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ముత్తెభంత ముద్దు!
న్న ప్రిమమైన చిన్నార! గలు, రాత్రి ఎడత్తయపి లేకండా కంటికి మంటికి ఏకధాయగా ఏడుస్తెనే
ఉన్నావనామాట. నీ బయె నినుా వదిలి వెళ్ళిపోయన దిగులులో దికుతోచక ఈ ముసలి ఆంటీని
సలహా అడిగావు. ఆరేేదానినో, తీరేేదానినో గానీ, నీ దృష్టిలో మాత్రం నేనొక అనుబవశాలిని. న్న
గురంచి నువుు అనుకనేంత నేయపరతనం న్నకందని నేననుకోను. అయతే, ప్రేమంచడభనే కళలో
ఆరతేయక పోయన్న, అది బొత్తెగా త్తలిమని దానాయతే కాద్ద. అంతేకాద్ద, తభ మీద ఎవరైన్న
భరులుగొనేలా చేసుకనే విషమంలో నువుు కాసె వెనకఫడాావు గానీ, నేను మాత్రం జాణనే.
న్న వమసు సాక్షిగా అది నిజం.
నీ ఏకాగ్రత, ప్రేభ, నీ కావలింతలు, ముద్దులు మురపాలు అనీా నీ బయెకే అంకితం
చేశానంటూ చెపకొచ్చేవ్. ఫహుశా అసలు సభసయ అకుడే ఉందనుకంటా; నేననుకోవడం –
నువుుతనిా భరీఎకువగా ముదాుడుతావు.
ఫంగారు! ప్రంచంలోనే అతయంత ఫలవతెయమైన శకిె భన చేతులోో ఉంది. అదే –
‚ప్రేభ‛. శారీయక దారు

భగవాడికి సహజంగా దకిున వయం. సాధాయణంగా అతను ఫలానిా

ప్రయోగంచే తన నులు చకుబెట్టికంటాడు. అందం ఆడవాని సొతుె. కౌగలింతలతోనే ఆమె
చలాయస్ెంది. అదే భన అజేమమైన, అభేదయమైన ఆయుధం. అయతే, కౌగలి అనే ఆయుధానిా
ఎంత నేరుపగా వాడాలో భనక త్తలిసి తీరాలి.
బాగా గురుెంచుకో, భనం జగత్ర్పపమసులం. ప్రంచం ప్రాయంబమైన న్నటి నుంచి ‘ప్రేభ’
చరత్రని చెపకోవడభంటే భనిష్ట చరత్రని భననం చేసుకోవడమే. సకల కళలు, భయపురాని
భహతెయ సంఘటనలు, ఆచ్చరాలు, సంప్రదాయాలు, యుదాాలు, భహా సామ్రాజాయలు, వాటి
తన్నలు.. అనీా ఆ ‘ప్రేభ’ నుం పుటిినవే. పురాణాలోో, ఇత్తహాసాలోో, చ్చరత్రక ఘటాిలోో అంద్దక
కనఫడే ఉదాహయణలు కోకొలోలు. బైబిలలో డెలిల, జుడిత్, పురాగాథలోో – ఒంపలె, హెలెన్,
చరత్రలో సెబిన్స, కిోయోపాత్ర... ఇంకా ఈ జాబితా అనంతం! కాఫటిి అతయంత శకిెవంతమైన దానిా
భనం వశం చేసుకన్నాం. అయతే భహారాజుల మాదిరగా భనం కూడా దౌతయ చ్చణకాయనిా
ప్రదరశంచ్చలి.
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చిటిి తల్లో! ప్రేభనాది అగోచయమైన అనుభూతులభమం. అది భయణంలా భహా
ధృడమైనదే కాద్ద, గాజులా అత్త సుకరాభయమైనదని కూడా భనక త్తలుసు. చినాపాటి కద్దపు
దానిా ముకులు చేసుెంది. దాంతో భన శకిె యావ్ె నేలభటిభయపోతుంది. దానిా భ్ి
నిలబెటిడం భన వలోకాద్ద. భనలిా ఆరాధంచేలా చేసుకనే శకిె భనకంది, అయతే భనలో క
చినా లోముంది. అదేభంటే, యకయకాల ఆలింగన్నల టో అవగాహన లేకపోవడం.
చవక కావలింతలోో భన జాణతనం ట్టిజార పోతుంది. భనం ఎవరనైతే కొంగుకట్టికొని
ఆడించ్చలో, ఆ భగాడు పెతెనం చలాయసుెన్నాడు. కొనిా రొడాకొట్టిడు దాలలోని వెటకారానిా,
అలపతాునిా అంచన్న వేసే శకిె కూడా భనం బోలు కౌగళోలో కోలోపతున్నాం. ‘జాగ్రతె సుమా’, ‘న్న
ప్రిమతమా’... వంటి అరగపోయన మాటలవి. భన వజ్రకవచం పెళుసయపోతుందపుపడే. భనం
లోఫడిపోతునాది కూడా ఆ లోం వలేో. భన నిజమైన శకిె ఎలా బైటడుతుందో త్తలుసా నీక?
ముద్దు దాురా, అవును! ముద్దు దాురా మాత్రమే. ఎపడు మూత్త బిగఫటాిలో, ఎపడు అధరాస్త్రం
ప్రయోగంచ్చలో త్తలిసేె మాత్రం భనమే రారాణులం. నిజానికి ముదుంటే క ప్రవేశిక మాత్రమే.
అయతే, అదొక అందమైన ఆముఖం, అసలు కన్నా దాని

వనలోనే ఉంది ఆకయషణ అంతా.

ముంద్దమాటని భ్ి భ్ి చదవొచేేమో గానీ, ఆ పుసెకానిా అలా దే దే చదవడం కదయద్ద.
అవును! పెదాల సయాయట అనేది మానవ జాత్తకి లభంచిన దివాయనుభూత్త. ఆనంద ఆయణవపు
ఆఖర అంచు. భనం తపించే హృదయాల సంయోగం తరాుత కలిగే ఆతమల సమాగమానికి
చుంఫనమొకటే ఏకైక మాయగభని కోుసార అనిపసుెంది. కవి Sully-Prudhomme దయం
గురుెందా నీకరషుంగభంటే
విసమయానందోదేుగం మనహా భరొకటి కాద్ద
చుంఫన మాధయభంతో ఆతమల ఐకాయనికి ప్రేభ నిషపల మతాాలు!
రండు శరీరాలు ఏకతాళంలో సంల్లనభయ్యయ గాఢమైన అనుభూత్తని ఇవుగలిగంది ముద్దు
మాత్రమే. తొలిగా, త్తలి తేభగా, తాజాగా జతడి, సుదీయఘమై, నిశేలమై, త్తరగ త్తరగ తారాడే ఆ
అనుబవం, అదిరే ఈ అధరాధయ ఆగడానిా మంచి రపూయణంగా సొంతభనిపించే చికునైన మైకం
భరొకటి లేద్ద. కాఫటిి, న్న వరాల కొండ, ముద్దు భన అతయంత ఫలమైన ఆయుధం. కానీ అది
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నిరీుయయం కాకండా భనం జాగ్రతెడాలి. దాని విలువ కేవలం సాపేక్షభని, పూరెగా
అనుబవైకవేదయభని మాత్రం భరేపోక. రసరాలను ఫటిి, హృదయోలాోసానికి అనుగుణంగా,
ఊహల సాాయీభేదాల ప్రకాయమే దాని విలువ ఉంట్టంది. నీకో ఉదాహయణ చెపాెను.
భరో కవి Francois Coppee రాశాడొక వాకయం, విసమయణీమం కానిది, హృదయాలిా
సపందిం చేసే భహతెయ వాకయ విన్నయసం...
ఒ చలి సామంత్రం గదిలో ఆమె కోసం నిరీక్షిసుెనా ప్రియుడిలో జులిసుెనా ఆకాంక్ష, పెరగే
ఆందోళన, నరాలిా మెలిపెటేి అసహనం, వియోగం రాజేసుెనా భీత్త... ఇంకా భనా రాగ,
భావోదేుగాలిా వరణంచిన తరాుత, కవి ఎటికేలక ఆమె ఆగభన్ననిా కూడా అభవరణసాెడు. తన
వంతుగా చలి త్తమెమయని ఎగసిడే ఉచ్చాస నిశాుసాలతో పాట్ట మోసుకొని హడావిడిగా వసుెంది
అతని నెచెేలి. కవి ఇలా అంటాడు: ‚ఆహా! ముద్దుల మాధుయయం మొదట మేలి ముసుగుల మాట్టనే
కొసరంది‛.
అతయద్దుతమైన భావన, సొగసైన, సునిాతమైన రశీలన, క నిఖాయసయన నిజం కాదా ఆ
వాకయం? చ్చట్టమాట్ట కలయకలకి ఆత్రడిపోయ, భగాళో ముంద్ద అలుసైపోయన ఆడవాళికి
మేలిముసుగులోంచి మురపెంగా జారే తొలి చుంఫన్నల మాధుయయం త్తలుసుెందా? కనీసం
జాాకాలోో కూడా అవి వారకి మగలవు. ఆ ముద్దుల రుచి కచిేతంగా సందరాునుసాయమైనదే.
కలయకలో ఆలసయం, ఉదేుగబరతమైన ఎద్దర్చేపులు... వంటి సందరాులలోనే ఆ ముద్దులకి
అంత భధురభ. కానీ, ఆ కలయకలో టిి ఇంద్రిమలోలతుమే ఉంటే మాత్రం అవి వెగటైనవే.
కసార ఆలోచించు. చలిని ఎగదోసుెనా సామంసంధయ, వడి వడిగా వసుెందామె. చలోని ఆమె
శాుసలతో మేలిముసుగుక చెభమ. జలతారు ముసుగు అంచులోో మెరసే భాషప బింద్దసందోహం.
వేచి ఉండి వెచేనైపోయన ఆ ప్రియుడు ఆమెను తభకంతో పెనవేసి, భండే తన పెదాలను ఆమె
తడిపొడి శాుసలక అభముఖంగా అద్దముతాడు. తడి వలో వివయణమైన మేలిముసుగు మీద అదుకపు
యసామన్నల చేద్ద రుచి మొదట ఆ ప్రియుడి పెదాల మీదకి పాకతుంది. అతని మీసాలక కూడా
అంట్టతుంది తేభ. అతను తన ప్రేమసి అధరాల రుచి చూడలేద్ద. చలి శాుసల వలో న్ననిన
ముసుగు మీద ముద్రల రుచి చూశాడు. అయన్న, కవిలానే, భనం కూడా అంటాం: ‚ఆహా!
ముద్దుల మాధుయయం మొదట మేలిముసుగుల మాట్టనే కొసరంది‛.
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ఇంతకీ చెపొపచేేదేమటంటే కౌగలింత విలువ పూరెగా అనుభూత్తకి సంఫంధంచిన
విషమం, కాఫటిి అది ద్దరునియోగం కాకండా చూసుకోవాలి భనం, జాగ్రతెగా. ఇకపోతే, నేను
చ్చలాసారుో గభనించిందేభంటే ఇట్టవంటిత శృంగాయ సంఫంధత విషయాలలో నువుు చ్చలా
అసెవయసెమైన దానివి. నువొుకుదానివే అనడం లేద్ద. ఎకువ భంది ఆడవాళుో చ్చలా
అసందయుమైన ముద్దులతో వాటిని అడాదిడాంగా వాడి, చేజేతులా తభ పెతెన్ననిా కోలోపతున్నారు.
తభ బరోె, ప్రియుడో అలసిపోయ ఉన్నాయని అనిపంచినపడు, ఎపడైతే వాళో భ శరీరాలు
విశ్రంత్తని కోరుకంట్టంటాయో, అట్టవంటి సభయాలోో అతని లోల ఏం జరుగుతుందో అయాం
చేసుకోవడం మాని, అనవసయమైన ఆలింగన్నలతో చికాక పుటిిసాెరు. అదోయకమైన మోట్ట
మొండితనంతో పెదాలను మోయజాసాెరు. ఎట్టవంటి శ్రుత్త, లమలేని చొపదంట్ట ఆలింగన్నలు
అందించబోతారు. అనుబవంమీద చెబుతునా న్న సలహా విను. గురుెపెట్టికో, నీ బయెని ఎపడూ
దిభంది ముంద్ద రైలులోనో, రసాిరంటలోనో బాహాటంగా ముద్దుపెట్టికోక. దాని వలో అతను
నీక దాస్హభవడు, సరకదా, ఆ చయయ చ్చలా వెటకాయంగా అనిపంచి, అతను నినాసలు
క్షమంచడు. దగగయతనంలో ప్రగలిుంచే అనవసయ చుంఫన్నల విషమంలో చ్చలా అప్రభతెంగా
ఉండాలి. నేను కచిేతంగా చెపగలను – నువుు వాటిని అడాగోలుగా వాడావు. సభమం వచిేంది
కాఫటిి చెబుతున్నాను – ఒరోజు భత్తమాలిన ని నువొుకటి చేమడం చూసి నేను
దిమెమయపోయాను. ఫహుశా నీకది గురుెండకపోవచుే.
భనం ముగుగయం డ్రాయంగ్ ర్చమలో ఉన్నాం. దయపం, దిుక భచుేకైన్న కనఫయచకండా
అత్త మామూలుగా ఉన్నావు నువుు. నీ బయె నినుా బాగా హతుెకొని నీ మెడ, కంఠం, పెదాల మీద
ఎడత్తయపిలేని ముద్దులు కరపిసుెన్నాడు. ఉనాట్టిండి నువుు ‘అయోయ! నిపుపల కంటి’ అని
అరచ్చవు. గదిని వెచేఫరుసుెనా ఆ కంటిని టిించుకోకపోవడం వలో అది దాదాపు
ఆరపోబోతుంది. కొడిగటిినట్టి మణుక మణుక భంట్టంది అంద్దలో నిపుప. అపుపడతను లేచి
కల ద్దంగల దగగయకి రగెతాెడు. చ్చలా కషింమీద రండు ఫరువైన ద్దంగలిా లాగాడు.
నువుపుపడు ఆఫగా పెదాలు చ్చపు్ సయసంగా గుసగుసలు పోయావ్ ‘ముద్దు పెట్టి న్నక’
అంటూ. ఆయాసడు్, అత్త కషింమీద తల త్తపిప ఆ ద్దంగలిా నిలబెటిబోతున్నాడు అపుపడే.
మెడనయంటిి, ళుి పులిసిపోయ, చేతులు జావగారపోయ, అలసటతో కంపిస్తె, శ్రభతో
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కదేలైన ఆ అయుకడికి సుతాయంగా న్నజూకగా పెదాలు తాటిస్తె ‘ముదిుభమ’ని యాగీ చేశావు.
కొంచెమైన సయస సందయుశుదిా లేకండా, అయాం చేసుకోకండా హంసాతమకమైన ముద్దు
లాకున్నావు. అపడు అతనిా వదిలి – ‘అబాా! ఎంత చెతెగా ముద్దు పెట్టికంటావ్ నువుు!’
అన్నావు. అంద్దలో ఆశేయయమేముంది?
కాఫటిి! కొంచెం జాగ్రతెడు. అసౌకయయంగా ఉనా క్షణాలోో త్తలివిలేకండా అలా
ప్రవరెంచడం భన అందరలో ఉన్నా అవలక్షణం. అతను నీళి గాోసు త్తసుెనాపుపడో, బూట్టో
వేసుకంట్టనపుపడో, మెడకి రుమాలు కట్టికంట్టనాపుపడో – కు మాటలో చెపాపలంటే
అసౌకయయమైన బంగభలో అసలే తాను ఇఫాంది డుతునాపుపడు, మూయఖంగా భనం
వాటేసుకోవడానికి ఎగఫడిపోతాం. దాంతో అతను తాను చేసుెనా నిని ఆపేసాెడు. ఎంద్దకో
త్తలుసా – భన బెడద నుంచి ఫమటడే కే క లక్షయంతో. న్న యీ విభయశ అంతా
విలువలేనిదని అనుకోక.
న్న ప్రిమమైన ఫంగార్చ! ప్రేభ చ్చలా సునిాతమైన విషమం. చ్చలా అలపమైన అంశం
కూడా దానిని బంగరుసుెంది. ఎట్టవంటి విషయాలైన్న భన కౌగలింతల నేయపరతనం మీదే
ఆధాయడి ఉంటామని గురుెంచుకో. భరోసార చెబుతున్నా – క అసందయుమైన ముద్దు ఎంతటి
హానినైన్న చేమగలద్ద.
న్న సలహా పాటించడానికి ప్రమత్తాంచు.
– నీ ఆంటీ
కొలెట

*
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