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చీకటి లోయలోల్కి కూరుకుపోతునన్టుట్. కళుళ్ తెరవాలనాన్ వీలుకాని మతుత్. కరణ్కఠోరమైన శబాద్లు. ఠంగ ఠంగ
లేవాలి ... లేవాలి మెదడుకి ఆదేశాలు ముడుచుకునన్ మొగగ్ రేకులిన్ బలవంతంగా విపిప్నటుట్ కళుళ్ విచుచ్కునాన్యి.
“అమామ్ !” అనబోయింది. గురొత్చిచ్ంది తనెకక్డుందో.
మళీళ్ ఠంగ ఠంగ ... కావయ్కి పూరిత్ మెలకువలోకి వచిచ్ంది. తను అతాత్రింటోల్ వుంది. వుంటే ఏంటి ! అయితే
ఏంటి ? సో వాట ?
ఇది ఇంతకు ముందు తను అనే మాటలే !
"ఒరేయ ! దానిన్ అంత గారాం చెయయ్కురా అతాత్రింటికి వెళాళ్లిస్న పిలల్ ... అకక్డ కషట్పడుతుంది ."
"తాతా మీకు చాదసత్మా ! అసలు నేను ఎందుకు అతాత్రింటోల్ ఆరళుళ్ పెటిట్ంచుకుంటాను. అసలు అతత్లు అంటే
ఆరళుళ్ పెడతారా ? పైగా నా హబీబ్ తో బెంగుళూరో యూకేనో, యూఎసోస్ ఎగిరిపోతాను "
కిల కిల మని నవువ్!
మరిదేంటి? బుగగ్ల మీదుగా కనీన్ళుళ్?
లేచి బర్ష చేసుకుని నైట డెర్స మారుచ్కుని బయటకి వచిచ్ంది.
ఇంటోల్ అమమ్ పోరినా మధాయ్నన్ం వరకూ వదలని నైట డర్స ఇపుప్డు చచిచ్నటుట్ మారుచ్కుంటుంది, లేకపోతే ఆంటీ
చూపులతో కాలెచ్యెయ్దూ!
రాతర్ంతా నిదర్ రాదు! మనకి రాతిర్ అమెరికాకి పగలు కదా రాజేష కి ఫోన చేసూత్వుంది.
ఎపప్టాల్నే ఫోన వాయిస మెయిల కి వెళిళ్పోయింది.
తెలల్రెపుప్డో నిదర్ పటిట్ంది. 8 గంటలకి మెలకువ వచిచ్ంది. కిచెన లోకి వెళిళ్ కాఫీ కలుపుకుంటోంది.
గినెన్లు మళీళ్ ఠంగ ఠంగ!
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గినెన్లు కూడా మాటాల్డతాయా? పోటాల్డతాయా? చినన్ నవువ్ రాబోయి ఆంటీ మాడు మొహం చూడగానే
మాయమైంది.
“ఆంటీ! మీకు రాజేష ఫోన ...” ఇంకా ఏదో అడగబోయిన కావయ్ మాట పూరిత్ కానియయ్కుండా “ఇవావ్ళ లకిష్
రాలేదు... హౌస కీల్నింగ మనమే చేసుకోవాలి!”
అంటే ఇలుల్ వూడిచ్ తడిగుడడ్తో తుడవాలి.
తను వచిచ్న ఈ నెలలో పది సారుల్ అయినా లకిష్ రాలేదు, ఈ పనులనీన్ తను చెయాయ్లిస్ందే.
వాషింగ మెషీన వాడరట, బటట్లు వదలవట. చచిచ్నటుట్ ఆమె వుతికితే తను జాడించి ఆరెయాయ్లి.
మళీళ్ తన బటట్లు వేరే వుతుకోక్వాలి. ఇవనీన్ చేసే సరికి అలవాటు లేక నీరసం.
బీటెక డిసిట్ంక్షన లో పాసై ఎమెమ్స కి వెళాత్నంది. అనన్యయ్ అమెరికా వెళిళ్ ఇపుప్డిపుప్డే కుదుటపడుతునాన్డు.
“నీకూ పెళిళ్ చేసేత్ మాకు బాధయ్త తీరిపోతుంది. మంచి సంబంధం వచిచ్ందమామ్ కురార్డు సాఫేట్వ్ర ఉదోయ్గం.
నువువ్ అకక్డికి వెళిళ్ ఎమెమ్ఎస చేసుకుందు గాని తలీల్” అని నానన్ బతిమాలాడు.
“నినున్ చదివించినా మళీళ్ పెళిళ్ ఖరుచ్ తపప్దు. మనకి అంత సోత్మత లేదే” అని తలిల్. సరే ఏం చేసాత్ను సరేల్ అని
అడెజ్సట్ అయియ్ంది. ఏవేవో పాల్నింగుల్, ఫూయ్చర మీద ఎనలేని ఆశలు...
తండిర్ సురేందర్ ఫెరోర్ ఎలాల్యిస ఫాకట్రీలో కావ్లిటీ కంటోర్ల ఆఫీసర. ఆయనకొచేచ్ జీతం తమ చదువులకి ఇంటి
ఖరుచ్లకి సరిపోయింది.
తాత ఇచిచ్న పొలం అమిమ్ ఇలుల్ కటాట్రు. మిగతా పొలం అమిమ్ తన పెళిళ్ ఘనంగా చేశారు.
రమ తన నగలు మారిచ్ కూతురికి కొతత్వి కొంది.
"అమెరికా సంబంధం చౌకలోనే కొటేట్శారు"అనే ఫెర్ండస్ మాటలకు అమామ్ నానన్ మొహంలో ఆనందం
చిందులేసింది .
తనకు మాతర్ం గరవ్ం అనిపించలేదూ. పెళిళ్ అయినపప్టి నుంచి ఆశాభంగాలే.
పెళిళ్ పేరుతో జంటగా మారిన ఒక అపరిచితమైన వయ్కిత్ని సరవ్సవ్ంగా భావించాలనే ఉదోబ్ధలతో పెరిగింది.
అందుకే ఆ రాతిర్ ఎంతో పేర్మతో అతనికి సమీపంగా వెళిళ్ంది.
ఆమె ఊహించినటుట్ జరగలేదు
" సారీ. ననున్ ఒదిలెయ కొంచం టైం కావాలి "అని పకక్కి తిరిగి పడుకునాన్డు.
22 ఏళళ్ యువతి ఇంకా పసితనం వీడని మనసు. ఎదురుదెబబ్ తినన్టుట్ అనిపించింది.
ఆ తరావ్త రోజు బటట్లు సరుద్కుంటునాన్డు రాజేష.
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"అదేంటి ఎకక్డికి వెళుత్నాన్ం?” అంది ఉతాస్హంగా.
"నాకు అరెజ్ంట గా ఆఫీస పని పడింది బెంగుళూర వెళుత్నాన్ "అనాన్డు.
అతాత్రింటోల్ వునన్ శార్వయ్ తండిర్కి ఫోన చేసినపుప్డు ఈ సంగతి చెపిప్ంది.
"బాబూ ఇదద్రూ వెళిళ్ రండి.. నేను టికెక్టుల్ బుక చేయిసాత్ను "అనాన్డు.
అదే మహాపరాధం అయియ్ంది.
"మీ బాబు టికెక్టుల్ చేయించకపోతే మాకు దికుక్ లేదనుకునాన్డా ?"అని అతత్గారు నానా గొడవ చేసింది.
రాజేష రాయిలా కఠినమైన మొహం పెటుట్కుని ఏం మాటాల్డకుండా వెళిళ్పోయాడు.
తరవాత వారానికి ఫోన చేశాడు.
"నేను యూఎస వెళుత్నాన్ "అని మరి నేను అంది.
" నేను పేపరస్ పంపుతాను వీసాకి వెళుద్వుగాని" అని పెటేట్శాడు అంతే .
ఆనాటి నుంచి ఫోన లేదు. పెళళ్యిన పది రోజులకే ఇంటికి తీసుకొసేత్ బాగోదని కావయ్ని అతాత్రింటోల్ కొనాన్ళుళ్
వుండమనాన్రు. నెల రోజులైంది ఇపప్టికి ఏ ఫోన లేదు.
పైగా ఆంటీ అని పిలిపించుకునే అతత్గారు తనేదో తపుప్ చేసినటుట్ మొహం మాడుచ్కుని తిరగడం కావయ్ని
అయోమయానికి గురి చేసోత్ంది.
మావ గారు మాతర్ం ఇంటోల్ వునన్ంత సేపూ ఆపాయ్యంగా "అమామ్! కావాయ్" అని పిలుసాత్రు. అదొకక్టే ఆమెకు
వూరట.
"నువువ్ వాడిని ఏం చేశావ?? ఆ రోజు మధాయ్నన్ం ఆంటీ అడిగిన పర్శన్కి "నేనేం చేశాను?" అమాయకంగా
అడిగింది.
"నువువ్ వాడిని ఒంటి మీద చెయియ్ వెయయ్నివవ్లేదంట కదా. పైగా మా అనన్యయ్ అమెరికాలో వునాన్డు నా
ఖరుచ్లకి వాడే ఇసాత్డు అనాన్వంట కదా. వాడి మనసు విరిగిపోయింది. అందుకే హఠాతుత్గా వెళిళ్పోయాడు నా బిడడ్" అని
రాగాలు తీయడం మొదలెటిట్ంది.
సురేందర్, రమలకి కబురు పెటిట్ంది ఆమె.
"మీ అమామ్యిని తీసుకుపొండి ఏం పెంపకమో ...ఏంటో .ఒళళ్ంతా పొగరు.”
ఈ మాట వినగానే రమ పెదద్గా ఏడేచ్సింది.
"మేం ఏదో అనన్టుట్ ఏడుపులెందుకులెండి. వాడు మీ అమామ్యితో కుదరదంటునాన్డు "అంది.
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"లేదండీ పిలల్ల

మధయ్ ఏదో అంతరం వచిచ్ వుంటుంది. అమెరికా పంపిసేత్ వాళేళ్ సరుద్కుంటారు" అనాన్డు

సురేందర్.
"ఏమో నేను చెపాప్లిస్ంది చెపాప్ను, ఆ తరావ్త మీ ఇషట్ం" అంది.
ఎంతకీ పేపరుల్ పంపకపోయే సరికి సురేందర్ కొడుకు సాయిని వెళిళ్ కనుకుక్ రమమ్నాన్డు.
రాజేష ఇక తపప్క పేపరుల్ పంపాడు. H4 వీసా మీద శార్వయ్ అమెరికాలో అడుగు పెటిట్ంది.
షికాగోలో సాయి ఎయిర పోరట్ కి వచిచ్ పికప చేసుకునాన్డు. మరాన్డు వీకెండ డెటార్యిట లో రాజేష ఇంటికి
తీసికెళాళ్డు.
రాజేష ఇలుల్ ఖాళీ చేసి వెళిళ్పోయాడు, అకక్డునన్ వాళళ్కు అతను ఎకక్డవుండేదీ తెలియదనాన్రు.
మొతాత్నికి నానా తంటాలు పడి అడెర్స కనుకుక్ని చెలిల్ని రాజేష ఇంటోల్ వదిలి వచాచ్డు సాయి.
ఎందుకైనా మంచిదని కొంత డబుబ్ చేతిలో పెటిట్ మళీళ్ వీకెండ వసాత్నని వెళాళ్డు.
"రాజేష ! నా వలల్ ఏమనాన్ తపుప్ జరిగిందా? జరిగిపోయినవనీన్ వదిలేదాద్ం కొతత్గా జీవితం మొదలెడదాం పీల్జ"
కౌగిలించుకుంది.
అందంగా యవవ్నవతి అయిన భారయ్ కొతత్జీవితం మొదలెడదామని కోరి చెంతకు చేరితే రాజేష లో ఏ సప్ందనా
లేదు.
ఆమెను విడిపించుకుని దూరం జరిగాడు.
"నేను రావదద్నాన్ బలవంతంగా వచాచ్వు. నీ ఇషట్ం కానీ నా నుంచి ఏం ఆశించొదుద్" అనాన్డు.
"అదేంటి మరి పెళిళ్ ఎందుకు చేసుకునాన్వ ?"ఆవేశంగా అడిగింది.
"మా అమమ్ మూడు ముళేళ్సేత్ చాలు అంది, లేకపోతే చసాత్నని బెదిరించింది చేసుకోవాలిస్ వచిచ్ంది అంతే” తెగేసి
చెపాప్డు.
ఏదో ఆశతో మరో నెలాల్ళుళ్ వుంది.
కానీ కావయ్ని కనెన్తిత్ చూడలేదు పనెన్తిత్ రాజేష పలకరించలేదు.
ఆడపిలల్ పకక్నే పడుకునాన్ కనీసం ఒక మగాడిలా కూడా సప్ందించలేదు. కావయ్కి అతను వయ్రుధ్డని అరధ్మైంది.
చూడటానికి వచిచ్న సాయితో అంది "అనాన్! నీతో తీసికెళిళ్పో" అని అతనితో వెళిళ్పోయింది.
PPP
కావయ్ ఐలస్ కి పిర్పేర అయియ్ంది. చికాగోలో ఎంఎస జాయిన అయియ్ంది.
ఇండియాలో మధయ్వరుత్లను పెటిట్ కటన్ం డబుబ్, నగలు రాబటుట్కునాన్రు.
ఇపుప్డు కావయ్ పెళళ్యిన కనయ్.
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