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 ణ ణ  ఎ   
ఏదో తెలియని బాధ, ఇదే కారణం అని చెపప్లేని ఒంటరితనం, ఎవరిమీదో కసి, కసికి కారణం తెలిసినా, కసి 

అవసరమా అని మనసులోనే తరక్ం, మానవ బంధాలు మనిషి అనిశచ్ల మనసుకు ముడిపడి ఉండకూడదు అని గటిట్గా 
నమేమ్ మనసత్తవ్ం. మనసత్తావ్నికీ, వాసత్వానికీ మధయ్ జరిగే ఘరష్ణ ఒకోక్సారి వింత ఆలోచనలను పుటిట్సేత్, ఒకోక్సారి 
మనకే తెలియని కొతత్దారిలోకి అడుగుపెటిట్సుత్ంది. 

ఛా! ఏంటీ ఈ చెతత్ చెతత్ ఆలోచనలు, మనసు ఎందుకు ఇలా గింజుకుంటుంది? ఇక లాభం లేదు, ఈ మనసుని 
ఎటో ఒకవైపుకి మళిళ్ంచాలి అనే పర్యతన్ం దేనికోసమో ఈ మనసు ఆశపడుతునన్టుల్ంది, ఏదో కొతత్ అనుభూతి కోసం 
మనసు పాకులాడుతునన్టుల్ంది. 

ఎవరిదైనా ఒక ఆతీమ్యతతో కూడిన సవ్రం ననున్ పరామరిశ్ంచాలనే చినిన్ ఆశ మొదలయియ్ంది, కానీ, అవేవి 
సాధయ్ంకానివి, జరగనివి అని మనసుకు బాగా తెలుసు. ఇలాంటి సందరాభ్లోల్ పర్తాయ్మాన్యం వెతుకోక్టం మనిషికి బాగా 
తెలిసిన విదయ్. నేను అపుప్డపుప్డూ రాసుకునన్ పిచిచ్ రాతల పుసత్కాలని ఆశర్యించాను. రాసుకునన్ పిచిచ్ రాతలలో ఏదైనా 
ఒక ఊరట కలిగించగలిగే రాత దొరుకుతుందేమో అనే ఆశతో వెతికాను. నా వెతుకులాట, నేను రాసుకునన్ పిచిచ్ రాతలిన్ 
చూపటంఏమో కానీ, నా తలరాతని మారేచ్సుత్ందని ఊహించలేకపోయాను. 



  

øöeTT~                              www.koumudi.net                                 »qe]  2023 

2   -  

ఆ పుసత్కాల మధయ్ ఒక చినన్ కాగితం, మడిచి పెటిట్ ఉంది. తెరిచి చూసాను. కొనిన్ వరసల అక్షరమాల 
కనిపించింది. నా కళుళ్ అక్షరమాలని ఒకక్సారి పైనుండి కిర్ందివరకూ సాక్న చేశాయి. ఒకక్ క్షణం పాటు, నాలో ఒక చినన్ 
అనుమానం. అవి నేను రాసినవా? అలా లేదే, అలాంటి పదాలు నేను రాయలేనే. ఎందుకో రాసిన శైలి నాదిలా 
అనిపించినా, అందులోని పదాలమాల నాది కాదేమో అనిపించింది. ఆగిపోయి, మళీళ్ మళీళ్ చదివాను. చదివిన పర్తిసారి, 
ఇది నా రచనకాదు అని అరధ్మౌతూనే ఉంది. ఆలోచనా తరంగాలు ఒకక్సారిగా మసిత్షక్ంలో దాచిన కొనిన్ పేరుల్ 
పరిశీలించే పర్యతన్ం చేశాయి. ఒకక్సారిగా ఒక మనిషి రూపం, ఆ రూపంలో నాకు ఎంతో ఇషట్మైన చిరునవువ్ 
తళుకుక్న మెరిసాయి. నాకే తెలియకుండా నా పెదవులపై ఒక చిరునవువ్. జాఞ్పకం వచిచ్ంది, కొనిన్ నెలల కిర్తం ఆ 
చిరునవువ్ ననెన్లా వశీకరించిందో, ఆ వశీకరణకి భయపడి నేనెలా ఆ మనిషి ఉనికిని తపిప్ంచుకునే పర్యతన్ం చేసానో, 
నా ఆలోచనలు, ఆ చిరునవువ్తో నాకునన్ పరిచయ చరితర్ వైపుకి దిశ తిరిగాయి. 

నా ఊహాలోకాలోల్ నేను ఉండగా, నా ఫోన నుండి చినన్ పర్కంపన. నా ఫోన టిర్ంగ మని శబద్తరంగాలని 
పంపించింది. అనయ్మసక్ంగానే మెసేజ చదివాను కానీ, అది నా పర్శన్కి బదులవుతుందని ఊహించలేకపోయాను. 

'హాయ' అనన్ మెసేజ ఆశచ్రయ్పరచలేదు. కానీ పంపిన మనిషి పేరు మాతర్ం ఒకక్ క్షణం పాటు ననున్ 
సత్ంబింపచేసింది. ఫీర్జ అవవ్టం అంటే ఇదేనేమో అనిపించేలా చేసింది. ఇది నిజమేనా? ననున్ నేనొకసారి గటిట్గా 
గిలుల్కునాన్ను. వెతుకుతునన్ పర్శన్కి జవాబు ఈవిధంగానా? ఊహించని ఉతాస్హం ననున్ ఆకర్మించుకుంటుంది అని నాకే 
తెలిసిపోతునన్ విచితర్మైన వణుకు. (ఇనిన్ రోజులు పటిట్ంచుకోనటుల్ నటించింది నీకు మాతర్మేగా తెలుసు. 
భయపడతావెందుకు? నా ఆతమ్ నాకు ఇసుత్నన్ ధైరయ్ం) అది సరే, ఆలోచిసూత్ సమయం వృధా చేసేత్ ( నాకు నేనే 
ఇచుచ్కునన్ వారిన్ంగ) ఒక వేళ ఈసారి పలకకపోతే పూరిత్గా నా పేరు డిలీట చేసేసాత్డేమో? అవును మరి ఎనిన్సారుల్ 
పలకరించినా ఇగోన్ర చేసూత్ ఉంటే, ఎవరు మాతర్ం వెనకపడతారు వదలకుండా? మనసులో పలకరించనా ఒదాద్ అనే 
సంకోచం. భయంతో కూడిన బెరుకుతనం. కానీ మనసు ఇపుప్డు ఉనన్ పరిసిథ్తికి తన చిరునవువ్ ఎంత సావ్ంతనని 
ఇవవ్గలదో తెలుసు. 

'హాయ' అని బదులు ఇచేచ్సాను. ఇంతకీ నా మనసులో ఆగిన నా పర్శన్ ఇది రాసింది ఎవరు? అదే నా పర్శన్. 
దానికి సమాధానం ఆ అక్షరమాలకి యజమాని అతనే, అతనే ననున్ ఇపుప్డూ పలకరించింది. ఇది కలయో, వైషణ్వమాయో 
అనిపించిందొక క్షణం. 

"కాసేపు ఆగిపో ఏమవుతుంది,  
కడదాకా ఉండిపో కథ పూరత్వుతుంది.. 
నాలుగు కాలాల బండి కదులుతూనే ఉంటుంది, 
నిజం అవవ్ని కలలను రేపుతూనే ఉంటుంది. 



  

øöeTT~                              www.koumudi.net                                 »qe]  2023 

3   -  

కాలం మాయ హాయిగానే ఉంటుంది, 
సుఖ దుఃఖాల సమిమ్ళితమే అయినా, 
కాసేపటిలో కొతత్ కథ మొదలవుతుంది, 
కాసేపు ఆగిపో కడదాకా ఉండిపో..." 
ఇది రాసింది ఎవరో కాదు AC అందమైన చిరునవువ్ ( నాకు నేనిచుచ్కునన్ షారట్ కట పేరు AC  (A- అందమైన 

C  - చిరునవువ్)   
కాసేపు కాదు పూరిత్గానే ఆగిపోయింది నా గుండె. కథ మొదలవుతుందో లేదో, ఏదో మొదలవావ్లని కోరుతోంది 

నా మనసు. కడదాకా ఉండగలనో లేదొ, ఈ కొంతసేపైనా చాలు అనిపిసుత్ంది ఈ క్షణం. నిజమవవ్ని కలలు అని 
ఎందుకు రాశాడో తెలీదు. కలగా మిగిలిపోవాలిస్ందే తపప్ ముందుకు వెళళ్లేని సిథ్తి అని మాతర్ం తెలుసు. కానీ, నాలో 
నిజమవవ్ని కల మాతర్ం ఒకటి అలాగే నిలిచిపోయింది ఇనాన్ళూళ్. ఆ కలని తపిప్ంచుకునే తిరిగాను ఇనాన్ళూళ్, ఆ కల 
నిజం అవవ్కూడదని కూడా తెలుసు నాకు. కాసేపటిలో కొతత్ కథ మొదలవుతుందట.  

నిజమే నాలో మాతర్ం ఏదో కొతత్  అలజడి మొదలయియ్ంది. నీ కలని నిజమవవ్నీ అని పేర్రేపిసుత్నన్టుల్నన్ది. కొతత్ 
కథకి మొదలు ఇదేనేమో అనిపిసుత్నన్ది. కొనిన్ క్షణాలపాటు ఆగిపోయిన ఈ కథను ఇక సాగనివవ్మంది మనసు. 
నిలిచిపోయిన నా కథకి మొదలు ఏంటో చెపిప్ంది నా గుండె.  

అందుకే మాటా మాటా కలిపాను. నేను పలకరించిన  పర్తిసారి ఎందుకు ననున్ తిరిగి పలకరించలేదు అని 
అతనడిగిన పర్శన్కి నా మౌనానికి కారణాలేవో వెతికాను, తన కవితలోని లోతైన అరాధ్నిన్ నాకనవ్యించుకుని చెపాప్ను.   
నేనిచిచ్న బదులు తనని తృపిత్ పరచకపోయినా, పేర్మ నిండిన గొంతుతో నా యోగకేష్మాలు అడిగాడు. అతను ననున్ 
పలకరించిన ఆ కంఠధవ్నిలో పూరవ్ జనమ్ తాలూకు ఆనవాళేళ్మో అని  భర్మించేలాంటి పేర్మాభిమానం తొంగి చూసినటుల్ 
నాకొక ఆలాపన. అది నిజమో కాదో తెలియదు కానీ, మా సంభాషణలకి పుల సాట్ప పెటాట్లనే కోరిక మాతర్ం 
ఇరువురిలోనూ కలుగలేదు. తనలో ఏదో వెలితి, నాలో ఏదో తపన. తనకి జరుగుతునన్ది అలుపెరుగని అనేవ్షణ అనాన్డు.   

నాలో అనీన్ దొరికాయేమో, ఇంతకు మించిన ఆనందం లేదేమో, అని సరుద్కుపోయి బర్తికేసుత్నన్ జీవితం. 
సరుద్కుపోయి బర్తకటమనే నా ఆలోచన తపుప్ అని చెపప్కనే చెపిప్న అతని మాటలు.  

ఇదద్రివీ రెండు వేరు వేరు గమాయ్లు, ఇదద్రివీ రెండు అనిశచ్ల హృదయాలు. ఇదద్రివీ అగమయ్ గోచరమేనా ఈ 
జీవితం అనిపించిన క్షణాలు, ఇదద్రిలోనూ ఆతీమ్యతని వెతుకుతునన్ దాహం తీరని మనసులు. మాటా మాటా కలిపాము. 
అతనిలోని కవి నా మనసునెలా తాకాడో వివరించేసాను. తన కవితలలో సారాంశానిన్ అరధ్ం చేసుకుని, తనలోని కవిని 
పేర్రేపించగలిగే ఒక హృదయం కోసం తన మనసెలా తాపతర్యపడుతుందో, అతనూ వివరించాడు. ఆనందం ఇదద్రి 
మనసులో ఇంకా చోటులేదనన్ంతగా నిండిపోయిందని మా మాటల పర్వాహానికి మాతర్మే తెలుసు. 
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‘నీలోని కవిని నాకు చూపిసాత్వా?’ అనాన్ను. అతనిలోని కవి ఉపొప్ంగి తరంగమై ననున్ ముగధ్ మనోహర వీధులోల్కి 
విహారానికి నడిపించాడు. తను రాసిన కవితలు చాలా ఉనాన్యి చదవమనాన్డు, రాతర్ంతా శివరాతిర్లా గడిపేశాను. 
ఒకొక్కక్టి ఒకొక్కక్  ఆణిముతయ్ంలా అనిపించాయి. తన ఎదురుగా కూరుచ్ని, తన కంటోల్ కళుళ్పెటిట్ తన సాహితాయ్నిన్ 
తానే వలిల్సుత్ంటే వినగలిగితే (ఇవే మరి కోరికలకు హదుద్ ఉండదు అనటానికి పరాకాషట్లాంటి ఆలోచనలు అంటే) 
అయినా పిచిచ్ మనసు కదా. అందుకే ఎంత అదృషట్మో కదా అని వాపోయింది నా మనసు. 

అదుభ్తాలకి రూపాలుంటాయా? వరాలకి ఖరీదులుంటాయా? ఎనోన్ అదుభ్తమైన పదమాలలకి యజమాని 
అతను, నా ఈ క్షణాలని మధురాతి మధుర క్షణాలుగా మారిచ్నందుకు, తిరిగి ఈ కవికి నేనేమివవ్గలను? పదావిరాభ్వ 
కరత్ అయిన అతనికి నేను ఏమి చేయగలను? కొనిన్ గంటలు క్షణాలుగా మారి, నాలోని నరాలు జీవచచ్వాలుగా 
సథ్ంభించిన వేళ నాలో నుండి వచిచ్న సమాధానం మాతర్ం నువవ్నుకుంటే ఏమీ చేయలేవు? ఎందుకు చేయలేవు? నా 
పర్శన్కే తిరుగు పర్శన్ వేసింది నా మనసు. 

కొనిన్ సందరాభ్లోల్ తరక్ం మంచిది కాదు, అవకాశాలని కాలదనున్తుంది. అందుకే నాకునన్ అరహ్తల గురించి 
తరిక్ంచలేకపోయాను. అతనికవేమీ పటిట్నటుల్ లేదు. తనదైన చిరునవువ్ని చెదరకుండా కవితల మాలలతో నాకు అభిషేకం 
చేసుత్నాన్డా? అనిపించేలా సమయం మమమ్లిన్ పటిట్ంచుకోలేదు, మేము సమయానిన్ పటిట్ంచుకోలేదు. ఉదయం, సంధాయ్ 
సమయం రెంటి రాకపోకలూ మాకు తెలియలేదు. నాకు తెలిసింది అతనిలోని అదుభ్తమైన సాహితయ్ సంపద, అతనికి 
తెలిసింది తనలోని సాహితాయ్నికి విలువనిచిచ్ అభిమానించగలిగే భకుత్రాలు. తన కవితలనీన్ చదివిన నాలో ఒక తెలియని 
మధురానుభూతి, ఒక పర్కలప్న, ఒక అనిరవ్చనీయ నిశశ్బద్ం. అతనిలో నా కవితలని ఆలకించి అనుభవిసూత్, నాలోని 
కవిని లోలోనే నరిత్ంపచేసుత్నన్ ఒక గొపప్ శోర్త దొరికిందనే ఆనందం. 

అతనిలోని కవి ఎటువంటి కవో తెలుసుకోవాలనే చిలిపి ఆలోచన. రాయాలి, నాకు రాయటం వచుచ్ అని 
చెపుప్కోవాలని వంద పుసత్కాలని చదివి అందులోని కొనిన్ పదాలని వలిల్ంచుకుని రాసేవాళుళ్ కూడా కవులుగానే 
చెపుప్కుంటునాన్రు ఈ రోజులోల్ ఒక మూల కూరుచ్ని అంతరమ్ధనం చేసి పదాలను కషట్పడి వెతికి రాసేవాళుళ్ కొందరు. 
కవిలో సహజమైన పదాల ఒరవడి ఉండాలి. ఏదైనా ఒక వసుత్వుని చూసినపుప్డు తనలో దానిన్ గూరిచ్న వరణ్న వెంటనే 
రాగలిగినపుప్డే కవి నిజమైన కవి అనేది నా భావన.    

తనని పదాలతో కదిలించాలని నాలో కలిగిన చిలిపి ఆలోచనకి వెంటనే శీర్కారం చుటేట్సాను. ‘నేను కొనిన్ పదాలు 
చెపాత్ను. ఆ ఒకొక్కక్ పదానికి ఆశువుగా నాలుగు లైనల్లో కవిత చెపప్గలవా?’ 

 తన నుండి బదులు, పెదద్గా ఒక నవువ్. ‘అలాగే అడుగు’ అంటూ నవువ్తూనే ఉంటే, నా మనసులో మెదిలింది 
మాతర్ం, అయోయ్ ఆ నవువ్లోని సమోమ్హనానికి భయపడే ఇనాన్ళూళ్ నేను తపిప్ంచుకుని తిరిగింది అని ఒక తియయ్ని 
మూలుగు.  ఆ నవువ్ వినన్ంతసేపు ఆహాల్దంగా అనిపించింది నా మనసుకి. 
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ఈ మనిషి నవువ్తో నాకెకక్డో అనుబంధం ఉందేమో? అనే భావన మొదలైంది. నేను పదాల శోధనలో పడితే, 
తను కవితల అలలలో ఉపెప్నలా ఎగిసిపడుతునన్ ఆనందంలో ఉనాన్డనే దానికి అతని మాటలు, నవువ్లే సాక్షయ్ం. 

సరిగాగ్ ఈరోజుకి మూడు రోజులు. నేను తను మాటాల్డుకోవటం మొదలుపెటిట్. కాదు కాదు, తన కవితా 
వాహినిలో కొటుట్కుపోవడం నేను మొదలు పెటిట్ అనాలి. 

ఎనోన్ భావాలు నాలో. నేనడిగిన పర్తి భావానికి తన దగగ్ర ఒక అక్షరమాల. మూడు రాతుర్లు, నాలుగు పగళుళ్ 
ఎలా గడిచాయో తెలీలేదు. కానీ నాలోని ఆనందం, తియయ్ని పద మాలల అలంకారం విని తరించే ఈ క్షణాలు మాతర్ం 
రెండు దశాబాద్ల కిర్తం, నాకై నేను కవితలు రాసూత్, చదువు పకక్న పెటాట్నని అమమ్ ననున్ తిటిట్నా, ఎవరికీ తెలీకుండా 
దొంగతనంగా సేన్హితులకిచిచ్ మాయ్గజైన లకి పోసట్ చేయటాలు, అవి పిర్ంట అయినపుప్డు చూసుకుని మురిసిపోవటాలు.. 
ఇవనీన్, నేను రెండు దశాబద్ల కిర్తం చేసిన తీపి జాఞ్పకాలు. అపుప్డు నా కవితలని చూసి నేనే గరవ్పడేదానిని. నా పర్తి 
మాటలో, నా నడకలో ఒక గరవ్ం కనిపించేది అవి మాయ్గజైన లలో పబిల్ష అయిన పర్తిసారి. కానీ నేను రాసిన ఆ కవితలని 
తలచుకుని, ఇపుప్డు తను చెపిప్న కవితలు వింటుంటే నావి కవితలేనా? అని సిగుగ్పడాలనిపిసుత్ంది. 

ఈ రోజు నాకు ఒక పండగలా అనిపిసుత్ంది. మనసులో ఏదో తృపిత్. నా నాటయ్ం ననున్ ఎంతగా సంతోషపెటేట్దో, 
నా వయోలిన ననున్ ఎంతటి పర్శాంతతకు దగగ్ర చేసేదో అంతకంటే ఎకుక్వ ఆనందానిన్ ఇపుప్డు పొందుతునన్ ఫీలింగ. 
హృదయం, శరీరం దూది పింజలా గాలిలో తేలుతునన్టుట్ంది. ఆరు రోజుల ధారావాహిక తరావ్త తనని నేరుగా 
కలవటానికి నేను బయలుదేరిన రోజు. తనని ఆశచ్రయ్పరచటానికి నేను చేసుత్నన్ పని తనకి నచుచ్తుందో లేదో, నచచ్కపోతే 
ఎలా రియాకట్ అవావ్లి? నచిచ్తే ఎలా రియాకట్ అవావ్లి? అసలు తనని కలవగానే అతని కళళ్ని నేరుగా నేను చూడగలనా? 
తన అక్షరమాలని ఒక పుసత్కంగా ముదిర్ంచి ఆ పుసత్కానిన్ తనకి బహుమతిగా ఇవావ్లనే కోరిక. నేను తీసుకు 
వెళాళ్లనుకునన్ ఆ బహుమతి అనుకునన్ సమయానికి అవుతుందా అనన్ భయం. 

నేననుకునన్ పనిని నాకు చాలా నమమ్కమైన ఒక వయ్కిత్ చేతిలో పెటిట్, నాకు ఒకక్రోజులో ఆ పని కావాలి అని ఆంక్ష 
పెటిట్, పని మొదలు పెటిట్ంచాను. కానీ నిజానికి నేనిచిచ్న సమయం ఒక పుసత్కం ముదిర్ంచటానికి చేయటానికి ఎంత 
మాతర్మూ సరిపోదు. కానీ నాలో పటుట్దల, ఆతుర్త, తవ్రగా తనని చూడాలని కోరిక, అనీన్ కలిపి ఆ పని చేసుత్నన్ వాళళ్ని 
నేను పెటిట్న తొందరతో, ఆఖరికి నా ఫల్యిట టైంకి అందిసాత్మని వాళుళ్ ఇచిచ్న వాగాద్నంతో నేను ఎయిరోప్రట్ కి 
బయలుదేరేలా చేసినా, ఎకక్డ ఆ పని జరగదో అని నిమిష నిమిషానికి, ఫోన మీద ఫోన లు కొటిట్, క్షణానికి ఒకసారి నా 
చేతి గడియారానిన్ చూసుకుంటూ, ఆఖరికి, ఆ ఆఖరి క్షణంలో నేను అనుకునన్ది నా చేతికి చేరింది. 

ఒక కవికి నేను ఏ బహుమతి ఇవవ్గలను? తన కవితలే తనకొక పుసత్కంగా ఇవవ్టమొక వంతైతే, కవికి ఇవవ్గలిగే 
అపురూపమైన బహుమతి మరొకటి ఉంది. అదే కలం.  
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నేను ఇవవ్బోయే ఆ కలం ఒక మరిచిపోలేని బహుమతిగా చిరకాలం ఉండిపోవాలి. అలా ఆలోచిసుత్నన్ నాకు 
ఎయిరోప్రట్ ఎంటర కాగానే ఒక పెన షాప కనిపించింది. ఆలసయ్మౌతుంది బోరిడ్ంగ కి అని తెలిసినా అందులో దూరాను. 
ఒక ఖరీదైన ఫౌంటెన పెన ని తనకి బహుమతిగా తీసుకునాన్ను. ఇంకా ఏవో తీసుకోవాలి, బహుమతులతో 
ముంచేయాలనుకునాన్ను.  

గేట నెంబర 24కి రీచ అయేయ్లోపల ఒక ఇంటరేన్షనల బార్ండ రిసట్ వాచీల షాప కంటోల్ పడింది. అంతే, 
అందంగా రాసే అతని చేతికి నేనొక అలంకారానిన్ అందించాలని నిరణ్యించుకునాన్ను. అందమైన రిసట్ వాచీ కొనేసాను. 
కరెకట్ గా నేను బోరడ్ చేసిన వెంటనే గేటస్ కోల్జ, బోరిడ్ంగ కంపీల్ట అని ఎయిర హోసెట్స అనౌనస్ చేయటం, చేతిలో ఉనన్ 
బాగ ని నా గుండెలకి గటిట్గా హతుత్కుని మనసులో మొదలైన ఆందోళనతో నేను ఎపుప్డెపుప్డు ఆ ఊరు చేరుకుంటానా, 
ఎపుప్డెపుప్డు తనని చూసాత్నా అని నేను అనుభవించిన అడిర్నల రష నాకు మాతర్మే తెలుసు. ఆ అనుభవం నా గుండెలోల్ 
ఇంకా ఫెర్ష గానే ఉంది. 

చేరిపోయాను, కొనన్ వసుత్వులు, నేను ఆశపడడ్ పాయ్క ని, పదిలంగా బాగ లో పెటిట్ ఎగిజ్ట గేట వైపుగా నడుసుత్నాన్ను 
వణుకుతునన్ చేతులతో, కంపిసుత్నన్ హృదయంతో నాలో నేనే కొనిన్ వందలసారుల్ పార్కీట్స  చేసాను, ఎలా పలకరించాలి? 
తన పలకరింపుకి ఎలా సప్ందించాలి? కళళ్లోల్కి చూడగలనా? ఏవో ఆలోచనల మతుత్. నా గుండె నిండా నిండిపోయింది. 
దికుక్లు చూసూత్ తనకై వెతుకుతునన్ నా కళళ్కి, నా కంటోల్ నాకే తెలియకుండా పుటిట్న కనీన్ళళ్తో ఒకక్సారిగా చీకటి 
కమేమ్సింది.  

అతను, అతని రెండు చేతులని తెరిచి, హృదయంలోకి ఆహావ్నిసూత్ నా పకక్నే వచిచ్ నిలబడి తన గుండెలోల్కి నా 
తలని సునిన్తంగా ఒతుత్కునన్పప్టి ఆ క్షణాలు నా ఊపిరి పోయేవరకూ మరువలేనివి. తన బలమైన చేతులలో కరిగిపోతూ 
గమాయ్నిన్ చేరేవరకూ నాలో నేను లేనని నాకే తెలియదు. గమయ్ం చేరిన నాకు, ఆ చిరునవువ్ చూసూత్ ఉండిపోవాలనే ఆశ. 
అయినా తమాయించుకుని తన చేతికి అందించాను. అదే నేను ఆశపడి ఒకక్ రోజులో చేయించినది. అది అతను రాసిన, 
తనకు మూడురోజులుగా చెపిప్న కవితలు ఒక పుసత్కం రూపంలో.. 

పుసత్కానిన్ విపిప్ చూసిన అతని కంటిలో కనిపించిన కాంతిపుంజం నా ఈ జనమ్కి సరిపడిన తృపిత్. మాటలు రాక 
మౌనంతో పోరాడుతూ, పదాలకై ఆ క్షణంలో అతను పడిన తపన నా ఈ జనమ్కి సరిపడిన సారధ్కత. 

నేను ఇచిచ్న ఆ బహుమతి అతను ఊహించని అతని కల నిజమైన ఒక క్షణం అని తను చెపిప్నపుప్డు నాలోని 
భావన, ఈ జనమ్కిది చాలు అనేంతటి అదుభ్తమైన భావన. 

24 గంటల సమయం మా ఇదద్రి మధాయ్ మౌనంగానే సాగిందని చెపితే ఎవరైనా నముమ్తారా? కానీ అదే అసలు 
నిజం. ఆరురోజులుగా సాగిన పదాల ఒరవడికి ఒకక్సారిగా ఆనకటట్ పడినటుల్గా మాలోని ఆనందం మా ఇదద్రిలో 
పదాలని పరదాతో కపేప్సింది. 
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నా తిరుగు పర్యాణానికి సమయం వచేచ్సింది. 24 గంటల తరావ్త అదే మౌనంతో, అదే మనసిథ్తితో మళీళ్ 
ఎయిరోప్రుట్కి వచిచ్ ఫైల్ట ఎకేక్శాను. 

ఫైల్ట ఆకాశంలోకి ఎగిరి సముదర్ం పైనుండి పర్యాణిసుత్ంది. 
కిటికీలోనుండి కిందకి చూసూత్ నా మనసు రాసుకునన్ అక్షరాలివే 
"సందర్ం హోరెందుకు నీ పేరు పలికినటుట్ంది 
తీరం తీరెందుకు నీకై కళాళ్పి చలిల్నటుట్ంది 
అల హారం నీకోసం ఎదురు చూసినటుట్ంది 
అవతలి తీరాన నా కోసం నువువ్నన్టుట్ంది 
ఎందుకు ఈ దూరం అని గాలి అడిగినటుట్ంది 
నా మనసే అనిన్టిలో నాకు కనిపిసుత్ంది 
పదే పదే మదే ననున్ పర్శిన్సుత్ంది 
నువెవ్ందుకు నా పకక్న లేవంటుంది.." 

బై 
సునేతర్. 
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