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 చీకటి వెనుక వెనెన్ల 
చీకటి మనిషిని భయపెడుతుంది. అందుకే దేవుడు ఆ సమయంలో చాలా భాగానిన్ నిదర్కి కేటాయించాడు. మిగతా సమయంలో 

చీకటి అంటే భయం పోవడానికిగానూ ఆ చీకటిలోనే అపుప్డపుప్డు వెనెన్లని పర్వేశపెటాట్డు. 
పర్తి చీకటిలోనూ వెనెన్ల నింపొచుచ్. అపుప్డు మనిషికి భయమంటే తెలియదు. కానీ మనిషికి భయమంటే తెలియాలి. తెలిసేత్నే 

భయానికి విరుగుడు కనిపెడతాడు. ఐనాకూడా ఎపుప్డూ చీకటే ఉంటే మనిషిలో నిరాశా నిసప్ృహలు కలుగుతాయి. చీకటి వెనుకనే వెనెన్ల 
వసుత్ందనన్ భావన మనిషిలో ఆశ నింపుతుంది. ఆశ ఒకక్టే మనిషికి భావిపటల్ ఆసకిత్ని పుటిట్సుత్ంది. 

చీకటి భయం. ఆశ వెనెన్ల. 
నాకు జరమ్న  వృదుధ్డి పరిచయం చీకటైతే, రెండు రోజులోల్నే వెనెన్ల ననున్ వెతుకుక్ంటూ వచిచ్ంది.      
జూలై 26న, మేము రోజూ భోంచేసే హొటల  ఓనర  ఫౌర్ హెనీన్ బెకక్ర  ననూన్, నటరాజన , లాల , శరమ్, బిశావ్స , కర్ంకెన గుపాత్లనీ - 

మరాన్డు మధాయ్హన్ం తనింటికి విందుకు పిలిచింది.  
ఆ పిలుపుకి మేమందరం కూడా చాలా ఆశచ్రయ్పడాడ్ం.  
ఎందుకు పిలిచిందో తెలియదు. పిలిచేక అకక్డికి వెళిల్నపుప్డు ఏం ఫారామ్లిటీస పాటించాలో తెలియదు.  
మాలో మేము బాగా చరిచ్ంచుకునాన్ం. “ఈ విషయమై ఎకుక్వ ఆలోచించొదుద్. ఆమెకివవ్డానికి బొకే ఒకటి కొని పటుట్కెడదాం” 

అనాన్డు లాల .  
ఆ పర్కారం శనివారం నాడు ఓ బొకేతో ఆమె ఇంటికి వెళాల్ం. 
హెనీన్ బెకక్ర  ఏరాప్టుల్ ఘనంగా ఉనాన్యి. ముందామె మాకో అందమైన యువతిని పరిచయం చేసింది. ఆమె తన అనన్ కూతురుట. 

బారబ్ర  షాపులో పని చేసోత్ందిట. అతత్ను చూడాడ్నికి సెలవు పెటుట్కునొచిచ్ంది. 



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                @|æÁ˝Ÿ  2017 

   2 IJd¿F|  MnWc"Ó(FL)¸¨

“నాయీ (మంగలి) యార ” అనాన్డు నటరాజన అపర్యతన్ంగా. 
హెనీన్ బెకక్ర  పారీట్కోసం పర్తేయ్కంగా కేక  తయారు చేయించింది. ఆ కేక  చాలా రుచిగా ఉంది. నేను కాఫీ తాగనని తెలుసు కాబటిట్ 

నాకోసం పాలు ఉంచింది. మిగతావాళల్తో, “చినన్పిలాల్డు కదా, ఇతను పాలే తీసుకోవాలి” అని నవివ్ నాకేసి ముచచ్టగా చూసింది. 
లాల వెంటనే, “నీకు తెలియదా, అతనికి పెళల్యింది. ఇదద్రు పిలల్లు” అనాన్డు. 
ఫౌర్ హెనీన్ బెకక్ర  ఆశచ్రయ్ంగా, “అయితే, నీ వయసెంత?” అనడిగింది.  
నేను చెపప్గానే, “ఇరవై లోపు అనుకునాన్ను” అని అసప్షట్ంగా గొణుకుక్ంది. 
బార్హమ్ణుడు, మేక కథలో లాగా - నా వయసుస్ ఇరవై లోపే ఏమోనని నాకూ అనిపించసాగింది.     
నాకు పాలు, మిగతా అందరికీ కాఫీలు, కోనాయ్క . మాలో కోనాయ్క  తీసుకునన్ది శరమ్ ఒకక్డే. 
అపుప్డు హెనీన్ బెకక్ర  తన హొటల గురించిన వివరాలు చెబుతూ, “పదిహేను సంవతస్రాలుగా ఈ హోటలు నడుపుతునాన్ను. 

ఇంతవరకూ ఏ కసట్మరునీ నా ఇంటికి ఆహావ్నించలేదు” అంది.  
మేము కర్మం తపప్కుండా ఆమె హొటలుకి వెళేల్వాళల్ం. మా పర్వరత్నకు ఆమె ముగుధ్రాలైందిట. ఆ మాట చెబుతూ ఆమె టరిక్ష  

విదాయ్రుథ్లిన్ ఏవగించుకుంది. హోటలోల్ పని చేసే యువతులిన్ వాళుల్ చాలా అలల్రి పెటేట్వారు. 
ఆమె భావనలో నాయ్యముంది. అకక్డి ఆడపిలల్లు మన దేశపు అమామ్యిలాల్ కాక, లిబరల గా ఉంటారు.  
ఒకసారి మాబ్యా హుషారుగా కనబడడ్ ఓ అమామ్యిని, ‘హాబెన జీ జైట ’ (నీకు టైముందా?) అనడగడం చూశాను. నిజానికలా 

అడగడంలో భావం, నాతో వసాత్వా అనే! ఇండియాలో ఐతే, 'చెపుప్ తెగుదిద్' అని బదులొసుత్ంది. ఒకోసారి పెదద్ గొడవౌతుంది కూడా. కానీ ఆమె 
సింపుల గా, ‘నైన ’ (నో) అని నవేవ్సి వెళిల్పోయింది. అదకక్డ మామూలేననీ, ఎవరు ఎస  అంటారో తెలియరు కాబటిట్ ఓ టర్యల  వేసుత్ంటాననీ 
మాబ్యా అనాన్డు. అలాంటి సోప్రిట్వ  అమామ్యిలు కూడా నొచుచ్కునేలా ఉండేది హొటలోల్ కొందరు టరిక్ష  అబాబ్యిల పర్వరత్న. అది మేము 
చూశాం. మీద చెయేయ్సుత్ంటే నవువ్తూ తపిప్ంచుకునన్ ఆ యువతుల మనోవయ్ధ నాకిపుప్డరథ్మైంది.  

“పదిహేనేళుల్గా హోటల  నడుపుతునన్ నాకు ఇనేన్ళల్కి కొందరిని ఇంటికి విందుకి పిలవాలని మొదటిసారిగా అనిపించింది. అందుకు 
పూరిత్గా మీరు, మీ పర్వరత్నే కారణం. మీకు నా అభినందనలు” అందామె.  

మేమందరం పరసప్రం ముఖముఖాలు చూసుకునాన్ం. అందరి ముఖాలోల్నూ గరవ్ంతో కూడిన సంతోషం.  
ఊళోల్ గోయ్తే ఇనస టిటూయ్ట  జాబితాలో రెసాట్రెంటుల్ చాలానే ఉనాన్, మేము మాతర్ం రెండు నెలలుగా కర్మం తపప్కుండా ఆమె 

హొటలోల్నే తినాన్ం. మిగతా రెండు నెలలూ కూడా అకక్డే తినాలనుకుంటునాన్ం. కారణం అకక్డ లభిసుత్నన్ మరాయ్ద, మనన్న, 
ఆతీమ్యతాభిమానాలు. అంత మంచి హోటలుకి యజమాని - కసట్మరుస్మైన మమమ్లిన్ ఇంటికి పిలిచ్ మరీ సవ్యంగా మా మంచితనానిన్ 
పొగడడ్ం గరవ్కారణమే కదా! 

తరావ్త మా మధయ్ సంభాషణ నెమమ్దిగా ఊపందుకుంది. ముందుగా ఫౌర్ హెనీన్ బెకక్ర  ఇండియనుస్కి సంబంధించి తన దృషిట్కొచిచ్న 
పరసప్ర విరుదధ్మైన అనుభవాలు కొనిన్ చెపిప్ంది.  

1957లో ఒక పొర్ఫెసర  ఆమె హొటలోల్నే భోంచేసేవాటట్. అతనికి వండిన కోడిని ఇసేత్, ఎముకకూడా మిగలచ్కుండా మొతత్ం 
లాగించేసేవాడుట. కొదిద్ సంవతస్రాల కిర్తం వచిచ్న ఇదద్రు ఇండియనుస్ ఉదయమూ, సాయంతర్మూ కూడా కోడిగుడుల్ తపప్ మరే 
మాంసాహారమూ ముటేట్వారు కారుట. ఈ ఏడు వచిచ్నవాళల్లో నేను, సుబర్హమ్ణయ్ం కోడిగుడుల్ కూడా తినని శాకాహారులమట.  
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ఆమె శాకాహారం గురించి ననున్ కొనిన్ పర్శన్లడిగింది. వెటకారంగా కాదు, కుతూహలంతో. అవి నాకు కొతత్ కాదు. నా పరిజాఞ్నానీన్, 
అనుభవాలీన్ జోడించి చేతనైనంతలో ఆమెకి బదులిచాచ్ను. ఆమె థాంకుస్ చెపిప్ంది. 

ఆ సమావేశంలో మాకు ఆమె గురించి మరికొనిన్ విషయాలు తెలిశాయి. మొదటోల్ హొటలిన్ రెండు పూటలా నడిపేదిట. 
నాలుగైదేళుల్గా, ఒంటిపూట మాతర్మే నడుపుతోందిట. పదిహేనేళుల్గా గోయ్తే ఇనస టిటూయ్ట వారు ఒకో మీలుస్ టికెట కి నాలుగునన్ర మారుక్లు 
మాతర్మే ఇసుత్నాన్రుట. ఏటేటా ధరలు పెరిగిపోతునన్ ఈ రోజులోల్ తనకిది చాలా ఇబబ్ందిగా ఉనన్దంది ఆమె.  

మేము బై చెపిప్నపుప్డు ఆమె చినన్ రికెవ్సుట్ చేసింది. ఆ ఏడాది అకక్డికొచిచ్న ఇండియనుస్ మొతత్ం అందరివీ ఫొటోలూ, సంతకాలూ 
కావాలని అనన్దామె. వాళుల్ ఆమె కసట్మరేస్ కానవసరం లేదని చెపప్డంలో ఆమెకి ఇండియనుస్మీద కలిగిన పర్తేయ్కాభిమానం అరథ్మైంది.  

మేము సరేననడమే కాదు - ఆమె చితత్శుదిధ్తో అడిగిందని గర్హించినవారిమై, అదే చితత్శుదిధ్తో పూనుకుని, ఆమె అడిగిన విధంగా 
ఫొటోలూ సంతకాలూ సేకరించి వెళేల్లోగా ఆమెకి అందజేశాం.  

ఇది శృంగారమోయ  
మనిషి జీవితంలో శృంగారం అంతరాభ్గం. మన దేవాలయాలోల్ పచిచ్ శృంగారానికి రూపశిలాప్లు ఉండొచుచ్. మన పర్బంధాలోల్నూ, 

చివరికి దేవీ సోత్తార్లోల్నూ పచిచ్ శృంగారానికి తావుండొచుచ్. పర్పంచానేన్ అబుబ్రపరిచే కామసూతార్లకు మూలాలు మన దేశంలోనే ఉండి 
ఉండొచుచ్. కానీ మన సంపర్దాయంలో శృంగారంపై ఉనన్ అదుపు ఇంతా అంతా కాదు. పాశాచ్తయ్దేశాలోల్ అడుగెటిట్న పర్తి భారతీయుడికీ - 
అకక్డి విశృంఖల శృంగారం పటల్ ఆశచ్రయ్ంతోపాటు, కుతూహలం కూడా ఎకుక్వగా ఉంటే ఆశచ్రయ్మేం లేదు.  

లూయ్నబరుగ్లో అడుగెటిట్న వారం లోపే - అకక్డి షాపులోల్ యథేచఛ్గా లభయ్మయేయ్ శృంగార పుసత్కాలు చూశాం. నీలిచితార్ల 
థియేటరల్ (కీనో) ముందు వాల పోసట్రల్లో - ఆధునిక సతరీపురుషుల నగన్చితార్లిన్ మన ఖజురాహో శిలాప్లిన్ మించిపోయిన భంగిమలోల్ చూశాం.  

ఇలాంటి విషయంలో బిశావ్స కి దూకుడెకుక్వ. ముందు కీనోకి వెళిల్ ఓ నీలి చితర్ం చూసొచాచ్డు. ఎవరో అనాన్రుట - నైట కల్బ  
ముందు నీలి చితార్లు దిగదుడుపని. వెళాల్లని కోరిక పుటిట్ంది. మిగతావాళల్ తతవ్ం తెలిసింది కాబటిట్, మమమ్లెన్వరీన్ అడకుక్ండా, తనకి పకక్నే 
ఉంటాడు కాబటిట్ నటరాజన ని బాగా బలవంతపెటాట్డు. ఇలాంటి విషయాలోల్ బలవంతానికి లొంగడమంటే, ఆంజనేయుడు బర్హామ్సాత్ర్నికి 
కటుట్బడడ్ం లాంటిదే. మనసులో ఏదో మూల తనకీ చూడాలనుంది కాబటిట్ నటరాజన  సరేననాన్డు. వాళిల్దద్రూ వెళిల్ ఒక రాతిర్ నైట కల్బ  
చూసొచేచ్శారు. తరావ్త బిశావ్స , “కల్బుబ్ కొండయితే, నీలిచితార్లు అదద్ం మాతర్మే” అని మా కుతూహలానిన్ మరింత పెంచాడు. ఆ తరావ్త 
హాంబురుగ్లో రీపర బాన  సాట్ర్సే చూసి ముకుక్న వేలేసుకునాన్ం. సుబర్హమ్ణయ్ం కోపెన హాగన  వెళొల్చిచ్, మనుషులీన్, జంతువులీన్, సరీసృపాలీన్ - 
శృంగార భాగసావ్ములిన్ చేసిన వెరిర్తలలిన్ వివరిసుత్ంటే షాక  తినాన్ం. 

“ఇది సేవ్చఛ్. దీనిన్ అభినందించాలి” అంటాడు బిశావ్స .   
“ఈ సేవ్చఛ్వలల్ పర్యోజనమేమిటి? సంసాక్రానిన్ నమేమ్వారికి కళల్ముందు సాటి మనుషుల సజీవ నగన్ పర్దరశ్న కలిగించే అనుభూతి 

ఏమిటి?” అనన్వి నా సందేహాలు. ఆ సందేహాలకు నాకు దొరికిన సమాధానాలు, ఈ విశృంఖలతపటల్ కొతత్ అవగాహన కలిగించగలదని నాకు 
అనిపించింది. 

లూయ్నబరగ్  యాబైవేల జనాభా ఉనన్ చినన్ ఊరు కావచుచ్ కానీ అకక్డా నైట కల్బుబ్లునాన్యి. ఇండియాలో పెదద్ నగరాలోల్ 
నైట కల్బుస్నాన్యిట. కానీ అకక్డ వాటికి వెళల్డం కొందరికి హోదా. చాలామంది మధయ్తరగతివారికి అవి సమాజ సంసాక్రపరంగా నిషిదాధ్లు. 
అందువలల్ అపప్టికి ఎకుక్వగా కలిసి తిరిగే మా మితర్బృందం ఐదుగురిలో ఎవవ్రికీ నైట కల్బ  చూసిన అనుభవం లేదు. నటరాజన , బిశావ్స  
చూసొచేచ్క, మిగతా ముగుగ్రిలోనూ వేడి పుటిట్ంది. ఆ ముగుగ్రం - నేను (తెలుగు), దేవదార (మహారాషట్ర), కొరియా (రాజసాథ్న ).   
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జరమ్నీలో అది చాలా మామూలు విషయం కాబటిట్ ఒకసారి నైట కల్బుబ్కి వెళిల్ రావాలని అనుకునాన్ం. పెదద్ సిటీలలో అయితే నైట కల్బ  
ఛారిజ్లు బాగా ఎకుక్వుండొచుచ్ట. ఆ అనుభవానికి లూయ్నబరుగ్లాంటి చినన్ ఊళేల్ మెరుగని నిరణ్యించుకునాన్ం. కానీ టిపికల  ఇండియన  
మెంటాలిటీ ఎకక్డికి పోతుంది? మనసులో ఏదో తపుప్ చేసుత్నన్ భావన. అందువలల్ మాలో పర్తి ఒకక్రికీ తటపటాయింపు.  

కొంపలు ములిగిపోతునన్టుల్ తక్షణం సమావేశమై ఒక బృందంగా ఏరప్డి కారయ్కర్మం రూపొందించాం.  
ఒక రాతిర్ పది పార్ంతాల మేము ముగుగ్రం అమ శాండే మారెక్ట  సెంటరోల్ కలుసుకునాన్ం. అకక్ణిణ్ంచి బయలేద్రి ముగుగ్రం కలిసి ఓ 

నైట కల్బ  చేరుకునేసరికి రాతిర్ పదకొండయింది.  
టికెట  మనిషికి ఐదు మారుక్లు. నేను ఓవర కోట  వేసుకుని వెళల్డంవలల్ అది ఉంచడానికి వేరే యాబై ఫెనిగుస్ ఇవావ్లిస్ వచిచ్ంది. 
కల్బుబ్లో కోకాకోలావంటి మృదు శీతల పానీయాలు లేవు. ఉనన్వనీన్ బరువైన నిషా ఇచేచ్వే. ఉనన్ంతలో నిషాపరంగా తేలికైన 

పానీయం బీరు ఒకక్టే. లోపలికెళాల్క ఏదో ఒకటి ఆరడ్రివావ్లి కాబటిట్, మేము తలొక బీరూ ఆరడ్రిచాచ్ం. బయట కొనుకుక్ంటే బీరు బాటిల  
ఒకొకక్టి యాబై ఫెనిగస్ . ఇకక్డ అదే బాటిల  ఆరు మారుక్ల యాబై ఫెనిగస్ . మూడు బీరు బాటిలుస్ వచాచ్యి. నేను బీరు తాగను కాబటిట్ నా 
బాటిల కూడా వారిదద్రికీ ఇచేచ్శాను.  

ఇలా వెళాల్మో లేదో అలా కనబడింది - మా ఊహకందని షాక ఇచేచ్ దృశయ్ం!  
సుమారు ముపైప్ఏళల్ మహిళ - కాళల్కి మేజోళుల్, షూస మినహాయించి వంటిమీద మరే ఆచాఛ్దనా లేదు. ఆమె నిలబడి నృతయ్ం 

చేసోత్ంది. ఆమె అంగాంగ పర్దరశ్న ఎంత పచిచ్గా ఉందో సరిగాగ్ చెపప్డానికి భాష కూడా అంత పచిచ్గానూ ఉండాలి.  
అంత వెంటనే అలాంటి దృశయ్ం చూడాడ్నికి మానసికంగా సిదధ్పడి లేమేమో - మేము ముగుగ్రం నిశేచ్షుట్లమై కాసేపు అలా 

నిలబడిపోయాం. ఆమె పర్దరశ్న ఎపుప్డు మొదలయిందో తెలియదు కానీ, మేము వెళేల్సరికి ముగింపుకి వచిచ్నటుల్ంది. కాసేపటోల్నే ఆమె 
పకక్కు తపుప్కుంది.  

నగన్ యువతి - మాకు పదడుగుల లోపు దూరంలో. దాపరికం లేకుండా అనాటమీని పర్దరిశ్సోత్ంది. మేము వైదయ్ విదాయ్రుథ్లమైనటుల్ 
తన శరీర రహసాయ్లనీన్ తనే వివరిసోత్ంది. చుటూట్ ఉనన్ మగాళుల్ తామేదో గొపప్ పర్దరశ్న చూసుత్నన్టుల్, మహోతాస్హంగా ఉనాన్రు. మధయ్మధయ్ 
చపప్టల్తో పోర్తస్హిసూత్ ఆమె పర్దరశ్నని ఆనందిసుత్నాన్రు.  

మా చినన్తనంలో పెళిల్ళల్కు, పండుగలకు భోగం మేళాలు ఉండేవి. అకక్డ వయసులో ఉనన్ యువతులు నాటయ్ం చేసేవారు. నేటి 
ఐటం డాయ్నుస్లాల్ కాక ఆ నృతాయ్లు చాలా సభయ్ంగా ఉండేవి. చేసేవారు వేశయ్లు కాబటిట్ పేర్క్షకులు వారితో సరసోకుత్లాడేవారు. నేటి 
శాసనసభలోల్లా కాకుండా, ఆ భాష సరసంగానే ఉండేది. నృతాయ్ంగనలు చిరునవువ్లతో బదులిచేచ్వారు. ఎటొచీచ్ మధయ్మధయ్లో 
నృతాయ్ంగనలోల్ ఒకరో ఇదద్రో మాయమైపోతూండేవారు. అదే సమయంలో పేర్క్షకులోల్ంచీ ఒకరిదద్రు పురుషపుంగవులూ మాయమయేయ్వారు.  

భోగంమేళాలు ఇలా ఉంటాయని మితుర్లదావ్రా వినడమే ఎకుక్వ. నేనూ, మా అనన్యాయ్ పది పనెన్ండేళల్ వయసులో ఒక భోగం 
మేళానికి వెళిల్ ఈ విశేషాలు చూశాం. మామూలుగా చూసేవారికి అది సరదాగా ఉండే నృతయ్పర్దరశ్నలాగే ఉంటుంది. ఐనా ఇంటికెళేల్క, 
మేమెకక్ణిణ్ంచి వసుత్నాన్మో తెలిసి, మా తాతగారు బాగా చీవాటుల్ వేశారు. ఆ తరావ్త మళీల్ భోగంమేళాలు చూడలేదు. సినిమాలోల్ పదామ్ఖనాన్, 
జోయ్తిలకిష్, జయమాలిని, విజయలలితల వగైరాల నృతాయ్లు చూసినా - వాటిని భోగంమేళాలని అనుకోలేదు. ఎందుకంటే ఆ సినీ నృతాయ్లు 
భోగంమేళాలాల్ కాక అసభయ్ంగా అనిపించేవి. ఇక ఇకక్డి విషయానికొసేత్ -  
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ఎవరో ఏదో అంటారనీ, అనుకుంటారనో బెంగ లేదు. పోలీసులు దాడి చేసాత్రనన్ భయం లేదు. ఉనన్దేమో, - అసభయ్త అనే మాటని 
పవితర్పదంగా మారేచ్ వాతావరణం. అలాంటి పర్దరశ్న జరిగే ఆవరణలో పర్వేశారహ్తకి - ఐదు మారుక్ల టికెటూట్, ఆరునన్ర మారుక్ల బీరూ 
చాలు. ఎంత సులభం! 

ఇందాకటి మహిళ వెళల్గానే, మరో యువతి వచిచ్ంది. ఈమె ముఖం బాగా లేతగా ఉంది. వయసు ఇరవై దాటకపోవచుచ్. మళీల్ మళీల్ 
చూడాలనిపించే ముఖసౌందరయ్ం ఆమెది. కానీ ఆమె ముఖ సౌందరయ్ పర్దరశ్నకి రాలేదని అకక్డి వాతావరణమే చెబుతోంది.  

ఆ యువతి రాగానే కొతత్గా సంగీతం ఆరంభమైంది. సంగీతం మొదలవగానే ముందామె ఓవర కోట తీసేసింది. ఆతరావ్త తాతాస్రం 
చెయయ్కుండానే చకచకా ఒకటొకక్టిగా వంటిమీద దుసుత్లనీన్ తీసేసింది. అపుప్డు మొదలైంది అసలు పర్దరస్న. 

ఆమె శరీర లావణయ్ం అదుభ్తం. కానీ పర్దరశ్న అంతా నాభికి పైనా, కిర్ందా మాతర్మే. ఆమె పర్దరశ్న గురించి ఏం చెపాప్లనాన్ 
మామూలు భాష పనికిరాదు. జయదేవుడి సంసక్ృతమో, చౌడపప్ తెలుగో కావాలి.  

బాగా నలల్గా ఉనన్ మనిషి నలుపు గురించి అరథ్ం కావడానికి, “అతను బొగుగ్ని విభూతిగా పెటుట్కోవచుచ్” అనడం సామెత. అలా 
ఇకక్డ సభయ్త అనిపించుకునే పర్దరశ్న ఒకే ఒకక్టి. అది కాసత్ సభయ్ంగా చెపప్డానికి వాడిన పదాలు కూడా శీర్నివాసుని సుపర్భాత పదాలు కదా 
అని సరిపెటుట్కుంటే - ఆమె తన కుచచూచుకాలను నలిపి గటిట్గా చేసింది. ఆ రెంటికీ కలిపి ఓ సనన్టి బంగారు గొలుసును వేర్లాడదీసింది. 
పేర్క్షకులు చపప్టుల్ కొడితే వినయంగా అభివాదం చేసింది. ఆ వెంటనే తన వాయ్నిటీ బాయ్గుని గాలిలోకి ఎగరేసి, బంగారు గొలుసు సాథ్నంలో 
వేర్లాడేలా చేసింది. మళీల్ చపప్టుల్ మారుమోర్గాయి.  

ఇంతకుమించి ఆ పర్దరశ్న విశేషాలు చెపప్డం ఈ రచనకు నాయ్యం చెయయ్దు. మదపిచిచ్ ఉనన్ ఒక మగాడు - ఆడదాని గురించిన 
ఆలోచనలోల్ ఎంతటి అసభయ్తకూ, అశీల్లతకూ  తావిచిచ్నా కూడా - అపుప్డకక్డ జరిగిన పర్దరశ్న సాథ్యికి చేరుకోగలడనిపించదు. 

ఆమె కారయ్కర్మం ముగిసేక వరుసగా రెండు నీలిచితార్లు చూపించారు. సతరీపురుషుల కామకేళిని వారు చితీర్కరించిన విధానం చూసేత్ 
- జయదేవుడి గీతగోవిందం శంకరాభరణం చితర్ంలా అనిపించొచుచ్. కథ ఏమాతర్ం లేని యాక్షన  చితార్లవి. 

సినిమాలయేయ్క - మరో యువతి వచిచ్ంది. యూరోపియన  దేశాలు జాతివివక్షకు తావివవ్వని నిరూపించుకోవాలనన్ తాపతర్యం ఈ 
పర్దరశ్నలోనూ కనిపిసుత్ంది. వచిచ్నామె ఆఫిర్కన  యువతి. ఆమె పర్దరశ్న అయాయ్క మళీల్ మొదటి మహిళ వచిచ్ంది. 

మాలో ఆసకిత్ తగిగ్పోయింది. ఏ కాంతతోనైనా ఏకాంతానికి పరిమితం కావాలిస్న నగన్సతాయ్లు - ఇందరి మధయ్ సామూహికంగా 
కళల్బడడ్ం ఏమిటోలా వెగటుగా అనిపించింది.  

లేచి వెళిల్పోవాలనుకునాన్ం. కానీ, మా ముగుగ్రి ఇళూల్ కూడా అకక్డికి బాగా దూరం. నడిచి వెళాల్లి.  
అరథ్రాతిర్. దేశం కాని దేశం. అదీ నైట కల్బుబ్నుంచి వెడుతూ. నడవడానికి - కొంత రాతిర్ భయం, కొంత పరువు భయం.  
అపప్టికి టైం రెండు కావసోత్ంది. తెలల్వారాలంటే కనీసం నాలుగయేయ్దాకా ఉండాలి. మేమిలా తరజ్నభరజ్న పడుతుంటే నైట కల్బ  

మనిషొకడు దేవదార వదద్కొచాచ్డు. “ఒకక్ బీర  ఆరడ్రిచిచ్ రాతర్ంతా ఇకక్డే ఉండిపోవాలని అనుకుంటునాన్రు. ఎస  గేహట్  నిషట్  (ఇదేం 
బాగోలేదు)” అనాన్డు. 

ఏంచెయాయ్లో తెలియక, “ఇంకో బీరు ఆరడ్రిదాద్మా?” అనాన్ను నేను. 
“మాకిక తాగాలని లేదు. నువువ్ తాగుతానంటే సరే”  అనాన్రు దేవదార , కొరియాలు.  
“అమమ్గారైతే దిబబ్రొటేట్ కాయం” అనన్టుల్, వాళాల్ మాటనగానే డెసిషన  అయిపోయింది. వెంటనే అంతా అకక్ణిణ్ంచి బయటపడి 

అమ శాండే మారెక్ట  సెంటర  చేరుకునాన్ం.  
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ఆ సమయంలో అకక్డ జనసంచారం ఉండదనుకునాన్ం కానీ - అకక్డో మూడు జంటలునాన్యి. వాళుల్ మమమ్లిన్ చూసి నవువ్తూ 
పలకరించారు. కానీ మేము వాళల్ని పలకరించడానికి ఇబబ్ంది పడాడ్ం.  

వాళుల్నన్ది మారెక్ట  సెంటరోల్. కానీ బెడూర్ంలో ఏకాంతంగా ఉనన్ంత చనువుగా పర్వరిత్సుత్నాన్రు. కలిసి భోంచేసూత్ కబురుల్ 
చెపుప్కుంటునన్టుల్ - చాలా ఫీర్గా ఉనాన్రు. 

“వీళల్కి వంటిమీద బటట్లునాన్యి. కానీ వీళల్ని చూసుత్ంటే - నైట కల్బుబ్ నడివీధికొచిచ్నటుల్ంది” అనాన్ను. 
“మనమెందుకూ సిగుగ్పడడం? వాళల్లో అమామ్యిలు కూడా సిగుగ్పడడ్ం లేదు. ఇదో సంసక్ృతి!” అనాన్డు దేవదార . 
బీరు ఆరడ్రివవ్కక్రేల్దు. ఇవవ్కపోతే “ఎస  గేహట్  నిషట్ ” అనేవాళుల్ లేరు. కాబటిట్ నడివీధి నైట కల్బుబ్లో నాలుగయేయ్దాకా కాలకేష్పం చేశాం. 
నాలుగయేయ్సరికి కాసత్ వెలుతురొచిచ్ంది. మేం ముగుగ్రం విడిపోయి ఎవరిళల్కి వాళుల్ బయలేద్రాం.  
నా ఇంటిదారి శమ్శానం పకక్నుంచి ఉంది. పగలెపుప్డూ నేనా శమ్శానానికి భయపడలేదు. కానీ ఇంకా పూరిత్గా తెలల్వారక 

పోవడంవలల్ నాకా శమ్శానానిన్ దాటుతునన్పుప్డు చాలా భయమేసింది. ఎలాగో ధైరయ్ం తెచుచ్కుని, గుండె చికక్బటుట్కుని ముందడుగు వేశాను. 
ఇలుల్ చేరాక చాలా రిలీఫ గా ఫీలయాయ్ను. నా భయం నాకు ఆశచ్రాయ్నిన్ కలిగించింది. కానీ నా గదిలోకెళిల్ మంచంమీద మేను వాలచ్గానే 
వెంటనే నిదర్ పటేట్సింది.  

నేనిలా లేచి కాలకృతాయ్లు మొదలెటాట్నో లేదో, ఫౌర్ యాకేల వచిచ్ గది తలుపు తటిట్ంది. తలుపు తీసి, “గుయ్టెన  మోరగ్న  
(గుడ మారిన్ంగ )” అని విష  చేశాను.  

ఆమె కూడా విష  చేసి, “తెలల్వారు ఝామున మెటల్ దగగ్ర చపుప్డయింది. ఇది మొదటిసారి కాదు. ఆ వైయాంగ  ఇలా తరచుగా 
ఎకక్డికో వెళిల్ వసుత్ంటాడు. అతనితో నాకు గొపప్ డిసట్రెబ్నుస్గా ఉంది. ఎపుప్డు గది ఖాళీ చేసాత్డో ఏమో” అని చిరాకుగా గొణుకుక్ని 
వెళిల్పోయింది. 

మొదటిసారి కాదని అంది కాబటిట్ ఆమె ననున్దేద్శించి ఆ మాటలు అనుండదని అరథ్మైంది. ఐనా ఆ మాటలు నాకే తగిలి మనసు 
చివుకుక్మంది. ఐతే ఆ రాతిర్ నేను నైట కల్బుబ్కి వెళొల్చాచ్ననన్ నిజం ఆమెకి చెపప్లేదు. చెపాప్లనీ అనుకోలేదు. సంజాయిషీ అవసరం లేనిచోట 
కూడా నిజానిన్ దాచాలనుకోవడం - సామానుయ్ల బలహీనత ఏమో! 

సృషిట్లో తీయనిది  
సేన్హానికి నిరవ్చనమైన రమణ-బాపులు 1977లో సేన్హం అనే సినిమా తీశారు. ఆ తరావ్తనుంచి ఎవరైనా, ‘సృషిట్లో తీయనిది 

సేన్హేమేనోయ ’ అంటే, ‘ఏమో, మేము తీశాం’ అని శేల్షించేవారు రమణ.  
మనిషికీ మనిషికీ ఏరప్డే గొపప్ బంధాలోల్ సేన్హం ఒకటి. కొందరికి అనుకోకుండా సేన్హితులేరప్డతారు. కొందరికి సేన్హానేవ్షణే 

జీవితం. లూయ్నబరుగ్లో ఉండే ఫౌర్ కిర్సాట్ లూథర  ఈ రెండో కోవలోకి వసుత్ంది. 
లూయ్నబరుగ్లో జరమ్న  కోరుస్ పూరిత్ కావచిచ్ంది. పది పనెన్ండు రోజులోల్ మేమా ఊరొదిలి వెడతామనగా - మా కాల్స మేటుస్లో ఫెర్ంచ  

అమామ్యి ఫౌర్లైన  కాసింబరగ్ తనింటికి ననూన్, నటరాజనీన్ ఆహావ్నించింది. ఆ రోజు సాయంతర్ం ఆరుకి కాసత్ ముందే ఇదద్రం ఆమె ఇంటికి 
వెళాల్ం. కిర్సాట్ లూథర  కాసింబరగ్  హౌస ఫౌర్. ఆమె కాసింబరుగ్తో గతంలో జరిగిన హౌస ఫౌర్ ఔస ఫూల్గ కి వచిచ్ందిట. అకక్డ ఇండియనస్  ఆమెకి 
పర్తేయ్కంగా అనిపించేరుట. ఇదివరలో విలువలు పాటించే జరమ్నుస్కీ, ఈ ఇండియనుస్కీ చాలా పోలికలు కనిపించి, కాసింబరుగ్కి చెపిప్ందిట - 
ఒకసారి కొందరు ఇండియనుస్ని తమ ఇంటికి పిలవమని. ఆమె మమమ్లిన్ ఎనున్కుంది. 
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కిర్సాట్ వయసు ముపైప్కీ నలబైకీ మధయ్లో ఉండొచచ్నీ, ఎందుకో ముఖంలో ఇంకా ఎకుక్వ వయసునన్ బరువునన్దనీ అనిపించింది. 
కానీ ఆ బరువు మాటలోల్కి బదిలీ కాలేదు. ఇంచుమించు వెంటనే ఆమె మా జటుట్లో, మాలో ఒకరిగా కలిసిపోయింది.  

పాత అనుభవానిన్ బటిట్ మేమామెకి బొకే ఇచాచ్ం. థాంకస్  చెపిప్ంది కానీ, అది మాతర్ం రొటీనే.  
అకక్డ మా జటుట్లో మేము, కాసింబరుగ్ కాక - ఆమె కుమారుడు పదేళల్వాడు, ఆ ఇంటోల్నే ఉంటునన్ ఓ టరిక్ష  యువకుడు ఉనాన్రు.  
ఒకొకక్రి మాట తీరు అసామానయ్ం. కిర్సాట్ లూథర మాటలోల్ంచీ ఆతీమ్యత ఎంతలా ఒలికిందంటే, కాసేపటికే నాకు నాసవ్ంతింటోల్ 

ఉనన్ అనుభూతి కలిగింది.  
నటరాజన  టీ తీసుకునాన్డు. నేను చలల్టి పాలు తాగాను. 
నా గురించి కాసింబరగ్  దావ్రా కిర్సాట్కి ముందే సమాచారం అందినటుల్ంది. మిగతావారికి మాంసాహారం వండినా, నాకోసం 

పర్తేయ్కంగా వెజిటేరియన  ఐటం చేసేనంది. అదేమిటో తెలియలేదు కానీ తినగలిగేలాగానే ఉంది. 
టరిక్ష  యువకుడి పర్వరత్న కాసత్ వెకిలిగా ఉంది. ముఖయ్ంగా కిర్సాట్తో చాలా చనువు పర్దరిశ్ంచాడు. నాకది తపుప్గా అనిపించలేదు. 

కొదిద్ క్షణాల పరిచయంలో మాకే చాలా ఆతీమ్యంగా అనిపించింది కిర్సాట్. అలాంటిది చాలాకాలంగా ఆ ఇంటోల్ ఉంటునన్ అతని చనువు 
సహజమే అనిపించింది. 

మనమునన్ వాతావరణానిన్ బటిట్ ఆలోచనలు మారతాయి. సంసాక్రంపటల్ అవగాహనా పెరుగుతుంది. 
పిలిచి వండింది అతిథులకి పెడితే, అది మామూలు విందు. కిర్సాట్ మాకు మామూలు విందుతో సరిపెటేట్ ఉదేద్శయ్ంలో లేదు. 

“మీరిపుప్డు ఏదైనా ఇండియన వంటకం చెయాయ్లి” అంది మాతో.  
ఉనన్పళంగా ఏదో వంట చెయయ్మంటే - ఏంచేసాత్ం అనేందుకు లేదు. అపప్టికే ఆమె బియయ్ం, కూరలు, కొనిన్ మసాలా దినుసులు 

కొని ఉంచింది. ఎలా చెయాయ్లో తెలియదు కానీ, ఇండియన  వంటలు వేటితో చేసాత్రో ఆమెకి కొంచెం ఐడియా ఉంది.  
ఈ పర్తిపాదనకి నటరాజన  హుషారెకాక్డు. జరమ్నీ వచేచ్క అతనికి వంట చెయయ్డం బాగానే అలవాటైంది. బాగా చేసాత్నని కూడా 

అనుకుంటునాన్డు. ఇంతవరకూ తన వంటని తిని మెచుచ్కునన్ బయటివాణిణ్ నేనే. తన పాకపార్వీణాయ్నిన్ ఇతరులు, ముఖయ్ంగా విదేశీయులు 
మెచుచ్కునే అవకాశం కోసం ఎదురు చూసుత్నాన్డనుకుంటాను - కిర్సాట్ ఇలా అనగానే, తనిలా “నేను వెజిటబుల  పులావ చేసాత్ను” అనాన్డు.  

నటరాజన  చెఫ  ఐపోయాడు. నేను కూరలు తరగడం వంటి పై పనులోల్ సాయం చేశాను. అతను తరిగిన కూరగాయలు బియయ్ంలో 
కలిపి ఉడకబెటిట్ పులావ  చేశాడు. బంగాళాదుంపలు, ఉలిల్పాయలతో కూర చేశాడు. తినేవాళల్లో పాశాచ్తుయ్లు కూడా ఉనాన్రు కాబటిట్, కూరలో 
పరిచ్మిరిచ్ బాగా తగిగ్ంచి వేశాడు. అయినా కారం కాసత్ ఎకుక్వే అయినటుల్ంది. తినేటపుప్డు కిర్సాట్ కొడుకు, కాసింబరగ్ ల కళల్లోల్ నీళుల్ తిరగడం 
చూశాం. కానీ మరాయ్దకో ఏమో - కూర కారంగా ఉనన్దని వాళుల్ ఒపుప్కోలేదు. రుచి చాలా బాగుందని మరీ మరీ నొకిక్ చెపాప్రు. కిర్సాట్ కూర 
చాలా బాగుందని మెచుచ్కుంది. అందరిలోకీ మా వంటకం నచిచ్ంది టరిక్ష  యువకుడికి. అతను ఫోరుక్, చెంచా వాడకుండా చేతోత్నే పులావ , 
కూర లొటట్లేసుకుంటూ తినాన్డు.  

భోంచేసూత్ అందరూ మధయ్మధయ్ వైన  తాగారు. నేను, కిర్సాట్ కొడుకు నిమమ్రసం తాగాం. 
కిర్సాట్కి ననున్ చూసేత్ జాలేసినటుల్ంది, “ఇంత మంచి వైన  మిసస్వుతునాన్వు. దీనిన్ నీకు నిషేధించిన సంపర్దాయం గురించి 

నీకెలాగుందో కానీ, నాకు చాలా బాధగా ఉంది” అంది. 
“అయోయ్! అనవసరంగా బాధపడుతునాన్వు. నీకిపుప్డు రెండు విషయాలు చెపాప్లి. ఒకటి - నేను సంపర్దాయానికి లోబడాలనుకునే 

మనిషిని కాను. రెండు - నేను పుటిట్ పెరిగిన సంపర్దాయం నాకు మదయ్మాంసాలిన్ నిషేధించలేదు. నాకు వైన మీద ఆసకిత్ లేదంతే!” అనాన్ను.  
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కిర్సాట్ ఒపుప్కోలేదు, “ఏ సంపర్దాయ నిషేధమూ లేకుండా వైన మీద ఆసకిత్ ఉండదంటే నమమ్డం కషట్ంగానే ఉంది. ఐనా ఒకటి చెపుప్. 
నీది హిందూ మతమేగా? ఆ మతం పర్కారం - ఇది చెయొయ్చుచ్, ఇది చెయయ్కూడదనన్ నియమం లేదంటావా?” అంది.  

అపుప్డామెకి నేను చెపాప్ను, “హిందూతవ్ం జీవనవిధానమే కానీ, మతం కాదు. మాలో ఫకుత్ మాంసాహారులు, ఫకుత్ శాకాహారులు 
ఉనాన్రు. మదయ్ం వరజ్నీయమని ఎవరూ అనరు. అంతే కాదు, హిందువులు ఏ మతం దేవుణణ్యినా పూజించుకోవచుచ్. మా సంపర్దాయాలు, 
ఆచారాలు చాలావరకూ వయ్కిత్గతం”.  

కిర్సాట్ కళల్లో ఆశచ్రయ్ం. నేను చెపిప్ంది - ఇండియా గురించీ, హిందూమతం గురించీ ఆమె వినన్వాటికి భినన్ంగా ఉనన్టుల్ంది. 
నానుంచి సరైన సమాధానాలు లభిసాత్యనిపించిందో ఏమో - కొనిన్ కీలకమైన పర్శన్లడిగింది. వాటిలో ఒకటి – “ఏ మతం వాళల్యినా 
వారానికొకసారైనా ఆలయానికి వెళాల్లి కదా, ఇకక్డ మీ గుడి లేకపోతే, ఏంచేసాత్రు? చరిచ్కి వెడతారా?” అనన్ది. 

“ఎవరో రమమ్ంటే తపప్, నాకు నేనుగా గుడికి వెళల్డం అరుదు. అలా ఏళల్ తరబడి గుడికి వెళల్ని సందరాభ్లునాన్యి. ఇకక్డికొచేచ్క 
గుడికెళేల్ ఆలోచనే రాలేదు. ఇక చరిచ్ విషయానికొసేత్ - పార్రథ్నలు చెయయ్డానికైతే చరిచ్కి వెళల్ను. మితుర్లెవరైనా చూడాడ్నికి రమమ్ంటే తపప్క 
వెడతాను” అనాన్ను. 

కిర్సాట్ కళల్లో ఆశచ్రయ్ంతో కూడిన అపనమమ్కం. “మరి మీ దేశంలో ఆడవాళల్మీద చాలా ఆంక్షలునాన్యి కదా! భరత్ పోయిన 
మహిళకి మరో పెళిల్ చేసుకునే అరహ్త లేదనీ, అసలామె వీధి ముఖమే చూడకూడదనీ వినాన్ను. అది సబబేనా?” అంది. 

నేనేదో చెపేప్లోగా నటరాజన  అందుకుని, “నువవ్నన్ది కొంత నిజం. మా పలెల్టూళల్లో ఏ ఆడవాళల్కైనా మగాళల్ కంటబడడ్ం నిషిదధ్ం” 
అనాన్డు చటుకుక్న. ఇండియా గురించి తనూ ఏదైనా చెపాప్లని అతని తాపతర్యం.  

షాక తినన్టుల్ చూసింది కిర్సాట్. తేరుకునాన్క నావంక, “దీనికేమంటావ ” అనన్టుల్ చూసింది.   
నేను తడబడకుండా సదుద్కునాన్ను. “ఇండియా చాలా పెదద్ దేశం. మాలో ఎకుక్వమంది నిరక్షరాసుయ్లు. అది ఆధారంగా చేసుకుని 

కొనిన్చోటల్ కొంతమంది పెదద్లు తమకి తోచిన నియమాలు విధించి పెతత్నం చెలాయిసుత్ంటారు. నటరాజన  చెపిప్నలాంటివి అకక్డకక్డ 
జరుగుతూ ఉండొచుచ్. కానీ నేను పలెల్టూళోల్ చదువుకునాన్ను. నా కాల్స మేటల్లో ఆడపిలల్లునాన్రు. టీచరుస్లో ఆడవాళుల్నాన్రు. అదలాగుంచితే 
- మా దేశానికి పర్ధాని ఒక మహిళ. ఆమె విధవ. పర్జలామెను శకిత్ సవ్రూపిణిగా ఆరాధిసాత్రు. నాకు తెలిసి ఇంతవరకూ అమెరికాలోకానీ, 
జరమ్నీలో కానీ మహిళలకు ఇంత హోదా దకక్లేదు” అనాన్ను. 

కిర్సాట్ మౌనం వహించింది. ఆమె ఆలోచనలో పడిందని గర్హించి నేనూ ఊరుకునాన్ను. హిందూతవ్ం గొపప్తనానిన్ పర్చారం చేసే 
ఉదేద్శయ్ం నాకు లేదు. కానీ పర్పంచంలో హిందూతవ్మంతగా అపారాథ్నికి గురైన మతం మరొకటి లేదు. అందుకు కారణం - ఎవరికి వారు 
తమకు హిందూతవ్ం గురించి అంతా తెలుసనుకునే హిందువులే. తాము ఆచరించకపోయినా, లేని నియమాలిన్ కూడా మతానికంటగటేట్ 
అలవాటు చాలామంది హిందువులకుంది.  

హిందూతవ్ం పేరిట నేను కొనిన్ పదధ్తులు అనుసరిసుత్నాన్ను. అవి నాకు నచాచ్యి. ఆ మేరకు నాకు హిందూతవ్ంపటల్ సప్షట్మైన 
అవగాహన ఉంది. ఆ కోణానిన్ ఇతరుల ముందు, అందులోనూ విదేశీయులముందు ఉంచేటపుప్డు యథాలాపధోరణి పాటించను.  

నటరాజన  తన సబజ్కుట్లో దిటట్. హృదయం చాలా మంచిది. మతానికి సంబంధించిన విషయాలోల్ ఏమాతర్ం సీరియస కాదు. పర్సుత్తం 
కిర్సాట్ లూథర తో కాలకేష్పం కబురల్కోసం మతానిన్ ఎనున్కునాన్డు. ఆ ఊపులో తనకి తోచిన వివాదాసప్ద విశేషాలు మరికొనిన్ చెపాప్డు. 
పర్తిసారీ నేను కలగజేసుకుని వివరణలతో సదిద్ చెపాప్ను. నా సమసయ్ ఏమిటంటే - ఇటు నటరాజనిన్ నొపిప్ంచకూడదు, అటు కిర్సాట్కి 
హిందూతవ్ం పటల్ పొరపాటు అభిపార్యం కలకూక్డదు.  
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నా తపన నటరాజన కి అరథ్మైంది. తను చెపేప్ది చెపేప్క, నేనిచేచ్ వివరణలని అతను ఖండించలేదు. కిర్సాట్ కూడా అతనేం చెపిప్నా 
నానుంచి వివరణకోసం చూసేది. 

అలా సరదాగా గడిచిపోతునన్ సమయంలో అకక్డికి ఒక జరమ్న  మహిళ, యువకుడైన ఆమె కుమారుడు వచాచ్రు. వాతావరణం 
కొంచెం గంభీరమైంది. 

యువకుడు చలాకీగా ఉనాన్డు. తను సిలోన లో పుటాట్ననీ, ఇంగీల్షు వచుచ్ననీ అంటూనే, “ఇకక్డ జరమ్నే మాటాల్డుదాం. మీకు 
పార్కీట్సవతుంది” అనాన్డు. అతనికి రాజకీయాలపటల్ ఆసకిత్ ఎకుక్వే. ఇండియా ఆటంబాంబ  పేలచ్డం గురించి పర్సాత్విసేత్, కిర్సాట్ మాట 
మారాచ్లనుకుందేమో, “టైమ  చాలానే అయింది. ఇక సైల్డస్  చూదాద్మా” అంది.  

ఐతే సైల్డ షో అపప్టికపుప్డు అనుకునన్ది కాదు. ఆమె ముందే పొర్జెకట్రిన్ సిదధ్ం చేసి ఉంచింది.   
సైల్డ షో ఉనన్దని కాసింబరగ్  మాకు ముందే చెపిప్ంది. అందుకని నటరాజన  దేవదార నడిగి కొనిన్ ఇండియన  సైల్డస్  తెచాచ్డు. సందరభ్ం 

వసేత్ చూపించొచచ్ని దేవదార  ఇండియానుంచి కొనిన్ సైల్డస్  తెచాచ్డు. అవీ ఇవీ కలిపి అకక్డునన్ అందరం కుతూహలంగా సైల్డస్  చూశాం. కానీ 
ఎందుకో కాసింబరగ్  అనయ్మనసక్ంగా ఉంది. అది చూసి టరిక్ష యువకుడు, “వైన  బాగా కిక  ఇచిచ్నటుల్ంది. ఈమాతర్ం వైనుకే ఇలాగైపోతే, రేపు 
మీ హొటలోల్ డానెస్లా చేసాత్వ ?” అనాన్డు. 

కాసింబరగ్  పారిస లో ఓ హొటలోల్ డానస్ర  కమ  రిసెపష్నిసట్ . కసట్మరుస్కోసం ఆమె చాలా భాషలు నేరుచ్కుంది. జరమ్న  నేరుచ్కుందుకు 
ఇకక్డికొచిచ్ంది.  

టరిక్ష  యువకుడి మాటలు వినగానే ఆమె చివాలున లేచి లోపలకెళిల్పోయింది.  
నాకు తెలుసు - ఆమె సునిన్త మనసుక్రాలని. లాంగేవ్జ  కోరస్  మధయ్ వచిచ్న సెలవులోల్ కోపెన హాగన  వెళొల్చిచ్, “పారిస లో పుటిట్ 

పెరిగిన నాకు శృంగారపర్దరశ్నలోల్ విచచ్లవిడితనం కొతత్ కాదు. కానీ కోపెన హాగన లో శృంగారం వేసిన వెరిర్తలలకి తటుట్కోలేకపోయాను” 
అని మాటల సందరభ్ంలో నా దగగ్ర బాధపడింది. కానీ ఇపుప్డు టరిక్ష  యువకుని మాటలోల్, అంతగా డిసట్రబ్  అవాలిస్నదేమిటో అరథ్ంకాక 
పర్శావ్రథ్కంగా కిర్సాట్ని చూశాను. 

అపుప్డు కిర్సాట్ అసలు విషయం చెపిప్ంది.  
కాసింబరగ్  కారోల్ అనే ఓ ఇటాలియన  యువకుణిణ్ పేర్మించింది. జూలై చివరి వారందాకా ఇదద్రూ కలిసి తిరిగారు. ఆతరావ్త అతను 

రోమ  వెళిల్పోయాడు. మళీళ్ వసాత్ననాన్డు కానీ అపుప్డపుప్డు ఫోనుల్ చేసాత్డే తపప్ తన రాక గురించి మాటాల్డడ్ం లేదు. ఆ రోజు ఆమె ఇంటోల్ లేని 
సమయంలో రోమ నుంచి ఫోనొచిచ్ందిట. ఆమె లేదని తెలిసి మళీల్ రాతిర్ ఎనిమిదికి చేసాత్ననాన్టట్.  

టైము ఎనిమిదయినపప్టిన్ంచీ ఆమె మనసంతా ఫోన మీదనే ఉంది. ఇంకా ఫోన రాలేదు. 
కిర్సాట్ అంటుందీ - ఆ ఇటాలియన కి కాసింబరుగ్పై మోజు తీరిపోయిందని.  
మిగతావాళల్ం కబురుల్ కొనసాగిసూత్ రాతిర్ పదయేయ్దాకా కాలకేష్పం చేసి, ఇక సెలవని లేచాం.  
కిర్సాట్కింకా మాతో మాటాల్డాలని ఉనన్టుల్ంది. ఆమె మాతో, “మీరికక్ణిణ్ంచి వెళేల్లోగా మనం మరోసారి కలుసుకుందాం” అంది. 

సరేననాన్ను మామూలుగా. 
“పార్మిస !?” అందామె వెంటనే. అపుప్డామెని చూసేత్ ఆమె కళుల్ కూడా, “పార్మిస !?” అంటునాన్యి.  
దాంతో అరథ్మయింది - ఆమె మళీల్ కలుసుకుందామనన్ మాట యథాలాపంగా అనలేదని.  
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ఆమె చెపిప్ందో, తనే పిలిచిందో కానీ సరిగాగ్ మరుచటి వారమే కాసింబరగ్  మమమ్లిన్ వాళిల్ంటికి ఆహావ్నించింది. ఆ రోజు నేను, 
నటరాజన  కాసత్ ఆలసయ్ంగా వెళాల్ం. పెదద్గా విశేషాలు లేవు కానీ, కాసింబరగ్  చాలా హుషారుగా ఉంది. ఆమెకి కారోల్నుంచి ఫోనొచిచ్ందిట. 
టరిక్ష  యువకుడు కూడా మంచి మూడ లో ఉనాన్డు. నేను తెచిచ్న రవిశంకర  సితార  కాయ్సెట  విని అతను పరవశించిపోయాడు. ఆ అభిరుచి 
నేనూహించనిది.  

కిర్సాట్ ననున్ ఇండియన  ఫిలాసఫీ గురించి అడిగింది. నాకు తెలిసినవి చెబితే శర్దధ్గా వింది.  
వాళల్కి మా అడర్సులిచిచ్, వాళల్ అడర్సులు తీసుకునాన్ం. ఇండియా వసేత్ తపప్క మా ఇంటికి రావాలని నేను, నటరాజన  - వాళల్కి 

మరీమరీ చెపాప్ం.  
“అది సరే, మీరు మాతర్ం వెళేల్లోగా మరోసారి మా ఇంటికి రావాలి” అందామె. 
“రావాలని మాకూ ఉంది కానీ, ఇంక మేముండేది నాలుగు రోజులే” అనాన్ను.  
“అంటే ఇంకా నాలుగు రోజులుంటారనేగా?” అని నవివ్ంది కిర్సాట్.  
అభిమానం, ఆతీమ్యత నిండిన ఆ నవువ్ మళీల్ చూసాత్మా అనుకునాన్ను కానీ, కిర్సాట్ సంకలప్బలం సామానయ్మైనది కాదని, సరిగాగ్ 

రెండు రోజుల తరావ్త తెలిసింది.  
ఆ సాయంతర్ం పెదద్ వాన పడుతోంది. ఉనన్టుల్ండి తలుపు తటిట్న చపుప్డైతే తీశాను. ఫౌర్ యాకేల ! 
“నీకోసం ఎవరో వచాచ్రు” అందామె 
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