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ఇంటరీమ్డియెట్ చదివే విదాయ్రుథ్లను గమనిసేత్ ఏదో యుదాధ్నికి సిదధ్ మవుతునన్ సె ౖనికులాల్ కనిపిసాత్రు. అపప్టిదాకా సూక్లోల్

ఆడుతూ పాడుతూ ఆనందంగా చదువుకునన్ వాళళ్కి ఒకక్సారిగా సేవ్చఛ్ మొతత్ం కోలోప్యి, జె ౖలోల్ ఖెదీలా
ౖ ల్ ంటి జీవితం

పిత్సుత్ంది. ఇపప్టి

రోజులోల్ భావిభారత డాకట్ రుల్, ఇంజనీరుల్ కావాలంటే ఇదే సరె ౖన మారగ్ మని ఉపాధాయ్యుల, తలిల్దం ల, పిలల్ ల నమమ్కం కూడా!

పర్తీరోజూ ఉదయానేన్ ఐదు గంటల నుంచి ఆరు గంటల దాకా సట్ డీ అవర్స్ అయాయ్క సాన్నాలు చేసి, టిఫినుల్ తినడానికి నలభె ౖ

ఐదు నిమిషాల క్. ఆ తరావ్త మధాయ్హన్ం పనెన్ండునన్ర దాకా కాలేజీలో కాల్సులు. ఒక గంటనన్ర లంచ్ క్ తరావ్త మళీళ్ రెండింటి

నుంచీ నాలుగింటి దాకా కాల్సులు. ఒక అరగంట సాన్క్స్ క్ తరావ్త ఏడింటి దాకా సట్ డీ అవర్స్. మళీళ్ ఒక గంట రా భోజనానికి క్.

ఎనిమిది నుండి పదకొండు దాకా సట్ డీ అవర్స్. మళీళ్ తెలాల్రి ఐదు గంటల దాకా నిదర్కి సమయం. వారమంతా ఇదే చకర్ంలో

తిరుగుతుంటారు. రోజూ ఉండే చినన్ చినన్ పరీకష్లతో పాటు పర్తీ ఆదివారం ఉదయం అదనంగా ఎంసెట్ మోడల్ టెస్ట్ కూడా

ఉంటుంది. ఇంటరు, ఎంసెట్ కోసమని రెండు రకాల పరీకష్లు రాసేసరికి మధాయ్హన్ం పనెన్ండు అవుతుంది. అపప్టి నుంచీ సాయంతర్ం
ఐదు గంటల దాకా ఆటవిడుపు. రా భోజనం తరావ్త మళీళ్ సట్ డీ అవర్స్ షరా మామూలే.

దొరకక్ దొరకక్ వారానికొకక్సారి ఆదివారం పూట దొరికే ఈ నాలుగెదు
ౖ గంటలే వాళళ్ పాలిట పెనిన్ధిలా భావిసుత్ంటారు

విదాయ్రుథ్లు. మగపిలల్ ల హాసట్ లోల్ అయితే ఈ ఒకక్ పూట అందరూ బయటికి వెళిళ్ తిరిగి రావడానికి అనుమతి ఉంటుంది కానీ,

ఆడపిలల్ లిన్ మాతర్ం వాళళ్ తలిల్దం లు వసేత్ తపప్ బయటికి పంపరు. ఆదివారం వసేత్ ఆడపిలల్ ల హాసట్ లోల్ కొందరు తమని చూడటానికి

వచిచ్న తలిల్దం లతో ‘ఔటింగ్’ పేరుతో బయటికి వెళితే, కొందరు ఈ ఖాళీ సమయానిన్ నిదర్పోవడానికి వినియోగించుకుంటే, మరి

కొందరేమో ఈ పూట సె ౖతం వృథా పోకుండా ఎంసెట్ కి బాగా
కూరుచ్ంటారు.

పేర్ అవావ్లని అపుప్డు కూడా పుసత్కాలు ముందేసుకుని

రేవతి తలిల్దం లు విజయవాడలోనే ఉంటారు. పర్తీ ఆదివారం మధాయ్హన్ం పరీకష్ కాగానే ఇంటికి వెళిళ్ మళీళ్ సోమవారం

పొదుద్నేన్ తిరిగి హాసట్ లుకి వసుత్ంది. రేవతి నానన్గారు మ సులో బాయ్ంక్ మేనేజరుగా పని చేసాత్రు. పర్తీ శనివారం బయలుదేరి

విజయవాడ వచిచ్ కుటుంబంతో గడిపి మళీళ్ ఆదివారం రా తిరిగి వెళిళ్పోతారు. రేవతి అమమ్ గారు సూక్లోల్ టీచరుగా పని చేసాత్రు.

రేవతికి ఎనిమిది, ఆరు తరగతులు చదివే ఇదద్ రు తముమ్ళుళ్ ఉనాన్రు.
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రేవతి వాళిళ్ంటోల్ పదధ్ తులనీన్ చాలా సిక్ట్ గా ఉంటాయి. వాళిళ్ంటోల్ కేబుల్ టీవీ కనకష్న్ ఉండదు. టేప్ రికారడ్ ర్ ఉనాన్ దేవుడి

పాటలు తపప్ సినిమా పాటలు ఉండవు. పిలల్ లు ముగుగ్రూ ఎపుప్డూ సినిమా హాల్ మొహం ఎరుగరు. సూక్ల్ నుంచి వచాచ్క ఇంటోల్

ఎలా గడపాలి అని వాళళ్ నానన్గారు తయారు చేసిన టె ౖం టేబుల్ ఉంటుంది. చదువుకోవడం, ఆడుకోవడం, తిండి తినడం అనీన్ దాని

పర్కారమే జరగాలి.

ండ్స్ ఇళళ్కి వెళళ్డం నిషిదధ్ ం. ఎకక్డికి వెళాళ్లనాన్, ఏమి కొనాలనాన్ వాళళ్ నానన్గారే సవ్యంగా తీసుకెళతారు,

కొనిసాత్రు. రేవతి చినన్పప్టి నుంచీ ఆడపిలల్ ల సూక్లోల్నే చదివింది. ఎపుప్డూ మగపిలల్ లతో మాటాల్డి ఎరుగదు.
చినన్పప్టి నుంచీ ఇలాంటి వాతావరణంలో పెరగడం వలల్ తం తనని ఎంత

మగా చూసుకుంటునన్పప్టికీ రేవతికి ఇలల్ ంటే

జె ౖలు అనన్ భావన ఉంది. హాసట్ లోల్ అందరూ ఇంటి మీద బెంగ పెటుట్కుంటే రేవతి మాతర్ం ఇంటికనాన్ హాసట్ లు బాగుంటుంది అంటుంది.
ఇంటోల్ దొరకని సేవ్చఛ్ ఇకక్డ దొరుకుతుందంటూ హాసట్ లోల్ తెగ అలల్ రి చేసుత్ంది.

ఆ ఆదివారం ఎపప్టాల్గే రేవతి ఇంటికి వెళిళ్ంది. నీలూ, మేఘ ఆ వారమంతా పోగేసిన మాసిన బటట్ లకి చాకిరేవు పెటాట్రు.

ఇదద్ రూ కలిసి అలసట తెలీకుండా ముచచ్టుల్ పెటుట్కుంటూ బటట్ లు ఉతుకుక్ంటునాన్రు.
వాళళ్ని వెతుకుక్ంటూ వారెడ్ న్ వచిచ్ంది అకక్డికి.

“మీ ఇదద్ రితో చినన్ పనుంది. మీ గదికి వెళదాం రండి” అని పిలుచుకు వెళిళ్ంది.

వీళుళ్ వెళేళ్సరికి గది ముందు ఒక కొతత్ అమామ్యి పకక్నే పెదద్ సూటేక్సుతో నిలబడి ఉంది. దాదాపు వీళళ్ వయసే ఉంటుంది.

ఎవరా ఈ కొతత్ మనిషి అనుకుంటూ వచాచ్రు. ఆ అమామ్యిని చూపిసూత్ వారెడ్ న్ పరిచయం చేసింది.

“తన పేరు సునంద. మొనన్ వేసవిలోనే ఇంటరీమ్డియెట్ అయిపోయింది. తను ఎంసెట్ లాంగ్ టర్మ్ కోచింగ్ కోసం మన

కాలేజీలో జాయిన్ అయింది. పక్క వీధిలో ఉనన్ మన ఎంసెట్ కాయ్ంపసోల్ ఉంటాయి తనకి కాల్సులు. పర్సుత్తానికి అకక్డ హాసట్ లోల్ బెడ్స్
ఖాళీ లేవని మన బిలిడ్ ంగులో అడజ్ స్ట్ చేయమని పంపించారు. మీ రూములో ఇదివరకు తీసేసిన మంచం ఉంది కదా.. అదే పేల్ సులో

ఇపుప్డు మళీళ్ మంచం తెపిప్ంచి తనకిసాత్ను. రెండు మూడు నెలలోల్ అకక్డ ఖాళీ దొరికితే షిఫ్ట్ అయిపోతుంది” అని చెపిప్ ఆ కొతత్
అమామ్యిని వాళళ్ గదిలో వదిలి వెళిళ్ంది వారెడ్ న్.

నీలూ, మేఘ ఇదద్ రూ పేరుల్ చెపిప్ పరిచయం చేసుకునాన్రు. సునంద చాలా కలుపుగోలుగా మాటాల్డటం వలల్ కొతత్ అమామ్యిలా

అనిపించలేదు వాళళ్కి.

“నేను మీకు సీనియర్ నే కాబటిట్ ననున్ అకాక్ అని పిలవచుచ్” అనడం మరీ నచిచ్ంది.

“మాది హై దరాబాదు. నేను ఇంటరు అకక్డే చదువుకునాన్ను. ఎంపీసీ

ప్. అపుప్డు ఎంసెట్ కోచింగ్ పర్తేయ్కంగా ఏమీ

తీసుకోలేదు. ఎంసెట్ ఎంటర్న్స్ టె ౖములో వె ౖరల్ ఫీవర్ వచిచ్ సరిగాగ్ రాయలేదు. ఇకక్డ లాంగ్ టర్మ్ తీసుకుని మళీళ్ రాసేత్ మంచి

కాలేజీలో సీటు వసుత్ందని నానన్

వివరాలు చెపూత్ అడిగింది సునంద.

ండ్ ఒక అంకుల్ చెపిప్ ననిన్కక్డికి తీసుకొచిచ్ జాయిన్ చేశారు. మీరిదద్ రూ ఏ

ప్?” తన గురించి

“మేఘ ఎంపీసీ. రేవతి అని ఇంకొక రూమేమ్ట్ ఉంది మనకి. తనూ, నేనూ బె ౖపీసీ. తను ఇంటికి వెళిళ్ంది. రేపు ఉదయానేన్

వసుత్ంది” చెపిప్ంది నీలూ.
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“ఇదివరకు ఒక మంచం ఉండేది అనాన్రు వారెడ్ న్ ఇందాక?” అడిగింది సునంద.

“అదా.. మేము ఫసిట్ యరోల్ జాయిన్ అయినపుప్డు మాతో పాటు బబిత అని ఇంకొక అమామ్యి ఉండేది. తనకి చాలా హోమ్ సిక్

నెస్ ఉండేది. సరిగాగ్ అనన్ం తినకుండా, నిదర్పోకుండా ఎపుప్డూ దిగాలుగా ఉండేది. రోజూ ఏడేచ్ది. తనని చూసేత్ పాపం అనిపించేది.

మాకందరికీ కూడా మొదటోల్ హోమ్ సిక్ గా ఉనాన్ నెమమ్దిగా అలవాటు పడిపోయాము. కానీ తను సరుద్కోలేకపోయింది. రెండు నెలల
తరావ్త తనని ఇంటికి పంపించేశారు” జాలిగా చెపిప్ంది నీలూ.

“మొదటిసారి హాసట్ లుకి రావడం కషట్ంగానే ఉంటుందిలే. అంత మా నికే ఇంటికి పంపించేసారా?” అడిగింది సునంద.

“అదంతా ఒక పెదద్ కథ. నువువ్ ఇవాళే హాసట్ లోల్ చేరావు కదకాక్.. అలాంటివనీన్ వింటే భయమేసి పారిపోతావేమో!” నీరసంగా

అంది మేఘ.

“నేనేం అంత పిరికిదానిన్ కాదులే. అదేంటో వివరంగా తెలుసుకోకపోతేనే ఎకుక్వ ఆలోచిసాత్ను. పరేల్దు చెపప్ండి” అంది

సునంద.

మేఘ గతంలో జరిగినదంతా చెపప్డం మొదలు పెటిట్ ంది.

“మేము ఇంటరు ఫసిట్ యరు కోసం ఈ కాలేజీలో చేరినపుప్డు ఈ బిలిడ్ ంగులోని రూములనీన్ మాకు, అంటే కొతత్గా వచిచ్న

ఫసిట్ యర్స్ కి ఇచాచ్రు. ఇలాంటిదే పకక్నే ఉనన్ ఇంకో బిలిడ్ ంగు చూసే ఉంటావుగా, అందులో సెకండ్ ఇయర్ వాళుళ్ ఉండేవారు. మేము

చేరిన ఐదారు వారాలకి సీనియర్స్ హాసట్ లోల్ ఒకమామ్యి డాబా మీద నుంచి కిందకి దూకి ఆతమ్హతాయ్పర్యతన్ం చేసింది. అది

రెండంతసుథ్ల బిలిడ్ ంగ్ కదా, ఆ పె ౖన డాబా ఎకిక్ అకక్డినుంచి కింద ఉనన్ నాపరాళళ్ మీద పడేలా దూకింది.”

“వామోమ్! నిజంగానా!? ఎందుకలా చేసింది? ఆ అమామ్యి బతికిందా లేదా?” కంగారుగా అడిగింది సునంద.

“ఎందుకలా చేసిందనేది మాకెతేౖ తెలియదు. మధాయ్హన్ం పనెన్ండింటికి లంచ్ క్ ఉంటుంది మనకి. మళీళ్ రెండింటికి కాల్సులు

ఉంటాయి. ఆ రోజు మధాయ్హన్ం రెండవుతుండగా ఆ అమామ్యి దూకింది. అపప్టికే మేము చాలామందిమి వెళిళ్ కాల్సురూములోల్

కూరుచ్నాన్ం. మా కాల్సులోకి లెకచ్రర్ వచిచ్న అయిదు నిమిషాలకే ఇంకొక సర్ వచిచ్ ఆయనిన్ పిలుచుకుని బయటికి తీసుకు వెళాళ్రు.
అపప్టికి ఏం జరిగిందని మాకు తెలీదు. కాల్సుకి ఆలసయ్ంగా వచిచ్న ఒక అమామ్యి విషయం ఇదీ అని మా అందరికీ చెపిప్ంది.”

నీలూ మధయ్లో అందుకుని “ఆ రోజు మేము ఎంత భయపడిపోయామంటే, చాలామంది ఏడవడం మొదలుపెటాట్రు. హోమ్

సిక్ నెస్ వలల్ అలా చేసిందని ఒకరంటే, ఫసిట్ యరోల్ మారుక్లు సరిగాగ్ రాలేదని చేసిందని మరొకరు, ఎంసెట్ రాయ్ంక్ రాదని భయపడి

చేసిందేమోనని మరొకరు, ఇలా అందరూ ఒకటే చరచ్లు. కొందరేమో ఇలాంటి హాసట్ లోల్ మేముండం అనాన్రు, కొందరేమో ఇలా
ఆతమ్హతయ్లు చేసుకునన్ ఇంటోల్ ఉంటే ఏవో అరిషాట్లు జరుగుతాయి అనాన్రు. మరికొందరేమో ఏమీ ఆలోచించలేక భయంతో వణికి

చచాచ్రు” అని చెపిప్ంది.

“ఆ చివరి కేటగిరీలో మేమునాన్ం. ఆ రోజు ఆ అమామ్యి దూకిన చోటకి సూ
ట్ డెంట్స్ ని ఎవరీన్ రానివవ్కుండా కాల్సులోల్కి

పంపించేసారు. మా లెకచ్రర్ కూడా అరగంట తరావ్త వచిచ్ యథాపర్కారంగా కాల్సులు తీసుకునాన్రు. తరావ్త అలా ఇలా వారెడ్ నల్ దగగ్ర
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నుంచి, కొందరు సూ
ట్ డెంట్స్ దగగ్ర నుంచీ తెలిసింది, అపప్టికపుప్డు ఆ అమామ్యిని హాసిప్టల్ కి తీసుకు వెళాళ్రని. తరావ్త ఆ

అమామ్యికి ఏం జరిగింది, బతికిందా లేదా అనేది మాకెవరికీ తెలియదు” చెపిప్ంది మేఘ.

“ఇంతకీ అసలు ఆ అమామ్యి ఎందుకలా చేసిందో అదె ౖనా తెలిసిందా?” అడిగింది సునంద.

“ఒకరకంగా అపప్టికి మేము కొతత్ కాబటిట్ మాకు సీనియర్స్ అందరూ సరిగాగ్ తెలియరు కాబటిట్ బతికిపోయాం. ఆ అమామ్యి

ఎవరో మాకు తెలిసుంటే ఇపప్టికీ ఆ విషయం మరిచ్పోలేక భయపడి, బాధపడి చచేచ్వాళళ్ం. కొంతమంది సీనియర్స్ చెపప్డమై తే ఆ

అమామ్యి ఎపుప్డూ చాలా దిగులుగా ఉంటుంది, ఇంటి గురించి బాగా బెంగ, ఎంత చదివినా ఎకుక్వ మారుక్లు రావని బాధపడేది
అని. ఏ కారణంతో అలా చేసిందని మనకి తెలియదు కానీ ఒక మనిషి ఇలా కావాలని చచిచ్పోవడం అనేది మాతర్ం మొదటిసారి అంత
దగగ్ర నుంచీ చూసేసరికి బాగా భయపడాడ్ం. నానాన్వాళళ్కి చెపిప్ ఈ హాసట్ లు నుంచి వెళిళ్పోదాం అనుకునాన్ం. కానీ, మెలల్ గా

అందరిలాగే మేము కూడా ఈ హాసట్ లుకి అలవాటు పడిపోయాము” జాలిగా చెపిప్ంది నీలూ.

“ఇకక్డ చదువుకోకుండా ఇంటికి వెళితే మా ఊరోల్ ఇంత మంచి కాలేజీలు లేవకాక్. ఎలాగెనా
ౖ కషట్పడి ఇంటర్ బాగా చదివితేనే

కదా తరావ్త ఏమై నా చేయగలిగేది. మా పేరెంట్స్ చాలా కషట్పడి ఇంతింత ఫీజులు కటిట్ చేరిప్ంచారు. కాబటిట్ ఎలాగెనా
ౖ సరుద్కుపోవడం
తపప్ మాకు వేరే అవకాశం కూడా లేదు” నెమమ్దిగా, సిథ్ రంగా చెపిప్ంది మేఘ.

“హ్మ్.. అనవసరంగా నేనిపుప్డు మీకు అదంతా గురుత్ చేసినటుట్నాన్ను. అనీన్ చోటాల్ రకరకాల మనుషులు ఉంటారు. మన

వీధిలో, మన పకిక్ంటోల్ కూడా వేరే రకం మనుషులు ఉండొచుచ్. ఎవరెవరికి ఏమేం సమసయ్లునాన్యో మనకి తెలియదు కదా.. ఎవరికో

ఏదో జరిగిందని మనం ఏదేదో ఊహించుకుని భయపడకుండా ధెరయ్ంగా
ఉండటం నేరుచ్కోవాలి” అని సునంద చెపుత్ంటే “సునందకక్కి
ౖ
చాలా ధెరయ్ం
ౖ ఉంది” అనుకునాన్రు నీలూ, మేఘ.

“ఇంతకీ ఆ అమామ్యి ఎవరో సూసె ౖడ్ చేసుకోవడానికీ, మీ రూమో
ల్ ఉనన్ అమామ్యి వెళిళ్పోవడానికీ సంబంధం ఏంటో

చెపప్లేదు?” అంది సునంద.

“ఓ.. మరేచ్పోయాం. మా రూమేమ్ట్ బబిత ఎపుప్డూ ఏడుసూత్, బాధగా ఉండేది అని చెపాప్ం కదా. తను ఒకటి రెండు సారుల్

నిదర్లో గటిట్ గా ఏడుసూత్ కేకలు పెటిట్ ంది. మేమందరం బితత్రపోయాం. వారెడ్ న్ తనని సముదాయించి ఆవిడ రూమో
ల్

పడుకోబెటుట్కునాన్రు. అయినాసరే తను రా పూట అలాగే అరిచేది. ఇంతలో ఆ సీనియర్ అమామ్యి సూసె ౖడ్ చేసుకునేసరికి హాసట్ లు

వాళుళ్ భయపడి ముందుజాగర్తత్గా బబిత పేరెంట్స్ ని పిలిపించి తనని ఇంటికి పంపించేసారు. బబిత పూరిత్గా రెండు నెలలు కూడా

లేదు ఇకక్డ. తను వెళిళ్పోయాక ఇంకెవరూ ఈ రూంకి రాలేదు. మేము ముగుగ్రమే ఉంటునాన్ం. ఇపప్టికి నువొవ్చాచ్వు” నవివ్ంది నీలూ.

అపుప్డే బటట్ ల విషయం గురొత్ చిచ్ మేఘ “నీలూ.. మనం బటట్ లు ఉతకడం మధయ్లో వదిలేసి వచిచ్ ఇకక్డ కూరుచ్ని కబురుల్

చెపుత్నాన్ం” అనేసరికి అందరూ నవావ్రు.

“పదండి. నేనూ వచిచ్ మీకు హెల్ప్ చేసాత్ను” అని లేచింది సునంద.

“అయోయ్ పరేల్దకాక్.. మేము ఉతికేసాత్ంలే" అనాన్ వినకుండా "కనీసం ఆరెయయ్డంలో అయినా హెల్ప్ చేసాత్ను” అంటూ వాళళ్

కూడా వెళిళ్ంది.
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PPP
హాసట్ లోల్ ఒక ఆదివారం మధాయ్హన్ం భోజనాల తరావ్త నీలూ, మేఘ, రేవతి, సునంద, రజని అందరూ కలిసి కూరుచ్ని

కులాసాగా కబురుల్ చెపుప్కుంటునాన్రు. రేవతి నానన్గారు ఆ వారం మ సు నించి రాలేదని రేవతి ఇంటికి వెళళ్కుండా హాసట్ లోల్నే ఉంది.
ఇంతలో ఒక అమామ్యి వచిచ్ నీలూ, మేఘ కోసం ఎవరో వచాచ్రని ంద నుంచి వాచ్ మెన్ పిలుసుత్నాన్డని చెపిప్ంది.

“నానాన్ వాళుళ్ ఈ వారం వసాత్నని చెపప్లేదే, మనకోసం ఎవరు వచిచ్ ఉంటారు?” అనుకుంటూ బయట బాలక్నీలోకి వెళిళ్

చూసేత్ కింద వాచ్ మెన్ కనిపించాడు.

“విజిటర్స్ వచిచ్ంది ఎవరి కోసం?” అని అడిగితే “సెకండియర్ మేఘనందన, సునీల” అని చెపాప్డు.

వాళిళ్దద్ రూ మెటుల్ దిగి కిందకి వెళుతుంటే రజని తనని పిలవకపోయినా ఉతాస్హంగా “మన ఊరి నుంచి ఎవరనాన్ వచాచ్రేమో

పదండి పదండి” అంటూ వారి వెనకే తనూ బయలుదేరింది.

ముగుగ్రూ కలిసి గేటు దగగ్రికి వెళిళ్ చూసేటపప్టికి అకక్డ పర్దీప్, కిరణ్ కనిపించారు.

మేఘ.

“హాయ్.. మీరేంటి ఇకక్డ? గర్ల్ హాసట్ ల్ కి భలే వచాచ్రే. వాచ్ మెన్ ఏమీ అనలేదా?” ఆశచ్రయ్పోతూ పలకరించారు నీలూ,
“మాకు తెలిసిన వాళళ్ అమామ్యిలు ఉనాన్రు. ఐదు నిమిషాలు మాటాల్డి వెళిళ్పోతాం అని రికెవ్స్ట్ చేశాం. మీ పేరుల్ చెపాప్క

వెంటనే సరే అనాన్డు. మీ మీద మంచి ఇం షన్ ఉందనుకుంటా..” నవావ్రు వాళిళ్దద్ రూ.

వాళళ్ నలుగురి వంకా అయోమయంగా చూసుత్నన్ రజనిని చూసి మేఘ “అపుప్డు సెలవులోల్ ఇంటికి వెళేళ్పుప్డు పరిచయం

అయిన ండ్స్ అని చెపాప్ం కదా, పర్దీప్, కిరణ్” తనకి పరిచయం చేసింది.

“నీలూ వాళళ్ ఊరే రజనిది. నీలూకి బంధువులు కూడా. ఇకక్డ మేము ముగుగ్రం కలిసే ఉంటాం హాసట్ లోల్” రజనిని కూడా

వాళిళ్దద్ రికీ పరిచయం చేసింది మేఘ.

ముగుగ్రూ పరసప్రం హలో హాయ్ చెపుప్కునాన్రు.

“నా పుటిట్ నరోజుకి నువువ్ పంపించిన సరసవ్తీదేవి బొమమ్ చాలా చాలా బాగుంది పర్దీప్.. అమామ్, నానన్లకి కూడా చాలా

నచిచ్ంది. అంత మంచి గిఫ్ట్ పంపించినందుకు చాలా థాంక్స్” అభిమానంగా చెపిప్ంది మేఘ.

“ఇట్స్ ఓకే మేఘా.. మై పెల్ జర్.. హేయ్.. ఫసిట్ యర్ రిజల్ట్ వచాచ్యి కదా. కిరణ్ కి 95% వచిచ్ంది. మనోడికి ఫస్ట్ అటెంప్ట్ లోనే

డాకట్ ర్ సీటు ఖాయం” గొపప్గా చెపాప్డు పర్దీప్.

“అవునా!” అని అందరూ ఆశచ్రయ్ం పర్కటించి కిరణ్ కి కం ట్స్ చెపాప్రు.

“మరి నీ సంగతేంటి పర్దీప్? నీకు డాకట్ ర్ పటాట్ రిజర్వ్ అవవ్లేదా?” ఆటపటిట్ ంచింది మేఘ.

“నాకు డిసిట్ ంకష్న్ వచిచ్ంది. అయినా నాకు డాకట్ రే అవావ్లని రూల్ లేదులే. అది కాకపోతే ఇంకోటి. బోలుడ్ దారులునాన్యిలే”

అనాన్డు పర్దీప్.
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కాసేపు మారుక్ల గురించి సరదా మాటలు అయాయ్క రజని ఏమై నా ఇబబ్ందిగా ఫీలవుతుందేమోనని మేఘ టాపిక్ మారాచ్లని

పర్యతిన్సూత్ “ఇంతకీ మీరింత సడన్ గా మమమ్లిన్ చూడాడ్నికి వచాచ్రేం? ఏంటీ విశేషం?” అని అడిగింది.
“మీ ఇదద్ రికీ హేపీ ండిష్ప్ డే” అని ఒక కవర్ మేఘ చేతికిచాచ్డు పర్దీప్.

వేసారు.

అపప్టిదాకా ‘ ండిష్ప్ డే’ అని పర్తేయ్కంగా ఒకటి ఉంటుందని కూడా తెలియని నీలూ, మేఘ, రజని ముగుగ్రూ బికక్మొహం
“ఇంతకీ మేము ఏం ఇచాచ్మో చూడరా?” అని పర్దీప్ అనేసరికి కవర్ తెరిచి చూసారు.

అందులో రెండు పెన్ పెనిస్ల్స్, రెండు చినిన్ టెడీడ్ బేర్ బొమమ్లు, రెండు ఫెవ్ౖ సాట్ర్ చాకెల్ట్స్ ఉనాన్యి. అపప్టిదాకా మామూలు

పెనిస్ళేళ్ తపప్ అలాంటి లేటెస్ట్ పెన్ పెనిస్ల్స్ వాడింది కూడా లేదు కాబటిట్ అవనీన్ చూసూత్నే సంతోషంగా అనిపించింది నీలూ, మేఘలకి.
“ఎలోల్ కలర్ కావాలనే తీసుకునాన్ం.

ండిష్ప్ కి ఎలోల్ కలర్ సింబల్ కదా” అని పర్దీప్ చెపప్గానే వీళళ్కి ఆ విషయం

తెలీకపోయినా బదులుగా “అవును కదా..” అనన్టుట్ ఒక వె నవువ్ నవేవ్శారు.

“మీరు తెచిచ్న గిఫ్ట్ చాలా బాగునాన్యి. మెనీ థాంక్స్” అని మేఘ చెపాప్క “రజనితో మాటాల్డుతూ ఉండండి. ఇపుప్డే ఒకక్

నిమిషంలో వసాత్ం” అని చెపిప్ నీలూ మేఘని లాకుక్ని పకక్కి తీసుకెళిళ్ంది.

“ఏవిటే వాళళ్ని అకక్డ నించోబెటేట్ సి మనం ఇలా వచెచ్యయ్డం ఏం బాగుంటుంది?” అని మేఘ అంటే, “నీ మొహం.. వాళుళ్

మన కోసం అంత చకక్టి గిఫ్ట్ తీసుకొచిచ్ ఇసేత్ మనం సోదిమొహాలాల్ తీసుకుని ఊరుకుంటే ఇంకా అసస్లు బాగోదు. మనం కూడా
వాళళ్కి ండిష్ప్ డే విషెస్ చెపూత్ ఏదె ౖనా ఇసేత్ బాగుంటుంది కదా..” అంది నీలూ.

“నీ ఆలోచన బానే ఉంది కానీ ఇపప్టికిపుప్డు ఏం ఇవవ్గలం?” తిరిగి పర్శిన్ంచింది మేఘ.

“నీకసలు పరీకష్లోల్ అనేన్సి మారుక్లు ఎలా వసుత్నాన్యే బాబూ.. ఇంత చినన్ విషయాలు కూడా బురర్కి ఎకక్వు. మన హాసట్ ల్

షాపీ ఉంది కదా..” అని మేఘతో చెపూత్నే ఆ షాప్ కౌంటర్ దగగ్రికి లాకెక్ళిళ్ంది.

“ఆంటీ.. మంచి పెన్స్ ఏం ఉనాన్యి? సెప్షల్ వి ఏమనాన్ ఉంటే చూపించండి. కాసత్ అరెజ్ ంట్” అని అడిగింది.

ఆవిడ రెండు మూడు రకాలు చూపించి “ఇవి బాల్ పెన్స్ లో రకాలు. ఇంకా పె ౖలట్ పెన్స్, ఇంక్ పెన్స్ కూడా ఉనాన్యి” అని

చెపిప్ంది.

పె ౖలట్ పెన్ అంటే బోలుడ్ ఇషట్ం ఉనన్ మేఘ పె ౖలట్ పెన్స్ తీసుకుందాం అంది. వాటితో పాటు రెండు డె ౖరీ మిల్క్ చాకెల్ట్స్ కూడా

తీసుకుని డబుబ్లు మళీళ్ తరావ్త వచిచ్ ఇసాత్ం అని రికెవ్స్ట్ చేసి గబగబా అవి తీసుకుని వెనకిక్ వెళాళ్రు.
తిరిగి వెళేళ్సరికి రజనితో పాటు రేవతి, సునంద కూడా ఉనాన్రు.

“మళీళ్ ఇంకోసారి పరిచయాలు అకక్రేల్దు. ఆ డీ అయిపోయాయి” రేవతి అనగానే అందరూ నవావ్రు.
“మా తరపున మీకూక్డా హేపీ ండిష్ప్ డే” అని చెపిప్ పెనున్లు, చాకెల్టుల్ కిరణ్ చేతికిచిచ్ంది నీలూ.

వాళుళ్ తీసుకుని థాంక్స్ చెపాప్రు.
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ఇంకో పది నిమిషాలు గడిచాక “మేము వచిచ్ దాదాపు ఇరవె ౖ నిమిషాలు కావొసోత్ంది. మీ వాచ్ మెన్ వచిచ్ చెపేప్లోపు మేమే

వెళతాం” నవావ్డు పర్దీప్.

ఇంకోసారి వాళుళ్ వచిచ్నందుకు, గిఫ్ట్ ఇచిచ్నందుకు థాంక్స్ చెపిప్ బె ౖ చెపేప్సి హాసట్ లోల్కి వచేచ్సారు నలుగురమామ్యిలు.

రూంకి వెళళ్గానే రేవతి ఉతాస్హంగా “గిఫ్ట్ చూపించండీ” అంటూ మేఘ చేతిలో ఉనన్ కవర్ లాకుక్ంది. వాళుళ్ తెచిచ్చిచ్న బులిల్

టెడీడ్ స్ చూసి పెదద్ కేక పెటిట్ ంది.

“ఏవిటే నీ ఆరత్నాదాలు, ఏదో బాంబుని చూసినటుట్ అంత గావుకేక పెటాట్వేమిటీ? భయపడి చచాచ్ను” వీపు మీద ఒకక్టి

చరిచింది మేఘ.

“అసలీ టెడీడ్ స్ గురించి నీకేమనాన్ తెలుసా అని? హయోయ్ హయోయ్.. నాలాంటిదానికి ఇవవ్కుండా నీలాంటి ముసలమమ్లకి

ఇలాంటి గిఫ్ట్ ఇచేచ్ బాయ్ ండ్స్ ఉనాన్రు. సో సాడ్!” దుఖం అభినయించింది రేవతి.

“నోరుమ్యియ్.. నీకసలు హదూ
ద్ పదూ
ద్ లేకుండా పోతోంది. బాయ్ ండ్స్ ఏంటీ.. పిచిచ్ మాటలనీన్ వాగకు. మేము మంచి ండ్స్

అంతే..” చిరుకోపంగా అంది మేఘ.

“ఆపు తలోల్య్ నీ లెకచ్రుల్.. బాయ్ ండ్ అంటే లవర్ అని కాదు అరథ్ం, ఎ బాయ్ హూ ఈజ్ ఎ ండ్ అని, సరేనా! అయినా

పర్తీదీ అంత సీరియస్ గా తీసుకుంటావేంటి? సరదాగా జోక్స్ వేసుకుంటే కూడా తపేప్నా?” బుంగమూతి పెటిట్ ంది రేవతి.
“సరేల్.. అలాగే ఏదోకటి ఏడువు..” రేవతి తల మీద చినన్గా మొటిట్ కాయ వేసింది మేఘ.

“అది సరే, ముందు ఈ బొమమ్లు చూసి ఎందుకు అరిచావో అది చెపుప్..” ఆసకి త్గా అడిగింది రజని.

“లేటెస్ట్ గా అబాబ్స్, తి ఝాంగియానిది ఒక హిందీ మూయ్జిక్ వీడియో వచిచ్ంది. ‘చుయ్ ముయ్ సీ తుమ్ లగీత్ హో..’ భలే

రొమాంటిగాగ్ ఉంటుందిలే. అందులో హీరోయిన్ దగగ్ర ఇలాంటిదే బులిల్టెడీడ్ ఉంటుంది. దీని చేతులతో దేనె ౖన్నా పల్ క్ చెయొయ్చుచ్. ఇలా

భుజం మీద స్ ని పటుట్కు వేళాళ్డుతునన్టుట్ పెటుట్కుంటుంది అందులో హీరోయిన్. చివరికి మించిన హీరోకి గిఫ్ట్ గా ఇసుత్ంది. సేమ్
అదే ఇది. కావాలంటే చూడండి” అని స్ కి పెటిట్ మరీ చూపించింది రేవతి.
“హాయ్య్.. భలే కదా!” ఉతాస్హంగా అరిచారు నీలూ, మేఘ.

రజని ఏమీ మాటాల్డలేదు. ఆమెకి అసూయగా అనిపించింది. ఆ రోజు తను కూడా ఊరెళేళ్పుప్డు వాళళ్తో ఉండుంటే తనకి

కూడా ండ్స్ అయుయ్ండేవాళుళ్ కదా అని మనసులో గింజుకుంది.

“మీ ఇంటోల్నేమో పరమ వీర సికుట్. కనీసం కేబుల్ టీవీ కూడా లేదు కదా.. నీకెలా తెలుసే ఇలాంటి విషయాలనీన్?” రేవతిని

ఆరాగా అడిగింది మేఘ.

“మా నానన్కి ఇంక ఇరవె ౖ నాలుగగ్ంటలూ ననున్ కనిపెటుట్కు ఉండటమే పనా ఏంటీ, అయినా అపప్టికీ పాపం 23 గంటలు అదే

పనిలో ఉంటారనుకో! కానీ ఆ దొరికిన ఒక గంటని నేను సదివ్నియోగం చేసుకుంటానుగా.. అదే మరి మన గొపప్తనం” కాలర్
ఎగరేసింది రేవతి.

“నువవ్సలు జగతక్ం వే బాబూ.. మరి మీ అమమ్ గారి సంగతో?” నీలూ అడిగింది.
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“మా అమమ్కి పాపం అంత టె ౖం ఎకక్డ ఉంటుందే? ఓ పకక్ టీచరు ఉదోయ్గంతో సూక్లోల్ పిలల్ ల సంత కాకుండా ఇంటోల్ మా

ఇదద్ రు తముమ్ళళ్ని భరించాలి. మా నానన్ ఎలాగో సూపర్ సిక్ట్ కదాని నా బాధయ్త పూరిత్గా ఆయనకే వదిలేసిందిలే. ఆయన మ సులో

ఉదోయ్గం చెయయ్డం మనకి కలిసొసుత్ంది అపుప్డపుప్డూ” గటిట్ గా నవివ్ంది రేవతి.

“ఆహాహా.. ఏం తెలివితేటలే నీవి. సూపర్ యిన్” సేన్హితురాళళ్ందరూ నవేవ్సారు.

“ఇంతకీ పర్దీప్, కిరణ్ కోసం మీరిదద్ రూ వెళిళ్ ఏవో గిఫ్ట్ కొనుకొచిచ్ ఇచాచ్రుగా. ఏం తెచాచ్రేంటి?” అడిగింది రేవతి.

“పె ౖలట్ పెన్స్, డె ౖరీ మిల్క్ చాకెల్ట్స్” చెపిప్ంది నీలూ.

“పెనున్లు ఎందుకు ఇచాచ్రు? ండ్స్ కి పెన్స్ గిఫ్ట్ గా ఇసేత్ విడిపోతారంట తెలుసా?” అంది రేవతి.

నీలూ.

“అయోయ్ అవునా.. ఈ విషయం మాకు తెలీదు. మరి ఏం గిఫ్ట్ ఇసేత్

ండిష్ప్ ఎపప్టికీ నిలుసుత్ంది?” ఆదురాద్గా అడిగింది

“హేండ్ కరీచ్ఫ్ గిఫ్ట్ గా ఇసేత్ ండ్స్ ఎపప్టికీ విడిపోరంట” నమమ్కంగా చెపిప్ంది రేవతి.

“నీ మొహం! నువువ్ అనవసరంగా వ అవవ్కు నీలూ..” రేవతి మాటలిన్ కొటిట్ పారేసూత్ నీలూకి సరిద్ చెపిప్ంది మేఘ.

“ఏమో.. కొంతమంది ఎకీస్ప్రియెన్స్ ని బటిట్ అలా చెపాప్రు. ఎపుప్డో అపుప్డు నీకు అనుభవమై తే నువూవ్ నముమ్తావేమో,

ఎవరికి తెలుసు!” అంది రేవతి.

“సరేల్.. నీ శాపం ఫలించాలని కోరుకుందాం” తేలిగాగ్ నవేవ్సింది మేఘ.
PPP
కొనాన్ళళ్కి కాలేజీకి వారం రోజులు దసరా సెలవులు ఇచాచ్రు.

షరా మాములుగా సెలవలిచేచ్ రోజున పరీకష్లు పెటిట్ మధాయ్హన్ం నుంచి ఇంటికి వెళళ్డానికి అనుమతినిచాచ్రు కాలేజీ

యాజమానయ్ం. సునంద అపప్టికి నాలుగు రోజుల ముందే హై దరాబాదు వెళిళ్పోయింది. రేవతిని వాళళ్ నానన్గారు వచిచ్ ఇంటికి

తీసుకువెళాళ్రు.

నీలూ, మేఘ, రజని ముగుగ్రూ కలిసి హాసట్ ల్ నుంచి ఇంటికి వెళళ్డానికి బసాట్ండుకి బయలుదేరారు. మొతత్ం కాలేజీ అంతటికీ

ఒకేసారి సెలవులు ఇసాత్రు కాబటిట్ వీళుళ్ అకక్డికి వెళేళ్సరికి పర్దీప్, కిరణ్ బసాట్ండులో ఎదురుచూసూత్ కనిపించారు.

పర్దీప్ వెళిల్ మంచినీళళ్ బాటిల్స్ తో పాటు చాకెల్ట్స్, బిసెక్ట్స్ కొనుకొక్చాచ్డు. ముగుగ్రు కూరుచ్నే వీలునన్ సీటోల్ అమామ్యిలు

కూరుచ్ంటే, వారి పకక్నే ఉనన్ డబుల్ సీటోల్ ఇదద్ రు అబాబ్యిలు కూరుచ్నాన్రు.

బసుస్ కృషాణ్నది మీద నుంచి వెళుతూ పర్కాశం బాయ్రేజీ మీదకు రాగానే మేఘ ఆనందంగా కిటికీలోంచి బయటికి చూసూత్

కూరుచ్ంది. అంతలోనే ఏదో గురొత్ చిచ్ బాయ్గులో వెతుకుక్ని “నీలూ, నీ దగగ్ర చిలల్ ర నాణేలు ఉంటే నాకొకటి ఇవువ్. అరెజ్ ంట్, తొందరగా..”
అని కంగారుపెటిట్ ంది.

“దీనికిదో పిచిచ్..” నీలూ ముదుద్గా విసుకుక్ంటూ చిలల్ ర కోసం తన బాయ్గు వెతికి చూసి లేదని చెపిప్ంది.
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“నా దగగ్రుంది” అని చెపిప్ కిరణ్ తన జేబులోంచి రూపాయి నాణెం తీసి ఇచాచ్డు. మేఘ అది తీసుకుని కిటికీలోంచి కృషాణ్నది

నీళళ్లోల్ పడేలా విసిరింది.

“అదేంటి.. డబుబ్లు అలా పారేశావ్?” అరథ్ంకాక అడిగాడు కిరణ్.

“అయోయ్ రామా.. అది పడెయయ్డం కాదు. కృషాణ్నదికి భకి త్గా సమరిప్ంచడం. చినన్పుప్డు మా అమమ్మమ్ చెపిప్ంది. కృషాణ్,

గోదావరి లాంటి పుణయ్నదులలో కానుకలు వేసి మనం ఏది కోరుకుంటే అది జరిగిపోతుందట తెలుసా!”
మేఘ చెపిప్ంది విని నిమిషం సేపు ఆపకుండా గటిట్ గా నవావ్డు కిరణ్.

“ఓయ్.. అలా నవువ్తావేంటి? అది నిజమే. నేను పోయినసారి నాకు ఫసిట్ యర్ లో మంచి మార్క్ రావాలని కోరుకునాన్ను. నా

కోరిక నెరవేరిందిగా!” అంది మేఘ.

“నువువ్ డబుబ్లు పారేసుకోకపోయినా నీకు మంచి మారుక్లే వచిచ్ ఉండేవి. ఎందుకంటే నువువ్ కషట్పడి చదివి ఎకాజ్మ్స్

రాశావు కాబటిట్ . అంతేగానీ కృషాణ్నది వెళిళ్ నీ పరీకష్ పేపరుల్ దిదిద్ నీకేం మారుక్లు వెయయ్లేదు. చదువురాని పలెల్ టూరివాళళ్లా ఇలాంటి
మూఢనమమ్కాలు కూడా నువువ్ నముమ్తావా సిలీల్గా?” అనాన్డు కిరణ్ ఇంకా నవువ్తూ.

ఆ చివరి మాటకి అలిగి మూతి బిగించుకుని కిటికీలోంచి బయటకి చూసూత్ కూరుచ్ంది మేఘ.

“ఓకే.. సారీ.. నువువ్ చెపిప్ందే కరక్ట్ అని ఒపుప్కుంటాలే. ఈసారి నువువ్ కోరుకుంది జరుగుతుందో లేదో టెస్ట్ చేసి చూదాద్ం.

మరి నువేవ్ం కోరుకునాన్వో చెపుప్” అనాన్డు కిరణ్ రాజీకొసూత్.

“ఉహూ.. మనం కోరుకునన్వి ఎపుప్డూ బయటికి చెపప్కూడదు. చెపేత్ నేరవేరవు. మనసులోనే ఉంచుకోవాలి” నమమ్కంగా

చెపిప్ంది మేఘ.

“మళీళ్ ఇదొక రూల్ ఉందా? సరే అయితే నా రూపాయి తీసుకుని వేసావు కదా నువువ్. ఇపుప్డు నీ కోరిక తీరుతుందా, నా

కోరిక తీరుతుందా? ఏది నాయ్యం చెపుప్” మళీళ్ నవావ్డు కిరణ్.

“అయయ్బాబోయ్.. ఎకుక్వ మాటాల్డనటుట్ సె ౖలెంట్ గా కనిపిసాత్వ్ కానీ నువువ్ కనిపించేంత బుదిధ్ మంతుడివి కాదు” కోపంగా

అంది మేఘ.

“ఒకక్ రూపాయి కోసం ఇపుప్డు మీరిదద్ రూ బసుస్లో కురుకేష్తర్ యుదధ్ ం చెయయ్కండి పీల్ జ్.. కావాలంటే మీ ఇదద్ రికీ చెరొక

రూపాయి నేనిసాత్ను” అని పర్దీప్ అనేసరికి అందరూ నవేవ్శారు.

వీళళ్ందరితో కలిసి ఇలా సరదాగా పర్యాణం చెయయ్డం రజనికి చాలా నచిచ్ంది. పర్దీప్, కిరణ్ లతో నీలూ, మేఘలకి ఉనన్ంత

పరిచయం లేకపోయినా కొతత్ లేకుండా తను చాలా తొందరగా కలిసిపోయింది.

మధయ్లో ఒక ఊరి దగగ్ర ఉడికించిన వేరుశనకాక్యలు అముమ్తుంటే అందరూ తింటారని పర్దీప్ బస్ దిగి వెళిళ్ కొనుకొక్చాచ్డు.

అందరూ ఇషట్ంగా తింటుంటే కిరణ్ మాతర్ం వదద్ నాన్డు.

“ఎందుకొదుద్? చాలా రుచిగా ఉంటాయి. తిను నువువ్ కూడా..” అని మేఘ అంటే “ఉహూ.. నాకిషట్ం లేదు” అనాన్డు.
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మేఘ ఊరుకోకుండా కొనిన్ కాయలు వలిచి “ఏదీ.. ఒకసారి నీ చెయియ్ చాపు” అని అడిగి వలిచిన గింజలిన్ అరచేతిలో పెటిట్

“ఒకసారి తినూ.. నిజంగా బాగుంటాయి” అంది.

కిరణ్ కి చాలా నవొవ్చిచ్ంది మేఘ అలా చెపుత్ంటే. మారుమాటాల్డకుండా తినేశాడు.

“బావునాన్యి కదూ.. నే చెపప్లేదూ..” మేఘ అంటుంటే ఏం బదులివవ్కుండా నవావ్డు కిరణ్.

అందరూ ఎవరివి వాళుళ్ తినేసుత్ంటే మేఘ మాతర్ం కిరణ్ కోసం కూడా కొనిన్ కాయలు వలిచిపెటిట్ ంది. వదద్ నుకుండా తనూ

తినేశాడు.

ఐదుగురూ కలిసి కాలేజీ, హాసట్ లు కబురుల్ చెపుప్కునాన్రు. అందరికీ కామన్ గా ఉనన్ సబెజ్ కుట్లకి లెకచ్రర్స్ ఒకరే కావడంతో

వాళళ్ందరూ ఎవరెవరు ఎలా పాఠాలు చెపాత్రో సరదాగా ముచచ్టించుకునాన్రు. అబాబ్యిల హాసట్ లోల్ మెస్ మేనేజర్ వంటలు సరిగాగ్
చేయించి పెటట్ డం లేదని అబాబ్యిలందరూ కలిసి అతనిన్ చీకటోల్ ఎలా పటుట్కుతనాన్రో పర్దీప్ వరిణ్ంచి చెపుత్ంటే అందరూ తెగ నవావ్రు.

ఐదుగురి సేన్హితులకీ ఛలోకుత్ లతో, నవువ్లతో గంటల కొదీద్ సాగిన పర్యాణం కష్ణాలోల్ ముగిసినటుట్ తోచింది. ఎంత అందమై న

పర్యాణమై నా, ఎంత ఆనందంగా సాగినా గమయ్ం చేరేవరకేగా పయనం సాగేది!

ముందు పర్దీప్, కిరణ్, తరావ్త నీలూ, రజని, చివరిగా మేఘ అందరినీ ఎవరి ఊరికి వారిని వరసగా చేరిచ్ంది బసుస్.

వరత్మానంలో తమ అసిథ్ తావ్నిన్ కోలోప్యిన ఆ అందమై న కష్ణాలనీన్ వారందరి మనసులోల్ ఒక అరుదె ౖన జాఞ్పకంగా శాశవ్తమై నిలిచాయి.
PPP

ఎపప్టాల్గే హాసట్ లు పకుష్లు ఇంటికొచాచ్క ఇంటోల్ కమమ్గా అమమ్ వండిపెటిట్ నవి కడుపు నిండా తింటూ, కంటి నిండా నిదర్పోతూ

సెలవుల వె ౖభోగానిన్ అనుభవిసుత్నాన్రు.

దసరా పండకిక్ ఊరు నుంచి వచిచ్న పినిన్ పిలల్ లతో హాయిగా కాలకేష్పం చేసోత్ంది మేఘ. సెలవులోల్ చదువుకుందామని

తెచుచ్కునన్ పుసత్కాలనీన్ మోసుకొచిచ్న బాయ్గులోనే మగిగ్ పోతునాన్ సరే ఇంటోల్ పెదద్ వాళుళ్ చదువు ఊసెతత్కుండా సేవ్చఛ్గా వదిలేశారు.

నీలూ సెలవలోల్ పూరిత్ చేయవలసిన బయాలజీ రికార్డ్ ముందేసుకుని రోజూ కాసేపు శర్దధ్ గా బొమమ్లేసుకుంటోంది. రజని

పర్తిరోజూ నీలూ వాళిళ్ంటికి వచిచ్పోతునాన్ మామూలుగా తనతో కబురుల్ చెపిప్ వెళిళ్పోతోందే తపప్ మళీళ్ కాంత్

పర్సాత్వించలేదు. నీలూ కూడా గతంలో జరిగినవి మరిచ్పోయి రజనితో ఇదివరకటిలానే సేన్హంగా ఉంటోంది.

మ విషయం

మేఘ సెలవులు ఉనన్నాన్ళూళ్ విధిగా రెండు రోజులకొకసారి నీలూకి ఫోన్ చేసూత్నే ఉంది. రజని పర్వరత్న మారిందని నీలూ

చెపిప్న విషయం విని సంతోషించింది.

పర్దీప్ కిరణ్ వాళిళ్ంటోల్ మూడు రోజులు ఉండి మిగతా సెలవులకి హై దరాబాద్ వెళిళ్పోయాడు. ఊరికెళేళ్ రోజున మేఘకి ఫోన్

చేసి మాటాల్డాడు. తరావ్త కిరణ్ కూడా రెండు సారుల్ ఫోన్ చేశాడు. కాలేజీ చదువులు, హాసట్ లు కషాట్లు, కుటుంబం,

ండ్స్.. ఇలా

బోలడ్ నిన్ విషయాలు వాళళ్ కబురల్లో దొరేల్వి. పెళళ్ళళ్యిపోయి అమెరికాలో ఉంటునన్ పెదద్ కక్ గురించి, హై దరాబాదులో ఉంటునన్ చినన్కక్
గురించి చెపేప్వాడు కిరణ్. తోబుటుట్వులు లేని మేఘకి అవనీన్ వినడం ఉతాస్హంగా అనిపించేది.
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ఒకసారి మాటలోల్ “నేను అడిగితే మా మమీమ్ ఏమై నా చేసుత్ంది తెలుసా..” అని కిరణ్ గొపప్గా చెపేత్ “ఎవరి మమీమ్లె ౖనా

అంతే..” అంది మేఘ.

“అదేం కాదు మా మమీమ్ ఇంకా సూపర్ సెప్షల్. నా కోసం బయాలజీ రికారుడ్లు కూడా గీసిసుత్ంది. ఆ బొమమ్లనీన్ గీసూత్

కూరోచ్వాలంటే నాకు మహా బోర్..” అనాన్డు కిరణ్.

ఆ మాట విని మేఘ చాలా ఆశచ్రయ్పోయింది. తను చెపిప్న విషయాలనీన్ వింటుంటే కిరణ్ వాళ్ళ మమీమ్, డాడీ తనని చాలా

గారంగా చూసుకుంటారని, వాళిళ్ంటోల్ కిరణ్ మాటకి ఎదురు ఉండదని మేఘకి అరథ్మైంది.
PPP

ఇంటిపటుట్న వారం రోజుల సెలవలిన్ హాయిగా గడిపేసి అందరూ తిరిగి హాసట్ ళళ్కి చేరుకునాన్రు. హాసట్ లుకి వసూత్నే మళీళ్

కాల్సులు, కోచింగ్, పరీకష్లు అంటూ చదువులోల్ మునిగిపోయారు.

బెటరెమ్ంట్ పరీకష్ల తేదీలు పర్కటించారని తెలిసింది. రజని తపప్ ఎవరూ పరీకష్లు రాయడం లేదు. ఇంటరీమ్డియేట్ పరీకష్లోల్

మారుక్లు అటూ, ఇటూ అయినా పెదద్ నషట్మేమీ లేదనీ, దానికనాన్ ఉనన్ సమయానన్ంతా ఎంసెట్ కి
వినియోగించుకోవాలని వారందరూ నిరణ్యించుకునాన్రు.

పేర్ అవవ్డంలోనే

మాథ్స్ సపిల్ మెంటరీ పరీకష్కి పేర్ అవడంలో రజనికి మేఘ చాలా సహాయపడింది. తనతో పాటు కూరుచ్ని ఫసిట్ యర్ సబెజ్ క్ట్

దగగ్రుండి చదివించింది.

ఇంటరీమ్డియేట్ పరీకాష్కేం లోల్ జంబిల్ ంగ్ సిసట్ ం అమలులో ఉండటం వలల్ ఒకే కాలేజీ విదాయ్రుథ్లు కూడా వేరేవ్రు

పరీకాష్కేం లోల్ రాయవలసి వచిచ్ంది. అనీన్ ఎకాజ్మినేషన్ సెంటరల్కి ఒకోక్ చోటకి ఒకోక్ మినీ వాయ్న్ వేసారు కాలేజీ వారు. బెటరెమ్ంట్

పరీకష్లు రాసే విదాయ్రుథ్లు మరీ ఎకుక్వమంది లేకపోవడంతో పర్తీ సెంటరుకీ అమామ్యిలకీ, అబాబ్యిలకీ కలిపి ఒకే వాయ్న్ పెటాట్రు.

విదాయ్రుథ్ల మీద అజమాయిషీకి వారి కూడా ఇదద్ రేసి వారెడ్ నుల్ వెళాళ్రు.

రజని మాయ్థ్స్ పరీకష్ రోజున ఉదయానేన్ సేన్హితురాళళ్ందరూ రజనికి ‘బెసాట్ఫ్ లక్’ చెపిప్ తనని పరీకష్కి సాగనంపారు.
మధాయ్హన్ం పనెన్ండు గంటలకి కాల్సులు ముగిసి లంచ్ క్ ఇచాచ్రు.

నీలూ, మేఘ, రేవతి భోజనానికి వెళళ్కుండా రజని కోసం వేచి ఉనాన్రు. రజని ఎలా పరీకష్ రాసిందో, పేపరు సులువుగా

వచిచ్ందో, కషట్ంగా వచిచ్ందోనని ఆదురాద్పడుతూ గేటు వంక చూసూత్ కూరుచ్నాన్రు.

ఓ పావుగంట తరావ్త రజని వసూత్నే దూరం నుంచే హుషారుగా కనిపించేసరికి ముగుగ్రు సేన్హితురాళూళ్‘హమమ్యాయ్’

అనుకునాన్రు.

తనకి ఎదురు వెళిళ్ “పరీకష్ ఎలా రాశావు? ఏదీ కవ్శచ్న్ పేపర్ చూపించు. ఎలా వచిచ్ందో చూదాద్ం” అడిగింది మేఘ.

“నేను పరీకష్ బాగానే రాసానులే కానీ అంత కనాన్ అతి ముఖయ్మై న విషయం ఒకటి అరెజ్ ంటుగా చెపాప్లి మీకు” మెరుసుత్నన్

కళళ్తో అంది రజని.

“ఏమిటది? తొందరగా చెపుప్..” ఉతాస్హంగా అడిగింది రేవతి.
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“పరీకష్ రాసి బయటకి రాగానే ఒక అబాబ్యి నా దగగ్రికి వచిచ్ ‘మీ పేరు రజనియే కదా? నేను పర్దీప్, కిరణ్ ల ండ్ ని. మీకీ

ఉతత్రం ఇమమ్ని చెపాప్రు. ఎవరూ లేనపుప్డు చదవండి’ అని చెపిప్ ఒక లెటర్ నా చేతిలో పెటిట్ హడావుడిగా వెళిళ్పోయాడు” చెపిప్ంది
రజని.

“ఏం లెటర్ అది?” రేవతి అడగాగ్నే “లవ్ లెటర్” అని సంతోషంగా బదులిచిచ్ంది రజని.

నీలూకి, మేఘకి రజని చెపుత్నన్దేవిటో అరథ్ం అరథ్ం కాక అయోమయంగా చూసుత్నాన్రు.

నీలూ ముందుగా తేరుకుని “మళీళ్ కథలు చెపప్డం చెపప్డం మొదలెటాట్వా రజనీ? అసత్మానం ఎందుకిలాంటి వెధవ కబురల్నీన్

చెపుత్నాన్వ్?” కోపంగా అరిచింది.

ఆ మాటకి కోపం వచిచ్న రజని “నేనేం అబదధ్ ం చెపప్డం లేదు. కావాలంటే ఇదిగో నువేవ్ చూడు” అంటూ తన బాయ్గ్ లోంచి

నాలుగు మడతలోల్ ఉనన్ ఒక కాగితానిన్ బయటికి తీసింది.

ఊహించని ఆ పరిణామానికి నీలూ, మేఘ ఇదద్ రికీ బురర్ తిరిగిపోయి నోట మాట రాలేదు!

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)

COMMENTS

రచయి బాల్గు
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