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ఒక !" అాల# ఉన% మ& వ(ిన*ానుం+ి అక-+ే ఉన% మ& అమ/క 0ల&
1ీయ4ా5 ఉన%ట6 78ను. అ(ే!" అాల# ఉన% మ& తమ9/+ినుం+ి email మ&
అమ/ condition బ;*ాల<ద=.
క ఒకట> బ;ధ. ?@లళBదూరంల# ఉన% అమ/= చూడడం ఎల&*ా అ=. HIామ9డJ
లంక0ేర+=K ?ారLి (టMనటN visa అ@ ?ారLి (టM ఎల&ావడం. పP!" అమ/గ9ంQ
ఏడJST. QవరK sponsorship papers ా*ా@ HI?Uంకట>శWర4ాWXK ఎY% మృక-ల
మృక-[= "4ాW\ అమ/= చూడ+=K ఈ ఒక-(= (టMంచు" అ=?@డJ[= visa K
పయ&ణం అ^ visa ా*ా@ అమ/= చూ1ినంత ఆనందం. అాల# అడJగ9S`ట6*ా@
క ఎంab సంabషం plus ఆతeత. అమ/ ఎల& ఉం(ోన=.
అమ/= ఆసుపPల# చూ1TసK 0ల& ఏడJపgవQhం(ి. 7 సంవతiాల తరj?ాత
చూ1ినందుక. @ను 0ెపl*ా@ STరjS`ట6 M "మణm" అ= SిnQం(ి. ఎంab సంaboిం0ేను.
I.C.U. నుం+ి aేరj[= అమ/ nursing home K వ0ేhసK మ& ఆనందం 0ెపlల<=(ి.
World Trade Center చూ1ినపpడJ కళBqళrB ఆగల<దు. అంత అదుత కట6 +ల= కsnh
లtలమం(ి 0వgKారణం అ^న ?ాళB= aెQh అక-+ే uాaేయ&vలన%ంత ఆ?@శం
వQhం(ిక.
అమ/ wలwవడం xదలS`ట6 క
> , మ& అన%య&v అపlటMy [= ^Qhనzాక మ&
అన%యv వ(ిన *ారjN ^Qhన +లరల#{ మ& shoppingల, అా చూడ| ం
xదలS`ట6 మ
> 9.

Statue of Liberty చూసూ
{ ఉంట> ఆ ferryల# ?Uళ{ } ఎంab enjoy 0ే1Tమ9.
Pittsburgh 4ాWX?ా దర~నం మనసుK ఎంab ఆనం(=% ఇQhం(ి. ఆ 4ాWX దయవలN
అమ/wలకంట న%ద=. PరjపPK ?UB HI?ా= చూ1ినట>6 అ=SింQం(ి.
అాల# busy life చూ1T{ ఎంab కష6 మ=SింQం(ి. కష6 ప+ి సంuా(ి4{ ారj. ా=
కట ంబంల#= ?ాab కల1ి గడప+=ంK టౖ ఉండదు.
మ9 ఆరjగ9రj అక-0ెల<N ళBమ9 నలగ9రj అన%దమ9/ల. అందుల# మ9గ95రj
అన%దమ9/ల, ఇద రj అక-ల ఇ(ివరక నుం+ి అాల#@ ఉ%రj. Xగa
నలగ9రj అక-0ెలN ళBమ9, మ& S`ద అన%యv, ఆంధనుం+ి మ& అమ/= చూడ+=K
వ0ేhమ9. అమ/= మ&క చూSించగn*నందుక అాల#@ ఉన% మ&?ాళBK ఎంab
ఆనందం. మమ/n% ఎక-+ిw

సుక?UB అq% చూSిం0ల= aపతయం ?ాళBK. ాq

^క-డ busy lifeab అ(ి 4ాధvం ాకu8^ 4ాధvం 0ేసు[= అాల# 0ల& వరక
అ=% చూSిం0ేరj.
నయ&గా 7ాi పయ&ణం 0ల& బ;గ9ం(ి. ఆ జలuాaలల# SిలN & S`(  yంaలab అ(ో
అదుత దృశvం, అనుభవం.
మ9 ఆంధనుం+ి aెQhన అ1`ల, ఆవాయల suitcase ల#N మ& ?ాళrB [=^Qhన
laptop ల digital camera ల ab మ&(ేా=K పయ&ణం అవడం =జం*ా అదుత.
చuా ల ల#నుంQ వQhన మ9 ^క-డ pizza ల burger ల subway ల బ;*ాP=
burgers ల& తయ&రj అ^ P* ఆంధ ?UళBడం అదుత.
Typing కs+ ా=@ను chatting ల, emails @రjh[= ఆంధక ?UళBడం అదుత
అన%యvల ఆuాvయత వ(ినమ/ ఆంధవంటలab కడJuార ఆర*ంQ shopping ల \ద
ప+|మ9. ఒక!" మ9 Edison ల# shopping ఎంab ఆనందం*ా మ9*ంచు[= వసూ
{
ఉంట> ఒా bloody Indian bugs are all over America అం(ి. అల& అన% ఆకs+
?@y(ేశంనుం+ి వQhన(ే. మ&క 0ల& కష6 మ=SింQం(ి.
Americans క 0ల& న0hరj. ఎంab pleasing *ా నవgWతూ అంద= పలక4{ ారj.
ఎవab *డవ పడడం @నుచూడల<దు. ఆసుపPల# nurses = doctors = చూసూ
{ ఉంట>
మ&క 0ల& సంabషమ=SింQం(ి.
Shopping లక ?UBా*ా@ ఆ వసు{వgల=% అమ/K ఆసుపPల# చూSింQ "^ bag

నQhం(? qwస" అ= చూSించడం, అమ/K మ&ట;N+ే శK{u8^ hand bag
ఆ0ేతeలS`ౖ S`ట6డం, [త{ ర చూSింQ, ఆ రల కట6 డం మ&= 0ల&ాల "ఈ
రనQhం(" అ= అడగడం, అమ/K ^ంక ఫర?ాల<ద@ Lైరvం వQhం(ి.
Shopping లK ?UళBడం @ను [న%?ాటMకంట> మ& sisters [ను[-న%?@ క నచhడం.
1ి=మ&లK కs+ ?UళB= @ను, ఇక-డ bollywood show లక మ& అన%యv కsతeరj
సు[=u8*ా ?UళBడం, Mets Matches చూడడం కs+ అదుత. Shopping లల# అq%
ఎంab సర(ప+ి [@ామ9. మB అz return 0ే1ి exchange wసం Pరగడం, మB [త{ z
aేవడం, ఇల& 0ేస{ ూ ఉండ*ా@ 3 Uలల *రIjన P* u8య&^. Pరjగ9 పయ&ణం
దగ5 ర^vసK High BP వQhం(ి. ఎందుw 0ెపpwం+ి చూద ం .. @@ 0ెSTl4ా{, మB @ను
అా ఎపpడJ వ4ా{Y ఏXట అ=.
మ9 [న% వసు{వgల#Nనూ, అన%యvల, తమ9/డJ ^Qhన gifts ల#ను customs
?ాళrB ఏX 1T4{ ా!, (ే=K ఎ=%+లరjN కట;6ల# అ@ BP.
అన%దమ9/ల ఆuాvయత, అక-0ెలN ళB మధv QటM6 uటM6 కలల, 4ాvల నవgWల,
yంతలab ^ట>6గడQu8^ం(ి.
ఇపpడJ అావదn ?UBలంట>@ 0ల& బ;ధ*ా ఉం(ి. xట6 xదట క, మ&
అన%యv మ& అమ/ అా వQhనపpడJ ఎంత బ;ధ ప+|Y ^పpడJ మB
అన%యv=, అమ/= వదn ?UBలంట> అంత బ;ధ*ా ఉం(ి.
Bye Bye to America అ= 0ెuాlల= ల<దు.
Bye for now
But - మB తWరల#@ ావ+=K పయP%4ా{
అతvదుత (ేశంల#
రపgకన% ?@గమ9న%కనం
ధంక తగ5 ట6  ఆ+ేజనం
ాసులwసం ప*aే{ హనం
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