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 “హలో..” 
“హాయ మేఘా.. ఎలా ఉనాన్వ? చాలా మాటలు వినపడుతునాన్యి. ఏంటీ హడావుడి?” 
“బావునాన్ను. ఇంతకు ముందు నీతో మాటాల్డిన సిసిందీర్ మా పినిన్ కొడుకు. వాడికి భోగిపళుళ్ పోసే కారయ్కర్మం జరుగుతోంది 

ఇపుప్డు. అదే హడావుడి. నువెవ్లా ఉనాన్వ?” 
“సూపర గా ఉనాన్. నువువ్ పంపిన కారడ్ అందింది. డాడీ తెచిచ్చాచ్రు మధాయ్హన్ం.” 
“ఏమనాన్ అనాన్రా?” ఇనిన్ రోజుల తన ఆరాటానన్ంతా ఒక చినన్మాట చాటున దాచేసి చాలా మామూలుగా అడిగింది మేఘ. 
“నేనే ఓపెన చేశాక చూపించాను. నువెవ్వరని తెలుసు కదా.. ఏమంటారు, ఊరికే చూసారంతే!” 
“ఏం చేసుత్నాన్వ సెలవులోల్? ఎకాజ్మస్ పిర్పరేషన ఎలా ఉంది?” 
“హాలీడేస లో నో మోర బుకస్. మా కజిన గాడు వచాచ్డు. ఇదద్రం కలిసి బైక మీద తెగ తిరుగుతునాన్ం.” 
“నీ పని బాగుంది. హాయిగా ఎంజాయ చేసుత్నాన్వ.” 
“అదేం.. నీకు బాగాలేవా సెలవులు?” 
“ఎంత బాగునాన్ ఇంకొక మూడు రోజులేగా. మళీళ్ హాసట్లుకి వెళిళ్పోవాలి.” 
“అది మూడు రోజుల తరావ్త కదా.. అపుప్డు చెయాయ్లిస్న పనులు అపుప్డు ఎలాగూ తపప్వు. దాని గురించి ఆలోచిసూత్ ఇపుప్డు టైం 

వేసట్ చెయయ్డం ఎందుకు? జసట్ టేక వన డే ఎట ఎ టైం! బి హాయ్పీ!” 
“ఆహా.. ఎంత సింపుల గా చెపాప్వ.. నువువ్ అనీన్ ఇంతే ఈజీగా తీసుకుంటావా?” 
“దేనోల్నైనా పాజిటివ పాయింటస్, సంతోషానిన్చేచ్ విషయాలని మాతర్ం పటిట్ంచుకుంటాను. వరీర్ అవవ్డం వలల్ ఏమీ ఉపయోగం 

ఉండదుగా!” 
“నేనేం అంత వరీర్ అయిపోడం లేదులే. మా పినిన్ వాళుళ్ వచిచ్న దగగ్రున్ంచి చాలా సరదాగా ఉంది. ఇనిన్రోజులూ ఫోన డెడ అవవ్డం 

వలల్ నీలూతో మాటాల్డడం కూడా కుదరేల్దు. అనన్టుట్ తెలుసా, ఇపుప్డు నీ కాల తోనే మా ఫోన బాగయియ్ంది.” 
“నా కాల తో ఫోన బాగవలేదు. అది బాగయాయ్కే నేను ఫసట్ కాల చేశాను.” 
“అబాబ్.. నేననన్ది కూడా అదేలే బాబూ..” 
“సరదాగా అనాన్లే. మళీళ్ దీని గురించి కూడా వరీర్ అవవ్కు.” 
“ఓయ.. నేనేం ఊరికే పర్తీదానికీ వరీర్ అవను. అసలు నాకెలాంటి వరీర్లు లేవు. నేను వరీర్ అవుతునాన్నని నువేవ్ం వరీర్ అవవ్కక్రేల్దు.” 
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“ఇదేదో భలే ఉందే టంగ టివ్సట్ర లాగా.. మళీళ్ చెపుప్ ఇంకోసారి..” 
“నాకు పనుంది. వెళాళ్లి. ఇపప్టికే రెండుసారుల్ పిలిచింది మా చెలిల్” అతని అలల్రికి అడుడ్కటట్ వెయాయ్లని చినన్ అబదధ్ం ఆడింది. 
“ఓకే ఓకే.. నీ టైం వేసట్ చెయయ్నేల్.. నేను రేపు మా కజిన వాళళ్ ఊరికి వెళుతునాన్ను. రెండు రోజులు అకక్డుండి అటునుంచే హాసట్ల కి 

వెళతాను.” 
“అవునా.. మా పర్యాణం ఎపుప్డో తెలీదింకా.” 
“సరే అయితే.. ఉంటాను మరి. టేక కేర!” 
“ఊ.. బై” 
కిరణ తో మాటాల్డాక కాసేపు నిశబద్ంలో ఉండాలనిపించి ఇంటి వెనుక మొకక్ల మధయ్కి వెళిళ్ంది మేఘ. మనసంతా ఎందుకో 

గుబులుగా ఉంది. నిజానికి తను పంపిన కారడ్ అందుతుందో లేదో దానివలల్ ఏమైనా సమసయ్లు, అపారాథ్లు వసాత్యేమోనని ఇనిన్ రోజులూ 
పడిన ఆందోళన అంతా ఇపుప్డు మాయమైపోయి మనసు తేలికపడాలి. కానీ చితర్ంగా ఏదో కొతత్ దిగులు బయలుదేరింది. మొదట ఫోనోల్ కిరణ 
గొంతు వినగానే కలిగిన ఉతాస్హం ఫోన పెటేట్సే టైముకి దిగులుగా మారిపోయింది. ఎందుకిలా వరీర్ అవుతోంది తను.. వరీర్ అనన్ మాటకి 
అదాటున నవొవ్చిచ్ంది. 

ఆలోచనలోల్ తేలిపోతూ బంతిపూల కొమమ్లని సవరిసూత్ నించునన్ మేఘ దగగ్రికి పరిగెతుత్కుంటూ వచిచ్ంది మేఘ చెలెల్లు. 
“ఏంటకాక్.. పెదద్మమ్ నీకూక్డా ఇదే పని చెపిప్ందా?” 
“ఏం పని?” ఆలోచనలోల్ంచి తెపప్రిలిల్ అయోమయంగా అడిగింది మేఘ. 
“నువువ్ చేసుత్నన్ పనే.. అకిష్ంతలోల్ కలపడానికి నాలుగు బంతిపూలు కోసుకు రమమ్ందిగా.” 
“ఆ ఆ.. అదే.. కోసుకు వెళదాం పద.” 
“నాలుగంటే నాలుగే కాకుండా రకానికి ఒకటి తీసుకెళదామా.. నేను ముదద్బంతి, పటన్ం బంతి రెండెర్ండు రంగులు కోసాత్ను, నువువ్ 

కారబబ్ంతి, బియయ్బబ్ంతి కొయియ్.. సరేనా..” 
“అలాగేలే.. నీకు నచిచ్ననిన్ కోసుకోవచుచ్.. దీనికూక్డా పెదద్ పాల్నింగా..” కిలకిలా నవివ్ంది మేఘనందన. 
 

PPP 
“హలో..” 
“హలో ఆంటీ.. నేను నీలూని. బాగునాన్రా?” 
“మేము బాగునాన్మమామ్.. ఇంటోల్ అందరూ ఎలా ఉనాన్రు?” 
“అందరం బాగునాన్ం ఆంటీ. మేఘ ఏం చేసోత్ంది?” 
“చెలిల్ వాళళ్ పిలల్లు వచాచ్రు పండకిక్. ఇక ముగుగ్రూ కలిసి ఒకటే ఆటలు. ఒకక్ క్షణం. పిలుసాత్నుండు.” 
నీలూ ఫోన చేసిందని చెపప్గానే ఉతాస్హంగా పరిగెతుత్కు వచిచ్ంది మేఘ. 
“హేయ నీలూ.. ఎలా ఉనాన్వే? మా ఫోను పాడయింది తెలుసా. నినన్ సాయంతర్మే బాగయియ్ంది. రాతిర్పూట పకిక్ంటివాళళ్కి ఫోన 

చెయయ్డం ఎందుకులే అని చెయయ్లేదు. కాసేపుంటే నేనే చేసుండేదానిన్. ఇంత ఉదయానేన్ బయటికొచిచ్ మరీ ఫోన చేశావేంటి?” 
“హలో హలో మేఘనందన గారూ.. మాంచి హుషారుగా ఉనన్టుట్నాన్రే! కొదిద్గా నెమమ్దించండమామ్.” 
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“నేనెందుకు హుషారుగా ఉంటాను. అదేం లేదు. మామూలుగానే ఉనాన్ను” మాటలు తడబడింది మేఘ. 
“ఏం హుషారుగా ఎందుకు లేవు? మామూలుగానే ఎందుకునాన్వు?” 
“ఏదో చాలారోజులకి నీతో మాటాల్డుతునాన్ కదాని సంతోషిసుత్ంటే ఈ కార్స ఎకాస్మినేషన ఏంటమామ్..” 
“మరి లేకపోతే నేను ఫోన చేసేత్ నాకసలు అవకాశమే ఇవవ్కుండా నువేవ్ అనేన్సి పర్శన్లు అడిగేసాత్వా..” 
“హమ్.. సరే నువేవ్ చెపుప్. నేను బుదిధ్గా వింటాను.” 
“మరేం లేదు, అనన్యయ్ వచాచ్డు వైజాగ నుంచి. వాళళ్ యూనివరిస్టీకి మూడంటే మూడు రోజులంట సెలవులు. నినన్ ఉదయమే 

వచాచ్డు. తను బయటికి వెళుతుంటే నీకు ఫోన చేసాత్నని చెపిప్ నేను కూడా వెంట వచాచ్ను. మనం ఎపుప్డు వెళదాం హాసట్లుకి? ఎలుల్ండి 
మధాయ్హన్ం బయలుదేరేటట్యితే సాయంతార్నికి మనలిన్ హాసట్లోల్ దించి తను వైజాగ వెళతాననాన్డు.” 

“ఓహో.. శీర్కాంత అనన్యయ్ వచాచ్డా.. పాల్న బాగానే ఉంది. అయితే మనం ఒక పూట ముందే హాసట్లుకి వెళిళ్పోవాలా?” 
“అలాగని రూలేం లేదు. ఆ రోజైతే తను దింపుతాననాన్డు. సరేల్ రేపు ఫోన చెయియ్ ఇంటోల్ కనుకునాన్క. నేను ఉంటాను ఇంక. ఇకక్డ 

ఫోన బిల పరిగెడుతోంది. రెండు రోజుల తరావ్త కలిసే ఉంటాంగా. అపుప్డు తీరిగాగ్ మాటాల్డుకుందాం” అంది నీలూ. 
“అలాగలాగే.. నేను మళీళ్ చేసాత్నులే. ఉంటానింక” హడావుడిగా ఫోన పెటేట్సింది మేఘ. 
 

PPP 
“హమమ్యాయ్.. ఇపప్టికి మనిదద్రం కూరుచ్ని పర్శాంతంగా మాటాల్డుకునే వీలు దొరికింది. ఇపుప్డు చెపుప్ నీలమామ్, సెలవులోల్ 

విశేషాలేంటి?” అడిగింది మేఘ. 
“విశేషాలంటే సంకార్ంతి కాబటిట్ ముగుగ్లు పెటట్డమే. నేనొక పది కొతత్ ముగుగ్లు నేరుచ్కునాన్ను. నీకు తెలుసుగా మా వీధిలో 

అమామ్యిలందరూ పోటాపోటీగా వేసాత్రు ముగుగ్లు. ఇంకా అరిసెలు చేయడంలో సాయం చేశాను. జంతికలు ఒతత్డం వచేచ్సింది తెలుసా!” 
“ముగుగ్లూ, జంతికలూ కాకుండా వేరే ఇంకేమీ లేవా?” నీరసంగా అడిగింది మేఘ. 
“అదేంటే అలా తీసిపారేసాత్వు? అసలు నా పార్వీణయ్ం అంతా వాటిలోల్నే అయితేనూ..” 
“సరే గానీ రజని ఆ రోజు బస సేట్షనోల్ ఎందుకు ఏడిచ్ంది?” 
“ఏమో, ఉనన్టుట్ండి ఏడేచ్సింది. నాకేమీ అరథ్ం కాలేదు. కిరణ కూడా ఆశచ్రయ్పోయాడు. ఆ రోజు ఎంత అడిగినా చెపప్లేదు. నేనింక 

మళీళ్ అడగలేదు.” 
“సెలవులోల్ రోజూ వచిచ్ నీ బురర్ తినే ఉంటుందిగా.” 
“నువువ్ ఆశచ్రయ్పోయే విషయం చెపప్నా..? రజని ఈసారి మా ఇంటికి ఎకుక్వ రానేలేదు.” 
“నిజమా?” 
“అవును. ముందు రెండు వారాలు అసస్లు రాలేదు కానీ పండుగ మూడు రోజులు మాతర్ం వచిచ్ంది. హాసట్లుకి ఎపుప్డు వెళదాం అని 

కనుకోక్వడానికి వచాచ్నంది. అనన్యయ్ కూడా ఉనాన్డు అపుప్డు. అందుకే వచిచ్ందో లేదో తెలీదు కానీ నా దగగ్ర మాతర్ం మళీళ్ అనన్యయ్ 
పర్సాత్వన తీసుకురాలేదు.” 

“హమ్.. ఏమోలే, నికరంగా తెలీకుండా నింద వెయయ్కూడదు. మళీళ్ అనన్యయ్ గురించి మాటాల్డలేదంటే ఒకవేళ తన ఆలోచనలు 
మారుచ్కుని ఉండొచుచ్గా.” 



  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                    Ä>∑dtº 2014 

4  చం ళోళ్ కుందేలు 

“సరేలే.. రజని సంగతి వదిలేసి సెలవులోల్ నువేవ్ం చేశావో చెపుప్. కిరణ మాటాల్డాడా?” అడిగింది నీలూ. 
కిరణ తో దురుసుగా పర్వరిత్ంచి మంచి సేన్హితుడిని దూరం చేసుకోకుండా ఉండాలని నిరణ్యించుకోవడం, పోసుట్లో గీర్టింగ కారడ్ 

పంపుదామనుకోవడం, ఫోను అందుబాటులో లేకపోవడం వలల్ నీలూకి చెపప్కుండానే పంపాలిస్ రావడం, కారుడ్ అందిందని కిరణ ఫోన చేసి 
చెపప్డం.. మొతత్ం జరిగినదంతా నీలూతో వివరంగా చెపిప్ంది మేఘ. 

“పోనీలే, మంచి పని చేశావు. ననున్ అడిగినా నేనేం అభయ్ంతరం చెపిప్ ఉండేదానిన్ కాదు.  సేన్హం సంగతి సరే కానీ మరి పేర్మ 
సంగతి ఏమిటి?” మేఘని సమరిథ్సూత్నే సందేహంగా అడిగింది నీలూ.  

“పేర్మ గీమా ఏం లేదూ. తను కూడా ఫోనులో మాటాల్డినపుప్డు అలాంటివేమీ లేకుండా ఇదివరకులా మామూలుగానే మాటాల్డాడు” 
నీలూ అనుమానానిన్ తోసిపుచిచ్ంది మేఘ. 

“అతని సంగతి సరే, నీలో ఏమనాన్ మారుప్ వచిచ్ందా అని?” కళెల్గరేసి చినన్గా నవివ్ంది నీలూ.  
“మారుప్ లేదూ తీరూప్ లేదు. ఇదిగో నువివ్లా మాటాల్డితే ఊరుకోనంతే..” అలిగినటుట్ మొహం పెటిట్ంది మేఘ. 
“సరే ఇదొకక్టి మాతర్ం చెపుప్. కిరణ ఇచిచ్న గీర్టింగ కారడ్ ఏం చేశావు? చింపి పడేశావా?” 
రెండు క్షణాల మౌనం తరావ్త “ఉహూ.. నీలమామ్, నేనేమనాన్ తపుప్ చేశానంటావా?” బేలగా అడిగింది మేఘ.  
“ఛఛా.. అదేం లేదు” నీలూ అంటుంటే సునంద వచిచ్ంది వాళళ్ దగగ్రికి.  
జరిగినందంతా సునందకి కూడా వివరంగా చెపిప్ంది మేఘ.  
“మేఘా.. కిరణ నీకు ఫెర్ండ అయియ్ ఉండటం చేత కావచుచ్, అతని వయ్కిత్తవ్ం మీద నీకునన్ మంచి అభిపార్యం వలల్ కావచుచ్ నీకు 

అతని పటల్ వయ్తిరేక భావాలేమీ లేవని అరథ్మవుతోంది. తన వైపు నుంచి నినున్ పేర్మిసుత్నాన్డని సప్షట్ంగా తెలియచేశాడు. నీకు సేన్హమే తపప్ 
పేర్మ లేదనీ, రాదనీ నువవ్ంటునాన్వు. ఇందులో తపొప్పుప్లు తేలిచ్ చెపప్డానికేమీ లేదు కానీ నేనొకక్ సలహా మాతర్ం ఇవవ్గలను. ఎవరితోనైనా 
సేన్హం చెయయ్మని, ఎవరి మీదైనా అభిమానమో, దేవ్షమో పెంచుకోమని ఒకరు చెపేత్ మనకా ఫీలింగస్ రావు. మనకంటూ ఒక ఫీలింగ వచాచ్క 
ఎవరో చెపాప్రని క్షణాలోల్ మారిపోవు. కాబటిట్ నీ మనసుకీ, బుదిధ్కీ ఏమనిపిసుత్ందో దానిన్ నముమ్. నీ సేన్హితులుగా మేమెపుప్డూ నీ పకక్నే 
ఉంటాం. అంతే కదా నీలూ?” తన అభిపార్యం సప్షట్ంగా, సూటిగా చెపూత్నే నీలూని అడిగింది సునంద.  

“నీ అంత బాగా నాకు చెపప్డం రాదు కానీ నువువ్ బర్హామ్ండంగా చెపాప్వకాక్” సంతోషంగా బదులిచిచ్ంది నీలూ. 
“నీ సంగతి సరే, మన కథానాయిక మాటాల్డదేంటి?” మేలమాడింది సునంద. 
“నువువ్ కూడా ఏంటకాక్.. నేనేం అలా కాదు” సిగుగ్పడింది మేఘ.  
“నువువ్ కాదంటే సరిపోతుందా, మేమందరం అలా నిరణ్యించేశాక” ఉడికించింది సునంద. 
“నాది ఉటిట్ సేన్హమే. వేరే ఏం కాదు. నిజంగా!” సరిద్చెపప్డానికి పర్యతిన్ంచింది మేఘ. 
“ఉటిట్ సేన్హం కాదు గటిట్ సేన్హం అని మేమనాన్మా?” నీలూ కూడా సునందతో శృతి కలిపింది. 
“మీకు చెపప్లేనసలు. నచిచ్నటుట్ అనుకోండి” బుంగమూతి పెటిట్ంది మేఘ.  
“అరే.. అసలేమీ అనుకోవడం లేదు పిలాల్ అంటుంటే నచిచ్నటుట్ అనుకోండి అంటావేంటి? సరే సరే.. ఎంత నచిచ్నటోట్ అరథ్ం 

చేసుకుంటునాన్ంలే” చిలిపిగా నవివ్ంది సునంద. 
“బాబోయ.. నేనేం మాటాల్డను ఇంక” తపిప్ంచుకు పారిపోయింది మేఘ. 
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PPP 
వారమంతా పరీక్షలతో కుసీత్ పటిట్ అలసిపోయారని ఆ ఒకక్ రోజు రాతిర్ సట్డీ అవరస్ నుంచి ఒక గంట ముందుగా వదిలారు వారెడ్నుల్. 

రూముకి చేరి పుసత్కాలు పకక్న పడేసి తీరిగాగ్ కబురుల్ చెపుప్కుంటూ సేద తీరుతునాన్రు మేఘ, నీలూ. అపప్టిదాకా కనిపించని రేవతి రజనితో 
కలిసి వచిచ్ంది. వచీచ్ రాగానే “మనం ఇపుప్డొక అదుభ్తమైన పని చెయయ్బోతునాన్ం” అంటూ ఒక నోట బుక, పెన తీసుకుని వచిచ్ నడి 
మంచంలో కూరుచ్ంది. 

“చదువుకి సంబంధించింది అయితే నా వలల్ కాదు. అదేదో మీరే చేసొక్ండి. నాకు ఇవాళిట్కి రెసట్ కావాలి” నీరసంగా అంది నీలూ.  
“అవును మరి, అకక్డికి నేనేదో సేట్ట రాయ్ంక కోసం కషట్పడిపోతునన్టుట్! అదేం కాదులే కానీ కాసేపు రిలాకస్ అవవ్డానికి పనికొచేచ్ 

సరదా అయిన పనే చేదాద్ం” చిలిపిగా నవివ్ంది రేవతి.  
“అదేంటో చెపుప్ ముందు” అడిగింది మేఘ.  
“ఇపుప్డు నేనొక లవ లెటర, అదే పేర్మలేఖ రాసాత్ను. మీరందరూ హెలప్ చెయాయ్లి. ‘హలో మై డియర లవ’ అని మొదలు పెడితే 

బాగుంటుందా?” రేవతి మాటాల్డుతూనే రాయడం మొదలుపెటిట్ంది. 
“ఏంటీ.. లవ లెటరా? ఎవరికి రాసుత్నాన్వ? నీకింత ధైరయ్ం ఎపుప్డొచిచ్ంది?” ఆశచ్రయ్పోయింది నీలూ.  
“ఉతుత్తిత్ లవ లెటరేలే. మీరు భయపడడం మానేసి మీ కిర్యేటివిటీకి పదును పెటట్ండి” హామీ ఇచిచ్ంది రేవతి. 
“ఎపుప్డైనా రాసి ఏడిసేత్ కదా ఏం రాయాలో తెలీడానికి?” నీరసంగా అంది నీలూ.  
“రాసిన ఎకీస్ప్రియెనస్ ఎవరికీ లేదు కాబటేట్ కదా అందరం కలిసి రాదాద్మనేది” అంది రేవతి. 
సేన్హితురాళళ్ందరూ ఉతాస్హంగా తెలుగులో, ఇంగీల్షులో ఎడాపెడా తలా కొనిన్ వాకాయ్లు చెపుప్కొచాచ్రు. 
మేఘ ఏం చెపిప్నా “మాకు తెలుసులే నీకెలా ఇంత మంచి ఐడియాలు వసుత్నాన్యో” నంటూ ఆట పటిట్ంచింది రేవతి. అనాయ్పదేశంగా 

కిరణ గురించే ఆట పటిట్సుత్నాన్రని అరథ్మైనా మేఘ చిరాకుపడటం లేదు. చినన్గా నవివ్ ఊరుకుంటోంది. ఆ నవువ్లోల్ పలచ్గా మెరిసి 
మాయమవుతునన్ సిగుగ్ తెరలు సేన్హితురాళళ్ దృషిట్ని దాటిపోలేదు. 

మధయ్లో వచిచ్న సునంద కూడా వాళళ్ అలల్రిలో పాలు పంచుకుంది. 
అందరి నవువ్లు, కేరింతల నడుమ సందరాభ్లు, ఉదేద్శాయ్లు వివరిసూత్ ఏ వాకయ్ం ఎలా రాసేత్ బాగుంటుందని పర్శన్లు వేసూత్ వాళుళ్ 

చెపిప్నవనీన్ రాసుకుంటూ పోయింది రేవతి. 
వాదపర్తివాదాల నడుమ కొతత్ కొతత్ ఆలోచనలు, సలహాలు అనీన్ పోగేసి రెండు గంటలోల్ మూడు పేజీలు నింపారు. తరావ్త రేవతి 

చదువుతుంటే సరదా కామెంటుల్ చేసూత్ అందరూ ఒకటే నవువ్లు. 
“ఈ లవ లెటర ఎవడికనాన్ ఇసేత్ పేర్మించడం సంగతి దేవుడెరుగు చదవగానే సప్ృహ తపిప్ పడిపోతాడు” పూరిత్గా చదవడం అయాయ్క 

అంది నీలూ. 
“చదివి కాదు, చదవలేక పడిపోతాడు. ఎకాజ్మ కోసం రాసిన ఆనస్ర షీట లాగా ఉంది దాని సైజు” బిగగ్రగా నవివ్ంది రజని. 
“అయితే ఇపుప్డు ఇంకొక పరీక్ష మీ అందరికీ. నేను మళీళ్ చదివి వినిపిసాత్ను. ఎకుక్వ బాగునన్ వాకాయ్లని సెలెకట్ చేసుకుంటూ వెళిళ్ ఈ 

నాలుగు పేజీలని ఒకక్ పేజీ సైజుకి తీసుకొదాద్ం” అని చెపిప్ వెంటనే మళీళ్ చదవడం మొదలుపెటిట్ంది రేవతి. 
మరో గంట సేపు ఆ పర్హసనం కూడా అయేయ్సరికి నవీవ్ నవీవ్ అలసిపోయారు అందరూ.  
“ఈ రోజు రేవతి పుణయ్మా అని భలే ఎంజాయ చేశాం” ఆనందంగా అంది నీలూ. 
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“మరే.. నవువ్లాటలో పడి టైము కూడా చూసుకోలేదు. ఒంటిగంట దాటింది” అంది సునంద.  
“అమోమ్.. ఇంక అరెజ్ంటుగా నిదర్పోకపోతే రేపొదుద్నన్ కాల్సులో తెగ నిదొర్చేచ్సుత్ంది” అంది మేఘ.  
అందరూ ఎవరి దారిన వాళుళ్ నిదర్కి పరుగు తీసుత్ంటే రేవతి ఒకక్తే శర్దధ్గా కూరుచ్ని ఆ ఒకక్ పేజీకి కుదించిన పేర్మలేఖని చకక్గా 

ఫెయిర చేసింది. 
 

PPP 
 
ఎంసెట అపిల్కేషన ఫారాల కోసం పాసోప్రట్ ఫోటోలు అవసరమని, ఫోటోలు లేనివాళుళ్ వారెడ్న పరిమ్షన తీసుకుని అర కిలోమీటరు 

దూరంలో మెయిన రోడుడ్ మీద ఉనన్ ఫోటో సూట్డియోకు వెళిళ్ ఫోటోలు దిగి తీసుకురమమ్ని చెపాప్రు కాలేజీ వాళుళ్. 
మేఘ ఫోటోలు ఎకక్డునాన్యో దొరకలేదని, సునంద దగగ్ర ఫోటోలు లేవని ఇదద్రూ కలిసి ఒకరోజు మధాయ్హన్ం లంచ టైములో 

బయలుదేరారు. ఫోటో సూట్డియో దాకా వెళాళ్క పాసోప్రట్ ఫోటోలతో పాటు ఇదద్రూ కలిసి సరదాగా మామూలు ఫోటోలు కూడా తీయించుకుని 
మరుసటిరోజు వాచ మెన వచిచ్ బిలుల్ చూపించి తీసుకునేటుట్ మాటాల్డారు. 

ఫోటో సూట్డియో నుంచి హాసట్లుకి వసుత్ంటే దారి మధయ్లో ‘మేఘా’ అనన్ పిలుపు వినిపించి వెనకిక్ తిరిగి చూసేత్ కిరణ కనిపించాడు. 
అనుకోకుండా అకక్డ అతనిన్ చూసి ఆశచ్రయ్పోయింది మేఘ. 

అతను దగగ్రికొచిచ్ మేఘనీ, సునందనీ పలకరిసుత్ంటే “మేము ఇలా రోడుడ్ మీద మాటాల్డకూడదు. ఎవరైనా చూసేత్ హాసట్లోల్ 
కంపల్యింట చేసాత్రు” అని భయంగా చుటూట్ చూసింది మేఘ. 

“సరే సరే.. నేను వెళతానులే. యు డోంట వరీర్. ఫోన బూత లోంచి బయటకు రాగానే మీరు కనిపించారు. నువేవ్నా కాదా 
అనుకునాన్ను ముందు. టేక కేర.. బై” అని చెపిప్ గబగబా వాళళ్ని దాటి ముందుకి వెళిళ్పోయాడు కిరణ. 

“ఈ కాసత్కే అంత భయం ఎందుకు? నేను కూడా ఉనాన్నుగా నీతో పాటు” అతను వెళిళ్పోయాక మేఘని అడిగింది సునంద. 
“ఎందుకో కంగారుగా అనిపించిందకాక్. మళీళ్ ఎవరైనా తనని ఏమైనా అంటే..” మాటలు దొరకనటుట్ సగంలోనే ఆపేసింది మేఘ. 
ఆ సంభాషణని పొడిగించకుండా చినన్గా నవువ్తూ మేఘ వెనున్ తటిట్ంది సునంద. 
 

PPP 
తరువాతి ఆదివారం సునంద కోసం ఎవరో వచాచ్రని పిలిసేత్ వెళిళ్ చూసేసరికి కిరణ, పర్దీప ఉనాన్రు. 
“మేఘ కంగారు పడుతుందేమోనని నీకోసం వచాచ్మని చెపాప్ం” కిరణ ఇంకా చెపప్బోతుంటే సునంద మధయ్లోనే ఆపేసింది. వెళిళ్ 

ఒకక్ పిలుపుతో మేఘతో సహా దండు మొతాత్నిన్ తీసుకొచిచ్ంది. 
“సండే పాల్నస్ ఏమిటి?” అడిగాడు పర్దీప. 
“మా అంకుల వచిచ్ పరిమ్షన తీసుకుని వాళిళ్ంటికి తీసుకెళతాననాన్రు” చెపిప్ంది సునంద. 
“మేము సినిమాకి వెళదాం అనుకుంటునాన్ం. మీరూ వసాత్రా?” అడిగాడు కిరణ. 
నీలూ మేఘ అభిపార్యం కోసం తన వైపు చూసింది.  
ఇంతలో రజని కిరణ ని అడిగింది “ఏం సినిమాకి?” 
“పేర్మకథ” అని పర్దీప నుంచి సమాధానం రాగానే తుళిళ్పడింది మేఘ. 
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“ఉహూ.. నేను రాను” అంది వెంటనే. 
ఎవవ్రూ ఏమీ మాటాల్డలేదు. కిరణ మాతర్ం ఇంకొకసారి అడిగాడు. మేఘ మౌనమే సమాధానం అయింది. 
నీలూ, మేఘల మీద రజనికి కోపం వచిచ్నా ఏమీ అనలేకపోయింది. సునంద వేరే విషయాల మీదకి మాటలు మళిళ్ంచింది. 
మరొక అయిదు నిమిషాలు మాటాల్డి వెళిళ్పోయారు అబాబ్యిలిదద్రూ. 
“నేనొకక్దానిన్ రాననాన్ను కానీ మీ అందరీన్ వెళొళ్దద్ని అనలేదుగా” వాళుళ్ వెళిళ్పోయాక ఇబబ్ందిగా అంది మేఘ. 
“అబాబ్ ఎంత మంచి మనసో!” వెటకారంగా అంది రజని. 
“మనందరం ఫెర్ండస్ అయినపుప్డు ఒకరి ఫీలింగస్ కి ఒకరు విలువ ఇవావ్లి తపప్ ఇలా పరుషంగా మాటాల్డి బాధపెటట్కూడదు” 

సునంద రజనిని కోపప్డింది. 
“అవును. ఎపుప్డూ ఒకక్రి ఫీలింగస్ ని బటేట్ మిగతా అందరూ నడుచుకోవాలి. అయినా నాకెందుకులే, అందరూ కలిసి మళీళ్ ననున్ 

తపప్ంటారు” గొణుకుక్ంటూ అకక్డినుంచి వెళిళ్పోయింది రజని. 
“అది కాదకాక్.. ఎందుకో నాకు వెళాళ్లనిపించలేదు. సారీ” తడి కళళ్తో చెపిప్ంది మేఘ. 
“పిచిచ్పిలాల్.. దీనికే కనీన్ళాళ్? మేమెవవ్రం ఏమీ అనుకోవడం లేదు. ఎందుకు ఏంటీ అని నువేవ్ం సంజాయిషీ చెపప్కక్రేల్దు” 

అనునయంగా కనీన్రు తుడిచింది సునంద. 
 

PPP 
ఆదివారం రోజున ఎపప్టిలాగే ఇంటికి వెళిళ్ సోమవారం ఉదయం హాసట్లుకి తిరిగి వచిచ్ంది రేవతి. రాతిర్ సట్డీ అవరస్ అయిపోయాక 

మీకొక విషయం చెపాప్లంటూ అందరినీ ఒకచోట కూరోచ్బెటిట్ంది. 
“ననున్ ఒకరు పేర్మిసుత్నాన్రేమోనని డౌటుగా ఉంది. నిజం చెపాప్లంటే డౌట లేదు. ఖచిచ్తంగా పేర్మిసుత్నన్టేట్” ఉపోదాఘ్తంగా చెపిప్ంది 

రేవతి. 
“ఎవరమామ్ అది, సలామ్నా, అబాబ్సా? మొతత్ం వినాన్క ఫూలస్ అయిపోకుండా ముందే తెలుసుకుంటాం” నవివ్ంది నీలూ. 
“ఇది కటుట్కథ కాదు నీలూ. నిజంగా చెపుత్నాన్” నవవ్కుండా ముఖం గంభీరంగా పెటిట్ంది రేవతి.  
“ముందు కథేంటో వివరంగా చెపుప్” అంది మేఘ. 
“అతను చుటూట్ చాలామంది అమామ్యిలునాన్ నా వంకే పర్తేయ్కంగా చూసుత్నన్టుట్, ననున్ చూసి నవివ్నపుప్డు అది మామూలు నవువ్లా 

కాకుండా పర్తేయ్కంగా ఉనన్టుట్, నాతో మాటాల్డినపుప్డలాల్ కావాలని ఇషట్ంతో మాటాల్డినటుట్ నాకు సప్షట్ంగా తెలిసిపోతోంది. ఇలా చేసుత్ంటే 
దానరథ్ం అతను ననున్ పేర్మిసుత్నన్టేట్ కదా?” అడిగింది రేవతి. 

“అయుయ్ండచేచ్మో! ఇంతకీ అతనెవరో, ఇవనీన్ ఎపుప్డు ఎలా జరిగాయో వివరంగా చెపేత్ మాకు బాగా అరథ్ం అవుతుంది” అంది 
సునంద. 

“అతని పేరు షాహిద.” 
“నేనిందాకే చెపప్లేదూ.. అబాబ్స కాకపోతే ఇంకెవడో కొతత్ హిందీ సినిమా హీరో అయుయ్ంటాడు. మనం నోరు తెరుచుకుని మొతత్ం 

వినాన్క ఫూలస్ అయిపోయామంటుంది రేవతి” నవువ్తూ అంది నీలూ. 
“ఇంతకీ ఎవరా షాహిద? నీకెలా పరిచయం?” అడిగింది సునంద.  
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“నాకే కాదు, నీలూకూక్డా తెలుసు” చెపిప్ంది రేవతి. 
“అయయ్ బాబోయ. నాకెవరూ తెలీదు. ఇది తెలివిగా ననున్ ఇరికించేసోత్ంది. మీరెవరూ నమమ్కండి” గోల పెటిట్ంది నీలూ. 
“అదేంటి అలా అంటావూ.. మనం పర్తి రోజూ చూడటం లేదూ ఆయనిన్?” 
“ఏయనిన్? ఎకక్డా?” నిలదీసింది నీలూ. 
“మన కాల్సురూములో.” 
“వామోమ్.. అంటే కొంపదీసి నువువ్ చెపేప్ది మన జువాలజీ లెకచ్రర షాహిద సర గురించి కాదు కదా?” భయం భయంగా అంది 

నీలూ.  
“పరేల్దు. ఇపప్టికనాన్ వెలిగింది” నవివ్ంది రేవతి. 
“ఓసీ దురామ్రుగ్రాలా.. లెకచ్రర నినున్ పేర్మించడం ఏమిటే.. పిచిచ్ పిచిచ్ జోకులు వెయయ్కు” మేఘ అరిచింది. 
“నీలూ చెపిప్ందే కరకట్. నువువ్ మా మీద పార్కిట్కల జోక పేల్ చేదాద్ం అనుకుంటునాన్వు కాబటిట్ మేము నమమ్మంటే నమమ్ము” సునంద 

కూడా గొంతు కలిపింది. 
“నిజం చెపుత్ంటే జోకులు అంటారేంటీ తలుల్లాల్రా.. సరే అయితే మీకొక ఇనిస్డెంట చెపాత్ను వినండి. పోయిన వారం ఒక రోజు రాతిర్ 

సట్డీ అవరస్ లో ఉనన్పుప్డు అందరం సైలెంట గా చదువుకుంటునాన్ం. ఆ రోజు టైం టేబుల పర్కారం జువాలజీ డౌటస్ కిల్యర చెయయ్డానికి 
షాహిద సర వచాచ్రు. అటూ ఇటూ తిరుగుతూ మా కాల్సు రూమ పకక్నునన్ నందివరధ్నం చెటుట్ నుంచి ఒక పువువ్ కోసి చేతిలో పటుట్కుని ఇదద్రు 
సూట్డెంటస్ దగగ్రికి వెళిళ్ డౌటస్ కాల్రిఫై చేశారు. తరావ్త కాల్స రూమ ముందు ఎంటర్నస్ నుంచి వెళుతూ వెళుతూ ఫసట్ బెంచీలో కూరుచ్నన్ ననున్ 
చూసి నవివ్ నా టేబుల మీద ఆ పువువ్ పెటేట్సి వెళాళ్రు. అంటే ఏంటీ అరథ్ం?” 

“నీ మొహం అని అరథ్ం. లెకచ్రరస్ సూట్డెంటస్ ని పేర్మించడం లాంటి పిచిచ్ పనులు చెయయ్రు. అయినా ఆయనేదో చేతిలో ఉనన్ పువువ్ 
విసిరెయయ్లేక వెళూత్ వెళూత్ అకక్డునన్ టేబుల మీద పెటిట్ వెళిళ్నంత మాతార్నా ఇంక పేర్మించినటేట్నా? ఏడిచ్నటుట్ంది నీ లాజిక!” అంది మేఘ. 

“నువవ్సలే యాంటీ లవ టైప. నేను వినను నీ మాటలు” బుంగ మూతి పెటిట్ంది రేవతి. 
“షాహిద సర కి పెళైళ్పోయి ఒక పాప కూడా ఉందని మన కాల్సులో అందరూ చెపుప్కుంటారుగా. ఇలాంటి తింగరి వేషాలు 

ఆయనెందుకు వేసాత్రు?” ఇంకో పాయింటు లాగింది నీలూ. 
“అబాబ్.. మీ గోల మీదే గానీ నా మాట నమమ్రేంటి? ఆయన ననున్ సెప్షల గా చూసుత్నన్టేట్ ఉంది నాకైతే” అదే మాట మళీళ్ గటిట్గా 

చెపిప్ంది రేవతి. 
“సరే అలాగే అనుకుందాం కాసేపు. అయితే ఇపుప్డేం చేదాద్మంటావు? అది చెపుప్” అడిగింది సునంద. 
“నాకూక్డా చాలా ఎకైస్టింగా ఉంది ఆయన అలా చూసుత్ంటే.” 
రేవతి మాటలిన్ మధయ్లోనే ఆపి “అంటే నువివ్పుప్డు ఆయనిన్ పేర్మిసుత్నాన్ననవు కదా?” కంగారుగా అడిగింది మేఘ. 
“హమమ్యాయ్.. థాంకస్. ఇదనాన్ వెంటనే అరథ్ం చేసుకునాన్రు” నవివ్ంది రేవతి. 
“ఊ.. ఆ తరావ్త?” అడిగింది సునంద. 
“తరావ్తేముందీ.. పాపం ఆయన మొహమాటపడుతునాన్డలేల్ ఉంది. అందుకని నేనే ముందడుగు వేసి ఈ పేర్మ విషయం 

తేలేచ్యాయ్లని నిరణ్యించేశా.” 
“అంటే నేరుగా వెళిళ్ సర కి ‘ఐ లవ యూ’ అని చెపాత్వా ఏంటి ఖరమ్?” భయంగా అడిగింది నీలూ. 
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“ఆ.. చెపాత్ పాపం. అపుప్డు కానీ మా డాడీ నాకు డైరెకట్ గా పెళిళ్ చెయయ్రు.” 
“నెకస్ట్ నెకస్ట్... తరావ్తేంటో చెపుప్” తొందరపెటిట్ంది సునంద. 
“బాగా ఆలోచించగా చించగా ఒక తెలివైన ఐడియా తటిట్ంది. అదేంటంటే ఒక లవ లెటర రాసేత్ తేలిపోతుందని.” 
“లవ లెటరా!!!” అందరూ ఒకక్ పెటుట్న గటిట్గా అరిచి మొహామొహాలు చూసుకునాన్రు. 
“పరేల్దు. మీరందరూ బాగానే షారప్ గా ఉనాన్రు. సరిగాగ్నే గెస చేశారు. మొనన్ మనందరం కలిసి సమిషిట్ కృషితో రాసిన లవ లెటర 

షాహిద సర కోసమే” చిలిపిగా నవివ్ంది రేవతి. 
“అంటే ఆ లెటర ని తీసుకెళిళ్ సర కిచేచ్శావా?” అవాకైక్పోయి అడిగింది నీలూ. 
“అందులో మనందరి పేరూల్ రాశావా?” కంగారుపడింది మేఘ. 
రేవతి పడీ పడీ నవువ్తోంది. 
“వెధవ నవావ్పి సరిగాగ్ చెపిప్ ఏడువ.. చంపేసాత్ం లేకపోతే” తొందరపెటిట్ంది నీలూ. 
“మీ పేరుల్ రాసేత్ రాసాత్నేమో కానీ నా పేరెందుకు రాసుకుంటాను చెపుప్. అలా పూర్ఫ తో సహా దొరికిపోతారా ఎవరైనా?” ఇంకా 

నవువ్తూనే ఉంది రేవతి. 
“అయితే ఇదంతా అబదధ్ం. మమమ్లిన్ భయపెటాట్లని కలిప్ంచి చెపుత్నాన్వ” అంది మేఘ. 
“కాదు. ఆ ఉతత్రం నేను నేరుగా ఇవవ్లేదు కానీ షాహిద సర కి మాతర్ం తపప్కుండా అందుతుంది.” 
“ఎలా?” అడిగింది సునంద. 
“ఎందుకంటే దానిన్ భదర్ంగా ఒక కవరోల్ పెటిట్ ఆయన అడర్సుకి పోసట్ చేశాను కాబటిట్.” 
“ఆయన అడర్స నీకెలా తెలుసు?” అడిగింది నీలూ. 
“అదేమనాన్ పెదద్ రహసయ్మా తెలీకపోడానికి. షాహిద సర మన కాలేజీలోతో పాటు సిదాద్రథ్ డిగీర్ కాలేజీలో కూడా లెకచ్రర జాబ 

చేసుత్నాన్రు. ఆయన పేరు కింద సిదాధ్రథ్ కాలేజీ అడర్స రాసి పోసట్ చేసేశాను. అంతే!” తేలిగాగ్ చెపిప్ంది రేవతి. 
“మరి ఉతత్రం ఎవరి దగగ్రినుంచి వచిచ్ందో పేరు రాశావా?” అడిగింది మేఘ. 
“ఆ.. నా పేరు, ఇంటి అడర్సు ఇసాత్ను మరి! ‘యువరస్ లవింగీల్’ అని రాశాలే. ఖచిచ్తంగా ఎవరో అమామ్యే రాసిందని ఉతత్రం 

చదివాక అరథ్ం అవుతుందిగా.” 
“ఎపుప్డు, ఎలా పోసట్ చేశావు ఉతత్రానిన్? నీ చేతిరాతని గురుత్ పటేట్సేత్? ఎకక్డినుంచి పోసట్ చేశారనన్దానిన్ బటిట్ దొరికిపోవా?” 

సందేహాల వరష్ం కురిపించింది నీలూ. 
“బయటికి వెళిళ్నపుప్డు బజారోల్ ఒక పోసట్ డబాబ్ కనిపిసేత్ అందులో వేశాను. ఇనిన్ వందల సూట్డెంటస్ లో ఎవరు రాశారో ఎలా 

తెలుసుత్ంది? అయినా లవ లెటర ని తీసుకెళిళ్ అందరికీ చూపించి ఇనెవ్సిట్గేట చేసేంత పపుప్సుదద్ కాదులే ఆయన!” భరోసా ఇచిచ్ంది రేవతి. 
“హమ్.. ఏమైనా చాలా పెదద్ సాహసమే చేశావు. ఇలాంటి సరదా ఆటలు బెడిసికొడితే పర్మాదం. ముందుగా ఒకక్మాటనాన్ చెపప్లేదేం 

మాతో?” అడిగింది మేఘ.  
“సరేల్.. చెపుప్ంటే మీ భయాలతో ననున్ భయపెటిట్ మానిప్ంచేసేవారు. ఇపుప్డు చూశారా.. మీకు తెలీకుండానే మీరొక అడెవ్ంచర 

చేసేశారు. నాకు థాంకస్ చెపాప్లి మీరందరూ” కాలర ఎగరేసింది రేవతి. 
“లెకచ్రర కాబటిట్ సరదాగా తీసుకుంటారు తపప్ రాదాద్ంతం చెయయ్రులే అని రేవతి ధైరయ్ం. అంతే కదూ!” నవివ్ంది సునంద.  
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“అయితే ఇపుప్డు నువువ్ ఇదంతా కేవలం సరదాకి చేసినటేట్గా.. పేర్మా, గీమా ఏమీ లేదుగా?” రేవతిని అనుమానంగా చూసూత్ 
అడిగింది నీలూ. 

“లవ కాదు కానీ వెరీ బిగ కర్ష.. ఆ రంగూ, ఎతూత్, అబాబ్ ఎంత హాండ సమోమ్! పెళళ్యిందని నమమ్డం కషట్ం. ఆ నడుము మీద 
చెయేయ్సుకుని సైట్ల గా నించుని కాల్స చెపుత్ంటే ఆహా ఆఆ..” 

“ఇంకాపవే రాక్షసీ.. నీకసలు సిగేగ్ లేదు” రేవతి నోరు నొకేక్సింది నీలూ. 
“అందరూ ఎంతో కొంత టెనష్న పడుతూ వినాన్రు కానీ రజని మాతర్ం అసస్లు తొణకలేదు, బెణకలేదు. ధైరయ్ం ఎకుక్వే!” అంది 

సునంద. 
“దాని మొహం! ముందే అంతా తెలుసు కాబటిట్ హాయిగా మీ అందరి చిందులు చూసి ఆనందిసూత్ కూరుచ్ంది” అంది రేవతి. 
“చేసిన ఘనకారయ్ం చాలేల్ కానీ ఈ విషయం బయట ఎవరికీ చెపప్కండి. అలా అలా అందరికీ తెలిసేత్ లేనిపోని సమసయ్లు వసాత్యి” 

జాగర్తత్ చెపిప్ంది మేఘ. 
“మొతత్ం మన గూర్పులో బాగా ముందుచూపునన్ ముసలమమ్ గారు చెపుత్నాన్రు. అందరూ మరాయ్దగా పాటించండి” గంభీరంగా 

చెపిప్ంది రేవతి. 
నవువ్ల రవవ్లు సవవ్డి చేశాయి.. 

PPP 
ఒక రోజు మధాయ్హన్ం సునంద కాల్సులు అయిపోయాక లంచ బేర్క లో హాసట్లుకి వసుత్ంటే దారిలో కిరణ, పర్దీప ఎదురై 

పలకరించారు. 
“మరేం లేదు. ఇంకో రెండు నెలలోల్ ఫెర్ండస్ అందరం విడిపోతాం. మీరందరూ కలిసి సరదాగా ఫోటోలు తీసుకుంటే గురుత్గా 

ఉంటాయి. నా దగగ్ర కెమెరా ఉంది. మేఘకి ఇదాద్మనీ.. అదే మీ అందరికీ ఉపయోగపడుతుందనీ..” సునందకి కెమెరా అందిసూత్ అనాన్డు 
కిరణ. 

“అయితే నా చేతికి ఎందుకు, మేఘకే ఇదుద్వు గానీ పద. నాతో రండి హాసట్లు దాకా. ఇచేచ్సి వెళుదురు” నవివ్ంది సునంద.  
“నేనిసేత్ మేఘ తీసుకుంటుందో లేదో!” సందేహంగా అనాన్డు కిరణ. 
“అదేమో నాకు తెలీదు కానీ మేఘ తరపున నేను తీసుకుంటే మాతర్ం అసలు ఒపుప్కోకపోవచుచ్. రెండు నిమిషాలోల్ వెళొళ్చుచ్. మరేం 

పరవాలేదు. నాతో రండి” నచచ్చెపిప్ వెంట తీసుకెళిళ్ంది సునంద. నీలూని, మేఘనీ పిలుచుకొచిచ్ంది.  
“ఈ ఆదివారం మేము ఇందర్కీలాదిర్కి వెళుతునాన్ం. అమమ్వారి గుడికి మీరూ రావచుచ్గా?” నీలూ వైపు చూసూత్ అడిగాడు పర్దీప. 
నీలూ ఏం చెపాప్లో తెలీక మేఘ వైపు చూసింది. 
“మేఘా పీల్జ.. నేనేం సినిమాకి రమమ్నడం లేదుగా, గుడికే కదా! అందరం కలిసి వెళదాం. పీల్జ పీల్జ ‘నో’ అనకు..” బతిమాలాడు 

కిరణ.  
ఫెర్ండస్ అందరి ముందూ అతనలా అడుగుతుంటే మేఘ చాలా మొహమాటపడిపోయింది. కానీ ‘ఊ’ అని మాతర్ం అనలేదు. అతని 

మొహంలోకి చూడకుండా మౌనంగా తల దించుకుంది. 
ఆమె ఇషట్పడటం లేదని అతను గర్హించాక ఎకుక్వసారుల్ అడిగి ఇబబ్ంది పెటట్దలుచ్కోలేదు. 
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“మీరందరూ కలిసి ఫోటోలు తీసుకోడానికి పనికొసుత్ందని నా కెమెరా తెచాచ్ను. మీరు వాడుకునాన్క మళీళ్ తీసుకుంటాను” అనాన్డు 
మేఘ చేతికిసూత్. 

“మా దగగ్ర కెమెరా ఉంది. రేవతి వాళిళ్ంటి నుంచి తెచిచ్ంది” కెమెరా అందుకోకుండా మెలల్గా చెపిప్ంది మేఘ. 
ఆమె తీసుకోదని అరథ్మయాయ్క అటేట్ బలవంతం చెయయ్కుండా వెళిళ్పోయారు వాళుళ్. 
“రేవతి కెమెరా ఎపుప్డు తెచిచ్ంది?” వాళుళ్ వెళళ్గానే నీలూ అడిగింది. 
“ఇంకా తీసుకురాలేదు కానీ తెసాత్నని చెపిప్ందిగా అపుప్డొకసారి” అని చెపిప్ అకక్డినుంచి వెళిళ్పోయింది మేఘ. 
“అసలు మేఘ ఉదేద్శయ్మేంటో నాకు అరథ్ం కాలేదు. అతనేమీ ఇబబ్ంది పెటట్లేదుగా, ఇపుప్డెందుకా దిగులు?” సునందని అడిగింది 

నీలూ. 
“కిరణ ని డిజపాప్యింట చేశానని బాధపడుతుందేమో?” సాలోచనగా అంది సునంద. 
“అపుప్డైతే డిజపాప్యింట చెయయ్డం ఎందుకు? అదేదో తీసుకుంటే సరిపోతుందిగా?” పర్శిన్ంచింది నీలూ. 
“కిరణ మీద తన మనసులో ఉనన్ ఇషట్ం మనందరికీ, ముఖయ్ంగా కిరణ కి తెలిసిపోతుందని భయమేమో అమామ్యి గారికి” నవివ్ంది 

సునంద. 
“చిరాకులు, కోపాలు మాయమైనపుప్డే అనిపించింది మేఘకి కిరణ మీద కోపం పోయి మెలల్గా ఇషట్ం ఏరప్డుతుందేమోనని. 

అంతలోనే మళీళ్ అతనితో ఇలా పర్వరిత్ంచడమే అరథ్ం కావడం లేదు. అయినా మన దగగ్ర మేఘకి భయమా?” సునంద మాటలని ఒపుప్కోలేదు 
నీలూ. 

“నా ఉదేద్శయ్ం మనకి భయపడి మేఘ ఏదో దాసోత్ందని కాదు. తనలో తనకే యుదధ్ం జరుగుతుందనిపిసోత్ంది. తన మనసేంటో తనకే 
ఇంకా పూరిత్ సప్షట్త లేదనుకుంటాను. ముందు తన ఇషాట్యిషాట్లు ఏంటని తనే నిరణ్యించుకోవాలి. అపుప్డు కానీ బయటపడదు. చూదాద్ం 
ఏమవుతుందో?” అంది సునంద. 

“అయితే మనమేమీ చెపొప్దాద్ మేఘకి?” అడిగింది నీలూ. 
“పోర్తస్హించినటుట్ గానీ, వయ్తిరేకించినటుట్ గానీ సలహాలేమీ ఇవవ్కుండా ఉండటమే మనం చేయదగగ్ సహాయం. మన సలహాలు తన 

ఫీలింగస్ ని పర్భావితం చేసే అవకాశం ఉంటుంది. తరచి తరచి పర్శన్లడిగి ఇబబ్ంది పెటట్కుండా ఉంటే మంచిది” సునంద తన అభిపార్యం 
చెపిప్ంది.  

నీలూ కూడా సరేనంటూ మాట ఇచిచ్ంది. 
 

PPP 
మరొక పది రోజులు గడిచాక వచిచ్న ఆదివారం కోసం మూడు రోజుల ముందు నుంచే ఉతాస్హంగా ఎదురుచూసోత్ంది మేఘ.  
మేఘ ఆనందానికి కారణం ఊరి నుంచి వాళళ్ నానన్గారు వసుత్ండటం. పర్తి రోజూ అపుప్డే పొదుద్నైపోయిందా అనుకుంటూ 

నీరసంగా నిదర్ లేచేదలాల్ ఆ రోజు అలారం మోగగానే నిదర్ లేచి పరీక్షకి వెళేళ్లోపే చకచకా తలసాన్నం చేసి చకక్గా రెడీ అయిపోయింది. 
మధాయ్హన్ం పరీక్ష ముగిసిన దగగ్రున్ంచీ ఎపుప్డెపుప్డు తనకోసం పిలుపు వసుత్ందా అని ఎదురుచూసూత్ కూరుచ్ంది.  
పరీక్ష నుంచి వచాచ్క నీలూ, రజని, సునంద అందరూ వరసగా రెడీ అవుతునాన్రు. 
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వాచ మెన నుంచి “మేఘనందన కోసం విజిటరస్” అనన్ పిలుపు వినగానే “మీరందరూ తవ్రగా వచెచ్యయ్ండి. ముందు నేను 
వెళతాను” అంటూ ఆగమేఘాల మీద పరుగు తీసింది మేఘ. 

చకచకా మేడ మెటుల్ దిగి లేడి పిలల్లా పరిగెడుతూ గేటు వైపు వెళుతుంటే దూరంగా నానన్గారు కనిపించారు. ఆ ఆనందంలో మొహం 
మరింత వెలిగే లోపే నానన్గారి పకక్నే నించునన్ కిరణ, పర్దీప లని చూడగానే ఆనందం సాథ్నంలో ఆశచ్రయ్ం, సందేహం, అయోమయం 
మొదలయాయ్యి. తనకి తెలీకుండానే పాదాలు పరుగు ఆపి నిదానంగా వారి వైపు అడుగులు వేశాయి. 

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో...)  
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