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రంభం
నీ ండ బటిట్, యీ పంచమింత

ందరమూ, హృదయాకర కమూను.

కాకపోతే యీ లోకానికీ నాకూ సంబంధమేమిటి? లోహపు బిళళ్లీన్, నీతి తిషట్లీన్
ఆరాధించే యీ జలతో నాకు

పతయ్మేమిటి?

~ చలం
***

" హే.. రా ఆకాశంలో జెమినీడ్స్ కనిపించాయ్. ఈ వారమంతా కనిపిసాత్య్. వీకెండ్ వసాత్వా.. చూదాద్ం."
"నీ నకష్తర్ వీకష్ణం దొంగలోత్లా! ఎవరె ౖనా భోజనానికొసాత్వా అని పిలుసాత్రు. నువేవ్ంటి తలీల్.. చుకక్లు చూపిసాత్ రమమ్ంటావూ!"
"భోజనందేముందిలెదూ
ద్ ! సీమ వండినంత బాగా నేనెలాగూ వండలేను. ఇంటోల్ తినేసి అరధ్రా కి వచేచ్సేత్ చూదాద్ం."
"ఊ.."
"నీకు ఆకాశంలో దీపావళి చూపిసాత్ను."
"అలాగే.."
"చుకక్లు చూపించడం కాదు. చుకక్లు రాలడం చూపిసాత్ను. అది కాదు వంశీ.. ఎనోన్ వందల వేల కిలో మీటర్స్ పర్యాణం చేసూత్,
దారిలో మనం ఉండడం వలల్ .. మనింటిముందు ఆగి పలకరించినటుట్.. మన వాతావరణంలోకి చొచుచ్కుని రాగానే భగుగ్మంటాయ్.
యూనివర్స్ మనతో జరుపుకునే దీపావళి తెలుసా!"
"మహతీ.. "
"కళళ్కి విందు వంశీ.. ఉండుండీ అలా చుకక్లు రాలుతూంటే హాఛ్.. గంటలు నిముషాలాల్ గడిచిపోతాయ్ తెలుసా!"
"డిసెంబరుదయాలు నాలా ఇలా రోడుడ్న పడి గడపడమే వెరర్ని జనాలు నవువ్కుంటునాన్రు. అరధ్రా అంకమమ్ శివాలు కూడానా!
జలుబు చెయయ్క ఇంకేమవుతుందీ! జవ్రమొసుత్ంది మంచులో గంటలు గంటలు కూరుచ్ంటే. " విసుకుక్నాన్డు.
"అబాబ్.. మొకక్మొలిచిపోం లెదూ
ద్ ..! అయినా ఎవరూ అనేదీ! ఇంతకీ వసుత్నాన్వా లేదా? సీమ ని తీసుకురా. చాలా రోజులయియ్ంది
కలిసి."
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"అలాగేలే. మధాయ్హన్ం మాటాట్డుకుందాం. బె ౖ.."
"ఎనిన్ గం..."
"బె ౖ బె ౖ.. మెసేజ్ చేసాత్.. బె ౖ" లె ౖన్ కట్ చేసి ఇన్ కమింగ్ కాల్ ఆనస్ర్ చేసాడు వంశీ. ముకత్సరిగా ఊ కొటిట్ వడివడిగా ఇంటిదారి పటాట్డు.
ఎవరింటోల్నో లీలగా "అచుయ్తః పర్థితః

ణః

ణదో వాసవానుజః.." సుబుబ్లU వలెల్ వేసోత్ంది. గువవ్లా ముడుచుకునన్ నగరం కళిళ్పిప్

చూసోత్ంది. పశువులూ పకుష్లూ కనిపించని కాసోమ్పాలిటన్ వాతావరణానికి కాసత్ దూరంగా తెలవారుఝామున సహసర్నామం, వాకిలి
చిముమ్తునన్ చీపురు శబద్ ం, కూరగాయలమేమ్ వారి కేకలూ ఇంకా పూరిత్గా మాయమవని వీధులోల్ అతడు చకచకా నడుసుత్నాన్డు.
ఆరడుగులకి కాసత్ తకుక్వ పొడవు, చామనచాయ..

క్ పేంట్స్, మామిడిచిగురు రంగు సెవ్టర్.. మెతత్గా శబద్ ం చేసుత్నన్ షూస్. వెనుక

నుంచి విశాలంగా కనిపిసుత్నన్ వెనున్. తల కొదిద్ గా వంచి నడుసుత్నన్ అతని ఆలోచనలోల్ శూనయ్ం. ఒకోక్సారి ఏదో లేదనన్ వెలితికంటే,

ఏముండాలో తెలియనితనమే లోటుగా ఉంటుంది. వీధిలో నాలుగో ఇంటి గేట్ తెరుసూత్ జేబులోంచి సెల్ ఫోన్ తీసి కాల్ లాగ్
చెరిపేసాడు. గేట్ మూసి కుండీలోల్ పెరుగుతునన్ గులాబీ మొకక్లిన్ చూసూత్ లోపలికి నడిచాడు.

హాలోల్ నిశశ్బద్ం. వంగి షూ లేస్ విపుప్తూ తలెతిత్ చూడగానే దూరంగా ఓ మూలనునన్ పుసత్కాల అలమర, దాని పకక్న వర్క్ సేట్ షన్..
పలకరించాయి. ఆ ఇంటోల్ ఉదయం పూట వసుత్వులే పలకరిసాత్యి. "మెయిల్ చెక్ చేసుకోవాలి" అనుకుంటూ షూస్ సాట్ండ్ లో పెటిట్ ,
గుమమ్ంలో పడునన్ పేపర్ అందుకుని హెడ్ లె ౖన్స్ అయినా చూడకుండా లోపలికొచిచ్ టీపాయ్ మీదకి నిరాసకత్ంగా గిరాటేసాడు. ఎనోన్
యేళళ్పాటు తన ఉదయాలలో భాగమై పోయిన నూయ్స్ పేపర్ ఓనాడు హఠాతుత్గా వెగటనిపించింది వంశీకి. తపిప్ంచుకునన్ అలవాటది.
వంటింటోల్కి వెళూత్నన్ దారిలో హాల్ ని, డె ౖనింగ్ ఏరియాతో వేరుచేసే గవవ్ల కరెట్ న్ గలగలాల్డుతూ తాకింది. సౌట్ ఆన్ చేసి పాలు కాసూత్
పాల్ట్ ఫాం కి కుడివె ౖపునన్ కిటికీలోంచి బయటికి చూసూత్ నిలబడాడ్డు. ఆవులిసూత్ సందు వె ౖపునన్ తలుపు తీసుత్నన్ పకిక్ంటావిడని
చూడగానే "వంషీ.. షీమా ఉందా?" అంటూ చూపంతా గులాబీ మొకక్లకి అతికిసూత్ గేటు తోసుకుని లోపలికి వచేచ్ ఆవిడ గొంతు
గురొత్ చిచ్ంది. పెదద్ గాల్స్ లో కాగిన పాలు పోసుకుని, పంచదార కలుపుని ఊదుకుంటూ హాలోల్కి వచాచ్డు. లేపాట్ప్ ఆన్ చేసేలోగా
పుసత్కాల అలమర ఆపాయ్యంగా పిలిచింది. నిలువుగా పేరిచ్న పుసత్కాలపె ౖ ఉనన్ ఖాళీలో అడుడ్గా కొనిన్ పుసత్కాలు దొంతి పెటిట్ ఉనాన్యి.
"రెండు.. మూ.. నాలుగూ.." లెకక్పెడుతునాన్డు బయటికే. చదువుతునన్ పుసత్కాలు గురుత్ తెలియడంకోసం అలా విడిగా
పెటుట్కునాన్డు. పాల గాల్స్ టేబుల్ మీద పెటిట్ ఆఫీస్ మెయిల్ చెక్ చేసుకుని, పరస్నల్ మెయిల్ లాగిన్ అయాయ్డు. ఇన్ బాక్స్ లో తం
రోజునుంచీ పడునన్ అపారెట్ మ్ంట్ వాడి మంతీల్ నూయ్స్ లెటర్ ఓపెన్ చేసి చూసి డిలీట్ నొకక్బోతూ ఆగాడు. సీమకి పంపేసేత్ ఓ
పనె ౖపోతుంది. ఫేస్ బుక్ నోటిఫికేషన్స్.. బోర్.. డిలీట్. చె ౖన్ మెయిల్స్ లో ండ్స్ చెపుప్కునన్ కబురుల్ చదివి తన వంతుగా ఓ సె ౖమ్లీ

øöeTT~

www.koumudi.net

4

గాలిసంకెళుళ్

పర్సాదించి కురీచ్లో వెనకిక్ వాలాడు.
"వసుత్నాన్వ్ కదా.." పాపప్ అయింది చాట్ విండో. మహతి..
"లంచ్ లో మాటాల్డుకుందాం" అని టె ౖప్ చెయయ్బోతూ ఆగిపోయాడు. పొడవుగా దృఢంగా ఉండే ఆ వేళుళ్ కష్ణకాలం కీ బోర్డ్ మీద
తారటాల్డాయి.
"On call. Shall ping you later. "
ఒకక్ కష్ణం ఆగి "K. Did you get friend request from Gowtami?" అడిగింది మహతి.
వంశీ సమాధానమివవ్లేదు.
మహతిని ఆపడం కషట్ం. ఆకాశం లోంచి రాలే చుకక్ని ఆపడం ఎంత అసాధయ్మో, మహతి అనుకునన్ది చెయయ్కుండా, కనీసం
చెపప్నివవ్కుండా ఆపడమూ అంతే అసాధయ్ం. ఎదుటివారి సేప్స్ లోకి చొచుచ్కొచేచ్సి గలగలాల్డుతూ బోలెడు కబురుల్. అవీ తనవే..
చెపేప్సి, వెళూత్ ఓ నిశబాద్నిన్ వదిలి, పెదాలపె ౖ ఓ చినన్ సంతోషపు మెరుపుని పూసే మనుషులు బహు తకుక్వ మంది ఉంటారు. మహతి
లాంటి వాళుళ్. "పోనీ.. శుకర్వారం రా వెళేత్!" కళుళ్ సీ న్ కుడివె ౖపు చివరకి కరస్ర్ వెంట కదిలి చూసాయి. ఇవాళ బుధవారం. "ఈ
రెం జులోల్ సీమ మూడ్ ఎలా ఉంటుందో దానిన్ బటిట్ " అనుకుంటూ మేడ మీద నుండి అలికిడి ఉందేమో అని చూసాడు. ఫోన్ తీసి
అమమ్కి కాల్ చేసి మాటాల్డనారంభించాడు.
"ఊ.. చెపప్మామ్. ఇందాకా వాక్ కి వెళాళ్ను."
"..."
"లేదు. లేచాక చెపాత్ను. అయినా ఇంకా టె ౖముంది కదా!"
"...."
" వసాత్ంలేమామ్.. పండకిక్ పదిరోజులు సెలవులుండడానికి నాదేవె ౖనా మీ ఆయనాల్ బడిపంతులుజోజ్గమా!"
"...."
"పదెమ్లా ఉంది? నే మాటాట్డి వారమవుతోంది. వాళాళ్యన కూడా వసాత్డటనా?"
"....."
"నాకూ రావాలనే ఉందమామ్. చెపాత్లే నా జులోల్. సరేనా?"
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ఆలోచిసూత్ పాలగాల్స్ అంచు కొరికాడో కష్ణం. పదమ్ని చూసి ఆరునెలలపె ౖనే అవుతోంది. సీమ వసేత్ బాగుండును. ఛా.. సిలీల్గా ఇలాంటి
సమసయ్లేంటీ! తల విదిలిచ్ పాలు పూరిత్ చేసూత్ కేలండర్ చూసి, మీటింగ్స్ లెకక్వేసుకుని లంచ్ టె ౖం బాల్క్ చేసాడు. పచచ్గా వెలుగుతునన్
మహతి సేట్ టస్ లె ౖన్ చూసి నవువ్కునాన్డు. "Excited to watch the spectacular pollution-free fire works!! Night Sky, Here I
come! Let the Geminids shower love and prosperity to us Earthlings!" పింగ్ చెయయ్బోయి ఆగి మెయిల్ చేసాడు. లంచ్ కి

పాండీ కేఫ్ లో కలుదాద్మని. కష్ణంలో "Sure, Dude!" అని రిపెల్ౖ పంపేసింది. అరగంట సేఫు కదలకుండా కూరుచ్ని మీటింగ్స్ కి
కావలసిన నోట్స్ పేర్ చేసుకుని, మెయిల్స్ పంపి సాన్నానికి లేచాడు.
మెటెల్ కిక్ తన గదిలో బా

మ్ లోకి వెళిళ్ గీజర్ ఆన్ చేసూత్ండగా అలికిడె ౖంది. టవల్ భుజాన వేసుకుని బయటికి వచిచ్ కిందకి

చూసాడు. మెటుల్ దిగి కిందకి వెళూత్ సీమ. ఎరర్టి సిల్క్ నె ౖట్ డర్స్ లో అందమై న సీమ. మెటల్ కి అభిముఖంగా ఉనన్ రికెని
ల్ౖ ంగ్ చెయిర్ లో
కూరుచ్ని పేపర్ తిరగేసోత్ంది. నిదర్కి కొదిద్ గా ఉబిబ్న కళుళ్, విరబోసుకునన్ పొడవాటి జుతుత్. నెయిల్ కలర్ వేసిన ఎరర్టి గోళుళ్.. బోలెడు
నెతుత్టి వారత్లో, నెతుత్టి కూడు తింటునన్ వారి వారత్లో మోసుకొచిచ్న నూయ్స్ పేపర్ ని పటుట్కునాన్య్. బాత్ రూమ్ లోకి వెళూత్ సీమ
చేతి గోళళ్ని మరోసారి చూసూత్ పెదాలు విడకుండా గొణిగాడు. "నా యెడద చీలిచ్ రకత్మండలము చేసె, నేను వేదనతో మరణించినాడ,

ఇపుడు గోళళ్కు నెరుపురంగెటుట్లెకుక్.. వెలది తాను గోరింటాకు పెటట్ కునన్?" గాలిబా.. గాలిబా..ఎంతమంది ఆడపిలల్ ల అందమై న గోళుళ్

సరిగా ఉపయోగపడుతునాన్య్..? గుండెలిన్ చీలచ్డానికో, డబాబ్ మూతలు తీయడానికో, ముందుకు జారని ముంగురులని
సవరించుకోడానికో, రెవాల్న్, ఎల్ ఎయిటీన్ కంపెనీలు బతకడానికో కాకుండా!
***
"పండకిక్ పదొమ్సోత్ందట. వెళాద్మా?" అడగబోయి తమాయించుకునాన్డు. ఫస్ట్ థింగ్స్ ఫస్ట్ !
"వీకెండ్ మహతి రమమ్ంది." చెపాప్డు.
"దేనికీ? పెళిళ్ చేసుకుంటోందటా!" కోయిల పాటలో అపభర్ంశపు సాహితయ్ం.
"ఊరికే.. హేంగౌట్."
"అరధ్రా దాటాక ఆకాశంలోకి చూడడ్ మేగా! చాలాచ్లు. అయినా ఆ పిలల్ పెళీళ్పెటాకులూ మానేసి దేశానేన్ం ఉధధ్రిసుత్ందటా.. పేదద్

సె ౖంటిస్ట్ లా పోజు."

"పెళిళ్ చేసుకు ఉధధ్రించేసుత్నన్వారు చాలేల్ .. పోనీ తననే రమమ్ందాం"

"అకక్రేల్దు. నీకేంటంత ఇం స్ట్ ? ఉధధ్రిసుత్నాన్వుగా ననూన్. ఇంకెందరు కావాలేం!"
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"సీమా.."
"ఓయబోబ్.. " మిగిలిన మాటలు వంశీ చెవిన పడలేదు.
లేపాట్ప్ బేగ్ లో పెటుట్కుంటూండగా వచిచ్ంది సీమ. ఎదురుగా నిలబడి చెపిప్ంది "నాకిషట్ం లేదు వంశీ.."
"మహతి చినన్పప్టి ండ్. అపారధ్ం చేసుకుంటే నేనేం చెయయ్లేనింక." చారజ్ ర్ చుడుతూ కళెళ్తత్కుండా చెపాప్డు.
"అపారధ్ం కాదు. ఎందుకో నచచ్దు."

"పోనేల్ .. అమమ్ పండకిక్ రమమ్ంది. ఎపుప్డెళాద్ం? లీవ్ అపెల్ౖ చెయాయ్లిగా.."
"సంగీతా వాళళ్తో ల పురం వెళాద్ం."
"పండకిక్ అమమ్ రమమ్ంది. పదొమ్సోత్ందట. ఎపుప్డెళాద్ం?"
"రెటిట్ సుత్నాన్వేంటీ.. హా.. అకక్డికి వెళేత్ ఏమవుతుందో నీకు తెలీదా? ననోన్ గయాయ్ళిని చేదాద్మని పంతం పడుతునాన్వ్. మునివేళళ్ మీద
నిలబడి జీ హుజూర్ అనడం నాకు చిరాకు. నే ను."
"సరే.. పదమ్ని చూసేసొసాత్ను. రెండు రోజులు."
"ఇంటోల్ పెళాళ్నొకక్రిత్నీ వదిలేసి వెళాత్ వా? అదీ పండగ పూటా! ఐనా తెలాల్రిందగగ్రున్ంచీ మాటాల్డుకుంటారు చాలదా? ఇదిగో.. ఉదయానేన్
లేండ్ లె ౖన్ కి ఫోన్ చెయొయ్దద్ ని చెపుప్. నాకు సడెన్ గా లేసేత్ తలనొపొప్సుత్ంది."
"...." పర్శాంతమై న ఉదయపునడకని భగన్ం చేసిన చిరాకు ఫోన్ కాల్ లో నిదర్మతుత్ కోయిల పలికిన కరక్శపు మాటలు గురొత్ చాచ్య్
వంశీకి.
"మొండివాడు రాజుకనాన్ బలవంతుడనీ.. మాటాల్డకుండా సాధిసాత్వ్. రమమ్ను ఆ పిలల్ ని. ఊరెళళ్డం మాతర్ం కుదరుద్."
"ఏడవుతుంది వచేచ్సరికి. కార్ కావాలా నీకు?" కుడికాలు పె ౖకెతిత్ సాక్స్ వేసుకుంటూ అడిగాడు.
"నాకేం తెలుసూ.. వదిలేసి వెళుళ్. లంచ్ కి రా. ఒకక్రిత్నీ తినాలంటే బోర్."
"లంచ్ టె ౖమో
ల్ మీటింగుంది. ఎపుప్డె ౖతే అపుప్డు ఏదో ఒకటి తినేసాత్ను. నువువ్ చూడకు." రెండువేల నూట నాలుగు.. బయటకు

నడుసూత్ లెకెక్టుట్కునాన్డు. అబధాధ్నికో ఆడపిలల్ పుటేట్ సేత్..! సనన్గా నవొవ్చిచ్ నిలిచిపోయింది పెదాల మీద.
బె ౖక్ కిక్ కొడుతూ లోపలికి చూసాడు. టీవీ డూయ్టీ మొదలయియ్ంది.

***
దోసె తుంపి చేతోత్ పటుట్కుని ఫోన్ ఆనస్ర్ చేసింది మహతి. అరధ్ం కాని సె ౖన్స్ భాషలో రెండు నిముషాలు మాటాల్డేసి కట్ చేసూత్, "చెపుప్
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వంశీ, సారీ సారీ. లంచ్ టె ౖం లో కలుసాత్నని నా సీనియర్ కి చెపాప్ను. ఓ చినన్ డిసక్షన్ ఉంటేనూ.. రమమ్నాన్ను. మరిచ్పోయాను
నోట్ చేసుకోవడం. ఇపుప్డు గురుత్ చేసుత్నాన్డు. విషయం చెపేప్సానేల్ . సాయంతర్ం మాటాల్డతాననాన్. ఇంతకీ ఫైర్ డే కుదరదంటావ్?"
వేలికంటిన చటీన్ నాలికిక్ రాసుకుంటూ అడిగింది.
"ఊ.. ండ్స్ ఎపప్టి నుంచో వసాత్మంటునాన్రు. సీమ ఆరోజు రమమ్ందట. ఇపుప్డు మారచ్లేను కదా. పోనీ నువేవ్ రాకూడదూ!"
కాదనాలని గాఢంగా కోరుకుంటూ అనేసాడు.
"లేదులే వంశీ. నేను నీకే బోర్ కొటిట్ ంచేసాత్నూ. ఇంక తెలియనివాళళ్తో నాకు కుదరదులే. సీమ కూడా అనేసింది కదూ ఆ రోజు.
సె ౖనస్ంటే చినన్పుప్డే బోరనుకునాన్ను. సె ౖంటిసుట్ల వలన బోర్ ఇంకా తపప్లేదు నాకూ అని. ప్చ్. వచేచ్ ఏడాది చూపిసాత్నులే జెమినిడ్స్.
అయినా నా మతిమండినటేట్ ఉంది. నువువ్ మీ మేడ మీద, నేను మా ఇంటి మీదా చూడకూడదా ఏం? మరీ ఎకె ౖ ట్ అయిపోయీ నినున్
రమమ్నాన్నంతే!" కలమ్షం లేని మాటలు వింటే గుండెలోల్ చినన్ ఇబబ్ంది. వంశీ కురీచ్లో కుదురుగా కూరోచ్లేక కదిలాడు.
"హేయ్.. ఉదయం అడిగితే నువువ్ నో అనాన్వు. గౌతమి నీకు రికెవ్స్ట్ పంపానని చెపిప్ందే."
"ఏ గౌతమి మహతీ?" పరధాయ్నంగా అడిగాడు.
"గౌతమి.. రాచకొండ గౌతమి. గురుత్లేదూ మన టూయ్షన్ లో ఉండేది. సనన్గా నలల్ గా ఉంటుందీ.."
"సనన్గా నలల్ గా.. ఏం చెపాప్వసలు! భలే గురొత్ చేచ్సిందనుకో!"
"అబబ్.. అలా కాదు వంశీ.. నీకెలా చెపేత్ గురొత్ సుత్ందీ.. ఆ.. వాళిళ్ంటి ముందు ఎరర్జాంకాయల చెటుట్ండేదీ. సా మిల్ ఉండే సందులో
చివరి ఇలుల్.. గురొత్ చిచ్ందా?"
"ప్చ్.. ఇలుల్ గురుత్ంది కానీ మొహం గురుత్రావడం లేదు."
"సరేలే.. నా లిస్ట్ లో ఉంది. వెతికి చూడు. ఎనేన్ళళ్కి కలిసామో కదా! రెండు గంటలు మాటాల్డుకునాన్ం నినన్ రా . చెపాత్లే తరువాత.
నాకు టె ౖం అయింది. బయలుదేరుతానింక. సీమ కి హాయ్ చెపాప్నని చెపుప్." లేచి హేండ్ బేగ్ భుజానికి వేసుకుని టేబుల్ మీదునన్
ఖాళీ పేల్ ట్ లో తన వాటా డబుబ్లు వేసేసి భుజం మీదో చరుపు చరిచేసి పరుగు పెటిట్ ంది. వెయిటర్ తెచిచ్న బిల్ చూసి డబుబ్లిచిచ్
లేచాడు వంశీ.
రదీద్ గా ఉనన్ బజార్ దాటి ఆఫీస్ వె ౖపుకి మెయిన్ రోడ్ ఎకక్గానే టకుక్న గురొత్ చిచ్ంది. "నీకెనిన్ సారుల్ చెపిప్నా అలా చెపుప్లీడుసూత్
నడుసాత్వేం? అలా నడిసేత్ మాతో రాకు." పరధాయ్నంగా నడుసుత్నన్ వంశీతో కచిచ్తంగా చెపేప్సి మహతినీ, వాసునీ చెరో చేతోత్
లాకెక్ళిళ్నటుట్గా శంభుమూరిత్ మేషాట్రింటికి చకచకా నడుచుకెళిళ్పోయిన గౌతమి!
PPP
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2
షవర్ కింద అరగంట పె ౖన గడిపి సాన్నం ముగించి, మెరూన్ టరిక్ష్ టవల్ చుటుట్కుని వచిచ్ అదద్ ం ముందు నిలబడింది సీమ. ఆవిరి
కమేమ్సిన అదాద్నిన్ హేండ్ టవల్ తో తుడిచి, కళుళ్ చికిలించి తనను తాను పరిశీలనగా చూసుకుంది. పకక్నే ఉనన్ హేండ్ మిరర్ర్ తీసుకు
తుడిచి మొహం చూసుకుంటూ కుడి బుగగ్కి ఎగువన కనిపిసుత్నన్ చినన్ మచచ్ని వేలితో తడుముకుంది. బా

మ్ లోంచి గదిలోకి నడిచి.

నీలిరంగు చుడీదార్ వేసుకుని, టవలోత్ తల తుడుచుకుంటూ బాలక్నీ వె ౖపు వెళిళ్ నిలబడింది. బాలక్నీకి బిగించి ఉనన్ ఇనుప కటకటాలకి
పాకడానికి ఇపుప్డిపుప్డే పర్యతన్ం చేసుత్నన్ తెలల్ పువువ్ల బోగన్ విలాల్ సీమని తొంగిచూసోత్ంది. కిందకి చూసిన సీమకి పకిక్ంటామె
సందులో నిలబడి ఎవరితోనో బాతాఖానీ వెయయ్డం కనిపించింది. వెంటనే గదిలోకి వెళిళ్ డర్సింగ్ టేబుల్ మీదునన్ మొబె ౖల్ లో
మోగుతునన్ ఎఫ్ ఎమ్ రేడియో కటేట్ సింది. మళీళ్ బాలక్నీలోకి వచిచ్ దీకష్గా వింటే.. అసప్షట్ంగా మాటలు! కటకటాలకి దగగ్రగా నిలబడి
వినడానికి పర్యతిన్ంచింది. ఉహూ.. పర్యోజనం లేదు. మొబె ౖల్ అందుకుని చకచకా మెటుల్ దిగి, మూసి ఉనన్ సందు వె ౖపు తలుపు
వెనకాతల నిలబడింది.
".. ఇంకెంతా పదిహేను రోజులోల్ ఇటేట్ .. అవునవును... తపుప్.. " మాటలాగిపోయాయ్.
కనుబొమలు ముడివేసి హాలోల్కి వచిచ్ సోఫాలో పడునన్ రిమోట్ అందుకుని టీవీ ఆన్ చేసింది. వంటింటోల్కి నడిచి దేవుడి మందిరంలో
దీపం వెలిగించి, దండం పెటుట్కుంది. అగరుబతుత్లు రెండు తీసుకుని వెలిగించింది. మరో నాలుగు అగరుబతుత్లు వెలిగించి, పొడవుగా
సేక్ల్ లా ఉనన్ చెకక్ సాట్ండ్ లో ఒక చివర ఉనన్ రంధర్ంలో గుచిచ్ హాలోల్ గోడకి ఆనిచ్ ఉనన్ టేబుల్ మీద పెటిట్ ంది. సుడులు తిరుగుతునన్
సుగంధానిన్ ఓసారి పీలుచ్కుని, కిచెన్ లోకి వెళిళ్ంది. జ్ లోంచి బీన్స్ తీసి తరుగుతూ.. "ఇంకా పదిహేను రోజులోల్.. ఏం ఉందీ?
పండగ..? ఊ.. పండగే!! నేను ఊరికి వెళళ్ననాన్నని అపుప్డే ఈవిడకి తెలిసిపోయిందా? వంశీ.. ? చెపప్డు. ఇంకెవరూ? ఆవిడే!!
శకుంతలమమ్ గారు. మహాతలిల్. కిందటి సారి వచిచ్నపుప్డు సందులోనే కాపురం పెటిట్ ంది కదా! ఇరుగూపొరుగుతో సఖయ్ంగా ఉండాలని
నాకు బోధలూ..! ఈ పకిక్ంటి ముండ ఫోన్ నంబర్ తీసుకునే ఉంటుంది. వారీన్! ఉదయం రాననాన్నని అపుప్డే ఇతగాడు వాళళ్మమ్కి
చేరేసేసాడనన్మాట. కూటం కూటమంతా నామీద పగబటాట్రు." ఆలోచనలోల్ సీమ మనసు వికలమై పోయింది.
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ఇంతలో మోగుతునన్ టీవీ ఆగిపోయింది. నిశబద్ ం.. పవర్ కట్. వెంటనే మొబె ౖల్ లో రేడియో ఆన్ చేసి పెటిట్ ంది. ఓ కష్ణమాలోచించి
రేడియో ఆఫ్ చేసి, వంశీకి కాల్ చేసింది.
"ఉదయం మీ అమమ్కి ఫోన్ చేసావా?"
"నువేవ్ చెపాప్వు కదా.. ఉదయానేన్ ఆవిడ చేసిందని. కాల్ రిటన్ చేసాను." చెపాప్డు వంశీ.
"నేను రాననాన్నని చెపేప్సావా?"
"లేదింకా."
"అబధధ్ం..!! చెపప్కుండా ఉంటావా? ఆవిడ అడకుక్ండా ఉంటుందా?"

"లేదు సీమా. సాయంతర్ం మాటాల్డుకుందాం. మీటింగ్ ఉంది."
"పకిక్ంటావిడ దాకా పాకేసింది విషయం."
"పకిక్ంటావిడా? ఏమంది? "అయోమయంగా అడిగాడు.

"ఏమందో నీకు తెలీదా? అయినా నాకు రావాలని లేదంటే దానిన్ ఇంత రాధాధ్ంతం చేసాత్రా?" గొంతు పెంచింది.

"అబాబ్.. ఎవరు చేసారు? అడిగాను. రాననాన్వు. There ends the matter! ఈ పకిక్ంటామె గోలేంటీ మధయ్లో?"
"ఏమో నీకూ, మీ అమమ్ మహాతలిల్కే తెలియాలి. ఈ పకిక్ంటిదపుప్డే నా గురించి ఊరు ఊరంతా చెపోత్ంది. నేను వినాన్ను."

"సీమా.. ఇలాంటి పెటీట్ మేటర్స్ నా దాకా తెచిచ్ ఆఫీస్ టె ౖం లో ఏంటిది? అయినా నేను ఇంకా అమమ్కి చెపప్లేదు మనం వెళళ్టేల్ దని."
"మనం? నువూవ్ వెళళ్కపోతే మీ ఇంటిలిల్పాదీ ననున్ ఆడిపోసేసుకోరూ! వెళుళ్ బాబూ.. వెళుళ్. నా పాటుల్ నేను పడతా నేల్ ."
"వదుద్లే. ఒకక్రిత్వే ఉంటావ్. వాళళ్నే రమమ్ందావెపుప్డో.." అనయ్మనసక్ంగా ఏదో మెయిల్ చదువుతూ అనేసాడు.
"నాకు భయమని నువేవ్ం బాధపడకక్రేల్దు వంశీ. ఉదయం నుంచీ ఈ కొంపలో ఒకక్రిత్నీ ఏడుసూత్నే ఉనాన్ను కదా! ఇంకా
భయమెకక్డేడిస్ంది? నీ జలాస్లు నువువ్ చేసూత్నే ఉంటావు. నువూవ్, నీ సేన్హితులూ.. ఇషాట్రాజయ్ం భరతుడిపటన్ం."
"....."
"వాళళ్నే రమమ్ందామని అపుప్డే పాల్న్ వేసేసుత్నాన్వ్. పనిమనిషి లేదు. ఎలా చేసాత్ననుకునాన్వ్ ఆ మందకి? పె ౖగా నాకు లకష్ రూల్స్
పెడతారు. మంగళవారాలూ, శుకర్వారాలూ అని. నానెస్న్స్. వింటునాన్వా?"
"నానెస్న్స్.. వింటునాన్ను."
"అదే అదే.. నేను మాటాల్డితే నానెస్నేస్. నీలా తియయ్గా మాటాల్డడం నాకు చేతకాదు. నీలా ఉజోజ్గాలు చేసి ఊళేళ్లటేల్ దు కదా? ఎనె ౖన్నా
అంటావు."
"నినెన్వరు చెయయ్దద్ నాన్రు? అయినా ఏంటిది సీమా? పెటెట్ య్ ఫోన్. సాయంతర్ం మాటాట్డుకుందాం."
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హ్ .. సాయంతర్ం.. అపప్టిదాకా నేనుంటే కదా?"
"హు
"ఏం? ఎకక్డికెళాత్ వ్?" సీ న్ మీద మీటింగ్ రిమై ండర్ పాపప్ అవడం చూసి కురీచ్లోంచి లేచి నడుసూత్ అడిగాడు.
"ఏటోల్కి.. గోదాటోల్కి.. నేనెలా పోతే నీకేం? నేను మాటాల్డేది నానెస్న్స్. నేనో సెన్స్ లెస్

ట్ ని. మీలాంటి మేధావుల మధయ్ నేను

బర్తకలేను. ఎపుప్డో ఛసాత్ను." గొంతు వణుకుతోంది.
"బె ౖ.. మీటింగ్ అయాయ్క మాటాట్డతాను." కట్ చేసాడు.
పెదవి కొరుకుక్ని సణుకుక్ంది. కళళ్లో నీళుళ్ గి న తిరిగాయ్. "ఛీ.. వెధవ జనమ్. చసేత్ పీడాపోయె.." బయటికే అనుకుంది. పటట్ లేని
దుఃఖం. నిసస్తుత్వ. కుకర్ విజిల్ వేసింది. వెళిళ్ విసురుగా సౌట్ కటిట్ , కిచెన్ గటుట్మీదునన్ చాపింగ్ బాల్క్ మీద తరిగిన బీన్స్ చెతత్బుటట్ లో
విసిరేసింది. ఆమె కకష్ తీరలేదు. విసవిసా హాలోల్కి నడిచి సోఫాలో కూలబడి చేతులోల్ మొహం దాచుకుని ఏడవడం

రంభించింది.

"... అసంఘటిత రంగంలో ఉనన్ ఈ కారిమ్కులందరినీ కూడా ఏకం చేసి వారి హకుక్ల కోసం పోరాటం చేసోత్ంది ఓ సంసథ్ . నేషనల్

డొమెసిట్ క్ వరక్ర్స్ మూమెంట్... " టీవీలో ఝానీస్ గొంతు ఖంగుమంది. ఉలికిక్ పడింది సీమ. సోఫాలో వెనకిక్ వాలి సీ న్ మీద

కనిపించిన అకష్రాలిన్ చూసింది. "పనిమనిషి హకుక్లు" పనిమనిషి..! టీవీ మూయ్ట్ చేసి కళుళ్ తుడుచుకుంటూ మొబె ౖల్ అందుకుని
సంగీతకి కాల్ చేసింది.
"హెలో.. సంగీతా! ఏం చేసుత్నాన్వ్?"
"….."
"ఓ.. సూక్ల్ పికప్ కా? సరే సరే.. ఏం లేదూ మెయిడ్ గురించి చెపాప్ను కదా. ఎవరె ౖనా దొరికారా అనీ.."
"....."
"సరే.. నువొవ్చాచ్క చెయ్.”
నిసాణగా వాలిపోయింది. "ఆకలి! లంచ్ కి రాననాన్డు. వచిచ్నా మాటాల్డడు. మాటాల్డితే గొడవవుతుంది. ఎందుకవుతోంది? నాదే
హ్ .. పొగరు! ఎవరికాక్వాలి నేనెలా పోతే! అనిన్టికీ నేనే కారణమని నింద మాతర్ం
తపాప్? నేననన్దానిలో లాజిక్ లేదంటాడు. హు
వేసాత్రు. పనిమనిషి మానేసేత్ నాదా తపుప్?! నాకు నచచ్లేదు, మారేచ్సాను. తపేప్ముంది?" రిమోట్ అందుకుని టీవీ అన్ మూయ్ట్
చేసింది.
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" ..జం మొతత్ం మీదా హకుక్లనేటవ్ంటివి కొనిన్ వరాగ్లకు మాతర్ మే సంబంధించినవి కావు. హకుక్ అనేది పర్తి ఒకక్ళళ్కీ ఉంటుంది..

పనిమనుషుల హకుక్లు, వేతనాలు.. వీటి గురించి మరినిన్ విషయాలు మాటాల్డుకునే ముందో విరామం." టాక్ షో సిగేన్చర్ మూయ్జిక్
గటిట్ గా వినిపిసోత్ంది.

లేచి మేడ మీదకి నడిచింది. చలల్ టి నీళళ్తో మొహం కడుకుక్ని తుడుచుకుంటూ లె ౖట్ ఆన్ చేసి, హేండ్ మిరర్ర్ లో బుగగ్ల మీద పోర్స్,
ముకుక్, కళళ్ కింది లె ౖన్స్ .. మొహం అటూ ఇటూ తిపిప్ దీకష్గా చూసుకుంది. అదద్ ం ముందు నిలబడితే ఆమె మొహంలో ఏదో శాంతి!
అదద్ ం బిగించిన అలమరలోంచి

మ్ తీసుకుని బుగగ్లకి రాసుకుంది. నుదుటన ఉనన్ సిట్ కర్ తీసేసి, వేరే డిజె ౖన్ లో ఉనన్ కొతత్ది

పెటుట్కుంది. జుటుట్ చికుక్తీసుకుని బటర్ ఫెల్ౖ కిల్ప్ తో వదులుగా బంధించింది. "నెయిల్ పాలిష్ మారాచ్లి." చేతులు చూసుకుంటూ
అనుకుంది. కాసత్ మాయిశచ్రె ౖజర్ తీసి చేతులకి మరద్న చేసుకుంటూ మెటుల్ దిగుతూండగా మొబె ౖల్ మోగుతునన్ శబద్ ం..
"చెపుప్ సంగీతా.. వచేచ్శావా?"
"......"
"ఊ.. ఏదీ.. మూడో మెయిడే! ఊ.. ఊ.." అటు నుంచి వినిపించిన మాటలకి సీమ మొహం వాడిపోయింది. ఫోన్ పెటేట్ సి కిచెన్ లోకి
వెళిళ్ కుకర్ విపుప్తూ సణుకుక్ంది.
"మూడో పనిమనిషి కాదే.. ఆరోది సీమా! నీకు గురుత్లేదేమో, రెండేళళ్లో ఆరుగురిన్ మారాచ్వు. ఎవరూ చెయయ్నంటునాన్రు. నీకు
ఎవరూ నచచ్రు. మనకి మెయిడ్ లేనిదే గడవదని తెలిసినపుప్డు సరుద్కుపోవాలి కదా! ఇలాంటి విషయాలు వాళళ్లో వెంటనే
తెలుసాత్యి. ఎవరినడిగినా నాలుగు రోజులోల్ మానేసే చోట ఎందుకమామ్ అనేసుత్నాన్రు." సంగీత మాటలే చెవులోల్
గింగురుమంటునాన్యి.
"పర్భుతవ్ం గురిత్ంచీ, విధివిధానాలు రూపొందించీ కారిమ్కులకి చటాట్లు, హకుక్లూ ఇవవ్డమనేటువంటిది ఒక పెదద్

సెస్. ఆ పర్ య

అలా జరుగుతూనే ఉంటుంది. కానీ మారుప్ రావాలీ అంటే అది మన నుంచీ మన ఇంటి నుంచీ..." సీమకి కంచంలో పెటుట్కునన్ అనన్ం
తీసుకెళిళ్ టీవీ మీద గుమమ్రించాలనిపించింది. ఆ తరువాత శుభర్ం చెయయ్డానికి పనిమనిషి లేదుగా!
***
"వెడిడ్ ంగ్ యానివరస్రీ, పిలాల్డి పుటిట్ నరోజూ రెండూ కలిపి కొటేట్ సుత్నాన్వు కదా! ఖరుచ్ మిగులు" నవావ్డు వంశీ.
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లంచ్ కి బయటికెళిళ్ వచేచ్సరికి తనకోసం రిసెపష్నోల్నే ఎదురుచూసుత్నన్ నందుని కేబిన్ లోకి తీసుకెళూత్ మొబె ౖల్ లో అతను చెపిప్న డేట్
నోట్ చేసుకునాన్డు. నందూ వంశీ ఊరివాడే. ఓ మేనుయ్ఫేకచ్రింగ్ కంపెనీలో సేల్స్ ఎకిజ్కూయ్టివ్ గా చేసుత్నాన్డు. మించిన పిలల్ ని
తీసుకొచిచ్ సాయం కావాలంటూ వంశీ ఎదుట నిలబడాడ్డు. అరధ్రా ఇంటి తలుపు కొటిట్ న జంటని ఏమనాలో తెలియక తెలాల్రే దాకా
ఆలోచించి, వాళళ్ పటుట్దల అరధ్మై పెళిళ్ చేయించాడు. “సరిగాగ్ ఏడాది తం అనన్మాట.. !” లెకక్వేసుకునాన్డు వంశీ చెయిర్ లో
కూరుచ్ంటూ.
"ఎలా ఉంది మోహన?"
"బావుంది. దీపక్ తో సరిపోతోంది. సంగీతం పాఠాలు బాగా నడుసుత్నాన్య్. ఆల్ హేపీస్." నవావ్డు నందూ.
ఓ కష్ణం నందూ మొహానిన్ పరికించి చూశాడు వంశీ. "నిజంగానే సంతోషంగా ఉనాన్డీ అబాబ్య్." అనిపించింది.
"సో.. లవ్ మేరేజ్ సుఖమంటావు." కదిపాడు వంశీ.
"అదేంటండీ అలా అడిగేసారూ? మేరేజ్ లో సుఖం ఎకక్డె ౖనా ఉంటుందా? Be it arranged or love.." గలగలా నవావ్డు నందూ.
"ఓ పెదద్ నిరణ్యం మీరే తీసుకునన్పుప్డు అనిన్ విషయాలోల్నూ ఇదద్ రూ బాధయ్త తీసుకుంటారు కదా!" సీరియస్ గా ఉంది వంశీ మొహం.
"అవి రెసాప్నిస్బిలిటీస్ తీసుకునేవారికండీ. షేరింగ్ అనిన్విషయాలోల్నూ కుదరనే కుదరదు. కడుపు చించుకుంటే కాళళ్మీద పడిందనీ..
మోహన ఇపప్టికి వంట నేరుచ్కోలేదు. అది నా వంతే పడింది."
"సరుద్కుంటునాన్రు కదా! అయినా ఆ పిలల్ "నగుమోము గనలేని.." అని ఒకక్ కీరత్న పాడితే చాలదటయాయ్? వండాలా?" నిజాయితీగా
మెచుచ్కునాన్డు వంశీ.
"ఊ.. మీకేం! అలాగే చెపాత్రు. కోరి చేసుకునాన్ను కనుక సరుద్కుపోతునాన్ను. ఏది ఎలా ఉనాన్ ఆఫీస్ నుండి వెళాళ్క సౌట్ వెలిగించాలంటే
నరకం వంశీగారూ! రోజూ బయటేం తింటాం? నేరుప్దామని పర్యతిన్ంచాను. చేతులు కోసుకుని, కాలుచ్కుని.. గినెన్లు మాడిచ్.. నా చేత
ఎందుకొచిచ్ందిరా బాబూ అనిపించేసింది. మా, పాటలూ తిని బతకలేం కదండీ!" మళీళ్ గలగలాల్డాడు.
"హ్మ్.. పాయింటే! పోనేల్ .. నెమమ్దిగా వంటమనిషిని కుదిరేచ్సుకోండి."
" అబేబ్ లేదండీ. నాకు వంటొచుచ్. ఒకోక్సారి వండాలంటే విసుగే కానీ.. వండుతునన్ంత సేఫూ వెనక వెనకే చినన్ పిలల్ లా తిరుగుతూ
కబురుల్ చెపుత్ంది. ఏం వండినా లొటట్ లేసూత్ తిని మెచుచ్కుంటుంది. నేను వంటొకక్టే చేసాత్ను. మిగిలిన పనంతా తనదే. ఇదో రకం
కాలకేష్పం. అయినా ‘బాధే సుఖమనన్ భావన రానీవోయ్’ అనాన్రు కదండీ! మొతాత్నికి మా ఆవిడకి దంతసిరి ఉంది." నవావ్డు కలమ్షం
లేకుండా.
రెపప్వెయయ్కుండా ఓ కష్ణం చూశాడు వంశీ. చూపు మరలుచ్కుంటూ.. "అయితే నీ వంట రుచి చూడచచ్నన్మాట! ఇంటోల్నే అంటునాన్వ్
కదా పారీట్ ?" అడిగాడు.
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"లేదులెండీ. మీకా భయం అకక్రేల్దు. ఇంటోల్ అని ఎందుకనాన్నంటే మీరెపుప్డూ మా ఇంటికి రాలేదు. పిలిచినది మిమమ్లీన్, మా కజిన్
ఉనాన్డికక్డ. వాళళ్నీ. అంతే. పెదద్ హడావిడేం లేదు. ఫుడ్ బయట నుండే ఆరడ్ ర్ చేసేసుత్నాన్ను." లేసూత్ చెపాప్డు నందూ. బయటిదాకా
వచిచ్ హేండ్ షేక్ ఇచిచ్ సాగనంపాడు వంశీ.
కేబిన్ లోకి వసూత్నే సీమ కి కాల్ చేసాడు. రింగవుతోంది. నో ఆనస్ర్. లేండ్ లె ౖన్ కి చెయయ్బోయి నిదర్పోతూ ఉంటుందేమో అని
ఊరుకునాన్డు. సాయంతర్ం దాకా తలెతత్నివవ్ని పని తాతాక్లికంగా ఆమె గురించి మరిచ్పోయేలా చేసింది.
***
సనన్గా విజిల్ వేసూత్ వంశీ బె ౖక్ పార్క్ చేసాడు. తాళం తీసుకుని లోపలికి వెళూత్నే సోఫాలో నిదర్పోతునన్ సీమ కనిపించింది. టీవీ
మోగుతోంది. నలల్ టి లెదర్ సోఫాలో ముడుచుకు పడుకునన్ సీమ లె ౖటల్ వెలుగులో మెరుసోత్ంది. పచచ్ని చాయ.. నీలిరంగు డర్స్ లో
మరింత అందంగా కనిపిసోత్ంది. పకక్కి తిరిగి చేతిమీద తలపెటుట్కుని నిదర్పోతునన్ భంగిమ ముచచ్టగా ఉంది. "She sleeps like
Miss.World!" ఓ

షో లో ఐశవ్రయ్ని చూపిసూత్ అభిషేక్ అనన్మాటలు గురొత్ చాచ్య్. లేపాట్ప్ బేగ్ వర్క్ సేట్ షన్ దగగ్ర పెటిట్ కిచెన్ లోకి

వెళిళ్ మంచినీళుళ్ తాగి వచాచ్డు. ఆ అలికిడికి కూడా సీమ కి మెలుకువ రాలేదు. నెమమ్దిగా పకక్నే ఉనన్ కురీచ్ దగగ్రకి లాకుక్ని కూరుచ్ని
చూసుత్నాన్డామెనే.
ఎంతందం! ఇలాంటి అమామ్యి మొహం చూసూత్ నిదర్లేవాలని ఎవడె ౖనా కలలు కనేంత అందం! "నాకు చెలెల్ లుంటే ఈ సీమ ని నీ కంట
పడనిచేచ్దానిన్ కాదు. పచ్.. ఏం చేసాత్ం! చూడవయాయ్ వంశీ.. చిదిమి దీపం పెటుట్కోవచుచ్. ఇంజినీరింగ్ చదివింది. సంగీతం
నేరుచ్కుందట. నీకు నచిచ్తే చెపుప్, మాటాల్డుతాను." వాళళ్ మేనమావ కొడుకు పెళిళ్ఫోటోలోల్ సీమ ని చూపిసూత్ వదిన చెపిప్న
మాటలు గురొత్ చాచ్య్. మౌనంగా మొదలయిన తొలిరేయి ఆమెకు తను నచచ్లేదేమో అని బెంగపెటుట్కునన్ కష్ణం గురొత్ చిచ్ంది. రోజులు
గడుసుత్నన్ కొదీద్ .. పుటిట్ ంటిని వదిలిపెటిట్ న బెంగలే అని కొనాన్ళుళ్, అతత్వారు నచేచ్ కోడళెళ్ంతమందిలే అని మరికొనాన్ళుళ్, అపారధ్ం,
అనుమానం ఈమె ఆభరణాలని మరికొనాన్ళుళ్.. అసలు సమసేయ్ంటో తెలియకపోవడమే సమసయ్! mood swings, aggressive
nature.. కొందరింతే అని సరిపెటేట్ సుకోవడమే! కానీ...
"కొంప గురొత్ చిచ్ందా?" నునన్టి నేల మీద గాజు వసుత్వేదో భళుళ్న పగిలినటుట్..
"....ఊ.. ఇందాకే వచాచ్ను. నిదర్పోతునాన్వనీ.." ఉలికిక్పడి కురీచ్లోంచి లేసూత్ చెపాప్డు.
"ఏం.. వెళిళ్పోతునాన్వేం? ఇంతసేపూ ఏం చూసావ్? బతికే ఉనాన్నా, చచాచ్నా అనా?"
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"ఏం మాటలవి సీమా? దీపాలవేళ..!" నొచుచ్కునాన్డు.
"నా మాటేది బావుంటుంది కనుక? నేనెవరికి కావాలి కనుక.." ఉనన్టుట్ండి వెకిక్ళళ్లోకి మారిన మాటలు.
వెనకిక్ తిరిగి జాలిగా చూసాడు. "ఏం కావాలీమెకి..?" పకక్నొచిచ్ కూరుచ్ని దగగ్రికి తీసుకోబోయాడు. అనునయంగా తన భుజాలను
చుటిట్ న చేతులిన్ విసిరికొటిట్ ంది.
"ఇలా ఏడిసేత్ నీ బాధ తీరుతుందంటే ఏడు.."
వెకిక్ళళ్ శబద్ ం.. గుండెలోల్ కెలుకుతునన్టూ
ట్ ..
"ఏం కావాలో చెపుప్. ఎకక్డికెనా
ౖ వెళాద్మా? బయట తిని వదాద్ం పద." బుజజ్ గింపుగా అనాన్డు.
***
"నీకేం కావాలో, నువెవ్లా ఉండాలనుకుంటునాన్వో ఆలోచించుకో. ఉదోయ్గం చెయ్.. లేదా పకక్న పెటిట్ న సంగీతం మళీళ్ నేరుచ్కో. నందూ
వాళాళ్విడ చెపూత్ంటుంది కదా! అడగమంటే అడుగుతాను. అనన్టుట్ ఆదివారం వాళళ్బాబ్య్ పుటిట్ నరోజట. పిలిచాడు." కార్ కాలనీలోకి
తిరిగే జంకష్నోల్ సిగన్ల్ దగగ్ర ఆగినపుప్డు చెపాప్డు.
మౌనంగా కూరుచ్ంది సీమ.
చేతిమీద చెయియ్ వేసూత్ చెపాప్డు. "నువువ్ అలా ఇంటోల్నే ఉంటే ఇలా డల్ గానే ఉంటుంది. బయటికి రా.. '
"నందూ అంటే.. అరధ్రా ఆ సానిదానోన్ ఎవరిత్నో లేపుకొచేచ్సాడూ.. వాడేనా?"
"కాసత్ సునిన్తంగా మాటాల్డు సీమా. ఇషట్పడిన పిలల్ ఎవరె ౖతే ఏం?" చిరాకుని అణుచుకుంటూ అనాన్డు.
"అలాంటి వాళళ్ గడపలంట తిరగడం నీకు బావుంటుందేమో.. నాకు అసహయ్ం."
"నువువ్ మారవు.." గొణుకుక్నాన్డు.
"ఏం మారాలి? హా.. ఏం మారాలీ?? నువెవ్వరితో పడితే వాళళ్తో సేన్హం చేసూత్ంటే మీ అమమ్ ఊరుకుంటుందేమో.. నా వలల్ కాదు.
ఆదివారం ఉదయం మా బాబాయ్ వాళిళ్ంటికి వెళుత్ నాన్ం. వాళుళ్ ఇలుల్ కటుట్కునాన్క మనం మళీళ్ భోజనానికి వెళళ్లేదని అంటునాన్రు.
బావుండదు. ఎవరితోనె ౖనా మాటాల్డితే కాసత్ సేట్ టస్ చూసుకోవాలి. ఇలా అలగాజనంతో తిరగడం కాదు. అయినా సంగీతాలూ అవీ
వాళళ్కి పనికొసాత్య్.. నీలాంటివాళళ్ని బుటట్ లో వేసుకోడానికి. సంసారాలు చేసుకునే వాళళ్కి కాదు. నేను నేరుచ్కోవాలట...అదీ దాని
దగగ్ర!! అడడ్ మైన...."
"తివిరి ఇసుమున తె ౖలంబు తీయవచుచ్.. " ఇంటి ముందు కారాపుతూ దవడ కండరం బిగించాడు వంశీ.
PPP
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ఆ రా మహతితో పాటూ మరో రెండు కళుళ్ star gazing కోసం మెలుకువగా ఉండాలని నిరణ్యించుకునాన్య్. మహతి గలగలా
చెపుత్నన్ కబురల్నీన్ నవువ్తూ ఆసకి త్గా వింటునాన్య్.
"వంశీని రమమ్నాన్ను. కుదరదనాన్డు. తనకి అంత ఇంటెరెస్ట్ లేకపోయినా నాకోసం పాపం ఓపిగాగ్ తెలాల్రేదాకా కూరుచ్నేవాడులే. ఎపుప్డో
కిందటేడాది వాళిళ్ంటోల్ రెండురోజులునాన్ను. అపుప్డు.." ఆపిల్ కట్ చేసూత్ చెపిప్ంది మహతి.
"వంశీ అంటే.. శంభుమూరిత్ మేషాట్రి టూయ్షన్ కి వచేచ్వాడూ? పాపం ఓ సారి కొటాట్ను తనని. ఆ అబాబ్యే కదూ!"
PPP

3
"వంశీ అంటే శంభుమూరిత్ మేషాట్రి టూయ్షన్ కి వచేచ్వాడూ? ఆ అబాబ్యే కదూ! పాపం.. ఓ సారి కొటాట్ను తనని. " అడిగింది
గౌతమి.
"కొటాట్వా!! ఎపుప్డూ?! అయినా నువువ్ ఫేస్ బుక్ లో యాడ్ చేసుకోలేదా? చేసుకునాన్ననాన్వూ?" ఆపిల్ ముకక్లను పేల్ ట్ లో
సరుద్తునన్దలాల్ ఆగి కళిళ్ంతలు చేసుకుని మరీ అడిగింది మహతి.
"ప్చ్.. లేదు. నేను ఫేస్ బుక్ అంతలా వాడను. అయినా మనం మాటాల్డుకోగానే నువువ్ మనవాళుళ్నాన్రు FB లో.. అని గబాగబా
వంద పేరుల్ చెపేప్సేత్ ఏం చెయాయ్లో తెలీక ఊ కొటాట్ను." అనేసి మహతి మొహం వె ౖపు చూసి నాలిక కొరుకుక్ని "సారీ.." అని నవేవ్సింది.
మహతి పకపకా నవేవ్సి "ఏంటో.. అలా అలవాటె ౖపోయింది. ననున్ వంశీ 'రె ౖలూ రె ౖలూ..' అంటాడిందుకే ." పేల్ ట్ తెచిచ్ టీపాయ్ మీద
పెటిట్ కూరుచ్ంది.
"రె ౖలు..?" కనుబొమలెతిత్ చూసూత్ ఓ ఆపిల్ ముకక్ తీసుకుని "థాంక్స్!" చెపిప్ంది.
"ఊ రె ౖలే.. ఇలా గబగబా అవతలివాళళ్ని ఆపేసి మరీ మాటాల్డేసూత్ంటే..." ఎడం చెయియ్ పె ౖకి లేపి.. కళుళ్ శాంతంగా మారిచ్ "ఓయ్..
ఆగలాగ.. రె ౖలూ రె ౖలూ.. అంటాడు." అభినయించింది మహతి.
గౌతమి పకపకా నవివ్ంది.
"శంభుమూరిత్ మాషాట్రి టూయ్షన్ లో వంశీ యే కానీ, ఎపుప్డు కొటాట్వ్ పిలాల్?"
"ఎపుప్డోలే.. కాళీళ్డుసూత్ నడుసుత్నాన్డని తిటేట్ దానిన్ ఎపుప్డూ.. ఆ కోపంతో టూయ్షన్ బయట పెటిట్ న నా చెపుప్లు కాలువలో పడేలా
తోసేసాడోరోజు. లాగిపెటిట్ కొటాట్ను. చాలా రోజులు మాటాల్డుకోలేదు. మళీళ్ ఎపుప్డు మాటాల్డానో కూడా గురుత్ లేదు. కొటట్ డం మాతర్ం
బాగా గురుత్ంది." నవివ్ంది.
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"భలే సిలీల్గా ఉంటాయ్ కదూ ఇపుప్డు గురుత్ చేసుకుంటే! అయినా అవి గోలెడ్ న్ డేస్ లే. ఏ బాధా, బాధయ్తా ఉండేది కాదు."
"ఇపుప్డేం బాధలునాన్యేంటీ.." అంటూ లేచి కిచెన్ లోకి వెళిళ్ "సాల్ట్ ఎకక్డుందీ.. "అడిగింది గౌతమి.
"సౌట్ పకక్ అలమరలోనే.. ఎందుకూ?"
సాల్ట్ షేకర్ వెతికి తెచుచ్కుని పేల్ ట్ లో ఉనన్ ఆపిల్ ముకక్లోల్ ఒక వె ౖపు ముకక్లమీద కొదిద్ గా చలుల్తూ.. "ఇలా బావుంటాయ్ ఆపిల్
ముకక్లు. టైర్ చేసావా ఎపుప్డె ౖనా? అటువె ౖపు చలల్ లేదు. ఇన్ కేస్ నీకు నచచ్కపోతే.." చెపిప్ంది.
తిని చూసి "ఊ.. బావుంది కదా!" అంది మహతి.
"అనిన్ రకాల ఆపిల్స్ కీ బావుండవు. కొంచెం పిండిగా ఉండే రకమై తే ఇలా బావుంటుంది. హేయ్.. ఒంటిగంటనన్ర! పె ౖకి వెళాద్మా?"
మహతి సెవ్టర్ తొడుకుక్ని, మొబె ౖల్, కీస్ తీసుకుని జేబులో వేసుకుని చెపుప్లోల్ కాళుళ్ దూరిచ్ంది. వెనుకే నడిచింది గౌతమి.
***
డిసెంబర్ చలి దటట్ ంగా నగరానిన్ కమేమ్సింది. వీధులనీన్ నిశబద్ ంగా ఉనాన్య్. టారచ్ లె ౖట్, ఒక బొంత, రెండు శాలువలూ
మోసుకుంటూ మూడో అంతసుథ్ పె ౖ డాబా మీదకి వేసిన ఇనుప మెటల్ మీద నుంచి జాగర్తత్గా పె ౖకెకాక్రిదద్ రూ. చలి కొరికేసోత్ంది.
మహతి ఉతాస్హంగా ఆకాశం నలువె ౖపులా చూసింది. గౌతమి వణుకుతునన్ చేతులిన్ రుదుద్కుని చెంపలకానించుకుంటోంది. సాక్ర్ఫ్
ఇంకాసత్ బిగుతుగా మొహం చుటూ
ట్ కపుప్కుని పిటట్ గోడకానుకుని నిలబడింది.
"జలుబు చేసేసుత్ందేమో నీకు.. కనీసం గంట ఉండాలి." నొచుచ్కుంటూ చెపిప్ంది మహతి.
"ఏం పరవాలేదు. మొకక్ మొలిచిపోంలే."సెవ్టర్ పె ౖ గుండీలు పెటుట్కుంది.
తను అనన్మాటే.. మొకక్మొలిచిపోమని! మహతికి కాసత్ ఉతాస్హం వచిచ్ంది.
"ఇవాళ పదమూడు కదా.. మూడు గంటలకి మంచి Meteor shower ఉంటుందని చెపాప్రు. అపప్టిదాకా వదుద్లే. కాసత్ కనిపించగానే
వెళిళ్పోదాం." నేల మీద దళసరిగా ఉనన్ బొంత పరుచుకుని వెలల్ కిలా పడుకుంటూ చెపిప్ంది మహతి.
"ఇందాకా ఉనాన్క మళీళ్ కాసత్ చూసి వెళళ్డం దేనికీ.. కబురుల్ చెపుప్కుంటూంటే టె ౖం తెలీదు. చెపుప్.. ఇలా కింద పడుకునే చూడాలా?"
గౌతమి తనూ మహతి పకక్నే పడుకుంటూ శాలువ కపుప్కుని అడిగింది.
"కళళ్కి చీకటి అలవాటవావ్లి.. కనీసం ఓ అరగంట. అపుప్డే కిల్యర్ గా చూడగలం. shooting stars.. gemini constellation నుంచి
వసాత్య్. మిగిలిన Meteor showers తో పోలిసేత్ ఈ geminids సీప్డ్ తకుక్వ. అందుకని మన కళళ్కి చకక్గా కనిపిసాత్యనన్మాట.
ఓయ్.. బోర్ కొటిట్ సాత్నేమో! అవనీన్ కాదు కానీ.. దీపావళి జువవ్లాల్ దూసుకొచేచ్సాత్య్. పచచ్గా మెరుసూత్..! చూడు. చాలు." మహతి
గుండెల మీద చేయివేసుకుని ఆకాశం వె ౖపు ఇషట్ంగా చూసూత్ చెపిప్ంది.
"ఈ సాట్ర్ గేజింగ్ ఎపప్టి నుంచీ చేసుత్నాన్వ్?"
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"చినన్పప్టినుంచీ చాలా ఇషట్ం.లోకల్ ఆసానమీ కల్బ్ లో మెంబరిన్." మహతి కొంచెం గరవ్ంగా చెపిప్ంది.
"చుకక్లిన్ లెకెక్డితే సూరీడుకాయలొసాత్యని చెపేప్ది బామమ్." నవివ్ంది గౌతమి.
"హహ్హహ్హా.. అవును. అనేవారు. అటు చూడు.. చినన్ చుకక్ ఎలా మినుకుమంటోందో ఉతత్రం వె ౖపు.. అలా చూసూత్ంటే అది మనకేదో
చెపుత్నన్టేట్ అనిపిసుత్ందేం! కాసత్ పరిచయం పెరిగాక కొతత్వాళళ్తో మన గురించి మనం ఎలా కొంచెం కొంచెంగా చెపుప్కుంటామో.. అచచ్ం
అలాగే ఎనోన్ రహసాయ్లు చెపుత్ంది ఆకాశం. సె ౖన్స్ చదవకక్రేల్దు. సహనం.. ఇషట్ం.. ఇవునన్వాళళ్కి.. ఆకాశం ఓ అదుభ్తం." కలలో
మాటాల్డుతునన్టుట్ చెపోత్ంది మహతి.
"ఊ.."
"నీకు బోర్ కొడుతుందేమో! నువేవ్మై నా చెపుప్."
"ఉహూ.. లేదు. వింటునాన్ను."
"చుకక్లు చాలా పంకుచ్వల్. ఎదురుచూసుత్నాన్మని తెలుసు వాటికి.. లవ్ లో పడడ్ కొతత్లోల్ అనుకునన్ టె ౖంకి మీటింగ్ పేల్ స్ కి వచేచ్సినటుట్
వచేచ్సాత్య్!"
"హహ్హహా.. అనుకునన్ టె ౖం కంటే ముందుగా వసాత్రు మలో పడడ్ కొతత్లోల్.."
"ఓహో
హ్ .. చెపుప్ చెపుప్.." మోచేతోత్ గౌతమిని తాకి నవివ్ంది.
"ప్చ్.. ఉహూ.. జనరల్ నాలెడ్జ్ ."
"ఓయ్.. నిజం చెపూప్. Come on Girl..!"
"లేదనాన్ను కదా. నువువ్ చెపుప్. ఎనీ వన్ సెప్షల్?"
"ఊ..Mr. Night Sky! Love of my life!" చేతులు పె ౖకెతిత్ ఆకాశానిన్ కౌగిలించుకుంటూ చెపిప్ంది మహతి..
"అబబ్ చా! నమమ్మంటావా?" గౌతమి తలతిపిప్ నవువ్తూ అడిగింది.
గౌతమి వె ౖపుకి తిరిగి మోచేతిని తలకింద పెటుట్కు పడుకుని "పాతికేళళ్పుప్డు పడాడ్ను పీకలోల్తు మలో.. ఆకాశంతో. ఆ తరువాత
ఎందరు కనిపించినా ఆకాశమంత మ దొరకలేదు. అలా సవ్యంవర పరీకష్లో నెగాగ్డు Mr. Night Sky!" గలగలాల్డింది మహతి.
"నువువ్ చెపప్వు కానీ.. పోనీ ఆకాశం కథెనా
ౖ చెపుప్. వింటాను." తనూ మహతి వె ౖపు తిరుగుతూ శాలువా మరింత బిగించి అడిగింది
గౌతమి.

వెలల్ కిలా తిరిగి చూసూత్ "మనకి ఇరవె ౖ ఏడు నకష్ లు కదా.. ఇరవె ౖ ఎనిమిదోది అభిజిత్ నకష్తర్ం అని చెపాత్రు. దానేన్ వేగా అంటారు.
Star Vega.. the brightest and most beautiful..! Carl Sagan రాసిన Contact అనే నోవెల్ చదివానపుప్డే. అందులో ఈ వేగా
నుంచి మెసేజెస్ రావడం.. అదీ చదివి సరదాగా అనిపించింది. వేగా నుండి భూమికి ఒక లె ౖట్ రే రావడానికి సరిగాగ్ పాతికేళుళ్
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పడుతుంది. అపుప్డు నా వయసు సరిగాగ్ పాతిక. అంటే ఆ ఏడాది వేగా నాకు కనిపిసేత్.. ఆ లె ౖట్ నేను పుటిట్ నపుప్డు
బయలుదేరినదనన్మాట! సౌండ్స్ జీ కదా.. నాకెతేౖ ఎకె ౖ టింగ్ గా అనిపించింది. జులె ౖ లో కనిపించింది వేగా.. భలే లింగ్ గా
అనిపించింది. నేను పుటిట్ నపుప్డు వెలువడిన లె ౖట్ రే! పాతికేళుళ్ పర్యాణం చేసి మళీల్ నా కంటబడింది. నా బర్త్ లె ౖట్ అది. అలా
చూడాలని ఎదురుచూడడం బాగా నచిచ్ంది. ఆకాశం మోసం చెయయ్దు. ఏడిపించదు. వసాత్ననన్ టె ౖం కి వచేచ్సాత్య్ సాట్ర్స్.. ఏ
మబుబ్లె ౖనా ఉంటే.. అది కూడా మనకి కనిపిసుత్ంది కదా.. నమొమ్చుచ్. హే.. అదిగో షూటింగ్ సాట్ర్.. మొదలయిందోచ్.. వచేచ్సుత్నాన్య్
జెమినిడ్స్..!" సరుద్కు పడుకుంది.
కాసేపు మౌనం.. ఉండుండీ ఆకాశంలో జువవ్లాల్ దూసుకుపోతునన్ చుకక్లు. కొనిన్ ఒంటరిగా.. కొనిన్ కలిసికటుట్గా.. పచచ్గా మెరుసూత్..
నలల్ ని ఆకాశంలో రహదారులు వేసూత్.. సవ్చఛ్ంగా తళుకులీనుతూ.. కళాళ్రప్కుండా చూసుత్నన్ ఆ ఆడపిలల్ ల కోసం గంధరువ్లెవరో
ఆకాశమారాగ్న పంపుతునన్ సందేశాలాల్..
"రవి.. ఓ ండ్ దావ్రా పరిచయం.. మూడేళుళ్.. అంతా చాలా బావుండేది. నేనంటే

ణమని చెపేప్వాడు. నీలాంటి తెలివె ౖన

అమామ్యికి ఎంత తెలివె ౖన పిలల్ లు పుడతారో! అనేవాడు. పిలల్ ల పేరుల్ కూడా ఎంచేసుకునాన్ం. పెళిళ్కి పెదద్ వాళళ్ని ఒపిప్ంచాలని
చాలానే పర్యతిన్ంచాడు." ఆగింది మహతి.
ఉనన్టుట్ండీ మొదలె ౖన విషయానిన్ అరధ్ం చేసుకోడానికి పర్యతిన్సూత్ ఊ కొటిట్ ంది గౌతమి.
"కంటికి కనిపించకుండా.. మన లోనూ, మన చుటూ
ట్ ఉండేది గాలి ఒకక్టే కాదు గౌతమీ.. మొహమాటం, మూరఖ్ తవ్ం.. ఇవి కూడా.
కంటికి కనిపించవు. చాలా పవరుఫ్ల్! జీవితాలను నడిపిసాత్య్, మారేచ్సాత్య్ కూడా! మొహమాటం రవికి ఉంది. మూరఖ్ తవ్ం వాళళ్
అమామ్ నానన్లకి ఉంది. కులం కాని పిలల్ ని చేసుకుంటే చసాత్మని బెదిరించారు. రవి లొంగిపోయాడు. చాలా మామూలు కథే. కానీ నా
కథ కదా! నా వరకూ నా జీవితమంత కథ."
"ప్చ్.."
"నేనేమై నా అయిపోతానేమో అని భయపడాడ్డు. ఒకే మాట చెపాప్ను. నాలాంటి అమామ్యికి పుటేట్ పిలల్ లెంత తెలివె ౖన వాళళ్వుతారో
అనాన్వు కదా! నా చదువు, నా తెలివితేటలు, నా జీవితం వృధా చేసి ఏదె ౖనా చేసేసుకుంటానని మాతర్ం బెంగపడకు. బతికే ఉంటాను.
అనాన్ను. సంజాయిషీ ఇచాచ్డు.. పేరెంట్స్ అంటే తనకెంత ఇషట్మో.. వాళళ్ని ఎలా కాదనలేకపోతునాన్డో బాల్ బాల్ బాల్.. రవి తో
చెపాప్ను. నువవ్ంటే నీ పేరెంట్స్ కి అంత మ లేదనుకుంటా. ఉంటే నీ ఇషాట్నిన్ కాదనరు. మేబీ, నీకే నేనంటే అంత మ లేదేమో. ఈ
చసాత్ననే మంతర్ం మీవాళుళ్ చదివినటుట్, నా కోసం నువువ్ చదవలేకపోయావు చూసావా? అనాన్ను.

కిట్కల్ డిఫికలీట్ స్ గురించి

చెపుప్కొచాచ్డు. ఎనీవేస్.. ఎవరి అభి యాలు వాళళ్వి. నాకెతేౖ పెదద్ విషయమే ఇది. I swear by my life and my love of it that I

will never live for the sake of another man, nor ask another man to live for mine." దూసుకుపోతునన్ చుకక్లు మహతి

øöeTT~

www.koumudi.net

గాలిసంకెళుళ్

19

కళళ్లోల్ మెరుసుత్నాన్యి.
"Atlas shrugged?"
"ఊ.. నా మం

అయిపోయిందిపుప్డీ లె ౖన్.." చెపిప్ంది మహతి అభావంగా.

" Life goes on.."
"అవును. ఏదీ ఆగదు. మనసుకి నచిచ్న, సరె ౖన జోడీ ని ఎంచుకోవడంలో మిగిలిన జంతువులాల్ మనకి సావ్తంతర్య్మూ లేదు. ఆసకీ త్
లేదు. జీవితం ఎటు పోతే అటు.."
"మనం సంఘజీవులం మరీ! హేయ్.. చూడు చూడు.. " జలుల్గా నేలకి దిగివసుత్నన్ చుకక్లదారిని చూపించింది గౌతమి.
"వావ్.. ఇపుప్డు ఆకాశానిన్ ఇలా ఫోటో తీసుకుని అలా బె

మ్ సీలింగ్ కి అతికించేసుకోగలిగితే బాగుంటుందేం.."

"కేమెరా కనున్కి కనిపించనివి మన కళళ్కి కనిపిసాత్య్.. పర్పంచంలోకెలాల్ పవరుఫ్ల్ లెన్స్ హూయ్మన్ ఐ.. టెకిన్కల్ గా కాదు. ఆ కనున్
వెనుక ఉనన్ హృదయం వలల్ ." చెపిప్ంది గౌతమి.
"ఓ ఫోటో

ఫర్ చెపాప్లిస్న మాటలేనా ఇవీ! కవితవ్ం మాటాల్డుతునాన్వ్.." మహతి నవివ్ంది.

"హహహ్హా.. ఫోటో ఫర్ కి కవితావ్నిన్ చూడడం రావాలి మరి. అయినా ఈ ఆకాశం చూసేత్ ఎవరికెనా
ౖ కవితవ్ం వచేచ్సుత్ందిలే."
రెపప్కొటట్ డం మరచిపోయిన నిశబద్ ం కాసేపు.
" థాంక్స్ పిలాల్.." కళాళ్రప్కుండా ఆకాశంలో దీపావళిని చూసూత్ మహతి చేతిని సునిన్తంగా నొకిక్ వదిలింది.
***
"అరధ్రా దాకా నువువ్ టికూక్ టికూక్ మంటూ లేపాట్ప్ నొకుక్కుంటూ, పాటలు వింటూ కూరుచ్ంటే.. నాకొకక్రిత్కీ అకక్డ నిదర్ పటిట్
ఛావదు." మేడ మీద నుండి తొంగిచూసూత్ విసుగాగ్ చెపిప్ంది సీమ.
"ఇంకో అరగంట పడుతుంది సీమా.. బె

మ్ లో లె ౖట్ వేసేత్ నిదర్పోవని ఇకక్డ కూరుచ్నాన్ను." తలెతత్కుండా చెపాప్డు.

"రేపు చేసుకోవచుచ్లే.."
"ప్చ్.. కుదరదమామ్.."
"సాట్ర్ గేజింగ్ కుదిరేదేమో కదా.. అది పిలిసేత్.." అది అనే మాటని నొకిక్పలికి సాధించుకునన్ ఆనందం ఆమె కళళ్లో..
"....."
"నేను తపప్ పర్పంచంలో పర్తీ అడడ్ మైన విషయం ముఖయ్మే.. " మెటల్ మొదటోల్ ఉనన్ ఫల్వర్ పాట్ ని మెటల్ మీదనుంచి బలంగా తోసేసి

బెడ్ రూమ్ లోకి వెళిళ్పోయింది విసురుగా..
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పెదద్ శబద్ ంతో దొరుల్కొసుత్నన్

స్ వేజ్ ని చూసూత్ పిడికిలి బిగించాడు వంశీ. అసహనంగా లేపాట్ప్ తీసి పకక్న పెటాట్డు. లేచి మెటల్ దాకా

వెళిళ్, విరమించుకుని.. వెనుతిరిగి వీధి తలుపు తీసాడు. చలిగాలి రివువ్న లోపలికొచేచ్సింది. చినన్ వణుకు వెనున్లో.. ఓ కష్ణానికి
సరుద్కుని శరీరం అలవాటుపడింది. గేట్ దాకా వచిచ్ నిలబడాడ్డు. చీకటి పరిమళం లీలగా తాకింది. రెండు చేతులతోనూ మొహానోన్సారి
రుదుద్కుని గాఢంగా ఊపిరి పీలుచ్కునాన్డు. ఇంటోల్కి నడవబోతూండగా ఆకాశం వె ౖపొకసారి అతని చూపు సాగింది. చుకక్
దూసుకొసోత్ంది.. ఆశలా, అలలా.. ఆపలేని రేపటి రోజులా. కష్ణకాలం ఆగి చూసాడు. "రాలే చుకక్ని చూసేత్ మంచో, చెడో అంటారు
కదూ!" అనుకునాన్డు మనసులో. నవొవ్చిచ్ంది. మంచీ, చెడూ కాకుండా నిరిల్పంత్ గా జీవితం.. దీనేన్మంటారు! తలుపు మూసుకుంది.
లె ౖటారిపోయింది. మనసుని కూడా మూసేసి, ఆలోచనని ఆరేప్సి, శరీరానిన్ మాయచేసి బజోజ్పెటేట్ యగలిగితే బాగుండుననుకునాన్డు..
అశాంతిగా దొరుల్తూ.
***
"గుడె ౖన్ట్.. మూడునన్రకీ.. హహ్హాహ్.. థాంక్స్ చెపాప్లి నీకు." తలుపేసి లోపలికొసూత్ గౌతమితో చెపిప్ంది మహతి.
"ఉహూ.. నువొవ్కక్రిత్వె ౖనా చూసాత్వు. నేనునాన్ను కనుక నాకు చూపించావు.. రాలే చుకక్లిన్.. సారీ జెమినిడ్స్ ని." పలచ్గా పరుచుకునన్
నవువ్, అలసటగా వాలుతునన్ కళుళ్.. గౌతమి సోఫాలో కూరుచ్ని లేపాట్ప్ ఆన్ చేసింది.
"ఇంక పడుకో. చాలా లేటయింది." మహతి తన బె
"ఊ.. చినన్ పని గురొత్ చిచ్ంది. చినన్ పోస్ట్

మ్ లోకి వెళళ్బోతూ అంది.

సెస్. రేపటికి పిక్స్ పంపుతానని మాటిచాచ్ను. లేట్ గా లేసేత్ కషట్ం కదా. చేసేసీ.. నేనికక్డే

పడుకుంటానూ.. గుడె ౖన్ట్!" టీపాయ్ మీదునన్ కళళ్దాద్లు తీసి పెటుట్కుని పనిలో మునిగిపోయింది గౌతమి.
"హాలోల్ కాసత్ చలెకుక్వుంటుంది చూసుకో మరి. నీ ఇషట్ం రూమీ.. ఎకక్డె ౖనా సరే హాయిగా పడుకో. గుడె ౖన్ట్" లోపలికెళిళ్ లె ౖటాపింది.
చకచకా ఫోటోస్

సెస్ చేసోత్ంది. కళుళ్ నిశితంగా పరిశీలిసుత్నాన్యి. పోలరె ౖజింగ్ ఫిలట్ ర్ వాడి కేమెరా కంటిలో బంధించబడిన

పచచ్దనం చూడడానికి అందంగానే ఉనాన్ ఆమెకి తృపిత్ కలగలేదు. న్ చానల్ ని సింగిలౌట్ చేసి సాచుయ్రేషన్ ని కాసత్ పెంచింది. కళుళ్
తృపిత్గా ఆరిప్ సేవ్ చేసింది. పె ౖన ఆకాశపు నీలానికి కూడా కాసత్ కలర్ బూస్ట్ అవడం చూసి బావుందనుకుంది. పని ముగించి షట్ డౌన్
చేయబోతూ ఆగింది. ఫేస్ బుక్ లోకి లాగిన్ అయి ఊదారంగు బుటట్ చేతుల టాప్ వేసుకుని నవువ్తునన్ మహతి

ఫెల్ౖ మీద కిల్క్

చేసింది. ండ్స్.. ండ్స్.. వంశీ... వంశీ.. ఇతనేనా? లొకేషన్ ఇదే. హై సూక్ల్.. పెదరాయవరం. గాట్ హిమ్! రికెవ్స్ట్ సెంట్. ఎకక్డో
పార్క్ లో నిలబడి తీయించుకునన్ ఫోటో.. చేతులు కటుట్కు నిలబడాడ్డు. ఎడమ పాపిడి.. తీరె ౖన మీసకటుట్.. కళుళ్ మెరుసుత్నాన్యి. కాసత్
డార్క్ బూ
ల్ వేసుకుంటే ఈ బేక్

ప్ కి బావుండేది. నవువ్కుంది. మళీళ్ మహతి

నవువ్తూ దూసుకొచేచ్సుత్నన్ నకష్తర్ం కళళ్ముందు కదిలింది.
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తలుపు తీసి బయటికొచిచ్.. మేడ ఎకిక్ ఇంకా అరాకొరా రాలుతునన్ చుకక్లిన్ చూసి, వెంట తెచుచ్కునన్ కేమెరా తో నాలుగెదు
ౖ ఫోటోస్
తీసుకుని కిందకొసూత్ అనుకుంది. “ఆసోఫోటోగర్ఫీ కి సరిపడా లెనుస్ ండుంటే బావుండేది. చినన్ చీటింగ్ చేయక తపప్దిపుప్డు..”

PPP

4
All happy families resemble one another, each unhappy family is unhappy in its own way. -- Leo Tolstoy
***

"వంటవుతోందా ఇంకా..?" కిచెన్ గుమామ్నికి ఆనుకు నిలబడి అడిగాడు వంశీ.
"నాకేం వందచేతులేల్ వ్.."
"మనింటోల్ వందమంది లేరు.." నాలుక చివరనే మాటని ఆపేశాడు. అలమరలో నుండి చింతపండు డబాబ్ తీసి కిచెన్ పాల్టాఫ్ం మీద
పెటిట్ ంది. ఓ బౌల్ లో కాసత్ చింతపండు వేసి సట్ వ్ మీద చినన్ గినెన్లో వేడెకుక్తునన్ నీళుళ్ దానిలో పోసింది. తరిగి ఉంచిన ఆనపకాయ
ముకక్లిన్, పకక్నే ఉనన్ ములకాక్డనీ చూసి "సాంబార్.. మరో పావుగంట కనీసం.." అనుకునాన్డు.
"నేనలా బయటికెళిళ్రానా..?"
"ఊరేగు.." కళెళ్తిత్ చూడకుండా సమాధానం చెపిప్ంది. సోగకళుళ్.. కళెల్తితే
త్ సాలు కనకాబిసేకాలు.. ఉహూ.. ఆ కళళ్లో నవువ్లు కురిసే
అవకాశమే లేదా? వంశీ నెమమ్దిగా నడిచి ఆమె వెనకగా నిలబడాడ్డు. టొమాటోలు కడుగుతోంది సింక్ దగగ్ర నిలబడి. గాఢంగా
హతుత్కునాన్డు. తన సప్రశ్ సీమకి తెలియచెపేత్ బాగుండుననిపించింది.. "I care for you.." అని.
"వదులు.." మూడే మూడు అకష్రాలోల్ కావలిస్నంత ఈసడింపు.
"సీమా.. ఎందుకంత చిరాకు?" మాటలోల్ అనునయం నింపుతునాన్డు.
"నువువ్ పనిలో ఉనన్పుప్డు పిలిసేత్ బెలల్ ం కొటిట్ నరాయిలా కూరోచ్వూ? ఏం.. నువువ్ పిలవగానే పకక్లోకి....."
"ఆపు.." విసురుగా విడిపోయాయ్ చేతులు. వెనకిక్ తిరిగి చూడనె ౖనా చూడకుండా వెళిళ్పోయాడు.
"ఉనన్మాటంటే ఉలుకనీ.. నీకు ఖాళీ ఉనన్పుప్డే నేను గురొత్ సాత్ను. లేకపో..." మాటలు గాలోల్ కలిసిపోనాన్యి. చెపుప్లోల్ దూరిన కాళుళ్
నడుసూత్నే ఉనాన్యి.

***

"నేనేమనాన్నసలు! ఎకక్డికీ అలిగిపోయావ్? బాగా చెపిప్పెటిట్ ందావిడ. ఒకఖ్ పూట చాలదూ మనసులు విరిచేయడానికీ.." బెండకాయ
వేపుడు కంచంలో ఓ మూల చేరింది.
మౌనంగా అనన్ం వడిడ్ ంచుకునాన్డు.
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"మూగమొదుద్లా మాటాల్డకపోతేనే సంసారాలిలా ఏడుసుత్నాన్య్."
ఒకే ఒకక్ మాటలో తన శేషపర్శన్కి సమాధానం చెపేప్సింది కదా అనుకుంటూ నవువ్కునాన్డు.
"దేనికి నవువ్? నా మొహాన కోతులాడుతునాన్యా?"
"నీకిషట్ం లేదనాన్వు కదాని ఊరికి ఒకక్ణేణ్ వెళొళ్చాచ్ను. అదీ ఒకక్ పూట. దానికింత రాధాధ్ంతం అవసరమా సీమా?" సూటిగా కళుళ్
కలిపాడు.

"నా నోరొకక్టే వినిపిసుత్ంది కదా! ఎందుకు వెళిళ్పోయావ్ బయటికి? అది చెపుప్ ముందు."
"చెపాత్. నువువ్ తిను ముందు.." కంచం వె ౖపు చూపిసూత్ చెపాప్డు.
"మింగుతానేల్ . తపప్దు కదా బతకాలంటే.."
"పర్తీచినన్ విషయానికీ బతుకులూ, చావులూ దేనికి సీమా? ఏమయిందసలు? హగ్ చేసుకునాన్ను. తపేప్ముంది? అంత
ఈసడించాలా?"
"అను.. ఎనె ౖన్నా అంటావు. చివరికి నాదే తపప్ని నిరూపించడమే కదా నీకాక్వలిస్ంది? మొనన్ నిరూపించి వచాచ్వు కదా.. నాకు జనాల
పొడ గిటట్ దని. ఇంకేమై నా ఉంటే కానిచేచ్య్. ఓ పీడా పోతుంది." ఎరర్గా కందిన ముకుక్ అదురుతోంది.
దీకష్గా ఆమెను చూసూత్ చెపాప్డు.
"సీమా, వాళళ్కి నా అవసరం ఉంది. అపుప్డపుప్డె ౖనా వెళాళ్లి. నీకు నచచ్కపోతే నువువ్ రాకు. వాళేళ్మనాన్రు, ఏమనుకుంటారు..
వదిలేయ్ ఇవనీన్. లేనిపోనివి ఊహించుకుని నీ మనసే పాడుచేసుకుంటునాన్వు. మంచిది కాదు."
హ్ .. కొతత్గా పాడవడానికేముంది! నా వెనక వాళేళ్మనుకునాన్ పటిట్ ంచుకోకూడదు. ఇంతేగా నువువ్ తేలిచ్న విషయం! బావుంది వంశీ..
"హు
నాకు మాతర్ం విలువ ఇవవ్వు." కంచం విసురుగా తోసేసింది.
"నీ విలువకేమొచిచ్ందిపుప్డు? నువొవ్దద్ నాన్వని వెళళ్కపోతే.. అపుప్డా నీ విలువ తగగ్నటుట్?"
"నేనేం వదద్ నున్ నాయనా.. ఊరేగండి అందరూ. ఏదో ఒక రోజు చసాత్ను. మీకు ఏకనిశిచ్ంత!" ఉ షం, ధం జమిలిగా.. సీమ
గొంతులో
"మాటకి మాట తెగులు.." కంచంలో మిగిలిన అనన్ంలో పెరుగు వేసేసుకుంటూ గొణుకుక్నాన్డు.
"ఏం.. అయిపోయిందా? తిండి మీద చూపించకు. ఆ పాపం నాకెందుకు?"
మూడే ముదద్ లోల్ పూరిత్ చేసి, వాష్ బేసిన్ వె ౖపు నడిచాడు.
"నా వలల్ నీ
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సోఫాలో కూరుచ్ని టీవీ ఆన్ చేసాడు.

"... సాదరంగా వేదికపె ౖకి ఆహావ్నిసుత్నాన్ను." బాలూ పిలుసుత్నాన్డు. "నువేవ్ దికక్ని నమమ్డమా... నీ ఆలయమును నిరిమ్ంచడమా.....

సీతారామసావ్మీ.. నే చేసిన నేరమదే నమీ!” నవువ్కునాన్డు వంశీ.

"నేను తపప్ ఇంకేదె ౖనా, ఎవరెనా.. మొహం వికసించేసుత్ందేం.!" ఏ పదానిన్ ఎలా పలకాలో చాలా కొదిద్ మందికే తెలుసుత్ంది.

".... అమామ్ అని కొతత్గా మళీళ్ పిలవాలనీ.. తుళేళ్ పసి యమే మళీళ్ మొదలవవ్నీ.."
అటు చూసిన వంశీకి కిచెన్ లోంచి శబాద్లు వినిపించాయ్. ఒకోక్సారి మనుషుల కంటే వసుత్వుల మాటలు సుఖంగా
ఉనాన్యనిపిసుత్ంది.

".. నువువ్ కావాలే అమామ్.. నను వీడొదేద్ అమామ్.." మనసుకెకక్టేల్ దు. మనసెకక్డుందో తెలియటేల్ దు.
***
"నీతో మాటాల్డకూడదు వంశీ.. కానీ ఫోన్ ఆనస్ర్ చేసాక మాటాల్డకపోతే డబుబ్లు వేస్ట్ కదా?" హలో అని కూడా అనకుండా సాధింపు
మొదలుపెటేట్ సింది మహతి.
"పోనీ మానేసి చూదాద్మా?"
"ఓయ్.. ఏమై ంది?"
"చిరాగాగ్ ఉందిలే." తమాయించుకుని.. "వర్క్ షర్.." అనాన్డు వంశీ.
"ఎపుప్డూ ఉండేదేగా! కపాప్ఫ్ కాఫీ తో పోతుంది. అయితే ఆ కాఫీ పాండీ కేఫ్ లో తాగాలనన్మాట." గలగలాల్డింది.
సగం టెనష్న్స్ ఈ పిలల్ పోగొటేట్ యగలదసలు! Contagious laugh.. నవువ్కునాన్డు.
"ఏం.. వసుత్నాన్వా. మరో అరగంటలో?"
'తముమ్ళెళ్వరూ లేరు కానీ మహతీ నీకూ.. కష్ణాలోల్ పెళెళ్ళుళ్ చేసేయగలవు!"
"సారీ.. జోక్ అరధ్ం కాలేదు. అటున్ంచి అటు ఇంటికెళాద్ం. నీకో మంచి విషయం చూపించాలి."
"షూర్! కానీ రెండూ కుదరవు. టె ౖం సరిపోదు. కాఫీ నీ కిచెన్ లోనే. ఏం? సీయూ మహీ.." ఎరుపూ, బిసెక్ట్ రంగు కుచుచ్ల గౌను
వేసుకుని పరుగుపరుగున టూయ్షన్ కి వసుత్నన్ మహతి గురొత్ చిచ్నపుప్డలాల్ పిలిచే పిలుపది.
***
"టడా.... బావుందా?" బె
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"వావ్!! షూటింగ్ సాట్ర్స్.. నేనూ ఆ రోజు చూసాను తెలుసా?"
" ట్! ఇకక్డికి రాలేదుగా.." మూతి ముడిచింది.
"కుదరలేదులే. సారీ! ఇంతకీ ఎకక్డ కొనాన్విది?" 16x20 సె ౖజ్ మ్ లో, నలల్ టి ఆకాశంలోంచి ఏటవాలుగా దూసుకొసుత్నన్ జెమినిడ్స్
వె ౖపు చూసూత్ అడిగాడు.
"కొనలేదు. గిఫ్ట్!" గరవ్ంగా చెపిప్ంది.

సనన్గా ఈలవేసి "అబోబ్! ఎవరా రొమాంటిక్ హీరో? నినున్ బుటట్ లో వెయాయ్లంటే మంచి దారే కనిపెటాట్డసలు!" నవావ్డు వంశీ.
భుజం మీద చరిచి చెపిప్ంది. "అంత సీన్ లేదు బాబూ! గౌతమి ఇచిచ్ంది."
"గౌతమి?"
'ఊ.. ఫోటో ఫర్ కదా! ఆ రోజు ఎపుప్డు తీసిందో తెలీదు కానీ.. భలే కేపచ్ర్ చేసింది. మరాన్డు సాయంతర్ం నేను ఇంటికొచేచ్సరికి
సరె ర్ ౖప్జ్! కూల్ కదా! అచచ్ం ఆకాశానిన్ గోడమీద అతికించేసుకునన్టేట్ ఉంది. పరెఫ్క్ట్!" మురిపెంగా చూసుకుంటూ చెపిప్ంది.

"ఓ.. తనకీ చుకక్లు చూసే అలవాటుందా?" ఆలోచిసూత్ అడిగాడు.
"చుకక్లు చూడడమేంటీ.. సాట్ర్ గేజింగ్! తెలుగుని నువువ్ ఉధధ్రించేయకక్రేల్దులే. సాట్ర్ గేజింగ్ అను."

"ఊ.. ఏదోలే. ఇకక్డికొచిచ్ందా?" రెటిట్ ంచాడు.

"ఇకక్డే ఉంటుందిగా! నా రూమేమ్ట్ ఇపుప్డు.'
"ఓహ్.. అవునా!" ఫోటో ని దీకష్గా చూసాడు.
"కిచెన్ లోకి రా.. కాఫీ కలుపుదూగాని." గదిలోంచి వెళూత్ పిలిచింది మహతి.
"నువువ్ తాగిపెడతావా? ఎవడొసాత్డో కానీ అయిపోయాడు."
"ఎవడూ రాడు కానీ.. నీ కబురేల్ంటీ?"
"కబురేల్ముంటాయ్? నువేవ్మై నా చెపేత్ వినిపెడతా." కిచెన్ పాల్ట్ ఫాం ఎకిక్ కూరుచ్నాన్డు.
"సీమ ఎలా ఉంది? ఏదె ౖనా గుడ్ నూయ్స్? మరీ నలల్ పూసె ౖపోయావ్ కదా.. మారిన్ంగ్ సికెన్సూలూ అవీ షేర్ చేసుకుంటునాన్వేమో అనీ.."
"అంత లేదులే కానీ.. మొనన్వారమేగా కలిసాం మనం?! మధయ్లో ఊరెళిళ్వచాచ్నో రోజు. మీ పెదబాబాయ్ కనిపించారు మారెక్ట్
దగగ్ర."
"వాళళ్మామ్యినే మన పె ౖ జు తాతయయ్ గారి మనవడికి చేసుకునాన్రు." కాగిన పాలు మగ్ లో పోసి, ఇనస్ట్ంట్ కాఫీ పొడి కలుపుతూ
చెపిప్ంది.
"మరి పెదబాబాయ్ అనన్యయ్గారమామ్యి పెళెళ్పుప్డో?"
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"ఎవరూ? లతా?"
"నా తలకాయ. నీకు జోక్ చెపిప్ దానికి అరధ్ం చెపప్డం కంటే.." పకక్నునన్ గోడకి తలబాదుకుంటునన్టూ
ట్ అభినయించాడు.
పకపకా నవివ్ రెండో కప్ లో పాలు పోసి కాఫీపొడి కలపబోయింది. ఆగమని సె ౖగ చేసి కప్ అందుకుని చెపాప్డు. "కాఫీ మానేసాను."
"అదేంటి! హెల్త్ కానష్స్!" ఆశచ్రయ్ంగా అడిగింది.
"ఏం లేదు. ఊరికే మానేదాద్మనిపించింది." హాల్ లోకి దారితీసాడు.
"ఇంతకీ ఈ గౌతమి ఫేస్ బుక్ లో ఉనన్టుట్ంది కదూ!" టీపాయ్ మీదునన్ మేగజె ౖన్ తిరగేసూత్ యథాలాపంగా అడిగినటూ
ట్ ..
"ఉందిగా.. నినున్ యాడ్ చేసుకోమనాన్ను మరి. ఇంతకీ నీకు గురొత్ చిచ్ందా?" గంట చూసూత్ అడిగింది. రాకపోతే చెంపదెబబ్నెలా
గురుత్చేదాద్మా అని ఆలోచిసూత్..
"చినన్పుప్డు కొటిట్ ంది ననున్.. రాకష్సి!" అనాన్డు సనన్గా నవువ్తూ.
"హేయ్.. నీకు గురుత్ందనన్మాట! తనకీ గురుత్ంది. నాకిపుప్డెంత ఎకె ౖ టింగ్ గా ఉందో! మీరిదద్ రూ ఎలా మాటాల్డుకుంటారో అని. తనూ
వచేచ్సూత్ ఉంటుందీపాటికి." పకపకా నవేవ్సూత్ చెపిప్ంది మహతి.
"నీ ఎకె ౖ టెమ్ంట్ కి భంగపాటు తపప్దమామ్య్. ఎందుకంటే.." కప్ టీపాయ్ మీద పెటిట్ పె ౖకి లేసూత్ చెపాప్డు. "నాకు టె ౖమై పోతోంది.
బయలుదేరుతునాన్.."
"అబాబ్ ఉండచుచ్ కదా.. ఓ హాయ్ చెపిప్ వెళళ్వోయ్." చెయియ్ పటిట్ ఆపుతూ అడిగింది.
"హాయ్ దేముంది! ఎపుప్డె ౖనా చెపొప్చుచ్. సీమ ఒకక్రేత్ ఉంటుంది కదా." బయటికి నడిచాడు.
"నువువ్ మరీనూ! నిజం చెపూప్..నీకు తనని ఫేస్ చెయయ్డానికి ఇబబ్ందా?" సీరియస్ గా మొహంలోకి తొంగిచూసూత్ అడిగింది.
"ఈ ఫేస్ కి.." మొహం చుటూ
ట్ చూపుడు వేలితో తిపిప్.. "ఎవరిన్ ఫేస్ చెయయ్డానికెనా
ౖ ఇబబ్ందిలేదు. టె ౖమై పోతోంది మహతీ.." గేట్
దాకా వచేచ్సాడు.
"సరేలే.. జాగర్తత్. మళీళ్ ఊరెపుప్డెళాత్ వో ముందు చెపుప్. నేనూ వసాత్." బె ౖక్ సాట్ర్ట్ చేసుత్నన్ శబద్ ంలో వినిపించదేమో అని గటిట్ గా చెపిప్ంది.
"బె ౖ.. గుడె ౖన్ట్.." తనూ అరిచి చెపిప్ నడిపించాడు రోడ్ వె ౖపు.
వీధి గేట్ లోకి అపుప్డే వసుత్నన్ గౌతమిని చూసి మహతి ఒకక్రుపు అరిచింది.. "వంశీ.. అదిగో గౌతమి.."
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వీధి గేటులోకి అపుప్డే వసుత్నన్ గౌతమిని చూసి మహతి ఒకక్రుపు అరిచింది.. "వంశీ.. అదిగో గౌతమి.."
వీధికి కుడివె ౖపునుంచి నడుచుకు వసూత్ తలెతిత్న గౌతమికి, గుమమ్ంలో నిలబడి చేతులూపుతునన్ మహతి కనిపించింది.
"ఏంటి మేడమ్.. డాన్స్ చేసుత్నాన్వూ?" అడగబోతునన్ గౌతమికి "వంశీ అదిగో.. " అని చూపించింది మహతి. ఆమె మెదడుకి సిగన్ల్
వెంటనే అందలేదు. అయోమయంగా మహతి చూపిసుత్నన్వె ౖపు చూసింది. ఇంటికి కాసత్ దూరంలో ఆగిఉనన్ బె ౖక్. రెండు సెకనల్
తరువాత గౌతమి ముఖంలోకి జివువ్న ఎగిసిన రకత్ం.. ఏదో చినన్ ఇబబ్ంది.
"రావోయ్ వెనకీక్.." మహతి వీధిలోకి చూసూత్ అరిచింది మళీళ్.
బె ౖక్ పార్క్ చేసి గేటులోకి వచాచ్డు. సనన్గా గాలి వీసుత్నన్ శబద్ ం.. ఎకక్డో పార్క్ లోంచి వినిపిసుత్నన్ పిలల్ ల అరుపులు, వీధిలోంచి వెళుత్ నన్
వాహనాల శబాద్లు. మసకచీకటుల్ కమేమ్సుత్నాన్యపుప్డే.
"హాయ్.." చెయియ్ చాపాడు.
"హాయ్.." కష్ణకాలపు కరచాలనం.
మహతి నవువ్తూ చూసోత్ంది. గౌతమి చేతిని వదిలిన వంశీ కుడిచేయి అతని చెంపని నిమిరిందో కష్ణం.
ఫకాలున నవివ్ంది మహతి. "పరేల్దు. గురుత్నాన్ననన్మాట!"గౌతమి సనన్గా నవువ్తూ చేతులు కటుట్కుంది.
"ఓ.. యెస్! ఎలా ఉనాన్వ్?" సేన్హంగా ఉందా మాట.
" ట్. నువూవ్.."
ఫోన్ మోగింది. డిసేప్ వె ౖపు చూసి కాల్ కట్ చేసాడు.
"బావునాన్.. సారీ! వెళాళ్లి. ఇకక్డే ఉంటావు కదా. కలుదాద్ం." మళీళ్ చెయి చాపాడు.
"వీకెండ్ పాల్న్ చెయ్. కాసేపు ఉండేలా.." చెపిప్ంది మహతి. తలూపుతూ బె ౖ చెపిప్ బె ౖక్ సాట్ర్ట్ చేసాడు.
***
"సో.. అలా అయిందారోజు. సీమకి సె ౖంటిసుట్లు నచచ్రు. రెండుసారుల్ వెళాళ్నంతే వాళిళ్ంటికి. కానీ భలే బావుంటుందా అమామ్య్.
మనలా ఎడెడ్ మొహం కాదు. She looks rich and behaves rich." పెరుగనన్ం కలుపుతూ చెపిప్ంది మహతి.
ఊ కొడుతూ తింటోంది గౌతమి. "వంశీకి ఫేస్ బుక్ లో రికెవ్స్ట్ పంపాను." అని చెపప్బోయి ఆగిపోయింది.
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"హేయ్.. వంశీకి అంతలా గురుత్ందా?" అడిగింది మహతి. సోఫాలో కూరుచ్ని మేగజె ౖన్ తిరగేసుత్నన్ గౌతమి తలెతిత్ చూసింది.
"ఏది? ఎంతలా?"
"నువువ్ కుడిచెంప మీద కొటాట్వని కూడా గురుత్ందా!"
అరధ్ం కానటుట్ చూసింది గౌతమి.
"నువువ్ లెఫీట్ వి కదా.. తను కుడిచెంప తడుముకునాన్డు. నీకు షేక్ హేండ్ ఇచిచ్న చేతోత్ నే..!"

"హబాబ్.. ఆ అమామ్యి నినున్ సె ౖంటిసట్ ందని గింజుకుంటునాన్వు కానీ.. అనిన్ విషయాలోల్నూ సె ౖంటిస్ట్ వే నువువ్. మరీ ఎకుక్వ

ఆలోచిసాత్వ్ మహతీ. మామూలుగా తడుముకుని ఉంటాడు." కొటిట్ పారేసింది గౌతమి.
"ఏమో.. అనిపించింది. అనన్టుట్.. టామ్
"ఊ.."

జ్ లెఫీట్ యే తెలాస్!"

"కెను రీవ్స్ కూడా.."
"ఊ.. కాంతారావో.."
"కాంతారావ్?"
"సా మిలుల్ వాళళ్బాబ్యి" మేగజె ౖన్ మొహానికి అడుడ్ పెటుట్కుని పకపకా నవివ్ంది గౌతమి.
"నువవ్సలూ..! నీకు గురుత్ందా?" ఆపుకోలేక గలగలా నవేవ్సింది మహతి కూడా.
హై సూక్ల్ ఎదురుగా అందరి ముందూ 'మహతికోటి' రాసి ఉనన్ నోట్ బుక్ మహతి చేతిలో పెటేట్ సి, "ఐ లవ్ యూ మహతీ" అని
అరుసూత్, సె ౖకిల్ మీద రివువ్న వెళిళ్పోయిన బకక్పలచటి కాంతారావు గురొత్ చిచ్ మళీళ్ మళీళ్ నవొవ్చిచ్ంది.
"ఏం చేసుత్నాన్డో.. ఈ మధయ్ కాలంలో వినలేదు. వంశీనడిగితే తెలుసుత్ంది. కాంత్ కదా ఆ అబాబ్య్ పేరు? టె ౖట్ పేంట్
వేసుకుంటాడని కాంతారావనేవారు పాపం!" అంది మహతి.
"ఊ ఊ.. హై సూక్ల్ సీవ్ట్ హార్ట్ ! ఏమో ఎవరికి తెలుసూ.. రీయూనియన్ పాల్న్ చేదాద్మా?"
"ఆ.. ఇంకా మనకోసం కాసుకూక్చుంటారేంటీ. ఈపాటికి హేపీ గా నాలుగేళళ్ పాప, ఏడాది బాబుని పకక్నేసుకు బజుజ్ ని ఉంటాడు
సతీసమేతంగా.."
"పచ్.. బొతిత్గా ఆశావాదం చచిచ్పోయింది యువతలో.." లేపాట్ప్ ఆన్ చేసూత్ చెపిప్ంది గౌతమి.
"నా సంగతికేం కానీ.. చెపుప్.. ఎనిన్సారల్డిగినా దాటేసుత్నాన్వ్. Seeing anyone?"
"ఉహూ.."
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"ఏం?"
"ఏమో.. కనబడలేదు ఎవరూ.."
"నమమ్ను." చేతులు ఒళోళ్ పెటుట్కు ముందుకు వంగి చెపిప్ంది మహతి.. "నువువ్ చెపేత్ నీకో సీ ట్ చెపాత్.."
"నీ సీ ట్ కోసం నేనబధధ్ం చెపాప్లా ఇపుప్డు?" లేపాట్ప్ లోంచి తలెతత్కుండానే నవివ్ంది గౌతమి.

"అబాబ్ అలాకాదూ.. చెపుప్. నాకంటే ఒక కారణం ఉంది. నీకేంటీ?"

"You too Brutus! పెళేళ్ పరమారధ్మా?" ఫేస్ బుక్ లో 'Vamsi Kattamoori accepted your friend request' అనన్ నోటిఫికేషన్ ని
చూసూత్ అడిగింది.
"అలాంటి పర్శన్లేసేత్ నేను నీ బురర్తినే థియరీలు చాలా చెపాత్ను. అలా కాదు కానీ.. చెపుప్."
"నిజంగా మహతీ.. పెళెళ్ందుకు? అనే పర్శన్కి సరె ౖన సమాధానం దొరికితే చేసుకుంటాను. దొరికినపుప్డు.. " తన మాట తనే సరిదిదిద్ ంది.
"ఒంటరిగా అనిపించలేదా ఎపుప్డూ?"
"పెళిళ్తో అందరూ జంటలె ౖపోతునాన్రా?! చేసుకు సుఖపడినదెవవ్డు.. అనను కానీ.. లాటరీ కదా పెళళ్ంటే."
"

! కానీ.. పిలల్ లు?"

"జగమంత కుటుంబం నాది.. అనేదో పాట ఉంది కదూ! అయినా ఎడం చేతివాటం ఉనన్వాళల్ life expectancy తకుక్వ.
మిగిలినవాళళ్కంటే తొమిమ్దేళుళ్ ముందు పోతారట. అరవె ౖ చూడనేమో ఈ లెకక్న. ఇపుప్డు చేసుకు పిలల్ లని కనచుచ్ కానీ మనవలె ౖన్నా
చూడగలనా? మా బామమ్ చెపేప్ది.. మనవడా.. నీ మనవడేడీ? అనడగగానే వె ౖకుంఠ దావ్రాలు ఢామమ్ని తెరుచుకుంటాయట! ఎలాగూ
వె ౖకుంఠానికి పోలేను కదా.. ఇంకెందుకనీ.." నవువ్తూ మాటాల్డుతునన్ గౌతమి సీరియస్ గా తనవె ౖపే చూసుత్నన్ మహతిని చూసి
ఆగిపోయింది.
"నాకు పెళిళ్ మీద నమమ్కం లేదు మహతీ.."
"ఊ..."
గౌతమి మాటాల్డుతూనే ఉంది. తన కారణాలు, భయాలు నిసస్ంకోచంగా చెపూత్.. మధయ్లో మహతి అడుగుతునన్ పర్శన్లకి వివరణ
ఇసూత్.. అరగంట తరువాత సోఫాలో వెనకిక్ వాలి కళుళ్మూసుకుంది గౌతమి.
"నీవనీన్ కేవలం భయాలేనేమో అనిపిసోత్ంది." చెపిప్ంది మహతి.
"చూదాద్ం.. మనకు తెలియకుండానే మనం సమాజంకోసం చాలా చేసాత్ం. ఐదేళళ్కి సూక్లోల్ వెయాయ్లి అనే రూల్ మొదలు..
ఇంటరీమ్డియట్ అయాయ్క ఎమెస్ట్ రాయాలనేదాకా.. నచిచ్నా నచచ్కపోయినా పాటించి తీరుతాం. పెళిళ్ కూడా సమాజం కోసమే
చేసుకుంటాం. సంఘజీవులం కదా! తపప్ని చెపప్ను కానీ.. తపప్నిసరి కాదు. నావరకూ అసలు కాదు." గౌతమి సిథ్ రంగా చెపిప్ంది.
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"నీకో సీ ట్ చెపాత్ననాన్ను కదా..." వేడెకిక్న వాతావరణానిన్ చలల్ బరిచేందుకు అడిగింది మహతి..
"ఊ ఊ.."
మహతి లేపాట్ప్ తెరిచి చకచకా మై ల్ లోకి లాగిన్ అయి, ఓ అటాచెమ్ంట్ ఓపెన్ చేసి చూపించింది. గూగుల్ మేప్స్ సీ న్ షాట్ అది.
ఒక అడర్స్ మార్క్ చేసి ఉంది ఎరర్టి హృదయంలో.. "my heart lives here.." అని రాసుంది పకక్నే. మరోసారి చూసింది గౌతమి.
అది మహతి ఇంటి అడర్స్!
"కూల్..! ఎవరీ రొమాంటిక్ గె..?"
ౖ అడిగింది నవువ్తూ.
"నా సీనియర్. వేరే డిపారెట్ మ్ంట్ లే. సె ౖకాలజీ."
"సె ౖంటిస్ట్ లు ఇలా పర్పోజ్ చేసుకుంటారనమాట!"
"తను సె ౖంటిస్ట్ కాదు. డాకట్ ర్." చెపిప్ంది మహతి.
"ఏం చెపాప్వు మరి?"
"ఏమో.. డె ౖలమా. మరోసారి దెబబ్తింటానేమో అని భయం."
"దూకేయమని చెపప్ను కానీ.. ఆలోచించు. పర్తీసారీ దెబబ్లే తగలవు. ఏమో.. తంతే బూరెలగంపలో పడతావేమో!" గౌతమి నవివ్ంది.
"నేనూ అదే చెపుత్నాన్. Keep your heart open. గుండె గది ఖాళీ.. ఉండిపోతావా.. " పాడింది మహతి.

***
"ఈ మధయ్ అనన్ం తినడం మానేసి మరీ అటాల్స్ లా కంపెనీని భుజాల మీద మోసేసుత్నన్టుట్నాన్వ్! నెలాల్ళళ్వుతోంది నాకు కాల్ చేసి.
గురుత్ందా అసలు? అంత బిజీ ఏంటీ! చెయొయ్దద్ నుకునాన్ కాల్.." యుధాధ్నికొచిచ్న మహతిని పావుగంట మాటాల్డి శాంతింపచేశాడు
వంశీ.

"ఊరెళుత్ నాన్ ఎలుల్ండి." ఫోన్ పెటేట్ సేముందు చెపాప్డు.
"ఓయ్య్.. ఆగాగు. ఇంత లేట్ గానా చెపేప్దీ.. నేనూ వసాత్ననాన్ను కదా ఈసారెళిళ్నపుప్డూ.." అరిచింది మహతి.
"పెదరాయవరం కాదు. అమమ్మామ్ వాళూళ్రు. తెలుసు కదా జాతర మిస్ అవననీ. ఈసారి గరుడముదద్ కూడా ఉంది."
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"రావిపాడేనా? నేనెపుప్డూ చూడలేదు అకక్డి జాతర. నా జుల ముందు చెపొప్చుచ్ కదా.. వచేచ్దానీన్."
"Need to rush.. మీటింగ్ ఉందిపుప్డు. సాయంతర్ం మాటాట్డుతా.."
"పాండీ కి రా.."
"ఊ.. బె ౖ.."
***
ఐదు గంటలకి మహతి దగగ్ర నుండి వచిచ్న రిమై ండర్ చూసేదాకా వంశీకి పాండీ కేఫ్ విషయం గురేత్లేదు. సీమకి లేటవుతుందని కాల్
చేదాద్మా, టెక్స్ట్ చేదాద్మా అనుకుంటూ ఉండగానే ఫోన్ రింగయింది.
"హలో.."
"వంశీ.. ల నగర్ లో ఉనాన్ను. ఇలా వచేచ్య్."
"లేటవుతుందేమో సీమా.."
"ఎపుప్డు అవదు కనుక! డినన్ర్ కి ఉండిపోమంటునాన్రు బాబాయ్ వాళూళ్.. వచేచ్సెయ్."
"డినన్ర్ కి రాను. తీసుకెళళ్డానికొసాత్ ఏడునన్రకి."
"ఏం... ఎందుకు రావు? నేనొకక్రిత్నే మింగడానికా వచిచ్ందీ.."
"ముందు చెపాప్లి కదా సీమా.. సడన్ గా అలా బోయనాలకి వెళళ్డం నాకిబబ్ంది. కిందటి నెలేగా వెళాళ్ం."
"లెకేక్సుత్నాన్వా? నువువ్ నెలకోసారి వెళళ్డం లేదూ పుటిట్ ంటికీ! సరేలే. నీకెపుప్డు గిటిట్ ంది కనుక. నేనూ వచేచ్సాత్ను. ఇంటికెళేళ్ ఏడుదాద్ం
ఆ బోయినమేదో.."
"సాధించుకునే పధధ్తి ఇది కాదు సీమా.." అనబోయి ఆగిపోయాడు. "నువువ్ తినేసి రెడీగా ఉండు. టెక్స్ట్ చేసాత్ వచేచ్ముందు" చెపిప్

కాల్ కట్ చేసాడు.

***
"ఎలుల్ండి రా బస్ కా అయితే." పిసాత్ కులీఫ్ పూరిత్ చేసింది మహతి.
"ఈ సాబె ఫేల్వర్ టైర్ చెయ్ ఈసారి. బావుంది. ఊ.. అవును."
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"నాకు జెలూసిల్ సిరప్ గురొత్ సుత్ంది సాబె ఫేల్వర్ అంటే. నో.."

"అబాబ్.. హేమి పోలికా..! హేమి పోలికా. .!! You gotta try new things, Scientist!"
"సరే అయితే.. జాతర బాగా ఎంజాయ్ చెయయ్ండి." వాచ్ చూసుకుంటూ చెపిప్ంది మహతి.
"చెయయ్ండి?"
"ఒకక్డివే వెళుత్ నాన్వా?"
"ఊ.. మరి?"
"ఓ.. ఓకే. కంపెనీ ఇవావ్లనే ఉంది కానీ.. సీమ రాకపోతే.."
"ఊ ఏం? తనకేదో ఫంకష్న్ ఉంది వాళళ్ బాబాయ్ ఇంటోల్. రావాలనునన్పుడు వచేచ్యొచుచ్ కదా! నీచేత పులివేషం కటిట్ సాత్.. బకక్పులి.."
నవావ్డు.
సీరియస్ గా ఐసీ మ్ తింటునన్ గౌతమికి పొలమారింది. వంశీ నవావ్పి ఆమె వె ౖపు చూసాడు. తలమీద కొటుట్కుంటూ.. నవావ్పుకోడానికి
పర్యతిన్సుత్నన్ గౌతమి వె ౖపు చూసి, మూతిముడుచుకునన్ మహతి తనూ నవేవ్సింది.
"నువూవ్ రా పిలాల్.. సరదాగా వెళాద్ం. రావిపాడు తెలుసు కదా?"
"నేనెకక్డికీ.. నెలాఖరికి ఎగిజ్ బిషన్ ఉంది ముంబె ౖ లో. ఇంకా చాలా వర్క్ పెండింగ్."
"నువువ్ ఆ ఊళోళ్ జాతరోల్ మాంచి ఫోటోస్ తీసి ఎగిజ్ బిషనోల్ పెడితే.. ఏ అభిషేక్ బచచ్నో, ఏ రణీబ్ర్ కపూరో.. చూసి కొనేసుకుంటారు."
సీరియస్ గా చెపిప్ంది మహతి.
"పులి ఫోటోయేనా.. నిజమే!" అంగీకరిసూత్ తలూపింది గౌతమి. పకపకా నవావ్డు వంశీ. కళళ్లో నీళొళ్చేచ్లా.. మహతిని చూసూత్..
హ్ .. నేను రాను పొండి." ఉడుకుక్ంటునన్ మహతిని చూసి నవువ్తూ, గౌతమి వంశీ వె ౖపు చూపు సారించింది. టిషూయ్తో కళుళ్
"హు
తుడుచుకుంటూ నవువ్తునాన్డింకా.
"ఎనిన్ గంటలకి బయలుదేరుదాం?" అడిగింది గౌతమి.
ఒకక్ కష్ణం ఆశచ్రయ్ంగా చూసి తమాయించుకుని చెపాప్డు.. "తొమిమ్దినన్రకి బస్.. "

PPP
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6
ఆకాశం మీద అపస్రసలు

ఒయాయ్రంగా పరుగులెతుత్తునాన్రు

వారి పాదాల తారామంజీరాలు
ఘలుల్ఘలల్ ని

గుతునాన్యి

"ఎంత బా చెపాప్డసలు! నిజంగానే అపస్రసలు తిలక్ కంటపడే ఉంటారు. ఏ చామీకర చషకంతోనో అమృతం తాగించే ఉంటారు.
అదే ననున్ ముకుక్పటిట్ తాగించినా ఒకఖ్ చుకెక్నా
ౖ మింగుతానా? No way! ఇంతోటి గానుగ ఆడాడ్నికీ కలకాలం ఉండిపోవాలా ఏంటీ..!"
నవువ్కునాన్డు వంశీ. కదులుతునన్ బస్ కిటికీలోంచి వెనకిక్ పరిగెడుతునన్ ఆకాశం చుకక్లతో మెరిసిపడుతోంది. నడిమింటనునన్ జాబిలి
పదిహేనేళళ్మామ్యిలా ఒకక్ కళ తకుక్వగా మిసమిసలాడుతోంది. ఒకటీ అరా మబుబ్లు హాయిగా తేలుతునాన్యి.
"సినిమాలోల్ చూపించినటూ
ట్ ఈ బస్ కనుకా మధయ్లో చెడిపోయి ఆగిపోతే ననున్ నిదర్లేపండోయ్ బాబూ! వదిలేసి దిగిపోకండి.
నాకసలే నిదర్పడితే తెలాల్రేదాకా తెలివిరాదు." శాలువా బిగించి సీటోల్ మునగదీసుకుంటూ మహతి చెపిప్న మాటలు గురొత్ చిచ్,
నవొవ్చిచ్ంది వంశీకి. ముందు సీటోల్ కిటికీ పకక్న గౌతమి, ఐల్ లో మహతి కూరుచ్నాన్రు.
"శుభమా అని బస్ ఆగిపోడం కూడానా తలీల్! అయినా నువువ్ తెలాల్రేదాకా పడుకోడానికి కుదరద్మామ్య్. నాలుగగ్ంటలకి దిగుతాం
రావిపాడులో. Good night!" చెపాప్డు వంశీ రా పడుకునే ముందు.
ఇంకో పావుగంటలో బస్ రావిపాడు జంకష్న్ చేరుతుందనగా గౌతమి ఫోన్ లో అలారం మోగింది. లేచి టె ౖం చూసుకుని బధధ్కంగా

ఆవులింతలాపుకుంటూ వెనకిక్ చూసింది. కిటికీలోంచి బయటకు చూసుత్నాన్డు వంశీ. లయగా కదులుతునన్ బస్. గాలిని వణికిసుత్నన్

చలి. మహతిని తటిట్ లేపింది గౌతమి. తుళిళ్పడి లేచి "వంశీ.. లే.. లే.." అంటూ ఒళోళ్ ఉనన్ హేండ్ బాయ్గ్ ని తీసి భుజానికి
తగిలించుకుని లేవడానికి సిధధ్పడింది.
***
రోడ్ పకక్గా నిలబడి ఒళుళ్ విరుచుకునాన్డు వంశీ. మహతీ, గౌతమీ చుటూ
ట్ చూసుత్నాన్రు. దూరంగా వెలుగుతునన్ టీ కొటుట్ వె ౖపు
చూపిసూత్.. "అకక్డ ఉంటానని చెపాప్డు రాంబాబు. పదండి." అని నడిచాడు వంశీ.
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"రాంబాబా! రానేదనుకుంతా సారూ. ఫోను సేసి సూడండి. " ఉచితసలహా ఇచాచ్డు టీ షాప్ అబాబ్యి. ఫోన్ చెయయ్బోతూంటే
ఆపింది మహతి.
"ఎంతదూరం ఊరు?"
"రెండు కిలోమీటరుల్ంటుంది. ఆటో తెసాత్నని చెపాప్డు. పదినిముషాలోల్ వచేచ్సాత్డిపుప్డు బయలేద్ రినా.." చెపాప్డు వంశీ.
"అకక్రేల్దె ౖతే. నడిచేదాద్ం." గౌతమి వె ౖపు కూడా చూసూత్ అంది మహతి.
"చలిలో నడకా..!"
"మొకక్ మొలిచిపోం కానీ.. " మహతి తన మాటలు తనకే అపప్చెపిప్ందని గర్హించి నవావ్డు వంశీ. సాలోచనగా గౌతమి వె ౖపు
చూశాడు.
"నాకేం పరేల్దు. కూల్! నడిచేదాద్ం." తలూపింది గౌతమి.
"దారి బానే ఉంటుంది కదా.." టీ అబాబ్యిని అడిగాడు ఎందుకెనా
ౖ మంచిదని.
"బెమామ్ండం సారూ. తా డుడ్. యెనెన్ల." “నలల్ జరల్ అడవి మీద చం డు భయంకరంగా ఉదయించాడు.- అని అవధాని చేత చెపిప్ంచిందీ అదే తిలక్!” అనుకునాన్డు వంశీ.
ముగుగ్రూ మౌనంగా నడుసుత్నాన్రు. కీచురాళళ్ పాటకి వాళళ్ అడుగుల శబద్ ం తాళమేసోత్ంది. ఓ పదినిముషాల నడక తరువాత రోడుడ్కి
ఇరువె ౖపులా ఖాళీ సథ్ లం.. రోడ్ పకక్నే ఉనన్ ఓ రాయి మీద కూరుచ్ంది మహతి.
"అయిపోయిందా ఓపిక?" నవివ్ంది గౌతమి.
"ఉహూ.. అలా చూడు." ఆకాశం వె ౖపు చూపించింది.
"సాట్ర్ గేజింగా ఇపుప్డు!" అనబోయి ఆగాడు వంశీ.
"ఇంత కిల్యర్ సె ౖక్ సిటీలో కనిపించదు. వెనెన్లునాన్ ఎంత సప్షట్ంగా కనిపిసోత్ందో ursa major!" మహతి తలపె ౖకెతిత్ చురుగాగ్
పరిశీలిసోత్ంది.
అదే రాయి మీద తనూ సరుద్కు కూరుచ్ంది గౌతమి. బాయ్గ్ కిందకి దింపి చేతులు రుదుద్కుంటూ నిలబడాడ్డు వంశీ.
"ఊ.. చెపుప్!" అడిగింది గౌతమి.
"వదుద్లే.. పోదాం." మహతి లేవబోయింది.

øöeTT~

www.koumudi.net

గాలిసంకెళుళ్

34

"చూసుకో చూసుకో.. నేనేం అనలేదు నినున్. మళీళ్ ఇంతా చేసి ‘మీ ఊళోల్ గా చుకక్లిన్ కూడా చూడనివవ్లేదనన్’ అపర్తిషట్
నాకెందుకూ!" వంశీ కవివ్ంచాడు.
"నాకేం అకక్రేల్దులే! ఎకక్డికెళిళ్నా ఇదే గోలా అని మళీళ్తిటుట్కుంటారు. " చినన్బుచుచ్కుంది మహతి.
"లేదు మహీ. చెపుప్. ఇంటరెసిట్ ంగ్ గా చెపాప్లి మరి! సావ్హిలీలో మాటాల్డకుండా." నవావ్పుకుంటూ

తస్హించాడు.

"సరే అచచ్ తెలుగులోనే చెపాత్ను. అటు చూడు. ఆగేన్యంలో.. "
"ఆగేన్యమా..! నీకో దణణ్ ం తలీల్! కొంకిణీలో కానిచేచ్య్ ఈ సారికి." వంశీ మాటలకి సనన్గా నవివ్ంది గౌతమి.
ఆ మాటలు అసస్లు పటిట్ ంచుకోకుండా ఆకాశానిన్ చూసూత్ చెపుప్కుపోతోంది మహతి."రేఫు పునన్మి కదా. అదే అమావాసయ్యితే ఎంత
బావుండేదో! ఇంకా సప్షట్ంగా కనిపించేది Milky Way. North లో సపత్రి ష్ మండలం, South East లో Milky Way.. అదే.. పాలపుంతా
కనిపిసాత్య్. మన పురాణాలోల్ చెపాత్రు కదా విషుణ్మూరిత్ పాలసముదర్ంలో ఉంటాడనీ! ఆ పాలసముదర్మే ఈ పాలపుంత అనుకుంటే..
దకిష్ణాన విషుణ్మూరిత్ ఉంటే, ఉతత్రాన సపత్రుష్లు ఉండడం ఎంత లాజికలో కదా! వె ౖకుంఠ ఏకాదశికి మనం అందుకే ఉతత్రదావ్రం నుండి
దరశ్నం చేసుకుంటాం."
"ఆగాగు! అరచేతిలో వె ౖకుంఠం చూపించడం అంటారు కానీ, ఆకాశంలో.. అనరు సె ౖంటిసూ
ట్ ! అయినా నువివ్లా పురాణాలనీన్ చుకక్లోల్
చూపించేసుత్నాన్వే! ఇవనీన్ నిజమే!" ఆశచ్రాయ్లు పోయాడు వంశీ.
"ఎహే వినూ. You gotta imagine! కీష్రసాగరం ల దేవికి పుటిట్ లల్ ంటారు కదా. మరి లU అకక్గారి పేరేవిటీ?"
"జేయ్షాఠ్దేవీ.." వియా గరవ్ంగా ఆనస్ర్ చేసేసాడు.
"ఊ.. ఆ జేయ్షాఠ్య్దేవే జేయ్షాఠ్ నకష్తర్ం అనుకుంటే.. అది పాలపుంత పకక్నే కనిపిసుత్ంది తెలుసా.. అదే దికుక్లో! Scorpius అంటారు
దానిన్. అది కనిపించాకే.. అంటే అకక్గారి వెనుకే తముమ్డు వసాత్డు ఆకాశంలోకి. ఎవరోయ్ ఆ తముమ్డూ? చందమామ! జేయ్షఠ్,
చందమామ, పాలపుంత .. ఒక సీజనోల్ ఇదే ఆరడ్ ర్ లో రె ౖజ్ అవుతాయి. Makes sense కదా!"
"నిజమా!" నమమ్లేనటుట్ అడిగింది గౌతమి.
"యెస్.. పురాణాలు నిజమా కాదా అనేది పకక్న పెటేట్ సేత్, ఆ వాయ్సుడనే రె ౖటర్ చాలా Smarty pants తెలుసా! తారోంకో జమీన్ పె
ఉతారా! ఆ మాటకొసేత్ మన పూరీవ్కులందరూ భలే తెలివె ౖనవాళుళ్లే! చాలా గొపప్ astronomical details ఎంచకాక్ కథలోల్ దాచేసారు.
మనం మరిచ్పోకుండా అనన్మాట! అంతవరకూ ఎందుకూ..

వుడు విషుణ్మూరిత్ భకుత్ డని చెపాత్రా..

చూసుత్నన్ డె ౖరెకష్న్ లో అంటే నార్త్ లో, సపత్రుష్ల పకక్గా ఉంటుంది.

వనకష్తర్ం కూడా పాలపుంతని

వుడు మహాభకుత్ డు అని ఓ మంచి కథ అలిల్, 'ఆకాశంలో

వనకష్తర్ంలా కదలకుండా ఎపప్టికీ నిలిచిపోమని వరమిచాచ్డు విషుణ్మూరీత్!' అని నూరిపోసేసారు మనకి. ఎందుకంటే..
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నకష్తర్ం.. Polaris ని చూసే పూరవ్ం నావికులు, పర్యాణాలు చేసేవారూ దికుక్లు తెలుసుకొనేవాళళ్ట. Polaris చాలా faint గా ఉనాన్
అసస్లు కదలదు. ఆకాశంలో ఏ నకష్తర్ం మారినా అది మారదు."
" ట్!!" ఇదద్ రూ ఒకేసారి అనాన్రు.
"అవును. నిజంగా ట్! మన పూరీవ్కులు Sky maps ని చాలా తెలివిగా ఇలా కథలోల్ పెటిట్ మనకి ఇచేచ్సారెపుప్డో!" రాయి మీద నుండి
లేచింది మహతి.
"జేయ్షాట్దేవి ఏదీ?" అడిగాడు వంశీ ఆకాశంలోకి చూసూత్.
"హహహా.. చాలా అందంగా ఉంటుంది తెలుసా! ఎంత ఒయాయ్రంగా ఉంటుందో Scorpius. Beautiful constellation!" అగేన్యం
వె ౖపుగా లీలగా కనిపిసుత్నన్ పాలపుంతనీ, కళుళ్ చికిలించుకునాన్ అరధ్ం కానటుట్నన్ జేయ్షఠ్ నీ చూపించింది.
"అబాబ్! ఏం కనిపిసోత్ందసలు! అంతా ఊహించుకోవడమే. అపుప్డెపుప్డో అరుంధతినీ అలాగే చూసాను." విసుగాగ్ చెపాప్డు వంశీ.
"హేయ్, అరుంధతి కనిపించలేదా నీకు? నేను రాలేదు కానీ నీ పెళిళ్కీ.. లేదంటే చూపించి తీరేదానిన్." నవివ్ంది మహతి.
"ఆ.. నా తలకాయ! పెళిళ్లో అరుంధతినీ, పెళళ్యాయ్క మనశాశ్ంతినీ చూడగలిగినవాడు భూపర్పంచంలో లేడు." నడుసూత్ చెపాప్డు.
"హహహ్హా.. ఏం సేట్ టెమ్ంటుల్ ఇసుత్నాన్వోయ్ కుటుంబరావ్! అంతలేసి పాటేల్ ం పడిపోతునాన్వూ.."
మౌనంగా నవువ్తూ నడుసుత్నన్ గౌతమి ఆసకి త్గా తలెతిత్ చూసింది. ఊరివె ౖపు వడివడిగా నడుసుత్నాన్డు వంశీ. అతని నడకని
అందుకోడానికి పరుగందుకోవలసివచిచ్ంది అమామ్యిలిదద్ రికీ.
***
"రాంబాబుకే చెపాప్వూ! వాడు రా తాగింది దిగాక వెళాత్ డు జంకష్న్ కి. నేనేదో ఏరాప్టు చేసేవాణిణ్ గా! పాపం, ఆడపిలల్ లని నడిపించావు
ఉదయానేన్. మీ అతత్నడిగితే వచేచ్సాత్ననాన్డు వంశీ అనేసింది. నువేవ్ కార్ లోనో వసాత్వేమో అనుకునాన్ను." నొచుచ్కునాన్డు గోపా వు
మావయయ్.
"పరేల్దు మావయయ్ గారూ. మారిన్ంగ్ వాక్!" పేపర్ అందుకుంటూ చనువుగా ఆయనకి కాసత్ పకక్గా, ఇంటి అరుగెకిక్ కూరుచ్ంది
మహతి.
వంశీ ఆయనకి ఎదురుగా కూరుచ్నాన్డు. కాఫీ గాల్స్ తో బయటికి వచిచ్ మహతి పకక్నే సెటిలయియ్ంది గౌతమి. నువువ్ తాగావా అనన్టుట్
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మహతికి సె ౖగ చేసూత్..
"ఓ.. అయిపోయింది పిలాల్. అనన్టుట్ మావయయ్ గారూ, జాతర కాకుండా మీ ఊళోళ్ చూడాడ్నికేమునాన్యండీ?" గోపా వుని
ఇంటరూవ్య్ చెయయ్డం మొదలుపెటిట్ ంది.
"పాండవుల కోనేరుందమామ్. బావుంటుంది. ఇంకా ఏవునాన్యీ..! చీకటి పడితే జాతరోల్ పులివేషాలు చూడొచుచ్."
కిసుకుక్న నవావ్డు వంశీ. గౌతమికీ నవొవ్చేచ్సింది.
"పులివేషాలు కాకుండా.." ఉడుకుక్ంటూ ఒతిత్ పలికింది మహతి.
"ఏవుంటాయమామ్ పలెల్ టూళోళ్! సుబబ్రంగా కావలిస్నవి చేయించుకు తిని, ఊరంతా చుటిట్ రండి. మీకే బోలెడు వింతలు కనిపిసాత్య్.
రేపు వేణుగోపాలసావ్మి కలాయ్ణం, రా కి గరుడముదద్ ."
"అవునయాయ్ వంశీ, మీ ఆవిడని తీసుకురావలిస్ంది కదా? గరుడముదద్ కి ఉండేది. పెళె ౖ మూడేళుళ్ కావసోత్ందేమో!" గుమమ్ంలో నిలబడి
అడిగింది రాజయ్ం.
"లేదతాత్, వాళళ్ బాబాయింటోల్ ఏదో ఫంకష్న్." ముకత్సరిగా చెపాప్డు.
"లేవండమామ్ అమామ్యిలూ, సాన్నాలు కానిచిచ్ కోవెలోల్కి వెళళ్ండి. వచేచ్ ఏడాదికి మీ పెళెళ్ళె ౖ పోనిదే మా వేణుగోపాలసావ్మి
ఊరుకోడు." రాజయ్ం లోపలికెళూత్ చెపిప్ంది.
మహతీ, గౌతమీ మొహాలు చూసుకుని లోపలికి నడిచారు. గౌతమి పెదాలమీద నవువ్ చెరగలేదు. మహతి పెదవి మునిపంటి కింద
నలగక తపప్లేదు.
***
"వాటీజ్ దిస్ గరుడముదాద్? ఆకాశంలో ఎగిరే గదద్ లకి ఆహారపధకం లాంటిదేమనాన్నా?" వేణుగోపాలసావ్మి కోవెల వెనకవె ౖపునన్
కోనేటిమెటల్ మీద కూరుచ్ని కొబబ్రి చెకక్ పగలగొడుతూ అడిగింది మహతి.
"వాటేనె ౖడియా సరీజ్! ఊహించుకోడానికే భలే వెరె ౖటీగా ఉంది. గదద్ లకి ముదద్ లెగరెయయ్డం." వేళాకోళం చేసాడు వంశీ.
తెలతెలల్ టి కోవెలగోపురం మీదనునన్ బంగారుకలశాలకి ఉదయపుటెండ మెరుగులు పెడుతోంది. కోయిల కూత గాలిలో గిరికీలు
కొడుతోంది. కోనేటి తరగల మీదనుండి తేలివసుత్నన్ వేప పూల సువాసన, ఉండుండి తులసివనం పంపుతునన్ పరిమళంతో కలిసి
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వింతగా గుబాళిసోత్ంది. పర్శాంతత నిశబద్ ంలో మాతర్మే ఉండదని నిరూపిసూత్, ఉండుండి గంభీరంగా ఖంగుమంటోంది కోవెలగంట.
మెటుట్ మీద కూరుచ్ని చలల్ టి నీళళ్లో కాళుళ్ వేలాడేసుకుని తదేకంగా నీటితరగలని చూసోత్ంది గౌతమి.
"సంతాన వేణుగోపాలసావ్మి కదా ఈయన. ఈ

ంగణంలో గరుడముదద్ కి కొంగుపడితే పిలల్ లు పుడతారని నమమ్కం. బావుంటుంది

తంతు. రేపు సాయంతర్ం చూదుద్వుగాని."
"ఒహో
హ్ .. అందుకేనా నీ పేరు వంశీ?" గొపప్ విషయానిన్ కనిపెటిట్ నటుట్ మొహం పెటిట్ ంది మహతి.
నవివ్ ఇక వెళాద్మనన్టుట్ ముందుకు కదిలాడు వంశీ. అనుసరించారిదద్ రూ..
***
"వంశీ..." వెనకనుండి వినిపిసుత్నన్ పిలుపుకి ఆగి వెనకిక్ చూశాడు. మహతీ, గౌతమీ కోవెల ముందు దుకాణాలలో వసుత్వులిన్
పరిశీలిసూత్ నడుసుత్నాన్రు. కోవెలోల్ంచి గబగబా నడుచుకు వసుత్నన్ ఆమెను సులువుగానే గురుత్పటాట్డు.
"రజనీ ఆంటీ!!" మనసులో ఆశచ్రయ్ంగా అనుకుని నాలుగడుగులు కోవెలవె ౖపు వేసాడు.
"ఏమయాయ్.. గురుత్పటాట్వా? ఎలా ఉనాన్వూ?" పలకరించిందామె. ఐదునన్రడుగుల విగర్హం, పచచ్ని ఛాయ.. ముకుక్కి మెరుసుత్నన్
బేసరి. నవువ్తునన్ కళుళ్. నలల్ ని ముచచ్ట ముడిలో అకక్డకక్డ తొంగిచూసుత్నన్ తెలల్ వెం కలు ఆమెకి వింత సోయగానిన్సుత్నాన్యి.
ముదరాకుపచచ్ కోడంబాకం చీరలో నిండుగా ఉంది.
"మీరసలు మారితేగా గురుత్పటట్ కపోవడానికి!! రజనీ ఆంటీ.. ఎలా ఉనాన్రు?" నవువ్తూ పలకరించాడు.
ఆపాయ్యంగా వంశీ చేతిని పటుట్కుని "బావునాన్నయాయ్.." అంటూ అటుగా వసుత్నన్ మహతినీ, గౌతమినీ చూసూత్ పర్శన్గా వంశీ వె ౖపు
తిరిగింది.
" ండ్స్ ఆంటీ. జాతర చూసాత్మంటేనూ.." చెపాప్డు.
"మీ ఆవిడ రాలేదా? నేను చూడనే లేదు. మోహన చెపూత్ ఉంటుంది. చిదిమి దీపం పెటుట్కోవచచ్మామ్ వంశీ పెళాళ్నీన్ అని." నవివ్ంది.
"మీకంటేనా! ఏమీ మారలేదు మీరు. మా చినన్పుప్డెలా ఉనాన్రో అలాగే ఉనాన్రుగా!" పర్శంసించాడు.
"పోవయాయ్.. తల నెరవటేల్ దూ! బాలనెరుపనుకుంటునాన్వా ఏం?" అంటూ వంశీ చేతిమీద చినన్గా కొటిట్ అమామ్యిల వె ౖపు చూసి
పలకరింపుగా నవివ్ందామె.
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"మా ఊరివాళేళ్నండీ. పెదరామయయ్ గారి మనవరాలీ అమామ్య్. మహతి. ఆకివీడాయన. మీకు తెలుసు కదా. ఈ అమామ్యి గౌతమి.
రాచకొండవాళళ్మామ్యి." పరిచయం చేశాడు. చేతులు జోడించారిదద్ రూ.
"నమసాక్రమమామ్. ఊరంతా చకక్గా చూపించయాయ్ వంశీ. ఇంటికి రండి సాయంతర్ం." నవువ్తూ ఆహావ్నించింది.
"తపప్కుండా. మీరు కోవెలోల్కి వెళుత్ నన్టుట్నాన్రూ.." ఆమె చేతిలో పూజసామ ఉనన్ బుటట్ వె ౖపు చూసూత్ అడిగాడు.
"అవునయాయ్. నినున్ చూసి వెనకొక్చాచ్. సరేమరి. సాయంతర్ం రా. మీరూ రండమామ్.." చెపిప్ వెనుతిరిగిందామె.
"ఎంత బావునాన్రో కదూ!" నడిచివెళుత్ నన్ ఆమెను చూసూత్ ముచచ్టపడిపోయింది మహతి. అవుననన్టుట్ తలూపింది గౌతమి.
"వీళళ్మామ్యి పెళిళ్ నేనే చేసాను. ఎవరో చెపుప్కో చూదాద్ం.." నవువ్తూ అడిగాడు వంశీ.
"అవునా! ఎవరూ.. నాకు తెలుసా?" మహతి ఆశచ్రయ్పోయింది.
"ఊ.. ధ వు గారి నందూ. గురుత్నాన్డా? మా వెనకిలుల్. మన జూనియర్. వీళళ్మామ్య్ మోహనని చేసుకునాన్డు. పెదద్ కథలే. చెపాత్
పద." నడిచాడు వంశీ.
"ఓ ఓ.. వెయిటే మినిట్! గురొత్ చిచ్ంది. ఏదో అడెవ్ంచర్ చేసావు కదూ అపప్టోల్. అరధ్రా ఇంటికొచేచ్సారనీ ఏదో చెపాప్వు."
"ఊ.. ఊ.."
"మరి ఈవిడ నీతో ఇంత కూల్ గా ఎలా మాటాల్డుతునాన్రు! కటేట్ సి కొటాట్లే ఈ పాటికి!"
"వాళళ్ పెళిళ్కి ఆంటీ అడుడ్ చెపప్లేదు. అసలు పెళిళ్కి సమసయ్ ఈమే.." చెపూత్ మహతి మొహంలో అయోమయం చూసి పకపకా
నవేవ్సాడు.
ౖ మ్ంట్ ఇసుత్నాన్ చూడు. బర్హామ్ండమై న లవ్ సోట్రీ." మహతి తలమీద చినన్గా మొటిట్
"పద పద.. చెపాత్ననాన్నుగా. నీకు మాంచి ఎంటరెట్ నె
కదిలాడు.
"ఓయ్..పరిగెతత్కూ.. నాకు లవ్ సోట్రీస్ అంటే భలే ఇషట్ం. చెపప్వూ.." మహతి గబగబా అడుగులేసింది. గౌతమి నవువ్తూ
అనుసరించింది.
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"కొబబ్రి మావిడండయాయ్.. బలే ఉంటాది. కారవెకుక్వెటొట్చాచ్ అమామ్య్ గోరూ.." మహతి, గౌతమిలిదద్ రీన్ అడిగాడు నారయయ్.
అతని చేతిలో ఉనన్ చినన్ చాకు.. చినన్ కొబబ్రికాయ సె ౖజ్ లో ఉనన్ మామిడి కాయని వె ౖనంగా పకాష్లు చేసి ఒకోక్ ముకక్నీ రెమమ్లాల్
కోసోత్ంది. సెంటర్ లోని కొబబ్రిబొండాల దుకాణం బయట నారయయ్ సె ౖకిల్ సాట్ండ్ వేసి ఆపివుంది. సె ౖకిల్ కి కటిట్ న జంగిడిలో, సతుత్
టిఫిన్ బాక్స్ లో ఉపుప్ కలిపిన కారం ఎరర్గా ధగధగలాడుతోంది.
"లేతపరువు కాయలాల్ లేవూ! కొబబ్రి మావిడంటే ఎంతుండేదీ!" నారయయ్నడిగాడు వంశీ.
"ఉగాది రాలేదుగా ఇంకా.. " గౌతమి మాటలకి తలెతిత్ చూసాడు వంశీ. ఆసకి త్గా నారయయ్ వేళళ్ని గమనిసుత్నన్ గౌతమి హేండ్ బాయ్గ్
లోంచి చినన్ డిజిటల్ కేమెరాని తీసి ఫోటో తీసుకుంది. అది గమనించిన నారయయ్ సిగుగ్పడాడ్డు.
"సిగుగ్పడకూ.. పొగ

రాసుకొచిచ్ మరో రెండు ఫోటోలు తీయించుకో. ఆవిడ బాగా తీసాత్రు." వంశీ నూయ్స్ పేపర్ లో పెటిట్ నారయయ్

అందించిన మామిడికాయ ముకక్లు అందుకుంటూ నవావ్డు. కొబబ్రి బొండాం లో సా తీసేసి ఎతిత్ మిగిలిన కాసిని నీళూళ్ నోటోల్
ఒంపుకుంటునన్ మహతిని చూసి గౌతమి మరో ఫోటో తీసుకుంది.
"ఓయ్ పిలాల్.. పరువు తీసే ఫోటోస్ తియయ్కు చెపుత్నాన్.." అరిచింది మహతి.
"పొగమంచు బాబూ.. కాయలేల్ వీసారి." సె ౖకిలెకాక్డు నారయయ్.
***
మామిడి ముకక్లు నములుతూ మటిట్ రోడడ్ మమ్ట నడుసుత్నాన్రు ముగుగ్రూ.
"ఊ.. చెపుప్." అడిగింది మహతి.
"అకక్డ కూరుచ్ందామా.. " ఓ చినన్ పాక ముందు ఉనన్ చెకక్బెంచీలు చూపించాడు. పకక్నే ఉనన్ బర్హామ్ండమై న రావిచెటుట్ ఆకులు
రాలుసోత్ంది ఉండుండీ..
"రజనీ ఆంటీని మేనబావకే ఇచాచ్రట. అతనికి epilepsy ఉండేదనీ, మూరఛ్ వసేత్ గంటసేపు ఉండిపోయేదనీ అనేవారు. అతనిన్
చినన్పుప్డెపుడో చూసాను. గురుత్లేదు. ఆంటీకి మొదట ఓ పిలాల్డునాన్డు. జయరాం అని.. నేను అమమ్మమ్గారింటికి వచిచ్నపుప్డు
ఆడుకునేవాళళ్ం. జయరాం కీ మూరఛ్లునాన్యి. మేమందరం ఆడుకునేటపుడు కూడా రజనీ ఆంటీ మా వెనుకే ఉండేవారు. నాకు
ఎనిమిదేళళ్నుకుంటా.. జయరాం ఆంటీకి చెపప్కుండా వెళిళ్, పిలల్ లతో ఆడుకుంటూ చెటెట్ కిక్ పడిపోయి పోయాడని తెలిసింది. ఆంటీ
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దాదాపు ఏడాది పాటు ఇంటోల్ంచి బయటికి రాలేదట. మేనతేత్ కదా అతత్గారు.. 'పోయినవాడితో పోతామా.. మరో పిలాల్డు సుబబ్రంగా
పుడతాడు కనమని' బలవంతపెటేట్ దని చెపుప్కుంటారు. ఏడాదికి మోహన పుటిట్ ంది. కానీ.."
"అబాబ్.. మోహనకి కూడా..?" బాధగా అడిగింది మహతి.
"ఉహూ.. మోహన perfectly alright. కానీ.. మోహనవి Hazel eyes.. అచచ్ం మా పాణి మావయయ్లాగా."
"You mean..!!"
"యెస్. ఊరంతా గోల.. గొడవ"
"మరి ఆంటీ ఏమీ అనలేదా? ఆంటీ వాళళ్ ఆయనో?"
"అతనిదేం లేదు.

జాపతయ్ం తలిల్దే. రజనీ ఆంటీ పర్గన్ంట్ అని తెలిసిన రోజు వాళళ్తత్గారు నిలదీసి, ఏదో మందు తినమని

బలవంతం చేసిందట. ఆంటీ వీధిలోకి వచిచ్, నలుగురీన్ పిలిచి చెపేప్సారట."
"ఎంత తెగింపూ! ఆశచ్రయ్ంగా ఉంది. మరోసారి పిలల్ లిన్ కంటే వాళళ్కీ ఎపిలెపీస్ వచేచ్ చానెస్స్ అయితే ఉనాన్య్. జయరాం

వ్ చేసాడు

కదా.. అది hereditary అని." సాలోచన గా చెపిప్ంది మహతి.
"అపప్టి గొడవ అది. విషయం ఇదీ అని ఊరంతా తెలిసినా ఆంటీ అందరినీ ఎదిరించి ఊళోళ్నే విడిగా తనొకక్రేత్ ఉండిపోయారు.
మోహన పుటిట్ ంది. మోహనని ఈ ఊరు అమమ్మమ్గారింటికి వచిచ్వెళేళ్ నందూ మించాడు. పెళిళ్చేసుకోడానికి నందూ వాళిళ్ంటోల్
ఒపుప్కోలేదు. పె ౖగా బెదిరించారు. అంతే.. ఇదద్ రూ నా ఎదుట తేలారు."
"మోహన గొడవ సరే.. పాతికేళళ్ తం రజనీ ఆంటీ తీసుకునన్ డెసిషన్ చాలా చితర్ంగా ఉంది. ఇంతకీ మీ పాణి మావయయ్?"
"పాణి మావయయ్ ఉజజ్ యినీలో ఉనాన్డు. నిరంతరానేవ్షి అంటారు చూడు.. అలా చదువుతూ, కొతత్ పర్దేశాలు చూసూత్ తిరుగుతూ
ఉంటాడు. కాళిదాసు కావాయ్లలో మనసత్తవ్ చితర్ణ గురించి రీసరచ్ చేసారాయన."
"అతని భారయ్ ఏమీ అనలేదా ఇలా రజనీ ఆంటీతో ఆయన.."
"అతను పర్పంచపు అతికొదిద్ మంది అదృషట్వంతులోల్ ఒకడులే.."
"గాడ్! ఆవిడ ఏమీ అనలేదా?"
"అటల్ బిహరీ వాజేప్య్, అబుద్ల్ కలామ్.. మళీళ్ పాణి మావయయ్.." నవావ్డు వంశీ.
"జోకా! నాకు అరధ్ం కాదని తెలుసు కదా.." కివ్జ్ కి అనస్ర్ తెలియని ఐదో కాల్సు పిలల్ లా మొహం పెటిట్ ంది మహతి.
చేతోత్ నుదుటిమీద కొటుట్కుంటూ బెంచీ మీదనుంచి లేచాడు వంశీ. నవువ్తూ తనూ లేచి రోడ్ మీదకి నడిచింది గౌతమి.
"సె ౖంటిసూ
ట్ .. మడిసనాన్క కాసత్ జనరల్ నాలెడ్జ్ కూడా ఉండాలమామ్.. వాళుళ్ బర్హమ్చారులు కదూ!" పకక్న నడుసుత్నన్ మహతితో
చెపాప్డు.
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"అలా కాదు కానీ, Newton, Al Pacino.. మా పాణి మావయయ్ అని చెపుప్ంటే అరధ్మయేయ్ది మహతికి.." ఆటపటిట్ ంచింది గౌతమి.
ఉడుకుక్ంటూ చెపిప్ంది మహతి "నీకూక్డా లోకువె ౖపోయానా? నాకు తెలుసు వాళుళ్ బేచిలర్స్ అని. సడెన్ గా గురుత్రాలేదంతే. నీకు జోక్
అరధ్ం కాకపోతే తెలిసేది.. ఎంత బాధగా ఉంటుందో! అపుప్డు నేను కూడా.. ఏ డావినీస్ నో..."
"జార్జ్ ఈస్ట్ మనో.." అందించాడు వంశీ.
"వావ్!" అపర్యతన్ంగా అంది గౌతమి మెరిసే కళళ్తో..
"ఎవరాయన!" అడిగింది మహతి మరోసారి పర్శాన్రధ్కంలా మొహం పెటిట్ .
"కోడాక్ కంపెనీ తెలుసుగా... ఆ షాపుల ఓనరాయనే. ఫోటో రీలు తయారుచేసి అమేమ్వాడు." మహతితో చెపాప్డు వంశీ గౌతమి వె ౖపు
చూడనె ౖనా చూడకుండా.
"వీళళ్ందరిలోనూ Al Pacino, George Eastman మాతర్మే మీ పాణిమావయయ్ పకక్న నిలబడగలరు. మిగిలినవాళళ్కి పిలల్ లు లేరు
పాపం." గౌతమి నవువ్తూ చెపిప్ంది.
***
వీధరుగు మీదనుండి వినిపిసుత్నన్ గోపా వు గొంతుకి తెలివొచిచ్ంది వంశీకి. మధాయ్హన్ం రాజయ్ం అతత్ కొసరి కొసరి వడిడ్ ంచినదంతా
బలవంతాన తిని వకక్పలుకు నవులుతూ, పటెట్ మంచం మీద వాలిన జాఞ్పకం. వాచ్ చూసుకుని దిగుగ్న లేచాడు. అపప్టికే ఐదు
కావొసోత్ంది. "మై గాడ్.. రెండు గంటలు పడుకునాన్నా!" అనుకుని లోపలికి నడిచాడు.
పెరటోల్ నూతిగటుట్ మీద గినెన్లు తోముతునన్ పనిమనిషి అసిరితో కబురుల్ చెపుత్నాన్రు రాజయ్ం అతత్, మహతి.
"లేచావా? టీ కాగుతోంది." చెపిప్ంది రాజయ్ం.
సిమెంట్ గోలెంలో ఉనన్ నీళుళ్ మొహం మీద చిలకరించుకుని, దండెం మీదునన్ తువావ్లు అందుకునాన్డు వంశీ.
"టీ తాగనతాత్. అలా వీధిలోకి బయలుదేరుతాం ఇంక. కలాయ్ణం వేళకి కోవెలకొచేచ్సాత్ం." చెపూత్ మహతి వె ౖపు చూసాడు
బయలుదేరుదామా అనన్టుట్.

"గౌతమి రెడీగానే ఉంది. మీ మావయయ్ ఆధార్ కార్డ్ లకి ఫోటో తీసినవాడు సరిగాగ్ తియయ్లేదని ఇందాకా కంపెల్ౖ ంటు చేసారని, పాపం

ఆయనకీ నాకూ మంచి ఫోటోలు తీసింది. ఆ పిలల్ ఫోటో ఫరట కదా! సీడీ రాసిసాత్నని లోపలికెళిళ్ంది. పిలుసాత్నుండు." లోపలికెళుత్ నన్
రాజయ్ం వె ౖపు చూసూత్, ఆమె లోపలికి వెళళ్గానే "నిజమా..!" అని అడిగాడు మహతిని.

øöeTT~

www.koumudi.net

గాలిసంకెళుళ్

42

నవావ్పుకుంటూ.."ఊ.. ఈ రెండు రోజులోల్నూ ది ట్ "సవ్దేశ్" ఫోటో ఫర్ చేత ఆధార్ కార్డ్ లకి, రేషన్ కార్డ్ లకీ ఫోటోలు
తీయించినా తీయిసాత్రు మీ మావయయ్. పద పద.." చెపిప్ంది మహతి.
"ఓహ్.. సవ్దేశ్ కి తీసుత్ందా ఫోటోస్." అడిగాడు వంశీ ఆసకి త్గా.
"తీసేది.. ఇపుప్డు లాన్స్." చెపూత్ నడుసుత్నన్ మహతి గుమమ్ం తనున్కు పడబోయి ఆపుకుంది. "ఓయ్ జాగర్తాత్.." అని చెపూత్ బయటికి
నడిచాడు వంశీ.
***
ఊళోళ్ జాతర హడావిడి మొదలె ౖన దగగ్రనుంచీ మహతి ఉతాస్హానికి ఆనకటట్ లేల్ వు. బొంగరంలా బజారంతా కలతిరిగేసోత్ంది.
బయటపడకపోయినా ఆ వాతావరణానికి వంశీకి, గౌతమికీ కూడా ఉతాస్హంగానే ఉంది. ఎకక్డెకక్డినుంచో సంతాన
వేణుగోపాలసావ్మి కలాయ్ణానికి వచిచ్న పర్జ నెమమ్దిగా కోవెల దగగ్రకి చేరుతునాన్రు. పువువ్లు, అరిటిపళుళ్, పసుపూ కుంకుమల
వాసనతో కోవెల ముందు దుకాణాలు గమగమలాడుతునాన్యి. మునిమాపువేళయింది. చీకటుల్ నెమమ్దిగా కముమ్కుంటునాన్యి.
విదుయ్దీద్ పాల అలంకరణతో బజారు ధగధధ్గాయమానంగా వెలుగుతోంది. మై క్ లో ఖంగుమని వినిపిసుత్నన్ అరచ్కసావ్మి గొంతు

మారు

గుతోంది.

ముగుగ్రూ నెమమ్దిగా జనాలను తపిప్ంచుకుని లోపలికి చేరారు. వీఐపీలూ, ధరమ్కరత్ల కుటుంబాల కోసం పర్తేయ్కంగా కటిట్ న బారికేడల్
మధయ్ కూరుచ్నన్ రాజాయ్నిన్ చూసి, మహతి అకక్డికి చేరుకుంది గౌతమి చెయియ్ పటుట్కుని. వంశీ మరో వె ౖపు నిలబడి
కలాయ్ణగోపాలసావ్మి ఉతస్వ విగర్హానిన్ చూసుత్నాన్డు. గంటలు కష్ణాలాల్ దొరిల్పోయాయి. రుకిమ్ణీ సతయ్భామల మెడలో గోపాలకృషుణ్డు
మాంగలయ్ం కటేట్ సాడు. పెళిళ్బాజాలు మినన్ంటాయి.
"గరుడముదద్ చూసి వెళాద్మా?" గొంతు పెంచి వంశీ చెవిలో అరిచింది మహతి.
"చూదాద్ం చూదాద్ం.." ధవ్జసథ్ ంభం వె ౖపు చూపిసూత్ అటుగా జనాల మధయ్లోంచి నడిచి గోపా వు పకక్కి చేరుకునాన్డు. వెనకే వచిచ్
చేరారు ఆడవాళుళ్ ముగుగ్రూ. ధవ్జసథ్ ంభం ముందు వలయాకారంలో కటిట్ న బారికేడ్ లోపలికి కూయ్లో చేరుకుంటునన్ ఆడవాళళ్ని
చూసూత్ ఆశచ్రయ్పోయారు మహతీ, గౌతమి. పుషక్రిణి సాన్నం చేసి వరుసగా వసుత్నాన్రు.. పిలల్ లకోసం తపసుస్ చేసుత్నన్వారు. వెనెన్ల
వెలుగులో నిటారుగా, ఠీవిగా నిలబడడ్ ధవ్జసథ్ ంభం దగగ్ర మంతర్పూతజలంతో కలశాభిషేకం చేసి గరుడధవ్జానికి అరచ్న చేసారు.
గోవింద నామాల మధయ్ వలయాకారంలో నిలబడిన ఆడువారు కొంగు చాచి ఉనాన్రు. అరచ్కులిదద్ రు పెదద్ కంచుపళెళ్రంలో ఉంచిన
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పొంగలి ముదద్ లిన్ ధవ్జ సథ్ ంభానికి చూపి, వారి కొంగులోల్ పడేలా విసురుతునాన్రు. కొంగుచాచి పటిట్ న పర్సాదానిన్ కళళ్కదుద్కుని నోటోల్
వేసుకుంటునాన్రు భకి త్గా..
"విజయగోపాలతే మంగళం విశవ్ంభరతే మంగళం" మంగళహారతి వినిపిసుత్నన్ వె ౖపు తిరిగారందరూ.. లంగావోణీలోల్ నలుగురె ౖదుగురు
అమామ్యిలు.. వెనుకగా నిలబడిన రజనీ ఆంటీ.
"రజనీ ఆంటీ సూ
ట్ డెంట్స్ అనుకుంటా వాళుళ్.." మహతి చెవిలో చెపాప్డు వంశీ.
"ఈరోజు కుదరలేదు. నువువ్ గు పెటిట్ పడుకునాన్వు. రేపు వెళాద్ం." చెపిప్ంది మహతి నీలం పటుట్చీరలో మెరుసుత్నన్ రజనీ ఆంటీని
చూసూత్..
"పరవాలేదులే.. ఆవిడేం అనుకోరు."
"నేననుకుంటాను.. ఆమెతో మాటాల్డాలి." చేతులు జోడించి పకక్కి తిరిగి వంశీ కళళ్లోకి చూసూత్ చెపిప్ంది.
యధాలాపంగా చూసుత్నన్ రజనీ ఆంటీ దృషిట్ వంశీ మీద ఆగింది. కళళ్తోనే పలకరింపులయిపోయాయి. మహతి ఉతాస్హంగా
చెయూయ్పింది. ఆవిడా చినన్గా నవువ్తూ చెయూయ్పి, మూడు వేళుళ్ చూపించి పర్శాన్రధ్కంగా చూసారు. వంశీ తనకీ, మహతికీ పకక్గా
నిలబడడ్ గౌతమిని వేలితో చూపించాడు.
PPP

8
మందర్ంగా గాలిలో తేలివసుత్నన్ తంబురా నాదం ఆ వీధిలో పర్వేశిసుత్నన్ ఆ ముగుగ్రికీ సావ్గతం పలికింది. కాసత్ ఎతుత్గా ఉనన్ ఆ
పెంకుటింటి అరుగులు చినన్ నుండి కొంచెం పెదద్ దాకా రకరకాల సె ౖజుల చెపుప్లతో నిండిపోయి ఉనాన్యి. ఎతుత్గా ఉనన్ గడప దాటి
లోపలికి అడుగుపెటాట్రు. వసారా దాటి లోపలికి వెళళ్గానే మండువా లోగిలి పంచపటుట్న తంబుర మీటుతూ అపర సరసవ్తిలా
కూరుచ్నన్ రజనీ ఆంటీ కనిపించారు. కాసేపునాన్క వచిచ్ ఉండాలిస్ందనన్టుట్ వెనకిక్ తగిగ్ న వాళళ్కి ఆమె చెయియ్ పె ౖకిలేచి, గోడకి వేసి ఉనన్
కురీచ్లను చూపించింది. పావుగంటలో పిలల్ లు ఇలుల్ ఖాళీ చేసి వెళిళ్పోయారు.
"ఏమామ్ బావునాన్రా? వంశీ..." అంటూ వచిచ్ కురీచ్లో కూరోచ్బోతూ ఆగి "కాఫీ తెసాత్నుండండి.. టీ తాగుతారా?" అడిగారు రజనీ
ఆంటీ.
"ఏం వదాద్ంటీ. అంటే.. నాకు అకక్రేల్దు." నవావ్డు వంశీ.
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"కాఫీ బెటర్.. థాంకూయ్!" చెపిప్ంది మహతి.
"నీకూ.." అనన్టుట్ చూసారామె గౌతమి వె ౖపు.
"కాఫీ.. థాంక్స్ ఆంటీ.."
పెరటోల్ నూతి చపాట్కి పకక్గా వేసి ఉనన్ సిమెంట్ బలల్ మీద కూరుచ్నాన్రందరూ.
"అయితే రీసరచ్ చేసుత్నాన్వనన్మాట. దేని గురించీ.." మహతిని పర్శిన్ంచారావిడ.
"జెనెటిక్స్ ఆంటీ.. mutations మీద." ఉతాస్హంగా చెపప్బోతూ వంశీ వె ౖపు చూసి ఆగిపోయింది.
"నా మొహం చూసాత్వేం. కానీ.. కానీ.. కొంకణి కనీసం. గురుత్పెటుట్కో.." సీరియస్ గా చెపాప్డు.
"పెహ్.. " ఉడుకుక్ంది మహతి.
జోక్ అరధ్మై గౌతమీ, మహతి మొహం చూసి రజనీ ఆంటీ నవేవ్సారు.
"నువువ్ చెపప్మామ్.. నేను వింటాను కదా!" నవువ్తూనే అనాన్రామె.
"లేదాంటీ.. అంత ఇం సిట్ ంగ్ ఏం కాదు. మీ గురించి చెపప్ండి." ముందుకు వంగుతూ అడిగింది.
"నా గురించా?" ఆశచ్రయ్ంగా అడిగారు.
గాభరాగా మహతి వె ౖపు చూసి కళళ్తోనే వారించబోయాడు వంశీ. మహతి పటిట్ ంచుకోలేదు.
"అదే ఆంటీ.. మీకు గతం గురుత్ తెచిచ్ ఇబబ్ంది పెటట్ డం నాకూ ఇషట్ం లేదు కానీ.. నా రీసరచ్ కి ఏమై నా ఉపయోగపడొచేచ్మో అని.."
సులువుగా బొంకేసింది.
"దేని గురించమామ్.." అరధ్ం కానటుట్ మొహం పెటాట్రు రజనీ ఆంటీ.
"మీ అబాబ్యి గురించి, తరువాత దాదాపు పదేళళ్కి మోహన హెలీద్ గా పుటట్ డం గురించి.. ఇలా అడకూక్డదని తెలుసు. కానీ.. మీ కథ
వినాలని ఉంది."
వంశీకి ఏం జరుగుతోందో అరధ్ం కాలేదు. మాటాల్డాలంటే మామూలు ఉతాస్హమే అనుకునాన్డు కానీ.. మహతి నేరుగా ఇలా విషయం
కదిపేసుత్ందని అసలూహించలేదతను. వంశీకి ఉనన్పళాన మహతిని రెకక్పటుట్కుని బరబరా బయటికి లాకెక్ళేళ్ ఆలోచన కలిగింది ఒకక్
కష్ణం. గౌతమి కంగారుగా బెంచీ మీద నుంచి సగం లేచి మహతి చెయియ్ పటుట్కోబోయింది.
"పాణి గురించా.." పలచ్ని నవొవ్కటి ఆమె పెదాల మీద వచిచ్ చేరింది. నిరాఘ్ ంతపోయాడు వంశీ. అపప్టిదాకా ఆమె గురించి ఎవరో
చెపప్గా వినడమే కానీ, ఆమె నోటినుంచి పాణిమావయయ్ పేరు వినేసరికి మతిపోయిందతనికి.
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చీకటుల్ ముసురుకుంటునాన్యి. లేచి పెరటి చూరుకునన్ లె ౖట్ ఆన్ చేసి వచిచ్ కూరుచ్నాన్రామె.
"దోమలు ఎకుక్వౌతాయింక. లోపలికి పోదామా.." మళీళ్ లేచి అడిగారు. లేచి ఆమె వెనుకే వాళుళ్ ఇంటోల్కి నడిచారు.

"నా గురించి చెపాప్లంటే.. ఏం చెపాప్లి? అతత్కొడుకుకి ఇచిచ్ చేసారు ననున్. మూరచ్ ఉండేది అతనికి. మంచి వాడే. కానీ మూరఖ్ తవ్ం.
అనారోగాయ్నికే అనుకుంటా ఆ కోపం, మొండితనం. అబాబ్యి పుటాట్డు. వాడికీ మూరచ్లునాన్యి. మరో పదిరోజులోల్ ఎనిమిదో ఏడు
రాబోతోందనగా.. ఎవరిన్ చూసి, ఎలా ఎకాక్డో చెటెట్ కిక్.. పడి.. " ఆగారు.
పటట్ లేని కోపానిన్ పంటిబిగువున ఆపుకుంటూ మహతి వె ౖపే చూసుత్నాన్డు వంశీ. ఆసకి త్గా ముందుకు వంగి వింటోందా అమామ్యి.
గౌతమి ఏం చెయాయ్లో పాలుపోనటుట్ మారిచ్మారిచ్ ఇదద్ రీన్ చూసోత్ంది. చేతిగోళుళ్ చూసుకుంటూ మాటాల్డుతునాన్రు రజనీ ఆంటీ.
"జయరాం పోయాక చెపప్లేని నిశబద్ ం. ఏ మాటా, చపుప్డూ వినిపించేవి కాదు. దుఃఖం.. పటట్ లేని దుఃఖం. బయటికి వచేచ్ది కాదు.
పాడడం మానేసాను. బాగా ఆకలేసేత్ వె తిత్నటూ
ట్ తినేసేదానిన్. ఒకోక్సారి రెండేసి రోజులు ఏమీ తినాలనిపించేది కాదు. ఎకక్డికెనా
ౖ
అలా ఒళుళ్ అలిసిపోయేదాకా నడవాలనిపించేది. ఇది చాలదనన్టుట్ మరో పిలాల్డిని కనమని అతత్మమ్ పోరేది. వంశం ఆగిపోకూడదని.
అతనూ సిదధ్ పడాడ్రు మరోసారి కనడానికి. నాకే.. ఏమీ అరధ్మయేయ్ది కాదు. నేనిలా ఎందుకుండాలి? జరిగిన దానిలో నా తపేప్మీ
లేకుండానే ఎందుకు హింసపడాలి. భరించలేని ఈ బాధని ఎలా మరిచ్పోవాలి. రోజురోజుకీ ఎకుక్వే అవుతోంది కానీ తగగ్డం లేదిది.
జయరాం చంటిపిలాల్డిగా ఉనన్పుప్డు వాడిని ఒళోళ్ వేసుకూక్రుచ్ని పాడిన పాటలనీన్ గురొత్ చిచ్ ఏడుపొచేచ్సేది. అరధ్రా తెలివొచేచ్సరికి
పకక్న ఖాళీగా.. " రుధధ్మైన కంఠానిన్.. సవరించుకునాన్రో కష్ణం.
"మరోసారి కంటే.. ఆ పిలాల్డిని చూసూత్ జయరాం ని మరిచ్పోనేమో కానీ.. మళీళ్ వాడే వచేచ్సాడని ననున్ నేను మభయ్పెటుట్కోవచేచ్మో
అనిపించింది. కానీ.. వంశం వటిట్ పోతుందని కనడమా? ఏమవుతుంది మహా అయితే.. ఓ ఇంటిపేరు ఆగిపోతుంది. అంతేగా..
పర్పంచం తెలాల్రకపోదు కదా. నాకోసం నేను కనాలి. నాకోసం మాతర్మే. సావ్రధ్మే నాది. కానీ.. నా కషట్మో! నేనేం పశువుని కాదు
కదా.. లాకెక్ళిళ్.. " ఆవేశంగా ఊపిరి వదిలారు. కష్ణకాలం ఆగారామె.. "అందుకే ఎంచుకునాన్ను.. పాణి ని." సిథ్ రంగా చెపాప్రు.
"ఆంటీ.." ఆమె చేతి మీద చెయియ్ వేసింది మహతి.. "సారీ.."
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"లేదులేమామ్.. మీతో చెపాప్లని నాకెందుకనిపించిందో. మోహన గురొత్ చిచ్ ఉంటుంది మిమమ్లిన్ చూసేత్.. " నవేవ్సారావిడ పేలవంగా.
అందమై న ఆవిడ ముఖంలో నీలినీడలు దోబూచులాడుతునాన్యి. కళుళ్ తళతళా మెరుసుత్నాన్యి.
"మూరచ్తో సహా.. జయరాం కి తం పోలికలు చాలానే వచాచ్యి. మిగిలిన వాటిసంగతెలా ఉనాన్.. మళీళ్ కంటే మాతర్ం ఆరోగయ్ంగా
పుడతారా అనే ఆలోచన వచేచ్ది. ఈలోగా నా నిశబాద్నిన్ భరించలేక ననున్ హింసించడం మొదలుపెటాట్డాయన. రోజు రోజుకీ ఒతిత్డి
ఎకుక్వయేయ్ది. నాకు మొండితనమొచేచ్సింది. ఇలాంటివాడి సంతుని నేను మొయయ్డమా.. అనిపించింది. తపేప్నేమో.. లోకం దృషిట్లో.
కానీ నాకోసం.. కేవలం నాకోసం.. పాణితో కనాన్ను. నాకూ మనసులో అతని మీద ఇషట్ం ఉందేమో అంతకు ముందే.. తెలివె ౖన వాడని
ఆకరిష్ంచబడాడ్నో.. ఏమో. చాలానే గొడవలయాయ్య్. బుకాయించి ఉండచుచ్. మరోలా దాచే పర్యతన్ం చెయొయ్చుచ్. కానీ.. అపుప్డు నా
పరిసిథ్ తికి ఏది తోసేత్ అది చేసుకుపోయాను. తెగింపు వచేచ్సింది. పాణి వచేచ్యమనాన్డు. ఎందుకో ఏ బంధం వదద్ నుకునన్వాడిని
సంసారంలోకి లాగడమెందుకనిపించింది. అదీ కాక.. ఏం ఒకక్రిత్నీ పోషించుకోలేనా అనిపించింది. ఏమోనమామ్య్..
సమరిధ్ంచుకోవాలంటే ధరమ్రాజు కథ చెపొప్చుచ్ నీకు. ఉహూ.. జరిగిందిది అని చెపుత్నాన్నంతే." ఆగిపోయారు. మహతి ఏదో
పర్శిన్ంచబోయి ఆగిపోయింది.
"పాణి నా చినన్పప్టి

ండ్. ఆడుకునేవాళళ్ం. చాలా తెలివె ౖనవాడు. తెలుగు సంవతస్రాల పేరుల్ తిరగేసి చెపేత్నే వాళళ్ పెరటోల్

గులాబిజామ చెటుట్ ఎకక్నిసాత్ననే వాడు." నవావ్రామె. వంశీ

ణం కాసత్ తెరిపినపడింది. అయినా మహతిని ఎలా హింసిసేత్ తన

కోపం చలాల్రుతుందా అని ఆలోచన సాగుతూనే ఉందతని బురర్లో.
"జరిగినదేదె ౖనా.. నేను నషట్పోలేదు. మోహనని చూసిన పర్తీసారీ చెపప్లేని ధెరయ్ం
కలిగేది. ఊళోళ్ వెలెయాయ్లని చూసారు.
ౖ

మొండికేసాను. కాపురానిన్ చెడగొటుట్కునన్దానిన్ కదా.. చాలానే చూడాలిస్ వచిచ్ంది. మా అమమ్ ఉండేది పదేళళ్ తం వరకూ.. ననున్
అరధ్ం చేసుకుంది. లేకపోయినా బతికేసేదానేన్మో ఎలాగో.. " నవవ్డానికి పర్యతిన్ంచి విఫలమయాయ్రామె. గతం కళళ్ముందు
తిరుగుతోంది. ఏదో లోకంలో ఉనన్టుట్నాన్యామె కళుళ్.
"అరధ్మవుతునాన్రాంటీ." ఆమె చేతిమీద చెయియ్ వేసి చెపిప్ంది మహతి. గౌతమి, వంశీ ఇంకా దిగాభ్ర్ంతిలోనుండి తేరుకోలేకపోతునాన్రు.
వినన్దంతా నెమమ్దిగా ఇంకుతోంది.
"ఒకే ఒకక్ పర్శాన్ంటీ.. "
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"ఊ.."
"పాణి అంకుల్.. "
"వివరంగా చెపప్లేను కానీ.. ఒకే పర్శన్ అడిగాడు. పిలల్ లు కావాలి పాణీ అనగానే.. 'అనీన్ ఆలోచించుకునాన్వా..?' అని. నీ కాళళ్కి అడడ్ ం
కానూ అని చెపాప్ను. అయినా భరిసాత్ననాన్డు. ఆ అవసరం రానివవ్లేదు నేను."
"ఒంటరిగా అనిపించలేదా.. మోహనకి తం తెలియకుండా.. తపప్నిపించలేదా?"
"అమామ్యీ.. అందరికీ అనీన్ దకక్వు. నేనూ తం లేకుండానే పెరిగాను. నా మీద నాకు నమమ్కం ఉంది. మోహనని సరిగాగ్
పెంచగలనని."
***
"నినున్ ఏం చేసినా పాపం లేదు మహతీ.." ఆ ఇంటి గుమమ్ం దిగగానే ఉగర్నరసింహావతారం ఎతాత్డు వంశీ..
"ఆవిడేం అనుకునే మనిషి కాదనిపించింది వంశీ. ఎంత బోల్డ్ అసలు!"
"ఇపుప్డీ ఇంటరూవ్య్ ఎందుకు తీసుకునన్టూ
ట్ .. రీసరచ్ కోసమేనా నిజంగా?" అనుమానంగా అడిగింది గౌతమి.
ముగుగ్రూ ఇంటిదారి పటాట్రు. మిణుగురులు ఎగురుతునాన్య్. కీచురాళల్ సంగీతం మొదలయింది. ఒకటీ అరా జనసంచారం మినహా
ఊరంతా సదుద్మణిగిపోయింది.
"నేనేం రీసరచ్ చెయయ్కక్రేల్దు. అ డీ చేసేసారు. డారివ్న్ థియరీని ఈవిడా తోసిపారేసింది."
"....."
"అబాబ్.. అలా చూడకు వంశీ. సరే..చెపాత్విను. డారివ్న్ చెపిప్నదేవిటంటే.. మనిషి మనుగడకోసమే ఈ పోరాటం చేసాత్డు.

ణమే

ముఖయ్ం అని. కానీ.. పీకాక్స్ ఉనాన్య్ చూడూ.. "
"ఏవీ.. పీకాక్స్.." చేతులు గాలోల్కి పె ౖకెతిత్ ఆడించాడు.
"ఫో.. నేను చెపప్ను."
"నువువ్ చెపుప్ మహతీ.. " ఆసకి త్గా అడుగుతునన్ గౌతమివె ౖపు చితర్ంగా చూసాడు వంశీ.
"ఆడనెమలిని అందమై న పింఛం ఉనన్ మగనెమలి ఆకరిష్సుత్ంది. కానీ, అంతలేసి పింఛాలతో మగనెమలి పరిగెతత్డం,

ణాలు

దకిక్ంచుకోవడం కషట్ం. అయినపప్టికీ అలాంటి నెమళేళ్ కావాలంటాయి ఆడనెమళుళ్. పొటిట్ తోక ఉనన్ మగనెమళుళ్ ఎకుక్వరోజులు
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బతికినా వాటిని మేటింగ్ లో ఉపయోగించుకోవు ఆడనెమళుళ్. అంటే వాటికి డారివ్న్ చెపిప్నటుట్ మనుగడ ముఖయ్ం కాదు. మంచి
సంతానమే ముఖయ్ం. పెదద్ పింఛం ఆరోగాయ్నికి సంకేతమనన్మాట. ఎలాగో ఒకలా పిలల్ లని కనేయడం కాదు వాటికి కావలసింది.. మన
మనుషులాల్."
"మాతృసావ్మయ్ వయ్వసథ్ ఉనన్పుప్డిలా ఉండేది కాదేమో కదా.. ఆమె ఎంచుకునేది. కీవ్న్ బీ లాగ.." గౌతమి అడిగింది.
"అవును. గుహలోల్ బతికే రోజులోల్.. " చెపాప్డు వంశీ. పర్శాన్రధ్కంగా చూసింది మహతి.
"రాహుల్ సాంకృతాయ్యన్ అని ఓ కు డునాన్డులే. అతను చెపాప్డు."
"కరెక్ట్ గానే చెపాప్డె ౖతే." సీరియస్ గా చెపిప్ంది. అంతే సీరియస్ గా చూసుత్నన్ వంశీని చూసి నవావ్పుకుంది గౌతమి.
వెనెన్ల వెలుగులో ఊరు సదుద్మణుగుతోంది. నిశబద్ ంగా నడుసుత్నాన్రు.
"ఏటికి నేనెదురీదానని ననున్ చూసి నేరుచ్కోమనను కానీ.. నా బతుకు నాది. ఎందుకిలా చేసానూ అనెపుప్డూ అనుకోలేదు. మోహన..
నాకోసం నేను చేసుకునన్ బొమమ్ మోహన." రజనీ ఆంటీ మాటలు మారుమోగుతునాన్యి ముగుగ్రి చెవులోల్నూ..
"ఏలూరెళాళ్లి.." సడెన్ గా అనాన్డు వంశీ.
"ఎపుప్డూ..?" అడిగింది మహతి.
"ఉహూ.. సారీ. ఏదో కథ గురొత్ చిచ్ంది. ఆ కథపేరు 'ఏలూరెళాళ్లి..' "
"చెపప్వా చెపప్వా.."
"తలీల్.. చెపేత్ ఇపుప్డు నువెవ్ళిళ్ ఆ కథలో మాణికాయ్ంబ గారిని ఇంటరూవ్య్ చేసేదాద్మంటావ్. కుదరుద్. చేసేత్ గీసేత్ రాసినాయనిన్ చెయాయ్లి."
"ఎవరాయన?"
"చాసో అనీ.. "
"చాసో నా? సారీ.. వినలేదే."
"గొపాప్యన."
"ఎంత గొపాప్?"
"సురేందర్నాద్ బేనరీజ్ అంత గొపప్."
"హబాబ్.. ఈ సురేందర్నాథ్ బేనరీజ్ ఎవరూ?" అయోమయంగా, బాధగా అడుగుతునన్ మహతిని చూసి పకపకా నవేవ్సింది గౌతమి.
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రోడ్ మీద ఆగిపోయి నవువ్తునన్ గౌతమిని సీరియస్ గా అడిగాడు వంశీ. "నీకు తెలుసా నవువ్తునాన్వూ?"
నవావ్పేసుకుని అడడ్ ంగా తలూపింది గౌతమి. కీచురాళళ్ రొద ఎకుక్వయింది.
హ్ .. సురేందర్నాథ్ బేనరీజ్ అందరికంటే గొపప్వాడు." నిటూ
"హు
ట్ రాచ్డు వంశీ.
వీధి మలుపు తిరుగుతూండగా అడిగింది మహతి.. "వంశీ, నువెవ్పుప్డు కంటావ్ పిలల్ లనీ.."
"కనను.."
నడుసుత్నన్ మహతి ఆశచ్రయ్ంగా ఆగిచూసోత్ంది. వెనకిక్ తిరిగి నవువ్తూ చెపాప్డు వంశీ.. "బాన పొటట్ బాగోదు నాకు."
"హబాబ్.. నీకు అనీన్ జోకులే.."
"పద పద.. వాళళ్ బోయినాల టె ౖం దాటిపోయింది. ఎదురుచూసూత్ంటారు." వాళిళ్దద్ రికీ దారిచిచ్ మెటల్ కింద నిలబడాడ్డు.
"రాజయ్ం ఆంటీ.. " పిలుసూత్ తలుపు కొడుతునన్ మహతి పకక్న నిలబడి, యధాలాపంగా వెనకిక్ చూసిన గౌతమికి.. పెదవి
కొరుకుక్ంటూ ఎటో చూసూత్ ఆలోచిసుత్నన్ వంశీ కనబడాడ్డు.

PPP
9
అధికారి నెమమ్దితనం,
యురాలి కోపం,
సమరుధ్డి కష్మ,
పండితుడి మాట,
మూరుఖ్డి మౌనం.. చాలా అరుదె ౖన అదృషాట్లట! వంశీకి ఆ అదృషట్ం పటిట్ పదినిముషాలె ౖనా కాకముందే టీపాయ్ మీదునన్ ఫోన్ రింగ్
అయింది. విసురుగా వచిచ్ ఆనస్ర్ చేసింది సీమ.
" పార్క్ పకక్ సందులో కుడివరసలో నాలుగో ఇలుల్ బాబాయ్.. ఎరర్గేటు." ఫోన్ పెటేట్ సి వంశీ వె ౖపు చూసింది. వంశీ చేతిలో
ఉనన్ పుసత్కానిన్ విసిరికొటాట్లనే కోరికని బలంగా అణుచుకుని, సాధయ్మై నంత నెమమ్దిగా చెపిప్ంది.
"కాసేపు ఆ పుసత్కం పకక్న పెడతావా? వచేచ్ది నా బంధువులె ౖనా, వసుత్నన్ది నీ ఇంటికి కదా.. పలకరించకపోతే బావుండదు."
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"రానీ.. అయినా ఎందుకు పలకరించనూ...?" ఆమె మాటలోల్ దాగిన కోపానిన్ గమనించనటుట్ అతిమామూలుగా చెపాప్డు.
"ఏమోలే.. ఆకులు నాకేవాడికి మూతులు నాకేవాడనీ.. నాకే ఈ ఇంటోల్ దికుక్లేదు. ఇంక నా కోసం గెసు కూడానా..!"
సాగదీసింది.
"........"
పుసత్కంలోంచి కళుళ్ తిపప్ని వంశీని తేరిపార చూసింది. ఏం చెయాయ్లో పాలుపోలేదామెకి. ఉ షం తనున్కొసోత్ంది.
పంటిబిగువున చుటాట్లకి అతిథిమరాయ్దలు చేసి సాగనంపింది. వాళుళ్ గడపదాటగానే చరచరా హాలోల్కి వచిచ్ంది. వంశీ అకక్డ లేడు.
మేడ మీది బాలక్నీలో నిలబడి ఫోన్ మాటాల్డుతునాన్డు. అసప్షట్ంగా వినిపిసుత్నన్ మాటలు.. సీమ చెవులోల్ హోరెతిత్పోయింది.
కాల్ పూరిత్ చేసి గదిలోకి అడుగుపెటిట్ న వంశీకి, మంచం మీద బోరాల్ పడుకుక్ని వెకిక్ళుళ్ పెడుతునన్ సీమ కనిపించింది. ఎపప్టాల్
దగగ్రికి వెళళ్లేకపోయాడు.
"నేనెందుకు నీకు? నీకు నీ వాళూళ్, నీ సరదాలు, షికారుల్ ముఖయ్ం. ఇంటోల్ పెళళ్ం ఉందనీ, దానికీ

ణం ఉందనీ నీకు

గురుత్ండదు. సావ్రధ్ం. పచిచ్ సావ్రధ్ం."
"....."
"అరిచి, ఏడిచ్ ఇదే ఊరుకుంటుందిలే అని.. ఊరుకోక ఏం చేసుత్ందిలే అని. చూడు.. బెలల్ ం కొటిట్ న రాయిలా ఎలా
చూసుత్నాన్డో..!" చివాలున లేచి కూరుచ్ంది.
"సీమా.. నీకేం కావాలో నాకు తెలీదు. నీకూ తెలుసని నేననుకోను. పండకిక్ రమమ్నాన్ను. కుదరదనాన్వు. రావిపాడు రావడానికి
ఏదో అడుడ్ చెపాప్వు. అనిన్టికీ నువేవ్ భాషయ్ం చెపేప్సుకుని, పెడరాధ్లు తీసేసుకుని మనసు పాడుచేసుకుంటునాన్వ్. ముందా నెగిటివ్
థింకింగ్ లోంచి బయటికి రా.. మనకేం లోటుందని?"
"పెడరాధ్లు తీసేది నేను. మనసు పాడుచేసుకునేదీ నేనే.. నువువ్ మాతర్ం టింగురంగా అని నచిచ్నదాంతో కులుకుతూ ఉంటే,
నేను ఇంటోల్ పడుండి, నీకు నచిచ్నపుప్డు నీతో కాపురం చేసూత్, పిలల్ లిన్ కంటూ, నువువ్ చెపేప్దంతా విని నముమ్తూంటే అపుప్డు
మంచిదానిన్. ఏం.. అంతేనా?"
"ప్చ్.. సీమా.. ఎలా చెపేత్ నీకు అరధ్మవుతుంది?" అసహనంగా మంచానికి దగగ్రగా కురీచ్ లాకుక్ని కూరుచ్ంటూ అడిగాడు.
"నాకేం అరధ్ం కానకక్రేల్దు. నీకు నచిచ్నటుట్ ఊరేగు. రావిపాడు ఎవరితో వెళాళ్వ్?" చీకటోల్ బాణం వేసూత్ అడిగింది.
"నువూవ్ వసేత్ తెలిసేది. ఇనిన్ పర్శన్లుండేవి కావు కదా నీకు.." నవావ్డు.
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"అదిగో.. అలా నవవ్కు. నాకు ఒళుళ్మండిపోతోంది. అయినా నీకెకక్డికకక్డ ఖాతాలునాన్య్ కదా..! తలిల్ అకక్డ, కూతురికక్డ.
సరిపోదంటే మావయయ్ పెళాళ్మూ మనకి వరసే..!" మాట పూరత్వక మునుపే సీమ కళుళ్ బె ౖరుల్ కమామ్యి.
మెటుల్ దిగుతునన్ వంశీ మొహం జేవురించి ఉంది. విసురుగా తలుపేసుకుని వీధిలోకి నడిచాడు.
***
"లెఫీట్స్ కి ఇనోస్మిన్యా ఉంటుందట! నిజమేననన్మాట!! " ఎడమ చేతోత్ నోట్ బుక్ లో ఏదో రాసుకుంటునన్ గౌతమి ఎదురుగా

కూరుచ్నాన్డు వంశీ. రావిపాడు అపప్టికే తొలిజాము నిదర్లో సోలుతోంది.

"హహహ్హా.. ఇంకా నయం సి జో నియా ఉంటుందనలేదు." పుసత్కం పకక్న పెటేట్ సింది.
"డిసబ్ చేసానా? రాసుకుంటునాన్వ్ కదా.. ఏదో.."
"ఉహు.. మహతి నిదర్పోయింది. నాకింకా నిదద్ లేదు. ఊరికే ఏదో.. " కురీచ్లో ముందుకు జరుగుతూ చెపిప్ంది.
"కవితవ్మా? డె ౖరీనా?" సీరియస్ గా అడిగాడు.
"ఉహూ.. అకౌంట్స్. నానన్గారిచిచ్న మూడుంపావలాకీ ఇంటికెళాళ్క లెకక్ చెపొప్దూ
ద్ !"
"పావలాలు చెలేల్ ఊరూ, ఖరుచ్లిచేచ్ తం .. envy you!"
"హహహాహ్.. నీతో మాటాల్డలేం వంశీ.."
"మాటాల్డదద్ ంటావ్ అయితే.. " సీరియస్ గా లేవబోయాడు. ఠకుక్న చెయియ్ పటుట్కుని ఆపేసింది. ఆపె ౖ కంగారు
అణుచుకుంటూ.. నవేవ్సింది.
మండువా గుమామ్నికి పకక్గా వేసునన్ కురీచ్లోల్ కూరుచ్నాన్రిదద్ రూ. ఎడమచేతి వేళళ్తో కుడిచేతి వేళళ్ని దీకష్గా చకక్దిదుద్తూ
ఆమె..
"ఫోటోలు తియయ్డం కూడా ఎడంచేతి వాటమేనా?" గడడ్ ం కింద చేతులు పెటుట్కుని కురీచ్లో ముందుకు వాలి అడిగాడు.
"Does it make any difference?" నవివ్ంది.
"ఏమో.. నువేవ్ చెపాప్లి." నిజాయితీగా అడిగాడు.
"ఫోటోగర్ఫీలో కాదు కానీ, కాల్సెస్ కి వెళేళ్పుప్డు మాతర్ం ఇబబ్ంది పడాడ్ను." ఆగి చెపిప్ంది.. " కాల్స్ రూమ్ చె ౖర్స్.. వాటికి రె ౖట్
సె ౖడ్ ఉంటాయ్ కదా రె ౖటింగ్ పాడ్స్.. రాసుకోడానికి ఇబబ్ంది."
" ఊ.. ఇంకా.."
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"కుడి చేతోత్ కొబబ్రికాయ కొటట్ లేను కోవెలకెళేత్. ఏదె ౖనా వడిడ్ ంచాలంటే గభాలున ఎడం చెయేయ్ ముందుకొచేచ్సుత్ంది." నవువ్తూ
చెపిప్ంది.
కోలగా ఉనన్ ఆమె మొహంలో మెరుసుత్నన్ కళళ్ని, పె ౖకి బిగించిన పోనీటె ౖల్ వలల్ విశాలంగా కనిపిసుత్నన్ నుదురునీ పరీకష్గా
చూసూత్ అడిగాడు.. "సిజర్స్ కూడా ఇబబ్ందే కదూ!"
"ఓ..యా..! నా దగగ్ర లెఫ్ట్ హేండర్స్ సిజర్స్ ఉనాన్య్. చాలా కషట్ం లేకపోతే. నువువ్ ఈసారెపుప్డె ౖనా ఎడం చేతోత్ కతిత్రించి

చూడు తెలుసుత్ంది ఎంత ఇబబ్ందో.."

"అయితే ఏం... యేటివ్ కదా! ఎడం చేతివాటం వాళళ్కి బర్హామ్ండమై న ఐకూయ్ ఉంటుందంటారు." సానుభూతిగా చెపాప్డు.
వంశీ మొహం చూసూత్ నవావ్పుకోలేకపోయింది గౌతమి.
"రాయడం కషట్ం. లెఫీట్స్ బాల్ పాయింట్ పెన్ తో రాసేపుప్డు పుష్ చేసాత్ం పెన్ ని. నిజానికి ఇంక్ ఫోల్ తో సమాంతరంగా

పుల్ చేసూత్ రాసుకుంటూ వెళేత్ సులువు అంటారు. కుదరదుగా మాకు.. " చెపిప్ంది పుసత్కం వెనక పేజ్ మీద "వంశీ.." అని రాసి
చూపిసూత్.. కాసత్ ఒంపుగా ఉనన్ నలల్ టి తెలుగు అకష్రాలలో తన పేరు వె ౖపు చూసూత్ండిపోయాడో కష్ణం.
"ఓ మాంచి లెఫ్ట్ హేండెడ్ జోక్ గురొత్ సోత్ంది." సనన్గా నవువ్కుంటూ చెపాప్డు.
"ఏదీ.. లిటిల్ బాబీ.. జీసస్ జోకేనా?" అడిగింది గౌతమి ఆసకి త్గా.
"ఉహూ.. ఏవిటది?"
"అంత నవేవ్ం రాదు కానీ.. నువువ్ చెపుప్."
"వసుత్ందో రాదో చెపేత్గా తెలిసేదీ.."
"ఉహూ.. నువువ్ చెపుప్."
"ఇలాగే మధురం 'చితర్ం చితర్ం మహాచితర్ం కథ' చెపప్దు ఎపప్టికీ.. "
"మధురం?"
"మధురవాణిలే.. కనాయ్శులక్ంలో.."
"బాగా చదువుతావేం నువూవ్..?"
"ఊ.. కొంచెం. నువువ్?"
"ప్చ్..."
"........."
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"ఇంతకీ జోక్ చెపుప్ వంశీ.."
"వంటింటిపని పూరిత్ చేసుకొచిచ్, పకక్న కూరుచ్ని మగా చిలకలందిసుత్నన్ భారయ్ని, భరత్ అడిగాడట ఓ రోజు. "నేను చచిచ్పోతే
మళీళ్ పెళాళ్డుతావటే..?" అని. "After a considerable period of grieving, yes.. I would. We all need companionship."
అని చెపిప్ందట."
"భారయ్కి ఇంగీల్షొచాచ్?"
"చొపప్దంటు పర్శన్లని వీటినే అంటారనన్మాట.." కోపంగా చెపాప్డు.
"Sorry.. Sorry.. చెపుప్.. చెపుప్.."
"అపుప్డు భరత్ కాసత్ కళవళపడి అడిగాడటా.. "నేను చచిచ్పోయి, నువువ్ మళీళ్ పెళాళ్డితే.. నీ మారుమొగుడు ఈ ఇంటోల్నే
ఉంటాటాట్..?" అని.."
"ఊ.."
"అదేం పర్శన్ండీ.. ఎంత కషట్పడి ఇటుకా సునన్ం పేరిచ్ కటుట్కునాన్ం బొమమ్రిలుల్.. వదిలేసుకుపోలేను కదా!! I'm not going to
get rid of my house. I guess he would." అని ఢంకా మీద దెబబ్ కొటిట్ మరీ చెపిప్ందట."
"హహహ్హా.. పాపం!"

"అపుప్డా మానవుడడిగాడూ.. "నేను చచిచ్పోయి, నువువ్ మళీళ్ పెళాళ్డి, నీ మారుమొగుడు ఈ ఇంటోల్నే ఉనన్టెట్ ౖనా.. "
"........" నవావ్పుకుంటూ చూసోత్ంది గౌతమి.

".. ఉనన్టెట్ ౖనా.. would he sleep in our bed?"
"ఊ.."
"అపుప్డా సాధివ్ చెపిప్ందీ.. "హయొయ్ నా నెతిత్రాతా.. ఇవేం అనుమానాలండీ?? మీరు లేరని మంచం పాడుబెడతానుటండీ!!
లకష్లు పోసి చెకిక్ంచుకునన్ చిలకల పందిరి పటెట్ మంచం!! so I guess he would." అందట.."
పకపకా నవేవ్సింది వంశీ మొహంలో హావభావాలు చూసూత్..
"ఇంకా ఊరుకోలేని పతిదేవుడడిగాటట్ పాపం.. ""If I died and you remarried, and he lived in this house and slept
in our bed, would he use my golf clubs?" అని.. ఆమె చాలా కూల్ గా చెపిప్ందట.. "No, Sweetheart!! He's left-handed!"
అని.
నవువ్తునన్ గౌతమిని పరీకిష్సుత్నన్టుట్ అడిగాడు వంశీ.. "ఇంతకీ ఈ కథలో నీతేమిటీ?"
"Golf is an expensive sport. అని." అంతే పెంకిగా నవువ్తూ చెపిప్ంది.
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"Clever girl!!" మెచుచ్కోలుగా చూసూత్ చెపాప్డు. పకపకా నవివ్ంది.
ఆ నవువ్ ఇదద్ రి మొహాలోల్నూ చాలా సేపు వెలుగుతూ ఉండిపోయింది.
"ఊరు నచిచ్ందా?" తన పర్శన్ తనకే వింతగా అనిపించిందతనికి.
"మనూరి కంటే కొంచెం పలెల్ టూరు కదా.. బావుంది." చునీన్ తలచుటూ
ట్ తిపిప్ కపుప్కుంటూ చెపిప్ంది.
"నా రూట్స్ ఉనాన్యికక్డ." ఏవిటిలా మాటాల్డుతునాన్నని మరోసారి విసుత్పోయాడు తనలో తానే..
"ఊ.. "
"ఇషట్ం.. రావిపాడంటే. ఇపుప్డెవరూ లేకపోయినా వచిచ్ తడిమిచూసుకుంటూ ఉంటాను. ఏడాదికోసారి."
"ఊ.."
"ఒక పేల్ స్ తో ఇంత అనుబంధం.. విచితర్మే కానీ.."
"ఉహూ.. కాదు. నాకూ ఉనాన్య్ అలాంటి వింత ఇషాట్లు. మా పెదబాబాయ్ వాళుళ్నాన్రు లకక్వరపుకోటలో.. వాళళ్ ఇలల్ ంటే
చాలా ఇషట్ం. కొనేసుకుని తాళం వేసేసుకోవాలనన్ంత ఇషట్ం. వాళళ్మమ్రు కానీ.. నేనకక్డే పెరిగాను ఏడేళొళ్చేచ్దాకా." చినన్గా నవివ్ంది.
"ఓహ్.. అయితే నువువ్ ఊళోల్కి వచిచ్నేడాదే అనుకుంటా భ వతికి ఉపెప్న." సాలోచనగా చెపాప్డు.
"నినూన్... " ఎడమచెయెయ్తిత్ కొడతాననన్టుట్ అభినయిసూత్ నవేవ్సింది.
" నువువ్ తీసిన ఫోటో.. మహతి బె

మ్ లో.. చూసాను. చాలా బావుంది."

"జెమినీడ్స్ ఫొటో? ఊ.. థాంక్స్.. ఈ ఊళోళ్ అయితే ఇంకా బాగా వచుచ్ండేది." తల దించుకునన్దలాల్ మళీళ్ తననే చూసుత్నన్
వంశీ కళళ్లో కళుళ్ కలుపుతూ చెపిప్ంది.
"కిల్యర్ సె ౖక్... ఊ.. అవును."
"లెస్ హుయ్మిడిటీ కూడా.. నె ౖట్ సె ౖక్ తీసేటపుప్డు వాతావరణం హుయ్మిడ్ గా ఉండకూడదు. ఈ ఊరి గాలి పొడిగా ఉంది."
"ఓహ్... ఓకే." తల పంకించాడు చాలా అరధ్మైనటుట్.
ఏం మాటాల్డుకోవాలో అరధ్ం కానటూ
ట్ కాసేపు మౌనం. చీకటి రొద మరీ ఎకుక్వె ౖంది.
"ఉదయానేన్ బయలుదేరాలి." అదేదో చందర్మండలయాతర్నన్ంత గంభీరంగా చెపాప్డు.
"ఊ.. ఊ.." అంతే సీరియస్ గా తలూపింది.
"ఆకలేసోత్ంది." పర్కటించాడు.
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"చాకెల్ట్ ఓకేనా?" కురీచ్ పకక్నునన్ హేండ్ బేగ్ తీసూత్ అడిగింది.
పంచుకుతినన్ చాకెల్ట్ రేపర్ ని భదర్ంగా మళీళ్ బేగ్ లో వేసోత్ంది గౌతమి.. గుడె ౖన్ట్ చెపిప్ వెళూత్ ఎందుకో వెనకిక్ తిరిగిన వంశీ
చూసేసరికి. చురుకెనౖ కళళ్తో కోపంగా చూసూత్ తన చెంప పగలగొటిట్ , చూపుడు వేలు చూపిసూత్ "చెపుప్లు కాలువలోంచి తీసి, కడిగి
ఆరబెటిట్ .. నేను టూయ్షన్ లోంచి వచేచ్సరికి అకక్డ పెటాట్లి.. జాగర్తత్." అని ఉరుముతునన్ గౌతమి గురొత్ చిచ్ంది. నవువ్కుంటూ లోపలికెళిళ్
మంచం మీద ఒరిగాడు.
***
నడిచీ నడిచీ వి ంతి కోరుతునన్ కాళళ్ని లవ్ సీట్ హేండ్ రెస్ట్ మీద వేసుకుని, లేపాట్ప్ ఒళోల్ పెటుట్కుని పకక్కు తిరిగి
కూరుచ్నాన్డు వంశీ. రావిపాడు నుండి వచాచ్క మై ల్ చెక్ చెయయ్లేదని గురొత్ చిచ్ంది. 'ఏదీ.. వచీచ్ రాగానే యుధధ్ం..' విసుకుక్నాన్డు
మనసులోనే. కాసేపటోల్ లేపాట్ప్ మూసేయబోతూ ఆగి, ఓ వసుత్వు కోసం గూగుల్ చేసి ఆరడ్ ర్ ఇచాచ్డు. వెనకిక్ వాలి కళుళ్

మూసుకునాన్డు. పలచ్ని చెకిక్ళళ్తో కోలగా ఉనన్ గౌతమి మొహం కళళ్ముందు కదిలిందో కష్ణం. ఉలికిక్పడి సరిగా కూరుచ్నాన్డు..
ఆలోచిసూత్.
***
నిదర్లేచేసరికి హాలంతా పరుచుకునన్ వెలుతురు వంశీ కళళ్లో గుచుచ్కుంది. బధధ్కంగా ఆవులిసూత్ టె ౖం చూసేసరికి

ఏడునన్ర. 'మొదుద్ నిదర్పోయానే..!' అనుకుంటూ.. మేడ మీదకి నడిచాడు. మెటెల్ కుక్తూ యధాలాపంగా వెనకిక్ తిరిగి చూసిన వంశీకి
వీధితలుపు పూరిత్గా తీసి కనిపించింది. రా మరిచ్పోయానా.. అని ఆలోచిసూత్, హఠాతుత్గా ఏదో తటిట్ గబగబా గదిలోకి వెళాళ్డు.
ఊహించినటేట్ ఖాళీ గది.. డర్సింగ్ టేబుల్ దగగ్ర రెపరెపలాడుతునన్ కాగితం ఎగిరిపోకుండా, దానిమీద బరువుగా మెరుసుత్నన్
సీమ రాళళ్ హెయిర్ కిల్ప్..
PPP
10
"హేయ్ డూడ్.. ఉరుములేల్ ని వానలా ఏవిటిలా?" తలుపు గడియ వేసి లోపలికొసూత్, సోఫాలో కూరుచ్ంటునన్ వంశీని అడిగింది
మహతి.
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"చెపిప్ వచుచ్ంటే నవకాయ పిండివంటలతో బోయినం వడిడ్ ంచేదానివా?" నవావ్డు.
"ఈ నవకాయేంటీ.. వంకాయ కి రివర్స్ కోడింగ్ లా ఉంది?" ఆసకి త్గా అడుగుతూ పకక్న కూరుచ్ంది.
నిశబద్ ంగా నెతిత్బాదుకుంటునన్ వంశీని చూసి కష్ణకాలం బికక్మొహం వేసి, నవేవ్సింది.
"నువువ్ ఉంటావో ఉండవో అనుకుంటూనే వచాచ్ననుకో." మహతి కళళ్లోకి చూడకుండా మళిళ్ంచుకునాన్డు చూపు.
"కొదిద్ గా తలనొపిప్. ఐదునన్రకే ఇంటికొచిచ్ పడుకునాన్. ఇపుప్డు ఓకే లే. సీమ ఊళోళ్ లేదా?" ఏడునన్ర దాటుతునన్టుట్ చూపిసుత్నన్ వాల్
కాల్క్ ని చూసూత్ అడిగింది.
"ఉహూ... ఊ.. లేదు."
"పోనేల్ . బానే వచాచ్వ్. రావిపాడు ప్ తో కనీసం మూడు నెలలు మాయమై పోతావనుకునాన్ను. మూడు రోజుల సెలవుని కాంపనేస్ట్
చెయొయ్దూ
ద్ ఆఫీస్ లో.."
"పనెకుక్వే ఉంది. చిరాగాగ్ ఉండి ఇటొచేచ్సా.. ఇంటికెళిళ్ మొదలెటాట్లి మళీళ్.." నిటూ
ట్ రాచ్డు.
"అబాబ్... నాకూ ఉందోయ్ పని. ఒకక్ పూటకేం అయిపోదులే కానీ.. ఏం తిందాం?" లేచి వంటింటోల్కెళూత్ అడిగింది.
"మంచి నీళిళ్చిచ్, చెపుప్లేసుకో. బయటికెళాద్ం." చెపాప్డు.
సోఫాలోంచి లేసూత్... "గౌతమి లేదా?" అంటూ ఇలల్ ంతా పరికించాడోసారి.
మంచినీళళ్ గాల్స్ అందిసూత్ చెపిప్ంది మహతి "వసూత్నే ఎగిజ్ బిషన్ ఉందని ముంబె ౖ వెళిళ్పోయింది. పదిరోజుల

ప్ అనుకుంటా."

***
"ఎనె ౖన్నా చెపుప్ వంశీ. ఇడీల్ని మించినది మరోటి లేదనుకో." మహతి ఉండే కాలనీ మొదటోల్ ఉనన్ రెసట్ రెంట్ నుండి ఇంటి వె ౖపు
నడుసుత్నాన్రిదద్ రూ.
"అవునవును. చందమామలా ఉంటుంది కదా..." నవావ్డు.
"పెహ్.. అందుకేం కాదు. " తలెతిత్ కృషణ్పకష్చం డిని చూసూత్ "Waning moon.. నవమి ఇవాళ.." చెపిప్ంది.
"ఊ.. "
"ఊ... మన పోయెట్స్ ఎడాపెడా వాడేసుకునాన్రేం చం డిని, వెనెన్లనీ.." నవివ్ంది.
"...."
"అరుంధతి మీద ఒకక్రె ౖనా రాసారా కవితవ్ం?"
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"ఏం రాయాలో నువేవ్ చెపుప్.. " ఎటో చూసూత్ అనాన్డు అనయ్మనసక్ంగా .
"నువేవ్ కదూ అనాన్వు.. పెళిళ్లో అరుంధతినీ.. పెళళ్యాయ్క మనశాశ్ంతినీ చూసినవాడు లేడని."
"ఊ.. నిజమే కదా?"
"నేను అరుంధతిని చూపిసాత్ను నీకు.. అదిగో Northern sky చూడు. చూడూ...." నడిరోడుడ్ మీద ఆగిపోయి కళుళ్ చికిలించుకుని
చూసోత్ంది ఆకాశంలోకి.
చేతులు కటుట్కుని ఆగి చూసూత్ ఊ కొడుతునాన్డు.
"వశిషుట్డు, అరుంధతి.. Mizar and Alcor... Even people with quite poor eye sight also can see them. అవి
గురుత్పటట్ గలిగితే దికుక్ తోచక తపిప్పోవడమనన్దే ఉండదనన్మాట. "
"సంసారంలోనా? "
"పోనీ అలాగే అనుకో? అవి binary stars. ఒకదాని చుటూ
ట్ ఒకటి తిరుగుతూ ఉంటాయ్."
"అపప్టున్ంచీ ఒకరొన్కరు విడిచిపెటట్ కుండా అలా కాలుచ్కుతింటూ ఉండాలనన్మాట .." జేబులోల్ చేతులు పెటుట్కుని నడుసూత్ మహతి
మొహంలోకి చూసి నవావ్డు.
"అబాబ్.. అసలు కథేమిటంటే సపత్రుష్లు నార్త్ పోల్ కి తపసుస్కి వెళూత్ంటే, మిగిలిన ఆరుగురి భారయ్లూ మధయ్లోనే ఆగిపోయారట. ఇక
మేం నడవలేం బాబూ అని. ఒకక్ అరుంధతి మాతర్ం సపత్రిమ
ష్ ండలం దాకా వెళిళ్ వశిషుట్డిని విడిచిపెటట్ కుండా ఉందట. కృతిత్కా నకష్తర్ం
అంటారు కదా.. అది ఒక cluster of stars. Midway లో ఉంటుంది. అది మిగిలిన ఆరుగురు ఋషిపతున్లూ అని చెపాత్రు.
అరుంధతి, వశిషుట్డు మాతర్ం బెస్ట్ కపుల్ అనన్మాట! ఈ సె ౖక్ మేప్ కి ఎంత చకక్టి కథ అలాల్రో చూడు."
"అంటే ఏడుగురిలో ఒకక్డి కాపురం మాతర్మే సజావుగా సాగుతోందని logistics అనన్మాట. Not bad!!" సాలోచనగా చూసూత్
చెపాప్డు వంశీ.
వంశీ చేతిమీద కోపంగా కొటిట్ ంది మహతి.
"పోనీ.. ఏడుగురిలో ఆరుగురు అదృషట్వంతులు అనుకుందామా? అదెంత పచిచ్ అబదధ్ మో చూడు. ఈ వీధిలో వరుసగా ఉనన్ ఏడు
ఇళళ్లో.. బర్హమ్చారులెంతమంది ఉనాన్రో లెకేక్దాద్మా?"
"ఓయ్.. ఇంత pessimistic గా తయారయాయ్వేంటీ? నీలాంటి వాళళ్ని చూసేత్ పెళళ్ంటేనే భయమేసుత్ంది." సీరియస్ గా చెపిప్ంది.
"నాకూ భయమేసోత్ంది.. పెళళ్ంటే.."
"వంశీ.." నడుసుత్నన్దలాల్ ఆగిపోయి వంశీ మొహంలోకి చూసింది.
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నవువ్తూ మహతి తలపె ౖ చినన్గా కొటిట్ నడవమని సె ౖగ చేసాడు.
***
"ఎనాన్ళళ్ నుండీ ఇలా...?" సోఫాలో వెనకిక్ వాలి కళుళ్ మూసుకునన్ వంశీని చూసూత్ బాధగా అడిగింది.
"ఎనాన్ళేళ్ముంది. అసలు కంపేటబుల్ కాదు మేమిదద్ రం." జరిగినదంతా మహతికి చెపుప్కోవడమే ఇంకా వింతగా ఉందతనికి. 'తనకి
వెంట్ కావలిస్ ఇకక్డికి వచాచ్నా..?' అని ఆలోచించుకుంటునాన్డు.
"నేనంటే పోనీ పడదనుకునాన్ను. అందరితోనూ

బల్ ం అంటే కషట్ం కదా.."

"లేదు మహతీ.. అతత్మామల కాళుళ్ కడిగి నీళుళ్ నెతిత్న జలుల్కోవాలి అనే అజెండాతో ఏ ఆడపిలాల్ పెళిళ్చేసుకోదు. సారీ.. కానీ ఇది
నిజం. పుటిట్ పెరిగిన ఇలుల్ వదిలి వేరే ఫేమిలీతో కలవడం కషట్మే. అరె.. కొతత్ వర్క్ పేల్ స్ లో అడజ్ స్ట్ అవడానికే ఎంత సగుల్ అవుతాం
మనం! కొతత్ మనుషులతో ఇరవె ౖనాలుగు గంటలూ సరుద్కుపోమని ఏ అమామ్యినీ అడగలేం. కుదురుతుందా.. మంచిది. లేదా.. ఇదద్ రూ
ఇదద్ రి తలిల్దం లకీ దూరంగా కొతత్ లె ౖఫ్ మొదలుపెటట్ డం చాలా ఉతత్మం. కానీ.. భారయ్ కోసం.. అదీ అరేంజ్డ్ మేరేజ్ చేసుకునన్
అమామ్యికోసం... నా వాళళ్తో రాకాపోకా కూడా మానేసుకోవాలంటే ఎలా? అలాగే పొసెసివ్ నెస్. ఉండాలి..

మ ఉనన్చోట అది

ఉంటుంది. నా దృషిట్లో అది sense of belongingness. కానీ.. పొసెసివ్ నెస్ మని మింగేయకూడదు. మనిషిలో అపనమమ్కం ఒక
కేనస్ర్ లా పెరిగిపోకూడదు. సరుద్కుపోయాను... మారుచ్కోడానికి పర్యతిన్ంచాను. ఉహూ.. ఆ

సెస్ లో ననున్ నేను కోలోప్తునాన్ను.

ఊపిరాడటేల్ దా ఇంటోల్. అఫోక్ర్స్.. తనూ సంతోషంగా లేదు." నిటూ
ట్ రాచ్డు.
"పెళిళ్కి ముందు మాటాల్డుకోవలసింది."
"ఉహూ.. అలా తెలిసేవి కావు కొనిన్."
"అసలీ మేరేజ్ సిసట్ మ్ మీద కోపమొసుత్ందిందుకే.. గంటలోల్ జీవితాలు డిసె ౖడ్ చేసేసాత్రు." కోపంగా అంది.
"అనేన్ళళ్ కోర్ట్ షిప్ నీ మని కాపాడలేకపోయిందేం?" అనేసి తొందరపడాడ్నేమో అని నొచుచ్కునాన్డు.
"నిజమే..." మహతి మొహం మామూలుగా ఉంది. పాతగాయానిన్ నిరివ్కారంగా చూసుకుంటునన్టుట్...
"సారీ మహీ.."
"లేదు వంశీ. ఆలోచిసుత్నాన్ను. హేపీ మేరేజ్ కి ఫారుమ్లా ఏమిటా అని."
"ఈ విషయం మీద రీసరచ్ మొదలెటేట్ వు గనుక.. జీవితంలో పీహెచీడ్ పూరత్వదు."
మహతి నవవ్లేదు.
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"సిసట్ మ్ లో తపేప్ం లేదు మహతీ. పెళిళ్ అనేది సరె ౖన వయ్కుత్ ల మధయ్ జరిగితే.. జీవితంలో వాళళ్ని ఏ పరిసిథ్ తీ విడదీయలేదు. ఎంత
సుఖమది! అదే ఆ ఇదద్ రికీ నపప్లేదో.. అంత నరకం మరోటి ఉండదు. రాజీపడుతూ పోవడమా, అశాంతితో రెండు జీవితాలు
నలిగిపోవడమా అనేది ఎవరి మనసత్తావ్నిన్ బటిట్ వారు డిసె ౖడ్ చేసుకోవలిస్ందే." నికక్చిచ్గా చెపాప్డు.
"పోనీ, కౌనిస్లింగ్ కి వెళాళ్లిస్ంది. నాకు తనేదో డి షన్ తో బాధపడుతోందనిపిసోత్ంది."
"ఒపుప్కోదు. పోనీ, వెళిళ్నా మనసత్తావ్లు మారిపోవు మహతీ. కొంత సరుద్బాటు ఉండచేచ్మో కానీ, అదెనాన్ళుళ్?"
"దీనికి సొలూయ్షన్..?"
"అదే అరధ్ం కావడం లేదు."
"వెళిళ్ తీసుకొసాత్వా రేపు?"
"ఏమో..."
"అలా ఎలా వదిలేసాత్వు వంశీ? తనూ నువువ్ కొటాట్వనన్ కోపంలో వెళిళ్పోయి ఉంటుంది. మాటాల్డి చూడు." అనునయంగా
అంటునన్దలాల్ వంశీ మొహం చూసి ఆగిపోయింది.
"ఆడామగా సమానమే కదా? మరి మగాడి మనశాశ్ంతి,

ణాలు అంత చీప్ అయిపోయాయేం మీకు?" కసిగా, సూటిగా అడిగాడు.

కష్ణంలో చపుప్న చలాల్రిపోయాడు. మహతి బొమమ్లా చూసోత్ంది.
"నా ఫర్సేట్ షన్స్ నీ మీద చూపిసుత్నాన్ను. సారీ.." అసహనంగా తల విదిలించాడు.
"ఉహూ.. లేదు వంశీ. రూట్ కాజ్ వెతుకుక్నో, పర్పంచానిన్ తిటోట్ నువూవ్, నేనూ సాధించేదేం లేదు. ఈ సమసయ్కి పరిషాక్రం
ఏమిటని?"
"పరిషాక్రం లేని సమసయ్లేమై నా ఉంటే.. ఇదిగో ఇది మొదటి మెటుట్ మీద నిలబడుతుంది. ఏం చేసాత్ను? 'నేను చెపిప్నటట్ లాల్ ఆడకపోతే,
చసాత్నని ' చీటీ రాసిపెటిట్ వెళిళ్పోయిన అమామ్యిని బతిమాలి, ఇంటికి తెచుచ్కుని ఏం సుఖపడతాను? పోనీ వదిలేసేత్ ఎకక్డికి
పోతుంది? తెలాల్రేసరికి నేను వెళళ్కపోయినా తనే వసుత్ంది. నాకు బాగా తెలుసు. నీకు నా చావు కూడా లెకక్లేదు అని సాధిసూత్
వసుత్ంది."
"మనకి సరిపడదని డివోర్స్ తీసేసుకోవచుచ్ కదా?"
"మహతీ.. మహతీ.. ఇండియన్ లా మగాడిని నమమ్దు. అందులోనూ అలాంటి డెలికేట్ సె ౖకలాజికల్ కండిషన్ లో ఉనన్ సీమ.. నేను
విడాకులనాన్నంటే నిజంగా

ణం తీసుకునాన్ ఆశచ్రయ్ం లేదు. నిండు

ణం తీసేయలేను కదా చూసూత్ చూసూత్..."

"అలా అని నువువ్ నలిగిపోలేవు కదా?" సీమని తలుచుకుంటే పిచిచ్కోపం వసోత్ంది మహతికి.
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"నలిగిపోక తపేప్లా లేదు."
"ఛా.. ఏం జీవితం ఇది? నచచ్కపోతే వదద్ నుకుని కొతత్ లె ౖఫ్ మొదలెటాట్లి కానీ.. ఇలా సాధించుకుంటూ.. తనకి మాతర్ం సుఖమా
చెపుప్?"
"ఉహూ.. తనూ హేపీగా లేదు. కానీ.. ఏం చెయాయ్లో తనకీ తెలీదు. అలా అని వదిలేసుకునీ ఉండలేదు. ఇంచుమించు నాలాంటి
డె ౖలమాలోనే ఉంది తను కూడా..."
"సీరియస్ గా చెపిప్ చూడు. మారుప్లేకపోతే కుదరదని.."
"మారినా కుదరదు మహతీ. మనసు విరిగిపోయింది. turned off.. completely."

***
ధారగా కారుతునన్ చమటలిన్ కరీచ్ఫ్ తో తుడుచుకుంటూ తలుపు తీసుకుని ఇంటోల్కొచిచ్ంది గౌతమి. భుజాన బరువుగా వేలాడుతునన్
వెల్ బేగ్ ని, కేమెరా బేగ్ నీ హాలోల్ దింపి ఫేన్ ఆన్ చేసింది. పవర్ కట్! విసుగాగ్ వంటింటోల్కి వెళిళ్ మంచినీళుళ్ తీసుకుతాగింది.
టీపాయ్ మీదునన్ పేపర్ కాసేఫు తిరగేసి, సాన్నానికి లేచింది. బె
హమమ్యయ్ అనుకుంటూ ఫేన్ సివ్చాఫ్ చేసి, బా

మ్ లోకి నడుసూత్ండగా హాలోల్ ఫేన్ తిరగడం మొదలె ౖన శబద్ ం.

మ్ లోకి దూరింది.

సాన్నం చేసి కాఫీరంగు కాటన్ పేంట్స్ పె ౖ లేత పసుపు పువువ్లునన్ టీ షర్ట్ వేసుకుంది. నిసాణగా మంచం మీద వాలిన గౌతమి కళళ్కి,
మంచం పకక్నునన్ టేబుల్ పె ౖ తనకి వచిచ్న ఉతత్రాలనీన్ దొంతుగా ఎదురుచూసూత్ కనిపించాయ్. లేచి ఒకోక్ కవరూ ఓపెన్
చేసుత్నన్దలాల్, ఆగి టేబుల్ వె ౖపు చూసింది. చతుర కారపు పెటెట్ ఒకటుందకక్డ! ఫర్మ్ అడర్స్ కోసం వెతుకుక్ంది. వంశీ!!
ఉతత్రాలు మంచం మీద పడేసి, టేబుల్ సొరుగులోంచి కతెత్ర తీసి ఆ కార్డ్ బోర్డ్ పెటెట్ పె ౖ అతికించునన్ టేప్ జాగర్తత్గా కతిత్రించింది.
లోపల బబుల్ రాప్ చుటిట్ ఉనన్ వసుత్వేదో!! అది షిప్ చేసిన కంపెనీ పేరు ము ంచిన పేపర్ మీద.. "Does it really make any

difference? You tell me! ~ Friendly, Vamsi." అని రాసునన్ మెసేజ్ చూసి ఆతర్ంగా బబుల్ రాప్ కట్ చేసింది.
"కాఫీ మగ్! లెఫ్ట్ హేండర్స్ కాఫీ మగ్." పె ౖకే అనేసింది ఆశచ్రయ్ంగా.. "Southpaw" అని ఆకుపచచ్ అకష్రాలు

ంట్ చేయబడిన బిసక్ట్

కలర్ మగ్ ని, మెసేజ్ ఉనన్ కాగితానీన్ మారిచ్ మారిచ్ చూసింది.
***
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"వంశీ పంపాడా? నిజమా?" ఆశచ్రయ్ం నటిసుత్నన్ మహతి భుజం మీద గటిట్ గా గిచిచ్ంది గౌతమి. ఇదద్ రూ మంచం మీద కూరుచ్ని
మధయ్లో ఉనన్ కాఫీ మగ్ ని నిశితంగా పరిశీలించారు.
"నీకు తెలీదా తను పంపినటుట్? అబధధ్ం చెపప్కు. తోడుదొంగలేగా ఇదద్ రూ?" అడిగింది గౌతమి.

"నిజంగా తెలీదమామ్. ఒటుట్! బాక్స్ మీద పేరు చూసాననుకో.. ఏమిటో అనుకునాన్"
"సరేలే. థాంక్స్ చెపేప్సాత్.."

లేపాట్ప్ ఆన్ చేసుత్నన్ గౌతమి వె ౖపు చితర్ంగా చూసూత్, "ఓ ఫోన్ కాల్ చేసేత్ నీ సొమేమ్ం పోతుంది?" అనడిగింది.
"ఏం అకక్రేల్దు. ఫేస్ బుక్ ఉనన్దెందుకూ?"
"ఎవరో అనాన్రెపుప్డో... ఫేస్ బుక్ లో అంత యాకిట్వ్ కాదు నేనూ అని.." మహతి సాగదీసింది కళాళ్రుప్తూ.
సమాధానం చెపప్కుండా నవువ్తూ మెసేజ్ టె ౖప్ చేసూత్ మహతి వె ౖపు చూసి అడిగింది.. "వంశీ బర్త్ డే ఎపుప్డు?"
"ఫేస్ బుక్ ఉనన్దెందుకూ?" చెపిప్ంది మహతి.
"So.. Ms.Southpaw, Can we have coffee sometime?" తన థాంక్స్ కి రిపెల్ౖ గా వెంటనే వచిచ్న మెసేజ్ బయటికి చదివి మహతి
వె ౖపు ఆశచ్రయ్ంగా చూసింది.
"కాఫీ మానేసానని చెపాప్డు నాకు..." కష్ణకాలం మహతి మొహంలో రంగులు మారాయి.

PPP
11
"కాసత్ మగాగ్క ఉపుప్ జలిల్ ఓ నిముషం పాటు మూత పెటేట్ య్. "
"ఓ... ఉపుప్ అపుప్డు వెయాయ్లా?" నాన్ సిట్ క్ పాన్ కి ఉనన్ మూతలోంచి బెండకాయ ముకక్లని చూసూత్ అడిగింది మహతి.
"ఏ కూరకెనా
ౖ ఉపుప్ చివరోల్ నే వెయాయ్లి. బెండకాయకి మరీనూ.. జిగురొచేచ్సుత్ంది లేదంటే. జీడిపపుప్ విడిగా వేపుకుని, అదీ, కొబబ్రీ వేసి
ఉపూప్, కారం చూసుకుని దింపేయడమే. ఎకుక్వసేపు మూత పెటట్ కు." చెపాప్డు వంశీ.
"........."
"ఓయ్.. ఏం చేసుత్నాన్వ్?"
"జీడిపపుప్ ఎకక్డుందా అని వెతుకుతునాన్ను."
"సరిపోయింది. దొరికితే నీ అదృషట్ం. దొరకకపోతే దాని అదృషట్ం. సరే మరి.. ఉండనా?"
"ఊ.. ఊ.."
"అయినా తమరికి తోచిన మహాపాకాలు వండుకోకుండా.. ఏవిటీ ఫోనోల్ సలహాలడిగి మరీ?"
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"ఎవరో ండ్ ని డినన్ర్ కి పిలిచానేల్ ."
"ఒహో
హ్ ... ఎవరో!"
"ఎవరో..."
"చెపొప్చుచ్గా.." బతిమాలాడు వంశీ.
"ఆనంద్ అనీ.. "
"మగ పురుషుడా!! కూల్...." విజిలేసాడు.
"ఏం? అంత ఆశచ్రయ్ం!"
"ఏమీ లేదూ... ఎడతెగని వరాష్లెందుకా అనుకునాన్ను."
"అంత లేదులే.."
"ఊ.. ఊ... నీ అంతటి నువువ్ బెండకాయ వేపుడు వండి మరీ బోయినానికి పిలిచావంటే ఎంత లేదూ!"
"అతనితో నాకేదో పనో మరోటో ఉందని ఎందుకనుకోవూ... "
"దాచుకో దాచుకో.. నాకేం చెపప్కులే." నిషూ
ట్ రాలాడాడు.
"దాచుకుంటునన్దెవరో.. కాఫీ మగుగ్లిన్.." దొరికాడని అనాలనుకునన్ది అనేసింది.
"దాచుకునేలా ఉంటే నీ అడర్స్ కి ఎందుకు పంపుతాను మహీ...!"
మహతి ఏమీ మాటాల్డలేదు.
***
ఊహించినటేట్ పాండీ కేఫ్ కి రమమ్ని కాల్ చేసాడు వంశీ. వెళేళ్ దారిలో ఆలోచిసూత్నే ఉంది మహతి.. తన గురించి ఏమడుగుతాడని
కాదు. అతని గురించి ఏం వినాలిస్రావచోచ్ అని..
"No beating around the bush. Are you interested in her?" బాదం టీ సిప్ చేసూత్ అడిగింది మహతి.
"అలా నీకెందుకనిపించింది మహతీ?" పర్శాంతంగా ఉంది వంశీ మొహం.
"ఏమో.. ఆ గిఫ్ట్ చూసి అనుకునాన్ను."

"నీకూ గౌతమి గిఫ్ట్ ఇచిచ్ంది కదా.. జెమినీడ్స్ ఫోటో.. ఇదీ అలానే అనుకోవచుచ్గా.."
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"కమాన్ వంశీ. మనం నప్స్ లా మాటాల్డుకుందాం. సీమతో టర్మ్ బాలేవు. ఇదే సమయంలో గౌతమి ఇంటెరెసిట్ ంగ్ గా
అనిపించడంలో ఆశచ్రయ్ం లేదు. కానీ కాల్రిటీ ఉండాలి కదా నీకు?"
"సీమతో తపప్దు. జీవితాంతం..." నిటూ
ట్ రాచ్డు.
"నిజమే.. మరి ఈ కర్ష్ సంగతేంటి?"
"నీ సంగతి చెపుప్ ముందు..." నవువ్తూ మహతి చేతిమీద చినన్గా తటిట్ అడిగాడు.
"టాపిక్ మారచ్కు వంశీ."
"చెపాత్ను మహీ... ముందు నీ డినన్ర్ పారీట్ గురించి చెపుప్.."
"ఏముంది.. సీనియర్. వేరే డిపారెట్ మ్ంట్ లే. డాకట్ ర్ తను. పర్పోజ్ చేసాడెపుప్డో.."
"ఊ..."
"రిలేషన్ కి నేను రెడీగా లేనని చెపాప్ను."
"అదేం..!!"
"ఉనన్మాటేగా.."
"మహతీ.. time to move on!"
"లేదు వంశీ. ఇతనూ మగాడేగా! నమమ్లేకపోతునాన్. సారీ.. కానీ ఇది నిజం."
"నేనూ అలాగే అనుకుంటే.. నీతో కూడా మాటాల్డకూడదు మహతీ. అఫోక్ర్స్ నువువ్ ననూన్ నమమ్కూడదు. దెబబ్ తగిలినంత మా న...
నడవడానికి భయపడం కదా!"
"ఉహూ.. నిజానికి రిలేషన్, మేరేజ్.. వీటిలోనే ఏదో లోపముంది. నా జులయాయ్క.. డోపమై న్ లెవల్స్ నారమ్ల్ అయిపోయాక అనీన్
చపప్గా ఉంటాయి. ననేన్దో మోసం చేసేసాత్డనో, వదిలేసాత్డనో కాదు. నూటికి తొంభె ౖ తొమిమ్ది మంది అనే మాటే.. 'కొతత్ మోజు' అని.

మొదటోల్ ఉనన్ంత ఎకె ౖ టింగ్ గా ఏదీ ఉండదు. అకక్డి నుండీ రొటీన్ కి అలవాటు పడడం, లేదా దానిన్ క్ చెయయ్డానికి పర్యతాన్లు
చేసూత్ లె ౖఫంతా గడిపేయడం. ఏమో.. నా ఆలోచనలోల్ నాకే కాల్రిటీ లేదనిపిసోత్ంది. అందుకే దేనికీ రెడీగా లేననాన్ను." ఒళోల్ చేతులు
పెటుట్కు నెమమ్దిగా మాటాల్డుతునన్ మహతిని చూసేత్ వంశీకి బాధనిపించింది. అసహనంగా నుదురు చేతోత్ రుదుద్కునాన్డు.
"లే... " లేచి టిప్ టేబుల్ మీద వదిలి నడిచాడు.
"వెళాళ్లి వంశీ నేను. నినాన్ ఆఫ్ తీసుకునాన్ను మధాయ్హన్ం. వెధవ బెండకాయ కూర.. కుదిరి చావలేదు ఇంత కషట్పడి చేసినా.."
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"బెండకాయకి నువువ్ క్ తీసుకునాన్వని తెలీదుగా.. కూరోచ్.." కార్ డోర్ అనాల్క్ చేసూత్ చెపాప్డు.
***
"సీమ ఏమంటోంది." పార్క్ లో బెంచ్ మీద కూరుచ్ంటూ అడిగింది మహతి.

"ఏముంది. వచిచ్ంది.. 'నేనెందుకు పోవాలి? ఇది నా ఇలుల్. నా జీవితం నువేవ్ నాశనం చేసావు.' అని తన జీవితానిన్ కెమ్
ల్ౖ చేసూత్.."
నవావ్డు. ఆ నవువ్లో నీలినీడలునాన్యి.. సుసప్షట్ంగా..
"నువేవ్మీ అనలేదా?"
"ఏమనను? 'నీ జీవితం' అనే ఒకక్ మాటని డిఫెన్ౖ చెయ్ అనాన్నే అనుకో.. ఏం చెపుత్ంది?"

"మరేం చేసాత్వ్ వంశీ?"

"మహతీ, హేపీ మేరేజ్ కి రెసిపీ నాకూ తెలీదు. అనీన్ ఉనాన్య్... ఉదోయ్గం. ఫరిన్చర్, బంగారం, ఆసిత్పాసుత్లు. కానీ... జీవితం చాలా
డైర్గా ఉంది. మ కి నా డెఫినిషన్ ఏంటో తెలుసా... కూర చివరోల్ వేసే ఉపుప్లాంటిది. దానితోనే రుచి. పడాలిస్నంత పడితేనే రుచి. ఒకఖ్
మతోనే బతకలేం.. అలా అని లేకుండానూ బతకలేం. అదీ సమసయ్."
"మరి ననేన్ ధెరయ్ంతో
పెళిళ్ చేసుకోమని సలహా ఇసుత్నాన్వ్?"
ౖ

"ఉహూ.. పెళిళ్ చేసుకోమనడం లేదు. నెగిటివ్ థింకింగ్ వదద్ ంటునాన్ను. ఏ మలుపులో ఏముందో.. అకక్డి దాకా నడిచివెళాళ్క కదా
తెలిసేదీ! ఇకక్డే ఆగిపోకు. ఆ ఆనంద్ నీ సోల్ మేట్ అవుతాడేమో.. అవకాశం ఎందుకు కాదనుకోవడం?"
"మనసుతో ఎకెస్ప్రిమెంట్ చెయయ్లేను. మళీళ్ గాయపడితే?"
"నీకెలా చెపాప్లో తెలియడం లేదు మహతీ. నమమ్కం కోలోప్కు.. మనుషుల మీద.. లె ౖఫ్ మీద.."
"......"
"ఇంతకీ నో చెపప్డానికా పిలిచావ్ డినన్ర్ కి?" ఆటపటిట్ సుత్నన్టూ
ట్ అడిగాడు.
"ఊ... మొదటిసారి రిజెక్ట్ చేసినపుడు ఇంత అ మాంటిక్ పేల్ స్ లో పర్పోజ్ చెయయ్డం నాదే తపుప్ అని నవేవ్సాడు. మళీళ్ ఆలోచించు..
అని Read the specimen once again! అనన్ంత సులువుగా చెపాప్డు."
"ఊ...."
"అందుకే.. రొమాంటిక్ ఈవెనింగ్ నా నిరణ్యానిన్ మారచ్లేదని చెపాప్ను నినన్..."
"Gosh.. You are impossible!! పాపం మానవుడు."
"ఓ మాట చెపప్నా వంశీ.. " కాసత్ ఆగి ఆలోచిసూత్ చెపిప్ంది.
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"పీల్ జ్...." ముందుకు వంగి మహతి మొహంలోకే చూసూత్ చెపాప్డు.
"నినన్టి ఈవెనింగ్ చివరోల్ .. నేను అవునని చెపుప్ంటే.. ఈరోజు చాలా బావుండేది. ఇదద్ రం సీవ్ట్ నథింగ్స్ మాటాల్డుకుంటూ ఉండేవాళళ్ం.

కానీ... ఏదో ఒక రోజు వసుత్ంది. నేనో తనో.. విసుకుక్నే రోజు. మ తగిగ్ పోయిందనో, సరిపోదనో కంపెల్ౖ ంట్ చేసుకునే రోజు, కోపంలో
అరుచుకునే రోజు.. వసుత్ంది. కాదంటావా?"
"చీకటి పడితే తపప్ కనిపించని నకష్ లని నమేమ్ మహతేనా.. ఎదురుగా కనిపించే మని చూడకుండా కళుళ్ మూసుకుంటునన్ది!"
ఆశచ్రయ్ంగా అడిగాడు.
"అవకక్డే ఉంటాయ్ వంశీ. వెలుగులో కనిపించవు.. నమొమ్చుచ్." నవివ్ంది.
" మా ఉంటుంది మహతీ.. కోపంలో కనిపించకపోవచుచ్. నమామ్లి." అదే టోన్ లో చెపాప్డు.
"మరి సీమలో కూడా మ ఉందా?"
"పచ్.... అది డిఫరెంట్ కేస్ లే.." చపప్రించేసాడు.
"నువువ్ పర్యతిన్ంచావా? నువువ్ తనని మారుచ్కోవాలని పర్యతిన్ంచావా?" నిలదీసింది.
"నేను ఎవరితోనూ షేర్ చేసుకోకపోవడానికి కారణం ఇదే మహీ.. Stepping into my shoes.. it's not that easy! నేను నీకు
చెపిప్నవి ఓ టెన్ పరెస్ంట్ ఉంటాయేమో. బహుశా జరిగే దానిలో నా తపూప్ ఉందేమో. కానీ, మారడం, మారచ్డం ఇలాంటి

థియరిటికల్ సొలూయ్షన్స్ కి లొంగని సమసయ్లుంటాయని ఆ సమసయ్లో మునిగి ఉనన్వాడికి మాతర్మే అరధ్మవుతుంది. సీమా, నేను..
ఇదద్ రం సినిమాలోల్ చూపించే రె ౖల్ పటాట్లాల్ సమాంతరంగా నడిచిపోవడమే.."
"ఎకక్డో ఇంకెవరో

స్ అవుతారా ఓ రె ౖలు పటాట్కి? కాఫీ మగుగ్తో.." వెటకారంగా అడిగింది.

"అందుకే నువువ్ మంచి ండ్ వి. ఎకక్డా విడిచిపెటట్ వు." పకపకా నవావ్డు మహతి మొహంలోకి చూసి.
"గౌతమి కి ఆశలు రేపొదుద్ వంశీ.." సీరియస్ గా చెపిప్ంది మహతి.
"పోనీ ఏం చెయయ్మంటావో నువేవ్ చెపుప్... సీమకి లొంగిపోమంటావా? ననున్ నేను కోలోప్మంటావా? తనకునన్ ఇనెస్కూయ్రిటీస్ ని
భరిసూత్, తన అనుమానాలకి బలవుతూ, నా నిండు జీవితం ఖరీదు చెలిల్ంచి కూడా కాసెనా మనశాశ్ంతిని పొందలేక
సతమతమవుతూ.. ఇలా శేషజీవితం గడిపేయమంటావా! తనకునన్ బలహీనతలకి జాలిపడితే, నామీద నేనే జాలిపడాలిస్ వసుత్ంది.
సావ్రధ్ంలా అనిపిసుత్ందేమో నీకు.. కానీ ఆలోచించు. ననున్ నేను వదిలేసుకుంటే.. అపుప్డె ౖనా సుఖముంటుందని నమమ్కం లేదు. నా
ఫేమిలీని, నా పరస్నల్ సేప్స్ ని ఓ మనిషిని సంతోషపరచడానికి కోలోప్వాలి నేను." వంశీ కళళ్లో కోపం మండుతోంది.
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చాలాసేపు ఇదద్ రూ ఏమీ మాటాల్డుకోలేదు. చీకటి చికక్బడుతూండగా బెంచ్ మీద నుండి లేచి బయటికి నడిచారు. కార్ లో మౌనంగా
కూరుచ్నాన్క ఓ నిరణ్యానికి వచిచ్నటుట్ చెపిప్ంది మహతి.
"నీ విషయమేవిటో తేలే దాకా గౌతమి గురించి ఆలోచించకు వంశీ..."
"మహతీ... గౌతమి పటల్ నేను అ క్ట్ అయిన మాట నిజం. కానీ, అది పాల్న్డ్ మాతర్ం కాదు. యాదృచిఛ్కం. ఇంతకు మించి ఇపుప్డేం
చెపప్లేను. ఆశలు కలిప్ంచడం.. ఉహు.. గౌతమి అంత అమాయకురాలు కాదు. ఓ కాఫీ మగ్ కో, ఓ కాఫీ డేట్ కో ఢామమ్ని పడిపోయి
పెళె ౖ నవాడిని మించేసుత్ందంటావా!!" డైర్వ్ చేసూత్నే మహతివె ౖపు ఓ సారి తలతిపిప్ నవావ్డు. ఆ నవువ్లో కలమ్షం కనిపిసుత్ందేమో
అని వెతికింది మహతి.
ఉనన్టుట్ండి గురొత్ చిచ్ వంశీ మీద గయియ్మని లేచిందింతలో..
"దురామ్రుగ్డా.. కాఫీ మానేసానని చెపాప్వ్ నాతో.."
అరధ్ం కానటుట్ చూసాడు.
"గౌతమిని కాఫీకి రమమ్నాన్వుగా!"
"హహహ్హహ్హా... అదా! మొనన్ నేనేం తాగానో గౌతమిని అడుగు."
"ఓహో.. అ డీ డేట్ కి తీసుకెళాళ్వనమాట. నేను వారంరోజులె ౖ ఊపిరి సలపకుండా తిరుగుతునాన్ను. బావుందయాయ్.. చాలా
బావుంది." ఫోన్ లో గౌతమి నంబర్ డయల్ చేసూత్ చెపిప్ంది.
"ఓయ్ పిలాల్.. ఓ విషయం అడుగుతాను నినున్.."
"...."
"మొనన్ వంశీ కాఫీ తాగాడా?"
"......"
"మరి కాఫీకి రమమ్ని ఎందుకు పిలిచాడటా?"
"......"
"ఏం చెపిప్ంది?" మహతి కాల్ కట్ చేసాక అడిగాడు వంశీ.
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"Can I take a rain check? అని చాలా పొలె ౖట్ గా అడిగి సూమ్దీ తాగావట కదా!"
నిశబద్ ంగా నవువ్తునాన్డు వంశీ.
"కాఫీ ఎందుకు మానేసావు వంశీ?" కార్ డోర్ వేసి, వంశీ వె ౖపుకి వచిచ్ నిలబడి అడిగింది. ఇంటి గేట్ ముందు ఆడుతునన్ పిలల్ లు
గోలగోలగా అరుసుత్నాన్రు.
"కాఫీ అనే లగజ్రీని వదిలేసుకునాన్ను.. లోటు బడెజ్ ట్ వలల్ ." మహతి కళళ్లోకి చూసూత్ చెపాప్డు.
"అంత లోటేమొచిచ్ంది?"
"అలా నిలదీసేత్ కషట్మమామ్య్!" నవువ్ వెలుగు కాసత్ తగిగ్ ందతని మొహంలో.. "ఉపుప్ నిండుకుంది ఇంటోల్.." కార్ ముందుకు
పోనిచాచ్డు.
***
ఏసీ గాలి చలల్ గా శరీరానిన్ నిమురుతోంది. బెడ్ లేంప్ కిరణాలు గోడమీద నీడలతో సమాంతరంగా తారటాల్డుతునాన్యి. అరధ్రా ని
సమీపిసుత్నన్ రేయి నిశబద్ ంగా జోకొడుతోంది.
పకక్కి తిరిగి నిదర్పోతునన్ వంశీని వెనుక నుండి హతుత్కుంది సీమ. ఉలికిక్పడాడ్డు. శరీరానికి కలిగిన జలదరింపుని అణిచిపెడుతూ
పళుళ్బిగించాడు. భుజం పటిట్ తనవె ౖపుకి తిపుప్కుందతనిన్..
"పడుకో సీమా.." ఆ మాట చురకతిత్లా సీమ అహానిన్ కసుస్న కోసిపారేసింది.
"తలనొపాప్?" అతని భుజం మీద ఆమె చెయియ్ బిగిసింది.
సమాధానం చెపప్లేదతను.
కాసేపటోల్ బా

మ్ లోంచి వినిపిసుత్నన్ శబాద్లకి తుళిళ్పడి లేచాడు. ఓరగా తీసునన్ తలుపు తోసుకుని లోపలికెళేళ్సరికి హేండ్ మిరర్ర్

నేలమీద బదద్ లె ౖ పడుంది.
"ఏమయింది?" తీకష్ణంగా అడిగాడు.
"నీకు నా అందం తకుక్వయిందేమో అని చూసుకుంటునాన్ను.." ఆమె కళుళ్ ఉ షంతో రగిలిపోతునాన్యి.
"పద.. పడుకో.." నిరల్ ంగా బె

మ్ లోకి నడిచాడు.

"ఎలా పడుకోమంటావ్! ఏముంది నాకీ ఇంటోల్..? కోపమొచిచ్ వెళిళ్పోతే కూడా పటిట్ ంచుకోవు. ఏడిసేత్ ఓదారచ్వు." అరిచింది కసిగా..
నిశబద్ ంగా మంచంపె ౖ వాలి కళుళ్ మూసుకునాన్డు. చరచరా నడిచి వచిచ్ంది గదిలోకి.
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"నాలుగురోజులు నేను కనుమరుగెతేౖ చాలు.. నీకు నూరిపొయాయ్లిస్నవనీన్ పోసేసుత్ందావిడ. చెపిప్ందా నాతో కాపురం చెయయ్దద్ ని?"
విసురుగా లె ౖట్ ఆన్ చేసి వంశీని కుదుపుతూ అడిగింది.
"నినెన్వడు వెళిళ్పోమనాన్డు? వెనకిక్ రాగానే నవువ్తూ సావ్గతం పలకాలా?" లేచి కూరుచ్ంటూ అడిగాడు. అతని గొంతు మామూలుగా
ఉంది.
"నా లెకక్ నీకేముంది? నువువ్ పారేసే డబుబ్కోసం లకష్ మంది ఆడకుకక్లు నీ చుటూ
ట్ తిరుగుతునాన్రు కదా!!" రెటిట్ ంచింది.
సూటిగా ఆమె వె ౖపు చూసాడు. అసహయ్ం కంటే ఎకుక్వె ౖనదేదో ఉందా చూపులో..
"ఏం.. అలా చూసాత్వేం."
"....."
"నాకు పిలల్ లు కావాలి. అపుప్డు కానీ నాకు విలువ ఉండదు." ఒకోక్మాటా చాలా సిథ్ రంగా పలికింది.
"నీకు పిలల్ లు కావాలంటే నీ ఇషట్ం. నాతో మాతర్ం కుదరదు." అంతే సిథ్ రంగా చెపాప్డు.
"వంశీ...." నమమ్లేనటుట్ చూసూత్ ఉండిపోయింది.
చాలా పర్శాంతంగా చూసుత్నాన్డు.
"ననున్.. అనుమానిసుత్నాన్వా?" దెబబ్తినన్ ఆడపులిలా ఉందామె గొంతు.
"లేదు సీమా. నాకు సంసాక్రం ఉంది. అందుకే నేరుగానే చెపుత్నాన్ను. నీ ఇషట్ం అని."
మాటలుడిగి నిలబడిపోయింది సీమ.
"నీకు నా మీద నమమ్కం లేదు. ఇషట్ం లేదు. పోనీ.. నేను చెడడ్ వాడినే నువవ్నుకుంటునన్టూ
ట్ . నా వాళళ్ందరూ చెడడ్ వాళేళ్. మరి అలాంటి
నాతో నీకు పిలల్ లెందుకు?" సూటిగా అడిగాడు.
"కాపురం నిలబెటుట్కోవాలనే చూసుత్ంది ఏ ఆడదె ౖనా..." రోషంగా సమాధానమిచిచ్ంది.
"కాపురం కోసం పిలల్ లు!" పెదవి విరిచాడు.
వింతేముందనన్టుట్ చూసింది.
"పిలల్ లని కనడానికి ఆడామగా సరిపోతారేమో... పెంచడానికి అమామ్ నానాన్ కావాలి." సప్షట్ంగా పలికిందతని గొంతు.
***
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"We believe we re choosing a partner. But we may merely be the happy victims of nature s lovely plan."
"అలా అనాన్డా?" ఆశచ్రయ్ంగా కళుళ్ విపాప్రిచ్ అడిగింది గౌతమి. అవుననన్టుట్ తలూపింది మహతి.
"అంటే..? marriages are made in heaven టె ౖపాస్ ఈ నేచర్స్ లవీల్ పాల్న్ అంటే.. కొటేషన్ బావుందోయ్!" నవివ్ంది.
"ఉహూ.. కాదు నువివ్లా నిలబడు చెపాత్ను." డాబా పిటట్ గోడకి ఆనుకుని ఉనన్ గౌతమిని తన ఎదురుగా లాకుక్ని చేతులు పటుట్కుని
వేళళ్తో తన అరచేతులోల్ రాసూత్ చెపిప్ంది.
"ఊ.. కితకితలూ..." గౌతమి కిలకిలాల్డింది.
"అబాబ్ ఉండూ.. ఇలా నిలబడాడ్డు. ననిన్లా ఎదురుగా నిలబెటుట్కుని చెపాప్డనమాట. ఇపుప్డు నువువ్ మహతి. నేను..." పేరు
మింగేసింది.
"అబోబ్.. అబోబ్... ఊ.. ఊ.." మహతి గుండర్టి మొహంలో జిగేలమ్ని మెరిసిన సిగుగ్ని చూసి పకపకా నవివ్ంది గౌతమి.
"ఎవరినె ౖనా నువువ్ ఇషట్పడాడ్వంటే.. దానికి 55% వాళళ్ body language కారణమట. 38% కారణం వాళళ్ గొంతు వలన. tone and
speed of their voice వలన అనన్మాట. ఇక కేవలం 7% మాతర్మే వాళుళ్ నీతో ఏం మాటాల్డారూ అనే దానివలన.."
"ఊ..." ఆసకి త్గా చూసోత్ంది గౌతమి.
"మనం ఎనోన్ చూసుకుని ఎంచుకునాన్మనుకుంటాం కానీ.. ఇదంతా నేచర్స్ పాల్న్ అంటాడు తను. ఎందుకంటే.. With an irresistible
cocktail of chemicals, our brain entices us to fall in love. బైర్న్ లో కెమికల్స్ వలనే మనం మలో పడతాం అని.."
"నిజమా!!"
"ఊ ఊ.. నిజమే."
"కెమికల్ రియాకష్న్ వలల్ ఇంకేదో జరుగుతుంది కానీ లవ్.. ఉహూ.." కనున్గీటింది గౌతమి.
"లవవ్ంటే 'నువావ్దరినీ.. నేనీదరినీ' టె ౖపు పెల్ టోనిక్ లవ్ కాదమామ్.. అతి మామూలు మనుషుల మధయ్ లవ్! లస్ట్ , అ కష్న్, అటాచెమ్ంట్.
మలో ఇవి మూడు ఫేజెస్ అనుకుంటే.. ఆడ మగా ఒకరినొకరు చూసుకోగానే టెసోట్సిట్ రాన్, ఈసోజెన్ రిలీజ్ అవుతాయట. ఇది లస్ట్
కి కారణం." చెపిప్ంది మహతి.
"మేల్, ఫీమేల్ హారోమ్న్స్ కదా ఇవి?" గౌతమి చేతులు ఇంకా మహతి చేతులోల్నే ఉనాన్యి.
"యెస్. రెండో ఫేజ్.. అ కష్న్. సడెన్ గా ఏ షాపింగ్ మాల్ లోనో, ఏ బయోకెమిసీ లేబ్ లోనో అతను ఎదురయాయ్డనుకో.. నోరు
తడారిపోయి, చమటలు పటేట్ సి గుండె దడా దడా కొటేట్ సుకుంటుంది చూడు.. దానికి కారణం Adrenaline అనమాట."
"సవ్దేశ్ కి ఇంటరూవ్య్కి వెళిళ్నపుప్డు నాలో ఇదే రిలీజయిందనమాట!" నవివ్ంది గౌతమి.
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"ఓ..యా! ఇదే. ఇక మలో పడితే.. 'గాలోల్ తేలినటుట్ందే... గుండె పేలినటుట్ందే..' అనన్టుట్ంటుంది చూడూ. బోలెడంత
హుషారొచేచ్సుత్ంది. ఆకలెయయ్దు. నిదర్పటట్ దు. హై పర్ అయిపోతాం. కొకెన్ౖ తీసుకునన్టూ
ట్ .. దానికి కారణం Dopamine. నిజంగా కొకెన్ౖ
తీసుకుంటే బైర్న్ మీద ఏ ఎఫెక్ట్ ఉంటుందో.. ఈ డోపమై న్ రిలీజ్ అయినా అంతే. అ కష్న్ ఫేజ్ లో రిలీజయేయ్ రెండో హారోమ్న్ ఇది."
గౌతమి నమమ్లేనటుట్ చూసోత్ంది. మహతి ఉతాస్హంగా చెపుప్కుపోతోంది.
"ఇక మూడోదీ అతి ముఖయ్మై నదీ Serotonin. OCD అంటారు తెలుసా నీకూ? Obsessive Compulsive Disorder. ఈ
జబుబ్నన్వాళళ్లో సెరటోనిన్ లెవెల్స్ ఎంతో అంత ఉంటుందట మలో పడడ్ వాళళ్ శరీరంలో.. దీని వలన ఏమవుతుందో తెలుసా?" ఆగి
నవివ్ంది.
"బాబోయ్.. అయితే మ రోగమేననమాట! ఊ చెపుప్."
"టూ పల్ స్ టూ.."
"అంటే మనమిదద్ రం మనకిదద్ రూనా? అపుప్డే!" అంటునన్ గౌతమి చేతిమీద కొటిట్ నవివ్ంది మహతి.
"తను మించిన అబాబ్యి 'two plus two equals to four' అని చెపిప్నా 'అబబ్! ఏం చెపాప్డసలూ..!' అంటుందట అమామ్య్.
అంటే వాళళ్లో ఉనన్ మంచి కొండంతలవుతుంది. flaws కనిపించవు. అంతా rosy గా ఊహించేసుకుంటామనమాట!"
"హహాహ్.. అదా టూ పల్ స్ టూ అంటే!" నవివ్ంది గౌతమి.
"ఊ.. నా డె ౖలాగ్ కాదులే. ఎపుప్డో వంశీ చెపాప్డు. ఎకక్డో చదివానని.." వంశీ పేరు గౌతమిలో ఏ మారుప్ తెసుత్ందా అని
కనుకొలకులోల్ంచి గమనించింది మహతి. కష్ణకాలం గౌతమి పెదాలు బిగించి విడిచింది.
"ఇక అటాచెమ్ంట్ పిలాల్... Oxytocin and Vasopressin ఈ రెండు neurotransmitters అవసరం ఇదద్ రు జీవితకాలం కలిసి
ఉండాలంటే."
"వె ౖరూ
ల్ టూయ్బులూ కనిపిసుత్నాన్యి నాకు నువువ్ చెపుత్నన్ పేరుల్ వింటూంటే?" నవావ్పుకుంది గౌతమి. సీరియస్ గా చూసుత్నన్ మహతితో
చెపప్మనన్టుట్ సె ౖగ చేసింది.
"Oxytocin చె ౖల్డ్ బర్త్ లో ఇంపారట్ ంట్ రోల్ పేల్ చేసుత్ంది. తలీల్ బిడడ్ ల మధయ్ అటాచెమ్ంట్ కి ఈ ఆకిస్టోసినే కారణం." చెపిప్ంది మహతి.
"అవునా!! ఇదే రిలీజ్ అవుతుందా ఆడా మగా మధాయ్..!!"
"ఊ.. ఎపుప్డో తెలుసా.. ఆరాగ్జమ్ కలిగినపుడు."
నమమ్లేనటుట్ చూసింది గౌతమి. అవుననన్టుట్ తలూపింది మహతి.
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"Intense love making. It deepens the feelings of attachment and makes couples feel much closer to one another
after they have had sex. సృషిట్రహసయ్ం ఇదే! ఇక
Vasopressin కూడా అపుప్డు రిలీజ్ అయేయ్ హారోమ్నే. లాంగ్ టర్మ్ కమిట్ మెంట్ కి ఇది చాలా హెల్ప్ చేసుత్ందట."
నిశబద్ ంగా వింటూ ఉండిపోయింది గౌతమి.
"Complete strangers ఇదద్ రు అరగంట కూరుచ్ని కాఫీ తాగుతూ, ఒకరి గురించి ఒకరు కబురుల్ చెపుప్కుని, ఆ తరువాత నాలుగంటే
నాలుగే నిముషాలు ఒకరి కళళ్లోకి ఒకరు చూసేత్.. లవ్ హారోమ్న్స్ రిలీజ్ అయిపోతాయట! మొదటి సేట్ జ్ లోకి ఎంటరె ౖపోతారు. ఆపె ౖ ఆ
ఇదద్ రి కృషీ అనమాట!" నవివ్ంది.
కాసేపాగి చెపిప్ంది మహతి.. నెమమ్దిగా కలలో మాటాల్డినటూ
ట్ ..
"నా చేతులు పటుట్కు చెపాప్డు గౌతమీ.. ఇలాంటి చలల్ టి వేళలో.. చుకక్లు పొడుసూత్ండగా.. నా కళళ్లోకి చూసూత్.. 'నా బె ౖక్ మీద నినున్
లేబ్ కి దించి నీ టె ౖం లో నాలుగు నిముషాలు సేవ్ చేసాత్ పర్తీ రోజూ. నీ కళళ్లోకి చూసేందుకు.. ఇలాంటి నాలుగు నిముషాలు
పర్తిరోజూ..' అని."
మహతి భుజాల చుటూ
ట్ చెయియ్ వేసింది గౌతమి. రెండు నిముషాల తరువాత అడిగింది..
"పెళిళ్ చేసుకుంటావా ఆనంద్ ని?"
" మ నిజమే అయితే... దానిన్ కటేట్ సుకోవాలా తాళళ్తో?" మహతి కళళ్లో నకష్ ల వెలుగు తళతళా మెరిసింది.
PPP

12
"కం ట్స్ గౌతమీ! పైర్డ్ చూశాను." లోపలికి వసూత్నే పాండీ కేఫ్ మారు

గేలా అరిచింది మహతి.

అపప్టికే వచిచ్ తన కోసం ఎదురుచూసుత్నన్ వంశీ, గౌతమి కూరుచ్నన్ టేబుల్ దగగ్రకి గబగబా వచిచ్ంది.
ఏమిటనన్టుట్ గౌతమి మొహంలోకి చూశాడు వంశీ. కురీచ్లో కూరుచ్ంటూ మహతి అందించిన చేతిని నవువ్తూ అందుకుంది గౌతమి.
"భలే ఉనాన్య్ ఏనుగులు.. ఎపుప్డు తీశావు ఫోటో?" మహతి మొహంలో సంబరం కొటొట్చిచ్నటుట్ కనిపిసోత్ంది.
"మనం రావిపాడు వెళొళ్చాచ్క ముంబె ౖ వెళాళ్ను కదా.. అపుప్డే ఓ ండ్ ని కలవడానికి అలా జె ౖపూర్ వెళాళ్లిస్వచిచ్ంది. మనం
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రావిపాడులో ఉనన్ పౌరణ్మికే జె ౖపూర్ లో ఎలిఫెంట్ ఫెసిట్ వల్ అవుతుంది. రాయల్ ఫోర్ట్ దగగ్ర పెరేడ్ జరుగుతుందిలే. మిస్
అయాయ్నీసారి. ఆ ఏనుగులే అవి. ఎకక్డికో తీసుకెళుత్ నాన్రు. నా కంట పడాడ్యి.. ఐ మీన్ నా కేమెరా కంట.."గౌతమి నవువ్తూ చెపిప్ంది.
"మా

ఫెసర్ చేతిలో చూశాను మేగజె ౖన్. అదే ఇషూయ్లో "Poaching the Pride" అని ఎలిఫెంట్స్ గురించి పైర్డ్ కి సెప్షల్ ఆరిట్ కల్

రాశారాయన. చదవమని ఇచాచ్రు. చదువుతూ కవర్ పేజ్ బావుందని చూశాను. ఎడారిలో ఏనుగులేంటా అని.. లోపల నీ పేరు
చూడగానే నేను గెంతులు!! ఆయన నవువ్తునాన్రు. 'నా ఆరిట్ కల్ కంటే నీ ండ్ తీసిన ఫోటోకే ఎకె ౖ ట్ అవుతునాన్వు నువువ్..' అని."
గలగలా చెపేప్సూత్ వంశీ ఆరడ్ ర్ చేసుకునన్ ఐసీ మ్ ని వెయిటర్ చేతిలోంచి అందుకుంది.
"ఊ.. కానీ..." అనన్టుట్ చూశాడు.
"నువువ్ తెపిప్ంచుకోవోయ్ మరోటి. లేడీస్ ఫస్ట్ ."
"అదే.. గౌతమి రెండు ఐసీ మ్ లు తినగలదా అని.." సీరియస్ గా అనాన్డు.
"హ.. హా.. హాహ్.... కుళుళ్ జోకు" వెకిక్రించింది.
"ఇంతకీ మేగజె ౖన్ తెచాచ్వా? నేనూ చూసేవాణిణ్ కదా.." మహతిని అడుగుతూనే, "కం ట్స్ మేడమ్.." అని గౌతమితో చెపాప్డు.
"థాంకూయ్ థాంకూయ్.. " తన హేండ్ బేగ్ లోంచి మేగజె ౖన్ తీసి అతని చేతికి అందించింది గౌతమి.
బంగారువనెన్లో మెరిసిపోతునన్ ఇసుకలో ఒకదానినికటి ఒరుసుకుని నడుసుత్నన్ రెండు ఏనుగులు.. ఇండియన్ టూరిజం మేగజె ౖన్
"The Pride" కవర్ పేజ్ పె ౖ! లోపలి పేజీలో కవర్ పేజ్ ఫొటో డిట్ 'గౌతమి రాచకొండ' అని రాసి ఉంది.
"బావుంది.. నేచర్ ఫోటోగర్ఫీ నీ ఇంటర్స్ట్ ఏరియా అనుకుంటా?" పుసత్కం తిరిగిచేచ్సూత్ అడిగాడు.
"అలా అనేం లేదు. నేచర్ ఇపుప్డిపుప్డే తీసుత్నాన్ను."
"ఓ.. సవ్దేశ్ లో చేసేదానివి కదూ?"
"ఊ.. "
"ఇపుప్డు..?"
"ఓ కనస్లెట్నీస్ కి చేసుత్నాన్ను.. వాళళ్ పైర్మ్ వెండార్.. ఇండియన్ టూరిజం కార్ప్ అనమాట"
"సవ్దేశ్ కూడా మంచి పేపరే కదా! ఎందుకొదిలేసావ్? ఎంచకాక్ రోజూ నీ పేరు పేపరోల్ పడేది." అడిగింది మహతి.
"రోజూ ఏం వేసేసుకోరు, మనం ఫోటోలు తీసాం కదా అని.. " గౌతమి నవివ్ంది.
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"సవ్దేశ్ లో వర్క్ బావుండేది. కానీ మానేసాను." మళీళ్ తనే చెపిప్ంది.
"ఏమయిందీ.. బాస్ తో పడలేదా?" అడుగుతునన్ మహతి వె ౖపు చురుగాగ్ చూశాడు వంశీ.
"అదేం కాదు. మా జగోమ్హన్ మహంతీ.. కూలెస్ట్ బాస్ అసలు! ఓ ఫెరిట్ లె ౖజర్స్ కంపెనీతో గొడవ. వాళుళ్ ననున్ మేనేజ్
చేదాద్మనుకునాన్రు. నేను ఒపుప్కోలేదు. మానేసాను."
"ఒకఖ్ ముకక్ అరధ్ం కాకుండా భలే చెపాప్వు.." వంశీని అనుకరిసూత్ సీరియస్ గా చెపిప్ంది మహతి.
ఇదద్ రీన్ మారిచ్ మారిచ్ చూసుత్నన్వాడు కాసాత్ నవావ్పుకుంటూ మహతి తలమీద మొటాట్డు.
"చెపాత్ చెపాత్.. బేలూర్ లో చేసేదానిన్. రాంధావన్ ఫెరిట్ లె ౖజర్స్ అని వినే ఉంటారు కదా! వాళళ్కి ఊరి చివరోల్ ఓ మిసెస్ లో రెండు
పాల్ంటుల్నాన్య్. అకక్డే మూడో పాల్ంట్ మొదలుపెటాట్లనుకునాన్రు వాళుళ్.. రన్ చేసుకోవడం సులువు కదా అని. అపప్టికే ఉనన్ పాల్ంట్స్
వలల్ చుటుట్పకక్ల ఆరేడు కిలోమీటరల్ రేడియస్ లో బాగా పొలూయ్ట్ అయిపోయింది. అలాంటిచోట మళీళ్ ఇంకోటంటే.. చాలా
హజారడ్ స్. హై

షర్ బాయిలర్స్ ఉంటాయ్ పాల్ంట్స్ లో. అనీన్ పకక్పకక్నే ఉంటే ఏ ఒకక్ పాల్ంట్ లో ఏం జరిగినా... చాలా

పెదద్ దవుతుంది."
"భోపాల్ లో పేలినటూ
ట్ ... అమోమ్! ఆ తరువాత ఎనిన్ జెనిటిక్ డిజారడ్ ర్స్ వసాత్యో అసలు!" బాధగా చెపిప్ంది మహతి.
"ఎగాజ్కీ..! సరే ఎపుప్డో పేలడం సంగతెలా ఉనాన్, పర్సుత్తం ఉనన్దానివలల్ ఆ చుటుట్పకక్ల నీరు పాడె ౖపోయింది. గాలి బాగులేదు.
అపప్టికే కళళ్కీ, సిక్న్ కీ జబుబ్లొచిచ్ ఉనాన్రు అకక్డి జనం. మూడో పాల్ంట్ వీలేల్ దనాన్రు. ఎనివ్రానెమ్ంటల్ పబిల్ క్ హియరింగ్ లో కలెకట్ ర్
కి నో చెపేప్సారు. కానీ.. రాంధావన్ వాళుళ్ కలెకట్ ర్ ని మేనేజ్ చేసారు. విషయం పేపరల్లో కూడా రాకపోతే ఇక సమసయ్ ఉండేది కాదు.
కానీ నేను ఫోటో ఫీచర్ చేసేశాను."
"ఏం ఫోటోలు..?" వంశీ ఆసకి త్గా అడిగాడు.
ఒకక్ కష్ణం కళుళ్ కలిసాయి. చటుకుక్న విడిపించుకుంది గౌతమి.
"ఫోటోలంటే.. అకక్డి బోర్ వెల్ లో పసుపప్చచ్టి నీళొళ్సాత్యి. చెపాప్ను కదా.. సిక్న్ డిసీజెస్, లంగ్స్ పాడె ౖనవాళుళ్. ఓ చినన్పాప కళళ్కి
ఏదో జబుబ్తో పుటిట్ ంది. ఆ పిలల్ చూడలేదంటే నమమ్బుదిధ్ కాలేదు నాకు. ఇవనీన్ ఫీచర్ చేసాను."
"కలకట్ ర్ నో అబజ్ కష్న్ ఇచేచ్సాక నువేవ్ం చెయయ్గలవు?" మహతి పర్శన్.
"మీడియా చాలా పవరుఫ్ల్ కదా మహతీ. పేపరల్లో వచిచ్న దానిన్ చూపిసూత్ ఎవరె ౖనా కోర్ట్ కి వెళొళ్చుచ్. మహంతీ చొరవ వలల్ నా ఫీచర్
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పేపరోల్ వచేచ్సింది. అదీ నేషనల్ పేజ్ లో! రాంధావన్ వాళుళ్ చూసూత్ ఊరుకోరు కదా! ననున్ చాలా ఇబబ్ందిపెటాట్రు. మనశాశ్ంతి
లేకుండా ఎందుకని.. రిజె ౖన్ చేసాను." గౌతమి ముగించింది.
"సో, యూ కివ్ట్. ఎందుకలా! ఫెట్
ౖ చెయయ్లేకా?" అడగకుండా ఉండలేకపోయాడు వంశీ.

"అకక్డ అనుకునన్ పనె ౖతే చేసేశాను కదా.. వర్క్ తో పాటూ పీసాఫ్ మై ండ్ కూడా ముఖయ్ం. ఇంకో ఫోటో ఫర్ దొరుకుతాడు సవ్దేశ్ కి.
నాకూ ఇంకో జాబ్ దొరుకుతుంది." తేలిగాగ్ చెపుత్నన్ గౌతమి వె ౖపు పరిశీలనగా చూశాడు.
"లె ౖఫ్ ని ఇంత ఈజీగా తీసుకుంటుందా..!!" మనసులో అనుకునాన్డు.
"లె ౖఫ్ ని ఈజీగా తీసుకోవడమని కాదు కానీ.. అదంతే!" వంశీ మనసు చదివినటుట్ చెపిప్ంది గౌతమి.
ఆలోచిసూత్ ఉండిపోయాడు వంశీ.
***
హఠాతుత్గా కళుళ్ విపిప్న మహతికి గోపీచందనం రంగు గోడమీద టిక్ టిక్ మంటునన్ గడియారం కనిపించింది. పది!! ఉదయమా..?
ఇంత వెలుగేంటీ అని చటుకుక్న లేచింది. టె ౖం తపేప్మో అనిపించి చేతికునన్ వాచ్ చూసుకుంది. నాలుగునన్ర అని చూపిసోత్ందే!! ఏది
కరెక్ట్? మంచం దిగి చుటూ
ట్ చూసింది. హాసట్ ల్ గది!!
తను ఎనిమిదేళళ్ తం విడిచిపెటేట్ సిన కాలేజ్ హాసట్ ల్! కల కంటోందా? కళుళ్ తెరిసేత్ తెలివి రాదేమీ.. చీకటి కనిపించదేం? ఎనోన్
వందలసారుల్ ఆ గది తలుపులు మూసి తీసి ఉంటుంది. ఆ మంచం మీద పడుకుని ఆ గోడ గడియారం చూసూత్ నిదర్లేచేది. అకక్డ
అణువణువూ తనకు చిరపరిచితం. కల కంటోందా? టె ౖం పగలు పది కాదు.. తెలల్ వారుజాము నాలుగునన్రే అయుండాలి. కళుళ్ విపిప్తే
చాలు. కలలోంచి బయటకి వచేచ్యచుచ్. చెమటలు పడుతునాన్య్. ఎలా! పోనీ ఎవరికెనా
ౖ ఫోన్ చేసేత్నో..
గభాలున చేతిలో చూసుకుంటే సెల్ ఫోన్ ఉంది. పాతది!! గాడ్.. ఫోన్ లో ఎవరి నంబరూ
ల్ లేవేం? ఎవరొసాత్రు తనని
నిదర్లేపడానికి..? ఆనంద్..??
కళుళ్ తెరిచింది మహతి. చుటూ
ట్ చీకటి. హమమ్యయ్ అనుకుంటూ బెడ్ లేంప్ ఆన్ చేసింది. కిటికీలోంచి మసక వెలుతురొసోత్ంది. పావు
తకుక్వ అయిదు!! How long does a dream last?
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లేచి బా

మ్ లోకి వెళిళ్ మొహం కడుకుక్ంది. చెపప్లేని నీరసం. వెనకిక్ వచిచ్ బెడ్ సె ౖడ్ టేబుల్ మీద ఉనన్ బాటిల్ ఎతిత్ గటగటా

నీళళ్నీన్ తాగేసింది. మొహం చేతులతో రుదుద్కుంటూ మంచం మీద కూరుచ్ంది.
ఏవిటీ కల! ఇంకెవరూ గురుత్ రాలేదేం? ఆనంద్? ఇషట్పడుతోందా? మళీళ్ మా? చాలా సేపు ఆలోచిసూత్ ఉండిపోయింది.
బా

ం లోంచి సాన్నం చేసి వసూత్ండగా ముందురోజు వంశీతో సంభాషణ గురొత్ చిచ్ంది.

"చిరుతపులులు కాదబాబ్య్.. మ అంతరించిపోతోంది. చరితర్లో చెపుప్కుంటునన్ మకీ, ఈ రోజులోల్ మనుషులకీ తేడా ఎలా
వచిచ్ంది? Is that an evolution? తెలాల్రి లేచి ఫేస్ బుక్ చూడు. అమామ్యిల మీద అబాబ్యిల జోకులు. ఆడవాళేళ్మో మేల్
చావనిజం మీద లెకచ్రూ
ల్ . జాఞ్నం ఎకుక్వె ౖపోయీ.. బాగా పికీ అయిపోతునాన్మనిపిసోత్ంది." చెపుత్నన్ మహతి వె ౖపు చూసూత్
ఉండిపోయాడు వంశీ.
"ఒకక్ మాట చెపప్నా మహతీ. చెపిప్నదే చెపుత్నాన్ననుకోకు. సిసట్ మ్ లో తపుప్ లేదు. ఎపప్టికీ లేదు. లోపాలేమునాన్ మనలోనే ఉంటాయ్.
ఎవరి ఫర్సేట్ షన్స్ వాళుళ్ సోషల్ నెటవ్రిక్ంగ్ సె ౖట్ లలోనో, ఊసుపోని కబురల్లోనో బయటపెటుట్కుంటునాన్ం. పర్తీ మనిషికీ తోడు
కావాలి. Nature's law అది. నముమ్.. మనుషులీన్, మనీ నముమ్. అలా అని నినున్ నువువ్ వదిలేసుకోకు." బుజజ్ గించాడు తన
చినన్నాటి నేసాత్నిన్.
కాఫీ సిప్ చేసూత్ వాచ్ చూసుకుంది. ఆలోచనలు ఓ పధధ్తిగా నడుసుత్నాన్యిపుప్డు.
***
"నాకేం పరవాలేదు మహతీ.. సొసె ౖటీలో వేలెతిత్ చూపేది ఆడపిలల్ నే!" కనాన్రప్కుండా మహతి మొహంలోకే చూసూత్ చెపాప్డు ఆనంద్.
మహతి మాటలు వినాన్క ఆశచ్రయ్ం నుండి తేరుకోడానికి ఒకే ఒకక్ కష్ణం పటిట్ ందతనికి.
"చింతకాయపచచ్డి కబురొల్ దుద్ డాకట్ ర్. " నవివ్ంది మహతి.
"పోనీ నాకే రిలేషన్ లో సెకూయ్రిటీ కావాలనిపిసేత్నో! నా పేరెంట్స్ కి చెపుప్కోవాలి కదా నేను కూడా.." చురుగాగ్ అడిగాడు.
"అది నీ హెడేక్. ఆలోచించుకో." మహతి మాట మామూలుగా ఉంది.
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విశాలమై న యూనివరిస్టీ

ంగణంలో ఓ చెటుట్కింద నిలబడాడ్రు ఇదద్ రూ. దూరంగా పారిక్ంగ్ లాట్ దగగ్ర కనసకష్న్ వరక్ర్స్ చేసుత్నన్

శబాద్లు లీలగా వినిపిసుత్నాన్యి. మిటట్ మధాయ్హన్పు ఉకక్పోతకి మహతి చెంపల మీదుగా చెమటలు కారుతునాన్యి. ఉండుండీ వీసుత్నన్
గాలి సరిపోవడం లేదు.
ఆనంద్ ఒక అడుగు ముందుకు వేసాడు. మహతి సనన్టి వేళళ్ని చేతులోల్కి తీసుకునాన్డు. గుండర్ంగా ఉనన్ ఆమె తేనెరంగు కళళ్లోకి
సూటిగా చూసూత్ అడిగాడు.
"నీ పర్పోజల్ వెనుక కారణమేంటో తెలుసుకోవాలని ఉంది మహతీ. పెళిళ్ వదద్ ని ఏ ఇండియన్ గాళ్ అనదు, నాకు తెలిసి.."
"నాకు పెళళ్ంటే ఎలాంటి ఫీలింగ్ లేదు ఆనంద్. అటు మంచీ లేదు. ఇటు చెడూ లేదు. పెళెళ్ందుకూ అంటే అదో వేడుక.. అదో చటట్ ం..
అదో కటుట్బాటు. పెళెళ్ందుకొదద్ ంటే... నాకు అలాంటి సెలె షన్ ఏమీ వదుద్ కనుక. లా తోనూ, కటుట్బాటల్ తోనూ.. నినున్ నేను, ననున్
నువువ్ కటేట్ సుకోవడం అనవసరమనిపిసోత్ంది కనుక." అతని చేతులోల్ంచి తన చేతులిన్ సునిన్తంగా విడిపించుకుంది.
"పిలల్ లు పుడితే..?"
"పుటట్ నీ.."
"వాళళ్కి సెకూయ్రిటీ ఏది?"
"ఆనంద్.. నీ పిలల్ లనే ఫీలింగ్ నీకు ఉంటే వాళళ్ని నువేవ్ చూసాత్వు. లేదనుకో, నువువ్ మారిపోయావనుకో వాళళ్కి నువవ్కక్రేల్దు.
Lawfully నీనుండీ సాధించుకునే ఆసిత్పాసుత్ల కోసమే అయితే, అవి నేనూ సంపాదించి పెటట్ గలను కదా! Grow up!! "
తేలిచ్పారేసింది.
"కొనాన్ళళ్కి నీకు పెళిళ్ కావాలనిపిసేత్ నిరొమ్హమాటంగా చెపాప్లి మరి..." కష్ణకాలపు ఆలోచన తరువాత సనన్గా నవువ్తూ చెపాప్డు.
"Then I'll propose you on my knee. సరేనా?"నవివ్ంది.
"ఇలుల్ చూసుకుందాం అయితే.."
"Sure! Let's move in together." ఆనంద్ చేతిని నెమమ్దిగా నొకిక్ వదిలింది.
***
"నినన్ సాయంతర్ం సూపర్ బజార్ లో మీ మిసెస్ కనిపించారండీ. పలకరించాను." కలప్న.. వంశీ కేబిన్ లోకి వసూత్ చెపిప్ంది.
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"ఓ.. " సిసట్ మ్ లోంచి తలెతత్లేదు వంశీ.
"ఏమై నా

బల్ ం ఉందాండీ మీ మధయ్. అంటే.. డిఫరెనెస్స్.."

చటుకుక్న తలెతిత్ చూదాద్మనుకునన్వాడే సంబాళించుకునాన్డు. నెమమ్దిగా ఆమెతో చూపు కలిపాడు.
"ఏం లేదు వంశీ. తనేదో చాలా డిసట్ ర్బ్ డ్ గా ఉనాన్రు. I can understand. కానీ.. ఇంకెవరినె ౖనా ఇలా.. అనుమానిసేత్ కషట్ం కదా! అదీ
నా పకక్న ఎవరూ లేరు కనుక సరిపోయింది. లేదంటే నాకూ ఇబబ్ందిగా ఉండేది! మీతో చెపప్డం మంచిది కదా అని.."
మొహంలోకి పొంగివసుత్నన్ నెతుత్రు ఆవిరుల్ చిమమ్డం సప్షట్ంగా తెలుసోత్ందతనికి.
"Sorry for the inconvenience, కలప్నా.." వంశీ గొంతు పెగలనంటోంది.
పెదవి నలుగుతోంది. ఆవేశం పలచ్బడి ఆలోచనగా మారేదాకా కళుళ్మూసుకుని ఉండిపోయాడు. ఏం చెయాయ్లిపుప్డు?
గొడవపెటుట్కోవాలా? లొంగిపోవాలా?
"ఆ పిలల్ కి అపారాధ్లెకుక్వరా.. నీకు నేనేదో మపుప్తునాన్ననుకుంటోంది. నేను ఇలా చెపాప్నని అనకు మళీళ్. సరుద్కుపోవాలి నానాన్!
మీరిదద్ రూ సవయ్ంగా ఉంటే చాలు. మాతో రాకాపోకా లేకపోయినా.." అని ఉదయానేన్ బాధగా చెపిప్న అమమ్ మాటలు ఇంకా చెవులోల్
వినిపిసూత్నే ఉంది. ఇంతలోనే ఈ హుయ్మిలియేషన్!!
***
హాలోల్ టీవీ మోగుతోంది. సీమ సోఫాలో ముడుచుకుని కూరుచ్ని చానెల్స్ మారుసోత్ంది. షూ విపిప్, లేపాట్ప్ వర్క్ సేట్ షన్ దగగ్ర పెటిట్
వెళాద్మని అటుగా వచిచ్న వంశీ వె ౖపు చూసిందోసారి.
"లేటయిందేం వంశీ.."
నిశబద్ ంగా మేడమీదకి నడిచాడు. బటట్ లు మారుచ్కుని మొహం కడుకుక్ని కిందకి వచేచ్సరికి డె ౖనింగ్ టేబుల్ దగగ్ర కూరుచ్ని ఉంది.
"మరో చపాతీ వెయయ్నా?"
చెయయ్డుడ్పెటాట్డు.
చెయియ్ కడుకుక్ని, పుసత్కాల అలమర వె ౖపు నడుసుత్నన్ వంశీకి వెనుక నుండి చూపులు గుచుచ్కునాన్యి.
"ఏం చేసేత్ నీకు నచుచ్తాను? పుసత్కాలు చదవాలా? ఆకాశంలో చుకక్లు లెకక్పెటాట్లా? పోనీ.. పాటలు పాడాలా?" ఏడుపుని ఉ షం
చాటున అదిమిపెటిట్ ంది.
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"నీకేం కావాలో అది చెయియ్ చాలు.." అని చెపాద్మనుకునేలోగా మరో తూటా స న దూసుకొచిచ్ంది.
"ఆ బజారువేషాలేసేవాళళ్ పాటి చెయయ్లేదా నేను! ఏం తకుక్వె ౖంది నాలో.."
మనసు తలుపు మూసుకుపోయింది... పూరిత్గా..
PPP

13
మహతి చెపిప్న నూయ్స్ అరధ్ం కావడానికి వంశీకి కాసేపు పటిట్ ంది. విషయం చెపిప్ చాలా మామూలుగా రేపు సాయంతర్ం పాండీ కేఫ్
లో కలుదాద్మని చెపిప్ందంతే. 'గౌతమి కూడా వసుత్ందా?' అని అడగబోయి తమాయించుకునాన్డు. వసుత్ందని తెలుసు.
"లివిన్ అంటే షాక్ అయాయ్ను." పాండీ కేఫ్ బయట నిలబడడ్ వంశీతో వసూత్నే చెపిప్ంది గౌతమి.
సనన్గా నవివ్ చెపాప్డు. "లోపలికెళిళ్ మాటాల్డుకుందాం పద"
నలుగురికి కేటాయించిన ఓ బూత్ లో కూరుచ్నాన్రు. వెయిటర్ రాగానే వాటర్ బాటిల్ తెమమ్ని, ఆరడ్ ర్ కి కాసత్ టె ౖం పడుతుందని
చెపేప్సింది గౌతమి.
"నీకెపుప్డు తెలిసింది?" కుతూహలంగా అడిగింది.
గౌతమిలో ఇంత ఆసకి త్ చూసి కాసత్ ఆశచ్రయ్మనిపించింది వంశీకి.
"'నినన్ రా . ఇదీ విషయం. రేపు సాయంతర్ం పాండీకి రా..' అని చెపిప్ పెటేట్ సింది."
"నాకు నినన్ మధాయ్హన్ం! 'ఇలుల్ వెతుకుక్ంటునాన్ను గౌతమీ.. ఆనంద్ తో మూవిన్ అవడానికి. నీకు రూమేమ్ట్ ఎవరె ౖనా దొరుకుతారేమో
చూడనా?' అని ఎంత సింపుల్ గా చెపేప్సిందో!!" కళిళ్ంతలు చేసుకు చెపోత్ంది గౌతమి.
"గుడ్ ఫర్ హర్! నెమమ్దిగా మనుషులోల్ పడినటేట్ ! ఏ పురుషదేవ్ష సమాజమో సాథ్పించేసుత్ందనుకునాన్ను."
వసుత్నన్ మహతిని వేలితో చూపించాడు గౌతమికి. ఇదద్ రికీ దూరం నుండే హాయ్ చెపూత్ వచిచ్ కూరుచ్ంది.
"ఎలా ఉనాన్రు మేడమ్? ఒకక్రిత్వే వచాచ్వేం?" నవువ్తూ అడిగాడు.
"ఓ.. సూపర్! ఒకక్రిత్నే కాక!?"
"అతనిన్ పరిచయం చెయయ్డానికే ఈ మీటింగేమో అనుకునాన్.."
"ముందు విషయం కాసత్ సింక్ ఇన్ అవనీ! చేదాద్ం చేదాద్ం." నవివ్ంది మహతి.
"సో.. ?"
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"సో.. అదీ విషయం. ఇలుల్ వెతుకోక్గానే మూవిన్ అవుతాం."
"కం ట్స్ డియర్! వెరీ హేపీ ఫర్ యూ!!" మహతి భుజం మీద చేయి వేసి చెపిప్ంది గౌతమి.
"మీ టూ.." చెపాప్డు వంశీ.
"ఇక గౌతమి ఒకక్రేత్ ఉండాలి. రూమేమ్ట్ దొరికే దాకా.." వంశీ వె ౖపు చూసూత్ చెపిప్ంది మహతి.
"ఎందుకూ తను మాతర్ం ఒంటరిగా ఎనాన్ళుళ్? ఏం మేడమ్ నెక్స్ట్ మీరూ చెపాత్రా గుడ్ నూయ్స్?" వంశీ గౌతమి ముఖ కవళికలని
జాగర్తత్గా గమనిసుత్నాన్డు.
కష్ణకాలం చాలా అసహనంగా మారిందామె మొహం. ఇంతలోనే నిభాయించుకుని.. మౌనంగా ఉండిపోయింది.

"చెపుప్.. ఆనంద్ ఏమంటునాన్డు? అసలెలా పర్పోజ్ చేసావు?" టాపిక్ మారాచ్డు.
"వాట్! నేను పర్పోజ్ చెయయ్డమేంటీ? ఎలా కనిపిసుత్నాన్నూ..." గలగలా కబురుల్ మొదలుపెటేట్ సింది మహతి.
వింటునాన్, గౌతమి ముఖంలో మెరిసి మాయమై న ఇబబ్ంది ఏమిటనే ఆలోచన వంశీ బురర్లో తిరుగుతూనే ఉంది.
***
"సో.. వాట్స్ నూయ్? నీ కబురేల్ం చెపప్నే లేదు. నేనే వాగాను." అంది మహతి.
మహతి ఇంటి గేట్ దగగ్ర నిలబడాడ్రిదద్ రూ.. గౌతమి పనుందని లోపలికెళిళ్పోయింది.
"ఏముంటాయ్? రొటీన్.. విసుగాగ్ చిరాగాగ్ గడిచిపోతోంది జీవితం."
"ఊ.. సీమ..." ఏదో అడగబోయింది.
"మహతీ. కొతత్గా ఏం ఉండవు. అదే అలా సాగుతుంది. నేను లొంగను. తను తగగ్దు." అభావంగా ఉంది వంశీ గొంతు.
"పోనీ పిలల్ లు పుడితే మారుతుందేమో.. ఆలోచించావా?"
మహతి మాట పూరత్వక ముందే "నువువ్ కూడానా!" బాధగా అనాన్డు.
"ఏం వంశీ...?"
" ఈ పర్పంచానికి బెటర్ ఆఫ్ సి ంగ్ ని ఇవావ్లని పర్తి
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ఇదద్ రి కాంబినేషన్ మీద, పెంపకం మీదా కూడా నమమ్కం లేదు."
"అలా కాదులే.." సరిద్చెపప్బోయింది.
"ఏది కాదు! రజనీ ఆంటీ సెలకష్న్ ని మెచుచ్కునాన్వు. ముందుతరాలకి రోగాలని ఇవవ్డం ఎంత తపోప్ నీకు తెలుసు. మరి మానసిక
జాడాయ్ల గురించి మరిచ్పోతారేం. జీవితానిన్ నెగిటివిటీతో నింపుకునన్ ఆమె. ఆమెకి నచచ్ని నేను. మా ఇదద్ రికీ పిలల్ లా! అసలేమీ
పొసగని ఇదద్ రు ఎలా మంచి పిలల్ లని కనగలరు! మీ సె ౖనేస్మీ చెపప్దా?"
"వదుద్లే ఈ టాపిక్. ఇంకేమై నా మాటాల్డు." మహతి నొచుచ్కుంది.
"నేను సీమ విషయంలో పూరిత్గా విసిగిపోయాను మహతీ. అలా అని నా జీవితానిన్ నిసాస్రంగా గడపలేను."
"మరేం చేసాత్వ్? గౌతమికి పర్పోజ్ చేసాత్వా?!"
మహతి కళళ్లోకి సూటిగా ఒకక్ సారి చూసి, గి న వెనకిక్ తిరిగి కార్ వె ౖపు నడుచుకెళిళ్పోయాడు. కార్ వెళేళ్దాకా చూసూత్
ఉండిపోయింది.
***

"ఏం తెలుసు సాట్ర్స్ గురించి..?" అలల్ రిగా నవువ్తూ అడిగింది మహతి.
"వీనస్ గురించి మాతర్ం తెలుసు." చెపాప్డు ఆనంద్.
"హయోయ్ రామా! వీనస్ సాట్ర్ కాదు! పాల్నెట్.."
"ఊప్స్.. కదా! పోనీ ఇవాళ రా సాట్ర్స్ చూదాద్మా? నువేవ్ చెపొప్చుచ్.. ఏది సాట్రో ఏది పాల్నెటో.."
"అకక్రేల్దు. మనింటికెళిళ్పోయాక రోజూ చూదాద్ం. అపుప్డు నువేవ్ అంటావు. అనవసరంగా అడిగా

బాబూ అని.."

"ఏమో! తినబోతూ రుచులెందుకు?" ఆనంద్ పెదాల మీద నవువ్ చెదరలేదు.
"హేయ్.. నీకు భయంగా లేదా?" ఉనన్టుట్ండి అడిగింది.
"నీకు ఉందా?"
"భయం కాదు కానీ.. కొదిద్ గా టెనష్న్. అంత దగగ్రగా గడపడం మొదలుపెడితే నీకు నచచ్నేమో అని."
మహతి చేతిని పెదాలకానించుకుని చెపాప్డు.
"అలా అనిపించిందంటే చాలు మహతీ.. మిగిలినది నేను చూసుకుంటాను."
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"అరధ్ం కాలేదు.." రెపప్వేయకుండా చూసోత్ంది.
"యూ ఆర్ ఇన్ లవ్. దానిన్ పెంచి పోషించడం నా బాధయ్త."
"ఓహో.. మరి నా బాధయ్తలేమిటో!" నవువ్తూ అడిగింది.
"బెండకాయ కూర వండకపోవడం."
హ్ హూ
"హు
హ్ .... ఆనంద్..." అతని చేతిలోంచి చెయియ్ లాగేసుకుని భుజం మీద కొటిట్ ంది.
"సాట్ర్స్ ఆకాశంలోనే కాదు. ఇండోర్ కూడా కనిపిసాత్యని నమమ్డం."
"పాల్నెటోరియంలోనా?"
నవావ్పుకుంటూ తలకొటుట్కుంటునన్ ఆనంద్ ని అయోమయంగా చూసింది మహతి.
***
"ఎలా ఉంది లె ౖఫ్?" ఆసకి త్గా అడిగింది గౌతమి.
"ఏదీ ఇంకా వారమే కదా అయిందీ.."
"వారంలో ఎలా ఉందో చెపుప్ పోనీ.."
"చెపేత్ ఏడిపిసాత్వు."
"చెపప్కపోయినా తపప్దు కానీ.. ఊ.. "నవివ్ంది గౌతమి.
"బావుంది గౌతమీ.. లె ౖఫ్ లో ఇంత లోటుండేదా అని ఆశచ్రయ్పోతునాన్ను. అంత బావుంది."
కష్ణమాగి ఆకాశంలోకి పరిశీలనగా చూసింది. చుకక్లు మిణుకుమిణుకుమంటునాన్యి. చినన్నాటి సేన్హితులని

ప్ ఫోటోలో

చూసినటట్ నిపించింది మహతికి. పెదద్ గా మిస్ అవడం లేదు. అలా అని మరచిపోనూలేదు.
"మొనోన్రోజు తెలల్ వారు ఝామున వేగుచుకక్ చూపించాను."
"ఆహా! పాపం నిదర్పాడుచేసి మరీనా.."
"ఆ.. లేకపోతే వీనస్ సాట్రో పాల్నెటో కూడా తెలీదు."
"పోనెల్దూ
ద్ .. ఇంతకీ సాట్రా, పాల్నెటాట్?" నాలిక కరుచుకుంటూ అడిగింది గౌతమి.
గౌతమి చెవి మెలేసి నవివ్ంది మహతి.
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"వీనస్ అంటే శు డు పిలాల్.. వేగుచుకక్. అవడానికి పాల్నెట్. లవ్ కి, రొమాన్స్ కీ అధిదేవత."
"ఊ ఊ"
"చితర్మేంటో తెలుసా గౌతమీ.. ఇనిన్ తేడాలుంటాయా మనుషులోల్.. ఈ జాతీ, ఆ

ంతం బాల్ బాల్.. చుకక్లు ఆ హదుద్లనీన్

చెరిపేసాత్యి. మ, మనిషీ పర్పంచంలో ఏ మూలె ౖనా ఒకటే అనిపిసుత్ంది. ఈ వీనస్ ని చూడు. రోమన్ గాడెస్ ఆఫ్ లవ్. కుయ్పిడ్ కి
తలిల్ అని చెపాత్రు. ఇదే ఇండియన్ కాంటెక్స్ట్ లో శు డు ఆసాలజీలో ఏడో ఇంటికి అధిపతి. ఇతని దృషిట్ సరిగా ఉంటేనే పెళిళ్ సరిగా
ఉంటుందంటారు."
"ఓహ్.. చితర్ం కదూ!"
"లవ్ లె ౖఫ్ కి వీనస్ కి బోలెడు కనెకష్న్ ఉందనన్మాట. అందుకే చూపించాను ఆనంద్ కి.. " నవివ్ంది.
నవువ్తూ మౌనంగా ఉండిపోయింది గౌతమి.
"తోడు కావాలి గౌతమీ.. ఎంత జీవితం చెపుప్! ఇటేట్ గడిచిపోతుంది. చలిగా, ఒంటరిగా ఇదే డాబా మీద ఎనిన్ రా లు గడిచాయో బాగా
గురుత్. ఆ కొతత్ బాలక్నీలో నిలబడి ఆనంద్ తో కలిసి వీనస్ ని చూసూత్ంటే చాలాసేపు వింతగా అనిపించింది."
"తేడా ఉంది కదూ!" అడిగింది గౌతమి.
"చాలా...." ఆకాశంలోకి చూసూత్ చెపిప్ంది మహతి.
***
"నవువ్ నటించకు వంశీ." కోపంగా చెపిప్ంది మహతి.
"ఎందుకలా అనిపిసోత్ంది నీకు?" అదే నవువ్మొహంతో అడిగాడు.
"వర్క్ హాలిక్ వి అయిపోతునాన్వ్"
"సతక్వుల్ హాలికులె ౖననేమి.. అనాన్రు. కవిగారినె ౖపోతానె ౖతే.."
"యే హారెట్ టాకో వసుత్ంది. పిచిచ్వాగుడు వాగకు."
"ఏమయింది మహీ..." అడిగాడు నవావ్పుతూ.
"ఎవరి నుంచి దాకుక్ంటునాన్వు. ఓ కాల్ లేదు. ఏం లేదు.. " అరిచింది.
"నువూవ్ బిజీగా ఉనాన్వు కదా!"
"అదేం కాదు. నేను నిలదీశాననే కదా మాటాల్డడం మానేశావు. ఇంకేమీ అడగనేల్ .." నొచుచ్కుంటూ నిషూ
ట్ రమాడింది.
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"అబాబ్... కాదు మహతీ. ఇదిగో చూడు.. సీమ విషయంలో నేను మారచ్గలిగేది ఏదీ లేదు. అది నువువ్ అరధ్ం చేసుకోగలిగితే చాలు. ఈ
విషయమంతా తెలిసిన ఒకేఒక మనిషివి నువువ్. నీకు అపేడ్ ట్ చెయయ్డం నా బాధయ్త కదా!"
"అవును వంశీ.. అరధ్మైంది. ఇక ఇంతేనా? ఇలా గడిచిపోవలసిందేనా?"
"తెలీదు మహీ.. నిజంగా తెలీదు." వంశీ మొహం తేటగా ఉంది.
ఒకక్ కష్ణం మౌనంగా ఉండిపోయింది. తననే చూసుత్నన్ వంశీ వె ౖపు సూటిగా చూసూత్ అడిగింది.
"మరి గౌతమి?"
"ఉహూ.. అదీ తెలీదు."
"తెలుసుకోవాలనిపించటేల్ దా? తన మనసు.. నీ ఇషట్ం.. ఇవేవీ తెలుసుకోవా?"
"తెలుసుకుని?" వంశీ పర్శన్లో బాధ వినిపించింది మహతికి..
"మహతీ.. ఇనిన్ మిరాకిల్స్ జరుగుతునాన్య్ పర్పంచంలో.. టె ౖం మెషీన్ ఒకక్టి కనుకోక్కూడదూ మీ సె ౖంటిస్ట్ లు? చేసిన తపుప్లనీ,
జరిగిన పొరపాటల్ నీ చెరిపేయాలని గింజుకునే నరకం తపుప్తుంది." వంశీ మాటలు కలలో తేలుతునన్టుట్ వసుత్నాన్యి.
ఇక ఆగలేకపోయింది మహతి.. చెపేప్సింది.
"గౌతమి వెళిళ్పోతోంది వంశీ..."
PPP
14

"... rog ho jaaye.. usko bhool naa behtar.." కూనిరాగం తీసుత్నాన్డు ఆనంద్.
కిచెన్ పాల్ట్ ఫాం ని ఆనుకుని నిలబడి పొంగబోతునన్ పాలని దీకష్గా చూసుత్నాన్డు వంశీ.
"లాస్ట్ సమ్ వేర్?" ఆనంద్ చిరునవువ్తో వంశీని కదిలించాడు.

"ప్చ్... డాకట్ రేల్ రోగాలిన్ మరిచ్పోమంటే ఎలాగా అని." వంశీ సనన్గా నవావ్డు.

"హహాహ్.. ! పాటలిన్ కూడా ఫిలట్ ర్ చేసుకోవాలయితే!"

ఆనంద్ కాగిన పాలని కపుప్లోల్కి వంపి పంచదార డబాబ్ అందుకోబోతూండగా "వంశీకి పాలు. కాఫీ మనిదద్ రికే.." అంటూ మహతి
కిచెన్ లోకి వచిచ్ంది.
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"హాయ్.. నువువ్ నాకు థాంక్స్ చెపాప్లి. మీ ండ్ రోడ్ మీద నిలబడి నినున్ తిటట్ కుండా కాపాడినందుకు. అయినా గెస్ట్

ని రమమ్ని నువువ్ ఇంటోల్ లేకపోతే ఎలా! నేను వచేచ్సరికి గుమమ్ంలో నిలబడి ఉనాన్రు పాపం."
వంశీ గలగలా మాటాల్డుతునన్ ఆనంద్ ని పరీకష్గా చూశాడోసారి.
"Sorry guys!! సగం దూరం వచేచ్సాక మా

ఫెసర్ కాల్. వెనకిక్ వెళాళ్లిస్ వచిచ్ంది.

ఫిక్.. అయినా నువువ్ ఆన్ ది

డాట్ వచేచ్సాత్వని నాకేం తెలుసూ! వచేచ్సాత్నులే అనుకునాన్ను." వంశీ వె ౖపు చూసూత్ చెపిప్ంది. వంశీ నవివ్ ఊరుకునాన్డు.

"మొహం కడుకుక్నిరా.. టె ౖర్డ్ ?" ఆనంద్ చాలా మామూలుగా మహతి నుదుటి మీదకి పడుతునన్ ముంగురులు
సరాద్డు. వంశీ ఇబబ్ంది దాచుకోడానికి పర్యతిన్సూత్ హాలోల్కి కదిలాడు.

***

"ఏం ఆలోచించావు? తనతో మాటాల్డుతావా అయితే? ఇకక్డికి రమమ్ననా?" సోఫాలో వంశీ పకక్నే కూరుచ్ంటూ

అడిగింది మహతి.

"ఏం మాటాల్డను మహతీ..?" వంశీ కళళ్లోని పర్శన్లో నిజాయితీ.

"చెపుప్.. నీకేమనిపిసోత్ందో చెపుప్. తనేమనుకుంటోందో అడుగు. ఆపె ౖ ఏం చెయాయ్లో నిరణ్యించుకోవచుచ్. నీ ఫీలింగ్స్

నిజమై నవయినపుప్డు.. తనకి తెలియకుండా దాచడం ఎందుకు?"

"ఉహు.. అనీన్ చెపాప్క 'అయితే ఇపుప్డేం చేదాద్మనుకుంటునాన్వ్?' అని తను అడిగితే నా దగగ్ర సమాధానం లేదు

మహతీ. అది నాయ్యం కాదు. అయాం నాట్ సింగిల్. పీరియడ్."
"అబాబ్.. కట్ ద

ప్! వెళిళ్పోతోంది వంశీ. ఊరు వదిలి వెళిళ్పోతోంది. ఫోనూ
ల్ , మై ల్స్ లో జరిగేవి కావు కొనిన్ కొనిన్.

ఇది రె ౖట్ టె ౖం. ఇపుప్డే ఎందుకూ అని అడకుక్. ఇంటూయ్షన్."

"మహీ.. " వంశీ ఏదో చెపప్బోతూ ఆనంద్ వచేచ్సరికి ఆపేసాడు.

"డి నన్ర్ బయటేనా?" బయటికి వెళేళ్ందుకు రెడీ అయి హాలోల్కి వచిచ్న ఆనంద్ ని అడిగింది.
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"యెస్. మీటింగ్ ఉంది. టెన్ అవుతుంది. చేంజ్ చేసుకుందామనే వచాచ్ ఇంటికి." అంటూ వంశీని చూసి "నె ౖస్

మీటింగ్ యూ వంశీ! " అని చెయియ్ జాపాడు.

"లె ౖక్ వె ౖజ్.." లేచి షేక్ హేండ్ ఇచాచ్డు వంశీ.
సోఫాలో కూరుచ్నన్ మహతి దగగ్రగా వంగి, బుగగ్మీద ముదుద్ పెటుట్కుని, చెయియ్ నొకిక్ బె ౖ చెపిప్ బయటికి నడిచాడు

ఆనంద్. గాలిలో పరూఫ్య్మ్ అలుముకుంది. కళళ్కి జరజరా పాకిన ఒకరకమై న భావానిన్ అణుచుకోవాలని విశవ్పర్యతన్ం చేసుత్నాన్డు

వంశీ. కట్ అయిన టాపిక్ ని మళీళ్ ఎతుత్కుంది మహతి.

"గౌతమిని ఇకక్డికి రమమ్ని పిలుసాత్ను. 'వీకెండ్ వెళిళ్పోతునాన్వు కదా.. డినన్ర్ కి రమమ్ని'. ఆనంద్ కూడా లేడు కదా.

ఏం?" పాల్న్ వేసేసోత్ంది.

"ఓయ్.. చెపూత్ంటే నీకాక్దా మహీ? ఏమిటిది చినన్పిలల్ లా? అయినా తనకేం ఖరమ్. ఇదేమై నా రాజుల కాలమనుకునాన్వా

జనాలు రాజుగారికి ఇదద్ రు రాణులు అని చెపుప్కోడానికి? రాళిళ్చుచ్కొక్డతారు." చిరాకు దాచుకోలేదతడు.
"అయినా తనేమనుకుంటోందో తెలిసేత్..." పంతంగా అదే మాట వలిల్సోత్ంది.

"షటప్ మహతీ. ఇంకాపు. అందరి లె ౖఫ్ నీలా ఉండదు. ఇట్స్ కాంపిల్ కేటెడ్.." గభాలున అనేసి, తతత్రపాటుగా తన

మొహంలోకి చూశాడు. మహతి మామూలుగా ఉంది. కళళ్లో అదే అమాయకతవ్ం, పంతం.
"కైర్మ్ అది. అయినా తనకీ లె ౖఫ్ ఉంది." మళీళ్ తనే అనాన్డు.
"లేదు వంశీ." సిథ్ రంగా చెపిప్ంది మహతి.

అరధ్ం కానటుట్ చూశాడు.

"తనకి లె ౖఫ్ లేదు. ఒంటరిగా ఉండిపోదామని నిరణ్యించేసుకుందెపుప్డో. కానీ తనకి తెలియకుండానే నీకు అ క్ట్

అయిందేమో అనిపిసోత్ంది. ఇపుప్డు నువువ్ ఒకక్ అడుగు ముందుకు వేసేత్ మీ ఇదద్ రి లె ౖఫ్ మరోలా ఉండే అవకాశం ఉంది. అట్ లీస్ట్

గివిట్ ఎ టైర్!"

"వాట్? పెళిళ్ చేసుకోదా? ఏం?"

"గౌతమి పెళిళ్ పీటల దాకా వచిచ్ ఆగిపోయింది. ఇక ఆ చాపట్ ర్ తన లె ౖఫ్ లో లేదని డిసె ౖడె ౖపోయింది తను."
"పిచేచ్ంటి? ఏమయిందసలు?" అయోమయంగా అడిగాడు.
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"ఇవేవీ ఎవరితోనూ చెపప్కూడని విషయాలు. తన పరస్నల్. కానీ.. చెపేత్నే బెటరేమో అనిపిసోత్ంది. ఏం లేదు వంశీ..

నీకూ, సీమకీ ఓ కూతురుంటే.. తన లె ౖఫ్ ఎలా ఉంటుంది? గౌతమిదీ అచచ్ం అలాంటి పరిసిథ్ తే. తన పెళిళ్ కుదిరాక ఏదో చినన్

గొడవయిందట.. వాళళ్మమ్ గారు దానిన్ చాలా పెదద్ ది చేసేశారు. 'తలేల్ ఇలా ఉంటే కూతురెలా ఉంటుంది?' అని పెళిళ్ కేనిస్ల్

చేసేసుకునాన్రు వాళుళ్. గౌతమి చాలా హర్ట్ అయింది."

"అందుకని పర్పంచంలో ఇంకెవరూ దొరకరా? పర్తీవాడూ ఇదే మాట అంటాడా? హౌ సిలీల్.."

"అనకపోవచుచ్. ఒకక్సారి ఆలోచించు. మూడేళళ్కే ఇంత విసిగిపోయావే.. ఇరవె ౖ రెండేళుళ్ భరించింది తను. అఫోక్ర్స్..

కూతురిగానే. కానీ.. ఎవరి కోటా కషాట్లూ, చిరాకులూ వాళళ్కి ఉంటాయి కదా! రిస్క్ తీసుకునో, తనంతట తను వెతుకుక్నో పెళిళ్

చేసుకుందే అనుకో.. ఏమవుతుందో ఎవరికి తెలుసు? అదీ తన పాయింట్. ఒక ఫెయిల్డ్ మేరేజ్ కి ఫలితం తను. చినన్తనం

మామూలుగా గడిచి ఉండదు. మనకీ తెలుసుగా.. బాగా చినన్పుప్డు వాళళ్ పెదబాబాయ్ దగగ్రే ఉంది. నీకు గురుత్ందా? ఎపుప్డూ వాళల్

ఇంటికి ఎవరినీ పిలిచేది కాదు. ఇంటోల్ ఎనిన్ చూసూత్ పెరిగిందంటావ్! 'వెధవపెళిళ్.. లేకపోతే చచిచ్పోతామా?' అని కోటల్ మంది

అనుకుంటారు. అలాగే తనూ విసిగిపోయింది. ఇకచాలు అనేసుకుంది. వంశీ.. నువవ్నాన్వు చూడు.. పెళిళ్ లాటరీ అని. నువువ్ ఆడి
గెలుచుకోలేకపోయావు. నేను లాటరీ టికెట్ కొనలేదు అని ననున్ నేను మభయ్పెటుట్కుంటునాన్ను. తను.. కొనడానికే భయపడుతోంది. As

simple as that."

చాలాసేపు ఆలోచిసూత్ ఉండిపోయాడు. చటుకుక్న ఏదో సుఫ్రించి మహతి వె ౖపు చూశాడు.
"యెస్.. నీ గురించి తనకి తెలుసు. ఇట్స్ ఎంబరాసింగ్! నేను చెపప్లేదు." గబగబా చెపేప్సింది.

"ఎలా??" వంశీ మొహంలో బోలెడు పర్శాన్రధ్కాలు.

"ఇట్స్ టూ మచ్ ఫర్ యూ! కానీ.. నీకు తెలియడమే మంచిది. ఆ మధయ్ మేమిదద్ రం ల నగర్ లో ఓ బొటీక్ కి వెళిళ్

వసూత్ంటే.. సీమ కనిపించింది."

"అబాబ్... " వంశీ కణతలు రాసుకుంటూండిపోయాడు.
మహతి లేచి కిచెన్ లోకి వెళిళ్ మంచినీళుళ్ పటుట్కొచిచ్ంది. వదద్ నన్టూ
ట్ తలూపి కళుళ్ మూసుకుని సోఫాలో వెనకిక్వాలి

అలా ఉండిపోయాడు చాలాసేపు.

***
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ఇలుల్ తాళం వేసుకుని బయటికి వచిచ్ నడుసుత్నాన్రిదద్ రూ.
"ఆకలేసోత్ంది." చెపాప్డు.

"నాకూక్డా.. నువేవ్మో ఏదో ఆలోచిసుత్నాన్వని చెపప్లేదు కానీ.. దారుణమై న ఆకలి. ఇక నావలల్ కాదు. ఏదో ఒకటి

తిందాం అరజ్ ంట్ గా.." చెపుత్నన్ మహతి వె ౖపు నొచుచ్కుంటూ చూసి గబగబా ఎదురుగా కనిపిసుత్నన్ చాట్ బండీ వె ౖపు నడిచాడు.
"Was she too harsh?" చాట్ పేల్ ట్ ఖాళీ చేసుత్నన్ మహతిని అడిగాడు ఇంక ఆపుకోలేక.

తలెతిత్ చూసి చెపిప్ంది. "మరిచ్పో.. డిటె ౖల్స్ అనవసరం. నీకు చెపప్దద్ ని ఇదద్ రం అనుకునాన్ం. నేను చాలా హర్ట్

అయాయ్నారోజు. గౌతమి చాలా చాలా మామూలుగా తీసుకుంది. ననున్ సముదాయించింది. తనకి నేనేమీ చెపప్కక్రేల్కుండానే చాలా

అరధ్మయాయ్యి. నిజానికి మేమేం మాటాల్డుకోలేదు సీమ గురించి. కాకపోతే తను చాలా ఆలోచించిందనుకుంటా.. చాలాసేపటి
తరువాత 'వంశీ పిలల్ లని కనకపోతే బాగుండును.' అంది."

"షూట్.. ఛీ జీవితం..." వంశీ మొహం జేవురించింది.

"ఈజీ.. తను మన

ండ్. ఎంబరాసెమ్ంట్ లు జీవితంలో చాలా అవసరం. కొనిన్ కొనిన్ డె ౖలమాలు కిల్యర్

అయిపోతాయ్ వాటివలల్ . నేనే ఎగాజ్ంపుల్. ఆ రోజు రవి వాళళ్ పేరెంట్స్ కాల్ చేసి అంత అసహయ్ంగా మాటాల్డి ఉండకపోతే.. నేను ఆ
అబాబ్యిని వదులుకోలేక చాలా ఇబబ్ంది పడేదానిన్. ఇపుప్డు ఆనంద్ దాకా వచేచ్దానేన్ కాదు."

"రవి పేరెంట్స్ నీకు కాల్ చేసారా!! నాకెపుప్డూ చెపప్లేదేం?" ఆశచ్రయ్ంగా అడిగాడు.
"మై లిటిల్ సీ ట్!" కళుళ్ చికిలించి నవివ్ంది.

"ఓ చినన్ కనెఫ్షన్" నడుసుత్నన్వాడలాల్ ఆగి మహతివె ౖపు చూసూత్ చెపాప్డు.
బాటిల్ ఎతిత్ మంచినీళుళ్ తాగుతూ కళళ్తోనే ఏవిటనన్టూ
ట్ చూసింది.

"కొంచెం.. ఉహు.. చాలా జెలస్ అనిపించింది." తపుప్చేసినటూ
ట్ చెపాప్డు.
"ఏంటీ? ఎవరి మీదా?" అరధ్ం కానటుట్ అడిగింది.

"మీ మీదే.. నువూవ్ ఆనంద్. మస్ట్ టెల్ యూ.. వెరీ హేపీ ఫర్ యూ బోత్!"

"హహహ్హా... అదా! నో వ స్.. ఆనంద్ రాకముందు నాకూ చాలా జంటలిన్ చూసేత్ ఇలాగే అనిపించేది." వంశీ భుజానిన్

తన భుజంతో ఢీకొడుతూ చెపిప్ంది అలల్ రిగా.

మహతి చేతిలోంచి వాటర్ బాటిల్ తీసుకుంటూ నిజమా అనన్టుట్ చూశాడు.
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"నిజమా నిజమునన్రా.. గోడ మీద పాకుతునన్ చీమల జంట మీద కూడా అసూయనిపించేది. నమిమ్తీరాలి నువువ్."

గటిట్ గా నవేవ్సూత్ చెపిప్ంది.

"సో... ఆ ఇంటివె ౖపు వెళుత్ నాన్ం ఇపుప్డు. జస్ట్ మాటాల్డుదాం. తను వెళిళ్పోతోందని నినన్ చెపిప్నపుప్డు నీ ఫేస్

చూడాలసలు! ఫోటో తీసి గౌతమికి చూపిసేత్ తనకి ఇటేట్ అరధ్మయిపోయేది విషయం." ఆటపటిట్ ంచింది.

"లేదు మహతీ. నువవ్నుకుంటునన్ంత ఈజీ కాదీ సమసయ్. ఒకరిగురించి ఒకరికి తెలిసినంత మా న సరిపోతుందా?

ఏవో సవాలకష్ అనుకుంటాం. అనీన్ జరగవు. లీవిట్." మహతి ఇంటివె ౖపు దారితీసూత్ చెపాప్డు.

దాదాపు ఇంటికి వచేచ్దాకా మహతి ఏమీ మాటాల్డలేదు. బయట పార్క్ చేసి ఉనన్ బె ౖక్ దగగ్ర నిలబడి ఇక

బయలుదేరుతాననన్టుట్ చూశాడు.

"వాయేజర్ తెలుసా?" ఉనన్టుట్ండి అడిగింది.
"ఉహూ.."

"సెవెంటీ సెవెన్ లో నాసా పంపించిన సేప్స్

ఫ్ట్. వాయేజర్ వన్ అండ్ టూ.. వారం తేడాలో రెండు."

"వినాన్నేమో.. ఊ.. పేరు వినన్టేట్ ఉంది. చెపుప్." చేతులు కటుట్కుని నిలబడి వింటునన్టూ
ట్ తలూపాడు.
"సోలార్ సిసట్ మ్ ని దాటి వెళిళ్ ఎకక్డె ౖనా లె ౖఫ్ ఉందేమో చూడాలి. అదీ దాని మిషన్."
"ఊ.."

"అది వెళిళ్ంది. చాలా దూరం.. దాదాపు ఆరువేల బిలియన్ కిలోమీటరల్ దూరం వెళాళ్క వెనకిక్ తిరిగి భూమి ఎలా

ఉంటుందో ఫోటో తీయమనాన్రు. తీసి పంపింది. ఆ ఫోటో పేరు "Pale Blue Dot" ఇంటికెళాళ్క గూగుల్ చెయ్. ఓ వీడియో వసుత్ంది.

అది చూసి నాకు కాల్ చెయ్."
"సరే.."

"కాల్ చేసుత్నాన్వ్."
అడిగాడు.

"యెస్.. వీడియో చూసి కాల్ చేసాత్ను. దడుచుకోను కదా.. నాకసలే సేప్స్ అంటే భయం." నవువ్తూ బె ౖక్ సాట్ర్ట్ చేసూత్

మాటాల్డకుండా రెండడుగులు వెనకిక్ వేసి చెయూయ్పింది.
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***

"వీడియో చూశావా?" అని ఫోన్ ఆనస్ర్ చేసూత్నే అడుగుతుందనుకునాన్డు. అలా అడగలేదు మహతి.
"చెపుప్ వంశీ." మహతి మాటలోల్ ఎపుప్డూ లేని గాంభీరయ్ం.

"ఊ.. ఇంటర్సిట్ ంగ్! మాటలోల్ చెపప్లేని ఫీలింగ్. మన ఇంత చినన్వాళళ్మా యూనివర్స్ లో..." ఏదో చెపప్బోయాడు.

"వంశీ.. కార్ల్ సాగన్ మాటలు రోజుల తరబడి ననున్ హాంట్ చేసాయి. ఆరువేల బిలియన్ కిలోమీటరల్ దూరం నుండి

ఫోటో తీసేత్.. ఓ చినన్ సెప్క్ లా కనిపించింది మనముంటునన్ ఇంత పెదద్ భూమీ. అలా ఫోటో తీయాలనిపించడం ఓ గొపప్

విషయమై తే.. దాని గురించి అతను చెపిప్న మాటలు ఉనాన్య్ చూడు.. అవీ నాకు అదుభ్తమనిపించినవి. That Dot.That's home.

That's us. On it everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who
ever was, lived out their lives. ఆ ఫోటోలో కనిపిసుత్నన్ బుజిజ్ నీలం చుకక్ మన ఎర్త్. చినన్ అణువులో ఇంకా అతిచినన్ పారిట్ కల్స్

మనం. మన లె ౖఫ్ అంతా ఆ చినన్ నీలం చుకక్లో ఉంది. అంతే. మన తెలివితేటలు చాలా గొపప్వి. సోలార్ సిసట్ మ్ అవతల ఏముందా

అని వెతికేంత గొపప్వి. ఏవేవో సాధించేసుత్నాన్ం. మంచిదే.. కానీ ఆఫట్రాల్ మన జీవితం ఎంత వంశీ? అరవె ౖ ఏళుళ్.. అది కూడా

రోగాలేల్ కుండా బతికితే. అపుప్డే సగం దాటేసాం. రాజీ పడుతూ, ముసుగులేసుకుంటూ.. ఇలా బతకాలా? ఇలా బతికేసి చచిచ్పోవాలా?

ఇంతేనా లె ౖఫ్? మ లేకుండా.. ఈ శరీరానీన్, మనసునీ హింసించుకుంటూ బతకమనా ఇంత గొపప్ జనమ్ ఎతిత్ంది? In our obscurity

– in all this vastness – there is no hint that help will come from elsewhere to save us from ourselves."
"నిజమే.. కానీ.."
వంశీ గొంతులో సందిగాధ్నికి ఒకే ఒకక్ మాటతో చెక్ చెపేప్సింది మహతి.
"నీకునన్దీ ఒకే ఒకక్ జీవితం వంశీ..."
PPP
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నీటిధారల కింద నిలబడి ఉనాన్డు వంశీ. టె ౖల్స్ మీద జారుతునన్ నీళుళ్ లె ౖట్ వెలుగులో మెలికలు తిరుగుతునాన్యి. నిముషాలు
కరిగిపోతునాన్యి. అతని ఆలోచనలు చికుక్లు విడుతునాన్యి.

"నీకునన్దీ ఒకే ఒకక్ జీవితం వంశీ.." మహతి మాటలు పదే పదే గురొత్ సుత్నాన్య్.
బా

మ్ లోంచి టవల్ కటుట్కుని వచిచ్ బాలక్నీలోకి నడిచాడు. ఆకాశంలో చుకక్లని చూడగానే గురొత్ చేచ్ మహతి. 'జీవితం.. ఒకే ఒకక్

జీవితం..' గుండెల నిండా గాలి పీలుచ్కుని వదిలాడు.

గౌతమిని తలుచుకోకుండా ఉండడం, సీమతో ఒకే ఇంటోల్ బతకడం కొనాన్ళళ్కి అలవాటె ౖపోతాయా?

కోరుకునన్ చదువు, ఉండాలనుకునన్ ఊరు.. అలాగే జీవితంలో పర్తీ విషయానికీ రాజీపడాలా?

నె ౖట్ డర్స్ లోకి మారి, కిందకి వచిచ్ సోఫాలో కూరుచ్నాన్డు. గడియారపు ముళుళ్ నడుసుత్నాన్యి.. తెలాల్రేదాకా సెకనుల్ గంటలె ౖ
నడుసూత్నే ఉనాన్యి.

***
"Good Morning! Want to meet you before you leave." డిసేప్ లో నలల్ టి అకష్రాలు.. వంశీ పంపిన అకష్రాలు..

"good morning! at home. why don't you drop by?"

వంశీ టెక్స్ట్ కి రిపెల్ౖ పంపే ముందు ఒకక్ కష్ణం ఆలోచించింది గౌతమి. కాలింగ్ బెల్ మోగేలోగా, ఆ పావుగంటలో ఫోన్ ఆటోలాక్
అవగానే మళీల్ అనాల్క్ చేసి చూసూత్నే ఉంది అతని టెక్స్ట్ ని..

***

"కాఫీ?" కాగుతునన్ పాల మీదనుండి దృషిట్ మరలచ్కుండా అడిగింది గౌతమి.

"యెస్. రెయిన్ చెక్ తీసుకునాన్ను కదా! మళీళ్ వెళిపోతునాన్వు కూడా.. " తేటగా నవావ్డు.

"గురుత్ంది." పాలు కపుప్లోల్ పోసూత్ కష్ణకాలం ఆగి చెపిప్ంది. "ఈ కప్ బాగా నచిచ్ంది నాకు. థాంక్స్ అగెన్."
ౖ
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'సౌత్ పా' అని రాసునన్ ఆకుపచచ్ కప్ వె ౖపు చూసి గురుత్పటిట్ నటుట్ తలూపాడు.
"ఏంటి పాల్న్?" అడిగాడు కాఫీ సిప్ చేసూత్..

"ఎలుల్ండి ఈవెనింగ్ బయలుదేరుతునాన్ను."
"ఊ.."

"రేపోసారి మహతిని కలిసి బె ౖ చెపాప్లి."

"ఊ.."

"అంతే."
ఇంకొనిన్ నిముషాలు నిశబద్ ంగా గడిచాయి. టీపాయ్ మీద ఉనన్ పేపర్ తిరగేసూత్ గడిపాడతను. కాఫీ కప్ లో మిగిలి ఉనన్ కాఫీచుకక్లని
దీకష్గా చూసూత్ ఆమె..

"అలైర్టీ.. గుడ్ లక్!"

ఉలికిక్పడి చూసింది. నిలబడి తననే చూసుత్నాన్డు. కళుళ్ కలిసాయి.
సనన్టి కాటుక రేఖ దిదిద్ న కళుళ్.. వాటినిండా కాలేచ్సే పర్శన్లు. ఏమని చెపాత్డు సమాధానం? చాలారోజుల తరువాత గాలిబ్ గురొత్ చాచ్డు
వంశీకి.

ఆమె కనులు నిశబద్ ముమ్లయుయ్ పలుకు
పలుకుటగిగ్ ని పొగయె కజజ్ లము కాగ

నిశబద్ ంగా మాటాల్డే కళుళ్. ఆ మాటలోల్ అగిన్కి కాటుక పొగ.
చూపు మరలుచ్కుని బయటికి నడిచాడు. లేచి గుమమ్ం దాకా నడిచింది అతని వెనకే..
"ఫర్ యూ.." ఓ పేకెట్ చేతిలో పెటిట్ బయటకి నడిచాడు.
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విపిప్ ఓ ఫోటో మ్ బయటకి తీసింది. మ్ లో మసగాగ్ ఉనన్ ఆ ఫోటో ఏంటో గౌతమికి అరధ్ం కాలేదు. అటూ ఇటూ తిపిప్
చూసూత్ండగా మొబె ౖల్ చపుప్డయింది.

"That Pale Blue Dot... is the home. Will be there on it somewhere, even though you are away."
వంశీ పంపిన టెక్స్ట్ మళీళ్ మళీళ్ చదువుతూండగా మెరిసింది అదేమిటో.. "Pale Blue Dot? చదివానెకక్డో!!" అనుకుంటూ గబగబా
లేపాట్ప్ ఆన్ చేసి గూగుల్ చేసింది. వికీ పేజ్ చదువుతూ ఉండగానే మరో టెక్స్ట్..

"err.. Will be there on it.. thinking of you.."
నిసస్తుత్వగా కూరుచ్ండిపోయింది. ఆలోచిసూత్..

***

రోజంతా అనయ్మనసక్ంగా, అసత్వయ్సత్ంగా గడిపాడు. ఎదురుచూసుత్నన్ కాల్ రానే వచిచ్ంది. వింటునాన్డు. గౌతమి మాటాల్డడానికి
పర్యతిన్సోత్ంది.

ఫోన్ పటుట్కుని నడుసూత్ నడుసూత్ ఓ చరిచ్ ఎదురుగా ఆగిపోయాడు. సాయంకాలపు గాలి వీసోత్ంది. ఫోన్ చెవికి అతుకుక్పోతుందేమో
అనన్ంతగా నొకిక్పటాట్డు. మాటలు ఆగి ఆగి వినిపిసుత్నాన్యి.. సందిగధ్ంగా..
"సిధధ్ంగా ఉనాన్ను." సిథ్ రంగా చెపాప్డు.

"ఐ.. లవ్ యూ.."
"మీ టూ.."

చాలాసేపు నిశబాద్నిన్ ఆసావ్దించారిదద్ రూ..
"తెలుసు కదా అనీన్.." నెమమ్దిగా అడిగాడు.

"ఊ.. "

"రేపు ఏమిటీ అనేది తెలీదు."
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"విల్ వర్క్ ఇట్ ఔట్.. టుగెదర్." మెతత్గా చెపిప్ంది.

"ఏమై నా అడగాలంటే అడిగేసేయ్" రవవ్ంత గిల్ట్ ధవ్నించిందతని గొంతులో

"ఇట్స్ ఓవర్ దేర్... కదా?"

"యెస్.. ఫర్ మీ ఇట్స్ ఓవర్ "

"ఏమై నా చెపాప్లనుకుంటే చెపేప్సేయ్. నాకేం పర్శన్లు లేవు." సప్షట్ంగా చెపిప్ందామె.

"పర్పంచం దృషిట్లో కైర్మ్ ఇది."

"మనం మొదటివాళళ్ం కాదు వంశీ.."
కొతత్ గౌతమి కనిపిసోత్ందతనికి. 'నా మనశాశ్ంతి నాకు ముఖయ్ం!' అని ఉదోయ్గం వదిలేసిన అమామ్యేనా అని ఆశచ్రయ్పోతునాన్డు.
"హేయ్.. యూ ఆర్ నాట్ కిడింగ్ మీ.. కదా?" అపనమమ్కంగా అడిగాడు.

"షటప్.."

"ఏం చెపాప్లో తెలియడం లేదు. చాలా మాటాల్డాలి. నా జీవితం.. నా సొంత జీవితం నా చేతులోల్ లేదు. కనబడని సంకెళుళ్

వేసేసుకునాన్ను. ఇపుప్డవి తెంచుకోవాలనుకునాన్ తెంచుకోలేనివి.. నాకు ఇషట్మై కాదు. అదీ ఐరనీ. అలా అని గాలోల్ దీపం పెటిట్ చేతులు

ముడుచుకుని.. "

"వంశీ.." మధయ్లో ఆపేసిందతని మాటలని..
"చెపుప్.."

"మహతి కి ఆనంద్ కనిపించినటేట్ .. నీకు నేను. ఒకక్టే తేడా.."
"ఐ గాట్ సట్ కప్ ఇన్ ద హిందూ మేరేజ్ సిసట్ మ్."

గౌతమి మౌనంగా ఉండిపోయింది. అతని మనసు అరధ్మై ఆమె మనసు మెలిపడింది.
"చూదాద్ం ఏమవుతుందో! వీ నెవర్ నో."

"ఏమో.. గురర్మెగరావచుచ్." అతని నవువ్లో బాధ జీర.
"వంశీకి రెకక్లు రానూ వచుచ్." చెపిప్ంది నమమ్కంగా..

"ఫింగర్స్

స్ డ్.." నవావ్డు.

"సిసట్ మ్ ని తపుప్ పటట్ ను గౌతమీ.." చెపాప్డు తనే.
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"ఊ.."

"మనకే పెళె ౖ తే, పర్పంచంలో ఎవరూ మనని విడదీయలేరు కదా!" నిరాశగా ఉందతని గొంతు.

"నిజమే.. పెళిళ్ చెడడ్ ది కాదు. ఆ దొరికినవారు సరె ౖన వారవడం, సరె ౖన పరస్న్ దొరకడం.. దటీజ్ పూయ్ర్ లక్!"
నిటూ
ట్ రాచ్డు.

"ఇంతకీ ఏవిటా అలుకుక్పోయిన ఫోటో! తమరు తీసారా?" టాపిక్ మారుసూత్ అలల్ రిగా నవివ్ంది.

"ఊ.. ఊ.. ఫోటో ఫర్ కి ఇసుత్నన్ గిఫ్ట్ కదా! ఏదో పర్యోగం." నవువ్ దాచుకునాన్డు.
"బేడ్.. యూ సక్ ఎట్ ఫోటోగర్ఫీ"

"నేరుప్కో.. నేరుప్కో.." కవివ్ంచాడు.

కబురుల్ సంతోషంగా దొరిల్పోతునాన్యి. ఉనన్టుట్ండీ చెపాప్డు.
"గౌతమీ.."

"ఊ.."

"లవ్ యూ.."

కష్ణకాలపు నిశబద్ ం తరువాత వినిపించామె గొంతు. సిథ్ రంగా.. మృదువుగా..
"వంశీ.. అనిన్టికీ.. ఎపప్టికీ.. నీతోనే.."
***

అఫా నా.. జి అంజామ్ త॓ లానా, న ముమిక్న్..
ఉ ఏ॓ ఖూబ్ రత్ మోడ్ దే కర్, తోడ్ నా బె తర్..
అయిపోయింది

ఆకాశమంత మతో,
'మహతి'కి..
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