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 ఆ రోజు మేఘనందన పుటిట్నరోజు. రోజుటిలా కాకుండా బుదిధ్గా ఉదయానేన్ నిదర్ లేచి చకక్గా తలసాన్నం చేసి కొతత్ 

బటట్లు వేసుకుని అమమ్తో పాటు గుడికి వెళొళ్చిచ్ంది.  
టెమౖు పది దాటిందో లేదో ఒకటే హడావుడి పడుతూ ఇంటోల్ కీ బయటికీ పచారుల్  చేసోత్ ంది. 

"ఎందుకే అంత ఆతర్ం నీకు? బసుస్ ఆలసయ్ం అయిందేమోలే. ఒక పది నిమిషాలు అటూ ఇటూగా వచేచ్సుత్ ందిగా. అందాకా కాసత్ 
సిథ్మితంగా కూరోచ్రాదూ?" మేఘ వాళళ్మమ్ పరిహాసంగా నవివ్ంది. 

"నేనేం కంగారు పడటం లేదు. నీలూ తొందరగా వచేచ్సేత్ బాగుండు అని ఎదురుచూసుత్ నాన్నంతే! అయినా నువేవ్ంటి 
ననున్ చూసి నవువ్తునాన్వ్? మౖెసూర్ పాక్ చెయయ్డం అయిపోయిందా? నీలూ వచేచ్సరికి వేడి వేడిగా రెడీగా ఉండాలి. వెళుళ్ వెళూళ్.. 
వంట గదిలోకి పో నువువ్" నవువ్తూ ఆవిడని వంటింటోల్ కి నెటేట్సింది మేఘ.  

ఒక అరగంట తరావ్త మేఘ వాళళ్ నానన్గారి సూక్టర్ హారన్ వింటూనే వీధిలోకి పరుగెతిత్ంది. సూక్టర్ వెనుక సీటోల్  
కూరుచ్నన్ నీలూ వంగి మేఘ వెపౖు చూసి చెయియ్ ఊపింది. 

వీధిలోకి పరిగెతుత్ కొచిచ్న కూతురిన్ చూసి నవువ్తూ ఆయన సూక్టరు అకక్డే ఆపి నీలూని దించారు. 
"హేపీ హేపీ బర్త్ డే టు యూ మేఘా.." చెపూత్ నే సేన్హితురాలిని హతుత్ కుంది నీలూ.  
"థాంకూయ్ సో మచ్ నీలమామ్.." నెచెచ్లిని చూసిన ఆనందంలో మొహం వెలిగిపోతుండగా బదులిచిచ్ంది మేఘ.  
వాకిటోల్ ంచే ఇదద్రూ కబురుల్  చెపుప్కోడం మొదలెటేట్శారు.  
వాళుళ్ ఇంటోల్ కి వసూత్ ండగానే మేఘ వాళళ్మమ్ గారు ఎదురు వచిచ్ "పర్యాణం బాగా జరిగిందా నీలూ? నానన్గారొచిచ్ 

బస్ ఎకిక్ంచారా?" అడుగుతూనే మంచినీళుళ్ అందించారు. 
"అనన్యయ్ వచిచ్ బస్ ఎకిక్ంచాడు ఆంటీ. ఇదిగో అమమ్ బెలల్పు బూందీ చేసి పంపింది మేఘ కోసమని.." బాయ్గులోంచి 

ఒక సీట్లు డబాబ్ తీసి ఆవిడ చేతిలో పెటిట్  అపుప్డు మంచినీళళ్ గాల్ సు అందుకుంది.  
ఆ మాట వినగానే మేఘ ఆతర్ంగా అమమ్ చేతిలోంచి డబాబ్ లాకుక్ని మూత తీసి ఒక ముకక్ తీసుకుని తింటూ "అబాబ్.. 

ఎంత బాగుందో.. బెలల్పు బూందీ చేసేత్ ఆంటీనే చెయాయ్లి" అని సంబరపడింది. 
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"నువువ్ తినడమేనా.. నీలూకి పెటేట్ది లేదా?" అని ఆవిడ నవువ్తూనే లోపలకి వెళిళ్ ఒక పేల్టోల్  వేడి వేడి 
మౖెసూరుపాకుతో వచాచ్రు.  

సేన్హితురాళిల్దద్రూ తీపి తింటూ తమ ఆనందానిన్ పంచుకుంటూండగా మేఘ వాళళ్ నానన్గారొచిచ్ "మీ సంబరాలు 
తరావ్త జరుపుకుందురు గానీ ముందు నీలూ వాళిళ్ంటికి ఫోన్ చేసి తను కేష్మంగా ఇలుల్  చేరిందని చెపప్ండి" అనాన్రు.  

"వీళళ్కి ఇపుప్డపుప్డే తెమలదు కానీ నేనెళిళ్ చేసాత్ నుండండి" అంటూ మేఘ వాళళ్మమ్ గారు వెళాళ్రు.  
అందరూ కలిసి మేఘ పుటిట్నరోజు సందరభ్ంగా పర్తేయ్కంగా వండిన పదారాథ్ లతో ఘనంగా మధాయ్హన్ భోజనం 

చేసుత్ ండగా పోస్ట్  మేన్ వచాచ్డు. 
మేఘ వెళిళ్ పోసుట్ లో వచిచ్న పారిస్ల్ పెనౖ తన పేరుండటం చూసి ఆశచ్రయ్పోతూ సంతకం చేసి దానిన్ తీసుకుని 

ఇంటోల్ కి వచిచ్ంది.  
"విచితర్ంగా ఉంది. నాకు పోసుట్  రావడమేంటి?" అని ఆసకి త్గా పారిస్ల్ వంక చూసోత్ ంది మేఘ. 

"ముందు వచిచ్ భోజనం చెయియ్. తరావ్త తీరిగాగ్  చూసుకోవచుచ్లే" అనాన్రు వాళళ్మమ్ గారు. 
భోజనాలు అయాయ్క పారిస్ల్ విపిప్ చూసేత్ లోపల తెలల్టి పదమ్ంలో ఆసీనురాలె ౖ తెలల్టి వసాలోల్  మెరిసిపోతూ 

చిదివ్లాసంగా నవువ్తూ వీణ వాయిసుత్ నన్ సరసవ్తీ దేవి బొమమ్ అందంగా లామినేట్ చేయబడి ఉంది. ంది వెపౖు ఒక మూలన మారక్ర్ 
పెన్ తో పర్దీప్ అని రాసి ఆ రోజుటి తేదీ వేసి ఉంది. అది చూడగానే మేఘ, నీలూ ఇదద్రూ ఒకేసారి ఆశచ్రాయ్నికి లోనయియ్ 
మొహమొహాలు చూసుకునాన్రు. 

వెంటనే మేఘ ఆ పటానిన్ రెండు చేతులతో జాగర్తత్గా పటుట్ కుని వాళళ్ నానన్గారి దగగ్రికి వెళిళ్ంది.  
"నానాన్.. చూశారా.. ఎంత పెదద్ సరసవ్తీ దేవి పటమో! పర్దీప్ పంపించాడు. అపుప్డు బసోల్  పరిచయమౖెన ండ్స్ అని 

చెపాప్ను కదా.. కిరణ్ మొనొన్కరోజు ఫోన్ చేసినపుప్డు మీరు కూడా మాటాల్ డారు. పర్దీప్ అంటే ఇంకొక అబాబ్యి. తన పుటిట్న రోజు 
కూడా ఈ రోజే. కాకపోతే, నాకనాన్ ఒక ఏడాది ముందు పుటాట్ డు. ఇదద్రిదీ సేమ్ డే బర్త్ డే అని ల్ అయాయ్ము. మన ఫోన్ నంబర్, 
అడర్స్ తెలుసు కదా.. భలే గిఫ్ట్  పంపించాడు" అంటూ తన ఆశచ్రాయ్నీన్, ఆనందానీన్ పర్కటించింది. 

అందరూ ఆ సరసవ్తీ దేవి బొమమ్ చాలా అందంగా ఉందనాన్రు. తరావ్త అంత పెదద్ పటానిన్ ఏ గోడ మీద పెడితే 
బాగుంటుందా అని కాసేపు తరజ్న భరజ్నలు పడాడ్ క "ఆ సంగతి నాకొదిలేసి నువువ్ హాయిగా ఉండమామ్.." అనాన్రు మేఘ నానన్గారు. 

మధాయ్హన్ భోజనాల తరావ్త ఆయన తిరిగి ఆఫీసుకి వెళిళ్పోయారు. మేఘ వాళళ్మమ్ గారు ఇంటి పనులోల్  
పడిపోయారు. 

మేఘ, నీలూ ఇదద్రూ పర్దీప్ అంత బాగా గురుత్ ంచుకుని పుటిట్నరోజుకి సరెప్ౖర్ జ్ గిఫ్ట్  పంపినందుకు అతని మంచితనం 
గురించి గొపప్గా చెపుప్కుని సంబరపడాడ్ రు. 

అంతలోనే ఏదో గురొత్చిచ్నటుట్  "తనేమో అంత చకక్గా ననున్ విష్ చేసేత్ నేనేమో కనీసం తనకి ఫోన్ చేసి అయినా బర్త్ డే 
విషెస్ చెపప్లేదు. ప్చ్" నిరుతాస్హంగా అంది మేఘ.  
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"ఇపప్టికెనౖా మించిపోయిందేముంది? ఇపుప్డు ఫోన్ చేసి విష్ చేదాద్ ం. పర్దీప్ కిరణ్ వాళిళ్ంటోల్ నే కదా ఉనాన్డు" అంది 
నీలూ.  

సరేనని ఇదద్రూ కలిసి హాలోల్  ఫోన్ పకక్న కూరుచ్ని కిరణ్ వాళిళ్ంటికి కాల్ చేశారు.  
"హలో.." ఒక కొతత్ సవ్రం మృదువుగా పలికింది. 
"నా పేరు మేఘ అండీ. నేను కిరణ్ ండ్ ని." 
"ఓ.. మేఘా మాటాల్ డేది. నేను కిరణ్ మమీమ్ని. ననున్ అండీ అనకక్రేల్దు. ఆంటీ అనొచుచ్" నవావ్రు ఆవిడ.  
"అంటే.. అదీ.. గబుకుక్న అలా వచేచ్సింది ఆంటీ.." సిగుగ్ పడింది మేఘ. 
"హేపీ బర్త్ డే.. ఈ రోజు నీ పుటిట్నరోజని కిరణ్ చెపాప్డు. వాళళ్ డాడీతో కలిసి ఉదయమనగా బయటికి వెళిళ్ ఇపుప్డే 

వచాచ్డు. ఒకక్ కష్ణం లెనౖోల్  ఉండు. ఫోన్ తనకిసాత్ ను" అని చెపిప్ కార్డ్ లెస్ ఫోన్ తీసుకుని కిరణ్ గదిలోకి వెళాళ్రు.  
"హలో.. హాయ్ మేఘా.. హేపీ బర్త్ డే!" ఫోన్ అందుకుంటూనే విష్ చేశాడు కిరణ్. 
"థాంక్స్.. ఏంటీ, ఫోన్ నేను చేసేత్ నువువ్ విషెస్ చెపేప్సుత్ నాన్వా ఎంచకాక్?" 
"ఉదయం ఎరీల్గా ఎయిట్ కే బయటికి వెళిళ్పోయాను. అపుప్డు నీకు మిడ్ నెట్ౖ కదా, డిసట్ర్బ్ చేసేత్ శపిసాత్ వేమోనని 

చెయయ్లేదు." 
"నేనివాళ ఉదయం ఏడింటికే లేచాను తెలుసా! ఉదయానేన్ తలసాన్నాలు, గుళుళ్, పూజలు పూరిత్ చేసేసి నీలూ 

వచేచ్సరికి రెడీగా ఉండాలనీ.." 
"నీలూ వచిచ్ందా.. ఎలా ఉంది తను?" 
"ఫోన్ తనకిసుత్ నాన్. నువేవ్ మాటాల్ డు." 
"హాయ్ కిరణ్.. ఎలా ఉనాన్రు నువూవ్, పర్దీప్?" 
"వి ఆర్ ఫెన్ౖ నీలూ.. పర్దీప్ లేడు ఇకక్డ. నేను మేఘతో ఫోనోల్  మాటాల్ డిన మరుసటి రోజే హౖెదరాబాద్ 

వెళిళ్పోయాడు. ఢిలీల్ నుంచి పర్దీప్ వాళళ్ అకక్ వచిచ్ందని చెపేత్ వెంటనే అపప్టికపుప్డు బయలుదేరి వెళాళ్డు. సెలవులు అయిపోయాక 
నేరుగా హాసట్లుకే వచేచ్సాత్ ననాన్డు." 

"పర్దీప్ అకక్డ లేడా.. హ్మ్! ఈ రోజు తన బర్త్ డే కదా.. తనకి విషెస్ చెపుదాం అనుకునాన్ం. మేఘకి సరెప్ౖర్ జ్ బర్త్ డే 
గిఫ్ట్  కూడా పంపాడు. మధాయ్హన్మే పోసుట్ లో వచిచ్ంది." 

"అపుప్డే వచేచ్సిందా! టెమౖుకి అందుతుందో లేదో అనాన్డు నాతో. బర్త్ డే బేబీకి నచిచ్ందా మరి గిఫ్ట్?" 
"అందరికీ చాలా నచిచ్ంది. ఇదిగో మేఘ మాటాల్ డుతుందంట" మేఘకి ఇచేచ్సింది ఫోన్.  
"పర్దీప్ హౖెదరాబాద్ ఫోన్ నంబర్ ఇవువ్ కిరణ్. మేము కాల్ చేసాత్ ము" అడిగింది మేఘ.  
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"నంబర్ ఉంది కానీ. వాళళ్కక్ వచిచ్న దగరున్ంచీ మేనలుల్ డిని వెంటబెటుట్ కుని ఊరి మీద తెగ తిరుగుతునాన్డు వాడు. 
ఇంటోల్  దొరకడం కషట్మే. నేను కూడా వాడు చేసినపుప్డే మాటాల్ డుతునాన్ను. ఉదయం వాడే కాల్ చేసేత్ నేను విష్ చేశాను" అనాన్డు 
కిరణ్.  

"సరేలే అయితే, మా ఇదద్రి తరపున కూడా విషెస్ చెపుప్ నువువ్ మళీళ్ మాటాల్ డినపుప్డు."  
"అలాగే, తపప్కుండా చెపాత్ ను" మాటిచాచ్డు కిరణ్.  
ముగుగ్ రు సేన్హితుల మధయ్న మరి కాసిని కబురుల్  దొరాల్ యి.  

********* 
సాయంకాలం మలెల్మొగగ్లు కోయడానికని నేసాత్ లిదద్రూ ఒక గినెన్ చేత పుచుచ్కుని పెరటోల్  గుబురుగా పెరిగి నిండా 

మొగగ్ తొడిగిన మలెల్పందిరి దగగ్ర చేరారు. 
"జాగర్తత్గా చూసి పసిమొగగ్లు కాకుండా రేపటికి విచుచ్కునే దోరమొగగ్లు మాతర్ం తెంపండి. మరీ చెటుట్  మొతత్ం 

ఈడుబోయేలా ఊడేచ్యకుండా కొనిన్ మొగగ్లు చెటుట్  మీదనే ఉండనివవ్ండి. అసస్లు పువువ్లే లేకపోతే చెటుట్  చినన్బోయినటుట్ ంటుంది. 
ఉదయానేన్ మీ నానన్గారు కొనిన్ పూజకి కోసుకుంటారు కూడానూ" ఇంటోల్ నించే అరిచి చెపాప్రు మేఘ అమమ్గారు. 

మలెల్మొగగ్లు కోసూత్  ఆవిడ దగగ్రోల్  లేరని రూఢీ చేసుకునాన్క మేఘ నెమమ్దిగా లోగొంతుకతో అడిగింది. 
"మొనన్ మాటాల్ డినపుప్డు రజని ఏదో సమసయ్ తెచిచ్పెటిట్ంది అనాన్వు కదా నీలూ.. ఏమిటది వివరంగా చెపుప్ ఇపుప్డు." 
ఆ పర్సాత్ వన వింటూనే నీలూ మొహంలోకి విసుగు వచిచ్ంది. 
"దాని పేరెతిత్తేనే నాకు చి తుత్ కొసోత్ ంది. ఎంత పిచిచ్ వాగుడు వాగిందనుకునాన్వూ! అది మన అనన్యయ్ని 

మిసుత్ నన్దట. పెగౖా నేను దానికి సాయం చెయాయ్లట" చిరాగాగ్  చెపిప్ంది నీలూ.  
నీలూ మాటలకి ఖంగు తినన్ మేఘ "ఏంటీ!!!!" అని బిగగ్రగా అరిచింది. 

********** 
రజని అనన్యయ్ సతీష్, నీలూ అనన్యయ్ కాంత్ ఇదద్రూ డి  కాలేజీలో మంచి సేన్హితులు. 
దూరపు చుటట్రికం కూడా ఉంది. కాంత్ చెలెల్లిన్ ఇంటరీమ్డియెట్ కోసం విజయవాడలో హాసట్లోల్  చేరాచ్రని 

తెలుసుకునన్ సతీష్ తన చెలెల్లు రజనిని కూడా అకక్డే చేరిప్సేత్ ఒకరికొకరు తోడుగా ఉంటారని అనుకునాన్డు. 
నీలూకి, రజనికి బీరకాయ పీచు బంధుతవ్ం ఉనన్పప్టికీ ఇదద్రూ చినన్పప్టి నుంచీ వేరే వేరే సూక్ళళ్లో చదువుకోవడం 

వలల్ వాళిళ్దద్రి మధయ్ ముఖపరిచయం తపప్ సేన్హం లేదు. రజని కూడా వచిచ్ తమతో పాటు హాసట్లోల్  చేరిన తరావ్త నీలూ, మేఘ 
ఇదద్రూ రజనితో సేన్హంగా ఉండసాగారు. కానీ రజని మనసత్తవ్ం వాళిళ్దద్రికీ భినన్మౖెనది. వాళిళ్దద్రూ సూక్లు రోజుల నుంచీ 

ణసేన్హితురాళళ్నీ, వేరే ఎవవ్రినీ తమ మధయ్కి రానివవ్నటుట్  పర్వరి త్సాత్ రని ఆమెకి ఉడుకుమోతుతనంగా ఉంటుంది. 
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రజని, మేఘ ఇదద్రూ ఎంపీసీ ప్ కాబటిట్  ఇదద్రూ ఒకే కాల్ సులో ఉంటారు. రజని కంటే మేఘకి ఎకుక్వ మారుక్లు 
వసాత్ యని ఆమెకి కాసత్ అసూయ కూడా ఉంది. మనసులో ఏమునాన్ సరే బయటికి మాతర్ం ఎపుప్డూ వాళిళ్దద్రి చుటూట్ నే తిరుగుతూ 
వాళళ్ మధయ్లో దూరాలని విశవ్పర్యతాన్లు చేసూత్  ఉంటుంది రజని. 

నీలూ, మేఘలతో పాటు ఉండే వాళళ్ మరో రూమేమ్ట్ రేవతి అలల్రి చిలల్రిగా గోల చేసే రకం. రేవతికి, రజనికి దోసీత్ 
బాగా కుదురుతుంది. అందుకని హాసట్లోల్  ఏ మాతర్ం సమయం దొరికినా రజని వచిచ్ వీళళ్ రూములోనే తిషట్  వేసుత్ ంటుంది. అయినాసరే 
ఎపుప్డూ విసుకోక్రు. రజనిలో తమకి నచచ్ని లకష్ణాలు ఉనాన్సరే తమ ఊరి అమామ్యి అనీ, కాంత్ మరీ మరీ చెపాప్డు కదా అనీ 
ఆమెతో ఎపుప్డూ సేన్హంగానే మసలుకుంటారు నీలూ, మేఘ.  

అలాంటిది ఇపుప్డు కొతత్గా రజని మకథ నీలూ మెడకి చుటుట్ కుని కొతత్ సమసయ్ తెచిచ్పెటిట్ంది.  
సెలవులోల్  రజని రోజూ నీలూ వాళిళ్ంటికి వచిచ్ గంటల తరబడి కూరుచ్ని కబురుల్  చెబుతుంటే తనతో సేన్హం 

కొదీద్నేమో అనుకుంది. కానీ ఒక రోజు రజని తను ఎంత గాఢంగా కాంత్ ని మిసుత్ ందో వరిణ్ంచి చెపిప్, అలాగే తనంత మించే 
అమామ్యి వాళళ్నన్యయ్కి ఎంత అవసరమో, తాను వదినగా వసేత్ జీవితాంతం నీలూని ఎంత గొపప్గా చూసుకుంటుందో, ఇంకా ఏవేవో 
నీలూకి పూరిత్గా అవగాహన లేని, అరథ్ం కాని విషయాలనీన్ చెపిప్ ఒకటే ఊదరగొటేట్సింది. తెలివిగా ముందు తనకి సహాయం చెయయ్మని 
కాళాళ్వేళాళ్ పడి తీరా సరేననాన్క "మీ అనన్యయ్నే మిసుత్ నాన్ను" అని చెపిప్ నీలూ నెతిత్న పిడుగు వేసింది. 

పెగౖా "ఈ విషయం అతి రహసయ్ంగా ఉంచు. మన కుటుంబ విషయాలు బయటికి పొకిక్తే మనకే అవమానం. ఎంత 
ణసేన్హితురాలెనౖా మేఘకి చెపొప్దుద్ " అని మాట కూడా తీసుకుంది. 

కానీ నీలూ మేఘ దగగ్ర ఏమీ దాచకుండా అంతా చెపేప్సింది. 
ముందు బాగా కోపం వచిచ్ సేన్హితురాళిళ్దద్రూ రజనిని తిటుట్ కునాన్క, కాసేపటికి శాంతించి, అటు పిమమ్ట 

చరిచ్ంచుకుని ఇకపె ౖఈ విషయం గురించి నీలూ దగగ్ర మాటాల్ డే అవకాశం రజనికి ఇవవ్కుండా కటట్డి చెయయ్డమే సరెనౖ పరిషాక్రం అనన్ 
నిరణ్యానికి వచాచ్రు. 

"నువేవ్ం బెంబేలు పడిపోకు నీలూ. ఇలా పిచిచ్ పిచిచ్గా వాగేవాళళ్ గురించి మనం భయపడకూడదు. నీ వెనక 
నేనునాన్ను. ఈసారి మళీళ్ నీ జోలికి వసేత్ అపుప్డు పెటాట్ లిస్న నాలుగూ నేనే పెడతాను. ఇవనీన్ మరిచ్పోయి పర్శాంతంగా ఉండు నువువ్" 
అని నీలూకి ధెరౖయ్ం చెపిప్ంది మేఘ. 

********** 
మేఘ పుటిట్నరోజు కోసమని వచిచ్న నీలూ మేఘ వాళిళ్ంటోల్  ఒక రోజుండి తెలాల్ రి మధాయ్హన్ం తిరిగి వాళళ్ ఊరికి 

వెళిళ్పోయింది. 
మరొక వారం రోజులకి వేసవి సెలవులు అయిపోయాయి. ఇంటరు రెండో సంవతస్రం చదవడానికి మళీళ్ హాసట్లుకి 

బయలుదేరడానికి సిదధ్మయాయ్రు అందరూ. 
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కిరణ్ ఒక రోజు మేఘకి ఫోన్ చేసి వాళళ్ డాడీకి విజయవాడలో పని ఉందనాన్రనీ, పనిలో పనిగా తనని కూడా హాసట్లోల్  
దింపుతాననాన్రనీ చెపాప్డు. 

సెలవులకి హాసట్లు నుంచి వచేచ్పుప్డు రజని బంధువుల ఇంటికి వెళిళ్న కారణంగా నీలూ, మేఘలతో కలిసి ఇంటికి 
రాలేదు. ఇపుప్డు సెలవులయాయ్క ముగుగ్ రినీ కలిపి ఒకేసారి నీలూ అనన్యయ్ కాంత్ తీసుకెళిళ్ హాసట్లోల్  దిగబెటిట్  వచేచ్లా ఇళళ్లోల్  
పెదద్వాళుళ్ నిరణ్యించారు. 

ఇంటోల్  అమామ్నానన్లు ఎపప్టాల్ గే పుసత్కాలు, బటట్లు అనీన్ సరిద్పెటిట్ , హాసట్లోల్  అపుప్డపుప్డూ తినడానికని చిరుతిండుల్  
చేసి పెటిట్  బాగా శర్దధ్గా చదువుకోమని చెపిప్ పర్యాణం కటిట్ ంచారు. 

నీలూ, మేఘ రజని విషయం గురించి మాటాల్ డుకునాన్ ఏమీ తెలియనటుట్  తనతో ఇదివరకులానే మామూలుగా 
ఉనాన్రు. నలుగురూ కలిసి పర్యాణం చేసుత్ నన్ంతసేపూ కాంత్ ఎపప్టిలాగే తన తరహాలో సరదా మాటలు చెపిప్ నవివ్సూత్ నే ఉనాన్డు.  

మేఘ, నీలూ మాటలోల్  కాంత్ ని ‘అనన్యాయ్’ అని సంబోధిసుత్ నాన్ రజని నోటి వెంట మాతర్ం ఒకక్సారి కూడా ఆ 
పిలుపు రాకుండా జాగర్తత్పడుతోందని మేఘ గర్హించింది.  

హాసట్లోల్  ముగుగ్ రు అమామ్యిలనీ భదర్ంగా దింపి, మరొకసారి జాగర్తత్లనీన్ చెపిప్ తిరిగి వెళిళ్పోయాడు కాంత్. 
********** 

తిరిగి హాసట్లోల్ కి రాగానే వెంటనే మొదలెనౖ ఇంటర్ రెండో సంవతస్రం కాల్ సులు, నోటుస్లు, సట్డీ అవర్స్, అదనంగా 
ఎంసెట్ కోచింగ్ వగెరౖాలతో అందరూ చదువు లోకంలో పడిపోయారు.  

రజని అధిక పర్సంగానికి నీలూ మరొకసారి అవకాశం ఇవవ్లేదు. 
ఒక రోజున మాయ్థ్స్ లెకచ్రర్ కాల్ సుకి రాలేదని మరొక లెకచ్రర్ వచిచ్ ఆ పీరియడ్ ని సట్డీ అవర్ గా మారిచ్ నిశబద్ంగా 

చదువుకోమని చెపిప్ వెళాళ్రు. దొరకక్ దొరకక్ ఒక గంట ఖాళీ దొరికేసరికి కాల్ సులో పిలల్లందరూ పుసత్కాలు ముందేసుకుని ఒకరితో ఒకరు 
గుసగుసలాడుతూ కబురుల్  చెపుప్కోసాగారు. 

కాల్ సులో రెండు బెంచీల వెనక కూరుచ్నే రజని లేచి వచిచ్ మేఘ పకక్న కూరుచ్ంది. కులాసాగా కాసేపు చదువుల 
గురించి మాటాల్ డుకునాన్క నెమమ్దిగా రజని అంది.  

"మేఘా.. నీతో ఒక ముఖయ్మౖెన విషయం చెపాప్లి. చాలా పెదద్ రహసయ్ం. నువెవ్వరికీ చెపప్నని ఒటుట్  వెయాయ్లి. 
నీలూకూక్డా తెలీకూడదు. సరేనా?"  

రజని ఉపోదాఘ్ తం వింటూనే మేఘకి సెలవులోల్  నీలూ చెపిప్ంది గురొత్చిచ్ంది. అసలు ఏం చెపుత్ ందో చూదాద్ ం 
అనుకుంటూనే "సరే అలాగేలే.. ముందు సంగతేంటో చెపుప్" అంది.  

"మరేమో.. నీలూ అనన్యయ్ కాంత్ ఉనాన్డు కదా.." 
"ఆ.. ఉంటే? నినేన్మౖెనా అనాన్డా?"  
"ఉహూ.. ననేన్ం అనలేదు. తను.. తను.. ననున్ మిసుత్ నాన్డు" 
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ఆ మాట వినగానే మేఘకి నోట మాట రాలేదు. 
"ఏవిటీ???" అంది ఆశచ్రయ్ంగా.  
"నిజం మేఘా.. కాంత్ ననున్ మిసుత్ నాన్డు. కానీ, ఈ విషయం నీలూకి చెపేత్ ఏమనుకుంటుందోనని అలా 

చెపప్కుండా వేరేలా చెపాప్ను." 
"వేరేలా అంటే?" 
"అంటే.. నేనే కాంత్ ని మిసుత్ నాన్నని చెపాప్ను. నీలూకి నా మీద కోపం వచిచ్ందనుకుంటా. అపప్టినుంచీ నాతో 

సరిగాగ్  మాటాల్ డటం లేదు." 
"నీలూకి నచచ్లేదేమో!" 
"అది కాదు మేఘా.. నా మీద ఎందుకు చెపుప్ తనకి కోపం? వాళళ్ అనన్యయ్ ననున్ ఇషట్ పడితే, మిసేత్ అది నా తపాప్? 

నేనేం కాంత్ వెంటపడలేదే? ఇపుప్డు ఎవరెనౖా నినున్ మిసేత్ అది నీ తపాప్? నువేవ్ చెపుప్." 
ఆ చివరి మాట వినేసరికి మేఘకి కోపమొచిచ్ంది. 
"ఇపుప్డేమంటావు అయితే?" 
"నువువ్ చాలా మంచిదానివి మేఘా. కనీసం నువె ౖ నా ననున్ అరథ్ం చేసుకుంటావని చెపుత్నాన్ను." 
మేఘకి అసహనం దాచుకోవడం కషట్ ంగా ఉంది.  
"సరేలే. నెక్స్ట్ పీరియడ్ ఫిజిక్స్ సిల్ప్ టెస్ట్  ఉంది కదా.. నేనింకా సరిగాగ్  పేర్ అవవ్లేదు." 
"నువువ్ నా బెస్ట్  ండ్ వి మేఘా.. థాంక్స్ ననున్ అరథ్ం చేసుకునన్ందుకు. నీ కాలుకుయ్లస్ హోం వర్క్ నోట్స్ ఇసాత్ వా 

ఒకసారి" అడిగింది రజని.  
ఆ పుసత్కమేదో ఇచేచ్సి అపప్టికి ఆ చరచ్ని దాటవేసింది మేఘ.  
తరావ్త ఆలోచిసుత్ నన్ కొదీద్ మేఘకి ఇదంతా వింతగా అనిపించింది. మేఘ సూక్లోల్  ఉనన్పప్టి నుంచీ తనకి నీలూ 

ఇంటితో అనుబంధం ఉంది. అందరూ సొంత కుటుంబసభుయ్లాల్  అనిపిసాత్ రు. కాంత్ నీలూతో సమానంగా మేఘనీ చూసుకుంటాడు. 
ఎపుప్డూ సరదాగా జోక్స్ వేసూత్  అందరీన్ నవివ్సూత్  ఉంటాడు. తనకి తెలిసిన కాంత్ అనన్యయ్ గురించి ఇలా వినడం విచితర్ంగా 
అనిపించడంతో పాటు నమమ్శకయ్ంగా కూడా అనిపించలేదు.  

మధాయ్హన్ం లంచ్ క్ లో కలిసినపుప్డు రజని తనతో రహసయ్ంగా చెపిప్న విషయం నీలూతో చెపిప్ంది మేఘ. 
ఒకే విషయానిన్ ఇదద్రికీ చెరో రకంగా చెపిప్ంది రజని. అసలు ఈ రెంటిలో ఏది నిజం? అసలు కాసెనా నిజం ఉందా 

లేదా అనన్ అనుమానం కూడా రాకపోలేదు వాళిళ్దద్రికీ. అంతా గందరగోళంగా అనిపించింది. 
ఈ అయోమయానిన్ చేధించాలనే ఉదేద్శయ్ంతో "అసలు మన అనన్యేయ్ తనని ఇషట్ పడుతునాన్డని రజని అంటోంది కదా.. 

నీకెపుప్డెనౖా అనన్యయ్ని చూసేత్ తను రజనిని పర్తేయ్కంగా చూసుత్ నన్టుట్  ఏమౖెనా అనిపించిందా? బాగా గురుత్  తెచుచ్కుని చెపుప్" నీలూని 
అడిగింది మేఘ. 
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నీలూ బాగా ఆలోచించి "ఏమో.. మనందరితో కూడా ఎపుప్డూ జోక్స్ వేసూత్  సరదాగా ఆటపటిట్సూత్  ఉంటాడు కదా.. 
రజనితో కూడా అలా మాటాల్ డినటేట్  అనిపిసుత్ ంది. కాకపోతే నువువ్ పిలిచినటుట్  అనన్యాయ్ అని మాతర్ం రజని ఎపుప్డూ పిలవదు. అయినా 
మనలో మనం ఇలా బురర్ బదద్లు కొటుట్ కోవడం ఎందుకు? ఏవిటే మా ఇదద్రికీ ఇలా రెండు రకాలుగా చెపాప్వు, అసలు సంగతి ఏంటో 
సరిగాగ్  చెపిప్ చావు.. అని దానేన్ కడిగేసేత్ సరి. లేనిపోని తలనొపిప్ తెచిచ్పెటిట్ంది రాకష్సి!" చిరాకుపడుతూనే పరిషాక్రానిన్ సూచించింది 
నీలూ. 

నీలూ ఆలోచన పర్కారం తెలాల్ రి ఆదివారం మధాయ్హన్ం ఖాళీగా ఉనన్ సమయంలో ఇదద్రూ కలిసి రజనిని మధయ్లో 
కూరోచ్పెటిట్  మా ఇదద్రితో ఇలా ఎందుకు చెపాప్వని గటిట్గా నిలదీశారు.  

ఇదద్రూ ఒకటెపౖోయి తనని నిలదీసుత్ నాన్ రజని ఏ మాతర్ం అదరలేదు బెదరలేదు.  
"నేను మీ ఇదద్రితో నిజమే చెపాప్ను" అంది తాపీగా. 
వీళిళ్దద్రూ తెలల్ మొహాలు వేసారు. 
"అవును.. నేను కాంత్ ని మిసుత్ నాన్ను. తను కూడా ననున్ మిసుత్ నాన్డు" అంది రజని. 
"అలాగని అనన్యయ్ నీతో చెపాప్డా?" అడిగింది నీలూ. 
"ఇంతవరకూ నేరుగా చెపప్లేదు. కానీ నాకు తెలుసు" అంది రజని నమమ్కంగా.  
"అదే ఎలా తెలుసు అని మా పర్శన్" కాసత్ కఠినంగా అంది మేఘ. 
"ఎలా అంటే, నాకు మాతర్మే అరథ్మయేయ్లా తను నా మీద ఇషాట్ నిన్ పర్దరిశ్సాత్ డు" నిబబ్రంగా చెపిప్ంది.  
"మాకు నీ అంత తెలివి లేదులే కానీ ఆ పర్తేయ్కంగా పర్దరిశ్ంచడం అంటే ఏవిటో అరథ్మయేయ్లా చెపిప్ మాకు జాఞ్ నబోధ 

చెయియ్ తలీల్.." అంది మేఘ అసహనంగా. 
"మీకు కాంత్ మీ అనన్యయ్గా మాతర్మే తెలుసు కాబటిట్  మీకలా అనిపించడం సహజమే. కానీ తను నాతో వేరేలా 

ఉంటాడు. నేనునన్పుప్డు టేప్ రికారడ్ర్ లో పర్తేయ్కంగా కొనిన్ లవ్ సాంగ్స్ పేల్ చేసాత్ డు. నాకిషట్ ం అని చెపిప్న పాటలే కావాలని మళీళ్ మళీళ్ 
పెడతాడు. నీలూ లేకుండా నేనొకక్దానిన్ ఉనన్పుప్డు నాతో వేరేలా మాటాల్ డతాడు. తనకి నేనంటే ఇషట్మని నాకు ఖచిచ్తంగా తెలుసు. 
మీకిపుప్డు నేనెంత చెపిప్నా అరథ్ం కాదులే. భవిషయ్తుత్ లో మీకే తెలుసుత్ ంది" గటిట్గా తేలేచ్సింది రజని.  

"సరే నువువ్ చెపిప్ందే నిజం అనుకుందాం. అలాగెతౖే అనన్యయ్ నినున్ మిసుత్ ంటే మరి నీలూని నీ మకి హెల్ప్ 
చెయయ్మని ఒటుల్  అవీ ఎందుకు వేయించుకునాన్వ్? తన సాయంతో నీకేం అవసరం?" లా పాయింట్ లాగింది మేఘ. 
"అపుప్డు వాళళ్ అనన్యయ్ కూడా ననున్ మిసుత్ నాన్డని తనతో చెపప్లేదు కాబటిట్  అలా అడిగాను. నాకేమీ ఎవరి సహాయం అవసరం 
లేదు. ఏదో ఒక రోజు మీకు నిజం తెలుసుత్ ంది. అపుప్డు మీరే నముమ్తారు నా మాటలు నిజమని. ఇపుప్డిలా మాటాల్ డినందుకు 
బాధపడతారు కూడా. అయినా మీతో అబదాధ్ లు చెపేత్ నాకేం వసుత్ ంది. ఉటిట్  పుణాయ్నికి ననున్ మీ అనన్యయ్ మిసుత్ నాన్డని నేనెందుకు 
చెపుప్కుంటాను?" ఎదురు వాదించింది రజని. 
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చాలాసేపు అనీన్ రకాలుగా అటూ ఇటూ పీకి పాకం పెటాట్ క కూడా రజని ధోరణి ఇదమిదద్ంగా ఇదీ అని అరథ్ం
కాకపోయేసరికి ఇక ఈ విషయం మీద రాదాధ్ ంతం అనవసరం అనిపించి రజనితో వాదించడం మానుకునాన్రు. 

"ఇంత మాటాల్ డాం కాబటిట్  మళీళ్ ఇంకోసారి మన జోలికి వచిచ్ విసిగించకుండా ఉంటుందిలే. తను మళీళ్ ఇంకోసారి ఈ 
పర్సాత్ వన తెసేత్ ఏం చెయాయ్లో అపుప్డాలోచిదాద్ ం. మనం కూడా అనవసరంగా దీనిన్ పెదద్ది చెయయ్కుండా ఇంతటితో వదిలేసి 
ఊరుకుందాం" అని నీలూకి సరిద్చెపిప్ంది మేఘ. 

********** 
ఈ సంఘటన తరావ్త అందరూ మళీళ్ ఎపప్టాల్ నే ఎవరి చదువులోల్  వాళుళ్ మునిగిపోయారు. రజని వీళళ్ దగగ్రికి వచిచ్ 

కూరోచ్వడం ఇదివరకటికనాన్ తగిగ్ంది. రేవతికి ఈ విషయాలేమీ తెలియవు కాబటిట్  రజనిని పిలుచుకొచిచ్ వీళళ్ గదిలో కూరోచ్బెటిట్  కబురుల్  
చెపూత్  ఉండేది. 

ఇది జరిగిన కొనిన్ రోజులకి ఇంటర్ మొదటి సంవతస్రం పరీకాష్ఫలితాలు వచాచ్యి. మేఘకి ఎనభె ౖ ఏడు శాతం 
మారుక్లు వచాచ్యి. నీలూకి డిసిట్ంకష్న్ వచిచ్ంది. రేవతి, రజని ఇదద్రూ ఫస్ట్  కాల్ స్ తో సరిపెటాట్ రు కానీ దురదృషట్ వశాతూత్  రజని ఒక 
మేథ్స్ పేపరోల్  ఫెయిల్ అయియ్ంది. 

రిజల్ట్  వచిచ్న రోజు రజని భోరుభోరున ఏడుసుత్ ంటే మేఘ, నీలూ, రేవతి ముగుగ్ రూ కలిసి చాలాసేపు 
సముదాయించారు. ఫస్ట్  ఇయరే కాబటిట్  అదేం పరేల్దని, బెటరెమ్ంట్ పరీకష్లోల్  రాసేసి కిల్యర్ చేసేసుకుంటే ఫెనౖల్ సరిట్ఫికెటోల్  కూడా ఏమీ 
తేడా తెలియదని చెపిప్ రజనిని ఊరడించారు. కేవలం కొనిన్ మారుక్ల తేడాతోనే పోయింది కాబటిట్  ఈసారి చాలా సులువుగా కిల్యర్ 
చేసేసాత్ వులెమమ్ని ధెరౖయ్ం చెపాప్రు. 

"ఈ విషయంలో మేమిదద్రం పెదద్గా హెల్ప్ చేయలేకపోయినా మీ మాయ్థ్స్ సబెజ్క్ట్ కాబటిట్  మేఘ నీకు పరీకష్కి పేర్ 
అవవ్డానికి సాయం చేసుత్ ందిలే" అంది రేవతి.  

మేఘకి కూడా రజనిని చూసి పాపం అనిపించి సరేనని మాట ఇచిచ్ంది. 
"మా నానన్ నేను గాయ్రెంటీగా డాకట్రిన్ అయిపోవాలని, నా చదువుకి ఏ విధమౖెన డిసట్రెబ్నూస్ కలగకూడదని ఉనన్ ఊరోల్ నే 

ననున్ హాసట్లోల్  పెటిట్  మరీ చదివిసుత్ నాన్రు. అయినా నేను చూసావా మారుక్లని ఎంత ఈజీగా తీసుకునాన్నో. ఏదో మనకి చేతనెంౖది 
చేసాత్ ం. వచేచ్ది వసుత్ ంది, రానిది రాదు. మహా దీని వలల్ కొంపలేం మునిగిపోవులే. నేనొకక్దానిన్ డాకట్రు అవవ్కపోవడం వలల్ 
పర్పంచమంతా అలమటించి చసుత్ ందా ఏవిటీ? నువేవ్ చెపుప్. దీనికే బేలగా అయిపోకు" అని ధెరౖయ్రసం నూరిపోసింది రేవతి. 

రేవతి చెపిప్ంది విని ఏడుసుత్ నన్ రజనికి కూడా నవొవ్చిచ్ంది. 
ఈ పరీకాష్ ఫలితాలతో రజని మీదునన్ కోపం పోయి నీలూ, మేఘ తనతో ఇదివరకటిలా మనసూప్రి త్గా సేన్హంగా 

మసలుకోసాగారు. పెగౖా పరీకష్ తపిప్ందనన్ జాలి కొదీద్ తనని ఇంకొంచెం ఎకుక్వ జాగర్తత్గానే చూసుకుంటునాన్రు. రజని కూడా మళీళ్ 
ఇదివరకటిలా ఎపుప్డూ వీళళ్ గదిలోనే ఉంటూ మామూలెపౖోయింది. 
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(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)                                             
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