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ఇటీవలే స్వవట్జర్లండ్ వెళ్ళివచ్చిన తన అకక హెన్రిట్ లెటోరి కోసం ఎదురు చూస్తంది జూల రుబిరి.
ఐదు వార్ల క్రితం అకక కుటంబం స్వవట్జర్లండ్ ట్రిప్పకి వెళ్ళింది. కల్వవడసలోని వాళ్ి ఎస్టేట్లో
చకకబెట్టేలిన వయవహార్లు ఉండట్ం వలల హెన్రిట్ కంచం మందుగానే భరతని ంపంచేస్వంది.
తర్వత పాయరిసలో చలల దగగర కదిద రోజులు గడిప వెళ్దదమని నిరణయించుకుంది.
పంచ్చ ఉనన ర్త్రి అడుగులో అడుగేసుకుంటూ ప్రవేశిసుతంది నెమమదిగా. సాంధయ నీడలోత
క్రమేణాచ్చకకబడుతంది చీకటి, ఆ ప్రశాంతమైన గదిలో. అనయమనసకంగా ప్పసతకం పేజీలు
తిప్పతూ, ఏ అలకిడైన్న ఆత్రంగా అటకేస్వ చూసుతంది జూల, అకక ర్క కోసం. అనుకునన క్షణం
ర్నే వచ్చింది.
తలుప్ప దగగర బెల్ మోగంది. అకక గుమమం దగగర ప్రతయక్షమయింది, ప్రయాణప్ప దుసుతలోల
వడిలన పూరెమమల్వ. కరినొకరు చూసుకునన ఆనందంలో ఆపాయయంగా ్తతకున్ననరు.
ఎన్ననళ్ికో కలుసుకునన సంబరంలో మళ్ళి మళ్ళి కావలంచుకున్ననరు. వాళ్ల గురించ్చ, వారి
కుటంబ సభ్యయల యోగ క్షేమాల గురించ్చ రసరం తెలుసుకుంటూ, తెంప్పలేని మచిట్లలోకి
కూరుకుపోయారు.
అర్థంతరంగా విరిగపోతనన వాకాయలు, తోసుకసుతనన ప్రశ్నల రంరకి అరకర
సమాధాన్నలు... టోప, వలెలవాట తీస్టస్త, అనిన కబురుల కక ప్పకికట్ ట్టేలనన యావ డుతంది
హెన్రిట్.
అప్పడే మసురుతన్ననయి చీకటల. దీపాలు వెలగంచమని ని వాళ్ిని ప్పరమాయించ్చంది
జూల. గదిలోకి దీం తీసుకుర్గానే అకక మఖానిన తేరిపార చూస్వంది. మరోసారి అకకని
ఆలంగన చేసుకుంది. అయితే, అకక వాలకానిన చూస్వ గతకుకమంది. అకక రెండు కణతల మీద
జీర్డే వెంట్రుకల పాయ నెరవడం ఆమె ఆశ్ిర్యనికి కారణం. మిగతా జుట్ేంతా తైన తమెమద
రెకకల్వల స్జంగానే ఉంది గానీ, చంల పైన చరోవైప్ప పాకుతనన రెండు వెండి తీగలు నలుప్ప
గుబురులోలకి ఆద్శ్యమతుతన్ననయి.
ఆమె వయసు కేవలం ఇరవై న్నలేగళ్ళి. స్వవట్జర్ండ్ వెళ్ికమందీ తెలల వెంట్రుకలు లేతు.
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అంగుళ్ం కూడా కదలకుండా అకకనే తదేకంగా చూస్వంది జూల. దిగ్ర్భంతిలో నీళ్ళి
చ్చపలలన కళ్ితో హెన్రిట్ని గమనిస్త, తనకి కచ్చితంగా ఏదో ఉద్రవం వచ్చిందనుకుంది.
తమాయించుకుని అడిగంది- “అకక! నీకేమయింది?‛
ఎద గాయమైన దానిల్వ జీవంలేని నవ్వవకటి నతువతూ బదులచ్చింది హెన్రిట్. “ఏం అల్వ
అడిగావ్. ఏమీ కాలేదు. ఈ తెలలవెంట్రుక చూస్టన్న నీ కంగారు?‛
కానీ ఆమె భ్యజాలన ఉదేవగంతో పదివి టేకని గుచ్చి గుచ్చి చూస్త మళ్ళి అడిగంది
జూల: “చప్ప. నిజం చకాక? ఏమయింది నీకు? అబదధం చబితే న్న మీద ట్టే...”
ఇదదరూ కరి మఖంలోకి మరొకరు చూసుకుంటూ ఉండిపోయారు. పాలపోయిన
మఖంతో హెన్రిట్ దాదాప్ప స్్ తపేల్వ అయింది. సజలమైన ఆమె కంటి కలనుల కసలోల
నీటి మతాయలు జారడానికి స్వదధంగా ఉన్ననయి.
ఆమెన్న స్వథతిలో చూస్త చలెలలు టిే టిే అడిగంది.
‚ఏమయిందే నీకు... ఎందుకల్వ అయిపోయాతు... చప్ప...”
గదగదమై జీరబోయిన హెన్రిట్ గంతలోంచ్చ గణుగుతననటేగా వినవచ్చియి కనిన
మాట్లు:
‚న్నకు... న్నకక ప్రియుడున్ననడు.”
అంతలోనే చప్పన ఏదో గురుతకచ్చి చలల భ్యజం మీద తలవాలి వెకికవెకిక ఏడిింది
హెన్రిట్.
ఉద్రేకంతో ఎగస్వడిన ఆమె వక్షం పంగు చల్వలర్క, తనను తాను తమాయించుకన్ననక,
తన అంతరంగానిన వేదనతో మంచతితన ర్సాయనిన సానుభూతితో అరథం చేసుకునే మరో ఆత
్్దయానికి ంచ్చలని ద్ఢంగా నిశ్ియించుకున్ననక ఆమె కంచం స్వథమితడింది. తర్వత
కరి చేతలు మరొకరు గటిేగా టేకని ఆ మసక చీకటి గది మూలనునన సోఫాలో
చేరగలబడాార్ అకక చలెలళ్ళల. అకక మెడ చుటూే చయియవేస్వ, తనని తన గుండెలకి చేరువగా
పదుతుకని ఆమె చపంది వినసాగంది జూల.
***
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‚అబబ! దానికి నిష్క్తి లేదని నేను గ్రహంచ్చను. న్నకు నేనే అరథంకావడంలేదు. ఆ రోజు
నుంచ్చ నేను పచ్చిదాననయాయనేమో అనిసుతంది. బంగారు తలల! నీ గురించ్చ జాగ్రతత డు,
అప్రమతతంగా ఉండు. ఎంత బేలలం మనం. ఎంత చన కరిగపోతాం, లంగపోతాం. ఏదో ఒ
బలహీన క్షణం. ఏదో ్ఠాత్ మైకప్ప వయధ నీ అంతరంగానిన డిస్వడుతంది. ్్దయకవాట్టలు
తెరిచ్చ, చేతలు బార చ్చచ్చ తనివి తీర్ ప్రేమించ్చలని, గాఢంగా కావలంచ్చలని బలంగా
వాంఛిసాతం.
‚మీ బావగారి గురించ్చ తెలుసుకదా నీకు. ఆయనని నేనెంత ప్రేమిసాతనో నీకు తెలయంది
కాదు. ఆయనొక పెదద మనిషి. అయితే, స్త్రీ ్్దయ తంత్రీ మూరఛనలన ఆయన గమనించలేరు. ఆ
అనుకంనలు ఆయనకు బొతితగా అరథంకాతు. సరవకాల సర్వవసథలోల ఆయనలో ఏ మారు
ఉండదు. ఆయన మర్యదసుతడు. మంచ్చవాడు. చదరని చ్చరనతువ, సడలని వయకితతవం, సదా దయార్ర్ద
్్దయం. అబబ! భరించలేనంత మంచ్చతనం. కనిన సారుల నేను బలంగా కాంక్షిసాతను, ఆయన
తన మోట చేతలోత బంధంచ్చ ననున నలపేయాలని. మెలలమెలలగా మెతతమెతతగా తాకుతూ, రెండు
దేహాలు మిళ్ళతం చేస్త రసర విశావసాలన వెలగంచే మదుదలతో ఆయన కావలంతలో కరిగ
పోవాలని ఆశిసాతను. ఆయన అంతకంత బలహీనుడై, ంట్రై న్నకోసం తపంచ్చ, న్న కనీనళ్ికి
తలలడిలల, న్న ఆలంగన్నల కోసం అర్రులు చ్చచ్చలని ఎంతగా ఆశించ్చనో చలేను.
‚ఇదంతా వెర్రితనంగా అనించవచుి. మనం ఆడవాళ్ిం. అల్వనే స్జంచబడాాం. దానికి
మనమేం చేయగలం?
‚ఇనిన రకాల తీరని కాంక్షలతో రగలపోతన్నన, ఏన్నడూ మోసమననది ఊహామాత్రంగా
కూడా న్న దరి చేరలేదు. ఈ రోజు ఆ మోసం జరిగపోయింది. ఏ ప్రేమాలేకుండా, ఏ కారణమూ
లేకుండా, ఏదీ లేకుండానే. లుస్వరెన సరసుి మీద ఆకాశ్ంలో ప్పననమి పూరణ చంద్రుడు ఒ ర్త్రి
నిండుగా వెలగడం మినహా మరే యితర కారణం లేకుండా న్న భరతకి ద్రో్ం జరిగపోయింది.
‚మేమ విహార యాత్రలో ఉననప్పడు మర్యదసుతడైన న్న భరత తన స్జ శాంత గాంభీరయ
నిరలక్షయంతో న్నలో ఉద్రేకిసుతనన రకాతనిన చల్వలరేిశాడు. పంగపరేల కవితావేశానికి కళ్దిలు వేశాడు. ఒ
సువరణ సుప్రభాత సమయంలో మేమిదదరం క కాలబాట్న కండ దిగుతన్ననం. ర్జసం, ఠీవితో
మిసమిసల్వడుతనన న్నలుగు జవన్నశావలు- న్న ఉతాిహానిన పోలన ఉరకలెతతతూ ఎదురయాయయి.
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ఉదయప్ప ఉలపరి మంచుతెరలోలంచ్చ మారిమక లోయలన, చ్చకకని అడతులన, సెలపాట్ల ఏరులన,
ఏకాంత సీమల్వలంటి లెలలన చూశామ. ఆనందాతిశ్యంతో చేతలతో చక్రబంధాలు వేస్త
మతతగా అన్నననిల్వ: ‘ప్రియా! ఎంత మనో్ర ద్శ్యం. ర్! మన గాఢాలంగన చుంబనంతో ఈ
నిసరగ రమణీయతలో భాగమైపోదాం...’
‚కోత పెట్టే దయ ప్రదరిిస్త మందహాసంతో అన్ననర్యన: ‘నీకీ ప్రక్తి నచ్చినంత
మాత్రాన, అకారణంగా మనమెందుకు మదాదడుకోవాల?’
‚ఆయన

మాట్లకి

చలంచే

శిలనైపోయాను.

ఎవరైన్న

ప్రేమికులు

రసరం

మో్డినప్పడు, తామ ప్రేమతో మాత్రమే ప్రేరణ పందామే త, మరే ఇతర సుందర
ద్శాయతిరేకం వలల ఉతేతజతలంకాలేదని అనుకోవాలిందేన్న అనించ్చంది.
‚అతును! నిశ్ియంగా ఆయనే!! న్నలో మరిగ ఉవెవతతన చ్చమమడానికి స్వదధమైన కవితావనిన
అణచ్చవేస్వంది ఆయనే. ఎల్వ చగలను న్న ఎద ఘోష్ని. ఆవిరితో నిండి, నిండా బిగంచ్చన
బాయిలరల్వ కుతకుతల్వడిపోతంది అంతరంగం.
‚మరో రోజు సాయంత్రం (హోట్ల్ డి ఫ్లలలెన్ లో న్నలుగరోజులున్ననమలే) తీవ్రమైన
తలనొపతో ఆయన భోజనం తర్వత హోట్ల్ గదిలో కకమీద రిగపోయాడు. నేను కక దానినే
సరసుి డుాన నడిచ్చను.
‚మనం సాధారణంగా ‘అనగా అనగా...’ అప్పరూ కథలోల చదివే ర్త్రి అది. నడి
ఆకాశ్ంలో నిండు చందమామ, శిఖర నిమోనననతాలతో బారులు తీరిన రవతాలు, వెండి కిరీట్టల్వల
తోసుతనన మంచుతొడుగులు, చ్చరు అలల కంనతో తళ్తళ్ల్వడుతనన తట్టకం. జోగుతననటే
మతతగా వీసుతనన గాల - తాజాదన్ననిన లోనికి చొపస్త ఏదో అసామరక అనుభవానిన
కలగజేసుతంది, బైట్కి దొరకని కారణాలతో మనలన చుటిే వివశులన చేసుతంది. అటవంటి
ఘడియలోల ఎద ఎంత సొద పెడుతంది, ఎంత సజలమైపోతంది, ఎంత తలలడిలులతంది! ఎంతగా
ఎగస్వ డుతందా పచ్చి ్్దయం! ఎంత తీవ్రాతి తీవ్రం దాని ఉదేవగాలు!
‚నేనకకడ గడిాపోచల మీద కూరుిండిపోయి వాయకులతల్వ, వయసనపెట్టే సందరయంల్వ
అన్నవ్తంగా విసతరించ్చన సరసుి వంక చూసుతండిపోయాను. ఏదో చ్చత్రమైన మారు న్నలో.
అలవికాని వలప్పని ఆశిస్త నిలువెల్వల వాంఛాస్వకత మయాయను. న్న జీవితంలోని నీరవ నిరిలతత మీద
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తిరుగుబాటతో క్రొనెనతతరు రవళ్ళి తొకికంది. ఏమిటి న్న ఖరమ! విందారబోసుతనన ఈ చ్చి వెనెనల
జలులలలో ఇటవంటి తామర పూల తట్టక తీరంలో ననున నేను దోస్వగగ అరించుకునన ఒ
మనో్రుడి చేతలోల ఖైదు కావాలనన న్న కాంక్ష ఈ జనమకి నెరవేరదా? అదురుతనన న్న అధర్ల
మీద అతని గాఢమైన తడి మద్రలు అదుదకునే అద్ష్ేమే లేదా? భగవంతడు తీవ్ర మోహాలంగన్నల
కోసం స్షిేంచ్చన ర్త్రి వేళ్లలో ప్రేమికులు కరినొకరు మరిగ, రసరం మరులుగని, తీప
మైకాల లంగ, పెదాల దొలతో ఇచ్చిప్పచుికునే ఎంగల తాయిల్వలకు నేను నోచుకోలేదా? ఆ
వేసవి ర్త్రి తామస చంద్రికలు మండించ్చన నీడల మాటల ప్రగాఢమై ప్రజవలంచే ప్రేమను పందే
యోగం లేదా న్నకు?
‚ఆలోచనలు ఆవిరైపోయి అబలై మిగలన ఏకాకి స్త్రీల్వ నేను రోదించ్చను. ఇంతలో ఎవరో
క వయకిత న్నవెనక కదలన అలకిడి. క మగమనిషి ననేన టిే చూసుతన్ననడు. నేను తలతిప
చూడగానే ననున గురుతటిే న్న వంక నడిచొస్త అన్ననడు: ‘మీరు ఏడుసుతన్ననర్?’
‚అతనొక కుర్ర్ ప్లలడరు. తన తలలతో కలస్వ ఇకకడికి ర్యట్నకు వచ్చిడు. మేం వాళ్ిని
చ్చల్వసారుల కలశాం. అతని చూప్పలు ననున చ్చల్వసారుల వెన్ననడాయి కూడా.
‚అతను ్ఠాతతగా కనిపంచ్చ ప్రశినంచేసరికి, అయోమయంలో న్నకప్పడు ఏమి చపాలో
తోచలేదు. కాసత నలతగా ఉందని మాత్రం చపాను. అతను న్న కకనే ఎంతో స్జంగా, మననన
పూరవకంగా అడుగులేస్త ఈ ట్రిప్పలో మేమ ఏమేమి చూశామో వాటి గురించ్చ మాట్టలడట్ం
మొదలెట్టేడు. నేను అనుభవించ్చనది, భావించ్చనది మొతాతనిన అతను తన మాట్లలోకి తరుజమా చేస్వ
వినిపంచ్చడు. నేను అరథం చేసుకునన దానికంట్ట ఉననతంగా, ఇంకా విసష్ేంగా అతను
ద్శాయవలోకనం చేయడం ననెనంతో ఉదివగనతకి గురిచేస్వంది. అనిరవచనీయమైన ఉదేవగం
నిలువెల్వల కమిమ ఉకికరిబికికరై పోయిన భావన. కండలు, కోనలు, ఏవో కలవర్ల సరోవరం,
అవిర్మంగా కురుసుతనన చంద్రకాంతి... సరవం వరణన్నతీతమైన తీయదనంతో న్న అనుభవానిన
గానం చేసుతన్ననయా అనించ్చంది.
‚అప్పడే అది సంభవించ్చంది – ఎల్వనో న్నకైతే తెలనే తెలయదు. ఏదో చ్చతతభ్రమలో
దొరిలపోయింది, నిష్ర్మేయంగా. మర్నడు ఉదయం అతను వెళ్ళిపోయంత వరకూ నేనతనిన మళ్ళి
చూడలేదు. తన చ్చరున్నమా, వివర్లు న్నకిచ్చి వెళ్ళిపోయాడు.”
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***
వెకికళ్ితో కీచుమంటనన గంత పూరితగా పూడుకుపోతండగా చలెలల చేతలోలకి
రిగపోయింది హెన్రిట్.
ఆమెను సంభాళ్ళస్త సష్ేంగా, చ్చల్వ మ్దుతుగానూ చపంది జూల:
‚చూడకాక! చ్చల్వ తరుచుగా మనం ప్రేమించేది అసలు మగాడేన కాదు, కేవలం ప్రేమను
మాత్రమే ప్రేమిసాతం. ఆ ర్త్రి వాసతవంగా నీ నిజమైన ప్రియుడు వెనెనల మాత్రమే!”

*
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