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  "మా...మా...మా" కిర్స పిలుపు వినిపించింది జనని కి. 
'అమమ్మమ్' అనన్ పిలుపుకు ముదుద్ మలుపులిచిచ్ కిర్స చేసుత్నన్  పర్యతన్మది.ఇంకా రెండు ఏళుళ్ నిండని పసివాడి 

నోటిలో వసుత్నన్ మాటలు వినన్ జనని ఒకక్ ఉదుటున లేచి పకక్లో వటపతర్ సాయి లాగా పడుకొని కాళుళ్ చేతులు 
ఊపుతునన్ కిర్స ను ఎతుత్కుంది. ఏమిటో పొదుద్నున్ంచి కృషుణ్ని సంఘటనలే గురుత్కు వసుత్నాన్యి. కృషాణ్షట్మి అని 
నినన్టినుంచే వాటాస్ప లో శుభాకాంక్షలు. ఒక కృషుణ్ని బొమమ్ తీసుకొని అందరు కాంటాకట్స్ కు టక టక ఫారవ్రడ్ 
చేయటమే కదా. చాలానే వచాచ్యి కృషాట్మి గీర్టింగస్. జనని కూడ ఒక జవాబు పంపించి...అదే మెసేజి మిగిలిన 
వారందరికి పంపించింది. 

'బాబును చూసుకోవడానికి రా అమమ్', అని దేవకి అడిగితే జనని సరే నని సంతోషంగా ఒపుప్కుంది. దేవకి కాలేజి 
చేరినపప్టి నుండి, ఇంటోల్ ఒంటరిగానే ఉనన్ందు వలల్ జనని కి ఈ మారుప్ సంతోషాదాయకంగానే ఉంది. 

కిర్స ను ఎతుత్కొని, అపుప్డే లేచాడు కాబటిట్, డైపర మారిచ్ తడి టవల తో వొళళ్ంతా తుడుసుత్ంటే, కిర్స కి కృషుణ్ని 
వేషం వేసి దేవికి కి సరైప్జ  చేసేత్ బాగుంటుందనిపించింది.  కృషుణ్డు అమెరికాకి వలస వసేత్ కిర్స అనే  పిలిచే వారేమో 
అనుకొని, తన ఊహాగానానికి తానే నవువ్కుంది జనని.  

పటుట్ పంచ, గజెజ్లు అనుకుంటూ జనని దేవకి కోల్సెట వైపు అడుగులు వేసింది. దేవకి చినన్పప్టి దుసుత్లు అనీన్ 
అపప్టికపుప్డు చినన్వైపోయావని గుడ విల సోట్ర లో వేసేసుత్నాన్,  కొనిన్ దుసుత్లు అలానే సెంటిమెంట కోసం 
ఉండిపోయాయి.  
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దేవకికి కూచిపూడి నాటయ్ం మొదటోల్ తనే నేరిప్ంచింది. అపుప్డు తను ఏరి కోరి కొనన్ డెర్సుస్లు కోల్సెటోల్ ఓ మూల 
వాకూయ్మ సీల కవర లో వునాన్యి. అది తెరచి, పంచలాగా పినున్లేసి మారుచ్ కోగల ఓ పసుపు పావడ, ఆ కవర లోనే 
ఉనన్ కాలి గజెజ్లు తీసుకుంది.  

దేవకి ఎంత చకక్టి నాటయ్ం చేసేది. హైసూక్ల వరకు తన మాటే వినేది. పర్దరశ్నలు, పోటీలు అంటూ మొతత్ం 
అమెరికానే చుటిట్ చూసేశారు. హై సూక్ల చేరిన తరువాతే, సమసయ్లు మొదలయాయ్యి. కాయిర , డానస్ షోలు అంటూ 
తను వదద్ంటునాన్ దేవకి చేరింది. చీర గరల్ అంటూ సూక్ల ఫూట బాల ఆటలకు పోవడం మొదలెటిట్ంది. జూనియర 
సంవతస్రం లో కారు కొని ఇవవ్డంతో ఎదో ఒక పోర్గార్ం అంటూ, ఇంటికి పొదుద్ పోయిన తరువాతే వచేచ్ది. ఈ 
హడావిడిలో కూచిపూడి నాటయ్ం, గుళల్కు పోవడం, పండుగలకు ఏరాప్టు చేసిన తెలుగు సంసథ్ల సంబరాలు పూరిత్గా తెర 
మరుగైపోయాయి. సూక్ల లో ఫూట బాల ఆటగాళుల్, చీర గరల్స్, కాయిర గూర్పులో ని కొందరి తో ఓ పాపులర గుంపు 
ఏరప్డడ్ది. అందులో దేవకి కూడా ఉంది.  

కిర్స ను ఎతుత్కొని హై చైర లో కూరోచ్బెటట్గానే 'కూకీ' అంటూ నవువ్తూ జనని కళళ్తో కళుల్ కలిపాడు. ఈ మాట 
మాతర్ం ఎంత సప్షట్ంగా పలకడం నేరుచ్కునాన్డో అంటూ మురిపంతో, షెలఫ్ తెరిచి కొనిన్ కార్కెరస్, ఫిర్జ తీసి కొంచెం 
పండల్ రసం సిపప్ర లో పోసి ఇచిచ్ంది, జనని. 

తనూ కిర్స పకక్నే కూరుచ్ని డైనింగ టేబిల మీద దేవకి పావడను అకక్డకక్డ పినున్లు వేసి ఓ దోవతి లాగా మారచ్ 
సాగ మొదలెటిట్ంది.  

కాయల నరస్రీ నుంచి దేవకి కాల్సేమ్టే. కాయల కుటుంబం ఓ రెండు ఇళల్ అవతల ఉండేవారు. గుంపుగా 
సేన్హితులతో తిరిగే దేవకి, హై సూక్ల రాగానే కాయల తో చనువుగా ఇదద్రే కలిసి తిరగడం జనని కంట పడక పోలేదు. 
పార్మ కూడా ఆ నాలుగేళుల్ కాయల తోనే పోయింది. జనని దేవకికి ఆ వయసుస్లో తీసుకోవలసిన జాగర్తలనిన్ చెపిప్ంది. 
'అవనీన్ తెలుసు లేమామ్', అని దేవకి ఆ విషయం పై చరచ్ అనవసరం అని పర్తీ టీనేజర లాగే, ముఖంలో విసుగు, 
అయిషట్తో పాటు తెలిపి, విసవిస లేచిపోయింది. ఎదో విషయం పై తరచు దేవకికి జననికి గోడవలొచేచ్వి. జనని దేవకిని 
పర్శిన్ంచడం ఆపే దాకా ఆ గొడవలు తగగ్లేదు. జనని సేన్హితులు కూడా, జనని ని ఎకుక్వ పటిట్ంచుకోవదద్ని, పిలల్లే ఫిగర 
ఔట చేసుకుంటారు అనడంతో, మనసుస్లో ఎంత ఆదురద్ ఉనాన్, అణచు కుంది. కొనిన్ సమసయ్లు కాలమే తీరుసుత్ంది. 
జననికి మంచి మారుక్లు వచిచ్ తనకు నచిచ్న  యూనివరిస్టీ లోనే సీటు దొరికింది. దానికి ఊరు వదలి ఫైల్ట లో 
పోవలసిందే. కాయల మారుక్లు అతెత్సరుగ రావడంతో  అకక్డే కమూయ్నిటీ కాలేజీలో సీటు దొరికింది. దానితో కాయల, 
దేవకి విడిపోవడానికి అటేట్ సమయం పటట్లేదు.  
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జనని కిర్స మొఖం పైన ఉనన్ కార్కర ముకక్లు టిషూయ్ తో తుడిచేసి, టేబిల ను కూడా పేపర టవెల తో తుడిచేసి 
తను పావడ పైన చేసిన మారుప్లు సరిగా వచాచ్యా అని కిర్స పైనే పెటిట్ చూసి, సరిపోయింది అని ముచచ్ట పడింది. ఇక 
కిర్స తలపై ఓ కిరీటం కావలేమో కదా అనుకుని, చినిన్ కృషుణ్డే కదా అని తిరిగి కోల్సెట కి వెళిల్, సాక్రఫ్ ఒకటి తెచిచ్ కిర్స 
తలపై కటిట్ సరిపోయింది అని అనుకుంది. ఇక నెమలి ఈకలు. అవి ఎకక్డ పటట్డం? ఇంటోల్ నెమలి ఈకలు ఉనన్టుల్ లేవే 
అని అనుకుంటుండగా, దేవకి తరువాతి బాయ ఫెర్ండ మైక గురుత్కు వచాచ్డు.   దేవకి మైక ను  కాలేజీలో కలిసింది. మైక బయాలజీ లో మేజర చేసాడు. జనని పొలిటికల సైనస్ తీసుకుంది. 
సెమిసట్ర బేర్కుల్ ఉనన్పుప్డేలాల్, వాళుళ్ ఓ బాయ్క పాక టిర్ప కు వెళేల్ వారు. ఎకుక్వగా అడవులు, పర్కృతి అందాలకని పర్సిదిధ్ 
పొందిన పర్దేశాలు తిరిగే వాళుళ్. అపుప్డు దేవకి ఇంటికి తెచిచ్న సౌవెనీరల్ లో రంగు రంగుల ఈకలు ఉనన్టుల్ గురుత్. కాని 
అవి ఎకక్డ ఉనాన్యని వేదకడం. పిర్ంట చేసి కట ఔట పెడితే సరిపోతుంది అనుకుని, జనని ఫోనోల్ నుంచే మంచి నెమాలి 
ఈక బొమమ్ వెదికి పిర్ంటర కు పిర్ంట చేయడానికి పంపించింది.  

మైక ను కాలేజీలో ఉనన్పుప్డు ఓ సారి థాంకస్ గివింగ కు మరో సారి కిర్సమ్స సెలవలకు తీసుకొచిచ్ంది. మైక 
మృదుభాషి, మంచివాడే అనిపించాడు.   మైక తో  తి రగొదుద్ అని దేవకితో చెపప్డానికి, జననికి కారణమేమి దొరకలేదు. 
చెపిప్నా దేవకి వింటుందనన్ నమమ్కం లేదు. అపప్టికి తనకు తెలిసిన సేన్హితులు వారి అబాబ్యిలకు, దేవకిని పెళిల్కని, 
పరిచయం కోసం అడుగుతుంటే వారి ఫొటోలు, కాంటాకట్ నంబరుల్ ఇసూత్నే ఉండేది. దేవకి అందంగా ఉండడం వలల్, తను 
చదివే ఐవీ లీగ వరిశ్టీ వలల్ చాలా సంబంధాలే వచేచ్వి. కొనిన్ సారుల్ ఏమి మాటాల్డ కుండా వినేది, చాలా సారుల్ 'వదద్నాన్ను 
కదా. వదిలేయి. నేనే వెదుకుక్ంటాను. నీవు చెపిప్న సంబంధం చేసుకొని అది భవిషయ్తుత్ లో తెగిపోతే, దాని వలల్ నువువ్ 
బాధ పడడం నాకు ఇషట్ం లేదు", అంటూ సవాలక్ష కారణాలు చెపిప్ గొడవ పడేది. మంచి సంబంధం వదులుకుంటునాన్వు 
అని జనని అసస్హాయత తో ఏడవటం గురొత్చిచ్ నవువ్కుంది.  

కిర్స ను ఎతుత్కొని, వాడి రూంలో పేల్ ఏరియా లో పెటిట్, దేవకి ఆఫీస రూమ లో పిర్ంటర నుంచి నెమలి ఈక పిర్ంట, 
పేపర సిసరస్ తీసుకుని మళిళ్ కిర్స దగగ్రికి వెళిల్, కారెప్ట పైనే కూరుచ్ని నెమలి ఈకను పేపర నుంచి కతిత్రించడం 
మొదలెటిట్ంది. కిర్స కీ బోరడ్ బొమమ్ను  తీసుకొని మీటలు నొకక్సాగాడు. ఏవో నోటస్ అపశార్వయ్ంగా మోర్గుతునాన్యి. కిర్స 
పటుట్ వదలని వికర్మారుక్డు లాగా ఎదో కొతత్ పాట కటట్డానికి కుసీత్లు పడుతునాన్డు. జననికి నవువ్ వచిచ్ంది, కిర్స 
ముఖంలోని పటుట్దల చూసి.  

దేవకి పరిచయం చేసిన తరువాతి అబాబ్యి జాన. దేవకి గార్డుయ్యేషన తరువాత లా కాలేజి చేరడం, మైక రీసెరచ్ 
అంటూ ఆఫిర్కా లోని దేశాలలో తిరగడానికి పోవడంతో, వారు విడిపోవాలిస్ వచిచ్ంది. జాన దేవకి లా కాల్సేమ్ట. దేవకి 
పొడగరి. 5 అడుగుల 10 ఇంచీలు తన హైట. జాన ఆరడుగులు ఉంటాడు. అందగాడు కూడా. 'అమమ్యయ్, ఇనిన్ 
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రోజులకు మా దేవకికి తగిన జోడి దొరికింది' అని మురిసి పోయింది, జనని. అందుకే దేవకి, జాన లు ఒకే అపారెట్మ్ంట 
లో కలిసి ఉనాన్, పెదద్ అభయ్ంతరం అనిపించ లేదు. ఎలా పెళిల్ చేసుకుంటారు కదా అనుకుంది. అలాంటిది, లా ఫైనల 
ఇయర లో అరధ్ రాతిర్ ఫోన చేసి బోరున  ఏడేచ్సింది  దేవకి.  

'జాన తో బేర్క అప నేనే చేసుకునాన్ను. బాధ భరించలేక పోతునన్', అని జననితో చెపిప్ంది దేవకి. అలుల్డు 
కావడానికి అనీన్ అరహ్త లకి, లక్షణాలకి టిక మారుక్లునన్ జాన కు డర్గ పార్బెల్మ ఉందంటే జననికి నమమ్ బుదిద్ కాలేదు. 
మొదటోల్ జాన ఆ అలవాటు దేవకి నుండి దాచగలిగినా, ఒకే అపారెట్మ్ంట లో ఉండడం మొదలెటాట్క దేవకికి అనుమానం 
రావడానికి అటేట్ సమయం పటట్లేదు. దేవకి ఆ సారి నిజంగానే జాన పేర్మలో పూరిత్గా పడిపోయింది. ఆ అలవాటు, తనతో 
ఉండడంతో మానేసాత్డు అని నమిమ్ంది. దేవకి ఇంతకు ముందు లాగ తరచు జాన గురించి చెపప్డం, మురిసిపోవడము 
లేదని తెలిసి జననికి అనుమానం వచిచ్న విషయం వాసత్వమే. కానీ వయసుస్లో ఉనన్ పేర్మికుల జిలిల్ కజాజ్లే అని 
సరిపుచుచ్ కొని, ఈ సంబంధమైన కుదిరే లా చూడు సావ్మి అని తెగ మొకిక్ంది, అనిన్ దేవుళళ్కు. దేవకి అంత రాతిర్ ఫోన 
చేసి ఏడుసుత్ంటే జననికి కూడా  ఏడుపు వచేచ్సింది. దేవకి తేరుకొని, తానే ఎలా నిరణ్యం తీసుకొని అపారుట్మెంట 
బయటకు జాన ను తరిమిందో చెపిప్ జనని తో తాను ధైరయ్వంతురాలని, ఈ సెట బాయ్క నుండి కూడ తేరుకోగలనని 
చెపిప్ంది. 

మాట అయితే అంది కాని, జాన జాఞ్పకాల నుండి తెరుకోవడానికి బాగానే సమయం పటిట్ంది. దేవకి మళీల్ డేటింగ, 
ఉదోయ్గం చేరిన సంవతస్రం తరువాత కానీ మొదలెటట్లేదు. ఆ మధయ్ రెండు ఏళుళ్ జనని, దేవకికి చాలా సంబంధాలు 
పంపించి పెళిల్ వైపు దేవకి మొగేగ్ టటుట్ చాలా పర్యతాన్లు చేసి విఫలమైనది. 

అపప్టికే దేవకి వయసుస్ 30ఏళుల్ దాటుతుండడంతో,  పిలల్లు పుటట్డం, కషట్మని మరో అసత్రం ఉపయోగించింది 
జనని. దేవకి తనకునన్  తెలివికి ఇదో పెదద్ సమసయ్ కాదు అనన్టుల్ ముఖం పెటిట్ 'నా ఎగస్ కర్యో లాబ లో ఫీర్జ చేసి అటేట్ పెటట్డానికి 
ఏరాప్టుల్ అపప్టికే చేసేసాను', అని,  జనని మరో మాట మాటాల్డనీయకుండా చేసింది. అపుప్డే జనని దేవకితో పెదద్ 
గోడవపడడటం. అటు తరువాత పెళిల్ విషయం జనని దేవకితో ఎతత్ లేదు. ఓ నాలుగేళుల్ వారి జీవితాలు చెరో మారగ్ం 
వెదుకునాన్యి. 

దేవకి వచేచ్ సమయం దగగ్రౌతుందని, కిర్స ను చంకలో ఎతుత్కొని తన బెడ రూమ కు తీసుకెళిల్ డెర్సిస్ంగ అదద్ం 
ముందు కూరోచ్ బెటిట్ లిప సిట్క, మసక్ర కోసం వెదుక సాగింది, జనని.  
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దేవకికి తనే మేకప చేసేది. చినన్పుప్డు కూచిపూడి డానస్ చేసేటపుప్డు ఎంత సతాయించేది. డానుస్ అయేయ్ంతవరకు 
మేకప అలాగే ఉండడానికి గగన మైపోయేది. చెపొదుద్ గాని దేవకి మేకప లేకుండా నే అందగతెత్. ఇక మేకప తో జనని 
కళళ్కి అపస్రస లాగానే కనిపించేది. ఇంత అందమైన పిలల్ను, పెళిల్కూతురుగా చూడగలనా లేదా అనుకుంటునన్ 
సమయంలో ఓ రోజు అకసామ్తుత్గా ఇంటికి వసుత్నాన్ని చెపిప్, ఓ కాప కారులో దిగింది దేవకి. తన వెంట పోలీస 
యూనిఫారంలో ఓ యువకుడు దిగాడు. పేరు ఆండూర్ అని తన బాయ ఫెర్ండ అని పరిచయం చేసింది. జనని నవవ్తూ 
ఇదద్రిని ఆహావ్నించి భోజనం పెటిట్, దేవకి ఇచిచ్న సరైప్జ కు సంతోషించినా, పెళిల్ వరకు వచిచ్న తరువాత చూదాద్ములే 
అనన్ నిరిల్పత్ను, ఓ మూల నుంచి, నిరూమ్లించలేక పోయింది. ఆండూర్ తలిల్ తండుర్లు కూడా జనని లాగానే అమెరికాకు 
వలస వచిచ్న వారు. కాదంటే వాళుళ్ కొరియా నుండి ఈ దేశం వచాచ్రు. ఆండూర్ జనని లాగే ఇకక్డే పుటిట్ పెరిగాడు. 
దేవకి జనని కి మరో షాక ఇచిచ్ంది. తన అంచనాలకి పూరిత్ విరుదధ్ంగా, జననికి ఆండూర్ వాళల్ తలిల్ తండుర్ల ను 
పరిచయం చేయడం, ఆండూర్ దేవకికి పర్పోజ చేయడం, మరో ఆరెన్ళల్కు డెసిట్నేషన వెడిడ్ంగ అంటూ బాలిలో పెళిల్ 
చేసుకోవడం అయియ్పోయాయి. పెళిల్ తరువాత దేవకి జననికి మరింత చేరువయియ్ంది. 

ఓ రెండు ఏళల్ తరువాత పిలల్ల గురించి పర్సాత్విసేత్ డాకట్ర ను కలిసామని తాను ఇది వరకు ఫీర్జ చేసిన ఎగస్ తో 
పెర్గెన్ంట కావడానికి పర్యతిన్సుత్నాన్మని చెపిప్ంది. పర్తీ సైకిల అలా పర్యతిన్ంచడం,  ఫెయిల అవవ్డం జరగడంతో 
దేవకి బాగా సెట్ర్స అయియ్ంది. ఆశ వదులుకొనే సమయంలో దేవకికి, డాకట్ర ఆ సారి గరభ్ంలో ఎంబిర్యో నిలదికుక్కునన్ది, 
బెడ రెసట్ తీసుకోమంటే జనని నే, పని నుండి సెలవు తీసుకొని,  దేవకి దగగ్రికెళిల్ ఆనందంగా అనిన్ పనులు దేవకి కాలు 
కదప కుండా చేసింది. కానీ అంత చేసినా,  మూడో నెలలో దేవకికి మిస కేరెజ అయియ్ంది. దేవకి దుఃఖం ఆండూర్ కూడా 
ఆపలేకపోయాడు. ఇదద్రిని, జననినే సముదాయించింది. ఇది పోతే మరో సారి పర్యతిన్ంచ వచుచ్ అని ఆశాజనకం గా 
మాటాల్డింది జనని. దేవకి 'లాభం లేదమమ్. పోయిందే చివరి ఫోర్జెన ఎగ. నీ మాట విని ముందే పెళిల్ చేసుకోక పోవడం 
వలల్ కరమ్, ననన్ంటుకు పోయింది" అంటూ డిపెర్షన లోకి వెళిళ్పోయింది.  

దేవకి పరిసిథ్తి చూసి ఆండూర్ అలాల్డి పోయాడు. చివరకు సమసయ్కు పరిషాక్రంగా  ఆండూర్ పర్తీ ఆదివారం పోయే 
చరచ్ దావ్రా, చైనా లో ఓ అడోపష్న ఏజెనీస్ సంపర్దించి, దేవకి తో పాటు ఓ చంటి పాపను దతత్తకు తీసుకివడానికి చైనాకు 
వెళాల్రు. అకక్డ వీళళ్ను చూసూత్నే బోసి నవువ్లతో నవివ్న చంటి అబాబ్యిని ఎనున్కొని అనీన్ పేపరుల్ సంతకాలు పెటిట్ తమ 
కొడుకుగా ఆ అనాథను ఆదుకునాన్రు. ఆ అబాబ్యే కిర్స.  

అడోపష్న దేవకిలో అనుకునన్ మారుప్లే తెచాచ్యి. దేవకిని అంత సంతోషంగా జనని ఎపుప్డూ చూడలేదు. 
దేవకిలోని మారుప్లు చూసి జనని కూడా సంతోష పడడానికి అటేట్ సమయం తీసుకోలేదు. దానికి తోడు కిర్స కూడా తన 
తపప్టడుగులు, వచిచ్ రాని భాషతో ఇంటిలిల్ పాదిని  అవిరామంగా నవివ్సూత్ నే ఉండే వాడు. 
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జనని లిప సిట్క తెరిచి ఓ టిషూయ్ తో తుడిచేసి,  కిర్స నుదిటి మీద నామం పెటిట్ంది. అది వరకే పంచ, కాళళ్కి గజజ్లు 
కటేట్సి ఉండడం వలల్ కిర్స ముఖంలో చినిన్ కృషుణ్డు కనిపించడం మొదలెటాట్డు. కిర్స కోసం తాను చేయించిన బంగారు 
మురుగులు, దండ కూడా వేసింది.  కిర్స నుదిటి మీద పిర్ంట చేసిన నెమలి ఈక పెటిట్ సాక్రఫ్ తలచుటూట్ కటిట్ంది జనని. 
కిర్స ను చూసుత్ంటే జననికే ముచచ్ట వేసింది. వెంటనే మసాక్రా తీసి బుగగ్ మీద దృషిట్ తగల కుండా ఓ నలల్టి చుకక్ 
పెటిట్ంది. 

డోర బెల వినపడింది. వెంటనే తాళం చెవులతో తలుపుతీసుకొని కిర్స  ను వెదుకుక్ంటూ జనని కిర్స ఉంటునన్ 
గదికి చేరుకుంది దేవకి.  కిర్స లో చినిన్ కృషుణ్ని చూసి ఆనందంతో దేవకి గుమమ్ంలోనే ఆగిపోయింది. కిర్స సంతోషాంగా 
దేవకి వచిచ్ందంటూ, ఎతుత్కోమని చేతులు చాచి, 'మాం, మాం' అంటూ,  నోరారా నవువ్తూ జనని చూపులతో చూపులు 
కలిపాడు. 'దిదద్రాని మహిమల' నీన్ ఆ 'దేవకీ సుతుడు'లో, జననికి కనిపించాయి.                       

. 
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