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జరిగిన కథ
  వం , మహతి చిననాటి న్ తులు. ఒకే ఊళోల్ ఉంటారు. వం , మల సం రంలో ంత సంకోష్భం 
రగులుతూ ఉంటుంది. మహతికి రూమేమ్ట్ గా మహతి, వం ల చినన్పప్టి మరో న్ తురాలు గౌతమి వ త్ంది. 
ముగుగ్రూ కలి  వం  అమమ్మమ్గారి ఊరు రా పాడు ళిళ్ జాతర చూ  వ త్రు. మ తో ఇక సరిపడదని 
వం  నిరణ్యించుకుంటాడు. మహతి ఆనంద్ తో లి న్ రిలేషన్ ప్ లో ఉంటుంది. గౌతమి వం ని 
ఆకరి త్ంది. వం , మల గురించి గౌతమికి అరధ్మయిందనే నిజం తెలు త్ందతనికి. గౌతమి కి తన మన  
చెపప్మని వం ని త త్ంది మహతి. 

( ందటి సంచిక నుంచి కొన గింపు) 

   

15 
నీటిధారల కింద నిలబడి ఉనాన్డు వంశీ. టెల్ౖస్ మీద జారుతునన్ నీళుళ్ లెట్ౖ వెలుగులో మెలికలు తిరుగుతునాన్యి. నిముషాలు 

కరిగిపోతునాన్యి. అతని ఆలోచనలు చికుక్లు విడుతునాన్యి. 

 

"నీకునన్దీ ఒకే ఒకక్ జీవితం వంశీ.." మహతి మాటలు పదే పదే గురొత్సుత్ నాన్య్.  

 

బా మ్ లోంచి టవల్ కటుట్ కుని వచిచ్ బాలక్నీలోకి నడిచాడు. ఆకాశంలో చుకక్లని చూడగానే గురొత్చేచ్ మహతి. 'జీవితం.. ఒకే ఒకక్ 

జీవితం..' గుండెల నిండా గాలి పీలుచ్కుని వదిలాడు.  

 

గౌతమిని తలుచుకోకుండా ఉండడం, సీమతో ఒకే ఇంటోల్  బతకడం కొనాన్ళళ్కి అలవాటెపౖోతాయా? 
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కోరుకునన్ చదువు, ఉండాలనుకునన్ ఊరు.. అలాగే జీవితంలో పర్తీ విషయానికీ రాజీపడాలా? 

 

నెట్ౖ డర్స్ లోకి మారి, కిందకి వచిచ్ సోఫాలో కూరుచ్నాన్డు. గడియారపు ముళుళ్ నడుసుత్ నాన్యి.. తెలాల్ రేదాకా సెకనుల్  గంటలె ౖ

నడుసూత్ నే ఉనాన్యి.  

 

                                                                     *** 

 

"Good Morning! Want to meet you before you leave." డిసేప్  లో నలల్టి అకష్రాలు.. వంశీ పంపిన అకష్రాలు.. 

"good morning! at home. why don't you drop by?"  

 

వంశీ టెక్స్ట్ కి రిపౖెల్ పంపే ముందు ఒకక్ కష్ణం ఆలోచించింది గౌతమి. కాలింగ్ బెల్ మోగేలోగా, ఆ పావుగంటలో ఫోన్ ఆటోలాక్ 

అవగానే మళీల్ అనాల్ క్ చేసి చూసూత్ నే ఉంది అతని టెక్స్ట్ ని..  

                                                                    *** 

 

"కాఫీ?" కాగుతునన్ పాల మీదనుండి దృషిట్  మరలచ్కుండా అడిగింది గౌతమి. 

"యెస్. రెయిన్ చెక్ తీసుకునాన్ను కదా! మళీళ్ వెళిపోతునాన్వు కూడా.. " తేటగా నవావ్డు. 

"గురుత్ ంది." పాలు కపుప్లోల్  పోసూత్  కష్ణకాలం ఆగి చెపిప్ంది. "ఈ కప్ బాగా నచిచ్ంది నాకు. థాంక్స్ అగెన్ౖ."  

 

'సౌత్ పా' అని రాసునన్ ఆకుపచచ్ కప్ వెపౖు చూసి గురుత్ పటిట్నటుట్  తలూపాడు.  

 

"ఏంటి పాల్ న్?" అడిగాడు కాఫీ సిప్ చేసూత్ ..  

"ఎలుల్ ండి ఈవెనింగ్ బయలుదేరుతునాన్ను." 

"ఊ.."  

"రేపోసారి మహతిని కలిసి బె ౖచెపాప్లి." 

"ఊ.." 

"అంతే." 
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ఇంకొనిన్ నిముషాలు నిశబద్ంగా గడిచాయి. టీపాయ్ మీద ఉనన్ పేపర్ తిరగేసూత్  గడిపాడతను. కాఫీ కప్ లో మిగిలి ఉనన్ కాఫీచుకక్లని 

దీకష్గా చూసూత్  ఆమె.. 

 

"అలైర్టీ.. గుడ్ లక్!"  

ఉలికిక్పడి చూసింది. నిలబడి తననే చూసుత్ నాన్డు. కళుళ్ కలిసాయి. 

 

సనన్టి కాటుక రేఖ దిదిద్న కళుళ్.. వాటినిండా కాలేచ్సే పర్శన్లు. ఏమని చెపాత్ డు సమాధానం? చాలారోజుల తరువాత గాలిబ్ గురొత్చాచ్డు 

వంశీకి. 

 

ఆమె కనులు నిశబద్ముమ్లయుయ్ పలుకు 

పలుకుటగిగ్ని పొగయె కజజ్లము కాగ 

నిశబద్ంగా మాటాల్ డే కళుళ్. ఆ మాటలోల్  అగిన్కి కాటుక పొగ.  

 

చూపు మరలుచ్కుని బయటికి నడిచాడు. లేచి గుమమ్ం దాకా నడిచింది అతని వెనకే..  

 

"ఫర్ యూ.." ఓ పేకెట్ చేతిలో పెటిట్  బయటకి నడిచాడు.  

 

విపిప్ ఓ ఫోటో మ్ బయటకి తీసింది. మ్ లో మసగాగ్  ఉనన్ ఆ ఫోటో ఏంటో గౌతమికి అరధ్ం కాలేదు. అటూ ఇటూ తిపిప్ 

చూసూత్ ండగా మొబెల్ౖ చపుప్డయింది.  

 

"That Pale Blue Dot... is the home. Will be there on it somewhere, even though you are away."  

 

వంశీ పంపిన టెక్స్ట్ మళీళ్ మళీళ్ చదువుతూండగా మెరిసింది అదేమిటో.. "Pale Blue Dot? చదివానెకక్డో!!" అనుకుంటూ గబగబా 

లేపాట్ ప్ ఆన్ చేసి గూగుల్ చేసింది. వికీ పేజ్ చదువుతూ ఉండగానే మరో టెక్స్ట్.. 

 

"err.. Will be there on it.. thinking of you.."  
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నిసస్తుత్ వగా కూరుచ్ండిపోయింది. ఆలోచిసూత్ ..  

 

                                                                   *** 

రోజంతా అనయ్మనసక్ంగా, అసత్వయ్సత్ంగా గడిపాడు. ఎదురుచూసుత్ నన్ కాల్ రానే వచిచ్ంది. వింటునాన్డు. గౌతమి మాటాల్ డడానికి 

పర్యతిన్సోత్ ంది. 

 

ఫోన్ పటుట్ కుని నడుసూత్  నడుసూత్  ఓ చరిచ్ ఎదురుగా ఆగిపోయాడు. సాయంకాలపు గాలి వీసోత్ ంది. ఫోన్ చెవికి అతుకుక్పోతుందేమో 

అనన్ంతగా నొకిక్పటాట్ డు. మాటలు ఆగి ఆగి వినిపిసుత్ నాన్యి.. సందిగధ్ంగా.. 

 

"సిధధ్ంగా ఉనాన్ను." సిథ్రంగా చెపాప్డు. 

"ఐ.. లవ్ యూ.."  

"మీ టూ.."  

 

చాలాసేపు నిశబాద్ నిన్ ఆసావ్దించారిదద్రూ..  

 

"తెలుసు కదా అనీన్.." నెమమ్దిగా అడిగాడు. 

"ఊ.. " 

"రేపు ఏమిటీ అనేది తెలీదు." 

"విల్ వర్క్ ఇట్ ఔట్.. టుగెదర్." మెతత్గా చెపిప్ంది. 

"ఏమౖెనా అడగాలంటే అడిగేసేయ్" రవవ్ంత గిల్ట్  ధవ్నించిందతని గొంతులో 

"ఇట్స్ ఓవర్ దేర్... కదా?" 

"యెస్.. ఫర్ మీ ఇట్స్ ఓవర్ "  

"ఏమౖెనా చెపాప్లనుకుంటే చెపేప్సేయ్. నాకేం పర్శన్లు లేవు." సప్షట్ ంగా చెపిప్ందామె. 

"పర్పంచం దృషిట్లో కైర్మ్ ఇది." 

"మనం మొదటివాళళ్ం కాదు వంశీ.."  

 

కొతత్ గౌతమి కనిపిసోత్ ందతనికి. 'నా మనశాశ్ంతి నాకు ముఖయ్ం!' అని ఉదోయ్గం వదిలేసిన అమామ్యేనా అని ఆశచ్రయ్పోతునాన్డు. 

"హేయ్.. యూ ఆర్ నాట్ కిడింగ్ మీ.. కదా?" అపనమమ్కంగా అడిగాడు.  
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"షటప్.." 

"ఏం చెపాప్లో తెలియడం లేదు. చాలా మాటాల్ డాలి. నా జీవితం.. నా సొంత జీవితం నా చేతులోల్  లేదు. కనబడని సంకెళుళ్ 

వేసేసుకునాన్ను. ఇపుప్డవి తెంచుకోవాలనుకునాన్ తెంచుకోలేనివి.. నాకు ఇషట్ మౖె కాదు. అదీ ఐరనీ. అలా అని గాలోల్  దీపం పెటిట్  చేతులు 

ముడుచుకుని.. " 

"వంశీ.." మధయ్లో ఆపేసిందతని మాటలని.. 

"చెపుప్.." 

"మహతి కి ఆనంద్ కనిపించినటేట్ .. నీకు నేను. ఒకక్టే తేడా.." 

"ఐ గాట్ సట్కప్ ఇన్ ద హిందూ మేరేజ్ సిసట్మ్." 

 

గౌతమి మౌనంగా ఉండిపోయింది. అతని మనసు అరధ్మౖె ఆమె మనసు మెలిపడింది.  

 

"చూదాద్ ం ఏమవుతుందో! వీ నెవర్ నో." 

"ఏమో.. గురర్మెగరావచుచ్." అతని నవువ్లో బాధ జీర. 

"వంశీకి రెకక్లు రానూ వచుచ్." చెపిప్ంది నమమ్కంగా..  

"ఫింగర్స్ స్ డ్.." నవావ్డు. 

 

"సిసట్మ్ ని తపుప్ పటట్ను గౌతమీ.." చెపాప్డు తనే. 

"ఊ.." 

"మనకే పెళె ౖతే, పర్పంచంలో ఎవరూ మనని విడదీయలేరు కదా!" నిరాశగా ఉందతని గొంతు. 

"నిజమే.. పెళిళ్ చెడడ్ది కాదు. ఆ దొరికినవారు సరెనౖ వారవడం, సరెనౖ పరస్న్ దొరకడం.. దటీజ్ పూయ్ర్ లక్!" 

నిటూట్ రాచ్డు. 

 

"ఇంతకీ ఏవిటా అలుకుక్పోయిన ఫోటో! తమరు తీసారా?" టాపిక్ మారుసూత్  అలల్రిగా నవివ్ంది. 

"ఊ.. ఊ.. ఫోటో ఫర్ కి ఇసుత్ నన్ గిఫ్ట్  కదా! ఏదో పర్యోగం." నవువ్ దాచుకునాన్డు. 

"బేడ్.. యూ సక్ ఎట్ ఫోటోగర్ఫీ"  

"నేరుప్కో.. నేరుప్కో.." కవివ్ంచాడు.  

 

కబురుల్  సంతోషంగా దొరిల్పోతునాన్యి. ఉనన్టుట్ ండీ చెపాప్డు. 
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"గౌతమీ.." 

"ఊ.." 

"లవ్ యూ.." 

కష్ణకాలపు నిశబద్ం తరువాత వినిపించామె గొంతు. సిథ్రంగా.. మృదువుగా.. 

 

"వంశీ.. అనిన్టికీ.. ఎపప్టికీ.. నీతోనే.." 

 

                                                                       *** 

 అఫా నా.. జి  అంజామ్ త॓ లానా, న  ముమిక్న్..  
ఉ  ఏ॓ ఖూబ్ రత్ మోడ్ దే కర్, తోడ్ నా  బె  తర్..  

అయిపోయింది 

 
 

ఆకాశమంత మతో, 
'మహతి'కి.. 

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