
   øöeTT~ www.koumudi.net &çôd+ãsY  2022 

   1 GHOqEoÇ ¥qDÍÓj 

- 96-
ఎ   ఎ   

డిసెంబర నెల.. ఎడారి చలి పులిలా కువైట పటట్ణానిన్ వణికించేసోత్ంది. సమయం ఉదయం ఐదునన్ర గంటలు. 
ఊరు మంచు దుపప్టిని నిండా కపుప్కుని హాయిగా నిదిర్సోత్ంది. మారియెట హోటల నుండి బయలుదేరిన మా  
ఆడి కారు నూటా ఇరవై సీప్డుతో ఎయిరోప్రుట్ రోడ లో సరుర్న దూసుకుపోతోంది. 
పది నిముషాలోల్ లండన నుండి వచేచ్ బిర్టిష ఎయిర వేస ఫల్యిట కువైట లో లాండ అవబోతోంది. పైలట,  
కోపైలట తో సహా పనెన్ండుమంది కూర్ను రిసీవ చేసుకుని మా హోటల కు తీసుకురావాలి. 
వారి కోసం నా చేతిలో పాయ్డ, పెనున్లు, రూము కీ లు రెడీగా వునాన్యి. ఫల్యిట దిగే కూర్ ఈ రోజంతా మా  
 హోటల లో రెసట్ తీసుకుని రేపుదయం వెళిళ్పోతారు. నినన్ వచిచ్న కూర్ ఈరోజు కువైట నుండి  
లండన  తిరిగి వెళేళ్  ఫల్యిట లో సరీవ్స చేసాత్రు. 
పటట్ణానికి దూరంగా వునన్ ఈ ఎయిరోప్రుట్ ఏరియాలో చలి ఇంకాసత్ ఎకుక్వగానే వుంటుంది. అకక్డ తెరలు 
 తెరలుగా ఉవెవ్తుత్న వీచే చలల్టి గాలి మనిషిని విసిరి కొడుతుంది. చేతులు వణికి పోతాయి. పెదాలు వంకరుల్ 
 పోతాయి. మాట తడబడుతుంది. కళుళ్ ఎరర్బడిపోతాయి. భరించలేని చలితో వళుళ్ ముడుచుకుపోతుంది. 
 ఒహొహొ ఒహొహొ అంటూ పళుళ్ టకటకా కొటుట్కుంటాయి.. 
గుండెలోల్ంచి చలల్దనం లావాలా పొంగి శరీరానిన్ కమేమ్సుత్ంది. మెతత్ని రగుగ్లో దూరి వెచచ్గా నిదర్పోవాలని 
 మనసు మారాం చేసూత్ వుంటుంది. సహనానికి పరీక్ష, ఇదేంటో శిక్ష అనుకుని వగచే పరిసిథ్తి. అలాంటి వణికించే  
చలిలో సైతం తపప్ని డూయ్టీలు. 

PPP
ఆ రోజు యథావిధిగా బిర్టిష ఎయిరేవ్స లాండ అయింది. ఫల్యిట సిబబ్ందికి ఇమిమ్గేర్షన, చెకింగ వుండదు  
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కాబటిట్ పకక్నునన్ వి.ఐ.పి లకు కేటాయించిన దారిలో తొందరగా బయటికి వచేచ్సాత్రు. 
అందుకే చేతిలో వునన్ పాయ్డ ను రెండు చేతులతో గుండెలకు హతుత్కుని పంటి బిగువున చలి కాచుకుంటూ ఆ 
 గేటుకు ఎదురుగా నిలబడాడ్ను. టక టక మంటూ చేసే షూ శబాద్లతో ఠీవిగా నడుసూత్ చిరునవువ్లు రువువ్తూ  
రానే వచాచ్రు బిర్టిష ఎయిర వేస కూర్. గు..డ.. మా...రిన్ం..గ...గ.. ఓ..ఓఓ.... 
చలికి నోటోల్ంచి వెలువడే శబద్ం చితర్ంగా వినబడుతోంది. వంటోల్ంచి ఉవెవ్తుత్న ఎగసిపడే చలి శరీరానిన్  
వణికిసుత్ంటే ఏం మాటాల్డాలో అరథ్ం కావడం లేదు.  నా పరిసిథ్తి అరథ్మయినటుల్ చిరునవువ్తో ‘హాయ లలితా హౌ  
ఆరూయ్’ అంటూ పలకరించారు. 
అందరూ దాదాపూ వారానికి ఒకసారి రెగుయ్లర గా వచిచ్ పోయేవారే.. బాగా తెలిసినవారే. 
వారిలో మిస లీనా మాతర్ం ఒక అడుగు ముందుకేసి ఆపాయ్యంగా నా చేతిని అందుకుంది.  
"చలిగా వుంది కదూ" మెరిసే కళళ్తో ఆపాయ్యంగా పర్శిన్ంచింది. 
"ఇటస్ ఓకే.. డూయ్టీ కదా" అంటూ నవేవ్సాను. 
మిస లీనా నయాగరా జలపాతమే. గలగలా మాటాల్డుతుంది. దాదాపూ ఐదునన్ర అడుగుల పొడవుతో ఆకటుట్కునే 
 అందం ఆమెది. ఆమెను చూసిన వెంటనే అబబ్ ఎంత బావుందో.. ఎయిర హోసెట్స అంటే ఇలా వుండాలి అని 
 అనుకుంటాం. ఆమె పకక్న నేను పిలిల్ కూనలా నడుసుత్నాన్ను.  
మినీ బస లో అందరూ కూరుచ్నాన్క నేను నిలబడి హోటల గురించి బీర్ఫ గా వివరించి అందరి వదద్ సంతకాలు 
 తీసుకుని వారికి కేటాయించిన రూము కీ లు వారికి ఇచేచ్సి ఒక సీటులో ముడుచుకు కూరుచ్నాన్ను.  
మిస లీనా చలికి వణికిపోతునన్ ననున్ చూసి చినన్గా నవివ్ "చలి కోటు వేసుకోవాలిస్ంది" అంది. 
"యూనిఫాం పైన వేసుకోనివవ్రు కదా మిస" అనాన్ను. 
"అయితే వంటికి వెచచ్గా వుండేలా జాకెట లోపల వేసుకోవాలి" అంది. ఏం చెపాప్లో తెలియక తల నిలువునా 
 ఊగించాను. 

PPP 
"ఒకసారి నా రూం కి రా లలితా" అని చెపిప్ లిఫట్ లో పైకి వెళిళ్పోయింది మిస లీనా. 
నేను కూర్ లిసట్ లోని పేరల్ను, వివరాలను సిసట్ంలో అపేడ్ట చేసి నా టేబుల మీదునన్ ఫల్వర వేజ లోని ఒక గులాబీని 
 తుంచి చేత పటుట్కుని నాలుగో ఫోల్ర లో వునన్ లీనా రూం తలుపు దగగ్ర చేరి చినన్గా చూపుడు వేలును మడిచి  
టకటకమని కొటాట్ను.  
"కమిన లలితా" అంది మిస లీనా. 
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మెలల్గా లోనికి అడుగు పెటిట్ గులాబీని చేతికి అందించాను.అపుప్డే సాన్నం చేసిందేమో కడిగిన ముతయ్ంలా వుంది 
 మిస లీనా. 
రాతర్ంతా ఫల్యిట లో సరీవ్స చేసిన బడలిక ఆమెను వదిలి ఫెర్ష గా కనబడుతోంది.  
"ఎలా వునాన్రు మేడం. దాదాపు  రెండు నెలలయింది మిమమ్లిన్ చూసి. సెలవు తీసుకునాన్రా" అని అడిగాను. 
"అవును. కొనిన్ ఆరోగయ్ సమసయ్లు మొదలయాయ్యి. వాటి గురించి హాసిప్టల చుటూట్ తిరుగుతునాన్ను" అంది  
బాధగా. 
"అయోయ్ ఏమయింది మిస.." అనాన్ను ఆదురాథ్గా.. 
"ఏం లేదులే చినన్ ఆపరేషన  అవసరం అవుతుంది. దానికోసం నేను శారీరకంగా, మానసికంగా సిదధ్పడాలి. ఇదే  
నా ఆఖరి టిర్ప కావచుచ్. లేదా కొంచెం గాప తీసుకుని మరలా రావచుచ్. ఒక ఆరు నెలలు మాతర్ం నా శరీరానికి  
రెసట్ అవసరం అంది" మిస లీనా. 
"అయోయ్.. మీకేమీ కాదు. ధైరయ్ంగా వుండండి అనాన్ను" సమసయ్ తెలియదు కాబటిట్. 
"సరే.. ఏం చెయయ్గలం జీవితమనాన్క ఒకోక్సారి పోరాటం తపప్దు. కానీ నేను ఓడిపోకూడదు. గెలవాలి. గెలిచి 
 తీరాలి. నేను చెయాయ్లిస్న పనులు చాలా వునాన్యి" అంది. 
"వరీర్ అవకండి మీరు తపప్కుండా గెలుసాత్రు" అనాన్ను. 
"ఇదిగో నీ కోసం చినన్ గిఫట్" అంటూ చానెల సెంటు బాటిల ను నా చేతిలో పెటిట్ంది. 
"ఓ థాంకూయ్ మిస" అనాన్ను. 
"ఆపై వారంలో ఇంకో టిర్ప నేను రావాలి. అపుప్డు నీకు మరొక గిఫట్ తెసాత్ను. అది నీకు బాగా  
ఉపయోగపడుతుంది" అంటూ నవివ్ంది. 
ఆ నవువ్లో ఏదో దిగులు. 
తరువాత ఆమెను బేర్క ఫాసట్ కోసం రెసాట్రెంట లో వదిలి నేను నా ఆఫీసు లోకి వెళిళ్పోయాను. 

PPP 
మరుసటి రోజు నినన్టి బిర్టిష ఎయిర వేస కూర్ నాకు వీడోక్లు చెపిప్ బస ఎకాక్రు. 
మిస లీనా కూడా ననున్ ఆపాయ్యంగా హతుత్కుని బై చెపిప్ంది. 
నేను కాసత్ పరిశీలనగా ఆమె కళళ్లోకి చూసి వుంటే బావుండేదేమో. 
ఆ సమయంలో ఆమె కళుళ్ తడి అయాయ్యి అని ఆ తరువాత నాకు అనిపించింది. 
నేను కూడా ఎయిర పోరుట్కు వెళళ్డానికి డైరవర తో కారెకాక్ను. 
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మధయ్ దారిలో వాళుళ్నన్ బస డిపారచ్రస్ వైపు, నేనునన్ కారు అరైవలస్ వైపు దారులు మారి గమయ్ం వైపు 
 సాగిపోయాయి. 
వాళళ్ను వదిలిన బస మరలా ఫైల్ట దిగి వచేచ్ కూర్ కోసం అరైవల గేటు వదద్కు వచేచ్సుత్ంది. అది నితయ్ కృతయ్ం. 
కూర్ అందరూ కూడా ఎంతో ఆపాయ్యంగా పలకరించి సేన్హంగా మెలుగుతారు. 
మరాయ్ద మనన్న, మంచిమాట తెలియజేయడంలో, హుందాగా, పదద్తిగా పర్వరిత్ంచడంలో యూరోపియనస్  
ముందుంటారు అనేది నేను గమనించాను. 

PPP 
తరువాత నాలోర్జులకు కువైట ఎయిర పోరట్ లో ఫైల్ట దిగిన కూర్ లోని మిస జెనిన్ఫర నాకొక పాకెట చేతికి  
ఇచిచ్ంది. 
"ఏంటి మిస" అని అడిగాను. 
"సర ఫైరజ. ఇంటికెళిళ్ చూడు" అంది నవువ్తూ.  
డూయ్టీ అయాయ్క పాకెట తెరిచి చూసాను. 
లోపల మెతత్గా ముటుట్కుంటే మాసిపోయేలా వునన్ అందమైన సెవ్టట్ర వుంది. దాంతో పాటూ మడతలోల్ ఒక 
 ఉతత్రం కూడా వుంది. 
తెరిచి చూసాను. 
మిస లీనా వార్సిన ఉతత్రమది. 
అందమైన దసూత్రీతో ఇంగీల్ష లో రాసిన ఆ అక్షరాల వైపు నా కళుళ్ పరుగులు తీసాయి. 
"లలితా.. 
ఈ సెవ్టర తో నీకు చలి తగుగ్తుంది.  
సేన్హం ఎపుప్డూ ఎండలోల్ చేతి రుమాలులా.. శీతాకాలంలో రగుగ్లా వుండాలి. అందుకే ఈ చినన్ బహుమతి. 
ఈ మధయ్ ఆరోగయ్ం బాలేక ఇంటోల్నే విశార్ంతి తీసుకుంటునాన్ను. సెవ్టర అలిల్కలో మా అమమ్ ఆరితేరినది. ఆమె  
నుండి మేమూ నేరుచ్కునాన్ము. ఇంటోల్ ఖాళీగా కూరుచ్ని వునాన్నుగా.. ఈ సమయంలో నీకోసం ఈ సెవ్టర 
 అలేల్సాను. నేను సవ్యంగా ఊలుతో అలిల్న ఈ కోటు నీకు నచుచ్తుందనే భావిసుత్నాన్ను. ఏ జనమ్లో బంధమో 
 కానీ నినున్  చూసుత్ంటే ఎపుప్డో వేల ఏళళ్ కిర్తం పరిచయమయిన సేన్హంలా అనిపిసుత్నాన్వు. 
ఎయిర హోసెట్స వృతిత్ నాకు చాలా ఇషట్మైనది. రావాలనే వుంది. కానీ రాలేని పరిసిథ్తి. శరీరం అవసత్తో  
శిధిలావసథ్లో వుంది. 
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కోలుకుంటుందో లేదో వేచి చూడాలి. కొదిద్ నెలలు అనిన్టికీ దూరంగా వుండి శరీరంలోని శతుర్వుతో పోరాడాలి.  
గెలవాలి. నీ పార్రథ్నలు నాతో వుంటాయని నాకు తెలుసు.  తొందరలో తపప్కుండా కోలుకుంటాను. కువైట వచిచ్ 
 నినున్ చూసాత్ను. నువు జాగర్తత్. 

ఇక వుంటాను.. 
నీ ఫెర్ండ లీనా." 

ఆ తరువాత చాలా రోజులు మిస లీనా కోసం ఎదురు చూసాను. ఆమె రాలేదు. రోజూ కువైట వచిచ్ వెళేళ్ కూర్ను  
కూడా అడిగాను. అందరూ కూడా.. "లీనా ఆరోగయ్ం బాలేదు. కోలుకునాన్క తిరిగి వసుత్ంది" అని జవాబు 
 చెపుత్నాన్రు. 
ఎందుకో లీనాను చూడాలని నా హృదయం తహతహ లాడింది. చలికాలం సాగిపోయింది. ఎండలు  
మొదలయాయ్యి. సెవ్టర ను మడిచి జాగర్తత్గా బీరువాలో దాచాను. ఆ సెవ్టర మిస లీనా మాటలా మృదువుగా,  
చేతి సప్రశ్లా మెతత్గా, పేర్మ నిండిన ఆమె హృదయంలా  అందంగా  అనిపించింది. 

PPP 
ఎండాకాలం వీడోక్లు పలికే సమయంలో ఒకరోజు మిస జెనిన్ఫర లండన నుండి ఫైల్ట దిగింది. ఆమె లీనాకు  
మంచి ఫెర్ండ. మిస లీనాను చూసినటేల్ భావించి సంతోషించాను. 
జెనిన్ఫర మిస లీనాకు బాలయ్ మితుర్రాలని ఒకే సూక్ల లో కలిసి చదువుకునాన్రని ఒకే ఊరిలో నివసిసుత్నాన్రని  
తెలుసు. 
ఈమె మాతర్మే లీనా గురించి నాకు కరకట్ గా చెపప్గలదు అనుకుంటూ.. గబగబా నడుచుకుంటూ ఎదురెళిళ్  
సావ్గతం పలుకుతూ మిస లీనా ఎలా వుందని అడిగాను. జవాబు చెపప్కుండా "నువెవ్లా వునాన్వు" అని 
 అడిగింది. 
నేను లీనా గురించి అడిగినపుప్డలాల్ ఆమె మాటను మారేచ్సోత్ంది. ఎందుకో నాకరథ్ం కాలేదు. 
ఈమధయ్ ఇదద్రి మధాయ్ మనసప్రథ్లు కలిగాయేమో అందుకే లీనా గురించి మాటాల్డేందుకు ఇషట్పడలేదు  
అనుకునాన్ను.  
మరెలా..  
మిస లీనా గురించి ఎలా తెలుసుత్ంది.. ఎవరిని అడగాలి..? ఆమె ఎలా వుందో ఎవరు చెబుతారు. ఆలోచనలో 
 పడాడ్ను.  ఆ సాయంతర్ం మిస జెనిన్ఫర లాబీలో కనబడింది. దగగ్రికెళిళ్ పలకరించి మరలా మిస లీనా గురించి  
ఓపికగా అడిగాను.  
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"అబాబ్ లలితా ఎందుకు పదే పదే లీనాను అడిగి విసిగిసాత్వ. దానికేం బాగానే వుంటుందిలే. చీమకు కూడా హాని 
 చెయయ్ని మనసత్తవ్ం లీనాది. అందరినీ పేర్మిసూత్, పలకరిసూత్, మంచి చేసూత్ బతికిన మానవతామూరిత్ ఆమె. 
 సవ్రగ్మే ఆమెకు తగిన నివాసం." అంది నవువ్తూ. 
ఆ నవువ్ ముఖంలో కొండంత దిగులు కొటొట్చిచ్నటుల్ కనపడింది. నా మనసు ఏదో కీడు శంకించింది. జెనిన్ఫర  
మా గెసట్. ఆమెను విషయం ఏంటి అని రెటిట్ంచి అడగలేను. 
మిస లీనా గురించి ఏ సమాచారం తెలియకపోవడంతో నిరాశ ఆవరించింది ననున్. 
ఇంతలో ఎవరో వచిచ్ ఏదో అడగడంతో అటువైపు వెళిళ్ పనిలో పడిపోయాను. 

PPP 
ఆ రాతర్ంతా కలత నిదర్తో కాలం గడిపాను. మిస లీనాకు ఏమయియ్ంది అనే ఆందోళనతో నిదర్ పటట్లేదు. 
 అందమైన ఆమె ముఖమే కళళ్ముందు మెదిలింది. నేను ఫైవ సాట్ర హోటలోల్ జాబ చేసుత్నాన్ను కాబటిట్ రోజూ  
పర్పంచ దేశాల నుండి వచేచ్ ఎంతో మంది గెసట్ లను సాదరంగా రిసీవ చేసుకుంటూ వుంటాము. 
వారితో మోతాదు మించని మాటలు, అపుప్డపుప్డూ కబురుల్, సేన్హపూరవ్కమైన సంభాషణలతో పరిమితి కలిగిన 
 పరిచయాలు సహజంగానే ఏరప్డతాయి.  
కానీ మిస లీనా అందరిలోనూ పర్తేయ్కమైనది.  నేనంటే ఆమెకు ఎంతో ఇషట్ం.మా మాటలోల్ పర్వహించే ఆతీమ్యత  
అమూలయ్మైనది. అలమారా తెరిచి ఆమె పంపిన సెవ్టర ని చేతులోల్కి తీసుకుని ఆపాయ్యంగా తడిమాను.  
తెలియని ఆవేదనతో కళళ్లోని నీటి చుకక్లు బుగగ్లపైకి రాలాయి. మనుషులతో ఏరప్డే బంధాలనీన్ బాధకు,  
దు:ఖానికి హేతువులనిపించింది. 
ఒకక్సారి మిస లీనాను చూడాలి. ఆమెతో మాటాల్డాలి అని పార్ణం తపించిపోయింది. ఎలా వుందో పాపం.  
అనారోగయ్ంతో ఎంత బాధ పడుతోందో. ఏ అసహాయ సిథ్తిలో వుందో? దగగ్రగా వుంటే వెళిళ్ చూసేదానిన్ కదా  
అనిపించి హృదయం బాధతో తలల్డిలిల్పోయింది. ఎందుకో మిస జెనిన్ఫర విషయానిన్ సప్షట్ంగా అరథ్మయేయ్టుల్  
చెపప్డం లేదు. మిస లీనా ఎలా వుందో చెపేత్ బావుండు. పరిపరి విధాల పరితపిసోత్ంది మనసు.నేను ఇంత  
సునిన్తంగా వుండకూడదేమో.. 
సునిన్తమైన హృదయం బాధకు నెలవే కదా. కూరుచ్ని మిస లీనా కు పంపిదాద్మని ఒక ఉతత్రానిన్ రాసాను. 
అందులో నా పరస్నల ఫోన నంబర ఇచిచ్ ఒకసారి కాల చెయయ్మని చెపాప్ను. ఎటువంటి పరిసిథ్తిలో వునాన్  
కూడా ఈ ఉతత్రానిన్ చూసూత్నే మిస లీనా తపప్కుండా నాకు కాల చేసి మాటాల్డుతుందని నా నమమ్కం. 
అనయ్మనసక్ంగానే తయారయి ఉదయానేన్ డూయ్టీకి వెళాళ్ను. 
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ఫైల్ట ఎకాక్లిస్న కూర్ అంతా బాయ్గులు సరుద్కుని బేర్క ఫాసట్ చేసూత్ హోటల లాబీలోని రెసాట్రెంట లో వునాన్రు. 
వెళిళ్ మిస జెనిన్ఫర కు నేను రాసిన లెటర ను ఇచిచ్ "దయచేసి ఈ ఉతత్రానిన్ మిస లీనాకు అందివవ్ండి" అనాన్ను  
అరిథ్ంపుగా. 
నవివ్ంది మిస జెనిన్ఫర. కాసేపు నవువ్తూనే వుంది. ఆమె కళళ్ నిండుగా నీళుళ్ ఊరాయి. ఒకుక్దుటున లేచి  
నిలబడి ననున్ హతుత్కుని నా భుజం తటిట్ంది. 
"లీనాను కలవడానికి నాకు పర్తేయ్కమైన విమానం కావాలి అంది." 
"అదేంటి మిస మీరు ఒక ఊరిలోనే కదా వుంటారు కార లో వెళిళ్ రావచుచ్ కదా.." అమాయకంగా పర్శిన్ంచాను. 
"అవును కానీ కానస్ర అనే మహమామ్రి  లీనాను నానుండి కనబడనంత దూరంగా తీసుకెళిళ్పోయింది.  
నా సమయం వచిచ్నపుప్డు ఆ దేవుడు ననున్ పిలిసేత్ గానీ  లీనా దగగ్రికి నేను వెళళ్లేను. పైకి వెళిళ్ లీనాను  
కలిసినపుప్డు తపప్కుండా ఈ ఉతత్రానిన్ ఆమెకు అందిసాత్ను. అకక్డ సవ్రగ్ంలోని సూక్లోల్ మరలా మేము  
చదువుకోవాలి. హాయిగా ఆడుకోవాలి. పాడుకోవాలి. అందమైన మా బాలాయ్నిన్ మరలా మేము తిరిగి పొందాలి.  
చేతిని ఆకాశం వైపు చూపిసూత్ అదిగో లీనా అకక్డ మనకోసం అకక్డ ఎదురు చూసోత్ంది" అంది ఉతత్రానిన్ మడిచి  
బాయ్గులో పెటుట్కుంటూ. 
నాకు నోటోల్ంచి మాటలు రాలేదు. మూగబోయాను. దు:ఖం గుండెలోతులోల్ంచి పెలుల్బికి పైకి పర్వహిసోత్ంది. 
అది నిజం కాదు అనే మీమాంసలో నిశేచ్షుట్రాలినై లాబీలో నిలబడి వెళేళ్ ఫల్యిట సిబబ్ందికి అలాగే వీడోక్లు 
 పలికాను. 
మిస లీనా ముఖం కళళ్ముందు మెదిలి మనసు మెలితిరిగింది. దు:ఖం వెలుల్వయింది. మనుషులేల్ని ఒక మూలకు  
వెళిళ్ కూరుచ్ని గుండె భారం తీరేలా కాసేపు ఏడవాలి అనిపించింది. వెంటనే లాకర రూంకు పరిగెతుత్కుని వెళిళ్  
చేతులోల్ ముఖం దాచుకుని మనసు తెరిపి పడేంతవరకూ ఏడాచ్ను.  
ఇపప్టికీ అపుప్డపుప్డూ ఆకాశంలో ఎగిరే విమానానిన్ చూసినపుప్డలాల్ మిస లీనా ముఖం కళళ్ముందు 
 మెదులుతూనే వుంటుంది. చిరునవువ్తో నాకేసి చూసుత్నన్టేల్ వుంటుంది. 
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