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నిననలలో నిలిచిన యవ్వనం
అ కెఫెలో డిననర్ ముగంచి తీరుబడిగా కిటికీలోంచి బైటకు చూస్తున్ననరా ఆదదరు మిత్రులు.
వెడల్పటి వీధి, వీధి పొడవున్న నీడలు రుస్తునన చెట్లు, జనంతో కిటకిటల్పడుతునన అ రాత్రి
రిసరాలు. అహ్లుదకరమైన వేసవి రాత్రులలో మెలుమెలుగా వీస్తు, అకుల నీడల మాట్లన, వెన్ననలతో
వెలిగే నదులు మిణుగురులు పాలపిటటలు కనే కలల ఄంచున, మనుషులిన దిశ్ గమమంలేని రికామీ
షికారుకి పురికొలే డమటిగాలి అ మిత్రులిన రవ్శంజేస్ుంది.
ఆదదరిలో కడైన హెన్రి సైమన్ గాఢంగా నిట్టటరిి ఄన్ననడిల్ప: ‚ప్చి! నేను ముసల్పడ్నన
పోతున్ననను. చాల్ప బాధగా ఈంది. గతంలో ఄయితే ఆట్లవ్ంటి రజో రాత్రిలో ళ్ళు కామినీ
భూతాల న్నలవ్య్యమది. ఆపుడైతే ఏవో కుంటిసాకుల కోసం వెదుకుకంట్లంది. కాలం ఎంత వ్డిగా
దూకుతోంది?‛
ఄతను ఄటికే కాసు ల్పవ్య్యమడు, బటటతల పూరిుగా వ్చ్చిసంది. బహుశా నలభై ఐదేళ్ళు
ఈండొచుి. ఄతనికి ఎదురుగాఈననతను పీటర్ కారినయర్. హెన్రి కంటే పెదదవాడే గానీ, రివ్టల్ప,
ఎంతో హుషారుగా ఈన్ననడు. హెన్రి మాటలకు ఆల్పబదులిచాిడు:
‚న్న విషయ్యనికొస్తు మిత్రమా! ఄంతకు ముందు ఇ లోకంలో నేను టిటంచుకోనిదేదైన్న
ఈందంటే ఄది న్న వ్యస్తే. కానీ, న్నకుతెలియకుండానే హఠాతుుగా వ్యస్త మీద డింది.
గతంలో నేన్నపుడూ సంతోషంగా ఈండేవాడిన. చీకూచింతా లేకుండా సరదాగా బతికేస్తవాడిన.
ఎవ్రైన్న తనని తాను రోజూ ఄదదంలో చూస్తకంట్ట ఈంటే తన మీద వ్యస్త ప్రభావాలు
గమనించలేరు. ఎందుకంటే అ మారు చాల్ప న్నమభదిగా జరుగుతుంట్లంది. ముఖంలో మారులు
కూడా క్రమేణా వ్సాుయి కాబటిట, వాటిని ట్లటకోవ్డం కషటం. ఄల్ప రండు మూడేళ్ళు కొనసాగే
విధవంస ప్రక్రియ తరావత వ్యస్త చ్చస్తునన దీరఘకాలిక కుట్రకి దిగులు డిచసాుం. ఄంతేగానీ,
మారుని మనం ఎంత మాత్రం అమోదించలేము. అ మారుని టిట రీక్షంచాలంటేమాత్రం మన
వ్ంక మనం చూస్తకోకుండా కనీసం అరనలుు ఈండాలి. తరావత చూడు, ఄబాఫ! నిజంగా ముఖాన
చళ్ళున చరిచినటేట.
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‚మిత్రమా! ఆక అడవాళ్ు గురించి చెపాలంటే, ఇ విషయంలో న్నకు వాళ్ుమీద చెలేని
జాలి. వాళ్ు మెరుపు, తుళ్ుంత, ఆంకా వాళ్ు జీవితంలోని ఈతేవ్సౌరభమంతటికీ మూలం,
అధారం... వాళ్ు ఄందమే. కానీ అ ఄందం నిండా దేళ్ళు మించి నిలవ్దు.
‚నేను సగటటకుండానే న్న మీదకి వారధకమం వ్చిి డిందని చెపాన్న! న్నకిపుడు స్తమారు
య్యభై ఏళ్ళు. ఄయిన్న ఄటికిన్నకు నేను కుర్రాణణనే ఄనుకునే వాడిన. ట్లతావనికి సంబంధించి
ఎట్లవ్ంటి ఄనుమాన్నలు లేకుండా అనందంగా, ప్రశాంతంగా గడిపేస్తవాడిన. ఄయితే, వ్యస్త
తెగబడి చ్చసన ధవంసరచన గురించిన ఎరుక న్నకు చాల్ప ఄలవోకగా, కానీ ఎంతో బీభతేంగానూ
కలిగంది. దాని దెబఫతో అరనలుు మామూలు మనిషిని కాలేకపోయ్యను. అ ఄనుభవ్ంతో న్నకు
జాానోదయమయింది.
‚చాల్ప మంది మగాళ్ుల్పనే నేను కూడా తరచూ ప్రేమలో డుతుండేవాడిన. ఎట్రిటాట్
బీచ్లు న్ననండేళ్ు క్రితం అమెని మొదటిసారి చూశాను. యుదధం ముగస ఄటికి ఎంతో కాలం
కాలేదు. తల్పరా తడిసపోవాలని తన కలిగే అ లిటి ప్రభాతసమయంలో అ సముద్ర తీరానిన
మించి మనోహరమైంది మరొకటి ఏముంట్లంది. ఎతైన తెలుని కొండల మధమ గుర్రపు
డ్కకల్పతోచ్చది అ చినన సముద్రతీరం. సముద్రంలోకి చొచుికుపోయిన తీరథపురాళ్ు తీరం గటటల
మధమ జాగాల్ప ఄనిస్తు, పై నుంచిచూస్తుంటే అ డుు క పాదముద్రల్ప ఈంట్లంది. రండు పెదద
కొండరాళ్ు మధమ ఖాళీలో కేరింతలు కొడుతుందొక అడవాళ్ుగుంపు. కళ్ళు చెదిరే దుస్తులతో,
మనస్త చెదిరే నవువలతో ఄకకడొక ఄందమైన తోటని పూయిస్తుందా సమూహం. అ డుు
పొడవున్న ఄనిన ఛత్రచాాయల మీద, అ హరిత నీలపు సముద్రం పైన్న ప్రసరిస్ుంది నీరండ.
లికిపోయ్య చిరనవువలు, తొణికిసల్పడే కవివంతలు... రిసరాలనీన అనందారణవాల వ్రణం. ఄలలతో
సయ్యమటల్పడే వారినల్ప చూస్తు డుున హఠం వేస్తకుపోతాండ్ంత ప్రవ్రాఖ్యమడైన్న. జలకాల్పటల
కోసం మెతుని జలతారు దుస్తులోుకి న్నజూకుగా మారి, చిరు ఄలల ఄంచున తుళ్ుంతల్ప విరిగే
నురగలోకి లయబదధంగా జారిపోతున్ననరు వారు. సముద్రంలోకి కాసు వ్డివ్డిగా ఄడుగులేస్తు,
ఄంచెలంచెలుగా తాకే కెరటాలు పుటిటంచ్చ చకికలిగంతల చలికి కొదిదగా వ్ణుకుతూనో, కాసుంత
వుకికరిబికికరి ఄవుతూనో అగపోతున్ననరు. అ ఄలల గారడికి ంంగని మరి కొనిన పోత పోసన
బొమభలిన అపాదమసుకం తేరిపార చూస్త సదవ్కాశ్ం కలుగుతోంది. ఄయితే నిగారించిన అ దేహ
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రహసామలిన బటటబయలు చ్చయడంలో ఈని కెరటం ఎంతో ఈకరిస్తుందననది నిజమైన్న, తీరం
మీదకు విరిగన ఄల తన ఄశ్కుతని చాట్లకుంట్ట స్లిపోతోంది.
‚అ గుంపులో అమెను చూసన తొలిచూపులోనే రవ్శంచిపోయ్యను. అమె రూపురేఖల
ల్పవ్ణమం, తీరిిదిదిదన మేని సౌషటవ్ం ననున తనభయుడిన చ్చశాయి. కొందరిని చూడగానే అ ముఖ
స్యగం మనలో చొరబడి, సరవం కొలుగొటిటనట్లట ఄయిపోతుంది. ఄట్లవ్ంటి సథతి న్నకు ఎదురై,
హఠాతుుగా ఄనించింది – అమెను ప్రేమించడానికే పుటిటన నేను, అ ఄనేవషణలో తనని
ఆపుడిల్పకనుగొన్నననేమో. ఇ భావ్ం తళ్ళకుకమనగానే సంభ్రమంతో ళ్ళు వ్ణికింది. ననున నేనే
వ్మకుం చ్చస్తకొని, ఄంతలోనే ట్లటబడిపోయి, ఄంతకుముందు ఄనుభవ్ంలో లేని క చిత్రమైన
సథతిలోకి జారిపోయ్యను. అమె న్న హృదయ్యనిన య్యవ్తూు కొలుగొటిటంది. ఄల్ప కానొక స్త్రీ
గడుస్తగా న్న మీద పెతునం చ్చయటం న్నకు బితుకు బితుకుమనిపించింది; ఄంతలోనే ఄదో మధుర
య్యతనల్ప తోచింది. ఄది మహ్ల శక్షల్ప ఎంత ఄనిస్తుందో, నమభశ్కమం కాని మహదానందంగా
కూడా ఄంతల్పనే ఄనిస్తుంది. అమె క్రీగంటి చూపు, కొంటె నవువ, పిలుతెమెభరకు కంఠం ంపు
మీద తారాడే కురుల మారాం, తన ముఖం మీద సనసననని రేఖలు, చిరు కదలికలకి గోముగా
కంపించ్చ అమె ఄణువ్ణువూ ననున వివ్శుడిన చ్చస, అమె ఄంటే వ్లుమాలిన వ్లపు కలిగంచాయి.
అమె కవ్ళ్కలు, చ్చషటలు, చివ్రికి అమెను ఄంటిపెట్లటకునన ప్రతి వ్స్తువూ కూడా న్న ఄసుతవం
మొతాునిన వ్శ్ం చ్చస్తస్తకున్ననయి. ఆక అ తరువాత అమే ధామస, ధామనం. అమె వ్ల్లువాట్ల ఏ
చిలకొకయమకి విసరేయబడుతుందో, తనమేజోళ్ళు ఏ వ్ంకీ కురీి మీద వాలిపోతాయో కూడా వేచి
చూస్తుండేవాడిన. అమెను పొదువుకునన దుస్తులైతే ఆక న్నకు ఄనుమాన్నలుగా ఄనించ్చవి.
‚అమె క వివాహిత. ఈదోమగరీతామ వేరే చ్లట ఈండే అమె భరు ప్రతి శ్నివారం వ్చిి
స్మవారం వ్రకూ ఈండి వెళ్ుపోయ్యవాడు. ఄతను చాల్ప నిరుక్షమైన మనిషిల్ప కనించ్చవాడు న్న
కంటికి. ఎందుకో తెలియదు కాని న్నకు ఄతనంటే ఄస్తయ లేదు; న్నజీవితంలో ఄతనంత
ఄప్రధానమైనవాడు మరొకడు లేడు, లేదా న్న దృషిటని ఄంత తకుకవ్గా అకరిషంచిన మనిషి ఄతను
త ఆంకొకడు లేడు. సరే ఄదల్ప ఈంచు. ఎంతగా అరాధించాన్నమెను. ఏమి కళ్, ఎంతటి
యవ్వన కాంతి! మాటలకందని మెరుపు, ఉహలకు సైతం చికకని మిసమి. కళ్ళు టటనంతటి
సౌందరమం... ఄంతకుముందెననడూ నేను చూడని నేవ్ళ్ం. ఎంత మందిలోఈన్నన కొట్టటచిినట్లట
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కనబడే రమణీయత, తమ సొగస్త బరువుకే స్లిపోయ్య పూరేకుల ఄబలతవం, అమె చెకికళ్ు
ఄంచున ంపుల గోరోజనం, ఄధరాల మీద విరిసీ విరియని అరాటం, ఄందమైన చినన చెవి
గవ్వలో ఄరథం లేని దొంతరు మాయ, ముకుక ఄని మనం పిలిచ్చ ఒ న్నజూకు సంపెంగ బడాయి...
ఎంతకీ ఄంతుచికకని కులుకుల దాషిటకం.
‚ఄల్ప మోహ మంత్రజాలంలో చికుకకొని విడుదల లేని సతమ స్తందర కేుశానందానిన
మూడు న్నలల పాట్ల ఄనుభవించాను. అతరావత ఄమెరికా వెళ్ళులిేవ్చిింది. ఄంతులేని
నిసృహలో న్న వియోగ హృదయం తలుడిలిు పోయింది. ఄయితే, అమెకి సంబంధించిన తలపు –
విరహ వియోగాలంటని స్తపరిుల్ప న్నలో నిండిపోయింది, న్న ఄంతఃకరణని ఈదీదపిస్తునే ఈండేది.
చ్చరువ్, ఎడబాట్లలతో నిమితుంలేని క తామస పాశ్ంతో ననున తనకి కటేటస్తకుంది. కొనేనళ్ళు
గడిచాయి. కాని నేన్నమెనుమరిిపోలేదు. అమె సమోభహన రూం సతతహరితంగా కళ్ు ముందు
కదల్పడేది. గుండ్ చెరుగులోు తచాిడేది సజీవ్ంగా ఎద వాకిట ఎదురైన అ ఄపూరవ సౌందరమ
తేజోమూరిు కానొక ప్రేమాతిశ్య సభృతిగా నిలిచిపోయింది. సడలని ధామనంలో అమెభకుుడ్నన
మిగలిపోయ్యను ఎనేనళ్ుయిన్న –
‚మగాడి జీవితంలో న్ననండేళ్ుంటే పెదద విషయమేమీ కాదు. కొందరు న్ననండేళ్ళు ఄని
గుండ్లు బాదుకుంటారు. సంవ్తేరాలు కదాని తరువాత మరొకటి హుందాగా, తొందరగా
దొరిుపోతాయి. న్నమభదిగానో, లేదా వ్డివ్డిగానో మొతుంమీద గడిచిపోతాయి. వాటి గురుులిన
ఏమంత వ్దలవు కూడా. కవేళ్ కాలపు చిహ్లనలు ఏవైన్న ఈంటే గంటే ఄతి తవరతవరగా
సమసపోతాయి, చెరిగపోతాయి. కనుక కకసారి వెనకిక తిరిగ చూస్తకుంటే గ్రహించగలిగేది ఏమీ
ఈండదు. ఄంతేకాదు, తమకి వ్యస్త మీరేల్ప చ్చసన ఄంశ్మేమిటో ఎంతకీ ఄంతుచికకదు. ఄయితే
న్న మట్లకు న్నకు అన్నడు సముద్రపుట్టడుున ఎదురైన వ్లపు వ్సంతం ఆటీవ్ల కొదిద మాసాల
న్నటిదే ఄనించింది.
‚నేను తిరిగ ఆకకడికి వ్చాిక గత చైత్రంలో మానేన్ -ల్పఫిటోుని క మిత్రుడి ఆంటోు
విందుకువెళ్ళును. వెళ్లుటపుడు రైలు బయలుదేరుతుందనగా క ల్పవుపాటి స్త్రీ నలుగురు పిలులతో
హడావిడిగా నేనునన బోగీలోకి ఎకికంది. రంగురంగుల రిబఫనుతో ఄలంకరించిన టోపీ కింద నిండు
చంద్రుడి బూరబుగగల ముఖంతో, గుండ్రని భారీకాయంతో ఄస్పాలు డుతునన అ పిలులకోడి
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వ్ంక బెరుకుగా రికించి తల తిపేస్తకున్ననను. అదరాబాదరా నడిచొచిిన కారణంగా అమె
బరువుగా శావసస్ుంది. పిలుల గోల మొదలైంది. నేను పేరుతెరిచి చదవ్డంలో నిమగనమయ్యమను.
మేము ఄస్ననరస్ దాటామో లేదో, అ బోండాం హఠాతుుగా ఄడిగంది:
‚ ‘క్షమించండి. మీరు కారినయర్ గారు కాదుగదా’
‚ ‘ఄవునండీ’
‚ఄంతే! అమె నవ్వసాగంది. కానీ అ నవువలో ఏదో విరుపు. ఄంతకుముందు లేని విచారపు
జీర. ‘మీరు ననున గురుు టటలేదా?’ ఄని ఄడిగంది. నేను తటటాయించాను. అమె ముఖానిన
ఎకకడో చూసనటేట ఈంది. కాని ఎకకడ? ఎపుడు? ఇ సంకోచంతోనేబదులిచాిను: ‘గురుుటాటను,
టటలేదు కూడా. గురుుటిటనటేట ఄనిస్తుంది గానీ, మీ పేరు జాాకం రావ్డంలేదు.’
‚అమె ముఖం కందగడుయింది. మెలుగా చెపింది: ‘జూలి ల్లఫ్రీ.’
‚జీవితంలో మున్ననననడూ ఎరగనంత షాకిక గురయ్యమను. కక క్షణం న్నకు సరవం శూనమ
మనిపించింది. న్న కంటికి కమిభనపొరలు నిరాదక్షణమంగా చీరుకుపోయి, న్న ముందు సలరింతల
భీతావ్హ దృశ్మమొకటి నిటారున నిలిచినట్లట తోచింది. ఇమె అమేన్న? అ ఎలులులేని రసచైతనమం,
చిదిమి దీం పెట్లటకునే చకకదనం, దృశ్మంలో ఆమడలేక పిగలిపోయ్య ముగధసంగారం... ఇమేన్న?
నేను తనని చూసన తరావత ఇ నలుగురు అడపిలుల తలిు ఄయిందా? అ తలిు ఎంతల్ప అశ్ిరామనికి
లోనుచ్చసందో, ఄంతకుమించి దిగ్ర్బంతికి గురిచ్చసారా పిలులు. వారంతా అమెలోంచి ఉడిడాురు,
ఆంతెతుున ఎదిగారు, అమె జీవితంలో ఎంతోజాగాని సాధికారంగా కబాా చ్చశారు కూడా. అమెలో
న్నటి కొంటెతనం, వ్రిస్తే... ఆపుడు అనవాళ్ళు కూడా లేవు. అమెని నినననే చూసనట్లుంది, ఇ
రోజు ఆల్ప ఎదురైంది. పిడికిలంత గుండ్ని టిట పిసకిన తీవ్ర వేదనకు గురయ్యమను. ప్రకృతి
మీదచెలేనంత ఈక్రోషం, క తిరుగుబాట్లల్ప – ఆంతటి సౌందరమ విఘాతానికి, విధవంసానికి
మనస్నల్ప పింది దేనికైన్న. ముంచెతేుదుఃఖంలో అమె వ్ంక చూశాను. చపున అమెను న్న
చ్చతులోుకి తీస్తకున్ననను. కళ్ళు దిగులు కుండలై లికి పోతున్ననయి. కూలిపోయిన అమె యవ్వన్నల
సభృతిలో అరిపోయిన కాంతిపుంజాలని తలుచుకొని తనివితీరా రోదించాను. ఇ భారీ
ఄన్నకారదేహం ఄరిచితంగానే మిగలిపోయింది.
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‚అమె

కూడా

ఎంతో

కదిలిపోయింది,

మాటలు

తొట్రుబడాుయి:

‘నేను

చాల్ప

మారిపోయ్యను కదూ! ఆనేనళ్ుకి ఆంకా మనం అశంచ్చదేముంట్లంది? చూశావా నేనొక తలిునై
పోయ్యను, మంచి తలిుని. నిననలోని ఎనినంటికో చెపేశాం వీడోకలు. కాలం గతించిపోయింది.
మనం కలిసనపుడు నువువ ననున గురుుకూడా టటలేవ్ని మాత్రం నేను ఏన్నడూ ఉహించలేదు.
నువువ కూడా మారావు. నేను కూడా నినున గురుుటటడంలో పెనుగుల్పడాను చాల్పస్తపు. వెంట్రుకలు
న్నరసపోయ్యయి. న్ననండేళ్ళు... అలోచనే ఎల్ప ఈందో! న్న పెదద కూతురికి ఄపుడే దేళ్ళు.’
‚నేన్న పా వ్ంక చూశాను. అ చిన్ననరిలో అమె తలిు ఛాయలు ఄపుడపుడే తొంగ
చూస్తున్ననయి. ఄయితే ఄవి ఆంకా రూపుదిదుదకోలేదు పూరిుగా. ఄపుడపుడే మొగగలు
తొడుగుతున్ననయి పోలికలు. రైలుల్పనే జీవితం కూడా వేగంగాదాటిపోతుందనిపించింది.
‚మానేన్ ల్పఫిట్ చ్చరుకున్ననం. న్న పాత నేసుం చ్చతిని మృదువుగా ముదాదడాను. అమెతో
ఏమీ మాటాుడలేక మాటలురాని మూగవాడ్ననపోయ్యను. గుండ్ గొంతుకలో కొటాుడుతున్నన, నోరు
పెకలని య్యతన.
‚అరోజు సాయంత్రం న్న ంటరి గదిలో చాల్పస్తపు ఄదదంలో ననున చూస్తకుంట్ట
ఈండిపోయ్యను. నేను వెనకటిల్పనేయవ్వనంలో ఈన్ననననన తలంపు మొదలంతా తుడిచ్చశాను, లేదా
ఄదే తుడిచిపెట్లటకుపోయింది. న్న తైన మీసం, నలునిజుట్లట, సడి యవ్వనం తొణికిసల్పడే ముఖ
సాముద్రికానిన తరచితరచి చూస్తకునే నిననటి ఄలవాట్లని రదుద చ్చస్తశాను వీడోకలుగా. నేనిపుడు
ముసలివాడిన.‛
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