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"ఏ దేశమేగినా ఎందు కాలిడినా పొగడరా నీ తలిి

భూమి భారతిని ... నిలుపరా నీ జాతి నిండు గౌరవుమును.." అన్న గురజాడ వారి అక్షర
లక్షలను స్ఫూరిిగా తీసుకుని వివిధ రంగాల్లి మేరీలండ్ ల్ల స్థిరపడిన్ తెలుగు వారందరికీ
అండదండగా నిలిచి రాబోయే రోజుల్లి TAM నిరవహంచబోయే సంస్కృతిక, క్రీడ మరియు

వినోదపరమైన్ కారయక్రమాలకు తెలుగు వారందరూ ప్రంతీయ విభేదాలకు అతీతంగా, తెలుగు
జాతి ఐకయతే ప్రధాన్ ధ్యయయంగా తమ వంతు స్హాయ స్హకారాలు అందజేయాలని విజ్ఞప్తి
చేసుినానను.
TAM స్ంస్ికు సరధయం వహంచే అవకాశం నా అదృష్టంగా భావిసుినానను. నాకు
ఈ అవకాశం ఇచిిన్ మా TAM మిత్రులందరికీ పేరు పేరున్ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుినానను.
ఉప్పెన్లంటి ఉత్సాహంతో ఉదయమమై న్డిచే మా TAM స్భ్యయల స్హాయ స్హకారాలతో,
ధృఢమైన్ ఆతమ విశ్వవస్ంతో, అతయంత విధ్యయతతో, నా తోటి కారయ నిరావహక స్భ్యయలతో ఈ
స్ంస్ిని ముందుకు తీసుకెళ్ళటానికి మన్స వాచా కట్టటబడి పనిచేసిన్ని వాగాాన్ం చేసుినానను.
చేయి చేయి కలిప్త, తెలుగు ప్రజ్లకు స్హాయ స్హకారాలు అందంచడమే లక్షయం గా కల TAM
ప్రణాళిక దశగా ఒక్కకక అడుగు ముందుకు వేసిము. ఈ కారయ సధన్ల్ల నేను, నా తోటి
స్భ్యయలు అతయంత పారదరశకంగా పనిచేసిమని, స్ంఘల్లని వారందరికీ జ్వాబుదారీగా
వయవహరిసిమని మన్స్ఫూరిిగా తెలియజేసుినానను. తెలుగుదనానిన ప్పంపొందంచే కారయక్రమాల్లి
భాగసవమయం కావడానికి, TAM స్ంస్ిని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్ళళ స్దుదేాశంతో
స్వచిందంగా ముందుకు రావాలని ఈ స్ందరభంగా మేరీలండ్ తెలుగు మిత్రులకు ఆహావన్ం
పలుకుతునానను.
తెలుగు సంస్కృతిక స్ంస్ి కున్న అనుబంధానిన మరియు నా శకిి సమరాయయలను
దృష్టటల్ల ప్పట్టటకుని నాకు అందంచిన్ ఈ బాధయతను అందరూ మెచేిల స్మరయవంతంగా
నిరవహంచడానికి కృష్ట చేస్ఫి, మీ స్ఫచన్లతో తెలుగు వారి ఆశయాలకు మెరుగులు దదా,
తెలుగు వారందరినీ ఒక వసుధైక కుట్టంబంగా నిలపడానికి, TAM స్ంస్ిను మరింత పటిష్ట
పరచడానికి మీ స్హాయ స్హకారాలు ఆశిసుినానను..
కదలి రండి, కలిస్థ రండి TAM ఆశయ సధన్ల్ల భాగం కండి !! జై భారత్ !!

మీ భవదీయుడు..సుబుు శిష్ఠ

President - మేరీలండ్ తెలుగు స్ంఘం


“ ”
"ఏమోయ్...అల బజారుకి వెళిళ వసి..." అనానడు భరి !....."అలగేన్ండీ..." అంద భారయ !
ఇద మన్ త్సతల తండ్రుల కాలం నుండి వింట్టన్న, అలవాటైన్ డైలగే..
మరి ఇప్పెడెల ఉంద పరిస్థితి?

"హల్ల సౌమాయ....ఈ రోజు సయంత్రం క్కంచం లేట్...." అని ఫోన్ ల్ల ఏదో చెపెబోయాడు భరి ! "దభాలున్ కాల్ కట్

చేస్థంద భారయ"

ఇదీ లేటెస్టట ఇళ్ళల్లి ట్రండ్ ...

మరి తేడా ఎకకడ ఉంద? పరిస్థితులు మారిన్ంత తవరగా మగవారి మన్స్ిత్సవలు మారడం లేదు పాపం.

ఒకప్పెడు ఉమమడి కుట్టంబ వయవస్ిల్ల అమమమమ, త్సతయయ, నాయన్మమ, అతి, మామ, ప్తనిన, బాబాయి ఇలంటి కారెకటరుి

చాల ఉండేవి...ఇప్పెడు కేవలం టీ్వీ సీరియల్ా ల్ల మాత్రమే కన్పడుతునానయి. మిగిలిన్వనీన "ఆంట" "అంకుల్" గా మారిపోయి
చినానభిన్నమయాయయి. ప్తలిల స్ంరక్షణ ఒకప్పెడు ఇంతమంద మధయ ఉండేద. కానీ ఇప్పెడు పొదుాటి నుండి రాత్రి దాకా ప్తలిలకు
తలిిదండ్రుల మొహాలే ఎకుకవగా కనిప్తసియి. మంచి అయినా చెడు అయినా వారే నేరాెలి.

అమామయిలు అమమ, భారయ, కోడలు, కూతురు వంటి బాధయతల్లి తలమున్కలుగా ఉండేవారు ఒకప్పెడు. ఇపెటికీ, ఎపెటికీ

"అమమ" బాధయతల నుండి తప్తెంచుకోలేకపోయినా...క్కనిన పాత్రలకు మాత్రం చాల వరకు దూరమయాయరు. ఒకప్పెడు ఈ
పాత్రలనినంటినీ నిరవహంచిన్పెటికీ "అమమ" పాత్రకు మాత్రం ఇతర కుట్టంబ స్భ్యయల స్హకారం ఉండేద. అందుకే గంప్పడు స్ంసరం

గుంభన్ంగా సగిపోయేద.

ఇప్పెడు స్త్రీలు ఇంటికే పరిమితం కాదు...మంత్రులయాయరు, ముఖ్యమంత్రులయాయరు, ప్రధాన్ మంత్రులయాయరు, ఇంకా

మాటాిడితే రాష్ట్రపతులు కూడా అయాయరు. ఇంక ఉదోయగాల స్ంగతి స్రే స్రి. మగ వారికి ఎకకడా తీస్థపోవడం లేదు.

నేటి ప్పరుషుడు, "నాటి పడతి" అయిన్ అమమల్లని స్రుాకుపోయే తతవం..."నేటి యువతి" అయిన్ భారయల్లని అభ్యయదయ

భావల స్ఫత్రం .... న్డుమ మాన్స్థక స్ంఘరషణకి గురవుతునానడు. నేను "ఈ పనులే" చేసి..అని గిరి గీసుకుంటే ఇక కుదరదు.
మగ వారు తమ ఉదోయగాల్లి, వాయపారాల్లి, ఇతర సంఘిక వాయపకాల్లి ఎల విజ్యవంతమవావలని కోరుకుంట్టనానరో స్త్రీలు కూడా

అలగే ఆల్లచిసుినానరు. బయట వయవహారాలు త్సము మాత్రమే చెయయగలం అనుకునే మగవారు క్కంతమంద మెలిగా
మారుతునాన...ఇంకా చాల శ్వతం మంద ఆ ఆల్లచన్ల నుండి బయట పడలేక పోతునానరు.

ఇనానళ్ళళగా బయటి తిరుగుళ్ళకి బహానా గా ఎనోన కథలు చెపేె మగవారు...కుట్టంబ మరాయద యొకక భారం అంత్స తమ

మీదే ఉంద అనే అపోహ నుండి ఎంత తవరగా బయటపడితే మంచిద. బయటి వయవహారాలు క్కంత తగిగంచుకుని ఇంటి వయవహారాలు,

ప్తలిల బాధయతలు స్రిదదాటంల్ల తగిన్ పాత్ర నిరవహంచి ఆ తరువాత రచిబండ వయవహారాల్లి తలమున్కలయితే మంచిద. లేక పోతే
మొత్సినికీ మున్కే. ఈ అవగాహన్ ఏరెడక చాల మంద విడాకుల వరకూ దారి తీసుినానరు. వాయపారాల్లి, ఉదోయగాల్లి విజ్యం
సధంచినా..ప్తలిలను స్రైన్ దారిల్ల ప్పటటలేని నాడు ఆ ఆన్ందం శ్వశవతం కాదు. అస్లు ప్రతి మగవాడూ ముందు తమ కుట్టంబానిన
స్రిగా చూసుకోగలిగితే తదనుగుణంగా ల్లకకళ్యయణం సధంచిన్టేి. లేకపోతే రచి గెలిచినా...ఇంట
గేలి, ఛీత్సకరాలు తపెవు.

మీ..రాజశేఖర్ చెరుకూరి
ఎడిటర్, TAM పత్ర
ి క

TAM 

చి

టిట చినానరుల ఆట పాటలు, న్వ యువత నాటాయలు ఒక వైప్ప..
బాహుబలి తో "బహు భళి" అనిప్తంచుకున్న ప్రఖ్యయత గాయనీ గాయకులు రేవంత్, దామిని లు ఆలప్తంచిన్
సుస్వరాలు మరో వైప్ప ..
"రసన పాప" స్థంహాద్రి భామ అంకిత ఇచిిన్ కైప్ప....చిలక పలుకుల లస్య వాయఖ్యయన్ం చెరో వైప్ప ...
నోరూరించే తెలుగింటి రుచుల ఘుమఘుమలు ఇంక్కక వైప్ప..
ఇల న్వంబర్ 19 న్ మేరీలండ్ ల్లని High Point హైస్ఫకల్ ల్ల అంబరాన్నంటే విధంగా సగాయి “2016
TAM దస్రా దీపావళి” స్ంబరాలు.
కాయలండర్ ప్రకారం దస్రా దీపావళి స్ంబరాలు ఆనాటికి ముగిస్థనా...మేరీలండ్ల్ల మహోతావాలకి మాత్రం తెర
లేచింద. తేదీల వారీగా అందరూ ఇండిల్ల పండుగ జ్రుప్పకునాన..మనిష్ట స్ంఘ జీవి అనే నానుడిని నిజ్ం చేస్ఫి అందరూ
ఒక నీడన్ చేరి పండుగను ఉతావంల జ్రుప్పకోవడం క్కంతయినా మన్ చిన్ననాటి జాఞపకాలను గురుికు తెసుింద. ఇవే
చేయని నాడు ఈనాటి చినానరులకు తెలుగింటి స్ంప్రదాయాలు ప్పస్ికాల్లి చదవినా అన్వయించుకోలేని ప్రమాదం
ఏరెడుతుంద.
హోరెతిిన్ వాయుదేవుడు, జోరెతిిన్ వరుణదేవుడు, ఎముకలు క్కరికిన్ చలి ఇవనీన TAM స్భ్యయల,
శ్రేయోభిలషుల ప్రేమకు దాసోహం అనానయి. మేరీలండ్ వాయిస్ట, చాయిస్ట TAM మాత్రమే అనే విధంగా దాదాప్పగా
1000 మందకి పైగా విచేిస్థ ఎపెటిలగే తెలుగు మిత్రులందరూ తమ ప్రేమాభిమానాలు చాటి చెపాెరు.
పారడైజ్ ఇండియన్ కుజీన్ వారి సౌజ్న్యంతో కాజాలు, కజ్జికాయలు, హలవ, పొంగలి, ప్పలిహోర, ఉలవ చారు,
మున్కాకయ జీడి పప్పె, గంగూర పచిడి, కమమటి ప్పరుగు, నెయియ, రస్ం మొదలగు అచి తెలుగు ప్తండి వంటలతో విందు
భోజ్న్ం అందరికీ చిన్ననాటి పండుగను జ్ఞప్తికి తెచాియి.
ఈ కారయక్రమానికి వాయఖ్యయతగా వయవహరించిన్ ప్రఖ్యయత యాంకర్ లస్య తన్ మాటలతోనే కాక.. చినానరులు,
యువతీ యువకులతో కలిస్థ హుషారుగా నాటయం చేస్థ అలరించింద.

TAM అధయక్షులు, బోర్్ ఆఫ్ డైరెకటరుి, మరియు కారయ నిరావహక స్భ్యయలు
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TAM అధయక్షుడు మరియు ముఖ్య వయవసిపకుడు అయిన్ శ్రీనివాస్ట కూకటి నూతన్ంగా ఎనినకైన్ అధయక్షుడు
సుబుు శిస్ట ని మరియు బోర్్ ఆఫ్ డైరెకటరిను స్భకు పరిచయం చేశ్వరు. ఈ స్ందరభంగా శ్రీనివాస్ట కూకటి మాటాిడుతూ
స్ననహశీలి సుబుు శిస్ట ఆధవరయంల్ల TAM మరింత ముందుకు దూసుకెళ్యళలని ఆకాంక్షను వెలిబుచాిరు. ఈ
కారయక్రమానికి దాదాప్ప నెల రోజులుగా ఎంతో శ్రమించిన్ TAM బోర్్ ఆఫ్ డైరెకటరికు, TAM నిరావహక బృందానికి,
వాలంటరికు పేరు పేరునా ధన్యవాదాలు తెలియజేశ్వరు. సుబుు శిస్ట మాటాిడుతూ శ్రీనివాస్ట కూకటి అకుంటిత దీక్షతో,
TAM స్భ్యయల స్హకారంతో మేరీలండ్ల్ల TAM సియిని ప్పంచారని, త్సను స్యితం శ్వయశకుిల TAM
అభివృధయకి స్భ్యయల స్హకారంతో మరింత కృష్ట చేసిన్ని వాగాాన్ం చేశ్వరు. ఈ వేడుకలు ముగిస్థన్ మరునాటి నుండి
సుబుు శిస్ట TAM అధయక్షునిగా స్ంవతారం పాట్ట స్నవలు అందసిరు.
TAM స్లహా మండలి స్భ్యయలు డాకటర్ శ్రీ యడి హేమప్రసద్ గారి చేతుల మీదగా TAM పత్రిక 2016 ప్రతేయక
స్ంచిక ఆవిష్కరించడం జ్రిగింద. అన్ంతరం TAM వెన్నంటి నిలిచి ఎలిప్పెడూ అనిన కారయక్రమాలకు స్హకారం
అందంచే దాతలకు జాఞప్తకలు అందజేయడం జ్రిగింద. అతిథులను ఉత్సాహపరిచే విధంగా “NRI Desi Charms”
పోరటల్, “SS Events”, మహేష్ నెలకుడితి, మరియు TAM వారు బంగారు నాణేలను, “Vedic Spa” వారు గిఫ్ట
వోచరిను లకీక డ్రా దావరా ఎంప్తక చేస్థ కారయక్రమాల మధయల్ల అందజేశ్వరు.
భోజ్నాన్ంతరం మొదలైన్ శ్రవణాన్ందకరమైన్ స్ంగీత కారయక్రమంల్ల భకిి పాటలు, మెల్లడీలతో మొదలై
ఫాస్టట బీట్ గీత్సలతో కుర్రకారునే కాక ప్పదాలను సైతం మరో ల్లకానికి తీసుకెళ్యళయి. గాయనీ గాయకులు రేవంత్
మరియు దామిని కలిస్థ ప్రేక్షకుల్లికి వెళిళ ప్పదాలను స్యితం పాలుపంప్పకునేల చేస్థ వారితో పాత స్థనిమా పాటలు
పాడించి అలరించారు. దాదాప్ప మూడు గంటల పాట్ట సగిన్ ఆ స్ంగీత మహోతావం చివరిగా జ్ణగణమణ
గీత్సలపన్తో ముగిస్థంద.

నూతన్ అధయక్షుడు సుబుు శిస్ట ను స్భకు పరిచయం చేసుిన్న TAM తొలి అధయక్షుడు, వయవసిపకుడు శ్రీనివాస్ట కూకటి
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డా || శ్రీ యడి హేమ ప్రసద్ గారి చేతుల మీదుగా TAM పత్రిక 2016 ప్రతేయక స్ంచిక ఆవిష్కరణ

TAM సెన్ారుి
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స్థంగర్ దామిని

స్థంగర్ రేవంత్

స్భకు హాజ్రైన్ జ్న్ స్ందోహం

SS ఈవెంట్ా వారి స్భాలంకరణ
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యాంకర్ లస్య

హీరోయిన్ అంజ్లి (రసన బేబి)
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Our Proud Sponsors
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ఉ


- సృజన పో పూరి

దయం 8:50 గంటలు..
బిలబిల మని ప్తలిలు వసుినానరు..
అద మండల హెడ్ కావరటర్ ల్లని మా స్ఫకలు. విశ్వలమైన్ స్ఫకలు ప్రంగణం..
రెండు ఎతెతిన్ బాదం చెట్టి 5 అడుగుల దూరంల్ల ఒక దానితో ఒకటి ప్పన్వేసుకుని ఎండ
దూరకుండా నీడనిసుినానయి. దాని క్రంద ఒక టేబులు చుట్టట కురీిలు.
ఇదే నా స్థంహాస్న్ం. ఒక వైప్ప కురీిల్ల కూరుిని స్ఫకలుకి వచేిపోయేయ వారంత్స దృష్టటల్ల పడే విధంగా
నా టేబులు అమరుికునాన.
టచరుి ఒకరి తరావత ఒకరు రాసగారు. 9 గంటలకు గంట మోగింద. డ్రం బీట్ మొదలయియంద. ప్తలిలు
వరుస్గా అసంబీికి దారిపటాటరు.
స్ఫకల్ లీడర్, డిప్యయటి స్ఫకల్ లీడర్ అసంబీి కండక్టట చేసుినానరు.
"వందేమాతరం" ఆలప్తంచడం ప్యరిి అయియంద.
"ఓం స్హనాభవతు" అయియంద.
"ఇండియా ఈజ్ మై కంట్రీ" అయియంద.
ఇంక ఆ రోజు బర్ి డే బేబీస్ట అందరూ డయాస్ట ఎకిక నుంచునానరు..
"హాపీ బర్ి డే ట్ట యూ" ప్తలిలు కోరస్ట గా పాడుతునానరు..
అసంబీిల్ల ప్రినిాపాల్ నుంచునే స్ిలంల్ల నుంచుని ఒకసరి ఆ రోజు బర్ి డే జ్రుప్పకునే స్ఫటడెంట్ా ని
చూశ్వ.
క్కతి దుసుిల్లి క్కతి ఆశలతో మెరిస్న కళ్ళ తో ఆన్ందంగా అందరినీ చూసుినానరు...
న్లుగురు వరుస్గా నుంచునానరు. ఒకకడు మాత్రం క్కతి దుసుిలు కాకుండా రోజూ వేసుకునే
స్ఫకల్ యూనిఫాం వేసుకుని నుంచునానడు. కనీస్ం తలసనన్ం చేస్థన్ దాఖ్లలు కూడా కన్పడలేదు.
దూరంల్ల ఉన్న ఒక పలి నుండి వసిడు ఆ ప్తలివాడు. మూడవ తరగతి చదువుతునానడు. కిరణ్ వాడి
పేరు.
రోజుకు ఇదారనాన ప్పటిటన్రోజు జ్రుప్పకునే ఎకుకవ మంద విదాయరుయలు ఉన్న పాఠశ్వల మాద.
ఈ రోజు న్లుగురు ఉనానరు. ఒక్కకకక రోజు 6-7 మంద కూడా ఉంటారు. అట్టవంటి రోజుల్లి SPLకి
తడుముకోకుండా వీరందరి పేరుి చదవడం స్వాలే.
బర్ి డే విషెస్ట చెపెడం అయిపోయి అసంబీి దస్ెర్ా అయియ మళ్ళళ లైనోి కాిసులకు ప్తలిలు దారి
పటాటరు. గొడవ స్దుామణిగి ఎవరి కాిసుల్ల వారు పాఠాలు విన్డంల్ల మునిగిపోయారు. క్కంతస్నపటికి
ఇదారు బర్ి డే స్ఫటడెంట్ా వచిి చాకెిట్టి పంచారు. ఇంత ప్పదా స్ఫకల్లి ఉన్న 30 కాిస్ట రూంస్ట ల్ల చాకెిట్టి
పంచి వారి కాిసులకు వెళ్ళళటపెటికి ఒక అవరు అయిపోతుంద. కానీ ఆ రోజు వాళ్ళల్ల ఏదో తెలియని
ఆన్ందం ప్రసుూటమౌతుంద. చినిన చినిన ఈ ఆన్ందాలు వారి తరువాత ప్రణాళికలిన ప్రభావితం చేసియని
అనిప్తంచి ప్పదాగా అభయంతరం చెపెము. నా ఆల్లచన్ల్లి ఉండగానే మూడవ బర్ి డే బోయ్ వచిి
చాకెిట్టి ఇచిి నా బ్లిస్థాంగ్సా తీసుకుని వెళ్యళడు.
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ఆ రోజు లీవ్ ల్ల ఉన్న టచర్ా ని చూసుకుని వారి కాిసులు మిగిలిన్ టచర్ా కి అడిస్టట చేస్థ ఆ రోజు
నాకున్న కాిసులు చూసుకునానను. నంత్ కాిస్ట కి మూడవ అవర్ ఉంద. ఈ ల్లప్ప స్ఫకల్ చుట్టట ఒక రండ్
వెయయడానికి బయలుదేరా. మూడవ తరగతి మూడు సక్షనుి వరుస్గా ఉనానయి. వాటిని గమనిస్ఫి సగిన్
నాకు 'B' సక్షనోి కిరణ్ నుంచుని కనిప్తంచాడు. ఈ రోజు వాడి బర్ి డే కి కాిస్ట ల్ల అందరూ వాడిని విష్
చేసుినానరు. టచర్ వాడిని క్కతి బటటలు వేసుకోలేదేమని అడుగుతునానరు. సయంత్రం వేసుకుంటాన్ని
చెపాెడు వాడు. క్కంతమంద ప్తలిల తలిిదండ్రులకు అనిన రోజులూ స్మాన్ంగానే అనిప్తసియి. వారికి వారి
పని-స్ంపాదన్-ఇలుి గడవడం.. వీటి చుట్టటనే జీవితం గడిచిపోతుంద. ఎకుకవగా వయవసయం జీవన్ంగా
ఉన్న తలిిదండ్రులు ఈ విధంగా ఉంటారు. అందరూ కాదు కానీ క్కందరు ఇల ఉంటారు. కానీ పద మంద
మధయ తిరిగే ప్తలిలకు ఒకళ్ళని చూస్థ ఒకరికి క్కనిన ఆశలు కలుగుత్సయి. నా ఆల్లచన్ల్లి ఉండగానే LKG
దెగగరికి వచాిను.
టచర్ కాిస్ట ల్ల రైమ్సా చెప్పినానరు. ప్తలిలు దానిన రిపీట్ చేస్ఫి చేతులూ కాళ్ళళ దానికి తగగట్టి ఆడిస్ఫి
కోరస్ట గా చెప్పినానరు. క్కంతమంద అతుయత్సాహంగా, బిగగరగా చెప్పింటే క్కంత మంద అనాస్కింగా
చెప్పినానరు. చేతిల్ల బర్ి డే ప్తలిలు ఇచిిన్ చాకెిట్టి చూప్తంచి మంచిగా చెప్తెన్ వారికి ఇసిన్ని ఆశ చూయిస్ని
అనాస్కింగా ఉన్న ప్తలిలు కూడా ఆస్కిితో చెపాెరు. చాకెిట్ా పంచేస్థ స్ఫకలు మధయల్ల ఖ్యళ్ళ స్ిలంల్ల మేము
ప్పంచే రకరకాల ప్యలు, కూరగాయల మొకకలిన పరీక్షంచి ఆఫీసుక్కచిి కాిస్ట కి ప్రిపేర్ అవుతునాన.
ఇంతల్ల ఇదారు ముగుగరు తలిిదండ్రులు ఫీజులు కటటడానికి ఆఫీసుకి వచాిరు. వారిల్ల కిరణ్ తండ్రి
కూడా ఉనానడు. నేను చూడటం గమనించి దగగరికి వచాిడు. "మేడం, ఈ స్ంవతారం ఫీజు కటటలేదని ఇంటికి
కాగితం పంపారు...కటటడానికి వచాిను" అనానడు.
స్ఫకల్ న్డపడానికి మేము పడే సదక బాధకాలు వివరించి, స్కాలంల్ల ఫీజులు కటటకపోతే మాకు ఉండే
ఇబుందులు చెపాెను. ఆయన్ తన్ పంట అమమలేదని..గిట్టటబాట్ట ధర లేని పరిస్థితని చెప్తె ఫీజు కటాటడు.
ఎందుకో అడగాలనిప్తంచి "మీ వాడి ప్పటిటన్రోజు అనుకుంటాను" అని కదలించాను. ఏమోన్ండి,
వాడి ప్పటిటన్రోజు నేను రాసుకోలేదు. మీ స్ఫకల్లి వేస్థన్ త్సరీఖు నేను గురుి కూడా ప్పట్టటకోలేదనానడు. నేను
పకకనే ఉన్న అడిమష్న్ రిజ్జస్టర్ చూస్థ చెక్ట చేశ్వను. వాడి ప్పటిటన్ రోజు ఆగషుట 24 అని ఉంద. నేను
విసుిపోయా. కానీ ఎందుకో ఇంక అతనిన ప్రశినంచలేదు. అతను ఫీజు కటిట వెళిళపోయాడు. ఈ రోజు తేదీ
డిసంబరు 14. ప్తలిలు రోజూ హాపీ బర్ి డే పాడించుకోవడం ... ఆన్ందంగా చాకెిట్టి పంచడం .. కాిసుల్ల
ప్తలిల మధయ ఆ రోజు ప్పటిటన్ రోజుగా జ్రుప్పకోవడం తీరని కోరికలుగా మిగిలి.. వాడు ఈ రోజు దానిన
తీరుికునానడని నాకు అరిం అయియంద. నేను వాడిని ప్తలిచి కాయంటన్ నుండి తెప్తెంచిన్ చాకెిట్ పాకెట్ ఒకటి
వాడికిచిి కాిస్ట ల్ల పంచమని చెపాెను. న్మమలేన్ట్టి చూశ్వడు.
వాడి అప్తికేష్న్, అడిమష్న్ రిజ్జస్టర్ తెప్తెంచాను. వాడినే చదవమనానను. చదవి .. డేట్ ఆఫ్ బర్ి
దగగర ఆగాడు. నా వైప్ప తప్పె చేస్థన్ వాడిల చూశ్వడు. ఫరవాలేదన్నట్టి వాడి భ్యజ్ం చరిచాను. ఇక
నుండి నీ ప్పటిటన్రోజు ఆగషుట 24. వచేి స్ంవతారం నుండి ఆ రోజు జ్రుప్పకోమని చెపాెను. స్రేన్ని
తలూపాడు. వాడిని కాిస్ట కి పంప్త నేను తొమిమదవ తరగతి కాిసుల్లకి వెళ్యళ.
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- బిందు త్సడివాక
"Hello This is Tim Porter, your new Manager...", శిరీష్కు షేక్ట
హేండ్ ఇస్ఫి చెపాెడు, టిమ్స పోరటర్. ఒక మేనేజ్ర్ తన్ టమ్స మెంబర్ కూయబకి వచిి
తన్ను త్సను పరిచయం చేసుకోవడం క్కతిగా అనిప్తంచింద, శిరీష్కి. ఇంక్కక విష్యం
కూడా ఆమెకి చాల ఆశిరయంగానూ, ఆన్ందంగానూ అనిప్తంచింద. టిమ్స పోరటర్ అచుి టామ్స క్రూజ్ల ఉనానడు. టామ్స
క్రూజ్ అంటే పడి చసుింద, శిరీష్.

ఒకప్పెడు పవన్ కళ్యయణ్ అంటే కూడా ఇలగే పడి చచేిద. శ్రీను అచుి పవన్ కళ్యయణ్ల ఉండేవాడు. అందుకే
కాలేజీ రోజుల్లి శ్రీనుకి దగగరయింద, శిరీష్. కులలు వేరవడం వలి వాళిళదారిళ్ిల్లినూ ప్పళిికి ఒప్పెకోలేదు. ఈల్లప్ప
శ్రీనుకి అమెరికా అవకాశం వచిింద. శిరీష్ ఏమయినా పాత స్థనిమా హీరోయినా, శ్రీను విదేశ్వలకు వెళిపోతే,
కనీనళ్ితో ఎదురు చూడడానికి! శ్రీను వాళిింటికే వెళిి శ్రీనుని నిలదీస్థ అడిగింద, ప్పళిి చేసుకుంటావా ఛసివా అని! శ్రీను
వాళిింట్లివాళ్ళి బ్లదరిపోయి వీళ్ి ప్పళిి చేస్నసరు.
టిమ్స పోరటర్ రూపమే కాదు, పనితీరు కూడా గొపెగానే ఉంద. ఆఫీసుల్ల అందరూ టిమ్స పోరటర్ గురించే
మాటాిడుతునానరు. శిరీష్ కూడా మునుపటికంటే పని మీద ఎకుకవ శ్రదయ ప్పడుతోంద. టిమ్స పోరటర్ ఏ పని ఇచిినా,
ముందుగానే submit చేస్నసోింద.
ఒకప్పెడు శ్రీను ఏ పని చెప్తెనా, ఇలగే తు.చ. తపెకుండా చేస్నస్నద. ఎనోన స్నవలు చేస్థంద శిరీష్ శ్రీనుకి!
కానీ శ్రీను ఎంత సవరిపరుడు! తన్ గురించి త్సనే తపె శిరీష్ గురించి పటిటంచుకునేవాడు కాదు! శిరీష్కి Macys ల్ల
బటటలు క్కనుకోకవాలని ఉండేద. శ్రీను ఆమెను వాల్మార్టకి తీసుకెళ్ళివాడు. శిరీష్కి starbucks ల్ల కాఫీ త్సగాలని
ఉండేద. శ్రీను ఇంట్లి ఆమెతోనే కాఫీ ప్పటిటంచి, తనే ముందు త్సగేవాడు. కూరగాయలు సైతం, వంటలు ముందు గానే
పాిన్ చేసుకుని తీసుకోవాలనేవాడు. ఒకక కూరగాయ కుళిినా వీరంగం వేస్నవాడు. "డాలరే కదా అనుకోకూడదు, ఇదే
డాలర్కి ఇండియాల్ల బిరియానీ తినొచుి", అనేవాడు. విస్థగిపోయింద శిరీష్. శ్రీను ఇంత ప్తస్థనారని, ఇంత
సవరయపరుడనీ తన్కి కాలేజీ రోజుల్లి తెలీనే తెలీదు! తను ఇలగే ఇంట్లి కూరుిని శ్రీనుకి స్నవలు చేస్ఫి
ఉండిపోయిందంటే తన్ ఖ్రీదైన్ కోరెకలు కాదు కదా, తన్ చిన్న చిన్న కోరెకలు కూడా తీరుికోలేదని ఆమెకి
అరయమయింద. అందుకే పట్టటదలతో ప్రయతినంచి ఉదోయగం తెచుికుంద. ఆ తరావత ఇదారు ప్తలిలు ప్పటిటనా, పని చేయడం
మాన్లేదు శిరీష్.
కానీ ఇంతకుముందు ఏ మేనేజ్ర్కీ ఇంత శ్రదయగా ఆమె పని చేస్థ ప్పటటలేదు. ఆ విష్యం ఆమెకు అరయమవుతూనే
ఉంద. బాగా పని చేస్ని, ఆఫీసుల్ల గొపె పేరు వస్ని, మంచిదే కదా అనుకుంద. అయినా, టిమ్స పోరటర్ అంటే ఆఫీసుల్ల
తనొకకదానికే కాదు, అందరికీ ఇష్టమే!
శ్రీను అంటే కూడా ఇలగే అందరికీ చాల ఇష్టం. కానీ శిరీష్కే, క్కదా క్కదాగా అతన్ంటే ప్రేమ తగిగపోయింద.
ప్తలిలు ప్పటిటన్ తరావత శిరీష్కి ఇంట్లి పని బాగా ఎకుకవయింద. శ్రీనుకేమో ఖ్రుిలకుకవయాయయి. ఆమె అతనికి
డాలరియయదు. అతనేమో ఆమెకి సయం చెయయడు. శ్రీను ఆఫీసు నుంచి ఇంటిక్కచిి ఇక రిలకాయేయవాడు. అదే ఆఫీసు
నుంచి ఇంటిక్కచిిన్ శిరీష్ చంటిప్తలిలతో స్తమతమయేయద. ఇంటి ఖ్రుిలకి డబుులివవమని శ్రీను ఆమెను
కుదరిన్ప్పెడలి వేధంచేవాడు. పనిల్ల తన్కి సయం చెయయటేిదని వీలున్నప్పెడలి ఆమె శ్రీనుని దెప్తెపొడిచేద.
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శ్రీను కూడా బాగా విస్థగిపోయాడు. తను మగవాడు! వంట వండి గినెనలు కడగడం, ప్తలిల చీమిడి తుడిచి డైపరుి
మారిడం, ఇవనీన తను చేసిడా ఏంటి! శిరీష్ తను స్ంపాదంచే డబుులతో తన్కాకవలిాన్వనీన విచిలవిడిగా
క్కనుకుకని, మిగత్స డబుులతో పొలలు స్ిలలు కూడబ్లట్టటకుని, తన్కంటే ఎకుకవ ఆస్థిపరురాలైపోయింద. ఇంటి
ఖ్రుిలు పంచుకోమని అడగడంల్ల తపేెంటి? ఎవరి వాదన్ వారిద, ఎవరి వేదన్ వారిద! వారి పోటాిటలు మాత్రం
ప్పరిగి ప్పరిగీ, మెలిగా మాటలు తగిగపోయాయి.
ఆ రోజు టిమ్స పోరటర్ ఆఫీసుకి రాలేదు. శిరీష్కు గుండెల్లి రాయి పడింద. Viral fever అట. మళ్ళి ఆఫీసుకి
ఎప్పెడొసిడో ఏమో! శిరీష్కి కళ్ిల్లి నీళ్ళి తిరిగాయి. ఇదేమిటిద? తనెందుకు ఇంతల బాధపడిపోతోంద? ఎప్పెడే
మేనేజ్ర్ రాకపోయినా ఎగిరి గంతేస్థ పండగ చేసుకునేద, ఇప్పెడెందుకిల అయిపోతోంద? టిమ్స పోరటర్ రాలేదనే
బాధ, అతను రాన్ందుకు తను బాధపడుతునానన్నే బాధ, రెండూ కలిస్థ, ఆమె తట్టటకోలేకపోయింద.. రెస్టటరూమ్సకి వెళిి
వెకిక వెకిక ఏడిింద. భగవంతుడా, తన్కీ దుస్థితి ఎల దాప్పరించింద? ఈ టిమ్స పోరటర్ తన్ మన్సుల్లకి ఎప్పెడు
ప్రవేశించాడు?! తను శ్రీనునే ప్రేమిస్ఫి ఉండి వుంటే తన్కిప్పెడీగతి పటేటద కాదు కదా!! అయినా తను శ్రీనుకి కావాలని
దూరమయిందా ఏంటి? అద అల జ్రిగిపోయిందంతే! అపెట్లి జాబమారెకట్ బాగా లేక శ్రీను క్కతి ప్రజెక్టట తకుకవ
జీత్సనికే ఒప్పెకోవాలిా వచిింద. అందుకే ఆ రోజు చాల అస్ంతృప్తిగా ఉనానడు..
"ఇంటి ఖ్రుిలకి స్గం డబుులివువ." కోపంగా అనానడు శ్రీను.
"నేనివవను. ఏం ఎందుకివావలి? నీ భారాయబిడ్లని పోష్టంచే బాధయత నీకు లేదా??" అంతే కోపంగా
జ్వాబిచిింద శిరీష్.
"నువువ కూడా స్ంపాదసుిన్నప్పెడు, నువువ కూడా ఖ్రుిలు పంచుకోవాలి!"
"నేను స్ంపాదసుిన్నద, నువువ నాకు కావలిాన్వేవీ క్కనిప్పటటవు కాబటిట. న్నున విస్థగించకు. నేనెపెటికీ నీకు నా
డబుులివవను."
"ఏం? ఎందుకివవవు? ఎల ఇవవవో నేనూ చూసిను!"
"ఏం చూసివు? నాకు ఇంటి పనులల్ల స్హాయం చేయడం మానేసివా? లేక ప్తలిల విష్యంల్ల సయం
చేయడం మానేసివా? నువువ ఏమైనా బాధయత తీసుకుంట్టనానవా అస్లు? నీవలి నాకేం ఉపయోగముంద? ఏం
చేసుినానవు నువువ నాకస్లు??" రెటిటంచి అడిగింద శిరీష్.
"నేను నీతో పడుకోవటాి?!" కస్థగా గొణుకుకనానడు శ్రీను.
"ఏమనానవ్!" శిరీష్ ఊగిపోయింద.
అన్కూడని మాట నోరు దాటిపోయిందని వెంటనే గ్రహంచుకునానడు శ్రీను. కానీ ఇప్పెడిక చెయయగలిగింద
ఏమీ లేదు. శిరీష్కామాట విన్పడిపోయింద.
"నేనేమనేిదు." తలంచుకుని బయటకు వెళ్ిబోయాడు.
"నీ బ్లడ్రంల్ల నువేవ ఉండు, ఇకనుంచి." ఆమె స్ర్రున్ బయటకు వెళిిపోయింద.
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ఆరోజు నుంచీ భారాయభరిలిదారూ ఒకే ఇంట్లి ఉనాన వేరు వేరుగా బ్రతుకుతునానరు. ఇపెటికి మూడేళ్ియింద.
ఒకరి గదల్ల ఒకరుండరు. ఒకరి మన్సుల్ల ఒకరు లేరు.
టిమ్స పోరటర్ ఆఫీసుల్ల చేరిన్పెటి నుంచీ శిరీష్ శ్రీను పై ఎకుకవ చిరాకుపడుతోంద. శ్రీనుకి ఇదంత్స ఏమీ
తెలీదు. ఎప్పెడూ ఉండేదే కదా, అనుకునానడు. శిరీష్కు మాత్రం తను ఒక పదమవ్యయహంల్ల చికుకకుపోయిన్ట్టి
అనిప్తసోింద. ఆమె మన్సు ఆమె మాట విన్టం లేదు. ప్రతి రోజూ టిమ్స పోరటర్ రాకకై ఆమె మన్సు ఎదురుచూసోింద.
అతనితో మాటాిడుతుంటే ఆమె హృదయం ఉపొెంగిపోతోంద. అతను రాకపోతే ఆమె గుండె ప్తండవుతోంద. ఒకప్పెడు
ఇవే భావాలు శ్రీనుపై కలిగిన్ప్పెడు, అతనిన ప్పళిి చేసుకుంద. ఇప్పెడేం చేసుింద? టిమ్స పోరటర్కి భారయ, న్లుగురు
ప్తలిలు! ఛీ, ఛీ, ఏమాల్లచిసుింద తను?! ఎంత దగజారిపోయింద తను?! తన్ భావాలను టిమ్స పోరటర్ పస్థగడితే
ఇంకేమయినా ఉందా! తన్ పరువుంట్టందా?!
ఈ ఆపద నుంచి బయటపడే మారగం కనిప్తంచటేిదు, శిరీష్కి. టిమ్స పోరటర్ని కలవడం, అతనితో మాటాిడ్ం
తగిగంచుకోవాలనుకుంద కానీ, ఒకే ఆఫీసుల్ల ఉన్నప్పెడు కలిస్థ పని చెయయక తపెదు కదా! పోనీ తను ఈ ఆఫీసుల్ల
పని మానేస్ని?
ఇంటిక్కచిి శ్రీనుని చూసుింటే శిరీష్కి జాలి కలుగుతోంద! ఏమాటకామాటే చెపాెలి, శ్రీను అచింగా
శ్రీరామచంద్రుడే!
ఆఫీసుల్ల రిలీజ్ పనులు న్డుసుినానయి. ఆ పని వతిిడి వలి శిరీష్కి ఇంకేమీ ఆల్లచించే తీరిక లేకపోయింద.
రిలీజ్ ప్యరియిన్ రెండో రోజున్ తన్ క్కలీగ్స హడావిడిగా వచిి చెపాెడు,
"శిరీష్! టిమ్స పోరటర్ జాబ మానేస్థ వెళిపోతునానడు!"

"ఏం, ఎందుకు?!!" కంగారుగా అడిగింద శిరీష్.
"రిలీజ్ స్మయంల్లని Extra hoursని Client approve చెయయలేదు. వాళ్ికిక తన్వస్రం లేదనుకుని టిమ్స
పోరటర్ వెళిిపోతునానడు."
శిరీష్ కిటికీ దగగరకి పరుగెతిింద. పారికంగ్స లట్ వైప్ప చూస్థంద. టిమ్స పోరటర్ న్డుచుకుంట్ట తన్ కార్
దగగరికి వెళ్ళతునానడు. ఆమె కళ్ళి జ్లపాత్సలయాయయి. ఇవే ఆఖ్రి చూప్పలు... తన్ అనురాగానికి ఇద అంతం. అతనికి
తెలియని తన్ అనురాగం... టిమ్స పోరటర్ కార్ రివరుా చేసుకుని వెళిిపోయాడు. తను ఎప్పెడైనా తదేకంగా అతని
కళ్ిల్లికి చూస్థ మాటాిడిన్ప్పెడు, అతను గ్రహంచుకుని ఉండడా?! హు... ఇప్పెడిక అద అప్రసుితం. శిరీష్ న్వువకుంద.
మరల ఏడుికుంద. అంత వేదన్ల్లనూ, ఆమె గుండెలమీంచి దగిపోయిన్ ప్పదా బరువు ఆమెకు ఉపశమన్ం కలిగిస్ఫినే
ఉంద. అప్పెడే ఆమె ఒక నిశియానికి వచిింద.
క్కనిన నెలలు గడిచాయి. శిరీష్కి ఆఫీసుల్ల అంత్స ఇదవరకటాి అయిపోయింద. ఇప్పెడిక ఆమె ప్రశ్వంతంగా
పని చేసుకుంట్లంద. ఇంట్లి శ్రీనుపై చిర్రుబుర్రులడడం తగిగంచింద. కుదరితే అప్పెడప్పెడు క్కంచెం ప్రేమగా కూడా
మాటాిడుతోంద.. శ్రీనుకి ఆమె ప్రవరిన్ అరయం కాలేదు. ఈ ప్రశ్వంతత వెన్కాల ఏమి తుఫాను ఉందో అని
భయపడుతునానడు.
ఆరోజు వాళ్ి పనెనండవ ప్పళిిరోజు. గత క్కనేనళ్ళిగా లేనిద, శిరీష్ ఆ రోజు పాయస్ం వండింద. శ్రీను బ్లట్టట
చేస్థనా, గుడికి లకుకపోయింద. ఏమిట్ల ఈ వింత, అనినటికీ మాన్స్థకంగా స్థదయమైపోయాడు శ్రీను. ప్తలిలు
నిద్రపోయాక, శ్రీను గదకి వెళిింద శిరీష్. ఆశిరయపోయి నోరెళ్ిబ్లటాటడు, శ్రీను. "న్నున ఇంటి ఖ్రుిలకి డబుులడకుక,
నేనివవను!" శ్రీనుని మీదకి లకుకంట్ట చెప్తెంద. ఉకికరిబికికరవవడం శ్రీను వంతయియంద.

- అంతరావహని
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- రాజ్శేఖ్ర్ చెరుకూరి

మా రాంబాబు గాడి ప్పళిళ కుదరింద. మొత్సినికి మా ఇంజ్జనీరింగ్స బాయచల్ల ఎవడికి
ముందు ప్పళిళ అవుతుందా అనుకునానం. ఎట్టనుండి చూస్థనా రాంబాబు గాడికి అందరికంటే ముందు
అవుతుందని ఎవరూ ఊహంచలేదు. కానీ వాడికి ఒక అందమైన్ మరదలు ఉందని...అల్రెడీ మైండ్ల్ల
ఎప్పెడో వాడూ, వాడి ఇంట్లి వాళ్ళళ ఫిక్టా అయిపొయాయరని ఏనాడూ చెపెలేదు. చెబితే ఎకకడ
ఫొట్లలు చూప్తంచమని ఏడిప్తసిమో అని భయపడి ఉండొచుి వెధవ. అస్లే మా బాయచల్ల ప్పదా
మాస్ట గాళ్ళళ ఉనానరు. మొత్సినికి వాడి ప్పళిళ డేట్ ఫిక్టా అవవగానే ప్రదీప్ అన్బడే నేను, మా కళ్యయణ్
గాడు రెండు రోజుల ముందే జ్వరం తెచేిసుకుని మా సఫ్టవేర్ క్కలువులకి స్థక్ట లీవ్ ప్పటిట ఇల వాళ్ళ ఊరు రామాప్పరంల్ల
వాలిపోయాం. ఇంక్కంత మంద వసిం అనానరు కానీ లస్టట మినిట్ ల్ల హాండ్ ఇచాిరు.
రామాప్పరం టౌనుకి తకుకవ పలిట్టరికి ఎకుకవ అన్నట్టి ఉంద. బసుా దగిగానే ప్పళిళ క్కడుకు తరఫు వారు పంప్తన్
కారుల్ల వసుింటే చాల భవంతులు కన్పడా్యి. ఊరోి చాల మంద భూసవములు ఉన్నట్టినానరు. ప్పళిళ కూతురు, ప్పళిళ క్కడుకు
ఇళ్ళ మధయ ఒకటే ఇలుి అడ్ం. అద కూడా మా ప్పళిళక్కడుకు రాంబాబు వాళ్ళ ప్పదనాన్న గారి ఇలేి. రాంబాబు వాళ్ళ ప్పదామమ
కూతురు డెలివరీకి అందరూ అమెరికా వెళ్యళరంట. ఇలుి ఖ్యళ్ళగా ఉండటంతో మాకు అందుల్లనే బస్ ఏరాెట్ట చేశ్వరు. అదొక
రెండంతసుిల ఇలుి. ఇంటి ముందు చాల ఖ్యళ్ళ స్ిలం, ప్యల మొకకలతో ఎంతో గొపెగా ఉంద. మమమలిన దంచేస్థ వచిిన్ కారు
వెళిళ పోయింద. మా అవస్రాలు చూడటానికి మాకు బాబిి అనే ఒక బుడంకాయని తగిలించారు. మాటల్లి తెలిస్థంద వాడు మా
రాంబాబు కి అన్న క్కడుకని. వచీి రావడంతోనే మా లగేజీ పడేస్థ మా రాంబాబు గాడి గురించి ఆరా తీశ్వం. రాంబాబుద పకకన్
ఇలేి అని చెపాెడు బాబిి. వెంటనే పకికంటికి వెళ్యళం రాంబాబు ని ఆటపటిటంచడానికి.

చాల విన్యంగా వెళిళ "రాంబాబు ఉనానడాండి" అని అడిగాం వాళ్ళ ఇంట్లి. రాంబాబు వాళ్ళ అమమగారు మా వైప్ప
చూస్థ చిరున్వువ న్వివ "ప్రయాణం బాగా జ్రిగిందా బాబు అని కుశల ప్రశనలు అడిగి, పైన్ రూముల్ల ఉనానడు వెళ్ళండి బాబు" అని
చూప్తంచారు. పైన్ ఒకటే ప్పదా రూము లగా ఉంద. వెళిళ తలుప్ప తటటగానే రాంబాబు గాడు నిద్ర మొహం వేసుకుని తలుప్ప
తీశ్వడు. “ఏంట్రా, మధాయన్నం మూడు అయియంద. ఇంకా నిద్రపోతునానవా?” అనానను. నిన్నంత్స విజ్యవాడల్ల బటటల షాప్తంగ్స
చేస్థ రాత్రి ట్రయిన్ కి బయలేారి వచేి స్రికి తెలిరింద రా. ఇదగ అప్పెడు పడుకోవడమే. ఇంకా రెండు రోజుల్లినే ప్పళిళ కదా...నిద్ర
స్రిగా లేకపోతే కష్టం అని నిద్ర పొమమనానరు రా ఇంట్లి... అని ఒక వైప్ప రాంబాబు చెప్పిండగానే కళ్యయణ్ గాడు పకకనే షాప్తంగ్స
బటటల్లించి షేరావణీ తీస్థ అదాంల్ల చూసుకుంట్టనానడు. "అరేయ్ రాంబాబు, నీ ప్పళిళల్ల నేను ఈ షేరావణి వేసుకుంటాను రా...."
అనానడు. దానికి కంగారు పడ్ రాంబాబు, “ఒరేయ్ కళ్యయణ్...అద నా తలంబ్రాలకు ముందు వేసుకునే డ్రెసుా రా.." అనానడు
భయపడుతూ. కిసుకుకన్ న్వావడు కళ్యయణ్.. “వీడు మారలేదు రా” అని గటిటగా న్వువతూ నా వైప్ప చూశ్వడు. ఊరికే తన్ని
భయప్పటటడానికి అనానడని రాంబాబు కి అరిం అయియ ఊప్తరి పీలుికునానడు..". ఈ కళ్యయణ్ గాడు ఎప్పెడూ అంతే...కాస్ి
అమాయకంగా కనిప్తస్ని ఆడేసుకుంటాడు. ఇంకా నిద్ర మొహంతో ఉన్న రాంబాబు ని కాస్నప్ప పడుకోనిదాాం అనుకుని కళ్యయణ్, నేను
మాకు ఇచిిన్ విడిద ఇంటికి చేరుకునానం.

ఆ రోజు గురువారం. శనివారం సయంత్రం ప్పళిళ. ఈ ల్లపల ఊళ్ళళ ఒక రండ్ వేదాాం అని అనిప్తంచి ..లలిపాప్
చీకుతున్న బాబిి గాడిని అడిగాం..."ఈ ఊళ్ళళ ఏముంటాయి రా చూడటానికి" అని.. వాడు దీనికోస్మే ఎదురు చూసుిన్నట్టి
ఉనానడు. "ఈ ఊళ్ళళ చూడటానికి స్థనిమా థియేటర్ తపె యేమీ ఉండదు" అనానడు. చకకగా పలిట్టరు వచాిం కదా..పచిని
పంట పొలలు చూదాాం అనే ఆల్లచన్ వచిింద. అదే విష్యం బాబీి గాడికి చెపెగానే వాడికి నీరస్ం వచిిన్ట్టి కనిప్తంచినా ఇక
తపెదన్నట్టి డ్రైవరిన ప్తలుచుక్కచాిడు. కారు ఎకిక అందరం కాస్నప్ప అల తోటల దగగర విహరించాం. చలిగా నిమిరిన్ ప్తలి
గాలులకు మన్సు ఆహాిదపడి “స్థటల్లి ఇవనీన ఎంత మిస్ట అవుతునానమో కదా” అనానను కళ్యయణ్తో. వాడు ఇవేమీ పటటన్ట్టి
అకకడ పని చేస్న వారిని అడిగి లేత క్కబురి బోండాలు, త్సటి ముంజ్లు వలిప్తసుినానడు. అకకడ క్కంత స్నప్ప గడిప్త మళ్ళళ మా విడిద
ఇంటికి వచాిం.
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“కాస్నప్ప పడుకోండి .. నేను సయంత్రం వచాిక స్థనిమాకి వెళ్యాం” అని చెపాెడు బాబిి గాడు. వాడిని చూస్ని
చిన్నప్పెడు చుటాటలప్పెడొసిరా...వాళ్ళని మొహమాట ప్పటేటస్థ స్థనిమాకు ఎప్పెడు తీసుకెళ్యామా అని ఆశపడే నా చిన్ననాటి
జాఞపకాలు గురుికు వచిి న్వువకునానను. కాస్నప్ప నిద్ర పొయియ లేచే స్రికి మాకు అరిసలు, బొబుట్టి, జ్ంతికలతో ఫలహారం
స్థదయంగా ఉంద. మధాయహనం తిన్నదే ఇంకా అరగలేదు....అప్పెడేనా అనిప్తంచినా...నోరూరించే ఆ పదారాయలను చూస్థ ఇంక
ఉండబటటలేక తినేశ్వం. తినానక అనిప్తంచింద ...కనీస్ం రేప్ప ప్రొదుాన్న దాకా పొటటకి ఇంకేమీ అవస్రం లేదని. కళ్యయణ్
గాడిని చూస్ని...వాడిద అదే పరిస్థితి అన్నట్టి ఉంద. అందుకే ముందు జాగ్రతిగా బాబిి గాడి చేత ఇంటికి స్ందేశం
పంపాము. రాత్రికి ఏమీ అవస్రం లేదు అని. వాడు తిరిగొచాిక వాడితో కలిస్థ నేను, కళ్యయణ్ అందరం స్థనిమాకి వెళిళ
వచాిం. బాబిి గాడికి బాగా నిద్ర వచిిన్ట్టి ఉంద.. కారు దగగానే గుడ్ నట్ చెపేెస్థ వెళిళపొయాయడు.

మేము డ్రైవర్ ని పంపేస్థ ఇంటి ప్రంగణంల్లకి అడుగుప్పటాటమో లేదో హడావిడిగా ఏవో శబాాలు వినిప్తంచాయి.
ఖ్యళ్ళగా ఉండాలిాన్ ఇంట్లి ఈ హడావిడి ఏమిటా అని చూశ్వం. క్కంత మంద అమామయిలు కనిప్తంచారు. ఒక న్లుగురు
దాకా ఉనానరు. ఏదో లగేజీ పైకి తీసుకెళ్ళడానికి ప్రయతినసుినానరు. కాలేజీ స్ఫటడెంట్ా ల ఉనానరు. “అస్లు స్థనిమా
ఇప్పెడే మొదలయిన్ట్టి ఉంద రా..” అనానడు కళ్యయణ్ గాడు వాళ్ళని చూస్థ. నోరుముయియ అని సైగ చేశ్వను వాడిని
చూస్థ.. వాళ్ళళ వీడి మాటలు ఎకకడ వింటారో అని. వీడి గొణుగుడికి ఒక అమమయి తల తిప్తె మా వైప్ప చూస్థ ప్రశ్వనరయకం
గా ముఖ్ం ప్పటిటంద.. వీళ్ళళ ఎవరా అన్నట్టి. అల చూడాలిాంద మేము కదా అని నాకు అనిప్తంచినా...అమామయిల
ముందు ప్పదాగా నోరు ప్పగలక "ఎక్టాకూయజ్ మీ, ఐ యాం ప్రదీప్. మీరెవరో తెలుసుకోవచాి" అని అడిగాను. "ఐ యాం
శ్రావయ" మేము అందరం "శ్వరద ఫ్రండ్ా" అని చెప్తెంద ఆ అమామయి. మేము ఇదారం మొహమొహాలు చూసుకుని "శ్వరద
ఎవరు" అని అడిగాం. ఇంక్కక అమామయి రెండడుగులు ముందుకు వేస్థ ఎగాదగా చూస్థంద మా వైప్ప. "బేస్థక్టా
తెలియకుండా అవుటాఫ్ స్థలబస్ట కవశిన్ా కి ఆన్ార్ అడిగే ఫేస్ఫ మీరూను.." అన్నట్టి ఉంద ఆ చూప్ప. ఈ సరి మా
కళ్యయణ్ గాడు కూడా మాటాిడలేదు. "ఇంతకీ మీరెవరండి" అని అడిగింద ఇంక్కక అమామయి. ఆ అమామయి మాటల్లి
గౌరవం చూసుింటే వెటకారం రంగరించిన్ట్టి గా ఉంద.
"మేము ప్పళిళ క్కడుకు రాంబాబు ఫ్రండ్ా...విడిద ఇంట్లి కింద ఉంట్టనానం.." చెపాెడు కాస్ి గరవంగా కళ్యయణ్ గాడు.
"మీకు కార్్ ఇచాిరా..ఊరికే తెలుసుకుని వచేిశ్వరా" శ్రావయ అడిగింద క్కంటెగా
"నువువ ఊరుకో శ్రావాయ...శ్వరద అంటే ప్పళిళకూతురి పేరండి..." మెలిగా అంద ఒక గొంతు వెన్క నుంచి.
ఈ స్మూహానికి.. ఆ స్వరానికీ మాయచింగ్స కుదరలేదనిప్తంచి ఎవరా అని మస్క మస్కగా ఉన్న వెన్క వైప్ప చూశ్వను.
అంత చీకట్లి కూడా కనిప్తంచే తెలిటి వరిసుాతో ఒక అందమైన్ అమామయి.
"మీ పేరేంటండి..." అచేతన్ంగా అడిగేశ్వను.
"ప్రవలిిక.." చెప్తెంద ఆమె.
ఇంతల్ల పకకనున్న ఇంకో అమామయి "మేము...ప్పళిళ కూతురు ఫ్రండ్ా..అందరం ఒకే కాలేజీల్ల ఇంజ్జనీరింగ్స ఫైన్ల్
ఇయర్ చదువుతునానం..మేము ఇదే ఇంట్లి పైన్ విడిద చేయబోతునానం..గుడ్ నట్" అని చెప్తె ఇంతకు మించి చెపెడానికి
ఏమీ లేదన్నట్టి అందరూ పైకి వెళిళపోయారు. మా కళ్యయణ్ గాడు నోరు తెరుచుకుని చూస్ఫినే ఉనానడు.
మెలిగా తెలవారుతుంద. శుక్రవారం...దూరంగా మసీదు నుంచి అనుకుంటా..."అలిహో అకురలి..." అని ముస్థిం
సోదరుల ప్రరయన్ వినిప్తసోింద.
సనన్ం చేస్థ వచాిను. ఎందుకో వదుా వదుా అనుకునాన రాత్రి చూస్థన్ ప్రవలిిక అనే అమామయి తెగ గురుికు
వసుింద. ఆమె పకకన్ ఉన్న అమామయిలకు ..ఆమెకు చాల తేడా కనిప్తంచింద. ఇంజ్జనీరింగ్స ఫైన్ల్ ఇయర్ అంటే నాకు
తన్కి ఒక మూడు నాలుగేళ్ళళ అనాన గాప్ ఉంట్టంద.
“ఇంతకీ తను ఇవనీన ఎందుకు ఆల్లచిసుినానడు?”.. తలుచుకుంటేనే ఆశిరయం వేస్థ స్థగగనిప్తంచింద.
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ఈ ఆల్లచన్ల మధయల్ల కళ్యయణ్ గాడు ఇంకా పడుకోవడం చూస్థ వాడిని లేపే కారయక్రమంల్ల పడా్ను. ఇంతల్ల ప్పళిళ
వారు టిఫినీలు, కాఫీలు స్థధయం చేస్థ పంప్తన్ట్టినానరు. బాబిి గాడు మాకు ఒక ప్పదా హాట్ కారియర్ తీసుక్కచిి ఇచిి వెళ్యళడు.
వాడు ఇంకా నిద్ర మొహం ల్లనే ఉనానడు. నాకు ఏదో స్ందేహం వచిి అడిగాను "మరి పైన్ వాళ్ళకి తీసుకు రాలేదా" అని.
“వాళ్ళళ మా ఇంటికి వచిి తింటారని అమమ చెప్తెంద” అని ఆవులిస్ఫి వెళిళపొయాయడు బాబీి. "ఒహో" అనానను ఏమనాల్ల
తెలియక. అదీ మంచిదేలే...పకికంటికి వెళ్యళలి అంటే కిందకి దగి వరండా గుండా వెళ్యళలిాందే కదా అని శున్కాన్ందపడా్ను.
ఎప్పెడు లేచాడో కళ్యయణ్ గాడు టిఫిన్ వాస్న్ వచేిస్రికి నిద్ర లేచి పళ్ళళ తోమడం మొదలు ప్పటాటడు. "ఎంట్రా బాబిిని
ఏదో అమామయిల గురించి అడుగుతునానవ్? ఎంట కథ?" అనానడు.
హమమ ప్తడుగా.. వినేశ్వడన్న మాట...అనుకుని.."ఏమీ లేదురా అమామయిలకు ప్యరీలు ప్పటిట మన్కు ఇడీిలు
ప్పటాటరంట..ఎందుకు అని అడుగుతునానను "..అని చిన్న అబదామాడేశ్వను.
"అవునా...ఇంత అనాయయమా...అస్లు మగ ప్పళిళ వారం అనుకుంట్టనానరా...ఏమనుకుంట్టనానరు రా...ప్తలువు రాంబాబు
గాడిని " అంట్టనే ఒక పకక ఇడీిలు తిన్డం కూడా సటర్ట చేస్నశ్వడు కళ్యయణ్ గాడు.
"ఊరికే అనానలేరా...పైన్ అమామయిలు వాళ్ళ ఇంటికి వెళిళ తింటారంట" అని న్వువకుంట్ట స్ముదాయించాను వాడిని.
మేము తిన్డం ముగించి బయట వసరాల్లకి వచేిస్రికి పై నుండి దగి అమామయిలందరూ పకకన్ రాంబాబు వాళ్ళ
ఇంటికి వెళ్ళినానరు. వాళ్ళని చూస్థ కళ్యయణ్ గాడు "బ్రేవ్" మని త్రంచాడు కావాలని. వాళ్ళళ కనీస్ం పటిటంచుకోకపోవడంతో
నోరుమూసుకునానడు.
ఇంతల్ల ఇంటి బయట బజారోి ఒక కూరగాయలు అమేమ అమామయి "బాబూ...క్కంచెం ఈ కూరగాయల గంప తల
మీద ప్పట్టటకోవడానికి సయం చెయియ బాబు" అని అడిగింద. కళ్యయణ్ "క్కంపదీస్థ మమమలిన కాదు కదా..." అన్నట్టి అనుమాన్ం
గా చూసుినానడు. ఆమె మళ్ళళ మమమలేన చూస్థ అడుగుతుంద. నేను వెంటనే వెళిళ ఆమె తల మీద ప్పదా కూరగాయల గంప
ప్పటటడానికి సయం చేస్థ వచాిను. ఆ బరువు ఆమె రోజు మొతిం తల మీద ప్పట్టటకుని అమమటానికి వెళ్ళింద అని
ఊహస్నినే...మన్ం చేస్న ఈ సఫ్టవేర్ ఉదోయగం దీని ముందు చాల ఈజీ అనిప్తంచింద. ఆమెకి సయం చేస్థ ల్లపలకి వసుింటే
ప్రవలిిక నా వైప్ప చూసుకుంట్ట వెళ్ళింద.
"మొత్సినికి ఈ కూరగాయలమేమ అమామయి స్రైన్ స్మయానికి వచిి ప్రదీప్ గాడికి అమామయిల ముందు నాలుగు
మారుకలు వేస్థ వెళిళంద ..." అనుకునానడు కళ్యయణ్.
అమామయిలందరూ పకికంట్లి టిఫిన్ కారయక్రమాలు ముగించుకుని మళ్ళళ పైకి వెళ్ళినానరు. ఇంతల్ల మా కళ్యయణ్ గాడు
"ఏంటండి మీకు బోర్ క్కటటడం లేదా...మాకు ప్తచి బోర్ క్కడుతుంద" అనానడు. ఈసరి అమామయిలందరూ కాస్ి
సనుకూలంగా స్ెందంచి "అవును మాకు కూడా బాగా బోర్ క్కడుతుంద..కానీ బయటకి పాిన్ చేదాాం అంటే బాగా ఎండలు
ఉండేల ఉనానయి. అస్లే రేప్ప ప్పళిళ ఉంద.." అంట్ట తమ అందం ఎకకడ తరిగి పోతుందో అని చెపెకనే చెపాెరు. క్కనిన
మాటాలు అయాయక శ్రావయ కలగజేసుకుని "మేము ఒక గంటల్ల రెడీ అయి వసిం...ఏదనాన పాిన్ చెయయండి" అని బాల్ మా
కోర్టల్ల వేస్థ అందరూ పైకి వెళిళపొయాయరు.
గంట గడిచిపోయింద...నేను కళ్యయణ్ గాడిని అడిగాను "ఏరా ఏమి పాిన్ చేశ్వవు టైంపాస్ట కి" అని ! వాడు దానికి
"మైన్ హూ నా " అన్న రేంజ్ల్ల "నాకు వదలయ్" అన్నట్టి చూశ్వడు. స్రేలే అని ఊరుకునానను. గంట దాటి పదహేను
నిముషాలు అయియంద. వాళ్ళళ ఇంకా ఎవరూ కిందకి రాలేదు. నా వాలకం చూస్థ అనానడు కళ్యయణ్ గాడు. "ఒరేయ్
అమామయిలు గంట అంటే కనీస్ం డబుల్ వేసుకోవాలి.." ఆ మాత్రం తెలియకపోతే ఎలరా బాబు అని న్వవసగాడు. కళ్యయణ్
గాడు చెప్తెన్టేి వాళ్ళళ దాదాప్ప రెండు గంటల తరావతే వచాిరు.
"చెపెండి....ఏం పాిన్ చేశ్వరు" అంద శ్రావయ వస్ఫినే. దానికి జ్వాబుగా కళ్యయణ్ జేబుల్ల నుండి రెండు పేక సట్టి తీస్థ
ముందు ప్పటాటడు. ఇప్పెడు మన్కి టైం కిల్ చెయయడానికి ఇదే మారగం అనానడు. శ్రావయ, ఇంక్కక ఇదారు “బోర్” అనానరు.
ప్రవలిిక, "నాకు ప్పదాగా రాదండి...కానీ మీరు ఆడుతుంటే చూస్ఫి ఉంటాను" అంద.
ఇంతల్ల నేను మొహమాటపడుతూ "రాముడూ..సీత ఆట ఆడదామా" అనానను. మా కళ్యయణ్ గాడు న్నున
ఎగత్సళి చేస్న ల్లపే..."స్ఫపర్ ఐడియా" అంద ప్రవలిిక. ఆమె ఎగెతిటెమంట్ చూస్థ అమామయిలందరూ "ఓ కే" అనానరు. ఇంక
ప్పదా చాయిస్ట లేక కళ్యయణ్ కూడా స్రే అనానడు.
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బాబీి గాడి చేత ఒక నోట్ బుక్ట తెప్తెంచి ఆట ఆడటం మొదలుప్పటాటం. బాబీి గాడితో కలిప్త మొతిం ఏడుగురం
ఉనానం. రాంబాబుని కూడా ప్తలుదాాం అనుకునానం కానీ.. వాడిని డిస్టర్ు చెయయడం ఇష్టం లేక వదలేశ్వం. ఇంత
మందతో "రాముడు ..సీత" ఆట నేను ఎప్పెడూ ఆడలేదు. రాముడు, సీత తో పాట్ట ఇంకా రామాయణంల్లని ఐదు
పాత్రలు తీసుకుని చీట మీద రాస్థ మడతప్పటిట వెయాయలి. అందరూ తల ఒక చీట తీసుకునానక ఎవరికి రాముడు వసుిందో
వాళ్ళళ సీత పేరుతో ఉన్న చీట ఎవరికి వచిిందో కనుకోకవాలి. స్రిగాగ కనుకుకంటే వారికి 1000, సీత చీట వచిిన్ వారికి
సునాన వసుింద. అదే స్రిగాగ కనుకోకలేక పోతే సీత చీట వారికి 1000, రాముడు చీట వచిిన్ వారికి సునాన వసుింద.
మిగిలిన్ ఐదుగురికి వారి చీట మీద ఉన్న సోకర్ (900 నుండి 300 వరకు) ఎంత ఉంటే అంత వసుింద.
ఆట ఆడటం మొదలు ప్పటాటం. ఇందుల్ల ముఖ్ కవళికలను బటిట క్కంత వరకూ సీత చీట ఎవరికి వచిిందో
చెపొెచు. మరీ ముదురుి అయితే క్కంచెం కష్టం. రెండో రండోి నాకు రాముడు వచిింద. అందరినీ చూసుినానను.
ప్రవలిిక దగగరికి వచేిస్రికి తల పైకీ కిందకీ ఊప్త "అవును" అన్నట్టి ఎవరికీ కన్పడకుండా చిన్నగా సైగ చేస్థంద. న్మమలేక
పోయాను నేను...ఏంటిద.. నేను గెలవాలని తను కోరుకుంట్టందా....ఎందుకిల? ఇద దేనికి స్ంకేతం? తన్ పేరు చెప్తె
తన్కి సునాన తెప్తెంచడం ఇష్టం లేక నేను కళ్యయణ్ పేరు చెపాెను. ప్రవలిికకు కూడా నేను కావాలనే తన్ పేరు చెపెలేదు
అని అరిం అయింద. నాకు సునాన వచిినా ఆ రండోి ప్రవలిిక గెలిచింద...కాదు గెలిప్తంచాను. అల చాల స్నప్ప చిన్నపెటి
కబురుి చెప్పెకుంట్ట ఆడుతూనే ఉనానం. ఇంతల్ల పకికంటి నుండి బాబీి ని కేకేశ్వరు. టైం చూసుకుంటే ఒంటి గంట.
అందరికీ ఆశిరయం వేస్థంద. దాదాప్ప మూడు గంటల పాట్ట ఆడుతూనే ఉనానం అన్నమాట. అందరూ కలిస్థ ఆడుకునే ఈ
ఆటల ముందు ఒంటరిగా ప్రపంచంతో స్ంబంధం లేన్ట్టి ఆడుకునే వీడియో గేమ్సా ఏ పాటి.. అనిప్తంచింద.
మధాయహనం భోజ్నాలు ముగించి అందరం కాస్నప్ప రెస్టట తీసుకునానం. ఈల్లగా మళ్ళళ పైకీ కిందకీ టిఫినీలు,
కాఫీలు పంపారు. ఎందుకో నా మన్సుల్ల ఆల్లచన్లు పరిగెడుతునానయి. స్ంవతారం నుండి ఇంట్లి పోరు ప్పడుతునానరు
ప్పళిళ చేసుకోమని. "ఉదోయగంల్ల చేరి మూడు స్ంవతారాలు కూడా కాలేదు" అని దాటేసుినానను.
ప్రవలిిక...ఆ పేరు న్నున ఏదో మాజ్జక్ట కి గురి చేసుింద... కుదురుగా స్మాధాన్ం చెపేె తతవంల్ల ఒక
"న్మ్రత"...చిన్ననాటి ఆటల్లి ఆన్ందం పొందగల "స్హజ్తవం"...ఫీలింగ్సా దాచుకోలేని "అమాయకతవం"...ఇవనీన ..ఈ
కాలంల్ల అమామయిల్లి సధయమా...తలచుకుంటే...మన్సు దూద ప్తంజ్ల తేలిపోతుంద...” ప్రవలిిక నాకోస్మే”
అని..మన్సు మారాం చేసుింద... ఇయర్ ఫోన్ాల్ల నాకు ఇష్టమయిన్ స్ంగీతం వింట్ట ఆల్లచన్ల్లి మునిగిపోయాను....
***
***
***
కళ్యయణ్ కి ఏమి చెయాయల్ల అరిం కాక చసుింటే పైన్ బాలకనీ నుండి చిన్నగా అమమయిల మాటలు వినిప్తంచాయి.
అస్లు ఈ అమామయిల ఏం మాటాిడుకుంట్టనానరో తెలుసుకోవాలనే కుతూహలంతో మెలిగా న్కిక న్కిక మెట్టి ఎకుకతూ
పైదాకా వెళిళ చివరి మెట్టట దగగర ఆగి ఎవరికీ కన్పడకుండా విన్సగాడు.
అమామయిలు మధయహనం ఆడిన్ "రాముడు.. సీత" ఆట గురించి మాటాిడుకుంట్టనానరు.
శ్రావయ అంట్టంద, "ప్రవలిిక...నీకు సీత చీట వచిిన్ప్పెడు ప్రదీప్ కి సైగ చెయయడం మేము చూడలేదనుకుంట్టనానవా" అని.
దానికి ప్రవలిిక ఫీలింగ్సా ఏమిట్ల కళ్యయణ్కి కన్పడక ఊహంచుకుంట్టనానడు.
ఇంతల్ల మిగిలిన్ అమామయిలు "అబాు ఎంత స్థగుగపడుతుందో మా ప్రవలిిక.." అంట్టనానరు.
“అమమ ప్రదీప్ గా....ఇంత జ్రుగుతునాన...నేను కనిప్పటటలేక పొయాయనా?” అని మన్సుల్ల అనుకునానడు.
మళ్ళళ శ్రావయ అంద, "అద స్రే కానీ నువువ సైగ చేస్థనా ప్రదీప్ చెపెలేదూ అంటే...ప్రదీప్ కి నువువ ఓడిపోవడం ఇష్టం లేదన్న మాట".
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"అయితే ప్రదీప్ కూడా నినున ఇష్టపడుతునానడుల ఉందే. మీ ఇదారూ ఒకటయితే మేము చాల హాపీ" అనానరు ముస్థ ముస్థ న్వువలు
న్వువతూ...
ఇంతల్ల శ్రావయకి కళ్యయణ్ నీడ కనిప్తంచింద. మెలిగా తన్ ఫ్రండ్ా కి చూప్తంచి "రియాక్టట అవ్వవదుా" అన్నట్టిగా మూతి మీద వేలు
ప్పటిటంద.
"నేను ల్లపలకెళిళ వాటర్ త్సగి వసి" అని కళ్యయణ్ కి కూడా వినిప్తంచేల చెప్తె శ్రావయ మెలిగా మెటి దెగగరికి వచిి కిందకి తొంగి
చూస్థంద. అకకడ కళ్యయణ్ తల కిందకి ప్పటిట న్కిక ఉండటం చూస్థంద. మెలిగా తన్ సీట్లికి వెళిళ కూరుింద.
"ఇంతకీ కళ్యయణ్ మీద మీ అభిప్రయం ఏమిటే" ? అని అడిగింద టాప్తక్ట మారుస్ఫి..
టాప్తక్ట తన్ మీదకి డైవర్ట అవవడంతో చెవులు రకికంచి వింట్టనానడు కళ్యయణ్.
"ఏమో ..నాకు తెలియదు" అంద ప్రవలిిక.
మిగిలిన్ ఇదారు అమమయిలు "ఆ స్మోస మొహం గురించి ఇప్పెడు ఎందుకే....ఎప్పెడూ సంగ కారుస్ఫి చూస్ఫి
ఉంటాడు...అతనికీ ప్రదీప్ కి చాల తేడా ఉంద.." అనానరు....హేళ్న్గా న్వువతూ..
అద విన్గానే కళ్యయణ్ మొహంల్ల నెతుిరు చుకక లేదు. "ఎంత అవమాన్ం..వీళ్ళకి ఎల అయినా బుదయ చెపాెలి" అనుకుంట్ట మెట్టి
దగి మెలిగా కిందకి వచేిశ్వడు.
***

***

***

"అరేయ్...ప్పదా మోస్ం జ్రిగిపోయింద"... తలుప్పలు వేస్థ ల్లపలికి వస్ఫి ప్రదీప్ చెవిల్ల ఇయర్ ఫోన్ా లగి అనానడు కళ్యయణ్.
"ఏమయియందరా..." అరిం కాక అనానడు ప్రదీప్.
"ప్రవలిిక మీద నీ అభిప్రయం ఎమిటి?" అనానడు కళ్యయణ్.
హఠాతుిగా అల అడిగే స్రికి ప్రదీప్ కి ఏమీ అరిం కాలేదు. "చాల మంచి అమామయి కదరా...నువేవమంటావ్" అనానను
ఉత్సాహంగా..
"ఆ అమమయి పొదుాన్న మన్ం ఆడుకునేటప్పెడు నీకు సీత హంట్ ఇవవడానికి ట్రై చేస్థందా" అనానడు కళ్యయణ్.
"ఈ విష్యం వీడు కూడా గమనించాడా" అని ఆశిరయపోతూ "అవును" అనానను..
"అంత్స పచిి మోస్ం రా..వాళ్ళళ టైంపాస్ట కోస్ం నినున బకరాని చెయయడానికి అల అనానరు. ఇప్పెడే పైకి వెళిళ వాళ్ళళ
మాటాిడుకున్నవనీన వినానను" అనానడు కళ్యయణ్.
నేను "జోక్ట చేయకురా" అన్గానే.."నిజ్ం రా ప్రమిస్ట" అనానడు కళ్యయణ్
ప్రదీప్ వింట్టన్నద న్మమలేక పోతునానడు. ఇద నిజ్మేనా...ఇపెటి దాకా ప్రవలిిక గురించి ఎంత గొపెగా ఊహంచుకునానడు తను?
చివరికి తను ఇంత పాిన్ వేసుిందా?
"ప్రవలిిక ఇప్పెడే ఆ మాట శ్రావయతో చెపెడం నేను చెవులరా వినానను.. ఇంకా ఏమందో తెలుస.. నువువ పొదుాన్న కూరగాయలు
అమేమ అమామయికి సయం చెయయడం కూడా ఏదో వాళ్ళ దగగర షో చెయయడానికే అంట..." అనానడు కళ్యయణ్ .. నా మన్సుల్లని
అగినకి ఆజ్యం పోస్ఫి. నా మన్సు ముకకలయియంద. కళ్యయణ్ ఏమి చెప్పినానడో చెవులకు విన్పడటం లేదు.
***

***

***

రాంబాబు గాడి ప్పళిళ ఘన్ంగా జ్రిగింద. ప్పళిళల్ల ప్రవలిిక కనిప్తంచినా ముకిస్రిగా న్వివ ఊరుకునానను. కళ్యయణ్ చెప్తెంద
తలచుకుంట్టంటే “అంత్స ఒక కల అయితే బాగుండు” అనిప్తంచింద.
రాత్రి అంత్స ప్తచిి ఆల్లచన్లతో ఎప్పెడో అరయరాత్రి దాటాక నిద్రపోయాను. ఆదవారం పొదుానేన లేచే స్రికి 8 దాటేస్థంద.
10 గంటలకు హైదరాబాద్ ట్రైన్. గబ గబా రెడీ అయియ కళ్యయణ్ గాడిని లేపాను. వాడు అల రెడీ అయేయ ల్లగా క్కంచెం ఫ్రష్ ఎయిర్
కోస్ం వరండాల్లకి వచాిను. ఇంతల్ల పై నుంచి అమమయిలు అందరూ దగుతునానరు. పలకరించాల్ల లేదో అరిం కాలేదు. ఏదో
మోస్పోయిన్ భావన్ ఉక్రోష్ం ల మారుతుంద. ఎల అయినా బదులు తీరుికోవాలి అనిప్తసుింద.
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"ప్రవలిిక...నీతో ఒక నిముష్ం మాటాిడొచాి...." అనానను నాకు తెలియకుండానే.

ప్రవలిిక ఆగింద. మిగిలిన్ అమామయిలు చిన్నగా న్వువకుంట్ట ముందుకు వెళిళపోయారు. వాళ్ళ న్వువ చూసుింటే ఇంకా
కోపం వసుింద. అయినా తమాయించుకుని చిన్న న్వువ ప్పలుముకుని "ఐ లైక్ట యూ ప్రవలిిక.." అనానను. ప్రవలిిక ఆశిరయపోయినా
పైకి కన్పడనివవలేదు. ఆమెకు మన్సు స్రిగమలు పలికిన్ట్టి అనిప్తంచింద. "ఐ లైక్ట యూ ట్ట.." అని వెంటనే చెపాెలని
అనిప్తంచినా వెంటనే మాటలు బయటకు రాలేదు. ఇంతల్ల ప్రవలిికని చూస్థ బిగగరగా న్వావను. ఆ న్వువల్ల మృదుతవం
లేదు....వెకిలిగా న్వావను. ప్రవలిిక అరిం కాన్ట్టట చూస్థంద.
ఎంట ఆశిరయపోతునానవా.....మీరు మమమలిన వెధవలిన చెయయడానికి ట్రై చేస్థన్ విష్యం తెలియదనుకునానవా? ఇప్పెడు
నిజ్ం చెప్పినానను విను ... "ఐ హేట్ యూ..." అనానను కోపంగా. అంతల్ల వెన్కగా వచిిన్ కళ్యయణ్ ఏదో విజ్యం సధంచిన్ట్టి
ప్పదాలతో న్వువతునానడు. ప్రవలిికకి విష్యం క్కదాగా అరిం అయియంద.
"చాల థంక్టా ప్రదీప్ గారు" అంద ప్రవలిిక.
అయోమయంగా దేనికన్నట్టి చూశ్వను.

"ఏమి జ్రిగిందో నేను ఊహంచగలిగాను...పాపం మీరే ఇంకా అజాఞతంల్ల ఉన్నట్టినానరు.. మీ గురించి చాల గొపెగా
అనుకునానను. కానీ మీరూ అందరిలగే ఆల్లచిసిరని ఊహంచలేదు. కళ్ళతో చూస్నవే న్మమలేని కాలంల్ల కేవలం చెవితో విన్న
విష్యాలతో ఒక కంకూిజ్న్కి వసుిన్న మిమమలిన చూస్ని జాలేసుింద...నిజ్ం తెలుసుకోకుండా ఎదుటి వారి మీద అంత తొందరగా
ఒక అభిప్రయానికి రావడం మంచిద కాదు"

నేను కూడా "ఐ లైక్ట యూ" అని చెబుదాం అనుకునానను. కానీ నేనెంత లకీకయో కదా అనిప్తసుింద...మన్సుల్ల మాట
చెపేె ల్లగానే మీ బుధయ బయటపడింద. ఏ బంధానికయినా, బాంధవాయనికయినా...న్మమకం ముఖ్యం. ఎదుటి వారికి మకిలి
అంటించే ముందు కనీస్ం జ్రిగిన్ దాని గురించి మీరు తెలుసుకునే ప్రయతనం చేస్థ ఉంటే నేను ఎంతో స్ంతోష్టంచేదానిన.
మన్ స్ననహతులని చూస్థ మన్లిన అంచనా వెయొయచుి అని ఎందుకంటారో ఇప్పెడు అరిం అయియంద అని కళ్యయణ్ వైప్ప
జుగుపాగా చూస్థంద.

"కళ్యయణ్ గారు...మీకు థంక్టా చెప్పెకోవాలి. మీరు లేకపోతే నేను న్మమకం అనే మాట మీద ప్పదాగా న్మమకం లేని వయకిిని
న్మేమదానిన. అన్వస్రంగా బంధం ప్పంచుకునే దానిన..." అని చెప్తె వెళిళపోయింద.
నేను కళ్యయణ్ వైప్ప చూడగానే వాడు స్థగుగతో తలదంచుకుంట్ట "సరీ రా..." అనానడు.

వాడి మీద నాకు కోపం రాలేదు. వాడు నాకు సరీ చెపెకకరేిదనిప్తంచింద....ఎందుకంటే వాడు నాల్ల ల్లపానిన ఎతిి చూప్త
స్రిదదుాకునే అవకాశం ఇచాిడు. మంచిని చూస్థ మాత్రమే మంచిని నేరుికోన్కకరేిదు. ఇద చేడు అని తెలిస్ని ... అద
చెయయకపోవడం వలి కూడా మంచే జ్రుగుతుంద. ప్రవలిిక నాకంటే చిన్నదయినా...నేను ఆమె ముందు చాల చిన్నగా కనిప్తంచాను.
మనిష్ట తన్ వయసు చేత ప్పదావాడు ఎపెటికీ కాలేడు అన్నద నిజ్మనిప్తంచింద. ప్రవలిిక అంటే "ప్రశన" అని అరయం అయినా...ఆమె నా
జీవిత్సనికి చకకటి "స్మాధాన్ం" ఇచిింద.
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TAM కుట్టంబ స్భ్యయడు ప్రసద్ గణపనేని గారు తమ కుట్టంబ స్భ్యయలు, స్ననహతుల స్మేతంగా ఏడు రోజుల
పాట్ట బహమాస్ట యాత్రకు వెళిళ వచాిరు. ఈ స్ందరభం గా ఆ యాత్ర విశేషాలు వారిని అడిగి తెలుసుకుని అవి
పాఠకులకు, క్రూజ్ (పడవ / నౌక) ప్రయాణం చేస్న ఆశకిి ఉన్న వారికి ఉపయోగపడవచిని అందసుినానము. చదవి
ఆన్ందంచండి.

బహమాస్ట అంటే దాదాప్ప 700 పైగా చిన్న చితకా దీవపాల స్ముదాయం. దీనిన అధకారికంగా "కామన్ వెల్ి
ఆఫ్ బహమాస్ట" అంటారు. ఎపెటి నుండో క్రూజ్ ప్రయాణం చేయాలన్న నా కోరిక తీరుికునే స్మయం వచేిస్రికి
ఎంతో ఆన్ందంగా, ఉతుాకతగా అనిప్తంచింద. దీని కోస్ం ఆరు నెలల ముందు నుండే ప్రణాళిక వేశ్వం అంటే మీరు
ఆశిరయపోవచుి. కానీ వెళిళంద మా కుట్టంబం ఒకకరమే కాదు. నేను అమెరికా వచిిన్పెటి నుండి పరిచయం అయిన్
ముఖ్యమైన్ మిత్రులు, క్కంత మంద బంధువుల కుట్టంబాలు కలిప్త మొతిం 18 మంద కుట్టంబాలకు చెందన్ 100
మంద స్భ్యయలు ఈ ప్రయాణంల్ల భాగం. బాహుబలి తీయడానికి రాజ్మౌళి ఎంత కష్టపడాాడో తెలియదు
కానీ...అమెరికా ల్లని వివిధ రాషాాల నుండి వచిిన్ 100 మందమి కలిస్థ చేస్థన్ ఈ మహా యాత్ర సకారం కోస్ం
మేము చాల కష్టపడాాం.

ఖ్రుి: ముందుగా పాిన్ చేసుకుంటే టికెకట్ తకుకవ ధరకు లభించే అవకాశం ఉంట్టంద. రూము, తిన్నంత
భోజ్న్ం టికెకట్టట ధరల్ల భాగమే. సెష్ల్ ఆర్ర్ చేస్న భోజ్న్ం, అకకడ చేస్న షాప్తంగ్స మొదలైన్ వాటికి విడిగా
కట్టటకోవలస్థ ఉంట్టంద. క్రూజ్ ఎకకగానే ప్రతి ఒకకరికీ ఒక "యాకెాస్ట కారు్" ఇవవడం జ్రుగుతుంద. అద ముందుగానే
మన్ దగగర తీసుకున్న క్రెడిట్ కారు్కు అనుస్ంధాన్ం చేయబడుతుంద. ఇక క్రూజ్ ల్ల ఏ షాప్తంగ్స చేస్థనా ఆ యాకెాస్ట
కారు్ గీకడమే ! నొప్తెలేకుండా ఖ్రుి చెయొయచుి (యాత్ర ముగిశ్వక నొప్పెలు గురించి ఆల్లచించవచుి అనుకోండి).
మాకు ప్రతి ఒకకరికీ దాదాప్ప $700 టికెకట్ ఖ్రీదు, ఇంకా క్రూజ్ల్ల జ్రిప్తన్ షాప్తంగ్స కోస్ం మరో $2000 వెరస్థ
ముగుగరు కుట్టంబస్భ్యయలకు 7 రోజులకు $6000 వరకు ఖ్రుి అయియంద. ఇంకా ఎకుకవ షాప్తంగ్స చేస్న వారికి ఎకుకవ
అయేయ అవకాశం ఉంట్టంద.
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క్రూజ్ల్ల కూడా ఫ్తిట్ల్ల లగానే ప్రతి ఒకకరికీ రెండు ప్పదా స్ఫట్కేస్టలు, ఒక చిన్న స్ఫట్కేస్టను అనుమతిసిరు. మన్ం
తీసుకున్న టికెకట్టట ను బటిట మన్కు రూం కేటాయిసిరు. ఇందుల్ల స్థంగిల్, డబుల్, స్ఫట్..ఇల రక రకాల తరగతులు ఉంటాయి.
మాకు ఇచిిన్ స్థంగిల్ రూముల్ల TV, లకర్, కబోర్్, ఫ్రిడ్ి, ఒక ఇదారు పడుకోవడానికి మంచం, ఇంక్కక సోఫా (దీనిన మంచం
గా ఉపయోగించుకోవచుి), అటాచ అయి ఉన్న బాత్రం ఉనానయి. రూము నుండి బయటకు అదాాల విండో నుండి స్ముద్రం
ఎప్పెడూ కన్పడుతుంద. అవస్రం లేన్ప్పెడు, రాత్రి ప్యట పడుకునే ముందు కరెటన్ా వేస్థ ఉంచవచుి. అప్పెడు స్ముద్రం మధయల్ల
ఉన్న భావనే ఉండదు.
క్రూజ్ల్లకి వెళిిన్ వెంటనే మన్ ఫోన్లు ఏరోపేిన్ మోడ్ (Aeroplane Mode) ల్ల ప్పటాటలి. లేదంటే మన్కి దారి
పొడవునా ఇంటరేనష్న్ల్ రోమింగ్స పడుతుంద. అతయవస్రం అనుకున్నప్పెడే వాడుకోవడం మంచిద. మన్ం మధయల్ల ఎకకడనాన
దీవపాల్లి దగిన్ప్పెడు మళ్ళళ U.S పరిధల్లకి వసుింద. అప్పెడు మళ్ళళ డాటా, కాల్ా ఉపయోగించుకోవచుి.

నాగప్రసద్ గారి కుట్టంబ స్భ్యయలు

స్ముద్ర దరశన్ం

కిటికీ నుండి స్ముద్ర దరశన్ం

మొదటి రోజు: న్వంబర్ 7న్ స్రిగాగ మధయహననం 12:30 కు మేము మేరీలండ్ల్లని బాలిటమోర్ పోర్టల్ల "కారినవాల్ ప్రైడ్ క్రూజ్" ల్ల
ప్రయాణం మొదలు ప్పటాటము. ప్రయాణికులు అందరూ ఒకేసరి ఎకకడానికి ప్రయతినస్ని కష్టం కాబటిట అందరికీ ఒక 30 నిముషాల టైం
సిట్లల్ల టైం కేటాయిసిరు. క్రూజ్ల్ల మొతిం పద అంతసుిలు ఉనానయి. ఇవి కాక కింద భాగంల్ల నీటి ల్లపలగా ఉండే మూడు
అంతసుిలు స్థబుంద ఉండటానికి, ఇతర అవస్రాలకు కేటాయింపబడా్యి. ఈ క్రూజ్ల్ల దాదాప్పగా 1100 మంద ప్రయాణికులు
ఉంటే దానికి స్మాన్ంగా ఇంకో 1100 మంద స్థబుంద ఉండటం గమనారహం. ఈ స్థబుందల్ల ప్రతి న్లుగురిల్ల ఒకరు భారతీయులు
కన్పడటం కదుా. భారతీయులు ముఖ్యంగా వంట వారిగా, సకూయరిట సటఫ్గా, డాకటరుిగా స్నవలు అందసుినానరు. ప్రయాణీకుల్లి
దాదాప్ప 25 శ్వతం మంద భారతీయులు ఉన్నట్టిగా నాకు అనిప్తంచింద. మిగిలిన్ వారిల్ల అనిన జాతుల వారు ఉనానరు.
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మొదటి రోజు క్కదాగా క్రూజ్ ప్రయాణం ల్ల ఉయాయల ఊగిన్ భావన్ల్ల ఉనానము. అద మెలిమెలిగా అలవాట్ట అయియంద.
ఇక యాత్ర కి వెళ్ళబోయే ముందు స్ముద్ర ప్రయాణం పడని వారి కోస్ం (sea-sickness) క్కనిన మాత్రలు తీసుకెళ్ళడం మంచిద.
క్కంత మందకి అవస్రం పడొచుి. చిన్న చిన్న ఇబుందులనినంటికి టాబ్లిట్టి అకకడ ఉన్న మెడికల్ రూం ల్ల ఉచితంగానే లభిసియి.
ఇక ఏదయినా ఇబుంద వస్ని వెంటనే స్ెందంచే డాకటరుి ఉంటారు. వాటికి చారీిలు అదన్ం. అయినా అంత అవస్రం స్గట్ట
ప్రయాణికుడికి రాకపోవచుి. క్రూజ్ ప్రయాణం ఎకుకవగా తీరం వెంబడి సగుతుంద. దీని వలి ఏదయినా వాత్సవరణం
అనుకూలించకపోయినా, ఇంకేమయినా ఇబుంద వచిినా తీరానికి చేరడానికి ప్పదా స్మయం పటటకుండా అన్నమాట. దీని వలి
ప్రయాణం దూరం ప్పరిగినా..భద్రత ఎకుకవగా ఉంట్టంద.
విశేషాలు: షాప్తంగ్స మాల్ా, స్థవమిమంగ్స ప్యల్ా, రకరకాల భోజ్న్ం వేడిగా వడి్ంచే హోటళ్ళళ, డాన్ా కిబుులు, రకరకాల
కళ్యకారుల ప్రదరశన్లు.. సంబ, జుంబా లంటి రకరకాల న్ృత్సయలు, ఆసుపత్రులు, వాయయామ శ్వలలు, కాస్థనోలు, సె, ఆట
స్ిలలు, ప్తలిలకు వాటర్ పారుకలు మొదలైన్ హంగులతో ఈ క్రూజ్ ఒక మినీ పటటణానిన తలప్తసుింద. చుట్టట ఉన్న నీటిని
గమనించకుండా, క్కదాపాటి కుదుప్పలు (అలల వలి) మిన్హాయిస్ని మన్ ఊరిల్ల ఉన్నటేి ఉంట్టంద.
అపెటికప్పెడు ఫాిష్ స్నల్ా అని ఎకుకవ డిసౌకంట్ా ప్పటిట రకరకాల వసుివులు అముమతూ ఉంటారు. ఇవి దారి పొడుగునా
సగుతూనే ఉంటాయి. ఎవరివయినా ప్పటిటన్రోజు ఉంటే వారి పేరుి ప్పదా స్క్కీన్ మీద డిస్నెే ప్పటిట స్రెతెీజ్ విషెస్ట తెలియజేసిరు. ఇక
తిండి విష్యానికి వస్ని తిన్నవారికి తిన్నంత. దాదాప్ప రోజుల్ల ఒక 18 గంటల పాట్ట హోటళ్ళళ పని చేస్ఫినే ఉంటాయి. భోజ్నాల్లి
కూడా చెపెలేన్నిన రకాలు. ఇండియన్, అమెరికన్, చైనీస్ట, మెకిాకన్, కరీబియన్, ఇటాలియన్, జ్పనీస్ట.. ఇల ఒకటేమిటి..అనిన
రకాల తిండి దొరుకుతుంద. ఇవి కాక సెష్ల్ ఆర్ర్ా ఇచిి ప్రతేయకంకా తయారు చేయించుకోవచుి. అట్టవంటి వాటికి అదన్ంగా
చెలిించాలిా ఉంట్టంద. అతిగా తింటే స్ముద్ర ప్రయాణంల్ల అజీరిి చేస్న అవకాశం ఉంట్టంద. కాబటిట మన్ శరీరానికి స్రిపడే
ఆహారం తీసుకుంటే మంచిద. ఎంత తినాన...తెలియకుండా క్రూజ్ల్ల మైళ్ళకు మైళ్ళళ న్డిచేసిం కాబటిట ప్పదాగా ఇబుంద లేదు. ఒక
త్సగే నీరు మాత్రం క్కంచెం ఉపెగా ఉన్నట్టి అనిప్తసియి. క్కంచెం ఖ్రుి చేస్ని మిన్రల్ వాటర్ కూడా క్కనుకుకని త్సగవచుి. ఇక
పొగరాయుళ్ళకి పై అంతసుిల్ల ప్రతేయక విభాగాలు ఉంటాయి. అకకడికి వెళిళ ఎంచకాక స్థగరెట్టి ఊదెయొయచుి. ఇంకా కాస్థనోల్లి
కూడా స్థగరెట్టి అనుమతిసిరు. ఇక మందు బాబుల కోస్ం రకరకాల డ్రింక్టా కి క్కదవే లేదు. కాకపోతే అనినంటికీ విడిగా డబుులు
చెలిించాలిాందేన్ండోయ్ !

రూం ల్లపలి భాగం
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ఒక రెండు రాత్రులు ప్రతేయకంగా ప్రొఫ్ష్న్ల్ నట్ా ఏరాెట్ట చేసిరు. అందుల్ల భాగంగా ఫొట్ల సష్నుి న్డుసియి. అకకడ
రకరకాల స్ఫటడియోలు ఉంటాయి. మన్ం చకకగా మంచి డ్రెస్టా వేసుకుని ఉంటే రకరకాల ఫొట్లగ్రాఫరుి మన్ దగగరికి
వచిి ఫొట్లలు తీస్థ వెళ్ళి ఉంటారు. క్కదా స్నపటి తరావత అవి డిస్నెేల్ల ప్పడత్సరు. మన్కు న్చిితే అవి క్కనుకోకవచుి.
ఒక A4 సైజు ఫొట్ల ధర దాదాప్ప 20 డాలరుి ఉంట్టంద.
మొదటి మజ్జలీ (Day-3-Morning TO Day-3-Evening): బహమాస్ట అంటే దీవప స్ముదాయం అని ముందే
చెప్పెకునానం కదా.. మూడవ రోజు ఉదయానికి పోర్ట కనెవరాల్ (PORT CANAVERAL) చేరుకునానం. ఇద
ఫోిరిడాకి అతి దగగరగా ఉండే పోర్ట. ప్రతి పోర్టకు చేరే ముందు అకకడ ఏమేమి విశేషాలు ఉంటాయో క్రూజ్ల్ల
ముందుగానే దస్నెే చేసిరు. అందుల్ల మన్ం విజ్జట్ చేయదలుికున్నవి ముందుగానే ఎంచుకోవచుి. దీని వలి పోర్ట కు
చేరాక స్మయం ఆదా అవుతుంద. ఇద మన్ రూముల్ల ఉన్న TV నుండి చేసుకోవచుి. అల ఎంచుకున్న ఆపషన్ా మన్
యాకెాస్ట కార్్ కి యాడ్ చేసిరు. ప్రతి దానికి ప్రతేయక ధర ఉంట్టంద. ఇక పోర్టల్ల దగగానే అకకడ రకరకాల బసుాలు
లేదా దగగరల్ల ఉన్న పటటణానికి తీసుకెళ్ళడానికి చిన్న క్రూజ్లు ఉంటాయి. ముందుగానే మన్ం ఎంచుకున్న ఆపషన్ా ని బటిట
మన్ం ఆ బసుాల్ల లేదా క్రూజ్ల్ల ఎకకవచుి. అందుల్ల వెళిళ ఆయా ప్రదేశ్వల్లి ఉన్న విశేషాలు చూస్థ మళ్ళళ నిరీీత
స్మయానికి "కారినవాల్ ప్రైడ్ క్రూజ్" కి చేరుకుంటాం. అకకడ ల్లకల్ ప్రయాణానికి ముందుగానే క్రూజ్ తో ఒపెందాలు
ఉంటాయి. ఆయా ప్రదేశ్వల్లి ఏమయినా క్కనుకోకవాలంటే మన్ యాకెాస్ట కారు్లు వాడుకోవచుి. PORT CANAVERAL కి దెగగరగా క్కకోవ (KOKOA) బీచ బాగా ప్రస్థధయ చెందంద. మేము అకకడికి వెళిళ వచాిము. ఇకకడ
చెప్పెకోదగగవి కెనెనడీ స్నెస్ట సంటర్, ఎయిర్ బోట్ ట్టర్, ఎడెవంచర్ థం పార్క, వాల్ట డిసీన మాజ్జక్ట కింగ్స డం, సీ వరల్్
మొదలైన్వనీన ఉనానయి. మన్కు ఉన్న స్మయానిన బటిట తగిన్వి ఎంచుకోవచుి. PORT CANAVERAL ల్ల దాదాప్ప
6 గంటలు ఉనానక క్రూజ్ మళ్ళళ తిరిగి ప్రయాణం మొదలు ప్పటిటంద.

పోర్ట కన్వెరల్ (PORT CANAVERAL)
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రెండవ మజ్జలీ (Day-4-Morning - Day-4-Night): 4 వ రోజు ఉదయానికి న్సవు (NASSAU) చేరాం. NASSAU
బహమాస్ట కి ప్రధాన్ కేంద్రం (capital). అద 24 మైళ్ళ పొడవ్య, 7 మైళ్ళ వెడలుె కల దీవపం. అకకడ దగాక బసుాల్ల ప్రయాణం
చేస్ఫి ప్పదా ప్పదా ఫ్తి ఓవరుి, పారిమెంట్ట భవన్ం, ప్రైం మినిస్టర్ బంగళ్య, విశ్వలమైన్ విడిద ఇళ్ళళ.. అనిన చూడటం అదుభతంగా
అనిప్తంచింద. అకకడి ప్రదేశ్వలను వరిీస్ఫి ఉండే క్కనిన ట ష్రుటలు, కీ చైనుి, ఇతర వసుివులు గురుిగా షాప్తంగ్స కూడా చేశ్వము.
NASSAU ల్ల ముఖ్యం గా చెప్పెకోదగగవి NASSAU ట్టర్, ప్రైవేట్ బీచ లు, ప్రైవేట్ ఐలండ్ా, ఎడెవంచర్ సోెర్ట్, ఫారెస్టట ట్రిప్
మొదలైన్వి. మన్కి ఉన్న స్మయంల్ల అనిన చూడలేము కాబటిట మన్కి బాగా న్చిిన్వి ఒకటి లేదా రెండు స్మయానిన బటిట పాకేజీ
క్కనుకోకవాలి. NASAAU ల్ల దాదాప్ప 10 గంటలు ఉనానము. అకకడి నుండి ఫ్రీపోర్ట (FREEPORT) కు బయలుదేరాము.
అప్పెడే నాలుగు రోజులు అయిపొయయయా అనిప్తంచింద. సధారణంగా స్ముద్రంల్లని ఉషోీగ్రత నేల మీద కంటే క్కదాగా తకుకవ
ఉంట్టంద. మొత్సినికి దారి పొడవునా వాత్సవరణం ఎంతో అనుకూలంగా ఉంద.

న్సావు ( NASSAU )

మూడవ మజ్జలీ (Day-5-Afternoon - Day-5-Night): 5 వ రోజు మధాయహనననికి చివరి మజ్జలీగా FREEPORT కు
చేరాం. FREEPORT ల్ల షాప్తంగ్స కూడా చేశ్వం. ఇకకడ ముఖ్యంగా FREEPORT ట్టర్... బైక్ట, బీచ, డాలిూన్ ఎడెవంచర్
సోెర్ట్, స్ఫకబా డైవింగ్స ఉంటాయి. అకకడి నుండి బయలుదేరి ఏడవ రోజు ఉదయానికి యాత్ర దగివజ్యంగా ప్యరిి చేసుకుని
తిరిగి బాలిటమోర్ చేరాము. ఇంటికి వచిిన్ ఒక రోజు వరకూ క్రూజ్ మూడ్ల్లనే ఉండి క్కంచం ఊగుతున్నటేి ఉంట్టంద. ఈ
ప్రపంచంల్లకి రావడానికి కనీస్ం ఒక రోజైనా పడుతుంద.
ఎంట..ఇదంత్స చదవగానే మీకు కూడా ఎప్పెడెప్పెడు క్రూజ్ ల్ల ప్రయాణం చేదాామా అనిప్తసుిందా? అయితే
ఇంకెందుకు ఆలశయం...పాిను మొదలు ప్పటటండి.

ఫ్రీపోర్ట (FREEPORT)

రచన్: రాజ్శేఖ్ర్ చెరుకూరి / స్హకారం: నాగప్రసద్ గణపనేని
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తిక.. తిను!, హృతిక.. తిను! అని మా ఆవిడ అరుప్పలతో మెలకువ వచిి టైం
చూసను, ఉదయం 7:30 అవుతోంద. నిద్రాదేవి ని మళ్ళళ రాత్రికి రమమని
చెప్పతూ మంచం దగి కిందకి వెళ్యళను.మా బుడొ్డు వాళ్ళమమ చంక దగకుండా “దంప్తతే
ఏడుసి” అనే బ్లదరింప్ప ధోరణిల్ల వాళ్ళకక తిన్డం చూసుినానడు. స్ఫకల్ా తెరిచిన్పెటి నుంచి
నాకు రోజూ ఉండే దన్చరయ ల్ల మొదటి భాగం. మా ఆవిడ న్నేన కాదు, పకికంటి ఆవిడని కూడా లేపే విధంగా కూతురు
మీద తన్ అరుప్పలను క్కన్సగిసోింద.
మా ఆవిడ అరుప్పలనే నేను బాయక్ట గ్రండ్ మూయజ్జక్ట గా అనుక్కంట్ట నా పాటలతో సనన్కృత్సయదులను కానిచిి
కరివయ నిరవహణ కు బయలుదేరాను.
నేను పని చేసోిన్న కాంట్రాక్టట ఉదోయగంల్ల నాలగే ఎందరో అమెరికాల్ల పనిచేసుిన్న వాళ్ళళ గ్రీన్ కార్్ లేదా తరువాత
స్థటిజ్న్ అవావలని ఎదురు చూస్ఫి ఉంటారు. ఆ లిస్టట ల్ల నేనూ ఒకడినే. ఏ ఇదారు క్కతిగా పరిచయం అయినా, వాళ్ళ
మధయ జ్రిగే ముఖ్యమైన్ స్ంభాష్ణలల్ల ఇదీ ఒకటి ఖ్చిితంగా ఉంట్టంద. ఆ ఎదురు చూప్పలల్ల నా చూప్పలకు తగిలిన్
ఆశ్వకిరణం మా మేనేజ్ర్ మేరి.
నేను పనిచేస్న కెతింట్ కంప్పనీల్ల మాకు మేనేజ్ర్ ఆవిడ. వయసుా అరవై పై మాటే!. అదగ! అకకడే నా ఆశలు
స్ంధాయ స్మయం ల్ల కిరణాలు లగా నెమమదగా ప్రకాశించడం మొదలు అయినాయి. సధరణంగా ఆశలు చిగురిసియి,
కాని నాద ఆశ్వకిరణం కదా!, ప్రకాశించాలి మరి!.
స్ఫకల్ా తెరిచారు కాబటిట మా ఆవిడ పాపను స్ఫకల్ల్ల దంప్త తీసుకురావాలి అని ఉన్న ఒక కార్ని ఆవిడకు
వదలేస్థ నేను న్డుచుకుంట్ట బసటప్ కు బయలుదేరాను. నేను బసటప్ చేరుకుంట్ట ఉండగానే అప్పెడే నా ముందే ఒక
బసుా వెళిళపోయింద. అదేమిట్ల! రేప్ప ఒక రెండు నిమిషాలు ముందు రావాలి అని వచిినా కూడా అప్పెడే నా ముందే
బసుా వెళిళపోతూంట్టంద. దానినే “టైం బాబు టైం” అనుకుంట్ట, గబుకుకన్ ఎవరైనా టైం చెపాిరేమో అని భయపడి
చుట్టట చూశ్వ!. హమమయయ ఎవరూ లేరు!. జ్ంధాయల స్థనిమాలు చూస్థన్ అనుభవం ఎకుకవ మరి!. మళ్ళళ ఇంకో బసుా
కోస్ం వెయిట్ చేస్ఫి దాదాప్ప అందరూ చేస్న పని (ఆ అందరిల్ల నేనూ ఒకడినే కాబటిట), నా సమర్ట ఫోన్ తీస్థ ఫేస్ట బుక్ట,
వాటాాప్ గ్రూప్ పోస్టట్ చూడటం మొదలు ప్పటాటను.
చూస్ఫి ఉండగానే ఇంతల్ల బసుా వచిింద. బసుా ఎకిక నా ఫేవరెట్ సీట్ కుడి వైప్ప విండో సీట్ ల్ల కూరుినానను.
మా ఆఫీస్ట కు ఈ బసుా ప్రయాణం 50 నిమిషాలు ఉంట్టంద. బసుాతో పాట్ట బుర్రల్ల నా ఆల్లచన్లు కూడా
బయలుదేరాయి. వాటాాప్ల్ల రకరకాల పోస్టట్ ప్పటిటన్ట్టట నా ఆల్లచన్లు కూడా రోడ్ ప్రకకన్ షాప్ా లగ వెన్కిక, బసుా ల
ముందుకు సగిపోతునానయి.
మా ఆఫీస్ట సటప్ వచిింద. నేను బసుా దగి, ఆఫీస్ట ల్ల నా కాయబిన్ దగగరకు వెళ్ళళటపెటికే మా టం అందరూ
status మీటింగ్స కు రెడీ అవుతునానరు. నా ఫ్రండ్ కం టమేమట్ అయిన్ ప్పరుషోతిం గాడు తెగ ఆదురాాగా కన్పడేస్రికి
"ఏమైంద రా" అని అడిగాను.
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"ఈ రోజు స్నటటస్ట కి నా దగగర ఎకుకవ ఆపషన్ా లేవు" (రోజు ఏదో ఎకుకవ ఆపషన్ా ఉన్నట్టట) అని బేల మొహం వేసుక్కని
చెపాెడు. వాడు అస్లు రోజూ మీటింగ్సల్ల ఎలగల పని కానిచేిసిడు అని నా గటిట న్మమకం. ఏమో ! వాడికీ అదే ఫీలింగ్స
ఏమో నా మీద!. మాల్ల “జానీ వాకర్” గాడు బాగా ఎకికన్ప్పెడు ఈ విష్యం చాల సరుి
మాటాిడుకుంటాం!.....అబేు..కాదు..కాదు..పోటాిడుకుంటాం.
మళ్ళళ తెలిరగానే మాములే!.
"ఎముంద, మాములేగా, ఈ రోజు Database గురించి ఎకుకవ స్నప్ప మాటాిడదాము." అని చెప్యి నేను కూడా వాళ్ళతో
పాట్ట మీటింగ్స రూం కి బయలుదేరాను.
ఏ మాటకామాటే చెప్పెకోవాలి, మేము మీటింగ్సల్ల మాటాిడ్ం మాట అట్ట ఉంచితే వర్క మాత్రం బ్రహమండంగా చేసిము.
ఆలకహాలిజ్ంతో పాట్ట వర్కహాలిజ్ం కూడా బోలడు ఉంద.అందుకే మా మేనేజ్ర్ మేరి కి కూడా మా మీద న్మమకం ఎకుకవే!.
(ఆలకహాలిక్ట అని కాదండి బాబు!, వర్క హాలిక్ట అని) ఆ న్మమకం తోనే మేరి నా గ్రీన్ కార్్ కి హెల్ె చెయయకపోదా అని
అనుకుంట్ట ఉండేవాడిని.
ఒక రోజు మా status మీటింగ్స అయిపోయి నా కాయబిన్ కి వస్ఫి మేరి ఆఫీస్ట వైప్ప చూసను, మేరి మా బిజ్జనెస్ట మేనేజ్ర్
డేవిడ్ తో మాటాిడుతోంద. నేను వచిి నా సీట్ల్ల కూరుింట్టండగానే మేరి మెస్నజ్ కన్పడింద. " కం ట్ట మై ఆఫీస్ట" అని.
“ఏమిటా..” అనుకుంట్ట వెళ్యళను.
"ఎకూాయయజ్ మి" అని మేరి ఆఫిస్ట డోర్ ఓప్పన్ చేస్ఫి అడిగాను.
"కం ఇన్" అని డేవిడ్ అనానడు.
"డేవిడ్ వాంట్ా ట్ట టేక్ట యు యాజ్ ఫుల్ టైం ట్ట అవర్ కంప్పని" అని మేరి చెప్తెంద.
"ఒహ్ ఓకే" అని చెప్తె ఊరుకనానను. ఇదవరకు నేను పని చేస్థన్ కంప్పనీల్ల కూడా ఇలంటి అవకాశ్వలు వచిి గ్రీన్ కార్్
ప్రోసస్ట మధయల్ల ఉండి అవి కుదరలేదు. అకకడే కుదరలేదు, ఇకకడ ఇప్పెడు ఫుల్ టైం పొజీష్న్ అంటే స్థటిజ్న్ ష్టప్ కంపలారీగా
ఉండాలి. మన్కి గ్రీన్ కారు్కే ఠికాణా లేదు !
"అద ఎల సధయం, నేను ఇంకా..." అని చెపెబోతుండగానే, మేరి మధయల్ల ఆపేస్థ, "మాకు తెలుసు!, ఇప్పెడు నీ ఇమిమగ్రేష్న్
గురించే మేము మాటాిడుతునానము. డేవిడ్ నీకు లీగల్ గా స్థటిజ్న్ ష్టప్ తొందరగా రావడానికి అనిన ఏరాెట్టి చేసుినానడు.
కుదరని పక్షంల్ల నినున దతిత కూడా తీసుకుంటాడట, నీకు అభయంతరం లేకపోతే" అని న్వువతూ చెప్యి " ముందు వెళిళ
కావాలిాన్ డాకుయమెంట్ా అనీన హూయమన్ రిసోర్ా డిపార్టమెంట్ల్ల స్బిమట్ చెయియ" అని ముగించింద.
నేను ఆశియరయంతో, ఇంకా చెపాెలి అనే ఏదో తెలియని ఫీలింగ్సతో డేవిడ్ వైప్ప చూసను.
"యెస్ట మై బాయ్!. గ ఎహెడ్" అని ధృడంగా చెపాెడు.
ఏమిటి!, నేను కలల్ల కూడా ఊహంచనిద ఇంత తొందరగా, అదీ ఇల కూడా సధయమేనా అని అనుకుంట్ట హుయమన్
రిసర్ా డిపార్టమెంట్ వైప్ప అడుగులేస్ఫి ఉంటే ఏదో తెలిస్థన్ గొంతు అరుప్ప విన్బడుతోంద. అవును! ఆ గొంతు మా ఆవిడదే!
ఇకకడ ఏమి చేసోింద!!!.
హ్రుతిక తిను!, హ్రుతిక తిను! అని మా ఆవిడ అరుప్పలతో ఒకకసరిగా చుట్టట చూశ్వ!.
అద నా బ్లడ్ రూం. నేను బ్లడ్ మీద ఉనాన!. Human Resource Department కి వెళ్ళలేదా!.
ప్ి.....! 196 సరుి బహుశ్వ నేను ఒకకడి నే స్థటిజ్న్ అయి ఉంటాను అనుకుంట్ట బాత్రం ల్లకి దూరాను !
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తె

(TAM - ZION చరిి స్ంయుకి నిరవహణ)

లుగు ప్రజ్ల అభిమతమే తమ మతంగా...స్మాజ్ంల్ల స్మాన్తవమే ధ్యయయంగా... తెలుగు స్ంఘాలకు
స్రిక్కతి నిరవచన్ం తెలుప్పతూ...ఇంతకు మునుప్పన్నడూ మేరీలండ్ చుట్టటపకకల ఏ తెలుగు స్ంఘం తలప్పటటని విధంగా
TAM స్భ్యయలు ZION చరిి వారి స్ననహ స్హకారంతో 2016 క్రస్మస్ట వేడుకలు ఎంతో ఘన్ంగా నిరవహంచారు.
దాదాప్ప 300 మంద వరకు ప్తలిలు, ప్పదాలు పాలగన్న ఈ వేడుకల్లి మేరీలండ్ న్లుమూలల నుండి వచిిన్ తెలుగు
వారందరికీ "పారడైస్ట ఇండియన్ కుజీన్" వేదక అయియంద. కారయక్రమానిన ప్రరంభించిన్ TAM అధయక్షుడు సుబుు శిస్ట
అందరికీ క్రస్టమస్ట శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్థ అనిన మత్సల వారిని స్ననహప్యరవక వాత్సవరణంల్ల ఒకక త్సటి పైకి తెచేి క్రస్టమస్ట
పండుగ అంటే తన్కు ఎంతో ఇష్టమని పేర్కకనానరు. ఈ కారయక్రమానికి గొపె చేయూత నిచిిన్ ZION చరిి వారికి తన్
అభిన్ందన్లు తెలియజేశ్వరు. తరువాత ZION చరిి తరఫున్ పాలగన్న తెలుగు మిత్రులు 'క్రస్టమస్ట కారోల్' గాన్ం చేశ్వరు.
కారయక్రమానికి విచేిస్థన్ ఫాదర్ మారిటన్ తమ క్రస్మస్ట స్ందేశం వినిప్తంచి క్రస్మస్ట పండుగ యొకక గొపెదన్ం మరియు
విశేషాలు తెలియజేశ్వరు.
ప్తమమట చినానరులు ఆట పాటలు, వాదయ ప్రయోగం, నాటికలు దావరా అందరినీ అలరించారు. TAM మరియు ZION చరిి వారు విడివిడిగా చినానరులకు, ప్పదాలకు క్రస్మస్ట బహుమతులు, 2017 కాలండరు ఇచాిరు. తమ కారయక్రమాల్లి
కమమటి భోజ్నానికి ప్పటిటంద పేరయిన్ TAM తన్ పేరు నిలుప్పకుంట్ట "పారడైస్ట ఇండియన్ కుజీన్" వారి సౌజ్న్యంతో
పస్ందైన్ వంటకాలు వడి్ంచారు.
ఈ కారయక్రమానికి TAM మరియు ZION స్భ్యయలే కాక మేరీలండ్ తెలుగు మిత్రులు ఎందరో పాలగని TAM
క్రస్మస్ట వేడుకలు నిరవహంచిన్ తీరుని క్కనియాడారు. ఈ కారయక్రమానికి విశిష్ట అతిథిగా విచేిస్థన్ తెనాలి శ్వస్న్స్భ్యయలు శ్రీ
ఆలపాటి రాజేంద్రప్రసద్ గారు అందరికీ క్రస్మస్ట శుభాకాంక్షలు తెలియజేశ్వరు. యే దేశమేగినా కలిస్థ ఉండే స్వభావమే
తెలుగు వారి విజ్యానికి పరోక్ష కారణమని తెలిపారు.
చివరిగా TAM అధయక్షుడు సుబుు శిస్ట ఈ కారయక్రమ నిరవహణకు ఎంతో గొపె స్హకారం అందంచిన్ TAM
స్భ్యయలు, ZION చరిి స్భ్యయలకి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్థ, క్రస్టమస్ట వేడుకలు ప్రతి యేటా ఇలనే ఘన్ంగా జ్రుప్పకుందామని
అభిలష్టంచారు.
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TAM 
కావలస్థన్ పదారాయలు:





1 కప్పె జీడిపప్పె (60 గ్రాములు)
అర కప్పె పంచదార (100 గ్రాములు)
5 ట స్ఫెన్ా నీళ్ళళ
1 ట స్ఫెన్ నెయియ
తయారు చేయు విధాన్ం:

1. గ్రండర్ల్ల జీడిపప్పె వేస్థ గ్రండ్ చెయయండి. పేస్టట లగా అవవకుండా చూడండి. పౌడర్ లగా అయేయట్టి
చూడండి.
2. నాన్ స్థటక్ట పాన్ల్ల నీటిని ఉంచి అందుల్ల తకూక వేడి మీద పంచదార కరిగించండి.
3. పంచదార మొతిం కరిగే వరకు నీటిని తిపెండి.
4. పంచదార పాకంల్ల జీడిపప్పె పౌడర్ వేస్థ తకుకవ మంటల్ల ఉంచి తిపెండి.

1

2

3

4
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5. అల కలియ తిప్పెతూ గటిట పేస్టట లగా అయేయ వరకూ ఉంచండి.
6. నెయియ, లేదా వెన్న రాస్థన్ పేిట్ మీద ఆ పేస్టట ను అపెడాల కర్రతో వతిండి. అల మీకు కావలస్థన్
మందంల్ల వచేి వరకు వతిండి. అల వతిిన్ తరువాత ప్యరిిగా ఆరనివవండి
7. ఒక పదునన్ కతిితో మీకు కావలస్థన్ పరిమాణంల్ల, కావలస్థన్ రూపంల్ల కోసుకోండి.
8. అల కట్ చేస్థన్ తరావత కతిికి క్కంచెం వెన్న రాస్థ మీరు కోస్థన్ వాటిని విడదీయండి.

5

6

7

8

రుచికరమైన్ "కాజు కతీి" స్థదయం !!
మర్కక పస్ందైన్ వంటతో మళ్ళళ కలుదాాం !! అంతవరకూ సలవు....

.. మీ నూకల క్కండల్
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Our Proud Sponsors
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Our Proud Sponsors
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- రవి క్కపెరప్ప

న్

నున చూస్ని అనిప్తంచదు గాని, నేను మహా భోజ్న్ ప్రియుడిన...ఇంకా
చెపాెలంటే, మీకు గురుింటే, 1988 ల్ల జ్ంధాయల స్థనిమా 'చూప్పలు కలిస్థన్ శుభవేళ్ ' ల్ల,
బ్రహమన్ందం కుకక లగా ఎవరు తింట్టంటే వాళ్ళ వంక నోరు చపెరిస్ఫి వుంటాడు...
దరిదాప్ప నేను ఆ కోవల్లకి వసిను...ముఖ్యంగా, మన్ అచి తెలుగు వంటకాలంటే ప్తచిి...అస్లు ఈ ప్తచిి ఇల పీక్ట ల్ల
వుండేద కాదు...అమెరికా నివాస్ం అల మారేిస్థంద...అగ్రరాజ్యం నాకు ఆకలిరాజ్యంగా మిగిలిపోయింద....పదండి, నా
గడు విందురుగాని...
నేను కాలేజ్జల్ల ఉన్నప్పెడే నా కడుప్ప చాల ప్పదాదని తెలుసుకునాన...నేను మహరాష్ట్ర ల్ల వున్నప్పెడు (అకకడే నా
కాలేజ్జ) మా మెసుాల్ల, నాలుగు చపాతీలు, కంచం నిండా రాసులుగా అన్నం, రెండు రకాల కూరలు, పప్పె, ప్పరుగు
ఇచేివారు ఒక మనిష్టకి....నేను అలంటివి రెండు కంచాలు తినేవాడిని...అయినా బకకగానే వుండేవాడిని..
అల అలవాటైన్ తిండి యావ, భారతదేశం నుండి బయటకి వస్ని ఎంత ప్రమాదమో అరిం అయియంద...తిండి
యావ అనేకంటే, 'రుచి ' అంటేనే కరెకుట...మీరేమైనా అనుకోండి, మన్ భారతదేశంల్ల దొరికే భోజ్న్ం ముందు యే దేశ
భోజ్న్మైనా తీస్థకటేట...ముఖ్యంగా మన్ దక్షణ బారతదేశ వంటాకాలల్ల వుండే రుచి స్వరాగనిన తలప్తంచదు? న్మమరా? ఈ
మధయ (స్ంవతారం ముందు) సైంటిసుటలు అస్లు భారతీయ వంటకాలు ఎందుకు అంత రుచిగా ఉంటాయో పరిశోధన్
చేసరు...(ఆ చేస్థంద కూడా కాలేజ్జల్ల నా జూనియర్, ఇప్పెడు IIT ల్ల ప్రొఫ్స్ర్). వాడు, వాళ్ళ టం తేలిింద ఏంటంటే,
మన్ భారతీయ వంటకాల్లి రకరకాల పదారాిలు వేసిం కాబటిట రుచిగా, ఘుమఘుమలడుతూ వుంటాయట...మరే
ప్రంతీయ వంటకం అల వుండదుట ...క్కండని తవివ ఎలుకని పటిటన్ట్టట వుంద..నేను వాడితో అనాన, ఈ మాత్రం
చెపెడానికి నువువ IIT వెళిళ రీసరుి చెయయకకరేిదు, ఏమీ చదువుకోని మా బామమ కి కూడా తెలుసు అని...
స్రే, అమెరికాల్ల చదువుకోడానికి అవకాశం వచిింద..ఇంక మొదటిసరి అమెరికా ప్రయాణం అంటే ఎల
ఉంట్టందో మీకు తెలుసుగా...పప్పెలు, ఉప్పెలు, బియయం, పచిళ్ళళ, రవవ ఒకటేమిటి, అనీన నా ప్పటెటల్ల ప్పటేటస్థంద అమమ..
నేనేదో అంగారక గ్రహం మీదకి వెళ్ళిన్నట్టి, అస్లు అకకడ పచిి మంచి నీళ్ళళ దొరకవన్నట్టట...నేను కూడా బాగా అలంటి
ఫీలింగుల్లనే వునాన..మొదటిసరి ఒక మాన్వుడు చేసుిన్న ఒక గొపె సహస్ం లగ..మరి మా ఇంట్లి నుంచి వేరే దేశం
ల్ల మొటటమొదటి సరి అడుగుప్పటేటద నేనే....వెళ్ళళ ముందు రాత్రి బొంబాయిల్ల ఒక మంచి హోటెల్లి భోజ్న్ం చేశ్వము..
మా నాన్న ఎప్పెడూ ఇడీి, వడ సంబారు, లేదా పేిట్ట భోజ్న్ం మాత్రమే తింట్ట వుంటారు ఎకకడికెళిళనా... నేను అద
చూస్థ న్వువకునేవాడిని...ప్పదా హోటెల్లికి వచిి ఇంకా ఇడిి సంబారా? కాస్ి ప్తజాినో, ఏదో తిన్చుిగా. కాని విధ
విచిత్రమైన్ద..ఎకకడ క్కటాటల్ల అకకడ క్కడుతుంద...మొదటి దెబు నేను విమాన్ంల్ల వున్నప్పెడు తగిలింద..
రెండు గంటలు ప్రయాణం చేస్థన్ తరువాత, విమాన్ంల్ల లంచ ఇచాిరు...నేను పప్పెలు, కూరలు
ఊహంచుకునాన...ఒక నూయడుల్ా లంటి దాని మీద ఏదో పలిని, తెలిని పేసుట వేస్థ ఇచాిరు..ఇంకా బ్రెడ్ లంటివి
ఉనానయి.. అద పాసి అట..ఇంతకుమునుప్పప్పెడు తిన్లేదు విన్లేదు (ఇద 15 ఏళ్ళ క్రతం మాట)...తింటే పరమ చప్తెడి
ఆహరం..రుచి పచి లేదు..నా పకకనున్నతను ఎవరో నా లగే స్ఫటడెంట్ట. అతనికి కూడా అదే ఆహారం..నా వంక చూస్థ
తెలిమొహం వేసడు...ఇదారు అడుకుకనే వాళ్ళళ అన్నం దొరకక దీన్ స్థితిల్ల వున్నట్టినానం. చివరికి టమాట ముకకలు, బ్రెడు్
తిని, అమమ చేస్థన్ చకికలలు క్కంచెం తిని ఎలగల గంటలు ప్రయాణం చేస్థ దగా..
అమెరికాల్ల నా జీవన్ం మొదలైంద..దాంతో పాటే కడుప్ప మాడటం.. నా రూమేమట్టా నేను వండేవాళ్ళం...క్కనిన
సరుి చేస్థంద తినాల్ల, త్సగల్ల అరిం అయేయద కాదు...అల వుండేద మా వంట...బయట వెజ్జటేరియన్ అంటే పచిి
కూరగయలు వేస్థ తిన్మంటారు...ఏదో పశువులిన మేప్తన్ట్టట...పోనీ ఇండియన్ రెసటరెంట్లి తిందామంటే ఖ్రుి...అల నా
ఆకలి అలనే వుండిపోయింద...తిని, తిన్క, న్చిి న్చిక ! నా తముమడు ముందే చెపాెడు, నీకు అమెరికా పడదురా
అని...సుషుటగా భోజ్న్ం చేస్థ ఎంత కాలం అయియంద...స్రే, నా బాధ తగేగ అవకాశం వచిింద...కాలేజ్జల్ల నా కాిసుమేట్టని
ప్పళిళ చేసుకునాన...ఆవిడ తెలుగావిడ కాదు...పోనేి భారతీయ వంటకాలైనా తినొచుిన్కునాన..మా ఆవిడ వచిిన్ దగగరినుంచి
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నా సోష్ల్ లైఫ్ కూడా ప్పరిగింద...వేరే ఇండియన్ా ఇంటికి భోజ్నానికి ప్తలిచేవాళ్ళళ...ఇదొక అవకాశం..కానీ ఇందుల్ల
లసుగేంటంటే, మా ఆవిడకి తెలిస్థన్వాళ్ళందరు ఉతిర భారతీయులు.. అనీన వాళ్ళ వంటకాలే..అడుక్కకనేవాడికి
బిచిమెకకడ దొరికితేనేం?
కానీ, శుదయమైన్ తెలుగు వంటకాలు తినే ప్రపిమే కలగలేదు...ఏదో అప్పెడప్పెడు అమెరికాల్ల గుడికి వెళితే,
వాళ్ళళ ఇచేి ప్పలిహోర, సంబారన్నమే తిని కడుప్పనింప్పకునేవాడిని..చివరికి ఎల తయారయాయన్ంటే, తిన్డానికోస్మే
గుడికివెళ్ళళ విధంగా...దేవుడి దరశన్ం కూడా లేదు...డైరెకుటగా ప్పలిహోర అమేమ చోట్టకే వెళ్ళడం, తిన్డం,
వెళ్ళడం...దానిమూలంగా, ఆ వంటగదల్ల వున్నవాళ్ళళ ఎకుకవ పరిచయం ప్యజ్రులకంటే. ఏవండీ, ఒకటి చెపెండి:
ఎప్పెడో ఒకసరి దొరికితే తినానమని తృప్తి ఉంట్టందా? తృప్తి స్ంగతి దేవుడెరుగు, ముందు కడుప్పనిండా తినాలి
కదా...చివరికి ఏ సియికి తయారయిందంటే నా పరిస్థితి, మీరు చెపేి న్మమరు గాని, కలల్లి కూడా తెలుగు
భోజ్న్మే..ఆఫీసుల్ల కూరుిని తెలుగు వంటకాల వీడియొలు చూడటం...బాగా ఇన్ాపైర్ అయియ, ఇంటికి వచిి ఆ
వంటకాలు చెయయడం...మా ఆవిడ తెలుగు ల్ల తిట్టి మరీ నేరుిక్కని తిటటడం...'చంటబాుయ్' స్థనిమాల్ల శ్రీలక్ష్మి చేస్థన్
వంటకాలు తిని గుండు హనుమంతురావు ఎల అయాయడో, అల తయాయరయేయద నా వంట...తినే ప్రపిం లేదు, కనీస్ం
చేసుకు తినే నప్పణయం కూడా రాలేదు..
అడుకోకవడం అంటే గుర్కిచిింద. మొన్న ఒకసరి మా వీధల్ల వుండేవాళ్ళమంత్స కలిస్థ యేదో పారీట
చేసుకునానం...మేము, ఇంకో ఫాయమిలి తపె అందరూ అమెరికనేి ...ఎవరు వండింద వాళ్ళళ తీసుక్కచాిరు..ఇంక
అమెరికన్ తిండంటే తెలుసుగా...బరగరుి, హాట్ డాగ్సా, అంత్స నాన్ వెజ్...ఏవీ రుచి లేనివి... నేను తిన్లేనివి...అందుకే నా
అమెరికన్ ఫ్రండుా ఎప్పెడైనా భోజ్నానికి ప్తలిస్ని, మా ఆవిడచేత బలవంతంగా ఏదో ఒకటి చేస్థ తీసుకెలామంటా, కనీస్ం
అదైనా తినొచిని. స్రే, పారీట అయేయస్రికి నేను ఏమి తిన్లేదు...మా ఆవిడ పాసినో ఏదో తిని, ప్తలిలకి ప్పటిట
ఊరుకుంద...నేను కాలే కడుప్పతో ఇంటికి వచాి...క్కంచెం స్నపటికి మా ఆవిడొచిి, ఒక డబాు చూప్తంచి "ఇదగ
పలవు, ఆ ఇండియన్ ఫాయమిలి చేసరు, నీకోస్ం తీసుక్కచాి" అంద. అంతే.. నా హృదయంల్ల ఒక స్ముద్రం
ఉపొెంగింద...ఆకాశంల్ల పక్షులు రెపరెపలడుతూ ఎగిరాయి...బాయక్ట గ్రండ్ ల్ల 'అనేవష్ణ ' స్థనిమా ల్ల ఇళ్యరాజ్
పాట
“కీరవాణి"
మోగుతోంద...వణికే
చేతులతో
ఆ
డబాు
తీసుక్కని,
క్కంచెం
నోట్లి
వేసుకునాన...పరవాలేదు...తిన్చుి...కారం లేదుగాని, పచిి మిరిి త్సలింప్ప వేస్థ బాగుచెయయచుి...ఇంతల్ల ఒక
కారుమేఘం కముమకుంద.."ఇంత తకుకవ తెచాివేం?" అన్డిగా.."అద ఒక మనిష్టకి స్రిపోయేద...నీకు ఇంకా
కావాలంటే ఉంద కాని, వాళ్ళని మళ్ళళ అడిగితే బాగదు. వాళ్ళళ ఏదో పారీటకని తెచాిరు" అంద మా ఆవిడ…
నేను తరువాత ఏంచేసనో మీకు నిజ్ంగా తెలుసుకోవాలని ఉందా? లేదా మీరు ఇపెటికే ఊహంచారా?
ఊహలందుకు? నేనే చెపాి. మా ఇంట్లినుంచి ఒక డబాు తీసుక్కని బయలుదేరా వాళ్ళ ఇంటికి.. చేతిల్ల డబాు పట్టటక్కని,
కాలింగ్స బ్లల్ నొకాక. వాళ్ళళ తలుప్ప తెరవగానే, అస్ాలు స్థగుగలేకుండా "క్కంచెం పలవు ఇసిరండి?" అన్డిగా డబాు
చూప్తస్ఫి. ఆ టైముల్ల ఎవరైనా ఫొట్ల తీసుంటే, అమెరికాల్ల బిచిగాళ్ళళ ఎల ఉంటారో తెలిస్నద..ఎందుకంటే, నేను
ఏదో మాస్థపొయిన్ ష్రుట వేసుక్కని, న్లిగిపోయిన్ పాయంట్ట వేసుక్కని, డబాు చేతిల్ల పట్టటక్కని, ఒక ఇంటి గుమమం
ముందు అన్నం అడుకుకంట్టనాన..ఇంతకంటే జీవితంల్ల సధంచాలిాన్ గొపె విష్యం ఏముంద?
నా అవస్ి చూస్థ నా తముమడు న్నున ఇండియా వచేియమనానడు. ప్పండు మీద కారం చలిిన్ట్టి వాడు ఇండియాల్ల
కూరుిని ఏమేం తింట్టనానడో ఫొట్ల తీస్థ మరీ పంప్తసిడు. నేను రాలేను..నేను చేస్న పనికి ఇకకడే గురిింప్ప...పైగా
ఇప్పెడు ప్తలిలు కూడా ఉనానరు.. స్రే, అమమ అంద తను క్కనిన నెలలు నా దగగర ఉంటాను అని..ఎగిరి గంతేశ్వ...ఇంతకు
ముందు కూడా వచిింద చాలసరుి...ఏదో సోమాలియాల్ల కరువు ప్రంతం నుండి వచిిన్వాడిల తినాన.. కాని అమమ
వెళిళపోయిన్ తరువాత బిచిగాడి జీవితమే మళ్ళళ...
(ఇద చదవిన్ తరువాత, మీకు జాలి కలిగితే, కాస్ి న్నున తలుచుక్కని, మీ అదృషాటనికి ఆన్ందపడి, కడుప్పనిండా తెలుగు
వంటకాలను తిన్ండి)
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నల్
ల ధనం తెల్
ల బోయందా?
కోడి కూతతో....క్కతి రోజు తెలిరుతుంద....

మోడి కూతతో....పాత నోట్ట తెలిరిపోయింద...
ఎదురుచూశ్వం కటకటాల ముందు బారులుతీరే న్లి కుబేరుల కోస్ం...
ఎదురుగా చూసుినానం...ATM వరస్ల్లి సమానుయల కోపం...

కంచికి చేరని కథలు అవినీతిపరుల ప్రయోగాలు..
ఎపెటికి మారును బీదల యోగాలు...
ఆహా ఓహో అన్న సలబ్రిటల టవట్టి...

తెలుసునా వారికి జ్న్ సమాన్యప్ప పాట్టి...
చిన్న నోట్ట పోయి ప్పదా నోట్ట వచెి డాం డాం డాం...

చిన్న వెతలు పోయి ప్పదా వాతలు తేల రాం రాం రాం...

చిలిర లేక చిందర వందర చిన్న వాయపారులు....

చిలిర తో క్కటిట పబుం గడుప్పకుంట్టన్న ప్పదా వ్యయహకారులు...
దొంగలు కూడా దోచుకోవడానికి డబుు లేని పరిస్థితికి మెచుికోవాల...

క్కతి నోటి కటటలు దాచుకోవడానికి పాట్టి పడే వారి స్థితికి నొచుికోవాల...
క్కతి స్ంవతారప్ప ఆశల చూప్పలు హస్థిన్ వైప్ప...

ఇకననా మారునా సమానుయడి హస్ి రేఖ్ల రూప్ప...

ధనికుల భాగయం 'జ్న్ ధన్' పాలు...

అభాగుయడి చెవిల్ల ఎపెటిలగే ప్యలు...
అవినీతి రహత భారత దేశం...అప్పెడే తిపేెద సమానుయడు మీస్ం

అపెటివరకూ ఈ బాధలు స్శేష్ం...అంతకు మించి లేదు విశేష్ం...
- చెరుకూరి రాజ్శేఖ్ర్
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TAM Patrika CROSSWORD
January 2017
Please
send
your
answers
to
tampatrika@tamaryland.org with-in 30 days
after the release date of TAM Patrika.



Who ever sends the correct answers earlier
to the above mentioned email address will
be considered as winners.



If no one answers all the questions correctly,
winners will be decided based on most number of correct answers.



Answers received after 30-days of TAM
Patrika release will not be considered.



Participants must be of Telugu origin residing in Maryland, USA.



TAM Patrika reserves the rights to select the
winners.



Please encourage your kids to work on this.



Any questions related to this can be sent to



First 3 winners will be given a 10-dollar gift
card each.
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EXECUTIVE

COMMITTEE - CHAIRS

Rajasekhar Cherukuri

Rakesh Madhav

Bhagath Yarlagadda

Sombabu Mullapudi

Vamshi Reddy Ingu

TAM Patrika

Cultural

Food Committee

Membership Promotion

Public Relations

Kalyani Sunki Reddy

Kotla Thippareddy

Kiran Talluri

Swathi Ranga

Prasad Cherekar

Event Management

Sports

Election

Decoration/Stage

Social Media

Madhavi Kaipa

Shyamala Tirunagari

Sujatha Srinivas

Janaki Bhogineni

Apparao Pathuri

Financial Audit

Hospitality

Holiday Camps

Immigration

Education/Telugu

Smitha Bodepudi

Harish Kukatla

Raj Reddy Yaramala

Kiran Kumar Chandra

Srinadh Kandru

Volunteering Services

Team Square/Emergency

By-laws

Technology/Web

Facility Services

Kondal Nookala

Srinivas Yalamanchili

Vijay Aluru

Vasavi Kaza

Udaya Mugada

Community Services

Transportation Services

Awards Committee

Business Networking

Publicity / Marketing

EXECUTIVE

COMMITTEE
TAM Patrika

Decoration/Stage

Naga Prasad Ganapaneni - Co-chair

Srujana Nadella - Co-chair

Cultural

Immigration

Anu Oruganti - Co-chair

Prasad Cherekar - Co-chair

Food

Education/Telugu promotion

Jitendra Chivukula - Co-chair

Swathi Kuditipudi – Co-chair

Membership Promotion

Volunteering Services

Siva Vasireddy - Co-chair

Chandra Chilamakurthy – Co-chair
Harsha Peramaneni – Co-chair

Public Relations

Ram Sista - Co-chair

Srinivas Raju Rudraraju – Co-chair

Community Services
Event Management

Bharath Vatti - Co-chair

Sainath Bandari - Co-chair

Facility Services
Sports

Kishore Korrapati - Co-chair

Mrudula Mallina – Co-chair

Ramakrishna Gangavarapu - Co-chair

Transportation Services

Ramarao Tulluri - Co-chair

Vasu Putta - Co-chair

Election

Awards Committee

Srinivas Pigilam - Co-chair

Shafi Syed- Co-chair


TAM పత్రిక గత స్ంచిక మీరు చదవి ఆన్ందంచారు అని ఆశిసుినానము
(http://www.tamaryland.org/tam-patrika-details.html).

ఇక నుంచి TAM పత్రికను ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసరి మీ ముందుకు తీసుకు రావాలని నిశియించాము. దీనికి మీ అందరి
స్హకారం మేము కోరుకుంట్టనానము. ఔత్సాహక రచయితలు, రచయిత్రులు మీ కలం కదప్త మీ ఆల్లచన్లు పంచుకోవడానికి
TAM పత్రికను వేదక చేసుకుంటారని మేము ఆశిసుినానము.
మీకు వ్రాస్న అలవాట్ట వునాన..వ్రాయాలని మన్సుల్ల కోరిక వునాన..TAM పత్రిక మిముమ వెన్నంటి ప్రొతాహసుింద. కింద
పేర్కకన్న నియమాలు పాటిస్ఫి, మీ ఆలచన్లు మాకు ఈ మెయిల్ దావరా tampatrika@tamaryland.org కు
పంప్తంచండి....తెలుగు భాష్ ఉన్నతికి తోడెడండి.
1) అమెరికాల్ల తెలుగు ప్రజ్ల రోజు వారీ జీవితంల్ల ప్రతిబింబించే స్మస్యలను స్ెృశిస్ఫి, వాటికి మీకు తోచిన్ పరిషాకరాలు
స్ఫచిస్ఫి ఉండేవీ, చకకటి తెలుగు హాస్యంతో కూడిన్వి, తెలుగు మహనీయుల జీవిత చరిత్రల గురించిన్వి, తెలుగు భాష్
ఉన్నతిని కోరుతూ తెలుగు స్ంస్కృతీ స్ంప్రదాయాలకు ప్రొత్సాహం అందంచేల ఉండే వాటికి ప్రధాన్యత ఇవవబడును.
2) మీరు వ్రాస్న విష్యాలు ఎవరికీ ఇబుంద కలిగించకూడదు. అందరి మనోభావాలను గౌరవించేల వుండాలి. ఏ కులలను,
మత్సలను కించపరిచేల ఉండకూడదు.
3) మీరు మాకు పంపే ఆరిటకల్ా మీ సంతం అని హామీ పత్రం జ్తపరచాలి. ఇతరుల నుంచి స్ఫూరిి పొంద వ్రాస్న వాటికి references ఇవావలి.
4) మీరు వ్రాస్నవి తెలుగుల్ల ఉంటే మంచిద. తెలుగు టైప్తంగ్స క్కరకు www.lekhini.org లేదా మరే ఇతర online టైప్ రైటర్
స్దుపాయం ఉపయోగించుకోండి. చేతి వ్రాతతో పంపే వారు చకకటి దస్ఫిరితో వ్రాస్థ సకన్ చేస్థ పంపగలరని మన్వి.
5) TAM పత్రిక ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసరి మొదటి త్సరీఖున్ వెలువడుతుంద. మీ అమూలయమయిన్ ఆరిటకల్ా/కథలు/
కవితలు మాకు 15 రోజుల ముందుగా అందేట్టి చూడండి.
6) మీ ఆరిటకల్ా ప్రచురణకు సీవకరించబడితే మీకు ఈ మెయిల్ దావరా తెలియజేయబడుతుంద.
7) ప్రచురణ తుద నిరీయం స్ంపాదకులదే. ఏ కారణం చేతన్యినా మీరు పంప్తన్ ఆరిటకల్ా/కథలు/కవితలు మీరు కోరుకున్న
స్ంచికల్ల మేము ప్రచురించలేకపోయిన్ ఎడల, తదుపరి స్ంచికల్ల ప్రచురించే ప్రయతనం చేసిము.
ఈ మెయిల్: tampatrika@tamaryland.org

TAM పత్రిక వెలువడు నెలలు (January, April, July, October)



