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 నీలూ చెపిప్నటేట్  గుడికి వెళళ్డానికి తయారవుతోంది మేఘ. సిస్ంగ్ టేబుల్ ముందు కూరుచ్ని బొటుట్  పెటుట్ కుంటుంటే 
తన వెనుకగా ఉనన్ తలుపు కాసత్ తెరుచుకుని ఆ సందులోంచి కెంజాయ రంగు పటుట్ లంగా కొదిద్ కొదిద్గా కనిపిసోత్ ంది అదద్ంలో. 

లేచి తలుపు దగగ్రగా వచిచ్ “ఎవరదీ.. తలుపు వెనక దాకుక్ందీ.. పూజా.. నువేవ్నా?” అడిగింది మేఘ. వెంటనే తలుపు 
సందులోంచి కనిపిసుత్ నన్ పటుట్ లంగా మాయమౖెపోయి ఘలుల్ ఘలుల్ మని మువవ్ల చపుప్డు వినిపించింది. 

మేఘ గదిలోంచి బయటికొచిచ్ కిలకిలా నవువ్తూ పరిగెడుతునన్ పూజ వెనుకగా వెళిళ్ ఎతుత్ కుంది. 
“అమమ్దొంగా పారిపోతునాన్వా.. అపుప్డే సూక్లు నుంచీ రావడం, పటుట్ లంగా వేసుకుని బుటట్బొమమ్లా తయారవడం 

కూడా అయిపోయిందే.. అంత ఫాస్ట్  ఫాస్ట్  గా ఎలా రెడీ అయిపోయావమామ్.. నాకూక్డా నేరిప్సాత్ వా?”  
“నేను రెడీ అవవ్లేదు. అమేమ్ ఫాస్ట్  ఫాస్ట్  గా ననున్ రెడీ చేసింది. ఎపుప్డు గుడికి వెళిళ్నా నేను పటుట్ లంగాలే 

వేసుకుంటాను” ముదుద్  ముదుద్ గా చెపిప్ంది పూజ.  
పూజని ఒళోళ్ కూరోచ్బెటుట్ కుని “నేనెవరో తెలుసా నీకు?” అడిగింది మేఘ. 
“తెలుసుగా.. అమమ్ బెస్ట్  ండ్ మేఘవి.. ఫోటోస్ లో చాలాసారుల్  చూసాను” 
“బెస్ట్  ండ్ అంటే కూడా తెలుసా నీకు?” 
“బెస్ట్  ండ్ అంటే అందరి కనాన్ ఎకుక్వ సెప్షల్ ండ్ అనే కదా.. వినీన్ లాగా..” 
“వినీన్ ఎవరు?” 
“వినీన్ నా బెస్ట్  ండ్. సూక్లోల్  మేమిదద్రం ఒకే డెస్క్ షేర్ చేసుకుంటాం. సూక్ల్ బసోల్  కూడా ఒకే సీటోల్  కూరుచ్ంటాం” 

అని చెపూత్ నే మేఘ ఒళోళ్ంచి దిగి వెళిళ్ సూక్ల్ బాయ్గ్ లోంచి పెనిస్ల్ బాక్స్ తీసుకొచిచ్ “ఇది నా హేపీ బర్త్ డే అపుప్డు వినీన్నే గిఫ్ట్  
ఇచిచ్ంది. ఎంత బాగుందో కదా..” గరవ్ంగా చూపించింది పూజ. 

పసివయసులో కలాల్ కపటం ఎరుగని లేత మనసులోల్  పెంచుకునే మాభిమానాలు, సేన్హాలు ఎంత సవ్చఛ్ంగా 
ఉంటాయో కదా అనిపించింది మేఘకి. 

మేఘ, పూజ ఇదద్రూ కబురల్లో పడాడ్ రు.  



  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                e÷]Ã   2014 

2  చం ళోళ్ కుందేలు 

“ఇంకేముందీ.. సింహం కథ అయిపోయిందీ..” అని మేఘ కథ ముగించగానే “భలే భలే.. సింహం కథ భలే 
బాగుంది” సంబరంగా చపప్టుల్  కొటిట్ంది పూజ.  

అపుప్డే ఇంటోల్ కి వచిచ్న అశోక్ “అపుప్డే మీ చేత కూడా కథలు చెపిప్ంచేసుకుంటోందా? పూజకి కథలుంటే చాలు అనన్ం 
నీళుళ్ కూడా అకక్రేల్దు. కదా పూజా..” అని పూజని ఆటపటిట్సూత్  ఎతుత్ కునాన్డు. 

“బాబాయ్.. మేఘ కొతత్ కథ చెపిప్ంది తెలుసా.. నీకేం కథలు రావసలు. ఎపుప్డు అడిగినా ఏడు చేపల కథ ఒకక్టే 
చెపాత్ వు” భుజాల మీద టపటపా చేతులతో కొటిట్ంది పూజ. 

అశోక్ గటిట్గా నవేవ్సి “కథల సంగతి సరే గానీ ఆంటీని పేరు పెటిట్  పిలుసాత్ వేంటి.. తపుప్ కదా.. పెదద్వాళళ్ని పేరు పెటిట్  
పిలవకూడదు” అనాన్డు. 

“అమమ్ అలానే పిలుసుత్ ంది కదా.. మేమిదద్రం కూడా ండ్స్ అయిపోయాం. అందుకే మేఘ అనే పిలుసాత్ ” అని పూజ 
అనగానే “నాకూక్డా ఆ పిలుపే నచిచ్ందిలెండి” నవివ్ంది మేఘ. 

ఇంతలో నీలూ కూడా తయారెపౖోయి హాలోల్ కి వచిచ్ “పదండి పదండి మళీళ్ చీకటి పడిపోతుంది” అని హడావుడిగా 
అందరీన్ బయలుదేరదీసింది. 

********** 
కారు రోడుడ్  మీదకి వెళళ్గానే కారు కిటికీలోంచి బయటికి చూసుత్ నన్ మేఘతో అంది నీలూ. 
“మేఘా.. దాదాపు ఏడెనిమిదేళళ్యి ఉంటుందా నువువ్ విజయవాడ వచిచ్? అపప్టికీ ఇపప్టికీ ఎంత మారిపోయిందో 

చూడు.” 
“మన ఇంటరీమ్డియెట్ అయిపోయాక ఒకక్సారే వచాచ్ను. అపుప్డు అమమ్కి మొకుక్ందని అమమ్వారి గుడికి వచిచ్ 

వెళాళ్ం కానీ అపుప్డు కూడా ఊరు చూసింది లేదు. నిజమే.. చాలా మారిపోయింది. ఏదో కొతత్ ఊరుని చూసుత్ నన్టుట్ ంది.” 

అపప్టికనాన్ ఇపుప్డు విజయవాడ రోడుల్  విశాలమయాయ్యి. అయినా సరే పెరిగిన జనాభాతో వీధులనీన్ 
కిటకిటలాడిపోతునాన్యి. చినన్ చినన్ ఇళుళ్, భవంతుల సాథ్ నంలో పెదద్ పెదద్ అపారెట్మ్ంటుల్ , షాపింగ్ కాంపెల్క్స్ లు వెలిసాయి. బహుశా 
అభివృదిధ్ తోసుకొచిచ్న మారుప్లేమో! 

ఈ ఊరు పర్తి నితయ్ం ఎంతమంది కొతత్వాళళ్ని చూసూత్  ఉంటుందో!  
ఖాళీ చేతులతో వచిచ్నవారు, చదువులో, ఆసుత్ లో సంపాదించుకోవడంతో పాటు వెళుతూ వెళుతూ పెదద్దో చినన్దో 

జాఞ్ పకాల మూటని కూడా మోసుకెళుతుంటారు. 
మనం కొనాన్ళుళ్ ఒక ఊరిలో ఉంటే మనకు తెలీకుండానే ఆ ఊరితో మనకొక బంధం ఏరప్డుతుంది. ఆ ఊరు వదిలి 

వెళిళ్పోయాక మన సమ్ృతిపథంలో అపప్టి పాతచితర్మే సజీవంగా ము ంచుకుపోతుంది. సథ్లకాలాదులు రూపాంతరం చెందటం 
పర్కృతి ధరమ్మే అయినా ఎపప్టికీ అకక్డే ఉండిపోతే కాలంతో పాటు కొతత్గా వచేచ్ మారుప్లు మనని ఇబబ్ంది పెటట్కపోవచుచ్ గానీ చాలా 
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ఏళళ్ తరావ్త మళీళ్ వచిచ్ కొతత్గా మారిపోయిన ఊరిని చూసినపుప్డు అకక్డ మన జాఞ్ పకాల తాలూకు అసిథ్తవ్ం మరిక లేదంటే 
అంగీకరించడం మనసుకి కషట్ ంగా తోసుత్ ంది. 

ఊరంతా మారిపోయిందనిపిసుత్ నాన్ పర్కాశం బాయ్రేజీ దగగ్రికొచేచ్సరికి మాతర్ం తనకి తెలిసిన విజయవాడలానే 
అనిపించింది మేఘకి. 

తెలల్టి బోరుడ్  మీద పర్కాశం బాయ్రేజీ అని రాసిన నీలం రంగు అకష్రాలని చూసూత్  “ఆహా.. నా ణం లేచొచిచ్ంది 
నీలూ. ఏది ఎలా మారినా ఇది మాతర్ం అచచ్ం అపప్టిలానే ఉంది. కనీసం రంగు కూడా మళీళ్ వేసినటుట్  లేరు” నవివ్ంది మేఘ. 

సరిగాగ్  పర్కాశం బాయ్రేజీ ముందు ముగుగ్ రినీ కారు దింపి మీరెపుప్డు కాల్ చేసేత్ అపుప్డు వసాత్ నని చెపిప్ కారు వేరే దగగ్ర 
పార్క్ చేసుకోడానికి వెళిళ్పోయాడు అశోక్. 

మేఘ, నీలూ, పూజ ముగుగ్ రూ పర్కాశం బాయ్రేజీ మీదునన్ ఫుట్ పాత్ మీద నడవసాగారు. 
సాయంసంధాయ్సమయం.. అపుప్డపుప్డే సూరుయ్డు ఈ రోజుకిక వెళొళ్సాత్ నంటూ కృషణ్వేణి ఒడిలోకి చేరబోతునాన్డు. 

సంధాయ్కాశంలో విరబూసుత్ నన్ వరణ్సమేమ్ళనాలు కనువిందు చేసుత్ నాన్యి. దూరంగా కృషణ్వేణమమ్ విగర్హం ఉనన్ మండపం అరుణ 
కిరణాల కాంతిలో వెలిగిపోతుంటే లోపల కొలువె ౖఉనన్ నలల్టి శిలప్ం మరింత మెరిసిపోతోంది. సాయంకాలపు గాలి కాసత్ గటిట్గానే 
వీసోత్ ంది. 

ఫుట్ పాత్ అంచున గుంపులుగా నించునన్ జనాలు బిరబిరా పరుగులిడుతునన్ కృషణ్మమ్ హొయలని ఆనందంగా 
తిలకిసుత్ నాన్రు. వంతెన మీద నించుని ఉరకలు వేసుత్ నన్ కృషాణ్  పర్వాహానిన్ తదేకంగా చూసుత్ ంటే ఆ వేగానికి మనం కూడా కదిలిపోతునన్ 
భర్మ కలుగుతోంది. 

రయియ్ రయియ్మంటూ దూసుకెళుతునన్ వాహనాల రణగొణధవ్నులు, జనసందోహపు కోలాహలం, శనకాక్యలు, 
బఠాణీలు అముమ్కునే వారి అరుపులు, రివువ్న వీసుత్ నన్ గాలి, ఇవేవీ చేధించలేని పర్శాంతతేదో ఆ పరిసరాలోల్  పరిమళిసోత్ ంది. 

దూరంగా నదీతీరాన కనిపిసుత్ నన్ ఆకుపచచ్టి కొండలు, అగిగ్పెటెట్ల దొంతరలాల్  కనిపిసుత్ నన్ బొమమ్రిళళ్ లాంటి 
జనావాసాలు.. తరచి చూసుత్ నన్ కొదీద్ ఈ ఊరికే సొంతమౖెన అందమేదో ఉందనిపిసోత్ ంది. 

“అబాబ్.. ఎంత బాగుంది నీలూ.. ఇకక్డనుంచి కదలబుదిధ్ కావడం లేదు. మీరు తరచూ వసుత్ ంటారా ఇకక్డికి?” 
తనమ్యంగా అడిగింది మేఘ. 

“నాకూ చాలా ఇషట్ ం ఇకక్డ నిలబడి కృషణ్లో మనసు పారేసుకోవడం. సూరాయ్సత్మయం సమయంలో మరింత 
ఆహాల్ దంగా అనిపిసుత్ ంది. శరత్ కి కూడా నచుచ్తుంది. కనీసం నెలకొకసారెనౖా వసూత్ నే ఉంటాం” చెపిప్ంది నీలూ. 

“నాకూక్డా ఇషట్మని చెపప్వేంటమామ్?” పూజ నీలూ చెయియ్ పటుట్ కు లాగుతూ అడిగింది. 
“అవునవును మరేచ్పోయాను. పూజకి ఇకక్డికి రావడం చాలా ఇషట్ ం మేఘా. తను ఎపుప్డు వెళదామంటే అపుప్డే 

వసాత్ ం. లేకపోతే అసలు రాము” నీలూ నవువ్తూ చెపిప్ంది. 
                  “ఈ రోజు కలర్ కలర్ బెలూన్స్ కనిపించడం లేదేంటమామ్?” చుటూట్  కళళ్తోనే వెతుకుతోంది పూజ. 
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“బెలూనుల్  కొనకుండా నినున్ ఇంటికి తీసుకెళాళ్ను లేవే తలీల్.. నువేవ్ం దిగులు పెటుట్ కోకు. కొండమీదికెళాళ్క గుడి 
ముందు ఉంటాయి. అకక్డ కొనుకుక్ందాంలే” పూజకి నచచ్చెపిప్ంది నీలూ. 

చీకటి తెరలు అలముకునేదాకా అకక్డే ఉండి అటుతరావ్త అమమ్వారి దరశ్నానికె ౖ ఇందర్కీలా కి బయలుదేరారు. 
గుడిలో వేదమం ల నడుమ మనసారా అమమ్వారి దరశ్నం చేసుకుని తీరథ్పర్సాదాలు తీసుకుని బయటికొచేచ్సరికి చీకటి 
పడిపోయింది.  

కొండ మీదనుంచి కిందకి చూసేత్ ఊరంతా విదుయ్దీద్పాల కాంతిలో వెలిగిపోతోంది. కాసేపు అకక్డే నించుని ఆ 
వెలుగులిన్ చూసూత్  పర్సాదాలు ఆరగిసుత్ ంటే ఇంతలో శరత్ ఫోన్ చేసి “ఆఫీసు దగగ్రికొసేత్ అందరం కలిసి బయటికి డినన్ర్ కి వెళదాం” 
అనాన్డు.  

అశోక్ మాతర్ం భోజనానికి ఇంటికి వెళతాననాన్డు. శరత్, నీలూ, పూజ, మేఘ నలుగురూ కలిసి డినన్ర్ కి వెళాళ్రు. 
సేన్హితురాళిళ్దద్రి కబురల్తో, శరత్ ఛలోకుత్ లతో, అనీన్టికీ మించి పూజ ముదుద్  మాటలతో ఆ సాయంకాలం మరింత ఆహాల్ దంగా 
గడిచింది.  

భోజనాలు ముగించుకుని హోటల్ నుంచి ఇంటికొచేచ్సరికి బాగా ఆలసయ్మవడంతో పూజ మధయ్లోనే నిదర్పోయింది. 
ఇంటికొసూత్ నే బాగా అలసిపోయినటుట్ నన్ మేఘ మొహం చూసి నీలూ మేఘ గదిలో పడక ఏరాప్టల్నీన్ మరోసారి సరిచూసి హాయిగా 
పడుకొమమ్ని 'గుడ్ నెట్ౖ' చెపిప్ వెళిళ్ంది. 

విజయవాడ నగరవీధులోల్  తిరుగుతునన్ కొదీద్ మేఘకి ఈ ఊరు తనకి పరిచయం చేసిన ఎనోన్ రంగుల కష్ణాలు, 
అదుభ్తాలు, ఆనందాలు, అయోమయాలు, అవాంతరాలు, ఆశానిరాశలు, కలలు, కనీన్ళుళ్... అనీన్ ఇపప్టివే ఈ రోజువే అనన్ంత తాజాగా 
కళళ్ ముందు భర్మణం చేసుత్ నాన్యి. 

నిదర్ కోసం కాసేపు పర్యతిన్ంచి విఫలమౖె మంచం దిగి బాలక్నీలోకి వచిచ్ కింద కాలేజీ ండ్ వెపౖు చూసింది. దాదాపు 
అరధ్రా  కావొసుత్ నాన్ కురీచ్లోల్  బారులు తీరి నిశబద్ంగా పుసత్కాలు ముందేసుకునన్ విదాయ్రుథ్ లు, వాళళ్ మధయ్న పచారుల్  చేసుత్ నన్ వారెడ్నుల్  
కనిపించారు. 

కొనేన్ళళ్ కిందట ఇదే ఊరిలో తను వాళళ్ వయసులో ఉనన్నాటి రోజులు, అపప్టి సేన్హాలు గురుత్ కొచాచ్యి. 
********** 

ఎటువెపౖు చూసినా ఆకాశమంతా అలుల్ కునన్ నలల్టి మేఘమాలే కనిపిసోత్ ంది. ఎండుటాకులపె ౖ పడుతూ చిటపట 
చినుకులు చేసోత్ నన్ చిరుశబాద్ లనీన్ కలిసిపోయి ఓ చితర్మౖెన సంగీతసవ్రాలాపన ధవ్నిసోత్ ంది. అంతదాకా గాలికి రేగిన దుమమ్ంతా 
చినుకుల సవవ్డి చెవిన పడటంతోటే అలల్రి మానుకుని బుదిధ్గా నేలపె ౖపరుచుకుంటోంది. 

వాన సప్రశ్కి పరవశించిన నేల తన సంబరానిన్ కమమ్టి మటిట్  పరిమళం రూపంలో వెదజలుల్ తుంటే దోవ మధయ్లో ఉనన్ 
పొడుగాటి సిమెంటు రోడుడ్  మాతర్ం పడడ్ చినుకుని పడడ్టుట్  ఆతర్ంగా మింగేసోత్ ంది. రోడుడ్ కి ఇరువెపౖులా విరగబూసిన 'గుల్ మోహర్' 
చెటుల్  ఆకాశం నుంచి రాలుతునన్ చినుకుపూలలోల్  ఎరర్టి పూరెమమ్లు కలిపి రోడుడ్  మీదకి జారవిడుసుత్ నాన్యి. 
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పదహారేళళ్ వయసుస్లో ఉనన్ ఇదద్రు అబాబ్యిలు ఆ రోడుడ్  మీద ఒక గుల్ మోహర్ చెటుట్  కింద నించుని ఆటో కోసం 
ఎదురు చూసుత్ నాన్రు.  

ఎదురుగా ఉనన్ సందులోంచి ఒక ఆటో వచిచ్ వాళళ్ ముందర ఆగిందో లేదో ఒకమామ్యి చేతులోల్  పెదద్ పెదద్ బాయ్గులతో 
ఆటో దగగ్రికి వచిచ్ంది. పరిగెతుత్ కు రావడం మూలాన ఆయాసపడుతోంది.  

ఆ అమామ్యి ఏదో తొందరలో ఉందని అరథ్ం చేసుకుని “పరేల్దు.. మేమింకో ఆటో ఎకుక్తాం” అనాన్రు. 
బదులుగా ఆ అమామ్యి థాంక్స్ చెపిప్ “మేఘా..” అని పిలుసూత్  వెనకిక్ తిరిగి చూసింది. 
అకక్డ ఎవరూ కనిపించలేదు కానీ వాళుళ్నన్ చోటికి ఓ యాభె ౖఅడుగుల దూరంలో తెలల్టి చుడీదార్ వేసుకునన్ ఓ 

అమామ్యి రోడుడ్  మధయ్లో కూరుచ్ని కనిపించింది. పర్కక్నే రెండు పెదద్ బాయ్గులు రోడుడ్  మీదే ఉనాన్యి. తెలల్టి బటట్లోల్  ముతయ్ంలా 
మెరిసిపోతునన్ అమామ్యి అంత దుముమ్గా ఉనన్ రోడుడ్  మధయ్లో కూరుచ్ని ఏం చేసోత్ ందో అరథ్ం కాలేదు. 

ఆ అమామ్యి రెండు చేతులతో భదర్ంగా ఏదో తీసుకుని, మెలల్గా లేచి నిలబడి, నెమమ్దిగా నడుచుకుంటూ వెళిళ్ రోడుడ్  
పకక్నే ఉనన్ నీలం రంగు ఇంటి పిటట్గోడ మీద పదిలంగా విడిచి వచిచ్ంది.  

వెంటనే రోడుడ్  మీద వదిలిన పెదద్ బాయ్గులు రెండూ తీసుకుని పరిగెడుతూ ఆటో దగగ్రికి వచిచ్ంది. ఆ ఇదద్రమామ్యిలూ 
గబగబా సామాను ఆటోలో ఎకిక్ంచడం, వెనువెంటనే ఆటో కదిలి వెళిళ్పోవడం, అంతా కష్ణాలోల్  జరిగిపోయింది. 

ఇదద్రిలో ఒకబాబ్యి ఇందాక ఆ తెలల్ డర్సుస్ అమామ్యి రోడుడ్  మీద ఆగి ఏం చేసిందో తెలుసుకోవాలనన్ కుతూహలం కొదీద్ 
సరాసరి వెళిళ్ రోడుడ్  పర్కక్న ఉనన్ నీలం రంగు ఇంటి పిటట్గోడ మీద ఏమౖెనా కనిపిసుత్ ందేమోనని చూసాడు. 

అకక్డ కనిపించిన ఒక చినన్ నతత్ని చూసి ఆశచ్రయ్పోతుండగానే ఈ లోపు మళీళ్ ఇంకో ఆటో దొరికేసరికి రెండో అబాబ్యి 
"అరేయ్.. కిరణ్.." అంటూ కేకెయయ్డంతో అతను పరుగున వచిచ్ ఆటో ఎకాక్డు. 

బస్ సేట్షనులో ఆటో దిగి వాళుళ్ వెళాళ్లిస్న ఊరికి బస్ ఎపుప్డుందో తెలుసుకుందామని విచారణాధికారిని 
వెతుకుక్ంటూ వెళాళ్రు. అకక్డ చాలా పెదద్ 'కూయ్' ఉండి వాళళ్ వంతు రావడానికి చాలాసేపు పటిట్ంది. 

వాళుళ్ ఎకాక్లిస్న బసొస్కటి పదకొండో నంబరు పాల్ టాఫ్రం మీద నుంచి సరిగాగ్  అపుప్డే బయలుదేరుతోందనీ, తవ్రపడితే 
అందుకోగలరనీ, ఒకవేళ ఇది తపిప్పోతే ఆ తరవాత మరో రెండు గంటలకి ఇంకో బసుస్ందనీ సమాచారం తెలిసింది. 

వెంటనే ఆ బస్ అందుకోవాలని ఇదద్రూ ఆదరాబాదరాగా పరుగు మొదలెటాట్ రు. 
వాళుళ్ కొదిద్ దూరంలో ఉండగానే బసుస్ అపుప్డే పాల్ టాఫ్రం దాటుతూ కనపడింది. దానిన్ చూసి ఇక పరిగెతత్డం ఆపి 

“అయయ్యోయ్.. బసుస్ మిసస్యియ్ంది” అని నిటూట్ రుసుత్ ండగా బసుస్ డోర్ దగగ్ర నిలుచ్నన్ కండకట్రు పరిగెడుతూ వసుత్ నన్ వీళిళ్దద్రినీ 
గమనించి బసుస్ని ఆపి తవ్రగా రమమ్ని గటిట్గా కేకేశాడు. 

“మళీళ్ రెండు గంటల దాకా బసుస్ లేదని మీ కోసం ఆపాను. ఖాళీ సీటుల్  లేవు గానీ నేను టికెటుల్  తీసోక్వడం 
అయేయ్దాకా నా సీటోల్  ఒకరు కూరోచ్ండి. ఆ పకక్ సీటోల్  మరొకరు సరుద్ కోండి” అని చెపిప్ ‘టికెట్ టికెట్’ అంటూ వెనకిక్ వెళిళ్పోయాడు. 

కండకట్రు చేసిన సహాయానికి థాంక్స్ చెపిప్ సీటోల్  కూలబడాడ్ రు ఇదద్రూ. 
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బసుస్ సేట్షను దాటిందో లేదో బసుస్ ఆపమని బెలుల్  కొటాట్ డు కండకట్రు. ఎవరో పలెల్టూరివాళుళ్ తెలీక పొరపాటున 
తపుప్ రూటు బసెస్కాక్రని వాళళ్కి ఏ బసెస్కాక్లో సరెనౖ వివరాలు చెపిప్ బసుస్ దింపేసి “వెనకాల రెండు సీటుల్  ఖాళీ అయాయ్యి. 
ఇకక్డికొచిచ్ కూరోచ్ండి బాబూ..” అని అబాబ్యిలిదద్రినీ పిలిచాడు. 

వెనక సీటోల్  కూరుచ్ందామని వెళిళ్న వాళిళ్దద్రూ అకక్డ ఇంతకుముందు ఆటో దగగ్ర కనిపించిన ఇదద్రమామ్యిలనీ చూసి 
ఆశచ్రయ్పోయారు. 

వాళళ్లో ఒకమామ్యి వీళళ్ని గురుత్  పటిట్  “మేఘా.. ఇందాక హడావుడిలో నువువ్ గమనించావో లేదో మనం 
బయలుదేరినపుప్డు మన హాసట్ల్ రోడుడ్ లో నేను హడావిడిగా ఆటో కోసం చూసుత్ ంటే అకక్డునన్ ఇదద్రబాబ్యిలు వాళుళ్ ఎకక్బోతునన్ 
ఆటోని మనకిచిచ్ హెల్ప్ చేసారని చెపాప్ను కదా.. వాళేళ్ వీళుళ్” అని తన సేన్హితురాలితో చెపిప్ “థాంకస్ండీ. మీవలల్నే మేమీ బస్ 
అందుకోగలిగాం. సారీ.. మా మూలానేన్ మీకు ఆలసయ్మౖెందనుకుంటా. ఈ బస్ అందుకోవాలనే మేమంత కంగారుగా వచాచ్ం” అని 
కష్మాపణగా చెపిప్ంది. 

“పరేల్దు లెండి. ఏమౖెనా చివరికి అందరం బస్ అందుకోగలిగాం కదా. అయినా మేము కూడా ఈ బసేస్ ఎకుక్తామని 
అపుప్డు మాకు తెలీదులెండి. నా పేరు పర్దీప్. వీడు నా బెస్ట్  ండ్ ఆదితయ్ కిరణ్. మాది ఇంటర్ ఫసిట్యర్ అయిపోయింది” అని తన 
సేన్హితుడిని కూడా పరిచయం చేశాడు. 

“నా పేరు సునీల. తను నా ండ్ మేఘనందన. మాది కూడా ఇంటర్ ఫసిట్యర్ అయిపోయింది. మేఘ ఎంపీసీ. 
నేను బెపౖీసీ. మీరే ప్?“ 

“మేమిదద్రం బెపౖీసీనే. ఫసిట్యర్ 'అకష్ర' కాలేజోల్  చదివాము. ఇపుప్డు సెకండియర్ కి 'విదయ్' కాలేజీకి షిఫ్ట్  అయాయ్ము. 
ఇంతకీ మీరే కాలేజ్?” అడిగాడు పర్దీప్. 

“అయితే మీరు కొతత్గా మా కాలేజీకే షిఫ్ట్  అయాయ్రనన్మాట!” నవివ్ంది మేఘ. 
“ఓహో.. మీరు కూడా విదయ్ కాలేజేననన్మాట. నిజంగా సరెప్ౖర్ జ్! అకష్రలో ఫిజిక్స్ కోచింగ్ అసస్లు బాగోలేదని మేము 

సెకండియర్ కి మీ కాలేజీకి మారిపోయాం” ఉతాస్హంగా చెపాప్డు కిరణ్. 
“మా హాసట్ల్ కి పకక్ వీధిలోనే కదా మీ బాయ్స్ కాయ్ంపస్.. తెలుసులెండి” అంది మేఘ. 
“మీ ఇదద్రిదీ ఒకే ఊరా?” అడిగింది సునీల.  
“కాదు. మాది హౖెదరాబాదు. ఇపుప్డు మేమిదద్రం కిరణ్ వాళిళ్ంటికి వెళుతునాన్ం” చెపాప్డు పర్దీప్. 
“మా నానన్గారు బాయ్ంక్ మేనేజర్. ఆయనకి ఈ మధయ్నే కొతత్గా ఒక పలెల్టూరికి నస్ఫ్ర్ అయియ్ంది. నేను ఇకక్డ 

హాసట్లోల్  ఉనన్పుప్డే అమామ్, నానాన్ ఆ ఊరికి మారిపోయారు. నేనిదే మొదటిసారి వెళళ్డం. అందుకే బసుస్ల గురించి సరిగాగ్  తెలీదు” 
చెపాప్డు కిరణ్. 
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“నేనూ, నీలూ ఏడో తరగతి నుంచి కలిసి చదువుకునాన్ం. మొనన్టిదాకా ఎంచకాక్ ఒకే ఊరోల్  ఉండేవాళళ్ం. మా 
నానన్గారికి కూడా నస్ఫ్ర్ అవవ్డం వలల్ ఇపుప్డు ఇదద్రిదీ చెరొక ఊరు అయిపోయింది” అని మొదలుపెటిట్  తమ సంగతులనీన్ 
వివరంగా చెపిప్ంది మేఘ. 

“మేమిదద్రం ఈ ఏడాదే ఇంటర్ హాసట్లోల్  ండ్స్ అయాయ్ము. పర్దీప్ వాళళ్మమ్ గారు కొనిన్ నెలల తమే కేనస్రుతో 
చనిపోయారు. వాళళ్ నానన్గారు పోలీసు ఉదోయ్గ బాధయ్తలతో చాలా బిజీగా ఉంటారు. పర్దీప్ కి ఉనన్ ఒకక్గానొకక్ అకక్కి పెళె ౖపోయి 
ఢిలీల్లో ఉంటోంది. అందుకని ఇపుప్డు సెలవలకి హౖెదరాబాదు వెళితే అకక్డ తను ఒంటరిగా ఉండి దిగులు పడతాడని నాతో పాటు మా 
ఇంటికి తీసుకువెళుతునాన్ను” చెపాప్డు కిరణ్. 

పర్దీప్ గురించి అయోయ్ పాపం అనిపించినా ఆ విషయం గురించి మాటాల్ డి పర్దీప్ ని ఇబబ్ంది పెటట్లేదు. 
అనుకోకుండా పరిచయమౖెన వాళుళ్ నలుగురూ ఇటేట్  కలిసిపోయి ఆ బసుస్ పర్యాణంలోనే చకక్టి 

సేన్హితులెపౖోయారు. హాసట్ళళ్ గురించీ, కాలేజీల గురించీ బోలెడనిన్ సరదా కబురుల్  చెపుప్కునాన్రు. 
తమ సేన్హానిన్ బసుస్ దిగగానే వదిలేయకుండా తరావ్త కూడా కొనసాగించాలనే ఉదేద్శయ్ంతో అందరి వివరాలు ఇచిచ్ 

పుచుచ్కునాన్రు. 
పర్దీప్, మేఘ పుటిట్నరోజులు ఒకే రోజని తెలిసి చాలా సరదాపడాడ్ రు. అందరి ఇంటి అడర్సుస్లు నోట్ చేసుకునాన్రు. 

నీలూ వాళిళ్ంటోల్  ఫోన్ లేదు కాబటిట్  కిరణ్, మేఘ ఫోన్ నంబరల్ని రాసి పెటుట్ కునాన్రు. 
హాయిగా కబురల్తో కాలకేష్పం చేసూత్  సమయం ఎలా గడిచిందో తెలీకుండానే మూడు గంటలు మూడు కష్ణాలాల్  

దొరిల్పోయి బస్ కిరణ్ వాళళ్ ఊరు చేరింది.  
“సెలవులోల్  ఫోనోల్  మాటాల్ డుకుందాం. మళీళ్ కాలేజీలు తెరిచాక తపప్కుండా కలుదాద్ ం” అని వీడోక్లు చెపుతూ కిరణ్, 

పర్దీప్ ఇదద్రూ బస్ దిగిపోయారు. 
మిగిలిన పర్యాణమంతా సేన్హితురాళిళ్దద్రూ ఆ రోజు జరిగిన సంఘటనల గురించి, పర్దీప్, కిరణ్ లతో సేన్హం 

కలవడం గురించి చరిచ్ంచుకుంటూ ఉతాస్హంగా గడిపారు. 
బసుస్ నీలూ వాళళ్ ఊరికి చేరేసరికి బస్ సేట్షనులో సిదధ్ంగా ఉనన్ నీలూ అనన్యయ్ కాంత్ మేఘకి జాగర్తత్ చెపిప్ 

నీలూని తీసుకుని వెళాళ్డు. నీలూ బసుస్లో పరిచయమౖెన కొతత్ సేన్హితుల కబురల్నీన్ వివరంగా అనన్యయ్కి చెపిప్ంది. 
మరో గంట పర్యాణం తరావ్త బసుస్ మేఘ వాళళ్ ఊరికి చేరుకునేసరికి మేఘ నానన్గారు  
వచాచ్రు. ఇంటికి వెళుతుండగానే దారిలోనే ఉతాస్హంగా బసుస్లో పర్దీప్, కిరణ్ పరిచయం అవవ్డంతో మొదలుపెటిట్  

వాళళ్ కుటుంబ వివరాలతో సహా జరిగినవనీన్ పూస గుచిచ్నటుట్  వాళళ్ నానన్గారికి చెపిప్ంది మేఘ. 
********** 
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ఇనిన్ రోజులూ హాసట్లోల్  చదువులు, పరీకష్లని కంటి నిండా నిదర్కి మొహం వాచిపోయుందేమో సెలవులోల్  పొదుద్  
నడినెతిత్కొచేచ్దాకా నిదర్పోయేది మేఘ. ఒక రోజు ఉదయం తొమిమ్దినన్ర దాటినా ఇంకా నిదర్పోతూనే ఉండగా వాళళ్ నానన్గారొచిచ్ 
“మేఘా.. నీ ండ్ కిరణ్ ఫోన్ చేశాడు. లెనౖోల్  ఉనాన్డు. వెళిళ్ మాటాల్ డు” అని నిదర్ లేపారు.  

ఆ మాట వినగానే నిదర్ మతుత్  వదిలించుకుని మంచం మీద నుంచి దిగుగ్ న లేచి ఉతాస్హంగా హాలోల్ కి పరిగెతిత్ 
ఫోనందుకుంది మేఘ. 

“హలో.. ఎవరు మాటాల్ డేది?” 
“హలో.. మేఘా. నేను కిరణ్ ని. పోయిన వారం బసోల్  కలిశాం కదా.. అపుప్డే మరిచ్పోయావా?” 
“ఉహూ.. అదేం లేదులే. నిదర్మంచం మీద నుంచి ఇపుప్డే లేచి వచాచ్ను. నువెవ్లా ఉనాన్వ్? పర్దీప్ ఎలా ఉనాన్డు? 

ఏం చేసుత్ నాన్రు సెలవలోల్ ?” 
“నేను ఫోన్ చేసేత్ కవ్శచ్న్స్ అనీన్ నువువ్ అడిగేసుత్ నాన్వేంటీ? మీ నానన్గారు నాకు చాలా నచేచ్సారు. నువువ్ మా గురించి 

చెపాప్వంట కదా.. కిరణ్ అని చెపప్గానే గురుత్  పటేట్శారు. కాసేపు అవీ ఇవీ వివరాలు అడిగారు. నువివ్ంకా నిదర్ పోతునాన్వని చెపేత్ మళీళ్ 
చేసాత్ నులెండి అనాన్ను” 

“ఏం పరేల్దు. కనీసం ఈ ఫోన్ వంకతోనెనౖా ఈ రోజుకి ఆవిడ మేలుకొలుపు సేవ మాకు సులువవుతుంది అనాన్రా 
నానన్గారు?” 

“సరిగాగ్  అలాగే అనాన్రు. నీ నిదర్ చెడగొటాట్ నని ఇపుప్డు ననున్ శపిసాత్ వా ఏంటీ?” నవావ్డు కిరణ్. 
“సందేహమా.. అసలే నా శాపాలు చాలా పవర్ ఫుల్ అని నీలూ ఎపుప్డూ అంటుంది. ఒక ఆరేళళ్లో నువువ్ డాకట్ర్ 

అయిపోవుగాక.. ఇదే నీకు నా శాపం!” అలల్రిగా అంది మేఘ. 
“ధనోయ్సిమ్ దేవీ.. ధనోయ్సిమ్! ఇంత మంచి శాపాలు కూడా ఉంటాయని నాకిపుప్డే తెలిసింది. నేనింకా రాయివి అయిపో, 

చెటుట్ వి అయిపో టెపౖులో శపిసాత్ వేమో అనుకునాన్.” 
“మరీ అంత సంతోషపడిపోకు. నువీవ్ కష్ణంలోనే నా కళళ్ ముందు నుంచి మాయం అయిపోదువు గాక అని మా 

టాయ్పోల్  నీళుళ్ నీ మీద చలీల్ మరీ శపించేయగలను. నాకలాంటి పిచిచ్ శాపాలు కూడా వచుచ్” బెదిరిసుత్ నన్టుట్ గా అంది మేఘ. 
“అబోబ్ నిజమే.. నీకంత శకి త్ ఉందంటే నమమ్డం కషట్మే! అది సరే కానీ నిదర్పోడం తపప్ ఇంకేం చేసుత్ నాన్వ్ సెలవలోల్ ?” 

“తినడం, నిదర్పోడం, టీవీ చూడటం తపప్ ఇంకేం చెయయ్డం లేదు. ఇపుప్డపుప్డే మళీళ్ ఇలాంటి ఛాన్స్ దొరుకుతుందా.. ఒకక్సారి 
హాసట్లోల్  వెళిళ్ పడాడ్ మంటే ఎంసెట్ కోచింగ్, పుసత్కాలు, పరీకష్లు ఇదే గోల..” దీర ఘ్ంగా నిటూట్ రిచ్ంది మేఘ. 

“నీలూ కూడా ఇంతేనా? తనెలా ఉంది? వాళిళ్ంటోల్  ఫోన్ లేదనాన్రుగా.. మీరిదద్రూ టచోల్  లేరా అయితే?” 
“ఉహూ.. నీలూ నాలా కాదులే. చాలా బుదిధ్మంతురాలు. ఉదయానేన్ లేవడం, వాళళ్ నానన్గారికి పూజకి పూలు 

కోసివవ్డం, అమమ్కి పనులోల్  సాయపడటం అలాంటివనీన్ చేసుత్ ంది. నినన్నే తనతో మాటాల్ డాను. ఎవరో చుటాట్ లింటోల్  ఏదో ఫంకష్న్ ఉంటే 
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వెళొళ్చిచ్ందట. వాళళ్ పకిక్ంటివాళళ్కి ఫోను ఉందిలే. అకక్డికి చేసి మాటాల్ డతాను నేను. కానీ పకిక్ంటివాళళ్ నంబర్ అందరికీ ఇసేత్ 
బాగోదు కదా అని మీకివవ్లేదు. ఇంతకీ మీరిదద్రూ ఏం చేసుత్ నాన్రు సెలవలోల్ ?” 

“మా మమీమ్ చేసి పెటేట్  సెప్షల్స్ అనీన్ బాగా లాగించేసుత్ నాన్ం. మొనన్ డాడీ బాయ్ంక్ పని మీద అడవిలో ఉనన్ పలెల్టూరల్కి 
వెళుతుంటే నేనూ, పర్దీప్ కూడా వెళాళ్ం. అడవి మధయ్లోనుంచి రెడ్ౖ చాలా బాగుంది. ఆ చినన్ చినన్ ఊరల్లో టైర్బల్స్ ఉంటారనన్మాట. 
చినన్ చినన్ గుడిసెల లాంటి ఇళుళ్, విచితర్మౖెన బటట్లు, భాష, అదంతా చాలా సరదాగా అనిపించింది. నేను కొనిన్ ఫొటోస్ కూడా తీశాను. 
నినేన్మో దగగ్రలో ఒక వాగు ఉందంటే అది చూడటానికి వెళాళ్ము.” 

“ఆహా.. మీరెంత బాగా గడుపుతునాన్రు సెలవలిన్. వింటుంటే లిల్ంగా ఉంది” ఉతాస్హంగా అంది మేఘ. 
“అయితే నువూవ్, నీలూ కలిసి మా ఊరికి వచెచ్యయ్ండి, మనందరం కలిసే తిరగొచుచ్.” 
“నువువ్ మాటవరసకి అనాన్ మేము నిజంగానే వచేచ్సాత్ ం ఏమనుకుంటునాన్వో..” 
“నేనేం మాటవరసకి అనలేదు. సెప్షల్ ఇనివ్టేషన్ కావాలంటే చెపుప్. మమీమ్ పకక్నే ఉంది.” 
“ఓయ్ ఓయ్.. నేనేదో సరదాకి అనాన్ను బాబూ.. నువవ్లా సడన్ గా మీ అమమ్గారికి ఫోన్ ఇవవ్కు పీల్జ్. నాకేం 

మాటాల్ డాలో తోచదు” కంగారుపడింది మేఘ. 
“మా మమీమ్ చాలా ండీల్ తెలుసా.. నా ండ్స్ అందరూ నాకనాన్ మమీమ్తోనే ఎకుక్వ మాటాల్ డుతుంటారు. సారీ 

మేఘా.. డాడీకి ఫోన్ అవసరమట. మనం మళీళ్ మాటాల్ డదాం. పర్దీప్ టిఫిన్ చేసి బుక్ చదువుతూ నిదర్పోయాడు. నాకేం తోచక నీకు 
ఫోన్ చేశాను. మళీళ్ మాటాల్ డదాం. సరేనా.. బాగా నిదర్పో మరి! నీలూని అడిగామని చెపుప్. బె.ౖ.” 

“సరే సరే.. ఏం పరవాలేదు. నేను కూడా పర్దీప్ కి హాయ్ చెపాప్నని చెపుప్. టాటా..” అని చెపేప్సి ఫోన్ పెటేట్సింది 
మేఘ. 

వెంటనే నీలూ వాళళ్ పకిక్ంటికి ఫోన్ చేసింది. 
“హలో.. సుజాతాంటీ.. నేనూ మేఘని మాటాల్ డుతునాన్ను. బావునాన్రా?” 
“నేను బానే ఉనాన్నమామ్. అమామ్, నానాన్ బాగునాన్రా? విజయవాడలో హాసట్లోల్  నీలూ, నువూవ్  
కలిసే చదువుకుంటునాన్రంటగా.. చదువు బాగా నడుసుత్ ందా?” 
“అంతా బాగే ఆంటీ.. ఇపుప్డు ఎండాకాలం సెలవులు. పోయినవారమే ఇంటికొచాచ్ం. ఇదివరకు ఫోన్ చేసినపుప్డు 

కుసుమకక్ మాటాల్ డింది. మీరు ఊరికెళాళ్రని చెపిప్ంది. ఆంటీ.. ఒకసారి నీలూని పిలుసాత్ రా?” 
“అవునమామ్.. మా చినన్తత్ గారి చినన్ కొడుకు పెళిళ్. అమామ్యి గవరన్మెంటు ఉదోయ్గసుథ్ రాలెనౖా ఘనంగా కటన్ం ఇచిచ్ 

చేశారు. మా చినన్తత్ గారు ఫోన్ చేసి “నువువ్ లేకపోతే ఎలా సుజాతా.. నా జుల ముందే రావాలి” అని మరీ మరీ చెపాప్రు. మా 
పెదద్తత్ గారు కూడా అదే ఊళోళ్గా ఉండేది. ఆవిడ ఈ మధయ్ బటట్లుతికే బండ దగగ్ర కాలు జారి పడి ఉనన్పళంగా ఎడం చేతికి పకష్వాతం 
వచిచ్ మంచాన పడింది. ఆవిడని కూడా చూసినటుట్ ంటుందని వెళాళ్ను. అనీన్ చూసుకుని వచేచ్సరికి పది రోజులు పటిట్ంది. ఇకక్డ 
కుసుమ చకక్గా ఇంటిపని, వంటపని చూసుకుంటుందిగా. అందుకని ఇంటి మీద బెంగ లేకుండా నా జులు అటాల్  తిరిగొదాద్ మనీ.. 
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అందునా మా అమమ్గారింటి వెపౖు చుటాట్ లు కూడా ఉనాన్రాయే ఆ ఊరోల్ ....” నాన్ సాట్ ప్ గా సాగిపోతూనే ఉంది ఆవిడ మాటల 
పర్వాహం. 

అతి కషట్ ం మీద ఆవిడ మాటల మధయ్లో దూరిపోయి “అవునా.. చాలా మంచి పని చేశారాంటీ.. ఒకసారి నీలూని 
పిలుసాత్ రా ఆంటీ.. కొంచెం ముఖయ్మౖెన పనుంది” అని అడిగింది మేఘ. 

“అదెంత పనమామ్.. ఇపుప్డే పిలుసాత్ . నువువ్ లెనౖోల్ నే ఉంటావా, మళీళ్ కాసేపాగి ఫోన్ చేసాత్ వా?” 
“పది నిమిషాలోల్  మళీళ్ చేసాత్ ను. ఉంటానాంటీ..” అని చెపిప్ తిరిగి సమాధానం కోసం చూడకుండా టకుక్న ఫోన్ 

పెటేట్సింది మేఘ. 
పది నిమిషాల తరావ్త మళీళ్ ఫోన్ చేసేత్ నీలూ ఎతిత్ంది. 
“హాయ్ మేఘా.. నువేవ్ంటీ ఎరీల్ మారిన్ంగ్ పదింటికే నిదర్ లేచేసావ్? మీ ఊరోల్  పర్కృతి వెపౖరీతాయ్లేమీ సంభవించలేదు 

కదా!” 
“ఇంకా ఏం జరగాలి తలీల్.. సుజాతాంటీ ఊరు నించి వచేచ్సింది. ఇపప్టి నుంచీ నేను నీకు ఫోన్ చెయాయ్లంటే వాళళ్ 

చినన్తత్ గారి కొతత్ కోడలు సారెలో ఏం సీవ్టుల్  తెచిచ్ంది, పెదద్తత్ గారి ఎడమచెయియ్కే పకష్వాతం ఎందుకొచిచ్ంది.. ఇలాంటి టాపిక్స్ మీద 
సీప్చులు వినాలి. వామోమ్.. ఆ గోలంతా నాకెందుకే బాబూ.. ఆవిడ మాటల వరదని ఎలా ఆపాలో తెలీక చచాచ్ను.” 

“ఓ అవునా, అలాగా.. నిజంగా అలా జరిగిందా.. లత గురించి మనకి మొదటినుంచీ తెలిసిందే కదా మేఘా..” 
“వామోమ్.. లత ఎవరే మధయ్లో? కొంపదీసి సుజాతాంటీ దగగ్ర టూయ్షన్ ఏమనాన్ పెటిట్ంచుకునాన్వా ఏవిటీ?” 

అయోమయంగా అడిగింది మేఘ. 
“హలో హలో.. ఏంటీ సరిగాగ్  వినిపించడం లేదా? ఫోన్ లెనౖుల్  బాగునన్టుట్  లేవు.” 
“ఓహో.. ఫోను పకక్నే ఆంటీ కూరుచ్ందా.. హీహీహీ.. భలే మేనేజ్ చేసుత్ నాన్వే.. నువువ్ సూపర్ సామ్ర్ట్ నీలూ..” 
“ఆ సంగతి వదిలేసి వేరే విశేషాలు చెపప్మంటావా? పెదద్ విశేషాలు ఏం లేవే.. అందరం బానే ఉనాన్ం.” 
“ఓహో.. ననున్ టాపిక్ మారచ్మంటునాన్వా? సరేల్ నేను కూడా సుజాతాంటీ మాటలకి మతి పోయి  
అసలు సంగతి చెపప్డం మరిచ్పోయా. కిరణ్ ఫోన్ చేసాడు ఇందాకే. నినున్ అడిగానని చెపప్మనాన్డు. సెలవులోల్  అటూ 

ఇటూ తిరుగుతునాన్రంట బాగా. మనలిన్ కూడా వాళళ్ ఊరికి రమమ్నాన్డు తెలుసా..” చివరి మాట గొపప్గా చెపిప్ంది మేఘ. 
“అవునా.. భలే! ఆ రోజు బసోల్  కలిసిన తరావ్త మళీళ్ కలుసాత్ మో లేదో అనుకునాన్ నేను. ఫోన్ చేశారనన్మాట.” 
“ఊ.. పర్దీప్ నిదర్పోతునాన్డని మాటాల్ డలేదు. మళీళ్ చేసాత్ నని అనాన్డు” 
“హమమ్యాయ్.. ఆంటీ ఎవరో వచాచ్రని బయటికెళిళ్ంది. నీతో ఒక ముఖయ్మౖెన విషయం చెపాప్లి మేఘా..” మెలల్గా 

చెవిలో చెబుతునన్టుట్  అంది నీలూ. 
“ఏంటది? ఏమౖెనా సమసాయ్?” ఆదురాద్ గా అడిగింది మేఘ. 
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“మన రజని ఉంది కదా.. సెలవులోల్  అది రోజూ మా ఇంటికి వసోత్ ందని చెపాప్ కదా. కాలకేష్పానికి ఇదద్రం కాసేపు 
కలిసి టీవీ చూడటం, కథల పుసత్కాలు చదువుకోవడం చేసుత్ ంటాం. “నేనంటే నీకు ఇషట్మే కదా, మనిదద్రం బెస్ట్  ండ్స్ కదా..” అంటూ 
రోజుకొకసారి అడుగుతుంటే ఏంటోలే దీని గోల 

అనుకునాన్. నినన్ సాయంతర్ం “నువొవ్క సహాయం చెయాయ్లి నీలూ.. చేసాత్ నని ఒటుట్  వెయియ్..” అని ననున్ గంట సేపు 
అడిగీ అడిగీ ణం తీసింది. చివరికి విషయమేంటో చెపిప్ంది. రజని ఒక అబాబ్యిని మిసోత్ ందట. ఆ విషయంలో నేను తనకి 
సహాయం చెయాయ్లట” అని నీలూ గబగబా చెబుతుండగానే అపుప్డే సుజాతాంటీ బయటనుంచి లోపలికి వచేచ్సరికి ఆ సంభాషణని 
అరాధ్ ంతరంగా ఆపేసి “రజని తీసుకెళిళ్ంది మేఘా ఆ పుసత్కం..” అంటూ మాట మారిచ్ంది. 

“హ్మ్.. ఆంటీ వచేచ్సిందా? సరేలే.. మనం ఇంకో నాలుగు రోజులోల్  కలుసాత్ ం కదా.. అపుప్డు వివరంగా 
మాటాల్ డుకుందాం. విషయం ఏదెనౖాసరే నువువ్ అసస్లు కంగారు పడకు. సరేనా..” 

“ఊ..” 
“నేను నిదర్ మంచం మీద నుంచి లేచొచిచ్ ఫోన్ దగగ్రే కూరుచ్నాన్. ఇంకాసేపుంటే నాకూక్డా అకిష్ంతలు పడతాయి. 

ఇంక ఉండనా మరి?” నవివ్ంది మేఘ. 
“సరేలే.. బె”ౖ అని చెపిప్ ఫోన్ పెటేట్సింది నీలూ. 
నీలూని ఇబబ్ంది పెడుతునన్ రజని విషయం ఏమౖె ఉంటుందా అని మేఘ ఆలోచనలో పడింది. 

  

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)                                            
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