
øöeTT~ www.koumudi.net e÷]Ã 2023 
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        మరాన్డకక్డ వునన్ంతవరకూ సమీర తన మితుర్ల గురించీ, ఒకొక్కక్ళూళ్ ఎలాటివారో, వారి సేన్హానిన్ ఎందుకు 
వదిలేసుకుందో చెబుతూనే వుంది.  

జెసిస్కా మౌనంగా వినన్దే కానీ ఏమీ అనలేదు.   
ఆ మధాయ్హన్ం సమీరని ఎయిరోప్రుట్లో దించారు బాబ, జెసిస్కా.  

 “ఇదిగో నాకజిన నిక ఫోన నెంబర, అకక్డ నినున్ రిసీవ చేసుకుంటాడు. ఎయిర పోరుట్లో దిగి, నువువ్ లగేజ 
తీసుకుని బయటకు రాగానే, సమీర అని పేరు వార్సిన ఒక అటట్ముకక్ పటుట్కుని నుంచుని వుంటాడుట. ఏమీ భయం 
లేదు” అనాన్డు బాబ.  
 బాబ అనిన్ జాగర్తలు తీసుకుని చెబుతుంటే, సమీరకి రోజుకి ఎనోన్సారుల్ జాగర్తత్, జాగర్తత్ అని చెపేప్ తన నానన్ 
పర్సాద గురుత్కి వచాచ్డు.  

ఆమె పెదిమల మీద చిరునవువ్ దానంతట అదే బయటకు వచిచ్ంది.  
“మెనీ మెనీ థాంకస్” అనన్ది నవువ్తూ.  
జెసీస్ కూడా నవివ్, “జాగర్తత్ సమీ” అనన్ది. 
ఇదద్రికీ చెరో కౌగలింత ఇచిచ్ లోపలికి వెళిళ్ంది సమీర.  
సమీర కిటికీ దగగ్ర వునన్ సీటులో కూరుచ్ని, తన ఫోనోల్ మెసేజీలు చూసూత్ కూరుచ్నన్ది. 
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విమానం తలుపు ఇక మూసేసాత్రనుకునే సమయంలో హడావిడిగా వచిచ్ సమీర పకక్నే ఖాళీగా వునన్ సీటులో 
కూరుచ్నాన్డు అతను.  

సీటుబెలట్ పెటుట్కుని సరుద్కుని కూరుచ్నాన్క, సమీర వేపు చూసి “సారీ! ఆలసయ్ంగా వచాచ్ను. నా కనెకిట్ంగ పేల్న 
వచేచ్సరికి ఆలసయ్మయింది” అనాన్డు.  

అతను కూడా భారతీయుడిలాగానే వునాన్డు.  
సమీర పలకరింపుగా నవివ్ంది.  
“నా పేరు అశోక. అశోక ముఖోపాధాయ్య. మితుర్లు కొంతమంది ముకూక్ అని కూడా అంటారు” అనాన్డు.  
సమీరకి నవువ్ వచిచ్ందిగానీ సభయ్త కాదని నవువ్ ఆపుకుంటూ, “నా పేరు సమీర” అంది.  
అతను చినన్గా నవివ్, తను కూడా ఫోనోల్ మెసేజీలు చదువుకుంటూ కూరుచ్నాన్డు.   
ఈలోగా పేల్న బయలేద్రుతుంటే ఇదద్రూ సెలోఫ్నుల్ మూసేసి కిటికీలోనించీ బయటకు చూసూత్ కూరుచ్నాన్రు.  
“మీరు ఇండియానించీ వసుత్నాన్రా?” అడిగాడు అశోక ఇంగీల్షులో. 
“లేదు. అమెరికానుంచి. చికాగో మా వూరు” అంది సమీర.  
“నేను ఇండియాలో కలకతాత్నించీ వసుత్నాన్ను. బరిమ్ంగాహ్ంలో యూనివరిస్టీలో రీసెరిచ్ ఫెలోషిప వసేత్, అకక్డికి 

వెడుతునాన్ను” అనాన్డు అశోక. 
సమీర ఆశర్చ్రయ్ంగా చూసింది.  
“నేనూ అకక్డికే. మైకోర్ బయాలజీలో ఫెలోషిప వచిచ్ంది” అంది.  
అతనూ ఆశర్చ్రయ్పోయాడు.  
“ఇలా మనం కలవటం గమమ్తుత్గా వుందే! నేను కలచ్రల ఆంథొర్పాలజీలో పీహెచీడ్ చేశాను. అది వీళళ్కి నచిచ్ంది. 

అదే విషయం మీద రీసెరిచ్ చేయమని ఒక సంవతస్రం ఫెలోషిప ఇచాచ్రు” అనాన్డు.  
“బాగుంది. ఆయితే మనం ఇకనించీ రోజూ చాలసారుల్ కలుసాత్మనన్మాట” అంది సమీర.  
“అవును. నైస మీటింగ యు” అనాన్డు అశోక. 
కలకతాత్నించీ వసుత్నాన్డు కనుక, జెటాల్గ వలల్ కాసేపటోల్నే సీటులో వెనకిక్ ఆనుకుని నిదర్ పోయాడు అశోక. 
సమీర కూడా సీటులో వెనకిక్ ఆనుకుని కళుళ్ మూసుకుంది. 

౦   ౦   ౦ 
 సమీరని ఎయిరోప్రుట్లో దించి కారులో ఇంటికి వెడుతునన్పుప్డు అనన్ది జెసిస్కా “సమీరలో ఇంకా ఏమీ మారుప్ 
లేదు. అలాగే వుంది” అని. 
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 కారు డైరవ చేసుత్నన్ బాబ అనాన్డు, “ఏం, చకక్గా సనన్గా పొడుగాగ్ అందంగా బాగుంది కదా. ఇంకా ఏం 
కావాలి?”  
 “నేను చెపేప్ది అదికాదు. మనసథ్తవ్ంలో ఏమీ మారుప్లేదని. ఎలిమెంటరీ సూక్లునించీ ఇపప్టిదాకా చూసుత్నాన్ను 
కదా, ఆమెది అదొక రకం సైకాలజీ. తన చుటూట్ వునన్ మితుర్లతో సహా మిగతా వాళళ్ందరూ ఏ లోపాలు లేకుండా 
పరెఫ్కుట్గా వుండాలి, అలాటి వారితోనే సేన్హం చేయలి అనుకుంటుంది. కానీ తనలా వుండదు. ఎవరితోనైనా 
మాటాల్డేటపుప్డు, వాళుళ్ మాటాల్డేది అసలు వినకుండా తన మాటలే వాళుళ్ వినాలనుకుంటుంది. అందువలల్ సంభాషణ 
సవయ్ంగా ముందుకు వెళేళ్ అవకాశం వుండదు.  పైగా ఎవరు ఏది చెబుతునాన్, మాటిమాటికీ వాటిలో తపుప్లు పటిట్ తన 
ఆలోచనలే వాళళ్ మాటలుగా ఇరికిసుత్ంటుంది. ఎవరి భాషా, సంభాషణల తీరు, అభిపార్యాలు వాళళ్వే అనీ, వాటిని తను 
గౌరవించాలనీ గర్హించదు. అలా లేనివారితో వివాదాలు పెంచుకుంటుంది. అందువలల్ ఎంతోమంది మంచి సేన్హితులని 
కోలోప్యింది” 

“నినాన్ ఇవాళా మీరిదద్రూ మాటాల్డుకుంటుంటే వింటునాన్ను. ఆమె వైఖరి చూసూత్నే వునాన్ను. అదీకాక తన 
మాటలనే ఎదుటివారి మాటలుగా వూహించుకుని మాటాల్డుతుంది. అమె ఏది అడిగినా మనం జవాబులు ఇచాచ్క, ఆమె 
కోరుకుంటునన్ జవాబులిసేత్నే ఆవిడ సంతోషంగా వుంటుంది. నేను అది కూడా గమనించాను. అలాటి వారితో సంభాషణ 
చేయటం కషట్మే” అనాన్డు బాబ.  

“ఇంకో విషయం తెలుసా? సమీకి నేనొకక్దానేన్ ఇనేన్ళుళ్గా గాఢ సేన్హితురాలిని. మిగతా అందరితో అవసరానికి 
మించి సేన్హం చెయయ్కపోగా, ఏవో వంకలు పెటిట్ అనిన్ సేన్హాలకూ ఎపప్టికపుప్డు     గుడ బై చెపేప్సుత్ంది. నది దాటగానే 
బోటు తగలేసుకుంటుంది”  
 “మరి మైకోర్బాయాలజీలో పీహెచీడ్ చేసింది, ఆ రంగంలో ఎనోన్ పేపరుల్ పబిల్ష చేసింది, ఎంతో పేరు తెచుచ్కుంది... 
ఇలాటి వయ్కిత్తవ్ంతో అదెలా సాధయ్ం?” అడిగాడు బాబ. 
 “అదే నాకూ అరధ్ం కాదు. మంచి తెలివితేటలు వునన్ అమామ్యి సమీర. కానీ ఒకొక్కక్పుప్డు నాతో 
మాటాల్డుతుంటే ఎంత అమాయకపు పిలోల్ సమీర అనిపిసుత్ంది. ఇపప్టికి మూడు నాలుగు చోటల్ తన మేనేజర నచచ్కా, 
సహోదోయ్గులు నచచ్కా ఉదోయ్గాలు మారినా, మైకోర్ బయాలజీ రీసెరిచ్లో మాతర్ం చాల మంచి పేరు సంపాదించింది” 
 “మరి నీకు ఆమె మంచి సేన్హితురాలు కదా. నువువ్ ఆమెకి చెపిప్ సరిదిదద్వచుచ్నే” అనాన్డు బాబ. 
 జెసిస్కా అంది “అవును. చెపప్వచుచ్, కానీ చెపప్లేదు. ఇందులో నా సావ్రధ్ం కూడా వుంది. నాకు అకక్చెలెల్ళుళ్ 
లేకపోవటంతో చినన్పప్టినించీ నేనూ, సమీరా అకక్చెలెల్ళల్లాగానే పెరిగాం. మా కాలేజీలో కూడా మమమ్లిన్దద్రినీ 
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ఐడెంటికల టివ్నస్ అని హేళన చేసేవారు. అంత మంచి సేన్హం దెబబ్ తినటం నాకు ఇషట్ంలేదు. అందుకే అపుప్డపుప్డూ 
నేను సూచన పార్యంగా చెపిప్నా, ఒక పరిధి దాటి ఎనన్డూ వెళళ్లేదు” అంది జెసిస్కా.  
 బాబ మాటాల్డలేదు. టార్ఫిక ఎకుక్వగా వుందేమో, రోడుడ్ వేపే చూసూత్ డైరవ చేసుత్నాన్డు.  
 ఒకక్ క్షణం ఆగి అంది జెసిస్కా. “సమీర వారంరోజులోల్ పెళిళ్ చేసుకోవటంలోనే కాదు, విడాకులోల్ కూడా 
తొందరపడిందేమో అనిపించింది. ఇంకా కొంత సమయం తీసుకుంటే బాగుండేది అనిపించింది” అని,  

తనతో సమీర తన పెళిళ్ గురించి చెపిప్న విషయాలనీన్ చెపిప్ంది.  
 “ఇకక్డ నాకు అరధ్ం కాని విషయం ఒకటి వునన్ది. నువువ్ కొతత్ డర్స కొనుకోక్వాలనాన్, కొతత్ చెపుప్లు 
కొనుకోక్వాలనాన్, రెండు మూడు నాలుగు వారాలపాటు పదహారు షాపులు తిరిగీ తిరిగీ, ఇటు గూగూలమమ్నీ, అటు 
అమెజానయయ్నీ అడిగి, ఎంతో రీసెరిచ్ చేసిన తరావ్తగానీ కొనుకోక్వు కదా. అలాగే నేను కూడా కొతత్ లాపాట్పు 
కొనాలనుకునాన్, మనకి టీవీ కొనాలనుకునాన్ వాటి టెకాన్లజీ ఎపప్టిది, ఎలా పనిచేసాత్యి, ఫీచరస్ ఏమిటి, వారంటీ 
ఎంత, ధర ఎంత అంటూ ఎంతో సమయం తీసుకుని ఆలోచించిన తరావ్తే కదా కొంటాం. అలాటిది వారం రోజులోల్ ఇలా 
చూసి, అలా పెళిళ్ళుళ్ ఎలా చేసుకుంటారో తెలీదు. లాపాట్పో, టీవీనో, ఇంకోటో అయితే, నచచ్కపొతే తిరిగి ఇచేచ్యవచుచ్. 
కానీ పెళిళ్ అలా కాదే!” అనాన్డు బాబ.  
 “అది మంచా, చెడా అనన్ది నువూవ్ నేనూ నిరణ్యించేది కాదు బాబీ. అది ఆ సంసృతిపరంగానూ, వయ్కిత్పరంగానూ 
కొందరికి సమమ్తం, కొందరికి కాదు. అంతే!” అనన్ది జెసిస్కా.  
 “కానీ సమీర ఇకక్డి సంసక్ృతిలో పుటిట్ పెరిగిన అమామ్యి కదా! సమీర ఇకక్డే పుటిట్ పెరగటం వలల్ నీలాగా, 
నాలాగా పూరిత్గా అమెరికన అయిపోయింది. ఆమెకి ఇండియన సంసక్ృతి గురించి కొంచెం తెలిసినా, రోజువారీ 
జీవితంలో అదెలా వుంటుందో అసలు అవగాహన లేదు. అలాగే మధు. అమెరికాలో కొతత్గా అడుగు పెటిట్న వయ్కిత్. 
అమెరికన కలచ్ర ఏమాతర్ం తెలియని వయ్కిత్. ఇదద్రూ రెండు రైలు పటాట్లవంటి వారు. సమాంతరంగా వెడుతుంటారు. 
అలాటిది మరి ఇదద్రూ ఒకే విధంగా వుండాలంటే చాల సమయం పడుతుంది. ఇలాటి విషయాలోల్ ఎంతో సహనం 
కావాలి. మరెందుకు అంత తొందర పడిందో!” అనాన్డు బాబ సాలోచనగా.  
 “మన నిక సైకాలజిసట్ కదా. అతను సహాయం చేయగలడేమో..” అంది జెసిస్కా. 
 “చేయగలడు. అతని వృతేత్ అది. సైకాలజీలో పీహెచిడ్ చేసి, ఆరేళళ్నించీ కాలిఫోరిన్యాలో కౌనెస్లింగ 
సైకాలజిసుట్గా పార్కీట్స చేసుత్నాన్డు. కానీ సమీర ఆ కౌనెస్లింగుకి ఒపుప్కోవాలి కదా. నిక ఇకక్డ ఇంగాల్ండులో తన ‘జీవన 
పరమావధి సతాయ్నేవ్షణ’ ఎపుప్డు ఆపేసి మళీళ్ సైకాలజీలో పడతాడో ఎవరికి తెలుసు” అనాన్డు బాబ.   
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 “లేదు. నాతో ఒకసారి అనాన్డు. అకక్డ తనకి వృతిత్పరంగా తృపిత్గానే వునాన్, కొనాన్ళుళ్ కొంత విశార్ంతి 
తీసుకుని, ఒంటరిగా ఎకక్డికైనా వెళాళ్లి అనుకునాన్డుట. తన ఇషాట్ల పర్కారం ఇంగాల్ండ అయితే బాగుంటుందని 
నిరణ్యించుకునాన్డుట. అందుకే  మొతత్ం రెండు నెలలు ఇంగాల్ండులో వుండి వెళిళ్పోతానని అనాన్డు. ఇపుప్డు దాదాపు 
ఒక నెల అయింది కదా. ఇంకొక నెల. ఈలోగా నిక అకక్డ బరిమ్ంగాహ్ంలో సమీరని కలుసాత్డుగా, చూదాద్ం” అంది 
జెసిస్కా.  
     

4 
 “మీరు కాసేపు పడుకుంటారా?” రాజేశవ్రినీ, రేఖనీ అడిగింది వీణ.  
 “లేదు. ఇపుప్డు సుమ లేచే సమయం అయింది. దానికి పాలు పటాట్లి, నేను బెడూర్ంలోకి వెడతాను” అంది రేఖ, 
సుమని ఎతుత్కుని బెడూర్ం వేపు వెళుతూ. 
 “రేఖా, అకక్డే టవలస్, దుపప్టుల్ పెటాట్నమామ్. ఇంకేదనాన్ కావాలంటే అడుగు” అంది వీణ. 
 “నాకు నిదర్ పటట్టం మానేసి చాల రోజులు అయింది. ఇపుప్డే కాదు రాతిర్ళుళ్ కూడా నిదర్ పటట్దు. అసలేం 
జరిగిందో మీకు అంతా చేపేప్దాకా నా భారం తీరదు. చెపప్నా?” అనన్ది రాజేశవ్రి. 
 వీణకీ తెలుసుకోవాలనే వుంది కానీ, సభయ్త అడుడ్ వసుత్ంటే అడగలేదు.  

ఇపుప్డు రాజేశవ్రి తనే చెబుతానంటునన్ది కనుక, “చెపప్ండి. అసలెందుకిలా అయింది?” అని అడిగింది.  
 “నాదీ, మా ఆయనదీ ఇదద్రిదీ గుంటూరే. మాకు ఒకే ఒక అమామ్యి రేఖ. రెండేళళ్ పైనే అయింది. ఎవరో తెలిసిన 
వాళుళ్ మంచి అమెరికా సంబంధం వుంది, చాల మంచి కుటుంబం అని చెపాప్రు. అపప్టికే మా అమామ్యి చదువు పూరిత్ 
చేసుకుని సాఫేట్వ్ర ఉదోయ్గం చేసుత్నన్ది. పెళిళ్ కూడా చేసేత్ బాగుంటుంది అనుకుంటునాన్ం కనుక, సరే చూసాత్ం అనాన్ము. 
వాసు, అతని అమమ్, నానన్ అపప్టికి ఇంకో పదిహేను రోజులోల్ ఇండియా పర్యాణం పూరిత్ చేసుకుని అమెరికాకి తిరిగి 
వెళళ్బోతునాన్రు కనుక మరాన్డే పెళిళ్చూపులు జరిగాయి. వాసు అమెరికాలోనే పుటిట్ పెరిగాడు. అతను ఎకుక్వగా 
మాటాల్డకపోయినా, మంచి అబాబ్యిలానే కనపడాడ్డు. అతని అమామ్, నానాన్ కూడా చాల మరాయ్ద ఇచిచ్ మాటాల్డటం, 
రేఖ మాకు నచిచ్ంది పెళిళ్ వెంటనే జరిపించమని అడగటం, రేఖ కూడా ఈ పెళిళ్కి ఒపుప్కోవటం.. అనీన్ హడావిడిగా 
జరిగిపోయాయి. ఇంకో పది రోజులోల్ మంచి పెళిళ్ ముహూరత్ం వుంది అంటే, అదీ ఖాయం చేసుకునాన్ము. దాని తరావ్త 
అనీన్ చకచకా జరిగిపోయాయి. వాసు వాళుళ్ అమెరికా వెళిళ్పోయి అవసరమైన పేపర వరక్ అంతా పూరిత్చేసి 
పంపించటం, మేము రేఖకి పాసోప్రట్, వీసా తీసుకోవటం కూడా చాల తొందరగా జరిగిపోయింది. నెల రోజులోల్ రేఖ 
ఒకక్తేత్ అమెరికా వెళిళ్పోయింది” చెపప్టం ఆపింది రాజేశవ్రి.  
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 వేణు కూడా అకక్డే కూరుచ్ని వింటునాన్డు. అపుప్డే పాపాయిని తీసుకు వచిచ్ంది రేఖ.  
 కడుపునిండిందేమో పదిరోజుల పసిపాప ఆ బులిల్ నోటి మీద, తన బులిల్ చేయి వేసి రుదుద్కుంటూ ఒక చిరునవువ్ 
ఇచిచ్ంది.  
 “తాతను చూసి పలకరింపు నవువ్ నవేవ్సింది” అనన్ది వీణ, పాపాయిని తన చేతులోల్కి తీసుకుంటూ.  
 “అందరు పిలల్లూ ఏడుసూత్ పుడతారు కదా. సుమ పుటట్డమే నవువ్తూ పుటిట్ంది” అనన్ది రాజేశవ్రి.  
 “అంకుల, నా ఫోనోల్ మన కేసుకి ఎంతో వుపయోగపడే అవసరమైన సమాచారం వుంది. దాంటోల్నించీ సిమ కారుడ్ 
తీసేసాత్ను. వైరెల్స కూడా ఆపేసాత్ను. అపుప్డు నేనెకక్డ వునాన్నో అతనికి తెలిసే అవకాశం లేదు. నా దగగ్ర ఇంకొక సేప్ర 
ఫోన వుంది. దాంటోల్ కొతత్ సిమ కారుడ్ వేయిదాద్ం. అది నేను వాడుకుంటాను. మనం ఇపుప్డే వెళిళ్ ఆ పనులు 
పూరిత్చేసుకువదాద్మా?” అడిగింది రేఖ.  
 రేఖ ధైరయ్వంతురాలే కాదు. బాగా తెలివైంది కూడాను అనుకునాన్డు వేణు.  

వీణతో “నేను వచేచ్దాకా జరిగిన అసలు కథ చెపప్కండి. సశేషంలో పెటట్ండి. నేనూ వినాలి కదా ఏం జరిగిందో, 
ఎలా జరిగిందో” అంటూ లేచాడు వేణు.  
 కారులో వెడుతునన్పుప్డు అడిగాడు వేణు. “నువువ్ ఉదోయ్గం చేసుత్నాన్వా? నాకు పర్కాష నీ వివరాలేమీ చెపప్లేదు. 
అతనికి కూడా అంతా తెలిసి వుండకపోవచుచ్”  
 “అవునంకుల. నేను ఎబి కారొప్రేషనోల్ సాఫేట్వ్ర డెవెలపెమ్ంట గూర్పులో ఇకక్డికి వచిచ్నపప్టినించీ, అంటే 
రెండేళళ్కు కొంచెం తకుక్వగా, దాదాపు ఇరవై రెండు నెలలుగా పని చేసుత్నాన్ను. మా కంపెనీ వాళళ్కి బాగా పని చేసాత్నని 
నేనంటే ఇషట్ం కూడాను”  
 “అయితే నీకు ఆరిధ్కంగా ఫరవాలేదా? ఇకనించీ నీ కాళళ్ మీద నువువ్ నిలబడగలవా?” 
 “మొదటి పర్శన్కి జవాబు చెపాప్లంటే, లేదు. నా జీతం మా జాయంట ఎకౌంటులో వేసుత్ండే వాళుళ్. డబబ్ంతా 
అకక్డే వుంది. నాకు అదేదీ అందుబాటులో లేకుండా చేశాడు. నా ఎటీఎం కారుడ్ అతని దగగ్రే వుంది. మా ఎకౌంట నించీ 
ఇవాళ డబుబ్లు తీసుకోవటం కషట్ం. బాంక ఎకౌంట నెంబరు మొదలైన వివరాలనీన్ అతని దగగ్రే వునాన్యి. మా బాంకుకి 
వెళిళ్ నా పేరు చెపిప్ డబుబ్లు తీసుకోవచేచ్మోగానీ, ఇవాళ ఆదివారం బాంకుకి శెలవు. నేను రేపు పొర్దుద్నేన్ఆ బాంకులో 
డబుబ్లు తీసేసుకోవాలి. వేరే బాంక ఎకౌంట ఓపెన చేసి, అకక్డికే డైరెకట్ డిపాజిట మారిప్ంచాలి. అంతేకాదు నేను 
కొనుకుక్నన్ కారు కూడా తన పేరు మీదే పెటిట్ంచుకునాన్డు. నా నెల జీతంలోనించే ఆ కారు పేమెంటుల్ తీసుకుంటునాన్రు. 
నాకు ఇపుప్డు కారూ లేదు. నా పెళిళ్ నగలు, మిగతా నగలూ అనీన్ కూడా వాసు ఇంటోల్ తన సేఫులో దాచేశాడు”  
 నిరాఘ్ంతపోయాడు వేణు. “అంత దురామ్రుగ్డా! ఏమిటి అతని ఉదేద్శయ్ం?” అనాన్డు వేణు.  
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 “అదే తెలిసేత్ ఈ కథ ఇంతదాకా వచేచ్దే కాదు. మీ రెండవ పర్శన్కు జవాబు. అవును, నా కాళళ్ మీద నేను 
నిలబడగలను అనే నమమ్కం, ఆతమ్ విశావ్సం నాకు వునాన్యి. నా జీవితానిన్ నాకు సంతోషం, తృపిత్ కలిగించేలా 
చేసుకోగలను” అంది రేఖ. 

 వేణు ఆమె మాటలు విని, “రేఖ వయసులో ఇంకా చినన్పిలేల్ అయినా మానసికంగా ఎంతో 
ఎదిగిపోయింది” అనుకునాన్డు.                        

                           (   ) 
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