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- పదకొండవ కథ - 
చాలా ఏళళ్ కిర్తం, ఒక పెదద్హాసిప్టల లో పని చేసేరోజులోల్…...     
 హాసిప్టల లో ఒక కేసు చూడడానికి మధాయ్హన్ం ఒంటిగంటకు వెళాళ్ను.  కేసు పెదద్గా టైం పటట్లేదుగానీ, బంధువుల కోపాలు 

చలాల్రచ్డానికి చాలా టైం పటిట్ంది. దాదాపు  నాలుగునన్రకు ఫాల్ట కు  తిరిగి వసూత్  వంట తపిప్ంచుకునే మారాగ్లు వెతుకుతూ, ఇంటోల్ 
తినడానికి ఏమునాన్యో ఆలోచిసుత్నాన్ను. తలొంచుకుని నడుసుత్ంటే, ఎవరో కాళళ్కడడ్ం పడినటుల్ తెలిసి గబుకుక్న పటుట్కునాన్ను. 

ఏడేళళ్ పాప.  
మేముండే ఫాల్టస్ చుటూట్ బాగా విశాలమైన పచిచ్క మైదానాలుండడం వలల్ సాయంకాలమైతే చాలు, చుటుట్పకక్ల పిలల్లు 

ఆడుకోవడానికి వసాత్రు.  ఆమె పడిపోకుండా పటుట్కునాన్ను. చేతిలో ఒక చారల బంతి ఉంది. దానిన్ చేతిలో ఉంచుకునే నావంక 
ఆశచ్రయ్ంగా చూసోత్ంది.  

పిలల్లంతా నా వంక వింతగా ఎందుకు చూసాత్రో నాకరథ్ం కాదు. తలిల్తో పాటు నా కిల్నిక కు వచేచ్ పిలల్ల కళళ్లోల్ భయం, ఆశచ్రయ్ం , 
ఇంకా ఏవో తెలియని భావాలను చూసూత్నే ఉంటాను. "ఏంటి నా మొహంలో పర్తేయ్కత?" అని నా ఫెర్ండస్ ని అడిగితే, “నీ మొహం పర్తేయ్కత, 
అదేంకాదు డాకట్రల్ందరీన్  అలాగే చూసాత్రు. డాకట్రల్ంటే పిలల్లకు భయం" అని చెపాప్రు.  

ఆ పాపకూడా అలాగే చూసుత్ంది. ఆ పాపను చేతిని పటుట్కుని “నీ పేరేంటి?" అడిగాను. 
బదులు చెపప్లేదు. 
దూరంగా ఓ పాతికేళళ్ యువతి  పరుగులాంటి నడకతో వచిచ్ మమమ్లిన్ కలుసుకుంది. 
"నూర కు మాటలార్వు" అంది నవువ్తూ. 
పాప పేరు నూర. నూర అంటే వెలుగు.   
"మాటలు రావా? మరి చూపెటాట్రా?" 
"ఇంకా చినన్పిలేల్గా,  వచిచ్నపుప్డే వొసత్యియ్”  అంటూ అకక్డ కిర్కెట బాల పడితే అది తీసి వికెటస్ వేపు విసిరేసింది ఆమె.  
నూర బుగగ్ రెండు వేళళ్తో సునిన్తంగా పటుట్కుని ముదుద్ చేశాను. కొదిద్గా పాలిపోయిన బుగగ్లు. ఎడమ బుగగ్మీద ఏదో అసప్షట్మైన 

చార. జలుబు చేసిందేమో, నోరు తెరుచుకుని గాలిపీలుచ్కుంటోంది.  ఎరర్టి జుటుట్. పైనుండి కింది వరకు వేళాడుతునన్ లాంగ సక్రట్.  
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" చినన్ పాపకు అంత పొడుగు డెర్స ఎందుకూ. ఆడుకుంటే పడిపోదూ…." 
యువతి  జవాబు చెపప్కుండా, నవువ్తూనే ఉంది 
నేను వెళిళ్పోతూ వెళిళ్పోతూ వెనకిక్ తిరిగి చూశాను. నూర చేతిలో బంతి పటుట్కుని నావంకే చూసోత్ంది. నేను బై చెపుత్నన్టుట్ 

చెయూయ్పాను. ఆమె తిరిగి చెయూయ్పలేదు. 
PPP 

నేను హాసిప్టల కు వెళుత్నన్పుప్డో, తిరిగి వసుత్నన్పుప్డో, పిలల్లు గడిడ్లో ఆడుతునన్పుప్డు నా కళుళ్ నూర కోసం వెతికేవి. నూర 
కనిపించినపుడు నవువ్తూ చెయూయ్పేదానిన్.డిశాచ్రజ్ అయిపోయిన పేషంటుల్ వెళూత్ వెళూత్ బిడడ్ పుటిట్నందుకు చాకెల్టుల్ ఇచేచ్వాళుళ్ .  దారిలో 
కనిపించే పిలల్లకు ఇచేచ్దానిన్.   నూర , ఆమెతో ఉనన్ యువతి కూడా పిలల్లతో బాటే చాకెల్ట తీసుకునేవాళుళ్. ఆమె నూర కు ఏమవుతుంది.    

అందరూ ‘థాంకాస్ంటీ' అనేవాళుళ్ నూర తపప్. కళళ్లో అదే ఆశచ్రయ్ం కలసిన చూపు.  
  పిలల్లతో పెదద్గా కలవకుండా బంతి ఎగరేసూత్ , కిందవేసూత్ తనకు తోచినటుట్ ఆడుకుంటూ కనిపించేది. నూర తో పాటే ఉనన్ 

యువతి నూర తలేల్మో అనుకునాన్ను కానీ ఆమె పర్వరత్న చూసేత్ తలిల్కాదేమోననిపించేది. ఆ పచిచ్కమీద తిరుగుతూ అలల్రితనంగా 
ఆడుకుంటూ ఉనన్టుట్ కనిపించేది. లేదా కిర్కెట ఆడే మగపిలల్లకు ఏదో సహాయం చేసుత్నన్టుట్ తనలోకం లో తను అనన్టుట్ అటూ ఇటూ 
తిరుగుతూ ఉంటుంది. పాపను పెదద్గా పటిట్ంచుకునన్టుల్ అనిపించేదికాదు.  

ఆ   రోజు నాకు నైట డూయ్టీ ఉంది. తరావ్తిరోజు కూడా నాదే డూయ్టీ, జయశీర్ షాపింగ కువెళాళ్లని తన డూయ్టీకూడా 
నాకపప్గించింది. లంచ టైం దాటిపోయింది. అయిదింటికి ఫాల్ట కు వెళుత్ంటే, నూర ఆడుకోకుండా , తోడుగా ఉండే యువతి  భుజం మీద 
కనిపించింది.  దగగ్రకెళిళ్ "ఎతుత్కునాన్రేంటీ, పాపకు వంటోల్ బాగోలేదా?" అని ఆమెను పలకరించాను.   

" నేను ఆడుకుంటునాన్నని కోపం. ఎకిక్ కూరుచ్ంది." అంటూ చెపిప్ంది. ఆ మాటలోల్ ఫిరాయ్దు తపప్  పెదద్రికం లేదు.  
నూర ని బుగగ్ పటుట్కుని ముదుద్ చెయయ్బోయాను. 
భుజమీమ్ద పడుకుని పెదద్కళళ్తో ననేన్ చూసోత్ంది. నలల్ని కళళ్తో ఏదో అడుగునన్టల్నిపిసేత్ కోటు జేబు వెతికాను. ఒక కాండీ దొరికింది.    

చేతికిసేత్ తీసుకుంది, కానీ నోటోల్ పెటుట్కోకుండా చేతిలోనే ఉంచుకుంది.  
వెనకిక్ తిరిగి చూసేత్  భుజం మీదనుండి ననేన్ చూసోత్ంది. ఆ తరావ్త నాలుగైదు రోజులు కనిపించనే లేదు. అకక్డ ఆడుకుంటునన్ 

పిలల్లున్ అడిగితే , మాకేం తెలియదనాన్రు.  
PPP 

రాతిర్ రెండింటికి ఫాల్ట లో హాసిప్టల వాళిళ్చిచ్న లాండ లైన మోగుతోంది. అంటే ఏదో కేసొచిచ్ందనన్మాట. “హలో" ఆనాన్ను. 
అవతల నుండి ఎవరో ఏదో అంటునాన్రు. కానీ వినిపించలేదు. 
"ఎకక్డికి రావాలి" అంటే “ఎమెరెజ్నీస్”  అనాన్రు. 
ఎమరెజ్నీస్కు వెళేళ్సరికి అకక్డంతా గందరగోళంగా ఉంది. రకరకాల పేషంటులు. డాకట్రూల్, నరుస్లూ ఖాళీ లేకుండా పరుగులు  

తీసూత్ పనిచేసుత్నాన్రు. అనిన్ రకాల కేసులతో, ఎమరెజ్నీస్ నిండిపోయి ఉంది.  
 దెబబ్లు తగిలిన వాళుళ్, కడుపులో నొపిప్తో వచిచ్న వాళుళ్, బైకు మీదనుండి పడడ్ టీనేజ అబాబ్యిలు….. ఇంతకూ మా డిపారట్ 

మెంట కేసెకక్డుందో?  
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"నా పేషంట ఎకక్డా ?” అంటే నరుస్ ఏదో కేబిన చూపించింది. అకక్డికి వెళిళ్ చూసేత్, ఒక ముసలి అవవ్ పడుకుని ఉంది. ఆవిడకు 
ఆసాత్మ్ ఎకుక్వగా ఉంటే తీసుకుని వచాచ్నని తోడుగా ఉనన్ మనిషి చెపాప్డు. .  

  " గైనిక కేసుకోసం పిలిచారు ….ఎకక్డా?”  అని నరస్ ని అడిగాను. ఆమె "గైనిక కేసా?" అని ఆశచ్రయ్పోయింది. 
"ఎవరిన్ పిలవబోయి ఎవరిన్ పిలుసాత్రో వీళళ్కే తెలియదు." అనుకుంటూ  అనిన్ కేబినస్ వెతికి చూశాను. మాకు సంబంధించిన కేసు 

కనిపించలేదు.   
నాపేషంట ను ఎకస్ రే కోసం పంపారట. ఇంకో పావుగంటలో వచేచ్సుత్ందని ఎవరో చెపాప్రు. 
' నేను చూడకముందు ఎవరు చూశారో? ఎకస్ రే ఎందుకు రాశారో' అనుకుంటూ వెయిట చేసుత్నాన్ను.  
ఎదురుచూసూత్ ఉంటే ఏవో అరుపులు వినిపించాయి. డా. రాధిక లోపలికి వసోత్ంది.  సీరియస గా ఎవరితోనో గటిట్గా 

మాటాల్డుతోంది.  
"ఏం తెలియకుండా ఎలా ఉంటుంది. చెపుప్ ఏం జరిగిందో?”  అంటూ నిలదీసోత్ంది.  
ఎవరినా తను అంతలా అరుసోత్ందని చూసేత్ ఓ చోట తెలిసిన మొహం కనిపించింది.  
ఏడేళళ్ పాప నూర తో ఉండే యువతి.. దుపటాట్ చేతిలోకి తీసుకుని మెలిపెడుతూ కళళ్నీళుళ్ దాచుకోలేక ఉకిక్రి బికిక్రి అవుతోంది.  
'ఓహో ఈమేనా పేషంట’  అనుకుంటూ దగగ్రకెళాళ్ను.  
"ఏమైంది? ఆమె నాకు తెలుసు”  డా. రాధిక తో అనాన్ను. 
"చూడండి మేడం ఏమడిగినా చెపప్దు.  నాకేం తెలియదంటోంది"   
"ఇంతకూ ఏమైంది?” 
మీరే చూడండి అంటో ఒక ఎకస్ రే నా చేతికిచిచ్ంది. అపుప్డే తీసినటుట్నాన్రు. అదింకా తడి తడిగానే ఉంది.  
ఎకస్ రే చూసూత్  “ఎవరిదిది?" అనాన్ను 
అంతలోనే నా పకక్నుండి ఒక టార్లీ లోపలికి వచిచ్ంది. "ఇదిగో ఈ పాపది”  అంది డా. రాధిక .  
టార్లీ మీద నూర. అవే పాలిపోయిన బుగగ్లు . ఎడమ బుగగ్ మీద చెదిరిన తిలకం లాగా ఒక చినన్ గాటు.   పెదద్పెదద్ కళళ్లో 

కలిసిపోయిన భయమూ, జాలీ. 
ఎకస్ రే లైటు కు అడడ్ంగా పెటిట్ చూసి  
“ ఇది తనదేనా?” నమమ్లేనటుట్ అడిగాను.  
ఎకస్ రే లో , పొటట్ కిందిభాగంలో అయిదో , ఆరో  గుండు సూదులు కనిపిసుత్నాన్యి.   
పాపదేననన్టుల్ తలూపింది రాధిక.  
"చాలా రోజులున్ండీ ఓపీ కి తీసుకొసుత్నాన్రు కడుపులో నొపిప్ అని. మామూలు నొపిప్ అనే అనుకునాన్ం అంతా. ఎంతకూ తగగ్క 

పోతుంటే ఇవావ్ళ ఎకస్ రే తీసి చూశాము." మొహమంతా చెమటలు పడుతునాన్యి తనకు. 
గుండె గటిట్గా కొటుట్కుంటునన్టుల్ తెలుసోత్ంది.  గుండు సూదులు ఎకక్డ ఉనాన్యో అరథ్ం కావడం లేదు. "ఒకవేళ గౌనులో 

ఉనాన్యేమో?”  అనాన్ను రాధికతో.. 
"పాప గౌన తీసేసిన తరావ్తే ఎకస్ రే తీశారు."  
 ఏమడిగినా ఏడవదు, ఏమీ మాటాల్డదు...  
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అవే పెదద్కళళ్తో ననున్ అనుమానంగా చూసుత్ంది. దగగ్రకువెళేత్ ముడుచుకు పోతోంది . పాలిపోయిన బుగగ్లమీద చారలేంటో,  
 ఆ పాపను చూసేత్ గుండె చెరువైపోతోంది.  
చివరికి మతుత్ ఇచిచ్, సూదులెకక్డ ఉనాన్యో వెదకాలని నిశచ్యించుకునాన్ము.  
ఆ విషయం వాళళ్ వాళళ్తో చెపిప్ అనుమతి తీసుకోవాలి.  
నూర వాళళ్ తలిల్దండుర్లెవరు? ఆమె తో ఉనన్ యువతి తలిల్కాదనీ, భారయ్ చనిపోతే , నూర తండిర్, భారయ్ చెలెల్లిన్ పెళిళ్ చేసుకునాన్డనీ 

చెపాప్రు.  పాపకు పినిన్ అవుతుంది. అతను బటట్ల వాయ్పారం చేసాత్డట. ఉదయం వెళేత్ రాతిర్కి గానీ రాడట.  ఇదద్రీన్ కూరోచ్బెటిట్ విషయం 
చెపాప్ము. శరీరం లో సూదులు కనిపిసుత్నాన్యనీ, అవి ఎకక్డ ఉనాన్యో మతుత్ ఇచిచ్ వెతకాలనీ , అవసరమైతే ఆపరేషన 
చెయాయ్లిస్వసుత్ందని  చెపాప్ను.   

అతను బకక్పలచని మనిషి. మాసిన గడడ్ం. వివరాలు చెపుత్నన్పుప్డు, గడాడ్నికి చెయాయ్నించి వింటునాన్డు. వింటునన్ంతసేపూ మొహం 
లో ఏమారూప్ కనిపించడం లేదు. చెపుత్నన్ది వింటునాన్డా, వింటునాన్ అతనికేమైనా అరథ్ం అవుతోందా అనన్ అనుమానం వచిచ్ంది.   

అతను ఏమామ్టాల్డకపోవడంతో " మీరు సంతకం పెడితే , మిగతాది మేము ఏరాప్టు చేసాత్ము" అని చెపాప్ను. అకసామ్తుత్గా లేచాడు. 
పకక్నే కూరుచ్నన్ యువతి చెయియ్ పటిట్ , ఒకక్ గుంజు గుంజాడు. ఆమె కురీచ్లోనుంచి పడిపోతే, లేవదీసి చెంపమీద లాగికొటాట్డు. ఆమె 
కెవువ్మని అరిచి పారిపోబోయింది. 'పిలల్ను సరిగా చూసుకోకుండా ఏం చేసుత్నాన్వని’  జుటుట్ పటుట్కుని కొడుతునాన్డు. మేమంతా ఆపే 
లోపల ఆమెకు నాలుగైదు బలమైన దెబబ్లు పడాడ్యి. పెదవి చితికింది. గోడకానుకుని ఏడుసోత్ంది. ఆమెను చూసేత్ జాలేసింది. సెకూయ్రిటీ 
వాళొళ్చిచ్ అతనిన్ బయటకు పంపించారు. మనసంతా ఏదోలా అయింది. రాధిక ఆ గొడవకు బెదిరిపోయింది. లోపలకు పరుగెతిత్ 
వణికిపోతూ కూరుచ్ంది.  

 ఆ గోలంతా సదుద్మణిగాక, పాపను థియేటర కు తీసుకెళాల్ము. థియేటర కు వెళళ్బోతూ , రాధికను రమమ్నమని పిలిసేత్, "నా 
వలల్కాదండీ, నేను చూడలేనని" అకక్డే కూరుచ్ంది. మతుత్ ఇచిచ్న తరావ్త శరీరమంతా వెతికితే, ....ఓ చోట సూదులు దొరికాయి.  

ఎకక్డ దొరికాయంటే …. 
పాపతో ఎవరో ఆడుకునాన్రు.  ఆమె జనమ్మారాగ్నిన్ ఆటసథ్లంలా చేసి ఆడుకునాన్రు. ఆటవసుత్వులు కూడా అకక్డే దాచారు.  
 ఎరర్గా కాలిచ్న సూదితో గుండెలోల్ ఆపకుండా పొడుసుత్నన్ భావన.  
 నేను ఆపరేషన నోటస్ రాసుత్ంటే పకక్నే వచిచ్ నుంచుంది. ఇంకా భయం తగిగ్నటుట్లేదు. విపాప్రిన కళళ్తో నేను రాసినదంతా చదివి, 

నా పకక్నే ఉనన్ బెంచీమీద కూలబడి "ఏంటండీ ఇదంతా?" అంటూ  వెకిక్ వెకిక్ ఏడిచ్ంది డా. రాధిక ..  
 తరావ్త నూర కోలుకోవడానికి ఓ వారం రోజులు పటిట్ంది. ఆ వారం రోజులూ పిలల్లవారుడ్లో ఉనన్ నూర ని చూడడానికి 

వెళిళ్నపుప్డు రాధికతో కాసేపు మాటాల్డి వచేచ్దానిన్. ఆ సంఘటన తరావ్త రాధికతో నా పరిచయం , సేన్హంగా మారింది.  
 రాధిక వాళళ్ అనన్యయ్ రాజకీయాలోల్ ఉండడం, వలల్, అతనికునన్ పరిచయాల వలల్ శిశు సంకేష్మ శాఖా మంతిర్తో వయ్కిత్గతంగా 

అపాప్యింట మెంట తీసుకుని , ఆమె విషయానిన్ వివరించింది.  తండిర్కి చూసుకునే వీలులేదు. పినతలిల్కి అంతగా తెలివిలేదు. వాళళ్ 
సంరక్షణలో నూర ఉండడం అంత కేష్మం కాదని , ఆమెను పర్తేయ్కమైన సంరక్షణలో ఉంచే ఏరాప్టుల్ చేసింది.  

PPP 
  ఆ తరావ్త రాధిక పెళిళ్చేసుకుని సవ్ంత జిలాల్లో పార్కీట్సు పెటిట్ంది.  భరత్ గుండె జబుబ్ల డాకట్ర . అతనికి కి విపరీతమైన పార్కీట్స. తన 

హాసిప్టల , అతని పార్కీట్సు, అతని మంచిచెడడ్లు చూసుకోవడానికే టైం సరిపోవడం లేదని ఫోన లో చెపుత్ండేది. ఇదద్రం కలిసి కూడా చాలా 
ఏళైళ్ంది.  
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రెండుమూడేళళ్ కిర్తం కాబోలు వాళళ్  కొతత్ ఇంటి గృహపర్వేశానికి పిలిచింది. తపప్కుండా రావాలని చెపిప్ంది. ఎంతో మంది 
వసాత్రు. వాళళ్తో పాటు వెళేత్ కనీసం ‘హలో' చెపప్డానికి కూడా కుదరదని వెళళ్లేదు. ఆ తరావ్త వేరే పనిమీద ఆ వూరెళాళ్లిస్ వచిచ్ంది. 
దీపావళికి ముందూ వెనకా ఇంకా ఏవో సెలవలు కూడా వసేత్ అవికూడా కలుపుకుని వెళాళ్లనుకునాన్ను.  వెళళ్బోయే ముందు, ఇలా 
వసుత్నాన్నని రాధికకు ఫోన చేసి చెపాప్ను.    

నేను వెళిళ్న రోజు  పనులనీన్ జూనియరస్ మీద వదిలి,  ననున్ తీసుకుని ఉదయానేన్ కారోల్ బయలు దేరింది. ఎకక్డికి అంటే చెపాత్గా 
అంటూ హోటల కు తీసుకెళిళ్ సివ్మిమ్ంగ పూల పకక్న కూరోచ్బెటిట్ బేర్క ఫాసట్ తినిపించింది. ఉరుకుల పరుగుల జీవితం లో ఏరోజూ అంత 
తీరికగా బేర్క ఫాసట్ చేసిందే లేదు. ఇదద్రం ఆ మాటే అనుకునాన్ం. ఇలా తీరికగా కూరుచ్ని తినడానికి, ఇకనుండీ ఇదద్రం  ఆరెన్లల్కోసారి 
సెలవు తీసుకోవాలనుకుని నవువ్కునాన్ం. 

ఆ రోజు టీవీ చానల లో తన హెలత్ షో ఉందనీ, అకక్డకు వెళాళ్ని చెపిప్ ననున్ కూడా తీసుకెళోత్ంది. అకక్ణుణ్ంచి ఏవో కబురుల్ 
చెపుప్కుంటూ కారోల్ వెళుత్నాన్ం. తనే డైరవ చేసోత్ంది. ఓ పెదద్ ఆవరణలోకి తీసుకెళిళ్ంది. ఆ నూయ్స చానల వాళళ్నన్యయ్దేనట .  

" జసట్ ఒకక్ అరగంట కూరోచ్ చాలు. ఎపప్టిదో కమిట మెంట. ఎగొగ్టిట్తే బాగోదు" అంటూ ననున్ కూరోచ్బెటిట్ంది.  
ఎవరో వచిచ్ మేకప రాధికకు వేసుత్నాన్రు. నూయ్స రూం లోకి తీసుకెళిళ్ంది. అకక్డ తన పోర్గార్ం మొదలవవ్డానికి ముందు నూయ్స 

వసుత్నాన్యి.  నలల్ని సూట వేసుకునన్ నూయ్స రీడర వారత్లు చదువుతోంది. రాధిక లైవ పోర్గార్ం ఇవవ్డానికి వీలుగా సీప్కర ఫోనస్,  అవీ 
ఏరాప్టు చేశారు.  

నూయ్స చదవడం అయిపోయిన తరావ్త,  నూయ్స రీడర  ఏవో పేపరుల్ అవీ తీసుకొచిచ్ రాధికకు అందజేసింది. పేర్క్షకులనుండి ఫోనుల్ 
అందుకునే ముందు , ఓ పావుగంట సేపు ఒక టాపిక మీద మాటాల్డుతుందట. పేపర లో ఉనన్ తెలుగు మాటర  గబగబా చూసుకుంది.  ఆ 
తరావ్త, ఫోనులోల్ సలహాలు ఇంకో అరగంట. పోర్గార్ం అయిపోవడానికి మొతత్ం ఓ నలభై నిముషాలు పటిట్ంది.  

అంతా అయిన తరావ్త ఓ రూం లో కూరోచ్బెటిట్ కాఫీ తెపిప్ంచింది. ఇందాకటి నూయ్స రీడర వచిచ్,  
"మేడం, వచేచ్ వారం పోర్గార్ం వివరాలు”  అంటూ వేరే కొనిన్ పేపరస్ అందించింది.  
వాటివంక ఓ నిముషం చూసి, నావైపు తిరిగి, 
"టీవీ చూసాత్వా ఎపుప్డైనా? ఈ అమామ్యెవరో గురుత్పటాట్వా?" అంది.  
గురుత్పటాట్ననన్టుల్ తలూపి , "టీవీ పెదద్గా చూడను. ఇందాక నూయ్స చదివింది ఈ అమామ్యేగా….పేరేంటమామ్?”  అని ఆ 

అమామ్యినడిగాను.. 
"నా పేరు సమీర మేడం.”  అంది. 
అకక్ణుణ్ంచి బయటికొచిచ్ కారోల్ కూరుచ్ంటే డైరవరుల్ వచాచ్రు సహాయం చేసాత్మని. అకక్రేల్దంది. నిజమే డైరవరుల్ంటే గటిట్గా 

నవువ్కోవడానికుండదు. ఏదిబడితే అది మాటాల్డుకోడానికుండదు.  
నేను కారోల్ సరుద్కుని కూరోచ్గానే, కారు సాట్రట్ చెయయ్కుండా , రాధిక మెయిన డోర వైపు చూసోత్ంది.  
“ఏమైంది?” అడిగాను. 
ఏమీ లేదనన్టుట్ అడడ్ంగా తలూపి,  
"ఎలా ఉంది…మీ ..నూర ?”  అని అడిగింది. 
గుండె గతుకుక్మంది. ఎపప్టికీ మరిచ్పోలేని పేరు.  
"నూర ....నూర ఎవరూ?" అనాన్ను కంగారుగా 
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"నూయ్స రీడర." 
"ఆ అమామ్యి సమీర అందీ?" 
"ఆ టైం లోనే తన పేరు మారేచ్శాము. తనకా జాఞ్పకాలేమీ గురుత్ండకూడదని."  
"తనని చూడాలి.” అంటూ కారు దిగబోయాను.  
ననున్ వారించి , “ఉండు... ఇంకో నిముషంలో…తనే వసుత్ంది." 
“ఎందుకొసుత్ంది?”  
"నువివ్లా అడుగుతావని తెలుసు, అందుకనే కావాలని నా బాగ ఆఫీసులో మరిచ్పోయాను."  
రాధిక చెపిప్నటేట్ ఆ అమామ్యి చేతిలో బాగ పటుట్కుని పరుగు పరుగున మెటుల్ దిగి మా కారు వైపు వసోత్ంది.  
వెంటనే కారు దిగాను. రాధిక కూడా కారు దిగి, నావైపు వచిచ్ంది. ఆ అమామ్యి అందించిన బాగ తీసుకుని ,  
" మేడం నాకు చాలా ముఖయ్మైన ఫెర్ండ. మనతో దీపావళి సెలెబేర్ట చేసుకోవడానికి వచాచ్రు." ఆమెకు  ననున్ మళీళ్ పరిచయం 

చేసింది. 
సంతోషంగా చిరునవువ్ నవివ్ంది సమీర ....... నూర……. చినాన్రి నూర.  
నూర...నువేవ్నా నూర...గుండె లో గుబులు కెరటంలా లేచి, గుండెంతా కముమ్కుంది...  
ఆమె బుగగ్ మీద అసప్షట్మైన గాటు , ఆమె పెదద్ పెదద్ కళుళ్ .......చూసూత్  మైమరచిపోయాను. వళుళ్ గగురొప్డిచింది.  చకక్గా ఎదిగిన 

పూల కొమమ్లా ఉనన్ నూర ని అంత దగగ్రగా చూసుత్ంటే రాధిక మీద పేర్మ , గౌరవంతో మనసంతా నిండింది.   
ఆమెతో నా పరిచయం చెపుప్కునేది కాదు. . ఆమెను అలాగే చూసూత్ కారోల్ కూరుచ్నాన్ను. నూర దగగ్రకొచిచ్,  డోర వేసేసి "దీపావళి 

శుభాకాంక్షలు" మేడం. అంది నవువ్తూ తన నవువ్తో, నా గుండెలోల్ మతాబాల వెలిగాయి . నా కళళ్లోల్ంచి వాటి తాలూకు రవవ్లు. అవి 
కనపడకుండా రెపప్లు వాలిచ్ తలూపాను. 
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