IJd¿F| MnWc"Ó(FL)¸¨

1

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)
ఎవరా అనుకుంటూ వెళిల్చూసేత్ ఇంటి గుమమ్ం బయట నిలబడి ఉనాన్రు కాసింబరూగ్, కిర్సాట్ లూథరూ.
వాన బాగా పడుతోందేమో, గొడుగులునాన్ కూడా కారు దిగి గుమమ్ందాకా వచేచ్సరికే బాగా తడిసిపోయారు. లోపలికొసేత్ తపప్ ఇంటి
గుమమ్ం దగగ్ర తల దాచుకునే చోటు లేదు.
నేను వెళేల్సరికి బయట హోరు గాలి, చలి, వాన. వాళిల్ంకా ఇంటిబయట నిలబడి తడుసూత్నే ఉనాన్రు. ‘యాకేలవాళల్ను లోపలకు
తీసుకురావాలిస్ంది’ - అనుకునాన్ను.
ఆ మధయ్ కాసింబరగ్ పెరూ వెళిల్ందిట. అపుప్డు కొనిన్ సైల్డస్ తీసుకుందిట. అవి పోర్సెసై ఇపుప్డు వచాచ్యిట. అవి చూదాద్మనీ, ఓ
గంటలో బయలేద్రి వాళిల్ంటికి రమమ్నమనీ, ఈ విషయం ఇంకా నటరాజనకి కూడా చెపాప్లనీ అని చెపిప్ కారోల్ హడావుడిగా వెళిల్పోయారు.
తరావ్త తెలిసింది నాకు - ఈ దేశాలోల్ అపరిచితులిన్ చటుకుక్న ఇంటోల్కి రమమ్ని ఆహావ్నించరని. చితర్ంగా అనిపించింది. మన
దేశంలో ఐతే తలుపు కొటిట్నవాళల్ని అపరిచితులైనా సరే - కనీసం మంచినీళుల్ కావాలా అనైనా అడుగుతాం. అలాగని మన సంసక్ృతిని
గొపప్గా అనుకునేందుకేం లేదు. సాటి మనిషి అడుకుక్ తింటుంటే ఏమాతర్ం పటిట్ంచుకోకుండా మన వైభవానిన్ మనం కొనసాగించగలం. అది
ఇకక్డ వీరికి చితర్ంగానే కాదు, అమానుషంగా కూడా ఉండొచుచ్.
నటరాజనవచేచ్దాకా ఆగాను. ఇదద్రం బయలేద్రే సమయానికి వాన తగిగ్ంది.
కిర్సాట్ ఇలుల్ మా ఇంటికి దగగ్రే. నడిచి అకక్డికి చేరుకునాన్ం.
కిర్సాట్ మునుపటిలాగే అభిమానంగా ఆదరించింది. నా అలవాటుల్ గురుత్ంచుకుని పాలు సెరవ్ చేసింది.
సైల్డస్ చూసేత్ - పెరూ ఇండియాకంటే బాగా వెనుకబడిన దేశమని అరథ్మైంది. దుకాణాలోల్ అమేమ్ సరుకులమీద ఈగలు వాలిన
దృశయ్ం వెగటుగా ఉంది.
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అకక్డి పేదరికం చూసి తటుట్కోలేకపోయానని కాసింబరగ్ చెబుతుంటే, ఆమె కళల్లో తిరిగిన నీళుల్ అందుకు సాక్షయ్ంగా
బయటికొచాచ్యి. ఐతే అది సైల్డస్ చూసిన కాసేపే. ఆ తరావ్త ఆమె హుషారుగా ఉంది.
మాటల సందరభ్ంలో తెలిసింది - కిర్సాట్కి భరత్ లేడని. పదేళల్ కొడుకుమీదే ఆమె పార్ణాలనీన్.
పలకరింపులో, ఆదరణలో - కిర్సాట్ లూథర ఆతిథయ్ం ఇండియాని గురుత్ చేసింది. అమె పరిచయం కూడా నా అదృషట్ం అనుకునాన్ను.
అపప్టికి నా బెరిల్నపర్యాణానికి టికెట వచేచ్సింది. ఆ మాట కిర్సాట్కి చెపాప్ను. “మన పరిచయం చాలా ఆలసయ్ంగా మొదలైంది”
అందామె బాధగా.
వీడోక్లు తీసుకుంటుంటే మా పరిచయం మరికాసత్ ముందు జరిగితే బాగుణణ్ని నాకూ అనిపించింది.

ఎకక్డో పుటిట్ ఎకక్డో పెరిగి
మా పరీక్షలు సెపెట్ంబరన అయాయ్యి. పాయ్సైనా, ఫెయిలైనా మాకొకటే ఐనా - పిర్పరేషనోల్ అశర్దధ్ చూపినవారు తకుక్వే. నేనూ బాగానే
వార్శాను. మరి మాకు కాల్సులుండవు. ఆ సందరభ్ంలో ఆ రోజు సాయంతర్ం కాల్సమేటుస్ అంతా కలిసి పారీట్ చేసుకునాన్ం.
మాబ్యా పరీక్షలంత బాగావార్యలేదుట. టీచర షిమాంగ పాఠాలు బాగా చెపప్కపోవడమే కారణమని ఇంచుమించు టీచరు
మొహంమీదే చెపాప్డు. షిమాంగ నొచుచ్కునాన్డనిపించింది. ఇండియనస్ంతా కలిసి ఏకకంఠంతో షిమాంగ పాఠం చెపేప్ విధానానిన్
మెచుచ్కునాన్ం. టీచరు మొహం వెలిగింది.
పారీట్ ఏరాప్టుల్ శరమ్, మాబ్యా, బిర్టీట్ అనే అమామ్యి చేశారు. పారీట్కి నేపథయ్ంగా ఆహాల్దకరమైన పాశాచ్తయ్ సంగీతం వినిపించారు.
కేక, వేరుశనగ పపుప్, చిపుస్, బిసక్టుస్, వైన, కాఫీ, ఫలరసాలు సెరవ్ చేశారు. ఫలరసాలకు బొతిత్గా డిమాండ లేక, కొనన్ కాసిని పాయ్కెటేల్
మిగిలిపోతే, అవి నాకిచిచ్ పటుట్కుపొమమ్నాన్రు.
పారీట్ చాలా సరదాగా జరిగింది. ఐతే ఇంకా అది వీడోక్లు కాదు.
మా పరీకాష్ ఫలితాలు సెపెట్ంబరన వచాచ్యి. ఆ ఉదయం మాకు ఎపప్టిలాగానే ఇనసిట్టూయ్టలోనే ఫలహారం. తరావ్త మాకు
సరిట్ఫికెటుల్ పంచారు. కొంతమందిమి కలిసి మా గురువు షీమాంగకి 46 డాలరుల్ పెటిట్ ఒక వాచీ, అదికాక ఒక విసీక్ బాటిల కానుకగా ఇచాచ్ం.
మనిషికి మూడు మారుక్లు పడింది. నేను ఆ నెలకి ఎసెస్న కారేట్లు (మీలస్ టికెటుల్) రెండే రెండుంచుకుని మిగిలిన నాలుగూ ఇచేచ్సేత్
ఇనసటిటూయ్టవారు 18 మారుక్లు వెనకిక్చాచ్రు. హెనీన్ బెకక్ర హొటలోల్ భోజనం చేశాను.
ఆ సాయంతర్ం చివరిసారిగా ఇనసటిటూయ్టలో సాన్నం చేశాను. సాన్నశాల తెర లాగి ఎవరైనా చూసాత్రనన్ బెంగ నాకపుప్డు లేదు.
‘వియ మిస ఆల ది ఫన’ అనిపిసోత్ంది. ఎకక్డో పుటిట్ ఎకక్డో పెరిగి గోయ్తే ఇనసటిటూయ్టచదువులమమ్ చెటుట్ నీడలో కలిసిన మాకకక్డ అదే
చివరి రోజు.
సాయంతర్ం నాలుగుకి అబషీడ (ఫేరవెల) పారీట్ ఉంది. అకక్డ కోలా తాగుతుంటే, “రావ, నువేవ్ం మారలేదు” అనాన్డు మాబ్యా. ఆ
మాటలో హేళన లేదు. వీడలేమంటు, వీడుకోలంటు వెళిల్పోతునాన్మనన్ భావన ఉంది.

పర్యాణ సనాన్హాలు

నా పర్యాణం సెపెట్ంబర 29న ఐతే, అందుకు సనాన్హాలు వారం రోజులు ముందరే మొదలయాయ్యి.
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జరమ్నీలో పౌరులకైనా, విదేశీయులకైనా రాకపోకలకు ఓ రికారుడ్ంటుంది. లూయ్నబరగలో అడుగెటట్గానే గోయ్తే ఇనసిట్టూయ్టవారు
మాచేత అనమెలుడ్ంగ (రిజిసేట్ర్షన) ఫారాలు నింపించారు. లూయ్నబరగ్ వదిలేముందు వారు మాచేత అబమెలుడ్ంగ (డిరిజిసేట్ర్షన) ఫారాలు
నింపించారు. అవుంటే తపప్ అకక్డ మా ఉనికి చటట్బదధ్ం కాదు. ఊరు మారితే అబమెలుడ్ంగ, ఊరు చేరితే అనమెలుడ్ంగ అకక్డ తపప్ని సరి.
రాతిర్ళుల్ ఓవరటైం చేసి ఆబగా పాటలు రికారిడ్ంగచేసుకునాన్ం. ఇళల్కు ఉతత్రాలు వార్సుకునాన్ం. కాయ్సెటల్లాంటివి పారెస్లుస్లో
పంపాం.
యాకేల ఇంటోల్ పియానో ఉంది. ఆమె అపుప్డపుప్డు పియానో వాయిసూత్ండడం తెలుసు. బయలేద్రేముందు ఆమె జాఞ్పకంగా ఆమె
పియానో సంగీతానిన్ రికారుడ్ చేసుకుంటాననాన్ను. ఎంత ఉతాస్హపడిందో చెపప్లేను. ఆ ఉతాస్హంలో నేననుకునన్కంటే చాలా ఎకుక్వసేపే
వినిపించింది. ఆ విషయం రికారిడ్ంగు అయేయ్దాకా నాకూ తెలియలేదు. ఐతే ఆమె సంగీతంకంటే ఎకుక్వగా ఆమె ఉతాస్హం ననున్
అలరించింది.
పర్యాణానికి రెండు రోజులముందే పెటెట్ సదుద్ళుల్ మొదలెటాట్ను. నా సూటకేస పెదద్దేంకాదు. నాకునన్ సామానూ ఆటేట్ లేదు. ఎటొచీచ్
కూడా తెచుచ్కునన్ ఆవకాయ, టమేటా ఊరగాయ ఉనాన్యి. వాటిలోంచి ఊట లీకవకుండా జాగర్తత్ తీసుకోవాలి. అందుకని రోజుకోసారి
వాటి పొజిషనమారిచ్ చూసుకునేవాణిణ్.
సెపెట్ంబర 27న ఫౌర్ హెనీన్బెకక్ర హొటలోల్ చివరిసారిగా భోజనం. ఆ రోజకక్డ నేనొకక్ణేణ్ ఇండియనిన్. మిగతా ఇండియనసకి వేరే
పోర్గార్ంలునాన్యి. ఆమెకు సంతకాలతో ఉనన్ ఇండియనస్ ఫొటోలు ఇచాచ్ను. వీడోక్లు చెబుతునన్పుప్డు ఆమె షేకహాయ్ండిసూత్ ఓసారి నా
చెయియ్ నొకిక్ వదిలింది. ఆ సప్రశ్లోని ఆతీమ్యతానుబంధం అనుభవైక వేదయ్ం.
సాన్నానికి వంటిమీద బటట్లుండకూడదని ఖచిచ్తమైన నిబంధన ఉండడంవలల్ అనాన్ళూల్ కూరపారుక్లో సాన్నం చెయయ్లేదు. అకక్డ
కూడా ఒకసారైనా సాన్నం చెయాయ్లనుకుని, పర్యాణానికి ఓ రోజు ముందు వెళాల్ను. అకక్డ డబుబ్ కటిట్ టోకెనతీసుకోవాలి. టోకెన ఉంటేనే
లోపలకెళల్గలం, లోపలున్ంచి బయటకు రాగలం. ఆ రోజు నాకొచిచ్న టోకెననంబరు 313. విశేషమేమిటంటే జరమ్నీ వచేచ్ముందు
భువనేశవ్రోల్ నేను ఖాళీ చేసిన కావ్రట్ర నంబర అది. నూయ్మరాలజీ నాకేదో శుభసంకేతానిన్ ఇసోత్ందనిపించింది.
ఇంతకీ మావాళుల్ హడలగొటేట్శారు కానీ, నేను నా చారల డార్యరుతోనే సాన్నం చేశానకక్డ. ఎవరూ అభయ్ంతరపెటట్లేదు. ఎటొచీచ్ ఆ
సాన్నం ఒక గొపప్ అనుభవం. అంతవరకూ సాన్నంలో అంత దివాయ్నుభూతి కలగలేదు. ఆ తరావ్త అంతా నటరాజన ఇంటోల్ కలుసుకునాన్ం.
అకక్డే భోజనాలు.
వంట సదుపాయమునన్ ఇండియనస్ంతా తలో వంటకం తెచాచ్రు. నటరాజన ఉపామ్ చేశాడు. మధాయ్హన్ం 12 నుంచి, రాతిర్ 9 దాకా
ఏకదాటిగా పాటల రికారిడ్ంగు కొనసాగింది. మాటలమధయ్లో ఫౌర్ యాకేలకి వీడోక్లు కానుకగా ఏదైనా ఇండియన ఐటమ
ఇవవ్లేకపోతునన్ందుకు నేను అదేపనిగా బాధ పడుతుంటే - రామచందర్ నాకు తన దగగ్రునన్ ఓ తాజమహలబొమమ్ ఇచాచ్డు. ఆ సందరభ్ంలో
ఆ దేశంలో అంతకు మించిన ఔదారయ్మేముంటుంది? నా మనసు అతడి పటల్ కృతజఞ్తతో నిండిపోయింది.
రాతిర్ ఇంటికొచేచ్రికి పదినన్ర. అపప్టికే నాకా ఊరితో, ఆ ఇంటితో, ఆ పరిసరాలతో ఏదో తెలియని అనుబంధం ఏరప్డిందేమో లూయ్నబరుగ్లో నాకది తుది రాతిర్ అంటే ఏదోలా అనిపించింది.
తెలాల్రితే సెపెట్ంబర 29. నేను బెరిల్నకి పర్యాణమవాలిస్న రోజు.
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ఆరోజు ఉదయమే లేచాను. ఆ రోజే నా పర్యాణమని తెలిసి మనసెందుకో బాధగా మూలిగింది. వాచి చూసుకుంటే ఇంకా ఐదే
అయింది. కాలం ఆగిపోయినటుల్ందే అనుకునాన్ను కానీ, ఆగింది కాలం కాదు, వాచి. రేడియో వింటే వాలుల్ చెపిప్న టైమునిబటిట్ కాలం
ఆగిపోయి గంట దాటిందని అరథ్మైంది. “ఇలా ఆగిపోతుంటే పర్యాణంలో నాకు చాలా ఇబబ్ంది” అని హెచచ్రించి వాచిని సరిచేశాను.
మరోసారి సామాను సదద్బోయాను. సూటకేసు చినన్ది. సామానూ తకుక్వ. సదద్డానికి ఎంతో సేపు పటట్లేదు.
చకచకా తెమిలి మెటుల్ దిగి ఫౌర్ యాకేలఇంటి తలుపు తటాట్ను. ఆమెకు తాజమహలఇచాచ్ను.
ఆమెకి తాజమహలతెలుసు. చాలా సంబరపడింది. “థాంకూయ్ రామచందార్” అనుకునాన్ను మనసులో.
ఆమె నాకో పరుస్ ఇచిచ్ంది. దానిమీద లూయ్నబరగ్ బొమమ్ ఉంది. ఇంకా ఆమె తన ఫొటోలు కొనిన్ ఇచిచ్ంది. జిమమ్ర సూహే (ఇలుల్
వెదకడానికి) పనికొసుత్ందంటూ నాకో కాగితమిచిచ్ంది. అది ఆమె నాకిచిచ్న కండకట్ సరిట్ఫికెట. అందులో ఆమె ననున్ పొగిడిన తీరు
పర్బంధకవులకు మారగ్దరశ్కం. చదివి పొంగిపోయాను.
థాంకస్ చెపిప్, 9.45కి టాకీస్ని పిలవమనాన్ను. కళల్లో నీళుల్ తిరిగితే ఆమె చూడకూడదని గిరుకుక్న వెనకిక్ తిరిగాను. నా వెనుక
కదలికలిన్ బటిట్ ఆమె కూడా వెనకిక్ తిరిగిందని అరథ్మైంది.
9.45కి టాకీస్ వచిచ్ంది. సూటకేస టాకీస్లో పెటిట్ంచి నేనూ టాకీస్లో కూరుచ్ని యాకేలకి టాటా చెపాప్ను.
“ఔఫ వీడరజీహెన!”
రోజూ బై చెపప్డానికి మామూలుగా అనుకునే ఆ తేలిక మాట - ఆ క్షణంలో ఎంతో బరువుగా తోచింది. జీవితంలో మళీల్ ఆ ఊరినీ,
ఆమెనీ చూసాత్ననుకోను.
నా కళల్లో నీళుల్ తిరిగాయి. యాకేలకూడా కళుల్ తుడుచుకోవడం గమనించాను. సెంటిమెంటుకీ, అనుబంధాలకీ దేశవిదేశ
విభేదముండదు కదా అనుకునాన్ను.
టాకీస్లో నటరాజన ఇంటికెళాల్ను. అతనితోపాటు నేనూ అతని హౌసఫౌర్కి బై చెపాప్ను. ఆమె అభిమానంగా షేకహాయ్ండిచిచ్ంది.
నటరాజన నేనూ కలిసి అదే టాకీస్లో రైలేవ్ సేట్షను చేరుకునాన్ం. టాకీస్కి ఎనిమిది మారుక్లయింది.
సేట్షనోల్కెడుతూ జాగర్తత్కోసం ఓసారి పాంటు జేబు తడిమాను.
నాలుగు నెలలోల్ నేనకక్డ మిగులుచ్కునన్ పదకొండువందల మారుక్లునన్ బరువైన జేబది. అపప్టోల్ నాకది చాలా పెదద్ మొతత్ం.
కర్మంగా సేట్షనుకి దేవదార, కొరియా, రామచందర్, లాల, గెసుండ గుపాత్, శరమ్లు వచాచ్రు. వాళల్పుప్డు మితుర్లాల్ కాక దగగ్ర
బంధువులాల్ అనిపించారు.
టర్యినసరిగాగ్ సమయానికి వచిచ్ంది. వెంటనే ఎకాక్ం. లూయ్నబరగకి చెయూయ్పి బై చెపాప్ం.
అకక్డి పర్మాణాలిన్ నిలబెడుతూ, సరిగాగ్ పదకొండు గంటల పదహారు నిముషాలకు టైరనబయలేద్రింది.
PPP
(మొదటి భాగం సమాపత్ం. రెండో భాగం వచేచ్నెల నుండి)
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