
øöeTT~ www.koumudi.net »qe]  2023

   1 శుభ 'మంగళం' – పాణిని జెనాన్భటల్ 

( )
1 

 ఏపిర్ల 1, 2075 - ఫోల్రిడా 

మసకగా తెలల్వారుతునన్ ఫోల్రిడా హైవే మీద చీకటిని చీలుచ్కుంటూ దూసుకుపోతోందో ఎరర్టి టెసాల్ కారు. హెడ 
లైటస్ వెలుగులో ముందు రోడడ్ంతా మెరుసోత్ంది. ఆదివారం కావడంతో హైవే అంతా ఖాళీగా ఉంది. కారులో మందర్ంగా 
ఇండియన ఇనుర్స్ట్మెంటల సంగీతం మోగుతోంది. లోపలునన్ రెండు సీటూల్ పూరిత్గా వెనకిక్ రికైల్న అయియ్ ఉనాన్యి. 
అందులో ఒక సీట మీద పడుకొనునాన్డు రిషీ. రింగులు తిరిగిన జుటూట్, లైట షేడ లో గడడ్ం, విశాలమైన నుదురు. 
ఎవరినైన ఇటేట్ ఆకరిష్ంచే నవువ్. కారు లోపల వెలుగుతునన్ చినన్ ఎల.ఈ.డీ లైట కాంతిలో అతని ముఖానేన్ తదేకంగా 
చూసోత్ంది విశా. తన పకక్ సీటులోనే పడుకునుంది కానీ నిదర్ పటట్లేదు. అతని కళుళ్ మధయ్మధయ్లో మగతగా ఆమెని 
చూసూత్ మళీళ్ మూత పడుతునాన్యి. 

"అరథ్రాతిర్ లేపి తపుప్ చేసానా" అనుకుంది బాధగా. 

"తనకునన్ టైమే తకుక్వ...అందులో…"  నిటూట్రిచ్ంది.  

ఆ  కారు డాష బోరడ్ వైపు చూసింది. రెండువందల మైళళ్ వేగం చూపిసోత్ందా సెలఫ్ డైరవింగ కారు. సిటీ మాయ్ప 
పొర్జెకట్ అయియ్ ఉంది ముందు అదద్ం మీద. వాళుళ్ చేరాలిస్న గమయ్ం బిల్ంక అవుతోంది మధయ్లో ఎరర్గా. "జీవితం కూడా 
సెలఫ్ డైరవ ఐతే బాగుండు, గమాయ్నిన్ ఫీడ చేసేత్ అదే వెళేళ్టుట్. మే బీ అలాగే వెళోత్ందేమో కానీ ఎపుప్డే మలుపు 
తీసుకుంటోందో తెలియటేల్దు" 

పకక్కి తిరిగి చూసూత్ విండో కిందికి దించింది. చలల్టి ఏపిర్ల గాలి ఆమె ముఖానిన్ తాకుతోంది. చుటూట్ 
ఎగసిపడుతునన్ అటాల్ంటిక సముదర్పు హోరు లయబదధ్ంగా వినబడుతోంది. దాని వెనకాల , పైకి రావాలా వదాద్ అని 
సందేహిసూత్ దాగుడుమూతలాడుతునన్ సూరుయ్డు. 
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"ఇలాంటి దృశాయ్నిన్ మళీళ్ చూసాత్నో లేదో… " అనుకుంటూ తన రెపప్లని ఆరిప్ ఓ ఫొటో తీసుకుంది.   

హఠాతుత్గా కారు లోపలి మూయ్జిక ఆగింది. సీప్కర నుంచి మెసేజ "టైమ టు డెసిట్నేషన - థరీట్ మినిటస్". రిషీ 
మెలల్గా కళుళ్ తెరిచాడు. వళుళ్ విరుసూత్ అనాన్డు విశాతో  "ఏంటీ ఎయిర పోరట్ కెళాళ్క లేపుదామనుకునాన్వా?" 

తనేమీ అనలేదు.  

"అసలేంటి నువువ్? నినన్టి నుండి డల గా. సరిగా మాటాల్డటేల్దు, తినటేల్దు... టార్వెల టెనష్నా బంగారం?" 
అనాన్డు ఆమె జుటుట్ని సరిచేసూత్. 

తలూపింది చినన్గా. నోరు తెరిసేత్ ఎకక్డ ఏడేచ్సుత్ందోననన్ భయం. 

"హుమ...డోంట వరీర్, ఫైల్ట లో జసట్ అయిదు గంటలోల్ హైదరాబాద లో ఉంటావ. అకక్డిన్ంచి ఊరికి ఫైల్యింగ 
టాకీస్ తీసోక్. లాయ్ండ టాకీస్ల కనాన్ మచ ఫాసట్ర అండ సేఫర" అనాన్డు ఆమె నుండి చూపు తిపుప్కోకుండా. సింపుల గా 
ఉనన్ పసుపు ఫోల్రల ఫార్క లో ఉంది విశా. రిషీకి ఇషట్మైన డెర్స అది. కోల ముఖం, సనన్టి ముకూక్, మెరిసే బుగగ్లూ.  

"రిషీ, ననున్ వదిలేసి ఉండగలవా?" అంది తను అకసామ్తుత్గా. 

"కషట్మే, కానీ రెండు వారాలేగా. నువూవ్ నాతో కలిసి వసాత్వనుకునాన్. కానీ హడావిడిగా వెళిళ్పోతునాన్వ. నా 
సరిట్ఫికెట చేతిలో పడద్ వెంటనే జంప ఇకక్ణిణ్ంచి. సరాసరి మీ ఊరికే వచేచ్సాత్!" అనాన్డు కనున్ కొడుతూ. 

"ననున్ మరిచ్పో...పీల్జ!" చెంపలమీద కనీన్ళుళ్ జారుతునాన్యి. 

ఆశచ్రయ్ంగా చూసాడు తను. "ఛ, ఛ, ఏంటి విశా? ఏమైందిపుప్డు?" అనాన్డు కనీన్టిని తుడుసూత్. 

మళీళ్ అనౌనస్ మెంట - "రీచింగ యువర డెసిట్నేషన ఇన టెన మినిటస్" 

"అరే! అపుప్డే వచేచ్సిందా ఎయిర పోరట్. హడావిడిలో అడగటం మరిచ్పోయా. ఏ ఎయిర లైనస్? ఎకక్డ నీ గేట? 
చెక ఇన చేసావా?" ఊపిరాడనివవ్టేల్దు.  

విశా నోటోల్ తడారిపోతోంది. బలవంతంగా ధైరాయ్నిన్ కూడతీసుకుని అంది "రిషీ, నేను వెళాళ్లిస్ంది ఇకక్డికి కాదు, 
వేరే చోటకి!"  
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అతను అయోమయంగా చూసాడు. 

ఎదురుగా ఉనన్ టచ సీర్క్న పైన డెసిట్నేషన మారిచ్ంది తను.  

ఆశచ్రయ్పోయాడది చూసి . "అకక్డినుంచి ఈ మధయ్ ఫైల్టస్ కూడా నడుసుత్నాన్యా? వావ! నాకు ఐడియా లేదు" 
అనాన్డు. 

తల సగం ఊపింది తను. పావుగంట తరావ్త ఓ విశాలమైన  పారిక్ంగ లాట లో ఆగిందా కారు.   

కిందకి దిగాక రిషీ చేతిని తన చేతిలోకి తీసుకుంటూ మళీళ్ అంది "ననున్ మరిచ్పోవడానికి పర్యతిన్ంచు 
రిషీ..పీల్జ..నువువ్ మరిచ్పోతే గానీ నేను బతకలేను" 

"అబాబ్...ఐ విల మిస యూ టూ రా...వెంటనే వచేచ్సాత్గా..." అనాన్డు హగ చేసుక్ంటూ. విశానెపుప్డూ అలా 
దీనంగా చూడలేదతను. ఏదో అయియ్ంది. 

"నేనింక వెళాళ్లి, మళీళ్ బోరిడ్ంగ పార్సెస కి టైం పడుతుంది" అంది. 

"సరే నేనూ వసాత్. నీ బోరిడ్ంగ అయాయ్క వెళాత్. పనేముంది మనకి" అనాన్డు పళిళ్కిలిసూత్. 

"వదుద్, నినున్ రానివవ్కపోవచుచ్. అయినా నేను వెంటనే లోపలికెళిళ్పోతాను" 

"ఏంటి, ననున్ అవాయిడ చేయాయ్లనుకుంటునాన్వా? చూసేత్ వదిలించుకుంటునన్టుట్ంది నీ బిహేవియర" అనాన్డు 
వెటకారంగా. 

పెదాలిన్ నొకిక్పటిట్ అసహాయంగా కిందకి చూసింది. కళళ్లోల్ నీళుళ్ తిరుగుతునాన్యి. 

"వదుద్లే నువేవ్డవకు...రానేల్. ఎనిన్ంటికి నీ ఫైల్ట ఇంతకీ?" 

"రాతిర్ తొమిమ్దింటికి..."  

"వాట! రాతెర్పుప్డో ఫైల్ట కి ఇంత పొదుద్నేన్ తెచాచ్వా? పిచాచ్ నీకు?" అరిచాడు కోపంగా. 

"తపప్దు, మా నానన్ షెడూయ్ల పర్కారం అంత టైం పడుతుందిట" 
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"దిస ఈస కేర్జీ! మీ నానన్కి చాదసత్ం ఎకుక్వ లాగుంది. నాకివువ్ నేను ఫోన చేసి మాటాల్డతాను?" 

"వదుద్ ఈ టైమ లో పడుకోనుంటారు" 

"ఇపుప్డింకా ఇండియాలో ఈవినింగ నాలుగైంది. ఇపుప్డే నిదేర్ంటి?"  

తనేమీ అనలేదు. చేతికునన్ బాయ్ండ మీద నొకిక్ంది. ఓ రోబో వచిచ్ టార్లీలో ఆమె లగేజ తీసుకెళోత్ంది లోపలికి. 
దాని వెనకే లోపలికి నడుసోత్ంది విశా.  

వెనక నుంచి రిషీ "బంగారం! మీ ఊరూ, అడెర్సస్నాన్ చెపప్వే..వచేచ్ వారం రెకక్ల టాయ్కీస్లో రావాలిగా" చీర అప 
చేయబోయాడు. 

గొంతులోంచి మాట పెగలటేల్దు విశాకి. చెపప్కుండా వెళిళ్ మోసంచేసాననన ్ బాధతో జీవితాంతం బతకలేదు. 
మెలల్గా వెనకిక్ తిరిగింది.   

"టాకీస్లో రాలేవు రిషీ మా వూరికి"  

"ఏం మాటాల్డుతునాన్వ? భూమీమ్ద నేను రాలేని ఊరే లేదు…" 

"హుమ..అదే సమసయ్" 

"ఏది!?" 

"మేముండేది భూమీమ్ద కాదు!" 

PPP 
విశా లోపలికెళిళ్ గంట దాటుతునాన్, రిషీ ఇంకా ఆ షాక లోనే ఉనాన్డు. అంతా అయోమయంగా ఉంది. ఎదురుగా 

ఉనన్ పెదద్ బిలిడ్ంగ పైన పెదద్గా మెటాలిక కలర  లో మెరుసుత్నన్ పేరు చూసూత్ నోరు తెరిచాడు - "గోల్బల మారస్ లాంచింగ 
సేట్షన!"  

విశా లోపలికైతే వెళిళ్ంది కానీ తన మనసు మనసులో లేదు. మెకానికల గా చేసోత్ంది పనులనీన్. సేప్స సూట 
వేసుకుంటూ తనని తను పర్శిన్ంచుకుంది. రిషీని మోసం చేసానని తనని తనే తిటుట్కుంది. సాయంతర్ం వరకూ రకరకాల  
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టెసట్ లు చేసారు విశాకి సేప్స టార్వెల కి ముందు జాగర్తత్గా. వాటి మధయ్లో చాలా సారుల్ రిషీకి కాల చేదాద్మనుకుంది కానీ 
ధైరయ్ం చాలేల్దు. చివరిగా రాకెట లోకి అడుగుపెటట్బోయేముందు గుండె బరువు తటుట్కోలేక మెసేజ పెటిట్ంది - "నువువ్ 
లేకుండా బతకలేను"  

విశా తననెందుకు మోసం చేసింది? రెండేళళ్లోల్ ఒకక్సారైనా ఈ టాపిక తేలేదు తను. చెపేత్ బేర్క అప అవుతుందని 
భయపడిందా? లేతే తనతో ఆడుకుందా?  

తన ఆలోచనలిన్ బేర్క చేసూత్ వచిచ్న మెసేజ ని చూసూత్ నిలబడిపోయాడు రిషీ. బిగపటిట్న కనీన్ళళ్కి ఆనకటట్ 
వెయయ్లేక ఎరుపెకిక్న విశా ముఖం కనపడింది ఆ మెసేజ లో తనకి.  

"నేనూ బతకలేనే" 

2 

మే 1, 2075 - హైదరాబాద 

ఎపుప్డూ హడావిడిగా, జాలీగా ఉండే రిషీ ఇంటికొచిచ్ మూడోర్జులు దాటినా సరిగాగ్ మాటాల్డకపోవడం, ఏదో 
పోగొటుట్కునన్ వాడిలా అయోమయంగా తిరుగుతుండటంతో తండిర్ జగదీశ కేదో అనుమానం వచిచ్ంది. తను వదద్నాన్ 
గొడవచేసి అమెరికాకి వెళిళ్న రిషీ పైనా, పంపిన భారయ్ సునంద పైనా పీకలదాకా కోపం ఉనాన్, మౌనంగా ఉంటూ 
వచాచ్డు. అదీ కాక తను పెటిట్న కండిషన ఎంతవరకూ పాటిసాత్డో రిషీ అనే డౌట. ఇంక లాభంలేదని కొడుకుని హాలోల్కి 
పిలిచాడు. నిరిల్పత్ంగా వచాచ్డు రిషీ. సునంద కూడా పకక్నే కూరుచ్ంది సపోరట్ గా! 

"రిషీ, ఏమైంది? రిటరన్ వచిచ్నపప్టున్ండీ డల గా ఉంటునాన్వ, ఎనీథింగ రాంగ?" అడిగాడు సూటిగా.  

సునందకి గాభరాగా ఉంది రిషీ ఎకక్డ సిల్ప అయియ్ తిటుల్ తింటాడో అని. జగదీశ ఇలాంటి అవకాశం కోసమే 
చూసుత్నాన్డసలే రెండేళళ్నుండీ.  

అతని వీపు మీద చేతోత్ నిమిరి కళళ్తో చెపప్మనన్టుట్ సైగ చేసింది.  

"ఏం లేదు, కొంచెం జెట లాగ అంతే, మీరిదద్రూ ఈ ఇంటరాగేషనుల్ ఆపుతారా" అనాన్డు తను చిరాకు నటిసూత్. 
లోపలైతే అంతా గందరగోళంగా ఉంది.  
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ఇలా కాదని "నీ ఫెర్ండ నిహార లాసట్ వీక వచాచ్డింటికి, మాటలోల్ నీ విషయం అంతా చెపాప్డు" అనాన్డు జగదీశ. 

రిషీ అరథ్ంకానటుట్ మొహం పెటిట్ అంతలోనే ఏదో గురొత్చిచ్నటుట్ తలపటుట్కోని "వాడో పెదద్ ఇడియట! అనవసరంగా 
వాడికి చెపాప్ను. అయినా ఆ అమామ్యిపుప్డికక్డ లేదు" అని నాలుకక్రుచుకునాన్డు.  

తన పాల్న వరక్వుట అయినందుకు సునందవైపో నవువ్ విసిరి "ఎవరా అమామ్యి…?" అని జగదీశ 
అంటుండగానే డోర లోంచి అరుపు "రేయ రిషీ, ఎపుప్డొచాచ్వ? ఎలా ఉనాన్వ? ఒకక్మాటైనా చెపప్లేదొదినా నాకు 
వీడొసుత్నన్టుట్?" తుఫాన లా వాళళ్ని ఊపిరాడనివవ్టేల్దు రిషీ బాబాయి మలిల్. యాభై ఐదేళుళ్ దాటినా ఏమాతర్ం తగగ్కుండా 
పసుపు షారట్స్, ఆరెంజ కలర  టీషరట్ వేసోక్నునాన్డు.  

“సరిగాగ్ టైంకొసాత్వురా నువువ్ పనీపాటా లేకపోతే” విసుకుక్నాన్డు జగదీశ. మలిల్ అదేం పటిట్ంచుకోలేదు. కూల గా 
రిషీ పకక్న కూరుచ్ంటూ “ఏరా, నేనడిగిన బార్ండ తెచాచ్వా?" అనాన్డు అనాన్ వదినలవైపు మొహమాటంగా చూసూత్.  

మనిషి కాకపోయింటే మలిల్ని వండుకుని తినేసేవాళేళ్ కోపంతో. ఆ ఛానస్ లేక పళుళ్కొరికి ఊరుకునాన్రిదద్రూ. 
మళీళ్ మలేల్ అందుకుని “ఏంటనన్యాయ్, ఇందాకేదో అమామ్యంటనాన్వ? కొంపదీసి మనోడేమనాన్…? అంటూ రిషీ 
వీపైప్న  చరిచాడు తన వైపు కొంటెగా చూసూత్. 

రిషీకి మండింది "అవును, అమామ్యే, అమామ్యి గురించే ఆలోచిసుత్నాన్ను. నీకేమనాన్ పార్బెల్మా?" అడిగాడు 
సూటిగా.  

"నాకేం పార్బెల్ం? నో పార్బెల్ం, ఆల హాయ్పీస. విష యూ హాయ్పీ నూయ్ ఇయర" అనాన్డు మలిల్ హడావిడిగా. 

జగదీశ ముఖం ఎరుపెకిక్ంది. "చూశావా సునందా! వీడి పొగరు, పీహెచీడ్ కెళేళ్ముందు చిలకిక్ చెపిప్నటుట్ చెపాప్ 
అకక్డి అమామ్యిల మోజులో పడదుద్రా అని. చివరికదే చేసి ఉదధ్రించాడు నీ కొడుకు" అనాన్డు మాట విరూసూత్. 

కొడుకెంత ఇషట్మైనా సునందకూక్డా నచచ్టేల్దీ విషయం. 

"నీ చాదసత్ం కాకపోతే అనాన్య. తెలుగు పిలల్ కనాన్ తెలుపు పిలల్ మినన్ అనుకోనుంటాడు రిషీగాడు. ఏరా, ఇంతకీ 
పిలెల్లా ఉంటది?" అనాన్డు. 

"పీల్జ ఆపుతారా? ఓ మీ ఇషాట్నికి మీరు ఏదో అనేసుక్ంటూ పోతునాన్రు. అసలా అమామ్యి అమెరికన కాదు" 
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"మరి, చైనీసా?" నానన్. 

"ఆఫిర్కనా?" అమమ్. 

"కొంపదీసి పాకిసాథ్నీయా?" అనాన్డు బాబాయ వంకర మొహం పెటిట్.  

అదిరిపడాడ్డు జగదీశ. అందరూ డౌట గా చూసుత్నాన్రు రిషీ వైపు. 

రిషీ విసుగాగ్ పైకి లేసూత్ అనాన్డు  "ఎహె, మీరూ, మీ సుతిత్ ఊహలూ. తను తెలుగమామ్యే. చకక్గా 
మాటాల్డగలదు కూడా"  

ముగుగ్రూ ఒకళళ్మొహాలొకళుళ్ చూసుకునాన్రు. తెలుగమామ్యినే చేసుకోవాలనన్ తన కండిషనిన్ దాటనందుకు 
లోపలే ఆనందపడిపోయాడు జగదీశ. 

సునంద కళళ్లోల్ నీళుళ్ ('మమతల తలీల్' అనే కాల్సికల సాంగ బాయ్గౌర్ండ లో)  

"సూపర రా! మరింకెందుకు ఆలశయ్ం. వాళళ్ అమామ్నానన్తో చెపిప్ ముహూరాత్లు పెటిట్దాద్ం, ఏం చేసాత్డాయన?" 
అడిగాడు మలిల్ ఉతాస్హంగా.  

"నాసాలో చీఫ ఇంజినీర గా చేసి రిటైరయాయ్రట. తరావ్త అమెరికా నుండి వెళిళ్పొయాయ్రు. నేనూ ఎపుప్డూ 
కలవలేదు వాళళ్ని" అనాన్డు రిషీ భయంభయంగా. 

"వీడు మామూలోడుకాదనాన్య, మన పర్మేయం లేకుండానే నీకు తగగ్ సంబంధం తెచుచ్కునాన్డు" అనాన్డు మలిల్ 
గరవ్ంతో చూసూత్. జగదీశ కీ ఆనందంగానే ఉంది. 

"రిటైర అయియ్ మళీళ్ ఇకక్డికే వచేచ్సుంటారు. ఆసుత్లూ బాగా కూడేసుంటారు...ఇంతకీ మన వాళేళ్నా?" అడిగాడు 
జగదీశ యాథాలాపంగా. 

ముగుగ్రూ తినేసేటుట్ చూసారతని వైపు. 

"నానాన్ టవ్ంటీసెకండ సెంచురీకి దగగ్రోల్ ఉనాన్ం, ఏంటీ పర్శన్లు…?" అనాన్డు రిషీ తలవిదిలిసూత్. 
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"భలేవాడివే, సెంచురీ మారుదద్ని తాగుడు మానామా? గాయ్ంబిల్ంగ మానామా? ఇదీ అలాంటిదే… ఓ వయ్సనం. 
నువువ్ పటిట్ంచుకోకనన్యాయ్" అనాన్డు బాబాయ అనునయంగా.  

"అది సరే కానీ, ముందు చెపుప్ మునాన్. వాళళ్దే ఊరు?" అడిగింది సునంద ఆతృతగా. 

తటపటాయించాడు రిషీ. చెపిప్నా, చెపప్కపోయినా పెదద్ ఉపయోగం లేదు. కానీ ఆ ముగుగ్రి ముఖాలీన్ చూసి 
తపప్లేదు.  

"వాళుళ్, మా..మా.." 

"మచిలీపటన్ం! ఊరంతా మనవైపు చుటాట్లే అనాన్య" అరిచాడు మలిల్. 

"ఏరా, నాసాలో రాకెటల్కి నటుల్ బిగించి విసుగొచిచ్ చివరికి బందరు బీచ దగగ్ర సెటిలయాయ్డనన్మాట మీ మావ" 
చిలిపిగా అనాన్డు తనే మళీళ్.  

"కాదు బాబాయ..అదీ..మ..మ.." 

"మంగళగిరా? మా పెదద్నన్యయ్కక్డే ఉనాన్డు. పెళిళ్ పనులు వాడికపప్గిసాత్నైతే" అంది అమమ్ ఆశగా. 

"లేదే..వాళుళ్ండేది మారస్ లో" అనాన్డు రిషీ వేలు పైకి చూపిసూత్. 

ముగుగ్రూ సీలింగ వైపు చూసూత్ నోళుళ్ వెళళ్బెటాట్రు. 
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