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నీతో అన్నాన్న ఇపపటికైన్న?
దూరం ఒక భ్రమ అని, పొద్దు వాలక మందే నీ పాటలనీా నన్నా చేరాయిగా ఇంకా
దిగులంద్దకనీ? నేన్న మత్యానీా న్నవ్వవ సూరాకాంతివీ కాదనీ, నిజం చెపాపలంటే నేన్న కనీసం
ఇసుకని కూడా కాదనీ, బాహుశా న్నవ్వవ వాగువి, నేన్న నీళ్లలో తల విద్దల్చికునే పిటటనీ అనీ.
ఊహూ ఇవం కావ్వ, నేన్న న్నవ్వవగా మారలేని ఒక అపభ్రంశానానీ అనలేద్ద కదా నీతో ఎప్పపడూ?
ఐన్న తెల్చసుతందిలే నీకు. చూసే ఉంటావ్వ ఆరోజు, అదే- మిగత్య అనిా రోజుల్లలగా నేనీాకు
అససల్చ కనపడని ఆరోజు కూడా, గుల్మొహర్ పూల్చ గుత్తతల్చగా నవ్వవలతో బదధలవడం
చూశావ్వగా, ఇంకంద్దకు అడగడం? అవ్వన్న అంద్దకే- పొడుగాటి చెట్లల, నిద్రంచిన గూళ్లలో
రెకకల మగత చప్పపళ్ళు, మంచు తడిపిన రహదారుల్చ అనిాటినీ నీ దార్చలో అడుురాకుండా దాచిపెటిట
చీకటి పడే వళ్కి కళ్లకింద నలలటి లోయలోలకి విసిరేసుకుంటాన్న. ఇక ఒకకదానేా రాత్రిని జలలడ
పడుతూ రాలపడుత్తనా వెన్నాల రవవలతో ఒడి నింప్పకుంటాన్న.
అప్పపడిక న్నవ్వవస్తతవ్వ రావ్వ న్నకంద్దకు?
చెపొపద్దులే తెల్చసు. గది తల్చప్పల్చ వసి బయలేురుత్తంటే నీ పాటలనీా పసిపాపలై కాళ్లకి
పెనవసుకున్నాయనీ, ఒకక అక్షరమైన్న త్యకని ఖాళీ కాగిత్యలనీా జాలగా ఎగిర్చ రెకకల్లర్చి నీ
గుండెలపై వాలపోయాయనీ. మరంద్దకేగా వచ్ిం న్నవెవవన్న నేనైన్న ఈ లోకానికి. వాటికి ఋణం
తీరుికుంట్ల బతకడానికి. మటిటకుండీలో పావ్వరం పిలలల్లల పదాలా అరచేత్తలోల పొద్దవ్వకుంట్ల
న్నవవంటావ్వ- వరే పన్నలేం లేవ్వ కానీ, నేనొచేిసేత వీటికి దికకవరని, న్న గంత్త వదనగా ఇకకడ
పగలకుంటే ఈ పాటలనీా గోరువెచిని నద్దలై ఒళ్ళు విరుచుకునే త్యవదని?
ఇనీా చెబుత్యవ్వ కానీ నీకూ రావాలనే ఉంటంది. ఒక్కకస్తర్చ చ్ల్ల బలంగా అనిాటినీ
విదిలంచేసుకుని కేవలం న్నక్కసం వచెియాాలని ఉండదూ? అంద్దకే తపపదిక. చెప్పపస్తతన్న.
చిన్నాడా! తడి చెంపలని మదాుడటానికి నీకునా ధైరాం సర్చపోద్ద. ఇంకా చ్ల్ల నేరుిక్కవాల
న్నవ్వవ. భయం లేద్దలే. ఈ రాత్రి ఎకకడికీ పోద్ద, మనిదురం చెరో కొసలో ఇల్ల మేల్మకని ఉనాంత
కాలం.
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