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అమెరికాలోని కాలిఫోరిన్యా రాషట్రంలో శాన డియాగో నగరం.  
ఆరోజు శనివారం అవటం వలల్ కాసత్ ఆలసయ్ంగా నిదర్ లేచి, తనే కాఫీ చేసుకుని లాపాట్ప ముందు కూరుచ్నాన్డు 

వేణు.  
అపుప్డే ఫోన మోర్గింది. లాసేంజలెస నించీ పర్కాష.  
“ఏరా, బాగునాన్వా?” అడిగాడు వేణు. 
పర్కాష అడిగాడు. “బాగానే వునాన్ను. నీతో కొంచెం సీరియస విషయం మాటాల్డాలి. ఇపుప్డు మాటాల్డవచాచ్?” 

అడిగాడు.  
“శనివారమేగా. ఖాళీగానే వునాన్ను. చెపుప్” అనాన్డు వేణు. 
“కుల్పత్ంగా నాకు తెలిసింది చెబుతాను విను. మా ఆవిడ పర్సూనకి చినన్పప్టినించీ మంచి సేన్హితురాలు 

ఒకావిడుంది. ఇదద్రూ ఎలిమెంటరీ సూక్లునించీ కాలేజీ దాకా గుంటూరులోనే కలసి చదువుకునాన్రు. ఆవిడ పేరు 
రాజేశవ్రి. రాజేశవ్రికి ఒకక్గానొకక్ కూతురు రేఖ. రేఖకి రెండేళళ్ కిర్తం మీవూళోళ్నే వుండే సూరయ్ంగారి అబాబ్యితో 
ఇండియాలో పెళళ్యింది. పెళళ్యిన నెలరోజులోల్నే రేఖ ఆ అబాబ్యితో అమెరికాకి వచేచ్సింది. తరావ్త వాళెళ్లా వునాన్రో 
ఏమయిందో నాకపుప్డు తెలియదు కానీ, అబాబ్యి వేపు నించీ పరిసిథ్తులు అంత బాగా లేవు అని మాతర్మే తెలుసు. ఇది 
ఒక గృహహింస కేసు. రేఖకి సరిగాగ్ పదిరోజుల కిర్తమే ఒక పసిపాప కూడా పుటిట్ంది. రేఖా వాళళ్ అమమ్ రాజేశవ్రి ఒక 
నెలరోజుల కిర్తమే కూతురికి సహాయం చేయటానికి మీ వూరికి వచాచ్రుట. మా ఆవిడతో రెండు మూడుసారుల్ ఫోనోల్ 
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మాటాల్డింది కూడాను. నినన్ రాతిర్ పదకొండు గంటలకు మా పర్సూనకి ఫోన చేసి, ‘ఇకక్డ మాకు దినదిన గండంగా 
వుంది. మాకికక్డ వేరే ఎవరూ తెలియదు. మీరేమో దూరంగా వునాన్రు. ఇకక్డ శాన డియాగోలో మాకు సహాయం 
చేసేవాళుళ్ మీకు ఎవరైనా తెలుసా?’ అని అడిగింది. వివరాలు అనీన్ విపులంగా చెపిప్ంది. నేనూ సీప్కర ఫోనోల్ అనీన్ 
వినాన్ను. వెంటనే నువువ్ గురుత్కి వచాచ్వు. నినన్ మరీ రాతిర్ అయిపోయిందని నినున్ పిలువలేదు. ఇపుప్డు తెలాల్రగానే 
పిలుసుత్నాన్ను” అనాన్డు పర్కాష.     

వేణు ఒకక్ క్షణం ఆలోచించి, “నువువ్ అడిగితే కాదంటానా, చెపుప్ ఏం చేయమంటావు?” అనాన్డు.  
“అది నువేవ్ రాజేశవ్రితోనూ రేఖతోనూ మాటాల్డి చూడు. వాళళ్కి ఏ సహాయం కావాలంటే అది నువువ్ చేసాత్వని 

నాకు నమమ్కం వుంది. అందుకే నువువ్ పిలుసాత్వని వాళళ్తో చెపాప్ను. ఇదిగో రేఖ ఫోన నెంబర. నేను కూడా రేపు 
సాయంతర్ం నినున్ పిలిచి నాకు తెలిసిందంతా చెబుతాను” అని ఫోన నెంబర ఇచాచ్డు పర్కాష. 

“సరే! ఇపుప్డే పిలుసాత్ను. ఐ విల కీప యు అపేడ్టెడ” అనాన్డు వేణు.  
“ఎవరు?” అడిగింది, ఆ సంభాషణ వింటునన్ వీణ, వేణు భారయ్.  
చెపాప్డు వేణు.  
“అదేం బుధిధ్! పసిపాపతో వునన్ బాలింతను అలాగా చూడటం” అంది వీణ.  
“అవును. అదే అనాన్డు పర్కాష కూడా. ఉండు, ఇపుప్డే రేఖని పిలుసాత్ను” అనాన్డు. 
వెంటనే రేఖకి ఫోన చేశాడు.  
రేఖే ఫోన తీసుకుంది.  
తనెవరో ఎందుకు ఫోన చేసుత్నాన్డో చెపాప్డు వేణు.  
వెంటనే రేఖ అనన్ది, “థాంకస్ అంకుల. మంచి టైములో పిలిచారు. వీళళ్ందరూ ఎవరినో కలవాలని బయటికి 

వెళాళ్రు. నేనూ, అమామ్, మా పాపా మాతర్ం వునాన్ం ఇంటోల్” అని ఒకక్ క్షణం ఆగి, మళీళ్ అనన్ది.  
“అంకుల మేము మీ ఇంటికి వచిచ్ నాలుగైదు రోజులు వుండవచాచ్? మీకు ఫరవాలేదా” అనన్ది.  
ఒకక్సారిగా నిరాఘ్ంతపోయాడు వేణు. “మీరు  

రావాలని అనుకుంటే తపప్కుండా రండి. కానీ రేఖా, పసిపాపని తీసుకుని అలా అరాధ్ంతరంగా ఇలుల్ వదిలేసి ఒకక్సారిగా 
తెగతెంపులు చేసుకుని వచేచ్సేత్ తరావ్త ఎనోన్ సమసయ్లుంటాయి. అవనీన్ ఆలోచించావా? వాటిని ఎదురోక్గలవా?” 
అడిగాడు వేణు.  

“అవనీన్ తీరికగా చెబుతాను అంకుల. మేము పార్ణాలతో వుండాలంటే ఇక వేరే మారగ్ం లేదు. పీల్స” అంది రేఖ. 
“అయితే ఇపుప్డే వసాత్ను, నీ అడర్స ఇవువ్” వేరే ఆలోచించకుండా వెంటనే అనాన్డు వేణు.    
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అడర్స చెపిప్ంది రేఖ.  
“అంటే అకక్డికి రావటానికి నాకు నలభై ఐదు నిమిషాలు పడుతుంది. ఈలోగా సిధధ్ంగా వుంటారా?”  
ఒకక్ క్షణం ఆలోచించి అనన్ది రేఖ. 
“వదుద్ అంకుల. వాసు వాళుళ్ ఎపుప్డైనా ఇంటికి తిరిగిరావచుచ్. ముఖయ్మైనవి మాతర్ం సరుద్కుని ఇపప్టికిపుప్డే 

వసేత్ మంచిదని అనుకుంటునాన్ను. నేను ఎకక్డికి వెళిళ్ందీ వాళళ్కి తెలియటం మంచిది కాదు. మీ అడర్స ఇవవ్ండి, మేమే 
టాకీస్ తీసుకుని వచేచ్సాత్ము” అనన్ది రేఖ.  

రేఖ ఎంత తెలివైన పిలోల్ అరధ్మయింది వేణుకి. ఆమె అనుకునన్ నిరణ్యం కూడా ఎంతో ఆలోచించి తీసుకునన్దే 
అని తెలుసూత్నే వుంది.  

ఎంత బాధలో వుంటే అలా అడిగిందో!  
తన అడర్స చెపిప్, “రండమామ్! నువూవ్, అమమ్గారూ, పాపా వెంటనే వచేచ్యండి. మా దగగ్ర ఎనాన్ళుళ్నాన్ మాకు 

ఇబబ్ంది లేదు” అనాన్డు వేణు.  
“అలాగే, థాంకస్ అంకుల” అంది రేఖ.  
ఆమె ఏడుపు ఆపుకుంటూ చెబుతునన్దని ఆ గొంతులో తెలుసూత్నే వుంది.  
అంతా వింటునన్ వీణ అనన్ది, “మన రెండు గెసట్ బెడూర్ములూ సిదధ్ం చేసాత్ను. కాసేపటోల్ లంచ కూడా రెడీ 

చేసాత్ను” అని. 
“పద, నేనూ సహాయం చేసాత్ను” అనాన్డు వేణు. 

PPP 
అనుకునన్టుట్గానే ఒక గంటనన్రలో వేణు ఇంటి ముందు టాకీస్ ఆగింది.  
ముందు రాజేశవ్రి టాకీస్ దిగి పదిరోజుల పసికందుని భదర్ంగా చేతులోల్కి తీసుకునన్ది.  
తరావ్త రేఖ దిగింది. వాళళ్ని చూసి వేణు చిరునవువ్తో పలకరించాడు.  
టాకీస్ డైరవర మూడు సూటేక్సులు దించాక, అతనికి డబుబ్లు ఇవవ్బోయాడు వేణు. 
“లేదంకుల. నేను పే చేశాను. మమమ్లిన్ ఇంటోల్ వుంచుకుంటునన్ందుకు చాల థాంకస్” అంది రేఖ. 
సనన్గా, పొడుగాగ్ ఎంతో బాగుంది రేఖ. ఆమె ముఖంలో కొంత ఆందోళన కనపడుతూనే వుంది. కళుళ్ ఎరర్గా 

వునాన్యి. 
తన కూతురు సరళ కనాన్ రేఖ ఇంకా చినన్ అమామ్యే అని మనసులో అనుకునాన్డు వేణు. 
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అపుప్డే బయటికి వచిచ్న వీణ పసికందుని చూసి, “నిదర్పోతునాన్ ఎంత ముదొద్సుత్నన్దో బంగారం” అని రాజేశవ్రి 
భుజం మీద చేయి వేసి, “రండి” అనన్ది.  

వేణు సూటేక్సులు గెసట్ బెడ రూములో పెటాట్డు.  
సోఫాలో ఒక దుపప్టి వేసి, “పాపాయిని ఇకక్డ పడుకోబెటట్ండి” అని రాజేశవ్రితో అని, పకక్నే ఇంకో దుపప్టి 

పైన కపప్టానికి పెటిట్ంది వీణ.  
“ఇపుప్డు పనెన్ండవుతునన్ది. భోజనాలు చేదాద్మా, కొంచెంసేపు ఆగుదామా?” అడిగింది వీణ.    
రేఖ వెంటనే “తినేదాద్ం ఆంటీ. బాగా ఆకలిగా వుంది. పొర్దుద్టినించీ ఏమీ తినలేదు” అనన్ది. 
వేణు వేపు అదోలా చూసింది వీణ.  
“అవును తినేదాద్ం. నాకూ ఆకలిగా వుంది”  

అంటూ డైనింగ టేబుల మీద అనీన్ సరద్టానికి వెళాళ్డు వేణు.  
భోజనం చేసేటపుప్డు వీణ ఏదో మాటాల్డబోయి, వివరాలు అడిగితే వాళళ్ మనసులు కషట్పడతాయో ఏమోనని ఆ 

విషయాలు ఏవీ మాటాల్డకుండా అడిగి అడిగి వడిడ్సుత్నన్ది.  
భోజనం చేసుత్నన్పుప్డు మధయ్లో రాజేశవ్రి మాతర్ం ఒకే ఒక మాట అనన్ది, “ఇలాటి భోజనం నెలరోజుల కిర్తం 

నేనికక్డికి వచాచ్క మొదటిసారిగా ఇపుప్డే తింటునాన్ను” అని.  
వేణు వీణ ఒకరి ముఖాలు ఇంకొకరు   చూసుకునాన్రు.  

 భోజనాలయాక నిశిచ్ంతగా నిదర్పోతునన్ పసికందు పకక్నే కూరుచ్ని, అటే చూసుత్నన్ వీణ అడిగింది, "పాపాయికి 
పేరు పెటాట్రా?” అని.   
 “సుమ అని పేరు అకక్డ హాసిప్టలోల్నే వార్శాం. ఇవాళిట్కి అది పుటిట్న పదో రోజు” అంది రేఖ.  
 “అవును. విరిసిన చకక్ని మలెల్పువువ్లా వుంది సుమ. ఎంతో పర్శాంతంగా నిదర్పోతునన్ది. ఆ వయసులో ఏ 
కషాట్లూ వుండవు కదా. ఇది కావాలనీ, అది కావాలనీ ఏమీ తెలియదు. మనసు కూడా ఎంతో హాయిగా, సవ్చఛ్ంగా 
వుంటుంది. మనమందరం కూడా అలా వుండిపోతే ఎంత బాగుంటుందో” అనన్ది వీణ, నిదర్లోనే నవువ్తునన్ సుమ లేత 
పెదవులు చూసూత్.  
 వేణు నవావ్డు, “మనుషుయ్లందరూ అలా వుంటే పర్పంచమే సవ్రగ్ం అయిపోదూ” అనాన్డు. 
 రాజేశవ్రి అనన్ది, “ఇకక్డ జరిగుతునన్ విషయాలేవీ ఆ పసిదానికి తెలియవు కనుకే అంత పర్శాంతంగా వుంది. 
అలా కషట్నషాట్లు, సుఖదుఃఖాలు తెలియని వయసే మంచిదేమో!”  
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 రేఖ “మా సుమకి ఈ వయసులో రెండే కషాట్లు. ఒకటి ఆకలేసి పాలు కావలసిననపుప్డు, రెండు డైపర 
తడిసినపుప్డు” అనన్ది నవువ్తూ. 
 వీణ పెదద్గా నవివ్ంది. “అవును, అంతేగా మరి!” అనన్ది.  
 “నేను అకక్డ వాసుకి ఒక చినన్ నోట పెటిట్ వచేచ్శాను. ముగుగ్రం వెళిళ్పోతునాన్మనీ, మా లాయర తవ్రలో మీతో 
మాటాల్డతాడని వార్శాను. ఎకక్డికి వెళేళ్దీ, ఎకక్డ వుండేదీ ఏమీ వార్యలేదు” అనన్ది రేఖ 
 “మంచిపని చేశావు. ఇంకొక పని కూడా చేదాద్ం, నీ ఫోన పూరిత్గా ఆఫ చేసేయి. వాళళ్కి ‘ఫైండ మై ఫోనోల్’ నువువ్ 
ఎకక్డవునాన్వో తెలియకుండా వుండాలి. మధాయ్హన్ం బయటికి వెళిళ్ వేరే ఫోన కంపెనీతో నీ ఫోనుకి కొతత్ నెంబర 
తీసుకుందాం. అపుప్డు టేర్స చేయటం కషట్ం” అనాన్డు వేణు.  
 “అవును, నేనూ అదే అనుకుంటునాన్ను, వాళళ్ని మనకి దగగ్రగా రాకుండా కోరుట్ సేట్ ఆరడ్ర తీసుకునేదాకా అలా 
వుంచటమే మంచిది. నా దగగ్ర ఇంకో సేప్ర ఫోన కూడా వుంది. దాంటోల్ కొతత్ సిమ కారుడ్ వేయిదాద్ం” అంది రేఖ.  
 రాజేశవ్రి అనన్ది “మా సమసయ్లతో మీకు చాల ఇబబ్ంది కలిగిసుత్నాన్ం” అని. 
 “మన దేశంలో మనకి కావలసిన దగగ్రి వాళళ్నందరినీ వదిలేసి ఇకక్డికి వచాచ్క మనకి మనమే సేన్హితులం, 
బంధువులం. అనీన్ను. మేము నలభై ఏళళ్ కిర్ర్తం అమెరికా వచిచ్నపుప్డు, మా కాళళ్ మీద మేము నిలబడేవరకూ మాకు 
ఎందరో తెలియని వాళుళ్కూడా సహాయం చేశారు. అది మేము ఇపప్టి వరకూ మరచిపోలేదు. ఈనాటిదాకా మాకు 
చేతనైనది మేము చేసుత్నాన్ం. మా అమామ్యి సరళ కూడా పెళిళ్ చేసుకుని ఫీనికస్ వెళిళ్పోయింది. మీరు ఎనాన్ళుళ్ వునాన్ 
మాకు ఇబబ్ంది ఏమీ లేదు. మాకూ కంపెనీ వుంటుంది” అనాన్డు వేణు.  
      3 

మరాన్డు అనుకునన్ పర్కారం లండనోల్ జెసిస్కా, సమీర వూరు చూడటానికి బయలేద్రారు.  
“మీ ఇదద్రు సేన్హితులూ వెళిళ్రండి. నేను ఇంటోల్ రెసుట్ తీసుకుంటాను” అనాన్డు బాబ.  
“రెసూట్ లేదు, పాడూ లేదు. అమెరికాలో జరిగే కాలేజీ ఫుటాబ్ల ఆట టీవీలో చూడాలి కదా మరి. దాని కోసం ఇదో 

వంక” అంది జెసిస్కా నవువ్తూ.  
“అదేంకాదు, మీ ఇదద్రికీ పర్తేయ్కంగా ‘సేన్హితుల సమయం’ ఇదాద్మని” అనాన్డు బాబ నవువ్తూ.  
అతని భుజం మీద సుతిమెతత్ంగా కొడుతూ “తెలుసులేవోయ, ఎంజాయ యువర గేమ” అంటూ “పద, 

మనిదద్ద్రం వెడదాం” అని సమీరతో కలసి బయలేద్రింది జెసిస్కా.  
వెడుతూ వెడుతూ “ఫిర్డిజ్లో తినటానికి చాల వునాన్యి. ఇక మేము వచేచ్ది ఇవాళ రాతిర్కే” అనన్ది జెసిస్కా.  
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వెళళ్గానే రెడ బసుస్లో రెండు టికెక్టుల్ కొనన్ది జెసిస్కా. హాపిన, హాపౌట టికెక్టుల్. అంటే ఆరోజంతా ఎకక్డైనా 
ఎకక్వచుచ్, ఎకక్డైనా దిగవచుచ్. ఎనిన్సారుల్ అయినా ఇబబ్ంది లేదు.  

బిగ బెన, వెసట్ మినిసట్ర ఏబీబ్, టెర్ఫాలగ్ర సేక్య్ర, పారల్మెంట బిలిడ్ంగ, బకింగాహ్ం పాలస, చేనిజ్ంగ ఆఫ గారడ్స్, టవర 
బిర్డజ్ ఆఫ లండన మొదలైనవనీన్ చూశారు.  

షేకిస్ప్యర థియేటరోల్ ఆరుగంటల నాటకం మాకెబ్త నాటకానికి టికెక్టుల్ కొనన్ది జెసిస్కా.  
“పద! ఇపుప్డు లంచ తిని, థేమస్ నదీతీరంలో కాసత్ సేద తీరుచ్కుందాం” అనన్ది జెసిస్కా. 
ఇదద్రూ ఏదో తిని, థేమస్ నది ఒడుడ్న కూరుచ్నాన్రు.  
చలల్గా గాలి వీసూత్ వాతావరణం హాయిగా వుంది.  
“ఇపుప్డు చెపుప్. ఎలావుంది చికాగోలో నీ జీవితం. మీ అమామ్, నానన్లని కలుసుత్ంటావా” అడిగింది జెసీస్.  
“దాదాపు పర్తి వారాంతం కలుసూత్నే వుంటాం. ఒకవేళ కుదరకపోతే, మా అమేమ్ నాకు ఎంతో ఇషట్మైన 

ఇండియన ఫుడ చేసి, తలుపు దగగ్ర పెటిట్ వెళిళ్పోతుంది. లైఫ గోస ఆన” అంది. 
“మరి ఎవరైనా బాయ ఫెర్ండునాన్డా... ఇంకా అలాగే వునాన్వా?” అడిగింది జెసిస్కా. 
“లేదు. నాకు నచిచ్నవాడు ఇంకా దొరకలేదు. అందుకనే నలుగురైదుగురితో మాటాల్డాక, ఎవరూ నచచ్క కొంత 

విరామం తీసుకునాన్ను. Waiting for the perfect husband” అంది సమీర నవువ్తూ.  
జెసిస్కా కూడా నవువ్తూనే అంది. “నా ఉదేద్శయ్ంలో perfect మనుషుయ్లంటూ ఎవరూ, ఎకక్డా లేరు. ఉండరు. 

మరి మనం కూడా perfect మనుషుయ్లం కాదు కదా! నీకు గురుత్ందా మనం కాలేజీలో ఎలా అలల్రి చేసూత్ 
వుండేవాళళ్మో. అపుప్డు మనలిన్ చూసిన వాళెళ్వరూ మనలిన్ ఎనన్టికీ పెళిళ్ చేసుకోరు అనేవాళళ్ం గురుత్ందా?” 

అలా అనాన్క మళీల్ ఆ అలల్రి రోజులు గురుత్కి వచాచ్యేమో గలగలా నవివ్ంది జెసిస్కా.  
ఆమె నవువ్తుంటే తనూ నవివ్ంది సమీర.  
“అవును, ఇంతకీ నువూవ్ మీ ఆయనా వేరువేరుగా వుంటునాన్రా లేక ఇపప్టికే విడాకులు తీసేసుకునాన్రా?” అని 

అడిగింది జెసిస్కా. ఆమెకి అది తెలుసుకోవాలని సమీర వచిచ్నపప్టినించీ ఆతృతగా వుంది మరి.  
ఒకక్ క్షణం మౌనంగా వుండి చెపప్టం మొదలుపెటిట్ంది సమీర.  
“ఒక సంవతస్రం పైనే అయింది. మేము ఇండియా వెడుతునాన్మనీ, అకక్డ నేనూ, అమామ్, నానాన్ నెలరోజులు 

వుంటామనీ నీకపుప్డు చెపాప్ను. ఇండియాలో తాజ మహల, జయపూర పాలస, కొనిన్ దేవాలయాలు ఇలా అనీన్ తిరిగి 
మా వూరు వచాచ్ం. అపుప్డే ఎవరో నానన్కి బాగా తెలిసిన వాళుళ్ మధు గురించి చెబితే, మావాళుళ్ చాల మంచి 
సంబంధం అనీ, వాళళ్ని మమమ్లిన్ చూడటానికి రమమ్నాన్రు. అతను మెకానికల ఇంజనీర. అకక్డే మంచి ఉదోయ్గం 
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చేసుత్నాన్డు. వాళుళ్ వచిచ్ మమమ్లిన్ కలిశారు. మధు అందంగా బాగుంటాడు. మంచి ఉదోయ్గంలో వునాన్డు. సేన్హంగా 
వునాన్డు. అమెరికా రావటానికి తనకి అభయ్ంతరమేమీ లేదనాన్డు. ఇక కావలసినదేముంది, వెంటనే సరేనని అకక్డే మేము 
అపప్టికపుప్డు హడావిడిగా పెళిళ్ ముహూరత్ం కూడా పెటుట్కుని, పెళిళ్ చేసేసుకునాన్ం. ఇకక్డికి వచాచ్క ఒక వారం, పది 
రోజులు చాల సరదాగా గడిపాం” చెపప్టం ఆపింది సమీర ఏదో ఆలోచిసూత్. 

జెసిస్కా కూడా ఏమీ మాటాల్డకుండా, ఆమె ఆలోచనా సరళికి అడడ్ం రాకుండా, నదిలో వెడుతునన్ బోటుని 
చూసుత్నన్ది.  

“మెలల్మెలల్గా అరధ్మయింది మధు వైఖరి. సోఫాలో కూరుచ్ని పొర్దుద్టినించీ సాయంతర్ం దాకా టీవీలో ఏవో 
చూసూత్ కూరుచ్ంటాడు. ఎకక్డ కాఫీ తార్గితే అకక్డే కపుప్ వదిలేసాత్డు. కడగక పోయినా, కనీసం సింకులో పడేయాలని 
కూడా చూడడు. నేను సాయంతర్ం ఆఫీసునించీ వచాచ్క అవనీన్ నేనే కడగాలి. అంతేకాదు, నేనే వంట చేసి అనీన్ అకక్డ 
పెటిట్ వెళాళ్లి. కనీసం బేర్కాఫ్సట్ సీరియలాల్టివి కూడా తినడు. నాకా ఇడీల్లు, దోసెలు చేయటం రాదు. అతనికి చికాగోలో 
ఎవరూ సేన్హితులు లేరు. కారు డైరవింగ ఇండియాలో చేసినా, ఇకక్డ లైసెనస్ తీసుకోకపోవటంతో తను ఎకక్డికీ వెళేళ్ 
అవకాశం లేదు. ఇలా ఎంతో వేధించుకు తినాన్డు. అమెరికన వీసా వచిచ్నా అతనికి ఉదోయ్గం రాలేదు. ఒక ఉదోయ్గానికి 
అపల్యి చేసేత్, అది తేలేదాకా ఇంకోదానికి అపల్యి చేయడు. సరిగాగ్ పర్యతాన్లు చేశాడని నేను అనుకోను” ఆగింది సమీర. 

“అవనీన్ ఇండియాకీ, ఆమెరికాకీ మధయ్నునన్ సాంసక్ృతిక తేడాలేమో! ఓపిక పటిట్ కొనాన్ళాళ్గితే అవే 
సరుద్కునేవేమో!” అడిగింది జెసిస్కా.  
 “మూడు నెలలు కాదు, ఆరు నెలలు ఓపిక పటాట్ను. ఏమీ మారలేదు. మనిషి మంచివాడే. పేర్మగా వుంటాడు. కానీ 
అతనికి నాతోనూ, మిగతా అందరితోనూ కమూయ్నికేషన సమసయ్లు, అంటే ఇండియన ఇంగీల్ష యాస, మాటాల్డే వేగం, 
ఒకళుళ్ మాటాల్డుతుంటే మధయ్లో అడడ్ం వచిచ్ మాటాల్డటం, పర్శన్కి పర్శన్తోనే సమధానం చెపప్టం..  ఇలా ఎనోన్ 
వునాన్యి. అందుకనే కొనిన్ ఇంటరూవ్య్లకు వెళిళ్నా అతనికా ఉదోయ్గాలు రాలేదు” 
 “అమెరికాకి వచేచ్ ఇమిమ్గెర్ంటుస్లో చాలమందికి యాస ఒక సమసయ్. అదీకాక వాళళ్ దేశాలకీ, ఇకక్డికీ 
మనుషుయ్ల తతావ్లు, పర్వరత్నలు, భాష, యాస వేరు. యూనివరిస్టీలోల్నూ, లాబులోల్నూ చూసుత్నాన్ం కదా. చాలమంది 
ఎనోన్ రకరకాల దేశాలనించీ వచిచ్న ఇమిమ్గెర్ంటస్ ఇంటరూవ్య్లలోనూ, వారి పెరాఫ్రెన్నస్ రివూయ్లోల్నూ కమూయ్నికేషన 
బాగాలేదు, ఇంపూర్వ చేసుకోవాలి అని చెబుతుంటారు. అయినా ఇలాటి వారందరూ తవ్రలో అనీన్ నేరుచ్కుంటారు. ఇకక్డ 
వుండిపోవాలంటే అది తపప్దు కదా! బి ఎ రోమన ఇన రోమ అనలేదూ. అలాగే!” అంది జెసిస్కా.  
 “అవును. కానీ అతనిలో మారుప్ ఏమాతర్ం రాలేదు” అంది సమీర. 
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  “ఇలాటి వాటికి కొంత సమయం పడుతుంది సమీ. నువువ్ చేయదలుచుకుంది వెంటనే చేయాలని అనుకుంటావు. 
నేనూ అంతే కానీ, నీకనాన్ సోల్గా చేసాత్ను. బాబ అనిన్టోల్నూ బాగా ముందుకు వచిచ్ తనంతట తనే సహాయం 
చేసాత్డుగానీ, వారాంతాలు మాతర్ం ఇంటోల్నించీ కదలడు. పారీట్లు షాపింగులూ పెదద్గా ఇషట్పడడు. ఎవరి సీప్డు వారిది. 
ఎవరి ఇషాట్యిషాట్లు వారివి కదూ!”  
 “అవును. ఇవవ్వలసిన సమయం అంతా ఇచిచ్న తరావ్తే, ఇక లాభం లేదనుకుని మూడు నెలల కిర్తమే 
విడిపోయాము. విడాకులు కూడా తీసేసుకునాన్ం. కొనాన్ళుళ్ ఈ ఆలోచనలు రాకుండా వుండాలనే ఈ ఫెలోషిప 
తీసుకునాన్ను. ఇకక్డికి వచాచ్ను”  
 “మరి మధు?” అడిగింది జెసిస్కా.  
 “అతను అటాల్ంటాలో ఎవరో సేన్హితుడు వునాన్డని అకక్డికి వెళాళ్డు. ఒకటి రెండుసారుల్ ఫోన చేశాడుగానీ నేను 
తీయలేదు” అనన్ది సమీర. 
 జెసిస్కాకి అరధ్ం కాలేదు 
 “కొతత్గా అమెరికాకి వచాచ్డనాన్వు, మరకక్డ ఆరిథ్కంగా ఎలా నిలబడతాడు? నువేవ్మైనా ఆరిథ్కంగా సహయం 
చేశావా?” అడిగింది జెసిస్కా. 
 “కావాలంటే ఇసాత్ననాన్ను, జెసీస్. కానీ అతనే వదద్నాన్డు. మా నానన్కి అతనంటే ఇషట్ం. అందుకనే మా సంసారం 
విడాకుల దాకా పోకుండా ఆపాలని, రోజూ ఎంతో చెబుతూనే వుండేవారు. నాకూ ఆయన బోధలు, బాధలు వినలేక బోరు 
కొటేట్సి, ఆయన చెపేప్ది వినటమే మానేశాను. ఆయనా మధుకి ధన సహాయం చేసాత్ననాన్రు. మధు ఇషట్పడలేదు. అతనికి 
అభిమానం అడడ్ం వచిచ్ందేమో!”  
 జెసిస్కా మాటాల్డలేదు. ఏదో ఆలోచిసుత్నన్ది. 
 సమీర ఇంకా ఏవేవో ఆగకుండా చెబుతూనే వుంది.  
 మౌనంగా వునన్ జెసిస్కా కాసేపాగి టైమ చూసుకుని, “పద. వెడదాం. ‘మేకబ్త’ నాటకానికి ఆలసయ్ంగా వెడితే 
షేకిస్ప్యర గారికి కోపం వసుత్ంది” అనన్ది లేసూత్.  సమీరకి లేవటానికి చేయి అందించింది.                            

                           (   ) 
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