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కోపంగా వెళిళ్పోయిన నీలూ మరుసటి రోజు తిరిగి వచేచ్సరికి తమ మధయ్ జరిగిన వాదోపవాదాలు మరిచ్పోయి ఆనందంగా 
మాటాల్డింది రజని. అపప్టికే రాసి కవరోల్ పెటిట్ అంటించిన ఉతత్రానిన్ నీలూ చేతిలో పెడుతూ “సాధయ్మైనంత తవ్రగా శీర్కాంత కి ఇచెచ్యియ్” 
అంది. 

సరేననన్టుట్ తలూపి రజని ఇచిచ్న ఉతత్రం తీసుకెళిళ్ంది నీలూ. 
ఇంటికొచిచ్ కళళ్ ముందు తిరుగుతునన్ శీర్కాంత ని చూసుత్ంటే ముందునన్ ధైరయ్ం నెమమ్దిగా సడలిపోతునన్టుట్ అనిపించింది నీలూకి. 

అనన్యయ్ ఎదుటపడి ఉతత్రం విషయం చెపాప్లంటే భయంగా అనిపించింది. రజని ఉతత్రం వెనుక తన పోర్తాస్హం ఉందని 
అనుకుంటాడేమోననన్ ఊహకి కళళ్లోల్ నీళుళ్ తిరిగాయి. రాతర్ంతా ఉతత్రం ఆలోచనలతో నిదర్ పటట్లేదు. 

తెలల్వారి ఉదయం తన గదిలో కాఫీ తాగుతూ రెండు అరల నిండుగా ఉనన్ టేప రికారడ్ర కేసెటుల్ అనీన్ బలల్ మీద పరిచి వాటిని సరేద్ 
కారయ్కర్మంలో లీనమైపోయి ఉనన్ శీర్కాంత దగగ్రికి వెళిళ్ కూరుచ్ంది నీలూ. 

ఒక అయిదు నిమిషాలు గడిచేసరికి ఎపుప్డూ ఏదోకటి మాటాల్డుతూ ఉండే చెలెల్లు పరధాయ్నంగా ఉండటం గమనించి “ఏంటీ 
సంగతి? సరైన ఎంసెట రాయ్ంక రాదని భయపడుతునాన్వా? నీ మీద మరీ అంత పెదద్ ఆశలు ఎవరూ పెటుట్కోలేదులే. రిలాకస్ అయిపో” 
నవువ్తూ నీలూ తలమీద మొటాట్డు శీర్కాంత.  

“అదేం కాదులే అనన్యాయ్..” అని ఆగిపోయింది నీలూ. 
“కొంపదీసి ఇంటరు సబెజ్కట్స్ గటెట్కక్డం కషట్మా?” నీలూ మొహంలోకి చూసూత్ అడిగాడు. 
“ఇపప్టివరకూ నేనెపుప్డైనా ఫెయిల అయాయ్నా?” రోషంగా ఎదురు పర్శన్ వేసింది నీలూ. 
“అదీ నిజమే. రాయ్ంకులు అంటే కషట్ం కానీ ఎపుప్డైనా పాస గాయ్రెంటీ” నవావ్డు.  
మాటలతో పాటు నవువ్ కూడా లేకపోవడంతో నీలూ పకక్న కూరుచ్ని “ఏమైంది నీలమామ్.. ఎవరైనా ఏమనాన్ అనాన్రా?” భుజం మీద 

చెయియ్ వేసి అనునయంగా అడిగాడు. 
నీలూ నోరు విపప్లేదు కానీ కళళ్లోల్ంచి కనీన్టిధారలు కారిపోతునాన్యి. ఉనన్టుట్ండి ఏడుసుత్నన్ చెలెల్లిని చూసి కాసత్ కంగారుపడిన 

శీర్కాంత నీలూని సముదాయిసూత్ విషయం ఏమిటని అడిగాడు. 
“నేను చెయయ్ననాన్ రజని నా మాట వినిపించుకోకుండా బలవంతపెటిట్ంది అనన్యాయ్..” వెకుక్తూ చెపిప్ంది నీలూ.  
“ఏ విషయమైనా నేను చూసుకుంటానుగా. నువువ్ భయపడకుండా ఏమి జరిగిందో వివరంగా చెపుప్” మెతత్గా అడిగాడు శీర్కాంత. 
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ఉతత్రం తీసి శీర్కాంత చేతికిసూత్ “నీకిది ఇమమ్ని రజని బలవంతం చేసింది” అంది. 
కవరు చింపి ఉతత్రం బయటకి తీసి చదివాక రెండు నిమిషాలోల్నే విషయమంతా అరథ్మైంది శీర్కాంత కి. 
“నామీద కోపం వచిచ్ందా అనన్యాయ్?” ఏడుపు మొహంతో అడుగుతునన్ చెలెల్లికేసి చూసి నవావ్డు. 
“ఛఛా.. నీ మీద నాకెపుప్డూ కోపం రాదు. ఇంకెపుప్డూ అలాంటి భయాలు పెటుట్కోకు” ఆపాయ్యంగా చెపాప్డు. 
“ఇపుప్డు రజనికి ఏం చెపాప్లి నేను?” అడిగింది నీలూ. 
“నువేవ్ం చెపప్కక్రేల్దు. మనింటికి వసూత్నే ఉంటుందిగా. ఈసారి వచిచ్నపుప్డు నా దగగ్రికి తీసుకురా. నేనే మాటాల్డతాను. నువువ్ 

మాతర్ం ఇంక ఈ సంగతి మరిచ్పోయి పర్శాంతంగా ఉండు” అనాన్డు శీర్కాంత. 
అనన్యయ్ ఇచిచ్న భరోసాకి నీలూ మనసు తేలిక పడింది. 
ఆ రోజు సాయంకాలమే రజని నీలూ ఇంటికి వచిచ్ంది. 
“మీ అనన్యయ్కి ఉతత్రం ఎపుప్డు ఇదాద్మనుకుంటునాన్వు?” అని అడిగింది. 
“ఉతత్రం ఇచేచ్శాను. నీతో మాటాల్డాలని అనాన్డు. వెళిళ్ చెపప్నా నువువ్ వచాచ్వని?” అంది నీలూ. 
నీలూ సరదాకి అంటోందనుకుని రజని నవివ్ంది. 
“ఉండు. వెళిళ్ అనన్యయ్కి చెపిప్ వసాత్ను” అంటూ వెళిళ్న నీలూని చూసి ఆశచ్రయ్పోయినా శీర్కాంత తనతో మాటాల్డబోతునాన్డని 

సంబరపడింది రజని. 
ముగుగ్రూ ఇంటి వెనక పెరటోల్ అరుగుల మీద కూరుచ్నాన్రు. 
“నీలూ.. ఇందాకేదో చేసాత్ననాన్వుగా. ఏంటది?” చెలిల్ని అడిగాడు శీర్కాంత. 
“నిమమ్కాయ షరబ్త అనన్యాయ్..”  
“నువెవ్ళిళ్ అందరికీ షరబ్త చేసి పటుట్కురా” అనాన్డు శీర్కాంత. 
“చిటికెలో చేసి తెసాత్ను” ఉతాస్హంగా ఇంటోల్కి వెళిళ్ంది నీలూ. 
అయిదు నిమిషాలోల్ మూడు షరబ్త గాల్సులతో తిరిగి వచిచ్ంది నీలూ. 
అనన్యయ్ మొహం పర్సనన్ంగానే ఉంది కానీ రజని ముఖంలో ముందునన్ ఉతాస్హం లేదనిపించింది. 
ఏమీ మాటాల్డకుండా నేలచూపులు చూసూత్ షరబ్త తాగుతోంది రజని. 
తనకిచిచ్న గాల్సు తీసుకుని అకక్డనుంచి వెళిళ్పోయాడు శీర్కాంత. 
నీలూ ఏదో మాటాల్డబోతుండగానే “ఇవాళ అమమ్ తవ్రగా వచేచ్యమంది. రాతిర్కి మేము ఊరెళుతునాన్ం” అని చెపిప్ జవాబు కోసం 

చూడకుండా చివాలున లేచి వెళిళ్పోయింది రజని. 
PPP 

 సాయంకాలం కాసత్ చలల్బడాడ్క పెరటోల్ మలెల్పందిరి చుటూట్ తిరుగుతూ మలెల్మొగగ్లు కోసోత్ంది మేఘ. ఇంటోల్ంచి ఫోన రింగ అయిన 
శబద్ం విని రెండు రోజుల నుంచీ ఫోన మోగిన పర్తీసారీ అనుకుంటునన్టేట్ కిరణ గానీ చేశాడేమో అనుకుంటూ ఇంటోల్కి పరుగు తీసింది. 

“హలో..” 
“ఏంటీ.. పరిగెతుత్కుంటూ వచాచ్వా?” కిరణ నవువ్ వినిపించింది అవతలి నుంచి. 
“ఊ.. పెరటోల్ ఉనాన్. ఎపుప్డు ఫోన చేసాత్వా అని ఎదురుచూసుత్నాన్ను.” 
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“ఎందుకు ఎదురుచూడడ్ం?” 
“ఎందుకంటే... అదే.. మీరిదద్రే అంత దూరం వెళాళ్రు. ఎలా ఉనాన్రో ఏంటో తెలుసుకోవాలిగా!” 
“మేమేమనాన్ సూక్లుపిలల్లమా తపిప్పోడానికి?” నవావ్డు కిరణ. 
“ఇపుప్డు బెంగళూరునుంచేనా మాటాల్డేది? ఎలా రాసారు ఎంటర్నస్ టెసట్?” 
“బానే రాశాం. ఎంసెట కనాన్ ఈజీగా ఉంది.” 
“ఇంటికి ఎపుప్డు వసుత్నాన్రు?” 
“ఇంకా తెలీదు. సరదాగా ఒక నాలుగు రోజులు బెంగళూరు, మైసూరు తిరుగుదాం అంటునాన్డు పర్దీప. వెళళ్మంటావా?” 
“మీకు వెళాళ్లనిపిసేత్ వెళళ్ండి. ననున్ అడగడం ఎందుకు?” 
“అయితే అలాగే తిరిగేసి వసాత్ంలే. మేమిదద్రమే కాదు ఇంకా వేరే ఫెర్ండస్ కూడా ఉనాన్రు. అందరం కలిసి పాల్న చేసుత్నాన్ం.” 
“జాగర్తత్ మరి. ఇంటికొచాచ్క ఫోన చెయియ్. నేను ఎదురుచూసూత్ ఉంటాను.” 
“అంటే ఇపుప్డు మాటాల్డను. ఫోన పెటేట్య అనా?” 
“ఎసీట్డీ కాల కదా.. ఇపప్టికే చాలా బిలుల్ అయుయ్ంటుంది. నువువ్ ఊరునుంచి వచాచ్క తీరిగాగ్ మాటాల్డుకుందాంలే.” 
“సరే అయితే ఉంటాను మరి. టేక కేర” 
“హేవ ఎ నైస టిర్ప!” నవువ్తూ చెపిప్ ఫోన పెటేట్సింది మేఘ. 

PPP 
 
మరొక నాలుగు రోజులు గడిచాక ఒక మధాయ్హన్ం పూట తీరిగాగ్ పడుకుని చందమామ చదువుకుంటోంది మేఘ. వాళళ్మమ్ గారొచిచ్ 

పకక్నే కూరుచ్ని “కాసేపు ఆ చందమామ పకక్న పెటుట్. నీతో మాటాల్డాలి” అనాన్రు. 
చేతిలో ఉనన్ పుసత్కం పకక్న పెటేట్సి వచిచ్ ఒళోళ్ పడుకుని “చెపప్మామ్” అంది మేఘ. 
“మన బంధువులోల్, చుటూట్ చూసుత్నన్ సమాజంలో ఆడపిలల్లకి పెదద్గా చదువు అకక్రేల్దనుకునేవారు, ఎలాగూ కటాన్లిచిచ్ పంపక 

తపప్దు కాబటిట్ వాళళ్ చదువులకి డబుబ్ ఖరుచ్పెటట్డం దండగమారి పని అనుకునేవాళేళ్ ఎకుక్వ. ఆడపిలల్లిన్ పర్తీదానోల్ కటట్డి చేసూత్ అదుపాజఞ్లోల్ 
పెంచాలని సుదుద్లు చెపేప్వాళుళ్ చుటూట్ ఎంతమందునాన్ వాళళ్ని లెకక్చెయయ్కుండా నానన్గారు నీకింత సేవ్చఛ్నిచిచ్ మన తాహతుకి మించిన 
చదువులు చెపిప్సుత్నాన్రంటే ఆయనకి నీ మీద ఎంత పేర్ముందో, పేర్మకి మించి ఎంత నమమ్కం ఉందో ఆలోచించావా ఎపుప్డైనా?” మేఘ 
ముఖంలోకి చూసూత్ అడిగారు వాళళ్మమ్ గారు. 

ఉనన్టుట్ండి ఇలాంటి పర్సాత్వన ఎందుకు తెచాచ్రో అరథ్ంకాని మేఘ అయోమయంగా చూసింది. 
“అందరు తలిల్దండుర్లాల్గా నీ తోటివాళళ్తో సేన్హం గురించి మేమెపుప్డూ నీకు పరిధులు, పరిమితులు గీయలేదు. ఎందుకంటే నీ 

హదుద్లు గురెత్రిగి పర్వరిత్ంచేంత బాధయ్త, తెలివి నీకునాన్యని మా నమమ్కం. మా ఆలోచన సరైనదేనంటావా?” అని అడుగుతునన్ అమమ్ 
ముఖంలో గంభీరత చూసి మేఘ ముఖం చినన్బోయింది.  

ఆవిడ ఒళోళ్ంచి లేచి ఎదురుగాగ్ కూరుచ్ని రెండు చేతులూ గటిట్గా పటుట్కుని “ఎందుకమామ్ ఇలా మాటాల్డుతునాన్వు? ఇపుప్డు నా 
వలేల్మైనా తపుప్ జరిగిందా?” బేలగా అడిగింది. 
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“నినన్ సాయంకాలం రజని వాళళ్ నానన్గారు ఫోను చేసి నీలూ వాళళ్ నానన్గారిని, మీ నానన్గారినీ ముఖయ్ంగా మాటాల్డే పనుందని 
పిలిపించారు. నీలూ, మేఘలకి ఎవరో మగపిలల్లు సేన్హితులునాన్రట. వారిలో ఒక అబాబ్యితో మేఘకి పేర్మ వయ్వహారం ఉందట. ఆ 
అబాబ్యిల ఫోటోలు దాచమని మేఘ మా రజనికి ఇచిచ్ందట. మేము ఆ ఫోటోలు చూసి ఏమిటని గటిట్గా అడిగేసరికి అసలు విషయం మొతత్ం 
బయటపెటిట్ంది రజని. మా అమామ్యి బతిమాలినా వినకుండా బలవంతంగా ఈ వయ్వహారంలోకి లాగి ఇబబ్ంది పెడుతునాన్రని ఒకటే ఏడుపు. 
మొదటినుంచీ ఆడపిలల్లిన్ హదుద్లోల్ పెంచడం మా ఇంటి పదధ్తి. మీ అమామ్యిని చూసీ చూడనటుట్ ఉండదలుచ్కుంటే మీ ఇషట్ం కానీ మా పిలల్ 
జోలికి రాకుండా ఉండమని మాతర్ం గటిట్గా చెపప్ండి. ఏదో ఒకేచోట చదువుకుంటునాన్రని కాసత్ సేన్హంగా ఉనన్ నేరానికి మా అమామ్యిని 
ఇలాంటివాటిలోల్కి లాగితే చూసూత్ ఊరుకోము అని చెపిప్ ఫోటోల కవరు మీ నానన్గారి చేతికిచాచ్రు.” 

జరిగిందంతా వినన్ మేఘ నివెవ్రపోయి తలిల్ ఒళోళ్ తల దాచుకుని భోరున ఏడవడం మొదలుపెటిట్ంది. ఎంతసేపటికీ ఏడుపు తీవర్త 
తగగ్కపోవడంతో మేఘ వాళళ్మమ్ గారు ఊరడించే పర్యతన్ం చేసారు. 

“ఆ ఫోటోలకి, నాకూ ఏమీ సంబంధం లేదమామ్. మాకు సెలవులిచిచ్న రోజున వాళుళ్ మా ఫెర్ండస్ అందరికీ ఫోటోలు చూపించారు. 
వాళుళ్ టెర్యిన కి టైం అయిందని వెళిళ్పోతుంటే రజని ఇంకా చూసూత్ ఉందని హడావుడిగా వదిలేసి వెళిళ్పోయారు” వెకుక్తూ చెపిప్ంది మేఘ. 

“రజని పర్తేయ్కంగా నీ గురించే ఎందుకు చెపిప్ంది? ఆ అబాబ్యిల వలల్ ఏదైనా సమసాయ్? మీరు తెలిసీ తెలియనితనంతో గోరంతలు 
కొండంతలు చేసుకుంటారు. ఇపుప్డు చూసావా విషయం ఎంత పెదద్దయిందో, నీ గురించి వేరే ఎవరో బయటివాళుళ్ అలా మాటాల్డుతుంటే 
నానన్గారి మనసు ఎంత కషట్పడి ఉంటుందో ఆలోచించు. అయినా ఆయన నినున్ ఒకక్మాట కూడా అడగలేదు. అసలేం జరిగిందో ఏమీ 
దాచకుండా చెపుప్ మేఘా” బుజజ్గిసూత్ అడిగారు వాళళ్మమ్ గారు. 

“నావలేల్ మీరింత బాధపడాలిస్ వచిచ్ంది. సారీ అమామ్.. నేను కావాలని ఏ తపూప్ చేయయ్లేదమామ్. సారీ అమామ్” పదే పదే అవే మాటలు 
చెపూత్ ఏడుసూత్నే ఉంది మేఘ. 

“కొనిన్ నెలల కిర్తం కిరణ ననున్ ఇషట్పడుతునాన్నని చెపేత్ నేను కాదనాన్ను. ఆ తరావ్త అతను మళీళ్ ఆ పర్సాత్వన తీసుకురాలేదు. 
ననేన్మీ ఇబబ్ంది పెటట్లేదు. అందరం సేన్హితులాల్గా ఉనాన్మంతే. అందరూ కలిసి బయటికి వెళదాం అనన్పుప్డు కూడా నేను రాననే చెపాప్ను” 
ఏడుసూత్నే చెపిప్ంది మేఘ. 

“పేర్మలు, పెళిళ్ళుళ్ లాంటివి మీ వయసుకి అకక్రేల్ని ఆలోచనలు. ఇపుప్డు ఇలాంటి వాటి మీదకి మీ దృషిట్ వెళితే మీ భవిషయ్తుత్ని మీరే 
నాశనం చేసుకునన్వారవుతారు. మీకింత సేవ్చఛ్నిచిచ్ ఇంతింత ఖరుచ్ పెటిట్ చదువులు చెపిప్ంచినందుకు మమమ్లీన్, మా పెంపకానీన్ నలుగురూ 
నానామాటలంటారు. నినేన్దో బాధపెటాట్లని నేనిలా మాటాల్డటం లేదు మేఘా.. నీకు ఇసుమంత కషట్ం కలిగినా నీ కనాన్ వంద రెటుల్ ఎకుక్వ 
బాధ కలుగుతుంది మాకు. మా బాధంతా నీ గురించీ, నీ భవిషయ్తుత్ గురించేనని నీకు అరథ్ం అవుతుందనుకుంటాను. ఆలోచించి చూడు” 
చెపాప్లిస్నవనీన్ చాలాసేపు వివరంగా చెపాప్క మేఘని ఒంటరిగా వదిలి అకక్డినుంచి వెళిళ్పోయారు మేఘ వాళళ్మమ్ గారు. 

ఒకక్సారిగా ఉపెప్నలా మీదొచిచ్ పడిన ఇబబ్ందికర పరిసిథ్తిలో అపరాధభావంతో ఉకిక్రిబికిక్రయింది మేఘ. 
'రజని ఎందుకిలా చేసింది? నీలూ వాళిళ్ంటోల్ కూడా ఇదే పరిసిథ్తి ఉండి ఉంటుందా? చినన్పప్టినుంచీ తనను చూసుత్నన్ వాళళ్ందరూ 

ఇపుప్డు ఈ సంగతి వినాన్క నా గురించి ఏమనుకుంటారు? నీలూని ఏమంటునాన్రో? నానన్గారి ముఖం ఎలా చూడగలను? ఎందుకిలా 
జరిగింది.. తపప్ంతా నాదే.. కిరణ ఉతత్రం చూడగానే తనతో మాటాల్డటం పూరిత్గా మానేయవలసింది. చాలా పెదద్ తపేప్ చేశాను. వెనకిక్ 
తీసుకోలేనంత తపుప్ జరిగిపోయింది. ఒకే ఒకక్ సంఘటనతో ఇనేన్ళుళ్గా నా మీద అమామ్నానన్లు ఉంచిన నమమ్కం వమైమ్పోయింది. ఇపుప్డు 
నేనేం సంజాయిషీ చెపిప్నా ఉపయోగం లేదు. జనమ్లో ననిన్ంక నమమ్రేమో...' 
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మేఘ ఆలోచనలు రకరకాలుగా పోతునాన్యి. వాటి తీవర్తతో పాటు దుఃఖం పెరుగుతోంది. ఎంతసేపు ఏడిచ్ందో ఏడుసూత్నే 
అలసిపోయి నిదర్పోయింది. 

 
PPP 

టిర్ంగ టిర్ంగ మని బిగగ్రగా మోగిన ఫోన శబాద్నికి మేఘకి మెలకువ వచిచ్ంది. ఒకక్ క్షణం ఉదయమో, సాయంతర్మో అరథ్ం కాలేదు. 
గడియారం వైపు చూసేత్ ఆరునన్ర అయింది. నొపిప్గా ఉనన్ కళుళ్ మధాయ్హన్ం జరిగిందంతా గురుత్ చేశాయి. అమమ్ బయట ఎకక్డో పనిలో 
ఉనన్టుట్ంది అనుకుంటూ లేచి వెళిళ్ ఇంకా మోగుతూనే ఉనన్ ఫోన ఎతిత్ంది.  

“హలో..”  
కిరణ గొంతు వినన్ మేఘకి మాట పెగలేల్దు. 
“హలో.. హలో..” 
“హలో..” 
“హే మేఘా.. ఎలా ఉనాన్వ? మధాయ్హన్మే వచాచ్ను బెంగళూరు నుంచి.” 
“నాకు నీతో మాటాల్డటం ఇషట్ం లేదు. ఇంకెపుప్డూ నాకు ఫోన చెయొయ్దుద్” మేఘ గొంతులో వినిపించిన కోపం కిరణ ని 

ఆశచ్రయ్పరిచింది. 
“ఏమైంది మేఘా? ఆరూయ్ ఆల రైట? ఎవరైనా ఏమనాన్ అనాన్రా? ఏదయినా సమసాయ్?” ఆదురాద్గా అడిగాడు కిరణ. 
“ఏమీ అవవ్లేదు. ఏ సమసాయ్ లేదు” ఆవేశంగా చెపిప్ంది మేఘ. 
“ఏం జరిగిందో నాతో చెపుప్ మేఘా.. ఇపుప్డు చెపప్లేకపోతే పోనీ నేను మళీళ్ మాటాల్డనా..”  
కిరణ మాటలిన్ మధయ్లోనే తుంచేసూత్ “ఇంకెపుప్డూ నాతో మాటాల్డటానికి పర్యతిన్ంచకు. నాకు ఫోన చెయొయ్దుద్. నీతో మాటాల్డడ్ం 

నాకిషట్ం లేదు. ననున్ వదిలేయ. జసట్ లీవ మీ అలోన!” గటిట్గా అరిచేసి ఫోన పెటేట్సింది. ఆవేశంతో పాటు దుఃఖం కూడా పొంగుకొచిచ్ంది 
మేఘకి. 

ఎంత ఆలోచించినా తన సమసయ్కి అనిన్రకాలుగా కిరణే కేందర్బిందువులా కనిపిసుత్నాన్డు. కిరణ తో సేన్హానిన్ వదిలించుకోవడం 
ఒకక్టే పరిషాక్రంగా కనిపిసోత్ంది. ఇనిన్ అనరాథ్లకూ ఈ సేన్హమే కారణం. ఎపుప్డూ లేనిది అమామ్నానన్ల ముందు దోషిలా నిలబడాలిస్ 
వచిచ్ంది. ఇంకెపుప్డూ కిరణ తో మాటాల్డకూడదు. ఎటిట్ పరిసిథ్తిలోనూ పటుట్దల సడలిపోకుండా చూసుకోవాలి. 

ఇలాంటి ఆలోచనలోల్ ఉనన్ మేఘకి ఫోన మోగినపుప్డలాల్ భయంగా ఉంది. కిరణ ఫోను చేసేత్ ఎలాంటి పరుషమైన మాటలు 
మాటాల్డాలి అని తనలో తనే పదే పదే వలెల్వేసుకుంటోంది. కానీ కిరణ మళీళ్ ఫోను చెయయ్లేదు. 

మరుసటి రోజు సాయంకాలం ఫోను మోగితే బెదిరిపోతూనే తీసింది మేఘ. 
“హలో”  
సునంద గొంతు వినగానే పార్ణం లేచి వచిచ్ంది మేఘకి. 
“హలో సునందకాక్.. ఎలా ఉనాన్వు? సరైప్జ.. నువువ్ ఫోన చేసాత్వనుకోలేదు” ఉతాస్హంగా అంది మేఘ. 
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“కిరణ మాటాల్డాడు. తన మీద కోపంగా అరిచావట. ఇంకెపుప్డూ మాటాల్డను అనాన్వట. ఎందుకో ఏమిటో తెలియక నీకేమైనా 
సమసయ్ వచిచ్ందేమో అని తను చాలా వరీర్ అవుతునాన్డు. అలా మాటాల్డి తనని కంగారుపెటట్డం ఏమనాన్ బాగుందా? అసలేం జరిగిందో 
చెపుప్” సూటిగా విషయానికొచేచ్సింది సునంద. 

కిరణ పర్సాత్వన రావడంతోటే “మళీళ్ చెపేప్దేమీ లేదు. నాకు తనతో మాటాల్డటం ఇషట్ం లేదు. ఇంకెపుప్డూ కాల చెయొయ్దద్ని అనాన్ను” 
ఆవేశంగా చెపిప్ంది మేఘ. 

“అదే ఎందుకని అడుగుతునాన్ నేను. కిరణ వలల్ ఏమైనా తపుప్ జరిగిందా? ఇంటోల్ ఏదైనా సమసాయ్?” 
“నాకు ఏ సమసాయ్ లేదు. నాకిషట్ం లేదు, నేను మాటాల్డను అంతే!” మొండిగా చెపిప్ంది మేఘ. 
“ఇనాన్ళూళ్ మనందరం సేన్హంగా ఉండి ఇలా కారణం చెపప్కుండా అరాధ్ంతరంగా పో అంటే దారుణం మేఘా.. ఎదుటి మనిషి 

గురించి కాసైత్నా ఆలోచన ఉండొదాద్ చెపుప్.” 
“ఈ విషయం గురించైతే ఇంకేం చెపొప్దద్కాక్.. నువేవ్ం చెపిప్నా నేను కిరణ తో మాటాల్డను. వేరే ఏమనాన్ మాటాల్డేటట్యితే మాటాల్డు.” 
“పరిసిథ్తులీన్, మనుషులీన్ అరథ్ం చేసుకోగలిగే విజఞ్త ఉందనుకునాన్ను మేఘా నీకు. ఇంత నిరల్క్షయ్ంగా పర్వరిత్సాత్వనుకోలేదు. కిరణ తో 

అయితే ఏంటీ నాతో అయితే ఏంటీ సేన్హానికి విలువ లేనపుప్డు” సునంద గొంతులో బాధ వినపడింది. 
“నీకిషట్ం లేకపోతే మాటాల్డకు. మానెయ. నాకెవరూ అకక్రేల్దు” దురుసుగా అంది మేఘ. 
“సరే అయితే.. మరోసారి నీకు ఫోన చేసి ఇబబ్ంది పెటట్ను. ఉంటాను” ఫోన డిసక్నెకట్ చేసింది సునంద. 
 

PPP 
“ఇంకెపుప్డూ నాతో మాటాల్డకు. ననున్ వదిలేయ.. లీవ మీ అలోన!”  
నిదర్లోంచి దిగుగ్న లేచి కూరుచ్ంది మేఘ.  
అరుపులు కలలోవే అయినా కనీన్ళళ్తో తడిసిన చెంపలు నిజంలాంటి అనుభవానిన్ తలపించాయి. ఒకక్ క్షణం తనెకక్డుందో అరథ్ం 

కాలేదు. చుటూట్ చూసింది. గది బయట నుంచి పూజ కేరింతలు, నీలూ మాటలు లీలగా వినపడుతునాన్యి.  
లేచి వెళిళ్ చలల్టి నీళళ్తో మొహం కడుకుక్ని అదద్ంలోకి చూసేత్ ఓ క్షణం అకక్డ కలలోని పదహారేళళ్ మేఘ రూపం కదలాడింది.  
రెండు నిమిషాలు సిథ్మితంగా కూరుచ్ని అపుప్డపుప్డూ ఇలా గతంలోంచి కలల రూపంలో తరుముకొచిచ్ కలవరపెటేట్ జాఞ్పకాలని 

విదిలించుకుని తన గదిలోంచి బయటికి నడిచింది మేఘ. 
డైనింగ హాలోల్ ఉనాన్రందరూ. నీలూ పూజకి టిఫిన తినిపిసుత్ంటే, పకక్నే కాఫీ తాగుతూ పేపర చూసూత్ కూరుచ్నాన్డు శరత. ఆ 

అందమైన దృశయ్ం చూడగానే మనసు తేలికపడి హాయిగా అనిపించింది మేఘకి. 
“అపుప్డే నిదర్ లేచావేంటి? ఇంకాసేపు పడుకోవచుచ్గా” అంది నీలూ. 
“ఇంక నిదర్ పటట్దులే” మేఘ కూడా డైనింగ టేబుల కురీచ్ ఒకటి లాకుక్ని వాళళ్తో కూరుచ్ంది. 
“నేను తీర్ డేస సూక్లుకి వెళళ్కక్రేల్దు కదా అమామ్” చేతి వేళుళ్ లెకక్పెటుట్కుంటూ అడిగింది పూజ. 
“ఆహా.. తీర్ డేస సరిపోతాయా.. పది రోజులు మానేయరాదూ?” వెటకారంగా అంది నీలూ. 
“మా అనిత మిస ఒపుప్కోదు అమామ్” దిగులుగా చెపిప్ంది పూజ. 
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“అంటే ఒపుప్కుంటే సూక్లు మానేసి ఊరుల్ తిరుగుదామనేగా.. అసలు దీనికి ఆ పలెల్టూరోల్ ఎలా పొదుద్పోతుందో అరథ్ం కాదు 
అకక్డికంటే చాలు క్షణాలోల్ రెడీ అయిపోతుంది” కినుకగా అంది నీలూ. 

“'జననీ జనమ్భూమిశచ్ సవ్రాగ్దపి గరీయసి' అనాన్రుగా. నా బంగారుతలిల్ అక్షరాలా పాటించేసోత్ంది” పూజ తల నిమురుతూ అనాన్డు 
శరత. 

“ఆ మాటకొసేత్ అది పుటిట్ంది విజయవాడలో కాబటిట్ ఈ ఊరే జనమ్భూమి అయినటుట్ లెకక్” మూతి ముడిచింది నీలూ. 
“ఇంతకీ ఏమిటీ జనమ్భూమి యుదధ్ం?” వాళళ్ చరచ్ చూసి నవువ్తూ అడిగింది మేఘ. 
“మా అతత్గారి ఊరోల్ కొతత్గా రామాలయం కటాట్రు. ఆ గుడికి సథ్లం మా మావయయ్ గారే ఇచిచ్ దగగ్రుండి మరీ కటిట్ంచారు. రేపు 

ఉదయం ఆ గుళోళ్ ధవ్జసథ్ంభం, విగర్హపర్తిషట్ జరుపుతునాన్రు. దానికి ఇంటి ఆడపిలల్లు తపప్నిసరిగా ఉండి తీరాలని చెపాప్రు” నీలూ 
చెపోత్ంది. 

“నేనూ, విజితకాక్ సెప్షల గా రావాలని నానన్మమ్ చెపిప్ంది” మధయ్లో అందుకుని ఉతాస్హంగా చెపిప్ంది పూజ. 
“వినాన్వుగా.. రేపు ఊరెళేళ్దానికి ఇపప్టినుంచే ఎంత సంబరమో చూడు అమామ్యి గారికి. మా ఆడపడుచు వాళళ్మామ్యి విజిత 

ఇకక్డే విజయవాడలో ఇంటర చదువుతుందని చెపాప్నుగా. తనని కూడా ఊరికి తీసుకెళాళ్లి” పూరిత్గా చెపిప్ంది నీలూ. 
“అయితే ఫాయ్మిలీ టిర్ప అనన్మాట. నువూవ్ వెళాళ్లిగా?” అడిగింది మేఘ. 
“మామూలుగా అయితే వెళేళ్దానిన్ కానీ ఇపుప్డు వెళళ్ను. ఒకక్ రోజేగా వీళుళ్ వెళిళ్ వచేచ్సాత్రు. ఎంచకాక్ మనిదద్రం ఇంటోల్ ఉందాం” 

తేలిగాగ్ అంది నీలూ. 
“అయోయ్ నేనునాన్నని మీ పాల్న మారుచ్కోవాలిస్వచిచ్ందా?” నొచుచ్కుంది మేఘ. 
“అదేం కాదులెండి. పూజకి సూక్లు పోతుంది. విజిత వాళళ్ హాసట్లోల్ కూడా ఒకక్రోజు పరిమ్షన దొరకడమే చాలా కషట్ం. అందుకని 

రేపు ఉదయానేన్ వెళిళ్ ఎలుల్ండి తెలల్వారుతూనే బయలుదేరి వచేచ్సాత్ం. కారుతో పాటు అశోక ఇకక్డే ఉంటాడు. మీ ఫెర్ండస్ ఇదద్రూ హాయ్పీగా 
ఎకక్డికంటే అకక్డికి వెళళ్ండి” మేఘతో చెపాప్డు శరత. 

“మాకు కారు అకక్రేల్దు శరత. మీరే తీసుకెళళ్ండి. మా కాలేజీ రోజులోల్లాగా బసుస్లోల్నూ, ఆటోలోల్నూ తిరుగుతాం. ఏమంటావ 
నీలూ?” 

“మేఘ అమెరికాలో కారులోల్ తిరిగీ తిరిగీ మన బసుస్లీన్, ఆటోలీన్ బాగా మిసస్యినటుట్ందండీ. వచిచ్న దగగ్రున్ంచీ మాటాల్డితే ఆటో 
ఎకుక్దాం, బసెస్కుక్దాం అంటోంది. ఆ ముచచ్ట కూడా తీరేచ్సేత్ సరి” నవివ్ంది నీలూ. 

“సరే మీకెలా నచిచ్తే అలా చెయయ్ండి. సాయంకాలం విజితని తీసుకురావడానికి ఏ టైముకి రమమ్ంటావు ననున్?” నీలూని అడిగాడు 
శరత. 

“మీకు ముఖయ్మైన పనేదో ఉందనాన్రుగా. అది చూసుకోండి. అశోక తో పాటు నేనూ, మేఘ వెళిళ్ విజితని తీసుకొచేచ్సాత్ం” చెపిప్ంది 
నీలూ. 

PPP 
అనుకునన్ పర్కారం సాయంకాలం పూజ సూక్లు నుంచి వచాచ్క అందరూ కలిసి విజిత ఉంటునన్ హాసట్లుకి వెళాళ్రు. 
హాసట్లు మేనేజరిన్ కలిసి అడిగితే “ఆదివారం తపప్ మిగతా రోజులోల్ సూట్డెంటస్ ని కలవడానికి కూడా అనుమతి ఉండదు. వేరే ఊరు 

నుంచి వచాచ్రంటునాన్రు కాబటిట్ పది నిమిషాలు టైము ఇసాత్ం తపప్ సెలవు పెటిట్ ఇంటికి తీసుకెళళ్డం సాధయ్ం కాదు” అనాన్రు. 
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ఈ ఒకక్సారికి పంపించమని బతిమాలితే “ఇంటికి పంపాలంటే పిర్నిస్పాల మాతర్మే పరిమ్షన ఇవవ్గలరు. ఆయన అరగంటలో 
వసాత్రు. విజిటరస్ రూంలో వెయిట చెయయ్ండి” అని చెపాప్రు. 

అకక్డ కూరుచ్నాన్క బయటికెళదామని మారాం చేసింది పూజ. మేఘని అకక్డే ఉండమని చెపిప్ పూజని తీసుకుని కారు దగగ్రికెళిళ్ 
“టైం పటేట్టుట్ ఉంది. కాసేపు ఇదద్రూ బయట తిరగండి. నేను ఫోన చేసి పిలుసాత్ను” అని అశోక కి చెపిప్ పూజని అతని దగగ్రే వదిలి తిరిగి 
హాసట్లోల్కి వెళిళ్ంది నీలూ. 

చుటూట్ పరిసరాలని గమనిసూత్ కూరుచ్నన్ మేఘకి ఖాళీగా ఉనన్ ఆ విజిటరస్ రూంలో ఒక పకక్గా ఒంటరిగా కూరుచ్నన్ ఆమె 
కనపడింది. సాదాసీదాగా ఉనన్ ఆమె అకక్డ పనిచేసే ఆయానేమో అనుకుంది. కానీ ఆవిడ వాలకం చూసేత్ అలవాటైన చోట ఉనన్టుట్ లేదు. 
కురీచ్లో పూరిత్ సౌకరయ్ంగా కూడా కూరోచ్లేదు. కుతూహలంగా అనిపించి ఆమెనే గమనిసూత్ కూరుచ్ంది. చీరచెంగుతో కళొళ్తుత్కుంటునన్ ఆమె 
ముఖంలోకి పరీక్షగా చూసేత్ ఏదో బాధలో ఉనన్టట్నిపించింది. ఓ నిమిషం తటపటాయించి వెళిళ్ ఆవిడ పకక్న కూరుచ్ని మాట కలిపింది. 

“మా బంధువులమామ్యి ఈ హాసట్లోల్నే చదువుతోంది. ఒకక్రోజు కోసం ఇంటికి తీసుకువెళతామంటే కుదరదంటునాన్రు. ఆదివారం 
తపప్ పిలల్లని కలవనివవ్రట” అంది మేఘ. 

అపుప్డే లోపలికి వచిచ్న నీలూ కూడా మేఘ పకక్న కూరుచ్ంది. 
“మా అమామ్యి అలివేణి ఈ కాలేజీలోనే చదువుతుందమామ్. అమామ్యిని చూదాద్మని వసేత్ కాల్సు మధయ్లో పిలవడం కుదరదని 

అందాకా ఇకక్డ కూరోచ్మనాన్రు” చెపిప్ంది ఆవిడ. 
అంత పేదరాలాల్ కనిపిసుత్నన్ ఆవిడ కూతురు లక్షల ఫీజు కటిట్ చదివే కాలేజీలో చదువుతుందంటే నీలూ, మేఘ ఆశచ్రయ్పోయారు. 
“మా అలివేణి పదో తరగతి దాకా మా ఊరు గవరన్మెంటు సూక్లోల్నే చదువుకుంది. మారుక్లు బాగా వచాచ్యని ఫీజు లేకుండా 

కాలేజీలో చేరుచ్కునాన్రు. సెలవులిచిచ్నపుప్డు అమామ్యే ఇంటికొసుత్ంది కానీ నేనెపుప్డూ ఇకక్డికి రాలేదు. ఇదే మొదటిసారి రావడం. నినన్ 
రాతిర్ ఫోనులో ఏడిచ్ంది. రాతర్ంతా నిదర్ పటట్లేదు. ఒకక్సారి అమామ్యిని చూసి పోదామని మా తముమ్డిని వెంటపెటుట్కుని వచాచ్ను” వివరంగా 
చెపిప్ందావిడ. 

“ఇలొల్దిలి హాసట్లోల్ ఉండే పిలల్లు అపుప్డపుప్డూ కాసత్ డీలా పడటం మామూలే. అంత చకక్గా చదివే అమామ్యి గురించి మీరేం 
భయాలు పెటుట్కోనకక్రేల్దు. ధైరయ్ంగా ఉండండి” అంది మేఘ. 

“చినన్చినన్వాటికి ఏడేచ్ తతవ్ం కాదు అలివేణిది. వాళళ్ నానన్ పోయినపప్టి తరావ్త మళీళ్ నినన్నే ఏడవడం చూసాను. సరైన రాయ్ంకు 
రాకపోతే డాకట్రు చదువు చదవలేనని భోరున ఏడుసుత్ంటే గాభరాగా అనిపించింది” చెపుత్ంటే ఆవిడ గొంతు వణికింది. 

ఏం మాటాల్డాలో తోచలేదు నీలూ, మేఘలకి. 
“అలివేణి వాళళ్ నానన్ ఆటోడైరవరుగా పని చేసేవాడు. ఏడాదినన్ర కిర్తం యాకిస్డెంటులో చనిపోయాడు. పదో తరగతిలో మంచి 

మారుక్లు వచాచ్యని ఈ కాలేజీ వాళుళ్ చేరిప్ంచమని అడిగినపుప్డు ఉనన్ ఒకక్ కూతురినీ ఒంటరిగా ఇంత దూరం పంపటానికి భయపడాడ్ను. 
మనలాంటి పేదవారి ఆరోగయ్ం కోసం సహాయపడాలంటే డాకట్రు చదువే చదవాలని, ఇలాంటి పెదద్ కాలేజీలో చదువుకుంటేనే డాకట్రు సీటు 
తెచుచ్కోవచచ్ని అమామ్యే నాకు నచచ్చెపిప్ంది. అలాంటి పిలల్ బావురుమనేసరికి తటుట్కోలేకపోయాను” కళుళ్ తుడుచుకుంది ఆవిడ. 

నీలూ, మేఘ ఆవిడకి సరిద్చెపుత్ండగానే ఆ గదిలోకి ఒక పదహారేళళ్ అమామ్యి వచిచ్ంది. రెండు పొడవాటి జడలతో, కాసత్ తకుక్వ 
ఎతుత్లో సనన్గా చామనఛాయగా ఉనన్ ఆ అమామ్యి ముఖంలో ఇంతసేపూ ఆవిడ చెపిప్న ధీరతవ్ం కనిపించి ఆ అమామ్యే అలివేణి 
అనిపించింది. 
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వసూత్నే వాళళ్ అమమ్ని చుటేట్సూత్ “నువెవ్ందుకమామ్ కషట్పడి ఇంతదూరం వచాచ్వు? మావయయ్తో వచాచ్వా? నేను మళీళ్ వీలు 
చూసుకుని ఫోను చేసేదానిన్గా. మొనన్ జరిగిన మంతీల్ టెసుట్లో మారుక్లు బాగా తగేగ్సరికి నాకు సీటు వసుత్ందో లేదోనని భయమేసిందమామ్. 
ఇపప్టినుంచి ఇంకా ఎకుక్వ కషట్పడి చదువుతాను. నువువ్ మాతర్ం నా గురించి బెంగపడొదుద్. ఇకక్డ హాసట్లోల్ చాలా బాగా చూసుకుంటునాన్రు” 
అంటూ పెదద్రికంగా మాటాల్డుతూ కూతురే తలిల్లా మారి తన కనన్తలిల్ని ఊరడిసుత్నన్ దృశయ్ం చూసి నీలూ, మేఘల కళుళ్ చెమరాచ్యి. 

“అలివేణీ.. నువువ్ చకక్గా చదువుతావని మీ అమమ్గారు చెపాప్రు. పరీక్షలనాన్క ఒకోసారి మారుక్లు కాసత్ అటూ ఇటూ అవవ్డం 
సహజమే. ఇపుప్డంతా మీకు పార్కీట్సు టెసుట్లు కదా.. చెయయ్డానికి ఆసాక్రం ఉనన్ తపుప్లనీన్ ఇపుప్డే చేసేసేత్ రాబోయే ఎంటర్నస్ కి మరింత 
పకాక్గా పిర్పేర అయేయ్ అవకాశం ఉంటుంది. అసలు తపుప్లే చెయయ్లేదనుకో, ఎకక్డెకక్డ జాగర్తత్ పడాలో మనకి తెలిసిరాదు. గొపప్గా 
చదువుకోవాలనే తపన ఉండాలే గానీ ఒకక్ డాకట్రనే కాదు ఏ రంగంలోనైనా గొపప్ సాథ్యికి చేరుకోవచుచ్. నువెవ్పుప్డూ నిరాశ దరి చేరకుండా 
ఉతాస్హంగా చదువుకోవాలి” ఆ అమామ్యిని ఉతేత్జపరిచే పర్యతన్ం చేసింది మేఘ. 

“మా ఫిజికస్ సర కూడా తపుప్లు చేయడం గురించి ఇదే చెపాప్రు. నాకు వేరే ఏమీ వదుద్. నేను ఎలాగైనా డాకట్ర అయియ్ తీరాలిస్ందే!” 
అంటునన్ అలివేణి ముఖంలో ఆమె సంకలప్బలం కనిపించింది. 

“ఇపుప్డు ఎలా వసుత్నాన్యమామ్ మారుక్లు?” అడిగింది నీలూ. 
“వన ఫిఫీట్ నుంచి వన ఫిఫీట్ తీర్, ఫోర దాకా వసుత్ంటాయండీ. ఈసారి మరీ తకుక్వగా వన ఫారీట్ సికస్ వచాచ్యి” చెపిప్ంది అలివేణి. 
ఆశచ్రయ్ంతో మేఘ వైపు తిరిగి “ఆ మారక్స్ వన సికీస్ట్కి!” అంది నీలూ. 
“నీ పటుట్దల ఇలాగే ఉంటే ఇంకా ఎకుక్వ మారక్స్ కూడా వసాత్యి అలివేణీ.. ఒకవేళ ఎపుప్డనాన్ తగిగ్నా ఛాలెంజ లా తీసుకోవాలే 

తపప్ డల అయిపోకూడదు” నవువ్తూ చెపిప్ంది మేఘ. 
ఇంతలో పిర్నిస్పాల వచాచ్రు రమమ్ని బయటనుంచి పిలుపు వచిచ్ంది. అలివేణికి, వాళళ్ అమమ్గారికీ చెపిప్ పిర్నిస్పల రూంకి వెళాళ్రు 

నీలూ, మేఘ. 
పది నిమిషాలు బతిమాలాక “ఇంకోసారి ఇలా పంపించడం కుదరదు. ఈ ఒకక్సారికీ తీసుకెళళ్ండి. చెపిప్న టైముకి రాకపోతే ఫైన 

కటాట్లిస్ ఉంటుంది” అని చెపిప్ పరిమ్షన ఇచాచ్డు పిర్నిస్పాల. 
'ఇదే మహాపర్సాదం' అనుకుంటూ బయటికొచిచ్ ఊపిరి పీలుచ్కునాన్రు. అటెండర వెళిళ్ పిలవగానే ఉరుకులు పరుగుల మీద వచిచ్ంది 

విజిత. 
నీలూ దగగ్రిగా వచిచ్ గుసగుసగా “మా పిర్నీస్ పరిమ్షన ఇచాచ్డా అతాత్?” అని అడిగింది. 
నీలూ నవువ్తూ తల మీద ఒకక్టేసి “వెళిళ్ నీ బాయ్గ తెచుచ్కో. ఇదిగో పరిమ్షన లెటర” అంటూ చేతిలో ఉనన్ కాగితం చూపించింది. 
వెలిగిపోతునన్ మొహంతో “మొనన్ ఫోన చేసినపుప్డు అమమ్ చెపిప్ందిలే నువొవ్సాత్వని. నా బాయ్గ రెడీగా ఉంది. నిమిషంలో వచేచ్సాత్ 

ఉండు” అంటూ హాసట్లోల్కి తురుర్మంది విజిత. 
అశోక కి ఫోన చేసి బయటికి వచేచ్సుత్నాన్మని చెపిప్ంది నీలూ. 
అపుప్డే హాసట్లోల్ బేర్క టైం కూడా అవవ్డంతో అమామ్యిలంతా కోలాహలంగా అటూ ఇటూ తిరుగుతునాన్రు. 
అనన్టుట్గానే నిమిషంలో తిరిగొచిచ్న విజిత పకక్న ఇదద్రు అమామ్యిలని వెంటబెటుట్కొచిచ్ “అతాత్.. జసట్ ఫైవ మినిటస్ పనుంది. 

విజిటరస్ రూంలోకి వెళదాం” అని అడిగింది. 
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లోపలకి వెళాళ్క ఆ ఇదద్రమామ్యిలని చూపిసూత్ “వీళుళ్ నా ఫెర్ండస్ రుచిత, శరణయ్. ఒకక్సారి నీ ఫోన ఇసేత్ వాళళ్ పేరెంటస్ తో మాటాల్డి 
ఇచేచ్సాత్రు. జసట్ టూ మినిటస్. వీళుళ్ మిసడ్ కాల ఇసేత్ చాలు. వాళేళ్ కాల బాయ్క చేసాత్రు” అని చెపిప్ నీలూ దగగ్ర ఫోన తీసుకుని వాళళ్కిచిచ్ంది. 

ఆ అమామ్యిలు “థాంకస్ ఆంటీ.. థాంకూయ్” అని మహా సంబరంగా ఫోన తీసుకుని పకక్కి వెళిళ్పోయారు. 
“ఇంతకీ ఈ కొతత్ ఆంటీ ఎవరు?” మేఘని చూసూత్ అడిగింది విజిత. 
“తను నా చినన్పప్టి ఫెర్ండ మేఘ. అమెరికా నుంచి వచిచ్ంది” పరిచయం చేసింది నీలూ. 
“మీరెకక్డుంటారు యూఎస లో?” మేఘని అడిగింది విజిత. 
“నూయ్యారక్ లో” చెపిప్ంది మేఘ. 
“నా ఫెర్ండ ఆకృతి వాళళ్ పేరెంటస్ నూయ్జెరీస్లో ఉంటారు. మాకు సెలవులిచిచ్నపుప్డు వసుత్ంటారు” అంది విజిత. 
నీలూ ఫోన పటుట్కెళిళ్న వాళళ్లో ఒకమామ్యి వచిచ్ పిలిసేత్ విజిత వెళిళ్ంది. 
అలివేణి, వాళళ్మమ్ ఇదద్రూ విజిటరస్ రూంలోంచి బయటికెళుతూ కనిపిసేత్ ఇపుప్డే వసాత్నని నీలూతో చెపిప్ అటువైపు నడిచింది మేఘ. 
అలివేణి వాళళ్మమ్కి ఏదో చెబుతూ ఇంటికి సాగనంపుతుంటే దూరం నుంచీ చూసూత్ నించుంది. 
ఆ అమామ్యి వెనకిక్ హాసట్లోల్కి వెళళ్బోతుంటే పిలిచి “నువెవ్పుప్డూ నీ వయ్కిత్తావ్నిన్ మారుచ్కోకు. నీ మనోధైరయ్ంతో నువువ్ 

అనుకునన్దేదైనా తపప్కుండా సాధించగలవు. మళీళ్ ఎపుప్డో అపుప్డు డాకట్ర అలివేణిగా నినున్ తపప్కుండా కలుసాత్ను. విష యూ ఆల సకెస్స!” 
భుజం తటిట్ చెపిప్ంది మేఘ. 

“చాలా థాంకస్ండీ మా అమమ్కి కూడా ధైరయ్ం చెపిప్నందుకు. థాంకూయ్ సో మచ!” నిండుగా నవివ్ అకక్డినుంచి వెళిళ్పోయింది 
అలివేణి. 

నీలూ దగగ్రికొచిచ్ “ఆ అమామ్యిని మరిచ్పోగలమా మనం.. ఇంత చినన్ వయసుకి ఎంత పరిణతి సంపాదించిందో.. జనరేషన గాయ్ప 
అంటే ఇదేనేమో! మనం ఈ వయసుకి జీవితమంటే కనీస అవగాహన కూడా లేకుండా మటిట్బురర్లాల్ ఉనాన్ం. అయాం రియలీల్ ఇంపెర్సడ్ విత 
హర!” మెచుచ్కోలుగా అంది మేఘ. 

నీలూ ఏదో చెపప్బోయేంతలో విజిత పరిగెతుత్కుంటూ వచేచ్సి “పదండి పదండి.. తవ్రగా మా జైలునుంచి బయటపడదాం” అంటూ 
తొందరపెటిట్ంది. 

అందరూ బయటికొచిచ్ కారు ఎకక్గానే పూజ “విజితకాక్.. నీకోసం ఇదిగో ఫైవ సాట్ర” అంటూ విజిత పకక్న చేరింది. 
“మళీళ్ దానికి చాకెల్టస్ కొనిచాచ్వా అశోక? పూజకేమో కానీ ముందు నీకు భయం చెపాప్లి” చిరుకోపంగా అంది నీలూ. 
“ఈ మధయ్ అసస్లు కొనివవ్ందే.. ఈ వారంలో ఇదే ఫసట్ వదినా..” అశోక మాటలకి నీలూతో సహా అందరూ నవావ్రు. 
“ఎలా చదువుతునాన్వు విజీజ్.. మారుక్లు బాగా వసుత్నాన్యా, మంచి రాయ్ంక వసుత్ందా?” విజితని అడిగింది నీలూ. 
“ఏదో అలా అలా వసుత్నాన్యతాత్.. రాయ్ంక గురించి ఇపప్టినుంచే టెనష్న ఎందుకూ.. ఇంకా టైముందిగా” తేలిగాగ్ అంది విజిత. 
“హాసట్లోల్ భోజనం బాగుంటోందా?” 
“అదే గడిడ్ కంటినూయ్ చేసుత్నాన్రు. మారేప్మీ లేదు. మండే ఇడీల్, టూయ్సేడ్ దోసె, అదే సేమ ఓలడ్ టైం టేబుల..” 
“మీ హాసట్లోల్ అలివేణి అనే అమామ్యి తెలుసా నీకు?” అడిగింది నీలూ. 
“మా సెక్షనోల్ అయితే లేరు. ఎందుకు?” 
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“నీకోసం ఎదురు చూసుత్నన్పుప్డు పరిచయం అయిందిలే. ఆ అమామ్యికి ఎంసెట మోడల టెసుట్లోల్ వన ఫిఫీట్ పైన వసాత్యట మారక్స్ 
తెలుసా..” 

“ఓహో.. ఆ అలివేణా! మా కాంపస టాపరస్ లిసుట్లో ఉంటుందిలే ఆ అమామ్యి. నోటీస బోరుడ్లో చూసుత్ంటాం. కీర్మ సెక్షన సూట్డెంట. 
మారుక్లైతే బానే వసాత్యి కానీ ఆ అమామ్యి కొంచెం తేడా!” 

“తేడా అంటే?” 
“అంటే ఏముందీ? ఎవరితోనూ ఎకుక్వ మాటాల్డదు. అసలా మొహంలో నవేవ్ కనపడదు. ఎవరో పనిషెమ్ంట ఇచిచ్నటుట్ ఎపుప్డూ 

మొహం సీరియస గా పెటుట్కుని కనిపిసుత్ంది. నాకు తెలిసి ఆ అమామ్యికి ఒకక్ ఫెర్ండ కూడా ఉండి ఉండరు. ఎంతసేపూ పుసత్కాల పురుగులా 
చదువే చదువు. బాబోయ.. అలా రోబోట లా ఉంటే తేడా అనక ఇంకేమంటారు? ఆ అమామ్యి మీతో మాటాల్డిందంటే నమమ్లేని వింతే!” చెపూత్ 
నవివ్ంది విజిత. 

కాసేపటికి కారు ఇంటికి చేరింది. పూజ, విజిత కారు దిగుతూనే అరుపులు, కేరింతలతో పరుగు తీసారు. 
కారు పారక్ చేసి ఉదయం ఆరునన్రకలాల్ వసాత్నని చెపిప్ ఇంటికి వెళాళ్డు అశోక. 
మేఘ, నీలూ నిదానంగా మాటాల్డుకుంటూ మెటుల్ ఎకుక్తునాన్రు. 
“ఇందాకేదో అనాన్వే జనరేషన గాయ్ప అనీ.. అపుప్డైనా ఇపుప్డైనా ఈ వయసుకే అనీన్టినీ అరథ్ం చేసుకోగలిగే పరిణతి, దేనైన్నా 

సాధించాలనే పటుట్దల కలిగినవాళుళ్ ఉనాన్రు. పిరికితనంతో భయపడి పారిపోయేవాళుళ్, చావుని ఆహావ్నించేవాళుళ్ ఉనాన్రు. జీవితం బరువు 
అనుభవంలోకి రానివాళుళ్, రావలసిన అవసరం కూడా లేనివాళుళ్, అనీన్టినీ తేలిగాగ్ తీసుకునేవాళుళ్ కూడా ఉనాన్రు. ఇపుప్డే చూశావుగా ఈ 
తరంలో కనిపించిన రెండు విభినన్ధృవాలని. అయినా అపుప్డు మాతర్ం మనం రకరకాల వయ్కిత్తావ్లు చూడలేదూ? నీ పటుట్దల మాతర్ం ఏం 
తకుక్వ? ఒకక్సారి మాట పడాలిస్ వచిచ్నందుకు అంత ఆతీమ్య సేన్హితులని కూడా క్షణంలో దూరంగా విసిరి కొటట్లేదూ.. అదీ బలమైన 
వయ్కిత్తవ్మేగా?” అంది నీలూ. 

ఆ చివరి మాట వినగానే ఒకక్ క్షణం అడుగు తడబడింది మేఘకి. 
“హమ్.. అపప్టి నా పర్వరత్న పటుట్దలో మొండితనమో, ఆతామ్భిమానమో అహంకారమో.. దేనిన్ సూచిసుత్ందో ఇపప్టికీ సప్షట్ంగా తెలీదు 

నాకు” నీలూ ముఖంలోకి చూసూత్ చెపిప్ంది మేఘ. 
 

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో...) 
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