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అమెరికా అమామ్యి 

ఉదోయ్గాలకోసం కొందరు, చదు ల కోసం కొందరు, ఇలా రి రి కలల ంటపడి చేరుకునే గమయ్ం ఒకటి ఉంది ....అదే అమెరికా! 
చినన్తనంలో ఎంతో  అబుబ్రంగా, స రాగ్నికి మరోపేరుగా తలచిన దేశం. అకక్డి లు, వ త్ లు, అకక్డినుంచి వచిచ్న మను లూ, అందరూ 

ఎంతో గొపప్ రనీ  దేశంలో ఎంతటి పేరునన్ గుడి నా పూరణ్ కుంభంతో గతం పలికేటంత .  .ఐ పీలు అనీ అనుకునే రోజుల నుండీ ... “ఆ వదినా మా 
పిలల్కి ఆవకాయ్ పటట్డానికి యానికి అమెరికా ళుత్నాన్ను దారోల్ మీ అబాబ్యికి  ఏ నా ఇ లంటే ఇ , ఇచేచ్  వ త్ను” అనే రోజులోల్కి వచేచ్ ము . 

దూరం కొదీద్ లువని అంచనా  మనం, ఆ దూరం తగిగ్పోయేసరికీ లువనీ తగిగ్ంచే త్నాన్మేమో? 
PPP

పంచంలో అందరూ రెండే రెండు రకాల రి గురించి చరిచ్ త్ ఉంటారు. ఒకళుళ్ ఉతత్ములు అయితే  మరొకళుళ్ అధములు. ళుళ్ కాకుండా 
మరొక రకం ఉంది అదే  మధయ్ముల్ అనన్మాట.  చెపిప్న రెండు రకాల రి గురించి చరిచ్ త్ ఉంటారు . ళళ్ గురించి ఎవరూ పెదద్గా పటిట్ంచుకోరు. కానీ 
రు మా ం అందరి సమసయ్లు నెతిత్న క్ని భూభారానిన్ మో త్  ఉంటారు. ఆ కేటగిరీలో ఫ ట్ ఉండే ళళ్లో నేనొకదానిన్. ఉదోయ్గం వదిలే  భరత్ ంట 

అమెరికా సం వచిచ్న కాండిడేట్ ని.  సమసయ్ల వలల్ ఇంటోల్ చికుక్కుపోయి , రోజూ నూయ్  లో వచేచ్ అమెరికా రత్లు ని నాకెపుప్డూ ఉదోయ్గం వ త్ందో 
అని లెకక్లు  చుటాట్లని మేనేజ్ చే త్, ఒంటి చేతోత్ ఇంటినీ, పిలల్లిన్ మేనేజ్ చే త్, ఉదోయ్గాలకి ళేల్ ఆడ రి పు ఆరాధనగా, హడా డిగా కాలేజులకీ 
పారీట్లకి ళేల్ పిలల్ల పు ఈర య్గా, ఇపుప్డే కొతత్గా వచిచ్న రిని తేలిగాగ్ చూ త్, గడు గా ఈ అమెరికా నిన్ ఈదుతూనన్ ఒక సగటు తెలుగు పిలల్ని.  

మబుబ్ల చాటు తొలగిపోతునన్ కొదీద్, కాసత్కాసత్గా బయటపడుతునన్ అంద న దే నిన్ మానపు కిటికీలోంచి ఆనందాతిశయంతో చూ న మొదటి 
కష్ణాలు ఎనన్టికీ మరచిపోలేను. చది న చదు , చే న ఉదోయ్గం దేనివలల్ తేనేం గుగ్, బిడియాలు అనే ఆభరణాలు పాత పోయి పరుయ్తు కత, ఉతాహం 
అనే అలంకారాలు మా మే ధరించిన ఈకాలపు అమామ్యిని. ఎయిర్ పోర్ట్ నుండి బయట పడి అమెరికా గడడ్  నిలబడడ్పుప్డు మొటట్ మొదటగా గమనించిన 
మారుప్, మను ల కరు . ఒకక్ నిమిషం ఉకిక్రిబికిక్రి చే న ఒంటరితనం. చినన్ కలవరపాటు. రి న త్నన్ చలల్టి గాలికి కళళ్లో ఊరిన తడికి అసప్షట్ంగా 
అలుల్కుని పోయినటుట్ ఉనన్ బంగారు అకష్రాలు . తేరుకుని చూదుద్ను కదా, అరచేతిలో  ఉనన్ పా  పోరుట్   "సతయ్మేవ జయతే" అనన్ అకష్రాలు. ను  నా 
బిడడ్ ,  నీకు ఎదురే లేదు అని ఎదో శకిత్ భుజంతటిట్న భావన. అలా పడింది అమెరికా నేల న నా మొదటి అడుగు. ఇకక్డి త్త జీవనం, ఇనిన్ ఖాల మధయ్ 
ఉండే క ట్లు, ఉకిక్రిబికిక్రి చే ంత పని లేదా పిచేకిక్ంచేంత ఏకాంతం, చదు కునేందుకు పాటుల్, ఉదోయ్గపు టలు, తలిల్తం ల ఆశలు పిలల్ల ఆశయాలు 
ఇలా ఎనోన్ లు. ఈ భా దే గపు రంగులరాటన్ంలో నాతో పాటు కారుకు తయారు అవ ండి మరి.. 

*** 
తూరుప్ -  పడమర

  ఇలల్ంతా త తళలాడించేసాను. వంటిటి గటుల్ ముదొద్చేచ్లా, జబబ్లు పులిసిపోయేలా రుదిద్రుదిద్ మెరిపించేసాను. డైనింగ టేబుల మీద 
చుటాట్లు, పర్తేయ్కమైన మనుషులు వచేచ్పుప్డు వేసే చకక్టి పాలనురగ లాంటి లేసు టేబుల కాల్త వేసాను. ఇంటోల్ సామానల్పై దుముమ్ ధూళి లేకుండా దులిపి 
పడేసాను. పిలల్దాని బొమమ్లనీన్ ముదరచుటిట్ 'ఒటోట్మన' సరుగులోల్ దాచేసి వాటిని సోఫా వెనుక పాతిపెటేట్సాను. ఇలల్ంతా రూమ సేర్ప్ కొటిట్, బాలక్నీ డోర 
తెరిచి సోఫాలో కూలబడాడ్ను. ఒకక్సారి ఇంటిని మొతత్ం చూదుద్ను కదా, చింతపండుతో తోమి ఎండలో ఆరబెటిట్న ఇతత్డి పళెల్ంలాగా మెరిసిపోతోంది. 
ననన్డిగితే ఇలుల్ శుభర్ంగా పెటుట్కోవడం అనే వయ్సనానికి మించినది ఇంకోటి ఉండదు అంటాను. ఇంతా అలంకారం ఎందుకంటే, పర్తీక పెళిల్ చేసుకుని 
మొదటి సారి వాళాల్విడని తీసుకుని వసుత్నాన్డు ఈరోజు.  
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అమెరికా అమామ్యి 

పర్తీక మా వారి ఫెర్ండ. శతకోటి వీసా కషాట్లూ అనుభవించి, వరక్ పెరిమ్టల్ కోసం మూడు ఎం.స డిగీర్లు చేసి, ఎలాగో అలా హెచ1 
వీసా సంపాదించి మొతాత్నికి ఒక ఇంటివాడయాయ్డు. అమెరికా వీసా ఉనన్వాడు ఒక ఇంటివాడు అవవ్డం విశేషం కాదు. కానీ ఇకక్డ విశేషం ఏంటంటే 
అమామ్యి 'తెలల్ దొరసాని.' అసలు అమెరికన వీసా సంపాదించడం తపప్ వేరే ఆశా, శావ్స లేనటుట్ ఉండే మా పర్తీక, ఇంగీల్షు కూడా అచచ్ తెలుగు 
యాసలో మాటాల్డే పర్తీక గుటుట్ చపుప్డు కాకుండా ‘ఆల ఆఫ ఏ సడన’ గా పెళిళ్కి ఇనివ్టేషన పంపినపుప్డు ఆశచ్రయ్పోయాను. లవ పర్పోసల వీడియోలు, 
మాయ్రేజ పర్పోసల ఫోటో షూటుల్, పీర్ వెడిడ్ంగ ఫోటో షూటుల్, బీచ వెడిడ్ంగ ఫోటో షూటుల్ చూసేసరికి దాదాపు షాక లో మూరఛ్ వచిచ్నంత పనైంది. మా 
వాడు ఇంత రొమాంటిక అని ఏనాడూ ఊహించలేదు. చింతపండు పులిహోరకి, లజానియాకి పెళిల్, భలే భలే అనుకునాన్ం అంతా.  ఖండాంతర వివాహాలు 
నూయ్స లో చూడడం తపిప్ంచి ఇలా తెలిసిన వారిది చూడడం ఇదే మొదలు. పెళిళ్కి వెళాల్లని ఎంతో సంబర పడాడ్ము కానీ పెళిల్, పెళిల్కూతురు వాళళ్ 
ఊరిలోనే జరగాలనడం, మన విడిది వసతి మనమే చూసుకోవాలి కాబటిట్ ఫెల్ౖట ఖరుచ్లు, తిండి - బస ఖరుచ్లు చూసి దడుచుకుని ఆగిపోయాము. సింపుల 
గా విషెస తో పాటూ ఒక నూటపదహారు డాలరుల్ పెళిల్కానుక కింద ఇచేచ్సి ఊరుకునాన్ము. 

మామూలుగానే మనకి కుతూహలం ఎకుక్వ. పెళల్ంటే ఇహ ఎనిన్ తెలుసుకోవాలి. అందులోనూ ఖండాతర వివాహం ఇదీ. అకక్డికీ 
'మనలో మన మాట’ అంటూ ఇపప్టికే మా కామన ఫెర్ండస్ అభిపార్యం ‘కమ’ అనుమానమూ ఏంటంటే 'గీర్న కారుడ్ కోసం చేసుకునన్ పెళిల్ కాదు కదా?’ 
అని. ఇపప్టికే అకక్డకక్డా ఇలాంటి కొనిన్ గీర్న కారుడ్ కాంటార్కుట్ పెళిల్ళుల్ చూడడం, వినడం జరిగింది. పెళిల్ చేసుకోవడం తపప్ వేరే బంధాలు ఉండవనీ, 
కొనిన్సారుల్ అవతలి వారు మన వారిని తకుక్వ చేసి పనులనీన్ చేయించుకుంటారని, వారి చెపుప్ చేతలోల్ పెటుట్కుంటారనే వారత్లు కూడా గుసగుసలుగా 
ఉనాన్యి. కాబటిట్ నాకూక్డా అటూ, ఇటూ కాని అభిపార్యం ఉంది వీళిళ్దద్రి గురించి. పర్తీక కి ఫలానా అమెరికా అమామ్యితో పెళిల్ అని చెపాప్డు తపప్ వేరే 
విశేషాలు ఏమీ చెపప్లేదు ఈయన.  వివరాలు అడగడు, ననున్ అడగనివవ్డు. అదే పర్తీక నా సేన్హితుడైతేనా ఈపాటికి మొతత్ం ఈ పెళిల్ పుటుట్ 
పూరోవ్తత్రాలతో సహా రాబటేట్ దానిన్. ఈ కాలం మరీను. సేన్హాలలో కూడా ఎనిన్ హదుద్లూ, గీతలో. 

 నిజం చెపాప్లంటే కొతత్ జంట వసుత్ంది అనే ఆనందం కంటే వీళిళ్దద్రూ ఒకరితో ఒకరు ఎలా ఉంటారు అనే కుతూహలమే ఎకుక్వగా 
ఉంది నాకు. ఇదివరకు ఇండియా ఒకక్సారి కూడా వెళళ్లేదుట అమామ్యి. పెళిళ్కొడుకు అమమ్, తముమ్డు తపిప్ంచి ఎవరూ రాలేదు పెళిల్కి. అందుకే తను 
వసోత్ంది అనగానే మన దేశ సంకృతి - సాంపర్దాయాలూ, పరువు - పర్తిషట్ నాపైనే ఆధారపడి ఉనాన్యి అనన్ భావన నాకు. అందుకే ఇంటి అలంకరణలో 
కాసత్ ఎకుక్వ శర్దధ్ పెటాట్ను. అమామ్యి పేరు 'ఆన.' ఆ పిలల్ని అడగాలిస్న పర్శన్లు అనిన్ కూడా మనసులోనే సిదధ్ం చేసేసుకునాన్ను. నా పిలల్దానితో కూడా 
అసలు కంటే ఎకుక్వ సేన్హంగా, మరాయ్దగా ఉండాలి అని మనసులోనే చాలా సారుల్ హెచచ్రించుకునాన్ను. ఎంత విసిగించినా, అలల్రిచేసినా నవువ్తూ 
ఉండాలి అని పదే పదే గురుత్ చేసుకునాన్ను. అసలు ఆదరశ్ భారతీయ కుటుంబం అంటే ఏమిటో ఈ పిలల్కి చూపించాలి అని నిరణ్యించేసుకునాన్. నా 
హడావిడి చూసి ఈయన ఒకటే కంగారు. మరీ పిచిచ్ పర్శన్లు వేసి హడలుకొటేట్సాత్నేమో, మొదటికే మోసం వసుత్ందేమో అని.   

ఇదుగో వచేచ్సారు! 
"హాయ పర్తీక!" పరేల్దు పిలోల్డు కాసత్ ఒళుళ్ చేసాడు, సంతోషంగా ఉనాన్డు. మనోడే కాబటిట్ హగుగ్లు, షేక హాయ్ండూల్ అవసరం లేదు.  
"హెలోల్ ఆన! వెలక్మ!" అని అమామ్యికి ఒక హగ ఇచాచ్ను. ఇంతెతుత్ విగర్హం. ‘అమెరికన ఈగల’ ఒక రెకక్తో ‘పాలపిటట్’ని 

కౌగిలించుకునన్టుట్ అనిపించింది. బాగుంది పిలల్. ఎంత చకక్గా నవువ్తారో, 'ఇనెఫ్కిష్యస' నవువ్లు అనుకునాన్ను.   
పిలల్ దానికి ముందే ఒక అరగంట టైరనింగ ఇచాచ్ను, ఆన కి పరిచయం చెయయ్గానే చకక్గా 'నమసేత్ ఆన, వెలక్మ' అనాలి అని. 

పరిచయం చెయయ్గానే తురుర్మని పారిపోయింది, బుడుగు వారసతవ్ం నిలబెడుతూ. 
మా కోసం తాజా పూలు, పాప కోసం బొమమ్లు తీసుకుని వచిచ్ంది. నేను టీ, బిసెక్టస్ తెచేచ్లోపు పాపకి బొమమ్లు ఎలా ఆడాలో చెపూత్ 

మంచి ఫెర్ండ అయిపోయింది ఆన. ఇదద్రికీ భాష కూడా సమసయ్ కాదు కదా.  
నా బుడిడ్దానిన్ తెగ పొగిడేసింది. అచచ్ తెలుగులో అనువదిసేత్ 'నా పిలల్ ఒక అదుభ్తం అని, ఇటువంటి బిడడ్ని పొందినందుకు నేను 

అదృషట్వంతురాలిని' అని చెపిప్ంది. కొనిన్ మాటలు ఇంగీల్షులోనే హాయిగా ఉంటాయి. తెలుగులోకి మారిసేత్ మనమే నమమ్లేము బాబోయ! ఆన మాటలకి 
బుడిడ్ది ఇంకొంచం ఎకుక్వ అణకువ ఒలకబోసింది. ఈ భజన మంతర్ం ఏదో బాగానే ఉందే అనుకునాన్. 
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‘టీ’ ని ఇండియా వెళిళ్నపుప్డు శిలాప్రామంలో కొనన్ మటిట్ టీ కపస్ లో పోసి తీసుకుని వచాచ్, ‘అదుభ్తం’ అని మురిసిపోయింది. కొనిన్ 
ఫోటోలు తీసుకుంది ‘ఇంసాట్’ సోట్రీ లో పెటుట్కోడానికి. వీళుల్ వీళళ్ ఛాదసత్ం. పర్తీ దానికి ఎకస్యిట అయిపోతారు. టీ పుటుట్ పూరోవ్తత్రాల గురించి కాసేపు 
మాటాల్డుకునాన్ం. నాకు తెలిసింది కొంత, ఊహించి కొంత కలిపి ఎదో చెపాప్ను. శర్దధ్గా వింటూ, ఊఉ కొడుతూ ఉంది మధయ్ మధయ్లో 'అదుభ్తాశచ్రాయ్లు' 
ఒలికిసూత్. 

ఇలాగే వదిలేసేత్ చైనా నుండి యూరోప మీదుగా అమెరికా వచిచ్న టీ యాతార్ విశేషాలతో సరిపోతుంది అని, టాపిక మారిచ్ వారి పెళిల్ 
ఎలా జరిగింది అని అడిగాను. అంతే, చకక్గా అరటిపండు ఒలచినటుట్, వారిదద్రూ డేటింగ సైట లో కలుసుకుని, పరిచయాలు పెంచుకుని, పెదద్లని 
ఒపిప్ంచి ఎలా పెళిల్ చేసుకునన్ది, వాళళ్ అమామ్ నానన్ల పెళిల్ జరిగిన చరిచ్లోనే తమ పెళిల్ జరిగిందనీ, పర్తీక తన జీవితంలో జరిగిన ఒక ‘అదుభ్తమ’ని 
చెపుప్కొచిచ్ంది.  

చకక్గా ఉనాన్రు జంట అనుకునాన్ను. బాగా కలిసిపోయింది ఆన. పర్తీక గురించి మాటలు వచిచ్నపుప్డలాల్, వాళుళ్ ఒక రూమ లో 
ఉనన్పుప్డు జరిగిన తమాషా విషయాలు చెపుత్నన్పుప్డలాల్ చాలా ఉతాస్హంగా వింటోంది. పర్తీక కి ఇషట్మని గులాబ జామున నేరుచ్కునన్ది, వాళిల్దద్రూ కలిసి 
ఇంటికి కావలసిన సామాను ఎలా ఎంపిక చేసుకునాన్రు వరకూ చెపుప్కొచిచ్ంది. వాళిల్దద్రూ పేర్మలో ఉనాన్రని, ఆ బంధం వారికి ఎంతో అపురూపం అని 
వారి కళళ్లో కాంతి చెపప్కనే చెపోత్ంది. నాకూ సంతోషంగా, ముచచ్టగా ఉంది వాళిళ్దద్రిని చూసుత్ంటే. ఎనెన్నిన్ అనుకుంటామో మనిషిని కలవకముందు. 
ఒకక్సారి కలిసాక మంచి మనసు ఉండి కలమ్షం లేకుండా మాటాల్డే వారు అయితే రంగు, అందం, జాతి, మతం ఈ భేదాలు అంతా ఎంత మూరఖ్ంగా 
అనిపిసాత్యో కదా! 

మేమిదద్రం మాటలోల్ పడేసరికి అబాబ్యిలిదద్రూ పాత ఫెర్ండస్ ని కలవాలని చెపిప్ బయటికి వెళాల్రు.  
కాసేపు పేర్మ వివాహాలూ, పెదద్లు కుదిరిచ్న వివాహాల మీద మాటాల్డుకునాన్ము. చివరాఖరికి 'ఏ రాయైతేనేమి పళుళ్ 

రాలగొటుట్కోవడానికి ' అని తేలేచ్సి, అనిన్ పెళిల్ళుల్ ఒకలాగే ముగుసాత్యని నవువ్కునాన్ం. బాలీవుడ సినిమాలంటే చాలా ఇషట్ం అని చెపిప్ంది. ‘బాలీవుడ 
కాల్సికల డానస్’ అంటే పార్ణం అంది. ‘బాలీవుడ డానస్’ వేరు ‘కాల్సికల డానస్’ వేరు తలీల్! ‘బాలే డానస్’ కి ‘జుమాబ్’ కి ఉనన్ంత తేడా ఉంది అని, మన 
సంసక్ృతి, శాసతరీయ నృతాయ్లు, కళల గురించి కాసేపు కాల్స తీసుకునాన్ను. యోగా, గురించి కరమ్ సిదాధ్ంతం గురించి అడిగింది. ఏదో నా వాటస్ అప ఫారవ్రడ్ 
మెసేజిలు, యూటూయ్బ పర్వచనాలోల్ వినన్వి కలిపి నా సొంత సిదాధ్ంతాలు చెపాప్ను. “నువువ్ ఒక అదుభ్తం” అంది మళీళ్.  

ఈ పిలల్ మరీ పొగిడేసుత్ందబాబ్. పర్తి చినన్ దానికి 'థాటస్ అమేజింగ అనో, మారవ్లెస అనో, ఫాయ్బులస' అనో మెచుచ్కుంటూనే ఉంది. 
ఇనిన్ అదుభ్తాలు ఉనాన్యా నా జీవితంలో అనుకునాన్ను. పర్తి చరయ్కి అయితే 'థాంక యూ ' లేదా ' ఐ అపీర్ప్షియేట ఇట' అంటుంది. అచచ్ తెలుగులో 
'బాలా నినున్ మెచిచ్తిన' అనా? కొనిన్సారుల్ ఇంగీల్షే సౌఖయ్ం. అమమ్కి, అతత్యయ్ వాళళ్కి ఎపుప్డనాన్ ‘థాంకస్’ చెపాప్నా నేను? అని ఆలోచించా కాసేపు. మరి 
అమమ్మామ్, నానన్మోమ్! ఏనాడైనా 'థాంకస్’ చెపాప్నా? నాకిషట్మని మామిడికాయలను పువువ్లుగా కోసి ఉపుప్, కారం రాసి టైరన లో తినమని ఇచేచ్ది 
సెలవులకి వచిచ్ వెళేళ్టపుప్డు. 'థాంకస్ అమమ్మామ్, ఐ అపీర్ప్షియేట ఇట’ అని అనుంటే ఏమనేదో మరి.  

ఇంటిని చూపించాను ఆన కి. అపుప్డపుప్డు కొనిన్ కొనిన్గా సేకరించిన బొమమ్లు, అలంకరణ సామాను చూసి భలే ముచచ్టపడింది. 
ఇలుల్, అలంకరణ, వంట అంటే చాలా ఇషట్ం అంట. "ఐ లైక టు మేక ఎ హౌస ఎ హోమ!" అంది. పర్తీక గురించి తన గురించిన విశేషాలు చెపూత్నే ఉంది. 
మొగుడు -పెళాళ్లు, ఇలుల్ - పిలల్లు, పనీ - పాట అంతా ఒకటే అనిపించింది తూరుపైనా పడమరైనా!  

బాలక్నీ గారెడ్న చూసూత్, "ఇంటిని చాలా బాగా పెటుట్కునాన్రే" అంది.  
"థాంకస్ " అనాన్ను ఒక పూటంతా పడడ్ శర్మకి గురిత్ంపు వచిచ్నందుకు.  
"పర్తీక వాళళ్ మామ కూడా పరిట్కులర. సరుద్తూనే ఉంటారు. ఒక నెల ఉనాన్రు కదా మాతో." అంది ఆన.  
"అవును. అదొక ఫోబియా అనుకో. జీవితంలో సగం సమయం శుభర్త - పరిశుభర్తకే కేటాయిసాత్ం అనుకుంట" అనాన్ను 'నా శుభర్త 

ముందు నీ పరిశుభర్త ఎంత ' అనిపించేలా చెణుకులు విసురుకునే అతత్లు, ఆడపడుచులూ, వదినలు, మరదళళ్ను గురుత్కుతెచుచ్కుని.  
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"అవును. కానీ మా ఫెర్ండ ఇండియా టిర్ప వెళిల్ వచిచ్ంది. చుటుట్పకక్ల పరిసరాలు ఎకక్డా నీట గా ఉండవని చెపిప్ంది. సైక్ప లో పర్తీక 
వాళళ్ ఇలుల్, వాళళ్ చుటాట్లని చూసాను. ఎవరీ హౌస సీమస్ టు బి నీట అండ టైడి. జసట్ తెలుసుకుందామని అడిగాను. ఏమనుకోకు! " అంది.  

ఏమని చెపప్ను. నిజమే పర్తి ఒకక్రు పోటీలు పడి మరీ మా ఇలుల్ శుభర్ంగా ఉంటుంది అంటే మా ఇలుల్ శుభర్ం అని గొపప్లు పోతాము 
కదా. చుటూట్ ఉనన్ పరిసరాలు, వారి వీధి వరకు అయినా శుభర్ంగా ఉనాన్యా అని ఆలోచించామా ఎపుప్డైనా. ఇలుల్ అయితే ‘నాది’ అనుకోబటేట్ కదా. మరి 
దేశమో? ఏమి చెపాప్లో తేలిక దానికి కారణం అధిక జనాభా మీద, పరిమితమైన చోటు మీద వేసి చెపేప్సాను. 

అరె ఒకరు కాదు ఇదద్రు కాదు, కలిసి ఒక అరగంట మాటాల్డితే చాలు పర్తి వాళుళ్ ఇదే అడుగుతారు... "ఇండియా!! కలరుఫ్ల! 
బూయ్టిఫుల! బాలీవుడ! బట టూ మచ గారేబ్జ, టార్ఫిక, పొలూయ్షన!" అని. ఒక కిలోమీటర కి అమెరికాలో సగటున 30 మంది ఉంటె ఇండియాలో 415 
ఉనాన్రట. ఇవికాక కరుణ్డి చావుకు ఎనిన్ కారణలో అనిన్ కారణాలు మరి!  

"మీరు ఏమి చేసుత్ంటారు?" అని అడిగింది ఆన. 
పర్పంచ భాషలోల్ నాకు నచచ్ని ఒకే ఒక పర్శన్. అడిగేసింది ఈ పిలల్. సమాధానం చెపాప్లంటే ననున్ నేను కంటోర్ల చేసుకోలేను. 

అకక్డికీ ఓపిక తెచుచ్కుని నా డిపెండెంట వీసా కషాట్లు మళీల్ ఏకరువు పెటాట్ను. నేను చెయాయ్లనుకునాన్ చేయలేనని, ఇది అనాయ్యమనీ నా పరిసిథ్తిని 
గోల్రిఫై చేసాను.  

కాసేపు 'ఓ నో ' లాంటి పదాలతో ఓదారిచ్ంది ఆన. నేను కూడా 'ఐ నో' అని తన 'కనస్రన్' ని 'అపీర్ప్షియేట' చేశాను. 
కాసేపాగి "కమూయ్నిటీ సరీవ్సెస చెయొయ్చుచ్ కదా! చాలా మంచి మంచి వయ్కుత్లని కలుసుకోవచుచ్. మంచి మంచి విషయాలు 

తెలుసాత్యి. పైగా ఈ కమూయ్నిటీకి తిరిగి కాసత్ సహాయం చేసిన తృపిత్ కూడా ఉంటుంది" అంది.  
“నిజమే చేయొచుచ్. కానీ డాలర విదలచ్ని ఏ పనీ పనే కాదని మన వాళుళ్ నూరిపోసారు కదా!” అని అంటే ఈ పిలల్ ఏమనుకుంటుందో 

మరి. ఒకసారి బుడిడ్దాని పేల్ సూక్లోల్ కిర్సట్మస వేడుకలకి వాలెంటీరింగ వెళేత్ 'ఎందుకా కంచి గరుడ సేవలూ?', 'రెండు పీ. జీ లు చేసి ఇదా నువువ్ చేసే 
ఘనకారయ్ం!', 'మూడో వీధిలో ఉండే పావనికి కూడా అకక్డ ఉదోయ్గం వచేచ్సిందిట!' అని తల వాచిపోయేలా తలంటారు కదా అంతాను. అయినా 
కటుట్కునన్ వాళళ్ కోసం, పిలల్ల కోసం, వారి పిలల్ల కోసం సంపాదనలు సేవలు కానీ, ఈ కమూయ్నిటీకి సేవ చెయయ్డం ఏవిటి? అవనీన్ సీర్క్న లో మహేష 
బాబు, 'మన ఊరికి తిరిగి ఇచెచ్యాయ్లి, లేకపోతే లావైపోతాం' అని డైలాగ చెపేత్ విజిలస్ వేసాత్ం. అంతవరకే కదా. ఛి ఛీ! ఇంత దారుణంగా ఆలోచిసాత్నా 
నేను అనిపించింది. నిజమే ఎవడు ఆపాడు ననున్ పనికివచేచ్ పనులు చెయయ్కూడదు అని. నా మీద నేనే జాలిపడే దరిదర్ం వదులుకోవాలి ముందు. ఇషట్పడి 
ఇకక్డి నియమాలు తెలిసే కదా వచాచ్ము. ఇకమీదటైనా మారాలి. ఎనిన్ రోజులు ఇలా ఎవరికో సమాధానం చెపుప్కోవాలి అని బతకడం. నచిచ్న పనులు 
చెయాయ్లి. చెయయ్గలిగే సవ్తంతర్ం బోలుడ్ ఉంది కదా ఇకక్డ.  

ఈ పిలల్ ననున్ నాకే ఒక వింత మనిషిగా చూపిసోత్ంది అనుకుంటూ ఉండగా పర్తీక, తనూ వచేచ్సారు. బర్తికిపోయాను అనుకునాన్. 
తరువాత డినన్ర చేసూత్ మళీళ్ ఇండియా గురించి తన బాలీవుడ కలరుఫ్ల అభిపార్యాలూ, అదుభ్తాలు కొనిన్ చెపిప్ంది ఆన. వడిడ్ంచిన పర్తి వంటకం 
గురించి అడిగి తెలుసుకుంటూ తనూ, మళిళ్ కొనిన్ 'అదుభ్తాలు' వింటూ మేము ఆనందంగా డినన్ర ముగించాము.  

శార్వణ మాసంలో, అదీ వీకెండ, శుకర్వారం, కొతత్ పెళిల్కూతురు వచిచ్ంది అని వెళేల్ ముందు కూరోచ్పెటిట్ పూలు, పండల్తో తాబూలం 
ఇచాచ్ను ఆన కి. అదాద్ల తాపడం చేసిన నగిషీల జెవెలల్రీ బాకస్ ఇసేత్ బోలెడు సంబర పడిపోయింది. ఎందుకు ఇదంతా అని అడిగితే, "నీ జీవితం కూడా 
ఇలానే నిండుగా ఉండాలి అని తాబూలం ఇచాచ్ను. కొతత్పెళిళ్కూతురివి కదా! అదే ఇండియాలో అయితే ఒక సంవతస్రం వరకు ఎవరి దగగ్రికి వెళిల్నా 
ఇలానే అపురూపంగా చూసాత్రు" అని చెపిప్, మనసూఫ్రిత్గా తాంబూలం ఇచాచ్ను.  

ననున్ గటిట్గా కౌగలించుకుని, ‘ననున్ ఒక రాకుమారిలా టీర్ట చేసావు. చాలా చాలా థాంకస్' అని ఇంకా ఏం చెపాప్లో తెలీక 
మరొకక్సారి హగ చేసుకుంది. ఆనందంగా ఒక చోట చేరి ఇచిచ్ పుచుచ్కునే తాంబూలాలోల్ బోలెడు పాజిటివ ఎనరీజ్ ఉంటుందని అంటారు. నిజమేనేమో 
మరి. పర్తీక, ఆన ఇదద్రు సంతోషంగా సెలవు తీసుకునాన్రు. వాళుళ్ అవసరం కోసం చేసుకునాన్రో, ఒకరి భావాలు ఒకరికి నచిచ్ చేసుకునాన్రో జడజ్ 
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చెయయ్డం ఎందుకు, అనవసరం అనిపించింది. పర్సుత్తం ఒకరిపై ఒకరికి నమమ్కం, సేన్హం ఉనన్ జంటగా రాబోయే 'గోల్బలైజడ్' తరానికి ఆదుయ్లుగా 
ఉనాన్రు అనుకునాన్ను. 

 
(వచేచ్నెలలో అమెరికా అమామ్యి ఏం చెబుతుందో.. ఎదురుచూదాద్ ం..!!)   
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