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( ందటి సంచిక నుంచి కొన గింపు)
జరిగిన కథ
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

వ త్రు.

మతో ఇంక సరిపడదని వం

ధధ్మ తుంది. గౌతమి వం ని ఆకరి

వం

ళళ్ అమమ్మమ్గారి ఊరు రా పాడులో జాతర చూ

నిరణ్యించుకుంటాడు. మహతి ఆనంద్ తో లి న్ రిలేషన్

త్ంది.

ప్ కి

13
మహతి చెపిప్న నూయ్స్ అరధ్ం కావడానికి వంశీకి కాసేపు పటిట్ ంది. విషయం చెపిప్ చాలా మామూలుగా రేపు సాయంతర్ం పాండీ కేఫ్
లో కలుదాద్మని చెపిప్ందంతే. 'గౌతమి కూడా వసుత్ందా?' అని అడగబోయి తమాయించుకునాన్డు. వసుత్ందని తెలుసు.
"లివిన్ అంటే షాక్ అయాయ్ను." పాండీ కేఫ్ బయట నిలబడడ్ వంశీతో వసూత్నే చెపిప్ంది గౌతమి.
సనన్గా నవివ్ చెపాప్డు. "లోపలికెళిళ్ మాటాల్డుకుందాం పద"
నలుగురికి కేటాయించిన ఓ బూత్ లో కూరుచ్నాన్రు. వెయిటర్ రాగానే వాటర్ బాటిల్ తెమమ్ని, ఆరడ్ ర్ కి కాసత్ టె ౖం పడుతుందని
చెపేప్సింది గౌతమి.
"నీకెపుప్డు తెలిసింది?" కుతూహలంగా అడిగింది.
గౌతమిలో ఇంత ఆసకి త్ చూసి కాసత్ ఆశచ్రయ్మనిపించింది వంశీకి.
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"'నినన్ రా . ఇదీ విషయం. రేపు సాయంతర్ం పాండీకి రా..' అని చెపిప్ పెటేట్ సింది."
"నాకు నినన్ మధాయ్హన్ం! 'ఇలుల్ వెతుకుక్ంటునాన్ను గౌతమీ.. ఆనంద్ తో మూవిన్ అవడానికి. నీకు రూమేమ్ట్ ఎవరె ౖనా దొరుకుతారేమో
చూడనా?' అని ఎంత సింపుల్ గా చెపేప్సిందో!!" కళిళ్ంతలు చేసుకు చెపోత్ంది గౌతమి.
"గుడ్ ఫర్ హర్! నెమమ్దిగా మనుషులోల్ పడినటేట్ ! ఏ పురుషదేవ్ష సమాజమో సాథ్పించేసుత్ందనుకునాన్ను."
వసుత్నన్ మహతిని వేలితో చూపించాడు గౌతమికి. ఇదద్ రికీ దూరం నుండే హాయ్ చెపూత్ వచిచ్ కూరుచ్ంది.
"ఎలా ఉనాన్రు మేడమ్? ఒకక్రిత్వే వచాచ్వేం?" నవువ్తూ అడిగాడు.
"ఓ.. సూపర్! ఒకక్రిత్నే కాక!?"
"అతనిన్ పరిచయం చెయయ్డానికే ఈ మీటింగేమో అనుకునాన్.."
"ముందు విషయం కాసత్ సింక్ ఇన్ అవనీ! చేదాద్ం చేదాద్ం." నవివ్ంది మహతి.
"సో.. ?"
"సో.. అదీ విషయం. ఇలుల్ వెతుకోక్గానే మూవిన్ అవుతాం."
"కం ట్స్ డియర్! వెరీ హేపీ ఫర్ యూ!!" మహతి భుజం మీద చేయి వేసి చెపిప్ంది గౌతమి.
"మీ టూ.." చెపాప్డు వంశీ.
"ఇక గౌతమి ఒకక్రేత్ ఉండాలి. రూమేమ్ట్ దొరికే దాకా.." వంశీ వె ౖపు చూసూత్ చెపిప్ంది మహతి.
"ఎందుకూ తను మాతర్ం ఒంటరిగా ఎనాన్ళుళ్? ఏం మేడమ్ నెక్స్ట్ మీరూ చెపాత్రా గుడ్ నూయ్స్?" వంశీ గౌతమి ముఖ కవళికలని
జాగర్తత్గా గమనిసుత్నాన్డు.
కష్ణకాలం చాలా అసహనంగా మారిందామె మొహం. ఇంతలోనే నిభాయించుకుని.. మౌనంగా ఉండిపోయింది.

"చెపుప్.. ఆనంద్ ఏమంటునాన్డు? అసలెలా పర్పోజ్ చేసావు?" టాపిక్ మారాచ్డు.
"వాట్! నేను పర్పోజ్ చెయయ్డమేంటీ? ఎలా కనిపిసుత్నాన్నూ..." గలగలా కబురుల్ మొదలుపెటేట్ సింది మహతి.
వింటునాన్, గౌతమి ముఖంలో మెరిసి మాయమై న ఇబబ్ంది ఏమిటనే ఆలోచన వంశీ బురర్లో తిరుగుతూనే ఉంది.
***
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"సో.. వాట్స్ నూయ్? నీ కబురేల్ం చెపప్నే లేదు. నేనే వాగాను." అంది మహతి.
మహతి ఇంటి గేట్ దగగ్ర నిలబడాడ్రిదద్ రూ.. గౌతమి పనుందని లోపలికెళిళ్పోయింది.
"ఏముంటాయ్? రొటీన్.. విసుగాగ్ చిరాగాగ్ గడిచిపోతోంది జీవితం."
"ఊ.. సీమ..." ఏదో అడగబోయింది.
"మహతీ. కొతత్గా ఏం ఉండవు. అదే అలా సాగుతుంది. నేను లొంగను. తను తగగ్దు." అభావంగా ఉంది వంశీ గొంతు.
"పోనీ పిలల్ లు పుడితే మారుతుందేమో.. ఆలోచించావా?"
మహతి మాట పూరత్వక ముందే "నువువ్ కూడానా!" బాధగా అనాన్డు.
"ఏం వంశీ...?"
" ఈ పర్పంచానికి బెటర్ ఆఫ్ సి ంగ్ ని ఇవావ్లని పర్తి

ణీ తపన పడుతుంది. ఈ మాటనన్ది నువేవ్ కదా మహతీ. ఏమో.. నాకు మా

ఇదద్ రి కాంబినేషన్ మీద, పెంపకం మీదా కూడా నమమ్కం లేదు."
"అలా కాదులే.." సరిద్చెపప్బోయింది.
"ఏది కాదు! రజనీ ఆంటీ సెలకష్న్ ని మెచుచ్కునాన్వు. ముందుతరాలకి రోగాలని ఇవవ్డం ఎంత తపోప్ నీకు తెలుసు. మరి మానసిక
జాడాయ్ల గురించి మరిచ్పోతారేం. జీవితానిన్ నెగిటివిటీతో నింపుకునన్ ఆమె. ఆమెకి నచచ్ని నేను. మా ఇదద్ రికీ పిలల్ లా! అసలేమీ
పొసగని ఇదద్ రు ఎలా మంచి పిలల్ లని కనగలరు! మీ సె ౖనేస్మీ చెపప్దా?"
"వదుద్లే ఈ టాపిక్. ఇంకేమై నా మాటాల్డు." మహతి నొచుచ్కుంది.
"నేను సీమ విషయంలో పూరిత్గా విసిగిపోయాను మహతీ. అలా అని నా జీవితానిన్ నిసాస్రంగా గడపలేను."
"మరేం చేసాత్వ్? గౌతమికి పర్పోజ్ చేసాత్వా?!"
మహతి కళళ్లోకి సూటిగా ఒకక్ సారి చూసి, గి న వెనకిక్ తిరిగి కార్ వె ౖపు నడుచుకెళిళ్పోయాడు. కార్ వెళేళ్దాకా చూసూత్
ఉండిపోయింది.
***

"ఏం తెలుసు సాట్ర్స్ గురించి..?" అలల్ రిగా నవువ్తూ అడిగింది మహతి.
"వీనస్ గురించి మాతర్ం తెలుసు." చెపాప్డు ఆనంద్.
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"హయోయ్ రామా! వీనస్ సాట్ర్ కాదు! పాల్నెట్.."
"ఊప్స్.. కదా! పోనీ ఇవాళ రా సాట్ర్స్ చూదాద్మా? నువేవ్ చెపొప్చుచ్.. ఏది సాట్రో ఏది పాల్నెటో.."
"అకక్రేల్దు. మనింటికెళిళ్పోయాక రోజూ చూదాద్ం. అపుప్డు నువేవ్ అంటావు. అనవసరంగా అడిగా

బాబూ అని.."

"ఏమో! తినబోతూ రుచులెందుకు?" ఆనంద్ పెదాల మీద నవువ్ చెదరలేదు.
"హేయ్.. నీకు భయంగా లేదా?" ఉనన్టుట్ండి అడిగింది.
"నీకు ఉందా?"
"భయం కాదు కానీ.. కొదిద్ గా టెనష్న్. అంత దగగ్రగా గడపడం మొదలుపెడితే నీకు నచచ్నేమో అని."
మహతి చేతిని పెదాలకానించుకుని చెపాప్డు.
"అలా అనిపించిందంటే చాలు మహతీ.. మిగిలినది నేను చూసుకుంటాను."
"అరధ్ం కాలేదు.." రెపప్వేయకుండా చూసోత్ంది.
"యూ ఆర్ ఇన్ లవ్. దానిన్ పెంచి పోషించడం నా బాధయ్త."
"ఓహో.. మరి నా బాధయ్తలేమిటో!" నవువ్తూ అడిగింది.
"బెండకాయ కూర వండకపోవడం."
హ్ హూ
"హు
హ్ .... ఆనంద్..." అతని చేతిలోంచి చెయియ్ లాగేసుకుని భుజం మీద కొటిట్ ంది.
"సాట్ర్స్ ఆకాశంలోనే కాదు. ఇండోర్ కూడా కనిపిసాత్యని నమమ్డం."
"పాల్నెటోరియంలోనా?"
నవావ్పుకుంటూ తలకొటుట్కుంటునన్ ఆనంద్ ని అయోమయంగా చూసింది మహతి.
***
"ఎలా ఉంది లె ౖఫ్?" ఆసకి త్గా అడిగింది గౌతమి.
"ఏదీ ఇంకా వారమే కదా అయిందీ.."
"వారంలో ఎలా ఉందో చెపుప్ పోనీ.."
"చెపేత్ ఏడిపిసాత్వు."
"చెపప్కపోయినా తపప్దు కానీ.. ఊ.. "నవివ్ంది గౌతమి.
"బావుంది గౌతమీ.. లె ౖఫ్ లో ఇంత లోటుండేదా అని ఆశచ్రయ్పోతునాన్ను. అంత బావుంది."
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కష్ణమాగి ఆకాశంలోకి పరిశీలనగా చూసింది. చుకక్లు మిణుకుమిణుకుమంటునాన్యి. చినన్నాటి సేన్హితులని

ప్ ఫోటోలో

చూసినటట్ నిపించింది మహతికి. పెదద్ గా మిస్ అవడం లేదు. అలా అని మరచిపోనూలేదు.
"మొనోన్రోజు తెలల్ వారు ఝామున వేగుచుకక్ చూపించాను."
"ఆహా! పాపం నిదర్పాడుచేసి మరీనా.."
"ఆ.. లేకపోతే వీనస్ సాట్రో పాల్నెటో కూడా తెలీదు."
"పోనెల్దూ
ద్ .. ఇంతకీ సాట్రా, పాల్నెటాట్?" నాలిక కరుచుకుంటూ అడిగింది గౌతమి.
గౌతమి చెవి మెలేసి నవివ్ంది మహతి.
"వీనస్ అంటే శు డు పిలాల్.. వేగుచుకక్. అవడానికి పాల్నెట్. లవ్ కి, రొమాన్స్ కీ అధిదేవత."
"ఊ ఊ"
"చితర్మేంటో తెలుసా గౌతమీ.. ఇనిన్ తేడాలుంటాయా మనుషులోల్.. ఈ జాతీ, ఆ

ంతం బాల్ బాల్.. చుకక్లు ఆ హదుద్లనీన్

చెరిపేసాత్యి. మ, మనిషీ పర్పంచంలో ఏ మూలె ౖనా ఒకటే అనిపిసుత్ంది. ఈ వీనస్ ని చూడు. రోమన్ గాడెస్ ఆఫ్ లవ్. కుయ్పిడ్ కి
తలిల్ అని చెపాత్రు. ఇదే ఇండియన్ కాంటెక్స్ట్ లో శు డు ఆసాలజీలో ఏడో ఇంటికి అధిపతి. ఇతని దృషిట్ సరిగా ఉంటేనే పెళిళ్ సరిగా
ఉంటుందంటారు."
"ఓహ్.. చితర్ం కదూ!"
"లవ్ లె ౖఫ్ కి వీనస్ కి బోలెడు కనెకష్న్ ఉందనన్మాట. అందుకే చూపించాను ఆనంద్ కి.. " నవివ్ంది.
నవువ్తూ మౌనంగా ఉండిపోయింది గౌతమి.
"తోడు కావాలి గౌతమీ.. ఎంత జీవితం చెపుప్! ఇటేట్ గడిచిపోతుంది. చలిగా, ఒంటరిగా ఇదే డాబా మీద ఎనిన్ రా లు గడిచాయో బాగా
గురుత్. ఆ కొతత్ బాలక్నీలో నిలబడి ఆనంద్ తో కలిసి వీనస్ ని చూసూత్ంటే చాలాసేపు వింతగా అనిపించింది."
"తేడా ఉంది కదూ!" అడిగింది గౌతమి.
"చాలా...." ఆకాశంలోకి చూసూత్ చెపిప్ంది మహతి.
***
"నవువ్ నటించకు వంశీ." కోపంగా చెపిప్ంది మహతి.
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"ఎందుకలా అనిపిసోత్ంది నీకు?" అదే నవువ్మొహంతో అడిగాడు.
"వర్క్ హాలిక్ వి అయిపోతునాన్వ్"
"సతక్వుల్ హాలికులె ౖననేమి.. అనాన్రు. కవిగారినె ౖపోతానె ౖతే.."
"యే హారెట్ టాకో వసుత్ంది. పిచిచ్వాగుడు వాగకు."
"ఏమయింది మహీ..." అడిగాడు నవావ్పుతూ.
"ఎవరి నుంచి దాకుక్ంటునాన్వు. ఓ కాల్ లేదు. ఏం లేదు.. " అరిచింది.
"నువూవ్ బిజీగా ఉనాన్వు కదా!"
"అదేం కాదు. నేను నిలదీశాననే కదా మాటాల్డడం మానేశావు. ఇంకేమీ అడగనేల్ .." నొచుచ్కుంటూ నిషూ
ట్ రమాడింది.
"అబాబ్... కాదు మహతీ. ఇదిగో చూడు.. సీమ విషయంలో నేను మారచ్గలిగేది ఏదీ లేదు. అది నువువ్ అరధ్ం చేసుకోగలిగితే చాలు. ఈ
విషయమంతా తెలిసిన ఒకేఒక మనిషివి నువువ్. నీకు అపేడ్ ట్ చెయయ్డం నా బాధయ్త కదా!"
"అవును వంశీ.. అరధ్మైంది. ఇక ఇంతేనా? ఇలా గడిచిపోవలసిందేనా?"
"తెలీదు మహీ.. నిజంగా తెలీదు." వంశీ మొహం తేటగా ఉంది.
ఒకక్ కష్ణం మౌనంగా ఉండిపోయింది. తననే చూసుత్నన్ వంశీ వె ౖపు సూటిగా చూసూత్ అడిగింది.
"మరి గౌతమి?"
"ఉహూ.. అదీ తెలీదు."
"తెలుసుకోవాలనిపించటేల్ దా? తన మనసు.. నీ ఇషట్ం.. ఇవేవీ తెలుసుకోవా?"
"తెలుసుకుని?" వంశీ పర్శన్లో బాధ వినిపించింది మహతికి..
"మహతీ.. ఇనిన్ మిరాకిల్స్ జరుగుతునాన్య్ పర్పంచంలో.. టె ౖం మెషీన్ ఒకక్టి కనుకోక్కూడదూ మీ సె ౖంటిస్ట్ లు? చేసిన తపుప్లనీ,
జరిగిన పొరపాటల్ నీ చెరిపేయాలని గింజుకునే నరకం తపుప్తుంది." వంశీ మాటలు కలలో తేలుతునన్టుట్ వసుత్నాన్యి.
ఇక ఆగలేకపోయింది మహతి.. చెపేప్సింది.
"గౌతమి వెళిళ్పోతోంది వంశీ..."
***

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