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"యు హావ ఎరైవడ్ యువర డెసిట్నేషన"  
సమీర జీ.పీ యస ని ఆపి,  కారు దిగింది. చుటూట్ పరికించి చూసింది.  
"గేర్ట అమెరికా, ఈ జీ.పీ యసుల్ లేకముందు అడర్స లు అసలెలా కనుకుక్నే వారో!" అని నిటూట్రిచ్ ఎదురుగా కనబడుతునన్ ఇంటి 

నంబరు, “వాటస్ అప” లో ఉదయిని పెటిట్న నంబరు ఒకటో కాదో సరి చూసుకుంది. 
సిలికాన వేలీ లో చకక్ని రెసిడెనిష్యల ఏరియా అది. ఆపిల, గూగుల ఆఫీసులనీన్ చుటూట్ పదిమైళల్ పరిధిలోనే ఉంటాయి.  
వీధిలో ఇళల్నీన్ దాదాపు ఒకక్లాగే ఉనాన్యి. ఇళల్ ముందు గారెడ్నల్ సైజు తో సహా.  
గేటుల్ లేని చదునైన లానుల్, బాట కిరుపర్కక్లా అందంగా విరిసిన గులాబీ మొకక్లు, అంతకు రెటిట్ంపు అందంతో  విరగకాసిన పొటిట్ 

పొటిట్ నిమమ్ చెటుల్, నారింజ చెటుల్.   
"అయాం కమింగ హోమ లేట టు డే..." నడుసూత్ సాయికి టెకస్ట్  చేసింది.  
"వేర ఆర యూ?"  రిపైల్ చూసి చినన్గా నిటూట్రిచ్ంది. 
డోర బెలుల్ కొటేట్ ముందు అమెరికా మరాయ్దని అనుసరించి ఉదయినికి కాల చేసింది. 
అపుప్డు గమనించింది. డోర మేట మీద "సహాయ" అని కుటిట్ ఉంది. ఇంటి ముందు వేళాల్డదీసి ఉనన్ గల గల మోగే చినన్ అదాద్లతో 

గుండర్ంగా తిరుగుతునన్ విండ బెల మధయ్, బాట పకక్గా ఉనన్ చినన్ గులక రాళల్ మీద, తలుపుకిరుపకక్లా చినన్ దీపపు  కుందెల మీద అవే 
అక్షరాలు. 

డోర పకక్గా ఉనన్ అదాద్ల వెనక నించి చినన్ అందమైన తెలుగు అక్షరాలు "సహాయ".  
 “ఇలా సంసథ్  పేరుని “నేమ పేల్ట” గా వేళాళ్డ దీయ కుండా అనిన్ చోటాల్ అందంగా అమరచ్డం భలే బావుందే” అనుకుంది సమీర.  
తలుపు తెరుసూత్నే ఉదయిని "సమీరా.....దా, దా... “అంటూ కౌగలించుకుంది. తల సాన్నం చేసి విరబోసుకునన్ జుటుట్ నించి మంచి 

ఆహాల్దమైన సువాసన వసూత్ంది. 
చకక్ని పలువరసతో నవువ్, కళళ్ చుటూట్ చినన్ గీతల కాటుకతో మంచి మెరిసే కళుల్.  
బొటుట్ చినన్గా ఉనాన్, చామన ఛాయగా ఉనన్ అందమైన ముఖమీమ్ద సరిగాగ్ అమరినటుట్నన్ చినన్చుకక్. మాములు ఆడవాళళ్ కంటే 

కొంచెం ఎతుత్ అనిప్సూత్నన్ హుందాతనం. అనిన్టి కంటే ఆశచ్రయ్కరమైన విషయం చకక్గా పొందికగా ఆమెని అలుల్కునన్ లేత చందనం రంగు 
చీర.  
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అమెరికాలో ఇంత మోడర్న యుగంలో ఇలా చకక్గా చీరతో ఎదురయిన ఉదయినిని చూసి సమీరకి  తెలీని గౌరవమేదో కలిగింది. 
అంతకు మించిన ఆశచ్రయ్మూ కలిగింది.  

"మా అమమ్కు సేన్హితురాలంటే వేరేగా ఊహించుకునాన్ను. మీరు నిజంగానే అమమ్ చెపిప్న “ఉదయిని ఆంటీ” అంటే నమమ్బుదిధ్ 
కావడం లేదు. మీ వయసు నలభై లోపే. యామై కరెకట్?" అంది సమీర పెదద్ కళుళ్ చేసి ఆశచ్రయ్ంగా. 

"అవనీన్ సరేలే. అంతా చెపేప్ మాటలే. అయినా నువివ్లా ఇలా గుమమ్ం దగిగ్ర నిలబడి, పరాయి అమామ్యిలా ఫోన చెయయ్కక్రలేదు." 
అంది ఉదయిని సమీర చేతిలో బేగ అందుకుంటూ. 

తెలల్ని గోడంతా పెదద్ పెదద్ పూలతో అలుల్కు పోతునన్టుల్నన్ వరుస పసుపు, నారింజ పూల పెయింటింగులు. 
అందుకు తగగ్ మేచింగ ఫరిన్చర. మూల గాజు బీరువా లో "సితార". అరల నిండా చకక్గా పేరిచ్ ఉనన్ పుసత్కాల ముందు  వరుసలో 

“అమృతం కురిసిన రాతిర్ “.  
"వావ! యువర హోమ ఈజ సింపుల అండ నైస ... ఆంటీ" అని,  
"నేను మిమమ్లిన్ ఆంటీ అనొచాచ్?"  అంది సమీర.  
"తపప్కుండా అనొచుచ్. మీ మమీమ్, రాజీ  నాకంటే అయిదేళుళ్ సీనియర. కానీ చాలా తమాషాగా మేమిదద్రం మంచి 

సేన్హితులమయాయ్ం. వయసు మా మధయ్ ఎపుప్డూ పర్తిబంధకం కాలేదు. మేమిదద్రం ఒకటే సంవతస్రం లో పుటట్కపోయినా ఒకటే తారీఖున 
పుటాట్ం. అదొక కారణమనుకుంటా మా గాఢ సేన్హానికి." అని  

"అవునూ, ఎలా ఉంది తను? ఎపప్టికపుప్డు ఫోను చెయాయ్లనుకుంటూనే కాలం గడిచిపోతూ ఉంది." అంది ఉదయిని. 
"మీ కంటే అయిదేళేల్ పెదద్దైనా.... అమమ్మమ్లా తయారైంది. ఒక హుషారు ఉండదు, ఏవీ  ఉండదు. అమమ్కు ఎపుప్డూ ఎదో ఒక 

బెంగే." అని నిటూట్రిచ్ంది సమీర. 
"మీరేమో ఇంత కళాతమ్కంగా ఉనాన్రు. అమమ్కు, మీకు అసలు సేన్హం ఎలా కలిసిందా అని ఆశచ్రయ్ంగా ఉంది." అంది మళీల్. 
"సేన్హమనేది గొపప్ విచితర్మైంది సమీరా ! ఎపుప్డు ఎవరు ఎవరికి పరిచయమవుతారో, ఎందుకు సేన్హమవుతారో! కొనిన్ సేన్హాలు 

చాలా తవ్రగా కుదురుతాయి. కొందరు పరిచయసుథ్లుగానే  మిగిలిపోతారు ఎపప్టికీ. సేన్హాలు ఎనిన్ రోజులలో ఎంత తవ్రగా కుదిరినా, 
మనతో ఎపప్టికీ వచేచ్వి అతి కొనిన్ మాతర్మే. నాకు దొరికిన అతి కొదిద్మంది సేన్హితులోల్ రాజీ తో సేన్హం నేనెపప్టికీ మరిచ్పోను. మా 
ఇదద్రికీ పరిచయం కూడా కాకతాళీయంగా జరిగింది. 

 హైసూక్లోల్ మా డిర్లుల్ మాసాట్రు  ననున్ పిలిచి "అమామ్య, అదుగో ఈ సీనియరల్ బేచ లో కుంటాట ఆడడానికి ఒకమామ్యి 
తకుక్వైంది. నువావ్డతావా? అనడిగేరు. 

ననేన్ ఎందుకడిగేరో నాకపుప్డు తెలీదు.  
రోజూ సీనియరల్ంతా ఆడుతునన్పుడు చకచకా తపిప్ంచుకుని మెరికలా పరుగెతేత్ అమామ్యి వైపు నేను భలే ఆరాధనగా చూసేదానిన్. 
ఆ అమామ్యే ననున్ రికమండ చేసిందని నాకు చానాళళ్ తరావ్త తెలిసింది”. 
“ననున్ చెపప్నివవ్ండి. మిమమ్లిన్ రికమండ చేసింది అమేమ్ కదూ" అంది సమీర. 
'ఊ.. బానే చెపేప్సేవు.  కానీ ననున్ రికమండ చేసింది మీ అమమ్ కాదు, మీ అమమ్కు సేన్హితురాలు.  
అయితే ఆ అమామ్యికి  సరిగాగ్ ఆడాలిస్న సమయంలో కాలు మెలి పడి దెబబ్  తగిలింది.  రోజూ ఆరాధనగా వీళల్ పార్కీట్సు సెషన 

దగగ్ర హాజరయేయ్ ననున్ గమనించి, డిర్ల మాసాట్రికి  రికమండ చేసింది.  
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ఆ ఆటలో మా  బేచ గెలవగానే మీ అమమ్ పర్శంసా పూరవ్కంగా ననున్ దాదాపు ఎతుత్కుంది. అలా మొదలైంది మా సేన్హం". అని 
ఒకక్ క్షణం ఆగి  

“అయినా మీ అమమ్కు కళాతమ్కత లేదని ఎందుకు అనుకుంటునాన్వు?” 
"ఈ పుసత్కం చూడు" ఎదురుగా పుసత్కాల బీరువాలో పర్తేయ్కంగా ముందు వరుసలో పెటిట్న “గీతాంజలి” ని చూపించింది. 
సమీర “ఇంత పాత పుసత్కానిన్ ఇంత జాగర్తత్గా దాచారా?” అంది అందుకుంటూ. 
మొదటి పేజీలో ముతాయ్లాల్ంటి అక్షరాలు. 
"పర్భూ! దయ అను ఈ అమామ్యికి ననున్ సేన్హితురాలిని చేసావు. నీ దయతో ననున్ పునీతం చేసి నా "దయ" గా పర్సాదించావు.  

ఉదయ మధాయ్హన్ సాయంతార్లిన్ “ఉదయిని”గా మారిచ్ నా జీవితానిన్ ఉదయింపజేసావు. ధనయ్ వాదాలు పర్భూ! శతకోటి నమసుస్లు!!" 
-ఎపుప్డూ పేర్మతో 
నీ 
రాజీ 
"అమమ్ రాసిందా! ఇంత అదుభ్తమైన వాకాయ్లు!!" ఆలోచనలో పడింది సమీర.  
పైకి అనాయ్పదేశంగా "అమమ్లో ఇంత  భావుకత ఉందని తెలీదు నాకిపప్టివరకూ.  ఇపుప్డు అరథ్మైంది, మీకు అమమ్ ఎందుకు 

సేన్హితురాలైందో." సాలోచనగా తలాడిసూత్ అంది సమీర. 
“ననున్ మీ అమమ్ "దయ" అని పిలిచేది. అపప్టికి ‘చివరకు మిగిలేది’ మేమిదద్రం కలిసి మూణాణ్లుగు సారుల్ చదివేసి, ఆ పుసత్కంలోని 

పర్తీ పాతర్తో విపరీతమైన పేర్మలో పడిపోయాం. నీకో గమమ్తుత్ విషయం చెపప్నా! 
నేను రాజీని  "రాజేశవ్రి" అని పూరిత్ పేరుతో పిలిచినపుప్డు తన ముఖంలో విరిసే చిరు కోపం చూడాలి! తనకెందుకో అలా పూరిత్ 

పేరుతో పిలవడం ఇషట్ం ఉండేది కాదు. "మైదానం" తో ఏకీభవించకేమో.  
అనన్టుల్ ఆ రెండు పుసత్కాలు నువువ్ చదివేవా?!” అంది ఉదయిని.  
లేదనన్టుల్ తలాడించి “ మీరు చెపుత్ంటే తపప్క చదవాలని అనిప్సూత్ంది” అంటూ  
"ఇదేవిటీ, ఎండిన మలెల్ఫూల మాల! ఈ మధయ్ పేజీలో" అంది జాగర్తత్గా పేజీని తిరగేసూత్ సమీర.  
దాదాపు ముటుట్కుంటే పొడై  రాలి పోయేటుల్ంది.  
"అది రాజీ నాకు పుసత్కంతో బాటూ ఇచిచ్న మలెల్పూల మాల.  వాళల్  పెరటోల్ంచి గుపెప్డు మలెల్లు కోసి తీసుకు వచిచ్,  మాల కటిట్ నా 

తలలో తురిమి ఎంత మురిసిపోయిందో చెపప్లేను. నా ముఖంలోకి చూసి మెటికలు విరిచి, నా బుగగ్ మీద ముదుద్పెటట్డం ఇపప్టికీ జాఞ్పకం 
ఉంది."  

"వావ ఆంటీ, మీ ఇదద్రి సేన్హం చూసేత్ అసూయగా ఉంది నాకు" అంది సమీర. 
“అలాంటి మీ అమమ్తో సంవతస్రానికి ఒకక్సారి మాటాల్డడానికి కూడా ఈ సేన్హితురాలికి తీరిక లేదు చూసేవా? “అని నిటూట్రిచ్  
“నీ పెళిల్కి కూడా రాలేక పోయాను. ఆరు నెలలయియ్ందా మీ పెళల్యియ్?" అంది ఉదయిని. 
సమాధానంగా తలూపింది సమీర. 
“ఊ… వసూత్నే మా సంగతులనీన్ చెపేప్సేను. నీ గురించి ఒకక్ మాట కూడా చెపప్నివవ్లేదు. చెపుప్… చెపుప్.. ఇకక్డ ఏం 

చేసుత్నాన్వు?”  అంది ఉదయిని.  
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“ఈ సెమెసట్ర తో ఎమెమ్స పూరిత్ అయిపోతుంది ఆంటీ. ఇక  ఉదోయ్గం  వెతుకోక్వాలి”. అని దీరఘ్ంగా నిటూట్రిచ్ంది.   
“ఊ.. సెప్షలైజేషన ఏవిటీ, అంకుల మరో  కొతత్ కంపెనీ లో చేరే ఆలోచనలో ఉనాన్రు. ఓపెనింగస్ ఉంటే చెపాత్ను”.   
అందుకు సమాధానం చెపిప్,“మీరెపుప్డొచాచ్రు యూఎస కి? తెలుగు ఇంత బాగా, మరిచ్పోకుండా మాటాల్డుతునాన్రు?” అంది 

సమీర అంతలోనే.   
“మన మాతృ భాషని మనం మరిచ్ పోవడం ఏవిటీ? నిజానికి ఇతర దేశాలోల్ ఎనేన్ళుళ్నాన్ ఎవరూ సవ్ంత భాషని మరిచ్పోరు. కొందరు 

అదేదో నామోషీ  అనుకుని మాటాల్డరనుకుంటా. అనన్టుల్ మేమెపుప్డొచాచ్ం అనడిగావు కదా. దాదాపు పదేళల్వుతూంది.” 
“మీ పాప ఇకక్డే పుటిట్ందయితే” 
ఊ.. అవును, “సహాయ” ఇకక్డే పుటిట్ంది.  
“ఓ, అమామ్యి పేరేననన్మాట మీ సంసథ్కి కూడా.” 
“మీరు “సహాయ” తో ఎంతో మంచి పని చేసుత్నాన్రాంటీ. ఐ రియలీల్ అపిర్షియేట యూ. ఇలా ఎవరైనా సహాయం చెయయ్క పోతే 

ఇంత దూరంలో, అమెరికా లో ఆడవాళల్కి అనుకోని కషాట్లొసేత్ ఎవరు ఆదుకుంటారు?” పర్శంసా పూరవ్కంగా అంది సమీర.  
“నీ గురించి చెపుప్ సమీరా, అమెరికా నీకు నచిచ్ందా?” 
“నచచ్డమంటే, ఇకక్డ అలవాటు పడితే ఇంత కంటే హాయి ఏముంది చెపప్ండి. యా… డెఫెనెటీల్… ఐ లైక దిస  కంటీర్   మరి 

మీకు?” 
“వచిచ్న కొతత్లో ఎపుప్డు  వెళిళ్పోదామా అని ఉండేది. కానీ పర్శాంత తన కెరీర ని ఇకక్డ ఎంచుకునాన్డు. అనిన్టికంటే ‘కుటుంబమే 

ముఖయ్ం’ అనన్ది నా భావన. ఇక నా పర్పంచానిన్ ఇకక్డ నేనే సృషిట్ంచుకునాన్ను.” 
“భలే బావుంది, మీతో ఎంత సేపు మాటాల్డినా మాటాల్డాలని అనిపిసూత్ంది. పర్శాంత అంకుల ఎంతో అదృషట్వంతులు.” అంటూ  
“ఈ బొమమ్ ఎవరు వేసారు? మీ టేసట్ లో లేదు? అంది”  దగగ్రగా వెళిల్ సమీర.    
“మా అబాబ్యి కార్ంతి. ఇపప్టి కాలపు చితర్లేఖనం ఇలానే ఉంటుందంటాడు. ఇంజనీరింగ మొదటి సంవతస్రంలో ఉనాన్డు. 

బొమమ్లు వేయడం వాడి హాబీ. ” 
“మీ అమామ్యి పాటలు పాడుతుందా? “ అంది సమీర.  
“అవును, అంత కరెకుట్గా ఎలా చెపాప్వు?” 
“ఏం  లేదు, మీకునన్ కళలు మీ పిలల్లిదద్రికీ చెరొకటీ వచిచ్ ఉంటాయని ఊహించా”. అని నవివ్ంది సమీర.  
ఉదయిని సెల ఫోను మోగింది. 
"ఒకక్ నిమిషం సమీరా" అంటూ ఫోనందుకుంది ఉదయిని. 
అంత వరకూ మమూలు గృహిణిలా ఉనన్ తను హఠాతుత్గా ఒక పొర్ఫెషనలిసుట్గా మారిపోయింది. 
అవతలి వాళల్తో చకక్గా మంచి ఇంగీల్షులో మాటాల్డుతూ మధయ మధయ్ నోట బుక లో చినన్గా ఏదో నోట చేసుకుంటూ 

అపాయింటెమ్ంట వివరాలు చెబుతూంది.  
తలూపుతూ  మధయ్ మధయ్ తన వైపు చూసూత్ చెదరని చిరన్వువ్తో మాటాల్డుతునన్ ఉదయిని వైపే చూసూత్ ఉండాలనిపించింది సమీరకు. 
మరీ బావుండదనిపించి కురీచ్లోంచి లేచింది. 
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హాలునానుకుని కనిపిసూత్నన్  ఆవరణలో అందంగా పేరిచ్న గుండర్ని రాళుళ్, మధయ్ పచచ్ని లాన, ఆ మధయ్  చినన్ జలపాతానిన్ పోలిన 
నీటి పర్వాహం. జలపాతమీమ్దికి అలిల్బిలిల్గా వాలిన పూలతీగల పందిరొకటి. 

"జీవితంలో తనకేది కావాలో, ఎలా కావాలో..  అవనీన్ సమకూరడం ఎంత అదృషట్ం" అనుకుంది సమీర. 
లాన కి అని వైపులా గులక రాళల్మీద పేరిచ్న "సహాయ"  అక్షరాలు. 
 "సహాయ" -ఎంత మంచి పేరు! “ అనుకుంది సమీర. 
అమమ్ తనని పటుట్బటిట్ ఇకక్డికి ఎందుకు పంపించిందో ఉదయినిని, వాళళ్ ఇంటిని చూసేక అరథ్మైంది. 
"సారీ సమీరా, చాలా సేపు పటిట్ంది" అంది ఉదయిని. 
"అహాహా, అయాం ఒకే ఆంటీ, నేనే మీ వరక్ సమయంలో వచిచ్ ఇబబ్ంది కలిగిసుత్నాన్నా?" అంది సమీర. 
"భలేదానివి, నినున్ చూసేత్ మీ అమమ్ను చూసినటేట్  అనిపిసూత్ంది. నువివ్లా రావడం నాకెంతో సంతోషంగా ఉంది తెలుసా?" అని 
“నీ కిషట్మైన సీవ్టేవిటి చెపుప్ చేసి పెడతాను. కొంపదీసి రాజీ లాగా "సేమాయ్ పాయసం" అని మాతర్ం అనకు. తనెపుప్డూ అదే 

చెపేప్ది" అని గలగల నవివ్ంది. 
నవివ్నపుప్డు కొసలోల్ కొంచెం పెదద్గా ఉనన్ పనున్ నవువ్కి మరింత అందానిన్ తెచిచ్ పెటిట్ంది. 
అదే చెపిప్ంది ఉదయినితో. 
“మీ మమీమ్ ననున్ పర్తీ నిమిషం పొగడమని పంపిందా ఏవిటి?”. మరలా నవివ్ంది. 
గది గోడ పొడవునా ఉనన్ అదాద్ల లోంచి వెలుతురు కిరణాలు ఏటవాలుగా హాలులోకి పడుత్నాన్యి. 
ఒక కొతత్ ఉతాస్హమేదో ఆవరించినటల్యియ్ గలగలా కబురుల్ చెపోత్ంది సమీర. 
"ఈ పెయింటింగులు మీరు వేసినవే కదూ.....?”  
“సితార నాకెంతో ఇషట్ం, మీరు నాకొక సారి వినిపించరూ.....” 
“అబాబ్ హాయిగా ఇలా ఎవరింటికైనా వచిచ్ ఎనాన్ళల్యియ్ందో....."  గల గల మాటాల్డుతునన్ సమీరని మందహాసంతో చూసూత్ 
"మంచి కాఫీ తాగుతూ, అలా యారడ్ లో కూచుందాం" పద అంది ఉదయిని. 
"కాఫీ తాగడం మానేసానాంటీ "  అంది చినన్గా పొటట్ తడుముకుంటూ సమీర అపప్టి దాకా ఉనన్ హుషారు తగిగ్పోయి కొంచెం 

నిరసించిన గొంతుకతో. 
“ఏవిటీ, విశేషమా!” అంది దగగ్రగా వచిచ్ ఉదయిని.  
బదులుగా తలాడించి, "కాఫీ తాగడం ఇషట్ంగా ఉండడం లేదీ మధయ్. అసత్మాటూ వామిటింగ సెనేస్షన. మొదట రెండు నెలలు  బాగా 

ఎకుక్వగా అనిపించింది. కానీ ఇపుప్డు కాసత్ నయమేలెండి. నాలుగు నిండేయి కదా. డాకట్రు చెపిప్ంది ఇక తగుగ్తాయని." 
"ఓకే, బూసట్ నీకు, కాఫీ నాకు." అని ఇంకా దిగులుగా ఉనన్టుల్నన్ సమీర దగిగ్రకి వచిచ్  
"ఇలా చూడు సమీరా! ఈ సమయంలో ఇలా దిగులుగా ఉండ కూడదు. నీకేం కావాలో చెపుప్?" అంది ఉదయిని.  
"నాకు విడాకులు కావాలి ఆంటీ" నెమమ్దిగా తలెతిత్, సుఫ్టంగా అంది సమీర. 
 
                     ( ¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy)    
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