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( ందటి సంచిక నుంచి కొన గింపు)

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.

7
"కొబబ్రి మావిడండయాయ్.. బలే ఉంటాది. కారవెకుక్వెటొట్చాచ్ అమామ్య్ గోరూ.." మహతి, గౌతమిలిదద్ రీన్ అడిగాడు నారయయ్. అతని
చేతిలో ఉనన్ చినన్ చాకు.. చినన్ కొబబ్రికాయ సె ౖజ్ లో ఉనన్ మామిడి కాయని వె ౖనంగా పకాష్లు చేసి ఒకోక్ ముకక్నీ రెమమ్లాల్ కోసోత్ంది.
సెంటర్ లోని కొబబ్రిబొండాల దుకాణం బయట నారయయ్ సె ౖకిల్ సాట్ండ్ వేసి ఆపివుంది. సె ౖకిల్ కి కటిట్ న జంగిడిలో, సతుత్ టిఫిన్ బాక్స్
లో ఉపుప్ కలిపిన కారం ఎరర్గా ధగధగలాడుతోంది.
"లేతపరువు కాయలాల్ లేవూ! కొబబ్రి మావిడంటే ఎంతుండేదీ!" నారయయ్నడిగాడు వంశీ.
"ఉగాది రాలేదుగా ఇంకా.. " గౌతమి మాటలకి తలెతిత్ చూసాడు వంశీ. ఆసకి త్గా నారయయ్ వేళళ్ని గమనిసుత్నన్ గౌతమి హేండ్ బాయ్గ్
లోంచి చినన్ డిజిటల్ కేమెరాని తీసి ఫోటో తీసుకుంది. అది గమనించిన నారయయ్ సిగుగ్పడాడ్డు.
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"సిగుగ్పడకూ.. పొగ

రాసుకొచిచ్ మరో రెండు ఫోటోలు తీయించుకో. ఆవిడ బాగా తీసాత్రు." వంశీ నూయ్స్ పేపర్ లో పెటిట్ నారయయ్

అందించిన మామిడికాయ ముకక్లు అందుకుంటూ నవావ్డు. కొబబ్రి బొండాం లో సా తీసేసి ఎతిత్ మిగిలిన కాసిని నీళూళ్ నోటోల్
ఒంపుకుంటునన్ మహతిని చూసి గౌతమి మరో ఫోటో తీసుకుంది.
"ఓయ్ పిలాల్.. పరువు తీసే ఫోటోస్ తియయ్కు చెపుత్నాన్.." అరిచింది మహతి.
"పొగమంచు బాబూ.. కాయలేల్ వీసారి." సె ౖకిలెకాక్డు నారయయ్.
***
మామిడి ముకక్లు నములుతూ మటిట్ రోడడ్ మమ్ట నడుసుత్నాన్రు ముగుగ్రూ.
"ఊ.. చెపుప్." అడిగింది మహతి.
"అకక్డ కూరుచ్ందామా.. " ఓ చినన్ పాక ముందు ఉనన్ చెకక్బెంచీలు చూపించాడు. పకక్నే ఉనన్ బర్హామ్ండమై న రావిచెటుట్ ఆకులు
రాలుసోత్ంది ఉండుండీ..
"రజనీ ఆంటీని మేనబావకే ఇచాచ్రట. అతనికి epilepsy ఉండేదనీ, మూరఛ్ వసేత్ గంటసేపు ఉండిపోయేదనీ అనేవారు. అతనిన్
చినన్పుప్డెపుడో చూసాను. గురుత్లేదు. ఆంటీకి మొదట ఓ పిలాల్డునాన్డు. జయరాం అని.. నేను అమమ్మమ్గారింటికి వచిచ్నపుప్డు
ఆడుకునేవాళళ్ం. జయరాం కీ మూరఛ్లునాన్యి. మేమందరం ఆడుకునేటపుడు కూడా రజనీ ఆంటీ మా వెనుకే ఉండేవారు. నాకు
ఎనిమిదేళళ్నుకుంటా.. జయరాం ఆంటీకి చెపప్కుండా వెళిళ్, పిలల్ లతో ఆడుకుంటూ చెటెట్ కిక్ పడిపోయి పోయాడని తెలిసింది. ఆంటీ
దాదాపు ఏడాది పాటు ఇంటోల్ంచి బయటికి రాలేదట. మేనతేత్ కదా అతత్గారు.. 'పోయినవాడితో పోతామా.. మరో పిలాల్డు సుబబ్రంగా
పుడతాడు కనమని' బలవంతపెటేట్ దని చెపుప్కుంటారు. ఏడాదికి మోహన పుటిట్ ంది. కానీ.."
"అబాబ్.. మోహనకి కూడా..?" బాధగా అడిగింది మహతి.
"ఉహూ.. మోహన perfectly alright. కానీ.. మోహనవి Hazel eyes.. అచచ్ం మా పాణి మావయయ్లాగా."
"You mean..!!"
"యెస్. ఊరంతా గోల.. గొడవ"
"మరి ఆంటీ ఏమీ అనలేదా? ఆంటీ వాళళ్ ఆయనో?"
"అతనిదేం లేదు.

జాపతయ్ం తలిల్దే. రజనీ ఆంటీ పర్గన్ంట్ అని తెలిసిన రోజు వాళళ్తత్గారు నిలదీసి, ఏదో మందు తినమని

బలవంతం చేసిందట. ఆంటీ వీధిలోకి వచిచ్, నలుగురీన్ పిలిచి చెపేప్సారట."
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"ఎంత తెగింపూ! ఆశచ్రయ్ంగా ఉంది. మరోసారి పిలల్ లిన్ కంటే వాళళ్కీ ఎపిలెపీస్ వచేచ్ చానెస్స్ అయితే ఉనాన్య్. జయరాం

వ్ చేసాడు

కదా.. అది hereditary అని." సాలోచన గా చెపిప్ంది మహతి.
"అపప్టి గొడవ అది. విషయం ఇదీ అని ఊరంతా తెలిసినా ఆంటీ అందరినీ ఎదిరించి ఊళోళ్నే విడిగా తనొకక్రేత్ ఉండిపోయారు.
మోహన పుటిట్ ంది. మోహనని ఈ ఊరు అమమ్మమ్గారింటికి వచిచ్వెళేళ్ నందూ మించాడు. పెళిళ్చేసుకోడానికి నందూ వాళిళ్ంటోల్
ఒపుప్కోలేదు. పె ౖగా బెదిరించారు. అంతే.. ఇదద్ రూ నా ఎదుట తేలారు."
"మోహన గొడవ సరే.. పాతికేళళ్ తం రజనీ ఆంటీ తీసుకునన్ డెసిషన్ చాలా చితర్ంగా ఉంది. ఇంతకీ మీ పాణి మావయయ్?"
"పాణి మావయయ్ ఉజజ్ యినీలో ఉనాన్డు. నిరంతరానేవ్షి అంటారు చూడు.. అలా చదువుతూ, కొతత్ పర్దేశాలు చూసూత్ తిరుగుతూ
ఉంటాడు. కాళిదాసు కావాయ్లలో మనసత్తవ్ చిత్రణ గురించి రీసరచ్ చేసారాయన."
"అతని భారయ్ ఏమీ అనలేదా ఇలా రజనీ ఆంటీతో ఆయన.."
"అతను పర్పంచపు అతికొదిద్ మంది అదృషట్వంతులోల్ ఒకడులే.."
"గాడ్! ఆవిడ ఏమీ అనలేదా?"
"అటల్ బిహరీ వాజేప్య్, అబుద్ల్ కలామ్.. మళీళ్ పాణి మావయయ్.." నవావ్డు వంశీ.
"జోకా! నాకు అరధ్ం కాదని తెలుసు కదా.." కివ్జ్ కి అనస్ర్ తెలియని ఐదో కాల్సు పిలల్ లా మొహం పెటిట్ ంది మహతి.
చేతోత్ నుదుటిమీద కొటుట్కుంటూ బెంచీ మీదనుంచి లేచాడు వంశీ. నవువ్తూ తనూ లేచి రోడ్ మీదకి నడిచింది గౌతమి.
"సె ౖంటిసూ
ట్ .. మడిసనాన్క కాసత్ జనరల్ నాలెడ్జ్ కూడా ఉండాలమామ్.. వాళుళ్ బర్హమ్చారులు కదూ!" పకక్న నడుసుత్నన్ మహతితో
చెపాప్డు.
"అలా కాదు కానీ, Newton, Al Pacino.. మా పాణి మావయయ్ అని చెపుప్ంటే అరధ్మయేయ్ది మహతికి.." ఆటపటిట్ ంచింది గౌతమి.
ఉడుకుక్ంటూ చెపిప్ంది మహతి "నీకూక్డా లోకువె ౖపోయానా? నాకు తెలుసు వాళుళ్ బేచిలర్స్ అని. సడెన్ గా గురుత్రాలేదంతే. నీకు జోక్
అరధ్ం కాకపోతే తెలిసేది.. ఎంత బాధగా ఉంటుందో! అపుప్డు నేను కూడా.. ఏ డావినీస్ నో..."
"జార్జ్ ఈస్ట్ మనో.." అందించాడు వంశీ.
"వావ్!" అపర్యతన్ంగా అంది గౌతమి మెరిసే కళళ్తో..
"ఎవరాయన!" అడిగింది మహతి మరోసారి పర్శాన్రధ్కంలా మొహం పెటిట్ .
"కోడాక్ కంపెనీ తెలుసుగా... ఆ షాపుల ఓనరాయనే. ఫోటో రీలు తయారుచేసి అమేమ్వాడు." మహతితో చెపాప్డు వంశీ గౌతమి వె ౖపు
చూడనె ౖనా చూడకుండా.
"వీళళ్ందరిలోనూ Al Pacino, George Eastman మాతర్మే మీ పాణిమావయయ్ పకక్న నిలబడగలరు. మిగిలినవాళళ్కి పిలల్ లు లేరు
పాపం." గౌతమి నవువ్తూ చెపిప్ంది.
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***
వీధరుగు మీదనుండి వినిపిసుత్నన్ గోపా వు గొంతుకి తెలివొచిచ్ంది వంశీకి. మధాయ్హన్ం రాజయ్ం అతత్ కొసరి కొసరి వడిడ్ ంచినదంతా
బలవంతాన తిని వకక్పలుకు నవులుతూ, పటెట్ మంచం మీద వాలిన జాఞ్పకం. వాచ్ చూసుకుని దిగుగ్న లేచాడు. అపప్టికే ఐదు
కావొసోత్ంది. "మై గాడ్.. రెండు గంటలు పడుకునాన్నా!" అనుకుని లోపలికి నడిచాడు.
పెరటోల్ నూతిగటుట్ మీద గినెన్లు తోముతునన్ పనిమనిషి అసిరితో కబురుల్ చెపుత్నాన్రు రాజయ్ం అతత్, మహతి.
"లేచావా? టీ కాగుతోంది." చెపిప్ంది రాజయ్ం.
సిమెంట్ గోలెంలో ఉనన్ నీళుళ్ మొహం మీద చిలకరించుకుని, దండెం మీదునన్ తువావ్లు అందుకునాన్డు వంశీ.
"టీ తాగనతాత్. అలా వీధిలోకి బయలుదేరుతాం ఇంక. కలాయ్ణం వేళకి కోవెలకొచేచ్సాత్ం." చెపూత్ మహతి వె ౖపు చూసాడు
బయలుదేరుదామా అనన్టుట్.

"గౌతమి రెడీగానే ఉంది. మీ మావయయ్ ఆధార్ కార్డ్ లకి ఫోటో తీసినవాడు సరిగాగ్ తియయ్లేదని ఇందాకా కంపెల్ౖ ంటు చేసారని, పాపం
ఆయనకీ నాకూ మంచి ఫోటోలు తీసింది. ఆ పిలల్ ఫోటో ఫరట కదా! సీడీ రాసిసాత్నని లోపలికెళిళ్ంది. పిలుసాత్నుండు." లోపలికెళుత్ నన్

రాజయ్ం వె ౖపు చూసూత్, ఆమె లోపలికి వెళళ్గానే "నిజమా..!" అని అడిగాడు మహతిని.
నవావ్పుకుంటూ.."ఊ.. ఈ రెండు రోజులోల్నూ ది ట్ "సవ్దేశ్" ఫోటో ఫర్ చేత ఆధార్ కార్డ్ లకి, రేషన్ కార్డ్ లకీ ఫోటోలు
తీయించినా తీయిసాత్రు మీ మావయయ్. పద పద.." చెపిప్ంది మహతి.
"ఓహ్.. సవ్దేశ్ కి తీసుత్ందా ఫోటోస్." అడిగాడు వంశీ ఆసకి త్గా.
"తీసేది.. ఇపుప్డు లాన్స్." చెపూత్ నడుసుత్నన్ మహతి గుమమ్ం తనున్కు పడబోయి ఆపుకుంది. "ఓయ్ జాగర్తాత్.." అని చెపూత్ బయటికి
నడిచాడు వంశీ.
***
ఊళోళ్ జాతర హడావిడి మొదలె ౖన దగగ్రనుంచీ మహతి ఉతాస్హానికి ఆనకటట్ లేల్ వు. బొంగరంలా బజారంతా కలతిరిగేసోత్ంది.
బయటపడకపోయినా ఆ వాతావరణానికి వంశీకి, గౌతమికీ కూడా ఉతాస్హంగానే ఉంది. ఎకక్డెకక్డినుంచో సంతాన
వేణుగోపాలసావ్మి కలాయ్ణానికి వచిచ్న పర్జ నెమమ్దిగా కోవెల దగగ్రకి చేరుతునాన్రు. పువువ్లు, అరిటిపళుళ్, పసుపూ కుంకుమల
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వాసనతో కోవెల ముందు దుకాణాలు గమగమలాడుతునాన్యి. మునిమాపువేళయింది. చీకటుల్ నెమమ్దిగా కముమ్కుంటునాన్యి.
విదుయ్దీద్ పాల అలంకరణతో బజారు ధగధధ్గాయమానంగా వెలుగుతోంది. మై క్ లో ఖంగుమని వినిపిసుత్నన్ అరచ్కసావ్మి గొంతు

మారు

గుతోంది.

ముగుగ్రూ నెమమ్దిగా జనాలను తపిప్ంచుకుని లోపలికి చేరారు. వీఐపీలూ, ధరమ్కరత్ల కుటుంబాల కోసం పర్తేయ్కంగా కటిట్ న బారికేడల్
మధయ్ కూరుచ్నన్ రాజాయ్నిన్ చూసి, మహతి అకక్డికి చేరుకుంది గౌతమి చెయియ్ పటుట్కుని. వంశీ మరో వె ౖపు నిలబడి
కలాయ్ణగోపాలసావ్మి ఉతస్వ విగర్హానిన్ చూసుత్నాన్డు. గంటలు కష్ణాలాల్ దొరిల్పోయాయి. రుకిమ్ణీ సతయ్భామల మెడలో గోపాలకృషుణ్డు
మాంగలయ్ం కటేట్ సాడు. పెళిళ్బాజాలు మినన్ంటాయి.
"గరుడముదద్ చూసి వెళాద్మా?" గొంతు పెంచి వంశీ చెవిలో అరిచింది మహతి.
"చూదాద్ం చూదాద్ం.." ధవ్జసథ్ ంభం వె ౖపు చూపిసూత్ అటుగా జనాల మధయ్లోంచి నడిచి గోపా వు పకక్కి చేరుకునాన్డు. వెనకే వచిచ్
చేరారు ఆడవాళుళ్ ముగుగ్రూ. ధవ్జసథ్ ంభం ముందు వలయాకారంలో కటిట్ న బారికేడ్ లోపలికి కూయ్లో చేరుకుంటునన్ ఆడవాళళ్ని
చూసూత్ ఆశచ్రయ్పోయారు మహతీ, గౌతమి. పుషక్రిణి సాన్నం చేసి వరుసగా వసుత్నాన్రు.. పిలల్ లకోసం తపసుస్ చేసుత్నన్వారు. వెనెన్ల
వెలుగులో నిటారుగా, ఠీవిగా నిలబడడ్ ధవ్జసథ్ ంభం దగగ్ర మంతర్పూతజలంతో కలశాభిషేకం చేసి గరుడధవ్జానికి అరచ్న చేసారు.
గోవింద నామాల మధయ్ వలయాకారంలో నిలబడిన ఆడువారు కొంగు చాచి ఉనాన్రు. అరచ్కులిదద్ రు పెదద్ కంచుపళెళ్రంలో ఉంచిన
పొంగలి ముదద్ లిన్ ధవ్జ సథ్ ంభానికి చూపి, వారి కొంగులోల్ పడేలా విసురుతునాన్రు. కొంగుచాచి పటిట్ న పర్సాదానిన్ కళళ్కదుద్కుని నోటోల్
వేసుకుంటునాన్రు భకి త్గా..
"విజయగోపాలతే మంగళం విశవ్ంభరతే మంగళం" మంగళహారతి వినిపిసుత్నన్ వె ౖపు తిరిగారందరూ.. లంగావోణీలోల్ నలుగురె ౖదుగురు
అమామ్యిలు.. వెనుకగా నిలబడిన రజనీ ఆంటీ.
"రజనీ ఆంటీ సూ
ట్ డెంట్స్ అనుకుంటా వాళుళ్.." మహతి చెవిలో చెపాప్డు వంశీ.
"ఈరోజు కుదరలేదు. నువువ్ గు పెటిట్ పడుకునాన్వు. రేపు వెళాద్ం." చెపిప్ంది మహతి నీలం పటుట్చీరలో మెరుసుత్నన్ రజనీ ఆంటీని
చూసూత్..
"పరవాలేదులే.. ఆవిడేం అనుకోరు."
"నేననుకుంటాను.. ఆమెతో మాటాల్డాలి." చేతులు జోడించి పకక్కి తిరిగి వంశీ కళళ్లోకి చూసూత్ చెపిప్ంది.
యధాలాపంగా చూసుత్నన్ రజనీ ఆంటీ దృషిట్ వంశీ మీద ఆగింది. కళళ్తోనే పలకరింపులయిపోయాయి. మహతి ఉతాస్హంగా

øöeTT~

www.koumudi.net

p˝…’ 2013

గాలిసంకెళుళ్

6

చెయూయ్పింది. ఆవిడా చినన్గా నవువ్తూ చెయూయ్పి, మూడు వేళుళ్ చూపించి పర్శాన్రధ్కంగా చూసారు. వంశీ తనకీ, మహతికీ పకక్గా
నిలబడడ్ గౌతమిని వేలితో చూపించాడు.

PPP
ఇంకా ంది.
(రచయి బాల్గు http://kothavakaya.blogspot.com/)
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