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(New Jersey, USA)

వరష్ం వెలిసిన ఉదయం తెలుసోత్ంది. తడిసిన దిన పతిర్క ఫేస పేజీలో 'పర్ముఖ రచయిత సముదర్ం ఒడుడ్న....’
మరి చదవలేక పోయాను. ఐనపప్టికీ మొదటి లైన అపర్యతన్ంగా నా మసత్కంలోకి చొచుచ్కుపోయింది. ఏదో
intuition మెదడులోంచి అపర్యతన్ంగా నా పార్ణ సేన్హితుడి వైపు ఆలోచింపచేసూత్ ఈ కలప్న.
PPP
{ఇందులో పాతర్లు రెండు. ఒక ఆడ ఒక మగ. ఒకరికొకరు పరిచయం లేదు. వయసు పర్శన్ లేదు. ఇదద్రిదీ రైలు
పటాట్ల మాదిరి చెరో రహదారి. కానీ వారి సవ్పాన్లు చేరువ. ఆమె నితయ్ అనేవ్షి - అతను సదా పదానేవ్షకుడు., పర్కృతి
నేపధయ్ం }
PPP

ఒకానొక శార్వణంలో
నిండు పునన్మి.
ఎదురుగా సముదర్ం.
మేఘాల మాటున ఉనన్ అతనిని ఆమె మీటింది.
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ఇదద్రి మధాయ్ నిశశ్బద్ం మాటలు.
PPP

ఆమె: మీరేనా ఆ చందుర్డు?
అతడు: ఎవరు - "ఆ" ?
ఆమె:

గురుత్లేదా..?....వెనెన్ల...

సముదర్ం.......రాతిర్......

పర్తిబింబం.....

రంగుల

మబుబ్లు.

నా చందుర్డివే నువువ్. నటించకు.
అతడు: రంగుల మబుబ్లు?
ఆమె: అవును. తెలల్ని ధనుసుస్
అతడు: నీ మాటలు సొగసు.
ఆమె: ఇనాన్ళుల్ ఏమైపోయేవు? వెతుకుతూ ఉనాన్ను.
అతడు: నేనికక్డే. ఎదురుచూపులోల్.
ఆమె: ననున్ గురుత్ పటిట్నటుట్ లేదు. సంగీతం కావాలి. ఆకలేసోత్ంది. నేను నేల మీదకి రాలేను. కాఫీ తెసాత్వా?
అతడు: నా దగిగ్ర ముఖేశ ఉనాన్డు. సారంగా తేరి యాద మే ..
ఆమె: అది ఆ గుడిమెటల్ కింద టీ బడీడ్ వానిది.
అతడు: గుడిలో దేవుడెవరు? ఇదుగో బషీర.
ఆమె: గోడలు మన మధయ్ లేవు
అతడు: జడలో పాయలుండేవి?
ఆమె: ఉండు. నక్షతార్లిన్ చూడాలి.
అతడు: చందుర్ణిణ్ చూడు, వెనెన్ల పలకరిసుత్ంది.
ఆమె: నేను మాటాల్డను.
PPP

మౌనం.
పెదవులు మెదలడం లేదు.
మౌనం.
ఆకులు చాపుకొనన్ కొబబ్రి నిలువుగా.
అకక్డకక్డా ఎండిన మటట్ల రాపిడి శబద్ం.

ఇసక మీద పలచ్గా పరుచుకొంటునన్ కెరటాల మెతత్ని సదుద్.
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పదేసి కాళళ్తో
అటూ ఇటూ హడావిడిగా ఎండర్పీతల పరుగుల చపుప్డు.
PPP
ఆమె: బెంగగా ఉంటోంది ఈ మధయ్. చీకటంటే భయం. ననన్ంటి ఉంటావు కదూ. చుకక్ల నింగి కపుప్కొందాం.
పెదాలు అపుప్డైనా కదుపుతావా.
అతడు: ఆలప్నా గురొత్సోత్ంది.
ఆమె: కొబబ్రి మొవువ్లో పడిన వెనెన్ల ఆకుల నునుపుల మీంచి జారి
దిగూనునన్ పచచ్గడిడ్ పై పడి తుళుల్తోంది.
వెనెన్ల నీడలతో కూరుచ్నన్ జాగా అంతా మోడరన మొజాయిక ఫోల్రింగ డిజైన లా ఉంది.
అరిటాకుల ఉగిసలాటతో మా వైపు తిరగబోయిన గాలి సంపెంగ గుబురులో ఇరుకొక్ని
విరజాజి పొదమీదా
మలెల్మొకక్ మీదా
తూలీ సోలీ మరీ మమమ్లిన్ తాకుతోంది..
దూరంగా ఇంటి పెరటిగోడ వారనునన్
కూరగాయల మళళ్లో నీటి వంకాయల మీది నిగారింపులో
వెనెన్ల వింతగా మెరుసోత్ంది.
పెరటి మధయ్నునన్ సాల పైకపుప్
వెనెన్టోల్ కిరీటంలా ఉంది.
అతడు: నువువ్ అలప్నావి. నినున్ అలానే పిలుచుకొంటాను. పేర్మించొచాచ్?
ఆమె: పేర్మించగలవా? పేర్మించడం వొచాచ్? పేర్మించేవా?
అతడు: లేఖలు, కథలు, కవితవ్ం అనిన్ంటోల్నూ ఉనాన్ను. పేర్మికులకు నేను ఆదరశ్ం.
ఆమె: నీ రాతలంటే నాకు పిచిచ్. నువువ్ పేర్మికుడివి.
ఇదుగో చూడు నా బంతిపూల జడ.
నా హృదయం నిండా పరిమళం.
నాకు పూలంటే పేర్మ.
నేను పేర్మని.
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నా ఫలకం సినీవాలి
పాయల వాలు జడ చూడు. కెరటాల నడుము మీంచి ఎలా పర్వహిసోత్ందో.
......
నిశశ్బద్ం
ఆకాశంలో వనెన్ల వెనెన్ల గూడు కటుట్కొంది.
ఊదా రంగు మబుబ్లు నెమమ్దిగా నలల్రంగులోకి మారుతూ నక్షతార్లిన్ కనిపించనీయడం లేదు. మాటలనీన్
మౌనం వైపు పరిగెడుతునాన్యి.
PPP
ఆమె: నీకు మౌనం నచుచ్తుందా? నిశశ్బద్ం నచుచ్తుందా?
హఠాతుత్గా
ఒక చినుకు ఆమె బుగగ్ మీద పడి హృదయంలోకి జారుకొంది. దూరంగా ఆకాశం మధయ్లోకి చీలిచ్నటుట్ మెరుపు.
ఆమె: హతుత్కో ననున్. పేర్మించు. పేర్మను తెలుసుకో. నువువ్ పేర్మికుడివని నిరూపించుకో.
PPP
వెలిసిన వరష్ంలో, పేపరిన్ చేతిలో చుటట్గా చుటిట్ - అటు సముదర్ం దికుక్ మనుషులు గుమిగూడిన చోట పోలీసుల
మధయ్లోంచి వెళిల్ మితుర్ణిణ్ ఆఖరు సారి చూసుకునాన్ను.
అతగాడి మొహం మీద నేను మునుపు చూడని ఒక కొతత్ చెదరని చిరునవువ్.. మరణంలో.
దగగ్రోల్ని గుడిసెలో అతను రాతిర్ చీకటోల్ తూలుతో వరష్ంలో రోడ దాటుతోంటే చూసేటట్ .. పంచానామాలో
బహుశా అదే ఖరారు కావొచుచ్.
నేను కొండమీది గుడిలో ఏ దేముడునాన్డో చూడాడ్నికి ఒకొక్కక్మెటూట్ ఎకక్డం పార్రంభించేను.
(నానన్కి, కుపిప్లి పదమ్ కు కృతజఞ్తలతో)
"The ancient Greeks called love “the madness of the gods.”
Modern psychologists define it as the strong desire for emotional union with another
person.
But what, actually, is love.?
It means so many different things to different people."
***
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