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‚నిమగ్నత లేని నిబద్ధత ఏంటి?‛

మీ బాలమం గురంచి చెండి?
‚నాకు మాల్గుడీ డేస్ లేవు‛ అని క లైన్ ఎప్పడో అనుకునాన, తర్వవత ఇంకం ర్వమలేదు
గాని, ఆ లైన్ మాత్రం తటిటంది. ఆ ంకిి తర్వవత భరొకటి ఏమీ ర్వమలేకపోవటం కూడా
లేకపోవటానికి చిహ్నమే. అసలేం లేవు.

పేదరకం వల్లా ?
దిగువ భధమతయగతి. ఏ ఆశా ఉండేది కాదు. ఆ హోపలెస్నెస్ చుట్టటర్వ ఉండేది, నాలోనూ
ఉండేది. నేను ప్పట్టటసభయానిక మా నానన చాల్ల పెదద అప్పలో ఉనానడు. అందుకనే చినన
తప్పలకు కూడా బాగా కొట్టటవాడు. కొటటడానిన అయథం చేసుకోగలను గానీ, బాధ బాధే కద. క చోట
‚నాననంట్ట నాకో చర్వనకోల‛ అని అనానను కూడా. ఆ బాధ ఎటికీ ఉంటంది, బాలమం లేని
తనం. ఎవయనాన బాలమం అందంగా చెప్ింటారు; అభభ డిలో డుకోవటం, అభభ కథల్గ
చెటం, అభభభభ కథల్గ చెటం... ఇల్లంటి జ్ఞాకాలేవి నాకు లేవు.

ఎల్లంటి రస్థథ తు లూ సందర్వబలూ మిభభలన కవితవం పుప్ప భలింాం చాి?
కవితవం అనేది లోకంలో ఉందని తెలస్థనటి నుంచీ నాకు కవితవం అంట్ట ఇష్టమంది.
ఎనిమిది తొమిభది కాాసులోా ఎప్పడో యవంద్రనాథ ఠాగూర్ ‚ర్వజరష‛ నవల చదివాను నేను.
అమామకతవభని ఇప్పడు తెల్గసు గానీ, అప్పడు అల్లంటివి భనమూ ర్వయొచుు అనిపంచింది.
దానేన భళ్లా కొదిద మారులతో తియగర్వశాను. ఆమన దేవాలమం అంట్ట నేను ‚దేవామలమము‛ అని
ర్వమటమూ, మా తెల్గగు టీచరు చూస్థ ‚అరె గుణసంధి చేశావుర్వ నువ్వవ‛ అనటమూ... అవి
గురుినాని.
ప్పసికాల్గ చాల్ల ఇష్టం. నాన్డిటెయిిల్గప ప్పసికాల్గ అందరవ  త తయగతి వాలవావి కూడా
తెచుుకుని చదువుకునేవాణి. మా ఊళ్లా విజయాత్రేమ అని క కవి ఉనానరు. ఛందోఫదధంగా
దామల్గ ర్వసేవారు. వాలింాంటో ఎమ్.వి.మస్ బ్లాకష్న్ వాలవా క్రం నవలల్గ బాగా దొరకవి. సంఘిక
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నవలలనీ, డిటెయికిటవ్ నవలలనీ, జ్ఞనద నవలలనీ ఇటాా అనేవాళ్లా. కృష్ిమోహ్న్, వి.ఎస్. చెనూనర,
విశ్వప్రస్  వలవా నవలల్గ. దవతయగతి వయకూ అవి బాగా చదివేవాణి.
కసర ఎనిమిదో తయగతిలో అనుకుంటాను ర్వజేశ్వయశ్యభ అని మా కయణం కొడుకు ననున
తిటాటడు ‚సూదదరోడా‛ అని. నాకు చాల్ల కోం వచిుంది. అటికి నాకు వచన కవిత అనేది ఎటాా
రచమం అిందనేది నేను చెలేను, కానీ ‚ననున సూదదరెదవా అంటావా, మీ బానోళ్లా ఏం
గొ‛ అననటట క కవిత ర్వశాను. అతనిక ఇచాును ‚చదువుకో‛ అని. అతను దానిన తీసుకెలింా
అతని చినాననన ర్వఘవశ్యభ అని మా టీచరు ఆమనకి ఇచాుడు. ఆమన ననున పలపంచి బెతింతో
చాల్ల దెఫఫల్గ కొటాటడు. అది నా మొదటి కవిత, అది నా మొదటి సనాభనం.
ఆ తర్వవత ర్వవ్వర బయధ్వవజ గారు ఏదో నవల ర్వశారు, ఏంటో గురుి లేదు గానీ,
వ్యమభగభనానికి సంఫంధించిన సైన్సఫిక్షన్ నవల అది. అది చదివిన కొదిద రోజులోానే అల్లంటి కథ
ర్వశాను. ఆ సందయబం ఏమిటంట్ట... మాకు సైన్స రకారుప ర్వమకపోతే సరు కొడతారు. మా
వ్వరనంచి సూూల్గ చాల్ల దూయం. మా ఊరు తర్వవత ఇంకో ఊరు వెలింా అకూణించి ఇంకో ఊరు
వెళ్లాల. ఈ భధమలో క వాగు రెండుసరుా దాటాల. (భధమలో ఉనన ఊరుకి చుడుతుందది.) ఈ
భధమలో కంది చేను ఉండేది. సైన్స రకారుప ర్వమకపోతే ఎటాా భర సర్ తిడతారు కదా అని
బమమేస్థంది. మేం ముగుురు సేనహితులం కలస్థ వెళ్లావాలవాం. వాళ్లా ముందూ వెనకా నడిసేి నేను
భధమలో నవల చదువుకుంట్టపోయేవాణి. ఆ రోజు ‚నేను ఇవాలవ ఫడికి ర్వను, మీరు వెలింపోండి,
ఇకూడ కందిచేలోనే ఉండిపోతాను, మీరు వెనకిూ వచిున తర్వవత కలస్థ ఇంటికి వెలింపోదాం‛ అని
చెప వాలవాను ంపేశాను. ఆ రోజు అకూడ కూరుుని ఆ కథ ర్వశాను. ర్వమూ, సీతా అని.. వాళ్లా
విమానంలో కూరుుంటారు... పొయబాటన ఏదో మీట నొకిూతే అది  తకి వెలింపోతుంది. అకూడ ఇంక
నాకు తెలస్థన సైన్స అంతా చొపంచాను.  తకి వెలింాన కొద్దద గాల ఉండదు, వేడి పెరుగుతుంద్ద..
ఇటాా. ఇదొక అనుబవం. ఎందుకు అనిపంచిందో ర్వమటం అనేది సులబసధమం అనిపంచింది.

సీరమస్ సహితమం పుప్ప భళ్లా కా మిభభలన తొలగా ఆకటట కు ననది ఎవరు?
శ్రీశ్రీ, యంగనామకభభ గారు. అటాాగే కృష్ిశాస్త్రి గారు కూడా. అందరకీ నచేు ఆమన
దామల్గ తర్వవత నచాుి. అందరూ పెదదగా టిటంచుకోని దామలే అప్పడు ఎకుూవగా నచేువి.
‚వికట పండుయ శుష్ూ వదన దంష్ర్టటగ్ననలో/ నవేవల్ల‛ అంట్ట ఎకుూవ ఇష్టం. ఎంతబాగా
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చెపడూ! ఆకలగొననవాడు కూడా నవువతాడు కదా అప్పడప్పడూ! ఎందుకుంటంద్ద! అటాా ఆ
విచికితసకు లోను చేసేవి. బాధ, అది కూడా స్థరచుమవల్ పెిన్ కాకుండా, ఫిజికల్ పెిన్...
ఆకలగొంట్ట, దపకగొంట్ట... ఎందుకంట్ట I’ve been through it. ఇక ‚ఆకులో ఆకునై‛
ల్లంటివి తర్వవత అందరూ బాగుందంట్ట బాగుందనిపంచేది. అంట్ట సటండయపిజేష్న్ నుంచి
నేరుుకోవటభననమాట.

తొలరోజులోా మీ కవితావనిన చకూదిదుద కో వటానికి ఉయోగడిన ప్రభావాలేమనా
ఉనానయా?
చకూదిదుదకుంట్ట కదా నేను! చకూదిదుదకునానను అనుకోను. ర్వయాలనించినప్పడు
ర్వమటమే. చకూదిదుదకోవటం అంట్ట ఉంట్ట అది inadvertent గా జరగుంటంది. ఐతే
ర్వసుిననవాలవాందరూ, ఏం చదువుతునాన, భనం ర్వసుిననదాంతో తెలసో తెలమకో పోల్గుకుంటాం.
ఉననటటండి క turn of phrase చాల్ల బాగుంట్ట, అరె! నేనిటాా చేమగలనా... ఎప్పడనాన క
వాకమం ఇటాాంటిది ర్వమగలనా అనుకుంటాం.

తొల కవితావనిన ఇప్పడు ఆబెె కిట వ్ గా చూడగల ఈ దూయం నుంచి వెనకిూ
చూసుకుంట్ట ఏభనిపసుిం ది?
అందులో చాల్ల ర్వమకుండా ఉంట్ట బాగుండుననిపసుింది. ఐతే, అల్ల ‚తొల‛ ‚భల‛
‚ఇటీ‛ అని చెపేటప్పడు నాకు ఇంకో అనుమానం కూడా వసుింది: ఇంకో దేలవా తర్వవత
ఇప్పడు ర్వస్థంది ర్వమకుండా ఉండాలని అనిపసుిందేమో అని నేననుకుంటాను. ఇప్పడొసుినన
ప్పసికంలో క దమం ఉంటంది, ‚నేనెనినసరుా చచిుపోతానో‛ అని. శువుల్గ కాసూి ఏటి డుపన
కల్గాకుండ దింప్పకునన పలావాడు లేడు కదా ఇప్పడు, పస్ట టం కాలేజికి స్థగుుడుతూ బమడుతూ
వెలింాన పలావాడూ ఇప్పడు లేడు, ఉదమభంలో పల్ుంట్ట నిప్పల ర్వసిలో నడిచిన పలావాడూ
ఇప్పడు లేడు, అందుక కణి ఎనినసరుా చనిపోతానో అననటట ఉంటంది.
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మీ ఉదమభ జీవితానిన వెనకిూ తిరగ్న చూసుకుంట్ట ఏభనిపసుిం ది?
అప్పడు చాల్ల బాగా ఫతికాననిపసుింది. భనోవాకాూమకయభల జీవించటం అంట్ట ఏమిటో
అది చేశాను. ఏభనుకునాననో అదే చేశాను. నేను అనుకుననదాంటోా ఏదనాన అఫదధముంట్ట అది
చెలేను. అది పెదదగా లేదని కూడా అనిపసుింది. ఎందుకంట్ట ఇటికీ నాకు ఆలోచనకి
డమలెకిటక్ మెటీరమలజం భంచి ఉకయణంగానే కనిసుింది. కవితావనికి అందమే కాకుండా
ప్రయోజనం కూడా ఉండాలని ఇటికీ నాకు అనిపసుింది.
ఆ జీవితానిన వదిల ఉండటం నాకు చాల్ల కష్టంగా ఉంది. నా కుటంబానిన వదిలపెట్టటస్తి
ఎటా ఉంటందో అటాగే ఉంటంది. అందుక ఇటికీ ఆ కుటంఫంతో ఉండగలనా అని
ప్రమతినసూి ఉంటాను.

ఎభయె నీస టంలో మీ రెండేలవా జైల్గ జీవితం ఎల్ల గడిచింది?
నయకం. అంట్ట జైల్గకు పోక ఇయపు రోజుల ముందు మా జమభభకూ నాకూ పెలింా.
అంతకుముందు ఏడేళ్లాగా అనుకుంట్ట అప్పడు చేసుకునానం. మేం బావాభయదలవామనా మా
రెండు కుటంబాలవాలవాకీ ఇష్టం లేదు మా పెలింా. ఇక వాళ్లా చేమరులెభభని మా పెలింా మేమే
చేసుకునానం. పెలవళిన ఇయపు రోజులక మీస చటటం మీద నేను అరెసటయామను. రెండోదేమిటంట్ట,
నేను జైలోా ఉండగానే మా ప ప్పటిటంది. అదింకా నయకం. అల్ల... రెండేళ్లా కాదనుకుంటాను.
ఎభయెనీస పెటటడంతో లోలకి వెళ్లాను, అది తీసేమగానే ఫమటకి వచాును. ఫహుశా దెదనిమి
నెలలనుకుంటా. భధమలో క స్థఐడీ వాడొచిు అండర్ట్టకింగ్ ఇసేి ఫమటకు వదిలేసే ఏర్వట
చేసిను అనానడు. స్థపఐ (ఎమ్.ఎల్)తో నాకు ఎల్లంటి సంఫంధం లేదూ అని ర్వస్థభభనానడు.
నేననానను... ‚సంఫంధం లేదు, నేను క సూటడంటని. ఎమేభ అిన ఆరెనలాకి ఇవనీన జరగాి.
ఇది నోటిమాటగా చెప్పినానను. కానీ సంఫంధం లేదని ర్వస్థవవను అని‛. కాఫటిట పెరోల్ దొయకలేదు.
పని చూడాలనిపసుింది క నెల పెరోల్ ఇవవభని పెటటకునాన ఇవవలేదు. కాఫటిట it was a
hell. కానీ భంచి ఫ్రండ్సస అయామరు అకూడ.
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కమూమనిజం చాల్ల చోటా క ఫాలెన్ ఐడిమల్ గా మిగ్నలపోింది? దాని టా
ఇప్పడు మీ అభిప్రామం ఏంటి?
కమూమనిజం డిపోయే అవకాశ్ం లేదు, ఎందుకంట్ట అదెప్పడూ  తకి లేవలేదు. అదెప్పడూ
ర్వలేదు. ఎకూడైనా సోష్లసుట ఎటెయింపట్ జరగాి అంతే. ఆ తర్వవత వచేుది కమూమనిజం.
కమూమనిజం నా కల మాత్రమే. నాల్లగా ఆలోచించేవాలవా కల మాత్రమే. కల తనం కావటమేంటి?
ఏవనాన డిపోి ఉంట్ట అవి సోష్లజం కోసం జరగ్నన ఎటెయింపట్ మాత్రమే. ఇంకా డీప
పలటికుసలోకి వెళ్లాలంట్ట ఆ ప్రమతానల్గ కూడా సోష్లజం కోసం జరగ్ననవి కాదు, నూమ డమాక్రసీ
కోసం జరగ్ననవని నేను అనుకుంటాను. వాటి బానర్స సోష్లజ్ఞనికి సంఫంధించినపు ఉండొచుు
గాని, అవనీన ప్రజ్ఞసవభమం కోసం జరగ్ననవే. ఎందుకంట్ట యష్యమలో అంతకుముందుననది జ్ఞరసుట
రపలన, చైనాలో ఫ్యమడల్ రపలన. వటి నుంచి తర్వవతి అడుగు ఉండేది ప్రజ్ఞసవభమం.
ప్రజ్ఞసవభమం రకవమన తరువాత సోష్లజం. ఐతే కారభకుల్గ పల్ునానరు కాఫటీట, ఆ పర్టటల
ఆదయశం సోష్లజం కాఫటిట సోష్లసుట పోర్వటాల్గ అంటనానరు. అంతే త అవి దశ్ ర్టతామ
నిజమన సోష్లసుట పోర్వటాల కిందికి ర్వవు. కమూమనిజం ఐతే తనం కాదు. I am still
dreaming.

ఉదమభ జీవితం తర్వవత జయనలసుట ఉదోమగంలో చేర క రెగుమలరైజ్డప జీవితంలో
డటం... ఆ మారును ఎల్ల వరి సి రు ?
నేను ఉదోమగం చేమటం తనిసర, నా కోసమూ, నా కుటంఫం కోసమూ. అప్పడు i
felt very competitive, challenging, ‚నేనిప్పడు 36 యేలవా వమసుసలో ఉదోమగం చేస్థ
జీవించాల అనే యంగంలో ప్రవేశిసుినానను, ఏ ఉదోమగంలో చేరనా భళ్లా ఈగో సటిసపక్షన్...
అహానిన సంతృపియచుకునే ప్రమతనం కూడా చేయాల‛ అనుకునానను. అల్ల చేమగలగాను.

అంట్ట జయనలసుట జీవితంలో కూడా మీ ఐడిమల్స ని టిటం చుకుంట్టనే ఉనానర్వ?
లేదు. ఐడిమల్స గురంచి పెదద టిటంచుకునాననని అనుకోను. కవలం నేను నిలఫడాల,
భంచి జయనలసుట అనిపంచుకోవాల. ఎందుకంట్ట జ్ఞానీ జైల్స్థంగ్ చనిపోతే కూడా క నివాలిం ర్వస్థ
(ఏ పేరుతో ర్వసేినేమీ, ర్వస్థంది నేనే కదా), ఐడిమల్సతో జీవించానని చెటం అఫదధభవుతుంది.
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ఉదమమానిన వదిల ఉదోమగం పుప్ప ర్వవటానికి కుటంబానిన పోషంచాలననదే
కాయణమా, ఇంకా ఏభనాన కాయణాల్గనానయా?
కాదు. కుటంఫం కోసమే ఐతే అంత అవసయం లేదు. నా భాయమ జమ కూడా నాల్లగే ప్రి
సథి కాయమకయి. మేం ఇదదయం కలసే పర్టటలోకి వెళ్లాం. ఇదదయం కలసే పర్టటలోంచి ఫమటకొచాుం.
ఫమటకు ర్వవటానికి కాయణం, 1985లో పర్టటలో స్థిట వచిుంది. I couldn’t take it. ఆ
విబజన నాకూ, జమకూ కూడ యభ నిర్హహతుకభనిపంచింది. ఎవరన తప్పటాటల. ఇరువర్వులద్ద
తపే అనిపంచింది. అసల్గ విబజన దాకా ఎందుకొచాుం ఎల్ల వచాుం అనేది ఆలోచించాం.
ఉదమభం క ధేమమం పెటటకుంది, ర్వజ్ఞమధికాయం అనే ధేమమం. అకూడి దాకా వెలవాటానికి కొనిన
దశ్ల్గ పెటటకుంది. ప్రతిఘటన, పోర్వటం విసిరంచి ప్రజ్ఞసైనమంగా మాయటం... ఇవనీన
అనుకుంది. కానీ ఈ ప్రతిఘటన దశ్లోనే ప్రతిష్టంబనను ఎదురొూంది. మొదటిదశ్లోనే
ఉండిపోయాం. దానిన అధిగమించే రస్థథతి కనిపంచటం లేదు. (ఇటికీ అంతే.) అల్లంటి
రస్థథతిలో సహ్జంగానే క కుళ్లా ప్రవేశిసుింది. వసుివు ఎప్పడనాన ముందుకనాన పోవాల, కులింా
అనాన పోవాల. అల్ల ఉదమభంలోకి కుళ్లా ప్రవేశించింది అని మాకనించింది. భర అప్పడేం
చేయాల. మేం అకూడే ఉంట్ట ఏం జరుగుతుంది? అకూడే ఉండటం అంట్ట అయథం ఏమిటి? మేం
కాయమకయిలమే గాక యచితలం కూడా, నేను ఉనామసకుణి కూడా. ఆ సథనంలో భనుషులన
కల్గసిం, చాల్లభందిని ఉదమభంలోకి తీసుకువసిం. వాళ్లా వచిున తర్వవత ఏభవుతుంది? ఇక
అది జీవనభయణపోర్వటం. మేమనా, మా వలా వచేు వాలవాినా వాలవా ముందు ఉనన ఆషన్స
ఏమిటంట్ట, ఐతే ప్రతిష్టంబన తొలగ్న ఉదమభంతో పట ముందు దశ్లోాకనాన పోగలగాల, లేదంట్ట
పోర్వటంలో చనిపోవాల. అల్ల చావు పుప్ప వాలవాని ఆకరషంచిన వాలవాభవుతాం. భనం ద్దనికి బాధమత
వహించాల్ల? అనే ఆలోచన మాకు వచిుంది. ప్రతిష్టంబన తొలగే దార భనక కనిపంచనప్పడు ఆ
ని చేమకూడదు అనిపంచింది. అందుకని వదిలేశాను.
వదిలేశాక ఉదోమగం చేయాల. ఉదోమగం చేసుిననప్పడు మాత్రం అకూడ నేను ఐడిమల్స
ఉంచుకోవటం అటాా ఏం లేదు.
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దహార్హలవా ప ట జయనలసుట జీవితం ఎల్ల సగ్నంది?
బాగుంది. బాగుంటానికి కాయణం ఆట. కయమ్స ఆడుతునానభనుకోండి, కయముస వలా
వచేుదేంటి లోకానికి. కాసి ఆనందంగా పొదుదపోవటం ఉంటంది. ఆట బాగా ఆడాలనే కోరక
అంతకుముందు లేదు నాకు. అంతకుముందు అంతా ఇనావల్వ్. ప్రతేమకించి అనుకోవటం,
సంకలంచటం లేదు. అంతా సహ్జంగా అల్ల జరగ్నపోింది. జయనలజమతే దయఖాసుి పెటటకుని
ఉదోమగం సంపదించి ని చేమటం.
అటాగే నేను ర్వస్థనవాటికి (నా పేరుతో ఎప్పడూ ర్వమలేదు గానీ) చాల్ల అప్రిస్థయేష్న్స
వచేువి. భాష్కు సంఫంధించి. నేను భాష్ గురంచి మాత్రమే టిటంచుకునేవాణి. నాకు తెల్గసు నేను
చెపేది సతమం కాదని. పవని, దినకర్ పేయాతో ఎడిటోరమల్ పేజీలో వామసల్గ ర్వసేవాణి. అల్లగే
దొంగతనంగా కవితవం ర్వసేవాణి. ‚కె. సంజీవ్‛ అనే పేరుతో ర్వసేవాణి. అప్పడప్పడో ర్వసనని
చెప మూడేళ్లా ర్వస్థ, ‚అఫదధం‛ అనే ప్పసికం వేశాను. వేస్థనప్పడు మాత్రం హెచాురెూ పేరుతో
వేశాను. ఆ దొంగతనంగా ఏదైతే ర్వశానో అందులో మాత్రమే నేను చెపలనుకునన సతమం
చెపను. నేను ఏం ఫీలయామనో అదే చెపను. మిగతావనీన ఎంత క ఫెర్వపయభర్గా, క
ఎంటయటినర్గానే ర్వశాను. ఆ ని బాగా చేశాననే అనిపంచుకునానను.

నితమం

దాలతో

వృతిి గ తమన

సంఫంధ్వనిన

మాత్రమే

కలగ్న

ఉండటం

తనిసరైన జయనలసుట ఉదోమగం వలా క సృజనాతభక యచితకు (కవి ఐనా ,
కథకుడైనా) కలగే భంచి చెడులేమిటి మీ ఉదేద శ్ంలో?
భంచే జరుగుతుంది. నా అనుబవం మాత్రమే కాదు; హెమింగేవ జయనలసుట, మారెూెజ్డ
జయనలసుట. జయనలజం యచితను చేమదు, అితే చందు కూడా. మారెూెజ్డ ‚లవింగ్ ట టెయిల్
ద ట్టల్‛ లో జయనలసుటగా తన అనుబవాల్గ చెపిడు. భర అవి తనకు ఉయోగడాపమనే నాకు
అనిపంచింది.

‚నిభగనత లేని నిఫదధత ఏంటి?‛
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భనలో సతామనిన చెటానికి కాకుండా కవలం వృతిి గ తంగా వాడటం వలా ,
అక్షర్వలతో భన సంఫంధం దెఫఫతినదంటార్వ?
అంట్ట, దొంగతనం ఫహియంగంగా చేసిం అకూడ. శ్రీశ్రీని, ఆరుద్రను, తిలక్ను భంచని
చూడకుండా కొట్టటసిం కదా. చయణస్థంగ్ని పొగడటానికి కూడా శ్రీశ్రీని వాడతాం కదా. సో, వాటి
మీద మీకు రవరెనుస కూడా ఉండదు.

భర అవే అక్షర్వలన మీ యచనకు వాడుతుననప్పడు...
ర్వసేటప్పడు, కాల్లనికి కననం వేస్థ దొంగ్నలంచిన క్షణాలేవ్య... అవి కద, అకూడ భనం
ఉంటాం. ఉదోమగంలో మాత్రం వేష్ం తదు. నేను ‚ఈనాడు‛లో చేర్హటప్పడు అనుకునానను
కూడా. నా డైర్టలో ర్వసుకునానను: ‚ఈ రోజు నుంచి నేను జయనలసుటగా వేష్ం వేసిను. ఈ వేష్ం
బాగా వేసిను. మెపసిను.‛ నేను జయనలసుటగా బాగా ని చేసినని, నా తెల్గగు వాకమం
బాగుంటందని జనం అనాల. అంతే, అంతకుమించేం లేదు.

‚బాధ కవితావనికి ర్వమమదం‛ అనేది నముభతానని క చోట అనానరు. మీ
ప్రతేమకమన బాధనీ, మీ దిగుల్గనీ నియవచించగలర్వ?
సంతోష్ం అనేది intermittent గా అప్పడప్పడు తగ్నలే flicker ఏమో అనుకుంటాను.
బాధే జీవితం అనుకుంటాను. జీవితం యొకూ ఎస్తన్స చెటానికి ప్రమతినంచేకొద్దద భనం బాధనే
వమకిం చేసిం అనిపసుింది. యచితల్గగా భన ప్రమతనభంతా ఫతుకును తిరగ్న వమకిం
చేయాలనే కదా. అల్లగే నేను ఇంకొకర ఫతుకునైతే వమకిం చేమలేను. నాకు తెలస్థన నా ఫతుకునే
వమకిం చేయాల. భర మిగతావాలవాలో ఉందో లేదో తెలమదు గానీ, నాలో మాత్రం బాధే ఎకుూవ
ఉంది.

దాని మూల్లల్గ?
చాల్ల అహేతుకమన హింస ఉంది. Why should there be so much suffering?
It’s very unnatural. అవసయం లేదు. అంట్ట ఇవాలవ భనం ప్రంచంలోని సందను
తీసుకుంట్ట (అంట్ట సందకు వసుిరూపలైన తిండి గ్నంజల్నన, ఫటటల్నన తీసుకుంట్ట) మొతిం
‚నిభగనత లేని నిఫదధత ఏంటి?‛
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ఏడువందల కోటాభంద్ద తినొచుు, ఫటటల్గ కటటకోవచుు, నీడకు ఉండొచుు. అంత సంద ఇప్పడు
ప్రంచంలో ఐతే ఉంది. భర ఎందుకని కొందరు ఆకలకి ఉంటనానరు? ఎందుకు కొందరు
ఫ్రసేేష్న్సకి లోఫడి చసుినానరు? నాకైతే ఇది చాల అహేతుకంగా ఉంది. ద్దనికి స్థరచుమవల్
కాయణాల్గ నాకు టటవు. డితే బాగుండు. కొంచెం హేపీగా ఉండేవాణ్ణిమో. కాని నాకు ద్దనికి
జవాబుల్గ కావాల. భర నాకు బాధ గాక ఇంకం మిగుల్గతుంది?

మీ కవితా వమకిి తవంలో సమాజిక పయశెమూ, పుమకిి క పయశెమూ రెండూ
ఫలంగా co-exist అవుతుననటట అనిపసి ి . ఏది వమకి భ వుతుననప్పడు మీ
కలం ఎకుూవగా సంతృపి చెందుతుంది?
నేను ర్వస్థన ప్రతీద్ద పుమకిికమే. వమకిి ఎకూడునానడనేదే ముఖమం. వమకిిగతం కానిదేద్ద లేదు,
అల్లగే వమకిి కూడా సమాజికం కాకుండా లేడు. అంట్ట... యసన్ కనాన సోష్ల్ యసన్ అనే దం
నాకెకుూవ నచుుతుంది. అందయం సోష్ల్ పెయసనేస. కవలం యసన్ అనేవాడు ఉంటాడా?
ఉండడనుకుంటాను. నేను సోష్ల్ యసన్ని అనే అనుకుంటాను. కానీ దానికి ‚సమాజిక సృహ్‛
అనేది తెచిుపెటటడం ఉంది చూశార్వ... కయకమన డికటట దం చేశారకూడ. సృహ్ నాకిష్టం
ఉండదు. సృహ్ర్వహితమమే ఇష్టం. నిజంగా ఇష్టంగా ర్వసుిననప్పడు భనం సృహ్ర్వహితమంలో
ఉంటాం. సృహ్కోలోిన తర్వవత కూడా భనలో సోష్ల్ యసన్ ఉంటాడు, అతను
మాటాాడతాడు. నేను అప్పడు సోకాల్ప ‚రవలూమష్నర్ట పొయెట‛గా ర్వస్థంద్ద, ఇప్పడు ర్వస్థంద్ద
వమకిిగతమే.
తయచూ మీరు వినే ఉంటారు ‚నిఫదధత‛ అని. అంతకంట్ట చెతిదం ఇంకోటి
లేదనుకుంటాను. ఉంట్ట నిభగనత ఉంటంది, లేకుంట్ట ఉండదు. నిభగనత లేని నిఫదధత ఏంటి?
‚నాకు ఊలవాంట్ట చాల్ల ఇష్టం, కానీ ఊళ్లా నేను ఉండను‛ అని ఎవరైనా అంట్ట అయథంయథం
ఉంటందా దానికి. నాసటలెక్గా ‚అప్పడు చాల్ల బాగుండేది‛ అని చెప్ప. కానీ ఇప్పడు ఊయంట్ట
చాల్ల ఇష్టం.. భటీట గ్నటీట అద్ద ఇద్ద అని ర్వసుింటారు. అంత ఉంట్ట why don’t you go there?
ఎవర్వపరు నినున. ఉదమభం చాల గొద్ద అద్ద ఇద్ద అని చెప్పింటారు. why don’t you do it?
If you really feel (I’m not using the word belief), why are you not there?
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‚అనిపసోింది గానీ నేను చేమలేకపోతునాననూ‛ అని చెప్ప, అది వేరు. ఆ ఫీలంగ్ వేర్హ ఉంటది.
అల్ల... నిఫదధత అనే దం నాకు ఇష్టం లేదు. నిభగనత అనేది లేకుండా నిఫదధత గురంచి ఎవరు
మాటాాడినా అది కటి: భంచి చేమదు, రెండోది: నీ చేత నిజ్ఞనిన చెపంచదు.

మీ కొనిన కవితలోా కనిపంచే నిష్కూర భ ణభావం గురంచి...
నిష్కూరభణభావం కాదు గానీ, అదొక ఆయినాదం. నాకు ఇష్టం లేదు నిష్కూరమించటం, i
want to stay. ఫహుశా it’s a coping mechanism అనుకుంటనాన నేను. ఆయినాదం
సూసైడల్ కాదు, అరుప్ప. నేను గుంటలో డి ఉనానను, అరుసుినానను. అంట్ట, i want to be
saved, i want to get out, i am sharing my shout with you by publishing it.
కాఫటిట నిష్కూరభణ అననది కరెకుట కాదేమో.

మీ యచనావామసంగప్ప అలవాటా గురంచి చెండి?
నేను ఏం ర్వమబోతునాన అననది ఎప్పడూ నాకు తెలమదు. కాగ్నతం ముందు కలం
టటకునాన, లేదా కంప్మటర్ ముందు కూరుునాన, ర్వమబోతానో లేదో మాత్రం నాకు తెలమదు.
కోూసర ఆశ్ుయమపోతా, అర్హ! నేను ర్వసేశానే పొయెం అని. అందుకనే చాల్లసరుా భంచి
పొయెం ర్వశాకా చాల్ల దిగులేసుింది, భళ్లా ఎప్పడు ర్వసినో అని. అందుక సృహ్ర్వహితమం
అనానను. అంట్ట ఎవర్హభనుకుంటాయనీ, సృహ్లో ఉంట్ట ఇవనీన ఉంటాి కదా. నేను
సమాజికసృహ్ గురంచి కూడా మాటాాడటం లేదు. వమకిి సృహ్ గురంచే మాటాాడుతునానను.
కనున తెరుచుకునే ఉంటంది, కలం ని చేసూినే ఉంటంది, కానీ సృహ్లో ఉండం.

ప్పసి కం అంట్ట చనిపోవటం, అనానరు. కసర ప్పసి కం వేస్థన తర్వవత కవి ఆ
కవితావనిన దాటకొని కొతి కవితవంతో భళ్లా కొతి గా ప్పడతాడని అయథం
చేసుకునానను. ప్పసి కం వేస్థన తర్వవత (అంట్ట ఆ బ్లా షంగ్ అనే ఆక్ట వలా )
నిజంగా అల్ల జరుగుతుందా?
నేనితే ఫీలయామను అటాా. ఎందుకంట్ట, క ఫీలంగ్ ప్పడుతుంది. నువువ అది చెటం
కోసం ప్రమతినసివు, కవిత ర్వసివు, ఆ ర్వమటం ఐనప్పడు చెపనేా అనుకుంటావు, ఇటికి
‚నిభగనత లేని నిఫదధత ఏంటి?‛
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చెపనేా అని. కానీ రెండు మూడ్రోజుల తర్వవత ఆ గ్నలన సూక్ష్మభణువు ఇంకా తొల్గసూినే
ఉంటంది. అది భళ్లా ఇంకో కవిత అవుతుంది. నేననుకోవటం ఆ రజినల్ ఫీలంగ్ ఎనానళ్లా
ఉంటందో అనానళ్లా (ఈ భధమలో చాల్ల చేసిం, బువవ తింటాం, సననానికెళ్లిం, ఉదోమగాల్గ
చేసిం, వడీపలకిసిం.. ఇవనీన), ఆ రజినల్ ఫీల్ తొల్గసుిననంత వయకూ, అది ప్యియేమ వయకూ,
చాల్ల కవితల్గ ర్వసిం. క కవితలో కాదా ని. (కోూసర కావొచుు కూడా, క కవితతో
ఐపోి కొనానలవా పట ఏమీ ర్వమకపోవచుు.) సో ఆ ఫీలంగ్ కంపీాట అినప్పడే భనకు
ప్పసికం వేదాదభనిపసుింది. ప్పసికానికి సరడా కవితలయామయా అనేది కాదు భనం చూసుూనేది.
‚ఇక నేను చెపేది ఏమీ లేదు ఈ భావం మీద‛ అనిపంచినప్పడు, ప్పసికం వేయాల అనిపసుింది.
అల్ల చెపేది ఏద్ద లేదనన నియియానికొసిం, లేదా చెపేదేం లేక ఆగ్నపోతాం. అది కోూసర 26
కవితల తర్వవత జయగొచుు, కోూసర 260 కవితల తర్వవత జయగొచుు. అప్పడు వేసిం ప్పసికం.
కాఫటిట ఆ ఫేజ్డలో చనిపోినట్టట కద. That HRK is no more. ‚వానలో కొఫఫరచెటట‛ ర్వస్థన
హెచాురెూ ఇప్పడు లేడు. ఇప్పడు అందర్వాగే అతనూ దానికి క పఠకుడు.

అల్ల క భావం ప్యి ి ప్పసి కం వేసేశాక భయల్ల క కొతి భావం మిభభలన
లకరంచటం కోసం ఎదురుచూడటం—
ఎదురుచూడటభనేదే ఉండదు. అల్ల ఫతికసిం అంతే. హెచాురెూ ఇక ర్వమకపోవచుు.
అల్లంటి దశ్ అది. ఇక ఎదురుచూడటం, వెతుకోూవటం నేనైతే చేమను. అంట్ట ‚అయోమ ఈ భధమ
పొయెట్రీ ఏం ర్వమలేదే‛ అని అనిపంచిన సందర్వబల్గంటాి, కానీ అల్ల అనిపంచినప్పడు
అససల్గ ర్వమను.

ఏ కవితవమూ లకరంచకపోవటమూ అనే దశ్ అల్ల ఎనానళ్లా కొనసగ్ననా
మీకు ఇఫఫందిగా అనిపంచదా...?
అనిపంచదు.

ఫహుశా

నేనింక

ర్వమకపోవచుు.

అల్ల

నేను

రెండుమూడేళ్లా

ర్వమకపోిన సందర్వబల్గనాని, క సంవతసయం వంద కవితల్గ ర్వస్థన సందర్వబలూ
ఉనాని.

‚నిభగనత లేని నిఫదధత ఏంటి?‛
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కవి ఎప్పడూ క యుగంలో జీవించలేడు అనానరు ‚వానలో కొఫఫర చెటట ‛
ముందుమాటలో. ఇప్పడు మీ ర్వబోతునన కొతి ప్పసి కం ‚యగ్నలే వల్గందని‛లో ఏ
యుగం కనడతోంది. ఆ ప్పసి కం గురంచి చెండి?
ఈ

సంవతసయంలో

వమకిిగత

జీవితంలో

ననున

ఎకుూవగా

బాధపెటిటన

కొనిన

విష్యాల్గనాని. అదిగాక, రెండోది, I support Telangana movement, but i
suffered. మేధోయంగా, స్థదాధంతయంగా తెలంగాణ ఉదమమానిన సపోర్ట చేసిను. భనసుకు
మాత్రం నచులేదు. ఎందుకు విడిపోవాల; విడిపోకుండా, విడిపోవటానికి ఏ కాయణాల్గనానయో
అవనీన రష్ూరంచుకుంట్ట బాగుండేది. కానీ రష్యూయం కావవి. కోసి పెటటఫడిదారుల్గ అని వాళ్లా
చెప్పినన మాట కరెకట. వాళ్లా కానీమరు దానిన. అంతకుముందు ఉనన ‚లగెర్ట‛ని అల్ల
నిల్గప్పకోవటానిక వాళ్లా ఆ కలస్థవుండాలనన మాట అంటనానరు.
కానీ ‘భనం’ అనుకునేవాలవాభల్లా, సడన్గా ‘నువ్వవ’ ‘నేనూ’ అని మాటాాడుకుంటనానం.
‚వివిధ‛లో క వామసం ర్వశాను. దానిన ఇటాాగే మొదల్గపెటాటను. ‚నిననటి దాకా ‘భనం, భనం’
అనుకునే ఫ్రండు ‘మీరూ’, ‘మేమూ’ అని మాటాాడుతునానడు‛ అని మొదలవుతుంది. నా
ప్రిమమిత్రుడు సుంకిరెడిప నార్వమణరెడిపతో ఫోన్ సంభాష్ణ గురంచి. అితే అది అసహ్జం
కాదు. ఆ ఇష్యమ గురంచి మాటాాడుతుననప్పడు నేను సీమాంధ్రవాణి, ఆమన తెలంగాణ వాడు.
‘మీరూ’, ‘మేము’ అనే మాటాాడతాడు. ఆమన తెలంగాణను సపోర్ట చేసిడు, నేను తెలంగాణని
సపోర్ట చేసినని ఆమనకు తెల్గసు, అినా ‘మీరూ’, ‘మేము’ అనే మాటాాడతాడు.
అదిగాక, కొంత అనభభకం కూడా ఉంటంది. వాళ్లా అందరు కలస్థ చేసే నులోాకి నేను
వెలింానా, వెలింానటటండదు. ఇనానళ్లా ఎర్రజండా అనుకునానం, కవితవం అనుకునానం, జయనలజం
అనుకునానం. ఇందులో ఎకూడా ‘భనం’ కానిది లేదు. ఇకూడ ఇది మాత్రం ‘భనం’ కానిది
అిపోింది.
ఇదిగో ఈ బాధ్వ, నా వమకిిగతజీవితంలోని బాధ్వ ఈ రెండూ బాగా ని చేశాి. అల్లగని
భర్ట నిర్వశ్ ఉనన కవితల్గ తీసేశాను. కవికి క ని కూడా ఉంది. పఠకుణి చంకూడదు.
నిర్వశ్కి గుర చేమకూడదు. క పఠకునిగా తీవ్రమన నిర్వశ్ కలగ్నంచే కవితల్గ నేను చదవలేను.
కాసి ఎకూడో flicker ఉండాల. ‚యగ్నలే వల్గంద‛నే అవకాశ్ం ఉండాల.
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చాల్ల యేళ్లా గా కవితవం మాత్రమే ర్వస్థ, భయల్ల కథల పుప్ప ఎందుకు
వెళ్లా ల నిపంచింది?
కొనిన విష్యాల్గ కవితవంలో చెలేం. అవి మాత్రమే కథల్గ ర్వశాను.

ఇందాక చెపందాని ప్రకాయం మీ తొల ప్రేయణలనీన (డిటెయికిట వు నవల్గస, జ్ఞనద
నవలలూ) వచనం నుంచే కదా. కథల పుప్ప ర్వవటానికి అంత ఆలసమం
ఎందుకైంది?
ప్రమతినంచాను కానీ, అససల్గ ర్వమలేకపోయాను. మొనీన భధమనే క పత నోటబుకుూ
చించేశాను కూడా. క ది కథల దాకా అటెయింపట చేశాను. అససల్గ కథే ర్వలేదు, భాష్య బాలేదు.
ఇక ఆ నోటబుకుూ నేనే భరోసర చూడొదదని చింపేశాను. కాఫటిట అససల్గ ర్వమలేదని కాదు గానీ,
ఫెిలయామను. భధమలో కొనిన భంచి కథల్గ ర్వశాను. 1977లో కటి ‚ఫచాు బాయక్‛ అని
ర్వశాను. జైలోా ఉననటి అనుబవాల్గ వెంటనే ర్వశాను. అది చాల్ల బాగా ర్వశాననిపంచింది.
అల్లగే ‚సృజన‛లో ‚కుకూఫతుకు‛ అని క కథ ర్వశాను. అద్ద నచిుంది. ఆ రెండు కథలూ త
నేను ఇంక ర్వమలేదు. అంట్ట చాల్ల చెతి ర్వశాను. మొనన ‚చేతికి ర్వని కొడుకు‛ అని క కథ
ర్వశాను, నా బాాగులో ఉంది. దాని తర్వవత ఇక చెతి కథల్గ ర్వమలేదనిపసుింది. అంట్ట నాకు
చెతిగా ఉనన కథల్గ ర్వమలేదు.

కవితవం, వచనం ఈ రెంటినీ మీరు భిననంగా ఎల్ల నియవచించుకుంటారు?
నాకు సంఫంధించినంత వయకూ కథలో కవితవం ర్వకూడదనుకుంటాను. కవితవభనగా
ఏమి? అలంకారకత. ఎప్పడనాన క దం ర్వవొచుు, కానీ కొందరు కథ ర్వసిరో కవితవం
ర్వసిరో తెలమకుండా ర్వసేసిరు. ఏంటి రెండూ వేర్వ అంట్ట, భర వేర్హ కదా. అతి-అలంకారతక
ఎందుకు? Terse prose ఎందుకు ర్వమం భనం? కాఫటిట కథ ర్వస్థనప్పడు నేను
వలైనంతవయకూ terse prose నే ర్వసిను. అలంకారకతను నిగటటకుని ర్వనివవనూ అని
చెను. అది ర్వదు అంతే.

‚నిభగనత లేని నిఫదధత ఏంటి?‛
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నేటి కవితవంలో భాష్ కొతి జవసతావలతో ప్పనయె నిభసోిం ది. కానీ అది వచనంలో
ఎందుకు జయగటం లేదు?
వచనం నేను అంత చదివానని అనుకోవటం లేదు. చదివినంతవయకూ ‚ఉంది కదా‛
అనిపసుింది. భర్ట అనామమంగా ఐతే లేదు. మొనన అనిల్ ఎస్. ర్వమల్ గారకి మెిల్గ కూడా
పెటాటను. ‚శిక్ష‛ కథ భాష్ బావుంది, నడిపన తీరూ బాగుంది. అల్లగే యభణజీవి ‚సముద్రం‛.
వెంటనే జ్ఞాకమొసుినాని కదా కొనిన.

మీ ఠనాసకుి ల గురంచి చెండి. తెల్గగులో ఏ యచితలన ఇష్ట  డతారు.
ముందు చెపన వాలవాంట్ట ఇటికీ ఇష్టమే. ఐతే, ఈ భధమ యంగనామకభభ గార
‚చదువుకునన కభల‛ నవల ఎవరంటోానో చూశాను. చదవటం మొదల్గపెటాటను. కానీ
చదవలేకపోయాను. అప్పడు మాత్రం డి డీ చదివాను. ఇటికీ కొనిన కథల్గ ఇష్టం. ‚అభభకు
ఆదివాయం లేదు‛ మొదలైనవి. ఇక శ్రీశ్రీ ఐతే ఏం ర్వస్థనా ఇష్టమే. తిలక్ ఇష్టమే. కృష్ిశాస్త్రి,
ఫసవర్వజు అపర్వవు, ఇసభిల్ గారు, నగనముని, శివారెడిప.

మీ సభకాల్ననులోా . ..
ఇప్పడు ర్వమటం ఆపేశాడు ఎన్.కె. ర్వమార్వవు అని. అటాాగే శ్రీకాంత్. స్థదాధయథ
అప్పడప్పడూ... కోూసర భర్ట ఆబసేకుట చేసుినానడని నాకు కంపెాింట ఉంది. నాకు
అయథమనప్పడంతా బాగుంది. అయథం కాకపోవటం కూడా కాదు, అందకపోవటం. విభల, మా
జమభభ... జమభభ పొయెట్రీ అంట్ట చాల్ల ఇష్టం. ఎస్. జమ అనే పేరుతో ర్వసుింది. ఎంత
సయలవంగా ఉంటందో అంత బాగుంటంది. కొండేప్డి నియభల బాగా ర్వసిరు. ఘంటశాల
నియభలవి రెండు మూడు కవితల్గ... ముఖమంగా ‚వయమ వర్వషల్గ‛. రెడ్సలైట ఏరయాలో ఆడవాలవా స్థథతి.
ఇంకా చాల్లభంది ఉనానరు. అసల్గ ఇటాా పేరుా తీమటం కొూసర ప్రాబెామ్ అితది.
ఎందుకంట్ట తీమని పేరుా భనకి చాల్ల ఇష్టమనవి ఉండొచుు.
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ప్రంచ యచితలోా . ..
ప్రాణం జ్ఞక్ లండన్. శ్రీశ్రీ గురంచి చెపనే ఏం ర్వస్థనా అని... అల్లగే జ్ఞక్ లండన్. ఎంత
ఇష్టం అంట్ట, అదే అమెరకా యచిత హెమింగేవకు అంత పేర్హంటీ, మా జ్ఞక్ లండన్కు లేకుండా,
అని కూడా అప్పడప్పడూ అనుకుంటాను. హెమింగేవని తకుూవచేమటం అని కాదు. ఎందుకంట్ట
‚పర్ హూమ్ ద బెల్ టోల్స‛ నవల, ‚కిలభంజరో‛ కథ... బాగా ఇష్టం, అితే ‚ఏంటో...‛
అనిపంచినవ చాల్ల ఉనాని. ఆమన కలెకెటడ్స సోటర్టస్ ఉంది నా దగుయ. అనీన చదవలేకపోినాను.
కానీ జ్ఞక్ లండన్ భళ్లా ‚ట్టల్స ఆఫ్ ది నార్ి‛ అని చినన బుక్ వసేి అవి కూడా ఇష్టంగా చదివాను.
మారెూెజ్డ ‚న్ హ్ండ్రడ్స ఇమర్స ఆఫ్ సలట్టమడ్స‛ బాగా ఇష్టడప ప్పసికాలోా కటి. ఎపక్ అంట్ట
ఇద్ద అనిపంచింది. అందరకీ ఇష్టమన నిహిలసుట దాసోియెవ్సీూ నాకూూడా ఇష్టమే. ‚మమా ది
పట‛ యచిత అలెగాెండర్ కుప్రిన్ కడు.

ఇటి

తర్వనికి,

అంతకుముందునన

తర్వనికి

కవితవభనే

మాధమమానిన

సీవకరంచటంలో, దానిన వాడుకోవటంలో కనిపసుి నన మార్హమిటి?
ఇంతకుముందునన తయంలో కవుల్గ ఎకుూవగా తెల్గగు ఎమేభ చదువుకునన వాళ్లా, లేదా
జయనలసుటలూ

ఉండేవాళ్లా.

ఇప్పడొక

విచిత్రమన

రస్థథతి

ఉంది.

సఫ్టవేర్

ఇంజనీరుా,

అడవయటిజభంట కంపెనీలోా ని చేసేవాళ్లా... అల్లంటి వాలవా సంఖమ పెరగ్నంది. ఆ తేడా
పొయెట్రీలో కూడా కనిసుిందని అనిపసుింది. వాలవా అనుబవాల్గ వేరు, వలవా అనుబవాలూ వేరు.
అది తెల్గసోింది.
అల్లగే ఉదమమాలోా వసుినన తేడాల్గ కూడా. సూథలంగా చెపలస వసేి, ఇంతకుముందు
తయం వాలవాంతా ఉదమమాల వెనుక నడిచారు. అటోా ఆ ఉదమమాల రపరెనుసతోనే సహితమ చరత్ర
ర్వయాల్సచేుది. సహితమ చరత్రకు సంఫంధించి ఎవయనాన వామసల్గ ర్వసేి కూడా... అభ్యమదమ
కవితవం, విావ కవితవం, స్త్రీవాద కవితవం, దలింత కవితవం.. ఇల్ల ఉదమమాలన పేరొూంట్ట
ర్వసేవారు. కానీ ఇప్పడు నడుసుినన చరత్రని ఎవరూ ఉదమమాల పేరుతో ర్వమటం కుదయదు.
కుదయకపోవటం తప రైటా అననది వేర్హ సంగతి. నాకైతే ఇల్ల బాగుంది కూడ. ఎందుకంట్ట
కవితావనిన కవితవంగా చూడాల త విావ కవితవమా, వేర్హ కవితవమా అటా చూడకూర్హాదు.
‚నిభగనత లేని నిఫదధత ఏంటి?‛
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స్థనిసమర్వ కాదా అననది చూడాల. అది వాకమంలో తెలస్థపోతుంది. ఇందాక చెపనటట ప్రకటించిన
నిఫదధత వేరు, నిజంగా ఉనన నిభగనత వేరు. ఇల్లమ ఎహ్రెన్ఫర్ూ క మాట అంటాడు: ‚జీవితంలో
తలనొపే ర్వనివాడు, ఎప్పడూ తలనొప గురంచి ర్వయొదుద‛ అని.

జీవితం టా మీ తాతిిె క దృకథం ఏమిటి?
దానిన తాతిిెకత అనాలో లేదో తెలమదు. నాకు మారూ్జం బాగా ఇష్టం. సయర తాతిిెకత
చాల్ల ఇష్టం. అంట్ట ఆమనిన చదివి ఔపోసన టాటనని కాదు. ఆ existentialist tendencies.
కామూ ‚ద సేేంజర్‛ నవల, దాని వెనకనునన ఫిల్లసఫీ ఇష్టం. అంట్ట without being away
from Marxism, i love existentialism అని చెపొచుు. ఎగ్నెస్తని
ట మ
ష లజం ఎకూడనాన
మారూ్జం యొకూ కోర్ ఫిల్లసఫీని కాంట్రడికుట చేసేి, i am with Marxism. చేమదనే
అనుకుంటనానను.

*
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