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అటు అలలతో నిండిన అగాధ జలనిధులు రా రమమ్ని పిలుసుత్నాన్యి. ఇటు దుముమ్, ఇసుకతో కూడిన అంతులేని 
 ఎడారి చేతులు సాచి ఆహావ్నిసోత్ంది. మామా పెటేట్ బాధలు భరించేదానికంటే అటు సముదర్ంలో మునిగి 
 చావడమో, ఇటు ఎడారిలోకి పారిపోవడమో మంచిదనిపిసోత్ంది. 
అటూ ఇటూ చూసింది సరోజ. కదాద్మాలందరూ (పనిమనుషులు) ఎవరి పనులోల్ వాళుళ్ హడావిడిగా 
 తిరుగుతునాన్రు. కువైట వాళళ్ందరూ టీ, కాఫీలు తాగుతూ కబురల్లో మునిగిపోయి వునాన్రు. 
రెండేళళ్ పిలోల్డు అహమ్ద పిలల్లతో కలిసి ఇసుకలో ఆడుతునాన్డు. వాడిని కంటికి రెపప్లా కాపాడాలి. వాడి 
 పనులనీన్ చూసుకోవాలి. అదే తన పని. కానీ వాడు కింద పడినా, కాసత్ ఏడిచ్నా, మామా ఒపుప్కోదు. తిడుతుంది, 
 కొడుతుంది. నానా హింసలూ పెటిట్ బాధిసుత్ంది.  
ఆమె కొటిట్న దెబబ్లతో, పాశాలతో తన వళళ్ంతా కమిలిపోయి గదుములు కటిట్ వుంది. గాయాలు బాధతో 
 సలుపుతునాన్యి. కాంటార్కట్ పర్కారం రెండేళళ్ కాలం పూరిత్కాకుండా ఎటిట్ పరిసిథ్తులోల్నూ వీళుళ్ ఇంటికి  
పంపించరు. ఇపప్టికి ఎనిమిది నెలలు భారంగా గడిచాయి. ఇంకో సంవతస్రం పైగా గడపాలనుకుంటేనే గుండె 
 వణికిపోతోంది. ఈ బాధలు భరించడం కనాన్ చనిపోవడం మేలనిపిసోత్ంది. 
ఎడారిలోకి పరిగెతిత్ పారిపోతే.. ఆ ఊహే బాలేదనన్టుల్గా తలవిదిలించింది సరోజ. అంతంలేని ఎడారిలో దారీ 
 తెనున్ తెలియదు. పార్ణాలతో బయటపడటం జరగదు. ఆ ఎండకు మాడి మసై పోవడమే జరుగుతుంది.  
పార్ణంతోనే గదద్లు, రాబందులు పొడుచుకుని తింటాయి. ఆ చావు ఘోరంగా వుంటుంది. తలచుకుంటేనే  
భయమేసోత్ంది. వదుద్. ఆ పని చెయయ్దుద్. 
మరి ధైరయ్ం చేసి ఈ సముదర్ంలో దూకేసేత్ చాలా బావుంటుంది. కొదిద్ నిముషాలోల్ ఊపిరి ఆగిపోయి పార్ణం 
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 పోతుంది. తనకు ఏ బాధా తెలియదు.  ఒక నిరణ్యానికి వచిచ్నటుల్ నిశిచ్ంతతో గటిట్గా గుండెలనిండా గాలి 
 పీలుచ్కుంది. 
 ఇంతలో సరోజా అంటూ మామా కేకేసింది. ఆలోచనలోల్ కూరుకునిపోయి వునన్ సరోజ ఉలికిక్పడింది. 
 ఒకుక్దుటున లేచి "చెపప్ండి మామా" అంటూ ఆమె ముందుకు పరిగెతిత్ంది. 
"అహమ్ద కి ఆహారం తినిపించకుండా మొదుద్లా కూచునాన్వు. వేళకి పిలోల్డికి అనన్ం పెటాట్లనేది కూడా 
 తెలియదా". గుడుల్రిమి చూసింది మామా.  
ఇంకాసేపు అలాగే వుంటే మీదపడి కొడుతుందేమో అనిపించి భయపడింది సరోజ. 
నిజమే తన ఆలోచనలతో అహమ్ద సంగతే మరిచేపోయింది. గినెన్లోని ఆహారానిన్ అందుకుని ఆడుకుంటునన్ 
 అహమ్ద దగగ్రికి పరిగెతిత్ంది. చాలా అందంగా, పాలబుగగ్లతో ముదుద్గా వునాన్డు అహమ్ద.  
చందమామలాంటి వాడి ముఖం చూడగానే అనిన్ బాధలనూ మరిచిపోతుంది సరోజ. వాడికి కూడా సరోజ అంటే 
 చాలా ఇషట్ం. ఈ ఎనిమిది నెలలోల్ చాలా దగగ్రై పోయాడు. 
సరోజ కాసేపు కనబడకపోతే వెతుకుక్ంటాడు. ఆమె ఏడుసుత్ంటే కనీన్ళుళ్ తుడుసాత్డు. పిలల్ల పేర్మ సవ్చచ్మైనది. ఆ  
పేర్మ అనిన్ బాధలనూ మరిపిసుత్ంది. మామా పెటేట్ బాధలనిన్టినీ పిలోల్డు అహమ్ద చూపించే పేర్మతో కాసత్ 
 మరిచిపోగలుగుతోంది సరోజ. కానీ మామాలో వునన్ శాడిజం ఒకోక్సారి శృతిమించి పోతోంది.  రాను రానూ 
 ఆ నరకానిన్ భరించే శకిత్ సరోజలో నశించిపోతోంది. ఏదో చెయాయ్లి. ఈ నరకకూపం నుండి తపిప్ంచుకోవాలి. 
ఇకక్డనుండి మామా చేతిలోనుండి పార్ణాలతో బయటపడటం అసాధయ్ం. అందుకే చావే ఈ సమసయ్కు 
 పరిషాక్రం. అంతే. గటిట్గా నిరణ్యించుకుంది సరోజ. 
అహమ్ద కి తినిపించి నోరు తుడిచింది. వాడు మరలా ఆటలోల్ మునిగిపోయాడు. సరోజ యథాపర్కారం తన 
 ఆలోచనలోల్ మునిగిపోయింది. ఉనన్టుల్ండి అహమ్ద ఏడవడంతో ఉలికిక్పడింది సరోజ. 
అహమ్ద పినిన్ కొడుకు హమూమ్ది వీడిని కొడుతునాన్డు. ఆపడానికి పరిగెతిత్ంది సరోజ. ఈ లోపల మామా 
 వచేచ్సింది.  
"ఏం చేసుత్నాన్వే నువువ్ కళుళ్తెరుచుకునే నిదర్పోతునాన్వా" అంటూ రాక్షసిలా సరోజ మీద పడి జుటుట్పటుట్కుని 
 రెండు చెంపలనూ వాయించింది. 
పెదవి చిటిల్ రకత్ం కారుతునాన్ కొటట్డం ఆపలేదు మామా. రకత్ంతో బటట్లు తడిసిపోయాయి. 
ఆమె సేన్హితురాళుళ్ వచిచ్ విడిపించి మందలించేదాకా పిచిచ్దానిలా అలా ఇషట్మొచిచ్నటుల్ సరోజను కొడుతూనే 
 వుంది మామా. 
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శకిత్ సనన్గిలిల్పోయి ఇసుకలో కుపప్గూలిపోయింది సరోజ. పిలోల్డు అహమ్ద సరోజ దగగ్రికి వచిచ్ ఏడుసుత్నాన్డు. 
 అంతే తెలుసు. ఆ తరువాత సప్ృహ తపిప్ంది సరోజకు. 
మామా మెంటల కండిషన బాలేదట. ఆమెకు మొదట ఒక ఆడబిడడ్ పుటిట్ వారం రోజుల తరువాత చనిపోయేసరికి 
 అపప్టినుండీ ఆమె ఇలా హిసీట్రిగాగ్ మారిందట. ఈ సంగతిని మామా చెలెల్లింటోల్ పనిచేసే పిలిపీప్నో పనిమనిషి  
జూలీ చెపిప్ంది. ఏది ఏమయినా ఏదో ఒకరోజు మామా చేతిలో పార్ణం పోవడం ఖాయం. సరోజకు ఈ సంగతి  
బాగా అరథ్మయింది. 
 నీరసంతో వళుళ్ తూలిపోతునాన్, కాళుళ్ తేలిపోతునాన్, గాయాలు సలుపుతునాన్ పని మాతర్ం తపప్దు. ఎనిన్ 
 పనులునాన్ పిలాల్డిని మాతర్ం జాగర్తర్గా చూసుకోవడం ముఖయ్ం. పిలిపీప్నో  పిలల్ జూలీ ఒక రొటెట్ ముకక్ను తెచిచ్ 
 పెటిట్ంది. ఆకలిగా వునన్ సరోజ ఆ రొటెట్ను ఆతర్ంగా తినేసింది. కాసినిన్ టీ నీళుళ్ కూడా కడుపులో పడటంతో 
 కాసత్ంత ఓపిక వచిచ్ంది. మామా కొటిట్న పర్తిసారీ పార్ణం పోయినంత పనవుతోంది. ఎలా ఈ నరకం నుండి 
 తపిప్ంచుకోవడం. తీవర్ంగా ఆలోచిసోత్ంది సరోజ.  
"రేపునెలలో మనం ఫార్నస్ కి వెళుతునాన్ం తెలుసా" గుసగుసగా చెపిప్ంది జూలీ పకక్నే నిలబడుతూ. 
"నిజమా.."  పర్శిన్ంచింది సరోజ అనాసకిత్గా. 
"అవును. మా మామా మీ మామా ఇంకా వీళళ్ అమమ్ ఫామిలీతో కలిసి సెలవులను సరదాగా గడపడానికి 
 వెళుతునాన్రు. మనం కూడా వెళుతునాన్ం" చెపిప్ంది మెరిసే కళళ్తో జూలీ. 
"ఎకక్డికిపోయినా మనకు చాకిరీ తపప్దు. అదనంగా నాకు మా మామా చేత దెబబ్లు తపప్వు. జీవితమింతే." 
 నిటూట్రిచ్ంది సరోజ. 
"హహహా" నవివ్ంది జూలీ. 
నవువ్తునన్ ఆమెవైపు చితర్ంగా చూసింది సరోజ.  
 "సరోజా జాగర్తత్గా విను.  మనం ఫార్నస్ కి వెళుతూనే అకక్డ నేను వీళళ్నుండి తపిప్ంచుకుని పారిపోతునాన్ను.  
నువువ్ కూడా నాతో వసేత్ తీసుకుపోతాను.మన పాసోప్రుట్లు ఫార్నస్ నదిలో విసిరి పారేసి మనం హాయిగా ఏదో పని 
 చేసుకుని సేవ్చచ్గా బర్తకొచుచ్. అకక్డ జీవితం సవ్రగ్ంలో వునన్టుల్గా చాలా బావుంటుంది. మనకు సహాయం 
 చేసేందుకు అకక్డ నాకు సేన్హితులు వునాన్రు" చెపిప్ంది జూలీ. 
"అమోమ్ మామా నుండి తపిప్ంచుకుని పారిపోవడమా. అది సాధయ్మా. దానికంటే చనిపోవడం సులభం" అంది 
 సరోజ గుండెలమీద చేయి వేసుకుంటూ. 
 "భయపడవదుద్. ఈ కువైట లో మనం తపిప్ంచుకుని ఎకక్డికీ పోలేము. ఒకక్సారి వీళళ్తోపాటూ వేరే దేశంలోకి 
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 వెళాళ్క అకక్డనుండి పారిపోయామంటే వీళుళ్ అకక్డ పరదేశంలో మనలిన్ ఏమీ చెయయ్లేరు. వీళుళ్ ఆ దేశానిన్ 
 విడిచి తిరిగి వెళిళ్పోయేంతవరకూ మనం అకక్డ చాటుగా దాకుక్ంటే చాలు. ఫార్నస్ లో నా ఫెర్ండస్ చాలామంది 
 వునాన్రు. మనకు కొదిద్రోజులు వసతిని వాళుళ్ కలిప్సాత్రు. నా సేన్హితులు చాలామంది అలానే తెలివిగా 
 పారిపోయారు. ఇపుప్డు యూరప దేశాలోల్ సిథ్రపడి మంచి ఉదోయ్గాలు చేసుకుంటూ సంతోషంగా జీవిసుత్నాన్రు. 
 వీళళ్ దగగ్ర బానిసలాల్, పనిమనుషులాల్ తిటిట్ంచుకుంటూ, కొటిట్ంచుకుంటూ ఎనాన్ళుళ్ బర్తుకుతాం. ఇదే మనకు 
 తగిన సమయం. ఈ ఛానుస్ను ఎటిట్పరిసిథ్తులోల్నూ జారవిడుచుకోవదుద్. ఈ విషయం ఎకక్డా ఎవరికీ  
తెలియనివవ్దుద్. నువువ్ రడీగా వుండు. అంతా నేను చూసుకుంటాను" సిథ్రంగా చెపిప్ంది జూలీ. 
ఇంతలో గారపళుళ్ కనబడేలా నవువ్తూ బెంగాలీ డైరవర అకక్డికి వచాచ్డు.  "ఏంటి ఇదద్రూ పని మానేసి 
 గుసగుసలాడుకుంటునాన్రు. మామాతో చెపప్మంటారా" అని బెదిరించాడు. 
వాడొక మృగం. వాడంటే ఇదద్రికీ భయమే. వెళిళ్ మామాకు చాడీలు చెపిప్ కొటిట్సాత్డు. అందుకే  
"అబేబ్ ఏమీ లేదులే" అంటూ ఇదద్రూ చెరోవైపుకు వెళిళ్పోయి  పనిలో పడిపోయారు. 
 జూలీ చెపిప్న విషయమే మనసులో మెదిలి అలజడి రేపెడుతోంది. తపిప్ంచుకుని పారిపోవడమా. తనకంత 
 ధైరయ్మా. మామాను తపిప్ంచుకుని పారిపోవడమనేది జరుగుతుందా. కలవరపడుతోంది సరోజ. 
"హేయ జిడుడ్ మొహమా. ఏ పని చేసినా అంతసేపు చేసాత్వు. ఎంతసేపూ ఆలోచిసూత్ వుంటావు. తొందరగా 
 కదులు" మీదపడి కొటిట్నంత పని చేసింది మామా. 
పరధాయ్నంగా వునన్ సరోజ మామా మాటలతో బెదిరిపోయింది. భయపడి చేతిలో వునన్ గాజు గాల్సును 
 వదిలేసింది. అది కిందపడి భళుళ్న పగిలి ముకక్లయింది.ముకక్లయిన గాజు గాల్సును చూసిన మామా కోపంతో  
వళుళ్ మరిచిపోయింది. ఆగర్హంతో కాలికునన్ చెపుప్ను తీసుకుని సరోజను ఎడా పెడా వాయించేసింది. 
భయంతో షాక లోకి వెళిళ్పోయింది సరోజ. కొటిట్ కొటిట్ అలసిపోయాక చెపుప్ను సరోజ ముఖాన విసిరికొటిట్  
వెళిళ్పోయింది మామా. 
ఆ రాతిర్ వళుళ్ తెలియని జవ్రం వచిచ్ంది సరోజకు. కలవరింతలతో ఉలికిక్పడుతూ కాలం గడిపింది. తన దుసిథ్తికి 
 దు:ఖం పెలుల్బికి వచిచ్ంది.ఈ పరదేశంలో పటిట్ంచుకునే వారెవరూ లేరు. చచిచ్పోయినా ఎవరికీ తెలియదేమో. 
 ఎవరూ లేని ఒంటరితనం. విడిపించుకోలేని బానిసతవ్ం. ఏ జనమ్లో చేసుకునన్ పాపమో ఇది. ఖరమ్ కాకపోతే 
 ఏమిటిది? 
రగిలే హృదయంతో రాతర్ంతా రోదిసూత్ వుండిపోయింది సరోజ. కనీసం పలకరించే దికుక్ కూడా లేకుండా  
పోయింది. ఇలా ఇకక్డే వుంటే పార్ణంతో వుండటం అసాధయ్ం. ఎలాగైనా పార్ణానిన్ దకిక్ంచుకోవాలి. గటిట్గా  
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నిశచ్యించుకుంది సరోజ.  
అనుకునన్టుల్గానే ఒకరోజు అందరూ ఫార్నస్ కు  పర్యాణమయాయ్రు. ఫైల్ట ఎకక్గానే జూలీ సరోజ వైపు చూసి 
 కనున్గొటిట్ బొటనవేలు పైకెతిత్ చూపుతూ నవివ్ంది. 
భయపడింది సరోజ. 
ఫార్నస్ లో ఫైల్ట దిగి హోటల రూంస కి వెళళ్గానే "నేనెపుప్డు పిలిసేత్ అపుప్డు నువువ్ నాతోపాటూ వచెచ్యియ్. మా 
 ఫెర్ండస్ వచిచ్ మనలిన్ దూరంగా తీసుకెళిళ్పోతారు." గుసగుసలాడింది జూలీ. 
భయంగా చూసింది సరోజ. 
"భయపడకు. ఒకసారి ధైరయ్ం చేసేత్ ఇక జీవితమంతా సంతోషమే. ఇకనుండీ ఈ బాధలు నరకయాతన మనకు 
 వుండవు. మనం సేవ్ఛచ్గా జీవించవచుచ్" చెపిప్ంది జూలీ.  
రెండోర్జులు గడిచాయి.  మూడోరోజు మధాయ్హన్ం పిలల్లనూ , పనిమనుషులిదద్రినీ రూములో వుంచి అందరూ 
 షాపింగ కి వెళాళ్రు. 
"ఇదే మనకు సరైన సమయం. నా ఫెర్ండస్ కు ఫోన చేసి రమమ్ని చెబుతాను. మనం జంప అయిపోవచుచ్. 
 హహహ్హాహ్" సంతోషంగా నవివ్ంది జూలీ. 
 అహమ్ద నిదర్పోతునాన్డు. ఒకసారి వాడి మొహం లోకి చూసింది సరోజ. నిదర్లేచి తనకోసం వెతుకుక్ంటాడేమో. 
ఎలా? 
"పిలల్లిన్ వదిలేసి ఎలా వెళతాం" ఆందోళనగా పర్శిన్ంచింది జూలీని. 
"హూ కేరస్. పిలల్లు నిదర్ పోతునాన్రుగా. రూం తలుపువేసి వెళిళ్పోదాం. మామా వాళుళ్ సాయంతార్నికి ఎటూ 
 వసాత్రు. మనకెందుకు. మన పిలల్లా వీళుళ్. ఇవనీన్ పటిట్ంచుకుంటే ఇకక్డే చికుక్కుపోయి చసాత్ం" కాసత్ కోపంగా  
చెపిప్ంది జూలీ. అయోమయంగా వుంది సరోజకు. 
పిలల్వాడిని వదిలి వెళాళ్లంటే మనసు ఒపుప్కోవడం లేదు. వాడు తనకు బాగా అలవాటై పోయాడు. తను లేకపోతే,  
నిదర్ లేచాక కనబడకపోతే ఏడుసాత్డేమో. అలా అనుకుంటేనే, తలచుకుంటేనే కనీన్ళొళ్చాచ్యి సరోజకు.  
"వదుద్లే జూలీ నువెవ్ళిళ్పో. అహమ్ద ను విడిచి నేను రాలేనులే" చెపిప్ంది కనీన్ళళ్తో. 
"హేయ సెంటిమెంటల ఫూల.. అటువైపు సవ్రగ్పు దావ్రాలు తెరిచి వుంచితే ఈ నరకంలో వుంటానంటావేంటి. 
 నీకు బుదిద్ వుందా. మామా మరోసారి కొడితే నీ పార్ణం గాలోల్ కలిసి పోతుంది గురుత్ంచుకో. నా మాట విని నాతో 
 వచెచ్యియ్. భూమీమ్ద నాలోర్ర్జులు బతికి వుంటావ" కోపగించుకుంది జూలీ. 
నిసస్హాయంగా చూసింది సరోజ. 
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ఇంతలో జూలీ ఫెర్ండస్ రానే వచాచ్రు.  వాళళ్ని చూడగానే బాయ్గు అందుకుని "సరోజా కమాన నీ బాయ్గు తీసుకో. 
 తొందరగా ఇకక్డినుండి పారిపోదాం" తొందరచేసింది జూలీ. 
అహమ్ద ను చూసూత్ అడుగు కదలచ్లేకుంది సరోజ. వాడు నిదర్లేచి తనను వెతుకుక్ంటాడనన్ ఊహే ఆమెను 
 కలవరపెడుతోంది. 
"ఉహు.. నో జూలీ. నువెవ్ళుళ్. అహమ్ద ను విడచి నేను రాలేను. చనిపోయినా పరవాలేదు." సిథ్రంగా చెపిప్ంది 
 సరోజ. 
"నీ ఖరమ్. నేను పోతునాన్ను ఫో" అంటూ బయటికి పరిగెతిత్ంది జూలీ. 
 తన బర్తుకింతే. ఏదో ఒకరోజు మామా చేతిలో జీవితం ముగిసిపోతుంది. దు:ఖం పొంగుకొచిచ్ంది సరోజకు. 
మోకాళళ్లో తలవాలిచ్ ఏడుసూత్ కూరుచ్ంది. 
ఒకోక్సారి కొనిన్ సంఘటనలు యాధృఛిచ్కంగా జరుగుతాయి. అదే జరిగింది సరోజ జీవితంలో. అలాంటి 
 సంఘటనే ఆమె జీవితానిన్ మలుపు తిపిప్ంది.  
ఆ రోజే ఫార్నస్ లో జరిగిన రోడ యాకిస్డెంట లో మామా గాయపడింది. రెండుకాళుళ్ విరిగిపోయాయి. అకక్డే  
రెండునెలలు వుండి టీర్టెమ్ంట ఇపిప్ంచారు. అయినా లాభం లేకపోయింది. మామా నడవలేనిదై చకార్ల కురీచ్కి 
 అంకితమై పోయింది. 
తరువాత మరెపుప్డూ మామా సరోజ మీద కోపగించుకోలేదు.  
ఈ యాకిస్డెంట తరువాత మామాలో మంచి మారుప్ వచిచ్ మనుషులమీద పేర్మను పెంచుకుంది.  
సరోజ మరో ఇరవై ఏళుళ్ సంతోషంగా అహమ్ద ను పెంచి పెదద్ చేసూత్ అకక్డే ఆ ఇంటోల్నే  పనిచేసింది. 
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