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(öJdOq¸AKL¸) 

  "ఏంటి పూరిణ్మ ఈ రోజు లంచ తేలేదా, సాండ విచ తెపిప్ంచావు?" తోటి లెకచ్రర అడిగింది    
"తెచాచ్ను. కాని ఎందుకో ఇవాళ చట పటా తిందామనిపించింది. ఇదిగో అందరికీ తెపిప్ంచాను. తలా ఒక పీస తీసుకోండి. నా బాకస్ 

కూడా మీరు షేర చేయాలి."  
పర్తి రోజూ లంచ టైంలో అందరూ కలిసి ఒకరి వంటల రుచులు ఇంకొకరు ఆనందిసూత్ భోజనం చేయటం అలవాటయింది. ఆ 

రోజు జరిగిన కాల్సుల విశేషాలు పిలల్ల ఆగడాల గురించి కూడా చరిచ్ంచుకోవటం పరిపాటి. 
"అబోబ్వీళుళ్ పిలల్లా, పిలల్ రాక్షసులా? రోజురోజుకూ వీళళ్ ఆగడాలు మరీ ఎకుక్వవుతునాన్యి," మొహం చిటపటలాడిసూత్ డబాబ్ 

విపాప్డు రాజీవ. 
సూట్డెంటస్ కాల్సులలో కనాన్ లైబర్రీలో ఎకుక్వగా కాలం గడపటంతో పూరిణ్మకు వారితో అనుబంధం ఎకుక్వ. "సరేలేండి సార, ఈ 

రోజులలో సూట్డెంటస్ మనలాగా వుండమంటే ఎటాల్ వుంటారు? వాళళ్ను వాళళ్ పదధ్తిలోనే టాకిల చేయాలి." 
"మీకేం మాడం. మీరు బాగానే చెపాత్రు. వాళుళ్ చేసే కోతి పనులు భరించలేక, వాళళ్ పర్శన్లకు సమాధానం చెపప్లేక 

సతమతమవుతునాన్మంటే నమమ్ండి. పడక పడక ఈ మగ పిలల్ల కాలేజీలో పడాడ్ము. అదే ఏ ఆడపిలల్ల కాలేజీలోనయినా ఈ గొడవ వుండేది 
కాదేమో. ఏదో పాఠాలు చెపుప్కొని జీతాలు తీసుకొని బయట పడేవాళళ్ము," కొతత్గా చేరిన కురర్ లెకచ్రర ఆకోర్శం. 

"మీరే అటాల్ అంటే ఎటాల్ రాజీవ? మూడేండల్ కిర్తం వరకు మీరు కూడా అదే పేల్స లో చేసిన అలల్రి మరిచ్పోయినారా? లేకపోతే 
రాముడు బుదిధ్మంతుడు అనన్ తీరున వుండేవారా? అయినా ఆడపిలల్లు కూడా ఈ రోజులోల్ నేమిటి, మా కాలం లోనే చాల అలల్రి చేసే వాళళ్ం. 
అదంతా దూరపు కొండలే. సూట్డెంటస్ంటే సూట్డెంటేస్. ఆడైనా మగైనా ఒకటే." నవువ్తూ వివరించింది పూరిణ్మ.  

దాదాపు ముపప్యేయ్ళళ్ సరీవ్స వునన్ ఆమె అనేక రకాల మనసత్తావ్ల సూట్డెంటస ను, కురర్ లెకచ్రరస్ నూ చూసింది. తనకనాన్ ముందు 
రిటైరయిన సీనియరస్ ను కూడా చూసింది.  వాళళ్ మనసత్తావ్లను బాగా ఆకళింపు చేసుకొని ఎటువంటి వాళళ్తో ఎటాల్ వుండాలో నేరుచ్కుంది. 

అందరూ భోజనాలకు ఉపకర్మించారు. కాయితంలో చుటిట్ తెచిచ్న సాండ విచ చేతిలోకి తీసుకొని కొరుకుతూ, "ఈ రోజు ఒక 
గమమ్తైత్న ఇనిస్డెంట జరిగింది. ఒక సూట్డెంట పహిలామ్న వంటి తన ఫెర్ండ ను లైబర్రీలోకి తీసు.............." అంటూ మొదలెటిట్న పూరిణ్మ 
నోటపెటట్బోతునన్ చేయిని అటాల్గే వుంచేసి, మాటమధయ్లోనే ఆపేసి రెండో చేతోత్ కాయితానిన్ చేతిలోకి తీసుకొని చదవటం మొదలెటిట్ంది.  

తినటానికి తెరిచిన నోరు తెరిచినటేట్ వుంది. ఎతిత్న చెయియ్ ఎతిత్నటేట్ వుంది. చుటూట్ అందరూ వునన్ విషయం కూడా ధాయ్సలో లేనటెట్ 
అయిపోయి చదువుతునన్ది. అందరూ ఆమె చేషట్లకు విసుత్పోయారు. ఎవరూ ఏమీ మాటాల్డకుండా వాళుళ్ కూడా తినటం ఆపేసి, 
ఒకళళ్నొకళుళ్ సైగల దావ్రా "ఏం జరిగి వుంటుంది?" అని కళళ్తోనే పర్శిన్ంచుకుంటునాన్రు.  
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వాళళ్లోల్ సీనియర,  అరుణ "అబబ్ పూరిణ్మా! నీ పాత అలవాటు మానవు కదా! తెలల్ కాగితం మీద నలుపు చూసేత్ చాలు చదవందే 
వూరుకోవు." అంటూ,  "ఒకసారి ఏమైందో తెలుసా, ఇటాల్గే ఏదో పొటల్ం విపప్గానే ఆ కాయితం మీద కార్స వరడ్ పజిల కనిపించింది. అంతే. 
చేసే చేసే పని ఆపేసి అది నింపటం మొదలెటిట్ంది. అది ఎపప్టి పేపరో ఏమో కూడా తెలియదు. అంత పిచిచ్ తనకు." అని పరిహాసమాడినా 
కూడా అటాల్గే ఆ పేపర చూసూత్ వునన్ పూరిణ్మ కళళ్లోల్ నీటిపొర కనిపించేటపప్టికి అరుణ కొంత ఆందోళనగా "ఏంటది పూరిణ్మా 
మాటాల్డుతూ మధయ్లోనే ఆపేసి చదువుతునన్ అంత ఇంటరెసిట్ంగ మాటర ఏంటో, నేను కూడా చూడవచాచ్?" అంటూ చనువుగా ఆ కాగితానిన్ 
తీసుకొని చదువుతూ ముఖం చిటిల్ంచింది.  

ఏదో పాత వారపతిర్కలో అచచ్యిన అరధ్ంపరధ్ం లేని కవిత. అందులో అంతగా పూరిణ్మను ఆకటుట్కునన్దేమిటో?  
తలెతిత్ చూసేటపప్టికి పూరిణ్మ కళళ్లోల్ నీళుళ్ నిండుకునాన్యి. చేతిలో వునన్ సాండ విచ పకక్నే పేల్టోల్ పడేసి "రాజూ, రాజూ" అని 

అటెండరున్ కేకేసింది.  
అందరూ తేరుకొని, "అరుణ గారు ఏంటా కాగితం?" అని పర్శిన్సుత్ండగానే రాజు లోపలికి రావటం "రాజూ ఈ సాండ విచ ఎకక్డి 

నుండి పటుట్కొచాచ్వు?" ఆమె కంఠం వణుకుతునన్ది.  
"లడుడ్ బండి మీదనుంచి తెచాచ్ను మాడం."  
"ఒకసారి లడుడ్ను ఇకక్డికి రమమ్ను." 
"ఏమైంది మేడమ. బాగలేదా? ఇంకో చోటి నుండి తెమమ్నాన్రా?"  
"రాజూ అధిక పర్సంగం చేయకు. చెపిప్న పని చేయి. లడుడ్ను రమమ్ను." 
ఎనన్డూ లేనిది ఆమె కంఠంలో తీవర్తకు అందరూ ఆశచ్రయ్ పోయారు. 
బండి వదద్నునన్ లడుడ్ అని అందరూ ముదుద్గా పిలుచుకొనే లాడాల్ సింగ  వచేచ్ వరకు పూరిణ్మ ఎవరితోనూ మాటాల్డకుండా చేతులలో 

తలపెటుట్కొని కూరుచ్ంది. 
"కాయ్ హై మాడం బులాయే? ఇంకేమనన్ కావలాన్ మాడం. భేల పూరీ బిజావూ?" 
అతని పర్శన్లు విననటేట్, "లడూడ్, ఈ సాండివ్చ కటిట్న పేపర ఏదో మాగజైన లోది కదా! ఇది ఎకక్డిది?" 
"కల రదీద్ వాలేకే పాస లియే మాడం. ముజ సే కుచ గలీత్ హువా కాయ్ మాడం. కాయ్ బాత హై?" ఏదైనా తినటానికి ఆరడ్ర 

ఇసాత్రనుకుంటే మాడం రదీద్ పేపర గురించి అడుగుతునన్దేంటా అని అతనికి అయోమయంగా వుంది.  
"లడూడ్ ఈ పేపర చింపిన మాగజైన నీ దగగ్ర వుంటే ఒకసారి నాకిసాత్వా?" కాసత్ ఆ మూడ లో నుండి తేరుకొని మెలిల్గా అడిగింది. 
"కోయ్ం నై మాడం. రాజుభై, మేరే సాత ఆవ." 
రాజు తెచిచ్న మాగజైన చేతిలోకి తీసుకొని, "రాజూ ఒక చినన్ పేపర, టేబిల మీద నా పెన తీసుకొని రా." మాగజైన అటట్మీద 

వునన్పేరు డేట పేపర మీద రాసుకొని అపుప్డు ఈ పర్పంచంలోకి వచిచ్నటట్యి తల ఎతిత్, తినటం ఆపి తన వంకే చూసుత్నన్ కొలీగస్ వంక 
గిలీట్గా చూసూత్, "ఐయామ సారీ, నేనేదో మూడ లోకి వెళిళ్పోయాను. మిమమ్లన్ందరిని కనూఫ్య్జ చేసినటుట్నాన్ను. కమాన కారీ ఆన. లంచ 
చేయండి. నేను ఇపుప్డే వసాత్ను." అంటూ లేచి వెళిళ్పోయింది. 

నేరుగా పిర్నిస్పాల గారి రూంకెళిళ్పోయి,"ఎకస కూయ్జ మీ సార, నాకు ఒక అరెజ్ంట వరక్ వుంది. హాఫ డే లీవ పెటిట్ వెళుళ్తాను.  
పరిమ్షన ఇసాత్రా?" రికెవ్సట్ చేసింది. 
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ఆయన గోడ గడియారం వైపు చూసి, "హాఫ డే లీవ ఏమీ అవసరం లేదు. అపుప్డే రెండయింది. మీరు వెళళ్ వచుచ్." పంకుచ్యాలిటీ 
మెయినైట్న చేసే పూరిణ్మ ఎంతో అవసరం వుంటే తపప్ అటాల్ అడగదని ఆయనకు తెలుసు అందుకనే వెంటనే అనుమతి ఇచాచ్డు. మెటుల్ 
దిగుతూ చేతిలో వునన్ సెల ఫోన తీసి డయల చేసింది. "తరుణీ ఎకక్డునాన్వు?" 

సమాధానం విని, "అయితే నేను ఇపుప్డే మీ ఇంటికి వసుత్నాన్ను." 
................... 
"నువేవ్మీ కంగారు పడవదుద్. మన కుసుమ ఆచూకీ తెలిసింది." 
........... 
"ఆఁ. ఆ విషయమే నీతో మాటాల్డాలి. మన రేణుకను కూడా రమమ్ని ఫోన చేసాత్ను." 
............... 
"వివరాలు వచిచ్ చెపుప్తాను. ఒక అరగంటలో అకక్డ వుంటాను. బై." అంటూ మరో నంబర తిపిప్ అదే సమాచారం చెపిప్ గబగబ 

కిందకు దిగింది. అపప్టికే లంచ ముగించుకొని మాటా పలుకూ లేకుండా టీ తాగుతునన్ కొలీగస్ ను చూసి, 
"సారీ ఫెర్ండస్ నేను అరెజ్ంట గా వెళాళ్లి." అని,"రాజూ బంజారా హిలస కు ఒక ఆటో పిలుచుకొని రా" గబ గబ తన బాగ సరుద్కొని 

"బై ఫెర్ండస్. సీ యూ." అంటూ పరుగెటిట్నటేట్ వెళిళ్ంది. 
అపప్టికి తేరుకొనన్ కొలీగస కు నోరు పెగిలింది.  
"అరుణా! మీరు పూరిణ్మ మాడం చాల కోల్జ కదా. ఈ రోజు ఆవిడ పర్వరత్న మీకు వింతగా అనిపించటం లేదా?" 
"అవును రాధికా, ఏమిటో ఆశచ్రయ్ంగా వునన్ది. ఆ కాయితం చదివి అంత అప సెట అయేయ్ంత ఏముందో అరధ్ం అవటలేల్దు." 
"హేయ అరుణా ఆ పేపర నీ దగగ్రే వునన్దా? పూరిణ్మ తీసుకెళిళ్పోయిందా?"   
"అవును కదూ! ఆ పేపర నా దగగ్రే వుంది. చదువుదాము వుండండి."  
అపప్టిదాకా చేతిలో నలుగుతునన్ కాయితానిన్ టేబిల మీద పెటిట్ సాఫీగా చేసి, "ఇదేదొ తెలుగు పతిర్కలో పర్చురింపబడడ్ ఒక శీరిష్కలో 

కవిత. దాని పేరు. ‘తోడొకరుండిన అదే భాగయ్ము’ డేట వునన్ భాగం చినిగి పోయి వుంది. ఈ ఆరిట్కలే పూరిణ్మను అంత పర్భావితం చేసింది." 
"మీకు అభయ్ంతరం లేకపోతే పెదద్గా చదవరాదూ! అందరమూ విందాము."  
అరుణ చదవటం మొదలెటిట్ ఆగిపోయింది. ఇది రాసిన వారి పేరు ‘పూతరేకులు’ అని వుంది. ఆలోచనలో పడింది.   
"పూతరేకులు! పూతరేకులు. చాలా సారుల్ వినన్పదం." 
"చాలసారుల్ వినటం ఏంటి అరుణా, పూతరేకులు అంటే అది ఒక సీవ్ట కదా," నవివ్ంది రాధిక. 
"కాదు రాధికా, ఆ సీవ్ట కాదు. ఆ పదం పూరిణ్మ నోటి వెంట చాల సారుల్ వినాన్ను. కాని సమయానికి గురుత్ రావటలేల్దు." 
"పోనీ అసలు అందులో వునన్ మాటరేంటో చదవరాదా!" 

PPP 
తరుణి ఇంటి ముందు ఆటో దిగి హడావుడిగా లోపలికి వెళిళ్న  పూరిణ్మ అపప్టికే రేణుక కూడా వచిచ్ వుండేటపప్టికి, "అమమ్యయ్ 

వచేచ్సావా. నీకోసం ఎంత సేపు వైట చేయాలో అని కంగారు పడుతునాన్ను," అంటూ చెమటుల్ కకుక్తూ సోఫాలో చతికిల పడింది. 
"పూరిణ్ లంచ చేసావా?" చలల్టి మంచినీళళ్ గాల్సుతో వచిచ్న తరుణి నెమమ్దిగా అడిగింది. "లేదే ఆ లంచ చేయబోయే నాకు కుసుమ 

సంగతి తెలిసింది." 
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వాళిళ్దద్రికి అరధ్ం కాలేదు. "నువువ్ లంచ చేయటానికి, కుసుమ సంగతి తెలియటానికి సంబంధం ఏంటే?"  
"సరేలే ముందర ఏమైనా తిను ఆ తరువాత మాటాల్డుదువు కాని. లేకపోతే డైనింగ టేబిల దగగ్రే మాటాల్డుకుందాము." ముగుగ్రూ 

టేబిల చుటూట్ కూరుచ్నాన్రు. 
అపప్టికి పూరిణ్మకు తను మాటాల్డుతునన్ది అతుకుల బొంతగా వునన్టుట్ అరధ్మయి, "సారీ ఫెర్ండస్. ఈ రోజు నాకు ఏదైనా చాట 

తిందామని అనిపించి బయట బండి మీద నుంచి సాండ విచ తెపిప్ంచాను......................." అంటూ మొదలెటిట్ తను చదివిన ఆరిట్కల గురించి 
అంతా చెపిప్ బాగ లో నుండి మాగజైన తీసింది.  

"అయోయ్ మిమమ్లిన్ కలుదాద్మనన్ నా హడావుడిలో ఆ పేపర కటింగ కాలేజీలోనే మరిచ్పోయాను. తరుణీ నువువ్ రెగుయ్లర గా 
వారపతిర్కలు తెపిప్సూత్ంటావుకదా, ఇదిగో ఈ డేట పతిర్క వుందేమో చూడవే." తన హడావుడికి తనను తిటుట్కుంటూ అనన్ది. 

కార్నలాజికల ఆరడ్రోల్ నీట గా బొతిత్ పెటిట్ వునన్ పతిర్కలనుండి అది తీయటం కషట్ం కాలేదు. వెంటనే పూరిణ్మ లాకుక్నన్టుట్ తీసుకొని 
విషయసూచిక చూసి గబగబ తనకు కావలసిన పేజీకి వెళిళ్ంది. ఇదిగో ఇది చదివితే మీకే తెలుసుత్ంది. 

రేణుక పతిర్క అందుకొని పెదద్గా చదవసాగింది. తోడొకరుండిన అదే భాగయ్మూ....... 
PPP 

కాలేజీలో అరుణ  అందరికీ వినిపించేటటుట్గా చదవటం మొదలెటిట్ంది.  
"ఎకక్డునాన్రు నా నేసాత్లూ? 
ఏ జనమ్లో పుణయ్మో భగవంతుడు మానవులకిచిచ్న గొపప్ వరం కనీన్రు. 
పైకి కనపడని గుండెకోతకు సాక్షమే ఈ కనీన్ళుళ్.  
జీవితంలోని చేదు నిజాలను దాచిపెటట్గల ఏకైక ఖజానా కనీన్రే.   
గత జీవితపు ఆనందపుటంచులను వెలికి తీసే వాకిళుళ్ కనీన్ళుళ్." 
"ఏమిటి మేడమ ఈ అరథ్ం పరధ్ం లేని పిచిచ్ కవిత?" మధయ్లోనె ఆపి అనాన్డు రాజీవ.   
"కానీండి అంతా చదివితే కాని పూరిణ్మ ఆ విధంగా ఎందుకు రియాకట్ అయిందో తెలియదు" అంటూ మళీళ్ కొనసాగించింది. 

PPP 
చదవటం ముగించిన అరుణ ఆలోచనలో పడింది. 
"అసలు ఈ పిచిచ్ రాతకు ఏమైనా అరధ్ం వునన్దా? ఎవరో పిర్ంట లో పేరు చూసుకోవాలని పెనేన్ంతో అరధ్ం పరధ్ం లేని కవిత ఏదో 

రాసేత్ మన పూరిణ్మ మేడమ దానికి అంత ఎమోషనల అవటం ఏమిటో?" 
"లేదు రాధికా. ఈ రాత మనకు చదవటానికి పిచిచ్ కవితలాగా ధవ్నించినా పూరిణ్మకు అందులో ఏదో మనకు తెలియని మెసేజి 

వుండే వుంటుంది. అవును. ఇపుప్డు గురుత్కు వచిచ్ంది. సూక్లోల్నూ కాలేజీలోనూ పూరిణ్మ వాళుళ్ అయిదుగురు వుండేవారని, వాళళ్ పేరల్లో 
మొదటి అక్షరాలు కలిపి అందరూ వారిని పూతరేకులు అని నిక నేం పెటాట్రని చెపుప్తుండేది. అందులో ఒక ఆమె అరాధ్ంతరంగా కాలేజీ 
రోజులోల్నే దూరమయింది. ఒకామె ఎకక్డుందో తెలియదు. తతిమామ్ ముగుగ్రూ తరుచుగా కలుసూత్ంటామని చెపుప్తూ వుండేది. అదిగో ఆ  
కలం పేరు కూడా అదే." పూరిణ్మతో పాతికేళళ్ అనుబంధమునన్ అరుణ లాజికల గా ఆలోచించి మిసట్రీ విడదీసింది. 

ముగుగ్రు సేన్హితురాళూళ్ కొనిన్ నిమిషాలు మౌనంగా కూరుచ్నాన్రు. 
"నిశచ్యంగా ఇది మన కుసుమ రాసిన ఆరిట్కలే. అందులో సందేహం ఏ మాతర్మూ లేదు. చూసారా!" ముందుగా తేరుకునన్ రేణుక 

అంటూ మళీళ్ చదివింది.. 
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ఎకక్డునాన్రు నానేసాత్లు? 
అనాధ జీవితంలో  అశుర్ధారకు ఆనకటట్గా నిలిచారు.  
కాలేజీ రోజులలో అండగా నిలిచారు.  
అనుకోని పెనుభూతం నా మీదకు దూకబోతునన్ది. ఇంక ఒంటరిగా పోరాడే శకిత్ కీష్ణిసుత్నన్ది.  
ఎకక్డునాన్రు నా నేసాత్లూ?  
మీ ముగుగ్రిలో ఏ ఒకక్రైనా ఈ నా లేఖ చూసాత్రనన్ నా ఆశ వముమ్ కాదని ఆశిసూత్  
మీ పూతరేకులు 
 
"ఈ శీరిష్కకు రాసింది  కుసుమ అని మనకు నమమ్కంగా తెలిసినంత మాతార్న దాని ఆచూకీ ఎటాల్ తెలుసుత్ంది? అదీ కాక కలం 

పేరుతో రాసింది కూడా. ఎపుప్డో మూడు నెలల కిర్తం పర్చురణ అయింది," మళీళ్ రేణుకనే నిరుతాస్హంగా నోరు చపప్రించింది. 
"లేదు రేణూ, ఈ పతిర్క గురించి నీకు తెలియదు. అందులో పర్చురించిన పర్తి ఆరిట్కల కి పారితోషికం వుంటుంది. చివరకు పాఠకులు 

అభిపార్యలు ఉతత్రం రాసినా కూడా ఎంతో కొంత పారితోషికం ఇసాత్రు. అందుకనే వాళుళ్ పర్తేయ్కించి కలంపేరుతో రాసినా అసలు పేరు, 
ఎడర్సు లేని రచనలు సీవ్కరించబడవని మొదటి పేజీలోనే సూచన పర్కటిసాత్రు. కనుక మనం పతిర్క ఆఫీసుకు వెళిళ్ విచారిసేత్ కుసుమ ఎడర్స 
దొరికే అవకాశం వుంటుందని నానమమ్కం. ఆ ధైరయ్ంతోటే నేను పరిగెటుట్కుంటూ వచాచ్ను."  

పూరిణ్మ మాటలు వినన్ తరువాత మిగతా ఇదద్రికి కూడా కుసుమ ఆచూకీ తెలిసి పోయినంత సంతోషం కలిగింది.  
"అయినా పతిర్క ఆఫీసులో అంత సులభంగా ఆచూకీ  అపరిచిత వయ్కిత్కి  చెపుప్తారంటావా?" అంటూ మళీళ్ సందేహం వయ్కత్ం 

చేసింది రేణుక. 
"నీళళ్లోల్కి దిగకుండానే దాని లోతు గురించి భయపడితే ఎటాల్గే? రేపొకసారి మనం వెళాద్ం. అకక్డ ఎడిటర తో మాటాల్డుదాం. 

కాకపోతే అపప్టి సంగతి అపుప్డు చూసుకుందాం. అయినా ఒకరి ఎడర్స తీసుకొని మోసాలు చేయటం బాల్క మెయిల చేయటం వంటి కైరం 
చేయటానికి మనమేమైనా టీనేజి వాళళ్మా? కారణం వివరిసేత్ సరి. అందులో అంత రహసయ్ం మెయిన టైన చేయాలిస్నది ఏమీ లేదు," అంటూ 
ఒకరికొకరు సమాధానపరుచుకుంటూ పతిర్క సంపాదకులను కలువటానికి నిరణ్యించుకునాన్రు. 

"మరైతే  పోదామా?" తరుణి ఉతాస్హంగా లేచింది. "డైరవర కూడా వునాన్డు. వెళిళ్ వదాద్ం?" 
పూరిణ్మ రిసట వాచ చూసుకుంది. "ఆలెర్డీ నాలుగునన్ర అయింది. వాళళ్ టైమింగస్ ఏంటో మనకు తెలియదు. ఈ వేళట్పుప్డు వెళిళ్నా 

పని కాకపోతే అనవసరంగా డిసపాప్యింట అవాలిస్ వసుత్ంది. కనుక ఈ రాతిర్ ఎటాల్ మాటాల్డాలో బాగ ఆలోచించండి.  రేపు మీరిదద్రూ 
ఫీర్గానే వుంటారుగా?" 

"నేను ఫీర్గానే వుంటాను. పూరీణ్ రేపు వరిక్ంగ డే కదే! వరిక్ంగ డే నాడు తుఫాను వచిచ్నా కాలేజీ మానవుగా!" పరిహాసంగా అనన్ది 
తరుణి. 

"ఈ మాటర తుఫానుకనాన్ సునామీకనాన్ ముఖయ్మైనది. కుసుమ ఆచూకీ తెలిసేదాకా కాలేజీ గీలేజీ జానాత్ నై" కేర ఫీర్గా 
చేయితిపుప్తూ డికేల్ర చేసింది. "మరి రేణు మహాతలిల్. తమరి సంగతి ఏమిటట్?" అపుప్డే కుసుమ దొరికి పోయింది ఆమెను కలుసుకోవటానికి 
పోతునాన్ము అనన్ంత ఆనందం కంఠంలో పెలుల్బికి పోతోంది. 

రేణు ఆలోచనలో పడింది. "రేపు ఒక సరజ్రీ వుంది. బహుశా పొదుద్న అంటే వీలుపడక పోవచుచ్." గొంతులో కొదిద్గా నిరాశ తొంగి 
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చూసింది. 
"పోనీలేవే, అది ముఖయ్ం. రేపు నేను పూరిణ్ వెళిళ్ అడెర్స సంపాదించటానికి పర్యతిన్సాత్ం. ఆ తరువాత దానిని కలవటానికి 

పోయినపుప్డు ముగుగ్రం కలిసే పోదాం." రేణుకను ఓదారుసుత్నన్టుట్ చెపిప్ంది తరుణి. 
"అవునూ మనం కుసుమను చూసి ఎంతకాలం అయి వుండవచుచ్." తరుణి ఙాఞ్పకం తెచుచ్కోవటానికి పర్యతిన్సూత్ బురర్ గోకుక్ంది. 
"ఏమోనే, నేనైతే ముపప్యేయ్ళళ్కనాన్ ముందు నీలోఫర హాసిప్టల లో డూయ్టీ చేసుత్ండగా కనిపించింది. ఆ చూడటమే. మళీళ్ 

కనిపించలేదు. 
"అయినా నాదే బుదిద్ తకుక్వ. అంతకు కిర్తం మూడు రోజుల నుండి విపరీతమైన ఆపరేషనస తో థియేటరోల్నే సరిపోయింది. 

వారడస లో  పేషంటస ను చూడటానికి కూడా జూనియరేస్ వెళేళ్వాళళ్ం. ఆరోజున అపుప్డే కాసత్ వూపిరి పీలుచ్కోవటానికి టైం దొరికి బయటకు 
వచిచ్ కాసత్ రిలాకస్ అయి రూమస్ వైపు వెళాళ్ను. అపుప్డు చూసాను కుసుమను. ఒకక్ క్షణం గురుత్ పటట్లేక పోయాను. తలకు సాక్రఫ్, 
నడుముకు నడికటుట్తో కనిపించింది. తను కూడా ననున్ చూసి మహా ఆనంద పడింది. అపప్టికి మూడు రోజులు అయిందట డెలివరీ అయి. 
పండంటి మగపిలల్వాడు. దాని అతత్గారు కూడా అకక్డే కూరొచ్ని వుంది.   

తనతో మాటాల్డుదామని కూరుచ్నాన్నో లేదో కొంప మునిగి పోయినటుట్ పబిల్క ఎడెర్స సిసట్ంలో ఎమరెజ్నీస్ కేసు ఎటెండ అవాలని నా 
పేరుతో మెసేజి వచిచ్ంది. మళీళ్ ఆ తరువాత ఒకదానిమీద ఒకటిగా కేసులు వసూత్నే వునాన్యి. మరోర్జు మళీళ్ తీరిగాగ్ కుసుమను కలుదాద్మని 
వెళేళ్టపప్టికి అపప్టికే డిసాచ్రజ్ అయి వెళిళ్పోయిందని తెలిసింది. ఇంక మళీళ్ వేరే హాసిప్టలిక్ డూయ్టీ మారవలసి వచిచ్ంది. ఆ తరువాత ఏదో 
పని మీద ఢిలీల్ వెళాళ్ను.  కనీసం అతత్గారింటి అడెర్స అయినా తీసుకోకపోతినే అనుకొనాన్ను. అపుప్డే అడిగితే ఆఫీసులో ఏమైనా వెతికి 
ఇచేచ్వారేమో. ఆ ఆలోచన కూడా తటట్లేదు నా మటిట్బురర్కు." 

"ఒకసారి తాతయయ్గారు కనిపించారు. అపుప్డే వాళళ్ ఆయన అమెరికాలో పై చదువుకు వెళిళ్నటుట్, కుసుమ కూడా అతని దగగ్రకు 
వెళిళ్పోవటానికి ఏరాప్టుల్ చేసుత్నన్టుట్ తాతయయ్గారు చెపాప్రు. ఆ తరావ్త మళీళ్ ఎవరికి కనిపించకపోయేటపప్టికి అయోయ్ చెపప్కుండానే 
మొగుడి దగగ్రకు వెళిళ్పోయిందేమోనని ఎనిన్ సారోల్ అనుకునాన్ము కూడా. మళీళ్ తాతయయ్గారిని కలుదాద్మంటే బాబాయికి ఇకక్డి నుంచి 
టార్నస ఫర అయింది. ఆ తరువాత కాంటాకేట్ లేకుండా పోయింది," తరుణి వివరించింది. 

"నేను తరావ్త పదేళళ్కనుకుంటా మా చినన్వాడి సూక్ల కెళిళ్నపుప్డు పదేళళ్ పిలల్వాడి చేయిపటుట్కొని వెళళ్టం కనిపించింది. అపప్టికే 
ననున్ చూసినటుట్నన్ది. బస సాట్ప లో బస కోసం చూసుత్నన్ది. తనను చూసి నేను రోడుడ్ కార్స చేసేటపప్టికి గబగబ పిలల్వాడిని లాకెక్ళుళ్తునన్టేట్ 
ఆటోలో ఎకిక్ వెళిళ్పోయింది. అపుప్డే అనిపించింది. తను ఎందుకో మనలిన్ ఎవాయిడ చేసుత్నన్టుట్ వునన్ది అని," పూరిణ్మ  చెపిప్ంది. "అంత 
ఆసిత్ ఏమయిందో కారుల్ మేడలు వుండేవి. అనిన్ పోయి ఆటోలలో తిరగవలసిన అవసరం ఏం వచిచ్ందో?" 

"నిజమే. వాళళ్ బాబాయికి ఇకక్డనుండి టార్నస్ఫ్ర అవటం, తాతగారు బామమ్గారు మరణించటంతో వాళళ్ పాత ఇంటికి వెళిళ్నా 
ఆచూకీ తెలియలేదు. ఇనాన్ళూళ్ భరత్తో అమెరికాలో వునన్దని  అనుకుంటునాన్ము. ఇపుప్డు ఖచిచ్తంగా తెలుసుత్నన్ది. తను ఏదో మళీళ్ 
డిపెర్షన లోకి వెళిళ్నటుట్నన్ది." 

"ఏంటో దాని బతుకంతా ఇటాల్గే అవుతోంది. చినన్పప్టి నుండి మనమందరమూ అండగా నిలిచి ఒక దారికి తేవటానికి ఎంత 
తంటాలు పడాడ్మో. అమమ్యయ్ ఒక దారికొచిచ్ంది అనుకుంటే మళీళ్ ఏదో వూబిలో కూరుకుపొయినటుట్నన్ది. ఇదిగో మళీళ్ అనాధను అనన్ 
విషయం పర్సాత్విసుత్నన్ది. అంటే మళీళ్ వయ్వహారం మొదటికొచిచ్నటుట్నన్ది."  (¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy) 
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