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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. రా పాడు నుండి 
వచిచ్న వం తో మ గొడవపెటుట్కుంటుంది. 
 

( ందటి సంచిక నుంచి కొన గింపు) 
   

10 
"హేయ్ డూడ్.. ఉరుములేల్ని వానలా ఏవిటిలా?" తలుపు గడియ వేసి లోపలికొసూత్ , సోఫాలో కూరుచ్ంటునన్ వంశీని అడిగింది 
మహతి. 
"చెపిప్ వచుచ్ంటే నవకాయ పిండివంటలతో బోయినం వడిడ్ంచేదానివా?" నవావ్డు. 
"ఈ నవకాయేంటీ.. వంకాయ కి రివర్స్ కోడింగ్ లా ఉంది?" ఆసకి త్గా అడుగుతూ పకక్న కూరుచ్ంది. 
నిశబద్ంగా నెతిత్బాదుకుంటునన్ వంశీని చూసి కష్ణకాలం బికక్మొహం వేసి, నవేవ్సింది. 
"నువువ్ ఉంటావో ఉండవో అనుకుంటూనే వచాచ్ననుకో." మహతి కళళ్లోకి చూడకుండా మళిళ్ంచుకునాన్డు చూపు. 
"కొదిద్గా తలనొపిప్. ఐదునన్రకే ఇంటికొచిచ్ పడుకునాన్. ఇపుప్డు ఓకే లే. సీమ ఊళోళ్ లేదా?" ఏడునన్ర దాటుతునన్టుట్  చూపిసుత్ నన్ వాల్ 
కాల్ క్ ని చూసూత్  అడిగింది. 
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"ఉహూ... ఊ.. లేదు." 
"పోనేల్. బానే వచాచ్వ్. రావిపాడు ప్ తో కనీసం మూడు నెలలు మాయమౖెపోతావనుకునాన్ను. మూడు రోజుల సెలవుని కాంపనేస్ట్ 
చెయొయ్దూద్  ఆఫీస్ లో.."  
"పనెకుక్వే ఉంది. చిరాగాగ్  ఉండి ఇటొచేచ్సా.. ఇంటికెళిళ్ మొదలెటాట్ లి మళీళ్.." నిటూట్ రాచ్డు. 
"అబాబ్... నాకూ ఉందోయ్ పని. ఒకక్ పూటకేం అయిపోదులే కానీ.. ఏం తిందాం?" లేచి వంటింటోల్ కెళూత్  అడిగింది. 
"మంచి నీళిళ్చిచ్, చెపుప్లేసుకో. బయటికెళాద్ ం." చెపాప్డు.  
సోఫాలోంచి లేసూత్ ... "గౌతమి లేదా?" అంటూ ఇలల్ంతా పరికించాడోసారి. 

మంచినీళళ్ గాల్ స్ అందిసూత్  చెపిప్ంది మహతి "వసూత్ నే ఎగిజ్బిషన్ ఉందని ముంబె ౖవెళిళ్పోయింది. పదిరోజుల ప్ అనుకుంటా."  
 
                                                                *** 

"ఎనెన్ౖనా చెపుప్ వంశీ. ఇడీల్ని మించినది మరోటి లేదనుకో." మహతి ఉండే కాలనీ మొదటోల్  ఉనన్ రెసట్రెంట్ నుండి ఇంటి వెపౖు 
నడుసుత్ నాన్రిదద్రూ.  
"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 ఒకక్రెనౖా రాసారా కవితవ్ం?" 
"ఏం రాయాలో నువేవ్ చెపుప్.. " ఎటో చూసూత్  అనాన్డు అనయ్మనసక్ంగా . 
"నువేవ్ కదూ అనాన్వు.. పెళిళ్లో అరుంధతినీ.. పెళళ్యాయ్క మనశాశ్ంతినీ చూసినవాడు లేడని."  
"ఊ.. నిజమే కదా?" 

"నేను అరుంధతిని చూపిసాత్ ను నీకు.. అదిగో Northern sky చూడు. చూడూ...." నడిరోడుడ్  మీద ఆగిపోయి కళుళ్ చికిలించుకుని 
చూసోత్ ంది ఆకాశంలోకి. 
చేతులు కటుట్ కుని ఆగి చూసూత్  ఊ కొడుతునాన్డు.  



  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                              nø√ºãsYY  2013 

3  గాలిసంకెళుళ్   

"వశిషుట్ డు, అరుంధతి.. Mizar and Alcor... Even people with quite poor eye sight also can see them. అవి 
గురుత్ పటట్ గలిగితే దికుక్ తోచక తపిప్పోవడమనన్దే ఉండదనన్మాట.  " 
"సంసారంలోనా? " 
"పోనీ అలాగే అనుకో? అవి binary stars. ఒకదాని చుటూట్  ఒకటి తిరుగుతూ ఉంటాయ్." 
"అపప్టున్ంచీ ఒకరొన్కరు విడిచిపెటట్కుండా అలా కాలుచ్కుతింటూ ఉండాలనన్మాట .." జేబులోల్  చేతులు పెటుట్ కుని నడుసూత్  మహతి 
మొహంలోకి చూసి నవావ్డు. 

"అబాబ్.. అసలు కథేమిటంటే సపత్రుష్ లు నార్త్ పోల్ కి తపసుస్కి వెళూత్ ంటే, మిగిలిన ఆరుగురి భారయ్లూ మధయ్లోనే ఆగిపోయారట. ఇక 
మేం నడవలేం బాబూ అని. ఒకక్ అరుంధతి మాతర్ం సపత్రిష్మండలం దాకా వెళిళ్ వశిషుట్ డిని విడిచిపెటట్కుండా ఉందట. కృతిత్కా నకష్తర్ం 
అంటారు కదా.. అది ఒక cluster of stars.  Midway లో ఉంటుంది. అది మిగిలిన ఆరుగురు ఋషిపతున్లూ అని చెపాత్ రు. 
అరుంధతి, వశిషుట్ డు మాతర్ం బెస్ట్  కపుల్ అనన్మాట! ఈ సెక్ౖ మేప్ కి ఎంత చకక్టి కథ అలాల్ రో చూడు." 

"అంటే ఏడుగురిలో ఒకక్డి కాపురం మాతర్మే సజావుగా సాగుతోందని logistics అనన్మాట. Not bad!!" సాలోచనగా చూసూత్  
చెపాప్డు వంశీ.  
వంశీ చేతిమీద కోపంగా కొటిట్ంది మహతి. 
"పోనీ.. ఏడుగురిలో ఆరుగురు అదృషట్ వంతులు అనుకుందామా? అదెంత పచిచ్ అబదధ్మో చూడు. ఈ వీధిలో వరుసగా ఉనన్ ఏడు 
ఇళళ్లో.. బర్హమ్చారులెంతమంది ఉనాన్రో లెకేక్దాద్ మా?"  
"ఓయ్.. ఇంత pessimistic గా తయారయాయ్వేంటీ? నీలాంటి వాళళ్ని చూసేత్ పెళళ్ంటేనే భయమేసుత్ ంది." సీరియస్ గా చెపిప్ంది. 
"నాకూ భయమేసోత్ ంది.. పెళళ్ంటే.."  
"వంశీ.." నడుసుత్ నన్దలాల్  ఆగిపోయి వంశీ మొహంలోకి చూసింది.  
నవువ్తూ మహతి తలపె ౖచినన్గా కొటిట్  నడవమని సెగౖ చేసాడు. 

                                                                    *** 

"ఎనాన్ళళ్ నుండీ ఇలా...?" సోఫాలో వెనకిక్ వాలి కళుళ్ మూసుకునన్ వంశీని చూసూత్  బాధగా అడిగింది. 
"ఎనాన్ళేళ్ముంది. అసలు కంపేటబుల్ కాదు మేమిదద్రం." జరిగినదంతా మహతికి చెపుప్కోవడమే ఇంకా వింతగా ఉందతనికి. 'తనకి 
వెంట్ కావలిస్ ఇకక్డికి వచాచ్నా..?' అని ఆలోచించుకుంటునాన్డు. 
"నేనంటే పోనీ పడదనుకునాన్ను. అందరితోనూ బల్ం అంటే కషట్ ం కదా.." 
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"లేదు మహతీ.. అతత్మామల కాళుళ్ కడిగి నీళుళ్ నెతిత్న జలుల్ కోవాలి అనే అజెండాతో ఏ ఆడపిలాల్  పెళిళ్చేసుకోదు. సారీ.. కానీ ఇది 
నిజం. పుటిట్పెరిగిన ఇలుల్  వదిలి వేరే ఫేమిలీతో కలవడం కషట్మే. అరె.. కొతత్ వర్క్ పేల్స్ లో అడజ్స్ట్  అవడానికే ఎంత సగుల్ అవుతాం 
మనం! కొతత్ మనుషులతో ఇరవెనౖాలుగు గంటలూ సరుద్ కుపోమని ఏ అమామ్యినీ అడగలేం. కుదురుతుందా.. మంచిది. లేదా.. ఇదద్రూ 
ఇదద్రి తలిల్దం లకీ దూరంగా కొతత్ లెఫ్ౖ మొదలుపెటట్డం 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. సరుద్ కుపోయాను... మారుచ్కోడానికి పర్యతిన్ంచాను. ఉహూ.. ఆ సెస్ లో ననున్ నేను కోలోప్తునాన్ను. 
ఊపిరాడటేల్దా ఇంటోల్ . అఫోక్ర్స్.. తనూ సంతోషంగా లేదు." నిటూట్ రాచ్డు. 
"పెళిళ్కి ముందు మాటాల్ డుకోవలసింది." 
"ఉహూ.. అలా తెలిసేవి కావు కొనిన్." 
"అసలీ మేరేజ్ సిసట్మ్ మీద కోపమొసుత్ ందిందుకే.. గంటలోల్  జీవితాలు డిసెడ్ౖ చేసేసాత్ రు." కోపంగా అంది. 
"అనేన్ళళ్ కోర్ట్ షిప్ నీ మని కాపాడలేకపోయిందేం?" అనేసి తొందరపడాడ్ నేమో అని నొచుచ్కునాన్డు. 
"నిజమే..." మహతి మొహం మామూలుగా ఉంది. పాతగాయానిన్ నిరివ్కారంగా చూసుకుంటునన్టుట్ ... 
"సారీ మహీ.." 
"లేదు వంశీ. ఆలోచిసుత్ నాన్ను. హేపీ మేరేజ్ కి ఫారుమ్లా ఏమిటా అని." 
"ఈ విషయం మీద రీసరచ్ మొదలెటేట్వు గనుక.. జీవితంలో పీహెచీడ్  పూరత్వదు."  
మహతి నవవ్లేదు. 

"సిసట్మ్ లో తపేప్ం లేదు మహతీ. పెళిళ్ అనేది సరెనౖ వయ్కుత్ ల మధయ్ జరిగితే.. జీవితంలో వాళళ్ని ఏ పరిసిథ్తీ విడదీయలేదు. ఎంత 
సుఖమది! అదే ఆ ఇదద్రికీ నపప్లేదో.. అంత నరకం మరోటి ఉండదు. రాజీపడుతూ పోవడమా, అశాంతితో రెండు జీవితాలు 
నలిగిపోవడమా అనేది ఎవరి మనసత్తావ్నిన్ బటిట్  వారు డిసెడ్ౖ చేసుకోవలిస్ందే." నికక్చిచ్గా చెపాప్డు. 
"పోనీ, కౌనిస్లింగ్ కి వెళాళ్లిస్ంది. నాకు తనేదో డి షన్ తో బాధపడుతోందనిపిసోత్ ంది." 
"ఒపుప్కోదు. పోనీ, వెళిళ్నా మనసత్తావ్లు మారిపోవు మహతీ. కొంత సరుద్ బాటు ఉండచేచ్మో కానీ, అదెనాన్ళుళ్?" 
"దీనికి సొలూయ్షన్..?" 
"అదే అరధ్ం కావడం లేదు." 
"వెళిళ్ తీసుకొసాత్ వా రేపు?" 
"ఏమో..." 
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"అలా ఎలా వదిలేసాత్ వు వంశీ? తనూ నువువ్ కొటాట్ వనన్ కోపంలో వెళిళ్పోయి ఉంటుంది. మాటాల్ డి చూడు." అనునయంగా 
అంటునన్దలాల్  వంశీ మొహం చూసి ఆగిపోయింది. 
"ఆడామగా సమానమే కదా? మరి మగాడి మనశాశ్ంతి, ణాలు అంత చీప్ అయిపోయాయేం మీకు?" కసిగా, సూటిగా అడిగాడు. 
కష్ణంలో చపుప్న చలాల్ రిపోయాడు. మహతి బొమమ్లా చూసోత్ ంది. 
"నా ఫర్సేట్షన్స్ నీ మీద చూపిసుత్ నాన్ను. సారీ.." అసహనంగా తల విదిలించాడు. 
"ఉహూ.. లేదు వంశీ. రూట్ కాజ్ వెతుకుక్నో, పర్పంచానిన్ తిటోట్  నువూవ్, నేనూ సాధించేదేం లేదు. ఈ సమసయ్కి పరిషాక్రం 
ఏమిటని?" 
"పరిషాక్రం లేని సమసయ్లేమౖెనా ఉంటే.. ఇదిగో ఇది మొదటి మెటుట్  మీద నిలబడుతుంది. ఏం చేసాత్ ను? 'నేను చెపిప్నటట్లాల్  ఆడకపోతే, 
చసాత్ నని ' చీటీ రాసిపెటిట్  వెళిళ్పోయిన అమామ్యిని బతిమాలి, ఇంటికి తెచుచ్కుని ఏం సుఖపడతాను? పోనీ వదిలేసేత్ ఎకక్డికి 
పోతుంది? తెలాల్ రేసరికి నేను వెళళ్కపోయినా తనే వసుత్ ంది. నాకు బాగా తెలుసు. నీకు నా చావు కూడా లెకక్లేదు అని సాధిసూత్  
వసుత్ ంది."  
"మనకి సరిపడదని డివోర్స్ తీసేసుకోవచుచ్ కదా?" 
"మహతీ.. మహతీ.. ఇండియన్ లా మగాడిని నమమ్దు. అందులోనూ అలాంటి డెలికేట్ సెకౖలాజికల్ 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 వసోత్ ంది మహతికి.  

"నలిగిపోక తపేప్లా లేదు." 
"ఛా.. ఏం జీవితం ఇది? నచచ్కపోతే వదద్నుకుని కొతత్ లెఫ్ౖ మొదలెటాట్ లి కానీ.. ఇలా సాధించుకుంటూ.. తనకి మాతర్ం సుఖమా 
చెపుప్?" 
"ఉహూ.. తనూ హేపీగా లేదు. కానీ.. ఏం చెయాయ్లో తనకీ తెలీదు. అలా అని వదిలేసుకునీ ఉండలేదు. ఇంచుమించు నాలాంటి 
డెలౖమాలోనే ఉంది తను కూడా..." 
"సీరియస్ గా చెపిప్ చూడు. మారుప్లేకపోతే కుదరదని.." 
"మారినా కుదరదు మహతీ. మనసు విరిగిపోయింది. turned off.. completely."  

 
                                                                   *** 
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ధారగా కారుతునన్ చమటలిన్ కరీచ్ఫ్ తో తుడుచుకుంటూ తలుపు తీసుకుని ఇంటోల్ కొచిచ్ంది గౌతమి. భుజాన బరువుగా వేలాడుతునన్ 
వెల్ బేగ్ ని, కేమెరా బేగ్ నీ హాలోల్  దింపి ఫేన్ ఆన్ చేసింది. పవర్ కట్! విసుగాగ్  వంటింటోల్ కి వెళిళ్ మంచినీళుళ్ తీసుకుతాగింది. 

టీపాయ్ మీదునన్ పేపర్ కాసేఫు తిరగేసి, సాన్నానికి లేచింది. బె మ్ లోకి నడుసూత్ ండగా హాలోల్  ఫేన్ తిరగడం మొదలెనౖ శబద్ం. 
హమమ్యయ్ అనుకుంటూ ఫేన్ సివ్చాఫ్ చేసి, బా 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 
చేసుత్ నన్దలాల్ , ఆగి టేబుల్ వెపౖు 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 వసుత్ వేదో!! 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." పెకౖే అనేసింది ఆశచ్రయ్ంగా.. "Southpaw" అని ఆకుపచచ్ అకష్రాలు  ంట్ చేయబడిన బిసక్ట్ 
కలర్ మగ్ ని, మెసేజ్ ఉనన్ కాగితానీన్ మారిచ్ మారిచ్ చూసింది. 

                                                                  *** 

"వంశీ పంపాడా? నిజమా?" ఆశచ్రయ్ం నటిసుత్ నన్ మహతి భుజం మీద గటిట్గా గిచిచ్ంది గౌతమి. ఇదద్రూ మంచం మీద కూరుచ్ని 
మధయ్లో ఉనన్ కాఫీ మగ్ ని నిశితంగా పరిశీలించారు.  
"నీకు తెలీదా తను పంపినటుట్ ? అబధధ్ం చెపప్కు. తోడుదొంగలేగా ఇదద్రూ?" అడిగింది గౌతమి. 
"నిజంగా తెలీదమామ్. ఒటుట్ ! బాక్స్ మీద పేరు చూసాననుకో.. ఏమిటో అనుకునాన్" 
"సరేలే. థాంక్స్ చెపేప్సాత్ .." 
లేపాట్ ప్ ఆన్ చేసుత్ నన్ గౌతమి వెపౖు 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 టెప్ౖ చేసూత్  మహతి వెపౖు చూసి అడిగింది.. "వంశీ బర్త్ డే ఎపుప్డు?"  
"ఫేస్ బుక్ ఉనన్దెందుకూ?" చెపిప్ంది మహతి. 
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"So.. Ms.Southpaw, Can we have coffee sometime?" తన థాంక్స్ కి రిపౖెల్గా వెంటనే వచిచ్న మెసేజ్ బయటికి చదివి మహతి 
వెపౖు ఆశచ్రయ్ంగా చూసింది. 
"కాఫీ మానేసానని చెపాప్డు నాకు..." కష్ణకాలం మహతి మొహంలో రంగులు మారాయి.  
                                                                                         

 
PPP 

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