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అస్పరశ
6
ఒక కాఫ్కా రాత్రి రహస్యం లోని ‘అది’ సాానంలో రాత్రిలాగ చీకటిగా, అదృశ్యంగా,
భయానకంగా, అగోచరంగానూ ఉండే ఏ మూర్చినైనా, అది బొమమకట్టే ఏ అనుభవ్యలనైనా
ప్రతీకలుగా

ఊహంచుకొని

కవితని

పునర్చిర్చమంచుకోవచుిను.

కాని

ఆ

ఠనానుభవం

kafkaeqsque కూడా అయ్యంట్టనే పూర్చి సాాయిలోన రకిి కడుతంది. ఈ కాఫ్కాతనం ఏమిటి?
స్థాలంగా చెప్పపలంట్ట స్ంధి లాగ, పీడకల లాగా స్ంకిిష్ేంగా, అనూహయంగా, భయానకంగా ఉండే
అనుభవం. అలవ్యటుగా కటుేకుని ప్రణాళికల్ని, నమ్మమకుని వయవస్ాల్ని అదాట్ి, అనూహయంగా
మ్మకాలు చేసే ఒక అతీతశ్కిి ఎదురుగా విహవలుడై నిలబడిన మనిషి అనుభవం అది. అది ఓ రాత్రి
వేళ వ్యల ‚తన ని తాను పూర్చి చేసుకో‛డానికి తెగబడుతంట్ట మనిషి నిస్సహాయంగా చేష్ేలుడిగి
ఊరకుండిపోడు. తన శ్కింతా కూడదీసుకుని ప్రతిఘటిసాిడు. కాని చివర్చకి అతను ఆ శ్కిి మ్మందు
రాజితడు. ఈ విష్యానిి గుర్చంచి కాఫ్కా జీవిత చర్చత్రకారుడు (Franz Kafka:
Representative

Man)

Frederick

R.

Karl

మర్చంత

వివర్చసుినాిరు.

(http://www.nytimes.com/1991/12/29/nyregion/the-essence-ofkafkaesque.html). స్వయంగా కాఫ్కా కూడా At Night అని ఇలాంటి రాత్రి రహస్యపు
దృశాయనేి ఒక కవితాతమకమైన ఖండికలో వర్చిసాిరు. నిద్రాణమైన రాత్రి ఖాళీతనానిి, స్ిబధతను
వర్చించే ఈ ఖండిక చివర్లిన ఎవర్ల రహస్యంగా రాత్రినీ, నిద్రంచే మనుషుల్ని గుచిి గుచిి
చూసుినాిరని స్థచనతో మ్మగుసుింది. త్రిపుర కాఫ్కా కవితలకు మూలం కాఫ్కా నోటబుక్సస అని
నాతో అనాిరు. ఈ కవితకు ప్రేరణ బహుశ్ ఈ At Night అయి ఉంటుంది. ఇలాగ
Kafkaesque అనదగిన అనుభవ స్ంచయానికీ, రాత్రివంటి చీకటి అనుభవ్యనికీ, అనూహయమైన
మార్చమకతకూ బదధమయ్యయ ఉండే అనుభవ్యలూ, వ్యటీ స్వరూప్పలూ ఏమేమా అని తలుికుంట్ట ది
రకాలవి వేర్వవరు అనుభవ్యలు తోసాియి.
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శిలపం, చిత్రలేఖనం, డిజైన్ వంటి స్ృజనాతమక కళలోి ట్టేల కోస్ం ప్రవేశ్
రీక్షలుంట్టయి. వ్యటిలోన అభయర్చధ స్ృజనాతమకతను రీక్షంచడానికి ఒక ప్రశ్ి ఇసాిరు.
అదంట్ంట్ట వ్యళ్ళు ఇచిిన రూప్పనిి ఒకదానిి తీసుకొని దానిి ఆలంబనగా ఎనిి ఎకుావ వసుివులి
ఊహంచి, పేర్కానగలరు? అని. అంట్ట - ప్రశ్ిగా వరుిలాకారం (Circle) అని ఇసేి గుండ్రంగా
ఉండే వసుివులనిింటినీ గబ గబా పేర్లావ్యల - గుండీ, ళ్ుం, టైరు, దోశ్, చంద్రుడు ... ఇలాగ.
ఈ జవ్యబు లోని వైవిధ్యయనిి, విస్ిృతినీ బటిే ఆ అభయర్చధ స్ృజనాతమకతను గుర్చంచి ఒక అంచనాకి
వసాిరు. ఇచిిన ప్రశ్ి ఒకే ఒకా రూం అయితే దానికి జవ్యబులు అనేకం,
స్ృజనాతమకమైన

ఊహ

పూరవజ్ఞానానికీ,

పూరావనుభవ్యనికీ

ష్ేమైన ఆకారాలు.
బదధమై

ఉంటుంది.

వరుిలాకారానికి ఉదాహరణలు చెపుప? అని ఎవర్చి వ్యళుం ప్రశిించుకుని, జవ్యబులు రాసి చూసేి
ఆ టిేక నుండి వయకిిగతమైన అనుభవ్యలు, వ్యళు కులం, వృతీి, అభిరుచులూ ఇలాంటివి
పోలుికుని చెపడానికి అవకాశ్ం ఉంది. ఉదాహరణకు ఒక సైకిల్ షాపులో ని సే అబాాయిని
వరుిలాకారానికి ఉదాహరణలు చెపమని ప్రశ్ి అడిగితే అతనికి బహుశ్ టైరు, బేసిన్, మిర్రర్
ఇలాగ వంట్నే తడతాయి. అద హొట్లోి నిచేసేవ్యడైతే ళ్ుం, చెంబు, గోలం, పెనం, పూరీ
ఇలాగ. అలాగే ప్పఠకుల ప్రాంచిక అనుభవ్యలు, కులం, వృతిి, ప్రవృతిి, వయసు, లంగం, మతం
వంటి ప్పరాశాలూ వ్యళు ఠనానుభవ్యనీి విశేష్ంగా ప్రభావితం చేసాియి. ఇలాగే, కవి ప్రకటించిన
కవితని ఒక ప్రశ్ి లేదూ ప్రహేళిక అనుకుంట్ట ఒకొాకా ప్పఠకుడూ రక రకాలుగా దానిి
పునర్చి

చుకునే తీరులనీి దానికి విభినిమైన ‘స్మాధ్యనాలు’ లేదూ realizations. ఈ

అనువ్యదాతమకమైన అనుభవంలోని వైవిధ్యయనిి ప్రభావితం చేసేవి కవి తరపున మూల కవిత ప్పఠం,
ప్పఠకుడి తరపున ఊహా శ్కిి, స్ృజనాతమకత, పూరవ జ్ఞానం, జ్ఞాకాలు, ఆకాంక్షలు ఇటువంటి
ఆంతరంగిక సామగ్రి.
మార్చమక కవిత, అధివ్యస్ివిక కవితా వ్యటి పునర్చిరామణంలో ప్పఠకుడి అనుభవంలో,
ఊహలో ఇలాంటి వైవిధ్యయనికీ, విస్ిృతికీ ఎకుావ ఆసాారం ఇసాియి. వ్యస్ివికమైన కవితలోిన ఈ
వసులుబాటు ఇంత ఎకుావగా లేదు. ఉదాహరణకు వేయి పిర్రల స్మ్మ్ం, పుతిడి బొమమ పూరిమమ
వంటి

కవితలను

ఎందరు

ప్పఠకులు

చదివినా

ఒకటి

రండు

రకాలుగా

మాత్రం

పునర్చిర్చమంచుకోగలరు. ఎంచేతంట్ట కవి వ్యటి నేథయం, వసుివు, స్నిివేశాల ‘వ్యస్ివ్యనిి’ స్ాల
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కాలాదులూ, నామ రూప్పలని ప్రతయక్షంగా వ్యచయంగానో, లేదు ప్రతీకాతమకంగా అలంకారాలుగానో
రక రకాలుగా వ్యడుకుని కవిత రంగానికి ఒకాట్ట ని ష్ేమైన దృశ్య ట్టనిి సిారం చేసుినాిరు.
మార్చమక కవి, అధివ్యస్ివిక కవీ ఉదేశ్పూరవకంగానే ఇలాంటి కవితవ ర్చకరాలి ఇంత విర్చవిగా
వ్యడుకోకుండా విడిచిపెడుతనాిరు.
ఒక కాఫ్కా రాత్రి రహస్యం కవితను చదువుకునేట్పుపడు అనేకమైన అనుభవ్యలు
గోచర్చంచడానికి ఆసాారం ఉంది. వ్యటిలో మచుికి ఒక ది: మొదటిగా అది నిజంగానే ఒక లోహ
విహంగం; ఇంకా కాలం, విధి, య్దధం, మృతయవు, కరువు, లోకం, కామం, దు:ఖం, అహం
వీటిలో ఒకోాదానికీ ‘అది’ ప్రతీక. ఈ దీ కాక చాల నౌతాలుగా ఉండే అనుభవం ఒకటి ఉంది,
అది తరవ్యత చివర్లి చెప్పిను.
వీటిలో మొదటిది – ‘అది’ నిజంగానే ఒక విచిత్రమైన లోహ జీవి. ఓరాత్రి వేళ ఎకాడిదో
అర్చచిత విచిత్ర సీమ (fantasy land) నుండి వ్యల ‚తన ని‛ పూర్చిచేసుకుంటుంది. కవిత
వ్యచయంగా ఏ స్వరూప్పన్నితే చిత్రిసుినాిదో అద అది! బూడిదరంగు రకాలతో మాటు వేసి
గబ్బాలంలాగ ఎగిర్కచిి వ్యల, తను వేట్టడబోయ్య నగరపు వీధులకీ కట్ేడాలకీ ఆఖర్చ స్మయం
వచిిందో లేదో రీక్షంచి మరీ తన విధవంస్ కాండని చపుపడు కాకుండా పూర్చి చేసుకునే
భయానకమైన జంత విహంగం - ఒక డ్రాగన్. The poem literally means what it
says. ఈ మనోదృశాయనిి అంగీకర్చంచి, అనుస్ర్చంచ గలగితే మొతిం కవితను ప్పఠకుడు ఇలా
పునర్చిర్చమచుకోవచుిను. ఈ దృశాయభాస్లో కవిత స్ాలం ఒక ఆధునిక నగరం, కాలమేమో ఓరాత్రి
వేళ. దాని ఇంజిని పిష్ేనూి వంతెనల గరడరూి ఆధునిక నాగర్చకతకే ఆయ్వుటుేలు. ‚నగరాల
దీప్పల‛ మీదికి ఆ డ్రాగన్ అరాచకానికి వతాిసుగా ఆఖరి రాత్రి నక్షరాలులు చిమమట్ పురుగులాి
వచిి వ్యలుతనాియి. గలలాి తన యాంత్రిక బలంతో రక రకాల నులోిన విజృంభించి
అలసిపోయిన నగరం రాత్రి పూట్ వంతెనల గరడరిని చాపుకుని, ఇంజిని పిష్ేనుి మగత ని్లో
ఆవలసుింట్ట కునికిప్పటుి డుతనాిది. నిజ్ఞనికి ఈ చేష్ేలు నిరీీవులైన ఇంజినికీ, పిష్ేనికీ, గరడరికీ
సాధయమయ్యయవి కావు. అవి నగరమూ, నాగర్చకులైన మనుషుయలూ, గలలాి విజృంభించి రాత్రికి
మగతగా తలొగేే వ్యళు నాగర్చకతా - వీటి ప్రవరినకు, అంతిమంగా నిస్సహాయతకు ప్రతీకలు.
ప్రసుితం ఇలా స్ాల కాలాలి పునర్చమంచుకుంటుని కవి త్రిపుర కాదు, నేను.
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ఈ పునర్చిరామణంలో నేను దర్చశంచే నగరం ప్రధ్యనంగా విశాఖట్ిం! అకాడి ప్పత
నగరం, ఇన ఖనిజ్ఞల కనేవయర్ వంతెనలూ, మగతగా డుకునిటుేండే ప్పత పురాణీ డవల
గుడిడ దీప్పల హారారు, ప్పత రైలు బ్రిడిీలూ, వంతెనల కింద డుకుాని కునికిప్పటుి డే
మనుషులూ, ఈ మొతిం దృశ్యం చుట్టే జేగురు రంగు ధూళి, బుగీే, గంధకం, బొగుేల
ఆవరణలోిని రాత్రీ ఇదీ నేను నిర్చమంచుకొనే కవితా స్ాలం, స్ందరభం. దీని మీద చిలవలూ
లవలాిగ ఇంకేవేవో నగరాలోి ఎపుపడో నేను చూసిన ఇంజినూి పిష్ేనూి పెదే పెదే వంతెనల గరడరూి
ఇలాంటివి ఈ దృశాయనిి ఉదీేనం చేసాియ్యమో గాని, ప్రధమంగా నేను చూసేది మాత్రం ఈ ప్పత
వైజ్ఞగు. ఎందుకు? అంట్ట స్ృజన పునర్చిరామణానికి మనం వ్యడుకునే స్రంజ్ఞమా (Cognitive
Apparatus) ఒకోా ప్పఠకుడికీ అతని అనుభవ్యలకూ, జ్ఞాకాలకే ప్రతేయకమైనది. అంతే కాక అది
మౌలకంగా చినిపటి అనుభవ్యలు, జ్ఞాకాలు - అంట్ట బాలయ స్మృతల వలన విశేష్ంగా
ప్రభావితం అయ్యయది. బాలయ స్మృతలు రాయడం, చదవడం వంటి స్ృజన వ్యయప్పరాలని తీవ్రంగా
ప్రభావితం చేసాియని ఎందర్ల స్ృజనకారులు చెపుపకునాిరు, కొంతవరకు శాస్త్ర చరి కూడా
ఉంది. బాలయ స్మృతి నుండి ఆ సామగ్రి దొరకాపోతే అపుపడు తదుర్చ జీవితానుభవం నుండి వ్యటిని
వదుకుాంట్టమ్మ. ఉదాహరణకు ఈ కవితలోని జంత విహంగానిి నేను డ్రాగన్, రాక్షసి బలి
వంటివి సినిమాలూ బొమమలోి చూసిన స్వరూప్పలనుండి సీవకర్చంచి బొమమ కటుేకుంటునాిను; ఇవి
బాలయ స్మృతలోినివి కావు. స్ర్వ కారణాలు ఏమైతేనేమీ ఇవి కవిత స్ాల కాలాదులు.
నాగర్చకత ఇన ర్వకులతో కటుేకునిది. స్పష్ేత, ప్రణాళిక, అలుపెరుగని నీ, కోరుకునివి
సాధించుకోడానికి ఇంజినూి, అడడంకులి అధిగమించడానికి వంతెనల గరడరూి ఇవనీి తనకి
ఉనాియని స్పృహా ఇవి నగరపు గటి లక్షణాలు. దాని మీద వ్యలన జీవి ఇదివరకు చెపిపన
కాఫ్కాతనం మూరీిభవించిన అతీత శ్కిి. అది రకి సికి హసాిలతో తన ని పూర్చి చేసుంటుందీ అని
చదివితే రాత్రుళ్ళు మహా నగరాలోి జర్చగే రక రకాల నేరాలూ, ప్రమాదాలూ, చావులూ, చీకటి
తపుపలూ జాపిికొసాియి, నిస్సహాయమైన ఎరలి చంపి తినే క్రూర జంతవుల న్తిటి చేతలూ
నోళ్ళు గోచర్చసాియి. ఆ డ్రాగన్ దాని కసిదీరా నగరానీి దాని భౌతిక, బౌదిధక నిరామణాలనీ వేట్టడి,
ఆఖరు హెచిర్చక లాగ తనతో ఆకాశ్ంలో సాహచరయం చేసే నక్షరాలుల చిమమట్ పురుగుల చేత
నగరపు చెవులోికి తన విధవంస్పు రహసాయనిి ఊదించి దాని కళ్ళు చలిబడాడక నిష్కారమిసుింది.
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స్వయంగా త్రిపురైతే ఈ కవిత ఇతివృతిం ఏమని చెప్పిరు? పైన చెపుిని వివిధమైన
భాషాయలకి ఎలా స్పందిసాిరు? ఆయన బహుశ్ మొదటి వ్యయఖయనే ఎకుావగా ఒపుపకుంట్టరని
అనుకునాిను. అంట్ట The poem literally means what it says! - అంతేనని. అంతకు
మించి ఊహంచే వ్యయఖాయనాలు ఆయనకి బహుశ్ రుచించవు. ఇది నాకెలా తెలుస్థ అంట్ట దానికో
కథునాిది. చానాిళు కిందట్ త్రిపుర అపుపడే కాఫ్కా మ్మస్ల డవల చిని స్భ అని ఒక కవిత
పూరియితే దానిి నాకు ంపించేరు:
పడవల

భ

ఓ నాలుగు మ్మస్ల డవలు
స్మ్మ్పుటొడుడన కూచునాియ్
మ్మస్ల మూతలు దగేరగా లాకుాని
చపుపడు చెయయకుండా
ఒక చిని స్భ పెటుేకుందామనిటుి

పడవల
ల

ల

ల
ల
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ప
ఏ
ఇలా

ఆ కవిత. అది నాకు, మా ఆవిడకీ చాల నచిింది. మా ఆవిడ ఆ కవితకి

ఒక బొమమ వేసింది, ఒక త్రికలో ప్రచురణ కోస్ం. ఓ నాలుగు డవలు స్మ్మ్పొడుడన కా
కానే డునిటుే బొమమ. నేను కవితని చదివి అది నిజ్ఞనికి ర్చటైరయిపోయి ప్పరుాలోి బీచొడుడన
బంచీల మీదా సాయంకాలాలు ఏమీ ఎకుావ మాట్టడకుండా ఊర్చకే కూరుినుంట్టరు పెదేవ్యళ్ళు
- అలాంటి వ్యళుని గుర్చంచని అనిపించింది. అలాగని త్రిపురతో అంట్ట ఆయన తన ఉదేశ్ం
అలాగేం కాదనీ, అది నిజంగానే కేవలం ‘మ్మస్ల’ అయిపోయిన డవలు పెటుేకుని చిని
మీటింగు గుర్చంచి మాత్రమేననీ అనాిరు! అందుకని మా ఆవిడ వేసిన బొమమ ఆయనకి చాల
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నచిింది. అంచేత త్రిపురని గనక ఈ కాఫ్కా రాత్రి రహస్యం గుర్చంచి అడిగితే దానిి కూడా ‘అది
వ్యచయంగా ఏం చెపోిందో అద దాని ఉదేశ్ం!’ అని చెపిప ఊరుకునేవ్యర్వమోను. అయితే ఇతరుల
ఠనానుభవ్యల్ని, జీవితానుభవ్యల్ని, అవగాహనల్ని వ్యటిలో ఉండే అతివేలమైన వైవిధ్యయనీి ఆయన
బేష్రతగా ఒపుపకునేవ్యరు, గౌరవించేవ్యరు. అది స్హజం కాబటిే. ఎలా ఉనివ్యళ్ళు అలాగ
ఉనాిరు, అలాగే ఆలోచిసుినాిరు, అనుభవిసుినాిరు. ఈ వైవిధ్యయనిి ఒపుపకుని, వయకిం
చేసుకోవ్యలని ఆయన ప్రోతసహంచేవ్యరు కూడాను. మలినాధ స్థర్చ వ్యయఖాయనానికీ, అనవయానికీ
ఒక నియమం లాగ చెపేపరుట్. అదమిట్ంట్ట కావయం మూల
విధేయంగా మాత్రమే వ్యయ

లో చెపుిని విష్యానికీ, వరినకీ

చెప్పిను తప, అంతకు మించి ఊహంచే చొరవ తీసుకోనూ అని. ఇది

వ్యస్ివికమైన కవితావనికీ, వరినలకూ అయితే స్ర్చపోయింది కాని, మార్చమక కవితకూ, అధివ్యస్ివిక
కవితకూ ఎలా నపుపతంది?
మాకు తెలసిన పెదాేయన ఒకరు చినితనంలో కరువుని అనుభవించేరు. ఆయన
చినిపుపడు చుట్టే కరువు గుర్చంచి భయడడం, ఉని కొంచెం తిండి వసుివులేి జ్ఞగరిగా
వ్యడుకోవడం, కరువొచిి మనుషులు చచిిపోవడం ఇలాంటివనీి చూసేరు, వినాిరు. ఆయన దగేర
భోజనం తిండీ ధరలూ వీటి ప్రసాివన వచిినపుపడలాి ప్పం కరువునే గురుి తెచుికునే వ్యరు.
‚అమోమ! కరువొచెిసుింది!!‛ అని చాలా పొదుపుగా ఉండాలనీ ఇలాగ. ఇంకా కాలేజీ ర్లజు
మా సేిహతలోిన కొందరు కులం స్పృహతో రగిలపోతండేవ్యళ్ళు తారసిలేివ్యరు. వ్యళు మాట్లి
బటిే వ్యళ్ళు కుల వివక్షకి, అవమానాలకీ గురయ్యయరని తెలుసుింది. వ్యళు జీవితానుభవం,
స్ృజనానుభవమూ కుల వివక్షను గుర్చంచి స్పృహ చేత ప్రభావితం అయ్యంట్టయి. వ్యళ్ళు కనక
కాఫ్కా రాత్రి రహస్యం చదువుకుంట్ట ఆ భయానకమైన మూర్చిని కులం రకాసి అని తలచుకోవచుి.
స్ృజనానుభవ్యనికి మౌలకమైన ఈ వైవిధయం నేథయం లోన ఇదివరకు చెపుపకుని ది
రకాలవీ ప్రతీకాతమకమైన అనుభవ్యలి రామర్చశసేి - కాలం, విధి, య్దధం, మృతయవు, కరువు,
లోకం, కామం, దు:ఖం, అహం - ఇలాంటివ్యటిలోంచి ప్పఠకుడి మనసుకు, అనుభవ్యనికీ,
అభిరుచికీ దగేరగా ట్టేది ఏదో ఒక అనుభవ్యనిి ప్రతీకగా, ఆలంబనగా ఆ కాఫ్కా రాకాసిని
పునర్చిర్చమంచుకుంట్ట

కవితను

దృశాయభాస్

చేసుకోవచుిను.

ఇవనిింటినీ

వివరంగా

చర్చించాలంట్ట చాల పొడుగవుతంది. అందుకని, ఈ దింటిలో నా మనసుకు దగేర, నా
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అభిరుచికి మౌలకమైన వసుివును ఒకాదానిి మాత్రం ఎంచుకొని మ్మగిసాిను. అది అహం. ధూరీటి
వర్చించిన మనో మృగమ్మమ. ఒక కాఫ్కా రాత్రి రహస్యం కవితలో వర్చిసుిని రాత్రి ఈ
దృశాయభాస్లోన గలు! ఎందుకంట్ట మనోమృగం రాత్రుళ్ళు డుకుాంటుంది, గలు - అంట్ట
నగరాలు, మనుషులూ - మానవ ప్రంచం అంతా పొదుేనేి మేలుకోగానే ప్రతి ఒకార్చ అంతరంగ
భూమి మీదా ఈ మృగం వ్యల, అహానిి

. ఈ అంతరంగ భూమి ‚అవిదాయనాం

అంతసిిమిర మిహర దీవ నగరీ‛ అని సందరయలహర్చలో వర్చించిన వంటి తిమిర భూమి. అంచేత
దాని రాత్రి మనం గలు అని వయవహర్చంచేది. మన రాత్రి వేళ అది, అంట్ట అహం
డుకుాంటుంది, అచేతనంగా ఉంటుంది. పొదుేనేి అహంకారం మేలొానేది చీకట్లినికి - అంట్ట
ధూరీటి వర్చించిన అజ్ఞాన తిమిరం లోనికి. ప్రతి మనిషి అంతరంగానీి అది తడిమి తడిమి రీక్ష
చేసుకుంటుంది, వ్యటిలో ఎవర్చకి ‚ఆఖర్చ స్మయం‛ వచిిందోనని. అహంకారానిి అడుడకొని ఏ
కొంతైనా ఆసుకోగలగే ఇంజిన్ వివేకం. అది ధ్యయస్ జ్ఞగృతమై ఉనిపుపడు మాత్రం ని చేసుింది,
లేనపుపడలాి మగతలో డి ఉంటుంది. పూర్చిగా తమసుసలో చికుాకుని అంతరంగాలని మనో
మృగం ఇలాంటి ఓరాత్రి వేళ వేట్కి ఎంచుకొని మగత ని్లో ఉని వివేకం నిబటిే రకి సికి
హసాిలతో ‚తన ని పూర్చి చేసుకుంటుంది‛. రక రకాల మనోవ్యయప్పరాలు మనోమృగం అనుచర
గణం. అవి తళ్ళకుల్ననే బహరవృతిలు గాను, అందం, తెలవి, చదువు, ప్పండితయం, దవి, కీర్చి,
స్ంద వంటి ప్రకాశ్మానమైన లక్షణాలుగానూ గటి ప్రంచం - అంట్ట కాఫ్కా రాత్రిలో
ప్రకాశిసుినివి. అవి మనోమృగం చేసుిని దాడిలో చిమమట్ పురుగులాిగ అంతరంగం మీద
వ్యలుతూ అహంవృతిి విధవంస్పు రహసాయనిి భూమి - అంట్ట మనో భూమిక చెవులోికి
ఊదుకుంట్ట నిష్కారమిసాియి. రా

మనకు కలగే ని్ అహానికి తాతాాలకంగా విశ్రంతి.

ఇలాగ ఎకాడెకాడివో allusions నుండి ఎతిి తెచుికుంట్ట నిర్చమంచుకునే దృశ్యం నాకు
బావుంటుంది. నేను చూసేలా చూడగలగే వ్యళుకు బహుశ్ ఈ నిరామణం, దృష్టే ఒపుపతాయి.
అలాంటి ఆస్కిి లేనివ్యళుకి ఇది బహుశ్ బేస్బబుగా, విడూడరం లాగా ఉంటుంది. ఆ మిగతా
తొమిమది

ప్రతీకలనూ

పురస్ార్చంచుకొని

ఇలాంటి

దృశాయభాస్లి

గుర్చంచి

ఆలోచించి

చూసుకోవచుిను. మ్మఖయంగా కాలం, విధి, మృతయవు, దు:ఖం వంటివి సారవజనీనమ్మ, స్రవ
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కాల్ననమైన Kafkaesque అనుభవ్యలు. వ్యటిని ప్రతీకలుగా చేసుకొని, పైన వివర్చంచినటుి ఈ
కవితను దర్చశంచడం అంత కష్ేమేమీ కాదు.
చివర్చగా ఒక నౌతాలు స్ంగతి. మా అకా, ఇంకా సేిహతలూ వ్యళుకి కాలేజీలోి
హాష్ేళ్ళుండేవి. హాష్ేళుకి వ్యరడనమమలు ఉంట్టరు. వ్యళులో కొందరు చాల కర్లాట్కంగా,
కఠినాతమరాళ్ళుగా తయారయియ, చీటికీ మాటికీ అనాయయంగా హాష్ేల్ పిలిలని కోట్ర్చకాం
పెడతారు. వ్యళుంట్ట హాష్ేలోి పిలిలకి హడల్. బ్రహమ రాక్షసి అని పిలుికుంట్టరు. ఈ కవితలోని
‘అది’ అలాంటి ఆడపిలిలల హాష్ేల్ వ్యరడనమమ అనుకుని నవువకునాిను. ఆవిడ ఎతిగా లావుగా
సీేలు చెంకీల చీర కటుేకుని, బతిం పుచుికుని రాత్రయ్యయ స్ర్చకీ హాష్ేల్ వరండాల మీద వ్యలుతంది,
తన ర్చచార్చకలతో స్హా. ప్రతీ ఒకా గదీ, ప్రతీ ఇన మచం, ప్రతీ పిలాి డుకుని ఉనాియో లేదో
రీక్ష చేసుకుంటుంది. జడిసిపోతూ, నవ్యవపుకోలేక ట్కుా పెటిే డుకుని అమామయిలి ప్రతేయకంగా
చెవులు మెలేసి మరీ లేపించి వ్యళ్ళు దాచుకుని నవలలూ, తిండి సామానూి, మేకప్ వసుివులూ
ఇలాంటివనీి జపుి చేసి, వ్యళు మీద రాక్షస్ంగా కేకలేసి ‚తన ని‛ పూర్చిచేసుకుంటుంది. ఈ
విధవంస్ కాండ పూరియ్యయక పోతూ పోతూ ఆవిడ ర్చచార్చకలు పెదే గంతకలతో అనిి గదులోికీ
వినిపించేలాగ వ్యరడనమమ గార్చ రూలసనీి హాష్ేల్ పిలిల చెవులోికి ఊదుకుంట్ట వళిపోతారు. దీనోి
కాఫ్కాతనం ఏమీ లేదు, కొంటెతనమే ఉనాిది.
(ఇంకా ఉంది)
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