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రాతిర్ చికక్బడింది. 
కువైట పటట్ణంలోని పరిసరాలనీన్ సదుద్మణిగాయి. 
సిటీ మధయ్లో వునన్ అలియా అపారట్ మెంట లో లైటల్నీన్ ఒకొక్కక్టిగా ఆరిపోయాయి. 
తలుపు శబద్ం అయితే లేవచుచ్ అనుకుంటూ బయట కేబిన లో కూరుచ్నన్ సెకూయ్రిటీ గారడ్ నిదర్లోకి జారుకునాన్డు. 
ఆ బిలిడ్ంగ చుటూట్ అమరిచ్న కెమెరాలు మాతర్ం నిశశ్బద్ంగా తమ పని చేసుకుపోతునాన్యి. 

PPP
నాలుగో ఫోల్ర లో రూం 405 నుండి మెలల్గా బయటకొచిచ్ంది జూలీ.  లిఫట్ ఉపయోగించకుండా, కెమెరా  
కంట పడకుండా  మెటుల్ దిగుతూ  మొదటి అంతసుత్కు చేరుకుని ముని వేళళ్తో 106 తలుపును తటిట్ంది. 
అలా చాటుగా రావడం అలవాటే ఆమెకు. ఆ తలుపు ఆమెకు సవ్రగ్ దావ్రం. ఆ వెనక వునన్ది రసరమయ్ లోకం. 
 చినన్గా నిటూట్రిచ్ంది. 
ఆమె కోసమే ఎదురు చూసుత్నన్టుల్గా గబుకుక్న తలుపు తెరిచాడు వికర్ం. మాటలేవీ లేవు.  చినన్ నవువ్ నవివ్ంది.  
మనసును మెసమ్రైజ చేసే నవువ్. గంటసేపు పేర్మను పంచుకునాన్రు. సుఖంలో ఓల లాడారు. ఒకరినొకరు  
కళళ్నిండా చూసుకునాన్రు.  
"మీ నానన్కు ఆరోగయ్ం కుదుట పడగానే వచేచ్సాత్వు కదూ" బేలగా అడిగాడు వికర్ం ఒక కవర ను చేతికి అందిసూత్. 
"నేను మాతర్ం నినున్ చూడకుండా వుండగలనా వికర్ం. నానన్కు ఆపరేషన అవగానే తిరిగి వచేచ్సాత్ను." 
ఆఖరుసారిగా కరచాలనం చేసి చేతిని ముదుద్ పెటుట్కునాన్డు.  
జూలీ కొనిన్ రోజులు కనబడదు అనుకుంటేనే కనీన్ళుళ్ పొంగుకొచాచ్యి. కనబడనీయలేదు. రెపప్ల మాటున  
అణచుకునాన్డు. 
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పార్ణంతో సమంగా పేర్మించిన పిర్యురాలు. ఒకక్రోజు ఆమెను చూడకపోతే వుండలేని సిథ్తి వికర్ంది. 
మగవాడు నిజంగా హృదయంతో పేర్మించడం తకుక్వ. కానీ ఒకసారి పేర్మిసేత్ మాతర్ం విడిపోవడానిన్  
తటుట్కోలేడు. 
అతడిచిచ్న కవర ను జాకెటోల్ దాచేసి రెండో ఫోల్ర లోకి వెళిళ్ 202 రూం తలుపు తటిట్ంది. 
"లోపలికి రా జూలీ" అనాన్డు తలుపు తెరిచిన జావెద. అతడు బెంగాలీ. ఇంజనీరింగ డిపారట్ మెంటోల్ చేసాత్డు.  
"సమయం లేదు జావేద. నేను వెళాళ్లి" అంది. 
"సరే జసట్ పది నిముషాలు కాఫీ తాగి పోదువు రా. దేశం వెళితే మరలా ఎపుప్డొసాత్వో ఏమో" అంటూ చేయి పటిట్  
లోనికి లాగాడు. ఇరవై నిముషాల తరావ్త అతడిచిచ్న కవర ను కూడా దాచుకుని బయటపడి వెనుదిరిగి అదే మెటల్  
దారిన తన రూముకు వెళిళ్పోయింది జూలీ. 
ఉదోయ్గులు నివసించే అకామిడేషన అది. కువైట లో అమామ్యిలు అబాబ్యిలు కలుసుకోవడం నిషిదద్ం. అందుకే  
అలా చాటుగా కలవడం. 

PPP 
తరువాత రూములోకి వెళిళ్ ముందే సరుద్కునన్ సూట కేస ను చేతబటుట్కుని కిందకి వచిచ్ంది. సెకూయ్రిటీ గారడ్  
అలికిడికి లేచి "ఎవరు..  ఎవరు అకక్డ?" అని అరిచాడు. 
"నేనే రహీం. జూలీని. మా నానన్కు ఆరోగయ్ం బాలేదు. ఎమరజ్నీస్ సెలవు మీద ఇండోనేషియా వెళుతునాన్ను" 
 అంటూ కనీన్ళుళ్ పెటుట్కుంది. 
ఆ సమయంలో జూలీ ముఖం చూసేత్ ఎంతటి కఠిన మనసుక్డైనా కరిగిపోవాలిస్ందే.  
"అయోయ్ అలాగా.. హెచ.ఆర పరిమ్షన తీసుకునాన్వా జూలీ..?" 
"భలే వాడివే రహీం. పరిమ్షన లేకపోతే ఎలా వెళళ్గలను. టికట కూడా వాళేళ్ ఇచాచ్రు. మా నానన్కు ఆపరేషన  
చేయించి మరలా 15 రోజులకు వచేచ్సాత్ను అంటూ దగగ్రికి వెళిళ్ చేయి పటుట్కుని ఒక వంద దినారుల్ అపుప్గా 
 ఇవువ్ రహీం. ఇకక్డికి రాగానే తిరిగి ఇచేచ్సాత్ను" అరిథ్ంపుగా అడిగింది. 
వాడు జూలీ కనీన్ళుళ్ తుడుసూత్ "ఇంతగా అడగాలా జూలీ. ఈ రహీం నీకు ఆపత్ మితుర్డు నీ కషట్ం నాదే" అంటూ 
 పరస్ తీసి లెకక్పెటిట్ వంద దినారుల్ ఇచాచ్డు. 
"కషట్ కాలంలో ఆదుకునాన్వు. నీ మేలు మరిచ్పోను. వసాత్నే ఇచేచ్సాత్ను. ఈ విషయం ఎవరికీ చెపప్కు" అంది  
బాయ్గుతో పాటూ బయటకు నడుసూత్. 
"సరే జాగర్తత్" అంటూ నిదర్మతుత్తో ఆవలించాడు రహీం. 
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బయట ఆగివునన్ టేకీస్ ఆమె కూరోచ్గానే కువైట ఎయిరోప్రట్ కు పరుగు తీసింది. చెక ఇన అయి బోరిడ్ంగ పాస  
తీసుకుని హమమ్యయ్ అనుకుంటూ గేట వదద్ వునన్ వెయిటింగ హాల లో కూరుచ్ని నవువ్కుంది. 

PPP 
జూలీ రెండేళళ్ కిర్తం ఇండోనేషియా నుండి కువైట వచిచ్ంది. ఒక మనీ ఎకేచ్ంజ కంపెనీలో పనికి కుదిరింది. 
తెలివయింది కాబటిట్ పని బాగా చేసుత్ందనే పేరు తెచుచ్కుంది. ఆరెన్లుల్ తిరిగేసరికి తనతో పాటూ పని చేసే  
వికర్ంతో పేర్మలో పడింది. అతను శీర్లంక నుండి వచిచ్ అకక్డ సూపరైవ్జర గా పని చేసుత్నాన్డు. మూడేళళ్నుండీ  
అకక్డే పని చేసూత్ వునాన్డు కాబటిట్ మంచి పొజిషన లో వునాన్డు. కంపెనీ అంతా అతని ఆధీనంలో వుంటుంది.  
జూలీకి కావలిస్ంది అదే. అతనితో చెటట్పటాట్లు వేసుకుని రెసాట్రెంటుల్, బీచ లు తిరిగింది. జూలీనే తన  
లోకమనుకునాన్డు వికర్ం.  శీర్లంకలోని అమమ్నానన్లను వపిప్ంచి ఆమెను పెళిళ్ చేసుకోవాలి అనుకునాన్డు. 
కానీ వికర్ం కు తెలియనిది జూలీని చూసిన కొందరికి తెలిసిన విషయం వేరే వుంది. వికర్ం తో పాటూ జావెద,  
గుడూడ్, ఇకాబ్ల అనే వాళళ్తో కూడా జూలీ ఫీర్గా తిరుగుతుందని. 
అలా రెండేళుళ్ గడిచాయి. 
 రెండోర్జుల కిర్తం సడన గా "మా నానన్కు ఆరోగయ్ం బాలేదట వికర్ం. ఆపరేషన చెయాయ్లట. ననున్ చూడాలని 
 వుందని ఉనన్ పళంగా బయలుదేరి అరజ్ంట గా రమమ్ంటునాన్డు. 
కడసారి అయినా నానన్ను పార్ణంతో చూడాలి. ఆపరేషన కు చాలా ఖరుచ్ అవుతుందట. ఏం చెయాయ్లో అరథ్ం  
కావడం లేదు" అంటూ ఏడిచ్ంది. చలించిపోయాడు వికర్ం.  
"మీ నానన్కు ఏమీ కాదు జూలీ.  ఎంత ఖరుచ్ అయినా పరవాలేదు. మంచి డాకట్రల్కు చూపించు. నేనునాన్ను కదా"  
అంటూ జూలీని ఓదారాచ్డు. 
"మా నానన్ కోసం నినున్ విడిచి నేను వెళళ్క తపప్దు వికర్ం" బాధగా చెపిప్ంది జూలీ. 
ఏం చెయాయ్లో తోచక మార్నప్డిపోయాడు వికర్ం. ఎపుప్డో వెళుతుందని తెలుసు కానీ ఇంత సడన గా అనుకోలేదు. 
ఆమెతో గడిపిన సుఖాలు గురొత్చిచ్ మనసు బాధతో మూలిగింది. ఎంతగానో పేర్మించిన ఆమె కోసం ఏదైనా  
చెయాయ్లి అనుకునాన్డు.అనుకునన్ది చేసి కవర ను చేతికి అందించాడు. 
కవర తీసి చూసి "ఇది అసలు సరిపోదు వికర్ం" అంది ఆందోళనగా. 
"మరెలా.. ఏం చేదాద్ం జూలీ" అనాన్డు దిగులుగా. 
"నువువ్ నిజంగా చేసాత్నంటే ఒక ఐడియా వుంది. అలా చేసాత్వా" అడిగింది ఎదపై వాలుతూ. 
"అలాగే. నీ కోసం ఏమైనా చేసాత్ను చెపుప్ జూలీ" అనాన్డు వికర్ం. 
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కషట్ంలో ఆదుకోకపోతే పిర్యుడెలా అవుతాడు. మరో ఆలోచన లేకుండా వెళేళ్ ముందు మరొక కవర ను కూడా  
జూలీకి అందించాడు.  

PPP 
జూలీ ఫల్యిట ఎకిక్ వెళిళ్పోయింది. పాపం వికర్ం కు పిచిచ్ పటిట్నటుల్ వుంది. ఏంజల లా కనపడే జూలీ ముఖం,  
అందమైన నవువ్ కళళ్ ముందు మెదులుతునాన్యి. ఆ రాతిర్ నిదర్ పటట్లేదు. 
జూలీ ఇపుప్డు జరీన్లో వుంటుంది కాబటిట్ రేపు కాల చెయాయ్లి అనుకునాన్డు. 
తెలల్వారుతూనే జకారాత్లో లాండ అయి వుంటుందని భావించి కాల చేసాడు. ఫోన రింగ అవుతుంది కానీ  
తీయలేదు. జూలీతో మాటాల్డక పోతే వుండలేని సిథ్తి అతనిది. 
తరువాత వరసగా కాలస్ చేసూత్నే వునాన్డు. ఫోన సివ్చ ఆఫ లో వుంది. పిచెచ్తిత్ంది వికర్ం కి. 
జూలీ కి ఏమీ కాలేదు కదా. కేష్మంగానే వుందా అనుకుంటూ వరీర్ అయాయ్డు. ఆఫీస కి వెళాళ్డు కానీ పని  
అనయ్మనసక్ంగా చేసుత్నాన్డు. ఇక వేరే ఏ ఆలోచన లేదు.  పర్తి క్షణం జూలీ సమ్రణే. 
ఆ రోజు అలాగే గడిచింది.  అనన్ం కూడా సరిగాగ్ తినలేదు. జూలీ నుండి కాల గానీ మెసేజ కానీ లేదు. ఆమె ఫోన  
ఆఫ లో వుంది. ఏం చెయాయ్లో తోచలేదు. రాతర్ంతా కాల చేసూత్ కూరుచ్నాన్డు. ఎరర్బడిన కళళ్తో మరుసటి రోజు 
 ఆఫీస కు వెళాళ్డు. 
అపప్టికే ఫైనానస్ డిపారట్ మెంట నుండి ఆడిటరస్ ఇదద్రు వచిచ్ వునాన్రు. వాళళ్ను చూడగానే కంగారు పడాడ్డు  
వికర్ం. వికర్ం సూపర వైజర కాబటిట్ వునన్ కలక్షన, కేష చూపించి లెకక్లనీన్ తేలాచ్లి. 
లేకపోతే... భయంతో వణికాడు వికర్ం. జూలీ కోసం ఆఫీస డబుబ్ తీసుకునన్ విషయం గురొత్చిచ్ తలచుకుంటేనే  
చెమటలు పటాట్యి వికర్ంకి. తాళాలు తన చేతులోల్ వుంటాయి కాబటిట్ శాలరీస రాగానే అది సరుద్బాటు చేదాద్ం  
అనుకునాన్డు. కానీ ఆడిటరస్ ఇంత తొందరగా వసాత్రని ఊహించలేదు. 
వెంటనే వెనుతిరిగి అకక్డి నుండి పారి పోవాలని పించింది. పోతే.. ఎకక్డికి పోగలడు. ఎంత దూరం  
 పారిపోగలడు పోనీ తన అకౌంట నుండి తీదాద్ం అనుకునాన్ జీరో బాయ్లనస్. అంతా ఊడిచ్ జూలీకి ఇచేచ్సాడు. 
ఒకక్ రూపాయి తేడా వచిచ్నా వీళుళ్ ఒపుప్కోరు. అలా కుదరదు. దేవుడా ఏంటి పరిసిథ్తి. ఇపప్టికిపుప్డు అడజ్సట్  
చెయయ్డానికి చినన్ మొతత్ం కాదు. వికర్ం తడబాటు చూసి వాళుళ్ "మిసట్ర వికర్ం ఏమయింది? అంతా ఓ కె కదా"  
అని అడిగారు. 
 గొంతు తడారిపోయింది. జవాబు చెపప్లేక మౌనంగా లెకక్లు చూపించాడు. కేష వెయియ్ దినారుల్ తకుక్వయింది. 
దానితో పాటూ జూలీ కేష ఫండ వంద దినారుల్ కూడా తిరిగి ఇవవ్లేదు. 
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"వికర్ం ఈ కేష ఏమయింది" పర్శిన్ంచాడు ఫైనానస్ మేనేజర. 
నీళుళ్ నమిలాడు వికర్ం. "అదీ.. కొంచెం అవసరమయి వాడాను సర. శాలరీస రాగానే ఎవరినైనా అపుప్ అడిగి  
సరుద్బాటు చేసాత్ను" అనాన్డు లో గొంతుకతో. 
"కంపెనీ మనీ వాడటం తపుప్ కదా వికర్ం" అనాన్డు ఫైనానస్ ఆడిటర. 
కేష విషయంలో ఆడిటరస్ చాలా ఖచిచ్తంగా వుంటారు. వుండాలి కూడా. వెంటనే మేనేజ మెంట కు తెలియజేసి  
వికర్ంని ఒక గదిలో కూరోచ్ బెటాట్రు. ఇంటరాగేషన మొదలు పెటాట్రు. 
"ఎందుకు చేసావ..? ఎవరికిచాచ్వ..? ముందు కూడా ఇలాగే చేసావా..?" లాంటి పర్శన్లతో పార్ణానిన్  
విసిగించారు. 
"ఇపుప్డు నినున్ 3 రోజులు ససెప్ండ చేసుత్నాన్ం. తరువాత పోలీసులకు అపప్గించాలా ఉదోయ్గం నుండి తొలగించి  
మీ దేశానికి పంపాలా అనేది మేనేజ మెంట నిరణ్యిసుత్ంది" చెపాప్రు వాళుళ్. అవమానంతో తల వంచుకునాన్డు  
వికర్ం. 
అకక్డ పనిచేసే వాళుళ్ వచిచ్ "జూలీ కోసమే తీసావా అని అడుగుతూ జావేద, గుడూడ్, రహీం, వినీన్ వదద్ కూడా 
 జూలీ డబుబ్ తీసుకుందట. కాల చేసుత్ంటే ఫోన సివ్చ ఆఫ అట. అది వాళళ్ నానన్కు ఆరోగయ్ం బాలేదని చెపిప్  
అందరీన్ మోసం చేసి పారిపోయింది.  ఎంత నయవంచన. ఎలా నమామ్వు దానిన్. కేషియర ఫండ కూడా  
తీసుకుపోయిందట కదా! నీ డబుబ్ ఇసేత్ ఇచాచ్వు కానీ ఆఫీస డబుబ్ ఎందుకు ఇచాచ్వు" అంటూ కొలీగస్ 
నిందిసుత్ంటే వికర్ం కు మతి పోయింది. ‘నో నా జూలీ అలాంటిది కాదు’ అని అరవాలనిపించింది.  
ఇంతలో జూలీ నుండి ఒక మెసేజ వచిచ్ంది. 
"సారీ వికర్ం. నేను కువైట కు తిరిగి రావడం లేదు. డబుబ్ కోసమే నేను నీతో పేర్మను నటించాను. నీతోనే కాదు  
జావెద, గుడూడ్తో కూడా. మా నానన్ పదేళళ్ కిర్తమే చనిపోయాడు. బాగా డబుబ్ కావాలి అనుకునాన్ను. నా కోరిక 
 నెరవేరింది.  ఇక ననున్ మరిచ్పో." అని వుంది ఆ మెసేజ లో. ఈ చేదు విషయానిన్ జీరిణ్ంచుకోలేక పోయాడు  
వికర్ం. 

PPP 
వికర్ం ను ససెప్ండ చేసి అతను ఎకక్డికీ పారిపోకుండా కాపలా వుంచారు. సాట్ఫ అంతా జూలీ గురించి వికర్ం  
దుసిథ్తిని గురించి గుసగుసలు చెపుప్కునాన్రు. కొందరు నవువ్కునాన్రు. ఫెర్ండస్ బాధ పడాడ్రు. 
వికర్ం సిగుగ్తో తలవంచుకుని రూముకు వెళిళ్పోయాడు. చేసిన నేరానికి జైలుకో దోషిలా పాస పోరట్ లో ఎరర్ ముదర్  
వేయించుకుని తమ దేశానికో వెళళ్క తపప్దు. 
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ఇటు జూలీ దూరం అయింది.  
ఆమె గురించి తెలిసిన నిజాలు ఆమె మోసం చేసిన తీరు తలచుకుంటే బర్తకాలి అనిపించడం లేదు. 
ఆ రాతిర్ ఏమీ తినలేదు వికర్ం. నినన్టి వరకూ గౌరవంగా విష చేసే సాట్ఫ హేళనగా నవువ్కుంటునాన్రు. 
నిసస్తుత్వగా బెడ పై పడుకుండి పోయాడు. జరిగిన అవమానంతో తలెతుత్కుని తిరగ గలడా?జైలు కెళిళ్ బతక  
గలడా.. తల విదిలించాడు. 
కళుళ్ మూసుకుంటే అందమైన జూలీ ముఖమే గురొత్సోత్ంది. పేర్మకు కాకుండా డబుబ్కు పార్ధానయ్తను ఇచిచ్ంది  
జూలీ. అడిగితే పార్ణం అయినా ఇచేచ్వాడు కదా. ఆ సిథ్తి, కలిగిన అవమానం మాటలోల్ వివరించలేనిది. ఆ బాధ  
భరించలేనిది. 

PPP 
మరుసటి రోజు ఉదయానేన్ లేచి బిలిడ్ంగ పైకి 16 వ అంతసుత్లోకి వెళాళ్డు.  
ఒకసారి గుండె నిండా ఊపిరి పీలుచ్కుని తలిల్దండుర్లను, తన దేశానిన్ తలచుకుని కిందకి దూకేసాడు వికర్ం.  
అతని పార్ణం గాలోల్ కలిసిపోయింది. 
నాలోర్జుల తరావ్త అతని శరీరం భదర్ంగా అతని దేశమైన శీర్లంకను చేరుకుంది.  

(MLjOy¥qDÍ MLÔoáFnÓPy)   Post your comments 
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