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చెదురుమదురుగా జనం వునాన్రు. లోపలి నుండి చినన్గా ఏడుపు వినిపిసుత్నన్ది. "రండమామ్." దారిలో వునన్ వాళళ్ను 

తపిప్ంచుకుంటూ అందరూ లోపలికి వెళాళ్రు. "మేరమామ్, లూసి బేటి దోసుత్లంట వచిచ్ంరు." 
బయటకు వచిచ్న ఆవిడ చాల దయనీయంగా కనిపించింది. ఏడిచ్ ఏడిచ్ మొహమంతా వాచిపోయి వుంది. "అమమ్లు మీరె కదమమ్ 

పూరిణ్మ, తరుణి, కుసుమ. లూసి మీ గురించి మసుత్గ చెపెప్డిది. బిడాడ్, అగో నీ దోసుత్లచిచ్ంరు. కలుల్ తెరవ్వే." ఎనోన్ ఏళళ్ నుండి 
పరిచయమునన్టుట్ ఆమె పలుకరిసుత్ంటే వాళళ్కు ఏడుపు తనున్కొచిచ్ంది. 

"బిడాడ్, మీతోని చేరినంక నా బిడడ్ మంచిగయుండె కదమామ్. ఆడెవడో మతుత్పెటిట్ నా బిడడ్ను పాడుచేసిండంట. ఆ ముచచ్ట నాకు 
ముందే చెపుప్ంటె నేనేదైన మంచి దవఖానకు తీసక్ పోతుంటి కద. చూడుండిర్ బిడాడ్ మీ దోసుత్ నాకనాన్యం చేసి పోబటెట్."  

ముగుగ్రు మంచానికి అంటుకు పోయి వునన్ లూసీ దగగ్రకువెళాళ్రు. కొన పార్ణంతో వుంది. మెలిల్గా చేయి లేపి, "నాకెరక్నే. నేను 
చచేచ్లోపల మీ రెటల్యిన వసత్రని నాకెరక్. మీ కొరకె నేను ఇంక వునన్. కుసామ్, నువువ్ చెపిప్న మంచిమాటలు చెవికెకక్లే. అందు గురించె నే 
పోతునన్నే. అందరు మాట ముచచ్ట తీసినపుప్డు ననున్ యాది చేసుకొండె." ఆయాసం ఎకుక్వయింది.  

అకక్డ వునన్ పెదద్వాళళ్కు అరధ్మయింది. "మేరీ, ఆ పిలల్లను పంపేయ. ఇంక మనం బిడడ్ ఆతమ్ శాంతి కొరకు పార్రధ్న చేదాద్ం". 
ఆడవారు కొంగులు తల మీద కపుప్కొని మంచం చుటూట్ మోకాళళ్ మీదకూరుచ్నాన్రు. 

ఆయమమ్ వచిచ్, "రండి బిడడ్ ఇంక ఇళళ్కు పోదురు." అంటు బయటకు తీసుకొచిచ్ంది. 
"ఆయమామ్, ఒకక్ నిమిషం." అని పకక్న షాప లోకి వెళిళ్, "బాబూ మీ దగగ్ర ఫోన వుంటే ఒకక్ కాల చేసుకోనిసాత్రా?" అంటూ 

దీనంగా పార్రిధ్ంచింది. షాప ఔనర ఫోన ముందుకు జరపంగానే, బాగ లో నుంచి ఒక నోట బుక తీసి అందులో నుండి ఒక నంబర డయల 
చేసింది. 

"అంకుల.........."అంటూ వసూత్నన్ ఏడుపును దిగమింగుకుంటూ విషయం వివరించి, "మీరే ఏదైనా చేసి లూసీని కాపాడాలి 
అంకుల." అని అవతలి మనిషి చెపిప్న విషయం విని ఫోన పెటేట్సింది.  

"ఎవరికి కుసుమా ఫోన?" 
"రేణుక వాళళ్ నానన్ డాకట్ర సురేందర్ అంకుల కు చెపాప్ను. ఆయన అంబులెనస్ పంపిసాత్ననాన్రు. అది వచేచ్ వరకు మనము ఈ షాప 

పకక్నే వెయిట చేదాద్ము." 
"పాపలు రండమామ్, మిముమ్లను బస సాట్ప వరకు దింపుత." అకక్డే నిలబడడ్ ఆయమమ్ చెపిప్ంది. "అమమ్గారోలుల్ మందికి ఎరుకైతె 

పరువు పోతదని దవఖానకు తీసక్పోలేదమమ్. మీరెందుకు గా పోరి గురించి బుగులైతరు. ఇండల్కు పోదురు తీయుండిర్." 
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"లేదు ఆయమమ్. లూసీకి హాసిప్టలోల్ టీర్ట మెంట ఇపిప్సేత్ బాగవుతుందని నా నమమ్కం. అదిగో అంబులెనస్ రానే వచిచ్ంది." ఒకక్డుగు 
ముందుకు వేసింది. వెనకనే కారోల్ డాకట్ర సురేందర్ కూడా దిగి వీళుళ్నన్ దగగ్రకు వచాచ్డు. 

"మీరందరూ ఇకక్డే వునాన్రని తెలిసి నేను సవ్యంగా వచాచ్ను. కుసుమా మీరు ఇళళ్కు వెళళ్ండి. ఇంక నేను చూసుకుంటాను. 
కావాలంటే అందరూ తరుణి ఇంటి వదద్ వెయిట చేయండి. నేను అకక్డికి ఫోన చేసి లూసీకి ఎటాల్ వుందో చెపుప్తాను." ఆయన పదేపదే 
భరోసా ఇచేచ్టపప్టికి ఇంటి ముఖం పటాట్రు. సంగతి తెలిసి రేణుక కూడా వచిచ్ చేరింది. 

జరిగిన సంఘటన అందరికి తెలిసి పోలీసులు గొడవలు అవుతాయేమోనని భయపడి ఏ డాకట్ర కూ చూపించకుండా ఇంటివదేద్ 
లూసీని వుంచి ఏడుసుత్నన్ లూసీ తలిల్తండుర్లు అంబులెనస తో కూడా వచిచ్న ఆ పెదద్ డాకట్రున్ చూసిన తరువాత హాసిప్టల కు పంపించటానికి 
ఒపుప్కునాన్రు.  

నాటు వైదయ్ం వలల్ విపరీతమైన రకత్సార్వం జరిగిన ఆమె గురించి డాకట్ర సురేందర్ పర్తేయ్క శర్దద్ తీసుకొని రకత్ం ఎకిక్ంచి సరైన వైదయ్ం 
అందించాడు. దానితో ఆమె పార్ణాపాయం నుండి బయటపడింది. కాని విపరీతమైన నీరసం వలన కోలుకోవటానికి బాగానే సమయం 
పటేట్టటుట్నన్ది. 

ఈ విషయాలనిన్ వివరంగా ఫోన చేసి చెపేప్వరకు సేన్హితురాళుళ్ ఏడుసూత్నే వుండిపోయారు. 
గోల్రియా దావ్రా కాల్స లో లెకచ్రరస తో సహా అందరికీ జరిగిన సంగతి తెలిసింది. కుసుమ సమయసూఫ్రిత్తో తీసుకునన్నిరణ్యం ఒక 

పార్ణానిన్ కాపాడటం అనన్ది సామానయ్మైన విషయమా! పర్తి ఒకక్రూ కుసుమను మనసారా అభినందించారు. 
PPP 

కాలం దేని కోసం ఆగదు. ఎనెన్నోన్ మారుప్లు తెసూత్ కడలిలోని తరంగాలలా ఒడుదుడుకులను ఎదురుక్ంటూ సాగిపోతూనే 
వుంటుంది. 

మృతుయ్ముఖం నుండి బయటపడడ్ లూసీ పూరిత్ పశాచ్తాత్పంతో కుమిలి పోయింది. ఇంక కాలేజీ మొహం చూడటానికి ససేమిరా 
ఒపుప్కోలేదు. సేన్హితురాళుళ్ ఎంతగానో నచచ్ చెపాప్రు. "కనీసం పైరవేట గానైనా డిగీర్ పూరిత్ చేయమని సలహా ఇచాచ్రు. కాని లూసీకి 
అనిన్టిమీద ఒక విరకిత్భావం కలిగింది. 

ఒకనాడు తన నిరణ్యం తలిల్తండుర్ల ముందు బహిరగ్తం చేసింది. "మమిమ్, డాడీ. నా నుంచి మీకు చాల అవమానాలు జరిగినయ. 
అది నేనె సరిచేదద్మనుకుంటునన్. కొనిన్దినాలయన్ంక నేను నరిస్ంగ చేసత్. అయన్ంక ఏదైన ననన్రిల చేరి  రోగుల సేవకు నా జీవితం 
అరిప్ంచుకొని చేసిన తపుప్కు దేవుని వదద్ కాలం గడుపుత." 

ఇంతకాలం వునన్ చంచల చితత్ం ఆ సంఘటన వలల్ దూరమై చాల దృఢనిశచ్యంతో తాననుకునన్ది సాధించటానికి ముందడుగు 
వేసింది లూసీ. అంతటితో ఒక శకం ముగిసింది. అంతా సకర్మంగా వుంటే మంచి గాయని కావలసిన వయ్కిత్ అంత చినన్ వయసులోనే 
విరాగిగా మారటం కొంత బాధ కలిగించినా తన జీవితానిన్ సమాజ సేవకు అంకితం చేయటం హరిష్ంచదగగ్ విషయమే అని సరిపెటుట్కునాన్రు. 

PPP 
డిగీర్ ఫైనల ఇయర విజయవంతంగా ముగిసింది. ముగుగ్రు ఫసట్ కాల్స లో పాసయినారు. రేణుకకు ఇంకా మెడిసిన చదువు 

కొనసాగుతూనే వుంది. 
సేన్హితురాళుళ్ తీరిగాగ్ కూరొచ్ని ఫూయ్చర పాల్నస్ చరిచ్ంచుకోసాగారు. తరుణికి సమసేయ్ లేదు. తండిర్కి ఒకక్తే కూతురైనందున ఆయన 

వాయ్పారాలనిన్ చూసుకొని ఒక  వాయ్పారవేతత్ అవాలని ఆమె చినన్నాటి నుండి పెంచుకునన్ కోరిక. అందుకే బిజినెస మేనెజిమెంట కోరస లో 
చేరటానికి నిరణ్యించుకునన్ది. అదే మాట చెపిప్ంది. 
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"పూరిణ్మ నువేవ్ం చేదాద్మని అనుకుంటునాన్వే?" 
"ఏమోనే నానన్ ఏమంటారో? ఆయన ఆలెర్డి సంబంధాల వేటలో పడాడ్రు. నాకైతే ఒక లైబర్రీలో వుదోయ్గం చేసూత్ తనివితీరా పుసత్కాలు 

చదువుకుంటూ కాలకేష్పం చేదాద్మని వుంది. దానికోసం లైబర్రీ సైనస్ కోరస్ లో చేరాలని వుంది.  " 
"ఏదో సామెత చెపిప్నటుట్గా వుంది. ఎవడికో బాగా సీవ్టస్ ఇషట్మని సీవ్ట షాప లో వుదోయ్గంలో చేరాడట. పర్తిరోజూ అనన్నిన్ సీవ్టస్ 

చూసిచూసి వెగటేసి ఇంక జనమ్లో సీవ్ట పేరెతిత్తే ఒటట్ట. అటాల్ వుంటుంది నీ పుసత్కాల పిచిచ్." అందరూ నవావ్రు. 
"కాని నాది మటుకు వెగటేసే అభిరుచి కాదు. చదివినకొదీద్ చదవాలనిపిసుత్ందే తపప్ విసుగనిపించదనే నా అభిపార్యం." 
"మరి కుసుమా నీ సంగతేంటి?" 
"కొనిన్ రోజులు విశాఖపటన్ంలో మా పెదద్బాబాయి ఇంటికి అకక్డి నుండి అతత్యయ్ల ఇళళ్కు వెళిళ్ వదాద్మనుకుంటునాన్ను. ఆ 

తరువాత ఏం చేయాలో నిరణ్యించుకుంటాను. కొనాన్ళుళ్ ఏదైనా వుదోయ్గం చేయాలని వుంది." 
"ఇంకా నయం. మీ తాతయయ్ నీకు ఇపుప్డే పెళిళ్సంబంధాలు చూసుత్నాన్రు. అయినా వుదోయ్గం చేయాలిస్న ఖరమ్ నీకేంటే?"  

PPP 
నాలుగు రోజుల కిర్తం జరిగిన ఒక సంఘటన పర్భావం కుసుమ మీద బాగా పడింది. 
తాతయయ్ బామామ్ నిదర్పోతునాన్రు. కుసుమకు కూడా నిదర్ పటట్బోతుండగా పినిన్ చినాన్నన్ల గొంతులు వినిపించాయి. వినటం సభయ్త 

కాదని తెలిసినా తన పేరు పర్సాత్వన వచేచ్టపప్టికి  వినసాగింది. పినిన్ గొంతు కొంచం ఆవేశంగా ధవ్నిసుత్నన్ది. 
"అయినా ఈ రొంపి ఎపుప్డూ వుండేదే కదండీ. ఒకటా రెండా దాదాపు ఏడెనిమిది సంవతస్రాలనుండి పడుతూనే వునాన్ము. గుళోళ్ 

లింగాలాలే పాతుకు పోయినాము. మీకొచేచ్ ఆ ఎలిట్సి కూడా నీళొళ్దులుకోవలసి వసుత్నన్ది. అయినా మీ చినన్నన్యయ్ అకక్యయ్లు కుసుమను 
తీసుకొని అతత్యయ్ మామయయ్గారిని ఏ  సెలవలకైనా రమమ్ని బర్తిమిలాడుతూనే వునాన్రు. కాని వీళేళ్ ఒపుప్కోవటం లేదు. కుసుమ కొతత్ 
చోటల్లోల్ ఇబబ్ంది పడుతుందేమోనని భయపడుతూ వునాన్రు.  మన ఇంటికి వచిచ్నపుప్డు దానికి ఇది కూడా కొతత్ చోటేగా. కొనాన్ళుళ్ అటాల్ 
వసూత్ పోతూవుంటే అదే అలవాటవుతుంది. 

ఏది ఏమైనా ఈ ఎండాకాలంమటుకు పిలల్లు ఎకక్డికైనా వెళాళ్లిస్ందేనని పటుట్పటిట్ కూరుచ్నాన్రు. పెదాద్డు వచేచ్ ఏడు ఇంజనీరింగ 
లో చేరాడంటే ఇంక అసలే కుదరదు." ఎనన్డూ లేనిది పినిన్ అటాల్ మాటాల్డుతూంటే కుసుమ తన చెవులను తానే నమమ్లేకపోయింది. 

"సరేలే రేపు ఏ సంగతి చూదాద్ము. పడుకో. అయినా కుసుమ వింటే బాధపడుతుంది." 
కుసుమకు ఇంక నిదర్ కరువయింది. తనలోకి తనను చూసుకోవటం మొదలెటిట్ంది. 
పినిన్ అనన్ మాటలలో బాధ పడవలసినది ఏముంది? వునన్ మాటే అనన్ది. 
తను ఎంత సావ్రధ్పరురాలు! ఇనాన్ళూళ్ తన గురించే తను ఆలోచించుకునన్ది. ఒకటి రెండు సారుల్ పెదద్బాబాయి వచిచ్ వాళళ్తో 

విశాఖపటన్ం రమమ్నాన్డు. అది తను బొంబాయి నుంచి వచిచ్న కొతత్. బామమ్ తాతయయ్ నచచ్చెపప్చూసారు. అకక్డ కూడా నీ ఈడు 
అమామ్యిలు వునాన్రు. ఒకసారి పోయొదాద్మని ఎంతో చెపాప్రు. కాని తనే మూరుఖ్రాలిలాగా ఏడుపు మొదలెటిట్ నేనెకక్డికి రానని మొండికేసి 
కూఛుంది.    

పాపం ముసలాళిళ్దద్రు కూడా తన మూలకంగా ఎకక్డకూ వెళళ్కుండా తననే కనిపెటుట్కొని వుండిపోయారు. పినిన్ బాబాయి తన 
మీద తకుక్వ అభిమానం చూపించారా? తండిర్ నుండి వచిచ్న ఆసిత్లో చిలిల్గవవ్ కూడా ముటట్కుండా అంతా బాంక లోనే పెటిట్, తనను కూడా 
తమ బిడడ్లతో సమానంగా అనిన్ ఖరుచ్లు భరిసూత్ ఇనాన్ళూళ్ ఎంతో పేర్మగా చూసుకునాన్రు. 
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ఇపుప్డు ఆలోచిసేత్ అనిపిసుత్నన్ది. బాబాయి ఫామిలీతో ఇనిన్ సంవతస్రాలు ఎకక్డికి వెళళ్లేదంటే తానే కారణం. తనని కనిపెటుట్కొని 
తాతయయ్ బామమ్. పెదద్వాళళ్ను ఆడపిలల్ను వదిలి  వాళుళ్ వూరు కదలకుండా ఎకక్డకు వెళళ్లేదంటే వాళళ్ మెడలకెంత గుదిబండలా మారిందో 
తలుచుకుంటే తనమీద తనకే అసహయ్ం అనిపిసుత్నన్ది. 

మరుసటి రోజు పొదుద్నేన్ బేర్క ఫాసట్ టేబిల వదద్, "తాతయాయ్ ఇనాన్ళూళ్ చదువులని పరిక్షలని ఎకక్డికి పోకుండా వుండిపోయాము. ఈ 
సంవతస్రం పెదద్బాబాయి వాళళ్ వూరికి వెళొళ్దాద్మా? నాకు కూడా ఎనేన్ళళ్నుంచో వాళళ్ందరిని చూడాలనిపిసుత్నన్ది." 

కుసుమ మాటలకు అందరూ ఆనందంగా చూసారు. బాబాయి పెదద్కొడుకు శాయ్మ, "అవును తాతయాయ్, ఈ ఏడు అందరమూ కలిసి 
విశాఖపటన్ం వెళాద్ం. ఆ చుటుట్పకక్ల చూడవలసిన పర్దేశాలు కూడా చాలా వునాన్యి." హుషారుగా అనాన్డు. 

అందరూ సరేనంటే సరేననాన్రు. బాబాయి ఆ పర్యతన్ంలో వునాన్డు. 
"పినీన్, నాకు కాలేజీలో కొనిన్ సరిట్ఫికేటుల్ తీసుకొనే పని వుంది. వెళొళ్సాత్ను." 
అంతకు ముందర టిసి తెచుచ్కోవటానికి వెళిళ్నపుప్డు, కాల్స మేటస్ కొందరు కలిసారు. గోల్రియా కూడా కనిపించింది. "హేయ, 

బాంకోల్ వేకెనీస్స వసుత్నాన్యట. ఇపుప్డు అపైల్చేసేత్ ఈజీగా జాబస్ దొరికే ఛానస్ వుందంట. మేమందరమూ అపైల్ చేసుత్నాన్ము. ఒక ఎపిల్కేషన 
ఫారమ్ ఎకస టార్ వుంది. మీకు ఎవరికైనా ఇంటరెసట్ వుంటే అపైల్ చేయండే." అంటూ ఒక ఫారమ్ చేతిలో పెటిట్ వెళిళ్ంది. అది ఇంకా తన దగగ్రే 
వుండిపోయింది.  

ఆ నాడు ఇంటరెసట్ లేక పకక్న పడేసింది. రాతర్ంతా ఆలోచించి, ఇంక తను ఒకరికి బరువు కాకూడదు. తన కాళళ్మీద తను 
నిలబడాలని నిరణ్యానికి వచిచ్, పొదుద్నేన్ కూరొచ్ని ఫారమ్ నింపింది. 

అందరినుండి పర్తిఘటన ఎదురోక్వలసి వుంటుందని తెలుసు. ఇంకా ఆడపిలల్లు వుదోయ్గాలకు అంతగా మొగుగ్ చూపని సమాజం. 
కాని ఎలాగోలాగ ఒపిప్ంచాలి అని దృఢ నిశచ్యంతో కాలేజీకి వెళిళ్ అవసరమైన సరిట్ఫికేటస్ తీసుకొని బాంకుకు వెళిళ్ ఎపిల్కేషన ఇచిచ్ 
వచిచ్ంది. 

PPP 
 
"అవును. తాతయయ్ సంబంధాలు చూసుత్నాన్రని నాకు కూడా తెలుసు. కుదిరే వరకు వూరికే వుండకుండా ఏదైనా వుదోయ్గం చేదాద్మని 

అనిపిసుత్నన్ది. అయినా అనుకోగానే వుదోయ్గాలు  అంత సులభంగా దొరుకుతాయా? మన కాల్స మేటస్ అందరూ అపైల్ చేసూత్ంటే నేను కూడా 
బాంకులో అపైల్  చేసాను." నెమమ్దిగా చెపిప్ంది. 

"అదేంటి కుసుమా? మెరిట వునన్దానివి. ఆ చేసేదేదో పిజి కి టైర చేయవచుచ్ కదా? మేమొచిచ్ తాతయయ్తో మాటాల్డమా?" 
"లేదు తరుణి. ఆ డిసక్షన కూడా అయింది. మన వంటి మధయ్ తరగతి అమామ్యిలు ఇపుప్డిపుప్డే గార్డుయ్యేషన చేయటం 

మొదలైంది. తాతయయ్ మాటలలో చెపాప్లంటే, గార్డుయ్యేట  అమామ్యికి ఏ పోసట్ గార్డుయ్యేట సంబంధమో చూడవచుచ్. అదే పిజి 
అమామ్యికి సంబంధం చూడటం కషట్ం. అంతగా అయితే పెళళ్యిన తరువాత అతిత్ంటి వాళుళ్ ఒపుప్కుంటే అపుప్డే పై చదువులు చదవ వచుచ్ 
అనాన్రు. అది కూడా సబబేననిపించింది." 

"మరి నువువ్బాంక లో వుదోయ్గానికి పర్యతిన్సుత్నాన్వంటే ఒపుప్కుంటారా?" 
"చూడాలి. ఒక వేళ నిజంగానే వుదోయ్గం వసేత్  ఎటాల్గైనా వపిప్ంచాలి." 

PPP 
 అనుకునన్టుట్గానే కుసుమ వుదోయ్గంలో చేరటానికి తాతయయ్ బామమ్ ఎంతో ఆపటానికి పర్యతన్ం చేసారు.  
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"కుసుమా, నీకు వుదోయ్గం చేయాలిస్నంత అవసరం ఏంటమామ్? మంచి సంబంధాలు ఎనోన్ తటసథ్పడాడ్యి. ఈ ఏడే ఏదో ఒకటి 
చూసి నిశచ్యం చేదాద్మనుకుంటునాన్ము." 

"లేదు తాతయాయ్. నేను కూడా ఇటాల్గే వుండిపోతాననటం లేదుగా! ఏదైనా సంబంధం నిశచ్యమయేయ్దాకా చేసాత్ను. ఒకవేళ 
వచేచ్వాళుళ్ ఒపుప్కుంటే కొనసాగిసాత్ను. వదద్ంటే మానేసాత్ను. ఈ మాట ముందే మీరు కూడా వచేచ్వాళళ్కు చెపప్ండి. అయినా నేను కూడా 
డబుబ్ కోసం కాదుగా చేయబోయేది? వూరికే ఇంటోల్ కూరుచ్ంటే పిచెచ్కేక్టటుట్నన్ది." అంటూ పటుట్బటిట్ బాంక లో చేరింది. 

అటాల్ ఏడాది గడిచింది. కుసుమ ఇంటి భాధయ్త చేపటిట్ంది. పినిన్కి పనిలో సాయం చేయటం, చెలెల్ళళ్కు తముమ్డికి చదువులో 
సహాయం చేయటం, తాత బామమ్ అవసరాలు చూసుకోవటం వంటి భాధయ్తలనిన్ నేరుప్గా చూసుకుంటూ వుండేటపప్టికి ఇంటి 
వాతావరణంలో మారుప్ వచిచ్ మళీళ్ పూరవ్పు ఆనందాలు తిరిగి వచాచ్యి. 

"అమామ్ కుసుమా, మొనన్ ఎండాకాలం పెదద్ బాబాయి ఇంటికి వెళిళ్నపుప్డు రామనవమి పందిటోల్ మన వాళేళ్ ఒక కుటుంబం నినున్ 
చూసారట. వాళళ్ అబాబ్యి ఇంజనీర. గవరన మెంట వుదోయ్గం. అనిన్ మనకనుకూలంగానేవునాన్యి. కాణీ కటన్ం వదద్ట. నీకిషట్మైతే నేను 
పెదద్ బాబాయి వెళిళ్ మాటాల్డి వసాత్ము. ఇదిగో అబాబ్యి ఫోటో."  

అపప్టికే కొనిన్ సంబంధాలు చూడటం, వాళుళ్ కటాన్లడుగుతునాన్రనన్ నెపంతో రిజెకట్ చేయటం జరిగింది. 
పేరుకు పెళిళ్ చూపులే కాని ఇంకా అమామ్యి అబాబ్యిల అభిపార్యాల మీద కాకుండా పెదద్ల నిరణ్యాల మీదే సంబంధాలు 

నిశచ్యం చేసే రోజులు అవి. కాని కుసుమకు కొనిన్ సిథ్ర నిరణ్యాలు వుండబటిట్ తాతగారు ఆమెను కూడా సంపర్దిసూత్ వుంటారు. 
ఫొటో చూసింది. ఇంజనీర. గవరన మెంట వుదోయ్గం. సాంపర్దాయమైన కుటుంబం. ఒక బావగారు ఆడబడుచు అతత్. అనిన్టికనాన్ 

ముఖయ్ంగా కటన్ం ఆశ లేదు. పిలాల్డికెటువంటి వంక పెటేట్ందుకు లేదు. 
"ఆఁ చెపప్టం మరిచాను. నువువ్ పెళిళ్ తరువాత కూడా వుదోయ్గం చేయటానికి కూడా ఒపుప్కునాన్రు." 
సంతోషంతో మనసు ఉపొప్ంగిపోయింది. "సరే తాతయాయ్, బాబాయిలతో సంపర్దించి అందరికి బాగునన్దనిపిసేత్ నాకేమీ అభయ్ంతరం 

లేదు." 
అంగరంగ వైభోగంగా కుసుమ పెళిళ్ జరిగిపోవటం, తరుణి కోరుకునన్టుట్ బిజినెస సూక్లోల్ చేరటం, పూరిణ్మకు కూడా తవ్రలోనే 

సంబంధం కుదరటంతో పెళిళ్ చేసుకొని అకక్డితో ఆగకుండా పైరవేట గా ఎం.ఎ తెలుగు చేసి భరత్ పోర్తాస్హంతో తన ఆశయానికి తగగ్టేట్ లైబర్రీ 
సైనస్ లో డిగీర్ సంపాదించి కాలేజీలో లైబేర్రియన గా సిథ్రపడటం చకచక జరిగిపోయాయి.  

రేణుక మెడిసిన తరువాత గైనకాలిజీలో పిజి కూడా చేసి సవ్ంతంగా నరిస్ంగ హోం పెటుట్కునన్ది. 
PPP 

రోజులు వారాలగా, వారాలు నెలలగా, నెలలు సంవతస్రాలగా, ఆ తరావ్త దశాబాద్లగా మారాయి. ఎవరి మటుకు వాళుళ్ 
సిథ్రబడిపోయినారు. కాలగరభ్ంలో కలిసిన పైతరం, కొతత్గా మొలకెతిత్న కొతత్ తరంతో మధయ్తరగతి మహిళ ఎనెన్నోన్ మారుప్లు చూసూత్ 
ఐదుతరాల అనుభవాలను చవి చూడటం జరిగింది. నాయనమమ్తాతయయ్ల కాలం అమమ్నానన్ల కాలం అతత్గారింట భరత్తో జీవనం ఆ 
తరువాత పిలల్లు మనుమలు.  

PPP 
 
గేటు బయట సెకూయ్రిటీ ఆపాడు. "ఎకక్డికి పోవాలి మాడం?" 
"వారపతిర్క ఎడిటర ను కలవాలి." 
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"అదిగో ఆ పకక్న ఎంటీర్ పాస ఇసాత్రు. తీసుకోండి. 
"నమసేత్ మాడం. మాకు మీ నుంచి ఒక సహాయం కావాలి." 
"చెపప్ండి. నేను చేయదగగ్దైతే తపప్కుండా చేసాత్ను." బెల కొటిట్ పూయ్నున్ పిలిచి ముందర మంచినీళుళ్ తెమమ్ని ఆ తరావ్త టీ తీసుకు 

రమమ్ని పురమాయించి వచిచ్న వారివైపు పర్శాన్రథ్కంగా చూసింది వారపతిర్క ఎడిటర.  
"నా పేరు పూరిణ్మ. డిగీర్ కాలేజీలో లైబేర్రియన జాబ చేసుత్నాన్ను. ఈమె తరుణి. తరుణి ఇండసీట్ర్స ఔనర." 
"మిమమ్లిన్ కలవటం చాల సంతోషంగా వుంది. నేను మీకేమి సహాయం చేయగలుగుతానో ........... " 
తరుణి బాగ నుండి వారపతిర్క కాపీ తీసి టేబిల మీద పెటిట్ంది. "ఈ పతిర్కలో "తోడొకరుండిన......." అనన్ ఫీచరోల్ ఒక కవితలాంటిది 

పర్చురితమయింది. అది వార్సింది మా ఫెర్ండ అని మాకు చాల నమమ్కం. తను మారుపేరుతో వార్సింది.  మేము తన కోసం చాల 
సంవతస్రాలగా వెతుకుతూ ఆచూకీ తెలియక బాధ పడుతునాన్ము. మీ దగగ్ర రచనలు చేసిన వారి అసలు పేరు ఏడెర్సుల్ వుంటాయి కదా, మీకు 
అభయ్ంతరం లేకపోతే మాకు ఆమె ఎడెర్స ఇవవ్గలతారా?"  

వచిచ్న వాళుళ్ మరాయ్దసుత్లు. మంచి పదవులలో వునన్ వారు. కాని  రచయితల అనుమతి లేందే వారి ఎడెర్స పరాయి వాళళ్కు 
ఇవవ్టం రూలస కు వయ్తిరేకం. అదే మాట అతిధులకు కూడా వివరించింది.  

"ఒకక్సారి ఆమె వార్సిన రాత చదవండి. మీకే అరథ్మవుతుంది. అది ఆషామాషీగా కాలకేష్పం కోసం వార్యలేదు. ఆ రాతలో ఒక 
పరప్స వుంది. మీకు ఇంకా రుజువులు కావాలంటే కూడా చూపిసాత్ము. కింద రాసిన "పూతరేకు" అనన్ కలం పేరులోనే మాకు సందేశం 
ఇచిచ్ంది. మేము నలుగురం ఫెర్ండస్. పూరిణ్మ తరుణి రేణుక కుసుమ. మా పేరల్లో మొదటి అక్షరాలు కలిపి మమమ్లిన్ పూతరేకు అనే వారు. 
మీరు కావాలంటే ఆమె ఎడెర్స తీసి చూడండి. ఒరిజినల నేం కుసుమ అని వుంటేనే మాకు వివరాలు చెపప్ండి. లేకపోతే చెపేప్యండి. మేము 
వెళిళ్పోతాము." 

ఒకక్ నిమిషం ఆలోచించింది ఆవిడ. నిజమే. చదవంగానే ఆ కవితను చెతత్బుటట్లో పడేయబోయింది. కాని మళీళ్ ఇంకొకసారి 
చదివేటపప్టికి ఏదో వయ్ధతో కూడిన సందేశం వునన్టుట్ అనిపించి పర్చురణకు సీవ్కరించింది.  

అంత వివరంగా మాటాల్డిన పూరిణ్మ మాటలకు ఆవిడ కనివ్నస్ అయినటుట్ కనిపించి బెల నొకిక్ వచిచ్న వయ్కిత్కి ఇనర్స్ట్క్షనస్ ఇచిచ్ ఫైల 
తెపిప్ంచింది. ఓపెన చేసి చూసిన ఆవిడ ముఖం విపాప్రింది. 

"మీరు చెపిప్నటేట్ ఆవిడ పేరు కుసుమ. ఇందులో ఎడెర్స తపప్ ఫోన నంబర ఏదీ లేదు. వుండుంటే ఆమెతో పరస్నల గా మాటాల్డి ఎడెర్స 
ఇచేచ్దానిన్. కాని ఇపుప్డు ఆ అవకాశం లేదు. మీరు ఇంతగా చెపుప్తునన్ తరువాత కాదనలేకపోతునాన్ను. మీ విజిటింగ కారడ్ ఏదైనా వుంటే 
ఇవవ్గలుగుతారా?" 

వెంటనే తరుణి తన కంపెనీ బానర మీద వునన్ ఫొటో ఐడెంటిటి చూపించి కారడ్ ఫోన నంబరల్నిన్ ఇచిచ్ంది. 
"థాంకూయ్ మాడం. మీ మేలు ఎనన్టికీ మరిచిపోలేము. దాదాపు ముఫై సంవతస్రాల అనంతరం మేము మా ఫెర్ండున్ 

కలవబోతునాన్మంటే ఆ పుణయ్మంతా మీకే." 
ఆవిడ ఆ కాంపిల్మెంట చిరునవువ్తో సీవ్కరించింది. 

PPP 
"రేణూ సకెస్స. కుసుమ ఎడెర్స దొరికింది. నువువ్ ఎంత తొందరగా ఫీర్ అవుతావో చెపుప్. వెంటనే వెళిళ్ తనని కలవాలనన్ంత 

ఆరాటంగా వుంది." పతిర్క ఆఫీస ముందు నుంచే రేణుక మొబైల మీద ఫోన చేసి మాటాల్డింది పూరిణ్మ. 
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"అవునా! నేను ఫీర్నే. ఎపుప్డైనా రావచుచ్. ఎకక్డ కలవాలో చెపుప్. నేను అకక్డకు రావటమో, మీరు ననున్ పికప చేసుకుంటారో పాల్న 
చేదాద్ం." 

సాయంతర్ం షుమారు ఆరవుతునన్ది. ఆఫీసుల నుండి ఇళుళ్ చేరే వారితో రోడల్నిన్ రదీద్గా వునాన్యి. 
"అబబ్ ఇంత దూరంలో ఎకక్డ దొరికిందో వీళళ్కు ఇలుల్?" అనుకుంటూనే డైరవ చేయసాగింది తరుణి. దారిలోనే రేణుకను నరిస్ంగ 

హోం నుండి పికప చేసుకొని, డైరవరున్ పంపించేసి బయలేద్రారు ముగుగ్రూ. 
వూరికి ఇరవై కిలోమీటరల్ దూరంలో అదొక పాష కాలనీలో గేటెడ కమూయ్నిటీ.   
"ఎవరు కావాలండి?" గుమమ్ంలో నిలబడడ్ యువతి అడిగింది.  
ఏదో చెపప్బోయిన తరుణిని వారించి, "ఇకక్డ పూతరేకులు దొరుకుతాయని చెపాప్రు. వాటి కోసం వచాచ్ం." పూరిణ్మ అడిగింది. 
 ఒకక్ క్షణం నోటమాట లేకుండా నిలబడడ్ కుసుమ, ఒకక్సారి, "పూరిణ్మా!" అంటూ అరిచి అమాంతం వాటేసుకుంది. ఆమెను వదిలి 

వెనకే వునన్ తరుణిని రేణుకను గురుత్ పటిట్ అందరిని ఒకక్సారే చేతులతో చుటేట్సింది. ఆనందంతో  కళళ్లోల్నీళుళ్ తపప్ ఎవరికి నోటెంబడ మాట 
రావటలేల్దు. 

పూరిణ్మే ముందర తేరుకొని, "ఇంత కషట్పడి నినున్ వెతుకుక్ంటూ వసేత్, ఇకక్డి నుండే వెళళ్గొటేట్సాత్వా ఏంటీ. లోపలికి రావాలా 
వదాద్?" 

తాము చూసిన పూరిణ్మకు ఈ నాటి పూరిణ్మకు ఎంత మారుప్. ఆ చెవి కింద పెసరబదద్ంత పుటుట్మచచ్ ఒకక్టే చెకుక్ చెదరకుండా 
వుంది. ఎడెర్స వెతుకుక్ంటూ రాబటిట్ అది కుసుమ అని తెలుసూత్ వుంది. 

కళళ్ కింద నలల్ వలయాలు, చినన్పప్టి అందమంతా ఏమయిందో ఎమో! 
అకక్డే ఫిర్జ, పకక్నే డైనింగ టేబిల మీద గాల్సులు కనిపించాయి. రేణుక  లేచి తనొక గాల్సు తీసుకొని అందరికి తలొక గాల్స మంచి 

నీళుళ్ అందించింది. 
"నా మతి మండా మిమమ్లిన్ ఒకక్సారి చూసిన మైమరపులో మంచి నీళుళ్ ఇదాద్మని కూడా అనిపించలేదు చూసారా!" 
"ఎనాన్ళళ్యిందే మిమమ్లిన్ చూసి?" కళళ్లోల్ నీళుళ్ ఆరటం లేదు. 
ఇంకా వాళుళ్ సంభాషణే మొదలెటట్లేదు. బైట కాలింగ బెల మోగింది. చటుకుక్న లేచింది కుసుమ. కళళ్లోల్ ఏదో బెరుకు సప్షట్ంగా 

కనిపిసూత్వుంది. తలుపు తెరిచి "ఓ, మీరేనా? ఇవాళ అపుప్డే వచాచ్రే?" అంటూ పకక్కు తపుప్కుంది. 
ఒక యువతీ యువకుడు లోపలికి వచాచ్రు. 
"నా కొడుకు కోడలు." అని ఫెర్ండస కు చెపిప్, 
"సందీప, మానసా, వీరు ముగుగ్రు నా చినన్పప్టి ఫెర్ండస్."అంటూ పేరు పేరునా పరిచయం చేసింది. 
"హలో ఆంటీ. అమమ్కు బాంక కొలీగేస్ కాక ఇంతమంది చినన్నాటి ఫెర్ండస్ వునన్టుట్గా ఎపుప్డూ చెపప్నే లేదు. ఎనీవే నైస టు మీట 

యూ ఆల." చాల మరాయ్దగా పలుకరించి, "ఓకే ఆంటి కారీ ఆన. మీరు మాటాల్డుకుంటూ వుండండి." అంటూ లోపలికి వెళిళ్పోయినాడు. 
కోడలు మానస కూడా అదే విధంగా పలుకరించి, వారికి కాఫీలు సాన్కస్ ఏరాప్టు చేసే పనిలో ముణిగిపోయింది. 
కొడుకు కోడలు అనుకూలంగానే వునాన్రు. బాగ ఆపాయ్యతలు తెలిసిన వాళేళ్. మరి కుసుమ సమసయ్ ఏంటో? అందరి మనసులోల్ 

అదే ఆలోచన.  
భరత్ ఎకక్డునాన్డో? అతను ఎటువంటివాడో? 
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అయినా కలవంగానే అనిన్ ఆరాలు తీసేత్ బాగుంటుందా!  
చూడబోతే ఏదో అభదర్తా భావం కనిపిసుత్నన్ది. మాటిమాటికి వాకిలి వైపు చూసుత్నన్ది. ఏదో పొడిపొడిగా మాటాల్డటం తపప్ మనసు 

విపిప్ మాటాల్డేటటుట్ లేదు. 
కొడుకు కోడలు కూడా సరదాగా కబురుల్ చెపప్టం మొదలెటాట్రు. చాలా ఫెర్ండీల్ నేచర. సాధారణంగా సేన్హితులు మాటాల్డుతునన్టేట్ 

వాళళ్ చదువులు, వుదోయ్గాలు, పిలల్ల చదువులు, ఈ విషయాలే మాటాల్డుకునాన్రు. ఈ లోగా ఆటలకెళిళ్న సందీప ఇదద్రు పిలల్లు వచాచ్రు. 
వాతావరణం ఎంతో రమయ్ంగా వునన్ది.  

దాదాపు ఒకగంటసేపు కూరుచ్నన్ తరువాత ఇంక బయలేద్రుదామని లేచారు. 
"కుసుమా, మనమందరమూ కలిసి చాల రోజులయింది. రేణుక పూరిణ్మ కూడా వసాత్రు. అందరమూ సరదాగా రెండు రోజులు 

గడుపుదాము. నీకు కూడా వీలైతే రేపు మా ఇంటికి వసాత్వా?" 
కుసుమ మొహంలో కొదిద్గా కాంతి వచిచ్ంది. కాని సమాధానం చెపప్టానికి తటపటాయిసుత్నన్టుట్ కనిపించింది.  
అది గమనించిన తరుణి లీడ తీసుకొని సందీప తో చెపిప్ంది. "సందీప, చాల ఏళళ్ తరువాత మేము కలుసుత్నాన్ము. చినన్పుప్డు 

నలుగురము ఒక ఇంటోల్నే కలిసి కాలకేష్పం చేసేవాళళ్ం.  కుసుమను మాతో తీసుకొని వెళిళ్ రెండు రోజులు కాలకేష్పం 
చేదాద్మనుకుంటునాన్ము." 

"అదేంటి ఆంటీ, మాకేదైనా కావాలంటే అమమ్ అనుమతి కావాలి. ఆమెను అడగకుండా ఏపని చేయము. అటువంటిది  అమమ్ 
విషయం  ననున్ అడగటం ఏమిటి? ఏంటమామ్, ఆంటీ ఏదో అడుగుతునాన్రు." నవువ్తూ కుసుమను అడిగాడు.  

"అయినా రేపటిదాకా ఎందుకు? రేపు నాకు అరెజ్ంట పని వుంది. వచిచ్ దిగబెటట్టానికి వీలుపడక పోవచుచ్. మీరెవరైనా మళీళ్ ఇంత 
దూరం రావాలంటే ఇబబ్ంది. అమమ్కు అభయ్ంతరం లేకపోతే ఇపుప్డే మీతోనే తీసుకెళళ్ండి. ఎలాగా రేపు సెకండ సాటరేడ్. మీరూ వుదోయ్గులే 
కాబటిట్ వీకెండ ఎంజాయ చేయవచుచ్."  

"అవును ఆమాటా నిజమే. తరుణీ ఒకక్ పది నిమిషాలు ఆగుతే నే వెళిళ్ నా బాగ సరుద్కొని వసాత్ను." ఆనందంగా మేడమీదకు 
వెళిళ్ంది. 

సందీప మానస ఫెర్ండస్ తో కబురల్లో పడాడ్రు. 
"అవును సందీప,  నానన్గారు ఏరీ కనబడరే? బయటకు వెళాళ్రా?" 
కొదిద్గా ఇబబ్ందిగా కదిలాడు. మానస కలుగజేసుకొని, "అవునాంటీ మామయయ్గారు మొనన్నే వాళళ్ అనన్గారింటికి విశాఖపటన్ం 

వెళాళ్రు. మరెర్ండు రోజులోల్ వసాత్రు. ఆ పాటికి అతత్యయ్గారు వచేచ్సేత్ సరిపోతుంది. అయినా మీ ఫోన నంబర ఇవవ్ండి. మామయయ్గారు 
ఎపుప్డొచేచ్దీ నే ఫోన చేసాత్ను." గలగల మాటాల్డేసింది. 

"సందీప మానసా, నేను బయలేద్రుతునాన్ను. ఏదైనా అవసరముంటే నా మొబైల కు ఫోన చేయండి." 
(¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy) 
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