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అమెరికా దేశం, కాలిఫోరిన్యా రాషట్రం. టార్న కివ్ల లాంగ టరమ్ కేర సెంటర. ఉదయం ఏడు గంటలు.
కాలకృతాయ్లు ముగించుకొని తిరిగి తన బెడుడ్లో తలగడ నిటారుగా పెటుట్కొని కూరుచ్నాన్డు రాబరట్.
పూరిత్పేరు రాబరట్ విలియమస్. పకక్నే ఉనన్ రిమోట తీసుకొని టీవీలో వారత్లు వినటం మొదలెటాట్డు.
ఇంతలో కాలింగ బెల నెమమ్దిగా ఒకసారి మోగిన చపుప్డు, అటుపై తాళపుచెవితో తలుపు తీసిన శబద్ం.
తలుపు తెరుసూత్ లోపలికి చకార్ల బండిని తోసూత్ వచిచ్ంది నరస్. బండిలో అలాప్హారం, కాఫీ సరిద్ వునాన్యి.
"గుడ మారిన్ంగ, మిసట్ర విలియమస్! రాతిర్ సరిగాగ్ నిదర్పోయారా?" అడిగింది జెనిన్ఫర. ఆవిడ అతనికి
కేటాయించబడడ్ నరస్ మరియు కేర టేకర.
"యస! చాలా మంచిగా నిదర్పోయాను, జెనీన్! రోజూ నువువ్ చేసుత్నన్ సహాయానికి కృతజఞ్తలు!" ఇచిచ్న
వేడి సూప, బెడుడ్ముకక్లను అందుకొనాన్డు.
"ఇటస్ మై పెల్జర. నా డూయ్టీ కూడా. ఈ ఉదోయ్గానిన్ చేయడం నాకు ఎంతో సంతోషానిన్ ఇసుత్ంది" కాఫీ
కలుపుతూ అంది జెనీన్ఫర.
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"ఇంకో నెలరోజులు నినున్ కషట్పెడతానేమో. ఆ తరావ్త నీ సహాయానికి ఎపుప్డు కృతజుఞ్డిగా ఉంటాను."
అంటుంటే అతని గొంతు కొదిద్గా వణికింది.
"బీ బేర్వ, మిసట్ర విలియమస్! మీరు బాగా కోలుకునాన్రు. అంతా మంచే జరుగుతుంది." గాల్సులో నీళుళ్
అందిసూత్, వీపుపై చనువుగా చేతితో తడిమింది జెనీన్ఫర.
వేడి కాఫీ కపుప్ను పకక్న పెడుతూ, "ఎంజాయ యువర కాఫీ! లంచ టైంలో కలుదాద్ం " అంటూ చకార్ల
బండిని బయటకు తోసి, తలుపును నెమమ్దిగామూసి వెళిళ్పోయింది జెనీన్ఫర.
రాబరట్ వయసుస్ డెబైబ్ సంవతస్రాలు. ఫైర డిపారట్ మెంట లో యాభై సంవతస్రాలకు పైగా పనిచేసి మారష్ల
గా రిటైరడ్ అయాయ్డు. ఆరు అడుగులకు పైనే ఎతుత్. ఇపప్టికి మంచి దృఢకాయుడు. అతనికి ఒక కూతురు. అయిదు
వందల మైళళ్ దూరంలో వేరే సిటీలో ఉంటుంది. ఈ మధయ్ కాలంలో అతను ఏ కారణం లేకుండా వాయ్కులతకు
లోనౌతూ,పదే పదే విచారపడుతుంటే డాకట్రును కలిసారు. ఒంటరితనం నుండి దూరంగా, కొంత కాలం లాంగ టెరమ్ లో
ఉంటే బాగుంటుందని చెపప్టంతో కూతురు టార్న కివ్ల కేర లో చేరిప్ంచింది.
కాఫీ తాగుతూ వారత్లు చూసుత్ంటే పకక్నే ఉనన్ ఇంటర కాం ఫోను మోగింది. ఎతిత్ 'హలోల్'' అనాన్డు.
అవతలనుండి రిసెపష్నిసట్ గొంతు. "మిసట్ర విలియమస్! మిమమ్లిన్ చూడటానికి ఇదద్రు అతిథులు వచాచ్రు.
ఇపుప్డు పంపించవచాచ్?"
'ననున్ చూడటానికి ఎవరు వచిచ్ ఉంటారు?' ఒకక్ క్షణం ఆశచ్రాయ్నికి లోనౌతూ "యస, వారిని
పంపించండి" అని ఫోను పెటేట్సాడు.
'ఎవరై ఉంటారు? తను ఈ హోంలో జాయిన అయియ్మూడు నెలల్యింది. తనతో పనిచేసి, దగగ్రలో
ఉంటునన్ సహోదోయ్గులు కొందరు వచిచ్ పరామరిశ్ంచి వెళాళ్రు. కూతురు రెండు వారాలకోసారి వసూత్నే వుంది. మరి
వీళెళ్వరై ఉంటారు?' అని తరజ్నభరజ్న పడుతుంటే తలుపుపై చినన్గా చపుప్డు. 'కమిన ' అనగానే హోం ఉదోయ్గి తలుపు
తెరిచాడు.
ఇదద్రు వయ్కుత్లు లోనికి వచాచ్రు. ఇదద్రు సూటులో ఉనాన్రు. మెళోళ్ టై కటుట్కునాన్రు.
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"మిసట్ర విలియమస్! మేము బరిక్లీ యూనివరిస్టీ నుండి వసుత్నాన్ము. అకక్డి పెర్సిడెంట ఆఫీసులో
పనిచేసుత్నాన్ము. మీతో మాటాల్డటానికి అయిదు నిమిషాలు కావాలి " అనాన్డు వాళళ్లో ఒకడు.
"యూనివరిస్టీ? బరిక్లీ?" అంటూ తడబడి "షూయ్ర, నేను రెడీ" అనాన్డు.
"మీకు తెలిసే ఉంటుంది. పర్తి సంవతస్రం మే నెల మధయ్లోయూనివరిస్టీ కానవ్కేషన ఉంటుంది. వచేచ్
వారం జరగబోయే ఆ ఫంక్షన కు మిమమ్లిన్ ఒక అతిథిగా ఆహావ్నించటానికి వచాచ్ం" అనాన్డు ఇంకోతను.
"నేనా, కానవ్కేషన కు గెసట్ రావటమా?" నమమ్శకయ్ం కాలేదు రాబరట్ కి.
"అవును నిజమే. యూనివరిస్టీ కొదిద్ రోజుల కిర్తం తీసుకునన్ నిరణ్యం ఇది. మీరు పర్సుత్తం ఎకక్డునాన్రో
తెలుసుకోవటంలో కూడా కాసాత్ కాలాయాపన జరిగింది. మీ ఆచూకీ దొరకగానే చకచకా యూనివరిస్టీ నిరణ్యాలు
తీసుకొంది." అనాన్డు యూనివరిస్టీ ఉదోయ్గి.
"ఓ, అలాగా! కానీ... నేను హైసూక్ల వరకే చదువుకునాన్ను. కాలేజ లో అడుగే పెటట్లేదు. మరి, ఇలా
ననున్ ఆహావ్నించడం ఏమిటో నాకు బొతిత్గా అరథ్ం కావడం లేదు" సందిగధ్ం వెలిబుచాచ్డు.
"మాకు కూడా అనిన్ వివరాలు తెలియవు. యూనివరిస్టీ పెర్సిడెంట ఆహావ్నానిన్ మీకు అందించడానికి
మాతర్మే వచాచ్ం. మీరు వచిచ్వెళళ్టానికి అనిన్ సదుపాయాలు యూనివరిస్టీయే ఏరాప్టు చేసుత్ంది. మీ ఆరోగాయ్నికి తగిన
జాగర్తత్లు కూడా తీసుకొంటుంది." అంటూ భరోసా ఇచాచ్డు.
"మరి, ఈ విషయం నా కూతురికి చెపాప్లి. అమామ్యి ఓకే అంటే వచేచ్సాత్ను." నింపాదిగా అనాన్డు
రాబరట్.
"ఓ! మేము ఇకక్డికి రాబోయే ముందు మీ అమామ్యితో ఫోనులో మాటాల్డాము. మీతో మాటాల్డిన
విషయాలే ఆవిడకు చెపాప్ం. మీ కూతురు సమమ్తి తెలిపిన తరావ్తే ఇకక్డకు బయలుదేరాం." అనాన్డు.
"ఓకే దెన! డన డీల!" అంటూ షేక హాయ్ండ ఇచాచ్డు.
"గేర్ట, ఆ రోజు ఉదయం యూనివరిస్టీ నుండి లిమోసిన వసుత్ంది. ఎనిమిది గంటల వరకు రెడీగా
ఉండండి." అంటూ వెళిళ్పోయారు యూనివరిస్టీ ఉదోయ్గులు.
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రాబరట్ కు అంతా అయోమయంగా ఉంది. ఎపప్టిలాగే మామూలుగా పార్రంభమైన ఉదయం పది
నిమిషాలోల్ పూరిత్గా మారిపోయింది. ఇపప్టివరకు జరిగింది నిజమా అని పర్శిన్ంచుకొనాన్డు.
రాబరట్ తండిర్ కూడా ఫైర డిపారట్ మెంట లో పనిచేసాడు. అపప్టోల్ ఫైర ఇంజనుల్ చాలా చినన్గా ఉండేవి.
చెకక్ డర్ముమ్లోల్ నీళుళ్ నింపుకొని ఎపుప్డూ రెడీగా ఉండేవారు. ఆగిన్ని ఆరేప్ ఇతర చినన్ పరికరాలు ఉండేవి. టర్కుక్లో
వేలాడదీసిన ఒక పెదద్ గంటను చేతోత్ మోగిసూత్ వెళేళ్వారు. తండిర్ వేసుకునే దుసుత్లు, టోపీ, బూటుల్ చూసి చినన్పుప్డే ఆ
వృతిత్పటల్ ఆకరిష్తుడయాయ్డు. ఇంటికి వచిచ్ తండిర్ చెపేప్ కబురుల్ వింటుంటే గౌరవం కూడా పెరిగింది. సూక్లు నుండి
ఇంటికి వెళేళ్టపుప్డు తండిర్ పనిచేసే ఫైర సేట్షన వదద్ ఆగేవాడు. అకక్డంతా కలయ తిరిగేవాడు. టర్కుక్లో కూరుచ్ని
గంటను నెమమ్దిగా మోగించేవాడు. సేన్హితులతో గొపప్లు చెపుప్కునే వాడు.
హైసూక్లు అవగానే తాను ఫైర డిపారట్ మెంట లో పనిచేసాత్ననన్డు. కొడుకు శర్దాద్సకుత్లు గమనించిన
తండిర్ సరే అనాన్డు. వృతిత్పరంగా ఆరునెలల శిక్షణ పూరిత్ చేసి అపెర్ంటిస గా ఉదోయ్గం మొదలెటాట్డు. అంచెలంచెలుగా
ఎదిగి మారష్ల గా రిటైరెమ్ంటు తీసుకొనాన్డు. యాభై సంవతస్రాల సరీవ్సులో ఎనోన్ అనుభవాలు. కొనిన్ ఆనందానిన్చేచ్వైతే,
మరికొనిన్ విషాదానిన్ గురుత్ చేసేవి. ఇళుళ్, ఆఫీసులోల్ని మంటలకు ఎదురొడిడ్ ఆరేప్సాడు.

అడవులోల్ని కారిచ్చుచ్లను

సాహసోపేతంగా ఎదురొక్నాన్డు. రాతర్నకా, పగలనకా శర్మించాడు. అతయ్వసర పరిసిథ్తులోల్ పిలుపు వసేత్ వెళళ్డానికి
ఎపుప్డూ సంసిదుధ్డై ఉండేవాడు. ఆ కాలానిన్, సేవను గురుత్ చేసూత్ తెలల్ని చరమ్ంపై అకక్డకక్డా కాలిన గురుత్లు, కమిలిన
మరకలు ఇపప్టికి ఉనాన్యి.
ఆ గురుత్లను చేతివేళల్తో నెమమ్దిగా తడుముకొంటుంటే సెల ఫోను మోగింది.
"హాయ డాడ!" కూతురు కంఠం.
"హలోల్ బేబీ" రాబరట్ ముఖంలో నవువ్, గొంతులో మాధురయ్ం.
"బరిక్లీయూనివరిస్టీ వాళుళ్ వచిచ్ నినున్ కలిసారా?"
"అవును, వచిచ్ ఇపుప్డే వెళాళ్రు. ఏం జరుగుతుందో నాకేమీ పాలుపోవడం లేదు." అని గాభరగా
అనాన్డు.
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"మీ టూ డాడ, నేనేమి అడిగినా వివరాలు తెలియవంటూ మాట దాటేసారు. అయినా, భయపడే విషయం
కాదుగా. ఇది నీకు ఒక గౌరవంగా భావించవచుచ్. అందుకే ఓకే చెపేప్సాను" కూతురు గలగలా చెపేప్సింది.
"ఐ అగీర్ విత యూ, సీవ్ట హారట్! ఏం జరుగుతుందో చూదాద్ం " అనాన్డు రాబరట్.
"బై డాడ. తరువాత మాటాల్డుతాను.” అంటూ ఫోను పెటేట్సింది కూతురు.
***
బరిక్లీ యూనివరిస్టీ కాయ్ంపస. ఒక పెదద్ భవనం ముందు విశాలమైన ఆవరణలో కురీచ్లు వరుసగా
పేరాచ్రు. పటాట్ తీసుకోబోయే విదాయ్రిథ్నీ విదాయ్రుథ్లు తమ డిపారట్ మెంట, ఇంటిపేరల్తో కలిపి ఒక కర్మపదధ్తిలో కూరుచ్ని
ఉనాన్రు. నలల్ని కోటు, తలపై నలల్టి టోపీ ధరించారు. మెడలో అబాబ్యిలైతే టై, అమామ్యిలేమో రుమాళుళ్ ధరించారు.
అందరి ముఖాలు సంతోషంతో వెలిగిపోతునాన్యి. తాము నాలుగేళుళ్ పడడ్ కషాట్నికి పతాక సనిన్వేశం అది. పటాట్
పుచుచ్కొనే కొందరు పై చదువులకు వెళుతునాన్రు, కొందరు ఉదోయ్గాలకు వెళుతుంటే,

కొందరు సవ్ంత బిజినెస

మొదలెటాట్లనే యోచనతో ఉనాన్రు. వెరసి, అందరూ బంగారు భవిషయ్తుత్ కోసం ఎదురుచూసుత్నాన్రు. ఇంకా ఏం
చెయాయ్లో నిరణ్యించుకోవటంలో మరికొందరు సతమవుతునాన్రు కూడా.

పిలల్లు పటాట్ తీసుకునే సనిన్వేశానిన్

చూడటానికి వచిచ్న తలిల్దండుర్లు, సేన్హితులు దూరంగా గాయ్లరీలో కూరుచ్నాన్రు.
కురీచ్ల ముందు భవనానికి దారితీసే ఎతైత్న మెటుల్. మెటుల్ ఎకక్గానే పొడవైన హాలు. ఆ హాలులో వరుసగా
నగీషీతో చెకిక్న కురీచ్లు వేసి ఉనాన్యి. ఆ కురీచ్లోల్ యూనివరిస్టీ పెర్సిడెంట, డిపారట్ మెంట హెడస్, కానవ్కేషన కు
సరిపడే సాంపర్దాయ దుసుత్లు ధరించి ఆసీనులై ఉనాన్రు. వారి మధయ్లో రాబరట్ కూరుచ్ని ఉనాన్డు. కొదిద్గా అసౌకరయ్ంగా
ఉనాన్డు. అతని పకక్నే పాతికేళళ్ లోపు వయసునన్ అమామ్యి కూరుచ్ని ఉంది. ఆఫిర్కన ఆమెరికన జాతికి చెందిన
అమామ్యి ఆమె.
కానవ్కేషన పార్రంభమయియ్ంది. ముందుగా పెర్సిడెంట మాటాల్డాడు. అందరిని ఆహావ్నిసూత్, యూనివరిస్టీ
సాధించిన అభివృదిధ్ని, భవిషయ్తుత్ పర్ణాళికలను, విదాయ్రుథ్లు సాధించిన ఫలితాలను వరుసగా చెపుప్కొచాచ్డు. చివరగా
వారి మధయ్ కూరుచ్నన్ అమామ్యి గురించి మాటాల్డాడు. ఆ అమామ్యి పేరు షకీత సిమ్త. ఆ సంవతస్రపు 'వాలెడికేట్రియన‘.
యూనివరిస్టీ నుండి వీడి వెళుళ్తునన్ విదాయ్రుథ్లకు వీడోక్లు చెపప్టానికి ఎనున్కోబడడ్ 'అతుయ్తత్మ విదాయ్రిథ్ '. తీసుకొనన్
అనిన్ కోరుస్లోల్ ఉతత్మ గేర్డుల్ సంపాదించింది. పొర్ఫెసరల్ మెపుప్ను పొంది వారు చేసే పరిశోధనలోల్ తనవంతు సహాయం
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చేసింది. సాక్లరిష్పుప్లు సంపాదించింది. పైసా ఖరుచ్ లేకుండా చదువులు పూరిత్చేసింది. షకీత పటిట్ందలాల్ బంగారం
అయియ్ంది. ఆ అమామ్యి పర్తిభ చూసి దేశంలోని పేరొందిన యూనివరిస్టీలు ఏకంగా పి హెచ డీ చేయటానికి పర్వేశానిన్
ఇచాచ్యి. మా దగగ్రి కంటే మా దగగ్రికి వచిచ్ చదవమంటూ పోటీ పడాడ్యి. ఆ మాటలు వింటునన్ రాబరట్ కు తెలిసింది ఆ
అమామ్యి ఎంతటి పర్తిభావంతురాలో.
పెర్సిడెంట తరావ్త డిపారట్ మెంట హెడస్ మాటాల్డారు. అటు తరావ్త ఆనాటి వాలెడికేట్రియన అయిన
షకీతను పర్సంగించమనాన్డు పెర్సిడెంట. షకీత లేచి మైకు ముందుకు వచిచ్ విదాయ్రుథ్లను ఉదేద్శిసూత్ మాటాల్డటం
మొదలెటిట్ంది. రాబరట్ శర్దధ్గా వింటునాన్డు.
“నేను మీలో ఒకరిని. మీలాగానే పటాట్ తీసుకోబొతునన్ విదాయ్రిథ్ని. నేనేమి పెదద్మాటలు మాటాల్డను.
నీతులు బోధించను. పర్తి మనిషి జీవితానిన్ తరచి చూసేత్ ఏదో ఒక పర్తేయ్కత ఉంటుంది. ఈ రోజు నేను ఇకక్డ నిలబడి
ఉనాన్ను కాబటిట్ ఇపప్టివరకు సాగిన నా జీవితంలోని కొనిన్ విశేషాలను మీతో పంచుకొంటాను.
నా తలిల్ రోజువారి పనిచేసుకొని బతికేది. నేను పుటిట్న మొదటి సంవతస్రంలోనే ఆమె మరణించింది. నా
పసితనం వీడక ముందే చనిపోయిన నా తలిల్ని ఫోటో దావ్రానే ఎరుగుదును. నా తండిర్ ఎవరో నాకు తెలియదు. ఆతను
ఎవరో నా తలిల్ ఎవరికీ చెపప్లేదని నా తాతయయ్ చెపాప్డు. తాతయయ్ ఆరిథ్క, ఆరోగయ్ పరిసిథ్తులు కూడా అంతంత మాతర్మే.
ఆందుకని, ఏడాది వయసునన్ నేను శిశు సంకేష్మశాఖ అకుక్న చేరాను.
బాలయ్ం ఎలా గడిచిందో నాకు సరిగాగ్ గురుత్లేదు. కాని, అయిదేళళ్ వయసు వచేచ్సరికి ఎలిమెంటరీ
సూక్లుకు వెళళ్టం మొదలెటాట్ను. అపుప్డు నేను పెంపుడు ఇంటికి పోవటం ఆరంభమయియ్ంది. ఒకోక్ కుటుంబ
సంరక్షణలో ఆరు నెలల వరకు ఉండేదానిన్. తరువాత వేరే ఇంటికి మారేదానిన్. ఒకోక్సారి మధయ్లో ననున్ పోషించటానికి
ఏ కుటుంబం దొరికేది కాదు. అపుప్డు తాతయయ్ దగగ్ర గడిపేదానిన్. బతకటానికే కషట్పడుతునన్ తాతయయ్కు
భారమయేయ్దానిన్. పర్తీ ఆరు నెలలకు ఒక కొతత్ ఇలుల్, కొతత్ మనుషులు, అనిన్ సరుద్కునేసరికి ఇంకో ఇంటికి పర్యాణం.
అపుప్డపుప్దు ఎటు వెళాళ్లో తెలియని అగమయ్గోచరం. సులువుగా విరిగిపోయే దురభ్లమైన జీవితం. బలమైన కుటుంబ
బంధాలు ఏమీ లేవు. వృదాధ్య్పాయ్నికి చేరువౌతునన్ ఒకక్ తాతాయయ్ తపప్. మానసికంగా ఎంతో కోష్భ అనుభవించాను. ఈ
అలజడిలో రెండు సంవతస్రాలు సూక్లుకు పోలేదు.
కాలం గడిచి పధాన్లుగో సంవతస్రంలో అడుగు పెటాట్ను. బయట పనిచేసే అరహ్త వచిచ్ంది. హైసూక్లు
చదువుతూ బయట మెక డొనాలడ్, గుడ విల లాంటి చోటల్ పనిచేసాను. సూక్లు నుండి నేరుగా పనికి,
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అటునుండి ఇంటికి. అలసిపోయిన నాకు సూక్లోల్ ఇచిచ్న హోం వరక్ చేయటానికి ఓపిక ఉండేది కాదు.
ఒకోక్సారి లేటుగా పనిచేసేత్ నిదర్ సరిగాగ్ ఉండేది కాదు. ఎరర్బడడ్ కళళ్తో సూక్లుకు వెళేళ్దానిన్.
ఈ గడుడ్ పరిసిథ్తులనీన్ ననున్ గటిట్దానిన్ చేసాయి. నిశశ్బద్ం లో ఏడిసేత్ వచేచ్ కనీన్ళుళ్ బతుకును భారం
చేసాత్యని,

బాధను మరింత పెంచుతాయని తెలుసుకొనాన్ను. రోదించడం మానేసాను. వచిచ్న పర్తి కషాట్నిన్ నా

ఎదుగుదలకు మెటుట్గా ఉపయోగించుకొనాన్ను. సుఖమైనా, దుఃఖమైనా, బాధ అయినా, సంతోషమైనా,

మంచి

కాలమైనా, దుషట్ కాలమైనా అనిన్ంటికి నెలవు నేనే. వాటి పుటుట్క నాలో జరుగుతుంది. కాబటిట్ ననున్ నేను ఆధీనంలోకి
తీసుకుంటే నా భవిషయ్తుత్ను నేను నిరించుకోవచచ్ని తెలిసొచిచ్ంది. ననున్ నేనే పెంచుకొనాన్ను. ఇదీ నా గతం. ఇదంతా
చెపిప్ మిమమ్లిన్ బాధిసేత్, వెరీ సారీ! ననున్ క్షమించండి.”
ఇదంతా వింటునన్ రాబరట్ షకీతాను మనసుస్లో అభినందించకుండా వుండలేకపోయాడు. కాని, ఇంతకూ
తను ఈ సభలో ఏంచెయాయ్లో, తన పాతర్ ఏమిటో అరథ్ం గాక సతమతమౌతునాన్డు.
“అయితే చివరగా, నేనిపుప్డు ఇకక్డ ఇందరి పెదద్ల మధయ్లో నిలబడి, మీ ముందు మాటాల్డుతునాన్నంటే
దానికంతటికి ఒకే ఒక బలమైన కారణం ఉంది. దాని వెనకాల ఒక హీరో ఉనాన్డు. అతనే… ఇకక్డ సేట్జీపై కూరుచ్ని
వునన్ మిసట్ర రాబరట్ విలియమస్. అతడే మూలకారణం.”
తన పేరు వినగానే రాబరట్ గుండె ఒకక్సారిగా వేగంగా కొటుట్కుంది. ‘నాకు, షకీతాకు సంబంధమేంటి?
ఆమె ఉనన్తికి నేను చేసిన సహాయం ఏంటీ? ఆమెను ఇపుప్డే మొదటిసారిగా చూసుత్నాన్ను” ఆలోచనలలో
కొటుట్మిటాట్డాడు.
“నేను కోరగానే, మిసట్ర విలియమస్ జాడ తెలుసుకొని అతనిన్ ఆహావ్నించినందుకు పెర్సిడెంట కు
హృదయపూరవ్కంగా కృతజఞ్తలు తెలుపుకుంటునాన్ను” .
ఇంకా అయోమయంలో నుండి తేరుకోని రాబరట్ ను చూసూత్ “మిసట్ర విలియమస్, నేను మీకు ఇంకా
గురుత్కు రానటుట్ంది. ఆఫ కోరస్ అది చాలా కషట్ం . అయినా ఓ పాతికేళళ్ వెనకుక్ వెళళ్ండి.” అంటూ ముఖమంతా
విచుచ్కుంటూ కళుళ్ మెరుసుత్ంటే నోరు విపిప్ ఒకక్సారిగా నవివ్ంది.
అంతే! ఆ అందమైన నవువ్ను ఎలా మరిచ్పోగలడు? రాబరట్ కు విషయం అవగతమైంది.
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షకీత తిరిగి మాటాల్డుతూ గతంలోకి వెళిళ్ రాబరట్ కు ఆ కాలానిన్ గురుత్ చేసూత్ మాటాల్డసాగింది.
కాని రాబరట్ ఆమె మాటలేమి వినటం లేదు. అతని మనసుస్ గతాని తవువ్కుంటూ ఆ కాలపు పొరలోల్కి
వెళిళ్ంది.
***
అది ఎపప్టి మాట. సుమారు పాతికేళళ్ కింద జరిగింది. ఆ రోజు ఉదయం ఎనిమిది నుండి సాయంతర్ం
ఆరు వరకు పనిచేసి ఇంటికి వెళాళ్లి. అయిదు గంటలవుతుంటే తన తరావ్త డూయ్టీకి రాబోయే సహోదోయ్గి ఒకతను ఏదో
అరజ్ంటు పని ఉండి డూయ్టీకి రాలేకపోతునాన్డనన్ కబురొచిచ్ంది. కాబటిట్, రాతిర్ షిఫట్ కూడా కొనసాగించటానికి
సిదధ్మయాయ్డు రాబరట్. బయట సహాయకచరయ్లు అందించడం లేనపుప్డు సేట్షనోల్నే కావలిస్న పనులు చేసుత్ంటారు. ఆ
కర్మంలోనే రాబరట్ సేట్షన నేలను ఊడాచ్డు. చెతత్ నిండిపోయిన పాల్సిట్క బాయ్గులను బయట బిన లో వేసి వచాచ్డు. టాయ
లెటోల్ అవసరమైన సరంజామా సరుద్తుంటే సేట్షనోల్ని ఫోను మోగింది.
రెండు అంగలోల్ వెళిళ్ ఫోను ఎతాత్డు. అవతలినుండి 911 కాల డిసాప్చర మాటాల్డటం మొదలెటాట్డు.
"హలో ఫైర సేట్షన. సిదధ్మేనా? అతయ్వసర సహాయం కావాలి?"
"యెస, రెడీ? ఎలాంటి సహాయం కావాలి?"
"ఫైర ఆకిస్డెంట. అడర్సు తీసుకోండి..."
అడర్సు చెబుతుంటే గబగబా పకక్నే ఉనాన్ కాగితం పైన రాసుకొంటునాన్డు. ఇంతలో ఇతర సిబబ్ంది
సమాయతత్ం కావటం మొదలెటాట్రు. అడర్సు తీసుకోవడం పూరిత్ కాగానే అందరూ ఫైర టర్కుక్లో కూరుచ్నాన్రు. సైరన
మోగిసూత్ వెళుతుంటే రోడుడ్ మీద వాహనాలు పకక్కు తపుప్కొని దారి ఇచాచ్యి.
పర్మాదసథ్లానికి అయిదు నిమిషాలోల్ చేరుకొనాన్రు. అపుప్డే చీకటుల్ కముమ్కొసుత్నాన్యి. అకక్డ అగిన్
పర్మాదంలో చికుక్కొనన్ది ఒక అపారట్ మెంట కాంపెల్కస్. వందకు పైగా అపారట్ మెంటుల్ ఉనాన్యి. ఒకమూలనుండి
మంటలు మొదలయాయ్యి. రెండవ అంతసుథ్లోని పది అపారట్ మెంటుల్ మంటలోల్ చికుక్కొనాన్యి.
ఆ కాంపెల్కస్ చాలా పాతది. చెకక్లతో నిరిమ్ంచారు. ఆరిథ్కంగా చాలా దిగువ తరగతికి చెందిన వాళుళ్
అదెద్కు ఉంటారు. అగిన్ పర్మాదానిన్ నివారించటానికి కావలసిన ముందు జాగర్తత్లు తీసుకోని భవనమది.
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అపప్టికే చాలా మంది చినాన్పెదాద్ బయటకు పరిగెతుత్కొచిచ్ రోడుడ్ మీదకు నిలబడాడ్రు. రాబరట్, అతని టీం
రోడుడ్ పకక్నే ఉనన్ హైడర్ం ట తెరిచి, హోస తగిలించి నీళుళ్ చిమమ్టం మొదలెటాట్రు. వారిలో కొందరు కాలుతునన్ గోడ
చెకక్లను కూలచ్టం మొదలెటాట్రు. ఇంకొకతను పైనుండి కిందకు వచేచ్ మెటుల్ను అగిన్ పర్మాదానికి కాలకుండా నీటితో
తడుపుతునాన్డు. అందరినీ బయటకు రావలిసిందిగా మైకులో చెబుతునాన్రు.
"కాలుతునన్ అపారట్ మెంటల్లో ఇంకా ఎవరైనా ఉనాన్రా?" అకక్డునన్ వారిని అడిగాడు రాబరట్.
"అదిగో, ఆ ఈశానయ్ం మూలనున్న ఇంటివారు ఇంకా కిందకు రాలేదు." అనన్ది ఓ కంఠం.
అంతే, ఒకక్ ఉదుకున మెటెల్కిక్ అటుగా వెళాళ్డు రాబరట్. ఆ అపారట్ మెంట ముందేమి మంటలేల్వు. కాబటిట్
పని సులువైది. తలుపు లోపలి నుండి గడియ పెటుట్ంది. దబదబా తలుపును తటాట్డు. సమాధానం లేదు. తన దగగ్రునన్
కోర్బార తో తలుపును ఎడం చేసూత్ గొళెళ్ం పటుట్ను సడలించాడు. భుజబలానిన్ ఉపయోగిసూత్ తలుపును తోసాడు. తలుపు
తెరుకొంది. అపుప్డపుప్డే లోపల పొగ వాయ్పించటం మొదలెటిట్ంది.
“హలో, లోపల ఎవరైనా ఉనాన్రా? మీరు పర్మాదంలో ఉనాన్రు. తవ్రగా బయటకు రండి.” అంటూ
గొంతెతిత్ అరిచాడు. సమాధానం రాలేదు.
చేతిలో ఉనన్ టారిచ్లైటు వేసి చుటుట్ చూసాడు. ఓమూలగా నేలమీద వేసి ఉనన్ పరుపులో ఒక సతరీ పడుకొని
ఉంది. ఒకక్ అంగలో చేరుకొనాన్డు. నిదర్పోతునన్టుట్ంది. తటిట్లేపాడు.
ఆవిడ లేవలేదు. ముకుక్ దగగ్ర వేలెటిట్ చూసేత్ శావ్స తీసుత్నన్ది. ఇంత జరుగుతునాన్ కదలటం లేదంటే ఏదో
మతుత్లో ఉనన్టుట్ంది. ఇంతలో ఆవిడ కపుప్కునన్ దుపప్టోల్ చినన్గా కదలిక.
దుపప్టి కొదిద్గా తొలగించాడు రాబరట్. ఆశచ్రయ్ం. పాలబుగగ్ల పసిపాప. తలిల్ సత్నయ్ం నోటోల్ ఉనన్ది.
చపప్రిసూత్ పాలను తాగుతునన్ది. దుపప్టి కపిప్ ఉంది కాబటిట్ పొగలు పాపాయిని చేరుకోలేదు. దుపప్టి తెరవగానే
ముఖానికి పొగ తగిలి సత్నాయ్నిన్ వదిలి కేర మంటూ ఏడిచ్ంది. మతుత్లో ఉనన్ తలిల్కి ఇవేమి పటట్డం లేదు.
క్షణం ఆలసయ్ం చేయకుండా పాపను దుపప్టోల్ చుటిట్ ఛాతికి దగగ్రగా పెటుట్కొని కిందకు వచాచ్డు. తలిల్ని
రకిష్ంచడానికి ఇదద్రు సహోదోయ్గులను పైకి పంపించాడు.
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కాలుతునన్ భవనానికి దూరంగా నడిచాడు. దుపప్టి విపిప్ చూసాడు. పొగ గొంతులోకి వెళళ్టం వలల్
శావ్స తీసుకోవటానికి కషట్పడుతునన్ది ఆ చినాన్రి. ఛాతిపై తన మునివేళళ్తో మెలల్గా రుదాద్డు. బొటన వేలు, చూపుడు
వేళళ్ను రెండు చెంపలపై ఉంచి మెలల్గా ఒతాత్డు. పాప పెదాలు విచుచ్కొని నోరు తెరుచుకొంది. గాలి నోటి లోపలికి
వెళళ్డంతో శావ్స తీసుకోవడం మొదలెటిట్ంది. ఏడుప్ ఆపింది. దగుగ్ ఇంకా పూరిత్గా తగగ్లేదు. ఒక అరచేతిలో పాపను
తలకిందులుగా చేసి తలను కొదిద్గా కిందకు వాలిచ్ ఇంకో చేతి చూపుడు, మధయ్ వేళళ్తో వీపుపై సునిన్తంగా చరిచాడు.
కొనిన్ క్షణాల తరువాత పాప శాంతపడింది.
పాపను రెండు చేతులోల్కి తీసుకొని పైకి తిపాప్డు. పాప నవివ్ంది. అతి సుందరమైన నవువ్.
అమాయకతవ్పు ముఖంలోల్ అతయ్ంత పర్శాంతమైన నవువ్. చుటుట్పకక్ల ఏం జరుగుతుందో తెలియని పసితనపు నవువ్.
చీకటల్ను పార్లదోర్లుతూ వెలుగులు వెలిగిసుత్నన్ ముతయ్ం లాంటి నవువ్. నలల్టి ముఖారవిందానిన్ రెటిట్ంపు చేసుత్నన్
మలెల్పూవు తెలల్దనపు నవువ్. రాబరట్ ను చూసూత్ బోసినవువ్లు చిమిమ్ంది. అతనికి కళళ్లో నీళుళ్ ఉబికాయి. అతనూ
నవావ్డు. పాపాయి కిలకిలా మంది. అంతే, రాబరట్ మనసు దూదిపింజలా గాలిలోకి ఎగిరింది.
అమామ్యిని పోలీసులు తీసుకెళాళ్రు. తండిర్ ఎవరో తెలియదు. తలిల్ కూడా ఎవరికీ చెపప్లేదు. తాతయయ్
ఉనాన్డు. కాని, అతను గవరన్మెంటు ఇచేచ్ సంకేష్మ పథకాలపై బతుకు వెళళ్దీసుత్నాన్డు. మనవరాలుని పెంచే సిథ్తిలో
ఆరిథ్కంగా, ఆరోగయ్ంగా లేడు. కాబటిట్ పాప శిశు సంరక్షణలోకి వెళిళ్ందని తరావ్త వినాన్డు. తలిల్ తీవర్ అసవ్సథ్కు గురై
మరణించిందని అతనికి మరి కొదిద్ రోజుల తరావ్త తెలిసింది.
***
“మిసట్ర విలియమస్! ఇపుప్డు మిమమ్లిన్ మాటాల్డమని మా మనవి” అనన్ పెర్సిడెంట మాటలతో ఈ
లోకంలోకి వచాచ్డు రాబరట్.
తడబడుతునన్ రాబరట్ ను చూసి, “మీరు అకక్డే కూరుచ్ని మాటాల్డండి” అంటూ మైక తెచిచ్ చేతికిచాచ్డు.
“నాకేమి తోచటం లేదు. నా నోట ఒకక్ మాట రావటం లేదు. నా మనసుస్ ఒక రకమైన విచితర్ పరిసిథ్తిలో
ఉంది.

కాని ఒకటి మాతర్ం చెపప్గలను. ఈ పర్పంచంలో జరిగే పర్తీ ఘటన వెనుక ఒక బలీయమైన కారణం

ఉంటుందని గటిట్గా నముమ్తాను. కాలం, పరిసిథ్తులు అనిన్ కలిసొచాచ్యి కాబటిట్ ఆ సమయంలో నేనకక్డునాన్ను. నా
కరత్వాయ్నిన్ నిరవ్హించాను. నా యాభై ఏళళ్ సరీవ్సులో ఒక విషయం గటిట్గా అవగతమైంది. అదేమిటంటే, ఈ భూమీమ్ద
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పుటిట్న పర్తి పార్ణం ఎంతో విలువైంది. మన మనసులోల్ పుటేట్ అనిన్ వికారాలు పకక్న పెటిట్ పర్తి పార్ణిని రకిష్ంచుకోడానికి
శాయాశకుత్ల పర్యతిన్ంచాలి. అంతకనాన్ ఇంకేమి మాటాల్డలేను. నేను చేసిన చినన్ సహాయంతో షకీత ఇంత పెదద్గా
ఎదిగింది అంటే నా జీవితంలో నేను ఇంకేమి కోరుకుంటాను” అనాన్డు రాబరట్.
అలా అంటునన్ రాబరట్ ను చూసి “కాని, మీరు ఇపుప్డు ఒక పని మాతర్ం చేయగలరు” వినన్విసుత్నన్టుట్గా
మాటాల్డింది షకీత.
“షూయ్ర, ఏమిటది?” నవావ్డు రాబరట్.
“మీ ఒళోళ్ కూరుచ్ని ఫోటో దిగాలనుంది” అభయ్రిథ్ంచింది షకీత.
చేతులు చాచాడు రాబరట్. పరుగున వెళిళ్ ఒళోళ్ కూరుచ్ంది షకీత.
అలా కూరుచ్నన్ ఇదద్రిని చూసుత్ంటే నలుపును తెలుపు మరింత తళతళమని చేసిందా? లేక, తెలుపును
నలుపు మరింత పర్కాశవంతం చేసిందా? అనన్టుట్గా ఉంది. ఏదేమైనా, కెమెరాలు మెరుపులు చిముమ్తూ ‘కిల్క కిల్క కిల్క‘
మని అనాన్యి.
ఆనందోతాస్హాల మధయ్ పటాట్ తీసుకొనన్ తరావ్త గాలోల్కి ఎగురవలసిన టోపీలు ముందుగానే గాలోల్కి
ఎగిరాయి.
***
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