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-1లంఘిణీ – లంఘణుల కథ
‘అసలే కోతి, పైగా కాసత్ కలుల్ తాగింది” అనేది సామెత. “అసలే కోతి మొగుడు. కొండ ముచుచ్ పెళాళ్మో, పేర్యసో కలిసి కాసత్ కలుల్
తాగారు.” ఇక చూసుకోండి ఆ కకావికలు, గెంతులు. ఆ అవకాశం నాకు కిర్ందటి వారం అనుకోకుండా ..విమాన పర్యాణంలో కలిగింది. విమానాల
బాటలో ఎనోన్ సారుల్ ఎకుక్ట, వెనువెంటనే దునన్పోతు వలె గంటల కొదీద్ నిదర్పోవుట, జోగుతూ, తూలుతూ దిగుట, ఎకక్డ ఉనాన్మో తెలియక “ఇదేం
ఊరు బాబూ?” అని మరో తూగుబోతుని అడుగుట నా బతుకు బాటలో చాలా సారేల్ జరిగింది. కానీ ఈ సారి హైదరాబాద నుంచి సింగపూర, అకక్డి
నుంచి జెరమ్నీలో ఫార్ంక ఫరట్ వరకూ మామూలు కంటే ఖరీదుగా జరిగింది. ఇక అకక్డి నుంచి మా హుయ్సట్న పర్యాణం పది గంటలలోను ఈ కోతుల సైవ్ర
విహారానికి నేను కొబబ్రి కాయని అయేయ్ యోగం పటిట్ంది. నేను ఇంటోల్కి రాగానే “ఏం అలా ఉంది మొహం?” అని మా కీవ్న వికోట్రియా అడిగిన పర్శన్కి
నేను పెటిట్న మొహానికి ఆవిడ ఎపుప్డూ లేనిది నా దగగ్రగా వచేచ్సి నా నాడి, టెంపరేచరూ చూసేసి “బతికే ఉనాన్వులే” అని నిటూట్రిచ్ “ఏంబుయ్లెనస్
పిలవనా?” అని అడిగింది.
అసలేం జరిగిందంటే...ఆరెన్లల్ కిర్తం అసలు హైదరాబాదోల్ “పులి విమానం” అనే చవకబారు విమానంలో సింగపూర వెళళ్డానికి టికెక్టుట్
కొనుకుక్నాన్ను. టికెటుట్ పదకొండు వేల రూపాయలే కదా, పరవా లేదులే అనుకునాన్ను. అకక్డే పపుప్లో ముందు కాలు పడింది. ఎందుకంటే ఆ విమానం
వారి ఆన-లైన లో టికెక్టుట్ కొనన్పుప్డు కంపూయ్టర తెర ఎకక్డో కిర్ందన చినన్ చినన్ అక్షరాలలో
“మీ పులిహార పొటాల్ం మీరే తెచుచ్కుంటారా? మమమ్లిన్ గడిడ్ పెటట్మంటే ఐదు వేల రూపాయలు కటట్డానికి ఇకక్డ టికక్ండి..అంటే టికుక్
పెటట్ండి” అని కనపడింది.
“అయయ్ బాబోయ, నేను తినే పపూప్, అనాన్నికి అంత డబేబ్?” అని ఆ రోజు కారీత్క సోమవారం ఉపవాసం ఉండడానికి నిరణ్యించుకుని
కంపూయ్టర తెర ఇంకా కిందకి వెళాల్ను.
“విండో సీటుకి మూడు వేలు, టాయ లెట పకక్నే సీటు పది వేలు, లోపల ఉచితం”,
“మంచి నీళళ్ సీసాలు రెండు కొంటే రెండు వందలు. ఒకటే అయితే నూట యాభై”
“కటుట్కునే దుపప్టీకి ఐదువందలు డిపాజిట”...ఇలాంటి అదనపు జరిమానాలు మరో నాలుగు కనపడగానే మను కకావికలంగా, చికాకుగా
ఉనన్పుప్డు
“పెటెట్, బేడా ఉనాన్యా, లేక ఉతిత్ చెడీడ్తోనే సింగపూర వెళుత్నాన్రా?” అని ఆ పులి విమానం వారు ననున్ పర్శిన్ంచారు.
ఆ చికాకు లో నేను అకక్డ ‘టికక్డం’ మానేశాను. ఇలా టికుక్లు పెటేట్చోట మానెయయ్డం, అడడ్మైన చోటాల్ టికుక్లు పెటుట్కుంటూ పోయి తరావ్త
నాలికక్రుచుకోడం పర్కిర్యనే “టికక్డం” అంటారు.
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మొతాత్నికి ఆ టికెక్టుట్ కొనుకుక్ని, నా రెండు అమెరికా పెటెట్లు, వాటిలోల్ కుకిక్న పాతిక కేజీల సామానుతో సహా రాజీవ గాంధీ విమానాశర్యంలో
అడుగుపెటాట్ను. అందులో అతయ్ధిక బరువు భాగం మా కీవ్న వికోట్రియాగారు ఇండియాలో గంజి పెటిట్ంచుకురా అని పంపిన కాటన చీరల తిరుగు
పర్యాణం బాపతే. ఇవనీన్ తోసుకుంటూ ‘పులి విమానం’ వారి కౌంటర కి వెళళ్గానే అకక్డి వీరబాల...చూడాడ్నికి నీరసంగా ఉంది కానీ భారీ కీచు
గొంతుకతో
“15 కేజీలు ఉచితం. మిగిలిన 24 కేజీలకీ కేజేకి కేవలం 1500 రూపాయలు మాతర్మే. మొతత్ం 36 వేలు నగదులో కడతారా, కెర్డిట కారడ్
ఇసాత్రా..అమెరికా కారడ్ కూడా మా పులి వారు తీసుకుంటారు” అంది.
“ఉదధ్రిసాత్రు” అని నా నోటమమ్ట అనాలోచితంగా వచిచ్న శుదద్ తెలుగు మాటకి ఆ ముగధ్ సుకుమారి ముచచ్ట పడి నా కేసి చూసింది.
అపప్టికే పాలిపోయిన నా తెలల్ మొహం చూసి
“ఏం చెయయ్ను సార. మీరు ఇకక్డ టికక్ లేదు. టికిక్ ఉంటే ‘ఎనిన్ పెటెట్లు, ఎంత బరువు?” అనే పర్శన్లు ఉదయించేవి” అని వినన్వించుకుంది.
అని నాకు తికక్ రేగి “చసేత్ కటట్ను. నీ బాసునో, వాడి బాబునో పిలు” అని హుంకరించాను.
ఆ బాబుగారు ఈవిడకి నిజంగానే బాబులా ఉనాన్డు. ఆవిడకి సగం సైజులో.

అయినా నా అమెరికన పౌరసతవ్ం, టర్ంప గారితో ఉనన్

చుటట్రికం, చందర్బాబు తో ఉనన్ సేన్హం వగైరా అసాత్ర్లు ఆ మొండి వెధవ దగగ్ర పనికి రాలేదు. ఇక గతయ్ంతరం లేక, పర్యాణం కేనెస్ల చేసుకుని వెనకిక్
వెళిళ్పోతే మా వాళుళ్ మళీళ్ ఇంటోల్కి రానివవ్రేమో అని అనుమానం వేసి 36 వేల రూపాయల ‘పులి వాత’ పడాడ్ను. అంటే అసలు టికెక్టుట్ ఖరీదు
పదకొండు వేలు. టికక్డం జరిమానా ముప్ఫై ఆరు వేలూ. “టికుక్లు ఎకక్డైనా పెటట్ వలసి నపుప్డు టెకుక్లు పోరాదు” అనేది ఈ కథలో నీతి పాఠం.
మొనన్ కూడా అదే పరిసిథ్తి ..అంటే మళీళ్ అదే విమానంలో అదే పర్యాణం చెయయ్వలసి వచిచ్నపుప్డు, ఈ కథ అంతా అంతకు ముందే వినన్
సింగపూర ఆతీమ్యుడు శీర్ధర భరదావ్జుడు హైదరాబాద లో ఆ ‘పులి విమానం’ వారి కౌంటర లో పనిచేసే తన సేన్హితుడి కి ఫోన “నా సంగతి
చూడమని” చెపాప్డు. అందుకే ఈ సారి ఆ మితుర్డు సవ్యంగా దగగ్రుండి, నా పెటెట్లు కూడా మోసి, విమానంలో నా సీటులో కూచోబెటిట్, అకక్డ
అమామ్యికి కూడా “ఈయన సంగతి సరిగాగ్ చూసుకో” అని కూడా చెపిప్ ననున్ ‘పులి వాత’ నుంచి రకిష్ంచాడు. ఇపుప్డు నేను నేరుచ్కునన్ నీతి పాఠం
ఏమిటంటే మరోసారి విమానంలో పర్యాణం చేసే అవసరం వచిచ్నపుప్డు శీర్ధర కి ముందుగానే ఫోన చేసి ధనయ్వాదాలు చెపుప్కోవడమే.
ఇక కులాసా కథకి వసేత్...పూరవ్ం రోజులోల్ కేవలం ముఫై ఏళల్ లోపు అందమైన అమామ్యిలే “గాలిలో గృహిణి” పదవికి... .అనగా ఎయిర
హోసెట్స ఉదోయ్గాలకి అరుహ్లు. అందుకే నేను ఒకోక్సారి ఒకోక్ దేశం వారి విమానంలో ఎకేక్వాడిని. విమానం ఎకక్గానే ముందు ఎయిర హోసెట్స లు ఎంత
ఎరర్గా, బురర్గా ఉనాన్రా అని చూసి అమెరికా జరమ్నీ, ఫార్నస్, చైనా వాళళ్ అంద చందాలు పోలిచ్ ఎటూ తేలుచ్కోలేక పోయే. మన సరుకు మీద మనకి
కాసత్ ఐడియా ఉంది కాబటిట్ ఎపుప్డూ ఎయిర ఇండియా విమానం మటుకు నేను ఎకక్ లేదు. కానీ కొనేన్ళళ్ కిర్తం నా పార్ణాలకి ఈ మహిళా హకుక్ల వాళుళ్
కలగజేసుకుని ముఫై ఏళల్ లోపు అందమైన అమామ్యి రూలు గాలిలో కలిపేశారు. అంచేత ఆఖరికి ఆఖరు రోజులోల్ ఉనన్ వాళుళ్ కూడా విమానంలో
దార్వకాలు ఇచిచ్, భోజనాలు పెటట్డం, అవి తినే దౌరాభ్గయ్ం మనకి కలిగాయి.
ఇపుప్డు మిగిలినదలాల్ విమానం మన పకక్న ఎవరు కూచుంటారా...అనే ఆశాభావమే. అమెరికన అందగతేత్ లేదా ఫార్నస్ వనెన్లాడి వసేత్ భలే
కబురుల్ చెపుప్కోవచుచ్ను అని దేవుడికి మొకుక్ కోవడం కంటే మనం చేసేది ఇంకేం లేదు. నాది ఎలాగా సంపర్దాయ జాతకం కాబటిట్ నా పకక్న ఇదద్రూ
కలిసి రెండు వేల కిలోల బరువు ఉనన్ ఆఫిర్కా వారో, కుయోయ్, మొరోర్మని ఇరవై నాలుగు గంటలూ అరిచి గీపెటేట్ చంటి గుంటలో, గుంటడో...ఇలాంటి
బాపతే గత నలభై ఏళల్గా తగిలారు. అదృషట్ం అలాల్ విమానం దిగాక మళీళ్ ఈ జనమ్లో వలల్ మొహం చూడడం జరగదు. కానీ పర్సుత్తం జరుగుతునన్
ఏలినాటి శని పర్భావమో ఏమిటో తెలియదు కానీ ఏ విమానం ఎకిక్నా అందరూ మన పవితర్ భారతీయులే. నా పకక్న ఖచిచ్తంగా ముసలి గుజరాతీ
మొగుడూ, పెళాళ్మే. పూరవ్ం రోజులోల్ ఎపుప్డూ కిటికీ పకక్ సీటు నాకు ఇషట్ంగా ఉండేది. ఎందుకంటే విమానం పైకి వెళుత్నన్పుప్డూ. కిందకి
దిగుతునన్పుప్డూ ఆయా దేశమాతల సౌందరయ్ం, మధయ్లో మేఘాలలో మనుషులిన్ వెతుకుక్ంటూ ఉండడం నాకు భలే ఇషట్ం. నేను ఘటోతక్చుడినీ, ఎసీవ్
రంగారావునీ, మా తాతగారినీ, అనుషాక్నీ, పెదద్ పులినీ, మా కుకక్ పిలల్ యోడానీ ఇంకా ఎందరినో ఆ మేఘాలలోనే చూశాను. ఇపప్టి దాకా కీవ్న
వికోట్రియా మటుకు కనపడకుండా దాకుక్ంది, ఎందుకో!
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ఇక మనం ఏ సీటులో కూచునాన్ మనకి నిరేద్శించబడిన కరత్వాయ్లలో ఒకటి మన పకక్ సీటు టాయ లెట సరదా పడినపుప్డలాల్ లేచి దారి ఇవవ్డం.
రెండోది మనం సరదా పడినపుప్డు దారి అడగడం. దీనేన్ సమాన నాయ్యం అంటారు. కానీ నా జనమ్లో మొదటి సారిగా నాకు ఈ కరత్వయ్ నిరవ్హణకి
అవకాశం రాలేదు. అలా అని టాయ లెట సరదా పడలేదు అనుకోడానికి వీలేల్దు సుమా.
ఫార్ంక ఫరట్ నుంచి హూయ్సట్న విమానంలో మూడు సీటోల్ నాది వరండా సీటు. కూచుని, సీటు బెలట్ పెటేట్సుకుని, లోపలికికి వసూత్ సీటుల్
వెతుకుక్ంటునన్ వాళళ్లో నా పకక్న కూచునే అదృషట్ం ఎవరిని వరిసుత్ందా అని ఎదురు చూడడం, యధాపర్కారం అమెరికన, జెరమ్నీ వనెన్లాడులు ఆ సీటు
దాటి గబాగబా వెళిళ్పోవడం, ఎవరైనా భారీ వాళుళ్, ఏడిచి ఏడిపించే వయసుస్ వాళుళ్ నా సీటు దగగ్ర ఆగగానే నా గుండెలు గుభేలు మంటూ గత సమ్ృతులు
తనున్కు వచుచ్ట జరుగుతునన్ సమయంలో ఒక తెలల్ యువతీ యువకుల జంట నా దగగ్ర ఆగి విలాసంగా నా కేసి చూశారు. “నాట బేడ, నాట గుజూజ్స”
అనుకుని నేను లేచి మధయ్ సీటు, కిటికీ సీటుకి దారి ఇచాచ్ను. అంతే సంగతులు. ముందుగా ఆ పిలల్ తన చినన్ గోనె సంచీ విపిప్ంది. అంత చినన్ సంచీలో
అనిన్ వేల పదారాథ్లు నా జనమ్లో చూడ లేదు. తొలి కారయ్కర్మం పెదాలకి రంగు పులుము కోవడం. అందులో నాకేం ఇబబ్ంది లేదు కానీ ఆ సమయంలో
అది అవసరమా అనిపించింది. రెండోది అనేక శరీర భాగాలలో “చంపుతా” అనగా ‘కిలల్ర’ అనే పేరునన్ కునేగా మరికొళుందు అనే పరిమళానిన్
వెదజలుల్కోవడం. ఇది కూడా నాకు ఇబబ్ంది లేదు కానీ ఆ కొటుట్కునే సమయంలో ఆ పిలల్ నాకేసి చూసిన చూపు నాకు బొతిత్గా నచచ్ లేదు. ఆ చూపులో నా
యొకక్ సుకుమార శరీర సుగంధం మీద ఆ పిలల్ తన అభిపార్యానిన్ చెపప్కనే చెపుప్చునన్ది అనే అనుమానం నాకు పెనుభూతంలా కనపడింది. నేను ఏ
మాతర్ం అవకాశం ఇచిచ్నా ఆ వెదజలుల్లు నా మీద కూడా పడి నా సహజ పరిమళం మరుగున పడిపోయేది. తరువాత కారయ్కర్మాలు ఆ సంచీలోంచి
పొడుగాటి నలల్టి కనాన్లు కనాన్లు గా ఉనన్ సాకుస్లు కాళళ్కీ, దానికి మేచ అయేయ్ సెవ్టట్ర వేసుకోవడం, సెల ఫోన ఆటా, పుసత్క పఠనం, మధేయ్ మధేయ్
పెదాల రంగూ... ఇక ఆ యువతీయువకుల చిదివ్లాసాల గురించి మనకెందుకు లెండి.
ఈ తంతంగంలోనే ఆ పిలల్ అదే సంచీలోంచి గుండర్ంగా అడుగునన్ర పొడుగు ఉనన్ రెండు బెర్డ ముకక్ల మధయ్ అనేక జిగట పదారాథ్లూ, తరిగిన
కూరముకక్లూ కలిపి సొగసుగా అలంకరించబడిన మరో సంచీ బయటకి తీసింది. ఈ సాండ విచ సంచీ కి గోనె సంచీలోంచి లాఘవంగా బయటకి
తీసిన దారంతో ముందు సీటు వాడి వెనక వేపూ, మనకి ముందు వేపూ ఉండే చినన్ టీవీ కి వేళాళ్డేసింది. ఆ వేళాళ్డే సాండ విచ లోంచి ఒక చినన్ ముకక్
కొరికింది. అపుప్డు ఆ వీరుడు రంగ పర్వేశం చేశాడు. ఎంగిలి లేకుండా తను కూడా అదే సాండ విచ లోంచి తనో ముకక్ కొరికి తినేసి మళీళ్ వెనకిక్
పెటేట్శాడు. ఈ మొగుడూ పెళాళ్ల ఆట చూసి నాకు భలే సిగేగ్సింది. పోనీ ఒకసారే కదా. ఆనందిదాద్ం, ఆఫట్రాల, మన హిందూ సంపర్దాయంలో కొతత్ పెళిల్
కొడుకు కిళీళ్ కొరికి పెళాళ్నికి పెడతాడు కదా అనుకోడానికి ఇకక్డ చాలా తేడాలు ఉనాన్యి. ఎందుకంటే వాళుళ్ హిందువులు కాదు. పైగా వారిదద్రూ
మొగుడూ, పెళాళ్ం అనుకోడానికి ఆధారాలు లేవు. మంగళ సూతర్ం కంపీల్ట లీ మిసిస్ంగ కదా. పోనీ అలా అనుకునాన్, ఆ సాండ విచ ని వాడు ముందు
కొరికి ఆ అమామ్యికి ఇవావ్లి కానీ ఇలా రివరస్ అయితే ఎలా. ఇవనీన్ ‘ఎవరి ఖరామ్నికి వాళేళ్ పోతారులే” అనుకునాన్. ఈ ఒకే ఒకక్ సాండ విచ
కారయ్కర్మానిన్ సుమారు పది గంటలు, పదే పదే చూసూత్ సంబరపడడం ఎంత అసాధయ్మో అనుభవించిన నాకు తెలుసు. పైగా తన వైవిధయ్పరమైన ఈ
సవాలక్ష కారయ్కర్మాలకీ, టనున్ల కొదీద్ సామాగిర్కీ తన సీటు చాలక మా రెండు సీటల్కీ మధయ్ చేతులు పెటుట్కునే ‘విశార్ంతి కడీడ్’...హేండ రెసట్ ని పైకి
ఎతేత్సింది. ఆ విధంగా ఆ పిలల్ డబుబ్ కటట్కుండా నా సీటులో సగం కొటేట్సింది. మాములుగా అయితే నాకు అది సంబడం గానే ఉండును కానీ, అటు పకక్న
వాడు ఉనాన్డుగా. వెధవేవ్షాలు వెయయ్డం ఒంటికి మంచిది కాదు. పోనీ అదేదో అవతల మొగుడి వేపు ఉనన్ హేండ రెసట్ ఎతేత్సి అటు
సదుద్కోవచుచ్నుగా..వెకిలి వేషాలకి కూడా పనికొసుత్ంది. కానీ ఆ వీరుడు అపప్టికే ఎకక్డా అంగుళం చోటు లేకుండా తన లాప టాప, నాలుగు
కోకోకోలాలు వగైరా సరుకుతో అంతా ఉనన్ సథ్లం ఆవిషక్రించి పారేశాడు.
విమానంలో ఎకిక్ కూచునన్ మొదటి గంటలో జరిగిన ఇదంతా ఒక ఎతుత్ అయితే ఆ తరువాత జరిగినది ఒకక్టీ ఒక ఎతుత్. వాళిళ్దద్రూ పైన
ఉదాహరించిన వైవిధయ్మైన కారయ్కర్మాలలో ములిగి ఉండగా నేను నా వరండా సీటులో దునన్పోతు నిదర్లోకి జారుకునాన్ను. హఠాతుత్గా నాకు ఎకక్డో,
ఏదో తేడా కనపడింది. కళుళ్ తెరిచి చూడగానే నా పకక్ సీటుల్ రెండూ ఖాళీగా ఉనాన్యి. నా హేండ రెసట్ కిర్ందకి పెటేట్సి ఉంది. కళుళ్ గటిట్గా
నులుముకునాన్న్ను. టాయ లెట సరదా ఎంత అరజ్ంటు అయినా, నేను లేచి వాళల్కి దారి ఇవవ్కుండా విండో సీటులో ఉనన్వాడూ, మధయ్ సీటులో ఉనన్ ఆ
సాండ విచీచ్ బయటకి ఎలా వచాచ్రో నాకు అంతు పటట్లేదు. పోనీ ఏదైనా మతుత్లో అది మరిచ్పోయానా అనుకోడానికి ఆ పరిసిథ్తి బొతిత్గా లేదు. నేను బురర్
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గోకుక్ంటూ ఉండగా ఇదద్రూ నా పకక్నే వరండాలోనే కనపడాడ్రు. దారి ఇవవ్డానికి నేను సీటు బెలట్ తీసుత్ంటే “ఓ డోంట వరీర్” అనేసి..నమమ్ండి, నమమ్కండి
పొండి.. అతయ్ంత లాఘవంగా వరండా వేపు ఉనన్ నా హేండ రెసట్ మీద పెటిట్, ఒక కాలు ఠకీమని పైకి లంఘించి, నా సొంత తలకాయ మీద నుంచి తన
సీటులోకి దూకేసింది లంఘిణీ. నేను బితత్ర పోతూ ఉంటే, నా గుండె లబలబా కొటుట్కు పోతూ ఉంటే అది చాలనటుట్ ఆ లంఘణుడు అదే పదధ్తిలో మొదట
నాది, తరవాత తన భారయ్ తాలూకు హేండ రెసట్ మీద అతయ్ంత లాఘవంగా లంఘించి తన కిటికీ సీటులోకి దూకేశాడు. అంతా మూడు క్షణాలలో..
నా కళళ్ ముందే ..కాదు, కాదు సాకాష్తూత్ కళళ్ మీదుగా అలా రెండు సారుల్ లంఘించు కోవడం నా జనమ్ లో అదే మొదటిసారి. నేను కళుళ్
మూసుకునన్పుప్డు ఎవరైనా అలా లంఘించడం నేను చూడలేదు. చూసి ఉంటే లంఖణాలు చేసే వాడినేమో! ఇది అమెరికా వారి విమానం కాబటిట్
సరిపోయింది కానీ అదే మన “పులి” వారిదైతే ఆ చేతి విశార్ంతి కడీడ్లు రెండూ ఠకీమని విరిగి ఆ దంపతులు విడివిడిగానూ, కలిసి మెలిసీ నా నెతిత్న పడే
వారు. ఇంకా నయం.
(మరో కులాసా కథ వచేచ్ నెలలో!)
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