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స
ట్ ర్ ఫిలిపాప్
నేను చదివే సెయింట జోసెఫ సేకెర్డ హారట్ హైసూక్ల కి రోజూ మరిర్పాలెం నుంచి బసెస్కిక్ కానెవ్ంట జంక్షన లో దిగాలి .
సూక్ల కి ఒకక్ నిమిషం లేటైనా మా హెడ మిసెత్ర్స సిసట్ర ఫిలిపాప్ బెతాత్నికి పని చెపుత్ంది.
సిసట్ర ఫిలిపాప్ మళయాళీ. ఐదడుగుల ఎతుత్, కాసత్ తెలల్గా పైనుంచి కిందకి తెలల్టి గౌన, మెళోల్ వేలాడే సిలువ, చేతిలో ఎలల్వేళలా
వుండే బెతత్ం.
యముడి చేతిలో పాశం లాగా సిసట్ర ఫిలిపాప్ చేతులోల్ ఆ బెతత్ం వుండాలిస్ందే. పైగా ఆ కళుల్ చూసేత్ చాలు నాకైతే చచేచ్ భయం.
అలాగని మిడిగుడేల్ం కాదు. మామూలు కళేల్ ! కానీ కాలేచ్సేలా ఆమె చూసే చూపుకే మాకు వణుకు పుటేట్ది.
మళయాళీ యాసలో " ఏయ పిళాళ్ సెప్షళ కాల్స ఈవెణింగ వుందని మిగతా పిళళ్లికి చెపుప్ " ఇటాల్ వుండేది అవిడ భాష.
పేర్యర లో రోజూ కాసేపు మాకు నీతి బోధలు చేసేది . "మీకు బుదిధ్య రావాళని ఈ రోజు ఆపిళ తాయ్గం చేశా" అంటూ మాకోసం
ఏ మేం తాయ్గం చేసుత్నన్దీ చెపుప్కొచేచ్ది.
ఆ రోజు ఆవిడకి ఇచిచ్న భోజనంలో ఆపిల తినకుండా మాకు బుదిధ్రావాలని తినడం మానేసేదనన్మాట.
సిసట్ర ఫిలిపాప్ గదిలో ఒక వాలు కురీచ్ వుండేది. అది సిక పూయ్పిల చైర. ఎవరికైనా పిలల్లికి వంటోల్ బాగోకపోతే ఆ కురీచ్లో
పడుకోబెటేట్ది.
మా సూక్లోల్ ఎపుప్డూ పేర్యర ఎండలో జరిగినపుప్డు కళుల్ తిరిగి పడిపోయిన పిలల్లీన్ కాసేపు పడుకోబెటిట్ పంపేది. నాకేనాడూ కళుల్
తిరిగి పడిపోయే అవకాశం రాలేదు.
ఒకక్సారి చినన్ కడుపు నెపిప్ వచిచ్ంది. ఆ కురీచ్లో నేనూ పడుకోవాలని ఎనాన్ళుల్గానో ఎదురుచూసుత్నన అవకాశమయేయ్ ! వెంటనే
కాల్స టీచర కి చెపిప్ సిసట్ర రూం కి వెళాల్ను.
కడుపునొపిప్ అని చెపప్గానే ఒక సీసా తీసి గాల్స తో వాము వాటర పోసి తాగమంది. ఏం చేసాత్ను కరమ్ ! తాగేశాను, అదే ఇంటోల్
అమమ్ ఇటాట్ంటివి తాగమంటే చచిచ్నా తాగను.
తాగాక కాసేపు కురీచ్లో కూరోచ్మంది. నిశశ్బద్ంగా వునన్ ఆ గదిలో వాలు కురీచ్లో ఓ పావు గంట పడుకుని కడుపు నెపిప్
తగిగ్పోయిందని చెపిప్ వచేచ్శాను.
సిసట్ర ఫిలిపాప్కి ఎవరైనా ఆడతనం వుటిట్పడేలా అలంకరించుకుంటే ఎంత కోపమో.
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మా సూక్లోల్ బరత్ డే రోజు యూనిఫాం వేసుకో అకక్రలేదు.ఒక టెంత కాల్స అమామ్యి బరత్ డేకి చీర కటుట్కు వచిచ్ంది. ఆ రోజు ఆ

అమామ్యిని ఏదో వంకన తిటిట్ ఏడిపించింది.
ఆ అమామ్యి బసాట్ప లో మాతో మాటాల్డుతూ "సిసట్ర ఫిలిపాప్ ఏ రంగుల బటట్లూ వేసుకోవాలనాన్ వేసుకోలేదు, తను నన కాబటిట్
మిగతా వాళుల్ అందంగా తయారైతే ఓరవ్లేదు" అంది.
నిజమే నేను పాంట షరట్ వేసికెళేత్ నవువ్తూ చూసిన సిసట్ర ఒక రోజు లంగా ఓణీ వేసుకుని వెళేత్ తిటిట్ పోసింది అందుకేనేమో.
కానీ సిసట్ర ఫిలిపాప్ సెప్షల కాల్స లు పెటిట్ చదివించినందుకో ఏమో గానీ ఇళల్ దగగ్ర పెదద్గా చదవకపోయినా మంచి మారుక్లే
వచాచ్యి. మేం సూక్ల మాని వచేచ్సినా చానాన్ళుల్ ... కాదు !కాదు !! చాలా ఏళుల్. ఏటా ఒకక్సారైనా కలలోకి సిసట్ర ఫిలిపాప్ వచేచ్ది. అదీ
బెతత్ంతో !
నేను పిలల్తలిల్నైనా ఆ కల రావడం మానలేదు. ఒక సారి మా అమామ్యి ఎల కె జీ చదివే మిషనరీ సూక్ల ఫీసట్ కి వెళాల్ను.
అకక్డికి వచిచ్న ననస్ లో మా సిసట్ర ఫిలిపాప్ వుంది. ఒకక్సారిగా ఆనందం కానీ ఆమె బెతత్ం దెబబ్ గురొత్చిచ్ భయం వేసింది.
బెరుకుగా వెళిల్ "సిసట్ర !నేను మీ సూట్డెంట ని " అనాన్ను.
నా పిలల్ ఈ సూక్లోల్నే చదువుతుందని చెపాప్ను.
ఫిలిపాప్ చేతులు సాచి నా బిడడ్ని దగగ్రకు తీసుకుని "బాగా చదువుకో " అని ముదాద్డింది.
అదేంటో గానీ ఆనాటి నుంచి సిసట్ర ఫిలిపాప్ కలలోకి రావడం మానేసింది.

(వచేచ్నెల మరో కథ)
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