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పరీక్ష రాయడానికి వెళిళ్న రజని పేర్మలేఖ తీసుకొచాచ్ననడం, నీలూ రజని మీద కోపంగా అరవడం చూసిన రేవతి ఇదద్రినీ 

శాంతింపచేసి “మీరిదద్రూ ఇకక్డ పోటాల్డుకుంటే విషయం అందరికీ తెలిసిపోతుంది. అలా పకక్కి వెళిళ్ వివరంగా మాటాల్డుకుందాం పదండి” 
అంటూ పకక్నే ఖాళీగా ఉనన్ కాల్సురూంలోకి తీసుకెళిళ్ంది. 

మేఘ ఏమీ మాటాల్డకుండా జరుగుతునన్ది చూసూత్ ఉంది. నీలూకి అసహనంగా ఉంది. రజని మొహంలో ఉతాస్హం 
తొంగిచూసోత్ంది. 

“ఇంతకీ ఆ ఉతత్రం ఎవరు ఎవరికి రాసారు?” రజనిని అడిగింది రేవతి. 
“ఎవరైనా చూసాత్రేమోనని నేను ఉతత్రం చదివే పర్యతన్ం చేయలేదు. కొదిద్గా మడతలు విపిప్ చూసినపుప్డు మాతర్ం చివరోల్ కిరణ 

పేరు కనిపించింది” అని చెపిప్ ఉతత్రం తెరిచి చదవసాగింది రజని. పకక్నే కూరుచ్నన్ రేవతి కూడా అటే కళళ్పప్గించింది. 
‘డియర రజని’ అనన్ సంబోధనతో మొదలైన ఆ ఉతత్రం చదువుతునన్ కొదీద్ రజని ముఖకవళికలు మారిపోసాగాయి. 
“అందులో ఏం రాసుందో చెపుప్” అడిగింది నీలూ. 
“ఉతత్రం రాసింది రజనికే కానీ కిరణ పేర్మిసుత్నన్ది మాతర్ం మేఘని. అదే రాసాడు” రేవతి నవువ్తూ చెపిప్ంది.  
అపప్టిదాకా మౌనంగా ఒక పకక్న కూరుచ్నన్ మేఘ ఆ మాట వినగానే బెదిరిపోయింది. నమమ్లేనటుట్ అయోమయంగా చూసింది. 

ఒకక్ ఉదుటున లేచి నించునేసరికి ఒళోళ్ ఉనన్ సీట్లు కంచం జారి గచుచ్ మీద పడి గణగణమని శబద్ం చేసింది. దానిన్ తీసే పర్యతన్ం కూడా 
చెయయ్కుండా కళళ్లోల్ంచి జలజలా కనీన్ళుళ్ రాలుతుండగా ఎవవ్రి వైపు చూడకుండా అకక్డి నుంచి వెళిళ్పోయింది మేఘ. 

“కిరణ మేఘని పేర్మిసుత్నాన్నని రాసాడా? ఏదీ ఇటివువ్ ఉతత్రం” ఆశచ్రయ్పోతూ రజని చేతిలోంచి లాకుక్ంది నీలూ. 
‘మనందరం మంచి సేన్హితులమే అయినా నినున్ నా సోదరిగా భావించి ఈ సహాయం చేయమని అడుగుతునాన్ను. నేను మేఘని 

పేర్మిసుత్నన్ సంగతి తనకి తెలియజేయి’ అంటూ రాసాడు కిరణ.  
ఉతత్రం చదవగానే నీలూకి ఎకక్డలేని నీరసం ఆవరించింది. సవ్యంగా తనే ఉతత్రం చదివాక కూడా నమమ్లేకపోతోంది. ఏదేమైనా 

సరే ముందు ఏడుసూత్ వెళిళ్పోయిన మేఘని సముదాయించాలని అకక్డనించి లేచి పరుగున వెళిళ్ంది. 
“పాపం మేఘ, నీలూ భోజనం చేయకుండానే వెళిళ్పోయారు. నువువ్ అనాన్లు తినాన్క ఈ లెటర సంగతి చెపాప్లిస్ందేమో!” జాలిగా 

అంది రేవతి. 
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“ఇలా జరుగుతుందని నేనేమనాన్ కలగనాన్నా?” నిషూట్రంగా అంది రజని. 
“అదీ నిజమేలే.. నీకేదో లవ లెటర వచిచ్ందని సరదా పడేలోపు కథ ఇలా అడడ్ం తిరిగింది. బాయ్డ లక!” పకపకా నవివ్ంది రేవతి. 
“నోరు ముయియ్.. నువూవ్, నీ పరాచికాలూనూ! ఎవరనాన్ వింటే మన సరదా కాసాత్ తీరుతుంది” చుటూట్ చూసూత్ కంగారుపడింది 

రజని. 
“సరేలే.. నాకు చాలా ఆకలిగా ఉంది. ఇపప్టికే ఆలసయ్మైంది. నేను భోజనానికి వెళాత్ను” అంది రేవతి.  
“ఈ ఉతత్రం దాచేసి నేనూ వసాత్ను పద” వెంట నడిచింది రజని. 
నీలూ మేఘ కోసం గదికి వెళేళ్సరికి తలుపు లోపల వైపు నుంచి గడియ వేసి ఉంది. రెండుసారుల్ తలుపు కొటిట్నా తియయ్లేదు. నీలూకి 

గాభరాగా అనిపించింది. పది నిమిషాల సేపు బతిమాలాక తలుపు తెరిచింది మేఘ. 
భుజం మీద బటట్లు, చేతిలో బకెటుట్తో నిలబడి ఉంది. ఎరర్గా కందిపోయిన కళుళ్, బుగగ్ల మీద కనీన్టి చారికలు అపప్టిదాకా 

ఎంతలా ఏడిచ్ందో సాక్షయ్ం చెబుతునాన్యి. 
నీలూ మాటాల్బోయేంతలో “నేను సాన్నానికి వెళుతునాన్ను” అని చెపిప్ జవాబు కోసం ఎదురుచూడకుండా అకక్డినుంచి వెళిళ్పోయింది 

మేఘ. 
చేసేదేమీలేక మంచం మీద కూలబడింది నీలూ. 
మేఘ తనతో కూడా మాటాల్డటానికి ఇషట్పడటం లేదంటే ఎంతో కోపంలో, బాధలో ఉందని అరథ్మైంది. తీవర్మైన ఆలోచనలోల్నో, 

ఆవేదనలోనో ఉనన్పుప్డు మేఘ ఒంటరితనానేన్ కోరుకుంటుంది. తనంతట తను మాటాల్డటానికి సిదధ్పడితే తపప్ ఎంత పర్యతిన్ంచినా 
ఎవరమూ తన మౌనానిన్ భంగం చేయలేమనన్ సంగతి నీలూకి బాగా తెలుసు. 

భోజనం సంగతి మరిచ్పోయి ఈ పరిసిథ్తిని ఎలా ఎదురోక్వాలా అని ఆలోచిసూత్ పడుకుంది నీలూ. 
అరగంట తరావ్త సాన్నం ముగించుకు వచిచ్న మేఘ అదే మౌనానిన్ కొనసాగిసూత్ పుసత్కాలు తీసుకుని వెళాళ్లిస్న సమయం కనాన్ 

ముందుగానే కాల్సుకి వెళిళ్పోయింది. 
సాయంతర్ం టీ బేర్క లో కూడా రూముకి వెళళ్కుండా కాల్సురూంలోనే ఉండిపోయింది మేఘ.  
రాతిర్ భోజనాల సమయానికి కూడా రాకపోయేసరికి మేఘని వెతుకుక్ంటూ వెళిళ్ంది నీలూ.  
ఖాళీగా ఉనన్ కాల్సురూంలో డెసక్ మీద తల పెటుట్కుని పడుకుని ఉనన్ మేఘని చూసి నిశబద్ంగా వెళిళ్ పకక్న కూరుచ్ని పేర్మగా తటిట్ 

లేపింది. తడికళళ్తో వాడిపోయిన మొహంతో ఉనన్ మేఘని చూడగానే నీలూ కళళ్లోల్ నీళుళ్ తిరిగాయి. 
“మనిదద్రం ఉదయం ఎపుప్డో ఆరునన్రకి తినన్ మూడు ఇడీల్లు తపప్ మళీళ్ ఏమీ తినలేదు. నాకు చాలా ఆకలిగా ఉంది. నువొవ్సేత్ తపప్ 

నేను భోజనానికి వెళళ్నని నీకు తెలుసు. నీ అంతట నువువ్ మాటాల్డాలనుకునేదాకా నేను నినున్ ఇబబ్ంది పెటట్ను” నెమమ్దిగానైనా సిథ్రంగా 
చెపిప్ంది నీలూ.  
       వెంటనే చినన్పిలల్లా నీలూని హతుత్కుపోయి భోరుమంది మేఘ. అనునయంగా వీపు మీద చేతోత్ నిమురుతూ సముదాయించింది నీలూ.  
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“మామూలపుప్డు ఎంతో ధైరయ్ంగా మాటాల్డుతుంటావే, ఏదైనా సమసయ్ ఎదురైనపుప్డు ఇలా బేలగా అయిపోవడమేనా చెపుప్. ఇలా 
అనాన్లు మానుకోడాలూ, ఏడీచ్ ఏడీచ్ తలనొపుప్లు తెచుచ్కోడాలూ పిచిచ్తనం కదూ.. నా మాట విని ఊరుకో మేఘా.. ఏం చెయాయ్లో తీరిగాగ్ 
ఆలోచిదాద్ం.” 

“కిరణ ఎందుకిలా చేసాడు నీలూ? ఇపుప్డు రజని, రేవతి, ఇంకా అందరూ ఏమనుకుంటారు? ఒకక్మాటతో ఇనిన్రోజుల సేన్హానిన్ 
కూలేచ్యడంతో పాటు ననున్ తలెతుత్కోనీకుండా చేసాడు” వెకుక్తూ చెపిప్ంది మేఘ.  

“వాళేళ్మనుకుంటారోనని నువువ్ ఏడుసుత్నాన్వా? తను నినున్ ఇషట్పడినంత మాతార్న నువేవ్దో తపుప్ చేసినటేట్నా? అసలు నువువ్ 
ముందు ఏడవడం ఆపి సిథ్మితంగా ఉండటానికి పర్యతిన్ంచు” గటిట్గా చెపిప్ంది నీలూ. 

“నా తపేప్మీ లేకపోతే ననేన్ ఎందుకు పేర్మిసుత్నాన్నంటాడు? మనం బెసట్ ఫెర్ండస్ అనుకునన్ందుకు బాగా బుదిధ్ చెపాప్డు. అసలు మనం 
వాళళ్తో సేన్హం చెయయ్కుండా ఉండాలిస్ంది. అసలిలా ఎలా చేయగలిగాడు? ఎదురుగా కనిపిసేత్ కొటాట్లనన్ంత కోపం వసోత్ంది” ఏడుపు, బాధ, 
ఆవేశం కలగలిసిపోతునాన్యి మేఘకి.  

మేఘ మాటలకి నవొవ్చిచ్ంది నీలూకి.  
“నీ కోపంలో నాయ్యం ఉంది. ఈసారి ఎదురుపడితే తపప్కుండా అలాగే కొడుదువు గానీలే.. నేనే పకక్నుండి నీ చేత కొటిట్సాత్ను. కానీ 

ఇపుప్డు మాతర్ం ఏడుపు ఆపెయియ్. సరేనా!” 
“ఉహూ.. అది కూడా అనవసరం. మనం ఇంకెపుప్డూ వాళళ్తో మాటాల్డొదుద్” కళుళ్ తుడుచుకుంటూ ఖరాఖండీగా చెపిప్ంది మేఘ.  
“సరే అలాగేలే. మనం భోజనానికి వెళదాం పద. ఈ రోజు ఎగ కరీర్ కదా.. మధాయ్హన్ం వంతు కూడా ఇపుప్డు లాగించేదాద్ం” 

నవువ్తూ మేఘ చెయియ్ పుచుచ్కుని లేవదీసింది నీలూ. 
PPP 

మరో మూడు రోజులు గడిచేసరికి జరిగిన విషయం తాలూకు తీవర్త తగిగ్ మేఘ కాసత్ సరుద్కుంది. మేఘ ముందు ఆ విషయం 
పర్సాత్వించవదద్ని నీలూ గటిట్గా చెపిప్ ఉండటంతో రేవతి, రజని నోరు మెదపలేదు. 

ఆ రోజు శనివారం. రాతిర్ పూట పదకొండు గంటలకి సట్డీ అవరస్ ముగిశాక రూముకి చేరుకునాన్రు అందరూ. అపప్టిదాకా పుసత్కాలు 
ముందేసుకుని కునికిపాటుల్ పడాడ్ సరే రూముకి రాగానే నిదర్మతుత్ వదిలిపోతుంది అందరికీ. తీరిగాగ్ కూరుచ్ని కాసేపు ఆ రోజుటి విశేషాలు 
చెపుప్కుని పడుకునేసరికి పనెన్ండు దాటుతుంది రోజూ. 

తెలల్వారి ఆదివారం పరీక్ష గురించి రేవతి, నీలూ ఏదో చరిచ్ంచుకుంటూ ఉండగా రజని వచిచ్ంది.  
లోపలకి వసూత్నే “ఇంతకీ రేపటి గురించి ఏం నిరణ్యించుకునాన్రు?” నీలూ, మేఘలని ఉదేద్శించి అడిగింది.  
“సెప్షల ఏముంది.. రేపు సండే నానన్ వాళెళ్వరూ వసాత్నని చెపప్లేదుగా? పర్తీ సండే లాగానే మధాయ్హన్ం టెసట్ లు అయాయ్క హాయిగా 

భోజనాలు చేసి కాసేపు కునుకు తీసి లేచి బటట్లు ఉతుకుక్ని...” చెపుతునన్ మేఘ మాటలకి అడడ్ం పడింది రజని.  
“అది కాదు నేనడిగింది. కిరణ ఉతత్రం గురించి ఏం నిరణ్యించుకునాన్వని? తనకి కనిపించాలిగా రేపు” అంది రజని. 
మేఘ రజని మాటలు అరథ్ంకానటుట్ చూసుత్ంటే నీలూ కలిప్ంచుకుని “మేఘ కిరణ ఉతత్రం చదవలేదుగా. తనకి ఆ సంగతి తెలీదు” అని 

చెపిప్ంది. 
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“అదేంటీ? మేఘని ఆలోచించుకుని ఈ ఆదివారం కలాల్ తన నిరణ్యం చెపప్మని కిరణ రాసాడుగా. నువైవ్నా తనకి చెపప్లేదా ఆ 
సంగతి? నేను వెళిళ్ ఉతత్రం తీసుకురానా?” పెదద్ ఘోరం జరిగినటుట్ ఆదురాద్గా నీలూతో అంది రజని.  

మేఘ మొహంలో అయోమయానిన్ గమనించిన నీలూ మెలల్గా చెపిప్ంది.  
“మరేం లేదు మేఘా.. కిరణ నినున్ ఇషట్పడుతునాన్నని, నువువ్ కూడా తనని ఇషట్పడితే ఆ విషయం తనకి తెలియజేయమని రాసాడు.” 
“రేపు ఆదివారం సాయంకాలం నాలుగు గంటలకి రోడుడ్ వైపున ఉనన్ మన హాసట్ల బిలిడ్ంగ మెటల్ మీద నువువ్ కనిపిసేత్ తన పేర్మని 

అంగీకరించినటుల్ అరథ్ం చేసుకుంటానని రాసాడు” అసలు విషయం చెపిప్ంది రేవతి. 
వాళుళ్ చెపిప్న కొతత్ విషయానిన్ అరథ్ం చేసుకోవడానికి పర్యతన్ం చేసుత్నన్ మేఘ చేతిలో ఉతత్రం తీసుకొచిచ్ పెటిట్ంది రజని. 
ఉతత్రం మడతలు విపుప్తుంటే మేఘ చేతులు వణికాయి. 
ఐదు నిమిషాలు సమయం తీసుకుని ఉతరం మొతత్ం మూడు నాలుగు సారుల్ కుష్ణణ్ంగా చదివాక మళీళ్ మడిచేసూత్ “ఇందులో రాసినటుట్ 

మనం కనిపించకపోతే ఏమవుతుంది?” అంది నిరిల్పత్ంగా.  
“ఏమవుతుందీ.. నువువ్ ‘నో’ అనాన్వని అతను కిరణ అనన్ పేరుని కాసాత్ దేవన అని మారుచ్కుని దేవదాసు అయిపోతాడు” ఫకాలున 

నవివ్ంది రేవతి.  
“ఊరుకోవే.. నీకనీన్ హాసాయ్లే..” మెతత్గా విసుకుక్ంది నీలూ.  
“పాపం కిరణ! నినున్ ఎంతగా పేర్మిసేత్ ఇలా ఉతత్రం రాసాత్డు. నువువ్ కాదంటే ఎంత బాధ పడతాడో ఏమో! అసలు అతనికేం 

తకుక్వ? మనిషి బాగుంటాడు. చాలా తెలివైనవాడు, మంచివాడు. భవిషయ్తుత్లో గొపప్ డాకట్ర అవుతాడు. ఒకవేళ రేపొదుద్న మీ అమామ్నానన్లు 
నీకు పెళిళ్సంబంధం చూసినా ఇంతకనాన్ గొపప్వాడిని చూడరు. వాళుళ్ కాదనదగగ్ విషయాలేమీ అతని దగగ్ర లేవు. నువువ్ కాదనడానికి నాకైతే 
ఏ కారణమూ కనిపించడం లేదు నీ పొగరు, మొండితనం తపప్” మేఘని నిందిసుత్నన్టుట్గా అంది రజని. 

చురుకుక్న చూసింది మేఘ రజని మాటలకి.  
“అంటే ఏంటీ నువువ్ చెపేప్ది. ఇపుప్డు వెంటనే వెళిళ్ మేఘని ‘ఐ టూ లవ యూ’ అనమంటావా? అసలా మాటకొసేత్ కిరణ 

పేర్మిసుత్నాన్ననన్ది మేఘని. యెస అంటుందో, నో అంటుందో, ఇంకేమైనా అంటుందో దానిషట్ం. మధయ్లో నీ బోడి సలహాలు ఎందుకంట?” 
రజనిని కోపప్డింది నీలూ.  

“నాకెందుకా.. మరి నాకాక్కపోతే నీకు అకక్రా? అతను ఉతత్రం నాకు రాసాడు. మేఘకి ఈ విషయం చెపిప్ంచి ఒపిప్ంచమని ననున్ 
అడిగాడు. నువేవ్ చూసావుగా, ననున్ సొంత సిసట్ర లాంటిదానిన్ అనాన్డు. నేను కాకపోతే ఎవరు మాటాల్డతారు తన తరపున? ఇనిన్ రోజులూ 
బెసట్ ఫెర్ండ అని కబురుల్ చెపిప్, గిఫట్స్ తీసుకుని ఇపుప్డేమో ఒకేసారి ఎంత అనాయ్యంగా మాటాల్డుతునాన్రో అతని గురించి. ఎంత సావ్రథ్పరులో 
మీరసలు!” ఇంకాసత్ గొంతు పెంచింది రజని.  

వాతావరణం వేడిగా మారుతోందని గర్హించిన రేవతి తేలికపరుదాద్మని “ఈ గొడవంతా ఎందుకులే గానీ అదేదో నేను 
ఒపేప్సుకుంటాను. రేపు ఆదివారం కాబటిట్ మా డాడీ వచిచ్ ననున్ ఇంటికి తీసుకెళతారు గానీ లేకపోతేనా...” అని నవివ్ంది. 

అంతదాకా మౌనంగా ఉనన్ మేఘ నోరు విపిప్ంది. 
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“రజనీ.. ఇది నాకు సంబంధించిన విషయం కాబటిట్ నిరణ్యం తీసుకునే హకుక్ నాకుందని ఒపుప్కుంటావుగా. నాకిషట్ం లేదు. 
నేనెకక్డికీ రాను. ఎవరికీ కనిపించను. పొగరు అనుకునాన్, ఇంకేమనుకునాన్ నాకేం అభయ్ంతరం లేదు” అంది సిథ్రంగా. 

మేఘ నుంచి సూటిగా వచిచ్న ఆ సమాధానానికి రజని నోరు మూతపడింది. 
“సరే ఎవరిషట్ం వారిది. ఏదో మంచి చెపుదామనుకునాన్ను. పుణాయ్నికి పోతే పాపం ఎదురైందని నాకెందుకు మధయ్న. నాకు 

నిదొర్సుత్ంది. నేనెళిళ్ పడుకుంటా” లేచి నించుని మంచం మీద ఉనన్ ఉతత్రానిన్ చేతిలోకి తీసుకుంది. 
“ఆ ఉతత్రం నీ దగగ్ర ఎందుకు? మేఘకి ఇచేచ్సి వెళుళ్” అంది నీలూ. 
“ఇటివువ్. చింపి పడేదాద్ం” రజని చేతిలోంచి ఉతత్రం తీసుకోబోయింది మేఘ.  
చటుకుక్న చెయియ్ వీపు వెనకిక్ దాచేసింది రజని.  
“ఈ ఉతత్రం ఎవరు ఎవరికి రాసారో తెలుసుగా. నాకు రాసిన ఉతత్రానిన్ మీకెందుకు ఇవావ్లి? నా దగగ్రే ఉంచుకునే హకుక్ ఉందిగా” 

దురుసుగా చెపిప్ అకక్డున్ంచి వెళిళ్పోయింది రజని.  
 

PPP 
తెలల్వారి ఆదివారం మధాయ్హన్ం పరీక్ష అయిపోగానే ఎపప్టాల్గే రేవతి ఇంటికి వెళిళ్ంది. భోజనాలు చేసి వచాచ్క తీరిగాగ్ మంచం మీద 

వాలారు నీలూ, మేఘ.  
ఏమీ మాటాల్డకుండా ఆలోచనలో మునిగిపోయిన మేఘని అడిగింది నీలూ. 
“అంత తీవర్ంగా ఏం ఆలోచిసుత్నాన్వు? కిరణ గురించేనా?” 
సమాధానం చెపప్కుండా దీరఘ్ంగా నిటూట్రిచ్ంది మేఘ. 
ఒక నిమిషం తరావ్త మౌనం వీడి “సమయానికి సునందకక్ ఊరెళిళ్ంది. ఇపుప్డు తను ఉనన్టట్యితే మంచి సలహా చెపిప్ ఉండేది 

కదూ” అంది మేఘ. 
“ఊ నిజమే! సునందకక్ దేనికీ తొందరగా చలించదు. నిలకడగా ఆలోచిసుత్ంది. రేపు ఉదయానికి వచేచ్సుత్ందిగా” బదులిచిచ్ంది 

నీలూ. 
“వసుత్ందనుకో. కానీ... ఇపుప్డు...” వాకయ్ం పూరిత్ చేయలేదు మేఘ.  
“అసలు నువువ్ దేని గురించి ఆలోచిసుత్నాన్వో చెపుప్. సాయంకాలం నాలుగింటికి మేడ మెటల్ మీద కిరణ కి కనపడాలా వదాద్ అనా? 

ఒకవేళ సమసయ్ అదే అయితే దానికి సమాధానం చాలా సింపుల. అతను అడిగిన పర్శన్కి నీ సమాధానమేంటో తెలిసేత్ సరి” సూటిగా చెపిప్ంది 
నీలూ.  

“హమ్.. తను చెపిప్న విధంగా నాకైతే తన పటల్ అలాంటి పేర్మ లేదు, రాదు కూడా! ఆ విషయంలో నాకు రవవ్ంత సందేహమైనా లేదు. 
కానీ నా సమసయ్ వేరే ఉంది. మనం రోడుడ్ మీద పోతునన్పుప్డు ఎవడో అనామకుడు మనలిన్ ఇబబ్ంది పెటేట్లానో, గాయపడేలానో అవాకులు 
చెవాకులు పేలితే ముందు కాసేపు బాధనిపించినా ఎవడో ఏదో అంటే మనం ఎందుకు విలువివావ్లి లెమమ్ని చాలా తొందరగా దానిన్ అకక్డే 
దులిపేసుకుని ముందుకెళిళ్పోతాం. ఒక రోజు గడిచేసరికి ఆ సంఘటననే పూరిత్గా మరిచ్పోతాం. అవునా?” 
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“అవును. అయితే?” 
“కిరణ కీ, నాకూ మధయ్న ఒక చకక్టి సేన్హబంధం ఉంది. అది నాకు చాలా నచేచ్ది, ఆనందానిన్ కలిగించేది. అలాంటిది అకసామ్తుత్గా 

ఇపుప్డు ఎదురైన పరిసిథ్తి వలల్ తన మీద కోపం వసుత్నన్ మాట నిజమే అయినా ఎందుకనో పూరిత్గా అసహియ్ంచుకుని దులిపేసుకుని తనని 
పూరిత్గా పకక్కి పెటిట్ ముందుకు వెళళ్లేకపోతునాన్ను. మనసుకి చాలా కషట్ంగా ఉంది. ఎందుకిలా అని అరథ్ం చేసుకోలేకపోతునాన్ను. ఈ బాధని 
ఎలా పోగొటుట్కోవాలో తెలియడం లేదు నీలూ..” మేఘ కంటి కొనల నుంచి రెండు కనీన్టి చుకక్లు జారాయి. 

నీలూ మేఘ వైపుకి తిరిగి తన కళుళ్ తుడిచి పొటట్ మీద చెయేయ్సి అనునయంగా చెపిప్ంది.  
“ఏ వయ్కిత్నైనా ఒకసారి ‘మన’ అనుకునాన్క వారు చేసిన పనులేవైనా మనకి కషట్ం కలిగించినా కూడా వారి పటల్ మనకుండే పేర్మ, 

ఆపాయ్యతల మూలంగా మనసు పూరిత్గా విరిగిపోదు. ఇది చాలా సహజం. కొంత కాలం గడిసేత్ అనీన్ సరుద్కుంటాయి. కాసత్ ఓపిగాగ్ 
ఉండాలంతే.” 

“పదే పదే ఇలా జరకుక్ండా ఉండుంటే బాగుండు అనిపిసుత్ంది తపప్ ఇపుప్డిలా చేసేత్ బాగుంటుంది అని ఏమీ తోచడం లేదు” 
నిసప్ృహగా అంది మేఘ. 

అలా మాటాల్డుతూనే కాసేపటికి ఇదద్రూ కళుళ్ మూసుకుని ఆలోచనలోల్ పడేసరికి కాసత్ మగతగా కనన్ంటుకుంది. 
 
కిరుర్మనన్ తలుపు శబాద్నికి మేఘ నిదర్ తేలిపోయి లేచి కూరుచ్ంది. తలుపు తీసుకుని లోపలికి వచిచ్న రజని గడియ పెటిట్ వచిచ్ మేఘకి 

ఎదురుగా కూరుచ్ంది. 
“ఏం నిరణ్యించుకునాన్వు?” సూటిగా విషయంలోకి వచేచ్సింది రజని. 
“ఏ విషయం?” ఎదురు పర్శన్ వేసింది మేఘ. 
“అదే రాతిర్ చెపాప్నుగా. నాలుగు గంటలకి కిరణ కి కనపడే విషయం” గురుత్ చేసింది రజని. 
“కొతత్గా నిరణ్యించేది ఏమీ లేదు. కనపడేది లేదంతే!” తేలిచ్ చెపిప్ంది మేఘ. 
వీళిళ్దద్రి మాటలకి మెలకువ వచిచ్ నీలూ కూడా లేచి కూరుచ్ంది. 
“అది కాదు మేఘా.. మరొకసారి బాగా ఆలోచించు. నీకింకా గంటనన్ర టైముంది. సమయం దాటిపోయాక నువువ్ నిరణ్యం 

మారుచ్కునాన్ లాభం ఉండదు. కిరణ వైపు నుంచి అసలు ఆలోచించావా? పాపం తనెంత బాధపడతాడో? తనంటే నీకు చాలా ఇషట్ం ఉందిగా. 
తనని కాదనడానికి నీ దగగ్ర సరైన కారణాలేవీ లేవని నీకనిపించడం లేదా?” మృదువుగా అడిగింది రజని.  

“కిరణ ఇలా చేసినందుకు నేను కూడా బాధపడుతూనే ఉనాన్ను రజనీ. తనని ఏ రకంగానూ తకుక్వ చేసే ఉదేద్శయ్ం నాకు లేదు. 
తనంటే నాకు ఇషట్ం, గౌరవం ఉనాన్యి కానీ అది ఒక ఫెర్ండ గా మాతర్మే. ఈ పేర్మా, దోమా నాకసలు సరిపడవు. నాకు అసస్లంటే అసస్లు 
ఇషట్ం లేకపోగా వాటి పటల్ మంచి అభిపార్యం కూడా లేదు. కాబటిట్ ఇంక ఆలోచించాలిస్ంది ఏమీ లేదు” మెతత్గానే అయినా సప్షట్ంగా చెపిప్ంది 
మేఘ. 

మరి కాసేపు మేఘ కిరణ పేర్మని అంగీకరిసేత్ బాగుంటుందని రకరకాలుగా నచచ్చెపప్టానికి పర్యతిన్ంచింది రజని. ముగుగ్రి 
వాదోపవాదాలోల్ దాదాపు గంట సమయం గడిచిపోయింది. 
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ఎనిన్ రకాలుగా చెపిప్ చూసినా లాభం లేదని, మేఘ మొండిగా నిరణ్యించుకుందని రజనికి అరథ్మయియ్ంది. 
“సరే అయితే, ఇది నీ సొంత విషయం కాబటిట్ ఇంతకనాన్ ఎకుక్వ కలిప్ంచుకోను. నేను మాతర్ం నాలుగింటికి వీధి వైపునుండే మన 

బిలిడ్ంగ మెటల్ మీదకు వెళిళ్ కిరణ ని చూసి వసాత్ను” తన నిరణ్యానిన్ చెపిప్ంది రజని. 
ఆ మాట వినగానే మేఘ కంగారుపడింది. 
“వదుద్ వదుద్. నువువ్ కూడా వెళొళ్దుద్. నువువ్ కనిపిసేత్ మనం ‘సరే’ అనన్టుల్గా తను భర్మపడొచుచ్” అంది మేఘ.  
మరి కాసేపు ముగుగ్రూ అటూ ఇటూ అనీన్ రకాలుగా వాదించుకునాన్క చివరిగా రజని చెపిప్న మాటకి అందరికీ అంగీకారం 

కుదిరింది. 
“కిరణ కి మనమెవరమూ కనిపించకూడదనే కదా నీ పటుట్దల. అతనికి నేను కనిపించకుండా నేను మాతర్ం అతనిన్ చూసేత్ నీకేమీ 

అభయ్ంతరం లేదుగా?” మేఘని అడిగింది రజని. 
“అదెలా కుదురుతుంది? నువువ్ మెటల్ మీద నుంచి వెళుతుంటే రోడుడ్ మీదునన్ తనకి కనిపించకుండా ఎలా ఉంటావు?” ఒపుప్కోలేదు 

నీలూ. 
“నాకొక ఐడియా వచిచ్ంది. రెండో అంతసుథ్ నుంచి పైన మేడ మీదకి వెళళ్డానికి మెటుల్నాన్యిగా. నాలుగింటి కనాన్ ముందే మేడ 

మీదకి వెళిళ్ పిటట్గోడ చాటున కూరుచ్ని రోడుడ్ వైపు పిటట్గోడకునన్ డిజైనులో ఉనన్ సందులోల్ంచి చూసేత్ మొతత్ం వీధంతా కనిపిసుత్ంది. కానీ 
అకక్డ ఎవరైనా ఉనన్టుట్ వీధిలోకి కనపడదు. ఏమంటారు?” ఉపాయం చెపిప్ంది రజని.  

“ఆలోచన బాగానే ఉంది కానీ వారెడ్న కి తెలీకుండా ఒంటరిగా మేడ మీదకి ఎకిక్తే పరేల్దా?” సందేహం వెలిల్బుచిచ్ంది నీలూ.  
“అదేం పరవాలేదులే. ఆదివారం పూట ఎవరు పటిట్ంచుకుంటారు? అదీగాక మనమేమీ రోడుడ్ మీదకి కనపడేలా షికారుల్ చెయయ్ముగా. 

సైలెంట గా అలా ఎకిక్ ఇలా దిగిపోతే సరి” ధైరయ్ం చెపిప్ంది రజని.  
“అయితే మరి నువువ్ ఒకక్సారి కూడా లేచి నించోకుండా, కిరణ కి అసస్లు కనపడకుండా ఉంటానని పార్మిస చేసాత్వా?” అడిగింది 

మేఘ. 
“నా మీద నమమ్కం లేకపోతే మీరూ రండి నాతో పాటు” తేలిగాగ్ అంది రజని. 
రజని మాట విని నీలూ, మేఘ ఆలోచనలో పడాడ్రు. 
“మనం వెళేళ్టల్యితే పావు తకుక్వ నాలుగింటి కలాల్ మేడ ఎకిక్ దాకోక్వాలి. ఆలసయ్ంగా వెళితే పొరపాటున మెటల్ మీద మనలిన్ కిరణ 

గానీ చూసేత్ మేఘ ‘యెస’ చెపిప్ందనే అరథ్ం చేసుకుంటాడు. కాబటిట్ ఇంకో పది నిమిషాలే సమయం ఉంది. నేనిపుప్డే వసాత్ను” హెచచ్రించి 
వెళిళ్ంది రజని. 

అంత తకుక్వ సమయంలో ఏం చెయాయ్లో పాలుపోలేదు మేఘకి.  
“పోనీ రజనితో పాటు నువూవ్ వెళతావా నీలూ? నాకు రజని మీద నమమ్కం లేదు. నువువ్ పకక్నే ఉంటే రజని కిరణ కి కనపడే ధైరయ్ం 

చెయయ్దు. తనొకక్తే వెళితే మనకి లేనిపోని చికుక్లు రావచుచ్” అంది మేఘ.  
“నాకూ అదే సందేహం. కానీ రజని చెపిప్న పాల్న అయితే బాగానే ఉంది. మనం ఎవరికీ కనపడనపుప్డు నేనొకక్దానేన్ ఎందుకు, 

నువూవ్ రావచుచ్గా! ముగుగ్రం కలిసే వెళదాం. ఈ విషయం జరిగిన దగగ్రున్ంచీ ఇంకా నమమ్లేనటేట్ ఒకలాంటి భార్ంతిలో ఉనాన్ం. అసలు కిరణ 
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ఉతత్రంలో రాసినటుట్గా ఆ టైముకి వసాత్డో రాడో, ఒకవేళ వసేత్ దూరంనుంచైనా ఒకసారి తనని చూసేత్ మనకి ఒక అభిపార్యం రావచుచ్. తనకి 
కనిపించకుండా తనని చూడటం వలల్ మనకొచేచ్ నషట్మేమీ లేదుగా!” ఆలోచించి చెపిప్ంది నీలూ. 

అనుకోని విధంగా క్షణాలోల్ పరిసిథ్తి మారేసరికి మేఘకి కాసత్ కంగారుగా అనిపించింది. పకక్నే ఉనన్ మంచినీళుళ్ తాగి ఒకసారి గటిట్గా 
ఊపిరి పీలుచ్కుని “సరే అయితే పద. నేనూ వసాత్ను. ఏం జరుగుతుందో చూదాద్ం” లేచి నిలబడింది. 

అంతలో రజని వచిచ్ంది. నీలూ, మేఘ కూడా వసాత్మనేసరికి ఆశచ్రయ్ంతో పాటు ఉతాస్హంగా అనిపించింది రజనికి. 
“పదండి పదండి. ఆలసయ్మైతే పర్మాదం..” అంటూ హడావుడిగా బయలుదేరదీసింది. 

PPP 
రజని, నీలూ, మేఘ ముగుగ్రూ అనుకునన్దే తడవుగా మెటుల్ దిగి కిందకి వచాచ్రు.  
ఆదివారం కాబటిట్ బయటికి వెళిళ్నవాళుళ్ వెళిళ్పోగా మిగిలిన వాళళ్ందరూ మధాయ్హన్పు కునుకు తీసుత్ండటంతో హాసట్లు ఆవరణ 

ఖాళీగా ఉంది. కొబబ్రి చెటల్ మీద తిరిగే ఉడుతల అలికిడి, గాలికి కొబబ్రాకులు చేసుత్నన్ శబద్ం మినహా నిశబద్ంగా ఉంది. 
ముగుగ్రూ కలిసి రోడుడ్ వైపుకి ఉనన్ మరొక బిలిడ్ంగు వైపు నడిచారు. 
మెటుల్ ఎకక్బోతుండగా “ఎందుకైనా మంచిది మనం వంగుని మెటుల్ ఎకుక్దామా.. వీధిలోకి కనపడకుండా ఉంటాం” అంది మేఘ 

సంశయిసూత్. 
“ఇంకా టైం నాలుగవలేదుగా” అంది రజని. 
“మేఘ చెపిప్నటేట్ చేదాద్ం. దానివలల్ వచేచ్ నషట్మేమీ లేదుగా” నిరణ్యించేసింది నీలూ.  
ముగుగ్రూ వీధిలోకి కనపడకుండా వంగునే రెండంతసుథ్ల మెటుల్ గబగబా ఎకిక్ మేడ మీదికి చేరుకునాన్రు. 
ముందుగా అనుకునన్టుట్గా పిటట్గోడ చాటున నకిక్ కూరుచ్నాన్రు. 
“భలే థిర్లిల్ంగా ఉంది కదూ.. ఏదో సినిమాలో లాగా!” ఉతాస్హంగా అంది రజని.  
“అయినా డాబా మెటల్ మీద కనిపించమని అడగడం ఏమిటో విడూడ్రం” అంది నీలూ.  
“మరి లేకపోతే సరాసరి మన హాసట్లుకొచిచ్ తెలుసుకోమంటావా? గరల్స్ హాసట్లుకి రావడం చాలా కషట్ం. పోనీ ఏదో రకంగా తిపప్లు 

పడి వచిచ్నా మేఘ ఎలా సప్ందిసుత్ందో, తిడుతుందో కొడుతుందో తెలీదు. అందుకే తెలివిగా ఈ మారగ్ం ఎంచుకుని ఉంటాడు కిరణ” నవివ్ంది 
రజని.  

“అమోమ్.. హాసట్లుకి రాకపోవడం చాలా మంచిదయింది. మేఘ ఏమంటుందని తరావ్త సంగతి, ముందు చూసిన వాళళ్ందరూ 
ఏమనుకునేవారో. అనవసరంగా లేనిపోని పుకారుల్ షికారుల్ చేసేవి హాసట్లోల్. లెటర రాసేత్ రాశాడు గానీ అలా చెయయ్నందుకు మాతర్ం సంతోషం” 
అంది నీలూ.  

మేఘ మౌనంగా ఇదద్రి మాటలు వింటూ కూరుచ్ంది. కిరణ కి కనిపించకూడదని పటుట్దలగా ఉనన్పప్టికీ అతనిన్ చూడాలని ఇలా 
రహసయ్ంగా ఎదురుచూడటం తనకీ ఉదివ్గన్ంగానే ఉంది.  

“ఎండ ఇంకా పోలేదు. కింద గచుచ్ వేడిగా ఉంది” ఇబబ్ందిగా మొహం పెటిట్ంది నీలూ.  
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“కురీచ్ తెచుచ్కుని అందులో హాయిగా కూరుచ్ని సినిమా చూసినటుట్ చూడాలిస్ందంటావా.. డిటెకిట్వ పనులు చెయాయ్లంటే కషాట్లు 
పడాలి మరి” ఫకుక్న నవివ్ంది రజని.  

“ష.. ఇంత కషట్పడి గుసగుసగా మాటాల్డుకుంటుంటే నువవ్ంత గటిట్గా నవువ్తావేంటి?” జాగర్తత్ చెపిప్ంది నీలూ.  
చేతికునన్ వాచీ వైపు చూసి “నా వాచీ పర్కారం ఇంకా మూడు నిమిషాలుంది. జాగర్తత్గా చూడండి వీధి వైపు. మన హీరో గారొచేచ్ టైం 

అయింది” అందరీన్ అపర్మతత్ం చేసింది రజని.  
ముగుగ్రూ నిశబద్ంగా ఊపిరి బిగబటిట్ ఆతృతగా వీధి వైపే చూసుత్నాన్రు.  
ఓ ఐదు నిమిషాలు అరగంటలా భారంగా గడిచాక “హేయ.. అకక్డ చూడండి, కుడి వైపుకి. దూరంగా ఒక అబాబ్యి వసుత్నాన్డు. 

మన కిరణ లా లేడూ?” సంబరంగా చూపించింది రజని.  
నీలూ, మేఘ అటువైపు చూశారు. ఎరర్ చొకాక్, తెలల్ పాయ్ంటు వేసుకునన్ ఒక అబాబ్యి కనిపించాడు. రూపురేఖలు సప్షట్ంగా తెలియడం 

లేదు. 
“నేను పోలుచ్కోలేకపోతునాన్ను” అంది నీలూ.  
“నాకూ అంత కిల్యర గా తెలియడం లేదులే కానీ పొడవూ అదీ అలాగే ఉనాన్డు” అంది రజని.  
“కిరణ ఒకక్డే వసాత్డంటావా? పకక్న పర్దీప, వేరే ఫెర్ండస్ ఉంటారేమో” సందేహంగా అంది నీలూ.  
“నిజమే. నాకా ఆలోచనే రాలేదు. ఆ రోజు నాకు లెటర ఇచిచ్న అబాబ్యి కూడా వసాత్డేమో” అంది రజని.  
దూరంగా కనిపించిన ఎరర్ చొకాక్ అబాబ్యి దగగ్రికొచేచ్సరికి కిరణ కాదని తేలింది.  
మరొకసారి టైము చూసి “నాలుగుంపావు కావొసోత్ంది. కిరణ ఇంకా కనిపించడేంటి? మనలాగే తను కూడా ఎకక్డో దాకుక్ని మెటల్ 

వైపు చూసుత్నాన్డేమో!” అనుమానంగా అంది రజని.  
“ఏమిటో ఈ డిటెకిట్వ పనులు” నవివ్ంది నీలూ. 
‘ఇపుప్డు కిరణ కనపడకపోతే ఏమిటీ అరథ్ం, ఒకవేళ ఆ ఉతత్రం అబదధ్పు ఉతత్రం కాదు కదా’ అనన్ ఆలోచన వచిచ్ రజని వైపు 

నిశితంగా చూసింది మేఘ.  
ఎంతో ఆతృతగా వీధి వైపే చూసుత్నన్ ఆమెని చూసేత్ మరీ అంతగా అనుమానించడం పొరపాటు అనిపించింది.  
“అదిగో కిరణ” పకక్న కూరుచ్నన్ నీలూని పటుట్కు ఊపేసూత్ గుసగుసగానే అరిచింది రజని.  
అవును. అకక్డ కనిపిసోత్ంది ముమామ్టికీ కిరణే. వీధిలో ఒకక్డే మెలల్గా నడుసూత్ వసుత్నాన్డు. 
ముగుగ్రూ నిశబద్ంగా చూసుత్నాన్రు.  
ఇపప్టిదాకా ఇదంతా నిజం కాదేమోననన్ మేఘ భర్మని తుడిచేసూత్ కళెళ్దురుగా కిరణ కనిపించాడు. అతనిన్ చూడగానే ఆమెలో రేగిన 

కలవరానీన్, కంగారునీ అవసరానికి మించి కొటుట్కుంటునన్ గుండె చపుప్డు రూఢీ చేసోత్ంది. 
అపుప్డపుప్డూ వెనకిక్ తిరిగి మేడ మెటల్ వైపు చూసూత్ వెళిళ్పోయాడు. అటువైపు రోడుడ్ మీదునన్ పెదద్ పెదద్ గులోమ్హర చెటల్ కారణంగా 

కొంత దూరం వరకే వీళుళ్ అతనిన్ చూడగలిగారు.  
“పేర్మ కోసమై వలలో పడెనే పాపం పసివాడు” నవివ్ంది రజని.  
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రజని మాటలకి నీలూకి కూడా నవొవ్చిచ్ంది.  
“బొతిత్గా పంకుచ్వాలిటీ లేకుండా చెపిప్న టైముకి రాకపోతే అంతే మరి.” 
“సరైన టైముకే వచిచ్ ఏ చెటుట్ చాటు నుంచో చూసూత్నే ఉండుంటాడులే నీలూ” అంది రజని.  
“వచిచ్న పని అయిపోయిందిగా. ఇంక మనం వెళిళ్పోవచాచ్?” అంది మేఘ మొహంలో ఏ భావమూ కనపడనీయకుండా. 
“ఇపప్టికిపుప్డు మనం వెళితే అతనికి కనిపించే పర్మాదం ఉంది. ఇంకాసేపు ఉండాలి. మేమేదో సరదాకి అంటునాన్ములే. నువేవ్ం 

కోపం తెచుచ్కోకు మేఘా” పేర్మగా చెపిప్ంది రజని. 
మళీళ్ కనిపించాడు కిరణ అటునుంచీ ఇటు వసూత్. రోడుడ్ మీద ఈ చివర నుంచీ ఆ చివరకి పచారుల్ చేసుత్నాన్డు. అతనలా 

తిరుగుతుంటే మొదట సరదాగా అనిపించినా కాసేపటికి జాలిగా అనిపించింది ముగుగ్రికీ. 
“పాపం కదా.. ఎంత డల గా కనిపిసుత్నాన్డో, మేఘ కనిపించలేదని హరట్ అయినటుట్నాన్డు” బాధగా అంది రజని.  
అవునంటే మేఘకి కోపం వసుత్ందేమోననుకునన్ నీలూ కాదని కూడా అనలేక గాఢంగా నిటూట్రిచ్ంది. 
వాళిళ్దద్రూ అనాన్రని కాకుండా తనకెంతో ఇషట్మైన బెసట్ ఫెర్ండ ని అలా దిగులు మొహంతో చూడటం మేఘకి కూడా కషట్ంగానే 

అనిపించింది. ‘తను బాధపడటానికి నేనే కదా కారణం’ అనన్ ఆలోచన వచిచ్ గిలీట్గా అనిపించింది. కానీ బయటికేమీ చెపప్కుండా మౌనంగానే 
ఉంది. 

“ఇపప్టికైనా సమయం మించిపోలేదు. నీ నిరణ్యం మారుచ్కుంటావా?” మేఘ మొహంలోకి చూసూత్ అడిగింది రజని.  
“ఉహూ.. అలాంటిదేం లేదు. మనం ఊరికే చూడాడ్నికి వచాచ్ం. మళీళ్ ఇవనీన్ చెపప్కండి” కంగారుపడింది మేఘ. 
మరొక అరగంట గడిచాక కిరణ వీధిలో కనిపించలేదు. 
“నువువ్ తన పేర్మని తిరసక్రించావని నిరాధ్రించుకుని ఇక వెళిళ్పోయాడనుకుంటా” మేఘతో అంది రజని. 
“ఇంక మనం వెళదామా?” అడిగింది మేఘ.  
టైం చూసి “ఐదు పది అయింది. ఇంకొకక్ పది నిమిషాలు ఆగి వెళితే నయం” చెపిప్ంది రజని.  
రజని తీసుకుంటునన్ జాగర్తత్లు చూసుత్ంటే అనవసరంగా తన మీద కోపప్డాడ్నేమో అనిపించింది మేఘకి. అతనెవరో ఉతత్రం ఇచాచ్డు, 

తను తీసుకొచిచ్ంది. అందులో పర్తేయ్కంగా రజని తపేప్ం లేదుగా అనుకుంది. 
కాసేపయాయ్క ఎలా వెళాళ్రో అలాగే జాగర్తత్గా ఎవరికంటా పడకుండా మేడ దిగి వచేచ్శారు సేన్హితురాళుళ్ ముగుగ్రూ. 

PPP 
తెలల్వారి సోమవారం ఉదయం పది రోజుల కిర్తం ఊరెళిళ్న సునంద తిరిగి హాసట్లుకి వచిచ్ంది.  
పగలంతా కాల్సులు, సట్డీ అవరస్ తో మాటాల్డుకునే తీరిక దొరకదు కాబటిట్ రాతిర్ పదకొండు దాటాక సునందని పకక్న కూరోచ్బెటుట్కుని 

జరిగిన విషయాలనీన్ వివరంగా చెపిప్ంది మేఘ. 
అంతా వినన్ సునంద ఈ విషయంలో మేఘ ఎంత బాధపడుతునన్దీ గర్హించింది.  
“అబాబ్యిలైనా, అమామ్యిలైనా ఎవరు ఎవరిన్ ఇషట్పడతారనేది వాళళ్ వయ్కిత్గత విషయం. దానికి కారణాలు ఏంటనేది రెండో మనిషికి 

తెలియాలిస్న అగతయ్ం లేదు. ఇంకా చెపాప్లంటే అసలు కారణాలంటూ ఉండి తీరాలిస్న అవసరం కూడా లేదు. ఇనాన్ళూళ్ నువూవ్, కిరణ మంచి 
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సేన్హితులుగా ఉనాన్రు. ఆ సేన్హమే అతనిలో పేర్మని పుటిట్ంచి ఉండవచుచ్. అయినా సరే అతని ఆలోచనలకి, భావాలకి నువువ్ బాధుయ్రాలివి 
కావు. ముందు నీ మనసులోంచి ఆ అపరాధ భావన పూరిత్గా చెరిపెయ. ఇక అతను చేసింది తపాప్ అంటే, నా దృషిట్లో అయితే కాదు. అతను 
నినున్ ఇషట్పడాడ్, ఇంకెవరిననాన్ ఇషట్పడాడ్ దానివలల్ ఎవరికీ హాని లేదు, అతను మరీ బలవంతపెటిట్ ఇబబ్ంది పెడితే తపప్. పర్సుత్తానికి ఆ పరిసిథ్తి 
లేదు కాబటిట్ సమసయ్ లేనటేట్. ఇకపోతే అతను నీ అంగీకారం కోసం మెటల్ మీద కనిపించమనాన్డు. నీకిషట్ం లేదు కాబటిట్ నువువ్ కనిపించలేదు. 
నువువ్ తిరసక్రించావని అతను అరథ్ం చేసుకుని ఉంటాడు. అందుచేత ఇకక్డితో ఈ కథ ముగిసింది. ఇక నువువ్ బాధ పడాలిస్న అవసరం లేదు. 
ఇపప్టికే అనవసరంగా చాలా ఎకుక్వ నలిగిపోయావని నాకనిపిసోత్ంది” వివరంగా అనిన్ వైపుల నుంచీ విశేల్షించి వివరించింది సునంద.  

“నువువ్ చెపాప్క కాసత్ మనసు తేలికపడింది అకాక్. అపుప్డు నువువ్ంటే బాగుండేదని చాలా అనిపించింది. రజని అయితే చాలా 
పర్యతిన్ంచింది ననున్ ఒపిప్ంచడానికి. నేనేదో అనాయ్యంగా కఠినంగా ఉంటూ ఎదుటివారిని ఇబబ్ంది పెడుతునన్టుట్ గిలీట్గా అనిపించింది” 
మెలల్గా చెపిప్ంది మేఘ. 

“అలా అసస్లు అనుకోవదుద్. అయినా ఇది పూరిత్గా నీకు సంబంధించిన విషయం. నీకేదనిపిసేత్ అదే చెయాయ్లి. ఇందులో మరొకరి 
పర్మేయం అనవసరం. ఇక ఈ విషయానిన్ పూరిత్గా పకక్న పెటేట్సి హాయిగా చదువుకో మేఘా” ఆపాయ్యంగా తల నిమిరింది సునంద. 

వారం రోజుల నుంచీ పడడ్ వేదనంతా ఎగిరిపోయి ఆ వేళ పర్శాంతంగా నిదర్పోయింది మేఘ. 
PPP 

కాలేజీలో పాఠాలు, హాసట్లోల్ సట్డీ అవరస్, మధయ్ మధయ్న వీకీల్ టెసుట్లు, మంతీల్ టెసుట్లు, ఎంసెట సెప్షల కోచింగ అంటూ రకరకాల 
పేరల్తో విదాయ్రుథ్లందరీన్ పుసత్కాలోల్ వేసి రుబేబ్సుత్నాన్రు కాలేజీ వారు. ఆ పరమ వీర రుబుబ్డు మహాయాగంలో రోజులు, వారాలు, నెలలు 
విరామం లేకుండా గడిచిపోతునాన్యి. 

దసరా పండుగకి ఇచిచ్న వారం రోజుల సెలవుల తరావ్త మళీళ్ సెలవులేమీ ఇవవ్లేదు. డిసెంబర ముపైఫ్ నుంచీ జనవరి పదహారు 
దాకా రెండు వారాల పైనే సెలవులు పర్కటించింది కాలేజీ యాజమానయ్ం.  

తిరిగి వచాచ్క మే లో ఎంసెట ఎంటర్నస్ పూరత్యేయ్ దాకా మళీళ్ ఎటువంటి సెలవులు ఉండవు. సంకార్ంతి నుంచి వచాచ్క వారానికి 
రెండు ఎంసెట మోడల టెసుట్లతో పాటుగా ఇంటరీమ్డియెట మోడల ఎకాజ్మస్ కూడా ఉంటాయి కాబటిట్ ఈ సెలవలిన్ కేవలం సంకార్ంతి 
సెలవులుగా భావించకుండా ఎకాజ్మ పిర్పరేషన హాలిడేస గా భావించి బాగా చదువుకురమమ్ని చెపాప్రు. 

కాలేజీ వారు ఏం పేరు పెటిట్నా సరే ఇనిన్ రోజులు సెలవులిచాచ్రనన్ ఆనందంలో విదాయ్రుథ్ల మొహాలు కళకళలాడిపోతునాన్యి.  
ఎపప్టాల్గే ఉదయం పూట పరీక్షలు పెటిట్ మధాయ్హన్ం నుంచి సెలవులిచాచ్రు.  
సునంద హైదరాబాదు వెళళ్డానికి రైలు పర్యాణం చెయాయ్లి. విజయవాడలో ఉండే వాళళ్ అంకుల రైలుకి రిజరేవ్షన చేయించి 

మధాయ్హన్ం హాసట్లుకి వచిచ్ ఇంటికి తీసుకెళాళ్రు. దగగ్రుండి రాతిర్కి సునందని టైరన ఎకిక్సాత్రు. 
రజని, నీలూ, మేఘ ముగుగ్రూ సునందకి వీడోక్లు చెపిప్ ఆటో తీసుకుని బసాట్ండుకి బయలుదేరారు. 
 
బసాట్ండులో ఆటో దిగి తమ ఊరికి వెళేళ్ పాల్టాఫ్రం మీదకు వెళుతుండగా అకక్డ కిరణ కనిపించాడు. పకక్న ఎవరూ లేరు. ఒకక్డే 

నిలబడి ఉనాన్డు. 
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ఇక మళీళ్ ఎదురుపడడేమో అనుకునన్ మేఘకి ఊహించని విధంగా అకక్డ కిరణ ని చూసాక అడుగులు ముందుకి పడలేదు. అతను 
కూడా వీళళ్ రాకని గమనించాడు. 

కిరణ ని చూడగానే రజని మొహంలో ఉతాస్హం వచిచ్ంది. నీలూ కంగారుగా మేఘ మొహంలోకి చూసింది. 
ముగుగ్రూ బాయ్గులు మోసుకుంటూ మెలల్గా వెళుతుండగా అతనికి కాసత్ దూరంలో ఆగి “మనం ఇకక్డే నించుందాం” అంది మేఘ. 
రజని, నీలూ ఇదద్రూ ఎదురు మాటాల్డకుండా మేఘ పకక్నే నిలుచుండిపోయారు. 
వీళుళ్ అకక్డే ఆగిపోయారని గమనించిన కిరణ తనే అటువైపు నడిచాడు. 
తమ వైపే వసుత్నన్ కిరణ ని చూసి మేఘ గుండె దడదడా కొటుట్కోసాగింది. 
 

( న ం  వ సం క ...) 
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