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నానన్గారు కిరణ తో మాటాల్డుతుండటం ఆశచ్రయ్ంగా చూసింది మేఘ. 
“మెయిన రోడ మీద ఆటో కోసం ఎదురుచూసుత్నన్పుప్డు పకక్నే నించునన్ ఈ అబాబ్యిలు పరిచయం అయాయ్రు. మాటలోల్ మీ కాలేజీ 

పేరు, నీ పేరు చెపేత్ మీరంతా సేన్హితులని చెపాప్రు. కిరణ, పర్దీప అని పేరుల్ చెపప్గానే మనింటికి ఫోన చేసినపుప్డు మాటాల్డానని గురొత్చిచ్ంది. 
ఆటో దొరకలేదు కానీ అలా కులాసాగా మాటాల్డుకుంటూ నడిచే వచేచ్శాం” మేఘ ఆశచ్రాయ్నికి వివరణ ఇచాచ్రు వాళళ్ నానన్గారు. 

“రండి నానాన్.. విజిటరస్ రూంలో కూరుచ్ందాం. నీలూ వాళుళ్ కాసేపటోల్ వసాత్రు” అంటూ ఆయన చేతిలో ఉనన్ బాయ్గు అందుకుంది. 
నానన్గారి పకక్న కూరుచ్ని ఇంటి దగగ్రి విశేషాలు అడుగుతూ, హాసట్లు కబురుల్ చెబుతోంది మేఘ. 
నీలూ, రజని, సునంద వచిచ్ అకక్డ కిరణ, పర్దీప లని చూసి ముందు ఆశచ్రయ్పోయినా తరవాత విషయం తెలుసుకుని సిథ్మితపడాడ్రు. 
నానన్గారు కిరణ ని పకక్నే కూరోచ్బెటుట్కుని భుజం మీద చెయియ్ వేసి ఆపాయ్యంగా మాటాల్డుతుండటం చూసి మేఘ సంతోషించింది. 

ఒక అరగంట గడిచాక కిరణ, పర్దీప వెళిళ్పోయారు. 
నీలూ, మేఘ, రజని ఊరినుంచి వచిచ్న బాయ్గు తెరిచి అందరి ఇళళ్ దగగ్రున్ంచీ పిండివంటలతో పాటు రాబోయే కాలేజీ వారిష్కోతస్వం 

కోసమని వీళుళ్ కోరిన పర్కారం పర్తేయ్కంగా సిదధ్ం చేసి పంపిన బటట్లు చూసుకుని తృపిత్పడాడ్రు. 
మేఘ నానన్గారు అమామ్యిలందరినీ బయటికి తీసుకెళిళ్ సరదాగా తిపిప్ వాళుళ్ అడిగిన చినన్ చినన్ వసుత్వులు కొనిచిచ్ సాయంతార్నికి 

తీసుకొచిచ్ మళీళ్ హాసట్లోల్ దింపారు. ఎపుప్డూ చెపిప్నటేట్ 
శర్దధ్గా చదువుకోమని జాగర్తత్లు చెపిప్ తిరిగి ఊరికి వెళిళ్పోయారు. 

PPP 
కాలేజీ వారిష్కోతస్వం సందరభ్ంగా తలపెటిట్న రకరకాల సాంసక్ృతిక కారయ్కర్మాలోల్ విదాయ్రుధ్లంతా ఉతాస్హంగా పాలొగ్నాన్రు. పాటల 

పోటీలు, డానస్ పోటీలు జరిగాయి. 
నీలూ బాగా పాడుతుందని సేన్హితురాళళ్ందరూ ఒక మంచి సినిమా పాటని ఎంపిక చేసి కషట్పడి సేన్హితుల దావ్రా ఆ పాట కాయ్సెట, 

వాక మెన సంపాదించి, పాటంతా పేపరు మీద రాసిపెటిట్ దగగ్రుండి నీలూ చేత పార్కీట్స చేయించారు. పాటల పోటీలో నీలూకి మూడో 
బహుమతి వసేత్ పర్తి ఒకక్రూ తమకే బహుమతి వచిచ్నంతగా సంతోషించారు. 

వారిష్కోతస్వం నాడు సేట్జీ మీద పర్దరిశ్ంచే ఒక గూర్ప డానుస్లో రజని కూడా చేసుత్ండటంతో రిహారస్లస్ హడావుడిలో ఉంది. 
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కేవలం విదాయ్రుధ్లనే కాకుండా వారి తలిల్దండుర్లని కూడా వారిష్కోతస్వానికి ఆహావ్నించారు కాలేజీ వారు. కాలేజీకి, హాసట్లుస్కి దాదాపు 
ఒక కిలోమీటరు దూరంలో ఉనన్ పెదద్ గౌర్ండస్ లో భారీ ఎతుత్న ఫంక్షన ఏరాప్టుల్ చేశారు. అనీన్ హాసట్లుస్కి మధయ్గా ఉనన్ మరొక గౌర్ండ లో 
భోజనాలు ఏరాప్టుల్ చేశారు. సాయంతర్ం విందు భోజనాల అనంతరం ఏడునన్ర గంటలకి వారిష్కోతస్వ సభ, దానిన్ అనుసరించి ఇతర 
సాంసక్ృతిక కారయ్కర్మాలు ఉంటాయని ఆహావ్న పతిర్కలో అచుచ్ వేయించారు. 

ఆ రోజు మధాయ్హన్ం నుంచి కాల్సులకి సెలవు ఇచేచ్శారు. రేవతి నానన్గారు వచిచ్ తనని ఇంటికి తీసుకువెళాళ్రు. సాయంతర్ం 
తలిల్దండుర్లతో కలిసి నేరుగా ఫంక్షన కి వసాత్నని చెపిప్ వెళిళ్ంది. 

డానుస్లు, నాటికలు పర్దరిశ్ంచబోయే అమామ్యిలంతా ఫైనల రిహారస్లస్, మేకప, కాసూట్య్మస్ అంటూ ఆ ఏరాప్టల్లోల్ తలమునకలై 
ఉంటే మిగిలిన వాళుళ్ సావకాశంగా సాయంతర్పు వేడుకలకి సింగారించుకోవడంలో నిమగన్మయాయ్రు. 

పర్తేయ్కమైన దుసుత్లోల్, అందమైన అలంకరణలోల్ మెరిసిపోతూ అటూ ఇటూ హడావిడిగా తిరిగేసుత్నన్ ఆడపిలల్లతో హాసట్లంతా 
రంగురంగుల సీతాకోకచిలుకలు విహరిసుత్నన్ నందనవనానిన్ తలపించింది. చీరలు, పరికిణీ ఓణీలు, గాగార్లు లాంటి దుసుత్లు ధరించగానే 
ఇనాన్ళూళ్ ఇంకా చినన్వాళేళ్గా అనిపించిన పదహారేళళ్ ముగధ్లంతా ఒకక్ రోజులోనే పౌర్ఢతవ్ం సంతరించుకునన్టుట్ నిండుగా కనిపిసుత్నాన్రు. 
బహుశా ఆడపిలల్ల తీరే అంతేమో! 

ముదురు పసుపు ఎరుపు రంగులోల్ అదాద్లతో కుటిట్న రాజసాథ్నీ గాగార్ చోళీతో సునంద, సనన్టి జరీ అంచు కనకాంబరం రంగు జారెజ్ట 
చీరలో నీలూ, ముదురు నీలం రంగులో అరచేతి మందం అంచునన్ గులాబీ రంగు పటుట్లంగా వోణీలో మేఘ ముచచ్టగా ముసాత్బై రజనిని 
కలవడం కోసం కలచ్రల పోర్గార్మస్ లో పాలొగ్ంటునన్ వాళళ్ందరూ రెడీ అవుతునన్ మేకప రూంకి వెళాళ్రు.  

వీళళ్ని చూసూత్నే రజని కేరింతగా అరిచింది. “సునందకాక్.. నినున్ చూడగానే హైదరాబాదీ సిటీ సైట్ల తెలిసిపోతోంది. నీలూ చీర రిచ 
గా ఉంది. మేఘ మాతర్ం ఈ పాతకాలం లంగావోణీలో పేరంటానికి వెళుతునన్ పలెల్టూరి పిలల్లా ఉంది” అని నవివ్ంది. 

“మా సంగతేమో కానీ నీ కోయ దొరసాని గోచీ చీర మాతర్ం భలేగా ఉంది. తలలో కొపుప్ చుటూట్ చుటిట్న పువువ్లు, కొపుప్ మీద 
గుచిచ్న ఈకలు, కాళళ్కి కడియాలు బర్హామ్ండంగా ఉనాన్యి” సరదాపడింది నీలూ. 

“అంతేనా.. నుదుటన పెదద్ బొటుట్, కనుబొమమ్ల మీద చుకక్ల బొటుల్, ముకుక్కి పెదద్ రింగు, దాని నుంచి చెవి దాకా ఒక గొలుసు.. 
ఇంకా చాలా మేకప ఉంది” ఉతాస్హంగా చెపిప్ంది రజని. 

“టైము ఆరు దాటుతోందిగా. అందరం కలిసి భోజనానికి వెళదామా?” అడిగింది మేఘ. 
“మాకందరికీ భోజనం ఇకక్డికే వసుత్ందట. అయినా ఈ ఫోక డానస్ మేకప తో బయటికి ఎలా రాగలను? మీరొక పని చెయయ్ండి. 

వెళిళ్ భోజనం చేసేసి ఫంక్షన గౌర్ండస్ కి వచెచ్యయ్ండి. చీఫ గెసుట్లు, కాలేజీ డైరెకట్రస్ సీప్చులు అయాయ్క మా డానస్ మూడో పోర్గార్మే కాబటిట్ 
తవ్రగానే అయిపోతుంది. ఆ టైముకి మీరు సేట్జీ వెనకునన్ మేకప రూం దగగ్రికి రండి. నేను డర్స మారుచ్కుని మీతో వచేచ్సాత్ను” చెపిప్ంది రజని. 

అలాగేనని రజనికి ‘ఆల ది బెసట్’ చెపిప్ భోజనానికి బయలుదేరారు ముగుగ్రూ. 
భోజనాలు చేసే చోటంతా జనంతో కిటకిటలాడిపోతోంది. ‘బఫే’ మూలాన ఆ ఆవరణంతా గుంపులు గుంపులుగా నించుని 

కబురాల్డుతూ భోజనం చేసుత్నన్వారితో కోలాహలంగా ఉంది. 
అకక్డి పరిసిథ్తి చూశాక “ఇంత హడావుడిలో తోసుకుంటూ వెళిళ్ తినాలా ఇపుప్డు మనం” నీరసంగా అంది మేఘ. 
“తపప్కుండా తినాలి. లేకపోతే అరధ్రాతిర్ దాకా మేలుకుని ఉంటాం కాబటిట్ ఆకలికి మాడిపోగలం. ఒకక్ పది నిమిషాలు లైనులో 

నించుంటే సరిపోతుందిలే. పదండి పదండి” అంటూ ముందుకి  
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నడిపిచింది సునంద. 
డజనుకి పైగా ఉనన్ రకరకాల వంటకాలోల్ంచి అనీన్ కొదిద్ కొదిద్గా వడిడ్ంచుకుని కాసత్ ఖాళీగా ఉనన్చోట నించుని భోజనం చేసుత్నాన్రు. 
“హాయిగా కూరుచ్ని పర్శాంతంగా తిండి తినకుండా ఈ నించుని తినడాలు ఏమిటో పైతయ్ం.. అదీ ఇలాంటి బటట్లు వేసుకుని మరీ 

ఇబబ్ంది. మధయ్లో మంచినీళుళ్ కావాలనాన్ కషట్మే” విసుగాగ్ గొణిగింది మేఘ. 
“కూరుచ్ని తినడం ఓలడ్ సైట్ల. ఇలా నించుని తినడం మోడర్న పదధ్తి” నవివ్ంది నీలూ. 
‘హాయ’ అంటూ పరిచితమైన గొంతులు వినిపించి వెనకిక్ తిరిగి చూసేత్ కిరణ, పర్దీప కనిపించారు. 
“ఈ డర్సుస్లోల్ మిమమ్లిన్ గురుత్ పటట్డానికి టైం పటిట్ంది. కొతత్గా కనిపిసుత్నాన్రు” అనాన్డు పర్దీప. 
“కొతత్గా అయితే పరేల్దు, చెతత్గా అనకపోతే చాలు” సునంద మాటకి అందరూ గటిట్గా నవావ్రు. 
“నో నో.. నిజంగా అమామ్యిలందరీన్ ఇంత కలర ఫుల గా చూసుత్ంటే చాలా చాలా బాగుంది” అనాన్డు పర్దీప. 
అందరి సంగతేమో కానీ మేఘని చూసూత్ కిరణ కళళ్లోల్ చేరిన వెలుగు మాతర్ం నేరుగా అతని వైపు చూడని ఆమెకి తపప్ మిగతా 

అందరికీ సప్షట్ంగా తెలిసింది. 
మాటలు, నవువ్ల మధయ్లో తింటూండటం మూలాన నీలూకి పొలమారింది. మంచినీళుళ్ పటుట్కొసాత్మంటూ ఇదద్రబాబ్యిలూ 

పరిగెతుత్కెళిళ్ క్షణాలోల్ మూడు మంచినీళళ్ గాల్సులతో వచాచ్రు. 
“ఎపుప్డూ ఇలా రెడీ అయితే ఎంచకాక్ అందరూ సేవలు చేసి పెడతారనన్మాట. ఈ సౌకరయ్ం ఏదో బాగునన్టుట్ంది” అనన్ నీలూ 

మాటకి “యెస మేడమ, ఎనీథింగ ఫర యూ ఏంజెలస్..” అనాన్డు  
పర్దీప భకుత్డిలా ఫోజు పెడుతూ. 
భోజనం కనాన్ ఎకుక్వగా మాటలతోనూ, నవువ్లతోనూ కడుపు నింపుకునాన్క తలా ఒక ఐసీర్క్ం కపుప్ అందుకుని తింటూ బయటికి 

నడిచారు. 
PPP 

అపుప్డపుప్డే పొదుద్ వాలిపోయి మసక చీకటి మెతత్గా కముమ్కుంటోంది. రంగు రంగుల దీపపు కాంతులోల్ అలంకరించబడిన కాలేజీ 
వీధంతా అంతకనాన్ మినన్గా వెలిగిపోతూ నవువ్తూ తుళుళ్తూ తిరుగుతునన్ కురర్కారుతో కళకళలాడిపోతోంది. 

సిమెంటు రోడుడ్కి రెండువైపులా గుబురుగా పెరిగి ఇహనో ఇపుప్డో పూతకి సిదధ్మంటూ లేత మొగగ్ తొడిగిన గులోమ్హర చెటల్ మీదుగా 
వసుత్నన్ గాలి రెపరెపలు చూసుత్ంటే కురార్ళళ్ వయసు వైభోగానికి మనసుపడి మురిపెంగా తలలు వంచి వింజామరలు వీసుత్నన్టుట్గా ఉంది. 

ఆ ఆహాల్దకరమైన వాతావరణంలో ఐదుగురు సేన్హితులు మాటాల్డుతూ నెమమ్దిగా నడుసుత్నాన్రు. మిగిలిన ముగుగ్రూ వేగంగా 
నడుసుత్నాన్రో, వీరిదద్రి అడుగులు నిదానంగా పడుతునాన్యో తెలీదు కానీ కాసేపటికి మేఘ, కిరణ నాలుగడుగులు దూరమై కాసత్ వెనుకగా 
నడుసుత్నాన్రు. 

“మూడు రోజుల కిర్తం మమీమ్, డాడీ, పెదద్కక్ వచాచ్రు. పెదద్కక్ బాబుతో పాటు తిరిగి అమెరికా వెళళ్డానికి వీసా పనులు 
చూసుకోవాలి. అమెరికన కానుస్లేట కి మదార్సు వెళుతూ మధయ్లో నా దగగ్రికి వచాచ్రు. మీ హాసట్లుకి తీసుకొదాద్ం అనుకునాన్ను. టెర్యిన కి 
ఎకుక్వ టైం లేకపోవడంతో కుదరలేదు.” 

అపప్టిదాకా తల వంచుకుని నడుసూత్ అతని మాటలు వింటునన్దలాల్ ఆ చివరి మాటలకి ఆశచ్రయ్పోయి చటుకుక్న అతని మొహంలోకి 
చూసింది. మాటవరసకి అనన్ ఉటిట్ మాట కాదని తెలిసింది. 
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అతని పకక్న నడవడం కొతత్గా వింతగా ఉంది ఆమెకి. పకక్పకక్నే దగగ్రగా నడుసుత్ండటంతో ఒకొకక్సారి అడుగులు తడబడి ఇదద్రి 
భుజాలు, చేతులు దగగ్రవుతునాన్యి. 

అలా అదాటున అతనొచిచ్ తగిలినపుప్డలాల్ ఓ క్షణం గుండె లయ తపిప్ అపప్టికపుప్డు పొటట్లోంచి గుపెప్డు సీతాకోకచిలుకలు 
పుటుట్కొచిచ్ అలిల్బిలిల్గా ఎగురుతూ వయసు తాలూకు వనెన్లకి గిలిగింతలు పెడుతూ పైదాకా వచిచ్ అసందరభ్ంగా పెదవులపై సిగుగ్ల మలెల్లు 
పూయించడానికి తెగించేసుత్నాన్యి. 

లోపలి ఆరాటానన్ంతా పెదవుల మాటునే కటట్డి చెయాయ్లని విశవ్పర్యతన్ం చేసుత్నన్ ఆమెని అతని ఆకరష్ణ గెలిచేసుత్ంటే ఇదంతా 
అపర్యతన్ంగా జరుగుతోందా లేక అలవి కాని తడబాటులో తనే అతనికి దగగ్రగా వెళుతునాన్నా అని తికమకపడిపోతోంది ఆమె. 

అతని సానిన్హితయ్ంలోంచి పుటుట్కొసుత్నన్ కొంటె గాలేదో మాయగా కమేమ్సుత్ంటే ఆమె మనసులోకి కొతత్ నీరు పర్వహిసోత్ంది. 
అంతకంతకీ వరద గోదారిలా పోటెతుత్తునన్ కొతత్ కలవరంలో ఉకిక్రిబికిక్రవుతునన్ 

వయసునీ, మనసునీ అదుపు చేయడానికి అవసథ్పడుతునన్ ఆమెకి అతని మాటలు చెవిన పడకుండా జారిపోతునాన్యి. మధయ్ మధయ్న 
అతి కషట్ం మీద తెలివి తెచుచ్కుని అతనిన్ ఆలకించే పర్యతన్ం చేసోత్ంది. 

“పోయిన వారం కొతత్ సినిమాకి వెళాళ్ం. అందులో ఒక చినన్ బాబు ఉనాన్డు. వాడు మాటాల్డుతుంటే అచచ్ం నీ మూతిలాగే ఉంది 
తెలుసా!” 

అతని మాటలు వింటుంటే అమాయకంగా మొహం పెటుట్కునన్ సూక్లుపిలాల్డిలా కనిపిసుత్నాన్డని అనుకుంటోంది కానీ ఆమెలో సతరీతవ్ం 
మేలుకుని అతని వంక చూసే తన చూపులోల్ కొతత్గా లాలితయ్ం వచిచ్ చేరిందని గురిత్ంచడం లేదు. 

“పచ్.. నా కెమెరా హాసట్లోల్ పోయింది. ఇపుప్డుంటే ఎంత బాగుండేదో! నువీవ్ వోణీలో ఎంత ముదుద్....” 
“అబాబ్... ఎంతందంగా ఉందో!” అతని మాట పూరిత్ కాకుండానే నడవడం ఆపి కేరింతగా అరిచింది మేఘ. 
“ఏమిటది?” అడుగుతూనే ఆమె చూపు నిలిచిన వైపు చూశాడు అతను. 
“చందుర్ళోళ్ కుందేలు. ఎంత సప్షట్ంగా కనిపిసోత్ందో!” ఎదురుగా వీధి చివరన గులోమ్హర చెటల్ మీదుగా ఆకాశంలో పైపైకి వసుత్నన్ 

పెదద్ చందమామని చూసూత్ సంబరంగా చెపిప్ంది. 
“ఇవావ్ళో రేపో పౌరణ్మి ఉనన్టుట్ంది. అందుకే అంత పెదద్గా కనిపిసోత్ంది” తన పకక్నునన్ చందమామని మరింత అపురూపంగా 

చూసూత్ చెపాప్డతను. 
“ఊ.. పౌరణ్మి అంటే చందుర్డి మీద ఉండేవాళళ్కి పండగ రోజు” అటువైపే చూసూత్ చెపిప్ంది. 
“చందుర్డి మీద ఉండేవాళాళ్.. అదెవరు? నీల ఆరమ్ సాట్ర్ంగ వెళిళ్ చూసి మళీళ్ భూమి మీదకి వచేచ్సాడుగా” సందేహంగా అనాన్డతను. 
గలగలా నవివ్ంది ఆమె ఆకాశంలో జాబిలిని మించిన వెనెన్ల కురిపిసూత్. 
“అయితే నీకు చందుర్ళోళ్ ఉండే కుందేలు కథ తెలీదా?”  
“చినన్పుప్డు మా నానమమ్ చెపేప్ది. చందమామ మీద ఒక ముసలి అవవ్ చెటుట్ కింద కూరుచ్ని అంటుల్ తోముతూ కనపడుతుంది 

చూడమని. ఎనేన్ళళ్యినా అవి తరగవని, అలా తోముతూనే ఉండేలా శాపం ఉందని చెపేప్ది. ఈ కుందేలు కథేంటి?” 
“గుండర్ంగా ఉండే చందుర్డి మీద మధయ్లో కుందేలు ఆకారంలో నలల్టి మచచ్లా కనిపిసోత్ందే, అదంతా నేల. చుటూట్ తెలల్గా 

వెలిగిపోయేదేమో పాలసముదర్ం. అంటే పాత సినిమాలోల్ చూపిసాత్రే దేవలోకంలో తెలల్టి పొగ లాంటి మంచు తెరల మధయ్ ఉంటుందీ, 
అలాంటిది. ఆ చందర్లోకంలో ఉండే దేవతలు ఎవరైనా కర్మశిక్షణ తపిప్ తపుప్ చేసేత్ కుందేలాల్ మారిపోయి భూమీమ్ద బతకమని  
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వాళళ్ రాజుగారు శిక్ష వేసాత్రు. పౌరణ్మి రోజుటి వెనెన్ల సోకితే గానీ వాళళ్కి శాపవిమోచనం అయి మళీళ్ చందుర్డి మీదకి వెళళ్లేరు. 
అదీ కథ. నాకింకా బోలుడ్ చందమామ కథలు, చుకక్ల కథలు  

వచుచ్.” 
మెరుసుత్నన్ కళళ్తో చందమామని చూసూత్ కథ చెపుప్కుపోతునన్ ఆమె మొహంలోకి నిశితంగా చూశాడు అతను. ఆరేళళ్ పిలాల్ 

పదహారేళళ్ పిలాల్ అని తేలుచ్కోలేకపోయాడు. ఇంత పసిదానికి  
నేను చెపిప్న పేర్మనే మాట వయసుకి మించిందేమో అనన్ సందేహం కలిగింది అతనికా క్షణంలో. 
ఆ సాయంతార్నికి ముందు వరకూ ఉనన్ మనఃసిథ్తికి భినన్ంగా ఆ వేళ ఇదద్రి మనసులోల్నూ ఒకరి పటల్ ఒకరికి పరసప్ర విరుదధ్మైన 

ఆలోచనలు కొతత్గా ఊపిరి పోసుకునాన్యని చందమామకి మాతర్మే తెలిసింది. 
PPP 

 
కాలేజీ వారిష్కోతస్వం అయిపోయిన రెండు రోజులకి ఒక మధాయ్హన్ం మేఘ ఒకక్తే తీరిగాగ్ మంచం మధయ్లో కూరుచ్ని నూయ్ ఇయర కి 

కిరణ ఇచిచ్న గీర్టింగ కారుడ్ ముందేసుకుని చూసోత్ంది.  
ఎకక్డో ఆలోచనలోల్ కూరుకుపోయిన ఆమె రేవతి లోపలికి వచిచ్న సంగతి గమనించలేదు. మేఘని ఆట పటిట్ంచాలని రేవతి కూడా ఏ 

మాతర్మూ శబద్ం చెయయ్కుండా వెళిళ్ నీలూ, సునంద, రజనిలను తీసుకొచిచ్ంది. 
“ఎకక్డిదాకా వెళాళ్వమామ్ మేఘనందనా.. పర్యాణం అదీ బాగా జరిగిందా?” బిగగ్రగా నవువ్తూ అడిగింది రేవతి. 
రేవతి అరుపులకి ఆలోచనలోల్ంచి తేరుకుని గబుకుక్న ముందునన్ గీర్టింగ కారుడ్ని మూసేసింది మేఘ. 
“హమమ్యాయ్.. ఎనాన్ళళ్కెనాన్ళళ్కీ గొపప్ ఛానస్ దొరికిందీ.. పర్తీసారీ చెపిప్నటేట్ ఇపుప్డు చెపుప్ చూదాద్ం అసస్లేమీ లేదని..” ఉతాస్హం 

ఉరకలెతుత్తోంది రజనికి. 
సునంద, నీలూ ముసిముసిగా నవువ్తునాన్రు. 
గీర్టింగ కారడ్ చేతిలోకి తీసుకుని చూసుత్నన్ రేవతి “టూర్ లవ నెవర డైస. అదమామ్యిలూ సంగతి. కిరణ చెపుత్నాన్డు. తెలుసుకోండి 

మీరు కూడా!” అంది. 
అపప్టిదాకా ఏమీ మాటాల్డకుండా ఉనన్ మేఘ “అదెకక్డ రాసుంది?” అంటూ రేవతి చేతిలోంచి కారడ్ లాకుక్ంది. 
“ఇపప్టిదాకా ఎనిన్సారుల్ చూసుంటావో ఆ మాతర్ం గమనించలేదా? ఓహో అరథ్మైందిలే. ఇలా ముందు పెటుట్కుని ఊహాలోకాలోల్ 

విహరిసుత్ంటే ఇంక అందులో ఏం రాసుందో చూసే వీలెకక్డలే పాపం..” రేవతి మాటలకి అందరూ నవువ్తునాన్రు. 
“ఆ మాట ఎకక్డ రాసుందో చూపించు” మళీళ్ అడిగింది మేఘ. 
“ఇంకా బెటుట్ చెయయ్కుండా ఒపేప్సుకునన్టేట్నంటే అపుప్డు చూపిసాత్” అలల్రిగా అంది రేవతి. 
“చాలేల్ ఇంక హింసించింది. ఊరుకోండి” మేఘ మొహంలో సిగుగ్ మెరుపులు చూసూత్ వెనకేసుకొచిచ్ంది నీలూ. 
“ఇదిగో.. ఈ హారుట్లో దాకుక్ని ఉందా మాట” కారుడ్ మధయ్లో హృదయాకారంలో ఉనన్ అర తెరిచి లోపల రాసునన్ది చూపించింది 

రేవతి. 
“ఇపప్టిదాకా నాకు కనిపించనేలేదు” కిరణ చేతివార్తలో ఉనన్ ఆ అక్షరాలకేసి చూసూత్ అంది మేఘ. 
“అంతే మరి. మనం చూడాలనుకుంటే తపప్ కనిపించవు కొనిన్” నవివ్ంది సునంద. 
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“ఆలసయ్ంగానైనా మన టూయ్బులైటు వెలిగినందుకు సంతోషించండమామ్..” రేవతి అలల్రి ఆపలేదు. 
“అది సరే.. అసలు పర్పోజల చదువుతునాన్ వినండి. ‘అయాం గివింగ మై హారట్ టు యూ. పీల్జ కీప ఇట సేఫ. అదర వైజ ఇట విల 

బేర్క ఇన యువర హాయ్ండస్’. కిరణ కి కవితవ్ం వచచ్నుకుంటా” చదువుతూ కళెళ్గరేసింది రజని. 
సేన్హితురాళుళ్ కిరణ గురించి తననలా ఆట పటిట్సుత్ంటే ఇషట్ంగా అనిపించింది మేఘకి. 

PPP 
మరో నాలుగు రోజుల తరావ్త రాతిర్ సట్డీ అవరస్ నుంచి వచాచ్క అంతా రేవతి చుటూట్ చేరారు. 
“మూడు రోజుల నుంచీ ఇవాళా రేపూ అంటూ దాటవేసుత్నాన్వు. ఆ సరైప్జ ఏంటో ఈ రోజు చూపించాలిస్ందే” రేవతితో అంది నీలూ. 
“టటట్డాయ” అంటూ దిండు కింద నుంచీ ఒక పేపర కవర తీసింది రేవతి. 
దానిన్ చూడగానే “మన ఫోటోలు వచేచ్సాయా? ఏదీ చూపించూ” తొందరపెటిట్ంది నీలూ. 
రేవతి ఇంటి నుంచి తెచిచ్న కెమెరాలో అందరూ కలిసి ఒక రీలు వేసుకుని కాల్సురూములోల్, మెస హాలోల్, హాసట్లు గదిలో, మేడ మీద, 

కాలేజీ వారిష్కోతస్వం రోజున, ఇలా రకరకాలుగా ఫోటోలు తీసుకునాన్రు. కెమెరాలో రీలంతా పూరిత్ చేసాక పిర్ంటింగ కోసం వాచ మెన కిచిచ్ 
మెయిన రోడోల్ ఉనన్ ఫోటో సూట్డియోకి పంపారు. వాటి కోసమే అందరి ఎదురుచూపు. 

“నువువ్ చూసేశావా, బాగా వచాచ్యా?” ఆసకిత్గా అడిగింది మేఘ. 
రేవతి ఒకొక్కక్ ఫోటో తీసి బయటపెడుతుంటే అందరూ ఏ ఫోటో ఎలా వచిచ్ంది, ఎవరెలాంటి ఫోజు పెటాట్రు లాంటి రకరకాల సరదా 

వాయ్ఖాయ్నాలు చేసూత్ ముఫైఫ్ ఫోటోలని గంటసేపు చూసారు. 
అందరూ ఫోటోల ఆనందంలో మునిగి వాటి మీద చరచ్లు జరుపుతూ ఉండగా రేవతి “ఇంకొకక్ గొపప్ ఫోటో మిగిలింది మీరు 

చూడాలిస్ంది” అంది. 
అదేం ఫోటోనో ఎవరికీ తోచలేదు రజనికి తపప్. 
“ఇంకెందుకు ఆలసయ్ం తవ్రగా చూపించు. నేను తీసిన కళాఖండం ఎలా వచిచ్ందోనని టెనష్న గా ఉంది” అంది రజని. 
“కళాఖండం అయింది నువువ్ తీయడం వలల్ కాదు, ఫోటోలో ఉనన్ గేర్ట ఫేసుల వలల్” ఫోజుగా అంది రేవతి. 
“బడాయి చాలేల్ గానీ అదేదో మాకూక్డా చూపిసేత్ తరిసాత్ం” నవివ్ంది మేఘ. 
“సరే.. ఒకొక్కక్రే వరసగా చూడండి” అంటూ ఫోటో మేఘ చేతిలో పెటిట్ంది రేవతి. 
ఆ ఫోటోలో ఇబర్హీం సర పకక్న ముదురు ఆకుపచచ్ రంగు కంచి పటుట్చీరలో ఉనన్ రేవతిని చూసి  
వరసగా అందరికీ మాట పడిపోయింది. రేవతి, రజని మాతర్ం నవువ్తునాన్రు. 
ముందుగా తేరుకునన్ సునంద “ఇది మన కాలేజీ యానివరస్రీ రోజు తీసిందే. మరి మాకు తెలీలేదే?” అని అడిగింది. 
“ఆ రోజు మీ మమీమ్, డాడీతో వచాచ్వుగా. ఈ ఫోటో తీసుకోవడం ఎలా వీలయింది? ఇబర్హీం సర నీకెలా దొరికారు? ఇది నిజం 

ఫోటోనేనా?” ఆశచ్రయ్ంగా పర్శన్ల వరష్ం కురిపించింది నీలూ. 
“అవనీన్ తరావ్త చెపాత్ను కానీ ముందు మా జంట ఎలా ఉందో చెపప్ండి. ఆయనేమో పేదద్ లెకచ్రర, నేనేమో చినన్ సూట్డెంటు 

అనాన్రుగా” రోషంగా అంది రేవతి. 
“ఓసీ రాక్షసీ.. పెళైళ్న లెకచ్రర ని పటుట్కుని నీకు జంట అంటావేమిటే” పకక్నే ఉనన్ రేవతికి మొటిట్కాయ వేసింది మేఘ. 
“అబాబ్.. ఏదో మాటవరసకి అనన్ంతమాతార్న కొంపలేం అంటుకోవులే. నీదొక చాదసత్ం” తేలిగాగ్ నవేవ్సింది రేవతి. 
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“ఏమాటకామాటే, ఆ పెదద్ పటుట్చీరలో సర పకక్న సూట్డెంటులా లేవసలు. పాతికేళళ్ అమామ్యిలా ఉనాన్వు” అంది సునంద. 
“కదా.. ఎంత ముదొద్చేచ్సుత్ందో ఫోటో!” మురిసిపోయింది రేవతి. 
“ఇంతకీ అసలు విషయం చెపుప్. ఎపుప్డు, ఎలా తీసారు ఈ ఫోటో?” మళీళ్ అడిగింది నీలూ. 
“యానివరస్రీ రోజు మమీమ్, డాడీతోనే వచాచ్ను కానీ మధయ్లో రెండు మూడు సారుల్ రజని కోసం మేకప రూంకి, మీ దగగ్రికి 

వచాచ్నుగా. రజని డానస్ పోర్గార్ం అయిపోయాక సేట్జ దగగ్ర హడావుడిగా తిరుగుతునన్ ఇబర్హీం సర ని చూసి ఫోటో దిగాలనన్ ఐడియా 
వచిచ్ంది. ‘మీతో ఒక ఫోటో దిగుతాను సర’ అని అడిగితే వెంటనే సరే అనేసారు. మన రజని చేతికి కెమెరా ఇసేత్ కిల్కుక్మనిపించేసింది. అంతే!” 
వివరంగా చెపిప్ంది రేవతి. 

“ఏమైనా నువువ్ భలే తెలివైనదానివి” మెచుచ్కోలుగా అంది నీలూ. 
అందరూ కలిసి మళీళ్ ఇంకో వరస ఫొటోలనీన్ చూసుత్ంటే మేఘ లేచి వెళిళ్ ఒక పేకెట తీసుకొచిచ్ంది. 
“ఎలుల్ండి కిరణ పుటిట్నరోజు వసోత్ంది. అందుకని ఏదైనా గిఫట్ ఇసేత్ బాగుంటుందని నేనూ, నీలూ కలిసి మన హాసట్ల షాపీలో ఒక 

గీర్టింగ కారడ్ సెలెకట్ చేసి లామినేట చేయించాం. ఎలా ఉందో చూడండి” సునంద చేతికిసూత్ చెపిప్ంది మేఘ. 
లాంగ నోట బుక సైజులో ఉనన్ లామినేటెడ ఫేర్మ ని పేకెటోల్ంచి బయటికి తీసింది సునంద.  
ఒక పదేళళ్ అబాబ్యి, అంతకనాన్ కొంచెం చినన్ అమామ్యి ఎదురెదురుగా నించుని ఉనాన్రు. అమామ్యి వీపు వెనుక దాచేసుకునన్ ఒక 

చేతిలో ఎరర్గులాబీల గుతిత్ ఉంది. కిర్ంద ‘ఫెర్ండిష్ప ఈజ యూ అండ మీ’ అని రాసుంది. 
“బానే ఉంది కానీ ఇంకా ఫెర్ండిష్ప అంటూ ఈ కనూఫ్య్జన ఎందుకు మేఘా..” అంది రజని.  
“మన మేఘ అసలు మాట చెపేప్సరికి కిరణ కి ఓ డెబైభ్ ఎనభై ఏళుళ్ వచేచ్సేలా ఉనాన్యి పాపం. ననైన్నా పేర్మించాడు కాడు. చాలా 

టైం సేవ అయేయ్ది” నిటూట్రిచ్ంది రేవతి. 
“వీళళ్ మాటలకేం కానీ నిజంగా బాగుంది మేఘా” నమమ్కంగా చెపిప్ంది సునంద. 
“దీనిన్ కిరణ దాకా చేరచ్డం ఎలా?” ఆలోచిసూత్ అంది నీలూ. 
“నేను కాల్సులకి వెళొళ్చేచ్పుప్డు ఒకొకసారి కిరణ కనిపిసుత్ంటాడుగా. దీనిన్ తనకందించే బాధయ్త నాది” హామీ ఇచిచ్ంది సునంద. 
సునంద, మేఘ కలిసి ఆ లామినేటెడ ఫోటో ఫేర్మ తో పాటు ఒక పెదద్ డెయిరీ మిలక్ చాకొలేట కూడా లోపల పెటిట్ అందంగా గిఫట్ 

పాయ్కింగ చేసారు. 
సునంద అనన్మాట పర్కారం మేఘ తరపున ఆ పుటిట్నరోజు కానుకని కిరణ కి అందచేసింది.  

PPP 
జరుగుతునన్ ఏ విషయంతోనూ సంబంధం లేనటుట్ కాలం తనదైన వేగంతో పరుగు తీసూత్నే ఉంది. 
రెండేళళ్ ఇంటర చదువుకి గమయ్ంలాంటి ఎంసెట పరీక్ష దగగ్రపడే కొదీద్ యుదాధ్నికి సిదధ్పడే సైనికులాల్ చదువులోల్ తలమునకలై ఉనన్ 

సేన్హితులంతా ఈ పరీక్ష కాసాత్ అయిపోయాక ఇనాన్ళూళ్ ఒకే కపుప్ కింద కలిసునన్వారు విడిపోయి తలొక దారీ అవుతారనన్ నిజానిన్ 
తాతాక్లికంగా మరచిపోయారు. 

పరీక్ష ఘటట్ం ముగిసి హాసట్లుకి తిరిగొచాచ్క ఇక వీడుకోలే మిగిలిందని గర్హించినపుప్డు అందరి మనసులు కషట్పెటుట్కునాన్యి. 
ఇనాన్ళూళ్ ఎపుప్డెపుప్డు హాసట్లు వదిలి ఇంటికి వెళేళ్ అవకాశం వసుత్ందా అని ఎదురుచూసిన వాళళ్కి తీరా ఇంక మళీళ్ ఈ హాసట్లుకి 
రానకక్రలేదని తలచుకోగానే దుఃఖంగా అనిపించింది. 
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దేనికైనా కొతత్గా అలవాటు పడేదాకా ఒక రకమైన అవసథ్ అయితే, తీరా అలవాటు పడాడ్క ఆ ఏరప్డిన బంధం కాసాత్ తెంచుకుని 
ముందుకెళాళ్లంటే మరొక విధమైన సంఘరష్ణ!  

జీవిత పర్యాణం బహుచితర్ం! ఆగాలనుకునన్పుప్డు నడవక తపప్దంటుంది, నడవాలనుకునన్పుప్డు పరుగులు తీయాలిస్ందేనంటుంది, 
పరుగుకి సిదధ్మైనపుప్డు దారులనీన్ మూసేసుత్ంది. జీవితం మన చేతిలో ఉందనుకుంటూండగానే మనలేన్ తన గుపిప్టోల్కి తీసుకుంటుంది, 
ఎపుప్డూ తన మాటే చెలిల్ంచుకుంటుంది! 

రానునన్ భవిషయ్తుత్ అందరిలోనూ అనివారయ్మైన మారుప్లని తీసుకొసుత్ందనన్ జీవిత సతయ్ం తెలియని లేతవయసులోని అందరు 
అమాయకులాల్గే వాళళ్ందరూ కూడా ఎవరెవరు ఎకక్డునాన్ ఏమి చేసినా ఉతత్రాలోల్నూ, ఫోనులోల్నూ తరచూ మాటాల్డుకుంటూ ఉండాలని 
ఒకరికొకరు బాసలు చేసుకునాన్రు. 

అపప్టికే చాలా సామాను ఇళళ్కి పంపించేసి ఉండటంతో మిగిలిన కొదిద్ పుసత్కాలు, బటట్లు సరుద్కుని పర్యాణాలకి సిదధ్మయాయ్రు. 
ఐదుగురూ కలిసి హాసట్లోల్ మిగతా సేన్హితులకీ, ఇనాన్ళూళ్ మెసుస్లో భోజనం పెటిట్న ఆయమమ్లకీ, వాచ మెన కీ అందరికీ 

వెళుతునాన్మని చెపిప్ వచాచ్రు. 
ముందు రేవతిని తీసుకెళళ్డానికి వాళళ్ మమీమ్ డాడీ వచాచ్రు. ఎపుప్డూ నవువ్ తపప్ మరొక భావానికి తన ముఖంలో చోటివవ్ని రేవతి 

ఈ పూట నవవ్లేకపోతోంది. కారు వీధి మలుపు తిరిగే వరకూ కిటికీలోంచి వెనకిక్ చూసూత్ సేన్హితులకి చెయియ్ ఊపుతూనే వెళిళ్ంది. 
సునంద హైదరాబాదు పర్యాణం రాతిర్కి పెటుట్కుంది. నీలూ, రజని, మేఘలని బసాట్ండుకి పంపాక తను వాళళ్ అంకుల వాళిళ్ంటికి 

వెళేళ్టుట్ నిరణ్యమైంది. 
ఈ రెండేళళ్లో మొటట్మొదటిసారి ఎవరి అనుమతి తీసుకోవాలిస్న అవసరం లేకుండా నలుగురు అమామ్యిలూ సవ్తంతర్ంగా హాసట్లు 

గేటు దాటి వీధిలోకి వచాచ్రు. 
PPP 

మధాయ్హన్ం సాయంకాలంగా మారనా వదాద్ అనన్ సందిగధ్ంలో ఉంది. తెలతెలల్టి మబుబ్ తునకలు పలచ్గా పరుచుకునన్ ఆకాశం 
విరబూసిన మలెల్పొదలా, అపుప్డే పుటిట్న పాపాయి నవువ్లా సవ్చఛ్ంగా, అందంగా ఉంది. ఎవరో మబుబ్ల చాటున దాగుండి దోసిలి పటిట్ 
సుతారంగా ముతాయ్లు వెదజలుల్తునన్టుట్ అలవోకగా నింగి నుంచి జారుతునన్ సనసనన్టి వాన చినుకులు.. ఆగి ఆగి వీసుత్నన్ గాలి అలలపై 
తేలుతూ మెలమెలల్గా చెటుట్ సిగలో నుంచి జారి నేలని తాకుతునన్ ఎరర్టి గులోమ్హర పూలరేకులు.. 

అపుప్డపుప్డూ మీద వచిచ్ పడుతునన్ వాన చినుకుల గురించి ఏ మాతర్ం పటిట్ంపు లేకుండా గులోమ్హర చెటుట్ కింద నించునన్ నలుగురు 
అమామ్యిలు, ఇదద్రు అబాబ్యిల మధయ్ మాటలు, నవువ్లు దొరుల్తునాన్యి. 

“ఇదిగో కిరణ.. నేను కూడా రాసేసాను” నింపిన ఆటోగార్ఫ బుక ని తిరిగి ఇచేచ్సింది రజని. 
కిరణ మేఘకి తపప్ మిగిలినవాళళ్కి రాయమని ఇచాచ్డని అందరూ గర్హించారు. 
ఇనాన్ళళ్ నుంచీ ఉనన్ సంకోచమేదో తొలగిపోయినటుట్ మౌనం వీడి అందరితో, ముఖయ్ంగా కిరణ తో సేవ్చఛ్గా మాటాల్డుతోంది మేఘ. 
“బెంగళూరు నుంచీ మళీళ్ ఎపుప్డు వెనకిక్ వసాత్రు?” మరొక ఎంటర్నుస్ పరీక్ష రాయడానికి బెంగళూరు వెళుతునన్ కిరణ, పర్దీప లని 

అడిగింది. 
“నాలుగు రోజులోల్ వచేచ్సాత్ం” అనాన్డు పర్దీప. 
“అకక్డినుంచి నీకు ఫోన చేసాత్ను” తనతో చెపిప్న కిరణ కేసి చూసి అంగీకారంగా నవివ్ంది మేఘ. 
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కిరణ, పర్దీప వాళళ్ సేన్హితులతో కలిసి టూరుకి వెళిళ్నపుప్డు దిగిన ఫోటోలని నీలూ, సునంద చూసూత్ మధయ్లో వివరం 
అడుగుతునాన్రు. 

అందరూ నించుని యథాలాపంగా మాటలోల్ ఉండగా ఉనన్టుట్ండి కెమెరా ఫాల్ష వెలిగింది. అటువైపు తిరిగి చూసిన మేఘకి కిరణ 
చేతిలో ఉనన్ కెమెరా కనిపించింది. తననే ఫోటో తీసాడని అరథ్మై కళళ్తోనే చిరుకోపంగా చూసింది. 

“సారీ.. ముందే చెపేత్ తియయ్నివవ్వనీ..” అనాన్డు నెమమ్దిగా. 
అతని మొహంలోకి చూసాక కోపం మాయమై నవేవ్సింది మేఘ. 
అటు పకక్గా వసుత్నన్ ఆటోని ఆపి “మన టెర్యినుకి టైమవుతోంది” కిరణ తో అనాన్డు పర్దీప. 
ఆ మాట వింటూనే మేఘ కళళ్లోల్కి దిగులు వచిచ్ చేరింది. 
సామాను ఆటోలో సరేద్సి అందరికీ బై చెపిప్ ఆటో ఎకాక్డు పర్దీప. 
రజని చేతిలో ఉనన్ ఫోటోల వంక చూసి “ఇంక ఇచేచ్సెయ. వాళుళ్ వెళుతునాన్రు” అంది నీలూ. 
“ఉండు. ఒకక్ నిముషం. ఇంకా అనీన్ చూడలేదు” అంది ఆసకిత్గా చూసుత్నన్ రజని. 
“పరవాలేదులే. తీరిగాగ్ చూడండి. మళీళ్ కలిసినపుప్డు తీసుకుంటాం” నీలూతో చెపూత్ ఆటో ఎకేక్సాడు కిరణ. 
ఆటో పకక్నే నించునన్ మేఘ చేతులు అందుకుని మాటల కోసం వెతుకుక్ంటూ ఆమె కళళ్లోల్కి చూసాడు.  
ఆటో ముందుకి కదిలింది. 
మేఘ చేతిలో చినన్ వసుత్వేదో ఉంచిన అతని చేతులు మెలల్గా వీడిపోతూ ఆమె నుంచి దూరంగా వెళుతునాన్యి. అలా ముందుకి 

సాగిపోతూనే వెనకిక్ తిరిగి చూసూత్ “వెళొళ్సాత్నూ..” అంటూ చెపుత్నన్ వీడుకోలు వాకాయ్లు గాలి తెరలనీ, వాన చినుకులీన్ దాటుకుని ఆమె దాకా 
వచేచ్సరికి అసప్షట్ంగా వినిపిసుత్నాన్యి. కళుళ్ విపాప్రుచ్కుని అటు వైపే చూసూత్ చెయెయ్తిత్ గాలిలో ఊపుతూ ఉండిపోయింది మేఘ. 

మేఘ భుజం చుటూట్ చెయియ్ వేసి దగగ్రికి తీసుకుంటూ “ఇపుప్డు కాకపోతే ఇంకాసేపటికైనా బై బై చెపుప్కోవాలిస్ందే తపప్దు. కానీ 
మనందరం లైఫ టైం ఫెర్ండస్ మేఘా. మళీళ్ మళీళ్ కలుసూత్నే ఉంటాం. నువవ్సస్లు బెంగ పెటుట్కోవదుద్” అనునయంగా అంది సునంద. 

మరి కాసేపటికి సునంద దగగ్ర కూడా సెలవు తీసుకుని నీలూ, మేఘ, రజని బసాట్ండుకి బయలుదేరారు. 
PPP 

హాసట్లు నుంచి ఇంటికి వచాచ్క ఎపప్టిలా అలవాటుగా నీలూ వాళిళ్ంటికి వచిచ్ంది రజని.  
తిరిగి వెళేళ్పుప్డు “ఎపుప్డూ నేనే మీ ఇంటికి వసుత్నాన్ను కానీ నువువ్ మా ఇంటికి రావడం లేదు. రేపు తపప్కుండా మా ఇంటికి 

రావాలి” అని మరీ మరీ రమమ్ంది నీలూని. 
ఎలాగూ సెలవులే కాబటిట్ సరదాగా కాలకేష్పం అవుతుంది లెమమ్ని అలాగే వసాత్నని చెపిప్ మరుసటి రోజు రజని ఇంటికి వెళిళ్ంది నీలూ. 
రజని వాళళ్మమ్ గారికి మధాయ్హన్ం భోజనాలయాయ్క కాలకేష్పంగా ఒక గంట సేపు పకిక్ంటికి వెళిళ్ కూరుచ్ని కబురుల్ చెపుప్కునే 

అలవాటుంది. ఆవిడ అటు వెళళ్గానే రజని నీలూని రమమ్ని పిలిచిన అసలు విషయం కదిలించింది. 
“నీలూ.. నువువ్ నాకొక సహాయం చెయాయ్లి. చేసాత్నని మాటిసేత్ చెపాత్ను” ముందరికాళళ్కి బంధం వేసింది రజని. 
“ముందు విషయమేంటో చెపుప్. పర్యతిన్సాత్ను” రజని వాలకం చూసి నీలూ కంగారుపడింది. 
“పర్యతిన్ంచడం కాదు. చెయాయ్లిస్ందే. అయినా ఫెర్ండ కోసం ఆ మాతర్ం చేయలేవూ?” 
“అలాగే చేసాత్నులే గానీ సూటిగా విషయానికి రా” 
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“నీకు తెలిసిన విషయమే అనుకో. నేను మీ అనన్యయ్ శీర్కాంత ని పేర్మిసుత్నాన్ను. నాకు ఖచిచ్తంగా తెలుసు తను కూడా ననున్ 
పేర్మిసుత్నాన్డని. కానీ ముందు ఎవరో ఒకరం బయటపడాలిగా. అందుకనీ..” పూరిత్గా చెపప్కుండా నసిగింది రజని. 

“అందుకనీ..?” రెటిట్ంచింది నీలూ. 
“నేనొక లెటర రాసాను. నువువ్ అది తీసుకెళిళ్ శీర్కాంత కి ఇవావ్లి” అసలు విషయం చలల్గా చెపిప్ంది రజని. 
“నువివ్ంకా ఈ విషయం మరిచ్పోలేదా? లెటర అంటే లవ లెటరేగా? నువువ్ మా అనన్యయ్కి రాసిన లవ లెటర నేను తీసుకెళిళ్ 

ఇవావ్లా? నేనివవ్ను. కావాలంటే నువేవ్ ఇచుచ్కో” రివువ్న దూసుకొచిచ్ంది నీలూ తిరసాక్రం. 
“ఫెర్ండ వి అయుయ్ండీ ఆ మాతర్ం హెలప్ చెయయ్లేవా నాకోసం?” బతిమాలుతూ అడిగింది రజని. 
“ఫెర్ండ అయినంత మాతార్నా ఇలాంటి పిచిచ్ పనులు చెయాయ్లా? నీకిదివరకే చెపాప్నుగా నాకిలాంటివంటే చిరాకని” కొదిద్ కోపంగా 

చెపిప్ంది నీలూ. 
“ఎందుకు చిరాకు? అదే మేఘ, కిరణ చేసేత్ మంచి పని. అందరూ సపోరట్ చేసాత్రు. నా దగగ్రికొచేచ్సరికి పిచిచ్ పని అయిపోతుంది. 

అంతేగా?” వాదన పెంచింది రజని. 
“అలా మాటాల్డకు రజనీ. వాళళ్ సంగతి వేరు, ఇది వేరు. అయినా మా అనన్యయ్ ననూన్, మేఘని చూసినటేట్ నినూన్ చూసాత్డు. మాతో 

మాటాల్డినటేట్ నీతోనూ సరదాగా ఉంటాడు. అంతమాతార్న అది లవ అయిపోతుందా? నీ తరపున నేను ఉతత్రం తీసుకెళిళ్ ఇసేత్ ఎంత ఘోరంగా 
ఉంటుందో ఆలోచించు. దయచేసి అరథ్ం చేసుకో రజనీ” కోపం మాని ఓపిగాగ్ నచచ్చెపేప్ పర్యతన్ం చేసింది నీలూ. 

“ఘోరం ఏముంది? కిరణ మేఘకోసం లెటర రాసేత్ నేను తీసుకురాలేదా? మేఘని కిరణ కి యెస చెపప్మని సమరిథ్ంచలేదా? నాకు 
తెలుసు. నేను మిమమ్లిన్ ఫెర్ండస్ అనుకునన్టుట్ మీరు ననున్ అనుకోరు. అందుకే ఈ తేడా! నేను మీలాంటి సావ్రధ్పరురాలిని అయుయ్ంటే కిరణ 
మేఘల విషయం అందరికీ చెపేప్యొచుచ్. మేఘ ఇబబ్ంది పడకూడదని హాసట్లు నుంచి వచేచ్ రోజున కిరణ ఇచిచ్న ఫోటోలని దాచే బాధయ్త నేను 
తీసుకునాన్ను. కానీ మీకు మీ సావ్రధ్మే కానీ ఎదుటివారి గురించి పటట్దు” ఆవేశంగా తిటిట్ంది రజని. 

“ఆ రోజున నువువ్ వదలకుండా చూసూత్ ఉండబటేట్గా వాళుళ్ ఆ ఫోటోలు మన దగగ్రే వదిలేసి వెళాళ్రు. అయినా తన దగగ్ర 
ఉంచుకోనని, నినున్ తీసుకోమని మేఘ అనలేదు. ఎందుకైనా మంచిది ఇబబ్ందులు రావొచుచ్ అని నువేవ్ వాటిని తీసుకునాన్వు. నీకంత కషట్ం 
ఎందుకులే, అవి నాకిచెచ్య. నేను తీసుకెళిళ్పోతాను” అంతే ఆవేశంగా బదులిచిచ్ంది నీలూ. 

“నాకు కషట్ం అని నేను అనలేదు. మీరు నాకోసం ఏమీ చెయయ్రు అంటునాన్ను” కాసత్ తగిగ్ంది రజని. 
“నేను చెయయ్ను” సప్షట్ంగా చెపిప్ంది నీలూ. 
“సరే అయితే నా ఫెర్ండిష్ప తో మీకవసరం లేదని అనుకుంటే అలాగే నీ ఇషట్ం” అనన్ రజని మాటలకి బాగా కోపం వచిచ్ “నేను 

వెళుత్నాన్ను” అంటూ వెంటనే లేచి బయటికి వచేచ్సింది నీలూ. 
‘రజనికి బెదిరించే ఉదేద్శయ్మే లేకపోతే అవసరం లేకపోయినా కిరణ, మేఘల పర్సాత్వన ఎందుకు తెచిచ్నటుట్? ఇపుప్డు రజని చెపిప్న 

పని చేయకపోతే మేఘకి ఏదైనా సమసయ్ సృషిట్సుత్ందా? బయటికి సేన్హితురాలాల్ ఉంటూనే లోపల ఇంత కుళుళ్మోతత్నం ఏమిటో! మేఘతో ఈ 
విషయం చెపేత్ బాధపడుతుందేమో? అనన్యయ్కి పేర్మలేఖ రాయడమే వెధవ పనంటే మళీళ్ దానిన్ నేను తీసుకెళిళ్వావ్లట. బంధువులమామ్యి 
అయుయ్ండీ ఏమనాన్ తేడా వసేత్ తరావ్త మొహామొహాలు చూసుకుంటూ ఎలా తిరగడం అనన్ భయమైనా లేదు. ఈ సమసయ్కి పరిషాక్రం ఎలా..’ 
రకరకాల ఊహలు వచాచ్యి నీలూకి. 
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ఒక రోజంతా ఆలోచించాక రజని ఏం చేసుత్ందోనని ఊహిసూత్ భయపడటం కనాన్ ఎలాగోలా ధైరయ్ం చేసి రజని ఇచేచ్ ఉతత్రానిన్ 
శీర్కాంత కి ఇవవ్డమే నయమనన్ నిరణ్యానికి వచిచ్ంది నీలూ. 

 
 

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో...) 
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