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"మా ఆఫీసు వాళుళ్ వచేచ్ నెలోల్, ననున్ అమెరికాలో కేలిఫోరిన్యా రాషట్రం పంపించ బోతునాన్రు. రెండు
వారాలు, కానఫ్రెనుస్ పనులు! ఒక వారం, చుటిట్ తిరగడానికి. వెరసి మూడు వారాల టిర్ప! ఆ రాషట్రం లోనే మా మేనమామ
కొడుకు, ఆనంద వునాన్డు. వాడి మొహం చూసి, ఇరవై యేళుళ్ దాటింది. ఈ దేశం లోనే, ఈ రాషట్రంలో పలెల్టూళోళ్ వునన్
మా మేనమామని చూసే పదేళుళ్ దాటింది! వెళేళ్ ముందు మా మేనమామని కలిసి, తన కొడుకిక్ ఏమనాన్ నాకిచిచ్
పంపుతాడేమో అడుగుతాను. అలాగూ వాళళ్ని చూసినటుట్ంటుట్ంది" అంటూ సంబరంగా చెపాప్డు సూరయ్ం భారయ్తో,
ఆఫీసు నించి రాగానే.
"అబబ్! అమెరికాయే? నిజంగా? నేనెపుప్డూ చూడలేదు. ననూన్ తీసికెళళ్ండి! నేనూ వొసాత్ను. అబబ్!
అమెరికా చూడాలని నాకూ కోరికే! వూరికే చూసి వొచేచ్సాత్ను. అకక్డ ఏమీ కొనను. ఒటుట్! బాబాబ్బు, మీకు పుణయ్ం
వుంటుంది!" అంటూ నవువ్లతో బతిమాలింది సంధయ్.
భారయ్ అలా అడుగుతుందని అనుకోలేదు సూరయ్ం. మొదట కాసత్ గతుకుక్ మనాన్డు గానీ, వెంటనే
సంతోషించాడు.
"అలాగే! తపప్కుండా! నాతో పాటు నీకూ పర్యాణం ఏరాప్టుల్ చేసాత్ను. అదే, వీసా, టికెటూల్, వగైరా.
అయితే, ఈ వారం చివరోల్ మా మేనమామని చూసి వొసాత్ను" అనాన్డు.
పిలల్లిదద్రూ వేరే వూళళ్లోల్, హాసట్ళళ్లోల్ వుండి చదువు కుంటునాన్రు. సూరాయ్నిది పెదద్ జీతమే. దేనికీ లోటు
లేదు.
"బాబాయి గారిని చూడాడ్నికి నేనూ వొసాత్ను, నేనూ వొసాత్ను!" అంటూ వెంటబడింది సంధయ్.
దానికీ ఒపేప్సుకునాన్డు సూరయ్ం ఆనందంగా. ‘రాజు తలుచుకుంటే, దెబబ్లకు కొదవా!’ అనన్టుట్, ఏ
చీకూ చింతా లేకుండా అనిన్ ఏరాప్టూల్ చేసేసు కునాన్రు.
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"ముందే చెబుతునాన్ను నీకు. మా మావయాయ్ వాళళ్ది చాలా సనాతన, సాంపర్దాయ కుటుంబం! మడి
చాలా ఎకుక్వ. మనింటోల్ వునన్టుట్ అకక్డ కుదరదు. వంటింటోల్కి మనం అసలు వెళళ్కూడదు. బయటకి వెళిళ్ వచిచ్న
బటట్లతో ఇంటోల్ తిరకూక్డదు. సాన్నం చేసి, బటట్లు మారాచ్కే, లోపల తిరగాలి. పచచ్ళూళ్, అనీన్ రుబుబ్ రోటోల్నే చేసాత్రు.
వాళిళ్ంటోల్ తిరగలి కూడా వుంది. అసలు ‘తిరగలంటే’ తెలుసా నీకు? భోజనం కింద కూరుచ్ని, విసత్రాకులో చెయాయ్లి.
ఇంకా చాలా వునాన్యిలే. నువువ్ జాగర్తత్గా వుండాలి అకక్డ. ముందే చెబుతునాన్ను!" అంటూ చాలా హెచచ్రికలు
చేశాడు.
"తిరగలా? తిరగలా? అంటే, గుండర్ంగా వుండి రెండు రాళుళ్ తిరుగుతూ వుంటాయి కదూ? అదేనా?
అలాగే, అలాగే! మీరు చెపిప్నటేట్ వింటాను. ఒటట్ంటే ఒటుట్! ననున్ నమమ్ండి!" అంటూ, అమెరికా వెళేళ్ సంబరంలో, సంధయ్,
అనిన్టికీ ఒపేప్సుకుంది బుదిధ్గా.
ఆ శనివారం పొదుద్నేన్ బయలు దేరి, రైలు ఎకిక్, బసుస్ ఎకిక్, ఎడల్ బండి ఎకిక్, మేనమామ ఇంటి దగిగ్ర
దిగారు, శనివారం సాయంతార్నికి. బండి దిగిన సూరయ్ం, ఆ ఇంటిని చూసి తెలల్ బోయాడు. పెంకుటిలుల్ వుండే చోట,
రెండంతసుత్ల భవనం వుంది ఆ పలెల్టూళోళ్! ఇంటి చుటూట్ పెదద్ పర్హరీ గోడా, దానికో అందమైన పెదద్ గేటూ! ఆ ఇంటికి,
'ఆనంద నిలయం' అని ఒక బోరుడ్. ఇంటికి కొడుకు పేరే పెటేట్శారు. ఇంటి ముందు ఎనోన్ పూల మొకక్లు. పెరటోల్ చెటూల్,
కూరగాయల మొకక్లూ! అనిన్ హంగుల తోనూ, పెదద్ సిటీలో వుండే ఇలుల్ లాగా వుంది. సంధయ్ అయితే, ఆ ఇలుల్ చూసి
చాలా సంతోషించేసింది, ఆశచ్రయ్పోయినా!
మేనమామ భారయ్ కూడా అధునాతన దుసుత్లలో వచిచ్, వీళళ్ని పలకరించింది. ఆవిడ కూడా వీళుళ్
ఆశచ్రయ్పోయేటటేట్ వుంది.
"రండి, రండి! మీకు వసతి, మేడ మీద గదిలో ఏరాప్టు చేశాం. గది గదికీ ఏసీ లేదు. ఇలల్ంతా వునాన్యి
సెంటర్ల ఏసీ, సెంటర్ల హీటర! బాతరూములో కుళాయి తిపిప్తే వేడి నీళుళ్ వొసాత్యి. గీజర లాంటి పాత పదధ్తి కాదు.
వెళిళ్ సాన్నాలు చేసి రండి. షాంపూలూ, కండిషనరూల్, సబుబ్లూ, తువావ్ళూళ్, అనీన్ బాతరూమ అలమారల్లో వునాన్యి.
విపిప్న బటట్లు అకక్డ బాతరూములో వునన్ బాకుస్లో వెయయ్ండి. తుడుచు కునన్ తువావ్ళుళ్ కూడా ఆ బాకుస్ లోనే
వెయయ్ండి. పని వాళుళ్, వాషింగ మెషినోల్ ఉతికేసి, డైరయరలో ఎండబెటేట్సాత్రు” అంటూ హడావిడి పడుతునన్ మేనమామని
చూసి, మళీళ్ తెలల్బోయాడు సూరయ్ం భారయ్తో సహా!
ఆయనిన్ చూసి సంధయ్కి, భరత్ తనతో జోకు చేశాడేమోననే అనుమానం కూడా వచిచ్ంది. భరత్ గారు
చెపిప్నదేమిటీ, ఇకక్డ వునన్దేమిటీ? సూరయ్ం మేనమామ, విశవ్నాధం, ఆధునిక దుసుత్లోల్ మెరిసి పోతునాన్డు. ఆయనిన్,
పటుట్ పంచా, విభూతీ, రుదార్క్ష మాలలతో వూహించుకునన్ సంధయ్కి, కాసత్ ఆశాభంగం కలిగింది.
"అదేంటి మామయాయ్, ఇలా అయిపోయావు?" అంటూ ఆశచ్రాయ్నిన్ పర్కటించాడు సూరయ్ం.
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"అనీన్ మాటాల్డుకుందాం. పొదుద్నన్నగా బయలేద్రారు. సాన్నాలు కానిచిచ్ రండి. అనీన్ మాటాల్డుకుందాం
తీరిగాగ్" అనాన్డు విశవ్నాధం, అధునాతన కళళ్జోడును సవరించుకుంటూ.
విశవ్నాధానికి కళళ్జోడు పడిపోకుండా, దానికి ఒక బంగారు చైను వుండి, అది మెడ చుటూట్ వుంది.
మేనమామ భారయ్ కూడా వొచిచ్ మాటాల్డింది. ఇంటోల్ పని వారు తపప్, ఎవరూ లేరు. వంటావిడ, వంటింటోల్ పని
చేసుకుంటోంది. వునన్ ఒకే ఒకక్ కొడుకూ, అమెరికాలో వునాన్డాయే!
మేడ మీద వీళళ్ వసతి గది, ఐదు నక్షతార్ల హోటలోల్ని గది లాగా, చాలా విశాలంగా, అనిన్ హంగుల
తోనూ వుంది. ఆ ఇలుల్నన్ది ఒక పలెల్టూళోళ్ అంటే, ఎవరూ నమేమ్టటుట్ లేదు. అదేదో సినిమాలో, మహేష బాబు, ఒక
పలెల్టూరోల్, హెలీకాపట్రోల్ దిగి, అకక్డే ఒక ఆఫీసు పెటేట్సాత్డు అనిన్ హంగుల తోనూ. అలా అంతా, సినిమాలో లాగా వుంది
ఇకక్డ.
"వీళళ్ బాతరూమే మన బెడరూమ కనాన్ పెదద్ది!" అంటూ ఆశచ్రయ్ం పర్కటించింది సంధయ్ అకక్ణిణ్ంచి
వొచిచ్.
ఇంటి గోడల నిండా అధునాతన పెయింటింగులు! కొనన్యితే చూడాడ్నికి చినన్ పిలాల్డు గీసిన గీతలాల్గా
వునాన్యి! చాలా ఖరీదంట అవి!
సాన్నాలు పూరిత్ చేసి, మెటుల్ దిగి భోజనాల గది లోకి వెళాళ్రు.
పీటలూ, విసత్రాకులూ, అనన్ం, పపూప్, ఆవ పెటిట్న కూరలూ, పులుసూ, వూరగాయలూ, అపప్డాలూ,
వడియాలూ, అనీన్ దొరుకుతాయని ఎదురు చూసిన సంధయ్కి, అతి పెదద్ ఆశాభంగం!
అధునాతన భోజనాల బలల్ దగిగ్ర కూరుచ్నాన్రు. చైనా పింగాణీ పళాళ్లలో భోజనం! బెర్డూడ్,
సాండవిచలూ, నూడిలూస్, సాలాడ, కేక, ఛీజ పిజాజ్, చిపస్! అవనీన్ వీళళ్ తెలుగు వంట మనిషి చేసిన అమెరికా వంటలు!
పళాళ్ల పకక్న, నేప కినస్, చెంచాలూ, ఫోరుక్లూ, కతుత్లూ!
"మనం అపుప్డే అమెరికా చేరి పోయామా?" అంటూ భరత్ చెవి కొరికింది సంధయ్.
"ఉష! వాళుళ్ వింటారు, బాగోదు. ఇకక్డ తిని అలవాటు చేసుకో. వచేచ్ నెలోల్ మూడు వారాలు ఇదే తిండి
మనకి" అంటూ గొణిగాడు ఆ భరత్.
అందరూ భోజనాలు మొదలు పెటాట్రు.
ఇక ఆగలేక, "చెపుప్ మావయాయ్! ఇలా మారి పోయావేమిటి? శంకరాభారణంలో శంకర శాసిత్ లాగా
వుండే వాడివి! నీ మడీ, సాంపర్దాయాలూ, ఆ వంటలూ, అనీన్ ఏవి?" అంటూ పర్శన్లు గుపిప్ంచాడు సూరయ్ం.
"అదేం కాదురా? మడీ, సాంపర్దాయాలు అనీన్ శుభర్ం కోసమే కదా? మన ఆనందూ, కోడలూ,
మనవడూ ఇకక్డికి వసేత్ అవసత్ పడి పోకూడదు కదా? ఈ వసుత్వులనీన్ వాడు పంపించినవే చాలా వరకూ. వాళుళ్ ఇకక్డ
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వునన్ంత కాలమూ, హాయిగా వుండాలి. అందుకే, అనిన్ వసతులూ ఏరాప్టు చేశాం ఇకక్డ" అంటూ వివరంగా
చెపుప్కొచాచ్డు మేనమామ.
"అది సరే గానీ మావయాయ్, మీరెపుప్డూ మన వంటలు, అంటే, అనన్ం, పపూప్, కూరా, అవీ తినరా?
ఎపుప్డూ ఈ అమెరికా వంటలే తింటారా?" అనడిగాడు సూరయ్ం కుతూహలంగా.
"ఎందుకు తినం? పండగలపుప్డూ, పబాబ్లపుప్డూ, తరుచూ అవే చేసుకుంటాం కదా? అదీగాక,
మీరొచాచ్రనీ, మీకివనీన్ రుచి చూపించాలనీ, సంబర పడాడ్ం. బావుంటాయి. బాగా తినండి" అనాన్డు మేనమామ
నవువ్తూ.
అవసరం లేకపోయినా, కొడుకు పంపిన ఖరీదైన చేతి కరర్తోనే తిరిగాడు విశవ్నాథం ఇంటోల్, చాలా
ఆరోగయ్ం గానే వునాన్! చేతికి బంగారు గొలుసు వేలాడుతోంది. 'బేర్సలెట' అంటారని చెపాప్డాయన.
మేనలుల్డు వునన్ంత సేపూ, కొడుకు గురించే అనిన్ కబురూల్! ఆ కాసేస్పూ, మేనలుల్డిలో కొడుకును
చూసుకునాన్డాయన!
మేనమామా, ఆయన భారాయ్ కలిసి, సూరయ్ం దంపతులకు ఇలల్ంతా చూపించారు. వంటిలుల్ చూసి
ఆశచ్రయ్ పోయారు ఈ దంపతులు. "పెదద్ సిటీలో వుంటునాన్, మా వంటింటోల్ కూడా ఇనిన్ ఆధునిక వసుత్వులు లేవు!" అని
ఆశచ్రయ్ పోయారు ఆ సిటీ దంపతులు.
మైకోర్వేవ, అవెన, లేటెసట్ కిచెన టాప, డిష వాషర, చాలా పెదద్ రెఫిర్జిరేటర, అమెరికా గైరండర, జూయ్స తీసే
మెషిన, ఇంకా ఎనోన్! కళుళ్ తిరిగి పోయాయి సంధయ్కి.
సూరయ్ం, సంధాయ్ తిరిగి వెళేళ్టపుప్డు, మంచి చీరా, అవీ ఇసాత్రనుకునాన్రు వీళుళ్. అయితే, మేనమామా
వాళుళ్, బంగారు పూత పూసిన సీట్లు చెంచాలూ, ఫోరుక్లూ కానుకగా ఇచాచ్రు. వీళుళ్ నోరెతత్లేదు ఇక.
"ఆనందూ వాళళ్కి ఇయియ్, నువువ్ అమెరికా వెళిళ్నపుడు" అని, కొనిన్ బాకుస్లు ఇచాచ్డు మేనమామ.
ఇంటికి తిరిగే వచేచ్దాకా, ఆ కబురేల్ చెపుప్కునీ, చెపుప్కునీ అలిసి పోయారా భారాయ్భరత్లు.
"ఇనిన్ వునాన్యి గానీ, కారెందుకు లేదూ బాబాయి గారికి? హెలీకాపట్ర కొందామనుకుంటునాన్రేమో!"
అంది సంధయ్ నవువ్తూ.
ఫకుక్న నవావ్డు సూరయ్ం. "నీకు భలే అనుమానాలు వొసాత్యే! కారు అవసరం బొతిత్గా లేదని
వూరుకునాన్రేమో! అదీ వొసుత్ందేమో తొందరలో!" అనాన్డు.
*
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కళుళ్ మూసీ, తెరవగానే నెల దాటేసింది. అనిన్ ఏరాప్టూల్ అయిపోయాయి. అమెరికాలో కాలు పెటేట్శారు
సూరయ్ం, సంధయ్లు! తిండి తపప్, అనీన్ బావునాన్యి వాళళ్కి అకక్డ.
"మూడో వారం మనం మీ మేనమామ కొడుకు ఇంటికి వెళుతునాన్ం కదా? అకక్డ మన భోజనం
దొరుకుతుందా?" ఆశగా అడిగింది సంధయ్.
"అలాంటి ఆశలేమీ పెటుట్కోకు! వాళుళ్, దశాబాద్ల తరబడీ వుంటునాన్రు ఇకక్డ. అనీన్ ఇకక్డి తిండి
అలవాటేల్! అయినా, నినాన్, మొనాన్ ఇండియన హోటలకి వెళిళ్ తినాన్ంగా?" అనాన్డు సూరయ్ం.
"ఆ హోటల తిండి ఏమీ బాగోలేదు. ఉపుప్లూ, కారాలూ ఏమీ లేవు!" అంటూ గునిసింది సంధయ్.
రెండు వారాల కానఫ్రెనూస్ అయింది. బయలు దేరి మేనమామ కొడుకు వుండే వూరికి వెళాళ్రు.
ఆనంద భారయ్తో కలిసి ఎయిర పోరుట్కు వచాచ్డు. వాళళ్ అవతారాలు చూసి ఆశచ్రయ్ పోవడం వీళళ్
వంతయింది.
పటుట్ చీరలో ఆనంద భారయ్, పేరంటానికి వెళళ్డానికి సిదధ్ంగా వునన్టుట్ వుంది. పటుట్ పంచతో, సిలుక్
లాలీచ్తో, భుజం మీద పటుట్ కండువాతో, ఆనంద మెరిసి పోతునాన్డు. లాలీచ్ లోపల రుదార్క్ష మాల వునన్టేట్ వుంది. పిలక
కూడా వుంటే, శంకరాభరణం యువ శంకరశాసిత్ అమెరికాలో వునన్టుట్!
ఇంటికి చేరగానే, ఆ ఇలుల్ చూసి ఇక తెలల్బోదలుచ్ కోలేదు ఈ భారాయ్భరత్లు.
గుమామ్నికి పాల్సిట్క మామిడాకులు వేళాళ్డుతునాన్యి! ఇంటి ముందర పెదద్ ముగుగ్! ఎనన్టికీ చెరిగి పోని
పెయింట ముగుగ్!
ఇక ఇంటోల్ సామాను చెపప్కక్రేల్దు. అనీన్ పాత కాలం నాటి సామానులే. గదులలో మడత మంచాలూ,
నవారు మంచాలూ! నులక మంచం మాతర్ం లేదు! పెదద్ గదిలో పందిరి మంచం కూడా వుంది. హాలోల్ మడత పడక
కురీచ్! హాలోల్నే వూగే గొలుసుల ఉయాయ్ల! ఇక గోడల నిండా తలిల్దండుర్ల ఫోటోలు. ఎకుక్వగా తండిర్ ఫోటోలే. హాలోల్
తండిర్ది ఒక పెదద్ ఫోటో! ఒకటీ, అరా, అతాత్, మామల ఫోటోలు కూడా వునాన్యి. టీవీ మాతర్ం ఓ మూల బికుక్ బికుక్
మంటూ వుంది ఆ సామానల్ మధయ్.
"మీ ఇంటోల్ రుబుబ్ రోలూ, తిరగలీ కూడా వునాన్యా?" అని జోక చేశాడు సూరయ్ం.
"రుబుబ్ రోలు పెరటోల్ వుంది. నానన్ షిపుప్లో పంపించారు. తిరగలి లేదు. బాగా గురుత్ చేశావు. నానన్ని
ఈ సారి పంప మంటాను" అనాన్డు ఆనంద సంబరంగా.
వారు పెటిట్న భోజనం చూసి అసస్లు ఆశచ్రయ్ పోలేదు వీళుళ్. అలాంటివే పెడతారని వారికి అరధ్ం
అయిపోయింది. వేయించి వొండిన ఉతత్ పపూప్, ఆవ పెటిట్న కందా, బచచ్లి కూరా, కాలిచ్న వంకాయ రోటి పచచ్డీ, పపుప్
పులుసూ, అపప్డాలూ, వడియాలూ, ఆవకాయా, గోంగూర పచచ్డీ, పరమానన్ం - ఇంకా ఎనోన్ ‘రుచికర’ వంటలు!
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చూడగానే కడుపు నిండి పోయింది భారాయ్భరత్లకి. నెలల తరబడీ పసుత్లు వునన్ వారి లాగా, తెగ మింగారు ఆ రోజు.
"అది సరే గానీ, ఆనందూ, మీరెపుప్డూ పిజాజ్లూ, బరగ్రూల్, అవీ, తినరా? ఎపుప్డూ మన ఇండియా
వంటలే తింటూ వుంటారా?" అనడిగాడు సూరయ్ం కుతూహలంగా.
"అయోయ్! ఎందుకు తినం? ఆఫీసులోల్ పెటేట్వి ఎపుప్డూ అవేగా? అదీగాక, బయటికి వెళిళ్నపుప్డు,
హోటళళ్లో కూడా అవే తింటాం" అని చెపాప్డు ఆనంద.
"అలాగా!" అనన్టుట్ తలూపాడు సూరయ్ం.
"ఇకక్డ మా ఇంటోల్ వునన్ సామానల్నీన్ నానేన్ పంపించారు. నానన్ సంగతులు చెపుప్!" అంటూ ఆనంద,
తండిర్ గురించి తెగ మాటాల్డాడు సూరయ్ంతో.
వీళళ్ ఎదురుగానే, తండిర్ పంపిన బాకుస్లు తెరిచాడు ఆనంద! వాటి నిండా, అరిశలూ, జీళూళ్, కొబబ్రి
వుండలూ, జీడి పపుప్ మిఠాయీ, మామిడి తాండార్, పాల కోవా, పూతరేకులూ, జంతికలూ, కారం బూందీ, ఇంకా ఎనోన్
అచచ్ తెలుగు వంటలు! అవనీన్ చూసి, తెగ మురిసి పోయాడు ఆనంద.
వాటిలో చాలా వరకూ, మేనమామ ఇంటోల్ని వంట మనిషే చేసిందట! "ఆ వంట మనిషి, వీటిలో
ఒకక్టి తమకు ఆ పలెల్టూళోళ్ పెటిట్నా సంతోషించే వాళళ్మే!” అని మనసు లోల్నే అనుకునాన్రు సూరయ్ం, సంధాయ్.
మనసులోల్ అనుకునన్ది, తరావ్త చెపుప్కునాన్రు.
వెళేళ్ ముందర తండిర్కి ఇవవ్మని, కొనిన్ బాకుస్లు ఇచాచ్డు ఆనంద. ఆ బాకుస్లోల్ ఏముంటాయో, ఈ
దంపతులకు ఎవరూ చెపప్కుండానే తెలిసి పోయింది. అనీన్ అమెరికా సామానులే! అంతే! బాకుస్లిన్ విపప్కక్రేల్దు!
"అవునూ, మీ మేనబావ, ఇంకా కారు వాడుతునాన్డేం? ఎడల్బండి ఎపుప్డు కొంటాడట?" అనడిగింది
సంధయ్ అలల్రిగా.
జవాబు ఇవవ్కుండా, భారయ్ వేపు పులుకూ, పులుకూ మంటూ చూశాడు సూరయ్ం.
*

*

*

మొతాత్నికి అమెరికా పర్యాణం సవయ్ంగా పూరిత్ చేసుకుని, ఇండియా తిరిగి వచిచ్, తమ కొంపలో
పడాడ్రు సూరయ్ం, సంధాయ్!
"బావుంది మన పర్యాణం! ఇండియా వాళుళ్ అమెరికా లోనూ, అమెరికా వాళుళ్ ఇండియా లోనూ
జీవిసుత్నన్టుట్ వుంది. ఏది తమకి లేదో, అదే ఎకుక్వ పీర్తి అనన్ మాట!" అంది సంధయ్.
"కాదు సంధాయ్! నువువ్ తపుప్ అరధ్ం చేసుకునాన్వు. ఆ తండీర్, కొడుకుల మధయ్ పేర్మాభిమానాలు
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వునాన్యి. వాళుళ్ ఒకరి నొకరు బాగా 'మిస' అవుతునాన్రు. ఒకరి మీద ఇంకొకరు బాగా బెంగగా వునాన్రు. భారతీయ
వసుత్వులోల్ తండిర్ని కొడుకూ, అమెరికా వసుత్వులోల్ కొడుకును తండీర్, చూసుకుంటునాన్రు! అలాగే బెంగగా కాలం
గడుపుతునాన్రు" అనాన్డు సూరయ్ం గొపప్ పరిశోధకుడి లాగ. .
"అవునేమో" అనన్టుట్, అంగీకారంగా, అరధ్మైనటుట్ తలూపింది సంధయ్. కానీ వెంటనే, "నేనలా
వొపుప్కోను" అంది మళీళ్. "తండిర్ ఈ దేశంలో వుంటే ఏంటి? కొడుకు అమెరికాలో వునాన్డని, గొపప్ చెపుప్కుంటూ
బతకాలనే వుంటుంది" అంది.
"అలా అయితే, ఆనంద, అమెరికాలో ఆ గొపప్ లేకుండా ఈ దేశంలో వునన్టుట్ ఎందుకు వునాన్డు?"
అనడిగాడు సూరయ్ం.
"నేను చాలా చోటల్ చదివాను. అమెరికా లోని భారతీయులు, తమ దేశపు సంసక్ృతినే పాటించాలని
కోరుకుంటారు. 'మన సంసక్ృతి’ అనే అంటారు. అందుకే అలా వుంటారేమో! అయితే మాతర్ం, అమెరికా లోని గొపప్లు
మాతర్ం వొదులుకుంటారా?" అంది సంధయ్.
"ఏమో! ఎలా అరధ్ం చేసుకోవాలో!" అని సూరయ్ం నిరుతాస్హ పడాడ్డు.
ఆ మరాన్డే మేనమామ దగిగ్రిన్ంచి ఫోను సూరాయ్నికి. మొదట మేనలుల్డి పర్యాణం గురించి
పర్శన్లడిగాడు. ఆ మేనలుల్డు జవాబులు చెపాప్డు వివరంగా.
అపుప్డు మేనమామ, “సూరయ్ం! నీకో మంచి వారత్. అమెరికా వెళిళ్ నువేవ్ం మాటాల్డావో గానీ, మా
ఆనంద ఇండియా తిరిగి వొచెచ్యయ్డానికి నిశచ్యించుకునాన్డు. ఇంకో రెండు నెలలోల్ వచేచ్సాత్డు భారయ్తో. వాడి కొడుకు
అకక్డే హాసట్లలో వుండి మెడిసిన చదువుతునాన్డు. మా మనవడే తండిర్ని వెళిళ్, తాత దగిగ్ర కొనేన్ళుళ్ వుండమనాన్డు.
మాకు చాలా సంతోషంగా వుంది!" అంటూ చాలా మాటాల్డాడు.
ఆయాచితంగా వచిచ్న మెపుప్కోలుకు చాలా సంతోషించాడు ఈ మేనలుల్డు! తండీర్, కొడుకులు
దగిగ్రవుతునన్ందుకు మరీ సంతోషించాడు!
వెంటనే, సూరయ్ం, "నే చెపాప్ను, చూశావా, చూశావా?" అని పొంగిపోతూ సంధయ్తో అనాన్డు.
దానికి సంధయ్, "ఆ( ఆ( .... తూరూప్, పడమరలు కలిసి పోతునాన్యంటారా? అవెందుకు కలుసాత్యీ?
అలా కనిపిసాత్యి అంతే!" అంది సాగదీసూత్!
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