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some superfilial considerations
బండి మీద వెళ్ళేటప్పడు ఇదివరకు కూడా కనడేవి కొనిన హోర్డంగులు. జాలకళ్ేతో క సిపిల్లో
పిల్లోడో కెమెరా వైప్ప చూస్తంటారు, కకన కేషన్ ఉంటంది, బండిజోరు తగ్గంచమని సూచిసూత
“మీ కోసం మీ కుటంబం ఎదురుచూస్తంది” అనో ఇంకోటో. అలంటి ప్రకటనలు చూసినప్పడు
నేను వాటిల్లో క్రియేటివిటీ గుర్ంచి ఆల్లచించేవాణ్ణి. “వీళ్లో భలేగా ఎమోషనల్ స్పట చూసి
కొడుతున్ననర”ని అనుకునేవాణ్ణి. కానీ ఇప్పడు నువ్వవకడివి వచిి ననున న్నననని చేసి నిలబెటాటకా,
అలంటివి తిననగా ననున అడ్రెస్ చేస్తన్ననయి. బండి నడిపేటప్పడు ఇదివరకటాో ఎదర వునన
దాననలో దాేససిోవవాలనే ొంందర ఉంటం లేదు. ఇల చిననచినన విషయాలు మొదలుకొని న్న
జీవితానిన ప్రభావితం చేస్తన్ననవు నువువ. చాకిందనీరు లంటిది నీ మోహర్ంప్ప.
నువువ రాకమందు తండ్రిహోదా టో న్నకు కేవలం ఎవల్యయషనరీ ఇంట్రెస్ట మాత్రమే
వుండేది. తండ్రి కావటం అంేస క మనిషి జీవర్ణామ దశ్లనినంటినీ అతిదగ్గరగా ర్కించే
అవకాశ్మని మాత్రమే తోచేది. అప్పడు కూడా ఆ మనిషి క స్త్రీయే కావాలనుకునేవాణ్ణి. న్న
బిడ్డలకోసమని నేను ఏర్వుంచుకునన పేరోనీన అమామయిలవే (అందుకే నీ పేరు ప్ేసట అవకాశానిన
పూర్తగా అమమకే వదిలేశాను). అకకల్య చెల్లోళ్ళే మరదళ్ళే మేనకోడ్ళ్ళే ఎవ ల లేకోవవటం
వలో న్నకు ఆడాళ్లే ఎందుకు అల ఉంటారు అనేది ఎప్పడూ గోడ్ ఆవల రహసయమే. వార్
సినగ్ధమైన

ప్రంచాలకి

(జడ్ర్బబనో,

పూలదండ్ల,

డాన్సకాోస్ల,

స్పయిబాబాగు

,

హండబాగుల, సూకటీల ప్రంచానికి) మొటటమొదటి ఆంతరంగ్కుడిగా ఉండ్గ్లగ్టం న్న దృషిటల్ల
అదివతీయమైన దవి. ఆ ల్లట అలగే ఉంది. కానీ అది అదే, నువువ నువేవ.
ఆ ఎవల్యయషనరీ ఇంట్రెస్ట కూడా ఇప్పడేం లేదు. సరే నువవంటూ ఉన్ననవు గ్నుక, నీ
ఎదుగుదల అంటూ న్న కళ్ే మందు జరుగుతోంది గ్నుక, ఆ మచిటా తీరుతున్నన, ననున నీ వైప్ప
టిటలగే కారణాల్లో అది వెయ్యయవంతు కూడా కాదు. మర్ ఏమిటీ అంేస, అవేంటో తెలస్తత ఇదంతా
రాస్త సందరభమే కలగేది కాదేమో. లేదూ, నిజానికి ఇదంతా బడాయేనేమో, మనిషిని కాబటిట బుదిధ
కలగ్ంచే అహంభావం వలో దీననంతటీన కేవలం క జంతుసహజాతంగా చూడ్లేకోవతున్నననేమో.
For all i know, ఇటికైతే నీ మీద ఇషటం నువువ క

ఇవవకుండా ఆడే బొమమవి కావటం

వలోనే మాత్రమేనేమో.
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నీ మీద న్న ఇషటం పూర్తగా మానసికమైనదే కాదు; న్నకు నువ్వవ సినగ్ధమైన చరమంతో
కపివునన చినిన అవయవాల చలమిడిమదదగా కూడా నచుితావు. నీ చరమం కావలటీని సినగ్ధమని
సర్ప్ేసటయలేమ. కాలప్ప కరుకురాపిడికి అది మనుమందు న్నకు నిగూఢమూ, న్ననుంచి భిననమూ,
మరో అన్టచబుల్ సమక్షమూ అవుతుందని తెలుస్. ప్రస్తతానికైతే నిన్ననతుతకుననప్పడు ననున నేనే
మోస్తననటట ఉంటంది. ఎంత పీలిన్న స్పరం మకుకతో పాటూ తీస్కెళ్దదమంేస టటబడ్ని నీ
వాసన బాగుంటంది. ఎతుతకుననప్పడు నీ మెడ్ల్ల మకుకదూర్ి పీలుసూతంటాను. కానీ నువువ న్న
గ్డ్డం ప్ేసట చకికలగ్లకి నవివస్తన్ననననుకుని నవేవసూత ఉంటావు. ఈమధయ నీకు కింద వ్వ రండు
ళ్లే మొలచాయి. దాంతో ఇటికే న్న పేలవమైన ప్నునకి వరిన్నతీతమైన నీ నవువ ఇప్పడింకా
అందని దూరమైోవయింది.
ప్రస్తతానికి నువ్వవ pure animal వి. ఇది రాస్తననప్పడు కూడా, న్నకు దూరంగా నేల
మీద దొరాోడుతునన నువువ న్న వైప్ప పాకొకచిి ఈ కాగ్తం చింటానికి ట్రై చేస్తన్ననవు. అది
కుదరనివవకోవవటంతో, న్న జుటటని టటకుని కిందకు గుంజే ప్రయతనంల్ల డాడవు, అదైన తరావత
ఇప్పడు న్న కకకు వచిి నిన్నన నీ మొహనిన న్న భుజంకేసి రాస్కుంటన్ననవు. ఊర్కే చెంగ్న్నలు
కడుతూ మధయమధయల్ల తలోని కస్పర్ రుస్కుని మళ్లో వెళ్ళేోవయే దూడ్కన్నన ఏమంత భిననం
కాదు నువివప్పడు. (ఆ తలోకన్నన నేన్న ఏమంత భిననం కాదు. స్మతీసూకితకి భిననంగా న్నకు
ప్పత్రోతాసహం కలగ్ంచటానికి నీ కేవలమైన ఉనికే సర్ోవతుంది; చివరకు ఫేస్బకోో ప్టిటన నీ
ఫొటోకి వచిిన లైకులు కూడా సర్ోవతున్ననయి.)
అయిన్న నీ వైన్నల్లో క వయకితతావనిన చదవటానికి విరీతంగా ప్రయతినస్తంటాం మేం.
న్నకన్నన మఖ్యంగా అమమ. నీ అనిన చరయల్య తనకి ఉదేదశ్పూరవకమైనవిగా కనడ్తాయి. ఆ
ఉదేదశాలన గెస్ చేయాలసన అవసరం కూడా లేదననటట, విశ్దంగా తెలసిోవతునన విషయాలో మీ
అమమ చదివి చెపేసూతంటంది. నేను మాత్రం ఇంకా నీ చరయలకి బయటి ఉదీదనలేన త, నీ ల్లల
ఉదేదశాలన కారణంగా చూడ్లేకోవతున్ననను. నువువ న్నలక బయటప్టిట ఆడిస్తననప్పడు తనని
వెకికర్స్తన్ననవంటంది మీ అమమ. కొతతగా వచిిన నీ ళ్ే దును మీద సరదాగా న్నలక
ఆడిస్తన్ననవంటాను నేను. ఇలంటి నీ వేషాల్లో ఏమాత్రం తేడాగా అనిపించిన్న అది సహజమేనని
ఇంటరనటోో వెతికి ఖాయం చేస్కునేదాకా ఇదదర్ మనశాశంతి ఉండ్దు.
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కానీ న్న మనసంతా ఇల రంగురంగుల బెల్యనోమయం మాత్రమే కాదు. వాటిని గుచిి
పేలేి శ్ంకల్య ఉన్ననయి. అప్పడ్ప్పడూ ఏమనిపిస్తందంేస, ఇనిన కోటోమంది ల్లకజుుల్య
సజజనుల్య ఋజువరతనుల్య ఐన మగ్వాళ్లేనన ల్లకంల్ల, నువువ ఇలంటి క మగ్వాడి
హయాంల్లకే వాడినే తండ్రిగా చేసూత ఎందుకు ఊడిడాడవా అని. అప్పడు నీ మీద క తటసథమైన
జాల కలుగుతుంది. ఎందుకంేస, అల ఎల కుదిర్ందో చెలేనుగానీ, నేను క స్పమాజిక
మానవునిగా ఎదగ్లేదు. కనీసం పైపై అపియరన్నసస్ వరకూ దధతైన సంస్పర్ వేషానిన ఎలగో
న్నటటకొస్తన్ననను గానీ, న్న మనస్ ఏ విలువన్న అబొసల్యయట్ అని నమమదు, ప్రతి అవధి కన్ననలు
తవివ అవతలకి దూరుదామని చూస్తంది. ఇలగుండ్టంపై న్నకు ఏ ఫిరాయదుల్య లేవు సర్కదా
గొగా కూడా ఫీలవుతుంటాను. కానీ ఈ సిథతికి వచేి క్రమంల్ల మనస్ చేసిన ప్రయాణం
స్రక్షితమైంది కాదు. అది ఆవలంచే ల్లయల పైన బార్బడవైరు మీదుగా దొమమర్ నడ్క. ఇటి
చాల డెలకేట్ బాల్లనేస. అలంటి ప్రయాణం నువువ చేయటం న్నకు ఇషటం లేదు. ఈ సిథతికి నువువ
చేరటం ఇషటం లేదు. అదికూడా కేవలం ఇలంటి క నేను నీ తండ్రినవవటం అనన కారణంగా
జరగ్టం అససలు ఇషటం లేదు. ల్లకప్ప లౌకయప్పటిరుస్కి ఏ రాపిడీ లేకుండా కందెన స్లువుతో
దిగ్ స్పగ్ోవవాల నీ జీవితం. (కోకస్పర్ నువువ ప్పడుతూనే న్నల్ల ఎకకడో స్పటపవాచీని కిోక్
చేశావనిపిస్తంది. న్నకు ఎంతో టం లేదు. మరీ నినున అయ్యమయర్చేంత బొహేమియన్
వాతావరణం ఏం లేకోవయిన్న, ఉనన కాసత అసతవయస్పతనీన చకకదిదుదకుని నినున ల్లకరీతికి
అనుగుణంగా ప్ంచగ్లగే న్నననలగా మార్ోవవాల. కాోక్ ఈజ్ టికింగ్!)
అలగ్ని మళ్లే నువువ అందరుపిలోలోగా ప్రగ్టం కూడా ఊహంచుకోలేను. ఆ
స్ప్పరంగు సూకలు బస్సల కిటి ల్లోంచి కనిపించే అనేక యూనిఫారాల్లో క యూనిఫాంగా
నువువ మారటం న్నకిషటం లేదు. న్ననననో ధృవనక్షత్రంగా చూస్త అమమ మరీ న్ననన ల్లకంల్లకి
ఇమెమర్స అయిోవయి అవును వీణ్ణి బడికింవదదంటూ వంతపాడ్టం మొదలుప్టిటంది గానీ,
న్నననకైన్న బుదుధండాలగా. సూకలుకి ంక ఏం చేయను. నగ్రంల్ల బతకక ఏం చేయను. ఈమధయ
నినున ఎతుతకుని బయటకు తీస్కెళ్ళేనప్పడు మరీ అనిపిస్తంది. నువువ న్న భుజం మీద చుబుకం
ఆనిి వచేి ోవయే కారోనో, బైకుల్లన చూసూతంటావు. గ్టిటగా హర్న వినడినప్పడ్లో ఉలకిడ్తావు,
అహ, డేవాడివి, ఇప్పడు అలవాటడిోవయి అట మామూలుగా చూస్పతవు. నినున అల
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తీస్కెళ్ళే న్న బాలయనిన ఆవర్ంచిన దృశాయలోంటివి చూపించాలని ఉంటంది. బాటంతా
గొదెదలమయం చేస్త మేకలమందల్లన, అషాటచెమామ మగుగలు గీస్నన రామాలయం గ్చుినో,
మాగ్నున మధ్యయహనలు చలోగా గ్లగ్లల సందడి చేస్త రావిచెటటనో, నతతలు రథం మగుగలేస్తనన
ఆఖ్ర్ కోనేటిమెటటనో, కోసిన పొలంల్ల గ్డిడమేట వెనుక కుంగే మెతతటిబింబానోన చూపించాలని
ఉంటంది. న్న బాలయనికి అవనీన ఉన్ననయి. నినున మాత్రం క కరుకైన ల్లకంల్లకి తీస్కొచిి
డేశాను. ఇది ట్రాఫిక్ వలోన్న, కాంక్రీట వలోన్న మాత్రమే కరుకైన ల్లకం కాదు. శివారోల్ల
గొంతులుకోస్త మఠాలు తిర్గే ల్లకం, తల నుంచి గోన్నసంచులు వేలడే పిలోలు చెతతకుల్లో
ఇనుచువవలు ప్పచుికుని పాలథీన్ కాగ్తాలు ఏరుకునే ల్లకం, లతమాత్ర యాలలప్ప ్రైవవింగ్
వలోనే ప్పచెిలు గ్ల చచేి అవకాశాలతో కికికర్సిన ల్లకం, భుకితరీతాయ నితయం కదుల్యతనే త
నిలకడ్గా నిలబడిన మనుషులు అరుదుగా కనిపించే ప్రాగామటిక్ ల్లకం.
మర్ ఇలంటి చోటో పిలోలు ప్పటటటం లేదా ఆరోగ్యవంతంగా ప్రగ్డ్ం లేదా అనొచుి.
ఆమధయ కొన్ననళ్ోపాట చిత్రమైన రీతుల్లో సమాధ్యనడేవాణ్ణి. సృషిటల్ల ప్రతీదీ ఆ న్నటదెదనిమిది
రస్పయనికమూలకాలతో నిర్మతమైనదే కదా. మర్, అవే మూలకాల్లో కొనినంటితో తయారైన
చెటటని అందమనీ, ఇంకొనినంటితో తయారైన కాంక్రీట భవన్ననిన వికారమనీ ఎందుకు
అనుకోవాలీ అనీ ఇల. కానీ అందమూ వికారమూ కాదు అసలు డిసిటంక్షను. సహజమూ
అసహజమూ, ఇంకోల చెపేత ప్రకృతిసహజమూ మానవనిర్మతమూను. ప్రకృతి ర్వృతమై ప్ర్గ్న
బాలయం ఆల్లచనకి కలగ్ంచే విశాలతవం వేరు. ఎదిగాకా అది చుటూట లేకోవయిన్న, మెదడుల్ల క
చిటి విశాలమైన అర అల ఉండిోవతుంది. అది ఎంత రదీదల్లనైన్న నిమమళ్దనిన ఇస్తంది. ఎంత
ఇరుకుల్లనైన్న వెస్లుబాట ఇస్తంది. నీకు అది లేదు. నువువ కంోయిన్ కూడా చేయలేవు.
ఎందుకంేస నీకు ఇది త ఇంకోేసదీ తెలయదు. ఎంపికకి అవకాశ్ం లేదు. అదింకా విషాదం.
నిజంగా నువేవ న్న మొటటమొదటి ప్రయార్టీవైతే వెంటనే ఊరళ్ళోవయి ఏ కిరాణాషాోవ
ప్టటకోవాల. కానీ ఇందాక చెపినటట ఎదిగే క్రమంల్ల ఎకకడో నేనిల నగ్రాటవిల్ల మాత్రమే
శ్రణులభించే మృగ్ంగా మార్ోవయాను.
ఇవి చాలవననటట ఇంకో ప్దద గుంజాటన ఉంది. బహుశా వీటనినంటి

అదే మూలమై

ననినల రాయిస్తందేమో. న్నకు న్ననన అనే శాలీత లేకోవవటం వలో నినున ప్ంచటానికి న్నకు క
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మోడ్ల్ లేకుండా ోవయింది. అది మంచో చెడో నికరంగా చెలేను గానీ, అది అల ఉంది. క
చెడు ఎగాజంప్పల్ ఉండుంేస మంచి వైప్ప వెళ్ేటం స్లువయేయది, క మంచి ఎగాజంప్పల్ ఉండుంేస
అనుసర్ంచేవాణ్ణి. ఇప్పడు న్న రోడుడ నేనే వేస్కోవాల. నువివంకా పాకగ్లగే చినినప్రంచంల్ల
మాత్రమే ఉన్ననవు కాబటిట అదింకా ప్దద కన్నసర్న కాదు. కానీ కొనిన భయాలు. I fucked up so
many relationships. I want us to be a success.

*

some superfilial considerations

meher

