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MLjFL¸ ²¸CL −bÍjÂ¥qMnjÎFc, ÔL¿öCLŠFLï ÄÓjML MLjOqjMLPoÂÁ. ¬PeFo ¯ Oy¾Py÷ ²GHlð<j ¥cMcÓ¸=o
¬GHlð<j ²¥qÚ¨¥nÎFc Mn+"$qÆ$o Tz¥qO~õÓj( <_jòÓj¸=o ÔcÓj) °Fcïtj ¥cÂ¢ ¥xÂï ÍQc_ícÓ
ö¥h¸Í^ (1970 ÍQL¥q¸ öJdOq¸AKL¸Py) ®Pe¸=h öGHNqkBcÓ MnFLj¥qFLjFLï TdbÍ¥qKcbÍ¥cÓj
CnÓjGSj¥yML<¸ ®GHð=h¥i −GS¥hë¥qOq¸$c °¸^j¸Á. -GS¸.

($qCL GS¸¼¥q CLOqjMctj)
1974-75 వాతావరణంలో అపప్టి పశిచ్మజరమ్నీ దేశం ఈ రచనలోని సనిన్వేశాలకు వేదిక. ఆ సనిన్వేశాలను వివరించినది అపప్టి వాతావరణంలో సంపర్దాయబదధ్ంగా పెరిగి, ఆధునికతని అవగాహన చేసుకుంటునన్ ఓ మధయ్తరగతి భారతీయుడు. వృతిత్రీతాయ్
సైంటిసుట్.
అపప్టికి ఇండియాలో టివిలు కొనిన్ మహానగరాలకే పరిమితం. టెలిఫోనుల్ వాయ్పారసుథ్లకీ, భాగయ్వంతులకీ, ఉనన్తోదోయ్గులకే
అందుబాటు. కంపూయ్టరల్ది పాశాచ్తయ్దేశాలోల్నూ పెదద్ గదిని కేటాయించాలిస్నంత పరిమాణం. మొబైలుస్, ఇంటరెన్ట వగైరాలు
వాడుకలోకొసాత్యనన్ ఊహ కూడా లేదు.
ఇండియాలో ఇపుప్డు గార్మాలకునన్ సదుపాయాలు, అపుప్డు మహానగరాలకే లేవు. ఆ నేపథాయ్నిన్ సమ్రించి - రచయితతోపాటు
పాఠకులూ 1974లో పయనించి - చదవడం మొదలెడితే - ఈ రచనలోని చాలా విశేషాలు మరింత రసానుభూతినిసాత్యి. ఐతే 201617లోనూ - ‘మనం ఎకక్ణిణ్ంచి ఎకక్డికొచాచ్ం? ఎకక్డికి పోతునాన్ం?’ అనే భావనను కలిగించి ఆలోచింపజెయయ్గలిగితే, ఈ రచన
సారథ్కమౌతుంది.
అంశాల పరంగా ఇది రెండు భాగాల రచన. మొదటిది లూయ్నబరుగ్లో ‘పీజీ టు కేజీ’ గత మాసంలో ముగిసింది. ఇపుప్డు రెండవది
‘బెరిల్న దీవ్పే డాయిచ ఖండే’లో తొలివిడతగా ‘ఫన నేనొకక్డినే’. ఇందులో అంశాలిన్ జరిగిన వరుస కర్మంలో కాక - పాఠకులకు అనువుగా
ఉండేందుకు ఉపశీరిష్కలోల్ వివరించడం జరిగింది.
రసానుభూతితోపాటు, పర్యోజనాతమ్కమూ కావాలనన్ మా తపన అక్షరరూపం దాలచ్డానికి సూఫ్రిత్నిచిచ్న కౌముదికి
హృదయపూరవ్కంగా ధనయ్వాదాలు తెలుపుకుంటూ, రచనలోకి అడుగెడుతునాన్ం.
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తొలి విడత: ఫన నేనొకక్డినే

రెండవ భాగం: బెరి
ల్ న్ దీ పే డాయిచ్ ఖండే

హానోఫర ముచచ్టుల్
ఈ భూమి మనిషిది. మనిషి అంటే మగాడూ కావచుచ్, మగువా కావచుచ్. వారిదద్రూ జంటగా కలిసినపుప్డే మనిషి అనన్ పదం
సంపూరణ్మౌతుంది. మన అరథ్నారీశవ్రతతవ్ం సూచించేది అదే!
అంటే జత కటట్ని పర్తి వయ్కీత్ సగం మనిషే. అలా అపుప్డు టర్యినోల్ నాతో పయనిసుత్నన్ కొరియా, నటరాజన, దేవదార - సగం
మనుషులే. జత కటిట్నా పర్సుత్తానికి ఒంటరినే కాబటిట్ నేనూ సగం మనిషినే.
పరాయి దేశం. సంపనన్దేశం. ఎనిన్ంటోల్నో ముందునన్ దేశం. అకక్డ ఇపప్టికి నాలుగు నెలలు గడిపాం. కనీసం ఇంకో ఏడాది
అకక్డ గడుపుతాం. బోలెడంత ఫన.
నా మితుర్లు ముగుగ్రూ ఆ ఫన ఎంజాయ చేసూత్, మధయ్మధయ్ భావిలో తమ జంట జీవితానికి సంబంధించిన కలలు కంటుంటారు.
నేను మాతర్ం ఆ ఫన నేనొకక్డినే అనుభవించాలొస్చిచ్ందని మథన పడుతుంటాను.
అదీ వాళల్కీ నాకూ తేడా!
ఇండియాలో మేము పని చేసే సంసథ్లోల్ బదిలీలుండవు. అందుకని చదువైనపప్టిన్ంచీ ఒకే ఊళోల్ ఉదోయ్గం. రిటైరయేయ్దాకా ఆ ఊళోల్నే
ఉంటాం. ఉదోయ్గరీతాయ్ ఊరొదలడం కొంచెం కొతత్గా ఉంది.
నాలుగు నెలలోల్ లూయ్నబరుగ్ మా ఊరైపోయింది. మేమంతా ఒకరికొకరయాయ్ం. ఇపుప్డు ఎవరికివారుగా విడిపోవడమే కాదు,
లూయ్నబరుగ్ను కూడా మరిచ్పోవాలి.
నేను దీరాఘ్లోచనలో ఉనాన్ను. “అటు చూడు, వాళెల్ంత బాగునాన్రో” అనాన్డు నటరాజన.
చూశాను. ఇదద్రు జరమ్న యువతులు. వయసు ఇరవైలోపే అనిపిసుత్ంది. వాళల్లో అందం, ఉతాస్హం ఒకదానితో ఒకటి పోటీ
పడుతునాన్యి.
చూడగానే కళుల్ తిపుప్కోలేకపోయాను.
అందం ఆడవాళల్ సొతుత్. అందువలల్ మనుషులోల్ అందానిన్ అదద్ం అవసరం లేకుండా చూడగల అదృషట్ం మగాళల్కే లభిసుత్ంది.
కొంత ఆలోచన. కొంత ఆకరష్ణ. కొదిద్ క్షణాలు వాళల్ని కళల్పప్గించి చూశాను.
ఇదద్రమామ్యిలూ అది గమనించారు. ఏమనుకునాన్రో, ఇదద్రూ ఒకక్సారి ననున్ చూసి మందహాసం చేశారు.
నేనది ఊహించలేదు. ఆ నవువ్కి ఎలా సప్ందించాలి?
వాళల్ నవువ్ నిషక్లమ్షంగా, అపరిచిత యువతులనుంచి అంతవరకూ నాకు అపరిచితమైన ఓ వింత సేన్హభావముంది.
“జీ సిండ జేర షోయ్న” (యు ఆర వెరీ బూయ్టిఫుల) అనాన్ను అపర్యతన్ంగా ఇదద్రీన్ ఉదేద్శించి.
అకక్డ అపరిచిత యువతి అందానిన్ పొగడడ్ం అభినందనే కానీ, గరిహ్ంచాలిస్న విషయం కాదు.
వాళుల్ కొంచెం సిగుగ్పడాడ్రు. ఆ సిగుగ్ వాళల్ అందానిన్ రెటిట్ంపు చేసింది.
“డాంకే” (థాంకస్) అనాన్రు యుగళంగా. తరావ్త మా గురించి అడిగారు.
నాలుగు మాసాలు గోయ్తే ఇనసటిటూయ్ట జరమ్న అభయ్సించామని చెపాప్ను. వాళుల్ వెంటనే - అంత తకుక్వ కాలంలో జరమ్న ఎంతో
చకక్గా మాటాల్డేనని మెచుచ్కునాన్రు. వాళల్కి ఇంగీల్షు రాదుట.
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ఇతర భాషలపై పటుట్ విషయంలో నా సతాత్ నాకు తెలుసు. మెచుచ్కోవడం వాళల్ మరాయ్ద. రెచిచ్పోకుండా వీలైనంత తకుక్వ
మాటాల్డితేనే నా మరాయ్ద నేను నిలబెటుట్కునన్వాడినౌతాను.
వాళల్కి “డాంకే” చెపిప్ నా దృషిట్ని వాళల్నుంచి మరలాచ్ను.
జరమ్నీలో చాలాచోటల్ గమనించాను. ఇదద్రు పౌరులు, ముఖయ్ంగా ఆడవాళుల్ కలిసేత్, ఊపిరి తీసుకుందుకు కూడా ఆగకుండా
కిచకిచమంటుంటారు. మాటలమధయ్ వాళల్ హావభావాలు తెగ మారిపోతుంటాయి.
నేను దృషిట్ మరలుచ్కోగానే ఆ యువతులిదద్రూ మళీల్ వాళల్ కబురల్లో పడిపోయారు.
“ఛుపా రుసత్ం నికలా యార” అనాన్డు నటరాజన.
అంతవరకూ వాళాల్ యువతులిన్ ఓరగానే తపప్ నేరుగా చూడలేదు. అందుకని వాళల్కి ఆ చిరునవువ్లు దొరకలేదు. అలా నేను వాళల్కి
ఛుపారుసత్ం అయాయ్ను.
ఆ యువతులకి హిందీ అరథ్ం కాదు కాబటిట్ మేమేమైనా మాటాల్డుకోవచుచ్. ఐతే మేమంతా సైంటిసుట్లం. మా భాష మా హోదాకు
తగగ్టుల్గానే ఉంది.
కాసేపు సరదాగా కబురుల్ చెపుప్కునాన్ం. నటరాజనకి ఆ యువతులిన్ ఆకరిష్ంచి ఓ చిరునవువ్ పొందాలని మనసుగా ఉంది. పలకరిసేత్
భాష ఇబబ్ంది.
“నువోవ్సారి పలకరించు. నీకేసి చూసినపుప్డు నేనూ వాళల్కేసి చూసాత్ను” అనాన్డు నటరాజన దేవదారతో.
“ఏమని పలకరించను? పలకరించేక వాళల్కీ మనకీ కామన టాపికుస్ ఏముంటాయి? ఏమైనా టాపికుస్ సృషిట్ంచినా మన పర్యాణ
కాలం గంటా ఏడు నిముషాలు. అందులో ఇపప్టికి ఇరవైరెండు నిముషాలు ఐపోయాయి” అనాన్డు దేవదార - అసలుసిసలు యూనివరిస్టీ
పొర్ఫెసరలా.
నటరాజన తనని అడిగేలోగా కొరియా తనే అతడి భుజం తటిట్, “పలకరించడానికి నాకే ఇబబ్ందీ లేదు కానీ, బయలేద్రే ముందురోజు
కౌష్రం చేయించుకోవాలనుకునాన్ను. కుదరేల్దు. నా జుటుట్ పొడుగాగ్ అసహయ్ంగా ఉంది” అంటూ తన జుటుట్కీ ఆ పలకరింపుకీ లంకె పెటాట్డు.
మన మగాళుల్ ఆడపిలల్లిన్ పలకరించడానికే ఇంతలా తరజ్నభరజ్న పడే ఆసకిత్కరమైన రోజులవి.
నటరాజన దగగ్ర హెయిర కటింగకి టిర్మమ్ర సెట ఉంది. దానిన్ కొరియామీద పర్యోగిసేత్ - ఆ యువతుల దృషిట్ ఇటు
మళల్డంతోపాటు, టర్యినోల్నూ ఓ కొతత్ కాలకేష్పం.
“మై నాయీ బనూంగా యార” అనాన్డు నటరాజన.
ఆశచ్రయ్ంగా కొరియా దీనికి అభయ్ంతరపెటట్లేదు.
“ఇది జరమ్నీ. కింద ఒకక్ వెండుర్క కూడా పడకూడదు. పడిందో బుకైక్పోయామే” అనాన్డు దేవదార.
అపుప్డు చూశాను అదుభ్తం. నటరాజన తన ఎయిర బాయ్గులోంచి ఓ గుడడ్ తీశాడు. ఉరేసుత్నాన్టుల్గా కొరియా మెడచుటూట్
బిగించాడు. దానిని విడమరిచ్ కొరియాని చేతోత్ పటుట్కోమనాన్డు. తరావ్త బేల్డుస్నన్ ఓ దువెవ్న, ఓ కతెత్ర తీశాడు. ఐదు నిముషాలోల్ కొరియా
జుటుట్ పొటిట్గా ఐపోయింది.
ఒకక్ వెండుర్క గుడడ్ని దాటి పోలేదు. కొరియా కార్పు కూడా ఎగుడుదిగుడుగా అనిపించలేదు.
వాళల్ కోరిక ఫలిచి ఆ యువతులు మధయ్మధయ్ వాళల్ని చూసి చిరునవువ్లు చిందిసూత్ తమ కబురల్లో తామునాన్రు.
“వెరీ పొర్ఫెషనల. నీ ఇనసటిటూయ్టలో సైడ బిజినెస పెటొట్చుచ్” అంటూ దేవదార నటరాజనిన్ అభినందించాడు.
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“నువివ్కక్డంటునాన్వా, నేను ఏకంగా ఇండియాలోనే....” అని నవేవ్శాడు నటరాజన.
అతగాడు కొరియా జుటుట్ని - టర్యినోల్ ఉనన్ చెతత్బుటట్లోకి పంపేశాడు.
“వాళుల్ మళీల్ ఇటు చూడరేం?” అనాన్డు నటరాజన ఆ యువతుల గురించి.
“నువువ్ మొహమాటపెటిట్ వాళల్మీద కూడా నీ టాలెంటుని పర్యోగిసాత్వని భయపడుతునాన్రేమో” అనాన్ను.
ఏదేమైనా వాళుల్ మళీల్ మమమ్లిన్ చూడలేదు. సరిగాగ్ 12.23కి మా టర్యిన హానోఫర (హానోవర) చేరుకుంది.
మేము టర్యిన దిగుతుంటే, అపుప్డు మాతర్ం ఆ యువతులు మాకు సేన్హపూరబ్కంగా బై చెపాప్రు.

నా చేతిలో ఓ సూటకేసు. భుజానికి వేర్లాడుతూ ఓ సంచీ. చీటికీ మాటికీ సూటకేస తెరవాలిస్న అవసరం లేకుండా - బర్షూష్ పేసూట్
సబూబ్ దువెవ్నా లాంటివీ, కొంచెం తేలికపాటి ఆహారమూ కాక ఓ సెవ్టరు కూడా ఉనన్దా సంచిలో.
మిగతావాళల్కీ ఒకో సూట కేసూ, ఓ హాయ్ండు బాయ్గూ ఉనాన్యి - కాసత్ సైజుల తేడాలో.
నేను సంచిలో మొయయ్డంకంటే వంటిమీద మొయయ్డం సులువని సెవ్టర వేసుకునాన్ను.
పాల్టఫారంమీద కాలు పెటట్గానే, “కొతత్గా ఉంది” అనాన్డు నటరాజన.
హానోఫర పాల్టఫాం మాకు కొతత్ కాదు. కొనాన్ళల్కిర్తం లూయ్నబరుగ్నుంచి ఈ ఊరు చూడాడ్నికొచిచ్ ఇకక్డే దిగాం. అపుప్డు మాతో
సూటకేసులు లేవు. ఊరు చూడడ్మయేయ్క మళీల్ - మాకు తెలిసిన ఊళోల్, మాకు తెలిసిన ఇంటోల్, మేమెరిగిన మనుషులమధయ్కి - వెళిల్పోతామనన్
ధైరయ్ముంది.
ఇపుప్డు లూయ్నబరుగ్కీ మాకూ ఋణం చెలిల్పోయింది. ఒకొకక్రు ఒకో కొతత్ ఊరెళిల్ సిథ్రపడి కనీసం ఏడాదిపాటు ఉంటాం.
నేను వెడుతునన్ది చరితర్ పర్సిదిధ్ గాంచిన బెరిల్న నగరం.
పై చదువులకని రాజమండిర్నుంచి వైజాగూ, ఉదోయ్గానికి వైజాగునుంచి భువనేశవ్రూ వెళేల్టపుప్డు ఎలాంటి అనుభూతులు కలిగాయో
- అవే ఇపుప్డూనూ!
ఉనన్టుల్ండి లూయ్నబరుగ్ నా సవ్ంత ఊరూ, బెరిల్న పరాయి ఊరూ ఐపోయాయి.
మేము నాలుగడుగులు వెయయ్గానే షూ పాలిష ఆటోమాట కనబడింది. దేవదార సరదా పడాడ్డు - ఆటోమేటిక యంతర్ంలో బూట
పాలిష చేయించుకోవాలని. అందుకు రుసుము 20 ఫెనిన్గుస్. తన దగగ్ర చిలల్రలేకపోయేసరికి నిరుతాస్హపడాడ్డు. మిగతా ఇదద్రి దగగ్రా కూడా
చిలల్ర ఉనన్టుల్ లేదు. కానీ నాదగగ్ర ఒకటినుంచి యాబై ఫెనిన్గుస్ దాకా అనిన్ రకాల నాణేలూ ఉనాన్యి. అతడికో ఇరవై ఫెనిన్గుస్
నాణెమిచాచ్ను. మా అందరికీ, ఆటోమాట పాలిష చూడడ్మే ఓ వింత. అతగాడికి అదనంగా షూ పాలిష. మాకు కళుల్ మాతర్మే మెరిసేత్,
అతగాడికి షూస కూడా మెరిశాయి.
ఇక మేము ఆ రోజంతా అకక్డే గడపాలి. ఐతే హొటలోల్ దిగే ఉదేద్శయ్ం మాలో ఎవరికీ లేదు. ఎందుకంటే రైలేవ్సేట్షనోల్ లాకర పేరిట చకక్ని సదుపాయముంది. లాకరకి ఉనన్ చినిన్ కనన్ంలో ఒక మారుక్, యాబై ఫెనిన్గుస్ నాణేలు వేసేత్
అందులోంచీ తాళం చెవి బయటకొసుత్ంది. తాళంచెవితో లాకర తెరిచి, అందులో సూటకేస ఉంచి, లాకర మూసి, తాళం వేసేయొచుచ్.
ఇరవైనాలుగు గంటలోల్పల ఆ తాళంతో లాకరిన్ మళీల్ తెరవచుచ్. ఆ టైం దాటితే మాతర్ం మళీల్ లాకర కనన్ంలో ఒకటినన్ర మారుక్లు వేసేత్నే ఆ
తాళం పనిచేసుత్ంది.
రోజంతా రోడుల్ పటిట్ తిరగాలనుకుంటునన్ మాకు, సామాను దాచుకుందుకు తపప్, హొటలు రూమెందుకు?
మేము వినన్ పర్కారం ఈ లాకరు సదుపాయం పనితీరులో యూరపలోని ఏ దేశమైనా కూడా జరమ్నీ తరావ్తనేనట.
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హానోఫరోల్ హెరెర్న హౌసెన గారెడ్నస్ పేరెనిన్కగనన్వి. ఇదివరలో వాటిని హడావుడిగా చూశాం. ఈసారి తీరుబడిగా
చూదాద్మనుకునాన్ం.
మాలో ఇపుప్డు వచిచ్న పెదద్ మారుప్ ఏమిటంటే, జరమ్నీలో ఎంత కొతత్ పర్దేశంలోనైనా నిరభ్యంగా, నిసస్ంకోచంగా
తిరగగలుగ్తునాన్ం. ఓ మాయ్ప పటుట్కుని మాకు కావాలిస్న చోటుని వెదుకుక్ంటూ వెళిల్పోగలం. అకక్డి నగర పటాలు సామానుయ్లకు కూడా
సులభ గార్హయ్మయేయ్లా ఉంటాయి. చిరునామా తెలిసేత్ తెలియని పర్దేశాలే కాదు, ఇళుల్ కూడా అతి సులభంగా పటుట్కోవచుచ్.
ముందు హెరెర్న హౌసెన గారెడ్నసకి వెళాల్ం నడుచుకుంటూ. గారెడ్న ఇదివరకటికంటే చాలా బాగా అనిపించింది. కొనిన్ ఫొటోలు
తీసుకునాన్ం. ఎటొచీచ్ ఆ రోజు వనవిహారానికి అంత అనువుగా లేదు. ఆకాశం మబుబ్లతో నిండిపోయింది. అడపాతడపా వానజలుల్లు.
ఆ వాతావరణంలో - ఇక ఊళోల్ ఏం తిరుగుతాం? గారెడ్నతోనే సరిపెటుట్కోవాలా అనుకునాన్ం.
ఏదేమైనా ముందు భోజనం చేసి తరావ్త మిగతా పోర్గార్ం గురించి ఆలోచిదాద్మనుకుని - మమమ్లిన్ వానజలుల్లనుంచి కాపాడగల
నీడ కోసం వెదుకుతునాన్ం.
ఆ పర్యతన్ంలో నీడకంటే ముందు మాకు ఫార్ంకా తగిలాడు. లూయ్నబరుగ్లో మాతోపాటు తనూ ఓ గోయ్తే ఇనసటిటూయ్ట విదాయ్రిథ్.
దేశం ఫిలిపిప్నుస్.
మమమ్లిన్ చూసూత్నే ఇంత మొహం చేసుకుని పలకరించి, “తోడుకోసం చూసుత్నాన్ను. భలే దొరికారు” అనాన్డు.
మాకైతే అతణిణ్ చూడగానే నీరసమొచిచ్ంది. తినడానికి లూయ్నబరుగ్నుంచే తలా ఒక ఐటమూ తెచుచ్కునాన్ం. వాటిలో దేవదార వండిన
అనన్ం, కొరియా హసత్పాకంతో బంగాళా-సిమాల్మిరిచ్ కూర ఉనాన్యి. నటరాజన వైను తీసుకొసేత్, నేను ఆపిలుస్ తెచాచ్ను. మోసుకుని
తిరగాలిస్ ఉంటుందని తెలిసి, మరీ ఎకుక్వ తెచుచ్కోలేదు. మా నలుగురికీ బొటాబొటిగా సరిపోవచుచ్.
ఫార్ంకా చూసేత్ ఉతత్ చేతులతో ఉనాన్డు. అంటే అతడు మాకు ఆఫర చేసేది ఏమీ లేదు కానీ, మా తిండిలో మాతర్ం అతగాడికీ వాటా
ఇవావ్లి. ఇండియాలో ఐతే వేరే సంగతి. మన తిండికి మొహం వాచినవాళల్ం - పంపకాలోల్ మా అమృతానిన్ పంచుకుందుకొచిచ్నవాడు మాకు
రాహువులాగో కేతువులాగో అగుపించడూ?
“మేం చూసేవి నీకు నచచ్వు. నువువ్ చూసేవి మాకు నచచ్వు. అనుకోకుండా కలిశాం. చాలా సంతోషం. ఎవరిదారిన వాళుల్ వెడదాం”
అనాన్డు కొరియా.
“నాకు మీతో తిరగాలని మహా సరదా. తీరకుండానే విడిపోతామనుకునాన్ను. కానీ కలుసుకునే యోగముంది. ఇలా కలిశాం. ఇక
ఈరోజంతా నేను మీతోనే” అనాన్డు ఫార్ంకా.
నటరాజన కావాలని మా అభిరుచులిన్ తకుక్వ చేసి అతణిణ్ నిరుతాస్హపరిచే పర్యతన్ం చేశాడు. కానీ ఫార్ంకా నటరాజన మాట ఇలా
పూరత్వగానే అలా భలే భలే అని ఉతాస్హపడిపోతునాన్డు.
అతడికి అమృతం పంచక తపప్దని తేలిపోయేక - “మరి ఇది భోజనాల టైము. మావనీన్ ఇండియాలో దకిష్ణాది వంటలు. నీకేమో
కాంటినెంటల ఫుడ ఇషట్ం. ఏంచేసాత్వ?” అనాన్డు దేవదార.
“ఓహ, మీరు కూడా ఫుడ తెచుచ్కునాన్రా? పాల్నింగ విషయంలో ఎవరినైనా మీ ఇండియనుస్ తరావ్తే చెపుప్కోవాలి. నేనేమో
చేతులూపుకుంటూ వచాచ్ను. కొతత్ ఊరు. ఏం తినాలీ ఎకక్డ తినాలీ అని ఇందాకటిన్ంచి కొటుట్కుపోతునాన్ను. మీకో విషయం తెలుసా? ఫుడ
ఇండియాదైతే చాలు - ఏ పార్ంతానిదైనా ఆపాయ్యంగా లాగించేసాత్ను. మా ఇంటోల్ మా అమమ్నేది, నువువ్ ఇండియాలో పుటాట్లిస్నవాడివిరా
అని” అనాన్డు ఫార్ంకా.
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“పుటిట్నా బాగుండేది. ఈ రోజు నువూవ్ ఓ ఐటం తెచిచ్ ఉండేవాడివి” అనుకునాన్ను.

ఫార్ంకా ఇండియా గురించీ, ఇండియన భోజనం గురించీ తెగ పొగిడేసుత్ంటే మాకందరికీ మనసులోల్ చిరెర్తుత్కొసోత్ంది. చివరికి ఓ
పారుక్లో కొంచెం అనువుగా అనిపించిన బెంచిల దగగ్ర భోజనాలకు కూరుచ్నాన్ం.
కొరియా చేసిన కూర చాలా చాలా బాగుంది. దాంతో అనన్ం, కూర అలా ఊదేశాం. అనుకునన్టేల్ తిండి ఐదుగురికి సరిపోలేదు.
అందుకని మేము కాసత్ మొహమాటపడుతుంటే, “ఇలాంటి భోజనం దగగ్ర మొహమాటం కూడదు” అంటూ ఫార్ంకా మా అందరికంటే ఎకుక్వ
తినేశాడు. అతడి జోరు చూసి మేమూ కాసత్ తొందరపడాడ్ం కాబటిట్ కానీ లేకపోతే ఆ పూట అతడు భీముడూ, మేము మిగతా నలుగురు
పాండవులం అయేయ్వాళల్ం.
పాండవులు తెచిచ్న భిక్షని - వారి తలిల్ కుంతీదేవి రెండు వాటాలు చేసి - ఒక వాటా భీముడికీ, ఇక వాటా మిగతా నలుగురికీ
పెటేట్దనన్ విషయం చదువరులకు విదితమేనని నా నమమ్కం.
పదారాథ్లు అయిపోయినటుల్ తెలియగానే, “మరీ ఇంత తకుక్వా తెచేచ్ది?” అని మందలించి పుండుమీద కారం చలాల్డు ఫార్ంకా.
“మాకు బాగానే సరిపోయింది. నువొవ్సాత్వని ముందుగా తెలిసేత్ మరికాసత్ తెచేచ్వాళల్ం” అనాన్ను నేను - మాకు తకుక్వయిందనన్
భావం అతడికి కలకూక్డదని. ఒకసారి అతిథిగా అంగీకరించేక, అతణిణ్ అసంతృపిత్కి గురి చెయయ్కూడదు కదా!
దానికి ఫార్ంకా మరో విధంగా సప్ందించాడు. “ఈరోజుకి భోజనం లేదనుకునాన్ను. అందుకు మానసికంగా సిదధ్పడిపోయాను
కూడా. ఆ సమయంలో ఇంత చకక్ని భోజనం పెటిట్ నాలో ఆకలిని రేపారు. మీకు ఆకలి తీరిపోతే అది మీ అదృషట్ం. నేను మాతర్ం ఇపుప్డిక
ఎకక్డికైనా వెళిల్ ఏదో ఒకటి తినెయాయ్లిస్ందే! థాంకస్ ఫర యువర గేర్ట హాసిప్టాలిటీ” అని లేచాడు.
“నా దగగ్ర కాసిని ఆపిలుస్నాన్యి” అనాన్ను వెంటనే. అమృతంలాంటి అనన్ం, కూర ఇచిచ్నవాళల్ం ఇంక ఆపిలుస్కి
వెనకాడడ్మెందుకూ అనిపించి.
ఫార్ంకా తల అడడ్ంగా ఊపాడు. రాజుని చూసిన కళల్తో మొగుణిణ్ చూసేత్ మొతత్ బుదిధ్ కదా! అతడిపుప్డు ఆపిల తినలేడుట. వురసట
(హాటడాగస్) లాంటివేమైనా పర్యతిన్సాత్నని అకక్ణిణ్ంచి వెళిల్పోయాడు. మరికాసేపు మాతో గడపాలనన్ కోరిక అతడికునన్టుల్ లేదు.
అతడలా వెళిల్పోతాడని మేమూహించలేదు. మా దగగ్ర అనన్ం, కూర తినడం కోసమే మాతో కాసేపు కలిసేడా అనిపించింది కానీ
జరిగింది కాకతాళీయమని మాకూ తెలియకపోలేదు.
నేను ఆపిలుస్ తీశాను. కొనిన్ తియయ్గా ఉనాన్, కొనిన్ కొంచెం పులల్గా ఉనాన్యి. ఆపిలుస్ తినడమయేయ్సరికి మాకో విషయం
అరథ్మైంది.
కూర చాలా రుచిగా ఉండడంవలల్ ఆబకొదీద్ చాలలేదనిపించింది కానీ - మాకు కడుపు బాగానే నిండింది. ఆపిలుస్ కొనిన్
మిగిలిపోయాయి కూడా.
“కొనిన్ ఆపిలుస్ పులల్గా అనిపించాయంటే, మనది కడుపు నిండిన బేరం అనన్ మాట” అనాన్డు దేవదార.
అపుప్డు మేము ఫార్ంకా గురించి చెపుప్కుని సరదాగా నవువ్కునాన్ం. కానీ అతడు ఎందుకు మాతో కాసేపు కలిసి విడిపోయాడనన్ది
మాతర్ం ఎపప్టికీ మిసట్రీయే.
ఉండుండీ ఉడిగుండీ వాన పడుతుండడం వలల్ మాకు ఊళోల్ తిరిగే అవకాశం లేదు. వాతావరణం అనువుగా ఉందని, నటరాజన వైన
బాటిల, చినన్ గాల్సులు బైటకి తీశాడు. నా మితుర్లు ముగుగ్రూ కాసేపు వైన సిప చేశారు.
“తిరగడానికి లేదు. కూరుచ్ని ఎంతసేపు కబురాల్డుతాం. టర్యినకేమో ఇంకా చాలా టైముంది. ఫిలమ్ చూదాద్మా” అనాన్డు దేవదార.
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అకక్డ సినిమా అంటే వేరే చెపాప్లా - నీలి చితర్మే!

కొంత కాలకేష్పంకోసం. కొంత ఇంకా ఆసకిత్ చావక. ‘సెకస్ పార్కిస్స - 74’ సినిమా పేరు. సినిమాకి ఓ పేరుండాలి కాబటిట్ కానీ
పేరులో ఏముంది?
మన శుకసపత్తి కథలాల్గో, మదనకామరాజు కథలాల్గో - ఎంతో కొంత కథ ఉండి - ఆపైన వాళిల్షట్ం - ఏం చూపిసాత్రో
చూపించనివవ్ండి. తిండిపోతు ఆబగా ఒకే పదారాథ్నిన్ గంటల తరబడి తినన్టుల్ పచిచ్ శృంగార దృశాయ్లు నిరవధికంగా గంటల తరబడి
‘చూసి’ ఆనందించే వయసు, సాథ్యి కాదు మాది!
అపుప్డవి చాలా కొతత్ కాబటిట్ - సావ్నుభవంలో రెండోసారి కాబటిట్ - ఆ చితర్ం తనువుకి కలిగించే అనుభూతులూ తీసిపారెయయ్తగగ్వి
కాదు. ఇండియనుస్మి కాబటిట్ ఎవరి భావాలు వాళల్ం మనసులోల్నే దాచుకునాన్ం.
రాతిర్ పదకొండు గంటలకలాల్ సినిమా అయిపోయింది. ఆ సినిమా పర్భావం మమమ్లిన్ మామూలు మనుషులిన్ చెయయ్డానికి కనీసం
పావుగంట పటిట్ంది.
అంత రాతిర్ పూట రోడల్మీదేం తిరుగుతాం! నడుచుకుంటూ రైలేవ్సేట్షను చేరుకునాన్ం.
దేవదార, కొరియాల టర్యిన ఇంచుమించు వెంటనే వచేచ్సింది. ఇక నేను, నటరాజన మిగిలాం.
హానోఫరనించి బెరిల్న వెళేల్ టైరన రాతిర్ ఒంటిగంటం పావుకి. అంటే రెండు గంటలపైన వెయిటింగ. రాతిర్ కావడంవలల్ ఆ వెయిటింగ
బాగా బోరు కొటిట్ంది. ఏమైతేనేం కాలం ఆగదు కదా....
టర్యినొచేచ్ టైముకి లాకరోల్ంచి సూటకేస తీసుకునాన్ను. టైరన రాగానే అందులో దూరి నటరాజనకి బై చెపాప్ను. అతడు వెళాల్లిస్న
ఊరు వేరు. ఆ టైరన కోసం మరికాసేపు ఎదురుచూడాలి....
బెరిల్న దీవ్పయాతర్
నా సీటోల్ కూరుచ్నాన్ను. టర్యిన లోపల వెచచ్గా బాగుంది.
నా ఎదుటి సీటోల్ ఓ జంట కూరుచ్నాన్రు. వయసు, ఉతాస్హం - రెండూ జతపడి, వాళుల్ ననున్ పటిట్ంచుకోకుండా తమ సరదాలో
తామునాన్రు. అలా వేడెకిక్పోతునాన్రో ఏమో, మధయ్మధయ్ బోగీ కిటికీ తలుపులు తెరిచి కాసేపుంచి మళీల్ మూసేసుత్నాన్రు.
కిటికీ తీసినపుప్డలాల్ చలిగాలి రంయిమని లోపలికొసోత్ంది. అది ననున్ గజగజ వణికిసోత్ంది. ఆ జంటమాతర్ం సముదర్ంలో
బడబాగిన్లా ఆ చలిగాలికి ఏమాతర్ం చలించడం లేదు.
కిటికీ తలుపులు తియొయ్దద్ని చెపాప్లనుంది కానీ మొహమాటం వేసింది. చలికి తటుట్కునే అలవాటుంది కాబటిట్ ఎలాగో కాసేపటికి
నిదర్ పటిట్ంది. అలసట కూడా తోడై ఆ నిదర్ని గాఢం చేసిందనుకుంటే - బెరిల్న చేరేలోగా మధయ్లో ఓసారి టికెటుట్ చెకింగకీ, రెండుసారుల్
పాసపోరుట్ చెకింగుకీ వచిచ్నవాళల్వలల్ నిదార్భంగమయింది.
పర్యాణం మధయ్లో పాసపోరట్ చెక చెయయ్డానికి కారణముంది.
రెండవ పర్పంచయుదాధ్నికి ముందుదాకా డాయిచలాండ అనగా జరమ్నీ ఒకే దేశం. యుదధ్ం తరావ్త అది తూరుప్ పశిచ్మ భాగాలుగా
విడిపోయింది.
రెండు భాగాలూ కలిసునన్పుప్డు బెరిల్న జరమ్నీ ముఖయ్పటట్ణం. విడిపోయేక బెరిల్న నగరం తూరుప్ జరమ్నీలో ఉండిపోయింది.
అయితే బెరిల్న వంటి మహానగరానిన్ వదులుకుందుకు పశిచ్మ జరమ్నీ ఒపుప్కోలేదు.
తమ దేశం మధయ్లో ఉనన్ పటట్ణానిన్ వదులుకోవడానికి తూరుప్ జరమ్నీ ఇషట్పడలేదు.

øöeTT~

www.koumudi.net

pHé 2017

IJd¿F| MnWc"Ó(FL)¸¨

8

అపుప్డు రెండవ పర్పంచయుదధ్ంలో నెగిగ్న అగర్రాజాయ్లనీన్ ఒక ఒపప్ందానికొచిచ్, బెరిల్న నగరానిన్ కూడా రెండు భాగాలుగా విడగొటిట్
రెండు దేశాలకీ పంచాయి.
తూరుప్ బెరిల్న తూరుప్ జరమ్నీకి రాజధాని. దానిన్ ఆనుకునే ఉనన్ పశిచ్మ బెరిల్న - కావడానికి పశిచ్మ జరమ్నీలో ఒక భాగమైనా,
ఉండడం తూరుప్ జరమ్నీలోనే ఉంది.
ఈ పరిసిథ్తి కొనిన్ విచితర్మైన ఏరాప్టల్కి దారి తీసింది.
తూరుప్ జరమ్నీ ‘ఇనుప తెర’ల చాటున ఉండే అపప్టి రషాయ్ని అనుసరించే కమూయ్నిసుట్ దేశం. పశిచ్మ జరమ్నీ పాశాచ్తుయ్ల సాథ్యి
సేవ్చఛ్కి మారుపేరు.
అలాంటపుప్డు తూరుప్ బెరిల్న పౌరులకి - తమ భాషనే మాటాల్డే సహోదరులతో నిండిన - పశిచ్మ బెరిల్న నగరానికి వలస
పోవాలనిపించడం సహజం. అలా జరకుక్ండా - తూరుప్ జరమ్నీ - తూరుప్ బెరిల్న నగరానికి నిరుద్షట్మైన ఎలల్లు నిరణ్యించింది. ఆ పర్కారం
గోడకటిట్ రెండు నగరాలీన్ భౌతికంగా వేరు చేసింది.
ఆ వేరాప్టులో అంకెలు, కొలతలే తపప్ మానవతవ్ం లేదు.
ఆ గోడ కటిట్నపుప్డు ఎనోన్ ఇళుల్ రెండయాయ్యి. కుటుంబాలు విడిపోయాయి. బంధుతావ్లు విడిపోయాయి. చరితర్ పుటలోల్ ఆ గోడ
నిరామ్ణమొక కనీన్టిగాథ.
నేనిపుప్డు పశిచ్మ జరమ్నీకి చెందిన పశిచ్మ బెరిల్నకి వెడుతునాన్ను. కానీ ఆ నగరం తూరుప్ జరమ్నీలో ఉండడంవలల్ - నా పాసపోరట్
ఒకటికి రెండు సారుల్ చెక చెయయ్బడింది.
చుటూట్ తూరుప్ జరమ్నీ. మధయ్లో పశిచ్మ జరమ్నీకి చెందిన పశిచ్మ బెరిల్న. డాయిచలాండే బెరిల్న దీవ్పే అనడంలో నా ఆంతరయ్మిదే.
ఊరు కొతత్. టర్యిన దిగేక రైలేవ్సేట్షనోల్ సదుపాయాలెలా ఉంటాయో తెలియదు.
ఎందుకైనా మంచిదని తెలాల్రి అయిదునన్రకలాల్ లేచి టర్యినోల్నే కాలకృతాయ్లు కానిచేచ్శాను.
టర్యిన పశిచ్మ బెరిల్న సేట్షన చేరుకునేసరికి టైం ఆరునన్ర కావసోత్ంది.
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