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జూలీ రొమైన
రెండేళల్కిర్తం ఓ చైతర్వేళ మధయ్ధరా సముదర్తీరం వెంబడి తాపీగా నడుసుత్నాన్ను.
ఒంటరిదారిలో నడుసూత్ కలలు కనడానికి మించి సౌఖయ్మేముంటుంది? కొండలెకుక్తునన్పుప్డో,
సముదర్పుటొడుడ్న నింపాదిగా నడుసుత్నన్పుప్డో నులివెచచ్ని ఎండనీ, కావలించే తెమెమ్రనీ
అనుభవిసాత్ం. రికామీదారులోల్ అడుగులేసే మనిషి పగటికలలోల్కి ఆ కొంతసేపు చొరబడేవి
ఎనిన్ఊహలు, ఏమివింతలు, ఏమేమికవితావ్లు...! తతత్రపడినవో, ఉలాల్సపరిచేవో ఏవేవో ఆశలు
వెచచ్ని మందర్మైన గాలితో కలగలిసి నడిచే వయ్కిత్లోకి చొరబడేసాత్యి; పిలల్తెమెమ్రతో పాటుగా ఆ
విశావ్సాలిన్ అతడు గుండెల నిండుగా ఉచాఛ్వ్సిసాత్డు. అవి అతనిలో సౌఖయ్లాలసని రేపి నడక వలల్
కలిగిన ఆకలి మలేల్ అది పెచచ్రిలల్డానికి మూలమౌతాయి. పర్కృతికి చేరువౌతునన్ కొదీద్ నిలకడలేని
తీయని తలపులేవో అతని ఆతమ్లో గానంచేసాత్యి.
సెయింట రఫెల నుంచి ఇటలీకి దారితీసే ఆ రోడుడ్ వెంట నడిచాను, లేదా భూగోళం మీది
పేర్మ కవితలనిన్ంటి ఉతస్వానికి సంసిదధ్ం చేసినటుట్ండే అదుభ్త దృశయ్ చంచలతవ్ం గుండా
దారితీశాను. కేనస్ నుంచి మొనకొ వరకూ మధయ్ ఉనన్ ఈ పార్ంతానికి ఎనోన్ ఇబబ్ందులకోరిచ్,
డబూబ్దసక్ం గులల్ చేసొక్నీ ఎవరైనా వసాత్రనన్ ఆలోచనే నాకు జాలిగొలుపుతుంది. ఇంపైన ఈ
ఆకాశం కింది, అతిశయించిన గులాబీ, కమలా తోటల మధయ్ బతకడానికి ఎవరైనా వచాచ్రంటే
దానికి కారణం ఏవో తెలివిమాలిన సాకులు, పనికిమాలిన పర్లోభాలే. అంతే కాకుండా, మనిషి
బురర్ ఎంత అవివేకమైందో, అలప్మైదో, ఎంత అహంకారపూరితమో కూడా అది నిరూపిసుత్ంది.
మనోహరమైన ఆ తీరాల ఒకానొక ఒంపులో నాలుగైదుకి మించని విలాల్ల సముదాయం
చూశాను హఠాతుత్గా. పరవ్తపాదం దగగ్ర, సముదార్నికి అభిముఖంగా ఉనన్దా భవన
సముదాయం. వాటి వెనక రెండు గొపప్ లోయలిన్ ఏ బాటలూ లేవనన్టుట్గా దటట్ంగా కపేప్సిన
దేవదారు వృకాష్ల చికక్ని వనం. ఆ గిరి కుటీరాలోల్ ఒక దాని గేటు ముందు అపర్యతన్ంగా
ఆగిపోయాను. ఏవో గోధుమ రంగు నగిషీల అందమైన ఆ తెలల్ని ఇంటి పైకపుప్ ఎగబాకిన
గులాబీలతో కపిప్ఉంది. ఇంటి చుటూట్ తోటంతా బుదిధ్పూరవ్క నిరల్క్షయ్ంతో యధేచఛ్గా పెరిగిన
పలువనెన్ల చినెన్ల పూలమొకక్ల కులుకు.
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పూలశయయ్ పరిచిన బయిలు, వరండా మెటుట్మీద సజజ్లో తీగలు సాగుతూ పైపైకి
పాకిపోతునన్ లతలు, కిటికీల మీదుగా గుతుత్లుగా వేలాడుతునన్ ఊదారంగు దార్క్షపండుల్,
రమయ్మైన ఆ ఇంటి చుటూట్తా ఉనన్ రాతి నిటార్తి పిటట్గోడ మొతాత్నీన్ తీగలుగా అలేల్సుకొని
కొర్నెన్తుత్టి మరకలాల్ మెరుసుత్నన్ ఎరర్టి విషుణ్కార్ంతి పూలు. ఇంటి వెనక పరవ్త పాదం వరకూ
బారులు తీరిన నారింజ రంగు పూలచెటల్ వరసలు.
ఆ విలాల్ వాకిటి తలుపు మీద మెరుసుత్నన్ చినన్ అక్షరాలిన్ చదివాను: ‘పురామందిరం’. ఏ
కవి, లేదా ఏ దివిజ నివాసమో ఈ ఇలుల్- అని నాతో నేను చెపుప్కునాన్ను. పూల సందోహాల నుంచి
వసంతానికి తారసిలిల్న ఈ కలల సౌధానిన్ ఏ ఏకాంతుడు శోధించి సాధించాడో.
ఆ ఇంటికి చేరువగా రోడుడ్ మీద రాళుల్ పగలకొడుతునాన్డో పనివాడు. ఈ పరణ్శాల
ఎవరిదని అడిగానతనిన్. నినన్టి తరాల తారామణి జూలీ రొమైన ఇలల్ని చెపాప్డతను.
జూలీ రొమైన! నా చినన్తనంలో తరుచూ ఆమె ముచచ్టేల్ వినేవాడిన్. రచెల కి ధీటుగా
పేరొందిన గొపప్ నటీమణి. అంత కీరిత్ని పొందిన, అంత పేర్మాసప్దురాలైన సతరీ మరొకరు లేరంటే
అతిశయోకిత్ కాదు. ఎంత పోటీ, ఆమె పేర్మని పొందాలని! ఎనిన్ దవ్ందవ్యుదాధ్లోల్ ఆమె మూలాన,
ఎనిన్ ఆతమ్హతయ్లో ఆమె వలల్, ఎనిన్ దుసాస్హసాలో ఆమె కోసం. ఈ వగలాడి వయసెంతుంటుందో
ఇపుప్డు? అరవై- కాదు, డెబైభ్... ఊహూ.... డెబైభ్ ఐదేళుల్. జూలీ రొమైన! ఇకక్డ ఈ ఇంటోల్నా?
ఫార్నస్ మొతాత్నీన్ పెరపెరలాడించిన అపప్టి (అపుప్డు నా వయసు పనెన్ండేళుల్) సంఘటనొకటి
తలుచుకునాన్ను; ఓ పిర్యుడితో దెబబ్లాట రచచ్కెకాక్క, కవి అయిన మరో పిర్యుడితో సిసిలె
లేచిపోవడం అపుప్డొక సంచలనం.
ఓ తొలిరేయి శోభనపు అనుభవానిన్ ఆమె అభినయించిన తీరుకి వెరెర్కిక్పోయిన పేర్క్షకులు
పదకొండు సారుల్ ‘వనస్ మోర’ అంటూ ఆమెని మళీల్ మళీల్ సేట్జ మీదకి పిలిచి నటింపజేసిన ఆ రాతేర్
ఆమె తన కొతత్ పిర్యుడితో ఉడాయించింది. ఆనాటి సంపర్దాయం పర్కారం, రెండు గురార్లు
పూనిచ్న బగీగ్లో తాను కవితో వెళిల్పోయింది. పాలెరోమ్ పరిసరాలోల్ నారింజ వృకాష్లతో
సంతులితమైన Conque d'Ov అనే ఆ పార్చీన దీవ్పానికి వాళుల్ సముదార్నిన్ దాటి చేరుకునాన్రు.
ఇటన్ అగిన్పరవ్త సానువులిన్ వాళుల్ చెటాట్పటాట్లేసుకొని, చెంపాచెంపా రాసుకుంటూ ఆ జావ్లాముఖ
బిలానికి తమని తాము అరిప్ంచుకోడానికే అనన్టుట్ ఎకక్డం గురించి ఎనెన్నిన్ పుకారోల్.
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గొపప్ పర్భావశీలమైన

కవితావ్నిన్ అందించిన అతనిపుప్డు లేడు. ఒక

తరానేన్

సంభర్మాశచ్రాయ్లకి గురిచేసిన కవితలు, గాఢమై, నిగూఢమై తోటి కవులకి ఒక కొతత్ పర్పంచానిన్
తెరిచిన కవితలు వెలారిచ్న ఆ కవి మరణించాడు. ఆమె కోసం అజరామరమైన సంగీతానిన్
అందించిన, జయాపజయాలని ఆలపించి మైమరపించి, గుండెలు బరువెకిక్ంచిన బాణీలెనోన్ కటిట్న
ఆమె మాజీ పిర్యుడు కూడా కనున్మూశాడు.
పూలతో కపేప్సిన ఈ ఆవాసంలో ఆమె జీవించి ఉంది.
ఎంతమాతర్ం తటపటాయించకుండా తలుపు తటాట్ను. ఎడిడ్మడిడ్గా బెరుకుబెరుగాగ్ ఉనన్
పదెద్నిమిదేళల్ కురార్డొకడు అతనికి తగగ్టేట్ ఉనన్ చేతులతో తలుపు తీశాడు. ఆమెనుదేద్శించి ఓ
అందమైన పర్శంసని, కలుసుకోవాలంటూ గటిట్ వినన్పానిన్ నా కారుడ్ మీద రాసి పంపాను. బహుశా
ఆమె నా పేరు వినే ఉంటుంది, కలవడానికి ఒపుప్కోవచుచ్ కూడా.
లోపలికెళిల్న ఆ పనబాబ్యి వెంటనే తిరిగొచాచ్డు తన వెంట రమమ్ంటూ. భారీగా,
ఉదాసీనంగా ఉనన్ ఫరీన్చర తో లూయిస పిలిపీప్ సైట్ల కి అనుగుణంగా తీరిచ్దిదిద్న డార్యింగ
రూములోకి తీసుకుపోయాడతను. ఏమంత అందం లేని పదారేళల్ ఓ బకక్పలుచని పనమామ్యి
మరాయ్దపూరవ్కంగా కురీచ్ సరిచేసింది, నేను కూరోచ్డానికి వీలుగా. తరావ్త పనివాళిల్దద్రూ ననున్
ఒకక్డేన్ వదిలేసి వెళిల్పోయారు. ఆ గదిని తేరిపారాచూశాను. గోడలకి మూడు చితర్పటాలు
తగిలించి ఉనాన్యి. ఆ నటీమణి ఆనాటి చితర్పటం ఒకటైతే, ఆ రోజులోల్ వేసుకునే కుచుచ్ల చొకాక్,
నడుము దగగ్ర బిగుతుగా ఉండే పొడవాటి కోటు వేసుకునన్ ఆమె కవి-పిర్యుడిది మరో చితత్రువు;
ఇక మూడోది- ఫియానో వంటి సంగీతసాధనం ముందు కూరొచ్ని ఉనన్ ముయ్జీషియన. ఆ
ఫొటోలో ఆమె తెలల్గా మెరిసిపోతూ కళుల్ చెదరగొడుతుంది; అయితే, ఆనాటి ఫాయ్షన కి తగగ్టుట్గా
ఉండటం వలల్ ఆమె పోజు కొంచెం తేడాగా అనిప్సుత్ంది. మనోహరమైన ఆమె పెదాలు, నీలి కళల్
మీద చిరన్వువ్ లాసయ్మాడుతుంది. ఆ పెయింటింగ కూడా అతుయ్నన్తమైన కళాసృజన. చితత్రువ్లోల్ని
ఆ ముగుగ్రు మూరుత్లూ మరుసటి తరాల వంక చూసుత్నన్టట్నిపించింది. వాటి పరిసరాలనీన్
గతించిన కాలాల గాలితో, మరిపుప్డు మిగలని వారి వయ్కిత్తావ్లతో నిండినటుట్ తోచింది.
తలుపు తెరుచుకోని ఓ కూసింత ఆడమనిషి లోనికొచిచ్ంది. బాగా వయసు మళిల్,
కుంగిపోయి, జుతుత్, కనుబొమమ్లతో సహా నెరిసిపోయిన సతరీ. తతత్రబితత్రగా, వడివడిగా
జూలీ రొమైన

నరేష నునాన్

patrika.kinige.com

అడుగులేసుత్నన్ తనని చూసుత్ంటే తెలల్ని చుంచెలుక గురొత్చిచ్ంది. నాతో చేయి కలుపుతూ, ఇంకా
సవ్చఛ్ంగా, శార్వయ్ంగా మనన్న నిండిన గొంతుకతో పలికిందిలా: “దయచేసి కూరోచ్ండి.
ముదిఒగుగ్లైన నినన్టి తరాల ఆడవారిని ఇపప్టి అబాబ్యిలు తలుచుకోవడమంటే ఎంతో
ఔదారయ్ం.”
నిజానికి ఆ ఇలుల్ ననెన్ంతో ఆకరిష్ంచిందనీ, ఇంటి యజమాని పేరు తెలుసుకునే
పర్యతన్ంలో అది ఆమే అని తెలిసి నిలవలేక పోయాననీ చెపాప్ను.
“మీ రాక ననెన్ంతో సంతోషపెటిట్ంది. ఇటువంటిది జరగటం ఇదే మొదటిసారి. గొపప్
ఉదారమైన మెచుచ్కోలుతో పాటు వచిచ్న మీ కారుడ్ చూసి ఇరవై ఏళల్నాడు కలిసిన పాత సేన్హితుడు
హఠాతుత్గా వచాచ్డని చెపిప్నపప్టిలా సంభర్మాశచ్రాయ్లకి లోనయాయ్ను. ననున్ మరిచ్పోయారు,
నిజంగానే ననన్ందరూ మరిచ్పోయారు. నేనెవరికీ గురుత్కురాను, నేను చనిపోయిన రోజు తపప్
ననున్ తలుచుకునే వారే లేరు. అపుప్డు ఓ మూడోర్జుల పాటు ఈ జూలీ రొమైన పర్సాత్వన చేసాత్యి
పతిర్కలు, పాత సంఘటనలిన్ తలపోసూత్, అపప్టి వివరాలు తవివ్పోసూత్, బహుశా అపప్టి పుకారల్ని
తిరగదోడుతూ, చచిచ్నదాని కళుల్ చారడేసి అని పొగుడుతూ- ఇక అది నా ముగింపు”
కాసేపు మౌనంగా ఉండి, మళీల్ మొదలెటిట్ంది: “అది మరింకెంతో దూరం లేదు. కొదిద్
నెలలు, లేదా కాసినిన్ రోజులు అంతే. ఇపప్టికి బతికునన్ ఈ నిరాభ్గుయ్రాలు మరి కొదిద్నాళల్కి ఓ
నిరీజ్వి.”
ఆమె తలెతిత్ గోడ మీద తన చితత్రువ్ని చూసింది, వాడి వడిలిపోయిన ఇపప్టి తన
పర్తిరూపానిన్ చూసి ఆ బొమమ్ అవహేళనగా నవివ్నటుట్ తోచిందామెకి. ఆ ఇదద్రు పిర్యులడాబుసరి కవి, ఆరాటపెటేట్ మేళగాడు- బొమమ్లు చూసింది: “ఈ శిధిల సౌందరయ్ం మమమ్లేన్మని
నిలదీసుత్ంది?” అని అవి అడిగినటుట్ అనిప్ంచిందనుకుంటా.
లోతైన నీళల్లో మునిగిపోయిన మనిషి ఊపిరికోసం తనున్కులాడినటుట్, జీవచఛ్వాలుగా
మిగిలి నిరంతరం జాఞ్పకాలతో పెనుగులాడే వాళల్ని కమేమ్సిన వేదన వంటి ఒక అనిరవ్చనీయమైన,
పర్బలమైన వాయ్కులత చుటేట్సింది ననున్.
నైస నుంచి మంటె కరొల్కి వడివడిగా పరుగులిడుతునన్ బగీగ్లిన్ నేను కూరుచ్నన్ పర్దేశం
నుంచి చూడగలుగుతునాన్ను. అందులో తుళుల్తూ వెళుత్నన్ కలవారింటి కలికి కామాకుష్లు, వారిని
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చూసుకొని ముసిముసినవువ్లోత్ మురిసిపోతునన్ కురార్ళుల్ కూడా కనబడుతునాన్రు. నేను చూసిన
వంక చూసి, నా భావానిన్ పసిగడూత్ జీవంలేని అరనవువ్తో అందామె: “ఉటిట్గా ఉండటం, పొంది
ఉండటం ఏకకాలంలో సాధయ్ం కాదు.”
“ఎంత సుందరమైన జీవితం మీది” బదులుగా అనాన్ను.
గాఢంగా నిటూట్రుచ్తూ అందామె: “అవును, సుందరం, సుమధురం! దాని గురించి
వగపందుకే ఎపుప్డూ”.
ఒక సలపరింతల గాయానిన్ తాకినటుట్ సునిన్తంగా, తగు జాగర్తత్లతో ఆమె తన గురించి
మాటాల్డేందుకు సిదధ్మైనటుట్ అరథ్మయియ్, నేను ఆరాలు తీయడం మొదలెటాట్ను. తన విజయాల
గురించి, విభవాల గురించి, కైపెకిక్ంచే ఆనందాలు, సేన్హితులు, ఇంకా తన మొతత్ం గెలుపుల
గాథని చెపుప్కొచిచ్ంది.
“నాటకరంగం వలల్నే మీలో గొపప్ ఉతాస్హం, గాఢమైన సంతోషం అనుకోవచుచ్నా?”
“కాదు...,” చపుప్న బదులిచిచ్ంది.
సాలోచనగా నవావ్ను. కళెల్తిత్ గోడకి తగిలించి ఉనన్ ఆ ఇదద్రు నేసాత్ల చితర్పటాలు చూసూత్
మళీల్ మొదలెటిట్ంది.
“నా మహోలాల్సానికి కారకులు వాళేల్”.
వాళిల్దద్రిలో ఎవరెకుక్వ అని అడగకుండా ఉండలేకపోయాను.
“ఇదద్రికీ ఋణగర్సత్ని. అసలు కొనిన్సారుల్ వాళల్ని ఒకరికొకరిన్ నేనే తారుమారు
చేసేసుకుంటాను. దానికి తోడు, వారిలో ఒకరి పటల్ ఇపప్టికీ పశాచ్తాత్పపడుతుంటాను.”
“బహుశా అదేగానీ నిజమైతే, వాళల్కి కాకుండా, అసలు పేర్మ అనే భావనకే మీరు
రుణపడిపోయారేమోనమామ్. వాళుల్ కేవలం పేర్మకి సాధనాలు మాతర్మే.”
“అంతే అయియ్ండొచుచ్. కానీ, ఎంత అదుభ్తమైన సాధనాలు!”
“ఏవిధంగానూ గొపప్ గాని ఓ సాధారణమైన మగవాడు తన హృదయానిన్, తన యావత
జీవితానిన్, తన మొతత్ం అసిత్తావ్నిన్, ఇంకా తన పర్తి తలపునీ, పర్తి క్షణానీన్ మీకే అరిప్ంచి
పర్గాఢంగా మిమమ్లిన్ పేర్మించాలిస్నంతగా మరింత తీవర్ంగా పేర్మించలేదని మీరేమనాన్
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అనుకుంటునాన్రా? ఆ ఇదద్రు పిర్యుల వలల్ మాతర్ం మీకు విదిలించుకోడానికి వీలేల్ని శతుర్వులిదద్రు
- సంగీతం, కవితవ్ం- చేరువయాయ్రు.”
ఇపప్టికీ ఆతమ్లిన్ ఉదీద్పించే తన ఎలయవవ్న సవ్రంతో ఆమె ఆకోర్శించింది: “లేదు బాబూ,
లేదు. ఒక మామూలు మగాడు ననున్ బాగా పేర్మించి ఉండేవాడేమో బహుశా; కానీ, ఆ ఇదద్రు
పేర్మించినంతగా మాతర్ం కానేకాదు. పర్పంచంలో మరెవవ్రూ పాడని విధంగా పర్ణయగీతానిన్
ఆలపించడం వాళిల్దద్రికి మాతర్మే తెలుసు.
“ఎంత మైమరపించారు ననున్. పదాలలో, సవ్రాలలో వాళుల్ పేర్మని ఒడిసి పటిట్నంతగా
పటట్డం మరెవరికైనా సాధయ్మేనా? పేర్మలోకి మొతత్ం కవితావ్నిన్ నింపడం, నింగీనేలని కమేమ్సిన
యావత సంగీతానిన్ ఒంపడం తెలియకపోతే పేర్మించడం వృధా. వాళల్కి తెలుసు, వాళిల్దరి
ద్ కీ
మొతత్ం తెలుసు- వాళల్ పాటలతో, మాటలతో... ఇంకా వాళల్ చేతలతో ఓ సతరీని పారవశయ్
శిఖరపుటంచులకి తీసుకుపోవడం వాళల్కే తెలుసు. మా వలపుల కథలో వాసత్వాల కంటే ఊహలే
బహుశా ఎకుక్వ కావొచుచ్; కానీ, ఆ మధురోహలే నినున్ మబుబ్లోల్కి లేపుతాయి, వాసత్వాలైతే నినున్
నేలకి కుదేసాత్యి. ఒకవేళ ఇతరులు ననున్ అధికంగా పేర్మించినా, ఈ ఇదద్రి వలల్ మాతర్మే నేను
పేర్మని గర్హించి, అనుభవించి, ఆరాధించగలిగాను!”
కరుడుగటిట్న దుఃఖం హఠాత కనీన్రై ఆమెలోంచి నిశశ్బద్ంగా ధారగటట్డానిన్ నేను
గమనించనటుట్గా, కిటికీలోంచి ఎకక్డో దూరంగా చూసుత్నన్టుట్గా ఉండిపోయాను. కొనిన్ క్షణాల
తరావ్త మళీల్ ఆమె కొనసాగించింది:
“చాలామందికి శరీరంతో పాటు మనసుకీ వయసు మళుల్తుంది తెలుసా. కానీ, నా
విషయంలో అది జరగలేదు. ఈ అరభ్క దేహానికి డెభైఐదేళుల్, కానీ హృదయానికి మాతర్ం
ఇరవయేయ్. ఆ కారణం చేతే నేనిలా నా పూలతో, నా కలలతో ఒంటరిగా మిగిలిపోయాను.”
మళీల్ చాలాసేపు మా మధయ్ నిశశ్బద్పు నీడ తారాడింది. కాసేపు తనని తాను
సమాధానపరుచ్కొని మళీల్ చెపుప్కొచిచ్ంది చిరన్వువ్తో:
“ఆహాల్దమైన సాయంతార్లిన్ నేనెలా గడుపుతానో తెలిసేత్ మాతర్ం ననున్ చూసి
నవువ్కుంటావు. అయితే, నా వెరిర్తనానికి నాకు బోలుడ్ సిగేగ్సుత్ంది, అదే క్షణంలో నా మీద నాకే
జాలేసుత్ంది కూడా.”
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ఆ వెరిర్తనమేమిటో అడిగి వృధా. ఆమె ఎలాగైనా అది చెపప్దుగాక చెపప్దు. ఇక నేను
వెళల్డానికనన్టుట్ లేచాను.
వెంటనే వారించినటుట్గా అందామె- “ఎందుకింత తవ్రగా?”
మంటె కరొల్లో భోజనం చేయాలనుకునన్టుట్ చెపాప్ను. కొంచెం తటపటాయిసూత్నే అందామె
చపుప్న: “నాతో భోంచేయడం ఇషట్ం లేదా? నాకైతే అది చాలా సంతోషానిసుత్ంది.”
తన ఆహావ్నానిన్ వెంటనే ఒపేప్సుకునాన్ను. ఆమె ముఖమైతే వెలిగిపోయింది. గంట
మోగించి, పనమామ్యికి చకచకా కొనిన్ పనులు పురమాయించింది. తరావ్త నాకు ఇలల్ంతా
చూపించడానికి ముచచ్టపడింది.
గాజు పరదాల వరండా, మొతత్ం మొకక్లే. చూడటానికి వీలుగా డైనింగ రూం నుంచి తెరిచే
ఉంది అంతా. ఈ చివరున్ంచి ఆ కొస వరకూ చూడాడ్నికి వీలుగా ఉంది. పరవ్త పాదాల వరకూ
బారులు తీరిన నారింజ చెటుల్. దుబుబ్పొదల మాటున ఒతిత్గిలిల్నటుట్ ఓ ఆసనం వంటి చోటు, ఆమె
తరుచూ కూరుచ్ంటుందని సూచిసూత్.
పూలని చూసాత్నికి తోటలోకి వెళాల్ం. సాయంతర్ం, ఐహిక పరిమళాలు అనిన్ంటినీ
మోసుకొచేచ్ పర్శాంతమైన నులివెచచ్ని సాయంతార్లోల్ ఒకానొకటి మెతత్గా పర్వేశించింది. మేము
భోజనానికి కూరుచ్నేసరికి బాగా పొదుద్పోయింది. డినన్ర అదుభ్తంగా ఉండటంతో అకక్డే
చాలాసేపు గడిపేసాము. మొతాత్నికి మేము చాలా దగగ్ర సేన్హితులమైపోయాం. గాఢమైన ఆపేక్ష
ఆమె పటల్ నా మనసులో ఏరప్డిపోయింది. ఓ గాల్సు వైన తాగాక తను మరింత చేరువయియ్ంది.
“పద, అలాగ వెళిల్ చందమామని చూదాద్ం,” అని మళీల్ చెపప్టం మొదలెటిట్ంది: “ఈ
చెంగలవ్ల చెలికాడు, చూడచకక్ని చుకక్లరాయుడంటే ఎంతిషట్మో నాకు. ఎగసిన నా ఉతుత్ంగ
తరంగోతాస్హాలనిన్ంటికీ సాకిష్ తానే. నా మధురసమ్ృతులనీన్ అకక్డే పోగుబడాడ్యనీ, వాటిని తిరిగి
తెచేచ్సుకోవాలంటే మాతర్ం ఆ వెనెన్లపోగుని చూసూత్ ఉండాలని అనిప్సుత్ంటుంది నాకెపుప్డూ.
కొనిన్ సాయంతార్లు కమనీయమైన, నీకు మాతర్మే తెలిసిన బహు ఇంపైన దృశాయ్నిన్ నాకోసం
కలిప్ంచుకుంటాను. వదుద్లే, ననున్ మరీ ఎగతాళి చేసాత్వు. నీతో చెపప్లేను - అంత పని చేయలేనుఊహూ... నీతో చెపప్లేను బాబు..”
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“భలేవారే... చెపప్ండమామ్,” అంటూ పార్థేయపడాడ్ను- “మీరు గుటుట్గా దాచేసుత్నన్ ఆ బులిల్
రహసయ్ం నాకు చెపప్రూ. నేనేమీ నవవ్నుగాక నవవ్ను, ఒటుట్!”
ఆమె తటాపటాయిసుత్ంటే, తన సనన్ని, చలల్ని చేతులిన్ పొదివి పటుట్కొని ఆమె పిర్యులు ఆ
రోజులోల్ చేసినటుట్ ఒకదాని తరావ్త మరో చేతిని పదేపదే ముదుద్లాడాను. ఆమె విచలితమయియ్ంది
గానీ, ఇంకా ముందువెనుకలాడుతూనే ఉంది.
“నువువ్ నవవ్నని నాకు ఒటేట్శావు సుమీ....” బెరుకుగానే అంది.
“అవును. కచిచ్తంగా..”
“సరే... అయితే రా,” అంది చిరన్వువ్తో. మేము లేచాము. తోటలో ఆమె లేచాక కురీచ్ని
వెనకిక్ లాగి వినయంగా నిలొచ్నన్ ఎడిడ్మడిడ్ పనబాబ్యి చెవిలో చినన్గా ఏదో చెపిప్ందామె. “చితత్ం...
అలాగేనమామ్....” అంటూ వాడు వినయంగా బదులిచాచ్డు.
ఆమె నా చెయియ్ పటుట్కొని వరండా వైపు నడిచింది. నారింజ చెటల్ మధయ్ నడక ఓ మనోహర
సందరభ్ం. ఆ చెటల్ పొడగూతా చందుర్డు ఒక పలచ్ని వెండిగీతని గీసుత్నాన్డు. దటట్మైన కొమమ్ల
మధయ్ నుంచి దీరఘ్మైన వెలుగు రేఖ లేతపసుపు ఇసుకమీద వాలుతోంది. చెటల్నీన్ పకావ్నికొచిచ్,
లోలోపలకి చొరబడిపోతునన్ పరిమళ మాధురయ్ంతో గాలి బరువెకిక్పోయింది. ఆ చీకటి గుబురులోల్
వేల మిణుగురుల చిరుదీపకాంతి ఆకాశంలోని చుకక్ల రేతసుస్లా తోసోత్ంది.
“ఓహ... పర్ణయ సనిన్వేశానికి ఎంత అనువైన వాతావరణమిది,” అంటూ ఎలుగెతాత్ను.
ఆమె చిరన్వువ్లు చిందిసూత్ అంది- “కదా.... అవును కదా. నువివ్పుప్డు చూసాత్వ!”
తన పకక్న కూరోచ్బెటుట్కొని, గొణిగినటుట్గా చెపుప్కుపోయింది:
“అటువంటి సనిన్వేశాల తలపోతే జీవితానికి సంబంధించి నాలో దిగులు రేపుతుంది.
మీరు, ఈ తరం మగాళుల్ అటువంటి వాటిని కలలోనైనా ఊహించడం కొంచెం కషట్మే. మీరు
కేవలం డబుబ్జబుబ్ చేసిన బేహారులు. మాతో ఎలా మాటాల్డాలో కూడా మీకు తెలియదు. మాతో
అంటునాన్నంటే ఈడొచిచ్న ఆడపిలల్లోత్ అని. పేర్మ వయ్వహారాలనీన్ కేవలం ఓ దరీజ్వాడి బిలుల్లోంచి
పుటేట్ లావాదేవీలుగా మారిపోయాయి. ఆ అమామ్యి కంటే ఆ బిలేల్ ముఖయ్మనిపిసేత్ మీరు
మాయమైపోతారు, లేదా ఆ బిలుల్ కంటే ఆ అమామ్యే ఎకుక్వ విలువచేసుత్ందని లెకక్తేలితే బిలుల్
కటేట్సాత్రు. అబాబ్... ఏం పదధ్తులు, ఏం పేర్మలు!”
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ఇంతలో నా చేతిని తన చేతిలోకి తీసొక్ని అంది: “చూడు మరి”
కనిపించిన ఆ మోహన దృశాయ్నికి సంభర్మాశచ్రాయ్లకి లోనయాయ్ను. మా కింద చెటల్
వరసల కొసన రాకాచందుర్డి పండు వెనెన్లలో నిండార తడుసూత్ ఒకరినొకరు నడుముల చుటూట్
చేతులు పెనవేసుకొని మెలల్గా నడిచివసుత్ందో యువ జంట. కాసేపు చీకటోల్కి అదృశయ్మయియ్ందా
జోడి. తిరిగి అంతలోనే పర్తయ్క్షమయియ్ంది ఆ చెటల్ వరుసల మధయ్ బాటలో మరింత దిగువున.
వెనకటికాలంలో వేసుకునే తెలల్ని పటుట్ దుసుత్లోల్ ముసాత్బై ఉనాన్డా యువకుడు, తలకి వెడలాప్టి
టోపీ, దాని అంచున నిపుప్కోడి ఈకల పింఛం. వెడలాప్టి పావడాల గౌను వేసుకుంది అతని పకక్న
పడుచు. ఆమె తలమీద రాచరికపు రోజులోల్ అందమైన దొరసానులిన్ పోలిన కేశాలంకరణ.
అలా నడిచొసూత్ వాళుల్ కర్మేణా మాకు దగగ్రగా వచేచ్శారు. చెటల్ బారుల మధయ్ ఆగి,
ఒకరొన్కరూ సరసంగా పొదువుకొని అలుల్కుపోయారు.
హఠాతుత్గా గురుత్పటాట్ను, వాళిల్దద్రూ ఆమె పనివాళుల్! ఒళల్ంతా కదిలిపోయేలా ఒకక్ పెటుట్న
నవావ్లని అణచుకోవడానికి అలవికాని కోరెక్ చెలరేగింది నాలో. అయితే నేనేమీ నవవ్లేదు. అనీన్
అదిమిపెటుట్కోని, ఆ అసాధారణ హాసోయ్దంతంలో తరావ్త ఘటట్మేమిటా- అని ఎదురుచూశాను.
అపుప్డా పేర్మ జంట వెనుదిరిగి ఆ తోవ చివరికి వెళిల్పోయింది, పెరుగుతునన్ దూరం వలల్
దృశాయ్నికి మళీల్ సోయగానిన్ సోకిసూత్. కర్మకర్మేణా దూరమై చివరికి అదృశయ్మైపోయారు, కలలొ
తారాడే బింబాలాల్. వాళుల్ మరుగైన ఆ మారగ్ం మళీల్ ఒంటరైనటుట్ తోచింది.
నేను కూడా సెలవు తీసుకొని వచేచ్శాను. ఎంత అబదధ్మో అంత సతయ్సుందరమైన గతం,
మరిపించే, మరులు గొలిపించే కాలాప్నిక గతం, దృశాయ్నుగతమైన ఆ వలపుల గతానిన్ జఞ్పిత్కి
తేవడం కోసం, ఆ నినన్టి తరాల నటీమణీ విమోహ వక్షపు మాటు పిచిచ్ హృదయం కొటుట్కోవడం
కోసం ననొన్క అంతిమ సాధనంగా వాడి కలిప్ంచబడిన పర్ణయ పరవ్ం నాలో కలకాలం
నిలిచిపోతుందనిపించి, మళీల్ ఆ జంటని చూడబుదిధ్గాక వచేచ్శాను అకక్డున్ంచి చపుప్న.
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