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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) 
రాతిర్ మొతత్ం కలిపి ఒక రెండు గంటలు పడుకుని ఉంటాను. ఉదయానేన్ లేచిన వెంటనే దేవుడికి దండం 

పెటుట్కుని టెనష్న పడడం మొదలు పెటాట్ను. ఇంటరూవ్య్ కాబటిట్ ఫారమ్ల వేసుకోవాలని అనన్యయ్ కొనిపెటిట్న బటట్లు 
వేసుకునాన్ను. అనీన్ మోకాళళ్వరకే ఉనాన్యి. అపుప్డే గొడవచేసి పొడుగుది కొనమనాలిస్ంది. వేసుకునేందుకు సరిగాగ్ 
సరిపోయే ఫారమ్ల లేదని కళళ్లోల్కి నీళొళ్చాచ్యి. అనన్యయ్కి ఫోన చేసి తిటాట్లనిపించింది కానీ ఆఫీసులో ఉంటాడని 
చెయయ్లేదు. జీనస్, గుండీల చొకాక్ వేసుకుని హనీష దగగ్రకి వెళాళ్ను. 

"ఇది బానే వుందా?" కళళ్లో నీరు అలానే ఉంది. 
'హే, బావుంది. టెనష్న అవవ్కు." 
"నిజంగా బావుందా?" 
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"యా. నాకు తెలిసి ఫసట్ సెమిసట్ర లో మన వాళళ్లోల్ ఇంత పొర్ఫెషనల గా రెడీ అయియ్ంది నువేవ్" 
"వెటకారమా?" కాసత్ కోపంగా అడిగాను. 
"కాదు నిజం. అందరూ టీ షరట్ మాతర్ం వేసుకుంటారు. అమామ్యిలు కొంతమంది చుడీదార వేసుకునే వెళాత్రు" 

నవివ్ంది. 
"నిజమా?" 
"ఔను" 
దాంతో నా మనసు కాసత్ కుదుట పడింది. అనన్యయ్ మీద కోపం కూడా వెంటనే మాయమయియ్ంది. రాతిర్ 

చదివినవే మళీళ్ చూసుకుంటూ కాళుళ్ కాలిన పిలిల్లా తిరగడం గమనించి "బేర్క ఫాసట్ చెయియ్" హనీష అంది. 
"ఒదుద్ వచాచ్క ఒకేసారి లంచ చేసాత్" అనాన్ను. 
"మరీ అంత టెనష్న పడకు. మీ పొర్ఫెసర చాలామందిని హయర చేసుకోవాలని చూసుత్నాన్డట. నీకు జాబ 

ఇసాత్డులే. డోంట వరీ" 
"తన ఆఫీస ఎకక్డో తెలుసా?" 
"ఏరో సేప్స బిలిడ్ంగ లో ఉండి ఉంటుంది." 
అయోమయంగా తలూపాను. 
"నేనూ వసాత్లే నీతోపాటు" అంది. 
"థాంకూయ్" 
"థాంకస్ అకక్రేల్దు. జాబ వచాచ్క పారీట్ ఇవువ్, చాలు" అంది. 
కాళుళ్ కాలిన పిలిల్లాగా నేను ఇలల్ంతా తిరగడం గమనించి, "టెనష్న పడకులే వసేత్ వచిచ్ంది, లేకపోతేలేదు. 

అయినా ఫసట్ సెమిసట్ర లో ఇంటరూవ్య్ రావడమే గొపప్" అంది. 
"సరే" అని కూరుచ్ని ఫోన ఓపెన చేసాను. ఎవరితో మాటాల్డాలనిపించలేదు. తిరిగి ఇంటరూవ్య్కి చదవడం 

మొదలుపెటాట్ను. టైం పదకొండు దాటింది కానీ హనీష ఇంకా తయారవవ్లేదు. 
"హాఫెనవరే ఉంది" అనాన్ను. 
"ఔనా సరే" అంది కానీ కదలనే లేదు. 
"ఎంత దూరం?" సహనం కోలోప్కుండా అడాగ్ను. 
"పకక్నే ఫరవాలేదు. నడుచుకుంటూ వెళిళ్పోవచుచ్." 
"రెడీ అవుతావా?" కాసత్ కోపంగా అడిగాను. 
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"టైం ఉందిలే" 
ఇంకో పదినిమిషాలు దాటింది. ఆ తరువాత పదిహేను. ఇంకా కదలనే లేదే? అభిషేక ని బిలిడ్ంగ ఎకక్డ అని 

అడగాలిస్ంది. అనవసరంగా హనీషని అడిగాను. ఒకక్దానేన్ వెళిళ్నా, దారిలో ఎవరో ఒకళళ్ని కనుకుక్నేదానిన్. 
ఇంకెపుప్డూ హనీషతో పెటుట్కోకూడదు అనుకుంటుండగా 

"పద, వెళాద్ం" అంది. 
నేను గబగబా చెపుప్లు వేసుకుని తనవైపు అసహనంగా చూసాను. తను నా వెంటే వచిచ్ చెపుప్లు వేసుకుంటూ 

తాళం చెవి తీసుకుంది. గుమమ్ం ముందు నిలబడినా నా తెలల్మొహానిన్ చూసి, "ఏమైనా మరిచ్పోయావా?" అడిగింది. 
"లేదు. నువువ్ ఇలానే వసాత్వా?" ఆశచ్రయ్ంగా అడిగాను. 
"ఔను" 
"ఇది నైట డెర్స కదా?" 
"ఇకక్డ అంతే ఎవరూ పటిట్చుచ్కోరు. కాల్స కి కూడా ఇలానే వసాత్రు చాలామంది" 
"ఔనా?" చాలా ఆశచ్రయ్మేసింది. 
"ఔను. కొంతమంది తలకూడా దువువ్కోరు" 
ఇదద్రం నడవడం మొదలుపెటాట్ము. తను అమెరికాకి వచిచ్న మొదటోల్ గురైన కలచ్ర షాకస్ గురించి చెపిప్ంది. 
"కాఫీ కొనాలంటే వాల మారట్ కి వెళాళ్ము. మనలాగా ఒకటో రెండో కాకుండా వంద రకాలునాన్యి. ఫెర్ంచ కాఫీ, 

డారక్ రోసట్, బాల్ండ రోసట్, ఇంకా ఏవేవో. ఒక ఐల మొతత్ం కాఫీలే. ఏది తీసుకోవాలో తెలీక చుటుట్పకక్ల వాళుళ్ ఏం 
తీసుకుంటునాన్రో చూసాను. చాలామంది తీసుకునన్ బార్ండ లో డీ కేఫ కాకుండా ఉనన్ది ఏదో తీసుకునాన్ను. ఇపుప్డూ 
గురుత్లేదు. ఇంటికొచిచ్ చూసేత్ అవి చినన్ కపుప్లు. ఒకటి తెరిచి, అందులో ఉనన్ పౌడర లో వేణీణ్ళుళ్ కలిపి డికాషన లా 
చేసాను. అలా ఆ కాఫీని రోజూ తాగుతుంటే ఒకసారి మా ఇంటికొచిచ్న వాళెళ్వరో చెపాప్రు, అది కాఫీ మెషీన లో వాడాలి, 
అలా తెరిచి పౌడర వాడకూడదని. తరవాత వాళేళ్ నాకు నెస కఫే బాటిల ఇచాచ్రు. అది జరిగిన మూడో, నాలుగో నెలల 
తరవాత మేము మంచి ఫెర్ండస్ అయినపుప్డు చెపాప్రు. 'ఈ అమామ్యి పాపం ఏదో పలెల్టూరనుకుంటా కొంచెం సహాయం 
చేదాద్ం అని జాలిపడి కాఫీ డబాబ్ ఇచాచ్ము ఇదద్రం ' అని" మేము నవువ్తుండగా "అదే బిలిడ్ంగ" అని చూపించింది. రెండు 
నిమిషాలకనాన్ ఎకుక్వ నడవలేదు. అందుకే తను పదకొండు దాటింది అనాన్ పటిట్ంచుకోలేదేమో. అనవసరంగా 
తిటుట్కునాన్ను. 

"నేనూ నీతో లోపలికి వసాత్" అంది. 
"పొర్ఫెసర ఒపుప్కోరేమో" అనాన్ను. 
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"మీ పొర్ఫెసర ఆఫీసుకి కాదు తలిల్, బిలిడ్ంగ లోపలికి" మళీళ్ నవివ్ంది. 
పొర్ఫెసర ఆఫీసులోకి వెళళ్గానే ఆయన మంచివాడిలా కనబడాడ్రు. 
"ఆర యు అవని?" అడిగారు. 
"యస సర. గుడ మారిన్ంగ" అనన్ను. 
"పీల్జ సిట" అని కురీచ్వైపు చూపించారు. 
నేను ఎకక్డ చదువుకునాన్ను, అమెరికాకి ఎపుప్డు వచాచ్ను, జెట లాగ ఉందా అని సరదాగా కబురుల్ చెపిప్నటుట్ 

అడిగారు. నాకు కాసత్ బిడియం తగగ్డం గమనించి ఏరోసేప్స ఎందుకు తీసుకునాన్నో అడిగారు. 
హనీషకి చెపిప్నటుట్ భీముడి కథ కాకుండా ఉతత్ ఇంటెర్సట్ వలల్ అని బదులిచాచ్ను. 
"డు యు నో అభిషేక?" అడిగారు. 
"ఐ మెట హిం యెసట్ర డే" అనాన్ను. 
"డిడ హి టాక అబౌట హిజ వరక్?" 
"యెస. హి ఎకస్ పెల్యిండ ఎ లిటిల బిట" అనాన్ను. 
ఏం అరధ్మయియ్ందో వివరించమనాన్రు. అభిషేక చెపిప్ంది, నేను గూగుల లో చదివింది, ఆయన పేపరల్లో ఉనన్ది, 

అనీన్ ముకక్లుగా చేసి గబగబా పాఠం అపప్ చెపిప్నటుట్ చెపప్సాగాను. ఓపికగా విని, నేను మాటాల్డడ్ం ఆపాక నా చేతికి 
కొనిన్ పిర్ంట అవుటుల్ ఇచిచ్, "రీడ దీజ ఆరిట్కలస్. విల డిసక్స టుమారో ఎట సేం టైం" అనాన్రు. 

"డిడ ఐ గెట ద జాబ?" అనుకోకుండా నోరు జారాను. 
ఆయన నవివ్ "రీడ దెం విల డిసక్స టుమారో" అనాన్రు. 
అనవసరంగా అడిగాను. దానివలల్ ఇదాద్మనుకునాన్ ఇవవ్రేమో అని టెనష్న మొదలైంది. బిలిడ్ంగ లో హనీష 

కనబడకపోవడంతో బయటకి వచాచ్ను. గమమ్తుత్గా హనీష నా వెనకాలే వచిచ్ భుజం తటిట్ంది కానీ తనని నేను 
గమనించలేదు.  

"ఎలా అయియ్ంది?" అడిగింది. 
జరిగిన కథంతా వివరించాను. 
"కంగార్టస్" అంది. 
"దేనికి?" 
"జాబ వచిచ్ంది కదా" 
"ఇంకాలేదు. రేపు మాటాల్డదాం అనాన్రు" 
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"అంటే సగం వచిచ్నటేట్" 
"లేదు. ఇంటికెళాద్మా? ఈ పేపరుల్ చదవాలి" దీనంగా అనాన్ను. 
"సరే, పద. అభిషేక కి మెసేజ చెయియ్. ఫీర్ ఉనన్పుప్డు హెలప్ చేసాత్డేమో?" 
"గుడ ఐడియా థాంకస్" అంటూ ఆ పేపరుల్ చదువుతూ ఇంటికి నడిచాను. అరధ్ం చేసుకుని హనీష కూడా ఏమీ 

మాటాల్డలేదు. అభిషేక కి మెసేజ చేసేత్ మధాయ్హన్ం మూడింటికలాల్ వసాత్ అనాన్డు. తను వచేచ్లోపు ఆ ఆరిట్కలస్ చదివి 
కొచెనస్ ని తయారు చేదాద్మని కంకణం కటుట్కుని కూరుచ్నాన్ను. హనీష కూడా కదిలించకుండా తన పని తను చేసుకుంది. 
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