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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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రెండవ భాగం: బెరి
ల్ న్ దీ పే డాయిచ్ ఖండే

చివరి డత: మలి సందడి (2)

అమోమ్, నినన్! (ఇండియా-జరమ్నీ శీర్మతి పర్యాణ విశేషాలు - ఆమె మాటలోల్నే)
కొనాన్ళుల్ అతిత్ంటోల్ ఉనాన్ను.
కొనాన్ళుల్ పుటిట్ంటోల్ ఉనాన్ను.
కొనాన్ళుల్ అకాక్ బావల దగగ్ర ఉనాన్ను.
అంతా నావాళేల్! కానీ పకక్న మీరు లేకపోతే - అంతా పరాయివాళేల్ననిపించింది.
పరాయింట ఉనాన్ననన్ భావం మనసులో రాకూడదు కానీ - వసేత్ అది నరకమే!
ఆ అనుభూతి కేవలం మానసికమని తెలుసు. కానీ పెళల్యి కాపురానికి వచిచ్న మరుక్షణంనుంచీ, అదేమిటో మీరు తపప్ నావాళల్ంటూ
ఎవరూ లేరనిపించింది.
పిలల్లు పుటేట్క - మనం అంటే - మీరు, నేను, మన పిలల్లు మాతర్మే అనిపించింది.
చితర్మేమిటంటే - అలా అనిపించిన విషయం మీరు నాకు దూరంగా వెళేల్దాకా తెలియలేదు.
సామానయ్ పౌరులకి సంబంధించినంతవరకూ - బిర్టిష వాళల్ ఏలుబడికీ, మన ఏలుబడికీ పెదద్గా తేడా ఏముండదు. ఆంక్షలు,
నియమాలు ఏదో రూపంలో వాళల్ని అదుపు చేసూత్నే ఉంటాయి. కానీ మనవాళుల్ మనకి ఏలికలైనపుప్డే మనది సవ్తంతర్భారత దేశం.
అపుప్డొచిచ్న లోటేమిటీ, ఇపుప్డు కొతత్గా ఒరిగిందేమిటీ అనుకునేవారు ఇపప్టికీ ఉనాన్రు.
అదెంతవరకూ సబబో చెపప్లేను కానీ - నాకు మాతర్ం భారాయ్భరత్లు కలిసి ఒకచోట ఉనన్పుప్డు మాతర్మే వాళల్ది సవ్తంతర్ జీవనం
అనిపిసుత్ంది. ఇదద్రూ చెరో చోటా గడపాలిస్ వసేత్ - అది ఆరిథ్కంగా ఎనిన్ సౌకరాయ్లు కలగజేసినా - సవ్తంతర్ జీవనం అనిపించుకోదు.
చినన్ ఉదాహరణ.
మీరు పర్తి బుధవారం రాతిర్ 8కి బినాకా గీతమాలా వింటారు. అందులో వచిచ్న పాటల జాబితా పుసత్కంలో రాసుకుంటారు. ఇది
మీకు ఈనాటి అలవాటు కాదు.
1959నుంచి మీ దగగ్ర ఏటా 52 వారాల బినాకా గీతమాలా పాటల రికారుడ్ ఉంది. రీసెరిచ్లో చేరినపుప్డు బినాకా పాటలు మిస
కాకూడదనే - మీరు అనిన్ ఖరుచ్లూ మానుకుని ముందు రేడియో ఒకటి కొనుకుక్నాన్రని తెలుసు. జరమ్నీ వెళేల్క బినాకా పాటల జాబితా
రాసుకునే పని నాకు అపప్గించారు. నా బాధయ్తని సకర్మంగా నిరవ్హించాలనే పర్యతిన్సుత్నాన్ను.
కానీ - పుటిట్ంటైనా అతిత్ంటైనా ఉనన్ది ఒకే రేడియో. పిలల్లు వాడుకునేటపుప్డు నేనది కాసేపైనా సావ్ధీనం చేసుకోగలను. కానీ
పెదద్వాళల్నుంచి కుదరదు కదా!
పోనీ విషయానిన్ వాళల్కి వివరిదాద్మంటే - మనం తీసుకునన్టుల్ వాళుల్ దానిన్ సీరియసగా తీసుకోరు.
అలా ఎనోన్ వారాలు బినాకా వినడం మిసస్యాయ్ను. పర్తివారం ఎలాగూ కుదరడం లేదు - కనీసం ఏడాది చివరోల్ పర్తేయ్కంగా వచేచ్
వారిష్క కారయ్కర్మం తపప్క వార్దాద్మనుకునాన్ను. అందులో ఆ ఏడాది మేటి పాటలు వసాత్యి కాబటిట్ మీకు కొంత తృపిత్ అనుకునాన్ను.
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అకాక్బావల ఇంటోల్ ఉనాన్ను కాబటిట్ ఇకక్డ ఆ మాతర్ం సవ్తంతర్ం తీసుకోగలను అనుకునాన్ను. పాపం, ఈ విషయంలో బావ కూడా ననన్రథ్ం
చేసుకుని పాటల జాబితా వార్యడంలో తను కూడా నాకు సహకరిసాత్ననాన్డు.
కానీ ఆ రోజు సరిగాగ్ ఆ కారయ్కర్మం మొదలయేయ్ సమయానికి ఇంటికి బావ మితుర్లు వచాచ్రు. వచిచ్ంది కూడా మమమ్లిన్
పలకరించడానికి.
వాళుల్ మమమ్లిన్ చూసి - ''మీవాడు వీళల్ని తీసుకెళల్డానికి అంత ఖరుచ్కు సిదధ్పడడ్ంలో ఆశచ్రయ్ం లేదు. ఇంత సీవ్టు భారయ్నీ, పిలల్లీన్
వదిలి ఇనాన్ళుల్ండడమే ఆశచ్రయ్ం'' అని మాకు కాంపిల్మెంటుస్ కూడా ఇచాచ్రు.
మిసస్వుతునన్ బినాకా పాటలే చెవులోల్ రింగుమంటూండడంవలల్ వాళల్ పర్శంసలు ననన్ంతగా కదిలించలేదు.
అలాగని పాపం వాళూల్ ఎకుక్వసేపు ఉండలేదు. గంట కారయ్కర్మంలో ఓ పావుగంట మిసస్యాయ్ను. బావ నొచుచ్కోవడమే కాక
మిగతా పాటలు వార్సుకోవడంలో సాయం చేశాడు.
మీరు వెళేల్క ఇలాంటివి చాలానే జరిగాయి.
మన దాంపతయ్ం మన సామార్జయ్ం. ఇదద్రిలో ఎవరు లేకునాన్ ఆ సామార్జయ్ం వెలవెలబోతుంది.
అందుకే పర్తి క్షణం ఓ యుగంలా గడుసుత్ంటే - రోజులు, వారాలు, నెలలు, ఏళుల్ ఎలా గడపాలా అనన్ భావనే నరకంగా మారి ననున్
వేధించేది.
అలాంటి సమయంలో మమమ్లిన్ జరమ్నీ తీసుకుని వెళేల్ందుకు ఏరాప్టుల్ చేసుత్నన్టుల్ మీనుంచి ఉతత్రం.
మన పరిసిథ్తులు తెలుసు కాబటిట్ అలాంటి ఏరాప్టుకి అవకాశముండొచచ్నన్ ఆశ నాలో ఏమాతర్ం లేదు.
మీ ఉతత్రం చదివితే కలా, నిజమా అనిపించింది. తరావ్త విమానపర్యాణం మాటెలాగునాన్ ముందు అపుప్డే గాలోల్ తేలిపోయి, ఆ
ఉతత్రం ఒకటికి రెండుసారుల్ చదువుకునాన్ను.
అపుప్డు మీమీద కలిగిన పేర్మాభిమానాలోల్ కృతజఞ్త కూడా చోటు చేసుకోవడం మీకు విచితర్ంగా అనిపించొచుచ్. కానీ అది నిజం.
విదేశానికి వెళల్డం, అదీ జరమ్నీ వంటి ఆధునిక సంపనన్ దేశానికి వెళల్డం - గరవ్పడాలిస్న విషయం. కానీ అపుప్డు నాలో అలాంటి
అనుభూతులు లేవు. ఎకక్డో ఒకచోట - మనమిదద్రం కలిసుంటాం అనన్ భావనే నా సంతోషానికి ఏకైక కారణం.
అపుప్డు నేను కలకతాత్లో అకాక్ బావల దగగ్ర ఉనాన్నుగా. వాళుల్ ననెన్ంతో బాగా చూసుకుంటునాన్రు. కానీ - వాళూల్
జీవనభృతికోసం సవ్రాషాట్ర్నిన్ వదిలినవాళేల్ కదా!
బావది రిజరువ్ బాయ్ంకులో పెదద్ ఉదోయ్గం. ఆఫీసుకి వెళిల్రావడమే ఓ పెదద్ పని. ఆపైన పెదద్ ఆఫీసరుగా ఉదోయ్గ బాధయ్తలు.
అకక్కి సంసార బాధయ్తలు. ఆపైన కలకతాత్ ఓ మహానగరం. ఏం కావాలనాన్ ఏంచెయాయ్లనాన్ మహా పర్యతన్మే చెయాయ్లి. తమ
పనులకే ఇతరుల సాయం కావాలి వాళల్కి. అలాంటి వాళల్ మధయ్కి నేనొచాచ్ను.
పోనీ, వాళల్కి చేదోడువాదోడుగా ఉంటే అదో తృపిత్. కానీ అపుప్డు నాకే వాళల్ సాయం కావాలి. అదీ మామూలు సాయమా పాసపోరుట్ తీసుకోవాలి. విదేశపర్యాణానికి ఏరాప్టుల్ చెయాయ్లి. టర్యిన టికెటుల్ బుక చెయాయ్లి. విమానం ఎకిక్ంచాలి. ఈ పనులనిన్ంటికీ
సమయం కేటాయించాలి.
మన పని మనం చేసుకుందుకు మన పదధ్తి మనకుంటుంది. ఇతరులకి అపప్గించినపుప్డు వాళల్ పదధ్తిలో వాళుల్ చేసాత్రు కానీ మన
పదధ్తిలో చెయయ్రు. పనౌతుంది కానీ పదధ్తులు వేరవడంవలల్ మనలో ఆదురాద్ ఎకుక్వుంటుంది.
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బావ ఏ పనైనా పీకెలమీదకు వచేచ్దాకా చెయయ్డు. కానీ పనౌతుంది. నాకేమో కంగారు. పనెంతవరకూ వచిచ్ందో, అనుకునన్వేళకు
ఔతుందో అవదో అని బెంగగా ఉంటుంది. పదేపదే అడిగితే బాగుండదు. తను ఎపప్టికపుప్డు చెపప్డు.
అనుకునన్ పని అనుకునన్ వేళకు జరకక్పోవడమనన్ది అకక్, బావల జీవితంలో లేదు. అందుకని వాళుల్ నిశిచ్ంతగా తమ పదధ్తులిన్
కొనసాగిసుత్నాన్రు. వాళల్ని కాసత్ హెచచ్రిదాద్మంటే - ఇదద్రూ నాకంటే పెదద్వాళుల్. పెదద్రికం బాధయ్తలిన్ ఇవవ్డమే కాదు - పర్శన్లకి అతీతమూ
ఔతుంది - ముఖయ్ంగా మన సంపర్దాయంలో.
అదీకాక ఇది డబుబ్కి తడుముకునే సమయం కాదు. వాళల్వేమో ఇంకా లేత రెకక్లు. నేనేమో భరత్ దగగ్ర లేని గృహిణిని.
డబుబ్ గురించి నేను వాళల్కి హామీ లివవ్లేను. వాళేల్మో తమ డబుబ్ ఇబబ్ందులిన్ నాకు చెపుప్కోలేరు.
అపప్టికీ మీరు భువనేశవ్రిన్ంచి నాకు డబబ్ందే ఏరాప్టు చేశారు. మీ మితుర్డు అయిదొందలు పంపితే, సరిపోవనాన్నని - ఆ తరావ్త
మరో రెండొందలు కూడా పంపే ఏరాప్టు చేశారు. అవీ సరిపోవని చెపప్డం ఇబబ్ందే కదా!
ఉనన్ంతలో మేం ముగుగ్రం బూటుల్ కొనుకుక్నాన్ం. మొతత్ం అరవై రూపాయలయింది. పర్యాణానికి ఓ పెదద్ పెటిట్ కొనాన్ను. 135
రూపాయలు. పిలల్లకి మఫల్రుస్ పాతిక రూపాయలు. మీరు అకక్డి వాళల్ల్కివవ్డానికని మంచిగంధం బొమమ్లు - బాలపెనున్, చినన్ ఏనుగులు
లాంటివి కొనిన్ తీసుకునాన్ను. 22 రూపాయలు. తాజమహల ఒకటి కొందామనుకునాన్ను కానీ ఢిలీల్లో ఐతే కాసత్ చౌకగానూ, మంచివీ
దొరుకుతాయనాన్డు బావ. అపుప్డు టైము సరిపోతుందా అందామనుకునాన్ను కానీ - ఇపుప్డు డబుబ్ సరిపోతుందా అనన్ అనుమానం
ఉండడంవలల్ - మరి మాటాల్డలేదు.
దూర పర్యాణం. సామాను మనతో కూడా ఉండదు. మిసస్యేయ్ పర్మాదముందని - పెటెట్మీద పెదద్ అక్షరాలతో నా పేరు పర్తేయ్కంగా
వార్యించాడు బావ.
ఇంకా ఈ పర్యాణం చేసేముందు యెలోల్ ఫీవర రాకుండా టీకాలు వేయించుకోవాలిట. కానీ టీకాలు వేయించుకుంటే
జవ్రమొసుత్ందనీ, అది తగగ్డానికి ఒకోసారి వారం పైన పటొట్చచ్నీ కొందరనాన్రు. మాకునన్ వయ్వధి తకుక్వ. ఏంచెయాయ్లా అని బెంగపడాడ్ను
కానీ - మన దేశంలో శతకోటి దరిదార్లునన్టేల్ వాటికి అనంతకోటి ఉపాయాలూ ఉనాన్యి.
టీకాలు వేయించుకోవడం ముఖయ్ం కాదుట. వేయించుకునన్టుల్ సరిట్ఫికెట ఉండాలిట, అంతే! ఒక ఏజంటు పది రూపాయలు
తీసుకుని - మా ముగుగ్రికీ టీకాల సరిట్ఫికెటుల్ ఇపిప్ంచేశాడు. సరిట్ఫికెటుల్ ఇలా కూడా వసాత్యని తెలియని దేశానికి వెడుతునాన్ం కాబటిట్ అలా ఆ
పనైపోయింది.
ఇదిలా ఉండగా - టికెటుల్ పంపుతునన్టుల్ మీనుంచి ఇలా సమాచారం అందగానే అలా బావ నా పర్యాణం గురించి మా నానన్గారికి
టెలిగార్ం ఇచాచ్డు.
మా నానన్గారి సంగతి మీకు తెలుసుగా - ఆవులించబోయే వాళల్తో, 'అనవసరంగా శర్మ పడకండి. మీ పేగుల లెకక్ నాకు తెలుసు'
అనగల అవగాహన ఆయనది.
ఆయనకు మొతత్ం పరిసిథ్తి ఆకళింపుకి వచిచ్నటుల్ంది. తను బయలేద్రి వసుత్నాన్నని ఉతత్రం వార్సి దాంతోనే ముందుగా మూడు వేల
రూపాయలకి డార్ఫుట్ కూడా పంపారు. దాంతోపాటే ఓ ఉతత్రం కూడా ఉంది. 'ఈ డబుబ్ మీ తక్షణ అవసరాలకిగానూ తెలిసినవారి దగగ్ర
చేబదులు తీసుకుని పంపుతునాన్ను. దేనికీ వెనుకాడకుండా దరాజ్గా షాపింగు చెయయ్ండి. చేబదులు కాబటిట్ - బాకీ తీరేచ్టపుప్డు మీరు వడీడ్
కటట్కక్రేల్దు. వీలునిబటిట్ నేను కూడా మధయ్మధయ్ చెలుల్ వేసుత్ంటాను కాబటిట్ - తీరచ్డానికి మీరు ఎంత టైమైనా తీసుకోవచుచ్' అనన్ది ఆ
ఉతత్రంలోని సారాంశం.
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తీసుకుందుకు ఇబబ్ంది పడతామని - ఆయన దానిన్ అపుప్ అనాన్రు. ఎదుటివాళల్ అవసరాలు తీరేచ్టపుప్డు వారా సాయానిన్
ఆమోదించడానికి సహకరించే భాషనే వాడడ్ం ఆయన పర్తేయ్కత. ఆయన ఆ డబుబ్ అపుప్గా ఇచాచ్రనుకోను. మనం వెనకిక్చిచ్నా - బాకీ
తీరిచ్నటుల్ కాకుండా ఆయన పదధ్తిలోనే మరో విధంగా ఇవావ్లిస్ ఉంటుంది.
ఏది ఏమైనా - ఆ డబుబ్ అపుప్డు మనకి చాలా అవసరం. చేతికి అందగానే ఇంటిలల్పాది మనసులూ తేలికైపోయాయి. ఉనన్
ఖరుచ్లకిది గొపప్ వెసులుబాటు. ఇపుప్డు నేను ధైరయ్ంగా అకక్కి చెపప్గలను - 'మా పనిమీద ఢిలీల్ వసుత్నాన్రు కాబటిట్ మీ రైలు పర్యాణం
ఖరుచ్లు నావే' అని.
ఆ డబుబ్ అందగానే ముందు పిలల్లిదద్రికీ ఉలెన గుడడ్లు కొని చెరో సూటూ కుటిట్ంచాను. కుటుట్కూలితో కలిపి 330
రూపాయలయింది.
డార్ఫుట్ మాకు డిసెంబరు 28న అందింది. అమామ్, నానాన్ - డిసెంబర 30న వచాచ్రు. ననున్ వాళేల్ ఢిలీల్ తీసుకెళిల్ విమానం ఎకిక్సాత్రు
కాబోలని ముందు అనుకునాన్ను. కానీ నానన్ ఆ బాధయ్తని అకాక్బావలకే వదిలిపెటాట్రు.
అపుప్డరథ్మైంది - ఆయనొచిచ్ంది కేవలం నాకు ధైరయ్ం చెపప్డం కోసమని.
అమామ్నానన్లంటే అంతే మరి! కనన్కూతురికి అవసరమైన డబుబ్ పంపారు. మాటలోల్ ధైరయ్ంచెపప్డానికి కాకినాడనుంచి కలకతాత్
వచాచ్రు.
నానన్ ముందొకసారి అంతవరకూ జరిగిన ఏరాప్టుల్ సమీకిష్ంచారు. నేను కొనుకుక్నన్ షాల చూసి - ''అబేబ్ - ఇది చౌకరకం. మన
దేశంలోనే చలి ఆపదు. ఇక అకక్డేం అకక్రకొసుత్ంది'' అంటూ అది అమమ్కి ఇపిప్ంచి, నాకు మరో ఉలెన షాల కొనాన్రు.
ఆ షాల నాకోసం ఎంపిక చేసింది బావ. అందుకని వీలు చికక్గానే, ''పెదద్ - ఎంఏ అంటారు. రిజరువ్ బాయ్ంకులో ఆఫీసరు అంటారు
కానీ - జరమ్నీ వెళల్డానికి ఎలాంటి షాల కొనాలో కూడా మా నానన్గారు చెపాప్లి'' అని అకక్ బావని ఎదేద్వా చేసింది.
ఇలాంటి విషయాలోల్ ఎదురు సమాధానానికి బావ ఏమాతర్ం తకుక్వ తినడు - ''అసలు విషయం నీకు అరథ్ం కాలేదు. నేను కొనన్
షాల మీ నానన్గారికి ఎంత నచేచ్సిందంటే - దానిన్ అతత్యయ్గారికోసం ఉంచెయాయ్లనుకునాన్రు. వయసులో పెదద్వారు - ఆ మాట పైకి
చెపప్లేరు కదా - అందుకని....'' అనాన్డు.
ఐతే నానన్ కొతత్ షాలకి కూడా అంతగా తృపిత్ పడలేదు. షాల పైన కపుప్కుందుకు రగుగ్ ఒకటి కొని, ''ఇది చలి బాగా ఆపుతుంది. కాసత్
గుచుచ్కుంటుంది కాబటిట్ లోపల షాల. డబల పొర్టెక్షన'' అనాన్రు.
నానన్ దగగ్రుండి నాకోసం పర్తేయ్కంగా షూ ఒకటి కొనాన్రు. అది నలల్గా నిగనిగలాడుతూ మెరిసిపోతోంది. అడుగున సోల చాలా
నునన్గా ఉంది.
''ఇది రాజులు వేసుకునేలాంటిదమామ్! జరమ్నీ వెడుతునాన్వుగా - నీదిక రాజయోగమే!'' అనాన్రాయన.
ఆయన నాకు విదేశయానం గురించి చాలా చెపాప్రు. కొనిన్ తెలిసినవారి దావ్రా వినన్వి. కొంత చదివిన పరిజాఞ్నం.
పకక్నునన్వాళల్కి చాదసత్ంగా అనిపించొచుచ్ కానీ - ఆయన మాటలోల్ నాకు మాతర్ం పితృపేర్మకి నిరవ్చనం కనిపించింది.
నితయ్ జీవన వయ్వహారంలో అవసరపడే ఆంగల్ పదాల జాబితా ఒకటి కాకినాడలోనే తయారు చేసుకుని వచాచ్రాయన. ననూన్ మా
అకక్నీ పిలిచి ఆ జాబితాని కంఠసథ్ం చేయించారు. సూక్లు టీచరాల్ మాచేత వలెల్ వేయించారు. అడడ్దిడడ్పు వరుసలో అరాథ్లడిగి మాకవి
వంటబటిట్నటుల్ నిరాధ్రించుకునాన్క - ''ఒకసారి మీరిదద్రూ ఇంగీల్షులో మాటాల్డుకోండి'' అనాన్రు.
కొంత మొహమాటం. కొంత చిరాకు. కానీ నానన్గారంటే భయం, భకిత్, గౌరవం మూడూ ఉనాన్యి మాకు.
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కనాయ్శులక్ం నాటకంలో గిరీశం, వెంకటేశంలా మేమిదద్రం కాసేపు 'టివ్ంకిల టివ్ంకిల లిటిల సాట్ర' చెపుప్కునాన్ం.
నానన్గారు ముసిముసిగా నవావ్రు. మాచేత మాటాల్డించడంలో ఆయన కాసేపు మాలోని బాలాయ్నిన్ వెలికి తీసి వినోదించారని
అపుప్డు నాకనిపించింది.
అమమ్, నానన్గారు కలకతాత్లో రెండోర్జులే ఉనాన్రు. జనవరి 1న కాకినాడకి వెళిల్పోతునాన్మని చెపప్గానే - ''ఇకక్డ
రిజరువ్బాయ్ంకులో ఎసక్లేటర (కదిలే మెటుల్) పెదద్ టూరిసట్ ఎటార్క్షన. కిర్తంసారి వచిచ్నపుప్డు కూడా మీరు చూడలేదు. మీరొసాత్రనే ఇంతవరకూ మీ చినన్మామ్యికి కూడా అవి చూపించలేదు'' అనాన్డు బావ.
నానన్ నవివ్, ''చినన్మామ్యి గురించైతే ఇకమీదట జరమ్నీలో రోజూ షాపులోల్ ఎసక్లేటరుల్ ఎకుక్తూనే ఉంటుందిలే. నా సంగతంటావా
- అవతల చాలా పనులు పకక్నపెటిట్ వచాచ్ను. ఎసక్లేటరంటే మామూలు విశేషమా - అదో పెదద్ వింత! తీరుబడిగా శర్దధ్గా చూడాలి. దాని
గురించి మనూళోల్వాళల్కి కాసత్ వివరంగా వెపాప్లి. మళీల్ వచిచ్నపుప్డు కేవలం అది చూడాడ్నికే వసాత్ను'' అనాన్రు.
వయ్వసాయం పనులమీద పలెల్టూరికి వెళిల్నపుప్డలాల్ నానన్ తన చుటూట్ చేరినవారందరికీ - ఊసులు చెబుతారు. వాటిలో దేశ
విదేశాలకి సంబంధించిన వింతలు, విడూడ్రాలు ఉంటాయి. చెపప్డం ఆయనకిషట్ం. వినడం వాళల్కిషట్ం.
బావ మరి బలవంత పెటట్లేదు ఆయనిన్.
అమమ్నుంచి నాకందిన సందేశం ఒకక్టే - ''దేనికీ అడూడ్ అదుపూ లేని దేశమట అది. అలుల్డు బుదిధ్మంతుడే కానీ - పరిసరాలు
అలాంటివి. ఇపప్టికే ఏమలవాటుల్ అయాయ్యో, ఏంచేసుత్నాన్డో తెలియదు. దేనికీ తెగే దాకా లాగకు. నెమమ్దిగా మంచి మాటలతో నీవైపు
తిపుప్కుని దారి మళిల్ంచుకో''
అమామ్ నానాన్ వెళేల్సరికే - నా పాసపోరుట్ కూడా వచేచ్సింది. ఆతరావ్త రిజరుచ్బాయ్ంకునుంచి విదేశీ మారకానికి సంబంధించిన
కాగితాలు కొనిన్ రావాలిస్ ఉంటే - పాసపోరుట్ రాగానే బావ వాటిని చిటికెలమీద సంపాదించాడు.
ఢిలీల్కి టికెటుల్ బుకక్యాయ్యి.
ఈలోగా బావకి నియోగి అనే బెంగాలీ అతను పరిచయమయాయ్డు. అతను కూడా మేం వెడుతునన్ ఏరోఫోల్ట విమానంలోనే
అదేరోజున మాసోక్ వెడుతునాన్టట్. నాకు తోడుగా ఉంటాడని బావ ఎంతో సంబరంగా చెపాప్డు.
ననూన్ పిలల్లీన్ తీసుకుని అకాక్ బావా ఢిలీల్ వచాచ్రు. విమానాశర్యంలో కలిసిన నియోగికి ననున్ పరిచయం చేసి, ''విదేశయానమే
కాదు, ఒంటరిగా వెళల్డమూ వీళల్కి మొదటిసారి. మీరు కొంచెం సాయం చేయాలి'' అని చెపాప్డు బావ.
ఆయన మాతో వచేచ్ది మాసోక్ దాకానేనుట. ఆ తరావ్త ఆయన వెళేల్ది జరమ్నీ కాదు. మరో దేశం. అంతవరకూ చేతనైన సాయం
చేసాత్నని మాటిచాచ్డాయన.
సామాను తీసుకుని - నేను, పిలల్లు సెకూయ్రిటీ చెకకి వెళేల్దాకా అకక్, బావ మాతోనే ఉనాన్రు. వాళుల్ కనుమరుగవగానే ఆతీమ్యులకు
దూరమైన అనుభూతి కలిగి, కళల్లో నీళుల్ తిరిగాయి.
మీరు దగగ్రలేరనన్ వయ్థలో అకక్డుండగా పటిట్ంచుకోలేదు కానీ - కలకతాత్లో మా అకాక్చెలెల్ళల్ ఆతీమ్యానుబంధం మరింత
బలపడింది.
ఉనన్టుల్ండి నేను ఒంటరినైపోయాను. ఆ ఒంటరితనంలోనే - లోకం తెలియని ఇదద్రు పసివాళల్ బాధయ్త - లోకం తెలియని నామీద
పూరిత్గా పడింది.
వెడుతునన్ది నాకు తెలియని కొతత్ లోకానికి!
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భయం భయంగానే ముందడుగు వేశాను. నాతో పాటే పిలల్లీన్, సామానీన్ కదపాలి కాబటిట్ అడుగులు భారంగానే పడుతునాన్యి.
ఆ సమయంలో ఉనన్టుల్ండి సెకూయ్రిటీ అలారం విపరీతంగా మోర్గడం మొదలెటిట్ంది.

( ¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy)
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