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నలుగురు లంచ టైంలో కలవటం పుసత్కాలమీద చరచ్ కొనసాగుతూనే వుంది. 
లూసీ మనిషి ఇకక్డే వుంది కాని చూపులు  చెవులంతా గేటు వైపే వునన్టుట్గా వుంది. రెండునన్రకు హఠాతుత్గా లేచి బాగ చేతిలోకి 

తీసుకొని "నాకు పనుందే నే వెళాత్." అంటూ వెళిళ్పోయింది.  
అదే విధంగా పర్తిరోజూ అదే టైంకు వెళిళ్పోవటం గమనించారు మితర్తర్యం. 
"ఈ లూసీ రోజూ ఒకే టైంకి వెళిళ్పోతోంది. దీని సంగతి ఏంటో ఈ రోజు తేలుసాత్." లూసీ రాక ముందే కుసుమ ఫెర్ండస్ తో చెపిప్ంది. 
"పోనీయ కుసుమా తన సంగతి మనకెందుకు?" 
టైం రెండు పది అయింది. "నాకు కాసత్ పని వుంది. నేను లైబర్రీకి వెళుళ్తునాన్ను." లవరస్ రాక వదద్ నుండి ఇవతలకు వచిచ్, చెటల్ 

మధయ్గా ఎవరికి కనబడకుండా గేటు కనిపించేలా నకిక్ కూరుచ్ంది కుసుమ. 
సరిగాగ్ రెండునన్ర. గేటుకు కొంచం అవతల ఒక బైక మీద కూరుచ్నన్ ఒక కురార్డు పిలిల్ కూత వంటి హారన మోగించాడు. కుసుమ 

ఆశచ్రయ్ పోయింది. ఆ రోజు అమామ్యిలను వెంబడిసూత్ పోయిన కురార్ళళ్లోల్ లూసీ వెనకపడడ్ కురార్డు. మరి రెండు నిమిషాలలో లూసీ 
రావటం బైక వెనక అటుఇటు కాళుళ్ వేసుకొని కూరొచ్ని అతనిన్ గటిట్గా వాటేసుకోవటం రయియ్మని బైక బయలేద్రటం అనిన్ నిమిషాల మీద 
జరిగిపోయింది. 

కుసుమ కొనిన్ క్షణాలు తేరుకోలేకపోయింది. అకక్డే ఒకక్తీ చెటుట్ కింద కూలబడిపోయింది.  
ఏంటో చెపప్రాని దిగులు. అసలు లూసీ ఎవరు తను ఎవరు? అందరితో అనుబంధం పెంచుకోవటం దేనికి? లూసీకి ఏదో 

అయిపోతుందని తను దిగులు పడటం దేనికి. తనను తాను పర్శిన్ంచుకుంది.  
సునంద పినిన్ చెపిప్ంది నిజమే. లూసీతో సేన్హం మెలిల్మెలిల్గా తగిగ్ంచుకోవాలి.  
మళాళ్ తనలోని అంతరాతమ్ వెనున్ తటిట్ంది. శీర్హరి ఆదుకునన్ యాది, నాయనమమ్ అండగా నిలిచిన నరిసి గురుత్కొచాచ్రు.  
ఉహుఁ లూసీని అటాల్ వదిలేయకూడదు. ఏదో ఒకటి చేయాలి. 
నెమమ్దిగా నడిచి వసుత్నన్ కుసుమను చూసారు తరుణి పూరిణ్మలు. 
"ఏమయిందే? ఎకక్డకు అటాల్ వెళాళ్వు? లైబర్రీకని వెళాళ్వు? గేటు దగగ్రనుండి వసుత్నాన్వు?" పర్శన్ల పరంపర కురిపించారు. 
"లూసీ ఎంత దిగజారిపోయిందో చూసి వసుత్నాన్ను." 
అరధ్ం కానటుట్ చూసారు ఇదద్రూనూ. 
"పర్తిరోజూ రెండుగంటల సమయంలో ఒక రకమైన పిలిల్కూతల వంటి శబద్ం వినిపించటం, వెంటనే లూసీ లేచి వెళిళ్పోవటం. 
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రెండింటికి ఏదైనా సంబంధముందేమో గమనించారా?" 
"అవును. వినిపిసుత్నన్ది. కాని, అది ఏదో ఫానీస్ బైక హారన అనుకుంటాను. దానికి లూసీకి సంబంధమేమిటీ?" 
"ఆ హారన లూసీకి సిగన్ల. అవును. ఆ రోజు దాని వెనకాల ఫాలో అయిన కురార్డు దీనికి లైన వేసాడు. వాడితో తిరగటానికి 

వెళుళ్తునన్ది." 
నమమ్ లేనటుట్ చూసారు ఇదద్రూ. "ఛ. అనవసరంగా దానిన్ అనుమానిసుత్నాన్వేమో?" 
"నాకూ అది అబదద్ం అవుతే బాగుండుననిపిసుత్నన్ది." 
"మరి ఆ రోజు అటాల్ అనన్దే?" 
అందరికి ఆ నాటి విషయం గురుత్కొచిచ్ంది. 

PPP 
సిమ్తకు అండగా నిలబడిన మరుసటి రోజు అలల్రి మొదలెటిట్న అమామ్యిలు అందరికి బుదిద్ వచిచ్నటుట్ లెంపలేసుకునాన్రు. "ఛీ. 

బుదిద్లేక అలల్రి చేసాము. మంచి పనయింది. మాఇంటోల్ ఈ విషయం తెలిసి వుంటే ఇంకేమనాన్ వుందా? చంపేసేవారు. ఈ పాటికి గదిలో 
పెటిట్ తాళం వేసేవారు." ఆ విషయం తలుచుకుంటేనే వణికి పోసాగింది సిమ్త. "ఏయ తరుణి థాంకస్బాబ్. మీరు భరోసా ఇచేచ్టపప్టికి నాకు 
ధైరయ్మొచిచ్ంది." 

"లూసీ నినన్ ఆ అబాబ్యి నీ వెనక పడాడ్డు కదా, ఏమనాన్ అనాన్డా?" 
"అరె ననున్ అననికి దముమ్లా? మాటాల్డెందుకు కోషిష చేసిండు. నేనూకుంటనా మంచిగ జవాబిచిచ్న. ఇగ పోనియయ్ రాదే 

అయిపోయిందేదో ఐపోయింది. ఆ ముచచ్టెందుకు మరిచ్పోండి." అంటూ మాట మారేచ్సింది. 
PPP 

"మనలిన్ ఎంత బురిడీ కొటిట్ంచిందే? వాడే దానిన్ బుటట్లో వేసాడో? ఇదే వాణిణ్ మాయ చేసోత్ందో?" 
అపుప్డే అందరికి ఇంకో విషయం కూడా ఙాపకం వచిచ్ంది 
లూసీ ఇంతకాలం మేకప హైర సైట్ల పిచిచ్పిచిచ్పోకడలు పోతూ లేటెసట్ మాడలైనా సాధారణమైన బటట్లు వేసేది. అటువంటిది ఈ 

మధయ్ రకరకాల మాచింగ జువెలరీ కాసీట్ల్ బటట్లు వేయటం మొదలెటిట్ంది. రకరకాల పరూఫ్య్ంస కూడా వాడుతోంది. 
"ఏం లూసీ కొతత్కొతత్ డెర్సెస నగలు కొంటునాన్వు. ఏం సంగతి?" అని అడిగిన వాళళ్కు "మా కజిన వచిచ్ంది. ఆమె తెచిచ్ంది", 

అంటూ చెపప్టం కూడా అనుమానానికి దారి తీసోత్ంది. అయినా అంత కాసీట్ల్ గిఫట్స్ ఇచేచ్ కజిన ఎవరు దానికి? 
"అంతెందుకు రేపు అందరమూ రెడ హానెడ్డ గా పటుట్కుందాము." 
"పటుట్కొని ఏం చేసాత్ము? అదేమనాన్ చినన్ పిలల్నా, ఇంటోల్ చెపుప్తా అని బెదిరించటానికి? 
"ఏమో  మన పర్యతన్ం మనం చేయాలి. అపప్టికి కూడా వినక పోతే అటాల్గే తన కరమ్ అని వదిలేయాలి." మొండిగా చెపిప్ంది 

కుసుమ. 
"సరే, నీ మాట ఎందుకు కాదనాలి? అసలు అతను తన కోసమే వచాచ్డో? లేకపోతే ఒటిట్ కోఇనిస్డెనోస్ కనఫ్రమ్ చేసుకొని 

మాటాల్డాలి." 
మరోర్జు...... 
లంచ అయింది. టైం రెండూ పది. "పూరిణ్మా, సునంద పినిన్ గాజులు తెమమ్ందిగా! సులాత్న బజార వైపు వెళొళ్దాద్ము. తరుణీ 

నువువ్కూడా వసాత్వా? నీకు కాల్స వుందా?" 
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"లేదు. నేను కూడా వసాత్ను పదండి. లూసీ నీకు వేరే ఏమైనా పనివుందా, వసాత్వా?" 
కాసత్ ఇబబ్ందిగా మొహం పెటిట్ంది. "ఈ రోజు ఆఫట్రూన్న కాల్సెస మిస అవుతారా? ఎందుకు కాల్సయిన తరువాత వెళొళ్చుచ్గా!" 
"అంత ఇంపారెట్ంట కాల్సేల్మీ లేవు. అయినా రెగుయ్లరాగ్ ఎటెండ అయే వాళళ్ము. ఒకసారి మిస చేసుకునన్ంత మాతార్న ఏమీ 

ఫరవాలేదు. పదండి." 
నలుగురూ గేటు దాకా వచాచ్రు. టైం సరిగాగ్ రెండునన్ర. బైక మీద కురార్డు కనిపించాడు. లూసీ ఒకక్ అడుగు వెనకిక్ వేసి. తకిక్న 

వాళళ్కు కనబడకుండా చేసుత్నాన్ననుకొని చేతోత్ అతనికి ఏదో సైగ చేసింది. 
అందరూ సులాత్న బజార వైపు అడుగేసారు. బైక ఆ పకక్నే ఆపినటుట్ తెలుసుత్నన్ది. 
సడన గా, "మీరు వెళిళ్రండబాబ్, నాకు వేరే పని వుంది. మళీళ్ కలుసాత్." అంటూ సమాధానం కోసం కూడా ఆగకుండా చరచర మరో 

దికుక్కు నడిచింది.  
మితర్తర్యం కూడా కొంత ముందుకు వెళిళ్ పకక్నే షాప పకక్గా నకిక్ నిలబడాడ్రు. వాళళ్ందరూ కనుచూపుమేర దాటిపోయారని 

భర్మ పడడ్ లూసీ గబగబ బైక దగగ్రకు వెళిళ్ వెనక కూరొచ్ని, అతనిన్ పోనియయ్మని తొందర చేయటం సప్షట్ంగా కనిపించింది. 
PPP 

"నేనెపుప్డో చెపాప్ను మీకు. ఆ అమామ్యి గురించి మీరు చెపిప్న దానిన్ బటిట్ చూసేత్ ఆమె సేన్హం వలల్ మీకు కూడా సమసయ్లు వచేచ్ 
పర్మాదం వుంది. మీ సేన్హితులను బటిట్ నీ గుణం అంచనా వేయవచుచ్ అని అంటారు. ఒకసారి చెడు సేన్హాలు మరిగిన తరువాత ఆమె 
ఎవరు చెపిప్నా వినేటటుట్లేదని అనిపిసుత్నన్ది. ఇంక ఈ విషయాలను మరిచ్పోయి మీ చదువులు మీరు చూసుకోండి." జరిగిన విషయాలనిన్ 
సునందకు చెపిప్ వాపోయిన సేన్హితులకు హితబోధ చేసింది.  

ఒళోళ్ నాలుగు నెలల పసివాడు కుయ కుయ లాడటం మొదలెటాట్డు. 
సునందకు పుటిట్ంటితో మళీళ్ అనుబంధం పెరగటానికి కారణమైన కుసుమంటే అందరికి మకుక్వ కలిగింది.  
సావితర్మమ్ మనుమరాలికి తోడుగా పురుడయేయ్దాకా ఇకక్డే వుండిపోవటం, కుసుమ నాయనమమ్ తాతయయ్ కూడా తరుచుగా 

రాకపోకలు సాగించటంతో వయో వృదుధ్లకు వాళళ్తోబాటే పిలల్లకు సెలవురోజులోల్ మంచి కాలకేష్పం అయేయ్ది. అందరూ ఒకటే చోట చేరి 
వసుధైక కుటుంబంలా అనిపించేది. అపుప్డపుప్డూ కోడళుళ్ కూడా వారితో చేరేటపప్టికి, అది సునంద పురుడులాగా కాకుండా ఒక పెళిళ్ 
ఇలుల్లా అనిపించేది. 

పండంటి కొడుకును కనన్ది సునంద. 
వాడికి పేరుపెటేట్ భాధయ్త కుసుమ మీద పెటాట్రు.  
"సునంద పినీన్, నేను వీడికి ఒక మాం...చి పేరు ఆలోచించి పెటాట్ను. అయితే ఒక కండిషన. నువువ్ ఇంకా ముగుగ్రు పిలల్లని కనాలి. 

అపుప్డే ఆ పేరుకు అందం." చిలిపిగా నవువ్తూ చెపిప్ంది కుసుమ. 
"అమోమ్ ఇంకా ముగుగ్రే! నా వలల్ కాదమామ్." భయపడడ్టుట్ నటించి,  మళీళ్ ఆరాటం పటట్లేక, "అయినా కుసుమా ఆడపిలల్లా? 

లేకపోతే వీడిలాగా మగపిలల్లేనా?" అని ఆరా తీసింది. 
"ఎవరైనా ఫరవాలేదు. నేను సెలెకట్ చేసిన పేరుల్ ఎవరికైనా పెటట్వచుచ్. అంత అందమైన పేరుల్. నువువ్ ఊ అను నేను చెపేప్సాత్ను." 
"సరేలే, నువవ్ంతగా అడుగుతునాన్వు కాబటిట్ ఏదో పర్యతన్ంచేసాత్నులే." అభయ హసత్ం చూపించింది. 
"చాలేల్ండే మీ అలల్రి. ఏరా బంగారూ నీ మనసంతటి చకక్ని పేరు పెటట్రా." నాయనమమ్ అనన్ది. 
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"అయితే వినండి. ఇది చకక్గా మంచు కురుసుత్నన్ రోజులు కదా, కనుక వీడి పేరు హేమంత." అందరి రియాక్షన కోసం చుటూట్ 
చూసింది. 

"భలే బాగుందే పేరు. వెరైటీగా వుంది. నాకైతే తెగ నచేచ్సింది." తన సంతోషానిన్ వయ్కత్పరిచిన సునంద అతత్గారి అభిపార్యం కోసం 
చూసింది. "బాగుందమామ్యి హేమంత. హేమూ అని పిలుచుకోవచుచ్." 

"అవునే పిలాల్, ఇంకా ముగుగ్రిని కనమంటునాన్వే వాళళ్కు పేరేల్ం నిరణ్యించావే?" 
"ఇందులో ఇంకో కండిషన. పుటట్బోయే వాళళ్ను ఎపుప్డంటే అపుప్డు కనగూడదమామ్యి. వసంతంలో ఒకరిని, అటాల్గే శిశిరంలో, 

చివరన శరదృతువులో కనాలి. అపుప్డు వాళళ్ పేరుల్ కూడా ఆడైతే వసంత శిశిర శరద అని పెటాట్లి. మగ వాడైతే వసంత, శిశిర, శరద అని 
పెటాట్లి. కనక అటాల్ కనటానికి పాల్న చేసుకో." 

కుసుమ మాటలకు అందరూ నవేవ్సారు. 
PPP 

సునంద చెపిప్న తరువాత కుసుమ తరుణి పూరిణ్మ కలిసి ఒక నిరణ్యానికి వచాచ్రు.  
తరువాత జరిగిన సంఘటనల పర్భావం అందరి మనసులోల్ గాఢంగా నాటుకు పోయాయి. 
ఆ రోజు కాలేజీకి వచిచ్న లూసీ మొహంలో ఏదో తేడాకొటొట్చిచ్నటుట్ కనిపించసాగింది. మొహమంతా వుబిబ్నటుట్ కనిపించింది. కళళ్ 

కింద సంచులాల్గా తయారయాయ్యి. మొహం మీద మెడమీద చినన్చినన్ గాటుల్. 
"హేయ లూసీ, ఏంటది? మొహమంతా అటాల్ వుంది?" ఎంత కాదనుకునాన్ చినన్నాటి సేన్హితురాలు. అడగకుండా 

వుండలేకపోయింది కుసుమ. 
"ఏమ లేదేవ్. షరిమ్ల వాలల్ నాయన్కు నైట కల్బ వుంది కద. ఆడ నాకు ఆరెక్సాట్ర్ల పాడనికి చానస్ వచిచ్ంది. ఈ మదయ్ల అపుప్డపుప్డు 

ఆడ పాడుతునన్. నినన్ జర లేటవబటికి నిదర్ లేక మొకం వుబిబ్ంది." 
"నీకేమైనా పిచాచ్? చకక్టి గొంతు. మంచి మంచి పోర్గార్మస్ లో పాడక, నైట కల్బ లో పాడటమేంటే?" 
"లేదేవ్, గా ఆరెక్సాట్ర్ సినిమలల కూడ చానస్ ఇపిప్సత్మనన్రు. అందుకనె వాలల్తోని పాడుతునన్." 
"చావు. నీకు మంచి చెపిప్తే అరధ్ం కావటం లేదు. అయినా నీకు అడడ్మైన తిరుగుళుళ్ ఎకక్వైనయి. చదువులో శర్దధ్ లేకుండా పోతోంది. 

ముందర ఈ డిగీర్ పూరిత్ చేయవే?" ఏదో తన సవ్ంత చెలెల్లు చెడిపోతునన్ంత దీనంగా మాటాల్డుతునన్ కుసుమను పూరిణ్మ వారించబోయింది. 
"కుసుమా, లూసీ ఏమైనా చినన్ పిలల్నా? తన బాగోగులు తనకు మనకనాన్ బాగానే తెలుసు. వదిలెయియ్." 
నలుగురు దరాబ్ర హాల మెటల్మీదనుండి కిందకు దిగుతునాన్రు. వెనక నుండి సీమ గోల్రియా వసుత్నాన్రు. వారిదద్రు సూక్లోల్ వీళళ్తో 

కలిసి చదివారు. వారిదద్రి ఫామిలీస లూసీ ఫామిలీ ఒకటే చరచ్ మెంబరస్ అవటాన వాళళ్కు పరిచయాలు బాగానే వునాన్యి. 
వీళళ్ను దాటిపోతూ వెనకుక్ తిరిగి లూసీ వైపు హేళనగా చూసూత్, "ఏందే పోరీ, మాటీన్ అయింది. ఇపుప్డు మంచిగ ఫసట్ షో, లేట 

నైట షో కూడ మొదలైనటుట్నన్ది. పరుస్ల పైసలు మసుత్ కలకట్ అయినటుట్ంది. ఇంక మసీత్ మజా. జలస్నే జలస్." అని వెకిలిగా నవువ్కుంటూ 
ముందుకు సాగారు. 

లూసీ గబగబ అడుగులు ముందుకు వేసి వాళళ్కెదురుగ నిలబడి, "ఏందే కుకక్లెఖఖ్ మొరుగుతునన్వ? మలల్ నా గురించి మాటాల్డినవో 
పళుళ్ రాలత్య భదర్ం." 

"పోపొవె. నినెన్వరనన్రు? నీతోని మాటాల్డింది ఎరక్యిందంటె మా ఇంటల్ చెమాడ్ తీసత్రు." అంటూ లూసీని విదిలించుకు ముందుకు 
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సాగారు వాళిళ్దద్రూ. 
లూసీ వాళళ్తో ఘరష్ణ పడుతూండగానే మితర్తర్యం దొరికిందే సందని తపిప్ంచుకొని వెళిళ్వాళళ్ అలవాటైన పేల్సోల్ కూరుచ్నాన్రు. 
జరిగిన విషయం గురించే డిసక్స చేసుకుంటూ వుండి పోయారు. 
"కుసుమా, ఈ మధయ్ మనం పూరిత్గా లూసీ గురించే ఆలోచిసూత్ మనసులు పాడు చేసుకుంటునాన్ము. ఇకనైనా తనను వదిలించుకొని 

మన రొటీనోల్ పడాలి." పూరిణ్మ హెచచ్రించింది. 
ఆ చుటుట్పకక్ల రాలిన ఆకులు చిమిమ్ శుభర్ం చేసే ఒక సీవ్పర గత సంవతస్ర కాలంగా ఆ సేన్హితురాళళ్ కాలకేష్పం గమనిసుత్నన్ది. ఆ 

రోజున ఆమె కలుగ చేసుకొని, "పాపలూ, మీరందరు మంచిగ చదుకోనికి వచిచ్ంరు. దినాం మంచిగ మాట ముచచ్టుల్ చేసత్రు. బిడాడ్! గా పోరి 
దోసిత్ మీకొదద్మమ్. దాని నియత మంచిగ లేదు. ఆమెను ఇడువుండిర్." అనేటపప్టికి ముగుగ్రికి నోటమాట రాలేదు.  

ఆమెనే కొనసాగించింది. "దినాం ఆ పోరి కొరకు ఎవలెవలో అసత్రు ఆలల్తోని మోటరైస్కిలల్ పోవుడు. ఇంటల్ తెలుసునో తెలవ్దో. లోకం 
గిటల్ పాడై చచిచ్ంది." అనుకుంటూ అకక్డి నుండి వెళిళ్పోయింది. 

పూరిణ్మ అనన్టుట్ ముగుగ్రికీ లూసీ గురించిన ఆలోచనలే తపప్ వేరే టాపిక మాటాల్డుకోవటం గాని ఇంతకు ముందులాగా 
చరిచ్ంచుకోవటం కాని లేకుండా పోయింది. 

PPP 
ఆ సంఘటన తరువాత పూరిణ్మ ఖచిఛ్తంగా లూసితొ చెపేప్సింది. "లూసీ ఇంక నువువ్ మా వెనక రాకు. నీకు చదువు వునాన్ 

లేకపోయినా ఎకక్డో ఒక చోట పాటలు పాడుకుంటూ బతికేసాత్వు. కాని మాకటాల్ కాదు. మాకు డిగీర్లో మంచి  రాంక రాకపోతే కషట్ం. నువువ్ 
ఆ నిమిమ్ షరిమ్లా వాళళ్తోటే లంచ టైం గడుపు. నైట కల్బల్లో పాడుకుంటావో, టాంకబ్ండ మీద పాడుకుంటూ బిచచ్మెతుత్కుంటావో 
మాకనవసరం. ఇంక మా దగగ్రకు రావదుద్."   

"అటల్ంటె ఎటల్నె. మనం చినన్పప్టి సూక్ల టైంసంది దోసుత్లం కదనె. నాకు కాలేజిల మీరు తపుప్ ఇంకెవలు లేరు. అమమ్ నాయన్ 
కూడ మీరునన్రనె ఈడ చేరిప్ంచింరు. ఇంక మంచిక కాల్సల్కొసత్నే." దీనంగా అడిగేటపప్టికి ఇంకేం మాటాల్డ లేకపోయినారు. 

 లూసీ ఫెర్ంచ కాల్స లోంచి బయటకు వచిచ్ంది. ఆమె వెనకాలే రాగిణి పరిగెడుతునన్టేట్ రెండేసి మెటల్చొపుప్న దిగి లూసీ ముందుకు 
వచిచ్ంది.  

"ఏయ పోరి, బిచచ్కతెత్ లెకక్ ఎనక్పడితె పోనీ కదాని నా బాయ ఫెర్ండ అరుజ్నిక్ ఇంటర్డూయ్స చేసుంటి. ఎమే నినన్ వానోత్ నైటక్ల్బల్ 
మందుకొటిట్ డానస్ చేసన్వంట. ఎనిన్ గుండెలె నీకు?" అంటూ గటిట్గా చెయియ్ పటుట్కొని వూపింది. 

మెటల్ మీద కూరుచ్నన్ అమామ్యిలందరూ సట్న అయిపోయి చూసూత్ వునాన్రు. ఈ లోగా రాగిణి ఫెర్ండస్ షరిమ్ల, నిమిమ్, జూహీ కూడా 
వచిచ్ చేరారు. 

"అవ. లాసట్ వీక వికీక్ తో కారల్ పోత కనబడడ్ది. మా అనన్ చెపప్బటిక్ తెలిసింది." 
"అగో ఆ వేలు మీద రింగ చూసినవానె? నేను సూరజ సెలెకట్ చేసి కొనన్ము. సూరజ ఏడనో పోయిందనన్డు. ఈమెనె 

కొటేట్సినటుట్నన్ది." 
"మంచిగ మన పకక్న చేరి మనలేన్ బాక సాట్బ చేసేటందుకు పాల్న చేసుత్నన్ది. ఇగో పోరీ ఇదే ఫసట్ండ లాసట్ వారిన్ంగ. ఇంకో పాలి మా 

బాయ ఫెర్ండస్ తో కనిపిసేత్ చెమడ్లొలిపిసాత్ బిడాడ్ భదర్ం."  
ఒకళళ్ తరువాత ఒకళుళ్ ఆ నలుగురూ లూసిని పటుట్కొని ఝాడించటం మొదలెటాట్రు. కాని లూసి మొహంలో ఎటువంటి కంగారూ 
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లేదు. పొగరుగా, "పోపోండే. చేతనైతే వాండల్ను మీ కంటోర్లల్ పెటుట్కోండిర్. నా మీద ఏడేచ్దెందుకు?" అని విసురుగా వెళిళ్పోబొయింది. 
జూహీ వెనక నుండి లూసీ డెర్స పటుట్కొని ఒకక్ గుంజు గుంజింది. ఆ వూపుకు పడబోయి నిలదొకుక్కుంది.  
"జర సునో ఛోకీర్. ఆగే కభీ ఐసా కరేతొ......." 
"ఏం చేసత్వే?" 
"ఏం చేసాత్నా? ఇంకొకక్సారి మా వాళళ్తో కనిపించినా, నైట కల్బ వైపు వచిచ్నా ఈ కాలేజీ ముందే మా కారు నీ మీద కెకిక్సాత్ం 

భదర్ం." అపప్టిదాకా ఏమీ మాటాల్డని షరిమ్లా చూపుడు వేలు వూపుతూ బెదిరించింది. 
"పోవే. ఏం చేసుకుంటావో చేసుకో. నేను చేసేడిది నేను కూడా చేసి చూపిసత్." అంటూ బింకంగా పోతునన్ లూసీని చూసిన 

అమామ్యిలకు కంగారు పుటిట్ంది. 
ఇదేమనాన్ కాలేజీనా? లేక సినిమాలోల్ చూపించే గూండాల అడాడ్నా? అనిపించి కంగారుగా అకక్డి నుండి తపుప్కునాన్రు. 

PPP 
వారం రోజులు గడిచాక కుసుమకు అనుమానం వచిచ్ంది.  
"పూరిణ్మా, ఆ ఇంసిడెనస్ తరువాత లూసీ కనిపించటలేల్దే!. ఆ నలుగురూ కలిసి అనన్ంత పనీ చేసేసారేమోనే?" భయంభయంగా 

అనన్ది. 
"ఛ, ఏదో కోపంలో బెదిరించినంత మాతార్న ఒక మనిషిని లేపేటంత దిగజారుతారనుకోను. నువువ్ అనవసరంగా భయపడకు. అది 

ఎవడో కొతత్ వెధవని పటుట్కొనన్దేమో! అయినా దాని గురించి మనం పటిట్ంచుకోవదద్నే అనుకునాన్ముగా? మళీళ్ నీకెందుకీ తాపతర్యం?"  
ఆ సమయానికి కుసుమను మందలించినా పూరిణ్మకు కూడా అనుమానంగానే వుంది. ఇనాన్ళళ్ సహవాసంలో ఎపుప్డూ సూక్ల కాని 

కాలేజీ కాని డుమామ్ కొటట్కుండా వసుత్ంటుంది లూసీ. ఇంటికనాన్ ఇకక్డే తనకు ఎంటరైట్నెమ్ంట ఎకుక్వగా వుంటుంది. ఇంటోల్ అయితే ఎనెన్నోన్ 
రిసిట్ర్క్షనస్. కాలేజీలో అయితే ఫీర్బరడ్. అని కూడా అంటూ వుండేది. అటువంటిది వారం రోజులు రాలేదూ, అంటే కొంచం అనుమానం వచిచ్ంది.  

"పోనీ రాగిణిని అడిగి చూదాద్మా? వాళళ్ నైటక్ల్బోల్ పాటలు పాడుతుంది కదా!" 
"ఎమోనే ఆ గొడవ తరువాత మళీళ్ వాళళ్కుకనిపించిందో లేదో?" 
"అవనీన్ వాళళ్ సరిక్ల స లో కామనే. అటాల్ బాయ ఫెర్ండస్ కోసం కొటుట్కుంటూనే వుంటారు, మళీళ్ కలుసూత్ వుంటారు. అయినా 

ఒకక్సారి అడిగి చూడటంలో పోయేదేమీ లేదు. అదిగో వాళేళ్ ఇటు వసుత్నాన్రు. అడిగి వదాద్ము పదండి." ముగుగ్రూ రాగిణి షరిమ్ల వదద్కు 
వెళాళ్రు. 

"హాయ ఫెర్ండస్. ఏంటీ కాల్స లేదా? ముగుగ్రూ ఒకచోటే వునాన్రు?" 
"రాగిణీ, సారీ టు డిసట్రబ్ యూ. నీతో ఒక చినన్ అవసరం వచిచ్ంది." 
వాళిళ్దద్రూ మొహాలు చూసుకునాన్రు. హలో అంటే హలో అనుకోవటమే తపప్ వాళళ్కు పెదద్ ఫెర్ండ షిప లేదు. మరి వాళళ్కు మనతో 

పనేంటో అనన్ పర్శన్ మొహాలోల్ కనిపించింది. 
"ఫరవాలేదు చెపుప్ పూరిణ్మా. మాతో ఏం పని." 
"ఆ రోజు మీతో గొడవయిం తరువాత లూసీ మళీళ్ కాలేజీకి రాలేదు. మీకేమైనా తెలుసేమో.........." అరోధ్కిత్లో ఆగింది పూరిణ్మ. 
"అరె, ఆ పోరి గురించా మీరింత పరేషానౌతునాన్రు." అని నవేవ్సి, "మేం ఆమెను బెదిరించటానికి అటాల్ మాటాల్డాము. అయినా 

మేమెకక్డ ఆ పోరెకక్డ. ఆమెను మేమేమైనా చేసామని భయపడుతునాన్రా? మేం అంత చిలల్ర మనుషులం కాదు. మీరేం ఫికర పడవదుద్. 
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ఆమెకు ఎవడో దొరికి వుంటాడు. వానితో తిరుగుతూ వుంటుంది." అని పోబోయినారు. 
వారి భాష ఎంతో సవ్చఛ్ంగా వుంది. ఆ రోజున లూసీతో మాటాల్డటం వినన్ వాళళ్కు నిజంగా తెలుగు సరిగాగ్ రాదేమోననన్ 

అనుమానం వుండేది. ఎవరి దగగ్ర వాళళ్ మాట మాటాల్డే గుణం చాల బాగుంది.  
"అది కాదు రాగిణీ, నీకేమైనా తెలుసేమో నని రికెవ్సట్." 
"లేదు కుసుమా. ఆమె మాకు కాలేజిలోనే పరిచయం. మా డాడి ఫెర్ండ కి ఫిలమ్ సరిక్ల లో బాగ పరిచయం వుంది. లూసీ వాయిస 

చాల బాగుంటుంది కదా అని నేనే ఆమెను ఎంకరేజ చేసాను. అంతకు మించి ఆమె పరస్నల విషయాలు మాకేమీ తెలియవు." 
మేము పెరిగిన కలచ్ర వేరు. మీ కలచ్ర వేరు. అకక్డ  బాయ ఫెర్ండస్ వుండటం నైట కల్బ లకు వెళళ్టం అలవాటు. మా పేరెంటస్ కూడా 

అబెజ్కట్ చేయరు. అయినా మా హదుద్లోల్ మేము వుంటాము.  
 అటువంటిది లూసీ బాక గౌర్ండ ఏమిటి? తను చేసుత్నన్ పనులేంటీ? 
పాపం టాలెంట వునన్ది కదా అని మేము ఎంకరేజ చేసింది తపప్యింది. వాయిస తో బిజినెస చేసేది వదిలేసి బాడీతో బిజినెస 

చేయటం మొదలైంది. అది తపుప్ కదా!" 
"పూరిణ్మ నువువ్ తరుణి కుసుమ మంచి మనసు కలవాళుళ్ కనుకనే ఆమె గురించి అంత వరీ అవుతునాన్రు. ఇంక ఆమె ముచచ్ట 

మరిచ్పోండి. ఆమె మీకు ఫెర్ండ అంటే మీ మీద కూడా బాడ ఇంపెర్షన పడే చానస్ వుంది." 
మళీళ్ ఒకసారి లూసీ గురించి తమకేమీ తెలియదని గటిట్గా చెపిప్, "కమాన యార. చీరఅప మీరు ముగుగ్రూ మంచి కెల్వర సూట్డెంటస్. 

ఈ ఫాలూత్ మాటర మరిచ్ మంచిగ చదువుకోండి"అని భుజం తటిట్ వెళిళ్పోయిన తరువాత వాళళ్మీద అనవసరంగా అనుమానపడాడ్మే 
అనుకునాన్రు. 

"ఇంక తన గురించి తెలుసుకోవాలంటే ఒకటే మారగ్ం. సీమకు కాని గోల్రియాకు కాని లూసీ గురించి తపప్క తెలిసే వుంటుంది. 
వాళల్ంతా ఒకటే చరచ్ మెంబరస్ కదా." ఇంకా ఆశ చావని కుసుమను చూసేత్ జాలిగా వుంది. 

"సరే ఆ పర్యతన్ం కూడా చేదాద్ము." 
"హాయ గోల్రియా." 
"హాయ కుసుమా." నవువ్తూ తిరిగి గీర్ట చేసింది గోల్రియా. 
"గోల్రియా, లూసీ కాలేజీకి రావటేల్దు. నీకేమైనా తెలుసా?" 
ఆ పర్శన్తో అపప్టిదాకా ఆమె మొహంలో వునన్ ఫెర్ండీల్ లుక మాయమై  భయం భయంగా చుటూట్ చూసింది.  
"లేదు లేదు. ఆమె గురించి నాకేమీ తెలియదు. నేను పోతునన్." అంటూ తపిప్ంచుకొని పోబోయింది. 
కుసుమ గబుకుక్న చెయియ్ పటుట్కొని ఆపి, "అంత భయపడతావెందుకు గోల్రియా? పర్తి ఆదివారం మీరంతా చరచ లో 

కలుసూత్వుంటారు కదా, ఆమె సంగతి మీకు తపప్క తెలిసే వుంటుంది. పీల్జ చెపప్వా?" 
"సారీ కుసుమా, మా ఇంటోల్ ఆమె ముచచ్ట తీసెత్ చంపుతరు. ఆమె సంగతి మాకేం తెలవ్దు." 
ఇంక వాళేళ్మీ చెపప్రని ఖాయంగా తెలిసింది. అయినా చివరి పర్యతన్ంగా, "పోనీ ఆమె సంగతి చెపప్కపోతే పోనీ, వాళళ్ అమమ్ ఏదో 

సూక్లోల్ టీచర అని తెలుసు. కాని ఏ సూక్లో తెలియదు. అదైనా చెపప్వా పీల్జ." చేతులు పటుట్కొని కళళ్ నీళళ్తో కుసుమ అడుగుతునన్ తీరు 
చూసిన వాళళ్కు జాలి అనిపించిందో ఏమో లూసీ తలిల్ పని చేసే సూక్ల ఎడెర్స చెపాప్రు. 

ఆ మాతార్నికే మహానందపడిపోయిన కుసుమ గోల్రియా రెండు చేతులు పటుట్కొని "థాంకస్ గోల్రియా థాంకస్." అంటూ సంతోషం 
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వయ్కత్ం చేసింది. 
"కుసుమా ఎందుకే ఈ వృధా పర్యాస? వాళళ్ అమమ్ సూక్ల ఎడెర్స తెలుసుకునన్ంత మాతార్న ఏం సాధిదాద్మని? అనవసరంగా 

లూసీ గురించి ఆలోచిసూత్ మనసు పాడు చేసుకుంటునాన్వు." తరుణి మందలించింది. 
"తరుణీ లూసీ ఏదో పర్మాదంలో చికుక్కునన్టుట్గా నా సికస్త్ సెనస్ చెపుప్తునన్ది. రాతుర్ళుళ్ పడుకుంటే ఏవేవో పీడకలలు వసుత్నాన్యి. 

ఏదేమైనా లూసీ గురించి తెలుసుకోవలసిందే. మీరందరూ ఆనుకుంటునన్టుట్ దానికేమీ కాలేదు అంటే అంతకనాన్ ఆనందం మరోటి లేదు." 
"ఇంక ఈ రోజుకు కాల్సెస ఎటెండ అయే మూడేల్దు. నేను లూసీ అమమ్ సూక్ల కెళిళ్ విషయం కనుకొక్సాత్ను. మీరు కాల్సల్కెళళ్ండి." 
పూరిణ్మ తరుణి మొహాలు చూసుకునాన్రు. "ఒకక్దానివే ఎందుకు? మేము కూడా నీతోనే వసాత్ము పద." 
************** 
మధాయ్హన్ం రెండునన్ర అవుతునన్ది. సూక్ల అవరణలో టెనష్న గా అడుగు పెటాట్రు. ఆ టైంలో బిజీగా వుండాలిస్న సూక్ల ఖాళీఖాళీగా 

కనిపించేటపప్టికి విసుత్పోతూ లోపలికి వెళాళ్రు. 
సాట్ఫ రూంలో ఒకక్డే కూరొచ్ని వునన్ టీచర కనిపించారు. "ఎకస కూయ్జ మీ" అనన్ మాటలకు తలఎతిత్ చూసిన ఆయనకు ముగుగ్రు 

అమామ్యిలు కనిపించారు. 
"ఎస కమిన. ఎవరమామ్ మీరు? ఎవరు కావాలి?" 
"సార మేరీ మాడం కోసం వచాచ్ము. ఆవిడ ఎకక్డుంటారో చెపుప్తారా?" 
ఆయన కళళ్జోడు తీసి తుడుచుకొని మళీళ్ పెటుట్కొని, "కూరోచ్ండమామ్." అని, "ఆవిడతో మీకేం పని?" 
"సార ఆమె కూతురు లూసీ మా కాల్స మేట. తను వారం రోజులగా కాలేజీకి రావటం లేదు. మాడంను అడిగి తెలుసుకుందామని 

వచాచ్ము." 
ఆయన వాళళ్ వంక అనుమానంగా చూసాడు. "అమామ్యిలు, లూసీ మీ ఫెర్ండ అంటునాన్రు. మరి ఇంటికి వెళిళ్ అడగక 

పోయినారా? ఎకక్డి ఫెర్ండ షిప? " 
"సార మాకు వాళళ్ ఇలుల్ తెలియదు. మేమంతా సూక్ల రోజుల నుండి కాల్స మేటస్. అందరమూ ఆ రోజుల నుండే కంబైనడ్ సట్డీస చేసే 

వాళళ్ము. తనే మా ఇళళ్కు వచేచ్ది. ." 
"ఓ, మీ గురించేనా మేరి మాడం చెపుప్తుండేవారు? మీ ఫెర్ండ షిప తోనే లూసీ కొంచం బాగా చదవటం మొదలెటిట్ందని చెపేప్ వారు 

ఆవిడ. కాని ఏం లాభం లేదమామ్. లూసీ పూరిత్గా చెడిపోయింది. అడడ్మైన తిరుగుళుళ్ తిరిగింది.  పోయిన వారం ఎబారష్న కోసం ఏదో నాటు 
మందు తిని  పర్యతిన్ంచిందిట. అది కాసత్ వికటించి పెదద్ పార్ణానికే ముపుప్ వచిచ్ ఇపుప్డు ఆమె చావుబతుకులతో పోరాడుతోంది.  నేను 
పొదుద్న వెళిళ్ చూసి వచాచ్ను. లాభం లేదు. ఇపుప్డో అపుప్డో అనన్టుట్నన్ది పరిసిథ్తి. మిగతా మా సాట్ఫ అంతా చూడటానికి  ఇంటికి వెళాళ్రు." 

ముగుగ్రూ నోటమాటలేక అటాల్గే కూరుచ్ండిపోయారు. కుసుమ వసుత్నన్ ఏడుపు ఆపుకొని, "సార, కొదిద్గా వాళళ్ ఇంటి ఎడెర్స 
ఇసాత్రా? మేము వెళిళ్ చూసి వసాత్ము." 

"వదద్మామ్.  మీరు చినన్ పిలల్లు. ఇళళ్లోల్ చెపప్కుండా చావులకు వెళళ్కూడదు. అయినా మీరు వెళిళ్ చేసేది కూడా ఏమీ వుండదు. 
పోండి." ఆయన నచచ్ చెపప్బోయినాడు.  

కాని కుసుమ మొండి పటుట్పటట్టంతో అటే పోతునన్ ఆయాను పిలిచి, "ఆయమామ్, మేరీ మాడం ఇంటికి వెళుళ్తాననాన్వుగా, ఇదిగో 
ఈ అమామ్యిలు కూడా వసాత్రట, వెంట పెటుట్కొని వెళుళ్. పోండమామ్, ఇలుల్ ఈ దగగ్రే, నడిచిపోవచుచ్. 
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"పాపం మేరమమ్. ఈ పోరి చినన్గునన్పప్టిసంది ఆమె గురించే ఫికర పడేది. పాపం సూక్ల కొచిచ్ చెపుప్కొని ఏడేచ్డిది. ఒకక్తె బిడడ్ 
మంచిగ పెళిళ్ చేతమని ఎంతో కోషిష చేసుత్ండె." 

అంటూ దారిపొడుగూతా మాటాల్డుతూనే వుంది. 
(¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy) 
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