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( ందటి సంచిక నుంచి కొన గింపు)

4
All happy families resemble one another, each unhappy family is unhappy in its own way. -- Leo Tolstoy
***

"వంటవుతోందా ఇంకా..?" కిచెన్ గుమామ్నికి ఆనుకు నిలబడి అడిగాడు వంశీ.
"నాకేం వందచేతులేల్ వ్.."
"మనింటోల్ వందమంది లేరు.." నాలుక చివరనే మాటని ఆపేశాడు. అలమరలో నుండి చింతపండు డబాబ్ తీసి కిచెన్ పాల్టాఫ్ం మీద
పెటిట్ ంది. ఓ బౌల్ లో కాసత్ చింతపండు వేసి సట్ వ్ మీద చినన్ గినెన్లో వేడెకుక్తునన్ నీళుళ్ దానిలో పోసింది. తరిగి ఉంచిన ఆనపకాయ
ముకక్లిన్, పకక్నే ఉనన్ ములకాక్డనీ చూసి "సాంబార్.. మరో పావుగంట కనీసం.." అనుకునాన్డు.
"నేనలా బయటికెళిళ్రానా..?"
"ఊరేగు.." కళెళ్తిత్ చూడకుండా సమాధానం చెపిప్ంది. సోగకళుళ్.. కళెల్తితే
త్ సాలు కనకాబిసేకాలు.. ఉహూ.. ఆ కళళ్లో నవువ్లు కురిసే
అవకాశమే లేదా? వంశీ నెమమ్దిగా నడిచి ఆమె వెనకగా నిలబడాడ్డు. టొమాటోలు కడుగుతోంది సింక్ దగగ్ర నిలబడి. గాఢంగా
హతుత్కునాన్డు. తన సప్రశ్ సీమకి తెలియచెపేత్ బాగుండుననిపించింది.. "I care for you.." అని.
"వదులు.." మూడే మూడు అకష్రాలోల్ కావలిస్నంత ఈసడింపు.
"సీమా.. ఎందుకంత చిరాకు?" మాటలోల్ అనునయం నింపుతునాన్డు.
"నువువ్ పనిలో ఉనన్పుప్డు పిలిసేత్ బెలల్ ం కొటిట్ నరాయిలా కూరోచ్వూ? ఏం.. నువువ్ పిలవగానే పకక్లోకి....."
"ఆపు.." విసురుగా విడిపోయాయ్ చేతులు. వెనకిక్ తిరిగి చూడనె ౖనా చూడకుండా వెళిళ్పోయాడు.
"ఉనన్మాటంటే ఉలుకనీ.. నీకు ఖాళీ ఉనన్పుప్డే నేను గురొత్ సాత్ను. లేకపో..." మాటలు గాలోల్ కలిసిపోనాన్యి. చెపుప్లోల్ దూరిన కాళుళ్
నడుసూత్నే ఉనాన్యి.
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"నేనేమనాన్నసలు! ఎకక్డికీ అలిగిపోయావ్? బాగా చెపిప్పెటిట్ ందావిడ. ఒకఖ్ పూట చాలదూ మనసులు విరిచేయడానికీ.." బెండకాయ
వేపుడు కంచంలో ఓ మూల చేరింది.
మౌనంగా అనన్ం వడిడ్ ంచుకునాన్డు.
"మూగమొదుద్లా మాటాల్డకపోతేనే సంసారాలిలా ఏడుసుత్నాన్య్."
ఒకే ఒకక్ మాటలో తన శేషపర్శన్కి సమాధానం చెపేప్సింది కదా అనుకుంటూ నవువ్కునాన్డు.
"దేనికి నవువ్? నా మొహాన కోతులాడుతునాన్యా?"
"నీకిషట్ం లేదనాన్వు కదాని ఊరికి ఒకక్ణేణ్ వెళొళ్చాచ్ను. అదీ ఒకక్ పూట. దానికింత రాధాధ్ంతం అవసరమా సీమా?" సూటిగా కళుళ్
కలిపాడు.

"నా నోరొకక్టే వినిపిసుత్ంది కదా! ఎందుకు వెళిళ్పోయావ్ బయటికి? అది చెపుప్ ముందు."
"చెపాత్. నువువ్ తిను ముందు.." కంచం వె ౖపు చూపిసూత్ చెపాప్డు.
"మింగుతానేల్ . తపప్దు కదా బతకాలంటే.."
"పర్తీచినన్ విషయానికీ బతుకులూ, చావులూ దేనికి సీమా? ఏమయిందసలు? హగ్ చేసుకునాన్ను. తపేప్ముంది? అంత
ఈసడించాలా?"
"అను.. ఎనె ౖన్నా అంటావు. చివరికి నాదే తపప్ని నిరూపించడమే కదా నీకాక్వలిస్ంది? మొనన్ నిరూపించి వచాచ్వు కదా.. నాకు జనాల
పొడ గిటట్ దని. ఇంకేమై నా ఉంటే కానిచేచ్య్. ఓ పీడా పోతుంది." ఎరర్గా కందిన ముకుక్ అదురుతోంది.
దీకష్గా ఆమెను చూసూత్ చెపాప్డు.
"సీమా, వాళళ్కి నా అవసరం ఉంది. అపుప్డపుప్డె ౖనా వెళాళ్లి. నీకు నచచ్కపోతే నువువ్ రాకు. వాళేళ్మనాన్రు, ఏమనుకుంటారు..
వదిలేయ్ ఇవనీన్. లేనిపోనివి ఊహించుకుని నీ మనసే పాడుచేసుకుంటునాన్వు. మంచిది కాదు."
హ్ .. కొతత్గా పాడవడానికేముంది! నా వెనక వాళేళ్మనుకునాన్ పటిట్ ంచుకోకూడదు. ఇంతేగా నువువ్ తేలిచ్న విషయం! బావుంది వంశీ..
"హు
నాకు మాతర్ం విలువ ఇవవ్వు." కంచం విసురుగా తోసేసింది.
"నీ విలువకేమొచిచ్ందిపుప్డు? నువొవ్దద్ నాన్వని వెళళ్కపోతే.. అపుప్డా నీ విలువ తగగ్నటుట్?"
"నేనేం వదద్ నున్ నాయనా.. ఊరేగండి అందరూ. ఏదో ఒక రోజు చసాత్ను. మీకు ఏకనిశిచ్ంత!" ఉ షం, ధం జమిలిగా.. సీమ
గొంతులో
"మాటకి మాట తెగులు.." కంచంలో మిగిలిన అనన్ంలో పెరుగు వేసేసుకుంటూ గొణుకుక్నాన్డు.
"ఏం.. అయిపోయిందా? తిండి మీద చూపించకు. ఆ పాపం నాకెందుకు?"
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మూడే ముదద్ లోల్ పూరిత్ చేసి, వాష్ బేసిన్ వె ౖపు నడిచాడు.
"నా వలల్ నీ

ణానికి సుఖం లేదు. పోతానేల్ . నువువ్ హాయిగా ఉండచుచ్."

సోఫాలో కూరుచ్ని టీవీ ఆన్ చేసాడు.

"... సాదరంగా వేదికపె ౖకి ఆహావ్నిసుత్నాన్ను." బాలూ పిలుసుత్నాన్డు. "నువేవ్ దికక్ని నమమ్డమా... నీ ఆలయమును నిరిమ్ంచడమా.....

సీతారామసావ్మీ.. నే చేసిన నేరమదే నమీ!” నవువ్కునాన్డు వంశీ.

"నేను తపప్ ఇంకేదె ౖనా, ఎవరెనా.. మొహం వికసించేసుత్ందేం.!" ఏ పదానిన్ ఎలా పలకాలో చాలా కొదిద్ మందికే తెలుసుత్ంది.

".... అమామ్ అని కొతత్గా మళీళ్ పిలవాలనీ.. తుళేళ్ పసి యమే మళీళ్ మొదలవవ్నీ.."
అటు చూసిన వంశీకి కిచెన్ లోంచి శబాద్లు వినిపించాయ్. ఒకోక్సారి మనుషుల కంటే వసుత్వుల మాటలు సుఖంగా
ఉనాన్యనిపిసుత్ంది.

".. నువువ్ కావాలే అమామ్.. నను వీడొదేద్ అమామ్.." మనసుకెకక్టేల్ దు. మనసెకక్డుందో తెలియటేల్ దు.
***
"నీతో మాటాల్డకూడదు వంశీ.. కానీ ఫోన్ ఆనస్ర్ చేసాక మాటాల్డకపోతే డబుబ్లు వేస్ట్ కదా?" హలో అని కూడా అనకుండా సాధింపు
మొదలుపెటేట్ సింది మహతి.
"పోనీ మానేసి చూదాద్మా?"
"ఓయ్.. ఏమై ంది?"
"చిరాగాగ్ ఉందిలే." తమాయించుకుని.. "వర్క్ షర్.." అనాన్డు వంశీ.
"ఎపుప్డూ ఉండేదేగా! కపాప్ఫ్ కాఫీ తో పోతుంది. అయితే ఆ కాఫీ పాండీ కేఫ్ లో తాగాలనన్మాట." గలగలాల్డింది.
సగం టెనష్న్స్ ఈ పిలల్ పోగొటేట్ యగలదసలు! Contagious laugh.. నవువ్కునాన్డు.
"ఏం.. వసుత్నాన్వా. మరో అరగంటలో?"
'తముమ్ళెళ్వరూ లేరు కానీ మహతీ నీకూ.. కష్ణాలోల్ పెళెళ్ళుళ్ చేసేయగలవు!"
"సారీ.. జోక్ అరధ్ం కాలేదు. అటున్ంచి అటు ఇంటికెళాద్ం. నీకో మంచి విషయం చూపించాలి."
"షూర్! కానీ రెండూ కుదరవు. టె ౖం సరిపోదు. కాఫీ నీ కిచెన్ లోనే. ఏం? సీయూ మహీ.." ఎరుపూ, బిసెక్ట్ రంగు కుచుచ్ల గౌను
వేసుకుని పరుగుపరుగున టూయ్షన్ కి వసుత్నన్ మహతి గురొత్ చిచ్నపుప్డలాల్ పిలిచే పిలుపది.
***
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"టడా.... బావుందా?" బె

మ్ గోడకునన్ మ్ చూపిసూత్ అడిగింది మహతి.

"వావ్!! షూటింగ్ సాట్ర్స్.. నేనూ ఆ రోజు చూసాను తెలుసా?"
" ట్! ఇకక్డికి రాలేదుగా.." మూతి ముడిచింది.
"కుదరలేదులే. సారీ! ఇంతకీ ఎకక్డ కొనాన్విది?" 16x20 సె ౖజ్ మ్ లో, నలల్ టి ఆకాశంలోంచి ఏటవాలుగా దూసుకొసుత్నన్ జెమినిడ్స్
వె ౖపు చూసూత్ అడిగాడు.
"కొనలేదు. గిఫ్ట్!" గరవ్ంగా చెపిప్ంది.

సనన్గా ఈలవేసి "అబోబ్! ఎవరా రొమాంటిక్ హీరో? నినున్ బుటట్ లో వెయాయ్లంటే మంచి దారే కనిపెటాట్డసలు!" నవావ్డు వంశీ.
భుజం మీద చరిచి చెపిప్ంది. "అంత సీన్ లేదు బాబూ! గౌతమి ఇచిచ్ంది."
"గౌతమి?"

'ఊ.. ఫోటో ఫర్ కదా! ఆ రోజు ఎపుప్డు తీసిందో తెలీదు కానీ.. భలే కేపచ్ర్ చేసింది. మరాన్డు సాయంతర్ం నేను ఇంటికొచేచ్సరికి

సరె ర్ ౖప్జ్! కూల్ కదా! అచచ్ం ఆకాశానిన్ గోడమీద అతికించేసుకునన్టేట్ ఉంది. పరెఫ్క్ట్!" మురిపెంగా చూసుకుంటూ చెపిప్ంది.
"ఓ.. తనకీ చుకక్లు చూసే అలవాటుందా?" ఆలోచిసూత్ అడిగాడు.
"చుకక్లు చూడడమేంటీ.. సాట్ర్ గేజింగ్! తెలుగుని నువువ్ ఉధధ్రించేయకక్రేల్దులే. సాట్ర్ గేజింగ్ అను."

"ఊ.. ఏదోలే. ఇకక్డికొచిచ్ందా?" రెటిట్ ంచాడు.

"ఇకక్డే ఉంటుందిగా! నా రూమేమ్ట్ ఇపుప్డు.'
"ఓహ్.. అవునా!" ఫోటో ని దీకష్గా చూసాడు.
"కిచెన్ లోకి రా.. కాఫీ కలుపుదూగాని." గదిలోంచి వెళూత్ పిలిచింది మహతి.
"నువువ్ తాగిపెడతావా? ఎవడొసాత్డో కానీ అయిపోయాడు."
"ఎవడూ రాడు కానీ.. నీ కబురేల్ంటీ?"
"కబురేల్ముంటాయ్? నువేవ్మై నా చెపేత్ వినిపెడతా." కిచెన్ పాల్ట్ ఫాం ఎకిక్ కూరుచ్నాన్డు.
"సీమ ఎలా ఉంది? ఏదె ౖనా గుడ్ నూయ్స్? మరీ నలల్ పూసె ౖపోయావ్ కదా.. మారిన్ంగ్ సికెన్సూలూ అవీ షేర్ చేసుకుంటునాన్వేమో అనీ.."
"అంత లేదులే కానీ.. మొనన్వారమేగా కలిసాం మనం?! మధయ్లో ఊరెళిళ్వచాచ్నో రోజు. మీ పెదబాబాయ్ కనిపించారు మారెక్ట్
దగగ్ర."
"వాళళ్మామ్యినే మన పె ౖ జు తాతయయ్ గారి మనవడికి చేసుకునాన్రు." కాగిన పాలు మగ్ లో పోసి, ఇనస్ట్ంట్ కాఫీ పొడి కలుపుతూ
చెపిప్ంది.
"మరి పెదబాబాయ్ అనన్యయ్గారమామ్యి పెళెళ్పుప్డో?"
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"ఎవరూ? లతా?"
"నా తలకాయ. నీకు జోక్ చెపిప్ దానికి అరధ్ం చెపప్డం కంటే.." పకక్నునన్ గోడకి తలబాదుకుంటునన్టూ
ట్ అభినయించాడు.
పకపకా నవివ్ రెండో కప్ లో పాలు పోసి కాఫీపొడి కలపబోయింది. ఆగమని సె ౖగ చేసి కప్ అందుకుని చెపాప్డు. "కాఫీ మానేసాను."
"అదేంటి! హెల్త్ కానష్స్!" ఆశచ్రయ్ంగా అడిగింది.
"ఏం లేదు. ఊరికే మానేదాద్మనిపించింది." హాల్ లోకి దారితీసాడు.
"ఇంతకీ ఈ గౌతమి ఫేస్ బుక్ లో ఉనన్టుట్ంది కదూ!" టీపాయ్ మీదునన్ మేగజె ౖన్ తిరగేసూత్ యథాలాపంగా అడిగినటూ
ట్ ..
"ఉందిగా.. నినున్ యాడ్ చేసుకోమనాన్ను మరి. ఇంతకీ నీకు గురొత్ చిచ్ందా?" గంట చూసూత్ అడిగింది. రాకపోతే చెంపదెబబ్నెలా
గురుత్చేదాద్మా అని ఆలోచిసూత్..
"చినన్పుప్డు కొటిట్ ంది ననున్.. రాకష్సి!" అనాన్డు సనన్గా నవువ్తూ.
"హేయ్.. నీకు గురుత్ందనన్మాట! తనకీ గురుత్ంది. నాకిపుప్డెంత ఎకె ౖ టింగ్ గా ఉందో! మీరిదద్ రూ ఎలా మాటాల్డుకుంటారో అని. తనూ
వచేచ్సూత్ ఉంటుందీపాటికి." పకపకా నవేవ్సూత్ చెపిప్ంది మహతి.
"నీ ఎకె ౖ టెమ్ంట్ కి భంగపాటు తపప్దమామ్య్. ఎందుకంటే.." కప్ టీపాయ్ మీద పెటిట్ పె ౖకి లేసూత్ చెపాప్డు. "నాకు టె ౖమై పోతోంది.
బయలుదేరుతునాన్.."
"అబాబ్ ఉండచుచ్ కదా.. ఓ హాయ్ చెపిప్ వెళళ్వోయ్." చెయియ్ పటిట్ ఆపుతూ అడిగింది.
"హాయ్ దేముంది! ఎపుప్డె ౖనా చెపొప్చుచ్. సీమ ఒకక్రేత్ ఉంటుంది కదా." బయటికి నడిచాడు.
"నువువ్ మరీనూ! నిజం చెపూప్..నీకు తనని ఫేస్ చెయయ్డానికి ఇబబ్ందా?" సీరియస్ గా మొహంలోకి తొంగిచూసూత్ అడిగింది.
"ఈ ఫేస్ కి.." మొహం చుటూ
ట్ చూపుడు వేలితో తిపిప్.. "ఎవరిన్ ఫేస్ చెయయ్డానికెనా
ౖ ఇబబ్ందిలేదు. టె ౖమై పోతోంది మహతీ.." గేట్
దాకా వచేచ్సాడు.
"సరేలే.. జాగర్తత్. మళీళ్ ఊరెపుప్డెళాత్ వో ముందు చెపుప్. నేనూ వసాత్." బె ౖక్ సాట్ర్ట్ చేసుత్నన్ శబద్ ంలో వినిపించదేమో అని గటిట్ గా చెపిప్ంది.
"బె ౖ.. గుడె ౖన్ట్.." తనూ అరిచి చెపిప్ నడిపించాడు రోడ్ వె ౖపు.
వీధి గేట్ లోకి అపుప్డే వసుత్నన్ గౌతమిని చూసి మహతి ఒకక్రుపు అరిచింది.. "వంశీ.. అదిగో గౌతమి.."
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ఇంకా ంది.
(రచయి బాల్గు http://kothavakaya.blogspot.com/)
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