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“నీకు రాజుల కథ వినాలనుందా లేక మనలాగ మాములుగా ఉండే ఒక అమామ్యి కథ వినాలనుందా?” 

సనన్గా దగుగ్తునన్ సౌరబ కు నీళళ్ బాటిల అందిసూత్ అడిగింది లచిచ్మి.  
“నాకు అమామ్యి కథే కావాలి. ఆ అమామ్యి, నేను ఫెర్ండుస్ ఆవుతాము.” 
రెండు గుకక్ల నీళుళ్ తాగి బాటిల లచిచ్మి చేతికిసూత్ అనాన్డు సౌరబ. కథ వినడం కోసం 
ఆతుర్తతో ఆ ఎనిదేళళ్ బాలుడి చెవులు ఆమె చుటూట్ పరుచు కునాన్యి. విపాప్రిన వదనంతో లచిచ్మి 

మొహం వేపు చూసుత్నాన్డు. యారుక్ హాసిప్టల లో చిలర్నస్అమాక్లజి డివిజన చాలా పెదద్ది. అకక్డ ఒక రూములో 
పెదద్గా ఉనన్ హాసిప్టల బెడ పై ఒక పకక్ ఉనన్ దిండు దగగ్రగా రెండు కాళుళ్ ముడుచుకుని కూచునన్ సౌరబ ను 
చూసూత్ంటే లచిచ్మికి తన చినన్ నాడు తన చుటూట్ పరుచుకునన్ ఈ పెదద్ పర్పంచంలో ఒక పకక్గా ఒదిగి పోయి 
జీవించడం గురుత్కు వచిచ్ంది.  

అంతలో నరుస్ వచిచ్ సౌరబ నాడి, జవ్రం చూసి కిల్ప బోరుడ్పై రాసింది.  
“మారగ్రెట నాకు కుకీస కావాలి.” సౌరబ బెడ పై మోకాళళ్ మీద కూరుచ్ని నరుస్ను అడిగాడు. 
“కుకీస ఇపుప్డు కాదు, ఆకలిగా ఉందా? కాసేపటోల్ నీకు డినన్రు ఇసాత్రు.” 
“మారజ్ ఒకక్టి ఇవువ్.” లచిచ్మి అంది. 
“యూ నో ద రూలస్. కుకీస తింటే డినన్రు సరిగాగ్ తినడు. అసలే సౌరబ కు అపెటైట సరిగాగ్ లేదు. 

సరిపడా పోర్టీన లేకపోతె యూ నో.” మారజ్ కు సౌరబ అంటే ఇషట్ం. 
లచిచ్మి ఒక పేపరు తీసుకుని దానిపై ‘నేను ఒక కుకీ సౌరబ కు బాకీ ఉనాన్ను.’ అని రాసి అది సౌరబ 

చేతికిచిచ్, 
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”నీ హెలత్ బాగవగానే నేను నీ బాకీ తీరుసాత్ను. పార్మిస.” అంది.  
సౌరబ గరవ్ంగా ఆ కాగితానిన్ తీసుకుని జాగర్తత్గా దిండు కింద పెటుట్కునాన్డు. 
మారజ్ అనన్ మాట నిజమే. కాసత్ బలమైన ఫుడ తింటేనే లుకీమియా టీర్ట మెంట కు సౌరబ శరీరం 

తటుట్కోగలదు.  
ఒకసారి మారగ్రెట అదేద్కునన్ ఎఫెయనీస్ అపారుట్మెంటు సీలింగ లీక అయియ్ంది. ఆ రాతిర్ వచిచ్ పకక్ 

అపారట్ మెంటులో ఉంటునన్ లచిచ్మి డోర బెల నొకిక్ంది. లచిచ్మి పరిసిథ్తి విని తన గదిలో ఉనన్ బెడ కం సోఫా మీద 
పడుకోమంది. మారగ్రెట ఆ రాతేర్ కాదు సీలింగ ఫికస్ చేసే వరకు ఒక వారం లచిచ్మి దగగ్రే ఉంది. తరావ్త తన 
ఎఫిషయ్నీస్లోకి మారింది. లచిచ్మి వండుకునే ఇండియన ఫుడ తిని ఒక రెండు రోజులు ఇబబ్ంది పడింది కాని ఆ తరావ్త 
తెగ అలవాటు పడిపోయింది. లచిచ్మి వండే ఫుడే కాదు లచిచ్మి అంటే కూడా చాలా ఇషట్ం. లచిచ్మి అందరినీ గుడిడ్గా 
నముమ్తుందని మారజ్ ఉదేద్శయ్ం.  

“లచిచ్మి! యూ ఆర టూ కైండ టు ఎవీర్ బడి. గాటు బి కేర ఫుల లవ.” తరుచుగా హెచచ్రించే మారగ్రెట 
మాటలకు లచిచ్మి నవువ్కునేది. 

ఒక సంవతస్రం తరావ్త లచిచ్మి లీడస్ టౌన లోనే ఒక చినన్ ఇలుల్ కొనుకుక్ని అకక్డికి మారింది. 
మారగ్రెట లచిచ్మి ఇంటోల్ ఒక గది రెంటు చేసూత్ చాలా సనిన్హితురాల యియ్ంది. కొనాన్ళళ్ తరావ్త సీట్వ ను డేటు 
చేసుత్నన్పుడు మరో చోటికి మకాం మారిచ్ంది. ఆ తరావ్త కూడా  తరుచుగా లచిచ్మికి ఫోన చేసి మారజ్ తన కషట్ సుఖాలు 
ఏకరువు పెటిట్ సలహా తీసుకుంటూ, ఊళోళ్ని సంగతులు చెపిప్ నవివ్సూత్ ఉంటుంది.  

లచిచ్మి సీకార్ఫట్ చిలర్డ్న టీచింగ హాసిప్టల లో వారానికి ఒకసారి ఆఫట్ ర వరక్ వెళిల్ పేషెంటల్కు బౌతిక, 
మానసిక సహాయం చేసూత్ వాలంటీరుగా పని చేసుత్ంది. వారంలో మరో రోజు యారక్ లోని ఉమెన షెలట్ర లో సహాయం 
చేసుత్ంది. ఉమెన షెలట్రులోని సతరీల బాధాకరమైన జీవితంలోని  సంఘటనలు వింటూంటే బాధకు దేశం, భాష, పెదద్లు, 
పిలల్లు అనే భేదం అంటూ ఉండదేమో అనిపిసుత్ంద. 

ఎనిమిదేళళ్ కిర్తం లచిచ్మి ఇండియాలో బి. టెక పూరత్వగానే యు.కె. లో అపైల్ చేసినపుడు లండన లో 
‘పిర్నస్ కో’ టెక కంపెనీలో జాబు వచిచ్ంది. గజిబిజిగా ఉండే లండన సిటీలోని జాబ కంటే హరాబరా లేని యారక్ షైర సిటీ 
లోని ‘సిడ టెక’ కంపెనీలో వచిచ్న జాబ తీసుకుంది. సిడ టెక కంపెనీ ఆ చుటుట్ పకక్ల ఉనన్ చాలా మెడికల సెంటర లకు, 
ఫారమ్కుటికల కంపెనీలకు టెక సపోరుట్ చేసుత్ంది. 

“లాశిమి, నాకు ఒక కథ చెపుప్.” అంటునన్ సౌరబ ను పేర్మగా చూసూత్ లచిచ్మి చెపప్సాగింది.  
“ఒకమామ్యి పదేళుళ్నన్పుప్డు ఒక రోజు జరిగిన కథ చెపాత్ను. ఆ అమామ్యి పేరు..ఉ..ఏం పేరు 
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పెడదాం.. సౌరబ, నువొవ్క పేరు చెపుప్.” 
అడిగిందే తడవుగా “లాశిమి” సంతోషంతో గొంతెతిత్ అనాన్డా బాలుడు. 
“ఆ పేరు కాదు. నీ కిషట్మైన పేరు చెపుప్.”  
“నా ఫేవరెట పేరు లాశిమి.” భుజాలేగారేసూత్ తలూపుతూ అనాన్డు. అనుకోని ఆ జవాబుకు  
సంభర్ మాశచ్రాయ్లతో నోరు తెరిచి ‘సరే’ అంటూ లచిచ్మి కథ చెపప్డం మొదలు పెటిట్ంది. 
“పదేళళ్ లాశిమి పుటట్టమే బీదగా పుటిట్ంది. బీదలోనే పెరుగింది.” 
“ఓ..బీదలో పుటిట్ందా! ననన్కక్డికి తీసుకేలాత్వా? నేనెపుప్డూ వెళళ్లేదు.” సౌరబ లోని   అమాయకతవ్ం 

అడుగేసింది. 
“బీద అంటే సిటీ కాదు. లాశిమి పూర గరల్. ఉండీ లేని తిండి, బటట్లు, అందీ అందని పేర్మ.” 
“మమీమ్, డాడి లేరా?” 
“మమీమ్ ఉంది కాని డాడి లేడు. ఒక తముమ్డు ఉనాన్డు. లాశిమి తలిల్ చదువు కోలేదు కానీ తన బిడడ్లని 

చదివించాలని చాలా కోరిక.”  
చదువు లేకుండా, జాబ లేకుండా పెదద్వాళుళ్ చాలా మంది ఉనాన్రని సౌరబ ఊహకు కూడా అందనిదీ 

పర్పంచంలో ఉనన్ పచిచ్ నిజం.  
“సౌరబ, ఇది నాకు ఇషట్మైన కథ.”  
సౌరబ ‘అవునా’ అనన్టుట్ కళుళ్ పెదద్వి చేసి తలాడించాడు.  
“సూక్లుకు వెళళ్డం అందరితో కలిసి కూరోచ్వడం, మాటాల్డటం, ఆడుకోవడం అంటే లాశిమికి చాలా 

ఇషట్ం. బడికి వెళళ్డం కోసం ఎదురు చూసేది. పదేళళ్ లాశిమి రోజులాగే ఆ రోజు బడికి వెళిళ్ంది. కాల్సులోకి వెళిల్ వెనుక 
వరుసలో ఉనన్ తన సీటులో కూరుచ్ంది. రోజులాగే ఆ రోజు టీచరుల్ రావడం పాటాలు చెపప్డం, బేర్క లో ఆటలు 
ఆడటంతో గడిచి పోయింది.”  

లచిచ్మి తన మనసులోంచి తోసుకోసుత్నన్ఆలోచనలు పకక్న పెటేట్సి మళీళ్ కథ అందుకుంది. 
సౌరబ లచిచ్మి వైపుకి జరిగి “ఊ..చెపుప్” ఉబలాటంతో నోరు చినన్గా తెరిచాడు.  
“ఆఖరి కాల్సు అయిపొయింది. పుసత్కాలు బేగులోల్ సరుద్కుని పిలల్లందరూ ఇంటికి బయలేద్రారు. లాశిమి 

కూడా తన బేగ భుజాన వేసుకుని నెమమ్దిగా నడుసోత్ంది. ఇంటోల్ లాశిమి తలిల్ ఉండదు. ఆరోజు లాశిమి తముమ్డికి 
జవ్రంగా ఉందని తలిల్ తన వెంటే తీసుకెళిళ్ంది. అందరి ఇళళ్లోల్ పని చేసి సంజె వేళళ్కి గాని తలిల్ ఇంటికి రాదు. వచాచ్క 
అపుప్డు అనన్ం వండుతుంది. ఈ మధేయ్ తలిల్ లాశిమికి అనన్ం వండటం నేరిప్ంది. కూరలు లేని రోజు మిరప పొడి, రెండు 
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చుకక్లు నూనె వేసుకుని తింటే లాశిమికి ఇషట్ం లేక పోయినా తిని తిని అలవాటయి పోయి తరావ్త కమమ్గా అనిపించేది. 
సూక్లునుండి ఇంటికి వెళళ్డానికి లాశిమికి ఏమాతర్ం ఉతాస్హంగా లేదు. నెమమ్దిగా కాళీళ్డుచ్ కుంటూ కాల్సులోంచి 
మెటల్వేపు నడుసుత్నన్ లాశిమికి పకక్న ఎవరో నడుసుత్నన్టట్నిపించి తల తిపిప్ తన పకక్నే నడుసుత్నన్ పలల్విని చూసి ఆశచ్రయ్ 
పోయింది. ‘ఎ’ సెక్షన లో ఉండే పలల్వి ఈ సవతస్రమే ‘బి’ సెక్షన లోకి వచిచ్ంది. లాశిమి కూడా ‘బి’ సేక్షనే.”  

(కథ చెపుత్నన్ లచిచ్మి మనసులో మొదటి సారి పలల్వితో సంభాషణ గురొత్చిచ్ంది. ఒక రోజు ఫీర్  టైములో 
బెంచి మీద కూచునన్ లచిచ్మి పకక్కు వచిచ్ కూచుంది పలల్వి, 

“నీ పేరేంటి?” అడిగింది. 
“లచిచ్మి” 
“ఓ.. లకిష్” అంది పలకడం సరిదిదుద్తునన్టుట్గా. నాగరికత నాటయ్ం చేసింది. 
“లకిష్ కాదు లచిచ్మి.” 
“నేనెపుప్డూ ఆ పేరు వినలేదే!” 
“మా అమమ్ నాకు ఇచిచ్న పేరు అదే.”  
“లచిచ్మి...పేరు కొతత్గా బావుంది.” కాసేపు సరదాగా మాటాల్డుకునాన్రు. 
ఈనాడు, “ఇవావ్ళ నాతో మాఇంటికి వసాత్వా?” లాశిమితో అడుగులు కలుపుతూ అడిగింది పలల్వి. 
కాల్సులో అందరికంటే నీటుగా ఉండి, మొదటి వరుసలో కూరుచ్నే పలల్వి ఇవావ్ళ లాశిమిని తనతో 
వాళిళ్ంటికి రమమ్ంటోంది.  లాశిమి నమమ్లేక పోయింది.  
“నేనా! ఎందుకు!” ఆశరయ్ంతో లాశిమి సనన్గా, చినన్గా అడిగింది.  
“మనిదద్రం కాసేపు ఆడుకుందాం. వసాత్వా?” అంది. 
“సరే.” అంది లాశిమి. ఇదద్రూ కబురుల్ చెపుప్కుంటూ పలల్వి ఇంటికి వెళాళ్రు. 
గేటు దాటగానే రెండు వేపులా పూల చెటుల్. గాలికి ఉగుతూ  రంగు రంగుల పువువ్లు నాటయ్ం 

చేసుత్నాన్యి. ఎదురుగుండా మెటుల్ వాటికీ రెండు వేపులా పూల తొటుల్. లాశిమి వాటిని  అబుబ్రంగా చూసూత్ పలల్వి 
వెనకాలే నడిచింది. ఇంటోల్కి వెళళ్గానే పలల్వి శాండిలస్ విపిప్ంది. లాశిమి ఆ పకక్నే తన పాత చెపుప్లు విపిప్ంది. నేలంతా 
ఏంతో శుభర్ంగా, తన కాలు జారుతుందేమో అనన్ంత నునన్గా ఉంది. సందేహంతో నెమమ్దిగా అడుగులు వేసింది. పకక్ 
రూములో కెళాళ్రు. పలల్వి తన బుక బెగ ను ఓ పకక్గా ఉనన్ టేబుల పై పెటిట్ లాశిమి బేగ ను కూడా అకక్డే పెటట్మంది. 
ఇలుల్ చాలా పెదద్గా, లాశిమి ఊహకు కూడా అందనంత పెదద్గా, అందంగా ఉంది. 

“లాశిమి, నా రూమ కెళిళ్ ఆడుకుందాం, రా.” పలల్వి వెనకే లాశిమి నడిచింది. 
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“పలల్వి! వచాచ్వా! ” అంటూ పలల్వి అమమ్ ఎదురుగా వచిచ్ లాశిమిని చూసి నవువ్తూ    
“కుకీస తింటారా?” లాశిమిని చూసూత్ అడిగింది. లాశిమి మొహమాటంగా తలొంచుకుంది. 
“నేను పాలు తాగను, కుకీస తింటాను.” పలల్వి గెంతుతూ ముందుకు వెళిళ్ంది. 
లాశిమి నెమమ్దిగా పలల్వి వెనకే వెళిళ్ంది. ఇదద్రూ చేతులు కడుకుక్ని వాళళ్మమ్ ఇచిచ్న కుకీస తినాన్క 

పలల్వి  గదిలో కెళాల్రు. ‘అంత పెదద్ గదిలో పలల్వి ఒకక్తెత్ ఉంటుందా!’ లాశిమి తనను తాను మరిచి పోయి ఓ పకక్గా 
టేబుల పై ఉనన్ బొమమ్ల వైపు వెళిల్ వాటి బటట్లు, అలంకరణలు మైమరుపుతో చూసోత్ంది. ఒక  బొమమ్ను చూపిసూత్ 
‘అందంగా ఉంది కదూ- రంభ. నాటయ్ భంగిమలో ఉనన్ది ఊరవ్శి..’ అలా అనిన్ బొమమ్ల గురించి చెపిప్ంది పలల్వి. 
గోడవారగా ఉనన్ 

మంచంపై పలల్వి కూరుచ్ని లాశిమిని కూడా కూరోచ్మంది. పలల్వి మనసులోని మంచితనం, మంచంపై 
కూరుచ్నాన్క పరుపులోని మెతత్దనం లోని హాయిని మొదటి సారిగా అనుభవించింది 

లాశిమి. కాసేపు కబురుల్ చెపుప్కునాన్క, 
 “కారడ్స్ ఆడదామా?” లేచి వెళిల్ ఒక చినన్ బాకస్ తెచిచ్ అందులోంచి కారడ్స్ తీసింది పలల్వి. 
“నాకు కారడ్స్ ఆడటం రాదు.” లాశిమి ఎపుప్డూ చూడని కారడ్స్ వేపు ఆసకిత్గా చూసూత్  అంది. 
“ఎలా ఆడాలో నే చెపాత్గా, చాలా ఈజీ.” పలల్వి కారడ్స్ ఆట ఎలా ఆడాలో లాశిమికి చెపిప్ంది. 
అకక్డే ఇదద్రూ కాసేపు కారడ్స్ ఆడారు. 
ఆ తరావ్త పకక్ రూములోకి వెళిల్ అకక్డ కేరం బోరడ్స్ ఆడారు. పలల్వి నానన్, అకక్ వచిచ్  
“మేము జాయిన అవుతాం. మీరిదద్రూ ఒక జటుట్, నేను, పర్ణతి ఒక జటుట్.” అంటూ పలల్వి నానన్, అకక్ 

వచిచ్ కూరుచ్నాన్రు. లాశిమికి అందరూ కలిసి అలా సరదాగా ఆడుతూంటే మహా ఆనందంగా ఉంది. 
వాళుళ్  ఓడిపోయారు. పలల్వి, లాశిమి గెలిచారు.” 
“లాశిమి, నేను బాత రూమ కెళాళ్లి.” సౌరబ హడావుడి చేసాడు. 
లచిచ్మి నెమమ్దిగా రెండు చేతులతో బలహీనంగా ఉనన్ సౌరబ ను వీల చెయిర లోకి చేరిచ్  
“కథ మరో రోజు చెపాత్ను.” అంటూ బాత రూమ కు తీసి కెళిళ్ంది. 
బాత రూమ నుండి తిరిగొచిచ్ బెడ మీద కూరోచ్బెటాట్క, “పీల్జ కథ చెపుప్ లాశిమి.” దీనంగా మొహం 

పెటాట్డు. 
“సరే. చెపాత్ను.” సౌరబ కాళళ్ మీద బెడ షీట కపిప్ కథ చెపప్డం మొదలు పెటిట్ంది. 
“లాశిమి, పలల్వి గెలిచారు. అపుప్డే పలల్వి అమమ్  
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“అందరూ డైనింగ టేబుల దగగ్రకు రండి.” అని పిలిచింది. 
గెలిచిన ఆనందంతో పలల్వి గెంతుతూ లాశిమి చేతులు పటుట్కుని డైనింగ రూమ లోకి తీసు కెళిళ్ంది. 

పలల్వి గెంతుతూంటే గాలిలో తేలి పోతునాన్టుట్గా ఉంది. 
టేబుల దగగ్ర లాశిమిని కూరోచ్మని చెపిప్ పలల్వి పకక్నే కూచుంది. పలల్వి అకక్, తముమ్డు, 
నానన్ అందరూ టేబుల దగగ్ర కూచునాన్రు. పలల్వి వాళళ్ అమమ్ ఒక పేల్టులో కేకు పటుట్కుని వచిచ్ లాశిమి 

ముందు పెటిట్ంది. లాశిమి కళుళ్ పెదద్వి చేసి అయోమయంగా చూసింది. 
”నీ కోసమే లాశిమి” అంటూ ఆమె లాశిమి తలపై పేర్మగా నిమిరింది పలల్వి అమమ్. ఆ అనురాగానికి 

లాశిమి పొంగే దుఃఖానిన్ ఆపుకోవడం కషట్మే అయియ్ంది. 
వాళళ్మమ్ కేకుపై ఉనన్ కేండిల వెలిగించింది.  
“లాశిమి, నీ నీకేం కావాలో మనసులో కోరుకుని కేండిల ను బోల్ చెయియ్.” పలల్వి సూచన చేసింది.  
“నేనా...!” తడారి పోయిన గొంతుతో బయటకు వచీచ్రాని మాట. 
‘ఏం కోరుకోవాలి!! తెలీదు.’ వాళళ్ పోర్తాస్హంతో కేండిల బోల్ చేసింది. అందరూ హెపీప్ బరత్ డే పాట 

పాడారు. కలలు కనడం కూడా తెలీని లచిచ్మి ఇలలోనే తీలి పోతోంది. 
పలల్వి అమమ్ కేక ముకక్ తీసి లాశిమికి తినిపించింది. 
“హెపిప్ బరత్ డే!” అందరూ లాశిమిని విష చేసారు. పలల్వి అమమ్ ఒక గిఫట్ బేగ లాశిమి చేతికి ఇచిచ్, 
“లాశిమి అందులో ఏముందో చూడు” అంది. 
లాశిమి చేతులు వణుకు తునాన్యి. కళళ్లోల్ంచి నీళుళ్ కారుతునాన్యి. పలల్వి అమమ్ లాశిమి దగగ్రగా 

వచిచ్ లాశిమి కళుళ్ తుడిచింది. లాశిమి ఇక ఆపుకోలేక ఆమె చేతులోల్కి వాలిపోయి గుండె బరువు తీరుచ్కుంది.  
“కంట నీరు పెటట్కూడదు. అవి చూసి ఎలా ఉనాన్యో చెపుప్.” అలా హతుత్కునన్ లాశిమి వీపు 

నిమురుతూ కళుళ్ తుడిచింది ఆ తలిల్. లాశిమి బేగ లోవి తీసి చూసింది. 
లేత నీలి రంగు చుడీదార సెట, మేచింగ గాజులు, మేచింగ గోలుసు, మేచింగ చెవులకు రింగులు  

ఉనాన్యి. ఒక జత చెపుప్లు కూడా ఉనాన్యి. 
“ఇవనీన్ నాకేనా!” ఆశచ్రయ్ంగా అడిగింది. 
“అవును, అవి అనీన్ నీకే.” అందరూ ఒకే సారి అనాన్రు. 
కేక తినాన్క లాశిమిని ఇంటి దగగ్ర దింపడానికి పలల్వి కూడా కారోల్ వెళిళ్ంది. పలల్వి అమమ్ కేక, పులిహోర, 

చకర్పొంగలి, సమోసాలు పేక చేసి ఇచిచ్ంది. లాశిమి ఇలుల్ రాక ముందే కారు ఆపమని అకక్డే తను దిగి వెళాత్నని లాశిమి 
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అనగానే పలల్వి సరే నంది. కారు దిగి నాలుగడుగులు వేసిన లాశిమి గబుకుక్న వెనకిక్ తిరిగి వసూత్ంటే పలల్వి కూడా కారు 
దిగి ‘ఏమిటా!’ అనన్టుట్ చూసింది. లాశిమి దగగ్రగా వచిచ్ పలల్విని గటిట్గా కౌగిలించుకుని కొనిన్ క్షణాలు ఆగి,  

“థాంక యూ పలల్వి. బై.” అంటూ గబా గబా వెళిళ్పోయింది లాశిమి.”  
కథ చెపుత్నన్ లచిచ్మి తడి కళుళ్ సంతోషంతో మెరుసుత్నాన్యి.  
“అమామ్! మన దేవుడు కూడా గరీబోడా? లేక కంజూశోడా? మనం ఎంత కషట్ పడుతునాన్ ఏమి సాయం 

చెయయ్డు.” అని లచిచ్మి తన తలిల్ని అడగిన రోజును తనలోనే దాచుకుంది. 
పుసత్కం తల కిందులునన్ది కూడా తెలియని తలిల్ “బాగా సదువునిర్. పెదద్ సదువులు సదివితే నౌకరుల్ పెదద్వి 

దొరుకుతవి. మంచిగ సదువుకో బిడాడ్, సదువు కొని నువువ్ ఖదర మీద బతికితే నా పానానికి నిమమ్డం అయితది.” అని 
బుదగాయించి మరీ చెపేప్ తలిల్ మాటలు తరావ్త గాని  అరథ్ం కాలేదు లచిచ్మికి.  

“తరావ్త ఏమయింది?” సౌరబ కు ఇంకా వినాలని ఉంది. 
“సౌరబ! అంతకు ముందు లాశిమి ఎపుప్డూ పుటిట్న రోజు జరుపుకోలేదు. అదే మొదటి సారి పుటిట్న 

రోజు పండుగ చేసుకుంది. లాశిమి జీవితంలో అమృతం కురిసిన రోజు. వాళళ్ మనసు లాగే తన మనసు వేశాలం 
చేసుకుని బర్తకడం నేరుచ్కుంటోంది. 

“పలల్వి, లాశిమి బెసట్ ఫెర్ండస్ అయాయ్రా?” సౌరబ కుతూహలంగా అడిగాడు. 
“మంచి సేన్హితులయాయ్రు. మరు సంవతస్రమే పలల్వి నానన్కు బెంగుళూరు బదిలీ అయి వెళిల్ పోయారు. 

తరావ్త వాళుళ్ ఎపుప్డు కలుసు కోలేదు. వాళుళ్ కురిపించిన అమృతం లాశిమి 
జీవితంలో ఎపప్టికి ఉండిపోయింది.” 
“లాశిమి బెసట్ ఫెర్ండ కాదుకదా మరి లాశిమికి బరత్ డే పారీట్ ఎందుకిచాచ్రు?”  
“పలల్వి వాళళ్ అమమ్ పర్తి సంవతస్రం తన బరత్ డే రోజునాడు అదే రోజు బరత్ డే ఉనన్ ఒకమామ్యిని 
పిలిచి ఆ రోజు ఆ అమామ్యి బరత్ డే పండుగ చేసుత్ందట.” 
సౌరబ గిగుల చేసూత్ చపప్టుల్ కోటాట్డు. 
ఆ ఒకక్ రోజుతో లచిచ్మి జీవితమే మారి పోయింది.  
“సౌరబ! నీకు డినన్ర తెచాచ్ను. నీ మమీమ్ ఫోను చేసింది. కాసేపటోల్ నీ దగగ్రుంటుంది.” నరుస్ డినన్రు 

టేర్తో వచిచ్ంది. 
“సౌరబ, డినన్ర అంతా తినాలి. ఇక నేను వెళతాను. నెకస్ట్ వీక వసాత్ను, గుడ నైట.” అంటూ లచిచ్మి 

సౌరబ చేతిని నిమిరింది. 
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“బై...లాశిమి. గుడ నైట.” సౌరబ వెళుత్నన్ లచిచ్మి వైపు చూసుత్నాన్డు.  
“షి ఈజ మై ఏంజెల.” సౌరబ నరుస్తో అంటూంటే నరుస్ నవివ్ంది. 
 ఒక గంట తరావ్త హాసిప్టల డెసక్ దగగ్ర నిలబడడ్ సౌరబ తలిల్ నరుస్తో, 
“సౌరబ చెపేప్ ఏంజెల ఎవరు? కథలు చెపుత్ందిట. పేరు లాశిమి అనాన్డు. ఆమె ఇకక్డ పని  చేసుత్ందా? 

నాకు మీటవాలని ఉంది.” అడిగింది కుతూహలంతో. 
ఆ పకక్నే కంపూయ్టర లో పేషెంటు ఫైలస్ చూసుత్నన్ మారగ్రెట ఆ మాటలు విని సంభర్మంగా తలెతిత్ 

చూసింది. 
 డూయ్టి నరుస్ జవాబు చెపప్డానికి నోరు తెరిచింది అంతలో – 
“హలో పలల్వి! నీ కోసమే చూసుత్నాన్ను. గుడ నూయ్స, సౌరబ బల్డ కౌంట బావుంది. రేపు ఇంటికి 

తీసుకెళిళ్ రెండు రోజుల తరావ్త తీసుకొని రా, బల్డ టెసట్ రిపీట చేదాద్ం.” పీడియాటిర్క ఆంకాలజిసట్ అనీష మాతుర పలల్వి 
దగగ్రగా వచిచ్ మంచి వారత్ చెపిప్ంది. 

“ఎంత మంచి వారత్ చెపాప్వు అనీషా! రాహుల కు ఇపుప్డే ఫోను చేసాత్ను. సౌరబ గురించి చాలా 
వరీర్డ గా ఉనాన్డు.” 
“ఫాదర కదా! ఇంతకు ముందే ఫోను చేసాడు. రిజలట్స్ గురించి చెపాప్ను. రాహుల వాజ హెపిప్ టు 

హియర ది గుడ నూయ్జ. సౌరబ విల బి ఒకే. నీతో తరావ్త మాటాల్డతాను.” అంటూ డాకట్రు 
వెళిల్పోయింది చక చకా నడుచుకుంటూ. 
ఈమె పేరు పలల్వి...కళుళ్ పెదద్వి చేసి పలల్వినే చూసూత్ మారగ్రెట నోరు తెరిచింది. 
పలల్వి పటట్లేని ఆనందంతో సౌరబ రూము వైపు వెళిళ్ంది.   
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