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"ఏం, ఎందుకు వెళళ్వుట. మొగుడు మొదుద్లూ అకక్రలేక ఇకక్డే పడివుంటావా? సంసారం తెగతెంపులు చేసుకుంటావా ఏంటీ?" 
"కొతత్గా నేను తెగతెంపులు చేసుకోవలసిన అవసరం ఏమిటి? మీ కొడుకు ఎపుప్డో చేసుకునాన్డు. అయినా ఆయనకు అకక్డే ఒక 

సంసారం వుండగా ఇంక నా అవసరం ఏమిటట్? ఆయనకు ఆయన పెళాళ్నికి వండిపెటట్టానికా? పిలల్లకు సేవలు చేయటానికా?" 
తలిల్ కొడుకు మొహాలు చూసుకునాన్రు.  
కుసుమ చెపప్సాగింది. "ఇంకా వివరంగా చెపప్నవసరం లేదు. ఆ తలిల్ కొడుకులు చేయవలసిన రాదాధ్ంతం చేసారు. నోరునొపిప్ 

పుటేట్దాకా అరిచారు. వాడికేం మగవాడు. ఎనిన్ పెళిళ్ళైళ్నా చేసుకుంటాడు. నీ కొడుకును కూడా అకక్డే చదివిసాత్డు అంటూ సామదాన బేధ 
దండోపాయాలనిన్ వుపయోగించారు. నోటికొచిచ్నటుట్ మాటాల్డారు. నేను ఏ మాతర్ం లొంగలేదు. పైగా వాళెళ్దురుగానే అపప్టిదాకా బాగోల్ 
పెటుట్కొని తిరుగుతునన్ టికెటున్ ముకక్లుముకక్లు చేసిపారేసాను." 

PPP 
"అంతవరకు ఎకక్డో మిణుకుమిణుకుమంటునన్ ఆశ అంతరించిపోయింది. అంతటితో ఆ ఇంటికి నా సంసారానికి తిలోదకాలు 

వదిలేసి నా వుదోయ్గం చూసుకుంటూ సందీపున్ పెంచి ఇంజనీరున్ చేసి ఇంతవాడిని చేసాను. వాడు కోరుకునన్ అమామ్యితో పెళిళ్ కూడా 
చేసేసాను. ఒక మంచి ఇలుల్ అమరుచ్కునాన్ను. ఇదద్రు మనుమలతో కాలకేష్పం చేసూత్ కాలం గడిపేసూత్ వునాన్ను."   

"ఆ రోజులలో మీ అనసూయ అతత్యయ్ కూతురు కాంతంను మోసం చేసి పెళిళ్ చేసుకుంటే మా వాళుళ్ ననున్ పెళిళ్ చేసుకొని మోసం 
చేసారు. అవునే పూరిణ్మా, కాంతం ఎకక్డ వునన్ది ఏం చేసుత్నన్ది." కడుపులోవునన్ బాధ అంతా సేన్హితులవదద్ వెళళ్గకేక్టపప్టికి కొంత 
రిలీఫాగ్ అనిపించి వేరే టాపికుక్ డైవరట్ చేసింది. 

"దాని బొంద. అంత జరిగిన తరువాత కూడా దానికి కళుళ్ తెరుచుకోలేదు. ఇపుప్డు కదిలించినా అవే గపాప్లు బడాయిలు. ఇదద్రూ 
కూతుళేళ్. వాళళ్ను కూడా తనలాగానే తయారు చేసింది. అటు చదువులు లేవు. ఇటు పెళిళ్ళుళ్ లేవు. సినిమాలూ, షోకులూ. అదే బతుకు. 
ఇపుప్డేమో వాళళ్ను ఏంకర లగా చేయాలని టివి సేట్షన ల చుటూట్ తిపుప్తునన్ది" 

PPP 
"మరి కుసుమా, అనిన్ ఆటుపోటులను ఎదురొక్ని ఒంటరిగా ఇంత విజయవంతమైన తరువాత కూడా మమమ్లిన్ కలవాలని 

అనిపించలేదా?" 
"ఏమని కలవను? నేను అమెరికాలో సెటిల అయి హాయిగా వునాన్నని మీరందరూ అనుకుంటునన్ తరుణంలో నా గురించి 

తెలియజేసి మిమమ్లిన్ కూడా బాధపెటాట్లంటే మనసక్రించలేదు. అందుకే ఒకసారి తరుణి సూక్ల దగగ్ర కనిపించినా కలిసి మాటాల్డే సాహసం 
చేయలేకపోయాను." తలదించుకునన్ది. 



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                              »qe]   2017 

   2     తోడొకరుండిన 

"సరే కుసుమా, మీ ఆయన నీ జీవితంలో నుండి వెళిళ్పోయాక కొడుకును పెంచావు. చదివించావు. పెళిళ్ చేసావు. మరి ఇపుప్డు 
అంత ఆవేదనతో ఆ కవిత రాసి మాకు చేరువ అవుదామనన్ంత కషట్ం మళీళ్ ఏమొచిచ్ంది?" అపప్టిదాకా ఒక ససెప్నస్ కథ వింటునన్ంత 
వుతక్ంటతతో వింటునన్ పూరిణ్మ హటాతుత్గా అడిగింది. 

"ఇంతకాలం హాయిగా నా వుదోయ్గం నేను చేసుకుంటూ, పిలల్వాడిని పెదద్ చేసి వాడికి కూడా పెళిళ్ అయింది అనిపించాను. 
చినన్పప్టినుంచే సందీప కు వాడి తండిర్ గురించి అనిన్ విషయాలూ వివరించాను. అపుప్డపుప్డూ అందరు సేన్హితులలాగా తనకు కూడా తండిర్ 
లేడని కొంత వయ్ధ చెందేవాడు. కాని వాడు కూడా పరిసిథ్తులతో రాజీ పడేలా తీరిచ్ దిదద్గలిగాను. కాని వాడి మూలకంగానే వదిలిందనుకునన్ 
బురద మళీళ్ అతుకుక్ంది." 

"అదేంటీ? సందీప ఏం చేసాడు?" 
"ఫేస బుక." 
"వావ్ఆఆఆఆఆఆట........" వింటునన్ శోర్తలు మళీళ్ ఒకక్సారి ఉలికిక్ పడాడ్రు. 

PPP 
 

ఆ రోజు కుసుమ బాంక నుండి ఇంటికి వచేచ్ సమయానికి రోజూ పొదుద్కూకితేకాని రాని కొడుకు కోడలు ఇంటికి వచిచ్ వునాన్రు.    
ఎవరో నూతన వయ్కిత్ కోడలి పకక్న సోఫాలో కూరొచ్ని వునాన్డు. దాదాపుగా ఆమెను ఆనుకొని, ఒక చేయి ఆమె భుజం చుటూట్ వేసి 

అరచేతితో మెడమీద భుజం మీద రాసూత్ వుండటం ఆకాసేస్పటోల్నే సప్షట్ంగా కనిపించింది. ఎంత దగగ్రగా కూరుచ్నాన్డంటే, ఇదద్రి కాళూళ్ 
రాచుకుంటూ వునాన్యి. 

 కోడలికి దగగ్ర బంధువేమో అనుకొని  తల వంచుకొని లోపలికి వెళళ్బోయింది. 
"అమామ్! ఎవరొచాచ్రో చూడు." కొడుకు మాటలతో వెనకిక్ తిరిగింది. 
అతను కోడలి పకక్నుండి లేచి కుసుమ దగగ్రగా వచాచ్డు. ఒకక్ అడుగు వెనకిక్ వేసింది. 
"హాయ కుసుమా డారిల్ంగ. వావ. యూ లుక సో బూయ్టిఫుల. అదే చారమ్. అదే అందం." అమెరికన ఏకెస్ంటోల్ అంటూ రెండు 

చేతులూ ముందుకు చాచి కౌగలించుకొనే ఫోజులో ఇంకా దగగ్రకు వచేచ్టపప్టికి ఇంకా వెనుకకు జరిగింది. 
"హే సందూ! మీ మమీమ్ ననున్ గురుత్పటట్లేదు." అంటూ పెదద్గా నవావ్డు. అపప్టికి కూడా ఆయన ఎవరో పోలిక పటట్లేకపోయింది. 
"యా డాడ ఎపుప్డో థరీట్ ఇయరస్ బాక చూసింది కదా. పోలుచ్కోవటం కషట్ం." అని తలిల్ వైపు తిరిగి, "అమామ్. ఆయన మా డాడీ. 

గురుత్పటట్లేదా!" ఒకక్సారి తూలిపడబోయి నిలదొకుక్కొని మారుమాటలేకుండా గబగబ తనగదిలోకి వెళిళ్పోయింది. 
ఆ మాటలు వింటుంటే సంతోషం కాదు కదా, కంపరం పుడుతునన్ది. 
ఆ మనిషి ఆలోచనలే లేకుండా జీవితం గడిపేసుత్నన్ సమయంలో మళీళ్ ఎటాల్ వచాచ్డు? సందీప కు ఎకక్డ పరిచయమయినాడు?  
కోడలి పకక్న కూరుచ్నన్ దృశయ్ం వూహిసేత్నే అసహయ్ంగా వుంది. అతనికి బుదిద్ లేకపోతే ఆ అమామ్యి ఙాఞ్నం ఏమయింది? ఎవరో 

పరాయి వయ్కిత్తో ఆ విధంగా రాసుకొని పూసుకొని కూరోచ్టానికి సభయ్త అడుడ్ రాలేదా? 
"అమామ్! డాడీ నీతో మాటాల్డాలంటునాన్రు. వసాత్వా?" కొడుకుక్ సమాధానం చెపాప్లని కూడా అనిపించక మౌనంగా మంచానికి 

అడడ్ంగా పడుకుని వుండిపోయింది. 
"అతత్యయ్ గారూ అంకుల మిమమ్లిన్ పిలుసుత్నాన్రు." అంటూ గదిలోకి వచిచ్న కోడలితో, "నాకు బాగా తలనొపిప్గా వుంది. మీరు 
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మాటాల్డి పంపించేయండి. నేను బయటకు వచేచ్వరకు ననున్ ఎవరూ డిసట్రబ్ చేయవదుద్. తలుపు దగగ్రకు వేసి వెళుళ్." కొదిద్గా కఠినంగానే 
చెపిప్ంది. 

"పూర గరల్. ఇంత కాలానికి ఎదురుగావచేచ్టపప్టికి సంతోషంతో షాక తినన్టుట్నన్ది. షీ నీడస్ టైం టు  రికవర." అని మళీళ్ పెదద్గా 
నవవ్టం వినిపించింది. "ఓకే డియరస్. సీ యూ అగైన." 

ఆ రాతిర్ ఇంటోల్ చినన్ సైజు యుదద్మే జరిగింది. కుసుమ కొడుకును నిలవేసింది. "మన జీవితాలను ఇంత అనాయ్యం చేసిన ఆ మనిషి 
నీకు ఎకక్డ తగిలాడు?" 

అపుప్డు సందీప తమ పరిచయం గురించి చెపిప్న వివరాలు వింటుంటే మతిపోయినటట్యింది కుసుమకు. 
PPP 

ఈ రోజులోల్ చినన్ పెదద్ అనన్ వయ్తాయ్సం లేకుండా మాడరన్ గాడెజ్టస్ వాడటం అలవాటు చేసుకుంటునాన్రు. సెల ఫోనుల్ కంపూయ్టరుల్ 
వాడని వారు లేరు. అవి రెండు లేకపోతే అసలు పర్పంచం ముందుకే సాగదనన్ంతగా జీవితంలో భాగమయిపోయాయి.  

సందీప వాటికి ఏ మాతర్ం మినహాయింపు కాదు.  
అందరిలాగే అతను కూడా ఫేస బుక దావ్రా సేన్హితులతో కొలీగస తో రెగుయ్లర టచ లో వుంటాడు. 
తలిల్ చినన్పప్టి నుండి తండిర్ గురించి చెపిప్న విషయాలు మనసులో బాగా నాటుకు పోయాయి. కాని ఆయన ఎటాల్ వుంటాడో 

చూదాద్మనన్ కుతూహలం చినన్పప్టి నుండే వుండేది. ఆయన పేరు మురహరి అని మటుకు తెలుసు. ఇంజనీర అని తెలుసు.  
కాని తలిల్ దగగ్ర ఆ పర్సాత్వన ఎపుప్డూ తెచేచ్ వాడు కాదు. కనీసం ఫోటో కూడా చూడలేదు. ఎపుప్డో తలిల్ చెపప్నే చెపిప్ంది. పెళిళ్ 

ఆలబ్ం అతత్గారి దగగ్రే వుండిపోయింది. ఆ తరువాత కూడా తామిదద్రూ కలిసి ఫొటో తీయించుకోనే లేదు. అని. 
సందీప కు కూడా కుసుమ లాగే చినన్తనం నుండి కూడా పుసత్క పఠనం బాగా అలవాటు. ఒకసారి ఎలెకస్ హేలీ రాసిన ’రూటస్’ అనన్ 

నవల చదవటం జరిగింది. ఆ పుసత్కం చదివిన  తరువాత తనకు కూడా తన మూలాలు ఏమిటి? తండిర్ ఇపుప్డు ఎకక్డ వునాన్డు? ఏం 
చేసూత్ంటాడు? అనన్ అనుమానాలు బురర్ను తొలిచివేయసాగాయి. ఆ ఫలితమే తన ఇంటిపేరు గలవాళుళ్ ఎకక్డెకక్డ వునాన్రు, అనన్ 
కుతూహలంతో ఇంటిపేరు మీద ఫేస బుక లో సెరచ్ చేసేటపప్టికి కొలల్లుకొలల్లుగా పేరుల్ వచాచ్యి.  

అపుప్డే తండిర్ పేరు కూడా కనిపించేటపప్టికి అతనితో పరిచయం పెంచుకోవటం ఆ పైన బంధుతావ్లు బయటపడటం జరిగాయి. 
తండేర్ కాదు. ఎకక్డెకక్డో వునన్ తన కజినస్ కూడా పరిచయమయాయ్రు.  
ఇంక అపప్టి నుండే తలిల్కి ఏ మాతర్మూ అనుమానం కలుగకుండా మురహరితో ఇ మెయిల దావ్రా రెగుయ్లర టచ లో వునాన్డు. 

మురహరి ఈ అవకాశానిన్ తనకు అనుకూలంగా మారుచ్కునాన్డు. సెంటిమెంటోత్ కొడుకును బాగా కొటాట్డు. భారాయ్ కొడుకును చూడటానికి 
తానెంత తహతహలాడిపోతునాన్డో ఈ దేశంలో ఒంటరితనంతో ఎంత విలవిలలాడిపోతునాన్డో అని ఏడవటం మొదలెటాట్డు. 

అంతటితో ఆగక, ఆ రోజులోల్ తాను కుసుమను కూడా అమెరికాకు రమమ్ంటే ఆ వాతావరణం తనకు సరిపడదని ఆమె 
ఇండియాలోనే వుండి పోయిందని, చేసేదేమీ లేక ఆమె పోషణారథ్ం నెలానెలా డబుబ్ పంపిసుత్నాన్నని, ఒకటేమిటి, అనేకానేక కథలు చెపిప్ 
కొడుకును పూరిత్గా తనవైపు తిపుప్కునాన్డు. అమెరికా వెళేళ్ ముందర భారయ్ ముందు ఎనెన్నిన్ వగలుపోయి డబుబ్ దోచుకునాన్డో అంతకనాన్ 
ఎకుక్వ నాటకాలు ఆడి కొడుకు మనసు దోచుకునాన్డు. 

సందీప అతని మాటల మాయలో పూరిత్గా పడిపోయినాడు. తండిర్ మళీళ్ పెళిళ్ చేసుకునాన్డని తలిల్ తనకు చెపిప్నవనిన్ అబదాద్లు అని 
నమేమ్సాడు. అంతటితో ఆగక తండిర్ని ఇండియాకు వచేచ్యమని ఆహావ్నించాడు. ఇనిన్ సంవతస్రాలు తండిర్ దేశం కాని దేశంలో ఒంటరి 
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తనంతో ఎనోన్ అవసథ్లు పడాడ్డు. ఇంక ఈ పెదద్ వయసులోనైనా తను కొడుకుగా భాధయ్త తీసుకోవాలి అని నిశచ్యించుకునాన్డు. 
అనిన్ ఏరాప్టూల్ అయిపోయినాయి. మురహరి ఇండియాకు వచేచ్సాడు. పర్సుత్తానికి హోటలోల్ వుంటునాన్డు. తవ్రలో భారాయ్ కొడుకు 

కోడలితో ఇంటోల్ పరమ్నెంట గా కాపురం పెటేట్ వుదేద్శంతో వునాన్డు. 
ఈ వివరాలనిన్ వినన్ కుసుమ భదర్కాళిలా విరుచుకు పడింది. 
"మన జీవితాలను ఇంత అనాయ్యం చేసిన ఆ మనిషిని మళీళ్ కలవటానికి నీకు సిగెగ్టాల్ లేదురా? అతనంటే నాకు ఎంత అసహయ్మో 

తెలిసి కూడా అతనితో సంబంధం పెంచుకోబోతునాన్వంటే.............ఛీ, నా మీదనాకే అసహయ్మేసోత్ంది." రాబోతునన్ కనీన్టిని ఆపటానికి 
పర్యతిన్సూత్ అరిచింది. 

"అయినా అతత్యయ్గారూ! ఎపుప్డో ఏదో జరిగిందని బంధుతావ్లనే తెగతెంపులు చేసుకుంటామా?" చేతికి వునన్ కొతత్ రిసట వాచ 
సవిరించుకుంటూ కోడలు కూడా అతత్గారికి నీతులు చెపప్ పర్యతిన్ంచింది. హాలోల్ ఎనెన్నోన్ గిఫట్ పారెస్లస్ కనిపిసుత్నాన్యి. 

"ఏదేమైనా అమామ్, ఆయన నాకు తండిర్ కాకపోతాడా? మీరిదద్రూ విడాకులు కూడా తీసుకోలేదు కాబటిట్ ఆయన నీ భరత్ సాథ్నం కూడా 
కోలోప్లేదు." 

సెంటిమెంట తో  కొడుకును, రకరకాల కానుకలు డబుబ్తో కోడలిని మొతాత్నికి కొనేసాడు. 
అంతవరకే అనుకునన్ది. కాని అంతకనాన్ ఇంకా షాకింగ నూయ్స చెపాప్డు సందీప.  
"ఇంకా కొదిద్ నెలలలో డాడీకి సికస టీ ఇయరస్ కంపీల్ట అవుతాయి. ఆ సందరభ్ంగా మీ ఇదద్రికి శాసోత్ర్కత్ంగా షషిఠ్పూరిత్ గార్ండ గా చేసి, 

మిమమ్లిన్దద్రీన్ సింగపూర మలేషియా పంపిదాద్మనుకుంటునాన్ము."  
"అంటే అతత్యయ్గారికి సెకండ హనీమూన అనన్మాట. ఓ సారీ ఆ రోజులోల్ హనీమూనుల్ వుండేవి కాదు కదా! అయితే ఇది మీకు 

చాల థిర్లిల్ంగ ఎకీస్ప్రియంస. ఆపుప్డు మిసస్యిన మధుర క్షణాలు ఇపుప్డు అందుకుంటారు." వుతాస్హంగా అంటునన్ కోడలి మీద అరిచింది. 
"మానసా! ఏం మాటాల్డుతునాన్వో నీకేమైనా అరథ్మైతునన్దా? ఛీఛీ......తలుచుకుంటుంటేనే అసహయ్ంగా వుంది." 

"అమామ్ ఇందులో అసహియ్ంచుకోవటానికి ఏముంది? ఈ రోజులోల్ ఎంతెంతమంది ఈ వయసులో తోడు కావాలని పెళిళ్ళుళ్ 
చేసుకోవటం లేదు? కాలం మారిపోయిందమామ్. దానికి అనుగుణంగా మనం కూడా మారాలి. ఇందులో తపేప్మీ లేదు. ఇంక నువువ్ మాకు 
అడుడ్ చెపప్వదుద్. తవ్రలోనే డాడీ ఇంటికి వసాత్రు. మేడమీద గది ఆయన కోసం రెనవేట చేయిసాత్ము. షషిఠ్పూరిత్ నాటికి అనిన్ ఏరాప్టూల్ 
చేయాలి." 

ఆ విధంగా ఆ దురామ్రుగ్డు నా జీవితంలోకి పర్వేశించటానికి అనిన్ ఏరాప్టూల్ చేసుకునాన్డు. నా కొడుకు కోడలూ అతని మాయలో 
పూరిత్గా పడిపోయినారు. నా ఇంటోల్ నేనే పరాయిదానిన్ అయిపోయినాను. ఈ క్షణంలో నాకు నా అనన్వాళుళ్ కావాలి అనిపించింది. 
ఇంతకాలం నాకు అండగా వునాన్డనుకునన్ కొడుకు కూడా పరాయివాడై పోయినాడు. 

ఇంక ఏం చేయాలో తోచలేదు. ఇపుప్డు వూరంతా మారిపోయింది. ఎవరు ఎకక్డునాన్రో కూడా తెలియదు. అపుప్డు అనిపించింది. 
అనవసరంగా అభిమానాలకు పోయి మిమమ్లన్ందరిని దూరం చేసుకునాన్నే అని. చివరకు ఏం చేయటానికి దికుక్తోచక, అదిగో ఆ 
కవితలాంటి దేదో రాసి పడేసాను. ఎకక్డో మిణుకుమిణుకుమంటూ ఆశ. మీలో ఎవరైనా చదవకపోతారా? అరథ్ం చేసుకొని ఆదుకోకపోతారా 
అని..................." అపప్టిదాకా నిబబ్రంగా మాటాల్డిన కుసుమ ఒకక్సారి భోరుమంది. లోపలినుండి పొంగిపొరలుతునన్ ఆ దుఃఖపర్వాహానికి 
ఆనకటట్వేసి ఆపటానికి ఎవరూ పర్యతిన్ంచలేదు.  

PPP 
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హిసెట్రిక గా అయిన కుసుమకు రేణుక మందులిచిచ్ పడుకోబెటిట్ నిదర్పోయేదాకా పకక్నే వుండి తలనిమురుతూ కూరుచ్నన్ది. 
"రేణూ ఏమిటి కుసుమ పరిసిథ్తి? ఏం చేదాద్ం?" ఆరాటంగా సేన్హితురాళుళ్ అడిగిన పర్శన్లకు వెంటనే సమాధానం 

చెపప్లేకపోయింది. 
"అటాల్గే వదిలేసేత్ డీప డిపెర్షన లోకి వెళేళ్ పర్మాదం వుంది. ఈ సిథ్తిలో దానిన్ మళీళ్ కొడుకు దగగ్రకు పంపటం మరీ పర్మాదం. 

ముందర కొంతకాలం తనని మన దగగ్రే వుంచుకొని కౌనిస్లింగ చేయవలసి వుంటుంది. దీనికి మనమొక పాల్న ఆఫ ఏక్షన ఏదైనా చూడాలి. 
అసలు దాని మొగుడి గురించి ఆరా తీయాలి. కొడుకుతో జాగర్తత్గా డీల చేయాలి. కుసుమ మాటలు పటిట్ చూసేత్, మొగుడిన్ టాకిల చేయటం 
కనాన్ కొడుకును టాకిల చేయటం లో కేర ఫుల గా వుండాలి." 

"ఆ తార్షుట్డు అసలు అమెరికాలో ఏం వెలగబెటాట్డో ముందర విచారించాలి. ఇనాన్ళళ్ తరువాత మళీళ్ కొడుకును భారయ్ను చూడాలని 
వచాచ్డంటే దీని వెనుక ఇంకా ఏం గూఢుపుఠాణి వుందో ఆరా తీయాలి." తరుణి అభిపార్యం చెపిప్ంది. 

"నిజమే. అకక్డ వుండి వచిచ్నవాళళ్ గురించి తెలుసుకోవటం పెదద్ కషట్మేమీ కాదు. అందరికీ ఐ.డి. సెకూయ్రిటీ నంబరుల్ పకడబ్ందీగా 
వుంటాయి." 

"అవునే నిజమే. సునంద పినిన్ కొడుకు వసంత అకక్డే వుంటునాన్డుగా. వాడికి వివరాలు ఇచిచ్ ఇనఫ్రేమ్షన అంతా 
కనుకోక్మందాము."  

"అటాల్గే మా బిజినెస పారట్న్రస్ కూడా మనకు హెలప్ చేసాత్రు. అకక్డ దాదాపు అనిన్ సేట్టోస్ల్నూ మనవాళుళ్ వునాన్రు. మీరనన్టుట్ 
ముందు అటునుండి నరుకొక్దాద్ము." 

అందరూ సై అంటే సై అనాన్రు. 
వీళుళ్ మాటాల్డుకుంటుండగానే, అంతవరకు సేన్హితురాళళ్ను ఎంజాయ చేయమని వదిలి వెళిళ్న మగవారు కూడా వచేచ్సారు. 

వారికి కూడా కుసుమ సంగతి వివరించి తాము చేయబోయే పని కూడా వివరించారు. 
"జాగర్తత్. ఈ విషయం ఆమెకు తపప్ ఇతర ఫామిలీమెంబరస కు తెలియకుండా డీల చేయండి. రోజులు పూరవ్ంలాగా లేదు. ఎవరి 

పైరవసీ వాళళ్ది. అనవసరంగా వాళళ్ పరస్నల విషయాలోల్ తలదూరుసుత్నాన్రని తెలిసేత్ మొదటికే మోసం రావచుచ్," అంటూ హెచచ్రించి తమ 
సహాయ సహకారాలు కావాలంటే నిరభయ్ంతరంగా అడగొచుచ్ అని కూడా భరోసా ఇచాచ్రు. 

PPP 
కారు దిగుతునన్ నలుగురిని చూసిన సునంద గబగబ బయటకు వచిచ్ంది. 
కొతత్ మనిషిని చూసి కొదిద్గా వెనుకకు తగిగ్ంది. "పినీన్ మీ ఇంటికి ఎవరో వచాచ్రు చూడు. పకక్వీధిలో మీ ఇంటి ఎడెర్స 

అడుగుతుంటే, అటే వెళుళ్తునాన్మని మాతో తీసుకొని వచాచ్ము." పూరిణ్మ మాటలకు ఆ వయ్కిత్ని తేరిపార చూసిన సునంద ఆశచ్రయ్ంతో నోరు 
తెరుచుకునన్ది. మొహం ఆనందంతో వికసించింది. అమాంతం కావిలించుకునన్ది. 

"ఎవరూ మా  కుసుమే! అమోమ్ అమోమ్ ఎనాన్ళళ్కు? అహఁ ఎనేన్ళళ్యిందమామ్ నినున్ చూసి?"  
"ఏం పినీన్ కుసుమ కనిపించిన ఆనందంలో మమమ్లన్ందరినీ గేటు బయటే నిలబెటిట్ మాటాల్డి పంపేసాత్వా ఏంటి? పదపద లోపలికి 

వెళిళ్ మాటాల్డుకుందాము." ఇదద్రిని తోసుకుంటూ లోపలికి దారి తీసింది తరుణి.  
మాటలు వినిపించి లోపలి నుండి ఒక యువకుడు బయటకు వచాచ్డు. "ఎవరమామ్ వచిచ్ంది? అంత ఎకైస్టెడ గా వునాన్వు?" 
"వచిచ్ంది ఎవరో నువేవ్ చెపప్రా?" 
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కుసుమకు అంతా అయోమయంగా వుంది. ఇనేన్ళళ్ తరువాత చూసిన సునంద పినిన్ గురుత్ పటట్టమే నమమ్శకయ్ంగాలేదు. 
అటువంటిది ఈ అపరిచిత యువకుడికి తానెవరో తెలియను కూడా తెలియదు. ఏమని చెపుప్తాడు? 

అతను కూడా కొదిద్గా తేరిపారచూసి, "కుసుమ అకక్యయ్ కదూ!" అనేటపప్టికి విసుత్పోయింది. 
"ఏంటి కుసుమా అటాల్ చూసుత్నాన్వు? వాడు ఎవరనుకుంటునాన్వు? మన హేమూ, హేమంత. సునంద పినిన్ పెదద్ కొడుకు." 
తన ఎదురుగా ఆరడుగుల పొడుగు, పొడుగుకు తగగ్ శరీరంతో కనిపిసుత్నన్ అతను హేమంత అంటే నవువ్ వచిచ్ంది. తన పెళిళ్లో 

చివరగా ఐదారేళళ్ పిలల్వాడిగా చూసిన హేమంత ఇతనేనా? 
"హేమూ, ననున్ ఎపుప్డూ చూడలేదుకదా! ఎటాల్ పోలుచ్కునాన్వు? అయినా సునంద పినీన్ నువువ్ కూడా చూడగానే గురుత్పటేట్సావే?" 

సంతోషంగా అనన్ది. 
"కుసుమకక్యాయ్, మా ఇంటోల్ ఈ నలుగురు కలిసినపుప్డలాల్ నీ గురించే మాటాల్డుకుంటూ వుంటారు. వీళళ్కు మరేమీ పని లేనటుట్ 

చినన్నాటి ముచచ్టేల్. మాచినన్తనంలో వీళుళ్ నలుగురు కలిసేత్ నాకు వసంత కు ఒళుళ్ మండిపోయేది. అంతవరకు మమమ్లిన్ ఎంతో గారాబం 
చేసిన వాళుళ్ నీ ముచచ్ట వచేచ్టపప్టికి మమమ్లిన్ పటిట్ంచుకోను కూడా పటిట్ంచుకోక ఒకటే కబురుల్." 

"అది సరే. ననెన్టాల్ గురుత్ పటాట్వు?"  
"అదేమీ పెదద్ కషట్ం కాదు. మా ఇంటోల్ వునన్ ఆలబ్ంలో మీ అందరివి ఎనెన్నోన్ఫోటోలు వునాన్యి. అందులో కొటొట్చేచ్టటుట్ నీచెవి 

కింద వునన్ పెసరబదద్ంత పుటుట్మచచ్ చాల తకుక్వమందికి వుంటుంది.  
అమమ్ కళళ్లోల్ ఆనందం, నీ పకక్న తతిమమ్ "పూతరే" లను, ఆ పుటుట్మచచ్ను చూడగానే అరథ్మయిపోయింది, ఇనాన్ళూళ్ 

అసంపూరణ్ంగా వునన్ "పూతరేకు" పూరత్యిందని." 
"పినీన్ నీకొడుకు కూడా నీలాగే భలే చమతాక్రే." 
పూరిణ్మ సునందకు హేమంత కు కుసుమ గురించిన విషయాలనిన్ వివరంగా చెపిప్ంది. 
"హేమూ, వసంత అకక్డే వునాన్డుగా! ఇవిగో మురహరి వివరాలు. అమెరికాలో అతని గురించిన వివరాలనిన్ సేకరించాలి మావాడికి 

కూడా చెపాప్ను. అతను చేసిన వుదోయ్గం, పెళిళ్ పిలల్లు మొదలైన పరస్నల విషయాలనిన్ తెలుసుకోండి." 
 ఆ రాతిర్ అందరూ సునంద చేతి వంట మళీళ్ రుచి చూసారు.  
మామూలుగా ఏమీ జరగనటేట్ చినన్నాటి కబురుల్, ఈ మధయ్ చదివిన పుసత్కాల గురించి ముచచ్టించుకునాన్రు. 
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