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( ందటి సంచిక నుంచి కొన గింపు)    

5 
  
 
                                                                                          
వీధి గేటులోకి అపుప్డే వసుత్ నన్ గౌతమిని చూసి మహతి ఒకక్రుపు అరిచింది.. "వంశీ.. అదిగో గౌతమి.." 
వీధికి కుడివెపౖునుంచి నడుచుకు వసూత్  తలెతిత్న గౌతమికి, గుమమ్ంలో నిలబడి చేతులూపుతునన్ మహతి కనిపించింది. 
 
"ఏంటి మేడమ్.. డాన్స్ చేసుత్ నాన్వూ?" అడగబోతునన్ గౌతమికి "వంశీ అదిగో.. " అని చూపించింది మహతి. ఆమె మెదడుకి సిగన్ల్ 
వెంటనే అందలేదు. అయోమయంగా మహతి చూపిసుత్ నన్వెపౖు చూసింది. ఇంటికి కాసత్ దూరంలో ఆగిఉనన్ బెక్ౖ. రెండు సెకనల్ 
తరువాత గౌతమి ముఖంలోకి జివువ్న ఎగిసిన రక త్ం.. ఏదో చినన్ ఇబబ్ంది.  
"రావోయ్ వెనకీక్.." మహతి వీధిలోకి చూసూత్  అరిచింది మళీళ్. 
బెక్ౖ పార్క్ చేసి గేటులోకి వచాచ్డు. సనన్గా గాలి వీసుత్ నన్ శబద్ం.. ఎకక్డో పార్క్ లోంచి వినిపిసుత్ నన్ పిలల్ల అరుపులు, వీధిలోంచి వెళుత్ నన్ 
వాహనాల శబాద్ లు. మసకచీకటుల్  కమేమ్సుత్ నాన్యపుప్డే. 
 
"హాయ్.." చెయియ్ చాపాడు. 
"హాయ్.." కష్ణకాలపు కరచాలనం. 
మహతి నవువ్తూ చూసోత్ ంది. గౌతమి చేతిని వదిలిన వంశీ కుడిచేయి అతని చెంపని నిమిరిందో కష్ణం. 
ఫకాలున నవివ్ంది మహతి. "పరేల్దు. గురుత్ నాన్ననన్మాట!"గౌతమి సనన్గా నవువ్తూ చేతులు కటుట్ కుంది. 
"ఓ.. యెస్! ఎలా ఉనాన్వ్?" సేన్హంగా ఉందా మాట. 
" ట్. నువూవ్.." 
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ఫోన్ మోగింది. డిసేప్  వెపౖు చూసి కాల్ కట్ చేసాడు.  
"బావునాన్.. సారీ! వెళాళ్లి. ఇకక్డే ఉంటావు కదా. కలుదాద్ ం." మళీళ్ చెయి చాపాడు. 
"వీకెండ్ పాల్ న్ చెయ్. కాసేపు ఉండేలా.." చెపిప్ంది మహతి. తలూపుతూ బె ౖచెపిప్ బెక్ౖ సాట్ ర్ట్ చేసాడు. 
 
                                                                                 *** 
 
"సో.. అలా అయిందారోజు. సీమకి సెంౖటిసుట్ లు 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.  
 
"హేయ్.. వంశీకి అంతలా గురుత్ ందా?" అడిగింది మహతి. సోఫాలో కూరుచ్ని మేగజెన్ౖ తిరగేసుత్ నన్ గౌతమి తలెతిత్ చూసింది. 
"ఏది? ఎంతలా?" 
"నువువ్ కుడిచెంప మీద కొటాట్ వని కూడా గురుత్ ందా!" 
అరధ్ం కానటుట్  చూసింది గౌతమి. 
"నువువ్ లెఫీట్  వి కదా.. తను కుడిచెంప తడుముకునాన్డు. నీకు షేక్ హేండ్ ఇచిచ్న చేతోత్నే..!" 
"హబాబ్.. ఆ అమామ్యి నినున్ సెంౖటిసట్ందని గింజుకుంటునాన్వు కానీ.. అనిన్ విషయాలోల్ నూ సెంౖటిస్ట్  వే నువువ్. మరీ ఎకుక్వ 
ఆలోచిసాత్ వ్ మహతీ. మామూలుగా తడుముకుని ఉంటాడు." కొటిట్పారేసింది గౌతమి. 
"ఏమో.. అనిపించింది. అనన్టుట్ .. టామ్ జ్ లెఫీట్  యే తెలాస్!"  
"ఊ.." 
"కెను రీవ్స్ కూడా.." 
"ఊ.. కాంతారావో.." 
"కాంతారావ్?" 
"సా మిలుల్  వాళళ్బాబ్యి" మేగజెన్ౖ మొహానికి అడుడ్  పెటుట్ కుని పకపకా నవివ్ంది గౌతమి. 
"నువవ్సలూ..! నీకు గురుత్ ందా?" ఆపుకోలేక గలగలా నవేవ్సింది మహతి కూడా.  
హౖెసూక్ల్ ఎదురుగా అందరి ముందూ 'మహతికోటి' రాసి ఉనన్ నోట్ బుక్ మహతి చేతిలో పెటేట్సి, "ఐ లవ్ యూ మహతీ" అని 
అరుసూత్ , సెకౖిల్ మీద రివువ్న వెళిళ్పోయిన బకక్పలచటి కాంతారావు గురొత్చిచ్ మళీళ్ మళీళ్ నవొవ్చిచ్ంది. 
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"ఏం చేసుత్ నాన్డో.. ఈ మధయ్ కాలంలో వినలేదు. వంశీనడిగితే తెలుసుత్ ంది. కాంత్ కదా ఆ అబాబ్య్ పేరు? టెట్ౖ పేంట్ 
వేసుకుంటాడని కాంతారావనేవారు పాపం!" అంది మహతి. 
"ఊ ఊ.. హౖెసూక్ల్ సీవ్ట్ హార్ట్! ఏమో ఎవరికి తెలుసూ.. రీయూనియన్ పాల్ న్ చేదాద్ మా?" 
"ఆ.. ఇంకా మనకోసం కాసుకూక్చుంటారేంటీ. ఈపాటికి హేపీ గా నాలుగేళళ్ పాప, ఏడాది బాబుని పకక్నేసుకు బజుజ్ ని ఉంటాడు 
సతీసమేతంగా.."  
"పచ్.. బొతిత్గా ఆశావాదం చచిచ్పోయింది యువతలో.." లేపాట్ ప్ ఆన్ చేసూత్  చెపిప్ంది గౌతమి. 
"నా సంగతికేం కానీ.. చెపుప్.. ఎనిన్సారల్డిగినా దాటేసుత్ నాన్వ్. Seeing anyone?" 
"ఉహూ.." 
"ఏం?" 
"ఏమో.. కనబడలేదు ఎవరూ.." 
"నమమ్ను." చేతులు ఒళోళ్ పెటుట్ కు ముందుకు వంగి చెపిప్ంది మహతి.. "నువువ్ చెపేత్ నీకో సీ ట్ చెపాత్ .." 
"నీ సీ ట్ కోసం నేనబధధ్ం చెపాప్లా ఇపుప్డు?" లేపాట్ ప్ 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 చెపాత్ ను. అలా కాదు కానీ.. చెపుప్." 
"నిజంగా మహతీ..  పెళెళ్ందుకు?  అనే పర్శన్కి సరెనౖ సమాధానం దొరికితే చేసుకుంటాను. దొరికినపుప్డు.. " తన మాట తనే సరిదిదిద్ంది. 
"ఒంటరిగా అనిపించలేదా ఎపుప్డూ?" 
"పెళిళ్తో అందరూ జంటలెపౖోతునాన్రా?! చేసుకు సుఖపడినదెవవ్డు.. అనను కానీ.. లాటరీ కదా పెళళ్ంటే." 
" ! కానీ.. పిలల్లు?" 
"జగమంత కుటుంబం నాది.. అనేదో పాట ఉంది కదూ! అయినా ఎడం చేతివాటం ఉనన్వాళల్  life expectancy తకుక్వ. 
మిగిలినవాళళ్కంటే తొమిమ్దేళుళ్ ముందు పోతారట. అరవె ౖచూడనేమో ఈ లెకక్న. ఇపుప్డు చేసుకు పిలల్లని కనచుచ్ కానీ మనవలెన్ౖనా 
చూడగలనా? మా బామమ్ చెపేప్ది..  మనవడా.. నీ మనవడేడీ?  అనడగగానే వెకౖుంఠ దావ్రాలు ఢామమ్ని తెరుచుకుంటాయట! ఎలాగూ 
వెకౖుంఠానికి పోలేను కదా.. ఇంకెందుకనీ.." నవువ్తూ మాటాల్ డుతునన్ గౌతమి  సీరియస్ గా తనవెపౖే చూసుత్ నన్ మహతిని చూసి 
ఆగిపోయింది. 
"నాకు పెళిళ్ మీద నమమ్కం లేదు మహతీ.."  
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"ఊ..." 
గౌతమి మాటాల్ డుతూనే ఉంది. తన కారణాలు, భయాలు నిసస్ంకోచంగా చెపూత్ .. మధయ్లో మహతి అడుగుతునన్ పర్శన్లకి వివరణ 
ఇసూత్ .. అరగంట తరువాత సోఫాలో వెనకిక్ వాలి కళుళ్మూసుకుంది గౌతమి.  
"నీవనీన్ కేవలం భయాలేనేమో అనిపిసోత్ ంది." చెపిప్ంది మహతి. 
"చూదాద్ ం.. మనకు తెలియకుండానే మనం సమాజంకోసం చాలా చేసాత్ ం. 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 సిథ్రంగా చెపిప్ంది.  
 
"నీకో సీ ట్ చెపాత్ ననాన్ను కదా..." వేడెకిక్న వాతావరణానిన్ చలల్బరిచేందుకు అడిగింది మహతి.. 
"ఊ ఊ.." 
మహతి లేపాట్ ప్ తెరిచి చకచకా మౖెల్ 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 డిపారెట్మ్ంట్ లే. సెకౖాలజీ."  
"సెంౖటిస్ట్  లు ఇలా పర్పోజ్ చేసుకుంటారనమాట!" 
"తను సెంౖటిస్ట్  కాదు. డాకట్ర్." చెపిప్ంది మహతి. 
"ఏం చెపాప్వు మరి?" 
"ఏమో.. డెలౖమా. 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. 
 
 
                                                                            *** 
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"ఈ మధయ్ అనన్ం తినడం మానేసి మరీ అటాల్ స్ లా కంపెనీని భుజాల మీద మోసేసుత్ నన్టుట్ నాన్వ్! నెలాల్ ళళ్వుతోంది నాకు కాల్ చేసి. 
గురుత్ ందా అసలు? అంత బిజీ ఏంటీ! చెయొయ్దద్నుకునాన్ కాల్.." యుధాధ్ నికొచిచ్న మహతిని పావుగంట మాటాల్ డి శాంతింపచేశాడు 
వంశీ. 
"ఊరెళుత్నాన్ ఎలుల్ ండి." ఫోన్ పెటేట్సేముందు చెపాప్డు. 
"ఓయ్య్.. ఆగాగు. ఇంత లేట్ గానా చెపేప్దీ.. నేనూ వసాత్ ననాన్ను కదా ఈసారెళిళ్నపుప్డూ.." అరిచింది మహతి. 
"పెదరాయవరం కాదు. అమమ్మామ్ వాళూళ్రు. తెలుసు కదా జాతర మిస్ అవననీ. ఈసారి గరుడముదద్ కూడా ఉంది." 
"రావిపాడేనా? నేనెపుప్డూ చూడలేదు అకక్డి జాతర. నా జుల ముందు చెపొప్చుచ్ కదా.. వచేచ్దానీన్."  
"Need to rush.. మీటింగ్ ఉందిపుప్డు. సాయంతర్ం మాటాట్ డుతా.." 
"పాండీ కి రా.." 
"ఊ.. బె.ౖ."  
 
                                                                                  ***  
ఐదు గంటలకి మహతి దగగ్ర నుండి వచిచ్న రిమౖెండర్ చూసేదాకా వంశీకి పాండీ కేఫ్ విషయం గురేత్లేదు. సీమకి లేటవుతుందని కాల్ 
చేదాద్ మా, టెక్స్ట్ చేదాద్ మా 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? నేనొకక్రి త్నే మింగడానికా వచిచ్ందీ.." 
"ముందు చెపాప్లి కదా సీమా.. సడన్ గా అలా బోయనాలకి వెళళ్డం నాకిబబ్ంది. కిందటి నెలేగా వెళాళ్ం." 
"లెకేక్సుత్ నాన్వా? నువువ్ నెలకోసారి వెళళ్డం లేదూ పుటిట్ంటికీ! సరేలే. నీకెపుప్డు గిటిట్ంది కనుక. నేనూ వచేచ్సాత్ ను. ఇంటికెళేళ్ ఏడుదాద్ ం 
ఆ బోయినమేదో.."  
"సాధించుకునే పధధ్తి ఇది కాదు సీమా.." అనబోయి ఆగిపోయాడు. "నువువ్ తినేసి రెడీగా ఉండు. టెక్స్ట్ చేసాత్  వచేచ్ముందు" చెపిప్ 
కాల్ కట్ చేసాడు. 
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                                                                                *** 
 
"ఎలుల్ ండి రా  బస్ కా అయితే." పిసాత్  కులీఫ్ పూరిత్ చేసింది మహతి. 
"ఈ సాబె  ఫేల్వర్ టైర్ చెయ్ ఈసారి. బావుంది. ఊ.. అవును."  
"నాకు జెలూసిల్ సిరప్ గురొత్సుత్ ంది 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 వెళుత్నాన్వా?" 
"ఊ.. మరి?" 
"ఓ.. ఓకే. కంపెనీ ఇవావ్లనే ఉంది కానీ.. సీమ రాకపోతే.." 
"ఊ ఏం? తనకేదో ఫంకష్న్ ఉంది వాళళ్ బాబాయ్ ఇంటోల్ . రావాలనునన్పుడు వచేచ్యొచుచ్ కదా! నీచేత పులివేషం కటిట్సాత్ .. బకక్పులి.." 
నవావ్డు. 
సీరియస్ గా ఐసీ మ్ తింటునన్ గౌతమికి పొలమారింది. వంశీ నవావ్పి ఆమె వెపౖు చూసాడు. తలమీద కొటుట్ కుంటూ.. నవావ్పుకోడానికి 
పర్యతిన్సుత్ నన్ గౌతమి వెపౖు చూసి, మూతిముడుచుకునన్ మహతి తనూ నవేవ్సింది. 
"నువూవ్ రా పిలాల్ .. సరదాగా వెళాద్ ం. రావిపాడు తెలుసు కదా?"  
"నేనెకక్డికీ.. నెలాఖరికి ఎగిజ్బిషన్ ఉంది ముంబె ౖలో. ఇంకా చాలా వర్క్ పెండింగ్." 
"నువువ్ ఆ ఊళోళ్ జాతరోల్  మాంచి ఫోటోస్ తీసి ఎగిజ్బిషనోల్  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 .. 
"హుహ్ .. నేను రాను పొండి." ఉడుకుక్ంటునన్ మహతిని చూసి నవువ్తూ, గౌతమి వంశీ వెపౖు చూపు సారించింది. టిషూయ్తో కళుళ్ 
తుడుచుకుంటూ నవువ్తునాన్డింకా. 
 
"ఎనిన్ గంటలకి బయలుదేరుదాం?" అడిగింది గౌతమి. 
ఒకక్ కష్ణం ఆశచ్రయ్ంగా చూసి తమాయించుకుని చెపాప్డు.. "తొమిమ్దినన్రకి బస్.. " 
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                                                                                               PPP 

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