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పడమటి ప
యాణం
ర్పయాణం
అమెరికన్ కానుస్లేట్ భవనం. ఎతుగా
త్ గ్ ,

ందాగా ఉనన్ ఆ భవనానిన్ చూసుత్ంటేనే ఆవిడకి ముచెచ్మటలు పడుతునాన్యి.

ఆవిడ వయసు దాదాపు అరవె ౖ ఐదు ఉండవచుచ్. ఆకుపచచ్ని గుంటూరు జరీ చీరా, ఎ టి జాకెటుట్ వేసుకుంది. కొదిద్ గా వ కుతునన్
చేతిలో అమెరికానించి కొడుకు పంపిన కాగితాలు,

ముందు వేచి ఉంది.

రుమాలు పటుకుని
'తననెపుప్డు లోపలకి పంపిసాత్రా? 'అని ఆ కారాయ్లయం
ట్

విజయవాడా, మచిలీపటాన్ల మధయ్నునన్ పామ

కు దగగ్రలోని పలెటూరు
ఆవిడది. అకక్డే పుటడం
ట్ , మేనమామతో
ల్

వివాహం, ఎపుప్డో ఒకటి రెండు సారుల్ తపప్ ఆవిడ పెదద్ గా యాణాలు చేసింది లేదు. అదీ కాక, విజయవాడ దురమమ్
గ్ దర నానికి
తపప్, ఆవిడ మరే ఇతర దూర యాణం చేసినా సరే ఏదో ఒక ఉప వం జరగడమూ, తదావ్రా ఆవిడ ఇబబ్ంది పడడమూ జరగడంతో
తనకి దూర యాణాలు అచిచ్రావనే నమమ్కం ఆవిడకి. చివరికి అంతా బాగా జరిగినా సరే ఆ భయం ఇపప్టికీ పోలేదు. అందుకే

కొడుకు మరీ మరీ రమమ్నాన్ సరే "వదులేరా
అయాయ్, నువొవ్సాత్నే ఉనాన్వు కదా, ఇంకా నేనెందుకకక్డకి?” అని ఎనోన్విధాల
ద్
నచచ్చెపప్డానికి చూసింది. అయినా వాళళ్ అబాబ్యి సతీష్ వినలేదు. ఈ సారి ఎలాగెనా
ౖ వచిచ్ తీరాలి అని పటుబటా
ట్ డు.
ట్

" అమెరికా చాలా బావుంటుందమామ్, నువొవ్కసారి ఇకక్డకొచిచ్ అనీన్ చూసేత్ నాకు సంతోషం, మా సేన్హితుల అమామ్,

నానన్లందరూ రావటేదా
ల్ ? " అంటూ

కారాయ్లయానికి రాక.

యాణానికి కావలసిన కాగితాలూ అవీ పంపాడు. దాని పరయ్వసానమే ఈ వీసా

"పోనీ ఎలిల్ రా, భాగయ్మామ్!, ఈరోజులోల్ రమమ్నేటో ళ్వరూ? వసాత్మనాన్ వదద్ నే పిలలేకానీ
, మన సతీష్ మంచోడు, ఈ మా ం
ల్

సతువునన్
పుప్డే పోయి సూసేసి రా. ఆడికీ బాగుంటది, మీ అలుళళ్నిబబ్ంది
పె ట్ దులే
ద్ , వీసా పనికి మా చినోన్డిని పంపుతా, నీ
ల్
త్
యెనకమాలే ఉండి తీసుకొసాత్డు" అనాన్రు ఊరిలో పెదద్ మని చౌదరి గారు.

పదిహేనేళళ్ తం భరత్ కాలం చేసేత్, పిలలు
ల్ ముగుగ్రినీ తనే తలీల్, తం అయి పెంచిందావిడ. ఆడపిలలిదద్
ల్ రికీ పెళిళ్ళుళ్ అయి

ఒకరు మె స్ లోనూ, మరొకరు అహమ్దాబా లోనూ ఉంటారు. ఇంజనీరింగ్ పూరిత్ చేసిన కొడుకు సతీష్, ఉదోయ్గంలో చేరి ఆ సంసథ్

వారే అమెరికా పంపడంవలల్ గత నాలుగేళుళ్గా అకక్డే ఉంటునాన్డు. ఏడాదికొకసారి వసాత్డు, ఈ సంవతస్రం అకక్డ ఇలుల్ కొనాలని
అతని ఆలోచన, అతనికి పెళిళ్ చెయాయ్లని ఈవిడ ఆలోచన.

"అకక్డేం అడుగుతారో? అసలింగీల్ రాని నా బోటి వాళుళ్ ఎలాగయాయ్ అకక్డాళళ్తో వేగేది? "అని కొడుకుతో పదే పదే అంది.
" అకక్డ తెలుగులో అనువాదం చేసేవాళుళ్ంటారమామ్, నువేవ్మీ భయపడకు" అనాన్డు. అయినా ఆవిడకి దడగానే ఉంది.

గేట్ దగగ్ర పేపరూ
ట్ చూసింది ఆవిడ, ఎవరెనా
ల్ చుటూ
ౖ తెలిసిన
ల్ అవీ చూశాకా లోపలకి పంపాడు. హాలులో కూరుచ్ని మెలిగా

వాళుళ్ కనిపిసాత్రేమో అని చినన్ ఆశ. ' ఎకక్డకెళిళ్నా తెలిసినవారు కనిపిసాత్రేమో అని చూడడం, కనిపించకపోతే నిరాశ పడటమూ

మానవ సహజం.' ఆవిడ ఊహించినటుగా
ట్ ఎవరూ కనపడలేదు. నీట్ గా, పేంట్

కాక్లు వేసుకుని మెరిసిపోతునన్ యువకులూ,

అయితే చేతిలో చినన్ పిలలనీ
అమెరికాలో ఉనన్ తమ భరల
ట్
ల్ , లేకపోతే పెళిళ్ కారులూ
త్ దగగ్రకి ఎపుప్డెపుప్డు
డ్ , ఫోటోలనీపటుకుని
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వెళిళ్పోదామా అని కలలు కంటునన్ అమామ్యిలూ, తనలాగే పిలలదగగ్
రకి వెళళ్డానికే కాబోలు అనన్టుల్ నన్ కొందరు పెదద్ వాళూళ్, ఎకక్డ
ల్

చూసినా జనం. ఎవరి లోకంలో వాళుళ్నాన్రు, పకక్వారిని చూసి మాట కాదు కదా, కనీసం నవేవ్ంత తీరిక లేనటుల్, అందరూ ఎవరి

హడావిడిలో వారు.

కొడుకు చెపిప్న మాటలని మనసులోనే మళీళ్ మళీళ్ చెపుప్కోసాగింది. "తెలుగు పీజ్
ల్ , డోంట్ నో ఇంగీష్
ల్ ". అవి ఇపప్టికి

నలభెతొమిమ్
ది సారుల్ చెపుప్కుంది, "మళీళ్ మరిచ్పోతే?" అని గాభరా. ఊరిలో ఇరవె ౖమంది జీతగాళళ్ని ఒంటిచేతోత్ శాసించే భాగయ్మమ్
ౖ
ఆవిడ.

ౖ
ఆవిడ వంతు రాగానే కిటికీ దగగ్రగా వెళిళ్ంది. "పాపం జెలులో
కూరుచ్నన్టుట్ ఎలా కూరుచ్నాన్రో" అనుకుంది కిటికీ అదాద్నికి

అవతల పకక్నునన్ ఆఫీసర్ ని చూసి.

"యెస్ మాం" అని ఆయన అనగానే ఆవిడ కంగారు రెటిట్ ంపె ౖంది.
"ఇంగీష్
ల్ నో, తెలుగు" అని మా ం అనగలిగింది.

అపప్టికే అకక్డ ఒక అనువాదకుడు రావడం చూసి కొంత బెంగ తీరినటుగా
ట్ రిచ్ంది.
ట్ నిటూ
అపుప్డు ఆఫీసర్ ఇంగీష్
ల్ లో

చెయయ్డమూ మొదలయింది.

శన్లు అడగడమూ, దానికి అనువాదం చేసే ఆయన దానిన్ తెలుగు లోకి తరుమా
జ్

"అమామ్, మీరు ఎందుకు అమెరికా వెళామని
అనుకుంటునాన్రు?"
ద్

"మా అబాబ్యునాన్డండీ అకక్డ, అమెరికా చాలా బాగుంటుంది, చూడటానికి రా అమామ్ అని గోలెడుతుంటే సరే అని

బయలుదేరానండి" అంది.

ఆయన "అంత వివరం అకక్రేదమామ్
"అని ఆఫీసర్ కి ఇంగీష్
ల్ లో మారిచ్ చెపాప్డు.
ల్

"అమామ్, ఇపుప్డు ఆఫీసర్ గారు కాగితాలు చూపించమని అడుగుతారు, మీరు వారు అడిగినవి చూపించండి అనాన్డు.

" ముందర మీ అబాబ్యి అమెరికానించి మీకు పంపిన కాగితం చూపించండి"

" ఒకక్ కాగితమనేకాదండి, మొతంత్

ఆఫీసర్ కూడా కొంచం

అనిపించిందావిడకి.

లంతా
అమెరికానిం చిచ్నదేనండి" అంది అమాయకంగా. దానికి అతను నవావ్డు,
ౖ

సనన్ంగానే అయాయ్డు. వెనక ఉనన్ వాళుళ్ కూడా నవివ్నటుట్ అనుమానం వచిచ్ కొంత చినన్తనంగా

ఆ తరావ్త "ఎనాన్ళుళ్ంటావు? మళీళ్ ఎపుప్ సాత్వు? ఇకక్డ ఆసుథ్లు అవీ ఏమునాన్యి?" వగెరా
ౖ శన్లు వేసి,

" అమామ్ ఆఫీసర్ గారు మీకు వీసా మంజూరు చేశారు " అని తరావ్త ఏం చెయాయ్లో వివరాలు చెపిప్ పంపించాడు. " తుకు

జీవుడా" అనుకుని ఆవిడ బయటపడింది.

బయట తనకోసమే చూసుత్నన్ చౌదరిగారి అబాబ్యితో చెపిప్, కొడుకుకి ఫోన్ చేయించింది. "అమమ్యాయ్, మొదటి అంకం

పూరయిందమామ్
, ఇంక తరావ్త పరావ్లేదులే, నా సేన్హితొడకడు వసుత్నాన్డు, వాడితో కొంటాను నీకు టికట్, దగగ్రుండి తీసుకొసాత్డు
త్
అనాన్డు.
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అంది.

"అలా చెయయ్రా అయయ్లూ, లేకపోతే నా గుండెకాయ అకక్డకొచేచ్లోపలే ఆగిపోయిదేద్ మోనని భయమేసాత్ందిరా బాబూ"
అలా ఆవిడ వీసా సంపాదించుకుని మళీళ్ సొంత ఊరుకు వచిచ్నపప్టినించీ ఊరిలో అందరూ రావడమూ, అడగడమూ,

అదొక వింతలా అయింది. ఆవిడ వయసు వారికెతేౖ మరీ చి ంగా ఉంది ఆవిడ వీసాకి వెళిళ్ వచిచ్ందంటేనే. అపప్టినించీ

ఇంచుమించు రోజూ వాళళ్ అబాబ్యి ఫోన్ చెయయ్డం, అనిన్ వివరాలూ రోజూ మళీళ్ వలెల్ వేయడమూ. అపప్టికావిడకి కొంత
ఉతాస్హం మొదలయింది, కొదిద్ కొదిద్ గా వివరాలు తెలుసుకోవడానికి ఉతాస్హం చూపించడం మొదలుపెటిట్ ంది.

మూడు రోజుల తరావ్త సతీష్ సేన్హితుడు రాము ఫోన్ చేశాడు. "నమసాక్రమండీ, నాపేరు రాఘవ, సేన్హితులందరూ

రాము అంటారు, మీరేమీ కంగారు పడకండి, నేనూ, సతీష్ దగగ్రలొనే ఉంటాము, మిమమ్లిన్ జా తగా
త్ వాడి దగగ్రకి తీసుకెళేళ్ బాధయ్త
నాది" అని చెపిప్న తరావ్త ఆవిడకి కొండంత ధెరయ్ం
ౖ వచిచ్ంది.

"అమామ్ నువూవ్రికే హై రానా పడి ఊరికే పచచ్ళూళ్, సీవ్టూ
ల్ అవీ మోసుకుని రాకు, అకక్డకొచిచ్నపుప్డు తింటూనే ఉనాన్ను

కదా," అనాన్ సరే, పని అమామ్యినీ, పకిక్ంటివాళళ్నీ చేరిచ్ కజిజ్ కాయలూ, చెకక్లూ, కారపూప్సా, సునున్ండలూ, అరిసెలూ వగెరాలు,
ౖ

రకరకాల పచచ్ళూళ్ చేయించింది.

యాణం దగగ్రపడుతూడగా అమామ్యిలిదద్ రూ వచాచ్రు, అలుళుళ్
యాణపు తేదీకి రెండు రోజుల ముందు వసాత్మనాన్రు.
ల్

కూతుళిళ్దద్ రూ ఆవిడ సామానల్నీన్ తముమ్డు చెపిప్న కారం సరారు
ద్ , ఆవిడ తరావ్త ఇబబ్ంది పడకుండా. అందరూ ఆవిడ యాణం
కోసం ఆ ంగా ఎదురుచూడసాగారు. సతీష్ రోజూ ఫోన్ చేసి సంగతులూ, జా తలూ
త్ చెపూనే
త్ ఉనాన్డు.

అలా ఒకరోజు సతీష్ ఫోన్ చేసి గిరిజకక్ తో మాటాల్డాలి అని ఆవిడ పెదద్ కూతురితో చెపాప్డు. " అకాక్, చినన్ బాడ్ నూయ్స్,

రాముగాడికి నినన్

లం
ౖ హై వే మీద ఆకిస్డెంట్ అయిందిట, బాగా బబ్లు తగిలి, ఎముకలు విరిగాయిట, వాడినోసారి మీరు చూసి

రావాలి, కటుల్ కటాట్రుట, నేను మాటాల్డానులే, కానీ ఇలాంటి పరిసిథ్ తిలో వాడు సమయానికి యాణం అవలేడు, అమమ్ని ఎలా? అని
ఆలోచిసుత్నాన్ను" అనాన్డు.

గిరిజ కూడా ఆలోచనలో పడింది. విషయం తెలిసి ఆవిడ వెంటనే అంది" నే చెపప్లేదూ? నాకూ దూర యాణానికి

కుదరద , అంటే మీరు ఒకక్రెనా
ౖ వింటేనా? మీ గోలే మీది గాని" అని ఇంకా ఏదో అనబోతుంటే వారించి, గిరిజా, చినన్కూతురు

కుసుమా నచచ్చెపాప్రు, మంచి ఇళుళ్ రెండు మూడు చూశాడు కదా, మళీళ్ మూ లు రాకుండా కుదురుచ్కుంటే వీలునన్ంత తొందరలో

పెళిళ్ కూడా చేసేయవచుచ్ అని, అనాన్రే కానీ ఒకక్రేత్ ఎలా వెళుంది
త్ ?అంత దూరం అని మరో ఆలోచన.

మొతానికి
అనేక తరన
తరావ్త ఆవిడ కూడా బయలుదేరడానికే నిశచ్యించుకుంది. హై దరాబా ఎయిర్ పోర్ట్ ని
జ్ భరనల
జ్
త్

చూసేసరికే ఆవిడకి కళుళ్ తిరిగినంత పనెంది
ౖ . పెదద్ అలుడు
ల్ ఎవరో తెలిసిన వారుండడంతో లోపలకి పాస్ తీసుకుని సామానుల్' చెక్ ఇన్
' చేసి, బోరింగ్
డ్ కారులు
డ్ ఇచేచ్ దాకా రాగలిగాడు.
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"ఇంక ఇకక్డనుంచి మీరొకక్రే వెళాళ్లి అతమామ్
త్ , జా తత్ గా వెళిళ్ రండి, మరేమీ పరవాలేదు. పొలం పనులు అవీ చౌదరిగారూ,

ఇంటి విషయాలు పూజారిగారి భారయ్ సావి మమ్ గారూ చూసుకుంటారు. మధయ్లో మేము వచిచ్ చూసెళతాం, అందుకనీ మరేమీ

ఆలోచించకుండా సరదాగా నాలుగు ఊళుళ్ చూసి రండి" అని అనునయంగా చెపాప్డు.

"అలాగేలెండి అలుడు
ల్ గారూ, మీరు, అమామ్యీ, పిలలూ
ల్ జా తత్" అంటూనే తన చేతి నునన్ బాగ్ ని అలుడు
ల్ తెచిచ్న లీ

మీద ఉంచి భారంగా లోపలకి అడుగువేసింది. ఇమిమ్ షన్ ఫారం అదీ నింపడానికి పకక్నెవరినో సహాయం అడిగింది, కొడుకు అనిన్

వివరాలూ చెపిప్నా సరే. మొతానికి
త్ సెకూయ్రిటీ చెక్ దగగ్రకొచేచ్సరికే ఆవిడకి నీరసం వచిచ్ంది.

"ఇవేం యాణాలురా నాయనా, ఎలా చేసాత్రో? ఎందుకో అసలు"? అనుకుంటూ నెమమ్దిగా వరసగా ఉనన్ ఇనపకురీచ్లలో

ఒకదానిలో కూరుచ్ంది.

లీ బయటే వదిలేయవలసి రావడంతో బాగ్ దగగ్రగా పెటుకుని
కూరుచ్ంది. చాలా మంది తెలుగువారే
ట్

కనిపించడంతో కాసత్ ధెరయ్ం
ౖ వచిచ్ంది ఆవిడకి. పకక్నే ఉనన్ వారితో పరిచయం చేసుకునే
పలకరింపుగా ఒక నవువ్ నవేవ్సి, తను తెచుచ్కునన్ పుసకంలో
పడిపోయింది.
త్

యతన్ం చెయయ్బోయింది. ఆ అమామ్యి

అంతలో ఆవిడకి తనకి ఊహ తెలిసీ తెలియని వయసులో తలితం
లతో తిరుపతి వెళిళ్న వె ౖనం గురొచిచ్ంది
. అపుప్డు తనకి
ల్
త్

ఏడేళుళ్ంటాయేమో, తముమ్డి పుటువెం
కలకని తిరుపతి వెళాళ్రు వాళళ్ందరూ. బస్ లో కిటికీ దగగ్ర కూరుచ్ని వెనకిక్ పరిగెడుతునన్
ట్
చెటని
ల్ లెకక్పెడుతూ ఆనంది త్ ంది తను, గాలి హాయిగా వీ త్ ంది. అంతలో పెదద్ శబద్ ంతో వెనక టె ౖరుల్ రెండూ పేలిపోయాయి, రా

ఏడయిందేమో, ఇపప్టిలా గడీకో బసూస్, రెలూ
దగగ్రలో ఉనన్ డిపో కెళిళ్ కొతత్ బస్
ట్
ట్ పాపం లారీ పటుకుని
ౖ లేని కాలంలో, కండకర్

మాటాల్డుకుని వచిచ్ అందరినీ ఎకిక్ంచేసరికి రా పనెన్ండయింది. అందరికీ నీరసం, ఆకలి, భయం. ఇపప్టికీ మరిచ్పోదా యాణం.

అదే తన మొదటి దూర యాణం, అపప్టోల్ అదే గొపప్."

మంచి విషయాలు తలుచ్కోవాలి "అని ఆలోచనలోంచి
బయటకి వచిచ్ంది
ల్

ఇంకేం చెయాయ్లో తెలియక, కాసేపు అటూ ఇటూ తిరుగుదామని లేచింది. అటువె ౖపుగా ఉనన్ ఒక పెదద్ వయసు జంట వె ౖపు

చూసి పలకరింపుగా నవివ్ంది. వారు కూడా మొదటిసారే వెళుతునన్టుట్ గా ఉనాన్రు, వెంటనే పలకరించారు. భాగయ్లU కి
వచిచ్నటయింది
.
ట్

ణం లేచి

" మీరూ అమెరికాకేనా? అడిగింది. "

"అవునండీ, ఎమిరేట్స్, దుబాయి మీదుగా, మీరు అదేనా? అనాన్డాయన".

" కాదండీ, మా అబాబ్యి మలేసియా అనాన్డు, మీరు చూడండి ఇదిగో టికక్టుల్" అని బోరింగ్
డ్ పాస్ లు చూపించింది.

" అవును, మీరు మలేసియా మీదుగా వసాత్రు, మేము దుబాయి మీదుగా. మీ విమానం మా దానికంటే దాదాపు గంట

ముందు బయలుదేరుతుంది" అని వివరించాడాయన.

నీరసపడినటుగా
ట్ "అయోయ్, అలాగా? అందరం వెళేళ్ది ఒకే అమెరికా అయినపుప్డు ఒకే విమానంలో పంపేసేత్ పోలా? ఇంత

చేటు దానికి అనిన్ విమానాలెందుకూ?" అంది.
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" అబేబ్, అలా కాదండీ, అమెరికా చాలా పెదద్ ది, మనం వెళళ్వలసిన

ంతానిన్ బటిట్ టికెక్టుల్ కొనుకోక్వాలి, సాధారణంగా

పిలలు
ల్ అలాగే కొంటారు, మీకింకో మాట చెపప్నా? మనందరం చివరికి వెళేళ్చోటు కూడా ఒకటే కదండీ, అయినా అందరమూ

తలోదారిలోనూ, తలో టె ౖములోనూ వెళళ్డంలేదూ? ఇదీ అంతే "అనాన్డు నవువ్తూ.

" అయోయ్, శుభమాని పిలలదగగ్
రకెళునన్
ల్
త్ పుప్డలాంటి మాటలెందుకులే అయాయ్?" అంది కంగారుగా. దానికాయన మరింత

నవువ్తూ " నిజమంతే కదండీ, అదిగో మీ విమానంలో మనుషులిన్ ఎకక్నిసుత్నాన్రు, మీరు బయలుదేరండి" అని చెపాప్డు.
ఆ మాటకి "భలేవోడే" అనుకుంటూ కంగారుగా తన బాగ్ పుచుచ్కుని బోరింగ్
డ్ వె ౖపుకి నడిచిందావిడ.

" విమానం మలేసియా వెళుతుంది, అకక్డ మూడు గంటలు వెయిటింగ్ టె ౖము, అకక్డ ఎవరిని అడిగినా నువువ్ ఎకక్డ రెండో

విమానం ఎలా ఎకాక్లో చెపారు
ఉండి, నెమమ్దిగా ఎవరినెనౖ అడుగు. తెలుగువారు కనపడితే మరీ
త్ , అందుకని సిథ్ మితంగా, ధెరయ్ంగా
ౖ
మంచిది, లేకపోయినా మలేసియా విమానాలోల్ తమిళం వచిచ్న సిబబ్ంది ఉంటారు, వాళళ్ని అడిగినా నినున్ జా తగా
త్ విమానంవరకూ
తీసుకెళతారు " అని కొడుకూ, కూతుళూళ్ చెపాప్రు.

ఆవిడ అవే మాటలు గురుత్ చేసుకుంటూ ఏరో డ్జ్ లోంచి విమానం లోకి అడుగుపెటిట్ ంది. తెలగా
ల్ మిస మిసా మెరుసుత్నన్

అమమ్యిలూ, అబబ్యిలూ "వెలక్ం మాం" అంటే కొంత ఆనందం, కొంత సి గ్ ముంచుకుని వచాచ్యి ఆవిడకి. నవివ్ంది బదులుగా.
వారు చూపించిన సీట్ నంబర్ వెతుకుక్ని కూరుచ్ంది. నెమమ్దిగా ఒకొక్కక్రూ రావడానీన్, తమ నెంబరుల్ చూసుకుని సీటలో
ల్
కూరోచ్వడానీన్, పె ౖన సామానుల్ పెటుకునే
అరలనీ, వాటికి అటూ ఇటూ ఉనన్ ఏర్ కండిషనరీన్ అనిన్ంటినీ చాలా ఆశచ్రయ్ంతో
ట్

గమనించసాగింది. అపుప్డే చలి వెయయ్డంతో బాగ్ లోంచి తీసుకునన్ శాలువా కపుప్కుని కూరుచ్ంది. ఇంతలో గడ గడా ఇంగీష్
ల్ లోఏదో

చెపాప్రు. సీట్ బెల్ట్ పెటుకోవడం
అవీ వాళుళ్ చూపించినటేట్ చేసింది.
ట్

కిటికీ పకక్న ఇందాకటి పుసకం
త్ అమామ్యి, మధయ్లో సీట్ ఖాళీ గా ఉంది, తనది చివరి సీటు. ఇంతలో ఒకక్సారి పెదద్ లెటనీన్
ౖ ల్

ఆగిపోయాయి,

యయ్నన్ పెదద్ శబద్ ంతో విమానం మొదలయింది, ముందు మెలగా
ల్ నడక మొదలుపెటిట్ న విమానం ఇపుప్డు గబ గబా

పరిగెడుతునన్టుట్ అరంధ్ అయిందావిడకి. విమానం అలా పరిగెడుతూ అటూ ఇటూ కొదిద్ గా ఊగుతునన్టుట్ గా అవుతూంటే ఆవిడకి భయం
వేసింది, అపుప్డెపుప్డో పటాట్లు తపిప్న రెలులా
అవదు కదా ఇది కూడా? అనుకుని కొంచం భయంగా కళుళ్ మూసుకుంది.
ౖ
కూతురిని మొదటిసారి అలుడు
దగగ్ర దింపి రావడానికి అహమదాబా
ల్

బయలుదేరారు తనూ, భరాత్. అదేం రెలో
ౖ !,

ఎకిక్నపప్టినించీ ఒకటే రొదా, ఊగడమూనూ. ఎలా భయపడిందో అలాగే బయలుదేరిన మూడుగంటలకి పటాట్లు తపేప్సి
పడిపోయింది. అదృషవశాతూ
త్ ఎవరూ పోలేదు, కానీ చాలా మందికి బాగా బబ్లు తగిలాయి, తమ పెటెట్ బాగా వెనకుక్నన్ందువలల్
ట్

తమకేమీ కాలేదు కానీ, ఆ రా అకక్డే ఏటూ కాని చోట ఉండిపోవలసి వచిచ్ంది. ఆం లెనస్ లో బబ్లు తగిలిన వారిని దగగ్రలోని

ఆసుప లకి తీసుకెళళ్డమూ, పటాట్లు సరిచేసి, పాడయిన పెటెట్ లని తొలగించి, అనీన్ సరి చేసేసరికి చాలా సమయం పటిట్ ంది.
దాదాపు పదహారు గంటలు అలా చీకటోల్ ఆ చినన్ ఊరి పాట్
ల్ ఫార్మ్ మీద గడపడం ఎపప్టికీ మరిచ్పోలేని అనుభవం ఆమెకి,

ఎంత వదద్ నుకునాన్ అదే గురుకు
త్ వ త్ ంది. ఆ తరావ్త మరొక రెండు నిమిషాలకే విమానం గాలోల్ ఎగరడం మొదలుపెటిట్ నటుట్

అరంధ్ అయి సనన్గా ఊపిరి పీలుచ్కుంది "సూమ్ టేక్ ఆఫ్" అని పకక్వాళుళ్ అనుకోవడం వింది.
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"దురమమ్
గ్ తలీల్, అంతా నీ దయే" పె ౖకే అనుకుంది. ఆ మాట విని పకక్నునన్ అమమ్యి కిసుకుక్న నవివ్ంది.
"పాపా, అయితే నీకు తెలుగొచచ్నన్మాట" అంది భాగయ్మమ్ చనువుగా.

"చాలా కొంచం, నెను అమెరికాలోనే ఉనాన్ను, అందుకే కొంచమే వసుత్ తెలుగు" అందామామ్యి మాటలు కూడబలుకుక్ంటూ.

"ఒహో, మరి ఇకక్డికెందుకు వచాచ్వు? సెలవులకా?" ఆమా ం మాటాడేవారు దొరకడంతో లేని ఉతాస్హం వచిచ్ంది ఆవిడకి.

" యా,

ండ్ మాస్ హౌస్” అంది. ఆవిడ ముఖం చూసి “అమామా." అంది.

"ఒహో అమమ్మమ్గారి ఇలాల్? బావుంది, హై దరాబాదా? అంది ఆవిడ
"యా "అందామామ్యి.

ఇంతలో ఎయిర్ హోసెస్
ట్ చేతిలో

ఎదురుగా ఉనన్ సీటు వెనకవె ౖపునన్

తో వచిచ్ “మిసెస్, భాగయ్లెకీస్ ..యువర్ వెజిటేరియన్ మీల్" అని ఆవిడ సీటుకి

నికిందకి దింపి దానిమీద పెటిట్ ంది.

"అరధ్రా దాటింది, ఇపుప్డేం భోజనం?” అందావిడ పకక్ అమామ్యిని చూసూత్.
" యూ మయ్ నాట్ గెట్ వెన్ యూ వాంట్, పీజ్
ల్ ఈట్ నౌ" అంది.

ఆ అమామ్యి అభినయానిన్ బటిట్ భావానిన్ అరంధ్ చేసుకుంది కానీ అలవాటు లేని ఆ వేళ తినలేకపోయింది. " వదులే
ద్ అమామ్,

నువవ్ంటే చినన్పిలవి
ల్ , ఏ వేళపుప్డు తినాన్ పరవాలేదు, మాకలా కాదు, జూయ్స్ తాగుతాలే” అని జూయ్స్ మా ం తాగింది.

ఆ అమామ్యి తినేసి, కళళ్మీదకి లెట్ౖ పడకుండా గంతలు పెటేసుకుని
, విమానం వాళిళ్చిచ్న దుపప్టి కపేప్సుకుని పడుకుంది.
ట్
భాగయ్మమ్ కి ని

రాలేదు. దురమమ్
గ్ ని తలుచుకుంటూ కూరుచ్ంది. ఆ పకక్మామ్యే ఎదురుగా ఉనన్ వీడీయోలు అవీ ఎలా

పెటుకోవాలో
చూపించింది కానీ, ఆవిడకి సగం అరంధ్ కాకా, కావలసినవి లేకా ఏమీ పెటుకోలేదు
. ఎపుప్డో బయలుదేరిందేమో, అపుప్డే
ట్
ట్

కాళూళ్, నడుమూ పీకేసుత్నాన్యి. హాయిగా తన పెదద్ పందిరి మంచం మీద పడుకునే వేళ. ఈ ఇరుకు కురీచ్లో నిదరెలా వసుత్ంది?
అనుకుంది విసుగాగ్.

కౌలాలంపూర్ విమానా యంలో పెదద్ శబద్ ంతో దిగింది విమానం. ముందే చెపాప్రు విమానంలో తమిళం వచిచ్న ఒక హోసెస్
ట్

ఉందనీ, కావలసిన వారు ఆమె సహాయం తీసుకోవచుచ్ అని. ఆ అమామ్యి పేరు య, తనలాగా పెదద్ వాళుళ్ంటే వారిదగగ్రకి వెళిళ్

ఏమెనా
ౖ కావాలా అని అడుగుతోంది.

" ఓ ఉంగళు తెలుంగా? కొంచమావచుచ్ ఎనకుక్" అని విమానం దిగాకా ఎటువె ౖపు వెళాళ్లి, ఎలా తన తరావ్త విమానం

ఎకాక్లి అనన్ విషయాలు వివరించింది.

" నువువ్ నాతో ఆ విమానంలో రావా అమామ్?” అని అడిగింది భాగయ్మమ్ ఆ అమమ్యి చేతిని వదలకుండా పటుకుంటూ
.
ట్

" ఇలల్ , ఎనన్కు ఇంకో ల్ ట్ లో దా డూయ్టీ" అంది నవువ్తూ.

పకక్నునన్ అమామ్యి కూడా ఇకక్డ దిగేసి మరింకేదో విమానం ఎకుక్తుందిట, కనీసం ఆ పిలెనా
ల్ తోడుంటుందేమో అనుకుంటే

సానోసే నో ఏదోపేరు చెపేప్సి, చిటికెలో 'బాయ్' అని చెయియ్ ఊపేసి వెళిళ్పోయింది.
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జా తగా
య చెపిప్నటుట్ బోరింగ్
త్
డ్ కార్డ్ మీద ఉనన్ నెంబరుల్ చూసుకుంటూ తనెకక్వలసిన గేట్ దగగ్రకి వచిచ్ంది. రకరకాల

మనుషులతో విమానా యం అంతా కోలాహలంగా ఉంది.
"ఈ

యాణం నాలుగెదు
ౖ గంటలు కాదు, పదిహేను గంటలదాకా ఉంటుంది, అందుకని వాళుళ్ పెటిట్ నవాటిలో నీకు ఏది

తినాలనిపిసేత్ అది తిను, లేకపోతే నీరసం వసుత్ంది" అని చెపాప్డు సతీష్. ఇపప్టికే నీరసంగా ఉంది ఆవిడకి.

నెమమ్దిగా రెండో విమానం ఎకిక్ంది, ఈ సారి తెలుగువాళుళ్ కాదు కదా, ఇండియన్స్ కూడా ఎవరూ కనిపించలేదు ఆవిడకి

తన చుటుపకక్ల
, ఈ సారి కూడా ఆవిడకి చివరి సీటు, మధయ్లో ఒక తెలటి
ట్
ల్ అబాబ్యి, పొడుగాగ్, బలంగా నవువ్ముఖం తో ఉనాన్డు.
అతని పకక్న కిటికీ దగగ్ర ఒక బటతలాయన
, ఎకక్గానే ని పోవడం మొదలుపెటాట్డు. చెవులోల్ దూది పెటుకుని
, దురమమ్
ట్
ట్
గ్ ని
సమ్రించుకుంటూ కూరుచ్ంది.

కొదిద్ గా భయంతో తన కురీచ్ హాండిల్ గటిట్ గా పటుకునన్
ఆవిడని చూసి పకక్నునన్ అబాబ్యి చినన్గా నవువ్తూ "ఫస్ట్ టె ౖం?"
ట్

అని అడిగాడు, ఫస్ట్ అనన్మాట అరమె
ధ్ ౖ గబ గబా తల ఊపింది.
" నాట్ టూ వ " అనాన్డు అతను.

"వ అంటాడు, నవువ్తూ అంటాడు" అని ఆవిడకి అనుమానం.

ఈ సారి భోజనం లో ఏదో కొదిద్ గా తినాన్ననిపించి మళీళ్ ఆరెంజ్ జూయ్స్ తాగింది. ఆ అబాబ్యి కానీ, అతను కాని లేచి

వెళాళ్లంటే తను తపప్క లేచి దారి ఇవావ్లిస్ందే, అలా కదిలే విమానంలో నిలబడడం ఆమెకి వింతగా, కొతగా
త్ ఉంది, టాయ్ లెట్ ఎలా

ఉపయోగించాలో ఇందాకా య చెపిప్ంది, కొడుకు కూడా పది సారుల్ చెపాప్డు కనక పెదద్ ఇబబ్ంది పడలేదు ఆవిడ.

టె ౖం ఎంతయిందో కూడా తెలియడం లేదు ఆవిడకి, ఆవిడ వాచీ ఇండియా టె ౖమే చూపి త్ ంది. మెలగా
ల్ అలసటతో ని

వచిచ్ంది. కనురెపప్లు మూత పడేంతలో ఎదో పెదద్ శబద్ ం, అందరూ ఉలికిక్ పడాడ్రు, పసిపిలలు
ల్ ఒకళిళ్దద్ రు గుకక్ పటిట్ ఏడవ్టం

మొదలు పెటాట్రు. అధాటున
ట్ ఉనన్ వాతావరణంలోని కంగారుని గురించింది
. దానికి తోడు వరసగా
ట్ కళుళ్ తెరిచిందావిడ. చుటూ
త్
సీప్కర్ లోంచి ఏదో చెపునాన్
త్ రు, ఇవనీన్ చూసేత్ ఆవిడకి చాలా భయం వేసింది.

"ఏమయిందయాయ్? "అనుకోకుండా తెలుగులోనే పకక్ సీటులోని అబాబ్యిని అడిగేసింది.

అతను అరంధ్ చేసుకునన్టుట్ "ఐ డోంట్ నో, లుక్స్ లెక్ౖ సం
" బెల్ మా? ఎమయింది?” కంగారుగా అంది మళీళ్ .

బెల్ ం " అనాన్డు

జాలెగరేసూత్.

" డోంట్ వ , వీ విల్ నో నౌ" అనాన్డు. విమానంలో ఎదో సాంకేతిక లోపం వచిచ్నందున మళీళ్ వెనకిక్ కౌలాలంపూర్

తీసుకుని వెళుతునాన్మనీ, వీలునన్ంత తవ్రలో అందరినీ తమ తమ గమయ్సాథ్నాలకి చేరుసాత్మనీ, ఎవరూ కంగారు పడవలసిన

అవసరం లేదనీ, పదే పదే చెపాప్రు. ఆవిడకి పూరిగా
త్ అరంధ్ కాకపోయినా కొంతవరకూ హించగలిగింది,

" ఇదేం ఖరమ్రా భగవంతుడా? లేక లేక నేను బయలుదేరితే ఆ విమానమే ఇలా అవావ్లా? ఏం ఖరమ్మో, ఎకిక్న టె ౖము

బాగోలేదేమో?” ఇలా అనేక రకాలుగా అనుకుంటూ ఏం చెయాయ్లో తెలియక అలాగే కూరుచ్ండిపోయింది గటిట్ గా తన సీటు రెండు
హాండిల్స్ పటుకుని
, కళుళ్ మూసుకుని. అనుకోకుండానే ఆవిడ కళళ్లోకి
ట్
ల్ నీళుళ్ వచిచ్ చేరుతునాన్యి.
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ఎంతసేపుందో తెలీదు అలా, తనచేతిమీద ఎవరిదో చెయియ్ పడినటనిపిసేత్
అపుప్డు కళుళ్ తెరిచి చూసింది, పకక్నునన్
ట్

అబాబ్యి అదే నవువ్ముఖంతో "గెట్ డౌన్?" అంటునాన్డు, అపుప్డు హించిందావిడ తను ఇంతసేపూ ఆ అబాబ్యి చెయియ్ పటుకుని
ట్
కూరుచ్ందని. " నో వ , గెట్ డౌన్" అనాన్డు. అతను చేసిన సెగలని
బటిట్ తాము మళీళ్ కౌలాలంపూర్ విమానా యానికి వచేచ్సినటుట్
ౖ
హించింది.

"ఆర్ యూ ఓకే?" అనాన్డు అతను. తల ఊపింది ఆవిడ. మెలగా
ల్ తన బాగ్ తీసుకుని దిగింది.

ఇంక అకక్డనించీ మొదలయింది

హసనం,

యాణీకులని ఇతరవిమానాలోల్ సరిద్ పంపడానికీ, తరావ్త విమానానికి

ఆరుగంటలకంటే ఎకుక్వ వయ్వధి ఉంటే వారిని అకక్డే ఎయిర్ పోర్ట్ లో ఉనన్ హోటళళ్లో ఉంచి తరావ్త పంపిచడానికీ, ఇలా
రకరకాల ఏరాప్టుల్ జరుగుతునాన్యి. ఎయిర్ లెన్ౖ వారు తమ వంతు పని చేసుత్నాన్రు, రెండు వందలకు పె ౖగా ఉనన్ యాణీకులని

ఏ ఇబబ్ందీ లేకుండా చూడాలి, అందరినీ వారి వారి గమయ్సాథ్నాలకి సురకిష్తంగా పంపాలి, అదేమంత సులభం కాదు, యాణీకుల

ఆదురాద్ కూడా అరంధ్ చేసుకోతగిందే, ఎవరి పకక్నుంచి చూసేత్ వారు చెపేప్దీ, చేసేదీ రెటేౖ.

భాగయ్లU కి మరో ఏడు గంటలోల్ బయలుదేరే విమానంలో ఉనన్ ఖాళీ సీట్ ఇచాచ్మని అంటూ, అపప్టివరకూ ఆవిడ

ఉండాలిస్న హోటల్ వివరాలనీన్ చెపిప్ందా కౌంటర్ లో ఉనన్ అమామ్యి. అరంధ్ అయీయ్ కాకుండా ఉందావిడకి.

ఆ అమామ్యి మళీళ్ చాలా ఓపికగా వివరించింది. ఇందాకా య తీసుకుని వచిచ్ందావిడని టెరిమ్నల్ కీ, టెరిమ్నల్ కీ మధయ్న

నడిచే రెలు
ౖ లో. ఇపుప్డు మళీళ్ అదే రెల్ౖ లో మెయిన్ టెరిమ్నల్ కి వెళిళ్, అకక్డ కొంచం ముందుకు నడిసేత్ ఉందిట హొటేల్, అకక్డ
కాసేపు రెస్ట్ తీసుకోవచచ్ని, మళీళ్ సాయం ం వసేత్ కొతత్ విమానం ఎకిక్సాత్మని చెపిప్ంది. ఏం చెయాయ్లో తోచనటుట్ అకక్డే

నిలబడిందావిడ, హొటేల్ వోచర్ చేతిలో పటుకుని
.
ట్

ఇంతలో వచాచ్డు ఆ అబాబ్యి," సేం హొటేల్? "అనాన్డు.

నంగా తల ఊపి అతనికి చూపెటిట్ ంది.

"సేం ల్ ట్ టూ? ఎల్.ఏ?"అడిగాడు, ఈ పాటికి అతనికి అరంధ్ అయింది,
ఆవిడకి అరంధ్ అయేయ్లా చినన్ ముకక్లోల్ ఎలా మాటాల్డాలో.

"ఎల్.ఏ? అంటే ఏందయాయ్?” అందావిడ అతనిన్ చూడగానే కొంత ధెరయ్ంగా
.
ౖ

"లాస్ ఏంజెలీస్? అనాన్డు మళీళ్.

" అవును, అదే మా వాడుండేది" అని గబ గబా చెపిప్ంది.

" హొటేల్?" అనాన్డు అతను. వెళదామా అని అభినయిసూత్.
" పదయాయ్, దేవుడలేల్ వచాచ్వు "అందావిడ ఆనందంగా.

ఇదద్ రూ

న్ ఆగేదగగ్రకి వచాచ్రు. మరొకక్ నిమిషం లో ఆ

న్ రాగానే అతను మెరుపులా ఎకేక్శాడు, ఆవిడ ఎకేక్లోపు

మరొక ముగుగ్రు ఎకేక్యడమూ, వెంటనే తలుపులు మూసుకుపోవడమూ కష్ణాలోల్ జరిగిపోయాయి. ఇలాంటివి అలవాటు లేని

ఆవిడ గబ గబా ఎకక్లేక అకక్డే ఉండిపోయింది. అతను చూశాడో లేదో ఆవిడకి తెలియలేదు. బితరపోయినటు
ట్ , చేతికందిన నిధి
త్

చేజారి పోయినటుట్ ఉండి పోయింది అకక్డే. తరావ్త మెలిగా
ల్ కాళీళ్డుచ్కుంటూ వెనకిక్ తిరిగి, దిగిన చోటకే వచిచ్ంది. అకక్డ ఇంకా

కొందరు సిబబ్ంది తో గొడవపడుతునాన్రు, తమని తొందరగా పంపాలనీ, లగేజ్ సరిగాగ్ వసుత్ందా, రాదా? అని ఇలా రకరకాల
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విషయాలకి. వారు మాటాల్డేది పూరిగా
త్ తెలియకపోయినా, కొదిద్ గా అరంధ్ అవుతోంది ఆవిడకి. అకక్డునన్ అనిన్ కురీచ్లు నిండి

పోయాయి, పిలలు
ఏడుసుత్నాన్రు, తలులు
సముదాయిసూత్నన్రు. చి ం, పిలల
ల్
ల్
ల్ ఏడుపుకీ, అమమ్ ఆలనకీ భాషుండదేం? ఆ

భావనలందరికీ ఒకటే, అయినా ఎవరికి వారికి తేయ్కమే, అలా అనుకుంటే ఆవిడకి నవొవ్చిచ్ంది.

" భయపడితే ఏమొసుత్ంది? పోనీ ఇకక్డే కూరుచ్ని, ఆ తరావ్త ఎవరినెనా
ౖ అడిగి తనెకక్వలసిన విమానం ఎకక్చుచ్"

అనుకుంది బింకంగా.

మొదటిసారి విమానం లో వాళుళ్ ఫోన్ ఆఫ్ చెయయ్మనన్పుప్డు ఆపేసిన ఫోన్ మళీళ్ ఆన్ చేసుకోవడం మరిచ్పోయిందావిడ.

ఎపుప్డూ ఉపయోగించడం అలవాటులేకపోవడం వలల్ . దాని వలల్ ఆవిడునన్ తీరానికి ఏ వె ౖపునన్ పిలలకీ
ఫోన్ దొరకదు మరి.
ల్
ఒకళిళ్దద్ రు కింద కూరోచ్వడం చూసి ఆవిడ కూడా తన బాగ్ పకక్నే పెటుకుని
ఒక మూల కూరుచ్ంది, కాళుళ్ విపరీతంగా
ట్

లాగుతునాన్యి, అలవాటు లేని

వచాచ్డు, ఆ అబాబ్యి.

యాణాలు, ఎకక్డ ఏ టె ౖమవుతోందో తెలియని వేళలు. ఒక అరగంట గడిచిందేమో, ఇంతలో

"ఓ హియర్ యూ ఆర్ ", సారీ ఐ డిడ్ నాట్ నోటీస్ " అనాన్డు.

" మా నాయనే, మళొళ్చాచ్వా? అందావిడ సంబరంగా. " కం హొటెల్" అనాన్డు.
ఒకక్ కష్ణం ఆలోచించింది.

"సీప్
ల్ " అనాన్డు అతను. కాళుళ్ తిమిమ్రెకుక్తునాన్యి, నడుం వాలుసేత్ బావుంటుందేమో, అని " సరే పదా, అంది. ఇదద్ రూ

బయలుదేరారు. ఈ సారి న్ ఖాళీగా ఉంది. ఆవిడ ఎకేక్వరకూ ఉండి తరావ్త తను ఎకాక్డు.
"ఈ దూర

యాణాలు నాకచిచ్రావయాయ్, నే చెబితే మావాడింటేనా? ఇపుప్డనేముంది? చినన్పప్టినించీ ఇంతే నాకు, ఏదో

ఆ దురమమ్
పడినా కులాసాగానే చేరతాననుకో" అంది. ఏదో అరమయినటు
ట్ నవావ్డు.
గ్ దయవలల్ కషాలు
ధ్
ట్
" ఏవిటో జీవితంలోనే పడమటింటికి

యా ంచే వయసులో ఈ పడమటి

యాణమెందుకు నాకు? అలా అంటే అరవె ౖ

ఐదూ ఒక వయసేనా అమామ్? ఇకక్డకొచిచ్ చూసేత్ నీకు తెలుసుత్ంది నీ వయసాళుళ్ ఎంత ఉతాస్హంగా గంతులేసూత్ ఉంటారో
!అంటాడు మావాడు". అంది

ఇదద్ రూ హొటేల్ కి వచాచ్రు. రిసెపనిస్ట్ రూము నంబరుల్ చెపిప్ంది. ఆవిడకి ఆడవారి అంతసుత్లోనూ, అతనికి

లోనూ రూములు. " లం ?" అనడిగాడు.

మ్కింగ్

న్

" వదద్ యాయ్, నీరసంగా ఉంది " అని అంత లోనే కళుళ్ తిరిగినటయి
కూలబడిపోయిందావిడ. రిసెపనిస్ట్ గబ గబా
ట్

మంచినీళుళ్ తెపిప్ంచి, లం చెయయ్మని చెపిప్ంది. అకక్డ వరసగా పేరిచ్ ఉనన్ ఆహార పదారాలలో
అనన్ం, పెరు
ధ్

చేసేసరికి ఆవిడకి

ణం లేచి వచిచ్ంది, తరావ్త తీరిగాగ్ చూసేత్ కొంత తమిళ లిలో
చేసిన సాంబార్ లాంటిదీ, కూరా కనిపించేసరికి కడుపునిండా
ౖ

తింది.

" నౌ సీప్
ల్ , ఐ విల్ కం ఆఫర్
ట్ టూ అవర్స్" అనాన్డు అతను ని ని అభినయించి, ఆ పె ౖన తన వాచీ మీద రెండు వేళుళ్ కొటిట్ .
"సరే, నువువ్ కూడా పడుకో అయాయ్, ఇందాకటినించీ నా కోసమే మళీళ్ తిరిగావు కూడా" అందావిడ ఆపాయ్యంగా.
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రూం తాళం ఎలా తెరవాలో చూపించి, పకక్నే ఉనన్ రేడియోలో రెండు గంటల తరావ్త మోగేటటుగా
అలారం పెటిట్ ంది
ట్

రూం సరీవ్స్ అమామ్యి. పకక్న మరొకరునాన్రనన్ ధెరయ్ం
ౖ ఇచిచ్న బలమో, నినంటినించీ పడుతునన్ అలసటో తెలీదు కానీ మంచమీమ్ద

వాలగానే ని పోయింది, మళీళ్ అలారం మోతకే మెలకువ వచిచ్ంది. నెమమ్దిగా లేచి, ఎకక్డునన్నో తెలుసుకోవడానికే రెండు
నిమిషాలు పటిట్ ంది. ముఖం కడుకుక్ని, ఇంకో చీర కటుకుని
, జుటుట్ సరిగాగ్ దువువ్కుని ముడి వేసుకుంది. అపుప్డు తలుపు కొటిట్ ంది
ట్

రూం సరీవ్స్ అమామ్యి, తలుపు తెరిచి, ఆ అమామ్యికి తాళం కార్డ్ ఇచేచ్సి, తనతో పాటే ందకి వచిచ్ంది.
అపప్టికే ఆ అబాబ్యి అకక్డ తయారుగా ఉనాన్డు. " ష్?".

" నువువ్ ని పోయావా? నేను బాగా పడకేశాలే" అంటూ నవివ్ందావిడ.

ఇపుప్డా అబాబ్యి పకక్నుండడం వలల్ గేటూ
ల్ అవి వెతుకుక్నే అవసరమే లేదు ఆవిడకి. ఇదద్ రూ విమానం ఎకేక్శారు. అది

లాస్ ఏంజలీస్ చేరుకునే సరికి దాదాపు పదహారు గంటలు పటిట్ ంది.

విమానం దిగాకా అతని ఫోన్ ని చూసేదాకా ఆవిడకి తన సెల్ ఫోన్ సంగతి గురేత్ రాలేదు. అపుప్డు తీసి ఆన్ చేసింది, పెదద్

మనవరాలు నేరిప్ంది, పాతికసారుల్ పరీకష్ పెటిట్ ంది కూడా, అందుకే ఫోన్ ఎలా ఆన్ చెయాయ్లో, ఆఫ్ చెయాయ్లో ని లో కూడా

మరిచ్పోదు, ఆఫ్ చేసి ఆన్ చెయయ్డం మరిచ్పోయింది అది వేరే విషయం.

ఆన్ చేసిన వెంటనే ఫోన్ మోగింది, కొడుకు సతీష్, "అమామ్, ఎకుక్డు నాన్ వు? ఇంతసేపు ఫోన్ తియయ్లేదేం ? ఏమయింది?"

అంటూ వరసగా శన్లు.

"ఉండరా అయాయ్, ఇపుప్డే, మీ ఊరోనే
ల్ విమానం దిగాను" అంది.

ంక్ గాడ్, నేను బయటే ఉనాన్ను, నీకోసం ఎదురుచూసుత్నాన్ను, సామానుల్ అవీ ఎలా తీసుకోవాలో చెపాప్ను కదా,

"

అవసరమెతే
ౖ సహాయం అడుగు" అనాన్డు.
ౖ ఎవరినెనా

" మా వాడే, నా విమానం ఆలసయ్మయింది కదూ, కంగారు పడతనాన్డు. నువువ్ రా అయాయ్, తలుపు తగులుదోద్ ఏటో, ఇంత

బారుమని వి" అందా అబాబ్యితో నవువ్తూ.

ఇదద్ రూ ఇమిమ్ షన్ పూరిత్ చేసుకుని, సామానుల్ తీసుకుని బయటకు వచాచ్రు. దూరానున్ంచే సతీష్ ని చూసి

చెయూయ్పిందావిడ. అమమ్ని చూసి పటరాని
ఆనందంతో పరిగెతుకుని
వచాచ్డు సతీష్.
ట్
త్

" ఇదిగోనయాయ్, వీడే నా బిడడ్ , 'సన్' సతీష్,అవునూ నీ పేరే అడగలేదు ఇపప్టివరకూ అందావిడ" తమాషాగా

కను మలూ,

జాలూ ఎగరేశాడు ఆ అబాబ్యి.

" ఒరే నాయనా, మలేసియా లో మేము మొదటెకిక్న విమానం చెడిపోయిందంట, దానిన్ మళీళ్ వెనకిక్ తీసుకొచేచ్సి, ఇదిగో

ఇలా మమమ్లందరినీ వేరే వేరే వాటిలోల్ సరిద్ పంపారు, పాపం ఈ అబాబ్యి నాకెంత సహాయం చేశాడో తెలుసా, అచుచ్ నీతో కలిసి

వచిచ్నటేట్ అనిపించిందంటే నముమ్, అతని పేరెనా
ౖ అడగలేదు ఇపప్టివరకూ, నువువ్ కనుకుక్ని మనింటికి రమమ్ని పిలువు" అందావిడ.
సతీష్ అతనికి ధనయ్వాదాలు చెపిప్, ఎటువంటి పరిసిథ్ తులోల్ ఆవిడ ఒంటరిగా రావలసి వచిచ్ందో చెపాప్డు.
"నీ పేరు చెపప్నే లేదు " అందావిడ, నవువ్తూ. అదే శన్ని ఇంగీష్
ల్ లో అడిగా డు సతీష్.
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"ఐ యాం

న్స్,

న్స్ కెలీల్, గాల్డ్ ఐ కుడ్ బీ ఆఫ్ హెల్ప్, పెల్ జర్ మీటింగ్ యూ, అని సతీష్ తో చెపిప్, మిసస్, బాగయ్లెకీస్

ఎంజాయ్ యువర్ సేట్ హియర్ అని ఇదద్ రికీ వీడోక్లు చెపూత్ పెదద్ పెదద్ అడుగులు వేసుకుంటూ వెళిళ్పోయాడు. అతను వెళిళ్నవె ౖపే
చూసూత్ కాసేపు నిలబడిపోయారు ఇదద్ రూ.
కారోల్

యాణం తాలూకు వివరాలనీన్ పూస గుచిచ్నటుట్ చెపిప్, "ఇంకోసారి ననున్ పిలవబాకురా నాయనా, నే చెపప్లా, నాకూ

దూర యాణానికీ పొసగదని, ఇది మొదటిసారి కాదుగా ఇటాట్ అవడం, చినన్పప్టినించీ ఇంతే, చివరికి ఈ పడమటింటి

మహానగరానికి రావడానికి కూడా ఇంత కధయింది చూడు, అయినా ఈ సారి ఆ అబాబ్యి ధరమ్మా అని ధెరయ్ం
ౖ వచిచ్ందిలే” అంది

నవువ్తూ.

"ధెరయ్ం
అమామ్ " అనాన్డు సతీష్ కూడా నవువ్తూ.
ద్
ౖ వచిచ్ందిగా. అయితే వచేచ్ ఏడాది మళీళ్ వదువుగానీలే
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