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రంభం             
నీ ండ బటిట్, యీ పంచమింత ందరమూ, హృదయాకర కమూను. 

కాకపోతే యీ లోకానికీ నాకూ సంబంధమేమిటి? లోహపు బిళళ్లీన్, నీతి తిషట్లీన్ 
ఆరాధించే యీ జలతో నాకు పతయ్మేమిటి?  

~ చలం 

*** 
 

 
" హే.. రా  ఆకాశంలో జెమినీడ్స్ కనిపించాయ్. ఈ వారమంతా కనిపిసాత్ య్. వీకెండ్ వసాత్ వా.. చూదాద్ ం." 
"నీ నకష్తర్ వీకష్ణం దొంగలోత్ లా! ఎవరెనౖా భోజనానికొసాత్ వా అని పిలుసాత్ రు. నువేవ్ంటి తలీల్.. చుకక్లు చూపిసాత్  రమమ్ంటావూ!" 
"భోజనందేముందిలెదూద్ ! సీమ వండినంత బాగా నేనెలాగూ వండలేను. ఇంటోల్  తినేసి అరధ్రా కి వచేచ్సేత్ చూదాద్ ం." 
"ఊ.." 
"నీకు ఆకాశంలో దీపావళి చూపిసాత్ ను." 
"అలాగే.." 
"చుకక్లు చూపించడం కాదు. చుకక్లు రాలడం చూపిసాత్ ను. అది కాదు వంశీ.. ఎనోన్ వందల వేల కిలో మీటర్స్ పర్యాణం చేసూత్ , 
దారిలో మనం ఉండడం వలల్.. మనింటిముందు ఆగి పలకరించినటుట్ .. మన వాతావరణంలోకి చొచుచ్కుని రాగానే భగుగ్ మంటాయ్. 
యూనివర్స్ మనతో జరుపుకునే దీపావళి తెలుసా!" 
"మహతీ.. " 
"కళళ్కి విందు వంశీ.. ఉండుండీ అలా చుకక్లు రాలుతూంటే హాఛ్.. గంటలు నిముషాలాల్  గడిచిపోతాయ్ తెలుసా!" 
"డిసెంబరుదయాలు నాలా ఇలా రోడుడ్ న పడి గడపడమే వెరర్ని జనాలు నవువ్కుంటునాన్రు. అరధ్రా  అంకమమ్ శివాలు కూడానా! 
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జలుబు చెయయ్క ఇంకేమవుతుందీ! జవ్రమొసుత్ ంది మంచులో గంటలు గంటలు కూరుచ్ంటే. " విసుకుక్నాన్డు. 
"అబాబ్.. మొకక్మొలిచిపోం లెదూద్ ..! అయినా ఎవరూ అనేదీ! ఇంతకీ వసుత్ నాన్వా లేదా? సీమ ని తీసుకురా. చాలా రోజులయియ్ంది 
కలిసి." 
"అలాగేలే. మధాయ్హన్ం మాటాట్ డుకుందాం. బె.ౖ." 
"ఎనిన్ గం..." 
"బె ౖబె.ౖ. మెసేజ్ చేసాత్ .. బె"ౖ లెన్ౖ కట్ చేసి ఇన్ కమింగ్ కాల్ ఆనస్ర్ చేసాడు వంశీ. ముకత్సరిగా ఊ కొటిట్  వడివడిగా ఇంటిదారి పటాట్ డు.  
                                                                          
ఎవరింటోల్ నో లీలగా "అచుయ్తః పర్థితః ణః ణదో వాసవానుజః.." సుబుబ్లU వలెల్వేసోత్ ంది. గువవ్లా ముడుచుకునన్ నగరం కళిళ్పిప్ 
చూసోత్ ంది. పశువులూ పకుష్లూ కనిపించని కాసోమ్పాలిటన్ వాతావరణానికి కాసత్ దూరంగా తెలవారుఝామున సహసర్నామం, వాకిలి 
చిముమ్తునన్ చీపురు శబద్ం, కూరగాయలమేమ్ వారి కేకలూ ఇంకా పూరిత్గా మాయమవని వీధులోల్  అతడు చకచకా నడుసుత్ నాన్డు. 
ఆరడుగులకి కాసత్ తకుక్వ పొడవు, చామనచాయ.. క్ పేంట్స్, మామిడిచిగురు రంగు సెవ్టర్.. మెతత్గా శబద్ం చేసుత్ నన్ షూస్. వెనుక 
నుంచి విశాలంగా కనిపిసుత్ నన్ వెనున్. తల కొదిద్గా వంచి నడుసుత్ నన్ అతని ఆలోచనలోల్  శూనయ్ం. ఒకోక్సారి ఏదో లేదనన్ వెలితికంటే, 
ఏముండాలో తెలియనితనమే లోటుగా ఉంటుంది. వీధిలో నాలుగో ఇంటి గేట్ తెరుసూత్  జేబులోంచి సెల్ ఫోన్ తీసి కాల్ లాగ్ 
చెరిపేసాడు. గేట్ మూసి కుండీలోల్  పెరుగుతునన్ గులాబీ మొకక్లిన్ చూసూత్  లోపలికి నడిచాడు. 

 
హాలోల్  నిశశ్బద్ం. వంగి షూ లేస్ విపుప్తూ తలెతిత్ చూడగానే దూరంగా ఓ మూలనునన్ పుసత్కాల అలమర, దాని పకక్న వర్క్ సేట్షన్.. 
పలకరించాయి. ఆ ఇంటోల్  ఉదయం పూట వసుత్ వులే పలకరిసాత్ యి. "మెయిల్ చెక్ చేసుకోవాలి" అనుకుంటూ షూస్ సాట్ ండ్ లో పెటిట్ , 
గుమమ్ంలో పడునన్ పేపర్ అందుకుని హెడ్ లెన్ౖస్ అయినా చూడకుండా లోపలికొచిచ్ టీపాయ్ మీదకి నిరాసక త్ంగా గిరాటేసాడు. ఎనోన్ 
యేళళ్పాటు తన ఉదయాలలో భాగమౖెపోయిన నూయ్స్ పేపర్ ఓనాడు హఠాతుత్ గా వెగటనిపించింది వంశీకి. తపిప్ంచుకునన్ అలవాటది. 
వంటింటోల్ కి వెళూత్ నన్ దారిలో హాల్ ని, డెనౖింగ్ ఏరియాతో వేరుచేసే గవవ్ల కరెట్న్ గలగలాల్ డుతూ తాకింది. సౌట్  ఆన్ చేసి పాలు కాసూత్  
పాల్ ట్ ఫాం కి  కుడివెపౖునన్ కిటికీలోంచి బయటికి చూసూత్  నిలబడాడ్ డు. ఆవులిసూత్  సందు వెపౖునన్ తలుపు తీసుత్ నన్ పకిక్ంటావిడని 
చూడగానే "వంషీ.. షీమా ఉందా?" అంటూ చూపంతా గులాబీ మొకక్లకి అతికిసూత్  గేటు తోసుకుని లోపలికి వచేచ్ ఆవిడ గొంతు 
గురొత్చిచ్ంది. పెదద్ గాల్ స్ లో కాగిన పాలు పోసుకుని, పంచదార కలుపుని ఊదుకుంటూ హాలోల్ కి వచాచ్డు. లేపాట్ ప్ ఆన్ చేసేలోగా 
పుసత్కాల అలమర ఆపాయ్యంగా పిలిచింది. నిలువుగా పేరిచ్న పుసత్కాలపె ౖఉనన్ ఖాళీలో అడుడ్ గా కొనిన్ పుసత్కాలు దొంతి పెటిట్  ఉనాన్యి. 
"రెండు.. మూ.. నాలుగూ.." లెకక్పెడుతునాన్డు బయటికే. చదువుతునన్ పుసత్కాలు గురుత్  తెలియడంకోసం అలా విడిగా 
పెటుట్ కునాన్డు.  పాల గాల్ స్ టేబుల్ మీద పెటిట్  ఆఫీస్ మెయిల్ చెక్ చేసుకుని, పరస్నల్ మెయిల్ లాగిన్ అయాయ్డు. ఇన్ బాక్స్ లో తం 
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రోజునుంచీ పడునన్ అపారెట్మ్ంట్ వాడి మంతీల్ నూయ్స్ లెటర్ ఓపెన్ చేసి చూసి డిలీట్ నొకక్బోతూ ఆగాడు. సీమకి పంపేసేత్ ఓ 
పనెపౖోతుంది. ఫేస్ బుక్ నోటిఫికేషన్స్.. బోర్.. డిలీట్. చెన్ౖ మెయిల్స్ లో ండ్స్ చెపుప్కునన్ కబురుల్  చదివి తన వంతుగా ఓ సెమ్ౖలీ 
పర్సాదించి కురీచ్లో వెనకిక్ వాలాడు.  
 
"వసుత్ నాన్వ్ కదా.." పాపప్ అయింది చాట్ విండో. మహతి..  
"లంచ్ లో మాటాల్ డుకుందాం" అని టెప్ౖ చెయయ్బోతూ ఆగిపోయాడు. పొడవుగా దృఢంగా ఉండే ఆ వేళుళ్ కష్ణకాలం కీ బోర్డ్ మీద 
తారటాల్ డాయి.  
"On call. Shall ping you later. "  
ఒకక్ కష్ణం ఆగి "K. Did you get friend request from Gowtami?" అడిగింది మహతి. 
వంశీ సమాధానమివవ్లేదు. 
 
 
మహతిని ఆపడం కషట్ ం. ఆకాశం లోంచి రాలే చుకక్ని ఆపడం ఎంత అసాధయ్మో, మహతి అనుకునన్ది చెయయ్కుండా, కనీసం 
చెపప్నివవ్కుండా ఆపడమూ అంతే అసాధయ్ం. ఎదుటివారి సేప్స్ లోకి చొచుచ్కొచేచ్సి గలగలాల్ డుతూ బోలెడు కబురుల్ . అవీ తనవే.. 
చెపేప్సి, వెళూత్  ఓ నిశబాద్ నిన్ వదిలి, పెదాలపె ౖఓ చినన్ సంతోషపు మెరుపుని పూసే మనుషులు బహు తకుక్వ మంది ఉంటారు. మహతి 
లాంటి వాళుళ్. "పోనీ.. శుకర్వారం రా  వెళేత్!" కళుళ్ సీ న్ కుడివెపౖు చివరకి కరస్ర్ వెంట కదిలి చూసాయి. ఇవాళ బుధవారం. "ఈ 
రెం జులోల్  సీమ మూడ్ ఎలా ఉంటుందో దానిన్ బటిట్ " అనుకుంటూ మేడ మీద నుండి అలికిడి ఉందేమో అని చూసాడు. ఫోన్ తీసి 
అమమ్కి కాల్ చేసి మాటాల్ డనారంభించాడు. 
 
"ఊ.. చెపప్మామ్. ఇందాకా వాక్ కి వెళాళ్ను." 
"..." 
"లేదు. లేచాక చెపాత్ ను. అయినా ఇంకా టెమౖుంది కదా!" 
"...." 
" వసాత్ ంలేమామ్.. పండకిక్ పదిరోజులు సెలవులుండడానికి నాదేవెనౖా మీ ఆయనాల్  బడిపంతులుజోజ్ గమా!" 
"...." 
"పదెమ్లా ఉంది? నే మాటాట్ డి వారమవుతోంది. వాళాళ్యన కూడా వసాత్ డటనా?" 
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"....." 
"నాకూ రావాలనే ఉందమామ్. చెపాత్ లే నా జులోల్ . సరేనా?"  
 
ఆలోచిసూత్  పాలగాల్ స్ అంచు కొరికాడో కష్ణం. పదమ్ని చూసి ఆరునెలలపెనౖే అవుతోంది. సీమ వసేత్ బాగుండును. ఛా.. సిలీల్గా ఇలాంటి 
సమసయ్లేంటీ! తల విదిలిచ్ పాలు పూరిత్ చేసూత్  కేలండర్ చూసి, మీటింగ్స్ లెకక్వేసుకుని లంచ్ టెంౖ బాల్ క్ చేసాడు. పచచ్గా వెలుగుతునన్ 
మహతి సేట్టస్ లెన్ౖ చూసి నవువ్కునాన్డు. "Excited to watch the spectacular pollution-free fire works!! Night Sky, Here I 
come! Let the Geminids shower love and prosperity to us Earthlings!" పింగ్ చెయయ్బోయి ఆగి మెయిల్ చేసాడు. లంచ్ కి 
పాండీ కేఫ్ లో కలుదాద్ మని. కష్ణంలో "Sure, Dude!" అని రిపౖెల్ పంపేసింది. అరగంట సేఫు కదలకుండా కూరుచ్ని మీటింగ్స్ కి 
కావలసిన నోట్స్ పేర్ చేసుకుని, మెయిల్స్ పంపి సాన్నానికి లేచాడు.  
మెటెల్కిక్ తన గదిలో బా మ్ లోకి వెళిళ్ గీజర్ ఆన్ చేసూత్ ండగా అలికిడెంౖది. టవల్ భుజాన వేసుకుని బయటికి వచిచ్ కిందకి 
చూసాడు. మెటుల్  దిగి కిందకి వెళూత్  సీమ. ఎరర్టి సిల్క్ నెట్ౖ డర్స్ లో అందమౖెన సీమ. మెటల్కి అభిముఖంగా ఉనన్  రికె ౖల్నింగ్ చెయిర్ లో 
కూరుచ్ని పేపర్ తిరగేసోత్ ంది. నిదర్కి కొదిద్గా ఉబిబ్న కళుళ్, విరబోసుకునన్ పొడవాటి జుతుత్ . నెయిల్ కలర్ వేసిన ఎరర్టి గోళుళ్.. బోలెడు 
నెతుత్ టి వారత్లో, నెతుత్ టి కూడు తింటునన్ వారి వారత్లో మోసుకొచిచ్న నూయ్స్ పేపర్ ని పటుట్ కునాన్య్. బాత్ రూమ్ లోకి వెళూత్  సీమ 
చేతి గోళళ్ని మరోసారి చూసూత్  పెదాలు విడకుండా గొణిగాడు. "నా యెడద చీలిచ్ రక త్మండలము చేసె, నేను వేదనతో మరణించినాడ, 
ఇపుడు గోళళ్కు నెరుపురంగెటుట్ లెకుక్.. వెలది తాను గోరింటాకు పెటట్కునన్?" గాలిబా.. గాలిబా..ఎంతమంది ఆడపిలల్ల అందమౖెన గోళుళ్ 
సరిగా ఉపయోగపడుతునాన్య్..? గుండెలిన్ చీలచ్డానికో, డబాబ్ మూతలు తీయడానికో, ముందుకు జారని ముంగురులని 
సవరించుకోడానికో, రెవాల్ న్, ఎల్ ఎయిటీన్ కంపెనీలు బతకడానికో కాకుండా! 
 
                                                                              *** 
 
"పండకిక్ పదొమ్సోత్ ందట. వెళాద్ మా?" అడగబోయి తమాయించుకునాన్డు. ఫస్ట్  థింగ్స్ ఫస్ట్ ! 
"వీకెండ్ మహతి రమమ్ంది." చెపాప్డు. 
"దేనికీ? పెళిళ్ చేసుకుంటోందటా!" కోయిల పాటలో అపభర్ంశపు సాహితయ్ం. 
"ఊరికే.. హేంగౌట్." 
"అరధ్రా  దాటాక ఆకాశంలోకి చూడడ్మేగా! చాలాచ్లు. అయినా ఆ పిలల్ పెళీళ్పెటాకులూ మానేసి దేశానేన్ం ఉధధ్రిసుత్ ందటా.. పేదద్ 
సెంౖటిస్ట్  లా పోజు." 
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"పెళిళ్ చేసుకు ఉధధ్రించేసుత్ నన్వారు చాలేల్.. పోనీ తననే రమమ్ందాం" 
"అకక్రేల్దు. నీకేంటంత ఇం స్ట్? ఉధధ్రిసుత్ నాన్వుగా ననూన్. ఇంకెందరు కావాలేం!" 
"సీమా.." 
"ఓయబోబ్.. " మిగిలిన మాటలు వంశీ చెవిన పడలేదు.  
 
లేపాట్ ప్ బేగ్ లో పెటుట్ కుంటూండగా వచిచ్ంది సీమ. ఎదురుగా నిలబడి చెపిప్ంది "నాకిషట్ ం లేదు వంశీ.." 
"మహతి చినన్పప్టి ండ్. అపారధ్ం చేసుకుంటే నేనేం చెయయ్లేనింక." చారజ్ర్ చుడుతూ కళెళ్తత్కుండా చెపాప్డు. 
"అపారధ్ం కాదు. ఎందుకో నచచ్దు." 
"పోనేల్.. అమమ్ పండకిక్ రమమ్ంది. ఎపుప్డెళాద్ ం? లీవ్ అపౖెల్ చెయాయ్లిగా.." 
"సంగీతా వాళళ్తో ల పురం వెళాద్ ం." 
"పండకిక్ అమమ్ రమమ్ంది. పదొమ్సోత్ ందట. ఎపుప్డెళాద్ ం?" 
"రెటిట్సుత్ నాన్వేంటీ.. హా.. అకక్డికి వెళేత్ ఏమవుతుందో నీకు తెలీదా? ననోన్ గయాయ్ళిని చేదాద్ మని పంతం పడుతునాన్వ్. మునివేళళ్ మీద 
నిలబడి జీ హుజూర్ అనడం నాకు చిరాకు. నే ను." 
"సరే.. పదమ్ని చూసేసొసాత్ ను. రెండు రోజులు." 
"ఇంటోల్  పెళాళ్నొకక్రి త్నీ వదిలేసి వెళాత్వా? అదీ పండగ పూటా! ఐనా తెలాల్ రిందగగ్రున్ంచీ మాటాల్ డుకుంటారు చాలదా? ఇదిగో.. ఉదయానేన్ 
లేండ్ లెన్ౖ కి ఫోన్ చెయొయ్దద్ని చెపుప్. నాకు సడెన్ గా లేసేత్ తలనొపొప్సుత్ ంది." 
"...." పర్శాంతమౖెన ఉదయపునడకని భగన్ం చేసిన చిరాకు ఫోన్ కాల్ లో నిదర్మతుత్  కోయిల పలికిన కరక్శపు మాటలు గురొత్చాచ్య్ 
వంశీకి. 
"మొండివాడు రాజుకనాన్ బలవంతుడనీ.. మాటాల్ డకుండా సాధిసాత్ వ్. రమమ్ను ఆ పిలల్ని. ఊరెళళ్డం మాతర్ం కుదరుద్ ." 
"ఏడవుతుంది వచేచ్సరికి. కార్ కావాలా నీకు?" కుడికాలు పెకౖెతిత్ సాక్స్ వేసుకుంటూ అడిగాడు. 
"నాకేం తెలుసూ.. వదిలేసి వెళుళ్. లంచ్ కి రా. ఒకక్రి త్నీ తినాలంటే బోర్." 
"లంచ్ టెమౖోల్  మీటింగుంది. ఎపుప్డెతౖే అపుప్డు ఏదో ఒకటి తినేసాత్ ను. నువువ్ చూడకు." రెండువేల నూట నాలుగు.. బయటకు 
నడుసూత్  లెకెక్టుట్ కునాన్డు. అబధాధ్ నికో ఆడపిలల్ పుటేట్సేత్..! సనన్గా నవొవ్చిచ్ నిలిచిపోయింది పెదాల మీద. 
బెక్ౖ కిక్ కొడుతూ లోపలికి చూసాడు. టీవీ డూయ్టీ మొదలయియ్ంది. 
 



  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                               »qe] 2013  

6  గాలిసంకెళుళ్   

 
                                                                                       *** 
 
దోసె తుంపి చేతోత్  పటుట్ కుని ఫోన్ ఆనస్ర్ చేసింది మహతి. అరధ్ం కాని సెన్ౖస్ భాషలో రెండు నిముషాలు మాటాల్ డేసి కట్ చేసూత్ , "చెపుప్ 
వంశీ, సారీ సారీ. లంచ్ టెంౖ లో కలుసాత్ నని నా సీనియర్ కి చెపాప్ను. ఓ చినన్ డిసక్షన్ ఉంటేనూ.. రమమ్నాన్ను. మరిచ్పోయాను 
నోట్ చేసుకోవడం. ఇపుప్డు గురుత్  చేసుత్ నాన్డు. విషయం చెపేప్సానేల్. సాయంతర్ం మాటాల్ డతాననాన్. ఇంతకీ ఫైర్ డే కుదరదంటావ్?" 
వేలికంటిన చటీన్ నాలికిక్ రాసుకుంటూ అడిగింది. 
"ఊ.. ండ్స్ ఎపప్టి నుంచో వసాత్ మంటునాన్రు. సీమ ఆరోజు రమమ్ందట. ఇపుప్డు మారచ్లేను కదా. పోనీ నువేవ్ రాకూడదూ!" 
కాదనాలని గాఢంగా కోరుకుంటూ అనేసాడు. 
"లేదులే వంశీ. నేను నీకే బోర్ కొటిట్ంచేసాత్ నూ. ఇంక తెలియనివాళళ్తో నాకు కుదరదులే. సీమ కూడా అనేసింది కదూ ఆ రోజు. 
సెనౖస్ంటే చినన్పుప్డే బోరనుకునాన్ను. సెంౖటిసుట్ ల వలన బోర్ ఇంకా తపప్లేదు నాకూ అని. ప్చ్. వచేచ్ ఏడాది చూపిసాత్ నులే జెమినిడ్స్. 
అయినా నా మతిమండినటేట్  ఉంది. నువువ్ మీ మేడ మీద, నేను మా ఇంటి మీదా చూడకూడదా ఏం? మరీ ఎకె ౖట్ అయిపోయీ నినున్ 
రమమ్నాన్నంతే!" కలమ్షం లేని మాటలు వింటే గుండెలోల్  చినన్ ఇబబ్ంది. వంశీ కురీచ్లో కుదురుగా కూరోచ్లేక కదిలాడు. 
"హేయ్.. ఉదయం అడిగితే నువువ్ నో అనాన్వు. గౌతమి నీకు రికెవ్స్ట్  పంపానని చెపిప్ందే." 
"ఏ గౌతమి మహతీ?" పరధాయ్నంగా అడిగాడు. 
"గౌతమి.. రాచకొండ గౌతమి. గురుత్ లేదూ మన టూయ్షన్ లో ఉండేది. సనన్గా నలల్గా ఉంటుందీ.." 
"సనన్గా నలల్గా.. ఏం చెపాప్వసలు! భలే గురొత్చేచ్సిందనుకో!"  
"అబబ్.. అలా కాదు వంశీ.. నీకెలా చెపేత్ గురొత్సుత్ ందీ.. ఆ.. వాళిళ్ంటి ముందు ఎరర్జాంకాయల చెటుట్ ండేదీ. సా మిల్ ఉండే సందులో 
చివరి ఇలుల్ .. గురొత్చిచ్ందా?" 
"ప్చ్.. ఇలుల్  గురుత్ ంది కానీ మొహం గురుత్ రావడం లేదు." 
"సరేలే.. నా లిస్ట్  లో ఉంది. వెతికి చూడు. ఎనేన్ళళ్కి కలిసామో కదా! రెండు గంటలు మాటాల్ డుకునాన్ం నినన్ రా . చెపాత్ లే తరువాత. 
నాకు టెంౖ అయింది. బయలుదేరుతానింక. సీమ కి హాయ్ చెపాప్నని చెపుప్." లేచి హేండ్ బేగ్ భుజానికి వేసుకుని టేబుల్ మీదునన్ 
ఖాళీ పేల్ట్ లో తన వాటా డబుబ్లు వేసేసి భుజం మీదో చరుపు చరిచేసి పరుగు పెటిట్ంది. వెయిటర్ తెచిచ్న బిల్ చూసి డబుబ్లిచిచ్ 
లేచాడు వంశీ. 
 
రదీద్గా ఉనన్ బజార్ దాటి ఆఫీస్ వెపౖుకి మెయిన్ రోడ్ ఎకక్గానే టకుక్న గురొత్చిచ్ంది. "నీకెనిన్ సారుల్  చెపిప్నా అలా చెపుప్లీడుసూత్  
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నడుసాత్ వేం? అలా నడిసేత్ మాతో రాకు." పరధాయ్నంగా నడుసుత్ నన్ వంశీతో కచిచ్తంగా చెపేప్సి మహతినీ, వాసునీ చెరో చేతోత్  
లాకెక్ళిళ్నటుట్ గా శంభుమూరిత్ మేషాట్ రింటికి చకచకా నడుచుకెళిళ్పోయిన గౌతమి! 
 
 
                                                                          *** 
 

ఇంకా ంది. 
 

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