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మేఘ కాదనాన్క కూడా కిరణ ఎదురుపడాడ్డంటే ఇపుప్డేం జరుగుతుందో చూడాలనన్ ఉతుస్కత కలిగింది రజనికి. సరిగాగ్ అదే 

కారణంగా ఆందోళన మొదలైంది నీలూకి. మేఘ మనసులో భావాలని ఇదీ అని చెపప్డం కషట్ం. కానీ ముగుగ్రూ తమ ఉదేద్శాయ్లేవీ ముఖాలోల్ 
కనపడనీయకుండా మామూలుగా ఉండటానికి పర్యతిన్సుత్నాన్రు. 

కిరణ వచిచ్ పలకరించేసరికి రజని, నీలూ ఎపప్టిలా నవువ్తూనే బదులిచాచ్రు. మేఘ మాతర్ం అతని ఉనికే గమనించనటుట్గా ఎటో 
చూసూత్ నించుంది.  

“ఒకక్డివే వెళుతునాన్వా ఇంటికి? పర్దీప రావడం లేదా?” అడిగింది నీలూ. 
“ఈసారి ఎకుక్వ రోజులు సెలవులు ఇచాచ్రుగా. పర్దీప వాళళ్ అకక్ దగగ్రికి ఢిలీల్ వెళుతునాన్డు” సమాధానం చెపాప్డు కిరణ. 
చేతిలో ఉనన్ ‘ఆరీచ్స’ కవరోల్ంచి ఒక గీర్టింగ కారడ్ తీసి “హాయ్పీ నూయ్ ఇయర” చెపిప్ రజని చేతికిచాచ్డు. ఇంకొక గీర్టింగ కారడ్ నీలూకి 

కూడా ఇసేత్ మేఘ ఏమంటుందో అని సందేహిసూత్నే తీసుకుంది.  
తరావ్త తన చేతిలో మిగిలిన కవర ని మేఘకి అందిసూత్ “తీసుకో మేఘా..” అనాన్డు. 
మేఘ ఉలకలేదు పలకలేదు. ముందుకి సాచిన చేతిని అలాగే ఉంచి తీసుకోమని ఐదారు సారుల్ బతిమాలాక “నేను తీసుకోను” అంది. 
కిరణ బతిమాలే కొదీద్ మేఘకి పంతం పెరిగిపోతోంది. “నాకొదుద్” కాసత్ గటిట్గానే అరిచింది. 
అపప్టికే చుటూట్ ఉనన్ జనాలు ఆసకిత్గా వీళళ్ వైపే చూసుత్నాన్రు. మేఘ మొండితనానికి రజనికి చాలా కోపం వసోత్ంది.  
నీలూ మేఘ చెయియ్ పటుట్కుని “అందరూ మన వైపే చూసుత్నాన్రు. తీసుకో” అనునయంగా నచచ్చెపిప్ంది. 
చుటూట్ ఉనన్ జనాల మొహాలు చూసి ఇబబ్ందిగా అనిపించింది మేఘకి. తల వంచుకుని నేల చూపులు చూసూత్నే అతని చేతిలో నుంచి 

కవర అందుకుంది.  
అకక్డ నిలబడటం అసహనంగా ఉంది ఆమెకి. కానీ ఏం చెయాయ్లో తెలియడం లేదు. ఇంతలో వాళుళ్ ఎకాక్లిస్న బస పాల్టాఫ్రం 

మీదకి రాగానే తపిప్ంచుకోడానికి మారగ్ం దొరికిందనుకుని “నేను వెళిళ్ బసోల్ కూరుచ్ంటాను” అని నీలూతో చెపిప్ సమాధానం కోసం 
చూడకుండా నీలూ బాయ్గ కూడా తీసుకుని గబగబా బస ఎకేక్సింది మేఘ.  

అపప్టిదాకా అతి కషట్ం మీద మౌనంగా ఉనన్ రజని మేఘ వెళళ్గానే “ఎందుకంత పొగరుగా పర్వరిత్సుత్ంది? తన పంతమే తనది కానీ 
ఎదుటి మనుషుల గురించి అసలు పటట్దు” ఆవేశపడింది. 

కిరణ తమకిచిచ్న గీర్టింగ కారడ్ కనాన్ మేఘకిచిచ్న కారడ్ రెండింతలు పెదద్గా ఉండటం గమనించింది రజని. మేఘ నిరల్క్షయ్ంగా 
పర్వరిత్సుత్నాన్ అతను పర్తేయ్కంగా చూడటం, వదద్ంటునాన్ బతిమాలి గీర్టింగ కారడ్ ఇవవ్డం అసస్లు నచచ్లేదు ఆమెకి. 
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“లెటరోల్ నువువ్ మేఘని మేడ మెటల్ మీద కనపడమని రాసావుగా. ఆ రోజు” ఆతర్ంగా కిరణ కి వివరించబోతునన్ రజని చేతిని చునీన్ 
చాటుగా గటిట్గా లాగి మధయ్లోనే ఆపేసింది నీలూ. 

“నువువ్ పంపిన లెటర చూసి మేఘ బాధపడింది కిరణ. తనకి నీ మీద కోపం పోలేదింకా” చెపిప్ంది నీలూ. 
“నీలూ పీల్జ.. ఈ రోజు నేను మేఘ పకక్న కూరోచ్వచాచ్? తనతో మాటాల్డాలి” అని సౌమయ్ంగా అడుగుతునన్ అతని మొహంలో 

కాదనగగ్ కారణమేదీ కనిపించలేదు నీలూకి. 
ఇంతలో ఉనన్టుట్ండి పకక్నునన్ రజని భోరుమని ఏడిచ్ంది. 
“ఏమైంది రజనీ? ఎందుకు ఏడుసుత్నాన్వు?” ఆశచ్రయ్ంగా అడిగాడు కిరణ.  
“కిరణ.. కాసత్ రజని బాయ్గు కూడా అందుకుని నువెవ్ళిళ్ బసోల్ కూరోచ్. నేనూ, రజని వెళిళ్ వాటర బాటిల కొనుకొక్సాత్ం” అంది నీలూ.  
“నా దగగ్ర ఒక బాటిల ఉంది. ఇంకా కావాలంటే నేను వెళిళ్ తీసుకొసాత్నులే. మీరు పదండి” అనాన్డతను.  
“మేము పది నిమిషాలోల్ వచేచ్సాత్ం. బస బయలుదేరడానికి టైము ఉందిగా. మరేం పరావ్లేదు” అని చెపిప్ అతని సమాధానం కోసం 

ఎదురు చూడకుండా రజని చెయియ్ పటుట్కు లాకుక్ని పకక్కి తీసుకెళిళ్ంది నీలూ.  
“ఇపుప్డునన్ సమసయ్తోనే చసుత్ంటే మధయ్లో నీకేమైందే తలీల్.. ఎందుకేడుసుత్నాన్వు?” నీరసంగా అడిగింది నీలూ.  
సమాధానం చెపప్కుండా కళొళ్తుత్కుంటూనే ఉంది రజని. కాసేపు సరిద్ చెపప్డానికి పర్యతిన్ంచి లాభం లేక చివరి మాటగా “పద 

వెళదాం. బస ఎకాక్క కూడా ఏడుసూత్నే కూరుచ్ంటానంటే నీ ఇషట్ం” అంది నీలూ. కళుళ్ తుడుచుకుని వెంట నడిచింది రజని. 
PPP 

అందరికనాన్ ముందే బస ఎకిక్న మేఘ పర్యాణం చేసినంతసేపూ కిరణ ఉనికిని తపిప్ంచుకోవాలని తమ నలుగురికి రెండు పకక్ 
పకక్న సీటుల్ కాకుండా తను కూరుచ్నన్ చోటుకి వెనుక దూరంగా ఇంకొక సీటు ఆపింది. ఊహించని విధంగా కిరణ వచిచ్ సరాసరి మేఘ పకక్నే 
కూరుచ్నాన్డు.  

మామూలుగా అయితే అతను పకక్న కూరోచ్వడం అంత విడూడ్రమైన విషయమేమీ కాదు కానీ పర్సుత్త పరిసిథ్తిలో ఇషట్ం లేదు మేఘకి. 
బయటికి మొండిగా ఉనన్టుట్ మాతర్ం కనిపిసోత్ంది కానీ లోలోపల అతనికి ఎదురుపడటానికి ఆమెకి కాసత్ బిడియంగా కూడా ఉంది. 

కిరణ వచిచ్ పకక్న కూరోచ్గానే “నీలూ, రజని ఎకక్డా?” అంటూ లేచి నిలుచుంది మేఘ.  
“మంచినీళుళ్ కొనుకుక్రావడానికి వెళాళ్రు” సమాధానం చెపాప్డు. 
“ఇకక్డ నీలూ కూరుచ్ంటుంది” అంది అతని వైపు చూడకుండానే. 
“నేను నీలూని అడిగే వచాచ్ను. నీతో మాటాల్డాలి. పీల్జ మేఘా” అనునయంగా అడిగాడు. 
ఇక తపిప్ంచుకోవడం కుదరదని గర్హించి సీటోల్ కూలబడింది మేఘ. 
పది నిమిషాలు నిశబద్ంలో గడిచాయి. 
కళుళ్ తుడుచుకుంటూ బస లోపలికి వచిచ్న రజనిని చూసి మేఘ కంగారుపడింది. ఏమిటని అడగబోయేంతలో కళళ్తోనే వారించింది 

నీలూ. వాళిళ్దద్రూ వెనకిక్ వెళిళ్ కూరుచ్నాన్రు. 
బసుస్ పర్యాణం మొదలైంది. 
మేఘ మౌనం వీడకుండా తల పూరిత్గా పకక్కి తిపిప్ కళుళ్ కిటికీకి అపప్చెపిప్ంది. 
బసుస్ పర్కాశం బాయ్రేజీ మీదకు రాగానే “రూపాయి నాణెం కావాలా?” అడిగాడు కిరణ. 
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“.....” 
“ఎపుప్డూ గలగలా మాటాల్డుతూ ఉండేదానివి. ఇంత సైలెంట అయిపోయావేమిటి.. నాతో మాటాల్డవా?” 
“.....” 
“మూడు గంటల సేపు అటే చూసూత్ కూరుచ్ంటే మెడ పటేట్సుత్ంది. పోనీ నేను లేచి వెళిళ్ ఇంకెకక్డైనా కూరోచ్నా?” అతని గొంతులో ఏ 

మాతర్ం నిషూట్రం ధవ్నించలేదు.  
ఆ మాట వినగానే అతనిన్ నొపిప్సుత్నాన్నేమోననిపించి తల తిపిప్ మామూలుగా కూరుచ్ంది మేఘ. 
హాసట్లు, కాల్సులు, పరీక్షల గురించి అతనేవో పర్శన్లు అడుగుతుంటే కుల్పత్ంగా బదులిచిచ్ంది. 
అతని మొహంలోకి చూసుత్ంటే, మాటలు వింటుంటే ఇదివరకటిలానే ఉనాన్డు తపప్ అతనిలో అసహజమైన మారేప్మీ కనిపించడం 

లేదు. 
“గీర్టింగ కారడ్ చూశావా?” 
“....” 
“చూడవా?” 
“....” 
“ఒకక్సారి చూడు” 
మేఘ తన ఒళోళ్ ఉనన్ ‘ఆరీచ్స’ కవరోల్ంచి గీర్టింగ కారడ్ బయటికి తీసింది.  
రెండు లాంగ నోట బుకస్ కలిపినంత పెదద్గా ఉనన్ లేత నీలం రంగు ఎనవ్లప మీద ‘టు మేఘ, ఫర్మ కిరణ’ అని రాసుంది. దానోల్ంచి 

గీర్టింగ కారడ్ ని బయటికి లాగగానే ముదురు, లేత నీలం రంగులోల్ అందంగా డిజైన చేసిన కారడ్ మధయ్లో చినన్ చినన్ గులాబీ తీగలతో అలిల్న 
హృదయం ఒకటి కొదిద్గా పైకి ఎగిరినటుట్ ముందుకొచిచ్ంది. పైన ‘నూయ్ ఇయర విషెస’ అని పెదద్గా కనపడుతోంది.  

తెరిచి చూసేత్ లోపల ఎడమవైపున చేతిరాతలో రాసిన రెండు మూడు వాకాయ్లు బంగారు రంగులో మెరుసుత్నాన్యి. మేఘ అదేం 
చదవకుండా కారడ్ అంతా పైపైన చూసూత్ కుడి వైపు పైన మేఘ పేరు, కింద చివరోల్ కిరణ పేరు చూసూత్నే మధయ్లో పిర్ంట చేయబడి ఉనన్ నూయ్ 
ఇయర విషెస ఆఖరు లైనోల్ ముదిర్ంచి ఉనన్ పెదద్ పెదద్ అక్షరాలని చూసి అకక్డే ఆగిపోయింది. 

‘ఐ లవ యూ!’ 
ఆ రోజు ఉతత్రానికి సప్ందించకపోవడంతోనే ముగిసిపోయింది అనుకునన్ విషయం మళీళ్ ముఖాముఖి ఇలా ఇంత సూటిగా 

ఎదురవుతుందని ఊహించకపోవడం వలల్ ఉలికిపాటుకి లోనయింది.  
తను అంగీకారానిన్ తెలిపిందని అపోహ పడుతునాన్డేమోననన్ ఆదురాద్ కొదీద్ అతికషట్ం మీద మాట పెగిలింది. 
“నేను... నేను ఆ రోజు నీకు కనిపించలేదుగా?” 
“ఊ.. సిట్ల ఐ మీన ఇట!” సప్షట్మైన సమాధానం వచిచ్ంది అతని నుంచి. 
ఆ గీర్టింగ కారుడ్లో తను రాసిన మాటలని ఆమె అరథ్ం చేసుకుందని భావించి అతనా మాటనాన్డు.  
మేఘ చూపు ఉండటానికి గీర్టింగ కారడ్ మీదే ఉనాన్ అకక్డునన్దేదీ తన దృషిట్కి అందడం లేదు. చపుప్న దానిన్ మూసేసి వంచిన తల 

ఎతత్కుండా అలాగే ఉండిపోయింది. 
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ఆమెకి తన మనసు తెలపాలని అక్షరాలతో పాటు కాసినిన్ మాటలు తోడు తెచుచ్కునాన్డతను. 
ఇనాన్ళళ్ సేన్హంలో తనాడే నాలుగు మాటలకి ఆచి తూచి పొదుపుగా ఒకటీ అరా పలుకులు బదులివవ్డమే చూసిన ఆమెకి 

మొదటిసారి అతనూ మాటకారే అనిపించింది. అతగాడీ వేళ మనసుని మాటాల్డిసుత్నన్టుట్నాన్డు మరి! 
ఎంతగా తపుప్లెంచాలని పర్యతిన్సుత్నాన్ అతని మాటలోల్ తొంగి చూసుత్నన్ సవ్చఛ్త ఆమె నోరు నొకేక్సోత్ంది. సూటిగా కళళ్లోల్కి చూసూత్ 

తేటతెలల్ంగా అతని అంతరంగానిన్ తన ముందు పరుసుత్నన్ తీరుకి ఆమె కళుళ్ వాలిపోతునాన్యి. తన సొంత గుండే ఎదురుదాడికి దిగి లోపల 
చేసుత్నన్ వీరంగం బయటికి తెలిసిపోతుందేమో అని ఆందోళనగా ఉంది. 

నిజం చెపాప్లంటే చెవులని దాటి తనదాకా వచిచ్న మాటలకి అరథ్ం ఇదని అనువదించి చెపప్కుండా మెదడు కాసాత్ చేషట్లుడిగి చోదయ్ం 
చూసూత్ కూరుచ్ంది. కానీ ఇంతవరకూ పరిచయం లేని ఓ కొతత్ భాషని మనసు అపప్టికపుప్డు అక్షరాభాయ్సం చేసి అక్షరమక్షరం కూడబలుకుక్ని 
చదివేసోత్ంది ఆరాటంగా. 

అతను ఓపిగాగ్ ఇదద్రి మధయ్నా మాటల ఇటుకలు పేరుసూత్ వంతెన వేసే కొదీద్ మేఘ బింకం కర్మంగా సడలిపోయి ఊ కొడుతూ 
వింటోంది. 

పకక్ సీటులో వాళుళ్ బాయ్గులు సరుద్కుంటూ బసుస్ దిగడానికి సిదధ్పడటం చూసి “నీలూని ఇకక్డికి రమమ్ని చెపాత్ను” లేచి వెళాళ్డు 
కిరణ.  

కిటికీలోంచి బయటికి చూసి “అపుప్డే ఇకక్డిదాకా వచేచ్శామా!” ఆశచ్రయ్పడుతూ చేతికునన్ వాచీ వంక చూసి గంట సమయం 
గడిచిందని నమమ్లేకపోయింది మేఘ. 

వసూత్నే వెనుక సీటోల్ వాళుళ్ ఇంతసేపు ఎలా వినోదం కలిగించారో గుసగుసగా చెపుత్నన్ రజని ముఖంలో ఉతాస్హం చూసి బసుస్ 
ఎకిక్నపప్టి ఏడుపు మొహం గురొత్చిచ్ంది మేఘకి. మళీళ్ మామూలైనందుకు సంతోషించింది. 

తుఫాను సూచనలేవీ లేకుండా పర్సనన్ంగానే కనిపిసుత్నన్ మేఘ మొహం చూసి అపప్టిదాకా ఆందోళన పడుతునన్ నీలూ 
సిథ్మితపడింది. 

రజని పాప కారన్ కావాలంటే కిరణ వెళిళ్ పాప కారన్ తో పాటు బిసెక్టస్, ఉడికించిన వేరుశనకాక్యలు కొనుకొక్చిచ్ ముగుగ్రికీ 
ఇచాచ్డు. 

అందరూ ఒకచోట చేరేసరికి మళీళ్ ఎపప్టిలాగే చిరుతిళుళ్ పంచుకు తింటూ ఒకటే కబురుల్, నవువ్లు.. మేఘ ముభావం వీడి అందరితో 
పాటు మాటలు కలుపుతోంది, నవువ్తోంది కానీ మధయ్ మధయ్లో ఆలోచనలోల్ తపిప్పోతోంది. 

మరొక రెండు గంటలు కులాసాగా గడిచాక బసుస్ కిరణ వాళళ్ ఊరు చేరింది. అందరికీ మరొకసారి కొతత్ సంవతస్రంలో సెలవులు 
బాగా గడపమని వీడోక్లు చెపిప్ బసుస్ దిగిపోయాడు. 

కిరణ వెళళ్గానే రజని గబగబా వచిచ్ మేఘ పకక్న కూరుచ్ని “చెపుప్ చెపుప్ తొందరగా.. ఏం మాటాల్డాడు?” అడిగింది ఉతాస్హంగా. 
“ఇంతసేపూ మనందరం ఏం మాటాల్డుకునాన్మో అవే” అంది మేఘ. 
మేఘ సమాధానం రజని ఉతాస్హం మీద నీళుళ్ చలిల్ంది.  
“నీకిచిచ్న గీర్టింగ కారడ్ ఏదీ చూపించు. మాకిచిచ్నవి చాలా బాగునాన్యి తెలుసా” మేఘని తొందరపెటిట్ంది చూపించమని. 
‘నూయ్ ఇయర విషెస టు ఏ డియర ఫెర్ండ’ అనన్ సంబోధనతో డిజైన చేయబడిన ఆ కారుడ్లు చూసిన మేఘ కూడా బాగునాన్యంది. 
మేఘకిచిచ్న గీర్టింగ కళిళ్ంతింత చేసుకుని చూసిన రజని ఉదేవ్గంతో గటిట్గా అరిచింది. 
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“అబాబ్.. ఎంతందంగా ఉందో! నేనింతవరకూ ఇంత పెదద్ పర్పోజల కారడ్ ఎపుప్డూ చూడలేదు. సూపర టేసట్ కదూ” అంటూ గబగబా 
నీలూకి చూపించింది. 

నేరుగా అలాంటి కారడ్ ఇసాత్డని ఊహించని నీలూ ఆశచ్రయ్పోయి అందులో ఏం రాసాడో ఆసకిత్గా చదివింది. మేఘ పర్తిసప్ందన 
ఏమిటో తెలుసుకోవాలని ఆమె ముఖంలోకి చూసింది. అకక్డేముందో సప్షట్ంగా తెలీలేదు కానీ ఇదివరకటి కోపం, చిరాకు మాతర్ం 
కనిపించలేదు.  

అసలు అందులో అతనేమి రాసాడో సరిగాగ్ చదవనేలేదు మేఘ. ఇపుప్డు చూడాలనిపించినా సేన్హితుల ముందు మొహమాటంగా 
అనిపించి రజని చేతిలోంచి అందుకుని సరాసరి బాయ్గులో పెటేట్సింది. 

“మొతాత్నికి నువువ్ ఇపప్టికైనా పచచ్జెండా ఊపినందుకు ఆనందంగా ఉంది” నవివ్ంది రజని.  
“పచచ్జెండా లేదూ ఏం లేదూ.. అందరిముందూ రాదాద్ంతం చేసేత్ బాగోదని తీసుకునాన్నంతే” చపుప్న రజని మాటని కొటిట్పారేసింది 

మేఘ. 
“మొండిఘటానివి నువవ్సలు.. అంత మాతార్నికి బసుస్లోకి రాగానే తిరిగి ఇచేచ్యకపోయావా మరి?” రజని మొహంలో నవువ్ 

మాయమైపోయి నిషూట్రం పలికింది. 
ఆ మాటకి వెంటనే సమాధానం చెపప్లేకపోయింది మేఘ. 
‘అవునూ.. నేనెందుకా పని చేయలేదు? నాకా ఆలోచన రాలేదేంటి?’ తనని తాను పర్శిన్ంచుకుంది కానీ బదులు దొరకలేదు. 
“అబాబ్.. పర్తీదానికి శతుర్వులాల్ ఈ వాదించుకోవడాలేమిటి? కాసత్ సౌమయ్ంగా మాటాల్డుకోవచుచ్గా. అయినా ఏదో కోరుట్ బోనులో 

నిలబెటిట్ అనీన్ ఇపుప్డే తేలేచ్యాలనన్టుట్ నువివ్పుప్డే పర్శన్ల చిటాట్ విపాప్లా రజనీ.. దానిన్ కాసత్ పర్శాంతంగా వదిలేయ” ఇదద్రికీ నచచ్చెపిప్ంది 
నీలూ. 

తరావ్త ఆ సంగతి పకక్న పెటిట్ లోకాభిరామాయణం చెపుప్కుంటూ కాలకేష్పం చేసారు సేన్హితురాళుళ్ ముగుగ్రూ. 
బసుస్ రజని, నీలూ వాళళ్ ఊరికి చేరింది. వాళుళ్ బసుస్ దిగిపోతుంటే బెంగగా అనిపించింది మేఘకి. ఇపుప్డు నీలూతో ఉంటే 

బావుండనిపిసోత్ంది కానీ వీలవదుగా. సెలవులోల్ పకిక్ంటివాళళ్ ఫోనుకి కాల చేసుత్ంటానని చెపిప్ంది. 
PPP 

అపుప్డిపుప్డే కేబుల టీవీలు వచాచ్క సినిమాలు, సీరియళూళ్ పేరు మీద పలెల్లోల్ కూడా అరధ్రాతిర్ దాకా లైటుల్ వెలుగుతునాన్యి కానీ 
డిసెంబరు ముపైఫ్ ఒకటో తేదీ రాతిర్ పనెన్ండు గంటలకి పాత సంవతస్రానికి వీడుకోలు పలుకుతూ కొతత్ సంవతస్రానిన్ ఆహావ్నిసూత్ సిటీలోల్, 
పటట్ణాలోల్లాగా వేడుకలు జరుపుకునే సాంపర్దాయం ఇంకా పలెల్ల దాకా పాకలేదు.  

కిర్తం ఏడాది హాసట్లోల్ విదాయ్రుథ్లు, వారెడ్నుల్ అందరూ కలిసి అరధ్రాతిర్ దాకా ఆటపాటలతో ఎంత సరదాగా నూయ్ ఇయర వేడుక 
జరుపుకునాన్రో గురొత్చిచ్ ఈసురోమనిపించింది మేఘకి. 

టీవీలో పోర్గార్ములు చూసూత్ కాలకేష్పం చేదాద్మనాన్ నానేన్మో ఉదయానేన్ ఆఫీసు ఉందని తపిప్ంచుకుంటే అమేమ్మో “మన ఉగాదిలా 
చకక్గా ఉదయానేన్ లేచి రోజంతా హాయిగా గడపాలి కానీ అరధ్రాతిర్ దాకా నిదర్ చెడగొటుట్కుని కొతత్ సంవతస్రానికి సావ్గతం పలకడం ఏంటో 
విడూడ్రం! అయినా తెలల్వారుజామున లేచి ముగుగ్లు పెటొట్దూద్.. అంతసేపు మేలుకోవడం నావలల్ కాదు” అని చేతులెతేత్శారు.  

మేఘకి ఒకక్దానికీ చూసే ఆసకిత్ లేక ముసుగుతనిన్ పడుకుంది. తెలల్వారి ఉదయం మాతర్ం ఇంటి ముందు అమమ్ వేసే నూయ్ ఇయర 
ముగుగ్కి రంగులదద్డానికి తవ్రగానే నిదర్ లేచింది. 
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సాన్నాలూ, టిఫినూల్ అయాయ్క నీలూకి నూయ్ ఇయర విషెస చెపాప్లని వాళళ్ పకిక్ంటికి ఫోన చేసింది. 
“హాయ్పీ నూయ్ ఇయర నీలూ.. ఏంటి అంతా గోలగా ఉంది, నూయ్ ఇయర సెలబేర్షనాస్?” అడిగింది మేఘ.  
“అదేం లేదు. సుజాతాంటీ వాళిళ్ంటికి చుటాట్లు వచాచ్రు.” 
“రాతిర్ పనెన్ండు దాకా మేలుకుని ఉనాన్వా? నేనైతే పదినన్రకే నిదర్పోయాను. ఒకక్దానికీ బోర కొటిట్ంది.” 
“సేమ హియర. నేను నీకంటే ఒక అరగంట ముందే నిదర్పోయాలే. హాయ్పీ నూయ్ ఇయర!” 
“థాంకూయ్ థాంకూయ్.. నేను చూడు నినున్ విష చేదాద్మని ఫోన చేసి ఆ సంగతే మరిచ్పోయాను. నీకూక్డా వెరీ హాయ్పీ నూయ్ ఇయర మై 

డియర నీలమామ్..” 
“థాంకస్. ఈ రోజు ఫోన చేసి మంచిపని చేశావ. రేపటినుంచి నాలుగు రోజులు ఆంటీ వాళుళ్ ఊరెళుతునాన్రు. ఇంటోల్ ఎవరూ 

ఉండరట.” 
“అవునా.. హమ్..” 
“ఇంతకీ ఎకాజ్మస్ పిర్పరేషన ఎపప్టినుంచీ మొదలుపెడతావు?” 
“నినన్, ఇవాళ రెసట్. ఇక రేపటినుంచైనా పుసత్కాలు తెరవాలి. రజని వచిచ్ందా?” 
“ఉహూ.. లేదు.” 
మేఘ కిరణ గురించి నీలూతో మాటాల్డాలనుకుంది కానీ చుటూట్ ఉనన్ ఆ గందరగోళ వాతావరణంలో ఆ పర్సాత్వన 

తీసుకురావాలనిపించలేదు. మరో రెండు నిమిషాలు మామూలు విషయాలేవో మాటాల్డి ఫోన పెటేట్సింది. 
 

PPP 
కూరుచ్నన్ చోటు నుంచీ కదలకుండా శర్దధ్గా చదువుకుంటునన్దలాల్ ఏదో పుసత్కం అవసరమయియ్ లేచి వెళిళ్ హాసట్లు నుంచి 

తీసుకొచిచ్న బాయ్గు తెరిచింది మేఘ. కావలసిన పుసత్కం తీసుకుంటూ ఉండగా పుసత్కాల మధయ్న దాచిన గీర్టింగ కారడ్ కనిపించింది. 
ఇపప్టికే ఈ నాలుగు రోజులోల్ నాలుగైదుసారుల్ చూసినా సరే మళీళ్ ఇంకోసారి ముందేసుకుని కూరుచ్ంది. ఆ కారడ్ చూసిన పర్తీసారి ఆ 

రోజుటి బస పర్యాణం గురొత్సోత్ంది. 
మొదటిసారి రజనితో పంపిన ఉతత్రం చూసినపప్టి కోపం, బాధ కిరణ ని కలిసి మాటాల్డాక మాయమైపోయాయి. ఎంతగా 

ఆలోచించినా ఎందుకనన్ది అరథ్ం కాలేదు. తను కూడా కిరణ ని పేర్మిసోత్ందా? అనన్ పర్శన్ వేసుకుంటే మాతర్ం ఖచిచ్తంగా లేదు లేదనన్ 
సమాధానం ఎదురవుతోంది. 

కిరణ ని తను పేర్మించడం లేదు. కానీ అతనంటే కోపం లేదు. అతనితో ఉనన్పుప్డు, మాటాల్డినపుప్డు అతని మాటలోల్, నడతలో తపుప్ 
పటాట్లిస్ంది ఏమీ కనిపించలేదు. తను కూడా అతని పటల్ దురుసుగా పర్వరిత్ంచకుండా ఉండాలి. ఇది మొదటి నుంచీ తామిదద్రి మధాయ్ ఉనాన్ 
సేన్హమే తపప్ తనలో ఇపప్టికిపుప్డు కొతత్గా వచిచ్న మారేప్మీ కాదుగా.. నిజానికి ఆ రోజు తనే కాసత్ తలబిరుసుగా పర్వరిత్ంచి అతని మనసుకి 
కషట్ం కలిగించిందేమో!  

మనం ఎపప్టిలా మంచి ఫెర్ండస్ లా ఉందాం అని చెపేత్నో? ఎలా చెపప్డం, ఫోన చేసి చెపొప్చుచ్ కానీ నేరుగా చెపప్డానికి మోమాటం 
అడొడ్సోత్ంది. మరి ఎలా చెపాప్లి? తను అందరికీ హాయ్పీ నూయ్ ఇయర విషెస చెపిప్నటుట్ తనకి నేను చెపేత్ తన మీద నాకేం కోపం లేదు అని అరథ్ం 
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చేసుకుంటాడుగా. కానీ ఇపప్టికే నూయ్ ఇయర దాటిపోయిందే. అయినా పరేల్దు, కాసత్ ఆలసయ్ంగా చెపితే తపేప్ముంది. మళీళ్ ఇలాంటి సందరభ్ం 
తనకి దొరకక్పోవచుచ్. 

అనీన్ రకాలుగా బాగా ఆలోచించి ఒక నిరణ్యానికి వచిచ్ంది మేఘ. వాళుళ్ండే పలెల్టూరోల్ గీర్టింగ కారడ్స్ లాంటివేమీ దొరకవు. వెంటనే 
తను దాచుకునన్ గీర్టింగ కారడ్ కలక్షన తీసి కిరణ కి పంపించడానికి పనికొచేచ్ కారడ్ ఏమైనా ఉందేమో అని వెతికింది. చాలాసేపు వెతగాగ్ వెతగాగ్ 
ఒక కారడ్ బాగుందనిపించింది.  

ఒక ఇంటి ముందు పచచ్టి తోటలో ఉనన్ చెకక్ గేటు మీద నించుని ఊగుతూ ఒక చినన్ పాప, పకక్నే గేటు పటుట్కుని నించుని 
నవువ్తునన్ ఒక బాబు ఉనాన్రు. లోపల హాయ్పీ నూయ్ ఇయర సందేశం ఉంది.కారడ్ లోపల డియర కిరణ అనన్ సంబోధనతో మొదలుపెటిట్ చివరోల్ 
యువరస్ ఫెర్ండ మేఘ అని రాసింది.  

హాసట్లు నుంచి ఇంటికి ఉతత్రాలు రాయడం కోసం పోసట్ల ఎనవ్లపస్ తో పాటు సాట్ంపులు కూడా తన దగగ్ర ఎపుప్డూ ఉంటాయి 
కాబటిట్ గీర్టింగ కారడ్ కవర మీద అడర్స రాసి, సాట్ంపస్ అంటించింది.  

వీధి చివరనునన్ ఉనన్ పోసట్ బాకస్ లో వేసి వదాద్మని బయలుదేరబోతూ ఇలా గీర్టింగ పంపుతునాన్నని ఒకసారి నీలూతో చెపాప్క పోసట్ 
చేసేత్ బాగుంటుంది అనుకుంది. 

పకిక్ంటివాళళ్ ఫోన కి ఒకసారి పర్యతిన్ంచుదామని రిసీవర అందుకోగానే డయల టోన వినపడలేదు. ఫోన వైరూల్, కనక్షనస్ అనీన్ సరి 
చూసినా లాభం లేకపోయింది. ఫోన డెడ అయిందని తెలిసి ఉసూస్రుమనిపించింది మేఘకి.  

ఈ పలెల్టూరోల్ ఫోన పోయిందని కంపెల్యింట ఇచిచ్, వాళుళ్ వచిచ్ బాగుచేసేసరికి పుణయ్కాలం కాసాత్ అయిపోతుంది. అందులో 
సంకార్ంతి పండుగ రోజులు అని తలచుకుంటే నీరసం వచిచ్ంది. 

ఇపప్టికే నూయ్ ఇయర అయిపోయాక నూయ్ ఇయర విషెస కారడ్ పంపుతోంది. ఇంకా ఆలసయ్ం చేసేటట్యితే పంపడమే అనవసరం 
అనిపించి మళీళ్ ఒకసారి బాగా ఆలోచించి తను సరైన పని చేసుత్నన్దని నిరాధ్రించుకుని గీర్టింగ కారడ్ ఎరర్డబాబ్లో వేసి వచిచ్ంది.  

గీర్టింగ కారడ్ వెయయ్డం అయితే వేసింది కానీ మరుసటి రోజు నుంచి కొతత్ సందేహాలు బయలుదేరాయి. 
మొదటిసారి బసోల్ కలిసినపుప్డు అందరూ అడర్సులు ఇచిచ్ పుచుచ్కునాన్రు. అపుప్డు కిరణ చెపిప్న అడర్స కే పోసట్ చేసింది కానీ అది 

ఇంటి అడర్స కాదు, వాళళ్ నానన్గారి బాయ్ంక అడర్స. కిరణ పేరు కూడా రాసింది కానీ ఏమిటీ కవర అని వాళళ్ నానన్గారు తెరిచి చూసాత్రేమో! 
చూసేత్ ఈ అమామ్యి ఎవరు, ఇలా కారడ్ పంపిందేంటి అనుకుంటారా? అయినా చూసేత్ మాతర్ం తపేప్ం ఉంది? ఫెర్ండ హాయ్పీ నూయ్ ఇయర విషెస 
పంపింది అనుకుంటారు.. దీంటోల్ వేరేగా అనుకోడానికి ఏముంది, తను అనవసరంగా ఎకుక్వ ఆలోచిసుత్ందేమో! కానీ ఎందుకో తెలీదు చాలా 
కంగారుగా ఉంది.  

ఇపుప్డు గీర్టింగ కారడ్ పంపిందని తన పర్పోజల కి యెస చెపాప్ననుకుంటాడా? అహా అలా ఎలా అనుకుంటాడు? తను ఫెర్ండ అనే 
రాసిందిగా. అసలు కారడ్ ఎందుకు పంపినటుట్? ఎందుకంటే ఫెర్ండ కాబటిట్ పంపాను. అంతే.. అంతకనాన్ ఎకుక్వ మరేం లేదు!  

అసలీ కారడ్ సెలవలు అయిపోయే లోపల అందుతుందో లేదో?  
ఇలా ఆలోచనల తుటెట్ కదిలి ఒకదానికొకటి అడడ్ం పడుతూ చికుక్బడిపోతునాన్యి పర్శన్లు. సమయం గడిచే కొదీద్ ఆలోచనల తీవర్త 

పెరిగి ఆందోళనగా మారుతోంది. నీలూతో మాటాల్డే అవకాశం కూడా లేకపోవడంతో ఒకక్తేత్ తనలో తాను సతమతమైపోతోంది మేఘ. 
మనిషి టీవీ ముందు కూరుచ్ని ధాయ్స మాతర్ం అకక్డ లేకుండా ఆలోచనలోల్ కొటుట్కుపోతూ ఉండగా అమమ్ పిలుపు బిగగ్రగా 

వినిపించేసరికి ఈ లోకంలోకి వచిచ్ంది. ఎంతసేపటి నుంచి పిలుసుత్ంటే వినిపించుకోలేదోనని కంగారుగా వెళిళ్ంది. 
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“ఇపప్టికి అరడజను సారుల్ పిలిచాను. ఆ పాడు టీవీ ముందు కూరుచ్ంటే మనుషులు ఈ లోకంలో ఉండరసలు..” పూల సజజ్ చేత 
పటుట్కుని గనేన్రు చెటుట్ కొమమ్ వంచి పూలు కోసూత్ అనాన్రు మేఘ వాళళ్మమ్ గారు.  

“టీవీ సౌండోల్ వినిపించలేదులేమామ్.. ఏంటో చెపుప్.” 
“ఇవాళ శనివారం కదా, నేనలా గుడి దాకా వెళొళ్సాత్ను. నువువ్ తలుపేసుకుని జాగర్తత్గా ఉండు. కుకక్ర పెటిట్ వెళితే విజిలస్ వచాచ్క 

ఆపుతావా?” 
ఓ క్షణం ఆలోచించి “అమామ్.. గుడికి నేనూ వసాత్ను” అంది మేఘ. 
“గుడికా, నువావ్.. సాన్నాలు జపాలు లేకుండానే? అడిగినా ఎలాగూ రానంటావని ఊరుకునాన్. మళీళ్ రేపు వెళదాంలే.” 
“ఉహూహూ.. కుదరదు. నేనిపుప్డే వసాత్. ఒకక్ పది నిమిషాలోల్ రెడీ అయిపోతా.. పీల్జ పీల్జమామ్..” 
“నీ బురర్లో ఏదో తికక్ పురుగు ఉందనుకుంటా. ఎపుప్డు ఏ బుదిధ్ పుడుతుందో చెపప్లేం.” 
“అంతే మరి! వరష్ం ఎపుప్డొసుత్ందో పర్తీసారీ మనకి తెలుసుత్ందా ఏంటీ? నేనూ అంతే. పేరుల్ పెటేట్ ముందే ఆలోచించుకోవాలమామ్ 

ఇలాంటివనీన్..” కిలకిలలాడింది మేఘ. 
“ఆ చాలేల్ బడాయి. అయినా నీ పేరు బాధయ్త మొతత్ం మీ నానన్గారిదే. నాదేం లేదు. తొందరగా తెములు. తాళం వేసి ఇదద్రం 

వెళదాం” నవావ్రు మేఘ అమమ్ గారు. 
గుళోళ్ దేవుడికి ఎదురుగా నించుని భకిత్గా కళుళ్ మూసుకుంది మేఘ.  
‘దేవుడా దేవుడా.. నేను పంపించిన గీర్టింగ కారడ్ తొందరగా కిరణ కి అందేటుట్, దాని వలల్ ఎవరికీ ఎటువంటి సమసయ్లు, అపారాథ్లు 

రాకుండా ఉండేటుట్ చూడు. నేను చేసిన పని పొరపాటు అవవ్కుండా చూడు. ఉహూహూ కాదు కాదు.. నేను చేసింది పొరపాటు అయితే ఈ 
సారికి క్షమించి ఏ ఇబబ్ందులు రాకుండా చూడు. అలాగైతే నేను మళీళ్ వచిచ్ కొబబ్రికాయ కొడతాను. ఒక శనివారం ఉపవాసం కూడా 
చేసాత్ను. దేవుడా దేవుడా.. పీల్జ..’ 

అంతసేపు ఏకాగర్తగా దణణ్ం పెటుట్కోవడం చూసి మేఘ వాళళ్మమ్ గారు పకక్కొచిచ్ నవువ్తూ “పెదద్ కోరికల లిసేట్ 
చదువుతునన్టుట్నాన్వుగా. అనీన్ ఒకేసారి చెపేత్ కషట్ం. కాసత్ ఊపిరి పీలుచ్కోనివావ్లి దేవుణిణ్ కూడా” అనాన్రు.  

“నువువ్ మరీనమామ్..” కంగారుగా కళుళ్ తెరిచి నవివ్ంది మేఘ. 
 

PPP 
పర్తీసారీ సెలవులోల్ తిండి, నిదర్, చదువు అనీన్ కొలతల పర్కారం జరిగే హాసట్లు టైంటేబుల ని పూరిత్గా పకక్న పెటిట్ రాతిర్ పొదుద్ 

పోయిందాకా టీవీ చూసూత్, బారెడు పొదెద్కిక్ందాకా నిదర్పోతూ కులాసాగా సెలవులని గడిపేసే మేఘకి ఈసారి ఎడతెగని ఆలోచనల మధయ్ 
రోజులు భారంగా గడుసుత్నాన్యి.  

పండుగకి రెండు రోజుల ముందు ఊరు నుంచి పినిన్ కుటుంబం వచాచ్క మేఘకి హుషారు వచిచ్ంది. అమమ్, పినిన్ కలిసి అరిసెలు 
చేసుత్ంటే తముమ్డు, చెలిల్తో కలిసి అరిసెల కర్తువుకి ఉడత సాయం చేసూత్ మధయ్లో నీళళ్లో వేసి చూసే బెలల్ంపాకం కోసం పోటీలు, గిలిల్కజాజ్లు, 
పుసత్కాలోల్నూ, ఇంటి చుటూట్ నేల మీదా రంగుల ముగుగ్లు తీరిచ్దిదద్డం, గొబెబ్మమ్లు పెటట్డం, బంతిపూల దండలు గుచచ్డం, రోజూ ఉదయానేన్ 
భోగిమంటల పేరుతో చలిమంట చుటూట్ చేరి హంగామా చెయయ్డం, ఆటలు, పాటలు, అలల్రి, ఆనందంతో ఇలల్ంతా సంకార్ంతి కళ వచిచ్ంది. 
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భోగి పండుగ రోజు సాయంతర్ం మేఘ అమమ్ గారు, పినిన్ కలిసి భోగిపళుళ్ పోసే కారయ్కర్మం కోసం అనీన్ సిదధ్ం చేసుత్నాన్రు. 
చుటుట్పకక్ల వాళుళ్ కొంతమందిని పిలిచారు పేరంటానికి. అపుప్డపుప్డే ఒకొక్కక్రు వసుత్నాన్రు. అకక్లిదద్రూ కలిసి చిటిట్ తముమ్డిని ముసాత్బు 
చెయయ్డంతో పాటు పటుట్లంగాలు సింగారించారు. ఇపుప్డు కూడా కాసైత్నా కుదురు లేకుండా ఇలల్ంతా ఒకటే గంతులు వేసుత్నన్ తముమ్డి వెనక 
పరుగులు తీసుత్నాన్రు.  

అంతలో హాలోల్ంచి టిర్ంగ టిర్ంగ మనన్ శబద్ం విని ఫోన బాగయినటుట్ందే అనుకునే లోపలే మేఘ తముమ్డు పరిగెతుత్కు వెళిళ్ ఫోన ఎతిత్ 
“మేఘకాక్.. నీకే ఫోన” అని అరిచాడు. 

తన కోసం ఎవరు చేసుంటారు, ఒకవేళ కిరణ గానీ చేశాడా? 
(కొనసాగింపు వచేచ్సంచికలో...) 
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