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తెలల్వారి ఉదయానేన్ కిరణ నుంచి ఈమెయిలు చూసిన మేఘ అది పది నిమిషాల కిర్తమే వచిచ్ ఉండటం గమనించి చాట బాకస్ లో 

పింగ చేసింది.  
“హలో కిరణ” 
“హేయ” 
“థాంకస్ ఫర యువర రిపైల్. నాతో మాటాల్డతావో లేదో అనుకునాన్.” 
“ఎందుకు మాటాల్డను? అయినా ఏంటీ సరైప్జ? ఎపుప్డూ నేను కదా నీ వెంట పడేది.” 
“నిజమే! నేను దాదాపు రెండేళళ్ నుంచీ వెతుకుతునాన్ నీకోసం. లకీక్గా ఇపప్టికైనా దొరికావు.” 
“ఎందుకు వెతకడం?” 
“ఎందుకంటే... ఊరికే, నీతో మాటాల్డాలని.” 
“నువెవ్లా ఉనాన్వు? ఎకక్డునాన్వు? ఏం చేసుత్నాన్వు?” 
“నేను మాసట్రస్ అయిపోయాక ఇండియాలో జాబ చేశాను కొనాన్ళుళ్.” 
“అది తెలుసులే. ఆ టైంలో ఒకసారి మనం కలిసాంగా.” 
“ఊ. అదే చివరిసారి మనం కలవడం. ఒక పార్జెకట్ పని మీద ఏడాది కోసమని నూయ్యారక్ వచాచ్ను. అపప్టినుంచీ ఇకక్డే 

ఉండిపోయాను. నువేవ్ం చేసుత్నాన్వు?” 
“అపుప్డు చెపాప్నుగా ఆసేట్ర్లియా వెళుతునాన్నని. అపప్టినుంచీ సిడీన్లోనే ఉనాన్. ఒక సూపర సెప్షాలిటీ హాసిప్టలోల్ జూనియర 

కారిడ్యాలజిసట్ గా వరక్ చేసుత్నాన్.” 
“పర్దీప, నువూవ్ కాంటాకట్ లో ఉనాన్రా?” 
“అపుప్డపుప్డూ ఫోన చేసుత్ంటాను. కరూన్లు మెడికల కాలేజీలో ఈ మధేయ్ ఎంబీబీయెస పూరిత్ చేసి పీజీ చేసే పాల్నోల్ ఉనాన్డు.” 
“ఎంబీబీయెస ఇపుప్డు పూరత్వడం ఏంటి?” 
“పర్దీప గురించి తెలుసుగా. కంగారేముందిలే అని జాలీగా తీరిగాగ్ పూరిత్ చేశాడు. సునీల, సునంద, రజని ఎలా ఉనాన్రు?” 
“నీలూకి పెళల్యిపోయిందని తెలుసుగా. ఒక పాప, బాబు. విజయవాడలోనే ఉంటారు. రజని పెళిళ్ చేసుకుని సింగపూర వెళిళ్ందని 

తెలిసింది. అపప్టి తరావ్త మళీళ్ ఎపుప్డైనా మన కాలేజీ కాయ్ంపస కి వెళాళ్వా?” 
“లేదు. నువువ్ వెళాళ్వా?” 
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“రెండేళళ్ కిర్తం ఇండియా వెళిళ్నపుప్డు నాలుగు రోజులు నీలూ వాళిళ్ంటోల్ ఉనాన్ను. అపుప్డు మన కాలేజీ చూసొదాద్ం అనుకునాన్ం 
గానీ తీరా చివరి నిమిషంలో నాకే వెళాళ్లనిపించలేదు. నేను నీతో పాటు సునందకక్ సేన్హానిన్ కూడా పోగొటుట్కునాన్ను. అపప్టోల్ నీమీద 
అరవడం పొరపాటని తను సరిద్చెపప్బోయింది. నేనే దురుసుగా మాటాల్డాను. ఆ తరావ్త మళీళ్ తనతో మాటాల్డే అవకాశం నాకిపప్టికీ 
దొరకలేదు.” 

“ఎంతైనా నీకు పొగరు ఎకుక్వే కదా?” 
“హహహ్హాహ్.. అంతేనంటావా? ఏమో మరి!” 
“సరదాగా అనాన్ను. అపప్టోల్ సునంద హైదరాబాదోల్ నాకూ, పర్దీప కీ రెండు మూడు సారుల్ కనపడింది. వెరీ నైస లేడీ! నీ గురించి 

అడిగితే నాతో మాటాల్డననాన్వని చెపాప్ను. కానీ నినున్ అడిగిందని తెలీదు.” 
“షి ఈజ ఇండీడ వెరీ నైస.” 
“నేను మా కజిన పెళిళ్ కోసం ఒకసారి విజయవాడ వెళాళ్ను. డబుబ్లు నీళళ్లో పడేసాను కూడా.” 
“డబుబ్లు పడెయయ్డం ఏంటీ?” 
“కృషాణ్నదిలో రూపాయి నాణేలు వేసేత్ కోరికలు తీరతాయిగా.” 
“నీకింకా ఆ విషయం గురుత్ందా? అపుప్డేంటో అలాంటి పిచిచ్ పనులు చేసాను.” 
“బసోల్ వేరుశనకాక్యలు వలిచిపెటాట్వు. గురుత్ందా?” 
“ఓ మై గాడ! నిజంగా చాలా ఆశచ్రయ్ంగా ఉంది నీకవనీన్ ఇంకా గురుత్నాన్యంటే. నీ కోసం వెతికేపుప్డు, మెయిల ఇచేచ్పుప్డు నేనసలు 

నీకు గురుత్నాన్నో లేదో అనుకునాన్ను కిరణ..” 
“హౌ కెన ఐ ఫరెగ్ట? ఐ సిట్ల రిమెంబర ఎవిరీ మైనూయ్ట డీటైల అబౌట యూ.” 
“డోంట నో వాట టు సే! నేను నినున్ చాలా బాధపెటాట్ను. అయాం సారీ కిరణ! నీకు సారీ చెపప్డం కోసమే నినున్ చాలా కషట్పడి 

వెతికి పటుట్కునాన్ను.” 
“ఇటస్ ఓకే మేఘా. డోంట వరీర్. నాకెపుప్డూ నీమీద కోపం లేదు. నేనెపుప్డూ ఎవరిలోనైనా మంచి విషయాలు మాతర్మే 

గురుత్పెటుట్కుంటాను. అయినా ఆసేట్ర్లియా వచాచ్క చాలా మారిపోయాను. ఎపుప్డూ చుటూట్ బోలుడ్ ఫెర్ండస్, పారీట్లు, ఫన, ఓనీల్ ఫన. 
సెంటిమెంటల గా ఫీలవడం అసస్లు పడదు మనకి.” 

“గుడ టు హియర దట. ఐ నో యు ఆర ఎ పార్కిట్కల పరస్న. బట ఐ ఆలోస్ నో హౌ సుట్పిడ ఐ వాజ. నినున్ చాలా చాలా బాధపెటాట్ను. 
ఇట కీపస్ హరిట్ంగ మీ ఈవెన నౌ. నువువ్ వెళిళ్పోయేపుప్డు మా దగగ్ర ఉండిపోయిన నీ ఫోటోస రజని వాళిళ్ంటోల్ చూపించి మనిదద్రి గురించి 
చెపేత్ వాళళ్ నానన్ మా ఇంటోల్నూ, నీలూ వాళిళ్ంటోల్నూ చాలా గొడవ చేసారు. ఆ బాధ, కోపం నీ మీద చూపించాను. ఐ నెవర హేటెడ యు. 
అయాం రియలీల్ సారీ ఫర ఆల ద పెయిన ఐ గేవ యు. ఆ వయసుకి అంతకనాన్ నిశితంగా ఆలోచించేంత పరిణితి నాకు లేకపోయింది.” 

“నేను నినున్ ఇషట్పడుతునాన్నని చెపాప్కే నాకు నీలో అమాయకతవ్ం, పసితనం మరింత బాగా అరథ్మయాయ్యి. నీ పరిధికి మించిన 
ఆలోచనల భారం నీ మీద పెటట్కూడదనన్ నిరణ్యానికి వచాచ్కే నువువ్ కారణం చెపప్కుండా కసురుకుని నాతో మాటాల్డటం మానేసావు. నినున్ 
ఇబబ్ంది పెటట్కూడదు, అనీన్టినీ సకర్మంగా ఆలోచించుకోడానికి నీకు సమయం ఇవావ్లనే ఉదేద్శయ్ంతోనే మళీళ్ నాలుగేళళ్ వరకూ నేను నీకు 
కనపడలేదు. సమయం గడిచే కొదీద్ పరిసిథ్తిలో మారుప్ వసుత్ంది అనుకునాన్ను. కానీ అపుప్డు కూడా నువువ్ అంతే మొండిగా పర్వరిత్ంచావు. 
పర్తీదాంటోల్ ఫసట్ ఛాయిస ఈజ ది బెసట్ అనుకుంటాను నేను. అనాఫ్రుచ్నేటీల్ యు హేపెండ టు బి మై ఫసట్ లవ.” 
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కిరణ చెపిప్ంది వినాన్క ఏం మాటాల్డాలో తోచలేదు మేఘకి. అతను చెపిప్ంది సబబుగానే తోసుత్ంది. నాలుగేళళ్ తరావ్త కిరణ 
కనిపించినపుప్డు కూడా అంతే మొండిగా ఎందుకు పర్వరిత్ంచింది అనన్ పర్శన్కి ఎంత వెతికినా సరైన సమాధానం దొరకలేదు.  

“అపప్టి పరిసిథ్తులోల్ ఈ సేన్హాలు, పేర్మలూ అనీన్ చాలా తపుప్. కేవలం చదువు మీద తపప్ వేరే దేనిమీదా దృషిట్ పెటట్కూడదు అని 
గటిట్గా నిరణ్యించుకునాన్ను. అది నా అజాఞ్నమేమో!” 

“ఈ ఒకక్మాట నువువ్ నాతో అపుప్డే చెపిప్ ఉంటే ఈ రోజు దాకా నినున్ డిసట్రబ్ చెయయ్కుండా ఎదురుచూసేవాడిని. ఇపుప్డు నువివ్లా 
మాటాల్డుతుంటే చాలా ఆశచ్రయ్ంగా, వింతగా ఉంది మేఘా. నేను నినున్ కలిసి మాటాల్డాలని పర్యతిన్ంచిన నాలుగైదుసారల్లో ఒకక్సారైనా 
నువువ్ ఇలా మాటాల్డుంటే ఎలా ఉండేదో!” 

“నాలుగైదు సారుల్ ఎపుప్డొచిచ్ కలిసావు? ఒకక్సారేగా మా ఇంజనీరింగ హాసట్లుకి వచిచ్ కలిసింది?” 
“నువువ్ పీజీ చేసేపుప్డు కలిసాముగా గురుత్లేదా?” 
“అపుప్డు అనుకోకుండా రోడుడ్ మీద కనిపించి హాయ చెపాప్వంతే.” 
“నా ఫెర్ండస్, కజినస్ హెలప్ తో నువెవ్కక్డునాన్వు ఏంటని నీ గురించి బోలడ్ంత వరక్ చేసి అనీన్ కనుకుక్ని కేవలం నినున్ కలవడానికి 

నేను మణిపాల నుంచీ వసేత్ నువవ్సలు నాకు మాటాల్డే అవకాశం కూడా ఇవవ్కుండా 'హాయ కిరణ, యు లుక సామ్రట్, బై బై' అని చెపేప్సి 
వెళిళ్పోయావు. చివరిసారి కలిసినపుప్డు నీతో పాటు ఎవరో ఉనాన్రు. బై బై అనేసి అతని చెయియ్ పటుట్కుని వెళిళ్పోయావు.” 

“వాట!!! అంటే, నువవ్పుప్డు అనుకోకుండా నాకు దారిలో కనిపించలేదా? నాతో మాటాల్డటానికే ననున్ వెతుకుక్ంటూ వచాచ్వా? 
నిజంగానా? నమమ్లేకపోతునాన్ను కిరణ.. నేనంత సుట్పిడ గా ఎలా పర్వరిత్ంచానసలు!” 

“మేఘా.. యు డోంట నో హౌ ఐ ఫెలట్ ఫర ఎయిట లాంగ ఇయరస్ అండ ఐ డోంట వాంట టు టెల యు నౌ.” 
“ఏం చెపాప్లో తెలీడం లేదు. అపుప్డు చివరిసారి కలిసినపుప్డు నాతో ఉనన్ది మా కజిన. ఏంటో నువెవ్పుప్డు కనిపించినా హడావుడిగా 

పారిపోదామని పర్యతిన్ంచేదానిన్. నాకోసమే వచిచ్ ఉంటావనన్ ఊహే రాలేదు నాకినేన్ళళ్లో. నేనింకా అపప్టికి నువువ్ అంతా మరిచ్పోయావు 
అందుకే యథాలాపంగా రోడుడ్ మీద కనిపిసేత్ హాయ చెపేప్సి వెళాళ్వు అనుకుంటునాన్ను. నేను నీకు సారీ చెపిప్ నా గిలీట్ ఫీలింగ 
పోగొటుట్కోవాలనుకునాన్ను కానీ నేను అనుకునన్దానికనాన్ ఎకుక్వే తపుప్ చేసానని అరథ్మవుతోందిపుప్డు. ఐ థింక ఐ కెన నెవర ఫరిగ్వ మైసెలఫ్ 
ఫర దిస. ఫీలింగ టెరిర్బుల.” 

“గో ఈజీ మేఘా.. జరిగిందేదో జరిగిపోయింది. ఇపప్టికైనా నువువ్ నాతో మాటాల్డటం చాలా హేపీగా ఉంది. జరిగిపోయినవాటిని 
గురించి ఆలోచించి బాధపడటం సరికాదు. రిలాకస్.. వి హావ టు మూవ ఆన..” 

“సారీ చాలా చినన్ పదం అనిపిసోత్ంది నిజంగా.” 
“అదంతా వదిలెయ. హౌ ఈజ లైఫ ఇన నూయ్యారక్? నేను పోయిన సంవతస్రం నూయ్యారక్ వచాచ్ను తెలుసా?” 
“ఏ టైంలో వచాచ్వు?” 
“డిసెంబరోల్ వచాచ్ను.” 
“అపుప్డు నేను ఇండియా వెళాళ్ను.” 
“డిసెంబరోల్ ఇండియాలో ఉనాన్వా? ఆ టైంలో మా డాడీ మీ ఊరికి వచాచ్రు. మీ ఊరోల్ బాయ్ంక ఇనెస్ప్క్షన కి వెళుత్నాన్రని చెపేత్ నేనే 

'వన లాసట్ టైర' అనుకుని మీ నానన్గారి పేరు, వివరాలు చెపాప్ను. కనుకోక్వడానికి పర్యతిన్ంచారు కానీ ఏమీ తెలీలేదు.” 
“అయోయ్ అవునా.. మా పేరెంటస్ ఆ ఊరి నుంచి హైదరాబాదుకి వచేచ్సి నాలుగేళళ్యింది. ఇంతకీ నూయ్యారక్ ఎందుకొచాచ్వు?” 
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“మా పెదద్కక్ వాళుళ్ వాషింగట్న లో ఉంటారు. సెలవులకనీ సరదాగా వచాచ్ను. మా పేరెంటస్ తెలిసినవాళళ్ అమామ్యి ఉంది వెళిళ్ 
చూసి రమమ్ంటేనూ బావ, నేను డైరవ చేసుకుంటూ వచాచ్ం.” 

“ఓ.. పెళిళ్చూపులా?” 
“అలాంటిదే. కానీ ఆ అమామ్యి నాకు నచచ్లేదు.” 
“ఓహ.. మరి ఏ అమామ్యి నచిచ్ంది?”  
“ఐ హేవ ఎ గరల్ ఫెర్ండ. ఆసేట్ర్లియాలో పుటిట్ పెరిగిన తెలుగమామ్యి. సంవతస్రంనన్ర నుంచీ పరిచయం. చూడాలి ఏమవుతుందో!” 
“గుడ లక టు హర!” 
“నీ పెళిళ్ అయిపోయింది కదూ?” 
“ఊ..” 
“లవ మేరేజా, పేరెంటస్ డెసిషనా?” 
“నువేవ్ం అనుకుంటునాన్వు?” 
“లవ.. ఐ హోప” 
“హోప ఎందుకు? 
“ఏమో, అలా అనిపిసుత్ంది.” 
“తను నా కొలీగ. మూడేళళ్ సేన్హం తరావ్త చెపాప్డు. ఒకసారి చేసిన తపుప్ మళీళ్ చెయయ్కుండా సరే అనేసాను. నాకనాన్ చాలా 

మంచోడు. పోయిన డిసెంబరోల్ ఇండియా వెళిళ్ంది పెళిళ్కే.” 
“గుడ. నైస టు హియర ఇట.” 
“ఫేస బుకోల్ నీ పొర్ఫైల పికచ్ర చూసి నువువ్ కాదేమో అనుకునాన్ను. చాలా దూరం నుంచి తీసిన ఫోటో కదా పోలచ్లేకపోయాను.” 
“ఇనేన్ళళ్ తరావ్త నువెవ్లా ఉనాన్వో! కెన ఐ సీ యువర ఫేస వనస్?” 
“అఫ కోరస్, వై నాట? ఫోటో పంపిసాత్ ఉండు. నీ ఫోటో కూడా పంపు.” 
“మేఘా.. యు నో వాట.. ఇనేన్ళళ్ తరావ్త కూడా నువువ్ అలాగే ఉనాన్వు. ఏం మారలేదు. అపుప్డు చూసినటేట్ ఉంది.” 
“నువువ్ మాతర్ం చాలా మారిపోయావు. కంపీల్ట డిఫరెంట లుక. ఇంకా సామ్రట్ గా కనిపిసుత్నాన్వు.” 
“రెండు నెలల కిర్తం ఇండియా వెళిళ్ పారీట్లు, బిరియానీల మూలంగా ఎనిమిది కేజీలు బరువు పెరిగాను. వరిక్ంగ హారడ్ నౌ టు లూస 

ఇట.” 
“హహహ్హాహ్.. నేనిలా బోలడ్ంతసేపు సోది చెపూత్ నీ టైం వేసట్ చేసుత్నాన్నా?” 
“నో. నాట ఎటాల. ఐ కెన టాక టు యు ఫరెవర.” 
“సీవ్ట ఆఫ యు. థాంకస్. కెన ఐ ఆసక్ యు వన మోర థింగ?” 
“చెపుప్.” 
“నాకొకసారి నీ గొంతు వినాలనుంది. కెన ఐ టాక టు యు వనస్?” 
చాట బాకస్ లో టిర్ంగ టిర్ంగ శబద్ం వింటూనే వెనుకటి రోజులోల్ తామిదద్రం మాటాల్డుకునన్ లాండ లైను ఫోనుల్ గురొత్చాచ్యి మేఘకి.  
“హలో.. కిరణ..” మేఘ గొంతు వణికింది.  
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“హాయ మేఘా..” 
ఇరువురి మధయ్నా ఇంతసేపూ కీబోరుడ్ మీద సాగినంత జోరుగా గొంతులోంచి బయటపడటం లేదు మాటలు. 
“ఎలా ఉంది మీ ఆసేట్ర్లియా?” 
“ఎకక్డో వరాష్లు, వరదలు అంట పాపం. టీవీలో చూపిసుత్నాన్రు.” 
“ఇదంతా నేను నీతో మాటాల్డడ్ం వలేల్నంటావా?” గలగలా నవివ్ంది మేఘ. 
”అయుయ్ండొచుచ్.” 
“నీ గొంతు అచచ్ం అపప్టిలాగే ఉంది తెలుసా కిరణ.. నాకు అపప్టి మా ఇంటోల్ లాండ లైన ఫోనోల్ నుంచి మాటాల్డుతునన్టేట్ ఉంది. ఆ 

గతంలోనే ఇపుప్డు కూడా ఉనన్ంత భర్మగా ఉంది. నిజంగానే నేను నీతో మాటాల్డుతునాన్నా ఇదంతా కలా అనిపిసోత్ంది. మన కాలేజీ రోడుడ్ 
గురుత్ందా నీకు? అనీన్ గులోమ్హర చెటుల్ంటాయి. నువువ్ ఫసట్ టైం లెటర రాసినపుప్డు ననున్ మా హాసట్లు మెటల్ మీద కనిపించమని చెపిప్ 
నాకోసం ఎదురుచూసూత్ తిరిగావు. కాలేజీ యానివరస్రీ ఫంక్షన జరిగినపుప్డూ, చివరి రోజు కూడా అకక్డే కలిసాం. నాకెపుప్డూ ఆ రోడుడ్, చెటుల్ 
బాగా గురొత్సుత్ంటాయి.” 

“చివరి రోజే కాదు, మొదటి రోజు కూడా అకక్డే కలిసాం. నేను రోడుడ్ మీద తిరిగినటుట్ నీకెలా తెలుసు? అపుప్డు నువువ్ నాకు 
కనపడలేదుగా?” 

“అంటే, నీకు కనపడలేదు గానీ సీకెర్ట గా దాకుక్ని నినున్ మాతర్ం చూశామనన్మాట! సారీ.. కనిపిసేత్ మరి 'యెస' 
చెపాప్ననుకుంటావని భయపడి దాకుక్నాన్. అపుప్డు నా ఫెర్ండస్ అందరూ నీ ఫాయ్నస్ తెలుసా. నినున్ బోలుడ్ పొగిడేసి ననున్ తిటేట్వారు. నువివ్చిచ్న 
గీర్టింగ కారడ్ వాళళ్ందరికీ ఎంత నచేచ్సిందో! కానీ ఇంటోల్ గొడవయాయ్క అది చింపేసి పడేసాను నేను.”  

“నువువ్ చింపకుండా ఉంటే ఆశచ్రయ్పడాలి. నువివ్చిచ్న గీర్టింగస్, గిఫట్స్ మాతర్ం మా ఇంటోల్ భదర్ంగా ఉనాన్యి.” 
“ఆ గీర్టింగ కారడ్ మరీ చాటంత ఉంటుంది బాబూ.. దాచిపెటట్డం చాలా కషట్ం. అందులో ఏం రాసావో గురుత్ందా నీకు?” 
“ఉహూ.. గురుత్ లేదు.” 
“నువువ్ కాదా రాసింది?” నవివ్ంది మేఘ.  
“నేనే రాసాను. కానీ ఇపుప్డు గురుత్ లేదు. ఫనీన్గా ఏమనాన్ రాసానా?” 
“నాకింకా గురుత్ంది. 'అయాం గివింగ మై హారట్ టు యూ. కీప ఇట సేఫ. అదర వైజ ఇట విల బేర్క ఇన యువర హాండస్. ' టూర్ లవ 

నెవర డైస.' అని రాసావు. మిగతా అనీన్ పోయినా ఒక బులిల్ కిర్సట్ల సెన్యిల బొమమ్ ఇచాచ్వే, అదొకక్టి మాతర్ం ఇపప్టికీ నా దగగ్రుంది.” 
“ఫసట్ టైం మనం కలిసినపుప్డు నువువ్ వీధిలో ఉనన్ ఒక సెన్యిల ని తీసుకెళిళ్ పకక్నే ఉనన్ ఇంటి గోడ మీద వదిలిపెటాట్వు. యు ఆర 

సో కైండ అనుకునాన్ను మొదటిసారి నినున్ చూసినపుప్డు.” 
“అవునా, నాకదేం గురుత్ లేదు. సెన్యిల బొమమ్కి ఓ కారణం కూడా ఉందని అసస్లు తెలీదు. హమ్.. మొదటోల్ అలా భర్మపడినా 

తరావ్తత్రావ్త అరథ్మైందా కైండ కాదూ ఏం కాదూ మేఘ ఉటిట్ రాక్షసీ అని” నవివ్ంది మేఘ. 
“నినొన్కసారి చంపెయాయ్లనుంది మేఘా..” 
“ఎందుకూ? రాక్షసీ అని తెలుసుకునన్ందుకా?” మళీళ్ నవివ్ంది మేఘ.  
“ఊరికే సరదాగా అనాన్నులే.” 
“మన కాలేజీ చివరి రోజున వెళిళ్పోయే ముందు నువువ్ ననున్ ఫోటో తీసావు గురుత్ందా?” 
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“ఆ ఫోటో చాలా బాగా వచిచ్ంది. మా మమీమ్ జాగర్తత్గా దాచిపెటిట్ంది.” 
“మీ మమీమ్, డాడీకి నువవ్ంటే చాలా పేర్మనుకుంటా.” 
“నువవ్ంటే కూడా ఇషట్ం. అపప్టోల్ మా ఇంటికి కాల చేసినపుప్డు మమీమ్తో మాటాల్డేదానివిగా.” 
“ఊ. మీ పెదద్కక్, చినన్కక్ అందరూ బాగునాన్రా?” 
“అందరూ సేట్టస్ లోనే ఉనాన్రు. వాళళ్కి నలుగురు పిలల్లు. అంతా హేపీ.” 
“నేనొకక్దానిన్ తపప్ నీ చుటూట్ అందరూ మంచివాళేళ్ ఉనన్ందుకు నాకు చాలా హేపీగా ఉంది కిరణ. ఐ మీన ఇట. చాలా థాంకస్ 

ఇంతసేపూ ననున్ మాటాల్డనిచిచ్నందుకు.” 
“నువువ్ మాటాల్డినా, మాటాల్డకపోయినా రెండూ కషట్మే మేఘా..” 
“ఎందుకలాగ?” 
“అలా అయినా ఇలా అయినా ఎదుటివాళళ్ని మాటాల్డనివవ్వుగా అందుకని.” 
గలగలా నవివ్ంది మేఘ. 
“మొతాత్నికి చాలా అరథ్ం చేసుకునాన్వు ననున్. ఇపప్టికే మీకు అరధ్రాతిర్ దాటిందేమో, ఇంక ఉంటాను నేను. గుడ నైట కిరణ..” 
“సరే అలాగే.. హేవ ఎ నైస డే.. బై!” 
“బై!” 

PPP 
ఆ రోజంతా మేఘకి కిరణ తో మాటాల్డిన విషయాలే మళీళ్ మళీళ్ గురొత్సూత్ ఉనాన్యి. ఇనేన్ళళ్ తరువాత కిరణ తో మనసూప్రిత్గా 

మాటాల్డగలగడం ఎంతో ఆనందానిన్చిచ్ంది. ఇనిన్ సంవతస్రాలుగా మనసులో గూడు కటుట్కునన్ భారం తీరిపోయి ఉపశమనంగా అనిపించింది.  
తన తెలిసీ తెలియనితనంతో, మూరఖ్తవ్ంతో తను ఊహించినదానికనాన్ ఎకుక్వగానే అతనిన్ బాధపెటిట్ందని తెలిసిరావడం కషట్ంగానే 

ఉనాన్, గడిచిపోయిన గతానిన్ కిరణ తనకనాన్ సమరధ్వంతంగా వెనుకే వదిలి పర్శాంతంగా ముందుకి వెళళ్గలిగినందుకు ఊరటగా 
అనిపించింది. 

ఇపప్టికీ తనవైపు తపుప్ చూపించి పరుషంగా చినన్మాటైనా అనకుండా, ఎటువంటి నిషూట్రాలాడకుండా తనతో అంతే సవ్చఛ్ంగా, 
ఆతీమ్యంగా పర్వరిత్ంచిన అతని వయ్కిత్తవ్పు ఔనన్తాయ్నికి మనసు తడిసింది. 

రోజంతా ఇవే ఆలోచనలతో గడిపాక కిరణ కి ఒక ఈమెయిలు రాసింది మేఘ.  
డియర కిరణ, 
గతం తాలూకు జాఞ్పకాలు పదే పదే గురొత్చిచ్ బాధ, సంతోషం రెండీటినీ ఒకేసారి అనుభవంలోకి తీసుకొచేచ్వి. ఇనేన్ళళ్ తరావ్త నేను 

మళీళ్ కనిపించి నినున్ విసిగించానో బాధపెటాట్నో తెలీదు కానీ నీతో మాటాల్డినందుకు, నీ గొంతు వినన్ందుకు నాకెంత సంతోషంగా ఉందో 
చెపప్లేను. సంతోషం కనాన్ మనశాశ్ంతి. ఇనేన్ళుళ్గా మనసులో ఉనన్ అలజడంతా మాయమైపోయి పర్శాంతంగా ఉంది. 

నీలాంటి నినున్ దూరం చేసుకుని తపుప్ చేశాననన్ బాధని అధిగమిసూత్ నీలాంటి గొపప్ మనసునన్ సేన్హానిన్ కొనాన్ళైళ్నా 
పొందగలిగినందుకు గరవ్ంగా ఉంది. 
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జీవితపర్యాణంలో ముందుకి సాగిపోతునన్పుప్డు కొందరు పర్తేయ్కమైన వయ్కుత్లు మనకి దూరం కావచుచ్. అంతమాతార్న వాళళ్ని 
మనం కోలోప్వడం జరగదు. వాళుళ్ మనలోనే ఒక భాగంగా మారిపోయి ఎపుప్డూ మనసుకి దగగ్రగా మనతోనే ఉంటారు. వాళళ్తో 
పెనవేసుకునన్ జాఞ్పకాలనీన్ మనలో ఎపుప్డూ సజీవంగా ఉంటాయి. 

యు ఆర వన సచ పరస్న ఫర మీ అండ యు రిమెయిన సో! థాంకస్ ఫర బీయింగ దేర ఇన మై లైఫ అండ మేకింగ ఇట మోర 
బూయ్టిఫుల! 

ఎపుప్డో పదమూడేళళ్ కిర్తం హేపీ నూయ్ ఇయర చెపాప్ననుకుంటా కదూ నీకు. మళీళ్ ఇపుప్డు చెపుత్నాన్. ఇనేన్ళుళ్ గడిచాయా అని 
చితర్ంగా ఉంది. 

నీ చుటూట్ ఉనన్వాళళ్ందరూ ఎపుప్డూ సంతోషంగా ఉంటారని నాకు తెలుసు. నువువ్ కూడా వాళళ్తో పాటు ఎపుప్డూ బోలడ్ంత 
సంతోషంగా ఉండాలనీ, నువువ్ కోరుకునన్వనీన్ నీకు దకాక్లనీ ఆశిసూత్.. హేపీ నూయ్ ఇయర కిరణ! 

పేర్మతో, 
మేఘనందన 

PPP 
నువువ్ నా మనసుకి ఎంత దగగ్రైన మనిషివైనా నినేన్మని పిలవాలో కూడా తెలియని, తెలిసినా నాకు నచిచ్నటుట్ నినున్ గొంతెతిత్ 

పిలవలేని అశకత్త నాది. నువువ్ తలపుకి రాగానే నా గొంతుకేదో అడడ్ం పడినటట్వుతుంది. మాట బయటికి పెగలదు. ఎనేన్ళళ్ నుంచో గొంతులో 
గడడ్కటుట్కుపోయిన మాటలివి. 

నువువ్ పేర్మగా మాటాల్డినపుప్డు, కబురుల్ చెపూత్ అలల్రి చేసినపుప్డు, అమాయకంగా నవివ్నపుప్డు, నినున్ చూసుత్ంటే నాకక్లిగే 
సంతోషమే నువువ్ తిటిట్నపుప్డు కూడా కలిగేది. అసలు నువువ్ నా కళళ్ ముందు కనిపిసుత్ంటే చుటూట్ మరేదీ నా కనుచూపుమేరలో నిలిచేది కాదు. 
నినున్ కళాళ్రా చూసూత్ ఎనిన్ యుగాలైనా క్షణాలాల్ గడిచిపోతాయనిపించేది.  

చివరికి నువువ్ ననున్ విసుకుక్నన్పుప్డు, కోపప్డడ్పుప్డు, చెడామడా తిటేట్సినపుప్డు కూడా మురిపెంగానే ఉండేది తపప్ ఒకక్ మాటైనా 
గటిట్గా అనాలనిపించేది కాదు. నువువ్ ననున్ కాదనాన్వ, వదిలి వెళిళ్పొమమ్నావ, నా మీద అరిచావ, ఇంకెపుప్డూ కనపడొదద్నాన్వ, ఇంకసలు 
నాతో మాటాల్డననాన్వ.... కానీ అసలు నీకేం నచచ్లేదో, నా మీద ఎందుకు కోపమొచిచ్ందో ఎంతగా ఆలోచించినా ఇపప్టికీ నాకు సమాధానం 
దొరకలేదు. 

ఒకోసారి అనిపిసుత్ంటుంది. నేను నినున్ తపప్ వేరెవరీన్ నా మనసుకి దగగ్రగా రానివవ్కుండా దూరదూరంగా జరిగాను. నా సేన్హం 
కోరి నా చుటూట్ తిరిగిన ఎంతోమందిని కాదనుకుని ఏనాటికైనా నువొవ్సాత్వనీ, కోపం తగిగ్పోయి పేర్మగా దగగ్రౌతావనీ ఎదురు చూసాను. ఆ 
ఎదురు చూపులోల్నే ఎనెన్నోన్ రోజులు, నెలలు, సంవతస్రాలు దొరిల్పోయాయి. ఇనేన్ళళ్ తరావ్త వెనకిక్ తిరిగి చూసేత్ అనీన్ జాఞ్పకాలే తపప్ నాతో 
ఎవవ్రూ లేరు. నా చుటూట్ ఉనన్ పర్పంచంలోంచి నెమమ్దిగా ఒకొక్కక్రూ కనుమరుగైపోయారు. నువువ్ మాతర్ం అపప్టికీ ఇపప్టికీ నాలోనే 
ఉనాన్వు నా మనసుకి దగగ్రగా.  

ననున్ ఇషట్పడని వాళెళ్వరూ ఉండరని ఒకోక్సారి చాలా గరవ్ంగా అనిపిసుత్ంది. అంతలోనే నువువ్ గురొత్సాత్వు. నువువ్ లేవుగా నాతో, 
ఇంకెందుకు ఇవనీన్ అనిపిసుత్ంది. జీవితంలో ఎనోన్ అరుదైన విజయాలు సాధించాననిపిసుత్ంది. ఎంతో తకుక్వమందికి మాతర్మే సాధయ్మైన 
ఎతుత్లు చూసాననిపిసుత్ంది. పేరు, పర్తిషట్, డబుబ్ అనీన్ ఉనాన్యి. కానీ ఎనున్నాన్ నా మనసు పదే పదే కావాలని మారాం చేసే నినున్ మాతర్ం 
తెచిచ్వవ్లేనుగా! 
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నీ ధాయ్సలోనే, నీ పేర్మ కోసం చూసూత్నే ఇపప్టికిలా ఒంటరిగా మిగిలిపోయానేమో అనిపిసుత్ంది. చితర్ంగా ఒంటరితనంలో కూడా 
నువేవ్. నువువ్నన్ంత వరకూ నేనో ఒంటరిని కాని ఒంటరిని. అసలెందుకిలా చేసావ? ఇనేన్ళళ్యినా కోపం తగిగ్పోనంత పెదద్ తపుప్ నేనేం 
చేసాను? ఎందుకు నాకిలా దూరమైపోయావ? ఎందుకింత పెదద్ శిక్ష వేసావ?  

నీ పేరు గురొత్సేత్ చాలు నా గుండె ఒకక్ క్షణం ఆగి మళీళ్ కొటుట్కుంటుంది. మనిదద్రం సేన్హంగా ఉనన్పుప్డు ఎంత సవ్చఛ్ంగా 
నవేవ్దానివి, ఎనెన్నిన్ కబురుల్ చెపేప్దానివి, ఎంత ముదుద్గా అలల్రి చేసేదానివి. అవనీన్ ననిన్ంకా మురిపిసాత్యి తెలుసా!  

జీవితంలో ఎంతమందో పరిచయం అవుతూనే ఉంటారు. ఎవవ్రొచిచ్నా పోతునాన్ నా మనసులో నీ సాథ్నం మారే అవకాశం ఈ 
జనమ్కైతే కనిపించటేల్దు. అది ఎపప్టికీ నీకే సొంతం నువువ్ అవుననాన్ కాదనాన్! 

అసలు నేను నీకు గురుత్నాన్నో లేదో, ఎపుప్డనాన్ నా పేరైనా తలచుకుంటావో లేదో అనిపిసుత్ంది. ఒకవేళ ననున్ తలచుకునాన్ ఇంకా 
అదే కోపమా? కనీసం ఇపప్టికైనా మనిదద్రం సంతోషంగా కలిసి గడిపిన జాఞ్పకాలిన్ తలచుకోవా అనిపిసుత్ంది.  

ఆలోచిసుత్ంటే ఒకోసారి తపప్ంతా నాదేనేమో, నువువ్ నాకెంత అపురూపమో నేనే నీకు సరిగాగ్ అరథ్మయేలా చెపప్లేకపోయానేమో 
అనిపిసుత్ంది. అయినా అలాంటి పర్యతన్ం చెయాయ్లనాన్ అసలపుప్డు నువువ్ మాటాల్డనిచాచ్వా ననున్. అమోమ్ ఎంత మొండిపిలల్వో నువవ్సలు!  

అందరూ అంటుంటారు. నేను దేనైన్నా చాలా తేలికగా తీసుకుంటానని, ననున్ చూసి నేరుచ్కోవాలనీ. హుమమ్.. నాకపుప్డు నవొవ్సుత్ంది. 
నువువ్ గురొత్సాత్వు. ఎకక్డైనా కేరింతలు కొడుతూ అలల్రి చేసుత్నన్ పిలల్లిన్ చూసేత్ నువేవ్ గురొత్సాత్వు. జోరున వరష్ం కురుసుత్ంటే నువేవ్ గురొత్సాత్వు. 
ఇదే వాన ఎకక్డో చోట నినున్ తడిపేసూత్ ఉంటుందేమోననన్ ఊహ బాగుంటుంది.  

మనిదద్రం ఎంత దూరతీరాలలో ఉనాన్ ఒకటే జాబిలినీ, వెనెన్లనీ కలిసి చూసుత్నన్టుట్, ఏ రాతిర్ వేళో ఆకాశంలో చుకక్లిన్ చెరో వైపు 
నుంచీ లెకక్బెడుతునన్టుట్ అనిపిసుత్ంది. నీకిషట్మైన జాజులూ, మలెల్లిన్ చూసినపుప్డలాల్ వాటిలోల్ నవువ్తునన్ నువేవ్ కనిపిసాత్వు. నేను దూరమైనా 
ఇవనీన్ నీకు చేరువగానే ఉండి ఉంటాయి కదూ!  

ఒకక్సారి నువువ్ కనిపిసేత్ బాగుండుననిపిసుత్ంది. అంతలోనే వదద్నిపిసుత్ంది. ఊహించడానికూక్డా ధైరయ్ం సరిపోదు. ఇనేన్ళళ్ తరావ్త 
నువువ్ కనిపిసేత్... ఉహూ వదుద్. నా గుండె ఆగిపోతుందేమో, నేను భరించలేను. నువెవ్కక్డునాన్ సంతోషంగా ఉండాలనే కోరుకుంటాను కానీ.. నీ 
పకక్న ఇంకొకరిని నేను చూడలేను! చూసి తటుట్కునేంత శకిత్ నాకు లేదు. ఎంతో ధైరయ్ంగా కనిపించే నాలో ఏ మూలో పిరికితనం కూడా 
దాకుక్ని ఉందని ఇలాంటపుప్డే అనిపిసుత్ంటుంది. 

నువువ్ నా పకక్న ఉంటావనన్ ఒకే ఒకక్ ఆశ కారణంగా నాకు ఇంకో జనమ్ ఉంటుందని నమామ్లని ఉంది. కాలం గడిచే కొదీద్ అనీన్ 
మారిపోతుంటాయి. అది లోకసహజం. కానీ కాలం గడిచే కొదీద్ కొనిన్ జాఞ్పకాల బరువు పెరుగుతూ ఉంటుంది. కొనిన్ బంధాలు మరింత 
బలపడతాయి. మరుపనన్దే లేనివి కొనిన్ ఉంటాయనీ, అవి ఓ కంట కనీన్రునీ, మరో కంట సంతోషానీన్ రపిప్సాత్యనీ అనుభవపూరవ్కంగా 
తెలిసొసోత్ంది. 

నా ఆరోపార్ణమా.. ఇంతకనాన్ ననేన్ం చెపప్మంటావూ? 
PPP 

మేఘ ఉతత్రానికి కిరణ దగగ్రున్ంచీ జవాబు వచిచ్ంది. 
మేఘా..  
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సంతోషానిన్చేచ్ జాఞ్పకాలకే తపప్ బాధని కలిగించే జాఞ్పకాలకి చోటివవ్కు. ఎకుక్వగా ఆలోచించి మనసు పాడు చేసుకోకు. అవనీన్ 
దాటేసి మనం చాలా ముందుకి వచేచ్సాం. మంచి చదువు, ఉదోయ్గం, చకక్టి ఫేమిలీ.. అయాం రియలీల్ హేపీ ఫర వాట యు ఆర నౌ. సో, కీప 
రాకింగ! 

కిరణ 
PPPP 

కాలం తనదైన వేగంతో ముందుకి సాగిపోతూనే ఉంది. 
ఒకపుప్డు కారణాంతరాల వలల్ ఒకరికి ఒకరు మాటకి అందనంత దూరంలో ఉండిపోయిన కిరణ, మేఘలు ఇపుప్డు ఒకే ఈమెయిల 

దూరంలోనే ఉనాన్ వారి మధయ్ మాటలేల్వు. దానికాక్రణం కోపమో, అయిషట్తో కాదు. ఒకపప్టి ఎదురుచూపులు, అపరాధభావాలు ఇపుప్డు లేవు. 
ఒకరి మీద ఒకరికి ఎనన్టికీ చెరిగిపోని అభిమానం, గౌరవం ఉనాన్యి. అయినపప్టికీ మాటల అవసరం వాళళ్కిక లేదేమో! 

ఏడాది గడిచాక మేఘ మెయిల బాకస్ లో కిరణ నుంచి వచిచ్న ఈమెయిల ఆశచ్రయ్పడుతూ తెరిచి చూసింది. అందులో 'మై సన' అని 
రాసి కింద ఒక బులిల్ పాపాయి ఫోటో ఉంది. 

ఆ బుజాజ్యిని చూసూత్నే కొనిన్ క్షణాలు ఏవేవో వింత భావనలు.. కానీ అదంతా అతి కొదిద్ క్షణాలే! తరావ్త సిథ్మితం, మురిపెం, 
సంతోషం, సంతృపిత్... 

“జూనియర కిరణ బాగునాన్డు ముదుద్గా. హేవ ఫన మిసట్ర పౌర్డ ఫాదర!” జవాబిచిచ్ంది మేఘ. 
కిటికీలోంచి వాలిపోతునన్ సంధాయ్వరాణ్ల పకక్నే తాజాగా మబుబ్ల మాటు నుంచీ వెనెన్ల కిరణాలు వెదజలుల్తూ పైపైకి తేలి వసోత్ంది 

చందమామ కుందేలుతో సహా.. 
ఇంకెపుప్డూ మేఘనందన కలలోల్ గులోమ్హర చెటుల్ రాలేదు! 

(అయిపోయింది) 
 “అమోమ్ రియల్ రాయడమే, నావలల్ యేయ్ పని కాదు బాబోయ్” అని ఎపప్టికపుప్డు తపిప్ంచుకు పారిపోతునన్ ననున్ లాకొక్చిచ్ కుదురుగా 
కూరోచ్బెటిట్  “ను  రాయగల ” అంటూ కథాకథనాలు నాతో చరిచ్ంచి, ఎలా రాత్  బాగుంటుందీ, ఎలాంటి తపుప్లు చెయయ్కూడదు లాంటి 
పాఠాలనీన్ చెపిప్ పోర్ త త్  నా చేత 'చందుళోళ్ కుందేలు' మొదలుపెటిట్ ంచిన కిరణ్ పర్ భ గారూ... 
రియలోల్  పర్ తీ అం నీన్ నాతో వరంగా చరిచ్ంచి, నేను రాయగానే మొటట్ మొదట చది  చకక్టి సల లు చెబుతూ, నేను ఈ రియల్ ని 
బాగా రాయాలని నాకంటే ఎకుక్వగా తపించి ఈ ఏడాదంతా నాతో పాటు సమానంగా కషట్ పడిన కాంతి కిరణ్ గారూ... 
సహజంగా మను ల నిజజీ తాలోల్  జరిగే సత్ వ సంఘటనలోల్  ఉండే గొపప్ 'డార్ మా', రచయితలు ఊ ంచి సృట్ ంచే కథలకి ఏ మాతర్ ం 
తీ పోదని నా అభిపార్ యం, కొంతవరకూ అనుభవం కూడా! అలాంటి ఓ నిజమై న కథని రాయాలని నాకు ఆసకిత్ ని కలిగించిన 'కిరణ్' పాతర్ ...  
ఈ మూడు కిరణాల లుగులు లేకపోతే 'చందుళోళ్ కుందేలు' లుగు చూ ది కాదు. 'ధనయ్ దాలు' అనేది చాలా చినన్ మాటయిపోతుంది. 
అంతకనాన్ ఇది ళుళ్ పార్ ణం పో న కుందేలు అని చెపప్డం సరై న మాటేమో! 
ఇనాన్ళూళ్ 'చందుళోళ్ కుందేలు' కర్ మం తపప్క చదు తూ పోర్ త ంచిన కౌముది పాఠకులకి హృదయపూర క కృతజఞ్ తలు.  

- మధుర ణి 
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