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హైదరాబాద నగరంలో  అతయ్ంత బిజీ సెంటర దిల షుక నగర.   
దిల సుఖ రాంపర్సాద అనే భూసావ్మి మలకపేట పార్ంతంలో ఉండేవాడని, అనేక ఎకరాలోల్ ఉనన్ తన భూమిలో సగం పాల్టుల్ గా 

మారిచ్ తన పేరు మీద కాలనీలుగా ఏరప్రచాడని ఒక చరితర్.  
ఎటు చూసినా కళుళ్ మిరుమిటుల్ గొలిపే వాణిజయ్సంసథ్లు, షాపింగ కాంపెల్కస్ లు, అనేక విదాయ్సంసథ్లు, కోచింగ సెంటరేల్ కాక  

పిలిచిన పలికే దైవంగా పర్సిదిధ్ పొంది, షిరిడి పుణయ్ కేష్తార్నికి నమూనాగా భకుత్లు భావించే షిరిడి సాయిబాబా దేవాలయం దిల సుఖ నగర 
పర్తేయ్కం. అంతేకాక  సాంకేతిక పర్గతికి నిదరశ్నంగా తయారైన  మెటోర్ సేట్షన కూడా ఇపుప్డు మరింత అందానిన్ సంతరించుకుని దిల సుఖ 
నగర పర్తేయ్కతని చాటుతోంది.  

ఎటు చూసినా  కిర్కిక్రిసిన జనాభా, అనిన్ రకాల వాహనాల రాకపోకలతో  ఇరవై నాలుగు గంటలు పెళిల్ వారి ఇలుల్లా 
కళకళలాడిపోతూ ఉంటుంది. తళ, తళలు, మిలమిలలు తోపాటు కావాలిస్నంత దుముమ్, ధూళి కూడా నిండిపోయి వాతావరణ కాలుషాయ్నికి 
కూడా దిల సుఖ నగర పెటిట్ంది పేరు అయింది.  

దిల సుఖ నగర నుంచి ముందుకు వెడితే కొతత్పేట ఫూర్ట మారెక్ట, అకక్డినుంచి లోపలికి వెళితే రామకృషణ్ పురం, వాసవి కాలనీలో 
ఎంతో పర్ఖాయ్తి గాంచిన అషట్లకిష్ ఆలయంకి దగగ్రలో భాసక్ర తండిర్ హయాంలో మూడు వందల గజాలోల్ కటిట్ంచిన ఇలుల్... ఆయన 
తదనంతరం ఇదద్రు కొడుకులు భాసక్ర, మోహన లకు వచిచ్ంది. అయితే మోహన ఉదోయ్గ రీతాయ్ పూనాలో సిథ్రపడడం వలన భాసక్ర 
కుటుంబమే అకక్డ ఉంటోంది. భాసక్ర మునిసిపల ఆఫీసులో అసిసెట్ంట కమిషనర గా చేసుత్నాన్డు. హరి ఇంజనీరింగ కాలేజ కొంచెం 
దూరం అయినా చరిత దిల సుఖ నగర లోనే ఒక జూనియర కాలేజిలో చదువుతోంది.  

నిజాయితీపరుడుగా,  సిట్ర్కట్ ఆఫీసర గా మంచి పేరుంది భాసక్ర కి.. సవ్ంత ఇలుల్, అవసరాలకి సరిపడా జీతం, పెదద్, పెదద్ కోరికలు, 
ఆశలు లేకుండా ఉనన్ంతలో కర్మశిక్షణ తో బతకడమే కాక పిలల్లిన్ కూడా ఎంతో కర్మశిక్షణతో పెంచారు భారాయ్భరత్లు. భాసక్ర ఎంత 
నిజాయితిగా ఉండాలని అనుకునాన్ కొంతమంది, కొనిన్ సందరాభ్లలో అతని మీద వతిత్డి తీసుకొచిచ్ పర్లోభ పెడతారేమో అని భయంతో 
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మనకునన్ది చాలు, ఎలాంటి పర్లోభాలకి లొంగి  లంచాల జోలికి వెళళ్దుద్ అని జానకి భాసక్ర తో పర్మాణం కూడా చేయించుకుంది. 
చాలామంది భారయ్ల వతిత్ళళ్తో లంచాలు తీసుకుంటారు కాని,  నా భారయ్ సిదాధ్ంతాలు ఉనన్ మనిషి అని మురిసిపోతాడు భాసక్ర.  

భాసక్ర కి ఎలాంటి చెడడ్ అలవాటుల్ లేవు. భారయ్ అనాన్, పిలల్లు అనాన్ అతనికి పార్ణం. సాధారణంగా ఆఫీస లో పని ఉంటె తపప్ 
ఇంటికి ఆలసయ్ంగా రాడు. ఒకవేళ ఏ కారణం చేతనైనా ఆలసయ్ం అయితే ముందే జానకిక్ ఫోన చేసి చెపాత్డు.  

భారాయ్భరత్ల మధయ్ కానీ, పిలల్ల వలల్ కాని ఆ కుటుంబంలో ఎపుప్డూ ఎలాంటి గొడవలు ఉండవు. చుటుట్పకక్ల కుటుంబాలోల్ వాళళ్ది  
ఒక ఆదరశ్ కుటుంబంగా భావిసాత్రు అందరు.. అంతేకాక ఎవరికీ ఎలాంటి సాయం అవసరం వచిచ్నా భారాయ్భరత్లు ఇదద్రూ సహాయానికి 
ముందుంటారు. అందుకే అందరికి వాళళ్ంటే గౌరవం. 

అలాంటిది జానకి ఉనన్టుట్ండి కనిపించక పోవడంతో ఏం జరిగిందో అరధ్ం కాక మతి పోయినటుట్ అయింది శారదకి.  
ఈ విషయం ఇంకా చుటుట్ పకక్ల ఉనన్ మిగతా కుటుంబాల వాళల్కి తెలియదు.. వాళేళ్వారికీ తెలియక ముందే జానకి వచేచ్సేత్ 

బాగుండు అనుకుంది. ఆనందం, అనోయ్నయ్త, పేర్మానురాగాలు వీటికి కేరాఫ అడర్స గా ఉనన్ ఆ కుటుంబంలోని  ఇలాల్లు చెపాప్ చేయకుండా 
ఇలుల్ వదిలి వెళిళ్ంది  అనే వాసత్వం జిరిణ్ంచు కోవడం అసాధయ్ం అయింది శారదకి.  

 ఇలుల్ వదిలి వెళళ్వలసిన అగతయ్ం ఏముంది జానకిక్ ఖచిచ్తంగా ఏదో పర్మాదం జరిగింది... ఆవిడ దగగ్ర మొబైల ఫోన కూడా లేదు.. 
అయినా ఎపుప్డూ బయటికి వెళాళ్లంటే తనని సాయం అడిగే జానకి ఒకక్తే ఎందుకు వెళిళ్ంది? ఎకక్డికి వెళిళ్ంది? 

ఆలోచనలతో మెదడు పనిచేయడం మానేసింది.. కానీ పిలల్లిదద్రిని చూసుత్ంటే గుండె తరుకుక్పోయింది. అందుకే తనని తాను 
నిగర్హించుకుని పిలల్ల సంగతి చూడడానికి నిశచ్యించుకుంది.  

ఆందోళన బయటికి కనిపించనియకుండా హరిని, చరితని కాలేజికి తయారు కండి అంది.  
‘నేను వెళళ్ను .... వెళళ్ను  అమమ్ వచేచ్దాకా కాలేజికి వెళళ్ను’ అని ఏడవసాగింది చరిత.  
‘ఎకక్డికి వెళుత్ంది అమమ్. తనే వసుత్ంది నువువ్ కాలేజికి వెళళ్కుండా తనకోసం ఎదురు చూసుత్నాన్వని తెలిసిందంటే కోపప్డుతుంది 

వెళళ్మామ్  నువువ్ సాయంతర్ం ఇంటికి వచేచ్సరికి అమమ్ ఇంటోల్ ఉంటుంది’ అని నచచ్చెపిప్ంది శారద.  
హరికి కూడా వెళాల్లని లేకపోయినా వయసులో చరితకనాన్ పెదద్వాడు, సహజంగానే కొంచెం సహనం, సంయమనం ఉనన్వాడు 

కావడంతో చెలెల్లికి తనూ నచచ్చెపాప్డు.. 
‘నానన్ పోలీస రిపోరట్ ఇవవ్డానికి వెళాళ్రుగా చెరిర్ మనం కాలేజ నుంచి వచేచ్సరికి అమమ్ వచేచ్సుత్ంది. వెడదాం పద నినున్ కాలేజ 

దగగ్ర దింపి నేను వెళాత్ను’ అనాన్డు. 
చరిత సమాధానం చెపప్కుండా ఏడుసూత్ కూరుచ్ంది.  
‘నువువ్ తయారై వెళుళ్ హరీ దూరం వెళాళ్లిగా చరితను వంశీ దింపేసాత్డులే’ అంది శారద.  
హరి శారద పెటిట్న ఇడిల్ తినేసి వెళిళ్పోయాడు.  
శారద దంపుతులకి ఒకక్డే కొడుకు వంశీ. 
కంపూయ్టరస్ అండ  ఎలకార్నిక ఇంజనీరింగ పూరీత్ చేసి చందన బర్దరస్ దగగ్ర ఒక చినన్ షాపు లిజ కి తీసుకుని మొబైలస్ షాపు 

పెటుట్కునాన్డు..  
జనారధ్న కి కొడుకు ఇంజనీరింగ చేసి అమెరికాకో ఆసేత్ర్లియాకో వెళళ్కుండా అలా షాపు పెటట్డం ఇషట్ం లేదు కాని అకక్డికి వెళిల్ 

ఇబబ్ంది పడుతూ అమమ్, నానన్ని, బంధువులని మిస అవడం వంశీ కి ఇషట్ం లేదు. అంతేకాక అతనికి దేవుడనాన్, గుడులు గోపురాలు తిరగడం 
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అనాన్ పిచిచ్. విపరీతంగా దేవుడిని అందులోనూ బాబాని నముమ్తాడు. అందుకే  అతను ఎనిమిదినన్రకలాల్ ఇంటోల్నుంచి బయలు దేరి ముందు 
బాబా గుడికి వెళిల్ తరవాత షాపు తీసాత్డు.  

చరితకి బలవంతంగా ఇడిల్ పెటిట్, టిఫిన కారేజ ఇచిచ్ జాగర్తత్గా కాలేజి దగగ్ర దింపమని కొడుకుతో బండి మీద పంపించింది శారద.  
ఎలాగోలా కాలేజికి పంపించగలిగింది కానీ పోలిస సేట్షన నుంచి వచిచ్ కలతబారిన మనసుతో హృదయం ఆకోర్శిసుత్ంటే కాఫీ కూడా 

తాగకుండా ఇంటోల్ కూరుచ్నన్ భాసక్ర ని ఓదారచ్డం ఆవిడ వలల్ కాలేదు. జనారధ్న తో ఇడీల్ పంపించింది. కాని ఎంత బతిమాలినా తినలేదు 
భాసక్ర. చేసేది లేక ఆఫీస టైం అయిపోడంతో జనారధ్న తనకి తోచిన ఓదారుప్ మాటలు చెపిప్ ఆఫీస కి వెళిళ్పోయాడు.  

శారద బాధపడడం తపప్ ఏమి చేయలేకపోయింది.  
వంశీ చరితని జాగర్తత్గా కాలేజి గేటు దగగ్ర దింపి ‘మరోసారి అమమ్ ఎకక్డికి వెళళ్దు వసుత్ంది నువువ్ అనవసరంగా టెనష్న పడకు’ 

అని చెపిప్ వెళాళ్డు. 
PPP 

చరిత కాలేజి ఆవరణలో అడుగు పెటేట్సరికి ఎనిమిది నలభై ఐదు అయింది.  
తొమిమ్ది దాటి ఐదు నిమిషాలు అయిందంటే చాలు వాచమాన గేటు వేసేసాత్డు.. చాలా సిట్ర్కట్ రూలస్ .  
అపప్టికే చాలామంది అమామ్యిలు వచేచ్శారు. ఆ కాలేజ లో ఇంటర వరకు కో ఎడుయ్కేషన. డిగిర్ కేవలం ఆడపిలల్లే. కాకపొతే 

ఆడపిలల్ల సెత్ర్ంగత్ కనాన్ మగపిలల్లు తకుక్వ. అందరూ గూర్పులు, గూర్పులుగా కాల్స లవైపు వెళుత్నాన్రు.  
వాళళ్ందరిని చూసుత్ంటే చరితకు ఏడుపు, బాధ తనున్కు రాసాగాయి.  
అందరూ తనవైపు జాలిగా చూసూత్  ‘మీ అమమ్ ఎకక్డికో వెళిళ్పోయిందిటగా , ఎవరో ఎతుత్కుపోయారటగా ... పాపం ... ఏదనాన్ 

యాకిస్డెంట అయి చచిచ్పోయిందేమో , లారీ గుదేద్సిందేమో’  అంటునన్టుట్గా చెవులోల్ పర్తిధవ్నించ సాగింది. 
కాళళ్లోల్ వణుకు, గొంతు తడారిపోయినటుట్ అయింది. అడుగులు ముందుకు సాగడంలేదు. కాళళ్లోల్ శకిత్ సనన్గిలిల్పోయినటుట్ అయి  

ఉనన్టుట్ండి కళుళ్ తేలిపోతూ. పరిసరాలనీన్ గిరుర్న తిరుగుతునన్టుట్ అయి తూలి పడబోయింది. 
‘ఏయ చరితా ! ఏమైంది... అయోయ్ హారికా చెరిర్ పడిపోతోంది..’ అపప్టికే చరితను గమనించిన ఆమె కాల్స మేట నిషా గటిట్గా 

అరుసూత్ పరుగున వచిచ్ పడిపోతునన్ చరితను పటుట్కుంది.  
ఆమె వెనుకే మరో ముగుగ్రు అమామ్యిలు కూడా పరిగెతుత్కుంటూ వచిచ్ నిషాకి సాయం చేశారు.  కళుళ్ తిరిగిపోతుంటే  తనని 

నలుగురు కలిసి పటుట్కుని ఎటో తీసుకువెళుత్నన్టుట్ మాతర్ం అరధ్ం అయిన చరిత కళుళ్ తేలేసింది.  
‘అయోయ్ తను అన కానష్స అయింది..’ హారిక గాభరాగా అంది.  
‘కాల్స కి తీసుకుని వెళాద్ం’ అంది నిషా.  
అవంతి మాతర్ం బెదిరిపోయిన దానిలా గుడల్పప్గించి  చరితనే చూసూత్ వాళళ్ వెనకాల నడవసాగింది.  
నలుగురు కలిసి దాదాపు చరితను వాళళ్ భుజాల మీద మోసుత్నాన్టుట్గా తిసుకువెళుత్ంటే మిగతా వాళళ్ంతా విచితర్ంగా చూసూత్, 

వాళళ్లోల్ వాళేళ్ ఏదో మాటాల్డుకుంటూ కొందరు, కొందరు వాళళ్ దగగ్రకి వచిచ్ ‘ఏమైంది?’ అని అడుగుతూ ఉంటే తెలియదు.. ‘షి మే బి సిక’ 
అని చెబుతూ కాల్స రూమ కి తీసుకువచాచ్రు.  

ముందు వరసలో కూరుచ్నన్ అమామ్యిలను లేపి బెంచి మీద పడుకోబెటాట్రు.  
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అందరూ ‘ఏమైంది, ఏమైంది?’ అని అడుగుతూ ఖంగారుగా చరితను చూడసాగారు.. ఇదద్రమామ్యిలు పరిగెతుత్కుంటూ వెళిల్ సాట్ఫ 
రూమ లో ఉనన్ ఇంగిల్ష లెకచ్రర మాధవిని పిలుచుకు వచాచ్రు.  

అపప్టికే కొంచెం వణుకు తగిగ్ కళుళ్ తెరిచిన చరిత తను కాల్సు రూమ లో ఒక బెంచి మీద పడుకుని ఉండడం, తన చుటూట్ కాల్స 
మేటస్ అందరూ ఆదురాద్గా చూసూత్ ఉండడం చూసి లేవబోయింది. 

హారిక ‘లేవకు, లేవకు’ అని అరిచింది.  
నిషా గబాలన్ ముందుకు వంగి  ‘ఏమైంది చెరీర్... నీకు ఫీవర వచిచ్ందా ...?’ అని అడిగింది. 
చరిత లేదు అని తలాడిసూత్ లేచి కూరుచ్ంది.  
అపుప్డే మాధవి పర్వేశించి హడావుడిగా  ‘గరల్స్ వాట హేపెండ?’ అని అడిగింది.  
‘తెలియదు మేడం ... కాలేజికి ఎంటర అవుతూనే పడిపోయింది’ అంది నిషా.  
ఆవిడ వాళళ్ని ‘జరగండి’ అంటూ చరిత దగగ్రకి నడిచింది. 
నలుగురూ పకక్కి తపుప్కుని ఆవిడకి చరితవైపు దారి ఇచాచ్రు.  
మాధవి చరిత దగగ్రకు వచిచ్ చేయి అందుకుని చూసూత్’ టెంపరేచర లేదే ... ఏమైంది? బేర్క ఫాసట్ చేయలేదా?’ అంది.  
ఆ హడావుడి, వాళళ్ందరి ఆదురాద్, వాళళ్ పేర్మ చూడగానే చరితకి దుఃఖం ఎగదనున్కుంటూ వచిచ్ంది. కుండ భళుళ్న బదద్లైనటుట్ , 

ఒకక్సారిగా  వెకిక్, వెకిక్ ఏడవడం మొదలుపెటిట్ంది.  
అందరూ తెలల్బోయారు.  
 ఆ ఏడుపుకి నిషా, పర్ణిత, హారికలు బికక్మొహాలు వేసారు.. 
అవంతి చేషట్లుదిగినటుట్ బిగుసుకుపోయి నిలబడిపోయింది.  
చరిత ఎందుకు ఏడుసోత్ందో తెలియకపోయినా అపర్యతన్ంగా అందరి కళళ్లోల్ నీళుళ్ తిరిగాయి.  
మాధవి నివెవ్రపోయింది.  
ఊహించని ఆ పరిసిథ్తి చూసుత్ంటే ఏం చేయాలో అరధ్ం కాలేదు. సేన్హితురాలి కనీన్టికి కారణం తెలియకపోయినా తామూ కనీన్రు 

పెడుతునన్ ఆ ఆడపిలల్లని చూసి ఆడపిలల్లు ఎంత సునిన్తం! అనుకుంది. 
చరిత పకక్న కూరుచ్ని ఆ అమామ్యిని దగగ్రకు తీసుకుని ‘ఏమైంది  చరితా? ఇంటోల్ అమమ్ కానీ, డాడి కాని తిటాట్రా? 

ఎందుకేడుసుత్నాన్వు?  చెపప్మామ్ ...’ జుతుత్  సవరిసూత్ ఆపాయ్యంగా అడిగింది.  
చరిత పనెన్ండు గంటల నుంచి గుండెలోల్ మౌనంగా దాచుకునన్ భయం, దిగులు ఒకక్సారి వెలుల్వై పర్వహించాయి. వెకిక్ళుళ్ పెడుతూ 

అంది ‘అమమ్ , మా అమమ్ ఇంటికి రాలేదు మేడం ...’  
మాధవి అయోమయంగా చూసూత్ అంది ‘మీ అమమ్ ఇంటికి రాకపోడం ఏంటి? ఎకక్డికి వెళాళ్రు? ఇంటోల్ లేరా?’ 
అడడ్ంగా తల ఊపుతూ అంది చరిత  ‘లేదు .. నినన్ ఈవినింగ ఏదో పని ఉంది టూ అవరస్ లో వసాత్ను అని మేమంతా ఇంటికి 

వెళేల్సరికి లెటర రాసి పెటిట్ వెళిళ్ంది. కాని టూ అవరస్ కాదు కదా అసలు రాలేదు. నాకు భయంగా ఉంది మేడం. మా అమమ్కి యాకిస్డెంట 
అయిందేమో. లేకుంటే ఎవరనాన్ కిడాన్ప చేశారేమో అని భయం వేసోత్ంది.’ 

మాధవి నిశేచ్షుట్రాలైంది.. పిలల్లంతా గటిట్గా అరిచారు ‘అమోమ్ ఆంటిని కిడాన్ప చేసారా? ... మేడం ... మాకు భయం వేసోత్ంది’ 
అంటూ. 
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అవంతి భయంగా వచిచ్ మాధవిని గటిట్గా పటుట్కుంది.  
మాధవికి ఆ అమామ్యిల అరుపులు, ఏడుపులు చూసుత్ంటే మతిపోయినటుట్ అయింది.  
తనని గటిట్గా పటుట్కుని నిలువెలాల్ వణికిపోతునన్ అవంతి వైపు ఆశచ్రయ్ంగా చూసూత్ ‘అవంతీ! రిలాకస్ ... ఏమైందని అంత 

భయపడుతునాన్వు?’  అంది వీపు మీద రాసూత్.  
అవంతి మాటాల్డలేదు. అలాగే వణికిపోతూ నిలబడింది.  
అవంతి పకక్న కూరుచ్నే ఆరిత్ అవంతి పర్తి దానికి అలా భయపడడం రోజూ చూడడం వలల్ ఆ అమామ్యిని మాధవి దగగ్రినుంచి 

భుజం పటుట్కుని నడిపిసూత్ వెనక బెంచి వైపు వెళిల్ కూరోచ్బెటిట్ంది.  
తను కూడా ఆమె పకక్న కూరుచ్ని ఆ పిలల్ చేయి అందుకుని నిమురుతూ ‘ టెనష్న పడకు. ఏమి కాదు’ అంది.  
మాధవి తేరుకుని వాళళ్ందరిని ఓదారుసూత్ ‘మీరలా భయపడకూడదు.. ఆంటీకి ఏమి కాదు. ఆవిడ పెదాద్విడ కదా. ఎవరనాన్ ఫెర్ండస్ 

ఇంటోల్ ఆగిపోయి ఉంటారు. ఫోన అవైలబిలిటి లేక కాల చేసి ఉండరు. తపప్కుండా వచేచ్సాత్రు. మీరు భయపడి చరితను ఇంకా భయపెటట్ 
కూడదు. పదండి అందరం పిర్నిస్పాల దగగ్రకు వెళిల్ చెపాద్ం. ఆవిడ కూడా ఏదనాన్ సలహా ఇసాత్రు. రా చరితా!’ మాధవి చరిత భుజాలు 
పటుట్కుని లేవదీసింది.  

వెకుక్తూనే చరిత ఆవిడ వెంట నడుసుత్ంటే సేన్హితురాలి ఏడుపు చూడలేని అమామ్యిలంతా ‘పాపం చరిత’ అనుకుంటూ అలాగే 
కూలబడి పోయారు.  

నిషా, పర్ణిత, హారిక మాధవికి సాయంగా  చరిత చేయి పటుట్కుని ఒకళుళ్, భుజాల మిద చేతులు వేసి ఇదద్రు ఆవిడని 
అనుసరించారు. 

పిర్నిస్పాల రూమ లోకి వెళేల్సరికి ఆవిడ అపుప్డే వచిచ్నటుట్ంది హాయ్ండ బాగ లోంచి దువెవ్న, అదద్ం తీసి చెరిగిన జుటుట్ 
దువువ్కుంటోంది. మాధవి వెనకాల వసుత్నన్ వాళళ్ందరిని ఆశచ్రయ్ంగా చూసూత్ ‘వాటస్ ద మేటర?’ అంది. 

మాధవి చరిత కళుళ్ తిరిగి పడిపోవడం, పిలల్లు నలుగురూ చరితను దాదాపు భుజాల మీద మోసూత్ కాల్స రూమ లోకి తీసుకురావడం,  
ఇదద్రమామ్యిలు  కంగారుగా తన దగగ్రకు వచిచ్ చరిత పరిసిథ్తి చెపప్డం, చరిత ఏడుపు, తన ఓదారుప్, చరిత తలిల్ కనిపించడం లేదని చెపప్డం 
మొతత్ం చెపిప్ంది ఆవిడకి.  

ఆవిడ ఆశచ్రయ్ంగా అంది ‘అరె ... ఎలా జరిగింది? పోలిస రిపోరట్ ఇచాచ్రా?’ 
మాధవి చరిత వైపు చూసింది. 
చరిత తల ఊపుతూ ‘డాడి, మా పకిక్ంటి అంకుల వెళాళ్రు. ఇచేచ్ ఉంటారు.’  
‘మంచిపని చేసారు. రిపోరట్ ఇసేత్ వాళేళ్ ఎంకైవ్రీ చేసాత్రు. ఏదనాన్ జరిగితే కూడా తెలిసిపోతుంది. మీ అమమ్గారి దగగ్ర జువలరి 

ఉందా?’ అడిగింది ఆవిడ. 
‘లేదు మేడం. అమమ్ ఏమి వేసుకోదు. ఓనిల్ మంగళసూతర్ం గొలుసు, నలల్పూసల గొలుసు ఉంటుంది ఆవిడ మెడలో.’  
‘అలాగా..’ ఆవిడ సాలోచనగా అని కొంచెం సేపు ఏదో ఆలోచిసూత్ అంది  ‘ఏంటో మాధవీ.. సొసైటి దారుణంగా మారిపోయింది. 

వయసు, వావి తారతమాయ్లు ఉండడం లేదు. సొసైటీలో కిర్మినలస్ పెరిగిపోయారు. పాపం. ఆవిడని ఎవరూ ఏమి చేయకుండా ఉంటె 
బాగుండు’ అంది నిటూట్రుసూత్. 

చరిత ఆవిడవైపు కళుళ్ పెదద్వి చేసి చూసింది..  
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మాధవికి చిరాకేసింది. ఈవిడకి పిలల్ల ముందు ఏం మాటాల్డాలో కూడా తెలియదు అని మనసులో విసుకుక్ంటూ మాట మారుసూత్, ‘ 
ఏం కాదు చరితా అనవసరంగా టెనష్న పడకు. పదండి కాల్సులు మొదలైపోయాయి. సిలబస మిస అవుతారు. కమాన గరల్స్’ అంటూ 
వాళళ్ందరిని ఒకవిధంగా బలవంతంగా తీసుకు వెళిళ్ంది.  

 
 

(కొన గింపు వచేచ్సంచికలో) 
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