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సీమంతం సమయానికి పూరిణ్మ మేనతత్ అనసూయతో వచిచ్న కూతురు కాంతను మొదటి సారి చూసుత్నాన్రేమో, రేణుకకు, 

కుసుమకు ఆ పిలల్ పోకడలు కొంత వింతగా అనిపించింది. అరగంటకొకసారి అదద్ం ముందు నిలబడటం, అటు తిరిగి ఇటు తిరిగి 
చూసుకోవటం, అవసరం వునాన్ లేకపోయినా పవిటను సరుద్కోవటం, మళీళ్ మళీళ్ మొహానికి పౌడర అదుద్కొని తల దువువ్కోవటం చూసుత్ంటే 
విచితర్ంగా వుంది.  

"ఎవరు పూరిణ్మా ఆ అమామ్యి?" 
"అదా! మా అనసూయ అతత్యయ్  కూతురు కాంతంలే." తేలిగాగ్తీసి పారేసూత్ చెపిప్ంది.  
దాదాపు తమ వయసే వునన్ ఆ అమామ్యిని పరిచయం చేసుకుందామనుకునాన్రు. కాని పూరిణ్మ వారించింది. "అమోమ్ దానిన్ 

కదిలించవదుద్. అది మన లాగా కాదు. దానితో మాటాల్డటం అంటే ఒక కందిరీగల తుటెట్ని కదిలించటమే." అంటూనాన్ వినకుండా, "నీది మరీ 
విచితర్మే. మన తోటి అమామ్యేగా! ఫెర్ండ షిప చేసుకుందాం." అంటూ, "హలో నీ పేరేమిటి?" అని సంభాషణ పార్రంభించబోయింది 
కుసుమ. 

మొహం చిటిల్ంచి, "కాంత." అంది మెలికలు తిరుగుతూ. "అయినా హలో ఏమిటి? ఎదురుగానే వునాన్నుగా! ఫోనోల్ 
మాటాల్డుతునన్టుట్ ఆ హలో లేమిటి?"ఆ హావభావాలు తల ఒక పకక్కు వంచి ఓర చూపులు చూడటం, మాటిమాటికి జారకుండానే పమిటతీసి 
మళీళ్ సరుద్కోవటం అనిన్ కూడా సహజంగా చేసుత్నన్టుట్ కాక, ఎంతో పార్కీట్స చేసి అలవాటు చేసుకునన్టుట్ కనిపిసుత్నన్ది.  

"నా పేరు కుసుమ, తన పేరు రేణుక. మేము పూరిణ్మ ఫెర్ండస్." 
"అయితే ఏమిటట్? నాకెందుకు చెపుప్తునాన్రు?" 
ఒకక్సారి గతుకుక్మనన్ది. "ఆఁ ఏంలేదు. నువువ్ కూడా మా వయసేస్గా! ఫెర్ండ షిప చేదాద్మని పలకరించా. అంతే. ఏం 

చదువుతునాన్వు?"  
"ఇదిగో సెకర్టరి నవల చదువుతునాన్ను." 
"అహఁ అదికాదు. ఏ కాలేజీలో చదువుతునాన్వు?" 
"ఛీ........ నాకు కాలేజీలో చదవాలిస్న కరమ్మేంటిట? అవనిన్ మీ బోటి వాళళ్కు. ఈ ఏడు మా అమమ్ నాకు పెళిళ్ 

చేదాద్మనుకుంటునన్ది. చదువులంటూ బయటకు వెళిళ్తే ఇంకేమనాన్ వుందా? అసలే పచచ్టి వళుళ్ నాది. ఆ కాసత్ ఎండకు నలల్బడదూ? 
అందుకే ఎనిమిదో కాల్సు తరువాత నుండి ఇంటి పటుట్నే వుంటునాన్ను." చేతులు తిపుప్తూ పెదద్ ఆరిందాలా మాటాల్డింది.  

"అయినా ఇనాన్ళూళ్ మాబావ కిచిచ్చేదాద్మనుకునాన్రు. కాని వాడేమో కాలేజీ చదువులు చదివినా ఆ పలెల్టూరోల్నే వుండిపోతాడట. 
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నాకేం కరమ్ పలెల్టూరోల్ పడుంటటానికి? ఎంచకాక్ ఏ డాకట్రోన్ ఇంజనీరోన్ పెళిళ్ చేసుకొని బొంబాయికో అమెరికాకో వెళిళ్పొదామనుకొని నేనే 
వాడిని చేసుకోననాన్ను." అమాయకతవ్మో అయోమయమో వెరిర్బాగులతనమో తెలియటలేల్దు. పెదద్పెదద్ కళుళ్ గుండర్ంగా తిపుప్కుంటూ 
వివరించింది. 

ఈ లోగా అనసూయ కూడా అపుప్డే వదినలతో చెపప్టం వినిపించింది. 
"అనన్యాయ్, కాంతకి ఏదైనా మంచి పటన్ం సంబంధం చూడరాదూ?" 
"అదేంటమామ్య, మీ మేనలుల్డికిదాద్మనుకుంటిరిగా! ఇపుప్డు పై సంబంధం ఎందుకు?" 
"ఆఁ ఆ వెధవకు చదువుకునన్ పిలల్ కావాలట. వాడికళళ్కు మన కాంత చదువు కంటికానలేదు. వెధవ. వాడుకాకపోతే లోకం 

గొడుడ్పోయిందా?  
"అయినా అనసూయా, దానిన్ ఆమేన గెడకరర్లా పెంచావు. ఒక పనీలేదు. పాటా లేదు. తినటం మంచానికి అడడ్ంగా పడుకొని ఆ 

దికుక్మాలిన నవలలు చదవటం తపప్ మరోటి లేకుండా పెంచావు. దాని తోటి పిలల్లు చూడు. చకక్గా కాలేజీలలో చదువుతునాన్రు. ఇంటోల్ 
పనిపాటలు చకక్పెటుట్కుంటునాన్రు. వాళళ్ను చూసైనా నేరుచ్కుంటుందేమో ననుకుంటే అదీ లేదు. పొదద్సత్మానూ ఆ అదద్ం ముందర నిలబడి 
సింగారాలకే టైం చాలటలాల్." జానకమమ్ నిలేసింది. 

"చాలేల్మామ్. చినన్పప్టి నుండి  నా కూతురంటే కళళ్లోల్ నిపుప్లు పోసుకుంటావు. ఇపప్టికే కొలల్లు కొలుల్ గా సంబంధాలు వసుత్నాన్యి. 
అయినా నా కూతురి అందమైన కళుళ్ చూసే కాణీ కటన్ం కూడా లేకుండా చేసుకోవటానికి ఎనెన్నోన్ సంబంధాలు వసుత్నాన్యి. కాని నాకేమో 
దానికి ఒక డాకట్రోన్ ఇంజనీరోన్ చూసి చేదాద్మని వుంది." 

"పోనీ కటన్ం ఏ మాతర్ం ఇవవ్గలుగుతావే?" 
"పోయినేడు మా మామగారు ఆసిత్ పంపకాలు చేయబటిట్ కాని. లేకపోతే నిరుడు మా మేనలుల్డికి పదివేలు కటన్ం ఇదాద్మనుకునాన్ము. 

ఆ వెధవాయికి కళుళ్ కాళుళ్ నేలమీద ఆనక చదువుకునన్ అమామ్యి సంబంధం ఖాయం చేసుకునాన్డు.  
ఇపుప్డు మటుకేం. నాలుగు వేలదాకా ఇవవ్టానికి సిదద్ంగా వునాన్ము. అనన్దముమ్లు మీరంతా తలా ఒక చెయియ్ వేయకపోతారా? మీ 

ఎరికలో ఏదైనా మంచి సంబంధం చూసి పెటట్నన్యాయ్." 
"అనసూయా, అతాయ్శలకు పోయి ఎగిరి కాళుళ్ విరగొగ్టుట్కోకు. మనకు తగగ్ సంబంధం ఏదైనా వుంటే చెపుప్తాలే. అంతే కాని డాకట్రుల్ 

ఇంజనీరుల్ అంటే మాటలు కాదు. వాళళ్ంతా ఇరవై పాతిక వేలు కటన్ం ఇవవ్ందే మనకు అందుబాటోల్ వుండరు. ఆ తరావ్త పెళిళ్కి పై ఖరుచ్లు 
మరో పదివేలు. ఆ విషయం మనసులో పెటుట్కొని ఆలోచించుకోండి. అటు చదువులేక ఇటు కటాన్లు ఇచుచ్కోలేక అంతంత పెదద్ సంబంధాలు 
మనకు అందుబాటులోవుండవు." 

"అకక్యాయ్, నువవ్ంటుంటే గురుత్కొచిచ్ంది. మా సేన్హితుడి తముమ్డు ఇకక్డే గవరన్మెంటోల్ యుడిసి గా వునాన్డు. వాళళ్కు పెదద్గా 
కటాన్లమీద ఆశలేదు. కావాలంటే మాటాల్డుదాము." సుందరం అనాన్డు. 

మొహం వికారంగా చిటిల్ంచింది. "యుడిసి అంటే గుమాసాత్నేగా? అయినా బోడి గుమాసాత్ కూడా ఒక సంబంధమేనా! అరేయ నీకు 
చేతనైతే నే చెపిప్నటుట్ ఏవైనా సంబంధం వుంటే చెపుప్. అంతే కాని ఇటాట్ంటి చవకబారు అణా కాణీ సంబంధాలు మాతర్ం చెపప్వదుద్." 
విసురుగా అకక్డి నుండి వెళిళ్పోయింది.   

జానకమమ్ విసుకుక్ంది. "ఇదొక మూరుఖ్రాలు. దానికి తెలియదు. ఒకరు చెపిప్తే వినే లక్షణం ఏ కోశానా లేదు. దానిన్ చూసేత్ ఆ అదద్ం 
ముందర నుంచి కదిలే సూచనే లేదు. పాపం దాని బతుకు ఎటాల్ తెలల్వారుసుత్ందో ఈ అనసూయ." అంటూ కొడుకులు కోడళళ్దగగ్ర 
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వాపోసాగింది. 
"పోనీలేమామ్, ఎవరి కరమ్కు ఎవరు భాధుయ్లు. ఇపుప్డు ఇంకా ఏమైనా అనాన్వంటే శుభకారయ్మని కూడా చూడకుండా ఏడిచ్ యాగీ 

చేసుత్ంది. దాని సంగతి తరువాత మాటాల్డుదాములే." ఆ పాటికి కొడుకు మాట తపిప్ంచేసాడు. 
"వినాన్వా కుసుమా? అందుకే కాంతను కదిలించవదద్నాన్ను. వాళళ్ బాబాయి పిలల్లు పెదద్నానన్ పిలల్లు అందరు కూడా చకక్గా 

కాలేజీలలో సూక్ళళ్లోల్ చదువుకుంటునాన్రు.  అసలు మా అతత్యేయ్ దానిన్ అటాల్ తయారు చేసింది.  
చినన్పప్టి నుండి దానికి తాను ఎంతో అందగతెత్ననన్ భావన మనసులో బాగా నాటుకుపోయింది. తన అందం పెదద్పెదద్ కళుళ్ చూసి 

ఏ రాకుమారుడో వసాత్డని కలల లోకంలో విహరిసూత్ వుంటుంది. సెకర్టరీ నవలలో హీరోయిన అనుకుంటూ వుంటుంది.  రాజశేఖరం, 
పడవలాంటి కారు, బొచుచ్కుకక్, పెదద్ బంగళా. కదిలిసేత్ ఇవే దాని కలలు. దాని చేతిలో నిరంతరం ఆ నవల వుండాలిస్ందే. ఎనిన్ వందల సారుల్ 
చదివిందో! కంఠోపాఠం..!  

"చినన్పప్టి నుండి నాయనమమ్ నెతిత్ నోరుమొతుత్కొనేది. చదివించవే అని అతత్యయ్కు, చదువుకోవే అని కాంతకు. అహ వింటేనా? గతి 
లేని వాళళ్కే చదువులని వాళళ్ అభిపార్యం. ఇంక దానిని పలుకరించే పర్యతన్ం చేయవదుద్." 

PPP 
ఇలల్ంతా సందడే సందడి. మధయ్మధయ్లో సునంద మేనమామ ఆయన భారయ్ ఒకసారి, బాబాయిలు పినతలుల్లు ఒకసారి వచిచ్ చూసి 

పోవటం, అందరూ తిరిగి ఒకటవటమూ అందరికి ఆనందదాయకంగా వుంది. 
ఈ మారుప్లనిన్టికీ సంధాన కరత్ అయిన కుసుమను అంతా మనసారా అభినందించారు. 
జానకమమ్గారైతే, "ఓసినీ ఇలుల్ బంగారం గానూ, మొనన్మొనన్టిదాకా అనాథనంటూ ఒకటే ఏడిచేదానివి కాదుటే? అంతలో ఇంత 

మొనగతెత్వైపోయావా? నా తలిల్, నీ పుణయ్మా అని సునంద మొహంలో మళీళ్ పాత కళ వచిచ్ంది కదే? చినన్దానివైనా ఎవరికీ రాని ఆలోచన 
నీకెటాల్ వచిచ్ందే? ఐనా చదువుకునన్ పిలల్లు చదువుకునన్ పిలల్లే." అంటూ రోజుకొకమారైనా అంటూ వుంది. ఆమెకు నిజంగానే కోడలి 
కళకళాళ్డే మొహం చూసేటపప్టికి పరమానందంగావుంది. 

చదువులు చదువుకుంటునన్ అమామ్యిలంటే జానకమమ్కు అపరిమితమైన ఆపాయ్యత. ఎవరైనా కొతత్ ఆడపిలల్లు కనిపిసేత్, ఆవిడ 
ముందుగా అడిగే పర్శన్, "అమామ్యీ ఏం చదువుతునాన్వే?" 

చినన్ తనాన అక్షర ఙాఞ్నం వునన్ ఆవిడ తీరిక సమయాలోల్ ఏదో ఒకటి చదువుతూనే వుంటుంది. కొడుకులు చదువుకొనే రోజులోల్నే 
వాళళ్కు దిదిద్సూత్ తను కూడా ఇంగీల్ష అక్షరాలు చదవటం నేరుచ్కుంది. అకక్డితో ఆగక ఇంటోల్ వునన్ రాజాజీ రామాయణం 
కూడబలుకుక్ంటూ చదివేది. అరధ్ం కాని పదాలు మనుమలను అడిగి తెలుసుకునేది. 

అసలు ఆవిడ ముందు తరానికి ఈ తరానికి కూడా ఆదరశ్పార్యురాలిలా అనిపించేది. 
PPP 

లేనిపోని బడాయిలకు పోయిన అనసూయ కాంతం పెళిళ్చేయటానికి నానా తంటాలు పడింది. మా పిలల్ అందం చూసే డాకట్రుల్ 
ఇంజనీరుల్ పెళిళ్కొడుకులు కూయ్ కడుతారు అని మహా మురిసిపోయింది.  చివరకు అనన్దముమ్లకు కూడా సంపర్దించకుండా ఒక సంబంధం 
ఖాయం చేసుకుంది. ఆ కురర్వాడికి కనీసం డిగీర్ కూడా లేదు. ఏదో చినన్ కంపెనీలో వుదోయ్గం. కాకపోతే కంపెనీ తరఫు నుండి అమెరికా 
పంపిసుత్నాన్రని చెపేప్టపప్టికి ఆ మాయమాటల మోజులో పడిపోయి ముందు వెనక చూడకుండా పెళిళ్ చేసేసారు.  

అంతా కుదురుచ్కునన్ తరువాత తెలిసిన అనన్లు ఇంక ఏమీ అనలేక మూగ పేర్క్షకులు అయినారు.  
ఇదిగో వచేచ్నెలే మా పర్యాణం అనాన్డు. 
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కుసుమకు అనుమానం వచిచ్ంది. "కాంతం నీకు పాస పోరట్ వుందా?" 
"ఏమోనబాబ్ అవనీన్ నాకు తెలియవు? అయినా అనీన్ మా ఆయన చూసుకుంటారు." 
అమెరికాకు వెళళ్టమంటే విజయవాడకు వెళళ్టం అనన్ంత సులువుగా అనుకుంటునాన్రు తలిల్ కూతురు. అనసూయ అఘాయితయ్ం 

తెలిసిన అనన్తముమ్లు వాళళ్ విషయంలో కలుగచేసుకో తలుచుకో లేదు. ఏది జరిగితే అదే జరుగుతుంది అని నోరు మూసుకొని 
వుండిపోయినారు. అతను ఒకరోజు హఠాతుత్గా వచేచ్ వారమే మా అమెరికా పర్యాణం అనేటపప్టికి అనసూయ సామాను సరేద్ హడావుడిలో 
పడిపోయింది. పచచ్ళుళ్ పొడులూ సరద్టానికి వుపకర్మించింది.  

కాని అతను, "ఇపుప్డవేమీ వదుద్ అతత్యయ్గారూ, ఒక చినన్పెటెట్లో బటట్లు సరద్ండి చాలు. మళీళ్ వచేచ్ నెలోల్ వసాత్ముగా అపుప్డు అనిన్ 
పటుట్కెళుళ్తాములేండి." అనిచెపాప్డు. 

తతిమమ్ వాళళ్ంతా ఈ నాటకం ఏ విధంగా ముగిసాత్డో అని ఆరాటంగా ఎదురు చూడటం తపప్ ఏమీ చేయలేకపోయినారు. 
రెండు రోజులలో పర్యాణం అనగా మొహం వేలాల్డేసుకొని వచాచ్డు. "అకక్డ మా కంపెనీలో ఏదో పార్బల్ం వచిచ్ందట. అందుకని 

ఈ సంవతస్రం మేము వెళళ్టం కుదరటలేల్దు. వచేచ్ ఏటికి వెళుళ్తాము."  
తలిల్ కూతురు ఆ మాటలు కూడా నమేమ్సారు. వాళిళ్దద్రికి తపప్ మిగతా అందరికి అతను చేసిన మోసం బాగా అరథ్ం అయింది. 

అమెరికా అనే వల విసిరాడు. ఆ వలలో కాంతం చికుక్కుపోయింది. ఇంక దాంటోల్ నుంచి బయటకు వచేచ్ పర్సకేత్ లేదు. 
PPP 

కాలేజీ గేటులోకి పర్వేశించగానే మొతత్ం పండుగ వాతావరణం. పెదద్పెదద్ బానరుల్ తగిలించి వునాన్యి. సెవెన సాట్ర సిండికేట అనన్ 
బోరుడ్ల్ కనిపిసుత్నాన్యి. లూసీ జీవితానిన్ పెదద్ మలుపు తిపిప్ తిరుగులేని ఇనపచటార్లలో బంధించటానికి కారణమైన బారికేడుల్ గారెడ్న 
చుటూట్తా కనిపించాయి. 

జరగ బోయే సంఘటనలకు ఆ కారయ్కర్మాలే మూలం అవబోతునాన్యని ఏ మాతర్ం ఆలోచన వచిచ్నా నలుగురూ వచిచ్న దారినే 
వెనకుక్ వెళిళ్పోయే వారేమో! 

కాని విధి రాతను ఎదిరించటానికి మానవ మాతుర్లకు సాధయ్మయేయ్టటేట్ వుంటే ఇనిన్ కషాట్లెందుకు? కనీన్ళెళ్ందుకు. 
ఆ సుడిగుండంలోకి నలుగురు కాలు పెటాట్రు. 
"ఏంటే తరుణీ ఈ హడావుడి? ఈ సెవెన సాట్ర సిండికేట ఏమిటో" పూరిణ్మ అనుమానం వయ్కత్ పరిచింది. 
"అవును పూరిణ్మా నినన్ అనుకుంటుంటే వినాన్ను. అదొక సూట్డెంటస్ కలచ్రల ఆరగ్నైజేషన. ఈ రోజు నుండి మూడు రోజులు మన 

కాలేజీలో పోర్గార్ంస వునాన్యని వినాన్ను." 
"మరి మనకు కాల్సులు ఏం వుంటాయి? అనవసరంగా వచాచ్మేమో. ముందే తెలిసి వుంటే హాయిగా ఇంటోల్నే వుండేవాళళ్మేమోగా!" 

కుసుమ నిసప్ృహగా అనన్ది. 
"ఇంటోల్ కూరోచ్వటం దేనికి? మనం కూడా పోర్గార్ం ఎంజాయ చేదాద్ం." 
"అబోబ్ చాలామంది వసుత్నన్టుట్నాన్రే. బాయస్ కూడా వచాచ్రు." 
"మరి ఇంటర కాలేజీ పోర్గార్ం అంటే  అందరూ వుంటారు కదా!" 
"ఏయ అకక్డ మన లూసీని చూడండి. ఇపప్టిదాకా మనతోనే వుందిగా! మన మాటలోల్ మనం మునిగాము. తను వెళిళ్ ఆ టూరిసట్ 

గూర్ప తో కలిసి కూరుచ్నన్ది చూడండే." 
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"పోనీయండే, తను మన దగగ్రకు వచిచ్ందా వెల అండ గుడ. లేదా లెట హర గో టు హెల." 
"లూసీనే కాదు ఇంకా కొంతమంది కూడా వాళళ్చుటూట్ చేరి భజన చేసుత్నన్టుట్ కనిపిసుత్నన్ది." 
"వాళళ్ కరమ్. మనకెందుకు. వాళళ్ంతా ఫారెన నుండి వచాచ్రు. అమమ్ నానన్లు అంతా మాడర్న పీపుల. వాళేళ్మి చేసినా చెలుల్తుంది. 

అంతే కాని మన బోటి వాళళ్ం వాళళ్తో కలిసేత్ రెంటికి చెడడ్ రేవడిలాగా మిగిలి పోతాము. వాళళ్చుటూట్ తిరిగే వాళళ్కు వుండాలి ఆ ఙాఞ్నం." 
"అందరి సంగతి అటుంచి మనం కనీసం లూసీనైనా హెచచ్రిదాద్ం." కుసుమ ఆవేదనగా అంది. 
"కుసుమా, నువువ్ అనవసరంగా ఆ లూసీ గురించి ఆవేదన చెందుతునాన్వు. తనేమీ చినన్పిలల్కాదు కదా ఒకళళ్ చేత 

చెపిప్ంచుకోటానికి. అయినా నువవ్ంతగా ఆరాటపడుతునాన్వు కాబటిట్ ఈ ఫంక్షన అయిపోయిం తరావ్త వీలు చూసుకొని మాటాల్డుదాములే. 
ఇపప్టికి పోనీయ." సరిద్ చెపిప్ంది తరుణి అలవాటు పర్కారం. 

ఏ కాలేజీ నుండి వచాచ్రో, కొంతమంది అబాబ్యిలు ఒక గూర్ప గా చేరి వెనక సీటల్లో కూరొచ్ని బుదిధ్గా కారయ్కర్మాలు చూసుత్నాన్రు. 
అందరూ లేటెసట్ ఫాషనైన సైడ లాకస్ పొడుగాగ్ భుజాలదాకా వునన్ హైర సైట్ల బెల బాటం పాంటస్ వేసుకొని వునాన్రు. లూసీ మరికొంతమంది 
అమామ్యిలతో కలిసి ఆ అబాబ్యిల వెనకే చేరారు.  

సాథ్న బలిమి కాని తన బలిమి కాదనన్టుట్ మగపిలల్లు బుదిధ్గా కూరూచ్ంటే వాళళ్ను ఏడిపిదాద్మని వెనక కూరుచ్నన్ అమామ్యిలకు 
చిలిపి కోరిక కలిగింది.  

మెలిల్గా అలల్రి మొదలయింది. అబాబ్యిల మీద పాటలు పాడటం.  
పాపం ఆ అబాబ్యిలు చాల ఇబబ్ందిగా ఫీలవసాగారు. 
మిగతా సూట్డెంటస్ అంతా ఇది గమనిసూత్ వునాన్రు. అటాల్గే దూరం నుండి ఇదంతా చూసుత్నన్ పూరిణ్మ వాళళ్కు కూడా చాల 

ఇబబ్ందికరంగా వుంది. కాని ఏం చేయాలో తెలియటం లేదు. కుసుమైతే కోపంతో మండిపడుతోంది. "ఈ లూసీకి బుదిధ్ లేదా ఏం? వుండు 
నేను మేడంకు చెపుప్తాను" అంటూ ఆవేశంగా లేవబోయింది. 

తకిక్న ఇదద్రూ బలవంతంగా చేయిపటుట్కొని లాగి కూరోచ్ బెటాట్రు. 
"దానికి బుదిధ్ లేకపోతే నీ బుదేధ్మయింది? ఇపుప్డు మేడంకు కంపైల్ంట చేసేత్ పోయేది మన కాలేజీ పరువే. ఈ సంగతి బయటకు పోతే 

కాలేజీలో వునన్ అమామ్యిలంతా ఇటాల్ంటి వాళేళ్ననుకుంటారు బయటి జనం. అయినా మనమే కాదు అందరూ గమనిసూత్నే వునాన్రు. 
లెకచ్రరుల్ మటుకు చూడకుండా వుంటారా? నువువ్ నోరుమూసుకు కూరోచ్. లూసీ సంగతి తరువాత చూదాద్ం." ఇదద్రూ కుసుమను 
బలవంతంగా ఆపారు. 

ఆ విధంగా రెండురోజులు గడిచాయి. వెనక చేరిన ఆడపిలల్ల ఆగడాలు హదుద్మీరినటేట్ కనిపిసుత్నన్ది.  
మూడోరోజు పొదుద్న కాలేజికి వచేచ్టపప్టికి ఆడపిలల్ల మాటలకు బలైపోతునన్ అయిదుగురు కురార్ళూళ్ గారెడ్న లో లాన లో కూరొచ్ని 

ఏదో నెమమ్దిగా మాటాల్డుకుంటూనాన్రు. వాళళ్ హావభావాలు చూసుత్ంటే ఏదో పెదద్ విషయం మీదనే చరచ్ జరుగుతునన్టుట్గానే వుంది. 
కొంపదీసి పిర్నిస్పాల కు ఫిరాయ్దు చేసాత్రా ఏమిటి?  ఏక్షన తీసుకుంటే లూసీ గతి ఏం కాను? అందరికి దిగులుగా వుంది. 

అలల్రి చేసిన అమామ్యిలలో సిమ్త అనే అమామ్యి  పర్తిరోజూ వీళళ్ బస లోనే ఎకిక్ బషీర బాగ  దిగి పబిల్క గారెడ్న వైపు నడిచి అకక్డ 
సందులోకి వెళిళ్పోతుంది.  అకక్డి నుండి చాల దూరం నడవాలి. అదృషట్ం బాగుండి రెడ సిగన్ల పడితే గబుకుక్న చౌరాసాత్లో దిగిపోతుంది. 
తరుణి పూరిణ్మ టాంక బండ సేట్జిలో దిగి కిందనునన్ కాలనీకి వెళుళ్తారు.  

కాలేజీ గేటు బయటకు వసూత్ ఎందుకో వెనకిక్ చూసిన అమామ్యిలకు అబాబ్యిల గుంపులో ఎరర్ షరట్ వేసుకొని సైడ లాకస్, 
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బెల బాటం పాంటు వేసుకునన్ అబాబ్యి, అతనితో పాటు ఇంకొకడు వసూత్ కనిపించారు.  
దూరంగా లూసీ మెడికల కాలేజీ దాటి పోతూవుంది. ఆమె వెనక అబాబ్యిల గూర్పోల్ ఒక అబాబ్యి వెళళ్టం కనిపించింది. అంటే 

పొదుద్న వాళళ్ చరచ్ల ఫలితమనన్మాట. ఒకక్కక్ అబాబ్యి ఒకొక్కక్ అమామ్యి వెనక పడటం ఆ తరావ్త ఏం చేదాద్మని వాళళ్ వుదేద్శయ్మో?  
డబల డెకక్ర బస వచిచ్ంది. అందరూ తోసుకుంటూ ఎకాక్రు. ఎరర్ షరట్ వాడు ఎకాక్డు. బస నిండుగా వుంది. సిమ్త నెమమ్దిగా వెనకుక్ 

వెనకుక్ పోయి పైకి పోయే మెటల్ కింద సెటిలయి నిలబడింది. ఎరర్ షరట్ అతను ఎంటర్ంస దగగ్రే నిలబడటానికి పర్యతన్ం చేశాడు. కాని 
డబల డెకక్ర అవటాన దిగేవాళళ్కు ఎకేక్వాళళ్కూ ఒకటే డోర.  

కండకట్ర వచిచ్ అకక్డ నిలబడడ్ మగవాళళ్ని అదిలించాడు. "లోపలికి నడవండి సార, ఎకేక్దిగే వాళళ్కు ఇబబ్ంది. నడవండి నడవండి" 
అంటూ తోసేటపప్టికి ఆ కురార్డు లోపలికలాల్ వెనకిక్ వెళిళ్పోవలసి వచిచ్ంది. పాపం దాదాపు డైరవర కాబిన వరకు తోయబడాడ్డు. పర్తి సాట్ప 
లోనూ సిమ్త దిగిందేమోననన్ అనుమానంతో ఎగిరిఎగిరి చూసూత్ వునాన్డు. 

ఇదంతా చూసుత్నన్ సిమ్త హడిలి పోతోంది. కలిసికటుట్గా వునన్పుప్డు ఎనిన్ వెధవేవ్షాలు వేసినా ఒంటరిగా వునన్పుప్డు ఆడపిలల్లానే 
బెదిరిపోయింది. ఆమెను చూసిన తకిక్న అమామ్యిలకు ఒకసారి, చేసుకునన్మమ్కు చేసుకునన్ంత అని కసిగా అనుకునాన్ ఆడపిలల్ల 
మనసత్తవ్ం. పాపం ఎటాల్గైనా సిమ్తను కాపాడాలని నిశచ్యించుకునాన్రు.  

"చౌరాసాత్లో దిగు. వాడి సంగతి మేం చూసుకుంటాము." తరుణి ఇచిచ్న భరోసాతో నిజాం కాలేజీ దాటేదాకా ఆతృతగా ఎదురు 
చూసింది.  

రెడ సిగన్ల పడి వుంది. వీళళ్ బస అకక్డికి చేరేటపప్టికి గీర్న సిగన్ల పడడ్ది. ముందు వాహనాలనిన్ నెమమ్దిగా బయలుదేరుతుండగా 
"సిమ్తా, దిగుదిగు" అంటూ మెలిల్గా ఆమెకు బస దిగటంలో అమామ్యిలు సాయం చేసారు. ఆమె దిగటం బస సీప్డ అందుకోవటం 
వెంటవెంటనే జరిగి పోయాయి. ఇంకా బస సాట్ప రాలేదని ఎటో చూసుత్నన్ ఆ కురార్డు వెనకిక్ తిరిగి చూశాడు. అకక్డ సిమ్త లేకపోవటం చూసి 
కంగారుగా గబగబ దిగటానికి వెనకిక్ వచాచ్డు.  

కాని అమామ్యిలందరూ అకక్డదడి కటిట్నటుట్ అడడ్ంగా నిలుచొని అతనికి వెళళ్టానికి లేకుండా చేసారు. "ఎకస కూయ్జ మీ పీల్స" 
అంటూ అతను అకక్డే తారటాల్డుతుంటే, అకక్డే వునన్ ఒక ముసలావిడ  కలగ చేసుకొని "ఏడికి పోతవయాయ్? ఆడిపిలల్ల మీంకి వురుక్రికి 
అసుత్నన్వ. ఇంక బస సాట్పే రాలె. మేం కూడ ఆడేన్ దిగుతం. నడు." అంటూ ఒకక్ గదమాయింపు గదమాయించింది. దాంతొ అతను బికక్ 
మొహం వేసుకొని బస సాట్ప వచేచ్ వరకు ఆగి దిగి చుటూట్ చూసి నిరాశగా వెనకుక్ అడుగేసాడు.  

PPP 
"చూడు సునంద పినీన్ చదువుకోవలసిన అబాబ్యిలు అమామ్యిల వెంటబడటం చాల అసహయ్ంగా వుంది! లూసీ గతేమయిందో. 

సిమ్తనైతే ఎలాగోలా ఈ రోజు మేము, ఆ ముసలమమ్ వుండబటిట్ సరిపోయింది. అయినా పర్తిరోజూ మనం వుండం కదా." కుసుమ కూడా 
సాయంతర్ం వచిచ్ంది. తనకు కూడా విపరీతమైన ఆరాటంగా వుంది, సిమ్త సంగతి ఏమయిందో ఏమోనని. 

"ఇందులో అబాబ్యిలదే తపప్ంతా అనటానికి లేదు కుసుమా! మీరు చెపుప్తునన్దంతా వింటుంటే మూడు వంతులు తపుప్ 
అమామ్యిలదే అనిపిసుత్ంది. అటాల్ రెచచ్కొటట్టం తపుప్కదా! ఏ పౌరుషం వునన్ మగ పిలల్వాడైనా అటాల్గే రియాకట్ అవుతాడు." 

"ఇంక లూసీ సంగతంటావా! ఆ అమామ్యి సేన్హం మీరు తగిగ్ంచుకుంటే మేలనిపిసోత్ంది. ఎందుకో తను చెడు మారాగ్న 
పోతునన్టుట్గా వుంది. మీరు చెపప్కలిగితే వాళళ్ ఇంటోల్ పెదద్ వాళళ్కు చెపప్టం ఒక మారగ్ం. లేదూ, నోరుమూసుకొని మెలిల్మెలిల్గా ఆమెను మీ 
గూర్ప లోంచి తొలగించటం ఇంకోటి. మీరు ఆలోచించుకొని  నిరణ్యించుకోండి." 
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"సరే పినీన్ నువువ్ చెపిప్నటేట్ ఆలోచిదాద్ం. అయినా ముందు తనతో మాటాల్డి చూసాత్ము. తన మారగ్ం మారుచ్కొని సీరియస గా 
చదువులో పడిందా సరే సరి. లేకపోతే నువువ్ చెపిప్నటేట్ దూరం చేసుకుందాము. ఇంకా ఇది ఫసిట్యరేగా!" 

"ఫసిట్యర అని తీసిపారేయవదుద్. ఇంతకు ముందర సెకండియర లో లాంగేవ్జెస  ఫైనల ఇయరోల్ ఆపష నలస్ వుండేవి. ఇపుప్డేమో పర్తి 
సంవతస్రం  అనిన్ పేపరూల్ రాయాలి. కనుక ఫసిట్యర కూడా ఈకవ్లీల్ ఇంపారెట్ంట." 
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