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( ందటి సంచిక నుంచి కొన గింపు)

3
"వంశీ అంటే శంభుమూరిత్ మేషాట్రి టూయ్షన్ కి వచేచ్వాడూ? ఆ అబాబ్యే కదూ! పాపం.. ఓ సారి కొటాట్ను తనని. " అడిగింది
గౌతమి.
"కొటాట్వా!! ఎపుప్డూ?! అయినా నువువ్ ఫేస్ బుక్ లో యాడ్ చేసుకోలేదా? చేసుకునాన్ననాన్వూ?" ఆపిల్ ముకక్లను పేల్ ట్ లో
సరుద్తునన్దలాల్ ఆగి కళిళ్ంతలు చేసుకుని మరీ అడిగింది మహతి.
"ప్చ్.. లేదు. నేను ఫేస్ బుక్ అంతలా వాడను. అయినా మనం మాటాల్డుకోగానే నువువ్ మనవాళుళ్నాన్రు FB లో.. అని గబాగబా
వంద పేరుల్ చెపేప్సేత్ ఏం చెయాయ్లో తెలీక ఊ కొటాట్ను." అనేసి మహతి మొహం వె ౖపు చూసి నాలిక కొరుకుక్ని "సారీ.." అని నవేవ్సింది.
మహతి పకపకా నవేవ్సి "ఏంటో.. అలా అలవాటె ౖపోయింది. ననున్ వంశీ 'రె ౖలూ రె ౖలూ..' అంటాడిందుకే ." పేల్ ట్ తెచిచ్ టీపాయ్ మీద
పెటిట్ కూరుచ్ంది.
"రె ౖలు..?" కనుబొమలెతిత్ చూసూత్ ఓ ఆపిల్ ముకక్ తీసుకుని "థాంక్స్!" చెపిప్ంది.
"ఊ రె ౖలే.. ఇలా గబగబా అవతలివాళళ్ని ఆపేసి మరీ మాటాల్డేసూత్ంటే..." ఎడం చెయియ్ పె ౖకి లేపి.. కళుళ్ శాంతంగా మారిచ్ "ఓయ్..
ఆగలాగ.. రె ౖలూ రె ౖలూ.. అంటాడు." అభినయించింది మహతి.
గౌతమి పకపకా నవివ్ంది.
"శంభుమూరిత్ మాషాట్రి టూయ్షన్ లో వంశీ యే కానీ, ఎపుప్డు కొటాట్వ్ పిలాల్?"
"ఎపుప్డోలే.. కాళీళ్డుసూత్ నడుసుత్నాన్డని తిటేట్ దానిన్ ఎపుప్డూ.. ఆ కోపంతో టూయ్షన్ బయట పెటిట్ న నా చెపుప్లు కాలువలో పడేలా
తోసేసాడోరోజు. లాగిపెటిట్ కొటాట్ను. చాలా రోజులు మాటాల్డుకోలేదు. మళీళ్ ఎపుప్డు మాటాల్డానో కూడా గురుత్ లేదు. కొటట్ డం మాతర్ం
బాగా గురుత్ంది." నవివ్ంది.
"భలే సిలీల్గా ఉంటాయ్ కదూ ఇపుప్డు గురుత్ చేసుకుంటే! అయినా అవి గోలెడ్ న్ డేస్ లే. ఏ బాధా, బాధయ్తా ఉండేది కాదు."
"ఇపుప్డేం బాధలునాన్యేంటీ.." అంటూ లేచి కిచెన్ లోకి వెళిళ్ "సాల్ట్ ఎకక్డుందీ.. "అడిగింది గౌతమి.
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"సౌట్ పకక్ అలమరలోనే.. ఎందుకూ?"
సాల్ట్ షేకర్ వెతికి తెచుచ్కుని పేల్ ట్ లో ఉనన్ ఆపిల్ ముకక్లోల్ ఒక వె ౖపు ముకక్లమీద కొదిద్ గా చలుల్తూ.. "ఇలా బావుంటాయ్ ఆపిల్
ముకక్లు. టైర్ చేసావా ఎపుప్డె ౖనా? అటువె ౖపు చలల్ లేదు. ఇన్ కేస్ నీకు నచచ్కపోతే.." చెపిప్ంది.
తిని చూసి "ఊ.. బావుంది కదా!" అంది మహతి.
"అనిన్ రకాల ఆపిల్స్ కీ బావుండవు. కొంచెం పిండిగా ఉండే రకమై తే ఇలా బావుంటుంది. హేయ్.. ఒంటిగంటనన్ర! పె ౖకి వెళాద్మా?"
మహతి సెవ్టర్ తొడుకుక్ని, మొబె ౖల్, కీస్ తీసుకుని జేబులో వేసుకుని చెపుప్లోల్ కాళుళ్ దూరిచ్ంది. వెనుకే నడిచింది గౌతమి.
***
డిసెంబర్ చలి దటట్ ంగా నగరానిన్ కమేమ్సింది. వీధులనీన్ నిశబద్ ంగా ఉనాన్య్. టారచ్ లె ౖట్, ఒక బొంత, రెండు శాలువలూ
మోసుకుంటూ మూడో అంతసుథ్ పె ౖ డాబా మీదకి వేసిన ఇనుప మెటల్ మీద నుంచి జాగర్తత్గా పె ౖకెకాక్రిదద్ రూ. చలి కొరికేసోత్ంది.
మహతి ఉతాస్హంగా ఆకాశం నలువె ౖపులా చూసింది. గౌతమి వణుకుతునన్ చేతులిన్ రుదుద్కుని చెంపలకానించుకుంటోంది. సాక్ర్ఫ్
ఇంకాసత్ బిగుతుగా మొహం చుటూ
ట్ కపుప్కుని పిటట్ గోడకానుకుని నిలబడింది.
"జలుబు చేసేసుత్ందేమో నీకు.. కనీసం గంట ఉండాలి." నొచుచ్కుంటూ చెపిప్ంది మహతి.
"ఏం పరవాలేదు. మొకక్ మొలిచిపోంలే."సెవ్టర్ పె ౖ గుండీలు పెటుట్కుంది.
తను అనన్మాటే.. మొకక్మొలిచిపోమని! మహతికి కాసత్ ఉతాస్హం వచిచ్ంది.
"ఇవాళ పదమూడు కదా.. మూడు గంటలకి మంచి Meteor shower ఉంటుందని చెపాప్రు. అపప్టిదాకా వదుద్లే. కాసత్ కనిపించగానే
వెళిళ్పోదాం." నేల మీద దళసరిగా ఉనన్ బొంత పరుచుకుని వెలల్ కిలా పడుకుంటూ చెపిప్ంది మహతి.
"ఇందాకా ఉనాన్క మళీళ్ కాసత్ చూసి వెళళ్డం దేనికీ.. కబురుల్ చెపుప్కుంటూంటే టె ౖం తెలీదు. చెపుప్.. ఇలా కింద పడుకునే చూడాలా?"
గౌతమి తనూ మహతి పకక్నే పడుకుంటూ శాలువ కపుప్కుని అడిగింది.
"కళళ్కి చీకటి అలవాటవావ్లి.. కనీసం ఓ అరగంట. అపుప్డే కిల్యర్ గా చూడగలం. shooting stars.. gemini constellation నుంచి
వసాత్య్. మిగిలిన Meteor showers తో పోలిసేత్ ఈ geminids సీప్డ్ తకుక్వ. అందుకని మన కళళ్కి చకక్గా కనిపిసాత్యనన్మాట.
ఓయ్.. బోర్ కొటిట్ సాత్నేమో! అవనీన్ కాదు కానీ.. దీపావళి జువవ్లాల్ దూసుకొచేచ్సాత్య్. పచచ్గా మెరుసూత్..! చూడు. చాలు." మహతి
గుండెల మీద చేయివేసుకుని ఆకాశం వె ౖపు ఇషట్ంగా చూసూత్ చెపిప్ంది.
"ఈ సాట్ర్ గేజింగ్ ఎపప్టి నుంచీ చేసుత్నాన్వ్?"
"చినన్పప్టినుంచీ చాలా ఇషట్ం.లోకల్ ఆసానమీ కల్బ్ లో మెంబరిన్." మహతి కొంచెం గరవ్ంగా చెపిప్ంది.
"చుకక్లిన్ లెకెక్డితే సూరీడుకాయలొసాత్యని చెపేప్ది బామమ్." నవివ్ంది గౌతమి.
"హహ్హహ్హా.. అవును. అనేవారు. అటు చూడు.. చినన్ చుకక్ ఎలా మినుకుమంటోందో ఉతత్రం వె ౖపు.. అలా చూసూత్ంటే అది మనకేదో
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చెపుత్నన్టేట్ అనిపిసుత్ందేం! కాసత్ పరిచయం పెరిగాక కొతత్వాళళ్తో మన గురించి మనం ఎలా కొంచెం కొంచెంగా చెపుప్కుంటామో.. అచచ్ం
అలాగే ఎనోన్ రహసాయ్లు చెపుత్ంది ఆకాశం. సె ౖన్స్ చదవకక్రేల్దు. సహనం.. ఇషట్ం.. ఇవునన్వాళళ్కి.. ఆకాశం ఓ అదుభ్తం." కలలో
మాటాల్డుతునన్టుట్ చెపోత్ంది మహతి.
"ఊ.."
"నీకు బోర్ కొడుతుందేమో! నువేవ్మై నా చెపుప్."
"ఉహూ.. లేదు. వింటునాన్ను."
"చుకక్లు చాలా పంకుచ్వల్. ఎదురుచూసుత్నాన్మని తెలుసు వాటికి.. లవ్ లో పడడ్ కొతత్లోల్ అనుకునన్ టె ౖంకి మీటింగ్ పేల్ స్ కి వచేచ్సినటుట్
వచేచ్సాత్య్!"
"హహ్హహా.. అనుకునన్ టె ౖం కంటే ముందుగా వసాత్రు మలో పడడ్ కొతత్లోల్.."
"ఓహో
హ్ .. చెపుప్ చెపుప్.." మోచేతోత్ గౌతమిని తాకి నవివ్ంది.
"ప్చ్.. ఉహూ.. జనరల్ నాలెడ్జ్ ."
"ఓయ్.. నిజం చెపూప్. Come on Girl..!"
"లేదనాన్ను కదా. నువువ్ చెపుప్. ఎనీ వన్ సెప్షల్?"
"ఊ..Mr. Night Sky! Love of my life!" చేతులు పె ౖకెతిత్ ఆకాశానిన్ కౌగిలించుకుంటూ చెపిప్ంది మహతి..
"అబబ్ చా! నమమ్మంటావా?" గౌతమి తలతిపిప్ నవువ్తూ అడిగింది.
గౌతమి వె ౖపుకి తిరిగి మోచేతిని తలకింద పెటుట్కు పడుకుని "పాతికేళళ్పుప్డు పడాడ్ను పీకలోల్తు మలో.. ఆకాశంతో. ఆ తరువాత
ఎందరు కనిపించినా ఆకాశమంత మ దొరకలేదు. అలా సవ్యంవర పరీకష్లో నెగాగ్డు Mr. Night Sky!" గలగలాల్డింది మహతి.
"నువువ్ చెపప్వు కానీ.. పోనీ ఆకాశం కథెనా
ౖ చెపుప్. వింటాను." తనూ మహతి వె ౖపు తిరుగుతూ శాలువా మరింత బిగించి అడిగింది
గౌతమి.

వెలల్ కిలా తిరిగి చూసూత్ "మనకి ఇరవె ౖ ఏడు నకష్ లు కదా.. ఇరవె ౖ ఎనిమిదోది అభిజిత్ నకష్తర్ం అని చెపాత్రు. దానేన్ వేగా అంటారు.
Star Vega.. the brightest and most beautiful..! Carl Sagan రాసిన Contact అనే నోవెల్ చదివానపుప్డే. అందులో ఈ వేగా
నుంచి మెసేజెస్ రావడం.. అదీ చదివి సరదాగా అనిపించింది. వేగా నుండి భూమికి ఒక లె ౖట్ రే రావడానికి సరిగాగ్ పాతికేళుళ్
పడుతుంది. అపుప్డు నా వయసు సరిగాగ్ పాతిక. అంటే ఆ ఏడాది వేగా నాకు కనిపిసేత్.. ఆ లె ౖట్ నేను పుటిట్ నపుప్డు
బయలుదేరినదనన్మాట! సౌండ్స్ జీ కదా.. నాకెతేౖ ఎకె ౖ టింగ్ గా అనిపించింది. జులె ౖ లో కనిపించింది వేగా.. భలే లింగ్ గా
అనిపించింది. నేను పుటిట్ నపుప్డు వెలువడిన లె ౖట్ రే! పాతికేళుళ్ పర్యాణం చేసి మళీల్ నా కంటబడింది. నా బర్త్ లె ౖట్ అది. అలా
చూడాలని ఎదురుచూడడం బాగా నచిచ్ంది. ఆకాశం మోసం చెయయ్దు. ఏడిపించదు. వసాత్ననన్ టె ౖం కి వచేచ్సాత్య్ సాట్ర్స్.. ఏ
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మబుబ్లె ౖనా ఉంటే.. అది కూడా మనకి కనిపిసుత్ంది కదా.. నమొమ్చుచ్. హే.. అదిగో షూటింగ్ సాట్ర్.. మొదలయిందోచ్.. వచేచ్సుత్నాన్య్
జెమినిడ్స్..!" సరుద్కు పడుకుంది.
కాసేపు మౌనం.. ఉండుండీ ఆకాశంలో జువవ్లాల్ దూసుకుపోతునన్ చుకక్లు. కొనిన్ ఒంటరిగా.. కొనిన్ కలిసికటుట్గా.. పచచ్గా మెరుసూత్..
నలల్ ని ఆకాశంలో రహదారులు వేసూత్.. సవ్చఛ్ంగా తళుకులీనుతూ.. కళాళ్రప్కుండా చూసుత్నన్ ఆ ఆడపిలల్ ల కోసం గంధరువ్లెవరో
ఆకాశమారాగ్న పంపుతునన్ సందేశాలాల్..
"రవి.. ఓ ండ్ దావ్రా పరిచయం.. మూడేళుళ్.. అంతా చాలా బావుండేది. నేనంటే

ణమని చెపేప్వాడు. నీలాంటి తెలివె ౖన

అమామ్యికి ఎంత తెలివె ౖన పిలల్ లు పుడతారో! అనేవాడు. పిలల్ ల పేరుల్ కూడా ఎంచేసుకునాన్ం. పెళిళ్కి పెదద్ వాళళ్ని ఒపిప్ంచాలని
చాలానే పర్యతిన్ంచాడు." ఆగింది మహతి.
ఉనన్టుట్ండీ మొదలె ౖన విషయానిన్ అరధ్ం చేసుకోడానికి పర్యతిన్సూత్ ఊ కొటిట్ ంది గౌతమి.
"కంటికి కనిపించకుండా.. మన లోనూ, మన చుటూ
ట్ ఉండేది గాలి ఒకక్టే కాదు గౌతమీ.. మొహమాటం, మూరఖ్ తవ్ం.. ఇవి కూడా.
కంటికి కనిపించవు. చాలా పవరుఫ్ల్! జీవితాలను నడిపిసాత్య్, మారేచ్సాత్య్ కూడా! మొహమాటం రవికి ఉంది. మూరఖ్ తవ్ం వాళళ్
అమామ్ నానన్లకి ఉంది. కులం కాని పిలల్ ని చేసుకుంటే చసాత్మని బెదిరించారు. రవి లొంగిపోయాడు. చాలా మామూలు కథే. కానీ నా
కథ కదా! నా వరకూ నా జీవితమంత కథ."
"ప్చ్.."
"నేనేమై నా అయిపోతానేమో అని భయపడాడ్డు. ఒకే మాట చెపాప్ను. నాలాంటి అమామ్యికి పుటేట్ పిలల్ లెంత తెలివె ౖన వాళళ్వుతారో
అనాన్వు కదా! నా చదువు, నా తెలివితేటలు, నా జీవితం వృధా చేసి ఏదె ౖనా చేసేసుకుంటానని మాతర్ం బెంగపడకు. బతికే ఉంటాను.
అనాన్ను. సంజాయిషీ ఇచాచ్డు.. పేరెంట్స్ అంటే తనకెంత ఇషట్మో.. వాళళ్ని ఎలా కాదనలేకపోతునాన్డో బాల్ బాల్ బాల్.. రవి తో
చెపాప్ను. నువవ్ంటే నీ పేరెంట్స్ కి అంత మ లేదనుకుంటా. ఉంటే నీ ఇషాట్నిన్ కాదనరు. మేబీ, నీకే నేనంటే అంత మ లేదేమో. ఈ
చసాత్ననే మంతర్ం మీవాళుళ్ చదివినటుట్, నా కోసం నువువ్ చదవలేకపోయావు చూసావా? అనాన్ను.

కిట్కల్ డిఫికలీట్ స్ గురించి

చెపుప్కొచాచ్డు. ఎనీవేస్.. ఎవరి అభి యాలు వాళళ్వి. నాకెతేౖ పెదద్ విషయమే ఇది. I swear by my life and my love of it that I

will never live for the sake of another man, nor ask another man to live for mine." దూసుకుపోతునన్ చుకక్లు మహతి
కళళ్లోల్ మెరుసుత్నాన్యి.
"Atlas shrugged?"
"ఊ.. నా మం

అయిపోయిందిపుప్డీ లె ౖన్.." చెపిప్ంది మహతి అభావంగా.

" Life goes on.."
"అవును. ఏదీ ఆగదు. మనసుకి నచిచ్న, సరె ౖన జోడీ ని ఎంచుకోవడంలో మిగిలిన జంతువులాల్ మనకి సావ్తంతర్య్మూ లేదు. ఆసకీ త్

øöeTT~

www.koumudi.net

e÷]Ã 2013

గాలిసంకెళుళ్

5

లేదు. జీవితం ఎటు పోతే అటు.."
"మనం సంఘజీవులం మరీ! హేయ్.. చూడు చూడు.. " జలుల్గా నేలకి దిగివసుత్నన్ చుకక్లదారిని చూపించింది గౌతమి.
"వావ్.. ఇపుప్డు ఆకాశానిన్ ఇలా ఫోటో తీసుకుని అలా బె

మ్ సీలింగ్ కి అతికించేసుకోగలిగితే బాగుంటుందేం.."

"కేమెరా కనున్కి కనిపించనివి మన కళళ్కి కనిపిసాత్య్.. పర్పంచంలోకెలాల్ పవరుఫ్ల్ లెన్స్ హూయ్మన్ ఐ.. టెకిన్కల్ గా కాదు. ఆ కనున్
వెనుక ఉనన్ హృదయం వలల్ ." చెపిప్ంది గౌతమి.
"ఓ ఫోటో

ఫర్ చెపాప్లిస్న మాటలేనా ఇవీ! కవితవ్ం మాటాల్డుతునాన్వ్.." మహతి నవివ్ంది.

"హహహ్హా.. ఫోటో ఫర్ కి కవితావ్నిన్ చూడడం రావాలి మరి. అయినా ఈ ఆకాశం చూసేత్ ఎవరికెనా
ౖ కవితవ్ం వచేచ్సుత్ందిలే."
రెపప్కొటట్ డం మరచిపోయిన నిశబద్ ం కాసేపు.
" థాంక్స్ పిలాల్.." కళాళ్రప్కుండా ఆకాశంలో దీపావళిని చూసూత్ మహతి చేతిని సునిన్తంగా నొకిక్ వదిలింది.
***
"అరధ్రా దాకా నువువ్ టికూక్ టికూక్ మంటూ లేపాట్ప్ నొకుక్కుంటూ, పాటలు వింటూ కూరుచ్ంటే.. నాకొకక్రిత్కీ అకక్డ నిదర్ పటిట్
ఛావదు." మేడ మీద నుండి తొంగిచూసూత్ విసుగాగ్ చెపిప్ంది సీమ.
"ఇంకో అరగంట పడుతుంది సీమా.. బె

మ్ లో లె ౖట్ వేసేత్ నిదర్పోవని ఇకక్డ కూరుచ్నాన్ను." తలెతత్కుండా చెపాప్డు.

"రేపు చేసుకోవచుచ్లే.."
"ప్చ్.. కుదరదమామ్.."
"సాట్ర్ గేజింగ్ కుదిరేదేమో కదా.. అది పిలిసేత్.." అది అనే మాటని నొకిక్పలికి సాధించుకునన్ ఆనందం ఆమె కళళ్లో..
"....."
"నేను తపప్ పర్పంచంలో పర్తీ అడడ్ మైన విషయం ముఖయ్మే.. " మెటల్ మొదటోల్ ఉనన్ ఫల్వర్ పాట్ ని మెటల్ మీదనుంచి బలంగా తోసేసి

బెడ్ రూమ్ లోకి వెళిళ్పోయింది విసురుగా..
పెదద్ శబద్ ంతో దొరుల్కొసుత్నన్

స్ వేజ్ ని చూసూత్ పిడికిలి బిగించాడు వంశీ. అసహనంగా లేపాట్ప్ తీసి పకక్న పెటాట్డు. లేచి మెటల్ దాకా

వెళిళ్, విరమించుకుని.. వెనుతిరిగి వీధి తలుపు తీసాడు. చలిగాలి రివువ్న లోపలికొచేచ్సింది. చినన్ వణుకు వెనున్లో.. ఓ కష్ణానికి
సరుద్కుని శరీరం అలవాటుపడింది. గేట్ దాకా వచిచ్ నిలబడాడ్డు. చీకటి పరిమళం లీలగా తాకింది. రెండు చేతులతోనూ మొహానోన్సారి
రుదుద్కుని గాఢంగా ఊపిరి పీలుచ్కునాన్డు. ఇంటోల్కి నడవబోతూండగా ఆకాశం వె ౖపొకసారి అతని చూపు సాగింది. చుకక్
దూసుకొసోత్ంది.. ఆశలా, అలలా.. ఆపలేని రేపటి రోజులా. కష్ణకాలం ఆగి చూసాడు. "రాలే చుకక్ని చూసేత్ మంచో, చెడో అంటారు
కదూ!" అనుకునాన్డు మనసులో. నవొవ్చిచ్ంది. మంచీ, చెడూ కాకుండా నిరిల్పంత్ గా జీవితం.. దీనేన్మంటారు! తలుపు మూసుకుంది.
లె ౖటారిపోయింది. మనసుని కూడా మూసేసి, ఆలోచనని ఆరేప్సి, శరీరానిన్ మాయచేసి బజోజ్పెటేట్ యగలిగితే బాగుండుననుకునాన్డు..
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అశాంతిగా దొరుల్తూ.
***
"గుడె ౖన్ట్.. మూడునన్రకీ.. హహ్హాహ్.. థాంక్స్ చెపాప్లి నీకు." తలుపేసి లోపలికొసూత్ గౌతమితో చెపిప్ంది మహతి.
"ఉహూ.. నువొవ్కక్రిత్వె ౖనా చూసాత్వు. నేనునాన్ను కనుక నాకు చూపించావు.. రాలే చుకక్లిన్.. సారీ జెమినిడ్స్ ని." పలచ్గా పరుచుకునన్
నవువ్, అలసటగా వాలుతునన్ కళుళ్.. గౌతమి సోఫాలో కూరుచ్ని లేపాట్ప్ ఆన్ చేసింది.
"ఇంక పడుకో. చాలా లేటయింది." మహతి తన బె
"ఊ.. చినన్ పని గురొత్ చిచ్ంది. చినన్ పోస్ట్

మ్ లోకి వెళళ్బోతూ అంది.

సెస్. రేపటికి పిక్స్ పంపుతానని మాటిచాచ్ను. లేట్ గా లేసేత్ కషట్ం కదా. చేసేసీ.. నేనికక్డే

పడుకుంటానూ.. గుడె ౖన్ట్!" టీపాయ్ మీదునన్ కళళ్దాద్లు తీసి పెటుట్కుని పనిలో మునిగిపోయింది గౌతమి.
"హాలోల్ కాసత్ చలెకుక్వుంటుంది చూసుకో మరి. నీ ఇషట్ం రూమీ.. ఎకక్డె ౖనా సరే హాయిగా పడుకో. గుడె ౖన్ట్" లోపలికెళిళ్ లె ౖటాపింది.
చకచకా ఫోటోస్

సెస్ చేసోత్ంది. కళుళ్ నిశితంగా పరిశీలిసుత్నాన్యి. పోలరె ౖజింగ్ ఫిలట్ ర్ వాడి కేమెరా కంటిలో బంధించబడిన

పచచ్దనం చూడడానికి అందంగానే ఉనాన్ ఆమెకి తృపిత్ కలగలేదు. న్ చానల్ ని సింగిలౌట్ చేసి సాచుయ్రేషన్ ని కాసత్ పెంచింది. కళుళ్
తృపిత్గా ఆరిప్ సేవ్ చేసింది. పె ౖన ఆకాశపు నీలానికి కూడా కాసత్ కలర్ బూస్ట్ అవడం చూసి బావుందనుకుంది. పని ముగించి షట్ డౌన్
చేయబోతూ ఆగింది. ఫేస్ బుక్ లోకి లాగిన్ అయి ఊదారంగు బుటట్ చేతుల టాప్ వేసుకుని నవువ్తునన్ మహతి

ఫెల్ౖ మీద కిల్క్

చేసింది. ండ్స్.. ండ్స్.. వంశీ... వంశీ.. ఇతనేనా? లొకేషన్ ఇదే. హై సూక్ల్.. పెదరాయవరం. గాట్ హిమ్! రికెవ్స్ట్ సెంట్. ఎకక్డో
పార్క్ లో నిలబడి తీయించుకునన్ ఫోటో.. చేతులు కటుట్కు నిలబడాడ్డు. ఎడమ పాపిడి.. తీరె ౖన మీసకటుట్.. కళుళ్ మెరుసుత్నాన్యి. కాసత్
డార్క్ బూ
ల్ వేసుకుంటే ఈ బేక్

ప్ కి బావుండేది. నవువ్కుంది. మళీళ్ మహతి

నవువ్తూ దూసుకొచేచ్సుత్నన్ నకష్తర్ం కళళ్ముందు కదిలింది.

ఫెల్ౖ లోకి వచిచ్ చూసింది. నలల్ టి ఆకాశంలో

తలుపు తీసి బయటికొచిచ్.. మేడ ఎకిక్ ఇంకా అరాకొరా రాలుతునన్ చుకక్లిన్ చూసి, వెంట తెచుచ్కునన్ కేమెరా తో నాలుగెదు
ౖ ఫోటోస్
తీసుకుని కిందకొసూత్ అనుకుంది. “ఆసోఫోటోగర్ఫీ కి సరిపడా లెనుస్ ండుంటే బావుండేది. చినన్ చీటింగ్ చేయక తపప్దిపుప్డు..”
***

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