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స్ననహితుడి ఆంట్లో వందు అ పూట మా ఄందరికి. వాతావరణం చాలా ఈలాోసంగా ఈంది. వందు
కూడా ఄందుకు తగగట్టుగానే ఈంది. డిననర్ ముగుస్తుననపడు ఓ పాత మిత్రుడే ఄడిగాడు ననున...
‚Champs-Elysees వరకూ ఄలా న్నలుగడుగులు వేద్దం రా....‛.
ఆదదరం బయటకు నడిచాం. అకుల అచాాదన పలచగా ఈనన చెట్టో అ పొడవాటి బాట
చెరోప్రకకన. వాటి మధ్మ నుంచి మెలోగా నడుస్తున్ననం. పామరిస్ మహానగరం నిరంతరాయం
దికుకతోచక చేస్న సణుగుడు మినహా అ రాత్రి ద్ద్పు నిశ్శబధంగా ఈంది. సవచామైన పిలోతెమెభర
మా ముఖాలకు వీస్తుంది. వంజామర, చీకటాకాశ్ంలో చెలాోచెదురుగా ఈనన నక్షత్రాలు, వెదజలోన
పసిడి పుపొడిలా మెరుస్తున్ననయి.
న్న సహగామి చెపకుపోతున్ననడు:
‚ఎందుకో చెపలేను గానీ, మున్ననననడూ ఎకకడా లేనంత హాయిగా ఈన్నననీ రాత్రి. బహుశా
న్న భావాలు వశాలమయ్యమయనుకుంటా. న్న చుట్టు మొహరించిన భౌతికాణువుల మాట్టన ఈనన
దివమ రహసమమేదో వీడిపోతుందనన భావం లపుపాట్టన అతభలో తళుకుమననట్టు తోస్తుంది. ఆంతలో
మూస్తకుపోతుంది కిటికీ, న్న దృష్టుకి రెపలతెర దించేసినట్టు...‛
ఎతెతున గుబురు పొదల చెంపన జారిపోతుననట్టుగా కదులుతునన రెండు నీడలన మేం
చూస్తునే ఈన్ననం. రోడుు పకకన ఓ బంచిని మేము ద్టి వెళ్ళే సమయ్యనికి ఆదదరు వమకుులు
సనినహితంగా కూరుచననట్టు కనిపించింది. ఆదదరూ ఈననపటికీ, అ మసక కాంతిలో అ రెండు
అకారాలు ద్ద్పు ఒకటై ఄసష్ు అకృతిని తీస్తకున్ననయి.
న్న మిత్రుడు గొణుగుతున్ననడు:
‚పాపం... వస్తువులు! చిరాకు వలో కాదుగానీ, వాటిపై ప్రగాఢమైన జాల కారణంగా ఄవ
న్నలో ఏ ప్రేరణ కలగంచలేవు. మానవ జీవతానికి సంబంధంచిన మారిభకతలనినంటిలో ననున
తీవ్రంగా కదిలంచేది ఏది తెలుసా- మనమందరం ఎపటికీ ఒంటరివాళ్ేమనన సతమం. అ చేదు
నిజంలోంచే పుడుతుంది మొతుం పరివేదన. అ ఒంటరితనం నుంచి తపించుకోవడానికి చేస్న
ప్రయతానలే మనం చేస్న పనులు, పడే ఄవసథలూనూ. మనమందరం అరాటపడినట్లో, అ బంచి మీద
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కూర్చచనన ప్రేమికుల జంట కూడా, ఏకాకితన్ననిన వదిలుచకోవాలనే ప్రయతినస్తున్ననరు. కానీ, మహా
ఄయితే ఒక క్షణం, లేద్ ఆంకా తకుకవ కాలమే. వాళుే ఒంటరిగానే బ్రతుకుతున్ననరు. ఎపటికీ
ఄలానే బ్రతుకుతారు. మనం కూడా....
‚కాసు ఄట్ట ఆట్టగా మనందరికీ ఆదే వరిుస్తుంది. నేను బ్రతుకుతునన భయ్యనకమైన
ఒంటరితన్ననిన గురిుంచిన, ఄరథంచేస్తకునన ఫలతంగా తీవ్ర వేదనని నేననుభవంచాను. న్నకు
తెలుస్త... ఏదీ కూడా అ ఒంటరితన్ననిన మాపలేదు. ఏదైన్న సరే. వంట్టన్ననవా? మనం ఏం
ప్రయతినంచిన్న, ఏం చేసిన్న, మన గుండెలో గుబులుకునే దిగుళుో ఏమైన్న, మన పెద్ల వేడికోళుే,
మన ఄరిచేతుల చపట్టో... ఎట్టవంటివైన్న, మనం మాత్రం ఒంటరి వాళ్ేమే. ఇ రాత్రి న్నతో
కలసి నడవమనని ఄడిగాను. కాబటిు ఆంటి ముఖం చూడాలసన పనేోదు. న్న ఆంట్లో ననున కమిభన
ఒంటరితనం వలో తలోడిలోపోతున్ననను. కాబటిు, ఇ పూటకైతే తపించుకున్ననను. ఄయితే, దీనివలో
న్నకు ఒరిగందేమిటి? నేను నీతో మాటాడతాను. నువువ వంటావు. శ్బాదనికి చెరో ఄంచున ఈనన
మనం ఒంటరి వాళ్ేమే. పకకపకకనే సనినహితంగా ఈన్నన, మనం ఏకాకులమే. నీకు
ఄరథమవుతోంద్?
‚సామానుమలు, చైతనమం రవవంత తకుకవ ఈనన మామూలు వమకుులే ధ్నుమలని శాసాాలు
ఘోష్టసాుయి. అనంద్నికి సంబంధంచి వారికేదో భ్రంతి ఈంట్టంది. వారు ఇ ఒంటరితనపు
య్యతనని ఄనుభవంచరు. దిశ్, దశ్ లేకుండా బతుకు ద్రులంట్ట తిరగరు న్నలాగా! ఏ
బంధ్మూ లేకుండా, ఏదో ఄరథంచేస్తకున్ననననన ఄభిజాతమపు తృపిు మినహా ఏ సంతోష్మూ
లేకుండా, ఄంతుదరి లేని ఏకాకితన్ననిన చూసి, ఄరథం చేస్తకొని వషాదించిన జాానం కలగంచే
తెంపులేని దు:ఖంలో... న్నలాగా వారు బ్రతకరు.
‚న్నకు కాసు మతి చెడినట్టు నీకు ఄనిపిస్తుంద్? ఄనిపించడం లేద్? వను. న్న ఄసిుతవంలో
అవరించిన ఒంటరితన్ననిన నేను గురిుంచాను కనుక, న్నకేమనిపిస్తుందంట్ల, అదమంతాలు లేని,
చుట్టుకొలతలు కూడా ఄరథంగాని ఒక చీకటి మాళిగలో రోజురోజుకీ మరింత లోతుగా
చికుకబడిపోతున్నననని. న్నతో, న్న చుట్టు ఎవరూ లేకుండానే, ఏ ఒకక ప్రాణి న్నకు తోడు
రాకుండానే అ రాకాసి బిలం లోలోపలకి జారిపోతున్ననను ఒకకడినే. అ చీకటి గహవరమే జీవతం.
కొనినసారుో న్నకు ఏవో శ్బాదలు, సవరాలు, వెకికళుో వనిపిస్తుంటాయి. జంకుతూ వెళ్తాను అ
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ఄపశ్బాధల వంక. ఄయితే, ఄవ ఎకకడ నుంచి వస్తున్ననయో బొతిుగా ఄరథం కాదు; ఎవరూ
తారసపడరు; న్న చుట్టు పొంచిన చికకని చీకటిలో మర్చకరి ఄలకిడే ఈండదు. నీకరథమవుతోంద్?
‚ఇ భయ్యనక వేదన కొందరికి ఄపడపడు ఄనుభవమవుతుంట్టంది. కవ de Musset
ఆలా ఄంటాడు.
‘ఎవర్చసాురు? ఎవరు పిలుసాురు ననున? ఎవరూ ఈండరు.
నేనంటరి. గడియ్యరంలో ఒంటరి గంట... ఓ ఏకాకితనమా? ఓ దురబరతవమా...’
ఄయితే, అయనలో ఈననది ఄలా ఄలా కదిలపోయే సందేహమే గానీ న్నలో తిష్ువేస్తకొని
కూరుచనన ‘నిరాధరణ’ లాంటిదైతే మాత్రం కాదు. అయన కవ. అయన కలలతోనూ, కలనలతోనూ
జీవంచాడు. అయన నిజంగా ఒంటరికాడు. నేను... నేను మాత్రం ఒంటరిని.
‚Gustave Flaubert ప్రపంచంలో ఄతమంత దురదృష్ువంతులోో ఒకడు. ఎందుకంట్ల
ప్రపంచ ప్రఖామత జాానులోో అయన ఒకడు గనుక. అయన తన మిత్రుడికి రాసిన ఒక లేఖలో
ఄంటాడిలా నిరాశావహంగా_‘మనందరం ఒకానక ఏకాకి ఎడారిలో ఈన్ననం. ఎవరూ ఎవర్నన
ఄరథం చేస్తకోరు’.
‚ఉహూ! ఎవవరూ... ఎవవరినీ ఄరథం చేస్తకోరు. కలంచే అలోచనలు, చెప్ప మాటలు, చేస్న
ప్రయతానలు... ఏవీకూడా ఄరథం చేస్తకోరు. అకాశ్పుద్రులోో ఄంతరదహనమై వెలుగుతునన
నక్షత్రాలో ఏం జరుగుతుందో భూమికి తెలుసా? కొందరిలో తళుకుమనే కాంతికణానిన మనం
పరికించినట్టో, భూమి చూస్తుంద్ పాలపుంతని? దేహంలోని ఄణువులాో సారూపమతలునన
లెకకలేనంతమంది పరాయి యోధులెందరో ఄనంతంలో కలసిపోవడానిన గురించి యోచించు.
‚పకక వమకిు మనః ప్రపంచపుటావరాులేమిట్ల ఏ మనిషీ చెపలేడు. దూరంగా మెరిస్న
నక్షత్రాల కంట్ల మనకు, మన పకక వారితో ఈనన దూరమే ఎకుకవ. మనలో మనం ఒకరికొకరం
ఒంటరి దీవపాలం. ఎందుకంట్ల అలోచన ఄంట్ల ఒక కొరకరాని కొయమ. ద్నిని ఄరథం చేస్తకోవడం
ఄసాధ్మం.
‚ఎననటికీ చేరువకాలేని ఄసిుతవంతో నిరంతరం సంబంధ్ం కలగ ఈండటం కంట్ల భీతి
కలగంచే వష్యమేదైన్న ఈందేమో నీకు తెలుసా? ఏన్నటికీ చేరువకాలేకపోయిన్న, పరసరం
ప్రేమపాశాలతో బంధంపబడి ఈననట్టుగా, చాలా సనినహితులమననట్టుగా, చాచిన బాహువులతో
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మనం ఒకరినకరం ప్రేమించుకొంట్టంటాం. వధలేక ఏకం కావాలసన ఄవసరం ఏదో మనకు
తరచూ ఄడుుపడుతూనే ఈంట్టంది కానీ, ఄలా ఏకం కావడానికి చేస్న ఄనిన ప్రయతానలు
నిష్ర్యోజనమే ఄవుతాయి. మన పరితామగం నిరరధకం, మన అతభవశావసం నిష్పలం, మన
కావలంతలు దుససహం, మన పెనవేతలు, అనక మన హఠాత్ ఈదేవగాలు మనలన సంఘరషణవైపు
మాత్రమే న్నట్లుసాుయి.
‚న్న హృదయ్యనిన ఎవరైన్న స్ననహితుడి ముందు పరిచినపటి కంట్ల ఎకుకవ ఒంటరితన్ననిన
ఎననడూ ఄనుభవంచలేదు నేను. ఎందుకంట్ల, ఄట్టవంటి సందరాబలలో, ఄధగమించడం
ఄసాధ్మమైన ఄడుంకిని అ స్ననహితుడి రూపంలో కనుగొంటాను. ఄతనకకడే ఈంటాడు. న్న
మిత్రుడు... తేటైన ఄతని కళుే న్నమీదే ఈంటాయి. కానీ, వాటి వెనక ఈనన అతభ మాత్రం న్నకు
కనిపించడు. నేను చెప్పదే వంట్టంటాడు.... ఄతనేం అలోచిస్తున్ననడు? ఄవును ఄతనేం
అలోచిస్తున్ననడు? ఇ చిత్రహింసని నువువ ఄరథం చేస్తకోలేవు. ఄతను బహుశా ననున
ఄసహిమంచుకుంటాడు. లేద్ నిందిసాుడు, లేద్ వెకికరిసాుడు. నేను చెపిన వష్య్యల మీద
ప్రతిసందిసాుడు. ననున ఄంచన్న కడతాడు, ననున తూకం వేసాుడు. ఖండిసాుడు, చాలా నేలబారు
వాడిగానో, మూరుుడిగానో జమకడతాడు.
‚ఄతనేం అలోచిస్తున్ననడో న్నకెలా తెలుస్తుంది? నేన్నంతగా ఄతనిన ఆష్ుపడుతున్నననో,
ఄంతగా ఄతను ననినష్ుపడుతున్ననడో లేడో న్నకెలా ఄరథమవుతుంది? అ చినన గుండ్రని తలకాయలో
ఏముందో ఎలా గ్రహించాల?
‚ఓ వమకిు నిగూఢమైన అలోచన కంట్ల మారిభకమైనది మర్చకటి ఈంద్? మనం
గ్రహించలేని, నియంత్రించలేని, లేద్ అజాాపించలేని, అజమాయిషీ చేయలేని అలోచన!
‚ఆక నేను! ననున నేను ఒక తెరిచిన పుసుకానిన చేయ్యలని వృథా ప్రయ్యసపడాును. అతభ
గదికి ఈనన ఄనిన తలుపులన బారాో తీయ్యలనుకున్ననను. కానీ, ననున నేను తెరిచి ఈంచుకోవడంలో
వఫలమయ్యమను. దురేఫధ్మమైన, దురగమమైన రహసమ గుహాంతరాబగంలో ఒకకడినే స్తకిక ఈన్ననను.
న్న మారిభక మందిరానిన ఎవరూ సమీపించలేరు. ఄంతెందుకు, ఄదెకకడుందో కనిపెటులేరు.
ఎందుకంట్ల, ఎవరూ ననున పోల ఈండరు. ఎవరూ ఎవరినీ ఄరథం చేస్తకోరు కనక.
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‚నువువ కనీసం ఇ క్షణంలోనైన్న నననరథం చేస్తకున్ననవా? లేదు నువువ నననక పిచ్చచడి
కింద జమకడతావు. ననున పర్నక్షిసాువు. న్న నుంచి తపించుకుంటావు. నినున నువేవ
ప్రశ్నంచుకుంటావు ‘వీడికేమయింది ఇ రాత్రి?’ ఄని. కానీ, న్న లోపల స్తడులు తిరుగుతునన
వేదనని గ్రహించినపడు, నీకది ఄనుభవమై తారసపడినపడు, న్న దగగరకు వచిచ చెపాువు. ‘నిననరథం
చేస్తకున్ననను‛ ఄలా బహుశా ఓ క్షణమైన్న నువువ ననున సంతోష్పెడతావు.
‚న్న ఒంటరితన్ననిన న్నకు ఎకుకవ గురుుచేసింది అడవాళ్ళే. దురబరం... దురబరం... స్త్రీల వలేో
నేను ఎకుకవ నలగపోయ్యను. నేను ఒంటరిని కాననే భ్రమలు మగవారికంట్ల న్నలో ఎకుకవగా
కలంచిన వారు అడవారే.
‚ప్రేమలో పడటానిన కాసు నిశ్తంగా గమనిస్ను ఏదో ఄలౌకిక దివమతవం అవహించిన భావన
కలుగుతుంది. ఎందుకో తెలుసా? ఄవధులు ద్టిన అనందవవశులయిన భావం ఒంటరిని కాననన
ఉహ చుట్లుస్తుంది కనుక. ఒంటరితనం, ఄసిుతవ వైముఖమం దూరమయ్యమయనన భ్రంతి. ఎంత
పొరపాట్ట?
‚మన ఏకాకి హృదయ్యలని తొలచే ప్రేమ ఄనే ఄనంత అరిు కలంచి, మనలన మరింత
వామకులపరిచి వేధస్తుంది స్త్రీ ఄనే ఄతమదుబతమైన భ్రంతి.
‚మృదువుగా చికుకబడి, గడుస్తగా చికుకముళుే వేస్న పొడవాటి కేశాలు, మోహపాశాలేస్న
క్రీగంటి చూపులు, ఆంకా ఎనోన వశీకరణ వన్ననలనీన మనలన మెడలోతు ప్రేమలోకి దించేసాుయి.
గంటలు సెకన్నతో దొరిోపోతునన సమోభహన సానినహితమం. అ మాయ కప్పస్తుంది నీ మెదడు పొరలన.
వసభయ్యనంద వభ్రమల భ్రమలో తపిపోతాం. అ ఈతుర క్షణంలో రెండు అతభలు ఏకమవుతునన
పులకింత. ఄయితే అ ‘ఈతురక్షణం’ ఄంట్ట ఏదీ, ఎననటికీ రాదు. కాలాల మొగసాలలో నిర్నక్షించి,
రోజులు, వారాలు, యుగాలు గడిప్పసిన్న అ ‘క్షణం’ రాదు. అరిపోని అశ్తో, మోహాసద మోసం
వంటి అనందంతో కొంతకాలం దొరుోతుంది. అ తరావత నినున నువువ కనుకుకంటావు. ఄంతకు
ముందు కంట్ల ఆంకా చికకనైన గాఢమైన ఒంటరితన్ననిన గురిుసాువు.
‚ప్రతి ముదుద తరావత, ప్రతి కావలంత తరావత ఎకుకవైన ఏకాకితనం గురిుసాువు. ఆక ఎంత
నరకయ్యతన ఄనుకున్ననవ్...
కవ Sully Prudhomme రాయలేద్ ఆలా.
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‚అలంగన్నలంట్ల కేవలం ఄవరామ అరాబటాలు
దేహాలతో అతభ సమాగమానికి
పిచిచ ప్రేమ చేస్న వెర్రి ప్రయతానలు...‛
‚అపై ఆక వీడోకలు. ఄంతా ఄయిపోతుంది. ఒకానక జీవన సందరబంలో ఄంతా తానే
ఄయేమ స్త్రీమూరిు, మన:శ్ర్నరాల మహాదెతవత సమాగమంతో జనభని పునీతం చేస్న స్త్రీమూరిు
చేలాంచలాలు ఎననటికీ ఄందవనీ, ఄట్టవంటి మూరిు ఎపటికీ ఄపరిచితేనని గ్రహిసాుం.
‚ఄలా గ్రహించిన మరుక్షణంలో, ఄసిుతావల మారిభకత ఏదో బోధ్పడుతుననపడు,
అలోచనలు, అశ్య్యలు ఒకద్నినకటి సంపూరణంగా పెనవేస్తకుపోతుననపడు, అమె అతభ
నిగూఢతని నువువ ప్రతిధ్వనిస్తుననపడు, ఒకక పదం, ఒకే ఒకక పదం... నీ దోషానిన, నీ పొరపాట్టని
బటుబయలు చేస్తుంది. నిశ్రాత్రిలో మెరిస్న మెరుపులా నినున నీకు దరిశంప జేస్తుంది. నీలో ఈనన
నలోని పాతాళ్ బిలానిన నీకు చూపిస్తుంది.
‚ఄయినపటికీ ఒకటి మాత్రం నిజం. నువువ ప్రేమించిన స్త్రీ సమక్షంలో కనీసం మాటల
ఄంతరాయం కూడ కలగని నిశ్శబదంలో అమె సమక్షానిన అసాంతం అసావదిస్తునన సంపూరణ
అనందంలో ఓ రాత్రిని గడపటం సృష్టులోనే ఄతమదుబతమైన ఄనుభవం. ఆంకేమి ఄడకుక రెండు
ఄసిుతావలు ఏకం కావడం దురోభం, ఄసంభవం.
‚ఆక న్న వష్య్యనికొస్ను, న్న అతభమందిరం తలుపులన మూస్నశాను. నేనేమి నముభతానో,
నేనేమి

అలోచిసాునో,

వేటిని

ప్రేమిసాునో ఎవరికీ

చెపనుగాక

చెపను.

భీతావహమైన

ఒంటరితన్ననికి వసిరి వేయబడాుననన ఎరుకతో, ఏ భావమూ వమకుంకాని నిరిోపాున్నతన చూస్తున్ననను.
ప్రపంచానిన ఄభిప్రాయ్యలు, తగువులు, అనంద్లు, లేద్ నమభకాలు... ఏవీ న్నకు పటువు... వేటి
గురించి న్నకు పటుదు. ఎవరితోనూ కలవలేని దుసిథతి వలో, ఄనినంటి నుంచి నేను వైదొలగాను.
ఄగోచరమైన న్న ఄసిుతవం ఄజాాతంగా మిగలపోయింది. మాటాోడటానికి కూడా మనసకరించని
మన:సిధతిలో, రోజువార్న ప్రశ్నలకు ముందస్తు సిదధం చేస్తకునన గుపెడు పడికట్టు సమాధాన్నలు,
లేద్ ఒక చిరనవువతో మిగలాను. నీకు ఄరథమవుతుంద్?‛
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Arc of Triumph Star వరకూ సాగన మా స్తదీరఘ నడక, వెనకిక తిరిగ Place de la
Concorde వరకూ సాగంది. ఆంకా ఎనోన ఆతర ఄంశాలు కలగలుపుతూ, న్న మిత్రుడు ఎంతో
చెపకొచాచడు గానీ, న్నకు ఆపడదంతా గురుులేదు.
ఄతను అగాడు. అ రాత్రి మసక కాంతిలో పామరిస్ ప్పవ్మెంట్ మీద, తన ఇజిప్టు
వారసతావల ఛాయలు కనుమరుగై, మరో పకక అ దేశ్ చరిత్ర వచిత్ర సంకేతాలతో చెకిక ఈనన ఎతెతున
ఏకశ్లా వగ్రహం వైపు చేయి చాస్తు కట్టవుగా ఄన్ననడిలా, ‚చూడు, మనం అ వగ్రహం లాంటి
వాళ్ేం‛.
మరో మాట మాటాోడకుండా ఄతను వెళిేపోయ్యడు. తను తాగన మతుులో ఈన్ననడా?
పిచ్చచడా? లేద్ జాాన్న? ఆపటికి న్నకు తెలయదు. కొనినసారుో ఄనిస్తుంది ఄతను చెపింది
నిజమని, మరి కొనినసారుో ఄనిపిస్తుంది ఄతనికి మతిభ్రమించిందనీనూ.

*
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