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జరిగిన కథ
 
 మహతి, వం  చిననాటి న్ తులు. ఒకే ఊళోళ్ ఉంటారు. వం , మల సం రంలో ంతసంకోష్భం 
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 చూడడానికి బయలుదేరుతారు. 

( ందటి సంచిక నుంచి కొన గింపు)    

6 
 

 
ఆకాశం మీద అపస్రసలు  
ఒయాయ్రంగా పరుగులెతుత్ తునాన్రు 
వారి పాదాల తారామంజీరాలు 
ఘలుల్ ఘలల్ని గుతునాన్యి 
 
"ఎంత బా చెపాప్డసలు!  నిజంగానే అపస్రసలు తిలక్ కంటపడే ఉంటారు. ఏ చామీకర చషకంతోనో అమృతం తాగించే ఉంటారు. 
అదే ననున్ ముకుక్పటిట్  తాగించినా ఒకఖ్ చుకెక్ౖనా మింగుతానా? No way! ఇంతోటి గానుగ ఆడాడ్ నికీ కలకాలం ఉండిపోవాలా ఏంటీ..!" 
నవువ్కునాన్డు వంశీ. కదులుతునన్ బస్ కిటికీలోంచి వెనకిక్ పరిగెడుతునన్ ఆకాశం చుకక్లతో మెరిసిపడుతోంది. నడిమింటనునన్ జాబిలి 
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పదిహేనేళళ్మామ్యిలా ఒకక్ కళ తకుక్వగా మిసమిసలాడుతోంది. ఒకటీ అరా మబుబ్లు హాయిగా తేలుతునాన్యి. 
 
"సినిమాలోల్  చూపించినటూట్  ఈ బస్ కనుకా మధయ్లో చెడిపోయి ఆగిపోతే ననున్ నిదర్లేపండోయ్ బాబూ! వదిలేసి దిగిపోకండి. 
నాకసలే నిదర్పడితే తెలాల్ రేదాకా తెలివిరాదు." శాలువా బిగించి సీటోల్  మునగదీసుకుంటూ మహతి చెపిప్న మాటలు గురొత్చిచ్, 
నవొవ్చిచ్ంది వంశీకి. ముందు సీటోల్  కిటికీ పకక్న గౌతమి, ఐల్ లో మహతి కూరుచ్నాన్రు.  
"శుభమా అని బస్ ఆగిపోడం కూడానా తలీల్! అయినా నువువ్ తెలాల్ రేదాకా పడుకోడానికి కుదరద్మామ్య్. నాలుగగ్ంటలకి దిగుతాం 
రావిపాడులో. Good night!" చెపాప్డు వంశీ రా  పడుకునే ముందు. 
 
ఇంకో పావుగంటలో బస్ రావిపాడు జంకష్న్ చేరుతుందనగా గౌతమి ఫోన్ లో అలారం మోగింది. లేచి టెంౖ చూసుకుని బధధ్కంగా 
ఆవులింతలాపుకుంటూ వెనకిక్ చూసింది. కిటికీలోంచి బయటకు చూసుత్ నాన్డు వంశీ. లయగా కదులుతునన్ బస్. గాలిని వణికిసుత్ నన్ 
చలి. మహతిని తటిట్లేపింది 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 చుటూట్  చూసుత్ నాన్రు. దూరంగా వెలుగుతునన్ టీ కొటుట్  వెపౖు 
చూపిసూత్ .. "అకక్డ ఉంటానని చెపాప్డు రాంబాబు. పదండి." అని నడిచాడు వంశీ. 
 
"రాంబాబా! రానేదనుకుంతా సారూ. ఫోను సేసి సూడండి. " ఉచితసలహా ఇచాచ్డు టీ షాప్ అబాబ్యి. ఫోన్ చెయయ్బోతూంటే 
ఆపింది మహతి. 
"ఎంతదూరం ఊరు?" 
"రెండు కిలోమీటరుల్ ంటుంది. ఆటో తెసాత్ నని చెపాప్డు. పదినిముషాలోల్  వచేచ్సాత్ డిపుప్డు బయలేద్రినా.." చెపాప్డు వంశీ. 
"అకక్రేల్దెతౖే. నడిచేదాద్ ం." గౌతమి వెపౖు కూడా చూసూత్  అంది మహతి. 
"చలిలో నడకా..!" 
"మొకక్ మొలిచిపోం కానీ.. " మహతి తన మాటలు తనకే అపప్చెపిప్ందని గర్హించి నవావ్డు వంశీ. సాలోచనగా గౌతమి వెపౖు 
చూశాడు. 
"నాకేం పరేల్దు. కూల్! నడిచేదాద్ ం." తలూపింది గౌతమి. 
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"దారి బానే ఉంటుంది కదా.." టీ అబాబ్యిని అడిగాడు ఎందుకెనౖా మంచిదని. 
"బెమామ్ండం సారూ. తా డుడ్ . యెనెన్ల." -  
 
“నలల్జరల్ అడవి మీద చం డు భయంకరంగా ఉదయించాడు.-  అని అవధాని చేత చెపిప్ంచిందీ అదే తిలక్!” అనుకునాన్డు వంశీ. 
ముగుగ్ రూ మౌనంగా నడుసుత్ నాన్రు. కీచురాళళ్ పాటకి వాళళ్ అడుగుల శబద్ం తాళమేసోత్ ంది. ఓ పదినిముషాల నడక తరువాత రోడుడ్ కి 
ఇరువెపౖులా ఖాళీ సథ్లం.. రోడ్ పకక్నే ఉనన్ ఓ రాయి మీద కూరుచ్ంది మహతి. 
 
"అయిపోయిందా ఓపిక?" నవివ్ంది గౌతమి.  
"ఉహూ.. అలా చూడు." ఆకాశం వెపౖు చూపించింది.  
"సాట్ ర్ గేజింగా ఇపుప్డు!" అనబోయి ఆగాడు వంశీ.  
"ఇంత కిల్యర్ సెక్ౖ సిటీలో కనిపించదు. వెనెన్లునాన్ ఎంత సప్షట్ ంగా కనిపిసోత్ ందో ursa major!" మహతి తలపెకౖెతిత్ చురుగాగ్  
పరిశీలిసోత్ ంది. 
అదే రాయి మీద తనూ సరుద్ కు కూరుచ్ంది గౌతమి. బాయ్గ్ కిందకి దింపి చేతులు రుదుద్ కుంటూ నిలబడాడ్ డు వంశీ.  
"ఊ.. చెపుప్!" అడిగింది గౌతమి. 
"వదుద్ లే.. పోదాం." మహతి లేవబోయింది. 
"చూసుకో చూసుకో.. నేనేం అనలేదు నినున్. మళీళ్ ఇంతా చేసి ‘మీ ఊళోల్  గా చుకక్లిన్ కూడా చూడనివవ్లేదనన్’ అపర్తిషట్  
నాకెందుకూ!" వంశీ కవివ్ంచాడు. 
"నాకేం అకక్రేల్దులే! ఎకక్డికెళిళ్నా ఇదే గోలా అని మళీళ్తిటుట్ కుంటారు. " చినన్బుచుచ్కుంది మహతి. 
"లేదు మహీ. చెపుప్. ఇంటరెసిట్ంగ్ గా చెపాప్లి మరి! సావ్హిలీలో మాటాల్ డకుండా." నవావ్పుకుంటూ తస్హించాడు. 
"సరే అచచ్ తెలుగులోనే చెపాత్ ను. అటు చూడు. ఆగేన్యంలో.. " 
"ఆగేన్యమా..! నీకో దణణ్ం తలీల్! కొంకిణీలో కానిచేచ్య్ ఈ సారికి." వంశీ మాటలకి సనన్గా నవివ్ంది గౌతమి.  
 
ఆ మాటలు అసస్లు పటిట్ంచుకోకుండా ఆకాశానిన్ చూసూత్  చెపుప్కుపోతోంది మహతి."రేఫు పునన్మి కదా. అదే అమావాసయ్యితే ఎంత 
బావుండేదో! ఇంకా సప్షట్ ంగా కనిపించేది Milky Way. North లో సపత్రిష్ మండలం, South East లో Milky Way.. అదే.. పాలపుంతా 
కనిపిసాత్ య్. మన పురాణాలోల్  చెపాత్ రు కదా విషుణ్ మూరిత్ పాలసముదర్ంలో ఉంటాడనీ! ఆ పాలసముదర్మే ఈ పాలపుంత అనుకుంటే.. 
దకిష్ణాన విషుణ్ మూరిత్ ఉంటే, ఉతత్రాన సపత్రుష్ లు ఉండడం ఎంత లాజికలో కదా! వెకౖుంఠ ఏకాదశికి మనం అందుకే ఉతత్రదావ్రం నుండి 
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దరశ్నం చేసుకుంటాం." 
"ఆగాగు! అరచేతిలో వెకౖుంఠం చూపించడం అంటారు కానీ, ఆకాశంలో.. అనరు సెంౖటిసూట్ ! అయినా నువివ్లా పురాణాలనీన్ చుకక్లోల్  
చూపించేసుత్ నాన్వే! ఇవనీన్ నిజమే!" ఆశచ్రాయ్లు పోయాడు వంశీ. 
"ఎహే వినూ. You gotta imagine! కీష్రసాగరం ల దేవికి పుటిట్లల్ంటారు కదా. మరి లU అకక్గారి పేరేవిటీ?" 
"జేయ్షాఠ్ దేవీ.." వియా గరవ్ంగా ఆనస్ర్ చేసేసాడు. 
"ఊ.. ఆ జేయ్షాఠ్ య్దేవే జేయ్షాఠ్  నకష్తర్ం అనుకుంటే.. అది పాలపుంత పకక్నే కనిపిసుత్ ంది తెలుసా.. అదే దికుక్లో! Scorpius అంటారు 
దానిన్. అది కనిపించాకే.. అంటే అకక్గారి వెనుకే తముమ్డు వసాత్ డు ఆకాశంలోకి. ఎవరోయ్ ఆ తముమ్డూ? చందమామ! జేయ్షఠ్ , 
చందమామ, పాలపుంత .. ఒక సీజనోల్  ఇదే ఆరడ్ర్ లో రెజ్ౖ అవుతాయి. Makes sense కదా!" 
"నిజమా!" నమమ్లేనటుట్  అడిగింది గౌతమి. 
"యెస్.. పురాణాలు నిజమా కాదా అనేది పకక్న పెటేట్సేత్, ఆ వాయ్సుడనే రెటౖర్ చాలా Smarty pants తెలుసా! తారోంకో జమీన్ పె 
ఉతారా! ఆ మాటకొసేత్ మన పూరీవ్కులందరూ భలే తెలివెనౖవాళుళ్లే! చాలా గొపప్ astronomical details ఎంచకాక్ కథలోల్  దాచేసారు. 
మనం మరిచ్పోకుండా అనన్మాట! అంతవరకూ ఎందుకూ.. వుడు విషుణ్ మూరిత్ భకుత్ డని చెపాత్ రా..  వనకష్తర్ం కూడా పాలపుంతని 
చూసుత్ నన్ డెరౖెకష్న్ లో అంటే నార్త్ లో, సపత్రుష్ ల పకక్గా ఉంటుంది. వుడు మహాభకుత్డు అని ఓ మంచి కథ అలిల్, 'ఆకాశంలో 
వనకష్తర్ంలా కదలకుండా ఎపప్టికీ నిలిచిపోమని వరమిచాచ్డు విషుణ్ మూరీత్!' అని నూరిపోసేసారు మనకి. ఎందుకంటే.. వ 

నకష్తర్ం.. Polaris ని చూసే పూరవ్ం నావికులు, పర్యాణాలు చేసేవారూ దికుక్లు తెలుసుకొనేవాళళ్ట.  Polaris చాలా faint గా ఉనాన్ 
అసస్లు కదలదు. ఆకాశంలో ఏ నకష్తర్ం మారినా అది మారదు." 
 
" ట్!!" ఇదద్రూ ఒకేసారి అనాన్రు. 
"అవును. నిజంగా ట్! మన పూరీవ్కులు Sky maps ని చాలా తెలివిగా ఇలా కథలోల్  పెటిట్  మనకి ఇచేచ్సారెపుప్డో!" రాయి మీద నుండి 
లేచింది మహతి. 
"జేయ్షాట్ దేవి ఏదీ?" అడిగాడు వంశీ ఆకాశంలోకి చూసూత్ . 
"హహహా.. చాలా అందంగా ఉంటుంది తెలుసా! ఎంత ఒయాయ్రంగా ఉంటుందో Scorpius. Beautiful constellation!" అగేన్యం 
వెపౖుగా లీలగా కనిపిసుత్ నన్ పాలపుంతనీ, కళుళ్ చికిలించుకునాన్ అరధ్ం కానటుట్ నన్ జేయ్షఠ్  నీ చూపించింది.  
"అబాబ్! ఏం కనిపిసోత్ ందసలు! 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. 
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"హహహ్ హా.. ఏం సేట్టెమ్ంటుల్  ఇసుత్ నాన్వోయ్ కుటుంబరావ్! అంతలేసి పాటేల్ం పడిపోతునాన్వూ.." 
 
మౌనంగా నవువ్తూ నడుసుత్ నన్ గౌతమి ఆసకి త్గా తలెతిత్ చూసింది. ఊరివెపౖు వడివడిగా నడుసుత్ నాన్డు వంశీ. అతని నడకని 
అందుకోడానికి పరుగందుకోవలసివచిచ్ంది అమామ్యిలిదద్రికీ.  
 
                                                                                *** 
 
"రాంబాబుకే చెపాప్వూ! వాడు రా  తాగింది దిగాక వెళాత్డు జంకష్న్ కి. నేనేదో ఏరాప్టు చేసేవాణిణ్గా! పాపం, ఆడపిలల్లని నడిపించావు 
ఉదయానేన్. మీ అతత్నడిగితే వచేచ్సాత్ ననాన్డు వంశీ అనేసింది. నువేవ్ కార్ లోనో వసాత్ వేమో 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 గాల్ స్ తో బయటికి వచిచ్ మహతి పకక్నే సెటిలయియ్ంది గౌతమి. నువువ్ తాగావా అనన్టుట్  
మహతికి సెగౖ చేసూత్ .. 
"ఓ.. అయిపోయింది పిలాల్ . అనన్టుట్  మావయయ్ గారూ, జాతర కాకుండా మీ ఊళోళ్ చూడాడ్ నికేమునాన్యండీ?" గోపా వుని 
ఇంటరూవ్య్ చెయయ్డం మొదలుపెటిట్ంది. 
"పాండవుల కోనేరుందమామ్. బావుంటుంది. ఇంకా ఏవునాన్యీ..! చీకటి పడితే జాతరోల్  పులివేషాలు చూడొచుచ్."  
కిసుకుక్న నవావ్డు వంశీ. గౌతమికీ నవొవ్చేచ్సింది. 
"పులివేషాలు కాకుండా.." ఉడుకుక్ంటూ ఒతిత్ పలికింది మహతి. 
"ఏవుంటాయమామ్ పలెల్టూళోళ్! సుబబ్రంగా కావలిస్నవి చేయించుకు తిని, ఊరంతా చుటిట్రండి. మీకే బోలెడు వింతలు కనిపిసాత్ య్. 
రేపు వేణుగోపాలసావ్మి కలాయ్ణం, రా కి గరుడముదద్." 
 
"అవునయాయ్ వంశీ, మీ ఆవిడని తీసుకురావలిస్ంది కదా? గరుడముదద్కి ఉండేది. పెళె ౖ  మూడేళుళ్ కావసోత్ ందేమో!" గుమమ్ంలో నిలబడి 
అడిగింది రాజయ్ం. 
"లేదతాత్ , వాళళ్ బాబాయింటోల్  ఏదో ఫంకష్న్." ముకత్సరిగా చెపాప్డు. 
"లేవండమామ్ అమామ్యిలూ, సాన్నాలు కానిచిచ్ కోవెలోల్ కి వెళళ్ండి. వచేచ్ ఏడాదికి మీ పెళెళ్ళె ౖపోనిదే మా వేణుగోపాలసావ్మి 
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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 గదద్లకి ఆహారపధకం లాంటిదేమనాన్నా?" వేణుగోపాలసావ్మి కోవెల వెనకవెపౖునన్ 
కోనేటిమెటల్మీద కూరుచ్ని కొబబ్రి చెకక్ పగలగొడుతూ అడిగింది మహతి. 
"వాటేనెడౖియా సరీజ్! ఊహించుకోడానికే భలే వెరెటౖీగా ఉంది. గదద్లకి ముదద్లెగరెయయ్డం." వేళాకోళం చేసాడు వంశీ.  
 
తెలతెలల్టి కోవెలగోపురం మీదనునన్ బంగారుకలశాలకి ఉదయపుటెండ మెరుగులు పెడుతోంది. కోయిల కూత గాలిలో గిరికీలు 
కొడుతోంది. కోనేటి తరగల మీదనుండి తేలివసుత్ నన్ వేప పూల సువాసన, ఉండుండి తులసివనం పంపుతునన్ పరిమళంతో కలిసి 
వింతగా గుబాళిసోత్ ంది. పర్శాంతత నిశబద్ంలో మాతర్మే ఉండదని నిరూపిసూత్ , ఉండుండి గంభీరంగా ఖంగుమంటోంది కోవెలగంట. 
మెటుట్  మీద కూరుచ్ని చలల్టి నీళళ్లో కాళుళ్ వేలాడేసుకుని తదేకంగా నీటితరగలని చూసోత్ ంది గౌతమి.  
 
"సంతాన వేణుగోపాలసావ్మి కదా ఈయన. ఈ ంగణంలో గరుడముదద్కి కొంగుపడితే పిలల్లు పుడతారని నమమ్కం. బావుంటుంది 
తంతు. రేపు సాయంతర్ం చూదుద్ వుగాని." 
"ఒహోహ్ .. అందుకేనా నీ పేరు వంశీ?" గొపప్ విషయానిన్ కనిపెటిట్నటుట్  మొహం పెటిట్ంది మహతి. 
నవివ్ ఇక వెళాద్ మనన్టుట్  ముందుకు కదిలాడు వంశీ. అనుసరించారిదద్రూ.. 
 
                                                                             *** 
 
"వంశీ..." వెనకనుండి వినిపిసుత్ నన్ పిలుపుకి ఆగి వెనకిక్ చూశాడు. మహతీ, గౌతమీ కోవెల ముందు దుకాణాలలో వసుత్ వులిన్ 
పరిశీలిసూత్  నడుసుత్ నాన్రు. కోవెలోల్ ంచి గబగబా నడుచుకు వసుత్ నన్ ఆమెను సులువుగానే గురుత్ పటాట్ డు.  
"రజనీ ఆంటీ!!" మనసులో ఆశచ్రయ్ంగా అనుకుని నాలుగడుగులు కోవెలవెపౖు వేసాడు. 
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"ఏమయాయ్.. గురుత్ పటాట్ వా? ఎలా ఉనాన్వూ?" పలకరించిందామె. ఐదునన్రడుగుల విగర్హం, పచచ్ని ఛాయ.. ముకుక్కి మెరుసుత్ నన్ 
బేసరి. నవువ్తునన్ కళుళ్. నలల్ని ముచచ్ట ముడిలో అకక్డకక్డ తొంగిచూసుత్ నన్ తెలల్వెం కలు ఆమెకి వింత సోయగానిన్సుత్ నాన్యి. 
ముదరాకుపచచ్ కోడంబాకం చీరలో నిండుగా ఉంది.  
"మీరసలు మారితేగా గురుత్ పటట్ కపోవడానికి!! రజనీ ఆంటీ.. ఎలా ఉనాన్రు?" నవువ్తూ పలకరించాడు. 
ఆపాయ్యంగా వంశీ చేతిని పటుట్ కుని "బావునాన్నయాయ్.." అంటూ అటుగా వసుత్ నన్ మహతినీ, గౌతమినీ చూసూత్  పర్శన్గా వంశీ వెపౖు 
తిరిగింది. 
" ండ్స్ ఆంటీ. జాతర చూసాత్ మంటేనూ.." చెపాప్డు. 
"మీ ఆవిడ రాలేదా? నేను చూడనే లేదు. మోహన చెపూత్  ఉంటుంది. చిదిమి దీపం పెటుట్ కోవచచ్మామ్ వంశీ పెళాళ్నీన్ అని." నవివ్ంది. 
"మీకంటేనా! ఏమీ మారలేదు మీరు. మా చినన్పుప్డెలా ఉనాన్రో అలాగే ఉనాన్రుగా!" పర్శంసించాడు. 
"పోవయాయ్.. తల నెరవటేల్దూ! బాలనెరుపనుకుంటునాన్వా ఏం?" అంటూ వంశీ చేతిమీద చినన్గా కొటిట్  అమామ్యిల వెపౖు చూసి 
పలకరింపుగా నవివ్ందామె. 
"మా ఊరివాళేళ్నండీ. పెదరామయయ్ గారి మనవరాలీ అమామ్య్. మహతి. ఆకివీడాయన. మీకు తెలుసు కదా. ఈ అమామ్యి గౌతమి. 
రాచకొండవాళళ్మామ్యి." పరిచయం చేశాడు. చేతులు జోడించారిదద్రూ. 
"నమసాక్రమమామ్. ఊరంతా చకక్గా చూపించయాయ్ వంశీ. ఇంటికి రండి సాయంతర్ం." నవువ్తూ ఆహావ్నించింది. 
"తపప్కుండా. మీరు కోవెలోల్ కి వెళుత్ నన్టుట్ నాన్రూ.." ఆమె చేతిలో పూజసామ  ఉనన్ బుటట్వెపౖు 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 చూదాద్ ం.." నవువ్తూ అడిగాడు వంశీ. 
"అవునా! ఎవరూ.. నాకు తెలుసా?" మహతి ఆశచ్రయ్పోయింది. 
"ఊ.. ధ వు గారి నందూ. గురుత్ నాన్డా? మా వెనకిలుల్ . మన జూనియర్. వీళళ్మామ్య్ మోహనని చేసుకునాన్డు. పెదద్ కథలే. చెపాత్  
పద." నడిచాడు వంశీ. 
"ఓ ఓ.. వెయిటే మినిట్! గురొత్చిచ్ంది. ఏదో అడెవ్ంచర్ చేసావు కదూ అపప్టోల్ . అరధ్రా  ఇంటికొచేచ్సారనీ ఏదో చెపాప్వు." 
"ఊ.. ఊ.." 
"మరి ఈవిడ నీతో ఇంత కూల్ గా ఎలా మాటాల్ డుతునాన్రు! కటేట్సి కొటాట్ లే ఈ పాటికి!"  
"వాళళ్ పెళిళ్కి ఆంటీ అడుడ్  చెపప్లేదు. అసలు పెళిళ్కి సమసయ్ ఈమే.." చెపూత్  మహతి మొహంలో అయోమయం చూసి పకపకా 
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నవేవ్సాడు. 
 
"పద పద.. చెపాత్ ననాన్నుగా. నీకు మాంచి ఎంటరైట్నెమ్ంట్ ఇసుత్ నాన్ చూడు. బర్హామ్ండమౖెన లవ్ సోట్ రీ." మహతి తలమీద చినన్గా మొటిట్  
కదిలాడు.  
"ఓయ్..పరిగెతత్కూ.. నాకు లవ్ సోట్ రీస్ అంటే భలే ఇషట్ ం. చెపప్వూ.." మహతి గబగబా అడుగులేసింది. గౌతమి నవువ్తూ 
అనుసరించింది. 
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ఇంకా ంది. 
                                  (రచయి  బాల్ గు http://kothavakaya.blogspot.com/)                                     
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