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 ¬Mnj¿¥cPy ¥cPo½¡ ÔLÍjML¸=o μ¥qGHlð<j $q$qFLŠGSjMLj¸, ¬Ey ®¸öÍ×cÓ¸. $qCL On¸<j, MLjk<j ÍQc_ícPy÷ ¬Mnj¿¥cPy 
ÔLÍjMLl¥yGS¸ MLGSjëFLï ÄEcõOqjìÓ GS¸[õ $q*Â¢Nqj¸$c rHOq$q<Moj ¥c¥q, ®¸¨NqkPy ‚@~ μ¥q MLkÁ¿$c ÔLÍjMLlŠFLï 
Š^j¸KcPy÷ EcEcGHl öGHÀ ®¸=h¥i ¥qÂ¢GS¸ μ¥qOnÎFc ¬Mnj¿¥cPy ÔLÍjMLlŠ¸^jFLï fHÓ÷Ój¸^jFcïOqj. ®¸^Onï=| 
¬OqÔoÀPy¥xÔoáfSFL ¯ Oy¾Py÷ ¬Mnj¿¥cPy ¥cPo½¡Ój ²Pe °¸=ctk, ¬¥qÚ< @~O|ô}S ²Pe °¸=ctj, GSkæ@n¸=|û 
½¡ÄCcÓj ²Pe °¸=ctk... ¬Fo ÄQoadÓj ¬À GSjÓjMLl$c CnÆfSJwCLjFLï^÷ÂfHGSjëFcïtj. ´Fc MnjjÍ=hTd¿ ÔLÍjMLl¥yGS¸ 
¬Mnj¿¥c MLÔoá öGHÀ ÄEcõ¿ì¥i ²ML¿ ¬FLjAKLML¸ Mc¿Eo, ²ML¿ ®_ò¸ÍjÓj Mc¿Mo, ²ML¿ sSïVÓj Mc¿Mo. ¯ FoGHDÍõ¸Py 
¬Mnj¿¥cPy ÔLÍj¥yGS¸ ML¼áFL ¶ TdbEcOq* MLjbÍõCLOq$qÀ ¬MLkôtj¥h ²ÍjOnÎFL GS¸IGHj^FLÓj, GSÂïMoQcÓj.. sSïVÓj, 
GS¸CyadÓj.. GSOqEcÓj.. MnOqfS  ®MLÂ¢ï ¬Mnj¿¥cPo½¡ ¥qDÍÓj. TdøFLjAKLMcÓFLk, ÄFLï ¬FLjAKLMcÓFLk, ÔLkfSFL ¬FLjAKLMcÓFLk -
−GS¥hë¥qOqMnjÎFL  bEcO~McfU¥q$c ¥{MLjjÁ Jd>OqŠÓŠ ¬¸ÁGSjëFLïÁ ÆfH MLjPe÷Á. `Fc ¥q+"Cy FcFLï` bEcO~McfU¥qCy ¥{MLjjÁ 
Jd>OqŠÓ ¬bÃMLkFcÂï Tv¸CL¸ ÔoGSjŠFLï ÆfH MLjPe÷Á ¯ bEcO~McfU¥qCy Ä£jŠ MLj¿¸CL ÔoOqjMpCLj¸ÍÂ −ÇGSkë..  

- GS¸JdÍŠ<j 

 
 

 
                    (ö¥h¸Í=h GS¸¼¥qFLj¸¼ ¥xFLTd»¸GHl) 
ఇంటికి వెళాళ్క ఎందుకో ఈ మెయిలస్ చూడాలనిపించింది. సాధారణంగా నాకు అడవ్రైట్జ మెంటుల్ తపప్ వేరే ఈ 

మెయిలస్ రావు. కానీ ఎందుకో లాప టాప ఆన చేసి లాగిన అయాయ్ను. నేను పంపిన ఈ మెయిల కి ఒక పొర్ఫెసర రిపైల్ 
ఇచాచ్రు. ఆయన ఆఫీసుకి రేపు ఉదయం పదకొండునన్రకి రమమ్నాన్రు. 

ఆనందంతో మొహం పొంగిపోయింది. వెంటనే అనన్యయ్కి ఫోన చేసాను. 
"ఏమైందో తెలుసా?" అడిగాను. 
"ఏమైంది" 
"నాకు పొర్ఫెసర నుంచి ఈ మెయిల వచిచ్ంది" 
"ఏమని?" 
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"ఆన కాంపస జాబ కావాలి అని అడిగితే రేపు వచిచ్ కలవమనాన్రు." 
"గుడ. ఏ సబెజ్కట్ చెపాత్రు?" 
"తెలీదు" 
"తన రీసెరచ్ ఏ ఏరియాలో" 
"తెలీదు" 
"తెలుసుకో అనీన్, ఏం సబెజ్కట్స్ చెపాత్రు? రీసెరచ్ ఏ ఫీలడ్ లో, ఆయన రాసిన పేపరుల్, అనీన్ చూసుకుని వెళుళ్. ఆయన 

అడిగినపుప్డు ఆ ఏరియాలో ఇన టెర్సట్ ఉందని చెపుప్. ఆయన దగగ్ర పని చేసే వాళుళ్, లేదా ఆయన కాల్సులు తీసుకునన్ 
వాళళ్తో మాటాల్డి ఆయన ఎలాంటి వాళోళ్ కనుకోక్." 

"సరే. నా రూం మేట ని అడుగుతా. పేపరుల్ ఎకక్డ చూడాలి?" 
"యూనివరిస్టీ వెబ సైట లో ఉంటాయి. ఆయన డీటెయిలస్ లో చూడు. పబిల్ష అయిన పేపరల్లో ఏదో ఒకదాని 

గురించి జనరల సెరచ్ చెయియ్." 
"సరే. అంతే చేసాత్" 
"రాతిర్ నైట అవుట చెయియ్. పొదుద్నేన్ లేచి నీట గా రెడీ అవువ్. ఫసట్ ఇంపెర్షన ఈజ ద బెసట్ ఇంపెర్షన. బాగా 

మాటాల్డు." 
"సరే. నేను చదువుకుంటాను ఇంక" 
"ఆల ద బెసట్" 
ఫోన పెటిట్ వెబ సైట లో ఆయన గురించి చూసాను. యేల యూనివరిస్టీలో పి.హెచ.డి ఇన ఏరో డైనమికస్ చేసారు. 

నాసాకి కూడా పని చేసారు. సెసాన్ నుండి రిసెరచ్ గార్ంట వచిచ్ందని సప్షట్ంగా ఉంది. బహుశా వెనెన్లకి తెలుసేమో. 
ఆయన రాసిన పేపరుల్ కొనిన్ డౌన లోడ చేసాను. కానీ ఒకక్ ముకక్ అరధ్ం కాలేదు. హైపర సానిక డైనమికస్ మీద ఎకుక్వ 
రిసరచ్ చేసారాయన. హైపర సానికి డైనమికస్ ని గూగుల చేసి కొంత చూసాను. హనీషకి తెలిసినవాళుళ్ ఈయన దగగ్ర పని 
చేసారా అని అడిగాను. 

"మీ డిపారట్ మెంట లో పొర్ఫెసరా? " అడిగింది. 
"ఔను" 
"తెలీదే. ఎపుప్డూ పేరు వినలేదు" 
నిరాశపడాడ్ను. 
"అడిగి చూసాత్ను ఎవరికైనా తెలుసేమో" 
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కొంతసేపు తను మెసేజీలు కొటిట్ంది. 
"డైరెకట్ గా తెలుసు, లేదా తెలీదు అని చెపప్కుండా 'ఎందుకు, ఎవరికి’ లాంటి పర్శన్లు అడిగితే ఎంత 

చిరాకేసుత్ందో" అంది. 
"నాకూక్డా" టెనష్న తో అనాన్ను. 
"భయపడకు. అంతా సెట అవుతుందిలే" అంది. 
కొంత సేపు తను మేసేజ లు కొటిట్ంది. 
 కొదిద్సేపటి తరవాత, "అభిషేక అని ఒకతను ఉనాన్డట. నేను ఇంటికి రమమ్ంటా. మీరు మాటాల్డుకుంటారా?" 
"యా, ఓకే. రమమ్ను. థాంకస్" 
"ఇపుప్డు వసేత్ ఓకేనా? ఆఫ కాంపస జాబ కి ఒక హాఫెనవర లో వెళాత్డట." 
"యా. ఓకే.నో పార్బల్మ" 
"చాలా థాంకస్." 
"థాంకస్ అకక్రేల్దులే. జాబ వసేత్ పారీట్ ఇవువ్. చాలు" 
"తపప్కుండా" 
రెండు నిమిషాలోల్నే అభిషేక వచాచ్డు. 
"హాయ హనీష" 
"హాయ అభిషేక నువువ్ మా వెనకాల ఇంటోల్నే ఉంటావు కదా?" 
"ఔను" 
"ఎపుప్డూ చూసాత్ను కానీ పేరు తెలీదు" 
"యా. సందీప నా రూమేమ్ట" 
"చెపాప్డు. ఇందాక మెసేజ చేసేత్. నువువ్ ఏరో సేప్స అని తెలీదు నాకు" 
"యా. చాలా తకుక్వ మంది ఇండియనస్ ఉనాన్రు ఏరో సేప్స లో. నువువ్ ఎలెకిర్ట్కల అనుకునాన్ను. ఏరోసేప్సా?" 
"అంత టాలెంట లేదు లే. నా రూమేట అవని ఏరో సేప్స. తనకి రేపు మీ పొర్ఫెసర తో ఇంటరూవ్య్ ఉంది." 
"ఎపుప్డొచాచ్వ?" ననున్ చూసి అడిగాడు. 
"ఆలోమ్సట్ వన వీక అవుతుంది." 
"యూనివరిశ్టీకి కొతాత్?" నవువ్తూ అడిగాడు. 
"ఔను. ఇదే ఫసట్ సెమిసట్ర." 
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"ఫసట్ సెమిసట్ర లోనే జాబ ఇసాత్ననాన్డా?" ఆశచ్రయ్పోయాడు. 
"లేదు. ఈ మెయిల చేసేత్ రేపు వచిచ్ కలవమనాన్రు. అంతే" 
"ఓహో. వెరీనైస" 
రెండు నిమిషాల నిశబద్ం తరవాత, "తాగడానికి ఏమైనా కావాలా?" హనీష అడిగింది. 
"అహా. ఏమీ ఒదుద్. నాకు జాబ కి టైం అవుతుంది" అనాన్డు. 
వెంటనే గబుకుక్న "ఎలాంటి పర్శన్లు అడుగుతాడు? తన రీసరచ్ అంతా హైపర సానిక లో ఉంది. నాకు కొంచెం 

ఫాసట్ గా వన టు మినిటస్ లో ఎకస్ పెల్యిన చేసాత్వా?" అడిగాను. 
"అది అరధ్ం చేసుకోడానికి చాలా టైం పడుతుంది. ఎకస్ పెల్యిన చెయయ్డం కూడా కషట్మే. తన రీసెరచ్ చదివావా?" 
"చదివాను కానీ ఒకక్ ముకక్ అరధ్మైతే ఒటుట్"  
ఇదద్రూ నవావ్రు. 
“మేము ఇపుప్డు చేసేది ఫైల్ట డైనమికస్ లో రీసెరచ్. ఫూయ్యల ఎఫీషియనీస్ని పెంచడానికి రీసెరచ్ చేసుత్నాన్ము. 

దాంటోల్ చాలా ఆసెప్కట్స్ ఉంటాయ. వాడే మెటీరియల, ఇంజన గేర్డ, ఫూయ్యల గేర్డ లో రీసెరచ్. దానికి సెకూయ్రిటీ కిల్యరెనస్ 
రావాలి. నీకు అందులో ఇవవ్కపోవచుచ్. మోసీట్ల్ మెటీరియల లేదా ఫైల్ట సాట్టిసిట్కస్ సైడ ఇవవ్చుచ్. నేను నీకు కొనిన్ పేపరస్ 
పంపుతా. అవి చదువుకుని వెళుళ్. ఏం టైం కి రమమ్నాన్డు?" 

"11.30కి" 
"ఓకే. చాలా టైం ఉందిలే. రేపు పొదుద్న నేను ఆయనిన్ కలిసి నీ గురించి మంచిగా చెపాత్" 
"థాంక యు సో మచ. కానీ ఆ పేపరస్ కొంచెం తొందరగా పంపరా" 
"యా..యా.. జాబ కి వెళళ్గానే పంపిసాత్ను" నవావ్డు. 
"థాంక యూ" 
"టెనష్న పడకు. ఆయన పిచచ్ లైట. కొతత్ పొర్ఫెసర పల్స మొనేన్ గార్ంట అపూర్వ అయియ్ంది. ఆయన దగగ్ర చాలా 

రీసెరచ్ పని ఉంది." 
"ఓ. ఓకే" 
"పల్స ఆయన దగగ్ర రీసెరచ్ చేసేత్ ఆయన నీకు అడైవ్జర. అపుప్డు విట మన కి నీకు సంబంధం ఉండదు విట మన ని 

కలపాలా?" 
"లేదు. తన గురించి వినాన్ను." 
"కలవకు. రేపు ఈయన నీకు జాబ ఇసేత్ ఒక గోల వదిలిపోతుంది." 
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"ఓకే." 
"సరే. నేను వెళాత్నింక. ఏమైనా డౌటస్ ఉంటే కాల చెయియ్. సందీప దగగ్ర నుండి నా నంబర తీసుకో"  
"సరైతే. థాంకస్ ఎలాట."  
తను వెళిళ్నపప్టినుంచి నాకు పేపరస్ ఈ మెయిల చేసేంత వరకు కాలుకాలిన పిలిల్లా ఇలల్ంతా తిరిగాను. 
ఆ తరువాత తిండి, తిపప్లేకుండా ఆ పేపరల్ను చదివి, అరధ్ంకాని వాటి గురించి గూగుల సెరచ్ చేసూత్ రాతర్ంతా 

గడిపాను. 
నిదర్పోయి ఉంటే కలలో ఖచిచ్తంగా విమానాలే వచేచ్వి కాబోలు. 

(¥xFLTd»¸GHl MLÔoá FnÓPy) 

Click here to share your comments on this story 

https://koumudi.net/comments/august_2020/august20_AmerikalejiKathalu_comments.htm

