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  "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.  

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 
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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. 

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." 
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................... 
"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." 
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. 
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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 గొపప 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.. 
ఎకక్డునాన్రు నానేసాత్లు? 
అనాధ జీవితంలో  అశుర్ధారకు ఆనకటట్గా నిలిచారు.  
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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 
చూసింది. 
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"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." 

PPP 
ఆ రాతిర్ ముగుగ్రికి నిదర్ కరువయింది. ఎకైస్ట  మెంటో టెనష్నో ఆనందమో ఏదీ తెలియని కలగూరగంప వంటి భావనలు. ఆలోచనలు 
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గతంలోకి పర్యాణించాయి. 
PPP 

తరుణి, పూరిణ్మ చినన్పిలల్లగా వునన్పప్టి నుండే వాళళ్ తలిల్తండుర్లు ఒకటే కాలనీలో వుండేవాళుళ్. 
పూరిణ్మ నానన్గారు సెకర్టేరియేటోల్ ఆఫీసర. వాళళ్ది పెదద్ కుటుంబం. అనన్దముమ్లు ముగుగ్రు, వారి తలిల్ పిలల్లతో ఒకటే సమిషిఠ్ 

కుటుంబం. చాల సేన్హపాతుర్లు. అనన్దముమ్లందరి సంతానంలోకి పూరిణ్మ పెదద్ది. ఇంటోల్  అతత్గారు జానకమమ్ అజమాయిషీలో కోడళుళ్ 
వంటిలుల్ చూసుకొనే వారు.  

పూరిణ్మ వయసుకు చినన్దయినా తనకు తోచిన చినన్చినన్ పనులలో పెదద్లకు చేదోడు వాదోడుగా వుండేది. చెలెల్ళళ్కు తలలు దువివ్ 
జడలు వేయటం, తముమ్ళళ్కు షూస వేయటం వంటి పనులనిన్ ఒకరు చెపప్కుండానే చేయటం నేరుచ్కునన్ది. అటాల్గే సూక్ల నుండి ఇంటికి 
వెళళ్గానే తన హోంవరక్ చేసుకుంటూనే తతిమామ్ వాళళ్ హోంవరక్ దగగ్రుండి చేయించేది.  వాళళ్కు కథలు చెపిప్ పడుకోబెటేట్ భాధయ్త కూడా 
నిరవ్హించేది.  

వాళళ్ నాయనమమ్ జానకమమ్ కయితే ఆ పిలల్ను చూసేత్ ఎంతో మురిపం. "పిచిచ్పిలల్. అభం శుభం ఎరుగదు. అయినా ఒకరు 
చెపాప్లిస్న పని లేకుండా ఎంత చకక్గా పని చకక్పెడుతునన్దో చూశావుటే." అంటూ చుటట్పు చూపుగా వచిచ్న కూతురితోనూ ఇతర 
బంధువులతోనూ చెపుప్కొని మురిసి పోయేది. 

"ఆ. అదొక పెదద్ పనా అమామ్? ఆడపిలల్ అనన్ తరువాత ఆ మాతర్ం పనులు చేయకపోతే ఎటాల్?". అంటూ సాగదీసేది ఆమె కూతురు 
అనసూయ.  

ఆమె కూతురు కాంతం పూరిణ్మ వయసుస్దే. కాని కొరకరాని కొయయ్. ఒకక్ పని కూడా అందుకునేది కాదు. చకచకా అనాన్ల 
ముందర కంచాలు మంచినీళుళ్ సరద్టం భోజనాల తరువాత ఎంగిళుళ్ శుభర్ం చేయటం వంటి పనులు చేసే పూరిణ్మ అంటే అనసూయకు 
అసూయ.  

"అయినా అనన్యయ్ వంటి మధయ్ తరగతి ఇళళ్లోల్ ఆడపిలల్లు ఆ మాతర్ం పనులు నేరుచ్కోక పోతే రేపొప్దుద్న అతాత్రిళళ్లోల్ ఇబబ్ంది 
పడరుటే? నౌకరుల్ చాకరుల్ వునన్ పెదిద్ంటి సంబంధాలు అనన్యయ్ వలల్ ఏమౌతుంది?" అంటూ దీరాఘ్లు తీసేది. 

"చాలేల్వే, నేరుచ్కొని పోయావు. నీ కూతురిన్ చూడరాదూ!? గడకరర్లా పెరిగింది. కాని ఒకక్ పని కూడా చేతకాదు. అటుపులల్ తీసి 
ఇటు పెటట్నుకూడా ముందుకు రాదు. పోనీ చదువు చూదాద్మా అంటే అది కూడా అబబ్లేదు. ఆమేన ఇంటోల్ కూరొచ్ని తిని  నవలుల్ చదువుతూ 
పడిదొరల్టం తపిప్సేత్ ఇంకోటి కనిపించటం లేదుకదా! అది కూడా రేపొప్దుద్న పెళళ్యి అతాత్రింటికి వెళళ్వలసిన పిలేల్గా?" అంటూ తలిల్ 
మందలించేటపప్టికి ఆ కూతురు ముఖం మాడుచ్కొని,  

"అయినా నా కూతురికి అతాత్రింటోల్ చాకిరీ చేయాలిస్న ఖరమ్మేం పటట్లా. మా మేనలుల్డికే ఇదాద్మనుకుంటునాన్ం. వాళళ్కు పది 
తరాలు కూరొచ్ని తినాన్ తరగని ఆసిత్ వుంది తెలుసా?" అంటూ బీరాలు పోయేది. 

"ఆ చాలేల్ సంబడం. నిండా పనెన్ండేళుళ్ కూడా లేని పిలల్కు ఎపుప్డో జరగబోయే పెళిళ్ గురించి ఇపప్టినుండే అటు చదువు లేక పనీ 
పాటలు నేరప్క ఎందుకూ పనికి రాని దానిలా తయారు చేయమాక. చకక్గా పూరిణ్మకు మలేల్ చదువు పనిపాటలు నేరుప్తూ వుండు." అంటూ 
తలిల్ చేసే నీతిబోధలకు ఆమె కూతురు మూతి ముడుచుకు కూరుచ్ంటే, వదినలు  "మీ అమేమ్ కదా వదినా. ఏదో చనువుగా అనన్ంత మాతార్న 
అంత కోపం తెచుచ్కొని అలిగి కూరోచ్వాలా?" అంటూ అటు ఆడబడుచుకు, "ఆడపిలల్లకు ఒకరు నేరాప్లిస్న పనేముంది అతత్యాయ్! అవసరం 
వసేత్ వాళేళ్ నీళళ్లోల్ చేపలాల్గా వాళేళ్ నేరేచ్సుకుంటారు." అంటూ ఇటు అతత్గారికి నచచ్చెపిప్ సాగదీసి అలుకలు తీరేచ్వారు. 
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 తరుణి ఇంటి వాతావరణం దీనికి పూరిత్గా భినన్ం. ఆమె తండిర్ ఒక బిజినెస మాన. ఆయనకు సవ్ంత వాయ్పారాలు వుండేవి. ఇంటోల్ 

తలిల్ తండిర్ ఒకక్గానొకక్ కూతురు తరుణి వుంటారు.  బంధుజనం కూడా తకుక్వే.  
ఇటువంటి వాతావరణంలో పెరిగిన తరుణికి ఎపుప్డూ వచేచ్పోయే చుటాట్లతో కళకళాళ్డుతూ వుండే పూరిణ్మ ఇలల్ంటే  ఎంతో ఇషట్ం.  

ఎకుక్వ సమయం పూరిణ్మ ఇంటోల్నే గడపటానికి ఇషట్పడేది.  రెండు ఫామిలీలు ఎంతో సనిన్హితంగా వుండేవి. అటాల్గే పిలల్లు కూడా 
చినన్తనం నుండే కలిసి ఆడుకునేవారు. 

మొదటోల్ రెండు ఇళళ్ మధయ్ కాంపౌండ వాల వుండేది. కాలకర్మేణా కుటుంబాలు సనిన్హితమవటం పిలల్లందరూ ఒకక్ చోటే చేరి 
ఆడుకోవటంతో ఆ గోడ తీసేసి ఒక బాడిమ్ంటన కోరట్  ఏరాప్టు చేసారు.  

ఇంక ఆ ఇంటి నుండి ఈ ఇంటికి చుటూట్ తిరిగి వెళళ్వలసిన శర్మ లేకుండా ఇంటోల్నే ఇలుల్లాగా అయిపోవటాన అందరికి ఇంకా ఫీర్. 
ఎపుప్డు ఎవరు ఎకక్డ వుంటారో తెలిసేది కాదు. 

కొతత్లోల్  పిలల్లందరిని చుటూట్ కూరోచ్ పెటుట్కొని జానకమమ్ కథలు చెపుప్తూ అనన్ం కలిపి ముదద్లు పెటట్టం తరుణి ఎంతో 
ఆనందంగా చూసేది. మధాయ్హాన్లు ఆవిడ ఒక బేసిన వంటి గినెన్లో అనన్ం పెటుట్కొని ఇంత ఆవకాయనో చింతకాయ పచచ్డో వేసి నెయియ్ పోసి 
కలిపి పెదద్ బతాత్యిపండంత ముదద్లు ఒకొక్కక్రి చేతిలో పెటట్టం, వాళుళ్ ఆ ముదద్ కొంచంకొంచంగా కొరుకుక్ తినటం. అటాల్ అందరి చేతిలోల్ 
పెటిట్ మళీళ్మొదటి పిలల్ వదద్కు వచేచ్టపప్టికి చేయి ఖాళీ అవగానే ఇంకో ముదద్ పెటట్టం చేసూత్ వుండటంతో పిలల్లు తాము కలుపుకు 
తినేదానికనాన్ కూడా రెండు ముదద్లు ఎకుక్వగానే తినేవారు.  

 తరుణి కూడా వుంటే, "రావే అమమ్డూ, నువువ్ కూడా ఒక ముదద్ తిందువుకాని," అంటూ జానకమమ్ పిలవగానే ఆమె కూడా ఆ పిలల్ల 
గుంపులో కలిసి నాయనమమ్ చెపేప్ కథలు వింటూ ముదద్లు తినేది.  

ఇంటికి వెళిళ్ం తరువాత తలిల్ ఏదైనా తినటానికి ఇచిచ్నపుప్డు, "అమామ్, నాయనమమ్ ముదద్లు పెడితే తినాన్ను ఆకలి లేదు." 
అనేటపప్టికి మొదటోల్ తలిల్ మొహమాట పడినా కర్మేపి అలవాటయింది.  

ఆవిడ కూడా ఆ సమయంలో జానకమమ్ చెపేప్కథలు వింటూ తతిమామ్ తోడికోడళళ్తో కాలకేష్పం చేసేది. ఆ విధంగా రెండు 
కుటుంబాలకు గటిట్ అనుబంధం ఏరప్డడ్ది. వాళళ్ అనుబంధం యాభై ఏళళ్నాటిది అనన్మాట. 

PPP 
వారు అయిదవ తరగతిలో వుండగా అదే కాల్సులో చేరింది రేణుక.  
సూక్లుకు వచిచ్న మొదటి రోజున చాల బెరుగాగ్ వుంది. బాగా గారాబంగా పెరిగిందవటాన కొతత్ సూక్లోల్కి బెరుకు బెరుగాగ్ కాలు 

పెటిట్ంది. కాల్స టీచర ఆ పాపను తరుణి పూరిణ్మల మధయ్ కూరోచ్ పెటిట్ంది. అది చూసిన ఆ ఫెర్ండస్ ముఖం చిటిల్ంచారు. తమ మధయ్ మూడో 
వయ్కిత్ రావటం కాసత్ కంటకింపుగా అనిపించింది. మూతులు ముడుచుకుని కూరుచ్నన్ వాళళ్ మధయ్ రేణుకకు ఇంకా బెదురుగా అనిపించింది.  

కొతత్గా సూక్లోల్ చేరటాన ఇంకా యూనిఫాం కుటిట్ంచుకోలేదు. తెలల్గా పెదద్పెదద్ కళళ్తో, బాబడ్ కట చేసిన జుటుట్, ఫిర్లడ్ ఫార్క. 
మొతాత్నికి భలే ముదుద్గా వుంది. 

 అందరూ లంచ టైంలో అనాన్లు తినటానికి వెళిళ్పోయినారు. రేణుకకు అంతా కొతత్గా అనిపించి కాల్సు రూంలోనే ఒంటరిగా 
కూరుచ్ండిపోయింది. తెచుచ్కునన్ లంచ బాకస్ కూడా తెరవలేదు. ఆకలి దంచేసోత్ంది. ఏడుపు వసోత్ంది.  

లంచ ముగించుకునన్ తరుణి పూరిణ్మ కాల్స రూంలోకి డబాబ్లు పెటట్టానికి వచేచ్టపప్టికి టేబిల మీద తల పెటుట్కొని కూరుచ్ని వునన్ 
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రేణుక కనిపించింది. "కొంచం జరుగు. బాకస్ డెసోక్ల్ పెటాట్లి" కసురుకుంటునన్టుట్ అనన్ పూరిణ్మ మాటలకు తలఎతిత్న రేణుక కళళ్లోల్ నీళుళ్ 
చూసిన తరుణికి పాపం అనిపించి.  

"హేయ ఎందుకు ఏడుసుత్నాన్వు? అనన్ం తినాన్వా?" అంది.  
ఆ మాటలు వినేటపప్టికి ఒకక్సారి భోరుమని ఏడేచ్సింది. ఆమె ఏడుపు చూసేటపప్టికి వాళళ్కు జాలి అనిపించింది. ఇదద్రూ చెరొక 

పకక్ కూరొచ్ని, "నీ పేరేంటి? రేణుకనా? ఎందుకు ఏడుసుత్నాన్వు? అనన్ం తినలేదా? ఆకలేసోత్ందా" అంటూ అడిగేటపప్టికి,  
"నాకు భయమేసోత్ంది. అందరూ కొతత్గా వునాన్రు. నాతో ఎవరూ మాటాల్డటం లేదు. నాకు ఈ బడి నచచ్లేదు. రేపటినుండి నేను 

రాను." అని ఇంకా ఏడుపు ఎకుక్వ చేసింది.   
"అయోయ్ భయమెందుకు? నువువ్ మా బెంచి మీద కూరుచ్నాన్వుగా, ఈ రోజు నుండి మనం ముగుగ్రం ఫెర్ండస్. సరేనా. అటాల్ ఏడుసేత్ 

అందరూ కైర బేబీ అని బనాయిసాత్రు. వూరుకో. అందరూ కాల్సులోకి వచేచ్లోపల కళుళ్ తుడుచుకో. అయినా నువేవ్మీ భయపడనకక్రలేదు. 
మనమందరమూ రేపటి నుండి కలిసే లంచ తిందాము. మాకు కూడా నువువ్ కొతత్ కదా! అందుకనే నినున్ లంచ కి పిలవలేదు. ఇవాళ నువువ్ 
ఇకక్డే తినేసేయి. ఏదీ నీ బాకస్ తీయి" అంది తరుణి అనునయిసూత్. 

పూరిణ్మ చనువుగా రేణుక బాగ లోంచి బాకస్ తీసి ఓపెన చేసి "అరే, నీ బాకస లో రొటెట్లు వునన్యే. నాకు రొటెట్లంటే చాల ఇషట్ం. మా 
ఇంటోల్ చాల మందిమి వుంటాము కదా! అందరికి బాకుస్లోల్కి రొటెట్లు చేయాలంటే కషట్మని మా ఇంటోల్ రొటెట్లే చేయరు. ఎపుప్డూ 
పెరుగనన్మే కలిపి పెడతారు తెలుసా. నువువ్ చాల లకీక్. రేపటి నుండి మేము కూడా నీ బాకస లో రొటెట్లు షేర చేసుకుంటాము. అందుకని ఈ 
రోజుకు నువువ్ తినేసేయి. మేము పకక్నే కూరుచ్ంటాము." అంటూ ఇంటి వదద్ తన చినన్ చెలెల్ళళ్కు తముమ్ళళ్కు నచచ్చెపిప్ తినిపించే అలవాటు 
కొదిద్ ముకక్ తుంచి నోటోల్ పెటిట్ మొతత్ం తినేలాగ చేసింది.  

"ఇంక మనం ముగుగ్రం ఒక జటుట్ సరేనా, ఏదీ చేయి కలుపు" అంటూ చేయి చాచిన తరుణి చేతిలో పూరిణ్మ చేయిపెటట్గానే రేణుక 
తను కూడా చేయి కలిపింది. 

ఆమె చాల అమాయకురాలు అని తెలుసోత్ంది. ఎవరైనా గటిట్గా ఒక మాట అనగానే ఏడేచ్టుట్ వుంది.  
అది గమనించిన ఆకతాయి అమామ్యిలు ఆమెను ఆట పటిట్ంచబోయినారు. తరుణి పూరిణ్మ ఆమెకు బాడీ గారుడ్లలాగా అండగా 

నిలిచారు. ఆ విధంగా ఇదద్రికి ముగుగ్రు తోడైనారు. మొదటోల్ వాళళ్ ముగుగ్రి సేన్హం సూక్ల వరకు మాతర్మే పరిమితమయింది.    
ఒకసారి తరుణి పుటిట్న రోజు తపప్క రావాలని పటుట్ పటేట్టపప్టికి రేణుక తండిర్ ఆమెను కారోల్ సవ్యంగా తీసుకొచాచ్డు. అకక్డ 

తరుణి పేరెంటోస్త్ పాటు, పూరిణ్మ పేరెంటస్ ను నాయనమమ్ జానకమమ్ను కూడా కలిసాడు. వాళళ్ ఫెర్ండీల్ నేచర చూసాక ఆయన కూడా 
తరుచుగా భారాయ్ సమేతంగా వీళళ్ ఇళళ్కు రాకపోకలు సాగించసాగాడు. 

రేణుక తండిర్ గవరన్మెంట డాకట్ర. ఆ సంవతస్రమే కరూన్ల నుండి టార్నస ఫర మీద వచాచ్రు. హాసిప్టల తరువాత  పైరవేట కిల్నిక లో 
పార్కీట్స చేసేవాడు. తన తరువాత కూతురుని డాకట్ర చేసి తన పార్కీట్స మొతత్ం ఆమె చేతిలో పెటాట్లనన్ ఆశతో రేణుకను చినన్పప్టి నుండే 
మెడిసిన చదవాలి అనన్ విషయం మెంటల గా నాటుకొనేలా చేసాడు.      

ఆయన ఆశయానికి తగగ్టేట్ రేణుక కూడా చదువులలో ఎపుప్డూ ముందే వుంటూ వచిచ్ంది.  
"ఇపప్టి నుండే దానిమీద అంత పెర్షర వేయటమేమిటండీ? దానికి నిండా పనెన్ండేళుళ్ లేవు. పదవ కాల్స లో ఆఫష్నలస్ 

తీసుకొనేటపుప్డు చూడవచుచ్ కదా. అపప్టికి దానికి ఏ సబెజ్కట్ మీద ఇంటరెసట్ వుంటే అదే చేసుత్ంది. దాని ఇషాట్యిషాట్లేమిటో 
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తెలుసుకోకుండానే మన అభిరుచులు దాని నెతిత్న రుదద్టం దేనికి?" అంటూ తలిల్ రుసరుసలాడేది. 
"నా అభిపార్యం చెపప్టం, దానికి తగగ్ ఏరాప్టు చేయటం నా భాధయ్త. ఇటాల్ చెపుప్తూ వుంటేనైనా దానికి సబెజ్కట్ మీద ఇంటరెసట్ 

కలుగుతుందనన్ ఆశ. కాదూ కూడదూ, ఆ రోజున దానికి ఇషట్ం కలగ లేదో  నేనేమీ బలవంత పెటట్ను. సరేనా?"  
అడపాతడపా తండిర్తో కిల్నికుక్ వెళేళ్ రేణుకకు కూడా చినన్పప్టినుండి డాకట్ర అవుదామనన్ ఆశయమే ఏరప్డటంతో తలిల్ 

భయపడడ్టుట్గా పెదద్గా సమసయ్లేమీ రాలేదు.  
PPP 

పూరిణ్మకు నాయనమమ్ దగగ్ర  పర్తిరోజూ కథలు వినటంతో పుసత్కాలు చదివే అభిరుచి చినన్పప్టినుంచే కలిగింది. ఇంటోల్ అమమ్, 
పినన్మమ్లు కూడా పుసత్క పిర్యులే. తండిర్ సీతారాముడు మంచి సాహితయ్ పిర్యుడు.  

ఆ రోజులలో శీర్ కృషణ్దేవరాయల ఆంధర్ భాషా నిలయమే సిటీ మొతాత్నికి పేరునన్ లైబర్రీ. తండిర్ ఆ లైబర్రీకి జనమ్ సభుయ్లు కావటంతో 
అకక్డ జరిగే సాహితయ్ గోషుట్లకు సాంసక్ృతిక కారయ్కర్మాలకు సీతారాముడుతో విధిగా వెళుళ్తూండేది.  పర్తి వారం రకరకాల పుసత్కాలు 
లైబర్రీ నుండి తేవటం అందరూ చదవటం అయిపోయిన తరువాత  వేరే పుసత్కాలు తేవటంతో పూరిణ్మకు కూడా చినన్తనం నుండే పఠనాసకిత్ 
మెండుగా వుండేది. ఇంకా వార పతిర్కలు చందమామ వంటి పిలల్ల పతిర్కలు కూడా ఇంటోల్నే కొనేవారు. అవి చదవటం చినన్ చెలెల్ళళ్కు 
తముమ్ళళ్కు అందులోని కథలు చెపప్టం ఒక సరదాగా కూడా వుండేది.  

అంతటితో ఆమెకు సాహితయ్పిపాస తీరలేదు. ఎనిమిదవ తరగతికొచేచ్టపప్టికి ఏ మాతర్ం సమయం దొరికినా సూక్ల లైబర్రీలో 
కూరొచ్ని వివిధ పుసత్కాలు చదవటం అలవాటుగా మారుచ్కునన్ది. తరుణి రేణుకకు మొదటోల్ అంత పుసత్కాల మీద ఇంటరెసట్ లేకపోయినా 
ఆమెతో పాటే లైబర్రీకి వెళిళ్ ఏవో పతిర్కలు తిరగేసూత్ కూరుచ్నే వారు.  

తొమిమ్దో తరగతికి వచేచ్టపప్టికి అదొక వయ్సనంగా మారింది. ఏ రోజైనా లైబర్రీకి వెళళ్క పోతే ఏదో పోగొటుట్కునన్ ఫీలింగ. 
"హేయ తరుణీ ఈ కథ చూడవే ఎంత బాగునన్దో. నిజంగా శీర్పాద సుబర్హమ్ణయ్ శాసిత్ గారి కథలు తపప్కుండా చదవాలని మా 

నానన్చెపుప్తూ వుంటారు. లైబర్రీ సారున్ రోజూ అడుగుతూనే వునాన్ను. ఎవరో టీచర తీసుకెళాళ్రని చెపుప్తూ వచాచ్రు. మన అదృషట్ం. ఇవాళ 
వాపసు వచిచ్ంది. ఈ కథ చదవండే ఎంత బాగుందో." 

"ఏమిటే అంత ఇంటరెసిట్ంగ సోట్రీ." ఇదద్రూ వంగి పుసత్కంలోకి చూసూత్ అడిగారు.  
"ఇది చెస గేంకు సంబంధించిన కథ. పేరు వడల్గింజలు. నేను చెపేప్కనాన్ పుసత్కంలోంచి చదివితేనే దానిలో అందం తెలుసుత్ంది. 

మీరు కూడా చదవండి. దాని ముగింపు ఎంత బాగుంటుందో!" వూరిసుత్నటుట్ చెపిప్ంది. 
"రోజూ లాగే నువేవ్ చదవేవ్. మేము వింటాము." 
"ఓసి పిచిచ్ మొదుద్లాల్రా! శీర్పాదవారి కథలు ఎవరికి వారు చదివితే కలిగే అనుభూతి వేరు. కథ వింటే ఆ ఫీల రాదు. ఈ ఒకక్సారి 

చదువుతాను. తతిమామ్ కథలనిన్ మీరే చదువుకోవాలి. తరువాత దాని గురించి డిసక్స చేయాలి." అంటూ బెదిరిసుత్నన్టుట్ వేలూపింది.  
"సరేనమామ్ మహాతలిల్ అటాల్గేలే. ఇపప్టికి నువేవ్ చదువు.” 
పూరిణ్మ నెమమ్దిగా కథ చదవటం మొదలెటిట్ంది.  
లైబర్రీ పారుక్ వీళళ్ పఠనాసకిత్ గురించి తెలుసు. కనుక అతను వీళళ్కు మూలనునన్ సీటు కేటాయించేవారు. ఇంకొకళళ్కు ఏ విధమైన 

డిసట్రెబ్నస్ లేకుండా పూరిణ్మ చదవటం తతిమామ్ ఇదద్రు ఆనందించటం ఆయనకు తెలుసు. ఆ సూక్లోల్ అంత ఇషట్ంగా  తెలుగు పుసత్కాలు చదివే 
వాళేళ్ కరువు. అటువంటిది నిజంగా చదివేవాళళ్కు సహకారం ఎందుకు అందించకూడదు అనన్ ఆలోచన తోనే ఆయన ఆ ఏరాప్టు చేసారు. 
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బహుశా ఆయనను చూసిన తరువాతే గామోసు పూరిణ్మకు లైబేర్రియన అవుదామనన్ ఆలోచన వచిచ్నటుట్నన్ది. ఆ నాడు మనసులో 
నాటుకునన్ ఆ చినన్ బీజమే భవిషయ్తుత్లో పెదద్ వృక్షమై ఆమె విజయానికి కారణమైందేమో! 

కథ చదవటం పూరిత్ చేసి తల ఎతేత్టపప్టికి లైబర్రీలో  పకక్గా ఇంకో డెసక్ ముందర ఒకక్తే కూరొచ్ని వునన్ కుసుమ కనిపించింది. 
కుసుమ ఆ సంవతస్రం అదే కాల్సులో చేరింది.  

ఆ రోజు వుదయమే తెలుగు టీచర ఎవరితోటో చెపిప్న విషయం గురుత్కొచిచ్ంది. "పాపం ఆ అమామ్యి తలిల్ తండుర్లు కార 
ఏకిస్డెంటోల్ చనిపోయారట. వాళళ్ బాబాయి  తమ దగగ్రకు తెచుచ్కొని పెంచుకుంటునాన్రట. బోలెడంత ఆసిత్ పరులు. అంతా ఆ అమామ్యి 
పేరు మీదనే పెటాట్రట. కాని ఏం లాభం. తలిల్తండుర్లు ఇదద్రిని ఒకేసారి ఇంత చినన్ వయసులో పోగొటుట్కోవటం ఎంత దౌరాభ్గయ్మో కదా!"  

కుసుమ సూక్లోల్ చేరి నెల రోజులు అవుతునన్ది. ఆ సంవతస్రమే రెండు సెక్షనల్ సూట్డెంటస్ ని ఒకే సెక్షన చేసేటపప్టికి ఇంకా 
అందరితో పరిచయాలు కాలేదు. అంచేత  కుసుమ కూడా పకక్ సెక్షన అమామ్యనే అనుకునాన్రు. పొదుద్న మాటలు వినన్దాకా కొతత్ ఎడిమ్షన 
అని తెలియలేదు. 

PPP 
కుసుమ తండిర్ వునన్తమైన కుటుంబానికి చెందిన వాడు. ఆసిత్పరులు. రకరకాల కారుల్ కొనడం వాటి మీద లాంగ డైరవ వెళళ్టం 

ఆయనకు హాబీ. ఒక కొడుకు ఒక కూతురు ఆయన సంతానం.  బొంబాయిలో  చాల విలాసవంతమైన జీవితం. అతని భారయ్ కూడా ఆ 
రోజులలోనే డిగీర్ హోలడ్ర.  లైఫ సైట్ల కూడా దానికి తగగ్టేట్ వుండేది. అదే వాళళ్ కుటుంబానిన్ ఛినాన్భినన్ం చేసింది. 

ఎండాకాలం సూక్ళళ్కు సెలవులిచాచ్రు. బొంబాయి వాతావరణం మహా వుబబ్రంగా వుంది. సామానయ్ంగా ఏదైనా రెసారట్ కు 
వెళేళ్వారు. అపుప్డే మారెక్ట లోకి వచిచ్న కొతత్ కారు ఇంటికి వచిచ్ంది. సెలెబేర్ట చేసుకుందామనుకునాన్రు. అదే రోజు కుసుమ ఫెర్ండ బరత్ డే 
పారీట్ వుండటాన ఆ అమామ్యి సెలెబేర్షనస్ లో పాలొగ్నలేకపోయింది. 

తరువాత తలిల్తండుర్లు వచిచ్ పికప చేసుకుంటారని ఫెర్ండ ఇంటోల్నే వుండి పోయింది. కొతత్ కారు కొనన్ మోజులో భారయ్ను 
కొడుకును తీసుకొని తన వంటి మరికొంతమంది హై సొసైటీ ఫెర్ండస తో పారీట్ అనన్ పేరుతో గోవా బీచ కెళాళ్డు.  

ఆ లెవెల పారీట్ ఎటాల్ వుంటుందో వూహించవచుచ్! పారీట్ మతుత్లోనే ఫెర్ండస్ వదద్ని వారిసుత్నాన్ వినకుండా కుసుమ ఒకక్తే 
వుండిపోతుందని కార డైరవ చేసుకుంటూ అరధ్రాతిర్ బయలు దేరాడు. జరగకూడని అనరధ్ం జరిగిపోయి, అందరూ  అకక్డికకక్డే మరణించారు. 

కుసుమ తాతగారు, బామమ్గారు చినన్కొడుకు వదద్  వుంటారు. కబురు వినగానే ఆయన కొడుకును తీసుకొని హుటాహుటిన 
బొంబాయి వెళాళ్రు. పాపం తలిల్ తండిర్ అనన్ను పోగొటుట్కునన్ అభాగుయ్రాలు ఇరుగుపొరుగు పోషణలో ఒంటరిగా వుండిపోయింది. ఏం 
జరిగిందో ఎవరూ చెపప్టం లేదు. ఏమీ అరధ్ం కావటలేల్దు. డెడ బాడీస హాసిప్టల లోనే వుంచారు. 

తాతగారు చినాన్నాన్ వచిచ్ ఫారామ్లిటీస అనిన్ పూరిత్ చేసి మనుమరాలిని తీసుకొని విమానంలో హైదార్బాదు బయలుదేరారు.  
"తాతగారూ అమమ్ నానన్ అనన్ ఏరి?" అనన్ పర్శన్కు ఎవరూ సరైన సమాధానం చెపప్కుండా దుఃఖానిన్ దిగమింగుకుంటూ ఏదో 

చెపేప్సూత్ దాటేసారు. 
ఇలుల్ చేరిన తరువాత బామమ్గారు "అయోయ్ నా తలీల్ ఒకక్సారి తలిల్ తండుర్లను పోగొటుట్కొని అనాధవైపోయినావా!" అంటూ 

ఒకక్సారి భోరుమనేటపప్టికి అసలైన మృతుయ్వాతావరణం చోటు చేసుకునన్ది. బంధువులందరు ఒకరొకరుగా రావటం ఏడవటమేకాక 
కుసుమ అనాధ అయిందని సానుభూతి తెలపటం, ఈ పర్హసనం నెలరోజులు జరగటంతో, కుసుమ తను అనాధనని లోకంలో ఎవరు లేరని 
వునన్ వారందరూ బంధువులే కాని నా అనన్ వారు కారనన్ భావన మనసులో నాటుకు పోయింది. దానికి తోడు చినాన్నన్ పిలల్లు మాటిమాటికి 
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తనునన్ గదిలోకి తొంగి చూసూత్ దూరం దూరంగా వెళళ్టం. వీటనిన్టితో ఆమె ఒక ఇనాట్ర్వరట్ గా మారిపోయింది. 
ఆ ఫీలింగ నుండి బయటకు తేవటానికి కుటుంబ సభుయ్లు ఎంతగానో పర్యతిన్ంచారు. కాని సాధయ్ం కాలేదు. ఈ లోపల 

ఎండాకాలం సెలవులు ముగియటం సూక్ళుళ్ తెరవటం జరిగింది. కుసుమ చినాన్నన్ చాల ఆలోచించాడు. ఆమె బొంబాయిలో చదువుకునన్ది. 
తెలుగు మాటాల్డటమే కాని రాయటం చదవటం అంతబాగా రాదు.  

అందుచేత ఏ సూక్లోల్ చేరాచ్లనాన్అదొక సమసయ్ అయి కూరుచ్నన్ది. 
ఈ సూక్ల మానేజిమెంట మెంబర ఆయనకు పరిచితుడు. ఆయనతో పర్తేయ్కంగా మాటాల్డి ఇంటి వదద్  టూయ్షన పెటిట్ తెలుగు 

నేరిప్ంచేందుకు ఏరాప్టు చేసేటటుట్ అపప్టికి కూడా అందుకోలేకపోతే అపుప్డు వేరే ఏరాప్టు చూదాద్ము అనన్ ఒపప్ందం మీద ఎడిమ్షన 
ఇపిప్ంచారు. 

అసలే డిపెర్షన లో వునన్ కుసుమ ఈ తెలుగు సబెజ్కట్ మూలకంగా ఇంకా లోలోపలికి కుంచించుకు పోసాగింది.  
ఆమెను చూడగానే పూరిణ్మ లేచి దగగ్రకు వెళిళ్, "హాయ నీ పేరు కుసుమ కదా! మేము కూడా మీ కాల్సే నాపేరు పూరిణ్మ." అని ఆమె 

చదువుతునన్ పుసత్కంలోకి తొంగి చూసింది. అది చినన్చినన్ పదాలు మాటలు వునన్ తెలుగువాచకం. "ఇదేంటీ చినన్ కాల్సుల పుసత్కం 
చదువుతునాన్వు?" ఆశచ్రయ్ంగా అడిగింది. 

"నేను బొంబాయి నుండి వచాచ్ను. నాకు తెలుగు చదవటం రాయటం బాగా రాదు. కావ్రట్రీల్ ఎగాస్ంస లోగా చదవటం రాయటం 
రాకపోతే ఎడిమ్షన కానిస్ల అయిపోతుంది. ఇంటి వదద్ మాతాతగారు టూయ్షన మాషట్రు నేరిప్సుత్నాన్రు. నేనుకూడా ఫీర్ టైం దొరికినపుప్డలాల్ 
పార్కీట్స చేసూత్ వునాన్ను." 

ఆ మాటలు వినన్ పూరిణ్మకు ఇంకా జాలి ఎకుక్వయింది.  
"ఒకక్దానివే ఎందుకు? మేము కూడా నీకు హెలప్ చేసాత్ము. రా. ఇంకా ఇదద్రు మన కాల్స మేటస్ అకక్డ కూరుచ్నాన్రు పరిచయం 

చేసాత్ను." అంటూ చేయి పటుట్కొని తీసుకెళిళ్ంది. ఒకరినొకరికి పరిచయం చేసింది.  
చాల మొహమాటంగా వాళుళ్ ముగుగ్రు అడిగిన పర్శన్లకు సమాధానం చెపిప్ంది. సాధయ్మైనంత వరకు పరస్నల విషయాలు 

అడగకుండా జాగర్తత్ పడాడ్రు ముగుగ్రు కూడా. ఆ పాటికే కుసుమ తాతగారి పర్యతన్ం వలల్నేకాని సవ్యం కృషి పటుట్దల వలల్నే కాని అక్షరాలు 
గుణింతాలు నేరేచ్సుకుంది. ఇంకా బాగా వతుత్లు పార్కీట్సు కావలసి వుంది.  

ఆ సంగతి తెలిసిన పూరిణ్మ, "నువువ్ వూరికే అటాల్ వాచకం చదివే కనాన్, ఇదిగో ఈ చందమామ కథలు చదవటం అలవాటు చేసుకో. 
ఇంకా తొందరగా వసుత్ంది." అని సలహా ఇచిచ్, "మేము రోజూ లైబర్రీలో ఇకక్డే కూరొచ్ని చదువుకుంటూ వుంటాము. నువువ్ కూడా మాతో 
జాయిన అవు. నీకేమైనా అరధ్ం కాని పదాలుంటే మేము సహాయం చేసాత్ము." అంటూ ధైరయ్ం చెపిప్ంది. 

PPP 
ఆ నాటి నుండి మితర్తర్యం మితర్చతుషట్యంగా మారారు. కాల్సు రూంలో వెనక ఏదో మూలన ఒంటరిగా కూరుచ్నే కుసుమను 

టీచర అనుమతితో తమ మధయ్ చేరుచ్కునాన్రు.  
వాళళ్ ఫెర్ండ షిప తో కుసుమలో కొంత మారుప్ రాసాగింది. ఆమె చినాన్నన్ తాతగారు  రెగుయ్లర గా టీచరల్ దావ్రా ఆమె అభివృదిధ్ 

గురించి తెలుసుకుంటూ వుండేవారు. అటాల్ ఆ సేన్హితురాళళ్ గురించి కూడా తెలిసింది.  
ఒకనాడు చినాన్నన్ వాళుళ్ వునన్ దగగ్రకు వచాచ్రు. ఆయనను చూడగానే కుసుమ "ఏంటి చినాన్నాన్ ఇటాల్ వచాచ్వు?" అంటూ 
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సంబరంగా అడిగింది. ఆమెను ఆ విధంగా ఆనందంగా చూసేటపప్టికి ఆయనకు కళుళ్ చెమరాచ్యి. "ఏంలేదమామ్, ఇటుగా వెళుళ్తునాన్ను. 
అటాల్గే సూక్ల లో నినున్ చూదాద్మనిపించి ఇటు వచాచ్ను. వీళుళ్ నీ ఫెర్ండాస్? నాకు పరిచయం చేయవా?" అంటూ ఆపాయ్యంగా అడిగాడు. 

"ఓ అయామ సారీ చినాన్నాన్. వీళుళ్ ముగుగ్రు నాబెసట్ ఫెర్ండస్. నాకు తెలుగు నేరుచ్కోవటంలో ఎంతో హెలప్ చేసుత్నాన్రు." అంటూ 
పేరుపేరునా పరిచయం చేసింది. 

"చాల సంతోషమమామ్. నీకు ఇంతమంచి ఫెర్ండస్ దొరికారు కదా! వాళళ్ను ఒకసారైనా మన ఇంటికి ఇనైవ్ట చేసావా?" అంటూ, 
"అమామ్యిలూ ఈ నాటి నుండి మీరు మా కుసుమకే కాదు మా ఫామిలీకి కూడా ఫెర్ండేస్. ఈ శుభ సందరభ్ంగా మీరందరూ ఈ 

ఆదివారం మా ఇంటికి భోజనాలకు రావాలి." అంటూ ఆపాయ్యంగా పిలిచారు. 
ముగుగ్రూ ఒకరి మొహాలు ఒకరు చూసుకునాన్రు. కళళ్తోనే సైగలు చేసుకునాన్రు. 
"ఓకే. మీరు కుసుమకే కాదు ఈ వాళిట్ నుండి మాకు కూడా  చినాన్నేన్. అయితే భోజనానికి రావాలంటే ముందుగా మేము ఇళళ్లోల్ 

పరిమ్షన తీసుకోవాలి కదా! కనుక ఈ రోజు ఇంటోల్ చెపిప్ వాళుళ్ సరే అంటే మేము కూడా సరే." చురుగాగ్ సమాధానంచెపిప్న తరుణిని చూసేత్ 
ఆయనకు బహు ముచచ్టగా అనిపించింది. వీళళ్ సహవాసంలో కుసుమ అనుకునన్దానికనాన్ తొందరగానే మామూలు మనిషి అవుతుందనన్ 
నమమ్కం కలిగింది. 

PPP 
"అరె తరిన్ పునిన్మ! కుసమ్కు లెకక్ జర నాకుభీ తెలుగ్ లెసనస్ సంజాయించ రాదువే. కాల్సల్ గా టీచర చెపెప్డిద్ అరత్మైతలే" ఆ  బాష వినన్ 

నలుగురు వులికిక్ పడి ఒకక్ సారె తలలెతిత్ చూసారు.  
ఎదురుగా కాల్సేమ్ట లూసి. సూక్ల సింగింగ టీం కు లీడర.  సూక్లోల్ ఏ కారయ్కర్మమైనా పార్రధ్నా గీతం, ఇతర పాటల కారయ్కర్మాలు 

ఏమునాన్ లూసీ ముందర వుండవలసిందే. పర్తి సంవతస్రం సూక్లోల్ జరిగే పాటల పోటీలో ఆమెకే ఫసట్ పైరజ.  ఇంటర సూక్ల పోటీలలో 
కూడా లూసీ మూలకంగా ఆ సూక్ల కే పైరజ లనిన్ వసూత్ వుంటాయి.   

లూసీ అనగానే ఓ ఆ పాటల అమామ్యా అంటారు. కాని చదువులో మటుకు శుదద్ మొదుద్. ఏదో బొటాబొటీ మారుక్లతో లాకొక్సూత్  
తెలుగులో ఎదో టీచరల్ దయాదాకిష్ణాయ్లమీద నెటుట్కొసుత్ంటూంది. 

"అరె లూసీ ముందుగాల మా పేరుల్ మంచిగ అనెడిది నేరవ్వే. అయినంక లెసన ముచచ్ట చూదద్ం." అదే తీరుగా సమాధానం చెపిప్న 
పూరిణ్మ మాటలకు తకిక్న ముగుగ్రు ఫకుక్న నవేవ్సారు.  

 "మా ఇండల్ల గిటల్నె అంటం. మీ ఆందోర్లల్ లెకక్ మాట మాకు రాదు." లూసీకి ఉడుకుమోతత్నం వచిచ్ మూతి ముడుచుకుంది. 
"అది కాదు లూసీ, ఉచాఛ్రణ సరిగాగ్ లేకపోతే రాతలో కూడా బోలెడు తపుప్లు దొరుల్తాయి. అందుకనే తరుణి అటాల్ నినున్ఎగతాళి 

చేసింది. నువువ్ అంతకే అంత ఫీలై పోతే ఎటాల్?" అనునయించింది పూరిణ్మ. 
"అంతే కాని నినున్ ఆంధార్వాళళ్లాగా మాటాల్డమనలేదు. ఆంధార్ వాళళ్ంటే ఎవరు? ఒకొక్కక్ పార్ంతానికి ఒకొక్కక్రకం యాస 

వుంటుంది. అదివేరే భాష కాదు. యాస మాతర్మే.  దానినే మాండలికం అంటారు. 
మన తరుణిని చూడు. అది టిపిప్కల గోదావరి పార్ంతం. వాళళ్ ఇళళ్లోల్ కూడా ఒక రకంగా దీరాఘ్లు తీసూత్నే మాటాల్డుతారు. కొనిన్ 

పదాలైతే మాకు కూడా అరధ్ం కాదు.  
నాకు వాళిళ్ంటోల్ వాడే పదాలు కొతత్గా వుండేవి. మేమేమో గుంటూరు పార్ంతం వాళళ్ము. మాది ఇంకొంచం బేధం. కుసుమ దైతే 

మరీనూ. వాళళ్ తాతగారు నెలూల్రు నుంచి వచాచ్రు. అకక్డ దాదాపు తమిళులు మాటాల్డినటెట్ వినిపిసుత్ంది. మొదటోల్ నైతే కుసుమ ఇంటికి 
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వెళిళ్నపుప్డు వాళుళ్ తమిళం మాటాల్డుతునాన్రో తెలుగు మాటాల్డుతునాన్రో తెలిసేదే కాదు. రేణుక కరూన్లు. అకక్డకొదిద్గా కనన్డ పర్భావం 
వుంటుంది. 

కాని లూసి చూసావా, మేమందరమూ వేరేవేరే పార్ంతాల నుండి వచిచ్నా ఇళళ్లోల్ ఆ యాసతోనే మాటాల్డినా సూక్ల కొచేచ్టపప్టికి 
ఒకే విధంగా మాటాల్డుతామా లేదా? అంత మాతార్న ఆంధార్ వాళుళ్ తెలంగాణా వాళుళ్ రాయలసీమ వాళుళ్ అనన్ బేధం వుండకూడదు 
తెలుసా?     

ఇపుప్డు మా పేరేల్ తీసుకో.  నువవ్నన్టేట్ తరిన్ అనటానికి తరుణి అనటానికి తేడా లేదా? నా పేరు పునిన్మ కాదు. పూరిణ్మ. నువువ్ ఎటాల్ 
రాసాత్వో అటాల్గే పలకాలి. అటాల్ కాకుండా నువువ్ తపుప్గా పలుకుతూవునాన్వనుకో రేపు పరిక్షలోకూడా అదే విధంగా రాసే పర్మాదం వుంది. 
అందుకనే చెపుప్తునాన్ము. అంతే కాని నినున్ ఎగతాళి చేయటానికి కాదు." 

"అవును లూసీ, పూరిణ్మ ఒకక్ తెలుగులోనే ఇనిన్ బేధాలు వునన్యని చెపిప్ంది కదా! అనేన్ బేధాలు హిందిలో కూడా వుంటాయి. నేను 
మొదటోల్ బాంబే నుండి వచిచ్నపుప్డు ఇకక్డ భాష గమమ్తుత్గా వుండేది. మేము నారత్ ఇండియాలో అనిన్ పేల్సెస చూసాము. అందరూ హిందీ 
భాషే మాటాల్డుతారు కాని ఒకపార్ంతంలో వునన్టుట్ ఇంకో పార్ంతంలో వుండదు తెలుసా! కాకపోతే అందరికి అరధ్మయేయ్లాగా అఫిషియల గా 
ఒక రకపు భాషే వాడుతారు. అదే నేషనల నూయ్స పేపరల్లోనూ పారల్మెంటోల్నూ చివరకు సినిమాలలోనూ వుంటుంది." కుసుమకూడా తన 
అభిపార్యం తెలిపింది. 

లూసి కొంత సమాధానపడింది. "అవ. యశోద తిరుమలరెడిడ్ తెలాస్, ఒకపాలి ఆమె పోర్గార్ం ఐతె అమమ్ నాయన్తోని నేను కూడ 
వెళుళ్ంటి. బయట మావోళళ్ లెకక్ మంచి తెలంగాన మాటాడెటామె సేట్జి పైకెలెల్తలికి మీలెకక్ ఆంధర్ బాస మాటాల్డింది."   

"మరి అదే ఆమె గొపప్తనం. మా కజిన కోఠీ విమెనస్ కాలేజిలో చదువుతుంది. యశోద మాడం గురించి తను కూడా అదే 
చెపుప్తుంది. కాల్సులో వునన్ంతసేపు మాటాల్డే భాష బయట కొలీగస్ తో మాటాల్డే భాష వింటే, ఈవిడేనా అంత గొపప్గా సాహితయ్ం గురించి 
లెకచ్ర ఇచిచ్ంది అని అనుమానం వసుత్ందిట." 

"ఆవిడ ఎంత గొపప్ సాహితయ్వేతత్ కదా! అంతే పార్ంతాభిమానం కూడా వుంది. అదే ఆవిడలో వునన్ గొపప్తనం. అందరికి వుండ 
వలసిన ముఖయ్మైన లక్షణం కూడా. కొందరైతే వేరే సేట్ట వెళిళ్రాగానే, తెలుగే రానటుట్ సైట్ల కొడుతూ వుంటారు.  

"అవ పూ..ర..ణిమ, సరిగగ్ అనన్నా, మీకు గిసొంటి ముచచ్టుల్ ఎటల్ తెలుసత్యే."         
"ఎటల్నా, మా ఇంటల్ మా అమమ్ నాయన్ చినన్మమ్లు చినాన్యన్లు మంచిమంచి బుకస్ చదువ్తరేవ్. ఇంక మా నాయన్ దోసుత్లు వసత్రు. 

ఇసొంటి ఇసయాలు మాటముచచ్టుల్ చేసత్రు. గయనిన్ ఇంట కనక్ నాకూక్డ ఎరక్యితయి. ఏయ లూసీ నేను సరిగాగ్ చెపాప్నా?" అందరూ 
చపప్టుల్ కొటాట్రు. "నేను కావాలంటే ఏ పార్ంతపు యాసనైనా ఇమిటేట చెయయ్కలను తెలుసా." అంటూ భుజంమీద చేయి పెటుట్కొని కాలర 
ఎతిత్నటుట్ నటించింది. 

"అమమ్యయ్, ఈవాళిట్కి కావలిస్నంత భాషా శాసత్రం మీద చరచ్ సాగింది. ఇంతటితో ఈ నాటి కారయ్కర్మం సమాపత్ం. తిరిగి వీలును బటిట్ 
కొనసాగించగలవారము." అంటూ పూరిణ్మ అనగానే అందరూ లేచారు. 

అటాల్ లూసీ కూడా కుసుమతో పాటు తెలుగు పాఠాలే కాక లెకక్లు కూడా  నేరుచ్కోసాగింది. 
అది చూసిన హెడిమ్సెట్ర్స సంతోషించింది."లూసీ ఇపప్టికి నీకు మంచి కంపెనీ దొరికింది. ఇకనైనా మంచిగా చదువు. మీ అమమ్నానన్ 

పర్తి ఆదివారం చరిచ్కొచిచ్నపుప్డు నీ గురించే దిగులు పడుతూంటారు."  
PPP 
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దసరా సెలవులు వచేచ్ముందరనే కావ్రట్రీల్ పరిక్షలు అయిపోవటం రిపోరట్ కారుడ్లు ఇవవ్టం కూడా జరిగిపోయింది. కుసుమ 
పరాఫ్రెమ్నస్ చూసిన టీచర వాళళ్ చినాన్నన్ను పిలిపించి, "ఇపప్టికైతే ఫరవాలేదు. కాని ఇంకా చాలా శర్మ పడాలి. హాఫ ఇయరీల్లో కూడా 
మానేజి చేయవచుచ్. కాని ఏనుయ్వల ఎగాస్మస్  అందరితోపాటు ఎకాస్ంకు ఎపియర అవాలి. మరి ఎటాల్ చేసాత్రో ఏమో." అంటూ వారిన్ంగ 
ఇచిచ్ంది. 

దాంతో ఫెర్ండస్ అందరూ కలిసి యుదధ్పార్తిపదికమీద కుసుమకు తెలుగు నేరిప్ంచే పని మీద పడాడ్రు. 
PPP 

తరుణి ఇలుల్ చాల పెదద్ది. ఆమెకంటూ పర్తేయ్కమైన గది, సట్డీ రూం కూడా వునాన్యి.   
"నానన్గారూ, మీకభయ్ంతరం లేకపోతే కుసుమను ఈ దసరా సెలవులలో మనింటికి తీసుకొసాత్ను. నేను పూరిణ్మ కుసుమ కలిసి 

కంబైనడ్ సట్డీస చేదాద్మనుకుంటునాన్ము. అటాల్ అయితే ఒకరు పూర గా వునన్సబెజ్కట్ లో ఇంకొకరి హెలప్ తీసుకోవచుచ్." 
"నాకేమీ అభయ్ంతరం లేదమామ్. కాకపోతే తలిల్ తండిర్ని పోగొటుట్కునన్ పిలల్ కదా వాళళ్ వాళళ్ కోసం బెంగ పడుతుందేమో. వాళళ్ 

తాతగారు చినాన్నన్లు ఒపుప్కుంటే అటాల్గే కానీయి." 
"తను బెంగ పడుతుందనన్ అనుమానమే మీకకక్ర లేదు నానన్గారు. ఇంటోల్ కనాన్ మా దగగ్రే చాలా ఫీర్గా  వుంటుంది." 
ఆ మాట ముమామ్టికి నిజమే. సూక్లోల్ వునన్ంతసేపూ బాగానే వుంటుంది. ఇంటికెళళ్ంగానే షెల లోకి వెళిళ్పోయిన నతత్గులల్లాగా 

అయిపోతుంది. చినాన్నన్ల పిలల్లు అమమ్ నానన్ అంటూ తిరుగుతూ వుంటే తన మీద తనకే జాలి వేసూత్ వుంటుంది. ఇంటోల్ అందరూ 
కుసుమను ఎంతో పేర్మగా గారాబంగా చూసుకుంటారు. అదంతా తన మీద జాలితో అటాల్ చేసుత్నాన్రని అనుకుంటూ వాళళ్ సానుభూతి 
తనకు అవసరం లేదనన్టుట్ పర్వరిత్సూత్ వుంటుంది. ఒకొక్కక్సారి మరీ రూడ గా మాటాల్డుతుంటుంది. 

ఇంటోల్ పెదద్వాళుళ్ ఆమె గురించే కొంత దిగులు పడుతూంటారు. అటువంటి సమయంలో తరుణి పర్తిపాదన అందరికి ఆనందం 
కలిగించినా అటాల్ పంపిసేత్ బాగుండదేమోననన్ అనుమానం వెలిబుచాచ్రు. కాని ఫెర్ండస్ అందరూ రెకమెండ చేసేటపప్టికి ఒపుప్కోక తపప్లేదు.  

ఎటువంటి డిసట్రెబ్నస్ లేకుండా దసరా సెలవలనిన్ కూడా సదివ్యోగం చేసుకునాన్రు. అడపా తడపా రేణుక కూడా వచేచ్ది. కాని ఆమె 
ధాయ్స అంతా సైనస్ సబెజ్కట్స్ మీదే వుండటంతో వాటి మీదే కానస్నేట్ర్ట చేసేది.   

మరుసటి సంవతస్రం వాళళ్ లైఫ లో చాల ముఖయ్మైనది. వాళళ్ భవిషయ్తుత్ చదువంతా దాని మీదనే ఆధారం. పదవ తరగతిలో 
తీసుకొనే ఆపష్న్లస్ ముందుముందు ఏం చదవాలో  నిరణ్యించబోతుంది. అందుకే అందరూ దాని కోసం ఇపప్టి నుండే మెంటలాగ్ పిర్పేర 
అవుతునాన్రు. 

రేణుక కైతే ఏ సమసాయ్ లేదు. బై పి సి తీసుకుంటుంది. అటాల్గే కుసుమ మాథస్ తీసుకోవాలని నిరణ్యించుకునన్ది. ఎటు తిరిగి పూరిణ్మ 
తరుణి ఇంకా ఏమీ తేలుచ్కోలేకపోతునాన్రు. పూరిణ్మకు సాహితయ్మంటే అభిమానం. తరుణికి వాయ్పారవేతత్ అవుదామని కోరిక. కాని దానికి 
పనెన్ండవ తరగతి అయిన తరువాతే అవకాశం. ఇపుప్డు తొమిమ్దవ తరగతిలో వచేచ్ మారుక్ల బటిట్ సైనస్ తీసుకోవాలా మాథస్ తీసుకోవాలా 
అనేది నిరణ్యించుకోవాలని అనుకునాన్రు. అందుకనే అనిన్ సబెజ్కట్స్ మీద ధాయ్స పెటిట్ మరీ చదువుతునాన్రు. 

"ఏమరార్! మీ చదువులలో పడి నాయనమమ్ చేతి ముదద్లు మరిచ్పోయినటుట్నాన్రే?" ఒకరోజు ముగుగ్రూ మధాయ్హన్ం గదిలో విశార్ంతి 
తీసుకుంటునన్పుప్డు వచిచ్ంది జానకమమ్. 

"అయోయ్ నాయనమామ్! ఇదిగో ఈ రోజే మీ చేతి ముదద్లకోసం వసుత్నాన్ము. అసలే ఆకలేసోత్ంది. అమమ్ను ఏదైనా టిఫిన చేయమని 
అడగబోతునాన్ను. పదండే. ముదద్లు తిని వదాద్ము. అవును నాయనమామ్, చినన్చినన్ చింతకాయల పచచ్డి చేసారట కదా, ఆ అనన్ం కావాలి." 
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అంటూ చెంగున లేచింది తరుణి.  
ముదద్లు తినటం ఏమిటో కుసుమకు అరధ్ం కాలేదు. అయినా చూదాద్మని తను కూడా వాళళ్ వెంబడే వెళిళ్ంది. 
యధాపర్కారం బేసిన లో అనన్ం పెటుట్కొని ఆమె కూరొచ్ని పిలల్ల కోసం ఎదురు చూసుత్నన్ది. తతిమామ్ పిలల్లందరూ తిని 

వెళిళ్పోయినటుట్నాన్రు. వీళళ్ ముగుగ్రికే కలుపుతోంది. 
"అదేంటి నాయనమామ్, చింతకాయ పచచ్డి కలపకుండా కూర కలుపుతునాన్రు." 
"పిచిచ్పిలాల్ ఇపుప్డు వచేచ్ వామనగాయల పచచ్డి తింటే జలుబు చేసుత్ందే. అందుకే మొదట కూరముదద్ తినండి తరువాత పాత 

చింతకాయ తిందురుగాని."  
తరుణి కొంత సేపు పచచ్డి లేదని గారాలు పోయి కాసేస్పు బర్తిమిలాడించుకొని కూరుచ్నన్ది. 
ఈ వేషాలనీన్ పూరిణ్మ నవువ్తూ చూసుత్ంటే కుసుమకు ఆశచ్రయ్ంగా వుంది. ఆ బేసిన లో అనన్ం కలపిపెటట్టం ఏంటీ? ఫెర్ండ 

నాయనమమ్ దగగ్ర తరుణి గారాలు పోవటం ఏంటి? 
"రావే కుసుమా, అటాల్గే నిలబడాడ్వే?" చేయిపటుట్కొని లాగింది తరుణి.  
"వదుద్ తరుణీ నాకు ఆకలిగా లేదు. మీరు తినండి." 
"అదంతా జానాత్నై. నాయనమమ్ చేతిలో ముదద్లు తింటుంటే నీ ఆకలి ఎటాల్ పెరిగిపోతుందో నువేవ్ చూదుద్వు గాని."  
"రామామ్ కుసుమా. ఇది కూడా నీ ఇలేల్. నేను కూడా మీ నాయనమమ్ లాగానే. తెలిసిందా. భోజనం దగగ్ర మొహమాట పడకూడదు." 

ఆ సమయానికే రేణుక కూడా వచిచ్ంది. "ఇంకేం అదిగో రేణుక కూడా వచిచ్ంది. రామామ్." 
"ఓ, గోరుచికుక్డు కాయ కూరా? నాకెంతో ఇషట్ం." అనన్ది తరుణి. 
"అదేంటే ఇది మటకాక్యలకూర కదా? గోరు చికుక్డు కాయంటావేంటీ?"  
రేణుక మాటలకు  పూరిణ్మ పినిన్సునంద సమాధానం చెపిప్ంది. "కడప కరూన్లు పార్ంతంలో గోరు చికుక్డు కాయలను 

మటకాక్యలు అంటారు. ఇకక్డేమో గోకర కాయలు అంటారు. ఒకొక్కక్ పార్ంతంలో ఒకొక్కక్ పేరు." 
"అవును పినిన్. మనము గోంగూర అనే దానిన్ ఇకక్డి వాళుళ్ పుంటికూర అంటారు. వీళేళ్మో పులల్కూర అంటారు కదే!" 
"ఆ మధయ్ గుంటూరు తపప్ వేరే పర్దేశం తెలియని మా మామయయ్ కూతురు వచిచ్ంది. భోజనాలు చేసూత్ మేము అమామ్ ఆలు కూర 

వెయియ్ అంటే తను కూడా తింటూ ఇదేంటో అచచ్ంగా మా బంగాళదుంపల కూరలాగా వుందే అంటే మేమంతా పడీపడీ నవావ్ము." 
"ఈ సందరభ్ంలో ఒక విషయం గురుత్కొసుత్ందమామ్. డాకట్ర యశోదా రెడిడ్ గారికి పార్ంతీయ అభిమానం మెండు. ఒకసారి 

సాహితయ్సభలో మహా పండితుడు ఒకాయన తెలంగాణా వాళుళ్ పుంటికూరపుంటికూర అంటే మాకు పుండు గురుత్కొసుత్ంది అనాన్డట. వెంటనే 
దానికి ఆవిడ మీరు గోంగూర గోంగూర అంటుంటే మాకు గొంగళి పురుగులు గురుత్కొసాత్యి అని సమాధానం చెపిప్ందట. అటాల్ వుండాలి. 
అయినా ఒకరి భాషను యాసను మరొకరు గౌరవించాలి కాని  ఎగతాళి చేయకూడదు కదా!" 

నలుగురూ మొహాలు చూసుకొని నవవ్టం మొదలెటాట్రు. పినిన్కి అరధ్ం కాలేదు. "ఏమామ్, నేననన్ దాంటోల్ ఏమైనా తపుప్ందా?" 
"సారీ పినిన్. నినున్ చూసి కాదు నవివ్ంది. మా మధయ్ కూడా ఇటువంటి డిసక్షనే వచిచ్ంది అది గురుత్కొచిచ్ నవువ్తునాన్ము అంతే." 
"వదుద్లే తలిల్ ఈ భాషా శాసత్రం మీద చరచ్ వచిచ్ందంటే మన పూరిణ్మకు ఒళుళ్ పై తెలియదు. ఇంక పినిన్ కూడా చేరిందంటే అంతే 

సంగతులు." అటాల్ అందరూ సరదాగా ఏ ఏ పార్ంతంలో ఏ కూరను ఏమంటారో చెపుప్కుంటూ నాయనమమ్ పెడుతునన్ ముదద్లు తిని లేచారు. 
PPP 
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"అమమ్డూ తరుణీ ఈ రోజు పేర్మాలయం వెళొళ్దాద్ం. నువువ్ కలెకట్ చేసినవనిన్ తీసిపెటుట్కో. అటాల్గే పండగ వసుత్నన్ది కదా యాదిని 
ఇంటికి తీసుకొదాద్ం." 

"అటాల్గే నానాన్, పూరిణ్మ కూడా తీసిపెడతానంది. అవి కూడా తీసుకొసాత్ను. పూరిణ్మను కుసుమను కూడా తయారవమంటాను." 
"ఏయ లేవండే. నానన్ ఈ రోజు మనలిన్ పేర్మాలయానికి తీసుకెళాత్మంటునాన్రు." 
 పేర్మాలయం అంటే ఏదో సినిమా పేరో థియేటర పేరో అనుకుంటూ కుసుమ కూడా అందరితోపాటే బయలేద్రింది. ఆ పాటికే వాళళ్ 

ఫామిలీలతో పాటు సినిమాలకు పారుక్లకు వెళిళ్ రావటం అలవాటయింది. అందుకే వెంటనే తయారయింది 
తీరా వెళిళ్ చూసేత్ అది ఒక ఆశర్మం. అయిదేళళ్నుండి పదెద్నిమిది సంవతస్రాల వరకు అమామ్యిలు వునాన్రు.  
వారెడ్న ఆఫీసులో కూరుచ్నాన్రు. ఆయన ఎంతో ఆదరంగా వారిని ఆహావ్నించాడు.  
డైరవర కారులోంచి ఒక పెదద్ సంచి తీసుకొని వచిచ్ ఒక వారగా పెటాట్డు.  
 "సార, కొనిన్ బటట్లు పుసత్కాలు పండుల్ వునాన్యి. అమామ్యిలకు డిసిట్ర్బూయ్ట చేయండి. దసరా పండగకు యాదిని మాతో 

తీసుకెళళ్టానికి అనుమతి ఇవవ్గలరా?" తరుణి నానన్గారు ఎంతో వినయంగా అడిగారు. 
"అయోయ్ ఎంత మాట? తపప్క తీసుకెళళ్ండి బాబుగారూ. వాళళ్కు కూడా దసరా సెలవలే.  పండగ మరుసటి రోజే సూక్ళుళ్ 

తెరుసాత్రు. కాబటిట్ పండగ నాడు చీకటిపడే లోపలే తిపిప్ పంపిసేత్ బాగుంటుంది."  
అకక్డే పని చేసుకుంటునన్ ఒక పాపను  యాదిని పిలుచుకు రమమ్ని ఆదేశించాడు. 
పదహారేళళ్ అమామ్యి వచిచ్ంది. శుభర్ంగా తలదువువ్కొని, వుతికిన బటట్లు కటుట్కొని తయారయి వుంది.  
గదిలో వునన్ అతిధులను చూసి ఆమె ముఖం వికసించింది. "నమసాక్రం బాబుగారూ, తరుణీ బాగునాన్వా? ఓ పూరిణ్మ కూడా 

వచిచ్ందే!" అంటూ అందరిని ఉచిత రీతిలో పలుకరించి, "ఈ అమామ్యిని నేనెపుప్డూ చూడలేదే కొతత్ ఫెర్ండా?" అంటూ కుసుమ గురించి 
విచారించింది.  

"అవును యాదీ, ఈమె పేరు కుసుమ. మాఫెర్ండ. కుసుమా ఈమె యాది." అంటూ ఒకరిని ఒకరికి పరిచయం చేసింది. 
కుసుమకు ఏమీ అరధ్ం కావటలేల్దు. ఈ పేర్మాలయం అనే ఆశర్మం ఏంటీ? ఈ యాది ఎవరు? చూడటానికి సాదాసీదాగా 

సామానయ్ంగా వుంది. తరువాత అడగ వచచ్ని  ఏమీ పర్శన్లు వేయకుండా యాదిని చూసి చిరునవువ్ నవివ్ వూరుకుంది. 
వారెడ్న గారు చెపప్గానే యాది వెళిళ్ తన బటట్ల సంచి తీసుకొని వచిచ్ంది.                                  
అందరూ కారోల్ బయలుదేరారు. "ఏమామ్ యాదీ, చదువు బాగా సాగుతునన్దా?" 
"బాగుంది బాబుగారూ. టైప ఇనిస్ట్టూయ్ట కు కూడా పంపిసుత్నాన్రు. అది కూడా బాగా పార్కీట్స చేసుత్నాన్ను." 
"వెరీ గుడ. టైప తో పాటు షారట్ హాండ కూడా వుంటుందే! అది కూడా నేరేచ్సుకో. పదవ తరగతి అయిపోగానే ఎకక్డైనా సెట్నోగార్ఫర 

వుదోయ్గంలో పెడతాను." 
"అటాల్గే బాబుగారు." 
ఇలుల్ చేరిం తరావ్త యాది తన చేతి సంచి తీసుకొని మెటల్ కింద వునన్ గది తాళం తెరిచి బాగా అలవాటైన దానిలా చేతి సంచి ఆ 

గదిలో పెటిట్ వంటింటోల్ తరుణి అమమ్కు సహాయం చేయసాగింది. అందరి భోజనాలు అయాయ్యి. సేన్హితురాళుళ్ ముగుగ్రు తరుణి గదిలో 
చేరారు.  
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"తరుణీ ఆ అమామ్యి ఎవరే? ఆ పేర్మాలయం ఏమిటి?" అపప్టిదాక ఆపుకునన్ కుతూహలం బయటికి వచిచ్ంది. 
"అయోయ్! సారీ కుసుమా అసలు విషయం నీకు చెపప్నే లేదు కదా!  
విజయవాడ దగగ్ర మావూళోళ్ తాతగారికి పొలాలు వుండేవి. ఆయన పోయిన తరువాత  ఆ పొలాలను ఒక రైతు చూసుకొనేవాడు. 

పాపం అతను చాల మంచి వాడు. పర్తి సంవతస్రమూ పంటలు రాగానే అనిన్ జమా ఖరుచ్లు లెకక్లు చెపేప్వాడు.  
ఆ మధయ్ పేపరల్లో చదువేము గురుత్ందా!  పర్తి ఎండాకాలం విజయవాడ ఆ చుటుట్పకక్ల గార్మాలలో అగిన్ పర్మాదాలు తరుచుగా 

జరుగుతుండేవి. కొందరేమో అకక్డ ఎండలు ఎకుక్వ అందువలల్ అనేవారు. కొందరేమో అదంతా పొలిటికలీ మోటివేటెడ అనేవారు. కారణాలు 
ఏవైనా కాని నాలుగేళళ్ కిర్తం అటాల్ జరిగిన పర్మాదంలో యాది తలిల్తండుర్లు బంధువులు అందరూ మరణించారు. పాపం దానికి నా అనే 
వారే లేకుండా పోయినారు. సంగతి తెలిసి నానన్గారు చూడటానికి వెళిళ్నపుప్డు అది ఒకక్తే ఆ తగలబడడ్ బూడిద దగగ్ర కూరొచ్ని ఏడుసూత్ 
కనిపించింది. అంతే ఆయన వెంటనే దానిన్ ఇకక్డకు తీసుకొచాచ్రు. ఏదైనా దారి చూపించాలని అనుకునాన్రు.  

నానన్గారికి చాల సవ్చచ్ంద సంసథ్లతో పరిచయాలు వునాన్యి. వాటికి ఆయన ఏటా డొనేషన ఇసూత్ వుంటారు. అందులో 
పేర్మాలయం ఒకటి. అందులో చేరాచ్లని ఐడియా వచిచ్ంది. అకక్డైతే ఎటాచడ్ సూక్ల కూడా వుంది. వాళుళ్ పదవ తరగతి వరకు ఫీర్గా 
చదివిసాత్రు. ఫారమ్ల ఎడుయ్కేషనే కాకుండా ఒకేషనల కోరెస్స కూడా వుంటాయి. అటాల్ ఏదో ఒక టైరనింగ ఇచిచ్ వుదోయ్గం వచేచ్దాకా 
చూసుకుంటారు. లేదా పెళిళ్ చేసుకొనేటటట్యితే చేసి పంపిసాత్రు. ఆ ఆశర్మంలో అందరూ ఇటాల్ంటి వాళేళ్వుంటారు.  అకక్డ ఆడపిలల్లకి 
మాతర్మే చోటు వుంటుంది." 

"అంటే అంతా నాలాంటి అనాధలేననన్మాట." 
ఆ పకక్ గదిలోనే కూరొచ్ని అమామ్యిల మాటలు వింటూ పని చూసుకుంటునన్ తరుణి నానన్గారు  అకక్డకు వచాచ్రు. 
"అమామ్ కుసుమా! మీ తెలుగు పాఠాలలో నేను కూడా పాలొగ్న వచాచ్?" నవువ్తూ అడిగారు. 
అదొక జోక లాగ అందరూ నవావ్రు. 
"అయితే నేను కొనిన్ అరాధ్లు అడుగుతాను. మీరు చెపాప్లి." అంటూ కొనిన్ వినన్చినన్ పదాలు వాటి అరాధ్లు వివరాలు అడిగారు. 

ముగుగ్రూ పోటీ పడుతూ సమాధానాలు చెపాప్రు. "ఇపుప్డు ఒక పర్శన్ వేసాత్ను. అనాధ అంటే వుయ్తప్తిత్ అరధ్ం ఏమిటీ?" 
"నా లాగా అమమ్ నానన్లు లేనివారు." కుసుమ చెపిప్ంది. 
"నేను వుదాహరణ అడగలేదు. వుయ్తప్తిత్ అరధ్ం అడుగుతునాన్ను. నువేవ్ చెపుప్ కుసుమా." 
"ఊ.......ఊ......."ఆలోచించింది. "ఆఁ. అనాధ అంటే నాధుడు లేనివారు. కరెకేట్నా అంకుల?" హుషారుగా చెపిప్ంది. 
"వెరీ గుడ. కరెకట్ గా చెపాప్వు. తెలుగులో వుయ్తప్తిత్ అరాధ్లు చెపేప్దాకా వచాచ్వంటే తరుణి పూరిణ్మ సకెస్స అయినటేట్. ఇపుప్డు చెపుప్. 

నాథుడు అంటే ఎవరు? అమమ్డూ మన దగగ్ర బౌర్ణయ్ నిఘంటువు వుంది కదా ఒకసారి తీసుకొని రారా." 
"ఆ. ఇదిగో కుసుమా నాధుడు అంటే అరధ్ం ఏంటో చూడు." తరుణి షెలఫ్ లో నుండి తీసిన నిఘంటువు కుసుమ చేతిలో పెటాట్డు. 
కుసుమకు అంకుల కూడా తమతో కలిసి కూరుచ్ంటే సరదాగా వుంది. 
"ఆ దొరికింది అంకుల. నాథుడు అంటే, ఎ లారడ్, కింగ రాజు. అంకుల ఇందులో ఇవవ్లేదు కాని నాధుడు అంటే ఈశవ్రుడు అని 

కూడా అరధ్ం వుంది కదా." 
"అవునమామ్ సరిగగ్ చెపాప్వు. అంటే కాపాడే వాడు. ఇందులో చూడు పొర్టెకట్ర అని కూడా ఇచాచ్రు." 
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"అవునంకుల." 
"అమోమ్! మా కుసుమకు ఎనిన్ అరాధ్లు తెలిసాయో." అని ఆశచ్రయ్ం నటిసూత్, "సరే ఈ వేళిట్కి పాఠాలు చాలు కాసేస్పు కబురుల్ 

చెపుప్కుందాము. కుసుమా! మీ ఇంటోల్ ఎవరెవరుంటారమామ్?" 
"అంకుల, మీరు చూసారుగా! మా తాతగారు, బామమ్గారు, చినాన్యనా పినిన్ వాళళ్ ముగుగ్రు పిలల్లు. అంటే నాకు ఇదద్రు చెలెల్ళుళ్ 

ఒక తముమ్డు వునాన్రు." 
"వాళుళ్ నినున్ ఎటాల్ చూసుకుంటారమామ్?" 
"మా ఇంటోల్ నేనంటే అందరికి ఎంతో ముదుద్. నాకు ఏం కావాలో నేను అడగకక్ర లేకుండానే అనిన్ తెచిచ్ ఇసూత్ వుంటారు. పినిన్ 

నాయనమమ్ అయితే మరీనూ. నాకు వదద్నాన్ కూరుచ్నన్ చోటికే అనన్ం కూడా తెచిచ్ పెడుతూ వుంటారు." అమాయకంగా మనసులోని మాట 
చెపిప్ంది. 

"మరి నువువ్ అనాధవెటాల్ అవుతావమామ్?" ఆయన పర్శన్కు ఒకక్సారి వులికిక్ పడింది. 
"అవునమామ్ పేర్మాలయంలో వునన్ వాళళ్కు నీకు పోలికే లేదు. వాళళ్కు నీకు లాగ వుండేందుకు ఇలుల్ లేదు. మంచి చెడు 

చూసుకునేందుకు నా అనన్ వారు లేరు. తినటానికి తిండి కటుట్కోవటానికి బటట్ ఉండటానికి ఇలుల్ ఏమీ లేని వాళుళ్.  కొందరైతే చెతత్ కుపప్లో 
దొరికిన వాళుళ్" 

PPP 
“కుసుమా నువువ్ ఎపుప్డు కూడా అనాధవని అనుకోకూడదు. నీ కోసం పరితపించే నీ వాళుళ్, నీ మంచి కోరి నీకు కావలసిన 

సహాయం అందించే మంచి ఫెర్ండస్, ఆసిత్పాసుత్లు అనిన్ వునాన్యి. కేవలం అమమ్ నానన్ లేనంత మాతార్న అనాధలు కారు.  
ఇపుప్డు ననున్ మీ ఆంటీని చూడు మా తలిల్తండుర్లు కూడా ముసలితనంతో మరణించారు. అంటే మేము కూడా అనాధలమేనా? 

మనకు కావలసినది అమమ్ నానన్ మాతర్మే కాదు. 
ఇంక నుండి నీ మనసులోంచి నీకు ఎవరూ లేరు అనన్ భావన చెరిపేసేయి. నీకు అందరూ వునాన్రు అనుకుంటూ సెలఫ్ కౌనిస్లింగ 

చేసుకుంటూ వుండు. మనసు ఎంత పర్శాంతంగా వుంటుందో నీకే తెలుసుత్ంది. బాగా పొదుద్పోయింది. ఇంక పడుకోండి. రేపు పొదుద్నెన్ 
లేవాలి. దురాగ్షట్మి పూజ కూడా చేసుకోవాలి. " చటుకుక్న లేచి కుసుమ తల నిమిరి ఆయన వేరే మాట లేకుండా ఆయన గదిలోనుండి 
వెళిళ్పోయారు.  

ఆ సంఘటన తాలూకు పర్భావం నుండి తేరుకోవటానికి కుసుమకు కొంత సమయం పటిట్ంది. 
ఆ రాతిర్ కుసుమకు ఆయన మాటలే పదేపదే గురుత్కు రాసాగాయి. 
అనుకోకుండా మరుసటి రోజునే జరిగిన సంఘటనతో కుసుమలో చాల పెదద్ మారేప్ వచిచ్ంది. 
పూజ అయిపోయిన తరువాత భోజనాలు చేసి అందరూ ఎవరి పాటికి వాళుళ్ చదువుకుంటూ కూరుచ్నాన్రు. పకిక్ంటి నుండి ఏదో 

గొడవవుతునన్టుట్గా వుంది. నాయనమమ్ గొంతుక పెదద్గా వినిపిసుత్నన్ది. 
ఏమిటో చూసొదాద్మని లేచి వెళాళ్రు. ఈ లోపే తరుణి అమమ్ సుగుణ,  నానన్ శీర్హరి అకక్డకు చేరారు. యాది కూడా తలుపు చేర 

వేసి వాళళ్ వెనకే వచిచ్ంది. 
 పనెన్ండేళళ్ అమామ్యి హాలోల్ ఒక పకక్మూలగా ముడుచుకొని కూరుచ్నన్ది. బయట ఒక మగ మనిషి అతని వెనకాల చంకన పిలల్ను 
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ఎతుత్కొని అతని భారయ్ కాబోలు ఒక ఆడామె నిలబడి వునాన్రు. ఇంటోల్ని జనాభా అరుగుల మీద నిలబడి కొందరు, పకక్నే మొతత్న కూరొచ్ని 
కొందరూ చూసూత్ వింటూ వునాన్రు. 

"ఓరి దౌరాభ్గుయ్డా! నికేష్పమంటి పిలల్ను ఏ సిథ్తికి తెచాచ్రో చూడరా. పిలల్ ముండను చూసుత్ంటే నాకే ఏడుపొసుత్నన్ది. వంటి మీద 
సందు లేకుండా వాతలు పెటాట్రు. మీరసలు మనుషుయ్లేనా? దానికసలు బుదిద్ ఙాఞ్నమే లేదు. నీకేం పోయేకాలం వచిచ్ందిరా? కనన్ తండిర్వి 
చూసూత్ ఎటాల్ వూరుకునాన్వురా? పాపం ఎంకటలకిష్ చచిచ్ ఏ లోకాన వుందో పార్ణం పోయేదాకా దాని నోటెంబట అమామ్, నరసి గురించే 
దిగులుగా వుందమామ్ అనన్ది. తలుచుకుంటూ వుంటే కడుపు తరుకుక్ పోతుంది. దాని బాగోగులు నేను చూసుకుంటానే అని దాని చేతిలో 
చేయేసాను. ఇపుప్డు చూడరా దాని ఆతమ్ పైలోకాల నుండి చూసూత్ ఎంత కోష్భిసుత్నన్దో ఏమో." నాయనమమ్ కళుళ్ చెమమ్గిలాల్యి. 

"లేదమమ్గారూ, ఇంకో పాలి అటాల్ జరకుక్ండా చూసుకుంటాను." చేతులు నలుపుకుంటూ పార్ధేయపడాడ్డు. 
"ఛత తపుప్డు ముండాకొడకా. ఈ మాట ఎనిన్సారుల్ చెపాత్వురా? ఈ పాలి ఈ పాలి అంటూ అది నీ పెళాళ్ం చేతిలోనో దాని అమమ్ 

చేతిలోనో చచేచ్దాక అటాల్గే అంటూ వుంటావు. ఆ తరావ్త కుయోయ్ మొరోర్  పిలల్ చచిచ్ందంటూ రాగాలు మొదలెడతావు. చాలు చాలు వచిచ్న 
దారే వెళుళ్." 

"అదేంటమమ్గారూ, ఇంటోల్ పిలల్నన్ తరావ్త ఒక దెబబ్ వేయకుండా వుంటారా? అంతకే యాగీ చేతాత్రేటి." వెనక నిలబడడ్ ఆడమనిషి 
నోరు విపిప్ంది. 

"అమమ్ అంటునాన్వు ఎవరే నువువ్? నా కూతురా? పిలల్ను ఒక దెబబ్ వేసావా? మా అమేమ్ ఎంత మంచి తలిల్వే? పొదుద్ కూకేటపప్టికి 
ముంతెడు కలుల్ గొంతులో పొసుకొని పిలల్ముండ వుడకేసి పడేసేత్ పీకల దాకా మెకిక్ పిలల్ది తినన్దా చచిచ్ందా అని కూడా పటిట్ంచుకోకుండా 
దానిన్ ఎండనకా వాననక చెటుట్ కిందకు తోసి వెచచ్గా మొగుడి పకక్న తొంగునే నువువ్టే నా తలీల్!" అచచ్ంగా సినిమాలలో భానుమతి సైట్ల లో 
ఆమె చేతులు తిపుప్తూ కీచు గొంతుకతో  అనేటపప్టికి అంత సీరియస సిటుయ్వేషన లో కూడా కొంచం నవువ్ వచిచ్ంది.  

"ఏంటమమ్గారూ, తమరు కూడా అటాట్ అంటే ఎటాట్? కొటిట్నా పెటిట్నా అయయ్ అమమ్ దగగ్రే వుండాల. అంతే కాని ఇటాట్ ఇలొల్దిలొసేత్ 
మా వోళళ్ంతా ఏమంటారు?" వెనక నుండి ఇంకొక నడి వయసు సతరీ ముందుకు వచిచ్ంది. 

"ఓహోహో మందీమారబ్లం అంతా వతాత్సుకు వచేచ్సారనన్మాట. ఏమే కాసులూ, కూతురు చేసిన పనికి నువువ్ వతాత్సా? అసలు 
దీనికంతా మూలం నువువ్కాదుటే. ఆనాడేమో అమమ్గోరూ నా బిడడ్ను నీ బిడడ్ అనుకొని ఇక ఇంటి దానిన్ చేయమామ్ అంటూ బుడి బుడి దీరాఘ్లు 
తీసుత్ంటే వదుద్ వదద్ంటునాన్ ఈ గోవిందు గాడికి నచచ్ చెపిప్ పిలల్ ఆలనా పాలనా చూసుకుంటుందని దగగ్రుండి పెళిళ్ చేసేదాక నా గొంతు మీద 
కూరుచ్నన్ మహాతలిల్కేనా ఈ రోజు గొంతుక లేసోత్ంది. నువువ్ మధయ్లో మాటాల్డితే పీక తెగోగ్సాత్. నోరుమూసుకుపడి వుండు. అయినా నీ 
కూతురు పెళిళ్ చేసి దానిన్ అతాత్రింటికి పంపిన దానివి ఇంకా మళీళ్ దాని పకక్నే ఎందుకు చేరావు? అయినా ఆ పిలల్ ముండ ఏం చేసిందని ఆ 
విధంగా రాచి రంపాన పెడుతునాన్వు?" 

"అదేంటి అమమ్గారూ, ఆడపిలల్కు పని నేరిప్ంచటం తపాప్. రేపు పెళళ్యిన తరావ్త పనిపాటలు రాక పోతే మమమ్లిన్ అనరా. ఈ 
పాలికి చిటట్మమ్ను మాతో పంపియయ్ండి అమమ్గారూ." 

"ఛత తపుప్డు ముండా. నోరూమ్య. నరసి ఇకక్డే వుంటుంది. నేను దానిన్ పంపను. చావండి ఏ గంగలో దూకుతారో పోండి. కదలక 
పోయారో కాళుళ్ విరగొగ్టిట్ వీధిలో పారేయిసాత్ను ఖబడాద్ర." 

"అమమ్గారూ ఒకక్పాలి నరసిని పిలవండమామ్. దానితోనె మాటాడుతాను. తపప్యిపోయిందమామ్. నరసిలో దాని తలిల్ని 
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చూసుకుంటునాన్నమామ్. ఇదే చివరిసారి ఇంకో మాటు ఇటాట్ జరకక్ండా చూసుకుంటానని సతెత్పెమానికంగా చెబుతూండానమామ్." పాపం ఆ 
తండిర్. అటు రెండో పెళాళ్నిన్ కాదనలేడు. ఇటు కనన్ కూతురిని వదులుకో లేడు. ఈ రెంటి మధయ్ అడకతెత్రలో పోకలాగా నలిగిపోతునాన్డు. 
బిడడ్ మీద మమకారంతో దీనంగా బతిమిలాడుకుంటునన్ వాడిని చూసి అందరికి జాలిగా వుంది. కాని అటాల్గే వదిలేసేత్ ఆ సవతి తలిల్, దాని తలిల్ 
చేతిలో అనాయ్యంగా చసుత్ంది.  

నాయనమమ్కు కూడా వాడంటే కొంత సానుభూతి వుంది. 
"సరే. దానేన్ పిలుసాత్ను. అది వసాత్నంటే అపప్టి సంగతి చూసుకుందాము." అని లోపలికి తొంగి చూసూత్, "యాదీ, నరసిని ఇటు 

రమమ్నవే." 
గోవిందు వూళోళ్ నాయనమమ్ వాళళ్ పొలాలు చూసుకుంటూ వుండేవాడు. వాడికి వెంకటలకిష్తో పెళిళ్ అయినపుప్డే వీళుళ్ పొలాలనిన్ 

అముమ్కొని పటన్ంలో వచిచ్ సిథ్రపడాడ్రు. అతనికి ఒక రికాష్ కొనిపెటిట్ ఇంటి ముందర  ఖాళీ సథ్లముంటే అకక్డ ఒక చినన్ పెంకుటిలుల్ వేసి 
కాపురం పెటిట్ంచారు. వెంకటలకిష్ ఇంటోల్ పనంతా చేసూత్ వుండేది. యాదగిరి నరసింహసావ్మి దయ వలల్ పుటిట్ందని పిలల్కు నరసి అని పేరు 
పెటుట్ కొనాన్రు. వాళళ్ అనోయ్నయ్ సంసారం చూసిన దేవుడికి కనున్ కుటిట్నటట్యింది.  

నరసికి అయిదేళళ్ వయసులో ఏదో మాయరోగం వచిచ్ వెంకటలకిష్ కనున్ మూసింది. దాని మీద అంత పేర్మ పెంచుకునన్ గోవిందు 
దాదాపు పిచిచ్వాడై పోయినాడు. వాడికి వచచ్చెపిప్ నాయనమమ్ పిలల్ కోసమంటూ రెండో పెళిళ్కి వపిప్ంచింది. అదే ఆ పసిదాని 
కొంపముంచింది. సవితి తలిల్కి ఒక కూతురు పుటేట్టపప్టికి ఆమె తలిల్ కాసులుకు బురర్లో పురుగు తొలవటం మొదలెటిట్ంది. ఆ పిలల్ను నానా 
హింసలు పెటట్టం మొదలెటిట్ంది. గోవిందు పిలల్ల కోసం ఎంతో కొంత వెనకేసూత్ వచాచ్డు. నరసికి ఏమీ దకక్కుండా అంతా తన 
మనుమరాలికే చెందాలని కూతురు మనసులో విషపు బీజం నాటింది. దాంతో ఇదద్రు గోవిందుకు కూడా నరసి  మీద విరుదధ్ంగా చెపిప్ అతనికి 
కూడా కూతురు మీద మనసు విరిగేలా చేయటం మొదలెటాట్రు. కాసులు కూడా వీళుళ్ వుంటునన్ ఇంటి పకక్నే చేరి అందిన మటుకు 
వెనకేయటం మొదలెటిట్ంది. 

ఇవనిన్ చూసుత్నన్ నాయనమమ్ ఏమీ చేయలేకపోతునాన్నే అని బాధపడేది. తాను బలవంత పెటట్కపోతే గోవిందు ఈ పెళిళ్ 
చేసుకునేవాడు కాదు. ఆ పసిదానికి ఈ గతి పటేట్ది కాదని పదేపదే కోడళళ్ దగగ్ర వాపొయేయ్ది.   

పండగ రోజున ఇంటి పనంతా చేసి కాసులు చెపిప్న వంటంతా పూరిత్ చేసిన నరసి అలసి పోయి కాసేస్పు పడుకుంది. అదే 
సమయంలో కాసులు లేపి వళుళ్ నొపుప్లుగా వునాన్యి. కలుల్ కంపౌండుకు పోయి ఒక ముంత తెచిచ్పెటిట్ కాళుళ్ పటట్మని ఆఙఞ్ జారీ చేసింది.  

"అలసిపోయి వునాన్ను సాయంతర్ం తెచిచ్పెడతాను" అంది నరసి.  
అది కాదు కారణం. ఆవేళట్పుప్డు పోకిరీ వెధవలు అకక్డ అడాడ్ పెటుట్కొని వచేచ్పోయే వాళళ్ను అలల్రి పెడుతూ వుంటారు. వాళళ్ 

చూపులు మాటలకు భయపడడ్ నరసి సాయంతర్ం పోయి తెసాత్నని చెపిప్ంది.  
సాయంతర్ం  పెదద్వాళుళ్కూడా వుంటారు కాబటిట్ అంత భయం వుండదు.  అంతే అదే కారణం దాని వళుళ్ హూనం అవటానికి. 
తటుట్కోలేక నాయనమమ్ దగగ్రకు వచిచ్ంది. ఇంతకు ముందు కూడా రెండుసారుల్ అటాల్గే వళళ్ంతా వాతలతో వచిచ్నపుప్డు గోవిందును 

వాడి పెళాళ్నిన్ పిలిచి చివాటుల్ పెటిట్ పంపించింది. 
కాని ఈసారి మటుకు ఆవిడ తటుట్కోలేక పోయింది. ఏడుసూత్ వచిచ్న నరసి మొహమంతా వుబిబ్పోయి వుంది. ఆ వయసు పిలల్కు 

వుండాలిస్న లక్షణాలే లేవు. బలహీనంగా వుంది. తిండి తిని ఎంతకాలమయిందో అనన్టుట్గా వుంది. ఆ పిలల్ను కూరోచ్బెటిట్ ధైరయ్ం చెపిప్ అనన్ం 
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పెటిట్, "ఇకక్డే పడుకో నీకేం భయం లేదు." అని ఒక చాప ఇచిచ్ంది. 
అపప్టి వరకు వణికిపోతూ మూల కూరుచ్నన్ నరసికి యాది ధైరయ్ం చెపుప్తూ కూరుచ్ంది. "భయంలేదు అందరూ వునాన్రుగా పద." 

అంటూ లేపి చెయియ్ పటుట్కొని అందరి మధయ్లోకి తీసుకు వచిచ్ంది. నరసిని చూడగానే అందరికి బాధ కలిగింది.  
"అదిగో చూడరా నీ కూతురు. వళళ్ంతా అంత వాతలు తేలేదాకా కొడుతుంటే చూసూత్ వూరుకోవటానికి నీకు మనసెటాల్ ఒపిప్ందిరా? 

చూడరా చూడు." అంటూ వణికి పోతూ వెనక వెనకే నకిక్ వునన్ నరసి చేయిపుచుచ్కొని ముందరికి లాగింది. "ఏమే నరసి మీ అయయ్ నినున్ 
తీసుకెళళ్టానికి వచాచ్డు. వెళాత్వా?" అరిచినటేట్ అనన్ది.  

ఆ పిలల్ ఇంకా వణికి పోతూ పెదద్గా ఏడుసూత్, "వదుద్ వదుద్ నేనెళళ్. ఆళుళ్ ననున్ చంపేసాత్రు." అనన్ది. 
"వినాన్రుగా. ఇంకా నిలబడాడ్రేం? వచిచ్నదారినే బయలుదేరండి. ఇంక నేను దానిన్ నీ ఇంటికి పంపేది లేదు. రేపే దానిన్ బోరిడ్ంగ 

సూక్లోల్ చేరిప్ంచబోతునాన్ను. బయటకు పదండి." 
"మా ఇటట్ం లేకండ బలోల్ ఎటాట్ ఏతాత్రమామ్. దానికి పెళిళ్చేయాలనుకుంటునన్ం. అది మా ఇంటి పిలల్. కొటుట్కుంటామో 

చంపుకుంటామో. మా యిటట్ం.  మా కులపోలల్ను పిలిపించి పంచాయితి ఎటిట్ పిలల్ను ఎటాట్ తీసకపోవాలో మాకు బాగ తెలుసు." ఇంకా 
మొండిగా కాసులు వాదించబోయింది. ఆ మాటలకు కోపం వచిచ్న నాయనమమ్ చినన్ కొడుకు ముందరకు రాబోయినాడు. 

అంతే అపప్టిదాకా నాయనమమ్లో వునన్ ఓరుప్ నశించింది. కొడుకు చేయిపటుట్కొని ఆపి, "ఏమే ముదనషట్పుదానా బెదిరిసుత్నాన్వా? 
బయటకు నడుసాత్వా, కాళుళ్ విరగొగ్టట్మంటావా?"అంటూ పకక్నే వునన్ చేతి కరర్ను చేతిలోకి తీసుకుని వాళళ్ ముగుగ్రిని తరిమితరిమి 
కొటిట్ంది. "కులపోళళ్ను పిలిపిసుత్ందంట కులపోళళ్ను. రానీయ చూసాత్ను ఒకొక్కక్ళళ్ను. బెదిరిసుత్ందేం బెదిరింపు." 

"నరసి! నేను, నా కుటుంబం వునన్ంత కాలం నీకేం భయం లేదు. ఒరేయ సుందరం, ఈ సెలవలు అయిపోగానే వెళిళ్ మన బాల 
విహారోల్ వునన్ బోరిడ్ంగ సూక్ల లో చేరిచ్రా దానిన్. శుబబ్రంగా చదువుకొని దాని కాళళ్ మీద అది నిలబడేదాకా నేనునాన్ లేకపోయినా మీరు 
దానికి అండగా వుండాలి." ఆరడ్ర ఇచిచ్నటేట్ చెపిప్ "పదండి ఇంక. ఎవళళ్ పని వాళుళ్ చూసుకోండి. పోండి." 

ఈ అనుభవం కుసుమకు కొంత వింతగా వుంది.  
పిలల్లందరికి అనన్ం కలిపి ఆపాయ్యంగా ముదద్లు పెటేట్ నాయనమమ్లో కొతత్ మనిషిని చూసోత్ంది. 
అపుప్డే అరధ్మయింది. ఆడది అంటూ అందరూ చులకనగా చూసే సతరీ ఎంత శకిత్వంతురాలో?  
అనన్పూరణ్ లాగా పెటేట్ చేయి అవసరం వచిచ్నపుప్డు కాళికా అవతారం ఎతిత్ కతిత్ కూడా ఝళిపించగలదు.  
అందుకే అనాన్రు ద హాండ దట రాకస్ ద కేర్డిల రూలస్ ద వరల్డ్. అని వుయాయ్ల వూపే చేయే పర్పంచాలను పాలించగలదు. ఆ మాట 

నాయనమమ్ చేసి నిరూపించింది. 
అయినా ఆవిడ ఔనన్తయ్ం ఏమిటి? పకక్ ఇంటోల్ ఏమైనా మనకెందుకులే అని చూసి చూడనటుట్ పోయే ఈ రోజులలో అంత ఆచారాలు 

పాటించే ఆవిడ ఒక రికాష్ వాడి కూతురు కోసం అంత పోరాటం చేసుత్నన్ది అంటే నిజంగా ఆవిడ ఔదారాయ్నికి చేతులెతిత్ మొకాక్లనిపిసుత్నన్ది. 
దురాగ్షట్మి పరవ్దినాన నిజంగానే దురాగ్వతారానిన్ చూసినంత ఆనందం కలిగింది. 

PPP 
ఆ రాతిర్ కుసుమకు ఆలోచనలతో నిదర్ కరువయింది. వీళళ్ంతా అరమరికలు లేకుండా ఈ విధంగా ఎటాల్ కలిసి మెలిసి 

వుండగలుగుతునాన్రో? వాళళ్లాగా ఎందుకు తన వాళళ్తో కలవలేకపోతోంది? 
పాపం నాయనమమ్ పినిన్ తను చికాకు పడడ్పుప్డలాల్ ఎటాల్ చినన్బుచుచ్కుంటారో గురుత్కొచిచ్ంది.  
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తనతో మాటాల్డాలంటేనే భయపడే చెలెల్ళుళ్ తముమ్ళుళ్ గురుత్కొచాచ్రు.  
అనుక్షణం తన సంతోషం కోసం తాపతర్యపడే చినాన్నన్ తాతగారు గురుత్కొచాచ్రు.           
తను ఎందుకు అటాల్ పర్వరిత్సుత్నన్దో తనకే తెలియటం లేదు. 
ఈ రెండు రోజులు రెండు కుటుంబాలలో జరిగిని సంఘటనలు అనూహయ్ం.  
తను ఇకక్డకు వచిచ్న మరోర్జు జరిగిన సంఘటన ఒకటి గురుత్ కొచిచ్ంది. 
ఆరోజు జానకమమ్ హడావుడిగా వచిచ్, "ఏమబాబ్య శీర్హరి! వంటోల్ పాలుమాలిక చేసిందంటనే? జవ్రమేమైనా వచిచ్ందా?" నుదిటి 

మీద చేయేసి చూసింది. "ఒళళ్యితే చలల్గానే వుంది." 
"ఏం లేదు పినిన్, మూడు రోజుల నుండి పని కాసత్ ఎకుక్వగానే వుంది. అలసట. అంతే. అంతకనాన్ ఇంకేం లేదు. అయినా ఇంత 

హడావుడిగా ఈ సంగతి మీకు ఎవరు చెపాప్రూ? పూరిణ్మేనా?" 
"సరేలే నాయనా నువువ్ అనిన్ అటాల్గే కొటిట్ పారేసూత్ంటావు. అమేన బొంగరమాలె పనులంటూ తిరుగుతూ వుంటావు. వూరందరి 

కళుళ్ నీ మీదనే. ఏ పాపిషిట్ కళోళ్ నీ మీద పడి వుంటాయి. లే కాసత్ దిషిట్ తిసి పారేసాత్ను." 
ఆయన వదద్ంటునాన్ వినకుండా లేపి వంటింటోల్కి తీసుకెళిళ్ంది.  
"అవతలకు పోండే. మీరంతా ఇకక్డ చోదయ్ం చూసేదేంటే?" తొంగి చూడబోతునన్ పిలల్లతో పాటు సుగుణను కూడా ఒకక్ కసురు 

కసిరింది. 
కుసుమకు అరధ్ం కాలేదు. వంటగదిలో ఒక పకక్గా పెదద్ ఇతత్డి పళెళ్ంలో ఒక గినెన్ బోరిల్ంచి వుంది. "చూసావా సుగుణా! పిలాల్డికి 

ఎంత దిషోట్!" అనుకుంటూ వెళిళ్పొయింది. 
అంత పెదాద్యనకు దిషిట్ తీయటం ఏమిటి? బామమ్ కూడా అపుప్డపుప్డూ బాబాయి పిలల్లకు ఉపుప్ చుటూట్ తిపిప్ చేసూత్ వుంటుంది.  
తనకు కూడా ఒకసారి అటాల్గే చేయబోతే తను కసురుకుంది కూడా. "ఛత నాకు అవనిన్ నచచ్వు." అనేటపప్టికి బామమ్ మొహం 

చినన్బుచుచ్కుపోవటం గురుత్కొచిచ్ంది. 
ఆయనకు వొంటోల్ బాలేకపోతే డాకట్ర దగగ్రకు తీసుకెళాళ్లి కాని ఈ దిషిట్ తీయటం ఏం వైదయ్ం? అయినా పకిక్ంటి ఆయనకు నలతగా 

వుంటే ఆవిడకెందుకు అంత ఆరాటం? 
ఆవిడ తన పని ముగించి అటువెళళ్గానే పూరిణ్మ మెలిల్గా పిలిల్లాగ అడుగులో అడుగు వేసుకుంటూ వచిచ్ంది. "నాయనమమ్ వచిచ్ 

హడావుడి చేసెళిళ్ందా?" 
"పూరిణ్మా ఇటు రావే, నువేవ్నా నాయనమమ్కు చెపిప్ంది?" అంటూ నవువ్తూ ఆమె చెవి పటుట్కునాన్డు శీర్హరి. 
"అబాబ్ వదులు బాబాయి. మరి నువేవ్మో మాతో షటిల ఆడమంటే వంటోల్ ఓపిక లేదంటూ ముసుగేసాత్వా? అందుకే పనిషెమ్ంట." 
"ఏంటది తరుణి? నాయనమమ్ అంకుల కు ఏం చేసింది?" ఆ పళెళ్ం గినెన్ చూసిన కుసుమ అడిగేసింది. తరుణి పూరిణ్మతో పాటు 

శీర్హరి సుగుణ కూడా పెదద్గా నవావ్రు. 
"ఏం లేదమామ్, మీ అంకుల మీద అందరి కళుళ్ పడాడ్యని ఆవిడ దిషిట్ తీసింది." 
"అవును దిషిట్ అంటే ఉపుప్తోకదా చేసేది. ఈ పళెళ్ం ఏంటి?" 
"చినన్ చినన్ దిషిట్ అయితే ఉపుప్తో. మరి మీ అంకుల కు పే.....దద్ దిషిట్ కదా అందుకే ఇటాల్. అదేం లేదమామ్, పళెళ్ంలో నిండా నీళుళ్ 
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పోసి గినెన్లోఒక కాయితమో బటట్ముకోక్ కాలిచ్ ఆ మంటతో చుటూట్ తిపుప్తుంది. ఆ మంటతో వునన్ గినెన్ను నీళళ్పళెళ్ంలో బోరిల్సుత్ంది. ఆ 
నీళళ్నిన్ సరుర్మని గినెన్లోకి పోతాయి. అంతే ఆ నీళుళ్ పోగానే చెడు దిషిట్ పోయిందని నాయనమమ్కు మహా తృపిత్." 

"అదేంటి ఆంటీ? సైనిట్ఫిక గా అది సామానయ్ంగా జరుగుతుంది. మండేటపప్టికి ఆ గినెన్లో వాకూయ్ం ఫారమ్ అయి నీళుళ్ నేచురల గా 
అందులోకి పోతాయి. అది ఎపుప్డు చేసినా అటాల్గే జరుగుతుంది కదా!" 

"కుసుమా, ఆ సంగతి మా అందరికి తెలుసు. కాని ఆ పెదాద్విడ నమమ్కం, సెంటిమెంట ఎందుకు కాదనాలి అని మీ అంకుల సరేనని 
చేయించుకుంటారు." 

***** 
 
యాది ఎవరు? నరసి ఎవరు?  
ఈ రెండు కుటుంబాలు ఒకటిగా మసలటం ఏమిటి?  
బొంబాయిలో పుటిట్ పెరిగి అమమ్ నానన్ తపప్ వేరే పర్పంచం తెలియని తనకు బయట కూడా ఇనిన్ అనుబంధాలు ఆపాయ్యతలు 

వుంటాయని ఇపుప్డిపుప్డే తెలుసుత్నన్ది. అనేక పర్శన్లు వుదయిసుత్నాన్యి.  
మెలిల్మెలిల్గా తనలోనే లోపం వునన్దని అరధ్మవుతునన్ది.  
ఏమిటో తెలియని బాధ. దుఃఖం ముంచెతుత్తునాన్యి. ఎందుకో వెంటనే బామమ్ను తాతగారిని చూడాలనన్ ఆరాటం మొదలయింది. 

తముమ్ళుళ్ చెలెల్ళళ్తో ఆడుకోవాలని అనిపిసుత్నన్ది. పినిన్ దగగ్ర కూరొచ్ని వళోళ్ తలపెటుట్కొని పడుకోవాలని అనిపిసుత్నన్ది. 
PPP 

మహరన్వమి నాడు "కుసుమా! కొతత్బటట్లు కటుట్కొని పద అందరికి దండం పెటిట్ వదాద్ము." 
ముందు రోజు తరుణి షాపింగ కెళిళ్ తనకు తెచుచ్కుంటూ కుసుమకు కూడా కొతత్ బటట్లు తెచిచ్ంది. 
మొహమాటపడుతూనే ఆ బటట్లు కటుట్కొని ఇంటోల్ వునన్ పెదద్వాళళ్కు తరుణితో పాటు తను కూడా నమసాక్రం చేసింది. 
"పద పద. నాయనమమ్ బాబాయిల వదద్ కూడా ఆశీరావ్దం తీసుకొని వదాద్ం. ఆలసయ్మైతే నాయనమమ్ కోపప్డుతుంది." కుసుమ చేయి 

పటుట్కొని పకిక్ంటికి పరుగు తీసింది.  
కుసుమకు అరధ్ం కాలేదు. ఇంటోల్ అమమ్ నానన్ దగగ్ర ఆశీరావ్దం తీసుకునాన్రు. పకిక్ంటోల్ నాయనమమ్ కోపప్డుతుందని భయపడటం 

ఏమిటి?  
మళీళ్ అనుబంధాల పర్శన్. 
"ఏమే తరుణీ మళీళ్ ఆలసయ్ం చేసావా? కుసుమ వచిచ్ందా లేదా? పిలల్లూ అందరూ కొతత్ బటట్లు కటుట్కొని మీ మీ పుసత్కాలు తీసుకొని 

రండరార్. ఈ రోజు అందరూ కూరొచ్ని సరసవ్తి పూజ చేయాలి."  
"తరుణీ, అమమ్కు మళీళ్ ఙాఞ్పకం చేయవే.  గారెలు పులిహోర చేసాత్ననన్ది. పనెన్ండింటికలాల్ నైవేదయ్ం పెటిట్ తీసుకొని రమమ్ను. 

తతిమామ్ వంటలనిన్ ఇకక్డే.  
అబాబ్యిలూ! భోజనాలకి ముందర మగవాళుళ్ పిలల్లు ఒకే బంతిలో కూరోచ్వాలి. ఆనికిక్ ఆకలి లేదు తరువాత తింటా అంటే బెతత్ం 

పుచుచ్కుంటాను. జాగర్తత్." అంటూ నాయనమమ్ ఎవరి పనులు వాళళ్కు అపప్చెపిప్ పిలల్లను కూరోచ్బెటిట్ వైనంగా సరసవ్తి పూజ చేయించింది. 
నినన్ కనిపించిన జానకమమ్ రూపానికి ఈ రోజున కనిపిసుత్నన్ దానికి ఎంత తేడా? ఒకే సతరీకి ఇనిన్ రూపాలా! 
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"ఎమే యాదీ నరసి. మీరు కూడా రండే. బాగా చదువు రావాలి అని చలల్ని తలిల్కి మొకుక్కోండి." 
"తరుణి నీ సేన్హితురాలు రేణుకను కూడా భోజనానికి రమమ్ని చెపప్మనాన్ను చెపాప్వా? ఇంకా రాలేదే" పండగ హడావుడి అంతా ఆ 

పెదాద్విడదే. 
తరుణి తలిల్ సుగుణ పూరిణ్మ తలిల్ సీత తో పాటు  సుందరం బాబాయి భారయ్ సునంద రాజు బాబాయి భారయ్ సుధ వడద్నలు చేసుత్ంటే 

మగవాళుళ్, పిలల్లు, నాయనమమ్ భోజనాలకు కూరుచ్నాన్రు. 
ఆ భోజనాల ఘటట్ం కూడా తినే పదారాధ్లకనాన్ మధురంగా సాగింది. 
పూరిణ్మ తరుణితో పాటు కుసుమ కూడా ఆకులు పెటట్టం గాల్సులు పెటిట్ మంచినీళుళ్ పోయటం వంటి పనులు చేయటంలో 

సాయపడింది. మాటలలోనే రేణుక కూడా వచిచ్ంది. 
సుధ పినిన్ మొహమాటసుత్రాలే కాని సునంద పినిన్ మంచి మాటకారి. పిలల్లతో పిలల్గా పెదద్లతో పెదద్గా మసులుకుంటూ వుంటుంది. 

డిగీర్ వరకు చదువుకుంది. పనులలో కూడా చకచక సాయం చేసూత్ గలగల కబురుల్  చెపుప్తూ అందరి మనన్నలను అందుకుంది. 
"అమామ్యిలూ! మీరు నలుగురు కూడా ఒకసారి వడడ్నలు చేసి కూరోచ్ండే. మీ అమమ్ పినిన్వాళుళ్ మిగతా వడడ్న చూసుకుంటారు." 
"సునందా! మళొళ్కసారి ఆ బొబబ్టల్ పళెళ్ం అందుకొని మారు అడగవే." 
"వీటిని భకాష్య్లు అంటారుగా, బొబబ్టేట్మిటి?" కుసుమ అడిగింది.              
సునంద నవువ్తూ అంది. "మళీళ్ మన భాషాశాసత్రం మాండలికాలు మొదలయాయ్యా? మేము బొబబ్టుట్ అనేది మీరు భకాష్య్లు 

అంటారు కదా! ఏం రేణుక మీరు వీటిని పోళీలు అంటారు కదా? అనంతపురం లో ఓళిగలు అని కూడా అంటారనుకుంటా."  
"అవును పినీన్ మా వూళోళ్ వీటిని పోళీలు ఓళిగలు అని కూడా అంటారు." 
"ఒకొక్కక్ పార్ంతంలో ఒకొక్కక్ పేరు. అటాల్గే తినే పదద్తి కూడా వేరే. మేమేమో వీటిమీద కరిగించిన నెయియ్ వేసుకొని తింటాము. 

కరూన్లు వైపు వారేమో పాలు పోసుకుంటారు కదా!" 
"మా వైపు పోళీలు పలచ్గా పెదద్పెదద్గా పెనమంత సైజులో చేసాత్రు. వడిడ్ంచేటపుప్డు తలా ఒక గాల్సులో వేడివేడి పాలు కూడా 

పెడుతారు. ఆ పాలు పోసుకొని అంతా ముదద్గ చేసుకొని తింటారు."  
అందరూ ఆశచ్రయ్ంగ వింటునాన్రు. బొబబ్టుల్ పాలు కాంబినేషన ఏమిటా అని.  
వాళళ్ మాటలలో శీర్హరి కూడా మాట కలిపాడు. "ఈ కాంబినేషనల్కే మీరు విసుత్పోతునాన్రు. మలాల్ది రామకృషణ్శాసిత్గారు రాసిన 

కృషాణ్తీరం అనన్ నవలలో అనన్పప్గారు అనే పాతర్ చెపిప్న మాటలు చదివితే మీరంతా దిమమ్తిరిగిపోతారు. "బచచ్లికూరలో నాలుగువెలుల్లిల్ 
రెబబ్లు వేసి దిమమ్ తిరిగేటటుట్ తిరగబోతెడితే బొబబ్టల్లోకి నంజుకునేందుకు మాంచి వనరుట ఆహా!" అంటూ పెదద్గా నవేవ్టపప్టికి అందరూ 
ఆయనతో పాటు నవవ్టం మొదలెటాట్రు.  

"బొబబ్టల్లోకి వెలుల్లిల్ వేసిన బచచ్లికూరేమిటార్ పిచిచ్ సనాన్సీ" అంటూ జానకమమ్ కూడా నవవ్టం మొదలెటిట్ంది. 
అటాల్ కొతత్ కొతత్ రుచులు విభినన్ పార్ంతాల వంటకాల గురించి సరదాగా కబురుల్ చెపుప్కుంటూ తింటూ వునాన్రు. 
"ఏమామ్ సునందా మీ వాళుళ్ తెచిచ్న సెప్షల మాకు వడిడ్ంచలేదే. అనిన్ నీ కోసమే దాచుకునాన్వా?" తరుణి పెదద్ బాబాయి ఆనంద 

అడిగాడు. 
"అయోయ్ చినన్బావగారూ ఇదిగో తెసుత్నే వునాన్ను. ఇంతలో మీరు అడగనే అడిగారు." అంటూ వడిడ్ంచటం మొదలెటిట్ంది. 
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"మై గాడ ఇవేమిటి పినిన్ పేపర చుటట్చుటిట్ వడిడ్సుత్నాన్వు? ఇవేం చేయాలి? ఈ పేపర రోల లోపల వుంటుందా సీవ్ట?" ఆశచ్రయ్ంగా 
అడిగిన కుసుమను చూసి అందరూ నవేవ్రు.  

"వీటిని పూతరేకులు అంటారు. అబోబ్ ఇవి తయారు చేయాలంటే చాల అనుభవం కావాలి. ఇవి ఇళళ్లోల్ చేయటం అంత సులభం 
కాదు. అందుకే పెదద్పెదద్ మొతాత్లలో చేసూత్ వుంటారు." 

"నిజంగానే చాల టేసీట్గా వునాన్యి." రేణుక కూడా అంది. 
"మీ ఫెర్ండ షిప లాగా కదా. ఈ సీవ్ట వునన్ంత తీయగా మీ ఫెర్ండ షిప కలకాలం వుండాలి."  
"అవునండి. ఒక విచితర్ం చూసారా.  పూరిణ్మ తరుణి రేణుక కుసుమ. వీళళ్ నలుగురి పేరల్ మొదటి అక్షరాలు కలిపి చూడండి." 

చిలిపిగా నవువ్తూ అంది సునంద. 
పెదద్వాళుళ్ ఈ కురర్కారు సంభాషణ వినోదంగా వింటునాన్రు. 
"అవునోయ పూ.త.రే.కు. వావ వాటె బిర్లియంట బురోర్యి నీది." 
"పినీన్ మన ఇంటికి ఎపుప్డూ రాలేదు కాని లూసీ అని మాకు ఇంకో ఫెర్ండ కూడా వునన్దని చెపుప్తూంటానే, దానిన్ కూడా 

కలుపుకుంటే పూతరేకులు. ఇకటి కాదు ఎనోన్." 
"అయితే వీళళ్ను అందరిని ఒకేసారి పిలవ వలసి వసేత్ ఒకొక్కక్రి పేరు పిలవకుండా ఏయ ’పూతరేకులూ’ అంటే సరి పోతుందేమో." 
"చాలేల్వే నీ చమతాక్రపు మాటలు నువూవ్నూ, నేరిచ్పోయావు. పిలల్లతో కలిసి పోచికోలు కబురల్తో కడుపు నింపుకుంటారా ఏమిటి? 

అందరికి పెరుగు వడిడ్ంచి మీరు కూడా పెటుట్కోండి. బాగా ఆలసయ్మయిపోతోంది." సునంద వంక మురిపెంగా చూసూత్, తతిమామ్ 
ఆడవాళళ్నుదేద్శించి ఆదేశించింది జానకమమ్. 

PPP 
"ఈ రోజు మీకందరికి ఒక సర పైరజ." భోజనాలు చేసి తాంబూలాలు వేసుకుంటునన్ శీర్హరి ఆడపిలల్లతో అనాన్డు. 
"ఏంటి నానాన్?" 
"నేను చెపప్ను సాయంతర్ం మన ఇంటికి గెసుట్లు వసుత్నాన్రు. అపుప్టి దాకా ఈ ససెప్నస్ అంతే." 
"ఛీ..! ఈ నానన్ ఎపుప్డూ అంతే" బుంగమూతి పెటిట్ంది తరుణి. 
"ఓకె మీ సర పైరజ మీ దగగ్రే పెటుట్కోండి. రేపు మటుకు మమమ్లిన్ మై ఫెయిర లేడి సినిమాకు తీసుకెళుళ్తామనాన్రు నానన్. 

గురుత్ందా?" పూరిణ్మ గారాలు పోయింది. 
"వావ, నేను ఎనాన్ళళ్ నుండో ఆ పికచ్ర కోసం వెయిట చేసుత్నాన్ను. నేను కూడా మీతో వసాత్ను." సునంద గెంతులు వేయటం ఒకక్టే 

తకుక్వ. 
రేణుకకు అరధ్ం కాలేదు. "ఏంటో ఆ సినిమాలో అంత సెప్షాలిటీ?" 
"అది మన బోటి  భాషా పిచిచ్వాళళ్కు చాల బాగుంటుంది. ఆ సినిమా చూసే ముందర నా దగగ్ర ఆ సినిమాకు ఆధారమైన ఇంగీల్షు 

డార్మా వుంది అది చదవండి. లేకపోతే డైలాగులు అరధ్ం కావు." సునంద వివరించింది. 
"అందులో అరధ్ం కాకపోవటానికేముంది? అనిన్ ఇంగీల్ష సినిమాల లాగానే కదా!" 
"మా తలేల్. అంత సులభం కానే కాదు. మన తెలుగులో చదువుకునన్ పటన్ం వాళళ్ భాష, చదువుకోని పలెల్టూరు వాళళ్ భాషలో తేడా 

ఏ విధంగా వుంటుందో అకక్డ కూడా అంతే.  
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ఒక ఇంగీల్ష పొర్ఫెసర ఫెర్ండ తో చాలెంజ చేసి ఒక పూలు అముమ్కునే పలెల్పిలల్ను తెచిచ్ సొసైటీలో ఆమె చాల వునన్తమైన 
చదువుకునన్ మనిషిగా చలామణీ చేయాలి. ఆ సందరభ్ంగా ఆ పూలపిలల్ మాటాల్డే భాష పూరిత్గా సాల్ంగ. మనం అటాల్గే డైలాగులు చదివినా 
వినాన్ ఒకక్ ముకక్ కూడా అరధ్ం కాదు.  

బెరాన్రడ్ షా రాసిన పిగెమ్లియాన అనే డార్మా దీనికి ఆధారం. అయితే  బుక లో ఆ అమామ్యి అనే డైలాగల్కు బార్కెటోల్ మామూలు భాష 
అంటే వాడుక ఇంగీల్ష లో డైలాగులు వుంటాయి. అందుకే బుక చదివి సినిమా చూసేత్ ఇంకా ఎంజాయ చేయవచుచ్." 

"అమామ్యి సునందా మంచి ఇనఫ్రేమ్షన ఇచాచ్వు. ఇదే పదద్తి మన సంసక్ృతం లో కూడా వుంటుంది." 
"పార్చీన భారతంలో సంసక్ృతానికి సంబంధించి కూడా కొంత వరణ్ లింగ వివక్ష వుండేది. దాని పర్కారం బార్హమ్ణులు క్షతిర్యులు, 

అది కూడా పురుషులు మాతర్మే సంసక్ృతంలో మాటాల్డే అరహ్త కలిగి వుండేవారు. ఆడవారు, ఇతర జాతులలోని పురుషులు సంసక్ృతం 
ఉచచ్రించరాదు." 

"దానికి బదులుగా పార్కృత భాష అని వుండేది. మన గొపప్గొపప్ రచయితలందరు రాసిన నాటకాలలో సంభాషణలు ఆ విధంగానే 
వుండేవి. ఇపుప్డు సునంద చెపిప్నటుట్ డైలాగు పార్కృతంలో వుండేవి. అది అందరికి అరధ్ం కాదని బార్కెట లో సంసక్ృతంలో కూడా ఇచేచ్వారు." 

అటాల్ కొంత సేపు సరదా కబురుల్ చెపుప్కుంటూ తాంబూలాలు వేసుకొనాన్రు. 
PPP 

"ఏమే, సుధా.. సీతా, ఆ ఆడపిలల్లను పిలిచి మొహాలు కడుకొక్ని రమమ్ను. అందరూ తలలు దువువ్కొని వాకిటోల్ దీపం పెటట్ండి. సంజె 
వేళవబోతోంది." 

"అమామ్యి సునందా! ఏమిటే ఆ జుటుట్ చికుక్ తీయటం? నికేష్పమంటి జుటుట్ను ఆ విధంగా పీకి పీకి పెడుతునాన్వు. ఇటురా, చికుక్ 
తీసి జడ అలుల్తా." 

అతత్గారు ఎతుత్బలల్ మీద కూరుచ్ంటే సునంద చినన్ సూట్ల వేసుకొని కూరుచ్నన్ది. ఆమె బారెడు జడ సూట్ల దాటి నేలకు 
తగులుతునన్ది. అతత్గారు నెమమ్దిగా చికుక్ తీసి నూనె రాసి జడ అలిల్ పూలు పెటిట్, "ముందుకు తిరుగు చెంపలు దువువ్తాను," అంటూ 
ముందుకు తిరిగిన కోడలు చెంపలు దువివ్ వేళుళ్ మెటికలు విరుచుకుంది. 

"అబాబ్ పెళళ్యిపోయిందిగా! ఇంకా చెంపలు దువవ్టం ఎందుకు అతత్యాయ్?" గారాలు పోయింది. 
"ఎందుకా, మళీళ్ జనమ్లో కూడా మంచి మొగుడొసాత్డని." అంటూ బుగగ్లు తడిమి వేళుళ్ ముదుద్పెటుట్కుంది జానకమమ్. 
"మరి ఆ జనమ్లోకూడా మీరే అతత్గారుగా రావాలి." 
"పిచిచ్మొదాద్" అంటూ దగగ్రకు తీసుకోబోయిన అతత్గారి చేతులు తపిప్ంచి గబుకుక్న ఆవిడ వళోళ్ తల పెటుట్కొని నడుము చుటూట్ 

రెండు చేతులు చుటిట్ వాటేసుకుంది.  
ఇంటోల్ కోడళళ్కు అలవాటైన సీనే. "ఏమమామ్ తోటికోడలా, అటాల్ అతత్యయ్గారి వళోళ్ గారాలు పోతూ ముదుద్లు కులకటమేనా, 

తులసికోట దగగ్ర దీపం పెటేట్దేమనాన్ వునన్దా?" తోటికోడలు వాతావరణం తేలిగాగ్ చేదాద్మని తనకు కూడా కళళ్నీళుళ్ వసుత్నాన్ ఆపుకొని 
అంది. 

సునంద పడుకొనన్టేట్ పడుకొని అకక్డే అతత్గారి వళోళ్నే కళుళ్ శుభర్ంగా తుడుచుకొని తల పైకెతిత్, "నీకెందుకమామ్ అంత కుళుళ్. 
కావాలంటే నువువ్ పడుకో పో. అతత్యయ్గారి వడి ఖాళీ అయింది. ఊఁ ఊఁ "అంటూ జడ వెనకిక్ విసిరేసుకుంటూ తిపుప్కుంటూ లోపలికి దీపం 
పెటట్టానికి వెళిళ్ంది. 
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           కుసుమకు ఏమీ అరధ్ం కాలేదు.  
తరువాత తరుణిని అడిగింది. 
"సునందపినిన్ ఎందుకు అంత ఎమోషనల అయింది పూరిణ్మా?" 
"తరువాత చెపుప్తాలే. పినిన్ మధయ్మధయ్లో ఎమోషనల అవుతుంది. అటువంటపుప్డు ఇటాల్గే అమమ్ వళోళ్నో, పెదద్పినిన్ వళోళ్నో 

నాయనమమ్ వళోళ్నో కాసేస్పు పడుకొని ఎవరికి కనిపించకుండా కళళ్నీళుళ్ పెటుట్కొని లేసుత్ంది.” 
PPP 

 
"నిజంగా సునంద పినిన్ ఎంత లైవీల్గా వుంటుంది కదా! ఆమె కంపెనీలో వుంటే పర్పంచంలో దిగుళూళ్  దుఃఖాలనేవి వుంటాయని 

కూడా తెలియదు." తరుణి ఇంటోల్ ఆ రాతిర్ సంభాషణ మొదలయింది. 
కుసుమ మాటలకు శీర్హరి ఆయన భారయ్ మొహాలు చూసుకునాన్రు. 
"కుసుమా! లోకంలో అటాల్ంటి వాళుళ్ వుండటానే ఈ మాతర్ం సుఖ సంతోషాలు వెలిల్ విరుసుత్నాన్యి. నిజమే సునంద గురించి నువువ్ 

అనన్మాట అక్షర సతయ్ం. కాని ఆ అమామ్యి ఒక నివురు కపిప్న నిపుప్."  
"అదేంటి అంకుల, పినిన్ అంత ఆనందంగా నవువ్తూ అందరిని నవివ్సూత్ వుంటుందికదా. మీరేమో నిపుప్ అంటారేమిటీ?" 
"పైకి కనిపించే విషయాల వెనక ఎంత విషాదముంటుందో కనిపించకుండా వుండటానికి ఎంత గుండె నిబబ్రం కావాలో మనం 

ఊహించను కూడా లేము.” 
                                        ------ 
భూమి మీద పడడ్ మరుక్షణం నుండే సునంద జీవితంలో విషాదం మొదలయింది. 
తలిల్ పురిటోల్నే మరణించింది. భారయ్ అంటే అమితమైన పేర్మ వునన్ తండిర్  అ వారత్ వినగానే పటట్రాని దుఃఖంతో ఎవరికి చెపాప్ 

పెటట్కుండా ఇలుల్ విడిచి వెళిళ్పోయినాడు. వూళోళ్నే కొంతకాలం పిచిచ్వాడిలాగా తిరిగాడు. తలిల్తండిర్ని కూడా గురుత్పటట్కుండా 
అయిపోయినాడు. ఆ పిచిచ్ లోనే తిరిగి తిరిగి ఒక సారి చెరువులో శవమై తేలాడు. 

పురిటి కందును చూసుకొనేవారే లేకపోయినారు.  బిడడ్ చచిచ్నా పురిటికంపు వదలలేదు అనన్ సామెత చెపిప్నటుట్  తలిల్ మరణించినా 
కొనిన్ కొనిన్ ఫారామ్లిటీస తపప్వుగా! సునంద అముమ్మమ్గారి ఇంటోల్ కూతురు మరణించిన బాధలో వునాన్రు. కాని ఆమె వదిలిపోయిన ఈ 
పిలల్ వుంది.  

అటు అతిత్ంట పుటిట్ంట ఆసిత్పాసుత్లకు లోటు లేదు. బలగానికి లోటులేదు. ఇంతవుండి కూడా ఆ పసిదాని ఆలనాపాలనా చూసేవారే 
లేకపోయినారు. 

తలిల్ని మింగి పుటిట్న నషట్ జాతకురాలని గుకక్లు పటిట్ ఏడుసుత్నన్ ఆ చంటిదాని వైపు చూసిన వారు కూడా లేరు. ఏడిచ్ ఏడిచ్ అదే 
చసుత్ందిలే ఈ పీడా వదులుత్ంది అని ఇంటోల్ అందరూ వదిలేసినా ఆ పురుడు పోసిన మంతర్సాని మటుకు అటాల్ వదలలేకపోయింది. అకక్డ 
ఇకక్డ ఎవరో బాలింతలను పటుట్కొని పసి బిడడ్కు పాలు ఇపిప్ంచేది.  

ఆ రోజులలో పురుళళ్నిన్ ఇళళ్లోల్నే జరగటాన పదకొండు రోజులు పురుటి మంచం తపప్దు. కాని బాలింత లేని పురిటి గది. పతాయ్లు 
భోజనాలు పెటట్టానికి గదిలోకి వెళళ్ వలసిన అవసరం లేదు. అంచేత ఎవరు కూడా ఇంటికి ఒక పెడగా వునన్ ఆ గది ఛాయలకు కూడా 
వెళళ్లేదు. 
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ఆ ఇంటినే నమమ్కంగా పటుట్కొని ఉనన్ పనివాళూళ్ పాలేరుల భారయ్లు మటుకు ఆ పసిదానిన్ అటాల్ వదలలేక పోయినారు. మంతర్సాని 
సహాయంతో వాళేళ్ ఆ పాప పోషణ భారం వహించారు.  

ఎపుప్డైనా చంటిబిడడ్ ఏడుపు ఆ గది నాలుగు గోడలు దాటి బయటికి వచిచ్నపుప్డు ఆ ఇంటి కోడలు మనసులోని మాతృతవ్ం 
మేలొక్నేది.  

అటాల్ంటి వాతావరణంలో మూడు నెలలు గడిచిన ఆ పాపను, ఒక మంచి రోజు చూసి ఆవిడ ఎతుత్కొని నాయనమమ్ గారి ఇలుల్ 
చేరింది.  

వారి ఇంట కూడా విషాదం అలుముకొని వునన్ది. కోడలి మరణం కొడుకు పిచిచ్వాడై చెరువులో చావటం వాళళ్ను మానసికంగా 
కృంగదీసింది. ఆ సమయంలో పసిబిడడ్ ఇంటికి రావటం వాళుళ్ అసలు వూహించని సంఘటన. అకక్డ కొంత వాదోపవాదాలు నడిచాయి. 

"మా కొడుకే పోయిన తరువాత ఇంక ఈ పిలల్తో మాకేం పని? అదే ఏ మగ పిలల్వాడో అయితే ఇంటి వారసుడని తెచుచ్కొనే వారం. 
ఈ ఆడపిలల్ మాకెందుకు? మీరే పెంచుకోండి." 

"అయోయ్ అదేంటి పినిన్గారూ? అనిన్ తెలిసిన మీరే అటాల్ అంటే ఎటాల్? కషట్మో నిషూట్రమో మాది మేనమామల ఇలేల్. ఎపుప్డైనా 
చుటట్పు చూపుగా వసూత్ పోతూ వుండవలసినదే కాని మాఇంటోల్ ఏటాల్ వుంచుకుంటాము? అయినా మేము పెంచుకునాన్ కూడా మీకే అపర్దిషట్. 
మనుమరాలిని ఆ విధంగా గాలికి వదిలేసారని అందరూ మిమమ్లేన్ ఆడిపోసుకుంటారు. 

ఈ మూడు నెలలు కూడా మా ఇంటి ఆడపడుచు పోయిన దుఃఖంలో వుండి ఈ పిలల్ ఆలనా పాలనా కూడా లేదు. ఏది ఏమైనా 
ఎకక్డుండవలసిన వారు అకక్డే వుండటం కేష్మదాయకం." ఎంతో లౌకయ్ంగా ఆమె పాపను ఆ ఇంట వదిలి వచిచ్ంది. 

కాని అకక్డ కూడా ఇకక్డి పరిసిథ్తే.  
మళీళ్ పనివాళుళ్ పాలేరల్ చేతిలోనే ఆ పాప పెంపకం. డబుబ్కు ధనానికి కొరత లేదు. 
"అమమ్గారు పాపాయికి పాలడబాబ్ అయిపోయింది. పాపాయికి గౌనుల్ చినిగి పోయాయి."అని ఎవరైనా పనివారు వచిచ్ అడగటమే 

తరువాయి అనిన్ అమరేవి. 
ఆ పాప తాతగారి తలిల్ పేరు సునంద. పనివారందరూ బులిల్ సునందమమ్ అనటం మొదలెటాట్రు. ఎవరూ పెటట్కుండానే ఆ పాపకు 

సునంద అని నామకరణం జరిగి పోయింది. ఇంటి పని మనుషులలో వయసులో పెదద్, చాల సంవతస్రాలగా ఆ ఇంటినే కనిపెటుట్కొని ఇంటి 
మనిషిలా మసిలే శివమమ్ ఆధవ్రయ్ంలో సునంద పోషణ జరుగుతునన్ది. 

పెదద్ ఇళళ్లోల్ జరిగే నాజూకు పోషణ కనాన్ పేదవారింట పెంపకం, అంటే వాళుళ్ తినే జొనన్ అనన్ం రాగి సంకటి వంటి బలవరధ్కమైన 
ఆహారం సునందకు కూడా పెటేట్వారు. దాంతో ఆ పాప బలంగా పెరగసాగింది. 

మంచి తెలివైన పిలల్. పచచ్టి పసిమి చాయ, చెంపకు చారడేసి కళుళ్ అందమైన రూపం. చూసే వాళళ్ను ఇటేట్ ఆకటుట్కుంటుంది. 
గలగలమంటూ అందరి మధయ్ కబురుల్ చెపుప్తూ చలాకీగా తిరిగే ఆ మూడేళళ్ పాపకు అనిన్ వునాన్యి కాని అంగటోల్ శని అనన్టుట్ ఇంటి వారి 
ఆపాయ్యానురాగాలు మాతర్ం లభించలేదు.  

ఈ పార్పంచిక విషయాలేవీ తెలియని అమాయక పాప అంతా తనవారే అనుకుంటూ ఇంటా బయటా తిరుగుతూ వుండేది. 
కాలం అలలు ఎవరికోసం ఆగవు అనన్ సామెతను నిజం చేసూత్ అటాల్ పెరిగిన సునంద బడికి వెళళ్టం, ఆ తరువాత కాలేజీకి వెళళ్టం 

యధావిధిగా జరిగి పోయాయి.  
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అందరి ఇళళ్కు తిరిగేది. తన ఈడు పిలల్లతో ఆడుకునేది. వరసలు పెటిట్ అందరిని పిలిచేది. ఇరుగు పొరుగు వారందరూ కూడా 
సానుభూతితో ఆమెను ఆదరించేవారు. 

ఒకసారి వారి ఇంటి పకక్నే వునన్ బంధువుల ఇంటికి పెళిళ్కి వచిచ్న జానకమమ్ సునందను చూసింది. బంధువుల నుండి విషయాలనిన్ 
తెలుసుకునన్ది. చకచక బొంగరంలాగా తిరుగుతూ కబురుల్ చెపుప్తూ అంతటా తానే అయి తిరుగుతునన్ ఆ అమామ్యిని చూసి వివరాలు 
తెలుసుకొని ఇంటికెళిళ్ం తరావ్త కొడుకులతో సంపర్దించి సునందను చినన్ కోడలుగా తెచుచ్కుంది.  

ఎదురుగా వునన్పుప్డు పటిట్ంచుకోకపోయినా, ఒంటరిగా వునన్పుప్డు తాత నాయనమమ్ లోలోపల దిగులు పడుతూ వుండేవారు. 
 ఎవరికి పటట్ని ఈ గుండెలమీద కుంపటిని దింపేదెటాల్ అని అడపాతడపా బాధ పడే సునంద నాయనమమ్ ఎంతో ఆనందించింది. 

ఎంత చెడాడ్ తమ రకత్ం. అది సుఖంగా వుంటే సంతోషమేగా!  
సునందకు లోలోపల ఏదో బాధ. ఏంటో తెలియదు. కాని అందరి పిలల్లలాగా తన బతుకు లేదు అని తెలుసు. ఆ బాధ నుండి దూరం 

అవటానికి వూళోళ్ వునన్ లైబర్రీలో పుసత్కాలు చదవటం అలవాటయింది. ఇంగీల్షు తెలుగు భాషలలో అనేక పుసత్కాలు చదివిన సునంద 
లోకానిన్ బాగ ఆకళింపు చేసుకుంది. 

పుటిట్నపప్టి నుండి ఎరుగని తమ వాళుళ్ అనన్ భావన ఇనాన్ళళ్కు అతత్గారింట దొరికింది సునందకు. ఆ ఇంటోల్ ఆమెను కోడలిగా 
కనాన్ ఇంటి ఆడబడుచుగా ఆదరించారు తోడికోడళుళ్. అందుకనే చలాకీగా పిలల్లలో పిలల్గా అయి ఆడుకొనే అవకాశం దొరికింది.  

దానికి తగగ్టేట్ బావగారల్ వదద్ కూడా తలుపు చాటున నిలబడి మాటాల్డే సాంపర్దాయానికి కూడా సవ్సిత్ పలికింది. ఆ కారణం చేతనే 
పూరిణ్మతో సమానంగా బావగారల్ వదద్ కూరొచ్ని పర్పంచంలోని అనిన్ విషయాల గురించి చరిచ్ంచేది. బావగారుల్ భరత్ కాక శీర్హరి కూడా ఆమె 
అభిరుచి గురిత్ంచి రకరకాల సాహితాయ్నికి సంబంధించిన పుసత్కాలు తెచిచ్ ఇచిచ్ ఇంకా ఇంకా పోర్తాస్హం ఇచేచ్వారు.  

శీర్హరిగారి ఇంటోల్ కూడా అంతే చనువుగా తిరిగేది. ఆయన వదద్ మంచి హోం లైబర్రీ వుంది. ఆ పుసత్కాలు కూడా పటుట్కెళిళ్ చదివి 
తిరిగి పెటిట్ మళీళ్ మళీళ్ తీసుకెళళ్టం కూడా చేసుత్ంది. ఒకరి అనుమతి కూడా అవసరం లేదు.  

శీర్హరి సునందను తరుణితో సమానంగా చూసుకుంటూ ఎడుయ్కేట చేయటానికి ఇంకా తోడప్డుతునాన్డు. అపప్టికే డిగీర్ పూరిత్ చేసిన 
ఆమెకు పై చదువులు చదివేటందుకు తన చేతనైన సహాయ సహకారాలు అందిసుత్నాన్డు. ఆ విధంగా సునంద పైరవేట గా ఎం.ఎ. పరిక్షలకు 
పిర్పేర అవుతునన్ది. 

PPP 
 
ఈ విషయాలను వినన్ కుసుమకు మరొక షాక. 
అనిన్ బాధలలో పెరిగిన సునంద పినిన్ ఇంత ఆనందంగా ఎటాల్ వుండగలుగుతోంది? ఇంకో పర్శన్. అదే మాట శీర్హరితో అనన్ది.  
"అంకుల మరి నాకేమో ఎపుప్డూ అమమ్ నానన్ లేరనన్ దిగులు బాధిసూత్ వుంటుంది. మరి సునంద పినిన్ అంత ఆనందంగా ఎటాల్ 

కనిపించగలుగుతునన్ది?" 
"అదేనమామ్ మనిషిలో వునన్ గొపప్తనం. ఒకే సిటుయ్వేషన కు ఒకొక్కక్రు ఒకొక్కక్రకంగా రెసాప్ండ అవుతుంటారు. ఒకరు డీప 

డిపెర్షన లోకి వెళిళ్తే, మరొకరు హైపర ఏకిట్వ గా వుంటారు. నీ కేస మొదటిది. సునందది రెండవది. నేను ఇటాల్ పదేపదే చెపుప్తునాన్నని 
అనుకోవదుద్.  మనకు ఎనెన్నోన్ పరిసిథ్తులు ఎదురవుతూంటాయి. వాటిని ఎదురుక్ంటూ పోతుంటేనే అభివృదిధ్ దిశగా పర్యాణించ 
గలుగుతాము. అంతే కాని నాకు దేవుడు అనాయ్యం చేసాడే అని కుమిలి పోతూ వుంటే అదే మూడ లో వుండి పోయి ఒకక్డుగు కూడా 
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ముందుకు పోలేవు. అమమ్ నానన్ లేని లోటు మరిచ్పోలేము. నినున్ పేర్మిసుత్నన్ పర్తి వయ్కిత్లోనూ అమమ్ను నానన్ను చూసుకోటమే దానికి మందు. 
అంతే కాని నేను అనాధను అనన్  ఆలోచనే నీ పర్గతికి పర్తిబంధకంగా మారకూడదు.  

చూసావుగా సునందను. మేము చెపేప్దాకా నీకు ఆమె బాక గౌర్ండ తెలియలేదు.  ఆ అమామ్యి పైకి అంత  ఆనందంగా కనిపిసుత్నన్ది 
కదా! లోపల ఎంత బాధ వుందో ఎవరికి తెలుసు? ఈ రోజు నీ కళళ్ ముందరే ఆమె బాధపడటం చూసావుగా! అంటే ఆనందం దుఃఖం కూడా 
తాతాక్లికమే. పరిసిథ్తులకు అనుగుణంగా మారటమే మనిషిలోని పర్తేయ్కత. అపుప్డే మనశాశ్ంతిగా వుండవచుచ్." 

కుసుమ పర్శన్ల పరంపర పెరిగిపోతోంది. 
ఆతమ్ విమరశ్ కూడా పెరుగుతోంది. 
మొదట యాది, తరువాత నరసి. ఇపుప్డు సునంద పినిన్. 
వీళళ్ందరి ముందు తనకొచిచ్న కషట్ం అనిన్ పెదద్ గీతల మధయ్ చాలా చాలా చినన్ గీత. అహఁ కాదు గీత కూడాకాదు ఒక చినన్ చుకక్. 
ఈ పది రోజులు ఇంటి నుండి బయటికి వసేత్నే యినిన్నిన్ అనుభవాలు. అంటే తను చూసిన చూసుత్నన్ పర్పంచం ఎంత చినన్దో! 

ఇంకా ముందు ముందు ఎంత చూడాలో? 
తను ఇనాన్ళూళ్ కటుట్కునన్ మానసిక బంధంలోంచి మెలిల్మెలిల్గ బయటకు రావటం ఆమెకే కాదు చూసే వారికి కూడా అరధ్మౌతోంది. 

తన మీద తను పెంచుకునన్ సెలఫ్ పిటీ నెమమ్దిగా తగిగ్ చుటూట్ వునన్ కషాట్లు కనిపిసుత్నాన్యి. ఇంతకు ముందు పర్తి మాట కసితో కచచ్గా 
వుండేది. ఎవరి మీదనో తన కోపం తెలిసేది కాదు. అటువంటిది ఇపుప్డు మాటలో కరుకు తనం పోయి సౌమయ్త వసోత్ంది. కాని ఇంకా 
పూరిత్గా మారాలి అంటే సమయం పడుతుంది. 

PPP 
శీర్హరిగారు చెపిప్న విషయం గురించి అందరూ మరిచ్ పోయినారు. ఎవరి ఇళళ్లోల్ వాళుళ్ విశార్ంతి తిసుకుంటునాన్రు. 
తరుణి, కుసుమ, పూరిణ్మ శీర్హరిగారు కూరొచ్ని కేరం బోరడ్ ఆడుతునాన్రు. 
గేటు చపుప్డయింది. తరుణి లేచింది, "ఎవరో వచాచ్రు చూసొసాత్ను." 
"అమమ్డూ నువువ్ కూరోచ్. అమామ్యి కుసుమా ఎవరొచాచ్రో చూసి రా." 
పూరిణ్మ తండిర్ వంక చూసింది, అదేంటి, అనన్టుట్. ఆయన కళుళ్ నవువ్తునాన్యి. కూతురికి సైగ చేసాడు. 
తలుపు తెరిచిన కుసుమ అకక్డే ఆగిపోయింది. "తాతయాయ్.. బామామ్!" అంటూ వచిచ్న వాళళ్ను అమాంతం వాటేసుకుంది. 

"మీరేంటి చెపాప్పెటట్కుండా ఇటాల్ వచాచ్రు?"  
వెనకనే పినిన్ బాబాయి తముమ్ళుళ్ చెలెల్లు కూడా నవువ్తూ నిలబడాడ్రు. తాత బామమ్ను వదిలి వాళళ్ దగగ్రకు వెళిళ్ వాళళ్ను 

వాటేసుకుంది. పినిన్ ఆమె నుదిటి మీద ముదుద్ పెటిట్ "ఎటాల్ వునాన్వురా అమమ్లూ?" అని అడగంగానే, కుసుమకు కళళ్లోల్ నీళుళ్ తిరిగాయి. 
"పినీన్ ఐ మిస యూ ఆల." అంది. 

కుసుమ లో వచిచ్న ఈ అనూహయ్మైన మారుప్ వాళుళ్ ఎదురు చూడనిది. 
"ఏమామ్ కుసుమా! వచిచ్న వాళళ్ను లోపలికి రానిసాత్వా? అటు నుండి అటే మాటాల్డి పంపిసాత్వా?" అని నవువ్తూ "రండి 

బాబాయిగారూ. ఇలుల్ కనుకోక్వటం కషట్మేం కాలేదుగా." అంటూ వాళళ్ను సాదరంగా ఆహావ్నించేటపప్టికి ఇదనన్ మాట ఈయన 
మధాయ్హన్ం వూరించిన సరైప్జ అని అందరికి అరధ్మయింది. 

"లేదు శీర్హరీ...  ఇంతకు ముందర ఒకసారి వచిచ్ వెళాళ్ముగా. సులభంగానే కనుకోక్గలిగాము." 
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PPP 
రెండు రోజుల ముందర ఇంటికి వచిచ్న శీర్హరిని చూసి వాళళ్కు ఆశచ్రయ్ం అనిపించింది. వెంటనే కంగారు కూడా. "మా కుసుమ 

ఎటాల్ వుంది బాబూ?" ఆరాటం పటట్లేని  బామమ్గారు అడిగేశారు. 
"కుసుమ చాలా హాపీగా వుంది. మా ఇంటికి వచిచ్నపప్టికి ఇపప్టికి ఆమెలో చాల మారుప్ వచిచ్ంది. ఇంతకు ముందరలా 

ముడుచుకు పోవటం లేదు.  ఎంతో ఓపెన గా మాటాల్డుతోంది. మనుషుయ్లలో పడింది. ఇపుప్డు నేను ఇకక్డికి వచిచ్ంది మిమమ్లిన్ పండగ 
నాడు మాఇంటికి ఆహావ్నించటానికి." 

అంతకు ముందర ఆయన కుసుమను తమ ఇంటికి తీసుకెళుళ్తాననన్పుప్డు మాధవ ఆయన ఆఫీసుకు వెళిళ్ కుసుమ పర్వరత్న 
గురించి, ఆమె ఎపుప్డూ దిగులుగా వుండటం గురించి వివరించాడు. "శీర్హరి గారూ మాకందరికి కుసుమ గురించే బెంగ. మా అనన్యయ్ 
వదిన బాబూ ఆ పర్మాదంలో మరణించిన తరువాత ఎందుకో తెలియదు, మమమ్లన్ందరిని శతృవులుగా చూసోత్ంది. ఏం చేసేత్ తను 
మామూలు మనిషవుతుందో అరధ్ం కావటం లేదు. అమమ్నానన్ పెదద్ వాళళ్యిపోయినారు. కొడుకు మరణం ఒక పకక్ వేధిసూత్ంటె కుసుమ 
గురించిన బాధ ఇంకో పకక్." అంటూ వాపోయినాడు. 

ఆ కారణం వలల్ కూడా శీర్హరి కుసుమ గురించి పర్తేయ్క శర్దధ్ తీసుకునాన్డు.  
"మిమమ్లిన్ చూడంగానే కుసుమ రియాక్షన ఎటాల్ వుంటుందో మీరే చూడండి.  ఆమె మిమమ్లిన్ బాగ మిస అవుతునన్టుట్ 

కనిపిసుత్నన్ది."  
ఆయన అందరిని భోజనానికే పిలిచాడు. కాని వారు సునిన్తంగా తిరసక్రించారు. "వదుద్ శీర్హరి. మా పెదద్ కొడుకు మరణించి ఏడాది 

కూడా కాలేదు. మాకు పండగలు సెలిబేర్ట చేసుకోవటానికి మనసక్రించటం లేదు." వారి కళళ్లోల్ నీళుళ్ తిరగటం సప్షట్ంగా కనిపించింది. 
వాళళ్ సెంటిమెంట ను ఎందుకు హరట్ చేయాలి అని బలవంతం చేయలేదు.  

"సరే అయితే. పండుగ అని కాదు కాని నవమి నాడు సాయంతర్ం వూరికే వచిచ్పోండి." అని ఆహావ్నించాడు. 
వారు కూడా కుసుమను చూసి పది రోజులు అయింది. ఒకక్సారి చూసి వదాద్మని అనిపించి సరే అనాన్రు.  
అకక్డి నుండి ఆయన రేణుక ఇంటికి కూడా వెళిళ్ వారిని కూడా ఆహావ్నించి వచాచ్డు.  
దాని ఫలితమే వారి ఆగమనం. వారు కూరుచ్నన్ కాసేస్పటికి రేణుక పేరెంటస్ కూడా వచాచ్రు.  
కుసుమ అయితే కొదిద్ సేపు తాత బామమ్ మధయ్లో కొదిద్సేపు పినిన్ బాబాయి మధయ్లో కూరొచ్ని వాళళ్ చేతులు పటుట్కొని వదలక 

పోవటం చూసిన అందరికి శీర్హరి చెపిప్న విషయాలు నూటికి నూరుపాళుళ్ నిజమే అని అరధ్మయింది.  
అందరూ ఆరుబయట కురీచ్లు నులక మంచాలు వేసుకొని కూరుచ్నాన్రు. పూరిణ్మ కుటుంబ సభుయ్లు కూడా వచిచ్ చేరారు నాలుగు 

కుటుంబాల సభుయ్లు బాగ సనిన్హితులయినారు.  
సునంద ఆ సేన్హితురాళళ్కు పెటిట్న పూతరేకు అనన్ పేరు విని అందరూ నవువ్కునాన్రు. 
"శీర్హరి, మేము బయలుదేరుతాము. ఇంక కుసుమను మాతో తీసుకెళుళ్తాం. ఏమామ్ కుసుమా వసాత్వా?" అనగానే కుసుమ వెంటనే, 

"ఆ వచేచ్సాత్ను." అంటూ లేచింది. 
"బాబాయిగారూ, మీకభయ్ంతరం లేకపోతే రేపు విజయదశమి పండుగ కూడా చేసుకొని నేనే వచిచ్ కుసుమను మీ ఇంటోల్ 

దిగబెడతాను. ఏమామ్ కుసుమా, ఇంకొకక్ రోజు మీ తాత బామమ్ను వదిలి వుండకలుగుతావా?" అంటూ నవువ్తూ అడిగాడు. 
PPP 
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తన జీవితంలో మొదటిసారి పండగ అంటే ఎటాల్ వుంటుందో పూరిత్గా అనుభవించింది కుసుమ. బంధుతావ్లు అంటే ఏమిటో 
తెలుసుకునన్ది. బొంబాయిలో పుటిట్  మన సంసక్ృతి సాంపర్దాయాలకు దూరంగా పెరిగి ఒకక్సారి ఇంత అందమైన అనుభూతి మిగిలిచ్న 
దసరా పండగ ఆమె జీవితానికి ఒక పెదద్ మలుపు. 

తలిల్తండుర్ల మరణానంతరం మౌనంగా మారిపోయిన కుసుమ తాత, బామమ్, పినిన్, బాబాయి దగగ్ర  తరుణి పూరిణ్మతో గడిపిన 
రోజుల గురించి  కథలుకథలుగా చెపప్సాగింది.  వారితో గడిపింది పదిహేనురోజులు. కాని జనమ్కు సరిపడా అనుభవం మిగిలిచ్ంది. ఎనిన్ 
రోజులు చెపిప్నా తరగకుండా వచేచ్వూబిలాగా కబురుల్ వసూత్నే వునాన్యి. 

ఆ రెండు కుటుంబాలలోని వయ్కుత్లు కూడా ఒకరిని మించిన వయ్కిత్తవ్ం ఒకరిది. 
ఆపాయ్యతానురాగాలు చూడాలంటే ఆ రెండిళళ్ మధయ్నే చూడాలి.  
తలిల్ పేర్మ కావాలంటే అకక్డేచూడాలి. 
సవ్తహాగా అందరూ మంచివారేనా? ఒకరి నుండి మరొకరికి ఈ మంచితనం అనన్ జబుబ్ అంటుకునన్దా? 
ఏ బంధంతో యాదికి అండగా నిలవటమే కాక పేర్మాలయంలో అమామ్యిలకు చేయూతనందిసుత్నాన్డు శీర్హరి?  
ఏ సంబంధం వునన్దని జానకమమ్ నరసికి తగిలిన గాయాలు తనకో తన బిడడ్లు మనుమలకో తగిలినటుట్ తలల్డిలిల్పోయింది?  
పకిక్ంటి యజమానికి వళుళ్ నలతగా వుంటే తటుట్కోలేక దిషిట్ తీయటం,    
మనుమరాలి సేన్హితులకు కూడా కలిపి ఆపాయ్యత రంగరించి అనన్ం కలిపి పెటట్టం,  
సునందను కోడలులాగా కాకుండా కూతురో మనుమరాలో అనన్టుట్ గారాబం చేయటం.  
ఇవనిన్ మరువదగిన విషయాలా? 
వారేమైనా మరువదగిన మనుషుయ్లా? 
ఆయన ఔనన్తయ్ం హిమాలయాలంత ఎతుత్. అంత చేసుత్నాన్ సింపిల్సిటీకి మారుపేరు ఆయన వయ్కిత్తవ్ం.  
ఆదరశ్ సతరీకి మారుపేరు జానకమమ్. అతత్గారిని అమమ్లా భావించే ముగుగ్రు కోడళుళ్. 
వాళుళ్ తోడికోడళాళ్? సవ్ంత అకక్చెలెల్ళళ్కనాన్ ఆపాయ్యంగా మసులుకుంటునాన్రు. ఏ ఒకక్రోజు కూడా వాళళ్ మధయ్ ఎటువంటి 

బేధాభిపార్యాలూ వచిచ్నటుట్ కనిపించలేదు. 
PPP 

తండిర్ బొంబాయిలో ఎంతో సంపనున్డి కిందే జమా. విలాసవంతమైన జీవితం కోసం విచచ్లవిడిగా ఖరుచ్పెటట్టమే కాని ఎటువంటి 
సతాక్రాయ్నికి కూడా ధనం వెచిచ్ంచినటుట్ కనిపించలేదు. ఇవనిన్ ఆలోచించిన కుసుమ మనసులో దృఢంగా నిరణ్యించుకుంది. జీవితంలో 
ఎటాల్గైనా మానవ సేవ చేయాలి. ఒకరికి ఉపయోగపడేలాగా వుండాలి.  

తాతగారు బాబాయితో మాటాల్డింది. "తాతయాయ్, నానన్ నుంచి నాకు సంకర్మించిన ఆసిత్ వుంది కదా!  కొంత బాంకులో డిపాజిట 
చేసి వచేచ్ వడీడ్తో పేద అమామ్యిల చదువుకు ఉపయోగిసేత్ ఎటాల్ వుంటుంది?" 

"అమామ్ కుసుమా, నువివ్ంకా మైనరువే. మేము ఆ ఆసిత్కి గారిడ్యనల్ము మాతర్మే. కనుక ఇపుప్డు దాని మీద నీకు కాని మాకు కాని 
ఎటువంటి అధికారమూ లేదు. నీకు మైనారిటీ తీరిన తరావ్త అటాల్గే నీ ఇషాట్నుసారం వినియోగించుదాము. అంతదాకా ఓపిక పటుట్," అంటూ  
చెపాప్రు తాతగారు 

PPP 
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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.  

PPP 
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.  

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 
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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 
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. 
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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 అంకుల కు 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 రికారడ స 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.  
"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!" 
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"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 సీనియరస ను చూసి భయంభయంగా వెనక గేటు గుండా వచిచ్ డైరెకట గా 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 ఎగొగ్టొట్చుచ్ 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  పీరియడ దే. 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.  

“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 సీరియస గా కాల్సులు మొదలు కాలేదు. కాలేజీ అంతా కోలాహలంగా వుంది. సీనియరస కు 
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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, ఫెర్ండ షిప 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 డిపారట మెంట కెళిళ్ దానికి అవసరమైన ఏరాప్టుల్ చేసాత్ము. నీకు 
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 
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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 కాల్సల్కు 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, హెయిర సైట్ల అందరికనాన్ భినన్ంగా వుంటారు.  

వారి నలుగురి మాటలలో  బాయ ఫెర్ండస్ అనన్ పదం తరుచుగా వినిపిసూత్ వుండేది. ఇంకా మన దేశం అమామ్యిలు అంత ఓపెన గా 
మాటాల్డుకొనే విషయం కాదు. అపప్టికే కొందరికి బాయ ఫెర్ండస్ వునాన్ కూడా పెదద్గా ఆ విషయం నలుగురిలో డిసక్స చేసేటంత మాడరన్ 
కాలేదు.  



 

øöeTT~                                                                                    www.koumudi.net

                                    

   42   Cy@x¥qOqj¸¨FL  

 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.  

మాటల మధయ్లో సునంద ఆ విధంగా మారటం గమనించిన కుసుమ, తరుణి గదిలో కబురుల్ చెపుప్కుంటుండగా  ఆ పర్సాత్వన 
తెచిచ్ంది. 

"పూరిణ్మా, ఎందుకే సునంద పినిన్ అపుప్డపుప్డూ దిగులుగా కనిపిసుత్ంది?" 
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"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." 
PPP 

           రేణుక ఇంటికెళిళ్ంది కుసుమ. "అంకుల, మీ దగగ్ర ఒక డౌట కిల్యర చేసుకుందామనుకుంటునాన్ను." 
"చెపప్మామ్. నాకు తెలిసినదైతే తపప్కుండా చెపుప్తాను." 
తనను మనసులో బాధిసుత్నన్ సునంద సమసయ్ వివరించింది. 
"ఈ సమయంలో ఇటాల్ వుండటం నాచురల అంటునాన్రు. నిజమేనా?" ఆయన కొంత తడవు ఆలోచించాడు. కూతురు దావ్రా 

కొంత, వాళళ్ ఇంటికి వసూత్పోతూ కొంత ఆయనకు  సునంద గురించి  తెలుసు. 
"అది కూడా అయి వుండవచుచ్. నెలలు నిండుతునన్ కొదీద్ గాభరా వుంటుంది. కాకపోతే ఇకక్డ సునందకు ఇంకో సమసయ్ కూడా 

వుందనిపిసుత్నన్ది." ఆ సమాధానం కోసమే ఎదురు చూసుత్నన్టుట్ కుసుమ ముందుకు ఆరాటంగా వంగి,"ఆ సమసయ్ ఏమై వుండొచుచ్ 
అంకుల?" 

"అతిత్ంట అందరూ ఎంత ఆపాయ్యంగా చూసుకునాన్ కూడా ఈ సమయంలో ముఖయ్ంగా మొదటి కానుప్ సమయంలో తనవారు 
అంటే పుటిట్ంటి వారు వుండాలని కొంతమంది కోరుకుంటారు.   

అందుకే మొదటి పురుడు పుటిట్ంటోల్ జరగాలంటారు. అతిత్ంటి వాళళ్కు చెపుప్కోలేని విషయాలు పుటిట్ంటి వాళళ్కు చెపుప్కుంటారు 
అమామ్యిలు. ఎంత నిరాదరణకు గురైనా ఆ అమామ్యికి నాయనమమ్ కాని మేనతత్ మేనమామలు కాని దగగ్ర వుండాలని అనిపిసుత్నన్దేమో!  

అదీ కాక సీమంతం కూడా చేయబోతునన్రని అంటునాన్రు కదా! తనకు పుటిట్ంటి వారు ఎవరూ లేరని దిగులు పడుతునన్దేమో? 
అయినా ఆమె అతత్గారు సునంద పుటిట్ంటి వాళళ్కు కబురు పంపారో లేదో?" 

మితర్ బృందం మంతార్ంగం మొదలెటిట్ంది.  
"పూరిణ్మా మాటల మధయ్లో మీ అమమ్ను అడుగరాదూ, సునంద పినిన్ వాళళ్ వాళళ్కు కబురెటాట్రో లేదో?" 
"లేదు కుసుమా. నాకు తెలిసి పెళళ్యిన తరువాత వాళళ్కు మాకు రాకపోకలు లేవు. పినిన్ కడుపుతో వునన్ విషయం కూడా బహుశా 

తెలిసి వుండక పోవచుచ్. ఇంక సీమంతానికి వచేచ్ పర్సకిత్ ఎకక్డి నుండి వసుత్ంది?" నిసప్ృహగా అంది పూరిణ్మ.  
"నాయనమమ్ పెదద్ మనసుతో కోడలిగా తెచుచ్కుందే కాని పెళిళ్తూతూ మంతర్ంగా చేసారని బాబాయికి అచచ్టుల్ ముచచ్టుల్ సరిగా 

జరగలేదని ఎకక్డో అసంతృపిత్ మిగిలే వునన్టుట్ తెలుసూత్ వుంటుంది. కాని నాయనమమ్ ఆ మాటలు సునంద పినిన్ ఎదుట ఏనాడు అనలేదు. 
పాపం అదొక వెరిర్బాగులది. వింటే బాధపడుతుంది అని కూడా అంటుంది. పాపం నాయనమమ్. డబల మెంటాలిటీ."  

"ఇంకేం తీగ దొరికింది. నెమమ్దిగా డొంకంతా లాగుదాము."  
"ఏయ కుసుమా! ఏం చేదాద్మనే?" 
"మీరు చూసూత్ వుండండి. ఏం చేయాలో ఎటాల్ చేయాలో నేను చెపుప్తాగా. అయితే పూరిణ్మా వాళళ్ంతా ఏ వూళోళ్ వుంటారో 

నీకేమైనా తెలుసా" 
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"ఆఁ ఎందుకు తెలియదు..........." అంటూ వారి వివరాలు తనకు తెలిసినంత వరకు చెపిప్ంది. 
 

PPP 
 

ఆ రాతిర్ పడుకునన్ కుసుమకు తనను తాను సునంద పేల్స లో వూహించుకుంది. కళళ్లోల్ నీళుళ్ తిరిగాయి. తనకు కూడా తలిల్,తండిర్ 
లేరు. ముందుముందు తనగతి కూడా అంతేనా అనిపించింది.  

పొదుద్నేన్ తాతగారి పకక్న చేరింది. 
"తాతయాయ్, నాకొక సమసయ్ వచిచ్ంది." 
"ఏంటార్ అమమ్డూ?" తల నిమురుతూ అడిగాడు తాతయయ్. బామమ్ కూడా వచిచ్ పకక్నే కూరుచ్నన్ది. 
"రేపొప్దుద్న నేను పెళళ్యి అతత్వారింటికి వెళిళ్న తరువాత పండుగలని పురుళళ్ని నా మంచి చెడడ్లు ఎవరు చూసాత్రు తాతయాయ్?" 
ఆమెకు వచిచ్న అనుమానానికి బామమ్ తాతయాయ్ ముందర తతత్ర పడాడ్రు. వెంటనే తేరుకొని, "ఎవరో ఎందుకు చూసాత్రమామ్, మేము 

వునన్ంత కాలం మీ బామామ్ నేను చూసుకుంటాము. అయినా బాబాయిలు పినన్మమ్లు నీకేమైనా తకుక్వ చేసుత్నాన్రా? నీకెందుకు వచిచ్ందమామ్ 
ఆ అనుమానం? ఎవరైనా ఏమైనా అనాన్రా?"  

పెదద్ వాళళ్ కళళ్లోల్ తిరుగుతునన్ కనీన్రు చూసి "అయోయ్, అదేం కాదు తాతయాయ్, సునంద పినిన్కి ఈ సమసయ్ వచిచ్ంది." అంటూ 
మొదలెటిట్ అంతా చెపిప్, "పాపం పినిన్. మనం ఏమైనా చేయగలమా?" 

తాతయయ్ కొదిద్సేపు ఆలోచించాడు. "అమామ్, వాళళ్ పరస్నల విషయంలో తల దూరుసుత్నాన్మని వాళుళ్ అనుకోకపోతే ఒక పని 
చేయవచుచ్." 

"లేదు తాతయాయ్. పినిన్ దిగులు మరిచ్ పోవాలంటే వాళేళ్మనాన్ భయపడను. చెపుప్. ఏం చేదాద్ం?" 
"అయితే నేను ఈ విషయం శీర్హరిగారితో కూడా మాటాల్డి ఏం చేయాలో చరిచ్ంచి నీకు చెపుప్తాను. సరేనా!" 
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"అంకుల, తాతయయ్ మీతో ఏదో మాటాల్డాలిట. మీకు ఎపుప్డు వీలవుతుందో చెపిప్తే ఆయన వసాత్ననాన్రు." 
"పెదద్వారు ఆయనకు శర్మ ఇవవ్టం దేనికమామ్? నేనే రేపు సాయంతర్ం మీ ఇంటికి వసాత్నని చెపుప్ తాతయయ్కు." 
"ఏం జానకమమ్ పినీన్ కోడలికి సీమంతం అంటునాన్వు, వియాయ్లవారికి కబురేమనాన్ చేసావా?" 
"ఏమో నాయనా శీర్హరీ, వాళళ్ వాలకమేమో అరధ్ం కావటలేల్దు. పెళిళ్చేసి అతాత్రింటికి పంపిన వారు తాత నాయనమమ్ కాని 

బాబాయిలు కాని, మేనమామ కాని మళీళ్ తిరిగి చూసేత్ ఒటుట్పెటుట్.  దానికి పుటిట్ంటి పార్పత్ం అంతేనని సరి పెటుట్కునాన్లే. అసలు 
కబురెడదామనే అనుకునాన్ను. ఏమో తీరాచేసి వాళేళ్మైనా పులల్ విరుపు మాటలంటే పీకోక్లేక లాకోక్లేక ఏడవాలి. శుభమా అంటూ 
శుభకారయ్ం ముందర ఏదైనా గొడవౌతుందేమో అని భయం అంతే." ఇనాన్ళూళ్ మధన పడుతునన్ బాధనంతా వెళళ్కకిక్ంది. 
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సునంద సీమంతానికి అనిన్ ఏరాప్టూల్ జరుగుతునాన్యి. జానకమమ్ హడావుడికి అంతే లేదు. వూళళ్ నుండి పూరిణ్మ మేనతత్లు ఇదద్రు 

వాళళ్వాళళ్ కుటుంబాలతో వచేచ్సారు. 
ముందు రోజు సీత సుధ ఇరుగింటికి పొరుగింటికి వెళిళ్ పేరంటం పిలిచి వచాచ్రు. తరుణి ఇంటికి వచిచ్ సుగుణకు తరుణికి బొటుట్ 

పెటాట్రు. "రేపు పొదుద్న భోజనాలు మా ఇంటోల్నే. పొదుద్నేన్ ఇంటోల్ ఎటువంటి వంటా పెటుట్కోమాక. మీకందరికి కూడా టిఫినుల్ కూడా 
చేయిసుత్నాన్ము. అవును  సుగుణా ఎవరో చుటాట్లు వచిచ్నటుట్నాన్రు!" 

"అవును సీతా, మా బంధువులు వూరి నుండి వచాచ్రు. నాలుగు రోజులు వుంటారు. అయినా టిఫినల్ దగగ్రనుండి ఎందుకులెదూద్. 
నేనొకక్ దానిన్ భోజనానికి వసాత్నులే. ఇంటోల్ మగ వాళళ్కూ బంధువులకు వంట చేసిపెటిట్ వసాత్ను."  

"మంచి దానివేలే. అయినా మీ ఇంటికి బంధువులు వసేత్ మా ఇంటికి వచిచ్నటుట్ కాదా ఏమిటి. ఏదీ వాళళ్ను పిలువు. వాళళ్కు కూడా 
చెపేప్ పోతాను. లేకపోతే మొహమాట పడుతారేమో." 

"అబెబ్బెబ్ అదేం వదుద్లే. నే చెపిప్ తీసుకొసాత్లే." 
"ఏమే పిలాల్ తరుణి, నీ ఫెర్ండస్ కుసుమ నాయనమమ్ తాతగారిని, రేణుక అమమ్ నానన్ను కూడా పిలిచి వచాచ్ను. మళీళ్ నా మాటగా 

నువువ్ కూడా ఒకసారి హెచచ్రించు." 
"అటాల్గే పినీన్." ఆనందంగా తల వూపింది తరుణి. 
"ఏంటో ఈ పిచిచ్పిలల్లు. సునంద అంటే వాళళ్కు ఎంత పేర్మో! దానికి సీమంతం అంటే వీళళ్ందరూ మహా సంబరపడి పోతునాన్రు. 

నినన్ కుసుమ ఇంటికి వెళిళ్నపుప్డు అంతే. రేణుక ఇంటికి వెళిళ్నపుప్డు కూడా అంతే. వాళళ్ మొహాలు చేటలంత వికసించాయి." 
పాపం పిచిచ్ వాళుళ్ పిలల్లు కాదు. ఈ తోడికోడళుళ్. అమామ్యిల ఆనందానికి కారణం వేరేవునన్దని తెలియని పిచిచ్తలుల్లు, అనుకొని 

తలిల్ కూతుళుళ్ నవువ్కునాన్రు. 
సాయంతర్ం, "సునంద పినీన్, పదపద. నీ కోసం పర్తేయ్కించి అంత దూరం వెళిళ్ గోరింటాకు కోసుకొచిచ్ చచిచ్చెడి రుబుబ్కొచాచ్ను, 

ఇదిగో కాకర అకు కూడా తీసుకొచాచ్ను. రా, మళీళ్ అనన్ం తినే లోపల కడిగేసుకోవచుచ్." హడావుడి చేసింది తరుణి.  
"ఎకక్డికో వెళిళ్ కోసుకు రావటమేమిటే? మన పెరటోల్నే వుందిగా అంత పెదద్ చెటుట్?" సుధ పినిన్ అడిగింది. 
"మన చెటుట్ ఆకు అంత బాగా పండదు పినీన్. మా ఫెర్ండింటోల్ చెటుట్ ఆకు భలే ఎరర్గా అవుతుంది. మా పినిన్ బంగారు చేతులు ఎరర్గా 

పండాలి. ఏం పినీన్, అరధ్చందుర్ణిణ్  ఒక చేతిలో పెటిట్ రెండో చేతిలో కాకర ఆకు పెటట్నా. మరి చేయి కదిలించకుండా పెటుట్కుంటే మంచి డిజైన 
వసుత్ంది." 

"ఎవరికే ఆ గోరింటాకు పిలాల్? సునందకా? మా మంచి దానివేలే. కడుపుతో వునన్ పిలల్కు గోరింటాకు పెటిట్తే ఆడపిలల్ పుడుతుంది. 
తెలుసా? ఆ రుబిబ్న ముదద్ మీరు ఆడపిలల్లు పెటుట్కోండి. దానికి వదుద్." జానకమమ్ వచిచ్ అడుడ్కుంది. 

"అబాబ్ నాయనమామ్, నీదంతా చాదసత్ం అయినా ఆడపిలల్ పుడితే ఏం?" 
"ఇంకా నయం కాదూ! తొలి సంతానం మగ పిలాల్డు పుడితేనే పెదద్యాయ్క కాలికి చేయికి అంది వసాత్డు. అయినా మీరందరు 

ముగుగ్రు ఆడపిలల్లు తయారయినారుగా చాలదా." నవువ్తూ ఆవిడ కూడా మనుమరాలితో హాసయ్ంగా అనన్ది. 
"అయినా నాయనమామ్ ఇపుప్డు ఏడవనెల కూడా నిండపోతునన్ది. లోపల ఆడో మగో ఈ పాటికే రెడీగా వుంటుంది. అంతే కాని 
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గోరింటాకు పెటిట్నంత మాతార్న మగ పిలాల్డు అమాంతం ఆడపిలల్గా మారబోతునాన్డా?" రేణుక అందుకుంది. 
"ఎవరే ఆ మాట అనన్ బుడంకాయ. డాకట్రీలో చేరంగానే అనీన్ తెలిసినటేట్ చెపుప్తునాన్వే. అమోమ్ నినన్కాక మొనన్ పుటిట్న పిలల్లు 

కూడా చెపేప్వాళేళ్?" 
ఆ విధంగా అమామ్యిలు గోరింటాకు పెడతామని. ఆవిడ వదద్ని. పెదద్ కోడలు కలుగచేసుకొని, "పోనీ లేండి అతత్యాయ్, పిలల్లు 

ముచచ్ట పడుతునాన్రు. ఆడైనా మగైనా  ఈ రోజులోల్ ఒకటే. అయినా గోరింటాకు పెటుట్కునన్ంత మాతార్న రేణుక చెపిప్నటుట్ గరభ్ంలో వునన్ 
పిలల్లు మారిపోతారా ఏమిటి? ఏదో లేత నెలలలో అయితే అది వేరే విషయం.  

మా మరదలు ఇదద్రూ మగపిలల్లు పుటేట్టపప్టికి మూడవసారి కడుపుతో వునన్పుప్డు ఆడపిలల్ కావాలని నెలకొకసారి గోరింటాకు 
పెటుట్కుంది. ఏదీ. మళీళ్ మగ పిలాల్డేగా."  

ఆ మాటలతొ విజయోతాస్హం వచిచ్న వీరుళళ్లాగా నలుగురూ సునంద కాళూళ్ చేతులూ పటుట్కొని అందంగా గోరింటాకు 
పెటేట్సారు. 

పకిక్ంటికి వచిచ్న బంధువులు డాబా మీదనుంచి చూసూత్ మైమరచి పోయారు. 
"నాయనా శీర్హరి మా చిటిట్తలిల్ని ఇంత ఆనందమయమైన వాతావరణంలో చూపించావు. నీకు కృతఙతలు ఏవిధంగా తెలపాలో 

తెలియటం లేదు." సుందరయయ కళళ్నీళళ్తో శీర్హరి చేతులు పటుట్కొని అంటుంటే అకక్డునన్ అందరికి కళుళ్ చెమరాచ్యి. 
"బాబాయిగారూ అపుప్డే ఆనందమంతా వయ్కత్ం చేసేత్ ఎటాల్? రేపు మనుమరాలి కోసం  కాసత్ దాచుకోండి." 
 

PPP 
 

శీర్హరి కుసుమ తాతగారితో మాటాల్డారు. "శీర్హరి, నువువ్ చెపిప్నటుట్గానే చేదాద్ము. అమామ్యిలు చెపిప్న మాటలు వినన్తరువాత 
జానకమమ్కు వియాయ్ల వారి మీద ఏదైనా శతృతవ్ం వుందేమో అనిపించింది. కాని ఆవిడ అనుమానాలు అరధ్మయాయ్యి కదా! శుభకారయ్ం 
ఇంక నాలుగురోజులకు వచిచ్ంది. రేపే మనిదద్రమూ వెళిళ్ పెదద్వాళళ్తో మాటాల్డుదాము. మరి వాళళ్ ఆలోచన ఏ విధంగా వుందో ఏమో, అది 
కూడా తెలుసుకోవాలి కదా!" 

శీర్హరి కారోల్ ఇదద్రూ బయలుదేరారు. సునంద తాతగారు సుందరయయ్గారు ఆ వూళోళ్ బాగా పేరునన్ మోతుబరుల్ అవటాన ఇలుల్ 
కనుకోక్వటం కషట్ం కాలేదు. 

కారోల్ వచిచ్న అపరిచితులను చూసి అలవాటు పర్కారం ఆహావ్నించి మంచి నీళుళ్ ఇపిప్ంచి అడిగారు. 
"మిమమ్లిన్ నేనెరుగను. నాతో ఏదైనా పనిబడి వచాచ్రా?" ఆయన నెమమ్దితనం మరాయ్దా మనన్నా చూసేత్ ఎంతో ఆతీమ్యుడిలాగా 

కనిపించాడు. 
"నా పేరు శీర్హరి. వీరు కృషాణ్రావుగారు. మేము హైదార్బాదు నుండి వచాచ్ము. మీ పెదద్ కొడుకు చినన్తనానే పోయాడని వినాన్ము. 

ఆయనకు సంతానం..........." అంటూ అరోధ్కిత్లో ఆగిపోయాడు. 
కొడుకు మాట వినగానే ఆయన భారయ్ సావితర్మమ్ బయటకు వచిచ్ వారగా నిలబడడ్ది. 
"అవును బాబూ. వాడి భారయ్ పురిటోల్నే మరణించేటపప్టికి వాడు కూడా పిచిచ్వాడిలాగా అయిపోయి భారయ్తోటే వాడు 

కూడా..........." 
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"క్షమించాలి. పాత విషయాలు తిరగతోడి మిమమ్లిన్ బాధించినటుట్నాన్ను. మరి అతని సంతానం......" 
"వుంది నాయనా, ఒకక్ కూతురు. ఏదో కొడుకు పోయిన దుఃఖంలో ఆ పిలల్ను పటిట్ంచుకోలేకపోయినాము. అటాల్గే పెరిగి 

పెదద్దయింది. ఎవరో పెదిద్ంటివాళుళ్ వచిచ్ అమామ్యిని వాళళ్ అబాబ్యికి చేసుకుంటామని అడిగి మరీ చేసుకునాన్రు. అది కూడా మాకు 
దూరమయిపోయింది. అతాత్రింటోల్ ఎటాల్ వునన్దో ఏమో ఆ పిచిచ్ది." ఆ మాటలంటూ సావితర్మమ్ కళుళ్తుడుచుకుంది. 

"అయినా మీరెవరో మాకు తెలియదు. ఈ వివరాలనీన్ అడుగుతునాన్రు. ఎందుకో తెలుసుకోవచాచ్?" 
"అనిన్ వివరంగా చెపుప్తాము. కాని కొనిన్ సందేహాలను తీరుచ్కునన్ తరువాత." 
ఈ లోగా సుందరయయ్గారి కొడుకులు కోడళుళ్ కూడా ఆసకిత్గా అకక్డకు రావటమే కాదు, వూళోళ్ని ఇతర పెదద్లు కూడా, "ఎవరే 

సావితర్మామ్! పొదుద్నేన్ ఎవరో చుటాట్లొచిచ్నటుట్నాన్రూ." అంటూ  వచిచ్ చేరారు. 
"మరి అతాత్రింటికి పంపిన మీ మనుమరాలిని చూడటానికి మీరెవవ్రూ ఎందుకు పర్యతన్ం చేయలేదు?" 
"ఏమోనండి. ఆవిడ పాపం సానుభూతితో మా సునందను కోడలిని చేసుకోవటమే గొపప్. మేమంతా తడవతడవకు వెళిళ్తే 

ఏమనుకుంటారోనని అమమ్నానన్ భయపడాడ్రు. కాని ఇంటోల్ ఏ అకక్ర వచిచ్నా సునందని తలుచుకోనివారుండరు." సుందరయయ్గారి కొడుకు 
అందుకొని చెపాప్డు. 

"అమోమ్ అది పిలల్టండీ. దేవత. ఎవరికి ఏ అవసరం వచిచ్నా నేనునాన్నంటూ ముందుకు వచేచ్ది. వూరంతా తనే అయి కలియ 
తిరిగేది. అతాత్రింటోల్ ఏ అగచాటుల్ పడుతునన్దో ఏమో!" పొరుగింటి ఇలాల్లు అనన్ది. 

"మరి అనిన్ రకాలగా మనసులో అనుమానాలు పెటుట్కొని బాధలు పడేకనాన్, వాళళ్ ఎడెర్స మీకు తెలిసే వుంటుంది. ఒకక్సారి 
వెళిళ్చూసిరావచుచ్కదా." 

"ఏమోనండి. ఈ రోజులోల్ అతాత్రిళుళ్ పూరవ్ంలాగా లేవు. ఏం చేసేత్ ఏం తపోప్ అనన్ అనుమానం. సునంద కనాన్ ఒక ఏడాది ముందర 
మా అకక్యయ్ కూతురు పెళళ్యింది. మీరనన్టేట్ పెళళ్యిన ఆరునెలలకు ఒకసారి అమామ్యిని చూసొదాద్మని మేము వెళాళ్ం. వెళూత్ వటిట్ 
చేతులతో ఎందుకని కొనిన్ మిఠాయిలు పండుల్ పటుట్కెళాళ్ం. 

అంతే అదొక పెదద్ తపిప్దంలాగా అతత్గారు, ఏం నాయనా మీ అమామ్యికి సరిగాగ్ అనన్ం పెడుతునాన్మో లేదో అనా పండుల్ 
మిఠాయిలు పటుట్కొచాచ్రు.  ఇంట చాకిరీ చేయించుకుంటునాన్మని అనుమానమా? చెపాప్పెటట్కుండా ఇటాల్ వచాచ్రు? అనన్ది. దాంతో ఇంక 
సునంద ఇంట కూడా ఏమైనా తపుప్ పడుతారేమోనని అటుకేసి చూడలేదు." 

శీర్హరి, కృషాణ్రావుగారికి గుండెల మీదనుండి పెదద్ భారం దిగినటట్యింది. 
ఇంక వచిచ్న అసలు విషయం బయట పెటాట్రు. 
"మీరు ననున్ పోలుచ్కోలేదని తెలుసుత్నన్ది. నేను మీ వియాయ్లవారి  ఇంటి పకక్నే వుంటాను.  వీరు కూడా మాకు అతయ్ంత 

ఆతీమ్యులు. మీ సునంద అతత్గారింటోల్ చాల ఆనందంగా వునన్ది. ఇంతకూ మేము ఇకక్డికొచిచ్న కారణం........."అంటూ అందరూ 
ఆతృతతో నిండిన మొహాలవంక చూసూత్, "గోవిందయయ్గారూ, మీరు ముతాత్త అవబోతునాన్రు." 

"ఏమిటీ, సునంద తలిల్ అవబోతునన్దా? ఏమేవ కాసత్ పంచదార తీసుకురావే. ఇంత చలల్ని వారత్ తెచిచ్న ఈ అబాబ్యి గొంతులో 
పోయి." మాట వరసకు అనాన్డు అనుకొని నవువ్కునాన్రు కాని ఆవిడ లేచి లోపలికి వెళిళ్ గుపెప్డు పంచదార తెచిచ్ శీర్హరి నోటోల్ పోసింది. 

వాళళ్ పిచిచ్పేర్మలు చూసి, అనవసరంగా ఇనాన్ళూళ్ అందరూ మధనపడాడ్రే అని బాధపడాడ్డు. 



 

øöeTT~                                                                                    www.koumudi.net

                                    

   48   Cy@x¥qOqj¸¨FL  

ఇదంతా కమూయ్నికేషన గాప అని అరధ్మయింది. ఇంక దాచి లాభం లేదని జానకమమ్ వయ్కత్పరచిన అనుమానాలు కూడా చెపేప్శాడు. 
"ఇంక మనమంతా కలిసి చేయవలసిన ముఖయ్ కారయ్ం ఒకటి వుంది. నాలుగు రోజులలో సునందకు సీమంతం చేయబోతునాన్రు. 

సునందకు కాని వాళళ్ ఇంటోల్ని వారెవరికి కాని తెలియకుండా మీరు వచిచ్ ఆశచ్రయ్పరిసేత్ ఎటాల్ వుంటుంది?" 
ఆ విధంగా అందరూ చరిచ్ంచుకొని ఆ పర్కారమే రెండు రోజుల ముందరే వచిచ్ శీర్హరి ఇంటోల్ మేడమీద గదులోల్ వునాన్రు. 
సాయంతర్ం చలల్గాలి కోసం డాబా మీద కూరుచ్నన్ సుందరయయ్ సావితర్మమ్కు కింద అమామ్యిల హడావుడి అంతా కనిపిసూత్నే 

వుంది. మధయ్మధయ్లో జానకమమ్ వచిచ్ కోడలి బుగగ్లు నిమిరి ముదుద్పెటుట్కోవటం, సునంద అతత్గారి చుటూట్ చేతులు వేసి గారాలు పోవటం, 
చూసిన వాళళ్కు సునంద ఎంత ఆనందంగా వుందో, శీర్హరి చెపిప్ంది చాల తకుక్వ అనిపించింది. 

"పూరిణ్మా, వెళిళ్ శీర్హరి బాబాయిని సుగుణపినిన్ని భోజనాలకు రమమ్ని చెపప్వే. ఆఁ మరేచ్పోయాను. వారింటికి ఎవరో బంధువులు 
వచాచ్రుట, నామాటగా చెపిప్ వారిని కూడా రమమ్ను. మళీళ్ మొహమాట పడతారేమో."  

సేన్హితురాళుళ్ కూడా ఈ గూడుపుఠాణీలో భాగసావ్ములే.  పొదుద్నన్ ఫలహారాలు పూరిణ్మ తరుణి మేడమీదకు తీసుకెళిళ్ వడిడ్ంచి 
వారిని పలకరించి వచాచ్రు.  

 
PPP 

 
"జానకమమ్ పినీన్ మీ ఇంటికి చుటాట్లు వచాచ్రు. ఆహావ్నించవా?" శీర్హరి మాటలకు బయటకు వచిచ్న ఆడమగ నోటమాట లేకుండా 

నిలబడిపోయారు. 
"ఎవరూ సుందరయయ్ బాబాయి సావితర్మమ్ పినేన్ రండిరండి. ఎనాన్ళళ్కు ఎనాన్ళళ్కు. భలే మంచి సమయానికే వచాచ్రే. కాళుళ్ 

కడుకోక్ండి. ఒరేయ పిలల్లూ తాతగారికి బామమ్గారికి కాళళ్కు నీళుళ్ తేండే?" 
ఎవరికి సమాధానం కూడా ఇవవ్టానికి ఆసాక్రం లేకుండా ఆనందంతో గలగల మాటాల్డేసుత్నన్ జానకమమ్ను చూసూత్ నవువ్తూ వుండి 

పోయినారు, సుందరయయ్ సావితర్మమ్, వారితో వచిచ్న శీర్హరి దంపతులు, పూరిణ్మ తరుణిలు. 
అందరితోపాటూ బయటికి వచిచ్న సునంద తనకళళ్ను తానే నమమ్లేకపోయింది."తాతయాయ్, నాయనమామ్" అంటూ దగగ్రికి 

రాబోయి పకక్నే అతత్గారిని బావగారల్ను తకిక్న పెదద్లను చూసి ఒకక్ అడుగు వెనకిక్ వేసింది.  
"అదేంటే అకక్డే ఆగిపోయావు? పో దగగ్రికి వెళుళ్. నాయనమమ్ను, తాతయయ్ను పలుకరించు." అంటూ అతత్గారు 

హెచచ్రించేటపప్టికి దగగ్రకు వెళిళ్న మనుమరాలిని దగగ్రకు తీసుకొని ముదుద్పెటుట్కునన్ది సావితర్మమ్. "ఏమామ్ కులాసానా?" అంటూ 
తాతయయ్ తల నిమిరాడు. మౌనంగా తల వూపింది. అంతకనాన్ వాళళ్ ముగుగ్రికి మాటలే కరువయాయ్యి. ఏదైనా మాటాల్డాలనాన్ ముందర 
కళళ్లోల్ నీళుళ్ వచేచ్టటుట్నాన్యి. గొంతులో ఏదో అడుడ్పడడ్టుట్గా వునన్ది. 

"నమసాక్రం మామయయ్గారూ, అవునూ ఈ వేళట్పుప్డు ఏం బండి వుంది? ఏటాల్ వచాచ్రూ?" సుందరం అనుమానంగా అడిగాడు. 
"అవునే అమామ్యీ సుగుణ మీ ఇంటికి బంధువులు వచాచ్రనాన్రు, ఏరీ వాళుళ్ రాలేదే?" వాకిలి వంక తొంగి తొంగి చూసుత్నన్ 

జానకమమ్కు, తరుణి పూరిణ్మతో సహా అందరూ ముసిముసి నవువ్లు నవువ్తూ కనిపించేటపప్టికి అనుమానం వచిచ్ంది.  
"ఏమిటరార్, కొంపదీసి మీ ఇంటికి వచిచ్న బంధువులు వీళేళ్ కారు కదా! ఓరి మీ అసాధయ్ం కూలా, ఇది ఎటాల్ సాధయ్ం రా, నాకేమీ 

అరధ్ం కావటలేల్దు." ఆవిడ బుగగ్లు నొకుక్కుంది. ఇంటోల్ తకిక్న వాళుళ్ ఏమీ మాటాల్డకుండా  చోదయ్ం చూసూత్ వుండిపోయారు. 
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"జానకమమ్ పినీన్, దీని వెనక చాల మంది కుటర్లే వునాన్యి. అయినా ఒక ముకక్లో చెపిప్తే అయిపోయేది కాదు. ఆకళుళ్ 
దంచేసుత్నాన్యి. భోజనాల తరువాత కబురుల్ పెటుట్కుంటే కాదా?" 

తాంబూలాలు వేసుకుంటూ జరిగిన విషయాలు ముచచ్టించుకునాన్రు. "అమామ్ జానకమామ్ నీ చలల్ని మనసు తెలియక అనవసరంగా 
అపారధ్ం చేసుకొని మా చిటిట్తలిల్ని దూరం చేసుకునాన్ము. అయినా మాదెంత మూరఖ్తవ్ం. కళళ్ ఎదురుగా బంగారమంటి పిలల్ను పెటుట్కొని 
చచిచ్పోయిన కొడుకును తలచుకుంటూ దానిన్ నిరల్క్షయ్ం చేసామే, అది ఇలుల్ వదిలి వెళిళ్ం తరావ్త గాని అది లేని లోటు తెలిసి రాలేదు. ఇలల్ంతా 
అదే కలియ తిరిగేది పిచిచ్పిలల్. వంటింటోల్, వాకిటోల్,  పెరటోల్  అనిన్ పనులు చకక్పెడుతూ గలగల తిరిగే పిలల్ ఇంటోల్ వునన్నాన్ళూళ్ 
తెలియలేదు." అంటూ సావితర్మమ్ చెమమ్గిలిల్న కళుళ్ వతుత్కుంటూ వుంటే,  

"బామమ్గారూ, మరి మా ఇలుల్ కళకళాళ్డించవలసిన అదృషట్ం మాకుంటే ఎలల్కాలం మీ ఇంటోల్నే పెటుట్కుంటే ఎటాల్?" అంటూ సీత 
హాసయ్మాడేటపప్టికి కొదిద్గా మనసులు తేలిక పడాడ్యి. 

సాయంతర్ం అయిదయేయ్టపప్టికి ఆడపిలల్లు, సుధ సాయంతో సునందను సింగారించటంలో మునిగిపోయారు. 
"అమామ్యి సీతా, ఇవిగోనమామ్ సునందకు పెటాట్లిస్న చీర చలిమిడి మిఠాయిలు. ఇవిగో నీకు, సుధకు జానకమమ్కు, ఇంకా మీ 

ఆడబడుచులకు కూడా బటట్లు వునాన్యి. అనిన్ ఒక పళెళ్ం ఇసేత్ సరిద్ పెడతాను."  
"అయోయ్ బామమ్గారూ, పెదద్వారు మీరెందుకు ఇంతశర్మపడాడ్రు? ఎటాల్ అతత్యయ్గారు చేయిసూత్నే వునాన్రు కదా, అవే పెటేట్సేత్ 

సరిపోయేది కదా." 
"వచాచ్ను కాబటిట్ తేగలిగాను. పెళిళ్ నాడు ఏం పెటాట్మో ఏమో. ఆ భగవంతుడే శీర్హరిని మాపాలిటి అపర నారాయణమూరిత్ లాగా 

పంపించాడేమో ననుకుంటునాన్ము. అతనే లేకపోతే మాకు ఈ అదృషట్ం దకేక్నా? 
 సీతమమ్ తలీల్, మీ తోడికోడళుళ్ అతత్గారు వంటి వాళుళ్ ఈ భూపర్పంచం మీద కనిపించరమామ్. తలిల్తండుర్లు లేని ఈ పిలల్ జీవితం 

ఎటాల్ కడతేరుతుందా అని నేను మీ తాతయయ్ ఆ రోజులోల్ తెగ దిగులు పడిపోయేవాళళ్ం. మా సునంద ఏ జనమ్లోనో బంగారు పూలతో పూజ 
చేసి వుంటుంది." 

"బామమ్గారూ! శుభకారయ్ం నాడు మీరటాల్ మాటిమాటికి కంట తడిపెటట్కూడదు. పాపం పిచిచ్తలిల్ సునంద. ఇనాన్ళూళ్ మధయ్మధయ్లో 
దిగులు పడుతుంటే ఎందుకా అని తెలియలేదు. చూసారా! రకత్ బంధం అంటే అదేనేమో! మీరొచేచ్టపప్టికి దానిమొహంలో మళీళ్ పాత కళ 
హుషారూ వచాచ్యి." 

"ఒసే సీతా అనుకుంటాము కాని వయసులో చినన్వాళళ్యినా ఈ అమామ్యిలు వునాన్వు చూసావూ, బుదిద్లో మనకనాన్ పెదద్వాళేళ్. 
ఎంతలో ఎదిగిపోయారే? మనకు అసలు ఆలోచనే రాలేదు సుమా! అటువంటిది వీళుళ్ సునంద మనసులో బాధను కనిపెటాట్రంటే వీళుళ్ 
సామానుయ్లు కారే.  

ఆ కుసుమను చూడరాదూ. మొనన్మొనన్టి దాకా చచిచ్పోయిన అమమ్నానన్ను తలుచుకుంటూ వాడిన మొహంతో వుండేది. 
అటాట్ంటిది ఈ రోజు పెదద్ మొనగతెత్ అయి తాతయయ్ శీర్హరి సహాయంతో ఇంత నాటకం ఆడించింది."  

"నాయనా సీతారాముడు. ఇంతకాలం అనవసరమైన అపోహలతో మా చిటిట్తలిల్ని దూరంచేసుకునాన్ము. అనిన్ అవసరాలూ మీరే 
చూసుకుంటునాన్రు.  మేము వచాచ్ము కనుక అమామ్యిని ఆనవాయితీ పర్కారం మా వూరు తీసుకెళిళ్ పురుడు పోసి మూడవ నెల మీ కోడలిని 
బిడడ్తో సహా దిగబెడుతాము." రాతిర్ భోజనాలు కూడా అయిం తరువాత సుందరయయ్ అడిగాడు. 
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 అనుకోని ఈ పర్తిపాదనకు ఎవరూ ఏమీ అనలేకపోయారు. ఆ వయో వృదుద్ల మాటలను కాదనలేరు. ఈ సమయంలో సునంద 
పర్యాణం చేయటం, ఆ వూళోళ్ పురుడు అంటే అంత సబబు కాదేమోననన్ అనుమానం. 

"అమామ్ ఏమంటావూ?" జానకమమ్ కూడా ఏమీ చెపప్లేకపోయింది. 
ఆ సమయంలో కూడా శీర్హరి బురర్నే పాదరసంలా పనిచేసింది. "బాబాయిగారూ, ఈ వయసులో పినిన్గారు అంత శర్మ 

తటుట్కోలేరేమో. నేనొక ఐడియా చెపుప్తాను." 
"మీరు మా ఇంటి నుండి కదా మీ వియాయ్లవారింటికి వచిచ్ంది?" 
"అవును" 
"అయితే మా ఇలుల్ కూడా సునందకు పుటిట్ంటి కిందే లెకక్. అందుకని మాఇంటికే తీసుకొని వెళిళ్ నిదర్ చేయించి మళీళ్ ఇకక్డే 

దిగబెటట్ండి. అయినా నేను మధయ్లో కలుగ చేసుకుంటునాన్నని అనుకోకపోతే........." 
"ఎంత మాట నాయనా, నువేవ్ కనుక కలుగ చేసుకోకపోతే మా చిటిట్తలిల్ని మేము చూడగలిగే వాళళ్మా! నువెవ్టాల్ చెపిప్తే అటాల్గే 

చేయటానికి మేం సిదద్ంగా వునాన్ము. చెపుప్ ఏం చేదాద్మో?" సావితర్మమ్ శీర్హరి మీద పూరిత్ నమమ్కంతో భారమంతా  వేసి సలహా కోసం 
ఎదురుచూసుత్నన్టుట్గా వుండిపోయింది. 

"మీరా పెదద్వారయిపోయినారు. నేను గమనిసూత్నే వునాన్ను. మీ మనుమరాలి మీద ఆపేక్షతో ఇంత దూరం వచాచ్రు కాని 
పర్యాణంలో మీరెంత అలిసి పోయినారో చూసాను. అటువంటిది సునంద పురిటి భాధయ్త మీ నెతిత్న వేసుకోవటం మీకు కాని ఆమెకు కాని 
అంత శేర్యసక్రం కాదనిపిసుత్నన్ది. 

కాబటిట్ నేను చెపప్బోయేదేమిటంటే," అని ఆగి, "సీతారాముడూ, నీ తరఫున కూడా నేనే చొరవ తీసుకొని చెపుప్తునాన్ను. 
సుందరయయ్గారూ, సావితర్మమ్గారూ సునంద పురుడు అయేయ్దాకా ఇకక్డే మా ఇంటోల్నే వుంటారు. మీ మనుమరాలి పురుడు పోసిన తృపిత్ 
మీకుంటుంది. మీకు శర్మ కూడా ఎకుక్వ లేకుండా వుంటుంది. ఏమంటారు?" 

కొంత తరజ్నభరజ్నల అనంతరం ఆయన పర్తిపాదన అందరికి ఆమోదయోగయ్మయింది. కాకపోతే సుందరయయ్ గారు మాతర్ం, "నేను 
ఇపప్టి నుండే ఇకక్డ వుండిపోతే అకక్డ పొలాలూ కౌలు వయ్వహారాలూ ఇబబ్ంది. నేను ఆ నాటికి మళీళ్ వసాత్ను. సునంద నాయనమమ్ ఇకక్డే 
వుంటానంటే నాకేమీ అభయ్ంతరం లేదు." భారయ్ వంక పర్శాన్రథ్కంగా చూసాడు. 

వూళోళ్ ఆయన బాగోగులు చూసుకోవటానికి కోడళుళ్ వునన్ందున ఆవిడ కూడా ఎటువంటి అభయ్ంతరం చెపప్లేదు 
PPP 

సీమంతం సమయానికి పూరిణ్మ మేనతత్ అనసూయతో వచిచ్న కూతురు కాంతను మొదటి సారి చూసుత్నాన్రేమో, రేణుకకు, 
కుసుమకు ఆ పిలల్ పోకడలు కొంత వింతగా అనిపించింది. అరగంటకొకసారి అదద్ం ముందు నిలబడటం, అటు తిరిగి ఇటు తిరిగి 
చూసుకోవటం, అవసరం వునాన్ లేకపోయినా పవిటను సరుద్కోవటం, మళీళ్ మళీళ్ మొహానికి పౌడర అదుద్కొని తల దువువ్కోవటం చూసుత్ంటే 
విచితర్ంగా వుంది.  

"ఎవరు పూరిణ్మా ఆ అమామ్యి?" 
"అదా! మా అనసూయ అతత్యయ్  కూతురు కాంతంలే." తేలిగాగ్తీసి పారేసూత్ చెపిప్ంది.  
దాదాపు తమ వయసే వునన్ ఆ అమామ్యిని పరిచయం చేసుకుందామనుకునాన్రు. కాని పూరిణ్మ వారించింది. "అమోమ్ దానిన్ 
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కదిలించవదుద్. అది మన లాగా కాదు. దానితో మాటాల్డటం అంటే ఒక కందిరీగల తుటెట్ని కదిలించటమే." అంటూనాన్ వినకుండా, "నీది మరీ 
విచితర్మే. మన తోటి అమామ్యేగా! ఫెర్ండ షిప చేసుకుందాం." అంటూ, "హలో నీ పేరేమిటి?" అని సంభాషణ పార్రంభించబోయింది 
కుసుమ. 

మొహం చిటిల్ంచి, "కాంత." అంది మెలికలు తిరుగుతూ. "అయినా హలో ఏమిటి? ఎదురుగానే వునాన్నుగా! ఫోనోల్ 
మాటాల్డుతునన్టుట్ ఆ హలో లేమిటి?"ఆ హావభావాలు తల ఒక పకక్కు వంచి ఓర చూపులు చూడటం, మాటిమాటికి జారకుండానే పమిటతీసి 
మళీళ్ సరుద్కోవటం అనిన్ కూడా సహజంగా చేసుత్నన్టుట్ కాక, ఎంతో పార్కీట్స చేసి అలవాటు చేసుకునన్టుట్ కనిపిసుత్నన్ది.  

"నా పేరు కుసుమ, తన పేరు రేణుక. మేము పూరిణ్మ ఫెర్ండస్." 
"అయితే ఏమిటట్? నాకెందుకు చెపుప్తునాన్రు?" 
ఒకక్సారి గతుకుక్మనన్ది. "ఆఁ ఏంలేదు. నువువ్ కూడా మా వయసేస్గా! ఫెర్ండ షిప చేదాద్మని పలకరించా. అంతే. ఏం 

చదువుతునాన్వు?"  
"ఇదిగో సెకర్టరి నవల చదువుతునాన్ను." 
"అహఁ అదికాదు. ఏ కాలేజీలో చదువుతునాన్వు?" 
"ఛీ........ నాకు కాలేజీలో చదవాలిస్న కరమ్మేంటిట? అవనిన్ మీ బోటి వాళళ్కు. ఈ ఏడు మా అమమ్ నాకు పెళిళ్ 

చేదాద్మనుకుంటునన్ది. చదువులంటూ బయటకు వెళిళ్తే ఇంకేమనాన్ వుందా? అసలే పచచ్టి వళుళ్ నాది. ఆ కాసత్ ఎండకు నలల్బడదూ? 
అందుకే ఎనిమిదో కాల్సు తరువాత నుండి ఇంటి పటుట్నే వుంటునాన్ను." చేతులు తిపుప్తూ పెదద్ ఆరిందాలా మాటాల్డింది.  

"అయినా ఇనాన్ళూళ్ మాబావ కిచిచ్చేదాద్మనుకునాన్రు. కాని వాడేమో కాలేజీ చదువులు చదివినా ఆ పలెల్టూరోల్నే వుండిపోతాడట. 
నాకేం కరమ్ పలెల్టూరోల్ పడుంటటానికి? ఎంచకాక్ ఏ డాకట్రోన్ ఇంజనీరోన్ పెళిళ్ చేసుకొని బొంబాయికో అమెరికాకో వెళిళ్పొదామనుకొని నేనే 
వాడిని చేసుకోననాన్ను." అమాయకతవ్మో అయోమయమో వెరిర్బాగులతనమో తెలియటలేల్దు. పెదద్పెదద్ కళుళ్ గుండర్ంగా తిపుప్కుంటూ 
వివరించింది. 

ఈ లోగా అనసూయ కూడా అపుప్డే వదినలతో చెపప్టం వినిపించింది. 
"అనన్యాయ్, కాంతకి ఏదైనా మంచి పటన్ం సంబంధం చూడరాదూ?" 
"అదేంటమామ్య, మీ మేనలుల్డికిదాద్మనుకుంటిరిగా! ఇపుప్డు పై సంబంధం ఎందుకు?" 
"ఆఁ ఆ వెధవకు చదువుకునన్ పిలల్ కావాలట. వాడికళళ్కు మన కాంత చదువు కంటికానలేదు. వెధవ. వాడుకాకపోతే లోకం 

గొడుడ్పోయిందా?  
"అయినా అనసూయా, దానిన్ ఆమేన గెడకరర్లా పెంచావు. ఒక పనీలేదు. పాటా లేదు. తినటం మంచానికి అడడ్ంగా పడుకొని ఆ 

దికుక్మాలిన నవలలు చదవటం తపప్ మరోటి లేకుండా పెంచావు. దాని తోటి పిలల్లు చూడు. చకక్గా కాలేజీలలో చదువుతునాన్రు. ఇంటోల్ 
పనిపాటలు చకక్పెటుట్కుంటునాన్రు. వాళళ్ను చూసైనా నేరుచ్కుంటుందేమో ననుకుంటే అదీ లేదు. పొదద్సత్మానూ ఆ అదద్ం ముందర నిలబడి 
సింగారాలకే టైం చాలటలాల్." జానకమమ్ నిలేసింది. 

"చాలేల్మామ్. చినన్పప్టి నుండి  నా కూతురంటే కళళ్లోల్ నిపుప్లు పోసుకుంటావు. ఇపప్టికే కొలల్లు కొలుల్ గా సంబంధాలు వసుత్నాన్యి. 
అయినా నా కూతురి అందమైన కళుళ్ చూసే కాణీ కటన్ం కూడా లేకుండా చేసుకోవటానికి ఎనెన్నోన్ సంబంధాలు వసుత్నాన్యి. కాని నాకేమో 
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దానికి ఒక డాకట్రోన్ ఇంజనీరోన్ చూసి చేదాద్మని వుంది." 
"పోనీ కటన్ం ఏ మాతర్ం ఇవవ్గలుగుతావే?" 
"పోయినేడు మా మామగారు ఆసిత్ పంపకాలు చేయబటిట్ కాని. లేకపోతే నిరుడు మా మేనలుల్డికి పదివేలు కటన్ం ఇదాద్మనుకునాన్ము. 

ఆ వెధవాయికి కళుళ్ కాళుళ్ నేలమీద ఆనక చదువుకునన్ అమామ్యి సంబంధం ఖాయం చేసుకునాన్డు.  
ఇపుప్డు మటుకేం. నాలుగు వేలదాకా ఇవవ్టానికి సిదద్ంగా వునాన్ము. అనన్దముమ్లు మీరంతా తలా ఒక చెయియ్ వేయకపోతారా? మీ 

ఎరికలో ఏదైనా మంచి సంబంధం చూసి పెటట్నన్యాయ్." 
"అనసూయా, అతాయ్శలకు పోయి ఎగిరి కాళుళ్ విరగొగ్టుట్కోకు. మనకు తగగ్ సంబంధం ఏదైనా వుంటే చెపుప్తాలే. అంతే కాని డాకట్రుల్ 

ఇంజనీరుల్ అంటే మాటలు కాదు. వాళళ్ంతా ఇరవై పాతిక వేలు కటన్ం ఇవవ్ందే మనకు అందుబాటోల్ వుండరు. ఆ తరావ్త పెళిళ్కి పై ఖరుచ్లు 
మరో పదివేలు. ఆ విషయం మనసులో పెటుట్కొని ఆలోచించుకోండి. అటు చదువులేక ఇటు కటాన్లు ఇచుచ్కోలేక అంతంత పెదద్ సంబంధాలు 
మనకు అందుబాటులోవుండవు." 

"అకక్యాయ్, నువవ్ంటుంటే గురుత్కొచిచ్ంది. మా సేన్హితుడి తముమ్డు ఇకక్డే గవరన్మెంటోల్ యుడిసి గా వునాన్డు. వాళళ్కు పెదద్గా 
కటాన్లమీద ఆశలేదు. కావాలంటే మాటాల్డుదాము." సుందరం అనాన్డు. 

మొహం వికారంగా చిటిల్ంచింది. "యుడిసి అంటే గుమాసాత్నేగా? అయినా బోడి గుమాసాత్ కూడా ఒక సంబంధమేనా! అరేయ నీకు 
చేతనైతే నే చెపిప్నటుట్ ఏవైనా సంబంధం వుంటే చెపుప్. అంతే కాని ఇటాట్ంటి చవకబారు అణా కాణీ సంబంధాలు మాతర్ం చెపప్వదుద్." 
విసురుగా అకక్డి నుండి వెళిళ్పోయింది.   

జానకమమ్ విసుకుక్ంది. "ఇదొక మూరుఖ్రాలు. దానికి తెలియదు. ఒకరు చెపిప్తే వినే లక్షణం ఏ కోశానా లేదు. దానిన్ చూసేత్ ఆ అదద్ం 
ముందర నుంచి కదిలే సూచనే లేదు. పాపం దాని బతుకు ఎటాల్ తెలల్వారుసుత్ందో ఈ అనసూయ." అంటూ కొడుకులు కోడళళ్దగగ్ర 
వాపోసాగింది. 

"పోనీలేమామ్, ఎవరి కరమ్కు ఎవరు భాధుయ్లు. ఇపుప్డు ఇంకా ఏమైనా అనాన్వంటే శుభకారయ్మని కూడా చూడకుండా ఏడిచ్ యాగీ 
చేసుత్ంది. దాని సంగతి తరువాత మాటాల్డుదాములే." ఆ పాటికి కొడుకు మాట తపిప్ంచేసాడు. 

"వినాన్వా కుసుమా? అందుకే కాంతను కదిలించవదద్నాన్ను. వాళళ్ బాబాయి పిలల్లు పెదద్నానన్ పిలల్లు అందరు కూడా చకక్గా 
కాలేజీలలో సూక్ళళ్లోల్ చదువుకుంటునాన్రు.  అసలు మా అతత్యేయ్ దానిన్ అటాల్ తయారు చేసింది.  

చినన్పప్టి నుండి దానికి తాను ఎంతో అందగతెత్ననన్ భావన మనసులో బాగా నాటుకుపోయింది. తన అందం పెదద్పెదద్ కళుళ్ చూసి 
ఏ రాకుమారుడో వసాత్డని కలల లోకంలో విహరిసూత్ వుంటుంది. సెకర్టరీ నవలలో హీరోయిన అనుకుంటూ వుంటుంది.  రాజశేఖరం, 
పడవలాంటి కారు, బొచుచ్కుకక్, పెదద్ బంగళా. కదిలిసేత్ ఇవే దాని కలలు. దాని చేతిలో నిరంతరం ఆ నవల వుండాలిస్ందే. ఎనిన్ వందల సారుల్ 
చదివిందో! కంఠోపాఠం..!  

"చినన్పప్టి నుండి నాయనమమ్ నెతిత్ నోరుమొతుత్కొనేది. చదివించవే అని అతత్యయ్కు, చదువుకోవే అని కాంతకు. అహ వింటేనా? గతి 
లేని వాళళ్కే చదువులని వాళళ్ అభిపార్యం. ఇంక దానిని పలుకరించే పర్యతన్ం చేయవదుద్." 

PPP 
ఇలల్ంతా సందడే సందడి. మధయ్మధయ్లో సునంద మేనమామ ఆయన భారయ్ ఒకసారి, బాబాయిలు పినతలుల్లు ఒకసారి వచిచ్ చూసి 

పోవటం, అందరూ తిరిగి ఒకటవటమూ అందరికి ఆనందదాయకంగా వుంది. 
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ఈ మారుప్లనిన్టికీ సంధాన కరత్ అయిన కుసుమను అంతా మనసారా అభినందించారు. 
జానకమమ్గారైతే, "ఓసినీ ఇలుల్ బంగారం గానూ, మొనన్మొనన్టిదాకా అనాథనంటూ ఒకటే ఏడిచేదానివి కాదుటే? అంతలో ఇంత 

మొనగతెత్వైపోయావా? నా తలిల్, నీ పుణయ్మా అని సునంద మొహంలో మళీళ్ పాత కళ వచిచ్ంది కదే? చినన్దానివైనా ఎవరికీ రాని ఆలోచన 
నీకెటాల్ వచిచ్ందే? ఐనా చదువుకునన్ పిలల్లు చదువుకునన్ పిలల్లే." అంటూ రోజుకొకమారైనా అంటూ వుంది. ఆమెకు నిజంగానే కోడలి 
కళకళాళ్డే మొహం చూసేటపప్టికి పరమానందంగావుంది. 

చదువులు చదువుకుంటునన్ అమామ్యిలంటే జానకమమ్కు అపరిమితమైన ఆపాయ్యత. ఎవరైనా కొతత్ ఆడపిలల్లు కనిపిసేత్, ఆవిడ 
ముందుగా అడిగే పర్శన్, "అమామ్యీ ఏం చదువుతునాన్వే?" 

చినన్ తనాన అక్షర ఙాఞ్నం వునన్ ఆవిడ తీరిక సమయాలోల్ ఏదో ఒకటి చదువుతూనే వుంటుంది. కొడుకులు చదువుకొనే రోజులోల్నే 
వాళళ్కు దిదిద్సూత్ తను కూడా ఇంగీల్ష అక్షరాలు చదవటం నేరుచ్కుంది. అకక్డితో ఆగక ఇంటోల్ వునన్ రాజాజీ రామాయణం 
కూడబలుకుక్ంటూ చదివేది. అరధ్ం కాని పదాలు మనుమలను అడిగి తెలుసుకునేది. 

అసలు ఆవిడ ముందు తరానికి ఈ తరానికి కూడా ఆదరశ్పార్యురాలిలా అనిపించేది. 
PPP 

లేనిపోని బడాయిలకు పోయిన అనసూయ కాంతం పెళిళ్చేయటానికి నానా తంటాలు పడింది. మా పిలల్ అందం చూసే డాకట్రుల్ 
ఇంజనీరుల్ పెళిళ్కొడుకులు కూయ్ కడుతారు అని మహా మురిసిపోయింది.  చివరకు అనన్దముమ్లకు కూడా సంపర్దించకుండా ఒక సంబంధం 
ఖాయం చేసుకుంది. ఆ కురర్వాడికి కనీసం డిగీర్ కూడా లేదు. ఏదో చినన్ కంపెనీలో వుదోయ్గం. కాకపోతే కంపెనీ తరఫు నుండి అమెరికా 
పంపిసుత్నాన్రని చెపేప్టపప్టికి ఆ మాయమాటల మోజులో పడిపోయి ముందు వెనక చూడకుండా పెళిళ్ చేసేసారు.  

అంతా కుదురుచ్కునన్ తరువాత తెలిసిన అనన్లు ఇంక ఏమీ అనలేక మూగ పేర్క్షకులు అయినారు.  
ఇదిగో వచేచ్నెలే మా పర్యాణం అనాన్డు. 
కుసుమకు అనుమానం వచిచ్ంది. "కాంతం నీకు పాస పోరట్ వుందా?" 
"ఏమోనబాబ్ అవనీన్ నాకు తెలియవు? అయినా అనీన్ మా ఆయన చూసుకుంటారు." 
అమెరికాకు వెళళ్టమంటే విజయవాడకు వెళళ్టం అనన్ంత సులువుగా అనుకుంటునాన్రు తలిల్ కూతురు. అనసూయ అఘాయితయ్ం 

తెలిసిన అనన్తముమ్లు వాళళ్ విషయంలో కలుగచేసుకో తలుచుకో లేదు. ఏది జరిగితే అదే జరుగుతుంది అని నోరు మూసుకొని 
వుండిపోయినారు. అతను ఒకరోజు హఠాతుత్గా వచేచ్ వారమే మా అమెరికా పర్యాణం అనేటపప్టికి అనసూయ సామాను సరేద్ హడావుడిలో 
పడిపోయింది. పచచ్ళుళ్ పొడులూ సరద్టానికి వుపకర్మించింది.  

కాని అతను, "ఇపుప్డవేమీ వదుద్ అతత్యయ్గారూ, ఒక చినన్పెటెట్లో బటట్లు సరద్ండి చాలు. మళీళ్ వచేచ్ నెలోల్ వసాత్ముగా అపుప్డు అనిన్ 
పటుట్కెళుళ్తాములేండి." అనిచెపాప్డు. 

తతిమమ్ వాళళ్ంతా ఈ నాటకం ఏ విధంగా ముగిసాత్డో అని ఆరాటంగా ఎదురు చూడటం తపప్ ఏమీ చేయలేకపోయినారు. 
రెండు రోజులలో పర్యాణం అనగా మొహం వేలాల్డేసుకొని వచాచ్డు. "అకక్డ మా కంపెనీలో ఏదో పార్బల్ం వచిచ్ందట. అందుకని 

ఈ సంవతస్రం మేము వెళళ్టం కుదరటలేల్దు. వచేచ్ ఏటికి వెళుళ్తాము."  
తలిల్ కూతురు ఆ మాటలు కూడా నమేమ్సారు. వాళిళ్దద్రికి తపప్ మిగతా అందరికి అతను చేసిన మోసం బాగా అరథ్ం అయింది. 

అమెరికా అనే వల విసిరాడు. ఆ వలలో కాంతం చికుక్కుపోయింది. ఇంక దాంటోల్ నుంచి బయటకు వచేచ్ పర్సకేత్ లేదు. 
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PPP 
కాలేజీ గేటులోకి పర్వేశించగానే మొతత్ం పండుగ వాతావరణం. పెదద్పెదద్ బానరుల్ తగిలించి వునాన్యి. సెవెన సాట్ర సిండికేట అనన్ 

బోరుడ్ల్ కనిపిసుత్నాన్యి. లూసీ జీవితానిన్ పెదద్ మలుపు తిపిప్ తిరుగులేని ఇనపచటార్లలో బంధించటానికి కారణమైన బారికేడుల్ గారెడ్న 
చుటూట్తా కనిపించాయి. 

జరగ బోయే సంఘటనలకు ఆ కారయ్కర్మాలే మూలం అవబోతునాన్యని ఏ మాతర్ం ఆలోచన వచిచ్నా నలుగురూ వచిచ్న దారినే 
వెనకుక్ వెళిళ్పోయే వారేమో! 

కాని విధి రాతను ఎదిరించటానికి మానవ మాతుర్లకు సాధయ్మయేయ్టటేట్ వుంటే ఇనిన్ కషాట్లెందుకు? కనీన్ళెళ్ందుకు. 
ఆ సుడిగుండంలోకి నలుగురు కాలు పెటాట్రు. 
"ఏంటే తరుణీ ఈ హడావుడి? ఈ సెవెన సాట్ర సిండికేట ఏమిటో" పూరిణ్మ అనుమానం వయ్కత్ పరిచింది. 
"అవును పూరిణ్మా నినన్ అనుకుంటుంటే వినాన్ను. అదొక సూట్డెంటస్ కలచ్రల ఆరగ్నైజేషన. ఈ రోజు నుండి మూడు రోజులు మన 

కాలేజీలో పోర్గార్ంస వునాన్యని వినాన్ను." 
"మరి మనకు కాల్సులు ఏం వుంటాయి? అనవసరంగా వచాచ్మేమో. ముందే తెలిసి వుంటే హాయిగా ఇంటోల్నే వుండేవాళళ్మేమోగా!" 

కుసుమ నిసప్ృహగా అనన్ది. 
"ఇంటోల్ కూరోచ్వటం దేనికి? మనం కూడా పోర్గార్ం ఎంజాయ చేదాద్ం." 
"అబోబ్ చాలామంది వసుత్నన్టుట్నాన్రే. బాయస్ కూడా వచాచ్రు." 
"మరి ఇంటర కాలేజీ పోర్గార్ం అంటే  అందరూ వుంటారు కదా!" 
"ఏయ అకక్డ మన లూసీని చూడండి. ఇపప్టిదాకా మనతోనే వుందిగా! మన మాటలోల్ మనం మునిగాము. తను వెళిళ్ ఆ టూరిసట్ 

గూర్ప తో కలిసి కూరుచ్నన్ది చూడండే." 
"పోనీయండే, తను మన దగగ్రకు వచిచ్ందా వెల అండ గుడ. లేదా లెట హర గో టు హెల." 
"లూసీనే కాదు ఇంకా కొంతమంది కూడా వాళళ్చుటూట్ చేరి భజన చేసుత్నన్టుట్ కనిపిసుత్నన్ది." 
"వాళళ్ కరమ్. మనకెందుకు. వాళళ్ంతా ఫారెన నుండి వచాచ్రు. అమమ్ నానన్లు అంతా మాడర్న పీపుల. వాళేళ్మి చేసినా చెలుల్తుంది. 

అంతే కాని మన బోటి వాళళ్ం వాళళ్తో కలిసేత్ రెంటికి చెడడ్ రేవడిలాగా మిగిలి పోతాము. వాళళ్చుటూట్ తిరిగే వాళళ్కు వుండాలి ఆ ఙాఞ్నం." 
"అందరి సంగతి అటుంచి మనం కనీసం లూసీనైనా హెచచ్రిదాద్ం." కుసుమ ఆవేదనగా అంది. 
"కుసుమా, నువువ్ అనవసరంగా ఆ లూసీ గురించి ఆవేదన చెందుతునాన్వు. తనేమీ చినన్పిలల్కాదు కదా ఒకళళ్ చేత 

చెపిప్ంచుకోటానికి. అయినా నువవ్ంతగా ఆరాటపడుతునాన్వు కాబటిట్ ఈ ఫంక్షన అయిపోయిం తరావ్త వీలు చూసుకొని మాటాల్డుదాములే. 
ఇపప్టికి పోనీయ." సరిద్ చెపిప్ంది తరుణి అలవాటు పర్కారం. 

ఏ కాలేజీ నుండి వచాచ్రో, కొంతమంది అబాబ్యిలు ఒక గూర్ప గా చేరి వెనక సీటల్లో కూరొచ్ని బుదిధ్గా కారయ్కర్మాలు చూసుత్నాన్రు. 
అందరూ లేటెసట్ ఫాషనైన సైడ లాకస్ పొడుగాగ్ భుజాలదాకా వునన్ హైర సైట్ల బెల బాటం పాంటస్ వేసుకొని వునాన్రు. లూసీ మరికొంతమంది 
అమామ్యిలతో కలిసి ఆ అబాబ్యిల వెనకే చేరారు.  

సాథ్న బలిమి కాని తన బలిమి కాదనన్టుట్ మగపిలల్లు బుదిధ్గా కూరూచ్ంటే వాళళ్ను ఏడిపిదాద్మని వెనక కూరుచ్నన్ అమామ్యిలకు 
చిలిపి కోరిక కలిగింది.  
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మెలిల్గా అలల్రి మొదలయింది. అబాబ్యిల మీద పాటలు పాడటం.  
పాపం ఆ అబాబ్యిలు చాల ఇబబ్ందిగా ఫీలవసాగారు. 
మిగతా సూట్డెంటస్ అంతా ఇది గమనిసూత్ వునాన్రు. అటాల్గే దూరం నుండి ఇదంతా చూసుత్నన్ పూరిణ్మ వాళళ్కు కూడా చాల 

ఇబబ్ందికరంగా వుంది. కాని ఏం చేయాలో తెలియటం లేదు. కుసుమైతే కోపంతో మండిపడుతోంది. "ఈ లూసీకి బుదిధ్ లేదా ఏం? వుండు 
నేను మేడంకు చెపుప్తాను" అంటూ ఆవేశంగా లేవబోయింది. 

తకిక్న ఇదద్రూ బలవంతంగా చేయిపటుట్కొని లాగి కూరోచ్ బెటాట్రు. 
"దానికి బుదిధ్ లేకపోతే నీ బుదేధ్మయింది? ఇపుప్డు మేడంకు కంపైల్ంట చేసేత్ పోయేది మన కాలేజీ పరువే. ఈ సంగతి బయటకు పోతే 

కాలేజీలో వునన్ అమామ్యిలంతా ఇటాల్ంటి వాళేళ్ననుకుంటారు బయటి జనం. అయినా మనమే కాదు అందరూ గమనిసూత్నే వునాన్రు. 
లెకచ్రరుల్ మటుకు చూడకుండా వుంటారా? నువువ్ నోరుమూసుకు కూరోచ్. లూసీ సంగతి తరువాత చూదాద్ం." ఇదద్రూ కుసుమను 
బలవంతంగా ఆపారు. 

ఆ విధంగా రెండురోజులు గడిచాయి. వెనక చేరిన ఆడపిలల్ల ఆగడాలు హదుద్మీరినటేట్ కనిపిసుత్నన్ది.  
మూడోరోజు పొదుద్న కాలేజికి వచేచ్టపప్టికి ఆడపిలల్ల మాటలకు బలైపోతునన్ అయిదుగురు కురార్ళూళ్ గారెడ్న లో లాన లో కూరొచ్ని 

ఏదో నెమమ్దిగా మాటాల్డుకుంటూనాన్రు. వాళళ్ హావభావాలు చూసుత్ంటే ఏదో పెదద్ విషయం మీదనే చరచ్ జరుగుతునన్టుట్గానే వుంది. 
కొంపదీసి పిర్నిస్పాల కు ఫిరాయ్దు చేసాత్రా ఏమిటి?  ఏక్షన తీసుకుంటే లూసీ గతి ఏం కాను? అందరికి దిగులుగా వుంది. 

అలల్రి చేసిన అమామ్యిలలో సిమ్త అనే అమామ్యి  పర్తిరోజూ వీళళ్ బస లోనే ఎకిక్ బషీర బాగ  దిగి పబిల్క గారెడ్న వైపు నడిచి అకక్డ 
సందులోకి వెళిళ్పోతుంది.  అకక్డి నుండి చాల దూరం నడవాలి. అదృషట్ం బాగుండి రెడ సిగన్ల పడితే గబుకుక్న చౌరాసాత్లో దిగిపోతుంది. 
తరుణి పూరిణ్మ టాంక బండ సేట్జిలో దిగి కిందనునన్ కాలనీకి వెళుళ్తారు.  

కాలేజీ గేటు బయటకు వసూత్ ఎందుకో వెనకిక్ చూసిన అమామ్యిలకు అబాబ్యిల గుంపులో ఎరర్ షరట్ వేసుకొని సైడ లాకస్, 
బెల బాటం పాంటు వేసుకునన్ అబాబ్యి, అతనితో పాటు ఇంకొకడు వసూత్ కనిపించారు.  

దూరంగా లూసీ మెడికల కాలేజీ దాటి పోతూవుంది. ఆమె వెనక అబాబ్యిల గూర్పోల్ ఒక అబాబ్యి వెళళ్టం కనిపించింది. అంటే 
పొదుద్న వాళళ్ చరచ్ల ఫలితమనన్మాట. ఒకక్కక్ అబాబ్యి ఒకొక్కక్ అమామ్యి వెనక పడటం ఆ తరావ్త ఏం చేదాద్మని వాళళ్ వుదేద్శయ్మో?  

డబల డెకక్ర బస వచిచ్ంది. అందరూ తోసుకుంటూ ఎకాక్రు. ఎరర్ షరట్ వాడు ఎకాక్డు. బస నిండుగా వుంది. సిమ్త నెమమ్దిగా వెనకుక్ 
వెనకుక్ పోయి పైకి పోయే మెటల్ కింద సెటిలయి నిలబడింది. ఎరర్ షరట్ అతను ఎంటర్ంస దగగ్రే నిలబడటానికి పర్యతన్ం చేశాడు. కాని 
డబల డెకక్ర అవటాన దిగేవాళళ్కు ఎకేక్వాళళ్కూ ఒకటే డోర.  

కండకట్ర వచిచ్ అకక్డ నిలబడడ్ మగవాళళ్ని అదిలించాడు. "లోపలికి నడవండి సార, ఎకేక్దిగే వాళళ్కు ఇబబ్ంది. నడవండి నడవండి" 
అంటూ తోసేటపప్టికి ఆ కురార్డు లోపలికలాల్ వెనకిక్ వెళిళ్పోవలసి వచిచ్ంది. పాపం దాదాపు డైరవర కాబిన వరకు తోయబడాడ్డు. పర్తి సాట్ప 
లోనూ సిమ్త దిగిందేమోననన్ అనుమానంతో ఎగిరిఎగిరి చూసూత్ వునాన్డు. 

ఇదంతా చూసుత్నన్ సిమ్త హడిలి పోతోంది. కలిసికటుట్గా వునన్పుప్డు ఎనిన్ వెధవేవ్షాలు వేసినా ఒంటరిగా వునన్పుప్డు ఆడపిలల్లానే 
బెదిరిపోయింది. ఆమెను చూసిన తకిక్న అమామ్యిలకు ఒకసారి, చేసుకునన్మమ్కు చేసుకునన్ంత అని కసిగా అనుకునాన్ ఆడపిలల్ల 
మనసత్తవ్ం. పాపం ఎటాల్గైనా సిమ్తను కాపాడాలని నిశచ్యించుకునాన్రు.  
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"చౌరాసాత్లో దిగు. వాడి సంగతి మేం చూసుకుంటాము." తరుణి ఇచిచ్న భరోసాతో నిజాం కాలేజీ దాటేదాకా ఆతృతగా ఎదురు 
చూసింది.  

రెడ సిగన్ల పడి వుంది. వీళళ్ బస అకక్డికి చేరేటపప్టికి గీర్న సిగన్ల పడడ్ది. ముందు వాహనాలనిన్ నెమమ్దిగా బయలుదేరుతుండగా 
"సిమ్తా, దిగుదిగు" అంటూ మెలిల్గా ఆమెకు బస దిగటంలో అమామ్యిలు సాయం చేసారు. ఆమె దిగటం బస సీప్డ అందుకోవటం 
వెంటవెంటనే జరిగి పోయాయి. ఇంకా బస సాట్ప రాలేదని ఎటో చూసుత్నన్ ఆ కురార్డు వెనకిక్ తిరిగి చూశాడు. అకక్డ సిమ్త లేకపోవటం చూసి 
కంగారుగా గబగబ దిగటానికి వెనకిక్ వచాచ్డు.  

కాని అమామ్యిలందరూ అకక్డదడి కటిట్నటుట్ అడడ్ంగా నిలుచొని అతనికి వెళళ్టానికి లేకుండా చేసారు. "ఎకస కూయ్జ మీ పీల్స" 
అంటూ అతను అకక్డే తారటాల్డుతుంటే, అకక్డే వునన్ ఒక ముసలావిడ  కలగ చేసుకొని "ఏడికి పోతవయాయ్? ఆడిపిలల్ల మీంకి వురుక్రికి 
అసుత్నన్వ. ఇంక బస సాట్పే రాలె. మేం కూడ ఆడేన్ దిగుతం. నడు." అంటూ ఒకక్ గదమాయింపు గదమాయించింది. దాంతొ అతను బికక్ 
మొహం వేసుకొని బస సాట్ప వచేచ్ వరకు ఆగి దిగి చుటూట్ చూసి నిరాశగా వెనకుక్ అడుగేసాడు.  

PPP 
"చూడు సునంద పినీన్ చదువుకోవలసిన అబాబ్యిలు అమామ్యిల వెంటబడటం చాల అసహయ్ంగా వుంది! లూసీ గతేమయిందో. 

సిమ్తనైతే ఎలాగోలా ఈ రోజు మేము, ఆ ముసలమమ్ వుండబటిట్ సరిపోయింది. అయినా పర్తిరోజూ మనం వుండం కదా." కుసుమ కూడా 
సాయంతర్ం వచిచ్ంది. తనకు కూడా విపరీతమైన ఆరాటంగా వుంది, సిమ్త సంగతి ఏమయిందో ఏమోనని. 

"ఇందులో అబాబ్యిలదే తపప్ంతా అనటానికి లేదు కుసుమా! మీరు చెపుప్తునన్దంతా వింటుంటే మూడు వంతులు తపుప్ 
అమామ్యిలదే అనిపిసుత్ంది. అటాల్ రెచచ్కొటట్టం తపుప్కదా! ఏ పౌరుషం వునన్ మగ పిలల్వాడైనా అటాల్గే రియాకట్ అవుతాడు." 

"ఇంక లూసీ సంగతంటావా! ఆ అమామ్యి సేన్హం మీరు తగిగ్ంచుకుంటే మేలనిపిసోత్ంది. ఎందుకో తను చెడు మారాగ్న 
పోతునన్టుట్గా వుంది. మీరు చెపప్కలిగితే వాళళ్ ఇంటోల్ పెదద్ వాళళ్కు చెపప్టం ఒక మారగ్ం. లేదూ, నోరుమూసుకొని మెలిల్మెలిల్గా ఆమెను మీ 
గూర్ప లోంచి తొలగించటం ఇంకోటి. మీరు ఆలోచించుకొని  నిరణ్యించుకోండి." 

"సరే పినీన్ నువువ్ చెపిప్నటేట్ ఆలోచిదాద్ం. అయినా ముందు తనతో మాటాల్డి చూసాత్ము. తన మారగ్ం మారుచ్కొని సీరియస గా 
చదువులో పడిందా సరే సరి. లేకపోతే నువువ్ చెపిప్నటేట్ దూరం చేసుకుందాము. ఇంకా ఇది ఫసిట్యరేగా!" 

"ఫసిట్యర అని తీసిపారేయవదుద్. ఇంతకు ముందర సెకండియర లో లాంగేవ్జెస  ఫైనల ఇయరోల్ ఆపష నలస్ వుండేవి. ఇపుప్డేమో పర్తి 
సంవతస్రం  అనిన్ పేపరూల్ రాయాలి. కనుక ఫసిట్యర కూడా ఈకవ్లీల్ ఇంపారెట్ంట." 

PPP 
నలుగురు లంచ టైంలో కలవటం పుసత్కాలమీద చరచ్ కొనసాగుతూనే వుంది. 
లూసీ మనిషి ఇకక్డే వుంది కాని చూపులు  చెవులంతా గేటు వైపే వునన్టుట్గా వుంది. రెండునన్రకు హఠాతుత్గా లేచి బాగ చేతిలోకి 

తీసుకొని "నాకు పనుందే నే వెళాత్." అంటూ వెళిళ్పోయింది.  
అదే విధంగా పర్తిరోజూ అదే టైంకు వెళిళ్పోవటం గమనించారు మితర్తర్యం. 
"ఈ లూసీ రోజూ ఒకే టైంకి వెళిళ్పోతోంది. దీని సంగతి ఏంటో ఈ రోజు తేలుసాత్." లూసీ రాక ముందే కుసుమ ఫెర్ండస్ తో చెపిప్ంది. 
"పోనీయ కుసుమా తన సంగతి మనకెందుకు?" 
టైం రెండు పది అయింది. "నాకు కాసత్ పని వుంది. నేను లైబర్రీకి వెళుళ్తునాన్ను." లవరస్ రాక వదద్ నుండి ఇవతలకు వచిచ్, చెటల్ 
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మధయ్గా ఎవరికి కనబడకుండా గేటు కనిపించేలా నకిక్ కూరుచ్ంది కుసుమ. 
సరిగాగ్ రెండునన్ర. గేటుకు కొంచం అవతల ఒక బైక మీద కూరుచ్నన్ ఒక కురార్డు పిలిల్ కూత వంటి హారన మోగించాడు. కుసుమ 

ఆశచ్రయ్ పోయింది. ఆ రోజు అమామ్యిలను వెంబడిసూత్ పోయిన కురార్ళళ్లోల్ లూసీ వెనకపడడ్ కురార్డు. మరి రెండు నిమిషాలలో లూసీ 
రావటం బైక వెనక అటుఇటు కాళుళ్ వేసుకొని కూరొచ్ని అతనిన్ గటిట్గా వాటేసుకోవటం రయియ్మని బైక బయలేద్రటం అనిన్ నిమిషాల మీద 
జరిగిపోయింది. 

కుసుమ కొనిన్ క్షణాలు తేరుకోలేకపోయింది. అకక్డే ఒకక్తీ చెటుట్ కింద కూలబడిపోయింది.  
ఏంటో చెపప్రాని దిగులు. అసలు లూసీ ఎవరు తను ఎవరు? అందరితో అనుబంధం పెంచుకోవటం దేనికి? లూసీకి ఏదో 

అయిపోతుందని తను దిగులు పడటం దేనికి. తనను తాను పర్శిన్ంచుకుంది.  
సునంద పినిన్ చెపిప్ంది నిజమే. లూసీతో సేన్హం మెలిల్మెలిల్గా తగిగ్ంచుకోవాలి.  
మళాళ్ తనలోని అంతరాతమ్ వెనున్ తటిట్ంది. శీర్హరి ఆదుకునన్ యాది, నాయనమమ్ అండగా నిలిచిన నరిసి గురుత్కొచాచ్రు.  
ఉహుఁ లూసీని అటాల్ వదిలేయకూడదు. ఏదో ఒకటి చేయాలి. 
నెమమ్దిగా నడిచి వసుత్నన్ కుసుమను చూసారు తరుణి పూరిణ్మలు. 
"ఏమయిందే? ఎకక్డకు అటాల్ వెళాళ్వు? లైబర్రీకని వెళాళ్వు? గేటు దగగ్రనుండి వసుత్నాన్వు?" పర్శన్ల పరంపర కురిపించారు. 
"లూసీ ఎంత దిగజారిపోయిందో చూసి వసుత్నాన్ను." 
అరధ్ం కానటుట్ చూసారు ఇదద్రూనూ. 
"పర్తిరోజూ రెండుగంటల సమయంలో ఒక రకమైన పిలిల్కూతల వంటి శబద్ం వినిపించటం, వెంటనే లూసీ లేచి వెళిళ్పోవటం. 

రెండింటికి ఏదైనా సంబంధముందేమో గమనించారా?" 
"అవును. వినిపిసుత్నన్ది. కాని, అది ఏదో ఫానీస్ బైక హారన అనుకుంటాను. దానికి లూసీకి సంబంధమేమిటీ?" 
"ఆ హారన లూసీకి సిగన్ల. అవును. ఆ రోజు దాని వెనకాల ఫాలో అయిన కురార్డు దీనికి లైన వేసాడు. వాడితో తిరగటానికి 

వెళుళ్తునన్ది." 
నమమ్ లేనటుట్ చూసారు ఇదద్రూ. "ఛ. అనవసరంగా దానిన్ అనుమానిసుత్నాన్వేమో?" 
"నాకూ అది అబదద్ం అవుతే బాగుండుననిపిసుత్నన్ది." 
"మరి ఆ రోజు అటాల్ అనన్దే?" 
అందరికి ఆ నాటి విషయం గురుత్కొచిచ్ంది. 

PPP 
సిమ్తకు అండగా నిలబడిన మరుసటి రోజు అలల్రి మొదలెటిట్న అమామ్యిలు అందరికి బుదిద్ వచిచ్నటుట్ లెంపలేసుకునాన్రు. "ఛీ. 

బుదిద్లేక అలల్రి చేసాము. మంచి పనయింది. మాఇంటోల్ ఈ విషయం తెలిసి వుంటే ఇంకేమనాన్ వుందా? చంపేసేవారు. ఈ పాటికి గదిలో 
పెటిట్ తాళం వేసేవారు." ఆ విషయం తలుచుకుంటేనే వణికి పోసాగింది సిమ్త. "ఏయ తరుణి థాంకస్బాబ్. మీరు భరోసా ఇచేచ్టపప్టికి నాకు 
ధైరయ్మొచిచ్ంది." 

"లూసీ నినన్ ఆ అబాబ్యి నీ వెనక పడాడ్డు కదా, ఏమనాన్ అనాన్డా?" 
"అరె ననున్ అననికి దముమ్లా? మాటాల్డెందుకు కోషిష చేసిండు. నేనూకుంటనా మంచిగ జవాబిచిచ్న. ఇగ పోనియయ్ రాదే 
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అయిపోయిందేదో ఐపోయింది. ఆ ముచచ్టెందుకు మరిచ్పోండి." అంటూ మాట మారేచ్సింది. 
PPP 

"మనలిన్ ఎంత బురిడీ కొటిట్ంచిందే? వాడే దానిన్ బుటట్లో వేసాడో? ఇదే వాణిణ్ మాయ చేసోత్ందో?" 
అపుప్డే అందరికి ఇంకో విషయం కూడా ఙాపకం వచిచ్ంది 
లూసీ ఇంతకాలం మేకప హైర సైట్ల పిచిచ్పిచిచ్పోకడలు పోతూ లేటెసట్ మాడలైనా సాధారణమైన బటట్లు వేసేది. అటువంటిది ఈ 

మధయ్ రకరకాల మాచింగ జువెలరీ కాసీట్ల్ బటట్లు వేయటం మొదలెటిట్ంది. రకరకాల పరూఫ్య్ంస కూడా వాడుతోంది. 
"ఏం లూసీ కొతత్కొతత్ డెర్సెస నగలు కొంటునాన్వు. ఏం సంగతి?" అని అడిగిన వాళళ్కు "మా కజిన వచిచ్ంది. ఆమె తెచిచ్ంది", 

అంటూ చెపప్టం కూడా అనుమానానికి దారి తీసోత్ంది. అయినా అంత కాసీట్ల్ గిఫట్స్ ఇచేచ్ కజిన ఎవరు దానికి? 
"అంతెందుకు రేపు అందరమూ రెడ హానెడ్డ గా పటుట్కుందాము." 
"పటుట్కొని ఏం చేసాత్ము? అదేమనాన్ చినన్ పిలల్నా, ఇంటోల్ చెపుప్తా అని బెదిరించటానికి? 
"ఏమో  మన పర్యతన్ం మనం చేయాలి. అపప్టికి కూడా వినక పోతే అటాల్గే తన కరమ్ అని వదిలేయాలి." మొండిగా చెపిప్ంది 

కుసుమ. 
"సరే, నీ మాట ఎందుకు కాదనాలి? అసలు అతను తన కోసమే వచాచ్డో? లేకపోతే ఒటిట్ కోఇనిస్డెనోస్ కనఫ్రమ్ చేసుకొని 

మాటాల్డాలి." 
మరోర్జు...... 
లంచ అయింది. టైం రెండూ పది. "పూరిణ్మా, సునంద పినిన్ గాజులు తెమమ్ందిగా! సులాత్న బజార వైపు వెళొళ్దాద్ము. తరుణీ 

నువువ్కూడా వసాత్వా? నీకు కాల్స వుందా?" 
"లేదు. నేను కూడా వసాత్ను పదండి. లూసీ నీకు వేరే ఏమైనా పనివుందా, వసాత్వా?" 
కాసత్ ఇబబ్ందిగా మొహం పెటిట్ంది. "ఈ రోజు ఆఫట్రూన్న కాల్సెస మిస అవుతారా? ఎందుకు కాల్సయిన తరువాత వెళొళ్చుచ్గా!" 
"అంత ఇంపారెట్ంట కాల్సేల్మీ లేవు. అయినా రెగుయ్లరాగ్ ఎటెండ అయే వాళళ్ము. ఒకసారి మిస చేసుకునన్ంత మాతార్న ఏమీ 

ఫరవాలేదు. పదండి." 
నలుగురూ గేటు దాకా వచాచ్రు. టైం సరిగాగ్ రెండునన్ర. బైక మీద కురార్డు కనిపించాడు. లూసీ ఒకక్ అడుగు వెనకిక్ వేసి. తకిక్న 

వాళళ్కు కనబడకుండా చేసుత్నాన్ననుకొని చేతోత్ అతనికి ఏదో సైగ చేసింది. 
అందరూ సులాత్న బజార వైపు అడుగేసారు. బైక ఆ పకక్నే ఆపినటుట్ తెలుసుత్నన్ది. 
సడన గా, "మీరు వెళిళ్రండబాబ్, నాకు వేరే పని వుంది. మళీళ్ కలుసాత్." అంటూ సమాధానం కోసం కూడా ఆగకుండా చరచర మరో 

దికుక్కు నడిచింది.  
మితర్తర్యం కూడా కొంత ముందుకు వెళిళ్ పకక్నే షాప పకక్గా నకిక్ నిలబడాడ్రు. వాళళ్ందరూ కనుచూపుమేర దాటిపోయారని 

భర్మ పడడ్ లూసీ గబగబ బైక దగగ్రకు వెళిళ్ వెనక కూరొచ్ని, అతనిన్ పోనియయ్మని తొందర చేయటం సప్షట్ంగా కనిపించింది. 
PPP 

"నేనెపుప్డో చెపాప్ను మీకు. ఆ అమామ్యి గురించి మీరు చెపిప్న దానిన్ బటిట్ చూసేత్ ఆమె సేన్హం వలల్ మీకు కూడా సమసయ్లు వచేచ్ 
పర్మాదం వుంది. మీ సేన్హితులను బటిట్ నీ గుణం అంచనా వేయవచుచ్ అని అంటారు. ఒకసారి చెడు సేన్హాలు మరిగిన తరువాత ఆమె 
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ఎవరు చెపిప్నా వినేటటుట్లేదని అనిపిసుత్నన్ది. ఇంక ఈ విషయాలను మరిచ్పోయి మీ చదువులు మీరు చూసుకోండి." జరిగిన విషయాలనిన్ 
సునందకు చెపిప్ వాపోయిన సేన్హితులకు హితబోధ చేసింది.  

ఒళోళ్ నాలుగు నెలల పసివాడు కుయ కుయ లాడటం మొదలెటాట్డు. 
సునందకు పుటిట్ంటితో మళీళ్ అనుబంధం పెరగటానికి కారణమైన కుసుమంటే అందరికి మకుక్వ కలిగింది.  
సావితర్మమ్ మనుమరాలికి తోడుగా పురుడయేయ్దాకా ఇకక్డే వుండిపోవటం, కుసుమ నాయనమమ్ తాతయయ్ కూడా తరుచుగా 

రాకపోకలు సాగించటంతో వయో వృదుధ్లకు వాళళ్తోబాటే పిలల్లకు సెలవురోజులోల్ మంచి కాలకేష్పం అయేయ్ది. అందరూ ఒకటే చోట చేరి 
వసుధైక కుటుంబంలా అనిపించేది. అపుప్డపుప్డూ కోడళుళ్ కూడా వారితో చేరేటపప్టికి, అది సునంద పురుడులాగా కాకుండా ఒక పెళిళ్ 
ఇలుల్లా అనిపించేది. 

పండంటి కొడుకును కనన్ది సునంద. 
వాడికి పేరుపెటేట్ భాధయ్త కుసుమ మీద పెటాట్రు.  
"సునంద పినీన్, నేను వీడికి ఒక మాం...చి పేరు ఆలోచించి పెటాట్ను. అయితే ఒక కండిషన. నువువ్ ఇంకా ముగుగ్రు పిలల్లని కనాలి. 

అపుప్డే ఆ పేరుకు అందం." చిలిపిగా నవువ్తూ చెపిప్ంది కుసుమ. 
"అమోమ్ ఇంకా ముగుగ్రే! నా వలల్ కాదమామ్." భయపడడ్టుట్ నటించి,  మళీళ్ ఆరాటం పటట్లేక, "అయినా కుసుమా ఆడపిలల్లా? 

లేకపోతే వీడిలాగా మగపిలల్లేనా?" అని ఆరా తీసింది. 
"ఎవరైనా ఫరవాలేదు. నేను సెలెకట్ చేసిన పేరుల్ ఎవరికైనా పెటట్వచుచ్. అంత అందమైన పేరుల్. నువువ్ ఊ అను నేను చెపేప్సాత్ను." 
"సరేలే, నువవ్ంతగా అడుగుతునాన్వు కాబటిట్ ఏదో పర్యతన్ంచేసాత్నులే." అభయ హసత్ం చూపించింది. 
"చాలేల్ండే మీ అలల్రి. ఏరా బంగారూ నీ మనసంతటి చకక్ని పేరు పెటట్రా." నాయనమమ్ అనన్ది. 
"అయితే వినండి. ఇది చకక్గా మంచు కురుసుత్నన్ రోజులు కదా, కనుక వీడి పేరు హేమంత." అందరి రియాక్షన కోసం చుటూట్ 

చూసింది. 
"భలే బాగుందే పేరు. వెరైటీగా వుంది. నాకైతే తెగ నచేచ్సింది." తన సంతోషానిన్ వయ్కత్పరిచిన సునంద అతత్గారి అభిపార్యం కోసం 

చూసింది. "బాగుందమామ్యి హేమంత. హేమూ అని పిలుచుకోవచుచ్." 
"అవునే పిలాల్, ఇంకా ముగుగ్రిని కనమంటునాన్వే వాళళ్కు పేరేల్ం నిరణ్యించావే?" 
"ఇందులో ఇంకో కండిషన. పుటట్బోయే వాళళ్ను ఎపుప్డంటే అపుప్డు కనగూడదమామ్యి. వసంతంలో ఒకరిని, అటాల్గే శిశిరంలో, 

చివరన శరదృతువులో కనాలి. అపుప్డు వాళళ్ పేరుల్ కూడా ఆడైతే వసంత శిశిర శరద అని పెటాట్లి. మగ వాడైతే వసంత, శిశిర, శరద అని 
పెటాట్లి. కనక అటాల్ కనటానికి పాల్న చేసుకో." 

కుసుమ మాటలకు అందరూ నవేవ్సారు. 
PPP 

సునంద చెపిప్న తరువాత కుసుమ తరుణి పూరిణ్మ కలిసి ఒక నిరణ్యానికి వచాచ్రు.  
తరువాత జరిగిన సంఘటనల పర్భావం అందరి మనసులోల్ గాఢంగా నాటుకు పోయాయి. 
ఆ రోజు కాలేజీకి వచిచ్న లూసీ మొహంలో ఏదో తేడాకొటొట్చిచ్నటుట్ కనిపించసాగింది. మొహమంతా వుబిబ్నటుట్ కనిపించింది. కళళ్ 

కింద సంచులాల్గా తయారయాయ్యి. మొహం మీద మెడమీద చినన్చినన్ గాటుల్. 
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"హేయ లూసీ, ఏంటది? మొహమంతా అటాల్ వుంది?" ఎంత కాదనుకునాన్ చినన్నాటి సేన్హితురాలు. అడగకుండా 
వుండలేకపోయింది కుసుమ. 

"ఏమ లేదేవ్. షరిమ్ల వాలల్ నాయన్కు నైట కల్బ వుంది కద. ఆడ నాకు ఆరెక్సాట్ర్ల పాడనికి చానస్ వచిచ్ంది. ఈ మదయ్ల అపుప్డపుప్డు 
ఆడ పాడుతునన్. నినన్ జర లేటవబటికి నిదర్ లేక మొకం వుబిబ్ంది." 

"నీకేమైనా పిచాచ్? చకక్టి గొంతు. మంచి మంచి పోర్గార్మస్ లో పాడక, నైట కల్బ లో పాడటమేంటే?" 
"లేదేవ్, గా ఆరెక్సాట్ర్ సినిమలల కూడ చానస్ ఇపిప్సత్మనన్రు. అందుకనె వాలల్తోని పాడుతునన్." 
"చావు. నీకు మంచి చెపిప్తే అరధ్ం కావటం లేదు. అయినా నీకు అడడ్మైన తిరుగుళుళ్ ఎకక్వైనయి. చదువులో శర్దధ్ లేకుండా పోతోంది. 

ముందర ఈ డిగీర్ పూరిత్ చేయవే?" ఏదో తన సవ్ంత చెలెల్లు చెడిపోతునన్ంత దీనంగా మాటాల్డుతునన్ కుసుమను పూరిణ్మ వారించబోయింది. 
"కుసుమా, లూసీ ఏమైనా చినన్ పిలల్నా? తన బాగోగులు తనకు మనకనాన్ బాగానే తెలుసు. వదిలెయియ్." 
నలుగురు దరాబ్ర హాల మెటల్మీదనుండి కిందకు దిగుతునాన్రు. వెనక నుండి సీమ గోల్రియా వసుత్నాన్రు. వారిదద్రు సూక్లోల్ వీళళ్తో 

కలిసి చదివారు. వారిదద్రి ఫామిలీస లూసీ ఫామిలీ ఒకటే చరచ్ మెంబరస్ అవటాన వాళళ్కు పరిచయాలు బాగానే వునాన్యి. 
వీళళ్ను దాటిపోతూ వెనకుక్ తిరిగి లూసీ వైపు హేళనగా చూసూత్, "ఏందే పోరీ, మాటీన్ అయింది. ఇపుప్డు మంచిగ ఫసట్ షో, లేట 

నైట షో కూడ మొదలైనటుట్నన్ది. పరుస్ల పైసలు మసుత్ కలకట్ అయినటుట్ంది. ఇంక మసీత్ మజా. జలస్నే జలస్." అని వెకిలిగా నవువ్కుంటూ 
ముందుకు సాగారు. 

లూసీ గబగబ అడుగులు ముందుకు వేసి వాళళ్కెదురుగ నిలబడి, "ఏందే కుకక్లెఖఖ్ మొరుగుతునన్వ? మలల్ నా గురించి మాటాల్డినవో 
పళుళ్ రాలత్య భదర్ం." 

"పోపొవె. నినెన్వరనన్రు? నీతోని మాటాల్డింది ఎరక్యిందంటె మా ఇంటల్ చెమాడ్ తీసత్రు." అంటూ లూసీని విదిలించుకు ముందుకు 
సాగారు వాళిళ్దద్రూ. 

లూసీ వాళళ్తో ఘరష్ణ పడుతూండగానే మితర్తర్యం దొరికిందే సందని తపిప్ంచుకొని వెళిళ్వాళళ్ అలవాటైన పేల్సోల్ కూరుచ్నాన్రు. 
జరిగిన విషయం గురించే డిసక్స చేసుకుంటూ వుండి పోయారు. 
"కుసుమా, ఈ మధయ్ మనం పూరిత్గా లూసీ గురించే ఆలోచిసూత్ మనసులు పాడు చేసుకుంటునాన్ము. ఇకనైనా తనను వదిలించుకొని 

మన రొటీనోల్ పడాలి." పూరిణ్మ హెచచ్రించింది. 
ఆ చుటుట్పకక్ల రాలిన ఆకులు చిమిమ్ శుభర్ం చేసే ఒక సీవ్పర గత సంవతస్ర కాలంగా ఆ సేన్హితురాళళ్ కాలకేష్పం గమనిసుత్నన్ది. ఆ 

రోజున ఆమె కలుగ చేసుకొని, "పాపలూ, మీరందరు మంచిగ చదుకోనికి వచిచ్ంరు. దినాం మంచిగ మాట ముచచ్టుల్ చేసత్రు. బిడాడ్! గా పోరి 
దోసిత్ మీకొదద్మమ్. దాని నియత మంచిగ లేదు. ఆమెను ఇడువుండిర్." అనేటపప్టికి ముగుగ్రికి నోటమాట రాలేదు.  

ఆమెనే కొనసాగించింది. "దినాం ఆ పోరి కొరకు ఎవలెవలో అసత్రు ఆలల్తోని మోటరైస్కిలల్ పోవుడు. ఇంటల్ తెలుసునో తెలవ్దో. లోకం 
గిటల్ పాడై చచిచ్ంది." అనుకుంటూ అకక్డి నుండి వెళిళ్పోయింది. 

పూరిణ్మ అనన్టుట్ ముగుగ్రికీ లూసీ గురించిన ఆలోచనలే తపప్ వేరే టాపిక మాటాల్డుకోవటం గాని ఇంతకు ముందులాగా 
చరిచ్ంచుకోవటం కాని లేకుండా పోయింది. 

PPP 
ఆ సంఘటన తరువాత పూరిణ్మ ఖచిఛ్తంగా లూసితొ చెపేప్సింది. "లూసీ ఇంక నువువ్ మా వెనక రాకు. నీకు చదువు వునాన్ 
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లేకపోయినా ఎకక్డో ఒక చోట పాటలు పాడుకుంటూ బతికేసాత్వు. కాని మాకటాల్ కాదు. మాకు డిగీర్లో మంచి  రాంక రాకపోతే కషట్ం. నువువ్ 
ఆ నిమిమ్ షరిమ్లా వాళళ్తోటే లంచ టైం గడుపు. నైట కల్బల్లో పాడుకుంటావో, టాంకబ్ండ మీద పాడుకుంటూ బిచచ్మెతుత్కుంటావో 
మాకనవసరం. ఇంక మా దగగ్రకు రావదుద్."   

"అటల్ంటె ఎటల్నె. మనం చినన్పప్టి సూక్ల టైంసంది దోసుత్లం కదనె. నాకు కాలేజిల మీరు తపుప్ ఇంకెవలు లేరు. అమమ్ నాయన్ 
కూడ మీరునన్రనె ఈడ చేరిప్ంచింరు. ఇంక మంచిక కాల్సల్కొసత్నే." దీనంగా అడిగేటపప్టికి ఇంకేం మాటాల్డ లేకపోయినారు. 

 లూసీ ఫెర్ంచ కాల్స లోంచి బయటకు వచిచ్ంది. ఆమె వెనకాలే రాగిణి పరిగెడుతునన్టేట్ రెండేసి మెటల్చొపుప్న దిగి లూసీ ముందుకు 
వచిచ్ంది.  

"ఏయ పోరి, బిచచ్కతెత్ లెకక్ ఎనక్పడితె పోనీ కదాని నా బాయ ఫెర్ండ అరుజ్నిక్ ఇంటర్డూయ్స చేసుంటి. ఎమే నినన్ వానోత్ నైటక్ల్బల్ 
మందుకొటిట్ డానస్ చేసన్వంట. ఎనిన్ గుండెలె నీకు?" అంటూ గటిట్గా చెయియ్ పటుట్కొని వూపింది. 

మెటల్ మీద కూరుచ్నన్ అమామ్యిలందరూ సట్న అయిపోయి చూసూత్ వునాన్రు. ఈ లోగా రాగిణి ఫెర్ండస్ షరిమ్ల, నిమిమ్, జూహీ కూడా 
వచిచ్ చేరారు. 

"అవ. లాసట్ వీక వికీక్ తో కారల్ పోత కనబడడ్ది. మా అనన్ చెపప్బటిక్ తెలిసింది." 
"అగో ఆ వేలు మీద రింగ చూసినవానె? నేను సూరజ సెలెకట్ చేసి కొనన్ము. సూరజ ఏడనో పోయిందనన్డు. ఈమెనె 

కొటేట్సినటుట్నన్ది." 
"మంచిగ మన పకక్న చేరి మనలేన్ బాక సాట్బ చేసేటందుకు పాల్న చేసుత్నన్ది. ఇగో పోరీ ఇదే ఫసట్ండ లాసట్ వారిన్ంగ. ఇంకో పాలి మా 

బాయ ఫెర్ండస్ తో కనిపిసేత్ చెమడ్లొలిపిసాత్ బిడాడ్ భదర్ం."  
ఒకళళ్ తరువాత ఒకళుళ్ ఆ నలుగురూ లూసిని పటుట్కొని ఝాడించటం మొదలెటాట్రు. కాని లూసి మొహంలో ఎటువంటి కంగారూ 

లేదు. పొగరుగా, "పోపోండే. చేతనైతే వాండల్ను మీ కంటోర్లల్ పెటుట్కోండిర్. నా మీద ఏడేచ్దెందుకు?" అని విసురుగా వెళిళ్పోబొయింది. 
జూహీ వెనక నుండి లూసీ డెర్స పటుట్కొని ఒకక్ గుంజు గుంజింది. ఆ వూపుకు పడబోయి నిలదొకుక్కుంది.  
"జర సునో ఛోకీర్. ఆగే కభీ ఐసా కరేతొ......." 
"ఏం చేసత్వే?" 
"ఏం చేసాత్నా? ఇంకొకక్సారి మా వాళళ్తో కనిపించినా, నైట కల్బ వైపు వచిచ్నా ఈ కాలేజీ ముందే మా కారు నీ మీద కెకిక్సాత్ం 

భదర్ం." అపప్టిదాకా ఏమీ మాటాల్డని షరిమ్లా చూపుడు వేలు వూపుతూ బెదిరించింది. 
"పోవే. ఏం చేసుకుంటావో చేసుకో. నేను చేసేడిది నేను కూడా చేసి చూపిసత్." అంటూ బింకంగా పోతునన్ లూసీని చూసిన 

అమామ్యిలకు కంగారు పుటిట్ంది. 
ఇదేమనాన్ కాలేజీనా? లేక సినిమాలోల్ చూపించే గూండాల అడాడ్నా? అనిపించి కంగారుగా అకక్డి నుండి తపుప్కునాన్రు. 

PPP 
వారం రోజులు గడిచాక కుసుమకు అనుమానం వచిచ్ంది.  
"పూరిణ్మా, ఆ ఇంసిడెనస్ తరువాత లూసీ కనిపించటలేల్దే!. ఆ నలుగురూ కలిసి అనన్ంత పనీ చేసేసారేమోనే?" భయంభయంగా 

అనన్ది. 
"ఛ, ఏదో కోపంలో బెదిరించినంత మాతార్న ఒక మనిషిని లేపేటంత దిగజారుతారనుకోను. నువువ్ అనవసరంగా భయపడకు. అది 
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ఎవడో కొతత్ వెధవని పటుట్కొనన్దేమో! అయినా దాని గురించి మనం పటిట్ంచుకోవదద్నే అనుకునాన్ముగా? మళీళ్ నీకెందుకీ తాపతర్యం?"  
ఆ సమయానికి కుసుమను మందలించినా పూరిణ్మకు కూడా అనుమానంగానే వుంది. ఇనాన్ళళ్ సహవాసంలో ఎపుప్డూ సూక్ల కాని 

కాలేజీ కాని డుమామ్ కొటట్కుండా వసుత్ంటుంది లూసీ. ఇంటికనాన్ ఇకక్డే తనకు ఎంటరైట్నెమ్ంట ఎకుక్వగా వుంటుంది. ఇంటోల్ అయితే ఎనెన్నోన్ 
రిసిట్ర్క్షనస్. కాలేజీలో అయితే ఫీర్బరడ్. అని కూడా అంటూ వుండేది. అటువంటిది వారం రోజులు రాలేదూ, అంటే కొంచం అనుమానం వచిచ్ంది.  

"పోనీ రాగిణిని అడిగి చూదాద్మా? వాళళ్ నైటక్ల్బోల్ పాటలు పాడుతుంది కదా!" 
"ఎమోనే ఆ గొడవ తరువాత మళీళ్ వాళళ్కుకనిపించిందో లేదో?" 
"అవనీన్ వాళళ్ సరిక్ల స లో కామనే. అటాల్ బాయ ఫెర్ండస్ కోసం కొటుట్కుంటూనే వుంటారు, మళీళ్ కలుసూత్ వుంటారు. అయినా 

ఒకక్సారి అడిగి చూడటంలో పోయేదేమీ లేదు. అదిగో వాళేళ్ ఇటు వసుత్నాన్రు. అడిగి వదాద్ము పదండి." ముగుగ్రూ రాగిణి షరిమ్ల వదద్కు 
వెళాళ్రు. 

"హాయ ఫెర్ండస్. ఏంటీ కాల్స లేదా? ముగుగ్రూ ఒకచోటే వునాన్రు?" 
"రాగిణీ, సారీ టు డిసట్రబ్ యూ. నీతో ఒక చినన్ అవసరం వచిచ్ంది." 
వాళిళ్దద్రూ మొహాలు చూసుకునాన్రు. హలో అంటే హలో అనుకోవటమే తపప్ వాళళ్కు పెదద్ ఫెర్ండ షిప లేదు. మరి వాళళ్కు మనతో 

పనేంటో అనన్ పర్శన్ మొహాలోల్ కనిపించింది. 
"ఫరవాలేదు చెపుప్ పూరిణ్మా. మాతో ఏం పని." 
"ఆ రోజు మీతో గొడవయిం తరువాత లూసీ మళీళ్ కాలేజీకి రాలేదు. మీకేమైనా తెలుసేమో.........." అరోధ్కిత్లో ఆగింది పూరిణ్మ. 
"అరె, ఆ పోరి గురించా మీరింత పరేషానౌతునాన్రు." అని నవేవ్సి, "మేం ఆమెను బెదిరించటానికి అటాల్ మాటాల్డాము. అయినా 

మేమెకక్డ ఆ పోరెకక్డ. ఆమెను మేమేమైనా చేసామని భయపడుతునాన్రా? మేం అంత చిలల్ర మనుషులం కాదు. మీరేం ఫికర పడవదుద్. 
ఆమెకు ఎవడో దొరికి వుంటాడు. వానితో తిరుగుతూ వుంటుంది." అని పోబోయినారు. 

వారి భాష ఎంతో సవ్చఛ్ంగా వుంది. ఆ రోజున లూసీతో మాటాల్డటం వినన్ వాళళ్కు నిజంగా తెలుగు సరిగాగ్ రాదేమోననన్ 
అనుమానం వుండేది. ఎవరి దగగ్ర వాళళ్ మాట మాటాల్డే గుణం చాల బాగుంది.  

"అది కాదు రాగిణీ, నీకేమైనా తెలుసేమో నని రికెవ్సట్." 
"లేదు కుసుమా. ఆమె మాకు కాలేజిలోనే పరిచయం. మా డాడి ఫెర్ండ కి ఫిలమ్ సరిక్ల లో బాగ పరిచయం వుంది. లూసీ వాయిస 

చాల బాగుంటుంది కదా అని నేనే ఆమెను ఎంకరేజ చేసాను. అంతకు మించి ఆమె పరస్నల విషయాలు మాకేమీ తెలియవు." 
మేము పెరిగిన కలచ్ర వేరు. మీ కలచ్ర వేరు. అకక్డ  బాయ ఫెర్ండస్ వుండటం నైట కల్బ లకు వెళళ్టం అలవాటు. మా పేరెంటస్ కూడా 

అబెజ్కట్ చేయరు. అయినా మా హదుద్లోల్ మేము వుంటాము.  
 అటువంటిది లూసీ బాక గౌర్ండ ఏమిటి? తను చేసుత్నన్ పనులేంటీ? 
పాపం టాలెంట వునన్ది కదా అని మేము ఎంకరేజ చేసింది తపప్యింది. వాయిస తో బిజినెస చేసేది వదిలేసి బాడీతో బిజినెస 

చేయటం మొదలైంది. అది తపుప్ కదా!" 
"పూరిణ్మ నువువ్ తరుణి కుసుమ మంచి మనసు కలవాళుళ్ కనుకనే ఆమె గురించి అంత వరీ అవుతునాన్రు. ఇంక ఆమె ముచచ్ట 

మరిచ్పోండి. ఆమె మీకు ఫెర్ండ అంటే మీ మీద కూడా బాడ ఇంపెర్షన పడే చానస్ వుంది." 
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మళీళ్ ఒకసారి లూసీ గురించి తమకేమీ తెలియదని గటిట్గా చెపిప్, "కమాన యార. చీరఅప మీరు ముగుగ్రూ మంచి కెల్వర సూట్డెంటస్. 
ఈ ఫాలూత్ మాటర మరిచ్ మంచిగ చదువుకోండి"అని భుజం తటిట్ వెళిళ్పోయిన తరువాత వాళళ్మీద అనవసరంగా అనుమానపడాడ్మే 
అనుకునాన్రు. 

"ఇంక తన గురించి తెలుసుకోవాలంటే ఒకటే మారగ్ం. సీమకు కాని గోల్రియాకు కాని లూసీ గురించి తపప్క తెలిసే వుంటుంది. 
వాళల్ంతా ఒకటే చరచ్ మెంబరస్ కదా." ఇంకా ఆశ చావని కుసుమను చూసేత్ జాలిగా వుంది. 

"సరే ఆ పర్యతన్ం కూడా చేదాద్ము." 
"హాయ గోల్రియా." 
"హాయ కుసుమా." నవువ్తూ తిరిగి గీర్ట చేసింది గోల్రియా. 
"గోల్రియా, లూసీ కాలేజీకి రావటేల్దు. నీకేమైనా తెలుసా?" 
ఆ పర్శన్తో అపప్టిదాకా ఆమె మొహంలో వునన్ ఫెర్ండీల్ లుక మాయమై  భయం భయంగా చుటూట్ చూసింది.  
"లేదు లేదు. ఆమె గురించి నాకేమీ తెలియదు. నేను పోతునన్." అంటూ తపిప్ంచుకొని పోబోయింది. 
కుసుమ గబుకుక్న చెయియ్ పటుట్కొని ఆపి, "అంత భయపడతావెందుకు గోల్రియా? పర్తి ఆదివారం మీరంతా చరచ లో 

కలుసూత్వుంటారు కదా, ఆమె సంగతి మీకు తపప్క తెలిసే వుంటుంది. పీల్జ చెపప్వా?" 
"సారీ కుసుమా, మా ఇంటోల్ ఆమె ముచచ్ట తీసెత్ చంపుతరు. ఆమె సంగతి మాకేం తెలవ్దు." 
ఇంక వాళేళ్మీ చెపప్రని ఖాయంగా తెలిసింది. అయినా చివరి పర్యతన్ంగా, "పోనీ ఆమె సంగతి చెపప్కపోతే పోనీ, వాళళ్ అమమ్ ఏదో 

సూక్లోల్ టీచర అని తెలుసు. కాని ఏ సూక్లో తెలియదు. అదైనా చెపప్వా పీల్జ." చేతులు పటుట్కొని కళళ్ నీళళ్తో కుసుమ అడుగుతునన్ తీరు 
చూసిన వాళళ్కు జాలి అనిపించిందో ఏమో లూసీ తలిల్ పని చేసే సూక్ల ఎడెర్స చెపాప్రు. 

ఆ మాతార్నికే మహానందపడిపోయిన కుసుమ గోల్రియా రెండు చేతులు పటుట్కొని "థాంకస్ గోల్రియా థాంకస్." అంటూ సంతోషం 
వయ్కత్ం చేసింది. 

"కుసుమా ఎందుకే ఈ వృధా పర్యాస? వాళళ్ అమమ్ సూక్ల ఎడెర్స తెలుసుకునన్ంత మాతార్న ఏం సాధిదాద్మని? అనవసరంగా 
లూసీ గురించి ఆలోచిసూత్ మనసు పాడు చేసుకుంటునాన్వు." తరుణి మందలించింది. 

"తరుణీ లూసీ ఏదో పర్మాదంలో చికుక్కునన్టుట్గా నా సికస్త్ సెనస్ చెపుప్తునన్ది. రాతుర్ళుళ్ పడుకుంటే ఏవేవో పీడకలలు వసుత్నాన్యి. 
ఏదేమైనా లూసీ గురించి తెలుసుకోవలసిందే. మీరందరూ ఆనుకుంటునన్టుట్ దానికేమీ కాలేదు అంటే అంతకనాన్ ఆనందం మరోటి లేదు." 

"ఇంక ఈ రోజుకు కాల్సెస ఎటెండ అయే మూడేల్దు. నేను లూసీ అమమ్ సూక్ల కెళిళ్ విషయం కనుకొక్సాత్ను. మీరు కాల్సల్కెళళ్ండి." 
పూరిణ్మ తరుణి మొహాలు చూసుకునాన్రు. "ఒకక్దానివే ఎందుకు? మేము కూడా నీతోనే వసాత్ము పద." 
************** 
మధాయ్హన్ం రెండునన్ర అవుతునన్ది. సూక్ల అవరణలో టెనష్న గా అడుగు పెటాట్రు. ఆ టైంలో బిజీగా వుండాలిస్న సూక్ల ఖాళీఖాళీగా 

కనిపించేటపప్టికి విసుత్పోతూ లోపలికి వెళాళ్రు. 
సాట్ఫ రూంలో ఒకక్డే కూరొచ్ని వునన్ టీచర కనిపించారు. "ఎకస కూయ్జ మీ" అనన్ మాటలకు తలఎతిత్ చూసిన ఆయనకు ముగుగ్రు 

అమామ్యిలు కనిపించారు. 
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"ఎస కమిన. ఎవరమామ్ మీరు? ఎవరు కావాలి?" 
"సార మేరీ మాడం కోసం వచాచ్ము. ఆవిడ ఎకక్డుంటారో చెపుప్తారా?" 
ఆయన కళళ్జోడు తీసి తుడుచుకొని మళీళ్ పెటుట్కొని, "కూరోచ్ండమామ్." అని, "ఆవిడతో మీకేం పని?" 
"సార ఆమె కూతురు లూసీ మా కాల్స మేట. తను వారం రోజులగా కాలేజీకి రావటం లేదు. మాడంను అడిగి తెలుసుకుందామని 

వచాచ్ము." 
ఆయన వాళళ్ వంక అనుమానంగా చూసాడు. "అమామ్యిలు, లూసీ మీ ఫెర్ండ అంటునాన్రు. మరి ఇంటికి వెళిళ్ అడగక 

పోయినారా? ఎకక్డి ఫెర్ండ షిప? " 
"సార మాకు వాళళ్ ఇలుల్ తెలియదు. మేమంతా సూక్ల రోజుల నుండి కాల్స మేటస్. అందరమూ ఆ రోజుల నుండే కంబైనడ్ సట్డీస చేసే 

వాళళ్ము. తనే మా ఇళళ్కు వచేచ్ది. ." 
"ఓ, మీ గురించేనా మేరి మాడం చెపుప్తుండేవారు? మీ ఫెర్ండ షిప తోనే లూసీ కొంచం బాగా చదవటం మొదలెటిట్ందని చెపేప్ వారు 

ఆవిడ. కాని ఏం లాభం లేదమామ్. లూసీ పూరిత్గా చెడిపోయింది. అడడ్మైన తిరుగుళుళ్ తిరిగింది.  పోయిన వారం ఎబారష్న కోసం ఏదో నాటు 
మందు తిని  పర్యతిన్ంచిందిట. అది కాసత్ వికటించి పెదద్ పార్ణానికే ముపుప్ వచిచ్ ఇపుప్డు ఆమె చావుబతుకులతో పోరాడుతోంది.  నేను 
పొదుద్న వెళిళ్ చూసి వచాచ్ను. లాభం లేదు. ఇపుప్డో అపుప్డో అనన్టుట్నన్ది పరిసిథ్తి. మిగతా మా సాట్ఫ అంతా చూడటానికి  ఇంటికి వెళాళ్రు." 

ముగుగ్రూ నోటమాటలేక అటాల్గే కూరుచ్ండిపోయారు. కుసుమ వసుత్నన్ ఏడుపు ఆపుకొని, "సార, కొదిద్గా వాళళ్ ఇంటి ఎడెర్స 
ఇసాత్రా? మేము వెళిళ్ చూసి వసాత్ము." 

"వదద్మామ్.  మీరు చినన్ పిలల్లు. ఇళళ్లోల్ చెపప్కుండా చావులకు వెళళ్కూడదు. అయినా మీరు వెళిళ్ చేసేది కూడా ఏమీ వుండదు. 
పోండి." ఆయన నచచ్ చెపప్బోయినాడు.  

కాని కుసుమ మొండి పటుట్పటట్టంతో అటే పోతునన్ ఆయాను పిలిచి, "ఆయమామ్, మేరీ మాడం ఇంటికి వెళుళ్తాననాన్వుగా, ఇదిగో 
ఈ అమామ్యిలు కూడా వసాత్రట, వెంట పెటుట్కొని వెళుళ్. పోండమామ్, ఇలుల్ ఈ దగగ్రే, నడిచిపోవచుచ్. 

"పాపం మేరమమ్. ఈ పోరి చినన్గునన్పప్టిసంది ఆమె గురించే ఫికర పడేది. పాపం సూక్ల కొచిచ్ చెపుప్కొని ఏడేచ్డిది. ఒకక్తె బిడడ్ 
మంచిగ పెళిళ్ చేతమని ఎంతో కోషిష చేసుత్ండె." 

అంటూ దారిపొడుగూతా మాటాల్డుతూనే వుంది. 
PPP 

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 
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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." 
"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 



 

øöeTT~                                                                                    www.koumudi.net

                                    

   66   Cy@x¥qOqj¸¨FL  

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. 

"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 
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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. 

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 
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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.  
"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 
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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." 
"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.  
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"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. 
"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 
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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? 
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 
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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." 
PPP 

చినన్పప్టి లాగానే తరుణిది బాగా పెదద్దైన డూపెల్కస్ ఇలుల్. చాల పొందికగా అమరిచ్ వుంది. హాలోల్ పెదద్ అలమారులో నీట గా 
పుసత్కాలు అమరిచ్ వునాన్యి.  

కుసుమకు గెసట్ రూంలో ఎకామడేట చేసింది తరుణి. ఒకక్డే కొడుకు పెళళ్యింది. ఫామిలీ బిజినెస చూసుకుంటూ ఇండియాలోనే 
వుంటూనే తరుచుగా విదేశాలకు వెళిళ్వసూత్ వుంటాడు. ఆమె భరత్ వికర్ం కూడా బిజినెస వయ్వహారాలనిన్ కొడుకుక్ అపప్గించి తాను మామగారి 
అడుగుజాడలలో సోషల సరీవ్స ఏకిట్విటీసోత్ బిజీగా వుంటాడు. 

ఆయన ముఖయ్ంగా సీనియరిస్టిజెనస్ పార్బెల్ంస మీద దృషిఠ్ పెటిట్ ఆ దికుక్గా తన సేవా కారయ్కర్మాలు చేసూత్ వుంటాడు. 
తరుణి అటు భరత్కు, ఇటు కొడుకుక్ కూడా తన సహాయసహకారాలు అందచేసూత్ వుంటుంది.  
పూరిణ్మ భరత్ నిరంజన యూనివరిస్టీలో పొర్ఫెసర గా రిటైర అయి, పైరవేట ఇంజనీరింగ కాలేజీలో పారట టైం జాబ చేసూత్ వునాన్డు. 

ఆమెకు ఇదద్రూ కూతుళేళ్. పెళిళ్లయి సెటిలయి వునాన్రు. 
రేణుక భరత్ డాకట్ర ఆనంద కారిడ్యాలజిసట్. కారొప్రేట హాసిప్టల లో సరీవ్స చేసూత్నే వికర్ం నడుపుతునన్ సీనియర సిటిజెన సంసథ్లో 

కనస్లెట్ంట గా వెళుళ్తూంటాడు.  
ఈ మూడూ కుటుంబాలు కూడా సనిన్హితంగా మెలుగుతూంటాయి.  
వారందరికి కూడా వీరి ఫెర్ండ షిప గురించి కుసుమ గురించి తెలుసు. ముందుగానే భారయ్లు ఫోనల్లో వారిని హెచచ్రించి వుంచారు. 

కుసుమ ఏదో బాధలో వునన్ది. తనంతట తాను బయట పడేదాకా ఆమె పరస్నల విషయాలు ఏవీ అడగదలచుకోలేదని కూడా చెపాప్రు. 
హాలోల్ కాలుపెడుతూనే పుసత్కాల రాక చూసిన కుసుమకు కళుళ్ విపాప్రాయి. రాక దగగ్రకు వెళిళ్ "వావ తరుణీ ఎంతమంచి కలెక్షన! 
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ఈ పుసత్కాలను చూసుత్ంటే మళీళ్ చినన్పప్టిలాగా అనిన్ చదివి డిసక్స చేసూత్ కాలకేష్పం చేదాద్మని వుంది." ఒకొక్కక్ బుక తెరిచి చూసూత్ 
ఎకస్యిట అయింది. 

"మరే. ఇపప్టికి నేనూ పూరిణ్మా అదేపని చేసూత్ వుంటాము. పాపం రేణుకు అంత టైం వుండదు. కాని తను కూడా చదువుతూనే 
వుంటుంది. మేము ముగుగ్రము కలిసేత్ ఎకుక్వగా పుసత్కాల గురించే చరిచ్ంచుకుంటాము." 

"ఆ రోజులలో లాగా తెలుగులో అంత చెపుప్కోదగగ్ పుసత్కాలు తకుక్వయినయి. ఇపుప్డు ఇంగీల్ష లో చాల మంచి ఫిక్షన, జెనరల బుకస్ 
బాగా వసుత్నాన్యి." 

 ఒక రాక మొతత్ం సిడీన్ షెలడ్న, జెఫీర్ ఆరచ్ర, రాబిన కుక, ఆరథ్ర హైలీ వంటి పర్ఖాయ్త రచయితల పుసత్కాలు వునాన్యి.  
ఒక వారపతిర్కలో ఒక రచయిత సరదాగా ఒక ఆరిట్కల రాశాడు. అందులో రెండవ అతను వార్సుత్నన్ నవలలకు మూలం అనీన్ ఇంగీల్ష 

నవలలు, అంటూ ఆయా నవలకు మూలమైన ఇంగీల్ష నవలల పేరల్నిన్ ఇచాచ్డు. దాంతో నాకు కుతూహలం పెరిగి ఆ ఇంగీల్ష నవలలనిన్ 
సేకరించి చదవటం మొదలెటాట్ను. ఇంక అకక్డి నుండి వెనకిక్ తిరగలేకపోయాను. ఆ ఇంగీల్ష రచయితలకు వీరాభిమానిని అయి వచిచ్న 
పుసత్కం వచిచ్నటుట్ కొని కలెకట్ చేసి ఇదిగో ఈ లైబర్రీ బిలడ్ చేయగలిగాను." 

అటాల్ టాపిక పుసత్కాల నుండి సినిమాలు  నేటి రాజకీయాల దాకా సాగి పోతూనే వునన్ది. 
ఆపాటికి రాతిర్ అయింది. పూరిణ్మ రేణుక అకక్డే వుండిపోయినారు. నిరంజన ఆనంద కు ఫోన చేసి తరుణి ఇంటికే డినన్ర కు 

వచేచ్యమని చెపప్టంతో మూడు ఫామిలీస, కుసుమ భోజనాలు చేసి బయట లానోల్ కూరొచ్ని సరదాగా కబురుల్చెపుప్కునాన్రు.  
వికర్ం మంచి కలుపుగోలు మనిషి. అతను కబురుల్ చెపుప్తుంటే సమయం ఇటేట్ గడిచిపోతుంది. ఆయనతో సమానంగా నిరంజన 

ఆనంద కూడా జోకులేసుకుంటూ అరమరికలు లేకుండా మాటాల్డుతూ వుంటే సమయమే తెలియదు.        
కొంత సేపటికి కుసుమలో గూడుకటుట్కునన్ ఆ అభదర్తా భావం మెలిల్మెలిల్గా మంచుపొరలాగా కరిగిపోసాగింది. మొదటోల్ 

మొహమాటంగా వునాన్ రానురాను ఫీర్గా మాటాల్డసాగింది. 
నలుగురు సేన్హితురాళుళ్ ఒకటే గదిలో పడుకోవటానికి వుపకర్మించారు.  
"రేణూ నీ రేపటి పోర్గార్ం ఏమిటే?" 
"అంత ఇంపారెట్ంట కేసులేమీ లేవు. ఏవైనా వుంటే ఫోన చేయమని చెపేప్ వచాచ్ను. ఫోన రాకపోతే రోజంతా ఫీర్నే." 
"పూరిణ్, నీ సంగతి......." 
"బిందాస. రేపంతా ఎంజాయ." 
"సరే అపుప్డే టైం పదకొండవుతోంది. ఇంక పడుకుంటే సరి." 
కుసుమ తన బాగ లోంచి మందుల డబాబ్ తీసింది. రేణుక ఓరకంటితో చూసింది. నాలుగు టాబెల్టస్ తీసి వేసుకుంటూనన్ది. ఏమీ 

ఎరగనటేట్ ఆ మందుల సిట్ర్పస్ చేతిలోకి తీసుకొని చూసింది. బిపి టాబెల్ట, ఏంటీ డిపెర్షంట, నిదర్మందు, కొలెసాట్ర్ల టాబెల్ట ఒకొక్కక్టి. 
PPP 

కుసుమ నిదర్ లేచేటపప్టికి అందరూ ఎవరిపనులోల్ వాళుళ్ వునాన్రు.  
టైం చూసింది. బాపురే ఎనిమిది దాటింది. ఛీ, ఏంటిది ఇంటోల్లాగా ఇకక్డ కూడా ఇంతపొదెద్కిక్ లేవటం? అసహయ్ంగా అనిపించింది. 

బాతూర్ం లోకి వెళిళ్ కాలకృతాయ్లు ముగించుకొని సాన్నం కూడా చేసి తయారయి బయటికి వచిచ్ంది.  
"అబాబ్ ఏమిటో చాల నాళళ్కు మొదుద్ నిదర్ పటేట్సింది." సంజాయిషీ చెపుప్కుంటునన్టుట్ అనన్ది. 
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మరి అంత పవర ఫుల మందులు వేసుకుంటే మొదుద్ నిదర్ పటట్క ఏమవుతుంది? మనసులోనే అనుకొని, "దాందేముందే! కొతత్ చోటు 
కదా! రాతిర్ చాల సేపు నిదర్ పటట్క పొరుల్తూనే కనిపించావు. రా. బేర్క ఫాసట్ చేదాద్ం." తరుణి సరిద్ చెపిప్ంది. 

"రేణూ, మీ ఆయన ఫోన చేసాడు కదా, వెళాళ్లా?"  
"అంత హడావుడి ఏమీ లేదు. సాయంతర్ం ఏదో ఒక కేస వుంది. అపప్టికి వెళిళ్తే సరి. సాధారణంగా శని ఆదివారాలు ఎమరెజ్నీస్ 

కేసులు వసేత్ తపప్ కిల్నిక తెరువను. అందులో ఈ వేళ రోజంతా మీతోనే సెప్ండ చేసే మూడ లో వునాన్ను.  
పదపద. ఈ రోజు సామూహిక వంటల కారయ్కర్మం పెడదాము. ఏం కుసుమా? నీ భోజన అలవాటుల్ పాతవేనా? ఏమైనా 

మారాయా?" 
"ఆఁ ఏంటీ?" ఏదో పరధాయ్నంగా శూనయ్ంలోకి చూసూత్వునన్ కుసుమ ఈ లోకంలోకి వచిచ్నటుట్ అడిగింది. 
"ఎనిన్ రుచులు మారినా చినన్పుప్డు మీ ఇంటోల్ నాయనమమ్ పినిన్ వాళుళ్ రోటోల్ రుబుబ్తుండగా చేతులోల్ పెటిట్ంచుకొని నాకుతూ వుండే 

కందిపచచ్డి రుచి మటుకు జనమ్లో మరిచిపోలేను." తేరుకొని మామూలుగా అవటానికి పర్యతన్ం చేయసాగింది. 
నలుగురు ఒకక్సారిగా మళీళ్ గతం కళళ్ముందుకొచిచ్ంది. 
నాయనమమ్ కంది పపుప్ వేయించి పచచ్డి రుబబ్టానికి రోటి దగగ్ర కూరోచ్గానే పిలల్లందరూ ఆ కమమ్టి వాసన పసిగటిట్ రోటి చుటూట్ 

చేరేవారు. ఎపుప్డపుప్డు పచచ్డి రుబబ్టం పూరత్వుతుందా అని కాచుకు కూరుచ్నే వారు. రుబబ్టం అయిపోగానే  పిలల్లందరికీ చేతులోల్ తలా 
ఒక ముదద్ పెడితే నాకుక్ంటూ ఆనందించటం ఙాఞ్పకం వచిచ్ంది.  

"ఓరి భడవలాల్రా! రుబిబ్న పచచ్డంతా మీ చేతులోల్ పెటట్టానికే సరిపోతే ఇంక అనాన్లోల్కి ఏంతింటారరార్? అమామ్యీ ఇంకో సోలెడు 
పపుప్ వేయించవే. మళీళ్ రుబుబ్తేనే ఇంక రాతిర్ అనాన్లోల్కి పచచ్డి." అంటూ నాయనమమ్ పైకి విసుకుక్ంటూ వునాన్ లోపల ఆనందిసూత్ 
వుంటుందని అందరికీ తెలుసు. 

నెమమ్దిగా పరస్నల విషయాలు ఏమీ ఎతత్కుండా సినిమాలు పాలిటికస్ బుకస్ చరిచ్ంచుకుంటూ కాలం గడిపారు. 
"మనం చదువుకుంటునన్ రోజులోల్ ఈ తెలంగాణా గొడవతో ఒక సంవతస్రం వృధా అయినటేట్ ఈ రాజకీయవేతత్లు మళీళ్ ఇపుప్డు ఈ 

పిలల్ల భవిషయ్తుత్తో ఆటలు మొదలెటాట్రు." అంటూ మొదలైన చరచ్ ఎకక్డెకక్డికో వెళిళ్ దేశ రాజకీయాల నుండి అంతరాజ్తీయ రాజకీయాలు 
ఒబామా రాజయ్పాలన, అమెరికాలో వచిచ్న రిసెషన మూలకంగా భారతీయులు పడుతునన్ అగచాటుల్, పిలల్లంతా వలస పోయి ఇకక్డ 
వంటరిగా మిగిలిపోయిన వృదుధ్ల మనోవేదనల వరకు కొనసాగింది. 

భోజనాల తరువాత మగవాళూళ్ పిలల్లు బయటికి వెళిళ్పోయినారు.  
"అవునూ! మీకు అసలు నా ఆచూకీ ఎటాల్ తెలిసిందే?" అంతవరకు అడుగుదామని సమయం కోసం వేచి వునన్ కుసుమ అడిగింది. 
"అదేంటే నువేవ్గా పతిర్కా ముఖంగా మమమ్లిన్ కలవమని రాసావు?" 
"మైగాడ. అదా! ఏదో రాసానే కాని దాని గురించి అపుప్డే మరిచ్పోయాను. అది మీరు చదివారా?" ఆశచ్రయ్ంగా అడిగింది. 
"అవును కుసుమా, నువువ్ అంత ఆరిత్గా రాసిన ఆ కవిత పూరిణ్మ చేతిలో పడింది తెలుసా?" అంటూ వివరించింది తరుణి. 
"కుసుమా, నీ పెళళ్యిం తరువాత నీతో కాంటాకట్ మెలిల్గా తగిగ్పోతూ అసలికి మాయమైపోయినావు. నువువ్ మీ ఆయనతో అమెరికా 

వెళిళ్పోయి వుంటావనుకునాన్ము. ఇంతకాలం ఎకక్డునాన్వు? మీ ఆయన ఏం చేసుత్నాన్రు? నువువ్ అంత వేదనతో ఆ రచన రాయవలసిన 
పరిసిథ్తులు ఎందుకు వచాచ్యి?" 
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"అంత బాధలేమీ లేవే. ఏదో రాదాద్మని అనిపించింది. రాసాను అంతకనాన్ ఇంకేమీ లేదు. ఆ పిచిచ్ రాతను పటుట్కొని మీరంతా 
ఏదేదో వూహించేసుకొని బాధ పడుతునాన్రా? పిచిచ్ మొహాలాల్రా?" నవేవ్సూత్ కొటిట్ పారేయబోయింది. 

"వదుద్. ఇంక నినున్ నువువ్ ఆతమ్ వంచన చేసుకొనే పర్యతన్ం చేయవదుద్. ఏమీ లేకుండానే డిపెర్షన లోకి వెళిళ్పోయినావా? అనన్నిన్ 
మందులు మింగే అగతయ్ం ఏం వచిచ్ంది? నువువ్ చెపాప్వా సరేసరి. లేదంటే నీ కొడుకును పటుట్కొనైనా నిజం తెలుసుకోగలం. కాని మా మీద 
నమమ్కంతో నువువ్ ఆరిత్గా పిలిచావు. ఆవేశమో ఆవేదనో. ఇంక ఈ ముసుగులో గుదుద్లాట ఎందుకు? ‘తోడొకరుండిన’ అంటూ నువువ్ 
కోరుకునన్టేట్  నీకు మేము వునాన్ము. అసలు నీ జీవితంలో ఏం జరిగిందో నిరభ్యంగా చెపుప్." 

ఒకరి తరువాత ఒకరు కుసుమను నిలవేశారు. 
అపప్టిదాకా నిబబ్రంగా వునన్ ఆమె ఒకక్ సారిగా బరస్ట్ అయింది. ఎంతకాలంనుండో గుండెలోల్ లావాలాగ గూడుకటుట్కొని వునన్ 

అగిన్ పరవ్తం బదద్లయింది.  ఆమె కనీన్టికి ఆనకటట్ వేయదలుచుకోలేదు. లోపల నిండిపోయిన ఆవేదన బయటికి వెళిళ్పోతే కాని మాటలు 
రావు.  ఎంతసేపు ఏడిసేత్ లోపల అంత పర్శాంతత వసుత్ంది. ఆ సిథ్తి ఏరప్డితేనే  మనసులోని అసలు ఆవేదన మాటల రూపంలో వసుత్ంది. 

అటాల్ కాకుండా దుఃఖం దిగమింగుకుంటే పెదవి మీదనుండి వచేచ్ మాటలే కాని హృదయాంతరాళళ్లోల్ వునన్ బాధ బయటకు రాదు. 
ఇంతకాలం లోపల మోసూత్ వునన్కొండంత బరువు  కొంత తడవుకు దిగిపోయినటట్యింది. 
తరుణి లేచి వెళిళ్ చలల్టి మంచినీళుళ్ ఇచిచ్ంది.  
"నిజమే. ఆవేశంలో రాసానో ఆవేదతో రాసానో కాని ఇపుప్డు మంచిపనే చేసానని అనిపిసుత్నన్ది. నాకు తెలుసు. మీలో ఎవరో ఒకరు 

చదివి సప్ందిసాత్రని ఆశ మిణుకుమిణుకు మంటూ వుంది. కాని మూడు నెలలు గడిచిపోయేటపప్టికి దాని విషయమే మరిచ్పోయాను. ఇపుప్డు 
ఆ విషయం మీరు పర్సాత్వించేదాకా గురేత్ రాలేదు." 

"చినన్పప్టి నుండి నా జీవితం అనేకానేక మలుపులు తిరుగుతూనే వుంది. మీ సేన్హంతో సహచరయ్ంతో ఎనోన్ నేరుచ్కునాన్ను. ఎనిన్ 
ఒడుదుడుకులు ఎదురైనా ఎదురీదటం నేరుచ్కునాన్ను. కాని ఇపుప్డు వచిచ్న సమసయ్కు మాతర్ం పరిషాక్రం నా చేతులోల్ లేదని తెలుసుత్నన్ది." 
అంటూ మొదలెటిట్ంది కుసుమ. 

PPP 
తాతయయ్ సంబంధం తెచాచ్రు. పిలల్వాడు ఇంజనీరు అనాన్రు. చూడటానికి బాగునాన్డు. వుదోయ్గం మానేయనకక్రలేదని చెపాప్రు. 

ఒక అనన్గారు పెళైళ్న అకక్ వునాన్రు తండిర్లేడు. తలిల్ వునన్ది. పెదద్గా ఆసిత్పరులుకాక పోయినా సాంపర్దాయమైన కుటుంబం. బాధయ్తలు 
కూడా ఏమీ లేవు. కటన్ం కూడా అకక్రలేదు, మీ అమామ్యే మాకు కటన్ం అనాన్రు. 

వునన్ంతలో పెళిళ్ ఘనంగా చేసారు. ఆ పెళిళ్కి సేన్హితురాళళ్ందరూ కుటుంబాలతో సహా వచాచ్రు. జానకమమ్ నాయనమమ్ 
సాధారణంగా ఎకక్డికి వెళళ్దు. కాని కుసుమ పెళళ్నేటపప్టికి వచిచ్ ఆశీరవ్దించి భోజనం కూడా చేసి వెళిళ్ంది. సేన్హితురాళూళ్ 
పెళిళ్కొడుకును ఆట పటిట్ంచటానికి పర్యతన్ం చేసారు. కాని అతను వీళళ్ వేళాకోళాలకు పర్తిసప్ందించకపోగా కాసత్ మొహం గంటు 
పెటుట్కొనేటపప్టికి వూరుకుండిపోయినారు. 

పెళిళ్ అనేటపప్టికి అందరి ఆడపిలల్ల లాగా కుసుమ కూడా ఎనెన్నోన్ కలలుకనన్ది. 
పెళళ్ంటే ఆమె దృషిఠ్లో ఒక అందమైన కావయ్ం. మనోఫలకం మీద ఎంతో అదుభ్తంగా రంగులదిద్న ఒక సుందర దృశయ్ం.  
కుటుంబమంటే కుసుమకు ముందుగా గురుత్కొచేచ్ది పూరిణ్మ ఇలుల్. అతత్గారంటే, కోడళళ్ను ఒక అమమ్లాగ ఆదరించే 

జానకమమ్నాయనమమ్.  
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కోడళళ్ంటే ఒక తలిల్ కడుపున పుటాట్రా? అనే భర్మ కలిగించే సునంద పినిన్ ఆమె తోడికోడళుళ్.  
ఆతీమ్యతకు మారుపేరు ఆ ఇలుల్. 
అదంతా కుసుమకు ఒక మధురమైన కల. తన సంసారం కూడా అదే విధంగా వుంటుంది అని కోటి ఆశలతో అతాత్రింట కాలు 

మోపింది. 
కుసుమను కనాయ్దానం చేసిన తాతయయ్ బామమ్ ఆనందంలో మునిగి తేలుతునాన్రు. నిజంగా కుసుమ పోయిన జనమ్లో ఏమి 

నోములు నోచిందో! ఇంత మంచి అతిత్లుల్ దొరికింది అని భావించారు. ఉమమ్డి కుటుంబం. ఒకరికి ఒకరు అండదండగా వుండేలాగా 
బావగారు తోడికోడలు, ఆడబడుచు కుటుంబం.  

పెళిళ్ వరకు ఒక అంకం గడిచింది. ఆ తరువాత కుసుమ జీవితనాటకంలో మరో ఘటట్ం మొదలయింది. 
పదహారు రోజుల పండుగ వెళేళ్వరకు విశాఖపటన్ంలో అతాత్రింటోల్  బంధువులంతా వునాన్రు. తోడికోడలు మేనరికం. ఆమె తలిల్ 

తండిర్ కూడా వునాన్రు. 
అంతమంది మధయ్లో వునాన్ కూడా కుసుమ ఒంటరితనం ఫీలయేది. ఏ పని లేకుండా వూరికే కూరోచ్వటం అలవాటు లేదేమో,  తను 

కూడా అతత్గారు తోడికోడలికి ఏదైనా సహాయం చేదాద్మనన్ వుదేద్శయ్ంతో వంటింటోల్కి వెళిళ్ంది.  
అంతవరకు గలగల కబురుల్ చెపుప్కుంటూ కూరుచ్నన్ వాళళ్ంతా ఒకక్సారి మౌనంగా వుండిపోయినారు. 
"ఏం కుసుమా ఏమైనా కావాలా?" అతత్గారి పర్శన్కు సమాధానంగా, "ఏంవదుద్. ఊరికే కూరుచ్ంటే పొదుద్పోవటం లేదు. నేను కూడా 

ఏదైనా సహాయం.........."  
"ఇంకా నయం కాదూ, కొతత్ పెళిళ్కూతురివి, పదహారురోజుల పండుగ వెళళ్ందే ఎంగిలి కంచం కూడా ఎతత్కూడదు. ఆ తరువాత నీ 

ఇలుల్ సంసారం ఎటాల్ తపప్వు." అంటూ తోడికోడలి తలిల్ వారించి వంటగదిలో నుండి బయటకు పంపేసేటపప్టికి ఇంక చేసేదెమీ లేక గదిలో 
ఒకక్తే కూరుచ్ండిపోయింది. కబురుల్ చెపేప్వాళుళ్ లేరు. చదువుదామంటే ఇంటి మొతత్ం మీద నూయ్సేప్పర తపప్ ఒకక్ పుసత్కం కూడా 
కనిపించలేదు. 

"అవునే, అంత తోచకపోవటానికి ఏముంది? మీ ఆయన కూడా కొతత్పెళిళ్కొడుకేగా! అతనితో కాలకేష్పం చేయక......" కుసుమ 
కధనం మధయ్లో ఆపి అడిగింది రేణుక. 

"కొతత్పెళిళ్కూతురు ఇలుల్ కదలకూడదు, పని చేయకూడదు అనన్ నియమాలు నాకు మాతర్మే. అతగాడు పొదుద్న కాఫీ టిఫిన కానిచిచ్ 
వీధిలో పడితే ఇంక మళీళ్ భోజనానికే. ఆ తరువాత అమమ్ వదిన అకక్తో కబురుల్, పడక సాయంతర్ం భోజనాలవేళదాకా షికారుల్, 
యాంతిర్కంగా పడక ఎకక్టం. ఇదీ అతని దినచరయ." 

"అసలు అతను పెళెళ్ందుకు చేసుకునాన్డో అపప్డైతే అరధ్ం కాలేదు. తరువాత తరువాత తెలిసింది." 
వివరంగా తన జీవిత చరితర్ వినిపించసాగింది కుసుమ. 
పదహారోర్జుల పండుగ అయిపోగానే అతత్గారు కొడుకు కోడలితో సహా హైదార్బాదు వచేచ్సింది.  
నెలకొకసారి పెదద్కొడుకు సంసారమో, కూతురు సంసారమో అమమ్ను చూడాలనన్నెపంతో రావటం వారం పాటు తిషఠ్వేయటం. 
కాపురం పెటిట్న తరువాత కూడా మురహరి పర్వరత్నలో ఏ మాతర్ం మారుప్ రాలేదు. అతత్గారింటోల్ అంతమంది మధయ్ భారయ్తో 

చనువుగా వుంటే బాగుండదని అటాల్ దూరంగా వుండిపోయినాడు అనుకునన్ కుసుమకు అతను ఇంతే అనన్ విషయం తెలియటానికి 
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పదిరోజులకనాన్ ఎకుక్వ పటట్లేదు.  
జీవితమంతా యాంతిర్కంగా గడిచిపోవలసిందే అని అరధ్మయింది. 
తను వూహించిన వైవాహిక జీవితానికి వాసత్వానికి హసిత్మశకాంతరం. 
భరత్లో ఒక జీవితసహచారుడే కాక ఒక మంచి సేన్హితుడిని కూడా చూదాద్మనన్ ఆశ అడియాస అయింది. 

PPP 
హైదార్బాదు వచిచ్న నాలుగోరోజున, అంటే పెళళ్యిన ఇరవయయ్వ రోజున, "కుసుమా, మురహరి రేపటి నుండి ఆఫీసుకు 

వెళుళ్తాడట. మరి నువువ్ కూడా రేపటి నుండే వెళుళ్తావా?" అనన్ అతత్గారి మాటలకు ఆశచ్రయ్పోయింది. 
పెళిళ్ తరువాత వేడుకలు అయిపోగానే భరత్తో కొనిన్ రోజులు ఎటైనా తిరిగి వదాద్ము, ఆ పైన కొతత్ ఇలుల్ సరుద్కోవటానికి మరో 

పదిహేను రోజులు అవసరం వుంటుంది అనన్ ఆలోచనతో  కుసుమ రెండు నెలలు సెలవు పెటిట్ంది.  
అతత్గారు ఆ మాట అనేటపప్టికి, "తొందర ఏమీ లేదండి. నేను రెండు నెలలు సెలవు పెటాట్ను." 
ఆవిడ మొహం చిటిల్ంచి, "రెండు నెలల సెలవు దేనికి? అనవసరంగా జీతం నషట్ం. నువువ్ కూడా డూయ్టీలో చేరిపో." ఆఙాఞ్పించినటేట్ 

చెపిప్ంది. 
కుసుమ నివెవ్రపోయింది. ఏ అతత్గారైనా కొతత్ జంటను ఇంకా కొనిన్ రోజులు సెలవు పెటిట్ ఎంజాయ చేయండి అంటారని తెలుసు. 

కాని ఈవిడ ఏమిటి? పెళళ్యిన ఇరవై రోజులలోనే డూయ్టీలో చేరమంటోంది?  అనిపించింది.  
నిజమే రోజంతా ఈవిడ మొహం చూసూత్ కూరోచ్వటం, లేదా గదిలో రేడియో వింటూ కూరోచ్వటం తపప్ చేసేదేమీ లేదు. కనీసం 

బాంక కెళిళ్తే ఫెర్ండస్ వుంటారు, అనన్ అభిపార్యంతో తను కూడా లీవ కానిస్ల చేసుకొని డూయ్టీలో చేరి పోయింది.  
"హేయ కుసుమా, అపుప్డూ వచేచ్సారేమిటి? ఇంకా పెటిట్న గోరింటాకు కూడా ఆరిపోలేదు. ఎకక్డికి హనీమూన వెళళ్లేదా?" అంటూ 

ఒకరి తరువాత ఒకరు పర్శన్ల వరష్ం కురిపించసాగారు. 
"ఆయనకు ఆఫీసులో అరెజ్ంట వరక్ వుందట. వచేచ్ నెలలో పోదామనుకుంటునాన్ము." అంటూ పేలవంగా నవివ్ తపిప్ంచుకునన్ది. 
మడిపేరుతో అతత్గారు వంటింటోల్కి కూడా రానివవ్దు. మురహరి ఎనిమిది తరువాత లేవటం తలిల్ ఇచిచ్న కాఫీ తాగటం నూయ్సేప్పర 

చదివి సాన్నం చేసి తయారయి భోజనం చేసి ఆఫీసుకు వెళళ్టం. మధాయ్హాన్నిన్కి తలిల్ ఏదో ఇంత టిఫిన చేసి డబాబ్ కటిట్ ఇసుత్ంది. కుసుమకు 
అంత పొదుద్నేన్ అనన్ం తినటం అలవాటు లేదు. భరత్ వెళిళ్పోయిన తరువాత ఏదైనా టిఫిన చేసుకొని బాంకుకు బయలేద్రుతుంది.  

అనిన్టికీ సరుద్కుపోవటం అలవాటైన కుసుమ వాళళ్ పర్వరత్న అంతే కామోసు అనుకొని దానికి కూడా సరుద్కుపోవటం అలవాటు 
చేసుకుంది. 

భరత్ భోజనం చేసే సమయంలో తాను కూడా తయారయి అతని పకక్న కూరొచ్ని ఏదైనా కబురుల్ చెపుప్దామని పర్యతిన్ంచింది. 
అతను వూరికే ఊ కొడుతూ వినే వాడు. 

ఒకరోజు అటాల్గే పకక్న కూరుచ్నన్ కుసుమను, "ఎందుకే కుసుమా వాడు అనన్ం తినన్ంతసేపు ఏదో ఒకటి మాటాల్డి విసిగిసాత్వు? 
వాడిని పర్శాంతంగా అనన్ం తిననీయి. అయినా నువువ్ అటాల్ వాడి పకక్నే ఎందుకు ముదద్లు లెకక్ పెటుట్కుంటూ? దిషిఠ్ తగిలేను." అని 
అతత్గారు పకక్న కూరొచ్నే అవకాశం కూడా లేకుండా చేసింది.  

భరత్కు కబురూల్ చెపుప్తూ వడిడ్దాద్మనన్ కోరిక అవతల పెటిట్ భోజనం చేసేటపుప్డు పకక్న కూరోచ్ను కూడా కూరోచ్ కూడదనన్ ఆరడ్ర. 
శీర్హరి బాబాయికి దిషిట్ తిసే నాయనమమ్ గురుత్కొచిచ్ ఏడవలేక మనసులోనే నవువ్కుంది. ఆపాయ్యంగా పిలల్వాడికి దిషిఠ్ తగిలిందే అని 
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ఆరాటపడే ఆవిడ ఎకక్డ? కొడుకు పకక్న కోడలు కూరుచ్ంటేనే ఏడిచ్పోయే ఈ మనిషి ఎకక్డ? 
ఫసట్ తారీఖు వచిచ్ంది. "కుసుమా, ఇదిగో ఇంటోల్కి కావలసిన వెచాచ్ల లిసట్. సాయంతర్ం బాంక నుండి వచేచ్టపుప్డు తెసాత్వో? వచిచ్ 

మళీళ్ వెళుళ్తావో? నీ ఇషట్ం. రాతిర్కి ఈ సరుకులు తెచిచ్ పెటేట్యి." ఆరడ్ర.  
అమమ్యయ్. కనీసం ఈ విధంగానైనా ఏదో పని పెటుట్కోవచుచ్. అటాల్గే పాటించింది. 
తెలాల్రింది. "కుసుమా, ఇంటి ఔనర వసాత్డు. అదెద్ డబుబ్లు ఈ రోజు ఇవావ్లి. అటాల్గే ఇదిగో కరెంట బిలుల్, వాటర బిలుల్. ఇవి కూడా 

పోతూపోతూ కటేట్సిపో. వసూత్ వసూత్ మారెక్ట కెళిళ్ కూరలు తీసుకొనిరా." 
కొనిన్ నెలలు అనిన్ పనులు ఆనందంగానే చేసింది కుసుమ. రాను రాను అనుమానం వసుత్నన్ది. ఇంటి ఖరుచ్ మొతత్ం తానే 

భరిసుత్నన్ది. మురహరి చేతి నుండి ఒకక్ పైసా కూడా ఖరుచ్ పెటట్లేదు. అచచ్ంగా తన జీతంతో ఇలుల్ గడవటం అంటే ఏదో బొటాబొటీగా 
నడపొచుచ్. కాని మధయ్మధయ్లో వచేచ్ బావగారి కుటుంబం, ఆడబడుచు కుటుంబం అంతా కలిపి తడిపి మోపెడౌతుంది. 

పర్తిరోజూ ఏదో ఒక కూరా పపుప్తో గడిపే భోజనం వాళెళ్వరైనా వచేచ్టపప్టికి అంతులేని వంటలు ఖరుచ్. అంతేకాక వాళుళ్ 
వెళేళ్టపుప్డు పెటుట్పోతలు, పటుట్కెళళ్టానికి పిండివంటలు. 

"కుసుమా, నీ ఆడబడుచు రేపే వెళిళ్పోతానని కూరుచ్నన్ది. దానికి ఆయనకు పిలల్లకు బటట్లు పెటాట్లి. పెళళ్యిన మొదటిసారి వచిచ్న 
చుటాట్లు. కాసత్ ఘనంగా తీసుకొనిరా." 

"ఏమండీ, వదినగారు రేపెళిళ్పోతారట. బటట్లు పెటాట్లి. కాసత్ తొందరగా వసేత్ మనిదద్రమూ షాపింగ కెళిళ్రావచుచ్." ఆఫీసుకెళేళ్ 
ముందర భరత్తో ఏకాంతంలో అడిగింది. 

"సరే, ఆ విషయం మీరు ఆడవాళుళ్ చూసుకోవాలిస్నవి. నాకు చెపప్టం దేనికి? సాయంతర్ం వాళళ్ను బజారు తీసుకొని వెళిళ్ 
కావలసినవేవో కొని పెటుట్." అని వెళిళ్పోయాడే కాని ఆ ఖరుచ్కయేయ్ డబుబ్ విషయం ఎతత్ను కూడా లేదు. 

ఇంక చచిచ్నటుట్ అందరిని వెంటపెటుట్కొని బజారుకెళిళ్ ఘనంగా బటట్లు కొనిపెటిట్ంది. 
ఇలుల్ గడవటానికి, ఇటువంటి పైన వచిచ్ పడుతునన్ ఖరుచ్లకు తనకొచేచ్ జీతం ఏ మూలకూ చాలక పోవటంతో పెళిళ్ ముందు నుండి 

బాంకులో దాచుకుంటునన్ సేవింగస్ నుండి తీయవలసి వసూత్ వునన్ది. 
భరించేవాడు భరత్ అని అంటారు. కాని ఇకక్డ అది వయ్తిరేకంగా వుంది. భారయ్ జీతమంతా ఖరుచ్ పెడుతుంటే అతను ఒక చుటట్ం 

లాగా సమయం గడిపేసుత్నాన్డే కాని ఒకక్సారి కూడా ఇలుల్ ఎటాల్ గడుసుత్నన్దో అడగను కూడా అడగ లేదు. 
ఆ విధంగా పెళిళ్ భరత్ అనన్మాటకు అరధ్మే మారిపోయినటుట్ ఇలల్ంతా ఒకక్ చేతోత్ భరించవలసి వసుత్నన్ది. 
అపప్టి దాకా జరిగిన విషయాలు చెపుప్తూ వునన్ కుసుమ అలిసి పోయినటుట్ అయి ఆగింది. 
"మరి ఇంత జరుగుతునాన్ ఈ విషయాలు ఎవరితోటీ ఎందుకు చెపప్కుండా నీలో నువేవ్ బాధ పడవలసిన అవసరం ఏం వచిచ్ంది? 

అటు  తాతయయ్ బాబాయికి కాని, కాకపోతే మేమందరమూ వునాన్ము కదా! మాతోగాని పంచు కోవాలి అనిపించలేదా?" కొదిద్గా 
కోపప్డుతునన్ ధోరణిలో అడిగింది తరుణి. 

"మన దికుక్మాలిన పెంపకాలు వునాన్యి కదే! సంసారం గుటుట్ రోగం రటుట్ అనుకుంటూ పెదద్వాళుళ్ చెపిప్న నీతులు బాగా బురర్ 
కెకిక్ కూరుచ్నాన్యి.  

అదీ కాక పెళళ్యిన కొతత్లోల్ కొదిద్గా బెంగగా అనిపించి ఒకసారి ఆ తలీల్ కొడుకులు భోజనాలు చేసుత్ంటే అపప్టికి నోరు విడిచి 



 

øöeTT~                                                                                    www.koumudi.net

                                    

   79   Cy@x¥qOqj¸¨FL  

అడగను కూడా అడిగాను, నాకు మావాళళ్ను చూసి రావాలని వుంది ఒక ఆదివారం పోయి వసాత్ను అని.  
వెంటనే మా అతత్ అందుకొని, "అటాల్ చీటికి మాటికి పుటిట్ంటి మీద బెంగ అనుకుంటూ పోతే అసహయ్ంగా వుంటుంది. అయినా 

వచేచ్ది  ఆదివారం ఒకక్రోజే సెలవు. ఆ రోజు అబాబ్యి కూడా ఇంటోల్నే వుంటాడు. వాడిని ఇంటి దగగ్ర వదిలేసి ఇపుప్డు పుటిట్ంటికి 
వెళళ్కపోతే ఏం" అని అడుడ్పడడ్ది.  

 ఆవిడ అనన్టుట్ ఆదివారాలు అతను ఇంటిపటుట్న వుండే పర్సకేత్ లేదు. సెలవు వచిచ్ందంటే చాలు రోజుటి కనాన్ పెందరాడే బయటికి 
వెళేళ్వాడు. మళీళ్ ఏ రాతిర్కో కొంప చేరటం. 

పెళళ్యిన మొదటేడు కొతత్గా పెళళ్యిన ఇంటి ఆడపడచును అలుల్ణిణ్ పండుగలకు పిలుదాద్మని తాతయయ్ వాళుళ్ ఎంతో వుబలాట 
పడాడ్రు. ఫారమ్ల గా ఇనైవ్ట చేయటానికి తాతయయ్ బాబాయి వచాచ్రు. 

"ఆ ఫారామ్లిటీస అనిన్ ఇపుప్డు ఎందుకండి." అంటూ మురహరి, "అయినా మా అమమ్ ఒకక్తిని ఇంటి దగగ్ర వదిలేసి 
రావటం.........."నసిగాడు. 

"అదేంటి మురహరీ, మీ అమమ్ గారు కూడా మీతోపాటే. అసలు మీ అనన్గారు అకక్ కుటుంబాలు కూడా తొలి పండుగలకు వసేత్ 
బాగుంటుంది. కాని పొరుగూరు కదా, కనీసం మీ ముగుగ్రైనా వసేత్ మాకు సంతోషం." అంటూ తాతయయ్ ఆవిడను కూడా మరాయ్దగా 
ఆహావ్నించాడు. 

"వదుద్లేండి. మా కుటుంబాలలో మాటిమాటికి వియాయ్లవారి ఇంటికి వెళిళ్తే ఆకేష్పిసాత్రు. అయినా పండుగ పూట ఇంటికి తాళం 
పెటిట్ వుంచటం ఇంటికి మంచిది కాదు." అంటూ తిరసక్రించేటపప్టికి పండగ నాడు కూడా పుటిట్ంటికి వెళేళ్ పార్పత్ం లేకపోయింది.  

ఆ సంఘటన తరువాత  పుటిట్ంటి వాళుళ్ ఇంటికి రావటానికి సాహసించలేదు. ఎపుప్డైనా తాతయయ్గాని బాబాయిగాని బాంకుకు ఫోన 
చేసి మంచి చెడు కనుకుక్నే వారు.  

బాబాయికి ఒంగోలుకు టార్నస్ఫ్ర అవటం, అందరూ అకక్డికి షిఫట్ అవటం జరిగింది.  
"ఇంక మిమమ్లిన్ కలవాలని నా సమసయ్లు మీకు చెపుప్కోవాలని ఎంతగానో ఆశించాను. కాని దానికి కూడా వాళళ్ దగగ్రనుండి 

అటువంటి రెసాప్నేస్ వచిచ్ంది." అని చెపిప్ ఆపింది కుసుమ. 
అసలు ఆ రోజు తన ఫెర్ండస్ పర్సాత్వన వచిచ్నపుప్డు ఆ తలిల్ కొడుకులు అనన్ మాటలు ఏవీ వాళళ్కు చెపప్లేదు. ఇనిన్ సంవతస్రాల 

తరువాత ఆ విషయాలు చెపిప్ వాళళ్ మనసులు పాడు చేయాలని అనిపించలేదు. కాని ఒకొక్కక్ మాట తన చెవిలో గింగురుమంటూనే 
వునాన్యి. 

"నీ ఫెర్ండస్ అంటే ఎవరు? పెళిళ్కి వచిచ్ వెకిలి గోల చేసిన వాళేళ్నా? ఛీఛీ. వాళళ్సలు ఆడపిలల్లేనా? ఎపుప్డూ మగాడి మొహమే 
చూడనటుట్ మీదమీద పడటం. మాటిమాటికి విరగబడి నవవ్టం, అసహయ్ం వేసింది." కొడుకు మాటలకు వంత పాడుతూ ఆవిడ, "ఎంత 
సేన్హితులైతే మాతర్ం, పెళిళ్కి పిలవగానే మందలుమందలగా తరలి వసాత్రా?  

ఆ పెదద్మనిషెవరో, పెదద్ బడాయిగా బంగారపునెకెల్సూ పటుట్చీరా తెచిచ్ తన డాబు పర్దరశ్న చేసేత్, ఆముసలమమ్ తన మనుమరాలి 
పెళళ్నన్ంత హడావుడి చేయటము, అవిడ కోడళుళ్ పెతత్నం అంతా నెతిత్న వేసుకొని, మూడు రోజులు పెళిళ్ మంటపంలోనే తిషట్ వేయటం. 
అంతా లేకి మనుషుల లాగా వునాన్రు."  

ఆ మాటలు వినన్ తరువాత కుసుమ ఫెర్ండస్ గురించి మరిచ్పోవటానికి నిశచ్యించుకునన్ది. 
PPP 
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యాంతిర్కంగా సాగిపోతునన్ సంసారంలో గొడడ్లిపెటుట్లా కుసుమకు నెలతపిప్నటుట్ తెలిసింది. సంసారమంటేనే ఏమిటో అరధ్ం కాని 
సిథ్తిలో వునన్ కుసుమకు అయోమయంగా వునన్ది. ఆనందించాలో విచారపడాలో తెలియటంలేదు.  

అతత్గారూ భరత్ ఏదో గుసగుసలాడుకోవటం తనను చూడగానే మౌనంగా వుండిపోవటం చూసుత్ంటే ఏదో గూడుపుఠాణీ 
జరుగుతునన్టుట్ అనిపిసోత్ంది. 

ఆ రోజు ఆఫీసు నుండి తవ్రగా వచిచ్న భరత్ను చూసి ఆశచ్రయ్ పోయింది. అతను రాగానే అతత్గారు, "కుసుమా నేను గుడికి వెళిళ్ 
వసాత్ను." అంటూ బయలేద్రింది. 

"కుసుమా తలనొపిప్గా వుంది. ఒక కపుప్ కాఫీ పటార్." 
కాఫీ తాగి షూస కూడా విపప్కుండా మంచానికి అడడ్ంగా పడుకొని మొహం మీద మోచేయిపెటుట్కొని పడుకునన్ మురహరి 

కనిపించాడు. 
"ఏమయింది, ఒంటోల్ బాగాలేదా?" నుదుటి మీద చేయి పెటిట్ చూసింది. 
అతను గబుకుక్న  కుసుమ చేయి పటుట్కొని, "పకక్న కూరోచ్ కుసుమా." అని ఆమె వళోళ్ తల పెటుట్కొని పడుకునాన్డు. 
 ఎపుప్డూ తనంత తాను ఒకక్ మాట కూడా మాటాల్డని అతను అటాల్ పర్వరిత్ంచేటపప్టికి ఏమయిందో అని కుసుమకు కంగారేసింది. 
"కుసుమా! నేనెంత సావ్రధ్పరుడినో కదా, పెళళ్యిన దగగ్ర నుండి నినున్ ఏ విధంగా సుఖ పెటట్లేకపోయిన దురామ్రుగ్డిని కదా? 

చివరకు నీకు గుపెప్డు అనన్ం కూడా పెటట్లేని అసమరుధ్డిని ! పూరిత్గా నీ సంపాదన మీదే ఆధారపడడ్ అధమసుత్డిని." మొహం పైకి ఎతత్కుండా 
మాటాల్డుతునన్ మురహరిని ఎటాల్ అరథ్ం చేసుకోవాలో కుసుమకు తెలియటం లేదు. మౌనంగా వుండిపోయింది. "ఛీ నేనసలు మనిషినే కాదు." 
అంటూ తనను తాను తిటుట్కుంటూ ఒక పేర్లాపన లాగా మాటాల్డటం వింటుంటే కుసుమకు అయోమయంగా వుంది. 

"నిజం చెపేప్సాత్ను కుసుమా. నా జీవితంలో ఒకటే ధేయ్యం.  అమెరికాకు వెళిళ్ పై చదువు చదవాలనన్దే నా కోరిక. దాని కోసమే 
పైసాపైసా కూడపెడుతునాన్ను. ఇనిన్ సంవతస్రాల తరావ్త ఇపుప్డు నాకు అకక్డ యూనివరిస్టీలో సీట వచిచ్నటుట్ ఈ రోజే లెటర వచిచ్ంది." 

"నిజమా, ఇంత మంచి వారత్ అంత బాధ పడుతూ చెపప్టం ఏమిటి? వుండండి ఇపుప్డే మీ నోరు తీపి చేసాత్ను." అతనిన్ వళోళ్ నుండి 
లేపటానికి పర్యతిన్సూత్ తను లేవబోయింది. 

"వదుద్ కుసుమా, ఇది అంత మంచి వారేత్మీ కాదు. నీతో, పుటట్బోయే మనబిడడ్తో గడపాలిస్న సమయం నా కల నిజం చేసుకోవాలనన్ 
సావ్రధ్ంతో దేశం వదిలి పోలేను." 

నవనీతం లాగా వునన్ కుసుమ మనసు అతని సెంటిమెంట వేడికి మెలిల్మెలిల్గా కరగటం మొదలెటిట్ంది. "అయోయ్ పాపం అతను తన 
పై చదువుల గురించి టెనష్నోల్ వుంటే తను అరధ్ం చేసుకోకపోగా అపారధ్ంచేసుకొని తిటుట్కునన్ది." అంటూ పశాచ్తాత్ప పడసాగింది. 

"మంచివారే. ఇంత చినన్ విషయం గురించి మీ బంగారు భవిషయ్తుత్ పాడు చేసుకుంటారా? రెండు సంవతస్రాలు ఎంతలో 
గడిచిపోతాయి? మీరు డిగీర్ చేతిలో పెటుట్కొని వచేచ్టపప్టికి మీ బిడడ్తో సహా నేను మిమమ్లిన్ ఆహావ్నించటానికి సిదద్ంగా వుంటాను."  

"అదంతా అయేయ్ పని కాదులే కుసుమా." 
"ఏమిటండీ నేనింత చెపుప్తునాన్ కూడా మీరు నిరుతాస్హంగా మాటాల్డుతారు?" 
"లేదు కుసుమా. అదొకక్టే కారణం కాదు. అకక్డ నా చదువు పూరత్యేయ్టపప్టికి చాలా ఖరచ్వుతుంది." 
"అకక్డంతా చదువులతో సమానంగా వుదోయ్గం కూడా చేసూత్ వుంటారు కదండీ." అపప్టికే పూరిత్గా కరిగిపోయిన కుసుమ అతని 
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మాటల పర్భావంలో పూరిత్గా పడిపోయింది. 
"అందరికి అంత అదృషట్ం వుండదు కుసుమా. నాకు సీటు వచిచ్న యూనివరిస్టీలో  చదువు పూరత్యేయ్దాకా ఎటువంటి ఫుల టైం కాని 

పారట టైం కాని జాబ చేయకూడదని కండిషన. అదొకక్టే కాదు. అకక్డ వునన్ంత కాలం నా నివాసం భోజనం కాలేజి ఫీజు పుసత్కాలు అనిన్ 
ఖరుచ్లు సవ్యంగా భరించవలసి వుంటుంది. కొంత ధనం అయితే కూడపెటట్గలిగాను కాని అది విమానం చారీజ్లకే  సరిపోదు. వూళోళ్ వునన్ 
ఇలుల్ అమిమ్తే కొంతనాన్ వూరటగా వుంటుందేమో కాని అది వుమమ్డి ఆసిత్. అమమ్టానికి అనన్యయ్ ససేమిరా ఒపుప్కోవటం లేదు. వాడికి 
ఎదుగుతునన్ ఆడపిలల్ వుంది. వునన్దంతా అముమ్కుంటే రేపు దాని పెళిళ్కి ఇబబ్ంది పడవలసి వుంటుందని ఒపుప్కోవటం లేదు.  

అయినా అది కూడా సబబే కదా! పోనీలే అదంతా మన వలల్ అయేయ్ పని కాదు కాని ఆ సంగతి వదిలేయి. ఇంక నేను కూడా ఇంటి 
భాధయ్త తీసుకొని నీకు రెసట్ ఇసాత్ను. నువువ్ నీ ఆరోగయ్ం చూసుకొని పండంటి బిడడ్ను కను. అందరం ఆనందంగా కాలం గడిపేదాద్ం. ఇంక ఈ 
సంగతి ఇంతటితో వదిలేయి. అందని వాటి కోసం అరుర్లు చాచటం మంచిది కాదు."  

అయిపోయింది. అపప్టికే నెమమ్దిగా కరుగుతునన్ కుసుమ మనసు పూరిత్గా కరిగి నీరయిపోయింది. భరత్ మీద సానుభూతి 
ఇబబ్డిముబబ్డిగా పెరిగింది. 

కొంత సేపు ఆలోచనలో పడింది. "ఏమండీ, దీనికి అంత ఆలోచించాలిస్నదేముంది? నా పేరు మీద  డిపాసిటస్ వునాన్యి కదా! 
ఇంక వేరే ఎకక్డి నుంచో డబుబ్ కోసం తంటాలు పడవలసినదేముంది?" అమాయకంగా అనన్ది. 

"ఛీఛీ. కుసుమా నీ కళళ్కు నేనెటాల్ కనిపిసుత్నాన్ను? భారయ్  పుటిట్ంటివారు ఇచిచ్న ఆసిత్ మీద ఆధారపడి నేను పై చదువులకు వెళాత్నని 
ఎటాల్ అనుకునాన్వు? అంత దిగజారిపోయానా?" కోపంతో మండిపడాడ్డు. 

"అయోయ్ అంత కోపం దేనికండీ?  పెదద్వాళుళ్ ఏమి చేసినా మన మంచికే చేసాత్రంటారు. ఆ నాడు నా పేర మీద వునన్ ఆసిత్నంతా 
ఆశర్మానికి రాసేసాత్ననంటే తాతయయ్ శీర్హరి బాబాయి వారించి కొంత మటుకే ఆశర్మానికి ఇచిచ్ మిగతాది నా పేరనే వుంచేసారు. బహుశా 
ఈ సతాక్రాయ్నికేనేమో!  

అయినా పెళళ్యిం తరువాత నీది నాది అని ఏమీ వుండకూడదు. ఇదద్రమూ ఒకటే అని భావిసేత్నే సంసారాలు సుఖమయమవుతాయి. 
ఏనాడైతే మనిదద్రికి వివాహం జరిగిందో, ఆనాటి నుండి నాది అనన్పదం మరిచ్పోయాను. కనుక ఎటువంటి సంకోచం లేకుండా బాంక లో 
వునన్ ఆ మొతాత్నిన్ వినియోగించి మీ పై చదువులు కొనసాగించండి." నచచ్ చెపిప్ంది. 

"ఏమో కుసుమా నువువ్ అంతగా చెపుప్తునాన్ నాకెందుకో ఆడబుబ్ వాడటానికి మనసక్రించటం లేదు. ఈ సంగతి కనుక మా 
అమమ్కు కాని అనన్యయ్కు కాని ఇతర బంధువులకు కాని తెలిసేత్ నా మొహాన  పేడ నీళుళ్ కొడతారు. మీ పుటిట్ంటోల్ తెలిసేత్ ఎంత అపర్దిషట్? వదుద్ 
ఆపర్యతన్ం మానుకో." 

"చూడండి. ఇది మనిదద్రి మధయ్ జరిగే విషయం. భారాయ్భరత్ల మధయ్ జరిగే పర్తి విషయం మూడో వయ్కిత్కి తెలియాలిస్న అవసరం లేదు. 
అది మీ అమమ్ అనన్కు కాని, మాపుటిట్ంటి వాళళ్కు కాని చెపప్నకక్రలేదు. రేపే ఇదద్రమూ బాంకుకు వెళిళ్ దానికి సంబంధించిన ఏరాప్టుల్ 
చేదాద్ము." 

"సరే కుసుమా నువువ్ అంతగా చెపుప్తుంటే కాదనలేకపోతునాన్ను. అయితే ఒక కండిషన. నా చదువు అయిపోయిన తరువాత 
తీసుకునన్ మొతత్ం పైసాపైసా తీరేచ్సాత్ను. ఆ ఒపప్ందం మీద అయితేనే తీసుకుంటాను." 

PPP 
చకచక ఏరాప్టల్నిన్ పూరత్యిపోయాయి. ఎపప్టి నుండి ఏరాప్టుల్ చేసుకుంటునాన్డొ ఏమో!  అయిదు నెలల గరభ్ం, బాంకులో 
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మినిమమ బాలెనస తో నిలబడడ్ కుసుమకు వీడోక్లు చెపిప్ సపత్సముదార్లు దాటి తన ధేయ్యం దిశగా ఎగిరిపోయినాడు.  
కుసుమ తన కధనం కొనసాగించింది. "అంతే. ఆ వెళళ్టం మళీళ్ రెండు సంవతస్రాల తరువాత తిరిగి వసాత్డు, బిడడ్తో సహా 

ఆహావ్నించి మంచి జీవితం గడుపుతానని ఆశతో విమానాశర్మంలో  ఇచిచ్న  ఆ వీడోక్లే నా సాంసారిక జీవితానికి శాశవ్త వీడోక్లు అనన్ 
విషయం రియలైజ చేయలేకపోయాను." మాట రాక గొంతుపూడుకుపోతునన్ది.   

అపప్టిదాకా మౌనంగా వింటూ వునన్ శోర్తలు ఒకక్సారి వులికిక్ పడాడ్రు. 
"ఏమిటి కుసుమా నువవ్నేదీ?" ముందరగా తేరుకునన్ రేణుక అడిగింది. "నీకు డెలివరీ అయినపుప్డు మీ అతత్గారే కదా నీకు 

తోడునన్ది!" 
"అదంతా వాళాళ్డిన నాటకంలో ఒక భాగం. ఇదంతా ఒక పధకం పర్కారం జరిగిందని బాబు పుటిట్న దాకా తెలియలేదు." 
కుసుమ పెదద్ మేనమామ ఇంటి పకక్న ఉనన్ బంధువులదావ్రా కుసుమ తలిల్ తండుర్లు మరణించటం, తండిర్కి వునన్ ఆసిత్ మొతాత్నికి 

ఆమె ఏకైక వారసురాలవటం, కొంత దాన ధరామ్లకు వినియోగించినా ఆమె ఏరు మీద బాగానే ఆసిత్ వుండటం మొదలైన వివరాలు 
తెలుసుకునన్ మురహరి కుటుంబ సభుయ్లకు, అంటే అతనితో సహా అతని తలిల్ అనన్గారు అకక్కు కూడా కుసుమ ఆసిత్ మీద కనున్ పడడ్ది. 

మురహరి చెపిప్నటుట్ అతని ఏకైక ధేయ్యం అమెరికాకు పోవటమే. ఆ రోజులలో అమెరికాకు వెళళ్టం అంటే ఎంతో ఖరుచ్తో కూడిన 
పని. ఇపప్టిలాగా బాంక లోనుల్ అవి అంతగా వుండేవి కావు. ఎంతో ధనవంతులైతే తపప్ ఆ కోరిక తీరుచ్కోలేరు. కటన్ం తీసుకుంటే అది ఏ 
మూలకూ సరిపోదు. అందుకనే కటన్ం వదద్ని ఆదరశ్వంతులుగా సంఘంలో పేరు, ఆనికిక్ ఆసత్ంతా చేజికిక్ంచుకునే అవకాశం.  

వారి పధకం నూటికి నూరుశాతం విజయమయింది. మురహరి అమెరికాకు వెళిళ్పోయినాడు. పుటిట్ంటి వాళుళ్ ఎవరూ వూళోళ్ లేరు. 
ఆ సమయంలో కడుపుతో వునన్ కోడలిని ఒంటరిగా వదిలేసేత్ తమ పనాన్గం బయటపడుతుందని భయపడాడ్రో? లేకపోతే నిజంగానే ఇంటి 
వారసుడి మీద పేర్మో? అతత్గారు మాతర్ం కుసుమ పురుడయేయ్దాకా అకక్డే వుండిపోయింది.  

అపప్టికి కుసుమను పురిటికి తీసుకు వెళళ్టానికి వసాత్మని తాతయయ్ వుతత్రం వార్సి,  బాబాయిని పంపించారు.  
కాని ఆవిడ, "అదేంటి నాయనా! నా కొడుకు దేశంలో లేకపోయినా పుటట్బోయే మనుమడి కోసం నేను కోడలిని కనిపెటుట్కొని ఇకక్డే 

వునాన్ను. మీ అమమ్గారు వయసులో పెదద్వారు. ఈ వయసులో మనుమరాలి పురుడని ఆవిడను ఇబబ్ంది పెటట్టం నాకు ససేమిరా ఇషట్ం లేదు. 
అయినా మీ అమామ్యిని నేను సరిగాగ్ చూసుకోలేనని నా మీద  అనుమానమా?" అంటూ సెంటిమెంట మీద దెబబ్కొటేట్టపప్టికి కుసుమతో 
సహా బాబాయి కూడా ఆమాటలకు పడిపోయినారు.  

అపప్టికి మురహరి దేశం వదిలి నాలుగునెలలు. వెళిళ్న తరువాత వారానికి ఒకసారి ఉతత్రం వచేచ్ది. ఆ రోజులలో వుతత్రం వసేత్నే 
సమాచారం. ఇంక వేరే మారగ్ం లేదు. అతను కుసుమ ఆరోగయ్ం గురించి చాల కనస్రన్ చూపిసూత్ రాసే వుతత్రాలు చదువుకుంటూ కుసుమ 
మురిసిపోయేది. చూసూత్ వుండగానే రెండేళుళ్ ఎంతలో గడిచిపోతాయి, మీరు మటుకు మా గురించి దిగులు లేకుండా బాగా చదువుకోండి 
అంటూ సమాధానాలు వార్సేది. 

పురిటి సమయానికి బావగారు తోడికోడలు అతత్గారికి సాయం వచాచ్రు. పండంటి కొడుకును కనన్ది. మరుసటిరోజే హాసిప్టల 
నుండి డిసాచ్రచ్ చేసాత్మనాన్రు. అదిగో అదే సమయంలో రేణుక కనిపించింది. సేన్హితురాళుళ్ ఇదద్రూ మాటాల్డుకోవటం చూసిన అతత్గారికి 
ఏదో తెలియని కంగారు. 

"అమామ్యి కుసుమా! రేపు మంచిరోజు కాదు. మొదటిసారి బిడడ్ను తీసుకొని ఇంటికి వెళేళ్టపుప్డు వరజ్య్ం లేకుండా మంచిరోజు 
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చూసుకొని వెళాళ్లి. నేను వెళిళ్ మాటాల్డి వచాచ్ను. డాకట్ర ఈ రోజైనా వెళిళ్పోవచచ్నాన్రు. పెదాద్డు టాకీస్ తీసుకు రావటానికి వెళాళ్డు. మనం 
బయలేద్రుదాము." అనేటపప్టికి,  

"అతత్యయ్గారూ, నా ఫెర్ండ రేణుక మళీళ్ వసాత్నని వెళిళ్ంది. తను వచాచ్క కలిసి మాటాల్డి వెళుళ్దాము." అంది బర్తిమిలాడుతునన్టుట్. 
"కుసుమా ఏది ముఖయ్మో ఆలోచించు. ఆ అమామ్యి ఏదో ఎమరెజ్నీస్ అని వెళిళ్ంది కదా! ఎపప్టికి వసుత్ందో ఏమో. అయినా ఆ పిలల్ 

ఇకక్డే వుదోయ్గం చేసోత్ంది కదా, ఈ సారి వచిచ్నపుప్డు కలవ వచుచ్. పదపద ఆలసయ్ం అవుతోది." అంటూ హడావుడి చేసి ఆలోచనకు కూడా 
తావు లేకుండా చేసి బయలేద్రదీసింది. 

"రేణూ తరువాత నాకు బాగ అరథ్ం అయింది. అపప్టిదాకా లేని వరాజ్య్లు, దురుమ్హురాత్లు సడెనాగ్ ఎటాల్ వచాచ్యో? అది నేను నినున్ 
కలిసేటపప్టికి ఆవిడకు ఏదో ఇనెస్కూయ్రిటీ డెవలప అయినటుట్ వుంది. నీతో మాటాల్డితే నేను ఏం చెపుప్తానోనని భయం వునన్టుట్ తరువాత 
అనిపించింది. కాని ఏం లాభం నిసస్హాయంగా ఆవిడతో పాటు బాబును ఎతుత్కొని వెళిళ్పోయినాను. 

PPP 
బాబుకు మూడవనెల వచిచ్ంది. తాతయయ్ సకుటుంబంగా వచిచ్ చూసిపోయినారు. నామకరణం చేదాద్మని ఎంతో వుబలాట పడాడ్రు.  
"అబాబ్యి వూళోళ్ లేకుండా వేడుకలు చేసుకోవటం నాకు ఇషట్ం లేదు. వాడొచాచ్క అనిన్ వేడుకలు ఒకక్సారే చేదాద్ము." అంటూ 

వాళళ్ కోరికను తిరసక్రించింది. ఏ వేడుకా లేకుండా బాబును సందీప అని పిలుచుకోసాగింది కుసుమ. 
 అతత్గారికి పసిబిడడ్ను అలవాటు చేసి తిరిగి వుదోయ్గానికి వెళళ్టానికి సంసిదుధ్రాలయింది కుసుమ. 
ఆ రోజు, "అబాబ్ కుసుమా! నా మోకాళుళ్ చేతి కీళుళ్ విపరీతంగా నొపిప్పుడుతునాన్యే. ఎపుప్డో నాలుగేళళ్కిర్తం కీళళ్వాతం వచిచ్ంది. 

విపరీతంగా బాధపడాడ్ను. పెదాద్డు వాళళ్ వూళోళ్ ఆయురేవ్ద వైదయ్ం చేయించేటపప్టికి తగిగ్ంది. ఇదిగో మళీళ్ మొదలయింది. అడుగు తీసి 
అడుగు వేయలేకపోతునాన్ను. చంటాడిని ఎతుత్కుందామనాన్ సాధయ్ం కావటం లేదు. మళీళ్ ఒకసారి ఆ వైదయ్ం చేయించుకుంటే 
బాగుంటుందేమో..........."అంటూ మూలగటం మొదలెటిట్ంది. 

"అయోయ్ అతత్యాయ్! నేను వచేచ్ వారం వుదోయ్గంలో చేరాలి. మీరెళిళ్పోతే............" 
"మరెటాల్గమామ్! నాకేమో చేతకాకుండా వుంది. అవేవో చంటిపిలల్లను చూసుకొనే సెంటరేల్వో వుంటాయట కదా, అకక్డ అలవాటు 

చేయి. అయినా ముందు వెనక చూడకుండా ఆసుత్లు దానం చేయకుండా వుంటే ఈ వుదోయ్గాలంటూ వీధిలో తిరిగే అగతయ్ం వుండేది కాదు 
కదా! అయినా పెదద్వాళళ్కు ఆ మాతర్ం ఙాఞ్నం వుండకక్రలేదా? పెళిళ్ కావలసిన ఆడపిలల్ ఆశర్మాలకు ఆసిత్నంతటిని దారాదతత్ం చేసుత్ంటే 
వదద్ని వారించనకక్రలా. సరేలే అవనిన్ తవువ్కొని పర్యోజనం ఏముంది? ఏదో మారగ్ం నువేవ్ చూసుకో. లేకపోతే మీ తాతయయ్ను 
నాయనమమ్ను సాయంగా పిలిపించుకో" అంటూ ఒక వుచిత సలహా కూడా పారేసి, పెదద్ కొడుకును పిలిపించుకొని ఆవిడ దారిన ఆవిడ 
వెళిళ్పోయింది. 

నడి సముదర్ంలో ముణిగిపోతునన్ భావన కలుగుతునన్ది కుసుమకు. అపప్టికే మురహరి దగగ్ర నుండి వుతత్రాలు రావటం కూడా 
తగిగ్పోయింది. వచిచ్నా ముకత్సరిగా ఎవో రెండు ముకక్లు గిలికినటుట్ వచేచ్వి. 

ఏం చేయాలి. అందరూ వుండి చంటి వాడిని కేర సెంటరోల్ చేరాచ్లా? ఇంక వేరేమారగ్ం ఏదీ కనిపించలేదు. వుదోయ్గం మానేసేత్ బతుకు 
గడిచేదెలా? అనిన్ పర్శన్లే. ఏ ఒకక్ దానికి కూడా సమాధానం దొరకటం లేదు. 

PPP 
మధాయ్హన్ం. ఎండ బాగా మాడేచ్సుత్నన్ది. సందీప పాలుతాగి వుయాయ్లోల్ నిదర్ పోతునాన్డు. తలిల్ పడుతునన్ మానసిక కోష్భ   
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పంచుకోవటానికి ఇంకా ఎనిన్ సంవతస్రాలో వునాన్యి. అపప్టిదాకానే ఈ పర్శాంతం. 
బయట అలికిడి వినిపించి బయటికి వచిచ్ంది కుసుమ. ఒక నడివయసుక్రాలు, పదహారేళళ్ కురార్డు అరుగు మీద కనిపించారు. 

ఆవిడ కూరొచ్ని గోడకు చేరగిలబడి కళుళ్ మూసుకొని వుంది. పకక్నే అమాయకమైన మొహంతో ఆ అబాబ్యి "అమామ్ అమామ్ "అంటూ 
తటుట్తునాన్డు. 

"ఎవరు బాబూ మీరు? ఏం కావాలి?" 
"ఎండకు మా అమమ్ సొమమ్సిలిల్ పడబోతుంటే ఇకక్డ కూరోచ్ పెటాట్ను. అమమ్ తేరుకోగానే వెళిళ్పోతాను." దీనంగా సమాధానం 

చెపాప్డు. 
"అయోయ్ పాపం వడదెబబ్ తగిలినటుట్నన్ది." అనుకొని లోపలికి వెళిళ్ ఒక చెంబుతో మంచినీళుళ్ రెండు గాల్సులు తెచిచ్ంది. ఆ అబాబ్యి 

తలిల్ మొహం మీదనీళుళ్ చలిల్ లేపి కూరోచ్పెటిట్ నెమమ్దిగా మంచినీళుళ్ తాగించటంమొదలెటాట్డు. ఆవిడ చెంబెడు నీళూళ్ తాగేసింది. కుసుమ 
వెళిళ్ మరినిన్ నీళుళ్ తెచిచ్ ఇచిచ్ంది. 

ఆ అబాబ్యికూడా తాగి, తలిల్ చేయి పుచుచ్కొని లేపి, "అమామ్ పోదామా?" అంటూ నడిపించబోయినాడు. ఆవిడ నెమమ్దిగా లేచి ఒక 
అడుగు వేయబోయి తూలి పడబోయింది. 

కుసుమ గబుకుక్న వచిచ్ ఆవిడను పటుట్కొని అరుగు మీద కూరోచ్పెటిట్, "ఏం బాబూ మీ అమమ్ చాల నీరసంగా కనిపిసుత్నన్ది. ఈ 
రోజు భోజనం చేయలేదా?" 

"లేదండీ. ఈ రోజే కాదు. రెండు రోజులయింది భోజనం చేసి. నినన్టి వరకు కాఫీ తాగి బనున్ తినాన్ము. ఈ రోజు అది కూడా లేదు." 
కుసుమ వారిదద్రిని తేరిపార చూసింది. గౌరవనీయమైన కుటుంబంలో నుండి వచిచ్నవారిలాగా అనిపిసుత్నాన్రు. ఆవిడ 

సాంపర్దాయమైన మనిషిలా వునన్ది. నుదుట బొటుట్ లేదు. పిలల్వాడి అమాయకపు మొహం, జాలి చూపులు, నీరసపడడ్ అవతారం. 
అభిమానంతో నిసస్హాయంగా తల దించుకునన్ తలిల్. 

"బాబూ! జాగర్తత్. అమమ్ను లేవకుండా చూసుకో. నేను ఇపుప్డే వసాత్ను." 
లోపలికి వెళిళ్న కుసుమ గబగబా ఒక గాల్సెడు గోధుమరవవ్ వుడికించి, రెండు పళాళ్లలో ఒక పకక్ నిమమ్కాయ వూరగాయ బదద్లు, 

వండిన గోధుమ రవవ్ పెటిట్, ఒక గినెన్లో చిలికిన మజిజ్గ తెచిచ్ వాళళ్ ముందు పెటిట్ంది. 
వాళుళ్ మహా మొహమాటపడిపోయినారు. "అయోయ్ వదద్ండీ, మేము వెళిళ్పోతాము." 
"అటాల్గే వెళుళ్దురు. కొదిద్గా తింటే ఓపిక వసుత్ంది. లేకపోతే మీ అమమ్ నీరసంతో కళుళ్ తిరిగి పడిపోతే ఏం చేసాత్వు? అందుకనే ఈ 

కాసత్ తిని వెళుళ్దురు." 
పాపం, ఆ మాటతో ఇంక మొహమాటం తగిగ్ ఆవురావురని తింటునన్ వాళళ్కు బిడియం తగిగ్ంచటానికి కబురల్లో పెటిట్ వారి వివరాలు 

సేకరించింది కుసుమ. 
వాళళ్ కధనం పర్కారం, వాళళ్ది విజయవాడ దగగ్ర ఒక పలెల్టూరు. ఇంటి యజమాని అకక్డే గుళోళ్ పూజారి. ఇళళ్లోల్ పౌరోహితయ్ం 

కూడా చేసుకుంటూ భుకిత్కి లోటు లేకుండా పిలల్వాడిని చదివించుకుంటూ వునాన్రు. ఆవిడ కూడా అవసరమైన వాళళ్కు వంటలోల్ సహాయం 
చేసూత్ అంతో ఇంతో వెనకేసూత్ పిలల్వాడిని బాగా చదివించే ఆలోచనలో వెనకేయసాగింది. కాని విధి వారిమీద చినన్ చూపు చూసింది. ఒకనాడు 
ఆయన హఠాతుత్గా గుండెపోటుతో మరణించటంతో వారిదద్రి బతుకులు వీధినపడాడ్యి. అపప్టికి ఆవిడ వంటలు చేసూత్ కాలం 
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గడుపుదామనుకునన్ది. కాని ఆ చినన్ వుళోళ్ వచేచ్ ఆదాయం ఏదో కషట్ం మీద వారిదద్రి పోషణకు సరిపోయేది.  పిలల్వాడి చదువు మధయ్లోనే 
ఆగిపోయేటటుట్నన్ది. అపుప్డే ఆ వూరి కరణంగారు సలహా ఇచాచ్రు. 

"హైదరాబాదులో పేదలకు వుచితంగా భోజనంపెటిట్ చదువు చెపిప్ంచే సాంఘిక సంకేష్మ హాసట్ళుళ్ వుంటాయి. అకక్డకు వెళిళ్ 
పిలల్వాడిని చేరిప్ంచమామ్." 

"ఆయన సలహా మేరకు చారీజ్లకు నా దగగ్ర వునన్దంతా వూడుచ్కొని ఇంత దూరం వచాచ్ను. నాలుగు రోజులయింది ఈ వూరు 
వచిచ్. మా కరణంగారు చెపిప్న వివరాలను పటుట్కొని ఎనోన్ హాసట్లల్కు తిరిగాము. కాని అకక్డ కూడా మా దురదృషట్మే వెంట వచిచ్ంది.  

ఆ హాసట్లల్నిన్ వెనకపడడ్ కులాల వారికేనట. అకక్డ చేరటానికి మా కులం అడడ్ం వచిచ్ంది. ఎవరినైనా పటుట్కొని మేము వెనకబడడ్ 
కులం వాళళ్మని ఏదైనా దొంగ సరిట్ఫికేట సృషిట్సేత్ పని సానుకూల పడుతుందని  వాళుళ్ ఒక సలహా కూడా ఇచాచ్రు.   

ఛీఛీ. చావననాన్ చసాత్ము కాని వాడి చదువు కోసం మా కులం మారుచ్కోవటం కనన్తలిల్ని చంపినంత పాపం అనిపించింది. 
అందుకనే ఏదో విధంగా మా వూరు వెళిళ్పోయి వాడికి కూడా నాతోపాటు వంటలు నేరిప్సేత్ అదే జీవనోపాధిగా మారుచ్కుంటాడు. ఏదో 
చదివిదాద్మని నేను వువివ్ళూళ్రుతునాన్ను కాని ఆ సరసవ్తిదేవి కరుణ వాడిమీద లేనపుప్డు మేమేం చేసాత్ము?" 

"అమామ్ అనన్పూరణ్ తలిల్ లాగా ఈ రోజు మాకు ఇంత అనన్ం పెటిట్ కాపాడావు. ఇది ఏ నాటి బంధమో? ఇంక బయలేద్రుతామమామ్." 
"రెండు రోజులగా అభోజనంగా వుండి ఇంత ముదద్ తినాన్రు. ఆ నీరసం ఇంకా వుంటుంది. ఇంత ఎండలో కనుక వెంటనే 

బయలుదేరితే ఇబబ్ందిపడతారు. ఇదిగో చాప. కాసేస్పు ఇకక్డే రెసట్ తీసుకొని చలల్బడాడ్క వెళుళ్దురు." 
ఆలోచనలో పడడ్ది కుసుమ. చూడబోతే తనది ఆ తలిల్కొడుకులది ఒకటే సమసయ్లా వుంది.  
తనకు కావలసినది ఇంటిని చంటివాడిని చూసుకొనే తోడు. వారికి కావలసినది పిలల్వాడిని చదివిసూత్ నివసించటానికి ఒకగూడు.  
కారు చీకటిలో కూరుచ్నన్ కుసుమకు ఎకక్డో మిణుకుమిణుకుమంటూ వెలుగు కనిపించింది. 
ఆలోచన వచిచ్ందే తడవు లేచి వరండాలోకి వెళిళ్ంది.  
ఆవిడకు దిగులుతో ఆలోచనలతో నడుము వాలాచ్లని కూడా అనిపించలేదు. అటాల్గే గోడకానుకొని కూరుచ్నన్ది. పకక్నే పిలల్వాడు 

ఆదమరిచి నిదర్పోతునాన్డు.  
అనటమైతే అనన్ది కాని వూరికి వెళిళ్ ఏం చేయాలి? పిలల్వాడి భవిషయ్తుత్ ఏమిటి? చేతిలో చిలిల్కానీ కూడా లేదు. ఇపుప్డు ఈ 

మహానగరం నుండి వూరికి వెళేళ్ మారగ్ం ఏమిటి? అనిన్ పర్శన్లే. ముందు దారి అగమయ్గోచరంగా వుంది. 
అపుప్డే కుసుమ బయటకు వచిచ్ంది. "ఏమామ్ పడుకోకపోయినావా?" ఆపాయ్యంగా అడిగేటపప్టికి ఇంక వుండబటట్లేక, తన 

కడుపులో బాధనంతా వివరించింది.  
"అమామ్ మీ పేరేల్మిటి?" 
"నా పేరు అలిమేలు, బాబు పేరు మోహన." 
"చూడమామ్ అలిమేలు. నా పేరు కుసుమ. నాకు ఒక మూడునెలల పసి పిలల్వాడు వునాన్డు. నా భరత్ అమెరికాలో వునాన్రు. మా 

అతత్గారికి ఆరోగయ్ం బాగలేక పెదద్కొడుకు దగగ్ర వునాన్రు. ఇంత ఇంటోల్ నేనొకక్దానేన్ పిలల్వాడిని పెటుట్కొని  వుంటునాన్ను. పిలల్వాడిని ఇంటిని 
చూసుకోవటానికి ఎవరైనా దొరుకుతారేమోనని వెతుకుతునాన్ను. మీకు కనుక అభయ్ంతరం లేకపోతే ఇకక్డే నా ఇంటోల్నే వుండి నా కొడుకును 
చూసుకుంటూ వుండండి. మోహనున్ చదివించే పూచీ నాది. అహఁ మీకభయ్ంతరం లేకపోతేనే." 
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అనుకోని ఈ మాటలకు అలిమేలుకు నోటమాట రాలేదు. కళళ్లోల్ నీళుళ్ నిండుకునాన్యి. కాని వెంటనే తేరుకొని, "అమామ్, 
మేమెవరమో ముకుక్ మొహం తెలియదు. అంత ధైరయ్ంగా మాకు ఇంటి భాధయ్త పిలల్వాడిని........" అనుమానంగా అనన్ది. 

చినన్గా నవివ్,"చూడు అలివేలూ, నా అనన్ వాళళ్ందరికి దూరమయాయ్ను. దారి గమయ్ం లేక కొటుట్కుంటునన్ నాదగగ్రకు దేవుడే నినున్ 
ఈ రూపంలో పంపించాడని అనిపించింది. అడిగేసాను. ఇంక భాధయ్త అంటావా? నా వదద్ విలువైనవి ఏమీ లేవు. నువువ్ నీ కొడుకు నాఇలుల్ 
దోచుకు పోతారనన్ భయం ఏమాతర్మూ లేదు. ఆలోచించుకోండి. ఇంత బతుకు బతికి చివరకు పిలల్వాడికి ఆయాగా వుండవలసి వసుత్ందనన్ 
అనుమానం వుంటే చెపుప్. నాకు తెలిసిన వాళళ్దగగ్ర ఎకక్డైనా వంటకు ఏరాప్టు చేసాత్ను. నేను వేరే ఏదైనా ఏరాప్టు చూసుకుంటాను." 
కుసుమ ఇచిచ్న హామీకి అలివేలు పొంగిపోయింది. 

"అమామ్యీ, నిజంగా నీ వంటివారు ఎకక్డా వుండరమామ్. ఎవరి గడపలోనైనా కాసత్ సేద తీరుచ్కోబోతే అంతా తరిమి కొటిట్న వాళేళ్. 
అటువంటిది నువేవ్మో మాకడుపులు కూడా నింపావు. నీ కొడుకుకే కాదు నీకు కూడా సేవచేసుకునాన్ నా ఋణం తీరేది కాదు. మా మీద 
అంత నమమ్కం వుంచిన నీ దగగ్ర వుండటానికి నాకేమీ అభయ్ంతరం లేదు." 

"అటాల్ అలిమేలూ అండలో నేనూ సందీప జీవితం కొనసాగించాము. మోహనున్ కూడా సూక్లోల్ చేరిప్ంచాను. సందీప  వాళిళ్దరికి 
బాగా అలవాటైనాడు. వాడు పెదద్వాడై సూక్లుక్ వెళేళ్ వయసొచిచ్న తరువాత కూడా ఆ తలిల్ కొడుకులు నాతోనే వుండిపోయి నా కుటుంబంలో 
భాగంగా వునాన్రు." 

PPP 
 

"మరి మీ ఆయన నుండి కబురేమీ లేదా?" కుతూహలంగా అడిగింది పూరిణ్మ. 
"అపుప్డో వుతత్రం ఇపుప్డో వుతత్రం. చదువు అయిపోయి ఆయన వసాత్డు. మంచి వుదోయ్గం చూసుకుంటాడు. ననున్ సందీప ను 

పోషిసాత్డు అని  ఓపిక పటాట్ను.  
అపుప్డు ఒక వుతత్రం వచిచ్ంది. అతని చదువు పూరత్యినటుట్, అకక్డే వుదోయ్గంలో చేరినటుట్ రాసాడు. తవ్రలో నినున్ సందీప ను 

ఇకక్డికే పిలిపించుకుంటానని కూడా రాసాడు. పాస పోరట్ సిదద్ంగా పెటుట్కోమంటే ఆ ఏరాప్టుల్ కూడా చేసుకునాన్ను. నేనొక వెరిర్ బాగులదానిన్. 
అందరికి ఆ విషయమే చెపిప్ మురిసి పోయాను. ఇలుల్ కొంటునాన్నని ఒకసారి, చలి ఎకుక్వగా వునన్దని ఒకసారి, వేరేవూరికి 
మారుతునాన్నని, సెటిలయిం తరువాత తానే సవ్యంగా వచిచ్ తీసుకెళుళ్తానని, తడవకొకటిగా కారణాలు ఇసూత్  వుతత్రాలు రాసాడు." 

అటాల్ ఒక ఆరేళళ్ కాలం గడిచిపోయింది. చివరకు ఒకరోజు పోసట్ లో నాకు సందీప కు టికెటుల్ కూడా వచాచ్యి. ఇంక నా 
ఆనందానికి పటట్పగాగ్లు లేవు. ఆ పాటికి మోహన డిగీర్ కూడా పూరత్యింది. వాడికి ఒక వుదోయ్గం చూపించి అలివేలు జీవితానికి ఒక మారగ్ం 
కూడా చూపించాననన్ తృపిత్ కూడా మిగిలింది.  

ఆ రోజు బాంకోల్ రాజీనామా లెటర  ఇదాద్మని తయారయి వెళాళ్ను. ఆ రోజే నా జీవితం పెదద్ మలుపు తిరిగింది. 
PPP 

కుసుమ ఆనందానికి పటట్పగాగ్లు లేవు.  
కూనిరాగాలు తీసుకుంటూ పని చేసుకుంటునన్ సమయంలో కౌంటర దగగ్రకు ఒక పెదద్మనిషి వచాచ్డు. అతనికి కావలసిన పని చేసి 

మళీళ్ తలదించుకొని పనిచేసుకో సాగింది.  
"అమామ్యి, నీకు శీర్హరి గారు తెలుసా?"  
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శీర్హరి బాబాయి పేరు వినగానే ఒకక్సారి తల ఎతిత్ంది. "ఆ తెలుసండీ. ఆయన మాకు చాల సనిన్హితులు. వారు మీకు 
పరిచితులా?" వుతాస్హంగా అడిగింది. 

"అమామ్ నీ పేరు కుసుమ కదూ, ఒకక్సారి ఫీర్గా వుంటే నీతో మాటాల్డాలి. అటాల్ కాంటీన కు వసాత్వా?" ఆ పెదద్మనిషి మొహంలో 
తెలియని ఆందోళన చూసి కుసుమకు శీర్హరిగారి కుటుంబం గురించిన విషయమేమోనని అనుమానం వచిచ్ంది. అపప్టికే లంచ టైం 
అవటాన ఆయనతో కాంటీన వైపు వెళిళ్ంది. 

అకక్డ ఆయన చెపిప్న విషయాలు వినన్ కుసుమకు కొంతసేపు నోటమాట రాలేదు. మెలిల్గా తేరుకొని, "నో, అటాల్ జరగటానికి 
వీలేల్దు. నేను వచేచ్వారం అమెరికాకు వెళుళ్తునాన్ను. ఇదిగో మావారు నాకు పంపించిన టికెట."అంటూ తీసి చూపించింది. 

"అమామ్యి, నువువ్ ఒకక్సారి మా ఇంటికి వసేత్ నీకు చాల విషయాలు అరథ్ం అవుతాయి. తొందరపడి వుదోయ్గం రిజైన చేయవదుద్." 
"మీరు ననెన్పుప్డూ చూడలేదుకదా! ఎటాల్ గురుత్ పటాట్రు?" ఇంకా అనుమానం తీరక అడిగింది. 
"అమామ్, శీర్హరి ఇంటోల్  ఆయన కూతురు సేన్హితురాళళ్తో తీసుకునన్ ఫొటో ఫేర్ం పెదద్ది వుంది. ముచచ్టగా వునన్ ఆ అమామ్యిలు 

ఎవరని ఒకసారి ఆయనను అడిగితే మీ వివరాలు చెపాప్డు. వెళిళ్నపుప్డలాల్ ఆ ఫోటో ఎదురుగా కనబడటంతో నినున్ సులభంగా గురుత్ 
పటట్గలిగాను."  

మొదటోల్ తటపటాయించినా కుసుమకు సికస్త్ సెనస్ హెచచ్రించింది.  
మురహరి అమెరికాలో పెళిళ్చేసుకొని ఇదద్రు పిలల్లకు తండిర్ అయినాడు అని ఆయన వేసే అభాండాల  నిజానిజాలు 

తెలుసుకోవాలంటే ఒకక్సారి ఆ పెదద్మనిషితో వెళిళ్ ఆయన చెపేప్ మాటలు వినాలని నిరణ్యించుకొని ఆయనతో కారెకిక్ వారింటికి వెళిళ్ంది. 
కుసుమకు ముందుగా మంచినీళుళ్ ఇచిచ్, "అమామ్ నేను చెపేప్ మాటలు నూటికి నూరుపాళుళ్ వాసత్వాలే. ఎవరో అయితే నేను అంతగా 

పటిట్ంచుకొనేవాడిని కాదు. నువువ్ శీర్హరికి ఆతీమ్యురాలవని తెలుసు. అందుకే నీ ఆతీమ్యుడిగా నీ జీవితం ఇంకా నాశనం కాకూడదని ఈ 
విషయాలు చెపాప్లిస్ వచిచ్ంది." 

ఆయన చెపిప్న మాటల పటిట్ తెలిసిన విషయాలు.......... 
అమెరికాకు చదువుకోసం వెళిళ్న మురహరి, తన పొర్ఫెసర గారి కూతురితో పేర్మాయణం సాగించి వెళిళ్న ఆరునెలలలోనే పెళిళ్ 

చేసుకునాన్డు. అతనికి ఒక కూతురు ఒక కొడుకు వునాన్రు. భారయ్ కూడా బాగా చదువుకునన్ది. పిలల్లు కొంత పెదద్వాళళ్యాయ్రు కనుక తాను 
కూడా వుదోయ్గం చేదాద్మని నిశచ్యించుకునన్ది.  అకక్డ పిలల్లను చూసుకోవటానికి బేబీ సిటట్రస్ అని దొరుకుతారు. కాని వాళళ్కు గంటల 
లెకక్న చెలిల్ంచాలిస్ వుంటుంది. 

అపప్టికే మురహరి తన సంపాదనలో కొంత ఇండియాలో వునన్ తలిల్కి అనన్కు పంపించి వాళళ్ సవ్ంత వూళోళ్ ఇలుల్ కొనుకుక్నాన్డు. 
అంత పెదద్ మొతాత్లు బేబీ సిటట్ర కు ఇవవ్టం అంటే అతనికి భరించే శకిత్ లేదు.  అకక్డ వునన్ ఇండియనస్ సాధారణంగా ఇండియా నుంఛే 
మనుషులను పిలిపించుకొని ఇంటిపని వంటపని పిలల్ల పోషణ వంటి అనిన్ పనులు చేయించుకోవటం చూసాడు. అపుప్డు అతనికి వచిచ్న 
ఆలోచనే కుసుమను అమెరికాకు పిలిపించుకోవటం. 

"ఆరు నెలల కిర్తం నేనొక సైనస్ కానఫ్రెనస్ మీద అమెరికాకు వెళళ్వలసి వచిచ్ంది.  ఇకక్డి నుండి వెళిళ్న మన వాళళ్కు అకక్డునన్ 
తెలుగువాళుళ్ ఆతిధయ్ం ఇచాచ్రు. ఒకొక్కక్రిని ఒకొక్కక్రు గెసట గా వుంచుకునాన్రు. ఆ సందరభ్ంగా నేను మురహరి ఇంటోల్ వుండవలసి 
వచిచ్ంది. అపుప్డు నాకు ఈ విషయాలనిన్ తెలిసాయి.  
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అంతే కాదు. అతను అమెరికాకు వెళిళ్న తరువాత మళీళ్ ఇండియాకు తిరిగి రాలేదనన్ భర్మలో వునాన్వు. కాని అతడు పర్తి 
సంవతస్రం  భారాయ్బిడడ్లతో సహా వచిచ్ తలిల్ అనన్ను కలిసిపోతునాన్డనన్ సంగతి నీకు తెలియదు. నేను వెళిళ్నపుప్డు అతను ఇండియాలో 
వాళళ్ వూళోళ్ ఇంటి ముందర తీసుకునన్ ఫోటోలనిన్ ఘనంగా చూపించాడు." ఆగి పకక్నునన్ టెలిఫోన సొరుగు తెరిచి,  

"ఇదిగో ఇది చూపించాలనే నేను పర్తేయ్కంగా మా ఇంటికి పిలుచుకొని వచాచ్ను." అంటూ ఒక చినన్ ఆలబ్ం చూపించాడు. 
అది చూసిన కుసుమకు కళుళ్ నదీపర్వాహాలయాయ్యి.  అందమైన ఇలుల్ ముందర గారెడ్న కారు. ముదుద్లొలికే ఇదద్రు పిలల్లు అమెరికన 

యువతి భుజం మీద చేయి వేసి రొమాంటిక పోజులిసూత్ మురహరిని ఇనిన్ సంవతస్రాలకు చూసింది. పెళిళ్ ఆలబ్ం అతత్గారి దగగ్రే వుంది. 
తామిదద్రు కలిసి ఒకక్ ఫొటో కూడా తీసుకోలేదు. అతను దేశం వదిలిపోయిన తరువాత అతని మొహం కూడా గురుత్లేకుండా పోయింది. 
ఇనాన్ళళ్కు అతనిన్ ఫొటోలో చూసుత్ంటే ఎవరో పరాయి వయ్కిత్లాగా అనిపిసుత్నన్ది. 

"అమామ్ కుసుమా,  తను చదువుకోసం అకక్డకు వెళిళ్న విషయం పెళిళ్ చేసుకునన్ విషయం చెపాప్డు. కాని నీతో పెళిళ్ జరిగిన 
సంగతి చెపప్లేదు. అపుప్డే అతని భారయ్ వుదోయ్గంలో చేరబోతునన్దని, పిలల్లను చూసుకోవటానికి ఇండియా నుండి భరత్ వదిలేసిన ఒక 
కొడుకు వునన్ అమామ్యిని  పిలిపిసుత్నాన్నని, ఆమె ఇంటి పని పిలల్ల పని చూసుకునేటటుట్, ఆమె పిలాల్డిని చదువు భాధయ్త తాను 
తీసుకోబోతునన్టుట్ ఎంతో గరవ్ంగా చెపాప్డు.  

ఇకక్డకు వచిచ్న తరువాత ఒకసారి శీర్హరి ఇంటికి వెళళ్టం సంభవించింది. అకక్డ ఆయన కెమెరాలో మీ దంపతులకు తీసిన ఫోటో 
ఫేర్ం షోకేస లో చూసిన నేను వివరాలు అడిగితే చెపాప్డు.  "చాల సంవతస్రాలు అయింది కుసుమను చూసి. అమెరికాకు భరత్ దగగ్రకు 
వెళిళ్పోయి వుంటుంది అనుకుంటునాన్ను." అని చెపాప్డు. అది వినన్ నాకు ఆశచ్రయ్ం కలిగింది. కాని అతనితో నేనేమీ చెపప్లేదు. నినున్ 
బాంక లో చూసిన తరువాత అంతా అరథ్మయింది." 

"అంటే తానేమీ చెపప్కపోయిన శీర్హరి బాబాయి తన గురించి విచారిసూత్నే వునాన్డనన్మాట. ఛీ అనవసరంగా పరువు మరాయ్ద 
అంటూ అందరినీ దూరం చేసుకునన్ది. ఇపప్టికైనా ఈ పెదద్ మనిషి కనిపించాడు కాబటిట్ సరిపోయింది. లేకపోతే తన బతుకు ఏమయేయ్దో?" 
తలుచుకుంటేనే భయమేసోత్ంది. 

PPP 
వురుము లేని పిడుగులాగా అతత్గారు బావగారు వచాచ్రు. 
"ఏం కుసుమా! ఇనాన్ళళ్కు భరత్ దగగ్రకు వెళుళ్తునాన్వా? సంతోషమమామ్. ఇదిగో వాడికి ఇషట్మని అమమ్ పచచ్ళుళ్ పాక చేయించి 

తీసుకొచిచ్ంది. బాగ లో పెటుట్కో." బావగారు అనాన్డు. 
"ఏం మొనన్ ఎండాకాలం వచిచ్నపుప్డు ఇవవ్లేదా? లేక మీ అమెరికా కోడలు మనుమలు కూడా ఇవి తినటం అలవాటు 

చేసుకునాన్రా?" యధాలాపంగా అనన్టుట్ అనన్ది. 
"ఆ ఇచాచ్ననుకో.........."అంటూ వెంటనే తిపుప్కుంటూ, "ఎండాకాలం ఇవవ్టమేమిటి? ఎపుప్డో ఆరేళళ్ కిర్తం వెళిళ్న వాడు మళీళ్ 

రాకనే పోతే! ఎదీ నీ సామాను సరద్టం అయిందా?ఎలుల్ండేగా నీ పర్యాణం. నీవి సందీప వి బటట్లు అనిన్ సరేద్సావా?" అంటూ హడావుడి 
చేయబోయింది. 

"అయినా కోడలూ మనుమడు ఇకక్డ వుండగా అమెరికాలో ఎవరు తింటారు? అమామ్! నీ కోడలు జోకులేయటం కూడా 
నేరుచ్కునన్ది." బావగారు నవువ్తూ అనాన్డు. 

వాళళ్ మాటలు వినబడనటేట్, "అలివేలూ బాబుకు సూక్ల టైం అయింది. తయారయినాడా? నేను బాంక కెళుళ్తునాన్ను. వాళుళ్ 
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పర్యాణం చేసి వచాచ్రు. ఒక గుపెప్డు అనన్ం పడేసి భోజనం పెటుట్. మళీళ్ సాయంతర్ం తిరిగి వెళాళ్లిగా!" అంటూ వెను తిరగకుండా 
వెళిళ్పోయింది. 

బాంక లో కూరుచ్నన్ కుసుమ మనసు లావాలా వుడుకుతునన్ది. "ఎంత మోసం ఎంత నాటకం. తలిల్ కొడుకులు అంతా కలిసి 
ఆడుతునన్ నాటకం. ఆ నాడు తముమ్డికి వీడోక్లు చెపప్టానికి వచిచ్న బావగారు మళీళ్ తలిల్ని తీసుకెళిళ్ ఇనాన్ళళ్కు వచాచ్డు. ఇంతకాలం తన 
అతీగతీ కనుకోక్వాలని కూడా అనిపించలేదు. ఈ రోజు తముమ్డికి మూటలు అందించటానికి వచాచ్రంటే ఎంతకు తెగించారు? 

సాయంతర్ం ఇలుల్ చేరిన కుసుమకు బుసలు కొడుతూ హాలోల్ కూరుచ్నన్ అతత్గారూ బావగారూ కనిపించారు. సందీప ను మోహన తో 
బయటకు పంపించింది అలివేలు. తలిల్ కొడుకు ఆమె మీద వంతులవారిగా విరుచుకు పడుతూ కుసుమ మీద తమకునన్ కసి అంతా 
వెళళ్కకుక్తునాన్రు. 

అదేదీ గమనించనటేట్ లోపలికి వెళళ్బోయింది కుసుమ. ఆమె వూహిసూత్నే వుంది. వాళుళ్ అంత సులభంగా వెళళ్రు. ఏదో రాదాధ్ంతం 
చేసాత్రని, ఎదురొక్నేందుకు సిదధ్పడే వచిచ్ంది. 

"కుసుమా, ఆగు. ఏమిటి నీ పొగరు? పొదుద్నన్ అటాల్ విదిలించుకు పోయావు? ఎలుల్ండి పర్యాణం పెటుట్కొని ఇంకా బాంక కు 
వెళళ్టం ఎందుకు? వుదోయ్గానికి రాజీనామా చేయలేదెందుకు?" నిలేసినటేట్ అడిగాడు బావగారు. 

"అలివేలూ ఒక కపుప్ కాఫీ పెటుట్ తల బదద్లవుతునన్ది." గదిలోకి పోబోయింది. 
"ఆగు. వాడు మాటాల్డుతుంటే అటాల్ విదిలించుకు పోతావేం? పెదాద్ చినాన్ వుండకక్రలేదా?" 
"ఏమిటి? ఇపుప్డు చెపప్ండి. ఇనేన్ళూళ్ లేనిది ఆరేళళ్కు ఇపుప్డు నా ఇంటికి రావలసిన అవసరం ఏమిటి మీకు. వచిచ్ంది చాలక ఏదో 

పెటిట్ంది తిని వెళళ్క ఈ ఆగడం ఏమిటి?" సోఫోలో కాలుమీద కాలేసుకొని అడుగుతునన్ కోడలిని చూసి విసుత్పోయింది అతత్గారు.  
"అదికాదు కుసుమా, నినున్ మనుమడిని చూదాద్మని బాబూ అమెరికాలో తహతహలాడిపోతు ఎదురుచూసుత్నాన్డు. మీరు అకక్డికి 

వెళిళ్న తరువాత ఎనాన్ళళ్కు చూసాత్మో అని నినున్ చూసిపోదామని వసేత్ నువేవ్మిటి కక్ష కటిట్నటుట్ మాటాల్డుతునాన్వు. ఏదో ఆరోగయ్ం 
బాగుండక ఇనాన్ళుళ్ రాకపోయినంత మాతార్న మనుమడి మీద కోడలి మీద అభిమానం లేనటేట్నా? మిమమ్లిన్ కూడా విమానం ఎకిక్ంచి 
పోదామని వచాచ్ము." అతత్గారు సంజాయిషీ ఇసుత్నన్టుట్ మాటాల్డుతుంటే కుసుమకు అరికాలి మంట నెతిత్కెకుక్తునన్టుట్ వుంది. 

"నేను ఎకక్డికి వెళళ్టం లేదు. నాకు నా వుదోయ్గం వుంది. నా కొడుకును నేను పెంచుకోగలను. పాపం మీరు అనవసరంగా ననున్ 
సాగనంపటానికి ఇంత దూరం  వచాచ్రు." 

PPP 
"ఏం, ఎందుకు వెళళ్వుట. మొగుడు మొదుద్లూ అకక్రలేక ఇకక్డే పడివుంటావా? సంసారం తెగతెంపులు చేసుకుంటావా ఏంటీ?" 
"కొతత్గా నేను తెగతెంపులు చేసుకోవలసిన అవసరం ఏమిటి? మీ కొడుకు ఎపుప్డో చేసుకునాన్డు. అయినా ఆయనకు అకక్డే ఒక 

సంసారం వుండగా ఇంక నా అవసరం ఏమిటట్? ఆయనకు ఆయన పెళాళ్నికి వండిపెటట్టానికా? పిలల్లకు సేవలు చేయటానికా?" 
తలిల్ కొడుకు మొహాలు చూసుకునాన్రు.  
కుసుమ చెపప్సాగింది. "ఇంకా వివరంగా చెపప్నవసరం లేదు. ఆ తలిల్ కొడుకులు చేయవలసిన రాదాధ్ంతం చేసారు. నోరునొపిప్ 

పుటేట్దాకా అరిచారు. వాడికేం మగవాడు. ఎనిన్ పెళిళ్ళైళ్నా చేసుకుంటాడు. నీ కొడుకును కూడా అకక్డే చదివిసాత్డు అంటూ సామదాన బేధ 
దండోపాయాలనిన్ వుపయోగించారు. నోటికొచిచ్నటుట్ మాటాల్డారు. నేను ఏ మాతర్ం లొంగలేదు. పైగా వాళెళ్దురుగానే అపప్టిదాకా బాగోల్ 
పెటుట్కొని తిరుగుతునన్ టికెటున్ ముకక్లుముకక్లు చేసిపారేసాను." 
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PPP 
"అంతవరకు ఎకక్డో మిణుకుమిణుకుమంటునన్ ఆశ అంతరించిపోయింది. అంతటితో ఆ ఇంటికి నా సంసారానికి తిలోదకాలు 

వదిలేసి నా వుదోయ్గం చూసుకుంటూ సందీపున్ పెంచి ఇంజనీరున్ చేసి ఇంతవాడిని చేసాను. వాడు కోరుకునన్ అమామ్యితో పెళిళ్ కూడా 
చేసేసాను. ఒక మంచి ఇలుల్ అమరుచ్కునాన్ను. ఇదద్రు మనుమలతో కాలకేష్పం చేసూత్ కాలం గడిపేసూత్ వునాన్ను."   

"ఆ రోజులలో మీ అనసూయ అతత్యయ్ కూతురు కాంతంను మోసం చేసి పెళిళ్ చేసుకుంటే మా వాళుళ్ ననున్ పెళిళ్ చేసుకొని మోసం 
చేసారు. అవునే పూరిణ్మా, కాంతం ఎకక్డ వునన్ది ఏం చేసుత్నన్ది." కడుపులోవునన్ బాధ అంతా సేన్హితులవదద్ వెళళ్గకేక్టపప్టికి కొంత 
రిలీఫాగ్ అనిపించి వేరే టాపికుక్ డైవరట్ చేసింది. 

"దాని బొంద. అంత జరిగిన తరువాత కూడా దానికి కళుళ్ తెరుచుకోలేదు. ఇపుప్డు కదిలించినా అవే గపాప్లు బడాయిలు. ఇదద్రూ 
కూతుళేళ్. వాళళ్ను కూడా తనలాగానే తయారు చేసింది. అటు చదువులు లేవు. ఇటు పెళిళ్ళుళ్ లేవు. సినిమాలూ, షోకులూ. అదే బతుకు. 
ఇపుప్డేమో వాళళ్ను ఏంకర లగా చేయాలని టివి సేట్షన ల చుటూట్ తిపుప్తునన్ది" 

PPP 
"మరి కుసుమా, అనిన్ ఆటుపోటులను ఎదురొక్ని ఒంటరిగా ఇంత విజయవంతమైన తరువాత కూడా మమమ్లిన్ కలవాలని 

అనిపించలేదా?" 
"ఏమని కలవను? నేను అమెరికాలో సెటిల అయి హాయిగా వునాన్నని మీరందరూ అనుకుంటునన్ తరుణంలో నా గురించి 

తెలియజేసి మిమమ్లిన్ కూడా బాధపెటాట్లంటే మనసక్రించలేదు. అందుకే ఒకసారి తరుణి సూక్ల దగగ్ర కనిపించినా కలిసి మాటాల్డే సాహసం 
చేయలేకపోయాను." తలదించుకునన్ది. 

"సరే కుసుమా, మీ ఆయన నీ జీవితంలో నుండి వెళిళ్పోయాక కొడుకును పెంచావు. చదివించావు. పెళిళ్ చేసావు. మరి ఇపుప్డు 
అంత ఆవేదనతో ఆ కవిత రాసి మాకు చేరువ అవుదామనన్ంత కషట్ం మళీళ్ ఏమొచిచ్ంది?" అపప్టిదాకా ఒక ససెప్నస్ కథ వింటునన్ంత 
వుతక్ంటతతో వింటునన్ పూరిణ్మ హటాతుత్గా అడిగింది. 

"ఇంతకాలం హాయిగా నా వుదోయ్గం నేను చేసుకుంటూ, పిలల్వాడిని పెదద్ చేసి వాడికి కూడా పెళిళ్ అయింది అనిపించాను. 
చినన్పప్టినుంచే సందీప కు వాడి తండిర్ గురించి అనిన్ విషయాలూ వివరించాను. అపుప్డపుప్డూ అందరు సేన్హితులలాగా తనకు కూడా తండిర్ 
లేడని కొంత వయ్ధ చెందేవాడు. కాని వాడు కూడా పరిసిథ్తులతో రాజీ పడేలా తీరిచ్ దిదద్గలిగాను. కాని వాడి మూలకంగానే వదిలిందనుకునన్ 
బురద మళీళ్ అతుకుక్ంది." 

"అదేంటీ? సందీప ఏం చేసాడు?" 
"ఫేస బుక." 
"వావ్ఆఆఆఆఆఆట........" వింటునన్ శోర్తలు మళీళ్ ఒకక్సారి ఉలికిక్ పడాడ్రు. 

PPP 
 

ఆ రోజు కుసుమ బాంక నుండి ఇంటికి వచేచ్ సమయానికి రోజూ పొదుద్కూకితేకాని రాని కొడుకు కోడలు ఇంటికి వచిచ్ వునాన్రు.    
ఎవరో నూతన వయ్కిత్ కోడలి పకక్న సోఫాలో కూరొచ్ని వునాన్డు. దాదాపుగా ఆమెను ఆనుకొని, ఒక చేయి ఆమె భుజం చుటూట్ వేసి 

అరచేతితో మెడమీద భుజం మీద రాసూత్ వుండటం ఆకాసేస్పటోల్నే సప్షట్ంగా కనిపించింది. ఎంత దగగ్రగా కూరుచ్నాన్డంటే, ఇదద్రి కాళూళ్ 
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రాచుకుంటూ వునాన్యి. 
 కోడలికి దగగ్ర బంధువేమో అనుకొని  తల వంచుకొని లోపలికి వెళళ్బోయింది. 
"అమామ్! ఎవరొచాచ్రో చూడు." కొడుకు మాటలతో వెనకిక్ తిరిగింది. 
అతను కోడలి పకక్నుండి లేచి కుసుమ దగగ్రగా వచాచ్డు. ఒకక్ అడుగు వెనకిక్ వేసింది. 
"హాయ కుసుమా డారిల్ంగ. వావ. యూ లుక సో బూయ్టిఫుల. అదే చారమ్. అదే అందం." అమెరికన ఏకెస్ంటోల్ అంటూ రెండు 

చేతులూ ముందుకు చాచి కౌగలించుకొనే ఫోజులో ఇంకా దగగ్రకు వచేచ్టపప్టికి ఇంకా వెనుకకు జరిగింది. 
"హే సందూ! మీ మమీమ్ ననున్ గురుత్పటట్లేదు." అంటూ పెదద్గా నవావ్డు. అపప్టికి కూడా ఆయన ఎవరో పోలిక పటట్లేకపోయింది. 
"యా డాడ ఎపుప్డో థరీట్ ఇయరస్ బాక చూసింది కదా. పోలుచ్కోవటం కషట్ం." అని తలిల్ వైపు తిరిగి, "అమామ్. ఆయన మా డాడీ. 

గురుత్పటట్లేదా!" ఒకక్సారి తూలిపడబోయి నిలదొకుక్కొని మారుమాటలేకుండా గబగబ తనగదిలోకి వెళిళ్పోయింది. 
ఆ మాటలు వింటుంటే సంతోషం కాదు కదా, కంపరం పుడుతునన్ది. 
ఆ మనిషి ఆలోచనలే లేకుండా జీవితం గడిపేసుత్నన్ సమయంలో మళీళ్ ఎటాల్ వచాచ్డు? సందీప కు ఎకక్డ పరిచయమయినాడు?  
కోడలి పకక్న కూరుచ్నన్ దృశయ్ం వూహిసేత్నే అసహయ్ంగా వుంది. అతనికి బుదిద్ లేకపోతే ఆ అమామ్యి ఙాఞ్నం ఏమయింది? ఎవరో 

పరాయి వయ్కిత్తో ఆ విధంగా రాసుకొని పూసుకొని కూరోచ్టానికి సభయ్త అడుడ్ రాలేదా? 
"అమామ్! డాడీ నీతో మాటాల్డాలంటునాన్రు. వసాత్వా?" కొడుకుక్ సమాధానం చెపాప్లని కూడా అనిపించక మౌనంగా మంచానికి 

అడడ్ంగా పడుకుని వుండిపోయింది. 
"అతత్యయ్ గారూ అంకుల మిమమ్లిన్ పిలుసుత్నాన్రు." అంటూ గదిలోకి వచిచ్న కోడలితో, "నాకు బాగా తలనొపిప్గా వుంది. మీరు 

మాటాల్డి పంపించేయండి. నేను బయటకు వచేచ్వరకు ననున్ ఎవరూ డిసట్రబ్ చేయవదుద్. తలుపు దగగ్రకు వేసి వెళుళ్." కొదిద్గా కఠినంగానే 
చెపిప్ంది. 

"పూర గరల్. ఇంత కాలానికి ఎదురుగావచేచ్టపప్టికి సంతోషంతో షాక తినన్టుట్నన్ది. షీ నీడస్ టైం టు  రికవర." అని మళీళ్ పెదద్గా 
నవవ్టం వినిపించింది. "ఓకే డియరస్. సీ యూ అగైన." 

ఆ రాతిర్ ఇంటోల్ చినన్ సైజు యుదద్మే జరిగింది. కుసుమ కొడుకును నిలవేసింది. "మన జీవితాలను ఇంత అనాయ్యం చేసిన ఆ మనిషి 
నీకు ఎకక్డ తగిలాడు?" 

అపుప్డు సందీప తమ పరిచయం గురించి చెపిప్న వివరాలు వింటుంటే మతిపోయినటట్యింది కుసుమకు. 
PPP 

ఈ రోజులోల్ చినన్ పెదద్ అనన్ వయ్తాయ్సం లేకుండా మాడరన్ గాడెజ్టస్ వాడటం అలవాటు చేసుకుంటునాన్రు. సెల ఫోనుల్ కంపూయ్టరుల్ 
వాడని వారు లేరు. అవి రెండు లేకపోతే అసలు పర్పంచం ముందుకే సాగదనన్ంతగా జీవితంలో భాగమయిపోయాయి.  

సందీప వాటికి ఏ మాతర్ం మినహాయింపు కాదు.  
అందరిలాగే అతను కూడా ఫేస బుక దావ్రా సేన్హితులతో కొలీగస తో రెగుయ్లర టచ లో వుంటాడు. 
తలిల్ చినన్పప్టి నుండి తండిర్ గురించి చెపిప్న విషయాలు మనసులో బాగా నాటుకు పోయాయి. కాని ఆయన ఎటాల్ వుంటాడో 

చూదాద్మనన్ కుతూహలం చినన్పప్టి నుండే వుండేది. ఆయన పేరు మురహరి అని మటుకు తెలుసు. ఇంజనీర అని తెలుసు.  
కాని తలిల్ దగగ్ర ఆ పర్సాత్వన ఎపుప్డూ తెచేచ్ వాడు కాదు. కనీసం ఫోటో కూడా చూడలేదు. ఎపుప్డో తలిల్ చెపప్నే చెపిప్ంది. పెళిళ్ 
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ఆలబ్ం అతత్గారి దగగ్రే వుండిపోయింది. ఆ తరువాత కూడా తామిదద్రూ కలిసి ఫొటో తీయించుకోనే లేదు. అని. 
సందీప కు కూడా కుసుమ లాగే చినన్తనం నుండి కూడా పుసత్క పఠనం బాగా అలవాటు. ఒకసారి ఎలెకస్ హేలీ రాసిన ’రూటస్’ అనన్ 

నవల చదవటం జరిగింది. ఆ పుసత్కం చదివిన  తరువాత తనకు కూడా తన మూలాలు ఏమిటి? తండిర్ ఇపుప్డు ఎకక్డ వునాన్డు? ఏం 
చేసూత్ంటాడు? అనన్ అనుమానాలు బురర్ను తొలిచివేయసాగాయి. ఆ ఫలితమే తన ఇంటిపేరు గలవాళుళ్ ఎకక్డెకక్డ వునాన్రు, అనన్ 
కుతూహలంతో ఇంటిపేరు మీద ఫేస బుక లో సెరచ్ చేసేటపప్టికి కొలల్లుకొలల్లుగా పేరుల్ వచాచ్యి.  

అపుప్డే తండిర్ పేరు కూడా కనిపించేటపప్టికి అతనితో పరిచయం పెంచుకోవటం ఆ పైన బంధుతావ్లు బయటపడటం జరిగాయి. 
తండేర్ కాదు. ఎకక్డెకక్డో వునన్ తన కజినస్ కూడా పరిచయమయాయ్రు.  
ఇంక అపప్టి నుండే తలిల్కి ఏ మాతర్మూ అనుమానం కలుగకుండా మురహరితో ఇ మెయిల దావ్రా రెగుయ్లర టచ లో వునాన్డు. 

మురహరి ఈ అవకాశానిన్ తనకు అనుకూలంగా మారుచ్కునాన్డు. సెంటిమెంటోత్ కొడుకును బాగా కొటాట్డు. భారాయ్ కొడుకును చూడటానికి 
తానెంత తహతహలాడిపోతునాన్డో ఈ దేశంలో ఒంటరితనంతో ఎంత విలవిలలాడిపోతునాన్డో అని ఏడవటం మొదలెటాట్డు. 

అంతటితో ఆగక, ఆ రోజులోల్ తాను కుసుమను కూడా అమెరికాకు రమమ్ంటే ఆ వాతావరణం తనకు సరిపడదని ఆమె 
ఇండియాలోనే వుండి పోయిందని, చేసేదేమీ లేక ఆమె పోషణారథ్ం నెలానెలా డబుబ్ పంపిసుత్నాన్నని, ఒకటేమిటి, అనేకానేక కథలు చెపిప్ 
కొడుకును పూరిత్గా తనవైపు తిపుప్కునాన్డు. అమెరికా వెళేళ్ ముందర భారయ్ ముందు ఎనెన్నిన్ వగలుపోయి డబుబ్ దోచుకునాన్డో అంతకనాన్ 
ఎకుక్వ నాటకాలు ఆడి కొడుకు మనసు దోచుకునాన్డు. 

సందీప అతని మాటల మాయలో పూరిత్గా పడిపోయినాడు. తండిర్ మళీళ్ పెళిళ్ చేసుకునాన్డని తలిల్ తనకు చెపిప్నవనిన్ అబదాద్లు అని 
నమేమ్సాడు. అంతటితో ఆగక తండిర్ని ఇండియాకు వచేచ్యమని ఆహావ్నించాడు. ఇనిన్ సంవతస్రాలు తండిర్ దేశం కాని దేశంలో ఒంటరి 
తనంతో ఎనోన్ అవసథ్లు పడాడ్డు. ఇంక ఈ పెదద్ వయసులోనైనా తను కొడుకుగా భాధయ్త తీసుకోవాలి అని నిశచ్యించుకునాన్డు. 

అనిన్ ఏరాప్టూల్ అయిపోయినాయి. మురహరి ఇండియాకు వచేచ్సాడు. పర్సుత్తానికి హోటలోల్ వుంటునాన్డు. తవ్రలో భారాయ్ కొడుకు 
కోడలితో ఇంటోల్ పరమ్నెంట గా కాపురం పెటేట్ వుదేద్శంతో వునాన్డు. 

ఈ వివరాలనిన్ వినన్ కుసుమ భదర్కాళిలా విరుచుకు పడింది. 
"మన జీవితాలను ఇంత అనాయ్యం చేసిన ఆ మనిషిని మళీళ్ కలవటానికి నీకు సిగెగ్టాల్ లేదురా? అతనంటే నాకు ఎంత అసహయ్మో 

తెలిసి కూడా అతనితో సంబంధం పెంచుకోబోతునాన్వంటే.............ఛీ, నా మీదనాకే అసహయ్మేసోత్ంది." రాబోతునన్ కనీన్టిని ఆపటానికి 
పర్యతిన్సూత్ అరిచింది. 

"అయినా అతత్యయ్గారూ! ఎపుప్డో ఏదో జరిగిందని బంధుతావ్లనే తెగతెంపులు చేసుకుంటామా?" చేతికి వునన్ కొతత్ రిసట వాచ 
సవిరించుకుంటూ కోడలు కూడా అతత్గారికి నీతులు చెపప్ పర్యతిన్ంచింది. హాలోల్ ఎనెన్నోన్ గిఫట్ పారెస్లస్ కనిపిసుత్నాన్యి. 

"ఏదేమైనా అమామ్, ఆయన నాకు తండిర్ కాకపోతాడా? మీరిదద్రూ విడాకులు కూడా తీసుకోలేదు కాబటిట్ ఆయన నీ భరత్ సాథ్నం కూడా 
కోలోప్లేదు." 

సెంటిమెంట తో  కొడుకును, రకరకాల కానుకలు డబుబ్తో కోడలిని మొతాత్నికి కొనేసాడు. 
అంతవరకే అనుకునన్ది. కాని అంతకనాన్ ఇంకా షాకింగ నూయ్స చెపాప్డు సందీప.  
"ఇంకా కొదిద్ నెలలలో డాడీకి సికస టీ ఇయరస్ కంపీల్ట అవుతాయి. ఆ సందరభ్ంగా మీ ఇదద్రికి శాసోత్ర్కత్ంగా షషిఠ్పూరిత్ గార్ండ గా చేసి, 
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మిమమ్లిన్దద్రీన్ సింగపూర మలేషియా పంపిదాద్మనుకుంటునాన్ము."  
"అంటే అతత్యయ్గారికి సెకండ హనీమూన అనన్మాట. ఓ సారీ ఆ రోజులోల్ హనీమూనుల్ వుండేవి కాదు కదా! అయితే ఇది మీకు 

చాల థిర్లిల్ంగ ఎకీస్ప్రియంస. ఆపుప్డు మిసస్యిన మధుర క్షణాలు ఇపుప్డు అందుకుంటారు." వుతాస్హంగా అంటునన్ కోడలి మీద అరిచింది. 
"మానసా! ఏం మాటాల్డుతునాన్వో నీకేమైనా అరథ్మైతునన్దా? ఛీఛీ......తలుచుకుంటుంటేనే అసహయ్ంగా వుంది." 

"అమామ్ ఇందులో అసహియ్ంచుకోవటానికి ఏముంది? ఈ రోజులోల్ ఎంతెంతమంది ఈ వయసులో తోడు కావాలని పెళిళ్ళుళ్ 
చేసుకోవటం లేదు? కాలం మారిపోయిందమామ్. దానికి అనుగుణంగా మనం కూడా మారాలి. ఇందులో తపేప్మీ లేదు. ఇంక నువువ్ మాకు 
అడుడ్ చెపప్వదుద్. తవ్రలోనే డాడీ ఇంటికి వసాత్రు. మేడమీద గది ఆయన కోసం రెనవేట చేయిసాత్ము. షషిఠ్పూరిత్ నాటికి అనిన్ ఏరాప్టూల్ 
చేయాలి." 

ఆ విధంగా ఆ దురామ్రుగ్డు నా జీవితంలోకి పర్వేశించటానికి అనిన్ ఏరాప్టూల్ చేసుకునాన్డు. నా కొడుకు కోడలూ అతని మాయలో 
పూరిత్గా పడిపోయినారు. నా ఇంటోల్ నేనే పరాయిదానిన్ అయిపోయినాను. ఈ క్షణంలో నాకు నా అనన్వాళుళ్ కావాలి అనిపించింది. 
ఇంతకాలం నాకు అండగా వునాన్డనుకునన్ కొడుకు కూడా పరాయివాడై పోయినాడు. 

ఇంక ఏం చేయాలో తోచలేదు. ఇపుప్డు వూరంతా మారిపోయింది. ఎవరు ఎకక్డునాన్రో కూడా తెలియదు. అపుప్డు అనిపించింది. 
అనవసరంగా అభిమానాలకు పోయి మిమమ్లన్ందరిని దూరం చేసుకునాన్నే అని. చివరకు ఏం చేయటానికి దికుక్తోచక, అదిగో ఆ 
కవితలాంటి దేదో రాసి పడేసాను. ఎకక్డో మిణుకుమిణుకుమంటూ ఆశ. మీలో ఎవరైనా చదవకపోతారా? అరథ్ం చేసుకొని ఆదుకోకపోతారా 
అని..................." అపప్టిదాకా నిబబ్రంగా మాటాల్డిన కుసుమ ఒకక్సారి భోరుమంది. లోపలినుండి పొంగిపొరలుతునన్ ఆ దుఃఖపర్వాహానికి 
ఆనకటట్వేసి ఆపటానికి ఎవరూ పర్యతిన్ంచలేదు.  

PPP 
హిసెట్రిక గా అయిన కుసుమకు రేణుక మందులిచిచ్ పడుకోబెటిట్ నిదర్పోయేదాకా పకక్నే వుండి తలనిమురుతూ కూరుచ్నన్ది. 
"రేణూ ఏమిటి కుసుమ పరిసిథ్తి? ఏం చేదాద్ం?" ఆరాటంగా సేన్హితురాళుళ్ అడిగిన పర్శన్లకు వెంటనే సమాధానం 

చెపప్లేకపోయింది. 
"అటాల్గే వదిలేసేత్ డీప డిపెర్షన లోకి వెళేళ్ పర్మాదం వుంది. ఈ సిథ్తిలో దానిన్ మళీళ్ కొడుకు దగగ్రకు పంపటం మరీ పర్మాదం. 

ముందర కొంతకాలం తనని మన దగగ్రే వుంచుకొని కౌనిస్లింగ చేయవలసి వుంటుంది. దీనికి మనమొక పాల్న ఆఫ ఏక్షన ఏదైనా చూడాలి. 
అసలు దాని మొగుడి గురించి ఆరా తీయాలి. కొడుకుతో జాగర్తత్గా డీల చేయాలి. కుసుమ మాటలు పటిట్ చూసేత్, మొగుడిన్ టాకిల చేయటం 
కనాన్ కొడుకును టాకిల చేయటం లో కేర ఫుల గా వుండాలి." 

"ఆ తార్షుట్డు అసలు అమెరికాలో ఏం వెలగబెటాట్డో ముందర విచారించాలి. ఇనాన్ళళ్ తరువాత మళీళ్ కొడుకును భారయ్ను చూడాలని 
వచాచ్డంటే దీని వెనుక ఇంకా ఏం గూఢుపుఠాణి వుందో ఆరా తీయాలి." తరుణి అభిపార్యం చెపిప్ంది. 

"నిజమే. అకక్డ వుండి వచిచ్నవాళళ్ గురించి తెలుసుకోవటం పెదద్ కషట్మేమీ కాదు. అందరికీ ఐ.డి. సెకూయ్రిటీ నంబరుల్ పకడబ్ందీగా 
వుంటాయి." 

"అవునే నిజమే. సునంద పినిన్ కొడుకు వసంత అకక్డే వుంటునాన్డుగా. వాడికి వివరాలు ఇచిచ్ ఇనఫ్రేమ్షన అంతా 
కనుకోక్మందాము."  

"అటాల్గే మా బిజినెస పారట్న్రస్ కూడా మనకు హెలప్ చేసాత్రు. అకక్డ దాదాపు అనిన్ సేట్టోస్ల్నూ మనవాళుళ్ వునాన్రు. మీరనన్టుట్ 
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ముందు అటునుండి నరుకొక్దాద్ము." 
అందరూ సై అంటే సై అనాన్రు. 
వీళుళ్ మాటాల్డుకుంటుండగానే, అంతవరకు సేన్హితురాళళ్ను ఎంజాయ చేయమని వదిలి వెళిళ్న మగవారు కూడా వచేచ్సారు. 

వారికి కూడా కుసుమ సంగతి వివరించి తాము చేయబోయే పని కూడా వివరించారు. 
"జాగర్తత్. ఈ విషయం ఆమెకు తపప్ ఇతర ఫామిలీమెంబరస కు తెలియకుండా డీల చేయండి. రోజులు పూరవ్ంలాగా లేదు. ఎవరి 

పైరవసీ వాళళ్ది. అనవసరంగా వాళళ్ పరస్నల విషయాలోల్ తలదూరుసుత్నాన్రని తెలిసేత్ మొదటికే మోసం రావచుచ్," అంటూ హెచచ్రించి తమ 
సహాయ సహకారాలు కావాలంటే నిరభయ్ంతరంగా అడగొచుచ్ అని కూడా భరోసా ఇచాచ్రు. 

PPP 
కారు దిగుతునన్ నలుగురిని చూసిన సునంద గబగబ బయటకు వచిచ్ంది. 
కొతత్ మనిషిని చూసి కొదిద్గా వెనుకకు తగిగ్ంది. "పినీన్ మీ ఇంటికి ఎవరో వచాచ్రు చూడు. పకక్వీధిలో మీ ఇంటి ఎడెర్స 

అడుగుతుంటే, అటే వెళుళ్తునాన్మని మాతో తీసుకొని వచాచ్ము." పూరిణ్మ మాటలకు ఆ వయ్కిత్ని తేరిపార చూసిన సునంద ఆశచ్రయ్ంతో నోరు 
తెరుచుకునన్ది. మొహం ఆనందంతో వికసించింది. అమాంతం కావిలించుకునన్ది. 

"ఎవరూ మా  కుసుమే! అమోమ్ అమోమ్ ఎనాన్ళళ్కు? అహఁ ఎనేన్ళళ్యిందమామ్ నినున్ చూసి?"  
"ఏం పినీన్ కుసుమ కనిపించిన ఆనందంలో మమమ్లన్ందరినీ గేటు బయటే నిలబెటిట్ మాటాల్డి పంపేసాత్వా ఏంటి? పదపద లోపలికి 

వెళిళ్ మాటాల్డుకుందాము." ఇదద్రిని తోసుకుంటూ లోపలికి దారి తీసింది తరుణి.  
మాటలు వినిపించి లోపలి నుండి ఒక యువకుడు బయటకు వచాచ్డు. "ఎవరమామ్ వచిచ్ంది? అంత ఎకైస్టెడ గా వునాన్వు?" 
"వచిచ్ంది ఎవరో నువేవ్ చెపప్రా?" 
కుసుమకు అంతా అయోమయంగా వుంది. ఇనేన్ళళ్ తరువాత చూసిన సునంద పినిన్ గురుత్ పటట్టమే నమమ్శకయ్ంగాలేదు. 

అటువంటిది ఈ అపరిచిత యువకుడికి తానెవరో తెలియను కూడా తెలియదు. ఏమని చెపుప్తాడు? 
అతను కూడా కొదిద్గా తేరిపారచూసి, "కుసుమ అకక్యయ్ కదూ!" అనేటపప్టికి విసుత్పోయింది. 
"ఏంటి కుసుమా అటాల్ చూసుత్నాన్వు? వాడు ఎవరనుకుంటునాన్వు? మన హేమూ, హేమంత. సునంద పినిన్ పెదద్ కొడుకు." 
తన ఎదురుగా ఆరడుగుల పొడుగు, పొడుగుకు తగగ్ శరీరంతో కనిపిసుత్నన్ అతను హేమంత అంటే నవువ్ వచిచ్ంది. తన పెళిళ్లో 

చివరగా ఐదారేళళ్ పిలల్వాడిగా చూసిన హేమంత ఇతనేనా? 
"హేమూ, ననున్ ఎపుప్డూ చూడలేదుకదా! ఎటాల్ పోలుచ్కునాన్వు? అయినా సునంద పినీన్ నువువ్ కూడా చూడగానే గురుత్పటేట్సావే?" 

సంతోషంగా అనన్ది. 
"కుసుమకక్యాయ్, మా ఇంటోల్ ఈ నలుగురు కలిసినపుప్డలాల్ నీ గురించే మాటాల్డుకుంటూ వుంటారు. వీళళ్కు మరేమీ పని లేనటుట్ 

చినన్నాటి ముచచ్టేల్. మాచినన్తనంలో వీళుళ్ నలుగురు కలిసేత్ నాకు వసంత కు ఒళుళ్ మండిపోయేది. అంతవరకు మమమ్లిన్ ఎంతో గారాబం 
చేసిన వాళుళ్ నీ ముచచ్ట వచేచ్టపప్టికి మమమ్లిన్ పటిట్ంచుకోను కూడా పటిట్ంచుకోక ఒకటే కబురుల్." 

"అది సరే. ననెన్టాల్ గురుత్ పటాట్వు?"  
"అదేమీ పెదద్ కషట్ం కాదు. మా ఇంటోల్ వునన్ ఆలబ్ంలో మీ అందరివి ఎనెన్నోన్ఫోటోలు వునాన్యి. అందులో కొటొట్చేచ్టటుట్ నీచెవి 

కింద వునన్ పెసరబదద్ంత పుటుట్మచచ్ చాల తకుక్వమందికి వుంటుంది.  
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అమమ్ కళళ్లోల్ ఆనందం, నీ పకక్న తతిమమ్ "పూతరే" లను, ఆ పుటుట్మచచ్ను చూడగానే అరథ్మయిపోయింది, ఇనాన్ళూళ్ 
అసంపూరణ్ంగా వునన్ "పూతరేకు" పూరత్యిందని." 

"పినీన్ నీకొడుకు కూడా నీలాగే భలే చమతాక్రే." 
పూరిణ్మ సునందకు హేమంత కు కుసుమ గురించిన విషయాలనిన్ వివరంగా చెపిప్ంది. 
"హేమూ, వసంత అకక్డే వునాన్డుగా! ఇవిగో మురహరి వివరాలు. అమెరికాలో అతని గురించిన వివరాలనిన్ సేకరించాలి మావాడికి 

కూడా చెపాప్ను. అతను చేసిన వుదోయ్గం, పెళిళ్ పిలల్లు మొదలైన పరస్నల విషయాలనిన్ తెలుసుకోండి." 
 ఆ రాతిర్ అందరూ సునంద చేతి వంట మళీళ్ రుచి చూసారు.  
మామూలుగా ఏమీ జరగనటేట్ చినన్నాటి కబురుల్, ఈ మధయ్ చదివిన పుసత్కాల గురించి ముచచ్టించుకునాన్రు. 

PPP 
మాటలోల్నే తరుణి మొబైల ఫోన మోగింది. అటునుంచి మాటలు వింటునన్ తరుణి మొహం వికసించింది. 
"థాంకార్స్ కనాన్! చాల ఇంపారెట్ంట ఇనఫ్రేమ్షన ఇచాచ్వు. ఆ ఫొటోలు వివరాలు అనిన్ ఫాకస్ చేసి పంపు." తరుణి నెటవ్రక్ ఎంత 

బలంగా వుందో నాలుగురోజులలోనే తెలిసిపోయింది. హేమంత వసంత దావ్రా కొంత సమాచారం, బిజినెస పారట్న్రస్ దావ్రా కొంత అంతా 
కూడకటుట్కొని మురహరి ముపప్యేయ్ళళ్ జీవిత చరితర్ చేతికి వచిచ్ంది. 

మురహరి గురించి కుసుమకు తెలిసింది చాల తకుక్వ. అకక్డికి వెళళ్గానే అమెరికన యువతిని పెళిళ్చేసు కొని ఇదద్రు పిలల్ల తండిర్ 
అయినాడని మాతర్మే తెలుసు. 

ఇంజనీరింగ లో పై చదువులకని వెళిళ్న అతను తరచుగా పొర్ఫెసర ఇంటికి రాకపోకలు సాగిసూత్ పొర్ఫెసర కూతురుతో పేర్మాయణం 
సాగించి చదువు పూరిత్ కాకుండానే పెళిళ్ పిలల్లు అనన్ లంపటంలో పడాడ్డు. 

చదువు పూరత్వగానే అకక్డే టీచింగ పొర్ఫెషన లో చేరాడు.  
పెదద్కొడుకుకు తొమిమ్ది సంవతస్రాల వయసు వునన్పుప్డు మురహరి అమెరికన భారయ్ అతనికి పిలల్లను వదిలేసి వేరే పెళిళ్ 

చేసుకుంది. తరువాత అతను కూడా మరో వివాహం చేసుకునాన్డు. రెండో భారయ్ జెరమ్న వనిత. అతని సహోదోయ్గి. అపప్టికే ఆమెకు ఇదద్రు 
కూతుళుళ్. ఒక కూతురు తండిర్ వదద్ పెరుగుతునన్ది. రెండో కూతురు ఆమె దగగ్రే వుంటుంది. ఆ అమామ్యిని మురహరి లీగల గా దతత్త 
తీసుకునాన్డు. 

మురహరి తన ఇదద్రు పిలల్లు, తన రెండో భారయ్ కూతురుతో సహా కొనిన్ సంవతస్రాలు కలిసి వునాన్డు. పిలల్లంతా పెదద్వాళళ్యి 
మైనారిటీ తీరిన తరువాత వారివారి బతుకులు వాళుళ్ చూసుకుంటూ వెళిళ్పోయినారు.  

మురహరి భయంకరమైన సతరీలోలుడు. ఆడమనిషి కనిపిసేత్ వదిలేవాడు కాదు. సంపాదనంతా ఆ వయ్సనానికే పెటేట్సూత్ ఇంటి 
భారమంతా భారయ్ మీద వదిలేయటం ఆమెకు నచచ్క  అతని మానాన అతనిన్ వదిలేసి తనకు నచిచ్న వయ్కిత్తో వెళిళ్పోయింది. 

ఆ సమయంలో అతనికి ఒక గుజరాతీ అమామ్యితో పరిచయం అయింది. అతను టీచ చేసూత్నన్ కాలేజీలోనే ఆమె పై చదువులకని 
వచిచ్ంది. తన కొడుకు వయసులో వునన్ ఆ అమామ్యిని ఏంమాయ చేసాడో కాని ఆమె అతనికి పూరిత్గా లొంగిపోయింది. గరభ్వతి అయింది. 
అపప్టికే మూడు పెళిళ్ళుళ్ అనే మురుగులోంచి బయటపడి కాళుళ్ కడుకుక్నన్ మురహరి విచచ్లవిడిగా అమామ్యిలతో తిరిగేవాడు. 
అటువంటిది ఆ గుజరాతీ అమామ్యి గరభ్వతి అయి పెళిళ్చేసుకోమని వెంటపడసాగింది. 

అదిగో ఆ సమయంలోనే ఫేస బుక దావ్రా కొడుకు తటసథ్ పడటం ఆ నెపం మీద ఇండియాకు రావటం జరిగాయి. 
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అమెరికాలో సంపాదించినది ఏమీ మిగల లేదు. వునన్ కొదిద్ మొతత్ం ఫామిలీకి గిఫట్స్ అంటూ ఖరుచ్ పెటేట్సాడు. ఇంక ఇకక్డ భారయ్ 
బాంక వుదోయ్గిగా సంపాదన మీద కటుట్కునన్ ఇలుల్ సంపాదించిన ఆసిత్ వుంది. ఆమె తాతగారు చనిపోయే ముందర తతిమామ్ కొడుకులతో 
సమానంగా కుసుమకు కూడా ఆసిత్ పంచాడు. కొడుకు మంచి వుదోయ్గంలో వునాన్డు. అవనిన్ దృషిఠ్లో పెటుట్కొని ఫామిలీ అంటూ సెంటిమెంట 
నాటకం మొదలెటాట్డు. 

ఈ వివరాలనిన్ తరుణి సునందతో సహా తకిక్న ముగుగ్రికి వివరించింది. 
"అతనికి ఎటాల్గైనా బుదిద్ చెపాప్లి. సందీప ను అతని వుచుచ్లోంచి బయటకు లాగాలి. అనిన్టికనాన్ ముందు కుసుమను ఏదైనా 

సురకిష్తమైన పార్ంతంలో చేరాచ్లి. అందుకు ఒకటే చోటు కనిపిసుత్నన్ది." చెపప్టం ఆపి తరుణి అందరి వైపు చూసింది. 
కుసుమ కూడా ఎవరిదో కథ వింటునన్ంత వుతుస్కతతో వినసాగింది. మళీళ్ సేన్హితురాళళ్ సహవాసంతో కొదిద్గా కోలుకునన్ది. వీరి 

అండతో ఎంతటి సంకట సిథ్తి నుండనాన్ బయటపడగలననన్ ధీమా వచిచ్ంది. అందుకే తన భరత్ గురించి చెపుప్తునాన్ కూడా ఏ విధమైన 
చలనం లేకుండా వినసాగింది. 

PPP 
కుసుమను ఇంటికి తీసుకెళళ్టానికి సందీప వచాచ్డు. 
"సందీప, మేము ఫెర్ండస్ అందరం ఇనాన్ళళ్కు కలుసుకునాన్ము. రేణుక పూరిణ్మ నేను కొనిన్ రోజులు బయటవూళళ్కు వెళిళ్ 

వదాద్మనుకుంటునాన్ము. కుసుమను కూడా మాతో తీసుకెళుళ్తాము." 
"అయోయ్ ఆంటీ మా డాడీ షషిఠ్పూరిత్ చేదాద్మని అనిన్ ఏరాప్టూల్ చేసుత్నాన్ను. మీరందరు కూడా వుండాలి. మీ పోర్గార్ం కొనిన్ రోజులు 

పోసట పోన చేసుకోకూడదా?" 
"అందుకే సందీప, ఆ వేడుకలయింతరువాత మీ అమమ్ మీ డాడీతో బిజీ. అందుకనే ఇపుప్డే వెళిళ్ వసాత్ము. అయినా డేట ఫికస్ 

అవగానే చెపుప్. ఆ నాటికి మీ డాడీకి అతని భారయ్ను కొతత్ పెళిళ్కూతురుగా మండపంలోకి తీసుకొచేచ్ భాధయ్త మాది. సరేనా?" 
PPP 

"పూరిణ్మకు వెకేషన సాట్రట్ అయింది. నేను ఎపుప్డు కావాలంటే అపుప్డే ఫీర్ అవుతాను. మనం ముగుగ్రం రేపే బయలేద్రుదాము. 
వీలయినపుప్డలాల్ రేణూ మనలిన్ జాయిన అవుతుంది." పోర్గార్ం చెపుప్తునన్ తరుణి వంక ఆశచ్రయ్ంగా చూసింది కుసుమ. 

"హేయ తరుణి! ఇపుప్డు మనం ఎకక్డకు వెళుళ్తునాన్ము?"  నలుగురు కారోల్ బయలేద్రారు 
"మా సవ్ంత వూళోళ్ మా ఇంటికి." 
రేణుకకు పూరిణ్మకు ఆ ఇలుల్ గురించి తెలుసు. 
తరుణి మామగారిది వయ్వసాయ కుటుంబం. మరీ పెదద్ది కాక మరీ చినన్ది కాక ఒక మోసత్రు వూరది.  ఆ వూరి నడిబొడోల్ వారిది పెదద్ 

ఇలుల్. మధయ్లో రెండంతసుత్ల మేడా, చుటూట్ ఆవరణలో పెదద్ వృకాష్లు. పెరటి వైపు కిచెన గారెడ్న వుండేవి.  
ఆ వూరోల్ మంచి సూక్ళుళ్ కాలేజీలూ వునాన్యి. చుటుట్పకక్ల దాదాపు పదిహేను పలెల్టూళళ్ నుండి అమామ్యిలూ అబాబ్యిలూ 

అకక్డికి చదువుల కోసం బసుస్లోల్ వసూత్ పోతూ వుంటారు.  
తరుణి మామగారికి తీరిక సమయాలలో డాబా మీద కురీచ్ వేసుకొని దారెంబట వచేచ్పోయే వాళళ్ను చూసూత్ కాలకేష్పం చేయటం 

ఒక అలవాటు. ఆ వూరికి వునన్ ఒకే ఒక బస సాట్ప సప్షట్ంగా కనిపిసూత్ వుండేది.  
వుదయం చిలకలాల్గా తయారయి కిలకిలాల్డుతూ చదువుకోవటానికి వచేచ్ ఆడపిలల్లు సాయంతార్నికి వాడిపోయిన మొహాలతో 
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బసుస్లకోసం పడికాపులు కాయటం కనిపించేది. మగపిలల్లు చాల మటుకు సైకిళళ్ మీదనే వచేచ్వారు. కాని అమామ్యిలకు మాతర్ం బస తపప్ 
వేరే మారగ్ం వుండేది కాదు. ఆ వచేచ్ అరకొర బసుస్లమీదే ఆధారం. అవికూడా పై వూళళ్ నుంచి వచేచ్టపప్టికి కికిక్రిసి వుండేవి. ఆ బసుస్ 
తపిప్తే మళీళ్ అరగంటదాకా ఎదురుచూపులే. చలికాలం మరీ అధావ్నన్ం. తొందరగా చీకటిపడిపోయేది. పాపం వాళుళ్ ఇళుళ్ చేరేటపప్టికి ఏ 
రాతోర్ అయేది. 

అవనిన్ చూసిన ఆయనకు ఒక ఆలోచన వచిచ్ంది.  
ఈ అమామ్యిలు రోజూ అంతంత దూరాల నుండి రావటంపోవటం అనే ఇబబ్ంది తపేప్లాగా ఏదైనా ఏరాప్టు చేయాలి 

అనుకునాన్రు. 
ఆ ఆలోచన వచిచ్ందే తడవు కొడుకులతో చరిచ్ంచాడు. ఒక పర్ణాళిక సిదద్ం చేసుకునాన్రు. 
దాని ఫలితంగా ఇంటి పర్హరీ గోడకానుకుని వరుసగా కనీస వసతులతో గదులు కటిట్ంచాడు. గదులకు చివరగా ఒక వంటగది 

కటిట్ంచి మనిషిని కూడా ఏరాప్టు చేసి. తన ఆవరణలోనే ఒక అమామ్యిల హాసట్ల ఏరాప్టు చేశాడు.  
ఆ విధంగా మొదలైన హాసట్ల దినదినాభివృదిఢ్ చెందింది. చదువులైపోగానే ఆ అమామ్యిలు వెళిళ్పోవటం మళీళ్ కొతత్ బాచ చేరటంగా 

సాగిపోతునన్ది. కొంతకాలానికి ఆ వూరు బాగా అభివృదిధ్ చెంది వుదోయ్గావకాశాలు కూడా ఏరప్డాడ్యి. ఆ పాటికే ఆయన మరణించటం, 
కొడుకులు వుదోయ్గాలంటూ పటాన్లకు వెళిళ్పోవటంతో, వాళుళ్ నివసిసుత్నన్ ఇంటి మీద కూడా ఇంకా కొనిన్ గదులు కటిట్ంచి ఫుల ఫెల్డజ్డ్డ లేడీస 
హాసట్లాగ్ రూపొందించారు. కింద ఇలుల్ వాళల్ కింద వుంచుకునాన్రు. కుటుంబ సభుయ్లు అడపాతడపా వచిచ్పోతూ వుండటానికి అనుగుణంగా 
మెయినైట్న చేయిసూత్ వుంటారు. 

హాసట్ల నిరవ్హణ కోసం పరమ్నెంట గా ఒక కే ర టేకర, ఒక వంటమనిషి, పనిమనుషులు వంటి అనిన్ హంగులు ఏరప్రిచారు. వాటి 
మీద వచేచ్ఆదాయం మంచిచెడడ్లు కొడుకులు కోడళుళ్ చూసుకుంటూ వుంటారు. 

ఈ విషయాలనిన్ కుసుమకు వివరించిన తరుణి చెపిప్ంది. "అకక్డైతే నువువ్ సేఫ గా వుంటావు. నీ సమసయ్ తీరేవరకు నువువ్ నిశిచ్ంతగా 
వుండవచుచ్. అకక్డ నీకు వంటరితనం కూడా వుండదు. రకరకాల వయసులో అమామ్యిలు వుంటారు. చదువుకొనేవాళూళ్, వుదోయ్గాలు 
చేసుకునే వాళూళ్ వుంటారు. కాబటిట్ నీకు కావలసినంత కాలకేష్పం." 

"ఏమో తరుణీ నువివ్ంతగా చెపుప్తునాన్ నాకెందుకో నా కొడుకుకాని అతనుకాని వెంటాడి పటుట్కుంటారేమో ననన్ భయం." 
"పిచిచ్ కుసుమా. నువువ్ నీ ఒకక్దాని సేఫీట్ గురించి భయపడుతునాన్వు. కాని మేమో, అకక్డ వుంటునన్ అమామ్యిలందరి సేఫీట్ 

భుజాలమీద వుంచుకునాన్ము. ఎతైత్న పర్హరీ గోడ వుంటుంది. గేట దగగ్ర పటిషట్మైన సెకూయ్రిటీ కూడా వుంది. దాని కోసం ఒక ఎకస్ సరీవ్స 
ఆఫీసర నడుపుతునన్ సెకూయ్రిటీ ఏజనీస్ నుండి ఎంపాల్యీస వుంటారు. వాళళ్ కళుళ్ కపిప్ ఒకక్ బయటి మనిషి కూడా లొపలికి వెళళ్లేరు. 

కనుక ఆ విషయంలో నువువ్ నిశిచ్ంతగా వుండవచుచ్." 
PPP 

కుసుమ జీవన పర్యాణంలో మరో మజిలీ. 
అకక్డి వాతావరణం చూసిన తరువాత కుసుమ ఎంతగానో సంతోషించింది. నాలుగు రోజులు గడిచేటపప్టికి తరుణి చెపిప్ంది 

అక్షరాల నిజమనేటటుట్ నిరూపణ అయింది. 
అపుప్డు నెమమ్దిగా తరుణి టాపిక లేవనెతిత్ంది. 
"కుసుమా నీ ముందు ఒక పర్పోజల పెటుట్దామనుకుంటునాన్ను. నువువ్ ఏమీ అనుకోకూడదు." 
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అనుకోని ఈ ధోరణికి కుసుమ విసుత్పోయింది. "అదేంటే తరుణి? అటాల్ మాటాల్డుతునాన్వు? మీరంతా నా మంచి కోరి ఇంత 
పర్యాస పడుతుంటే నేను అనుకోవటం ఏమిటి?" అని కొదిద్గా అనుమానంగా, "కొంపతీసి నా కొడుకు కోరుకుంటునన్టుట్ ఆ 
దౌరాభ్గుయ్డితో మళీళ్ కాపురానికి ననున్ ఒపిప్ంచరుకదా!" 
"ఛీఛీ, మమమ్లిన్ అంత తకుక్వగా అంచనా వేసుత్నాన్వా?" బాధగా అంది తరుణి. 
"మరైతే ఆ విషయం కాకుండా మీరు ఏం చెపిప్నా చేయటానికి సిదద్మే." 
"మరేం లేదు కుసుమా, హాసట్ల కేర టేకర ఒక రిటైరడ్ ఆఫీసరు భారయ్తో కూడా ఇకక్డే వుండేవారు. ఆయన పిలల్లంతా వేరే దేశాలలో 

సెటిల అయినారు. ఈ మధయ్నే అతని భారయ్ మరణించటంతో ఆయన కొడుకుల దగగ్రకు వెళిళ్పోవటానికి నిశచ్యించుకొని ఆ ఏరాప్టల్ మీద 
వునాన్డు. వచేచ్ నెలలో బహుశా ఆయన వెళిళ్పోవచుచ్.  

మళీళ్ ఎవరైనా భాధయ్త తీసుకొనే వయ్కిత్ కోసం వెతుకుతునాన్ము. నీకు అభయ్ంతరం లేకపోతే ఆ భాధయ్త నువువ్ 
తీసుకోగలుగుతావా.......?" 

"నీకేమైనా పిచాచ్ తరుణీ. నాకు అంత మంచి పని అపప్గించటానికా నువువ్ ఇంత సందేహిసుత్నన్ది? నాకు అభయ్ంతరం వుంటుందని 
ఎందుకనుకుంటునాన్వు? ఆనందంగా ఇకక్డే వుండిపోతాను." 

"అమమ్యయ్. నా నెతిత్న పాలు పోసావే. బాంక లో అంత పెదద్వుదోయ్గం చేసినదానివి ఇంత చినన్ పనంటే........." 
"ఇంకొకసారి ఆ మాట అనాన్వంటే చెంపలు వాయకొడతాను." 
"అమమ్యయ్ ఇనాన్ళళ్కు మా పాత కుసుమ మళీళ్ పుటిట్ంది."  
నాలుగురోజులు గడిపిన సేన్హితురాళుళ్ తిరిగి వెళిళ్పోయినారు. ఎవరికి వీలుంటే వాళుళ్, ఒకొక్కక్సారి ముగుగ్రూ కలిసి వసూత్ పోతూ 

వునాన్రు. 
PPP 

రోజులు పర్శాంతంగా గడుసూత్ వునాన్యి. అకక్డ కుసుమ ఆనందంగా వుంది. వచేచ్ముందే వుదోయ్గానికి రాజీనామా ఇచేచ్సింది. 
ఇకక్డ తరుణి పూరిణ్మ తమ ఏరాప్టుల్ చురుగాగ్ కొనసాగిసూత్ వునాన్రు. 

మధయ్మధయ్లో సందీప "ఆంటీ అమమ్ ఫోన కలవటం లేదు. మీరు ఎకక్డ వునాన్రు? ఎపుప్డొసాత్రు?" అంటూ తరుణికి ఫోన చేసూత్నే 
వునాన్డు. 

"అయోయ్ సందీప మీ అమమ్ ఫోన పాడయింది. అందుకనే నీకు దొరకటలేల్దు. ఇంతకూ మీ ఫంక్షన డేట ఫికస్ అయిందా? అయితే 
మాకు ఒక వారం రోజుల ముందు చెపుప్. మీ నానన్కు ఆయన భారయ్ను కొతత్పెళిళ్కూతురుగా పెర్జెంట చెసాత్ము. సరేనా?" 

ఆ మాటలకు సందీప ఉపొప్ంగిపోయినాడు. "అమమ్యయ్ ఇనాన్ళళ్కు అమమ్ ఫెర్ండస్ అమమ్ను ఒపిప్ంచగలిగారు." అనుకొని, "అటాల్గే 
ఆంటీ. చాల సంవతస్రాల తరువాత అమమ్ నానన్ ఒకటి అవబోతునాన్రు. ఆ వేడుక వాళళ్ జీవితాంతం ఒక మధురమైన కలలాగా 
మిగిలిపోవాలి. మా బంధుమితుర్లు దేశవిదేశాలలో వునన్వారంతా రావాలని కోరుకుంటునాన్ను. అందుకనే కొంత ఆలసయ్మయింది. బహుశా 
వచేచ్ నెలలో డేట ఫికస్ చేసాత్ను."  

పాపం సందీప. అమాయకుడు. తండిర్ కుతంతార్లు ఏమీ తెలియవు. అనవసరంగా అతను చివరకు బలి అయేటటుట్ వునాన్డు. అని 
మనసులో బాధ కలిగినా, మురహరి దురామ్రగ్ం బయట పెటాట్లంటే, కుసుమ తరువాత జీవితం పర్శాంతంగా గడపాలంటే ఈ మాతర్ం బాధ 
కలిగినా నషట్ం లేదు అని మనసుకు నచచ్ చెపుప్కునాన్రు సేన్హితురాళుళ్. 
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PPP 
తండిర్ షషిఠ్పురిత్ కోసం ఏరాప్టుల్ ముమమ్రంగా చేయసాగాడు సందీప.  
శాసోత్ర్కత్ంగా చేదాద్మనుకునన్ పోర్గార్ంకు తండిర్ అడుడ్పడాడ్డు. "సందీప, నాకు మోకాళుళ్ నొపుప్లుగా వునాన్యిరా. పీటల మీద 

కూరొచ్ని అనిన్ కర్తువులు చేయాలంటే నాకు చేతకాదేమో ననిపిసుత్నన్ది. ఏదైన ఫంక్షన హాలోల్ సాయంతర్ం రిసెపష్న ఏరాప్టు చేయి. అకక్డే 
అందరి సమక్షంలో మీ అమమ్ నేను దండలు మారుచ్కొంటాము. నేను రెండు వెడిడ్ంగ రింగులు తెసాత్ను. ఆ వేడుక కూడా బాగానే వుంటుంది. 
ఏమంటావు మానసా?" కోడలి భుజం మీద చేయి తీయకుండానే మాటాల్డుతునాన్డు. చేతులు మెలిల్మెలిల్గా కిందకు పైకి జరుగుతునాన్యి.  

మానస అదేమీ గమనించే సిథ్తిలో లేదు. మామగారు అమెరికా నుంచి వచాచ్డు. అకక్డ వునన్ వాళళ్కు ఇటువంటి పటిట్ంపులు 
వుండవు. కాబటిట్ ఇందులో అభయ్ంతరపెటాట్లిస్ంది ఏమీ లేదనన్ అభిపార్యానికి వచిచ్ంది. 

PPP 
అనుకునన్ రోజు రానేవచిచ్ంది. 
సందీప అటట్హాసంగా ఏరాప్టుల్ చేసాడు. వూళోళ్ వునన్ ఫంక్షన హాల బుక చేసాడు. అదుభ్తంగావునన్ది అలంకరణ. 
మురహరి తలిల్ అనన్గారు అకక్గారు ఫామిలీస తో సహా వచాచ్రు. ఎకక్డెకక్డి కజినస్ అంతా తరలి వచాచ్రు.  
మురహరి తలిల్ మనుమడి వెంట పడింది. "అరే సందీప, ఇంత హడావుడి జరుగుతుంటే మీ అమమ్ ఏదిరా?" 
"నాయనమామ్, ఎందుకు కంగారు పడుతావు? అమమ్ ఆ వేళిట్కి వచేచ్సుత్ంది కదా! అయినా ఈ పనులనిన్టిలో అమమ్ అలిసిపోతే 

ఆనాటికి మొహమంతా వాడిపోయి నీరసంగా వుంటే ఏం బాగుంటుంది చెపుప్. అందుకనే అమమ్ను వాళళ్ ఫెర్ండస్ దగగ్రకు పంపించాను." 
అంటూ సరిద్ చెపాప్డు. 

"ఆంటీ సాయంతర్ం ఆరింటికలాల్ వచేచ్సాత్రుగా!" 
"ఓ తపప్కుండా వచేచ్సాత్ము. కాకపోతే మీకందరకూ కొంచం సరైప్జ ఇదాద్మనుకుంటునాన్ము." 
"అదేంటి ఆంటీ?" కొంచం ఆదురాద్గా అడిగాడు. 
"అహహ నువేవ్మీ కంగారు పడవదుద్. మీ అమమ్ను పూరిత్గా అలంకరించి కొతత్ గెటప లో ఆ సమయానికి సేట్జి పకక్న వునన్ 

డోర నుంచి తెచిచ్ మీ నానన్కు ఇంకా థిర్ల ఇదాద్ము. దాని కోసం లెఫట్ సైడ వింగ మాకు వదిలేయి. మీరెవవ్రూ అకక్డకు రావదుద్. నువువ్  
మానస కూడా" చినన్పిలల్లాగా పూరిణ్మ చెపుప్తుంటే ముచచ్టేసింది. 

నిజంగా అమమ్ ఫెర్ండస్ ఎంత మంచివాళోళ్! ఇంత వయసు వచిచ్నా ఇంకా ఇంత వుతాస్హంగా ఈ వేడుకలో ఏకిట్వ గా పారిట్సిపేట 
చేసుత్నాన్రు. 

అందరూ అతిథులు వచాచ్రు. దగగ్ర దూరం బంధువులేకాక సందీప మానస ఫెర్ండస్ కొలీగస్. చాలమంది కుసుమను ఇంత మటుకు 
చూడనే లేదు. పెళిళ్నాడు చూసిన బంధువులు  ఆమె ఎదురుగా వచిచ్నా గురుత్ పడతారనన్ నమమ్కం లేదు. 

ఒక పకక్ బాండ మేళం ఇంకో పకక్ సనాన్యి. ఇవి కాక సనన్గా వెసట్రన్ మూయ్సిక. వీడియో కెమేరాలు. 
అనుకునన్సమయానికి మురహరి రైట సైడ వింగ నుండి చేతులు జోడించి అందరికీ నమసక్రిసూత్ ఎంటీర్ ఇచాచ్డు. ఇంత వయసు 

వచిచ్నా చాల హాండస్ంగా వునాన్డు. కాసీట్ల్ డిజైనర వేర కురాత్ పైజామా పైన జరీ వరక్ చేసిన కండువా. మొతాత్నికి ఒక సెలిబిర్టీలా వునాన్డు. 
అటుపకక్ నుండి సేన్హితురాళళ్ మధయ్ తలవంచుకొని పెళిళ్నడకలతో వసుత్నన్ పెళిళ్కూతురు డెర్స చూడగానే కళుళ్ చెదిరి పోయేటటుట్ 

వుంది. నారత్ ఇండియన సైట్ల లో  మొహం కనీ కనిపించకుండా ఎరుపు టెర్డిషనల మేలిముసుగు వేసారు. ఆ నగలు మేకప కళుళ్ జిగేలమ్నే 
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లాగా వుంది పైనుంచి కింద దాకా. 
కుసుమకు చీరకు నగలకు అయేయ్ డబుబ్ సందీప ఇసాత్ననాన్ ఫెర్ండస్ నిరాకరించి, ఆ ఖరుచ్ తమ తరఫున కుసుమకు కానుక అనాన్రు. 

సందీప చాల సంతోషించాడు. తానే కనుక కొని వుంటే ఏదో సాంపర్దాయంగా ఖరీదైన కంచిపటుట్ చీర కొని వుండేవాడు. కాని ఈ డెర్సోల్ ఆ 
సేట్జికే అందం వచిచ్నటట్యింది. 

మురహరి ఎదురు వెళిళ్ ఆమె చేయి పటుట్కొని కురీచ్లో కూరోచ్ బెటాట్డు. ఆమె మేలిముసుగుతో కొదిద్గా తల దించుకొని 
బెరుకుబెరుకుగా కూరుచ్నన్ది. 

అపప్టికే అరేంజి చేసిన మైకు వదద్కు వచిచ్ంది పూరిణ్మ. కాలేజీ ఫంక్షనల్లో కండకట్ చేసిన అనుభవంతో కారయ్కర్మం మొదలెటిట్ంది. 
తరుణి తనకు తెలిసిన వారి దావ్రా ఒక టివి చానెల వారితో లైవ కవరేజి ఏరాప్టు చేసింది. డబుబ్లు పారేసేత్ ఏ చెతత్ పోర్గార్మైనా 

కవర చేసే చానెలస్ కొలల్లుకొలల్లు.  
హాల లో అనిన్ వైపుల నుండి జరుగుతునన్ కారయ్కర్మం కిల్యర గా కనబడేలాగా పెదద్పెదద్ సీర్క్నుల్ అమరిచ్ వునాన్యి.  
"ఆహుతులకు నమసాక్రాలు. ఈ రోజు ఈ వేడుక ఇంత కనువిందుగా ఏరాప్టు చేసిన సందీప దంపతులకు హాటస్ ఆఫ. ఈ 

వేడుకలో మొదటగా దంపతులు పూలమాలలు మారుచ్కోవటంతో పార్రంభిదాద్ము." 
కురీచ్లో కూరుచ్నన్ ఇదద్రూ లేచారు. ఒకపకక్న సందీప, మరో పకక్ మానస పూల దండలు పటుట్కొని నిలబడాడ్రు.  
"కుసుమా ఇంకా ఆ ముసుగు దేనికి? తీసేయి దండలు మారుచ్కుందాము." అంటూ తానే ముసుగు తీసే పర్యతన్ం చేసాడు 

మురహరి. 
అటాల్ జరుగుతుందని ముందే వూహించిన తరుణి రేణుక వెంటనే అతనిన్ వారించారు. 
"మురహరిగారూ, ఈ వేడుక అంతా మేము చెపిప్నటేట్ జరగాలి. మేము ఎటాల్ చెపిప్తే అటాల్ చేయటమే మీ పని." అంటూ నవువ్తూ 

అతనిన్ వారించారు. 
ఆ ముసుగులోనే పూలమాలలు మారుచ్కునాన్రు. 
"ఇపుప్డు ఒకరికి ఒకరు వుంగరాలు పెటుట్కోవాలి." 
అది కూడా జరిగింది.  
వీడియోగార్ఫర అనిన్ వేడుకలు కోల్సప షాటల్తో కవర చేసుత్నాన్డు.  
"మురహరిగారు నెమమ్దిగా, చాలా  నెమమ్దిగా తన భారయ్ మేలి ముసుగును తొలగించుతారు." 
ఆహుతులంతా ఈ విభినన్మైన వేడుకను ఎంజాయ చేసూత్ చూసుత్నాన్రు. చెపిప్న విధంగా మురహరి ఆమె ముఖానిన్కపిప్ పెటిట్ వునన్ 

ఎరుపు రంగు పరదాను మెలిల్గా పైకి ఎతాత్డు. 
అంతే. ముందర రియాకట్ అయింది సందీప. "ఆంటీ, ఎవరీమె. మా అమమ్ ఏది? ఏమిటి ఈ నాటకం?" 
తరుణి గబుకుక్న ముందుకు వచిచ్ సందీపున్ చేయి పటుట్కొని పకక్కు తీసుకెళిళ్ంది. "సందీప వీడియో కెమెరాలు మనవైపే ఫోకస 

అయి వునాన్యి. టివి చానెలోల్ లైవ కవరేజి కూడా అవుతోంది. నెమమ్ది మీద నీకు అనీన్ అరథ్మౌతాయి. అంత వరకు ఎటువంటి రియాక్షన 
చూపించినా పోయేది నీ పరువే. మీ నానన్ చూడు ఎటాల్ నిమమ్కు నీరెతిత్నటుట్ కూరుచ్నాన్డో!" 

మురహరి కూడా ముందర కొదిద్గా షాక తినాన్, తేరుకొని, "షీలా నువెవ్టాల్ వచాచ్వు? ఏమిటి నీ నాటకం? కుసుమ ఏది?" అంటూ 



 

øöeTT~                                                                                    www.koumudi.net

                                    

   101   Cy@x¥qOqj¸¨FL  

నెమమ్దైన గొంతుతో పకక్నునన్ వయ్కిత్ని పర్శిన్ంచాడు. చూసుత్నన్ వాళళ్కు అతను భారయ్తో సీవ్ట నథింగస్ చెపుప్తునన్టేట్ కనిపించింది. 
సిదద్ంగా వునన్ రేణుక వారిదద్రి మధయ్కు వచిచ్, తరుణి సందీప కు చెపిప్నటేట్ చెపిప్ంది. "మురహరిగారూ వీడియో కెమారాలు మీ మీదే 

ఫోకస చేయబడి వునాన్యి. జాగర్తత్గా వుండండి." 
పూరిణ్మ కంటినూయ్ చేసింది. "ఫెర్ండస్ లెటస కంగార్టుయ్లేట మిసట్ర అండ మిసెస మురహరి." 
ఆహుతులు వారిని గీర్ట చేయటానికి ఒకక్సారే లేవబోయినారు. 
"ఫెర్ండస్ ఒకక్ నిమిషం ఆగండి. అందరికనాన్ ముందుగా మురహరి గారి ఫామిలీ వారిని గీర్ట చేసాత్రు. ఆ తరువాత ఫామిలీ 

ఫోటోతో పాటు కుల్పత్ంగా ఆయన జీవిత చరితర్ వివరణ, ఫోటోలతో పవర పాయింట పెర్సెంటేషన వుంటుంది. తరువాత అందరూ వారిని 
గీర్ట చేసి విందు సీవ్కరించ పార్రధ్న. ఆఁ ఈ సందరభ్ంగా ఇంకొక విషయం మీకు తెలియ చెపాప్లి. ఈ పారీట్ ముగియగానే ఇకక్డినుండే 
దంపతులు హాంగ కాంగ మలేషియా టిర్ఫ కోసం బయలేద్రి డైరెకట గా ఎయిర పోరట కు వెళిళ్పోతారు. నౌ లెట మీ ఇనైవ్ట హిస ఫామిలీ." అని 
పకక్ వింగ లోకి చూసింది. అటునుండి ముగుగ్రు యువతీ యువకులు సేట్జి మీదకు వచాచ్రు. వాళళ్ను చూడగానే  మురహరి  షాక 
అయిపోయాడు. సందీప కు వాళెళ్వరో అరథ్ం కాలేదు. 

"కంగార్టస్ డాడ." అంటూ ఒకరి తరువాత ఒకరుగా వారిదద్రికి షేక హాండ ఇచిచ్ కౌగలించుకునాన్రు. 
"ఇపుప్డు నేను ఒకొక్కక్రిగా మురహరిగారి ఫామిలీని పరిచయం చేసాత్ను.  
మురహరి గారు చాల ఆదరశ్వంతులు. ఇండియాలో వుండగానే వారికి కుసుమ అనే యువతితో వివాహం జరిగి కలిగిన పెదద్ 

కొడుకు సందీప అతని భారాయ్ పిలల్లు. 
రేణుక నెమమ్దిగా సందీప చెవిలో గొణిగింది. "సందీప నవువ్ మొహంతో నమసాక్రం చేయటమో, చేయి వూపటమో చేయి. కెమెరాలు 

నీ వైపే వునాన్యి." చెపిప్నటేట్ వెరిర్నవువ్ నవువ్తూ సందీప ఒకసారి చేయి వూపి తండిర్ వెనక నిలబడాడ్డు. 
"మురహరిగారు సరవ్సమాజ సమానతవ్ం పాటించే వుదారసావ్భావులు. వారు అమెరికా వెళిళ్న కొతత్లోల్ అకక్డి యువతిని వివాహం 

చేసుకునన్ ఫలితంగా కలిగిన సంతానం, బాబీ, లిజీ." ముందరే చెపిప్ పెటట్టంతో వారిదద్రు కూడా ఆడియనస కు చేతులు వూపి మురహరి 
పకక్న నిలబడి, "హాయ"  అంటూ పలకరించారు. 

"తరువాత ముచచ్టగా మూడవసారి మురహరిగారు జరమ్నీ యువతిని వివాహమాడి, అపప్టికే ఆవిడకు వునన్ కుమారెత్ను దతత్త 
తీసుకునాన్రు. ఆమెనే సుసాన." ఆ అమామ్యి కూడా ముందుకు వచిచ్ అందరికి చేయి వూపి ఫల్యింగ కిస పారేసి నవువ్కుంటూ పోయి 
మురహరి వెనకగా నిలబడడ్ది. 

PPP 
"చివరగా ఇండియా నుంచి పై చదువుల కోసం అమెరికాకు వెళిళ్న గుజరాతీ యువతి షీలాతో వివాహబంధం ఏరప్రుచుకోబోయే 

సమయంలో వారు హఠాతుత్గా ఇండియాకు రావలసి వచిచ్ంది. అందుకనే వారి షషిఠ్ పూరిత్ సందరభ్ంగా ఆ వివాహ వేడుక కూడా మీరంతా 
కనులారా తిలకించే అవకాశం కలిగింది. ఇంతటి మహోనన్తమైన వయ్కుత్లు మన దేశంలో చాల అరుదుగా కనిపిసాత్రు.  

సో ఫెర్ండస్ లెటస ఆల గివ ఎ సాట్ండింగ ఎపాల్స టు ది గేర్ట మాన." చపప్టుల్ కొటట్టం మొదలెటిట్ంది పూరిణ్మ. వెనువెంటనే రేణుక 
తరుణి కూడా చేతులు కలిపారు.  

ఈ వృతాత్ంతం వింటునన్ ఆహుతులకు అయోమయంగా వుంది. ఇపుప్డు జరుగుతునన్ది సనామ్నమా? అవమానమా? 
అంతటి ఘన చరితర్ కలిగిన వయ్కిత్ మీద చెపుప్లు విసరాలా చపప్టుల్ కొటాట్లా అని సందేహంగా వుండిపోయారు ఆహుతులు. 
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మురహరి దంపతుల వెనుకనే నిలుచుని వునన్ విదేశీయులు కూడా పూరిణ్మకు జతగా చపప్టుల్ కొటట్టం మొదలెటేట్టపప్టికి వాళళ్ందరూ కూడా 
లేచి నిలబడి చపప్టుల్ కొడుతూ ఆ దంపతులను గీర్ట చేయటానికి ఒకొక్కక్రుగా సేట్జి మీదకు రాసాగారు.  

ఈ హడావుడిలో బికక్మొహం వేసుకొని నిలబడడ్వారు సందీప తో సహా మురహరి ఇతర కుటుంబ సభుయ్లు. 
తమ బాధయ్త తీరిపోయిందనుకునన్ సేన్హితురాళుళ్ మెలిల్గా అకక్డి నుండి జారుకునాన్రు. 
వెనక నుండి సీర్క్న మీద మురహరి అమెరికాలో జీవిత విశేషాలు ఫొటోలతో పవర పాయింట పెర్సెంటేషన కనిపిసుత్నన్ది. 

PPP 
"కంగార్టస్ కుసుమా. ఇంక నీకు ఈ జనమ్కు అతని నుండి విముకిత్ లభించింది. ఇంక మురహరి నినున్ వెనాన్డి పటుట్కుంటాడేమోనని 

క్షణం క్షణం భయపడనకక్రలేదు. నిశిచ్ంతగా కాలం గడిపేయవచుచ్." 
కారయ్కర్మం జరిగిన వారం రోజులకు తరుణి పూరిణ్మతో పాటు రేణుక కూడా కుసుమ దగగ్రకు వచిచ్ంది.  
ఆ నాడు కారయ్కర్మంలో జరిగిన సంగతులనిన్ లైవ టెలికాసట్ చూసింది కుసుమ. 
అందరూ కలిసి మళీళ్ వీడియో పెటుట్కొని చూడసాగారు. 
"చూడు చూడు. ఎంత గుండెలు తీసిన బంటో. నిజంగా కుసుమా మొదటోల్ అతను షీలాను చూడగానే డంగ అయిపోయినాడు. కాని 

వెంటనే తేరుకొని కొతత్ పెళిళ్కొడుకులాగా ఆమె భుజాల చుటూట్ చేయి వేసి ఎటాల్ ఫోజులిసుత్నాన్డో చూడు." ఎకైస్టెడ గా అందరూ కామెంట 
చేసూత్ వీడియో ఎంజాయ చేసుత్నాన్ కుసుమ మాతర్ం మౌనంగా వుండిపోయింది. 

"హే కుసుమా! ఏమిటి అంత దిగులుగా వునాన్వు? జరిగిన సంఘటనతో నువువ్ హాపీగా లేవా?" అనుమానంగా అడిగింది రేణుక.  
"రేణూ ఈ ఇంసిడెంట తో సందీప ఎంత ఇబబ్ందికి లోనయాయ్డో ఏమో?"  
"కుసుమా! సందీప విషయంలో నువేవ్మీ దిగులు పడవదుద్. నీ కొడుకు కోడలు పిలల్లతో సహా ఇంకా కొదిద్ సేపటోల్ నీ ముందు 

వుంటారు. అపుప్డు వాళళ్నే అడుగుదువు."   
"అదెటాల్?" 
"ఫంక్షన అయిపోయిన మరుసటి రోజు నీ కొడుకు కోడలు మా ఇంటికి వచాచ్రు. 
అపుప్డు.................. 
"సారీ సందీప. మీ దంపతులకు ఇది షాకింగ గా వుండి వుండవచుచ్. కాని ఇంత షో చేసేత్ తపప్ మీ అమమ్ అసహియ్ంచుకొని దూరంగా 

వుండి పోయిన మీ నానన్ నిజసవ్రూపం బయటపడేది కాదు. 
సందీప! చూసావా మీ నానన్ఆ రోజులోల్ మీ అమమ్ను ఎటాల్గైతే మాయచేసాడో ఈ నాడు మిమమ్లిన్ కూడా అటాల్గే చేసాడు.   
నీ గుండె మీద చేయివేసుకొని చెపుప్ సందీప. మేము సేకరించిన ఈ వివరాలనిన్ నీకు చెపిప్తే నువువ్ నమేమ్ వాడివా? ఇనిన్ 

సంవతస్రాలూ నినున్ కళళ్లోల్ పెటిట్ చూసుకునన్ మీ అమమ్ మాటే అబదధ్ం అనిపించేలాగా నటించాడు మురహరి. ఇంక మా మాట మాతర్ం 
నువువ్ నమేమ్వాడివా?" 

అవుననన్టుట్ తల వూపాడు సందీప. 
"అందుకనే నీకు వాసత్వం తెలియాలి. మళీళ్ ఒకసారి కుసుమ జీవితం బలి కాకూడదు. అకక్డ అమెరికాలో షీలా జీవితం నాశనం 

కాకూడదు. ఇనిన్ ఆశయాలతో మేము సంసిదుధ్లమయినాము. కాకపోతే మీ ఇదద్రికి మీ బంధువుల ముందు ఫెర్ండస్ ముందు అవమానం జరిగి 
వుండవచుచ్ కదా?" 
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"ఆ విషయంలో అంత వరీర్ లేదాంటీ. ఎందుకంటే మా ఫెర్ండస్ కొలీగస్ కు ఎవరికి మా అమమ్ తెలియదు. ఆమె ఎపుప్డూ ఏ పారీట్కి 
గాని పెళిళ్కిగానీ రాలేదు. అందుకే వాళెళ్వరికి చూసే అవకాశం లేదు. అదీకాక పూరిణ్మ ఆంటీ మైక ముందర చెపిప్న పదద్తి చూసిన వాళళ్కు 
ఎవరికి కూడా ఎటువంటి అనుమానమూ రాలేదు. పై నుంచి ఇదంతా నేనే పాల్న చేసాను అనుకొని నేను చేసినది ఒక ఆదరశ్ వివాహమని 
అభినందించి మరీ వెళాళ్రు. కాకపోతే అమమ్ను చూదాద్మని వచిచ్న బంధువులకు నిరాశ కలిగింది." 

"అయినా సందీప! మీరు ఒక విషయం గమనించే వుంటారు. మొదటోల్ షీలాను చూడగానే మురహరి కొదిద్గా షాక  తినన్టుట్ 
కనిపించాడు కాని ఆ తరావ్త పోర్గార్ం అంతా కొతత్ పెళిళ్కొడుకులాగా ఎంజాయ చేసాడని ఆ వీడియో చూసేత్ అరథ్మవుతునన్ది. అంతటి 
నీచుడు అతను." 

పూరిణ్మ ముందుకు వచిచ్, "సందీప ఇందులో నీ తపేప్మీ లేదు. పెళిళ్ రోజులని, పుటిట్నరోజులని సరైప్జుల్ ఇవవ్టం ఈ రోజులోల్ 
పిలల్లకు ఒక థిర్ల. నువువ్ కూడా అదే విధంగా మీ నానన్ను ముందు నిలుచోబెటిట్ ఆశచ్రయ్ పరుదాద్మని అనుకునాన్వు. కాకపోతే ఇంత పెదద్ 
విషయంలో నువువ్ ఎవరినైనా సంపర్దించి వుండవలసింది.   

నువువ్ మీ నానన్ను టేర్స చేసిన పదద్తిలో కూడా తపేప్మీ లేదు. ఫేస బుక దావ్రా ఎందరెందరో పాత మితుర్లు బంధువులు కలవటం 
నిజంగా అభినందించతగగ్ విషయమే. అయితే ఈ మాధయ్మం దావ్రా ఎనోన్ అనరాధ్లు కూడా జరుగుతునాన్యి. 

ఫేస బుక కొందరిని తమ కుటుంబాలతో కలుపుతుంటే కొందరికి సంసారాలే విచిఛ్నన్ం అవుతునాన్యని రోజూ వారత్లోల్ చూసూత్నే 
వునాన్ము. అది కూడా ఒక ఏటం వంటిది. మంచికోసం రూపొందించిన ఈ మాధయ్మానిన్ జనం తమతమ సావ్రాధ్లకు ఎటాల్ దురివ్నియోగం 
చేసుకుంటునాన్రో మీ నానేన్ ఒక వుదాహరణ. కాకపోతే నీకు కలిగినటువంటి అనుభవం ఇంతవరకు ఎవరికి కలిగి వుండకపోయి 
వుండవచుచ్ననుకుంటాను.  

 పర్తి వయ్కిత్ తమతమ పూరీవ్కుల గురించి, వంశవృక్షం  తెలుసుకుందామనుకోవటం గరిహ్ంచదగగ్ విషయమే. మనం ఈ రోజు ఇంత 
ఎతుత్కు ఎదిగామంటే అది కేవలం మన గొపప్తనమే కాదు. మనలో పర్వహిసుత్నన్ మన పెదద్ల సంసాక్రఫలమే. రూటస్ నవలలో అదే 
పర్తిబింపచేసాడు మహానుభావుడు హేలీ. అదే విధంగా నీకు దూరమైన మీ నాయనమమ్ పెదనానన్ల కుటుంబంతో నువువ్ కలవటం కూడా 
ఆనందించదగగ్ విషయమే. 

కాని నినున్ ఇంతకాలం కంటికి రెపప్లాగా చూసుకునన్ మీ అమమ్ మాట నమమ్కుండా నినన్ కాక మొనన్ ఇంటరెన్ట దావ్రా 
పరిచయమయిన ఆ మోసగాడి మాటల వలయంలో పడి అతనిని ఇండియాకు పిలిపించి ఆమె మాట కూడా ఖాతరు చేయకుండా ఆమెను 
మళీళ్ అతనికి బలి ఇదాద్మనుకునాన్వు చూసావూ! అది నువువ్ చేసిన క్షమించరాని నేరం. 

సందీప!  కుసుమ కావాలని నినున్ మీ నానన్ కుటుంబంతో కలవకుండా చేసిందని నువువ్ అనుకుంటునన్టుట్ మొనన్ నీ మాటలబటిట్  
సప్షట్మయియ్ంది. 

నువువ్ ఇంకొకక్సారి బాగా ఆలోచించు. మీనానన్ మిమమ్లిన్ మీ పాటికి వదిలేసి మూడు దశాబాద్ల పైగా కాలం గడిచిపోయింది. మీ 
నాయనమమ్కు పెదనానన్ మేనతత్లకు మీరు ఎకక్డ వుంటారో బాగా తెలుసు. మరి, వాళళ్ ఇంటి వారసుడివి, వాళళ్ రకత్ం పంచుకుని పుటిట్న 
వాడివి కదా నినున్ కలవటానికి ఏనాడైనా వాళుళ్ పర్యతిన్ంచారా? పైగా మూడు నెలల పసికందుతో మీ అమమ్ను తన పాటికి తనను వదిలేసి 
ఆవిడ చకాక్పోయింది. నువువ్ వాళళ్ను ఈ విషయం నిలదీయలేకపోయావా? అంటే నీలో కలమ్షం లేని కుసుమ రకత్ం పర్భావం ఎకుక్వగా 
వునన్దనన్మాట.  
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మీ అమమ్ లాగే నువువ్ కూడా ఆ మాయలో పడిపోయావంటే నువువ్ ఎంత అమాయకుడివో చెపప్కనే చెపుప్తోంది. 
దేవుడు మేలు చేసి కుసుమను మేము కలుసుకోబటిట్ అనరధ్ం జరగకుండా ఆగింది. అదే మేము కలవకుండా నువవ్నుకునన్టేట్ 

జరిగిపోయి వుంటే..................అమోమ్ ఎంత ఘోరం?" ఆ ఆలోచనే అందరికీ భయం కలిగించేలా అనిపించింది. 
వంతులవారిగా సేన్హితురాళుళ్ చెపప్వలసిన నాలుగు మాటలు చెపిప్ అతనిలో గూడుకటుట్కొని వునన్గిలీట్ ఫీలింగున్ కొంత మటుకు 

పారదోర్లకలిగారు. 
అపప్టిదాకా మౌనంగా వాళళ్ మాటలు వింటూ వునన్ మానస తన మనసులో ఇనాన్ళళ్నుండి గూడుకటుట్కొని వునన్ సందేహాల బుటట్ 

బయటికి తీసింది. 
"అతత్యయ్గారు అంత మంచి వుదోయ్గంలో వునాన్రు. సంపాదన కూడా ఏమీ తకుక్వలేదు. పైగా ఆవిడ తండిర్ నుండి తాతగారి నుండి 

సంకర్మించిన ఆసిత్ కూడా కాసాత్కూసాత్ కాదు. అటువంటి మనిషి ఎంత దరాజ్గా బతకాలి? ఆవిడ ఏనాడూ ఒక మంచి నగకాదుకదా, ఒక 
కాసట లీ చీరగాని, తనకంటూ ఒక వసుత్వు కానీ ఏరప్రుచుకోలేదు. మాతో ఎంతో పేర్మగానే వుంటూనే తన పరస్నల లైఫ లో ఎవవ్రినీ ఇనావ్లవ్ 
అవనిచేచ్వారు కాదు.  

ఆదివారం అందరమూ కలిసి వుందామని మేము ఎంతగానో కోరుకునే వాళళ్ము. కాని ఆవిడ మటుకు ఒకక్రే పొదుద్నన్ అంతో ఇంతో 
తినేసి బయటకు వెళిళ్పోయేవారు. ఎకక్డికో మాకు తెలిసేది కాదు. అడగాలంటే సభయ్త కాదు అని ఆయన వూరుకునేవారు. మరి ఇంత 
ఆదరశ్మహిళకు అంత పైరవేట లైఫ ఎందుకు?" 

"మానసా. చాల సంతోషమమామ్. ఇంత పెదద్ అనుమానం మీ అతత్గారిమీద వునాన్ కూడా ఆవిడ పైరవసీని పర్శిన్ంచని సందీప 
సంసాక్రంలోనే తెలుసుత్నన్ది కుసుమ పెంపకంలోని కర్మశిక్షణ. 

నిజంగానే నువవ్నన్టుట్ కుసుమ చాల గొపప్ ఆదరశ్ మహిళ. ఏమీ తెలియని రోజులలోనే తన ఆసిత్ మొతత్ం అనాధ పిలల్ల కోసం 
ధారాదతత్ం చేయటానికి సిదద్పడింది. అందరు ఆడపిలల్ల లాగా ఆనాడే తనకు మంచి బటట్లని నగలని వెంపరాల్డ లేదు. తన వదద్ వునన్ నగలనిన్ 
నీకే ఇచేచ్సినటుట్ కూడా మాకు తెలుసు.  

ఒకక్సారి కుసుమ బాంక పాస బుక చూసేత్ మీకే తెలుసుత్ంది. 
తన సంపాదనలో అవసరం వునన్ంత వరకే తాను వుంచుకొని మిగతాదంతా సంఘసేవకే వినియోగించిన తాయ్గమూరిత్ మీ అతత్గారు. 

సందీప కు తండిర్ లేని లోటు తెలియకుండా అనిన్ హంగులతో ఒక మంచి జీవితానిన్ ఇచిచ్ంది. అతను కోరుకునన్ నినున్ ఇచిచ్ వివాహం 
చేసింది. ఒక మంచి ఇలుల్ కటిట్ంచింది. తన చివరి రోజులలో ఒకరికి భారం కాకుండా వుండాలని కొంత మొతత్ం తన పేరు మీదనే ఫికెస్డ లో 
పెటుట్కునన్ది. 

సందీప నువువ్ ఇదద్రు కూడా సంపాదనపరులే. ఆరిధ్కంగా ఎవరికి కూడా ఏ లోటూ లేదు. ఇవనిన్ ఆలోచించిన తరువాత కుసుమ ఒక 
అనాధాశర్మంకి, ఒక వృదాధ్శర్మంకి నెలనెలా ధనసహాయం చేసుత్నన్ది. ఇంక ఆదివారాలంటావా?   పర్తి ఆదివారమూ పండుగ రోజులూ 
అకక్డికి వెళిళ్ వాళళ్తో సమయం గడిపి వచేచ్ది. ఎవరికి కషట్మొచిచ్నా తనకే అనన్ంత తలల్డిలిల్పోయేది. 

మీలో మీరు మధనపడకుండా ఒకక్సారి మీ అతత్గారిని అడిగేసి వుంటే మీకే తెలిసేది కదా! అంటే ఈ విషయంలో ఏమైనా 
అనుకుంటుందేమోనని మీరు కూడా పరాయివాళళ్గా భావించి వూరుకునాన్రు చూసావా! అది మీరు చేసిన తపుప్. 

ఇందులో కుసుమ తపుప్ కూడా కొంత వుంది. ఈ విషయాలనిన్ మీతో చరిచ్ంచవలసింది. అయితే మీ నానన్కు నాయనమమ్కూ 
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ఇటువంటి సంఘసేవా కారయ్కర్మాలంటే గిటేట్వి కావు. వాళుళ్ కుసుమతో కలిసివునన్ కొంతకాలంలోనే ఈ విషయమై సాధించేవారని చెపిప్ంది. 
చినన్పుప్డే తనకునన్ ఆసిత్లో కొంత భాగం దానధరామ్లకు ఇచేచ్సిందని మీ నాయనమమ్ సూటిపోటి మాటలనేదట. ఆ అసిత్నంతా దానం 
చేయకపోతే ఈ వుదోయ్గం అనే బాదరబందీ అంతా లేకుండా హాయిగా బతికేదానివి అంటూ ఎతిత్పొడుపు మాటలు కూడా అనేదట. ఆ 
అనుభవం దృషిఠ్లో పెటుట్కొని, మీకు కూడా ఇషట్ం వుంటుందో వుండదో అనుకొని చెపిప్వుండకపోవచుచ్." 

"ఆంటీ అమమ్ ఎకక్డ వునన్ది?" నెమమ్దిగా కళళ్లోల్ నీళుళ్ నిండుకుంటుంటే అడిగిన సందీప ను చూసిన సేన్హితురాళళ్కు జాలేసింది. 
"నువువ్ మీ అమమ్ గురించి ఏ మాతర్ం విచారించనకక్ర లేదు. తను చాల ఆనందంగా వుంది. ఈ శని ఆదివారాలు వీకెండ మీ 

అమమ్తో గడిపేలాగా ఏరాప్టు చూసుకోండి. ఆ రోజు మిమమ్లిన్ కుసుమ దగగ్రకు  చేరేచ్లాగా ఏరాప్టు చేసాను. మా డైరవర దగగ్రుండి 
మిమమ్లిన్ మీ అమమ్ దగగ్రకు చేరుసాత్డు. అకక్డ మీ అమమ్ను చూసేత్ ఆమెలో చినన్నాటి కుసుమ ఎటాల్ వుంటుందో పర్తయ్క్షంగా చూడవచుచ్." 

అయోమయంగా సందీప దంపతులు మొహాలు చూసుకునాన్రు. 
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కుసుమ కూరుచ్నన్ కురీచ్ పకక్న కింద కూరొచ్ని తలిల్ ఒడిలో తలపెటుట్కొని కనీన్రు పెటుట్కుంటునన్ కొడుకు తల నిమురుతూ 
వుండిపోయింది కుసుమ. 

"ఏది జరిగినా మన మేలు కోసమే అని పెదద్లు వూరికే అనలేదు.  సందీప! ఇదిగో మీ అమమ్ను తిరిగి నీకు అపప్గిసుత్నాన్ము. ఇంక నీ 
ఇషట్ం మీ అమమ్ ఇషట్ం."  కుసుమను కొడుకు కోడలితో వదిలి బయటకు వచాచ్రు. 

"అమామ్! నీ మొహం చూడటానికి కూడా నాకు సిగుగ్గా వుంది. క్షమించమని అడగటం కూడా నినున్ అవమానించటమే అవుతోంది." 
"లేదు నానాన్ తరుణి చెపిప్నటుట్ అంతా మన మంచికే. ఈ సంఘటన జరిగి వుండకపోతే నేను నా పార్ణ సేన్హితురాళళ్ను 

కలిసేదానాన్? నీకు జనమ్నిచిచ్న మనిషి అసలు రూపం తెలిసేదా? నినున్నీ రకత్ సంబంధీకుల నుండి దూరం చేసాననన్ అనుమానాలతో 
జీవితాంతం మధన పడేకనాన్ ఈ విధంగా జరగటం కూడా మన అందరి మంచికే." 

"అమామ్ ఇంక ఇకక్డ దాకోక్వటం దేనికి? నువువ్ ఇంక ఇంటికి వచిచ్ యధాపర్కారం నీ వుదోయ్గం చూసుకోవచుచ్కదా!" 
"పిచిచ్ నానాన్! నేను ఇకక్డ భయంగా దాకోక్ లేదు. నా చినన్తనం మళీళ్ వచిచ్నంత ఆనందంగా వుంది." 
అపుప్డు వచిచ్ంది సందీప మానసకు అనుమానం. "అమామ్ వసూత్ చూసాను. అనిన్ వయసులో వునన్ అమామ్యిలు తిరుగుతునాన్రు. 

బయట పెదద్ గేటు సెకూయ్రిటీతో బందోబసుత్తో వుంది. ఎవరుంటునాన్రు ఇకక్డ.?" 
వివరంగా చెపిప్, "మీరెవవ్రూ నాగురించి దిగులు పడవదుద్. ఇదొక అమామ్యిల హాసట్ల. నేను ఇకక్డ వారి బాగోగులు 

చూసుకోవటానికి ఇకక్డే వుంటాను. రెండురోజులు వుంటారుగా. అపుప్డు మీకే తెలుసుత్ంది. ఇకక్డ ఎంత ఆనందంగా వునాన్నో. ఇంకొక 
సంగతి. నేను నా బాంక వుదోయ్గానికి రాజీనామా చేసాను." 

మాటలోల్నే వచాచ్రు సేన్హితురాళుళ్. "అయిపోయినాయా తలీల్బిడడ్ల సెంటిమెంట ముచచ్టుల్. అయిపోతే అదిగో బయట నీ  తకిక్న 
సంతానం నీ కోసం ఎదురు చూసుత్నాన్రు." ఆశచ్రయ్ంగా చూసారు సందీప మానస. 

"రండరార్ మీ అమమ్ మీ కోసం ఫీర్గా వుంది." అంటూ బయటకు చూసింది తరుణి. 
బిలబిలమంటూ నలుగురైదుగురు అమామ్యిలు లోపలికి వచాచ్రు. 
"అమామ్! ఎంతసేపటికి బయటికి రారేంటీ? ఈ రోజు మాతో షటిల బాటిమ్ంటెన పోటీ అని చెపాప్రుగా! అందరమూ గంట నుండి 

వెయిట చేసుత్నాన్ము. పదండి పదండి." కుసుమ చేయిపటుట్కొని లాకెక్ళాళ్రు వచిచ్నవాళుళ్. 
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టీనేజి అమామ్యిలతో సమానంగా బాట పటుట్కొని అలల్రి చేసూత్ ఆడుతునన్ కుసుమ వైపు విడూడ్రంగా చూసూత్ వుండి పోయినారు 
కొడుకు కోడలు. "మై గాడ. ఇంతకాలం వుదాసీనంగా వుంటూ అనారోగయ్ంతో బాధపడుతూ వునన్ ఆమెలో ఇంత ఎనరీజ్ లెవలాస్?" 

"ఆంటీ. మీరందరూ వుండబటిట్ పెదద్ అనరధ్ం నివారించగలిగారు. అంత ఆనందంగా అమమ్ను చూసేటపప్టికి నా కళళ్ను నేనే 
నమమ్లేకపోయినాను." 

"సందీప. ఇందులో మా ఘనత ఏమీ లేదు. చినన్తనం నుండే మేము నలుగురమూ పెరిగిన వాతావరణమూ, మా పెదద్ల నుండి 
సంకర్మించిన సంసాక్రమే దీనికి మూలము. ముఖయ్ంగా కుసుమే మాకు ఆదరశ్ం. మీకు మేము ముందరే వివరించాము. 

మాకంటూ కొనిన్ ఆశయాలు వునాన్యి. వాటిలో ముఖయ్మైనది, ఒకక్రి కోసం అందరం, అందరి కోసం ఒకక్రం అనన్దే.  
కాలంలో ఎనోన్ మారుప్లు వచాచ్యి. పకక్ ఇంటోల్ ఏదైనా కషట్ం వచిచ్నా వీధిలో ఏదైనా ఏకిస్డెంట చూసినా, ఆ మనకెందుకు ఈ 

దారే పోయే తదిద్నం అనుకొనే రోజులు ఇవి." 
"అవును సందీప, ఇపుప్డు కూడా కుసుమను మీతో తీసుకెళుళ్దామనుకుంటునాన్రా?బాగా ఆలోచించుకోండి.  
మీరిదద్రూ ఆఫీసులకు వెళిళ్న తరువాత మళీళ్ తాను తన ఒంటరితనంతో మగిగ్తే బాగుంటుందా? ఏ బాదరాబందీ లేకుండా ఇంత 

ఆనందంతో ఆరోగయ్ంతో అమామ్యిలతో సమానంగా ఆడుతూపాడుతూ తుళిళ్పడుతుంటే బాగుంటుందా ఆలోచించుకో. ఎవరు కావాలంటే 
వాళుళ్ ఎపుప్డు కావాలంటే అపుప్డు నిరభయ్ంతరంగా వసూత్ పోతూ వుండవచుచ్. అకక్డైతే నువొవ్కక్డివే ఆమె సంతానం. ఇకక్డ ఇంతమంది 
పిలల్ల బాగోగులు తన భుజాల మీద వుంది. తను ఇకక్డ వంటరిది కాదు. మేమందరమూ ఆమెకు ఎలల్పుప్డూ తోడునీడగా వుంటామని నీకు 
భరోసా ఇవవ్గలము. ఆలోచించండి."  

"అవును ఆంటీ. పర్తయ్క్షంగా చూసేత్ కాని కొనిన్ విషయాలు అరధ్ం కావు. నిజంగానే అమమ్ను ఈ విధంగా చూసూత్ వుంటే కళళ్కు 
పండుగలాగా వుంది." 

"ఆఁ ఇంకొక విషయం సందీప. ఇనాన్ళూళ్ మీ అమమ్ నిదర్మాతర్లతో పాటు ఏవేవో అనారోగాయ్లకు మందులు మింగుతూ కాలకేష్పం 
చేసేది కదా! ఇపుప్డు ఈ ఆటలూ పాటలు కాలకేష్పమే మీ అమమ్ మింగుతునన్ మందులు." 

రెండురోజులూ గడిపి తిరుగు పర్యాణమైన వారికి నవువ్తూ ఆనందంగా వీడోక్లు చెపుప్తునన్ తలిల్ని నిండుగా చూసుకునాన్రు 
కొడుకూ,కోడలూ.  
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