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మొగడీష్ వెళ్ళే విమానంలో కూరుుని ఉన్నాము నేనూ, జేమీ. విమాన ప్రయాణం న్నకు డదు.
పైగా పేర్లో విమాన్నల ప్రమాదాల గురంచి వస్తునా వారులు చూస్తుంటే భయం కూడా. కిటికీ,
తెరలు మూసేసి ఒక కునుకు తీసేు ఇవన్నా మరుపోవచుు కాని మా వాడు ననుా కిటికీ
ముయయనివవకుండా దాన్ోంచి బయటకు చూస్తు ఏవేవో ప్రశ్ాలు అడుగుతున్నాడు.
విస్తగుని అణుచుకుంటూ హారర్ సినిమాలో రకు రాక్షసిని చూస్తునా పాత్రకి మల్లో భయానిా
ఉగగట్టుకుని కూరుున్నాను. కాసేయాయక మా వాడిని మరపంచానని అనుకుంటూ కిటికీ
మూశాను.
‚డాడీ! కిటికీ పైకెతుు‛
‚జేమీ, కదలకుండా కూర్లురా!‛
‚కిటికీ షటుర్ పైకెతుు డాడీ‛
‚అహ! కిటికీలు తెరవకూడదు‛
‚మర అదిగో ఆ ముందు సీట్లో కూరుున్నాయన తీశాడుగా?‛
‚అంటే ఆయన విమానంలో రూల్స్ పాటించడం ల్లదనామాట‛
‚సరే అయితే ఆ ఏర్ హోస్టుస్ కి కంోయింట్ చేస్తు ఉండు‛ అన్నాడు జేమీ గుసగుసగా న్న
మీదకి వంగి.
‘ఓర భగవంతుడా! కిటికీ తెరవక తపేేట్టో ల్లదే’ అనుకుంట్టండగా తటాలున న్నకు ఒక
ఆలోచన వచిుంది. ‘ఆఁ వీడిని మరపంచడానికి ఇదే మారగం’ అనుకుంటూ ‚రేయ్! జేమీ! ఎటిు
రసిితులోోనూ ఆ

లో మనం చేయకూడని ని ఒకట్టంది న్నకు తెలుస్త?‛ అన్నాను వాడి

కళ్ేలోోకి చూస్తు.
‚ఏమిటది?‛ అన్నాడు కుతూహలంగా.
‚అది ఒక మంత్రం. దానిా ఆ

లో ఎవవరూ, ఎటిు రసిితులోోనూ అనకూడదు‛ అన్నాను.

‚ఏం మంత్రం?‛
‚డబుల్స బబుల్స టాయిల్స అండ్ ట్రబుల్స ఫైర్ బర్ా అండ్ కాల్స డ్రన్ బబుల్స‛
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‚దీనిా ఆఫ్రికాలో అంటే ఏమవుతుంది?‛
‚దీనిా గనక అకకడ అన్నావంటే...‛ నేను వాడినే చూస్తు గంతు తగిగంచి కళ్ళే పెదదవి చేసి
చెపాేను ‚ఎవర్ల ఒకర ప్రాణం పోతుంది. అందుకని ఇకకడే ఈ విమానంలో ఎనిా స్తర్లోన్న
అనుకో... కాని ఒకస్తర అకకడ దిగాక ఇక అనకూడదు‛
మంత్రం పారంది. హఠాతుుగా జేమీ ముఖంలో మారుే వచిుంది. ఇక తరావత
ప్రయాణంలో ఒకక మాట కూడా మాటాోడకుండా దీరాాలోచనలో మునిగిపోయాడు. బహుశా తనకి
మంత్రం వలన కొతుగా ప్రాపుంచిన శ్కిు గురంచి ఆలోచిస్తున్నాడేమో!
షేకి్పయర్ కి కృతజ్ఞతలు చెప్పేకుంటూ నిద్రలోకి జారుకున్నాను.
***
సిడీాలో ఉనా మా సంత ఇంటికన్నా కాంగోలో మా కంపెన్న వాళ్ళే ఇచిున ఇలుో బాగా పెదదది.
ఇంటి చుటూు రకరకాల వృక్షాలతో కూడిన విశాలమైన తోట కూడా ఉంది. వాడి జీవితంలో ఇనిా
చెట్టో ఎప్పేడూ చూడల్లదు. జేమీ దానిా చూసి ఇషుడాడడు. అకకడ ఓక్ చెట్టుకి కటిు ఉనా ట్రీ హౌస్
ని చూసి పంగిపోయాడు.
‚న్న బిజినెస్ ట్రిప్ హాలడే కన్నా బాగుంది డాడీ‛ అని ఆనందంగా చెపాేడు.
మా వంటవాడు ఓగేవా, అతని కుకక మచూు తో కలసి ఊరంతా తిరగాడు.
ఓగేవా పలోలకి కబురుో చెేడంలో, వాళ్ేని రంజిం చేయడంలో మహా ఘటికుడు. జేమీకి
గురంచి ఉనా సందేహాలనిాంటిన్న ఓగేవా తీరేుశాడు. మచూు కూడా చాలా మంచి కుకక.
మా వాడికి ఇటేు మాలమి అయిపోయింది. ముగుగరూ హాయిగా కలసిపోవడంతో జేమీని ఇంట్లో
వదిల ఆఫీస్తకి వెళ్ేడంలో న్నకు ఏ సమస్తయ ల్లకుండా పోయింది.
ఆర్లజు ఆఫీస్త నుండి ఇంటికి వచేుేటికి ఓగేవా తోటలో ఓ మూల గుంట తీస్తున్నాడు.
అతని ముఖం దిగులుగా, అలసటగా ఉంది. నేను జీప్ప నుంచి కిందకి దూకి ‚ఓగేవా! ఏం
చేస్తున్నావు?‛ అన్నాను.
‚యస్ సర్. మచూు చనిపోయింది స్తర్‛ అన్నాడు

నిండిన గంతుకతో.

నేను ‚జీసస్‛ అని ప్రారిన చేస్తు అతని దగగరకి నడిచాను. అతని కకనే డుకుని ఉనా
మచూుని చూస్తు “స్తరీ‛ అన్నాను బాధగా.
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ఓగేవా చినాగా నవివ ‚చాలా ముసలదైపోయింది. ఆయు

తీర ప్రశాంతంగా

వెళ్ళేపోయింది లండి‛ అన్నాడు.
జేమీ ఎకకడున్నాడోననాట్టోగా ఇంటి వైప్పకి నడిచాను.
‚డాడీ!‛ ననుా వాకిట్లో చూస్తునే ఏడుస్తు వచిు వాటేస్తకున్నాడు. వాడి జుటుంతా
రేగిపోయి ఉంది. కళ్ళే లోతుకు పీకుకపోయి ఉన్నాయి. బుగగల నిండా కన్నాటి చారకలు. డొకకలు
వెకెకకిక డుతున్నాయి.
‚ఊరుకో! ఊరుకో! ముసలదైపోయి చనిపోయిందిల్ల‛ అన్నాను ప్రేమగా వాడి తల
నిమురుతూ.
‚కాదు డాడీ ముసలదై చనిపోల్లదు‛ వెకుకతూ ‚నేను మంత్రం చెేడం వలో చనిపోయింది‛
అన్నాడు.
‚మంత్రమా‛ అన్నాను ఆశ్ురయంగా – అంటూండగానే విమానంలో నేను వాడికి చెపేన
సంగతి గుర్తుచిుంది. విసమయంతో వాడి వంక చూశాను.
‚కుకకతో ఆడుకుంటూ తమాషాగా ఆ మంత్రం చెపాేను డాడీ! కావాలని చెేల్లదు‛ జేమీ
హృదయ విదారకంగా ఏడుస్తు “నేను తప్పే చేశాను డాడీ!‛ అన్నాడు.
విమానంలో కాసేప్ప కళ్ళే మూస్తకొని ఉండో ల్లక మర్లట్ల చెపే మరపంచకుండా
మంత్రం తంత్రం అంటూ నేను కథలలోడం వలో ఇప్పేడు వాడంత వేదనకి గురయాయడో తలుుకుంటే
న్న మీద న్నకు అసహయం కలగింది.
‚నేనూ తప్పే చేశాను జేమీ!‛ అన్నాను నిటూురుస్తు.
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