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1  చం ళోళ్ కుందేలు 

 ($qCL GS¸¼¥q CLOqjMctj) 
 జరిగిన కథ - మేఘనందన, సునీల సూక్లుకెళేళ్ రోజుల నుంచీ ణసేన్హితురాళుళ్. అమెరికాలో ఉంటునన్ మేఘ మూడేళళ్ 

తరావ్త సెలవలకని ఇండియాకి బయలుదేరుతూ నీలూతో వీలెనౖంత ఎకుక్వ సమయం గడపాలనే ఉదేద్శయ్ంతో నేరుగా తన దగగ్రికే 
పర్యాణమవుతుంది. 

PPP 
ఆలోచనలు మనసుని ఎంతగా ఉసిగొలిపి గతకాలపు పంజరంలోనే బంధించాలని చూసినా, రెకక్లిచిచ్ ఏవో ఊహాలోకాల 

విహారానికి తీసుకెళిళ్నా, కాలాధిదేవత ఠంచనుగా మళీళ్ మనని తీసుకొచిచ్ వరత్మానపు ఒడిలో దిగబెటేట్సుత్ ంది. 
అమెరికా నుంచి బయలుదేరిన మేఘనందన ముందుగా అనుకునన్ సమయానికనాన్ ఓ రెండు గంటలు ఆలసయ్ంగా విమానం 

దిగింది. 
తన యసఖిని ఎపుప్డెపుప్డు చూసాత్ నా అనన్ ఆరాటానికి, విమానం ఆలసయ్ం అయిందనన్ అసహనం తోడె ౖఉకిక్రిబికిక్రెపౖోతూ 

కష్ణమొక ఘడియలా భారంగా గడుసుత్ ంటే ఎయిరోప్ర్ట్ లో మేఘ రాకకె ౖఎదురు చూసూత్  కూరుచ్ంది సునీల. 
చివరికి ఎదురుచూపులు ఫలించి సేన్హితురాళిళ్దద్రూ కలుసుకునాన్రు. మూడేళళ్ తరావ్త ఒకరి కళళ్ ముందు ఒకరు 

కనపడగానే ఇదద్రూ ఉదేవ్గానికి లోనయాయ్రు. చినన్పిలల్లాల్ గా వాళిళ్దద్రూ కేరింతలు కొడుతూ గంతులు వేసుత్ ంటే పకక్నే ఉనన్ నీలూ 
డైర్వరు అశోక్ వాళళ్ సంబరానికి ఏమాతర్ం భంగం కలిగించకుండా నిశబద్ంగా నీలూ చేతిలోంచి లగేజ్ లీ అందుకునాన్డు.  

నీలూ, మేఘ ఇదద్రూ సూక్లుకి వెళేళ్ పిలల్లాల్ గా చుటుట్ పకక్ల పరిసరాలని మరిచ్పోయి ఒకరి చేతులొకరు పటుట్ కుని బిగగ్రగా 
మాటాల్ డుకుంటూ, నవువ్కుంటూ నడుసుత్ నాన్రు. అశోక్ సామానల్నీన్ కారులో సరేద్సి శరత్ కి ఫోను చేసి చెపాప్క కారు ఎయిరోప్ర్ట్ నుంచి 
ఇంటికి బయలుదేరింది.  

“సరే గానీ, నువొవ్కక్దానివే వచాచ్వేంటీ ఎయిరోప్రుట్ కి. పూజని కూడా వెంట తీసుకొసాత్ వనుకునాన్” అడిగింది మేఘ. 
“నేనూ తీసుకొదాద్ మనే అనుకునాన్ను గానీ ఒకవేళ నీ ఫౖెల్ట్ డిలే అయియ్ ఎయిర్ పోరుట్ లో ఎకుక్వసేపు ఉండాలిస్ వసేత్ దాని 

అలల్రికి ఈ ఎయిర్ పోరుట్  వాళుళ్ భరించలేక ననున్ కూడా గెంటేసాత్ రేమో అని భయపడి ఇంటోల్  వాళళ్ నానన్కి అపప్జెపేప్సి వచాచ్ను. పెగౖా 
రేపు సూక్ల్ కూడా ఉంది. మనం ఇంటికెళేళ్సరికి తొమిమ్దవుతుందేమో.. అంతేనా అశోక్?” మేఘకి సమాధానం చెపూత్ నే అశోక్ ని 
అడిగింది నీలూ. 

“ ఫిక్ మరీ ఎకుక్వ లేకపోతే తొమిమ్దీ తొమిమ్దింపావు కలాల్  వెళళ్గలం. అయినా ఇందాక మీ ండుని చూడగానే నువువ్ వేసిన 
గంతులతో పోలిసేత్ పూజ అలల్రి ఏపాటిదిలే వదినా..” ఆట పటిట్ంచాడు అశోక్. 



  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                |òæãÁe]   2014 

2  చం ళోళ్ కుందేలు 

నీలూ కూడా నవేవ్సి “సారీ అశోక్.. మేఘని చూసిన సంబరంలో నినున్ పరిచయం చెయయ్డం కూడా మరిచ్పోయాను. ఇదిగో 
చూసావుగా.. తనే నేనెపుప్డూ చెపుత్ ండే మేఘ. మేఘా.. అశోక్ ది కూడా శరత్ వాళళ్ ఊరే. ఒకే వీధిలో ఇళుళ్. చినన్పుప్డు ఇదద్రూ ఒకే 
సూక్లోల్  చదువుకునాన్రు. ఏడేళళ్ తం ఈ కారు కొనన్ దగగ్రున్ంచీ విజయవాడలోనే ఉంటూ దీని బాధయ్తతో పాటు, ఆఫీసు పనులోల్  
కూడా శరత్ కి చేదోడుగా ఉంటునాన్డు. సొంత అనన్దముమ్లు కాకపోయినా అంతే ఆపాయ్యంగా ఉంటారిదద్రూ..” ఇదద్రీన్ ఒకరికొకరికి 
పరిచయం చేసింది. 

“వదిన అలా అందంగా చెపుత్ ంది గానీ నిజం చెపాప్లంటే నేను పదోతరగతి ఫెయిలె ౖ పనీ పాటా లేకుండా ఊరోల్  గాలికి 
తిరుగుతునాన్నని శరతనన్ ననున్ విజయవాడ తీసుకొచిచ్ డైర్వింగ్ నేరిప్ంచి ఉదోయ్గం ఇచాచ్డు. మామూలు డైర్వరులా కాకుండా సొంత 
తముమ్డిలా చూసుకునే మాట మాతర్ం నిజమండీ. మీరు వసుత్ నాన్రని తెలిసిన దగగ్రున్ంచీ మా వదిన సంతోషానిన్ పటట్లేకపోతునాన్ం. 
ఇకక్డ మీరునన్నిన్ రోజులూ తనే పని చెపిప్నా ఏ మాతర్ం ఆలసయ్ం లేకుండా వెంటనే జరిగిపోవాలని శరతనన్కి వారిన్ంగ్ ఇచేచ్సింది. మీరు 
మళీళ్ ఊరెళేళ్దాకా నేను ఆఫీసు వెపౖు వెళళ్కుండా పూరిత్గా మీతోనే ఉండి మీకు అవసరమౖెనవనీన్ చూడాలని శరతనన్ ననున్ 
పురమాయించాడు. ఇవాళ ఉదయం నుంచీ ఎయిరోప్రుట్ లో సరిగాగ్  టెమౖుకి ఉండాలని నాకు డజను సారుల్  ఫోనుల్  చేసి గురుత్  చేసింది. 
ఇపప్టిదాకా మా వదిన ఎవరీన్ ఇంత సెప్షల్ గా చూడలేదండీ. మిమమ్లిన్ కలుసుకోవడం చాలా ఆనందంగా ఉంది" మేఘతో చెపాప్డు 
అశోక్. 

“మా నీలమమ్కి నేనంటే చినన్పప్టి నుంచీ ఇంతే మండీ. నా గురించి ఇలాగే అందరి ణాలు తోడేసూత్  ఉంటుంది. మీరేం 
భయపడకండి. నేనుండేది నాలుగు రోజులేలే..” అభయమిచిచ్ంది మేఘ. 

“భలేవారే.. వదిన సంబరం చూసాక మీరసలు మా ఊరోల్ నే ఉండిపోతే బాగుండనిపిసోత్ ంది” అనాన్డు అశోక్. 
“అదేమనాన్ నాలాగా ఉటిట్  డి  చదివి వంట చేసుకుంటూ ఇంటోల్  కూరుచ్నే రకం అనుకునాన్వా ఏంటీ.. అమెరికాలో పేదద్ 

కంపూయ్టర్ ఇంజనీరు! దానిన్ విజయవాడలో ఉండి ఏం చేయమంటావ్?” ఎదురాడింది నీలూ. 
“అబాబ్ నీలూ.. ఇంక చాలేల్వే నీ బడాయి మరీనూ! ఇదిగో ఇలా ఊరికే నా గురించి గొపప్లు చెపిప్ అందరి బురర్లు 

తినేసేటట్యితే నేనొపుప్కోనంతే..” మారాం చేసుత్ నన్టుట్  అంది మేఘ.  
అందరూ గటిట్గా నవేవ్శారు. ఇదద్రు సేన్హితురాళళ్కీ కబురల్లో పడి కష్ణాలోల్  ఎయిరోప్ర్ట్ నుంచి ఇంటిదాకా వచేచ్సినటట్నిపించింది. 

నీలూ సామానంతా కారోల్ ంచి దించి రెండో అంతసుథ్ లో ఉనన్ నీలూ వాళళ్ ఫాల్ టోల్ కి చేరాచ్డు అశోక్. 
“తొమిమ్దినన్రయింది కదా.. నువువ్ కూడా మాతో పాటు భోంచేసి వెళుళ్” అశోక్ ని అడిగింది నీలూ. 
“వదుద్ లే వదినా.. ఇంటి దగగ్ర వసంత ఎదురు చూసుత్ ంటుంది. శశిగాడు నిదర్పోకుండా కూరుచ్ంటాడు నేనెళేళ్దాకా. రేపు 

ఉదయానేన్ ఎనిన్ంటికి రమమ్ంటావో చెపుప్” అనాన్డతను. 
“సరేలే అయితే.. మేఘ చాలా దూరం పర్యాణం చేసి అలసిపోయి వచిచ్ంది కదా.. రేపు ఉదయానేన్ బయటికెళేళ్ పని 

ఉండదులే. నేను ఫోన్ చేసి చెపాత్  నీకు” అని నీలూ చెపాప్క అశోక్ వెళిళ్పోయాడు.  
మేఘ ఇంటోల్ కి రాగానే సాదరంగా ఆహావ్నించాడు శరత్. పలరింపులు అయాయ్క మేఘ పర్యాణం ఎలా జరిగిందని అడిగి 

కనుకుక్నాన్డు. 
“పూజ ఎకక్డ?” అడిగింది మేఘ. 
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“ఇంతసేపూ మేలుకునే ఉంది. కథ చెపప్మని గొడవ చేసేత్ ఏదో నాకొచిచ్నటుట్  చెపప్డం మొదలెటాట్ ను. బోర్ కొటిట్ందేమో మరి.. 
వెంటనే నిదర్పోయింది” నవావ్డు శరత్.  

“ఎకక్డ నిదర్పోతోంది? నేనొకసారి చూసాత్ ను” అంది మేఘ. 
మేఘని పూజ పడుకునన్ బెడ్ రూంలోకి తీసుకెళాళ్డు శరత్. 
అపుప్డే కొతత్గా పూలమాల కటట్డం నేరుచ్కునన్ వారెవరో అలిల్న వంకరటింకర మలెల్చెండులా మంచం మీద మెలికలు తిరిగి 

పడుకుని ఉనన్ పూజ బుగగ్ మెతత్గా గిలిల్ “అపుప్డే ఎంత పెదద్దెపౖోయిందీ.. పోయినసారి నేను ఇండియా వచిచ్నపప్టికి ఇంకా బుజిజ్పిలల్. 
ఫోటోలోల్  కనాన్ బయట ఇంకా బాగా తేడా తెలుసోత్ ంది. ఇలా మంచంలో అడడ్దిడడ్ంగా తిరిగెయయ్డం మాతర్ం ఖచిచ్తంగా మా నీలమమ్ 
పోలికే కదూ!” అనగానే మేఘ, శరత్ ఇదద్రూ గటిట్గా నవేవ్శారు. 

అశోక్ ని పంపించేసి అపుప్డే లోపలికొచిచ్న నీలూ ఎందుకలా నవువ్తునాన్రని అడిగి మేఘ చెపిప్ంది వినాన్క కాసత్ ఉడుకుక్ని 
తనూ వాళళ్తో పాటు నవేవ్సింది.  

“టెమౖు పదవుతోంది కదా మేఘా.. నువువ్ సాన్నం చేసొసేత్ అనాన్లు తినేసి తొందరగా పడుకోవచుచ్. ఇవాళిట్కి బాగా 
నిదర్పోయావంటే పర్యాణ బడలిక తీరిపోతుంది. రేపటి నుంచీ ఎంచకాక్ మనం బోలుడ్  తిరిగెయొయ్చుచ్” అని మేఘని తీసుకెళిళ్ 
తనుండబోయే గెస్ట్  బెడ్ రూమ్ చూపించింది నీలూ. 

తరావ్త ముగుగ్ రూ కలిసి కబురుల్  చెపుప్కుంటూ డినన్ర్ చేసారు. భోజనాలయాయ్క సేన్హితురాళిళ్దద్రినీ పూరిత్గా వాళళ్దెనౖ 
లోకంలో వదిలి 'గుడ్ నెట్ౖ' చెపేప్సి పడుకోడానికి వెళిళ్పోయాడు శరత్. 

PPP 
“ఇంకా అంతా కలలా ఉందే మేఘా.. నువూవ్, నేనూ మా ఇంటోల్  ఇలా ఈ సోఫాలో పకక్పకక్నే కూరోచ్డం నిజజ్ంగా నిజమేనా? 

రెం జుల తం నువొవ్సాత్ వని చెపప్డం, నిజంగా రావడం.. ఏవిటో.. నాకసలు బురర్ పని చెయయ్డం లేదంటే నముమ్. ఎనాన్ళళ్యిందే 
మనిదద్రం ఇంత తీరిగాగ్ , సిథ్మితంగా కలిసి కూరుచ్ని..” అంటుంటే నీలూ కళుళ్ కూడా అవుననన్టుట్  కనీన్ళళ్తో మాట కలిపాయి. 

కళళ్లోల్  ఊరుతునన్ కనీన్టి సుడిని నొకిక్పెటేట్సి నీలూ ఒళోళ్ పడుకుని నీలూ బుగగ్లపె ౖజారుతునన్ కనీన్టిని తుడుసూత్  “ఊ.. 
నాకూక్డా కలలానే ఉందింకా. ఎనేన్ళళ్యింది అచచ్ంగా మనకంటూ ఇలా కాసత్ సమయం చికిక్! ఎలాగెతౖేనేం చివరికి అనీన్ సరిగాగ్  కుదిరి 
మనకీ నాలుగు రోజులు దొరికాయి కదా నీలూ.. మనం ఒకక్ కష్ణం కూడా వృథా చెయయ్కుండా హాయిగా జాలీగా గడిపెయాయ్లి తపప్ ఇలా 
కనీన్ళుళ్ - కరీచ్ఫులు ం పెటట్కూడదు మరి. సరేనా..” నవివ్ంచింది మేఘ.  

కాసేపటికి నీలూ మాటలకి ఊ కొడుతూనే నిదర్లోకి జారిపోయింది మేఘ. తనని సోఫాలోంచి లేపి బెడ్ రూంలోకి తీసుకెళిళ్ 
పడుకోబెటిట్  తను కూడా వెళిళ్ పడుకుంది నీలూ. 

PPP 
తెలాల్ రి ఉదయం మేఘ నిదర్ లేచి తన గదిలోంచి బయటకి వచేచ్సరికి నీలూ ఒకక్తే హాలోల్  కూరుచ్ని టీవీ చూసోత్ ంది. ఇలల్ంతా 

నిశబద్ంగా ఉంది. 
“ఏంటీ ఇంటోల్  ఎవరూ ఉనన్టుట్  లేరు?” అడిగింది మేఘ. 
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“రోజూ ఉదయం తొమిమ్ది కలాల్  లంచ్ బాకుస్లతో సహా శరత్ ఆఫీసుకి, పూజ సూక్లుకి వెళిళ్పోతారు. శరత్ వీలుని బటిట్  
ఒకోరోజు మధాయ్హన్ం భోజనానికి ఇంటికొసేత్, ఒకోరోజు లంచ్ బాక్స్ తీసుకెళతాడు. సాయంకాలం నాలుగింటికలాల్  పూజ ఇంటికొసుత్ ంది. 
అపప్టిదాకా ఈ ఇలల్ంతటికీ నేనొకక్దానేన్ మహారాణిని, దాసీదానిన్ కూడా..” నవివ్ంది నీలూ. 

మేఘ కూడా నవేవ్సి “నేను మరీ ఒళుళ్ తెలీకుండా నిదర్పోయినటుట్ నాన్. టెమౖు పది దాటింది కదూ.. సారీ నీలూ..” అంది. 
“నీ మొహం.. సారీ ఎందుకే.. ఎకుక్వసేపు నిదర్పోయి మంచి పనే చేసావులే. ముందు నీ అలసటంతా పోతే అపుప్డు 

కులాసాగా ఎనిన్ కబురైల్నా చెపుప్కోవచుచ్. పద పద.. నీకు వేడి వేడిగా పెసరటుట్  వేసిసాత్ .” 
“ఓ.. నాకోసమే వెయిటింగ్ అనన్మాట. నువివ్ంకా తినలేదా?” 
“ఇంతసేపా, నేనెపుప్డో తినేశా! మన లంచ్ కూడా రెడీ అయిపోయింది. అనీన్ నీకిషట్ మౖెనవే చేసాను. తోటకూర వేపుడు, 

టమాటా చికుక్డుకాయ కూర, కోడిగుడుడ్  పులుసు, గోంగూర పచచ్డి...” 
“అమోమ్ ఎంత పెదద్ మెనూనో.. ఇంతలోనే ఇవనీన్ చేసేశావా?” 
“మరి లేకపోతే అమెరికా సైట్లోల్  నినన్నే చేసి జోల్  పెటిట్నవి అనుకునాన్వా? అనీన్ ఇపుప్డే తాజాగా చేశాను. నువువ్ నిదర్ లేచే లోపే 

వంటపని ముగించేసేత్ తరావ్త రోజంతా నీతో కలిసి తీరిగాగ్  కూరోచ్వచచ్ని ఉదయానేన్ అనీన్ పనులు పూరిత్ చేసేసాను. అనన్ం ఒకక్టీ 
పెటుట్ కుంటే చాలు..” అంటూ పెసరటుట్  పేల్టు తెచిచ్ మేఘ చేతికి అందించింది నీలూ. 

“అబాబ్.. ఎంత కషట్ పడుతునాన్వే నీలమామ్ నాకోసం.. చినన్పుప్డు నేనిషట్ ంగా తినేవనీన్ నీకింకా ఎంత బాగా గురుత్ నాన్యో! నీకో 
విషయం తెలుసా.. అపుప్డంటే ఇషట్ ంగా తినేదానిన్ కానీ ఇపుప్డసలు తీరిగాగ్  కూరుచ్ని అటుల్  వేసుకునే టెమౖు, తినాలనన్ కోరిక రెండూ 
లేవు.” 

“రోజూ ఏం తింటునాన్వ్ మరి.. అంతా అమెరికా తిండేనా?” 
“ఉదయానేన్ సెరెలోస్, ఓట్ మీలో, హోల్ యిన్ డోడ్  హడావుడిగా మింగేసి ఇంటోల్ ంచి బయటపడిపోడమే. ఇంక లంచోల్  ఏ 

శాండివ్చోచ్ తినడం లేకపోతే ఎకుక్వసారుల్  కొలీగ్స్ తో కలిసి ఇటాలియన్, థాయ్, చెనౖీస్ ఇలా ఏదోకటి వెళిళ్న పేల్సుని బటిట్  తినెయయ్డం. 
రా కి డినన్ర్ లెట్ౖ ఫుడ్ తినాలంటూ బోయిల్డ్  వెజిటబుల్స్, సాలడ్స్ తో సరిపెటెట్యయ్డం..” 

“అయితే తిండి గురించి ఎకుక్వ టెంౖ వేస్ట్  చెయయ్రనన్మాట!” 
“చాలాసారుల్  అది వండుదాం, ఇది తిందాం అని పర్తేయ్క ఆసకి త్ కూడా ఉండదులే. హ్మ్.. అయినా ఒకక్ తిండి అనేముందిలే.. 

మనం పెదద్వాళళ్మయేయ్కొదీద్ చినన్పప్టిలా చినన్ చినన్ ఆశలు, ఆనందాలు, సంబరాలకి కాలం చెలిల్పోయి ఎంతసేపూ బురర్ంతా గజిబిజిగా 
నిండిపోయే తీరిక లేని కష్ణాలే తపప్ మనసు నిండిపోయే అందమౖెన కష్ణాలే అరుదెపౖోతునాన్యనిపిసోత్ ంది” నిటూట్ రిచ్ంది మేఘ. 

“అయయ్బాబోయ్.. నినున్ కదిలిసేత్ చాలు పెదద్ పెదద్ మాటలు చెపాత్ వు. నీకీ వయసుకే ఇంత వేదాంతం ఎలా ఎలా అబిబ్ందే తలీల్! 
అయితే అంతంత కషట్ పడి గొపప్ గొపప్ ఉదోయ్గాలు చేసూత్  కనీసం నోటికి రుచించే తిండెనౖా తినడం లేదనన్మాట. ఏంటోనమామ్ మీ 
అమెరికా జనాలు నాకసస్లు అరథ్ం కారు. సరేల్ మీ ఇంటోల్  ఎలా తినాన్ మా ఊరోల్  ఉనన్ నా జులు మాతర్ం నేను చేసిపెటిట్నవనీన్ 
తినాలిస్ందే” తీరామ్నించేసింది నీలూ. 

“మాకంటే ఎపుప్డూ ఉరుకులు పరుగులు కాబటిట్  సులువుగా అయిపోయేదేదో మింగేసుత్ ంటాం కానీ నువివ్ంత బర్హామ్ండంగా 
వండి పెడతానంటే తిననని నేనెందుకంటానూ.. బాగా తినేసి నా బరువు పెంచేదాద్ ంలే” నవివ్ంది మేఘ. 



  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                |òæãÁe]   2014 

5  చం ళోళ్ కుందేలు 

“తినేదేదో హాయిగా తినక మళీళ్ ఈ బరువు భయాలొకటి! ఏమి విజాఞ్ నమో, ఏమి నాగరికతో, కడుపు నిండా తినడానికి కూడా 
వంద ఆలోచనలు!” నిటూట్ రిచ్ంది నీలూ. 

“అది సరే గానీ నువువ్ వేసిచిచ్న పెసరటుట్  తింటుంటే చినన్పుప్డు మనం సాయంకాలం సూక్లు నుంచి వచాచ్క ఉదయం 
మిగిలిన కొదిద్ పిండితో నానమమ్ వేసిపెటేట్  రెండో మూడో పెసరటల్ని ఎంత ఇషట్ ంగా పంచుకు తినేవాళళ్మో గురొత్సోత్ ంది. ఇపుప్డు నానన్మమ్ 
ఉండుంటే నా మనవరాలు నా పేరు పెటుట్ కునన్ందుకు ఇంత రుచిగా వండి పెడుతోందని నినున్ చూసుకుని మురిసిపోయేది” సూక్లు 
రోజులిన్ గురుత్  చేసింది మేఘ. 

“మురిసిపోవడమేమో కానీ ముందు ఆశచ్రయ్పోయేది. అపప్టోల్  ఏదనాన్ చినన్ చినన్ పనులోల్  సహాయం చెయయ్మంటే నేను 
మొండికేసేదానిన్, నువేవ్మో బుదిధ్గా చేసిపెటేట్దానివి. “మేఘమమ్ తలీల్.. పెదద్యాయ్క రోజూ పదిమందికి నీ చలల్ని చేతోత్  వండి పెడతావే 
వరాల తలీల్..” అంటూ నినున్ తెగ మెచుచ్కునేది. ఇపుప్డేమో ఇదద్రం వారు వీరు, వీరు వారులా అయిపోయాముగా వంట విషయంలో!” 
నవివ్ంది నీలూ. 

“అదే కదా.. నాకసలు తినడానికే బదధ్కమౖెతే నేనెపుప్డులే అంత వంటగతెత్ని అయేది! ఈ జనమ్కి కషట్ ం!” పెదవి విరిచింది మేఘ. 
“ఆ మాట మాతర్ం నిజం తలీల్! మనం హాసట్లోల్  ఉనన్పుప్డు ఎపుప్డెనౖా నీకిషట్ మౖెన కూరలు చేసినపుప్డు తపప్ పర్తిరోజూ సరిగాగ్  

అనన్ం తినేదానివే కాదు. నేనేమో నీ చేత తిండి తినిపించడానికి రోజూ నీ వెంటపడి బతిమాలేదానిన్. నువువ్ ఉదయానేన్ టిఫిన్ కి 
రాకుండా పడుకుంటే నేను రూంకి టిఫిన్ తీసుకొచిచ్ నినున్ బలవంతంగా లేపి తినిపించేదానిన్. అపుప్డు నీ చేత తిండి తినిపించడానికీ, 
ఇపుప్డు పూజకి అనన్ం పెటట్డానికీ పెదద్ తేడా ఏం లేదు. అంత హింసించేదానివి!” 

“హిహిహీ.. అయినా నువువ్ మాతర్ం అంత కషట్ పడటం ఎందుకంట? ఒక రెం జులు తినకపోయినా వదిలేసేత్ నేనే దారిలోకి 
వచేచ్దానేన్మో! చూశావా, నువేవ్ గారం చేసి ఇలా మొండిదానిలా తయారు చేశావ్ ననున్” కిలకిలా నవివ్ంది మేఘ. 

“ఏంటోనే ఆ రోజులనీన్ భలే ఉండేవి. అవనీన్ దాటిపోయి ఎంత దూరం వచేచ్శామో! పూజ కళళ్ ముందు తిరుగుతుంటే ఒకోసారి 
ఇంత కాలం ఎపుప్డు గడిచిందీ, ఇంతలోనే నాకో కూతురు కూడా పుటుట్ కొచిచ్ అది బడికెళేళ్ వయసుకి కూడా వచేచ్సిందని ఎంత 
విచితర్ంగా అనిపిసుత్ ంటుందో! అసలు నువొవ్సుత్ నాన్నని చెపిప్న దగగ్రున్ంచీ అపప్టి రోజులనీన్ గిరగిరా కళళ్ ముందే తిరుగుతునాన్యి 
మేఘా.. ఎంత తియయ్టి రోజులో కదా అవనీన్” పరవశంగా చెపిప్ంది నీలూ. 

“ఊ ఊ.. ఇలా నీతో కలిసి ఆ తియయ్టి గతానిన్ తవువ్కుంటూ ఆనాటి జాఞ్ పకాలోల్  విహరించాలనే కదా నేను రెకక్లు కటుట్ కు 
ఎగిరొచాచ్ను” నవివ్ంది మేఘ. 

PPP 
మేఘ టిఫిను తినడం అయిపోయాక నీలూని పకక్న కూరోచ్బెటుట్ కుని తన సూటుకేసు తెరిచి అమెరికా నుంచి నీలూ, శరత్ ల 

కోసం తెచిచ్న కానుకలు, పూజ కోసం తెచిచ్న చాకెల్ట్స్, బొమమ్లూ అనీన్ బయటపెటిట్ంది. 
“నువువ్ బొమమ్లు, చాకెల్ట్స్ చాలా తెచాచ్వు. వీటిలోల్  కొనిన్ అశోక్ కొడుకు శశికి ఇదాద్ ం మేఘా.. వాడికి రెండునన్రేళేళ్ గానీ మహా 

గడుగాగ్ యి” అంది నీలూ. 
“అలాగే ఇవువ్.. నీ ఇషట్ ం..” అని చెపిప్ వాటనీన్టినీ పొందిగాగ్  సరుద్ తూ కూరుచ్ంది మేఘ. 
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“మేఘా.. నీకు గురుత్ ందా.. మనం మొదటిసారి హాసట్లుకి వెళేళ్టపుప్డు ఇలాగే పెటెట్లు ముందేసుకుని బటట్ల దగగ్రున్ంచీ బర్షుల్ , 
సబుబ్ల దాకా ఎలా సరుద్ కునాన్మో?” గురుత్  చేసింది నీలూ. 

“ఓ.. గురుత్  లేకేం.. నువేవ్మో మీ నానన్మమ్ పాత టర్ంకు పెటెట్ , నేనేమో మా నానన్ కొనిచిచ్న సరికొతత్ టర్ంకుపెటెట్  ముందేసుకుని 
మహదానందంగా సరుద్ కుంటుంటే మనలిన్ చూసి అందరూ తెగ ఆశచ్రయ్పోయారుగా!” చెపిప్ంది మేఘ. 

“ఆశచ్రయ్పోరూ మరి! మొదటిసారి ఇలుల్  విడిచి హాసట్లుకి వెళుతునాన్మనన్ బెంగ ఇసుమంతెనౖా లేకుండా అంత హుషారుగా 
పెటెట్లు సరుద్ కుంటుంటే!” 

“సూక్లోల్ లాగే మళీళ్ ఇదద్రం కలిసి ఒకే కాలేజీలో చదువుకోవచచ్నన్ ఆనందం కొదీద్ పెటెట్లు సరుద్ కునేదాకా బానే సంబరపడాడ్ ం 
కానీ తీరా మనిదద్రీన్ తీసుకొచిచ్ విజయవాడ హాసట్లోల్  చేరిచ్ అమామ్, నానాన్ వాళుళ్ వెళిళ్పోయేపుప్డు మాతర్ం ఇదద్రం బేర్ మని ఏడేచ్శాం.” 

“ఊ.. అపుప్డు ఒకరికొకరు తోడుగా ఉండి బాగా చదువుకోండి, పర్తీవారం ఉతత్రాలు రాయండని చెపిప్ ఒక పెదద్ ఇనాల్ ండ్ లెటర్స్ 
కటట్  చేతికిచిచ్, రెండు నెలలకొకసారి వచిచ్ మనలిన్ చూసాత్ మని ధెరౖయ్ం చెపాప్రు.” 

“మొదటిసారి ఇలుల్  వదిలి బయట ఉండటం ఆ వయసుకి చాలా కషట్ ం అనిపిసుత్ ంది కదా నీలూ..” భారంగా అంది మేఘ. 
“నిజమే.. ఇపుప్డంటే అనీన్టికీ అలవాటు పడిపోయాం గానీ అపుప్డెంత అమాయకంగా ఉండేవాళళ్మో. హాసట్లోల్  నీకూ, నాకూ, 

రేవతికి కలిపి ఒక రూమ్ ఇచిచ్నపుప్డు అదేమో విజయవాడలోనే పుటిట్  పెరిగి, వాళిళ్లుల్  విజయవాడలోనే ఉండి కూడా హాసట్లోల్  చేరిందని 
చెపేత్ ఎంత ఆశచ్రయ్పోయామో!” బదులిచిచ్ంది నీలూ. 

“హే.. రేవతిని భలే గురుత్  చేశావ్ నీలూ! అపుప్డు మనం పిచిచ్ మొహాలం కాబటిట్  అరథ్ం చేసుకోలేకపోయాం కానీ ఉనన్ ఊరోల్ నే 
హాసట్లోల్  చేరాచ్రంటే పాపం వాళిళ్ంటోల్  వాళుళ్ అపప్టికే దానితో ఎంత హింసపడాడ్ రో!” గటిట్గా నవివ్ంది మేఘ. 

“అనన్టుట్  నీకీ విషయం చెపప్డం మరిచ్పోయా! నాలుగు నెలల తం ఒకరోజు బీసెంట్ రోడోల్  షాపింగుకి వెళిళ్నపుప్డు రేవతి 
కనిపించింది..” 

నీలూని మధయ్లోనే ఆపి “నిజమా! రేవతి విజయవాడలోనే ఉందా అయితే?” ఆసకి త్గా అడిగింది మేఘ. 
“ననున్ పూరిత్గా చెపప్నివువ్ మరి! మనిషి అపప్టి కనాన్ మోడరన్ గా, ఇంకాసత్ పుషిట్గా తయారెంౖది. అసలు నేను గురేత్ పటట్లేదు. 

అదే ననున్ గురుత్ పటిట్  నా దగగ్రకొచిచ్ పలకరించింది. పెళె ౖపోయిందట. చెనెన్ౖలో ఉంటునాన్రట. ఏదో ఫంకష్న్ కోసమని విజయవాడ 
వచిచ్ందట. ఎవరో పెదద్వాళళ్తో కలిసి షాపింగ్ కి వచిచ్ంది. హడావుడిగా ఒక నిమిషం మాటాల్ డేసి తన ఫోన్ నంబర్ ఇచిచ్ తపప్కుండా 
కాల్ చెయయ్మని చెపిప్ వెళిళ్పోయింది. కానీ రేవతిలో అపప్టికీ ఇపప్టికీ పెదద్ మారేప్ం లేదనిపించింది. మా ఆయన కూడా మా డాడీ 
లాగానే బాయ్ంక్ మేనేజరే కాదు పరమ సిక్ట్ కూడా అని చెపిప్ పకపకా నవివ్ంది” వివరంగా చెపిప్ంది నీలూ. 

“భలే! వాళాళ్యన  సిక్ట్ అయితే ఏమిటటా, దీనిన్ ఆపడం వాళళ్ నానన్ తరమే కాలేదు. ఇంక అతనేం చెయయ్గలడులే, పూర్ 
ఫెలో! ఇంతకీ నువువ్ మళీళ్ రేవతికి ఫోన్ చేశావా?”  

“ఒకసారి టైర్ చేసేత్ ఆనస్ర్ చెయయ్లేదు. తనే వెనకిక్ చేసుత్ ందిలే అనుకునాన్ కానీ చెయయ్లేదు. నేను కూడా మళీళ్ 
పర్యతిన్ంచలేదు” అంది నీలూ. 
       “నేను వెళేళ్లోపు మనిదద్రం కలిసి సరదాగా ఒకసారి రేవతికి ఫోన్ చేసి అది చెపేప్ చితర్విచితర్మౖెన కథలు విందాం నీలూ..” 
సరదాపడింది మేఘ. 
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“అలాగేలే.. అగిన్కి ఆజయ్ం తోడెనౖటుట్  ఈ రేవతికి తోడు ఆ రజని ఒకరి త్ దొరికింది మన ణానికి. రజనిది మన పకక్ రూమ్ 
అయినా ఎపుప్డూ మన రూములోనే తిషట్  వేసేది. అనన్యేయ్మో రజనితో సేన్హంగా ఉండమని చెపాప్డు కాబటిట్  మనం ఏమీ అనలేని 
పరిసిథ్తి! ఇదద్రికిదద్రూ మన బురర్ తినేసేవారు బాబోయ్!” అంది నీలూ. 

“రజని ఇపుప్డు ఎకక్డుంది? నీతో కాంటాక్ట్ లోనే ఉందా?” అని అడుగుతుంటే మేఘ మొహంలో నవువ్ మాయమౖెంది. 
“రెండేళళ్ తం పెళిళ్ చేసుకుని సింగపూర్ వెళిళ్పోయినపప్టినించీ దాని హింస పూరిత్గా తపిప్పోయింది నాకు. ఇండియాలో 

ఉనన్ంతవరకూ ఒక గోల కాదు దానితో. ఇకక్డునన్పుప్డు నీ గురించి ఎంత అడిగినా నేనేమీ చెపేప్దానిన్ కాదు. నీకసలు రజని పర్సాత్ వన 
తెసేత్ ఇషట్ ం ఉండదని తెలుసు కానీ ఈ రోజేదో పాత రోజులనీన్ తలచుకుంటూ గబుకుక్న దానిన్ కూడా గురుత్  చేసాను. సారీ మేఘా..” 
నొచుచ్కుంది నీలూ. 

“పరేల్దులే నీలూ.. నువువ్ చెపప్కపోయినా నేనెనౖా అడిగేదానిన్. ఒకసారి గతం గురుత్  చేసుకుందాం అనుకునాన్క అనీన్ నచేచ్వే 
కాదుగా, కొనిన్ గిచేచ్వి కూడా గురొత్సాత్ యి. తపప్దు మరి!” గమమ్తుత్ గా కళుళ్ చికిలిసూత్  నవివ్ంది మేఘ. 

“మాటలోల్  పడి టెమౖు చూసుకోలేదు. రెండవుతోంది. పద పద మనం అనన్ం తింటూ మాటాల్ డుకుందాం” మేఘని అకక్డి 
నుంచి లేపింది నీలూ. 

PPP 
అనన్ం తింటూ ఆ మాటా ఈ మాటా మాటాల్ డుకుంటూ ఉనన్టుట్ ండి ఏదో గురొత్చిచ్న నీలూ “మేఘా.. అనన్ం తినగానే నీకొకటి 

చూపిసాత్ ను. నువువ్ భలే లల్యిపోతావు చూడు” అని ఊరించింది. 
“అబాబ్.. అంత ఊదరగొటేట్సుత్ నాన్వ్, ఏం అదుభ్తం చూపిసాత్ వే తలీల్.. కొంపదీసి మీ బాలక్నీలోంచి గలగలా పారే కృషణ్వేణి 

కనిపిసుత్ ందా ఏవిటీ?” నవివ్ంది మేఘ. 
భోజనాలు పూరత్యీయ్ అవగానే పదపదమని తొందరపెడుతూ మేఘ గదిలో వెనకవెపౖునన్ తలుపు తీసి రెండో అంతసుథ్ లో ఉనన్ 

బాలక్నీలో నుంచి కిందకి చూపించింది నీలూ. అకక్డ కనిపించిన దృశయ్ం చూసి మేఘ నిజంగానే ఆశచ్రయ్పోయింది. 
అకక్డ విశాలమౖెన సథ్లంలో ఒక పకక్గా రెండు పొడవాటి రేకుల షెడుల్  ఉనాన్యి. అవి మినహాయిసేత్ మిగిలిన చోటంతా 

నాపరాళుళ్ పరిచారు. వాటి మీద వరసగా లెనౖులోల్  కురీచ్లు వేసుకుని, కురీచ్ చేతుల మీదుగా పెదద్ అటట్లు పెటుట్ కుని, వాటి మీద 
పుసత్కాలు ముందేసుకుని చదువుకుంటూ పదహారు, పదిహేడేళళ్ వయసునన్ అమామ్యిలు కనిపిసుత్ నాన్రు. 

నిశశ్బద్ంగా చదువుకుంటునన్ ఆ ఆడపిలల్ల మధయ్ దాదాపు పాతికేళళ్ వయసునన్ ఆడవాళుళ్ ముగుగ్ రు పహారా కాసుత్ నన్టుట్  అటూ 
ఇటూ తిరుగుతునాన్రు. అదొక ఇంటరీమ్డియట్ కాలేజీకి సంబంధించిన హాసట్ల్ అని మేఘకి అరథ్ం కావడానికి ఎంతోసేపు పటట్లేదు. 

“అపుప్డపుప్డూ కాసేపు ఇకక్డికొచిచ్ ఈ పిలల్లని గమనిసూత్  ఉంటాను. వీళళ్ని చూసినపుప్డలాల్  మన జాఞ్ పకాలనీన్ మళీళ్ మళీళ్ 
గురొత్సూత్  ఉంటాయి” అని నీలూ చెపోత్ ంటే ఇంకా సంభర్మంలోంచి తేరుకోని మేఘ అటువెపౖే చూసూత్  ఉండిపోయింది. 

“అదిగో అకక్డ ఆ మూలన చూడు. రేకుల షెడుడ్  ముందు వరసగా ఎరర్టి మటిట్కుండలోల్  మంచినీళుళ్ పెటాట్ రు. ఆ ముగుగ్ రు 
అమామ్యిఅమామ్యిలూ మంచినీళుళ్ తాగడానికి వచిచ్ కబురుల్  చెపుప్కుంటునాన్రు” ఇంకో వెపౖుకి చూపించింది నీలూ. 
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“నిజంగా చాలా వింతగా ఉంది నీలూ! మన ఇంటర్ చదువులు అయిపోయి పదేళళ్ పెనౖే అయింది. కానీ ఇపప్టికీ ఇంటర్ 
కాలేజీలు, హాసట్ళుళ్ ఏ మారూప్ లేనటుట్  అచచ్ం అపప్టిలానే ఉనాన్యేంటి? కనీసం కుండలోల్  మంచినీళుళ్ పెటట్డం కూడా మారలేదా?” 
ఆశచ్రయ్పోయింది మేఘ. 

“ఆ అమామ్యిని చూడు. చనీన్ళుళ్ మొహం మీద చలుల్ కుంటోంది. ని సుత్ ందేమో పాపం!” అంది నీలూ. 
“మనం కూడా రా పూట పదకొండింటి దాకా సట్డీ అవర్స్ ఉంటే మధయ్లోనే తెగ ని చేచ్సి ఆ మతుత్  వదిలించుకోడానికి 

కుండలోల్ ని చలల్టి నీళళ్తో కళుళ్ తడుపుకునేవాళళ్ం. ఏదో పెదద్ ఐఏఎస్ పరీకష్లకి పేర్ అయేయ్వాళళ్లాగా తెగ కషట్ పడిపోయేవాళళ్ంలే..” 
గటిట్గా నవివ్ంది మేఘ. 

“అదేంటే అలా అంటావు.. అపప్టికీ ఇపప్టికీ ఆంధర్దేశంలో ఐఏఎస్ కనాన్ అతి ముఖయ్మౖెన పరీకష్ ఎంసెట్ ఎంటర్నేస్! నిదర్ని 
తపిప్ంచుకోడానికి పుసత్కం చేత పటుట్ కుని అటూ ఇటూ తిరుగుతూ చదివేవాళళ్ం. రేవతి మాతర్ం నడుసూత్  కూడా నిదర్పోయేది. అదింకా 
నయంలే, రజని అయితే నిదర్ రాకుండా ఉండాలంటే కళళ్ కింద జండూ బామ్ రాసుకోవాలని చెపేప్ది. రాకాసి మొహంది.. నిజంగానే 
అలా చేసేది” పడీ పడీ నవివ్ంది నీలూ. 

“ఇంతకీ ఇది కాలేజా, హాసట్లా నీలూ?” అడిగింది మేఘ. 
“ఇంటర్ పిలల్ల కాలేజీకీ, హాసట్లుకీ ఏం తేడా ఏడుసుత్ ందిలే! ఈ షెడుల్  కాల్ సు రూమ్స్, ఆరుబయటేమో సట్డీ అవర్స్. ఈ సథ్లానిన్ 

ఆనుకుని ఆ మూడంతసుథ్ ల అపారెట్మ్ంట్ ఉంది చూడు. అది హాసట్లు. అదిగో అకక్డ అటూ ఇటూ తిరగడానికి వీలుగా లోపల నుంచే 
చినన్ దారి కూడా ఉంది. చుటూట్  ఎతెన పర్హరీ, గేటు దగగ్ర వాచ్ మెన్ ని చూసావు కదా! ఇంకంతే, రెండేళళ్ పాటు వీళళ్కి 
బాహయ్పర్పంచంతో సంబంధం లేకుండా ఈ జెలౖోల్ నే కూరుచ్ని చదివీ చదివీ భావి భారత డాకట్రూల్ , ఇంజనీరూల్  అయిపోవలసిందే!” అనీన్ 
చూపిసూత్  వివరంగా చెపిప్ంది నీలూ. 

“హ్మ్.. వీళళ్ పరిసిథ్తి చూసేత్ అపప్టి మన హాసట్లే నయం అనిపిసుత్ ందిగా! ఆ అపారెట్మ్ంట్ బాలక్నీలకి మొతత్ం ఇనుప కచచ్డాలు 
పెటిట్  ఆ సందులోల్ ంచి కూడా బయటికి చూడకూడదనేమో పాల్ సిట్క్ రేకులతో మూసేసారు. వాళళ్ గదులోల్ కి సరెనౖ గాలి, వెలుతురెనౖా 
వసాత్ యంటావా?” జాలిపడింది మేఘ. 

“ఇంటరీమ్డియెట్ కాలేజీలంటే అంతే మరి! జెళౖళ్లానే ఉంటాయి. పాపం అనిపిసుత్ ంటుంది వాళళ్ని చూసేత్!” నిటూట్ రిచ్ంది 
నీలూ. 

“అపప్టి మన కాయ్ంపసుల్ , హాసట్లుస్ కూడా ఏమీ మారకుండా ఇపప్టికీ అలాగే ఉనాన్యంటావా నీలూ?” ఎటో ఆలోచిసూత్  
అడిగింది మేఘ. 

“ఓ.. బర్హామ్ండంగా ఉనాన్యి. తాడిగడపలోని మన కాయ్ంపస్ ఇపప్టికీ అమామ్యిల మెయిన్ కాయ్ంపస్ లానే ఉంటోంది. 
ఏడాదేడాదికీ సూట్ డెంట్స్ కూడా వేలలోల్  పెరుగుతూ పోతునాన్రు కాబటిట్  ఇంకా బోలడ్నిన్ కొతత్ కాయ్ంపసుల్  తెరుసూత్ నే ఉనాన్రు. పెగౖా 
అపప్టికీ ఇపప్టికీ ఆంధర్దేశంలో అతయ్ధికంగా డాకట్రల్నీ, ఇంజనీరల్నీ తయారు చేసిన ఘనత వారిదేనని ఇపప్టికీ మన కాలేజ్ పేరు 
పేపరల్లో, టీవీలోల్  మారుమోగిపోతూనే ఉంటుంది” చెపిప్ంది నీలూ. 

“నువెవ్పుప్డెనౖా మళీళ్ మన కాయ్ంపస్ కి వెళిళ్ చూశావా నీలూ?” కుతూహలంగా అడిగింది మేఘ. 
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“అకక్డికి ఎపుప్డూ వెళళ్లేదు కానీ మన కాలేజీ వాళళ్దే పడమటలంకలో ఒక కాయ్ంపస్ ఉంది. మా ఆడపడుచు వాళళ్మామ్యి 
విజితని మెడిసిన్ ఇంటెనిస్వ్ కోచింగ్ కోసం అకక్డే చేరిప్ంచాం. అకక్డికి వెళాళ్ను ఒక రెండు సారుల్ . వాళళ్ది హౖెటెక్ హాసట్లులే! ఇలా 
మంచినీళళ్ కుండలూ అవీ ఉండవు అకక్డ!” 

“అంటే? మంచి సౌకరాయ్లతో హాయిగా ఉంటుందా?” 
“హాసట్లుకి ఏసీ ఉంటుంది. ఏసీ జెలౖు, జ్ వాటరు, ఇంకొంచెం ఎకుక్వ రుదుద్ డు, తేడా అంతవరకే! ఇనుప కచచ్డాలు, చీకటి 

గదులు అదంతా మామూలే! లోపల ఎలా ఉందో చూదాద్ మనాన్ మనలిన్ పిలల్ల గదుల దాకా వెళళ్నివవ్రు. అదే పర్తేయ్కత!” చెపిప్ంది 
నీలూ. 

“లోపల చూసొచిచ్ వాళళ్ని ఏ రకంగానూ నిలదీయకూడదని ముందుజాగర్తత్ కాబోలు!” అంది మేఘ. 
“ఇందాక మనం చదువుకునన్పప్టి రోజులకీ ఇపప్టికీ ఏమీ మారలేదా అని అడిగావుగా.. ఫీజుల విషయంలో చాలా మారింది. 

విజితకి ఏడాదికి మొతత్ం కాలేజీకి, హాసట్లుకి కలిపి ఫీజు రెండునన్ర లకష్లు. అపప్టోల్  మనం పాతిక వేలు కడితే ఇపుప్డది వేలలోల్ ంచి 
లకష్లోల్ కి ఎగబాకింది. పిలల్లని చదివించడం అంటే లకష్లోల్  పని ఇపుప్డంతా!” నీరసంగా చెపిప్ంది నీలూ. 

“వినడానికే భయంగా ఉనాన్యి ఈ విషయాలు. ఈ లెకక్న మనం ఇంటర్ చదివేశాం హమమ్యాయ్ అని గటిట్గా ఊపిరి 
పీలుచ్కోవాలనన్మాట!” నవివ్ంది మేఘ. 

కాసేపటి తరావ్త బాలక్నీలోంచి లోపలకి వెళిళ్ సేన్హితురాళిళ్దద్రూ కలిసి ఎపప్టెపప్టివో పాత ఫొటోలు, పూజ చినన్పప్టి 
ఫోటోలు అనీన్ ముందేసుకుని చూసూత్  కూరుచ్నాన్రు. 

సమయం సాయంతర్ం నాలుగవుతుండగా “కనకదురగ్ గుడికి వెళిళ్ వదాద్ మా మేఘా?” అడిగింది నీలూ. 
“ఎపుప్డు వెళదాం?” అంది మేఘ. 
“మనం చీకటి పడకముందే వెళితే కాసేపు పర్కాశం బాయ్రేజీ మీద నించుని కృషణ్మమ్ని చూసి ఆ తరావ్త ఇందర్కీలా పెకౖి వెళిళ్ 

అమమ్వారి దరశ్నం చేసుకుని రావొచుచ్. ఎలాగూ పూజ సూక్లు నుంచి వచేచ్ వేళయింది. నువువ్ కూడా రెడీ అయిపో. నేను వెళిళ్ 
అయిదింటికలాల్  రమమ్ని అశోక్ కి ఫోన్ చేసి చెపాత్ ను” అని మేఘని గదిలో వదిలి వెళిళ్ంది నీలూ. 

మళీళ్ ఒకసారి బాలక్నీలోకి వెళిళ్ కాలేజీ వెపౖు చూసింది మేఘ. ండ్ అంతా ఖాళీ కురీచ్లు ఉనాన్యి. బహుశా టీ టెమౖేమో, 
పిలల్లందరూ హాసట్లోల్ కి వెళిళ్నటుట్ నాన్రు. ఆ కాలేజీ వాతావరణానిన్ చూసూత్  ఉంటే పదేళళ్ నాటి జాఞ్ పకాల దొంతరలనీన్ కదిలి ఆనాటి 
సేన్హాలు గురొత్సుత్ నాన్యి మేఘకి.  

 
కొనిన్ సేన్హాలు..  
గులాబీలాల్  అందంగా కనిపిసూత్ నే ములుల్ లా గుచిచ్ గాయం చేసిపోతాయి. 
ఇంకొనిన్ సిరిమలెల్లాల్  బహుసునిన్తమౖె కష్ణాలోల్  వడలి చేజారిపోతాయి. 
మరి కొనిన్ పారిజాతాలాల్  విరిసీ విరియగానే వెలుతురు సోకి నేలరాలిపోతాయి. 
కొనిన్ మాతర్ం మొగలిపూవులా పాతబడినకొదీద్ తియయ్టి పరిమళానిన్ పంచుతాయి. 
చేదెనౖా తీపెనౖా గతించిన సేన్హాలు, అవి పంచిన మధుర కష్ణాలు అమరమౖె నిలిచిపోతాయి! 
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