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1  పుసత్కం ఓ  నేసత్ం

    నెలనెలా మీ కోసం.. ఓ మంచి పుసత్ కం 
Calling me home  

జిందగీ తేరే ఘమ్ నే, హమే రిత్  నయే సంఝాయే 
మిలే తో హమే, ధూప్ మే మిలే, ఛా  కే థండే యే 

(జీ తం లోని దుఃఖం కూడా కొతత్  అనుబంధాలను నేరిప్త్ ంది 
మండుటెండలోల్ నూ చలల్ ని పేర్ మ సప్ృ త్ ంది) 

 
  ఏ సమసయ్లు లేకుండా ఎవరి జీవితమూ ఉండదు. కొందరు చినన్ సమసయ్లకే గడిడ్పోచలాల్ 

ఊగిపోతే, అతి కొదిద్మంది పర్ళయానిన్ లోపల దాచుకుని కూడా, ధవ్జసథ్ంభంలా నిబబ్రంగా 

నిలబడగలుతారు. ఒకోక్సారి మన సమసయ్లకి పరిషాక్రాలు, ఎదుటివాళళ్ అనుభవాల నుంచీ 

దొరుకుతాయి. ముఖయ్ంగా జీవితపు అనుభవాలతో పండిపోయిన వాళళ్నుండి మనం 

గర్హించాలిస్ంది, మనలిన్ దిదుద్కోవాలిస్ందీ ఎంతో ఉంటుంది. పెదద్ల మాట చదిద్ మూట అని వూరికే 

అనలేదు మరి.   

 

“మొహబబ్త అవుర మౌత, బిన బులాయే మెహమాన హై” (జీవితంలో పేర్మా, 

మృతుయ్వూ ఆహావ్నం లేకుండానే వచేచ్ అతిథులు) అని ఓ సినిమాలో డైలాగ ఉంది. అలా పేర్మ 

ఎపుప్డు, ఎకక్డ, ఎవరిమీద ఎందుకు పుటుట్కొసుత్ందో ఎవరికీ తెలీదు. People fall in love in 

misterious ways, may be just with a touch of the hand అని ఒకరనాన్రు. అలా 

మిసీట్రియస గా పుటేట్ నిజమైన  పేర్మ, మృతుయ్వు రాకతో తపప్ ఆగదు. అది మనిషి జీవితానిన్ అఖండంగా వెలిగించనూవచుచ్, లేదా మనిషిని 

జీవచఛ్వంగానూ మిగలొచ్చుచ్. తమ పేర్మ ఫలించకపోయినా జీవితాంతం ఆ సౌరభాలను మనసులోనే మోసేవారెందరో. పేర్మ లాగే ఇదద్రి 

మధయ్ సేన్హం కూడా ఒకోక్సారి మిసీట్రియస గానే పుడుతుంది. సమవయసుక్ల మధేయ్ సేన్హం సాధయ్ం అంటారు. అయితే వయసూ, రంగూ, 

జాతీ కలవని ఇజబెల, డోరీల సేన్హం వారిని ఎకక్డికి తీసుకెళిళ్ంది? వారి జీవితాలోల్ ఏం మారుప్లు తెచిచ్ంది? ఆమోదం కాని పేర్మను 
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ఆలింగనం చేసుకునన్ ఇజబెల జీవితానిన్ ఆ పేర్మ ఎనిన్ మలుపులు తిపిప్ ఏ తీరాలోల్ వదిలింది? ఇజబెల జీవితం నుంచి డోరీ ఏం నేరుచ్కుంది? 

నిజజీవితంలో సంఘటనలు ఆధారంగా Julie Kibler వార్సిన Calling Me Home ఈ పర్శన్లకు జవాబులు చెపుతుంది.  

  

డోరీ (Dorrie Curtis) ముపప్య ఏళుళ్ దాటిన, ఆఫిర్కన అమెరికన యువతి. టెకాస్స రాషట్రం లోని, ఆరిల్ంగట్న అనే ఊరోల్ ఆమె 

నివాసం.  వృతిత్ రీతాయ్ హెయిర డెర్సస్ర.  సోమరీ, అసమరుద్డూ అయిన భరత్ నుంచి విడిపోయి, పదేహేడేళళ్ కొడుకు సీట్వీ, పదేళళ్ కూతురుతో 

ఉంటుంది. విడాకుల తరావ్త కొందరితో డేటింగ చేసినా, ఏ రిలేషనూ ఎకుక్వకాలం సాగలేదు. ఆమెకు కలిగిన చేదు అనుభవాల వలల్, 

మొతాత్నికి ఆమెకు మగవాళళ్ మీదా, రిలేషనస్ మీదా నమమ్కం పోయి, కొతత్ బంధాలోల్కి వెళాళ్లంటే తెలియని భయమూ, అయిషట్మూ 

ఏరప్డాడ్యి. ఆమె కొడుకు సీట్వీ కూడా తండిర్ గుణాలను పుచుచ్కొని, టీనేజ వయసులో బాధయ్తారహితంగా పర్వరిత్సూత్, సమసయ్లను 

తీసుకొసుత్నాన్డు. కొడుకు కూడా తండిర్లా బాధయ్త లేని మనిషిలా తయారవకుండా ఎలా చూసుకోవాలో అనేది పర్సుత్తానికి ఆమెకునన్ పెదద్ 

సమసయ్.   

 

ఆమె కొతత్ బోయ ఫెర్ండ టీగ (Teague) తో కొనిన్ నెలలుగా డేటింగ చేసుత్ంది. అతని భారయ్ ముగుగ్రు చినన్పిలల్లనీ అతనికే వదిలేసి 

వెళిళ్పోతే, ఓ పర్కక్ బాధయ్తగా ఉదోయ్గం చేసుకుంటూ, వాళళ్ను పేర్మతోనూ కర్మశిక్షణతోనూ పెంచుకుంటునాన్డు. తమ పరిచయానిన్ 

సీరియస బంధంగా మలుచుకోవాలనన్ ఆలోచనని టీగ సూచనగా చెపిప్నపుప్డలాల్, డోరీ ఆ సంభాషణ ముందుకు సాగనివవ్కుండా 

ఎపప్టికపుప్డు దాటేసూత్ ఉంది. అతను అందరాల్ంటి వాడు కాదూ అనన్ ఆశ ఎకక్డో ఉనాన్, ఒకసారి బంధంలోకి కమిట అయి పాతబడితే  

అతను కూడా మిగిలిన వారిలాగే మగబుదిధ్ బయట పెటుట్కుని తన మీద అథారిటీ చెలాయిసాత్డేమో అని ఆమెకు జంకు. అయినా కూడా టీగ 

ఆమె పటల్ అదే అభిమానంతో పర్వరిత్సూత్, ఆమె నిరణ్యం కోసం ఓపికగా ఎదురుచూసుత్నాన్డు. 

 

ఎనభై తొమిమ్దేళళ్ ఇజబెల (Isabelle McAllister) అదే ఊరోల్ నివసిసుత్నన్ ఒక అమెరికన వృదుధ్రాలు. ఆమె భరాత్, ఒకక్గానొకక్ 

కొడుకూ చాలా ఏళళ్ కిర్తమే చనిపోయారు. అతని భారాయ్, పిలల్లూ ఎకక్డో దూరంగా ఉంటారు. అయితే వాళళ్తో సంబంధాలు కొడుకు 

చనిపోవడంతోనే పోయాయి. ఎపుడో ఏడాదికో గీర్టింగ, ఓ ఫోన కాల ... అంతవరకే మిగిలింది. ఆమె వయసులో ఉనన్పుప్డు ఎంతో 

అందంగా ఉండేది అనేదానికి, ఇపప్టికీ సనన్గా తీరుగా ఉండే శరీరాకృతి, బంగారు రంగులో మెరిసే అందమయిన మృదువైన జుటూట్ 

సాకాష్య్లు. ఆమె సవ్భావం చాలా ముభావంగా, ఎపుడూ సీరియస గా ఉంటుంది. డోరీ ఆమె హెయిర డెర్సస్ర. దాదాపు పదేళళ్ నుండీ  ఇజబెల 

డోరీ చేతే హెయిర సట్యిల చేయించుకుంటుంది. వాళళ్ పరిచయం నెమమ్దిగా కసట్మర, హెయిర డెర్సస్ర సేట్జ దాటి మంచి సేన్హంగా 

మారింది. డోరీ ఒక సలోన నుంచి వేరే సలోన కి ఉదోయ్గం మారినపుడూ, సవ్ంతంగా తన షాపు పెటుట్కునన్పుప్డూ, ఇజబెల కూడా ఆమెతో 

పాటూ మారేది. ఓ ఐదేళళ్ కిర్తం ఇజబెల జారిపడటంతో వెనున్ముక గాయపడి, ఇకపై డైరవింగ చెయొయ్దద్ని డాకట్ర చెపప్డంతో ఇలుల్ కదిలి 

బయటకి వెళళ్డం మానేసింది. డోరీ వారానికోసారి ఇంటికే వచిచ్ హెయిర సైట్ల చేసి వెళుతూ ఉంది. అంతే కాకుండా అపుప్డపుడూ తను షాపు 

నుంచి ఇంటికి వెళేళ్టపుప్డు ఆగి, ఇజబెల కు ఏమైనా కావాలేమో కనుకుక్ని వెళల్డం చేసుత్ంది. ఇజబెల కూడా డోరీకి పేర్మగా మంచి టిపస్ 

ఇవవ్డం, తను వచేచ్ సమయానికి తినడానికి ఏమనాన్ ఉంచడం చేసుత్ండేది. డోరీ తన మాజీ భరత్ గురించీ, కొడుకు గురించీ చెపుప్కునేవనీన్ 

ఇజబెల ఓపికగా వినడం, పిలల్ల పోర్గార్ములు చూడాడ్నికి డోరీతో పాటూ సూక్లుకి కూడా వెళల్టం చేసేది. డోరీని తనకి దేవుడిచిచ్న కూతురు 

అనుకునేది. వాళిళ్దద్రి సేన్హం డోరీ తలిల్కి కూడా వింతగా అనిపించేది. బయటకి కొంచెం దురుసుగా కనిపించే ఇజబెల వెనుక ఏవో 
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సంఘరష్ణలు ఉనాన్యని డోరీకి అనిపించేది. అయితే డోరీ అతిచనువు తీసుకోకుండా తగిన హదుద్లోల్నే ఉంటూ, ఎపుడూ పరస్నల విషయాలు 

ఏమీ అడిగేది కాదు.   

 

అలవాటు పర్కారం ఒకరోజు హెయిర సట్యిల చెయయ్డానికి డోరీ ఇజబెల ఇంటికి వచేచ్సరికి, ఆమె ఎందుకో కొంచెం అనయ్మనసక్ంగా 

ఉనన్టుట్ అనిపించింది. ‘డోరీ, నువువ్ నాకో సాయం చెయాయ్లి. మనం రేపు ఉదయానేన్ బయలుదేరి, ఒకరి అంతయ్కిర్యలకు సినిస్నాటి వెళాళ్లి’ 

అని చెపిప్ంది ఇజబెల. ఎపుడూ ఏదీ అడగని ఆమె తనని అడుగుతోందంటే, అకక్డికి వెళల్డం ఆమెకు చాలా ముఖయ్మనీ, పోయినవాళెళ్వరో 

ఆమెకి బాగా కావాలిస్నవాళుళ్ అయుయ్ంటారనీ ఊహించింది డోరీ. ఇంకెవరినీ కాకుండా తననే అడుగుతోందంటే, ఆ సమయంలో తన తోడు 

ఆమె కోరుకుంటుందని కూడా డోరీకి అరధ్మయియ్ంది.  వెంటనే ఇంకేం ఆలోచించకుండా వసాత్నని చెపిప్ంది. ఆరిల్ంగట్న నుంచి సినిస్నాటీకి 

కారులో రెండు రోజుల పర్యాణం. అపప్టికి నాలుగోరోజునే ఫుయ్నరల, కాబటిట్ మరుసటి రోజు ఉదయానేన్ బయలుదేరాలనీ, వెంటనే వెళిళ్ 

పర్యాణానికి ఏరాప్టుల్ చేసుకోమని తొందరపెటిట్ంది ఇజబెల. డోరీ వచేచ్ వారం రోజులోల్ ఉనన్, తన మిగిలిన కషట్మరస్ ఎపాయింటెమ్ంటస్ అనీన్ 

ఎడజ్సట్ చేసుకుంది. షాపులో అపప్టి వరకూ ఉనన్ కేష, బేంక లో జమ చెయయ్డానికి టైం లేక, అకక్డే ఉనన్ చినన్ లాకరోల్ పెటిట్, షాపు 

తాళంవేసింది. పిలల్లకి తోడుగా అదే ఊరోల్ ఉండే తన తలిల్ని వచిచ్ తన ఇంటోల్ ఉండమని చెపిప్ంది. టీగ ఫోన చేసేత్, తాను ఇజబెల తో వెళుత్నన్ 

విషయం చెపిప్ంది. అతను ‘నీకూ కొంచెం రొటీన నుంచి మారుప్గా ఉంటుంది, వెళిళ్రా. పిలల్ల విషయంలో కంగారుపడకు. నేనునాన్ను కదా. 

ఏమనాన్ అవసరమొసేత్ మీ అమమ్ను నాకు ఫోన చెయయ్మను’ అని చెపాప్డు. తన షాపు ఉనన్ పార్ంతంలో దొంగతనాలు ఎకుక్వవటం వలల్, 

వీలునన్పుప్డు అటువైపు వెళిళ్ ఒకసారి చూసూత్ ఉండమని అతనిన్ అడిగింది.  

 

మరుసటి రోజు ఉదయమే ఇదద్రూ కారులో సినిస్నాటీ బయలుదేరారు. దారిలోకి చిరుతిళుళ్, కాలకేష్పానికి కార్స వరడ్ పజిల 

పుసత్కాలూ, ఇంకా కావాలిస్నవనీన్ కొనుకుక్నాన్రు. డోరీ డైరవ చేసుత్ంటే ఇదద్రూ కలిసి పజిలస్ నింపుకుంటూ, కబురుల్ చెపుప్కుంటూ పర్యాణం 

సాగుతోంది. నీకు హైసూక్ల రోజులోల్ బోయ ఫెర్ండ ఉండేవాడా అని డోరీ అడిగితే, ఉనాన్డని చెపిప్ంది ఇజబెల. ఆయనేనా నీ భరత్ అని 

అడిగితే, అదో పెదద్ కథ అని నిటూట్రిచ్, దాదాపు డెబభ్యేయ్ళళ్ కిర్తం తన జీవితంలో జరిగినవి చెపప్డం మొదలుపెటిట్ంది. 

 

కథాకాలం 1939 వ సంవతస్రం. కెంటకీ రాషట్ంలోని Shalerville అనే ఓ పలెల్టూరు. జాతివివక్ష నిరల్జజ్గా రాజయ్ం చేసుత్నన్ 

రోజులు. ఆ కాలంలో sundown town అనబడే ఊరల్లో అదొకటి. అంటే కేవలం తెలల్వారు మాతర్మే నివసించే ఊరుల్. ఊరి మొదటోల్ 

‘Niggar, Don’t let the sun set on you in this city’ అనే హెచచ్రిక బోరుడ్లు ఉండేవి. చీకటి పడాడ్క ఆ ఊరల్లో నలల్జాతి వారు 

గనక కనిపిసేత్, ఇక పార్ణాల మీద ఆశ వదులుకోవాలిస్ందే. సాధారణంగా నలల్జాతివారు ఊరి సరిహదుద్లోల్ ఉండే సల్మస్ లో నివసిసూత్, పగలు 

ఊరోల్కి వచిచ్ లేబర పనులూ, ఇళల్లో పనిమనుషులుగానూ పనిచేసుత్ండేవారు. వారంతా చీకటయేయ్సరికి పనులు ముగించుకుని వెళిల్పోవాలి. 

అపుడు ఇజబెల వయసు పదహారేళుళ్. ఇజబెల తండిర్ జాన, డాకట్ర. మంచి మనసునన్ మనిషి. ఆయన ఇంటికి దగగ్రలోనే ఓ చినన్ కిల్నిక 

పెటుట్కుని వైదయ్ం చేసూత్ ఉండేవారు. పేదలకు కూడా ఇంటికి వెళిళ్ మరీ వైదయ్ం చేసేవారు. ఊరిలో అందరిచేతా గౌరవించబడేవారు.  ఇజబెల 

తలిల్ మారగ్రెట సాధారణ గృహణి. ఇంటోల్ నిరణ్యాలనీన్ తలిల్వే, తండిర్ ఆమెకు ఎదురుచేపేప్వాడు కాదు. ఇజబెల కి ఇదద్రు అనన్లు. తలిల్కి 

ఆడపిలల్లు ఇషట్ం వచిచ్నటుట్ తిరగకూడదనీ, గృహాలంకరణకు అవసరమైన కుటూల్ అలిల్కలూ నేరుచ్కోవాలని, కుటుంబగౌరవం నిలబెటేట్లా 

సంపర్దాయంగా పర్వరిత్ంచాలనీ భావిసుత్ండేది. అయితే ఇజబెల కు పుసత్కాలు చదవడం, నది ఒడుడ్న ఆడటం లాంటివి ఇషట్ంగా ఉండేది. 

http://sundown.afro.illinois.edu/sundowntowns.php
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4  పుసత్కం ఓ  నేసత్ం

తండిర్కి ఆమె గారాల కూతురు. అతను ఆమెను అనిన్విధాలుగా పోర్తస్హిసూత్ ఉండేవాడు. ఆమె ఖాళీ సమయాలోల్ తండిర్ కిల్నిక లోనూ, ఆయన 

పొరుగూరల్కు వైదయ్ం చెయయ్డానికి వెళేళ్టపుప్డు వెంట వెళీళ్ సాయం చేసుత్ండేది. ఆ సమయంలో ఇదద్రూ రకరకాల విషయాలు 

చరిచ్ంచుకుంటూ ఉండేవారు. అనన్లిదద్రూ కాలేజీలో చదువుతూ, హీరోలాల్ పర్వరిత్సూత్ ఉండేవారు. వాళళ్ మీద  తండిర్ సతర్ప్వరత్న కనాన్, 

బయటవాళళ్ పర్భావం ఎకుక్వ. ఆయన వాళళ్కు చెపీప్ చెపీప్ ఇక ఆశలు వదిలేసుకునాన్రు. తలిల్ కూడా వాళళ్ విషయంలో పెదద్గా 

పటిట్ంచుకునేదికాదు.  

 

కోరా (Cora Prewitt) ఇజబెల ఇంటోల్ మెయిడ గా పనిచేసుత్ండేది. ఆమె కూతురు నెల ఇజబెల వయసుది. చినన్పుప్డు నెల, 

ఇజబెల కలిసి ఆడుకునేవారు. కొంచెం పెదద్యాయ్క నెల సూక్లు మానేసి, తలిల్తో పాటూ మెయిడ గా పనిచేసుత్ంది. కోరా కొడుకు రాబరట్ 

పదెద్నిమిదేళళ్వాడు, హైసూక్లోల్ పైనల ఇయర చదువుతునాన్డు. అతను మంచి తెలివైనవాడు. నలల్వారి పిలల్లోల్ ఆ మాతర్ం చదువుకునన్వాడు 

అతనొకక్డే. మెడికల కాలేజీకి వెళిల్ చదువుకోవాలని  అతని ఆశ. అతని మాటా, పర్వరత్నా కూడా సంసాక్రవంతంగా, మిగిలిన ఆ ఈడు 

నలల్వారి పిలల్ల కనాన్ భినన్ంగా ఉండేవి.  సెలవు రోజులోల్ రాబరట్, ఇజబెల తండిర్కి ఇంటోల్ చినన్ చినన్ రిపేర పనులోల్నూ, తోట పనులోల్నూ 

సాయం చేసూత్ ఉండేవాడు. ఇజబెల తండిర్కి రాబరట్ తెలివైనవాడనీ బుదిద్మంతుడనీ అభిమానం. రాబరట్ నూ, ఇజబెల నూ తన కిల్నిక లో 

కూరోచ్బెటుట్కుని హోమ వరక్ లో సహాయం చేసూత్ ఉండేవారు. అతని చదువుకోసం ఆరిధ్క సాయం కూడా చేసేవారు. రాబరట్ కూడా తన పని 

తను చేసుకుని వెళల్డం తపప్, తలెతిత్ మిగిలిన విషయాలేవీ పటిట్ంచుకునేవాడు కాదు. 

 

ఇజబెల కాల్స లో పర్కక్ ఊరి నుంచి వచిచ్ కొతత్గా చేరిన అమామ్యి, ఆ ఊరోల్ నైట  కల్బస్ గురించి చాలా వరిణ్ంచి చెపప్డంతో, ఎలా 

అయినా ఒకసారి చూడాలని ఇజబెల కు కోరిక పుటిట్ంది. ఒకరోజు రాతిర్ ఇజబెల, తలిల్ బలవంతంగా పంపించిన పారీట్ నుంచి ఏదో సాకు 

చెపిప్ తొందరగా బయటపడి, నైట కల్బ చూడటానికి వెళిళ్ంది. అకక్డ ఒకతను ఆమెతో అసభయ్ంగా పర్వరిత్సుత్ండగా రాబరట్ చూసి, అతనితో 

తలపడి  ఆమెని రకిష్ంచి ఇంటికి జాగర్తత్గా తీసుకొచాచ్డు. అతను పని ముగించుకుని వెళుతుండగా, ఇజబెల ఒకక్రేత్ ఆ సమయంలో బస ఎకిక్ 

వెళల్డం చూసి, ఏదైనా పర్మాదానిన్ అనుమానించి ఆమెను అనుసరించానని చెపాప్డు. అపప్టికే చీకటి పడిపోయినా, అతను రిసక్ తీసుకుని 

ఆమెను దాదాపు ఇంటి వరకూ తీసుకురావడం, అతని పర్వరత్నా ఇజబెల కు రాబరట్ గురించి మొదటిసారి కొతత్గా ఆలోచించే అవకాశం 

కలిప్ంచాయి. ఆరోజు నుంచీ తెలీకుండానే ఆమె రాబరట్ వచేచ్ సమయం కోసం ఎదురుచూడడ్ం మొదలుపెటిట్ంది.  రాబరట్ అతని తలిల్ కోసం 

వచిచ్నపుడో, లేదా ఏదైనా పని చెయయ్డానికి వచిచ్నపుడో అతనునన్ంత సేపూ ఆ చుటుట్పకక్లే తిరగడం, అతనితో మాటలు కలిపి చనువుగా 

మాటాల్డించడం చేసేది. ఒకసారి తలిల్ గమనించి, వాళల్తో నువువ్ ఎకుక్వ చనువుగా ఉంటునాన్వు సుమా, మంచిది కాదు అని హెచచ్రించింది. 

ఈలోగా సూక్ల కి సమమ్ర సెలవులు వచాచ్యి. రోజూ తలిల్ మధాయ్నన్ం పూట తలనొపిప్తో పడుకునే సమయంలో, లైబర్రీకి అని చెపిప్ రాబరట్ 

తోట పని చేసుత్నన్ చరచ్ దగగ్రకి వెళిళ్ అతనితో కబురుల్ చెపేప్ది. ఆమెకు తనంటే ఇషట్మని రాబరట్ గర్హించాడు. అతనికి కూడా ఆమె అంటే 

ఇషట్మే, కానీ వారిదద్రికీ కుదిరేది కాదు అనన్ వాసత్వం అతనికి బాగా తెలుసు. ఆమె తన ఇషాట్నిన్ చెపిప్నపుప్డు కూడా అదే విషయం చెపాప్డు. 

ఎవరికనాన్ అతను ఆమెతో మాటాల్డుతునాన్డనన్ విషయం తెలిసినా కూడా, ముందు అతని పార్ణాలు తీసాత్రు అని అతనికి తెలుసు. ఆమెను 

కూడా ఇంటోల్ కటట్డి చేసాత్రనీ తెలుసు. ‘నువువ్ చినన్పిలల్వి. నువువ్ కావాలనుకుంటునన్ది ఎంత పర్మాదమో  నీకు తెలీటం లేదు. మనకి 

కుదిరేది కాదు. ఆ సంగతి మరిచ్పో’ అని నచచ్చెపాప్డు. ఆమెతో ముభావంగా ఉండటానికి పర్యతిన్ంచాడు. అయినా ఆమె వినకుండా 
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మొండిపటుట్ పటిట్ంది. చివరికి ఆమె పటుట్దల ముందు అతను ఓడిపోయాడు. అతను అనాన్ళుళ్ దాచుకునన్ ఇజబెల మీద తన ఇషాట్నిన్ 

అంగీకరించాడు.  

 

సెలవులు అయిపోయి సూక్ళుళ్ తెరిచారు. రాబరట్ వేరే ఊరోల్ కాలేజీలో చేరాడు. ఇజబెల హైసూక్లోల్ చివరి సంవతస్రం చదువుతోంది. 

నెల సహాయంతో ఇదద్రూ ఉతత్రాలు రాసుకునేవారు. రాబరట్ సెలవులకు వచిచ్నపుడు ఇదద్రూ దొంగతనంగా కలుసుకునేవారు. అయితే అలా 

దొంగతనంగా భయపడుతూ కలుసుకోవడం ఇజబెల కు నచచ్లేదు. పైగా తలిల్ కూతురికి పెళిల్ కోసం పర్యతాన్లు మొదలు పెటిట్, తన 

సేన్హితుల కొడుకులతో డేటింగ ఏరాప్టుల్ మొదలుపెటిట్ంది.  వెంటనే తాము పెళిల్ చేసుకోవాలని ఇజబెల పటుట్పటిట్ంది. రాబరట్ ఇంకా కాలేజీ 

చదువు మొదటి సంవతస్రంలోనే ఉనాన్డు. అతను అనుకునన్టుట్ డాకట్ర కావాలంటే చాలా ఏళుళ్ పడుతుంది. ఇజబెల కూడా ఇంకా మేజర 

కాదు. పైగా అపుడు నీగోర్లకు అమెరికనస్ మధయ్ వివాహాలు కేవలం కొనిన్ రాషాట్ర్లోల్నే చటట్బదధ్ం. ఒకవేళ పెళిళ్కి అనుమతి దొరికినా, సమాజం 

అటువంటి జంటలని, వాళళ్కి పుటేట్ పిలల్లనీ వివక్షతతోనే చూసుత్ంది. అయినా కూడా ఇజబెల వీలయినంత తొందరలో పెళిల్ చేసుకుందామని 

పటుట్పటిట్ంది. రాబరట్ ఒక చినన్ ఉదోయ్గం సంపాదించుకుని, ఇదద్రూ ఉండటానికి చినన్ అపారెట్మ్ంట అదెద్కు తీసుకునాన్డు. వారి ఊరి పర్కక్నే 

ఉనన్ ఒహాయోలోని సినిస్నాటీ వెళిళ్, కోరుట్లో ఇజబెల వయసు అబదధ్ం చెపిప్ పెళిళ్కి లైసెనస్ తెచుచ్కునాన్రు. విషయం తెలిస్ నెల, వాళిళ్దద్రినీ 

ఇజబెల ఇంటోల్ వాళుళ్ ఎనిన్ కషాట్లు పెడతారో అని భయపడింది. ఇజబెల తాము తమ పెళిళ్ని గురిత్ంచే చోటుకు దూరంగా వెళిళ్ 

బర్తుకుతామనీ, నెల కోరా ఇదద్రినీ కూడా తాము జాగర్తత్గా చూసుకుంటామనీ ధైరయ్ం చెపిప్ంది..   

 

ఓ వారం రోజుల తరావ్త ఓ మధాయ్నం వేళ, ఎవరూ చూడకుండా ఇలుల్ వదిలి సినిస్నాటి వెళిళ్పోయింది ఇజబెల. అకక్డ రాబరట్ 

ఎదురుచూసూత్ ఉనాన్డు. వచేచ్ముందు ఇదద్రూ తమ వాళళ్కి, తాము పెళిళ్ చేసుకోబోతునాన్మని ఉతత్రం వార్సి పెటిట్ వచాచ్రు. ఇదద్రూ కలిసి 

ఒక చరచ్ కి వెళిళ్, తమకి పెళిల్ చెయయ్మని అడిగితే, ఆ పీర్సట్ వాళళ్ని తిరసాక్రంగా చూసి, ‘నేను మీలాంటి వాళల్కి పెళిల్ చెయయ్ను. దానికి వేరే 

చరచ్ ఉంది. అకక్డికి పొండి’ అని మొహం మీదే తలుపులు మూసేసాడు. ఇదద్రూ అతను చెపిప్న చరచ్ వెతుకుక్ంటూ వెళాల్రు. ఆ చరచ్ పీర్సట్, 

అతని భారయ్ శారా వీళళ్ పరిసిథ్తి అరధ్ం చేసుకుని, వాళుళ్ ఎదురోక్బోయే సమసయ్లు వివరించి మరోసారి అలోచించుకోమని చెపాప్రు. వాళుళ్ 

వాటనిన్టికీ తాము సిదధ్మే అని చెపితే, పెళిల్ చేసి ఇదద్రినీ జాగర్తత్గా వారి అపారెట్మ్ంట దగగ్ర కేష్మంగా దింపి వచాచ్రు.  

 

ఆ రోజు చీకటి పడినా ఇజబెల ఇంటికి తిరిగి రాకపోవడంతో, జాన పోలీస రిపోరట్ ఇవావ్లని అనుకునాన్డు. అపప్టికే ఏం జరిగి 

ఉంటుందో మారగ్రెట ఊహించింది. విషయం బయటకు తెలిసేత్ పరువు పోతుందని భయపడి, అతనిన్ ఆపింది. మరునాడు ఉదయం మారగ్రెట 

ఎంత బెదిరించి అడిగినా, నెల తనకేమీ తెలీదని చెపిప్ంది. తరువాత నెల అనన్ వార్సిన ఉతత్రానిన్ కోరాకు చూపించి విషయం చెపిప్ంది. కోరా 

కొడుకు చేసిన పనికీ, యజమానులకు కలిగిన కషాట్నికీ భయపడింది. మారగ్రేట తో వివరాలు చెపిప్, తనకివనీన్ తెలీదనీ క్షమించమని 

అడిగింది. వెంటనే మారగ్రెట భరత్నీ, కొడుకులీన్ సినిస్నాటీ పంపింది. వాళుళ్ వెదుకుక్ంటూ వెళిళ్, పెళిళ్ చేసిన పీర్సట్ ను కనుకుక్నాన్రు. అతనిన్ 

గాయపరచి, వాళిళ్దద్రూ ఎకక్డునాన్రో చెపప్కపోతే శారాని చంపుతామని బెదిరించి, రాబరట్ అడర్స తెలుసుకునాన్రు. ఈలోగా శారా పెరటి 

దారిలో బయటపడి, పరుగున వెళిళ్ ఇజబెల కు విషయం చెపిప్, ఏ క్షణం లోనయినా ఆమె అనన్లు అకక్డికి రావచచ్నీ, ఈలోగానే  

పారిపోమనీ చెపిప్ంది. ఆ సమయంలో రాబరట్ బయటకు వెళాల్డు. ఇంతవరకూ వచిచ్ పీర్సట్ ని బెదిరించారంటే, తమ పెళిళ్ని అంగీకరించే 

ఆలోచనే వాళల్కు లేదని అరధ్ం. అలా అని తను చచిచ్ందని అనుకుని, తమ దారిన తమని వదిలేసే ఉదేద్శయ్మూ లేనటేట్. అపుడు ఎకక్డునాన్ 
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తమని వెంటాడి పటుట్కుంటారు. తండిర్ కూర్రంగా పర్వరించకపోయినా, అనన్లని ఎవరూ ఆపలేరనీ, వాళుళ్ రాబరట్ ను చూసేత్ చంపకుండా 

వదలరనీ ఇజబెల కు అరధ్మయింది. తండిర్ అడుడ్పడినా కూడా వాళుళ్ లెకక్చెయయ్రనీ తెలుసు. ఏం చెయాయ్లో ఆలోచిసుత్ండగానే, అనన్లూ 

తండీర్ వచాచ్రు. అనన్లు ‘ఏడీ వాడెకక్డ? వాడిని చంపకుండా వదలం’ అని పిచెచ్కిక్నటుట్ కేకలేశారు. తండిర్ ‘అతని సంగతి మనకెందుకు. 

మన పిలల్ కేష్మంగా దొరకింది కదా, తనని తీసుకుని వెళిళ్పోదాం’ అనాన్డు. అయినా వాళుళ్ వినకుండా ‘ఒక నలల్వాడు మన పిలల్ వేపు 

చూసాత్డా. వాడి అంతు చూడాలి’ అని చిందులేసుత్ంటే ‘మీరేం చేసినా చెలిల్పోడానికి ‘ఇది మన వూరు కాదు. ఇకక్డేమనాన్ పిచిచ్ పనులు చేసేత్ 

జైలోల్ కూరుచ్ంటారు. మిమమ్లిన్ ఎవరూ రకిష్ంచలేరు’ అని మందలించి, ఇజబెల ను తనతో ఇంటికి రమమ్నాన్డు. ఇజబెల తాను రాననీ, తను 

రాబరట్ ని పేర్మిసుత్నాన్ననీ, తమ పెళళ్యిపోయింది అని చెపిప్ంది. ఆయన ‘నువువ్ మైనర వి. నీ పెళిళ్ చెలల్దు. గొడవ చెయయ్కుండా ఇంటికి రా. 

అదే మీ ఇదద్రికీ మంచిది’ అని మెతత్గానే అయినా, ఖచిచ్తంగా చెపాప్డు. ఇక రాబరట్ ను రకిష్ంచుకోవాలంటే, అతను తిరిగి రాకముందే తను 

వాళళ్తో వెళల్డమొకక్టే మారగ్ం అని ఆమెకు అరధ్మయింది.  ముందు రాబరట్ కేష్మంగా ఉంటే తరువాత నెమమ్దిగా ఇదద్రూ కలిసే దారి ఇంకోటి 

వెదకొచుచ్ అని ఆలోచించి వాళళ్తో వెళిళ్పోయింది.   

 

ఇంటికి వెళళ్గానే తలిల్ ఏమీ మాటాల్డకుండా, ఇజబెల ను మేడ మీది తన గదిలో పడేసి తాళం వేసింది. అనన్యయ్లు గది కిటికీ 

తలుపులకి మేకులు కొటిట్ బంధించేసారు. కిర్ందనుంచి తండిర్, తలిల్కి చినన్ గొంతుతో ఏదో నచచ్చెపప్బోవడం, తలిల్ అతనిన్ ఏమీ మాటాల్డొదద్ని 

హెచచ్రించడం వినిపించాయి. తండిర్ కూడా వాళళ్తోనే అని, తనకి తోడు రాడనీ అరధ్మయియ్ంది ఇజబెల కి.  మొదటోల్ కొనిన్ రోజులు భోజనం 

కూడా గదిలోకే తెచిచ్వవ్టం, అపుప్డపుప్డూ తలుపు తీసి బయట కాపలా ఉండి బాతూర్ంకి వెళళ్నివవ్డం చేసేది తలిల్.  తరువాత నెమమ్దిగా 

అందరితో పాటు భోజనానికి డైనింగ రూమ లోకి రానిచేచ్వారు, కానీ తలోల్ అనన్లో ఎవరో ఒకరు ఆమెకు కాపలా ఉండేవారు. అనన్లూ, తలీల్ 

ఆమెతో ఏమీ మాటాల్డేవారు కాదు. అనన్లు ఆమెను దోషిని చూసినటుట్ చూసేవారు. తండిర్ కూడా మౌనంగానే ఉండేవాడు. అలా కిందకి 

భోజనానికి వచిచ్న సమయంలో, చాలా అరుదుగా కోరా కనిపించేది, కానీ నెల  ఎకక్డా కనిపించలేదు. రాబరట్ కేష్మంగా ఉనాన్డో లేదో, తను 

చెపప్కుండా వచేచ్సినందుకు ఏమనుకుంటునాన్డో తెలియక ఇజబెల విచారంగా ఉండేది. మారగ్రెట ఇజబెల వయసు అబదధ్ం చెపాప్రు అని 

చెపిప్ వాళళ్ పెళిళ్ రదుద్చెయియ్ంచింది.  

 

ఒకరోజు భోజనాల సమయంలో ఇజబెల కు కొనిన్ నిముషాలు తండిర్తో ఏకాంతం దొరికింది. అపప్టివరకూ ఆమె మనసులో 

దాచుకునన్ దుఃఖం అంతా బయటకి వచిచ్ంది.  ‘డాడీ, నువువ్ మొదటినుంచీ అందరికనాన్ ఎకుక్వగా ననున్ పేర్మించావు కదా.  నేను ఎపుడూ 

సంతోషంగా ఉండాలని అనేవాడివి. నీకు రాబరట్ అనాన్ కూడా ఇషట్మే కదా. అతని చదువుకు కూడా నువువ్ సాయం చేసేవాడివి.  కొనిన్ 

రోజులు ఆగితే రాబరట్ డాకట్ర అయేయ్వాడు. మేమిదద్రం సుఖంగా ఎకక్డో ఉండేవాళళ్ం కదా. నేను రాబరట్ ని పేర్మించాననీ, అతనితోనే నేను 

సంతోషంగా ఉంటాననీ చెపిప్నా, నువువ్ కూడా నాకు సాయం రాలేదెందుకని? నువువ్ వీళళ్కి ఎందుకు అడుడ్చెపప్లేదు?’ అని అడిగింది. 

ఆయన అతికషట్ం మీద పెగలని గొంతుతో ఏదో చెపప్బోయారు, కానీ ఏమీ మాటాల్డలేక నిసస్హాయంగా చూసారు. ‘ఇక నుంచీ నేను నీ 

కూతురిన్ కాదు’ అని చెపిప్ వెళిళ్పోయింది ఇజబెల. ఆ రోజు తరువాత ఆమె అతనెన్పుడూ డాడీ అని పిలవలేదు.  

 

కొనిన్రోజుల తరావ్త ఇజబెల కు కోరాతో ఒంటరిగా మాటాల్డే అవకాశం దొరికింది. ఆమె ‘ననున్ క్షమించు. ఇలా 

అవుతుందనుకోలేదు. రాబరట్ ని నేను నిజంగానే పేర్మిసుత్నాన్ను. రాబరట్ కేష్మంగానే ఉనాన్డా? అతనిన్ మావాళుళ్ ఏం చెయయ్లేదు కదా?’ అని 
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అడిగింది. కోరా భయంగా చూసూత్ ‘నువువ్ నాతో మాటాల్డకపోవడం మంచిది. రాబరట్ బానే ఉనాన్డు. మీ అనన్లు ఆరోజే ఇంటికి వచిచ్ 

బెదిరించారు. రాబరట్ మాతర్మే కాదు, మాలో ఎవరైనా నీతో మాటాల్డటం చూసినా, అందరినీ సజీవంగా తగలబెడతామని బెదిరించారు. మీ 

అనన్లు కూర్రులు. అనన్ంత పనీ చేసాత్రు.  దయచేసి నాతో మాటాల్డటానికి పర్యతిన్ంచకు’ అని చెపిప్ంది. రాబరట్ కేష్మంగా ఉనాన్డనన్ 

విషయం తెలియడంతో ఇజబెల సంతోషించింది.  

 

ఓ నాలుగు నెలలు గడిచేసరికి ఇజబెల గరభ్వతి అనన్ విషయం బయటపడింది. అలాంటిదేదో జరుగుతుందని తలిల్ భయపడుతూనే 

ఉంది. అయితే ఇజబెల కు ఆ విషయం మొదటే తెలిసినా, తలిల్ మీద కోపంతోనూ, తను గరభ్వతి అని తెలిసేత్ ఇంకేం చేయయ్లేక తనని 

ఇంటినుంచి గెంటేసేత్ రాబరట్ దగగ్రికి వెళిళ్పోవచచ్నన్ ఆశ తోనూ నిజానిన్ దాచింది. ఎపుప్డయితే శరీరంలో మారుప్లు బయటకు తెలియడం 

మొదలయాయ్యో, అపుడు తలిల్ కి షాక తగిలింది. భరత్ను గుటుట్ చపుప్డుగా అబారష్న చేసేవాళుళ్ అతనికి తెలిసే ఉంటారనీ, వాళల్తో 

మాటాల్డమని అడిగింది. ఆయన ‘నేనా పని చెయయ్ను. ననున్ నువువ్ ఈ విషయంలో ఎంత సతాయించినా లాభం లేదు’ అని వెళిళ్పోయాడు.  

ఆ కాలంలో ఇలాంటి పరిసిథ్తులోల్, డెలివరీ అయేయ్వరకూ అమమ్యిని బయటకి కనిపించకుండా ఉంచి, పుటిట్న బిడడ్ని ఎకక్డికో పెంపకానికి 

ఇచేచ్సేవారు. అమామ్యిల గురించిన అడిగిన వాళల్కి ఎకక్డో బంధువుల ఇంటికి సాయానికి వెళిళ్ందని చెపేప్వారు.  తమకీ అదే మారగ్ం 

తపప్దు అనుకుంది మారగ్రెట. ఇజబెల గరభ్ం సంగతి కోరా గమనించకముందే ఆమెను పనిలోనుంచి తీసేసి, కొతత్ మెయిడ ను పెటిట్ంది. తను 

ఆశించినటుట్ జరకక్పోవడంతోనూ, తలిల్ ఆలోచనలు పసిగటట్డంతోనూ ఇజబెల కు తనిక రాబరట్ ను కలుసుకోలేదేమో అని భయం పటుట్కుంది. 

దానితో తలిల్ మీద కోపం, అసహనం ఇంకా ఎకుక్వయాయ్యి.   

 

ఇంకొంత కాలం గడిచింది. ఇజబెల కు ఏం చెయాయ్లో తోచటమే లేదు. రాబరట్ కి తన విషయం ఎలా తెలియచెయాయ్లో కూడా 

తెలీదు. కోరా ఏమయియ్ందని అడిగిన పర్శన్కే కాదు, అసలే పర్శన్కూ జవాబు చెపప్దు కొతత్ మెయిడ. రోజు రోజుకీ ఇజబెల లో దుఃఖం  

పెరిగిపోతుంది. ఒకరోజు తలిల్తో ఏదో వాదన పెరిగి, ఇజబెల తలిల్ని గాయపరిచేలా మాటలు అనడంతో, ఆమె ఇజబెల ను పటుట్కుని ‘అసలు 

నువేవ్ం మాటాల్డుతునాన్వో తెలుసా’ అని గటిట్గా కుదిపింది. ఆ సమయంలో మేడ మీద మెటల్ అంచున నిలుచునన్ ఇజబెల పటుట్ తపిప్, చెకక్ 

మెటల్ మీదుగా దొరుల్తూ కిర్ందపడింది. బాధతో అరుసుత్నన్ ఇజబెల ను గదిలోకి చేరిచ్,  పురుడు పొయయ్డానికి మంతర్సానిని తీసుకొచాచ్రు. 

డెలివరీ అయియ్, సప్ృహలోకి వచిచ్న ఇజబెల కు పుటిట్న బిడడ్ కనిపించలేదు. బిడడ్ ఏదని పదే పదే అడగాగ్, మారగ్రెట  ‘నెలలు నిండకుండా పుటిట్న 

బిడడ్. జరిగింది ఏదయినా సరే మంచికే’ అని ముభావంగా జవాబు చెపిప్ంది. బిడడ్ పోయిందని తెలిసి ఇజబెల కు దుఃఖం ముంచుకు వచిచ్ంది. 

రాబరట్ కు గురుత్గా తనకి ఇంకేమీ మిగలేల్దు. బిడడ్ని ఒకసారి చూడాలని ఎంత ఏడిచ్నా తలిల్ కరగలేదు. నరస్ జాలితో  ‘పోనీ ఒకసారి 

చూడనివవ్ండి. కొనిన్సారుల్ దుఃఖం తగుగ్తుంది’  అంటే, ‘నీకు అనవసరమయన విషయాలోల్ కలుగచేసుకోకు’ అని కఠినం చెపిప్ గది లోంచి 

వెళిళ్పోయింది. ‘బిడడ్ ఆడా? మగా? బిడడ్ని వాళుళ్ ఏం చెయాయ్లనుకుంటునాన్రు?’ అని  అడిగిన ఇజబెల తో  ‘పుటిట్ంది ఆడపిలల్. నువువ్ 

బాధపడకు. నాకు చేతనయిన సహాయం చేసాత్ను’ అని చెపిప్ంది. బిడడ్ శరీరానిన్ ఎకక్డ సమాధి చేసాత్రో తలిల్ తనకి ఎపప్టికీ చెపప్దనన్ సంగతి 

ఇజబెల కు తెలుసు. ఆమె పటట్లేని దుఖంతో కేకలు పెటిట్ ఏడిచ్ంది.  

 

బిడడ్ పోయిన తరువాత ఇజబెల పూరిత్గా నిరాసకత్ంగా మారిపోయింది.  దేని మీదా కోరికా, ఆశా లేవు. తలిల్ ఆమెకు ఇలుల్ దాటి 

బయటకి వెళళ్డానికి అనుమతిచిచ్ంది, కానీ తను అనాన్ళూళ్ ఆ వూరోల్నే ఉనన్టుట్ మాతర్ం ఎటిట్ పరిసిథ్తులోల్నూ చెపప్కూడదు అని షరతు 
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పెటిట్ంది.  కొనాన్ళుళ్ ఇజబెల కు ఎకక్డికీ వెళాళ్లనీ, ఏమీ చెయాయ్లనీ  అనిపించలేదు, కానీ హఠాతుత్గా ఓ రోజు ఇక ఆ ఇంటోల్ ఉండటం తనకి 

దురభ్రం అనన్ ఆలోచన వచిచ్ంది. తను రాబరట్ ను పేర్మించిన పాపానికి తన ఇంటోల్నే బందీ కాబడి, అవమానింపబడింది. బిడడ్ను కూడా 

కోలోప్యింది. ఇక తనా ఇంటోల్ ఎంత మాతర్మూ ఉండకూడదని నిశచ్యించుకుంది. రోజూ సినిస్నాటీ వెళిళ్, పేపరల్లో ఉదోయ్గ పర్కటనలు 

చూసి, తన చదువుకి తగిన ఉదోయ్గం కోసం వెదుకోక్సాగింది. అదే సమయంలో వీధులోల్నూ, రాబరట్ తనూ కలిసి ఉనన్ అపారెట్మ్ంట దగగ్రా 

అతని కోసం వెదికింది, కానీ ఎకక్డా తను కనిపించలేదు. తామునన్ అపారెట్మ్ంట ఓనరీన్, పీర్సట్ ఇంటికి వెళీళ్ అతని గురించి అడిగింది, కానీ 

వాళుళ్ అతనిన్ ఆరోజు నుంచీ చూడలేదు అనాన్రు. తను అతనికి మాట మాతర్మయినా చెపప్నందుకూ, అతని తలిల్కీ చెలిల్కీ ఉదోయ్గం 

పోవడానికీ, వాళళ్ కషాట్లకీ కారణమయినందుకు తనని అసహియ్ంచుకుంటునాన్డేమో అని అనుమానం కలిగింది.  తనకి రాబరట్ ఎలానూ 

దకక్లేదు. జీవితంలో ఇంకో పురుషుడు తనకి అకక్రేల్దు. తన జీవితం తను సవ్తంతర్ంగా జీవించాలని నిశచ్యించుకుంది. 

 

ఇజబెల సినిస్నాటీలో ఓ చినన్ ఉదోయ్గం సంపాదించుకుంది. ఒకరి ఇంటోల్ పేయింగ గెసట్ గా ఉండటానికీ మాటాల్డుకుంది. మొదటి 

జీతం వచేచ్వరకూ, ఇంటికి అడావ్నస్ ఇవవ్డానికి అవసరమయిన పది డాలరల్ను, తనకి ఇషట్ం లేకపోయినా తండిర్నే అడగాలనుకుంది. తనకు  

ఇపప్టివరకు ఏ సాయమూ చెయయ్లేదు, కనీసం ఇదైనా చెయయ్కపోడా అనుకుంది. కిల్నికిక్ వెళిళ్ అడగాగ్నే తండిర్ డబుబ్లు ఇచాచ్డు. ‘ఉదోయ్గం 

చూసుకునాన్ను, ఇంటోల్ంచి వెళిళ్పోవాలనుకుంటునాన్ను. మీ ఎవరికీ తలవంపులు తెచేచ్ పని ఇక మీదట చెయయ్ను, కాబటిట్ ఎవరికీ 

అభయ్ంతరం ఉండదని ఆశిసుత్నాన్ను’ అనన్ ఇజబెల తో తండిర్ ‘నేను అమమ్తో, అనన్లతో చెపుతాను. నువువ్ ఏ గొడవా జరకుక్ండా 

పర్శాంతంగా వెళొళ్చుచ్’ అని మాటిచాచ్డు. అంతే కాకుండా ‘నీ విషయంలో జరిగిన వాటికి అనిన్టికీ నేను చాలా బాధపడుతునాన్నమామ్. కానీ 

నువవ్నుకుంటునన్టూట్ సమాజం మారలేదు. వివక్ష మాపడానికి చటాట్లయితే వచాచ్యి కానీ మనుషులోల్ మూరఖ్తవ్ం ఇంకా అలానే ఉంది. 

మనందరం అందులోని భాగమే’ అంటూ ఆమె రాబరట్ తో కలిసి బర్తకాలనుకోవడం రాబరట్ కుటుంబానికి ఎంత పర్మాదానిన్ తెసుత్ందో ఆమెకు 

అరధ్మయేయ్లా కొనిన్ సంఘటనలు చెపాప్డు. ఇజబెల అతికషట్ం మీద దుఃఖానిన్ ఆపుకుని వెళిళ్పోయింది. రెండురోజులోల్ తనకి కావలసినవి 

సరుద్కుని ఇంటి నుంచి వెళిళ్పోయింది. తండిర్ కనీన్టితో వీడోక్లు చెపితే, తలిల్ మౌనంగా తల వూపి వూరుకుంది.  

 

ఉదోయ్గంలో పగలంతా ఏ విషయాలూ గురుత్కు రానంతగా పని చెయయ్డం మొదలు పెటిట్ంది ఇజబెల. కానీ ఇంటికి రాగానే ఓనర 

పిలల్లని చూసి, తన బిడడ్ గురొత్చిచ్ బాధ కలిగేది.  మెలకువగా ఉనన్ పర్తీ నిమిషం రాబరట్ గురొత్చిచ్ బాధ పడేది. నెమమ్దిగా రోజులు 

గడుసుత్నాన్యి. ఒకరోజు మారెక్టోల్ ఇజబెల కి నెల కనిపించింది. ముందు చూడగానే తపుప్కుపోబోయినా, ఇజబెల ఆపి పలకరించడంతో 

మాటాల్డింది. కోరాకి అకక్డ సినిస్నాటీలో మెయిడ గా ఉదోయ్గం దొరికిందనీ, అందరూ జీవితంలో తిరిగి దారిలో పడాడ్రనీ చెపిప్ంది. రాబరట్ 

కూడా తిరిగి కాలేజీలో జాయిన అయాడనీ, తొందరలోనే చదువు పూరిత్ చేసుకుని సైనయ్ంలోకి వెళళ్డానికి రిజసట్ర చేసుకునాన్డనీ, మిలటరీ 

సరీవ్సోల్ ఉండగానే మెడికల టైరనింగ కూడా పూరిత్చేసుకోవాలని అనుకుంటునాన్డనీ చెపిప్ంది. రాబరట్ తిరిగి చదువు సాగించడం ఇజబెల కు 

సంతోషానిన్ కలిగించింది. అయితే తన గురించి అతను తలుచుకునన్టుట్ మాటవరసకు కూడా కూడా నెల చెపప్కపోవడంతో, తనని 

మరిచ్పోయి జీవితంలో ముందుకు సాగిపోతునాన్డని అనుకుంది. తండిర్ చెపిప్న మాటలు గురొత్చిచ్, తనవలల్ వాళుళ్ ఎనిన్ కషాట్లు పడాడ్రో 

తలుచుకుంటే ఆమెకు దుఃఖం కూడా వచిచ్ంది. నెల తో ‘మీ అందరూ సంతోషంగా ఉనన్ందుకు నాకూ చాలా సంతోషంగా ఉంది. 

ఇంతవరకూ జరిగినవాటికి నేను  బాధపడుతునాన్ను’ అని చెపిప్ వెళిళ్పోయింది. 
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ఇజబెల కు రోజులు భారంగా గడుసుత్నాన్యి. కొతత్గా పరిచయమయిన ఒక అమామ్యి బలవంతం మీద పబిల్క డానస్ పారీట్కి 

వెళిళ్ంది. అకక్డికి సైనికులు ఎకుక్వగా వసుత్ంటారని ఆమె చెపప్డంతో, ఎపుప్డనాన్ రాబరట్ కనిపిసాత్డేమో అనన్ ఆశతో అకక్డికి వెళల్డం 

మొదలు పెటిట్ంది. అకక్డ మేకస్  అనే యువకుడి పరిచయమై, అది నెమమ్దిగా సేన్హంగా మారింది. అతను తనంటే ఇషట్పడుతునాన్డని 

గర్హించి, తను డేటింగ కీ, పేర్మకీ సుముఖంగా లేనని చెపేప్సింది. అయినా సరే అతను ఆమెకు ఇషట్ం కలిగే వరకూ వేచిఉంటానని చెపిప్, 

ఎపప్టిలాగే సేన్హంగా ఉండసాగాడు. కొనిన్నెలలు గడిచాక ’నీ మనసెవరో బాగా గాయపరిచారని తెలుసోత్ంది. కానీ ఇలా ఎనాన్ళుల్ంటావు? 

నేనంటే నీకు పేర్మ లేదని తెలుసు, కానీ ఇషట్మయితే ఉంది కదా. అది చాలు నాకు. నినున్ కషట్పెటట్కుండా చూసుకుంటాను’ అని అడిగాడు. 

ఇజబెల కూడా ఆ విషయం గురించి ఆలోచించింది. ‘రాబరట్ తనని పూరిత్గా మరిచ్పోయాడు. ఇపుడు తను సవ్తంతర్ంగా ఉందని నెల తో 

చెపిప్ంది కదా. తన మీద ఇంకా పేర్ముంటే తనకోసం వచేచ్వాడే కదా. తనే అతని కోసం ఇంకా ఆశతో ఎదురు చూసుత్ంది’ అననుకుంది. 

తనకోసం అంత ఓపికగా ఎదురు చూసుత్నన్ మేకస్ ను పెళిల్చేసుకోవాలని అనుకుంది. పెళిళ్కి ముందే మేకస్ కు, వివరాలు చెపప్కుండా తనకి 

మరొకరితో పరిచయం ఉందనన్ విషయం మాతర్ం చెపిప్ంది. 

 

ఇజబెల మేకస్ ల పెళిల్ చాలా సింపుల గా జరిగింది. ఇజబెల పెళిల్ విషయం తలిల్దండుర్లకి తెలియచెపప్లేదు. ఒక మంచి పార్ంతంలో 

ఇలుల్ అదెద్కు తీసుకునాన్రు. మేకస్ ఒక కంపెనీలో ఎకౌంటెంట ఉదోయ్గం చేసుత్నాన్డు. ఇజబెల యాంతిర్కంగా వైవాహిక జీవితం గడుపుతోంది. 

ఆమె మేకస్ తో ఉనన్పుప్డలాల్, రాబరట్ ని మోసం చేసుత్నాన్ననన్ బాధ కలిగేది. మనసు లేని పెళిల్ చేసుకుని, రాబరట్ గురించే ఆలోచిసూత్ మేకస్ కు 

అనాయ్యం చేసుత్నాన్ననీ కుమిలిపోయేది.  మేకస్ మాతర్ం ఆమెతో సంతోషంగా ఉనాన్డు. అలా రెండు సంవతస్రాలు గడిచాయి. పెరల హారబ్ర 

బాంబింగ తరువాత, రెండో పర్పంచ యుదధ్ం మొదలవుతోంది. యుదధ్వారత్లు వినన్పుప్డలాల్ రాబరట్ కేష్మం గురించిన ఆలోచన ఆమెను 

విపరీతంగా భయపెటేట్ది. ఎపుడూ అతని గురించి ఆలోచిసూత్ దిగులుగా గడిపేది. ఒకరోజు ఇజబెల ను వెదుకుక్ంటూ రాబరట్ వచాచ్డు. అతనిన్ 

చూసి ఇజబెల నిశేచ్షుట్రాలయియ్ంది. అతనిన్ చూసి దాదాపు నాలుగేళల్యింది. అతనిన్ మళీళ్ చూసాత్నని ఆమె అనుకోలేదు. అపప్టివరకూ తను 

మిలిటరీలో పని చేశాననీ, కొంతమంది నీగోర్లను యూరోప కు పంపడానికి మెడికల టైరనింగ ఇసుత్ంటే తను కూడా అపైప్ల్ చేసాననీ, ఈలోగా 

సెలవు మీద వచాచ్ననీ చెపాప్డు. సిటీలో ఇజబెల నానన్ కనిపించారనీ, ఆమె పెళిల్ విషయం, భరత్ పేరూ ఆయన దావ్రా తెలిస్ందనీ, దానితో 

తను వెదుకుక్ంటూ వచాచ్నని చెపాప్డు. తను చెపప్కపోయినా తండిర్ తన విషయాలు తెలుసుకుంటూనే ఉనాన్డనన్మాట అనుకుంది.   

 

ఇజబెల కు నెల, రాబరట్ రాజీపడి అనీన్ మరిచ్పోయాడు అని చెపప్డం, ఇపుడు కూడా రాబరట్ మళీళ్ యుదాధ్నికి వెళిల్పోతానని చెపప్డం 

ఉకోర్షం, బాధ కలిగాయి.  ‘ఇనాన్ళూళ్ ఏమైపోయావు? నాకోసం ఎందుకు రాలేదు? ముందే వసేత్ నాకీ ఇషట్ం లేని పెళిల్ నుండి నరకం తపేప్ది 

కదా. ఇపుడు కూడా మళీళ్ వెళిళ్పోయేవాడివి నాకెందుకు కనిపించావు? నువువ్ లేకుండా ఉండటం నాకు ఎలాగూ అలవాటయింది కదా. 

ఇపుడు మళీళ్ నా గుండె బదద్లవుతుంది’ అని ఏడిచ్ంది. దానికి రాబరట్ ఇలా చెపాప్డు. ‘మన పెళిల్ తరువాత జరిగిన పరిసిథ్తుల బటిట్ ఇక మీ 

నానన్ నా చదువుకి సాయం చెయయ్రు అని తెలిసిపోయింది. నేను ఎలా అయినా మెడికల సూక్ల చదువు పూరిత్ చెయయ్డానికి కషట్పడి జాగర్తత్గా 

ఉదోయ్గం చేసుకుంటునాన్ను. నినున్ తిరిగి నాదగగ్రికి తెచుచ్కుని నినున్ కేష్మంగా ఉంచే దారి కోసం ఆలోచిసూత్నే ఉనాన్ను. కొనిన్నెలల తరువాత 

నేను ఒంటరిగా వెళుతుండగా మీ అనన్లు వాళళ్  సేన్హితులతో కలిసి నామీద దాడి చేసి హింసించి, బాగా కాలిచ్న ఇనుప కడీడ్తో వీపు మీద 

వాతలు వేసి, ‘ఒక తెలల్పిలల్ మీద చేతులు వేసినందుకు శిక్ష’ అని వదిలేసి పోయారు. సప్ృహ తపిప్ పడి ఉనన్ ననున్ ఒకతను చూసి, మా ఇంటికి 

తీసుకెళిళ్ వదిలాడు. నేను కోలుకోడానికి కొనిన్ వారాలు పటిట్ంది. నేను నీ జోలికి రానని మీ అనన్లికిచిచ్న మాట తపప్లేదు. అపప్టికే మా 
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అమామ్ , చెలీల్ ఇంటోల్ పని మానేసారు కూడాను. అయినా అనిన్ నెలల తరువాత ఎందుకు ననున్ హింసించారో అరధ్ం కాలేదు. మిలటరీలో 

చేరాక మళీళ్ నాకు ధైరయ్ం కలిగి, ఎలా అయినా నినున్ నాతో తెచుచ్కోవాలని వచేచ్సరికి, నువువ్ అపప్టికే ఇలొల్దిలి వెళిళ్పోయావనీ,  నా మీద 

ఆశ వదిలేసుకునాన్వనీ తెలిసింది. ఇపుడు యుదాధ్నికి వెళల్బోయే ముందు నినొన్కసారి చూడాలనిపించి, చూడకుండా ఉండలేక వచాచ్ను. 

నేనెపుప్డూ ఎపుప్డూ నినున్ పేర్మిసూత్నే ఉనాన్ను’ అని చెపాప్డు. ‘మన పెళేళ్ నిజమయిన పెళిల్. నాతో వచెచ్యియ్. నేను యుదధ్ం నుండి తిరిగి 

వచేచ్వరకూ నువువ్ పర్శాంతంగా, కేష్మంగా, ఏ వేధింపులు లేకుండా ఉండగలిగే చోటు చూసి మళీళ్ వసాత్ను. మనం సంతోషంగా ఉందాం’ 

అని బర్తిమాలాడు. రాబరట్ ఇంకా తనని పేర్మిసుత్నాన్డని తెలియటంతో, ఇజబెల కు మళీళ్ ఆశలు కలిగాయి. రాబరట్ తో వెళిళ్పోడానికి 

ఒపుప్కుంది. ఇదద్రూ మైమరిచి ఏకం అయాయ్రు. ఇజబెల ను తీసుకెళళ్డానికి తొందరలో వసాత్నని చెపిప్ రాబరట్ వెళిళ్పోయాడు. 

 

రాబరట్ వచిచ్వెళిళ్న దగగ్ర నుండీ ఇజబెల లో పూరవ్పు ఉతాస్హం తిరిగి వచిచ్ంది. ఆరోజు నుంచీ పూరిత్గా మేకస్ ని తపిప్ంచుకు 

గడపసాగింది. తనేరోజూ మేకస్ ని పేర్మించలేదని ఆమెకు తెలుసు. అతనితో మనసు లేని కాపురం చేసే కనాన్ రాబరట్ తో వెళిళ్పోవడమే ఇదద్రికీ 

మంచిదని అనుకుంది. అయితే ఎపుడూ మనమొకటి తలిసేత్ జరిగేది వేరొకటి ఉంటుంది. రాబరట్ వెళిళ్న కొనిన్ వారాల తరువాత, తను 

అనుకునన్టుట్గా మంచి చోటు దొరికిందని, తవ్రలో వసాత్ననీ లెటర వార్సాడు. ఈలోగా ఇజబెల కు తను గరభ్వతి అని తెలిసింది. ఆమెకు 

ఇపుడు పెదద్ సమసయ్, పుటట్బోయే బిడడ్ ఎవరి బిడడ్ అని. అది పుటేట్వరకూ తేలని విషయం. ఈలోగా ఆమె ఏం చెయాయ్లి? మేకస్ తో తను 

వెళిళ్పోతునాన్నని ఎలా చెపాప్లా అనే ఆలోచించింది ఇనాన్ళూళ్. మేకస్ మంచి మనసునన్వాడు, తనంటే పేర్మునన్వాడు. తన ముభావ పర్వరత్నని 

సహనంగా ఇషట్ంగా భరించినవాడు. ఆమెని తను పేర్మించినంతగా ఆమెకి తన మీద పేర్మ లేదు అని తెలుసు గానీ, తనని వదిలేసి 

వెళిల్పోతుందని మాతర్ం ఎపుడూ ఊహించి ఉండడు. అతని సవ్భావానిన్ బటిట్, ఇపుడు తను వెళిళ్పోతునాన్ను అని చెపితే తనని నిందించడు, 

కానీ మౌనంగా తనలో తనే కుమిలిపోతాడు. అయితే తను వెళిళ్పోయాక, పుటిట్న బిడడ్ అతనిది అని తెలిసేత్ మాతర్ం ఊరుకోడు. తన నుంచి 

అతని బిడడ్ని తపప్క తీసుకువెళిళ్పోతాడు. తను చేసిన తపుప్కి బిడడ్ తలిల్ లేకుండా పెరగాలి. అలా కాకుండా ఇకక్డే ఉంటే, ఒకవేళ అది రాబరట్ 

బిడడ్ అయితే వెంటనే తననీ బిడడ్నీ ఇంటోల్ంచి తగిలేసాత్డు. అపుడు రాబరట్ గనక కనిపించకపోతే, మిశర్మజాతుల బిడడ్కి సింగిల మదర గా, 

తనూ బిడాడ్ ఇదద్రూ చాలా కషాట్లు  పడాలిస్ వసుత్ంది.  బిడడ్ని పెంచడానికి తను చివరికి శరీరం అముమ్కోవాలిస్న పరిసిథ్తులోల్కి కూడా 

వెళాల్లిస్వసుత్ంది. ఒకవేళ తను రాబరట్ తో వెళిపోతే, బిడడ్ గనక మేకస్ బిడడ్ అయితే, అటు నీగోర్లోల్నూ, ఇటు తెలల్వాళళ్ దగగ్రా, తలిల్ చేసిన తపుప్కి 

బిడడ్ పర్తీక్షణం అవమానాలు ఎదురోక్వాలిస్ వసుత్ంది. ఇపుడు తనేం చెయాయ్లి అని ఎంతో ఆలోచించిన మీదట, బిడడ్ భవిషయ్తుత్ కోసం తన 

పేర్మని మరిచ్పోయి, మేకస్ తో ఉండటమే మంచిదని నిరణ్యించుకుంది. పైగా తను మేకస్ ని పెళిల్ చేసుకుని మోసం చేసినది చాలు, అతని 

బిడడ్ని కూడా అతనున్ంచి దూరం చెయయ్లేను అనుకుంది.  

 

రాబరట్ వచిచ్నపుడు తన నిరణ్యానిన్, దానికి కారణాలిన్ వివరంగా చెపిప్, అతనిన్ వెళిళ్పోమంది. ఎంతో ఆశతో వచిచ్న రాబరట్ 

కృంగిపోయాడు. ఎవరి బిడడ్ అయినా తను పేర్మగానే చూసుకుంటాను వచెచ్యయ్మని ఎంతో బర్తిమాలాడు. కానీ తనతో ఎకుక్వ మాటాల్డితే 

తను కరిగిపోయి మంచీ చెడూ విచక్షణ కోలోప్యి అతనితో వెళిల్పోతుందని తెలుసు. అందుకని అతనిన్ మాటాల్డనివవ్కుండా వెళిళ్పోమంది. 

చేసేదేం లేక రాబరట్ వెళుతూ కనీన్ళళ్తో ‘నువువ్ మన బిడడ్తో ఇకక్డ ఒంటరిగా కషాట్లు పడటం లేదు అని నిరాద్రించుకోడానికి మళీళ్ నేను 

కొనాన్ళళ్ తరువాత వచిచ్ చూసాత్ను’ అని చెపాప్డు. ఇదద్రూ కలిసే సమయానికి, సవ్యంగా అతనిన్ దూరం చేసుకునన్ తన దురదృషాట్నికి 

ఏడుసూత్ ఉండిపోయింది ఇజబెల. తనిక జనమ్లో రాబరట్ ను చూడలేదనన్ నిజం ఇజబెల ను కృంగదీసింది. ఆమె విచారానిన్ మేకస్ అపుడే 
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పిలల్లు కనటం తనకి ఇషట్ం లేదేమో అనుకునాన్డు. అనిన్విధాలా ఆమెకు ఆసరాగా ఉనాన్డు. నెలలు నిండి ఇజబెల కు మేకస్ పోలికలతో 

కొడుకు పుటాట్డు. మేకస్ కు రాబరట్ విషయం తెలిసి అతను కుర్ంగిపోవాలిస్న అవసరం రానందుకూ, కొడుకు వేధింపులకు 

లోనవవ్కక్రేల్నందుకూ ఇజబెల ఊపిరి పీలుచ్కుంది. అయితే మొదటి బిడడ్ను పోగొటుట్కునన్ దుఃఖం మాతర్ం ఆమెను ఎపుడూ వీడలేదు. 

కొనాన్ళళ్కు వాళుళ్ టెకాస్స కు నివాసం మారిపోయారు.  

 

ఈ కథంతా తమ రెండురోజుల పర్యాణంలో, సినిస్నాటీ హోటల కు చేరేలోగా అంచెలంచెలుగా డోరీకి చెపిప్ంది ఇజబెల. ఆమె కథ 

విని డోరీ మనసు బాధతో, ఇజబెల మీద జాలితో నిండిపోయింది. అంత కఠినం కనిపించే ఆమె వెనుక ఇనిన్ వేదనలునాన్యా అనుకుంది. 

ఈలోగా డోరీ పర్సుత్త జీవితంలో చాలా ముఖయ్ సంఘటనలు జరిగాయి. దారిలో ఉండగా టీగ ఫోన చేసి, ముందు రాతిర్ ఎవరో షాపు అదాద్లు 

పగల గొటిట్ చోరీ చేసారు అని చెపాప్డు. ఆమె చెపిప్న మీదట చెక చేసి, సేఫ లో తను పెటిట్న కేష కూడా పోయిందని చెపాప్డు. వెనకిక్ వెళళ్గానే 

కటాట్లిస్న బిలుల్లు కళళ్ ముందు కనిపించి ఆమెకు ఏడుపు వచిచ్ంది. అతనిన్ పోలీసులకు కంపల్యింట ఇవవ్మని అడిగింది. కొంతసేపటికి 

కొడుకు ఫోన చేసి అరెజ్ంట గా మాటాల్డాలని మెసేజ పెటాట్డు. మళీళ్ ఏం ఘనకారయ్ం చేసాడా అనుకుంటూనే మధయ్లో బేర్క కోసం ఆగినపుడు 

ఫోన చేసింది. వాడు చావు కబురు చలల్గా చెపాప్డు. అతని గరల్ ఫెర్ండ జెనీన్ పెర్గెన్ంట అనీ, ఇపుడే పిలల్లు కనడం ఆమెకు ఇషట్ం లేదు కాబటిట్ 

ఆమె అబారష్న చేయించుకోవాలని అనుకుంటుందనీ చెపాప్డు. డోరీకి మతి పోయింది. ఈ టీనేజ దాటని పిలల్లేంటీ, వాళళ్కి పిలల్లూ 

అబారష్నూల్, వాళుళ్ వేసుత్నన్ వేషాలేమిటని విపరీతంగా కోపం వచిచ్ంది. తను వచాచ్క ఆ విషయం మాటాల్డదాం నోరుమూసుకుని కూరోచ్మని 

చెపిప్ంది.  అయితే సీట్వీ మరుసటి రోజుకే  డాకట్ర తో వీళుళ్ ఎపాయింటెమ్ంట తీసుకునాన్రనీ, దానికి డబుబ్ కోసం ఏం చెయాయ్లో తెలీక తలిల్ 

షాపులో తానే దొంగతనం చేసాననీ చెపాప్డు. డోరీ పిచెచ్కిక్పోయింది. ఎదురుగా కనిపిసేత్ వాడి పీక నొకేక్యాయ్లనన్ంత కోపం వచిచ్ంది. 

నువేవ్ం చేసుకుంటావో తెలీదు, నా డబుబ్ మాతర్ం వాడావంటే చంపి పోగులు పెడతాను అని అరిచింది. విషయం జెనీన్ తలిల్దండుర్లకు 

తెలీదనీ, వాళళ్ నానన్కు తెలిసేత్ తనని చంపేసాత్డనీ సీట్వీ ఏడుపు మొదలెటాట్డు. నీ ఏడుపు నువేవ్డువు, నా డబుబ్ మాతర్ం ముటుట్కోకు అని 

వారిన్ంగ ఇచిచ్ంది. 

 

టీగ అపప్టికే పోలీసులకి చెపాప్డేమో అని డోరీకి కంగారు పటుట్కుంది. ముందు గొయియ్, వెనుక నుయియ్లా ఉంది ఆమె పరిసిథ్తి 

అపుడు. పోలీసులు వచిచ్ ఇనెవ్సిట్గేట చేసేత్ కొడుకు జైలుకి వెళతాడు. తన చేతులతో తనే కొడుకు భవిషయ్తుత్ నాశనం చేసినటుట్ అవుతుంది. 

కంపల్యింట వెనకిక్ తీసుకోమని చెపాప్లంటే, టీగ కి అసలు విషయం చెపాప్లి. అపుడు అతను తన గురించీ, తన కుటుంబం గురించీ 

ఏమనుకుంటాడో, నాకెందుకు ఇలాంటి వాళల్తో కషాట్లు అని మొహం చాటేసాత్డేమో అని భయం. మొతాత్నికి అలోచించి అతనికి విషయం 

చెపప్కుండా, తను మనసు మారుచ్కునాన్ననీ, కంపల్యింట వాపసు తీసుకోమని ఫోన మెసేజ పెటిట్ంది. అతను ఎందుకూ అని అడిగితే జవాబు 

చెపప్లేనని, తరువాత అతను ఎనిన్సారుల్ ఫోన చేసినా ఆనస్ర చెయయ్కుండా తపిప్ంచుకుంటోంది. అతను ఆమె కేష్మంగానే ఉందా, లేదా ఏదైనా 

ఇబబ్ందులోల్ చికుక్కుందా అని ఆందోళనతో, గంటకోసారి ఫోన చేసి మెసేజెస వదులుతూనే ఉనాన్డు.  

 

ఆరోజు సాయంతర్ం విజిటేషన, మరుసటి రోజు ఫుయ్నరల.  అపప్టికే మానసికంగా కూడా ఇజబెల చాలా అలసిపోయినటుట్ 

కనిపిసోత్ంది. విజిటింగ కి ఇంకా సమయం ఉండటంతో కాసేపు విశార్ంతి తీసుకొని, టైమ కు చాలా ముందుగానే బయలుదేరారు. ఇజబెల 

దారి చెపుతుంటే డోరీ డైరవ చెయయ్సాగింది. కొనిన్ వీధులు తిపిప్, తనూ రాబరట్ పెళిల్ చేసుకునన్ చరచ్, తరువాత వాళుళ్ ఉనన్ అపారెట్మ్ంట, తను 
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ఉదోయ్గం చేసేనపుడు ఉనన్ ఇలుల్ చూపించింది.  తరువాత ఒక సమ్శానం లోకి తీసుకు వెళిళ్, ఒక సమాధి దగగ్రకు తీసుకు వెళిళ్ంది. ఆ సమాధి 

మీద రాబరట్ పీర్విట (1921- 1944) అని ఉంది.  అపప్టివరకూ డోరీ, ఇజబెల కథంతా వింటూ, తాము అపుడు వెళుతునన్ది  రాబరట్ 

ఫుయ్నరల కి అనుకుంటుంది. అది చూడగానే ఆమెకు అయోమయం కలిగింది. ఇజబెల తన హేండ బేగ లోంచి శిధిలావసథ్లో ఉనన్ ఒక 

ఉతత్రానిన్ డోరీకి చూపించింది. అది రాబరట్ యుదాధ్నికి వెళుతూ వార్సి, నెల కు ఇచిచ్, ఒకవేళ తను యుదధ్ం నుండి తిరిగి రాకపోతే ఇజబెల కు 

పంపమని ఇచాచ్డు.  అందులో ‘నువువ్ ఈ ఉతత్రం గనక చదువుతునాన్వూ అంటే, నేను మళీళ్ నీకోసం, మన బిడడ్కోసం వసాత్నని నీకిచిచ్న 

మాట నిలబెటుట్కోలేకపోయాననన్మాట. ఒకవేళ నేను రాలేకపోతే ఆ బిడడ్ మేకస్ బిడడ్ అవాలని నేను దేవుడిన్ పార్రిద్సాత్ను. ఎందుకంటే మొదటే 

నలల్తోలుతో పుటిట్నవాడికి ఎనిన్ కషాట్లో నాకు తెలుసు. అదీ తండిర్ అండ లేకుంటే ఇంకెంత దారుణంగా ఉంటుందో అనన్ ఊహ కూడా  నేను 

భరించలేకపోతునాన్ను. ఒకవేళ దురదృషట్వశాతుత్ నీకేం కషట్ం కలిగినా నెల, మా అమమ్ కోరా నీకు ఆసరాగా ఉంటామని నాకు మాటిచాచ్రు. 

మా అందరికీ నువవ్ంటే చెపప్లేనంత పేర్మ. ఎపుడు ఏ కషట్ం వచిచ్నా నీకు వాళుళ్నాన్రని మాతర్ం మరిచ్పోకు’ అని వార్సాడు. అది చదివిన 

డోరీకి  మనసు మెలిపెటిట్నటట్యింది. ‘యుదధ్ంలో రాబరట్ ఎకొష్ప్ల్జివ మీద కాలెయయ్బోయిన వేరే సైనికుడిని రకిష్ంచడం కోసం తాను మధయ్లో 

దూకి పార్ణాలు కోలోప్యాడు. ఆ వారత్ నాకు నా కొడుకు పుటట్డానికి వారం రోజుల ముందు తెలిసింది. ఆ వారత్ తెలియడంతోనే నా జీవితం 

అయిపోయింది అనుకునాన్ను, కానీ నెమమ్దిగా నా కొడుకు వలల్ మళీళ్ కోలుకునాన్ను’ అని చెపిప్ంది ఇజబెల. డోరీకి ఒకక్సారిగా తన జీవితం 

గురొత్చిచ్ంది. తన కషాట్లే పెదద్వనుకుంది. కొడుకు చేసుత్నన్ మతిలేని పనులకు చంపెయాయ్లనన్ంత కోపం వచిచ్ంది. టీగ పేర్మని 

ఒపుప్కోడమంటే తనకి భయం, అందరిలాగే అతని వలాల్ మనసు గాయపడుతుందేమో అని. అయితే తనెంత అదృషట్వంతురాలు అనన్ది అపుడే 

తెలిసింది ఆమెకి. తనని పేర్మించినవాళుల్, తనకి పిర్యమైనవాళూళ్ కూడా ఇంటి దగగ్ర తనకోసం ఎదురుచూసూత్ ఉనాన్రు. ఇజబెల రాబరట్ 

అనుభవించిన కషాట్లతో పోలిసేత్ తనవీ ఓ కషాట్లేనా అనిపించింది ఆమెకి. అయితే ‘ఇంతకీ ఫుయ్నరల హోమ లో ఆమె ఆఖరిచూపు కోసం 

వేచిఉనన్వారెవరూ’ అనన్ పర్శన్ వేధిసుత్ంది ఆమెను. 

 

ఇదద్రూ బయలుదేరి ఫుయ్నరల హోమ కి వచాచ్రు. ఇజబెల కారులోంచి దిగటానికి కూడా శకిత్ లేనటుట్గా కనిపించింది. డోరీ 

నెమమ్దిగా ఆమె చెయియ్పటుట్కుని నడిపిసుత్ండగా, ఇదద్రూ లోపలికి వెళాల్రు. ఒకోక్ రూమ ముందు బోరడ్ మీద వార్సి ఉనన్ పేరుల్ చదువుతూ 

వెదుకుక్ంటూ వెళిళ్, పరల్ పీర్విట అని ఉనన్ గది ముందు ఆగింది ఇజబెల. ఈ పరల్ ఎవరబాబ్, ఇపప్టివరకూ తను చెపిప్న కథలో ఈపేరు 

ఎకక్డా రాలేదే అనుకుంది డోరీ. నెమమ్దిగా లోపలికి వెళిళ్ కేసేక్ట ముందు నిలబడింది ఇజబెల. అందులో తెలుపూ నలుపూ కలిసిన ఛాయలో, 

అచచ్ం ఇజబెల పోలికలతో ఉనన్ 72 ఏళళ్ పరల్ పడుకోబెటిట్ ఉంది. హాలోల్ ఆమెవి చినన్పప్టి నుండీ వివిధ వయసులోల్ తీసిన  ఫోటోలు 

అమరిచ్ఉనాన్యి. ఆ ఫోటోలోల్ ఆమె ఎంతో గేర్సుఫ్ల గా, కానిఫ్డెంట గా కనిపిసోత్ంది. ఆమెలో రాబరట్ పొడుగూ, కొనిన్ పోలికలూ కనిపించాయి 

సప్షట్ంగా కనిపించాయి ఇజబెల కి. ఆ ఫోటోలను ఎంతో ఆబగా చూసోత్ంది. పరల్ మొహం చూడగానే డోరీకి అరధ్మయింది ఆమె ఇజబెల 

కూతురే అని. ఆమె షాక తో నిలబడి, ఆ విషయానిన్ ఇజబెల ఎలా తీసుకుంటుందా, ఆమె ఏమయిపోతుందా అని భయపడుతూ చూసోత్ంది. 

తనని అకక్డికి ఎందుకు తోడుగా తెచిచ్ందో కూడా డోరీకి అరధ్మయింది. ఇజబెల కు అతయ్ంత బలహీనమయిన క్షణాలవి. ఆమెకు 

మానసికంగా బలానిన్చేచ్ తోడు అవసరం. ఈలోగా నెల కనిపించగానే, ఇజబెల పరుగున వెళిళ్ ఆమెను కౌగలించుకుంది. ఇదద్రూ మౌనంగా 

రోదించారు, తరువాత ఇజబెల దూరంగా పరల్ మొహం బాగా తనకి కనిపించేలా కూరుచ్ని చెమమ్గిలిల్తునన్ కళళ్తో తదేకంగా చూసూత్ 

కూరుచ్ంది. డోరీ ఆమె పకక్నే కూరొచ్ని తన చేతులోల్ ఆమె చేతులు పటుట్కుని సాంతవ్నగా నిమురుతూ కూరుచ్ంది. ఇజబెల మనసులో ఎనిన్ 

విషాదతరంగాలు ఎగుసుత్నాన్యో ఆమె వూహించగలదు. ఆ కూతురి కోసం జీవితమంతా తపించింది ఆమె, కానీ తన కళళ్తో చూసుకోగలిగే 
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సమయానికి అందనంత దూరం వెళిళ్పోయింది. మౌనంగా ఆమె తన శోకానిన్ కరిగించుకోడానికి వీలుగా అందరూ ఆమెని ఒంటరిగా 

వదిలేసారు. చివరిలో నెల, పరల్ కొడుకునీ, కోడలినీ, మనవరాలినీ తీసుకొచిచ్ ఇజబెల కు చూపించింది. అయితే అందరికీ అనుకోకుండా 

కలిసిన ఆ కొతత్ సంబంధాలు కొంచెం ఇబబ్ందిగానే అనిపించాయి. విజిటేషన ముగిసిన తరావ్త ఇజబెల, డోరీ మళీళ్ హోటెల రూమ కు 

వచేచ్సారు. నడవడానికి కూడా శకిత్ లేకుండా ఉనన్ ఇజబెల ఏమయిపోతుందో అని డోరీ కి భయం వేసింది. ఆమెను కాసేపు నిదర్పోమని చెపిప్ 

పడుకోబెటిట్ంది.  

 

మరునాడు ఉదయం లేచి తయారయి మళీళ్ ఫుయ్నరల హోమ కు వెళాల్రు. సరీవ్స సమయంలో పరల్ గురించి చెపుతూ, కోరా పేరు 

పెంపుడు తలిల్ గానూ, ఇజబెల పేరు కనన్తలిల్గానూ చెపిప్నపుడు ఇజబెల కంట కనీన్రు ధారగా కారింది. పరల్ ను, రాబరట్ సమాధి పర్కక్నే 

సమాధి చేసారు. అపప్టివరకూ కేవలం మౌనంగా కనీన్రు కారిచ్న ఇజబెల వెకిక్ వెకిక్ ఏడుసుత్ంటే, డోరీ తలిల్లా ఆమెను దగగ్రకు తీసుకుంది. 

తరువాత ఫుయ్నరల కి వచిచ్న అందరూ నెల ఇంటికి వెళాల్రు.  వచిచ్న అతిథులందరూ వెళిళ్న తరువాత నెల, ఇజబెల, డోరీ, పరల్ కోడలు 

ఫెలీషియా కూరుచ్నాన్రు. అపుడు నెల  జరిగిన విషయాలు చెపుప్కొచిచ్ంది. అపప్టికి ఓ రెండు వారాల కిర్తం పరల్ నిదర్లో పర్శాంతంగా 

చనిపోయింది. విషయం తెలియచెయాయ్లిస్న వాళళ్ వివరాల కోసం ఫెలీషియా పరల్ డైరీ వెదుకుతుంటే, అందులో ఇజబెల నంబర 

కనిపించింది. ఇజబెల ఎవరో ఆమెకి తెలియక నెల ని అడిగింది, ‘ఎవరామె? ఈ కబురు తెలియచెయాయ్లా?’ అని. అపుడు నెల రాబరట్, 

ఇజబెల కథ చెపిప్, ఎపుడో జరిగిపోయిన గతానిన్ అందరూ వదిలేసుకునాన్రు, అలా వదిలేయయ్డమే మంచిదేమో అంది.  ఫెలీషియా దానికి 

ఒపుప్కోకుండా ఇజబెల కు తెలియచెయాయ్లని పటుట్బటిట్, తనే ఫోన చేసి విషయం చెపిప్ంది. ఇజబెల కు ఆ నిజం కలుగచేసిన షాక నుండీ, 

దుఃఖం నుండీ తేరుకుని, అంత దూరం నుండి పర్యాణం చేసి వచిచ్, కూతురికి వీడోక్లు చెపేప్ అవకాశం కోసం ఫుయ్నరలిన్ రెండువారాలు 

వాయిదా వేసారు. ఆ విషయం వినగానే డోరీకి ఆ నిజానిన్ తెలుసుకునన్ ఇజబెల, తను ఒకక్తే ఆ విషాదానిన్ ఇనాన్ళుళ్ ఎలా భరించిందో అని 

ఆశచ్రయ్ం వేసింది. ఆమె సాట్ర్ంగ లేడీ అని తెలుసు కానీ, మరీ ఇంత సాట్ర్ంగ అని డోరీ అనుకోలేదు.  

 

పరల్ అసలు మీదగగ్రికి ఎలా వచిచ్ంది అని అడిగిన ఇజబెల తో నెల జరిగినదంతా చెపిప్ంది. ఇజబెల బిడడ్ను పర్సవించిన రోజు, 

ఇజబెల తలిల్ మంతర్సానితో ఆ బిడడ్ను తీసుకెళిళ్ ఎకక్డయినా నలల్జాతి వాళళ్ అనాధాశర్మంలో వదిలేయి అని చెపిప్ంది. ఆ రాతిర్వేళ  చీకటోల్ 

పాపను తీసుకుని మంతర్సాని వెళుతుంటే, ఇజబెల నానన్ ఆమెను అనుసరించి వచిచ్, దగగ్రుండి రాబరట్ ఇంటికితీసుకొచిచ్ కోరాకి 

అపప్గించారు. ఆయన రోజూ వచిచ్, నెలలు నిండకుండా బలహీనంగా పుటిట్న ఆ బిడడ్కు కావాలిస్న మందులూ, సవ్యంగా బేబీ ఫారుమ్లా చేసి 

తీసుకొచిచ్, జాగర్తత్లు చెపిప్ వెళేళ్వారు. నెల, రాబరట్ అమామ్ నానాన్ వంతులు వేసుకుని రాతీర్ పగలూ పాపని సాకారు. అది వినన్ ఇజబెల 

మొహం పాలిపోయింది. ‘నానన్  చేసారా ఇదంతా నేను నమమ్లేను’ అంది. నెల ‘మీ నానన్కి నువవ్ంటే పార్ణం. ఆయన మనవరాలు ఎకక్డో 

అనాధగా పెరగటం ఆయన భరించలేకపోయారు. అయితే ఆయన బలహీనత అంతా మీ అమమ్కు ఎదురుచెపప్లేకపోవడం. దానితో పాపను 

నీకు దగగ్రగా ఉంచే దారయితే ఆయనకు తెలీలేదు, కానీ పాప ఎకక్డ కేష్మంగా ఉంటుందో అకక్డికి చేరాచ్రు.’ అని చెపిప్ంది. మరి ఆయన 

అమమ్కు ఎదురు చెపప్లేకపోతే సరే, కానీ పాప బర్తికేఉందనన్ నిజానిన్ నాకయినా ఎందుకు చెపప్లేదు అని అడిగింది.    

 

నెల ‘ఆ సంగతి నీకు చెపితే నువువ్ పాపని వదిలి ఉండేదానివా? అయినా పాప మా దగగ్ర ఉందనన్ విషయం తెలిసేత్ మీ అమమ్ మా 

అందరి జీవితాలూ ఇంకెంత నరకం చేసి ఉండేదో. మీ అనన్లు రాబరట్ ని వదిలి ఉండేవారా? బహుశా అందుకనే మీ నానన్ ముఖయ్ంగా రాబరట్ 
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కేష్మం కోరే నీకు చెపప్లేదేమో. అయినా నీకు పాప చనిపోయిందని ఎవరు చెపాప్రు?’ అని అడిగింది. అపుడు ఇజబెల కు తలిల్ మాటలు 

‘నెలలు నిండకుండా పుటిట్ంది. అంతా మన మంచికే’ అనన్ మాటలు గురొత్చాచ్యి. నువైవ్నా నాకు ఎందుకు చెపప్లేదు ఆ విషయం అని నెల ని 

అడిగితే, మీ అమమ్ మంతర్సానితో  ‘నాకీ బిడడ్ అకక్రేల్దు. ననున్ కలవడానికి ఎపుడూ పర్యతిన్ంచకండి’ అని వార్సిన చీటీ పంపింది. పాపను 

చుటిట్న బటట్లోల్ ఉనన్ ఆ చీటీ మేము ఎపప్టికో చూసాము. అది చూసి మేము నిజంగానే నీకు ఆ పాప అకక్రేల్దేమో అనుకునాన్ము. ఆ చీటీ 

సంగతి మీ నానన్గారికి తెలియదు’ అని చెపిప్ంది. ‘ఆయన బర్తికునన్నాన్ళూళ్ పరల్ అవసరాల కోసం పేరు వార్ర్యని కవరోల్ డబుబ్లు పెటిట్, 

తలుపు కిర్ంద నుండి లోపలికి పెటిట్ వెళేళ్వారు. అది ఎవరు చేసారో ఎవరి కోసమో మాకు తెలుసు. ఆయన చనిపోయేముందు కూడా పెదద్ 

మొతాత్నిన్ పరల్ కాలేజీ చదువుకోసం అని ఇచాచ్రు. దానివలన ఏనాడూ పరల్ కు ఏ లోటూ లేకుండా సాగింది’ అని చెపిప్ంది. ఇజబెల కు తండిర్  

పేర్మ, పెదద్మనసు తెలుసుకునాన్క బాధ, సంతోషం, కృతజఞ్త కలిగాయి.  

 

పరల్ కు నేను తలిల్ని అని తెలుసా అని అడిగింది ఇజబెల. ‘తనకి పెదద్యేయ్వరకూ తెలీదు. తను పుటిట్నపుడే తలిల్ చనిపోతే, 

తెలిసినవాళుళ్ పెంచడానికి కోరాకు ఇచాచ్రని చెపాప్ము. కొంచెం పెదద్యాయ్క నేను మీ కథ చెపాప్ను. అపుడు తనకి చెపిప్న కథ పూరిత్గా నిజం 

కాదు అనన్ అనుమానం తనకి ఎపుడో వచిచ్ందని చెపిప్ంది. తన ఒంటి రంగు చూసి తన తలిల్దండుర్లలో ఒకరు తెలల్వారు అయుయ్ండాలని 

అనిపించిందట. అయితే రాబరట్ పోలికలు తనలో ఉండటంతో రాబరట్ తన తండేర్మో అనన్ అనుమానం కూడా వచిచ్ందనీ, కానీ అడిగి నిజాలు 

తెలుస్కోడానికి భయమేసి వూరుకునాన్ననీ చెపిప్ంది. ఎపుడూ అతని ఫొటోలని శర్దధ్గా చూసుత్ండేది. అయితే ఆమె మనసు గాయపడుతుందని 

నువువ్ తనని వదద్నుకునాన్వనన్ విషయం చెపప్లేదు. ఆమె ఏం చేయాయ్లనుకుందో తనకే వదిలేసాము. కొనాన్ళళ్కి తను ఎలానో నువువ్ టెకాస్స 

లో ఉనాన్వనన్ విషయం తెలుసుకుంది. చాలాసారుల్ నీతో మాటాల్డాలని, ఫోన చేసి కూడా, నువువ్ ఆనస్ర చేసాక మాటాల్డకుండా పెటేట్సేది. నీ 

భరాత్, పిలల్లూ తన విషయం తెలిసేత్ ఎలా తీసుకుంటారో, నీకెంత ఇబబ్ంది కలుగుతుందో అనిపించి, నినున్ ఇబబ్ంది పెటట్డం ఇషట్ంలేక ఆ 

పర్యతాన్లు మానేసింది. అయితే ఆమె జీవితమంతా సంతోషంగా, సంతృపిత్కరంగా, గౌరవపర్దంగా గడిచింది’ అని చెపిప్ంది. ఇజబెల కు 

దాదాపు ఒక సంవతస్రం పాటు తనకి వచిచ్న బాల్ంక కాలస్ గురొత్చాచ్యి. ‘అయోయ్ తన కోసం నేనెంత తపించిపోయానో.  తనే అని నాకు 

తెలిసేత్ తనకోసం ఏమైనా వదులుకునేదానిన్. జీవితమంతా ఎంత దుఃఖానిన్ అనుభవించానో ఎవరికైనా ఎలా తెలుసుత్ంది’ అని ఏడిచ్ంది. 

 

పరల్ తన కూతురు అనన్ విషయం రాబరట్ కు తెలుసా అని అడిగింది ఇజబెల. అపుడు నెల ‘తెలియకపోవచుచ్. మీరిదద్రూ కలిసి 

వెళిళ్పోయాక, రాబరట్ ఇంటోల్ ఎకుక్వగా లేడు. ఓ రెండుసారుల్ సెలవులోల్ వచిచ్ వెంటనే వెళిళ్పోయాడు. తరువాత ఆరీమ్ లోకి వెళిళ్పోయాడు. పరల్ 

కి రెండు మూడేళళ్ వయసునన్పుడు, అతను యుదాధ్నికి వెళేల్ముందు సెలవులో వచిచ్నపుడు నువువ్ కనిపించావనీ, నినున్ యుదధ్ం ముగిసి 

తనొచేచ్వరకూ ఇకక్డ ఉంచుతానని చెపాప్డు. అపుడు అమమ్ పరల్ విషయం చెపుదామనే అనుకుంది, కానీ పాపని నువువ్ ఒదద్నుకునాన్వనన్ 

విషయం చెపితే అతని గుండె బదద్లవుతుందని, నువొవ్చాచ్క చెపొప్చచ్ని ఆగిపోయింది. అయితే అతను చెపిప్నటుట్గా నువువ్ రాలేదు. తనెనిన్ 

చెపిప్నా నువువ్ రావని మాకు అరధ్మయింది’ అని చెపిప్ంది.  తను రాబరట్ తో వచుచ్ంటే తన కూతురి దగగ్రికే వచేచ్ది కదా అనుకుంది ఇజబెల.  

తను జీవితకాలం దేనికోసమైతే తపించిందో, అవి తనకి అతి దగగ్రలో ఉండి కూడా అందకుండా పోయిన వాసత్వానిన్ తటుట్కోలేక భరించలేని 

దుఖంతో వణికిపోయింది.  
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కొంతసేపు కూరుచ్ని ఇక వెళళ్డానికి బయలుదేరారు డోరీ, ఇజబెల. నెల తన జీవితమంతా రాబరట్ ని, ఇజబెల, పరల్ ని పొర్టెకట్ 

చేయడానికి ఎంతో కషట్పడింది. పరల్ ను తలిల్లా పెంచింది. నెల ను ఇజబెల గాఢంగా కౌగలించుకుని వీడోక్లు చెపిప్ంది. ఫెలీషియాను పేర్మగా 

దగగ్రికి తీసుకుని, కృతజఞ్తలు చెపిప్, వాళళ్ందరినీ తనకు ఉతత్రాలు రాసుత్ండమనీ, తన దగగ్రికి రమమ్నీ మరీ మరీ చెపిప్ంది. అపప్టివరకూ 

రాబరట్ గురుత్గా కూడా తన దగగ్ర ఏమీ మిగలలేదని ఎపుడూ బాధపడేది. ఇపుడు మనవడు, మునిమనవరాలు, ముందు ముందు పుటట్బోయే 

వాళళ్లోల్ తమ పేర్మ మెరుసూత్నే ఉంటుందని అనుకోవడంతో ఇజబెల కు కొంచెం తృపిత్ కలిగింది. అందరి దగగ్రా వీడోక్లు తీసుకుని హోటల 

కు వెళిళ్పోయారు. మరుసటి రోజు ఉదయం తిరుగు పర్యాణానికి బయలుదేరారు. వెళేల్ముందు ఇజబెల తన తండిర్ సమాధి దగగ్ర ఆగి, 

తండిర్కి మనసారా కృతజఞ్తలు చెపుప్కుంది.   

 

ఇంటికి తిరిగి వచిచ్న తరువాత ఇజబెల ను ఇంటి దగగ్ర దింపి వెళుతూ, డోరీ ‘చనిపోయింది నీకూతురు అని ముందే నాకెందుకు 

చెపప్లేదు’ అని అడిగితే, ‘నాకు ఎకక్డి నుండి మొదలు పెటాట్లో తెలీక నా పేర్మ కథతో మొదలెటాట్ను. అది కూడా చెపాప్లనుకునాన్ను, కానీ 

ఈలోగా నీ సమసయ్లు మొదలయాయ్యి. ఏ క్షణంలో అయినా నువువ్ వెనకిక్ తిరిగి వెళాళ్లిస్న అవసరం పడితే, నాకోసం మానుకుంటావేమో 

అని చెపప్లేదు‘ అని చెపిప్ంది.  ఇంకా ‘డోరీ, నీకు నేనెపుప్డూ చెపప్లేదు కానీ నాకు నువువ్ కేవలం సేన్హితురాలివే కాదు. నా కూతురివి. నీ 

ఆసరా లేకపోతే నేను ఒంటరిగా ఈ పని చెయయ్లేకపోదును. రాబరట్, పాప ఇదద్రూ దూరమవడం నా మనసులో రెండు మానని గాయాలు 

చేసింది. కానీ దేవుడు నీ దావ్రా ఆ లోటుని కొంచెం పూడాచ్డు. నిజానికి నేను చాలా అదృషట్వంతురాలిని, ఎందుకంటే ఇదద్రు మంచి వయ్కుత్లు 

ననున్ నిజాయితీగా పేర్మించారు. మంచి మగవాళుళ్ కొందరే ఉంటారు. నువువ్ పేర్మించే మంచి మగవాడు దొరికినపుడు మాతర్ం ఎనిన్ 

కషాట్లొచిచ్నా అతనిన్ వదిలిపెటట్కు’ అని చెపిప్ంది.  

 

ఆ నాలుగు రోజులోల్ ఇజబెల జీవితం దావ్రా తను తెలుసుకునన్ విషయాలతో, డోరీకి చాలా సమసయ్లకు పరిషాక్రం దొరికింది. 

ఇంటికి వెళళ్గానే కొడుకుతో మామూలుగా మాటాల్డి సంగతులేంటి అని అడిగితే, ‘జెనీన్కి సహజంగానే అబారష్న అయిందనీ, కాబటిట్ హాసప్టల 

కి వెళళ్కక్రేల్దు’ అని చెపాప్డు. కానీ నాకు చాలా బాధగా ఉందమామ్ అని ఏడాచ్డు. డోరీకి ఇపుడు ఆ బాధను అరధ్ం చేసుకోగలిగే శకిత్ వచిచ్ంది. 

కొడుకుని దగగ్రకు తీసుకుని ‘నీమీద నేను అపెస్ట అయిన మాట నిజం. అయితే సమసయ్లొచిచ్నపుడు వాటికి భయపడి దొంగతనాలాల్ంటి 

పనులు చేసేకనాన్, ఇంకేదనాన్ మారగ్ం ఉందేమో వెదుకోక్వాలి. నువివ్ంకా చినన్పిలాల్డివి కాబటిట్ ఇలాంటి సమసయ్లు ఇంకా వసూత్నే ఉంటాయి. 

అయితే అపుడు వాటిలోంచి బయట పడటానికి నువొవ్కక్డివే కషట్పడకక్రేల్దు. నువువ్ తీసుకునన్ నిరణ్యాలను నేను అంగీకరించకపోవచుచ్, కానీ 

నువువ్ సరైన నిరణ్యం తీసుకోడంలో సాయపడటానికి నీకు తోడుగా నేనునాన్ను. నువువ్ ఒంటరివి కాదు అనన్ది గురుత్ పెటుట్కో’ అని చెపిప్ంది.  

 

డోరీ టీగ ని కలిసి తమిదద్రి ఫూయ్చర గురించీ తను ఆలోచించాననీ, అయితే తన టీనేజ పిలల్లూ, వాళళ్ తలనొపుప్లూ, తన తలిల్, 

ఇజబెల వీళళ్ందరి మీదా తనకునన్ బాధయ్తలనీన్ ఏకరువు పెటిట్ంది. అతను తనకీ బాధయ్తలునాన్యనీ, తన పిలల్లు కూడా కొనేన్ళల్లో అదే 

వయసుకి వసాత్రు కాబటిట్ తనవైపు నుంచి కూడా ఆ తలనొపుప్లనీన్ ఉంటాయి మరి అనాన్డు. ఇదద్రూ కలిసి ఆ బాధయ్తలని తీరుచ్కోగలమనన్ 

నమమ్కం తనకుంది కాబటిట్, తన మీద నమమ్కం ఉంచమని అడిగాడు. డోరీకి ఇజబెల మాటలు గురొత్చాచ్యి. అతనిని వదులుకోకూడదని 

నిరణ్యించుకుంది.   
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ఈ కథకి రచయితిర్ నానన్మమ్ కథ పేర్రణ అట. ఆవిడ టీనేజ వయసులో ఒక నీగోర్ అబాబ్యిని పేర్మించారట. సహజంగానే 

పెదద్వాళుళ్ ఆ పేర్మని సాగనివవ్లేదు. ఆవిడ ఎపుప్డూ మూడీగా, సీరియసాగ్ ఉండేవారట. కొనేన్ళళ్ కిర్ందట జూలీ వాళళ్ నానన్ను అడిగితే, 

అపుడు ఆయన ఆ కథ చెపాప్రు. అపుడు జూలీకి అనిపించిందట, బహుశా ఆ పేర్మతో పాటే ఆవిడ జీవితం మీద ఆపేక్షనూ, సునిన్తతావ్నిన్  

పోగొటుట్కునాన్రేమో అని. ఆ కథ ఆమెను ఈ నవల రాసేవరకూ వెంటాడిందట. డోరీ పాతర్కు తన చిరకాల సేన్హితురాలయిన తన హెయిర 

డెర్సస్ర పేర్రణ అని చెపుతారు.  

 

కథంతా ఒక చాపట్ర ఇజబెల గతంతో, ఇంకొక చాపట్ర డోరీ కథ వరత్మానంతో సాగుతుంది. అయితే కథ ఎకక్డా పటుట్ తపప్కుండా, 

కనూఫ్య్జన రాకుండా, రెండు కథలనూ అలుల్తూ ఎంతో చకక్గా, సీమ లెస అంటారే అంత చకక్గా వార్సారు.  కథలో రెండు పారాశ్వ్లు. ఒకటి 

రాబరట్ ఇజబెల పేర్మకథ. రెండోది డోరీ ఇజబెల మధయ్ సేన్హం. రెండూ మనలిన్ ఎంతో ఆసకిత్గా చదివిసాత్యి. లిరికల పొయెటీర్ అంటారు, 

అలాంటి అందమయిన వచనం, ఒకక్ వాకయ్ం కూడా పొలుల్ లేకుండా. మొతత్ం కథ చెపిప్న తీరు ఒకక్టీ ఒకెతుత్, ముగింపు ఒకక్టీ ఒకెతుత్. ఒకోక్ 

నిజమూ బయటపెడుతుంటే, మనకి ఒళుళ్ గగురొప్డుసుత్ంది. తెలియకుండానే కళుళ్ చెమమ్గిలుల్తాయి.  

 

ఇజబెల కథలో వాళళ్ పేర్మా, పరయ్వశానాలూ, జాతివివక్షతో అనాయ్యమూ అమానుషమూ అయిన చరయ్లూ మరీ ఇంత రాక్షసమా 

అనిపిసుత్ంది. అయితే ఇది ఎపుడో డెబభ్యేయ్ళళ్ కిర్ందటి కథ, ఇపుడు అందరమూ మనుషులుగా చాలా పరిణితి చెందిపోయి మానవతావ్నిన్ 

మనసంతా నింపేసుకునాన్ము అనుకుంటే పొరపాటే. అపప్టి అంత కాకపోయినా ఇంకా వివక్ష ఉంది. సమానతవ్ం అనేది లా పుసత్కాలోల్నే 

తపప్ మనుషుల మనసుస్లో లేదు. దానిన్ ఎతిత్ చూపుతూ కొనిన్ సీనస్ వార్సారు. ఒక హోటల మేనేజర డోరీ, ఇజబెల కలిసి రావడం 

అనుమానించి, ఇజబెల కారు లోంచి దిగి లోపలికి వచిచ్ మాటాల్డేవరకూ డోరీకి రూమ ఇవవ్డానికి నిరాకరిసాత్డు. అలానే ఒక రెసాట్రంటోల్ 

భోజనానికి ఆగినపుడు, అకక్డ కొంతమంది వీళిళ్దద్రికీ సేన్హమేంటీ, ఆ నలాల్మె తెలాల్మెకు సరెవ్ంట అయుంటుంది అని వినేలానే కామెంట 

చెయయ్డం, ఇదద్రినీ అనుమానంగా చూడటం చేసాత్రు. రెండు చోటాల్ ఇజబెల వాళళ్కు బుదొద్చేచ్లా గటిట్గా జవాబిసుత్ంది. ఓ రెండు మూడేళళ్ 

కిర్తమే ఎకక్డో చదివినటోట్, టీవీ పోర్గార్ం లోనో చూసిన గురుత్. అందులో కొంతమంది ఆఫిర్కన అమెరికనస్, వాళళ్ని చాలా చోటల్ షాపులోల్ 

అనుమానంగా చూసాత్రనీ, ఏదో పనునన్టుట్ సిబబ్ంది వాళళ్ వెంటే గమనిసూత్ తిరుగుతారనీ, తాము నిజాయితీగా కొంటునాన్కూడా చూపులోల్ 

అనుమానం పోదనీ బాధగా చెపాప్రు. ఏదో ఒకక్రు చేసిన ఛండాలపు పనికి జాతిని మొతత్ం బాధుయ్లని చెయయ్డం, అనుమానించి 

అవమానించడం ఏ జాతి చరితర్లోనూ కొతత్ కాదు.  

  

డోరీ, ఇజబెల ... వయసులు వేరు, రంగులు వేరు, జాతులు వేరు, మనసత్తావ్లు వేరు. అయినా కూడా అపురూపమయిన 

సేన్హబంధం ఇదద్రి మధాయ్ ఏరప్డింది. ఏ ఒకక్రూ అవసరానికో, కాలకేష్పానికో కోరి సృషిట్ంచుకునన్ది కాదు. మన జీవితంలోకి ఎవరు, 

ఎపుడు,  ఏ రూపంలో ఏ బంధంతో అడుగుపెడతారో తెలీదు.  ఆ అదృషట్ం మన వాకిలిలో నిలబడి తలుపు తటిట్నపుడు  నిండు మనసుతో 

సావ్గతం చెపాప్లి. హృదయానికి అపురూపంగా హతుత్కోవాలి. ఎందుకంటే అలాంటివి చాలా అరుదుగా దొరికే అదృషాట్లు. అందరికీ ఆ 

అదృషాట్లు రాసి పెటిట్ ఉండకపోవచుచ్.  

 

పుసత్కం నుండి కొనిన్ నచిచ్న వాకాయ్లు : 
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“It’s funny how you find a friend – in likely places – and almost immediately, you can 
talk about anything. But more often than not, after the initial blush, you find you really have nothing 
in common. With others, you believe you’ll never be more than acquaintances.  You’re so different, 
after all. But then this thing surprises you, sticking longer than you ever predicted, and you begin to rely 
on it, and that relationship whittles down your walls, little by little, until you realize you know that one 
person better than almost anyone. You’re really and truly friends.” 

  
“The heart is a demanding tenant; it frequently makes a strong argument against common sense.” 
 

“When you fall in love, every kind of reason flies out the newly opened window of your brain.” 

 
“The only person I needed to trust was myself. The other road had too many curves, and I wanted 

to see straight ahead.” 

 
“Things I’d been sure of before, I questioned now.” 

 
“Remember this, Dorrie: Some men are just plain bad news. Then there are good men. They'll do. 

Then there are good men you love. If you find one of the last kind, you'd better hang on to him with 
everything you have.”  

 
 

రచయితిర్ పరిచయం:  Julie Kibler  టెకాస్స లోని ఆరిల్ంగట్న నివాసి. వృతిత్ ఫీర్లానస్ ఎడిటర. 

పుసత్కాలు చదవడం, సినిమాలు, ఫోటోగర్ఫీ హాబీలు. What Women Write అనే బాల్గులో, 

ఇంకొంతమంది రచయితుర్ర్లతో కలిసి పోసట్స్ వార్సూత్ ఉంటారు. Calling Me Home  ఆమె మొదటి 

నవల. దీనిన్ 2013 లో వార్సారు. ఈ పుసత్కం పర్సుత్తానికి దాదాపు పది విదేశీ భాషలోల్ విడుదల అయింది. 

దీనిన్ సినిమాగా తీయడానికి వారన్ర బర్దరస్ సంసథ్ రైటస్ తీసుకుంది అని ఒక వారత్. కొనేన్ళళ్ కిర్తం తన 

నానన్మమ్తో తన అనుబంధం గురించి, Final Sale on Tires అనే ఒక మెమోయిర వార్శారట. 

పర్సుత్తం ఆమె రెండవ నవల వార్సే పర్యతాన్లోల్ ఉనాన్రు.  

 

 

 

http://www.juliekibler.com/about_julie
http://www.whatwomenwritetx.blogspot.com/
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Some Interesting Links: 

రచయితిర్తో పరిచయం, కథ వెనుక కథా, పాతర్లకు పేర్రణా, విశేషాలూ బుక మాగెన్ట బాల్గర చేసిన ఇంటరూవ్య్లో ...  

ఈ పుసత్కానికి వివిధ భాషల ఎడిషనస్ కు వేసిన ముఖచితార్లు  

ఈ పుసత్కానికి ఒక అభిమాని, కథలో పార్ంతాలు, సంఘటనలకు సరిపోయేలా అపప్టి సినిస్నాటీ చితార్లతో కూరిచ్న సార్క్ప బుక 

 

(Pictures source: Internet) 

 

  

 

(రచయితిర్ బాల్గు http://padamatikoyila.blogspot.com/)   
 

COMMENTS 

https://bookmagnet.wordpress.com/2013/02/12/interview-with-julie-kibler-author-of-calling-me-home/
http://www.juliekibler.com/calling_me_home
https://uk.pinterest.com/callieforniagal/calling-me-home-by-julie-kibler/
http://padamatikoyila.blogspot.com
http://www.koumudi.net/comments/january_2014/jan14_pustakam_comments.htm

