసుకునేంత ఆరిధ్క సోత్మత నాకుందని నేననుకోను. యూ ఆర వెరీ నైస" యాభై దాటిన అతను హుందాగా
ఉనాన్డు,హుందాతనానికి తగగ్ పరిణతి.
“చినన్పప్టి నించీ ఒక కథ విని పెరిగాను.
సోదరుడి చితర్లేఖనం చదువు కోసం తాయ్గం చేసిన అనన్ చేతిలో రూపు దిదుద్కునన్ అదుభ్త చితర్ం ' పేర్యింగ హాండస్ '. అదే పార్రిథ్ంచే
చేతులు.
నిసస్ంశయంగా అది గొపప్ కథేకానీ అది నా ఇంటోల్ పునరావృతం కావడం, ముఖయ్ంగా నా పెదద్ కొడుకుకి అలాంటి అనుభవం
ఎదురవడం నేను సుతరామూ అంగీకరించలేని విషయం..”
గదగ్దంగా వినబడిన కెవిన మాటలు, కళళ్లోల్ తడి...
దాదాపు అదే మాటలు హేరీ అనాన్డు. తెలల్గా పొడుగాగ్, నూనుగు మీసాల నునన్టి కురార్డు.. నెమమ్దిని అనువెరిగి ముతాయ్లు దొరిల్నటుట్
మాటాల్డే తతవ్మునన్పదహారేళళ్ చినన్వాడు.
" మేమ, ఈ పర్పంచంలో ఒక కథ ఎవరినైనా విపరీతంగా పర్భావితం చెయయ్గలదా? అనన్ పర్శన్ వసేత్ నావరకూ అది ' పేర్యింగ
హేండేస్ '. ఒక పెదద్ అనన్ ఎలా ఉండాలో దిశానిరేద్శం చేసే కథ అని నా అభిపార్యం.. నా తముమ్డికి తపప్క నాయ్యం జరగాలి అని నా నిశిచ్తాభిపార్యం"
తలవంచుకుని చెపిప్నా తడి లేని కళుళ్, నిరమ్ లమైన మాట. ఆ ఇదద్రూ ఒక ఇంటివారని. చెపుత్నన్ది ఒకే విషయమని నీత కు అరధ్ం
అవడానికి కాసత్ సమయం పటిట్ంది. ఇదద్రిదీ ఒకే కుటుంబమవవ్డం కాదు సమసయ్.. ఇదద్రి సమసాయ్ ఒకటి.
అసలు అనుకుంటే.. అది సమసయ్ అనుకుంటే..
కెవిన:
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“నా పేరు కెవిన.. నా భారయ్ లిజా.. ఎలిజబెత..

లిజాకి నాకు వివాహమయియ్ ఆరేళుళ్ కావసోత్ంది.. మా ఇదద్రికీ ఇది రెండవ పెళిళ్.. లిజా భరత్ శామ చనిపోయారు.. నా మొదటి భారయ్
జూలీ నేనూ విడిపోయాము.
లీజా, నేనూ మా ఇదద్రికీ కావలసిన వారి పారీట్లో కలిశాము ఏడుసంవతస్రాలాకిర్తం తొలిసారి కలిశాము. దాదాపు సంవతస్రం
గడిచేముందు పెళిళ్ చేసుకునాన్ం. “
" నైస.. అయితే పోర్బెల్ం ఏమిటి?" అడిగింది నీత.
క్షణం సేపు మౌనం..
" పరవాలేదు చెపప్ండి.. విషయం ఏమిటి?" అడిగింది నీత..
“పార్బెల్ం అని కాదు మేమ.. ఇదద్రు పిలల్ల మధయ్..” ఆగాడు అతను
“మీకిదద్రు పిలల్లా? వాళళ్తో ఏమైనా సమసాయ్?" అడిగింది నీత.
“యా.. హేరీ లిజా కొడుకు.. జాక నా కొడుకు.. “అనాన్డు నెమమ్దిగా..
“ఓ.. అరధ్మయింది.. ఇదద్రికీ పడదా? ఆరేళళ్యిందనాన్రే మీ పెళిళ్ జరిగి.. ఇంకా పిలల్లు సరుద్కోలేదా?” పిలల్లెకెనేన్ళుళ్ ?అంది ఆమె...
" అలాంటి సమసేయ్ లేదు.. ఇదద్రూ చాలా పేర్మగా, సవ్ంత అనన్దముమ్లాల్ ఉంటారు. ముఖయ్ంగా హేరీ! జాక ని ఎంత పేర్మగా
చూసుకుంటాడో! నేను చెపప్లేను కూడా. హేరీకి పదిహేడు, జాక కి పదహారు...” అనాన్డు
"మరి అంతా బానే ఉంది కదా, సమసయ్ ఏముంది? అంది నీత అరధ్ం కానటుట్...
“చెపాత్ను.. హేరీని నేను చూసుకోవలసినంత బాగా చూసుకోవటం లేదని నా కెపుప్డూ అనిపించేది, అనిపిసూత్నే ఉంది.. అనిపించడం
కాదు అదెందుకో నా మనసునెపుప్డూ కలవరపెడుతుంది కూడా.. “ అనాన్డు తపుప్ చేసిన భావన గొంతులో ధవ్నిసుత్ండగా..
“ఎందుకలా అనుకుంటునాన్రు? హేరీ ఎపుప్డైనా అలాచెపాప్డా? మీకు కాకపోయినా వాళళ్ అమమ్కి? జాక తో బాగా ఉంటాడని
చెపాప్రు కదా! మరింకేమిటి?”
“ఈ పర్శన్కి నా దగగ్ర సమాధానం లేదు.. హేరీ కానీ, లీజా కానీ ఎపుప్డూ నాతో ఏమీ చెపప్లేదు.. కానీ వాడు నామీద, జాక మీదా
చూపించే పేర్మలో నేను పదో వంతు కూడా వాడికివవ్లేకపోతునాన్ను అనన్ది మాతర్ం నిజమని నా మనసెందుకో బలంగా నముమ్తోంది..ఎంత
పర్యతిన్ంచినా నేనిందులోంచి బయటకు రాలేకపోతునాన్ను.. “ అనాన్డు..
“హేరీ పసివాడు కాదు,.. తనకి కావలసిందేమిటో చెపప్గలవాడు.. అలాగని పెదద్వాడు కాదు నేను ఒపుప్కుంటాను.. మీరు మరీ
సునిన్తంగా ఆలోచిసుత్నాన్రేమో? అసలు లేని సమసయ్ని మీరు ఉందని ఎందుకనుకోవడం? “
“మొదటిసారి తపిప్నా, రెండో సారి మీకు మంచి జీవిత భాగసావ్మి దొరికింది, పిలల్లు బావునాన్రు.. ఇంకెందుకు బాధ పడడం?”
అంది నీత..
కెవిన మాటాల్డలేదు..
“ఏదైనా పర్తేయ్కమైన సమసయ్ ఉంటే చెపప్ండి.. కనీసం ఆ దిశలో పరిషక్రించడానికి పర్యతన్ం చేదాద్ం!” అంది నీత..
“ మాది మామూలు మధయ్తరగతి సంసారం. నేను లాండ సేక్పింగ కాంటార్కుట్లు చేసాత్ను.. లిజా నరస్.. మా ఇదద్రి సంపాదనా మా
ఇదద్రు పిలల్లని సరిగాగ్ చూసుకోగలిగితే చాలనుకునాన్ం.. అందుకే ఇంక మళీళ్ పిలల్ల మాట తలపెటట్లేదు.. లిజా లాంటి ఒక కూతురుంటే బావుండునని
నాకెనిన్ సారుల్ అనిపించినా సరే.! మా పిలల్లిదద్రూ కూడా అరమరికలు లేకుండా కలిసిపోవడం కూడా మాకు ఎంతో బలానిన్చిచ్ంది”. అనాన్డు..
“నేను హైసూక్ల డార్ప అవుట ని.. చినన్పప్టినించి మొకక్లు ఆకరిష్ంచినటుట్గా ననిన్ంకేమీ ఆకరిష్ంచలేదు.. అలాగని పెదద్ నేరప్రిని
కాదు..
ఆకుపచచ్ని ఆకులూ, రంగు రంగుల పువువ్లూ ఇవనీన్ లేకపోతే పర్పంచం ఎంత బోసిగా ఉంటుందో? నా ఊహకి కూడా అందదు..

øöeTT~

www.koumudi.net

pHY 2020

MLjVFL$qOq¸ ¥qDÍÓj

4

చదువబబ్క తిరుగుతునన్ నాకు ఓ సేన్హితుడి తండిర్ చూపించారు గారెడ్నింగ, లాండ సేక్పింగ.. ఒకసారి మనకనువైన వేళలోల్ పని
చెయయ్డానికలవాటు పడితే ఒకరి కింద ఉదోయ్గం చెయయ్డం కషట్ం.. జీవితం పటల్ నాకెంతో ఆరాధన, గౌరవం.. సంతృపిత్ అనిన్ంటికనాన్ ముఖయ్ం..
పని ఉనన్పుప్డు పని, లేనపుప్డు వంట, గిటార.. ఇదే నా పర్పంచం..
ఆ పర్పంచం లోకి మొదటోల్ ఇషట్ంగా వచిచ్న జూలియా నా ‘గొరెర్ తోక బెతెత్డు’ జీవితానిన్ ననున్ పేర్మించినంతగా
పేర్మించలేకపోయింది..
‘జాక కైనా మంచి భవిషయ్తుత్ ఇవావ్లి కదా!’ అని తరచుగా నాతో గొడవపడేది..
అందుకే తన దారి తాను చూసుకుంది..
కారణాలేవైనా జాక నాదగగ్రే ఉండిపోయాడు. ఆవిడ ఉదోయ్గం లో వెసులు బాటు వచిచ్ ఇటు వచిచ్నపుప్డు జాక తో ‘ఓ డినన్రో, ఒక
లంచో!’ ఇలా కాసత్ సమయం గడుపుతుంది..
చినన్పుప్డు వేసవి శలవలుకో, కిర్సమ్స సెలవులకో దగగ్రకు రమమ్ని పిలిచి తీసుకువెళేళ్ది..ఈ మధయ్ అది కూడా లేదు..
దానిపటల్ మాకేమీ ఫిరాయ్దులు లేవు..
నేనూ, జాక.. ‘ఒకరికి ఒకరం!’ అనన్టుట్గా హాయిగా ఉనాన్ము లిజా, హేరీ మా జీవితాలోల్కి వచేచ్వరకూ.. వాళొళ్చాచ్కా హాయి
ఇనుమడించింది తపప్ ఇబబ్ంది అవలేదు..
కొదిద్పాటిదే అదనపు సంపాదన. కానీ ఎనలేని తృపిత్.. అనన్దముమ్లాల్ కలిసిపోయిన ఇదద్రి పిలల్లూ.. నాకు పార్ణంగా మెలిగే
భాగసావ్మి.. జీవితమంతా ఇలా గడిచిపోతే చాలనుకునాన్ను..
అంతలో ఎపుప్డో మొదలయింది నాలో ఈ మధన..
వాడి అసలు నానన్ బర్తికి ఉండి ఉంటే వాడికి ఇంకా ఎంతో మంచి జీవితం ఇచిచ్ ఉండేవారనన్ భావన నాలో ఎపుప్డూ ఉండేది..
హేరీ చాలా మంచి కురార్డు, తెలివైనవాడు.. బాగా చదువుకుంటాడు. జాక కూడా పరవాలేదు.. మరీ హేరీ అంత కాకపోయినా..
ఒకటే కేక ఉంటే హేరీ జాక కోసం ఉంచేవాడు..
కిర్సమ్స కి వచిచ్న అతి ఖరీదైన, మంచి గిఫట్ తముమ్డికే ఇచేచ్వాడు..
వాడికిషట్మని వారానికొకసారి సూప, బరగ్రుల్ చేసాత్డు.. ఇలా అనిన్ విషయాలోల్నూ అంతే...
వాడిని చూసినవారెవవ్రూ వాడిని పేర్మించకుండా ఉండలేరు.. అచుచ్ వాళళ్ అమమ్ పోలికే..
ఎదుగుతునన్ పిలల్లని సేన్హితులాల్ చూసుకోవాలి అని నముమ్తాను నేను.. అలాగే ఉంటాను.. అందుకని ఇదద్రికీ నా దగగ్ర బాగా చేరిక.
పిలల్లు చినన్పప్టినించీ తరచుగా డాకట్ర ఆట ఆడేవారు.. అపుప్డపుప్డు డెక మీద, తరచుగా ఇంటోల్నూ..
అనిన్ విషయాలోల్నూ తముమ్డికి మొదట అవకాశానిన్చేచ్సే హేరీ ఇకక్డ మాతర్ం ఎపుప్డూ తానే డాకట్ర గా ఉంటానని అనేవాడు, జాక
ని పేషెంట గా ఉండమనేవాడు.. జాక అపుప్డపుప్డు ఒపుప్కునాన్, చాలా సారుల్ గొడవ చేసేవాడు..
నాకు గురుత్నన్ంతవరకూ ఆ ఒకక్ విషయంలోనే వాళిళ్దద్రూ గొడవపడేవారు.. నేనో, లీజా నో ఏదో ఒకటి నచచ్చెపేప్వాళళ్ం..
అలాంటిది నిజ జీవితానికొచేచ్సరికి..
‘జాక నే మెడిసిన చదవమందాం, నేను మరేదైనా చదువుకుని ఉదోయ్గం లో చేరతాను, మనందరికీ బావుంటుంది’ అంటునన్ హేరీ కి
ఎలా చెపాప్లో నాకు తెలీడం లేదు..
వాడు అలా అనన్పుప్డలాల్ నాకు ఏదో లా ఉంటోంది..
ఎంత చెపిప్నా ‘తనకిషట్ం లేదు, చదవను’ అంటునాన్డు.
ఆటలో కూడా డాకట్ర కాకుండా ఉండడానికి ఒపుప్కోని వాడు, ఇలా అంటునాన్డంటే ఏదో బలమైన కారణమే ఉంది అని నేనూ లిజా
కూడా అనుకునాన్ం. ఎంత అడిగినా ఏమీ లేదంటాడు. ‘ఆటా, జీవితం ఒకటేనా?’ అంటాడు.
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కానీ వాడేదో దాసుత్నాన్డని నా అనుమానం.. మా ఆరిధ్క సోత్మత సరిపోదని అలా అంటునాన్డు అని.. మళీళ్అడిగితే అది కానే
కాదంటాడు. మనిషిలో ఏ అసంతృపిత్ కనపడదు..
మీరొకక్సారి వాడితో మాటాల్డి ఒపిప్ంచగలిగితే బావుంటుంది.” అనాన్డు కెవిన..
“మీరంత గిలీట్గా ఫీలవకండి. ఎదిగిన పిలల్ల ఆలోచనలని మనం నియంతిర్ంచలేము కదా! నేను మాటాల్డి చూసాత్ను” అంది నీత.
హేరీ:
“హాయ హేరీ!” పలకరించింది తన ఎదురుగా ఉనన్ కురర్వాడిని..
“హాయ మేమ!” అనాన్డు హుషారుగా.. ఎకక్డా నిరుతాస్హం కానీ, చిరాకు కానీ లేదు అతని ముఖంలో..
“ఊరికే ఉపోదాఘ్తాలొదుద్, సూటిగా అడుగుతాను, జవాబు చెపప్ండి.. మీకెంతో ఇషట్మైన మెడికల కోరస్ ఎందుకు చదవనంటునాన్రు?
“ అంది నీత..
“డాడ చెపాప్రా? నాకు తెలుసు, తనకసస్లు నచచ్లెదు నేనలా అనడం!” అనాన్డు హేరీ..
ఆ ఒకక్ మాటలోనే అతను కెవిన ని ఎంత పేర్మిసుత్నాన్డో అరధ్ం అయింది ఆమెకి..
“అవును! కెవిన కలిశారు” పొదుద్నన్ అంది చిరునవువ్తో..
“ఐ. నో హిం.. హి ఆలేవ్స వాంటస్ ది బెసట్ ఫర మి.. ఆరేళుళ్గా చూసుత్నాన్ను కదా.. నాకే ఎపుప్డూ పార్ధానయ్త ఇసాత్రు.. జాక కంటే
ముందు నా సుఖమే ఆలోచిసాత్రు.. నేనెపుప్డూ ఏమీ ఇవవ్లేదు తిరిగి.. అయినా సరే ననున్ పేర్మించడం మానరు.. ఎందుకో మరి.. “ తనలో తనే
అనుకునన్టుట్గా అనాన్డు హేరీ..
నవివ్ంది నీత.. “బావుంది.. ఆయనా ఇలాగే అనాన్రు”... అంది
“చెపాప్ను కదా, ఆయన మంచితనం అది..
అయితే మీకు మా ఇంటి గురించి కూడా చెపేప్ ఉంటారు.. మామూలు మధయ్తరగతి కుటుంబం మాది..
నాకూ, నా తముమ్డికీ కేవలం ఒకే సంవతస్రం తేడా.. ఒకక్ సంవతస్రం తేడాలో ఇదద్రి మెడికల సూక్ల ఖరుచ్ భరించడం కషట్ం మా
అమామ్ నానన్లకి..
తను సరిగాగ్ చదువుకోలేదని అపుప్డు తెలీలేదు డాడ కి..
ఇపుప్డు తెలిసి పిలల్లు బాగా చదువుకోవాలని ఆశ.. ఒక పేరెంట గా అది చాలా సహజమైన కోరిక కదా! అది జాక దావ్రా తీరితే
బావుంటుంది కదా, అనన్దే నా ఆలోచన..” ఆగాడు హేరీ..
అభినందనాపూరవ్కంగా చూసింది ఆ పిలాల్డివైపు..
“ మా నానన్గారు పోయాకా, ఆయన బంధువులు మోసం చేసి అమమ్కి రావలసిన ఆసిత్ రాకుండా చేశారు. అయినా మొకక్వోని
ధైరయ్ంతో అమమ్ తిరిగి ఉదోయ్గం లో చేరి అతి చినన్ అదెద్ ఇంటోల్ జీవితానిన్ పార్రంభించింది..
డేడ కెవిన పరిచయం అయాయ్కా అమమ్ జీవితంలోకి తెలియని సంతోషం వచిచ్ంది..
ఇదద్రూ ననున్ నాకిషట్మైన ఐస కీర్ం షాప కి తీసుకెళిళ్ కావలసినవి కొనిపెటిట్ ఎంతో నెమమ్దిగా నాకు అరధ్ం అయేయ్లా వారి నిరణ్యానిన్
చెపప్డం నేనిపప్టికి మరిచ్పోలేను..
అలాగే వారు నాకు జాక ని పరిచయం చెయయ్డం కూడా..
‘టచ వుడ.’. అపప్టినించీ ఇపప్టివరకూ మా జీవితాలోల్ వెలితనన్ది లేదు..
డబుబ్కి మేమెపుప్డూ పార్ధానయ్త ఇవవ్లేదు.. అందుకని అది మాకెపుప్డూ సమసయ్ అనిపించలేదు.. ఎండాకాలం డెక మీద ఆడుకునాన్ం,
చలికాలం ఇంటోల్ ఉనన్ రెండు బెడ రూములోల్ ఆడుకునాన్ం.. ఉనన్పుప్డు ఇంకో కూర ఎకుక్వ చేసుకునాన్ం,లేనపుప్డు లేదు..
వీటనిన్ంటికీ ముఖయ్ కారణం డాడ.. కెవిన..
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దానికి ఆయనకి నేనేమిచిచ్నా తకుక్వే..
అందుకే నేను వేరే చదువు చదివి తవ్రగా ఉదోయ్గం చూసుకుంటాను అని చెపాప్ను..

అలాగైతేనే డాడ కి రెండు రకాలుగా సహాయం చేసిన వాడినవుతాను.. ఇంటి బాధయ్త, జాక చదువు బాధాయ్తా తీసుకుని.
చాలా మాములుగా చెపుత్నన్ ఆ చినన్ కురార్డిని చూసి ఆశచ్రయ్పోయింది..
“నీకు డాకట్ర అవడం అంటే చాలా ఇషట్ం అని చెపాప్రు, పైగా నువువ్ బాగా చదువుతావుట కూడా “అంది...
తమాషాగా భుజాలెగరేశాడు
“ ఐ నో!.. ఇపప్టికీ ఇషట్మే.. ఇంటోల్ ఒక డాకట్రుంటే.. ననున్ చూసి వాడు కల గనాన్డు డాకట్ర నవావ్లని. ఒక అనన్గా వాడి కోరెక్
తీరచ్డం నాకెకుక్వ ఇషట్ం.. ఇదీ నా కోరికే కదా!" అనాన్డు హేరీ..
ఇంకా టైముంది కనక ఈ లోపు సాక్లర షిప లాంటి పర్యతాన్లు చెయయ్మనీ, అవి తపప్క ఫలించి ఇదద్రూ బాగా చదువుకుని
డాకట్రల్యియ్ వాళళ్ తలిల్తండుర్లని మరింత ఆనందపెటట్చచ్నీ, ఇలా ఏదో చెపిప్ పంపించాను ఆ అబాబ్యిని.. మొతాత్నికి అమేజింగ పీపుల. ఇలాంటపుప్డే
అనిపిసుత్ంది మనమేది పెంచితే అది పెరుగుతుంది, అందుకే అనాన్ను మంచితనం ఎవరి సవ్ంతమూ కాదు, వారసతవ్ంగా రావాలనీ లేదు అని" అందినీత..
పొదుద్నిన్ంచీ జరిగినవనీన్ గురుత్ చేసుకుని భరత్ కి కుల్పత్ంగా చెపూత్..
" అలాగా? ఓ సారి కలవాలి వాళళ్ని" అనాన్డు రిషి.
" అలాగే, మనకి వీలైన సహాయమేదైనా చెయయ్గలమా? చూడాలి" అంది నీత..
" తపప్కుండా.. సాయం చేసే చేతులు కూడా కావాలి కదా, అవి మనవైతే మంచిదే కదా!” అనాన్డు రిషి చిరునవువ్తో.
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