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జరిగిన కథ
జరిగిన కథ: మహతి, వం  చిననాటి న్ తులు. ఒకే ఊళోళ్ ఉంటారు. వం , మల సం రంలో ంత 
సంకోష్భం రగులుతూ ఉంటుంది. ఈలోగా మహతికి రూమేమ్ట్ గా మహతీ, వం ల చినన్పప్టి మరో 
న్ తురాలు గౌతమి వ త్ంది. ముగుగ్రూ కలి  వం  ళళ్ అమమ్మమ్గారి ఊరు రా పాడులో జాతర చూ  

వ త్రు. ఊరు ళిళ్ వచిచ్న వం తో గొడవ పడి మ ళిళ్పోతుంది. ఆమె నకిక్ వచిచ్నా, వం కి ఆమెతో 
పొసగదు. మహతి జీ తంలోకి ఆనంద్ త్డు. వం ని గౌతమి ఆకరి త్ంది. 

( ందటి సంచిక నుంచి కొన గింపు) 
   

12 
  "కం ట్స్ గౌతమీ! పైర్డ్ చూశాను." లోపలికి వసూత్ నే పాండీ కేఫ్ మారు గేలా అరిచింది మహతి. 

అపప్టికే వచిచ్ తన కోసం ఎదురుచూసుత్ నన్ 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 కొటొట్ చిచ్నటుట్  కనిపిసోత్ ంది. 

"మనం రావిపాడు వెళొళ్చాచ్క ముంబె ౖవెళాళ్ను కదా.. అపుప్డే ఓ ండ్ ని కలవడానికి అలా జెపౖూర్ వెళాళ్లిస్వచిచ్ంది. మనం 

రావిపాడులో ఉనన్ పౌరణ్మికే జెపౖూర్ లో ఎలిఫెంట్ ఫెసిట్వల్ అవుతుంది. రాయల్ ఫోర్ట్ దగగ్ర పెరేడ్ జరుగుతుందిలే. మిస్ 

అయాయ్నీసారి. ఆ ఏనుగులే అవి. ఎకక్డికో తీసుకెళుత్నాన్రు. నా కంట పడాడ్ యి.. ఐ మీన్ నా కేమెరా కంట.."గౌతమి నవువ్తూ చెపిప్ంది. 

"మా ఫెసర్ చేతిలో చూశాను మేగజెన్ౖ. అదే ఇషూయ్లో "Poaching the Pride" అని ఎలిఫెంట్స్ గురించి పైర్డ్ కి సెప్షల్ ఆరిట్కల్ 



  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                             &çôd+ãsYYYYY  2013 

2  గాలిసంకెళుళ్   

రాశారాయన. చదవమని ఇచాచ్రు. చదువుతూ కవర్ పేజ్ బావుందని చూశాను. ఎడారిలో ఏనుగులేంటా అని.. లోపల నీ పేరు 

చూడగానే నేను గెంతులు!! ఆయన నవువ్తునాన్రు. 'నా ఆరిట్కల్ కంటే నీ ండ్ తీసిన ఫోటోకే ఎకె ౖట్ అవుతునాన్వు నువువ్..' అని." 

గలగలా చెపేప్సూత్  వంశీ ఆరడ్ర్ 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 మేగజెన్ౖ తెచాచ్వా? నేనూ చూసేవాణిణ్  కదా.." మహతిని అడుగుతూనే, "కం ట్స్ మేడమ్.." అని గౌతమితో చెపాప్డు. 

"థాంకూయ్ థాంకూయ్.. " తన హేండ్ బేగ్ లోంచి మేగజెన్ౖ తీసి అతని చేతికి అందించింది గౌతమి. 

 

బంగారువనెన్లో మెరిసిపోతునన్ ఇసుకలో ఒకదానినికటి ఒరుసుకుని నడుసుత్ నన్ రెండు ఏనుగులు.. ఇండియన్ టూరిజం మేగజెన్ౖ 

"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 తీసుత్ నాన్ను." 

"ఓ.. సవ్దేశ్ లో చేసేదానివి కదూ?" 

"ఊ.. " 

"ఇపుప్డు..?" 

"ఓ కనస్లెట్నీస్ కి చేసుత్ నాన్ను.. 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. 

 

"సవ్దేశ్ లో వర్క్ బావుండేది. కానీ మానేసాను." మళీళ్ తనే చెపిప్ంది. 

"ఏమయిందీ.. బాస్ తో పడలేదా?" అడుగుతునన్ మహతి వెపౖు చురుగాగ్  చూశాడు వంశీ. 

"అదేం కాదు. మా జగోమ్హన్ మహంతీ.. కూలెస్ట్  బాస్ అసలు! ఓ ఫెరిట్లెజౖర్స్ కంపెనీతో గొడవ. వాళుళ్ ననున్ మేనేజ్ 

చేదాద్ మనుకునాన్రు. నేను ఒపుప్కోలేదు. మానేసాను." 
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"ఒకఖ్ ముకక్ అరధ్ం కాకుండా భలే చెపాప్వు.." వంశీని అనుకరిసూత్  సీరియస్ గా చెపిప్ంది మహతి. 

ఇదద్రీన్ మారిచ్ మారిచ్ చూసుత్ నన్వాడు కాసాత్  నవావ్పుకుంటూ మహతి తలమీద మొటాట్ డు. 

 

"చెపాత్  చెపాత్ .. బేలూర్ లో చేసేదానిన్. రాంధావన్ ఫెరిట్లెజౖర్స్ అని వినే ఉంటారు కదా! వాళళ్కి ఊరి చివరోల్  ఓ మిసెస్ లో రెండు 

పాల్ ంటుల్ నాన్య్. అకక్డే మూడో పాల్ ంట్ మొదలుపెటాట్ లనుకునాన్రు వాళుళ్.. రన్ చేసుకోవడం సులువు కదా అని. అపప్టికే ఉనన్ పాల్ ంట్స్ 

వలల్ చుటుట్ పకక్ల ఆరేడు కిలోమీటరల్ రేడియస్ లో బాగా పొలూయ్ట్ అయిపోయింది. అలాంటిచోట మళీళ్ ఇంకోటంటే.. చాలా 

హజారడ్స్. హౖె షర్ బాయిలర్స్ ఉంటాయ్ పాల్ ంట్స్ లో. అనీన్ పకక్పకక్నే ఉంటే ఏ ఒకక్ పాల్ ంట్ లో ఏం జరిగినా... చాలా 

పెదద్దవుతుంది." 

"భోపాల్ లో పేలినటూట్ ... అమోమ్! ఆ తరువాత ఎనిన్ జెనిటిక్ డిజారడ్ర్స్ వసాత్ యో అసలు!" బాధగా చెపిప్ంది మహతి. 

"ఎగాజ్ కీ..! సరే ఎపుప్డో పేలడం సంగతెలా ఉనాన్, పర్సుత్ తం ఉనన్దానివలల్ ఆ చుటుట్ పకక్ల నీరు పాడెపౖోయింది. గాలి బాగులేదు. 

అపప్టికే కళళ్కీ, సిక్న్ కీ జబుబ్లొచిచ్ ఉనాన్రు అకక్డి జనం. మూడో పాల్ ంట్ వీలేల్దనాన్రు. ఎనివ్రానెమ్ంటల్ పబిల్క్ హియరింగ్ లో కలెకట్ర్ 

కి నో చెపేప్సారు. కానీ.. రాంధావన్ వాళుళ్ కలెకట్ర్ 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 నీళొళ్సాత్ యి. చెపాప్ను కదా.. సిక్న్ డిసీజెస్, లంగ్స్ పాడెనౖవాళుళ్. ఓ చినన్పాప కళళ్కి 

ఏదో జబుబ్తో పుటిట్ంది. ఆ పిలల్ చూడలేదంటే నమమ్బుదిధ్ కాలేదు నాకు. ఇవనీన్ ఫీచర్ చేసాను." 

"కలకట్ర్ నో అబజ్కష్న్ ఇచేచ్సాక నువేవ్ం చెయయ్గలవు?" మహతి పర్శన్. 

"మీడియా చాలా పవరుఫ్ల్ కదా మహతీ. పేపరల్లో వచిచ్న దానిన్ చూపిసూత్  ఎవరెనౖా కోర్ట్ కి వెళొళ్చుచ్. మహంతీ చొరవ వలల్ నా ఫీచర్ 

పేపరోల్  వచేచ్సింది. అదీ నేషనల్ పేజ్ లో!  రాంధావన్ వాళుళ్ చూసూత్  ఊరుకోరు కదా! ననున్ చాలా ఇబబ్ందిపెటాట్ రు. మనశాశ్ంతి 

లేకుండా ఎందుకని.. రిజెన్ౖ చేసాను." గౌతమి ముగించింది. 

"సో, యూ కివ్ట్. ఎందుకలా! ఫెట్ౖ చెయయ్లేకా?" అడగకుండా ఉండలేకపోయాడు వంశీ. 

"అకక్డ అనుకునన్ పనెతౖే చేసేశాను కదా.. వర్క్ తో పాటూ పీసాఫ్ మౖెండ్ కూడా ముఖయ్ం. ఇంకో ఫోటో ఫర్ దొరుకుతాడు సవ్దేశ్ కి. 

నాకూ ఇంకో జాబ్ దొరుకుతుంది." తేలిగాగ్  చెపుత్ నన్ గౌతమి వెపౖు పరిశీలనగా చూశాడు. 
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"లెఫ్ౖ ని ఇంత ఈజీగా తీసుకుంటుందా..!!" మనసులో అనుకునాన్డు. 

 

"లెఫ్ౖ ని ఈజీగా తీసుకోవడమని కాదు కానీ.. అదంతే!" వంశీ మనసు చదివినటుట్  చెపిప్ంది గౌతమి. 

ఆలోచిసూత్  ఉండిపోయాడు వంశీ. 

*** 

 

హఠాతుత్ గా కళుళ్ విపిప్న మహతికి గోపీచందనం రంగు గోడమీద టిక్ టిక్ మంటునన్ గడియారం కనిపించింది. పది!! ఉదయమా..? 

ఇంత వెలుగేంటీ అని చటుకుక్న లేచింది. టెంౖ తపేప్మో అనిపించి చేతికునన్ వాచ్ చూసుకుంది. నాలుగునన్ర అని చూపిసోత్ ందే!! ఏది 

కరెక్ట్? మంచం దిగి చుటూట్  చూసింది. హాసట్ల్ గది!! 

 

తను ఎనిమిదేళళ్ తం విడిచిపెటేట్సిన కాలేజ్ హాసట్ల్! 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? టెంౖ పగలు పది కాదు.. తెలల్వారుజాము నాలుగునన్రే అయుండాలి.  కళుళ్ విపిప్తే 

చాలు. కలలోంచి బయటకి వచేచ్యచుచ్. చెమటలు పడుతునాన్య్. ఎలా! పోనీ ఎవరికెనౖా ఫోన్ చేసేత్నో.. 

 

గభాలున చేతిలో చూసుకుంటే సెల్ ఫోన్ ఉంది. పాతది!! గాడ్.. ఫోన్ లో ఎవరి నంబరూల్  లేవేం? ఎవరొసాత్ రు తనని 

నిదర్లేపడానికి..? ఆనంద్..?? 

 

కళుళ్ తెరిచింది మహతి. చుటూట్  చీకటి. హమమ్యయ్ అనుకుంటూ బెడ్ లేంప్ ఆన్ చేసింది. కిటికీలోంచి మసక వెలుతురొసోత్ ంది. పావు 

తకుక్వ అయిదు!! How long does a dream last? 

 

లేచి బా మ్ లోకి వెళిళ్ మొహం కడుకుక్ంది. చెపప్లేని నీరసం. వెనకిక్ వచిచ్ బెడ్ సెడ్ౖ టేబుల్ మీద ఉనన్ బాటిల్ ఎతిత్ గటగటా 

నీళళ్నీన్ తాగేసింది. మొహం చేతులతో రుదుద్ కుంటూ మంచం మీద కూరుచ్ంది. 

 

ఏవిటీ కల! ఇంకెవరూ గురుత్  రాలేదేం? ఆనంద్? ఇషట్ పడుతోందా? మళీళ్ మా? చాలా సేపు ఆలోచిసూత్  ఉండిపోయింది. 

 



  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                             &çôd+ãsYYYYY  2013 

5  గాలిసంకెళుళ్   

బా ం లోంచి సాన్నం చేసి వసూత్ ండగా ముందురోజు వంశీతో సంభాషణ గురొత్చిచ్ంది. 

 

"చిరుతపులులు కాదబాబ్య్.. మ అంతరించిపోతోంది. చరితర్లో చెపుప్కుంటునన్ మకీ, ఈ రోజులోల్  మనుషులకీ తేడా ఎలా 

వచిచ్ంది? Is that an evolution? తెలాల్ రి లేచి ఫేస్ బుక్ చూడు. అమామ్యిల మీద అబాబ్యిల జోకులు. ఆడవాళేళ్మో మేల్ 

చావనిజం మీద లెకచ్రూల్ . జాఞ్ నం ఎకుక్వెపౖోయీ.. బాగా పికీ అయిపోతునాన్మనిపిసోత్ ంది." చెపుత్ నన్ మహతి వెపౖు చూసూత్  

ఉండిపోయాడు వంశీ. 

"ఒకక్ మాట చెపప్నా మహతీ. చెపిప్నదే చెపుత్నాన్ననుకోకు. సిసట్మ్ లో తపుప్ లేదు. ఎపప్టికీ లేదు. లోపాలేమునాన్ మనలోనే ఉంటాయ్. 

ఎవరి ఫర్సేట్షన్స్ వాళుళ్ సోషల్ నెటవ్రిక్ంగ్ సెట్ౖ లలోనో, ఊసుపోని కబురల్లోనో బయటపెటుట్ కుంటునాన్ం. పర్తీ మనిషికీ తోడు 

కావాలి. Nature's law అది. నముమ్.. మనుషులీన్, మనీ నముమ్. అలా అని నినున్ నువువ్ వదిలేసుకోకు." బుజజ్గించాడు తన 

చినన్నాటి నేసాత్ నిన్. 

 

కాఫీ సిప్ చేసూత్  వాచ్ చూసుకుంది. ఆలోచనలు ఓ పధధ్తిగా నడుసుత్ నాన్యిపుప్డు. 

*** 

 

"నాకేం పరవాలేదు మహతీ.. సొసెటౖీలో వేలెతిత్ చూపేది ఆడపిలల్నే!" కనాన్రప్కుండా మహతి మొహంలోకే చూసూత్  చెపాప్డు ఆనంద్. 

మహతి మాటలు వినాన్క ఆశచ్రయ్ం నుండి తేరుకోడానికి ఒకే ఒకక్ కష్ణం పటిట్ందతనికి. 

"చింతకాయపచచ్డి కబురొల్ దుద్  డాకట్ర్. " 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. 

 

విశాలమౖెన యూనివరిస్టీ ంగణంలో ఓ చెటుట్ కింద నిలబడాడ్ రు ఇదద్రూ. దూరంగా పారిక్ంగ్ లాట్ దగగ్ర కనసకష్న్ వరక్ర్స్ చేసుత్ నన్ 

శబాద్ లు లీలగా వినిపిసుత్ నాన్యి. మిటట్మధాయ్హన్పు ఉకక్పోతకి మహతి చెంపల మీదుగా చెమటలు కారుతునాన్యి. ఉండుండీ వీసుత్ నన్ 

గాలి సరిపోవడం లేదు. 

 

ఆనంద్ ఒక అడుగు ముందుకు వేసాడు. మహతి సనన్టి వేళళ్ని చేతులోల్ కి తీసుకునాన్డు. గుండర్ంగా ఉనన్ ఆమె తేనెరంగు కళళ్లోకి 

సూటిగా చూసూత్  అడిగాడు. 
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"నీ పర్పోజల్ వెనుక కారణమేంటో తెలుసుకోవాలని ఉంది మహతీ. పెళిళ్ వదద్ని ఏ ఇండియన్ గాళ్ అనదు, నాకు తెలిసి.." 

"నాకు పెళళ్ంటే ఎలాంటి ఫీలింగ్ లేదు ఆనంద్. అటు మంచీ లేదు. ఇటు చెడూ లేదు. పెళెళ్ందుకూ అంటే అదో వేడుక.. అదో చటట్ం.. 

అదో కటుట్ బాటు. పెళెళ్ందుకొదద్ంటే... నాకు అలాంటి సెలె షన్ ఏమీ వదుద్  కనుక. లా తోనూ, కటుట్ బాటల్తోనూ.. నినున్ నేను, ననున్ 

నువువ్ కటేట్సుకోవడం అనవసరమనిపిసోత్ ంది కనుక." అతని చేతులోల్ ంచి తన చేతులిన్ సునిన్తంగా విడిపించుకుంది. 

"పిలల్లు పుడితే..?" 

"పుటట్నీ.." 

"వాళళ్కి సెకూయ్రిటీ ఏది?" 

"ఆనంద్.. నీ పిలల్లనే ఫీలింగ్ నీకు ఉంటే వాళళ్ని నువేవ్ చూసాత్ వు. లేదనుకో, నువువ్ మారిపోయావనుకో వాళళ్కి నువవ్కక్రేల్దు. 

Lawfully నీనుండీ సాధించుకునే ఆసిత్పాసుత్ ల కోసమే అయితే, అవి నేనూ సంపాదించి పెటట్గలను 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. 

"ఓ.. " సిసట్మ్ లోంచి తలెతత్లేదు వంశీ. 

"ఏమౖెనా బల్ం ఉందాండీ మీ మధయ్. అంటే.. డిఫరెనెస్స్.." 

చటుకుక్న తలెతిత్ చూదాద్ మనుకునన్వాడే సంబాళించుకునాన్డు. నెమమ్దిగా ఆమెతో చూపు కలిపాడు. 

"ఏం లేదు వంశీ. తనేదో చాలా డిసట్ర్బ్ డ్ గా ఉనాన్రు. I can understand. కానీ.. ఇంకెవరినెనౖా ఇలా.. అనుమానిసేత్ కషట్ ం కదా! అదీ 

నా పకక్న ఎవరూ లేరు కనుక సరిపోయింది. లేదంటే నాకూ ఇబబ్ందిగా ఉండేది! మీతో చెపప్డం మంచిది కదా అని.." 

మొహంలోకి పొంగివసుత్ నన్ నెతుత్ రు ఆవిరుల్  చిమమ్డం సప్షట్ ంగా తెలుసోత్ ందతనికి. 

"Sorry for the inconvenience, కలప్నా.." వంశీ గొంతు పెగలనంటోంది. 
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పెదవి నలుగుతోంది. ఆవేశం పలచ్బడి ఆలోచనగా మారేదాకా కళుళ్మూసుకుని ఉండిపోయాడు. ఏం చెయాయ్లిపుప్డు? 

గొడవపెటుట్ కోవాలా? లొంగిపోవాలా? 

 

"ఆ పిలల్కి అపారాధ్ లెకుక్వరా.. నీకు నేనేదో మపుప్తునాన్ననుకుంటోంది. నేను ఇలా చెపాప్నని అనకు మళీళ్. సరుద్ కుపోవాలి నానాన్! 

మీరిదద్రూ సవయ్ంగా ఉంటే చాలు. మాతో రాకాపోకా లేకపోయినా.." అని ఉదయానేన్ బాధగా చెపిప్న అమమ్ మాటలు ఇంకా చెవులోల్  

వినిపిసూత్ నే ఉంది. ఇంతలోనే ఈ హుయ్మిలియేషన్!! 

*** 

 

హాలోల్  టీవీ మోగుతోంది. సీమ సోఫాలో ముడుచుకుని కూరుచ్ని చానెల్స్ మారుసోత్ ంది. షూ విపిప్, లేపాట్ ప్ వర్క్ సేట్షన్ దగగ్ర పెటిట్  

వెళాద్ మని అటుగా వచిచ్న వంశీ వెపౖు చూసిందోసారి. 

"లేటయిందేం వంశీ.." 

నిశబద్ంగా మేడమీదకి నడిచాడు. బటట్లు మారుచ్కుని మొహం కడుకుక్ని కిందకి వచేచ్సరికి డెనౖింగ్ టేబుల్ దగగ్ర కూరుచ్ని ఉంది. 

"మరో చపాతీ వెయయ్నా?" 

చెయయ్డుడ్ పెటాట్ డు. 

చెయియ్ కడుకుక్ని, పుసత్కాల అలమర వెపౖు నడుసుత్ నన్ వంశీకి వెనుక నుండి చూపులు గుచుచ్కునాన్యి. 

"ఏం చేసేత్ నీకు నచుచ్తాను? పుసత్కాలు చదవాలా? ఆకాశంలో చుకక్లు లెకక్పెటాట్ లా? పోనీ.. పాటలు పాడాలా?" ఏడుపుని ఉ షం 

చాటున అదిమిపెటిట్ంది. 

"నీకేం కావాలో అది చెయియ్ చాలు.." అని చెపాద్ మనుకునేలోగా మరో తూటా స న దూసుకొచిచ్ంది. 

"ఆ బజారువేషాలేసేవాళళ్ పాటి చెయయ్లేదా నేను! ఏం తకుక్వెంౖది నాలో.." 

మనసు తలుపు మూసుకుపోయింది... పూరిత్గా.. 

                                                                     *** 

ఇంకా ంది. 
                                  (రచయి  బాల్ గు http://kothavakaya.blogspot.com/)                                     
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