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నిశశఫదంగా

ఉదయంచే సూరుమడికి సంగీతానిన తోడిచేి క్షుల కిలకిల రగాల

నడుభ,సిడి యంగు తివాచ్చకి చిటి తోయణాలు కటిినట్ిండే శేషాచల అడవుల నడి
లోమలో, సెలయేళ్ళ చజృలుు చుట్టిలై వయషజృ ండుగకి జారిడే చోట,సాభనమ భనిషి
భనుగడకు

కాసింత

కళాశాలలో,విధ్యమరిినై

దూయంగా,
దహారేళ్ళ

విధ్యమరిి

సంద్రునిన

ప్రుమంలో,భనసు

చిటి

ద్రచ్చన

డిలో

కోరికలను

ద్రచ్చన
వమసు

ఫమటడద్రభని చేసుునన యమతానల నడుభ, ఆకయషనకు, స్ననహానికి, ప్రయభకు భదమ
జరిగిన సంగాుభంలో,చదువు త్రడిచ్చట్ికు పోకుండా ననున నేను యక్షంచుకునానను
అనుకుంటూనే రండు సంవతసరలు, చలుటి రేకుల గదులలో ఆై కక ఏడాది బవంతిలో
గడిచ్చపోయంది.
ఉదయానేన లేవడం, అలా కాస్నజృ చలుగాలికి నడక, కాసు వామయాభం,సాననజృ
గది ఖాళీగా ఉంటే, ఫక్కకట్ు, చెంబుల కోసం స్ననహిత్రల గదులనీన గాలించ్చ, గాలించ్చ,
సాననం చెమమటం, ఆ తరాత, భనలిన లేప్ర సభధ్యనాలు అడగని సారు కాుసు ఎజృడో
కనుకుకని గుండెకి ధైయమం చెప్ర, తయగతి గదిక్కళ్లు,ఆ తరాత కాుసులు, చదువు, అలురి,
మందు లై ను అమాభయ చ్చలిప్ర నవుాలు, కంటరి చూజృలు, సకుట్ంఫ సమేత
భోజనాలు (అదేనండి మెస్ లో భోజనం; బావా నువుా గుడుు తినవుగా,నాకిచేియ్,
రేయ్ తమభడు వాటర్ తీసుకరమాభ, అనాన ర, కుర్చి,ఇలా అందరు స్ననహిత్రలూ
తోడబుటిిన వాలుభలేు) ఇక నాక్కైతే యతేమకంగా ఏదోటి కతుగా ఖచ్చితంగా నువుా సాధిసాువ్
అని చెప్ర గురువులు, తోడుగా యయోగాలు చేస్న స్ననహిత్రలు,మాతో కలిసి నేలై కురుిని,
మాతో కలిసిపోయే ప్రయమభయన గురువులు,నాకోసం ప్రయభతో నా ప్రరు తెలిమని
మాషాిరు హాషిల్ గదులనిన వెత్రకుకంటూ రవటం,రఖీ ండగకి నిండిపొయే

చేయ,అబాఫ! ఆ ర్చజులనీన తలుచుకుంటే కాలమెైనా,కనీసం నా జీవితమెైనా అకకడే, తను
రిచమం కాకుండానే ఆగిపోయంటే బావుండేది అనిప్రసుది.
అజృడజృడు,

వారుతిికలలో నేను జాతీమ,

అంతరాతీమ సాంకేతిక

సదసుసలలో గెలిచ్చన విషయాలు యచురించేవారు. అజృడు నాకు ప్రయభ, దోభ అనన ఊస్న
లేకపోయె, ఎజృడూ, స్ననహిత్రలు, చదువులు, యయోగాలు, ఏదై న కతుగా చెమమటం,
స్ననహిత్రలతో కలిసి కళాశాలలో మారు కోసం యమతినంచటం, ధరనలు, మీటింగులు,
ఇలా నా విధ్యమరిి జీవితం చాలా త్రయప్రుగా గడుసూు ఉండేది. స్ననహం అనన ద్రనికి,
అమాభయ, అబాఫయ అనన తేడా తెలిమదు నాకు, కాఫటిి చాలా భంది భంచ్చ
స్ననహిత్రలు అమాభయలోు కూడా ఉండేవారు నాకు, నేను మాట్టుడే తీరు, యసంగించే తీరు
నచ్చి, ననున చాలాభంది, జూనిమరుు, సీనిమరుు కూడా అభిమానించే వారు. తిట్ికునే
వాళ్లు కూడా ఉండే వారు లేండి కానీ, చాలా తకుకవ భంది. వాలులో కూడా కందరు
నాతో మాట్టడిన తరాత భంచ్చ మిత్రయలై పోయేవారు. లకిలరుు, ఉననతాధికారులు నాతో
స్ననహంగా ఉండేవారు. నిచేస్న ఉదోమగులలో చాలాభంది మా ఫంధువులు కావడంతో,
నాకు నా కుట్ంబానికి దూయంగా ఉనానననన అలోచన ఉండేది కాదు. సెలవులోు కుడా
కాలేజిలోనే నా గుడాయం.
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అలా వెైకుంఠజృయమలో! క్షమించాలి. అలా మా కాలేజిలో నా జీవితం
సాఆఆగుత్రండగా, ఒ ర్చజు, మా కాలేజి స్ననహిత్రలు త, వేరవయూ చేమని నా ఫోనుకి,
ఒసారి తాను శిల, నా జూనిమర్ అంటూ క మెస్నజ్ వచ్చింది. ఉరుమలు ఉయభలేదు,
మెరుజృలు మెయవలేదు, చలుటి గాలి నా మొఖానిన తాకనూ లేదు అసలు యతేమకంగా ఏమీ
జయగలేదు కానీ మెస్నజ్ చేసింది మాతయ ం శిల అనే అమాభయ కాదని వాట్టసప్ లో తన ప్రరు
లువి అని డగానే నాకు అయిభయపోయంది.భదిలో ఏదో సంకోచం, సంధిగధం, మారు
ప్రరు ట్ికుని, నాతో మాట్టుడాలిసన అవసయం, నా చ్చనననాటి స్ననహిత్రరలు, నా
ఫంధువు అయన లువికి ఏంటి అని. తానవర్చ నాకు తెలిమకుండా ననేనభయనా
అడగాలా లేక ఆటటిించాలా! భనకి తతుయ ఆగదు కద్ర! నోటి దూల కూడా కాసు
ఎకుకవేనండోయ్. ఏంటో చూద్రదభని, నాకు తనవర్చ తెలిసిపోయందని చెకుండా కాసు
నటించా. ఆ నటన, ఏంటి ఆ చ్చనన సికట్ి, నా జీవితం మరికి కాలాలో కలుజృతాదని,
అభభతోడు ఆ ర్చజు మాతయ ం తెలిమలే.
మెస్నసజులకి మాటలొచాియ్, మాటలకి రకకలు కూడా వచాిమండి.నాకు
రకకలు ట్ికుని ఎగిరే తీరిక లేకపోయె.మా దోసుుల నవుాల మచిటు మంగిట గా పోరి
మాటలు నా దిమాక్ కి ఎకకలే.కానీ ఎంతయనా నా ఫంధువు, వయసకి భయదలు,
చ్చనననాటి స్ననహం, కాఫటిి తనేం మాట్టుడినా వినేవాడిని.కోకసారి ఫోన్ కకన టిి భధమ
భధమలో

,

ఆ!

సరే!

అలాగే!

అని

చెప్రవాడిని.నా

చ్చననతనంలో

మేమిదదయం

ఆడుకునేటజృడు నా నుదుటిన డిన గామం , ద్రనికి దగగరుండి భరీ కుట్ు వేయంచ్చన
ఆ సి భనసుని నే భరువగలనా! ఆ చెలిమి ఇనానళ్కిు భళీు నా దరి చేరుత్రందంటే నాకు
ఆనందమే కద్ర. నీకు ఎవరైనా ఉననర? అని తను నననడిగిన యశన, నాలో ఏదో తెలిమని
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