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శిలువ మోసిన రచయిత
“నేను సాహితయాం తప్ప మరేమీ కను.”
—
“నేను సాహితయాం ద్వారానే జీవితాన్ని ప్ట్టుకున్న వేలాడుతున్నిను. ద్వన్ని కోల్పపతే
అాంతట్ని కోల్పపయినట్టు.”
—
“రచన మృతుయవు కన్ని గాఢమైన న్నద్రలాాంటిది. మనాం శవాల్ని వాటి
సమాధుల్పలాంచి లాగనట్టు, ఎవరూ ననుి రాత్రుళ్ళు న్న డెసుు నుాంచి లాగలేర్జ.”
—
“అధోజగతుు నుాంచి బయటప్డే ప్ద్ధతి ఎవరిది వాళ్ుకు ఉాంట్టాంది, న్న ప్ద్ధతి
రచన. అాందుకే, రాయటాం ద్వారా మాత్రమే నేను స్థిమితాంగా కొనసాగగలను,
విశ్రాంతీ న్నద్రల ద్వారా కదు. ప్రశాంతాంగా ఉనిప్పుపడు రాయటాం కదు,
రాయటాం ద్వారానే ప్రశాంతత పాంద్గలను.”
—
“నేను అద్ృశయ సాహితాయన్నకి అద్ృశయ గొలుసులతో కటిువేయబడినవాణ్ణి, ఎవరన్ని
సమీపాంచే ప్రయతిాం చేస్తు వాళ్ళు న్న గొలుసులు ముట్టుకోవటాన్నకి వసుున్నిరేమో
అనుకున్న అరిచేవాణ్ణి.”
—
“న్నకు తగిన జీవన శైల్న ఏమిటాంట్ట, నేను ఒక విశలమైన భూగృహాంల్ప, ఒక
మార్జమూల గదిల్ప, ఒక దీప్మూ, న్న రాతసామాగ్రీ పెట్టుకున్న కూర్జచాంటాను.
భోజనాం న్నకు తెచిచపెడతార్జ, కన్న న్న ద్గగరకు కదు, న్న గదికి చాలా
3

దూరాంగా, భూగృహప్పు అవతల ఎకుడో ఉని గుమమాం ద్గగర పెడతార్జ.
భూగృహప్పు గదుల గాండా, డ్రెస్థసాంగ్ గౌనుల్ప, ఈ భోజనాం ద్వక నడవటమే న్న
ఏకైక వాయయామాం. తరాాత మళ్ళు రాతబలల ద్గగరకు వెళిపోతాను, నెమమదిగా
తాపీగా

తిాంటాను,

వెాంటనే

రాయటాం

మొద్లుపెడతాను.

ఎలా

రాసాుననుకున్నివ్! ఎాంతెాంతటి ల్పతుల్పలాంచి తవిా తీసాుననుకున్నివ్! అదీ శ్రమ
లేకుాండా! ఎాందుకాంట్ట తీవ్రమైన ఏకగ్రత శ్రమ తెల్నయనీయదు.”
***
ఏమిట్న గొాంతు? ఈ గొాంతు యజమాన్న సాహితాయన్నకి ఇాంతగా ఎాందుకు బాంధీ
అయిపోయాడు? సాహితాయన్నకీ జీవితాన్నకీ ఇాంతగా విడదీయరాన్న లాంకె ఎలా
వేసుకున్నిడు? అతను సృష్ుాంచిన సాహితయాం ఎలాాంటిది?
ఎవరైన్న సాహితాయన్నకి ఇాంతగా అాంకితమయాయరాంట్ట, బహుశ వాళ్ళు
తమ రచనల ద్వారా ఏదో బృహతురమైన మాంచి చేయటాన్నకో మార్జప తేవటాన్నకో
పూనుకున్న ఉాంటారనీ, వారి ఉద్దేశాం అాంత బృహతురాం కబట్టు సాహితయాంపై తమ
జీవితప్పు బర్జవు మోప్గల్నగే ధైరయాం చేయగల్నగారనీ అనుకునేవాళ్ుాంద్రూ... కళ్
సారూప్తతాుాలు ఎర్జగన్నవాళ్ళు. కఫ్కుల్ప మరీ అాంత అతిశయాం లేదు. అతను
సాహితాయన్నకి ప్రమారిాం ద్వన్న వెలుప్ల వెతుకోులేదు. సాహితాయన్నకి అతను
ఆపాదిాంచుకుని ఆశయాలు — ఆతామతిశయ కళాకర్జల ద్ృకోుణాం నుాంచి
చూస్తు — చాలా బడుగువి. ఒక ఉతురాంల్ప ఇలా రాశడు: “నేను
చేరవేయలేన్నద్వన్ని

చేరవేయాలన్న

ప్రయతిిసాును,
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వివరిాంచలేన్నద్వన్ని

వివరిాంచాలనుకుాంటాను, న్న ఎముకల్పల ఉనిదీ న్న ఎముకల్పల మాత్రమే
అనుభూతి చాంద్గల్నగేదీ ఏమిటో అది తెల్నయజెపాపలనుకుాంటాను.”
అతను కలాన్ని ప్ట్టుకున్న తనకు తెల్నయన్న వలయాల్పలకి వెళ్ులేదు. తన
ల్పప్ల్న వలయాల్పలనే తిరిగాడు. కనీ అతన్న కలాం తాకిడికి ఆ ల్పప్ల్న వలయాల్పల
ప్పుటిున ప్రకాంప్న్నలతో పాట్ట, ఆధున్నక మానవున్న మౌల్నక సాభావవమేదో
అనున్నద్ాం చాందిాంది. ద్వాంతో అతన్న సాహితయాం ఇరవయ్యయ శతాబేప్పు సాందిగధ
మానవున్న మనఃచైతన్నయన్నకి ప్రతిన్నధిగా న్నల్నచిాంది. “డాాంట్ట, షేకస్థపయర్,
గెథెలకూ, వారి వారి కలాలకూ ఎలాాంటి సాంబాంధాం ఉాందో, కఫ్కుకూ మన
కలాన్నకీ అలాాంటి సాంబాంధమే ఉాంది” అాంటాడు కవి డబ్ల్లూహెచ్ ఆడెన్. కఫ్కు
రచనలు దీనెిలా సాధిాంచాయ్య తెలుసుకోవాలాంట్ట అతన్న జీవితాన్ని కులప్ుాంగానైన్న
ప్రిశీల్నాంచాల్న.
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జోసెఫ్.కె

మీద్

అప్వాదు

మోపార్జ,

ఎాందుకాంట్ట

ఏ

తపూప

చేయకపోయిన్న, ఒక ఉద్యాన అతను అరసుయాయడు. రోజూ ఎన్నమిదిాంటికలాల
అతన్న ఇాంటి యజమానురాలైన శ్రీమతి గ్రుబాక తాలూకు వాంటమన్నష్ అతన్నకి
అలాపహారాం ప్ట్టుకొచేచది. ఆ వేళ్ మాత్రాం రాలేదు. ఇలా ఎనిడూ జరగలేదు.
ఎదురిాంటి ముసలావిడ, ఆవిడకూుడా అసాధారణమైన కుతూహలాంతో, ఎాందుకో
అతడి వైప్పు తొాంగి చూస్తుాంది. కె ఆవిణ్ణి చూస్తు కస్తప్పు అలా తలగడ మీద్ద
ఉాండిపోయాడు. చివరికి కసు అసహనాంతోనూ, మరికసు ఆకల్న వలలనూ, బెలుల
మోగిాంచాడు. తలుప్పు మీద్దవరో తటిున శబేమైాంది. వెాంటనే ఒక వయకిు ల్పన్నకి
ప్రవేశిాంచాడు. అతణ్ణి ఈ ఇాంటోల ఇదివరకెనిడూ చూడలేదు. అతను సనిగా, కన్న
బలాంగా ఉన్నిడు, బిగుతైన నలుప్పు కోట్ట తొడుకుున్నిడు, యాత్రకున్న వేషాంలా
అది జేబ్బలూ, బొతాులూ, బకిలూస, బెలుుతో కికిురిస్థ ఉాంది, వాటివలల ఏదో
హుాంద్వయైన హోద్వ వయకుమవుతోాంది, కన్న అద్దమిటనిది ఖ్చిచతాంగా చప్పటాం
కషుాం. “ఎవర్జివుా?” అన్న అడుగుతూ మాంచాం మీాంచి సగాం లేచి కూర్జచన్నిడు
కె. కనీ ఆ వయకిు తన సమక్షాన్ని అాంగీకరిాంచక తప్పద్నిట్టు ఆ ప్రశిను న్నరలక్షూాం
చేస్థ, “బెల కొటాువా?” అన్న మాత్రాం అడిగి ఊర్జకున్నిడు. “న్నకు అన్ని
అలాపహారాం తేవాల్న,” అన్నిడు కె, ఆ వయకిు ఎవరై ఉాండచాచ అనిది
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పోలుచకోవటాన్నకి న్నశిబేాంగా అతణ్ణి ప్రిశీల్నాంచసాగాడు. ఈ ప్రిశీలనకు ఆ వయకిు
ఎకుువస్తప్పు ల్గాంగలేదు, తలుప్పు వైప్పు తిరిగి ద్వన్ని కసు ఓరగా తెరిచి, బహుశ
ద్వన్న వెనకే ఉని ఎవరితోనో, “తనకు అన్ని అలాపహారాం తేవాలట” అన్న
చపాపడు. జవాబ్బగా అవతల్న గది నుాంచి ఫకుుమన్న నవిాన ధాన్న విన్నపాంచిాంది;
అది ప్లువయకుుల నుాంచి వెలువడిాంద్వ ఒకరి నుాంచేన్న అనిది అరిాం కలేదు. ఆ
ఆగాంతకున్నకి ఆ ధాన్న ద్వారా కొతు సాంగతేమీ తెల్నస్త వీలేలకపోయిన్న, ఏదో
సాంద్దశాం చేరవేసుునిట్టు, “అది సాధయాం కదు,” అన్నిడు కె తో. “ఇద్దదో మాబాగా
ఉాంద్ద,” అన్న అర్జస్తు మాంచాం మీాంచి దిగుగన లేచాడు కె. లేచి ప్ాంటాలాం
తొడుకుుాంటూ, “ముాంద్సలు బయట ఎవర్జన్నిరో, ఈ విప్రీత ప్రవరునకు
శ్రీమతి గ్రుబాక ఏాం సాంజాయిషీ ఇసుుాందో చూడాల్న,” అన్నిడు. కన్న వెాంటనే
అన్నపాంచిాంది తానీ మాటలు పైకి అన్న ఉాండాల్నసాంది కద్న్న, ద్వన్న వలల ఒక
విధాంగా ఈ ఆగాంతకున్నకి తన విషయాల్ని ప్రయవేక్షాంచే హకుుాంద్న్న తానే
ఒప్పుపకునిటుయిాంది,
కద్న్నపాంచిాంది.

కనీ

ఆ

ఆగాంతకుడు

క్షణాంల్ప
మాత్రాం

అద్దమాంత
అతన్న

ముఖ్య

మాటల్ని

విషయాం

అలాగే

అరిాం

చేసుకునిట్టున్నిడు. అాందుకే, “నువుా ఇకుడ ఆగటమే మాంచిద్దమో కదూ?” అన్న
అడిగాడు. “ముాందు న్ననుి నువుా ప్రిచయాం చేసుకోకపోతే నేన్నకుడ ఆగటమూ
జరగదు, నీ మాటలు వినటమూ జరగదు,” అన్నిడు కె. “నే చపపాంది నీ
మాంచికే,” అాంటూనే తలుప్పు తెరిచి ప్ట్టుకున్నిడు ఆగాంతకుడు. కె మెలలగా ప్కు
గదిల్పకి ప్రవేశిాంచాడు. చూటాున్నకి అకుడ అాంతా న్నని సాయాంత్రాం ఎలా సరిే
ఉాందో అలాగే కన్నపాంచిాంది. అది శ్రీమతి గ్రుబాక మసలుకునే గది. అకుడ
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కికిురిస్థ ఉని ఫరిిచర్, రగుగలు, చైన్న సామాను, ఫోటోలు వీటన్నిాంటి మధాయ
ఎప్పటికన్ని ఖాళ్ళ సిలాం ఎకుువ ఉనిటున్నపాంచిాంది; కన్న అది చూడగానే
తెల్నయటాం లేదు. ఎాందుకాంట్ట గదిల్ప ముఖ్యమైన మార్జప ఒక వయకిు సమక్షాం వలల
వచిచాంది. అతను తెరిచి ఉని కిటికీ ద్గగర కూర్జచన్న ప్పుసుకాం చదువుకుాంట్టన్నిడు.
ద్వన్నిాంచి తలెతిు చూస్థ, “నువుా నీ గదిల్పనే ఉాండాల్నసాంది! ఫ్రాంజ్ నీక విషయాం
చప్పలేద్వ?” అన్నిడు. “అవును చపాపడు. కనీ అసలు మీరేాం చేసుున్నిరికుడ?”
ఈ కొతు ప్రిచయసుుణ్ణ,ి ఇాంక తలుప్పు ద్గగరే న్నలబడి ఉని ఫ్రాంజ్ అనబడే
వయకిునీ మారిచ మారిచ చూస్తు అడిగాడు కె. తెరిచి ఉని కిటికీ గాండా ఎదురిాంటి
ముసలావిడ మళ్ళు కన్నపాంచిాంద్తన్నకి. చూడగల్నగిాంద్ాంతా చూస్థతీరాలనే ముసల్న
ఆత్రాంతో ఇప్పుడామె ఈ కిటికీకి తినిగా ఉని కిటికీ ద్గగరికి తరల్న వచిచాంది. “నేను
ముాందు శ్రీమతి గ్రుబాక న్న కలవాల్న,” అన్నిడు కె. వారిద్ేరీి విడిపాంచుకున్న బైటికి
వెళాలలనిట్టు ధాన్నాంచిాంద్వ మాట (న్నజాన్నకి వాళిలద్రూ
ే
అతన్నకి చాలా దూరాం
న్నలుచున్నిర్జ). “వీలేలదు,” అాంటూ చేతిల్ప ప్పుసుకన్ని ట్టబిల మీద్ ప్డేస్తు లేచాడు
కిటికీ ద్గగర వయకిు. “వెళ్లటాన్నకి వీలేలదు. నువుా అరసుయాయవు,” అన్నిడు.
“చూటాున్నకి అలాగే ఉాంది. కన్న ఎాందుకు?” అడిగాడు కె. “నీకు ఆ విషయాం
చపేప అధికరాం మాకు లేదు. నీ గదికి వెళిు అకుడే వేచి ఉాండు. నీకు వయతిరేకాంగా
ప్రొస్వడిాంగుస మొద్లయాయయి. సమయమొచిచనప్పుడు అాంతా తెలుసుుాంది. నీతో
ఇలా స్తాచాగా మాటాలడటాం ద్వారా నేను న్న కాందిన ఉతుర్జాల్ని మీర్జతునిట్టు.
అది కూడా న్న మాటల్ని ఇకుడ ఫ్రాంజ్ తప్ప మరవారూ వినటాం లేద్ని
ధైరయాంతో. న్నజాన్నకి అతను కూడా నీతో చాలా స్తాచాగా వయవహరిాంచాడు. నీకు
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