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అటాల్ ఆడుతూ పాడుతూ తొమిమ్దవ తరగతి మంచి మారుక్లతో పాసయినారు పూరిణ్మ తరుణి కుసుమ రేణుకలు. లూసీ మాతర్ం
యధాపర్కారం బొటాబొటీ మారుక్లతో పైకి గటెట్కిక్ంది అనే కనాన్ తోయబడింది అంటే సరిగాగ్ వుంటుంది.
పదవ తరగతి వాళళ్ వాళళ్ భవిషయ్తుత్ నిరణ్యించే కీలక సంవతస్రం. ఆ కాల్సులోనే సూట్డెంటస్ ఆపష్న్ల సబెజ్కట్ ఎనున్కోవాలి.
ఆ సంవతస్రం సరైన నిరణ్యం తీసుకోకపోతే వాళుళ్ కోరుకునన్ పొర్ఫెషనల కోరస్ చేయటానికి ముందు ముందు అవకాశం వుండదు.
రేణుక తీసుకోవలసిన సబెజ్కట్ చినన్ నాటి నుండే నిరణ్యమయి పోయి వుంది. కనక బై పి సి తీసుకుంది.
లూసీకి జనరల మాథస్ లోనే అంతంత మాతర్ం. కనుక మాథస్ ఆపష్నల గా తీసుకొనే పర్సాత్వనే లేదు. కాబటిట్ తను కూడా రేణుక
తోటే. మిగతా ముగుగ్రు మాథస్ ఎనున్కునాన్రు.
ఇంక సీరియస చదువులు మొదలయాయ్యి. ఇంత కాలం చదివిన చదువు ఒక ఎతుత్. ఈ మూడు సంవతస్రాలు చదవ బోయేది మరో
ఎతుత్. పది పదకొండు పనెన్ండు కాల్సుల మారుక్లనిన్ వాళళ్ రేంక లో కలుపుతారు. ఆ మారుక్లబటేట్ కాలేజీలలో సీట దొరికే అవకాశం
వుంటుంది. అందుకే అందరూ సీరియసాగ్ చదువులు మొదలెటాట్రు. చదువుల మీద కానస్నేట్ర్ట చేసూత్నే లైబర్రీలో మంచి పుసత్కాలు చదవటం
మాతర్ం ఆపలేదు.
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లూసీకి చదువు మీదకనాన్ పాటలు పాడటం మీద మకుక్వ జాసిత్. పాటల పార్కీట్సు కోసం ఎంత సమయమైనా వెచిచ్సూత్ వుంటుంది.
ఎకక్డ పోటీలు వునాన్యంటే అకక్డకు వెళిళ్ పైరజులు తెచుచ్కుంటూ వుంటుంది.
"ఈ చదువులనిన్ మా అమమ్ నాయన్ కొరకే. నేనెపప్టికైనా సినిమాలలో పాటలు పాడటానికి పోత." అంటూ వుండేది.
కాకపోతే తలిల్ తండుర్లు సూక్ల టీచరుల్ కావటాన కొంత వాళళ్ భయానికి కూడా ఎటాల్గైనా పరీక్షలు గటెట్కాక్లనన్ మాట కూడా
మనసులో వుంది.
లూసీ తలిల్ తండుర్లు చాల సిట్ర్కట్. పర్తి ఆదివారం కర్మం తపప్కుండా చరిచ్కి వెళుళ్తారు. వారితో పాటే లూసీ కూడా వెళుళ్తూ
వుంటుంది. అకక్డ పార్రధ్న గీతాలు పాడటంలో ముందు వుండేది. కాక పోతే తాను చాల బాగా పాడుతాననన్ ఒక గరవ్ం మాతర్ం నెతిత్ మీదెకిక్
సావ్రీ చేసూత్ వుండేది.
ఇనిన్ వునాన్ అమమ్ అంటే భయం. ఇంత వయసు వచిచ్నా కూతురు తపుప్ చేసినా ఏ సబెజ్కట్ లోనైనా ఫెయిల అయినా బెతత్ం తీసుకొని
చితగొగ్టేట్ది. ఆ దెబబ్ల భయానికైనా పరీక్షల సమయం లో ఏదో విధంగా బటీట్ కొటిట్ పాసవుతూ వచిచ్ంది.
తకిక్న కాల్స మేటస్ లాగా వీళుళ్ నలుగురు పోచికోలు కబురల్తో సమయం వృధా చేయరు. సమయం దొరికినపుప్డలాల్ ఏదో ఒక సబెజ్కట్
గురించే మాటాల్డుతూ వుండే వాళళ్ను అంటి పెటుట్కొని తిరుగుతూ వారికి బాగా చేరువ అయింది. నలుగురు ఫెర్ండస్ ను తోకలాగా అంటి
పెటుట్కొనేది.
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పరీక్షల ముందర అందరూ కంబైనడ్ సట్డీస చేయటానికి నిశచ్యించుకునాన్రు. ఆ కారణంగా అయిదుగురు తరుణి ఇంట చేరేవారు.
కుటుంబం పెదద్దవటాన పూరిణ్మ ఇంట పిలల్ల రణగొణదవ్నులతో అంతగా చదువుకోటానికి వీలుగా వుండేది కాదు.
శీర్హరికి చదువనాన్ చదువుకొనే పిలల్లనాన్ అతయ్ంత అభిమానం. ఆడపిలల్లకు అంత చదువులెందుకు అనే రోజులు అవి. కాని ఆయన
అతయ్ంత శర్దధ్గా కూతురికే కాదు ఆమె సేన్హితురాళళ్ చదువుల విషయంలో కూడా సహకరించేవారు. ఆయన సలహా మేరకే వారి ఇంట అనిన్
వసతులు ఏరప్రిచి అయిదుగురు కలిసి చదువుకొనే ఏరాప్టుల్ చేసారు.
ఆ మధయ్ తరుణి తలిల్కి అనారోగాయ్నికి గురి అవటాన వంటకు ఒకామెను కుదురుచ్కునాన్రు. ఇలుల్ విశాలంగా వుంటుంది. మేడ మీద
తరుణి కోసం వునన్ పర్తేయ్కమైన గదిలో ఇంకో రెండు మంచాలు వేయించాడు శీర్హరి.
టైం పర్కారం కాఫీలు టిఫినుల్ భోజనాలు ఏరాప్టు చేయటానికి వంటామెకు ఇనర్స్ట్క్షనస్ ఇచాచ్డు.
అనిన్ వసతులు వునన్ అకక్డ వారి చదువుకు ఎటువంటి అంతరాయం లేకుండా జరిగి పోతోంది.
లూసి వారి తోటే చేరింది. ఎకక్డ ఏ వాతావరణం వుంటే అకక్డ ఇమిడిపోయె మనసత్తవ్ం. అంతటా చదువుల వాతావరణం
అయేయ్టపప్టికి ఆమె కూడా శర్దధ్గా చదవటం మొదలెటిట్ంది.
ఇంటోల్ పని అయిపోగానే సునంద వచిచ్ వారికి ఏవైనా సందేహాలుంటే తీరుసూత్ అకక్డే ఏదో పుసత్కం చదువుతూ కూరుచ్నేది.
మధయ్మధయ్లో వాళుళ్ రిలాకస్ అవుతునన్ సమయంలో ఏవేవో కబురుల్ జోకస్ చెపుప్తూ వుంటే వాళళ్కు రిలాకిస్ంగ గా వుండేది.
సాయంతర్ం కాసేస్పు షటిల బాడిమ్ంటన ఆడుతూ రిలాకస్ అయే వారు.
మంచి ఎండాకాలం. అపప్టికి ఇంకా ఎసి లు కూలరుల్ ఇళళ్లోల్ వాడకం లోకి రాలేదు. సాయంతర్మే డాబా మీద బాగా నీళుళ్ చలిల్
అందరూ పరుపులేసుకొని పడుకొనే వారు.
వాళళ్ ఇళుళ్ టాంక బండ కింద వునన్ కాలనీలో వునాన్యి. శీర్హరి డాబా బాగా పెదద్గా విశాలంగా వుంటుంది. పెదద్ వారు ఒక
పకక్గా పరుపులు వేసుకొనేవారు. వారికి కొంచం ఎడంగా అమామ్యిలు అయిదుగురు పడుకొనే వారు. రాతిర్ పదకొండింటివరకు మేలుకొని
కబురుల్ చెపుప్కుంటూ పడుకునేవారు. టాంక బండ మీద అడవ్రైట్జెమ్ంట బోరడ్ల్ మీద రంగురంగుల లైటుల్ వెలుగుతూ ఆరుతూ వుండేవి.
అందరూ కళా పోషకులే. వెలిల్కిలా పడుకొని ఆకాశంలో మబుబ్లు చూసుత్ంటే అవి అనేకనేక రూపాలలో కనిపిసుత్ంటే చూడటం
సరదా. అదిగదిగో అకక్డ ఆ మబుబ్చూడండే అచచ్ం సింహం నోరు తెరుచుకునన్టుట్ కనిపిసుత్నన్ది. అని ఒకరంటే ఈ మబుబ్చూడండే పెదద్
చెటుట్లాగ కనిపిసుత్నన్ది అని మరొకరు.
"నానాన్ మా చినన్పుప్డు ఇటాల్గే పడుకునన్పుప్డు సినిమా థియేటర నుండి సినిమా పాట వినిపించేది కదూ!"
"అదేంటే ఇంత దూరానికి సినిమా థియేటర నుండి పాట వినిపించటం ఏమిటే."
"నిజమేనమామ్. ఇటు పకక్ టాంక బండ లైటుల్, అటుపకక్ నుండి సినిమా పాటలు. అది బీస సాల బాద అనే హిందీ సినిమా.
మీరందరూ ఆ పాట వినే వుంటారు. ఏమామ్ లూసీ నువువ్ పాటలు బాగా పాడుతావు కదా! ఈ పాట తెలియదా?"
"అవును అంకుల కహి దీప చలే కహి దిల కదా!"
"అవునమామ్ అదే పాట. ఆ సినిమా ఇకక్డ టివ్న థియేటరస్ వునాన్యి కదా. లిబరిట్ ఎంబెసి అని, వాటిలో లిబరిట్లో రిలీస అయింది. ఆ
రోజులలో కూడా ఎండాకాలం ఇటాల్గే డాబా మీద పడుకొనే వాళళ్ం. సెకండ షో సమయంలో వేడి భరించ లేక థియేటర లో తలుపులనిన్
తెరిచి వుంచే వారు. పొలూయ్షన ఫీర్. ఆ పాటికి వూరంతా మాటు మణిగి పోయి వుండేది.
ఆ సమయంలో ఆ పర్శాంత వాతావరణంలో అలలు అలలుగా గాలితో తేలి యాడుతూ ఆపాట వినిపిసూత్ంటే అందరమూ అటాల్
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వింటూనే వుండిపోయె వాళళ్ం. నిజంగా లతా మంగేషక్ర గొంతులో ఆ పాట అదుభ్తంగా వుండేది. అసలు ఆమె పర్తి పాట ఒక
ఆణిముతయ్మే.
ఆమె తెలుగులో కూడా పాడిన పాతపాట నిదురపోరా తముమ్డా అని వుంది. ఎపుప్డైనా వినాన్వా? ఆ పాటలో ఆవిడ పాడిన హై పిచ
ఎవరు కూడా పాడలేకపోయేవారు. అంత హైపిచ లో పాడినా లోపిచ లో పాడినా ఆవిడ గొంతులో ఏ విధమైన మారుప్ వుండేది కాదు.
అంత అవలీలగా పాడేసేది.
లూసీ నువువ్ తపప్కుండా అటువంటి పాటలు నేరుచ్కొని పోటీలలో పాడాలమామ్."
"అంకుల నేను కూడా ఆ పాట వినాన్ను. కాని కరెకట్ లిరిక టూయ్న తెలియదు అందుకనే నేరుచ్కో లేక పోయాను."
"అయోయ్! మన ఇంటోల్ ఆ పాట గార్మఫోన రికారడ్ వుంది. అవును సుగుణ మన ఇంటోల్ ఆ సినిమా పాటల పుసత్కం
వుందనుకుంటాను. రేపు చూసి లూసీకి ఇవువ్." అని భారయ్కు చెపిప్, "సినిమా హాళళ్లోల్ పాటల పుసత్కాలు పది నయాపైసలకు అమేమ్వారు. నేను
చూసిన నాకు నచిచ్న పర్తి సినిమా పాటల పుసత్కాలు కొనుకొక్ని దాచే వాడిని."
"అంకుల నిజంగా సరైప్జింగ. మీకు పాటల మీద ఇంత ఇంటరెసట్ వుందని తెలియనే తెలియదే?"
"లూసీ, మీ అంకులకు పుసత్కాలు, పాటలరికారుడ్లు, పూలమొకక్లు వుంటే చాలు. ఇంక అనన్ం నీరు కూడా అకక్రలేదు."
"సుగుణ ఇంకొక విషయం మరిచ్ పోయావు. పిలల్లతో కబురుల్ కూడా." అంటూ నవువ్తూ అనాన్డు. "నా దగగ్ర పుసత్కాల కలెక్షన తో
పాటు గార్మఫోన రికారడస కలెక్షన కూడా వుంది. నీకు హిందీలో తెలుగులో ఏదైనా మంచి పాట కావాలంటే ననున్ అడుగు. విని పార్కీట్స
చేదుద్వుకాని."
PPP
అటాల్ కాల్సు పుసత్కాలతో పాటు జీవితాలను కూడా చదువుతూ పాటలు పాడేవారు పాడుకుంటూ సాహితయ్ పోషణ చేసేవారు చేసూత్
పదవ తరగతి పాసయినారు.
లూసీ తపప్ తకిక్న ముగుగ్రూ ఫసట్ కాల్స లో పాసయినారు. లూసీ మామూలుగా పాసయింది.
రేణుక తండిర్ కోరిక, తన జీవితాశయం, కషట్పడి చదివిన ఫలితంగా చాల మంచి మారుక్లతో పాసైనందున మెడికల కాలేజీలో
మొదటి లిసట్ లోనే సీటు సంపాదించింది.
తకిక్న నలుగురు కోఠీ వుమెనస్ కాలేజీలో చేరారు.
పూరిణ్మకు చిరకాలంగా వునన్ సాహితాయ్భిలాషే ఇంగీల్ష లిటరేచర తో బిఏ లో చేరేలాగ పోర్తాస్హించింది. కుసుమ మాథస్ మైన గా
బిఎసిస్ లో, తరుణి లూసీ ఎకనామికస్ తో బిఏ లో చేరారు. ఇనాన్ళూళ్ తెలుగుతో యుదధ్ం చేసి అలసి పోయిన లూసీ ఫెర్ంచ తీసుకుంది.
*******
మొదటి సారి గేటు దాటి కాలేజీ ఆవరణలోకి కాలు పెటిట్నపుప్డు దిగార్భ్ంతికి లోనయాయ్రు.
"మై గాడ. ఇదేందివే? పెదద్ కాంపౌండ లోపల ఏముందొ ఎనన్డు తెలవ్దు. ఏమ బిలిడ్ంగేవ్." ఆపుకోలేని లూసీ నోరు తెరిచింది.
"అపుప్డే నోరు తెరిసేత్ ఎటాల్? ఆ మెటుల్ ఎకిక్ లోపలికి వెళిళ్తే ఇంక నీ నోరు ఆశచ్రయ్ంతో మూతే పడదేమో?"
అంతకు ముందర వూరి నుండి బంధువులు వసేత్ వాళళ్కు వూళోళ్ని విశేషాలు చూపిసూత్ పూరిణ్మ తరుణి అపప్టికే ఆ కాలేజీ చూసి
వునాన్రు.
"ఎంటెర్నేస్ ఇంత అందంగా వుంది కదా! లోపల ఇంకా ఎంత బాగుంటుందో!" కుసుమ కూడా అదే మొదటిసారేమో రావటం.
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"ఆ సింహాలు చూడు. మెటల్కు రెండుపకక్లా నిలబడి ఈ కౄర పర్పంచం నుండి మీకు రక్షణ కలిగిసాత్ము అని అమామ్యిలకు భరోసా
యిసుత్నన్టుట్ వునాన్యికదా!"
"ఆహాఁ మొదలెటాట్వా, నీ కవితవ్ం. ఇంకా నీ లిటరేచర కాల్సులు మొదలు కూడా పెటట్లేదు అపుప్డే కాలేజీ పర్భావం నీ మీద పడడ్టుట్
వుంది." పూరిణ్మను మోచేతోత్ పొడిచింది కుసుమ. "అయినా నగరం నడిబొడుడ్న వుమెనస్ కాలేజీ కోసం ఇంత అందమైన బిలిడ్ంగ కటిట్ంచాలనన్
అయిడియా ఎవరికి వచిచ్ందో కదా!"
"ఈ బిలిడ్ంగ కాలేజీ కోసం కటిట్ంచింది కాదు. ఒకపుప్డు బిర్టిష లెఫెట్నెంట కలన్ల కిరక్ పాటిర్క ఇండియాలో అధికారిగా వునన్
రోజులలో తన ఇండియన భారయ్ ఖైరునిన్సా కోసం కటిట్ంచాడట. లోపల గారెడ్నోల్ ఈ బిలిడ్ంగ నమూన చినన్ది కూడా వుంది. ఇకక్డికి
టూరిసుట్ల్గా వచిచ్న వారు ఆ నమూనా వదద్ నిలొచ్ని ఫొటోలు కూడా తీసుకుంటారు. కుసుమ ఇంకొక విషయం తెలుసా? ఈ బిలిడ్ంగ ఈసట్
ఇండియా కంపెనీ వారు వాళళ్ ఎంబసీలాగా వుపయోగించేవారట.
నువువ్ బయట చూసే ఇంత అబుబ్రపడిపోతునాన్వు, లోపల దరాబ్ర హాల చూసేత్ కళుళ్ చెదిరిపోతాయి. పదండి లోపలికి వెళిళ్ అంతా
ఒకసారి చుటట్బెటిట్ వదాద్ము."
ఎడిమ్షన టైంలో ఎనిన్సారూల్ వచిచ్నా సీనియరసను చూసి భయంభయంగా వెనక గేటు గుండా వచిచ్ డైరెకటగా ఆఫీసుకెళిళ్ పని
చూసుకొని వెళిళ్పోయారు.
ఇపుప్డు మాకు కూడా ఈ కాలేజీలో సరావ్ధికారాలు వునన్యనన్ంత ధీమాతో తిరగసాగారు.
దరాబ్ర హాలులో వునన్ షాండిలియరస్, పైన చుటూట్ బాలక్నీ, నాలుగు మూలలా వునన్ పెదద్పెదద్ అదాద్లు, వీటనిన్టికి తోడు సీతాకోక
చిలుకల లాంటి అమామ్యిలు. ఒకటేమిటి అనిన్ కనులకు విందులా వునాన్యి.
"మనమందరమూ వేరేవేరే కాల్సులలో వుంటాము. అందరం కలుసుకోవటానికి వీలు పడదేమో." అపుప్డే అందరూ విడిపోయినంత
దిగులుగా అంది కుసుమ.
"ఓసి పిచిచ్ మొదాద్, ఇది కాలేజీనే. మన సూక్ల లాగా పొదుద్టి నుండి సాయంతర్ం వరకు కాల్సులు వుంటాయా ఏంటి? ఏ కాల్సయినా
బోర అనిపిసేత్ చకక్గా ఎగొగ్టొచు
ట్ చ్ తెలుసా? ఇంకా ఫీర్ పీరియడస్ కూడా వుంటాయట." పూరిణ్మ ధైరయ్ం చెపిప్ంది. "అటాల్ అని మనం చదువులు
నెగెల్కట్ చేయకూడదు."
"మనలో ఎవరికైనా ఫీర్ వునన్పుప్డు ఇకక్డే లైబర్రిలో తకిక్న వారి కోసం వెయిట చేదాద్ము. అందరమూ కలిసిన తరువాత నేనొక
చోటు చూపిసాత్ను అకక్డికెళిళ్ కూరోచ్వచుచ్. అంతే కాక లంచ కూడా అందరమూ కలిసే చేదాద్ం. సూక్లోల్ వునన్టేట్ వుందాము. అంతేకాని
మనం ఒకరికి ఒకరం దూరం ఎపప్టికి కాము." తరుణి మాటలకు అందరు సరేనంటే సరే అనాన్రు.
"ఇంతకూ మనం పెటట్బోయే అడాడ్ ఎకక్డో!"
"లవరస్ రాక"
"వావ్ట, నీకేమైనా పిచాచ్ ఇది వుమెనస్ కాలేజీ. ఇకక్డ లవరస్ రాక ఏమిటే? నీకేమైనా మతిపోయిందా?" కుసుమే మళీళ్ అడిగింది.
"లవరస్ రాక అనాన్ను కాని అకక్డ లవరస్ కూరుచ్ంటారని అనాన్నా? అది కూడా నిజాం పీరియడదే. ఆ రోజులోల్ పెటిట్న పేరో మరి
ఈ మధయ్ ఏమైనా వచిచ్ందో తెలియదు. కాని అకక్డ పెదద్పెదద్ గుటట్ల వంటి రాళుళ్ వునాన్యి. అది బయటకు కనిపించదు. కాల్సులు ఎగొగ్టేట్
వాళుళ్, ఎవరికి కనపడకుండా వంటరిగా కూరోచ్నే వాళళ్కు అనువైన పర్దేశం." తరుణి పూరిణ్మ వంతుల వరిగా కాలేజీ గురించి వివరిసూత్
వునాన్రు.
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“అదిగో అదే లవరస్ రాక. చూడండి అకక్డ ఆలెర్డి కొందరు కూరొచ్ని వునాన్రు. మనం కూడా ఇకక్డ మన పేల్స రిసెరవ్ చేసుకోవాలి.
ఇంక మన లంచ సాప్ట ఇదే. ఎవరుముందుగా వసేత్ వాళుళ్ పేల్స పటుట్కోవాలి."
PPP
ఫెర్షరస్ రాగింగ మొదలయింది. ఇంకా సీరియసగా కాల్సులు మొదలు కాలేదు. కాలేజీ అంతా కోలాహలంగా వుంది. సీనియరసకు
కూడా కాల్సులకు వెళేళ్ మూడ లేదు.
"అబబ్ ఏంటే ఈ గోల? కాల్సులు లేవు పాడు లేదు. ఈ సీనియరస్ చేసే వెధవ అలల్రి తోటి మతి పోతోంది." కుసుమ గోల
మొదలెటిట్ంది.
"అనిన్టికీ నీకు తొందరేనే కుసుమా. ఇదంతా కొతత్ అమామ్యిలకు భయం బెరుకు తగిగ్ంచటానికి, ఫెర్ండషిప డెవలప చేసుకోవటానికి
ఇదొక మారగ్ం. అంతే. ఫెర్షరస్ పారీట్ అని చేసాత్రు అది అయిపోయిందంటే ఎవరిదారి వారిది. ఎవరి చదువులు వాళళ్వి. ఇంకొకక్ నెల రోజులు
ఓపిక పటాట్లి. మనం ఇరిటేట అయే కొదీద్ వాళళ్కు వూపు వచిచ్ ఇంకా ఎకుక్వ చేసాత్రు. మెదలకుండా వుంటే సరి." పూరిణ్మ సరిద్ చెపిప్ంది.
PPP
కుసుమ కాలేజిలొ చేరగానే తన కోరిక చినాన్నాన్ తాతయయ్ల వదద్ తిరిగి పర్సాత్వించింది.
"తాతయాయ్, నాకు మైనారిటీ వచేచ్దాకా ఆగమనాన్రు. నా పేరు మీదవునన్ ఆసిత్తో ఏదైనా అభివృదిధ్ కారయ్కర్మం చేబడుదాం."
"కుసుమా, నీకు ఇంకా వివాహం కావలసి వుంది కదమామ్. డబబ్ంతా ఇటాల్ దేనికైనా రాసేసేత్ ఇబబ్ంది కదా."
"తాతయయ్, నేను ఇపుప్డే చెపుత్నాన్ను. కటన్ం ఇచిచ్ పెళిళ్ చేసుకోవటం నా ఆశయానికి విరుదధ్ం. ననున్ ననున్గా కోరుకొని పెళిళ్
చేసుకోవాలి. అంతే కాని కటన్ం కోసం చేసుకొనేవాడు నాకు వదుద్." మొండిగా చెపిప్ంది.
"సరేనమామ్ నీ ఇషట్మే కానీయి. ఏం చేదాద్మని వుందో అది కూడా సూచన పార్యంగా అనుకుంటే బాగుంటుందేమో! నీకేం
చెయాలనిపిసుత్నన్దో ముందర చెపిప్తే ఆతరావ్త ఎటాల్ చేయాలనన్ విషయం పాల్న చేదాద్ం."
"నాకైతే ఆడపిలల్ల చదువుల కోసం ఈ ధనం వినియోగించాలని కోరికగా వుంది. కొనిన్ సారుల్ పేర్మాలయానికి వెళొళ్చాచ్ను కదా,
అకక్డ అమామ్యిలు పై చదువులకు వెళేళ్ అవకాశం లేక సూక్ల తోటే ఆపేసుత్నాన్రు. వాళళ్కోసం ఏమైనా చేదాద్మని వుంది"
"కానీయ అటాల్గే కానిదాద్ం."
"శీర్హరి అంకుల ఇటువంటి సోషల సరీవ్స కారయ్కర్మాలు ఎనోన్ చేసూత్ంటారు. కావాలంటే ఆయన సలహా తీసుకొని చేయండి."
ఆమె మాటల మీదనే ఒకనాడు తాతగారు మాధవ, శీర్హరి వదద్కు వచిచ్ కూలంకషగా చరిచ్ంచారు.
"ఇంకా మనలో ఈ కటాన్ల సమసయ్ తగగ్లేదు. అంతా ఈ విధంగా ఖరుచ్ పెటేట్సేత్ కుసుమ వివాహ సమయంలో ఇబబ్ంది
అవుతుందేమో!"అనుమానం వయ్కత్ పరిచారు.
"మీరు చెపిప్ంది కూడా ఆలోచించవలసిందే. ఆ విషయం నేను కుసుమకు చెపాప్లిస్న రీతిలో చెపుప్తాను. మీరేమీ వరీర్ అవవదుద్."
కుసుమకు తన మాటమీద వునన్నమమ్కం దృషాట్య్ వారికి భరోసా ఇచాచ్డు.
ఆ విషయమే కుసుమను పర్తేయ్కింగా పిలిపించి చరిచ్ంచాడు ఆయన.
"సరే అమామ్ కుసుమా నినున్ ఇకక్డికి పిలిపించిన కారణం వేరే. మొనన్ మీ తాతయయ్తో మాటాల్డాను. ఆయన చెపిప్ందంతా వింటే ఈ
విషయంలో నీ నిరణ్యం సరైనదే అనిపిసుత్నన్ది. పేర్మాలయంలో అమామ్యిల చదువు సూక్లోత్నే ఆపకుండా వారికి ఇంకా వొకేషనల కోరెస్స
చేయటానికి ఏరాప్టు చేదాద్ం. రేపు నేను మీ మాధవ బాబాయి టెకిన్కల డిపారటమెంట కెళిళ్ దానికి అవసరమైన ఏరాప్టుల్ చేసాత్ము. నీకు
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సమమ్తమేగా?"

"థాయ్ంకూయ్ అంకుల. నేను కోరుకునన్ది కూడా అదే. మీకు ఈ విషయాలలో అనుభవం బాగా వుందని తెలుసు అందుకే తాతయయ్
చినాన్నన్ను మీతో సంపర్దించమనాన్ను."
"అటాల్గే చేదాద్ం కుసుమా! కాకపోతే పర్సుత్తానికి నీ పేరున వునన్ ధనంలో కొంత భాగం మాతర్మే వినియోగిదాద్ం. ఎపుప్డైనా మొతత్ం
ఒకక్సారే పెటట్కూడదు. అంచలంచెలగా అభివృదిధ్ చూసుకుంటూ పెటాట్లి. ఒకక్సారి మొతత్మంతా పెటేట్సి ఎవరూ సరైనా రెసాప్నస్ చూపకపోతే
మన పర్యతన్ం అంతా బూడిదలో పోసిన పనీన్రే అనుతుంది. అందుకనే ఈ విషయం మాకు వదిలేసేయి. నీ చదువు అయిపోయిం తరావ్త
అంతా భాధయ్త నీకే ఒపప్చెపుప్తాము."
ఆయన మాటలకు తృపిత్ చెందిన కుసుమ, "అటాల్గే అంకుల, మీరెటాల్ చెపిప్తే అటాల్గే చేదాద్ం."
PPP
"ఏమరార్, కబురుల్ వింటూ కూరోచ్వటమేనా, కాసిని కాఫీ నీళుళ్ మా మొహాలన్ పోసేదేమనాన్ వుందా?" కోడళళ్ను వుదేద్శించి అనన్ది
జానకమమ్.
"అవునే సునందా.. నీ సంగీత సాధన ఎంత వరకు వచిచ్ంది? ఒక పాటఏమైనా పాడుతావా?" కాఫీలు తాగుతూ సుగుణ అడిగింది.
చినన్పప్టి వినికిడి సంగీతమే సునంద బాగా పాడుతూంటుంది. అది చూసిన అతత్గారు వూరికే వచిచ్న విదయ్ను పోగొటుట్కోవటం దేనికని
మూయ్జిక కాల్సకు
ల్ పంపసాగింది.
"సరే, మీరంతా మీమీ కురీచ్లను గటిట్గా పటేట్సుకొని కూరోచ్ండి. మళీళ్ ఎవరైనా పారిపోవటానికి పర్యతిన్సేత్ చూసుకోండి."
"చాలేల్వే, నీ వేళాకోళాలు. రోజూ "ఎనన్గాను రామభజన" అని కూని రాగం తీసుత్ంటావే ఆ కీరత్న పాడు."
సునంద చిలిపితనానికి ఆ అవకాశం కూడా వదల లేదు. ఏదో ఒక అలల్రి చేయందే ఆమెకు రోజు పూరత్యినటుట్ అనిపించదు.
రామచిలుకనొకతి పెంచి పేర్మ మాటలాడనేరిప్ దాకా పాడి "రామరామరామయనుచు, రామరామరామాయనుచు" అంటూ రకరకాల
సంగతులు వేసూత్ పాడుతూనే వుంది. ఆ చరణం నుండి ఇంక ముందుకు సాగటం లేదు. రకరకాల సంగతులు వేసూత్ మధురంగా పాడుతూనే
వుంది.
"ఎంతసేపే ఆ రామరామయనుచు, ఇంక ముందుకు పోవేమే." అతత్గారి మాటకు తరువాయి పాట "రమణియొకక్తే" అంటూ
అందుకుంది.
ఆమె చిలిపితనానికి అందరూ నవువ్కునాన్రు.
"సుందరం దీనికి పిలల్లకనాన్ అలల్రి ఎకుక్వవుతునన్దిరా, ఒకసారి దాని చెవి మెలిపెటుట్."
"ఆ పనేదో నువేవ్ చేసెయయ్మామ్."
"ఇపుప్డైనా కాసత్ అలల్రి తగిగ్ంచి బుదిద్గా వుంటే నీ బొజజ్లో వునన్ వాళుళ్ కూడా కాసత్ ఒబిబ్డిగా వుంటారు. లేకపోతే నీ అలల్రికి ఆ
వచేచ్వాడో వచేచ్దో తోడైతే ఇంక ఇలుల్పీకి పందిరే." కడుపుతో వునన్ కోడలి వంక మురిపెంగ చూసూత్ అనన్ జానకమమ్ మాటలకు అందరూ
తన వైపే చూడటంతో సిగుగ్పడింది సునంద.
PPP
ఫసిట్యర బిఏ ఇంగీల్ష లిటరేచరోల్ నలుగురు అమామ్యిల గూర్ప ఒకటి వుంది. షరిమ్ల, నిమిమ్, జూహి, రాగిణి. వారు నలుగురు కూడా
చాల గొపిప్ంటి అమామ్యిలని తెలుసూత్నే వుంది. కారల్లో వసాత్రు. వాళుళ్ కాలేజీకి వసుత్నన్టుట్ కనబడదు. పర్తిరోజూ పికిన్కుక్ వసుత్నన్టేట్
వుంటారు. డెర్స, హెయిరసైట్ల అందరికనాన్ భినన్ంగా వుంటారు.
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వారి నలుగురి మాటలలో బాయఫెర్ండస్ అనన్ పదం తరుచుగా వినిపిసూత్ వుండేది. ఇంకా మన దేశం అమామ్యిలు అంత ఓపెనగా
మాటాల్డుకొనే విషయం కాదు. అపప్టికే కొందరికి బాయఫెర్ండస్ వునాన్ కూడా పెదద్గా ఆ విషయం నలుగురిలో డిసక్స చేసేటంత మాడరన్
కాలేదు.
ఫెర్ంచ సెకండ లాంగేవ్జి కాల్సోల్ లూసీ వారితో పరిచయం పెంచుకోవటమే కాక వాళళ్ వైపు ఎటార్కట్ అవుతునన్టుట్ కనిపించింది.
మెలిల్గా కటుట్బొటుట్ వారిని అనుకరించటం మొదలెటిట్ంది.
అది గమనించిన కుసుమ వూరుకోలేక ఒకసారి "లూసీ మనం చదువు కోసం వచాచ్ము. మన చదువేదో మనం చూసుకోవాలి కాని
వాళళ్ వెనక వీళళ్ వెనక తిరగాలిస్న అవసరం ఏమిటి నీకు?" లూసీని హెచచ్రించింది.
"లేదేవ్. గా నిమిమ్ వాలల్ నాయన్ దోసత్ సినిమా డైరెకట్రంట. నాకు సినిమాల పాడే దానిక్ చానిస్పిప్సత్దేమోనని అడుకుక్ంటునాన్ను.
గంతనే."
"అయినా అడుకోక్వలసిన అగతయ్ం నీకేమిటే? నీలో టాలెంట వుంది. గురిత్ంపు అదే వసుత్ంది. ఏం సినిమాలో కాకపోతే నీ టాలెంట
ఎవరికి తెలియదనా? ముందర చదువు మీద దృషిట్ పెటుట్ డిగీర్ అయే లోపల నీకు ఎకక్డో ఒక చోట చానస్ వచిచ్ తీరుతుంది. ఈ లోగా
ఆలిండియా రేడియోకి అపైల్ చేయి. అకక్డ కూడా లలిత సంగీతం పాడటానికి అవకాశం దొరక వచుచ్. అంతే కాని ఎవరో సహాయం చేసాత్రని
వాళళ్ వెనకబడి తిరగనకక్రలేదు." అంటూ గటిట్గానే మందలించింది.
లూసీ సేన్హితుల మాటలు ఈ చెవి నుండి విని ఆ చెవితో వదిలేసింది.
కటూట్బొటూట్ డెర్స సైట్ల కూడా మారిపోయాయి.
మాటలలో కూడా కొతత్కొతత్ పదాలు దొరుల్తునాన్యి. "కమాన యార, ఓ డోనట్ బి సిలిల్." అని సందరభ్ం లేకుండా కూడా వాడేసోత్ంది.
నుదురంతా కపేప్సూత్ ముందు వైపున జుటుట్ కతిత్రించుకునన్ది. గటిట్గా కటిట్న పోనీ టైల. వంటిని పటేట్సినటుట్గా బిగుతైన కురాత్.
పైజామా అయితే అసలు పైకి ఎటాల్ లాగిందో అని ఆశచ్రయ్ పోయేటంత టైట గా వుంటునాన్యి. మెడను చుటేట్సూత్ ఒక గుడడ్పీలిక.
ఈ అవతారం ఏమిటే అనన్ ఫెర్ండస్ తో ఒకరకంగా తలఎగరేసూత్, "కమాన యార ఇది లేటెసట్ ఫాషన. సాధనా కటింగ హెయిర సైట్ల
ఇపుప్డు ఫాషన ఎరక్నా. ఇంకా కొనిన్ దినాలు అయితే ఇది భీ ఔటాఫ డేట అయత్ది. ఇది కాలేజ భయ. మన సూక్ల లెకక్ కాదు. బి ఎ రోమన
ఇన రోం. అంటరు తెలవ్దా. ఇంక సూక్లెల్కుక్ంటె అందరు నవువ్తరు." అంటూ ఎదురు వాళళ్కే లెకచ్రిచిచ్, "మీరు కూడ ఈ చీరలు జడలేసేడిది
బంద చేయుండిర్. నాకు తెలిస్న మంచి బూయ్టి పారల్రుక్ తోలక్పోత." అంటూ సలహా కూడా ఇచిచ్ంది.
ఆమెను జాలిగా చూడటం తపప్ ఇంకేమి చేయలేక పోయినారు ఆ మితర్తర్యం. కలిసి నపుప్డు రేణుకకు కూడాచెపిప్ బాధపడాడ్రు.
PPP
సునందకు ఏడవ నెల నిండబోతునన్ది. ఈ లోగా సీమంతం చేదాద్మని అతత్గారు వుబలాట పడుతోంది. పెళళ్యిన ఇనిన్
సంవతస్రాలకు కోడలికి కడుపు పండబోతునన్దనన్ ఆనందం ఆమెను నిలవనీకుండా చేసుత్నన్ది.
మాటల మధయ్లో, "సాధారణంగా అతిత్ంటోల్ సీమంతం చేసి పుటిట్ంటి వాళుళ్ పురిటికి తీసుకెళళ్టం ఆనవాయితీ. కాని మా సునందకు
అతిత్లల్యినా పుటిట్లయినా ఇదే. కాబటిట్ ఆ వేడుకేదో మేమే చేసాత్ం." అంటూ ఒకటికి నాలుగుసారుల్ అనటం అందరూ వినాన్రు.
సునంద ఎందుకనో వునన్టుట్ండి మూడీగా అయిపోతూ వుంటుంది. ఏ విషయం గురించో కాని ఏదో దిగులు పడుతునన్టుట్ కనిపిసూత్
వుంటుంది. అతత్గారు తోడి కోడళుళ్ ఆ విషయం గమనించారు. కాని కానుప్ దగగ్రవుతునన్ కొదిద్ గరిభ్ణీ సతరీలలో ఆ విధమైన మానసిక
మారుప్లు రావటం సహజమే అని పెదద్గా పటిట్ంచుకోలేదు.
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మాటల మధయ్లో సునంద ఆ విధంగా మారటం గమనించిన కుసుమ, తరుణి గదిలో కబురుల్ చెపుప్కుంటుండగా ఆ పర్సాత్వన
తెచిచ్ంది.
"పూరిణ్మా, ఎందుకే సునంద పినిన్ అపుప్డపుప్డూ దిగులుగా కనిపిసుత్ంది?"
"ఏమో కుసుమా, ఇటువంటి విషయాలు ఇంటోల్ అడుగుతే నాయనమమ్ చంపేసుత్ంది. మొనన్ ఆ మధయ్ అమమ్ పెదద్పినిన్ కూడా
అనుకుంటుంటే వినాన్ను. కాని ఈ సమయంలో అటాల్గే వుంటారుట."
"నీకేమైనా పిచాచ్? డెలివరీ ముందర అంత టెనష్న వుండగూడదు. మనసంతా పర్శాంతంగా వుండాలని అంటారు కదా! ఏదైనా
పార్బల్ం వుందేమో?"
"పిచిచ్పిచిచ్ అనుమానాలు పెటుట్కోవదుద్ కుసుమా. అవనిన్ చూసుకోవటానికి అమమ్ నాయనమమ్ వాళుళ్ వునాన్రు."

(¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy)
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