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"ఓమేమ్ భాగాయ్ తొందరగా ఇటరా. ఇండియానుండి జాబొచిచ్ంది చూడు". 
మసిబూసి చెయాయ్లని కోడిని కడుగుతునన్ భాగయ్ చేతులు కడుకుక్ని గబగబా వచిచ్ంది. 
"ఎవరు రాసినారో ఏమో." జాబును తిపిప్ తిపిప్ చూసూత్ చెపిప్ంది సుబబ్లకిష్. 
ఆతుర్తగా అందుకుని విపిప్ చూసి, "తూరుప్ వీధిలో వుండే మా మేనమామ మేనతత్ రాసినారు. 
రెండు లక్షలు అపుప్చేసి కూతురికి పెళిళ్ చేసేత్ వాళుళ్ పెటేట్ బాధలు పడలేక ఆరెన్లల్కే అతత్గారింటోల్ పార్ణం 
తీసుకునిందంట పిలల్. కొడుకు వేణు గాడేమో చెపిప్నమాట వినకుండా అలల్రి చిలల్రగా తిరుగుతునాన్డు. 
బిడడ్ చచిచ్పోయిన  బాధ ఒకటయితే ఊరోల్ కొడుకు చేసే పనులు ఇంకా తలకాయనొపిప్గా వునాన్యంట. 
వాడిన్ కొయేటికనాన్ పంపిసేత్ అకక్డ భయం భకిత్గా బతుకుతాడు. ఇకక్డే ఊరోల్ వుంటే పూరిత్గా చెడిపోతాడని 
మనలిన్ వీసా తీయమని జాబు రాసినారు. ఏంటో వీళళ్ బాధలు వింటా వుంటే గుండె చెరువైపోతాంది" 
 నిటూట్రిచ్ంది భాగయ్. 
"అయోయ్.. బంగారంలాంటి పిలల్. రిగుగ్ కాడికి నీళళ్కు పోతే పినీన్ నువువ్ ముందు పటుట్కో అని తన వంతు నాకిచిచ్ 
 నా బిందెలనీన్ నింపేది. కూరో నారో వాళళ్మమ్ చూడకుండా గోడమీదనుంచి గినెన్తో నాకు అందించేది. నేను 
 కోయేటికి వచేచ్టపుప్డు బసుస్ ఎకక్తావుంటే మళాళ్ నినున్ ఎపుప్డు చూసాత్నో పినీన్ అంటూ మీదబడి ఏడిచ్ంది.  
కొయేటి నుంచి ఏమి తీసుకొచేచ్దమీమ్ అంటే నాకు జపాన చీర తీసకరా పినీన్ అనిందమామ్ బిడడ్. ఏమి  
కషట్మొచిచ్ందో ఏమో పదెద్నిమిదేళళ్కే అనాయ్యంగా పార్ణం తీసుకుందే ఆ పిలల్. పోయిన పార్ణం మళాళ్ రాదు  
కదా" బాధతో కళళ్లో నీళుళ్ నింపుకుంది సుబబ్లకిష్. 
"నిజమేనబాబ్.. నిమమ్పండులాంటి వళుళ్, గుండర్టి మొహం, బారెడు జడతో దేవకనయ్ లాగా వుండేది. ఆ పిలల్ను  
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తలచుకుంటే గుండెలోల్ బాధగా వుంది." మేనమామ కూతురిన్ తలచుకుని ఏడిచ్ంది భాగయ్. 
 భాగయ్ వాళళ్ ఊరే సుబబ్లకిష్ది కూడా. వరసకు అకక్ అవుతుంది. సంవతస్రం కిర్తం భాగేయ్ వీసా పంపిసేత్ అదే  
ఇంటోల్ పని చేయడానికి వచిచ్ంది సుబబ్లకిష్. ఒకే ఊరోళుళ్, ఒకే భాష వచిచ్న వాళుళ్, ఒకే కుటుంబానికి చెందిన  
వాళుళ్ పరదేశంలో ఒక చోట పని చెయయ్డం అరుదు. అలా ఇదద్రూ కలిసి పనిపాటలు పంచుకోవడం అదృషట్మే. 
ఆ రోజు సాయంతర్మే పిలల్గాడు వేణు వీసా గురించి మామాతో మాటాల్డినారు. 
మొదట తోటపని చెయయ్డానికి రమమ్ని, పని చూసిన తరువాత డైరవర గా పెటుట్కుంటానని చెపిప్ంది మామా. 
సరేనని సంతోషంగా ఇంటికి  ఫోన చేసి అదే విషయానిన్ మాటాల్డి వేణును తొందరగా డైరవింగ నేరుచ్కోమని  
చెపాప్రు. వాడు విమానం ఎకాక్లనే ఉబలాటంలో వునాన్డు కాబటిట్ అపప్టికే డైరవింగ నేరుచ్కునాన్డట. 
అయితే తొందరగా పాసోప్రట్ కాపీలూ, డైరవింగ లైసెనుస్ కాపీలు పంపించమని వీళుళ్ చెపాప్రు. 
ఇకక్డ ఇదద్రు పినిన్లు అండగా వుండగా భయం ఏముంది. అనిన్ పనులూ పూరత్యి అనుకునన్ గడువు కంటే  
ముందే కువైట లో విమానం దిగాడు వేణు. భాగయ్, సుబబ్లకిష్ వాడికి పని నేరిప్ంచారు. అకక్డి పదధ్తులనీన్  
వివరించారు. వాడికి ఏ కొరతా లేకుండా వసతిని సమకూరాచ్రు.భాష వచేచ్ంత వరకూ మామా బాబాలకు వీళేళ్ 
 దుబాసీలు. వీళిళ్దద్రూ ముందునుండీ నమమ్కంగా వునాన్రు కాబటిట్ వేణు వాళళ్ బంధువే కాబటిట్ వేణును కూడా  
కువైట వాళుళ్ బాగా నమామ్రు. ఒకక్సారి కువైట వాళళ్కు నమమ్కం కుదిరితే ఇక వెనుదిరిగి చూడరు. 

PPP 
వాడికొక రూము అందులో టివితో పాటూ అనిన్ వసతులనూ సమకూరాచ్రు. మూడుపూటలా మంచి తిండి.  
మూడెన్లల్లో దొరబాబులా తయారయాయ్డు వాడు. మాట, పదధ్తి, సైట్ల మారిపోయాయి. 
మామా.. కొతత్ ఆడి కారును వాడికిచిచ్ పిలల్లను సూక్ల కు తీసుకెళిళ్ తిరిగి ఇంటికి తీసుకొచేచ్ బాధయ్తను  
 అపప్గించింది. 
కారును చూసి సంతోషించాడు వేణు. ఒక సంవతస్రం పాటూ మామా బాబా ఏది చెబితే అది వినాన్డు. కాలితో 
 పని చెబితే చేతోత్ చేసాడు. నమమ్కానిన్ బాగా సంపాదించుకునాన్డు. 
ఊళోళ్ అలల్రి చిలల్రగా తిరిగి తలనొపిప్గా మారిన కురార్డు కువైట వచిచ్ బాగుపడాడ్డు, అంతా మీ పుణయ్మే  
అంటూ భాగయ్ మేనమామ సంతోషంగా కువైట కి ఉతత్రం రాసాడు. ఒకరోజు.. వచిచ్ వంటింటోల్ కూరుచ్ని ఇరానీ  
కుబూస (రొటెట్) చీజ తింటూ, "పినీన్ వీళిళ్చేచ్ జీతం ఏమి సరిపోతుంది. ఎనేన్ళుళ్ పని చేసినా ఇలుల్ కటట్గలనా? 
పెళిళ్ చేసుకోగలనా? అందుకే బయట ఏదైనా కంపెనీలో  ఉదోయ్గం అయితే లక్షలు సంపాదించవచుచ్. 
ఇకక్డ కువైట ఇంటోల్ జీవితాంతం ఈ చాకిరీ ఎవడు చేసాత్డు. సేవ్చచ్లేకుండా బతకడం కషట్ంగా వుంది. మీరు 
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 మామా బాబాను రిలీజు అడగండి నేను బయట పని చూసుకుంటాను" అని రొద  పెటాట్డు వేణు. 
"వదుద్రా నువు వచిచ్ సంవతస్రమైనా కాలేదు. కనీసం వీసా గడువు తీరే వరకూ పని చెయాయ్లి కదా. రెండేళుళ్ 
 జరగనీ తరువాత చూదాద్ం" అని నచచ్చెపాప్రు వీళుళ్. నవావ్డు వాడు. 
రోజూ పిలల్లను సూక్ల కి తీసుకెళేళ్వాడు. సాయంతర్ం తిరిగి ఇంటికి తీసుకొచేచ్ వాడు. మధయ్లో కనబడేవాడు 
 కాదు. రోజంతా ఎకక్డ తిరుగుతునాన్డో ఏమో. మామా బాబాకు తెలిసేత్ తంతారు. ఆ విషయమే వాడిని అడిగింది  
భాగయ్. "మగాడనాన్క లక్ష పనులు వుంటాయి. ఏదో ఒకటి చేసి తొందరగా డబుబ్ సంపాదించాలి కదా" తల  
ఎగరేసాడు వాడు. 
ఎందుకో వాడి మాట, పదధ్తి భాగయ్కు నచచ్లేదు. ఇది పరదేశమని కాసత్ తేడా వసేత్ తోలు తీసాత్రని భయం 
 చెపిప్ంది.  
"అంత సీను లేదులే.. వేణు అంటే ఏమనుకునాన్వు. నా తెలివితో కోటుల్ సంపాదించి చూపిసాత్" అంటూ నవావ్డు 
 వాడు. 
"కోటాల్.. ఎలారా..?" అడిగింది సుబబ్లకిష్. 
"చెపప్ను. చేసి చూపిసాత్" అనాన్డు వాడు. 
ఎందుకో వాడి మాటలు భయానిన్ కలిగించాయి 

PPP 
 ఒకరోజు సూక్ల అయాయ్క పిలల్లను ఇంటోల్ దించేసి కారేసుకుని పోయాడు. రాతర్వుతునాన్ ఇంటికి తిరిగి రాలేదు. 
మామా బాబా కూడా వేణు ఎకక్డని అడిగారు. 
ఏం చెపాప్లో అరథ్ం కాక "సాలిమ్యాలో మా చినాన్నన్ వుంటాడు. ఆయన ఇండియాకు పోతుంటే విమానం 
 ఎకిక్ంచడానికి ఎయిరోప్రట్ కు వెళాళ్డు" అని ఏదో అబదధ్ం చెపిప్ంది భాగయ్. 
ఆ రాతర్ంతా కళుళ్ వాచిపోయేలా ఎదురు చూసారు. చీమ చిటుకుక్మనాన్ వాడే వచాచ్డనుకుని భర్మ పడాడ్రు. 
 కానీ వేణు ఇంటికి రాలేదు. 
భాగయ్ భయంతో వణికి పోతోంది. సుబబ్లకిష్కి కాళూళ్ చేతులూ ఆడటం లేదు. తేడా వసేత్ బాబా అందరినీ చంపి 
 పారేసాత్డు. అకక్డికీ వేణుకు సేన్హితులు అని తెలిసిన వాళళ్ందరికీ ఫోన చేసి అడిగారు. 
ఎకక్డా వాడి జాడ తెలియలేదు. రాతిర్ భయంగా కరుగుతోంది.  
"ఊళోళ్ వాడు దొంగతనాలు కూడా చేసే వాడంట. అమామ్యిలను ఏడిపించేవాడంట. రెండుసారుల్ పోలీసులు 
 పటుట్కుని చితకొక్టాట్రట. అందుకే మీ మేనమామ వాడిని ఇకక్డికి పంపించాడు. ఇపుప్డు మన పార్ణం మీదికి 
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 వచిచ్ంది. ఇకక్డ కువైట లో ఎంతో భయంగా పని చేసుకుని బతుకుతాడు, మనకు చెడడ్ పేరు రాకుండా పదధ్తిగా 
 వుంటాడు, అనుకునాన్ము కానీ ఇంత పోకిరీ వెధవ అనుకోలేదు. ఇదేమైనా మన ఊరా, మన దేశమా, మన 
 ఇలాల్..? మనం కువైట ఇంటోల్ పని మనుషులము. ఇపుప్డు ఈ పరిసిథ్తిని ఎలా దాటడం. ఇపుప్డు వాడు 
 ఏమయాయ్డో ఏమో. చేయరాని పనులు ఏమి చేసాడో. మన పని గోవిందా" అంటూ  ఏడిచ్ంది సుబబ్లకిష్.  
"సరే ఏడవ్కు. మన తపేప్ముంది చెపుప్" అని సరిద్ చెపిప్ంది భాగయ్. 
తెలవారుతుండగా ఇదద్రు అలసటతో అలా పది నిముషాలు కనున్ మూసారో లేదో ఉదయానేన్ ఎవరో వచిచ్  
అదేపనిగా ఆపకుండా కాలింగ బెల నొకుక్తునాన్రు. 
వీళిళ్దద్రితో పాటూ మామా బాబా కూడా నిదర్లేచి కళుళ్ నులుముకుంటూ బయటికి వచాచ్రు. 
గేటు బయట పోలీసులు నిలబడి "బాబా ఖాలిద ఎవరు" అని అడిగారు. 
"నేనే సార. ఏం కావాలి" అనాన్డు బాబా. 
"నువేవ్ కావాలి. నీ ఆడి కారోల్ సారాయి సీసాలు దొరికాయి. 
నీ ఇదద్రు పనిమనుషులు సారా కాచి ఇసుత్ంటే నీ డైరవర తో చెపిప్ నువేవ్ అమిమ్ సొముమ్ చేసుకుంటునాన్వట కదా. 
 మిమమ్లిన్ అరెసట్ చేసుత్నాన్ం అందరూ పదండి సేట్షన కి" అనాన్రు పోలీసులు. 
నివెవ్రపోయాడు బాబా. ఏమీ అరథ్ం కాక ఇదద్రు పని మనుషుల వైపు అయోమయంగా చూసాడు.  
నోట మాట రాలేదు ఇదద్రికీ. వణికి పోతునాన్రు.  
"ఏం చేసారు మీరు.. ఏంటిది సారాయి కాచడం ఏంటి..?" అడిగాడు కోపంగా. 
"మాకేమీ తెలియదు బాబా" అనాన్రు ఇదద్రూ దీనంగా. 
"అనిన్ విషయాలు సేట్షనోల్ మాటాల్డదాం పదండి" అంటూ తీసుకెళాళ్రు పోలీసులు. 

PPP 
ఆలక్హాల నిషేధించబడిన కువైట దేశంలో ఎవరైనా సారా కాచినా, అమిమ్నా, కొనినా, తాగినా.. అందుకు పడే  
శిక్షలు తీవర్ంగా వుంటాయి. కానీ ఇకక్డ నుండి వెళిళ్న మన వాళుళ్ వడీడ్ వాయ్పారాలు, వీసా వాయ్పారాలు, చీటీలు 
 వెయయ్డం, సారా కాచడం, లంచం ఇవవ్డం, ఫాల్టల్ను విడగొటిట్ బాడుగలకు ఇవవ్డం  లాంటి ఎనోన్ అసాంఘిక  
కారయ్కర్మాలకు తెర తీసారు. వీరి సావ్రాథ్నికి, డబుబ్ ఆశకు ఆ దేశానిన్, ఆ వాతావరణానిన్ కూడా కలుషితం  
చేసుత్నాన్రు. డబుబ్ సంపాదన వీరి పర్ధానోదేద్శం. అంతే. 
ఏదో ఒకటి చేసి డబుబ్ సంపాదించాలి. తొందరగా కోటీశవ్రులై పోవాలి. అందుకై అకక్డి చటాట్నికి కూడా వీరు  
భయపడటం లేదు. కఠినమైన శిక్షలకు కూడా భయపడకుండా పార్ణాలకు తెగిసుత్నాన్రు. ఇదెంతో విచారించే  
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విషయం. ఏ ఒకక్డి సావ్రాథ్నికో ఇందులో చికుక్కునన్ అమాయకులు కూడా బలయి పరాయి దేశంలో జైలు 
 పాలవుతునాన్రు. బతుకును సరవ్నాశనం చేసుకుంటునాన్రు. కటకటాల వెనక చికిక్ జీవితానిన్ ఆ పరదేశంలోనే  
ముగిసుత్నాన్రు. ఇపుప్డు వేణు చేసిన తపుప్కు వీళళ్ందరూ చికిక్పోయారు. 
వాడు కేసును నిరీవ్రయ్ం చేయడానికి తెలివిగా బాబాను, భాగయ్ను, సుబబ్లకిష్ని కూడా ఈ ఊబిలోకి లాగాడు. 
బాబా కువైటీ కాబటిట్ ఏదో చెపిప్ తపిప్ంచుకోవచుచ్. కానీ అమాయకులైన ఇదద్రు సతరీల గోడు వినే వాళెళ్వరు..? 
"వీడికి మేలుచేసినందుకు మనకు తగిన శాసిత్ జరుగుతోంది. పాముకు పాలుపోసి పెంచాము ఇపుప్డు విషానిన్  
మనమీదే కకిక్ంది. ఏం చేదాద్ం" అంటూ బాధ పడాడ్రిదద్రూ. 
 ఎంత బాధపడి ఏం లాభం. పరదేశంలో ఒకక్సారి సమసయ్లోల్ ఇరుకుక్నాన్క అమామ్ అంటే వచిచ్ రకిష్సుత్ందా. 
 అబాబ్ అంటే తండిర్ వచిచ్ కాపాడతాడా. నిసస్హాయంగా పోలీస సేట్షనోల్ చికుక్కుపోయారు . 
వాడు మాతర్ం పోలీసులచేత తనున్లు తింటూ కూడా ధీమాగానే వునాన్డు. కోపం ఆపుకోలేక  
"ఇంతపని చేసావు కదరా పొరంబోకు వెధవా. నీ పాపానికి నువువ్ శిక్ష అనుభవించకుండా మమమ్లిన్ ఎందుకు  
ఇరికించావురా దౌరాభ్గుయ్డా" అని సుబబ్లకిష్  వేణును తిటిట్ంది.  
వాడు విలాసంగా నవావ్డు. 
"సారా వాయ్పారం చేసి ఇపప్టికే డెబైభ్ లక్షలు సంపాదించాను. అంతా మా నానన్కు పంపించేసాను. ఏమవుతుంది.  
కాదంటే నాలుగేళుళ్ జైలోల్ పెడతారు అంతే కదా. తరువాత ఇంటికి వెళిళ్పోతాను. ఆ డెబైభ్ లక్షలు చాలు  
ఇండియాలో బతకడానికి అనాన్డు."  
వళుళ్ మండింది భాగయ్కు. "మనిషి జనమ్ ఎతిత్ ఎటల్ పుటాట్వురా" అని మొహమీమ్ద ఊసింది. 
ఎనిన్ అనుకుంటే ఏం లాభం. బాబాకు కూడా కోపం నషాళానికి అంటింది. 
ఆయనకు ఇందులో ఏ సంబంధం లేదని నిరూపించుకుని చకాక్ ఇంటికి పోయాడు. 
"బాబా మాకేమీ తెలియదు. మమమ్లిన్ విడిపించు" అని భాగయ్, సుబబ్లకిష్  ఇదద్రూ పార్థేయపడాడ్రు.  
కానీ ఆయన  "మీకు వాడెవడో తెలియకుండానే వాడిని ఇండియానుండి రపిప్ంచారా. 
ఇకక్డ మీకు తెలియకుండానే ఇంత సారా వాయ్పారం జరిగిందా..?  
మీరందరూ ననున్ మోసం చేసినందు తగిన శిక్షను అనుభవించండి" అని తిటాట్డు. 
పాపం అమాయకురాళుళ్ ఇదద్రూ చేయని తపుప్కు ఐదేళళ్ కాలం వాడితో పాటూ కువైట జైలోల్ కటకటాలు లెకక్  
పెటాట్రు. 
వాడికి మంచి చేసినందుకు వీళళ్కు చెడు ఎదురయింది. ఊళోళ్ కూడా ఆ నోటా ఈ నోటా ఈ విషయం అందరికీ 
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 తెలిసి బుగగ్లు నొకుక్కునాన్రు. ఇదద్రు సతరీలకు కూడా సారా వాయ్పారంలో సంబంధం వుందనీ, డబుబ్ కోసం 
 పరాయి దేశంలో ఇలాంటి చెడుపనులు చేసి ముగుగ్రూ జైలు పాలయాయ్రని, వాడంటే మగపిలాల్డు బుదిద్లేదు ఈ  
ఆడోళళ్కేమయింది బుదిధ్ అని చెపుప్కునాన్రు. 
నరంలేని నాలుకలు అంతే మరి. ఐదేళళ్ తరువాత శిక్ష అనుభవించి అతికషట్ం మీద ఇండియాకు తిరిగి వచిచ్న 
 భాగయ్కు, సుబబ్లకిష్ కి ఆ ఊళోళ్ విలువే లేకుండా పోయింది. పాపం.. మంచి చేసినోళళ్కి చెడు ఎదురయింది.  
చేయని తపుప్కు శిక్ష పడింది.  

  (MLjOy¥qDÍ MLÔoáFnÓPy) 
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