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        చికాగోనించీ లండన గాటివ్క ఎయిరోప్రుట్కి వచిచ్న విమానం దిగి, లగేజ తీసుకుని అపుప్డే బయటికి వచిచ్ంది 
సమీర.  

అకక్డే బయట ఎదురు చూసుత్నన్ జెసిస్కా, సమీరని చూడగానే పరుగెతుత్కుంటూ వచిచ్ “హాయ! సమీ, 
బాగునాన్వా? ఎనాన్ళళ్యిందో నినున్ చూసి” అని ఒకక్సారిగా సమీరని కావలించుకునన్ది. 

“అవును. నాలుగేళల్ కిర్తం నువువ్ చికాగో వదిలేసి ఇకక్డికి వసుత్నన్పుప్డే చూడటం. నువువ్ ఏమీ మారలేదు. అలాగే 
సనన్గా, చకక్గా వునాన్వు” అంది సమీర జెసిస్కాని కనాన్రప్కుండా చూసూత్.  

సనన్గా, చాల పొడుగాగ్, తెలల్టి శరీరం మీద బంగారం రంగు జుటుట్తో ఎంతో అందంగా వుంటుంది జెసిస్కా.    
నవివ్ంది జెసిస్కా. “నువువ్ మాతర్ం? ఏమీ మారలేదు. అలాగే వునాన్వ. నిజం చెపాప్లంటే మునుపటి కనాన్ ఇంకా 

అందంగా వునాన్వు” అంది. 
జెసిస్కా అనన్దాంటోల్నూ నిజం వుంది.  
కొంచెం చామనచాయతో సనన్గా, పొడుగాగ్ చకక్టి పలువరుసతో సమీర ఎంతో హుందాగా, అందంగా 

వుంటుంది. చిరునవువ్లు చిందిసుత్ంటే ఇంకా బాగుంటుంది. 
సమీర కూడా నవివ్, “సరేలే, మనిదద్రం ఒకళళ్నొకళుళ్ పొగుడుకుంటూ ఇకక్డ నుంచుంటే ఎలా! వచేచ్ పోయే 

వాళల్కి దారిలో అడడ్ంగా వునాన్ం. పద, వెడదాం!” అంది.  
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“నా కారు ఇటు పకక్ పారక్ చేశాను” అంటూ పారిక్ంగ లాట వేపు దారి తీసింది జెసిస్కా. 
కారు ఎకాక్క అడిగింది జెసిస్కా, “పర్యాణం బాగా జరిగిందా?” అని. 
“బాగానే వుంది కానీ, విమానంలో నాకు నిదర్పటట్దు. మూడు సినిమాలు చూశాను” అంది సమీర.  
“ఒక పని చేదాద్ం. నినున్ మా ఎపారెట్మ్ంటులో దించి నేను ఆఫీసుకి వెడతాను. నేను మధాయ్హన్ం రెండునన్ర, 

మూడు గంటల లోపునే వచేచ్సాత్లే! మా బాసుకి ముందే చెపాప్ను, నా మంచి సేన్హితురాలు వసుత్నన్దని. బాబ కూడా 
కొంచెం ముందుగానే వచేచ్సాత్ననాన్డు. మేం వచేచ్దాకా హాయిగా నిదర్పో. విశార్ంతి తీసుకో” అంది జెసిస్కా. 

“మరి నేను ఇవాళా, రేపు మీతో వుండి, ఎలుల్ండి ఆదివారం బరిమ్ంగాహ్మ వెళాళ్లి. మళీళ్ సోమవారం పొర్దుద్నేన్ 
యూనివరిస్టీలో వుండాలి కదా!” అంది సమీర. 

జెసిస్కా నవివ్ంది. “అలాగే. ఇవాళా రేపూ ఇకక్డ నీ పోర్గార్ం అంతా ఫికస్ అయిపొయింది. ఆదివారం ఇకక్డినించీ 
బరిమ్ంగాహ్ంకి నినున్ పేల్న ఎకిక్ంచే బాధయ్త నాది. మధాయ్హన్ం నేను వచాచ్క మాటాల్డుకుందాం” అంది.  

జెసిస్కావుండే ఎపారెట్మ్ంట గాటివ్క ఎయిరోప్రుట్కి దగగ్రే.  
ఇరవై నిమిషాలోల్ ఎపారెట్మ్ంటుకి చేరుకునాన్రు. 
జెసిస్కా వుండేది రెండు బెడూర్ముల చినన్ ఎపారెట్మ్ంట.  
జెసిస్కా సమీర లగేజిని రెండవ బెడూర్ములో పెటిట్ంది.  
ఫిర్డజ్ తెరిచి, దాంటోల్ వునన్వనీన్ చూపించింది. ముఖమాటం లేకుండా ఏం కావాలంటే అవి తీసుకు తినమనన్ది. 

బాతూర్ం, టవలస్ అనీన్ ఎకక్డెకక్డ ఏమేం వునాన్యో చూపించింది. 
“నాకు టైమయింది.. మధాయ్హన్ం కలుదాద్ం” అంటూ హడావిడిగా వెళిళ్పోయింది. 
అమెరికాలో ఇలాటి మరాయ్దలు అలవాటే కనుక, సమీరకి ఇవేవీ కొతత్గాలేవు.   
కాఫీ కలుపుకుని, ముందు గదిలోని సోఫాలో కూరుచ్ని కాఫీ తార్గుతూ కూరుచ్నన్ది.  
పకక్నే వునన్ టేబుల మీద పెటిట్న బాబ, జెసిస్కాల పెళిల్ ఫోటో చూసి, దానిన్ చేతులోల్కి తీసుకుని చూసింది. జెసిస్కా 

అందంగా నవువ్తూ నుంచుని వుంది. ఆమె పకక్నే చిరునవువ్తో నుంచుని వునాన్డు బాబ.  
వెనకిక్ జారగిలబడి కళుళ్ మూసుకుంది సమీర.  
గత సమ్ృతులు అలా మనసులోకి వసూత్నే వునాన్యి. 
ఇరవై ఎనిమిదేళళ్ కిర్తం చికాగోలో పుటిట్ంది సమీర. తలిల్దండుర్లు తెలుగువారే అయినా, అమెరికాలో పుటిట్ 

పెరగటం వలల్, అనీన్ అమెరికా పదధ్తులతోనే పెరిగింది. నాలుగైదుసారుల్ ఇండియా వెళిళ్నా, అదొక విదేశంలాగానే 
వుండేది సమీరకి. అకక్డ వునన్ వారం పదిరోజులూ కొంతమంది కజినస్, బామమ్, అతత్యయ్లతో సరదాగా గడిపేది. కానీ 
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అకక్డి సినిమాలూ, రాజకీయాలు ఏమీ అరధ్మయేవి కావు కూడాను. షాపింగ మీద అసలు సరదాయే లేదు. అందుకే 
మిగతా ఏ విషయాలోల్నూ అంటీ పటుట్నటుట్ గడిపేది. తెలుగు చదవటం రాకపోవటం వలల్, అకక్డి పుసత్కాలకూ 
దూరమైంది. అకక్డ కనపడడ్ ఆధాయ్తిమ్క ఇంగీల్షు పుసత్కాలేవో పటుట్కుని, ఇషట్ం లేకపోయినా  పేజీలు తిపుప్తుండేది.  

జెసిస్కా తనూ చినన్పప్టినించీ కలిసే పెరిగారు. ఇదద్రి ఇళూళ్ దగగ్రే కనుక వాళళ్ సేన్హం ఇంకా ఎకుక్వయింది. 
ఇదద్రూ ఎలిమెంటరీ సూక్లు నించీ హైసూక్లు దాకా ఒకే కాల్సులో వుండేవారు. ఇదద్రూ కలిసే అకక్డే యూనివరిశ్టీలో 
చదువుకునాన్రు.  

ఐదేళల్ కిర్తం జెసిస్కా, బాబ పెళిల్ చేసుకునాన్రు. తను వాళళ్ పెళిళ్లో వాళళ్ కుటుంబంలోని ఒక వయ్కిత్గానే దగగ్ర 
వుండి పెళిల్ జరిపించింది.  

తరావ్త బాబ పనిచేసే కంపెనీ, అతనికి లండన బార్ంచ నిరవ్హణ బాధయ్త అపప్గించి, పర్మోషన మీద ఇంగాల్ండ 
పంపించింది. జెసిస్కా కూడా ఇషట్పడి, కొనేన్ళుళ్ యూరప చూదాద్మని అతనితో వచిచ్ తనూ ఉదోయ్గం చూసుకుని, లండనోల్ 
సిథ్రపడింది.  

నాలుగేళల్ కిర్తం వాళిళ్దద్రూ చికాగోనించీ, లండన వెడుతునన్పుప్డు చూడటమే. తరావ్త ఇదద్రూ ఎవరి జీవితాలోల్ 
వాళుళ్ బిజీ అయిపోయారు. మధేయ్మధేయ్ ఫోనోల్ మాటాల్డుకోవటం తపప్, ఇదద్రూ మళీళ్ కలవలేదు.  

బరిమ్ంగాహ్ంలో తన సబెజ్కుట్లోనే ఒకక్ సంవతస్రం రీసెరిచ్ చేయమని వాళళ్ంతట వాళేల్ పిలిచి ఫెలోషిప ఇసేత్, 
యూనివరిస్టీలో చేరటానికి వచిచ్ంది సమీర. ఎలాగూ వసుత్నాన్ను కదా అని, రెండు రోజులు జెసిస్కాతో గడిపి, అకక్డికి 
వెళళ్టానికి వీలుగా విమానం టికెక్టుల్ కొనుకుక్నన్ది.  

అపుప్డే గురుత్కొచిచ్ంది, ఇంకా అమెరికాకి ఫోన చేసి అమమ్కీ నానన్కీ తను కేష్మంగా చేరినటుట్ చెపప్లేదని.  
సెల ఫోన తీసుకుని చికాగోలో ఇంటికి ఫోన చేసింది.  
సమీర తలిల్ సులోచన ఫోన తీసుకుంది. 
“పర్యాణం బాగా జరిగిందా, నానాన్” అడిగింది సులోచన.  
“అంతా బాగానే జరిగింది. జెసిస్కా ఎయిరోప్రుట్కి వచిచ్ంది. నేనిపుప్డు దాని ఎపారెట్మ్ంటోల్నే వునాన్ను. ఆదివారం 

బరిమ్ంగాహ్ంకి వెడతాను. నానన్ ఉదోయ్గానికి వెళాళ్డా?” అడిగింది సమీర. 
“అవును. ఏది తపిప్నా అది తపప్దుగా మరి. మరిచిపోయాను. ఇందాకే నీ ఎపారెట్మ్ంట లీజింగ ఏజెంట ఫోన 

చేసింది. అదెద్కి వుండటానికి ఎవరో ఒపుప్కునాన్రుట. ఒక సంవతస్రం లీజ. సాయంతర్ం నానన్ వచాచ్క అగిర్మెంట మీద 
నీ బదులు సంతకాలు పెడతారు” అంది సులోచన.  
 “గుడ! ఇంకా విషయం గురించి వరీర్ అవకఖ్రేల్దు. మళీళ్ బరిమ్ంగాహ్ం వెళాళ్క పిలుసాత్లే” అంది సమీర.  
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 తల మీద వేడి వేడి నీళళ్తో సాన్నం చేసుత్ంటే హాయిగా వుంది సమీరకి.  
బడలిక అంతా తీరినటుట్గా వుంది. 
ఫిర్డజ్ తెరిచి కనపడడ్వేవో తీసుకుని, మైకోర్వేవులో వేడి చేసుకుని తినేసింది. 
జెసిస్కా అపారుట్మెంటుని చాల శుభర్ంగా వుంచుతుంది.  
తనకిచిచ్న బెడూర్ంలో తనూ, జెసిస్కా కాలేజీలో తీసుకునన్ ఫోటో చకక్టి ఫేర్ములో పెటిట్ టేబుల మీద పెటిట్ంది 

జెసిస్కా. 
ఆ ఫోటోని చేతిలోకి తీసుకుని, పాత సమ్ృతులు మనసులో మెదులుతుంటే ఆ ఫోటోనే చూసూత్ మంచం మీద 

పడుకునన్ది.   
హైసూక్లు చదువు పూరత్యాక, తను మైకోర్ బయాలజీ చదువుకుని పీహెచీడ్ కూడా చేసి, అకక్డే యూనివరిస్టీలో 

రీసెరిచ్ ఉదోయ్గం చేయటం మొదలు పెటిట్ంది. తనకి ఎంతో ఇషట్మైన టీచింగ కూడా కొంత చేయటంతో ఇంకా బాగుంది.  
జెసిస్కా తన డిగీర్ అవగానే, బయో మెడికల ఇంజనీరింగ చదివిన బాబ అంటే ఇషట్పడి అతనిన్ పెళిల్ చేసుకుంది. 

ఇదద్రూ బిజీ అవటంతో అపుప్డపుప్డు ఫోన, ఇంటరెన్ట చాటింగ తపిప్తే కొనేన్ళుల్గా వాళిళ్దద్రూ మళీళ్ కలవనే లేదు.   
ఆలోచనలని వెనకిక్ నెడుతూ నిదర్ ముంచుకు రావటంతో, ఒళుళ్ తెలియకుండా అలాగే నిదర్పోయింది సమీర.      

౦   ౦   ౦ 
అలా ఎంతసేపు నిదర్పోయిందో తెలియలేదు కానీ, బాబ వచిచ్నటుట్ శబద్ం వినపడుతుంటే చటుకుక్న నిదర్ లేచి, 

ఒకసారి అదద్ంలోకి చూసి జుటుట్ సరుద్కుని లివింగ రూములోకి వచిచ్ంది సమీర.  
బాబ సమీరని చూసి, ‘హలో సమీ! వెలక్ం టు ఇంగల్ండ” అంటూ దగగ్రికి వచిచ్ హగ చేసుకునాన్డు.    
“పర్యాణం బాగా జరిగిందా? కాసేపటోల్ జెసీస్ వచేచ్సుత్ంది“ అనాన్డు.  
సమీర తల వూపి, “ఎలా వునాన్వ బాబ!” అడిగింది. 
“మొదటోల్ ఇంగల్డ జీవితం నచచ్లేదుగానీ, ఇపుప్డు అలవాటయిపొయింది. కాకపోతే ఇకక్డ అనిన్టి ధరలూ మన 

ఊరితో పోలిసేత్ చాల ఎకుక్వ” అనాన్డు.  
వాళిళ్దద్రూ మాటాల్డుకుంటుండగా వచిచ్ంది జెసిస్కా. “బాబ వచేచ్శాడా. అమమ్యయ్. నాకు కొంచెం ఆలసయ్ం 

అయింది. నీకు బోరు కొటేట్సుత్ందేమో అనుకునాన్ను. గుడ దట హి కేమ ఎరీల్! మధాయ్హన్ం లంచ ఏమనాన్ తినాన్వా” 
అంది నవువ్తూ. 

“ఆహా! సుబభ్రంగా తినాన్ను. హాయిగా నిదర్ పోయాను” అంది సమీర.  
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జెసిస్కా ఫిర్డజ్ తలుపులు తీసి, మూడు గాల్సులోల్ ఆరెంజ జూయ్స పోసి వాళిళ్దద్రికీ ఇచిచ్, తను కూడా తీసుకుని అకక్డ 
కూరుచ్ంది. 

బాబ అడిగాడు, “బరిమ్ంగాహ్ంలో ఎనాన్ళుళ్ నీ రీసెరిచ్ ఫెలోషిప” అని.  
“ఒకక్ సంవతస్రం. అది కూడా ఇకక్డ బాగుంటే వుంటాను. లేకపోతే మధయ్లో వదిలేసి చికాగో వెళిళ్పోతాను. 

అకక్డ యూనివరిస్టీలో నా ఉదోయ్గం అలాగే వుంది. సెబాటికల తీసుకునాన్ను కదా. అకక్డ బోరు కొటిట్ంది కనుక 
కొనాన్ళుళ్ ఇలా వూళుళ్ తిరిగి, ఇకక్డ బోరు కొటట్గానే మళీళ్ అకక్డికి వెడతాను” అంది సమీర నవువ్తూ.   

“అవును. మంచి పాల్న. సారీ, సమీ! నీ మేరేజ సరిగాగ్ వరక్వుట అవలేదని జెసీస్ చెపిప్ంది” బాబ అనాన్డు, 
సమీరని చూసూత్. 

చినన్గా నవివ్ంది సమీర. “అవును. ఆ విషయం మరచిపోదామనే నేను అనుకుంటునాన్ను. దూరంగా ఇకక్డికి 
రావటానికి కారణాలోల్ అదొకటి” అంది. 

“అసలేమయింది?” అడిగింది జెసిస్కా. 
సమీర అదోలా నవివ్, “ఈ దేశంలో ఇంకా ఒక సంవతస్రం వుంటానుగా. తరావ్త వివరంగా చెబుతానులే. 

ఇపుప్డు సరదాగా మన ఆనాటి కాలేజీ కబురుల్ చెపుప్కుందాం” అంది. 
బాబ కూడా నవివ్, “ఒక గంటసేపు మాతర్మే మీకు మాటాల్డుకోవటానికి సమయం ఇసుత్నాన్ను. ఇంకా 

ఎకుక్వసేపు అయితే మా దేశపు ఎలిజబెత రాణి ఒపుప్కోదు. అసలే ఆవిడకి కోపం ఎకుక్వ. పనీపాటా లేని ఒక 
పరానన్భుకుక్ కదా. తరావ్త ముగుగ్రం అలా బయటికి వెళిల్, కొంచెం లండన మహానగరం అందాలు చూసి, అకక్డే ఎకక్డో 
తినేసి ఇంటికి వచేచ్దాద్ం. రేపు మళీళ్ కాసేపు వూరు చూడటం. ఎలుల్ండి ఆదివారం సమీర బరిమ్ంగాహ్ం వెళిళ్పోతుంది. అదీ 
మన కారయ్కర్మం” అనాన్డు.   

“నేను లండన ఇంతవరకూ చూడలేదు.. ఏం చూపిసాత్వ ఇకక్డ?” అడిగింది సమీర. 
“ఇకక్డా, వెసట్ మినిషట్ర ఆబీబ్ చూదాద్ం, లండన ఐ, టెర్ఫాలగ్ర సేక్య్ర, బిగ బెన, పారల్మెంట బిలిడ్ంగ, బకింగాహ్ం 

పాలస, చేనిజ్ంగ ఆఫ గారడ్స్, థేమస్ నదీ తీర విహారం, టవర ఆఫ లండన, ఎనోన్ మూయ్సియంలు, సాక్టాల్ండ యారడ్...  
ఒకటేమిటి.. చాల వునాన్యి” అనన్ది జెసిస్కా. 

“నువేవ్ం చూడాలనుకుంటునాన్వో చెపుప్. ఇవాళ కొనిన్, రేపు కొనిన్ చూదాద్ం” అనాన్డు బాబ. 
నవివ్ంది సమీర. “నాకు ఇంకా పూరిత్గా నిదర్ తీరలేదు. కాసేపాగి అలా వెళిల్, లండన ఐ చూసి బయటే భోజనం 

చేసి తవ్రగా వచేచ్దాద్ం. ఇంకేదనాన్ చూదాద్మనుకుంటే రేపు చూదాద్ం. ఇవాళ రాతిర్ డినన్ర ఈజ ఆన మి” అంది సమీర.     
“అలాగే.. ఇంగల్ండ నేషనల ఫుడ ఏమిటో తెలుసా?” నవువ్తూ అడిగాడు బాబ. 
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“ఫిష అండ చిపస్” అంది సమీర. 
“కాదు. కరీర్.. ఇండియన కరీర్” అనాన్డు పెదద్గా నవువ్తూ బాబ.  
సమీర కూడా నవువ్తూ, “అవును. నేనూ ఎకక్డో చదివాను అలా అని” అంది. 
“ఆ మరచిపోయాను. నా కజిన బరిమ్ంగాహ్ంలోనే వుంటాడు. అతని పేరు నిక. అకక్డే రెండు నెలల వెకేషన 

తీసుకుని వుంటునాన్డు. ఏం చేసుత్నాన్డో అతనికే తెలియాలి. అతనికి నువువ్ వసుత్నాన్వని చెపాప్ను. నీకు ఏ సహాయం 
కావాలనాన్ సరే చేసాత్నని చెపాప్డు. అకక్డ ఎయిరోప్రుట్కి వచిచ్ నినున్ రిసీవ చేసుకుని నీ ఎపారెట్మ్ంటులో దించి వెడతాడు. 
సరేనా” అనాన్డు బాబ.  

“చాల థాంకస్!” అంది సమీర నవువ్తూ.  
ఆరోజు సాయంతర్ం జెసిస్కా, బాబ, సమీరని తీసుకుని లండన చూపించటానికి వెళాల్రు.  
మొటట్మొదటగా లండన ఐ ఎకాక్రు. అది ఆకాశమంత ఎతుత్ వెడుతుంటే లండన నగరం అంతా ఎంతో అందంగా 

కనిపిసుత్నన్ది. అకక్డే చాల సమయం పటిట్ంది.  
తరావ్త థేమస్ నదీ తీరంలో నడుచుకుంటూ వెళిల్, దగగ్రలో వునన్ ఇండియన రెసాట్రెంటుకి వెళాల్రు.  
“నా కోసం మీరు ఇండియన ఫుడ తినఖక్రేల్దు. నేను  ఏదయినా సరే తింటాను” అంది సమీర. 
జెసిస్కా నవివ్, “నిజంగా చెపాప్లంటే ఇది నీ కోసం కాదు. బాబ ఇండియన ఫుడ, ముఖయ్ంగా సైప్సీ వెజిటబుల 

బిరాయ్నీ, మాంగో లసీస్ అంటే పడి చసాత్డు. మూడు రోజులనించీ ఒకటే చెబుతునాన్డు, సమీ రాగానే ఇండియన 
రెసాట్రెంటుకి వెళాల్లని” అనన్ది. 

బాబ కూడా నవివ్, “నేను అలా అనన్మాట నిజమే కానీ, జెసీస్కి కూడా ఇండియన ఫుడ అంటే ఇషట్మే. పైకి మాతర్ం 
అంతా నా కోసమే అనన్టుట్ చెబుతుంది” అంటూ లోపలికి నడిచాడు.      

భోజనాలు చేసుత్నన్పుప్డు జెసిస్కా అడిగింది, “కాలేజీలో నాతోపాటు ఇంకో ఇండియన అమామ్యి చదివేదే.. 
సనన్గా, పొడుగాగ్, ఎంతో అందంగా వుండేది. కొంచెం రిజరువ్డుగా కూడా వుండేది. ఆ అమామ్యి నీకూ బాగా తెలుసు 
కదా? ఎకక్డ వుంది? ఎలా వుంది?” 

సమీర నవివ్ంది. “నీకు వనజ బాగా గురుత్ందే.. అవును. చాల అందంగా వుంటుంది. చికాగోలోనే మాకు దగగ్రోల్నే 
వుంటుంది. అకక్డే ఏదో కంపెనీలో పనిచేసుత్నన్ది. కెమికల ఇంజనీరు కదా” అంది.  

“వనజ పెళిల్ చేసుకుందా?” అడిగింది జెసిస్కా. 
“అవును. పెళల్యి రెండేళల్యిందేమో. ఇండియా వెళిల్ అకక్డే పుటిట్ పెరిగిన అబాబ్యిని పెళిల్ చేసుకుంది. ఇదద్రూ 

బాగా కలిసిపోయి ఆనందంగా వునాన్రు. అపుప్డపుప్డూ కలుసూత్నే వుంటాం” అంది సమీర. 
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జెసిస్కా ఆశచ్రయ్ంగా అడిగింది, “డేటింగ ఏమీ చేయకుండానే పెళిల్ చేసుకుందా? మరి వనజ అమెరికాలోనే పుటిట్ 
పెరిగిన పిలల్ కదూ” అని. 

సమీర చినన్గా నవివ్, “అవును. వనజ నాలాగానే అమెరికాలోనే పుటిట్ పెరిగిన పిలల్. వాళళ్ చుటాట్లకి ఎవరో తెలిసిన 
అబాబ్యి ఇండియాలో వునాన్డని చెబితే అకక్డికి వెళిల్, అకక్డికకక్డే పెళిల్ నిశచ్యం చేసేసుకుని, పెళిల్ కూడా చేసుకుని 
వచేచ్శారు. అంతా పది రోజులోల్ అయిపొయింది. నా పెళిల్ కూడా దాదాపు అంతే అనుకో” అంది.  

జెసిస్కా ఇంకా ఆశచ్రయ్పోతూ అంది, “నీ పెళిల్ విషయం తీరిగాగ్ తరావ్త చెబుతాననాన్వు కదా, అందుకని ఆ 
వివరాలు అడగను. కానీ నాకెపప్టినించో మనసులో వునన్ పర్శన్ ఏమిటంటే.. మీ ఇండియాలో ఏమీ డేటింగ చేయకుండా 
చేసుకునే అరేంజడ్ పెళిళ్ళుళ్ ఎలా విజయవంతం అవుతాయా అని” 

బాబ కూడా ఎంతో ఆశచ్రయ్ంతో కనాన్రప్కుండా చూసుత్నాన్డు. 
సమీర మళీళ్ చినన్గా నవువ్తూ అంది, “కొనిన్ దశాబాద్ల కిర్తం ఇలా కుదురుచ్కునన్ పెళిళ్ళుళ్ బాగానే వుండేవి. మా 

అమామ్ నానాన్, అతత్యయ్లూ మామయయ్లూ, అందరూ నలభై, ఏభై ఏళల్ కిర్తం పెళిల్ చేసుకుని ఇంకా సుఖంగా కలిసే 
వుంటునాన్రు. కానీ కొనేన్ళళ్నించీ అంతా మారిపోయింది. పాశాచ్తయ్ నాగరికతా పర్భావమో, సతరీలకి ఆరిథ్క, వయ్కిత్తవ్ 
సావ్తంతర్ం పెరగటంవలోల్ పరిసిథ్తులు మారిపోయాయి. ఏది మంచిది, ఏది చెడడ్ది అనే వాదన లేదికక్డ. ఎందుకంటే ఆ 
రోజులోల్ అది మంచిది, ఈ రోజులోల్ ఇది మంచిది” సంసక్ృతిలోని మారుప్లిన్ నాలుగు మాటలోల్ చెపిప్ంది సమీర.    
 “దట మేకస్ సెనస్” అనాన్డు బాబ. 
 “మరలా అయితే ఈరోజులోల్ కూడా నువూవ్, వనజా పెదద్వాళుళ్ కుదిరిచ్న పెళిళ్ళుళ్ ఎందుకు చేసుకునాన్రు? 
అందులోనూ అమెరికాలో పుటిట్ పెరిగిన పిలల్లు కదా మీరిదద్రూ” అడిగింది జెసిస్కా.    

సమీర నవివ్ంది. ఏమీ జవాబివవ్లేదు. అంటే ఆమెకీ విషయంలో ఎందుకో జవాబు చెపప్టం ఇషట్ం లేదని 
అరధ్మయింది.  

అందుకే జెసిస్కా విషయం మారుసూత్ అంది. ‘బిరియానీ అంతా బాబ ఒకక్డే ఖాళీ చేశాడు చూడు’  
“ఇంకో పేల్ట తెపిప్దాద్మా?” అడిగింది సమీర. 
“వదుద్.. వదుద్.. నాకు కడుపు నిండిపోయింది” అనాన్డు బాబ. 
జెసిస్కా, సమీర ఏవేవో వాళళ్ మితుర్ల గురించి చాల విషయాలు మాటాల్డుకుంటునాన్రు. మధేయ్మధేయ్ సమీర కోపం 

తెచుచ్కుని ఏదేదో మాటాల్డేసుత్నన్ది. మళీళ్ నవువ్తూ మాటాల్డుతునన్ది.  
బాబ ఇవేమీ పటిట్ంచుకోకుండా, అకక్డ గోడకు పెటిట్న టీవీలో ఏవో హిందీ సినిమా డానుస్లు వసుత్ంటే  

చూసుత్నాన్డు.   
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 కాసేపయాక “రాతిర్ కూడా సరిగాగ్ నిదర్పోలేదేమో నాకు బాగా నిదర్ వసుత్నన్ది. వెడదామా” అంది ఆవలిసూత్ 
సమీర.  

కారులో జెసిస్కా ఏదో మాటాల్డుతునన్దే కానీ, వెనక సీటోల్ కునికిపాటుల్ పడుతూ మధయ్మధయ్లో మేలుకుని, సభయ్త 
కోసం ఊఁ కొడుతునన్ది సమీర.                              

                          (   ) 
Post your comments 
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