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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 చూడడానికి బయలుదేరుతారు. 
అకక్డ వం కి రజనీ ఆంటీ కనిపి త్రు. రజనీ ఆంటీ కూతురు మోహన, వం  ఊరి డే అయిన నందూ.. తమ 
పెళిళ్కి గతంలో వం  యం తీ కునాన్రు. నందూ, మోహనల పెళిళ్కి నందూ పెదద్లు ఒపుప్కోకపోడానికి 
కారణం రజనీ ఆంటీ. వం  దా రా ఆమె కథను ని మహతి ఆశచ్రయ్పోతుంది. స యంగా కలి  ఆమె 
నిరణ్యానికి కారణం అడిగి తెలు కుంటుంది 

( ందటి సంచిక నుంచి కొన గింపు) 
   

9 
అధికారి నెమమ్దితనం,  

యురాలి కోపం, 

సమరుధ్ డి కష్మ, 

పండితుడి మాట, 
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మూరుఖ్ డి మౌనం.. చాలా అరుదెనౖ అదృషాట్ లట! వంశీకి ఆ అదృషట్ ం పటిట్  పదినిముషాలెనౖా కాకముందే టీపాయ్ మీదునన్ ఫోన్ రింగ్ 
అయింది. విసురుగా వచిచ్ ఆనస్ర్ చేసింది సీమ. 

" పార్క్ పకక్ సందులో కుడివరసలో నాలుగో ఇలుల్  బాబాయ్.. ఎరర్గేటు." ఫోన్ పెటేట్సి వంశీ వెపౖు చూసింది. వంశీ చేతిలో 
ఉనన్ పుసత్కానిన్ విసిరికొటాట్ లనే కోరికని బలంగా అణుచుకుని, సాధయ్మౖెనంత నెమమ్దిగా చెపిప్ంది. 

"కాసేపు ఆ పుసత్కం పకక్న పెడతావా? వచేచ్ది నా బంధువులెనౖా, వసుత్ నన్ది నీ ఇంటికి కదా.. పలకరించకపోతే బావుండదు."  
"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 తనున్కొసోత్ ంది. 
పంటిబిగువున చుటాట్ లకి అతిథిమరాయ్దలు చేసి సాగనంపింది. వాళుళ్ గడపదాటగానే చరచరా హాలోల్ కి వచిచ్ంది. వంశీ అకక్డ లేడు. 
మేడ మీది బాలక్నీలో నిలబడి ఫోన్ మాటాల్ డుతునాన్డు.  అసప్షట్ ంగా వినిపిసుత్ నన్ మాటలు.. సీమ చెవులోల్  హోరెతిత్పోయింది.  

కాల్ పూరిత్ చేసి గదిలోకి అడుగుపెటిట్న 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 
గురుత్ ండదు. సావ్రధ్ం. పచిచ్ సావ్రధ్ం." 

"....." 
"అరిచి, ఏడిచ్ ఇదే ఊరుకుంటుందిలే అని.. ఊరుకోక ఏం చేసుత్ ందిలే అని. చూడు.. బెలల్ం కొటిట్న రాయిలా ఎలా 

చూసుత్ నాన్డో..!" చివాలున లేచి కూరుచ్ంది. 
"సీమా.. నీకేం కావాలో నాకు తెలీదు. నీకూ తెలుసని నేననుకోను. పండకిక్ రమమ్నాన్ను. కుదరదనాన్వు. రావిపాడు రావడానికి 

ఏదో అడుడ్  చెపాప్వు. అనిన్టికీ నువేవ్ భాషయ్ం చెపేప్సుకుని, పెడరాధ్ లు తీసేసుకుని మనసు పాడుచేసుకుంటునాన్వ్. ముందా నెగిటివ్ 
థింకింగ్ లోంచి బయటికి రా.. మనకేం లోటుందని?"  
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"పెడరాధ్ లు తీసేది నేను. మనసు పాడుచేసుకునేదీ నేనే.. నువువ్ మాతర్ం టింగురంగా అని నచిచ్నదాంతో కులుకుతూ ఉంటే, 
నేను ఇంటోల్  పడుండి, నీకు నచిచ్నపుప్డు నీతో కాపురం చేసూత్ , పిలల్లిన్ 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. 
"అదిగో.. అలా నవవ్కు. నాకు ఒళుళ్మండిపోతోంది. అయినా నీకెకక్డికకక్డ ఖాతాలునాన్య్ కదా..! తలిల్ అకక్డ, కూతురికక్డ. 

సరిపోదంటే మావయయ్ పెళాళ్మూ మనకి వరసే..!" మాట పూరత్వక మునుపే సీమ కళుళ్ బెరౖుల్  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.  

"హహహ్ హా.. ఇంకా నయం సి జో నియా ఉంటుందనలేదు." పుసత్కం పకక్న పెటేట్సింది. 
"డిసబ్ చేసానా? రాసుకుంటునాన్వ్ కదా.. ఏదో.." 
"ఉహు.. మహతి నిదర్పోయింది. నాకింకా నిదద్ లేదు. ఊరికే ఏదో.. " కురీచ్లో ముందుకు జరుగుతూ చెపిప్ంది.  
"కవితవ్మా? డెరౖీనా?" సీరియస్ గా అడిగాడు. 
"ఉహూ.. అకౌంట్స్. నానన్గారిచిచ్న మూడుంపావలాకీ ఇంటికెళాళ్క లెకక్ చెపొప్దూద్ !"  
"పావలాలు చెలేల్ ఊరూ, ఖరుచ్లిచేచ్ తం .. envy you!" 
"హహహాహ్ .. నీతో మాటాల్ డలేం వంశీ.."  
"మాటాల్ డదద్ంటావ్ అయితే.. " సీరియస్ గా లేవబోయాడు. ఠకుక్న చెయియ్ పటుట్ కుని ఆపేసింది. ఆపె ౖ కంగారు 

అణుచుకుంటూ.. నవేవ్సింది. 

మండువా గుమామ్నికి పకక్గా వేసునన్ కురీచ్లోల్  కూరుచ్నాన్రిదద్రూ. ఎడమచేతి వేళళ్తో కుడిచేతి వేళళ్ని దీకష్గా చకక్దిదుద్ తూ 
ఆమె..  

"ఫోటోలు తియయ్డం కూడా ఎడంచేతి వాటమేనా?" గడడ్ం కింద చేతులు పెటుట్ కుని కురీచ్లో ముందుకు వాలి అడిగాడు. 
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"Does it make any difference?" నవివ్ంది. 
"ఏమో.. నువేవ్ చెపాప్లి." నిజాయితీగా అడిగాడు. 
"ఫోటోగర్ఫీలో కాదు కానీ, కాల్ సెస్ కి వెళేళ్పుప్డు మాతర్ం ఇబబ్ంది పడాడ్ ను." ఆగి చెపిప్ంది.. " కాల్ స్ రూమ్ చెర్ౖస్.. వాటికి రెట్ౖ 

సెడ్ౖ ఉంటాయ్ కదా రెటౖింగ్ పాడ్స్.. రాసుకోడానికి ఇబబ్ంది." 
" ఊ.. ఇంకా.." 
"కుడి చేతోత్  కొబబ్రికాయ కొటట్లేను కోవెలకెళే త్. ఏదెనౖా వడిడ్ంచాలంటే గభాలున ఎడం చెయేయ్ ముందుకొచేచ్సుత్ ంది." నవువ్తూ 

చెపిప్ంది. 
కోలగా ఉనన్ ఆమె మొహంలో మెరుసుత్ నన్ కళళ్ని, పెకౖి బిగించిన పోనీటెల్ౖ వలల్ విశాలంగా కనిపిసుత్ నన్ నుదురునీ పరీకష్గా 

చూసూత్  అడిగాడు.. "సిజర్స్ కూడా ఇబబ్ందే కదూ!" 
"ఓ..యా..! నా దగగ్ర లెఫ్ట్  హేండర్స్ సిజర్స్ ఉనాన్య్. చాలా కషట్ ం లేకపోతే. నువువ్ ఈసారెపుప్డెనౖా ఎడం చేతోత్  కతిత్రించి 

చూడు తెలుసుత్ ంది ఎంత ఇబబ్ందో.."  
"అయితే ఏం... యేటివ్ కదా! ఎడం చేతివాటం వాళళ్కి బర్హామ్ండమౖెన ఐకూయ్ ఉంటుందంటారు." సానుభూతిగా చెపాప్డు. 
వంశీ మొహం చూసూత్  నవావ్పుకోలేకపోయింది గౌతమి.  
"రాయడం కషట్ ం. లెఫీట్స్ బాల్ పాయింట్ పెన్ తో రాసేపుప్డు పుష్ చేసాత్ ం 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 నలల్టి తెలుగు అకష్రాలలో తన పేరు వెపౖు చూసూత్ ండిపోయాడో కష్ణం.  

"ఓ మాంచి లెఫ్ట్  హేండెడ్ జోక్ గురొత్సోత్ ంది." సనన్గా నవువ్కుంటూ చెపాప్డు. 
"ఏదీ.. లిటిల్ బాబీ.. జీసస్ జోకేనా?" అడిగింది గౌతమి ఆసకి త్గా. 
"ఉహూ.. ఏవిటది?"  
"అంత నవేవ్ం రాదు కానీ.. నువువ్ చెపుప్." 
"వసుత్ ందో రాదో చెపేత్గా తెలిసేదీ.." 
"ఉహూ.. నువువ్ చెపుప్." 
"ఇలాగే మధురం 'చితర్ం చితర్ం మహాచితర్ం కథ' చెపప్దు ఎపప్టికీ.. " 
"మధురం?"  
"మధురవాణిలే.. కనాయ్శులక్ంలో.." 
"బాగా చదువుతావేం నువూవ్..?" 
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"ఊ.. కొంచెం. నువువ్?" 
"ప్చ్..." 
"........." 

"ఇంతకీ జోక్ చెపుప్ వంశీ.." 
"వంటింటిపని పూరిత్ చేసుకొచిచ్, పకక్న కూరుచ్ని మగా చిలకలందిసుత్ నన్ 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 ఇంటోల్ నే 

ఉంటాటాట్ ..?" అని.." 
"ఊ.." 
"అదేం పర్శన్ండీ.. ఎంత కషట్ పడి ఇటుకా సునన్ం పేరిచ్ కటుట్ కునాన్ం బొమమ్రిలుల్ .. వదిలేసుకుపోలేను కదా!! I'm not going to 

get rid of my house. I guess he would." అని ఢంకా మీద దెబబ్ కొటిట్  మరీ చెపిప్ందట." 
"హహహ్ హా.. పాపం!" 
"అపుప్డా మానవుడడిగాడూ.. "నేను చచిచ్పోయి, నువువ్ మళీళ్ పెళాళ్డి, నీ మారుమొగుడు ఈ ఇంటోల్ నే ఉనన్టౖెట్నా.. " 
"........" నవావ్పుకుంటూ చూసోత్ ంది గౌతమి. 
".. ఉనన్టౖెట్నా.. would he sleep in our bed?"  
"ఊ.." 
"అపుప్డా సాధివ్ చెపిప్ందీ.. "హయొయ్ నా నెతిత్రాతా.. ఇవేం అనుమానాలండీ?? మీరు లేరని మంచం పాడుబెడతానుటండీ!! 

లకష్లు పోసి చెకిక్ంచుకునన్ చిలకల పందిరి పటెట్మంచం!!  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.  
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నవువ్తునన్ గౌతమిని పరీకిష్సుత్ నన్టుట్  అడిగాడు వంశీ.. "ఇంతకీ ఈ కథలో నీతేమిటీ?"  
"Golf is an expensive sport. అని." అంతే పెంకిగా నవువ్తూ చెపిప్ంది. 
"Clever girl!!" మెచుచ్కోలుగా చూసూత్  చెపాప్డు. పకపకా నవివ్ంది.  

ఆ నవువ్ ఇదద్రి మొహాలోల్ నూ చాలా సేపు వెలుగుతూ ఉండిపోయింది.  
 

"ఊరు నచిచ్ందా?" తన పర్శన్ తనకే వింతగా అనిపించిందతనికి.  
"మనూరి కంటే కొంచెం పలెల్టూరు కదా.. బావుంది." చునీన్ తలచుటూట్  తిపిప్ కపుప్కుంటూ చెపిప్ంది. 
"నా రూట్స్ ఉనాన్యికక్డ." ఏవిటిలా మాటాల్ డుతునాన్నని మరోసారి విసుత్ పోయాడు తనలో తానే.. 
"ఊ.. " 
"ఇషట్ ం.. రావిపాడంటే. ఇపుప్డెవరూ లేకపోయినా వచిచ్ తడిమిచూసుకుంటూ ఉంటాను. ఏడాదికోసారి." 
"ఊ.." 
"ఒక పేల్స్ తో ఇంత అనుబంధం.. విచితర్మే కానీ.." 
"ఉహూ.. కాదు. నాకూ ఉనాన్య్ అలాంటి వింత ఇషాట్ లు. మా పెదబాబాయ్ వాళుళ్నాన్రు లకక్వరపుకోటలో.. వాళళ్ ఇలల్ంటే 

చాలా ఇషట్ ం. కొనేసుకుని తాళం వేసేసుకోవాలనన్ంత ఇషట్ ం. వాళళ్మమ్రు కానీ.. నేనకక్డే పెరిగాను ఏడేళొళ్చేచ్దాకా." చినన్గా నవివ్ంది. 
"ఓహ్.. అయితే నువువ్ ఊళోల్ కి 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 చూసుత్ నన్ 

వంశీ కళళ్లో కళుళ్ కలుపుతూ చెపిప్ంది. 
"కిల్యర్ సెక్ౖ... ఊ.. అవును." 
"లెస్ హుయ్మిడిటీ కూడా.. నెట్ౖ సెక్ౖ తీసేటపుప్డు వాతావరణం హుయ్మిడ్ గా ఉండకూడదు. ఈ ఊరి గాలి పొడిగా ఉంది."  
"ఓహ్... ఓకే." తల పంకించాడు చాలా అరధ్మౖెనటుట్ . 
ఏం మాటాల్ డుకోవాలో అరధ్ం కానటూట్  కాసేపు మౌనం. చీకటి రొద మరీ ఎకుక్వెంౖది. 
"ఉదయానేన్ బయలుదేరాలి." అదేదో చందర్మండలయాతర్నన్ంత గంభీరంగా చెపాప్డు. 
"ఊ.. ఊ.." అంతే సీరియస్ గా తలూపింది.   
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"ఆకలేసోత్ ంది." పర్కటించాడు. 
"చాకెల్ట్ ఓకేనా?" కురీచ్ పకక్నునన్ హేండ్ బేగ్ తీసూత్  అడిగింది. 

పంచుకుతినన్ చాకెల్ట్ రేపర్ ని భదర్ంగా మళీళ్ బేగ్ లో వేసోత్ ంది గౌతమి.. గుడెన్ౖట్ 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 పెటాట్ లి.. జాగర్తత్." అని ఉరుముతునన్ గౌతమి గురొత్చిచ్ంది. నవువ్కుంటూ లోపలికెళిళ్ 
మంచం మీద ఒరిగాడు. 

*** 
 

నడిచీ నడిచీ వి ంతి కోరుతునన్ కాళళ్ని లవ్ సీట్ హేండ్ రెస్ట్  మీద వేసుకుని, లేపాట్ ప్ ఒళోల్  పెటుట్ కుని పకక్కు తిరిగి 
కూరుచ్నాన్డు వంశీ. రావిపాడు నుండి వచాచ్క మౖెల్ చెక్ చెయయ్లేదని గురొత్చిచ్ంది. 'ఏదీ.. వచీచ్ రాగానే యుధధ్ం..' విసుకుక్నాన్డు 
మనసులోనే. కాసేపటోల్  లేపాట్ ప్ మూసేయబోతూ ఆగి, ఓ వసుత్ వు కోసం గూగుల్ చేసి ఆరడ్ర్ 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  టెంౖ చూసేసరికి 
ఏడునన్ర.  'మొదుద్  నిదర్పోయానే..!' అనుకుంటూ.. మేడ మీదకి నడిచాడు. మెటెల్కుక్తూ యధాలాపంగా వెనకిక్ తిరిగి చూసిన వంశీకి 
వీధితలుపు పూరిత్గా తీసి కనిపించింది. రా  మరిచ్పోయానా.. అని ఆలోచిసూత్ , హఠాతుత్ గా ఏదో తటిట్  గబగబా గదిలోకి వెళాళ్డు. 

ఊహించినటేట్  ఖాళీ గది.. డర్సింగ్ టేబుల్ దగగ్ర రెపరెపలాడుతునన్ కాగితం ఎగిరిపోకుండా, దానిమీద బరువుగా మెరుసుత్ నన్ 

సీమ రాళళ్ హెయిర్ కిల్ప్..                         PPP 

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