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కలల ను
చే

ట,

తంలో పె

పనికిమాలిన వాడికీ

నిన్ కలలుంటాయి. కాబటిట్ నాకూ వునాన్యి. రేపటినిం

కషపడి
పని
ట్

కరు
ట్ అగుట, అందమయిన పెం ల్ మును పెండిల్చేసు నుట (అం నా వు ద్ శం వేరే వాడి పె ళ్నన్ని కాదు, అంద ౖ న

అమామ్యిని అని సారాంశం, ఊ.. కిచకిచ

చెరువు, చెరువులో పడవ నుకుక్ని ఊరేగుట,

మీ

ను ), పిచచ్ పిచచ్గా డబుబ్ సంపాదిం ట, లంకంత ంప, ంపని పటిట్ న

పాది గాడిలా శములు తిరుగుట

అలాంటి
కలలగురించి కాదు. మీరు లంచి తరవాత ఆ సులో పడుకునన్ ప్డో, రా
ల్
మమ్లిన్ బండ

గా

లాటివనాన్
మాట. నేను ఇ ప్డు చెపేప్ది
ల్
ద్ యాకా సు బుకుక్ లో

తులు తిటిట్ “ఓ పకక్ తెలారిపోతోంది
, ఇంక పడుకుంటావా పడుకోవా, పి చపీప్నుగా” అని
ల్

మాటాల్డడం మానే ,త్

లేక మీరు

ంగునన్ ప్డో వచేచ్ కలల గురించనన్మాట.

అందరికీ కలలొసాత్యి. లేవగానే మరిచ్పోయి మ ళ్ పనిలో పడిపో రు. కానీ నేను ంచెం తే

వా

ంచి, మీతో

కదా. తయా లో

లోపం. చినన్పప్టిన్ం నా చిచ్న కలలనీన్ నాకు గురేత్. ఒకోక్సారి, కల ఇంటరెసిట్ ం గా ఉం , లేచాకా ఓమాటు నెమరేసుకుని, మ ళ్
పడుకుక్ని ఎకెస్ నష్

అ

య్ . ఒకోక్ రా

ఆయనెవ

కి అపెల్ చేసి, కల

రిచేసిన
త్

లునాన్యి.

“ఇంతవరకూ జరిగిన కల” అని కూ

నిన్ కలలు

తరేకులు

ఒక ఎ రి. మధయ్లో పేదద్ పెంకుటిలుల్.

పదిమంది బందిపోటుల్ దిగి,

ౖటం

ౖట గుఱ

డెకక్ల చ ప్డు. “హరే, హం Éతుం, న ..కోయ్ం.” అంటూ

టుము
ట్
ట్ సారు. వాళుళ్ బం

కులతో కాలచ్డం మొదలెటాట్రు. లోపల అవతల కటకటాలోల్

ముదుద్ పెటుకుని
అనన్ దగగ్రికి
ట్

ముదుపెటుకుని
కాలాచ్డు (ననున్ కాదు, వాళళ్ని). తుసుస్ మంది. “ఓరే
ద్
ట్

ఆం ళనగా. అంతే, అది ని అరం చేసుకునన్
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య్

కి ఒక దులు ను చూడండి. (ఈక

అనన్, ఇవతల కటకటాలోల్ నేను ఓ వారగా నిం ని, పిసట్ స్ తో వాళళ్ని కాలేచ్సుత్నాన్ము.
అయిపోయాయి. నేను నా పిసట్

లాగా అలా కంటి

వచేచ్ది. రాను రాను నేను కలలకి టె ౖటిలుస్ ఇవవ్డం మొదలుపెటిట్

వేదాలిన్ భ ంచినటుట్, నేను కలలని భ ంచి దాచి పెటుట్కునేవా . సాంపి

మీకు రాముడే ర ).

రియ

ం బందిపోటుల్

సిరాను. ఆనన్ “

, ంటోల్ కూ

గా అనన్ దగగ్ర బులెటు
ల్ ల్

” అనన్టుట్ గా ఓ చూ

చూసి,

బులెటు
ల్ ల్ లేవు రా, కుంకా” అనాన్డు

లిగా
ల్ తలు లు సి మమమ్లిన్

www.koumudi.net

సడె

టుముటా
ట్ రు.
ట్
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అంతేÉ.నాకూ అనన్కీ రెకక్లొచేచ్సాయి. మా చేతులోల్ షాడో నవలోల్ లాగ లేజర్ గనున్లొచేచ్సాయి. అంతే మేము

అమాంతం పిటలా
ట్ ల్ ఆకాశంలోకి ఎగిరి ఆ బందిపోటని
ల్ మనుషులిన్ కాలిచ్నటుట్ కాలిచ్పారేసాము. ఈ కల పేరు షోలే కల. దానికి కాసత్

ఇం వె ౖజేషననన్మాట. అనన్టుట్ చెపప్డం మరిచ్పోయాను, ఈ కల ఎకెస్ నష్నోల్ మా హెడేమ్సాట్రు

చే అమామ్యి పేరుÉఅమామ్ ఆశ, నేను చెపప్నుగా..

ఇలా కలలు కనీకనీ, వయ చేచ్

ద్ వాటిని

ట సినిమాకి సుకెళళ్లేదు కాబటిట్ అని.

నా సులో ఇవే కరెకుట్ కాదు కాబటిట్ ఒగేసాను
. నేనే
గ్

పె ట్ సుకునాన్ను. ఆనక కాలే లో

నివరిస్ లో

,

సకాలు
చదివాను. అనీన్ ఒక చెపాప్యి. చినన్ ప్డు మీ
త్

ఉం అంద

ఉడుకోక్వడం. ఓ సారి ఇది మా

సా

కలకీ కారణం రాసి

వ్కరించాను.

,

చిచ్ంది వాగి అమామ్యిలిన్ న వ్ంచడం, వాళుళ్ మనతో

నివరిస్

కూర్ గాడి కంట పడింది. ఆ

రా “ నేను

చేసినటుట్, నా కాల్ మ్ ల్ నాకు నియరయిపోయినటు
ట్ ” పీడకలొచిచ్ంది. అంతే, అపప్టినిం
ల్

ఆగిపోయాయి. ఇవనీన్ నా పాత డె ౖ లోల్ పచచ్ని సోది

అపప్టినిం మా

షించడం
ఓ కళ.
ల్

నేన్ “సోది” కళ అంటారని తరవాత తెలిసింది. నోటి

సరు
ట్ ల్ రిపీ

ఆ డ మా రా

ంతంగా కనిపెటడం
ట్ మొదలెటాట్ను.

కనస్లిట్ ం మొదలెటిట్ కావలసిననిన్ స

య్యిం కుని, కళళ్లో కళుళ్ పెటిట్ , అమామ్యిల కలలిన్

కూరుచ్ని నవువ్

రెండు

కలలనగా నే ? అ

కాబటిట్ , మీ పనిమనిషి అంటుల్ సరిగాగ్ తోమలేదు కాబటిట్ , మీ
ట్ వాడు కాబటిట్ , మీ అమమ్ నీకు సరిగా తిండెటలేదు
ట్

పకిక్ంటి ఆం నినున్

చేతిలో చె

ౖ నాచూం అంటూ డేనుస్

షించడం
మొదలెటాట్ను పనిలేక.
ల్

ఎందుకువ చ్ను? ఎలా వ చ్ను? ఈ షయాలపె ౖ ఎనోన్ పనికిమాలిన
బు నినున్

కూర్.

అయితే వారం
గారికి ఈ

పకాలుగా

ల కిందట పకూక్ ళ్ని

గిలిపోయాయి.

నివరస్

మా

షయాలనీన్ చెపేప్సి, నా సోది కళకి మ ళ్

త్ ననున్ ఆరాధనా

వంతో చూడసాగింది.

“అసలు మీరు కలలని అంత

నా

లో మా కాలే నేసంత్ అనుకోకుం

షణలు
ల్

కనపడడం,

ణం పో యడం చక చకా జజరిగిపోయాయి.

గా ఎలా ఎనలెజ్ౖ చేసాత్రండీ?” అమాయకంగా అడిగింది.

“ఈ..హహ..మరేంటనుకునావు, ం

నివరిస్ యా, మ కా.” అనాన్ను తలెగరేసూత్.

“అకక్డ ఇవనీన్ చెబు రాండీ” అంది అంతే అమాయకంగా.
నేనో పిచిచ్ చూ

చూసి ఊరుకునాన్ను. కాసత్ ఎగసా కటింగిచిచ్, “నీకలలనీన్ నాకు చెపాప్లి సరేనా?” అనాన్ను

సుడిగుం లోల్ నాగే వులా. సరేనంది.
నినన్

దున
ద్ నామానానిన్ నేను సుబుకుక్లో వుం ,

“ఏవండీ నాకు ఈ మదయ్

ఓ కల వసోత్ందండీ” అనేసి చెపప్డం మొదలె ట్ సిండి.

“నేను, మా ఆ సు వా ళ్ కారులో
త్ ంట. ఓక జం
ల్ వెళునాన్

మీలాగే వునాన్డండీ, వాడే

øöeTT~

“

వర్క్ ఫర్

దగగ్ర పిచిచ్

టుట్, మాసిన డంతో ఒకడు, అచచ్ం

” అని రాసుకుని డబుబ్లడుగుతునాన్డు. అంద

www.koumudi.net

తలో

ల

సిచాచ్రు.
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నేను ఇదాద్మనుకుని ఎందుకో ఆగిపోయాను. ఇంతలో తెలివొచేచ్సింది. నేనెందుకివవ్లేదండీ? పీజ్
ల్ చెపప్ండీ..” అంటూ తన చెయియ్ నా

చేతిలో వేసింది.

ఎపప్టి లాగే చెయియ్ రాసూత్ మొదలెటాట్ను “నీ దృషిలో
ట్ నీ మొగుడు గాడు ఆటె ౖపనన్మాట. ఎలాగూ ఇంటోల్

తిండెడుతునాన్ం కదా, ఇంకా డబుబ్లెందుకు దండగ అని నువువ్ ఇవవ్లేదు, అంతే. ఐ హర్ట్ .” అనాన్ను కోపంగా.
వచిచ్ంది.

“Ǭ అ ంకాదు. ఇలా అయితే నేను చెపప్నమామ్É” అనేసి నవువ్కుంటూ వె పోయింది. సాయం ం మ ళ్
“ఇందాక పడుకునన్ ప్డు కూ

మీలాంటి నుస్, తెలల్ గు ం మీద అలా కదలకుం
“గు వెకిక్ కదలకుం

నిం

ప ట్ సాత్ను. అబదాలాడకు” అనాన్ను బుంగ
“హ
చేసూత్ వె ళ్ంది.

ఆలోమ్ ట్ ఇలంటి కలే వచిచ్ందండీ. అయితే ఇ ప్డు జం నోల్ వునన్ది అచచ్ం
నిం ని అందరికీ

చెబుతునాన్డు” అంది నవువ్

నికి నేనేవనాన్ కాట

ర సాట్టూయ్నా? ఇలాంటి మేక

తెటిట్ .

మ్ భలే ప ట్ సారు. నిజంగానే మీరు మాసర్
ట్ , ఎకస్ ర్ట్ ” అనేసి బుగగ్ గిలేసి
ల్ ,

కలలని నేను ఈ గా
బు లో ఏ

అ డే

ఇంతలో నా పెదద్ కూతు చిచ్ంది.
“నానాన్, ఒక

నానున్ చాలా భయపెడుతోంది, చెపప్నా?” అంది.

చే ది లేక “ చె ప్” అనాన్ను.

“ఆలోమ్ ట్ వారానికి నాలుగు సారుల్ వసుత్ంది. ఎవ

మనయింటి దాకా ననున్ చేజ్
పడుకుంటాను. వాడే

సాత్డు. నేను ఇంటోల్ చిచ్ తలు

డుమీద చాలా

నేను ఆలోచించి “నీదగగ్ర లం

ఒక రా సుడు, ముసుగు వేసుకుని నా వెనకాల వసాత్డు.

వేసి,

కూయ్రి

ఆ చేసి భయం భయంగా దుపప్

వెయి చేసాత్డు. తరవాత వె పో డు. చె ప్ ఏంచెయయ్ను?” అంది.

“వుంది” అంది ఆసకిగా
త్ ంటూ.

లో ఒక

“ఈ సారి నువువ్ వెనకిక్ తిరిగి వా

అనాన్ను న మ్సూత్.

“కానీ నా పేరు లషిమ్ కదా,

నాకు మండింది. అయినా కం

ర్క్ తో గుచేచ్

లం దురాగ్

చేసుకుని

. వాడే పారిపో డు.

ర్క్ అం

లం, తెలుసా..”

ది కదా” అని లా కుక్ లాగింది.

ఏ వతో కరు ంచి ఆ మం ం పని చేసింది. దాని భయం పోయింది.
నా వయ్వ రం కాసాత్ మా ఆ డ

క ప్కుని

ర్క్ ఉందా” అని అడిగాను.

“ ఆ, వాడు ముసుగులో వునాన్డుగా, కనపడదు, దురాగ్ వే

డిచిందనుకుంటాడనన్మాట” అనాన్ను నవేవ్సూత్ను.

బు లోకెకిక్, అకక్డినిం నా కనస్లిట్ ంగు మ ళ్ మొదలెటాట్లిస్ వచిచ్ంది. ఇదిగో

ఇందా ఓ పీనుగ వచాచ్డు. వాడితో ష జరిగింది. మధయ్ మధయ్లో
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బు లో ఓ వందమంది బుకింగులు.

ష

నండి..

|òæãÁe] 2014

4

=o¥h=i½¡-2
“సార్, మీలాంటివాళళ్ కోసమే చూసుత్నాన్ సార్. ఇటాట్ చెపెప్టోళుళ్, మన తెలుగోళుళ్ ఎవవ్రు లేరు సార్. నిజంగా ఓ

కల చాలా బోదర్ చేసోత్ంది సార్”
“చెపప్ండి”

“నేను నీళళ్ మీద

వె ళ్సరికి లోపలం
తలు

చేసుకుంటూ ఆ సుకె ళ్ను సార్. అకక్డ మా ఆ సు ఎగురుతోంది సార్. దాంటోల్ నేను

వాన సార్. నా డె క్ దగగ్ర రెండు కపప్లునాన్యి సార్. ఇంతలో

పిలి త్ వె ళ్ను సార్. అంతే మా

తియయ్గానే భయంతో గుండె ఆగిపోయింది సార్. లోపల మా అ..తత్..గా..రు సార్É

వురు మనాన్డు.

నేనింక తటుకోలేకపోయా
ను. వా
ట్

నోటోల్ ంచెం వేసి “

రిలా స్ అవుతునాన్ను.

ఓదారిచ్ వాడి జబబ్కి ఒక

తుత్ కటిట్ ,

ర్ౖ పేల్ సులోంచి

కల సార్É” అని
డిద సి వాడి

పడుకుక్నే ముందు మీ ఆ డకి దండం పెటుకుని
పడుకో” అని చెపిప్ పంపేసాను. లోపలి చిచ్ ఇ ప్డే
ట్

ఇంతలో ఎవడో టె స్ “నమ త్ సార్. నాకు ఒక కల వునాన్ది సార్. ఒక కాకి

చూసోత్ంది సార్. మలనీన్ ఎగురుకుంటూ పోతునాన్యి సార్.”
పడుకునాన్ను.

ఇ

ఇంక నావలల్ కాలేదు. వెంఠనే

ఒకక్ కలొ త్ మీమీ

బు ఎ ంటు

సి, మా ఆ డకీ,

మంటూ

నియర్ ల మ్

టలోంచి
ట్

కీ దణం పెటుకుని
ట్

ట్ !!

(వచేచ్ సం క

ం !)
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