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తెలతెలల్ టి మబుబ్ తునకలు పలచ్గా పరుచుకునన్ ఆకాశం విరబూసిన మలెల్ పొదలా, అపుప్డే పుటిట్ న 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 అలలపె ౖ తేలుతూ మెలమెలల్ గా చెటుట్ సిగలో నుంచి జారి నేలని
తాకుతునన్ ఎరర్టి గులోమ్హర్ పూలరేకులు..
గులోమ్హర్ చెటుట్ కింద నించునన్ ఓ అమామ్యి చేతులోల్ అపప్టిదాకా పెనవేసి ఉనన్ మరో జత చేతులు మెలల్ గా వీడిపోతూ ఆమె
నుంచి దూరంగా వెళుతునాన్యి. అలా ముందుకి సాగిపోతూనే వెనకిక్ తిరిగి చూసూత్ “నువువ్ జాగర్తత్.. వెళొళ్సాత్నూ..” అంటూ చెపుత్నన్
వీడుకోలు వాకాయ్లు గాలి తెరలనీ, వాన చినుకులీన్ దాటుకుని ఆమె దాకా వచేచ్సరికి అసప్షట్ంగా వినిపిసుత్నాన్యి. కళుళ్ విపాప్రుచ్కుని
అటు వె ౖపే చూసూత్ చెయెయ్తిత్ గాలిలో ఊపుతూ ఉండిపోయిందా అమామ్యి.
“ఇంకా ఎంతసేపు ఈ రోడుడ్కేసి చూసూత్ నించుంటావు.. పద వెళాద్ం.. మేఘా.. నినేన్.. పలకవేంటి.. మేఘా..... మేఘా....”

తనని గటిట్ గా కుదిపేసూత్ బిగగ్రగా వినిపించిన ఆ పిలుపుకి ఉలికిక్పడి నిదర్ లేచింది మేఘ. కళుళ్ నులుముకుని చుటూ
ట్ చూసేత్

ఎరర్ పూవులు రాలేచ్ గులోమ్హర్ చెటుల్ లేవు. గది గోడలకి వేసిన ఊదా రంగు పలచ్టి బెడ్ లె ౖటు వెలుతురులో గులాబీ రంగులోకి
మారిపోయి మెరుసోత్ంది.
“హ్మ్.. మళీళ్ కలేనా!” నిటూ
ట్ రిచ్ంది మేఘ.

మంచం దిగి గదిలోంచి బయటికి వెళిళ్ కొంచెం మంచినీళుళ్ తాగేసి మళీళ్ వచిచ్ గడియారం వంక చూసింది. అపుప్డు

సమయం అరధ్రా రెండవుతోంది.

కిటికీ పరదాలు పకక్కి జరిపి బయటికి చూసేత్ నలల్ టి ఆకాశంలోంచి ధారాపాతంగా కురుసోత్నన్ వరష్ం చీకటి నలుపులో

కలిసిపోయి కంటికి కనిపించకపోయినా వాన హోరు మాతర్ం చెవులకు లీలగా వినిపిసోత్ంది. ఉండుండీ తళుకుక్న మెరిసే మెరుపుల

వెలుగులో వరష్పు ధారలు వెండి తీగలాల్ మెరిసి మాయమై పోతునాన్యి. బలంగా వీసుత్నన్ గాలివాటుకి వాన చినుకులు దురుసుగా వచిచ్
కిటికీ అదాద్నిన్ ఢీకొని నిశశ్బద్ంగా కిందకి జారిపోతునాన్యి. ఆ ఒరిగిపోతునన్ వాన చినుకులిన్ పరామరిశ్సుత్నన్టుట్ వాటి వెంబడే చేతి వేళళ్తో

అదద్ ం మీద రాసూత్ అకక్డే నించుండిపోయింది మేఘ.

దూరంగా వీధి దీపాల వెలుగులో వెనున్ విరుచుకు నిలబడిన నలల్ టి మోడువారిన చెటుల్ ఏ భావమూ లేనటుట్ వరష్ంలో
తడుసుత్నాన్యి. ఆ చెటల్ ని చూడగానే ఎపుప్డూ నవువ్తునన్టుట్ండే పచచ్ని గులోమ్హర్ చెటుల్ జాఞ్పకానికొచాచ్యి మేఘకి.

నెమమ్దిగా కిటికీ మీదకి తల వాలిచ్ చెకిక్లితో చలల్ టి కిటికీ అదాద్నిన్ తాకింది. అదాద్నికి అవతల వె ౖపున జారుతునన్ చినుకులనీన్

తన చెకిక్లిపె ౖ తారాడుతునన్ అనుభూతి కలిగింది ఆమెకి. మనసు మూలలోల్ నుంచి నిదర్ లేచిన జాఞ్పకాల అలలేవో ఎగిసిపడుతునాన్యి.

“మేఘా.. మేఘా..” అనన్ పిలుపు ఓ మారధ్వమై న గొంతులో తేలి వచిచ్ చెవులోల్ గింగురుమంటోంది. ఆ పిలుపుకి ఊ కొడుతూ

మెలల్ గా గతంలోకి జారిపోబోతుంటే ఢమఢమా ఉరుముల శబాద్లు తన మీద కేకలేసూత్ గతంలోకి వెళేళ్ వీలేల్ దంటూ పర్సుత్తంలోనే
కటిట్ పడేసుత్నాన్యి.

మళీళ్ ఆమె చూపు ఆకాశం మీదకు మళిళ్ంది. ఆలోచనలు ఎటో వెళిళ్పోతునాన్యి. ఎవరి మీదనో బెంగ పెటుట్కునన్ ఆకాశం ఈ

నిశి రాతిరి వేళ ఎవవ్రికీ తెలీకుండా ఇలా రహసయ్ంగా ఏడుసోత్ందా.. పగలంతా పర్శాంతంగా కనిపించిన ఆకాశం ఎందుకిలా చీకటి
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రా లో ఉరుములూ మెరుపులతో వె కేకలు వేసోత్ంది.. తన బాధ ఎవరికీ పటట్ నటుట్ ఈ లోకమంతా వెచచ్గా నిదురిసోత్ంది కదూ!
హుమ్మ్.. ఏ మేఘం చాటున ఏ మెరుపు దాగుందో, ఏ వాన చినుకు వెనక ఏం కథలునాన్యో, వెతలునాన్యో ఎవరికెరుక!

అసలూ.. ఈ మేఘాలనీన్ వరిష్ంచడం మానేసి వాననంతా లోపలే దాచేసుకునే పర్యతన్ం చెయయ్వెందుకో.. బహుశా మనుషులాల్

అనీన్ మనసులోనే దాచేసుకుని మథనపడే అలవాటు వాటికి లేదేమో!

ప్చ్.. ఏంటీ పిచిచ్ ఆలోచనలు.. అయినా నేరం తనది కాదులే.. వానదే! కాదా మరి.. మేఘాలూ, జడివాన ఎపుప్డు ఎదురె ౖనా

తనని నిలువెలాల్ ముంచెతిత్ ఎకక్డో ఎద లోతులోల్ అతి రహసయ్ంగా దాచిన జాఞ్పకాల నిధులిన్ వెలికి తీసాత్యి. వాన పేరు పెటుట్కునన్దనన్
మ కొదీద్ తననిలా వేధిసుత్ంటాయి కాబోలు! తన ఆశలకీ, నిరాశలకీ, కనీన్ళళ్కీ, జాఞ్పకాలకీ.. అనీన్టికీ మౌనసాకిష్గా నిలుసోత్ంది ఈ

వరష్మేనేమో!

తన ఆలోచనలకి తనే నవువ్కుంటూ కిటికీని వదిలి గదిలోకొచిచ్ంది మేఘ. టె ౖము చూసేత్ తెలల్ వారుజాము నాలుగు దాటింది.

ఇంక ఇపుప్డెలాగూ మళీళ్ నిద్ర పటట్ దులెమమ్ని మంచం ఎదురుగా ఉనన్ అలమరలో ఎకక్డో పె ౖ అరలో మూలనునన్ ఒక చెకక్ పెటెట్ ని

బయటికి తీసింది.

లె ౖటు వెలుతురులో ఆ పెటెట్ మీద చెకక్బడిన అందమై న నగిషీల మధయ్న పొదిగిన రంగురాళుళ్ మిలమిలా మెరుసుత్నాన్యి.

ఒకసారి అపురూపంగా పెటెట్ ని రెండు చేతులతో నిమిరి మెలల్ గా తెరిచింది. లోపల ఏవేవో కవరూ
ల్ , ఉతత్రాలూ, చినన్ చినన్ డబాబ్లూ,
రాళూళ్, గవవ్లూ.. చాలా రకాల వసుత్వులు కుపప్గా పోసి ఉనాన్యి. చూడబోతే అదో పెదద్ జాఞ్పకాల నిధిలా కనిపిసోత్ంది.
అందులో చాలాసేపు వెతికీ వెతికీ చివరికి కెంజాయ రంగుతో హృదయాకారంలో ఉనన్ ఒక బులిల్ డబాబ్ని చేతులోల్కి తీసుకుంది.

తెరిచి చూసేత్ మూతకి లోపల వె ౖపున తన చేతి తలోనే దాదాపు పదేళళ్ నాటి తేదీ, సమయమూ రాసునాన్యి. అందులో ఉనన్ ఒక
బులిల్ సఫ్టికపు నతత్ బొమమ్ని, ఎండిపోయిన ఎరర్టి గుల్ మోహర్ పూలరేకులని అరచేతిలోకి తీసుకుని

తదేకంగా చూసూత్ ఉండిపోయింది.

మగా తాకుతూ వాటికేసి

తెలవారుతునాన్ సూరుయ్డి జాడే లేకుండా వాన కురుసూత్నే ఉంది. మేఘని కముమ్కునన్ జాఞ్పకాల ముసురు కూడా ఇంకా

వదలేల్ దు. అరధ్రా

మెలకువొచిచ్నపప్టి నుంచీ తెలాల్రేదాకా నిదర్ సంగతి మరిచ్పోయి ఆ చెకక్ పెటెట్ లోని రకరకాల వసుత్వులిన్
పేరుపేరునా పలకరిసూత్ నిదురించిన ఒకోక్ జాఞ్పకానీన్ తటిట్ లేపుతూ ఉండిపోయింది.

చాలాసేపటికి వాన జోరు కాసత్ తగిగ్ మెలమెలల్ గా వెలుతురు పరుచుకుంటునన్ ఛాయలు కనిపిసుత్నాన్యి. ఆకాశంలో కముమ్కునన్

మేఘాలు ఒకొక్కక్టే తేలిపోయి ఆకాశంలో అంతదాకా ఆవరించిన నలుపంతా కరిగిపోయి తెలల్ బడుతోంది. మేఘ మనసు కూడా
తేలికెనటు
ౖ ట్ ంది. జాఞ్పకాల పెటెట్ ని వదిలి వరత్మానంలోకి వచిచ్ ఫోన్ అందుకుని దాదాపు రెండు గంటల సేపు ఫోన్ కాల్స్ మాటాల్డింది.
తరావ్త వంటింటోల్కి వెళిళ్ కాఫీ కపుప్ తెచుచ్కుని మంచం ఎకిక్ కూరుచ్ని మళీళ్ ఫోన్ అందుకుని నీలూకి కాల్ చేసింది.

“హలో నీలూ.. ఏం చేసుత్నాన్వే?”

“ఈ టె ౖంలో ఇంకా చేసేదేముంటుందే.. హాయిగా ముసుగు తనిన్ పడుకుని వచేచ్ వారం నువొవ్చాచ్క మనం ఏమేం చీరల

షాపింగులు చేసాత్మా, ఏ గాజుల కొటల్ చుటూ
ట్ తిరుగుతామా అని హాయిగా కలలు కందాం అనుకుంటునాన్ను.”

“అబోబ్.. చాలా పెదద్ పాల్నోల్ నే ఉనాన్వే! సరే గానీ మన షెడూయ్లోల్ ఒక మారుప్..”
“ఇంక చెపప్కు నాకు. అరెజ్ ంటుగా నోరు మూసెయ్.. ఏం పాడు ఉదోయ్గాలే బాబూ.. అంతంత దూరదేశాలు వెళిళ్ందే కాక

ఎపుప్డో రెండు మూడేళళ్కొకసారనాన్ పటుట్మని పది రోజులు పుటిట్ న దేశానికి వెళేళ్ వీలు దొరకదు. మీరూ మీ పిచిచ్ ఉదోయ్గాలూనూ..

øöeTT~
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నేనెనిన్ కలలు కంటునాన్నో తెలుసా నువొవ్సాత్వని. ఇపుప్డు ఉనన్టుట్ండి కుదరదు అని చెపేత్ నినేన్ం చేసేత్ పాపం ఉంటుందసలు.. చెపప్వే..
మాటాల్డకుండా నవువ్తావేం!?”

“అబాబ్.. కాసత్ శాంతించి ముందు ననున్ మాటాల్డనివవ్మామ్ నీలమమ్ తలీల్.. నేను ప్ కేనిస్ల్ చేసానని అనలేదుగా.. చినన్ మారుప్

అంతే! అదేంటంటే నేను వచేచ్ వారంలో కాకుండా రేపే బయలుదేరి వదాద్ం అనుకుంటునాన్ను. నా పర్యాణానిన్ ఒక నాలుగు రోజులు

ముందుకు జరుపుదామనీ..”

“అబాబ్ మేఘా.. నిజంగా నిజమేనా? ఇంకా ముందే వచేచ్సాత్వా నువువ్? అయితే నేను అరెజ్ ంటుగా హై దరాబాదుకి రిజర్వ్

చేయించిన నా టైర్న్ టికెట్స్ కానిస్ల్ చేసి తతాక్ల్ లో ఎలుల్ండికి బుక్ చెయయ్మని శరతిక్ చెపాత్ను. నువొవ్చేచ్సరికలాల్ నేను అకక్డుండాలిగా

మరి.”

“ప్చ్.. నీ సంబరం మీ బెజవాడ సంతకెళాళ్.. ననన్సలు ముందు పూరిత్గా చెపప్నివవ్వే బాబూ.. ఇపుప్డు నువేవ్ం అంత

అరెజ్ ంటుగా హై దరాబాదుకి రానకక్రలేదు. నేనే నీ దగగ్రికి విజయవాడ వసాత్ను. అకక్డే నాలుగు రోజులు ఉండి తరావ్త మనిదద్ రం కలిసి

ముందు అనుకునన్ పాల్న్ పర్కారం హై దరాబాద్ వెళదాం. ఏమంటావ్?”

“నువువ్ విజయవాడ వసాత్వా? మా ఇంటోల్ నాలుగు రోజులుంటావా? కొంపదీసి ఈ ఫోన్ కాల్ నేను కలలో మాటాల్డడం లేదు
కదా! నాకంతా అయోమయంగా ఉంది. విజయవాడలో నీకేం పనుందని అంత అరెజ్ ంటుగా వసుత్నాన్వ్?”

“పర్శన్లతో నా బురర్ తినకుండా నేను చెపేప్ది బుదిధ్ గా విను నీలూ.. నేను హై దరాబాదోల్ ఉండే పదిరోజుల షెడూయ్ల్ చాలా బిజీ

బిజీగా ఉంది కదా.. నాకు నీతో ఇంకొనిన్ రోజులు ఉండాలనుంది. అందుకే చాలా కషట్పడి పర్యాణం ముందుకి జరిపాను. నేరుగా నేనే
విజయవాడకి వచేచ్సాత్ను. నువువ్ మీ గనన్వరం ఎయిరోప్ర్ట్ కి వచిచ్ ననున్ రిసీవ్ చేసోక్ చాలు. ఫెల్ౖట్ డీటె ౖల్స్ అనీన్ నీకు తరావ్త మెయిలోల్
పంపిసాత్ను. నీ సందేహాలనీన్ నేనొచేచ్దాకా జుజ్ లో భదర్ంగా దాచిపెటుట్. అరథ్మైందా?”

“ఊ ఊ.. పూరిత్గా అరథ్ం కాలేదనుకో. కానీ నువొవ్చిచ్ నాతో మా ఇంటోల్ నాలుగు రోజులు ఉంటానంటునాన్వు. అంత తియయ్టి
మాట చెపాప్క నాకింకే వేరే సందేహాలతో ఏం పనీ! ఎంచకాక్ మనం ఆ నాలుగు రోజులోల్ ఓ పది పదిహేనేళుళ్ వెనకెక్ళిళ్ మన చినన్పప్టి

రోజులోల్ విహరించి రావచుచ్. అబబ్.. ఊహించుకోడానికే ఎంత సంబరంగా ఉందో! ఇదిగో మేఘా.. ఇపుప్డే చెపుత్నాన్.. నువువ్ మళీళ్ పాల్న్
ఏమనాన్ మారాచ్వంటే నేను మా ఆయన ఆసిత్ సగం అమేమ్సయినా సరే అరెజ్ ంటుగా అమెరికా టికెటుట్ కొనుకుక్నొచిచ్ నినున్ చంపుతా..”
“హహహ్హాహ్.. నీకొచేచ్ లియంట్ ఐడియాలు ఇంకెవరికీ రావే నీలూ.. ఒకక్ ఫెల్ౖట్ టికెటుట్ కోసం సగం ఆసిత్ అమమ్డం ఎందుకే
తలీల్.. పాపం శరత్! ఇపప్టున్ంచీ ఆసుత్ల తాలూకు పేపరేల్వీ నీలూకి దొరికేటుట్ ఇంటోల్ పెటట్ కండి అని చెపాప్లి.”
“నీకలాగే ఉంటుందే.. ఎపుప్డూ

జెకుట్లూ, మీటింగులూ అనుకుంటూ టె ౖం ఎలా గడుసుత్ందో తెలీదు నీకు. నాకేమనాన్
ఉదోయ్గమా సదోయ్గమా.. రోజూ ఇంటి పని, వంట పని చేసుకుంటూ మూడేళళ్ తరావ్త మళీళ్ నినున్ చూసాత్ను కదా అని నీతో కలిసి
గడపబోయే ఆ రెండు రోజుల గురించి ఎనెన్నిన్ ఊహించుకుంటునాన్నో నీకేం తెలుసమామ్?”

“నువువ్ బంగారుతలిల్వి నీలూ.. చినపప్టి నుంచీ చూసుత్నాన్నా నినున్.. నా మీద నీకెపుప్డూ అంతే మ.. ఆకాశమంత మ!”

“ఊ.. చాలేల్ సంబరం.. మళీళ్ మొదలెటట్ కు. ఎంత దూరం వెళిళ్నా, ఎంత గొపప్ ఉదోయ్గాలు చేసుత్నాన్ నువివ్ంకా ఆకాశం,

మబుబ్లూ, మటీట్ అంటూ మాటాల్డటం మాతర్ం అసస్లు మారదేం?”
“భలేదానివి నీలూ.. కొనిన్ కొనిన్ మనలో

ఎపప్టికీ ఉంటాయి నాతో!”

øöeTT~

ణమునన్ చివరి కష్ణం దాకా మారవే! ఆకాశం, మబుబ్లు, ఇంకా మా నీలూ.. ఇవనీన్
www.koumudi.net

ÔL¸öÍjWy" Š¸EoÓj - MLjbÍjOqMcBh

5

“ఆ ఆ.. ఒకోసారి రెండు మూడు నెలల పాటు కనీసం హలో చెపేప్ తీరిక కూడా లేనంత బిజీలో పడి ననున్ మరిచ్పోతావ్ గానీ

ఇలాంటి మాయ మాటలు చెపిప్ మురిపించడంలో మాతర్ం ముందుంటావ్..”

“ఏం చేసాత్ం చెపుప్ మరి.. ఈ ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో రెండు నిమిషాలు సిథ్ మితంగా నించుని ఆకాశానిన్ చూసే అదృషట్ం

కూడా దొరకదు ఒకోసారి. పరిగెతత్డానికి అలవాటు పడిన జీవితాలోల్ ఏదో తెలియని మతుత్ ఉంటుందనుకుంటా. కాసేపు పరుగు ఆపి
నింపాదిగా బతుకుదాం అనన్ ఆలోచనని అసస్లు మొలకెతత్నివవ్దా పరుగు మతుత్.”
“మళీళ్ ఫిలాసఫీ కాల్స్ మొదలెటాట్వా?”

“హ్మ్.. సరేలే.. నే చెపేప్ సోదికి అంతెకక్డలే కానీ నీకు చాలా రాతైర్పోయింది కదా.. రేపు నేనొచాచ్క మనం కలిసుండే నాలుగు
రోజులు ఎలా గడుపుదామా అని హాయిగా కలలు కంటూ పడుకో. నా ఫెల్ౖట్ రేపు సాయంతర్ం కాబటిట్ మధాయ్హన్ం కలాల్ ఎయిరోప్ర్ట్ కి

వెళిళ్పోవాలి. అంటే ఇవాళ సరుద్కోడం పూరిత్ చెయాయ్లి. బయలుదేరేలోపు పూరిత్ చెయాయ్లిస్న కొనిన్ ముఖయ్మై న ఆఫీసు పనుల సంగతి
కూడా చూడాలి. రేపు బయలుదేరే ముందు మళీళ్ మాటాల్డతాను నీతో. నువువ్ ఎయిరోప్ర్ట్ కి రావాలిస్న టె ౖము మెయిల్

పంపిసాత్ననాన్నుగా.. అందులో చూసుకో. ఇంక ఇపుప్డు హాయిగా బజోజ్మామ్ నీలమామ్.. సరేనా..”

“ఊ.. ఏంటో ఇంకా కలలా ఉంది. సరేలే.. నువువ్ అనీన్ పనులు చూసుకుని జాగర్తత్గా వచెచ్య్. మిగతా విషయాలనీన్

నువొవ్చాచ్క మాటాల్డుకుందాం. జాగర్తత్ మేఘా!”

“అలాగేలే.. నువేవ్ం కంగారు పడకు. గుడ్ నె ౖట్ నీలూ.. ఉంటాను మరి.”
“ఊ అలాగే..”

మేఘకి.

PPP

నీలూతో ఎపుప్డు మాటాల్డినా తరావ్త కాసేపు తీరిగాగ్ కూరుచ్ని తమ చినన్పప్టి జాఞ్పకాలని నెమరు వేసుకునే అలవాటు
మేఘ ఏడో తరగతిలో ఉండగా వాళళ్ నానన్గారికి కొతత్ ఊరికి బదిలీ అయింది. మేఘ అకక్డ సూక్లోల్ చేరేసరికి నెల రోజుల పె ౖనే

పాఠాలు పోయాయి. మొదటి రోజున తెలుగు పాఠం జరుగుతునన్ తరగతి గదిలో మేఘని వదిలి వెళిళ్పోయారు వాళళ్ నానన్గారు.
కాల్సులో పదయ్ం పాడి వినిపిసుత్నన్ శారద టీచరుగారు సాదరంగా ఆహావ్నించి పేరేమిటని అడిగారు.
“మేఘనందన” అని చెపప్గానే “ఆ పేరుకి అరథ్ం ఏవిటో తెలుసా” అని అడిగారు.

“మేఘంలో పుటేట్ ది, అంటే వరష్ం” అని సమాధానం చెపేప్సరికి మెచుచ్కుని ఒకమామ్యిని పిలిచి మేఘని తన పకక్న

కూరోచ్బెటుట్కోమనాన్రు.
ఆ అమామ్యి సంతోషంగా మేఘకి తన పకక్న చోటిచిచ్ంది. గవవ్లబొమమ్లా గలగలా మాటాల్డుతూ సాయం నికలాల్ కాల్సులోని
పిలల్ లందరి పేరూ
ల్ , వివరాలతో సహా బోలుడ్ కబురుల్ చెపిప్ంది. అపుప్డు మేఘకి పరిచయమై న అమామ్యే నీలూ.

వారం రోజులు తిరిగేసరికలాల్ నీలూ సావాసంలో మేఘకి కొతత్దనం పూరిత్గా పోయి అదే సూక్లోల్ చాలా ఏళళ్ నుండి
చదువుకుంటునన్ మిగతా పిలల్ లందరితో బాగా కలిసిపోయింది.
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నీలూ వాళళ్ ఇంటికి పె ౖ వీధిలోనే మేఘ వాళళ్ ఇలుల్ండేది. రోజూ ఇదద్ రూ కలిసే సూక్లుకి వెళిళ్ వచేచ్వారు. ఏడవ తరగతి పబిల్ క్
పరీకష్లని కాల్సులో అందరూ శర్దధ్ గా పోటాపోటీగా చదివేవాళుళ్. సూక్లు అయిపోయాక సాయంకాలం మళీళ్ పైర్వేటుకి వెళిళ్ రా
ఎనిమిది గంటల దాకా సూక్లోల్నే చదువుకోవడం వలల్ రోజంతా మేఘ, నీలూ ఇదద్ రూ ఎకుక్వ సమయం కలిసే గడిపేవారు.

మేఘకి తోబుటుట్వులు కూడా లేకపోవడంతో ఎపుప్డూ నీలూని అంటిపెటుట్కుని ఉండేది. సెలవు రోజులోల్ కూడా గుడికో,
గోపురానికో వెళాళ్లంటూ ఇదద్ రూ కలిసే తిరిగేవారు. చాలా తకుక్వ కాలంలోనే వాళిళ్దద్ రూ మంచి సేన్హితురాళుళ్ అయిపోయారు.
నీలూ వాళిళ్ంటోల్ వాళళ్ అమమ్, నానన్గారు, పదో తరగతి చదివే వాళళ్ అనన్యయ్ కాంత్, వాళళ్ బామమ్ గారు ఉండేవారు. ఇంటోల్

అందరూ “నీలూ..” అనే పిలిచినా వాళళ్ బామమ్ మాతర్ం ఎపుప్డూ “నీలమామ్.. నీలమమ్ తలీల్..” అని పిలిచేది. కానీ అలా పిలిసేత్
మోటుగా ఉంటుందనీ, మరీ ముఖయ్ంగా తన సేన్హితుల ముందు అలా పిలవడానికి వీలేల్ దని నీలూ ఆవిడతో పోటాల్డేది. ఆవిడ మాతర్ం

నవేవ్సి మళీళ్ మళీళ్ అలానే పిలిచేది. బామమ్ గారి పేరె ౖన నీలమమ్ని సునీలగా మారిచ్పెటట్ డమే దానికి కారణం.

అపుప్డపుప్డూ నీలూని ఏడిపించడానికి మేఘ కూడా బామమ్లాగా “నీలమామ్ నీలమామ్..” అని పిలిచి ఆట పటిట్ ంచేది.

పదో తరగతిలో ఉండగా బామమ్గారికి టె ౖఫాయిడ్ జవ్రం వచిచ్ రెండు నెలల పాటు మంచం పటిట్ తిరిగి కోలుకోలేక ఆ జవ్రంలోనే

చనిపోయారు. వాళళ్ ఇంటిలిల్పాదీ ఆ దుఃఖంలో నుంచి తేరుకోడానికి చానాన్ళేళ్ పటిట్ ంది. అపుప్డంతా మేఘ నీలూని కనిపెటుట్కుని
జాగర్తత్గా చూసుకోవడం నీలూ ఆ దిగులోల్ంచి కాసత్ తవ్రగా బయటపడేలా సాయపడింది.

బామమ్ గారు పోయిన దగగ్రున్ంచీ నీలూకి నీలమామ్ అనే పిలుపు మీద అయిషట్ం పోయి ఎవరె ౖనా అలా పిలిసేత్ బామమ్ పిలుపే
వింటునన్టుట్ సంతోషంగా అనిపించేది. అపప్టికీ ఇపప్టికీ ఎపుప్డె ౖనా గారం చేసేపుప్డు, బతిమాలేపుప్డు, సరిద్ చెపేప్టపుప్డు మేఘ
నీలమామ్ అనే పిలుసుత్ంటుంది.

సూక్లు చదువులు అయిపోయేసరికి ఆ నాలుగేళళ్లో మేఘ, నీలూ ఇదద్ రూ ఒకే

ణంలా కలిసిపోయారు. పదో తరగతి

పరీకష్ల ముందు మేఘ వాళళ్ నానన్గారికి మళీళ్ బదిలీ అయియ్ వేరే ఊరికి వెళిళ్పోతారని తెలిసింది. అందరు పదో తరగతి పిలల్ లాల్గే

సూక్లు ముగిసాక ఇనేన్ళూళ్ కలిసి చదువుకునన్ నేసాత్లీన్, సూక్లునీ విడిచిపెటిట్ వెళాళ్లనే బెంగతో పాటు మేఘ ఈ ఊరి నుంచి

వెళిళ్పోతే ఇదద్ రూ పూరిత్గా దూరమై పోతారని మరో దిగులు పటుట్కుంది నీలూ, మేఘలకి.

ఈ సారి మేఘ వాళళ్ నానన్గారు బదిలీ అయింది చినన్ పలెల్ టూరికి కావడం మూలాన అకక్డ ఇంటర్ చదువుకోడానికి కాలేజీ

వసతి లేదని మేఘని హాసట్ లోల్ చేరుదాద్మని నిరణ్యించారు. నీలూని కూడా ఉనన్ ఊరోల్ కనాన్ వేరేచోట ఇంకాసత్ మంచి కాలేజీలో

చేరాచ్లని వాళళ్ నానన్గారు అనుకునాన్రు. మొదటిసారి హాసట్ ల్ చదువులు కాబటిట్ ఇదద్ రూ ఒకరికొకరు తోడుగా ఉంటారని మేఘనీ,

నీలూనీ ఒకే హాసట్ లోల్ చేరిప్ంచాలని తలిల్దం లు నిశచ్యించడంతో మరొక రెండేళళ్ పాటు ఇదద్ రూ కలిసి చదువుకునే అవకాశం
దొరికింది.

ఆ రెండేళళ్ తరావ్త పె ౖ చదువుల కోసం ఇదద్ రూ చెరొక దారిలో నడవాలిస్ రావడంతో ఒకే చోట ఉండటానికి వీలు పడలేదు.

అయితేనేం, ఎంత దూరంలో ఉనాన్ వారి మధయ్న నితయ్ం నడిచే ఉతత్రాల దొంతరలు, తరచూ ఫోనులోల్ కబురుల్, అపుప్డపుప్డూ సెలవులోల్
కలుసుకోవడాలు.. వీటనీన్టి సాయంతో వారి చెలిమి పర్యాణం అపర్తిహతంగా కొనసాగింది.

ఈ పదిహేనేళళ్లో వాళిళ్దద్ రి జీవితాలోల్ అనీన్ రకాలుగా ఎనోన్ మారుప్లు వచాచ్యి. ఎవరి జీవితపు పరుగుపందెంలో వారు
తలమునకలె ౖపోయి చినన్పప్టిలా పకక్పకక్నే ఉంటూ పర్తీ చినన్ విషయానీన్ ఒకరితో ఒకరు పంచుకునే అవకాశం లేనంత దూరంలో
ఉంటునాన్రు. అయినా సరే కాలపరీకష్కి వెలిసిపోకుండా ఇనేన్ళళ్కీ ఇంకా అవే చికక్టి రంగులోల్ మెరిసిపోతోంది వారిసేన్హం!
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PPP
గతం తాలూకు ఆలోచనలోల్ంచి బయటపడి మరుసటి రోజు పర్యాణానికి హడావుడిగా సిదధ్ మవడంలో ఆ రోజొక కష్ణంలా
గడిచిపోయింది మేఘకి. తన విమానాల వివరాలు నీలూకి మెయిలోల్ పంపించేసి మళీళ్ అనీన్ ఒకటికి రెండుసారుల్ చెక్ చేసి చూసుకుని

పర్యాణానికి సరవ్ం సిదధ్ ం అనుకుని ఆ పూటకి పర్శాంతంగా నిదర్పోయింది.

తెలాల్రి అనుకునన్ పర్కారం టె ౖముకి ఎయిరోప్రుట్కి చేరుకొని మరొకసారి నీలూకి ఫోన్ చేసి చెపిప్ ఇండియా వెళేళ్ విమానం
ఎకిక్ంది మేఘ.
చివరి నిమిషంలో ఆదరాబాదరాగా పర్యాణం ముందుకి జరిపి నేరుగా నీలూ దగగ్రికి వెళుతునన్ందుకు ఓ పకక్ ఉతాస్హంగానే

ఉనాన్ మరో పకక్ చినన్పాటి కలవరమేదో ఆమెని సిథ్ మితంగా ఉండనివవ్డం లేదు.

సవ్తహాగా ఏదె ౖనా మనసులోనే దాచుకుని అసస్లు తొణకుక్ండా నింపాదిగా మసలే సవ్భావం కలిగిన మేఘ ఎపుప్డె ౖనా చాలా

అరుదుగా తన మనసులోని భావాలని మరొకరితో పంచుకోవాలనుకుంటే మాతర్ం ఆమెకి గురొత్ చేచ్ మొదటి వయ్కి త్ నీలూనే!ఇపుప్డు కూడా
తన యసఖి సాంగతయ్ంలో అలసిన మనసుకి సేద తీరాచ్లని ఆరాటపడుతోంది.

ఇరవె ౖ గంటలకి పె ౖగా సాగాలిస్న పర్యాణం కష్ణకష్ణం భారంగా గడుసుత్ంటే అటు నిదుర దరిచేరక, ఇటు ఎడతెగని ఆలోచనల

అలజడి సదుద్మణగక సతమతమై పోతోంది.

ఆలోచనలు..

ఏవో లోకాలోల్ విహరింపచేసాత్యి..

ఆకాశం అంచులదాకా ఎగరేసాత్యి..
ఊహల సందడిలో ఉ

తలూగిసాత్యి..

ఆశల పలల్ కీలో ఊరేగిసాత్యి..

కోరికల దీపాలు వెలిగిసాత్యి..

గమమ్తెన మతుత్లో పడేసాత్యి..
నిరాశల నీడలిన్ గురుత్కి తెసాత్యి..

పదునె ౖన వాసత్వంలోకి తీసుకొసాత్యి..
తలపుల తీరంలో నిలబెడతాయి..

ఇషాట్లూ అభిమానాలూ పెంచుతాయి..
బంధాలూ మలూ తుంచుతాయి..
నవువ్లు రువువ్తాయి..
కనీన్ళుల్ జారుసాత్యి..
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పునన్మి వెలుగులు విరజిముమ్తాయి..

అదాటున అమావాసయ్ చీకటోల్కి తోసేసాత్యి..
సపత్వరణ్ కాంతులతో మెరిపిసాత్యి..

రేయిలోని నలుపంతా తెచిచ్ పులిమేసాత్యి..
మనసుని లాకెక్ళిళ్ గతానికి కటేట్ సాత్యి.
జాఞ్పకాల సందర్ంలో ముంచేసాత్యి..

మానిపోయిన గాయాలిన్ రేపుతాయి..

మనసుకి ముసుగేసాత్యి..

ఓదారుప్ని పంచుతాయి..

అలసిన మనసుకి సాంతవ్న కలిగిసాత్యి..
ఎనోన్ రూపాలోల్ కనిపిసాత్యి..

ఏ రూపమూ లేదనిపిసాత్యి..

అంతా ఆనందమే అనిపిసాత్యి..

అదంతా

ంతేనని తేలేచ్సాత్యి..

మురిపిసాత్యి.. మై మరపిసాత్యి..
కవివ్సాత్యి.. కెపెకిక్సా
త్ యి..
ౖ
కదిలిసాత్యి.. కరిగిసాత్యి..

చెరిపేసాత్యి.. మరిపిసాత్యి..

మాటలకి అందవు.. మౌనంలో దాగవు..
పరుగు ఆపవు.. చేతులోల్ చికక్వు..

పగలూ లేదూ.. రా లేదూ..

అలుపూ లేదు.. అదుపూ లేదు..

నినన్.. ఇవావ్ళ.. రేపు.. అనుకష్ణం..
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మననొదిలి మాతర్ం ఎకక్డికీ పోవు!
PPP

2

ఆలోచనలు మనసుని ఎంతగా ఉసిగొలిపి గతకాలపు పంజరంలోనే బంధించాలని చూసినా, రెకక్లిచిచ్ ఏవో ఊహాలోకాల

విహారానికి తీసుకెళిళ్నా, కాలాధిదేవత ఠంచనుగా మళీళ్ మనని తీసుకొచిచ్ వరత్మానపు ఒడిలో దిగబెటేట్ సుత్ంది.
దిగింది.

అమెరికా నుంచి బయలుదేరిన మేఘనందన ముందుగా అనుకునన్ సమయానికనాన్ ఓ రెండు గంటలు ఆలసయ్ంగా విమానం
తన యసఖిని ఎపుప్డెపుప్డు చూసాత్నా అనన్ ఆరాటానికి, విమానం ఆలసయ్ం అయిందనన్ అసహనం తోడె ౖ ఉకిక్రిబికిక్రె ౖపోతూ

కష్ణమొక ఘడియలా భారంగా గడుసుత్ంటే ఎయిరోప్ర్ట్ లో మేఘ రాకకె ౖ ఎదురు చూసూత్ కూరుచ్ంది సునీల.

చివరికి ఎదురుచూపులు ఫలించి సేన్హితురాళిళ్దద్ రూ కలుసుకునాన్రు. మూడేళళ్ తరావ్త ఒకరి కళళ్ ముందు ఒకరు

కనపడగానే ఇదద్ రూ ఉదేవ్గానికి లోనయాయ్రు. చినన్పిలల్ లాల్గా వాళిళ్దద్ రూ కేరింతలు కొడుతూ గంతులు వేసుత్ంటే పకక్నే ఉనన్ నీలూ
డైర్వరు అశోక్ వాళళ్ సంబరానికి ఏమాతర్ం భంగం కలిగించకుండా నిశబద్ ంగా నీలూ చేతిలోంచి లగేజ్

లీ అందుకునాన్డు.

నీలూ, మేఘ ఇదద్ రూ సూక్లుకి వెళేళ్ పిలల్ లాల్గా చుటుట్పకక్ల పరిసరాలని మరిచ్పోయి ఒకరి చేతులొకరు పటుట్కుని బిగగ్రగా

మాటాల్డుకుంటూ, నవువ్కుంటూ నడుసుత్నాన్రు. అశోక్ సామానల్నీన్ కారులో సరేద్సి శరత్ కి ఫోను చేసి చెపాప్క కారు ఎయిరోప్ర్ట్ నుంచి

ఇంటికి బయలుదేరింది.

“సరే గానీ, నువొవ్కక్దానివే వచాచ్వేంటీ ఎయిరోప్రుట్కి. పూజని కూడా వెంట తీసుకొసాత్వనుకునాన్” అడిగింది మేఘ.
“నేనూ తీసుకొదాద్మనే అనుకునాన్ను గానీ ఒకవేళ నీ ఫెల్ౖట్ డిలే అయియ్ ఎయిర్ పోరుట్లో ఎకుక్వసేపు ఉండాలిస్ వసేత్ దాని

అలల్ రికి ఈ ఎయిర్ పోరుట్ వాళుళ్ భరించలేక ననున్ కూడా గెంటేసాత్రేమో అని భయపడి ఇంటోల్ వాళళ్ నానన్కి అపప్జెపేప్సి వచాచ్ను. పె ౖగా

రేపు సూక్ల్ కూడా ఉంది. మనం ఇంటికెళేళ్సరికి తొమిమ్దవుతుందేమో.. అంతేనా అశోక్?” మేఘకి సమాధానం చెపూత్నే అశోక్ ని
అడిగింది నీలూ.

“ ఫిక్ మరీ ఎకుక్వ లేకపోతే తొమిమ్దీ తొమిమ్దింపావు కలాల్ వెళళ్గలం. అయినా ఇందాక మీ ండుని చూడగానే నువువ్ వేసిన

గంతులతో పోలిసేత్ పూజ అలల్ రి ఏపాటిదిలే వదినా..” ఆట పటిట్ ంచాడు అశోక్.

నీలూ కూడా నవేవ్సి “సారీ అశోక్.. మేఘని చూసిన సంబరంలో నినున్ పరిచయం చెయయ్డం కూడా మరిచ్పోయాను. ఇదిగో

చూసావుగా.. తనే నేనెపుప్డూ చెపుత్ండే మేఘ. మేఘా.. అశోక్ ది కూడా శరత్ వాళళ్ ఊరే. ఒకే వీధిలో ఇళుళ్. చినన్పుప్డు ఇదద్ రూ ఒకే
సూక్లోల్ చదువుకునాన్రు. ఏడేళళ్ తం ఈ కారు కొనన్ దగగ్రున్ంచీ విజయవాడలోనే ఉంటూ దీని బాధయ్తతో పాటు, ఆఫీసు పనులోల్
కూడా శరత్ కి చేదోడుగా ఉంటునాన్డు. సొంత అనన్దముమ్లు కాకపోయినా అంతే ఆపాయ్యంగా ఉంటారిదద్ రూ..” ఇదద్ రీన్ ఒకరికొకరికి

పరిచయం చేసింది.
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“వదిన అలా అందంగా చెపుత్ంది గానీ నిజం చెపాప్లంటే నేను పదోతరగతి ఫెయిలె ౖ పనీ పాటా లేకుండా ఊరోల్ గాలికి

తిరుగుతునాన్నని శరతనన్ ననున్ విజయవాడ తీసుకొచిచ్ డైర్వింగ్ నేరిప్ంచి ఉదోయ్గం ఇచాచ్డు. మామూలు డైర్వరులా కాకుండా సొంత
తముమ్డిలా చూసుకునే మాట మాతర్ం నిజమండీ. మీరు వసుత్నాన్రని తెలిసిన దగగ్రున్ంచీ మా వదిన సంతోషానిన్ పటట్ లేకపోతునాన్ం.

ఇకక్డ మీరునన్నిన్ రోజులూ తనే పని చెపిప్నా ఏ మాతర్ం ఆలసయ్ం లేకుండా వెంటనే జరిగిపోవాలని శరతనన్కి వారిన్ంగ్ ఇచేచ్సింది. మీరు

మళీళ్ ఊరెళేళ్దాకా నేను ఆఫీసు వె ౖపు వెళళ్కుండా పూరిత్గా మీతోనే ఉండి మీకు అవసరమై నవనీన్ చూడాలని శరతనన్ ననున్
పురమాయించాడు. ఇవాళ ఉదయం నుంచీ ఎయిరోప్రుట్లో సరిగాగ్ టె ౖముకి ఉండాలని నాకు డజను సారుల్ ఫోనుల్ చేసి గురుత్ చేసింది.

ఇపప్టిదాకా మా వదిన ఎవరీన్ ఇంత సెప్షల్ గా చూడలేదండీ. మిమమ్లిన్ కలుసుకోవడం చాలా ఆనందంగా ఉంది” మేఘతో చెపాప్డు

అశోక్.

“మా నీలమమ్కి నేనంటే చినన్పప్టి నుంచీ ఇంతే

మండీ. నా గురించి ఇలాగే అందరి

భయపడకండి. నేనుండేది నాలుగు రోజులేలే..” అభయమిచిచ్ంది మేఘ.

ణాలు తోడేసూత్ ఉంటుంది. మీరేం

“భలేవారే.. వదిన సంబరం చూసాక మీరసలు మా ఊరోల్ నే ఉండిపోతే బాగుండనిపిసోత్ంది” అనాన్డు అశోక్.
“అదేమనాన్ నాలాగా ఉటిట్ డి

చదివి వంట చేసుకుంటూ ఇంటోల్ కూరుచ్నే రకం అనుకునాన్వా ఏంటీ.. అమెరికాలో పేదద్

కంపూయ్టర్ ఇంజనీరు! దానిన్ విజయవాడలో ఉండి ఏం చేయమంటావ్?” ఎదురాడింది నీలూ.

“అబాబ్ నీలూ.. ఇంక చాలేల్ వే నీ బడాయి మరీనూ! ఇదిగో ఇలా ఊరికే నా గురించి గొపప్లు చెపిప్ అందరి బురర్లు

తినేసేటట్ యితే నేనొపుప్కోనంతే..” మారాం చేసుత్నన్టుట్ అంది మేఘ.

అందరూ గటిట్ గా నవేవ్శారు. ఇదద్ రు సేన్హితురాళళ్కీ కబురల్లో పడి కష్ణాలోల్ ఎయిరోప్ర్ట్ నుంచి ఇంటిదాకా వచేచ్సినటట్ నిపించింది.

నీలూ సామానంతా కారోల్ ంచి దించి రెండో అంతసుథ్లో ఉనన్ నీలూ వాళళ్ ఫాల్టోల్కి చేరాచ్డు అశోక్.

“తొమిమ్దినన్రయింది కదా.. నువువ్ కూడా మాతో పాటు భోంచేసి వెళుళ్” అశోక్ ని అడిగింది నీలూ.

“వదుద్లే వదినా.. ఇంటి దగగ్ర వసంత ఎదురు చూసుత్ంటుంది. శశిగాడు నిదర్పోకుండా కూరుచ్ంటాడు నేనెళేళ్దాకా. రేపు

ఉదయానేన్ ఎనిన్ంటికి రమమ్ంటావో చెపుప్” అనాన్డతను.

“సరేలే అయితే.. మేఘ చాలా దూరం పర్యాణం చేసి అలసిపోయి వచిచ్ంది కదా.. రేపు ఉదయానేన్ బయటికెళేళ్ పని

ఉండదులే. నేను ఫోన్ చేసి చెపాత్ నీకు” అని నీలూ చెపాప్క అశోక్ వెళిళ్పోయాడు.

మేఘ ఇంటోల్కి రాగానే సాదరంగా ఆహావ్నించాడు శరత్. పలరింపులు అయాయ్క మేఘ పర్యాణం ఎలా జరిగిందని అడిగి

కనుకుక్నాన్డు.

“పూజ ఎకక్డ?” అడిగింది మేఘ.

“ఇంతసేపూ మేలుకునే ఉంది. కథ చెపప్మని గొడవ చేసేత్ ఏదో నాకొచిచ్నటుట్ చెపప్డం మొదలెటాట్ను. బోర్ కొటిట్ ందేమో మరి..

వెంటనే నిదర్పోయింది” నవావ్డు శరత్.

“ఎకక్డ నిదర్పోతోంది? నేనొకసారి చూసాత్ను” అంది మేఘ.
మేఘని పూజ పడుకునన్ బెడ్ రూంలోకి తీసుకెళాళ్డు శరత్.
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అపుప్డే కొతత్గా పూలమాల కటట్ డం నేరుచ్కునన్ వారెవరో అలిల్న వంకరటింకర మలెల్ చెండులా మంచం మీద మెలికలు తిరిగి

పడుకుని ఉనన్ పూజ బుగగ్ మెతత్గా గిలిల్ “అపుప్డే ఎంత పెదద్ దె ౖపోయిందీ.. పోయినసారి నేను ఇండియా వచిచ్నపప్టికి ఇంకా బుజిజ్ పిలల్ .

ఫోటోలోల్ కనాన్ బయట ఇంకా బాగా తేడా తెలుసోత్ంది. ఇలా మంచంలో అడడ్ దిడడ్ ంగా తిరిగెయయ్డం మాతర్ం ఖచిచ్తంగా మా నీలమమ్
పోలికే కదూ!” అనగానే మేఘ, శరత్ ఇదద్ రూ గటిట్ గా నవేవ్శారు.

అశోక్ ని పంపించేసి అపుప్డే లోపలికొచిచ్న నీలూ ఎందుకలా నవువ్తునాన్రని అడిగి మేఘ చెపిప్ంది వినాన్క కాసత్ ఉడుకుక్ని

తనూ వాళళ్తో పాటు నవేవ్సింది.

“టె ౖము పదవుతోంది కదా మేఘా.. నువువ్ సాన్నం చేసొసేత్ అనాన్లు తినేసి తొందరగా పడుకోవచుచ్. ఇవాళిట్ కి బాగా

నిదర్పోయావంటే పర్యాణ బడలిక తీరిపోతుంది. రేపటి నుంచీ ఎంచకాక్ మనం బోలుడ్ తిరిగెయొయ్చుచ్” అని మేఘని తీసుకెళిళ్

తనుండబోయే గెస్ట్ బెడ్ రూమ్ చూపించింది నీలూ.

తరావ్త ముగుగ్రూ కలిసి కబురుల్ చెపుప్కుంటూ డినన్ర్ చేసారు. భోజనాలయాయ్క సేన్హితురాళిళ్దద్ రినీ పూరిత్గా వాళళ్దె ౖన

లోకంలో వదిలి 'గుడ్ నె ౖట్' చెపేప్సి పడుకోడానికి వెళిళ్పోయాడు శరత్.

PPP
“ఇంకా అంతా కలలా ఉందే మేఘా.. నువూవ్, నేనూ మా ఇంటోల్ ఇలా ఈ సోఫాలో పకక్పకక్నే కూరోచ్డం నిజజ్ ంగా నిజమేనా?

రెం జుల తం నువొవ్సాత్వని చెపప్డం, నిజంగా రావడం.. ఏవిటో.. నాకసలు బురర్ పని చెయయ్డం లేదంటే నముమ్. ఎనాన్ళళ్యిందే
మనిదద్ రం ఇంత తీరిగాగ్, సిథ్ మితంగా కలిసి కూరుచ్ని..” అంటుంటే నీలూ కళుళ్ కూడా అవుననన్టుట్ కనీన్ళళ్తో మాట కలిపాయి.

కళళ్లోల్ ఊరుతునన్ కనీన్టి సుడిని నొకిక్పెటేట్ సి నీలూ ఒళోళ్ పడుకుని నీలూ బుగగ్లపె ౖ జారుతునన్ కనీన్టిని తుడుసూత్ “ఊ..

నాకూక్డా కలలానే ఉందింకా. ఎనేన్ళళ్యింది అచచ్ంగా మనకంటూ ఇలా కాసత్ సమయం చికిక్! ఎలాగెతేనేం
ౖ
చివరికి అనీన్ సరిగాగ్ కుదిరి

మనకీ నాలుగు రోజులు దొరికాయి కదా నీలూ.. మనం ఒకక్ కష్ణం కూడా వృథా చెయయ్కుండా హాయిగా జాలీగా గడిపెయాయ్లి తపప్ ఇలా
కనీన్ళుళ్ - కరీచ్ఫులు

ం పెటట్ కూడదు మరి. సరేనా..” నవివ్ంచింది మేఘ.

కాసేపటికి నీలూ మాటలకి ఊ కొడుతూనే నిదర్లోకి జారిపోయింది మేఘ. తనని సోఫాలోంచి లేపి బెడ్ రూంలోకి తీసుకెళిళ్

పడుకోబెటిట్ తను కూడా వెళిళ్ పడుకుంది నీలూ.

PPP
తెలాల్రి ఉదయం మేఘ నిదర్ లేచి తన గదిలోంచి బయటకి వచేచ్సరికి నీలూ ఒకక్తే హాలోల్ కూరుచ్ని టీవీ చూసోత్ంది. ఇలల్ ంతా

నిశబద్ ంగా ఉంది.

“ఏంటీ ఇంటోల్ ఎవరూ ఉనన్టుట్ లేరు?” అడిగింది మేఘ.

“రోజూ ఉదయం తొమిమ్ది కలాల్ లంచ్ బాకుస్లతో సహా శరత్ ఆఫీసుకి, పూజ సూక్లుకి వెళిళ్పోతారు. శరత్ వీలుని బటిట్

ఒకోరోజు మధాయ్హన్ం భోజనానికి ఇంటికొసేత్, ఒకోరోజు లంచ్ బాక్స్ తీసుకెళతాడు. సాయంకాలం నాలుగింటికలాల్ పూజ ఇంటికొసుత్ంది.

అపప్టిదాకా ఈ ఇలల్ ంతటికీ నేనొకక్దానేన్ మహారాణిని, దాసీదానిన్ కూడా..” నవివ్ంది నీలూ.

మేఘ కూడా నవేవ్సి “నేను మరీ ఒళుళ్ తెలీకుండా నిదర్పోయినటుట్నాన్. టె ౖము పది దాటింది కదూ.. సారీ నీలూ..” అంది.
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“నీ మొహం.. సారీ ఎందుకే.. ఎకుక్వసేపు నిదర్పోయి మంచి పనే చేసావులే. ముందు నీ అలసటంతా పోతే అపుప్డు
ౖ చెపుప్కోవచుచ్. పద పద.. నీకు వేడి వేడిగా పెసరటుట్ వేసిసాత్.”
కులాసాగా ఎనిన్ కబురెల్నా
“ఓ.. నాకోసమే వెయిటింగ్ అనన్మాట. నువివ్ంకా తినలేదా?”

“ఇంతసేపా, నేనెపుప్డో తినేశా! మన లంచ్ కూడా రెడీ అయిపోయింది. అనీన్ నీకిషట్మై నవే చేసాను. తోటకూర వేపుడు,

టమాటా చికుక్డుకాయ కూర, కోడిగుడుడ్ పులుసు, గోంగూర పచచ్డి...”

“అమోమ్ ఎంత పెదద్ మెనూనో.. ఇంతలోనే ఇవనీన్ చేసేశావా?”
“మరి లేకపోతే అమెరికా సెట్ ౖలోల్ నినన్నే చేసి జోల్ పెటిట్ నవి అనుకునాన్వా? అనీన్ ఇపుప్డే తాజాగా చేశాను. నువువ్ నిదర్ లేచే లోపే

వంటపని ముగించేసేత్ తరావ్త రోజంతా నీతో కలిసి తీరిగాగ్ కూరోచ్వచచ్ని ఉదయానేన్ అనీన్ పనులు పూరిత్ చేసేసాను. అనన్ం ఒకక్టీ

పెటుట్కుంటే చాలు..” అంటూ పెసరటుట్ పేల్ టు తెచిచ్ మేఘ చేతికి అందించింది నీలూ.

“అబాబ్.. ఎంత కషట్పడుతునాన్వే నీలమామ్ నాకోసం.. చినన్పుప్డు నేనిషట్ంగా తినేవనీన్ నీకింకా ఎంత బాగా గురుత్నాన్యో! నీకో

విషయం తెలుసా.. అపుప్డంటే ఇషట్ంగా తినేదానిన్ కానీ ఇపుప్డసలు తీరిగాగ్ కూరుచ్ని అటుల్ వేసుకునే టె ౖము, తినాలనన్ కోరిక రెండూ

లేవు.”

“రోజూ ఏం తింటునాన్వ్ మరి.. అంతా అమెరికా తిండేనా?”

“ఉదయానేన్ సెరెలోస్, ఓట్ మీలో, హోల్ యిన్ డోడ్ హడావుడిగా మింగేసి ఇంటోల్ంచి బయటపడిపోడమే. ఇంక లంచోల్ ఏ

శాండివ్చోచ్ తినడం లేకపోతే ఎకుక్వసారుల్ కొలీగ్స్ తో కలిసి ఇటాలియన్, థాయ్, చె ౖనీస్ ఇలా ఏదోకటి వెళిళ్న పేల్ సుని బటిట్ తినెయయ్డం.
రా కి డినన్ర్ లె ౖట్ ఫుడ్ తినాలంటూ బోయిల్డ్ వెజిటబుల్స్, సాలడ్స్ తో సరిపెటెట్ యయ్డం..”
“అయితే తిండి గురించి ఎకుక్వ టె ౖం వేస్ట్ చెయయ్రనన్మాట!”

“చాలాసారుల్ అది వండుదాం, ఇది తిందాం అని పర్తేయ్క ఆసకి త్ కూడా ఉండదులే. హ్మ్.. అయినా ఒకక్ తిండి అనేముందిలే..

మనం పెదద్ వాళళ్మయేయ్కొదీద్ చినన్పప్టిలా చినన్ చినన్ ఆశలు, ఆనందాలు, సంబరాలకి కాలం చెలిల్పోయి ఎంతసేపూ బురర్ంతా గజిబిజిగా
నిండిపోయే తీరిక లేని కష్ణాలే తపప్ మనసు నిండిపోయే అందమై న కష్ణాలే అరుదె ౖపోతునాన్యనిపిసోత్ంది” నిటూ
ట్ రిచ్ంది మేఘ.

“అయయ్బాబోయ్.. నినున్ కదిలిసేత్ చాలు పెదద్ పెదద్ మాటలు చెపాత్వు. నీకీ వయసుకే ఇంత వేదాంతం ఎలా ఎలా అబిబ్ందే తలీల్!

అయితే అంతంత కషట్పడి గొపప్ గొపప్ ఉదోయ్గాలు చేసూత్ కనీసం నోటికి రుచించే తిండె ౖనా తినడం లేదనన్మాట. ఏంటోనమామ్ మీ

అమెరికా జనాలు నాకసస్లు అరథ్ం కారు. సరేల్ మీ ఇంటోల్ ఎలా తినాన్ మా ఊరోల్ ఉనన్ నా జులు మాతర్ం నేను చేసిపెటిట్ నవనీన్

తినాలిస్ందే” తీరామ్నించేసింది నీలూ.

“మాకంటే ఎపుప్డూ ఉరుకులు పరుగులు కాబటిట్ సులువుగా అయిపోయేదేదో మింగేసుత్ంటాం కానీ నువివ్ంత బర్హామ్ండంగా

వండి పెడతానంటే తిననని నేనెందుకంటానూ.. బాగా తినేసి నా బరువు పెంచేదాద్ంలే” నవివ్ంది మేఘ.

“తినేదేదో హాయిగా తినక మళీళ్ ఈ బరువు భయాలొకటి! ఏమి విజాఞ్నమో, ఏమి నాగరికతో, కడుపు నిండా తినడానికి కూడా

వంద ఆలోచనలు!” నిటూ
ట్ రిచ్ంది నీలూ.
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“అది సరే గానీ నువువ్ వేసిచిచ్న పెసరటుట్ తింటుంటే చినన్పుప్డు మనం సాయంకాలం సూక్లు నుంచి వచాచ్క ఉదయం

మిగిలిన కొదిద్ పిండితో నానమమ్ వేసిపెటేట్ రెండో మూడో పెసరటల్ ని ఎంత ఇషట్ంగా పంచుకు తినేవాళళ్మో గురొత్ సోత్ంది. ఇపుప్డు నానన్మమ్

ఉండుంటే నా మనవరాలు నా పేరు పెటుట్కునన్ందుకు ఇంత రుచిగా వండి పెడుతోందని నినున్ చూసుకుని మురిసిపోయేది” సూక్లు
రోజులిన్ గురుత్ చేసింది మేఘ.

“మురిసిపోవడమేమో కానీ ముందు ఆశచ్రయ్పోయేది. అపప్టోల్ ఏదనాన్ చినన్ చినన్ పనులోల్ సహాయం చెయయ్మంటే నేను

మొండికేసేదానిన్, నువేవ్మో బుదిధ్ గా చేసిపెటేట్ దానివి. “మేఘమమ్ తలీల్.. పెదద్ యాయ్క రోజూ పదిమందికి నీ చలల్ ని చేతోత్ వండి పెడతావే

వరాల తలీల్..” అంటూ నినున్ తెగ మెచుచ్కునేది. ఇపుప్డేమో ఇదద్ రం వారు వీరు, వీరు వారులా అయిపోయాముగా వంట విషయంలో!”
నవివ్ంది నీలూ.

“అదే కదా.. నాకసలు తినడానికే బదధ్ కమై తే నేనెపుప్డులే అంత వంటగతెత్ని అయేది! ఈ జనమ్కి కషట్ం!” పెదవి విరిచింది మేఘ.

“ఆ మాట మాతర్ం నిజం తలీల్! మనం హాసట్ లోల్ ఉనన్పుప్డు ఎపుప్డె ౖనా నీకిషట్మై న కూరలు చేసినపుప్డు తపప్ పర్తిరోజూ సరిగాగ్

అనన్ం తినేదానివే కాదు. నేనేమో నీ చేత తిండి తినిపించడానికి రోజూ నీ వెంటపడి బతిమాలేదానిన్. నువువ్ ఉదయానేన్ టిఫిన్ కి

రాకుండా పడుకుంటే నేను రూంకి టిఫిన్ తీసుకొచిచ్ నినున్ బలవంతంగా లేపి తినిపించేదానిన్. అపుప్డు నీ చేత తిండి తినిపించడానికీ,
ఇపుప్డు పూజకి అనన్ం పెటట్ డానికీ పెదద్ తేడా ఏం లేదు. అంత హింసించేదానివి!”

“హిహిహీ.. అయినా నువువ్ మాతర్ం అంత కషట్పడటం ఎందుకంట? ఒక రెం జులు తినకపోయినా వదిలేసేత్ నేనే దారిలోకి

వచేచ్దానేన్మో! చూశావా, నువేవ్ గారం చేసి ఇలా మొండిదానిలా తయారు చేశావ్ ననున్” కిలకిలా నవివ్ంది మేఘ.

“ఏంటోనే ఆ రోజులనీన్ భలే ఉండేవి. అవనీన్ దాటిపోయి ఎంత దూరం వచేచ్శామో! పూజ కళళ్ ముందు తిరుగుతుంటే ఒకోసారి

ఇంత కాలం ఎపుప్డు గడిచిందీ, ఇంతలోనే నాకో కూతురు కూడా పుటుట్కొచిచ్ అది బడికెళేళ్ వయసుకి కూడా వచేచ్సిందని ఎంత

విచితర్ంగా అనిపిసుత్ంటుందో! అసలు నువొవ్సుత్నాన్నని చెపిప్న దగగ్రున్ంచీ అపప్టి రోజులనీన్ గిరగిరా కళళ్ ముందే తిరుగుతునాన్యి
మేఘా.. ఎంత తియయ్టి రోజులో కదా అవనీన్” పరవశంగా చెపిప్ంది నీలూ.

“ఊ ఊ.. ఇలా నీతో కలిసి ఆ తియయ్టి గతానిన్ తవువ్కుంటూ ఆనాటి జాఞ్పకాలోల్ విహరించాలనే కదా నేను రెకక్లు కటుట్కు

ఎగిరొచాచ్ను” నవివ్ంది మేఘ.

PPP
మేఘ టిఫిను తినడం అయిపోయాక నీలూని పకక్న కూరోచ్బెటుట్కుని తన సూటుకేసు తెరిచి అమెరికా నుంచి నీలూ, శరత్ ల

కోసం తెచిచ్న కానుకలు, పూజ కోసం తెచిచ్న చాకెల్ట్స్, బొమమ్లూ అనీన్ బయటపెటిట్ ంది.

“నువువ్ బొమమ్లు, చాకెల్ట్స్ చాలా తెచాచ్వు. వీటిలోల్ కొనిన్ అశోక్ కొడుకు శశికి ఇదాద్ం మేఘా.. వాడికి రెండునన్రేళేళ్ గానీ మహా

గడుగాగ్యి” అంది నీలూ.

“అలాగే ఇవువ్.. నీ ఇషట్ం..” అని చెపిప్ వాటనీన్టినీ పొందిగాగ్ సరుద్తూ కూరుచ్ంది మేఘ.

“మేఘా.. నీకు గురుత్ందా.. మనం మొదటిసారి హాసట్ లుకి వెళేళ్టపుప్డు ఇలాగే పెటెట్ లు ముందేసుకుని బటట్ ల దగగ్రున్ంచీ బర్షుల్,

సబుబ్ల దాకా ఎలా సరుద్కునాన్మో?” గురుత్ చేసింది నీలూ.

øöeTT~

www.koumudi.net

ÔL¸öÍjWy" Š¸EoÓj - MLjbÍjOqMcBh

14

“ఓ.. గురుత్ లేకేం.. నువేవ్మో మీ నానన్మమ్ పాత టర్ంకు పెటెట్ , నేనేమో మా నానన్ కొనిచిచ్న సరికొతత్ టర్ంకుపెటెట్ ముందేసుకుని

మహదానందంగా సరుద్కుంటుంటే మనలిన్ చూసి అందరూ తెగ ఆశచ్రయ్పోయారుగా!” చెపిప్ంది మేఘ.

“ఆశచ్రయ్పోరూ మరి! మొదటిసారి ఇలుల్ విడిచి హాసట్ లుకి వెళుతునాన్మనన్ బెంగ ఇసుమంతె ౖనా లేకుండా అంత హుషారుగా

పెటెట్ లు సరుద్కుంటుంటే!”

“సూక్లోల్లాగే మళీళ్ ఇదద్ రం కలిసి ఒకే కాలేజీలో చదువుకోవచచ్నన్ ఆనందం కొదీద్ పెటెట్ లు సరుద్కునేదాకా బానే సంబరపడాడ్ం

కానీ తీరా మనిదద్ రీన్ తీసుకొచిచ్ విజయవాడ హాసట్ లోల్ చేరిచ్ అమామ్, నానాన్ వాళుళ్ వెళిళ్పోయేపుప్డు మాతర్ం ఇదద్ రం బేర్ మని ఏడేచ్శాం.”

“ఊ.. అపుప్డు ఒకరికొకరు తోడుగా ఉండి బాగా చదువుకోండి, పర్తీవారం ఉతత్రాలు రాయండని చెపిప్ ఒక పెదద్ ఇనాల్ండ్ లెటర్స్

కటట్ చేతికిచిచ్, రెండు నెలలకొకసారి వచిచ్ మనలిన్ చూసాత్మని ధెరయ్ం
ౖ చెపాప్రు.”

“మొదటిసారి ఇలుల్ వదిలి బయట ఉండటం ఆ వయసుకి చాలా కషట్ం అనిపిసుత్ంది కదా నీలూ..” భారంగా అంది మేఘ.

“నిజమే.. ఇపుప్డంటే అనీన్టికీ అలవాటు పడిపోయాం గానీ అపుప్డెంత అమాయకంగా ఉండేవాళళ్మో. హాసట్ లోల్ నీకూ, నాకూ,

రేవతికి కలిపి ఒక రూమ్ ఇచిచ్నపుప్డు అదేమో విజయవాడలోనే పుటిట్ పెరిగి, వాళిళ్లుల్ విజయవాడలోనే ఉండి కూడా హాసట్ లోల్ చేరిందని
చెపేత్ ఎంత ఆశచ్రయ్పోయామో!” బదులిచిచ్ంది నీలూ.

“హే.. రేవతిని భలే గురుత్ చేశావ్ నీలూ! అపుప్డు మనం పిచిచ్ మొహాలం కాబటిట్ అరథ్ం చేసుకోలేకపోయాం కానీ ఉనన్ ఊరోల్ నే

హాసట్ లోల్ చేరాచ్రంటే పాపం వాళిళ్ంటోల్ వాళుళ్ అపప్టికే దానితో ఎంత హింసపడాడ్రో!” గటిట్ గా నవివ్ంది మేఘ.

“అనన్టుట్ నీకీ విషయం చెపప్డం మరిచ్పోయా! నాలుగు నెలల తం ఒకరోజు బీసెంట్ రోడోల్ షాపింగుకి వెళిళ్నపుప్డు రేవతి

కనిపించింది..”

నీలూని మధయ్లోనే ఆపి “నిజమా! రేవతి విజయవాడలోనే ఉందా అయితే?” ఆసకి త్గా అడిగింది మేఘ.

“ననున్ పూరిత్గా చెపప్నివువ్ మరి! మనిషి అపప్టి కనాన్ మోడరన్ గా, ఇంకాసత్ పుషిట్గా తయారె ౖంది. అసలు నేను గురేత్ పటట్ లేదు.

అదే ననున్ గురుత్పటిట్ నా దగగ్రకొచిచ్ పలకరించింది. పెళె ౖ పోయిందట. చెనె ౖన్లో ఉంటునాన్రట. ఏదో ఫంకష్న్ కోసమని విజయవాడ

వచిచ్ందట. ఎవరో పెదద్ వాళళ్తో కలిసి షాపింగ్ కి వచిచ్ంది. హడావుడిగా ఒక నిమిషం మాటాల్డేసి తన ఫోన్ నంబర్ ఇచిచ్ తపప్కుండా
కాల్ చెయయ్మని చెపిప్ వెళిళ్పోయింది. కానీ రేవతిలో అపప్టికీ ఇపప్టికీ పెదద్ మారేప్ం లేదనిపించింది. మా ఆయన కూడా మా డాడీ
లాగానే బాయ్ంక్ మేనేజరే కాదు పరమ సిక్ట్ కూడా అని చెపిప్ పకపకా నవివ్ంది” వివరంగా చెపిప్ంది నీలూ.
“భలే! వాళాళ్యన సిక్ట్ అయితే ఏమిటటా, దీనిన్ ఆపడం వాళళ్ నానన్ తరమే కాలేదు. ఇంక అతనేం చెయయ్గలడులే, పూర్

ఫెలో! ఇంతకీ నువువ్ మళీళ్ రేవతికి ఫోన్ చేశావా?”
“ఒకసారి టైర్ చేసేత్ ఆనస్ర్ చెయయ్లేదు. తనే వెనకిక్ చేసుత్ందిలే అనుకునాన్ కానీ చెయయ్లేదు. నేను కూడా మళీళ్

పర్యతిన్ంచలేదు” అంది నీలూ.

“నేను వెళేళ్లోపు మనిదద్ రం కలిసి సరదాగా ఒకసారి రేవతికి ఫోన్ చేసి అది చెపేప్ చితర్విచితర్మై న కథలు విందాం నీలూ..”

సరదాపడింది మేఘ.
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“అలాగేలే.. అగిన్కి ఆజయ్ం తోడె ౖనటుట్ ఈ రేవతికి తోడు ఆ రజని ఒకరిత్ దొరికింది మన

ణానికి. రజనిది మన పకక్ రూమ్

అయినా ఎపుప్డూ మన రూములోనే తిషట్ వేసేది. అనన్యేయ్మో రజనితో సేన్హంగా ఉండమని చెపాప్డు కాబటిట్ మనం ఏమీ అనలేని

పరిసిథ్ తి! ఇదద్ రికిదద్ రూ మన బురర్ తినేసేవారు బాబోయ్!” అంది నీలూ.

“రజని ఇపుప్డు ఎకక్డుంది? నీతో కాంటాక్ట్ లోనే ఉందా?” అని అడుగుతుంటే మేఘ మొహంలో నవువ్ మాయమై ంది.

“రెండేళళ్ తం పెళిళ్ చేసుకుని సింగపూర్ వెళిళ్పోయినపప్టినించీ దాని హింస పూరిత్గా తపిప్పోయింది నాకు. ఇండియాలో

ఉనన్ంతవరకూ ఒక గోల కాదు దానితో. ఇకక్డునన్పుప్డు నీ గురించి ఎంత అడిగినా నేనేమీ చెపేప్దానిన్ కాదు. నీకసలు రజని పర్సాత్వన
తెసేత్ ఇషట్ం ఉండదని తెలుసు కానీ ఈ రోజేదో పాత రోజులనీన్ తలచుకుంటూ గబుకుక్న దానిన్ కూడా గురుత్ చేసాను. సారీ మేఘా..”

నొచుచ్కుంది నీలూ.

“పరేల్దులే నీలూ.. నువువ్ చెపప్కపోయినా నేనె ౖనా అడిగేదానిన్. ఒకసారి గతం గురుత్ చేసుకుందాం అనుకునాన్క అనీన్ నచేచ్వే

కాదుగా, కొనిన్ గిచేచ్వి కూడా గురొత్ సాత్యి. తపప్దు మరి!” గమమ్తుత్గా కళుళ్ చికిలిసూత్ నవివ్ంది మేఘ.

“మాటలోల్ పడి టె ౖము చూసుకోలేదు. రెండవుతోంది. పద పద మనం అనన్ం తింటూ మాటాల్డుకుందాం” మేఘని అకక్డి

నుంచి లేపింది నీలూ.

PPP
అనన్ం తింటూ ఆ మాటా ఈ మాటా మాటాల్డుకుంటూ ఉనన్టుట్ండి ఏదో గురొత్ చిచ్న నీలూ “మేఘా.. అనన్ం తినగానే నీకొకటి

చూపిసాత్ను. నువువ్ భలే లల్ యిపోతావు చూడు” అని ఊరించింది.

“అబాబ్.. అంత ఊదరగొటేట్ సుత్నాన్వ్, ఏం అదుభ్తం చూపిసాత్వే తలీల్.. కొంపదీసి మీ బాలక్నీలోంచి గలగలా పారే కృషణ్వేణి

కనిపిసుత్ందా ఏవిటీ?” నవివ్ంది మేఘ.

భోజనాలు పూరత్యీయ్ అవగానే పదపదమని తొందరపెడుతూ మేఘ గదిలో వెనకవె ౖపునన్ తలుపు తీసి రెండో అంతసుథ్లో ఉనన్

బాలక్నీలో నుంచి కిందకి చూపించింది నీలూ. అకక్డ కనిపించిన దృశయ్ం చూసి మేఘ నిజంగానే ఆశచ్రయ్పోయింది.

అకక్డ విశాలమై న సథ్ లంలో ఒక పకక్గా రెండు పొడవాటి రేకుల షెడుల్ ఉనాన్యి. అవి మినహాయిసేత్ మిగిలిన చోటంతా

నాపరాళుళ్ పరిచారు. వాటి మీద వరసగా లె ౖనులోల్ కురీచ్లు వేసుకుని, కురీచ్ చేతుల మీదుగా పెదద్ అటట్ లు పెటుట్కుని, వాటి మీద
పుసత్కాలు ముందేసుకుని చదువుకుంటూ పదహారు, పదిహేడేళళ్ వయసునన్ అమామ్యిలు కనిపిసుత్నాన్రు.

నిశశ్బద్ంగా చదువుకుంటునన్ ఆ ఆడపిలల్ ల మధయ్ దాదాపు పాతికేళళ్ వయసునన్ ఆడవాళుళ్ ముగుగ్రు పహారా కాసుత్నన్టుట్ అటూ

ఇటూ తిరుగుతునాన్రు. అదొక ఇంటరీమ్డియట్ కాలేజీకి సంబంధించిన హాసట్ ల్ అని మేఘకి అరథ్ం కావడానికి ఎంతోసేపు పటట్ లేదు.

“అపుప్డపుప్డూ కాసేపు ఇకక్డికొచిచ్ ఈ పిలల్ లని గమనిసూత్ ఉంటాను. వీళళ్ని చూసినపుప్డలాల్ మన జాఞ్పకాలనీన్ మళీళ్ మళీళ్

గురొత్ సూత్ ఉంటాయి” అని నీలూ చెపోత్ంటే ఇంకా సంభర్మంలోంచి తేరుకోని మేఘ అటువె ౖపే చూసూత్ ఉండిపోయింది.

“అదిగో అకక్డ ఆ మూలన చూడు. రేకుల షెడుడ్ ముందు వరసగా ఎరర్టి మటిట్ కుండలోల్ మంచినీళుళ్ పెటాట్రు. ఆ ముగుగ్రు

అమామ్యిఅమామ్యిలూ మంచినీళుళ్ తాగడానికి వచిచ్ కబురుల్ చెపుప్కుంటునాన్రు” ఇంకో వె ౖపుకి చూపించింది నీలూ.
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“నిజంగా చాలా వింతగా ఉంది నీలూ! మన ఇంటర్ చదువులు అయిపోయి పదేళళ్ పె ౖనే అయింది. కానీ ఇపప్టికీ ఇంటర్

కాలేజీలు, హాసట్ ళుళ్ ఏ మారూప్ లేనటుట్ అచచ్ం అపప్టిలానే ఉనాన్యేంటి? కనీసం కుండలోల్ మంచినీళుళ్ పెటట్ డం కూడా మారలేదా?”
ఆశచ్రయ్పోయింది మేఘ.

“ఆ అమామ్యిని చూడు. చనీన్ళుళ్ మొహం మీద చలుల్కుంటోంది. ని సుత్ందేమో పాపం!” అంది నీలూ.

“మనం కూడా రా పూట పదకొండింటి దాకా సట్ డీ అవర్స్ ఉంటే మధయ్లోనే తెగ ని చేచ్సి ఆ మతుత్ వదిలించుకోడానికి

కుండలోల్ని చలల్ టి నీళళ్తో కళుళ్ తడుపుకునేవాళళ్ం. ఏదో పెదద్ ఐఏఎస్ పరీకష్లకి పేర్ అయేయ్వాళళ్లాగా తెగ కషట్పడిపోయేవాళళ్ంలే..”
గటిట్ గా నవివ్ంది మేఘ.

“అదేంటే అలా అంటావు.. అపప్టికీ ఇపప్టికీ ఆంధర్దేశంలో ఐఏఎస్ కనాన్ అతి ముఖయ్మై న పరీకష్ ఎంసెట్ ఎంటర్నేస్! నిదర్ని

తపిప్ంచుకోడానికి పుసత్కం చేత పటుట్కుని అటూ ఇటూ తిరుగుతూ చదివేవాళళ్ం. రేవతి మాతర్ం నడుసూత్ కూడా నిదర్పోయేది. అదింకా
నయంలే, రజని అయితే నిదర్ రాకుండా ఉండాలంటే కళళ్ కింద జండూ బామ్ రాసుకోవాలని చెపేప్ది. రాకాసి మొహంది.. నిజంగానే

అలా చేసేది” పడీ పడీ నవివ్ంది నీలూ.

“ఇంతకీ ఇది కాలేజా, హాసట్ లా నీలూ?” అడిగింది మేఘ.

“ఇంటర్ పిలల్ ల కాలేజీకీ, హాసట్ లుకీ ఏం తేడా ఏడుసుత్ందిలే! ఈ షెడుల్ కాల్సు రూమ్స్, ఆరుబయటేమో సట్ డీ అవర్స్. ఈ సథ్ లానిన్

ఆనుకుని ఆ మూడంతసుథ్ల అపారెట్ మ్ంట్ ఉంది చూడు. అది హాసట్ లు. అదిగో అకక్డ అటూ ఇటూ తిరగడానికి వీలుగా లోపల నుంచే

చినన్ దారి కూడా ఉంది. చుటూ
ట్ ఎతెన పర్హరీ, గేటు దగగ్ర వాచ్ మెన్ ని చూసావు కదా! ఇంకంతే, రెండేళళ్ పాటు వీళళ్కి

బాహయ్పర్పంచంతో సంబంధం లేకుండా ఈ జె ౖలోల్నే కూరుచ్ని చదివీ చదివీ భావి భారత డాకట్ రూ
ల్ , ఇంజనీరూ
ల్ అయిపోవలసిందే!” అనీన్

చూపిసూత్ వివరంగా చెపిప్ంది నీలూ.

“హ్మ్.. వీళళ్ పరిసిథ్ తి చూసేత్ అపప్టి మన హాసట్ లే నయం అనిపిసుత్ందిగా! ఆ అపారెట్ మ్ంట్ బాలక్నీలకి మొతత్ం ఇనుప కచచ్డాలు

పెటిట్ ఆ సందులోల్ంచి కూడా బయటికి చూడకూడదనేమో పాల్సిట్ క్ రేకులతో మూసేసారు. వాళళ్ గదులోల్కి సరె ౖన గాలి, వెలుతురె ౖనా

వసాత్యంటావా?” జాలిపడింది మేఘ.
నీలూ.

“ఇంటరీమ్డియెట్ కాలేజీలంటే అంతే మరి! జె ౖళళ్లానే ఉంటాయి. పాపం అనిపిసుత్ంటుంది వాళళ్ని చూసేత్!” నిటూ
ట్ రిచ్ంది
“అపప్టి మన కాయ్ంపసుల్, హాసట్ లుస్ కూడా ఏమీ మారకుండా ఇపప్టికీ అలాగే ఉనాన్యంటావా నీలూ?” ఎటో ఆలోచిసూత్

అడిగింది మేఘ.

“ఓ.. బర్హామ్ండంగా ఉనాన్యి. తాడిగడపలోని మన కాయ్ంపస్ ఇపప్టికీ అమామ్యిల మెయిన్ కాయ్ంపస్ లానే ఉంటోంది.

ఏడాదేడాదికీ సూ
ట్ డెంట్స్ కూడా వేలలోల్ పెరుగుతూ పోతునాన్రు కాబటిట్ ఇంకా బోలడ్ నిన్ కొతత్ కాయ్ంపసుల్ తెరుసూత్నే ఉనాన్రు. పె ౖగా

అపప్టికీ ఇపప్టికీ ఆంధర్దేశంలో అతయ్ధికంగా డాకట్ రనీ
ల్ , ఇంజనీరల్నీ తయారు చేసిన ఘనత వారిదేనని ఇపప్టికీ మన కాలేజ్ పేరు

పేపరల్లో, టీవీలోల్ మారుమోగిపోతూనే ఉంటుంది” చెపిప్ంది నీలూ.

“నువెవ్పుప్డె ౖనా మళీళ్ మన కాయ్ంపస్ కి వెళిళ్ చూశావా నీలూ?” కుతూహలంగా అడిగింది మేఘ.
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“అకక్డికి ఎపుప్డూ వెళళ్లేదు కానీ మన కాలేజీ వాళళ్దే పడమటలంకలో ఒక కాయ్ంపస్ ఉంది. మా ఆడపడుచు వాళళ్మామ్యి

విజితని మెడిసిన్ ఇంటెనిస్వ్ కోచింగ్ కోసం అకక్డే చేరిప్ంచాం. అకక్డికి వెళాళ్ను ఒక రెండు సారుల్. వాళళ్ది హై టెక్ హాసట్ లులే! ఇలా
మంచినీళళ్ కుండలూ అవీ ఉండవు అకక్డ!”

“అంటే? మంచి సౌకరాయ్లతో హాయిగా ఉంటుందా?”

“హాసట్ లుకి ఏసీ ఉంటుంది. ఏసీ జె ౖలు, జ్ వాటరు, ఇంకొంచెం ఎకుక్వ రుదుద్డు, తేడా అంతవరకే! ఇనుప కచచ్డాలు, చీకటి

గదులు అదంతా మామూలే! లోపల ఎలా ఉందో చూదాద్మనాన్ మనలిన్ పిలల్ ల గదుల దాకా వెళళ్నివవ్రు. అదే పర్తేయ్కత!” చెపిప్ంది

నీలూ.

“లోపల చూసొచిచ్ వాళళ్ని ఏ రకంగానూ నిలదీయకూడదని ముందుజాగర్తత్ కాబోలు!” అంది మేఘ.

“ఇందాక మనం చదువుకునన్పప్టి రోజులకీ ఇపప్టికీ ఏమీ మారలేదా అని అడిగావుగా.. ఫీజుల విషయంలో చాలా మారింది.

విజితకి ఏడాదికి మొతత్ం కాలేజీకి, హాసట్ లుకి కలిపి ఫీజు రెండునన్ర లకష్లు. అపప్టోల్ మనం పాతిక వేలు కడితే ఇపుప్డది వేలలోల్ంచి

లకష్లోల్కి ఎగబాకింది. పిలల్ లని చదివించడం అంటే లకష్లోల్ పని ఇపుప్డంతా!” నీరసంగా చెపిప్ంది నీలూ.

“వినడానికే భయంగా ఉనాన్యి ఈ విషయాలు. ఈ లెకక్న మనం ఇంటర్ చదివేశాం హమమ్యాయ్ అని గటిట్ గా ఊపిరి

పీలుచ్కోవాలనన్మాట!” నవివ్ంది మేఘ.

కాసేపటి తరావ్త బాలక్నీలోంచి లోపలకి వెళిళ్ సేన్హితురాళిళ్దద్ రూ కలిసి ఎపప్టెపప్టివో పాత ఫొటోలు, పూజ చినన్పప్టి

ఫోటోలు అనీన్ ముందేసుకుని చూసూత్ కూరుచ్నాన్రు.

సమయం సాయంతర్ం నాలుగవుతుండగా “కనకదురగ్ గుడికి వెళిళ్ వదాద్మా మేఘా?” అడిగింది నీలూ.
“ఎపుప్డు వెళదాం?” అంది మేఘ.

“మనం చీకటి పడకముందే వెళితే కాసేపు పర్కాశం బాయ్రేజీ మీద నించుని కృషణ్మమ్ని చూసి ఆ తరావ్త ఇందర్కీలా పె ౖకి వెళిళ్

అమమ్వారి దరశ్నం చేసుకుని రావొచుచ్. ఎలాగూ పూజ సూక్లు నుంచి వచేచ్ వేళయింది. నువువ్ కూడా రెడీ అయిపో. నేను వెళిళ్
అయిదింటికలాల్ రమమ్ని అశోక్ కి ఫోన్ చేసి చెపాత్ను” అని మేఘని గదిలో వదిలి వెళిళ్ంది నీలూ.
మళీళ్ ఒకసారి బాలక్నీలోకి వెళిళ్ కాలేజీ వె ౖపు చూసింది మేఘ.

ండ్ అంతా ఖాళీ కురీచ్లు ఉనాన్యి. బహుశా టీ టె ౖమేమో,

పిలల్ లందరూ హాసట్ లోల్కి వెళిళ్నటుట్నాన్రు. ఆ కాలేజీ వాతావరణానిన్ చూసూత్ ఉంటే పదేళళ్ నాటి జాఞ్పకాల దొంతరలనీన్ కదిలి ఆనాటి
సేన్హాలు గురొత్ సుత్నాన్యి మేఘకి.

కొనిన్ సేన్హాలు..
గులాబీలాల్ అందంగా కనిపిసూత్నే ములుల్లా గుచిచ్ గాయం చేసిపోతాయి.
ఇంకొనిన్ సిరిమలెల్ లాల్ బహుసునిన్తమై కష్ణాలోల్ వడలి చేజారిపోతాయి.
మరి కొనిన్ పారిజాతాలాల్ విరిసీ విరియగానే వెలుతురు సోకి నేలరాలిపోతాయి.
కొనిన్ మాతర్ం మొగలిపూవులా పాతబడినకొదీద్ తియయ్టి పరిమళానిన్ పంచుతాయి.
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చేదె ౖనా తీపె ౖనా గతించిన సేన్హాలు, అవి పంచిన మధుర కష్ణాలు అమరమై నిలిచిపోతాయి!
PPP

3

నీలూ చెపిప్నటేట్ గుడికి వెళళ్డానికి తయారవుతోంది మేఘ. సిస్ంగ్ టేబుల్ ముందు కూరుచ్ని బొటుట్ పెటుట్కుంటుంటే

తన వెనుకగా ఉనన్ తలుపు కాసత్ తెరుచుకుని ఆ సందులోంచి కెంజాయ రంగు పటుట్లంగా కొదిద్ కొదిద్ గా కనిపిసోత్ంది అదద్ ంలో.

లేచి తలుపు దగగ్రగా వచిచ్ “ఎవరదీ.. తలుపు వెనక దాకుక్ందీ.. పూజా.. నువేవ్నా?” అడిగింది మేఘ. వెంటనే తలుపు

సందులోంచి కనిపిసుత్నన్ పటుట్లంగా మాయమై పోయి ఘలుల్ఘలుల్మని మువవ్ల చపుప్డు వినిపించింది.

మేఘ గదిలోంచి బయటికొచిచ్ కిలకిలా నవువ్తూ పరిగెడుతునన్ పూజ వెనుకగా వెళిళ్ ఎతుత్కుంది.

“అమమ్దొంగా పారిపోతునాన్వా.. అపుప్డే సూక్లు నుంచీ రావడం, పటుట్లంగా వేసుకుని బుటట్ బొమమ్లా తయారవడం

కూడా అయిపోయిందే.. అంత ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా ఎలా రెడీ అయిపోయావమామ్.. నాకూక్డా నేరిప్సాత్వా?”

“నేను రెడీ అవవ్లేదు. అమేమ్ ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా ననున్ రెడీ చేసింది. ఎపుప్డు గుడికి వెళిళ్నా నేను పటుట్లంగాలే

వేసుకుంటాను” ముదుద్ ముదుద్గా చెపిప్ంది పూజ.

పూజని ఒళోళ్ కూరోచ్బెటుట్కుని “నేనెవరో తెలుసా నీకు?” అడిగింది మేఘ.
“తెలుసుగా.. అమమ్ బెస్ట్
“బెస్ట్
“బెస్ట్

ండ్ మేఘవి.. ఫోటోస్ లో చాలాసారుల్ చూసాను”

ండ్ అంటే కూడా తెలుసా నీకు?”

ండ్ అంటే అందరి కనాన్ ఎకుక్వ సెప్షల్ ండ్ అనే కదా.. వినీన్ లాగా..”

“వినీన్ ఎవరు?”
“వినీన్ నా బెస్ట్

ండ్. సూక్లోల్ మేమిదద్ రం ఒకే డెస్క్ షేర్ చేసుకుంటాం. సూక్ల్ బసోల్ కూడా ఒకే సీటోల్ కూరుచ్ంటాం”

అని చెపూత్నే మేఘ ఒళోళ్ంచి దిగి వెళిళ్ సూక్ల్ బాయ్గ్ లోంచి పెనిస్ల్ బాక్స్ తీసుకొచిచ్ “ఇది నా హేపీ బర్త్ డే అపుప్డు వినీన్నే గిఫ్ట్

ఇచిచ్ంది. ఎంత బాగుందో కదా..” గరవ్ంగా చూపించింది పూజ.

పసివయసులో కలాల్కపటం ఎరుగని లేత మనసులోల్ పెంచుకునే

ఉంటాయో కదా అనిపించింది మేఘకి.

మాభిమానాలు, సేన్హాలు ఎంత సవ్చఛ్ంగా

మేఘ, పూజ ఇదద్ రూ కబురల్లో పడాడ్రు.

“ఇంకేముందీ.. సింహం కథ అయిపోయిందీ..” అని మేఘ కథ ముగించగానే “భలే భలే.. సింహం కథ భలే

బాగుంది” సంబరంగా చపప్టుల్ కొటిట్ ంది పూజ.
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అపుప్డే ఇంటోల్కి వచిచ్న అశోక్ “అపుప్డే మీ చేత కూడా కథలు చెపిప్ంచేసుకుంటోందా? పూజకి కథలుంటే చాలు అనన్ం

నీళుళ్ కూడా అకక్రేల్దు. కదా పూజా..” అని పూజని ఆటపటిట్ సూత్ ఎతుత్కునాన్డు.

“బాబాయ్.. మేఘ కొతత్ కథ చెపిప్ంది తెలుసా.. నీకేం కథలు రావసలు. ఎపుప్డు అడిగినా ఏడు చేపల కథ ఒకక్టే

చెపాత్వు” భుజాల మీద టపటపా చేతులతో కొటిట్ ంది పూజ.

అశోక్ గటిట్ గా నవేవ్సి “కథల సంగతి సరే గానీ ఆంటీని పేరు పెటిట్ పిలుసాత్వేంటి.. తపుప్ కదా.. పెదద్ వాళళ్ని పేరు పెటిట్

పిలవకూడదు” అనాన్డు.

“అమమ్ అలానే పిలుసుత్ంది కదా.. మేమిదద్ రం కూడా ండ్స్ అయిపోయాం. అందుకే మేఘ అనే పిలుసాత్” అని పూజ

అనగానే “నాకూక్డా ఆ పిలుపే నచిచ్ందిలెండి” నవివ్ంది మేఘ.

ఇంతలో నీలూ కూడా తయారె ౖపోయి హాలోల్కి వచిచ్ “పదండి పదండి మళీళ్ చీకటి పడిపోతుంది” అని హడావుడిగా

అందరీన్ బయలుదేరదీసింది.

PPP
కారు రోడుడ్ మీదకి వెళళ్గానే కారు కిటికీలోంచి బయటికి చూసుత్నన్ మేఘతో అంది నీలూ.

చూడు.”

“మేఘా.. దాదాపు ఏడెనిమిదేళళ్యి ఉంటుందా నువువ్ విజయవాడ వచిచ్? అపప్టికీ ఇపప్టికీ ఎంత మారిపోయిందో
“మన ఇంటరీమ్డియెట్ అయిపోయాక ఒకక్సారే వచాచ్ను. అపుప్డు అమమ్కి మొకుక్ందని అమమ్వారి గుడికి వచిచ్

వెళాళ్ం కానీ అపుప్డు కూడా ఊరు చూసింది లేదు. నిజమే.. చాలా మారిపోయింది. ఏదో కొతత్ ఊరుని చూసుత్నన్టుట్ంది.”

అపప్టికనాన్ ఇపుప్డు విజయవాడ రోడుల్ విశాలమయాయ్యి. అయినా సరే పెరిగిన జనాభాతో వీధులనీన్

కిటకిటలాడిపోతునాన్యి. చినన్ చినన్ ఇళుళ్, భవంతుల సాథ్నంలో పెదద్ పెదద్ అపారెట్ మ్ంటుల్, షాపింగ్ కాంపెల్ క్స్ లు వెలిసాయి. బహుశా
అభివృదిధ్ తోసుకొచిచ్న మారుప్లేమో!

ఈ ఊరు పర్తి నితయ్ం ఎంతమంది కొతత్వాళళ్ని చూసూత్ ఉంటుందో!

ఖాళీ చేతులతో వచిచ్నవారు, చదువులో, ఆసుత్లో సంపాదించుకోవడంతో పాటు వెళుతూ వెళుతూ పెదద్ దో చినన్దో

జాఞ్పకాల మూటని కూడా మోసుకెళుతుంటారు.

మనం కొనాన్ళుళ్ ఒక ఊరిలో ఉంటే మనకు తెలీకుండానే ఆ ఊరితో మనకొక బంధం ఏరప్డుతుంది. ఆ ఊరు వదిలి

వెళిళ్పోయాక మన సమ్ృతిపథంలో అపప్టి పాతచితర్మే సజీవంగా ము ంచుకుపోతుంది. సథ్ లకాలాదులు రూపాంతరం చెందటం
పర్కృతి ధరమ్మే అయినా ఎపప్టికీ అకక్డే ఉండిపోతే కాలంతో పాటు కొతత్గా వచేచ్ మారుప్లు మనని ఇబబ్ంది పెటట్ కపోవచుచ్ గానీ చాలా
ఏళళ్ తరావ్త మళీళ్ వచిచ్ కొతత్గా మారిపోయిన ఊరిని చూసినపుప్డు అకక్డ మన జాఞ్పకాల తాలూకు అసిథ్ తవ్ం మరిక లేదంటే
అంగీకరించడం మనసుకి కషట్ంగా తోసుత్ంది.
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ఊరంతా మారిపోయిందనిపిసుత్నాన్ పర్కాశం బాయ్రేజీ దగగ్రికొచేచ్సరికి మాతర్ం తనకి తెలిసిన విజయవాడలానే

అనిపించింది మేఘకి.

తెలల్ టి బోరుడ్ మీద పర్కాశం బాయ్రేజీ అని రాసిన నీలం రంగు అకష్రాలని చూసూత్ “ఆహా.. నా

ణం లేచొచిచ్ంది

నీలూ. ఏది ఎలా మారినా ఇది మాతర్ం అచచ్ం అపప్టిలానే ఉంది. కనీసం రంగు కూడా మళీళ్ వేసినటుట్ లేరు” నవివ్ంది మేఘ.

సరిగాగ్ పర్కాశం బాయ్రేజీ ముందు ముగుగ్రినీ కారు దింపి మీరెపుప్డు కాల్ చేసేత్ అపుప్డు వసాత్నని చెపిప్ కారు వేరే దగగ్ర

పార్క్ చేసుకోడానికి వెళిళ్పోయాడు అశోక్.

మేఘ, నీలూ, పూజ ముగుగ్రూ పర్కాశం బాయ్రేజీ మీదునన్ ఫుట్ పాత్ మీద నడవసాగారు.

సాయంసంధాయ్సమయం.. అపుప్డపుప్డే సూరుయ్డు ఈ రోజుకిక వెళొళ్సాత్నంటూ కృషణ్వేణి ఒడిలోకి చేరబోతునాన్డు.

సంధాయ్కాశంలో విరబూసుత్నన్ వరణ్సమేమ్ళనాలు కనువిందు చేసుత్నాన్యి. దూరంగా కృషణ్వేణమమ్ విగర్హం ఉనన్ మండపం అరుణ

కిరణాల కాంతిలో వెలిగిపోతుంటే లోపల కొలువె ౖ ఉనన్ నలల్ టి శిలప్ం మరింత మెరిసిపోతోంది. సాయంకాలపు గాలి కాసత్ గటిట్ గానే

వీసోత్ంది.

ఫుట్ పాత్ అంచున గుంపులుగా నించునన్ జనాలు బిరబిరా పరుగులిడుతునన్ కృషణ్మమ్ హొయలని ఆనందంగా

తిలకిసుత్నాన్రు. వంతెన మీద నించుని ఉరకలు వేసుత్నన్ కృషాణ్ పర్వాహానిన్ తదేకంగా చూసుత్ంటే ఆ వేగానికి మనం కూడా కదిలిపోతునన్

భర్మ కలుగుతోంది.

రయియ్ రయియ్మంటూ దూసుకెళుతునన్ వాహనాల రణగొణధవ్నులు, జనసందోహపు కోలాహలం, శనకాక్యలు,

బఠాణీలు అముమ్కునే వారి అరుపులు, రివువ్న వీసుత్నన్ గాలి, ఇవేవీ చేధించలేని పర్శాంతతేదో ఆ పరిసరాలోల్ పరిమళిసోత్ంది.

దూరంగా నదీతీరాన కనిపిసుత్నన్ ఆకుపచచ్టి కొండలు, అగిగ్ పెటెట్ ల దొంతరలాల్ కనిపిసుత్నన్ బొమమ్రిళళ్ లాంటి

జనావాసాలు.. తరచి చూసుత్నన్ కొదీద్ ఈ ఊరికే సొంతమై న అందమేదో ఉందనిపిసోత్ంది.

“అబాబ్.. ఎంత బాగుంది నీలూ.. ఇకక్డనుంచి కదలబుదిధ్ కావడం లేదు. మీరు తరచూ వసుత్ంటారా ఇకక్డికి?”

తనమ్యంగా అడిగింది మేఘ.

“నాకూ చాలా ఇషట్ం ఇకక్డ నిలబడి కృషణ్లో మనసు పారేసుకోవడం. సూరాయ్సత్మయం సమయంలో మరింత

ఆహాల్దంగా అనిపిసుత్ంది. శరత్ కి కూడా నచుచ్తుంది. కనీసం నెలకొకసారె ౖనా వసూత్నే ఉంటాం” చెపిప్ంది నీలూ.
“నాకూక్డా ఇషట్మని చెపప్వేంటమామ్?” పూజ నీలూ చెయియ్ పటుట్కు లాగుతూ అడిగింది.

“అవునవును మరేచ్పోయాను. పూజకి ఇకక్డికి రావడం చాలా ఇషట్ం మేఘా. తను ఎపుప్డు వెళదామంటే అపుప్డే

వసాత్ం. లేకపోతే అసలు రాము” నీలూ నవువ్తూ చెపిప్ంది.

“ఈ రోజు కలర్ కలర్ బెలూన్స్ కనిపించడం లేదేంటమామ్?” చుటూ
ట్ కళళ్తోనే వెతుకుతోంది పూజ.

øöeTT~

www.koumudi.net

ÔL¸öÍjWy" Š¸EoÓj - MLjbÍjOqMcBh

21

“బెలూనుల్ కొనకుండా నినున్ ఇంటికి తీసుకెళాళ్ను లేవే తలీల్.. నువేవ్ం దిగులు పెటుట్కోకు. కొండమీదికెళాళ్క గుడి

ముందు ఉంటాయి. అకక్డ కొనుకుక్ందాంలే” పూజకి నచచ్చెపిప్ంది నీలూ.

చీకటి తెరలు అలముకునేదాకా అకక్డే ఉండి అటుతరావ్త అమమ్వారి దరశ్నానికె ౖ ఇందర్కీలా కి బయలుదేరారు.

గుడిలో వేదమం ల నడుమ మనసారా అమమ్వారి దరశ్నం చేసుకుని తీరథ్పర్సాదాలు తీసుకుని బయటికొచేచ్సరికి చీకటి

పడిపోయింది.

కొండ మీదనుంచి కిందకి చూసేత్ ఊరంతా విదుయ్దీద్ పాల కాంతిలో వెలిగిపోతోంది. కాసేపు అకక్డే నించుని ఆ

వెలుగులిన్ చూసూత్ పర్సాదాలు ఆరగిసుత్ంటే ఇంతలో శరత్ ఫోన్ చేసి “ఆఫీసు దగగ్రికొసేత్ అందరం కలిసి బయటికి డినన్ర్ కి వెళదాం”
అనాన్డు.

అశోక్ మాతర్ం భోజనానికి ఇంటికి వెళతాననాన్డు. శరత్, నీలూ, పూజ, మేఘ నలుగురూ కలిసి డినన్ర్ కి వెళాళ్రు.

సేన్హితురాళిళ్దద్ రి కబురల్తో, శరత్ ఛలోకుత్ లతో, అనీన్టికీ మించి పూజ ముదుద్ మాటలతో ఆ సాయంకాలం మరింత ఆహాల్దంగా

గడిచింది.

భోజనాలు ముగించుకుని హోటల్ నుంచి ఇంటికొచేచ్సరికి బాగా ఆలసయ్మవడంతో పూజ మధయ్లోనే నిదర్పోయింది.

ఇంటికొసూత్నే బాగా అలసిపోయినటుట్నన్ మేఘ మొహం చూసి నీలూ మేఘ గదిలో పడక ఏరాప్టల్ నీన్ మరోసారి సరిచూసి హాయిగా
పడుకొమమ్ని 'గుడ్ నె ౖట్' చెపిప్ వెళిళ్ంది.

విజయవాడ నగరవీధులోల్ తిరుగుతునన్ కొదీద్ మేఘకి ఈ ఊరు తనకి పరిచయం చేసిన ఎనోన్ రంగుల కష్ణాలు,

అదుభ్తాలు, ఆనందాలు, అయోమయాలు, అవాంతరాలు, ఆశానిరాశలు, కలలు, కనీన్ళుళ్... అనీన్ ఇపప్టివే ఈ రోజువే అనన్ంత తాజాగా

కళళ్ ముందు భర్మణం చేసుత్నాన్యి.

నిదర్ కోసం కాసేపు పర్యతిన్ంచి విఫలమై మంచం దిగి బాలక్నీలోకి వచిచ్ కింద కాలేజీ

ండ్ వె ౖపు చూసింది. దాదాపు

అరధ్రా కావొసుత్నాన్ కురీచ్లోల్ బారులు తీరి నిశబద్ ంగా పుసత్కాలు ముందేసుకునన్ విదాయ్రుథ్లు, వాళళ్ మధయ్న పచారుల్ చేసుత్నన్ వారెడ్ నుల్

కనిపించారు.

కొనేన్ళళ్ కిందట ఇదే ఊరిలో తను వాళళ్ వయసులో ఉనన్నాటి రోజులు, అపప్టి సేన్హాలు గురుత్కొచాచ్యి.
PPP
ఎటువె ౖపు చూసినా ఆకాశమంతా అలుల్కునన్ నలల్ టి మేఘమాలే కనిపిసోత్ంది. ఎండుటాకులపె ౖ పడుతూ చిటపట

చినుకులు చేసోత్నన్ చిరుశబాద్లనీన్ కలిసిపోయి ఓ చితర్మై న సంగీతసవ్రాలాపన ధవ్నిసోత్ంది. అంతదాకా గాలికి రేగిన దుమమ్ంతా

చినుకుల సవవ్డి చెవిన పడటంతోటే అలల్ రి మానుకుని బుదిధ్ గా నేలపె ౖ పరుచుకుంటోంది.
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వాన సప్రశ్కి పరవశించిన నేల తన సంబరానిన్ కమమ్టి మటిట్ పరిమళం రూపంలో వెదజలుల్తుంటే దోవ మధయ్లో ఉనన్

పొడుగాటి సిమెంటు రోడుడ్ మాతర్ం పడడ్ చినుకుని పడడ్ టుట్ ఆతర్ంగా మింగేసోత్ంది. రోడుడ్కి ఇరువె ౖపులా విరగబూసిన 'గుల్ మోహర్'
చెటుల్ ఆకాశం నుంచి రాలుతునన్ చినుకుపూలలోల్ ఎరర్టి పూరెమమ్లు కలిపి రోడుడ్ మీదకి జారవిడుసుత్నాన్యి.

పదహారేళళ్ వయసుస్లో ఉనన్ ఇదద్ రు అబాబ్యిలు ఆ రోడుడ్ మీద ఒక గుల్ మోహర్ చెటుట్ కింద నించుని ఆటో కోసం

ఎదురు చూసుత్నాన్రు.

ఎదురుగా ఉనన్ సందులోంచి ఒక ఆటో వచిచ్ వాళళ్ ముందర ఆగిందో లేదో ఒకమామ్యి చేతులోల్ పెదద్ పెదద్ బాయ్గులతో

ఆటో దగగ్రికి వచిచ్ంది. పరిగెతుత్కు రావడం మూలాన ఆయాసపడుతోంది.

ఆ అమామ్యి ఏదో తొందరలో ఉందని అరథ్ం చేసుకుని “పరేల్దు.. మేమింకో ఆటో ఎకుక్తాం” అనాన్రు.
బదులుగా ఆ అమామ్యి థాంక్స్ చెపిప్ “మేఘా..” అని పిలుసూత్ వెనకిక్ తిరిగి చూసింది.

అకక్డ ఎవరూ కనిపించలేదు కానీ వాళుళ్నన్ చోటికి ఓ యాభె ౖ అడుగుల దూరంలో తెలల్ టి చుడీదార్ వేసుకునన్ ఓ

అమామ్యి రోడుడ్ మధయ్లో కూరుచ్ని కనిపించింది. పర్కక్నే రెండు పెదద్ బాయ్గులు రోడుడ్ మీదే ఉనాన్యి. తెలల్ టి బటట్ లోల్ ముతయ్ంలా

మెరిసిపోతునన్ అమామ్యి అంత దుముమ్గా ఉనన్ రోడుడ్ మధయ్లో కూరుచ్ని ఏం చేసోత్ందో అరథ్ం కాలేదు.

ఆ అమామ్యి రెండు చేతులతో భదర్ంగా ఏదో తీసుకుని, మెలల్ గా లేచి నిలబడి, నెమమ్దిగా నడుచుకుంటూ వెళిళ్ రోడుడ్

పకక్నే ఉనన్ నీలం రంగు ఇంటి పిటట్ గోడ మీద పదిలంగా విడిచి వచిచ్ంది.

వెంటనే రోడుడ్ మీద వదిలిన పెదద్ బాయ్గులు రెండూ తీసుకుని పరిగెడుతూ ఆటో దగగ్రికి వచిచ్ంది. ఆ ఇదద్ రమామ్యిలూ

గబగబా సామాను ఆటోలో ఎకిక్ంచడం, వెనువెంటనే ఆటో కదిలి వెళిళ్పోవడం, అంతా కష్ణాలోల్ జరిగిపోయింది.

ఇదద్ రిలో ఒకబాబ్యి ఇందాక ఆ తెలల్ డర్సుస్ అమామ్యి రోడుడ్ మీద ఆగి ఏం చేసిందో తెలుసుకోవాలనన్ కుతూహలం కొదీద్

సరాసరి వెళిళ్ రోడుడ్ పర్కక్న ఉనన్ నీలం రంగు ఇంటి పిటట్ గోడ మీద ఏమై నా కనిపిసుత్ందేమోనని చూసాడు.

అకక్డ కనిపించిన ఒక చినన్ నతత్ని చూసి ఆశచ్రయ్పోతుండగానే ఈ లోపు మళీళ్ ఇంకో ఆటో దొరికేసరికి రెండో అబాబ్యి

“అరేయ్.. కిరణ్..” అంటూ కేకెయయ్డంతో అతను పరుగున వచిచ్ ఆటో ఎకాక్డు.

బస్ సేట్ షనులో ఆటో దిగి వాళుళ్ వెళాళ్లిస్న ఊరికి బస్ ఎపుప్డుందో తెలుసుకుందామని విచారణాధికారిని

వెతుకుక్ంటూ వెళాళ్రు. అకక్డ చాలా పెదద్ 'కూయ్' ఉండి వాళళ్ వంతు రావడానికి చాలాసేపు పటిట్ ంది.

వాళుళ్ ఎకాక్లిస్న బసొస్కటి పదకొండో నంబరు పాల్టాఫ్రం మీద నుంచి సరిగాగ్ అపుప్డే బయలుదేరుతోందనీ, తవ్రపడితే

అందుకోగలరనీ, ఒకవేళ ఇది తపిప్పోతే ఆ తరవాత మరో రెండు గంటలకి ఇంకో బసుస్ందనీ సమాచారం తెలిసింది.
వెంటనే ఆ బస్ అందుకోవాలని ఇదద్ రూ ఆదరాబాదరాగా పరుగు మొదలెటాట్రు.
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వాళుళ్ కొదిద్ దూరంలో ఉండగానే బసుస్ అపుప్డే పాల్టాఫ్రం దాటుతూ కనపడింది. దానిన్ చూసి ఇక పరిగెతత్డం ఆపి

“అయయ్యోయ్.. బసుస్ మిసస్యియ్ంది” అని నిటూ
ట్ రుసుత్ండగా బసుస్ డోర్ దగగ్ర నిలుచ్నన్ కండకట్ రు పరిగెడుతూ వసుత్నన్ వీళిళ్దద్ రినీ
గమనించి బసుస్ని ఆపి తవ్రగా రమమ్ని గటిట్ గా కేకేశాడు.

“మళీళ్ రెండు గంటల దాకా బసుస్ లేదని మీ కోసం ఆపాను. ఖాళీ సీటుల్ లేవు గానీ నేను టికెటుల్ తీసోక్వడం

అయేయ్దాకా నా సీటోల్ ఒకరు కూరోచ్ండి. ఆ పకక్ సీటోల్ మరొకరు సరుద్కోండి” అని చెపిప్ ‘టికెట్ టికెట్’ అంటూ వెనకిక్ వెళిళ్పోయాడు.
కండకట్ రు చేసిన సహాయానికి థాంక్స్ చెపిప్ సీటోల్ కూలబడాడ్రు ఇదద్ రూ.

బసుస్ సేట్ షను దాటిందో లేదో బసుస్ ఆపమని బెలుల్ కొటాట్డు కండకట్ రు. ఎవరో పలెల్ టూరివాళుళ్ తెలీక పొరపాటున

తపుప్ రూటు బసెస్కాక్రని వాళళ్కి ఏ బసెస్కాక్లో సరె ౖన వివరాలు చెపిప్ బసుస్ దింపేసి “వెనకాల రెండు సీటుల్ ఖాళీ అయాయ్యి.

ఇకక్డికొచిచ్ కూరోచ్ండి బాబూ..” అని అబాబ్యిలిదద్ రినీ పిలిచాడు.
ఆశచ్రయ్పోయారు.

వెనక సీటోల్ కూరుచ్ందామని వెళిళ్న వాళిళ్దద్ రూ అకక్డ ఇంతకుముందు ఆటో దగగ్ర కనిపించిన ఇదద్ రమామ్యిలనీ చూసి
వాళళ్లో ఒకమామ్యి వీళళ్ని గురుత్ పటిట్ “మేఘా.. ఇందాక హడావుడిలో నువువ్ గమనించావో లేదో మనం

బయలుదేరినపుప్డు మన హాసట్ ల్ రోడుడ్లో నేను హడావిడిగా ఆటో కోసం చూసుత్ంటే అకక్డునన్ ఇదద్ రబాబ్యిలు వాళుళ్ ఎకక్బోతునన్

ఆటోని మనకిచిచ్ హెల్ప్ చేసారని చెపాప్ను కదా.. వాళేళ్ వీళుళ్” అని తన సేన్హితురాలితో చెపిప్ “థాంకస్ండీ. మీవలల్ నే మేమీ బస్

అందుకోగలిగాం. సారీ.. మా మూలానేన్ మీకు ఆలసయ్మై ందనుకుంటా. ఈ బస్ అందుకోవాలనే మేమంత కంగారుగా వచాచ్ం” అని
కష్మాపణగా చెపిప్ంది.

“పరేల్దు లెండి. ఏమై నా చివరికి అందరం బస్ అందుకోగలిగాం కదా. అయినా మేము కూడా ఈ బసేస్ ఎకుక్తామని

అపుప్డు మాకు తెలీదులెండి. నా పేరు పర్దీప్. వీడు నా బెస్ట్
సేన్హితుడిని కూడా పరిచయం చేశాడు.

“నా పేరు సునీల. తను నా

నేను బె ౖపీసీ. మీరే

ప్?”

ండ్ ఆదితయ్ కిరణ్. మాది ఇంటర్ ఫసిట్ యర్ అయిపోయింది” అని తన

ండ్ మేఘనందన. మాది కూడా ఇంటర్ ఫసిట్ యర్ అయిపోయింది. మేఘ ఎంపీసీ.

“మేమిదద్ రం బె ౖపీసీనే. ఫసిట్ యర్ 'అకష్ర' కాలేజోల్ చదివాము. ఇపుప్డు సెకండియర్ కి 'విదయ్' కాలేజీకి షిఫ్ట్ అయాయ్ము.

ఇంతకీ మీరే కాలేజ్?” అడిగాడు పర్దీప్.

“అయితే మీరు కొతత్గా మా కాలేజీకే షిఫ్ట్ అయాయ్రనన్మాట!” నవివ్ంది మేఘ.

“ఓహో.. మీరు కూడా విదయ్ కాలేజేననన్మాట. నిజంగా సరె ర్ ౖప్జ్! అకష్రలో ఫిజిక్స్ కోచింగ్ అసస్లు బాగోలేదని మేము

సెకండియర్ కి మీ కాలేజీకి మారిపోయాం” ఉతాస్హంగా చెపాప్డు కిరణ్.

“మా హాసట్ ల్ కి పకక్ వీధిలోనే కదా మీ బాయ్స్ కాయ్ంపస్.. తెలుసులెండి” అంది మేఘ.
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“మీ ఇదద్ రిదీ ఒకే ఊరా?” అడిగింది సునీల.

“కాదు. మాది హై దరాబాదు. ఇపుప్డు మేమిదద్ రం కిరణ్ వాళిళ్ంటికి వెళుతునాన్ం” చెపాప్డు పర్దీప్.
“మా నానన్గారు బాయ్ంక్ మేనేజర్. ఆయనకి ఈ మధయ్నే కొతత్గా ఒక పలెల్ టూరికి

నస్ఫ్ర్ అయియ్ంది. నేను ఇకక్డ

హాసట్ లోల్ ఉనన్పుప్డే అమామ్, నానాన్ ఆ ఊరికి మారిపోయారు. నేనిదే మొదటిసారి వెళళ్డం. అందుకే బసుస్ల గురించి సరిగాగ్ తెలీదు”
చెపాప్డు కిరణ్.

“నేనూ, నీలూ ఏడో తరగతి నుంచి కలిసి చదువుకునాన్ం. మొనన్టిదాకా ఎంచకాక్ ఒకే ఊరోల్ ఉండేవాళళ్ం. మా

నానన్గారికి కూడా

నస్ఫ్ర్ అవవ్డం వలల్ ఇపుప్డు ఇదద్ రిదీ చెరొక ఊరు అయిపోయింది” అని మొదలుపెటిట్ తమ సంగతులనీన్

వివరంగా చెపిప్ంది మేఘ.

“మేమిదద్ రం ఈ ఏడాదే ఇంటర్ హాసట్ లోల్

ండ్స్ అయాయ్ము. పర్దీప్ వాళళ్మమ్ గారు కొనిన్ నెలల తమే కేనస్రుతో

చనిపోయారు. వాళళ్ నానన్గారు పోలీసు ఉదోయ్గ బాధయ్తలతో చాలా బిజీగా ఉంటారు. పర్దీప్ కి ఉనన్ ఒకక్గానొకక్ అకక్కి పెళె ౖ పోయి

ఢిలీల్లో ఉంటోంది. అందుకని ఇపుప్డు సెలవలకి హై దరాబాదు వెళితే అకక్డ తను ఒంటరిగా ఉండి దిగులు పడతాడని నాతో పాటు మా
ఇంటికి తీసుకువెళుతునాన్ను” చెపాప్డు కిరణ్.

పర్దీప్ గురించి అయోయ్ పాపం అనిపించినా ఆ విషయం గురించి మాటాల్డి పర్దీప్ ని ఇబబ్ంది పెటట్ లేదు.

అనుకోకుండా పరిచయమై న వాళుళ్ నలుగురూ ఇటేట్

కలిసిపోయి ఆ బసుస్ పర్యాణంలోనే చకక్టి

సేన్హితులె ౖపోయారు. హాసట్ ళళ్ గురించీ, కాలేజీల గురించీ బోలెడనిన్ సరదా కబురుల్ చెపుప్కునాన్రు.
పుచుచ్కునాన్రు.

తమ సేన్హానిన్ బసుస్ దిగగానే వదిలేయకుండా తరావ్త కూడా కొనసాగించాలనే ఉదేద్ శయ్ంతో అందరి వివరాలు ఇచిచ్

పర్దీప్, మేఘ పుటిట్ నరోజులు ఒకే రోజని తెలిసి చాలా సరదాపడాడ్రు. అందరి ఇంటి అడర్సుస్లు నోట్ చేసుకునాన్రు.

నీలూ వాళిళ్ంటోల్ ఫోన్ లేదు కాబటిట్ కిరణ్, మేఘ ఫోన్ నంబరల్ని రాసి పెటుట్కునాన్రు.

హాయిగా కబురల్తో కాలకేష్పం చేసూత్ సమయం ఎలా గడిచిందో తెలీకుండానే మూడు గంటలు మూడు కష్ణాలాల్

దొరిల్పోయి బస్ కిరణ్ వాళళ్ ఊరు చేరింది.

“సెలవులోల్ ఫోనోల్ మాటాల్డుకుందాం. మళీళ్ కాలేజీలు తెరిచాక తపప్కుండా కలుదాద్ం” అని వీడోక్లు చెపుతూ కిరణ్,

పర్దీప్ ఇదద్ రూ బస్ దిగిపోయారు.

మిగిలిన పర్యాణమంతా సేన్హితురాళిళ్దద్ రూ ఆ రోజు జరిగిన సంఘటనల గురించి, పర్దీప్, కిరణ్ లతో సేన్హం

కలవడం గురించి చరిచ్ంచుకుంటూ ఉతాస్హంగా గడిపారు.

బసుస్ నీలూ వాళళ్ ఊరికి చేరేసరికి బస్ సేట్ షనులో సిదధ్ ంగా ఉనన్ నీలూ అనన్యయ్

కాంత్ మేఘకి జాగర్తత్ చెపిప్

నీలూని తీసుకుని వెళాళ్డు. నీలూ బసుస్లో పరిచయమై న కొతత్ సేన్హితుల కబురల్నీన్ వివరంగా అనన్యయ్కి చెపిప్ంది.
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మరో గంట పర్యాణం తరావ్త బసుస్ మేఘ వాళళ్ ఊరికి చేరుకునేసరికి మేఘ నానన్గారు

వచాచ్రు. ఇంటికి వెళుతుండగానే దారిలోనే ఉతాస్హంగా బసుస్లో పర్దీప్, కిరణ్ పరిచయం అవవ్డంతో మొదలుపెటిట్

వాళళ్ కుటుంబ వివరాలతో సహా జరిగినవనీన్ పూస గుచిచ్నటుట్ వాళళ్ నానన్గారికి చెపిప్ంది మేఘ.
PPP

ఇనిన్ రోజులూ హాసట్ లోల్ చదువులు, పరీకష్లని కంటి నిండా నిదర్కి మొహం వాచిపోయుందేమో సెలవులోల్ పొదుద్

నడినెతిత్కొచేచ్దాకా నిదర్పోయేది మేఘ. ఒక రోజు ఉదయం తొమిమ్దినన్ర దాటినా ఇంకా నిదర్పోతూనే ఉండగా వాళళ్ నానన్గారొచిచ్
“మేఘా.. నీ ండ్ కిరణ్ ఫోన్ చేశాడు. లె ౖనోల్ ఉనాన్డు. వెళిళ్ మాటాల్డు” అని నిదర్ లేపారు.

ఆ మాట వినగానే నిదర్ మతుత్ వదిలించుకుని మంచం మీద నుంచి దిగుగ్న లేచి ఉతాస్హంగా హాలోల్కి పరిగెతిత్

ఫోనందుకుంది మేఘ.

“హలో.. ఎవరు మాటాల్డేది?”

“హలో.. మేఘా. నేను కిరణ్ ని. పోయిన వారం బసోల్ కలిశాం కదా.. అపుప్డే మరిచ్పోయావా?”

“ఉహూ.. అదేం లేదులే. నిదర్మంచం మీద నుంచి ఇపుప్డే లేచి వచాచ్ను. నువెవ్లా ఉనాన్వ్? పర్దీప్ ఎలా ఉనాన్డు?

ఏం చేసుత్నాన్రు సెలవలోల్?”

“నేను ఫోన్ చేసేత్ కవ్శచ్న్స్ అనీన్ నువువ్ అడిగేసుత్నాన్వేంటీ? మీ నానన్గారు నాకు చాలా నచేచ్సారు. నువువ్ మా గురించి

చెపాప్వంట కదా.. కిరణ్ అని చెపప్గానే గురుత్ పటేట్ శారు. కాసేపు అవీ ఇవీ వివరాలు అడిగారు. నువివ్ంకా నిదర్ పోతునాన్వని చెపేత్ మళీళ్
చేసాత్నులెండి అనాన్ను”
నానన్గారు?”

“ఏం పరేల్దు. కనీసం ఈ ఫోన్ వంకతోనె ౖనా ఈ రోజుకి ఆవిడ మేలుకొలుపు సేవ మాకు సులువవుతుంది అనాన్రా
“సరిగాగ్ అలాగే అనాన్రు. నీ నిదర్ చెడగొటాట్నని ఇపుప్డు ననున్ శపిసాత్వా ఏంటీ?” నవావ్డు కిరణ్.

“సందేహమా.. అసలే నా శాపాలు చాలా పవర్ ఫుల్ అని నీలూ ఎపుప్డూ అంటుంది. ఒక ఆరేళళ్లో నువువ్ డాకట్ ర్

అయిపోవుగాక.. ఇదే నీకు నా శాపం!” అలల్ రిగా అంది మేఘ.

“ధనోయ్సిమ్ దేవీ.. ధనోయ్సిమ్! ఇంత మంచి శాపాలు కూడా ఉంటాయని నాకిపుప్డే తెలిసింది. నేనింకా రాయివి అయిపో,

చెటుట్వి అయిపో టె ౖపులో శపిసాత్వేమో అనుకునాన్.”

”మరీ అంత సంతోషపడిపోకు. నువీవ్ కష్ణంలోనే నా కళళ్ ముందు నుంచి మాయం అయిపోదువు గాక అని మా

టాయ్పోల్ నీళుళ్ నీ మీద చలీల్ మరీ శపించేయగలను. నాకలాంటి పిచిచ్ శాపాలు కూడా వచుచ్” బెదిరిసుత్నన్టుట్గా అంది మేఘ.
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”అబోబ్ నిజమే.. నీకంత శకి త్ ఉందంటే నమమ్డం కషట్మే! అది సరే కానీ నిదర్పోడం తపప్ ఇంకేం చేసుత్నాన్వ్ సెలవలోల్?”

“తినడం, నిదర్పోడం, టీవీ చూడటం తపప్ ఇంకేం చెయయ్డం లేదు. ఇపుప్డపుప్డే మళీళ్ ఇలాంటి ఛాన్స్ దొరుకుతుందా.. ఒకక్సారి
హాసట్ లోల్ వెళిళ్ పడాడ్మంటే ఎంసెట్ కోచింగ్, పుసత్కాలు, పరీకష్లు ఇదే గోల..” దీరఘ్ంగా నిటూ
ట్ రిచ్ంది మేఘ.

“నీలూ కూడా ఇంతేనా? తనెలా ఉంది? వాళిళ్ంటోల్ ఫోన్ లేదనాన్రుగా.. మీరిదద్ రూ టచోల్ లేరా అయితే?”

“ఉహూ.. నీలూ నాలా కాదులే. చాలా బుదిధ్ మంతురాలు. ఉదయానేన్ లేవడం, వాళళ్ నానన్గారికి పూజకి పూలు

కోసివవ్డం, అమమ్కి పనులోల్ సాయపడటం అలాంటివనీన్ చేసుత్ంది. నినన్నే తనతో మాటాల్డాను. ఎవరో చుటాట్లింటోల్ ఏదో ఫంకష్న్ ఉంటే

వెళొళ్చిచ్ందట. వాళళ్ పకిక్ంటివాళళ్కి ఫోను ఉందిలే. అకక్డికి చేసి మాటాల్డతాను నేను. కానీ పకిక్ంటివాళళ్ నంబర్ అందరికీ ఇసేత్

బాగోదు కదా అని మీకివవ్లేదు. ఇంతకీ మీరిదద్ రూ ఏం చేసుత్నాన్రు సెలవలోల్?”

“మా మమీమ్ చేసి పెటేట్ సెప్షల్స్ అనీన్ బాగా లాగించేసుత్నాన్ం. మొనన్ డాడీ బాయ్ంక్ పని మీద అడవిలో ఉనన్ పలెల్ టూరల్కి

వెళుతుంటే నేనూ, పర్దీప్ కూడా వెళాళ్ం. అడవి మధయ్లోనుంచి రె ౖడ్ చాలా బాగుంది. ఆ చినన్ చినన్ ఊరల్లో టైర్బల్స్ ఉంటారనన్మాట.

చినన్ చినన్ గుడిసెల లాంటి ఇళుళ్, విచితర్మై న బటట్ లు, భాష, అదంతా చాలా సరదాగా అనిపించింది. నేను కొనిన్ ఫొటోస్ కూడా తీశాను.
నినేన్మో దగగ్రలో ఒక వాగు ఉందంటే అది చూడటానికి వెళాళ్ము.”

“ఆహా.. మీరెంత బాగా గడుపుతునాన్రు సెలవలిన్. వింటుంటే లిల్ంగా ఉంది” ఉతాస్హంగా అంది మేఘ.

“అయితే నువూవ్, నీలూ కలిసి మా ఊరికి వచెచ్యయ్ండి, మనందరం కలిసే తిరగొచుచ్.”

“నువువ్ మాటవరసకి అనాన్ మేము నిజంగానే వచేచ్సాత్ం ఏమనుకుంటునాన్వో..”

“నేనేం మాటవరసకి అనలేదు. సెప్షల్ ఇనివ్టేషన్ కావాలంటే చెపుప్. మమీమ్ పకక్నే ఉంది.”

“ఓయ్ ఓయ్.. నేనేదో సరదాకి అనాన్ను బాబూ.. నువవ్లా సడన్ గా మీ అమమ్గారికి ఫోన్ ఇవవ్కు పీల్ జ్. నాకేం

మాటాల్డాలో తోచదు” కంగారుపడింది మేఘ.
”మా మమీమ్ చాలా

ండీల్ తెలుసా.. నా

ండ్స్ అందరూ నాకనాన్ మమీమ్తోనే ఎకుక్వ మాటాల్డుతుంటారు. సారీ

మేఘా.. డాడీకి ఫోన్ అవసరమట. మనం మళీళ్ మాటాల్డదాం. పర్దీప్ టిఫిన్ చేసి బుక్ చదువుతూ నిదర్పోయాడు. నాకేం తోచక నీకు

ఫోన్ చేశాను. మళీళ్ మాటాల్డదాం. సరేనా.. బాగా నిదర్పో మరి! నీలూని అడిగామని చెపుప్. బె ౖ..”
మేఘ.

“సరే సరే.. ఏం పరవాలేదు. నేను కూడా పర్దీప్ కి హాయ్ చెపాప్నని చెపుప్. టాటా..” అని చెపేప్సి ఫోన్ పెటేట్ సింది

వెంటనే నీలూ వాళళ్ పకిక్ంటికి ఫోన్ చేసింది.

“హలో.. సుజాతాంటీ.. నేనూ మేఘని మాటాల్డుతునాన్ను. బావునాన్రా?”

”నేను బానే ఉనాన్నమామ్. అమామ్, నానాన్ బాగునాన్రా? విజయవాడలో హాసట్ లోల్ నీలూ, నువూవ్
కలిసే చదువుకుంటునాన్రంటగా.. చదువు బాగా నడుసుత్ందా?”
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“అంతా బాగే ఆంటీ.. ఇపుప్డు ఎండాకాలం సెలవులు. పోయినవారమే ఇంటికొచాచ్ం. ఇదివరకు ఫోన్ చేసినపుప్డు

కుసుమకక్ మాటాల్డింది. మీరు ఊరికెళాళ్రని చెపిప్ంది. ఆంటీ.. ఒకసారి నీలూని పిలుసాత్రా?”

“అవునమామ్.. మా చినన్త త్ గారి చినన్ కొడుకు పెళిళ్. అమామ్యి గవరన్మెంటు ఉదోయ్గసుథ్రాలె ౖనా ఘనంగా కటన్ం ఇచిచ్

చేశారు. మా చినన్త త్ గారు ఫోన్ చేసి “నువువ్ లేకపోతే ఎలా సుజాతా.. నా జుల ముందే రావాలి” అని మరీ మరీ చెపాప్రు. మా

పెదద్ త త్ గారు కూడా అదే ఊళోళ్గా ఉండేది. ఆవిడ ఈ మధయ్ బటట్ లుతికే బండ దగగ్ర కాలు జారి పడి ఉనన్పళంగా ఎడం చేతికి పకష్వాతం
వచిచ్ మంచాన పడింది. ఆవిడని కూడా చూసినటుట్ంటుందని వెళాళ్ను. అనీన్ చూసుకుని వచేచ్సరికి పది రోజులు పటిట్ ంది. ఇకక్డ

కుసుమ చకక్గా ఇంటిపని, వంటపని చూసుకుంటుందిగా. అందుకని ఇంటి మీద బెంగ లేకుండా నా జులు అటాల్ తిరిగొదాద్మనీ..

అందునా మా అమమ్గారింటి వె ౖపు చుటాట్లు కూడా ఉనాన్రాయే ఆ ఊరోల్ ....” నాన్ సాట్ప్ గా సాగిపోతూనే ఉంది ఆవిడ మాటల
పర్వాహం.

అతి కషట్ం మీద ఆవిడ మాటల మధయ్లో దూరిపోయి ”అవునా.. చాలా మంచి పని చేశారాంటీ.. ఒకసారి నీలూని

పిలుసాత్రా ఆంటీ.. కొంచెం ముఖయ్మై న పనుంది” అని అడిగింది మేఘ.

“అదెంత పనమామ్.. ఇపుప్డే పిలుసాత్. నువువ్ లె ౖనోల్ నే ఉంటావా, మళీళ్ కాసేపాగి ఫోన్ చేసాత్వా?”

పెటేట్ సింది మేఘ.

కదా!”

“పది నిమిషాలోల్ మళీళ్ చేసాత్ను. ఉంటానాంటీ..” అని చెపిప్ తిరిగి సమాధానం కోసం చూడకుండా టకుక్న ఫోన్
పది నిమిషాల తరావ్త మళీళ్ ఫోన్ చేసేత్ నీలూ ఎతిత్ంది.

“హాయ్ మేఘా.. నువేవ్ంటీ ఎరీల్ మారిన్ంగ్ పదింటికే నిదర్ లేచేసావ్? మీ ఊరోల్ పర్కృతి వె ౖపరీతాయ్లేమీ సంభవించలేదు
“ఇంకా ఏం జరగాలి తలీల్.. సుజాతాంటీ ఊరు నించి వచేచ్సింది. ఇపప్టి నుంచీ నేను నీకు ఫోన్ చెయాయ్లంటే వాళళ్

చినన్త త్ గారి కొతత్ కోడలు సారెలో ఏం సీవ్టుల్ తెచిచ్ంది, పెదద్ త త్ గారి ఎడమచెయియ్కే పకష్వాతం ఎందుకొచిచ్ంది.. ఇలాంటి టాపిక్స్ మీద

సీప్చులు వినాలి. వామోమ్.. ఆ గోలంతా నాకెందుకే బాబూ.. ఆవిడ మాటల వరదని ఎలా ఆపాలో తెలీక చచాచ్ను.”

“ఓ అవునా, అలాగా.. నిజంగా అలా జరిగిందా.. లత గురించి మనకి మొదటినుంచీ తెలిసిందే కదా మేఘా..”
“వామోమ్..

లత ఎవరే మధయ్లో? కొంపదీసి సుజాతాంటీ దగగ్ర టూయ్షన్ ఏమనాన్ పెటిట్ ంచుకునాన్వా ఏవిటీ?”

అయోమయంగా అడిగింది మేఘ.

“హలో హలో.. ఏంటీ సరిగాగ్ వినిపించడం లేదా? ఫోన్ లె ౖనుల్ బాగునన్టుట్ లేవు.”

“ఓహో.. ఫోను పకక్నే ఆంటీ కూరుచ్ందా.. హీహీహీ.. భలే మేనేజ్ చేసుత్నాన్వే.. నువువ్ సూపర్ సామ్ర్ట్ నీలూ..”
“ఆ సంగతి వదిలేసి వేరే విశేషాలు చెపప్మంటావా? పెదద్ విశేషాలు ఏం లేవే.. అందరం బానే ఉనాన్ం.”
“ఓహో.. ననున్ టాపిక్ మారచ్మంటునాన్వా? సరేల్ నేను కూడా సుజాతాంటీ మాటలకి మతి పోయి
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అసలు సంగతి చెపప్డం మరిచ్పోయా. కిరణ్ ఫోన్ చేసాడు ఇందాకే. నినున్ అడిగానని చెపప్మనాన్డు. సెలవులోల్ అటూ

ఇటూ తిరుగుతునాన్రంట బాగా. మనలిన్ కూడా వాళళ్ ఊరికి రమమ్నాన్డు తెలుసా..” చివరి మాట గొపప్గా చెపిప్ంది మేఘ.

“అవునా.. భలే! ఆ రోజు బసోల్ కలిసిన తరావ్త మళీళ్ కలుసాత్మో లేదో అనుకునాన్ నేను. ఫోన్ చేశారనన్మాట.”
“ఊ.. పర్దీప్ నిదర్పోతునాన్డని మాటాల్డలేదు. మళీళ్ చేసాత్నని అనాన్డు”

“హమమ్యాయ్.. ఆంటీ ఎవరో వచాచ్రని బయటికెళిళ్ంది. నీతో ఒక ముఖయ్మై న విషయం చెపాప్లి మేఘా..” మెలల్ గా

చెవిలో చెబుతునన్టుట్ అంది నీలూ.

“ఏంటది? ఏమై నా సమసాయ్?” ఆదురాద్గా అడిగింది మేఘ.

“మన రజని ఉంది కదా.. సెలవులోల్ అది రోజూ మా ఇంటికి వసోత్ందని చెపాప్ కదా. కాలకేష్పానికి ఇదద్ రం కాసేపు

కలిసి టీవీ చూడటం, కథల పుసత్కాలు చదువుకోవడం చేసుత్ంటాం. “నేనంటే నీకు ఇషట్మే కదా, మనిదద్ రం బెస్ట్

రోజుకొకసారి అడుగుతుంటే ఏంటోలే దీని గోల అనుకునాన్.

ండ్స్ కదా..” అంటూ

నినన్ సాయంతర్ం “నువొవ్క సహాయం చెయాయ్లి నీలూ.. చేసాత్నని ఒటుట్ వెయియ్..” అని ననున్ గంట సేపు అడిగీ అడిగీ

ణం తీసింది. చివరికి విషయమేంటో చెపిప్ంది. రజని ఒక అబాబ్యిని

మిసోత్ందట. ఆ విషయంలో నేను తనకి సహాయం

చెయాయ్లట” అని నీలూ గబగబా చెబుతుండగానే అపుప్డే సుజాతాంటీ బయటనుంచి లోపలికి వచేచ్సరికి ఆ సంభాషణని
అరాధ్ంతరంగా ఆపేసి “రజని తీసుకెళిళ్ంది మేఘా ఆ పుసత్కం..” అంటూ మాట మారిచ్ంది.

“హ్మ్.. ఆంటీ వచేచ్సిందా? సరేలే.. మనం ఇంకో నాలుగు రోజులోల్ కలుసాత్ం కదా.. అపుప్డు వివరంగా

మాటాల్డుకుందాం. విషయం ఏదె ౖనాసరే నువువ్ అసస్లు కంగారు పడకు. సరేనా..”
“ఊ..”

“నేను నిదర్ మంచం మీద నుంచి లేచొచిచ్ ఫోన్ దగగ్రే కూరుచ్నాన్. ఇంకాసేపుంటే నాకూక్డా అకిష్ంతలు పడతాయి.

ఇంక ఉండనా మరి?” నవివ్ంది మేఘ.

“సరేలే.. బె ౖ” అని చెపిప్ ఫోన్ పెటేట్ సింది నీలూ.

నీలూని ఇబబ్ంది పెడుతునన్ రజని విషయం ఏమై ఉంటుందా అని మేఘ ఆలోచనలో పడింది.
PPP

4
ఆ రోజు మేఘనందన పుటిట్ నరోజు. రోజుటిలా కాకుండా బుదిధ్ గా ఉదయానేన్ నిదర్ లేచి చకక్గా తలసాన్నం చేసి కొతత్

బటట్ లు వేసుకుని అమమ్తో పాటు గుడికి వెళొళ్చిచ్ంది.
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టె ౖము

పది

దాటిందో

లేదో

ఒకటే

హడావుడి

పడుతూ

ఇంటోల్కీ

బయటికీ

పచారుల్

చేసోత్ంది.

“ఎందుకే అంత ఆతర్ం నీకు? బసుస్ ఆలసయ్ం అయిందేమోలే. ఒక పది నిమిషాలు అటూ ఇటూగా వచేచ్సుత్ందిగా. అందాకా కాసత్
సిథ్ మితంగా కూరోచ్రాదూ?” మేఘ వాళళ్మమ్ పరిహాసంగా నవివ్ంది.

“నేనేం కంగారు పడటం లేదు. నీలూ తొందరగా వచేచ్సేత్ బాగుండు అని ఎదురుచూసుత్నాన్నంతే! అయినా నువేవ్ంటి

ననున్ చూసి నవువ్తునాన్వ్? మై సూర్ పాక్ చెయయ్డం అయిపోయిందా? నీలూ వచేచ్సరికి వేడి వేడిగా రెడీగా ఉండాలి. వెళుళ్ వెళూళ్..

వంట గదిలోకి పో నువువ్” నవువ్తూ ఆవిడని వంటింటోల్కి నెటేట్ సింది మేఘ.

ఒక అరగంట తరావ్త మేఘ వాళళ్ నానన్గారి సూక్టర్ హారన్ వింటూనే వీధిలోకి పరుగెతిత్ంది. సూక్టర్ వెనుక సీటోల్

కూరుచ్నన్ నీలూ వంగి మేఘ వె ౖపు చూసి చెయియ్ ఊపింది.

వీధిలోకి పరిగెతుత్కొచిచ్న కూతురిన్ చూసి నవువ్తూ ఆయన సూక్టరు అకక్డే ఆపి నీలూని దించారు.
“హేపీ హేపీ బర్త్ డే టు యూ మేఘా..” చెపూత్నే సేన్హితురాలిని హతుత్కుంది నీలూ.

“థాంకూయ్ సో మచ్ నీలమామ్..” నెచెచ్లిని చూసిన ఆనందంలో మొహం వెలిగిపోతుండగా బదులిచిచ్ంది మేఘ.
వాకిటోల్ంచే ఇదద్ రూ కబురుల్ చెపుప్కోడం మొదలెటేట్ శారు.

వాళుళ్ ఇంటోల్కి వసూత్ండగానే మేఘ వాళళ్మమ్ గారు ఎదురు వచిచ్ “పర్యాణం బాగా జరిగిందా నీలూ? నానన్గారొచిచ్

బస్ ఎకిక్ంచారా?” అడుగుతూనే మంచినీళుళ్ అందించారు.

“అనన్యయ్ వచిచ్ బస్ ఎకిక్ంచాడు ఆంటీ. ఇదిగో అమమ్ బెలల్ పు బూందీ చేసి పంపింది మేఘ కోసమని..” బాయ్గులోంచి

ఒక సీట్ లు డబాబ్ తీసి ఆవిడ చేతిలో పెటిట్ అపుప్డు మంచినీళళ్ గాల్సు అందుకుంది.

ఆ మాట వినగానే మేఘ ఆతర్ంగా అమమ్ చేతిలోంచి డబాబ్ లాకుక్ని మూత తీసి ఒక ముకక్ తీసుకుని తింటూ “అబాబ్..

ఎంత బాగుందో.. బెలల్ పు బూందీ చేసేత్ ఆంటీనే చెయాయ్లి” అని సంబరపడింది.

“నువువ్ తినడమేనా.. నీలూకి పెటేట్ ది లేదా?” అని ఆవిడ నవువ్తూనే లోపలకి వెళిళ్ ఒక పేల్ టోల్ వేడి వేడి

మై సూరుపాకుతో వచాచ్రు.

సేన్హితురాళిల్దద్రూ తీపి తింటూ తమ ఆనందానిన్ పంచుకుంటూండగా మేఘ వాళళ్ నానన్గారొచిచ్ “మీ సంబరాలు

తరావ్త జరుపుకుందురు గానీ ముందు నీలూ వాళిళ్ంటికి ఫోన్ చేసి తను కేష్మంగా ఇలుల్ చేరిందని చెపప్ండి” అనాన్రు.
“వీళళ్కి ఇపుప్డపుప్డే తెమలదు కానీ నేనెళిళ్ చేసాత్నుండండి” అంటూ మేఘ వాళళ్మమ్ గారు వెళాళ్రు.

అందరూ కలిసి మేఘ పుటిట్ నరోజు సందరభ్ంగా పర్తేయ్కంగా వండిన పదారాథ్లతో ఘనంగా మధాయ్హన్ భోజనం

చేసుత్ండగా పోస్ట్ మేన్ వచాచ్డు.
ఇంటోల్కి వచిచ్ంది.

øöeTT~

మేఘ వెళిళ్ పోసుట్లో వచిచ్న పారిస్ల్ పె ౖన తన పేరుండటం చూసి ఆశచ్రయ్పోతూ సంతకం చేసి దానిన్ తీసుకుని
www.koumudi.net

ÔL¸öÍjWy" Š¸EoÓj - MLjbÍjOqMcBh

30

“విచితర్ంగా ఉంది. నాకు పోసుట్ రావడమేంటి?” అని ఆసకి త్గా పారిస్ల్ వంక చూసోత్ంది మేఘ.

“ముందు వచిచ్ భోజనం చెయియ్. తరావ్త తీరిగాగ్ చూసుకోవచుచ్లే” అనాన్రు వాళళ్మమ్ గారు.

భోజనాలు అయాయ్క పారిస్ల్ విపిప్ చూసేత్ లోపల తెలల్ టి పదమ్ంలో ఆసీనురాలె ౖ తెలల్ టి వసాలోల్ మెరిసిపోతూ

చిదివ్లాసంగా నవువ్తూ వీణ వాయిసుత్నన్ సరసవ్తీ దేవి బొమమ్ అందంగా లామినేట్ చేయబడి ఉంది. ంది వె ౖపు ఒక మూలన మారక్ర్

పెన్ తో పర్దీప్ అని రాసి ఆ రోజుటి తేదీ వేసి ఉంది. అది చూడగానే మేఘ, నీలూ ఇదద్ రూ ఒకేసారి ఆశచ్రాయ్నికి లోనయియ్
మొహమొహాలు చూసుకునాన్రు.

వెంటనే మేఘ ఆ పటానిన్ రెండు చేతులతో జాగర్తత్గా పటుట్కుని వాళళ్ నానన్గారి దగగ్రికి వెళిళ్ంది.

“నానాన్.. చూశారా.. ఎంత పెదద్ సరసవ్తీ దేవి పటమో! పర్దీప్ పంపించాడు. అపుప్డు బసోల్ పరిచయమై న ండ్స్ అని

చెపాప్ను కదా.. కిరణ్ మొనొన్కరోజు ఫోన్ చేసినపుప్డు మీరు కూడా మాటాల్డారు. పర్దీప్ అంటే ఇంకొక అబాబ్యి. తన పుటిట్ న రోజు

కూడా ఈ రోజే. కాకపోతే, నాకనాన్ ఒక ఏడాది ముందు పుటాట్డు. ఇదద్ రిదీ సేమ్ డే బర్త్ డే అని ల్ అయాయ్ము. మన ఫోన్ నంబర్,
అడర్స్ తెలుసు కదా.. భలే గిఫ్ట్ పంపించాడు” అంటూ తన ఆశచ్రాయ్నీన్, ఆనందానీన్ పర్కటించింది.

అందరూ ఆ సరసవ్తీ దేవి బొమమ్ చాలా అందంగా ఉందనాన్రు. తరావ్త అంత పెదద్ పటానిన్ ఏ గోడ మీద పెడితే

బాగుంటుందా అని కాసేపు తరజ్ న భరజ్ నలు పడాడ్క “ఆ సంగతి నాకొదిలేసి నువువ్ హాయిగా ఉండమామ్..” అనాన్రు మేఘ నానన్గారు.
పడిపోయారు.

మధాయ్హన్ భోజనాల తరావ్త ఆయన తిరిగి ఆఫీసుకి వెళిళ్పోయారు. మేఘ వాళళ్మమ్ గారు ఇంటి పనులోల్
మేఘ, నీలూ ఇదద్ రూ పర్దీప్ అంత బాగా గురుత్ంచుకుని పుటిట్ నరోజుకి సరె ర్ ౖప్జ్ గిఫ్ట్ పంపినందుకు అతని మంచితనం

గురించి గొపప్గా చెపుప్కుని సంబరపడాడ్రు.

అంతలోనే ఏదో గురొత్ చిచ్నటుట్ “తనేమో అంత చకక్గా ననున్ విష్ చేసేత్ నేనేమో కనీసం తనకి ఫోన్ చేసి అయినా బర్త్

డే విషెస్ చెపప్లేదు. ప్చ్” నిరుతాస్హంగా అంది మేఘ.
నీలూ.

“ఇపప్టికెనా
ౖ మించిపోయిందేముంది? ఇపుప్డు ఫోన్ చేసి విష్ చేదాద్ం. పర్దీప్ కిరణ్ వాళిళ్ంటోల్నే కదా ఉనాన్డు” అంది
సరేనని ఇదద్ రూ కలిసి హాలోల్ ఫోన్ పకక్న కూరుచ్ని కిరణ్ వాళిళ్ంటికి కాల్ చేశారు.

“హలో..” ఒక కొతత్ సవ్రం మృదువుగా పలికింది.
“నా పేరు మేఘ అండీ. నేను కిరణ్ ండ్ ని.”

“ఓ.. మేఘా మాటాల్డేది. నేను కిరణ్ మమీమ్ని. ననున్ అండీ అనకక్రేల్దు. ఆంటీ అనొచుచ్” నవావ్రు ఆవిడ.

“అంటే.. అదీ.. గబుకుక్న అలా వచేచ్సింది ఆంటీ..” సిగుగ్పడింది మేఘ.
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“హేపీ బర్త్ డే.. ఈ రోజు నీ పుటిట్ నరోజని కిరణ్ చెపాప్డు. వాళళ్ డాడీతో కలిసి ఉదయమనగా బయటికి వెళిళ్ ఇపుప్డే

వచాచ్డు. ఒకక్ కష్ణం లె ౖనోల్ ఉండు. ఫోన్ తనకిసాత్ను” అని చెపిప్ కార్డ్ లెస్ ఫోన్ తీసుకుని కిరణ్ గదిలోకి వెళాళ్రు.
“హలో.. హాయ్ మేఘా.. హేపీ బర్త్ డే!” ఫోన్ అందుకుంటూనే విష్ చేశాడు కిరణ్.
“థాంక్స్.. ఏంటీ, ఫోన్ నేను చేసేత్ నువువ్ విషెస్ చెపేప్సుత్నాన్వా ఎంచకాక్?”

చెయయ్లేదు.”

“ఉదయం ఎరీల్గా ఎయిట్ కే బయటికి వెళిళ్పోయాను. అపుప్డు నీకు మిడ్ నె ౖట్ కదా, డిసట్ ర్బ్ చేసేత్ శపిసాత్వేమోనని
“నేనివాళ ఉదయం ఏడింటికే లేచాను తెలుసా! ఉదయానేన్ తలసాన్నాలు, గుళుళ్, పూజలు పూరిత్ చేసేసి నీలూ

వచేచ్సరికి రెడీగా ఉండాలనీ..”

“నీలూ వచిచ్ందా.. ఎలా ఉంది తను?”

“ఫోన్ తనకిసుత్నాన్. నువేవ్ మాటాల్డు.”

“హాయ్ కిరణ్.. ఎలా ఉనాన్రు నువూవ్, పర్దీప్?”

“వి ఆర్ ఫెన్ౖ నీలూ.. పర్దీప్ లేడు ఇకక్డ. నేను మేఘతో ఫోనోల్ మాటాల్డిన మరుసటి రోజే హై దరాబాద్

వెళిళ్పోయాడు. ఢిలీల్ నుంచి పర్దీప్ వాళళ్ అకక్ వచిచ్ందని చెపేత్ వెంటనే అపప్టికపుప్డు బయలుదేరి వెళాళ్డు. సెలవులు అయిపోయాక
నేరుగా హాసట్ లుకే వచేచ్సాత్ననాన్డు.”

“పర్దీప్ అకక్డ లేడా.. హ్మ్! ఈ రోజు తన బర్త్ డే కదా.. తనకి విషెస్ చెపుదాం అనుకునాన్ం. మేఘకి సరె ర్ ౖప్జ్ బర్త్ డే

గిఫ్ట్ కూడా పంపాడు. మధాయ్హన్మే పోసుట్లో వచిచ్ంది.”

“అపుప్డే వచేచ్సిందా! టె ౖముకి అందుతుందో లేదో అనాన్డు నాతో. బర్త్ డే బేబీకి నచిచ్ందా మరి గిఫ్ట్?”
“అందరికీ చాలా నచిచ్ంది. ఇదిగో మేఘ మాటాల్డుతుందంట” మేఘకి ఇచేచ్సింది ఫోన్.

“పర్దీప్ హై దరాబాద్ ఫోన్ నంబర్ ఇవువ్ కిరణ్. మేము కాల్ చేసాత్ము” అడిగింది మేఘ.

“నంబర్ ఉంది కానీ. వాళళ్కక్ వచిచ్న దగరున్ంచీ మేనలుల్డిని వెంటబెటుట్కుని ఊరి మీద తెగ తిరుగుతునాన్డు వాడు.

ఇంటోల్ దొరకడం కషట్మే. నేను కూడా వాడు చేసినపుప్డే మాటాల్డుతునాన్ను. ఉదయం వాడే కాల్ చేసేత్ నేను విష్ చేశాను” అనాన్డు

కిరణ్.

“సరేలే అయితే, మా ఇదద్ రి తరపున కూడా విషెస్ చెపుప్ నువువ్ మళీళ్ మాటాల్డినపుప్డు.”
“అలాగే, తపప్కుండా చెపాత్ను” మాటిచాచ్డు కిరణ్.

ముగుగ్రు సేన్హితుల మధయ్న మరి కాసిని కబురుల్ దొరాల్యి.
PPP
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సాయంకాలం మలెల్ మొగగ్లు కోయడానికని నేసాత్లిదద్ రూ ఒక గినెన్ చేత పుచుచ్కుని పెరటోల్ గుబురుగా పెరిగి నిండా

మొగగ్ తొడిగిన మలెల్ పందిరి దగగ్ర చేరారు.

“జాగర్తత్గా చూసి పసిమొగగ్లు కాకుండా రేపటికి విచుచ్కునే దోరమొగగ్లు మాతర్ం తెంపండి. మరీ చెటుట్ మొతత్ం

ఈడుబోయేలా ఊడేచ్యకుండా కొనిన్ మొగగ్లు చెటుట్ మీదనే ఉండనివవ్ండి. అసస్లు పువువ్లే లేకపోతే చెటుట్ చినన్బోయినటుట్ంటుంది.

ఉదయానేన్ మీ నానన్గారు కొనిన్ పూజకి కోసుకుంటారు కూడానూ” ఇంటోల్నించే అరిచి చెపాప్రు మేఘ అమమ్గారు.

మలెల్ మొగగ్లు కోసూత్ ఆవిడ దగగ్రోల్ లేరని రూఢీ చేసుకునాన్క మేఘ నెమమ్దిగా లోగొంతుకతో అడిగింది.

“మొనన్ మాటాల్డినపుప్డు రజని ఏదో సమసయ్ తెచిచ్పెటిట్ ంది అనాన్వు కదా నీలూ.. ఏమిటది వివరంగా చెపుప్ ఇపుప్డు.”
ఆ పర్సాత్వన వింటూనే నీలూ మొహంలోకి విసుగు వచిచ్ంది.

“దాని పేరెతిత్తేనే నాకు చి తుత్కొసోత్ంది. ఎంత పిచిచ్ వాగుడు వాగిందనుకునాన్వూ! అది మన అనన్యయ్ని

మిసుత్నన్దట. పె ౖగా నేను దానికి సాయం చెయాయ్లట” చిరాగాగ్ చెపిప్ంది నీలూ.

నీలూ మాటలకి ఖంగు తినన్ మేఘ “ఏంటీ!!!!” అని బిగగ్రగా అరిచింది.
PPP

రజని అనన్యయ్ సతీష్, నీలూ అనన్యయ్ కాంత్ ఇదద్ రూ డి కాలేజీలో మంచి సేన్హితులు.
దూరపు చుటట్ రికం కూడా ఉంది.

కాంత్ చెలెల్ లిన్ ఇంటరీమ్డియెట్ కోసం విజయవాడలో హాసట్ లోల్ చేరాచ్రని

తెలుసుకునన్ సతీష్ తన చెలెల్ లు రజనిని కూడా అకక్డే చేరిప్సేత్ ఒకరికొకరు తోడుగా ఉంటారని అనుకునాన్డు.

నీలూకి, రజనికి బీరకాయ పీచు బంధుతవ్ం ఉనన్పప్టికీ ఇదద్ రూ చినన్పప్టి నుంచీ వేరే వేరే సూక్ళళ్లో చదువుకోవడం

వలల్ వాళిళ్దద్ రి మధయ్ ముఖపరిచయం తపప్ సేన్హం లేదు. రజని కూడా వచిచ్ తమతో పాటు హాసట్ లోల్ చేరిన తరావ్త నీలూ, మేఘ

ఇదద్ రూ రజనితో సేన్హంగా ఉండసాగారు. కానీ రజని మనసత్తవ్ం వాళిళ్దద్ రికీ భినన్మైనది. వాళిళ్దద్ రూ సూక్లు రోజుల నుంచీ
ణసేన్హితురాళళ్నీ, వేరే ఎవవ్రినీ తమ మధయ్కి రానివవ్నటుట్ పర్వరిత్సాత్రని ఆమెకి ఉడుకుమోతుతనంగా ఉంటుంది.
రజని, మేఘ ఇదద్ రూ ఎంపీసీ

ప్ కాబటిట్ ఇదద్ రూ ఒకే కాల్సులో ఉంటారు. రజని కంటే మేఘకి ఎకుక్వ మారుక్లు

వసాత్యని ఆమెకి కాసత్ అసూయ కూడా ఉంది. మనసులో ఏమునాన్ సరే బయటికి మాతర్ం ఎపుప్డూ వాళిళ్దద్ రి చుటూ
ట్ నే తిరుగుతూ

వాళళ్ మధయ్లో దూరాలని విశవ్పర్యతాన్లు చేసూత్ ఉంటుంది రజని.

నీలూ, మేఘలతో పాటు ఉండే వాళళ్ మరో రూమేమ్ట్ రేవతి అలల్ రి చిలల్ రిగా గోల చేసే రకం. రేవతికి, రజనికి దోసీత్

బాగా కుదురుతుంది. అందుకని హాసట్ లోల్ ఏ మాతర్ం సమయం దొరికినా రజని వచిచ్ వీళళ్ రూములోనే తిషట్ వేసుత్ంటుంది. అయినాసరే

ఎపుప్డూ విసుకోక్రు. రజనిలో తమకి నచచ్ని లకష్ణాలు ఉనాన్సరే తమ ఊరి అమామ్యి అనీ, కాంత్ మరీ మరీ చెపాప్డు కదా అనీ

ఆమెతో ఎపుప్డూ సేన్హంగానే మసలుకుంటారు నీలూ, మేఘ.

అలాంటిది ఇపుప్డు కొతత్గా రజని మకథ నీలూ మెడకి చుటుట్కుని కొతత్ సమసయ్ తెచిచ్పెటిట్ ంది.
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సెలవులోల్ రజని రోజూ నీలూ వాళిళ్ంటికి వచిచ్ గంటల తరబడి కూరుచ్ని కబురుల్ చెబుతుంటే తనతో సేన్హం

కొదీద్ నేమో అనుకుంది. కానీ ఒక రోజు రజని తను ఎంత గాఢంగా కాంత్ ని

మిసుత్ందో వరిణ్ంచి చెపిప్, అలాగే తనంత

మించే

అమామ్యి వాళళ్నన్యయ్కి ఎంత అవసరమో, తాను వదినగా వసేత్ జీవితాంతం నీలూని ఎంత గొపప్గా చూసుకుంటుందో, ఇంకా ఏవేవో

నీలూకి పూరిత్గా అవగాహన లేని, అరథ్ం కాని విషయాలనీన్ చెపిప్ ఒకటే ఊదరగొటేట్ సింది. తెలివిగా ముందు తనకి సహాయం చెయయ్మని
కాళాళ్వేళాళ్ పడి తీరా సరేననాన్క “మీ అనన్యయ్నే మిసుత్నాన్ను” అని చెపిప్ నీలూ నెతిత్న పిడుగు వేసింది.

పె ౖగా “ఈ విషయం అతి రహసయ్ంగా ఉంచు. మన కుటుంబ విషయాలు బయటికి పొకిక్తే మనకే అవమానం. ఎంత

ణసేన్హితురాలె ౖనా మేఘకి చెపొప్దుద్” అని మాట కూడా తీసుకుంది.

కానీ నీలూ మేఘ దగగ్ర ఏమీ దాచకుండా అంతా చెపేప్సింది.

ముందు బాగా కోపం వచిచ్ సేన్హితురాళిళ్దద్ రూ రజనిని తిటుట్కునాన్క, కాసేపటికి శాంతించి, అటు పిమమ్ట

చరిచ్ంచుకుని ఇకపె ౖ ఈ విషయం గురించి నీలూ దగగ్ర మాటాల్డే అవకాశం రజనికి ఇవవ్కుండా కటట్ డి చెయయ్డమే సరె ౖన పరిషాక్రం అనన్
నిరణ్యానికి వచాచ్రు.

“నువేవ్ం బెంబేలు పడిపోకు నీలూ. ఇలా పిచిచ్ పిచిచ్గా వాగేవాళళ్ గురించి మనం భయపడకూడదు. నీ వెనక

నేనునాన్ను. ఈసారి మళీళ్ నీ జోలికి వసేత్ అపుప్డు పెటాట్లిస్న నాలుగూ నేనే పెడతాను. ఇవనీన్ మరిచ్పోయి పర్శాంతంగా ఉండు నువువ్”
అని నీలూకి ధెరయ్ం
ౖ చెపిప్ంది మేఘ.
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వెళిళ్పోయింది.

మేఘ పుటిట్ నరోజు కోసమని వచిచ్న నీలూ మేఘ వాళిళ్ంటోల్ ఒక రోజుండి తెలాల్రి మధాయ్హన్ం తిరిగి వాళళ్ ఊరికి
మరొక వారం రోజులకి వేసవి సెలవులు అయిపోయాయి. ఇంటరు రెండో సంవతస్రం చదవడానికి మళీళ్ హాసట్ లుకి

బయలుదేరడానికి సిదధ్ మయాయ్రు అందరూ.

కిరణ్ ఒక రోజు మేఘకి ఫోన్ చేసి వాళళ్ డాడీకి విజయవాడలో పని ఉందనాన్రనీ, పనిలో పనిగా తనని కూడా హాసట్ లోల్

దింపుతాననాన్రనీ చెపాప్డు.

సెలవులకి హాసట్ లు నుంచి వచేచ్పుప్డు రజని బంధువుల ఇంటికి వెళిళ్న కారణంగా నీలూ, మేఘలతో కలిసి ఇంటికి

రాలేదు. ఇపుప్డు సెలవులయాయ్క ముగుగ్రినీ కలిపి ఒకేసారి నీలూ అనన్యయ్

పెదద్ వాళుళ్ నిరణ్యించారు.

కాంత్ తీసుకెళిళ్ హాసట్ లోల్ దిగబెటిట్ వచేచ్లా ఇళళ్లోల్

ఇంటోల్ అమామ్నానన్లు ఎపప్టాల్గే పుసత్కాలు, బటట్ లు అనీన్ సరిద్పెటిట్ , హాసట్ లోల్ అపుప్డపుప్డూ తినడానికని చిరుతిండుల్

చేసి పెటిట్ బాగా శర్దధ్ గా చదువుకోమని చెపిప్ పర్యాణం కటిట్ ంచారు.
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నీలూ, మేఘ రజని విషయం గురించి మాటాల్డుకునాన్ ఏమీ తెలియనటుట్ తనతో ఇదివరకులానే మామూలుగా

ఉనాన్రు. నలుగురూ కలిసి పర్యాణం చేసుత్నన్ంతసేపూ కాంత్ ఎపప్టిలాగే తన తరహాలో సరదా మాటలు చెపిప్ నవివ్సూత్నే ఉనాన్డు.

మేఘ, నీలూ మాటలోల్ కాంత్ ని ‘అనన్యాయ్’ అని సంబోధిసుత్నాన్ రజని నోటి వెంట మాతర్ం ఒకక్సారి కూడా ఆ

పిలుపు రాకుండా జాగర్తత్పడుతోందని మేఘ గర్హించింది.

హాసట్ లోల్ ముగుగ్రు అమామ్యిలనీ భదర్ంగా దింపి, మరొకసారి జాగర్తత్లనీన్ చెపిప్ తిరిగి వెళిళ్పోయాడు కాంత్.
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తిరిగి హాసట్ లోల్కి రాగానే వెంటనే మొదలె ౖన ఇంటర్ రెండో సంవతస్రం కాల్సులు, నోటుస్లు, సట్ డీ అవర్స్, అదనంగా

ఎంసెట్ కోచింగ్ వగెరాలతో
ౖ
అందరూ చదువు లోకంలో పడిపోయారు.

రజని అధిక పర్సంగానికి నీలూ మరొకసారి అవకాశం ఇవవ్లేదు.

ఒక రోజున మాయ్థ్స్ లెకచ్రర్ కాల్సుకి రాలేదని మరొక లెకచ్రర్ వచిచ్ ఆ పీరియడ్ ని సట్ డీ అవర్ గా మారిచ్ నిశబద్ ంగా

చదువుకోమని చెపిప్ వెళాళ్రు. దొరకక్ దొరకక్ ఒక గంట ఖాళీ దొరికేసరికి కాల్సులో పిలల్ లందరూ పుసత్కాలు ముందేసుకుని ఒకరితో ఒకరు
గుసగుసలాడుతూ కబురుల్ చెపుప్కోసాగారు.

కాల్సులో రెండు బెంచీల వెనక కూరుచ్నే రజని లేచి వచిచ్ మేఘ పకక్న కూరుచ్ంది. కులాసాగా కాసేపు చదువుల

గురించి మాటాల్డుకునాన్క నెమమ్దిగా రజని అంది.

“మేఘా.. నీతో ఒక ముఖయ్మై న విషయం చెపాప్లి. చాలా పెదద్ రహసయ్ం. నువెవ్వరికీ చెపప్నని ఒటుట్ వెయాయ్లి.

నీలూకూక్డా తెలీకూడదు. సరేనా?”

రజని ఉపోదాఘ్తం వింటూనే మేఘకి సెలవులోల్ నీలూ చెపిప్ంది గురొత్ చిచ్ంది. అసలు ఏం చెపుత్ందో చూదాద్ం

అనుకుంటూనే “సరే అలాగేలే.. ముందు సంగతేంటో చెపుప్” అంది.

“మరేమో.. నీలూ అనన్యయ్ కాంత్ ఉనాన్డు కదా..”

“ఆ.. ఉంటే? నినేన్మైనా అనాన్డా?”

“ఉహూ.. ననేన్ం అనలేదు. తను.. తను.. ననున్ మిసుత్నాన్డు”
ఆ మాట వినగానే మేఘకి నోట మాట రాలేదు.
“ఏవిటీ???” అంది ఆశచ్రయ్ంగా.
“నిజం మేఘా..

చెపప్కుండా వేరేలా చెపాప్ను.”

కాంత్ ననున్

మిసుత్నాన్డు. కానీ, ఈ విషయం నీలూకి చెపేత్ ఏమనుకుంటుందోనని అలా

“వేరేలా అంటే?”
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“అంటే.. నేనే కాంత్ ని

సరిగాగ్ మాటాల్డటం లేదు.”

మిసుత్నాన్నని చెపాప్ను. నీలూకి నా మీద కోపం వచిచ్ందనుకుంటా. అపప్టినుంచీ నాతో

“నీలూకి నచచ్లేదేమో!”

“అది కాదు మేఘా.. నా మీద ఎందుకు చెపుప్ తనకి కోపం? వాళళ్ అనన్యయ్ ననున్ ఇషట్పడితే, మిసేత్ అది నా తపాప్?

నేనేం కాంత్ వెంటపడలేదే? ఇపుప్డు ఎవరె ౖనా నినున్ మిసేత్ అది నీ తపాప్? నువేవ్ చెపుప్.”
ఆ చివరి మాట వినేసరికి మేఘకి కోపమొచిచ్ంది.
“ఇపుప్డేమంటావు అయితే?”

“నువువ్ చాలా మంచిదానివి మేఘా. కనీసం నువె ౖ నా ననున్ అరథ్ం చేసుకుంటావని చెపుత్నాన్ను.”

మేఘకి అసహనం దాచుకోవడం కషట్ంగా ఉంది.

“సరేలే. నెక్స్ట్ పీరియడ్ ఫిజిక్స్ సిల్ప్ టెస్ట్ ఉంది కదా.. నేనింకా సరిగాగ్ పేర్ అవవ్లేదు.”
“నువువ్ నా బెస్ట్

ఒకసారి” అడిగింది రజని.

ండ్ వి మేఘా.. థాంక్స్ ననున్ అరథ్ం చేసుకునన్ందుకు. నీ కాలుకుయ్లస్ హోం వర్క్ నోట్స్ ఇసాత్వా

ఆ పుసత్కమేదో ఇచేచ్సి అపప్టికి ఆ చరచ్ని దాటవేసింది మేఘ.

తరావ్త ఆలోచిసుత్నన్ కొదీద్ మేఘకి ఇదంతా వింతగా అనిపించింది. మేఘ సూక్లోల్ ఉనన్పప్టి నుంచీ తనకి నీలూ

ఇంటితో అనుబంధం ఉంది. అందరూ సొంత కుటుంబసభుయ్లాల్ అనిపిసాత్రు. కాంత్ నీలూతో సమానంగా మేఘనీ చూసుకుంటాడు.

ఎపుప్డూ సరదాగా జోక్స్ వేసూత్ అందరీన్ నవివ్సూత్ ఉంటాడు. తనకి తెలిసిన

అనిపించడంతో పాటు నమమ్శకయ్ంగా కూడా అనిపించలేదు.

కాంత్ అనన్యయ్ గురించి ఇలా వినడం విచితర్ంగా

మధాయ్హన్ం లంచ్ క్ లో కలిసినపుప్డు రజని తనతో రహసయ్ంగా చెపిప్న విషయం నీలూతో చెపిప్ంది మేఘ.

ఒకే విషయానిన్ ఇదద్ రికీ చెరో రకంగా చెపిప్ంది రజని. అసలు ఈ రెంటిలో ఏది నిజం? అసలు కాసెనా నిజం ఉందా

లేదా అనన్ అనుమానం కూడా రాకపోలేదు వాళిళ్దద్ రికీ. అంతా గందరగోళంగా అనిపించింది.

ఈ అయోమయానిన్ చేధించాలనే ఉదేద్ శయ్ంతో “అసలు మన అనన్యేయ్ తనని ఇషట్పడుతునాన్డని రజని అంటోంది కదా..

నీకెపుప్డె ౖనా అనన్యయ్ని చూసేత్ తను రజనిని పర్తేయ్కంగా చూసుత్నన్టుట్ ఏమై నా అనిపించిందా? బాగా గురుత్ తెచుచ్కుని చెపుప్” నీలూని
అడిగింది మేఘ.

నీలూ బాగా ఆలోచించి “ఏమో.. మనందరితో కూడా ఎపుప్డూ జోక్స్ వేసూత్ సరదాగా ఆటపటిట్ సూత్ ఉంటాడు కదా..

రజనితో కూడా అలా మాటాల్డినటేట్ అనిపిసుత్ంది. కాకపోతే నువువ్ పిలిచినటుట్ అనన్యాయ్ అని మాతర్ం రజని ఎపుప్డూ పిలవదు. అయినా
మనలో మనం ఇలా బురర్ బదద్ లు కొటుట్కోవడం ఎందుకు? ఏవిటే మా ఇదద్ రికీ ఇలా రెండు రకాలుగా చెపాప్వు, అసలు సంగతి ఏంటో
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సరిగాగ్ చెపిప్ చావు.. అని దానేన్ కడిగేసేత్ సరి. లేనిపోని తలనొపిప్ తెచిచ్పెటిట్ ంది రాకష్సి!” చిరాకుపడుతూనే పరిషాక్రానిన్ సూచించింది

నీలూ.

నీలూ ఆలోచన పర్కారం తెలాల్రి ఆదివారం మధాయ్హన్ం ఖాళీగా ఉనన్ సమయంలో ఇదద్ రూ కలిసి రజనిని మధయ్లో

కూరోచ్పెటిట్ మా ఇదద్ రితో ఇలా ఎందుకు చెపాప్వని గటిట్ గా నిలదీశారు.

ఇదద్ రూ ఒకటె ౖపోయి తనని నిలదీసుత్నాన్ రజని ఏ మాతర్ం అదరలేదు బెదరలేదు.

“నేను మీ ఇదద్ రితో నిజమే చెపాప్ను” అంది తాపీగా.

వీళిళ్దద్ రూ తెలల్ మొహాలు వేసారు.

“అవును.. నేను కాంత్ ని మిసుత్నాన్ను. తను కూడా ననున్ మిసుత్నాన్డు” అంది రజని.

”అలాగని అనన్యయ్ నీతో చెపాప్డా?” అడిగింది నీలూ.

“ఇంతవరకూ నేరుగా చెపప్లేదు. కానీ నాకు తెలుసు” అంది రజని నమమ్కంగా.
“అదే ఎలా తెలుసు అని మా పర్శన్” కాసత్ కఠినంగా అంది మేఘ.

“ఎలా అంటే, నాకు మాతర్మే అరథ్మయేయ్లా తను నా మీద ఇషాట్నిన్ పర్దరిశ్సాత్డు” నిబబ్రంగా చెపిప్ంది.

“మాకు నీ అంత తెలివి లేదులే కానీ ఆ పర్తేయ్కంగా పర్దరిశ్ంచడం అంటే ఏవిటో అరథ్మయేయ్లా చెపిప్ మాకు జాఞ్నబోధ

చెయియ్ తలీల్..” అంది మేఘ అసహనంగా.

“మీకు కాంత్ మీ అనన్యయ్గా మాతర్మే తెలుసు కాబటిట్ మీకలా అనిపించడం సహజమే. కానీ తను నాతో వేరేలా

ఉంటాడు. నేనునన్పుప్డు టేప్ రికారడ్ ర్ లో పర్తేయ్కంగా కొనిన్ లవ్ సాంగ్స్ పేల్ చేసాత్డు. నాకిషట్ం అని చెపిప్న పాటలే కావాలని మళీళ్ మళీళ్

పెడతాడు. నీలూ లేకుండా నేనొకక్దానిన్ ఉనన్పుప్డు నాతో వేరేలా మాటాల్డతాడు. తనకి నేనంటే ఇషట్మని నాకు ఖచిచ్తంగా తెలుసు.
మీకిపుప్డు నేనెంత చెపిప్నా అరథ్ం కాదులే. భవిషయ్తుత్లో మీకే తెలుసుత్ంది” గటిట్ గా తేలేచ్సింది రజని.
“సరే నువువ్ చెపిప్ందే నిజం అనుకుందాం. అలాగెతేౖ అనన్యయ్ నినున్

మిసుత్ంటే మరి నీలూని నీ

మకి హెల్ప్

చెయయ్మని ఒటుల్ అవీ ఎందుకు వేయించుకునాన్వ్? తన సాయంతో నీకేం అవసరం?” లా పాయింట్ లాగింది మేఘ.

“అపుప్డు వాళళ్ అనన్యయ్ కూడా ననున్

మిసుత్నాన్డని తనతో చెపప్లేదు కాబటిట్ అలా అడిగాను. నాకేమీ ఎవరి సహాయం అవసరం

లేదు. ఏదో ఒక రోజు మీకు నిజం తెలుసుత్ంది. అపుప్డు మీరే నముమ్తారు నా మాటలు నిజమని. ఇపుప్డిలా మాటాల్డినందుకు
బాధపడతారు కూడా. అయినా మీతో అబదాధ్లు చెపేత్ నాకేం వసుత్ంది. ఉటిట్ పుణాయ్నికి ననున్ మీ అనన్యయ్

మిసుత్నాన్డని నేనెందుకు

చెపుప్కుంటాను?” ఎదురు వాదించింది రజని.

చాలాసేపు అనీన్ రకాలుగా అటూ ఇటూ పీకి పాకం పెటాట్క కూడా రజని ధోరణి ఇదమిదద్ ంగా ఇదీ అని అరథ్ం

కాకపోయేసరికి ఇక ఈ విషయం మీద రాదాధ్ంతం అనవసరం అనిపించి రజనితో వాదించడం మానుకునాన్రు.
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“ఇంత మాటాల్డాం కాబటిట్ మళీళ్ ఇంకోసారి మన జోలికి వచిచ్ విసిగించకుండా ఉంటుందిలే. తను మళీళ్ ఇంకోసారి

ఈ పర్సాత్వన తెసేత్ ఏం చెయాయ్లో అపుప్డాలోచిదాద్ం. మనం కూడా అనవసరంగా దీనిన్ పెదద్ ది చెయయ్కుండా ఇంతటితో వదిలేసి
ఊరుకుందాం” అని నీలూకి సరిద్చెపిప్ంది మేఘ.

PPP
ఈ సంఘటన తరావ్త అందరూ మళీళ్ ఎపప్టాల్నే ఎవరి చదువులోల్ వాళుళ్ మునిగిపోయారు. రజని వీళళ్ దగగ్రికి వచిచ్

కూరోచ్వడం ఇదివరకటికనాన్ తగిగ్ ంది. రేవతికి ఈ విషయాలేమీ తెలియవు కాబటిట్ రజనిని పిలుచుకొచిచ్ వీళళ్ గదిలో కూరోచ్బెటిట్ కబురుల్
చెపూత్ ఉండేది.

ఇది జరిగిన కొనిన్ రోజులకి ఇంటర్ మొదటి సంవతస్రం పరీకాష్ఫలితాలు వచాచ్యి. మేఘకి ఎనభె ౖ ఏడు శాతం

మారుక్లు వచాచ్యి. నీలూకి డిసిట్ ంకష్న్ వచిచ్ంది. రేవతి, రజని ఇదద్ రూ ఫస్ట్ కాల్స్ తో సరిపెటాట్రు కానీ దురదృషట్వశాతూ
త్ రజని ఒక

మేథ్స్ పేపరోల్ ఫెయిల్ అయియ్ంది.
రిజల్ట్

వచిచ్న రోజు రజని భోరుభోరున ఏడుసుత్ంటే మేఘ, నీలూ, రేవతి ముగుగ్రూ కలిసి చాలాసేపు

సముదాయించారు. ఫస్ట్ ఇయరే కాబటిట్ అదేం పరేల్దని, బెటరెమ్ంట్ పరీకష్లోల్ రాసేసి కిల్యర్ చేసేసుకుంటే ఫెనల్
ౖ సరిట్ ఫికెటోల్ కూడా ఏమీ
తేడా తెలియదని చెపిప్ రజనిని ఊరడించారు. కేవలం కొనిన్ మారుక్ల తేడాతోనే పోయింది కాబటిట్ ఈసారి చాలా సులువుగా కిల్యర్

చేసేసాత్వులెమమ్ని ధెరయ్ం
ౖ చెపాప్రు.

“ఈ విషయంలో మేమిదద్ రం పెదద్ గా హెల్ప్ చేయలేకపోయినా మీ మాయ్థ్స్ సబెజ్ క్ట్ కాబటిట్ మేఘ నీకు పరీకష్కి పేర్

అవవ్డానికి సాయం చేసుత్ందిలే” అంది రేవతి.

మేఘకి కూడా రజనిని చూసి పాపం అనిపించి సరేనని మాట ఇచిచ్ంది.

“మా నానన్ నేను గాయ్రెంటీగా డాకట్ రిన్ అయిపోవాలని, నా చదువుకి ఏ విధమై న డిసట్ రెబ్నూస్ కలగకూడదని ఉనన్ ఊరోల్ నే

ననున్ హాసట్ లోల్ పెటిట్ మరీ చదివిసుత్నాన్రు. అయినా నేను చూసావా మారుక్లని ఎంత ఈజీగా తీసుకునాన్నో. ఏదో మనకి చేతనె ౖంది

చేసాత్ం. వచేచ్ది వసుత్ంది, రానిది రాదు. మహా దీని వలల్ కొంపలేం మునిగిపోవులే. నేనొకక్దానిన్ డాకట్ రు అవవ్కపోవడం వలల్

పర్పంచమంతా అలమటించి చసుత్ందా ఏవిటీ? నువేవ్ చెపుప్. దీనికే బేలగా అయిపోకు” అని ధెరయ్రసం
నూరిపోసింది రేవతి.
ౖ
రేవతి చెపిప్ంది విని ఏడుసుత్నన్ రజనికి కూడా నవొవ్చిచ్ంది.

ఈ పరీకాష్ ఫలితాలతో రజని మీదునన్ కోపం పోయి నీలూ, మేఘ తనతో ఇదివరకటిలా మనసూప్రిత్గా సేన్హంగా

మసలుకోసాగారు. పె ౖగా పరీకష్ తపిప్ందనన్ జాలి కొదీద్ తనని ఇంకొంచెం ఎకుక్వ జాగర్తత్గానే చూసుకుంటునాన్రు. రజని కూడా మళీళ్
ఇదివరకటిలా ఎపుప్డూ వీళళ్ గదిలోనే ఉంటూ మామూలె ౖపోయింది.
PPP
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5
ఇంటరీమ్డియెట్ చదివే విదాయ్రుథ్లను గమనిసేత్ ఏదో యుదాధ్నికి సిదధ్ మవుతునన్ సె ౖనికులాల్ కనిపిసాత్రు. అపప్టిదాకా సూక్లోల్

ఆడుతూ పాడుతూ ఆనందంగా చదువుకునన్ వాళళ్కి ఒకక్సారిగా సేవ్చఛ్ మొతత్ం కోలోప్యి, జె ౖలోల్ ఖెదీలా
ౖ ల్ ంటి జీవితం

పిత్సుత్ంది. ఇపప్టి

రోజులోల్ భావిభారత డాకట్ రుల్, ఇంజనీరుల్ కావాలంటే ఇదే సరె ౖన మారగ్ మని ఉపాధాయ్యుల, తలిల్దం ల, పిలల్ ల నమమ్కం కూడా!

పర్తీరోజూ ఉదయానేన్ ఐదు గంటల నుంచి ఆరు గంటల దాకా సట్ డీ అవర్స్ అయాయ్క సాన్నాలు చేసి, టిఫినుల్ తినడానికి నలభె ౖ

ఐదు నిమిషాల క్. ఆ తరావ్త మధాయ్హన్ం పనెన్ండునన్ర దాకా కాలేజీలో కాల్సులు. ఒక గంటన్నర లంచ్ క్ తరావ్త మళీళ్ రెండింటి

నుంచీ నాలుగింటి దాకా కాల్సులు. ఒక అరగంట సాన్క్స్ క్ తరావ్త ఏడింటి దాకా సట్ డీ అవర్స్. మళీళ్ ఒక గంట రా భోజనానికి క్.

ఎనిమిది నుండి పదకొండు దాకా సట్ డీ అవర్స్. మళీళ్ తెలాల్రి ఐదు గంటల దాకా నిదర్కి సమయం. వారమంతా ఇదే చకర్ంలో

తిరుగుతుంటారు. రోజూ ఉండే చినన్ చినన్ పరీకష్లతో పాటు పర్తీ ఆదివారం ఉదయం అదనంగా ఎంసెట్ మోడల్ టెస్ట్ కూడా

ఉంటుంది. ఇంటరు, ఎంసెట్ కోసమని రెండు రకాల పరీకష్లు రాసేసరికి మధాయ్హన్ం పనెన్ండు అవుతుంది. అపప్టి నుంచీ సాయంతర్ం
ఐదు గంటల దాకా ఆటవిడుపు. రా భోజనం తరావ్త మళీళ్ సట్ డీ అవర్స్ షరా మామూలే.

దొరకక్ దొరకక్ వారానికొకక్సారి ఆదివారం పూట దొరికే ఈ నాలుగెదు
ౖ గంటలే వాళళ్ పాలిట పెనిన్ధిలా భావిసుత్ంటారు

విదాయ్రుథ్లు. మగపిలల్ ల హాసట్ లోల్ అయితే ఈ ఒకక్ పూట అందరూ బయటికి వెళిళ్ తిరిగి రావడానికి అనుమతి ఉంటుంది కానీ,

ఆడపిలల్ లిన్ మాతర్ం వాళళ్ తలిల్దం లు వసేత్ తపప్ బయటికి పంపరు. ఆదివారం వసేత్ ఆడపిలల్ ల హాసట్ లోల్ కొందరు తమని చూడటానికి

వచిచ్న తలిల్దం లతో ‘ఔటింగ్’ పేరుతో బయటికి వెళితే, కొందరు ఈ ఖాళీ సమయానిన్ నిదర్పోవడానికి వినియోగించుకుంటే, మరి

కొందరేమో ఈ పూట సె ౖతం వృథా పోకుండా ఎంసెట్ కి బాగా
కూరుచ్ంటారు.

పేర్ అవావ్లని అపుప్డు కూడా పుసత్కాలు ముందేసుకుని

రేవతి తలిల్దం లు విజయవాడలోనే ఉంటారు. పర్తీ ఆదివారం మధాయ్హన్ం పరీకష్ కాగానే ఇంటికి వెళిళ్ మళీళ్ సోమవారం

పొదుద్నేన్ తిరిగి హాసట్ లుకి వసుత్ంది. రేవతి నానన్గారు మ సులో బాయ్ంక్ మేనేజరుగా పని చేసాత్రు. పర్తీ శనివారం బయలుదేరి

విజయవాడ వచిచ్ కుటుంబంతో గడిపి మళీళ్ ఆదివారం రా తిరిగి వెళిళ్పోతారు. రేవతి అమమ్ గారు సూక్లోల్ టీచరుగా పని చేసాత్రు.

రేవతికి ఎనిమిది, ఆరు తరగతులు చదివే ఇదద్ రు తముమ్ళుళ్ ఉనాన్రు.

రేవతి వాళిళ్ంటోల్ పదధ్ తులనీన్ చాలా సిక్ట్ గా ఉంటాయి. వాళిళ్ంటోల్ కేబుల్ టీవీ కనకష్న్ ఉండదు. టేప్ రికారడ్ ర్ ఉనాన్ దేవుడి

పాటలు తపప్ సినిమా పాటలు ఉండవు. పిలల్ లు ముగుగ్రూ ఎపుప్డూ సినిమా హాల్ మొహం ఎరుగరు. సూక్ల్ నుంచి వచాచ్క ఇంటోల్

ఎలా గడపాలి అని వాళళ్ నానన్గారు తయారు చేసిన టె ౖం టేబుల్ ఉంటుంది. చదువుకోవడం, ఆడుకోవడం, తిండి తినడం అనీన్ దాని
పర్కారమే జరగాలి.

ండ్స్ ఇళళ్కి వెళళ్డం నిషిదధ్ ం. ఎకక్డికి వెళాళ్లనాన్, ఏమి కొనాలనాన్ వాళళ్ నానన్గారే సవ్యంగా తీసుకెళతారు,

కొనిసాత్రు. రేవతి చినన్పప్టి నుంచీ ఆడపిలల్ ల సూక్లోల్నే చదివింది. ఎపుప్డూ మగపిలల్ లతో మాటాల్డి ఎరుగదు.

øöeTT~

www.koumudi.net

ÔL¸öÍjWy" Š¸EoÓj - MLjbÍjOqMcBh

39

చినన్పప్టి నుంచీ ఇలాంటి వాతావరణంలో పెరగడం వలల్ తం తనని ఎంత

మగా చూసుకుంటునన్పప్టికీ రేవతికి ఇలల్ ంటే

జె ౖలు అనన్ భావన ఉంది. హాసట్ లోల్ అందరూ ఇంటి మీద బెంగ పెటుట్కుంటే రేవతి మాతర్ం ఇంటికనాన్ హాసట్ లు బాగుంటుంది అంటుంది.
ఇంటోల్ దొరకని సేవ్చఛ్ ఇకక్డ దొరుకుతుందంటూ హాసట్ లోల్ తెగ అలల్ రి చేసుత్ంది.

ఆ ఆదివారం ఎపప్టాల్గే రేవతి ఇంటికి వెళిళ్ంది. నీలూ, మేఘ ఆ వారమంతా పోగేసిన మాసిన బటట్ లకి చాకిరేవు పెటాట్రు.

ఇదద్ రూ కలిసి అలసట తెలీకుండా ముచచ్టుల్ పెటుట్కుంటూ బటట్ లు ఉతుకుక్ంటునాన్రు.
వాళళ్ని వెతుకుక్ంటూ వారెడ్ న్ వచిచ్ంది అకక్డికి.

“మీ ఇదద్ రితో చినన్ పనుంది. మీ గదికి వెళదాం రండి” అని పిలుచుకు వెళిళ్ంది.

వీళుళ్ వెళేళ్సరికి గది ముందు ఒక కొతత్ అమామ్యి పకక్నే పెదద్ సూటేక్సుతో నిలబడి ఉంది. దాదాపు వీళళ్ వయసే ఉంటుంది.

ఎవరా ఈ కొతత్ మనిషి అనుకుంటూ వచాచ్రు. ఆ అమామ్యిని చూపిసూత్ వారెడ్ న్ పరిచయం చేసింది.

“తన పేరు సునంద. మొనన్ వేసవిలోనే ఇంటరీమ్డియెట్ అయిపోయింది. తను ఎంసెట్ లాంగ్ టర్మ్ కోచింగ్ కోసం మన

కాలేజీలో జాయిన్ అయింది. పకక్ వీధిలో ఉనన్ మన ఎంసెట్ కాయ్ంపసోల్ ఉంటాయి తనకి కాల్సులు. పర్సుత్తానికి అకక్డ హాసట్ లోల్ బెడ్స్
ఖాళీ లేవని మన బిలిడ్ ంగులో అడజ్ స్ట్ చేయమని పంపించారు. మీ రూములో ఇదివరకు తీసేసిన మంచం ఉంది కదా.. అదే పేల్ సులో

ఇపుప్డు మళీళ్ మంచం తెపిప్ంచి తనకిసాత్ను. రెండు మూడు నెలలోల్ అకక్డ ఖాళీ దొరికితే షిఫ్ట్ అయిపోతుంది” అని చెపిప్ ఆ కొతత్
అమామ్యిని వాళళ్ గదిలో వదిలి వెళిళ్ంది వారెడ్ న్.

నీలూ, మేఘ ఇదద్ రూ పేరుల్ చెపిప్ పరిచయం చేసుకునాన్రు. సునంద చాలా కలుపుగోలుగా మాటాల్డటం వలల్ కొతత్ అమామ్యిలా

అనిపించలేదు వాళళ్కి.

“నేను మీకు సీనియర్ నే కాబటిట్ ననున్ అకాక్ అని పిలవచుచ్” అనడం మరీ నచిచ్ంది.

“మాది హై దరాబాదు. నేను ఇంటరు అకక్డే చదువుకునాన్ను. ఎంపీసీ

ప్. అపుప్డు ఎంసెట్ కోచింగ్ పర్తేయ్కంగా ఏమీ

తీసుకోలేదు. ఎంసెట్ ఎంటర్న్స్ టె ౖములో వె ౖరల్ ఫీవర్ వచిచ్ సరిగాగ్ రాయలేదు. ఇకక్డ లాంగ్ టర్మ్ తీసుకుని మళీళ్ రాసేత్ మంచి

కాలేజీలో సీటు వసుత్ందని నానన్

వివరాలు చెపూత్ అడిగింది సునంద.

ండ్ ఒక అంకుల్ చెపిప్ ననిన్కక్డికి తీసుకొచిచ్ జాయిన్ చేశారు. మీరిదద్ రూ ఏ

ప్?” తన గురించి

“మేఘ ఎంపీసీ. రేవతి అని ఇంకొక రూమేమ్ట్ ఉంది మనకి. తనూ, నేనూ బె ౖపీసీ. తను ఇంటికి వెళిళ్ంది. రేపు ఉదయానేన్

వసుత్ంది” చెపిప్ంది నీలూ.

“ఇదివరకు ఒక మంచం ఉండేది అనాన్రు వారెడ్ న్ ఇందాక?” అడిగింది సునంద.

“అదా.. మేము ఫసిట్ యరోల్ జాయిన్ అయినపుప్డు మాతో పాటు బబిత అని ఇంకొక అమామ్యి ఉండేది. తనకి చాలా హోమ్ సిక్

నెస్ ఉండేది. సరిగాగ్ అనన్ం తినకుండా, నిదర్పోకుండా ఎపుప్డూ దిగాలుగా ఉండేది. రోజూ ఏడేచ్ది. తనని చూసేత్ పాపం అనిపించేది.
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మాకందరికీ కూడా మొదటోల్ హోమ్ సిక్ గా ఉనాన్ నెమమ్దిగా అలవాటు పడిపోయాము. కానీ తను సరుద్కోలేకపోయింది. రెండు నెలల

తరావ్త తనని ఇంటికి పంపించేశారు” జాలిగా చెపిప్ంది నీలూ.

“మొదటిసారి హాసట్ లుకి రావడం కషట్ంగానే ఉంటుందిలే. అంత మా నికే ఇంటికి పంపించేసారా?” అడిగింది సునంద.

“అదంతా ఒక పెదద్ కథ. నువువ్ ఇవాళే హాసట్ లోల్ చేరావు కదకాక్.. అలాంటివనీన్ వింటే భయమేసి పారిపోతావేమో!” నీరసంగా

అంది మేఘ.

“నేనేం అంత పిరికిదానిన్ కాదులే. అదేంటో వివరంగా తెలుసుకోకపోతేనే ఎకుక్వ ఆలోచిసాత్ను. పరేల్దు చెపప్ండి” అంది

సునంద.

మేఘ గతంలో జరిగినదంతా చెపప్డం మొదలు పెటిట్ ంది.

“మేము ఇంటరు ఫసిట్ యరు కోసం ఈ కాలేజీలో చేరినపుప్డు ఈ బిలిడ్ ంగులోని రూములనీన్ మాకు, అంటే కొతత్గా వచిచ్న

ఫసిట్ యర్స్ కి ఇచాచ్రు. ఇలాంటిదే పకక్నే ఉనన్ ఇంకో బిలిడ్ ంగు చూసే ఉంటావుగా, అందులో సెకండ్ ఇయర్ వాళుళ్ ఉండేవారు. మేము

చేరిన ఐదారు వారాలకి సీనియర్స్ హాసట్ లోల్ ఒకమామ్యి డాబా మీద నుంచి కిందకి దూకి ఆతమ్హతాయ్పర్యతన్ం చేసింది. అది

రెండంతసుథ్ల బిలిడ్ ంగ్ కదా, ఆ పె ౖన డాబా ఎకిక్ అకక్డినుంచి కింద ఉనన్ నాపరాళళ్ మీద పడేలా దూకింది.”

“వామోమ్! నిజంగానా!? ఎందుకలా చేసింది? ఆ అమామ్యి బతికిందా లేదా?” కంగారుగా అడిగింది సునంద.

“ఎందుకలా చేసిందనేది మాకెతేౖ తెలియదు. మధాయ్హన్ం పనెన్ండింటికి లంచ్ క్ ఉంటుంది మనకి. మళీళ్ రెండింటికి కాల్సులు

ఉంటాయి. ఆ రోజు మధాయ్హన్ం రెండవుతుండగా ఆ అమామ్యి దూకింది. అపప్టికే మేము చాలామందిమి వెళిళ్ కాల్సురూములోల్

కూరుచ్నాన్ం. మా కాల్సులోకి లెకచ్రర్ వచిచ్న అయిదు నిమిషాలకే ఇంకొక సర్ వచిచ్ ఆయనిన్ పిలుచుకుని బయటికి తీసుకు వెళాళ్రు.
అపప్టికి ఏం జరిగిందని మాకు తెలీదు. కాల్సుకి ఆలసయ్ంగా వచిచ్న ఒక అమామ్యి విషయం ఇదీ అని మా అందరికీ చెపిప్ంది.”

నీలూ మధయ్లో అందుకుని “ఆ రోజు మేము ఎంత భయపడిపోయామంటే, చాలామంది ఏడవడం మొదలుపెటాట్రు. హోమ్

సిక్ నెస్ వలల్ అలా చేసిందని ఒకరంటే, ఫసిట్ యరోల్ మారుక్లు సరిగాగ్ రాలేదని చేసిందని మరొకరు, ఎంసెట్ రాయ్ంక్ రాదని భయపడి

చేసిందేమోనని మరొకరు, ఇలా అందరూ ఒకటే చరచ్లు. కొందరేమో ఇలాంటి హాసట్ లోల్ మేముండం అనాన్రు, కొందరేమో ఇలా
ఆతమ్హతయ్లు చేసుకునన్ ఇంటోల్ ఉంటే ఏవో అరిషాట్లు జరుగుతాయి అనాన్రు. మరికొందరేమో ఏమీ ఆలోచించలేక భయంతో వణికి

చచాచ్రు” అని చెపిప్ంది.

“ఆ చివరి కేటగిరీలో మేమునాన్ం. ఆ రోజు ఆ అమామ్యి దూకిన చోటకి సూ
ట్ డెంట్స్ ని ఎవరీన్ రానివవ్కుండా కాల్సులోల్కి

పంపించేసారు. మా లెకచ్రర్ కూడా అరగంట తరావ్త వచిచ్ యథాపర్కారంగా కాల్సులు తీసుకునాన్రు. తరావ్త అలా ఇలా వారెడ్ నల్ దగగ్ర

నుంచి, కొందరు సూ
ట్ డెంట్స్ దగగ్ర నుంచీ తెలిసింది, అపప్టికపుప్డు ఆ అమామ్యిని హాసిప్టల్ కి తీసుకు వెళాళ్రని. తరావ్త ఆ

అమామ్యికి ఏం జరిగింది, బతికిందా లేదా అనేది మాకెవరికీ తెలియదు” చెపిప్ంది మేఘ.

“ఇంతకీ అసలు ఆ అమామ్యి ఎందుకలా చేసిందో అదె ౖనా తెలిసిందా?” అడిగింది సునంద.
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“ఒకరకంగా అపప్టికి మేము కొతత్ కాబటిట్ మాకు సీనియర్స్ అందరూ సరిగాగ్ తెలియరు కాబటిట్ బతికిపోయాం. ఆ అమామ్యి

ఎవరో మాకు తెలిసుంటే ఇపప్టికీ ఆ విషయం మరిచ్పోలేక భయపడి, బాధపడి చచేచ్వాళళ్ం. కొంతమంది సీనియర్స్ చెపప్డమై తే ఆ

అమామ్యి ఎపుప్డూ చాలా దిగులుగా ఉంటుంది, ఇంటి గురించి బాగా బెంగ, ఎంత చదివినా ఎకుక్వ మారుక్లు రావని బాధపడేది
అని. ఏ కారణంతో అలా చేసిందని మనకి తెలియదు కానీ ఒక మనిషి ఇలా కావాలని చచిచ్పోవడం అనేది మాతర్ం మొదటిసారి అంత

దగగ్ర నుంచీ చూసేసరికి బాగా భయపడాడ్ం. నానాన్వాళళ్కి చెపిప్ ఈ హాసట్ లు నుంచి వెళిళ్పోదాం అనుకునాన్ం. కానీ, మెలల్ గా
అందరిలాగే మేము కూడా ఈ హాసట్ లుకి అలవాటు పడిపోయాము” జాలిగా చెపిప్ంది నీలూ.

“ఇకక్డ చదువుకోకుండా ఇంటికి వెళితే మా ఊరోల్ ఇంత మంచి కాలేజీలు లేవకాక్. ఎలాగెనా
ౖ కషట్పడి ఇంటర్ బాగా చదివితేనే

కదా తరావ్త ఏమై నా చేయగలిగేది. మా పేరెంట్స్ చాలా కషట్పడి ఇంతింత ఫీజులు కటిట్ చేరిప్ంచారు. కాబటిట్ ఎలాగెనా
ౖ సరుద్కుపోవడం
తపప్ మాకు వేరే అవకాశం కూడా లేదు” నెమమ్దిగా, సిథ్ రంగా చెపిప్ంది మేఘ.

“హ్మ్.. అనవసరంగా నేనిపుప్డు మీకు అదంతా గురుత్ చేసినటుట్నాన్ను. అనీన్ చోటాల్ రకరకాల మనుషులు ఉంటారు. మన

వీధిలో, మన పకిక్ంటోల్ కూడా వేరే రకం మనుషులు ఉండొచుచ్. ఎవరెవరికి ఏమేం సమసయ్లునాన్యో మనకి తెలియదు కదా.. ఎవరికో

ఏదో జరిగిందని మనం ఏదేదో ఊహించుకుని భయపడకుండా ధెరయ్ంగా
ఉండటం నేరుచ్కోవాలి” అని సునంద చెపుత్ంటే “సునందకక్కి
ౖ
చాలా ధెరయ్ం
ౖ ఉంది” అనుకునాన్రు నీలూ, మేఘ.

“ఇంతకీ ఆ అమామ్యి ఎవరో సూసె ౖడ్ చేసుకోవడానికీ, మీ రూమో
ల్ ఉనన్ అమామ్యి వెళిళ్పోవడానికీ సంబంధం ఏంటో

చెపప్లేదు?” అంది సునంద.

“ఓ.. మరేచ్పోయాం. మా రూమేమ్ట్ బబిత ఎపుప్డూ ఏడుసూత్, బాధగా ఉండేది అని చెపాప్ం కదా. తను ఒకటి రెండు సారుల్

నిదర్లో గటిట్ గా ఏడుసూత్ కేకలు పెటిట్ ంది. మేమందరం బితత్రపోయాం. వారెడ్ న్ తనని సముదాయించి ఆవిడ రూమో
ల్

పడుకోబెటుట్కునాన్రు. అయినాసరే తను రా పూట అలాగే అరిచేది. ఇంతలో ఆ సీనియర్ అమామ్యి సూసె ౖడ్ చేసుకునేసరికి హాసట్ లు

వాళుళ్ భయపడి ముందుజాగర్తత్గా బబిత పేరెంట్స్ ని పిలిపించి తనని ఇంటికి పంపించేసారు. బబిత పూరిత్గా రెండు నెలలు కూడా

లేదు ఇకక్డ. తను వెళిళ్పోయాక ఇంకెవరూ ఈ రూంకి రాలేదు. మేము ముగుగ్రమే ఉంటునాన్ం. ఇపప్టికి నువొవ్చాచ్వు” నవివ్ంది నీలూ.

అపుప్డే బట్టల విషయం గురొత్ చిచ్ మేఘ “నీలూ.. మనం బటట్ లు ఉతకడం మధయ్లో వదిలేసి వచిచ్ ఇకక్డ కూరుచ్ని కబురుల్

చెపుత్నాన్ం” అనేసరికి అందరూ నవావ్రు.

“పదండి. నేనూ వచిచ్ మీకు హెల్ప్ చేసాత్ను” అని లేచింది సునంద.

“అయోయ్ పరేల్దకాక్.. మేము ఉతికేసాత్ంలే” అనాన్ వినకుండా “కనీసం ఆరెయయ్డంలో అయినా హెల్ప్ చేసాత్ను” అంటూ వాళళ్

కూడా వెళిళ్ంది.
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హాసట్ లోల్ ఒక ఆదివారం మధాయ్హన్ం భోజనాల తరావ్త నీలూ, మేఘ, రేవతి, సునంద, రజని అందరూ కలిసి కూరుచ్ని

కులాసాగా కబురుల్ చెపుప్కుంటునాన్రు. రేవతి నానన్గారు ఆ వారం మ సు నించి రాలేదని రేవతి ఇంటికి వెళళ్కుండా హాసట్ లోల్నే ఉంది.
ఇంతలో ఒక అమామ్యి వచిచ్ నీలూ, మేఘ కోసం ఎవరో వచాచ్రని ంద నుంచి వాచ్ మెన్ పిలుసుత్నాన్డని చెపిప్ంది.

“నానాన్ వాళుళ్ ఈ వారం వసాత్నని చెపప్లేదే, మనకోసం ఎవరు వచిచ్ ఉంటారు?” అనుకుంటూ బయట బాలక్నీలోకి వెళిళ్

చూసేత్ కింద వాచ్ మెన్ కనిపించాడు.

“విజిటర్స్ వచిచ్ంది ఎవరి కోసం?” అని అడిగితే “సెకండియర్ మేఘనందన, సునీల” అని చెపాప్డు.

వాళిళ్దద్ రూ మెటుల్ దిగి కిందకి వెళుతుంటే రజని తనని పిలవకపోయినా ఉతాస్హంగా “మన ఊరి నుంచి ఎవరనాన్ వచాచ్రేమో

పదండి పదండి” అంటూ వారి వెనకే తనూ బయలుదేరింది.

ముగుగ్రూ కలిసి గేటు దగగ్రికి వెళిళ్ చూసేటపప్టికి అకక్డ పర్దీప్, కిరణ్ కనిపించారు.

మేఘ.

“హాయ్.. మీరేంటి ఇకక్డ? గర్ల్ హాసట్ ల్ కి భలే వచాచ్రే. వాచ్ మెన్ ఏమీ అనలేదా?” ఆశచ్రయ్పోతూ పలకరించారు నీలూ,
“మాకు తెలిసిన వాళళ్ అమామ్యిలు ఉనాన్రు. ఐదు నిమిషాలు మాటాల్డి వెళిళ్పోతాం అని రికెవ్స్ట్ చేశాం. మీ పేరుల్ చెపాప్క

వెంటనే సరే అనాన్డు. మీ మీద మంచి ఇం షన్ ఉందనుకుంటా..” నవావ్రు వాళిళ్దద్ రూ.

వాళళ్ నలుగురి వంకా అయోమయంగా చూసుత్నన్ రజనిని చూసి మేఘ “అపుప్డు సెలవులోల్ ఇంటికి వెళేళ్పుప్డు పరిచయం

అయిన ండ్స్ అని చెపాప్ం కదా, పర్దీప్, కిరణ్” తనకి పరిచయం చేసింది.

“నీలూ వాళళ్ ఊరే రజనిది. నీలూకి బంధువులు కూడా. ఇకక్డ మేము ముగుగ్రం కలిసే ఉంటాం హాసట్ లోల్” రజనిని కూడా

వాళిళ్దద్ రికీ పరిచయం చేసింది మేఘ.

ముగుగ్రూ పరసప్రం హలో హాయ్ చెపుప్కునాన్రు.

“నా పుటిట్ నరోజుకి నువువ్ పంపించిన సరసవ్తీదేవి బొమమ్ చాలా చాలా బాగుంది పర్దీప్.. అమామ్, నానన్లకి కూడా చాలా

నచిచ్ంది. అంత మంచి గిఫ్ట్ పంపించినందుకు చాలా థాంక్స్” అభిమానంగా చెపిప్ంది మేఘ.

“ఇట్స్ ఓకే మేఘా.. మై పెల్ జర్.. హేయ్.. ఫసిట్ యర్ రిజల్ట్ వచాచ్యి కదా. కిరణ్ కి 95% వచిచ్ంది. మనోడికి ఫస్ట్ అటెంప్ట్ లోనే

డాకట్ ర్ సీటు ఖాయం” గొపప్గా చెపాప్డు పర్దీప్.

“అవునా!” అని అందరూ ఆశచ్రయ్ం పర్కటించి కిరణ్ కి కం ట్స్ చెపాప్రు.

“మరి నీ సంగతేంటి పర్దీప్? నీకు డాకట్ ర్ పటాట్ రిజర్వ్ అవవ్లేదా?” ఆటపటిట్ ంచింది మేఘ.

“నాకు డిసిట్ ంకష్న్ వచిచ్ంది. అయినా నాకు డాకట్ రే అవావ్లని రూల్ లేదులే. అది కాకపోతే ఇంకోటి. బోలుడ్ దారులునాన్యిలే”

అనాన్డు పర్దీప్.
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కాసేపు మారుక్ల గురించి సరదా మాటలు అయాయ్క రజని ఏమై నా ఇబబ్ందిగా ఫీలవుతుందేమోనని మేఘ టాపిక్ మారాచ్లని

పర్యతిన్సూత్ “ఇంతకీ మీరింత సడన్ గా మమమ్లిన్ చూడాడ్నికి వచాచ్రేం? ఏంటీ విశేషం?” అని అడిగింది.
“మీ ఇదద్ రికీ హేపీ ండిష్ప్ డే” అని ఒక కవర్ మేఘ చేతికిచాచ్డు పర్దీప్.

వేసారు.

అపప్టిదాకా ‘ ండిష్ప్ డే’ అని పర్తేయ్కంగా ఒకటి ఉంటుందని కూడా తెలియని నీలూ, మేఘ, రజని ముగుగ్రూ బికక్మొహం
“ఇంతకీ మేము ఏం ఇచాచ్మో చూడరా?” అని పర్దీప్ అనేసరికి కవర్ తెరిచి చూసారు.

అందులో రెండు పెన్ పెనిస్ల్స్, రెండు చినిన్ టెడీడ్ బేర్ బొమమ్లు, రెండు ఫెవ్ౖ సాట్ర్ చాకెల్ట్స్ ఉనాన్యి. అపప్టిదాకా మామూలు

పెనిస్ళేళ్ తపప్ అలాంటి లేటెస్ట్ పెన్ పెనిస్ల్స్ వాడింది కూడా లేదు కాబటిట్ అవనీన్ చూసూత్నే సంతోషంగా అనిపించింది నీలూ, మేఘలకి.
“ఎలోల్ కలర్ కావాలనే తీసుకునాన్ం.

ండిష్ప్ కి ఎలోల్ కలర్ సింబల్ కదా” అని పర్దీప్ చెపప్గానే వీళళ్కి ఆ విషయం

తెలీకపోయినా బదులుగా “అవును కదా..” అనన్టుట్ ఒక వె నవువ్ నవేవ్శారు.

“మీరు తెచిచ్న గిఫ్ట్ చాలా బాగునాన్యి. మెనీ థాంక్స్” అని మేఘ చెపాప్క “రజనితో మాటాల్డుతూ ఉండండి. ఇపుప్డే ఒకక్

నిమిషంలో వసాత్ం” అని చెపిప్ నీలూ మేఘని లాకుక్ని పకక్కి తీసుకెళిళ్ంది.

“ఏవిటే వాళళ్ని అకక్డ నించోబెటేట్ సి మనం ఇలా వచెచ్యయ్డం ఏం బాగుంటుంది?” అని మేఘ అంటే, “నీ మొహం.. వాళుళ్

మన కోసం అంత చకక్టి గిఫ్ట్ తీసుకొచిచ్ ఇసేత్ మనం సోదిమొహాలాల్ తీసుకుని ఊరుకుంటే ఇంకా అసస్లు బాగోదు. మనం కూడా
వాళళ్కి ండిష్ప్ డే విషెస్ చెపూత్ ఏదె ౖనా ఇసేత్ బాగుంటుంది కదా..” అంది నీలూ.

“నీ ఆలోచన బానే ఉంది కానీ ఇపప్టికిపుప్డు ఏం ఇవవ్గలం?” తిరిగి పర్శిన్ంచింది మేఘ.

“నీకసలు పరీకష్లోల్ అనేన్సి మారుక్లు ఎలా వసుత్నాన్యే బాబూ.. ఇంత చినన్ విషయాలు కూడా బురర్కి ఎకక్వు. మన హాసట్ ల్

షాపీ ఉంది కదా..” అని మేఘతో చెపూత్నే ఆ షాప్ కౌంటర్ దగగ్రికి లాకెక్ళిళ్ంది.

“ఆంటీ.. మంచి పెన్స్ ఏం ఉనాన్యి? సెప్షల్ వి ఏమనాన్ ఉంటే చూపించండి. కాసత్ అరెజ్ ంట్” అని అడిగింది.

ఆవిడ రెండు మూడు రకాలు చూపించి “ఇవి బాల్ పెన్స్ లో రకాలు. ఇంకా పె ౖలట్ పెన్స్, ఇంక్ పెన్స్ కూడా ఉనాన్యి” అని

చెపిప్ంది.

పె ౖలట్ పెన్ అంటే బోలుడ్ ఇషట్ం ఉనన్ మేఘ పె ౖలట్ పెన్స్ తీసుకుందాం అంది. వాటితో పాటు రెండు డె ౖరీ మిల్క్ చాకెల్ట్స్ కూడా

తీసుకుని డబుబ్లు మళీళ్ తరావ్త వచిచ్ ఇసాత్ం అని రికెవ్స్ట్ చేసి గబగబా అవి తీసుకుని వెనకిక్ వెళాళ్రు.
తిరిగి వెళేళ్సరికి రజనితో పాటు రేవతి, సునంద కూడా ఉనాన్రు.

“మళీళ్ ఇంకోసారి పరిచయాలు అకక్రేల్దు. ఆ డీ అయిపోయాయి” రేవతి అనగానే అందరూ నవావ్రు.
“మా తరపున మీకూక్డా హేపీ ండిష్ప్ డే” అని చెపిప్ పెనున్లు, చాకెల్టుల్ కిరణ్ చేతికిచిచ్ంది నీలూ.

వాళుళ్ తీసుకుని థాంక్స్ చెపాప్రు.
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ఇంకో పది నిమిషాలు గడిచాక “మేము వచిచ్ దాదాపు ఇరవె ౖ నిమిషాలు కావొసోత్ంది. మీ వాచ్ మెన్ వచిచ్ చెపేప్లోపు మేమే

వెళతాం” నవావ్డు పర్దీప్.

ఇంకోసారి వాళుళ్ వచిచ్నందుకు, గిఫ్ట్ ఇచిచ్నందుకు థాంక్స్ చెపిప్ బె ౖ చెపేప్సి హాసట్ లోల్కి వచేచ్సారు నలుగురమామ్యిలు.

రూంకి వెళళ్గానే రేవతి ఉతాస్హంగా “గిఫ్ట్ చూపించండీ” అంటూ మేఘ చేతిలో ఉనన్ కవర్ లాకుక్ంది. వాళుళ్ తెచిచ్చిచ్న బులిల్

టెడీడ్ స్ చూసి పెదద్ కేక పెటిట్ ంది.

“ఏవిటే నీ ఆరత్నాదాలు, ఏదో బాంబుని చూసినటుట్ అంత గావుకేక పెటాట్వేమిటీ? భయపడి చచాచ్ను” వీపు మీద ఒకక్టి

చరిచింది మేఘ.

“అసలీ టెడీడ్ స్ గురించి నీకేమనాన్ తెలుసా అని? హయోయ్ హయోయ్.. నాలాంటిదానికి ఇవవ్కుండా నీలాంటి ముసలమమ్లకి

ఇలాంటి గిఫ్ట్ ఇచేచ్ బాయ్ ండ్స్ ఉనాన్రు. సో సాడ్!” దుఖం అభినయించింది రేవతి.

“నోరుమ్యియ్.. నీకసలు హదూ
ద్ పదూ
ద్ లేకుండా పోతోంది. బాయ్ ండ్స్ ఏంటీ.. పిచిచ్ మాటలనీన్ వాగకు. మేము మంచి ండ్స్

అంతే..” చిరుకోపంగా అంది మేఘ.

“ఆపు తలోల్య్ నీ లెకచ్రుల్.. బాయ్ ండ్ అంటే లవర్ అని కాదు అరథ్ం, ఎ బాయ్ హూ ఈజ్ ఎ ండ్ అని, సరేనా! అయినా

పర్తీదీ అంత సీరియస్ గా తీసుకుంటావేంటి? సరదాగా జోక్స్ వేసుకుంటే కూడా తపేప్నా?” బుంగమూతి పెటిట్ ంది రేవతి.
“సరేల్.. అలాగే ఏదోకటి ఏడువు..” రేవతి తల మీద చినన్గా మొటిట్ కాయ వేసింది మేఘ.

“అది సరే, ముందు ఈ బొమమ్లు చూసి ఎందుకు అరిచావో అది చెపుప్..” ఆసకి త్గా అడిగింది రజని.

“లేటెస్ట్ గా అబాబ్స్, తి ఝాంగియానిది ఒక హిందీ మూయ్జిక్ వీడియో వచిచ్ంది. ‘చుయ్ ముయ్ సీ తుమ్ లగీత్ హో..’ భలే

రొమాంటిగాగ్ ఉంటుందిలే. అందులో హీరోయిన్ దగగ్ర ఇలాంటిదే బులిల్టెడీడ్ ఉంటుంది. దీని చేతులతో దేనె ౖన్నా పల్ క్ చెయొయ్చుచ్. ఇలా

భుజం మీద స్ ని పటుట్కు వేళాళ్డుతునన్టుట్ పెటుట్కుంటుంది అందులో హీరోయిన్. చివరికి మించిన హీరోకి గిఫ్ట్ గా ఇసుత్ంది. సేమ్
అదే ఇది. కావాలంటే చూడండి” అని స్ కి పెటిట్ మరీ చూపించింది రేవతి.
“హాయ్య్.. భలే కదా!” ఉతాస్హంగా అరిచారు నీలూ, మేఘ.

రజని ఏమీ మాటాల్డలేదు. ఆమెకి అసూయగా అనిపించింది. ఆ రోజు తను కూడా ఊరెళేళ్పుప్డు వాళళ్తో ఉండుంటే తనకి

కూడా ండ్స్ అయుయ్ండేవాళుళ్ కదా అని మనసులో గింజుకుంది.

“మీ ఇంటోల్నేమో పరమ వీర సికుట్. కనీసం కేబుల్ టీవీ కూడా లేదు కదా.. నీకెలా తెలుసే ఇలాంటి విషయాలనీన్?” రేవతిని

ఆరాగా అడిగింది మేఘ.

“మా నానన్కి ఇంక ఇరవె ౖ నాలుగగ్ంటలూ ననున్ కనిపెటుట్కు ఉండటమే పనా ఏంటీ, అయినా అపప్టికీ పాపం 23 గంటలు అదే

పనిలో ఉంటారనుకో! కానీ ఆ దొరికిన ఒక గంటని నేను సదివ్నియోగం చేసుకుంటానుగా.. అదే మరి మన గొపప్తనం” కాలర్
ఎగరేసింది రేవతి.
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“నువవ్సలు జగతక్ం వే బాబూ.. మరి మీ అమమ్ గారి సంగతో?” నీలూ అడిగింది.

“మా అమమ్కి పాపం అంత టె ౖం ఎకక్డ ఉంటుందే? ఓ పకక్ టీచరు ఉదోయ్గంతో సూక్లోల్ పిలల్ ల సంత కాకుండా ఇంటోల్ మా

ఇదద్ రు తముమ్ళళ్ని భరించాలి. మా నానన్ ఎలాగో సూపర్ సిక్ట్ కదాని నా బాధయ్త పూరిత్గా ఆయనకే వదిలేసిందిలే. ఆయన మ సులో

ఉదోయ్గం చెయయ్డం మనకి కలిసొసుత్ంది అపుప్డపుప్డూ” గటిట్ గా నవివ్ంది రేవతి.

“ఆహాహా.. ఏం తెలివితేటలే నీవి. సూపర్ యిన్” సేన్హితురాళళ్ందరూ నవేవ్సారు.

“ఇంతకీ పర్దీప్, కిరణ్ కోసం మీరిదద్ రూ వెళిళ్ ఏవో గిఫ్ట్ కొనుకొచిచ్ ఇచాచ్రుగా. ఏం తెచాచ్రేంటి?” అడిగింది రేవతి.

“పె ౖలట్ పెన్స్, డె ౖరీ మిల్క్ చాకెల్ట్స్” చెపిప్ంది నీలూ.

“పెనున్లు ఎందుకు ఇచాచ్రు? ండ్స్ కి పెన్స్ గిఫ్ట్ గా ఇసేత్ విడిపోతారంట తెలుసా?” అంది రేవతి.

నీలూ.

“అయోయ్ అవునా.. ఈ విషయం మాకు తెలీదు. మరి ఏం గిఫ్ట్ ఇసేత్

ండిష్ప్ ఎపప్టికీ నిలుసుత్ంది?” ఆదురాద్గా అడిగింది

“హేండ్ కరీచ్ఫ్ గిఫ్ట్ గా ఇసేత్ ండ్స్ ఎపప్టికీ విడిపోరంట” నమమ్కంగా చెపిప్ంది రేవతి.

“నీ మొహం! నువువ్ అనవసరంగా వ అవవ్కు నీలూ..” రేవతి మాటలిన్ కొటిట్ పారేసూత్ నీలూకి సరిద్ చెపిప్ంది మేఘ.

“ఏమో.. కొంతమంది ఎకీస్ప్రియెన్స్ ని బటిట్ అలా చెపాప్రు. ఎపుప్డో అపుప్డు నీకు అనుభవమై తే నువూవ్ నముమ్తావేమో,

ఎవరికి తెలుసు!” అంది రేవతి.

“సరేల్.. నీ శాపం ఫలించాలని కోరుకుందాం” తేలిగాగ్ నవేవ్సింది మేఘ.
PPP
కొనాన్ళళ్కి కాలేజీకి వారం రోజులు దసరా సెలవులు ఇచాచ్రు.

షరా మాములుగా సెలవలిచేచ్ రోజున పరీకష్లు పెటిట్ మధాయ్హన్ం నుంచి ఇంటికి వెళళ్డానికి అనుమతినిచాచ్రు కాలేజీ

యాజమానయ్ం. సునంద అపప్టికి నాలుగు రోజుల ముందే హై దరాబాదు వెళిళ్పోయింది. రేవతిని వాళళ్ నానన్గారు వచిచ్ ఇంటికి

తీసుకువెళాళ్రు.

నీలూ, మేఘ, రజని ముగుగ్రూ కలిసి హాసట్ ల్ నుంచి ఇంటికి వెళళ్డానికి బసాట్ండుకి బయలుదేరారు. మొతత్ం కాలేజీ అంతటికీ

ఒకేసారి సెలవులు ఇసాత్రు కాబటిట్ వీళుళ్ అకక్డికి వెళేళ్సరికి పర్దీప్, కిరణ్ బసాట్ండులో ఎదురుచూసూత్ కనిపించారు.

పర్దీప్ వెళిల్ మంచినీళళ్ బాటిల్స్ తో పాటు చాకెల్ట్స్, బిసెక్ట్స్ కొనుకొక్చాచ్డు. ముగుగ్రు కూరుచ్నే వీలునన్ సీటోల్ అమామ్యిలు

కూరుచ్ంటే, వారి పకక్నే ఉనన్ డబుల్ సీటోల్ ఇదద్ రు అబాబ్యిలు కూరుచ్నాన్రు.

బసుస్ కృషాణ్నది మీద నుంచి వెళుతూ పర్కాశం బాయ్రేజీ మీదకు రాగానే మేఘ ఆనందంగా కిటికీలోంచి బయటికి చూసూత్

కూరుచ్ంది. అంతలోనే ఏదో గురొత్ చిచ్ బాయ్గులో వెతుకుక్ని “నీలూ, నీ దగగ్ర చిలల్ ర నాణేలు ఉంటే నాకొకటి ఇవువ్. అరెజ్ ంట్, తొందరగా..”
అని కంగారుపెటిట్ ంది.
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“దీనికిదో పిచిచ్..” నీలూ ముదుద్గా విసుకుక్ంటూ చిలల్ ర కోసం తన బాయ్గు వెతికి చూసి లేదని చెపిప్ంది.

“నా దగగ్రుంది” అని చెపిప్ కిరణ్ తన జేబులోంచి రూపాయి నాణెం తీసి ఇచాచ్డు. మేఘ అది తీసుకుని కిటికీలోంచి కృషాణ్నది

నీళళ్లోల్ పడేలా విసిరింది.

“అదేంటి.. డబుబ్లు అలా పారేశావ్?” అరథ్ంకాక అడిగాడు కిరణ్.

“అయోయ్ రామా.. అది పడెయయ్డం కాదు. కృషాణ్నదికి భకి త్గా సమరిప్ంచడం. చినన్పుప్డు మా అమమ్మమ్ చెపిప్ంది. కృషాణ్,

గోదావరి లాంటి పుణయ్నదులలో కానుకలు వేసి మనం ఏది కోరుకుంటే అది జరిగిపోతుందట తెలుసా!”
మేఘ చెపిప్ంది విని నిమిషం సేపు ఆపకుండా గటిట్ గా నవావ్డు కిరణ్.

“ఓయ్.. అలా నవువ్తావేంటి? అది నిజమే. నేను పోయినసారి నాకు ఫసిట్ యర్ లో మంచి మార్క్ రావాలని కోరుకునాన్ను. నా

కోరిక నెరవేరిందిగా!” అంది మేఘ.

“నువువ్ డబుబ్లు పారేసుకోకపోయినా నీకు మంచి మారుక్లే వచిచ్ ఉండేవి. ఎందుకంటే నువువ్ కషట్పడి చదివి ఎకాజ్మ్స్

రాశావు కాబటిట్ . అంతేగానీ కృషాణ్నది వెళిళ్ నీ పరీకష్ పేపరుల్ దిదిద్ నీకేం మారుక్లు వెయయ్లేదు. చదువురాని పలెల్ టూరివాళళ్లా ఇలాంటి
మూఢనమమ్కాలు కూడా నువువ్ నముమ్తావా సిలీల్గా?” అనాన్డు కిరణ్ ఇంకా నవువ్తూ.

ఆ చివరి మాటకి అలిగి మూతి బిగించుకుని కిటికీలోంచి బయటకి చూసూత్ కూరుచ్ంది మేఘ.

“ఓకే.. సారీ.. నువువ్ చెపిప్ందే కరక్ట్ అని ఒపుప్కుంటాలే. ఈసారి నువువ్ కోరుకుంది జరుగుతుందో లేదో టెస్ట్ చేసి చూదాద్ం.

మరి నువేవ్ం కోరుకునాన్వో చెపుప్” అనాన్డు కిరణ్ రాజీకొసూత్.

“ఉహూ.. మనం కోరుకునన్వి ఎపుప్డూ బయటికి చెపప్కూడదు. చెపేత్ నేరవేరవు. మనసులోనే ఉంచుకోవాలి” నమమ్కంగా

చెపిప్ంది మేఘ.

“మళీళ్ ఇదొక రూల్ ఉందా? సరే అయితే నా రూపాయి తీసుకుని వేసావు కదా నువువ్. ఇపుప్డు నీ కోరిక తీరుతుందా, నా

కోరిక తీరుతుందా? ఏది నాయ్యం చెపుప్” మళీళ్ నవావ్డు కిరణ్.

“అయయ్బాబోయ్.. ఎకుక్వ మాటాల్డనటుట్ సె ౖలెంట్ గా కనిపిసాత్వ్ కానీ నువువ్ కనిపించేంత బుదిధ్ మంతుడివి కాదు” కోపంగా

అంది మేఘ.

“ఒకక్ రూపాయి కోసం ఇపుప్డు మీరిదద్ రూ బసుస్లో కురుకేష్తర్ యుదధ్ ం చెయయ్కండి పీల్ జ్.. కావాలంటే మీ ఇదద్ రికీ చెరొక

రూపాయి నేనిసాత్ను” అని పర్దీప్ అనేసరికి అందరూ నవేవ్శారు.

వీళళ్ందరితో కలిసి ఇలా సరదాగా పర్యాణం చెయయ్డం రజనికి చాలా నచిచ్ంది. పర్దీప్, కిరణ్ లతో నీలూ, మేఘలకి ఉనన్ంత

పరిచయం లేకపోయినా కొతత్ లేకుండా తను చాలా తొందరగా కలిసిపోయింది.

మధయ్లో ఒక ఊరి దగ్గర ఉడికించిన వేరుశనకాక్యలు అముమ్తుంటే అందరూ తింటారని పర్దీప్ బస్ దిగి వెళిళ్

కొనుకొక్చాచ్డు. అందరూ ఇషట్ంగా తింటుంటే కిరణ్ మాతర్ం వదద్ నాన్డు.
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“ఎందుకొదుద్? చాలా రుచిగా ఉంటాయి. తిను నువువ్ కూడా..” అని మేఘ అంటే “ఉహూ.. నాకిషట్ం లేదు” అనాన్డు.

మేఘ ఊరుకోకుండా కొనిన్ కాయలు వలిచి “ఏదీ.. ఒకసారి నీ చెయియ్ చాపు” అని అడిగి వలిచిన గింజలిన్ అరచేతిలో పెటిట్

“ఒకసారి తినూ.. నిజంగా బాగుంటాయి” అంది.

కిరణ్ కి చాలా నవొవ్చిచ్ంది మేఘ అలా చెపుత్ంటే. మారుమాటాల్డకుండా తినేశాడు.

“బావునాన్యి కదూ.. నే చెపప్లేదూ..” మేఘ అంటుంటే ఏం బదులివవ్కుండా నవావ్డు కిరణ్.

అందరూ ఎవరివి వాళుళ్ తినేసుత్ంటే మేఘ మాతర్ం కిరణ్ కోసం కూడా కొనిన్ కాయలు వలిచిపెటిట్ ంది. వదద్ నుకుండా తనూ

తినేశాడు.

ఐదుగురూ కలిసి కాలేజీ, హాసట్ లు కబురుల్ చెపుప్కునాన్రు. అందరికీ కామన్ గా ఉనన్ సబెజ్ కుట్లకి లెకచ్రర్స్ ఒకరే కావడంతో

వాళళ్ందరూ ఎవరెవరు ఎలా పాఠాలు చెపాత్రో సరదాగా ముచచ్టించుకునాన్రు. అబాబ్యిల హాసట్ లోల్ మెస్ మేనేజర్ వంటలు సరిగాగ్
చేయించి పెటట్ డం లేదని అబాబ్యిలందరూ కలిసి అతనిన్ చీకటోల్ ఎలా పటుట్కుతనాన్రో పర్దీప్ వరిణ్ంచి చెపుత్ంటే అందరూ తెగ నవావ్రు.

ఐదుగురి సేన్హితులకీ ఛలోకుత్ లతో, నవువ్లతో గంటల కొదీద్ సాగిన పర్యాణం కష్ణాలోల్ ముగిసినటుట్ తోచింది. ఎంత అందమై న

పర్యాణమై నా, ఎంత ఆనందంగా సాగినా గమయ్ం చేరేవరకేగా పయనం సాగేది!

ముందు పర్దీప్, కిరణ్, తరావ్త నీలూ, రజని, చివరిగా మేఘ అందరినీ ఎవరి ఊరికి వారిని వరసగా చేరిచ్ంది బసుస్.

వరత్మానంలో తమ అసిథ్ తావ్నిన్ కోలోప్యిన ఆ అందమై న కష్ణాలనీన్ వారందరి మనసులోల్ ఒక అరుదె ౖన జాఞ్పకంగా శాశవ్తమై నిలిచాయి.
PPP

ఎపప్టాల్గే హాసట్ లు పకుష్లు ఇంటికొచాచ్క ఇంటోల్ కమమ్గా అమమ్ వండిపెటిట్ నవి కడుపు నిండా తింటూ, కంటి నిండా నిదర్పోతూ

సెలవుల వె ౖభోగానిన్ అనుభవిసుత్నాన్రు.

దసరా పండకిక్ ఊరు నుంచి వచిచ్న పినిన్ పిలల్ లతో హాయిగా కాలకేష్పం చేసోత్ంది మేఘ. సెలవులోల్ చదువుకుందామని

తెచుచ్కునన్ పుసత్కాలనీన్ మోసుకొచిచ్న బాయ్గులోనే మగిగ్ పోతునాన్ సరే ఇంటోల్ పెదద్ వాళుళ్ చదువు ఊసెతత్కుండా సేవ్చఛ్గా వదిలేశారు.

నీలూ సెలవలోల్ పూరిత్ చేయవలసిన బయాలజీ రికార్డ్ ముందేసుకుని రోజూ కాసేపు శర్దధ్ గా బొమమ్లేసుకుంటోంది. రజని

పర్తిరోజూ నీలూ వాళిళ్ంటికి వచిచ్పోతునాన్ మామూలుగా తనతో కబురుల్ చెపిప్ వెళిళ్పోతోందే తపప్ మళీళ్ కాంత్

పర్సాత్వించలేదు. నీలూ కూడా గతంలో జరిగినవి మరిచ్పోయి రజనితో ఇదివరకటిలానే సేన్హంగా ఉంటోంది.

మ విషయం

మేఘ సెలవులు ఉనన్నాన్ళూళ్ విధిగా రెండు రోజులకొకసారి నీలూకి ఫోన్ చేసూత్నే ఉంది. రజని పర్వరత్న మారిందని నీలూ

చెపిప్న విషయం విని సంతోషించింది.

పర్దీప్ కిరణ్ వాళిళ్ంటోల్ మూడు రోజులు ఉండి మిగతా సెలవులకి హై దరాబాద్ వెళిళ్పోయాడు. ఊరికెళేళ్ రోజున మేఘకి ఫోన్

చేసి మాటాల్డాడు. తరావ్త కిరణ్ కూడా రెండు సారుల్ ఫోన్ చేశాడు. కాలేజీ చదువులు, హాసట్ లు కషాట్లు, కుటుంబం,
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బోలడ్ నిన్ విషయాలు వాళళ్ కబురల్లో దొరేల్వి. పెళళ్ళళ్యిపోయి అమెరికాలో ఉంటునన్ పెదద్ కక్ గురించి, హై దరాబాదులో ఉంటునన్ చినన్కక్
గురించి చెపేప్వాడు కిరణ్. తోబుటుట్వులు లేని మేఘకి అవనీన్ వినడం ఉతాస్హంగా అనిపించేది.

ఒకసారి మాటలోల్ “నేను అడిగితే మా మమీమ్ ఏమై నా చేసుత్ంది తెలుసా..” అని కిరణ్ గొపప్గా చెపేత్ “ఎవరి మమీమ్లె ౖనా

అంతే..” అంది మేఘ.

“అదేం కాదు మా మమీమ్ ఇంకా సూపర్ సెప్షల్. నా కోసం బయాలజీ రికారుడ్లు కూడా గీసిసుత్ంది. ఆ బొమమ్లనీన్ గీసూత్

కూరోచ్వాలంటే నాకు మహా బోర్..” అనాన్డు కిరణ్.

ఆ మాట విని మేఘ చాలా ఆశచ్రయ్పోయింది. తను చెపిప్న విషయాలనీన్ వింటుంటే కిరణ్ వాళళ్ మమీమ్, డాడీ తనని చాలా

గారంగా చూసుకుంటారని, వాళిళ్ంటోల్ కిరణ్ మాటకి ఎదురు ఉండదని మేఘకి అరథ్మైంది.
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ఇంటిపటుట్న వారం రోజుల సెలవలిన్ హాయిగా గడిపేసి అందరూ తిరిగి హాసట్ ళళ్కి చేరుకునాన్రు. హాసట్ లుకి వసూత్నే మళీళ్

కాల్సులు, కోచింగ్, పరీకష్లు అంటూ చదువులోల్ మునిగిపోయారు.

బెటరెమ్ంట్ పరీకష్ల తేదీలు పర్కటించారని తెలిసింది. రజని తపప్ ఎవరూ పరీకష్లు రాయడం లేదు. ఇంటరీమ్డియేట్ పరీకష్లోల్

మారుక్లు అటూ, ఇటూ అయినా పెదద్ నషట్మేమీ లేదనీ, దానికనాన్ ఉనన్ సమయానన్ంతా ఎంసెట్ కి
వినియోగించుకోవాలని వారందరూ నిరణ్యించుకునాన్రు.

పేర్ అవవ్డంలోనే

మాథ్స్ సపిల్ మెంటరీ పరీకష్కి పేర్ అవడంలో రజనికి మేఘ చాలా సహాయపడింది. తనతో పాటు కూరుచ్ని ఫసిట్ యర్ సబెజ్ క్ట్

దగగ్రుండి చదివించింది.

ఇంటరీమ్డియేట్ పరీకాష్కేం లోల్ జంబిల్ ంగ్ సిసట్ ం అమలులో ఉండటం వలల్ ఒకే కాలేజీ విదాయ్రుథ్లు కూడా వేరేవ్రు

పరీకాష్కేం లోల్ రాయవలసి వచిచ్ంది. అనీన్ ఎకాజ్మినేషన్ సెంటరల్కి ఒకోక్ చోటకి ఒకోక్ మినీ వాయ్న్ వేసారు కాలేజీ వారు. బెటరెమ్ంట్

పరీకష్లు రాసే విదాయ్రుథ్లు మరీ ఎకుక్వమంది లేకపోవడంతో పర్తీ సెంటరుకీ అమామ్యిలకీ, అబాబ్యిలకీ కలిపి ఒకే వాయ్న్ పెటాట్రు.
విదాయ్రుథ్ల మీద అజమాయిషీకి వారి కూడా ఇదద్ రేసి వారెడ్ నుల్ వెళాళ్రు.

రజని మాయ్థ్స్ పరీకష్ రోజున ఉదయానేన్ సేన్హితురాళళ్ందరూ రజనికి ‘బెసాట్ఫ్ లక్’ చెపిప్ తనని పరీకష్కి సాగనంపారు.
మధాయ్హన్ం పనెన్ండు గంటలకి కాల్సులు ముగిసి లంచ్ క్ ఇచాచ్రు.

నీలూ, మేఘ, రేవతి భోజనానికి వెళళ్కుండా రజని కోసం వేచి ఉనాన్రు. రజని ఎలా పరీకష్ రాసిందో, పేపరు సులువుగా

వచిచ్ందో, కషట్ంగా వచిచ్ందోనని ఆదురాద్పడుతూ గేటు వంక చూసూత్ కూరుచ్నాన్రు.

ఓ పావుగంట తరావ్త రజని వసూత్నే దూరం నుంచే హుషారుగా కనిపించేసరికి ముగుగ్రు సేన్హితురాళూళ్‘హమమ్యాయ్’

అనుకునాన్రు.

తనకి ఎదురు వెళిళ్ “పరీకష్ ఎలా రాశావు? ఏదీ కవ్శచ్న్ పేపర్ చూపించు. ఎలా వచిచ్ందో చూదాద్ం” అడిగింది మేఘ.
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“నేను పరీకష్ బాగానే రాసానులే కానీ అంత కనాన్ అతి ముఖయ్మై న విషయం ఒకటి అరెజ్ ంటుగా చెపాప్లి మీకు” మెరుసుత్నన్

కళళ్తో అంది రజని.

“ఏమిటది? తొందరగా చెపుప్..” ఉతాస్హంగా అడిగింది రేవతి.

“పరీకష్ రాసి బయటకి రాగానే ఒక అబాబ్యి నా దగగ్రికి వచిచ్ ‘మీ పేరు రజనియే కదా? నేను పర్దీప్, కిరణ్ ల ండ్ ని. మీకీ

ఉతత్రం ఇమమ్ని చెపాప్రు. ఎవరూ లేనపుప్డు చదవండి’ అని చెపిప్ ఒక లెటర్ నా చేతిలో పెటిట్ హడావుడిగా వెళిళ్పోయాడు” చెపిప్ంది

రజని.

“ఏం లెటర్ అది?” రేవతి అడగాగ్నే “లవ్ లెటర్” అని సంతోషంగా బదులిచిచ్ంది రజని.
నీలూకి, మేఘకి రజని చెపుత్నన్దేవిటో అరథ్ం అరథ్ం కాక అయోమయంగా చూసుత్నాన్రు.

నీలూ ముందుగా తేరుకుని “మళీళ్ కథలు చెపప్డం చెపప్డం మొదలెటాట్వా రజనీ? అసత్మానం ఎందుకిలాంటి వెధవ కబురల్నీన్

చెపుత్నాన్వ్?” కోపంగా అరిచింది.

ఆ మాటకి కోపం వచిచ్న రజని “నేనేం అబదధ్ ం చెపప్డం లేదు. కావాలంటే ఇదిగో నువేవ్ చూడు” అంటూ తన బాయ్గ్ లోంచి

నాలుగు మడతలోల్ ఉనన్ ఒక కాగితానిన్ బయటికి తీసింది.

ఊహించని ఆ పరిణామానికి నీలూ, మేఘ ఇదద్ రికీ బురర్ తిరిగిపోయి నోట మాట రాలేదు!
PPP

6

పరీకష్ రాయడానికి వెళిళ్న రజని

మలేఖ తీసుకొచాచ్ననడం, నీలూ రజని మీద కోపంగా అరవడం చూసిన రేవతి ఇదద్ రినీ

శాంతింపచేసి “మీరిదద్ రూ ఇకక్డ పోటాల్డుకుంటే విషయం అందరికీ తెలిసిపోతుంది. అలా పకక్కి వెళిళ్ వివరంగా మాటాల్డుకుందాం
పదండి” అంటూ పకక్నే ఖాళీగా ఉనన్ కాల్సురూంలోకి తీసుకెళిళ్ంది.

మేఘ ఏమీ మాటాల్డకుండా జరుగుతునన్ది చూసూత్ ఉంది. నీలూకి అసహనంగా ఉంది. రజని మొహంలో ఉతాస్హం

తొంగిచూసోత్ంది.

“ఇంతకీ ఆ ఉతత్రం ఎవరు ఎవరికి రాసారు?” రజనిని అడిగింది రేవతి.

“ఎవరె ౖనా చూసాత్రేమోనని నేను ఉతత్రం చదివే పర్యతన్ం చేయలేదు. కొదిద్ గా మడతలు విపిప్ చూసినపుప్డు మాతర్ం చివరోల్

కిరణ్ పేరు కనిపించింది” అని చెపిప్ ఉతత్రం తెరిచి చదవసాగింది రజని. పకక్నే కూరుచ్నన్ రేవతి కూడా అటే కళళ్పప్గించింది.
‘డియర్ రజని’ అనన్ సంబోధనతో మొదలె ౖన ఆ ఉతత్రం చదువుతునన్ కొదీద్ రజని ముఖకవళికలు మారిపోసాగాయి.

“అందులో ఏం రాసుందో చెపుప్” అడిగింది నీలూ.

“ఉతత్రం రాసింది రజనికే కానీ కిరణ్ మిసుత్నన్ది మాతర్ం మేఘని. అదే రాసాడు” రేవతి నవువ్తూ చెపిప్ంది.
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అపప్టిదాకా మౌనంగా ఒక పకక్న కూరుచ్నన్ మేఘ ఆ మాట వినగానే బెదిరిపోయింది. నమమ్లేనటుట్ అయోమయంగా

చూసింది. ఒకక్ ఉదుటున లేచి నించునేసరికి ఒళోళ్ ఉనన్ సీట్ లు కంచం జారి గచుచ్ మీద పడి గణగణమని శబద్ ం చేసింది. దానిన్ తీసే

పర్యతన్ం కూడా చెయయ్కుండా కళళ్లోల్ంచి జలజలా కనీన్ళుళ్ రాలుతుండగా ఎవవ్రి వె ౖపు చూడకుండా అకక్డి నుంచి వెళిళ్పోయింది

మేఘ.

“కిరణ్ మేఘని మిసుత్నాన్నని రాసాడా? ఏదీ ఇటివువ్ ఉతత్రం” ఆశచ్రయ్పోతూ రజని చేతిలోంచి లాకుక్ంది నీలూ.

‘మనందరం మంచి సేన్హితులమే అయినా నినున్ నా సోదరిగా భావించి ఈ సహాయం చేయమని అడుగుతునాన్ను. నేను

మేఘని మిసుత్నన్ సంగతి తనకి తెలియజేయి’ అంటూ రాసాడు కిరణ్.

ఉతత్రం చదవగానే నీలూకి ఎకక్డలేని నీరసం ఆవరించింది. సవ్యంగా తనే ఉతత్రం చదివాక కూడా నమమ్లేకపోతోంది.

ఏదేమై నా సరే ముందు ఏడుసూత్ వెళిళ్పోయిన మేఘని సముదాయించాలని అకక్డనించి లేచి పరుగున వెళిళ్ంది.

“పాపం మేఘ, నీలూ భోజనం చేయకుండానే వెళిళ్పోయారు. నువువ్ అనాన్లు తినాన్క ఈ లెటర్ సంగతి చెపాప్లిస్ందేమో!”

జాలిగా అంది రేవతి.

“ఇలా జరుగుతుందని నేనేమనాన్ కలగనాన్నా?” నిషూ
ట్ రంగా అంది రజని.

“అదీ నిజమేలే.. నీకేదో లవ్ లెటర్ వచిచ్ందని సరదా పడేలోపు కథ ఇలా అడడ్ ం తిరిగింది. బాయ్డ్ లక్!” పకపకా నవివ్ంది రేవతి.

“నోరు ముయియ్.. నువూవ్, నీ పరాచికాలూనూ! ఎవరనాన్ వింటే మన సరదా కాసాత్ తీరుతుంది” చుటూ
ట్ చూసూత్

కంగారుపడింది రజని.

“సరేలే.. నాకు చాలా ఆకలిగా ఉంది. ఇపప్టికే ఆలసయ్మై ంది. నేను భోజనానికి వెళాత్ ను” అంది రేవతి.
“ఈ ఉతత్రం దాచేసి నేనూ వసాత్ను పద” వెంట నడిచింది రజని.

నీలూ మేఘ కోసం గదికి వెళేళ్సరికి తలుపు లోపల వె ౖపు నుంచి గడియ వేసి ఉంది. రెండుసారుల్ తలుపు కొటిట్ నా తియయ్లేదు.

నీలూకి గాభరాగా అనిపించింది. పది నిమిషాల సేపు బతిమాలాక తలుపు తెరిచింది మేఘ.

భుజం మీద బటట్ లు, చేతిలో బకెటుట్తో నిలబడి ఉంది. ఎరర్గా కందిపోయిన కళుళ్, బుగగ్ల మీద కనీన్టి చారికలు అపప్టిదాకా

ఎంతలా ఏడిచ్ందో సా ం చెబుతునాన్యి.

నీలూ మాటాల్బోయేంతలో “నేను సాన్నానికి వెళుతునాన్ను” అని చెపిప్ జవాబు కోసం ఎదురుచూడకుండా అకక్డినుంచి

వెళిళ్పోయింది మేఘ.

చేసేదేమీలేక మంచం మీద కూలబడింది నీలూ.

మేఘ తనతో కూడా మాటాల్డటానికి ఇషట్పడటం లేదంటే ఎంతో కోపంలో, బాధలో ఉందని అరథ్మైంది. తీవర్మై న ఆలోచనలోల్నో,

ఆవేదనలోనో ఉనన్పుప్డు మేఘ ఒంటరితనానేన్ కోరుకుంటుంది. తనంతట తను మాటాల్డటానికి సిదధ్ పడితే తపప్ ఎంత పర్యతిన్ంచినా

ఎవరమూ తన మౌనానిన్ భంగం చేయలేమనన్ సంగతి నీలూకి బాగా తెలుసు.

భోజనం సంగతి మరిచ్పోయి ఈ పరిసిథ్ తిని ఎలా ఎదురోక్వాలా అని ఆలోచిసూత్ పడుకుంది నీలూ.
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అరగంట తరావ్త సాన్నం ముగించుకు వచిచ్న మేఘ అదే మౌనానిన్ కొనసాగిసూత్ పుసత్కాలు తీసుకుని వెళాళ్లిస్న సమయం

కనాన్ ముందుగానే కాల్సుకి వెళిళ్పోయింది.

సాయంతర్ం టీ క్ లో కూడా రూముకి వెళళ్కుండా కాల్సురూంలోనే ఉండిపోయింది మేఘ.

రా భోజనాల సమయానికి కూడా రాకపోయేసరికి మేఘని వెతుకుక్ంటూ వెళిళ్ంది నీలూ.

ఖాళీగా ఉనన్ కాల్సురూంలో డెస్క్ మీద తల పెటుట్కుని పడుకుని ఉనన్ మేఘని చూసి నిశబద్ ంగా వెళిళ్ పకక్న కూరుచ్ని

తటిట్ లేపింది. తడికళళ్తో వాడిపోయిన మొహంతో ఉనన్ మేఘని చూడగానే నీలూ కళళ్లోల్ నీళుళ్ తిరిగాయి.

మగా

“మనిదద్ రం ఉదయం ఎపుప్డో ఆరునన్రకి తినన్ మూడు ఇడీల్లు తపప్ మళీళ్ ఏమీ తినలేదు. నాకు చాలా ఆకలిగా ఉంది. నువొవ్సేత్
తపప్ నేను భోజనానికి వెళళ్నని నీకు తెలుసు. నీ అంతట నువువ్ మాటాల్డాలనుకునేదాకా నేను నినున్ ఇబబ్ంది పెటట్ ను” నెమమ్దిగానె ౖనా
సిథ్ రంగా చెపిప్ంది నీలూ.
వెంటనే చినన్పిలల్ లా నీలూని హతుత్కుపోయి భోరుమంది మేఘ. అనునయంగా వీపు మీద చేతోత్ నిమురుతూ సముదాయించింది
నీలూ.

“మామూలపుప్డు ఎంతో ధెరయ్ంగా
మాటాల్డుతుంటావే, ఏదె ౖనా సమసయ్ ఎదురె ౖనపుప్డు ఇలా బేలగా అయిపోవడమేనా చెపుప్.
ౖ

ఇలా అనాన్లు మానుకోడాలూ, ఏడీచ్ ఏడీచ్ తలనొపుప్లు తెచుచ్కోడాలూ పిచిచ్తనం కదూ.. నా మాట విని ఊరుకో మేఘా.. ఏం

చెయాయ్లో తీరిగాగ్ ఆలోచిదాద్ం.”

“కిరణ్ ఎందుకిలా చేసాడు నీలూ? ఇపుప్డు రజని, రేవతి, ఇంకా అందరూ ఏమనుకుంటారు? ఒకక్మాటతో ఇనిన్రోజుల

సేన్హానిన్ కూలేచ్యడంతో పాటు ననున్ తలెతుత్కోనీకుండా చేసాడు” వెకుక్తూ చెపిప్ంది మేఘ.

“వాళేళ్మనుకుంటారోనని నువువ్ ఏడుసుత్నాన్వా? తను నినున్ ఇషట్పడినంత మా న నువేవ్దో తపుప్ చేసినటేట్ నా? అసలు నువువ్

ముందు ఏడవడం ఆపి సిథ్ మితంగా ఉండటానికి పర్యతిన్ంచు” గటిట్ గా చెపిప్ంది నీలూ.
“నా తపేప్మీ లేకపోతే ననేన్ ఎందుకు మిసుత్నాన్నంటాడు? మనం బెస్ట్

ండ్స్ అనుకునన్ందుకు బాగా బుదిధ్ చెపాప్డు. అసలు

మనం వాళళ్తో సేన్హం చెయయ్కుండా ఉండాలిస్ంది. అసలిలా ఎలా చేయగలిగాడు? ఎదురుగా కనిపిసేత్ కొటాట్లనన్ంత కోపం వసోత్ంది”

ఏడుపు, బాధ, ఆవేశం కలగలిసిపోతునాన్యి మేఘకి.
మేఘ మాటలకి నవొవ్చిచ్ంది నీలూకి.

“నీ కోపంలో నాయ్యం ఉంది. ఈసారి ఎదురుపడితే తపప్కుండా అలాగే కొడుదువు గానీలే.. నేనే పకక్నుండి నీ చేత కొటిట్ సాత్ను.

కానీ ఇపుప్డు మాతర్ం ఏడుపు ఆపెయియ్. సరేనా!”
మేఘ.

“ఉహూ.. అది కూడా అనవసరం. మనం ఇంకెపుప్డూ వాళళ్తో మాటాల్డొదుద్” కళుళ్ తుడుచుకుంటూ ఖరాఖండీగా చెపిప్ంది
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“సరే అలాగేలే. మనం భోజనానికి వెళదాం పద. ఈ రోజు ఎగ్ క కదా.. మధాయ్హన్ం వంతు కూడా ఇపుప్డు లాగించేదాద్ం”

నవువ్తూ మేఘ చెయియ్ పుచుచ్కుని లేవదీసింది నీలూ.

PPP
మరో మూడు రోజులు గడిచేసరికి జరిగిన విషయం తాలూకు తీవర్త తగిగ్ మేఘ కాసత్ సరుద్కుంది. మేఘ ముందు ఆ విషయం

పర్సాత్వించవదద్ ని నీలూ గటిట్ గా చెపిప్ ఉండటంతో రేవతి, రజని నోరు మెదపలేదు.
ఆ రోజు శనివారం. రా

పూట పదకొండు గంటలకి సట్ డీ అవర్స్ ముగిశాక రూముకి చేరుకునాన్రు అందరూ. అపప్టిదాకా

పుసత్కాలు ముందేసుకుని కునికిపాటుల్ పడాడ్ సరే రూముకి రాగానే నిదర్మతుత్ వదిలిపోతుంది అందరికీ. తీరిగాగ్ కూరుచ్ని కాసేపు ఆ

రోజుటి విశేషాలు చెపుప్కుని పడుకునేసరికి పనెన్ండు దాటుతుంది రోజూ.

తెలల్ వారి ఆదివారం పరీకష్ గురించి రేవతి, నీలూ ఏదో చరిచ్ంచుకుంటూ ఉండగా రజని వచిచ్ంది.

లోపలకి వసూత్నే “ఇంతకీ రేపటి గురించి ఏం నిరణ్యించుకునాన్రు?” నీలూ, మేఘలని ఉదేద్ శించి అడిగింది.

“సెప్షల్ ఏముంది.. రేపు సండే నానన్ వాళెళ్వరూ వసాత్నని చెపప్లేదుగా? పర్తీ సండే లాగానే మధాయ్హన్ం టెస్ట్ లు అయాయ్క

హాయిగా భోజనాలు చేసి కాసేపు కునుకు తీసి లేచి బటట్ లు ఉతుకుక్ని...” చెపుతునన్ మేఘ మాటలకి అడడ్ ం పడింది రజని.

“అది కాదు నేనడిగింది. కిరణ్ ఉతత్రం గురించి ఏం నిరణ్యించుకునాన్వని? తనకి కనిపించాలిగా రేపు” అంది రజని.

మేఘ రజని మాటలు అరథ్ంకానటుట్ చూసుత్ంటే నీలూ కలిప్ంచుకుని “మేఘ కిరణ్ ఉతత్రం చదవలేదుగా. తనకి ఆ సంగతి

తెలీదు” అని చెపిప్ంది.

“అదేంటీ? మేఘని ఆలోచించుకుని ఈ ఆదివారం కలాల్ తన నిరణ్యం చెపప్మని కిరణ్ రాసాడుగా. నువె ౖ నా తనకి చెపప్లేదా ఆ

సంగతి? నేను వెళిళ్ ఉతత్రం తీసుకురానా?” పెదద్ ఘోరం జరిగినటుట్ ఆదురాద్గా నీలూతో అంది రజని.
మేఘ మొహంలో అయోమయానిన్ గమనించిన నీలూ మెలల్ గా చెపిప్ంది.

“మరేం లేదు మేఘా.. కిరణ్ నినున్ ఇషట్పడుతునాన్నని, నువువ్ కూడా తనని ఇషట్పడితే ఆ విషయం తనకి తెలియజేయమని

రాసాడు.”

“రేపు ఆదివారం సాయంకాలం నాలుగు గంటలకి రోడుడ్ వె ౖపున ఉనన్ మన హాసట్ ల్ బిలిడ్ ంగ్ మెటల్ మీద నువువ్ కనిపిసేత్ తన

మని అంగీకరించినటుల్ అరథ్ం చేసుకుంటానని రాసాడు” అసలు విషయం చెపిప్ంది రేవతి.

వాళుళ్ చెపిప్న కొతత్ విషయానిన్ అరథ్ం చేసుకోవడానికి పర్యతన్ం చేసుత్నన్ మేఘ చేతిలో ఉతత్రం తీసుకొచిచ్ పెటిట్ ంది రజని.
ఉతత్రం మడతలు విపుప్తుంటే మేఘ చేతులు వణికాయి.

ఐదు నిమిషాలు సమయం తీసుకుని ఉతరం మొతత్ం మూడు నాలుగు సారుల్ కుష్ణణ్ ంగా చదివాక మళీళ్ మడిచేసూత్ “ఇందులో

రాసినటుట్ మనం కనిపించకపోతే ఏమవుతుంది?” అంది నిరిల్పంత్ గా.

“ఏమవుతుందీ.. నువువ్ ‘నో’ అనాన్వని అతను కిరణ్ అనన్ పేరుని కాసాత్ దేవన్ అని మారుచ్కుని దేవదాసు అయిపోతాడు”

ఫకాలున నవివ్ంది రేవతి.
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“ఊరుకోవే.. నీకనీన్ హాసాయ్లే..” మెతత్గా విసుకుక్ంది నీలూ.

“పాపం కిరణ్! నినున్ ఎంతగా మిసేత్ ఇలా ఉతత్రం రాసాత్డు. నువువ్ కాదంటే ఎంత బాధ పడతాడో ఏమో! అసలు అతనికేం

తకుక్వ? మనిషి బాగుంటాడు. చాలా తెలివె ౖనవాడు, మంచివాడు. భవిషయ్తుత్లో గొపప్ డాకట్ ర్ అవుతాడు. ఒకవేళ రేపొదుద్న మీ

అమామ్నానన్లు నీకు పెళిళ్సంబంధం చూసినా ఇంతకనాన్ గొపప్వాడిని చూడరు. వాళుళ్ కాదనదగగ్ విషయాలేమీ అతని దగగ్ర లేవు.

నువువ్ కాదనడానికి నాకెతేౖ ఏ కారణమూ కనిపించడం లేదు నీ పొగరు, మొండితనం తపప్” మేఘని నిందిసుత్నన్టుట్గా అంది రజని.
చురుకుక్న చూసింది మేఘ రజని మాటలకి.

“అంటే ఏంటీ నువువ్ చెపేప్ది. ఇపుప్డు వెంటనే వెళిళ్ మేఘని ‘ఐ టూ లవ్ యూ’ అనమంటావా? అసలా మాటకొసేత్ కిరణ్

మిసుత్నాన్ననన్ది మేఘని. యెస్ అంటుందో, నో అంటుందో, ఇంకేమై నా అంటుందో దానిషట్ం. మధయ్లో నీ బోడి సలహాలు

ఎందుకంట?” రజనిని కోపప్డింది నీలూ.

“నాకెందుకా.. మరి నాకాక్కపోతే నీకు అకక్రా? అతను ఉతత్రం నాకు రాసాడు. మేఘకి ఈ విషయం చెపిప్ంచి ఒపిప్ంచమని

ననున్ అడిగాడు. నువేవ్ చూసావుగా, ననున్ సొంత సిసట్ ర్ లాంటిదానిన్ అనాన్డు. నేను కాకపోతే ఎవరు మాటాల్డతారు తన తరపున?

ఇనిన్ రోజులూ బెస్ట్

ండ్ అని కబురుల్ చెపిప్, గిఫ్ట్ తీసుకుని ఇపుప్డేమో ఒకేసారి ఎంత అనాయ్యంగా మాటాల్డుతునాన్రో అతని

గురించి. ఎంత సావ్రథ్పరులో మీరసలు!” ఇంకాసత్ గొంతు పెంచింది రజని.

వాతావరణం వేడిగా మారుతోందని గర్హించిన రేవతి తేలికపరుదాద్మని “ఈ గొడవంతా ఎందుకులే గానీ అదేదో నేను

ఒపేప్సుకుంటాను. రేపు ఆదివారం కాబటిట్ మా డాడీ వచిచ్ ననున్ ఇంటికి తీసుకెళతారు గానీ లేకపోతేనా...” అని నవివ్ంది.
అంతదాకా మౌనంగా ఉనన్ మేఘ నోరు విపిప్ంది.

“రజనీ.. ఇది నాకు సంబంధించిన విషయం కాబటిట్ నిరణ్యం తీసుకునే హకుక్ నాకుందని ఒపుప్కుంటావుగా. నాకిషట్ం లేదు.

నేనెకక్డికీ రాను. ఎవరికీ కనిపించను. పొగరు అనుకునాన్, ఇంకేమనుకునాన్ నాకేం అభయ్ంతరం లేదు” అంది సిథ్ రంగా.
మేఘ నుంచి సూటిగా వచిచ్న ఆ సమాధానానికి రజని నోరు మూతపడింది.

“సరే ఎవరిషట్ం వారిది. ఏదో మంచి చెపుదామనుకునాన్ను. పుణాయ్నికి పోతే పాపం ఎదురె ౖందని నాకెందుకు మధయ్న. నాకు

ని సుత్ంది. నేనెళిళ్ పడుకుంటా” లేచి నించుని మంచం మీద ఉనన్ ఉతత్రానిన్ చేతిలోకి తీసుకుంది.
“ఆ ఉతత్రం నీ దగగ్ర ఎందుకు? మేఘకి ఇచేచ్సి వెళుళ్” అంది నీలూ.

“ఇటివువ్. చింపి పడేదాద్ం” రజని చేతిలోంచి ఉతత్రం తీసుకోబోయింది మేఘ.
చటుకుక్న చెయియ్ వీపు వెనకిక్ దాచేసింది రజని.

“ఈ ఉతత్రం ఎవరు ఎవరికి రాసారో తెలుసుగా. నాకు రాసిన ఉతత్రానిన్ మీకెందుకు ఇవావ్లి? నా దగగ్రే ఉంచుకునే హకుక్

ఉందిగా” దురుసుగా చెపిప్ అకక్డున్ంచి వెళిళ్పోయింది రజని.
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తెలల్ వారి ఆదివారం మధాయ్హన్ం పరీకష్ అయిపోగానే ఎపప్టాల్గే రేవతి ఇంటికి వెళిళ్ంది. భోజనాలు చేసి వచాచ్క తీరిగాగ్ మంచం

మీద వాలారు నీలూ, మేఘ.

ఏమీ మాటాల్డకుండా ఆలోచనలో మునిగిపోయిన మేఘని అడిగింది నీలూ.

“అంత తీవర్ంగా ఏం ఆలోచిసుత్నాన్వు? కిరణ్ గురించేనా?”
సమాధానం చెపప్కుండా దీరఘ్ంగా నిటూ
ట్ రిచ్ంది మేఘ.

ఒక నిమిషం తరావ్త మౌనం వీడి “సమయానికి సునందకక్ ఊరెళిళ్ంది. ఇపుప్డు తను ఉనన్టట్యితే మంచి సలహా చెపిప్

ఉండేది కదూ” అంది మేఘ.
నీలూ.

“ఊ నిజమే! సునందకక్ దేనికీ తొందరగా చలించదు. నిలకడగా ఆలోచిసుత్ంది. రేపు ఉదయానికి వచేచ్సుత్ందిగా” బదులిచిచ్ంది

“వసుత్ందనుకో. కానీ... ఇపుప్డు...” వాకయ్ం పూరిత్ చేయలేదు మేఘ.

“అసలు నువువ్ దేని గురించి ఆలోచిసుత్నాన్వో చెపుప్. సాయంకాలం నాలుగింటికి మేడ మెటల్ మీద కిరణ్ కి కనపడాలా వదాద్

అనా? ఒకవేళ సమసయ్ అదే అయితే దానికి సమాధానం చాలా సింపుల్. అతను అడిగిన పర్శన్కి నీ సమాధానమేంటో తెలిసేత్ సరి”

సూటిగా చెపిప్ంది నీలూ.

“హ్మ్.. తను చెపిప్న విధంగా నాకెతేౖ తన పటల్ అలాంటి మ లేదు, రాదు కూడా! ఆ విషయంలో నాకు రవవ్ంత సందేహమై నా

లేదు. కానీ నా సమసయ్ వేరే ఉంది. మనం రోడుడ్ మీద పోతునన్పుప్డు ఎవడో అనామకుడు మనలిన్ ఇబబ్ంది పెటేట్ లానో, గాయపడేలానో

అవాకులు చెవాకులు పేలితే ముందు కాసేపు బాధనిపించినా ఎవడో ఏదో అంటే మనం ఎందుకు విలువివావ్లి లెమమ్ని చాలా తొందరగా

దానిన్ అకక్డే దులిపేసుకుని ముందుకెళిళ్పోతాం. ఒక రోజు గడిచేసరికి ఆ సంఘటననే పూరిత్గా మరిచ్పోతాం. అవునా?”
“అవును. అయితే?”

“కిరణ్ కీ, నాకూ మధయ్న ఒక చకక్టి సేన్హబంధం ఉంది. అది నాకు చాలా నచేచ్ది, ఆనందానిన్ కలిగించేది. అలాంటిది

అకసామ్తుత్గా ఇపుప్డు ఎదురె ౖన పరిసిథ్ తి వలల్ తన మీద కోపం వసుత్నన్ మాట నిజమే అయినా ఎందుకనో పూరిత్గా అసహియ్ంచుకుని

దులిపేసుకుని తనని పూరిత్గా పకక్కి పెటిట్ ముందుకు వెళళ్లేకపోతునాన్ను. మనసుకి చాలా కషట్ంగా ఉంది. ఎందుకిలా అని అరథ్ం

చేసుకోలేకపోతునాన్ను. ఈ బాధని ఎలా పోగొటుట్కోవాలో తెలియడం లేదు నీలూ..” మేఘ కంటి కొనల నుంచి రెండు కనీన్టి చుకక్లు
జారాయి.

నీలూ మేఘ వె ౖపుకి తిరిగి తన కళుళ్ తుడిచి పొటట్ మీద చెయేయ్సి అనునయంగా చెపిప్ంది.

“ఏ వయ్కి త్నె ౖనా ఒకసారి ‘మన’ అనుకునాన్క వారు చేసిన పనులేవె ౖనా మనకి కషట్ం కలిగించినా కూడా వారి పటల్ మనకుండే

మ, ఆపాయ్యతల మూలంగా మనసు పూరిత్గా విరిగిపోదు. ఇది చాలా సహజం. కొంత కాలం గడిసేత్ అనీన్ సరుద్కుంటాయి. కాసత్

ఓపిగాగ్ ఉండాలంతే.”
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“పదే పదే ఇలా జరకుక్ండా ఉండుంటే బాగుండు అనిపిసుత్ంది తపప్ ఇపుప్డిలా చేసేత్ బాగుంటుంది అని ఏమీ తోచడం లేదు”

నిస హగా అంది మేఘ.

అలా మాటాల్డుతూనే కాసేపటికి ఇదద్ రూ కళుళ్ మూసుకుని ఆలోచనలోల్ పడేసరికి కాసత్ మగతగా కనన్ంటుకుంది.
కి మనన్ తలుపు శబాద్నికి మేఘ నిదర్ తేలిపోయి లేచి కూరుచ్ంది. తలుపు తీసుకుని లోపలికి వచిచ్న రజని గడియ పెటిట్ వచిచ్

మేఘకి ఎదురుగా కూరుచ్ంది.

“ఏం నిరణ్యించుకునాన్వు?” సూటిగా విషయంలోకి వచేచ్సింది రజని.
“ఏ విషయం?” ఎదురు పర్శన్ వేసింది మేఘ.

“అదే రా చెపాప్నుగా. నాలుగు గంటలకి కిరణ్ కి కనపడే విషయం” గురుత్ చేసింది రజని.
“కొతత్గా నిరణ్యించేది ఏమీ లేదు. కనపడేది లేదంతే!” తేలిచ్ చెపిప్ంది మేఘ.
వీళిళ్దద్ రి మాటలకి మెలకువ వచిచ్ నీలూ కూడా లేచి కూరుచ్ంది.

“అది కాదు మేఘా.. మరొకసారి బాగా ఆలోచించు. నీకింకా గంటనన్ర టె ౖముంది. సమయం దాటిపోయాక నువువ్ నిరణ్యం

మారుచ్కునాన్ లాభం ఉండదు. కిరణ్ వె ౖపు నుంచి అసలు ఆలోచించావా? పాపం తనెంత బాధపడతాడో? తనంటే నీకు చాలా ఇషట్ం

ఉందిగా. తనని కాదనడానికి నీ దగగ్ర సరె ౖన కారణాలేవీ లేవని నీకనిపించడం లేదా?” మృదువుగా అడిగింది రజని.

“కిరణ్ ఇలా చేసినందుకు నేను కూడా బాధపడుతూనే ఉనాన్ను రజనీ. తనని ఏ రకంగానూ తకుక్వ చేసే ఉదేద్ శయ్ం నాకు లేదు.

తనంటే నాకు ఇషట్ం, గౌరవం ఉనాన్యి కానీ అది ఒక

ండ్ గా మాతర్మే. ఈ

మా, దోమా నాకసలు సరిపడవు. నాకు అసస్లంటే

అసస్లు ఇషట్ం లేకపోగా వాటి పటల్ మంచి అభి యం కూడా లేదు. కాబటిట్ ఇంక ఆలోచించాలిస్ంది ఏమీ లేదు” మెతత్గానే అయినా

సప్షట్ంగా చెపిప్ంది మేఘ.

మరి కాసేపు మేఘ కిరణ్

మని అంగీకరిసేత్ బాగుంటుందని రకరకాలుగా నచచ్చెపప్టానికి పర్యతిన్ంచింది రజని. ముగుగ్రి

వాదోపవాదాలోల్ దాదాపు గంట సమయం గడిచిపోయింది.

ఎనిన్ రకాలుగా చెపిప్ చూసినా లాభం లేదని, మేఘ మొండిగా నిరణ్యించుకుందని రజనికి అరథ్మయియ్ంది.

“సరే అయితే, ఇది నీ సొంత విషయం కాబటిట్ ఇంతకనాన్ ఎకుక్వ కలిప్ంచుకోను. నేను మాతర్ం నాలుగింటికి వీధి వె ౖపునుండే

మన బిలిడ్ ంగ్ మెటల్ మీదకు వెళిళ్ కిరణ్ ని చూసి వసాత్ను” తన నిరణ్యానిన్ చెపిప్ంది రజని.
ఆ మాట వినగానే మేఘ కంగారుపడింది.

“వదుద్ వదుద్. నువువ్ కూడా వెళొళ్దుద్. నువువ్ కనిపిసేత్ మనం ‘సరే’ అనన్టుల్గా తను భర్మపడొచుచ్” అంది మేఘ.

మరి కాసేపు ముగుగ్రూ అటూ ఇటూ అనీన్ రకాలుగా వాదించుకునాన్క చివరిగా రజని చెపిప్న మాటకి అందరికీ అంగీకారం

కుదిరింది.
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“కిరణ్ కి మనమెవరమూ కనిపించకూడదనే కదా నీ పటుట్దల. అతనికి నేను కనిపించకుండా నేను మాతర్ం అతనిన్ చూసేత్

నీకేమీ అభయ్ంతరం లేదుగా?” మేఘని అడిగింది రజని.

“అదెలా కుదురుతుంది? నువువ్ మెటల్ మీద నుంచి వెళుతుంటే రోడుడ్ మీదునన్ తనకి కనిపించకుండా ఎలా ఉంటావు?”

ఒపుప్కోలేదు నీలూ.

“నాకొక ఐడియా వచిచ్ంది. రెండో అంతసుథ్ నుంచి పె ౖన మేడ మీదకి వెళళ్డానికి మెటుల్నాన్యిగా. నాలుగింటి కనాన్ ముందే మేడ

మీదకి వెళిళ్ పిటట్ గోడ చాటున కూరుచ్ని రోడుడ్ వె ౖపు పిటట్ గోడకునన్ డిజె ౖనులో ఉనన్ సందులోల్ంచి చూసేత్ మొతత్ం వీధంతా కనిపిసుత్ంది.
కానీ అకక్డ ఎవరె ౖనా ఉనన్టుట్ వీధిలోకి కనపడదు. ఏమంటారు?” ఉపాయం చెపిప్ంది రజని.

“ఆలోచన బాగానే ఉంది కానీ వారెడ్ న్ కి తెలీకుండా ఒంటరిగా మేడ మీదకి ఎకిక్తే పరేల్దా?” సందేహం వెలిల్బుచిచ్ంది నీలూ.

“అదేం పరవాలేదులే. ఆదివారం పూట ఎవరు పటిట్ ంచుకుంటారు? అదీగాక మనమేమీ రోడుడ్ మీదకి కనపడేలా షికారుల్

చెయయ్ముగా. సె ౖలెంట్ గా అలా ఎకిక్ ఇలా దిగిపోతే సరి” ధెరయ్ం
ౖ చెపిప్ంది రజని.

“అయితే మరి నువువ్ ఒకక్సారి కూడా లేచి నించోకుండా, కిరణ్ కి అసస్లు కనపడకుండా ఉంటానని

అడిగింది మేఘ.

మిస్ చేసాత్వా?”

“నా మీద నమమ్కం లేకపోతే మీరూ రండి నాతో పాటు” తేలిగాగ్ అంది రజని.
రజని మాట విని నీలూ, మేఘ ఆలోచనలో పడాడ్రు.

“మనం వెళేళ్టల్ యితే పావు తకుక్వ నాలుగింటి కలాల్ మేడ ఎకిక్ దాకోక్వాలి. ఆలసయ్ంగా వెళితే పొరపాటున మెటల్ మీద మనలిన్

కిరణ్ గానీ చూసేత్ మేఘ ‘యెస్’ చెపిప్ందనే అరథ్ం చేసుకుంటాడు. కాబటిట్ ఇంకో పది నిమిషాలే సమయం ఉంది. నేనిపుప్డే వసాత్ను”
హెచచ్రించి వెళిళ్ంది రజని.

అంత తకుక్వ సమయంలో ఏం చెయాయ్లో పాలుపోలేదు మేఘకి.

“పోనీ రజనితో పాటు నువూవ్ వెళతావా నీలూ? నాకు రజని మీద నమమ్కం లేదు. నువువ్ పకక్నే ఉంటే రజని కిరణ్ కి కనపడే

ధెరయ్ం
ౖ చెయయ్దు. తనొకక్తే వెళితే మనకి లేనిపోని చికుక్లు రావచుచ్” అంది మేఘ.

“నాకూ అదే సందేహం. కానీ రజని చెపిప్న పాల్న్ అయితే బాగానే ఉంది. మనం ఎవరికీ కనపడనపుప్డు నేనొకక్దానేన్ ఎందుకు,

నువూవ్ రావచుచ్గా! ముగుగ్రం కలిసే వెళదాం. ఈ విషయం జరిగిన దగగ్రున్ంచీ ఇంకా నమమ్లేనటేట్ ఒకలాంటి

ంతిలో ఉనాన్ం. అసలు

కిరణ్ ఉతత్రంలో రాసినటుట్గా ఆ టె ౖముకి వసాత్డో రాడో, ఒకవేళ వసేత్ దూరంనుంచె ౖనా ఒకసారి తనని చూసేత్ మనకి ఒక అభి యం
రావచుచ్. తనకి కనిపించకుండా తనని చూడటం వలల్ మనకొచేచ్ నషట్మేమీ లేదుగా!” ఆలోచించి చెపిప్ంది నీలూ.

అనుకోని విధంగా కష్ణాలోల్ పరిసిథ్ తి మారేసరికి మేఘకి కాసత్ కంగారుగా అనిపించింది. పకక్నే ఉనన్ మంచినీళుళ్ తాగి ఒకసారి

గటిట్ గా ఊపిరి పీలుచ్కుని “సరే అయితే పద. నేనూ వసాత్ను. ఏం జరుగుతుందో చూదాద్ం” లేచి నిలబడింది.

అంతలో రజని వచిచ్ంది. నీలూ, మేఘ కూడా వసాత్మనేసరికి ఆశచ్రయ్ంతో పాటు ఉతాస్హంగా అనిపించింది రజనికి.

“పదండి పదండి. ఆలసయ్మై తే పర్మాదం..” అంటూ హడావుడిగా బయలుదేరదీసింది.
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రజని, నీలూ, మేఘ ముగుగ్రూ అనుకునన్దే తడవుగా మెటుల్ దిగి కిందకి వచాచ్రు.

ఆదివారం కాబటిట్ బయటికి వెళిళ్నవాళుళ్ వెళిళ్పోగా మిగిలిన వాళళ్ందరూ మధాయ్హన్పు కునుకు తీసుత్ండటంతో హాసట్ లు

ఆవరణ ఖాళీగా ఉంది. కొబబ్రి చెటల్ మీద తిరిగే ఉడుతల అలికిడి, గాలికి కొబబ్రాకులు చేసుత్నన్ శబద్ ం మినహా నిశబద్ ంగా ఉంది.
ముగుగ్రూ కలిసి రోడుడ్ వె ౖపుకి ఉనన్ మరొక బిలిడ్ ంగు వె ౖపు నడిచారు.

మెటుల్ ఎకక్బోతుండగా “ఎందుకెనా
ౖ మంచిది మనం వంగుని మెటుల్ ఎకుక్దామా.. వీధిలోకి కనపడకుండా ఉంటాం” అంది

మేఘ సంశయిసూత్.

“ఇంకా టె ౖం నాలుగవలేదుగా” అంది రజని.

“మేఘ చెపిప్నటేట్ చేదాద్ం. దానివలల్ వచేచ్ నషట్మేమీ లేదుగా” నిరణ్యించేసింది నీలూ.

ముగుగ్రూ వీధిలోకి కనపడకుండా వంగునే రెండంతసుథ్ల మెటుల్ గబగబా ఎకిక్ మేడ మీదికి చేరుకునాన్రు.

ముందుగా అనుకునన్టుట్గా పిటట్ గోడ చాటున నకిక్ కూరుచ్నాన్రు.

“భలే లిల్ంగా ఉంది కదూ.. ఏదో సినిమాలో లాగా!” ఉతాస్హంగా అంది రజని.

“అయినా డాబా మెటల్ మీద కనిపించమని అడగడం ఏమిటో విడూ
డ్ రం” అంది నీలూ.

“మరి లేకపోతే సరాసరి మన హాసట్ లుకొచిచ్ తెలుసుకోమంటావా? గర్ల్ హాసట్ లుకి రావడం చాలా కషట్ం. పోనీ ఏదో రకంగా

తిపప్లు పడి వచిచ్నా మేఘ ఎలా సప్ందిసుత్ందో, తిడుతుందో కొడుతుందో తెలీదు. అందుకే తెలివిగా ఈ మారగ్ ం ఎంచుకుని ఉంటాడు
కిరణ్” నవివ్ంది రజని.

“అమోమ్.. హాసట్ లుకి రాకపోవడం చాలా మంచిదయింది. మేఘ ఏమంటుందని తరావ్త సంగతి, ముందు చూసిన వాళళ్ందరూ

ఏమనుకునేవారో. అనవసరంగా లేనిపోని పుకారుల్ షికారుల్ చేసేవి హాసట్ లోల్. లెటర్ రాసేత్ రాశాడు గానీ అలా చెయయ్నందుకు మాతర్ం

సంతోషం” అంది నీలూ.

మేఘ మౌనంగా ఇదద్ రి మాటలు వింటూ కూరుచ్ంది. కిరణ్ కి కనిపించకూడదని పటుట్దలగా ఉనన్పప్టికీ అతనిన్ చూడాలని

ఇలా రహసయ్ంగా ఎదురుచూడటం తనకీ ఉదివ్గన్ంగానే ఉంది.

“ఎండ ఇంకా పోలేదు. కింద గచుచ్ వేడిగా ఉంది” ఇబబ్ందిగా మొహం పెటిట్ ంది నీలూ.

“కురీచ్ తెచుచ్కుని అందులో హాయిగా కూరుచ్ని సినిమా చూసినటుట్ చూడాలిస్ందంటావా.. డిటెకిట్వ్ పనులు చెయాయ్లంటే

కషాట్లు పడాలి మరి” ఫకుక్న నవివ్ంది రజని.

“ష్.. ఇంత కషట్పడి గుసగుసగా మాటాల్డుకుంటుంటే నువవ్ంత గటిట్ గా నవువ్తావేంటి?” జాగర్తత్ చెపిప్ంది నీలూ.

చేతికునన్ వాచీ వె ౖపు చూసి “నా వాచీ పర్కారం ఇంకా మూడు నిమిషాలుంది. జాగర్తత్గా చూడండి వీధి వె ౖపు. మన హీరో

గారొచేచ్ టె ౖం అయింది” అందరీన్ అపర్మతత్ం చేసింది రజని.

ముగుగ్రూ నిశబద్ ంగా ఊపిరి బిగబటిట్ ఆతృతగా వీధి వె ౖపే చూసుత్నాన్రు.
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ఓ ఐదు నిమిషాలు అరగంటలా భారంగా గడిచాక “హేయ్.. అకక్డ చూడండి, కుడి వె ౖపుకి. దూరంగా ఒక అబాబ్యి

వసుత్నాన్డు. మన కిరణ్ లా లేడూ?” సంబరంగా చూపించింది రజని.

నీలూ, మేఘ అటువె ౖపు చూశారు. ఎరర్ చొకాక్, తెలల్ పాయ్ంటు వేసుకునన్ ఒక అబాబ్యి కనిపించాడు. రూపురేఖలు సప్షట్ంగా

తెలియడం లేదు.

“నేను పోలుచ్కోలేకపోతునాన్ను” అంది నీలూ.

“నాకూ అంత కిల్యర్ గా తెలియడం లేదులే కానీ పొడవూ అదీ అలాగే ఉనాన్డు” అంది రజని.

“కిరణ్ ఒకక్డే వసాత్డంటావా? పకక్న పర్దీప్, వేరే ండ్స్ ఉంటారేమో” సందేహంగా అంది నీలూ.

“నిజమే. నాకా ఆలోచనే రాలేదు. ఆ రోజు నాకు లెటర్ ఇచిచ్న అబాబ్యి కూడా వసాత్డేమో” అంది రజని.
దూరంగా కనిపించిన ఎరర్ చొకాక్ అబాబ్యి దగగ్రికొచేచ్సరికి కిరణ్ కాదని తేలింది.

మరొకసారి టె ౖము చూసి “నాలుగుంపావు కావొసోత్ంది. కిరణ్ ఇంకా కనిపించడేంటి? మనలాగే తను కూడా ఎకక్డో దాకుక్ని

మెటల్ వె ౖపు చూసుత్నాన్డేమో!” అనుమానంగా అంది రజని.
“ఏమిటో ఈ డిటెకిట్వ్ పనులు” నవివ్ంది నీలూ.

‘ఇపుప్డు కిరణ్ కనపడకపోతే ఏమిటీ అరథ్ం, ఒకవేళ ఆ ఉతత్రం అబదధ్ పు ఉతత్రం కాదు కదా’ అనన్ ఆలోచన వచిచ్ రజని వె ౖపు

నిశితంగా చూసింది మేఘ.

ఎంతో ఆతృతగా వీధి వె ౖపే చూసుత్నన్ ఆమెని చూసేత్ మరీ అంతగా అనుమానించడం పొరపాటు అనిపించింది.

“అదిగో కిరణ్” పకక్న కూరుచ్నన్ నీలూని పటుట్కు ఊపేసూత్ గుసగుసగానే అరిచింది రజని.

అవును. అకక్డ కనిపిసోత్ంది ముమామ్టికీ కిరణే. వీధిలో ఒకక్డే మెలల్ గా నడుసూత్ వసుత్నాన్డు.

ముగుగ్రూ నిశబద్ ంగా చూసుత్నాన్రు.

ఇపప్టిదాకా ఇదంతా నిజం కాదేమోననన్ మేఘ భర్మని తుడిచేసూత్ కళెళ్దురుగా కిరణ్ కనిపించాడు. అతనిన్ చూడగానే ఆమెలో

రేగిన కలవరానీన్, కంగారునీ అవసరానికి మించి కొటుట్కుంటునన్ గుండె చపుప్డు రూఢీ చేసోత్ంది.

అపుప్డపుప్డూ వెనకిక్ తిరిగి మేడ మెటల్ వె ౖపు చూసూత్ వెళిళ్పోయాడు. అటువె ౖపు రోడుడ్ మీదునన్ పెదద్ పెదద్ గులోమ్హర్ చెటల్

కారణంగా కొంత దూరం వరకే వీళుళ్ అతనిన్ చూడగలిగారు.

“ మ కోసమై వలలో పడెనే పాపం పసివాడు” నవివ్ంది రజని.
రజని మాటలకి నీలూకి కూడా నవొవ్చిచ్ంది.

“బొతిత్గా పంకుచ్వాలిటీ లేకుండా చెపిప్న టె ౖముకి రాకపోతే అంతే మరి.”

“సరె ౖన టె ౖముకే వచిచ్ ఏ చెటుట్ చాటు నుంచో చూసూత్నే ఉండుంటాడులే నీలూ” అంది రజని.

“వచిచ్న పని అయిపోయిందిగా. ఇంక మనం వెళిళ్పోవచాచ్?” అంది మేఘ మొహంలో ఏ భావమూ కనపడనీయకుండా.
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“ఇపప్టికిపుప్డు మనం వెళితే అతనికి కనిపించే పర్మాదం ఉంది. ఇంకాసేపు ఉండాలి. మేమేదో సరదాకి అంటునాన్ములే.

నువేవ్ం కోపం తెచుచ్కోకు మేఘా” మగా చెపిప్ంది రజని.

మళీళ్ కనిపించాడు కిరణ్ అటునుంచీ ఇటు వసూత్. రోడుడ్ మీద ఈ చివర నుంచీ ఆ చివరకి పచారుల్ చేసుత్నాన్డు. అతనలా

తిరుగుతుంటే మొదట సరదాగా అనిపించినా కాసేపటికి జాలిగా అనిపించింది ముగుగ్రికీ.

“పాపం కదా.. ఎంత డల్ గా కనిపిసుత్నాన్డో, మేఘ కనిపించలేదని హర్ట్ అయినటుట్నాన్డు” బాధగా అంది రజని.

అవునంటే మేఘకి కోపం వసుత్ందేమోననుకునన్ నీలూ కాదని కూడా అనలేక గాఢంగా నిటూ
ట్ రిచ్ంది.

వాళిళ్దద్ రూ అనాన్రని కాకుండా తనకెంతో ఇషట్మై న బెస్ట్

ండ్ ని అలా దిగులు మొహంతో చూడటం మేఘకి కూడా కషట్ంగానే

అనిపించింది. ‘తను బాధపడటానికి నేనే కదా కారణం’ అనన్ ఆలోచన వచిచ్ గిలీట్ గా అనిపించింది. కానీ బయటికేమీ చెపప్కుండా

మౌనంగానే ఉంది.

“ఇపప్టికెనా
ౖ సమయం మించిపోలేదు. నీ నిరణ్యం మారుచ్కుంటావా?” మేఘ మొహంలోకి చూసూత్ అడిగింది రజని.

“ఉహూ.. అలాంటిదేం లేదు. మనం ఊరికే చూడాడ్నికి వచాచ్ం. మళీళ్ ఇవనీన్ చెపప్కండి” కంగారుపడింది మేఘ.
మరొక అరగంట గడిచాక కిరణ్ వీధిలో కనిపించలేదు.

“నువువ్ తన మని తిరసక్రించావని నిరాధ్రించుకుని ఇక వెళిళ్పోయాడనుకుంటా” మేఘతో అంది రజని.
“ఇంక మనం వెళదామా?” అడిగింది మేఘ.

టె ౖం చూసి “ఐదు పది అయింది. ఇంకొకక్ పది నిమిషాలు ఆగి వెళితే నయం” చెపిప్ంది రజని.

రజని తీసుకుంటునన్ జాగర్తత్లు చూసుత్ంటే అనవసరంగా తన మీద కోపప్డాడ్నేమో అనిపించింది మేఘకి. అతనెవరో ఉతత్రం

ఇచాచ్డు, తను తీసుకొచిచ్ంది. అందులో పర్తేయ్కంగా రజని తపేప్ం లేదుగా అనుకుంది.

కాసేపయాయ్క ఎలా వెళాళ్రో అలాగే జాగర్తత్గా ఎవరికంటా పడకుండా మేడ దిగి వచేచ్శారు సేన్హితురాళుళ్ ముగుగ్రూ.
PPP

తెలల్ వారి సోమవారం ఉదయం పది రోజుల తం ఊరెళిళ్న సునంద తిరిగి హాసట్ లుకి వచిచ్ంది.

పగలంతా కాల్సులు, సట్ డీ అవర్స్ తో మాటాల్డుకునే తీరిక దొరకదు కాబటిట్ రా

కూరోచ్బెటుట్కుని జరిగిన విషయాలనీన్ వివరంగా చెపిప్ంది మేఘ.

పదకొండు దాటాక సునందని పకక్న

అంతా వినన్ సునంద ఈ విషయంలో మేఘ ఎంత బాధపడుతునన్దీ గర్హించింది.

“అబాబ్యిలె ౖనా, అమామ్యిలె ౖనా ఎవరు ఎవరిన్ ఇషట్పడతారనేది వాళళ్ వయ్కి త్గత విషయం. దానికి కారణాలు ఏంటనేది రెండో

మనిషికి తెలియాలిస్న అగతయ్ం లేదు. ఇంకా చెపాప్లంటే అసలు కారణాలంటూ ఉండి తీరాలిస్న అవసరం కూడా లేదు. ఇనాన్ళూళ్
నువూవ్, కిరణ్ మంచి సేన్హితులుగా ఉనాన్రు. ఆ సేన్హమే అతనిలో

మని పుటిట్ ంచి ఉండవచుచ్. అయినా సరే అతని ఆలోచనలకి,

భావాలకి నువువ్ బాధుయ్రాలివి కావు. ముందు నీ మనసులోంచి ఆ అపరాధ భావన పూరిత్గా చెరిపెయ్. ఇక అతను చేసింది తపాప్

అంటే, నా దృషిట్లో అయితే కాదు. అతను నినున్ ఇషట్పడాడ్, ఇంకెవరిననాన్ ఇషట్పడాడ్ దానివలల్ ఎవరికీ హాని లేదు, అతను మరీ
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బలవంతపెటిట్ ఇబబ్ంది పెడితే తపప్. పర్సుత్తానికి ఆ పరిసిథ్ తి లేదు కాబటిట్ సమసయ్ లేనటేట్ . ఇకపోతే అతను నీ అంగీకారం కోసం మెటల్

మీద కనిపించమనాన్డు. నీకిషట్ం లేదు కాబటిట్ నువువ్ కనిపించలేదు. నువువ్ తిరసక్రించావని అతను అరథ్ం చేసుకుని ఉంటాడు.
అందుచేత ఇకక్డితో ఈ కథ ముగిసింది. ఇక నువువ్ బాధ పడాలిస్న అవసరం లేదు. ఇపప్టికే అనవసరంగా చాలా ఎకుక్వ
నలిగిపోయావని నాకనిపిసోత్ంది” వివరంగా అనిన్ వె ౖపుల నుంచీ విశేల్షించి వివరించింది సునంద.

“నువువ్ చెపాప్క కాసత్ మనసు తేలికపడింది అకాక్. అపుప్డు నువువ్ంటే బాగుండేదని చాలా అనిపించింది. రజని అయితే చాలా

పర్యతిన్ంచింది ననున్ ఒపిప్ంచడానికి. నేనేదో అనాయ్యంగా కఠినంగా ఉంటూ ఎదుటివారిని ఇబబ్ంది పెడుతునన్టుట్ గిలీట్ గా
అనిపించింది” మెలల్ గా చెపిప్ంది మేఘ.

“అలా అసస్లు అనుకోవదుద్. అయినా ఇది పూరిత్గా నీకు సంబంధించిన విషయం. నీకేదనిపిసేత్ అదే చెయాయ్లి. ఇందులో

మరొకరి పర్మేయం అనవసరం. ఇక ఈ విషయానిన్ పూరిత్గా పకక్న పెటేట్ సి హాయిగా చదువుకో మేఘా” ఆపాయ్యంగా తల నిమిరింది
సునంద.

వారం రోజుల నుంచీ పడడ్ వేదనంతా ఎగిరిపోయి ఆ వేళ పర్శాంతంగా నిదర్పోయింది మేఘ.
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కాలేజీలో పాఠాలు, హాసట్ లోల్ సట్ డీ అవర్స్, మధయ్ మధయ్న వీకీల్ టెసుట్లు, మంతీల్ టెసుట్లు, ఎంసెట్ సెప్షల్ కోచింగ్ అంటూ

రకరకాల పేరల్తో విదాయ్రుథ్లందరీన్ పుసత్కాలోల్ వేసి రుబేబ్సుత్నాన్రు కాలేజీ వారు. ఆ పరమ వీర రుబుబ్డు మహాయాగంలో రోజులు,
వారాలు, నెలలు విరామం లేకుండా గడిచిపోతునాన్యి.

దసరా పండుగకి ఇచిచ్న వారం రోజుల సెలవుల తరావ్త మళీళ్ సెలవులేమీ ఇవవ్లేదు. డిసెంబర్ ముపె ౖఫ్ నుంచీ జనవరి

పదహారు దాకా రెండు వారాల పె ౖనే సెలవులు పర్కటించింది కాలేజీ యాజమానయ్ం.

తిరిగి వచాచ్క మే లో ఎంసెట్ ఎంటర్న్స్ పూరత్యేయ్ దాకా మళీళ్ ఎటువంటి సెలవులు ఉండవు. సం ంతి నుంచి వచాచ్క

వారానికి రెండు ఎంసెట్ మోడల్ టెసుట్లతో పాటుగా ఇంటరీమ్డియెట్ మోడల్ ఎకాజ్మ్స్ కూడా ఉంటాయి కాబటిట్ ఈ సెలవలిన్ కేవలం
సం ంతి సెలవులుగా భావించకుండా ఎకాజ్మ్ పరేషన్ హాలిడేస్ గా భావించి బాగా చదువుకురమమ్ని చెపాప్రు.

కాలేజీ వారు ఏం పేరు పెటిట్ నా సరే ఇనిన్ రోజులు సెలవులిచాచ్రనన్ ఆనందంలో విదాయ్రుథ్ల మొహాలు కళకళలాడిపోతునాన్యి.

ఎపప్టాల్గే ఉదయం పూట పరీకష్లు పెటిట్ మధాయ్హన్ం నుంచి సెలవులిచాచ్రు.

సునంద హై దరాబాదు వెళళ్డానికి రె ౖలు పర్యాణం చెయాయ్లి. విజయవాడలో ఉండే వాళళ్ అంకుల్ రె ౖలుకి రిజరేవ్షన్ చేయించి

మధాయ్హన్ం హాసట్ లుకి వచిచ్ ఇంటికి తీసుకెళాళ్రు. దగగ్రుండి రా కి సునందని టైర్న్ ఎకిక్సాత్రు.

రజని, నీలూ, మేఘ ముగుగ్రూ సునందకి వీడోక్లు చెపిప్ ఆటో తీసుకుని బసాట్ండుకి బయలుదేరారు.
బసాట్ండులో ఆటో దిగి తమ ఊరికి వెళేళ్ పాల్టాఫ్రం మీదకు వెళుతుండగా అకక్డ కిరణ్ కనిపించాడు. పకక్న ఎవరూ లేరు.

ఒకక్డే నిలబడి ఉనాన్డు.
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ఇక మళీళ్ ఎదురుపడడేమో అనుకునన్ మేఘకి ఊహించని విధంగా అకక్డ కిరణ్ ని చూసాక అడుగులు ముందుకి పడలేదు.

అతను కూడా వీళళ్ రాకని గమనించాడు.

కిరణ్ ని చూడగానే రజని మొహంలో ఉతాస్హం వచిచ్ంది. నీలూ కంగారుగా మేఘ మొహంలోకి చూసింది.

మేఘ.

ముగుగ్రూ బాయ్గులు మోసుకుంటూ మెలల్ గా వెళుతుండగా అతనికి కాసత్ దూరంలో ఆగి “మనం ఇకక్డే నించుందాం” అంది
రజని, నీలూ ఇదద్ రూ ఎదురు మాటాల్డకుండా మేఘ పకక్నే నిలుచుండిపోయారు.

వీళుళ్ అకక్డే ఆగిపోయారని గమనించిన కిరణ్ తనే అటువె ౖపు నడిచాడు.

తమ వె ౖపే వసుత్నన్ కిరణ్ ని చూసి మేఘ గుండె దడదడా కొటుట్కోసాగింది.
PPP
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మేఘ కాదనాన్క కూడా కిరణ్ ఎదురుపడాడ్డంటే ఇపుప్డేం జరుగుతుందో చూడాలనన్ ఉతుస్కత కలిగింది రజనికి. సరిగాగ్ అదే
కారణంగా ఆందోళన మొదలె ౖంది నీలూకి. మేఘ మనసులో భావాలని ఇదీ అని చెపప్డం కషట్ం. కానీ ముగుగ్రూ తమ ఉదేద్ శాయ్లేవీ
ముఖాలోల్ కనపడనీయకుండా మామూలుగా ఉండటానికి పర్యతిన్సుత్నాన్రు.
కిరణ్ వచిచ్ పలకరించేసరికి రజని, నీలూ ఎపప్టిలా నవువ్తూనే బదులిచాచ్రు. మేఘ మాతర్ం అతని ఉనికే గమనించనటుట్గా
ఎటో చూసూత్ నించుంది.
“ఒకక్డివే వెళుతునాన్వా ఇంటికి? పర్దీప్ రావడం లేదా?” అడిగింది నీలూ.
“ఈసారి ఎకుక్వ రోజులు సెలవులు ఇచాచ్రుగా. పర్దీప్ వాళళ్ అకక్ దగగ్రికి ఢిలీల్ వెళుతునాన్డు” సమాధానం చెపాప్డు కిరణ్.
చేతిలో ఉనన్ ‘ఆరీచ్స్’ కవరోల్ ంచి ఒక టింగ్ కార్డ్ తీసి “హాయ్పీ నూయ్ ఇయర్” చెపిప్ రజని చేతికిచాచ్డు. ఇంకొక టింగ్ కార్డ్
నీలూకి కూడా ఇసేత్ మేఘ ఏమంటుందో అని సందేహిసూత్నే తీసుకుంది.
తరావ్త తన చేతిలో మిగిలిన కవర్ ని మేఘకి అందిసూత్ “తీసుకో మేఘా..” అనాన్డు.
మేఘ ఉలకలేదు పలకలేదు. ముందుకి సాచిన చేతిని అలాగే ఉంచి తీసుకోమని ఐదారు సారుల్ బతిమాలాక “నేను తీసుకోను”
అంది.
కిరణ్ బతిమాలే కొదీద్ మేఘకి పంతం పెరిగిపోతోంది. “నాకొదుద్” కాసత్ గటిట్ గానే అరిచింది.
ట్ ఉనన్ జనాలు ఆసకి త్గా వీళళ్ వె ౖపే చూసుత్నాన్రు. మేఘ మొండితనానికి రజనికి చాలా కోపం వసోత్ంది.
అపప్టికే చుటూ
నీలూ మేఘ చెయియ్ పటుట్కుని “అందరూ మన వె ౖపే చూసుత్నాన్రు. తీసుకో” అనునయంగా నచచ్చెపిప్ంది.
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చుటూ
ట్ ఉనన్ జనాల మొహాలు చూసి ఇబబ్ందిగా అనిపించింది మేఘకి. తల వంచుకుని నేల చూపులు చూసూత్నే అతని
చేతిలో నుంచి కవర్ అందుకుంది.
అకక్డ నిలబడటం అసహనంగా ఉంది ఆమెకి. కానీ ఏం చెయాయ్లో తెలియడం లేదు. ఇంతలో వాళుళ్ ఎకాక్లిస్న బస్ పాల్టాఫ్రం
మీదకి రాగానే తపిప్ంచుకోడానికి మారగ్ ం దొరికిందనుకుని “నేను వెళిళ్ బసోల్ కూరుచ్ంటాను” అని నీలూతో చెపిప్ సమాధానం కోసం
చూడకుండా నీలూ బాయ్గ్ కూడా తీసుకుని గబగబా బస్ ఎకేక్సింది మేఘ.
అపప్టిదాకా అతి కషట్ం మీద మౌనంగా ఉనన్ రజని మేఘ వెళళ్గానే “ఎందుకంత పొగరుగా పర్వరిత్సుత్ంది? తన పంతమే తనది
కానీ ఎదుటి మనుషుల గురించి అసలు పటట్ దు” ఆవేశపడింది.
కిరణ్ తమకిచిచ్న టింగ్ కార్డ్ కనాన్ మేఘకిచిచ్న కార్డ్ రెండింతలు పెదద్ గా ఉండటం గమనించింది రజని. మేఘ నిరల్ ంగా
పర్వరిత్సుత్నాన్ అతను పర్తేయ్కంగా చూడటం, వదద్ ంటునాన్ బతిమాలి టింగ్ కార్డ్ ఇవవ్డం అసస్లు నచచ్లేదు ఆమెకి.
“లెటరోల్ నువువ్ మేఘని మేడ మెటల్ మీద కనపడమని రాసావుగా. ఆ రోజు” ఆతర్ంగా కిరణ్ కి వివరించబోతునన్ రజని చేతిని
చునీన్ చాటుగా గటిట్ గా లాగి మధయ్లోనే ఆపేసింది నీలూ.
“నువువ్ పంపిన లెటర్ చూసి మేఘ బాధపడింది కిరణ్. తనకి నీ మీద కోపం పోలేదింకా” చెపిప్ంది నీలూ.
“నీలూ పీల్ జ్.. ఈ రోజు నేను మేఘ పకక్న కూరోచ్వచాచ్? తనతో మాటాల్డాలి” అని సౌమయ్ంగా అడుగుతునన్ అతని మొహంలో
కాదనగగ్ కారణమేదీ కనిపించలేదు నీలూకి.
ఇంతలో ఉనన్టుట్ండి పకక్నునన్ రజని భోరుమని ఏడిచ్ంది.
“ఏమై ంది రజనీ? ఎందుకు ఏడుసుత్నాన్వు?” ఆశచ్రయ్ంగా అడిగాడు కిరణ్.
“కిరణ్.. కాసత్ రజని బాయ్గు కూడా అందుకుని నువెవ్ళిళ్ బసోల్ కూరోచ్. నేనూ, రజని వెళిళ్ వాటర్ బాటిల్ కొనుకొక్సాత్ం” అంది
నీలూ.
“నా దగగ్ర ఒక బాటిల్ ఉంది. ఇంకా కావాలంటే నేను వెళిళ్ తీసుకొసాత్నులే. మీరు పదండి” అనాన్డతను.
“మేము పది నిమిషాలోల్ వచేచ్సాత్ం. బస్ బయలుదేరడానికి టె ౖము ఉందిగా. మరేం పరావ్లేదు” అని చెపిప్ అతని సమాధానం
కోసం ఎదురు చూడకుండా రజని చెయియ్ పటుట్కు లాకుక్ని పకక్కి తీసుకెళిళ్ంది నీలూ.
“ఇపుప్డునన్ సమసయ్తోనే చసుత్ంటే మధయ్లో నీకేమై ందే తలీల్.. ఎందుకేడుసుత్నాన్వు?” నీరసంగా అడిగింది నీలూ.
సమాధానం చెపప్కుండా కళొళ్తుత్కుంటూనే ఉంది రజని. కాసేపు సరిద్ చెపప్డానికి పర్యతిన్ంచి లాభం లేక చివరి మాటగా “పద
వెళదాం. బస్ ఎకాక్క కూడా ఏడుసూత్నే కూరుచ్ంటానంటే నీ ఇషట్ం” అంది నీలూ. కళుళ్ తుడుచుకుని వెంట నడిచింది రజని.
PPP
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అందరికనాన్ ముందే బస్ ఎకిక్న మేఘ పర్యాణం చేసినంతసేపూ కిరణ్ ఉనికిని తపిప్ంచుకోవాలని తమ నలుగురికి రెండు
పకక్ పకక్న సీటుల్ కాకుండా తను కూరుచ్నన్ చోటుకి వెనుక దూరంగా ఇంకొక సీటు ఆపింది. ఊహించని విధంగా కిరణ్ వచిచ్ సరాసరి
మేఘ పకక్నే కూరుచ్నాన్డు.
మామూలుగా అయితే అతను పకక్న కూరోచ్వడం అంత విడూ
డ్ రమై న విషయమేమీ కాదు కానీ పర్సుత్త పరిసిథ్ తిలో ఇషట్ం లేదు
మేఘకి. బయటికి మొండిగా ఉనన్టుట్ మాతర్ం కనిపిసోత్ంది కానీ లోలోపల అతనికి ఎదురుపడటానికి ఆమెకి కాసత్ బిడియంగా కూడా
ఉంది.
కిరణ్ వచిచ్ పకక్న కూరోచ్గానే “నీలూ, రజని ఎకక్డా?” అంటూ లేచి నిలుచుంది మేఘ.
“మంచినీళుళ్ కొనుకుక్రావడానికి వెళాళ్రు” సమాధానం చెపాప్డు.
“ఇకక్డ నీలూ కూరుచ్ంటుంది” అంది అతని వె ౖపు చూడకుండానే.
“నేను నీలూని అడిగే వచాచ్ను. నీతో మాటాల్డాలి. పీల్ జ్ మేఘా” అనునయంగా అడిగాడు.
ఇక తపిప్ంచుకోవడం కుదరదని గర్హించి సీటోల్ కూలబడింది మేఘ.
పది నిమిషాలు నిశబద్ ంలో గడిచాయి.
కళుళ్ తుడుచుకుంటూ బస్ లోపలికి వచిచ్న రజనిని చూసి మేఘ కంగారుపడింది. ఏమిటని అడగబోయేంతలో కళళ్తోనే
వారించింది నీలూ. వాళిళ్దద్ రూ వెనకిక్ వెళిళ్ కూరుచ్నాన్రు.
బసుస్ పర్యాణం మొదలె ౖంది.
మేఘ మౌనం వీడకుండా తల పూరిత్గా పకక్కి తిపిప్ కళుళ్ కిటికీకి అపప్చెపిప్ంది.
బసుస్ పర్కాశం బాయ్రేజీ మీదకు రాగానే “రూపాయి నాణెం కావాలా?” అడిగాడు కిరణ్.
“.....”
“ఎపుప్డూ గలగలా మాటాల్డుతూ ఉండేదానివి. ఇంత సె ౖలెంట్ అయిపోయావేమిటి.. నాతో మాటాల్డవా?”
“.....”
“మూడు గంటల సేపు అటే చూసూత్ కూరుచ్ంటే మెడ పటేట్ సుత్ంది. పోనీ నేను లేచి వెళిళ్ ఇంకెకక్డె ౖనా కూరోచ్నా?” అతని
గొంతులో ఏ మాతర్ం నిషూ
ట్ రం ధవ్నించలేదు.
ఆ మాట వినగానే అతనిన్ నొపిప్సుత్నాన్నేమోననిపించి తల తిపిప్ మామూలుగా కూరుచ్ంది మేఘ.
హాసట్ లు, కాల్సులు, పరీకష్ల గురించి అతనేవో పర్శన్లు అడుగుతుంటే కుల్పత్ంగా బదులిచిచ్ంది.
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అతని మొహంలోకి చూసుత్ంటే, మాటలు వింటుంటే ఇదివరకటిలానే ఉనాన్డు తపప్ అతనిలో అసహజమై న మారేప్మీ
కనిపించడం లేదు.
“ టింగ్ కార్డ్ చూశావా?”
“....”
“చూడవా?”
“....”
“ఒకక్సారి చూడు”
మేఘ తన ఒళోళ్ ఉనన్ ‘ఆరీచ్స్’ కవరోల్ ంచి టింగ్ కార్డ్ బయటికి తీసింది.
రెండు లాంగ్ నోట్ బుక్స్ కలిపినంత పెదద్ గా ఉనన్ లేత నీలం రంగు ఎనవ్లప్ మీద ‘టు మేఘ, ఫర్మ్ కిరణ్’ అని రాసుంది.
దానోల్ ంచి టింగ్ కార్డ్ ని బయటికి లాగగానే ముదురు, లేత నీలం రంగులోల్ అందంగా డిజె ౖన్ చేసిన కార్డ్ మధయ్లో చినన్ చినన్ గులాబీ
తీగలతో అలిల్న హృదయం ఒకటి కొదిద్ గా పె ౖకి ఎగిరినటుట్ ముందుకొచిచ్ంది. పె ౖన ‘నూయ్ ఇయర్ విషెస్’ అని పెదద్ గా కనపడుతోంది.
తెరిచి చూసేత్ లోపల ఎడమవె ౖపున చేతిరాతలో రాసిన రెండు మూడు వాకాయ్లు బంగారు రంగులో మెరుసుత్నాన్యి. మేఘ
అదేం చదవకుండా కార్డ్ అంతా పె ౖపె ౖన చూసూత్ కుడి వె ౖపు పె ౖన మేఘ పేరు, కింద చివరోల్ కిరణ్ పేరు చూసూత్నే మధయ్లో

ంట్

చేయబడి ఉనన్ నూయ్ ఇయర్ విషెస్ ఆఖరు లె ౖనోల్ ము ంచి ఉనన్ పెదద్ పెదద్ అకష్రాలని చూసి అకక్డే ఆగిపోయింది.
‘ఐ లవ్ యూ!’
ఆ రోజు ఉతత్రానికి సప్ందించకపోవడంతోనే ముగిసిపోయింది అనుకునన్ విషయం మళీళ్ ముఖాముఖి ఇలా ఇంత సూటిగా
ఎదురవుతుందని ఊహించకపోవడం వలల్ ఉలికిపాటుకి లోనయింది.
తను అంగీకారానిన్ తెలిపిందని అపోహ పడుతునాన్డేమోననన్ ఆదురాద్ కొదీద్ అతికషట్ం మీద మాట పెగిలింది.
“నేను... నేను ఆ రోజు నీకు కనిపించలేదుగా?”
“ఊ.. సిట్ ల్ ఐ మీన్ ఇట్!” సప్షట్మై న సమాధానం వచిచ్ంది అతని నుంచి.
ఆ టింగ్ కారుడ్లో తను రాసిన మాటలని ఆమె అరథ్ం చేసుకుందని భావించి అతనా మాటనాన్డు.
మేఘ చూపు ఉండటానికి టింగ్ కార్డ్ మీదే ఉనాన్ అకక్డునన్దేదీ తన దృషిట్కి అందడం లేదు. చపుప్న దానిన్ మూసేసి వంచిన
తల ఎతత్కుండా అలాగే ఉండిపోయింది.
ఆమెకి తన మనసు తెలపాలని అకష్రాలతో పాటు కాసినిన్ మాటలు తోడు తెచుచ్కునాన్డతను.
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ఇనాన్ళళ్ సేన్హంలో తనాడే నాలుగు మాటలకి ఆచి తూచి పొదుపుగా ఒకటీ అరా పలుకులు బదులివవ్డమే చూసిన ఆమెకి
మొదటిసారి అతనూ మాటకారే అనిపించింది. అతగాడీ వేళ మనసుని మాటాల్డిసుత్నన్టుట్నాన్డు మరి!
ఎంతగా తపుప్లెంచాలని పర్యతిన్సుత్నాన్ అతని మాటలోల్ తొంగి చూసుత్నన్ సవ్చఛ్త ఆమె నోరు నొకేక్సోత్ంది. సూటిగా కళళ్లోల్కి
చూసూత్ తేటతెలల్ ంగా అతని అంతరంగానిన్ తన ముందు పరుసుత్నన్ తీరుకి ఆమె కళుళ్ వాలిపోతునాన్యి. తన సొంత గుండే
ఎదురుదాడికి దిగి లోపల చేసుత్నన్ వీరంగం బయటికి తెలిసిపోతుందేమో అని ఆందోళనగా ఉంది.
నిజం చెపాప్లంటే చెవులని దాటి తనదాకా వచిచ్న మాటలకి అరథ్ం ఇదని అనువదించి చెపప్కుండా మెదడు కాసాత్ చేషట్లుడిగి
చోదయ్ం చూసూత్ కూరుచ్ంది. కానీ ఇంతవరకూ పరిచయం లేని ఓ కొతత్ భాషని మనసు అపప్టికపుప్డు అకష్రాభాయ్సం చేసి అకష్రమకష్రం
కూడబలుకుక్ని చదివేసోత్ంది ఆరాటంగా.
అతను ఓపిగాగ్ ఇదద్ రి మధయ్నా మాటల ఇటుకలు పేరుసూత్ వంతెన వేసే కొదీద్ మేఘ బింకం కర్మంగా సడలిపోయి ఊ కొడుతూ
వింటోంది.
పకక్ సీటులో వాళుళ్ బాయ్గులు సరుద్కుంటూ బసుస్ దిగడానికి సిదధ్ పడటం చూసి “నీలూని ఇకక్డికి రమమ్ని చెపాత్ను” లేచి
వెళాళ్డు కిరణ్.
కిటికీలోంచి బయటికి చూసి “అపుప్డే ఇకక్డిదాకా వచేచ్శామా!” ఆశచ్రయ్పడుతూ చేతికునన్ వాచీ వంక చూసి గంట సమయం
గడిచిందని నమమ్లేకపోయింది మేఘ.
వసూత్నే వెనుక సీటోల్ వాళుళ్ ఇంతసేపు ఎలా వినోదం కలిగించారో గుసగుసగా చెపుత్నన్ రజని ముఖంలో ఉతాస్హం చూసి బసుస్
ఎకిక్నపప్టి ఏడుపు మొహం గురొత్ చిచ్ంది మేఘకి. మళీళ్ మామూలె ౖనందుకు సంతోషించింది.
తుఫాను సూచనలేవీ లేకుండా పర్సనన్ంగానే కనిపిసుత్నన్ మేఘ మొహం చూసి అపప్టిదాకా ఆందోళన పడుతునన్ నీలూ
సిథ్ మితపడింది.
రజని పాప్ కారన్ కావాలంటే కిరణ్ వెళిళ్ పాప్ కారన్ తో పాటు బిసెక్ట్స్, ఉడికించిన వేరుశనకాక్యలు కొనుకొక్చిచ్ ముగుగ్రికీ
ఇచాచ్డు.
అందరూ ఒకచోట చేరేసరికి మళీళ్ ఎపప్టిలాగే చిరుతిళుళ్ పంచుకు తింటూ ఒకటే కబురుల్, నవువ్లు.. మేఘ ముభావం వీడి
అందరితో పాటు మాటలు కలుపుతోంది, నవువ్తోంది కానీ మధయ్ మధయ్లో ఆలోచనలోల్ తపిప్పోతోంది.
మరొక రెండు గంటలు కులాసాగా గడిచాక బసుస్ కిరణ్ వాళళ్ ఊరు చేరింది. అందరికీ మరొకసారి కొతత్ సంవతస్రంలో
సెలవులు బాగా గడపమని వీడోక్లు చెపిప్ బసుస్ దిగిపోయాడు.
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కిరణ్ వెళళ్గానే రజని గబగబా వచిచ్ మేఘ పకక్న కూరుచ్ని “చెపుప్ చెపుప్ తొందరగా.. ఏం మాటాల్డాడు?” అడిగింది
ఉతాస్హంగా.
“ఇంతసేపూ మనందరం ఏం మాటాల్డుకునాన్మో అవే” అంది మేఘ.
మేఘ సమాధానం రజని ఉతాస్హం మీద నీళుళ్ చలిల్ంది.
“నీకిచిచ్న టింగ్ కార్డ్ ఏదీ చూపించు. మాకిచిచ్నవి చాలా బాగునాన్యి తెలుసా” మేఘని తొందరపెటిట్ ంది చూపించమని.
‘నూయ్ ఇయర్ విషెస్ టు ఏ డియర్

ండ్’ అనన్ సంబోధనతో డిజె ౖన్ చేయబడిన ఆ కారుడ్లు చూసిన మేఘ కూడా

బాగునాన్యంది.
మేఘకిచిచ్న టింగ్ కళిళ్ంతింత చేసుకుని చూసిన రజని ఉదేవ్గంతో గటిట్ గా అరిచింది.
“అబాబ్.. ఎంతందంగా ఉందో! నేనింతవరకూ ఇంత పెదద్ పర్పోజల్ కార్డ్ ఎపుప్డూ చూడలేదు. సూపర్ టేస్ట్ కదూ” అంటూ
గబగబా నీలూకి చూపించింది.
నేరుగా అలాంటి కార్డ్ ఇసాత్డని ఊహించని నీలూ ఆశచ్రయ్పోయి అందులో ఏం రాసాడో ఆసకి త్గా చదివింది. మేఘ పర్తిసప్ందన
ఏమిటో తెలుసుకోవాలని ఆమె ముఖంలోకి చూసింది. అకక్డేముందో సప్షట్ంగా తెలీలేదు కానీ ఇదివరకటి కోపం, చిరాకు మాతర్ం
కనిపించలేదు.
అసలు అందులో అతనేమి రాసాడో సరిగాగ్ చదవనేలేదు మేఘ. ఇపుప్డు చూడాలనిపించినా సేన్హితుల ముందు
మొహమాటంగా అనిపించి రజని చేతిలోంచి అందుకుని సరాసరి బాయ్గులో పెటేట్ సింది.
“మొతాత్నికి నువువ్ ఇపప్టికెనా
ౖ పచచ్జెండా ఊపినందుకు ఆనందంగా ఉంది” నవివ్ంది రజని.
“పచచ్జెండా లేదూ ఏం లేదూ.. అందరిముందూ రాదాద్ంతం చేసేత్ బాగోదని తీసుకునాన్నంతే” చపుప్న రజని మాటని
కొటిట్ పారేసింది మేఘ.
“మొండిఘటానివి నువవ్సలు.. అంత మా నికి బసుస్లోకి రాగానే తిరిగి ఇచేచ్యకపోయావా మరి?” రజని మొహంలో నవువ్
మాయమై పోయి నిషూ
ట్ రం పలికింది.
ఆ మాటకి వెంటనే సమాధానం చెపప్లేకపోయింది మేఘ.
‘అవునూ.. నేనెందుకా పని చేయలేదు? నాకా ఆలోచన రాలేదేంటి?’ తనని తాను పర్శిన్ంచుకుంది కానీ బదులు దొరకలేదు.
“అబాబ్.. పర్తీదానికి శ వులాల్ ఈ వాదించుకోవడాలేమిటి? కాసత్ సౌమయ్ంగా మాటాల్డుకోవచుచ్గా. అయినా ఏదో కోరుట్ బోనులో
నిలబెటిట్ అనీన్ ఇపుప్డే తేలేచ్యాలనన్టుట్ నువివ్పుప్డే పర్శన్ల చిటాట్ విపాప్లా రజనీ.. దానిన్ కాసత్ పర్శాంతంగా వదిలేయ్” ఇదద్ రికీ
నచచ్చెపిప్ంది నీలూ.
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తరావ్త ఆ సంగతి పకక్న పెటిట్ లోకాభిరామాయణం చెపుప్కుంటూ కాలకేష్పం చేసారు సేన్హితురాళుళ్ ముగుగ్రూ.
బసుస్ రజని, నీలూ వాళళ్ ఊరికి చేరింది. వాళుళ్ బసుస్ దిగిపోతుంటే బెంగగా అనిపించింది మేఘకి. ఇపుప్డు నీలూతో ఉంటే
బావుండనిపిసోత్ంది కానీ వీలవదుగా. సెలవులోల్ పకిక్ంటివాళళ్ ఫోనుకి కాల్ చేసుత్ంటానని చెపిప్ంది.
PPP
అపుప్డిపుప్డే కేబుల్ టీవీలు వచాచ్క సినిమాలు, సీరియళూళ్ పేరు మీద పలెల్ లోల్ కూడా అరధ్రా దాకా లె ౖటుల్ వెలుగుతునాన్యి
కానీ డిసెంబరు ముపె ౖఫ్ ఒకటో తేదీ రా పనెన్ండు గంటలకి పాత సంవతస్రానికి వీడుకోలు పలుకుతూ కొతత్ సంవతస్రానిన్ ఆహావ్నిసూత్
సిటీలోల్, పటట్ ణాలోల్లాగా వేడుకలు జరుపుకునే సాంపర్దాయం ఇంకా పలెల్ ల దాకా పాకలేదు.
తం ఏడాది హాసట్ లోల్ విదాయ్రుథ్లు, వారెడ్ నుల్ అందరూ కలిసి అరధ్రా దాకా ఆటపాటలతో ఎంత సరదాగా నూయ్ ఇయర్ వేడుక
జరుపుకునాన్రో గురొత్ చిచ్ ఈసురోమనిపించింది మేఘకి.
టీవీలో

ములు చూసూత్ కాలకేష్పం చేదాద్మనాన్ నానేన్మో ఉదయానేన్ ఆఫీసు ఉందని తపిప్ంచుకుంటే అమేమ్మో “మన

ఉగాదిలా చకక్గా ఉదయానేన్ లేచి రోజంతా హాయిగా గడపాలి కానీ అరధ్రా దాకా నిదర్ చెడగొటుట్కుని కొతత్ సంవతస్రానికి సావ్గతం
పలకడం ఏంటో విడూ
ద్ .. అంతసేపు మేలుకోవడం నావలల్ కాదు” అని
డ్ రం! అయినా తెలల్ వారుజామున లేచి ముగుగ్లు పెటొట్దూ
చేతులెతేత్శారు.
మేఘకి ఒకక్దానికీ చూసే ఆసకి త్ లేక ముసుగుతనిన్ పడుకుంది. తెలల్ వారి ఉదయం మాతర్ం ఇంటి ముందు అమమ్ వేసే నూయ్
ఇయర్ ముగుగ్కి రంగులదద్ డానికి తవ్రగానే నిదర్ లేచింది.
సాన్నాలూ, టిఫినూ
ల్ అయాయ్క నీలూకి నూయ్ ఇయర్ విషెస్ చెపాప్లని వాళళ్ పకిక్ంటికి ఫోన్ చేసింది.
“హాయ్పీ నూయ్ ఇయర్ నీలూ.. ఏంటి అంతా గోలగా ఉంది, నూయ్ ఇయర్ సెల షనాస్?” అడిగింది మేఘ.
“అదేం లేదు. సుజాతాంటీ వాళిళ్ంటికి చుటాట్లు వచాచ్రు.”
“రా పనెన్ండు దాకా మేలుకుని ఉనాన్వా? నేనె ౖతే పదినన్రకే నిదర్పోయాను. ఒకక్దానికీ బోర్ కొటిట్ ంది.”
“సేమ్ హియర్. నేను నీకంటే ఒక అరగంట ముందే నిదర్పోయాలే. హాయ్పీ నూయ్ ఇయర్!”
“థాంకూయ్ థాంకూయ్.. నేను చూడు నినున్ విష్ చేదాద్మని ఫోన్ చేసి ఆ సంగతే మరిచ్పోయాను. నీకూక్డా వెరీ హాయ్పీ నూయ్
ఇయర్ మై డియర్ నీలమామ్..”
“థాంక్స్. ఈ రోజు ఫోన్ చేసి మంచిపని చేశావ్. రేపటినుంచి నాలుగు రోజులు ఆంటీ వాళుళ్ ఊరెళుతునాన్రు. ఇంటోల్ ఎవరూ
ఉండరట.”
“అవునా.. హ్మ్..”
“ఇంతకీ ఎకాజ్మ్స్ పరేషన్ ఎపప్టినుంచీ మొదలుపెడతావు?”
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“నినన్, ఇవాళ రెస్ట్ . ఇక రేపటినుంచె ౖనా పుసత్కాలు తెరవాలి. రజని వచిచ్ందా?”
“ఉహూ.. లేదు.”
మేఘ కిరణ్ గురించి నీలూతో మాటాల్డాలనుకుంది కానీ చుటూ
ట్ ఉనన్ ఆ గందరగోళ వాతావరణంలో ఆ పర్సాత్వన
తీసుకురావాలనిపించలేదు. మరో రెండు నిమిషాలు మామూలు విషయాలేవో మాటాల్డి ఫోన్ పెటేట్ సింది.
PPP
కూరుచ్నన్ చోటు నుంచీ కదలకుండా శర్దధ్ గా చదువుకుంటునన్దలాల్ ఏదో పుసత్కం అవసరమయియ్ లేచి వెళిళ్ హాసట్ లు నుంచి
తీసుకొచిచ్న బాయ్గు తెరిచింది మేఘ. కావలసిన పుసత్కం తీసుకుంటూ ఉండగా పుసత్కాల మధయ్న దాచిన టింగ్ కార్డ్ కనిపించింది.
ఇపప్టికే ఈ నాలుగు రోజులోల్ నాలుగెదుసారు
ౖ
ల్ చూసినా సరే మళీళ్ ఇంకోసారి ముందేసుకుని కూరుచ్ంది. ఆ కార్డ్ చూసిన
పర్తీసారి ఆ రోజుటి బస్ పర్యాణం గురొత్ సోత్ంది.
మొదటిసారి రజనితో పంపిన ఉతత్రం చూసినపప్టి కోపం, బాధ కిరణ్ ని కలిసి మాటాల్డాక మాయమై పోయాయి. ఎంతగా
ఆలోచించినా ఎందుకనన్ది అరథ్ం కాలేదు. తను కూడా కిరణ్ ని

మిసోత్ందా? అనన్ పర్శన్ వేసుకుంటే మాతర్ం ఖచిచ్తంగా లేదు లేదనన్

సమాధానం ఎదురవుతోంది.
కిరణ్ ని తను మించడం లేదు. కానీ అతనంటే కోపం లేదు. అతనితో ఉనన్పుప్డు, మాటాల్డినపుప్డు అతని మాటలోల్, నడతలో
తపుప్ పటాట్లిస్ంది ఏమీ కనిపించలేదు. తను కూడా అతని పటల్ దురుసుగా పర్వరిత్ంచకుండా ఉండాలి. ఇది మొదటి నుంచీ తామిదద్ రి
మధాయ్ ఉనాన్ సేన్హమే తపప్ తనలో ఇపప్టికిపుప్డు కొతత్గా వచిచ్న మారేప్మీ కాదుగా.. నిజానికి ఆ రోజు తనే కాసత్ తలబిరుసుగా
పర్వరిత్ంచి అతని మనసుకి కషట్ం కలిగించిందేమో!
మనం ఎపప్టిలా మంచి

ండ్స్ లా ఉందాం అని చెపేత్నో? ఎలా చెపప్డం, ఫోన్ చేసి చెపొప్చుచ్ కానీ నేరుగా చెపప్డానికి

మోమాటం అడొడ్సోత్ంది. మరి ఎలా చెపాప్లి? తను అందరికీ హాయ్పీ నూయ్ ఇయర్ విషెస్ చెపిప్నటుట్ తనకి నేను చెపేత్ తన మీద నాకేం
కోపం లేదు అని అరథ్ం చేసుకుంటాడుగా. కానీ ఇపప్టికే నూయ్ ఇయర్ దాటిపోయిందే. అయినా పరేల్దు, కాసత్ ఆలసయ్ంగా చెపితే
తపేప్ముంది. మళీళ్ ఇలాంటి సందరభ్ం తనకి దొరకక్పోవచుచ్.
అనీన్ రకాలుగా బాగా ఆలోచించి ఒక నిరణ్యానికి వచిచ్ంది మేఘ. వాళుళ్ండే పలెల్ టూరోల్

టింగ్ కార్డ్ లాంటివేమీ దొరకవు.

వెంటనే తను దాచుకునన్ టింగ్ కార్డ్ కలకష్న్ తీసి కిరణ్ కి పంపించడానికి పనికొచేచ్ కార్డ్ ఏమై నా ఉందేమో అని వెతికింది. చాలాసేపు
వెతగాగ్ వెతగాగ్ ఒక కార్డ్ బాగుందనిపించింది.
ఒక ఇంటి ముందు పచచ్టి తోటలో ఉనన్ చెకక్ గేటు మీద నించుని ఊగుతూ ఒక చినన్ పాప, పకక్నే గేటు పటుట్కుని నించుని
నవువ్తునన్ ఒక బాబు ఉనాన్రు. లోపల హాయ్పీ నూయ్ ఇయర్ సందేశం ఉంది.కార్డ్ లోపల డియర్ కిరణ్ అనన్ సంబోధనతో మొదలుపెటిట్
చివరోల్ యువర్స్ ండ్ మేఘ అని రాసింది.
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హాసట్ లు నుంచి ఇంటికి ఉతత్రాలు రాయడం కోసం పోసట్ ల్ ఎనవ్లప్స్ తో పాటు సాట్ంపులు కూడా తన దగగ్ర ఎపుప్డూ
ఉంటాయి కాబటిట్ టింగ్ కార్డ్ కవర్ మీద అడర్స్ రాసి, సాట్ంప్స్ అంటించింది.
వీధి చివరనునన్ ఉనన్ పోస్ట్ బాక్స్ లో వేసి వదాద్మని బయలుదేరబోతూ ఇలా

టింగ్ పంపుతునాన్నని ఒకసారి నీలూతో

చెపాప్క పోస్ట్ చేసేత్ బాగుంటుంది అనుకుంది.
పకిక్ంటివాళళ్ ఫోన్ కి ఒకసారి పర్యతిన్ంచుదామని రిసీవర్ అందుకోగానే డయల్ టోన్ వినపడలేదు. ఫోన్ వె ౖరూ
ల్ , కనకష్న్స్
అనీన్ సరి చూసినా లాభం లేకపోయింది. ఫోన్ డెడ్ అయిందని తెలిసి ఉసూస్రుమనిపించింది మేఘకి.
ఈ పలెల్ టూరోల్ ఫోన్ పోయిందని కంపెల్ యింట్ ఇచిచ్, వాళుళ్ వచిచ్ బాగుచేసేసరికి పుణయ్కాలం కాసాత్ అయిపోతుంది. అందులో
సం ంతి పండుగ రోజులు అని తలచుకుంటే నీరసం వచిచ్ంది.
ఇపప్టికే నూయ్ ఇయర్ అయిపోయాక నూయ్ ఇయర్ విషెస్ కార్డ్ పంపుతోంది. ఇంకా ఆలసయ్ం చేసేటట్ యితే పంపడమే
అనవసరం అనిపించి మళీళ్ ఒకసారి బాగా ఆలోచించి తను సరె ౖన పని చేసుత్నన్దని నిరాధ్రించుకుని టింగ్ కార్డ్ ఎరర్డబాబ్లో వేసి
వచిచ్ంది.
టింగ్ కార్డ్ వెయయ్డం అయితే వేసింది కానీ మరుసటి రోజు నుంచి కొతత్ సందేహాలు బయలుదేరాయి.
మొదటిసారి బసోల్ కలిసినపుప్డు అందరూ అడర్సులు ఇచిచ్ పుచుచ్కునాన్రు. అపుప్డు కిరణ్ చెపిప్న అడర్స్ కే పోస్ట్ చేసింది కానీ
అది ఇంటి అడర్స్ కాదు, వాళళ్ నానన్గారి బాయ్ంక్ అడర్స్. కిరణ్ పేరు కూడా రాసింది కానీ ఏమిటీ కవర్ అని వాళళ్ నానన్గారు తెరిచి
చూసాత్రేమో! చూసేత్ ఈ అమామ్యి ఎవరు, ఇలా కార్డ్ పంపిందేంటి అనుకుంటారా? అయినా చూసేత్ మాతర్ం తపేప్ం ఉంది?

ండ్

హాయ్పీ నూయ్ ఇయర్ విషెస్ పంపింది అనుకుంటారు.. దీంటోల్ వేరేగా అనుకోడానికి ఏముంది, తను అనవసరంగా ఎకుక్వ
ఆలోచిసుత్ందేమో! కానీ ఎందుకో తెలీదు చాలా కంగారుగా ఉంది.
ఇపుప్డు టింగ్ కార్డ్ పంపిందని తన పర్పోజల్ కి యెస్ చెపాప్ననుకుంటాడా? అహా అలా ఎలా అనుకుంటాడు? తను

ండ్

అనే రాసిందిగా. అసలు కార్డ్ ఎందుకు పంపినటుట్? ఎందుకంటే ండ్ కాబటిట్ పంపాను. అంతే.. అంతకనాన్ ఎకుక్వ మరేం లేదు!
అసలీ కార్డ్ సెలవలు అయిపోయే లోపల అందుతుందో లేదో?
ఇలా ఆలోచనల తుటెట్ కదిలి ఒకదానికొకటి అడడ్ ం పడుతూ చికుక్బడిపోతునాన్యి పర్శన్లు. సమయం గడిచే కొదీద్ ఆలోచనల
తీవర్త పెరిగి ఆందోళనగా మారుతోంది. నీలూతో మాటాల్డే అవకాశం కూడా లేకపోవడంతో ఒకక్తేత్ తనలో తాను సతమతమై పోతోంది
మేఘ.
మనిషి టీవీ ముందు కూరుచ్ని ధాయ్స మాతర్ం అకక్డ లేకుండా ఆలోచనలోల్ కొటుట్కుపోతూ ఉండగా అమమ్ పిలుపు బిగగ్రగా
వినిపించేసరికి ఈ లోకంలోకి వచిచ్ంది. ఎంతసేపటి నుంచి పిలుసుత్ంటే వినిపించుకోలేదోనని కంగారుగా వెళిళ్ంది.
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“ఇపప్టికి అరడజను సారుల్ పిలిచాను. ఆ పాడు టీవీ ముందు కూరుచ్ంటే మనుషులు ఈ లోకంలో ఉండరసలు..” పూల సజజ్
చేత పటుట్కుని గనేన్రు చెటుట్ కొమమ్ వంచి పూలు కోసూత్ అనాన్రు మేఘ వాళళ్మమ్ గారు.
“టీవీ సౌండోల్ వినిపించలేదులేమామ్.. ఏంటో చెపుప్.”
“ఇవాళ శనివారం కదా, నేనలా గుడి దాకా వెళొళ్సాత్ను. నువువ్ తలుపేసుకుని జాగర్తత్గా ఉండు. కుకక్ర్ పెటిట్ వెళితే విజిల్స్
వచాచ్క ఆపుతావా?”
ఓ కష్ణం ఆలోచించి “అమామ్.. గుడికి నేనూ వసాత్ను” అంది మేఘ.
“గుడికా, నువావ్.. సాన్నాలు జపాలు లేకుండానే? అడిగినా ఎలాగూ రానంటావని ఊరుకునాన్. మళీళ్ రేపు వెళదాంలే.”
“ఉహూహూ.. కుదరదు. నేనిపుప్డే వసాత్. ఒకక్ పది నిమిషాలోల్ రెడీ అయిపోతా.. పీల్ జ్ పీల్ జమామ్..”
“నీ బురర్లో ఏదో తికక్ పురుగు ఉందనుకుంటా. ఎపుప్డు ఏ బుదిధ్ పుడుతుందో చెపప్లేం.”
“అంతే మరి! వరష్ం ఎపుప్డొసుత్ందో పర్తీసారీ మనకి తెలుసుత్ందా ఏంటీ? నేనూ అంతే. పేరుల్ పెటేట్ ముందే
ఆలోచించుకోవాలమామ్ ఇలాంటివనీన్..” కిలకిలలాడింది మేఘ.
“ఆ చాలేల్ బడాయి. అయినా నీ పేరు బాధయ్త మొతత్ం మీ నానన్గారిదే. నాదేం లేదు. తొందరగా తెములు. తాళం వేసి ఇదద్ రం
వెళదాం” నవావ్రు మేఘ అమమ్ గారు.
గుళోళ్ దేవుడికి ఎదురుగా నించుని భకి త్గా కళుళ్ మూసుకుంది మేఘ.
‘దేవుడా దేవుడా.. నేను పంపించిన

టింగ్ కార్డ్ తొందరగా కిరణ్ కి అందేటుట్, దాని వలల్ ఎవరికీ ఎటువంటి సమసయ్లు,

అపారాథ్లు రాకుండా ఉండేటుట్ చూడు. నేను చేసిన పని పొరపాటు అవవ్కుండా చూడు. ఉహూహూ కాదు కాదు.. నేను చేసింది
పొరపాటు అయితే ఈ సారికి కష్మించి ఏ ఇబబ్ందులు రాకుండా చూడు. అలాగెతేౖ నేను మళీళ్ వచిచ్ కొబబ్రికాయ కొడతాను. ఒక
శనివారం ఉపవాసం కూడా చేసాత్ను. దేవుడా దేవుడా.. పీల్ జ్..’
అంతసేపు ఏకాగర్తగా దణణ్ ం పెటుట్కోవడం చూసి మేఘ వాళళ్మమ్ గారు పకక్కొచిచ్ నవువ్తూ “పెదద్ కోరికల లిసేట్
చదువుతునన్టుట్నాన్వుగా. అనీన్ ఒకేసారి చెపేత్ కషట్ం. కాసత్ ఊపిరి పీలుచ్కోనివావ్లి దేవుణిణ్ కూడా” అనాన్రు.
“నువువ్ మరీనమామ్..” కంగారుగా కళుళ్ తెరిచి నవివ్ంది మేఘ.
PPP
పర్తీసారీ సెలవులోల్ తిండి, నిదర్, చదువు అనీన్ కొలతల పర్కారం జరిగే హాసట్ లు టె ౖంటేబుల్ ని పూరిత్గా పకక్న పెటిట్ రా పొదుద్
పోయిందాకా టీవీ చూసూత్, బారెడు పొదెద్ కిక్ందాకా నిదర్పోతూ కులాసాగా సెలవులని గడిపేసే మేఘకి ఈసారి ఎడతెగని ఆలోచనల
మధయ్ రోజులు భారంగా గడుసుత్నాన్యి.
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పండుగకి రెండు రోజుల ముందు ఊరు నుంచి పినిన్ కుటుంబం వచాచ్క మేఘకి హుషారు వచిచ్ంది. అమమ్, పినిన్ కలిసి
అరిసెలు చేసుత్ంటే తముమ్డు, చెలిల్తో కలిసి అరిసెల కర్తువుకి ఉడత సాయం చేసూత్ మధయ్లో నీళళ్లో వేసి చూసే బెలల్ ంపాకం కోసం
పోటీలు, గిలిల్కజాజ్లు, పుసత్కాలోల్నూ, ఇంటి చుటూ
ట్ నేల మీదా రంగుల ముగుగ్లు తీరిచ్దిదద్ డం, గొబెబ్మమ్లు పెటట్ డం, బంతిపూల
దండలు గుచచ్డం, రోజూ ఉదయానేన్ భోగిమంటల పేరుతో చలిమంట చుటూ
ట్ చేరి హంగామా చెయయ్డం, ఆటలు, పాటలు, అలల్ రి,
ఆనందంతో ఇలల్ ంతా సం ంతి కళ వచిచ్ంది.
భోగి పండుగ రోజు సాయంతర్ం మేఘ అమమ్ గారు, పినిన్ కలిసి భోగిపళుళ్ పోసే కారయ్కర్మం కోసం అనీన్ సిదధ్ ం చేసుత్నాన్రు.
చుటుట్పకక్ల వాళుళ్ కొంతమందిని పిలిచారు పేరంటానికి. అపుప్డపుప్డే ఒకొక్కక్రు వసుత్నాన్రు. అకక్లిదద్ రూ కలిసి చిటిట్ తముమ్డిని
ముసాత్బు చెయయ్డంతో పాటు పటుట్లంగాలు సింగారించారు. ఇపుప్డు కూడా కాసెనా కుదురు లేకుండా ఇలల్ ంతా ఒకటే గంతులు
వేసుత్నన్ తముమ్డి వెనక పరుగులు తీసుత్నాన్రు.
అంతలో హాలోల్ంచి ంగ్ ంగ్ మనన్ శబద్ ం విని ఫోన్ బాగయినటుట్ందే అనుకునే లోపలే మేఘ తముమ్డు పరిగెతుత్కు వెళిళ్
ఫోన్ ఎతిత్ “మేఘకాక్.. నీకే ఫోన్” అని అరిచాడు.
తన కోసం ఎవరు చేసుంటారు, ఒకవేళ కిరణ్ గానీ చేశాడా?
PPP

8

“హలో..”
“హాయ్ మేఘా.. ఎలా ఉనాన్వ్? చాలా మాటలు వినపడుతునాన్యి. ఏంటీ హడావుడి?”
“బావునాన్ను. ఇంతకు ముందు నీతో మాటాల్డిన సిసిం మా పినిన్ కొడుకు. వాడికి భోగిపళుళ్ పోసే కారయ్కర్మం జరుగుతోంది
ఇపుప్డు. అదే హడావుడి. నువెవ్లా ఉనాన్వ్?”
“సూపర్ గా ఉనాన్. నువువ్ పంపిన కార్డ్ అందింది. డాడీ తెచిచ్చాచ్రు మధాయ్హన్ం.”
“ఏమనాన్ అనాన్రా?” ఇనిన్ రోజుల తన ఆరాటానన్ంతా ఒక చినన్మాట చాటున దాచేసి చాలా మామూలుగా అడిగింది మేఘ.
“నేనే ఓపెన్ చేశాక చూపించాను. నువెవ్వరని తెలుసు కదా.. ఏమంటారు, ఊరికే చూసారంతే!”
“ఏం చేసుత్నాన్వ్ సెలవులోల్? ఎకాజ్మ్స్ పరేషన్ ఎలా ఉంది?”
“హాలీడేస్ లో నో మోర్ బుక్స్. మా కజిన్ గాడు వచాచ్డు. ఇదద్ రం కలిసి బె ౖక్ మీద తెగ తిరుగుతునాన్ం.”
“నీ పని బాగుంది. హాయిగా ఎంజాయ్ చేసుత్నాన్వ్.”
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“అదేం.. నీకు బాగాలేవా సెలవులు?”
“ఎంత బాగునాన్ ఇంకొక మూడు రోజులేగా. మళీళ్ హాసట్ లుకి వెళిళ్పోవాలి.”
“అది మూడు రోజుల తరావ్త కదా.. అపుప్డు చెయాయ్లిస్న పనులు అపుప్డు ఎలాగూ తపప్వు. దాని గురించి ఆలోచిసూత్ ఇపుప్డు
టె ౖం వేస్ట్ చెయయ్డం ఎందుకు? జస్ట్ టేక్ వన్ డే ఎట్ ఎ టె ౖం! బి హాయ్పీ!”
“ఆహా.. ఎంత సింపుల్ గా చెపాప్వ్.. నువువ్ అనీన్ ఇంతే ఈజీగా తీసుకుంటావా?”
“దేనోల్ నె ౖనా పాజిటివ్ పాయింట్స్, సంతోషానిన్చేచ్ విషయాలని మాతర్ం పటిట్ ంచుకుంటాను. వ అవవ్డం వలల్ ఏమీ ఉపయోగం
ఉండదుగా!”
“నేనేం అంత వ అయిపోడం లేదులే. మా పినిన్ వాళుళ్ వచిచ్న దగగ్రున్ంచి చాలా సరదాగా ఉంది. ఇనిన్రోజులూ ఫోన్ డెడ్
అవవ్డం వలల్ నీలూతో మాటాల్డడం కూడా కుదరేల్దు. అనన్టుట్ తెలుసా, ఇపుప్డు నీ కాల్ తోనే మా ఫోన్ బాగయియ్ంది.”
“నా కాల్ తో ఫోన్ బాగవలేదు. అది బాగయాయ్కే నేను ఫస్ట్ కాల్ చేశాను.”
“అబాబ్.. నేననన్ది కూడా అదేలే బాబూ..”
“సరదాగా అనాన్లే. మళీళ్ దీని గురించి కూడా వ అవవ్కు.”
“ఓయ్.. నేనేం ఊరికే పర్తీదానికీ వ

అవను. అసలు నాకెలాంటి వ లు లేవు. నేను వ

అవుతునాన్నని నువేవ్ం వ

అవవ్కక్రేల్దు.”
“ఇదేదో భలే ఉందే టంగ్ టివ్సట్ ర్ లాగా.. మళీళ్ చెపుప్ ఇంకోసారి..”
“నాకు పనుంది. వెళాళ్లి. ఇపప్టికే రెండుసారుల్ పిలిచింది మా చెలిల్” అతని అలల్ రికి అడుడ్కటట్ వెయాయ్లని చినన్ అబదధ్ ం ఆడింది.
“ఓకే ఓకే.. నీ టె ౖం వేస్ట్ చెయయ్నేల్ .. నేను రేపు మా కజిన్ వాళళ్ ఊరికి వెళుతునాన్ను. రెండు రోజులు అకక్డుండి అటునుంచే
హాసట్ ల్ కి వెళతాను.”
“అవునా.. మా పర్యాణం ఎపుప్డో తెలీదింకా.”
“సరే అయితే.. ఉంటాను మరి. టేక్ కేర్!”
“ఊ.. బె ౖ”
కిరణ్ తో మాటాల్డాక కాసేపు నిశబద్ ంలో ఉండాలనిపించి ఇంటి వెనుక మొకక్ల మధయ్కి వెళిళ్ంది మేఘ. మనసంతా ఎందుకో
గుబులుగా ఉంది. నిజానికి తను పంపిన కార్డ్ అందుతుందో లేదో దానివలల్ ఏమై నా సమసయ్లు, అపారాథ్లు వసాత్యేమోనని ఇనిన్
రోజులూ పడిన ఆందోళన అంతా ఇపుప్డు మాయమై పోయి మనసు తేలికపడాలి. కానీ చితర్ంగా ఏదో కొతత్ దిగులు బయలుదేరింది.
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మొదట ఫోనోల్ కిరణ్ గొంతు వినగానే కలిగిన ఉతాస్హం ఫోన్ పెటేట్ సే టె ౖముకి దిగులుగా మారిపోయింది. ఎందుకిలా వ అవుతోంది
తను.. వ అనన్ మాటకి అదాటున నవొవ్చిచ్ంది.
ఆలోచనలోల్ తేలిపోతూ బంతిపూల కొమమ్లని సవరిసూత్ నించునన్ మేఘ దగగ్రికి పరిగెతుత్కుంటూ వచిచ్ంది మేఘ చెలెల్ లు.
“ఏంటకాక్.. పెదద్ మమ్ నీకూక్డా ఇదే పని చెపిప్ందా?”
“ఏం పని?” ఆలోచనలోల్ంచి తెపప్రిలిల్ అయోమయంగా అడిగింది మేఘ.
“నువువ్ చేసుత్నన్ పనే.. అకిష్ంతలోల్ కలపడానికి నాలుగు బంతిపూలు కోసుకు రమమ్ందిగా.”
“ఆ ఆ.. అదే.. కోసుకు వెళదాం పద.”
“నాలుగంటే నాలుగే కాకుండా రకానికి ఒకటి తీసుకెళదామా.. నేను ముదద్ బంతి, పటన్ం బంతి రెం ండు రంగులు కోసాత్ను,
నువువ్ కారబబ్ంతి, బియయ్బబ్ంతి కొయియ్.. సరేనా..”
“అలాగేలే.. నీకు నచిచ్ననిన్ కోసుకోవచుచ్.. దీనికూక్డా పెదద్ పాల్నింగా..” కిలకిలా నవివ్ంది మేఘనందన.
PPP
“హలో..”
“హలో ఆంటీ.. నేను నీలూని. బాగునాన్రా?”
“మేము బాగునాన్మమామ్.. ఇంటోల్ అందరూ ఎలా ఉనాన్రు?”
“అందరం బాగునాన్ం ఆంటీ. మేఘ ఏం చేసోత్ంది?”
“చెలిల్ వాళళ్ పిలల్ లు వచాచ్రు పండకిక్. ఇక ముగుగ్రూ కలిసి ఒకటే ఆటలు. ఒకక్ కష్ణం. పిలుసాత్నుండు.”
నీలూ ఫోన్ చేసిందని చెపప్గానే ఉతాస్హంగా పరిగెతుత్కు వచిచ్ంది మేఘ.
“హేయ్ నీలూ.. ఎలా ఉనాన్వే? మా ఫోను పాడయింది తెలుసా. నినన్ సాయంతర్మే బాగయియ్ంది. రా పూట పకిక్ంటివాళళ్కి
ఫోన్ చెయయ్డం ఎందుకులే అని చెయయ్లేదు. కాసేపుంటే నేనే చేసుండేదానిన్. ఇంత ఉదయానేన్ బయటికొచిచ్ మరీ ఫోన్ చేశావేంటి?”
“హలో హలో మేఘనందన గారూ.. మాంచి హుషారుగా ఉనన్టుట్నాన్రే! కొదిద్ గా నెమమ్దించండమామ్.”
“నేనెందుకు హుషారుగా ఉంటాను. అదేం లేదు. మామూలుగానే ఉనాన్ను” మాటలు తడబడింది మేఘ.
“ఏం హుషారుగా ఎందుకు లేవు? మామూలుగానే ఎందుకునాన్వు?”
“ఏదో చాలారోజులకి నీతో మాటాల్డుతునాన్ కదాని సంతోషిసుత్ంటే ఈ

స్ ఎకాస్మినేషన్ ఏంటమామ్..”

“మరి లేకపోతే నేను ఫోన్ చేసేత్ నాకసలు అవకాశమే ఇవవ్కుండా నువేవ్ అనేన్సి పర్శన్లు అడిగేసాత్వా..”
“హ్మ్.. సరే నువేవ్ చెపుప్. నేను బుదిధ్ గా వింటాను.”
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“మరేం లేదు, అనన్యయ్ వచాచ్డు వె ౖజాగ్ నుంచి. వాళళ్ యూనివరిస్టీకి మూడంటే మూడు రోజులంట సెలవులు. నినన్
ఉదయమే వచాచ్డు. తను బయటికి వెళుతుంటే నీకు ఫోన్ చేసాత్నని చెపిప్ నేను కూడా వెంట వచాచ్ను. మనం ఎపుప్డు వెళదాం
హాసట్ లుకి? ఎలుల్ండి మధాయ్హన్ం బయలుదేరేటట్ యితే సాయం నికి మనలిన్ హాసట్ లోల్ దించి తను వె ౖజాగ్ వెళతాననాన్డు.”
“ఓహో.. కాంత్ అనన్యయ్ వచాచ్డా.. పాల్న్ బాగానే ఉంది. అయితే మనం ఒక పూట ముందే హాసట్ లుకి వెళిళ్పోవాలా?”
“అలాగని రూలేం లేదు. ఆ రోజె ౖతే తను దింపుతాననాన్డు. సరేల్ రేపు ఫోన్ చెయియ్ ఇంటోల్ కనుకునాన్క. నేను ఉంటాను ఇంక.
ఇకక్డ ఫోన్ బిల్ పరిగెడుతోంది. రెండు రోజుల తరావ్త కలిసే ఉంటాంగా. అపుప్డు తీరిగాగ్ మాటాల్డుకుందాం” అంది నీలూ.
“అలాగలాగే.. నేను మళీళ్ చేసాత్నులే. ఉంటానింక” హడావుడిగా ఫోన్ పెటేట్ సింది మేఘ.
PPP
“హమమ్యాయ్.. ఇపప్టికి మనిదద్ రం కూరుచ్ని పర్శాంతంగా మాటాల్డుకునే వీలు దొరికింది. ఇపుప్డు చెపుప్ నీలమామ్, సెలవులోల్
విశేషాలేంటి?” అడిగింది మేఘ.
“విశేషాలంటే సం ంతి కాబటిట్ ముగుగ్లు పెటట్ డమే. నేనొక పది కొతత్ ముగుగ్లు నేరుచ్కునాన్ను. నీకు తెలుసుగా మా వీధిలో
అమామ్యిలందరూ పోటాపోటీగా వేసాత్రు ముగుగ్లు. ఇంకా అరిసెలు చేయడంలో సాయం చేశాను. జంతికలు ఒతత్డం వచేచ్సింది
తెలుసా!”
“ముగుగ్లూ, జంతికలూ కాకుండా వేరే ఇంకేమీ లేవా?” నీరసంగా అడిగింది మేఘ.
“అదేంటే అలా తీసిపారేసాత్వు? అసలు నా

వీణయ్ం అంతా వాటిలోల్నే అయితేనూ..”

“సరే గానీ రజని ఆ రోజు బస్ సేట్ షనోల్ ఎందుకు ఏడిచ్ంది?”
“ఏమో, ఉనన్టుట్ండి ఏడేచ్సింది. నాకేమీ అరథ్ం కాలేదు. కిరణ్ కూడా ఆశచ్రయ్పోయాడు. ఆ రోజు ఎంత అడిగినా చెపప్లేదు.
నేనింక మళీళ్ అడగలేదు.”
“సెలవులోల్ రోజూ వచిచ్ నీ బురర్ తినే ఉంటుందిగా.”
“నువువ్ ఆశచ్రయ్పోయే విషయం చెపప్నా..? రజని ఈసారి మా ఇంటికి ఎకుక్వ రానేలేదు.”
“నిజమా?”
“అవును. ముందు రెండు వారాలు అసస్లు రాలేదు కానీ పండుగ మూడు రోజులు మాతర్ం వచిచ్ంది. హాసట్ లుకి ఎపుప్డు
వెళదాం అని కనుకోక్వడానికి వచాచ్నంది. అనన్యయ్ కూడా ఉనాన్డు అపుప్డు. అందుకే వచిచ్ందో లేదో తెలీదు కానీ నా దగగ్ర మాతర్ం
మళీళ్ అనన్యయ్ పర్సాత్వన తీసుకురాలేదు.”
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“హ్మ్.. ఏమోలే, నికరంగా తెలీకుండా నింద వెయయ్కూడదు. మళీళ్ అనన్యయ్ గురించి మాటాల్డలేదంటే ఒకవేళ తన ఆలోచనలు
మారుచ్కుని ఉండొచుచ్గా.”
“సరేలే.. రజని సంగతి వదిలేసి సెలవులోల్ నువేవ్ం చేశావో చెపుప్. కిరణ్ మాటాల్డాడా?” అడిగింది నీలూ.
కిరణ్ తో దురుసుగా పర్వరిత్ంచి మంచి సేన్హితుడిని దూరం చేసుకోకుండా ఉండాలని నిరణ్యించుకోవడం, పోసుట్లో టింగ్
కార్డ్ పంపుదామనుకోవడం, ఫోను అందుబాటులో లేకపోవడం వలల్ నీలూకి చెపప్కుండానే పంపాలిస్ రావడం, కారుడ్ అందిందని కిరణ్
ఫోన్ చేసి చెపప్డం.. మొతత్ం జరిగినదంతా నీలూతో వివరంగా చెపిప్ంది మేఘ.
“పోనీలే, మంచి పని చేశావు. ననున్ అడిగినా నేనేం అభయ్ంతరం చెపిప్ ఉండేదానిన్ కాదు. సేన్హం సంగతి సరే కానీ మరి మ
సంగతి ఏమిటి?” మేఘని సమరిథ్సూత్నే సందేహంగా అడిగింది నీలూ.
“ మ గీమా ఏం లేదూ. తను కూడా ఫోనులో మాటాల్డినపుప్డు అలాంటివేమీ లేకుండా ఇదివరకులా మామూలుగానే
మాటాల్డాడు” నీలూ అనుమానానిన్ తోసిపుచిచ్ంది మేఘ.
“అతని సంగతి సరే, నీలో ఏమనాన్ మారుప్ వచిచ్ందా అని?” కళెల్గరేసి చినన్గా నవివ్ంది నీలూ.
“మారుప్ లేదూ తీరూప్ లేదు. ఇదిగో నువివ్లా మాటాల్డితే ఊరుకోనంతే..” అలిగినటుట్ మొహం పెటిట్ ంది మేఘ.
“సరే ఇదొకక్టి మాతర్ం చెపుప్. కిరణ్ ఇచిచ్న టింగ్ కార్డ్ ఏం చేశావు? చింపి పడేశావా?”
రెండు కష్ణాల మౌనం తరావ్త “ఉహూ.. నీలమామ్, నేనేమనాన్ తపుప్ చేశానంటావా?” బేలగా అడిగింది మేఘ.
“ఛఛా.. అదేం లేదు” నీలూ అంటుంటే సునంద వచిచ్ంది వాళళ్ దగగ్రికి.
జరిగినందంతా సునందకి కూడా వివరంగా చెపిప్ంది మేఘ.
“మేఘా.. కిరణ్ నీకు

ండ్ అయియ్ ఉండటం చేత కావచుచ్, అతని వయ్కి త్తవ్ం మీద నీకునన్ మంచి అభి యం వలల్ కావచుచ్

నీకు అతని పటల్ వయ్తిరేక భావాలేమీ లేవని అరథ్మవుతోంది. తన వె ౖపు నుంచి నినున్
సేన్హమే తపప్

మిసుత్నాన్డని సప్షట్ంగా తెలియచేశాడు. నీకు

మ లేదనీ, రాదనీ నువవ్ంటునాన్వు. ఇందులో తపొప్పుప్లు తేలిచ్ చెపప్డానికేమీ లేదు కానీ నేనొకక్ సలహా మాతర్ం

ఇవవ్గలను. ఎవరితోనె ౖనా సేన్హం చెయయ్మని, ఎవరి మీదె ౖనా అభిమానమో, దేవ్షమో పెంచుకోమని ఒకరు చెపేత్ మనకా ఫీలింగ్స్ రావు.
మనకంటూ ఒక ఫీలింగ్ వచాచ్క ఎవరో చెపాప్రని కష్ణాలోల్ మారిపోవు. కాబటిట్ నీ మనసుకీ, బుదిధ్ కీ ఏమనిపిసుత్ందో దానిన్ నముమ్. నీ
సేన్హితులుగా మేమెపుప్డూ నీ పకక్నే ఉంటాం. అంతే కదా నీలూ?” తన అభి యం సప్షట్ంగా, సూటిగా చెపూత్నే నీలూని అడిగింది
సునంద.
“నీ అంత బాగా నాకు చెపప్డం రాదు కానీ నువువ్ బర్హామ్ండంగా చెపాప్వకాక్” సంతోషంగా బదులిచిచ్ంది నీలూ.
“నీ సంగతి సరే, మన కథానాయిక మాటాల్డదేంటి?” మేలమాడింది సునంద.

øöeTT~

www.koumudi.net

ÔL¸öÍjWy" Š¸EoÓj - MLjbÍjOqMcBh

76

“నువువ్ కూడా ఏంటకాక్.. నేనేం అలా కాదు” సిగుగ్పడింది మేఘ.
“నువువ్ కాదంటే సరిపోతుందా, మేమందరం అలా నిరణ్యించేశాక” ఉడికించింది సునంద.
“నాది ఉటిట్ సేన్హమే. వేరే ఏం కాదు. నిజంగా!” సరిద్చెపప్డానికి పర్యతిన్ంచింది మేఘ.
“ఉటిట్ సేన్హం కాదు గటిట్ సేన్హం అని మేమనాన్మా?” నీలూ కూడా సునందతో శృతి కలిపింది.
“మీకు చెపప్లేనసలు. నచిచ్నటుట్ అనుకోండి” బుంగమూతి పెటిట్ ంది మేఘ.
“అరే.. అసలేమీ అనుకోవడం లేదు పిలాల్ అంటుంటే నచిచ్నటుట్ అనుకోండి అంటావేంటి? సరే సరే.. ఎంత నచిచ్నటోట్ అరథ్ం
చేసుకుంటునాన్ంలే” చిలిపిగా నవివ్ంది సునంద.
“బాబోయ్.. నేనేం మాటాల్డను ఇంక” తపిప్ంచుకు పారిపోయింది మేఘ.
PPP
వారమంతా పరీకష్లతో కుసీత్ పటిట్ అలసిపోయారని ఆ ఒకక్ రోజు రా

సట్ డీ అవర్స్ నుంచి ఒక గంట ముందుగా వదిలారు

వారెడ్ నుల్. రూముకి చేరి పుసత్కాలు పకక్న పడేసి తీరిగాగ్ కబురుల్ చెపుప్కుంటూ సేద తీరుతునాన్రు మేఘ, నీలూ. అపప్టిదాకా కనిపించని
రేవతి రజనితో కలిసి వచిచ్ంది. వచీచ్ రాగానే “మనం ఇపుప్డొక అదుభ్తమై న పని చెయయ్బోతునాన్ం” అంటూ ఒక నోట్ బుక్, పెన్
తీసుకుని వచిచ్ నడి మంచంలో కూరుచ్ంది.
“చదువుకి సంబంధించింది అయితే నా వలల్ కాదు. అదేదో మీరే చేసొక్ండి. నాకు ఇవాళిట్ కి రెస్ట్ కావాలి” నీరసంగా అంది
నీలూ.
“అవును మరి, అకక్డికి నేనేదో సేట్ ట్ రాయ్ంక్ కోసం కషట్పడిపోతునన్టుట్! అదేం కాదులే కానీ కాసేపు రిలాక్స్ అవవ్డానికి పనికొచేచ్
సరదా అయిన పనే చేదాద్ం” చిలిపిగా నవివ్ంది రేవతి.
“అదేంటో చెపుప్ ముందు” అడిగింది మేఘ.
“ఇపుప్డు నేనొక లవ్ లెటర్, అదే

మలేఖ రాసాత్ను. మీరందరూ హెల్ప్ చెయాయ్లి. ‘హలో మై డియర్ లవ్’ అని మొదలు

పెడితే బాగుంటుందా?” రేవతి మాటాల్డుతూనే రాయడం మొదలుపెటిట్ ంది.
“ఏంటీ.. లవ్ లెటరా? ఎవరికి రాసుత్నాన్వ్? నీకింత ధెరయ్ం
ౖ ఎపుప్డొచిచ్ంది?” ఆశచ్రయ్పోయింది నీలూ.

“ఉతుత్తిత్ లవ్ లెటరేలే. మీరు భయపడడం మానేసి మీ యేటివిటీకి పదును పెటట్ ండి” హామీ ఇచిచ్ంది రేవతి.

“ఎపుప్డె ౖనా రాసి ఏడిసేత్ కదా ఏం రాయాలో తెలీడానికి?” నీరసంగా అంది నీలూ.
“రాసిన ఎకీస్ప్రియెన్స్ ఎవరికీ లేదు కాబటేట్ కదా అందరం కలిసి రాదాద్మనేది” అంది రేవతి.
సేన్హితురాళళ్ందరూ ఉతాస్హంగా తెలుగులో, ఇంగీల్షులో ఎడాపెడా తలా కొనిన్ వాకాయ్లు చెపుప్కొచాచ్రు.
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మేఘ ఏం చెపిప్నా “మాకు తెలుసులే నీకెలా ఇంత మంచి ఐడియాలు వసుత్నాన్యో” నంటూ ఆట పటిట్ ంచింది రేవతి.
అనాయ్పదేశంగా కిరణ్ గురించే ఆట పటిట్ సుత్నాన్రని అరథ్మైనా మేఘ చిరాకుపడటం లేదు. చినన్గా నవివ్ ఊరుకుంటోంది. ఆ నవువ్లోల్
పలచ్గా మెరిసి మాయమవుతునన్ సిగుగ్ తెరలు సేన్హితురాళళ్ దృషిట్ని దాటిపోలేదు.
మధయ్లో వచిచ్న సునంద కూడా వాళళ్ అలల్ రిలో పాలు పంచుకుంది.
అందరి నవువ్లు, కేరింతల నడుమ సందరాభ్లు, ఉదేద్ శాయ్లు వివరిసూత్ ఏ వాకయ్ం ఎలా రాసేత్ బాగుంటుందని పర్శన్లు వేసూత్
వాళుళ్ చెపిప్నవనీన్ రాసుకుంటూ పోయింది రేవతి.
వాదపర్తివాదాల నడుమ కొతత్ కొతత్ ఆలోచనలు, సలహాలు అనీన్ పోగేసి రెండు గంటలోల్ మూడు పేజీలు నింపారు. తరావ్త
రేవతి చదువుతుంటే సరదా కామెంటుల్ చేసూత్ అందరూ ఒకటే నవువ్లు.
“ఈ లవ్ లెటర్ ఎవడికనాన్ ఇసేత్

మించడం సంగతి దేవుడెరుగు చదవగానే స హ తపిప్ పడిపోతాడు” పూరిత్గా చదవడం

అయాయ్క అంది నీలూ.
“చదివి కాదు, చదవలేక పడిపోతాడు. ఎకాజ్మ్ కోసం రాసిన ఆనస్ర్ షీట్ లాగా ఉంది దాని సె ౖజు” బిగగ్రగా నవివ్ంది రజని.
“అయితే ఇపుప్డు ఇంకొక పరీకష్ మీ అందరికీ. నేను మళీళ్ చదివి వినిపిసాత్ను. ఎకుక్వ బాగునన్ వాకాయ్లని సెలెక్ట్ చేసుకుంటూ
వెళిళ్ ఈ నాలుగు పేజీలని ఒకక్ పేజీ సె ౖజుకి తీసుకొదాద్ం” అని చెపిప్ వెంటనే మళీళ్ చదవడం మొదలుపెటిట్ ంది రేవతి.
మరో గంట సేపు ఆ పర్హసనం కూడా అయేయ్సరికి నవీవ్ నవీవ్ అలసిపోయారు అందరూ.
“ఈ రోజు రేవతి పుణయ్మా అని భలే ఎంజాయ్ చేశాం” ఆనందంగా అంది నీలూ.
“మరే.. నవువ్లాటలో పడి టె ౖము కూడా చూసుకోలేదు. ఒంటిగంట దాటింది” అంది సునంద.
“అమోమ్.. ఇంక అరెజ్ ంటుగా నిదర్పోకపోతే రేపొదుద్నన్ కాల్సులో తెగ ని చేచ్సుత్ంది” అంది మేఘ.
అందరూ ఎవరి దారిన వాళుళ్ నిదర్కి పరుగు తీసుత్ంటే రేవతి ఒకక్తే శర్దధ్ గా కూరుచ్ని ఆ ఒకక్ పేజీకి కుదించిన

మలేఖని

చకక్గా ఫెయిర్ చేసింది.
PPP
ఎంసెట్ అపిల్ కేషన్ ఫారాల కోసం పాసోప్ర్ట్ ఫోటోలు అవసరమని, ఫోటోలు లేనివాళుళ్ వారెడ్ న్ పరిమ్షన్ తీసుకుని అర
ట్ డియోకు వెళిళ్ ఫోటోలు దిగి తీసుకురమమ్ని చెపాప్రు కాలేజీ వాళుళ్.
కిలోమీటరు దూరంలో మెయిన్ రోడుడ్ మీద ఉనన్ ఫోటో సూ
మేఘ ఫోటోలు ఎకక్డునాన్యో దొరకలేదని, సునంద దగగ్ర ఫోటోలు లేవని ఇదద్ రూ కలిసి ఒకరోజు మధాయ్హన్ం లంచ్ టె ౖములో
బయలుదేరారు. ఫోటో సూ
ట్ డియో దాకా వెళాళ్క పాసోప్ర్ట్ ఫోటోలతో పాటు ఇదద్ రూ కలిసి సరదాగా మామూలు ఫోటోలు కూడా
తీయించుకుని మరుసటిరోజు వాచ్ మెన్ వచిచ్ బిలుల్ చూపించి తీసుకునేటుట్ మాటాల్డారు.
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ఫోటో సూ
ట్ డియో నుంచి హాసట్ లుకి వసుత్ంటే దారి మధయ్లో ‘మేఘా’ అనన్ పిలుపు వినిపించి వెనకిక్ తిరిగి చూసేత్ కిరణ్
కనిపించాడు. అనుకోకుండా అకక్డ అతనిన్ చూసి ఆశచ్రయ్పోయింది మేఘ.
అతను దగగ్రికొచిచ్ మేఘనీ, సునందనీ పలకరిసుత్ంటే “మేము ఇలా రోడుడ్ మీద మాటాల్డకూడదు. ఎవరె ౖనా చూసేత్ హాసట్ లోల్
కంపల్ యింట్ చేసాత్రు” అని భయంగా చుటూ
ట్ చూసింది మేఘ.
“సరే సరే.. నేను వెళతానులే. యు డోంట్ వ . ఫోన్ బూత్ లోంచి బయటకు రాగానే మీరు కనిపించారు. నువేవ్నా కాదా
అనుకునాన్ను ముందు. టేక్ కేర్.. బె ౖ” అని చెపిప్ గబగబా వాళళ్ని దాటి ముందుకి వెళిళ్పోయాడు కిరణ్.
“ఈ కాసత్కే అంత భయం ఎందుకు? నేను కూడా ఉనాన్నుగా నీతో పాటు” అతను వెళిళ్పోయాక మేఘని అడిగింది సునంద.
“ఎందుకో కంగారుగా అనిపించిందకాక్. మళీళ్ ఎవరె ౖనా తనని ఏమై నా అంటే..” మాటలు దొరకనటుట్ సగంలోనే ఆపేసింది
మేఘ.
ఆ సంభాషణని పొడిగించకుండా చినన్గా నవువ్తూ మేఘ వెనున్ తటిట్ ంది సునంద.
PPP
తరువాతి ఆదివారం సునంద కోసం ఎవరో వచాచ్రని పిలిసేత్ వెళిళ్ చూసేసరికి కిరణ్, పర్దీప్ ఉనాన్రు.
“మేఘ కంగారు పడుతుందేమోనని నీకోసం వచాచ్మని చెపాప్ం” కిరణ్ ఇంకా చెపప్బోతుంటే సునంద మధయ్లోనే ఆపేసింది.
వెళిళ్ ఒకక్ పిలుపుతో మేఘతో సహా దండు మొతాత్నిన్ తీసుకొచిచ్ంది.
“సండే పాల్న్స్ ఏమిటి?” అడిగాడు పర్దీప్.
“మా అంకుల్ వచిచ్ పరిమ్షన్ తీసుకుని వాళిళ్ంటికి తీసుకెళతాననాన్రు” చెపిప్ంది సునంద.
“మేము సినిమాకి వెళదాం అనుకుంటునాన్ం. మీరూ వసాత్రా?” అడిగాడు కిరణ్.
నీలూ మేఘ అభి యం కోసం తన వె ౖపు చూసింది.
ఇంతలో రజని కిరణ్ ని అడిగింది “ఏం సినిమాకి?”
“ మకథ” అని పర్దీప్ నుంచి సమాధానం రాగానే తుళిళ్పడింది మేఘ.
“ఉహూ.. నేను రాను” అంది వెంటనే.
ఎవవ్రూ ఏమీ మాటాల్డలేదు. కిరణ్ మాతర్ం ఇంకొకసారి అడిగాడు. మేఘ మౌనమే సమాధానం అయింది.
నీలూ, మేఘల మీద రజనికి కోపం వచిచ్నా ఏమీ అనలేకపోయింది. సునంద వేరే విషయాల మీదకి మాటలు మళిళ్ంచింది.
మరొక అయిదు నిమిషాలు మాటాల్డి వెళిళ్పోయారు అబాబ్యిలిదద్ రూ.
“నేనొకక్దానిన్ రాననాన్ను కానీ మీ అందరీన్ వెళొళ్దద్ ని అనలేదుగా” వాళుళ్ వెళిళ్పోయాక ఇబబ్ందిగా అంది మేఘ.
“అబాబ్ ఎంత మంచి మనసో!” వెటకారంగా అంది రజని.
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“మనందరం

ండ్స్ అయినపుప్డు ఒకరి ఫీలింగ్స్ కి ఒకరు విలువ ఇవావ్లి తపప్ ఇలా పరుషంగా మాటాల్డి బాధపెటట్ కూడదు”

సునంద రజనిని కోపప్డింది.
“అవును. ఎపుప్డూ ఒకక్రి ఫీలింగ్స్ ని బటేట్ మిగతా అందరూ నడుచుకోవాలి. అయినా నాకెందుకులే, అందరూ కలిసి మళీళ్
ననున్ తపప్ంటారు” గొణుకుక్ంటూ అకక్డినుంచి వెళిళ్పోయింది రజని.
“అది కాదకాక్.. ఎందుకో నాకు వెళాళ్లనిపించలేదు. సారీ” తడి కళళ్తో చెపిప్ంది మేఘ.
“పిచిచ్పిలాల్.. దీనికే కనీన్ళాళ్? మేమెవవ్రం ఏమీ అనుకోవడం లేదు. ఎందుకు ఏంటీ అని నువేవ్ం సంజాయిషీ చెపప్కక్రేల్దు”
అనునయంగా కనీన్రు తుడిచింది సునంద.
PPP
ఆదివారం రోజున ఎపప్టిలాగే ఇంటికి వెళిళ్ సోమవారం ఉదయం హాసట్ లుకి తిరిగి వచిచ్ంది రేవతి. రా

సట్ డీ అవర్స్

అయిపోయాక మీకొక విషయం చెపాప్లంటూ అందరినీ ఒకచోట కూరోచ్బెటిట్ ంది.
“ననున్ ఒకరు

మిసుత్నాన్రేమోనని డౌటుగా ఉంది. నిజం చెపాప్లంటే డౌట్ లేదు. ఖచిచ్తంగా

మిసుత్నన్టేట్” ఉపోదాఘ్తంగా

చెపిప్ంది రేవతి.
“ఎవరమామ్ అది, సలామ్నా, అబాబ్సా? మొతత్ం వినాన్క ఫూల్స్ అయిపోకుండా ముందే తెలుసుకుంటాం” నవివ్ంది నీలూ.
“ఇది కటుట్కథ కాదు నీలూ. నిజంగా చెపుత్నాన్” నవవ్కుండా ముఖం గంభీరంగా పెటిట్ ంది రేవతి.
“ముందు కథేంటో వివరంగా చెపుప్” అంది మేఘ.
“అతను చుటూ
ట్ చాలామంది అమామ్యిలునాన్ నా వంకే పర్తేయ్కంగా చూసుత్నన్టుట్, ననున్ చూసి నవివ్నపుప్డు అది మామూలు
నవువ్లా కాకుండా పర్తేయ్కంగా ఉనన్టుట్, నాతో మాటాల్డినపుప్డలాల్ కావాలని ఇషట్ంతో మాటాల్డినటుట్ నాకు సప్షట్ంగా తెలిసిపోతోంది. ఇలా
చేసుత్ంటే దానరథ్ం అతను ననున్ మిసుత్నన్టేట్ కదా?” అడిగింది రేవతి.
“అయుయ్ండచేచ్మో! ఇంతకీ అతనెవరో, ఇవనీన్ ఎపుప్డు ఎలా జరిగాయో వివరంగా చెపేత్ మాకు బాగా అరథ్ం అవుతుంది” అంది
సునంద.
“అతని పేరు ఇబర్హీం.”
“నేనిందాకే చెపప్లేదూ.. అబాబ్స్ కాకపోతే ఇంకెవడో కొతత్ హిందీ సినిమా హీరో అయుయ్ంటాడు. మనం నోరు తెరుచుకుని
మొతత్ం వినాన్క ఫూల్స్ అయిపోయామంటుంది రేవతి” నవువ్తూ అంది నీలూ.
“ఇంతకీ ఎవరా ఇబర్హీం? నీకెలా పరిచయం?” అడిగింది సునంద.
“నాకే కాదు, నీలూకూక్డా తెలుసు” చెపిప్ంది రేవతి.
“అయయ్ బాబోయ్. నాకెవరూ తెలీదు. ఇది తెలివిగా ననున్ ఇరికించేసోత్ంది. మీరెవరూ నమమ్కండి” గోల పెటిట్ ంది నీలూ.
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“అదేంటి అలా అంటావూ.. మనం పర్తి రోజూ చూడటం లేదూ ఆయనిన్?”
“ఏయనిన్? ఎకక్డా?” నిలదీసింది నీలూ.
“మన కాల్సురూములో.”
“వామోమ్.. అంటే కొంపదీసి నువువ్ చెపేప్ది మన జువాలజీ లెకచ్రర్ ఇబర్హీం సర్ గురించి కాదు కదా?” భయం భయంగా
అంది నీలూ.
“పరేల్దు. ఇపప్టికనాన్ వెలిగింది” నవివ్ంది రేవతి.
“ఓసీ దురామ్రుగ్రాలా.. లెకచ్రర్ నినున్ మించడం ఏమిటే.. పిచిచ్ పిచిచ్ జోకులు వెయయ్కు” మేఘ అరిచింది.
“నీలూ చెపిప్ందే కరక్ట్. నువువ్ మా మీద

కిట్కల్ జోక్ పేల్ చేదాద్ం అనుకుంటునాన్వు కాబటిట్ మేము నమమ్మంటే నమమ్ము”

సునంద కూడా గొంతు కలిపింది.
“నిజం చెపుత్ంటే జోకులు అంటారేంటీ తలుల్లాల్రా.. సరే అయితే మీకొక ఇనిస్డెంట్ చెపాత్ను వినండి. పోయిన వారం ఒక రోజు
రా

సట్ డీ అవర్స్ లో ఉనన్పుప్డు అందరం సె ౖలెంట్ గా చదువుకుంటునాన్ం. ఆ రోజు టె ౖం టేబుల్ పర్కారం జువాలజీ డౌట్స్ కిల్యర్

చెయయ్డానికి ఇబర్హీం సర్ వచాచ్రు. అటూ ఇటూ తిరుగుతూ మా కాల్సు రూమ్ పకక్నునన్ నందివరధ్నం చెటుట్ నుంచి ఒక పువువ్ కోసి
చేతిలో పటుట్కుని ఇదద్ రు సూ
ట్ డెంట్స్ దగగ్రికి వెళిళ్ డౌట్స్ కాల్రిఫె ౖ చేశారు. తరావ్త కాల్స్ రూమ్ ముందు ఎంటర్న్స్ నుంచి వెళుతూ వెళుతూ

ఫస్ట్ బెంచీలో కూరుచ్నన్ ననున్ చూసి నవివ్ నా టేబుల్ మీద ఆ పువువ్ పెటేట్ సి వెళాళ్రు. అంటే ఏంటీ అరథ్ం?”

“నీ మొహం అని అరథ్ం. లెకచ్రర్స్ సూ
ట్ డెంట్స్ ని మించడం లాంటి పిచిచ్ పనులు చెయయ్రు. అయినా ఆయనేదో చేతిలో ఉనన్
పువువ్ విసిరెయయ్లేక వెళూత్ వెళూత్ అకక్డునన్ టేబుల్ మీద పెటిట్ వెళిళ్నంత మా నా ఇంక

మించినటేట్ నా? ఏడిచ్నటుట్ంది నీ లాజిక్!”

అంది మేఘ.
“నువవ్సలే యాంటీ లవ్ టె ౖప్. నేను వినను నీ మాటలు” బుంగ మూతి పెటిట్ ంది రేవతి.
“ఇబర్హీం సర్ కి పెళె ౖ పోయి ఒక పాప కూడా ఉందని మన కాల్సులో అందరూ చెపుప్కుంటారుగా. ఇలాంటి తింగరి వేషాలు
ఆయనెందుకు వేసాత్రు?” ఇంకో పాయింటు లాగింది నీలూ.
“అబాబ్.. మీ గోల మీదే గానీ నా మాట నమమ్రేంటి? ఆయన ననున్ సెప్షల్ గా చూసుత్నన్టేట్ ఉంది నాకెతే”
ౖ అదే మాట మళీళ్
గటిట్ గా చెపిప్ంది రేవతి.
“సరే అలాగే అనుకుందాం కాసేపు. అయితే ఇపుప్డేం చేదాద్మంటావు? అది చెపుప్” అడిగింది సునంద.
“నాకూక్డా చాలా ఎకె ౖ టింగా ఉంది ఆయన అలా చూసుత్ంటే.”
రేవతి మాటలిన్ మధయ్లోనే ఆపి “అంటే నువివ్పుప్డు ఆయనిన్ మిసుత్నాన్ననవు కదా?” కంగారుగా అడిగింది మేఘ.
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“హమమ్యాయ్.. థాంక్స్. ఇదనాన్ వెంటనే అరథ్ం చేసుకునాన్రు” నవివ్ంది రేవతి.
“ఊ.. ఆ తరావ్త?” అడిగింది సునంద.
“తరావ్తేముందీ.. పాపం ఆయన మొహమాటపడుతునాన్డలేల్ ఉంది. అందుకని నేనే ముందడుగు వేసి ఈ

మ విషయం

తేలేచ్యాయ్లని నిరణ్యించేశా.”
“అంటే నేరుగా వెళిళ్ సర్ కి ‘ఐ లవ్ యూ’ అని చెపాత్వా ఏంటి ఖరమ్?” భయంగా అడిగింది నీలూ.
“ఆ.. చెపాత్ పాపం. అపుప్డు కానీ మా డాడీ నాకు డె ౖరెక్ట్ గా పెళిళ్ చెయయ్రు.”
“నెక్స్ట్ నెక్స్ట్... తరావ్తేంటో చెపుప్” తొందరపెటిట్ ంది సునంద.
“బాగా ఆలోచించగా చించగా ఒక తెలివె ౖన ఐడియా తటిట్ ంది. అదేంటంటే ఒక లవ్ లెటర్ రాసేత్ తేలిపోతుందని.”
“లవ్ లెటరా!!!” అందరూ ఒకక్ పెటుట్న గటిట్ గా అరిచి మొహామొహాలు చూసుకునాన్రు.
“పరేల్దు. మీరందరూ బాగానే షార్ప్ గా ఉనాన్రు. సరిగాగ్నే గెస్ చేశారు. మొనన్ మనందరం కలిసి సమిషిట్ కృషితో రాసిన లవ్
లెటర్ ఇబర్హీం సర్ కోసమే” చిలిపిగా నవివ్ంది రేవతి.
“అంటే ఆ లెటర్ ని తీసుకెళిళ్ సర్ కిచేచ్శావా?” అవాకెక్పోయి
అడిగింది నీలూ.
ౖ
“అందులో మనందరి పేరూ
ల్ రాశావా?” కంగారుపడింది మేఘ.
రేవతి పడీ పడీ నవువ్తోంది.
“వెధవ నవావ్పి సరిగాగ్ చెపిప్ ఏడువ్.. చంపేసాత్ం లేకపోతే” తొందరపెటిట్ ంది నీలూ.
“మీ పేరుల్ రాసేత్ రాసాత్నేమో కానీ నా పేరెందుకు రాసుకుంటాను చెపుప్. అలా

ఫ్ తో సహా దొరికిపోతారా ఎవరె ౖనా?” ఇంకా

నవువ్తూనే ఉంది రేవతి.
“అయితే ఇదంతా అబదధ్ ం. మమమ్లిన్ భయపెటాట్లని కలిప్ంచి చెపుత్నాన్వ్” అంది మేఘ.
“కాదు. ఆ ఉతత్రం నేను నేరుగా ఇవవ్లేదు కానీ ఇబర్హీం సర్ కి మాతర్ం తపప్కుండా అందుతుంది.”
“ఎలా?” అడిగింది సునంద.
“ఎందుకంటే దానిన్ భదర్ంగా ఒక కవరోల్ పెటిట్ ఆయన అడర్సుకి పోస్ట్ చేశాను కాబటిట్ .”
“ఆయన అడర్స్ నీకెలా తెలుసు?” అడిగింది నీలూ.
“అదేమనాన్ పెదద్ రహసయ్మా తెలీకపోడానికి. ఇబర్హీం సర్ మన కాలేజీలోతో పాటు సిదాద్రథ్ డి కాలేజీలో కూడా లెకచ్రర్ జాబ్
చేసుత్నాన్రు. ఆయన పేరు కింద సిదాధ్రథ్ కాలేజీ అడర్స్ రాసి పోస్ట్ చేసేశాను. అంతే!” తేలిగాగ్ చెపిప్ంది రేవతి.
“మరి ఉతత్రం ఎవరి దగగ్రినుంచి వచిచ్ందో పేరు రాశావా?” అడిగింది మేఘ.
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“ఆ.. నా పేరు, ఇంటి అడర్సు ఇసాత్ను మరి! ‘యువర్స్ లవింగీల్’ అని రాశాలే. ఖచిచ్తంగా ఎవరో అమామ్యే రాసిందని ఉతత్రం
చదివాక అరథ్ం అవుతుందిగా.”
“ఎపుప్డు, ఎలా పోస్ట్ చేశావు ఉతత్రానిన్? నీ చేతిరాతని గురుత్ పటేట్ సేత్? ఎకక్డినుంచి పోస్ట్ చేశారనన్దానిన్ బటిట్ దొరికిపోవా?”
సందేహాల వరష్ం కురిపించింది నీలూ.
ట్ డెంట్స్ లో ఎవరు రాశారో ఎలా
“బయటికి వెళిళ్నపుప్డు బజారోల్ ఒక పోస్ట్ డబాబ్ కనిపిసేత్ అందులో వేశాను. ఇనిన్ వందల సూ
తెలుసుత్ంది? అయినా లవ్ లెటర్ ని తీసుకెళిళ్ అందరికీ చూపించి ఇనెవ్సిట్ గేట్ చేసేంత పపుప్సుదద్ కాదులే ఆయన!” భరోసా ఇచిచ్ంది
రేవతి.
“హ్మ్.. ఏమై నా చాలా పెదద్ సాహసమే చేశావు. ఇలాంటి సరదా ఆటలు బెడిసికొడితే పర్మాదం. ముందుగా ఒకక్మాటనాన్
చెపప్లేదేం మాతో?” అడిగింది మేఘ.
“సరేల్.. చెపుప్ంటే మీ భయాలతో ననున్ భయపెటిట్ మానిప్ంచేసేవారు. ఇపుప్డు చూశారా.. మీకు తెలీకుండానే మీరొక అడెవ్ంచర్
చేసేశారు. నాకు థాంక్స్ చెపాప్లి మీరందరూ” కాలర్ ఎగరేసింది రేవతి.
“లెకచ్రర్ కాబటిట్ సరదాగా తీసుకుంటారు తపప్ రాదాద్ంతం చెయయ్రులే అని రేవతి ధెరయ్ం.
అంతే కదూ!” నవివ్ంది సునంద.
ౖ

“అయితే ఇపుప్డు నువువ్ ఇదంతా కేవలం సరదాకి చేసినటేట్ గా.. మా, గీమా ఏమీ లేదుగా?” రేవతిని అనుమానంగా చూసూత్

అడిగింది నీలూ.
“లవ్ కాదు కానీ వెరీ బిగ్ కర్ష్.. ఆ రంగూ, ఎతూ
త్ , అబాబ్ ఎంత హాండ్ సమోమ్! పెళళ్యిందని నమమ్డం కషట్ం. ఆ నడుము

మీద చెయేయ్సుకుని సెట్ ౖల్ గా నించుని కాల్స్ చెపుత్ంటే ఆహా ఆఆ..”

“ఇంకాపవే రాకష్సీ.. నీకసలు సిగేగ్ లేదు” రేవతి నోరు నొకేక్సింది నీలూ.
“అందరూ ఎంతో కొంత టెనష్న్ పడుతూ వినాన్రు కానీ రజని మాతర్ం అసస్లు తొణకలేదు, బెణకలేదు. ధెరయ్ం
ౖ ఎకుక్వే!” అంది

సునంద.

“దాని మొహం! ముందే అంతా తెలుసు కాబటిట్ హాయిగా మీ అందరి చిందులు చూసి ఆనందిసూత్ కూరుచ్ంది” అంది రేవతి.
“చేసిన ఘనకారయ్ం చాలేల్ కానీ ఈ విషయం బయట ఎవరికీ చెపప్కండి. అలా అలా అందరికీ తెలిసేత్ లేనిపోని సమసయ్లు
వసాత్యి” జాగర్తత్ చెపిప్ంది మేఘ.
“మొతత్ం మన

పులో బాగా ముందుచూపునన్ ముసలమమ్ గారు చెపుత్నాన్రు. అందరూ మరాయ్దగా పాటించండి” గంభీరంగా

చెపిప్ంది రేవతి.
నవువ్ల రవవ్లు సవవ్డి చేశాయి..
PPP
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ఒక రోజు మధాయ్హన్ం సునంద కాల్సులు అయిపోయాక లంచ్

క్ లో హాసట్ లుకి వసుత్ంటే దారిలో కిరణ్, పర్దీప్ ఎదురె ౖ

పలకరించారు.
“మరేం లేదు. ఇంకో రెండు నెలలోల్

ండ్స్ అందరం విడిపోతాం. మీరందరూ కలిసి సరదాగా ఫోటోలు తీసుకుంటే గురుత్గా

ఉంటాయి. నా దగగ్ర కెమెరా ఉంది. మేఘకి ఇదాద్మనీ.. అదే మీ అందరికీ ఉపయోగపడుతుందనీ..” సునందకి కెమెరా అందిసూత్
అనాన్డు కిరణ్.
“అయితే నా చేతికి ఎందుకు, మేఘకే ఇదుద్వు గానీ పద. నాతో రండి హాసట్ లు దాకా. ఇచేచ్సి వెళుదురు” నవివ్ంది సునంద.
“నేనిసేత్ మేఘ తీసుకుంటుందో లేదో!” సందేహంగా అనాన్డు కిరణ్.
“అదేమో నాకు తెలీదు కానీ మేఘ తరపున నేను తీసుకుంటే మాతర్ం అసలు ఒపుప్కోకపోవచుచ్. రెండు నిమిషాలోల్ వెళొళ్చుచ్.
మరేం పరవాలేదు. నాతో రండి” నచచ్చెపిప్ వెంట తీసుకెళిళ్ంది సునంద. నీలూని, మేఘనీ పిలుచుకొచిచ్ంది.
“ఈ ఆదివారం మేము ఇందర్కీలా కి వెళుతునాన్ం. అమమ్వారి గుడికి మీరూ రావచుచ్గా?” నీలూ వె ౖపు చూసూత్ అడిగాడు
పర్దీప్.
నీలూ ఏం చెపాప్లో తెలీక మేఘ వె ౖపు చూసింది.
“మేఘా పీల్ జ్.. నేనేం సినిమాకి రమమ్నడం లేదుగా, గుడికే కదా! అందరం కలిసి వెళదాం. పీల్ జ్ పీల్ జ్ ‘నో’ అనకు..”
బతిమాలాడు కిరణ్.
ండ్స్ అందరి ముందూ అతనలా అడుగుతుంటే మేఘ చాలా మొహమాటపడిపోయింది. కానీ ‘ఊ’ అని మాతర్ం అనలేదు.
అతని మొహంలోకి చూడకుండా మౌనంగా తల దించుకుంది.
ఆమె ఇషట్పడటం లేదని అతను గర్హించాక ఎకుక్వసారుల్ అడిగి ఇబబ్ంది పెటట్ దలుచ్కోలేదు.
“మీరందరూ కలిసి ఫోటోలు తీసుకోడానికి పనికొసుత్ందని నా కెమెరా తెచాచ్ను. మీరు వాడుకునాన్క మళీళ్ తీసుకుంటాను”
అనాన్డు మేఘ చేతికిసూత్.
“మా దగగ్ర కెమెరా ఉంది. రేవతి వాళిళ్ంటి నుంచి తెచిచ్ంది” కెమెరా అందుకోకుండా మెలల్ గా చెపిప్ంది మేఘ.
ఆమె తీసుకోదని అరథ్మయాయ్క అటేట్ బలవంతం చెయయ్కుండా వెళిళ్పోయారు వాళుళ్.
“రేవతి కెమెరా ఎపుప్డు తెచిచ్ంది?” వాళుళ్ వెళళ్గానే నీలూ అడిగింది.
“ఇంకా తీసుకురాలేదు కానీ తెసాత్నని చెపిప్ందిగా అపుప్డొకసారి” అని చెపిప్ అకక్డినుంచి వెళిళ్పోయింది మేఘ.
“అసలు మేఘ ఉదేద్ శయ్మేంటో నాకు అరథ్ం కాలేదు. అతనేమీ ఇబబ్ంది పెటట్ లేదుగా, ఇపుప్డెందుకా దిగులు?” సునందని
అడిగింది నీలూ.
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“కిరణ్ ని డిజపాప్యింట్ చేశానని బాధపడుతుందేమో?” సాలోచనగా అంది సునంద.
“అపుప్డె ౖతే డిజపాప్యింట్ చెయయ్డం ఎందుకు? అదేదో తీసుకుంటే సరిపోతుందిగా?” పర్శిన్ంచింది నీలూ.
“కిరణ్ మీద తన మనసులో ఉనన్ ఇషట్ం మనందరికీ, ముఖయ్ంగా కిరణ్ కి తెలిసిపోతుందని భయమేమో అమామ్యి గారికి”
నవివ్ంది సునంద.
“చిరాకులు, కోపాలు మాయమై నపుప్డే అనిపించింది మేఘకి కిరణ్ మీద కోపం పోయి మెలల్ గా ఇషట్ం ఏరప్డుతుందేమోనని.
అంతలోనే మళీళ్ అతనితో ఇలా పర్వరిత్ంచడమే అరథ్ం కావడం లేదు. అయినా మన దగగ్ర మేఘకి భయమా?” సునంద మాటలని
ఒపుప్కోలేదు నీలూ.
“నా ఉదేద్ శయ్ం మనకి భయపడి మేఘ ఏదో దాసోత్ందని కాదు. తనలో తనకే యుదధ్ ం జరుగుతుందనిపిసోత్ంది. తన మనసేంటో
తనకే ఇంకా పూరిత్ సప్షట్త లేదనుకుంటాను. ముందు తన ఇషాట్యిషాట్లు ఏంటని తనే నిరణ్యించుకోవాలి. అపుప్డు కానీ బయటపడదు.
చూదాద్ం ఏమవుతుందో?” అంది సునంద.
“అయితే మనమేమీ చెపొప్దాద్ మేఘకి?” అడిగింది నీలూ.
“ తస్హించినటుట్ గానీ, వయ్తిరేకించినటుట్ గానీ సలహాలేమీ ఇవవ్కుండా ఉండటమే మనం చేయదగగ్ సహాయం. మన
సలహాలు తన ఫీలింగ్స్ ని పర్భావితం చేసే అవకాశం ఉంటుంది. తరచి తరచి పర్శన్లడిగి ఇబబ్ంది పెటట్ కుండా ఉంటే మంచిది” సునంద
తన అభి యం చెపిప్ంది.
నీలూ కూడా సరేనంటూ మాట ఇచిచ్ంది.
PPP
మరొక పది రోజులు గడిచాక వచిచ్న ఆదివారం కోసం మూడు రోజుల ముందు నుంచే ఉతాస్హంగా ఎదురుచూసోత్ంది మేఘ.
మేఘ ఆనందానికి కారణం ఊరి నుంచి వాళళ్ నానన్గారు వసుత్ండటం. పర్తి రోజూ అపుప్డే పొదుద్నె ౖపోయిందా అనుకుంటూ
నీరసంగా నిదర్ లేచేదలాల్ ఆ రోజు అలారం మోగగానే నిదర్ లేచి పరీకష్కి వెళేళ్లోపే చకచకా తలసాన్నం చేసి చకక్గా రెడీ అయిపోయింది.
మధాయ్హన్ం పరీకష్ ముగిసిన దగగ్రున్ంచీ ఎపుప్డెపుప్డు తనకోసం పిలుపు వసుత్ందా అని ఎదురుచూసూత్ కూరుచ్ంది.
పరీకష్ నుంచి వచాచ్క నీలూ, రజని, సునంద అందరూ వరసగా రెడీ అవుతునాన్రు.
వాచ్ మెన్ నుంచి “మేఘనందన కోసం విజిటర్స్” అనన్ పిలుపు వినగానే “మీరందరూ తవ్రగా వచెచ్యయ్ండి. ముందు నేను
వెళతాను” అంటూ ఆగమేఘాల మీద పరుగు తీసింది మేఘ.
చకచకా మేడ మెటుల్ దిగి లేడి పిలల్ లా పరిగెడుతూ గేటు వె ౖపు వెళుతుంటే దూరంగా నానన్గారు కనిపించారు. ఆ ఆనందంలో
మొహం మరింత వెలిగే లోపే నానన్గారి పకక్నే నించునన్ కిరణ్, పర్దీప్ లని చూడగానే ఆనందం సాథ్నంలో ఆశచ్రయ్ం, సందేహం,
అయోమయం మొదలయాయ్యి. తనకి తెలీకుండానే పాదాలు పరుగు ఆపి నిదానంగా వారి వె ౖపు అడుగులు వేశాయి.
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PPP

9
నానన్గారు కిరణ్ తో మాటాల్డుతుండటం ఆశచ్రయ్ంగా చూసింది మేఘ.
“మెయిన్ రోడ్ మీద ఆటో కోసం ఎదురుచూసుత్నన్పుప్డు పకక్నే నించునన్ ఈ అబాబ్యిలు పరిచయం అయాయ్రు. మాటలోల్ మీ
కాలేజీ పేరు, నీ పేరు చెపేత్ మీరంతా సేన్హితులని చెపాప్రు. కిరణ్, పర్దీప్ అని పేరుల్ చెపప్గానే మనింటికి ఫోన్ చేసినపుప్డు
మాటాల్డానని గురొత్ చిచ్ంది. ఆటో దొరకలేదు కానీ అలా కులాసాగా మాటాల్డుకుంటూ నడిచే వచేచ్శాం” మేఘ ఆశచ్రాయ్నికి వివరణ
ఇచాచ్రు వాళళ్ నానన్గారు.
“రండి నానాన్.. విజిటర్స్ రూంలో కూరుచ్ందాం. నీలూ వాళుళ్ కాసేపటోల్ వసాత్రు” అంటూ ఆయన చేతిలో ఉనన్ బాయ్గు
అందుకుంది.
నానన్గారి పకక్న కూరుచ్ని ఇంటి దగగ్రి విశేషాలు అడుగుతూ, హాసట్ లు కబురుల్ చెబుతోంది మేఘ.
నీలూ, రజని, సునంద వచిచ్ అకక్డ కిరణ్, పర్దీప్ లని చూసి ముందు ఆశచ్రయ్పోయినా తరవాత విషయం తెలుసుకుని
సిథ్ మితపడాడ్రు.
నానన్గారు కిరణ్ ని పకక్నే కూరోచ్బెటుట్కుని భుజం మీద చెయియ్ వేసి ఆపాయ్యంగా మాటాల్డుతుండటం చూసి మేఘ
సంతోషించింది. ఒక అరగంట గడిచాక కిరణ్, పర్దీప్ వెళిళ్పోయారు.
నీలూ, మేఘ, రజని ఊరినుంచి వచిచ్న బాయ్గు తెరిచి అందరి ఇళళ్ దగగ్రున్ంచీ పిండివంటలతో పాటు రాబోయే కాలేజీ
వారిష్కోతస్వం కోసమని వీళుళ్ కోరిన పర్కారం పర్తేయ్కంగా సిదధ్ ం చేసి పంపిన బటట్ లు చూసుకుని తృపిత్పడాడ్రు.
మేఘ నానన్గారు అమామ్యిలందరినీ బయటికి తీసుకెళిళ్ సరదాగా తిపిప్ వాళుళ్ అడిగిన చినన్ చినన్ వసుత్వులు కొనిచిచ్
సాయం నికి తీసుకొచిచ్ మళీళ్ హాసట్ లోల్ దింపారు. ఎపుప్డూ చెపిప్నటేట్
శర్దధ్ గా చదువుకోమని జాగర్తత్లు చెపిప్ తిరిగి ఊరికి వెళిళ్పోయారు.
PPP
కాలేజీ వారిష్కోతస్వం సందరభ్ంగా తలపెటిట్ న రకరకాల సాంస తిక కారయ్కర్మాలోల్ విదాయ్రుధ్లంతా ఉతాస్హంగా పాలొగ్నాన్రు.
పాటల పోటీలు, డాన్స్ పోటీలు జరిగాయి.
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నీలూ బాగా పాడుతుందని సేన్హితురాళళ్ందరూ ఒక మంచి సినిమా పాటని ఎంపిక చేసి కషట్పడి సేన్హితుల దావ్రా ఆ పాట
కాయ్సెట్, వాక్ మెన్ సంపాదించి, పాటంతా పేపరు మీద రాసిపెటిట్ దగగ్రుండి నీలూ చేత

కీట్స్ చేయించారు. పాటల పోటీలో నీలూకి

మూడో బహుమతి వసేత్ పర్తి ఒకక్రూ తమకే బహుమతి వచిచ్నంతగా సంతోషించారు.
వారిష్కోతస్వం నాడు సేట్ జీ మీద పర్దరిశ్ంచే ఒక

ప్ డానుస్లో రజని కూడా చేసుత్ండటంతో రిహారస్ల్స్ హడావుడిలో ఉంది.

కేవలం విదాయ్రుధ్లనే కాకుండా వారి తలిల్దం లని కూడా వారిష్కోతస్వానికి ఆహావ్నించారు కాలేజీ వారు. కాలేజీకి, హాసట్ లుస్కి
దాదాపు ఒక కిలోమీటరు దూరంలో ఉనన్ పెదద్

ండ్స్ లో భారీ ఎతుత్న ఫంకష్న్ ఏరాప్టుల్ చేశారు. అనీన్ హాసట్ లుస్కి మధయ్గా ఉనన్ మరొక

ండ్ లో భోజనాలు ఏరాప్టుల్ చేశారు. సాయంతర్ం విందు భోజనాల అనంతరం ఏడునన్ర గంటలకి వారిష్కోతస్వ సభ, దానిన్
అనుసరించి ఇతర సాంస తిక కారయ్కర్మాలు ఉంటాయని ఆహావ్న ప కలో అచుచ్ వేయించారు.
ఆ రోజు మధాయ్హన్ం నుంచి కాల్సులకి సెలవు ఇచేచ్శారు. రేవతి నానన్గారు వచిచ్ తనని ఇంటికి తీసుకువెళాళ్రు. సాయంతర్ం
తలిల్దం లతో కలిసి నేరుగా ఫంకష్న్ కి వసాత్నని చెపిప్ వెళిళ్ంది.
డానుస్లు, నాటికలు పర్దరిశ్ంచబోయే అమామ్యిలంతా ఫెనల్
రిహారస్ల్స్, మేకప్, కాసూ
ట్ య్మ్స్ అంటూ ఆ ఏరాప్టల్ లోల్
ౖ

తలమునకలె ౖ ఉంటే మిగిలిన వాళుళ్ సావకాశంగా సాయంతర్పు వేడుకలకి సింగారించుకోవడంలో నిమగన్మయాయ్రు.

పర్తేయ్కమై న దుసుత్లోల్, అందమై న అలంకరణలోల్ మెరిసిపోతూ అటూ ఇటూ హడావిడిగా తిరిగేసుత్నన్ ఆడపిలల్ లతో హాసట్ లంతా
రంగురంగుల సీతాకోకచిలుకలు విహరిసుత్నన్ నందనవనానిన్ తలపించింది. చీరలు, పరికిణీ ఓణీలు, గా లు లాంటి దుసుత్లు
ధరించగానే ఇనాన్ళూళ్ ఇంకా చినన్వాళేళ్గా అనిపించిన పదహారేళళ్ ముగధ్లంతా ఒకక్ రోజులోనే

ఢతవ్ం సంతరించుకునన్టుట్ నిండుగా

కనిపిసుత్నాన్రు. బహుశా ఆడపిలల్ ల తీరే అంతేమో!
ముదురు పసుపు ఎరుపు రంగులోల్ అదాద్లతో కుటిట్ న రాజసాథ్నీ గా

చోళీతో సునంద, సనన్టి జరీ అంచు కనకాంబరం రంగు

జారెజ్ ట్ చీరలో నీలూ, ముదురు నీలం రంగులో అరచేతి మందం అంచునన్ గులాబీ రంగు పటుట్లంగా వోణీలో మేఘ ముచచ్టగా
ముసాత్బె ౖ రజనిని కలవడం కోసం కలచ్రల్

మ్స్ లో పాలొగ్ంటునన్ వాళళ్ందరూ రెడీ అవుతునన్ మేకప్ రూంకి వెళాళ్రు.

వీళళ్ని చూసూత్నే రజని కేరింతగా అరిచింది. “సునందకాక్.. నినున్ చూడగానే హై దరాబాదీ సిటీ సెట్ ౖల్ తెలిసిపోతోంది. నీలూ

చీర రిచ్ గా ఉంది. మేఘ మాతర్ం ఈ పాతకాలం లంగావోణీలో పేరంటానికి వెళుతునన్ పలెల్ టూరి పిలల్ లా ఉంది” అని నవివ్ంది.
“మా సంగతేమో కానీ నీ కోయ దొరసాని గోచీ చీర మాతర్ం భలేగా ఉంది. తలలో కొపుప్ చుటూ
ట్ చుటిట్ న 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 మేకప్ ఉంది” ఉతాస్హంగా చెపిప్ంది రజని.
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“టె ౖము ఆరు దాటుతోందిగా. అందరం కలిసి భోజనానికి వెళదామా?” అడిగింది మేఘ.
“మాకందరికీ భోజనం ఇకక్డికే వసుత్ందట. అయినా ఈ ఫోక్ డాన్స్ మేకప్ తో బయటికి ఎలా రాగలను? మీరొక పని
చెయయ్ండి. వెళిళ్ భోజనం చేసేసి ఫంకష్న్

ండ్స్ కి వచెచ్యయ్ండి. చీఫ్ గెసుట్లు, కాలేజీ డె ౖరెకట్ ర్స్ సీప్చులు అయాయ్క మా డాన్స్ మూడో

మే కాబటిట్ తవ్రగానే అయిపోతుంది. ఆ టె ౖముకి మీరు సేట్ జీ వెనకునన్ మేకప్ రూం దగగ్రికి రండి. నేను డర్స్ మారుచ్కుని మీతో
వచేచ్సాత్ను” చెపిప్ంది రజని.
అలాగేనని రజనికి ‘ఆల్ ది బెస్ట్ ’ చెపిప్ భోజనానికి బయలుదేరారు ముగుగ్రూ.
భోజనాలు చేసే చోటంతా జనంతో కిటకిటలాడిపోతోంది. ‘బఫే’ మూలాన ఆ ఆవరణంతా గుంపులు గుంపులుగా నించుని
కబురాల్డుతూ భోజనం చేసుత్నన్వారితో కోలాహలంగా ఉంది.
అకక్డి పరిసిథ్ తి చూశాక “ఇంత హడావుడిలో తోసుకుంటూ వెళిళ్ తినాలా ఇపుప్డు మనం” నీరసంగా అంది మేఘ.
“తపప్కుండా తినాలి. లేకపోతే అరధ్రా దాకా మేలుకుని ఉంటాం కాబటిట్ ఆకలికి మాడిపోగలం. ఒకక్ పది నిమిషాలు లె ౖనులో
నించుంటే సరిపోతుందిలే. పదండి పదండి” అంటూ ముందుకి
నడిపిచింది సునంద.
డజనుకి పె ౖగా ఉనన్ రకరకాల వంటకాలోల్ంచి అనీన్ కొదిద్ కొదిద్ గా వడిడ్ ంచుకుని కాసత్ ఖాళీగా ఉనన్చోట నించుని భోజనం
చేసుత్నాన్రు.
“హాయిగా కూరుచ్ని పర్శాంతంగా తిండి తినకుండా ఈ నించుని తినడాలు ఏమిటో పె ౖతయ్ం.. అదీ ఇలాంటి బటట్ లు వేసుకుని
మరీ ఇబబ్ంది. మధయ్లో మంచినీళుళ్ కావాలనాన్ కషట్మే” విసుగాగ్ గొణిగింది మేఘ.

“కూరుచ్ని తినడం ఓల్డ్ సెట్ ౖల్. ఇలా నించుని తినడం మోడర్న్ పదధ్ తి” నవివ్ంది నీలూ.
‘హాయ్’ అంటూ పరిచితమై న గొంతులు వినిపించి వెనకిక్ తిరిగి చూసేత్ కిరణ్, పర్దీప్ కనిపించారు.

“ఈ డర్సుస్లోల్ మిమమ్లిన్ గురుత్ పటట్ డానికి టె ౖం పటిట్ ంది. కొతత్గా కనిపిసుత్నాన్రు” అనాన్డు పర్దీప్.
“కొతత్గా అయితే పరేల్దు, చెతత్గా అనకపోతే చాలు” సునంద మాటకి అందరూ గటిట్ గా నవావ్రు.
“నో నో.. నిజంగా అమామ్యిలందరీన్ ఇంత కలర్ ఫుల్ గా చూసుత్ంటే చాలా చాలా బాగుంది” అనాన్డు పర్దీప్.
అందరి సంగతేమో కానీ మేఘని చూసూత్ కిరణ్ కళళ్లోల్ చేరిన వెలుగు మాతర్ం నేరుగా అతని వె ౖపు చూడని ఆమెకి తపప్
మిగతా అందరికీ సప్షట్ంగా తెలిసింది.
మాటలు, నవువ్ల మధయ్లో తింటూండటం మూలాన నీలూకి పొలమారింది. మంచినీళుళ్ పటుట్కొసాత్మంటూ ఇదద్ రబాబ్యిలూ
పరిగెతుత్కెళిళ్ కష్ణాలోల్ మూడు మంచినీళళ్ గాల్సులతో వచాచ్రు.
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“ఎపుప్డూ ఇలా రెడీ అయితే ఎంచకాక్ అందరూ సేవలు చేసి పెడతారనన్మాట. ఈ సౌకరయ్ం ఏదో బాగునన్టుట్ంది” అనన్ నీలూ
మాటకి “యెస్ మేడమ్, ఎనీథింగ్ ఫర్ యూ ఏంజెల్స్..” అనాన్డు
పర్దీప్ భకుత్ డిలా ఫోజు పెడుతూ.
భోజనం కనాన్ ఎకుక్వగా మాటలతోనూ, నవువ్లతోనూ కడుపు నింపుకునాన్క తలా ఒక ఐసీ ం 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 రెండువె ౖపులా గుబురుగా పెరిగి ఇహనో ఇపుప్డో పూతకి సిదధ్ మంటూ లేత మొగగ్ తొడిగిన గులోమ్హర్ చెటల్
మీదుగా వసుత్నన్ గాలి రెపరెపలు చూసుత్ంటే కు ళళ్ వయసు వె ౖభోగానికి మనసుపడి మురిపెంగా తలలు వంచి వింజామరలు
వీసుత్నన్టుట్గా ఉంది.
ఆ ఆహాల్దకరమై న వాతావరణంలో ఐదుగురు సేన్హితులు మాటాల్డుతూ నెమమ్దిగా నడుసుత్నాన్రు. మిగిలిన ముగుగ్రూ వేగంగా
నడుసుత్నాన్రో, వీరిదద్ రి అడుగులు నిదానంగా పడుతునాన్యో తెలీదు కానీ కాసేపటికి మేఘ, కిరణ్ నాలుగడుగులు దూరమై కాసత్
వెనుకగా నడుసుత్నాన్రు.
“మూడు రోజుల తం మమీమ్, డాడీ, పెదద్ కక్ వచాచ్రు. పెదద్ కక్ బాబుతో పాటు తిరిగి అమెరికా వెళళ్డానికి వీసా పనులు
చూసుకోవాలి. అమెరికన్ కానుస్లేట్ కి మ సు వెళుతూ మధయ్లో నా దగగ్రికి వచాచ్రు. మీ హాసట్ లుకి తీసుకొదాద్ం అనుకునాన్ను.
యిన్ కి ఎకుక్వ టె ౖం లేకపోవడంతో కుదరలేదు.”
అపప్టిదాకా తల వంచుకుని నడుసూత్ అతని మాటలు వింటునన్దలాల్ ఆ చివరి మాటలకి ఆశచ్రయ్పోయి చటుకుక్న అతని
మొహంలోకి చూసింది. మాటవరసకి అనన్ ఉటిట్ మాట కాదని తెలిసింది.
అతని పకక్న నడవడం కొతత్గా వింతగా ఉంది ఆమెకి. పకక్పకక్నే దగగ్రగా నడుసుత్ండటంతో ఒకొకక్సారి అడుగులు తడబడి
ఇదద్ రి భుజాలు, చేతులు దగగ్రవుతునాన్యి.
అలా అదాటున అతనొచిచ్ తగిలినపుప్డలాల్ ఓ కష్ణం గుండె లయ తపిప్ అపప్టికపుప్డు పొటట్ లోంచి గుపెప్డు సీతాకోకచిలుకలు
పుటుట్కొచిచ్ అలిల్బిలిల్గా ఎగురుతూ వయసు తాలూకు వనెన్లకి గిలిగింతలు పెడుతూ పె ౖదాకా వచిచ్ అసందరభ్ంగా పెదవులపె ౖ సిగుగ్ల
మలెల్ లు పూయించడానికి తెగించేసుత్నాన్యి.
లోపలి ఆరాటానన్ంతా పెదవుల మాటునే కటట్ డి చెయాయ్లని విశవ్పర్యతన్ం చేసుత్నన్ ఆమెని అతని ఆకరష్ణ గెలిచేసుత్ంటే ఇదంతా
అపర్యతన్ంగా జరుగుతోందా లేక అలవి కాని తడబాటులో తనే అతనికి దగగ్రగా వెళుతునాన్నా అని తికమకపడిపోతోంది ఆమె.
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అతని సానిన్హితయ్ంలోంచి పుటుట్కొసుత్నన్ కొంటె గాలేదో మాయగా కమేమ్సుత్ంటే ఆమె మనసులోకి కొతత్ నీరు పర్వహిసోత్ంది.
అంతకంతకీ వరద గోదారిలా పోటెతుత్తునన్ కొతత్ కలవరంలో ఉకిక్రిబికిక్రవుతునన్
వయసునీ, మనసునీ అదుపు చేయడానికి అవసథ్ పడుతునన్ 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
తవ్ం మేలుకుని అతని వంక చూసే తన చూపులోల్ కొతత్గా లాలితయ్ం వచిచ్ చేరిందని గురిత్ంచడం లేదు.
“పచ్.. నా కెమెరా హాసట్ లోల్ 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 వె ౖపు చూశాడు అతను.
“చం ళోళ్ కుందేలు. ఎంత సప్షట్ంగా కనిపిసోత్ందో!” ఎదురుగా వీధి చివరన గులోమ్హర్ చెటల్ మీదుగా ఆకాశంలో పె ౖపె ౖకి
వసుత్నన్ పెదద్ చందమామని చూసూత్ సంబరంగా చెపిప్ంది.
“ఇవావ్ళో రేపో పౌరణ్మి ఉనన్టుట్ంది. అందుకే అంత పెదద్ గా కనిపిసోత్ంది” తన పకక్నునన్ చందమామని మరింత అపురూపంగా
చూసూత్ చెపాప్డతను.
“ఊ.. పౌరణ్మి అంటే చం డి మీద ఉండేవాళళ్కి పండగ రోజు” అటువె ౖపే చూసూత్ చెపిప్ంది.
“చం డి మీద ఉండేవాళాళ్.. అదెవరు? నీల్ ఆర్మ్ సాంగ్ వెళిళ్ చూసి మళీళ్ భూమి మీదకి వచేచ్సాడుగా” సందేహంగా
అనాన్డతను.
గలగలా నవివ్ంది ఆమె ఆకాశంలో జాబిలిని మించిన వెనెన్ల కురిపిసూత్.
“అయితే నీకు చం ళోళ్ 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 చం డి మీద మధయ్లో కుందేలు ఆకారంలో నలల్ టి మచచ్లా కనిపిసోత్ందే, అదంతా నేల. చుటూ
ట్ తెలల్ గా
వెలిగిపోయేదేమో పాలసముదర్ం. అంటే పాత సినిమాలోల్ చూపిసాత్రే దేవలోకంలో తెలల్ టి పొగ లాంటి మంచు తెరల మధయ్ ఉంటుందీ,
అలాంటిది. ఆ చందర్లోకంలో ఉండే దేవతలు ఎవరె ౖనా కర్మశికష్ణ తపిప్ తపుప్ చేసేత్ కుందేలాల్ మారిపోయి భూమీమ్ద బతకమని
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వాళళ్ రాజుగారు శికష్ వేసాత్రు. పౌరణ్మి రోజుటి వెనెన్ల సోకితే గానీ వాళళ్కి శాపవిమోచనం అయి మళీళ్ చం డి 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 మనే మాట వయసుకి మించిందేమో అనన్ సందేహం కలిగింది అతనికా కష్ణంలో.
ఆ సాయం నికి ముందు వరకూ ఉనన్ మనఃసిథ్ తికి భినన్ంగా ఆ వేళ ఇదద్ రి మనసులోల్నూ ఒకరి పటల్ ఒకరికి పరసప్ర
విరుదధ్ మైన ఆలోచనలు కొతత్గా ఊపిరి పోసుకునాన్యని చందమామకి మాతర్మే తెలిసింది.
PPP
కాలేజీ వారిష్కోతస్వం అయిపోయిన రెండు రోజులకి ఒక మధాయ్హన్ం మేఘ ఒకక్తే తీరిగాగ్ మంచం మధయ్లో కూరుచ్ని నూయ్
ఇయర్ కి కిరణ్ ఇచిచ్న టింగ్ కారుడ్ ముందేసుకుని చూసోత్ంది.
ఎకక్డో ఆలోచనలోల్ కూరుకుపోయిన ఆమె రేవతి లోపలికి వచిచ్న సంగతి గమనించలేదు. మేఘని ఆట పటిట్ ంచాలని రేవతి
కూడా ఏ మాతర్మూ శబద్ ం చెయయ్కుండా వెళిళ్ నీలూ, సునంద, రజనిలను తీసుకొచిచ్ంది.
“ఎకక్డిదాకా వెళాళ్వమామ్ మేఘనందనా.. పర్యాణం అదీ బాగా జరిగిందా?” బిగగ్రగా నవువ్తూ అడిగింది రేవతి.
రేవతి అరుపులకి ఆలోచనలోల్ంచి తేరుకుని గబుకుక్న ముందునన్ టింగ్ కారుడ్ని మూసేసింది మేఘ.
“హమమ్యాయ్.. ఎనాన్ళళ్కెనాన్ళళ్కీ గొపప్ ఛాన్స్ దొరికిందీ.. పర్తీసారీ చెపిప్నటేట్ ఇపుప్డు చెపుప్ చూదాద్ం అసస్లేమీ లేదని..”
ఉతాస్హం ఉరకలెతుత్తోంది రజనికి.
సునంద, నీలూ ముసిముసిగా నవువ్తునాన్రు.
టింగ్ కార్డ్ చేతిలోకి తీసుకుని చూసుత్నన్ రేవతి “

లవ్ నెవర్ డె ౖస్. అదమామ్యిలూ సంగతి. కిరణ్ చెపుత్నాన్డు.

తెలుసుకోండి మీరు కూడా!” అంది.
అపప్టిదాకా ఏమీ మాటాల్డకుండా ఉనన్ మేఘ “అదెకక్డ రాసుంది?” అంటూ రేవతి చేతిలోంచి కార్డ్ 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” అలల్ రిగా అంది రేవతి.
“చాలేల్ ఇంక హింసించింది. ఊరుకోండి” మేఘ మొహంలో సిగుగ్ మెరుపులు చూసూత్ వెనకేసుకొచిచ్ంది నీలూ.
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“ఇదిగో.. ఈ హారుట్లో దాకుక్ని ఉందా మాట” కారుడ్ మధయ్లో హృదయాకారంలో ఉనన్ అర తెరిచి లోపల రాసునన్ది
చూపించింది రేవతి.
“ఇపప్టిదాకా నాకు కనిపించనేలేదు” కిరణ్ చేతి తలో ఉనన్ ఆ అకష్రాలకేసి చూసూత్ అంది మేఘ.
“అంతే మరి. మనం చూడాలనుకుంటే తపప్ కనిపించవు కొనిన్” నవివ్ంది సునంద.
“ఆలసయ్ంగానె ౖనా మన టూయ్బులె ౖటు వెలిగినందుకు సంతోషించండమామ్..” రేవతి అలల్ రి ఆపలేదు.
“అది సరే.. అసలు పర్పోజల్ చదువుతునాన్ వినండి. ‘అయాం గివింగ్ మై హార్ట్ టు యూ. పీల్ జ్ కీప్ ఇట్ సేఫ్. అదర్ వె ౖజ్ ఇట్
విల్ క్ ఇన్ యువర్ హాయ్ండ్స్’. కిరణ్ కి కవితవ్ం వచచ్నుకుంటా” చదువుతూ కళెళ్గరేసింది రజని.
సేన్హితురాళుళ్ కిరణ్ గురించి తననలా ఆట పటిట్ సుత్ంటే ఇషట్ంగా అనిపించింది మేఘకి.
PPP
మరో నాలుగు రోజుల తరావ్త రా సట్ డీ అవర్స్ నుంచి వచాచ్క అంతా రేవతి చుటూ
ట్ చేరారు.

“మూడు రోజుల నుంచీ ఇవాళా రేపూ అంటూ దాటవేసుత్నాన్వు. ఆ సరె ర్ ౖప్జ్ ఏంటో ఈ రోజు చూపించాలిస్ందే” రేవతితో అంది
నీలూ.
“టటట్ డాయ్” అంటూ దిండు కింద నుంచీ ఒక పేపర్ కవర్ తీసింది రేవతి.
దానిన్ చూడగానే “మన ఫోటోలు వచేచ్సాయా? ఏదీ చూపించూ” తొందరపెటిట్ ంది నీలూ.
రేవతి ఇంటి నుంచి తెచిచ్న కెమెరాలో అందరూ కలిసి ఒక రీలు వేసుకుని కాల్సురూములోల్, మెస్ హాలోల్, హాసట్ లు గదిలో, మేడ
మీద, కాలేజీ వారిష్కోతస్వం రోజున, ఇలా రకరకాలుగా ఫోటోలు తీసుకునాన్రు. కెమెరాలో రీలంతా పూరిత్ చేసాక ంటింగ్ కోసం వాచ్
మెన్ కిచిచ్ మెయిన్ రోడోల్ ఉనన్ ఫోటో సూ
ట్ డియోకి పంపారు. వాటి కోసమే అందరి ఎదురుచూపు.
“నువువ్ చూసేశావా, బాగా వచాచ్యా?” ఆసకి త్గా అడిగింది మేఘ.
రేవతి ఒకొక్కక్ ఫోటో తీసి బయటపెడుతుంటే అందరూ ఏ ఫోటో ఎలా వచిచ్ంది, ఎవరెలాంటి ఫోజు పెటాట్రు లాంటి రకరకాల
సరదా వాయ్ఖాయ్నాలు చేసూత్ ముఫెఫ్ౖ 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 టెనష్న్ గా ఉంది” అంది రజని.
“కళాఖండం అయింది నువువ్ తీయడం వలల్ కాదు, ఫోటోలో ఉనన్ ట్ ఫేసుల వలల్ ” ఫోజుగా అంది రేవతి.
“బడాయి చాలేల్ గానీ అదేదో మాకూక్డా చూపిసేత్ తరిసాత్ం” నవివ్ంది మేఘ.
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“సరే.. ఒకొక్కక్రే వరసగా చూడండి” అంటూ ఫోటో మేఘ చేతిలో పెటిట్ ంది రేవతి.
ఆ ఫోటోలో ఇబర్హీం సర్ 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 సర్ నీకెలా దొరికారు? ఇది నిజం
ఫోటోనేనా?” ఆశచ్రయ్ంగా పర్శన్ల వరష్ం కురిపించింది నీలూ.
“అవనీన్ తరావ్త చెపాత్ను కానీ ముందు మా జంట ఎలా ఉందో చెపప్ండి. ఆయనేమో పేదద్ లెకచ్రర్, నేనేమో చినన్ సూ
ట్ డెంటు
అనాన్రుగా” రోషంగా అంది రేవతి.
“ఓసీ రాకష్సీ.. పెళె ౖ న లెకచ్రర్ ని పటుట్కుని నీకు జంట అంటావేమిటే” పకక్నే ఉనన్ రేవతికి మొటిట్ కాయ వేసింది మేఘ.
“అబాబ్.. ఏదో మాటవరసకి అనన్ంతమా న కొంపలేం అంటుకోవులే. నీదొక చాదసత్ం” తేలిగాగ్ నవేవ్సింది రేవతి.
“ఏమాటకామాటే, ఆ పెదద్ పటుట్చీరలో సర్ పకక్న సూ
ట్ డెంటులా లేవసలు. పాతికేళళ్ అమామ్యిలా ఉనాన్వు” అంది సునంద.
“కదా.. ఎంత ముదొద్ చేచ్సుత్ందో 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 మేకప్ రూంకి, మీ దగగ్రికి
వచాచ్నుగా. రజని డాన్స్

ం అయిపోయాక సేట్ జ్ దగగ్ర హడావుడిగా తిరుగుతునన్ ఇబర్హీం సర్ ని చూసి ఫోటో దిగాలనన్ ఐడియా

వచిచ్ంది. ‘మీతో ఒక ఫోటో దిగుతాను సర్’ అని అడిగితే వెంటనే సరే అనేసారు. మన రజని చేతికి కెమెరా ఇసేత్ కిల్కుక్మనిపించేసింది.
అంతే!” వివరంగా చెపిప్ంది రేవతి.
“ఏమై నా నువువ్ భలే తెలివె ౖనదానివి” మెచుచ్కోలుగా అంది నీలూ.
అందరూ కలిసి మళీళ్ ఇంకో వరస ఫొటోలనీన్ చూసుత్ంటే మేఘ లేచి వెళిళ్ ఒక పేకెట్ తీసుకొచిచ్ంది.
“ఎలుల్ండి కిరణ్ పుటిట్ నరోజు వసోత్ంది. అందుకని ఏదె ౖనా గిఫ్ట్ ఇసేత్ బాగుంటుందని నేనూ, నీలూ కలిసి మన హాసట్ ల్ షాపీలో

ఒక టింగ్ కార్డ్ సెలెక్ట్ చేసి లామినేట్ చేయించాం. ఎలా ఉందో చూడండి” సునంద చేతికిసూత్ చెపిప్ంది మేఘ.
లాంగ్ నోట్ బుక్ సె ౖజులో ఉనన్ లామినేటెడ్ మ్ ని పేకెటోల్ంచి బయటికి తీసింది సునంద.

ఒక పదేళళ్ అబాబ్యి, అంతకనాన్ కొంచెం చినన్ అమామ్యి ఎదురెదురుగా నించుని ఉనాన్రు. అమామ్యి వీపు వెనుక
దాచేసుకునన్ ఒక చేతిలో ఎరర్గులాబీల గుతిత్ ఉంది. ంద ‘ ండిష్ప్ ఈజ్ యూ అండ్ మీ’ అని రాసుంది.
“బానే ఉంది కానీ ఇంకా ండిష్ప్ అంటూ ఈ కనూఫ్య్జన్ ఎందుకు మేఘా..” అంది రజని.
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“మన మేఘ అసలు మాట చెపేప్సరికి కిరణ్ కి ఓ డెబె ౖభ్ ఎనభె ౖ ఏళుళ్ వచేచ్సేలా ఉనాన్యి పాపం. ననె ౖన్నా మించాడు కాడు.

చాలా టె ౖం సేవ్ అయేయ్ది” నిటూ
ట్ రిచ్ంది రేవతి.

“వీళళ్ మాటలకేం కానీ నిజంగా బాగుంది మేఘా” నమమ్కంగా చెపిప్ంది సునంద.
“దీనిన్ కిరణ్ దాకా చేరచ్డం ఎలా?” ఆలోచిసూత్ అంది నీలూ.
“నేను కాల్సులకి వెళొళ్చేచ్పుప్డు ఒకొకసారి కిరణ్ కనిపిసుత్ంటాడుగా. దీనిన్ తనకందించే బాధయ్త నాది” హామీ ఇచిచ్ంది
సునంద.
సునంద, మేఘ కలిసి ఆ లామినేటెడ్ ఫోటో

మ్ తో పాటు ఒక పెదద్ డెయిరీ మిల్క్ చాకొలేట్ కూడా లోపల పెటిట్ అందంగా

గిఫ్ట్ పాయ్కింగ్ చేసారు.

సునంద అనన్మాట పర్కారం మేఘ తరపున ఆ పుటిట్ నరోజు కానుకని కిరణ్ కి అందచేసింది.

PPP
జరుగుతునన్ ఏ విషయంతోనూ సంబంధం లేనటుట్ కాలం తనదె ౖన వేగంతో పరుగు తీసూత్నే ఉంది.
రెండేళళ్ ఇంటర్ చదువుకి గమయ్ంలాంటి ఎంసెట్ పరీకష్ దగగ్రపడే కొదీద్ యుదాధ్నికి సిదధ్ పడే సె ౖనికులాల్ చదువులోల్ తలమునకలె ౖ
ఉనన్ సేన్హితులంతా ఈ పరీకష్ కాసాత్ అయిపోయాక ఇనాన్ళూళ్ ఒకే కపుప్ కింద కలిసునన్వారు విడిపోయి తలొక దారీ అవుతారనన్
నిజానిన్ తాతాక్లికంగా మరచిపోయారు.
పరీకష్ ఘటట్ ం ముగిసి హాసట్ లుకి తిరిగొచాచ్క ఇక వీడుకోలే మిగిలిందని గర్హించినపుప్డు అందరి మనసులు కషట్పెటుట్కునాన్యి.
ఇనాన్ళూళ్ ఎపుప్డెపుప్డు హాసట్ లు వదిలి ఇంటికి వెళేళ్ అవకాశం వసుత్ందా అని ఎదురుచూసిన వాళళ్కి తీరా ఇంక మళీళ్ ఈ హాసట్ లుకి
రానకక్రలేదని తలచుకోగానే దుఃఖంగా అనిపించింది.
దేనికెనా
ౖ కొతత్గా అలవాటు పడేదాకా ఒక రకమై న అవసథ్ అయితే, తీరా అలవాటు పడాడ్క ఆ ఏరప్డిన బంధం కాసాత్ తెంచుకుని
ముందుకెళాళ్లంటే మరొక విధమై న సంఘరష్ణ!
జీవిత

పర్యాణం

బహుచితర్ం!

ఆగాలనుకునన్పుప్డు

నడవక

తపప్దంటుంది,

నడవాలనుకునన్పుప్డు

పరుగులు

తీయాలిస్ందేనంటుంది, పరుగుకి సిదధ్ మైనపుప్డు దారులనీన్ మూసేసుత్ంది. జీవితం మన చేతిలో ఉందనుకుంటూండగానే మనలేన్ తన
గుపిప్టోల్కి తీసుకుంటుంది, ఎపుప్డూ తన మాటే చెలిల్ంచుకుంటుంది!
రానునన్ భవిషయ్తుత్ అందరిలోనూ అనివారయ్మై న మారుప్లని తీసుకొసుత్ందనన్ జీవిత సతయ్ం తెలియని లేతవయసులోని అందరు
అమాయకులాల్గే వాళళ్ందరూ కూడా ఎవరెవరు ఎకక్డునాన్ ఏమి చేసినా ఉతత్రాలోల్నూ, ఫోనులోల్నూ తరచూ మాటాల్డుకుంటూ
ఉండాలని ఒకరికొకరు బాసలు చేసుకునాన్రు.

øöeTT~

www.koumudi.net

ÔL¸öÍjWy" Š¸EoÓj - MLjbÍjOqMcBh

94

అపప్టికే చాలా సామాను ఇళళ్కి పంపించేసి ఉండటంతో మిగిలిన కొదిద్ పుసత్కాలు, బటట్ లు సరుద్కుని పర్యాణాలకి
సిదధ్ మయాయ్రు.
ఐదుగురూ కలిసి హాసట్ లోల్ మిగతా సేన్హితులకీ, ఇనాన్ళూళ్ మెసుస్లో భోజనం పెటిట్ న ఆయమమ్లకీ, వాచ్ మెన్ 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 హై దరాబాదు పర్యాణం రా కి పెటుట్కుంది. నీలూ, రజని, మేఘలని బసాట్ండుకి పంపాక తను వాళళ్ అంకుల్
వాళిళ్ంటికి వెళేళ్టుట్ నిరణ్యమై ంది.
ఈ రెండేళళ్లో మొటట్ మొదటిసారి ఎవరి అనుమతి తీసుకోవాలిస్న అవసరం లేకుండా నలుగురు అమామ్యిలూ సవ్తంతర్ంగా
హాసట్ లు గేటు దాటి వీధిలోకి వచాచ్రు.
PPP
మధాయ్హన్ం సాయంకాలంగా మారనా వదాద్ అనన్ సందిగధ్ంలో ఉంది. తెలతెలల్ టి మబుబ్ తునకలు పలచ్గా పరుచుకునన్ ఆకాశం
విరబూసిన మలెల్ పొదలా, అపుప్డే పుటిట్ న 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
అలలపె ౖ తేలుతూ మెలమెలల్ గా చెటుట్ సిగలో నుంచి జారి నేలని తాకుతునన్ ఎరర్టి గులోమ్హర్ పూలరేకులు..
అపుప్డపుప్డూ మీద వచిచ్ పడుతునన్ వాన చినుకుల గురించి ఏ మాతర్ం పటిట్ ంపు లేకుండా గులోమ్హర్ చెటుట్ కింద నించునన్
నలుగురు అమామ్యిలు, ఇదద్ రు అబాబ్యిల మధయ్ మాటలు, నవువ్లు దొరుల్తునాన్యి.
“ఇదిగో కిరణ్.. నేను కూడా రాసేసాను” నింపిన ఆటో ఫ్ బుక్ ని తిరిగి ఇచేచ్సింది రజని.
కిరణ్ మేఘకి తపప్ మిగిలినవాళళ్కి రాయమని ఇచాచ్డని అందరూ గర్హించారు.
ఇనాన్ళళ్ నుంచీ ఉనన్ సంకోచమేదో తొలగిపోయినటుట్ మౌనం వీడి అందరితో, ముఖయ్ంగా కిరణ్ తో సేవ్చఛ్గా మాటాల్డుతోంది
మేఘ.
“బెంగళూరు నుంచీ మళీళ్ ఎపుప్డు వెనకిక్ వసాత్రు?” మరొక ఎంటర్నుస్ పరీకష్ రాయడానికి బెంగళూరు వెళుతునన్ కిరణ్, పర్దీప్
లని అడిగింది.
“నాలుగు రోజులోల్ వచేచ్సాత్ం” అనాన్డు పర్దీప్.
“అకక్డినుంచి నీకు ఫోన్ చేసాత్ను” తనతో చెపిప్న కిరణ్ కేసి చూసి అంగీకారంగా నవివ్ంది మేఘ.
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కిరణ్, పర్దీప్ వాళళ్ సేన్హితులతో కలిసి టూరుకి వెళిళ్నపుప్డు దిగిన ఫోటోలని నీలూ, సునంద చూసూత్ మధయ్లో వివరం
అడుగుతునాన్రు.
అందరూ నించుని యథాలాపంగా మాటలోల్ ఉండగా ఉనన్టుట్ండి కెమెరా ఫాల్ష్ వెలిగింది. అటువె ౖపు తిరిగి చూసిన మేఘకి

కిరణ్ 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 యినుకి టె ౖమవుతోంది” కిరణ్ తో అనాన్డు పర్దీప్.
ఆ మాట వింటూనే మేఘ కళళ్లోల్కి దిగులు వచిచ్ చేరింది.
సామాను ఆటోలో సరేద్సి అందరికీ బె ౖ చెపిప్ ఆటో ఎకాక్డు పర్దీప్.
రజని చేతిలో ఉనన్ ఫోటోల వంక చూసి “ఇంక ఇచేచ్సెయ్. వాళుళ్ వెళుతునాన్రు” అంది నీలూ.
“ఉండు. ఒకక్ నిముషం. ఇంకా అనీన్ చూడలేదు” అంది ఆసకి త్గా చూసుత్నన్ రజని.

“పరవాలేదులే. తీరిగాగ్ చూడండి. మళీళ్ కలిసినపుప్డు తీసుకుంటాం” నీలూతో చెపూత్ ఆటో ఎకేక్సాడు కిరణ్.
ఆటో పకక్నే నించునన్ మేఘ చేతులు అందుకుని మాటల కోసం వెతుకుక్ంటూ ఆమె కళళ్లోల్కి చూసాడు.
ఆటో ముందుకి కదిలింది.
మేఘ చేతిలో చినన్ వసుత్వేదో ఉంచిన అతని చేతులు మెలల్ గా 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 వె ౖపే చూసూత్ చెయెయ్తిత్ గాలిలో ఊపుతూ
ఉండిపోయింది మేఘ.
మేఘ భుజం చుటూ
ట్ చెయియ్ వేసి దగగ్రికి తీసుకుంటూ “ఇపుప్డు కాకపోతే ఇంకాసేపటికెనా
ౖ బె ౖ బె ౖ చెపుప్కోవాలిస్ందే తపప్దు.
కానీ మనందరం లె ౖఫ్ టె ౖం

ండ్స్ మేఘా. మళీళ్ మళీళ్ కలుసూత్నే ఉంటాం. నువవ్సస్లు బెంగ పెటుట్కోవదుద్” అనునయంగా అంది

సునంద.
మరి కాసేపటికి సునంద దగగ్ర కూడా సెలవు తీసుకుని నీలూ, మేఘ, రజని బసాట్ండుకి బయలుదేరారు.
PPP
హాసట్ లు 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.
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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 ండ్ కోసం ఆ మాతర్ం చేయలేవూ?”
“అలాగే చేసాత్నులే గానీ సూటిగా విషయానికి రా”
“నీకు తెలిసిన విషయమే అనుకో. నేను మీ అనన్యయ్ కాంత్ ని మిసుత్నాన్ను. నాకు ఖచిచ్తంగా తెలుసు తను కూడా ననున్
మిసుత్నాన్డని. కానీ ముందు ఎవరో ఒకరం బయటపడాలిగా. అందుకనీ..” పూరిత్గా చెపప్కుండా నసిగింది రజని.
“అందుకనీ..?” రెటిట్ ంచింది నీలూ.
“నేనొక లెటర్ రాసాను. నువువ్ అది తీసుకెళిళ్ కాంత్ కి ఇవావ్లి” అసలు విషయం చలల్ గా చెపిప్ంది రజని.
“నువివ్ంకా ఈ విషయం మరిచ్పోలేదా? లెటర్ అంటే లవ్ లెటరేగా? నువువ్ మా అనన్యయ్కి రాసిన లవ్ లెటర్ నేను తీసుకెళిళ్
ఇవావ్లా? నేనివవ్ను. కావాలంటే నువేవ్ ఇచుచ్కో” రివువ్న దూసుకొచిచ్ంది నీలూ తిరసాక్రం.
“ ండ్ వి అయుయ్ండీ ఆ మాతర్ం హెల్ప్ చెయయ్లేవా నాకోసం?” బతిమాలుతూ అడిగింది రజని.
“ ండ్ అయినంత మా నా ఇలాంటి పిచిచ్ పనులు చెయాయ్లా? నీకిదివరకే చెపాప్నుగా నాకిలాంటివంటే చిరాకని” కొదిద్
కోపంగా చెపిప్ంది నీలూ.
“ఎందుకు చిరాకు? అదే మేఘ, కిరణ్ చేసేత్ మంచి పని. అందరూ సపోర్ట్ 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. అంతమా న అది లవ్ అయిపోతుందా? నీ తరపున నేను ఉతత్రం తీసుకెళిళ్ ఇసేత్
ఎంత ఘోరంగా ఉంటుందో ఆలోచించు. దయచేసి అరథ్ం చేసుకో రజనీ” కోపం మాని ఓపిగాగ్ నచచ్చెపేప్ పర్యతన్ం చేసింది నీలూ.
“ఘోరం ఏముంది? కిరణ్ మేఘకోసం లెటర్ రాసేత్ నేను తీసుకురాలేదా? మేఘని కిరణ్ కి యెస్ చెపప్మని సమరిథ్ంచలేదా?
నాకు తెలుసు. నేను మిమమ్లిన్
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అయుయ్ంటే కిరణ్ మేఘల విషయం అందరికీ చెపేప్యొచుచ్. మేఘ ఇబబ్ంది పడకూడదని హాసట్ లు నుంచి వచేచ్ రోజున కిరణ్ ఇచిచ్న
ఫోటోలని దాచే బాధయ్త నేను తీసుకునాన్ను. కానీ మీకు మీ సావ్రధ్మే కానీ ఎదుటివారి గురించి పటట్ దు” ఆవేశంగా తిటిట్ ంది రజని.
“ఆ రోజున నువువ్ వదలకుండా చూసూత్ ఉండబటేట్ గా వాళుళ్ ఆ ఫోటోలు మన దగగ్రే వదిలేసి వెళాళ్రు. అయినా తన దగగ్ర
ఉంచుకోనని, నినున్ తీసుకోమని మేఘ అనలేదు. ఎందుకెనా
ౖ మంచిది ఇబబ్ందులు రావొచుచ్ అని నువేవ్ వాటిని తీసుకునాన్వు. నీకంత
కషట్ం ఎందుకులే, అవి నాకిచెచ్య్. నేను తీసుకెళిళ్పోతాను” అంతే ఆవేశంగా బదులిచిచ్ంది నీలూ.
“నాకు కషట్ం అని నేను అనలేదు. మీరు నాకోసం ఏమీ చెయయ్రు అంటునాన్ను” కాసత్ తగిగ్ ంది రజని.
“నేను చెయయ్ను” సప్షట్ంగా చెపిప్ంది నీలూ.
“సరే అయితే నా ండిష్ప్ తో మీకవసరం లేదని అనుకుంటే అలాగే నీ ఇషట్ం” అనన్ రజని మాటలకి బాగా కోపం వచిచ్ “నేను
వెళుత్ నాన్ను” అంటూ వెంటనే లేచి బయటికి వచేచ్సింది నీలూ.
‘రజనికి బెదిరించే ఉదేద్ శయ్మే లేకపోతే అవసరం లేకపోయినా కిరణ్, మేఘల పర్సాత్వన ఎందుకు తెచిచ్నటుట్? ఇపుప్డు రజని
చెపిప్న పని చేయకపోతే మేఘకి ఏదె ౖనా సమసయ్ సృషిట్సుత్ందా? బయటికి సేన్హితురాలాల్ ఉంటూనే లోపల ఇంత కుళుళ్మోతత్నం
ఏమిటో! మేఘతో ఈ విషయం చెపేత్ బాధపడుతుందేమో? అనన్యయ్కి

మలేఖ రాయడమే వెధవ పనంటే మళీళ్ దానిన్ నేను

తీసుకెళిళ్వావ్లట. బంధువులమామ్యి అయుయ్ండీ ఏమనాన్ తేడా వసేత్ తరావ్త మొహామొహాలు చూసుకుంటూ ఎలా తిరగడం అనన్
భయమై నా లేదు. ఈ సమసయ్కి పరిషాక్రం ఎలా..’ రకరకాల ఊహలు వచాచ్యి నీలూకి.
ఒక రోజంతా ఆలోచించాక రజని ఏం చేసుత్ందోనని ఊహిసూత్ భయపడటం కనాన్ ఎలాగోలా ధెరయ్ం
ౖ చేసి రజని ఇచేచ్ ఉతత్రానిన్

కాంత్ కి ఇవవ్డమే నయమనన్ నిరణ్యానికి వచిచ్ంది నీలూ.

PPP

10
కోపంగా వెళిళ్పోయిన నీలూ మరుసటి రోజు తిరిగి వచేచ్సరికి తమ మధయ్ జరిగిన వాదోపవాదాలు మరిచ్పోయి ఆనందంగా
మాటాల్డింది రజని. అపప్టికే రాసి కవరోల్ పెటిట్ అంటించిన ఉతత్రానిన్ నీలూ చేతిలో పెడుతూ “సాధయ్మై నంత తవ్రగా

కాంత్ కి

ఇచెచ్యియ్” అంది.
సరేననన్టుట్ తలూపి రజని ఇచిచ్న ఉతత్రం తీసుకెళిళ్ంది నీలూ.
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ఇంటికొచిచ్ కళళ్ ముందు తిరుగుతునన్

కాంత్ ని చూసుత్ంటే ముందునన్ ధెరయ్ం
ౖ నెమమ్దిగా సడలిపోతునన్టుట్ అనిపించింది

నీలూకి. అనన్యయ్ ఎదుటపడి ఉతత్రం విషయం చెపాప్లంటే భయంగా అనిపించింది. రజని ఉతత్రం వెనుక తన

తాస్హం ఉందని

అనుకుంటాడేమోననన్ ఊహకి కళళ్లోల్ నీళుళ్ తిరిగాయి. రాతర్ంతా ఉతత్రం ఆలోచనలతో నిదర్ పటట్ లేదు.
తెలల్ వారి ఉదయం తన గదిలో కాఫీ తాగుతూ రెండు అరల నిండుగా ఉనన్ టేప్ రికారడ్ ర్ కేసెటుల్ అనీన్ బలల్ మీద పరిచి వాటిని
సరేద్ కారయ్కర్మంలో లీనమై పోయి ఉనన్ కాంత్ దగగ్రికి వెళిళ్ కూరుచ్ంది నీలూ.
ఒక అయిదు నిమిషాలు గడిచేసరికి ఎపుప్డూ ఏదోకటి మాటాల్డుతూ ఉండే చెలెల్ లు పరధాయ్నంగా ఉండటం గమనించి “ఏంటీ
సంగతి? సరె ౖన ఎంసెట్ రాయ్ంక్ రాదని భయపడుతునాన్వా? నీ మీద మరీ అంత పెదద్ ఆశలు ఎవరూ పెటుట్కోలేదులే. రిలాక్స్ అయిపో”
నవువ్తూ నీలూ తలమీద మొటాట్డు కాంత్.
“అదేం కాదులే అనన్యాయ్..” అని ఆగిపోయింది నీలూ.
“కొంపదీసి ఇంటరు సబెజ్ క్ట్ గటెట్ కక్డం కషట్మా?” నీలూ మొహంలోకి చూసూత్ అడిగాడు.
“ఇపప్టివరకూ నేనెపుప్డె ౖనా ఫెయిల్ అయాయ్నా?” రోషంగా ఎదురు పర్శన్ వేసింది నీలూ.
“అదీ నిజమే. రాయ్ంకులు అంటే కషట్ం కానీ ఎపుప్డె ౖనా పాస్ గాయ్రెంటీ” నవావ్డు.
మాటలతో పాటు నవువ్ కూడా లేకపోవడంతో నీలూ పకక్న కూరుచ్ని “ఏమై ంది నీలమామ్.. ఎవరె ౖనా ఏమనాన్ అనాన్రా?”
భుజం మీద చెయియ్ వేసి అనునయంగా అడిగాడు.
నీలూ నోరు విపప్లేదు కానీ కళళ్లోల్ంచి కనీన్టిధారలు కారిపోతునాన్యి. ఉనన్టుట్ండి ఏడుసుత్నన్ చెలెల్ లిని చూసి కాసత్
కంగారుపడిన కాంత్ నీలూని సముదాయిసూత్ విషయం ఏమిటని అడిగాడు.
“నేను చెయయ్ననాన్ రజని నా మాట వినిపించుకోకుండా బలవంతపెటిట్ ంది అనన్యాయ్..” వెకుక్తూ చెపిప్ంది నీలూ.
“ఏ విషయమై నా నేను చూసుకుంటానుగా. నువువ్ భయపడకుండా ఏమి జరిగిందో వివరంగా చెపుప్” మెతత్గా అడిగాడు
కాంత్.
ఉతత్రం తీసి కాంత్ చేతికిసూత్ “నీకిది ఇమమ్ని రజని బలవంతం చేసింది” అంది.
కవరు చింపి ఉతత్రం బయటకి తీసి చదివాక రెండు నిమిషాలోల్నే విషయమంతా అరథ్మైంది కాంత్ కి.
“నామీద కోపం వచిచ్ందా అనన్యాయ్?” ఏడుపు మొహంతో అడుగుతునన్ చెలెల్ లికేసి చూసి నవావ్డు.
“ఛఛా.. నీ మీద నాకెపుప్డూ కోపం రాదు. ఇంకెపుప్డూ అలాంటి భయాలు పెటుట్కోకు” ఆపాయ్యంగా చెపాప్డు.
“ఇపుప్డు రజనికి ఏం చెపాప్లి నేను?” అడిగింది నీలూ.
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“నువేవ్ం చెపప్కక్రేల్దు. మనింటికి వసూత్నే ఉంటుందిగా. ఈసారి వచిచ్నపుప్డు నా దగగ్రికి తీసుకురా. నేనే మాటాల్డతాను.
నువువ్ మాతర్ం ఇంక ఈ సంగతి మరిచ్పోయి పర్శాంతంగా ఉండు” అనాన్డు కాంత్.
అనన్యయ్ ఇచిచ్న భరోసాకి నీలూ మనసు తేలిక పడింది.
ఆ రోజు సాయంకాలమే రజని నీలూ ఇంటికి వచిచ్ంది.
“మీ అనన్యయ్కి ఉతత్రం ఎపుప్డు ఇదాద్మనుకుంటునాన్వు?” అని అడిగింది.
“ఉతత్రం ఇచేచ్శాను. నీతో మాటాల్డాలని అనాన్డు. వెళిళ్ చెపప్నా నువువ్ వచాచ్వని?” అంది నీలూ.
నీలూ సరదాకి అంటోందనుకుని రజని నవివ్ంది.
“ఉండు. వెళిళ్ అనన్యయ్కి చెపిప్ వసాత్ను” అంటూ వెళిళ్న నీలూని చూసి ఆశచ్రయ్పోయినా

కాంత్ తనతో

మాటాల్డబోతునాన్డని సంబరపడింది రజని.
ముగుగ్రూ ఇంటి వెనక పెరటోల్ అరుగుల మీద కూరుచ్నాన్రు.
“నీలూ.. ఇందాకేదో చేసాత్ననాన్వుగా. ఏంటది?” చెలిల్ని అడిగాడు కాంత్.
“నిమమ్కాయ షరబ్త్ అనన్యాయ్..”
“నువెవ్ళిళ్ అందరికీ షరబ్త్ చేసి పటుట్కురా” అనాన్డు కాంత్.
“చిటికెలో చేసి తెసాత్ను” ఉతాస్హంగా ఇంటోల్కి వెళిళ్ంది నీలూ.
అయిదు నిమిషాలోల్ మూడు షరబ్త్ గాల్సులతో తిరిగి వచిచ్ంది నీలూ.
అనన్యయ్ మొహం పర్సనన్ంగానే ఉంది కానీ రజని ముఖంలో ముందునన్ ఉతాస్హం లేదనిపించింది.
ఏమీ మాటాల్డకుండా నేలచూపులు చూసూత్ షరబ్త్ తాగుతోంది రజని.
తనకిచిచ్న గాల్సు తీసుకుని అకక్డనుంచి వెళిళ్పోయాడు కాంత్.
నీలూ ఏదో మాటాల్డబోతుండగానే “ఇవాళ అమమ్ తవ్రగా వచేచ్యమంది. రా కి మేము ఊరెళుతునాన్ం” అని చెపిప్ జవాబు
కోసం చూడకుండా చివాలున లేచి వెళిళ్పోయింది రజని.
PPP
సాయంకాలం కాసత్ చలల్ బడాడ్క పెరటోల్ మలెల్ పందిరి చుటూ
ట్ తిరుగుతూ మలెల్ మొగగ్లు కోసోత్ంది మేఘ. ఇంటోల్ంచి ఫోన్ రింగ్
అయిన శబద్ ం విని రెండు రోజుల నుంచీ ఫోన్ మోగిన పర్తీసారీ అనుకుంటునన్టేట్ కిరణ్ గానీ చేశాడేమో అనుకుంటూ ఇంటోల్కి పరుగు
తీసింది.
“హలో..”
“ఏంటీ.. పరిగెతుత్కుంటూ వచాచ్వా?” కిరణ్ నవువ్ వినిపించింది అవతలి నుంచి.
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“ఊ.. పెరటోల్ ఉనాన్. ఎపుప్డు ఫోన్ చేసాత్వా అని ఎదురుచూసుత్నాన్ను.”
“ఎందుకు ఎదురుచూడడ్ ం?”
“ఎందుకంటే... అదే.. మీరిదద్ రే అంత దూరం వెళాళ్రు. ఎలా ఉనాన్రో ఏంటో తెలుసుకోవాలిగా!”
“మేమేమనాన్ సూక్లుపిలల్ లమా తపిప్పోడానికి?” నవావ్డు కిరణ్.
“ఇపుప్డు బెంగళూరునుంచేనా మాటాల్డేది? ఎలా రాసారు ఎంటర్న్స్ టెస్ట్ ?”
“బానే రాశాం. ఎంసెట్ కనాన్ ఈజీగా ఉంది.”
“ఇంటికి ఎపుప్డు వసుత్నాన్రు?”
“ఇంకా తెలీదు. సరదాగా ఒక నాలుగు రోజులు బెంగళూరు, మై సూరు తిరుగుదాం అంటునాన్డు పర్దీప్. వెళళ్మంటావా?”
“మీకు వెళాళ్లనిపిసేత్ వెళళ్ండి. ననున్ అడగడం ఎందుకు?”
“అయితే అలాగే తిరిగేసి వసాత్ంలే. మేమిదద్ రమే కాదు ఇంకా వేరే ండ్స్ కూడా ఉనాన్రు. అందరం కలిసి పాల్న్ చేసుత్నాన్ం.”
“జాగర్తత్ మరి. ఇంటికొచాచ్క ఫోన్ చెయియ్. నేను ఎదురుచూసూత్ ఉంటాను.”
“అంటే ఇపుప్డు మాటాల్డను. ఫోన్ పెటేట్ య్ అనా?”
“ఎసీట్ డీ కాల్ కదా.. ఇపప్టికే చాలా బిలుల్ అయుయ్ంటుంది. నువువ్ ఊరునుంచి వచాచ్క తీరిగాగ్ మాటాల్డుకుందాంలే.”
“సరే అయితే ఉంటాను మరి. టేక్ కేర్”
“హేవ్ ఎ నె ౖస్ ప్!” నవువ్తూ చెపిప్ ఫోన్ పెటేట్ సింది మేఘ.
PPP
మరొక నాలుగు రోజులు గడిచాక ఒక మధాయ్హన్ం పూట తీరిగాగ్ పడుకుని చందమామ చదువుకుంటోంది మేఘ. వాళళ్మమ్
గారొచిచ్ పకక్నే కూరుచ్ని “కాసేపు ఆ చందమామ పకక్న పెటుట్. నీతో మాటాల్డాలి” అనాన్రు.
చేతిలో ఉనన్ పుసత్కం పకక్న పెటేట్ సి వచిచ్ ఒళోళ్ పడుకుని “చెపప్మామ్” అంది మేఘ.
“మన బంధువులోల్, చుటూ
ట్ చూసుత్నన్ సమాజంలో ఆడపిలల్ లకి పెదద్ గా చదువు అకక్రేల్దనుకునేవారు, ఎలాగూ కటాన్లిచిచ్
పంపక తపప్దు కాబటిట్ వాళళ్ చదువులకి డబుబ్ ఖరుచ్పెటట్ డం దండగమారి పని అనుకునేవాళేళ్ ఎకుక్వ. ఆడపిలల్ లిన్ పర్తీదానోల్ కటట్ డి
చేసూత్ అదుపాజఞ్లోల్ పెంచాలని సుదుద్లు చెపేప్వాళుళ్ చుటూ
ట్ ఎంతమందునాన్ వాళళ్ని లెకక్చెయయ్కుండా నానన్గారు నీకింత సేవ్చఛ్నిచిచ్
మన తాహతుకి మించిన చదువులు చెపిప్సుత్నాన్రంటే ఆయనకి నీ మీద ఎంత

ముందో,

మకి మించి ఎంత నమమ్కం ఉందో

ఆలోచించావా ఎపుప్డె ౖనా?” మేఘ ముఖంలోకి చూసూత్ అడిగారు వాళళ్మమ్ గారు.
ఉనన్టుట్ండి ఇలాంటి పర్సాత్వన ఎందుకు తెచాచ్రో అరథ్ంకాని మేఘ అయోమయంగా చూసింది.
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“అందరు తలిల్దం లాల్గా నీ తోటివాళళ్తో సేన్హం గురించి మేమెపుప్డూ నీకు పరిధులు, పరిమితులు గీయలేదు. ఎందుకంటే
నీ హదుద్లు గురెత్రిగి పర్వరిత్ంచేంత బాధయ్త, తెలివి నీకునాన్యని మా నమమ్కం. మా ఆలోచన సరె ౖనదేనంటావా?” అని అడుగుతునన్
అమమ్ ముఖంలో గంభీరత చూసి మేఘ ముఖం చినన్బోయింది.
ఆవిడ ఒళోళ్ంచి లేచి ఎదురుగాగ్ కూరుచ్ని రెండు చేతులూ గటిట్ గా పటుట్కుని “ఎందుకమామ్ ఇలా మాటాల్డుతునాన్వు? ఇపుప్డు
నా వలేల్ మైనా తపుప్ జరిగిందా?” బేలగా అడిగింది.
“నినన్ సాయంకాలం రజని వాళళ్ నానన్గారు ఫోను చేసి నీలూ వాళళ్ నానన్గారిని, మీ నానన్గారినీ ముఖయ్ంగా మాటాల్డే
పనుందని పిలిపించారు. నీలూ, మేఘలకి ఎవరో మగపిలల్ లు సేన్హితులునాన్రట. వారిలో ఒక అబాబ్యితో మేఘకి

మ వయ్వహారం

ఉందట. ఆ అబాబ్యిల ఫోటోలు దాచమని మేఘ మా రజనికి ఇచిచ్ందట. మేము ఆ ఫోటోలు చూసి ఏమిటని గటిట్ గా అడిగేసరికి
అసలు విషయం మొతత్ం బయటపెటిట్ ంది రజని. మా అమామ్యి బతిమాలినా వినకుండా బలవంతంగా ఈ వయ్వహారంలోకి లాగి
ఇబబ్ంది పెడుతునాన్రని ఒకటే ఏడుపు. మొదటినుంచీ ఆడపిలల్ లిన్ హదుద్లోల్ పెంచడం మా ఇంటి పదధ్ తి. మీ అమామ్యిని చూసీ
చూడనటుట్ ఉండదలుచ్కుంటే మీ ఇషట్ం కానీ మా పిలల్ జోలికి రాకుండా ఉండమని మాతర్ం గటిట్ గా చెపప్ండి. ఏదో ఒకేచోట
చదువుకుంటునాన్రని కాసత్ సేన్హంగా ఉనన్ నేరానికి మా అమామ్యిని ఇలాంటివాటిలోల్కి లాగితే చూసూత్ ఊరుకోము అని చెపిప్ ఫోటోల
కవరు మీ నానన్గారి చేతికిచాచ్రు.”
జరిగిందంతా వినన్ మేఘ నివెవ్రపోయి తలిల్ ఒళోళ్ తల దాచుకుని భోరున ఏడవడం మొదలుపెటిట్ ంది. ఎంతసేపటికీ ఏడుపు
తీవర్త తగగ్కపోవడంతో మేఘ వాళళ్మమ్ గారు ఊరడించే పర్యతన్ం చేసారు.
“ఆ ఫోటోలకి, నాకూ ఏమీ సంబంధం లేదమామ్. మాకు సెలవులిచిచ్న రోజున వాళుళ్ మా

ండ్స్ అందరికీ ఫోటోలు

చూపించారు. వాళుళ్ యిన్ కి టె ౖం అయిందని వెళిళ్పోతుంటే రజని ఇంకా చూసూత్ ఉందని హడావుడిగా వదిలేసి వెళిళ్పోయారు”
వెకుక్తూ చెపిప్ంది మేఘ.
“రజని పర్తేయ్కంగా నీ గురించే ఎందుకు చెపిప్ంది? ఆ అబాబ్యిల వలల్ ఏదె ౖనా సమసాయ్? మీరు తెలిసీ తెలియనితనంతో
గోరంతలు కొండంతలు చేసుకుంటారు. ఇపుప్డు చూసావా విషయం ఎంత పెదద్ దయిందో, నీ గురించి వేరే ఎవరో బయటివాళుళ్ అలా
మాటాల్డుతుంటే నానన్గారి మనసు ఎంత కషట్పడి ఉంటుందో ఆలోచించు. అయినా ఆయన నినున్ ఒకక్మాట కూడా అడగలేదు. అసలేం
జరిగిందో ఏమీ దాచకుండా చెపుప్ మేఘా” బుజజ్ గిసూత్ అడిగారు వాళళ్మమ్ గారు.
“నావలేల్ మీరింత బాధపడాలిస్ వచిచ్ంది. సారీ అమామ్.. నేను కావాలని ఏ తపూప్ చేయయ్లేదమామ్. సారీ అమామ్” పదే పదే అవే
మాటలు చెపూత్ ఏడుసూత్నే ఉంది మేఘ.
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“కొనిన్ నెలల

తం కిరణ్ ననున్ ఇషట్పడుతునాన్నని చెపేత్ నేను కాదనాన్ను. ఆ తరావ్త అతను మళీళ్ ఆ పర్సాత్వన

తీసుకురాలేదు. ననేన్మీ ఇబబ్ంది పెటట్ లేదు. అందరం సేన్హితులాల్గా ఉనాన్మంతే. అందరూ కలిసి బయటికి వెళదాం అనన్పుప్డు కూడా
నేను రాననే చెపాప్ను” ఏడుసూత్నే చెపిప్ంది మేఘ.
“ మలు, పెళిళ్ళుళ్ లాంటివి మీ వయసుకి అకక్రేల్ని ఆలోచనలు. ఇపుప్డు ఇలాంటి వాటి మీదకి మీ దృషిట్ వెళితే మీ
భవిషయ్తుత్ని మీరే నాశనం చేసుకునన్వారవుతారు. మీకింత సేవ్చఛ్నిచిచ్ ఇంతింత ఖరుచ్ పెటిట్ చదువులు చెపిప్ంచినందుకు మమమ్లీన్, మా
పెంపకానీన్ నలుగురూ నానామాటలంటారు. నినేన్దో బాధపెటాట్లని నేనిలా మాటాల్డటం లేదు మేఘా.. నీకు ఇసుమంత కషట్ం కలిగినా
నీ కనాన్ వంద రెటుల్ ఎకుక్వ బాధ కలుగుతుంది మాకు. మా బాధంతా నీ గురించీ, నీ భవిషయ్తుత్ గురించేనని నీకు అరథ్ం
అవుతుందనుకుంటాను. ఆలోచించి చూడు” చెపాప్లిస్నవనీన్ చాలాసేపు వివరంగా చెపాప్క మేఘని ఒంటరిగా వదిలి అకక్డినుంచి
వెళిళ్పోయారు మేఘ వాళళ్మమ్ గారు.
ఒకక్సారిగా ఉపెప్నలా మీదొచిచ్ పడిన ఇబబ్ందికర పరిసిథ్ తిలో అపరాధభావంతో ఉకిక్రిబికిక్రయింది మేఘ.
'రజని ఎందుకిలా చేసింది? నీలూ వాళిళ్ంటోల్ కూడా ఇదే పరిసిథ్ తి ఉండి ఉంటుందా? చినన్పప్టినుంచీ తనను చూసుత్నన్
వాళళ్ందరూ ఇపుప్డు ఈ సంగతి వినాన్క నా గురించి ఏమనుకుంటారు? నీలూని ఏమంటునాన్రో? నానన్గారి ముఖం ఎలా
చూడగలను? ఎందుకిలా జరిగింది.. తపప్ంతా నాదే.. కిరణ్ ఉతత్రం చూడగానే తనతో మాటాల్డటం పూరిత్గా మానేయవలసింది. చాలా
పెదద్ తపేప్ చేశాను. వెనకిక్ తీసుకోలేనంత తపుప్ జరిగిపోయింది. ఒకే ఒకక్ సంఘటనతో ఇనేన్ళుళ్గా నా మీద అమామ్నానన్లు ఉంచిన
నమమ్కం వమై మ్పోయింది. ఇపుప్డు నేనేం సంజాయిషీ చెపిప్నా ఉపయోగం లేదు. జనమ్లో ననిన్ంక నమమ్రేమో...'
మేఘ ఆలోచనలు రకరకాలుగా పోతునాన్యి. వాటి తీవర్తతో పాటు దుఃఖం పెరుగుతోంది. ఎంతసేపు ఏడిచ్ందో ఏడుసూత్నే
అలసిపోయి నిదర్పోయింది.
ంగ్

PPP
ంగ్ మని బిగగ్రగా మోగిన ఫోన్ శబాద్నికి మేఘకి మెలకువ వచిచ్ంది. ఒకక్ కష్ణం ఉదయమో, సాయంతర్మో అరథ్ం

కాలేదు. గడియారం వె ౖపు చూసేత్ ఆరునన్ర అయింది. నొపిప్గా ఉనన్ కళుళ్ మధాయ్హన్ం జరిగిందంతా గురుత్ చేశాయి. అమమ్ బయట
ఎకక్డో పనిలో ఉనన్టుట్ంది అనుకుంటూ లేచి వెళిళ్ ఇంకా మోగుతూనే ఉనన్ ఫోన్ ఎతిత్ంది.
“హలో..”
కిరణ్ గొంతు వినన్ మేఘకి మాట పెగలేల్ దు.
“హలో.. హలో..”
“హలో..”
“హే మేఘా.. ఎలా ఉనాన్వ్? మధాయ్హన్మే వచాచ్ను బెంగళూరు నుంచి.”
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“నాకు నీతో మాటాల్డటం ఇషట్ం లేదు. ఇంకెపుప్డూ నాకు ఫోన్ చెయొయ్దుద్” మేఘ గొంతులో వినిపించిన కోపం కిరణ్ ని
ఆశచ్రయ్పరిచింది.
“ఏమై ంది మేఘా? ఆరూయ్ ఆల్ రె ౖట్? ఎవరె ౖనా ఏమనాన్ అనాన్రా? ఏదయినా సమసాయ్?” ఆదురాద్గా అడిగాడు కిరణ్.
“ఏమీ అవవ్లేదు. ఏ సమసాయ్ లేదు” ఆవేశంగా చెపిప్ంది మేఘ.
“ఏం జరిగిందో నాతో చెపుప్ మేఘా.. ఇపుప్డు చెపప్లేకపోతే పోనీ నేను మళీళ్ మాటాల్డనా..”
కిరణ్ మాటలిన్ మధయ్లోనే తుంచేసూత్ “ఇంకెపుప్డూ నాతో మాటాల్డటానికి పర్యతిన్ంచకు. నాకు ఫోన్ చెయొయ్దుద్. నీతో
మాటాల్డడ్ ం నాకిషట్ం లేదు. ననున్ వదిలేయ్. జస్ట్ లీవ్ మీ అలోన్!” గటిట్ గా అరిచేసి ఫోన్ పెటేట్ సింది. ఆవేశంతో పాటు దుఃఖం కూడా
పొంగుకొచిచ్ంది మేఘకి.
ఎంత ఆలోచించినా తన సమసయ్కి అనిన్రకాలుగా కిరణే కేందర్బిందువులా కనిపిసుత్నాన్డు. కిరణ్ తో సేన్హానిన్ వదిలించుకోవడం
ఒకక్టే పరిషాక్రంగా కనిపిసోత్ంది. ఇనిన్ అనరాథ్లకూ ఈ సేన్హమే కారణం. ఎపుప్డూ లేనిది అమామ్నానన్ల ముందు దోషిలా నిలబడాలిస్
వచిచ్ంది. ఇంకెపుప్డూ కిరణ్ తో మాటాల్డకూడదు. ఎటిట్ పరిసిథ్ తిలోనూ పటుట్దల సడలిపోకుండా చూసుకోవాలి.
ఇలాంటి ఆలోచనలోల్ ఉనన్ మేఘకి ఫోన్ మోగినపుప్డలాల్ భయంగా ఉంది. కిరణ్ ఫోను చేసేత్ ఎలాంటి పరుషమై న మాటలు
మాటాల్డాలి అని తనలో తనే పదే పదే వలెల్ వేసుకుంటోంది. కానీ కిరణ్ మళీళ్ ఫోను చెయయ్లేదు.
మరుసటి రోజు సాయంకాలం ఫోను మోగితే బెదిరిపోతూనే తీసింది మేఘ.
“హలో”
సునంద గొంతు వినగానే

ణం లేచి వచిచ్ంది మేఘకి.

“హలో సునందకాక్.. ఎలా ఉనాన్వు? సరె ర్ ౖప్జ్.. నువువ్ ఫోన్ చేసాత్వనుకోలేదు” ఉతాస్హంగా అంది మేఘ.
“కిరణ్ మాటాల్డాడు. తన మీద కోపంగా అరిచావట. ఇంకెపుప్డూ మాటాల్డను అనాన్వట. ఎందుకో ఏమిటో తెలియక నీకేమై నా
సమసయ్ వచిచ్ందేమో అని తను చాలా వ

అవుతునాన్డు. అలా మాటాల్డి తనని కంగారుపెటట్ డం ఏమనాన్ బాగుందా? అసలేం

జరిగిందో చెపుప్” సూటిగా విషయానికొచేచ్సింది సునంద.
కిరణ్ పర్సాత్వన రావడంతోటే “మళీళ్ చెపేప్దేమీ లేదు. నాకు తనతో మాటాల్డటం ఇషట్ం లేదు. ఇంకెపుప్డూ కాల్ చెయొయ్దద్ ని
అనాన్ను” ఆవేశంగా చెపిప్ంది మేఘ.
“అదే ఎందుకని అడుగుతునాన్ నేను. కిరణ్ వలల్ ఏమై నా తపుప్ జరిగిందా? ఇంటోల్ ఏదె ౖనా సమసాయ్?”
“నాకు ఏ సమసాయ్ లేదు. నాకిషట్ం లేదు, నేను మాటాల్డను అంతే!” మొండిగా చెపిప్ంది మేఘ.
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“ఇనాన్ళూళ్ మనందరం సేన్హంగా ఉండి ఇలా కారణం చెపప్కుండా అరాధ్ంతరంగా పో అంటే దారుణం మేఘా.. ఎదుటి మనిషి
గురించి కాసెనా ఆలోచన ఉండొదాద్ చెపుప్.”
“ఈ విషయం గురించె ౖతే ఇంకేం చెపొప్దద్ కాక్.. నువేవ్ం చెపిప్నా నేను కిరణ్ తో మాటాల్డను. వేరే ఏమనాన్ మాటాల్డేటట్ యితే
మాటాల్డు.”
“పరిసిథ్ తులీన్, మనుషులీన్ అరథ్ం చేసుకోగలిగే విజఞ్త ఉందనుకునాన్ను మేఘా నీకు. ఇంత నిరల్ ంగా పర్వరిత్సాత్వనుకోలేదు. కిరణ్
తో అయితే ఏంటీ నాతో అయితే ఏంటీ సేన్హానికి విలువ లేనపుప్డు” సునంద గొంతులో బాధ వినపడింది.
“నీకిషట్ం లేకపోతే మాటాల్డకు. మానెయ్. నాకెవరూ అకక్రేల్దు” దురుసుగా అంది మేఘ.
“సరే అయితే.. మరోసారి నీకు ఫోన్ చేసి ఇబబ్ంది పెటట్ ను. ఉంటాను” ఫోన్ డిసక్నెక్ట్ చేసింది సునంద.
PPP
“ఇంకెపుప్డూ నాతో మాటాల్డకు. ననున్ వదిలేయ్.. లీవ్ మీ అలోన్!”
నిదర్లోంచి దిగుగ్న లేచి కూరుచ్ంది మేఘ.
అరుపులు కలలోవే అయినా కనీన్ళళ్తో తడిసిన చెంపలు నిజంలాంటి అనుభవానిన్ తలపించాయి. ఒకక్ కష్ణం తనెకక్డుందో
అరథ్ం కాలేదు. చుటూ
ట్ చూసింది. గది బయట నుంచి పూజ కేరింతలు, నీలూ మాటలు లీలగా వినపడుతునాన్యి.
లేచి వెళిళ్ చలల్ టి నీళళ్తో మొహం కడుకుక్ని అదద్ ంలోకి చూసేత్ ఓ కష్ణం అకక్డ కలలోని పదహారేళళ్ మేఘ రూపం కదలాడింది.
రెండు నిమిషాలు సిథ్ మితంగా కూరుచ్ని అపుప్డపుప్డూ ఇలా గతంలోంచి కలల రూపంలో తరుముకొచిచ్ కలవరపెటేట్
జాఞ్పకాలని విదిలించుకుని తన గదిలోంచి బయటికి నడిచింది మేఘ.
డె ౖనింగ్ హాలోల్ ఉనాన్రందరూ. నీలూ పూజకి టిఫిన్ తినిపిసుత్ంటే, పకక్నే కాఫీ తాగుతూ పేపర్ చూసూత్ కూరుచ్నాన్డు శరత్. ఆ
అందమై న దృశయ్ం చూడగానే మనసు తేలికపడి హాయిగా అనిపించింది మేఘకి.
“అపుప్డే నిదర్ లేచావేంటి? ఇంకాసేపు పడుకోవచుచ్గా” అంది నీలూ.
“ఇంక నిదర్ పటట్ దులే” మేఘ కూడా డె ౖనింగ్ టేబుల్ కురీచ్ ఒకటి లాకుక్ని వాళళ్తో కూరుచ్ంది.
“నేను
“ఆహా..

డేస్ సూక్లుకి వెళళ్కక్రేల్దు కదా అమామ్” చేతి వేళుళ్ లెకక్పెటుట్కుంటూ అడిగింది పూజ.
డేస్ సరిపోతాయా.. పది రోజులు మానేయరాదూ?” వెటకారంగా అంది నీలూ.

“మా అనిత మిస్ ఒపుప్కోదు అమామ్” దిగులుగా చెపిప్ంది పూజ.
“అంటే ఒపుప్కుంటే సూక్లు మానేసి ఊరుల్ తిరుగుదామనేగా.. అసలు దీనికి ఆ పలెల్ టూరోల్ ఎలా పొదుద్పోతుందో అరథ్ం కాదు
అకక్డికంటే చాలు కష్ణాలోల్ రెడీ అయిపోతుంది” కినుకగా అంది నీలూ.
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“'జననీ జనమ్భూమిశచ్ సవ్రాగ్దపి గరీయసి' అనాన్రుగా. నా బంగారుతలిల్ అకష్రాలా పాటించేసోత్ంది” పూజ తల నిమురుతూ
అనాన్డు శరత్.
“ఆ మాటకొసేత్ అది పుటిట్ ంది విజయవాడలో కాబటిట్ ఈ ఊరే జనమ్భూమి అయినటుట్ లెకక్” మూతి ముడిచింది నీలూ.
“ఇంతకీ ఏమిటీ జనమ్భూమి యుదధ్ ం?” వాళళ్ చరచ్ చూసి నవువ్తూ అడిగింది మేఘ.
“మా అతత్గారి ఊరోల్ కొతత్గా రామాలయం కటాట్రు. ఆ గుడికి సథ్ లం మా మావయయ్ గారే ఇచిచ్ దగగ్రుండి మరీ కటిట్ ంచారు. రేపు
ఉదయం ఆ గుళోళ్ ధవ్జసథ్ ంభం, విగర్హపర్తిషట్ జరుపుతునాన్రు. దానికి ఇంటి ఆడపిలల్ లు తపప్నిసరిగా ఉండి తీరాలని చెపాప్రు” నీలూ
చెపోత్ంది.
“నేనూ, విజితకాక్ సెప్షల్ గా రావాలని నానన్మమ్ చెపిప్ంది” మధయ్లో అందుకుని ఉతాస్హంగా చెపిప్ంది పూజ.
“వినాన్వుగా.. రేపు ఊరెళేళ్దానికి ఇపప్టినుంచే ఎంత సంబరమో చూడు అమామ్యి గారికి. మా ఆడపడుచు వాళళ్మామ్యి
విజిత ఇకక్డే విజయవాడలో ఇంటర్ చదువుతుందని చెపాప్నుగా. తనని కూడా ఊరికి తీసుకెళాళ్లి” పూరిత్గా చెపిప్ంది నీలూ.
“అయితే ఫాయ్మిలీ ప్ అనన్మాట. నువూవ్ వెళాళ్లిగా?” అడిగింది మేఘ.
“మామూలుగా అయితే వెళేళ్దానిన్ కానీ ఇపుప్డు వెళళ్ను. ఒకక్ రోజేగా వీళుళ్ వెళిళ్ వచేచ్సాత్రు. ఎంచకాక్ మనిదద్ రం ఇంటోల్
ఉందాం” తేలిగాగ్ అంది నీలూ.
“అయోయ్ నేనునాన్నని మీ పాల్న్ మారుచ్కోవాలిస్వచిచ్ందా?” నొచుచ్కుంది మేఘ.
“అదేం కాదులెండి. పూజకి సూక్లు పోతుంది. విజిత వాళళ్ హాసట్ లోల్ కూడా ఒకక్రోజు పరిమ్షన్ దొరకడమే చాలా కషట్ం.
అందుకని రేపు ఉదయానేన్ వెళిళ్ ఎలుల్ండి తెలల్ వారుతూనే బయలుదేరి వచేచ్సాత్ం. కారుతో పాటు అశోక్ ఇకక్డే ఉంటాడు. మీ

ండ్స్

ఇదద్ రూ హాయ్పీగా ఎకక్డికంటే అకక్డికి వెళళ్ండి” మేఘతో చెపాప్డు శరత్.
“మాకు కారు అకక్రేల్దు శరత్. మీరే తీసుకెళళ్ండి. మా కాలేజీ రోజులోల్లాగా బసుస్లోల్నూ, ఆటోలోల్నూ తిరుగుతాం. ఏమంటావ్
నీలూ?”
“మేఘ అమెరికాలో కారులోల్ తిరిగీ తిరిగీ మన బసుస్లీన్, ఆటోలీన్ బాగా మిసస్యినటుట్ందండీ. వచిచ్న దగగ్రున్ంచీ మాటాల్డితే
ఆటో ఎకుక్దాం, బసెస్కుక్దాం అంటోంది. ఆ ముచచ్ట కూడా తీరేచ్సేత్ సరి” నవివ్ంది నీలూ.
“సరే మీకెలా నచిచ్తే అలా చెయయ్ండి. సాయంకాలం విజితని తీసుకురావడానికి ఏ టె ౖముకి రమమ్ంటావు ననున్?” నీలూని
అడిగాడు శరత్.
“మీకు ముఖయ్మై న పనేదో ఉందనాన్రుగా. అది చూసుకోండి. అశోక్ తో పాటు నేనూ, మేఘ వెళిళ్ విజితని తీసుకొచేచ్సాత్ం”
చెపిప్ంది నీలూ.
PPP
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అనుకునన్ పర్కారం సాయంకాలం పూజ సూక్లు నుంచి వచాచ్క అందరూ కలిసి విజిత ఉంటునన్ హాసట్ లుకి వెళాళ్రు.
హాసట్ లు మేనేజరిన్ కలిసి అడిగితే “ఆదివారం తపప్ మిగతా రోజులోల్ సూ
ట్ డెంట్స్ ని కలవడానికి కూడా అనుమతి ఉండదు. వేరే
ఊరు నుంచి వచాచ్రంటునాన్రు కాబటిట్ పది నిమిషాలు టె ౖము ఇసాత్ం తపప్ సెలవు పెటిట్ ఇంటికి తీసుకెళళ్డం సాధయ్ం కాదు” అనాన్రు.
ఈ ఒకక్సారికి పంపించమని బతిమాలితే “ఇంటికి పంపాలంటే నిస్పాల్ మాతర్మే పరిమ్షన్ ఇవవ్గలరు. ఆయన అరగంటలో
వసాత్రు. విజిటర్స్ రూంలో వెయిట్ చెయయ్ండి” అని చెపాప్రు.
అకక్డ కూరుచ్నాన్క బయటికెళదామని మారాం చేసింది పూజ. మేఘని అకక్డే ఉండమని చెపిప్ పూజని తీసుకుని కారు
దగగ్రికెళిళ్ “టె ౖం పటేట్ టుట్ ఉంది. కాసేపు ఇదద్ రూ బయట తిరగండి. నేను ఫోన్ చేసి పిలుసాత్ను” అని అశోక్ కి చెపిప్ పూజని అతని దగగ్రే
వదిలి తిరిగి హాసట్ లోల్కి వెళిళ్ంది నీలూ.
చుటూ
ట్ పరిసరాలని గమనిసూత్ కూరుచ్నన్ మేఘకి ఖాళీగా ఉనన్ ఆ విజిటర్స్ రూంలో ఒక పకక్గా ఒంటరిగా కూరుచ్నన్ ఆమె
కనపడింది. సాదాసీదాగా ఉనన్ ఆమె అకక్డ పనిచేసే ఆయానేమో అనుకుంది. కానీ ఆవిడ వాలకం చూసేత్ అలవాటె ౖన చోట ఉనన్టుట్
లేదు. కురీచ్లో పూరిత్ సౌకరయ్ంగా కూడా కూరోచ్లేదు. కుతూహలంగా అనిపించి ఆమెనే గమనిసూత్ కూరుచ్ంది. చీరచెంగుతో
కళొళ్తుత్కుంటునన్ ఆమె ముఖంలోకి పరీకష్గా చూసేత్ ఏదో బాధలో ఉనన్టట్నిపించింది. ఓ నిమిషం తటపటాయించి వెళిళ్ ఆవిడ పకక్న
కూరుచ్ని మాట కలిపింది.
“మా బంధువులమామ్యి ఈ హాసట్ లోల్నే చదువుతోంది. ఒకక్రోజు కోసం ఇంటికి తీసుకువెళతామంటే కుదరదంటునాన్రు.
ఆదివారం తపప్ పిలల్ లని కలవనివవ్రట” అంది మేఘ.
అపుప్డే లోపలికి వచిచ్న నీలూ కూడా మేఘ పకక్న కూరుచ్ంది.
“మా అమామ్యి అలివేణి ఈ కాలేజీలోనే చదువుతుందమామ్. అమామ్యిని చూదాద్మని వసేత్ కాల్సు మధయ్లో పిలవడం కుదరదని
అందాకా ఇకక్డ కూరోచ్మనాన్రు” చెపిప్ంది ఆవిడ.
అంత పేదరాలాల్ కనిపిసుత్నన్ ఆవిడ కూతురు లకష్ల ఫీజు కటిట్ చదివే కాలేజీలో చదువుతుందంటే నీలూ, మేఘ
ఆశచ్రయ్పోయారు.
“మా అలివేణి పదో తరగతి దాకా మా ఊరు గవరన్మెంటు సూక్లోల్నే చదువుకుంది. మారుక్లు బాగా వచాచ్యని ఫీజు
లేకుండా కాలేజీలో చేరుచ్కునాన్రు. సెలవులిచిచ్నపుప్డు అమామ్యే ఇంటికొసుత్ంది కానీ నేనెపుప్డూ ఇకక్డికి రాలేదు. ఇదే మొదటిసారి
రావడం. నినన్ రా

ఫోనులో ఏడిచ్ంది. రాతర్ంతా నిదర్ పటట్ లేదు. ఒకక్సారి అమామ్యిని చూసి పోదామని మా తముమ్డిని

వెంటపెటుట్కుని వచాచ్ను” వివరంగా చెపిప్ందావిడ.
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“ఇలొల్దిలి హాసట్ లోల్ ఉండే పిలల్ లు అపుప్డపుప్డూ కాసత్ డీలా పడటం మామూలే. అంత చకక్గా చదివే అమామ్యి గురించి మీరేం
భయాలు పెటుట్కోనకక్రేల్దు. ధెరయ్ంగా
ఉండండి” అంది మేఘ.
ౖ

“చినన్చినన్వాటికి ఏడేచ్ తతవ్ం కాదు అలివేణిది. వాళళ్ నానన్ పోయినపప్టి తరావ్త మళీళ్ నినన్నే ఏడవడం చూసాను. సరె ౖన

రాయ్ంకు రాకపోతే డాకట్ రు చదువు చదవలేనని భోరున ఏడుసుత్ంటే గాభరాగా అనిపించింది” చెపుత్ంటే ఆవిడ గొంతు వణికింది.
ఏం మాటాల్డాలో తోచలేదు నీలూ, మేఘలకి.
“అలివేణి వాళళ్ నానన్ ఆటోడైర్వరుగా పని చేసేవాడు. ఏడాదినన్ర తం యాకిస్డెంటులో చనిపోయాడు. పదో తరగతిలో మంచి
మారుక్లు వచాచ్యని ఈ కాలేజీ వాళుళ్ చేరిప్ంచమని అడిగినపుప్డు ఉనన్ ఒకక్ కూతురినీ ఒంటరిగా ఇంత దూరం పంపటానికి
భయపడాడ్ను. మనలాంటి పేదవారి ఆరోగయ్ం కోసం సహాయపడాలంటే డాకట్ రు చదువే చదవాలని, ఇలాంటి పెదద్ కాలేజీలో
చదువుకుంటేనే డాకట్ రు సీటు తెచుచ్కోవచచ్ని అమామ్యే నాకు నచచ్చెపిప్ంది. అలాంటి పిలల్ బావురుమనేసరికి తటుట్కోలేకపోయాను”
కళుళ్ తుడుచుకుంది ఆవిడ.
నీలూ, మేఘ ఆవిడకి సరిద్చెపుత్ండగానే ఆ గదిలోకి ఒక పదహారేళళ్ అమామ్యి వచిచ్ంది. రెండు పొడవాటి జడలతో, కాసత్ తకుక్వ
ఎతుత్లో సనన్గా చామనఛాయగా ఉనన్ ఆ అమామ్యి ముఖంలో ఇంతసేపూ ఆవిడ చెపిప్న ధీరతవ్ం కనిపించి ఆ అమామ్యే అలివేణి
అనిపించింది.
వసూత్నే వాళళ్ అమమ్ని చుటేట్ సూత్ “నువెవ్ందుకమామ్ కషట్పడి ఇంతదూరం వచాచ్వు? మావయయ్తో వచాచ్వా? నేను మళీళ్ వీలు
చూసుకుని ఫోను చేసేదానిన్గా. మొనన్ జరిగిన మంతీల్ టెసుట్లో మారుక్లు బాగా తగేగ్సరికి నాకు సీటు వసుత్ందో లేదోనని
భయమేసిందమామ్. ఇపప్టినుంచి ఇంకా ఎకుక్వ కషట్పడి చదువుతాను. నువువ్ మాతర్ం నా గురించి బెంగపడొదుద్. ఇకక్డ హాసట్ లోల్ చాలా
బాగా చూసుకుంటునాన్రు” అంటూ పెదద్ రికంగా మాటాల్డుతూ కూతురే తలిల్లా మారి తన కనన్తలిల్ని ఊరడిసుత్నన్ దృశయ్ం చూసి నీలూ,
మేఘల కళుళ్ చెమరాచ్యి.
“అలివేణీ.. నువువ్ చకక్గా చదువుతావని మీ అమమ్గారు చెపాప్రు. పరీకష్లనాన్క ఒకోసారి మారుక్లు కాసత్ అటూ ఇటూ అవవ్డం
సహజమే. ఇపుప్డంతా మీకు

కీట్సు టెసుట్లు కదా.. చెయయ్డానికి ఆసాక్రం ఉనన్ తపుప్లనీన్ ఇపుప్డే చేసేసేత్ రాబోయే ఎంటర్న్స్ కి

మరింత పకాక్గా పేర్ అయేయ్ అవకాశం ఉంటుంది. అసలు తపుప్లే చెయయ్లేదనుకో, ఎకక్డెకక్డ జాగర్తత్ పడాలో మనకి తెలిసిరాదు.
గొపప్గా చదువుకోవాలనే తపన ఉండాలే గానీ ఒకక్ డాకట్ రనే కాదు ఏ రంగంలోనె ౖనా గొపప్ సాథ్యికి చేరుకోవచుచ్. నువెవ్పుప్డూ నిరాశ దరి
చేరకుండా ఉతాస్హంగా చదువుకోవాలి” ఆ అమామ్యిని ఉతేత్జపరిచే పర్యతన్ం చేసింది మేఘ.
“మా ఫిజిక్స్ సర్ కూడా తపుప్లు చేయడం గురించి ఇదే చెపాప్రు. నాకు వేరే ఏమీ వదుద్. నేను ఎలాగెనా
ౖ డాకట్ ర్ అయియ్
తీరాలిస్ందే!” అంటునన్ అలివేణి ముఖంలో ఆమె సంకలప్బలం కనిపించింది.
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“ఇపుప్డు ఎలా వసుత్నాన్యమామ్ మారుక్లు?” అడిగింది నీలూ.
అలివేణి.

“వన్ ఫిఫీట్ నుంచి వన్ ఫిఫీట్

, ఫోర్ దాకా వసుత్ంటాయండీ. ఈసారి మరీ తకుక్వగా వన్ ఫారీట్ సిక్స్ వచాచ్యి” చెపిప్ంది

ఆశచ్రయ్ంతో మేఘ వె ౖపు తిరిగి “ఆ మార్క్ వన్ సికీస్ట్కి!” అంది నీలూ.
“నీ పటుట్దల ఇలాగే ఉంటే ఇంకా ఎకుక్వ మార్క్ కూడా వసాత్యి అలివేణీ.. ఒకవేళ ఎపుప్డనాన్ తగిగ్ నా ఛాలెంజ్ లా
తీసుకోవాలే తపప్ డల్ అయిపోకూడదు” నవువ్తూ చెపిప్ంది మేఘ.
ఇంతలో

నిస్పాల్ వచాచ్రు రమమ్ని బయటనుంచి పిలుపు వచిచ్ంది. అలివేణికి, వాళళ్ అమమ్గారికీ చెపిప్

నిస్పల్ రూంకి

వెళాళ్రు నీలూ, మేఘ.
పది నిమిషాలు బతిమాలాక “ఇంకోసారి ఇలా పంపించడం కుదరదు. ఈ ఒకక్సారికీ తీసుకెళళ్ండి. చెపిప్న టె ౖముకి రాకపోతే
ఫెన్ౖ కటాట్లిస్ ఉంటుంది” అని చెపిప్ పరిమ్షన్ ఇచాచ్డు నిస్పాల్.

'ఇదే మహాపర్సాదం' అనుకుంటూ బయటికొచిచ్ ఊపిరి పీలుచ్కునాన్రు. అటెండర్ వెళిళ్ పిలవగానే ఉరుకులు పరుగుల మీద

వచిచ్ంది విజిత.
నీలూ దగగ్రిగా వచిచ్ గుసగుసగా “మా నీస్ పరిమ్షన్ ఇచాచ్డా అతాత్?” అని అడిగింది.
నీలూ నవువ్తూ తల మీద ఒకక్టేసి “వెళిళ్ నీ బాయ్గ్ తెచుచ్కో. ఇదిగో పరిమ్షన్ లెటర్” అంటూ చేతిలో ఉనన్ కాగితం
చూపించింది.
వెలిగిపోతునన్ మొహంతో “మొనన్ ఫోన్ చేసినపుప్డు అమమ్ చెపిప్ందిలే నువొవ్సాత్వని. నా బాయ్గ్ రెడీగా ఉంది. నిమిషంలో
వచేచ్సాత్ ఉండు” అంటూ హాసట్ లోల్కి తు మంది విజిత.
అశోక్ కి ఫోన్ చేసి బయటికి వచేచ్సుత్నాన్మని చెపిప్ంది నీలూ.
అపుప్డే హాసట్ లోల్ క్ టె ౖం కూడా అవవ్డంతో అమామ్యిలంతా కోలాహలంగా అటూ ఇటూ తిరుగుతునాన్రు.
అనన్టుట్గానే నిమిషంలో తిరిగొచిచ్న విజిత పకక్న ఇదద్ రు అమామ్యిలని వెంటబెటుట్కొచిచ్ “అతాత్.. జస్ట్ ఫెవ్ౖ మినిట్స్ పనుంది.

విజిటర్స్ రూంలోకి వెళదాం” అని అడిగింది.

లోపలకి వెళాళ్క ఆ ఇదద్ రమామ్యిలని చూపిసూత్ “వీళుళ్ నా

ండ్స్ రుచిత, శరణయ్. ఒకక్సారి నీ ఫోన్ ఇసేత్ వాళళ్ పేరెంట్స్ తో

మాటాల్డి ఇచేచ్సాత్రు. జస్ట్ టూ మినిట్స్. వీళుళ్ మిస్డ్ కాల్ ఇసేత్ చాలు. వాళేళ్ కాల్ బాయ్క్ చేసాత్రు” అని చెపిప్ నీలూ దగగ్ర ఫోన్ తీసుకుని
వాళళ్కిచిచ్ంది.
ఆ అమామ్యిలు “థాంక్స్ ఆంటీ.. థాంకూయ్” అని మహా సంబరంగా ఫోన్ తీసుకుని పకక్కి వెళిళ్పోయారు.
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“ఇంతకీ ఈ కొతత్ ఆంటీ ఎవరు?” మేఘని చూసూత్ అడిగింది విజిత.
“తను నా చినన్పప్టి ండ్ మేఘ. అమెరికా నుంచి వచిచ్ంది” పరిచయం చేసింది నీలూ.
“మీరెకక్డుంటారు యూఎస్ లో?” మేఘని అడిగింది విజిత.
“నూయ్యార్క్ లో” చెపిప్ంది మేఘ.
“నా ండ్ ఆకృతి వాళళ్ పేరెంట్స్ నూయ్జెరీస్లో ఉంటారు. మాకు సెలవులిచిచ్నపుప్డు వసుత్ంటారు” అంది విజిత.
నీలూ ఫోన్ పటుట్కెళిళ్న వాళళ్లో ఒకమామ్యి వచిచ్ పిలిసేత్ విజిత వెళిళ్ంది.
అలివేణి, వాళళ్మమ్ ఇదద్ రూ విజిటర్స్ రూంలోంచి బయటికెళుతూ కనిపిసేత్ ఇపుప్డే వసాత్నని నీలూతో చెపిప్ అటువె ౖపు నడిచింది
మేఘ.
అలివేణి వాళళ్మమ్కి ఏదో చెబుతూ ఇంటికి సాగనంపుతుంటే దూరం నుంచీ చూసూత్ నించుంది.
ఆ అమామ్యి వెనకిక్ హాసట్ లోల్కి వెళళ్బోతుంటే పిలిచి “నువెవ్పుప్డూ నీ వయ్కి త్తావ్నిన్ మారుచ్కోకు. నీ మనోధెరయ్ంతో
నువువ్
ౖ

అనుకునన్దేదె ౖనా తపప్కుండా సాధించగలవు. మళీళ్ ఎపుప్డో అపుప్డు డాకట్ ర్ అలివేణిగా నినున్ తపప్కుండా కలుసాత్ను. విష్ యూ ఆల్
సకెస్స్!” భుజం తటిట్ చెపిప్ంది మేఘ.
అలివేణి.

“చాలా థాంకస్ండీ మా అమమ్కి కూడా ధెరయ్ం
ౖ చెపిప్నందుకు. థాంకూయ్ సో మచ్!” నిండుగా నవివ్ అకక్డినుంచి వెళిళ్పోయింది
నీలూ దగగ్రికొచిచ్ “ఆ అమామ్యిని మరిచ్పోగలమా మనం.. ఇంత చినన్ వయసుకి ఎంత పరిణతి సంపాదించిందో.. జనరేషన్

గాయ్ప్ అంటే ఇదేనేమో! మనం ఈ వయసుకి జీవితమంటే కనీస అవగాహన కూడా లేకుండా మటిట్ బురర్లాల్ ఉనాన్ం. అయాం రియలీల్
ఇం స్డ్ విత్ హర్!” మెచుచ్కోలుగా అంది మేఘ.
నీలూ ఏదో చెపప్బోయేంతలో విజిత పరిగెతుత్కుంటూ వచేచ్సి “పదండి పదండి.. తవ్రగా మా జె ౖలునుంచి బయటపడదాం”
అంటూ తొందరపెటిట్ ంది.
అందరూ బయటికొచిచ్ కారు ఎకక్గానే పూజ “విజితకాక్.. నీకోసం ఇదిగో ఫెవ్ౖ సాట్ర్” అంటూ విజిత పకక్న చేరింది.

“మళీళ్ దానికి చాకెల్ట్స్ కొనిచాచ్వా అశోక్? పూజకేమో కానీ ముందు నీకు భయం చెపాప్లి” చిరుకోపంగా అంది నీలూ.
“ఈ మధయ్ అసస్లు కొనివవ్ందే.. ఈ వారంలో ఇదే ఫస్ట్ వదినా..” అశోక్ మాటలకి నీలూతో సహా అందరూ నవావ్రు.
“ఎలా చదువుతునాన్వు విజీజ్ .. మారుక్లు బాగా వసుత్నాన్యా, మంచి రాయ్ంక్ వసుత్ందా?” విజితని అడిగింది నీలూ.
“ఏదో అలా అలా వసుత్నాన్యతాత్.. రాయ్ంక్ గురించి ఇపప్టినుంచే టెనష్న్ ఎందుకూ.. ఇంకా టె ౖముందిగా” తేలిగాగ్ అంది విజిత.
“హాసట్ లోల్ భోజనం బాగుంటోందా?”
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“అదే గడిడ్ కంటినూయ్ చేసుత్నాన్రు. మారేప్మీ లేదు. మండే ఇడీల్, టూయ్సేడ్ దోసె, అదే సేమ్ ఓల్డ్ టె ౖం టేబుల్..”
“మీ హాసట్ లోల్ అలివేణి అనే అమామ్యి తెలుసా నీకు?” అడిగింది నీలూ.
“మా సెకష్నోల్ అయితే లేరు. ఎందుకు?”
“నీకోసం ఎదురు చూసుత్నన్పుప్డు పరిచయం అయిందిలే. ఆ అమామ్యికి ఎంసెట్ మోడల్ టెసుట్లోల్ వన్ ఫిఫీట్ పె ౖన వసాత్యట

మార్క్ తెలుసా..”

“ఓహో.. ఆ అలివేణా! మా కాంపస్ టాపర్స్ లిసుట్లో ఉంటుందిలే ఆ అమామ్యి. నోటీస్ బోరుడ్లో చూసుత్ంటాం. మ్ సెకష్న్
సూ
ట్ డెంట్. మారుక్లె ౖతే బానే వసాత్యి కానీ ఆ అమామ్యి కొంచెం తేడా!”
“తేడా అంటే?”
“అంటే ఏముందీ? ఎవరితోనూ ఎకుక్వ మాటాల్డదు. అసలా మొహంలో నవేవ్ కనపడదు. ఎవరో పనిషెమ్ంట్ ఇచిచ్నటుట్
ఎపుప్డూ మొహం సీరియస్ గా పెటుట్కుని కనిపిసుత్ంది. నాకు తెలిసి ఆ అమామ్యికి ఒకక్

ండ్ కూడా ఉండి ఉండరు. ఎంతసేపూ

పుసత్కాల పురుగులా చదువే చదువు. బాబోయ్.. అలా రోబోట్ లా ఉంటే తేడా అనక ఇంకేమంటారు? ఆ అమామ్యి మీతో
మాటాల్డిందంటే నమమ్లేని వింతే!” చెపూత్ నవివ్ంది విజిత.
కాసేపటికి కారు ఇంటికి చేరింది. పూజ, విజిత కారు దిగుతూనే అరుపులు, కేరింతలతో పరుగు తీసారు.
కారు పార్క్ చేసి ఉదయం ఆరునన్రకలాల్ వసాత్నని చెపిప్ ఇంటికి వెళాళ్డు అశోక్.
మేఘ, నీలూ నిదానంగా మాటాల్డుకుంటూ మెటుల్ ఎకుక్తునాన్రు.
“ఇందాకేదో అనాన్వే జనరేషన్ గాయ్ప్ అనీ.. అపుప్డె ౖనా ఇపుప్డె ౖనా ఈ వయసుకే అనీన్టినీ అరథ్ం చేసుకోగలిగే పరిణతి, దేనె ౖన్నా
సాధించాలనే పటుట్దల కలిగినవాళుళ్ ఉనాన్రు. పిరికితనంతో భయపడి పారిపోయేవాళుళ్, చావుని ఆహావ్నించేవాళుళ్ ఉనాన్రు. జీవితం
బరువు అనుభవంలోకి రానివాళుళ్, రావలసిన అవసరం కూడా లేనివాళుళ్, అనీన్టినీ తేలిగాగ్ తీసుకునేవాళుళ్ కూడా ఉనాన్రు. ఇపుప్డే
చూశావుగా ఈ తరంలో కనిపించిన రెండు విభినన్ధృవాలని. అయినా అపుప్డు మాతర్ం మనం రకరకాల వయ్కి త్తావ్లు చూడలేదూ? నీ
పటుట్దల మాతర్ం ఏం తకుక్వ? ఒకక్సారి మాట పడాలిస్ వచిచ్నందుకు అంత ఆతీమ్య సేన్హితులని కూడా కష్ణంలో దూరంగా విసిరి
కొటట్ లేదూ.. అదీ బలమై న వయ్కి త్తవ్మేగా?” అంది నీలూ.
ఆ చివరి మాట వినగానే ఒకక్ కష్ణం అడుగు తడబడింది మేఘకి.
“హ్మ్.. అపప్టి నా పర్వరత్న పటుట్దలో మొండితనమో, ఆతామ్భిమానమో అహంకారమో.. దేనిన్ సూచిసుత్ందో ఇపప్టికీ సప్షట్ంగా
తెలీదు నాకు” నీలూ ముఖంలోకి చూసూత్ చెపిప్ంది మేఘ.
PPP
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ముందు రోజు చెపిప్నటుట్గానే తెలాల్రి ఉదయం ఆరునన్రకలాల్ వచేచ్సాడు అశోక్. నానమమ్ ఇంటికి పర్యాణం కటేట్ ఉతాస్హంలో
పూజ అంత ఉదయానేన్ పేచీలేల్ కుండా నిదర్లేచింది.
ఏడింటికలాల్ విజిత, పూజలని తీసుకుని శరత్ ఊరికి బయలుదేరాడు. నీలూ, మేఘ దగగ్రుండి అందరీన్ సాగనంపారు.
“ఒకక్ రోజె ౖనా సరే పూజ నువువ్ లేకుండా ఉండగలదా, ముఖయ్ంగా రా పూట?” నవువ్తూ టాటా చెపుత్నన్ పూజని చూసూత్
నీలూని అడిగింది మేఘ.
“ఉండకేం, ఒకక్ రోజు కాదు వారం రోజులె ౖనా బర్హామ్ండంగా ఉంటుంది వాళళ్ నానమమ్ దగగ్ర. అసలు పూజ అని ఎందుకు పేరు
పెటాట్మనుకునాన్వు? మా అతత్గారి పేరు పుషప్. అది పాత పేరని అదే అకష్రంతో కొంచెం మారిచ్ పూజ అని పెటాట్ం. పేరుకి పూజే కానీ
జూనియర్ పుషప్ అనొచుచ్. అంత చేరిక దానికి వాళళ్ నానమమ్ దగగ్ర. ఇకక్డి కంటే అకక్డే సరదా. పెదద్ ఇలూ
ల్ వాకిలి, తాతా నానమమ్ల
గారం ఇవనీన్ ఉంటే నేనసలు గురుత్ కూడా రాను” నవువ్తూ బదులిచిచ్ంది నీలూ.
ఇదద్ రూ కలిసి టిఫిన్ చేసుత్ండగా “మన కాలేజీ కాయ్ంపస్ చూడాలనుంది అనాన్వుగా. పదింటికి బయలుదేరి వెళదామా?” గురుత్
చేసింది నీలూ.
ఓ నిముషం ఆలోచించి “రేపు వెళదాంలే. బదధ్ కంగా ఉందివాళ. హాయిగా ఇలుల్ కదలకుండా చేసే పనులుంటే చెపుప్” అంది
మేఘ.
“అలా అంటే ఎలా? రెండు రోజులే టె ౖముంది మనకి.”
“అలా డెడ్ లె ౖన్ గురుత్ చేసి కంగారుపెటట్ కుండా ఎంచకాక్ కమమ్టి కబురుల్ చెపుప్. విని పెడతా. కబురల్ంటే గురొత్ చిచ్ంది. రేవతికి
కాల్ చేదాద్మనాన్వుగా.”
“భలే గురుత్ చేసావు. ఫోన్ బుకోల్ రాసి పెటాట్ రేవతి నంబరు. వెతికి తెసాత్నుండు” లేచి లోపలికి వెళిళ్ంది నీలూ.
“ఈ రోజులోల్ కూడా ఇంకా బుకోల్ ఫోన్ నంబర్స్ రాసుత్నాన్వా. నువువ్ సూపర్ నీలమామ్” పెదద్ గా నవివ్ంది మేఘ.
“సూపర్ లేదూ ఏం లేదూ.. ఫోనిన్ నముమ్కుంటే కషట్ం. ఒకసారి నా ఫోన్ పోయి దాంతో పాటు నంబరుల్ కూడా పోయాయి.
అందుకని మళీళ్ పుసత్కానిన్ నముమ్కోడం మొదలుపెటాట్” ఫోన్ బుక్ తీసుకొసూత్ చెపిప్ంది నీలూ.
రేవతి నంబరుకి డయల్ చేసేత్ ఫోన్ ఆనస్ర్ చెయయ్లేదు. ఒక పది నిమిషాలు ఆగి మళీళ్ చేసినా ఫోన్ ఎతత్లేదు.
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“ఎరీల్ మారిన్ంగ్ ఎయిట్ థరీట్ కే నిదర్లేచే అలవాటు లేదేమో పాపం. కాలేజీలో ఉనన్పుప్డు అంటూ ఉండేదిగా 'ఈ చదువుల
బారినుంచి బయటపడాడ్క రోజంతా ఉలాల్సంగా ఉతాస్హంగా తిండి, నిదర్, షికారు అదే పనిగా చేసెయాయ్లని. అపప్టి కలలిన్ నిజం
చేసుకోవడం కోసం ఇపుప్డు నిదర్పోతుందేమో” పరిహాసంగా నవివ్ంది మేఘ.
“అంతేనంటావా, అయితే మనం నిదర్ లేపుదాం” అని చెపిప్ మళీళ్ మళీళ్ రీడయల్ చేసింది నీలూ.
నాలుగు సారుల్ పర్యతిన్ంచాక అవతల ఫోన్ ఎతిత్ “హలో.. ఎవరు మాటాల్డేది?” కాసత్ కటువుగా వినిపించింది ఒక ఆడగొంతు.
“హలో. ఇది రేవతి నంబరేనాండీ?” సందేహంగా అడిగింది నీలూ.
“అవును. రేవతినే మాటాల్డుతునాన్ను. మీరెవరో చెపప్ండి” రేవతి గొంతులో కొంచెం విసుగు ధవ్నించింది.
“హే రేవతీ.. నేను నీలూ, సునీలని. నీ ఇంటర్ మీడియెట్ హాసట్ ల్ రూమేమ్ట్. మేఘ కూడా ఉంది ఇకక్డే. అపుప్డు
విజయవాడలో కలిసినపుప్డు నువువ్ నంబర్ ఇచాచ్వుగా.”
నీలూ మాటలిన్ మధయ్లోనే తుంచేసూత్ “ఓహ్ నువావ్ నీలూ.. నేను తరావ్త కాల్ బాయ్క్ చేసాత్ను” అంది రేవతి.
“ఓకే. అలాగే” నీలూ అంటూండగానే ఫోన్ డిసక్నెక్ట్ అయింది.
అయోమయంగా ఉనన్ నీలూ మొహం చూసూత్ “ఏంటీ బిజీగా ఉందా?” అడిగింది మేఘ.
“ఏమో! మనం కాల్ చేసామని కొంచెం కూడా ల్ అవలేదు. ఆ రోజు బజారోల్ కనిపించినపుప్డు చాలా బాగా మాటాల్డిందే”
సంశయంగా కళెళ్గరేసింది నీలూ.
“ఇపుప్డు మాటాల్డనని పెటేట్ సిందా?” ఆశచ్రయ్ంగా అడిగింది మేఘ.
“తరావ్త తనే కాల్ చేసాత్నంది. ఇదివరకొకసారి కాల్ చేసేత్ ఫోన్ అసలు ఆనస్ర్ చెయయ్లేదని చెపాప్నుగా. మనతో మాటాల్డటం
ఇషట్ం లేదేమో” సందేహంగా అంది నీలూ.
“ఏదో పనిలో బిజీగా ఉండుంటుంది. చాలాసేపటికిగానీ ఫోన్ లిఫ్ట్ చెయయ్లేదుగా. తనే మళీళ్ చేసుత్ందిలే” తేలిగాగ్ అంది మేఘ.

అంతలోనే ఏదో గురొత్ చిచ్నటుల్ “రజని, రేవతిల సేన్హం కొనసాగుతోందా?” నీలూని అడిగింది మేఘ.

“నువూవ్, నేనూ తపప్ మిగతా ఎవరికీ ఎవరితో కాంటాక్ట్ లేవు. రేవతి కలిసినపుప్డు రజని గురించి ననన్డిగింది. పెళిళ్ చేసుకుని
సింగపూర్ వెళిళ్పోయాక కాంటాక్ట్ లో లేదని చెపాప్ను. మాకు బంధువులవడమేమో కానీ చాలా రోజులు భరించాలిస్ వచిచ్ంది దాని
హింస” నిటూ
ట్ రిచ్ంది నీలూ.
“రజనితో ఏంటి సమసయ్?” అడిగింది మేఘ.
“నీకు తెలుసుగా.. అపప్టి గొడవల తరావ్త అనన్యయ్ కాదనాన్డని నా మీద కూడా కకష్గటిట్ మాటాల్డడం మానేసింది. నువువ్
హాయిగా ఇంజనీరింగ్ కోసం అందరికీ దూరంగా వెళిళ్పోయావు కానీ నా ఖరమ్ కొదీద్ నేను చేరిన డి కాలేజీలోనే రజని కూడా చేరింది.
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అపప్టోల్ ఉతత్రాలోల్ చెపేప్దానిన్గా నీకు ఒకే హాసట్ లోల్ ఉనాన్ తనకీ నాకూ మాటలేల్ వని. నేనెంత దూరంగా ఉనాన్ దానితో తిపప్లు తపేప్వి
కావు. రజని పర్సాత్వన తెసేత్ నీకు నచచ్దని అపప్టోల్ నీతో ఏమీ చెపేప్దానిన్ కాదు.”
“ఇపుప్డేం కోపం రాదులే చెపుప్” నీలూ చెయియ్ అందుకుని నవివ్ంది మేఘ.
“నా రూమేమ్ట్స్ ఇదద్ రమామ్యిలు, రజని ఒకే

ప్ అవడంచేత బాగా సేన్హంగా ఉండేవారు. రజనికి ఒకతనితో

మ

వయ్వహారం ఉండేది. నా రూమేమ్ట్స్ మాటలోల్ ఇవనీన్ తెలిసేవి. అతను వేరే ఊరినుంచీ కేవలం రజని కోసమే అపుప్డపుప్డూ వచేచ్వాడు.
అతను వచిచ్న రోజున అందరితోపాటు కాలేజీకి బయలుదేరి మధయ్లో అతనితో బయటికి వెళిళ్పోయేది. కాలేజీలో, హాసట్ లోల్ సమసయ్
రాకుండా, బయటపడకుండా రజని

ండ్స్ మేనేజ్ చేసేవారు. ఇంటి దగగ్రనుంచీ వాళళ్ అమమ్ వచిచ్నపుప్డలాల్ అతను ఇచిచ్న గిఫ్ట్ ,

టింగ్స్ లాంటివనీన్ ఒక పెటెట్ లో తీసుకొచిచ్ మా రూంలో దాచమని ఇచేచ్ది. నాకు కాదులే, చెపాప్నుగా నా రూమేమ్ట్స్ తన ండ్స్ అని.
బియసీస్ సెకండ్ ఇయరోల్ మొదలె ౖన వాళళ్ మ రజని ఎమెమ్సీస్ చివరిదాకా నడిచిందని తెలిసింది.”
“అయితే రజని అతనిన్ పెళిళ్ చేసుకుని సింగపూర్ వెళిళ్ందా?” ఆసకి త్గా అడిగింది మేఘ.
“హ్మ్.. సరేల్ అలా జరిగుంటే అది రజని ఎందుకవుతుంది. ఆ

మించినోడు డి

చదివి సొంతంగా ఏదో బిజినెస్

చేసుకునేవాడు అపప్టోల్. అందుకే ధారాళంగా డబుబ్ ఖరుచ్పెటిట్ దీనిన్ సినిమాలకి, షికారల్కి తెగ తిపేప్వాడు. ఎమెమ్సీస్ అయిపోయాక
సె ౖలెంటుగా వాళిళ్ంటోల్ వాళుళ్ తెచిచ్న సింగపూర్ సంబంధం చేసుకుని విమానం ఎకిక్ తు మంది.”
“వేరే అతనిన్ పెళిళ్ చేసుకుందా? మరి ఆ మించినతనో?” ఆశచ్రయ్ంగా అడిగింది మేఘ.
“ఏముందీ నెతిత్న గుడడ్ వేసుకునాన్డు. ఏదో ఇదద్ రూ మాటా మాటా అనుకుని నీ దారి నీది నా దారి నాది అనుకుంటే అదొక
తరహాగా ఉంటుంది. ఇకక్డలా జరగలేదు. రజని పెళిళ్ విషయం అతనికి తెలియలేదు. అతనికే కాదు, అపప్టి తన
చెపప్లేదు. బియసీస్ అయిపోతూనే నాకు పెళళ్యిపోయిందిగా. అందుకని

ండ్స్ ఎవరికీ

ండ్స్ ఎవరితోనూ నాకు పెదద్ కాంటాక్ట్ లేవు. రెండేళళ్

తరావ్త అపప్టి నా రూమేమ్ట్ ఒకమామ్యి చాలా కషట్పడి నా నంబరు సంపాదించి నాకు ఫోన్ చేసింది. రజని గురించి వాకబు
చేయడానికే ననున్ వెతుకుక్ంటూ వచిచ్ందని తెలిసింది. రజనిని మించినతను రెండు నెలలుగా రజని నుంచి ఏ సమాచారమూ లేదని
ఆందోళన పడుతూ వీళళ్ందరినీ సంపర్దించాడట. రజనికీ, నాకూ బంధుతవ్ం ఉందని తెలిసిన నా

ండ్ ననున్ వెతికి పటుట్కుంది.

అపప్టికే రజని పెళె ౖ పోయి దాదాపు నెల రోజులె ౖపోయింది. నేనా విషయమే చెపేత్ ఆ పిలల్ ఫోనోల్ దాదాపు ఏడిచ్నంత పని చేసింది రజని
చేసిన పనికి. ఇంక ఆ తరావ్త ఏం జరిగిందో, అతను ఏమయాయ్డో నాకు తెలీదు. అదీ రజని చేసిన ఘనకారయ్ం!” నిటూ
ట్ రిచ్ంది నీలూ.
“వినటానికే దారుణంగా ఉంది బాబోయ్” తల విదిలించింది మేఘ.
“అసలు మిగతావాళళ్ందరికే తిపప్లు గానీ రజనిలా ఎపప్టికపుప్డు తమ సావ్రధ్ం మాతర్మే చూసుకునేవాళేళ్ సుఖంగా
ఉంటారేమో అనిపిసుత్ంటుంది నాకు” ఆలోచిసూత్ అంది నీలూ.
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ఇంతలో శరత్ నుంచి నీలూకి ఫోన్ వచిచ్ంది. అరనిముషం మాటాల్డి పెటేట్ సింది.
“అపుప్డే చేరిపోయారటనా?” నీలూని అడిగింది మేఘ.
“ఊ.. మరీ అంత దూరమేం కాదు. కారులో రెండునన్ర గంటలోల్ వెళిళ్పోవచుచ్.”
“అశోక్ వాళళ్ది కూడా అదే ఊరు అనాన్వుగా. మరి అతను ఫాయ్మిలీని తీసుకెళళ్లేదేంటి?”
“హ్మ్.. అదొక పెదద్ కథ!” నిటూ
ట్ రిచ్ంది నీలూ.
“ఏంటా కథ?” ఆసకి త్గా అడిగింది మేఘ.
“అశోక్, శరత్ చినన్పప్టినుంచీ సేన్హంగా ఉండేవారని చెపాప్నుగా. అశోక్ వాళళ్ నానన్ అతని చినన్పుప్డే పోయారు. వాళళ్కి
ఆసిత్పాసుత్లేమీ లేవు. తనకి చేతనె ౖన చినాన్చితకా పనులనీన్ చేసూత్ అశోక్ కి ఏ కషట్మూ తెలియకుండా గారాబంగా పెంచింది వాళళ్మమ్.
బాగా చదువుకుని వృదిధ్ లోకి వసాత్డని ఆశలు పెటుట్కుంది గానీ అశోకిక్ చదువు అబబ్లేదు. పదోతరగతి తపాప్క బడికెళేళ్ పని కూడా
లేకపోయేసరికి ఇంకా బలాదూర్ గా తిరగడం మొదలుపెటాట్డు. ఏదో ఒక పని నేరిప్సేత్ బర్తుకు తెరువు ఉంటుందని మెకానిక్
పనులాల్ంటివి నేరిప్ంచే పర్యతన్ం చేసినా అవేవీ ముడిపడలేదు. ఆవిడకి ఏదో జబుబ్ చేసి కొనాన్ళళ్కి చనిపోయింది.”
“అయోయ్ పాపం అయితే అశోక్ కి కుటుంబం లేదా? సొంత ఊరోల్ బంధువులె ౖనా ఉండుంటారుగా?” అంది మేఘ.
“అశోక్ తం చనిపోయాక చుటాట్లెవరూ వీళళ్ని ఆదరించలేదు. అందుకని మొదటినుంచీ పెదద్ బంధుతావ్లేమీ లేవు. అశోక్
భారయ్ వసంతది కూడా ఆ ఊరే.”
“అయితే వసంత ఫాయ్మిలీ అకక్డే ఉంటారుగా. సొంత ఊరు అయినా తను వెళళ్లేదేంటి?” ఆశచ్రయ్ంగా అడిగింది మేఘ.
“అదే అసలు కథ. వసంత వాళళ్ నానన్గారు ఆ ఊరి ధనవంతులోల్, పెదద్ మనుషులోల్ ముందువరసలో ఉంటారు. ఎనోన్ ఎకరాలు
పొలమునన్ పెదద్ మోతుబరి రె ౖతు. వసంత తాతయయ్, నాయనమమ్, బాబాయిలు, పినున్లు అంతా కలిసి ఉమమ్డి కుటుంబం. వసంతకి
ఒక అనన్యయ్ ఉనాన్ కూతురంటే అమితమై న

మ తం కి. అమామ్యి ఇంటర్ అయిపోయాక గొపప్ సంబంధం వచిచ్ందని పెళిళ్

కుదిరాచ్రు. వయసు చినన్దే అయినా పెళళ్యాయ్క చదువుకోవచచ్ని ఇంటర్ పరీకష్లయిన వేసవికాలంలోనే ముహూరాత్లు పెటుట్కునాన్రు.
అపుప్డు వసంత అశోక్ ని కలుసుకుని పెళిళ్ చేసుకోమని అడిగిందట.”
“అంటే అశోకిక్, వసంతకి అపప్టికే లవ్ సోట్రీ ఉందా?” అడిగింది మేఘ.
“అదే మొదటిసారట వాళిళ్దద్ రూ ఏకాంతంగా మాటాల్డుకోవడం” చెపిప్ నవివ్ంది నీలూ.
“వాట్?? ఏమాతర్ం పరిచయం లేకుండా పెళిళ్ చేసుకోమని అడిగిందా?” వింతగా అడిగింది మేఘ.
“పరిచయం అంటే పలెల్ టూరోల్ ఎవరు ఏంటని తెలీకుండా ఉండదు. వాళిళ్దద్ రికీ కూడా అందరిలో మాటాల్డుకునన్ మామూలు
పరిచయం ఉంది కానీ పర్తేయ్కమై న సేన్హమేమీ లేదు. అంత పెదిద్ ంటి అమామ్యి కోరి వచిచ్ పెళిళ్ చేసుకోమంటే కలో నిజమో అరథ్ం
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కాలేదు అశోకిక్. అసలే మన హీరోకి చదువూసంధయ్, ఆసీత్పాసీత్ ఏమీ లేవాయే. అమామ్యి నానన్ తలచుకుంటే అతని సాథ్యికి అశోక్ ని
ఏమై నా చెయయ్గలడు. అందుకని దూరం ఆలోచించి భయపడి ఇది కుదిరే పని కాదని అమామ్యికి సరిద్చెపప్డానికి పర్యతిన్ంచాడు కానీ
అమామ్యి ససేమిరా అంది. అశోక్ కాదంటే అసలు పెళేళ్ చేసుకోకుండా చచిచ్పోతానంది. ఇంకేముంది, ఒకానొక శుభముహూరత్ంలో
ఇదద్ రూ పారిపోయి గుడిలో పెళిళ్ చేసుకునాన్రు. పెళిల్ చేసుకునాన్క వచిచ్ ఎవరిన్ కలిసారో తెలుసా?” కళెల్గరేసూత్ అడిగింది నీలూ.
“ఎవరీన్.. మిమమ్లేన్నా?” అంది మేఘ.
“ననున్ కాదులే. శరత్ ని కలిసారు. ఒక వారం రోజులు మా ఇంటోల్ ఉనాన్క వేరే ఇలుల్ తీసుకుని వెళిళ్పోయారు. అపుప్డు శర్దధ్ గా
డైర్వింగ్ నేరుచ్కోవడం మొదలుపెటిట్ డైర్వరు ఉదోయ్గం సంపాదించాడు. శరత్ బిజినెస్ కి సంబంధించిన పనులు కూడా కొనిన్
చేసుత్ంటాడు. శరత్, అశోక్ ఆరిధ్క సాథ్యిలతో సంబంధం లేకుండా అనాన్దముమ్లాల్ సేన్హంగా ఉంటారు.”
“అశోక్ సంగతి సరే వసంత అలా ఇంటోల్ంచి చెపాప్పెటట్ కుండా వెళిళ్పోయి పెళిళ్ చేసుకుంటే వాళిళ్ంటోల్ ఏమీ అనకుండా
ఊరుకునాన్రా?” సందేహంగా అడిగింది మేఘ.
“అశోక్, వసంతలు పెళిళ్ చేసుకుని వచిచ్నపుప్డు శరత్ చాలా భయపడాడ్రు. పెదద్ గొడవలు అవుతాయి అనుకునాన్రు. కానీ
విచితర్ంగా అలాంటిదేమీ జరగలేదు. కూతురు కనపడలేదని కంగారుగా వెతికే పర్యతన్ం చేసారు. వసంత ఇలా అశోక్ ని పెళిళ్
చేసుకుందనన్ వారత్ తెలిశాక అంతా నిశబద్ మైపోయారు. చాలామంది తలిల్దం లాల్గే వాళుళ్ కూడా కుటుంబసభుయ్లోల్ంచి కూతురి పేరు
రదుద్ చేసారు. అలా ఆ ఊరికీ, వీళళ్కీ బంధం తెగిపోయింది” నిటూ
ట్ రిచ్ంది నీలూ.
“ఇదంతా జరిగి ఎనేన్ళళ్యింది? వాళళ్కి ఒక బాబు అనాన్వుగా. ఒకక్సారి కూడా ఎవరూ సంధి పర్యతాన్లు చెయయ్లేదా?”
ఆసకి త్గా అడిగింది మేఘ.
“వాళుళ్ పెళిళ్ చేసుకుని ఏడేళళ్యింది. అపప్టికీ ఇపప్టికీ వసంత కుటుంబం నుంచి ఎటువంటి సప్ందనా లేదు. వాళళ్ కొడుకు
శశికి రెండునన్రేళుళ్. శశికి ఏడాది వయసునన్పుప్డు అశోక్ బలవంతం మీద ముగుగ్రూ కలిసి వసంత వాళిళ్ంటికి వెళాళ్రు. గుమమ్ంలో
వీళళ్ని చూసినా ఎవవ్రూ కనీసం పలకరించకుండా పకక్కి వెళిళ్పోయారట. కాసేపుంటే మాటాల్డకపోతారా అని ఒక గంటసేపు అకక్డే
ఎదురుచూసారు వీళుళ్. కనీసం చంటిపిలాల్డి అరుపులు వినె ౖనా ఒకక్రూ దగగ్రికి రాలేదట. ఇంకేం చేసాత్రు, వెనకిక్ వచేచ్సారు. మళీళ్
ఇంకెపుప్డూ వాళళ్ని కలిసే పర్యతన్ం చెయయ్లేదు” చెపప్డం ముగించింది నీలూ.
“హ్మ్.. చాదసత్ం బాగా ఎకుక్వనన్మాట వాళళ్కి” అంది మేఘ.
“వాళళ్ బాధలో కూడా నాయ్యం లేదంటావా? ఎనోన్

మపెళిళ్ళుళ్ గురించి వినాన్ను కానీ నాకీ పెళిళ్ ఎంత విచితర్ంగా

అనిపిసుత్ందో! వసంత అశోక్ ని ఎందుకు పెళిళ్ చేసుకోవాలనుకుందో, ఎకుక్వ పరిచయం కూడా లేని మనిషిని అంతిదిగా

మించేసి

కుటుంబానిన్ వదులుకుని మరీ వచేచ్సేంత గొపప్తనం అశోక్ లో ఏం చూసిందో, అలాంటి నిరణ్యం ఎందుకు తీసుకుందో అరథ్మే కాదు.
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మొదటోల్ ఇలా పెళిళ్చేసుకుని వచిచ్నపుప్డు చినన్వయసు కాబటిట్ అజాఞ్నం కొదీద్ తొందరపాటుగా ఈ పని చేసింది కానీ అంత గారాబంగా
పెరిగిన అమామ్యి సాదాసీదా జీవితం ఎలా గడపగలదో, అసలు వీళళ్ భవిషయ్తుత్ ఏమిటోనని భయంగా ఉండేది నాకు. కానీ నెమమ్దిగా
వసంత తతత్ ం, వయ్కి త్తవ్ం అరథ్మయేయ్కొదీద్ భయం పోయి ఆశచ్రయ్ం పెరుగుతూ వచిచ్ంది.”
“ఆశచ్రయ్ం ఎందుకు? అయినా

మకథలోల్ రీజన్స్ కోసం వెతకూక్డదు నీలూ. లవ్ ఈజ్ బెల్ౖండ్, దటాస్ల్!” తేలిగాగ్ నవివ్ంది

మేఘ.
“ఎంత మ గుడిడ్ దనుకునాన్ ఏమో వసంత మాతర్ం మిసట్ రీనే నాకు” అంది నీలూ.
“ఎందుకో చెపుప్. ఆ మిసట్ రీ ఏదో తేలేచ్దాద్ం” డిటెకిట్వ్ లా ఫోజు పెటిట్ ంది మేఘ.
“అలాగే కనిపెటుట్. రేపు రా మనింటికి డినన్ర్ కి పిలిచానుగా” నవివ్ంది నీలూ.
“సరే ముందు కేసు వివరాలనీన్ చెపుప్. ఏం కనుకోక్వాలో తెలుసుత్ంది” అంది మేఘ.
“పదిహేడేళళ్ వసంత అశోక్ ని పెళిళ్ చేసుకుని వచాచ్క అతనిలో చాలా మారుప్ తీసుకొచిచ్ంది. అపప్టివరకూ ఎకక్డా కుదురు
లేనివాడలాల్ బాధాయ్తాయుతంగా మెలగడం నేరుచ్కునాన్డు. ఇపుప్డు డైర్వింగ్ ఒకక్టే కాకుండా రకరకాల కొతత్ విషయాలు నేరుచ్కుని
ఆరిథ్కంగా ఎదగడానికి సాయశకుత్ లా పర్యతిన్సుత్ంటాడు. ఒక చినన్ గదిలో కాపురం మొదలుపెటాట్క వసంత డి కాలేజీలో చేరి బియసీస్
పూరిత్ చేసి, ఎమెమ్సీస్ సీటు తెచుచ్కుని ఓపకక్ అది చదువుతూ ఇంకోపకక్ శశి పుటట్ డం, ఒంటిచేతోత్ వాడి పెంపకం అనీన్
సమరిథ్ంచుకుంటూనే మంచి మారుక్లతో కంపూయ్టర్ సె ౖన్స్ లో ఎమెమ్సీస్ పటాట్ తెచుచ్కుంది. అపప్టినుంచీ లెకచ్రర్ ఉదోయ్గం కూడా
చేసోత్ంది. అసలా పిలల్ ని చూసేత్ ఎంత ముచచ్టేసుత్ందో! ఆ అమామ్యి మొహంలో ఒకక్సారి కూడా అపరాధభావం కానీ,
కషట్పడుతోందనన్ ఫీలింగ్ కానీ కనపడదు. అంత గొపిప్ంటోల్ పెరిగిన పిలల్ ఒక డైర్వరు భారయ్గా ఏమాతర్ం నామోషీ అనుకోదు. ఇంటినీ,
భరత్నీ, పిలాల్డినీ ఎంత

మగా చూసుకుంటుందో! అశోకిక్ వసంతంటే అపురూపం, గౌరవం కూడా. అనీన్ వదిలేసి తనకోసం వచిచ్న

రాకుమారిలా చూసుకుంటాడు. నువువ్ గమనించే ఉంటావు, ఎంత ఆలసయ్మై నా ఇంటికెళేళ్ భోజనం చేసాత్డు తపప్ బయట తినడు. నేను
ఎపుప్డు భోజనానికి ఉండమనాన్ వసంత ఎదురుచూసుత్ందని మెతత్గానే చెపిప్ వెళిళ్పోతాడు. ఆ అమామ్యి తినడం మానుకుని
ఎదురుచూడదు కానీ మహారాణిలా బతకాలిస్న పిలల్ నాకోసం కషట్పడి వంట చేసిపెడితే తినకుండా ఉండటానికి మనసొపప్నంత

మ

అతనికి. మేమింత దగగ్రగా ఉంటామా, అయినాసరే ఎపుప్డో ఎంతో అవసరమై తే మరీ మరీ పిలిసేత్ తపప్ మా ఇంటికి కూడా రాదు.
అలాగని ముభావంగా ఉండే రకం కూడా కాదు. చాలా సేన్హంగా, కలుపుగోలుగా ఉంటుంది. ఎంత మానసిక పరిణతి ఉనన్వాళె ౖ నా
ఏదో ఒక సందరభ్ంలో మనకనాన్ పె ౖసాథ్యిలో ఉనన్వారిని చూసి మనమూ అలా ఉండాలనో, కనీసం వాళెళ్ంత బాగునాన్రని కాసోత్ కూసోత్
గొపప్గా అనుకోవడం సరవ్సాధారణం. వసంతలో అలాంటివి ఎపుప్డూ కనిపించవు. ఆమె ముఖంలో అంతా పరిపూరణ్ంగా ఉందనన్
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సంతృపిత్ కనిపిసుత్ంది. నేనె ౖతే మరీ అంత గొపప్గా ఆలోచించలేను, ఆచరించలేను. అందుకే నాకు ఆ అమామ్యి ఎపుప్డూ ఆశచ్రాయ్రథ్కమే!”
వివరంగా చెపిప్ంది నీలూ.
“వెరీ ఇంటరెసిట్ ంగ్! ఆవేశంగానో, అజాఞ్నంలోనో పెళిళ్ చేసుకోలేదనన్మాట. లోతె ౖన అవగాహన, ఆలోచనతో పాటు బలమై న
వయ్కి త్తవ్ం ఉనన్ అమామ్యనన్మాట. తపప్కుండా కలవాలిస్న వయ్కే త్” అంగీకారంగా అంది మేఘ.
PPP
మధాయ్హన్ం భోజనం చేసాక నీలూ, మేఘ తీరిగాగ్ కూరుచ్నన్పుప్డు ఫోన్ మోగింది. ఎవరా అని చూసేత్ రేవతి పేరు కనపడింది.
“హలో రేవతీ..” ఉతాస్హంగా పలకరించింది నీలూ.
“సారీ నీలూ.. ఉదయం నువువ్ కాల్ చేసినపుప్డు మాటాల్డలేకపోయాను. అపుప్డు హాసిప్టలోల్ ఉనాన్ను. నువెవ్లా ఉనాన్వు?
మేఘనందన అమెరికా నుంచి వచిచ్ందా?” వరుసగా అనీన్ అడిగేసింది రేవతి.
“మేము బానే ఉనాన్ము. మేఘ అమెరికా నుంచి రెండు వారాల సెలవుల కోసం వచిచ్ంది. మా ఇంటోల్ నాలుగు రోజులు
ఉందామని విజయవాడ వచిచ్ంది. ఉండు. ఫోన్ సీప్కరోల్ పెడితే ముగుగ్రం మాటాల్డుకోవచుచ్.”
“హాయ్ రేవతీ ఇబర్హీం.. ఎలా ఉనాన్వే?” మేఘ పలకరించింది.
ఫోనులో అవతలి నుంచి బిగగ్రగా నవువ్ వినపడింది.
“సెప్లిల్ంగ్ మిసేట్ క్.. రేవతీ సుధాకర్ అని పిలవాలి ననున్. ఒకక్ పిలుపుతో ఎకక్డికో తీసుకువెళిళ్పోయావు మేఘా” నవువ్తూనే
ఉంది రేవతి.
“మీ బాయ్ంక్ మేనేజర్ ఫాదర్, టీచర్ మదర్, మీ తముమ్ళుళ్, ఇంకా మీ బాయ్ంక్ మేనేజర్ హసెబ్ండ్ అందరూ బాగునాన్రా?”
కొంటెగా అడిగింది మేఘ.
“మా సంగతి సరే, మిసట్ ర్ మేఘనందనుడి గురించి చెపేత్ విని సంతోషిసాత్ం” అంది రేవతి.
“మిసట్ ర్ మేఘనందనుడి ఆచూకీ ఇంకా దొరకలేదు రేవతీ.. ఉదోయ్గాలూ, ఊళేళ్లడాలూ కాసత్ తగిగ్ ంచి తొందరగా పెళిళ్
చేసుకోమని నువె ౖ నా గటిట్ గా చెపుప్ మేఘకి” అంది నీలూ.
“ఓహో అయితే లె ౖఫ్ ఎంజాయ్ చేసోత్ందనన్మాట. హాయిగా వీలె ౖననిన్ రోజులు ఇలాగే కంటినూయ్ అయిపో మేఘా” చెపిప్ంది
రేవతి.
“ఇది మరీ బాగుంది. నువివ్ంకా చెడగొటేట్ టుట్ ఉనాన్వు. మీ బాయ్ంక్ మేనేజర్ గారు నీ ఆటలు సాగనివవ్డం లేదా పాపం!” అంది
నీలూ.
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“అవునవును. ఎపుప్డె ౖనా భారయ్లకి జాఞ్నం వచిచ్ందంటే అది భరత్ల పుణయ్మే మరి. అందుకే నాకొచిచ్న జాఞ్నానిన్ మేఘకి
పంచుతునాన్” గలగలా నవివ్ంది రేవతి.
“కాలేజీ రోజులోల్ మనిదద్ రం ఎపుప్డూ యాంటీ పారీట్ లోల్ ఉనాన్ ఇపుప్డు మాతర్ం నీకే నా ఓటు రేవతీ” సంతోషంగా చెపిప్ంది
మేఘ.
“ఇందాకేంటి హాసిప్టల్ నుంచి వచాచ్ననాన్వు? అంతా బాగేనా?” రేవతిని అడిగింది నీలూ.
“నేను బర్హామ్ండంగా ఉనాన్ను. కొనిన్ నెలల

తం మా మరిదికి యాకిస్డెంట్ జరిగింది. అకక్డికకక్డే పోవలసిన మనిషి

అదృషట్వశాతూ
త్ బతికి బయటపడాడ్డు. కానీ వెనెన్ముకకి బలమై న గాయాలు అవడంచేత మంచానికే పరిమితమై పోయాడు పాపం.
అతని పరిసిథ్ తి ఏమై నా బాగు చేయగలమేమోనని రకరకాలుగా పర్యతిన్సుత్నాన్ం. అందుకని తరచూ హాసిప్టల్స్ చుటూ
ట్ తిరగాలిస్
వసోత్ంది” చెపిప్ంది రేవతి.
“అయోయ్ పాపం. మొతత్ం అంతా మీరే చూసుకోవాలా? ఇంకెవరూ సాయం లేరా?” అడిగింది నీలూ.
“అతనికి రెండేళళ్

తమే పెళళ్యింది. వాళళ్కో చినన్ పాప కూడా ఉంది. పాపం ఆ అమామ్యి ఒకక్తీ ఎంతకని

చూసుకోగలుగుతుంది. మా అతత్మామలు ఎపుప్డో పోయారు కాబటిట్ ఇంక అతనికి ఉనన్ ఒకే ఒక ఆసరా మేమే. పర్సుత్తానికి అందరం
కలిసి ఒక ఇంటోల్నే ఉంటునాన్ము. మొతత్ంగా బాగవడం కుదరకపోయినా కొనిన్ రకాల టెమ్ంట్స్ చేసూత్ పోతే కర్మంగా కొంత మారుప్
రావచుచ్ అంటునాన్రు డాకట్ రుల్. సుధాకర్ కి ఆఫీస్ బిజీ ఉంటుంది. అందుకని నేనూ, ఆ అమామ్యి కలిసి అతనిన్ హాసిప్టల్స్ కి తిపుప్తూ
ఉంటాం. చూడాలి ఏమవుతుందో!” వివరంగా చెపిప్ంది రేవతి.
“అంత కషట్ంలో వాళళ్ని ఎంత బాగా ఆదుకుంటునాన్వో, నిజంగా నీది చాలా పెదద్ మనసు రేవతీ. ఒక రోజు, రెండు రోజులతో
తీరిపోయేది కాదని తెలిసినా పూరిత్గా వాళళ్ బాధయ్తంతా నెతిత్న వేసుకోవడం నిజంగా చాలా గొపప్విషయం” అంది నీలూ.
“నీలూ చెపిప్ంది నిజమే. యు ఆర్ డూయింగ్ ఎ ట్ జాబ్ రేవతీ!” అభినందించింది మేఘ.
“చాలేల్ ఆపండి ఇదద్ రూ. ఇందులో అంత గొపేప్ముందీ. సుధాకర్ ఒకక్గానొకక్ తముమ్డికి కషట్ం వసేత్ మేము కాకపోతే ఇంకెవరు
చేసాత్రు? నేనేమీ సంఘసేవ, సమాజోదధ్ రణ చేయడం లేదుగా. ఇదంతా సరే గానీ మీ పాప ఎలా ఉంది నీలూ? పేరు పూజ కదూ?”
అంది రేవతి.
“పూజ బర్హామ్ండంగా ఉంది. నానాన్కూతురిల్దద్రూ కలిసి నానమిమ్ంటికి వెళాళ్రు. రేపు వచేచ్సాత్రు. ఈ ఒకక్ రోజుకీ ఇదిగో నేనూ,
మేఘ కలిసి పాత రోజులు గురుత్ చేసుకుంటూ కూరుచ్నాన్ం” చెపిప్ంది నీలూ.
“ఈసారి నాకు కాల్ చేసేత్ నీ పెళిళ్కి పిలవడానికే అయుయ్ండాలి మేఘా. ఏమంటావు?” అంది రేవతి.
“భలే చెపాప్వు రేవతీ” కేరింతగా అరిచింది నీలూ.
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“మీరు మరీ అంత ఫీలయిపోనకక్రేల్దు. నేనేమీ సనాయ్సం తీసుకోబోవటేల్ దు. ఇంకా ఆ టె ౖం రాలేదంతే!” నవివ్ంది మేఘ.
“సరే సరే.. మేఘనందన పెళిళ్పిలుపు కోసం ఎదురుచూసాత్ం. ఇపప్టికి మాతర్ం ఇండియా ప్ బాగా ఎంజాయ్ చేసి వెళుళ్.
నీలూ, మనం మళీళ్ మాటాల్డదాం. అపుప్డపుప్డూ రింగ్ చేసుత్ండు” చెపిప్ంది రేవతి.
“థాంక్స్ రేవతీ. టేక్ కేర్!” అంది మేఘ.
“అలాగే తపప్కుండా చేసుత్ంటాను. నువువ్ జాగర్తత్! ఉంటాం మరి. బె ౖ బె ౖ” ఫోన్ పెటేట్ సింది నీలూ.
రేవతితో మాటాల్డాక ఎకక్డో ఆలోచిసూత్ మౌనంగా ఉనన్ నీలూని చూసి “ఏంటీ అంత తీవర్ంగా ఆలోచిసుత్నాన్వు? మీ హాలోల్
సీలింగ్ కి ఏ కలర్ పెయింట్ బాగుంటుందనా?” అంది మేఘ.
గలగలా నవివ్ంది నీలూ.
“రేవతి గురించి ఆలోచిసుత్నాన్ ఇంతలోనే ఎంత మారిపోయిందీ అని. దేనీన్ ఎకుక్వ పటిట్ ంచుకోకుండా, ఎకుక్వ కషట్పడకుండా
ఎపుప్డూ సుఖంగా ఎలా కాలం గడపాలా అనన్టుట్ండే రేవతి ఎదుటివాళళ్ కోసం ఇంత కషట్పడటం నమమ్లేకపోతునాన్ను. కాలం
మనుషులని మరీ ఇంతలా మారేచ్సుత్ందా మేఘా?” ఆశచ్రయ్ంగా అడిగింది నీలూ.
“మనుషులోల్ అసలంటూ మంచితనం లేకపోతే కాలమే కాదు ఏదీ వాళళ్ని మారచ్లేదు. టీనేజోల్ అలల్ రి చిలల్ రిగా ఉనన్టుట్
ఎపప్టికీ ఉంటామా?” అంది మేఘ.
“నిజమేననుకో. కానీ పెళిళ్ మాతర్ం అమామ్యిలోల్ చాలా చాలా మారుప్ తీసుకొసుత్ంది. పెళిళ్కి ముందొక జీవితం, తరావ్త మరో
జీవితం రెండూ పూరిత్గా వేరువేరేమో అనన్టుట్ పొంతన ఉండదు రెంటికీ.”
“అంటే మారప్ంతా పెళిళ్లోనే ఉందంటావ్?” నవివ్ంది మేఘ.
“నువువ్ పెళిళ్ చేసుకునాన్క చెపాప్లి అవునో కాదో! ఇంకా ఎనాన్ళుళ్ ఎదురుచూడాలంటావు మేమందరం?” అడిగింది నీలూ.
“ఏదో చెపాత్రుగా, కళాయ్ణమొచిచ్నా కకొక్చిచ్నా ఆగదని. అలాంటివి ఎపుప్డొసాత్యో ఎలా చెపప్డం? పనిగటుట్కుని ఏదె ౖనా చెతత్
తిని పొటట్ పాడు చేసుకుంటే తపప్ అలా షెడూయ్ల్ చేయడం కుదరదు” నవువ్తూ అంది మేఘ.
“చాలేల్ పిచిచ్ పోలికలు. నిజంగా పెళిళ్ మీద నీకు మంచి అభి యం ఉందో లేదో చెపుప్” గటిట్ గా అడిగింది నీలూ.
“పిచిచ్ నీలమామ్, అలాంటి సందేహాలు పెటుట్కుని నువేవ్ం బెంగ పెటుట్కోకు. పెళిళ్ మీద నాకేం చెడడ్ అభి యాలు లేవు. ఒకవేళ
అలాంటి వాళెళ్వరె ౖనా ఉనాన్ మీ ఇంటికొచిచ్ రెండు రోజులుంటే పెళిళ్ చేసుకుని కుటుంబం ఏరప్రచుకుంటే ఇంత శాంతి ఉంటుందా అని
కష్ణంలో అభి యం మారుచ్కోవలసిందే!” అని చెపూత్ నీలూ బుగగ్లు పుణికింది మేఘ.
“అబాబ్ మరీ అంత గొపప్ విశేషమేముంది మా ఇంటోల్. అందరిలాగే మేమూనూ” సిగుగ్పడింది నీలూ.
“అదంతే. ఆ విశేషం చూసేవాళళ్కి మాతర్మే తెలుసుత్ందిలే” నవివ్ంది మేఘ.
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“సరేగానీ మన కాలేజీ కాయ్ంపస్ చూసొదాద్ం పద. మళీళ్ మనకి టె ౖం కుదరకపోవచుచ్.”
“కుదరకపోతే పోనీ” తేలిగాగ్ అంది మేఘ.
“ఇంతవరకూ వెళదాం వెళదాం అని ఇపుప్డేంటీ?”
“నిజం చెపప్నా. నాకు వెళాళ్లని లేదు.”
“ఇంతలోనే ఏమై ంది?”
“కొతత్గా ఏమీ అవవ్లేదు. మన కాలేజీ, హాసట్ లు, వాటి ముందునన్ సిమెంటు రోడుడ్, గులోమ్హర్ చెటుల్ అవనీన్ మళీళ్ ఒకసారి
చూసి అపప్టి రోజులు గురుత్చేసుకుందాం అనుకునాన్ను. ఇపప్టిదాకా చూడాలనిపించింది కానీ ఇపుప్డు వదద్ నిపిసోత్ంది.”
“అదే ఎందుకని?”
“ఏమో, వదద్ నిపిసుత్ందంతే! చూసొచాచ్క నా బాధ మరింత ఎకుక్వవుతుందేమో అనన్ భయం, ఆ పరిసరాలనీన్ మారిపోయి
మనకి అపరిచితంగా అనిపిసేత్ నా నా జాఞ్పకాలోల్ ఉనన్ సజీవ చితర్ం వాసత్వం తాకిడికి చెదిరిపోతుందేమోననన్ సందేహం.”
“నిజమే, ఖచిచ్తంగా ఎంతో కొంత మారిపోయి ఉంటుంది. అసలు బిలిడ్ ంగులు, రోడుల్ మొతత్ంగా మాయమై పోయినా ఆశచ్రయ్ం
లేదు. సందేహం ఒపుప్కోతగిందే కానీ భయం ఎందుకు? కిరణ్ విషయమేనా?”
మేఘ అవుననన్టుట్ తల ఊపింది.
“ఇనేన్ళళ్యినా నువివ్ంకా కిరణ్ గురించి ఇంతలా బాధపడుతునాన్వా?” ఆశచ్రయ్ంగా అడిగింది నీలూ.
“అంటే ఇనేన్ళూళ్ అదే పనిగా రోజూ తలుచ్కుని బాధపడలేదు. నిజానికి మొదటోల్ అమామ్నానన్ల ముందు నేను అవమానపడాడ్నికి
కారణం తనేననన్ కోపం అంతవరకూ తన మీదునన్ అభిమానానిన్ పూరిత్గా చెరిపేసింది. ఆ పంతం కొదీద్ ఇలాంటి ఆలోచనలేమీ
పెటుట్కోకుండా చదువు మీద మాతర్మే ధాయ్స పెటాట్లని పటుట్దలగా నిరణ్యించుకునాన్ను. ఇంజనీరింగ్, ఎంటెక్ చదివిన ఆరేళళ్లో ఎపుప్డో
తపప్ కిరణ్ గురొత్ చేచ్వాడే కాదు. తరావ్తత్రవాత అదేంటో విచితర్ంగా కాలం గడుసుత్నన్ కొదీద్ తనని తలచుకోవడం ఎకుక్వవుతూ వచిచ్ంది.
అపుప్డు జరిగినవనీన్ తపుప్లనన్ నా అభి యం మారిపోయింది. అపుప్డు అవమానం అనిపించినదంతా ఇపుప్డు అపురూపంగా
తోసుత్ంది. అపప్టి తన

మ, నాకు తనంటే ఉనన్ ఇషట్ం గురొత్ చిచ్ బాధపెడుతుంటాయి. కిరణ్ తపేప్మీ లేకుండా మొతత్ం అంతటికీ

అనిన్టికీ తననే బాధుయ్ణిణ్ చేసి దూరం చేయడం తపప్నిపిసుత్ంది. ఇదీ విషయం అని చెపిప్ నా పరిసిథ్ తుల కారణంగా నా నిరణ్యం ఇది
తపప్ ఇందులో తన నేరమేమీ లేదు అని చెపాప్లిస్ందేమో అనిపిసుత్ంది. కిరణ్ పటల్ నిరల్ ంగా పర్వరిత్ంచి తపుప్ చేసాననన్ గిలీట్ ఫీలింగ్
ననున్ వదలడం లేదు” మనసులో ఎనాన్ళళ్ నుంచో గూడు కటుట్కునన్ బాధనంతా నీలూ ముందు బయటపెటిట్ ంది మేఘ.
చినన్బోయిన మేఘ మొహం చూసి తనకి దగగ్రిగా జరిగి ఆపాయ్యంగా చేతులు పటుట్కుంది నీలూ.
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“మేఘా.. నీకు తెలియంది కాదు. అందరికీ టీనేజోల్ రకరకాల పరిచయాలు, సేన్హాలు ఏరప్డతాయి. అపప్టి పరిసిథ్ తులిన్ బటిట్
కొనిన్ సేన్హాలు అలా అరాధ్ంతరంగా ముగుసాత్యి. అంతమా నా అవే తలుచ్కుని ఎవవ్రూ బాధ పడరు. జీవితంలో ముందుకెళేళ్ కొదీద్
ఇలాంటివనీన్ అందరూ మరిచ్పోతారు. ఒకవేళ గురుత్నాన్ అపప్టి మన పర్వరత్న, జరిగిన సంఘటనలు పిలల్ చేషట్లాల్ సిలీల్గా అనిపిసాత్యి.
నవువ్కుని ఊరుకుంటారు తపప్ కోపమో, బాధో తెచుచ్కునేవాళుళ్ ఉండరు. కిరణ్ అదంతా ఎపుప్డో మరిచ్పోయి ఉంటాడు. నువువ్ ఇంకా
గురుత్ పెటుట్కుని గిలీట్ గా ఫీలవవ్డం అనవసరం” అనునయంగా చెపిప్ంది నీలూ.
“అపప్టి గొడవ తరావ్త నేను మళీళ్ కిరణ్ ని కలిసాను” నెమమ్దిగా చెపిప్ంది మేఘ.
“ఏంటీ?? మళీళ్ కిరణ్ ని కలిసావా? ఎపుప్డూ, ఎకక్డా, ఎలా? అసలేం జరిగిందో వివరంగా చెపుప్” నమమ్లేనటుట్ అడిగింది
నీలూ.
PPP

12
మేఘ ఇంజనీరింగ్ ఫెనల్
ౖ ఇయర్ చదువుతోంది అపుప్డు.

ఒకరోజు ఉదయం కాలేజీకి వెళేళ్ తొందరలో అదద్ ం ముందు నించుని జడ వేసుకుంటుంటే “మేఘా.. నీకోసం ఎవరో వచాచ్రు”
అంటూ ఒక అమామ్యి పిలుపు బిగగ్రగా వినిపించింది.
తనకోసం వచేచ్వాళుళ్ ఎవరునాన్రా అని సందేహిసూత్ మిగిలిన సగం జడ అలుల్కుంటూనే మొదటి అంతసుథ్లో ఉనన్ ఆ గది
బయటి బాలక్నీలోకి వచిచ్ కిందకి చూసింది.
ఇంతకుముందు అరిచిన అమామ్యి కొంచెం దూరంగా ఆ ఆవరణలో ఉనన్ గానుగచెటుట్ వె ౖపు చూపించి వెళిళ్పోయింది. అకక్డ
హీరోహోండా బె ౖకుకి ఆనుకుని నించునన్ ఓ అబాబ్యి కనిపించాడు.
ఎవరె ౖ ఉంటారా అని ఆలోచిసూత్నే మెటుల్ దిగి నెమమ్దిగా గానుగ చెటుట్ వె ౖపు నడిచింది మేఘ.
పదడుగుల దూరం నుంచి ఆ వచిచ్ందెవరోనని పరీకష్గా చూసుత్నన్ మేఘ ఆ అబాబ్యి కళళ్కునన్ కూలింగ్ గాల్సెస్ తీసి నవువ్తూ
“హాయ్ మేఘా” అనేసరికి నివెవ్రపోయింది. తతత్రపాటుతో అడుగు ముందుకి పడలేదు.
కాసత్ తెపప్రిలాల్క “నువువ్, నువేవ్ంటి ఇకక్డ? నువెవ్లా వచాచ్వ్ ఇకక్డికి?” అయోమయంగా అడిగింది.
“థాంక్ గాడ్. గురుత్ పటాట్వు. నువెవ్వరు అంటావేమో అనుకునాన్” కిరణ్ మొహంలో నవువ్ చెరగలేదు.
“వెంటనే గురుత్పటట్ లేకపోయాను. చాలా మారిపోయావు.”
“మంచిగానా, చెడడ్ గానా?”
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“సెట్ ౖల్ గా కనిపిసుత్నాన్వులే” నవివ్ంది.
“మణిపాల్ మెడికల్ కాయ్ంపసోల్ అందరూ ఇలాగే పోష్ గా ఉంటారు.”
“ఇంతకీ నువెవ్లా వచాచ్వు? నీకెలా తెలుసు నేనికక్డ ఉనాన్నని?”
“నువెవ్లా ఉనాన్వో చెపుప్. 'నేను బాగా చదువుకోవాలి, నాతో ఇంకెపుప్డూ మాటాల్డి డిసట్ ర్బ్ చెయయ్కు' అని ననున్ తిటాట్వుగా.
బాగా శర్దధ్ గా చదువుకుంటునాన్వా?”
“అలా అనాన్నా? నాకు గురుత్ లేదు” నవొవ్చిచ్ంది మేఘకి.
“అనన్వాళళ్కి గురుత్ండవులే, పడడ్ వాళళ్కి బాగా గురుత్ంటాయి.”
“అసలు నువెవ్లా వచాచ్వో చెపుప్ ముందు” పకక్నునన్ బె ౖకుని చూసూత్ అడిగింది.
“నేనూ, మా కజిన్ గాడూ కలిసి హై దరాబాద్ నుంచి బె ౖకేసుకుని వచాచ్ం.”
“అపుప్డు మీ ఊరొసేత్ కలిసి తిరిగేవారు, ఆ కజినేనా? అయినా ఇంతదూరం బె ౖక్ మీద వసాత్రా ఎవరె ౖనా? భయం లేదసలు.”
“ఈ కజిన్ వేరే ఇంకొకడు. భయం ఎందుకు? జాలీగా వచేచ్సాం.”
“ఏంటీ సిట్ యన్ గా మారిపోయావా?” మెడలో కనిపిసుత్నన్ బులిల్

స్ చూసి అడిగింది మేఘ.

“ఓ ఇదా? స్ అని మా ండ్స్ గాయ్ంగోల్ అమామ్యి గిఫ్ట్ గా ఇచిచ్ందని వేసుకునాన్.”
“ఓహో”
“షి ఈజ్ జస్ట్ ఎ ండ్!”
“నేను కాదనాన్నా ఇపుప్డు? ఇంకేంటి సంగతులు?”
“నీలూ, రజని ఎలా ఉనాన్రు?”
“రజని సంగతి తెలీదు. నీలూకి పోయిన వేసవిలో బియసీస్ అవగానే పెళళ్యింది. విజయవాడలో ఉంటోంది.”
“అపుప్డే నీలూకి పెళళ్యిపోయిందా?”
“వాళళ్ నానన్గారికి ఆరోగయ్ం బాలేదని తొందరగా చేసేసారు.”
“మీ డాడీ ఎలా ఉనాన్రు?”
“బావునాన్రు. నాకు కాలేజీకి టె ౖమవుతుంది. హాసట్ లోల్ ఇంతసేపు మాటాల్డకూడదు.”
“హ్మ్.. ఓకే, ఐ లెట్ యు గో. నా సెల్ ఫోన్ నంబర్ ఇవవ్నా?”
“నా దగగ్ర పెన్, పేపర్ లేదు.”
జేబులోంచి పెన్, పేపర్ తీసి నంబర్ రాసి మేఘ చేతికిచాచ్డు.
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“ఎపుప్డె ౖనా కాల్ చేసాత్వా?”
“.....”
“ఇంకా కోపమా? అసలు నీకు నా మీద కోపం ఎందుకొచిచ్ందో చెపుప్.”
“నాకెందుకు నీమీద కోపం? అలాంటిదేం లేదు” నవివ్ంది మేఘ.
“మనం ండ్స్ లా అయినా ఉండలేమా?”
“ఇంతసేపు చకక్గా ండ్స్ లాగే మాటాల్డుకునాన్ంగా”
అటూ ఇటూ దికుక్లు చూసూత్ మాటాల్డుతునన్ మేఘకేసి చూసి “నువవ్లా ఇబబ్ందిగా చూడకు. ఎవరూ ఏమీ అనుకోరులే.
నేను వెళతానింక” అంటూ చెయియ్ ముందుకి చాపాడు.
అరథ్ం కానటుట్ చూసింది మేఘ.
“బె ౖ చెపప్డానికి షేక్ హేండ్ కూడా ఇవవ్వా?”
చపుప్న చెయియ్ కలిపింది మేఘ.
బె ౖక్ సాట్ర్ట్ చేసి పకక్కి తిరిగి మేఘ కళళ్లోల్కి చూసూత్ “బాగా చదువుకో. టేక్ కేర్! ఐ విల్ వెయిట్ ఫర్ యువర్ కాల్!” అని చెపిప్
వెళిళ్పోయాడు.
బె ౖక్ వీధి చివర మలుపు తిరిగి మాయమయాయ్క కూడా కాసేపు అకక్డే నిలబడింది మేఘ. మెలల్ గా వెనకిక్ తిరిగి వసూత్ చేతిలో
ఉనన్ ఫోన్ నంబర్ కాగితానిన్ చూసింది.
“మనం ండ్స్ లా అయినా ఉండలేమా?” అనన్పుప్డు అతని కళళ్లోకి చూసింది గురొత్ చిచ్ంది.
ఫోన్ నంబర్ వంకే చూసూత్ కూరుచ్ంది.
నాలుగేళుళ్గా మూతపడిన మనసు గది ఈ రోజున తెరుచుకుని రకరకాల భావాలు ఒకుక్మమ్డిగా దాడి చెయయ్డం
మొదలుపెటాట్యి.
ఆలోచిసూత్ ఆలోచిసూత్ ఆ ఫోన్ నంబర్ రాసునన్ కాగితానిన్ గబగబా గురుత్ పటట్ టానికి వీలేల్ నంత చినన్ ముకక్లుగా చింపి
పడేసింది.
PPP
మేఘ చెపిప్ంది వినన్ నీలూ ఆశచ్రయ్ంతో నోటి మీద చెయేయ్సుకుని కాసేపు ఏమీ మాటాల్డకుండా ఉండిపోయింది.
నెమమ్దిగా తేరుకుని “కిరణ్ నీకు ఫోన్ నంబర్ ఇచిచ్నా నువువ్ ఒకక్సారి కూడా ఫోన్ చెయయ్లేదు కాబటిట్ నీకు తనతో
మాటాల్డటం ఇషట్ంలేదని సప్షట్ంగా అరథ్మైపోయుంటుంది. అందుకని అపుప్డు కాసోత్ కూసోత్ బాధపడినా తరావ్త మరిచ్పోయే ఉంటాడు.
లేకపోతే మళీళ్ ఎపుప్డో వచిచ్ కలిసేవాడుగా!” అంది నీలూ.
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“మళీళ్ కనిపించాడు” నెమమ్దిగా చెపిప్ంది మేఘ.
“అమోమ్ నువివ్చేచ్ షాకులకి నాకు హార్ట్ ఎటాక్ వచేచ్లా ఉంది. మళీళ్ కలిసాడా? ఎపుప్డూ ఎకక్డా?” అడిగింది నీలూ.
“అంటే, ననున్ కలవడానికేమీ రాలేదులే. నేను ఎంటెక్ చదివే రోజులోల్ అనుకోకుండా మూడు సారుల్ కనిపించాడు. రెండు సారుల్
రోడుడ్ మీద, ఒకసారి గుడిలో.”
“కనిపించి ఏమనాన్డు?” ఆసకి త్గా అడిగింది నీలూ.
“ఏమీ అనలేదు. నేను గురుత్పటిట్

ండీల్ గా నవువ్తూ పలకరించాను. తను కూడా హాయ్ చెపాప్డు.”

“అంతేనా!”
“అంతేనా అంటే మొదటిసారి కలిసినపుప్డు మొబె ౖల్ నంబర్ అడిగితే నాకు మొబె ౖల్ లేదని అబదధ్ ం చెపాప్ను. చివరిసారి
కనిపించినపుప్డు తవ్రలో ఆసేలియా వెళుతునాన్డని చెపాప్డు.”
“హ్మ్.. అనుకోకుండా దారిలో కనపడి హాయ్ హలో అని పలకరించి వెళిళ్పోయాడంటే ఖచిచ్తంగా ముందు జరిగినవనీన్ ఈజీగా
తీసుకుని మరిచ్పోయినటేట్ లెకక్” బాగా ఆలోచించి చెపిప్ంది నీలూ.
“కాదని నేననడం లేదు. ఇపుప్డు సమసయ్ తను మరిచ్పోవడం గురించి కాదు, నేను మరిచ్పోలేకపోవడం గురించి.
అంతకుముందు తనతో అనిన్సారుల్ పరుషంగా మాటాల్డినపుప్డు చాలా బాధపడి ఉంటాడుగా. నాలుగేళళ్ తరావ్త తనంత కషట్పడి ననున్
వెతుకుక్ంటూ వసేత్ నేనేమో కనీసం తిరిగి ఫోన్ కూడా చెయయ్లేదు. తరావ్త కనపడినపుప్డు ఫోన్ లేదని అబదధ్ ం చెపాప్ను. అపుప్డు
దూరం పెటేట్ సాను కానీ అపుప్డలా చేయడానిన్ ఎందుకో ఇపుప్డు భరించలేకపోతునాన్ను. ఆ అపరాధభావం రోజురోజుకీ పెరిగిపోతూ
ననున్ తినేసోత్ంది. దీనున్ంచి ఎలా తపిప్ంచుకోవాలో తెలియడం లేదు” మేఘ గొంతులో నిసస్హాయత వినపడింది.
“పిచిచ్ మేఘా.. మామూలు

ండ్స్ లా ఉండటానికెనా
ౖ పర్యతిన్ంచకుండా ఎందుకలా పూరిత్గా దూరం పెటాట్వో అసలు

కారణం నీకు తెలుసుగా?” మెతత్గా అడిగింది నీలూ.
మేఘ కళళ్లోల్ంచి ఉబికిన కనీన్టి ధారలోల్ చెకిక్ళుళ్ తడిసాయి. మేఘని చూసూత్ నీలూ కళళ్లోల్ కూడా నీళుళ్ తిరిగాయి.
ఇదద్ రూ మౌనంగా ఉండిపోయారు.

ణసేన్హితురాలి సాంగతయ్పు నిశబద్ ంలో కాసత్ సాంతవ్న పొందింది మేఘ.

“నినున్ నువువ్ మరీ కఠినంగా విచారించుకుని విమరిశ్ంచుకుంటునాన్వు మేఘా. అందుకే నీకంత గిలీట్ గా ఉంది. ఈ రోజున ఈ
కష్ణంలో నిలబడి గతంలో మనం చేసిన తపొప్పుప్లిన్ బేరీజు వేయడం సరి కాకపోవచుచ్. అపప్టి నీ వయసు, నీ సాథ్యి, నీ పరిణతి, నీ
చుటూ
ట్ ఉనన్ పరిసిథ్ తులు అనీన్ వేరు. నీవలల్ కిరణ్ కి బాధ కలిగిన మాట వాసత్వమే కానీ అదేం నువువ్ కకష్గటిట్ చేసింది కాదుగా. నేను
చెపుత్నాన్నుగా నముమ్, కిరణ్ గురించి నాకు తెలిసినంతలో తను నీమీద అసస్లు కోపం తెచుచ్కుని ఉండడు. నీకెందుకు ఇంకా వ ?”
“నాకెలాంటి వ లు లేవు. నేను వ అవుతునాన్నని నువేవ్ం వ అవవ్కక్రేల్దు” ఉ షంగా అంది మేఘ.
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నీలూ పర్శాన్రథ్కంగా చూసింది.
“అపప్టోల్ ఒకసారి కిరణ్ నీలాగే వ అవవ్దద్ ని చెపేత్ ఇలాగే అనాన్ నేను.”
“అబబ్ ఎంత గురోత్ నీకు. అంత చినన్ చినన్ సంగతులు ఇంతలా గురుత్నాన్యంటే ఎనెన్నిన్ సారుల్ తలుచ్కునాన్వో! దీనిన్ బటిట్
తెలుసోత్ంది కిరణ్ ని నువెవ్ంత...”
నీలూ మాటలిన్ మధయ్లోనే తుంచేసూత్ “చాలెల్ ండి డిటెకిట్వ్ సునీల గారూ, మీ నె ౖపుణాయ్నిన్ మేము గురిత్ంచాం” అంటూ నవివ్ంది
మేఘ.
“సరేలే నాదొక నె ౖపుణయ్మా? అందుకే మరి ఏళళ్ తరబడి ఒకక్ ముకాక్ తెలుసుకోలేకపోయాను” నిటూ
ట్ రిచ్ంది నీలూ.
“అందులో నీ తపేప్ం లేదు. నేనే చెపప్లేదుగా” అంది మేఘ.
“సరే, ఇంక ఈ విషయం గురించి నువవ్సస్లు బాధపడొదుద్. కిరణ్ ఇవనీన్ ఎపుప్డో మరిచ్పోయి ఎకక్డో పెదద్ డాకట్ రె ౖపోయి
హేపీగా ఉండుంటాడు. కాదూ కూడదూ అంటావా ఏదో ఒక రోజు మళీళ్ ఏదో దేశంలో యథాలాపంగా కనిపించినపుప్డు 'సారీ' చెపిప్
బరువు దించేసుకుందువుగానీ. ఏమంటావ్?” మేఘ బుగగ్ గిలిల్ంది నీలూ.
“నిజంగా మళీళ్ ఇంకోసారి కనిపిసాత్డంటావా? అలాగెతేౖ మరి ఇనేన్ళూళ్ కనపడలేదేం?” నీరసంగా అంది మేఘ.
“పోనీ నువేవ్ వెతికి పటుట్కో. వరల్డ్ ఈజ్ ఎ గోల్ బల్ విలేజ్ అని తెగ మొతుత్కుంటూ ఉంటారుగా మీరంతా!” పరిహాసంగా
నవివ్ంది నీలూ.
నీలూ వేళాకోళంగా అనన్ మాట మేఘ మనసులో ఒక కొతత్ ఆలోచనని నాటింది.
PPP
మరుసటి రోజు ఉదయం శరత్, విజిత, పూజ అందరూ ఊరినుంచి వచాచ్రు. విజితని హాసట్ లోల్ దించేసి పూజని వెంటబెటుట్కుని
సాయంకాలం దాకా షాపింగ్ చేసూత్ హడావుడిగా తిరిగారు మేఘ, నీలూ.
మేఘ తెలల్ వారి ఊరెళిళ్పోతుందని ఆ రోజు రా

అశోక్, వసంతలని భోజనానికి పిలిచింది నీలూ. వసంత గురించి నీలూ

చెపిప్ంది వినన్పప్టి నుంచీ ఆమెని కలవడానికి ఆసకి త్గా ఎదురుచూసోత్ంది మేఘ.
శరత్, పూజ ఐసీ ం కొనుకొక్సాత్మని బయటికి వెళాళ్రు. నీలూ వంటగదిలో పనిలో ఉంది. కాలింగ్ బెల్ మోగితే మేఘ వెళిళ్
తలుపు తీసింది.
గుమమ్ంలో ఎదురుగా ఒక అమామ్యి కనిపించింది. ఆమె వెనుకనే ముమూమ్రుత్లా ఆమె పోలికలతో ముదుద్గా ఉనన్ శశిని
ఎతుత్కుని మెటెల్ కుక్తూ అతి సామానయ్ంగా కనిపిసుత్నన్ ఆమె భరత్నీ, కళుళ్ చెదిరే అందగతెత్ అయిన ఆమెనీ మారిచ్ మారిచ్ చూసూత్ నోట
మాట రాలేదు మేఘకి.
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“నా పేరు వసంత. నేను అశోక్ భారయ్నండీ. మేఘనందన మీరేనా?” అంటూ పరిచయం చేసుకుంటునన్ ఆ అమామ్యిని
చూసిన ఆశచ్రయ్ంలోంచి తేరుకోడానికి సమయం పటిట్ ంది మేఘకి.
ఇంతలో నీలూ వచిచ్ వాళళ్ని పలకరించింది. పూజ బయటినుంచి వసూత్నే శశిని చూసి కేరింతగా అరిచింది. శరత్, అశోక్,
వసంత అందరూ హాలోల్ కూరుచ్ని మాటలోల్ ఉండగా నీలూ వెంటే వంటగదిలోకి వెళిళ్ంది మేఘ.
“వసంత ఇంతందంగా ఉంటుందని నాకు చెపప్లేదేం? చాలా చితర్ంగా ఉంది వాళిళ్దద్ రీన్ జంటగా చూసుత్ంటే” నీలూ చెవిలో
గుసగుసగా చెపిప్ంది మేఘ.
“ముందే చెపేత్
ఏంటీ?”

ల్ పోతుందని చెపప్లేదు. అయినా లవ్ ఈజ్ బెల్ౖండ్ అనాన్వుగా నువేవ్. అందంగా ఉంటే ఏంటీ లేకపోతే

“ఓ మై గాడ్! నాట్ ఓనీల్ బెల్ౖండ్, లవ్ ఈజ్ మిసిట్ కల్, మేజికల్, మిరాకుయ్లస్....”
“చాలు చాలు. నీకు కవితవ్ం వచేచ్సోత్ందే!” నవివ్ంది నీలూ.
“వసంత అశోక్ ని అంతిదిగా మించడానికి కారణమేంటో ఎంత పర్యతిన్ంచినా మనం తెలుసుకోలేం నీలూ..”
“ఎందుకలా?”
“ఎందుకంటే, మకి కారణాలు అకక్రేల్దేమో!”
“ మ వేదాంతమా?”
“ఏమో వాళిళ్దద్ రీన్ చూసాక అలా అనిపించింది. భలే ముచచ్టె ౖన జంటని పరిచయం చేసావు నీలూ..” సంతోషంగా చెపిప్ంది

మేఘ.
ఆ రోజు రా అందరూ కలిసి సరదాగా గడిపారు.
తెలల్ వారి ఉదయం మేఘ హై దరాబాదుకి పర్యాణమై ంది. నాలుగు రోజుల నుంచీ వెలిగిపోతునన్ సేన్హితురాళిళ్దద్ రి మొహాలు
చినన్బోయాయి.
మేఘ సామానంతా అశోక్ కారులో సరేద్సాడు.
“ముందు అనుకునన్టుట్ నువూవ్ వసేత్ బాగుండేది నీలూ” బెంగగా అంది మేఘ.
“మనిదద్ రం నాలుగు రోజులు కలిసునాన్ంగా. నీకు మిగిలిందే పది రోజులు. అమామ్నానన్లతో హాయిగా గడుపుతూ నీ పనులనీన్
చూసుకో. వీలునన్పుప్డు ఫోన్ చేసుత్ండు” అపప్గింతలు పెటిట్ ంది నీలూ.
పూజని ముదాద్డి, శరత్ కి కూడా వెళొళ్సాత్నని చెపిప్ కారెకిక్ంది మేఘ.
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కారు బయలుదేరగానే బయటికి చూసూత్ చెయియ్ ఊపుతునన్ మేఘతో “నేను చెపిప్ంది గురుత్ంచుకో. ఏ ఆలోచనలు
పెటుట్కోకుండా సంతోషంగా ఉండు” చెపిప్ంది నీలూ.
“అసస్లు మరిచ్పోను. అదే పనిలో ఉంటాను” నవువ్తూ సేన్హితురాలికి వీడోక్లు చెపిప్ంది మేఘ.
PPP
తరచి చూసేత్ కాలానిదీ, జీవచె ౖతనాయ్నిదీ ఒకటే వె ౖఖరి అనిపిసుత్ంది. ఒకొక్కక్ కష్ణానిన్ పేరుచ్కుంటూ అడుగులో అడుగు వేసూత్
నిమిషాలు గంటలు రోజులుగా రూపాంతరం చెందుతూ అనిన్టా అంతటా తనదె ౖన ముదర్ వేసూత్ ముందుకే కదలిపోతాయి.
విడిగా ఒకొక్కక్ నిమిషానోన్, రోజునో గమనిసేత్ నిశచ్లంగానే ఉనన్ భర్మని కలిగిసూత్ రోజులీన్ వారాలీన్ ఒకేసారి కుపప్గా పోగేసి
చూసినపుప్డు మాతర్ం మన సమ్ృతి కనాన్ ఎనోన్ రెటుల్ పెదద్ దిగా ఎదిగిపోయిన 'మారుప్' రూపం మన ముందు సాకాష్తక్రించి
అబుబ్రపరుసుత్ంది.
మారుప్ రూపానిన్ కళళ్కి కటేట్ ది కాలమే! గడిచే కాలం నిడివి పెరిగే కొదీద్ మారుప్ కర్మంగా మరింత చికక్నవుతూ మనకో సరికొతత్
రూపం సంతరించి పెడుతూ ఉంటుంది.
నిరంతరంగా, నిరివ్రామంగా, నిరిన్బంధంగా, నితయ్ చంచలంగా శాఖాచంకర్మణం చేసూత్ సాగిపోయే

ణసప్ందనకి నిదరశ్నమే

మారుప్.
PPP
అదే పనిగా అరుసుత్నన్ ఫోనుకేసి విసుగాగ్ చూసినా ఫోన్ సీ న్ మీదునన్ పేరు చూసి ముఖం పర్సనన్ంగా మారిపోయింది. ఫోన్
మోగుతూనే మాటాల్డవచిచ్న మనిషెవరో చూపించే ఈ సౌకరయ్ం లేని కాలంలో తపిప్ంచుకు తిరగడానికి ఎంత ఇబబ్ందిగా ఉండేదో అనన్
తన ఆలోచనకి నవువ్కుంటూ ఫోన్ ఆనస్ర్ చేసింది మేఘనందన.
“హాయ్ నీలూ.. ఏంటీ ఉదయానేన్ ఫోన్ చేశావు? ఏమనాన్ విశేషమా?”
“పర్తేయ్కంగా ఏమీ లేదు. నువువ్ బిజీగా ఉంటే చెపుప్ మళీళ్ మాటాల్డదాం.”
“పరేల్దు. ఆఫీసుకి వెళేళ్ దారిలో ఉనాన్. వెళేళ్దాకా మాటాల్డొచుచ్. చెపుప్.”
“పర్ణవ్ కోసం నువువ్ పంపిన వెండి గినెన్, సూప్ను అందాయి ఈ రోజు. చాలా ముదుద్గా ఉనాన్యి.”
“పోనీలే రెండు రోజులు ఆలసయ్ంగానె ౖనా అందాయి. పారీట్ బాగా జరిగిందా?”
“ఇపప్టి నుంచీ వాడికి రోజూ నువువ్ పంపిన గినెన్లోనే అనన్ం తినిపిసాత్లే. పారీట్ ఏంటి?”
“అదే అనన్ సన మహోతస్వం అనాలా.. అది బాగా జరిగిందా అని అడిగాను.”
“బర్హామ్ండంగా జరిగింది. అంతమంది జనాలని చూసి వాడు అసలు కొంచెం కూడా ఇబబ్ంది పడలేదు. ఎవరు ఎతుత్కునాన్
నవువ్తూనే ఉనాన్డు.”
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“పిలల్ లు అంత బుదిధ్ గా ఉంటే పెంచడం ఎంత హాయో! పూజ ఎలా ఉంది? తముమ్డిని బాగా ఆడిసోత్ందా?”
“మాములుగా ఆడించడం కాదు ముదుద్ ఎకుక్వె ౖపోయి ఎతుత్కుంటానని ఒకటే గొడవ. ఒకక్ నిముషం పకక్కెళిళ్నా వాడిని
ఎతుత్కోవాలని పర్యతిన్సుత్ంది. చాకెల్టోల్, బిసెక్టోల్ తినిపించాలనుకుంటుంది. వాడేమో కనీసం అరవడు, ఏడవడు. చిదివ్లాసంగా
నవువ్తూనే ఉంటాడు. పూజకి కాపలా కాయడమే సరిపోతుంది మాకు.”
“అకాక్తముమ్ళళ్ అలల్ రితో భలే కాలకేష్పం నీకు. అశోక్, వసంత వాళుళ్ బాగునాన్రా?”
“అందరూ బాగునాన్రు. శశి సూక్లుకి కూడా వెళుతునాన్డు.”
“సరే నీలూ. నేను ఆఫీసుకి వచేచ్శాను. వీకెండోల్ కాల్ చేసాత్ను. తీరిగాగ్ మాటాల్డుకుందాం.”
“అలాగే. బె ౖ బె ౖ”
“బె ౖ నీలూ..”
కాల్ కట్ చేశాక ఫోన్ సీ న్ మీద కొతత్ మెయిల్ వచిచ్నటుట్ చూసి మెయిల్ బాక్స్ ఓపెన్ చేసింది మేఘ.
'ఆదితయ్ కిరణ్ ఆకెస్పెట్డ్ యువర్

ండ్ రికెవ్స్ ఆన్ ఫేస్ బుక్' అని కనిపించిన ఈమెయిల్ చూసి ఒకక్ కష్ణం నడక ఆపి

నించుండిపోయింది.
దాదాపు నాలుగు నెలల తం ఈ
అయినా పర్యతిన్ంచి చూదాద్మని

ఫెల్ౖ కనపడింది. పేరు, ఉండేది ఆసేలియా అని తపప్ మిగతా వివరాలేమీ తెలియలేదు.

ండ్ రికెవ్స్ట్ పంపింది మేఘ. అటునుంచి ఎటువంటి సప్ందనా లేకపోయేసరికి అది ఇంకెవరిదో

ఫెల్ౖ అయుయ్ండొచచ్ని సమాధానపడింది.
ఇపుప్డు ఇనాన్ళళ్ తరావ్త

ండ్ రికెవ్స్ట్ ఆకెస్పెట్డ్ అంటే అది నిజంగా కిరణ్

తను కిరణ్ ని వెతికి పటుట్కోగలిగిందా, అనన్ ఆలోచనకి ఉదేవ్గంగా అనిపించింది మేఘకి.

ఫెలేనేమోననే
ఆశ కలిగింది. అంటే నిజంగానే
ౖ

ఆఫీసులోకి రాగానే గబగబా లాపాట్ప్ తెరిచి ఫేస్ బుక్ ఓపెన్ చేసింది. 'ఆదితయ్ కిరణ్ అండ్ యు ఆర్

ండ్స్ నౌ' అని చూసి

నవొవ్చిచ్ంది.
ఇపుప్డు

ఫెలో
ౖ ల్ మరినిన్ వివరాలు కనిపిసుత్నాన్యి.

ఫెల్ౖ పికచ్ర్ మీద కిల్క్ చేసింది. ఎకక్డో బీచ్ లో లాంగ్ షాట్ లో తీసిన

ఫోటో. గాగుల్స్ పెటుట్కుని ఉండటంతో పోలికలు పటుట్కునేంత సప్షట్ంగా లేదు. అది తపప్ మరేం ఫోటోస్ లేవు.

టె ౖం లె ౖనోల్ పోస్ట్ కూడా నాలుగెదేౖ ఉనాన్యి. అవి కూడా వేరే ఎవరో టాయ్గ్ చేసినవి. వాటనీన్టిలోనూ 'ఆది, ఆదితాయ్' అనన్
సంబోధనలే ఉనాన్యి. కిరణ్ అని ఎవరూ పిలవడం లేదంటే ఇది వేరే ఇంకెవరోనేమోననన్ సందేహం కలిగింది మేఘకి.
ఒకవేళ ఇది తను వెతుకుతునన్ కిరణే అయితే ఇపుప్డేంటి చెయయ్డం అనన్ పర్శన్కి చటుకుక్న సమాధానం తోచలేదు మేఘకి.
ఇనాన్ళూళ్ వెతకాలీ వెతకాలీ అని ఇంత తపన పడి తీరా ఎదురుపడాడ్క ఇపుప్డేమి మాటాల్డాలి అనన్ కంగారు బయలుదేరింది.
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ఇనేన్ళుళ్గా మనసులో గూడు కటుట్కునన్ అపరాధభావానిన్ పోగొటుట్కోవాలంటే తపప్కుండా కిరణ్ తో మాటాల్డి తీరాలి. తనని
కషట్పెటిట్ నందుకు సారీ చెపాప్లి.
కానీ, ఇనేన్ళళ్ తరావ్త మేఘ అనే పేరె ౖనా గురుత్ందో లేదో, గురుత్నాన్ మేఘ అనే పేరు వింటూనే కోపం వసుత్ందేమో. ఇపుప్డు
కిరణ్ కి తనతో మాటాల్డే ఆసకి త్ ఉంటుందా? కిరణ్ కి నిజంగా తన మీద కోపం ఉనాన్ అదీ నాయ్యమేనేమో!
ఏది ఏమై నా ఇపుప్డు కిరణ్ ఏమనుకుంటాడనన్ ఆందోళన అనవసరం. అతని అభి యం ఎలా ఉనాన్ తను చెపాప్లిస్ంది చెపిప్
తీరాలి. అపుప్డు గానీ మనసుకి శాంతి దొరకదు అనుకుంది మేఘ.
ఫెలో
ౖ ల్ ఉనన్ ఈమెయిల్ ఐడీ కాపీ చేసుకుని మెయిల్ రాయడం మొదలు పెటిట్ ంది.

“నేను ఆదితయ్ కిరణ్ అని నా ఇంటరీమ్డియెట్

ండ్ కోసం వెతుకుంటే మీ ఫేస్ బుక్

ఫెల్ౖ కనిపించింది. మీ పుటిట్ నరోజు

మారచ్ 9 అయితే, మీకు నా పేరుతో ఎవరె ౖనా తెలిసుంటే నా ఉతత్రానికి సప్ందించండి. కాని పకష్ంలో ఈ మెయిలుని
పటిట్ ంచుకోనవసరం లేదు.
థాంక్స్!
- మేఘనందన”

మెయిల్ పంపించేశాక రిపెల్ౖ ఎపుప్డొసుత్ందో అనుకుంటూ ఫేస్ బుక్

ఫెలో
ౖ ల్ రాయబడిన వివరాల పర్కారం సిడీన్, ఆసేలియాలో

ఇపుప్డు టె ౖం ఎంతయింది అని వెతికి చూసింది మేఘ. అరధ్రా ఒకటినన్ర. మేఘకి అపుప్డు ఉదయం తొమిమ్దినన్ర.

'పర్పంచ పటానికి చెరొక కొసన ఉండటమే కాదు, టె ౖము కూడా తలల్ ందులుగానే ఉందనన్మాట! అయితే రా కి గానీ రిపెల్ౖ

వచేచ్ అవకాశం లేదు' అనుకుంది మేఘ.
రోజంతా ఒక పకక్న పని చేసుకుంటూనే మరోపకక్న కిరణ్ నుంచి సమాధానం ఎపుప్డొసుత్ందా అని పదే పదే ఈమెయిలు
చూసుకుంటోంది మేఘ.

కేవలం ఒకక్ మెయిలుకి రిపెల్ౖ కోసం ఇంత కొదిద్ సమయంలో తనింత ఉదివ్గన్త అనుభవిసుత్ంటే తన కోసం అపుప్డంతా కిరణ్

ఎంత ఎదురుచూసి ఉంటాడో కదా అనే ఆలోచనకి మేఘ కళుళ్ చెమరాచ్యి.
ఒక మనిషిని, అందులోనూ తనకి బోలడ్ ంత ఇషట్మునన్ మంచి సేన్హితుడి పటల్ అంత కరక్శంగా పర్వరిత్ంచగలిగింది తనేనా అనన్
అనుమానం,ఆశచ్రయ్ం కలిగాయి మేఘకి.
మొదటినుంచీ తామిదద్ రి మధయ్న జరిగిన సంఘటనలనీన్ వరుసగా వచిచ్ కళళ్ముందు నిలుసుత్నాన్యి. గతం తాలూకూ
కష్ణాలనీన్టినీ ఒకొక్కక్టీ తరచి తరచి చూసుకుంటోంది మనసు.
PPP
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నువువ్ గురొత్ సాత్వు.. నువువ్ చాలా గురొత్ సాత్వు.. నువువ్ బోలుడ్ గురొత్ సాత్వు.. మళీళ్ మళీళ్ నువేవ్ గురొత్ సాత్వు.. అసలు నువెవ్ంతలా
గురొత్ సాత్వో తెలుసా నీకు!?
ఎకక్డో ఓ చెతత్ కాగితం మీద ఒక ఊరి పేరు కనిపిసుత్ంది. అదే అకక్డెకక్డో భూగోళానికి ఇంకో వె ౖపునునన్ ఊరు, అదే నువువ్నన్
ఊరని గురొత్ సుత్ంది. అసలు ఇపప్టి దాకా కనీసం పేరె ౖనా పరిచయం లేని ఆ ఊరంటే ఉనన్టుట్ండి గంపెడంత మ పొంగుకొచేచ్సుత్ంది.
యథాలాపంగా ఎకక్డో చోట మీ ఊరి పేరు వినన్పుప్డలాల్ గుండె ఝలుల్మంటుంది. ఊపిరాడనటుట్, గుండెలోల్ ఏదో పటేట్ సినటుట్
అయిపోతుంది. ఆ ఊరి పేరు వింటూనే ఏదో నీ పేరే వినన్ంత ఆనందం, నినేన్ చూసుత్నన్ంత పరవశంలో పడిపోతాను.
ఎవరో అపరిచితులు గబుకుక్న మీ ఊరి పేరు చెపేత్ వాళళ్ంటే అపప్టికపుప్డు బోలుడ్ ఇషట్ం వచేచ్సుత్ంది. వీళుళ్ నాకు బాగా
కావలసినవాళళ్నన్ పిచిచ్ అభిమానం ముంచుకొచేచ్సుత్ంది. అంటే, నువువ్ండే ఊరోల్ వాళుళ్ కూడా ఉంటునాన్రనీ, నువువ్ తిరిగే చోట
వాళూళ్ తిరిగారని, నీ కళళ్తో చూసిన దృశాయ్లని వాళూళ్ చూసారనీ, అంతటి గొపప్వాళళ్ని నేనూ ఇపుప్డు నా కళాళ్రా చూసుత్నాన్ అని నా
సంబరమనన్మాట! అదే చినన్పుప్డు సూక్లోల్ చెపేప్వారు కదా a=b=c అయితే a=c అని.. అలాగనన్మాట!
మరీ సిలీల్గా అనిపిసోత్ంది కదూ. నాకూక్డా అంతే అనిపిసోత్ంది. కానీ, అదంతే! ఒకోసారి కొనిన్ నిజాలు సిలీల్గానే అనిపిసాత్యి.
నీ పేరు.. నీకసలు ఎందుకా పేరు పెటాట్రు? ఈ పర్పంచంలో ఎపుప్డు ఏ మూలకెళిళ్నా ఎవరో ఒకరు నీ పేరుతో వినిపిసూత్
కనిపిసూత్నే ఉంటారు. ఒకోసారి ఒళుళ్ మండిపోతుంది. అబబ్బాబ్ ఈ పేరుతో అసలు మనుషులే లేకపోతే బాగుండు, అసలీ పేరు
పెటుట్కోడానికి వీలేల్ దని ఏదనాన్ చటట్ ం తెసేత్ బాగుండు, ఇలాంటి దారుణమై న ఆలోచనలు వసాత్యి.
ఆ పేరుని వింటునన్పుప్డూ, పలుకుతునన్పుప్డంతా ఓ పకక్ మనసుని మెలితిపేప్ ఏదో చెపప్లేని బాధ, మరో పకక్ నీ పేరుని
అనిన్సారుల్ పలికే అదృషట్ం దొరుకుతునన్ందుకు అదో మురిపెం. పిలిచేది నినున్ కాకపోయినా, ఎంచకాక్ నీ పేరునలా హాయిగా గొంతెతిత్
పిలుసుత్ంటే, ఆహా అదో గొపప్ ఆనందంలే, నీకు చెపిప్నా అరథ్ం కాదేమో. హుమ్మ్.. ఇది ఖచిచ్తంగా పిచిచ్ లకష్ణమే అనిపిసోత్ంది కదూ!
ఒకోసారి నేను ఏదోక పనిలో ఊపిరి సలపనంతగా మునిగిపోయి నీ ఊసే అసలు గురుత్కు రాని సందరాభ్లోల్.. అబాబ్ ఎంత
హాయిగా ఉంది ఈ కాసేపు అనిపిసుత్ంది. అంతలోనే ఇంతసేపూ నినున్ మరిచ్పోయానని అనుకోగానే చాలా బెంగగా అనిపిసుత్ంది.
ఏడుపొచేచ్సుత్ంది.
అదే పనిగా కంటికి కనిపించిన పర్తీదానిలో నినేన్ తలచుకోవడం చాలా దిగులుగా, బాధగా ఉంటుంది. కానీ అదేంటో ఆ బాధే
చాలా అందంగా, ఆనందంగా అనిపిసుత్ంది. ఈ బాధని మించడవేంటో నా మొహం అని నాకు నాకే తెగ నవొవ్సుత్ంది కూడా!
ఎందుకిలా!?
హుమ్మ్.. కేవలం ఒకక్ మనిషి మీదునన్

మ ఇలా ఇనిన్టి మీద

మని పుటిట్ సుత్ందని నాకిపప్టి దాకా తెలీనే తెలీదు.

ఆలోచిసుత్ంటే ఇంకోటి కూడా అనిపిసుత్ంది. ఒకవేళ నేను నిజంగా నీతోనే ఉనాన్ననుకో. అపుప్డు ఇలా నువువ్నన్ ఊరు, నీ పేరూ, నువువ్
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మాటాల్డిన పర్తీ అకష్రం అకష్రమూ, నీతో గడిపిన చినిన్ చినిన్ కష్ణాలు.. ఇవనీన్ ఇనిన్ వేల సారుల్ మళీళ్ మళీళ్ తలచుకునేదానన్ంటావా?
కాదేమో కదా. నువేవ్ నాతో ఉనన్పుప్డు ఇంక నీ జాఞ్పకాలతో నాకేం పని అనుకునేదానేన్మో.
అబబ్.. నాకెంత సావ్రథ్ం కదూ!
ఇంకా నీ గురించిన తలపుల పర్వాహంలో పడి కొటుట్కుపోతూ ఉనన్పుప్డు నాకింకో సందేహం కూడా వసూత్ ఉంటుంది.
నాలో నీ మీద ఇంత మ ఉనన్పుప్డు నువువ్ ఎదురుగా ఉనన్పుప్డు నేనెందుకు నినున్ బాధ పెటాట్నసలు? అంటే ఇపుప్డు నినున్
దూరం చేసుకునాన్క గానీ నాలో ఇంత మ దాగుందని నేను గురిత్ంచగలిగానా?
లేకపోతే నినున్ కోలోప్యాక నీ విలువ అమాంతంగా పెరిగిపోయి నీ జాఞ్పకాలనీన్ ఇంత అపురూపం అయుయ్ంటాయా?
ఏమో.. నా దగగ్ర ఇలాంటి జవాబులు లేని పర్శన్లు గంపల కొదీద్ ఉనాన్యి. ఏమై నా, పర్శిన్ంచడం చాలా సులువనుకుంటా.
సమాధానాలు వెతుకోక్డం, సమాధానాలు ఇవేనని సకాలంలో గురిత్ంచి సరె ౖన సమయానికి సరె ౖన నిరణ్యాలు తీసుకోగలగడంలో ఉంది
అసలు చికక్ంతా.
ఏవిటో, పరీకష్లయిపోయాక సెలవులోల్ సమాధానాలు రాసినటుట్ంది కదూ నా తెలివి!
ఒకోసారి నీ మీద చాలా కోపమొసుత్ంది. నేను మూరఖ్ ంగా పర్వరిత్ంచినపుప్డు నువెవ్ందుకు ఊరుకునాన్వసలు, అపుప్డే చెవి
మెలిపెటిట్ బుదిధ్ చెపాప్లిస్ందేమో. అపుప్డె ౖతే నేను నీకు దూరం అయేయ్దానిన్ కాదు కదా!
నాకు వినిపిసోత్ందిలే నువేవ్ం అంటునాన్వో, నాలాంటి పెంకి మొహాలకి చెవి మెలెయయ్డం అంత సులువు కాదనేగా! పెదద్
గొపేప్లే, ఆ విషయం మాకూక్డా తెలుసు. అయినా సరే, నువేవ్ ఏదోకటి చేసుండాలిస్ంది. అంతే.. ఇంకో మాటే లేదు!
అసలు నువవ్ంటే నాకు చాలా బోలుడ్ కోపం. అసలీ పర్పంచంలో నీ మీద కంటే కోపం నాకు ఇంక దేని మీదా లేదు, రాదు.
ఎందుకు నినున్ వదిలించుకోలేకపోతునాన్ను నేను, నాకెందుకింత బాధ నీ వలల్ అని.
కానీ అంతలోనే నీ మీద కోపమంతా నా మీదకి మళుళ్తుంది. అసలిదంతా నా వలేల్ గా. నేనే నినున్ వెళళ్గొటేట్ సాను. తపప్ంతా
నాదే, నా ఒకక్దానిదే.
అయినా వేటూరి గారనన్టుట్ కొనిన్ దూరమై నా, దగగ్రె ౖనా ఆనందమే.. నీలాగా!
అసలు నువువ్ నాకు లేకపోతే..? అమమ్ బాబోయ్, నేనసస్లు ఊహించలేను. అసలు నువేవ్ లేకపోతే నా చేతిలో ఉనన్
సమయమంతా ఏమి చెయాయ్లో తెలీక మహా ఇబబ్ంది పడిపోయేదానేన్మో!
దేని గురించి గంటల తరబడి అదే పనిగా ఆలోచించాలి, దేనికి సంబరపడాలి, దేని విలువ ఎలా తెలుసుకోవాలి, బాధ
ఎందుకొసుత్ంది, మంటే ఏంటీ, పిచిచ్ అంటే ఏంటీ.. ఇవనీన్ నాకు తెలిసేవి కాదుగా మరి!
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ఏవిటో.. అంతా అయోమయంగా, అసప్షట్ంగా, చిందరవందరగా, గందరగోళంగా ఏదేదో చెబుతునాన్ను కదూ! ఏమో.. నాకలాగే
చెపాప్లనిపించింది మరి. చెపేప్శాను. అంతే!
ఇలాంటపుప్డే నాకు నేనే అరథ్ం కావటేల్ దేమోననిపిసుత్ంది. అంతలోనే మో, పిచోచ్.. ఇది ఏదె ౖనా కానీ నాకు మాతర్ం ఇదే మరి
నీకో!?
PPP
ఉదయం నుంచీ రా వరకూ పర్తీ పది నిమిషాలకి మెయిల్ చెక్ చేసుకుంటూనే ఉంది మేఘ.

చివరకి రా పదకొండు గంటలకి కిరణ్ నుంచి రిపెల్ౖ వచిచ్ంది.

“యా, అయాం ది కిరణ్ యు ఆర్ లుకింగ్ ఫర్. ఐ జస్ట్ కాంట్ బిలీవ్ ఇట్! నువువ్ నిజంగా మేఘ, మేఘనందన?”
అది చూసిన మేఘ ఆనందానికి అవధులేల్ వు. ఆనందంతో కళుళ్ తడిసాయి.
“అయాం గాల్డ్ దట్ ఐ ఫౌండ్ యు కిరణ్, ఎట్ లాస్ట్ ! లెట్ మీ నో వెన్ యు విల్ బీ . లెట్స్ చాట్. ఇపుప్డు మా టె ౖం రా

పదకొండు.” అని రిపెల్ౖ పంపింది.

కిరణ్ తో మాటాల్డబోతోందనన్ ఆనందంతో చాలాసేపు నిదర్ పటట్ లేదు మేఘకి. ఏం మాటాల్డాలో ఆలోచించుకుంటూ ఎపప్టికో
నిదర్లోకి జారుకుంది.
PPP

13
తెలల్ వారి ఉదయానేన్ కిరణ్ నుంచి ఈమెయిలు చూసిన మేఘ అది పది నిమిషాల తమే వచిచ్ ఉండటం గమనించి చాట్
బాక్స్ లో పింగ్ చేసింది.
“హలో కిరణ్”
“హేయ్”
“థాంక్స్ ఫర్ యువర్ రిపెల్ౖ . నాతో మాటాల్డతావో లేదో అనుకునాన్.”

“ఎందుకు మాటాల్డను? అయినా ఏంటీ సరె ర్ ౖప్జ్? ఎపుప్డూ నేను కదా నీ వెంట పడేది.”

“నిజమే! నేను దాదాపు రెండేళళ్ నుంచీ వెతుకుతునాన్ నీకోసం. లకీక్గా ఇపప్టికెనా
ౖ దొరికావు.”
“ఎందుకు వెతకడం?”
“ఎందుకంటే... ఊరికే, నీతో మాటాల్డాలని.”

øöeTT~

www.koumudi.net

ÔL¸öÍjWy" Š¸EoÓj - MLjbÍjOqMcBh

133

“నువెవ్లా ఉనాన్వు? ఎకక్డునాన్వు? ఏం చేసుత్నాన్వు?”
“నేను మాసట్ ర్స్ అయిపోయాక ఇండియాలో జాబ్ చేశాను కొనాన్ళుళ్.”
“అది తెలుసులే. ఆ టె ౖంలో ఒకసారి మనం కలిసాంగా.”
“ఊ. అదే చివరిసారి మనం కలవడం. ఒక

జెక్ట్ పని మీద ఏడాది కోసమని నూయ్యార్క్ వచాచ్ను. అపప్టినుంచీ ఇకక్డే

ఉండిపోయాను. నువేవ్ం చేసుత్నాన్వు?”
“అపుప్డు చెపాప్నుగా ఆసేలియా వెళుతునాన్నని. అపప్టినుంచీ సిడీన్లోనే ఉనాన్. ఒక సూపర్ సెప్షాలిటీ హాసిప్టలోల్ జూనియర్
కారిడ్ యాలజిస్ట్ గా వర్క్ చేసుత్నాన్.”
“పర్దీప్, నువూవ్ కాంటాక్ట్ లో ఉనాన్రా?”
“అపుప్డపుప్డూ ఫోన్ చేసుత్ంటాను. కరూన్లు మెడికల్ కాలేజీలో ఈ మధేయ్ ఎంబీబీయెస్ పూరిత్ చేసి పీజీ చేసే పాల్నోల్ ఉనాన్డు.”
“ఎంబీబీయెస్ ఇపుప్డు పూరత్వడం ఏంటి?”
“పర్దీప్ గురించి తెలుసుగా. కంగారేముందిలే అని జాలీగా తీరిగాగ్ పూరిత్ చేశాడు. సునీల, సునంద, రజని ఎలా ఉనాన్రు?”
“నీలూకి పెళల్యిపోయిందని తెలుసుగా. ఒక పాప, బాబు. విజయవాడలోనే ఉంటారు. రజని పెళిళ్ చేసుకుని సింగపూర్
వెళిళ్ందని తెలిసింది. అపప్టి తరావ్త మళీళ్ ఎపుప్డె ౖనా మన కాలేజీ కాయ్ంపస్ కి వెళాళ్వా?”
“లేదు. నువువ్ వెళాళ్వా?”
“రెండేళళ్

తం 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.”
“ఎంతె ౖనా నీకు పొగరు ఎకుక్వే కదా?”
“హహహ్హాహ్.. అంతేనంటావా? ఏమో మరి!”
“సరదాగా అనాన్ను. అపప్టోల్ సునంద హై దరాబాదోల్ నాకూ, పర్దీప్ కీ రెండు మూడు సారుల్ కనపడింది. వెరీ నె ౖస్ లేడీ! నీ
గురించి అడిగితే నాతో మాటాల్డననాన్వని చెపాప్ను. కానీ నినున్ అడిగిందని తెలీదు.”
“షి ఈజ్ ఇండీడ్ వెరీ నె ౖస్.”
“నేను మా కజిన్ పెళిళ్ కోసం ఒకసారి విజయవాడ వెళాళ్ను. డబుబ్లు నీళళ్లో పడేసాను కూడా.”
“డబుబ్లు పడెయయ్డం ఏంటీ?”
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“కృషాణ్నదిలో రూపాయి నాణేలు వేసేత్ కోరికలు తీరతాయిగా.”
“నీకింకా ఆ విషయం గురుత్ందా? అపుప్డేంటో అలాంటి పిచిచ్ పనులు చేసాను.”
“బసోల్ వేరుశనకాక్యలు వలిచిపెటాట్వు. గురుత్ందా?”
“ఓ మై గాడ్! నిజంగా చాలా ఆశచ్రయ్ంగా ఉంది నీకవనీన్ ఇంకా గురుత్నాన్యంటే. నీ కోసం వెతికేపుప్డు, మెయిల్ ఇచేచ్పుప్డు
నేనసలు నీకు గురుత్నాన్నో లేదో అనుకునాన్ను కిరణ్..”
“హౌ కెన్ ఐ ఫరెగ్ ట్? ఐ సిట్ ల్ రిమెంబర్ ఎవిరీ మై నూయ్ట్ డీటె ౖల్ అబౌట్ యూ.”
“డోంట్ నో వాట్ టు సే! నేను నినున్ చాలా బాధపెటాట్ను. అయాం సారీ కిరణ్! నీకు సారీ చెపప్డం కోసమే నినున్ చాలా
కషట్పడి వెతికి పటుట్కునాన్ను.”
“ఇట్స్ ఓకే మేఘా. డోంట్ వ . నాకెపుప్డూ నీమీద కోపం లేదు. నేనెపుప్డూ ఎవరిలోనె ౖనా మంచి విషయాలు మాతర్మే
గురుత్పెటుట్కుంటాను. అయినా ఆసేలియా వచాచ్క చాలా మారిపోయాను. ఎపుప్డూ చుటూ
ట్ బోలుడ్

ండ్స్, పారీట్ లు, ఫన్, ఓనీల్ ఫన్.

సెంటిమెంటల్ గా ఫీలవడం అసస్లు పడదు మనకి.”
“గుడ్ టు హియర్ దట్. ఐ నో యు ఆర్ ఎ

కిట్కల్ పరస్న్. బట్ ఐ ఆలోస్ నో హౌ సుట్పిడ్ ఐ వాజ్. నినున్ చాలా చాలా

బాధపెటాట్ను. ఇట్ కీప్స్ హరిట్ ంగ్ మీ ఈవెన్ నౌ. నువువ్ వెళిళ్పోయేపుప్డు మా దగగ్ర ఉండిపోయిన నీ ఫోటోస్ రజని వాళిళ్ంటోల్
చూపించి మనిదద్ రి గురించి చెపేత్ వాళళ్ నానన్ మా ఇంటోల్నూ, నీలూ వాళిళ్ంటోల్నూ చాలా గొడవ చేసారు. ఆ బాధ, కోపం నీ మీద
చూపించాను. ఐ నెవర్ హేటెడ్ యు. అయాం రియలీల్ సారీ ఫర్ ఆల్ ద పెయిన్ ఐ గేవ్ 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 పెటట్ కూడదనన్ నిరణ్యానికి వచాచ్కే నువువ్ కారణం చెపప్కుండా కసురుకుని నాతో మాటాల్డటం
మానేసావు. నినున్ ఇబబ్ంది పెటట్ కూడదు, అనీన్టినీ సకర్మంగా ఆలోచించుకోడానికి నీకు సమయం ఇవావ్లనే ఉదేద్ శయ్ంతోనే మళీళ్
నాలుగేళళ్ వరకూ నేను నీకు కనపడలేదు. సమయం గడిచే కొదీద్ పరిసిథ్ తిలో మారుప్ వసుత్ంది అనుకునాన్ను. కానీ అపుప్డు కూడా నువువ్
అంతే మొండిగా పర్వరిత్ంచావు. పర్తీదాంటోల్ ఫస్ట్ ఛాయిస్ ఈజ్ ది బెస్ట్ అనుకుంటాను నేను. అనాఫ్రుచ్నేటీల్ యు హేపెండ్ టు బి మై
ఫస్ట్ లవ్.”
కిరణ్ చెపిప్ంది వినాన్క ఏం మాటాల్డాలో తోచలేదు మేఘకి. అతను చెపిప్ంది సబబుగానే తోసుత్ంది. నాలుగేళళ్ తరావ్త కిరణ్
కనిపించినపుప్డు కూడా అంతే మొండిగా ఎందుకు పర్వరిత్ంచింది అనన్ పర్శన్కి ఎంత వెతికినా సరె ౖన సమాధానం దొరకలేదు.
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“అపప్టి పరిసిథ్ తులోల్ ఈ సేన్హాలు,

మలూ అనీన్ చాలా తపుప్. కేవలం చదువు మీద తపప్ వేరే దేనిమీదా దృషిట్ పెటట్ కూడదు

అని గటిట్ గా నిరణ్యించుకునాన్ను. అది నా అజాఞ్నమేమో!”
“ఈ ఒకక్మాట నువువ్ నాతో అపుప్డే చెపిప్ ఉంటే ఈ రోజు దాకా నినున్ డిసట్ ర్బ్ చెయయ్కుండా ఎదురుచూసేవాడిని. ఇపుప్డు
ౖ
లో
నువివ్లా మాటాల్డుతుంటే చాలా ఆశచ్రయ్ంగా, వింతగా ఉంది మేఘా. నేను నినున్ కలిసి మాటాల్డాలని పర్యతిన్ంచిన నాలుగెదుసారల్
ఒకక్సారె ౖనా నువువ్ ఇలా మాటాల్డుంటే ఎలా ఉండేదో!”
“నాలుగెదు
ౖ సారుల్ ఎపుప్డొచిచ్ కలిసావు? ఒకక్సారేగా మా ఇంజనీరింగ్ హాసట్ లుకి వచిచ్ కలిసింది?”
“నువువ్ పీజీ చేసేపుప్డు కలిసాముగా గురుత్లేదా?”
“అపుప్డు అనుకోకుండా రోడుడ్ మీద కనిపించి హాయ్ చెపాప్వంతే.”
“నా

ండ్స్, కజిన్స్ హెల్ప్ తో నువెవ్కక్డునాన్వు ఏంటని నీ గురించి బోలడ్ ంత వర్క్ చేసి అనీన్ కనుకుక్ని కేవలం నినున్

కలవడానికి నేను మణిపాల్ నుంచీ వసేత్ నువవ్సలు నాకు మాటాల్డే అవకాశం కూడా ఇవవ్కుండా 'హాయ్ కిరణ్, యు లుక్ సామ్ర్ట్, బె ౖ బె ౖ'
అని చెపేప్సి వెళిళ్పోయావు. చివరిసారి కలిసినపుప్డు నీతో పాటు ఎవరో ఉనాన్రు. బె ౖ బె ౖ అనేసి అతని చెయియ్ పటుట్కుని
వెళిళ్పోయావు.”
“వాట్!!! అంటే, నువవ్పుప్డు అనుకోకుండా నాకు దారిలో కనిపించలేదా? నాతో మాటాల్డటానికే ననున్ వెతుకుక్ంటూ వచాచ్వా?
నిజంగానా? నమమ్లేకపోతునాన్ను కిరణ్.. నేనంత సుట్పిడ్ గా ఎలా పర్వరిత్ంచానసలు!”
“మేఘా.. యు డోంట్ నో హౌ ఐ ఫెల్ట్ ఫర్ ఎయిట్ లాంగ్ ఇయర్స్ అండ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు టెల్ యు నౌ.”
“ఏం చెపాప్లో తెలీడం లేదు. అపుప్డు చివరిసారి కలిసినపుప్డు నాతో ఉనన్ది మా కజిన్. ఏంటో నువెవ్పుప్డు కనిపించినా
హడావుడిగా పారిపోదామని పర్యతిన్ంచేదానిన్. నాకోసమే వచిచ్ ఉంటావనన్ ఊహే రాలేదు నాకినేన్ళళ్లో. నేనింకా అపప్టికి నువువ్
అంతా మరిచ్పోయావు అందుకే యథాలాపంగా రోడుడ్ మీద కనిపిసేత్ హాయ్ చెపేప్సి వెళాళ్వు అనుకుంటునాన్ను. నేను నీకు సారీ చెపిప్
నా గిలీట్ ఫీలింగ్ పోగొటుట్కోవాలనుకునాన్ను కానీ నేను అనుకునన్దానికనాన్ ఎకుక్వే తపుప్ చేసానని అరథ్మవుతోందిపుప్డు. ఐ థింక్ ఐ కెన్
నెవర్ ఫరిగ్ వ్ మై సెల్ఫ్ ఫర్ దిస్. ఫీలింగ్ టె బుల్.”
“గో ఈజీ మేఘా.. జరిగిందేదో జరిగిపోయింది. ఇపప్టికెనా
ౖ నువువ్ నాతో మాటాల్డటం చాలా హేపీగా ఉంది.
జరిగిపోయినవాటిని గురించి ఆలోచించి బాధపడటం సరికాదు. రిలాక్స్.. వి హావ్ టు మూవ్ ఆన్..”
“సారీ చాలా చినన్ పదం అనిపిసోత్ంది నిజంగా.”
“అదంతా వదిలెయ్. హౌ ఈజ్ లె ౖఫ్ ఇన్ నూయ్యార్క్? నేను పోయిన సంవతస్రం నూయ్యార్క్ వచాచ్ను తెలుసా?”
“ఏ టె ౖంలో వచాచ్వు?”
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“డిసెంబరోల్ వచాచ్ను.”
“అపుప్డు నేను ఇండియా వెళాళ్ను.”
“డిసెంబరోల్ ఇండియాలో ఉనాన్వా? ఆ టె ౖంలో మా డాడీ మీ ఊరికి వచాచ్రు. మీ ఊరోల్ బాయ్ంక్ ఇనెస్ప్కష్న్ కి వెళుత్ నాన్రని చెపేత్
నేనే 'వన్ లాస్ట్ టైర్' అనుకుని మీ నానన్గారి పేరు, వివరాలు చెపాప్ను. కనుకోక్వడానికి పర్యతిన్ంచారు కానీ ఏమీ తెలీలేదు.”
“అయోయ్ అవునా.. మా పేరెంట్స్ ఆ ఊరి నుంచి హై దరాబాదుకి వచేచ్సి నాలుగేళళ్యింది. ఇంతకీ నూయ్యార్క్
ఎందుకొచాచ్వు?”
“మా పెదద్ కక్ వాళుళ్ వాషింగట్ న్ లో ఉంటారు. సెలవులకనీ సరదాగా వచాచ్ను. మా పేరెంట్స్ తెలిసినవాళళ్ అమామ్యి ఉంది
వెళిళ్ చూసి రమమ్ంటేనూ బావ, నేను డైర్వ్ చేసుకుంటూ వచాచ్ం.”
“ఓ.. పెళిళ్చూపులా?”
“అలాంటిదే. కానీ ఆ అమామ్యి నాకు నచచ్లేదు.”
“ఓహ్.. మరి ఏ అమామ్యి నచిచ్ంది?”
“ఐ హేవ్ ఎ గర్ల్

ండ్. ఆసేలియాలో పుటిట్ పెరిగిన తెలుగమామ్యి. సంవతస్రంనన్ర నుంచీ పరిచయం. చూడాలి

ఏమవుతుందో!”
“గుడ్ లక్ టు హర్!”
“నీ పెళిళ్ అయిపోయింది కదూ?”
“ఊ..”
“లవ్ మేరేజా, పేరెంట్స్ డెసిషనా?”
“నువేవ్ం అనుకుంటునాన్వు?”
“లవ్.. ఐ హోప్”
“హోప్ ఎందుకు?
“ఏమో, అలా అనిపిసుత్ంది.”
“తను నా కొలీగ్. మూడేళళ్ సేన్హం తరావ్త చెపాప్డు. ఒకసారి చేసిన తపుప్ మళీళ్ చెయయ్కుండా సరే అనేసాను. నాకనాన్ చాలా
మంచోడు. పోయిన డిసెంబరోల్ ఇండియా వెళిళ్ంది పెళిళ్కే.”
“గుడ్. నె ౖస్ టు హియర్ ఇట్.”
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“ఫేస్ బుకోల్ నీ

ఫెల్ౖ పికచ్ర్ చూసి నువువ్ కాదేమో అనుకునాన్ను. చాలా దూరం నుంచి తీసిన ఫోటో కదా

పోలచ్లేకపోయాను.”

“ఇనేన్ళళ్ తరావ్త నువెవ్లా ఉనాన్వో! కెన్ ఐ సీ యువర్ ఫేస్ వన్స్?”
“అఫ్ కోర్స్, వె ౖ నాట్? ఫోటో పంపిసాత్ ఉండు. నీ ఫోటో కూడా పంపు.”
“మేఘా.. యు నో వాట్.. ఇనేన్ళళ్ తరావ్త కూడా నువువ్ అలాగే ఉనాన్వు. ఏం మారలేదు. అపుప్డు చూసినటేట్ ఉంది.”
“నువువ్ మాతర్ం చాలా మారిపోయావు. కంపీల్ ట్ డిఫరెంట్ లుక్. ఇంకా సామ్ర్ట్ గా కనిపిసుత్నాన్వు.”
“రెండు నెలల తం ఇండియా వెళిళ్ పారీట్ లు, బిరియానీల మూలంగా ఎనిమిది కేజీలు బరువు పెరిగాను. వరిక్ంగ్ హార్డ్ నౌ టు
లూస్ ఇట్.”
“హహహ్హాహ్.. నేనిలా బోలడ్ ంతసేపు సోది చెపూత్ నీ టె ౖం వేస్ట్ చేసుత్నాన్నా?”
“నో. నాట్ ఎటాల్. ఐ కెన్ టాక్ టు యు ఫరెవర్.”
“సీవ్ట్ ఆఫ్ యు. థాంక్స్. కెన్ ఐ ఆస్క్ యు వన్ మోర్ థింగ్?”
“చెపుప్.”
“నాకొకసారి నీ గొంతు వినాలనుంది. కెన్ ఐ టాక్ టు యు వన్స్?”
చాట్ బాక్స్ లో

ంగ్

ంగ్ శబద్ ం వింటూనే వెనుకటి రోజులోల్ తామిదద్ రం మాటాల్డుకునన్ లాండ్ లె ౖను ఫోనుల్ గురొత్ చాచ్యి

మేఘకి.
“హలో.. కిరణ్..” మేఘ గొంతు వణికింది.
“హాయ్ మేఘా..”
ఇరువురి మధయ్నా ఇంతసేపూ కీబోరుడ్ మీద సాగినంత జోరుగా గొంతులోంచి బయటపడటం లేదు మాటలు.
“ఎలా ఉంది మీ ఆసేలియా?”
“ఎకక్డో వరాష్లు, వరదలు అంట పాపం. టీవీలో చూపిసుత్నాన్రు.”
“ఇదంతా నేను నీతో మాటాల్డడ్ ం వలేల్ నంటావా?” గలగలా నవివ్ంది మేఘ.
”అయుయ్ండొచుచ్.”
“నీ గొంతు అచచ్ం అపప్టిలాగే ఉంది తెలుసా కిరణ్.. నాకు అపప్టి మా ఇంటోల్ లాండ్ లె ౖన్ ఫోనోల్ నుంచి మాటాల్డుతునన్టేట్
ఉంది. ఆ గతంలోనే ఇపుప్డు కూడా ఉనన్ంత భర్మగా ఉంది. నిజంగానే నేను నీతో మాటాల్డుతునాన్నా ఇదంతా కలా అనిపిసోత్ంది. మన
కాలేజీ రోడుడ్ గురుత్ందా నీకు? అనీన్ గులోమ్హర్ చెటుల్ంటాయి. నువువ్ ఫస్ట్ టె ౖం లెటర్ రాసినపుప్డు ననున్ మా హాసట్ లు మెటల్ మీద

øöeTT~

www.koumudi.net

ÔL¸öÍjWy" Š¸EoÓj - MLjbÍjOqMcBh

138

కనిపించమని చెపిప్ నాకోసం ఎదురుచూసూత్ తిరిగావు. కాలేజీ యానివరస్రీ ఫంకష్న్ జరిగినపుప్డూ, చివరి రోజు కూడా అకక్డే కలిసాం.
నాకెపుప్డూ ఆ రోడుడ్, చెటుల్ బాగా గురొత్ సుత్ంటాయి.”
“చివరి రోజే కాదు, మొదటి రోజు కూడా అకక్డే కలిసాం. నేను రోడుడ్ మీద తిరిగినటుట్ నీకెలా తెలుసు? అపుప్డు నువువ్ నాకు
కనపడలేదుగా?”
“అంటే, నీకు కనపడలేదు గానీ సీ ట్ గా దాకుక్ని నినున్ మాతర్ం చూశామనన్మాట! సారీ.. కనిపిసేత్ మరి 'యెస్'
చెపాప్ననుకుంటావని భయపడి దాకుక్నాన్. అపుప్డు నా

ండ్స్ అందరూ నీ ఫాయ్న్స్ తెలుసా. నినున్ బోలుడ్ పొగిడేసి ననున్ తిటేట్ వారు.

నువివ్చిచ్న టింగ్ కార్డ్ వాళళ్ందరికీ ఎంత నచేచ్సిందో! కానీ ఇంటోల్ గొడవయాయ్క అది చింపేసి పడేసాను నేను.”
“నువువ్ చింపకుండా ఉంటే ఆశచ్రయ్పడాలి. నువివ్చిచ్న

టింగ్స్, గిఫ్ట్

మాతర్ం మా ఇంటోల్ భదర్ంగా ఉనాన్యి.”

“ఆ టింగ్ కార్డ్ మరీ చాటంత ఉంటుంది బాబూ.. దాచిపెటట్ డం 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 గివింగ్ మై హార్ట్ టు యూ. కీప్ ఇట్ సేఫ్. అదర్ వె ౖజ్ ఇట్ విల్ క్ ఇన్ యువర్ హాండ్స్. '
లవ్ నెవర్ డె ౖస్.' అని రాసావు. మిగతా అనీన్ పోయినా ఒక బులిల్ సట్ ల్ సెన్యిల్ బొమమ్ ఇచాచ్వే, అదొకక్టి మాతర్ం ఇపప్టికీ నా
దగగ్రుంది.”
“ఫస్ట్ టె ౖం మనం కలిసినపుప్డు నువువ్ వీధిలో ఉనన్ ఒక సెన్యిల్ ని తీసుకెళిళ్ పకక్నే ఉనన్ ఇంటి గోడ మీద వదిలిపెటాట్వు. యు
ఆర్ సో కెండ్
ౖ అనుకునాన్ను మొదటిసారి నినున్ చూసినపుప్డు.”
“అవునా, నాకదేం గురుత్ లేదు. సెన్యిల్ బొమమ్కి ఓ కారణం కూడా ఉందని అసస్లు తెలీదు. హ్మ్.. మొదటోల్ అలా భర్మపడినా
తరావ్తత్రావ్త అరథ్మైందా కెండ్
ౖ కాదూ ఏం కాదూ మేఘ ఉటిట్ రాకష్సీ అని” నవివ్ంది మేఘ.
“నినొన్కసారి చంపెయాయ్లనుంది మేఘా..”
“ఎందుకూ? రాకష్సీ అని తెలుసుకునన్ందుకా?” మళీళ్ నవివ్ంది మేఘ.
“సరదాగా అనాన్నులే.”
“మన కాలేజీ చివరి రోజున వెళిళ్పోయే ముందు నువువ్ ననున్ ఫోటో తీసావు గురుత్ందా?”
“ఆ ఫోటో చాలా బాగా వచిచ్ంది. మా మమీమ్ జాగర్తత్గా దాచిపెటిట్ ంది.”
“మీ మమీమ్, డాడీకి నువవ్ంటే చాలా మనుకుంటా.”
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“నువవ్ంటే కూడా ఇషట్ం. అపప్టోల్ మా ఇంటికి కాల్ చేసినపుప్డు మమీమ్తో మాటాల్డేదానివిగా.”
“ఊ. మీ పెదద్ కక్, చినన్కక్ అందరూ బాగునాన్రా?”
“అందరూ సేట్ ట్స్ లోనే ఉనాన్రు. వాళళ్కి నలుగురు పిలల్ లు. అంతా హేపీ.”
“నేనొకక్దానిన్ తపప్ నీ చుటూ
ట్ అందరూ మంచివాళేళ్ ఉనన్ందుకు నాకు చాలా హేపీగా ఉంది కిరణ్. ఐ మీన్ ఇట్. చాలా థాంక్స్
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 అరధ్రా దాటిందేమో, ఇంక ఉంటాను నేను. గుడ్ నె ౖట్ కిరణ్..”
“సరే అలాగే.. హేవ్ ఎ నె ౖస్ డే.. బె ౖ!”
“బె ౖ!”
PPP
ఆ రోజంతా మేఘకి కిరణ్ తో మాటాల్డిన విషయాలే మళీళ్ మళీళ్ గురొత్ సూత్ ఉనాన్యి. ఇనేన్ళళ్ తరువాత కిరణ్ తో మనసూప్రిత్గా
మాటాల్డగలగడం ఎంతో ఆనందానిన్చిచ్ంది. ఇనిన్ సంవతస్రాలుగా మనసులో గూడు కటుట్కునన్ భారం తీరిపోయి ఉపశమనంగా
అనిపించింది.
తన తెలిసీ తెలియనితనంతో, మూరఖ్ తవ్ంతో తను ఊహించినదానికనాన్ ఎకుక్వగానే అతనిన్ బాధపెటిట్ ందని తెలిసిరావడం కషట్ంగానే
ఉనాన్, గడిచిపోయిన గతానిన్ కిరణ్ తనకనాన్ సమరధ్వంతంగా వెనుకే వదిలి పర్శాంతంగా ముందుకి వెళళ్గలిగినందుకు ఊరటగా
అనిపించింది.
ఇపప్టికీ తనవె ౖపు తపుప్ చూపించి పరుషంగా చినన్మాటె ౖనా అనకుండా, ఎటువంటి నిషూ
ట్ రాలాడకుండా తనతో అంతే
సవ్చఛ్ంగా, ఆతీమ్యంగా పర్వరిత్ంచిన అతని వయ్కి త్తవ్పు ఔనన్తాయ్నికి మనసు తడిసింది.
రోజంతా ఇవే ఆలోచనలతో గడిపాక కిరణ్ కి ఒక ఈమెయిలు రాసింది మేఘ.
డియర్ కిరణ్,
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గతం తాలూకు జాఞ్పకాలు పదే పదే గురొత్ చిచ్ 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 మాయమై పోయి పర్శాంతంగా ఉంది.
నీలాంటి నినున్ దూరం చేసుకుని తపుప్ చేశాననన్ బాధని అధిగమిసూత్ నీలాంటి గొపప్ మనసునన్ సేన్హానిన్ కొనాన్ళె ౖ నా
పొందగలిగినందుకు గరవ్ంగా ఉంది.
జీవితపర్యాణంలో ముందుకి సాగిపోతునన్పుప్డు కొందరు పర్తేయ్కమై న వయ్కుత్ లు మనకి దూరం కావచుచ్. అంతమా న వాళళ్ని
మనం కోలోప్వడం జరగదు. వాళుళ్ మనలోనే ఒక భాగంగా మారిపోయి ఎపుప్డూ మనసుకి దగగ్రగా మనతోనే ఉంటారు. వాళళ్తో
పెనవేసుకునన్ జాఞ్పకాలనీన్ మనలో ఎపుప్డూ సజీవంగా ఉంటాయి.
యు ఆర్ వన్ సచ్ పరస్న్ ఫర్ మీ అండ్ యు రిమెయిన్ సో! థాంక్స్ ఫర్ బీయింగ్ దేర్ ఇన్ మై లె ౖఫ్ అండ్ మేకింగ్ ఇట్ మోర్
బూయ్టిఫుల్!
ఎపుప్డో పదమూడేళళ్ తం హేపీ నూయ్ ఇయర్ చెపాప్ననుకుంటా కదూ నీకు. మళీళ్ ఇపుప్డు చెపుత్నాన్. ఇనేన్ళుళ్ గడిచాయా అని
చితర్ంగా ఉంది. నీ చుటూ
ట్ ఉనన్వాళళ్ందరూ ఎపుప్డూ సంతోషంగా ఉంటారని నాకు తెలుసు. నువువ్ కూడా వాళళ్తో పాటు ఎపుప్డూ
బోలడ్ ంత సంతోషంగా ఉండాలనీ, నువువ్ కోరుకునన్వనీన్ నీకు దకాక్లనీ ఆశిసూత్.. హేపీ నూయ్ ఇయర్ కిరణ్!
మతో,
మేఘనందన
PPP
నువువ్ నా మనసుకి ఎంత దగగ్రె ౖన మనిషివె ౖనా నినేన్మని పిలవాలో కూడా తెలియని, తెలిసినా నాకు నచిచ్నటుట్ నినున్ గొంతెతిత్
పిలవలేని అశకత్త నాది. నువువ్ తలపుకి రాగానే నా గొంతుకేదో అడడ్ ం పడినటట్ వుతుంది. మాట బయటికి పెగలదు. ఎనేన్ళళ్ నుంచో
గొంతులో గడడ్ కటుట్కుపోయిన మాటలివి.
నువువ్

మగా మాటాల్డినపుప్డు, కబురుల్ చెపూత్ అలల్ రి చేసినపుప్డు, అమాయకంగా నవివ్నపుప్డు, నినున్ చూసుత్ంటే నాకక్లిగే

సంతోషమే నువువ్ తిటిట్ నపుప్డు కూడా కలిగేది. అసలు నువువ్ నా కళళ్ముందు కనిపిసుత్ంటే చుటూ
ట్ మరేదీ నా కనుచూపుమేరలో
నిలిచేది కాదు. నినున్ కళాళ్రా చూసూత్ ఎనిన్ యుగాలె ౖనా కష్ణాలాల్ గడిచిపోతాయనిపించేది.
చివరికి నువువ్ ననున్ విసుకుక్నన్పుప్డు, కోపప్డడ్ పుప్డు, చెడామడా తిటేట్ సినపుప్డు కూడా మురిపెంగానే ఉండేది తపప్ ఒకక్
మాటె ౖనా గటిట్ గా అనాలనిపించేది కాదు. నువువ్ ననున్ కాదనాన్వ్, వదిలి వెళిళ్పొమమ్నావ్, నా మీద అరిచావ్, ఇంకెపుప్డూ
కనపడొదద్ నాన్వ్, ఇంకసలు నాతో మాటాల్డననాన్వ్.... కానీ అసలు నీకేం నచచ్లేదో, నామీద ఎందుకు కోపమొచిచ్ందో ఎంతగా
ఆలోచించినా ఇపప్టికీ నాకు సమాధానం దొరకలేదు.
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ఒకోసారి అనిపిసుత్ంటుంది. నేను నినున్ తపప్ వేరెవరీన్ నా మనసుకి దగగ్రగా రానివవ్కుండా దూరదూరంగా జరిగాను. నా
సేన్హం కోరి నా చుటూ
ట్ తిరిగిన ఎంతోమందిని కాదనుకుని ఏనాటికెనా
ౖ నువొవ్సాత్వనీ, కోపం తగిగ్ పోయి

మగా దగగ్రౌతావనీ ఎదురు

చూసాను. ఆ ఎదురు చూపులోల్నే ఎనెన్నోన్ రోజులు, నెలలు, సంవతస్రాలు దొరిల్పోయాయి. ఇనేన్ళళ్ తరావ్త వెనకిక్ తిరిగి చూసేత్ అనీన్
ట్ ఉనన్ పర్పంచంలోంచి నెమమ్దిగా ఒకొక్కక్రూ కనుమరుగెపోయారు.
ౖ
నువువ్ మాతర్ం
జాఞ్పకాలే తపప్ నాతో ఎవవ్రూ లేరు. నా చుటూ
అపప్టికీ ఇపప్టికీ నాలోనే ఉనాన్వు నా మనసుకి దగగ్రగా.
ననున్ ఇషట్పడని వాళెళ్వరూ ఉండరని ఒకోక్సారి చాలా గరవ్ంగా అనిపిసుత్ంది. అంతలోనే నువువ్ గురొత్ సాత్వు. నువువ్ లేవుగా
నాతో, ఇంకెందుకు ఇవనీన్ అనిపిసుత్ంది. జీవితంలో ఎనోన్ అరుదె ౖన విజయాలు సాధించాననిపిసుత్ంది. ఎంతో తకుక్వమందికి మాతర్మే
సాధయ్మై న ఎతుత్లు చూసాననిపిసుత్ంది. పేరు, పర్తిషట్, డబుబ్ అనీన్ ఉనాన్యి. కానీ ఎనున్నాన్ నా మనసు పదే పదే కావాలని మారాం
చేసే నినున్ మాతర్ం తెచిచ్వవ్లేనుగా!
నీ ధాయ్సలోనే, నీ

మ కోసం చూసూత్నే ఇపప్టికిలా ఒంటరిగా మిగిలిపోయానేమో అనిపిసుత్ంది. చితర్ంగా ఒంటరితనంలో

కూడా నువేవ్. నువువ్నన్ంత వరకూ నేనో ఒంటరిని కాని ఒంటరిని. అసలెందుకిలా చేసావ్? ఇనేన్ళళ్యినా కోపం తగిగ్ పోనంత పెదద్ తపుప్
నేనేం చేసాను? ఎందుకు నాకిలా దూరమై పోయావ్? ఎందుకింత పెదద్ శికష్ వేసావ్?
నీ పేరు గురొత్ సేత్ చాలు నా గుండె ఒకక్ కష్ణం ఆగి మళీళ్ కొటుట్కుంటుంది. మనిదద్ రం సేన్హంగా ఉనన్పుప్డు ఎంత సవ్చఛ్ంగా
నవేవ్దానివి, ఎనెన్నిన్ కబురుల్ చెపేప్దానివి, ఎంత ముదుద్గా అలల్ రి చేసేదానివి. అవనీన్ ననిన్ంకా మురిపిసాత్యి తెలుసా!
జీవితంలో ఎంతమందో పరిచయం అవుతూనే ఉంటారు. ఎవవ్రొచిచ్నా పోతునాన్ నా మనసులో నీ సాథ్నం మారే అవకాశం ఈ జనమ్కెతేౖ
కనిపించటేల్ దు. అది ఎపప్టికీ నీకే సొంతం నువువ్ అవుననాన్ కాదనాన్!
అసలు నేను నీకు గురుత్నాన్నో లేదో, ఎపుప్డనాన్ నా పేరె ౖనా తలచుకుంటావో లేదో అనిపిసుత్ంది. ఒకవేళ ననున్ తలచుకునాన్
ఇంకా అదే కోపమా? కనీసం ఇపప్టికెనా
ౖ మనిదద్ రం 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 మొండిపిలల్ వో నువవ్సలు!
అందరూ అంటుంటారు. నేను దేనె ౖన్నా చాలా తేలికగా తీసుకుంటానని, ననున్ చూసి నేరుచ్కోవాలనీ. హుమ్మ్.. నాకపుప్డు
నవొవ్సుత్ంది. నువువ్ గురొత్ సాత్వు. ఎకక్డె ౖనా కేరింతలు కొడుతూ అలల్ రి చేసుత్నన్ పిలల్ లిన్ చూసేత్ నువేవ్ గురొత్ సాత్వు. జోరున వరష్ం కురుసుత్ంటే
నువేవ్ గురొత్ సాత్వు. ఇదే వాన ఎకక్డో చోట నినున్ తడిపేసూత్ ఉంటుందేమోననన్ ఊహ బాగుంటుంది.
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మనిదద్ రం ఎంత దూరతీరాలలో ఉనాన్ ఒకటే జాబిలినీ, వెనెన్లనీ కలిసి చూసుత్నన్టుట్, ఏ రా వేళో ఆకాశంలో చుకక్లిన్ చెరో
వె ౖపు నుంచీ లెకక్బెడుతునన్టుట్ అనిపిసుత్ంది. నీకిషట్మై న జాజులూ, మలెల్ లిన్ చూసినపుప్డలాల్ వాటిలోల్ నవువ్తునన్ నువేవ్ కనిపిసాత్వు. నేను
దూరమై నా ఇవనీన్ నీకు చేరువగానే ఉండి ఉంటాయి కదూ!
ఒకక్సారి నువువ్ కనిపిసేత్ బాగుండుననిపిసుత్ంది. అంతలోనే వదద్ నిపిసుత్ంది. ఊహించడానికూక్డా ధెరయ్ం
ౖ సరిపోదు. ఇనేన్ళళ్

తరావ్త నువువ్ కనిపిసేత్... ఉహూ వదుద్. నా గుండె ఆగిపోతుందేమో, వదుద్ వదుద్. నేను భరించలేను. నువెవ్కక్డునాన్ సంతోషంగా

ఉండాలనే కోరుకుంటాను కానీ.. నీ పకక్న ఇంకొకరిని నేను చూడలేను! చూసి తటుట్కునేంత శకి త్ నాకు లేదు. ఎంతో ధెరయ్ంగా
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 ఆరో ణమా.. ఇంతకనాన్ ననేన్ం చెపప్మంటావూ?
PPP
మేఘ ఉతత్రానికి కిరణ్ దగగ్రున్ంచీ జవాబు వచిచ్ంది.
మేఘా..
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 ఫర్ వాట్ యు ఆర్ నౌ.
సో, కీప్ రాకింగ్!
కిరణ్
PPP
కాలం తనదె ౖన వేగంతో ముందుకి సాగిపోతూనే ఉంది.
ఒకపుప్డు కారణాంతరాల వలల్ ఒకరికి ఒకరు మాటకి అందనంత దూరంలో ఉండిపోయిన కిరణ్, మేఘలు ఇపుప్డు ఒకే
ఈమెయిల్ దూరంలోనే ఉనాన్ వారి మధయ్ మాటలేల్ వు. దానికాక్రణం కోపమో, అయిషట్తో కాదు. ఒకపప్టి ఎదురుచూపులు,
అపరాధభావాలు ఇపుప్డు లేవు. ఒకరి మీద ఒకరికి ఎనన్టికీ చెరిగిపోని అభిమానం, గౌరవం ఉనాన్యి. అయినపప్టికీ మాటల అవసరం
వాళళ్కిక లేదేమో!
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ఏడాది గడిచాక మేఘ మెయిల్ బాక్స్ లో కిరణ్ నుంచి వచిచ్న ఈమెయిల్ ఆశచ్రయ్పడుతూ తెరిచి చూసింది. అందులో 'మై
సన్' అని రాసి కింద ఒక బులిల్ పాపాయి ఫోటో ఉంది.
ఆ బుజాజ్యిని చూసూత్నే కొనిన్ కష్ణాలు ఏవేవో వింత భావనలు.. కానీ అదంతా అతి కొదిద్ కష్ణాలే! తరావ్త సిథ్ మితం, మురిపెం,
సంతోషం, సంతృపిత్...
“జూనియర్ కిరణ్ బాగునాన్డు ముదుద్గా. హేవ్ ఫన్ మిసట్ ర్

డ్ ఫాదర్!” జవాబిచిచ్ంది మేఘ.

కిటికీలోంచి వాలిపోతునన్ సంధాయ్వరాణ్ల పకక్నే తాజాగా మబుబ్ల మాటు నుంచీ వెనెన్ల కిరణాలు వెదజలుల్తూ పె ౖపె ౖకి తేలి
వసోత్ంది చందమామ కుందేలుతో సహా..
ఇంకెపుప్డూ మేఘనందన కలలోల్ గులోమ్హర్ చెటుల్ రాలేదు!

(అయిపోయింది)
PPP
“అమోమ్ రియల్ రాయడమే, నావల
ల్ యేయ్ పని కాదు బాబోయ్” అని ఎపప్టికపుప్డు తపిప్ంచుకు పారిపోతునన్

ననున్ లాకొక్చిచ్ కుదురుగా కూరోచ్బెటి
ట్ “ను

రాయగల ” అంటూ కథాకథనాలు నాతో చరిచ్ంచి, ఎలా రాత్

బాగుంటుందీ, ఎలాంటి తపుప్లు చెయయ్కూడదు లాంటి పాఠాలనీన్ చెపిప్ పో
ర్ త త్
మొదలుపెటి
ట్ ంచిన కిరణ్ ప
ర్ భ గారూ...

రియలో
ర్ తీ అం నీన్ నాతో
ల్ ప

నా చేత 'చందు ళోళ్ కుందేలు'

వరంగా చరిచ్ంచి, నేను రాయగానే మొట
ట్ మొదట చది

చకక్టి సల లు

చెబుతూ, నేను ఈ రియల్ ని బాగా రాయాలని నాకంటే ఎకుక్వగా తపించి ఈ ఏడాదంతా నాతో పాటు సమానంగా
కష
ట్ పడిన కాంతి కిరణ్ గారూ...
సహజంగా మను ల నిజజీ తాలో
ల్ జరిగే

త్ స వ సంఘటనలో
ర్ మా', రచయితలు ఊ ంచి
ల్ ఉండే గొపప్ 'డా

సృట్ ంచే కథలకి ఏ మాత
ౖ న కథని
ర్ ం తీ పోదని నా అభిపా
ర్ యం, కొంతవరకూ అనుభవం కూడా! అలాంటి ఓ నిజమె

త్ ని కలిగించిన 'కిరణ్' పాత
రాయాలని నాకు ఆసకి
ర్ ...

ఈ మూడు కిరణాల లుగులు లేకపోతే 'చందుళోళ్ కుందేలు' లుగు చూ ది కాదు. 'ధనయ్ దాలు' అనేది చాలా

చినన్ మాటయిపోతుంది. అంతకనాన్ ఇది

ౖ న మాటేమో!
ళుళ్ పా
ర్ ణం పో న కుందేలు అని చెపప్డం సరె

ఇనాన్ళూళ్ 'చందు ళోళ్ కుందేలు' కర్మం తపప్క చదు తూ పో
ర్ త

ంచిన కౌముది పాఠకులకి హృదయపూర క

కృతజ
ఞ్ తలు.

- మధుర ణి
PPP
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