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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.. 

*** 

పేర్ మపా రాలు 
 మనుషులకి అసలు ఊరికే ఉంటే తోచదు కాబోలు. పర్తి నెలా ఏదో  ఒక సంబరాల పేరిట ఏదో ఒక హడావిడి. సందటోల్ సడేమియా 

లాగా ఈ సంబరాల కోసం వసుత్వులు కొనుట, డబుబ్లు వదిలించుకొనుట. ఇవి వీటి యొకక్  సైడ ఎఫెకట్స్. ఇంత తెలిసీ ఏ ఒకక్  విశేషానన్యినా పోసుట్పోన 
చేసాత్నా అంటే, ఆబెబ్ ... అసస్లా!.  ఇంటిలో ధాయ్నం చేసి సంపాదించుకునన్ నిగర్హం అంతా షాప కెళేళ్సరికి మటుమాయం. ఒకవేళ మనం మరచినా 
షాప వాళుళ్ మరువనిసాత్రా? సెప్షల థీమ లనీ , అవని ఇవనీ ఒకటే ఊరిసాత్రు. ననన్డిగితే సిథ్తపర్జఞ్త అంటే ఏవిటిరా అంటే, "పాల కాయ్ను, కోడిగుడల్ 
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కోసం షాపులోకి వెళిల్, అవి మాతర్మే కొని, చివరికి కౌంటర లో ఇచేచ్ ఫీర్ కాండీల వైపు కనీసం చూడనైనా చూడకుండా ఎవడైతే వసాత్డో, వాడే అరుజ్నుడి 
తరావ్త అంతటి సిథ్తపర్జుఞ్డు." 

లేకపోతే ఏవిటీ, థాంకస్ గివింగ దాటేసానా?, బాల్క ఫైరడే ఈదేసానా ? కిర్సమ్స ఊదేసానా ? నూయ్ ఇయర తేలేచ్సానా ?...ఇనిన్ దాటుకుని 
వచిచ్ హమమ్యయ్ అనుకునేలోపు మళీళ్ ఇంకోటి... అసలు బురర్కి మనసుకి తీరిక ఇవవ్రు కదా? 

డాలర సోట్ర నుండి డొమినోస వరకు, Macys (సరవ్ం సమసత్ం దొరకు పెదద్ షాపు) నుండి మెక డొనాలడ్స్ వరకు, టారెగ్ట (ఇంకో 
మాయాబజార) నుండి టాకో బెల వరకు... వాల మారట్, వాల గీర్నస్ ఒకక్టేమిటి ఎకక్డికి వెళిల్నా అంతా పేర్మ మయం. వాలెంటైనస్ డే వసోత్ంది కదా. ఆ 
…మనకెందుకులే అనుకోడానికి వీలేల్దు ఇకక్డ. చినన్ పెదాద్, ముసలీ ముతకా అంతా ఎంతో ఉలాల్సంగా, ఉతస్ంహంగా బహుమతులు కొంటూ ఉంటారు. 
బుజిజ్ బుజిజ్ గిఫట్స్ చూసూత్ ఉండలేము, వదిలి రాలేము. డైపరల్ కోసం టారెగ్ట కి వెళిల్ గంట సేపు విండో షాపింగ చేసి వేరే ఏమీ కొనకుండా గరవ్ంగా బయటికి 
వచేచ్సా. ఈరోజుకి ఈ అఛీవెమ్ంట చాలేల్ అనుకుంటుండగా వాటస్ ఆప లో మథరస్ గూర్ప నుండి మెసేజ. మధాయ్హన్ం గెట టుగెదర కోసం. ఐదేళల్ వరకూ 
పిలకాయలకి బడి తెరవరు. పోనీ పేల్ సూక్ల లో వేదాద్మంటే ఆసుత్లు అడుగుతునాన్రు. ఇలాకాక్దని ఓ నలుగురు అమమ్లం ఒక గూర్ప కింద చేరి, వారానికి 
ఒకరింటికి పిలల్లిన్ తీసుక్ని వెడితే అకక్డ పిలల్లు ఆడుకుంటూ ఉంటారని మా ఆలోచన.  

చెపాప్ను కదా, సుఖాలతో వచేచ్ పాటూ వచేచ్ కొనిన్ కషాట్లు ఇవి. మనుషులకి మనుషుల కరువు, పిలల్లకి పిలల్ల కరువు. కానీ పర్తీ 
దానికీ ఒక పరిషాక్రం కూడా ఉంటుంది. కాకపోతే మా గూర్పులో పిలల్ల హడావిడి కనాన్ తలుల్ల హడావిడే ఎకుక్వ. అకక్డికీ  చెపాప్ను, వారానికి ఒకరం 
చూసుకుందాం అంటే వినరు కదా . అంతా కలవాలిస్ందే! ... పంచ వరష్ పర్ణాళికలంత ముఖయ్ంగా బటట్లు, నగలు, తిండి గురించిన చరచ్లు. జీవితం 
అంటే ఇంతేనా ..ఇంకేమి లేదా? చరచ్లకి అరహ్మైన అనేకమైన విషయాలు ఉనాన్యి కదా!  “అసలు జీవితం అంటే…” అని ఒకమారు చెపప్బోయాను. 
ననొన్క గర్హాంతర వాసిని చూసినటుట్ చూశారు. మాములుగా అయితే తూరుప్ ఎటు వైపు ఉందో  చూసుకుని ఒక దండం పెటిట్, పారిపోయి ఇంటికి వచిచ్ 
పుసత్కాలోల్ దూరిపోయేదానిన్. కానీ దూరంగా ఆనందంగా కేరింతలు కొడుతూ తన తోటి పిలల్లోత్ ఆడుతునన్ బుడడ్ది ముందరి కాళళ్కి బంధం వేసింది. 
పిలల్లకి పిలల్లే కదా కావలసింది.  

పనంతా ముగించి, పాపని తీసుక్ని వెళేల్సరికి అంతా చేరిపోయారు గెట టుగెథెర కి. చేరీ చేరగానే ఒకక్ గెంతులో పిలల్ల జటుట్లో 
చేరిపోయింది నా పిలల్ పిచుచ్క . హాయిగా కౌచ లో వాలగానే  పర్శాంతంగా అలా కాసేపు కూరోచ్వాలి అనిపించింది. ఆబెబ్ ఎకక్డా , మా వాళళ్ ఆరాటం 
ఆపడం బర్హమ్ తరం కూడా కాదు. మొనన్ థాంకస్ గివింగ డీలస్ లో కొనన్ వంట సామాను, వాటి పనితనం, కషట్ సుఖాలు చెపేప్వారు ఒకరైతే . “అవి వేరే 
షాపులో అయితే ఇంకా చవగాగ్ వచేచ్వి, నువువ్ మోసపోయావ సుమా!” అని వాళల్ ఉతాస్హం మీద నీళుల్ జలేల్వారు ఇంకొకరు. మొతాత్నికి అందరికీ 
ఏకగీర్వంగా ఆమోదయోగయ్ం అయిన ఇంసాట్పాట మీద నిలిచ్ంది చరచ్. ఇహ జూసుకోండి, అందులో ఎనిన్ వంటలు వండొచుచ్ , దేశ విదేశీ వంటలోల్ ఏది 
ఇందులో వండడం ఉతత్మం నుండీ, పెరుగు ఎలా తోడు పెటుట్కోవచుచ్ వరకూ మాటాల్డుతూనే ఉనాన్రు. కొనన్వాళుళ్ దాని గొపప్ని గీతోపదేశం లాగా 
చెపుత్ంటే, కొనని వాళుళ్, కొనబోయే వాళుళ్ అరుజ్నిలాగా శర్దధ్గా వింటునాన్రు. లబ లబ మాటాల్డేసుత్నాన్రు. సూక్ల లో PT సార కి ఉండే శకుత్లే గనక నాకు 
ఉంటే , అందరిని "ఫింగర ఆన యువర లిపస్ " అని ఆరడ్ర పాస చేసి అపారెట్మ్ంట చుటూట్ మూడు రౌండుల్ వేయించాలి అనిపించింది.  ఆ కోరికని 
బలవంతాన దిగమింగి పిలల్లకి కొతత్ ఆట నేరిప్సాత్నని చెపిప్ పారిపోయా. 

కాసేపటికి అలసిన పిలల్లు పడుకుండిపోయారు .పిలల్లు పడుకునే సమయం ఎంతో అపురూపం, అమూలయ్ం. నిలువెతుత్ బంగారం 
ఇసాత్మనాన్ వదులుకోలేని సమయం ఇది. నాకంటూ కాసత్ తీరిక దొరికే వేళ. ననన్డితే మనకి అరధ్రాతిర్ సావ్తంతర్య్ం ఎందుకిచాచ్రు అనడిగితే .."అపుప్డైతే 
పిలల్లు పడుకుంటారు కదండీ ఎంచకాక్, వటపతర్ సాయికి మలెల్ ! మనలాంటి గొపప్వాళల్ంతా తీరిగాగ్, పర్శాంతంగా అలాంటి  గొపప్ గొపప్ నిరణ్యాలు 
తీసుకునేవారు ." అని చెపాత్ను. పిలల్ని తీసుక్ని ఇంటికి వెడదాం అనుకునేలోపు, మా బృందం సినిమా చూదాద్మని పర్పోజ చేసారు. పేర్మ జవ్రం మావాళళ్నీ 
తాకింది మరి! 

అంతా ఉతత్మ పేర్మ కథా చితర్ అనేవ్షణలో పడాడ్రు.  ఈటీవీ వాడు పర్తీ ఆగషుట్ 15న "రోజా" సినిమా వేసి దేశ భకిత్ చాటినటూట్, పర్తీ 
నవరాతుర్లకీ "ఎనీట్ఆర పౌరాణికాలు " వేసి భకిత్ రసానిన్ పంచినటుట్,  మేము కూడా సీజన కి తగటుట్ నెలకో సినిమా చూసి తదాభ్వనలు పంచుకోవలెననన్ 
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మాట. మా వాళుళ్ సినిమా అనగానే  గటిట్గా బలల్గుదిద్ మరీ "నో" అని అరిచి పారిపోదాం అనుకునాన్. కానీ కొతత్ పర్దేశంలో , పెదద్లు దగగ్ర లేని జీవితాలోల్ 
ఈ సేన్హం మా అందరికీ అవసరం. వీళుల్ లేకపోతే ఎలా? డాకట్రస్ అపోప్యింటెమ్ంటల్కి, డైరవరస్ లైసెనస్ రెనుయ్వల కి, చెపాప్ పెటట్కుండా వచేచ్ ఎనోన్ 
అవాంతరాలకీ ననున్ ఆదుకునే కామధేనువు, కలప్తరువులు ఈ తలుల్లు.  

అలా మొతాత్నికి ఈ మధయ్ కాలంలో వచిచ్న గొపప్ పేర్మ కావయ్ం అని చెపప్బడడ్ "96" అనే సినిమా దగగ్ర అందరూ రాజీకి వచాచ్రు. 
తనతో పాటు సూక్ల లో చదువుకునన్ అమామ్యిని ఇషట్పడే హీరో. కొనిన్ కారణాల వలల్  సూక్ల తరావ్త విడిపోయిన జంట. హీరో కోసం చూసి చూసీ పెళిల్ 
చేసుకుని పిలల్తో సెటిల అయిన హీరోయిను. పెళిల్ పెటాకులు,సంతోషాలు సంబరాలు దూరం చేసుక్ని కాలం గడుపుతునన్ బర్హమ్చారి హీరో. ఇరవైయేయ్ళల్ 
తరావ్త ఓలడ్ సూక్ల మేటస్ గెట టుగెదర లో కలుసుకునన్ జంట. సుఖంగా సెటిల అయిన హీరోయినిన్ చూసి తృపిత్గా నిటూట్రేచ్ హీరో.  హీరోకి పెళిల్ 
సంబంధాలు చూసే హీరోయిను . తాము విడిపోవలసిన కారణం తెలుసుకుని బాధపడి, పరిసిథ్తులతో రాజీ  పడి జాఞ్పకాల పెటెట్ను మూసేసి , ముందుకు 
సాగిపోయే కధ. సినిమా కాసత్ సాగదీసినా నోసాట్లిజ్యాలో కొటుట్కుపోయి అంతా అలా టార్నస్ లో ఉండిపోయారు. సినిమా సమాపత్ం. 

మాలోని కొందరు సినీ భావుకులు ఏడాచ్రు. మిగతా కొందరు వారిని ఓదారాచ్రు. పేర్క్షకులను ఏడిపించడమే ధేయ్యంగా పెటుట్కునన్ 
తమిళ దరశ్కులు ఇది చూసి ఆనందించారు. పేర్మ, సవ్చఛ్మైన పేర్మ, నిజాయితీ గల పేర్మ, గొపప్ పేర్మ ఇలా పేర్మలో రకాల మీద కాసేపు చరచ్. 
పేర్మాభిషేకం లో ఏఎనఆర ఎపుప్డో చెపిప్న "పేర్మ తాయ్గానిన్ కోరుకుంటుంది" అనే డైలాగ ని మళిళ్ ఈ సినిమాతో "హెనస్ పూర్వడ్ " అనిపించి తేరుకునాన్రు.  

ఇంతలో మాలో ఒకరికి అనుమానం వచిచ్ంది. ఆల గరల్స్ సూక్ల అయితే తపిప్ంచి కర్ష లు,  ఫాయ్నస్  లేకుండా హై సూక్ల దాటివచిచ్న 
ఆడపిలల్లు ఉండరు. అలా పాపం మమమ్లిన్ మౌనంగా ఆరాధించి, మూగగా పేర్మించి, గుటుట్గా వెంబడించి ... ఆకరష్ణకీ , పేర్మకీ తేడా తెలీని 
అయోమయపు అమాయకతవ్పు కౌమారంలో మమమ్లిన్ ఇషట్పడడ్ మా ఫాయ్నుస్ కూడా ఇలాగే ఎకక్డైనా గడాడ్లు  పెంచేసుకుని, ఎడారులోల్ తిండి నీరూ నిదార్ 
మానేసి పెళిల్ పెటాకులు చేసుకోకుండా ఫేసుబ్క లో చాటుగా మమమ్లిన్  ఫాలో అవుతూ, మా అమెరికా జీవితపు విశేషాలు చూసూత్ తృపిత్గా 
నిటూట్రుసుత్నాన్రేమో అని! 

అంతే అందరికీ దిగులు ముంచుకొచేచ్సింది ... తెలియకుండా ఎంత పాపం చేసుత్నాన్మో అని ఒకటే బాధపడడం మొదలు పెటాట్రు.  
ఒక తలిల్ వేదన.... "పాపం అనిరుధ, ఈ సినిమాలో లాగానే రోజూ నేను సూక్ల కి బయలుదేరి వెళేళ్టపుప్డు వాళళ్ ఇంటిమీదినుండి 

రైలేవ్ కార్స దాటగానే, నాకోసం ఎదురుచూసూత్ ఉండేవాడు. నేను వాళళ్ ఇలుల్ కార్స చేసేత్ కానీ తాను బయలేద్రేవాడు కాదు. మొతాత్నికి ఎలాగో  టెనత్ కాల్స 
ఎగాజ్మస్ కి ముందు మాటాల్డాడు...!" 

"ఏమనీ ?" 
"తెలుగు నాన-డీటెయిల బారిసట్ర పారవ్తీశం పుసత్కం పోయింది ... నీ పుసత్కం కాసేపు ఇసాత్వా అని!" 
“ఆ .....” 
“ఆ …అని తీసి పారేసాత్రేమిటీ ...అంత చినన్ ఊరోల్ అందరూ అందరికీ చుటాట్లే... ఆ రెండు ముకక్లు వినడానికి గుండె 

దడదడలాడిపోయిందనుకో !” 
“సరేల్ ..అంతే కదా! 
రతన్ కిషోర అని చినన్పప్టినుండి నా కాల్సుమేట . ఏడో తరగతి వరకు జామ కాయల నుండి, చింతకాయ చాకెల్ట వరకూ పంచుకుని 

తినేవాళాల్మా? చిరంజీవి నుండి పవన కళాయ్ణ వరకూ ఫోటో గీర్టింగస్ హాయ్పీ నూయ్ ఇయర కి పంచుకునాన్మా ? అలాంటిది ఏడో తరగతికి రాగానే 
ఒకక్సారిగా మారిపోయాడు. పిలిసేత్ పరిగెటేట్వాడు, చూపులు కలిపేవాడు కాదు. వాలెంటైనస్ డే కి మాతర్ం ఒక రోజా పూవు, మంచ చాకెల్టుట్, తొలిపేర్మ 
పవన కళాయ్ణ గీర్టింగ పటుట్కొచిచ్ ఇచేచ్సాడు. ఇసేత్ ఇచాచ్డు, చాటుగా ఇవొవ్చుచ్ కదా! మా కాల్స లో సూరప్నఖ ఒకతి చూసేసింది..టీచర కి చెపేప్సింది. 
అబబ్బబ్ అపుప్డు జరిగిన రచచ్ అంత ఇంతా కాదు. పర్ళయం వచిచ్ యుగాంతం ఒచిచ్నంత హడావిడి చేసింది మా టీచరు . కాల్స అందరి ముందు వాడిన్ 
చెంప దెబబ్ కొటట్మంది . టీచర చెపప్డమూ మనం చెయయ్క పోవడమా .! అందులో అందరి ముందు సీన కిర్యేట చేసాడనే ఉకోర్షం ఒక వైపు .. లాగి పెటిట్ 
ఒకక్టిచాచ్. మా కాల్స షారుఖ ఖాన అనేవారు... పాపం ! 
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"తరావ్త ఏమైంది!" 
"మా మేడం అంతటితో ఊరుకుందా, వాళళ్ అమమ్ నానన్లకి చెపిప్ంది. ఆ అబాబ్యిని వేరే ఊరు పంపేశారు. ఇపుప్డు ఎం చేసుత్నాన్డో 

ఏమో! అనవసరంగా కొటాట్నేమో!".... ఇంకొకరి బాధ. 
“నా టెనత్ కాల్స లో కూడా నా బరత్ డే నాడు మా ఇంటి ముందు ఒక గిఫట్, రెండు ఎరర్ గులాబీలు పెటేట్సి, మా లాయ్ండ లైన కి ఫోన చేసి 

నాకు విషెస చెపిప్, ఇలా గిఫట్ పెటాట్ము చూసుకో అని చెపాప్డు ఒక జేమస్ బాండ. మా కాల్స మేటస్ అంతా కలిసి ఒక నెల ఇనెవ్సిట్గేట చేసి కనుకునాన్ం ఆ 
అజాఞ్త పేర్మికుడు పకక్ సెక్షన అబాబ్యి అని. పాపం ఐదో కాల్స నుండి ఇషట్పడుతుంటే, ఇదే ఆఖరి సంవతస్రం ఇక ఇపుప్డు కాకపోతే ఎపప్టికీ చెపప్లేము 
అని ధైరయ్ం చేసాటట్. ” 

"తరావ్త " 
“ఏముంది.. మా కాల్స అబాబ్యిలకి ఈ విషయం తెలిసి పెదద్ గొడవ అంట. ‘మా కాల్స పిలల్ని ఇషట్పడడానికి నువెవ్వడివి భే ..’ అంటే 

‘మా కాల్స అబాబ్యిని అడగడానికి మీరెవరురా,’ అని రెండు సెక్షనల్ అబాబ్యిలు దుముమ్లో పొరిల్ పొరిల్ మరీ కొటాల్డేసుకునాన్రు.  
ఇలాంటి విషయాలనీన్ చిటికెలో పసిగటేట్ మా పీ.టీ సార అందరినీ చెవులు పటుట్కోమని మరీ ఎండలో నీల డౌన చేయించారు. 

అకక్డితో అంతా గప చుప. పాపం ఆ ఇషట్ంతో ననున్ మరచిపోలేక ఏమి చేసుత్నాన్డో ఏమో పాపం! ఐదో కాల్స నుండి పదో కాల్స వరకూ అంటే ఎంత 
ఘాటు పేర్మో ఏమో!” ఇంకొకరి నైరాశయ్ం. 

ఇలా 96 సినిమా పుణయ్మా అని అందరూ తమ తమ సూక్ల పేర్మ గాధలను తలచుకుని, ఆ సినిమాలోలాగే ఎకక్డ అపప్టి తమ పిలల్ 
పేర్మికులు గడాడ్లు  పెంచుకుని దేవదాసులై అవసథ్ పడుతునాన్రో అని ఒకటే బాధ.  

ఇంతలో పిలల్లు లేవడంతో ఆ సభకి కాసత్ గాయ్ప ఇచిచ్ పిలల్ల హడావిడిలో పడాడ్ం. ఇంటికి తిరిగివసుత్ంటే ఎంత వదద్నుకునాన్ సూక్ల 
జాఞ్పకాలు వెంటపడాడ్య. సావాస దోషం అంటే అంతే మరి.  

నాకు ఇషట్మని పర్తి లీజుర పీరియడ లో 'వాలు కనుల దానా ' పాట పాడే ఉమాకాంతు, రోజుకొక అమామ్యి సైకిల లో గాలితీసేసి 
ఏడిపించే బాయ్చ నుంచి నా సైకిలిన్ మాతర్ం పువువ్లా కాపాడే కౌషలు, తన పర్తి బరత్ డేకి అందరికి మహాలాకోట్ చాకొలేట ఇచిచ్ నాకు మాతర్ం డైరీ మిలక్ 
ఇచేచ్ సాయిరాం, టూయ్షన లో నాకోసం సీట ఆపే పునీత, నూయ్ ఇయర కి లంచ బాసెక్ట  లోకి తెలీకుండా వచిచ్ పడే గీర్టింగ కారుడ్లు .... అబోబ్ ఎనన్ని. 
అపప్టోల్ ఏమీ తెలిసేది కాదు. ఇలాంటి జాఞ్పకాలనీన్ పర్తి అమామ్యికి ఉంటాయి, తలచుకోగానే మనసుకి చకక్లిగింతలు పెడతాయి, వయసుని కాలానిన్ 
కళాల్లేసి వెనకిక్ లాగేసాత్యి. 

అమాయకమైన రోజులవి. కొబబ్రి నీళల్ంత సవ్చఛ్మైన భావనలు. చెరకు రసం అంత తియయ్ని సేన్హాలు.  
సరేల్ గానీ వీళుళ్ కూడా మన సినిమాలో హీరో లాగా భగన్ పేర్మికులై 'నీ సుఖమే నే కోరుకునాన్ ' అని పాడుకుంటూ ఉంటునాన్రా 

ఏంటి? 
వెధవ గూర్పు. మా బాయ్చ ని పటుట్కుని తనాన్లి. సుఖంగా ఉనన్ పార్ణానికి లేని పోని ఆలోచనలు అనీన్ అంటగడతారు. ఏదైనా 

అనుమానపు పురుగు మెదడులోకి ఎకిక్తే ఒక పటాట్న కుదురుండదు మనసుకి. అయినా ఇపుప్డు తెలుసుకోవాలంటే ఎంత సేపు, ఫేసు బుక ఉందిగా! మా 
సూక్ల గూర్ప కెళిళ్ వెతికితే సరి, అంతే కదా! , అని ఇంటికొచిచ్ ఎనన్టికీ తరగని పనులూ, వంట, చేసుకుని తీరిగాగ్ కురుచ్నేలోపు .... కుయ కుయ కుయ 
మని వరసపెటిట్ మెసేజిలు గూర్ప లో.  చెపాప్గా మా వాళళ్ ఆతర్ం ఆపడం బర్హమ్ తరం కూడా కాదని.  

ఏంటా అని చూసేత్...  
మదర 1: మరేమో డౌట కిల్యర చేసుకుందామని పేస బుక లోకెళిళ్ వెతికానే, మా అనిరుధ ఎంచకాక్ పీ.హెచ. ఢీ  చేసేసి, లెకచ్రర గా 

పనిచేసుత్నాన్డట. పెళల్యింది , వాళాళ్విడ పర్తి నెలా ఎంగేజెమ్ంట ఆనివెరస్రీ, వెడిడ్ంగ ఆనివెరస్రీ అని ఫోటోలు అవీ పెటిట్ తెగ హడావిడి చేసేసోత్ంది.  
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మదర 2: నేనూ చెక చేసా ...మా వాడు సోప్రట్స్ కోటాలో గవరన్మెంట జాబ కొటేట్సాడు. మా ఊరి అంబానీ పిలల్నివవ్డానికి తెగ 
ఉతాస్హపడుతునాన్డట.  

మదర 3: నాతో మాటాల్డాడ్నికే భయపడేవాడు, ఇపుప్డు ఆసేట్ర్లియాలో జాబు, తెలల్ పిలల్తో డేటింగ, వరలడ్ టిర్పుప్లూ, అబోబ్ వాడి 
పొర్ఫైల అరాచకం అసలు.  

మదర 4: మా వాడిపొర్ఫైల ఓపెన చెయయ్గానే  డెసిట్నేషన వెడిడ్ంగ ఫోటోలు, బీచ లో పూరి జగనాన్థ మూవీ లెవెలోల్ ఫోటో షూటుల్, 
ఇంగీల్ష లో కవితావ్లు. అబోబ్ మన పర్పంచంలో లేడసలు.   

ఇవనీన్ చూడగానే ఇంకెందుకు నేను మా వాళళ్ కోసం వెతికి టైం వేసట్ చేసుకోవడం అని వదిలేసా. బాగానే ఉండి  ఉంటారు ఎకక్డ 
ఉనాన్ . నేను, వాళుళ్ ఎపుప్డు తలచుకునాన్ పెదవులపై పూచే నవైవ్ ఉండాలి అంతే, అని ఫేస బుక  సెరచ్  బటన పై ఉనన్ కరస్ర ని తీసుకెళిల్ లాగౌట బటన 
పై పెటేట్సా.  

ఇదిగో మావాళుల్ అపుప్డే నారమ్ల మోడ లోకి వచేచ్సారు. వాలెంటైనస్ డేకి ఎవరి భరత్ల కోసం వారు ఏమేమి కొనాలో డిసక్షన 
మొదలెటేట్సారు. ఖాళీగా నిమిషం ఉండనీయరు కదా!  

ఈ వాలెంటైనస్ డే నాడు మీకోసం శర్మపడి మీ ఆనందంలో వాళళ్ సంతోషం వెతుకుక్నే  వారితో మీ పేర్మను తెలిపి సెలెబేర్ట 
చేసుకోండి మరి.  

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