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 ఛతర్పతి శివాజీ ఇంటరేన్షనల ఎయిర పోరుట్. సాయంతర్ం ఏ చరచ్ గేట సేట్షన లోనో వికోట్రియా టెరిమ్నస సేట్షన లోనో వచేచ్ పోయే జనాలతో 

గోలగోలగా ఉంది కానీ విమానాశర్యంలా లేదు.. ఊరి కురార్ళళ్తో కిర్కెట ఆడుతూ చినన్పుప్డెపుప్డో ఊరోల్ విమానం చపుప్డు వినిపిసేత్ పైకి చూసేవాడు 
కిషోర. అసలు విమానం ఎందుకలా ఎతుత్గా ఎగురుతుందో అందులో ఏముంటాయో తెలీని వయసుస్. చుటూట్ సేన్హితులడిగితే, ఏదో తెలిస్నవాడిలా "అవి 
బొమమ్ విమానాలార్ అందులో ఏమీ ఉండవ" అని చెపేప్వాడు ఏదో పెదద్ తెలిస్నవాడిలాగా.  
 పదహారేళుళ్ ముందుకి తిపిప్తే, ఇపుప్డు ఐ. ఐ. టి. డిగీర్ చేతోత్ పటుట్కుని మొదటి సారి విమానం ఎకక్బోతునాన్డు. ఇపప్టున్నించి ఇంక వెనకిక్ 
చూసుకునే అవసరం లేదు. డాలరేల్ డాలరుల్ సంపాదన. ఒళుళ్ గగురొప్డుసోత్ంది. కిషోర తండిర్ రామాయయ్ ఆతృంగా చూసుత్నాన్డు కొడుకేక్సి. నినన్గాక 
మొనన్ పుటిట్న వీడు ఇపుప్డో రెకక్లొచిచ్న పకిష్. ఎగరబోయే తాను ఆపగలడా?  
 కూడా తెచుచ్కునన్ ఆవకాయ, కుకక్రూ వాటితో బరువుగా ఉనన్ రెండు సూట కేసులూ లోపల చెకింగ లో ఇచేచ్సి బయటకొచేచ్డు కిషోర. 
ఇంతకు ముందు మళీళ్ ఎనోన్ సారుల్ చెపిప్ందే అయినా రామయయ్ అనాన్డు - - "జాగర్తత్ నాయనా, మన సంసక్ృతి వేరూ , వాళళ్ది వేరూ. కంగారు పడి 
మతం మారుచ్కోవడం, వేరే మతం వాళళ్ని పెళిళ్ చేసుకోవడం అనేవి చేయకు. నీకిషట్మైతే మేము చూసాకే......." 
 కిషోర నవువ్తూ చెపేప్డు, "నానాన్ నేను ఎలాంటివాడినో నీకు తెలియదా? ఐ. ఐ. టి లో ఉనన్ంతకాలం నా సేన్హితులందరూ నీకెపుప్డైనా నేను 
అలాంటి పనులు చేసుత్నన్టుట్ చెపేప్రా? ఏమీ కంగారు పడకు." 
 "సరే నీ కూడా వచేచ్ సేన్హితులేరీ?"  
 "వసూత్ ఉంటారు. అందరం వెళేళ్ది ఒకే యూనివరిస్టీకి కదా? అయినా ఇంకా టైం ఉంది." 
 ఈ లోపులే బిలబిలాల్డుతూ ఓ పది మంది గుమికూడేరు కిషోర చుటూట్. రామయయ్ మొహం వికసించింది, " మొతత్ం మీద మళీళ్ అందరూ ఓ చోట 
చేరేరనన్మాట." 
 కాసేపు కబురల్యేయ్క కురార్ళళ్ందరూ విమానం ఎకక్డానికి లోపలకెళూత్ంటే రామయయ్ చెపేప్డు, "వెళళ్గానే ఫోన చేయడం మరిచ్పోకండేం?" 
 "అలాగే" ముందుకి సాగిపోయింది బృందం. 
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 రెండు మూడు గంటల తరావ్త అనేకానేక మెటల డిటెకట్రల్ లోంచి కదులుకుంటూ మొతత్ం మీద విమానం ఎకేక్ గేటు దగిగ్రికొచేచ్రు. ఇంతకు 
ముందునన్ హుషారోల్ తెలీని ఆకలీ దాహం ఒకక్సారి బయటకొచేచ్యి తనున్కుంటూ - సూట కేసులు మోయడమా మజాకా? అకక్డే దొరికిన ఏదో గడిడ్ 
తిని బేంక కౌంటరోల్ చేతిలో ఉనన్ రూపాయలు మారుచ్కుంటే చేతిలోకి వచిచ్ంది పదిహేను డాలరుల్. వెళేళ్క మొదటి నెల సూట్డెంట జీతం ఎనిమిది వందలూ 
చేతిలో పడాడ్నికి ఇంకో ముఫైఫ్ రోజులు పడుతుంది. బేగ లో ఉనన్ వెయియ్ డాలరల్ చెకూక్ ఓహైయో వెళేళ్దాకా మారచ్డం అనవసరం. ఈ లోపుల 
విమానంలో పెటేట్ తిండి సరిపోతుంది ఎలాగాను. ఆ తరావ్త చూసుకోవచుచ్. 
 మొదటిసారి అమెరికా వెళుత్నన్ందుకూ, కేస వెసట్రన్ యూనివరిస్టీ లాంటి మంచి సూక్లోల్ సాక్లర షిప వచిచ్నందుకూ అందరితోపాటు ఒకే సూక్ల 
కి వెళుత్నన్ందుకూ కురర్ మనసు ఉరకలు వేసోత్ంది. కురార్ళల్ందరూ కబురల్లో పడాడ్రు.  
 "రెండేళళ్నగా ఎంతరా? కొంచెం కషట్పడితే నాలుగేళళ్లో మన సీనియరుల్ సంపాదించినటూట్ ఎం. ఎస, పి.హెచ.డి రెండూ కొటేట్సి ఏదో 
యూనివరిస్టీలో పొర్ఫెసర ఉదోయ్గం సంపాదించామంటే ఇంక వెనకిక్ చుసుకునే అవసరం లేదు." 
 "అవును ఇరవై ఐదేళళ్కి అసిసెట్ంట పొర్ఫెసర, ముఫైఫ్ లోపునే అసోసియేట, తరావ్త నలభైలోపున పొర్ఫెసర. రెండు మూడు పర్పోజలస్ రాసి 
డబుబ్లు రాబటాట్మంటే టెనూయ్ర గేరంటీ. మొనన్ మొనన్టిదాకా మనతో పాటు హాసట్ల ఉండిన రామారావ ఇపుప్డు శాన డియాగోలో పొర్ఫెసర అవలే?" 
 కిషోర అనాన్డు, "ఇవనీన్ అంత బెంగపడేవి కాదు కానీ, ఓ సారి టీచింగ లోకి వెళేళ్క పొర్పోజల రాసి పేటెంటుల్ సంపాదించామంటే ఇంక 
తిరుగులేదు." 
 పకక్నునన్ ఇంకో కురార్డు చెపేప్డు, "ఎందుకొచిచ్న గోలరా ఇదంతా. ఎం. ఎస అవగానే గూగిల లోనో మైకోర్సాఫట్ లోనో జేరిపోతే ఏడాదినన్రలో 
ఓ బెంజ కారేసుకు తిరగొచుచ్ కదా?" 
 "అలా చేయచచ్నుకో కానీ టీచింగ లో చేరితే ఎపుప్డు వసుత్నాన్డు, ఎపుప్డు పోతునాన్డనేవి ఎవరికీ అఖక్రేల్దు. ఏదో కంపనీలో చేరితే మెడలు 
వంచి పని చేయిసాత్రోయ" 
 "అదీ నిజమే. టీచింగ లో ఉంటే గార్డుయ్యేట అసిసెట్ంటల్ చేత పని చేయించుకుంటూ తీరిగాగ్ ఎంజాయ చేయొచుచ్. అదీగాక పర్పోజలస్ రాసేత్ 
అందులో వచేచ్ జీతం యూనివరిస్టీ ఇచేచ్దానికి తోడౌతుంది. ఎనిన్ పర్పోజలస్ రాసేత్ అనిన్ డబుబ్లు. ఆకాశమే హదుద్ సంపాదనకి. ఏదైనా కంపెనీలో జేరితే 
అలా కుదురుతుందా?" 
 "మన రవి గూగిలోల్ చేరాక వారానికో రోజు తన సొంతానికి పనిచేసుకోవచచ్ని చెపేప్డే?" 
 "అలా చేసుకునాన్ టీచింగ లో ఉనన్ సౌలభయ్ం కంపెనీ లో ఉండదు బాసూ. టీచింగ లో పుసత్కాలు రాసుకోవచుచ్, పేపరుల్ పబిల్ష చేసుకోవచుచ్. 
కాల్సులు సాయంకాలం అయితే తీరిగాగ్ మధాయ్నన్ం సూక్లుకెళిళ్నా ఫరేల్దు." 

రాబోయే డాలరల్ దగిగ్రున్ంచి సచిన టెండూలాక్ర దాకా కబురుల్ సాగేక లైనోల్ నుంచుని విమానం ఎకేక్రు ఒకొక్కక్రూ. ఏదో పేపరోల్ చూసి 
విమానంలో కాళుళ్ చాపుకు పడుకోవచచ్నుకునాన్రు కానీ లోపలికెళేళ్క తెలిస్ంది ఎకానమీ అంటే ఏమిటో. ఇంకో ఎనిమిది గంటలు కాళుళ్ ముడుచుకుని 
కూరోచ్టమే.  లండన లో దిగేక నాలుగగ్ంటలు కూరుచ్ని మళీళ్ ఎనిమిది గంటలకి షికాగో. అకక్ణుణ్ంచి కీల్వ లేండ ఇంకో గంటనన్ర. 
 కిషోర ఇలా కీల్వ లేండ చేరేసరికి రామయయ్ బొంబాయి నుంచి రైలోల్ ఒంగోలు చేరేడు. ఇంటికెళిళ్న రెండు మూడు గంటలోల్ అమెరికానుంచి ఫోన 
వచిచ్ంది కొడుకు దగిగ్రున్ంచి, కేష్మంగా చేరినటూట్. హమమ్యయ్.  
 కీల్వ లేండ జేరగానే సూక్లోల్ అనిన్ పనులూ పూరిత్చేసుకునే సరికి లేబర డే వీకెండ! నలుగురు రూమేమ్టూల్ అదెద్కో కారు తెచుచ్కుని పిటస్ బరగ్ 
వెళళ్డానికి నిరణ్యం అయిపోయింది. నలుగురి ముందూ అడగడం బావుండదు కాబటిట్ ఒక రూం మేట ని తరావ్త అడిగేడు కిషోర, డైరవింగ ఎవరు 
చేసాత్రు, డైరవింగ ఫరావ్ లేదా, రానూపోనూ దారి ఖరుచ్లెంతవుతాయి, తన దగిగ్ర ఇంకా జీతం రాక డబుబ్లులేవు కనక తరావ్త ఇవొవ్చాచ్ అనే విషయాలు. 
 ఎంత దాచి అడిగినా అందరికీ తెలియనే తెలిస్ంది. నవేవ్రు. నెల జీతం వచేచ్క ఇవవ్చుచ్. ఇంక పోతే డైరవింగ కి ఏమీ ఢోకా లేదు. కిషోర కి తపప్ 
మిగతా ముగుగ్రికీ కారుల్ లేకపోయినా డైరవింగ లైసెనస్ ఉంది. ఒకడి తరావ్త ఒకళుళ్ డైరవింగ చేసేయగలరు! అదీకాక రాతిర్ పూట డైరవింగ మరీ 
బావుంటుంది. ఐ ఐ టి లో పరీక్షలపుప్డు ఆల నైట చదూకునన్టేట్ ఇది కూడా. కిషోర కి ఒకక్సారి హుషారు పుటుట్కొచిచ్ంది. అయితే కారోల్ నలుగురైతే 
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ఒకొక్కక్ళళ్కీ జేబులోంచి ఎకుక్వడబుబ్లు పడతాయ. ఇంకో కురార్ణిణ్ సంపాదించామంటే డబుబ్లు ఆదా చేయొచుచ్. ఎవరునాన్రా అని విచారిసేత్ ఓ 
శంకరార్వు దొరికేడు.  
 శంకరార్వు ది విశాఖపటన్ం. ఐ ఐ టి కురార్డు కాదు కానీ అందరాల్గే ఎలోగాలా కీల్వ లేండ లో దిగినవాడే. వచిచ్ ఓ సంవతస్రమౌతోంది కానీ 
పర్తీదీ నిశితంగా చూసూత్ అనిన్ రకాల పర్శన్లూ అడుగుతూ ఉంటాడేమో, నితయ్శంకితుడని పేరు తెచుచ్కునాన్డు. కిషోర వాళళ్ టీం “వసాత్వా మా కూడా” 
అని అడిగితే పర్శన్లు అడగడం మొదలుపెటేట్డు. మొతత్ం ఖరుచ్ ఎంతౌతుంది? డైరవింగ లైసెనస్ మాట సరే హైవే మీద వీళళ్కి డైరవింగ అల వాటుందా, 
రాతిర్కి వచేచ్యడం కంటే పగటిపూట డైరవింగ బావుంటుంది కదా? ఇతాయ్ది. 
 కిషోర రూమేమ్ట రమేష కి వళుళ్ మండిపోయింది. "వసేత్ రా లేకపోతే మానెయ కానీ ఇలా చెధవ పర్శన్లతో మమమ్లిన్ ఏడిపించుకు తినకు." 
ఖరాఖండీగా చెపేప్సాడు. నితయ్ శంకితుడికి ఇంకనోరుమూసుకోక తపప్లేదు. కిషోర కి అయితే కాల్సులు మొదలు పెటట్లేదు కానీ మిగతా వాళళ్కునన్ పనుల 
వలల్ శుకర్వారం సాయంకాలం దాకా కారు అదెద్కి తీసుకోవడం కుదరేల్దు. 
 అసలే లేబర డే వీకెండేమో కారు అదెద్కీ, ఇనూస్ రెనుస్కీ బాగానే వదిలింది చేతి చమురు. శుకర్వారం సాయతర్ం బయలేద్రి రాతిర్ పదింటికి పిటస్ 
బరగ్ జేరిపోయేరు ఎలాంటి ఆవాంతరాలు లేకుండా. రమేష కి తెలుస్నన్ పెన సేట్ట యూనివరిస్టీ కురార్డింటోల్ రాతిర్కి మకాం. శనివారం కొండమీద వెంకనన్ 
దరశ్నం. పెన హిలస్ చినన్దైనా దాదాపు అవే వంకరుల్ ఉనన్ చినన్ సైజు తిరుపతే. అకక్డున్ంచి చూసేత్ పకక్నే ఉనన్ హైవే మీద కారుల్ నునన్గా జారిపోతునన్ 
చితర్ం. వావ! ఊరంతా తిరిగి ఆదివారం రాతిర్ పనెన్ండింటికి మళీళ్ కీల్వ లేండ వచేచ్యడం కిషోర కి అదుభ్తంగా అనిపించింది. డభైభ్ మైళల్ సీప్డుతో 
వెళుత్నన్పుప్డు కూడా ఏ ఒడిదుడుకులూ లేని రోడూల్, ఎకక్డపడితే అకక్డునన్ రెసట్ ఏరియాలూ, పదెద్నిమి చకార్ల టర్కుక్లూ, ఓహ ఏం అమెరికా! 
 సెపెట్ంబర నుంచి కిషోర కి కాల్సులు మొదలయేయ్యి.  హై సూక్లోల్ ఇచిచ్నటూట్ రోజూ హోం వరక్ ! మూడు వారాలు తిరిగేసరికి కిషోర కి 
తెలిసొచిచ్ంది ఎంత పని చేయాలో. వారానికి ఇరవై గంటలు లేబ లో పని చేయాలనాన్రు సరే. ఇరవై గంటలు మాతర్ం చేసేత్ పనయేయ్దెపుప్డు? తనకి డిగీర్ 
వచేచ్దెపుప్డు? అపారట్ మెంట - డిపారట్ మెంట, ఎడైవ్సర - బడ వైజర అనన్ సామెత గురుత్కొచిచ్ంది.   
 కాసత్ దకిష్ణంగా ఉంటే అకోట్బర దాకా కోటు అకక్రేల్దేమో కానీ ఇపుప్డునన్ది కీల్వ లేండ. అసలే చలి అని ఛసూత్ంటే సంధి మంతర్ం అనన్టూట్ కీల్వ 
లేండ ఉండేది సముదర్మా అనన్టుట్ంటే లేక ఈరీ పకక్న. అకోట్బర నాటికి కాసత్ సోన్ పడడం మొదలింది. నవంబర దాకా సోన్ రాదనుకుంటే ఇపుప్డే 
వచిచ్ందేమిటా అని కిషోర నూయ్స అంతా ఆసకిత్గా చదవడం మొదలుపెటేట్డు. అపుప్డు తెలిస్ంది - లేక ఎఫెకట్ సోన్ అంటే ఏమిటో. ఉతత్రోతత్రా తెలిస్ంది 
ఏమిటంటే కీల్వ లేండ లాంటి పర్దేశాలోల్ ఉండేది దాదాపు ఒకటే వాతావరణం - తొమిమ్ది నెలలు వణికించే చలీ, మరో మూడు నెలలు మామూలు చలీను. 
ఇలంటి ఊళళ్లోల్ ఉంటే గానీ ఇంగీల్షులో కూల అనే పదానికీ కోలడ్ అనే పదానికీ అరధ్ం తెలియదేమో. 
 ఇండియా నుంచి మొదటిసారి అమెరికా వచిచ్న అందరికీ తగిలే వాతావరణం షాక కిషోర కీ తగిలింది. ఇకక్డ వరాష్కాలం అనేదే లేదు. 
సంవతస్రంలో ఏ రోజైనా వరష్ం పడొచుచ్. అకోట్బర నుంచి దాదాపు మారచ్ దాకా నూయ్స లో వాతావరణం చూసినా చూడకపోయినా ఒకక్టే. కర్మం 
తపప్కుండా చెపప్గలిగేది ఏమిటంటే - ఈ రోజు మబుబ్ కమిమ్ ఉంటుంది. సూరుయ్డు పాకిష్కం. ఇరవై నుంచి ముఫైఫ్ శాతం వరష్ం గానీ సోన్ గాని పడొచుచ్.  
 నవంబర వసూత్నే మళీళ్ కురార్ళల్ందరూ థేంకస్ గివింగ కి ఎకక్డికెలాద్మా అని ఆలోచనలో పడాడ్రు. ఈ సారి శంకరార్వు చెపేప్డు, "నూయ్యారక్ లో 
మా మావయయ్ ఉనాన్డు. ననున్ రమమ్ని ఏడాదిగా అడుగుతునాన్డు. మీరు వసాత్నంటే మాటాల్డి చూసాత్ను." 
 "నూయ్యారక్ చూడాడ్నికి బావుంటుంది కానీ మనం వెళేళ్ది అయిదుగురం. అంతమంది దాడి చేసినటుట్ వెళేత్ బావుండదేమో." కిషోర అనాన్డు. 
 "అడుగుతానని చెపేప్ను కదా. వదుద్ అనాన్డనుకో ఇంకోసారి వెళొళ్చుచ్." 
 రమేష అడిగేడు, "నూయ్ యారక్ సిటీలో ఉంటారా లేకపోతే దగిగ్రునన్ సబరబ్ లోనా?" 
 "నూయ్ జెరీస్, ఎడిసన లో" 
 "సబరబ్ అనన్మాట. అకక్డైతే నూయ్ జెరీస్, నూయ్ యారక్ రెండూ చూసి రావొచుచ్." 
 "అటాల్ంటిక సిటీ కూడానా?" కాసత్ తెగింపునన్ ఇంకో కురార్డు పకక్నుంచి అడిగేడు. 
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 "అటాల్ంటిక సిటీ సమమ్ర లోరా నాయనా. సముదర్ం పకక్న ఈదురుగాలిలో చలిలో పెదద్గా తిరగడం కషట్ం." 
 "మీ మావయయ్కి పిలల్లునాన్రా?" 
 "ఇదద్రమామ్యిలు." 
 "ఏం చేసుత్నాన్రేం?" 
 "ఓ అమామ్యి కాలేజీలో నూయ్రో సైనుస్ చదూతోంది. రెండో అమామ్యి ఎనిమిదిలోనో తొమిమ్దిలోనో" 
 "అదనన్ మాట సంగతి. మనోడికి కాబోయే పెళాళ్నిన్ చూడాడ్నికెలాద్మని సరాద్," ఆట పటిట్ంచేడు రమేష. శంకరార్వు సిగుగ్పడిపోయేడు, "ఆ 
అమామ్య ఇకక్డ పుటిట్ందోయ, నేను ఆనతానా వాళళ్కి?" 
 "సరే మీ మావయయ్ని అడిగిచూడు.ఏమంటాడో చూసి ఆలోచిదాద్ం." 
 రెండోర్జుల తరావ్త మావయయ్తో మాటాల్డిన శంకరార్వ చెపేప్డు, "మావయయ్కేమీ ఇబబ్ంది లేదు. గురువారం రాతిర్ టరీక్ వండుతునాన్ను 
తపప్కుండా రండి అనాన్డు. నూయ్ యారక్, నూయ్ జెరీస్ అనీన్ చూసేసి ఆదివారం వెనకొక్చేచ్యచుచ్." 
 "సోమవారం నాకో టెసట్ ఉంది. శనివారం రాతిర్కి వచేచ్సేత్ ఆదివారం చదువుకుని టెసట్ కి వెళొళ్చుచ్." కిషోర చెపేప్డు. 
 "అదో పెదద్ పనా. నీ పుసత్కాలు తెచుచ్కోవోయ, దారిలో చదూకోవచుచ్. మేం డైరవ చేసూత్ంటే నువువ్ చదువుకో." 
 ఒకక్సారి మొదటి లేబర డే నాటి పర్యాణం గురొత్చిచ్ంది కిషోర కి. ఎంత సీప్డ గా వెళిళ్నా ఒడిదుడుకులు లేకుండా ఉండడం అవనీన్ను. వెంఠనే 
ఒపేప్సుకునాన్డు. 
 థేంకస్ గివింగ ముందురోజు బుధవారం సాయంతర్ం. ఐదుగురూ చినన్ చినన్ బేగుగ్లోత్ బయలేద్రేరు. పకక్ అపారట్ మెంటోల్ కురార్ళుల్ కాసత్ 
అసూయగా చూసిన మాట వాసత్వం. ఇండియా నుంచి కిషోర కూడా వచిచ్న కొంతమంది కారు దాకా వచేచ్రు కబురుల్ చెపప్డానికి. ఎవరు ముందు డైరవ 
చేసుత్నాన్రు, ఎలా సరుద్కుంటారు, ఇలా కలగాపులగంగా కబురుల్. ఐదింటికే చీకటి పడిపోవడంతో లైటుల్ వెలుగుతునాన్య రోడుడ్మీద. బండి 
బయలేద్రుతూండగా పకక్ అపారట్ మెంట కురార్డొకడు చెపేప్డు డైరవ చేసే రమేష తో "జాగర్తత్గా డైరవ చేయండి. వచేచ్టపుప్డు నూయ్యారక్ నుంచి మా 
అందరికీ తలో టి.షరట్ తెచిచ్పెటట్ండి. హాపీ జరీన్." 
 రమేష థేంకస్ చెపిప్ నవువ్తూ చేయూపేడు. టయోటా కామీర్ మెతత్గా రోడుడ్మీదకి జారిపోయింది.  
 అదృషట్వసాతూత్ వెళేళ్టపుప్డు దారిలో సోన్ పెదద్గా లేదు హైవే ఎనభై మీద కానీ మరెకక్డా కానీ. ఎనిమిది గంటలోల్ వెళిళ్పోవచుచ్ ఏమీ టర్బుల 
లేకుండా. శంకరార్వ మావయయ్ ఇంటికెళేళ్సరికి రాతిర్ రెండు కావసోత్ంది. తలుపు కొటట్గానే వచిచ్ తలుపు తీసేడాయన. కుశల పర్శన్లయేయ్క బేస మెంట 
లోపలునన్ రెండు బెడూర్ములూ ఓ బాతూర్మూ వీళళ్కి కేటాయించి పైకెళిళ్ పడుకునాన్డు. డైరవ చేసిన రమేష మరో ఇదద్రికీ అపప్టికే నిదర్ వసూత్ంది. ఒళుళ్ 
తెలీకుండా నిదర్. లేచేసరికి మరాన్డు పదకొండు. 
 గురువారం పొదుద్నన్ లేచాక శంకరార్వు అతత్యయ్ పలకరించి మెతత్గా చివాటుల్ పెటిట్ంది, అంత రాతిర్దాకా మేలుకుని ఉండడం ఎందుకో, అలా 
డైరవ చేయడం ఎందుకు మంచిది కాదో చెపూత్. ఈ పర్హసనం అలా ఆగకుండా పోయేసరికి రమేష అందుకునాన్డు, "ఫరేల్దండి, మేం ముగుగ్రం డైరవ 
చేసుత్నాన్ం కదా?" దాంతో ఆవిడకి నోరుమూసుకోక తపప్లేదు. 

మధాయ్హన్ం అలా ఊరోల్ తిరిగొసాత్మని చెపిప్ దగిగ్రోల్ ఉనన్ బెసట్ బై, వాల మారట్ దుకాణాలనీన్ చూసూత్ంటే చలిలో మూసేసిన షాపులముందు 
గుడారాలేసుకుని కూరుచ్నన్ జనాలిన్ చూసి కిషోర అడిగేడు ఆశచ్రయ్ంగా, "ఇదేమిటి గురూ వీళుళ్ షాపులముందలా నుంచునాన్రు?" 
 "రేపొప్దుద్నేన్ నాలుగింటికి తీసాత్రు షాపులనీన్. టి.వి.లు, కంపూయ్టరూల్ చవగాగ్ దొరుకుతాయ. అవి కొనడానికి ఈ లైనుల్." 
 "తీరిగాగ్ పదింటికి రావొచుచ్ కదా శెలవు రోజున?" 
 "అపప్టికి రేటుల్ మారిపోతాయ బాసూ. ఈ లైనోల్ నుంచుంటేనే దొరుకుతాయో లేదో చెపప్లేం." 
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 సాయంతర్ం టరీక్ డినన్ర అయేయ్క కబురుల్ చెపుప్కుంటూ, మరాన్టికి నూయ్ యారక్ సిటీ పర్యాణం, ఎలా వెళేత్ మంచిదీ అవనీన్ మాటాల్డుకునాన్క 
మళీళ్ యధావిధిగా లేటు నిదేర్. 
 శుకర్వారం అంతా నూయ్ యారక్ చూడడ్ంలో అయిపోయింది. వరలడ్ టేర్డ సెంటర దగిగ్రోల్ పది డాలరల్కి ఐదు షరట్ లు అముమ్తుంటే రమేష 
మరిచ్పోకుండా కొనాన్డు పకక్ అపారట్ మెంట సేన్హితులకి. శనివారం నూయ్జెరీస్ చూడాడ్నికీ, ఎడిసన లో ఉనన్ ఇండియన షాపులకీ తిరిగాక సాయంతర్ం 
ఇంటికొచిచ్ చెపేప్డు శంకరార్వ మావయయ్తో, "సోమవారం మా కిషోర కి టెసట్ ఉంది. అంచేత ఈ రాతిర్ బయలేద్రి వెళిళ్పోదాం అనుకుంటునాన్ం. 
రేపొప్దుద్నన్ దాకానే కార అదెద్కి తీసుకునాన్ం. ఇపుప్డు బయలేద్రితే రాతిర్ రెండూ మూడు లోపుల వెళిళ్పోవచుచ్. పొదుద్నేన్ లేచి కార ఇచేచ్సి టెసట్ కి 
తయారౌవచచ్నీ.....”  
 మావయయ్ ఏదో అనబోతూంటే అతత్యయ్ అందుకుంది. "అసలు మీకు బుదుధ్ందా? వచేచ్టపుప్డు రాతిర్ రెండింటికి వచేచ్రు. మళీళ్ ఇపుప్డు రాతిర్. 
థేంకస్ గివింగ కి వేరే ఊరువెళిళ్న వాళళ్ందరూ ఆదివారం పొదుద్నేన్ బయలేద్రుతారు. రాతిర్ డైరవింగ అంత మంచిది కాదు కూడా..." 
 రమేష అందుకుని చెపేప్డు, "మీరే చెపుత్నాన్రుగా ఆదివారం అందరూ బయలేద్రతారని? ఆ రష తపిప్ంచుకుందుకే ఇపుప్డు 
వెళాద్మనుకుంటునాన్ం" 
 "రష మాట అలా ఉంచు బాబూ. రాతిర్ పూట టర్కుక్లూ అవీ ఎందుకొచిచ్న గోల అసలే చలికాలం. తీరిగాగ్ రేపొప్దుద్నన్ బయలేద్రవచుచ్. ఇపుప్డు 
వదుద్." 
 "అదీ నిజమే. మీకు మహా అయితే ఈ రోజు పోతుంది. కానీ దారోల్ ఏ పర్మాదమైనా జరిగితే ఎందుకొచిచ్న గోల, రేపు పొదుద్నేన్ బయలేద్రండి." 
మావయయ్ చెపేప్డు. 
 "అలా కాదండి వెళాళ్లి. కార రేపటి పొదుద్నన్ వరకే తీసుకునాన్ం. టైం కి ఇవవ్కపోతే తరావ్త ఎకుక్వ ఛారజ్ చేసాత్రు." 
 "ఎంత ఎకుక్వ ఛారజ్ చేసాత్డు? యాభై డాలరాల్? మీ జీవితం కంటే ఎకుక్వా అది? వదద్ని చెపూత్ంటే మాట వినిపించుకోరేం?" అతత్యయ్ అరిచింది.  
 "అంత కోపం ఎందుకండీ? మేము ముగుగ్రం డైరవరల్ం ఉనాన్ం. పర్తీ వంద మైళల్కీ ఆగి డైరవర మారుతూ వెళిళ్పోగలం. ఇపప్టి వరకూ చాలా 
సారుల్ ఇలాగే చేసాం కూడా. కావలిసేత్ ఈ మధయ్నే అమెరికా వచిచ్న కిషోర ని అడగండి. అసలు టెసట్ ఉనన్ది అతనికే" 
 అతత్యయ్ కిషోర కేసి చూసింది. కిషోర నవువ్తూ తలూపుతూ చెపేప్డు, "అవునండి. వీళుళ్ ముగుగ్రూ బాగా డైరవ చేసాత్రు. నేను చదువుకోవడం 
కూడా ఇపుప్డు కీల్వ లేండ వెళూత్ కారోల్నే." 
 “టివిలో రెండు మూడు అంగుళాల సోన్ పడుతుందని చెపుత్నాన్రొరే” మావయయ్ చెపేప్డు. 
 రమేష నవేవ్సాడు, "కీల్వ లేండ లొ రెండు మూడు అంగుళాల సోన్ రోజూ పడుతుందండి. మేమునన్దే లేక ఈరీ పకక్న. దానికేనా ఇంత 
భయపడడ్ం?” 
 శంకరార్వ మావయయ్ అడిగేడు, "మీకు టిర్పుల ఏ మెంబర షిప ఉందా? కారు ఏదైనా టర్బుల ఇసేత్ వాళళ్ని పిలవొచుచ్." 
 "లేదండి. కారు కొతత్దే. రెంటల కారు వాడు నెంబరిచేచ్డు ఏదైనా పోర్బెల్ం వసేత్ ఫోన చేయమని. అవి చాలవా?" 
 మావయయ్కేమనాలో తోచలేదు. రాజుకనాన్ మొండివాడు బలవంతుడు. వీళళ్తో ఎంత చెపిప్నా వినరే? అతత్యయ్ వదుద్ వదద్ంటునాన్ రాతిర్ 
ఎనిమిదింటికి భోజనాల తరావ్త కారెకేక్సింది మితర్ బృందం. బండి బయలేద్రుతూంటే శంకరార్వ మావయయ్ చెపేప్డు, "ఏదైనా అవసరం వసేత్ ఫోన 
చేయండి ఎంత రాతైరనా ఫరావ్ లేదు." శంకరార్వ తలాడించేడు. 
 శనివారం రాతిర్. తానా పెర్సిడెంట కుమార కి వారాంతంలో అందరూ పడుకునాన్క టివీలో ఇంగీల్ష సినిమాలు చూడడ్ం అలవాటు. పగలు ఎలాగా 
టివీ అంతా పెళాళ్ం పిలల్చేతులోల్ చేతులోల్ ఉంటుంది. ఆ తెలుగు సినిమాలోల్ తింగరి డేనుస్లూ అవీ తాను చూళేళ్డు. ఈ తానా పెర్సిడెంట పదవొచాచ్క 
అసలు టివి చూడడ్మే గగనమై పోతోంది. రోజూ ఎవరో పిలవడం, ఏకిస్డెంటో మరోటో అనడం. దాంతో ఫోన మీద గంటల తరబడి మాటాల్డుతూ 
తెలిసునన్ జనాలిన్ పోగుచేసి వీళల్కి హెలప్ చేయడం. ఎపుప్డో ఓ సారి అయితే అనుకోవచిచ్ కానీ ఇది ఈ మధయ్ సరవ్ సాధారణం అయిపోయింది. ఒకాయన 
ఈత రాకుండా పూల లో దిగి మునిగిపోయేడు. ఇంకో ఆయన రాతిర్ తొంభై మైళళ్ వేగంతో వెళుత్ంటే పోలీస పటుట్కునాన్డు. తీరా చూసేత్ అమెరికన డైరవింగ 
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లైసెనస్ లేదుట. ఉనన్ది ఇంటరేన్షల డైరవింగ లైనెస్నస్. పోలీసులోత్ మాటాల్డి జైలు శిక్ష పడకుండా చూసేసరికి తల పార్ణం తోకొక్చిచ్ంది. ఇలా రోజుకో 
తంటా.  
 టివీ ఆన చేసి కేబులోల్ వచేచ్ సినిమాలు వెదకడం మొదలుపెటేట్డు.మరో ఐదు నిముషాలోల్ మొదలయేయ్ "వాట డీర్ంస మే కం" అనే రాబిన 
విలియంస సినిమా టూయ్న చేసి సెలల్ ఫోన దగిగ్రోల్ పెటుట్కుని సినిమా చూడడ్ం మొదలుపెటాట్డు. హీరో వాళాళ్విడ చచిచ్పోతే సవ్రాగ్నికి వెళుత్ందనుకునన్ 
వాళాళ్విడ నరకంలో ఉందని తెలిసి అకక్డకెళీళ్ ఆవిడ సిప్రిట ని వెదకడం, అలా జరుగుతోంది కధ. దాదాపు సినిమా అయిపోవసూత్ంటే విలియంస 
వాళాళ్విడ అడుగుతోంది. 
 "మళీళ్ నేను పుడితే నూయ్ జెరీస్లో ననున్ గురుత్ పటుట్కోగలవా?" 
 "నినున్ నరకం అంతా వెతికి పటుట్కోగా లేంది నూయ్ జెరీస్లో పటుట్కోలేనా?" చెపుతునాన్డు రాబిన విలియంస. 
 మంచి సినిమా చూసాననన్ తృపిత్తో లేచి టివి కటేట్సి లేచేడు కుమార. సరిగాగ్ అపుప్డే ఫోన మోగింది. "తానా పెర్సిడెంట కుమార ఉనాన్రా?" 
అడుగుతునాన్రెవరో అమెరికన ఏకెస్ంటోల్. ఇది మరో డేంజరస కేసే ఏమీ అనుమానం లేదు.  
 "అవును చెపప్ండి" 
 "మీరెకక్డుంటారు?" 
 "పిటస్ బరగ్, పెనిస్లేవ్నియా లో" 
 "నేను ఓహైయో సేట్ట పోలీస టూర్పర ని.  హైవే 80 మీద కారు ఏకిస్డెంట అయింది, ఆకార్న నుంచి కొంచెం దూరంలో హడస్న అనే ఊరి దగిగ్ర. 
కారోల్ ఐదుగురునాన్రు. ఇండియనస్ అని తెలుసోత్ంది కానీ ఎవరీన్ గురుత్ పటట్లేకపోతునాన్ం. నలుగురు ఏకిస్డెంట జరిగిన చోటే పోయారనీ, అయిదో 
అతనికి మెడా, నడుం విరిగాయనీ పారామెడికస్ అంటునాన్రు. ఐ.డిలు చూసేత్ కేస వెసట్రన్ సూక్ల సూట్డెంటస్ అని తెలుసోత్ంది. మీ ఫోన నెంబర ఇకక్డ 
టార్ఫిక లో ఆగిన ఇంకో ఇండియన ఇచాచ్రు. ఆయనతో మాటాల్డతారా? వీళళ్వాళల్ని ఎలా కంటేకట్ చేయడం?" 
 కుమార కి వెనున్లోంచి వణుకు పుటిట్ంది. "సరే ఆ ఇండియన కి ఫోన ఇవవ్గలరా?" 
 ఆ ఇండియన తెలుగులోనే మాటాల్డుతునాన్డు, "మన కురార్ళేళ్నండి. పాపం నలుగురూ పోయేరు. నేను చూసాను. ఐదో కురార్డు దాదాపు 
పోయినటేట్. చివరి సారిగా చెక అప కోసం హాసిప్టల కి తీసుకెళుత్నాన్రు హెలికాపట్ర లో. ఇకక్డంతా అయోమయంగా ఉంది...." 
 "అసలు ఏకిస్డెంట ఎలా జరిగిందో మీకు తెలుసా?" కుమార అడిగేడు. 
 "వీళుళ్ చెపప్డం పర్కారం, కురార్ళళ్దే తపుప్. డైరవ చేసూత్ంటే మీడియన దాటి అటు వేపు వెళిళ్పోయింది కారు. ఎదురుగా వచేచ్ టర్కుక్ని గుదేద్సారు. 
ఇకక్డ అసలే సోన్ పడుతోంది. రోడుల్ జారుతునాన్యి కూడా. నలభైలోల్ వెళళ్డమే గగనంగా ఉంది. డైరవర నిదర్లోకి జారిపోయాడేమో అని నా అనుమానం."  
 "చెపప్లేం లెండి, ఐస మూలాన కూడా అలా అవొవ్చుచ్ కదా?" 
 "తపప్కుండా అవొవ్చుచ్. మీరేమైనా సహాయం చేయగలరా?" 
 "నేను కీల్వ లేండ ఇండియన సూట్డెంట అసోసియేషన తో మాటాల్డి వాళళ్లో ఎవరోన్ హాసిప్టల కి వెళళ్మని చెపాత్ను. ఆ తరావ్త తెలుగు 
అసోసియేషన వాళళ్తో చెపిప్ ఏదో చేసాత్నని చెపప్ండి. ఇపుప్డు అకక్డకి రావడం అనవసరమూ, కుదరదూ. కీల్వ లేండ నుంచి ఎవరో ఒకరు వసాత్రు 
హాసిప్టల కి. ఆ తరావ్త ఎలా జరగాలో అలా చేదాద్ం."  
 ఇదే విషయం మళీళ్ పోలీస తో ఇంగీల్షులో చెపిప్ ఫోన పెటేట్సిన కుమార  సథ్బుద్గా ఉండిపోయేడు. ఇది ఎనోన్ సారి ఇలా అవడం? రాతిర్ డైరవ 
చేయడం మంచిది కాదని ఎనిన్ సారుల్ చెపాప్లి? అమెరికా రాగానే ఇంత తెగువ ఎలా వసోత్ంది వీళళ్కి? దేశం అంతా పరీక్షలు పెటిట్ సెలెకట్ చేసుకునన్ 
మేధావులైన కురార్ళుళ్ ఇలా ఎందుకు చేసుత్నాన్రు? పోయినవాళళ్ందరికీ ఇరవై ఐదులోపే ఉండొచుచ్. ఎంత వేసట్? ఇదంతా ఒక ఎతైత్తే ఇపుప్డు ఇండియాలో 
ఉనన్ వీళళ్ తలిల్తండుర్లెలా తీసుకుంటారు దీనిన్? తల బదద్లు కొటుట్కునాన్ సమాధానాలు రాని పర్శన్లు అనీన్ను. తానా పెర్సిడెంట అయేయ్క తన బతుకు 
దాదాపు చావులోత్టీ, శమ్శానాలోత్టీ ఓ ఫూయ్నరల డైరకట్ర ఉదోయ్గంలా తయారైంది. ఇదంతా చేసేత్ ఇదో థేంక లెస జాబ. ఫోన చేసి మీ అబాబ్య ఇలా 
చచిచ్పోయాడనీ, శవానిన్ ఇంటికి పంపిసుత్నాన్మనీ చెపాప్లి. శెభాషైన ఉదోయ్గం.   
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7  పార్ ణం ఖరీదు ఆర్. శరమ్ దంతురిత్

 ఆ తరావ్త మూడు గంటలు నిముషమో యుగంలాగా గడిపేడు కుమార. కీల్వ లేండ తెలుగు అసోసియేషన తోటీ, తోటి కురార్ళల్తోటి మాటాల్డి 
ఒకరు హాసిప్టల కి వెళేళ్లా చూసేడు. అయితే ఎవరూ హాసిప్టల కి వెళళ్కముందే జరిగిన విషయమేమంటే, కొస పార్ణాలతో కొటుట్కుంటూనన్ శంకరార్వుని 
హెలికాపట్రోల్ హాసిప్టల కి తీసుకెళూత్ంటే దారోల్నే అతని పార్ణం కూడా పోయింది. ఎంతో కంగారుగా వదద్ంటునాన్ బయలేద్రిన అతి గొపప్ మేధావుల 
జీవితాలు అరాధ్ంతరంగా అలా తెలాల్రిపోయేయి. కారు మరాన్డు ఇవవ్కపోతే కటాట్లిస్న వందో, నూట యాభయోయ్ డాలరల్ కోసం అరధ్రాతిర్ - అదీ రాతిర్ 
డైరవింగ ఎంతో మజా అనుకుంటూ - డైరవ జేసిన కురర్ మేధావులు పార్ణాలే పోగొటుట్కునాన్రు. పార్ణాలెకుక్వా, డాలరెల్కుక్వా? 
 చితుత్గా సామ్ష అయిపోయిన కా రోల్ బేగుగ్లు మాతర్ం ఏమీ అవలేదు. ఆ సామానంతా పకక్ అపారట్ మెంటోల్ ఉనన్ కురార్ళళ్కిచేచ్సారు - 
చనిపోయిన వాళళ్ ఫేమిలీలకి ఇవవ్మని. పకక్ అపారట్ మెంటోల్ కురార్ళుళ్ సరదాగా తెమమ్నన్ నూయ్ యారక్ టి. షరట్ లు మాతర్ం చెకుక్చెదరకుండా వచేచ్యి 
ఇంటికి.  
 ఏదో ఒకరోజు డాలరుల్ బాగా సంపాదించి విమానం ఫసట్ కాల్సులో వెనకిక్ వదాద్మనే కోరికతో అమెరికా వెళిళ్న ఐదుగురు కురార్ళుళ్ విగతజీవులగా 
పేక చేసిన పెటెట్లోల్ విమానం వెనకభాగంలో కోలడ్ సోట్రేజ లాంటిదానిలో ఉంచి వెనకిక్ తీసుకురాబడాడ్రు. అకక్డున్ంచి ఐదు శరీరాలు వాళల్ వాళల్ ఊరల్కి 
జేరవేయబడాడ్య. శరీరాలని దహనం చేయడానికి శమ్శానం దాకా వెళిళ్న సేన్హితులూ, చుటాట్లూ - వేరు వేరు ఊరల్లోనే అయినా సరే ఒకే మాట మాతర్ం 
అనుకునాన్రు – “ఏకిస్డెంతోల్ నుగుగ్ నుగుగ్గా ఐపోయి వెనకొక్చిచ్న శవానిన్ తమ కురార్డని పోలుచ్కోవడం అసాధయ్ం.” 

(ఈ మధయ్ కాలంలో కారు ఏకిస్డెంటూల్, గేస సేట్షనోల్ కాలుప్ల వలల్ పోయేవారూ, ఈత రాక పూల లో మునిగి చనిపోయేవారూ, ఒకక్సారి డైరవింగ 
లైసెనస్ రాగానే విజయగరవ్ంతో హైవే మీదకి వెళిళ్ పోయినవాళుళ్ ఇలా ఎంతో మంది ఉనాన్రు. వీళళ్లో సరైన ఇనూస్రనస్ లేని వాళూళ్ ఎంతమందో. ఎనిన్ 
జాగర్తత్లు చెపిప్నా రాతిర్ డైరవింగ చేయడం ఒక ఫేషన అనుకోవడం, రాతర్ంతా మేలుకుని ఉంటే అదో పెదద్ ఘనకారయ్ం అనుకోవడం. ఇది సూట్డెంటస్ కే 
కాక పిలాల్ పాపలోత్ ఉనన్వాళళ్కీ వరిత్సోత్ంది. నా ఇదద్రు రూమేమ్టుల్ డైరవింగ చేసూత్ నిదర్ పటేట్సేత్ మీడియన దాటి వెళళ్డం, అదృషట్వశాతూత్ ఏమీ కాకపోవడం 
జరిగింది. మరో ఫేమిలీ కూడా టైరుల్ ఐస మీద జారితే దెబబ్లు తగలకుండా తపిప్ంచుకునాన్రు. కానీ తానా నుంచి రోజూ వచేచ్ మెయిలస్ చూసూత్ ఉంటే 
రోజూ ఎంతమంది పోతునాన్రో తెలిసేత్ ఆశచ్రయ్ం, కోపం కలగక మానవు. ఇంత జరుగుతునాన్ ఈ చావులూ అవీ మాతర్ం అపర్తిహతంగా 
సాగిపోతునాన్యి. నేను చెపిప్నది నమమ్కం లేకపోతే తానా వారిన్ నిరభయ్రంతరంగా అడగండి. ఈ కధ ఏ ఒకక్రికి ఉపయోగపడినా అంతకనాన్ కావాలిస్ంది 
ఏమీలేదు.)  
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