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మేఘ ఇంజనీరింగ ఫైనల ఇయర చదువుతోంది అపుప్డు.  
ఒకరోజు ఉదయం కాలేజీకి వెళేళ్ తొందరలో అదద్ం ముందు నించుని జడ వేసుకుంటుంటే "మేఘా.. నీకోసం ఎవరో వచాచ్రు" 

అంటూ ఒక అమామ్యి పిలుపు బిగగ్రగా వినిపించింది. 
తనకోసం వచేచ్వాళుళ్ ఎవరునాన్రా అని సందేహిసూత్ మిగిలిన సగం జడ అలుల్కుంటూనే మొదటి అంతసుథ్లో ఉనన్ ఆ గది బయటి 

బాలక్నీలోకి వచిచ్ కిందకి చూసింది. 
ఇంతకుముందు అరిచిన అమామ్యి కొంచెం దూరంగా ఆ ఆవరణలో ఉనన్ గానుగచెటుట్ వైపు చూపించి వెళిళ్పోయింది. అకక్డ 

హీరోహోండా బైకుకి ఆనుకుని నించునన్ ఓ అబాబ్యి కనిపించాడు. 
ఎవరై ఉంటారా అని ఆలోచిసూత్నే మెటుల్ దిగి నెమమ్దిగా గానుగ చెటుట్ వైపు నడిచింది మేఘ. 
పదడుగుల దూరం నుంచి ఆ వచిచ్ందెవరోనని పరీక్షగా చూసుత్నన్ మేఘ ఆ అబాబ్యి కళళ్కునన్ కూలింగ గాల్సెస తీసి నవువ్తూ 

"హాయ మేఘా" అనేసరికి నివెవ్రపోయింది. తతత్రపాటుతో అడుగు ముందుకి పడలేదు. 
కాసత్ తెపప్రిలాల్క "నువువ్, నువేవ్ంటి ఇకక్డ? నువెవ్లా వచాచ్వ ఇకక్డికి?" అయోమయంగా అడిగింది. 
"థాంక గాడ. గురుత్ పటాట్వు. నువెవ్వరు అంటావేమో అనుకునాన్" కిరణ మొహంలో నవువ్ చెరగలేదు. 
"వెంటనే గురుత్పటట్లేకపోయాను. చాలా మారిపోయావు." 
"మంచిగానా, చెడడ్గానా?" 
"సైట్ల గా కనిపిసుత్నాన్వులే" నవివ్ంది. 
"మణిపాల మెడికల కాయ్ంపసోల్ అందరూ ఇలాగే పోష గా ఉంటారు."  
"ఇంతకీ నువెవ్లా వచాచ్వు? నీకెలా తెలుసు నేనికక్డ ఉనాన్నని?" 
"నువెవ్లా ఉనాన్వో చెపుప్. 'నేను బాగా చదువుకోవాలి, నాతో ఇంకెపుప్డూ మాటాల్డి డిసట్రబ్ చెయయ్కు' అని ననున్ తిటాట్వుగా. బాగా 

శర్దధ్గా చదువుకుంటునాన్వా?" 
"అలా అనాన్నా? నాకు గురుత్ లేదు" నవొవ్చిచ్ంది మేఘకి. 
"అనన్వాళళ్కి గురుత్ండవులే, పడడ్వాళళ్కి బాగా గురుత్ంటాయి." 
"అసలు నువెవ్లా వచాచ్వో చెపుప్ ముందు" పకక్నునన్ బైకుని చూసూత్ అడిగింది. 
"నేనూ, మా కజిన గాడూ కలిసి హైదరాబాద నుంచి బైకేసుకుని వచాచ్ం." 
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"అపుప్డు మీ ఊరొసేత్ కలిసి తిరిగేవారు, ఆ కజినేనా? అయినా ఇంతదూరం బైక మీద వసాత్రా ఎవరైనా? భయం లేదసలు." 
"ఈ కజిన వేరే ఇంకొకడు. భయం ఎందుకు? జాలీగా వచేచ్సాం." 
"ఏంటీ కిర్సిట్యన గా మారిపోయావా?" మెడలో కనిపిసుత్నన్ బులిల్ కార్స చూసి అడిగింది మేఘ.  
"ఓ ఇదా? గేర్స అని మా ఫెర్ండస్ గాయ్ంగోల్ అమామ్యి గిఫట్ గా ఇచిచ్ందని వేసుకునాన్." 
"ఓహో" 
"షి ఈజ జసట్ ఎ ఫెర్ండ!" 
"నేను కాదనాన్నా ఇపుప్డు? ఇంకేంటి సంగతులు?" 
"నీలూ, రజని ఎలా ఉనాన్రు?" 
"రజని సంగతి తెలీదు. నీలూకి పోయిన వేసవిలో బియసీస్ అవగానే పెళళ్యింది. విజయవాడలో ఉంటోంది." 
"అపుప్డే నీలూకి పెళళ్యిపోయిందా?" 
"వాళళ్ నానన్గారికి ఆరోగయ్ం బాలేదని తొందరగా చేసేసారు." 
"మీ డాడీ ఎలా ఉనాన్రు?" 
"బావునాన్రు. నాకు కాలేజీకి టైమవుతుంది. హాసట్లోల్ ఇంతసేపు మాటాల్డకూడదు." 
"హమ్.. ఓకే, ఐ లెట యు గో. నా సెల ఫోన నంబర ఇవవ్నా?" 
"నా దగగ్ర పెన, పేపర లేదు." 
జేబులోంచి పెన, పేపర తీసి నంబర రాసి మేఘ చేతికిచాచ్డు. 
"ఎపుప్డైనా కాల చేసాత్వా?" 
"....." 
"ఇంకా కోపమా? అసలు నీకు నా మీద కోపం ఎందుకొచిచ్ందో చెపుప్." 
"నాకెందుకు నీమీద కోపం? అలాంటిదేం లేదు" నవివ్ంది మేఘ. 
"మనం ఫెర్ండస్ లా అయినా ఉండలేమా?" 
"ఇంతసేపు చకక్గా ఫెర్ండస్ లాగే మాటాల్డుకునాన్ంగా"  
అటూ ఇటూ దికుక్లు చూసూత్ మాటాల్డుతునన్ మేఘకేసి చూసి "నువవ్లా ఇబబ్ందిగా చూడకు. ఎవరూ ఏమీ అనుకోరులే. నేను 

వెళతానింక" అంటూ చెయియ్ ముందుకి చాపాడు. 
అరథ్ం కానటుట్ చూసింది మేఘ. 
"బై చెపప్డానికి షేక హేండ కూడా ఇవవ్వా?" 
చపుప్న చెయియ్ కలిపింది మేఘ. 
బైక సాట్రట్ చేసి పకక్కి తిరిగి మేఘ కళళ్లోల్కి చూసూత్ "బాగా చదువుకో. టేక కేర! ఐ విల వెయిట ఫర యువర కాల!" అని చెపిప్ 

వెళిళ్పోయాడు.  
బైక వీధి చివర మలుపు తిరిగి మాయమయాయ్క కూడా కాసేపు అకక్డే నిలబడింది మేఘ. మెలల్గా వెనకిక్ తిరిగి వసూత్ చేతిలో ఉనన్ 

ఫోన నంబర కాగితానిన్ చూసింది. 
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"మనం ఫెర్ండస్ లా అయినా ఉండలేమా?" అనన్పుప్డు అతని కళళ్లోకి చూసింది గురొత్చిచ్ంది. 
ఫోన నంబర వంకే చూసూత్ కూరుచ్ంది. 
నాలుగేళుళ్గా మూతపడిన మనసు గది ఈ రోజున తెరుచుకుని రకరకాల భావాలు ఒకుక్మమ్డిగా దాడి చెయయ్డం మొదలుపెటాట్యి. 
ఆలోచిసూత్ ఆలోచిసూత్ ఆ ఫోన నంబర రాసునన్ కాగితానిన్ గబగబా గురుత్ పటట్టానికి వీలేల్నంత చినన్ ముకక్లుగా చింపి పడేసింది. 

PPP 
 

మేఘ చెపిప్ంది వినన్ నీలూ ఆశచ్రయ్ంతో నోటి మీద చెయేయ్సుకుని కాసేపు ఏమీ మాటాల్డకుండా ఉండిపోయింది. 
నెమమ్దిగా తేరుకుని "కిరణ నీకు ఫోన నంబర ఇచిచ్నా నువువ్ ఒకక్సారి కూడా ఫోన చెయయ్లేదు కాబటిట్ నీకు తనతో మాటాల్డటం 

ఇషట్ంలేదని సప్షట్ంగా అరథ్మైపోయుంటుంది. అందుకని అపుప్డు కాసోత్ కూసోత్ బాధపడినా తరావ్త మరిచ్పోయే ఉంటాడు. లేకపోతే మళీళ్ 
ఎపుప్డో వచిచ్ కలిసేవాడుగా!" అంది నీలూ. 

"మళీళ్ కనిపించాడు" నెమమ్దిగా చెపిప్ంది మేఘ. 
"అమోమ్ నువివ్చేచ్ షాకులకి నాకు హారట్ ఎటాక వచేచ్లా ఉంది. మళీళ్ కలిసాడా? ఎపుప్డూ ఎకక్డా?" అడిగింది నీలూ. 
"అంటే, ననున్ కలవడానికేమీ రాలేదులే. నేను ఎంటెక చదివే రోజులోల్ అనుకోకుండా మూడు సారుల్ కనిపించాడు. రెండు సారుల్ రోడుడ్ 

మీద, ఒకసారి గుడిలో." 
"కనిపించి ఏమనాన్డు?" ఆసకిత్గా అడిగింది నీలూ. 
"ఏమీ అనలేదు. నేను గురుత్పటిట్ ఫెర్ండీల్గా నవువ్తూ పలకరించాను. తను కూడా హాయ చెపాప్డు." 
"అంతేనా!" 
"అంతేనా అంటే మొదటిసారి కలిసినపుప్డు మొబైల నంబర అడిగితే నాకు మొబైల లేదని అబదధ్ం చెపాప్ను. చివరిసారి 

కనిపించినపుప్డు తవ్రలో ఆసేట్ర్లియా వెళుతునాన్డని చెపాప్డు." 
"హమ్.. అనుకోకుండా దారిలో కనపడి హాయ హలో అని పలకరించి వెళిళ్పోయాడంటే ఖచిచ్తంగా ముందు జరిగినవనీన్ ఈజీగా 

తీసుకుని మరిచ్పోయినటేట్ లెకక్" బాగా ఆలోచించి చెపిప్ంది నీలూ. 
"కాదని నేననడం లేదు. ఇపుప్డు సమసయ్ తను మరిచ్పోవడం గురించి కాదు, నేను మరిచ్పోలేకపోవడం గురించి. అంతకుముందు 

తనతో అనిన్సారుల్ పరుషంగా మాటాల్డినపుప్డు చాలా బాధపడి ఉంటాడుగా. నాలుగేళళ్ తరావ్త తనంత కషట్పడి ననున్ వెతుకుక్ంటూ వసేత్ 
నేనేమో కనీసం తిరిగి ఫోన కూడా చెయయ్లేదు. తరావ్త కనపడినపుప్డు ఫోన లేదని అబదధ్ం చెపాప్ను. అపుప్డు దూరం పెటేట్సాను కానీ 
అపుప్డలా చేయడానిన్ ఎందుకో ఇపుప్డు భరించలేకపోతునాన్ను. ఆ అపరాధభావం రోజురోజుకీ పెరిగిపోతూ ననున్ తినేసోత్ంది. దీనున్ంచి ఎలా 
తపిప్ంచుకోవాలో తెలియడం లేదు" మేఘ గొంతులో నిసస్హాయత వినపడింది. 

"పిచిచ్ మేఘా.. మామూలు ఫెర్ండస్ లా ఉండటానికైనా పర్యతిన్ంచకుండా ఎందుకలా పూరిత్గా దూరం పెటాట్వో అసలు కారణం నీకు 
తెలుసుగా?" మెతత్గా అడిగింది నీలూ. 

మేఘ కళళ్లోల్ంచి ఉబికిన కనీన్టి ధారలోల్ చెకిక్ళుళ్ తడిసాయి. మేఘని చూసూత్ నీలూ కళళ్లోల్ కూడా నీళుళ్ తిరిగాయి. 
ఇదద్రూ మౌనంగా ఉండిపోయారు. పార్ణసేన్హితురాలి సాంగతయ్పు నిశబద్ంలో కాసత్ సాంతవ్న పొందింది మేఘ. 
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"నినున్ నువువ్ మరీ కఠినంగా విచారించుకుని విమరిశ్ంచుకుంటునాన్వు మేఘా. అందుకే నీకంత గిలీట్గా ఉంది. ఈ రోజున ఈ 
క్షణంలో నిలబడి గతంలో మనం చేసిన తపొప్పుప్లిన్ బేరీజు వేయడం సరి కాకపోవచుచ్. అపప్టి నీ వయసు, నీ సాథ్యి, నీ పరిణతి, నీ చుటూట్ 
ఉనన్ పరిసిథ్తులు అనీన్ వేరు. నీవలల్ కిరణ కి బాధ కలిగిన మాట వాసత్వమే కానీ అదేం నువువ్ కక్షగటిట్ చేసింది కాదుగా. నేను చెపుత్నాన్నుగా 
నముమ్, కిరణ గురించి నాకు తెలిసినంతలో తను నీమీద అసస్లు కోపం తెచుచ్కుని ఉండడు. నీకెందుకు ఇంకా వరీర్?" 

"నాకెలాంటి వరీర్లు లేవు. నేను వరీర్ అవుతునాన్నని నువేవ్ం వరీర్ అవవ్కక్రేల్దు" ఉకోర్షంగా అంది మేఘ. 
నీలూ పర్శాన్రథ్కంగా చూసింది. 
"అపప్టోల్ ఒకసారి కిరణ నీలాగే వరీర్ అవవ్దద్ని చెపేత్ ఇలాగే అనాన్ నేను." 
"అబబ్ ఎంత గురోత్ నీకు. అంత చినన్ చినన్ సంగతులు ఇంతలా గురుత్నాన్యంటే ఎనెన్నిన్ సారుల్ తలుచ్కునాన్వో! దీనిన్ బటిట్ తెలుసోత్ంది 

కిరణ ని నువెవ్ంత..." 
నీలూ మాటలిన్ మధయ్లోనే తుంచేసూత్ "చాలెల్ండి డిటెకిట్వ సునీల గారూ, మీ నైపుణాయ్నిన్ మేము గురిత్ంచాం" అంటూ నవివ్ంది మేఘ. 
"సరేలే నాదొక నైపుణయ్మా? అందుకే మరి ఏళళ్ తరబడి ఒకక్ ముకాక్ తెలుసుకోలేకపోయాను" నిటూట్రిచ్ంది నీలూ. 
"అందులో నీ తపేప్ం లేదు. నేనే చెపప్లేదుగా" అంది మేఘ. 
"సరే, ఇంక ఈ విషయం గురించి నువవ్సస్లు బాధపడొదుద్. కిరణ ఇవనీన్ ఎపుప్డో మరిచ్పోయి ఎకక్డో పెదద్ డాకట్రైపోయి హేపీగా 

ఉండుంటాడు. కాదూ కూడదూ అంటావా ఏదో ఒక రోజు మళీళ్ ఏదో దేశంలో యథాలాపంగా కనిపించినపుప్డు 'సారీ' చెపిప్ బరువు 
దించేసుకుందువుగానీ. ఏమంటావ?" మేఘ బుగగ్ గిలిల్ంది నీలూ. 

"నిజంగా మళీళ్ ఇంకోసారి కనిపిసాత్డంటావా? అలాగైతే మరి ఇనేన్ళూళ్ కనపడలేదేం?" నీరసంగా అంది మేఘ. 
"పోనీ నువేవ్ వెతికి పటుట్కో. వరలడ్ ఈజ ఎ గోల్బల విలేజ అని తెగ మొతుత్కుంటూ ఉంటారుగా మీరంతా!" పరిహాసంగా నవివ్ంది 

నీలూ. 
నీలూ వేళాకోళంగా అనన్ మాట మేఘ మనసులో ఒక కొతత్ ఆలోచనని నాటింది. 

PPP 
 
మరుసటి రోజు ఉదయం శరత, విజిత, పూజ అందరూ ఊరినుంచి వచాచ్రు. విజితని హాసట్లోల్ దించేసి పూజని వెంటబెటుట్కుని 

సాయంకాలం దాకా షాపింగ చేసూత్ హడావుడిగా తిరిగారు మేఘ, నీలూ. 
మేఘ తెలల్వారి ఊరెళిళ్పోతుందని ఆ రోజు రాతిర్ అశోక, వసంతలని భోజనానికి పిలిచింది నీలూ. వసంత గురించి నీలూ చెపిప్ంది 

వినన్పప్టి నుంచీ ఆమెని కలవడానికి ఆసకిత్గా ఎదురుచూసోత్ంది మేఘ. 
శరత, పూజ ఐసీర్క్ం కొనుకొక్సాత్మని బయటికి వెళాళ్రు. నీలూ వంటగదిలో పనిలో ఉంది. కాలింగ బెల మోగితే మేఘ వెళిళ్ తలుపు 

తీసింది. 
గుమమ్ంలో ఎదురుగా ఒక అమామ్యి కనిపించింది. ఆమె వెనుకనే ముమూమ్రుత్లా ఆమె పోలికలతో ముదుద్గా ఉనన శశిని ఎతుత్కుని 

మెటెల్కుక్తూ అతి సామానయ్ంగా కనిపిసుత్నన్ ఆమె భరత్నీ, కళుళ్ చెదిరే అందగతెత్ అయిన ఆమెనీ మారిచ్ మారిచ్ చూసూత్ నోట మాట రాలేదు 
మేఘకి. 
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"నా పేరు వసంత. నేను అశోక భారయ్నండీ. మేఘనందన మీరేనా?" అంటూ పరిచయం చేసుకుంటునన్ ఆ అమామ్యిని చూసిన 
ఆశచ్రయ్ంలోంచి తేరుకోడానికి సమయం పటిట్ంది మేఘకి. 

ఇంతలో నీలూ వచిచ్ వాళళ్ని పలకరించింది. పూజ బయటినుంచి వసూత్నే శశిని చూసి కేరింతగా అరిచింది. శరత, అశోక, వసంత 
అందరూ హాలోల్ కూరుచ్ని మాటలోల్ ఉండగా నీలూ వెంటే వంటగదిలోకి వెళిళ్ంది మేఘ.  

"వసంత ఇంతందంగా ఉంటుందని నాకు చెపప్లేదేం? చాలా చితర్ంగా ఉంది వాళిళ్దద్రీన్ జంటగా చూసుత్ంటే" నీలూ చెవిలో 
గుసగుసగా చెపిప్ంది మేఘ. 

"ముందే చెపేత్ థిర్ల పోతుందని చెపప్లేదు. అయినా లవ ఈజ బైల్ండ అనాన్వుగా నువేవ్. అందంగా ఉంటే ఏంటీ లేకపోతే ఏంటీ?" 
"ఓ మై గాడ! నాట ఓనీల్ బైల్ండ, లవ ఈజ మిసిట్కల, మేజికల, మిరాకుయ్లస...." 
"చాలు చాలు. నీకు కవితవ్ం వచేచ్సోత్ందే!" నవివ్ంది నీలూ.  
"వసంత అశోక ని అంతిదిగా పేర్మించడానికి కారణమేంటో ఎంత పర్యతిన్ంచినా మనం తెలుసుకోలేం నీలూ.." 
"ఎందుకలా?" 
"ఎందుకంటే, పేర్మకి కారణాలు అకక్రేల్దేమో!" 
"పేర్మ వేదాంతమా?" 
"ఏమో వాళిళ్దద్రీన్ చూసాక అలా అనిపించింది. భలే ముచచ్టైన జంటని పరిచయం చేసావు నీలూ.." సంతోషంగా చెపిప్ంది మేఘ. 
ఆ రోజు రాతిర్ అందరూ కలిసి సరదాగా గడిపారు. 
తెలల్వారి ఉదయం మేఘ హైదరాబాదుకి పర్యాణమైంది. నాలుగు రోజుల నుంచీ వెలిగిపోతునన్ సేన్హితురాళిళ్దద్రి మొహాలు 

చినన్బోయాయి.  
మేఘ సామానంతా అశోక కారులో సరేద్సాడు.  
"ముందు అనుకునన్టుట్ నువూవ్ వసేత్ బాగుండేది నీలూ" బెంగగా అంది మేఘ. 
"మనిదద్రం నాలుగు రోజులు కలిసునాన్ంగా. నీకు మిగిలిందే పది రోజులు. అమామ్నానన్లతో హాయిగా గడుపుతూ నీ పనులనీన్ 

చూసుకో. వీలునన్పుప్డు ఫోన చేసుత్ండు" అపప్గింతలు పెటిట్ంది నీలూ. 
పూజని ముదాద్డి, శరత కి కూడా వెళొళ్సాత్నని చెపిప్ కారెకిక్ంది మేఘ.  
కారు బయలుదేరగానే బయటికి చూసూత్ చెయియ్ ఊపుతునన్ మేఘతో "నేను చెపిప్ంది గురుత్ంచుకో. ఏ ఆలోచనలు పెటుట్కోకుండా 

సంతోషంగా ఉండు" చెపిప్ంది నీలూ. 
"అసస్లు మరిచ్పోను. అదే పనిలో ఉంటాను" నవువ్తూ సేన్హితురాలికి వీడోక్లు చెపిప్ంది మేఘ.  
 

PPP 
తరచి చూసేత్ కాలానిదీ, జీవచైతనాయ్నిదీ ఒకటే వైఖరి అనిపిసుత్ంది. ఒకొక్కక్ క్షణానిన్ పేరుచ్కుంటూ అడుగులో అడుగు వేసూత్ 

నిమిషాలు గంటలు రోజులుగా రూపాంతరం చెందుతూ అనిన్టా అంతటా తనదైన ముదర్ వేసూత్ ముందుకే కదలిపోతాయి. 
విడిగా ఒకొక్కక్ నిమిషానోన్, రోజునో గమనిసేత్ నిశచ్లంగానే ఉనన్ భర్మని కలిగిసూత్ రోజులీన్ వారాలీన్ ఒకేసారి కుపప్గా పోగేసి 

చూసినపుప్డు మాతర్ం మన సమ్ృతి కనాన్ ఎనోన్ రెటుల్ పెదద్దిగా ఎదిగిపోయిన 'మారుప్' రూపం మన ముందు సాకాష్తక్రించి అబుబ్రపరుసుత్ంది. 
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మారుప్ రూపానిన్ కళళ్కి కటేట్ది కాలమే! గడిచే కాలం నిడివి పెరిగే కొదీద్ మారుప్ కర్మంగా మరింత చికక్నవుతూ మనకో సరికొతత్ 
రూపం సంతరించి పెడుతూ ఉంటుంది.  

నిరంతరంగా, నిరివ్రామంగా, నిరిన్బంధంగా, నితయ్ చంచలంగా శాఖాచంకర్మణం చేసూత్ సాగిపోయే పార్ణసప్ందనకి నిదరశ్నమే 
మారుప్. 

PPP 
అదే పనిగా అరుసుత్నన్ ఫోనుకేసి విసుగాగ్ చూసినా ఫోన సీర్క్న మీదునన్ పేరు చూసి ముఖం పర్సనన్ంగా మారిపోయింది. ఫోన 

మోగుతూనే మాటాల్డవచిచ్న మనిషెవరో చూపించే ఈ సౌకరయ్ం లేని కాలంలో తపిప్ంచుకు తిరగడానికి ఎంత ఇబబ్ందిగా ఉండేదో అనన్ తన 
ఆలోచనకి నవువ్కుంటూ ఫోన ఆనస్ర చేసింది మేఘనందన. 

"హాయ నీలూ.. ఏంటీ ఉదయానేన్ ఫోన చేశావు? ఏమనాన్ విశేషమా?" 
"పర్తేయ్కంగా ఏమీ లేదు. నువువ్ బిజీగా ఉంటే చెపుప్ మళీళ్ మాటాల్డదాం." 
"పరేల్దు. ఆఫీసుకి వెళేళ్ దారిలో ఉనాన్. వెళేళ్దాకా మాటాల్డొచుచ్. చెపుప్." 
"పర్ణవ కోసం నువువ్ పంపిన వెండి గినెన్, సూప్ను అందాయి ఈ రోజు. చాలా ముదుద్గా ఉనాన్యి." 
"పోనీలే రెండు రోజులు ఆలసయ్ంగానైనా అందాయి. పారీట్ బాగా జరిగిందా?" 
"ఇపప్టి నుంచీ వాడికి రోజూ నువువ్ పంపిన గినెన్లోనే అనన్ం తినిపిసాత్లే. పారీట్ ఏంటి?" 
"అదే అనన్పార్సన మహోతస్వం అనాలా.. అది బాగా జరిగిందా అని అడిగాను." 
"బర్హామ్ండంగా జరిగింది. అంతమంది జనాలని చూసి వాడు అసలు కొంచెం కూడా ఇబబ్ంది పడలేదు. ఎవరు ఎతుత్కునాన్ నవువ్తూనే 

ఉనాన్డు." 
"పిలల్లు అంత బుదిధ్గా ఉంటే పెంచడం ఎంత హాయో! పూజ ఎలా ఉంది? తముమ్డిని బాగా ఆడిసోత్ందా?" 
"మాములుగా ఆడించడం కాదు ముదుద్ ఎకుక్వైపోయి ఎతుత్కుంటానని ఒకటే గొడవ. ఒకక్ నిముషం పకక్కెళిళ్నా వాడిని ఎతుత్కోవాలని 

పర్యతిన్సుత్ంది. చాకెల్టోల్, బిసెక్టోల్ తినిపించాలనుకుంటుంది. వాడేమో కనీసం అరవడు, ఏడవడు. చిదివ్లాసంగా నవువ్తూనే ఉంటాడు. పూజకి 
కాపలా కాయడమే సరిపోతుంది మాకు." 

"అకాక్తముమ్ళళ్  అలల్రితో భలే కాలకేష్పం నీకు. అశోక, వసంత వాళుళ్ బాగునాన్రా?" 
"అందరూ బాగునాన్రు. శశి సూక్లుకి కూడా వెళుతునాన్డు." 
"సరే నీలూ. నేను ఆఫీసుకి వచేచ్శాను. వీకెండోల్ కాల చేసాత్ను. తీరిగాగ్ మాటాల్డుకుందాం." 
"అలాగే. బై బై" 
"బై నీలూ.." 
కాల కట చేశాక ఫోన సీర్క్న మీద కొతత్ మెయిల వచిచ్నటుట్ చూసి మెయిల బాకస్ ఓపెన చేసింది మేఘ. 
'ఆదితయ్ కిరణ ఆకెస్పెట్డ యువర ఫెర్ండ రికెవ్స ఆన ఫేస బుక' అని కనిపించిన ఈమెయిల చూసి ఒకక్ క్షణం నడక ఆపి 

నించుండిపోయింది. 
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దాదాపు నాలుగు నెలల కిర్తం ఈ పొర్ఫైల కనపడింది. పేరు, ఉండేది ఆసేట్ర్లియా అని తపప్ మిగతా వివరాలేమీ తెలియలేదు. అయినా 
పర్యతిన్ంచి చూదాద్మని ఫెర్ండ రికెవ్సట్ పంపింది మేఘ. అటునుంచి ఎటువంటి సప్ందనా లేకపోయేసరికి అది ఇంకెవరిదో పొర్ఫైల 
అయుయ్ండొచచ్ని సమాధానపడింది.  

ఇపుప్డు ఇనాన్ళళ్ తరావ్త ఫెర్ండ రికెవ్సట్ ఆకెస్పెట్డ అంటే అది నిజంగా కిరణ పొర్ఫైలేనేమోననే ఆశ కలిగింది. అంటే నిజంగానే తను 
కిరణ ని వెతికి పటుట్కోగలిగిందా, అనన్ ఆలోచనకి ఉదేవ్గంగా అనిపించింది మేఘకి.  

ఆఫీసులోకి రాగానే గబగబా లాపాట్ప తెరిచి ఫేస బుక ఓపెన చేసింది. 'ఆదితయ్ కిరణ అండ యు ఆర ఫెర్ండస్ నౌ' అని చూసి 
నవొవ్చిచ్ంది.  

ఇపుప్డు పొర్ఫైలోల్ మరినిన్ వివరాలు కనిపిసుత్నాన్యి. పొర్ఫైల పికచ్ర మీద కిల్క చేసింది. ఎకక్డో బీచ లో లాంగ షాట లో తీసిన ఫోటో. 
గాగులస్ పెటుట్కుని ఉండటంతో పోలికలు పటుట్కునేంత సప్షట్ంగా లేదు. అది తపప్ మరేం ఫోటోస లేవు.  

టైం లైనోల్ పోసట్స్ కూడా నాలుగైదే ఉనాన్యి. అవి కూడా వేరే ఎవరో టాయ్గ చేసినవి. వాటనీన్టిలోనూ 'ఆది, ఆదితాయ్' అనన్ సంబోధనలే 
ఉనాన్యి. కిరణ అని ఎవరూ పిలవడం లేదంటే ఇది వేరే ఇంకెవరోనేమోననన్ సందేహం కలిగింది మేఘకి. 

ఒకవేళ ఇది తను వెతుకుతునన్ కిరణే అయితే ఇపుప్డేంటి చెయయ్డం అనన్ పర్శన్కి చటుకుక్న సమాధానం తోచలేదు మేఘకి.  
ఇనాన్ళూళ్ వెతకాలీ వెతకాలీ అని ఇంత తపన పడి తీరా ఎదురుపడాడ్క ఇపుప్డేమి మాటాల్డాలి అనన్ కంగారు బయలుదేరింది.  
ఇనేన్ళుళ్గా మనసులో గూడు కటుట్కునన్ అపరాధభావానిన్ పోగొటుట్కోవాలంటే తపప్కుండా కిరణ తో మాటాల్డి తీరాలి. తనని 

కషట్పెటిట్నందుకు సారీ చెపాప్లి.  
కానీ, ఇనేన్ళళ్ తరావ్త మేఘ అనే పేరైనా గురుత్ందో లేదో, గురుత్నాన్ మేఘ అనే పేరు వింటూనే కోపం వసుత్ందేమో. ఇపుప్డు కిరణ కి 

తనతో మాటాల్డే ఆసకిత్ ఉంటుందా? కిరణ కి నిజంగా తన మీద కోపం ఉనాన్ అదీ నాయ్యమేనేమో! 
ఏది ఏమైనా ఇపుప్డు కిరణ ఏమనుకుంటాడనన్ ఆందోళన అనవసరం. అతని అభిపార్యం ఎలా ఉనాన్ తను చెపాప్లిస్ంది చెపిప్ 

తీరాలి. అపుప్డు గానీ మనసుకి శాంతి దొరకదు అనుకుంది మేఘ. 
పొర్ఫైలోల్ ఉనన్ ఈమెయిల ఐడీ కాపీ చేసుకుని మెయిల రాయడం మొదలు పెటిట్ంది. 
"నేను ఆదితయ్ కిరణ అని నా ఇంటరీమ్డియెట ఫెర్ండ కోసం వెతుకుంటే మీ ఫేస బుక పొర్ఫైల కనిపించింది. మీ పుటిట్నరోజు మారచ్ 9 

అయితే, మీకు నా పేరుతో ఎవరైనా తెలిసుంటే నా ఉతత్రానికి సప్ందించండి. కాని పక్షంలో ఈ మెయిలుని పటిట్ంచుకోనవసరం లేదు.  
థాంకస్! 
-మేఘనందన"  
మెయిల పంపించేశాక రిపైల్ ఎపుప్డొసుత్ందో అనుకుంటూ ఫేస బుక పొర్ఫైలోల్ రాయబడిన వివరాల పర్కారం సిడీన్, ఆసేట్ర్లియాలో 

ఇపుప్డు టైం ఎంతయింది అని వెతికి చూసింది మేఘ. అరధ్రాతిర్ ఒకటినన్ర. మేఘకి అపుప్డు ఉదయం తొమిమ్దినన్ర. 
'పర్పంచ పటానికి చెరొక కొసన ఉండటమే కాదు, టైము కూడా తలల్కిర్ందులుగానే ఉందనన్మాట! అయితే రాతిర్కి గానీ రిపైల్ వచేచ్ 

అవకాశం లేదు' అనుకుంది మేఘ. 
రోజంతా ఒక పకక్న పని చేసుకుంటూనే మరోపకక్న కిరణ నుంచి సమాధానం ఎపుప్డొసుత్ందా అని పదే పదే ఈమెయిలు 

చూసుకుంటోంది మేఘ.  
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కేవలం ఒకక్ మెయిలుకి రిపైల్ కోసం ఇంత కొదిద్ సమయంలో తనింత ఉదివ్గన్త అనుభవిసుత్ంటే తన కోసం అపుప్డంతా కిరణ ఎంత 
ఎదురుచూసి ఉంటాడో కదా అనే ఆలోచనకి మేఘ కళుళ్ చెమరాచ్యి.  

ఒక మనిషిని, అందులోనూ తనకి బోలడ్ంత ఇషట్మునన్ మంచి సేన్హితుడి పటల్ అంత కరక్శంగా పర్వరిత్ంచగలిగింది తనేనా అనన్ 
అనుమానం,ఆశచ్రయ్ం కలిగాయి మేఘకి.  

మొదటినుంచీ తామిదద్రి మధయ్న జరిగిన సంఘటనలనీన్ వరుసగా వచిచ్ కళళ్ముందు నిలుసుత్నాన్యి. గతం తాలూకూ క్షణాలనీన్టినీ 
ఒకొక్కక్టీ తరచి తరచి చూసుకుంటోంది మనసు. 

PPP 
 
నువువ్ గురొత్సాత్వు.. నువువ్ చాలా గురొత్సాత్వు.. నువువ్ బోలుడ్ గురొత్సాత్వు.. మళీళ్ మళీళ్ నువేవ్ గురొత్సాత్వు.. అసలు నువెవ్ంతలా 

గురొత్సాత్వో తెలుసా నీకు!? 
ఎకక్డో ఓ చెతత్ కాగితం మీద ఒక ఊరి పేరు కనిపిసుత్ంది. అదే అకక్డెకక్డో భూగోళానికి ఇంకో వైపునునన్ ఊరు, అదే నువువ్నన్ 

ఊరని గురొత్సుత్ంది. అసలు ఇపప్టి దాకా కనీసం పేరైనా పరిచయం లేని ఆ ఊరంటే ఉనన్టుట్ండి గంపెడంత పేర్మ పొంగుకొచేచ్సుత్ంది. 
యథాలాపంగా ఎకక్డో చోట మీ ఊరి పేరు వినన్పుప్డలాల్ గుండె ఝలుల్మంటుంది. ఊపిరాడనటుట్, గుండెలోల్ ఏదో పటేట్సినటుట్ 

అయిపోతుంది. ఆ ఊరి పేరు వింటూనే ఏదో నీ పేరే వినన్ంత ఆనందం, నినేన్ చూసుత్నన్ంత పరవశంలో పడిపోతాను. 
ఎవరో అపరిచితులు గబుకుక్న మీ ఊరి పేరు చెపేత్ వాళళ్ంటే అపప్టికపుప్డు బోలుడ్ ఇషట్ం వచేచ్సుత్ంది. వీళుళ్ నాకు బాగా 

కావలసినవాళళ్నన్ పిచిచ్ అభిమానం ముంచుకొచేచ్సుత్ంది. అంటే, నువువ్ండే ఊరోల్ వాళుళ్ కూడా ఉంటునాన్రనీ, నువువ్ తిరిగే చోట వాళూళ్ 
తిరిగారని, నీ కళళ్తో చూసిన దృశాయ్లని వాళూళ్ చూసారనీ, అంతటి గొపప్వాళళ్ని నేనూ ఇపుప్డు నా కళాళ్రా చూసుత్నాన్ అని నా 
సంబరమనన్మాట! అదే చినన్పుప్డు సూక్లోల్ చెపేప్వారు కదా a=b=c అయితే a=c అని.. అలాగనన్మాట!  

మరీ సిలీల్గా అనిపిసోత్ంది కదూ. నాకూక్డా అంతే అనిపిసోత్ంది. కానీ, అదంతే! ఒకోసారి కొనిన్ నిజాలు సిలీల్గానే అనిపిసాత్యి. 
నీ పేరు.. నీకసలు ఎందుకా పేరు పెటాట్రు? ఈ పర్పంచంలో ఎపుప్డు ఏ మూలకెళిళ్నా ఎవరో ఒకరు నీ పేరుతో వినిపిసూత్ కనిపిసూత్నే 

ఉంటారు. ఒకోసారి ఒళుళ్ మండిపోతుంది. అబబ్బాబ్ ఈ పేరుతో అసలు మనుషులే లేకపోతే బాగుండు, అసలీ పేరు పెటుట్కోడానికి వీలేల్దని 
ఏదనాన్ చటట్ం తెసేత్ బాగుండు, ఇలాంటి దారుణమైన ఆలోచనలు వసాత్యి. 

ఆ పేరుని వింటునన్పుప్డూ, పలుకుతునన్పుప్డంతా ఓ పకక్ మనసుని మెలితిపేప్ ఏదో చెపప్లేని బాధ, మరో పకక్ నీ పేరుని అనిన్సారుల్ 
పలికే అదృషట్ం దొరుకుతునన్ందుకు అదో మురిపెం. పిలిచేది నినున్ కాకపోయినా, ఎంచకాక్ నీ పేరునలా హాయిగా గొంతెతిత్ పిలుసుత్ంటే, ఆహా 
అదో గొపప్ ఆనందంలే, నీకు చెపిప్నా అరథ్ం కాదేమో. హుమమ్.. ఇది ఖచిచ్తంగా పిచిచ్ లక్షణమే అనిపిసోత్ంది కదూ! 

ఒకోసారి నేను ఏదోక పనిలో ఊపిరి సలపనంతగా మునిగిపోయి నీ ఊసే అసలు గురుత్కు రాని సందరాభ్లోల్.. అబాబ్ ఎంత హాయిగా 
ఉంది ఈ కాసేపు అనిపిసుత్ంది. అంతలోనే ఇంతసేపూ నినున్ మరిచ్పోయానని అనుకోగానే చాలా బెంగగా అనిపిసుత్ంది. ఏడుపొచేచ్సుత్ంది.  

అదే పనిగా కంటికి కనిపించిన పర్తీదానిలో నినేన్ తలచుకోవడం చాలా దిగులుగా, బాధగా ఉంటుంది. కానీ అదేంటో ఆ బాధే చాలా 
అందంగా, ఆనందంగా అనిపిసుత్ంది. ఈ బాధని పేర్మించడవేంటో నా మొహం అని నాకు నాకే తెగ నవొవ్సుత్ంది కూడా! 

ఎందుకిలా!? 
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హుమమ్.. కేవలం ఒకక్ మనిషి మీదునన్ పేర్మ ఇలా ఇనిన్టి మీద పేర్మని పుటిట్సుత్ందని నాకిపప్టి దాకా తెలీనే తెలీదు. ఆలోచిసుత్ంటే 
ఇంకోటి కూడా అనిపిసుత్ంది. ఒకవేళ నేను నిజంగా నీతోనే ఉనాన్ననుకో. అపుప్డు ఇలా నువువ్నన్ ఊరు, నీ పేరూ, నువువ్ మాటాల్డిన పర్తీ 
అక్షరం అక్షరమూ, నీతో గడిపిన చినిన్ చినిన్ క్షణాలు.. ఇవనీన్ ఇనిన్ వేల సారుల్ మళీళ్ మళీళ్ తలచుకునేదానన్ంటావా? కాదేమో కదా. నువేవ్ 
నాతో ఉనన్పుప్డు ఇంక నీ జాఞ్పకాలతో నాకేం పని అనుకునేదానేన్మో. 

అబబ్.. నాకెంత సావ్రథ్ం కదూ! 
ఇంకా నీ గురించిన తలపుల పర్వాహంలో పడి కొటుట్కుపోతూ ఉనన్పుప్డు నాకింకో సందేహం కూడా వసూత్ ఉంటుంది. 
నాలో నీ మీద ఇంత పేర్మ ఉనన్పుప్డు నువువ్ ఎదురుగా ఉనన్పుప్డు నేనెందుకు నినున్ బాధ పెటాట్నసలు? అంటే ఇపుప్డు నినున్ దూరం 

చేసుకునాన్క గానీ నాలో ఇంత పేర్మ దాగుందని నేను గురిత్ంచగలిగానా? 
 లేకపోతే నినున్ కోలోప్యాక నీ విలువ అమాంతంగా పెరిగిపోయి నీ జాఞ్పకాలనీన్ ఇంత అపురూపం అయుయ్ంటాయా?  
ఏమో.. నా దగగ్ర ఇలాంటి జవాబులు లేని పర్శన్లు గంపల కొదీద్ ఉనాన్యి. ఏమైనా, పర్శిన్ంచడం చాలా సులువనుకుంటా. 

సమాధానాలు వెతుకోక్డం, సమాధానాలు ఇవేనని సకాలంలో గురిత్ంచి సరైన సమయానికి సరైన నిరణ్యాలు తీసుకోగలగడంలో ఉంది అసలు 
చికక్ంతా.  

ఏవిటో, పరీక్షలయిపోయాక సెలవులోల్ సమాధానాలు రాసినటుట్ంది కదూ నా తెలివి! 
ఒకోసారి నీ మీద చాలా కోపమొసుత్ంది. నేను మూరఖ్ంగా పర్వరిత్ంచినపుప్డు నువెవ్ందుకు ఊరుకునాన్వసలు, అపుప్డే చెవి మెలిపెటిట్ 

బుదిధ్ చెపాప్లిస్ందేమో. అపుప్డైతే నేను నీకు దూరం అయేయ్దానిన్ కాదు కదా!  
నాకు వినిపిసోత్ందిలే నువేవ్ం అంటునాన్వో, నాలాంటి పెంకి మొహాలకి చెవి మెలెయయ్డం అంత సులువు కాదనేగా! పెదద్ గొపేప్లే, ఆ 

విషయం మాకూక్డా తెలుసు. అయినా సరే, నువేవ్ ఏదోకటి చేసుండాలిస్ంది. అంతే.. ఇంకో మాటే లేదు! 
అసలు నువవ్ంటే నాకు చాలా బోలుడ్ కోపం. అసలీ పర్పంచంలో నీ మీద కంటే కోపం నాకు ఇంక దేని మీదా లేదు, రాదు. ఎందుకు 

నినున్ వదిలించుకోలేకపోతునాన్ను నేను, నాకెందుకింత బాధ నీ వలల్ అని.  
కానీ అంతలోనే నీ మీద కోపమంతా నా మీదకి మళుళ్తుంది. అసలిదంతా నా వలేల్గా. నేనే నినున్ వెళళ్గొటేట్సాను. తపప్ంతా నాదే, నా 

ఒకక్దానిదే.  
అయినా వేటూరి గారనన్టుట్ కొనిన్ దూరమైనా, దగగ్రైనా ఆనందమే.. నీలాగా!  
అసలు నువువ్ నాకు లేకపోతే..? అమమ్ బాబోయ, నేనసస్లు ఊహించలేను. అసలు నువేవ్ లేకపోతే నా చేతిలో ఉనన్ సమయమంతా 

ఏమి చెయాయ్లో తెలీక మహా ఇబబ్ంది పడిపోయేదానేన్మో!  
దేని గురించి గంటల తరబడి అదే పనిగా ఆలోచించాలి, దేనికి సంబరపడాలి, దేని విలువ ఎలా తెలుసుకోవాలి, బాధ ఎందుకొసుత్ంది, 

పేర్మంటే ఏంటీ, పిచిచ్ అంటే ఏంటీ.. ఇవనీన్ నాకు తెలిసేవి కాదుగా మరి! 
ఏవిటో.. అంతా అయోమయంగా, అసప్షట్ంగా, చిందరవందరగా, గందరగోళంగా ఏదేదో చెబుతునాన్ను కదూ! ఏమో.. నాకలాగే 

చెపాప్లనిపించింది మరి. చెపేప్శాను. అంతే!  
ఇలాంటపుప్డే నాకు నేనే అరథ్ం కావటేల్దేమోననిపిసుత్ంది. అంతలోనే పేర్మో, పిచోచ్.. ఇది ఏదైనా కానీ నాకు మాతర్ం ఇదే 

PPPPP 
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ఉదయం నుంచీ రాతిర్ వరకూ పర్తీ పది నిమిషాలకి మెయిల చెక చేసుకుంటూనే ఉంది మేఘ.  
చివరకి రాతిర్ పదకొండు గంటలకి కిరణ నుంచి రిపైల్ వచిచ్ంది.  
"యా, అయాం ది కిరణ యు ఆర లుకింగ ఫర. ఐ జసట్ కాంట బిలీవ ఇట! నువువ్ నిజంగా మేఘ, మేఘనందన?" 
అది చూసిన మేఘ ఆనందానికి అవధులేల్వు. ఆనందంతో కళుళ్ తడిసాయి. 
"అయాం గాల్డ దట ఐ ఫౌండ యు కిరణ, ఎట లాసట్! లెట మీ నో వెన యు విల బీ ఫీర్. లెటస్ చాట. ఇపుప్డు మా టైం రాతిర్ 

పదకొండు." అని రిపైల్ పంపింది. 
కిరణ తో మాటాల్డబోతోందనన్ ఆనందంతో చాలాసేపు నిదర్ పటట్లేదు మేఘకి. ఏం మాటాల్డాలో ఆలోచించుకుంటూ ఎపప్టికో 

నిదర్లోకి జారుకుంది. 
  
 

 
(ముగింపు వచేచ్ సంచికలో......) 

  
  

                                              
COMMENTS 

రచయి  బాల్గు 
http://madhuravaani.blogspot.com

http://koumudi.net/comments/january_2014/jan14_chandrullo_comments.htm
http://madhuravaani.blogspot.com

