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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.. 

*** 
అమెరికా కోడరికం 

 “ఉదయం తొమిదిద్నన్రకి, అదీ సోమవారం నాడు కాలింగ బెలాల్? ఎవరబాబ్! వారంలో ఐదు రోజులు ఆనెల్ౖన డెలివరీ వాళళ్కి తపిప్ంచి 
నేను ఒకదానిన్ ఉనాన్ననే విషయం ఎవరికీ పటట్దు కదా! ఎవరు వచాచ్రో నాకోసం” అనుకుంటూ 'పీప హొల' నుండి చూసాను.  

“ఏంటి భవాయ్! నిజంగానే!” అని మరొకక్మారు చూసి, గభీలున తలుపు తెరిచా.  
“ఆఫీస అవతారంలో అలానే వచేచ్సావే? ఫారమ్లుస్, లాపాట్ప ఏంటే ఇది?” అని అడిగాను.  
జవాబు ఏమీ ఇవవ్కుండా, ననున్ పకక్కి నెటిట్, లాపాట్ప బాగ పకక్న పడేసి సోఫాలో కూలబడింది.  
“ముందైతే వేడిగా ఒక కాఫీ పెటట్వే!” అని ఆరడ్ర వేసింది. 
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అమెరికా అమామ్యి 

 కాఫీ ఇచిచ్ ఎదురుగా కూరుచ్నాన్ను. భవయ్ మావారి కొలీగ. ఒకసారి తన ఆఫీస కిర్సమ్స పారీట్లో కలిసాము. అపప్టినుండి మంచి 
సేన్హం కుదిరింది ఇదద్రికీ. అపుప్డపుప్డూ కలుసుకుని మనసులో ఉనన్ చికాకులు అనీన్ చెపేప్సుకుని, తల మీద భారానిన్ దింపేసుకుంటూ ఉంటాము. పని 
రాక్షసి అంటూ ఉంటారు భవయ్ని అంతా. అలాంటిది ఇలా ఉనన్పళంగా ఆఫీస కని చెపిప్ నా దగగ్రికి వచిచ్ందంటే ఏదో విషయం ఉండే ఉంటుంది. 

“థాంకస్ వే! ఇలా తీరిగాగ్ కాఫీ తాగి ఎనిన్ రోజులైందో. ఈరోజు ఇకక్డే ఉంటాను సాయంతర్ం దాకా. సరే నా?” 
“ఆహా, అడగాలా అసలు. హాయిగా ఉండు. అవును మరీ ఆఫీస వరుక్? వరక్ ఫొర్ం ‘ఫెర్ండస్’ హోమా?” 
“ఛ, ఏం కాదు. సుబబ్రంగా లీవ పెటేట్సా. ఆఫీస కి వెళిళ్నపుప్డు కనీసం ఉనాన్నా లేనా అని చూడడు కానీ, వరక్ ఫొర్ం హోమ అంటే 

చాలు ఏడిచ్ చసాత్డు మా మేనేజర. అరగంటకో ఫోన కాల చేసి ఓ చెకింగ చేసూత్ ఉంటాడు.” 
“మంచి పని చేసావ కానీ, ఏంటి అంత అలసటగా ఉనాన్వు?” అని అడిగా. అంతే ఈ ఒకక్మాటతో బరసట్ అయిపోయింది.  
“నిమిషం తీరిక ఉంటే కదా అసలు. చివరికి పాప గురించి కూడా ఆలోచించకుండా ఇకక్డి వచేచ్సానంటే చూసోక్. నా వలల్ కావడం 

లేదే మేనేజ చెయయ్డం. పాప పుటాట్క అమమ్ వచిచ్ ఒక ఐదు నెలలు ఉండి వెళిళ్ంది. రెండు నెలలకే జాబ లో జాయిన ఐపోయాను. అమమ్ ఉనన్పుప్డు బాగానే 
సాగింది. ఇపుప్డు అతత్యయ్ వచిచ్ంది.” అంటూ చెపప్డం మొదలుపెటిట్ంది. 

“ఇదే ఆవిడ మొదటిసారి అమెరికా రావడం. అసలు పకక్ రాషట్రం కూడా వెళిళ్వుండరు అనుకుంట ఇండియాలో. ఎంత 
సంబరపడిపోయారో మొదటోల్. అమెరికా నచచ్నిది ఎవరికీ! ‘అమామ్య! భలే ఉంది ఇకక్డంతా. మన పకిక్ంటి లీల గారు వెళిల్వచిచ్ చెపుత్ంటే బడాయి 
అనుకునాన్ను గానీ ఆవిడ చెపిప్ందానికంటే కూడా చాలా బాగుందే ఈ దేశం. అసస్లు దుముమ్ అనేదే లేవకుండా ఎలా వేసారో చూడు రోడుల్. ఊరా ఇది? 
నందనవనం!’ అంటూ భలే సంబరంగా చెపేప్వారు.  

“ఇకక్డి చెటూట్, పుటాట్, కొండా, కోన, వాగూ వంకా అనిన్ చూపిసుత్ంటే ఎంత బాగా ఎంజాయ చేసేవారో.  మా ఇదద్రికీ చాలా 
సంతోషంగా అనిపించింది. చదువుకుని ఉదోయ్గం చేసుక్నే పిలల్నని నేనంటే ఆవిడకి భలే ముచచ్ట. పెళల్యిన తరువాత అమెరికా వచేచ్యడంతో మా ఇదద్రి 
సంసారం చూడడం కూడా ఇదే మొదటి సారి. పాప విషయంలో సలహాలు ఇవవ్డం, దానికి ఇవావ్లిస్న ఆహారం చూసుకోడం, తనకి తెలిసిన చిటాక్లు 
నాకు నేరిప్ంచడం ఇలా చకక్గా ఉండేవారు. పాలు తోడువేయడం, కూరగాయలు వేరు చేసి జాగర్తత్ చేయడం ఇలాటి మనం విసుకుక్ని వదిలేసే చినన్ చినన్ 
పనులు అందుకుంటూ హాయిగా ఉండేవారు, ఉండనిచేచ్వారు. ఉనన్టుట్ండి అంతా తారుమారైపోయిందే.” 

“ఏమైంది? నినున్ ఏమనాన్ మాటలతో సాధిసుత్నాన్రా?” కంగారుగా అడిగాను. 
“ఛ. అలాంటిది ఏమీ లేదే. మామయయ్ ఉనన్నిన్ రోజులు బాగానే ఉనాన్రు. జాబ లో జాయిన అవావ్లి కాబటిట్ ఒక నెల ఉండి 

వెళిల్పోయారు మామయయ్. అపప్టి నుండీ మారుప్ మొదలైంది అతత్యయ్లో. ఒంటరిగా ఉండలేకపోతునాన్రు. పొదుద్నన్ మేము ఆఫీసులకి వెళితే సాయంతర్ం 
దాకా ఒకక్రే ఉండాలి. ఎకక్డికీ ఒకక్రే వెళళ్లేరు కదా. పైగా పాప కూడా ఉంది. తనకి తోచడం లేదు అసస్లు. ఇక ఇనాన్ళుల్ లేని వంకలు అనీన్ 
కనపడసాగాయి. ఎవరైనా చుటాట్లు సైక్ప చేయడం ఆలసయ్ం కళళ్లోల్ నీళుల్ పెటేట్సుకుంటునాన్రు.  

మనవేమనాన్ ఇందర్ భవనాలా ఇకక్డ? ‘పొందిగాగ్ ఉనాన్య ఇళుళ్, మీకు సరిగాగ్ సరిపోతాయి’ అనాన్విడ, ఇపుప్డేమో ‘ఏంటి ఈ 
కొంపలు అగిగ్ పెటెట్లాల్ ఉనాన్యి. అందరూ ఒకే సారి నడిసేత్ తొకుక్డు బిళళ్ ఆడినటుల్ ఒకరి కాళుళ్ ఒకరు తొకుక్కోవాలిస్ందే’ అని ఓ నస.  

‘ఇదద్రు మనుషులకి రెండు గినెన్లు చాలు, ఎంత వంట కావాలి చెపుప్. చక చకా చేసేయొచుచ్ పని ఇకక్డ. అనీన్ అనుకూలంగా 
ఉనాన్యి’ అని చెపిప్న మనిషి ఇపుప్డేమో పని సహాయానికి మనుషులేల్రని, ఇంకో నస. వండుకోవడం, గినెన్లు కడుకోక్వడం తపప్ ఇంకో పని లేదని ఒకటే 
గోల. నేను చూసుకుంటాను మీరు వదిలెయయ్ండి అతత్యయ్ అంటే వినరు.  

‘ఇనేన్సి చదువులు చవివేసి చకచకా ఉదోయ్గాలు చేసుత్నాన్ ఎంత పొందిగాగ్ ఉనాన్వ అమామ్య’ అని మెచుచ్కునన్ మనిషి, ‘ఇంత 
చదువులు చదివీ బాతూర్ములు కడగా, చాకలి పని చేసుకోను సరిపోతోంది నీకు’ అని పాట పాడడం మొదలెటాట్రు. ఒకరోజు ఏకంగా ఇండియాలో తన 
పనిమనిషితో ఫోన లో మాటాల్డి ఒకటే ఇదైపోయారు. అటు నుండి ఆ పనమామ్యి ఓదారుప్లు. మా గురించి ఏమనుకుంటారు చెపుప్?   

మనమేమనాన్ కుబేరులమా? ఇండియాలో మాయమైపోయిన మిడిల కాల్స ని ఇకక్డ మెయింటైన చేసుత్నాన్ం అంతేగా! 
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అసలు మామయయ్తో పాటు తిరిగి వెళాత్రా అంటే, ‘సంవతస్రం నిండకుండా పాపని డే కేర లో ఎందుకూ? వీలేల్దు’ అని తానే ఉంటాను 
అనాన్రు. రిటరన్ టికెటస్ కూడా బుక అయిపోయాక ఇపుప్డు ఇలా బాధపడుతుంటే ఏం చెయాయ్లో తోచడం లేదు. ‘సరే మరి తిరిగి వెళిళ్పోతారా?’ అని 
అడిగితే ‘నేను మీకు బరువైపోయానా?’ అంటారు.  

ఈ మధయ్ రోజూ నేను ఇంటికి వచిచ్ రాగానే వాకింగ అని చెపిప్ వెళిల్పోతునాన్రు. అపప్టి నుండి ఇంకా ఎకుక్వ మారుప్ కనపడుతోంది. 
ఏమిటార్ సంగతి అని ఈయన ఒకసారి డిటెక్షన చేసేత్ తెలిసింది, ఇలా అపారెట్మ్ంట లో ఉనన్ ఆంటీలు, అంకులస్ అందరు పకక్న ఉనన్ పారక్ లో చేరి పిలల్ల 
గురించి ఒకటే కంపల్యింటుల్ చేసుక్ంటునాన్రుట.  

సముదార్లు దాటించి మా దగగ్ర చాకిరీ చేయిసుత్నాన్రని ఒకరు బాధపడితే, అపప్టోల్ అతత్గారల్కి చాకిరీ చేసాము ఇపుప్డు కోడళళ్కి చాకిరీ 
చేసుత్నాన్ము అని వారి మీద వారే జాలి పడుతూ ఒకరినొకరు ఓదారుచ్కుంటునాన్రుట.  

నాకేం చేయాలో పాలుపోవటం లేదే. చకక్గా కళకళలాడుతూ తిరిగే మనిషి ఒకక్సారి గా రుసరుసలాడటం మొదలుపెటాట్రు.  
ఏమి మాటాల్డితే ఏమి అరధ్ం చేసుకుంటారో అని గుబులు గుబులుగా ఉంటోంది. ఈ సాయంతర్ం సమావేశాలు ఎకుక్వైనపప్టి నుంచి 

‘నీ పని నీది - నా పని నాది’ అనన్టుట్ అంటీ ముటట్నటుట్ ఉంటునాన్రు.” ఇనిన్ రోజులూ అణచుకునన్ అసహనం అంతా వరదలా బయటపడి చెపుప్కుంటూ 
వెళోత్ంది భవయ్. 

“పోనీ ననేన్మైనా మాటలు అంటారా అంటే అదీ లేదు. నా బాధంతా కిషోర గురించే. ఆవిడ అలా మదర ఇండియాలా ముభావంగా 
ఉంటోంటే ఒకటే బాధ పడిపోతునాన్డు. ఏం చేసేత్ అమమ్కి సంతోషంగా ఉంటుందని ఒకటే ఆలోచన అయిపోయింది తనకి. ఆవిడకి తోచటేల్దని తెలుగు 
సీరియళుల్ పెటిట్ంచాడు. తోటపని చేసేత్ ఏమైనా మనసు మరలుతుందేమో అని చుటూట్ పకక్ల నరస్రీలు అనీన్ తిపిప్ంచి ఆవిడకిషట్మైన మొకక్లు తెపిప్ంచి చినన్ 
తోటని ఏరాప్టు చేసాడు. ఇండియాలో ఇంటి పకక్వాళళ్నుండి, ఆవిడ పుటిట్న ఊరోల్ పకిక్ంటి వాళళ్ వరకు పేరు పేరున ఎవరికీ ఏమి కావాలనాన్ నాలుగు 
కాకపోతే పది షాపులు తిపిప్ంచి మరీ అందరికీ ఎదో ఒక గిఫట్ కొనిసుత్నాన్డు.  

పర్తీ వీకెండ ఎకక్డో ఒక చోటికి టిర్ప వేయాలిస్ందే. ఇంటోల్ ఉనన్ంతసేపు ఆ నొపిప్ ఈ నొపిప్ అంటారు కదా, వీకెండ టిర్పస్ లో మాతర్ం 
ఎంత చురుగాగ్ కాసత్ంత కూడా అలవకుండా తిరిగేసాత్రో తెలుసా! వెళిల్న పర్తి చోటుని సేట్టస లోకి ఎకిక్సూత్, ఇకక్డి లోకల వాళళ్తో ఫోటోలు, వాటిని 
వెంటనే వాటస్ ఆప లో ఫేసుబ్క లో ఫెర్ండస్ కి షేర చేసేసి... అబోబ్ అసలు మాములు హంగామా కాదులే. మాకూక్డా అదే కావాలిస్ంది. ఇనిన్ చేసినా మళిళ్ 
ఇంటికి రాగానే షరా మాములే. ఏదో మేము చేయరాని పాపం చేసినటుట్, తనని జైలోల్ పెటేట్సినటుట్.  

 అతత్యయ్ మోహంలో సంతోషం కనపడడం లేదనన్ దిగులుతో కిషోర కూడా ఆరట్ ఫిలమ్ హీరోయినాల్ ఏటో చూసూత్ ఉంటునాన్డు ఈ 
మధయ్. వీళిళ్దద్రి మధయ్ నాకు పిచెచ్తిత్ పోతోంది.  ఒకవేళ అతత్యయ్ లోపల సంతోషంగా వునాన్ బయటపడడం లేదేమో అనిపిసోత్ంది నాకు. ఒకోక్సారి కిషోర 
ఆవిడ కోసం అలా ఆరాటపడడం, ఆ తపన అనిన్ కూడా ఆవిడ ఎంజాయ చేసుత్నాన్రేమో అనిపిసోత్ంది. వాళిళ్దద్రి మధయ్కి వెళిల్ మళిళ్ కొతత్ సమసయ్ తేవడం 
ఎందుకని వదిలేసా. మా చేతనైనంత చేసుత్నాన్, అనిన్టికి మా ఉదోయ్గాలతో మా బిజీ లైఫ తో పోలిచ్ తేలిగాగ్ తీసిపడేసుత్నాన్రు. దేనన్ని వదులుకోగలము 
చెపుప్. కూరుచ్ని తినేటనిన్ ఆసుత్లు లేనివాళళ్ం కదా! 

 కనపడుతునన్ వాసత్వాలు పటిట్ంచుకోరు కానీ ‘తలిల్తండుర్లిన్ వదిలేసిన పిలల్ల గతి ఏమవుతుందంటే... ఈ వీడియో చూడండి!!’ అనే 
యూ టూయ్బ వీడియోలు, వాటాస్ప ఫారవ్రడ్ మెసేజిలు పెటుట్కుని శర్దధ్గా వింటుంటారు. ఈ సోషల మీడియా వలల్ పిలల్లు ఎంత పాడవుతునాన్రో పెదద్వాళుళ్ 
అంత కనాన్ ఛాదసత్ంగా, మూరఖ్ంగా తయారవుతునాన్రనిపిసోత్ంది. ఉదోయ్గాలతో, పాపతో, వీకెండ టిర్పుప్లతో క్షణం తీరిక లేకుండా ఉంటే అలసట రాక 
ఇంకేమి వసుత్ంది చెపుప్. ఈ ఆలోచనలతో 'మెంటల ఫెటీగ' ఎకుక్వ అయిపోతోంది అసలు. 

ఇంటోల్ వేడెకుక్తునన్ వాతావరణం తటుట్కోలేక మనసులో ఆలోచనలు బయటపెటుట్కుంటే కానీ మళీళ్ మాములు మనిషిని కాలేనని లీవ 
పెటేట్సి మరీ ఇకక్డికి వచాచ్నే. ఇపుప్డు కాసత్ పర్శాంతంగా ఉంది.” అని చెపుప్కుంది భవయ్.  

************* 



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                           y˚T  2019 

   4
అమెరికా అమామ్యి 

ఆరోజు సాయంతర్ం భవయ్ వెళిళ్పోగానే ఆంటీ గురించి ఆలోచించాను. ఆవిడని కదిలిసేత్ ఆమె వైపు వాదన కూడా ఇంతే బలంగా 
చెపప్గలరు. ఇకక్డి ఏకాంతం అనుభవమే కదా నాకు. పర్సుత్తం ఆవిడకి కావాలిస్ంది మంచి కంపెనీ అంతే. వయసు పెరిగినా ఆలోచనా పరిధి పెరగని 
సేన్హాలు ఇలాంటి నెగటివ ధాటస్ నే పెంచుతుంటాయి. ‘ఆవిడకంటూ గురిత్ంపునిచిచ్, సంతోషపరిచే చినన్ వాయ్పకం ఒకటి ఉంటె పరిసిథ్తి వేరేలా 
ఉంటుందేమో కదా?’ అనిపించింది. అసలు వాయ్పకాలు పెంచుకోవాలి అనుకోవాలె గానీ అమెరికాలో ఉనన్నిన్ అవకాశాలు ఇంకెకక్డ ఉనాన్యి? కోరుకునన్ 
వారికి కోరుకునన్ంత హడావిడి ఇకక్డ.  

లాభం లేదు, ఆంటీకి నాణేనికి ఉనన్ మరొక వైపు కూడా చూపించాలిస్ందే. అసలు ఏమనుకుంటునాన్రు ఆంటీ! అమెరికాలో 
మనవాళుళ్ నేరవ్గలేని విదయ్లేదు, రాణించగలేని కళ లేదు. దారులు వెతుకోక్వాలి అంతే. నాలుగు గోడల మధయ్ కూరుచ్ని తలుపేసుకుంటే, అమెరికా 
అయినా అమీర పేట అపారెట్మ్ంట అయినా ఒకక్టే. అనుకునన్దే ఆలసయ్ం నాకు తీరిక, ఓపిక లేక మూయ్ట లో పెటిట్ వదిలేసిన వాటాస్ప గూర్పుల లిసట్ 
వెతకడం మొదలుపెటాట్. 

మొతాత్నికి ఉనన్ గూర్పులనీన్ వెతికి సహసర్నామ పారాయణం బాయ్చ ఒకటి, టెంపుల వాలంటీరింగ బాయ్చ ఒకటి పటుట్కునాన్ను. 
అందులో మా ‘ఫెర్ండుకి ఫెర్ండుకి ఫెర్ండు’ ఒకరిని పటుట్కుని ఆంటీ పేరు ఎంటర చేయించా. ఒక శుభ ముహూరాత్న భవయ్ వాళళ్ ఇంటికి వెళిల్, ‘గుళోల్ మాకు 
తెలిసిన వారి సతయ్నారాయణ వర్తానికి కాసత్ పెదద్ దికుక్గా ఉందురు గానీ రండి ఆంటీ’ అని ఒక శనివారం నాకూడా తీసుక్ని వెళాల్ను. ఎంత 
పొంగిపోయారో ఆవిడ. పెదద్వాళల్ంత అలప్ సంతోషులు మరెవవ్రూ ఉండరు కదా! వర్తం అయిపోయాక మా టెంపుల వాలంటీర గారి దగగ్ర కాసేపు 
కూరోచ్పెటిట్ ఇపుప్డే వసాత్నని చెపిప్ పారిపోయా.  

ఒక అరగంట తరావ్త వచిచ్ ఆంటీ ఇక బయలేద్రదామా అంటే, వసూత్ వసూత్ "అమామ్య నేను ఎంత వదద్నాన్ వినకుండా లడుడ్ కౌంటర 
దగగ్ర శనివారాలు సాయంతర్ం డూయ్టీ వేసింది ఆ పిలల్. వాలంటీరల్కి అభిషేకం, సెప్షల దరశ్నాలు ఉంటాయి అంటే ఇంకో నాలుగు నెలలే కదా అని 
కాదనలేక పోయా." అని వెలిగిపోతునన్ మొహంతో చెపుత్నన్ ఆవిడని చూసేత్ ముచచ్టేసింది.   

అలాగే సహసర్నామ పారాయణం బాయ్చ లో కూడా జాయిన అయిపోయారు. అలా అలా నెమమ్దిగా తనకంటూ పరిచయాలు 
పెంచుకుని బిజీ అయిపోయారు ఆంటీ.  

మరేం అనుకునాన్రు అమెరికా అంటే. అందరి సరదా తీరేచ్సుత్ంది ఈ దేశం.  
************* 

“హలో! హాయ వే.” 
“హాయ భవయ్. ఎలావునాన్వు? పాప బాగుందా. ఆంటీ ఇండియా జాగర్తత్గా చేరిపోయారా?” 
“యా! అంతా బాగునాన్మే. అతత్యయ్ కూడా సేఫ గా చేరుకునాన్రు. చాలా హాయ్పీగా తిరిగి వెళాల్రు. తనకి బోలెడు మంది ఫెర్ండస్ 

అయాయ్రు ఇకక్డ. ఆ పరిచయాలతో ఇకక్డ అపారెట్మ్ంట లో పిలల్లకి కొనిన్రోజులు తెలుగు పదాయ్లూ, కథలు కూడా చెపాప్రు. తనకంటూ ఒక బార్ండ 
కిర్యేట చేసుకునాన్రు మా కమూయ్నిటీలో. వాళళ్ పారాయణం ఫెర్ండస్, గుడిలో ఫెర్ండస్ ఫేర వెల కూడా ఇచాచ్రు. ఏమైనా ఈ గురిత్ంపు తనపై తనకి 
విశావ్సానిన్ పెంచినటుట్ంది. ఇండియా వెళాళ్క అకక్డ కూడా ఇలా తెలుగు పాటలు, పాఠాలు నేరుప్దామనే ఆలోచన వచిచ్ంది. మొతాత్నికి కొతత్గా 
ఆలోచించగలుగుతునాన్రు. అతత్యయ్ నవువ్తూ సంతోషంగా వెళిల్నందుకు కిషోర అయితే చాలా చాలా ఆనందంగా ఉనాన్డు.   

థాంకస్ వే.  
అవును ఇంతకీ ఇలా చెయాయ్లనే ఆలోచన నీకెలా తటిట్ందీ?” 
“హలో…! నేను కూడా ఆరు నెలల ‘అమెరికా కోడరికం’ చేసానమామ్…. ఈ విషయంలో నీకు సీనియర ని. అనుభవం అనిన్ పాఠాలు 

నేరుప్తుంది!!” అని చెపాప్ను. 
(వచేచ్నెలలో అమెరికా అమామ్యి ఏం చెబుతుందో.. ఎదురుచూదాద్ ం..!!)   
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