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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 1974లోకి పయనించి - చదవడం మొదలెడితే - ఈ రచనలోని చాలా విశేషాలు మరింత రసానుభూతినిసాత్యి. ఐతే 2016-

17లోనూ - 'మనం ఎకక్ణిణ్ంచి ఎకక్డికొచాచ్ం? ఎకక్డికి పోతునాన్ం?' అనే భావనను కలిగించి ఆలోచింపజెయయ్గలిగితే, ఈ రచన
సారథ్కమౌతుంది.

అంశాల పరంగా ఇది రెండు భాగాల రచన. మొదటిది లూయ్నబరుగ్లో 'పీజీ టు కేజీ'. రెండవది 'బెరిల్న దీవ్పే డాయిచ ఖండే'. ఇది మళీల్

రెండు భాగాలు. అవేమిటో అపుప్డు చూదాద్ం. ఈ అంశాలిన్ జరిగిన వరుస కర్మంలో కాక - పాఠకులకు అనువుగా ఉండేందుకు ఉపశీరిష్కలోల్
వివరించడం జరిగింది.

రసానుభూతితోపాటు, పర్యోజనాతమ్కం కావాలనన్ మా తపన అక్షరరూపం దాలచ్డానికి సూఫ్రిత్నిచిచ్న కౌముదికి హృదయపూరవ్కంగా

ధనయ్వాదాలు తెలుపుకుంటూ, రచనలోకి అడుగెడుతునాన్ం.
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కథాపార్రంభం

మొదటి భాగం: పీజీ టు కేజీ

నూయ్ఢిలీల్ విమానాశర్యం సెకూయ్రిటీ హాలోల్ నేను, నాలాంటి మరికొందరు సైంటిసుట్లు కూరుచ్ని ఉనాన్ం. అందరి ముఖాలోల్నూ ఏదో
ఉదేవ్గం. వాళల్ని చూసుత్ంటే వాళుల్ వాళుల్లా కాక నా పర్తిబింబాలాల్ అనిపించారు. ఆ పర్తిబింబాలిన్ అసలు మనుషులుగా మారుచ్కుందుకు నా
మెదడు కొంచెం శర్మపడింది.
అపుప్డు నేను గురిత్ంచిన మొదటి మారుప్ - భూషణ నా పకక్న లేడు. నాకు కాసత్ దూరంగా మరెవరి పకక్నో ఉనాన్డు. నా పకక్న
కూరుచ్నన్ది సుందరం.
సుందరం తెలుగువాడు. ఆ ఒకక్ కారణంగా అపుప్డతడు ఆతీమ్యుడనిపించింది. నా మనోభావాలు నా భాషలో పర్కటించుకునే
అవకాశమింకా నాకునన్దనన్ గర్హింపు నాకెంతో ధైరాయ్నిన్చిచ్ంది.
అంతలో ఏదో చపుప్డు వింతగా, కొతత్గా!
ఆసేట్ర్లియానుంచి హాంగాక్ంగ మీదుగా బయలేద్రిన లుఫాత్నాస్ డిసి 10 విమానం వచిచ్ ఆగిన చపుప్డది. అలాంటి శబాద్నిన్ ఇదివరలో
ఎనోన్మారుల్ ఎకక్డెకక్డో విని ఉనాన్ను. కానీ ఈ శబాద్నికో పర్తేయ్కత ఉంది. ఈ శబద్ం ననున్ పిలుసోత్ంది. కాసేపటికి నేనూ ఈ శబద్ంలో
భాగమౌతాను.
సెకూయ్రిటీ చెకింగ మొదలైంది. సెకూయ్రిటీ ఆఫీసర ఒకతనిన్ సోదా చెయయ్గా చాకు ఒకటి కనబడింది.
''అది పళుల్ కోసుకునేది. తాళంచెవులగుతిత్తోపాటు ఉంది'' అనాన్డతను భయంభయంగా చూసూత్.
సెకూయ్రిటీ ఆఫీసరు ఆ చాకునీ అతనీన్ మారిచ్మారిచ్ చూశాడు. 'దాంతో గొంతులూ కోయొచుచ్' అంటే ముందు అతనే వణికిపోయి
మూరఛ్పోతాడనిపించినటుల్ంది. ఆఫీసర అదోలా నవివ్, ఆ చాకు అతనికి ఇచేచ్శాడు.
''హైజాకింగుల్ పెరిగిన ఈ రోజులోల్నూ మన సైంటిసట్ల్ మొహాలు చూసేత్ - దగగ్ర పిసట్లునాన్ వదిలేసాత్రీ సెకూయ్రిటీ ఆఫీసరుల్'' అనాన్ను
సుందరంతో.
సుందరం నవావ్డో లేదో, మొహంలో ఉదేవ్గం ఇతర భావపర్కటనలిన్ కమేమ్సింది. అతనికీ అది తొలి విమాన పర్యాణమే - అదీ
పాశాచ్తయ్దేశానికి!
అందరం వెయిటింగ హాలిన్ంచి బయటపడాడ్ం. విమానం దగగ్రకి తీసుకు వెళల్డానికి బసుస్ ఒకటి సిదధ్ంగా ఉంది. పర్యాణీకులంతా
అది ఎకాక్ం. ఆ క్షణంలో ఎవరి ధాయ్సవారిదే! ఇతరుల సంగతి గురుత్లేదు.
బసుస్ విమానం దగగ్ర ఆగింది. మేము బసుస్ దిగి ఫైల్ట బోరిడ్ంగ నిచెచ్న ఎకాక్ం.
తొలిసారిగా విమానం లోపల అడుగు పెటాట్నేమో, అదోరకమైన వింత అనుభూతి కలిగింది.

అమృత పానమున గగనయానమున

లుఫాత్నాస్ డిసి 10 విమానం. అపుప్డునన్ అధునాతన విమానాలోల్ ఒకటి. మాది ఎకానమీ కాల్సు. అదే అదుభ్తంగా ఉంది. ఇంకా
ఫసుట్కాల్సొకటుందిట. అదెలాగుంటుందో మరి!
విశాలంగా ఉంది. ఇంపైన పరిమళం. బయటకులా ఉకక్ లేదు. చలల్గా హాయిగా ఉంది. పొగ తాగేవారికి వేరే కంపారుట్మెంట ఉంది.
నేను పొగతార్గని వారి కంపారుట్మెంటోల్ ఉనాన్ను.
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అంతవరకూ పకక్నమాతర్మే లేడనుకునన్ భూషణ - ఇపుప్డు కంపారెట్మ్ంట కూడా మారాడు. లోపల చాలా సీటుల్ కాళీగా ఉనాన్యి.
నాది కిటికీ పకక్ సీటు. సుందరం నా పకక్నే కూరుచ్నాన్డు.
విమానం బయలేద్రుతుందట. పర్యాణీకులు బెలుట్లు బిగించుకోవాలని హెచచ్రిక వినబడింది సీప్కరోల్. అది వింటుంటే భయమేసింది.
విమానం కదిలేటపుప్డు బెలుట్ కటుట్కుని తీరాలని - ఓ అనుభవజుఞ్డు ననున్ భువనేశవ్రోల్ పదేపదే హెచచ్రించాడు. కానీ ఇపుప్డా విషయం
మరిచ్పోయాను. సీప్కరోల్ హెచచ్రిక విని ఉండకపోతే ఏమైపోయేవాణోణ్ అనుకుంటూ బెలుట్ కటుట్కునాన్ను. నాతోపాటే డిటో భావాలతో
సుందరమూనూ.
లుఫాత్నాస్ ఎయిర హోసెట్స యూనిఫాం రంగు పసుపు కాబోలు. మిసమిసలాడే ఆ పడుచులకా రంగు బటట్లెంతో అందానిన్చాచ్యి.
విమానం కదిలేముందే సీప్కరోల్ మరో హెచచ్రిక: లోపల గాలి ఒతిత్డి బాగా తగిగ్సాత్రు, కాసేపు మాటలు సరిగా వినిపించకపోతే కంగారు
పడొదద్ని. ఈలోగా ఎయిర హోసెట్స వచిచ్ నాకూ సుందరానికీ చెరో చినన్ పొటాల్ం ఇచిచ్ంది. చాకెల్టేట్మో అనుకుని చింపి చూశాం.
తెలల్గా ఉంది. తినే పదారథ్ంలా లేదు. ఏమిటా అని నేనాలోచిసుత్ండగా, ''దూది'' అనాన్డు సుందరం.
నిజమే - అది దూదే! కానీ మాకిపుప్డు దూదితో ఏంపని?
నేను సుందరంవంక చూసేత్, అతను మరోపకక్కి చూశాడు. ఎటుచూసినా పకక్కు తిరిగిన తలలే కనిపిసుత్నాన్యి. ఒకవేళ ఎవరైనా
ఇటు తిరిగినా, వాళల్లో నా పర్తిబింబమే కనబడుతోంది.
''నేనిపుప్డు సైంటిసుట్ రావుని కాదు. బారిసట్రు పారవ్తీశం ఐపోయాను! ఈ దూదిని ఏంచేదాద్ం?'' అనాన్ను సుందరంతో.
సుందరం నవివ్, ''దూదికదా, పోనీ చెవిలో పెటుట్కుందాం'' అనాన్డు.
అపప్టికే మాటలు సరిగాగ్ వినిపించడం లేదు. కానీ అతను చెవిలో దూది పెటుట్కోవడం చూసి, ఆ మాటలిన్ ఊహించుకునాన్ను. నేనూ
దూదిని చెవిలో పెటుట్కునాన్ను. మమమ్లిన్ చూసి మరికొందరు అలాచేశారు.
దూది చెవిలో ఉంచుకుంటే కొంచెం హాయిగానే ఉంది. మేము చేసింది సరైనదేనని తరువాత తెలిసింది.
తెలల్వారుఝామున సరిగాగ్ నాలుగు గంటల అయిదు నిముషాలకు విమానం కదిలింది. కిటికీలోంచి కిందికి చూసుత్నాన్ను. అనన్యయ్,
వదిన ఒకక్సారి కనబడితే బాగుండుననిపించింది. కానీ అదేమనాన్ రైలేవ్ పాల్టాఫ్రమా - ఎయిరోప్రోట్ల్ రనేవ్. ఎవవ్రూ కనబడలేదు.
విమానం రనేవ్ మీద నెమమ్దిగా కదిలి వేగం పుంజుకుని పెదద్ శబద్ం చేసూత్ గాలిలో తేలింది.
చూడడ్ంవలల్ ఎగిరినటుల్ తెలిసింది కానీ, ఎగిరేటపుప్డు ఏ కుదుపూ లేదు.
కాసేపటికి విమానం లోపల గాలి ఒతిత్డి పరిసిథ్తి మెరుగైంది. చెవిలో దూది ఉనాన్ కూడా మాటలు సప్షట్ంగా వినబడుతునాన్యి.
అపుప్డు నేను, సుందరం దూది తీసేశాం. మాతోపాటే చాలామంది తీసేశారు.
సీప్కరోల్ పర్యాణీకులకు సావ్గతం పలుకులు వినబడాడ్యి. కొతత్ కదా - ఆతుర్తగా, శర్దధ్గా వినాన్మవి.
మా విమానం థార ఎడారి, కరాచీ, టెహరాన, అంకారా, ఇసాత్ంబుల, సోఫియా, ఆలఫ్ పరవ్తాలు మీదుగా పయనించి ఫార్ంకఫ్రట్
నగరం చేరుకుంటుందట. భూమికి నలభైఅయిదువేల అడుగుల ఎతుత్న గంటకు అయిదొందల ముపైప్మైళల్ వేగంతో పయనిసుత్ందిట. మొతత్ం
నాలుగు వేల రెండు వందల మైళల్ పర్యాణానికి సుమారు ఎనిమిది గంటలు పడుతుందిట.
విమానంలో టెలివిజనుంది. టెలివిజన గురించి వినడమే కానీ మాకది కొతత్. అందులో సంగీత కారయ్కర్మాలు చూడొచుచ్, వినొచుచ్.
వినడానికి పర్తి సీటు వదాద్ ఇయర ఫోన ఏరాప్టుంది.
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అంతలో ఒక పురుషుడు, ఒక మహిళ వచిచ్ - పర్యాణీకుల ముందు నిలబడి వినాయ్సాలు మొదలెటాట్రు. వాళేల్మేమో
మాటాల్డుతునాన్రు కానీ, రాతిర్ తెలల్వారూల్ నిదర్లేక మెదడు మొదుద్బారి ఉంది. ఒకక్ ముకక్ కూడా బురర్కెకక్లేదు. టెలివిజనీమ్ద ఆసకిత్ లేనివారికి
వినోద పర్దరశ్న కాబోలు అనుకునాన్ను.
చాలా తొందరగానే ముగిసిందా పర్దరశ్న!
సుందరంతో, ''మనకి సిక్ట నచచ్లేదని అరథ్మైనటుల్ంది. తొందరగానే ముగించారు'' అని నిటూట్రాచ్ను.
సుందరం వెంటనే, ''అది సిక్ట కాదు. విమానంలో అనుకోని పర్మాద పరిసిథ్తి ఏరప్డితే ఏం చేయాలో చేతలతో చూపిసూత్ చెపాప్రు.
మీరు సరిగాగ్ వినలేదా?'' అనాన్డు.
''శుభం పలకరా మంకెనాన్ అంటే ఏదో అనన్టుల్, విమానం ఎకక్గానే పర్మాదం గురించిన పర్సాత్వన ఏమిటి?'' అని విసుకుక్నాన్ను.
''అలాగనకండి. కీడెంచి మేలెంచమని కూడా అనాన్రుగా, అందుకని!'' అనాన్డు సుందరం.
అపుప్డు నాకు భయమేసింది. ''వాళేల్ం చెపాప్రో నాకు చెబుతారా?'' అనాన్ను ఆతుర్తగా.
''వాళేల్ం చెబుతునాన్రో తెలిసింది కానీ, ఏం చెపాప్రో నా బురర్కెకక్లేదు. ఐనా భయపడకండి. వాళుల్ కీడెంచి మేలెంచారు కానీ, మనం
మేలొకటే ఎంచుదాం'' అని సుందరం నాకు ధైరయ్ం చెపాప్డు.
అతని ధైరయ్ం చూసేత్ నాకో అనుమానమొచిచ్ంది. పర్మాదవేళలో తీసుకోవాలిస్న జాగర్తత్లు అతనికి అరథ్మయాయ్యి కానీ, అవి నాకు
చెపాప్లంటే - నా ముందు నిలబడి వాళల్కిలాగే వినాయ్సాలు చెయాయ్లనుకుని ఉంటాడు. అదిషట్ంలేక అబదధ్ం చెపాప్డు. ఇపుప్డు నిజంగా
పర్మాదం జరిగితే తను తపిప్ంచుకుంటాడు. నేను ఇరుకుక్పోతాను. అసలే పర్యాణాలోల్ నా హిసట్రీ అంతంతమాతర్ం. ఒకక్సారి వళల్ంతా
భయంతో వణికింది. ఇందాకటి హెచచ్రికని శర్దధ్పటిట్ విననందుకు ననున్ నేనే నిందించుకునాన్ను.
ఉనన్టుల్ండి సుందరం లేచి నిలబడి, ''పడుకునాన్ పడుకోకపోయినా, రాతిర్ గడిచి తెలాల్రేక, బర్ష చేసుకోకుండా ఏం తినలేను నేను''
అంటూ దగగ్రునన్ హాయ్ండాబ్య్గులోంచి ఆ సరంజామా తీశాడు.
''థాంక గాడ'' అనుకునాన్ను. ఎందుకంటే నాదీ అదే పరిసిథ్తి. ఈ సమయంలో సుందరం పకక్నుండడం నాకు మారగ్దరశ్కం.
నాకంటే అతనికి చొరవ కూడా ఎకుక్వ. టాయెల్ట గదిలో ఫల్షింగ ఎలా చెయాయ్లో తెలుసుకుని వచేచ్క నాకు టిపస్ కూడా ఇచాచ్డు. తరావ్త
నేనూ వెళిల్ ముఖపర్కాష్ళనం చేసుకొచాచ్ను.
కూరుచ్నన్ సీటుని వెనకిక్ వాలచ్డానికునన్ మీటలతో సహా అకక్డ పర్తీదీ మాకు కొతత్గానే ఉంది. వాటిలో కొనిన్ మేము వినన్వే. ఐతే
వినడానికీ, చూడాడ్నికీ ఉనన్ తేడా అపుప్డే మాకు అరథ్మైంది.
కాసేపటికి ఎయిర హోసెట్స

ఓ బండి తోసుకుంటూ మా దగగ్రకొచిచ్ంది. శాకాహారమా, మాంసాహారమా అనడిగింది. నేనూ,

సుందరం - ఇదద్రం శాకాహారులమే! ఫూర్టస్లాడ, ఆరంజ జూయ్స వగైరా కొనిన్ పదారాథ్లు మా ముందుంచబడాడ్యి. వెజిటబుల కటెల్ట
ఆకారానిన్ చూసి మేమిదద్రం మాంసాహారమని అనుమానించి దానన్లాగే వదిలిపెటేట్శాం. అయితే పాపం భూషణ పకక్ కంపారట్ మెంటు నుంచి
వెతుకుక్ంటూ మా సీటు దగగ్రకొచిచ్, ''ఈ కటెల్ట పూరిత్గా శాకాహారం. నీకు అనుమానం ఎకుక్వ కదా, ఎందుకైనా మంచిదని నీకు
చెబుదామని వచాచ్ను'' అని చెపిప్ వెళాల్డు.
నా పటల్ అతడి కనస్రన్ కి చలించిపోయాను. థాంకస్ చెపాప్ను. అతను వెళిల్పోయాడు. తరువాత మళీల్ అతనూ, నేనూ విమానంలో
కలుసుకోలేదు.
భూషణ ధరమ్మా అని నేను సుందరం కటెల్ట తినాన్ం. రుచి మాట ఎలాగునాన్ - అది తినడంవలల్నే కడుపు కాసత్ బరువెకిక్ంది.
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ఆ పర్యాణంలో నాకూ సుందరానికీ కూడా చెపుప్కోదగినవీ, చెపుప్కోకూడనివీ ఎనోన్ సందేహాలు వచాచ్యి. ఊహతోనో,
అనుకోకుండానో తీరినవి కొనిన్, తీరనివి కొనిన్. తీరనివాటికి నవువ్కునాన్ం తపిప్తే తీరుచ్కునేందుకు పర్యతిన్ంచలేదు.
ఫలహారం కాగానే టెలివిజన ఆన అయింది. ఏదో సినిమా!
ఇండియాకు వచిచ్న విదేశీ చితార్లు సెనాస్రై వసాత్యి. సెనాస్రు కాని విదేశీ చితర్ం చూసే తొలి అవకాశం నాకు వచిచ్ంది. అందువలల్
శర్దధ్గా చూడాలనే అనుకునాన్ను. కానీ కళుల్ సహకరించలేదు. నాకు తెలియకుండానే అవి మూతపడాడ్యి.
మెలకువ వచేచ్సరికి సినిమా పూరిత్ కావసోత్ంది. అందువలల్ ఆ సినిమా గురించి నాకేం తెలియలేదు.
మెలకువ వచేచ్సరికి మాకు తెలిసిన విశేషమేమిటంటే - విమానంలో ఈ పరాయ్యం చాలామంది శాకాహారు లునాన్రుట. డిమాండ
వారి అంచనాకు మించిపోవడంతో సిబబ్ందికి కాసత్ ఇబబ్ంది అయిందిట.
మేము కాలానికి ఎదురు వెడుతునాన్ం. అందువలల్ చీకటినుంచి వెలుతురులోకి రావడానికి కాసేపు పటిట్ంది.
విమానంలోంచి చూసుత్ంటే కింద కనబడే పర్తి దేశం గురించీ, నగరం గురించీ సీప్కరోల్ వివరాలు వినబడుతునాన్యి.
నలబైఅయిదువేల అడుగుల ఎతుత్నుంచి, కింద కనబడే దృశాయ్లు చూసుత్ంటే అదుభ్తంగా అనిపించింది. ముఖయ్ంగా అరబ దేశపు నగరాలు,
కటికశిలలపై అకక్డకక్డ ఊళుల్ మొలిచినటుల్ చితర్ంగా ఉనాన్యి. ఇసాత్ంబుల, సోఫియా నగరాలను పైనుంచి చూశాం. పూరిత్గా మంచుతో
కపప్బడడ్ ఆలఫ్ పరవ్తాలను చూసూత్ంటే, సవ్దేశంలో ఉండి హిమాలయాలను చూడలేకపోయినా, ఈ హిమాలయాలను చూడగలిగాననుకుని
తృపిత్పడాడ్ను. ఆలఫ్ పరవ్తాలు కనబడాడ్యంటే జరమ్నీలోకి పర్వేశించినటేల్! ఆ పరవ్తాలనానుకునే ముయ్నిచ నగరం ఉంది.
విమానంలో పర్తి సీటువదాద్ ఉతత్రాలు రాసుకునేందుకు వీలుగా లెటర పాడస్ ఉనాన్యి. ఎనోన్ ముఖయ్విశేషాలు నోట చేసుకుందుకవి
ఉపయోగించాయి.
నేనూ సుందరం చాలా విశేషాలు మాటాల్డుకునాన్ం. ఒకరి అడర్సులు ఒకరు నోట చేసుకునాన్ం.
ఫార్ంక ఫరట్

జరమ్నస్ ఫార్ంక ఫురట్ అంటారు. నా టైమ పర్కారం పనెన్ండు గంటల ఇరవైఅయిదు నిముషాలకు ఫార్ంక ఫరట్

విమానాశర్యంలో మా విమానం దిగింది. ఒకక్ నిముషం కూడా ఆలసయ్ం కాలేదట. అదకక్డ మామూలేనని విని ఉనన్పప్టికీ, అపర్యతన్ంగా
ఆశచ్రయ్పోయేశాను.
అపుప్డు జరమ్నీలో సాట్ండరుడ్ టైము ఏడు గంటల యాభైఅయిదు నిముషాలు. కొంతకాలంపాటు నా వాచీకింక ఇండియన టైముతో
పనిలేదు. అందుకని ఆ పర్కారం టైము సరిదిదుద్కునాన్ను. కాలానికి ఎదురు పర్యాణం చేయడంవలల్ అపుప్డు నా వయసుస్ నాలుగునన్ర
గంటలు తగిగ్ంది.
ఫార్ంక ఫరట్ ఎయిర పోరట్ అంతరాజ్తీయంగానే చాలా పెదద్దిట. ఒకే పరాయ్యం రెండువందల విమానాలు కదిలి వెళేల్
సదుపాయముందిట.
నూయ్ఢిలీల్లో అయితే ఎయిర పోరట్ నుంచి కొంతదూరం నడిచి, బసెస్కిక్, దిగి - విమానం ఎకాక్ం. ఇకక్డలాకాదు. విమానంలోంచి
సరాసరి విమానాశర్యంలోకి దిగాం. అందువలల్ బయట వాతావరణం ఎలాగుందో మాకు తెలియలేదు. విమానాశర్యం ఎయిరక్ండిషనడ్.
చలల్గా ఉంది. ఆ చలల్దనం ఉకక్నుంచి కాపాడేదే తపప్, వంటిని వణికించేది కాదు. ఢిలీల్లో నేను కొనుకుక్నన్ సెవ్టరింకా నా భుజంమీదే ఉంది.
మాతోపాటు డాడ సంసథ్కు చెందిన అధికారిణి ఇంగా రావెన బయలేద్రి వసోత్ంది. ఆమె డాడ సాక్లరస్ అందరీన్ విమానాశర్యంలో
ఒకచోట సమావేశపరిచింది. అకక్డకు జరమ్నీలోని డాడ సంసథ్నుంచి కొందరు వచాచ్రు. వాళుల్ అకక్ణిణ్ంచి సాక్లరిస్న్ తమ తమ గమాయ్లకు
చేరేచ్ ఏరాప్టల్తో వచాచ్రు.
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నేను ఫార్ంక ఫరట్ నుంచి మరో విమానంలో హనోఫర (ఇంగీల్షులో ఈ నగరం పేరు హనోవరాగ్ వాడుకలో ఉంది) వెళల్వలసిఉంది.
అకక్ణిణ్ంచి లూయ్నబరుగ్క్ టైరనోల్ వెళాల్లి. నా గురించి బుక చేసిన టైరన టికెట అకక్డే నాకు అందింది.
విమానాశర్యంలో ఫారిన ఎకేస్ఛ్ంజ సదుపాయముంది. అపప్టికి నా దగగ్ర ఇరవై మారుక్లూ, ఎనిమిది డాలరూల్ ఉనాన్యి. డాలరల్ను
మారచ్గా పంతొమిమ్ది మారుక్ల అరవై ఫెనిన్గస్ వచాచ్యి. మనకి పైసలాల్గే వీళల్కి ఫెనిన్గస్. వంద ఫెనిన్గస్ ఒక మారుక్ అవుతుంది.
లూయ్నబరగ్ వెళల్వలసినవాళల్ం మొతత్ం నలుగురు ఇండియనూస్, ముగుగ్రు మలేషియనూస్ ఉనాన్ర. ఇండియనస్ నలుగురూ మగవాళల్మే
కానీ మలేషియనుస్లో ఒక యువతి కూడా ఉంది. ఇండియనస్ నలుగురూ ఒక గుంపుగా చేరాం. మలేషియనస్ ముగుగ్రూ ఒక గుంపు
అయాయ్రు.
హనోఫర వెళేల్ విమానం తొమిమ్ది గంటల నలభై నిముషాలకు ఏ-13 పాల్ట ఫాం నుండి బయలేద్రుతుందనాన్రు. పాల్ట ఫారానికి దారి
చూపారు. 13 నా లకీక్ నంబర అని మనసులో మురిశాను.
భూషణ, సుందరంల దగగ్ర వీడోక్లు తీసుకునాన్ను. తోడు లేదని సుందరం కాసత్ దిగులుగా ఉనాన్డు. అతడు వెళేల్ ఊరు పీర్న. ఈ
బృందంలో పీర్న వెడుతునన్ భారతీయుడు అతనొకక్డే.
జరమ్నీలో మా కారయ్కర్మం మొతత్ం పదహారు నెలలు. అందులో మొదటి నాలుగు నెలలూ జరమ్న భాష నేరుచ్కోవాలని నియమం.
భాష నేరుచ్కునేందుకు అందరీన్ ఒకే ఊరు పంపరు. మమమ్లిన్ కొనిన్ గుంపులుగా విడదీసి దేశంలో నలుమూలలకూ పంపుతారు. విదేశీయులు
జరమ్న పౌరులతో మరింత బాగా కలసి మెలసి ఉండి వారి భాషనూ, సంసక్ృతినీ బాగా అవగాహన చేసుకునేందుకు ఈ విధానం
సహకరిసుత్ందనన్ది వారి ఉదేద్శయ్ం. అది సబబైనదే అని నాకు అనిపించింది.
మనం ఎంతటి విభినన్ సంసక్ృతిలో మసలాలిస్ వచిచ్నా, మనలాంటివారే అకక్డ చాలామంది ఉంటే కనుక - ఆ సంసక్ృతి పర్భావం
మనపై ఉండక పోవచుచ్.

భువనేశవ్ర లో నేను అయిదు సంవతస్రాలనుంచి ఉంటునాన్ను. అకక్డ మా కాలనీలో పాతిక తెలుగు

కుటుంబాలునాన్యి. అందువలల్ నాకు ఒరియా భాష కూడా సరిగా పటుట్బడలేదు. పటుట్బడేందుకు కృషి చేయవలసిన అవసరం కూడా నాకు
కనబడలేదు. ఎందుకంటే ఆఫీసులో వాయ్వహారిక భాష ఆంగల్ం. సామాజికంగా వయ్వహరించడానికి తెలుగువారు తగినంతమంది ఉనాన్రు.
ఊళోల్ వయ్వహరించడానికి కొంత హిందీ, కొంత పొడిపొడి ఒరియా చాలు.
సరిగాగ్ తొమిమ్ది గంటల నలభై నిముషాలకు ఫార్ంకుఫ్రోట్ల్ మా విమానం బయలేద్రింది. అంతరాజ్తీయ విమాన యానానికీ, పార్ంతీయ
విమానయానానికీ - తేడా ఉంటుందని అపుప్డే నాకు బాగా తెలిసింది. ఈ విమానం చినన్దిగా, ఇరుగాగ్ ఉంది. డిసి 10లో పర్యాణం చేశాక
- రాజుని చూసిన కళల్తో మొగుణిణ్ చూసినటుల్గా ఉంది. ఎటొచీచ్ నేనిపుప్డు మరీ పారవ్తీశంలా లేను. కాసత్ మెరుగయాయ్ను. అవసరమైన
వివరాలు చాలావరకూ ముందుగానే తెలిశాయి.
నిముషమైనా ఆలసయ్ం లేకుండా పదినన్రకలాల్ విమానం హనోఫర విమానాశర్యంలో దిగింది. ఇకక్డ కూడా బయటి వాతావరణానికి
గురి కాకుండా సరాసరి విమానాశర్యంలోనే దిగాం.
నూయ్ఢిలీల్లో లోడ అయిన మా సామానుల్ సరాసరి ఇకక్డకు చేరాలి. సామాను కలెకట్ చేసుకునే చోటుకి వెళాల్ం. ఈ విమానాశర్యం
చాలా చినన్ది. ఇంచుమించు నూయ్ఢిలీల్ విమానాశర్యం అంతే ఉంది. ఉనన్ తేడా అలాల్ పరిశుభర్త! సినిమా కోసం వేసిన సెటిట్ంగులా ఎంతో
నీటాగ్ ఉంది.
సామానుల్ తీసుకోవలసినచోట, వలయాకారంలో ఓ బెలట్ తిరుగుతోంది. దానిమీద సామానుల్నాన్యి. నేనొక చోట నిలబడాడ్ను.
కాసేపటికి నా సూటేక్సు వచిచ్ంది. గురుత్పటట్డానికి ఒకక్ క్షణం ఆలసయ్మైంది. ఆలోగా అది ననున్ దాటి వెళిల్పోయింది. నా సూట కేసు నాకు
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దకక్దేమోనని భయపడాడ్ను. కానీ ఆ భయం క్షణికం మాతర్మే! అది మళీల్ మళీల్ అలా తిరుగుతూంటుందని సుఫ్రించింది. రెండోసారి నా
ముందుకి రాగానే వెంటనే సూటేక్స అందుకునాన్ను.
భారతీయులం నలుగురం ఎవరి సామానుల్ వారు చేతోత్ పటుట్కుని విమానాశర్యం బయటకు వచాచ్ం. అకక్ణిణ్ంచి బసుస్లో
రైలేవ్సేట్షనుకి వెళాల్లిట. బసుస్కోసం ఎదురుచూసూత్ అకక్డ నిలబడాడ్ం.
అదిగో నవలోకం
ఎయిర పోరట్ లోపలికంటే బయట బాగా చలల్గా ఉంది.
మాలో ఇదద్రు ఫు ల సూటస్ లో, ఒకతను సెవ్టరోత్ ఉనాన్రు. నా సెవ్టర నా భుజంమీదనే ఉంది. జీవితంలో అంతవరకూ ఎనన్డూ
సెవ్టర వేసుకుని ఉండని కారణంగా ధరించడానికి కాసత్ మెహమాటంగా ఉంది.
చుటూట్ చూసుత్ంటే అది మనుషులు మసిలే పర్దేశంలా అనిపించలేదు. ఏదో అదుభ్తలోకంలో ఉనన్టుల్ంది.
నేలంతా అపుప్డే కడిగి తుడిచిన భోజనాలగదిలా శుభర్ంగా ఉంది. మాకు కాసత్ దూరంలో కొందరు జరమ్న బాలబాలికలు
ఆడుకుంటునాన్రు. వాళల్ంతా ఏదో పికిన్కిక్ వచిచ్న బాపతులా ఉనాన్రు. బలంగా ధృడంగా ఉనాన్ వాళల్ ఆటలు మోటుగా ఉనాన్యి.
మిసమిసలాడే వాళల్ సోయగాలిన్ చూసి పర్పంచంలోని బాలబాలికలంతా అలా కనిపించే మంచి రోజు ఎపప్టికి వసుత్ందో అనిపించింది
అపర్యతన్ంగా.
కాసేపు ఎదురుచూశాక బసుస్ వచిచ్ంది. తవ్రగా ఎకాక్ం. కాసత్ రషాగ్నే ఉంది. మాకు కూరుచ్నేందుకు సీటుల్ దొరకలేదు. అయితే
నిలబడదానికి అనువుగా విశాలమైన సథ్లముంది. నిలబడడ్వాళుల్ ఒకరికొకరు తగులుతూ ఉండనవసరంలేదు. బసుస్ లోపల సెంటర్ల హీటింగ
సిసట్ం ఉండడంవలల్ వెచచ్గా, హాయిగా ఉంది.
బసుస్లో కండకట్ర లేడు. డైరవర సీటు దగగ్రనుంచే ఎకాక్లి. అతను టికెక్ట ఇసాత్డు. విమానాశర్యంనుంచి రైలేవ్సేట్షనుకు టికెక్ట
ఖరీదు ఒక మారుక్. కాసత్ ఎకుక్వేననిపించింది. జరమ్నీలో నేను పెటిట్న మొదటి ఖరుచ్ ఈ బసుస్ టికెక్టేట్.
అంతా బసెస్కక్గానే డైరవర ఒక బటన నొకాక్డు. వెంటనే చినన్గా శబద్ం చేసూత్ బసుస్ తలుపులు వాటంతటవే మూసుకుపోయాయి.
మధయ్లో ఎవరైనా ఎకక్డైనా దిగాలంటే డైరవర ఓ మీట నొకుక్తునాన్డు. తలుపులు వాటంతటవే తెరుచుకుంటునాన్యి. అందువలల్ డైరవర ఇషట్ం
లేనిదే ఎవరూ బసుస్ ఎకక్లేరు, దిగలేరు. టార్ఫిక కారణంగా బసుస్ మధయ్లో ఆగినా అందులోచి ఎవరూ దిగిపోలేరు. అందులోకి ఎవరూ
ఎకక్లేరు. ఈ పదధ్తి చాలా బాగుందనిపించింది.
బసుస్ వెడుతునన్పుప్డు కళల్పప్గించి ఊరు చూశాం. ఆ అందం చూసి ఆనందించాలిస్ందే కానీ వరిణ్ంచలేను. బసుస్ వెడుతుంటే ఎకక్డా
దుముమ్ లేవడంలేదు. ఊరంతా ఉదాయ్నవనంలా ఉంది.
హనోఫర రైలేవ్సేట్షన వదద్ మేము నలుగురం టర్యిన దిగాం. మలేషియనస్ కూడా మా వెనుకనే దిగారు. ఇంకా వాళూల్, మేమూ
విడిగా రెండు గుంపులుగానే ఉనాన్ం.
రైలేవ్సేట్షన చాలా గజిబిజిగా ఉంది. మా టైరన సరిగాగ్ ఒంటిగంటా ఎనిమిది నిముషాలకు రావాలి. అది ఏ పాల్ట ఫాం మీదకు
వసుత్ందో తెలుసుకోవడానికి కాసేస్పు పటిట్ంది. వివరాలనీన్ జరమ్న భాషలో రాసి పెటిట్ ఉనన్ చారట్ ఒకటుంది. దానిన్ అరథ్ం చేసుకుందుకు మాకు
కాసేస్పు పటిట్ంది. అదృషట్మేమిటంటే జరమ్న, ఇంగీల్షు భాషలకు అక్షరాలు ఒకటే. అది మాకు చాలా సహకరించింది. మేము సేకరించిన
సమాచారం సరైనదవునో కాదో అకక్డ మరికొందరిని అడిగి నిరాధ్రించుకునాన్ం. అపుప్డే మాకు అరధ్మైంది - మా ఇంగీల్షు పరిజాఞ్నం అకక్డ
మాకాటేట్ సహకరించదని!
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ఆ సందరభ్ంలో మేమూ, మలేషియనూస్ కొంచెం దగగ్రయాయ్ం. వాళల్ సేన్హితుడొకడు హనోఫరోల్ ఉనన్టుల్నాన్డు. అతను సేట్ష న కొచిచ్
వాళల్ను కలుసుకుని వాళల్తోపాటు అనుకోకుండా మాకూక్డా సాయపడాడ్డు.
టైరన సరిగాగ్ టైముకి వచిచ్ంది. రెండంటే రెండు నిముషాలోల్ బయలేద్రింది. చాలా పరిశుభర్ంగా ఉంది. మాది సెకండ కాల్స
కంపారెట్మ్ంట. అది మన బోగీలాల్ కాక - ఎంతో విశాలంగానూ, కాళీగానూ ఉంది.
టైరన వెడుతునన్ది అడవిదారిలా ఉంది. చెటుల్ పొడుగాగ్, పచచ్దనంతో మెరిసిపోతునాన్యి. ఇండియాలో చెటల్కి పచచ్దనం చూశాను
కానీ ఆ పచచ్దనానికీ, ఈ పచచ్దనానికీ తేడా ఉంది. లేత ఆకుపచచ్ కొదిద్గా ముదిరినటుల్, ముదురాకుపచచ్ కొదిద్గా లేతపడినటుల్ - అదొక
రకమైన, అందమైన, అదుభ్తమైన పచచ్దనం ననున్ వివశుణిణ్ చేసింది.
టైరనోల్ మాకో కురార్డు తగిలాడు. పది పనెన్ండేళుల్ండవచుచ్. అందరు జరమ్న కురార్ళల్లాగే పుషిట్గా ఉనాన్డు. మాతో ఏదో మాటాల్డడానికి
పర్యతిన్ంచాడు. వచీచ్రాని ఇంగీల్షులో తడబడుతూ మాటాల్డాడు. ఒక యూరోపియన బాలుడు ఇంగీల్షు మాటాల్డడానికి తడబడడం వింతగా
అనిపిసేత్ - అంతకంటే వింతైనది అతని తీరు. అతనివదద్ పూరిత్ టికెట కొనడానికి డబుబ్లు లేవుట. కొనిన్ మారుక్లు సాయం చేయమని
అడిగాడు.
ఇండియాలో ఇలాంటివి చాలా మామూలే! జరమ్నీలో అడుగు పెటట్గానే ఇటువంటి అనుభవం ఎదురౌతుందని మేము అనుకోలేదు.
అయితే అతను చెపిప్ంది మాకు సరిగా అరధ్ం కాలేదు. డబుబ్ కావాలనన్దొకక్టే సరిగా తెలిసింది. అతని అసలు సమసయ్ ఏమిటో
మాకు తెలియదు. అపుప్డే కొతత్గా ఓ కొతత్దేశంలోకి అడుగుపెటిట్న మేము మా దగగ్రునన్ కొదిద్ మారుక్లీన్ దానధరామ్లు చేయగల సిథ్తిలో లేము.
అందువలల్ మా అసహాయత అతనికి తెలియబరాచ్ము. నిరుతాస్హంగా వెళిల్పోయాడా కురార్డు.
దేశం సంపనన్మైనపప్టికీ, ఇకక్డ కూడా మనుషుల తీరు ఇండియాలోలాగే ఉందని అనుకునాన్మ. అయితే దానికి ఆలోచనలోల్ మరీ
ఎకుక్వ పార్ధానయ్తనివవ్లేదు. చేరవలసిన టైమ పర్కారం రెండుగంటల నలభైఅయిదు నిముషాలకు టైరన లూయ్నబెరగ్ చేరుకుంది. అది అగిన
రెండే రెండు నిముషాలోల్ హడావుడిగా సామానులతో సహా టైరనోల్ంచి దిగాం.
విమానాశర్యంలోనూ, రైలేవ్సేట్షనోల్నూ కూడా సామానల్ రవాణాకు టార్లీలునాన్యి. వాటిలో సామానుంచి లాకుక్ంటూ బయటకు
చేరుచ్కుని, టార్లీ అకక్డ వదిలేయొచుచ్. మా సామాను బరువుగా లేకపోవడంవలల్ టార్లీ ఉపయోగించాలిస్న అవసరం లేకపోయింది.
సేట్షన ఆవరణలో కూడా ఇండియనూస్, మలేషియనూస్ మళీల్ విడివిడిగానే ఉనాన్ం. మలేషియనుస్ మాకంటే ముందు టాకీస్లో
వెళిల్పోయారు. మావదద్ గోయ్తే ఇనిస్ట్టూయ్ట అడర్స ఉంది. అకక్డికి ఎలా వెళాల్లీ అని కాసేపు తరజ్నభరజ్న పడి, చివరకి టాకీస్ చేసుకుని
వెళాల్లనుకుని దగగ్రోల్ ఉనన్ టాకీస్ని పిలిచాం.
టాకీస్ మనదేశంలో గొపప్గొపప్వాళుల్ వాడే కారల్కంటే గొపప్గా ఉంది. టాకీస్డైరవర చూడాడ్నికి పెదద్ ఆఫీసరాల్ ఉనాన్డు. అయితే మేము
అడర్స చూపించగానే అతను ఎంతో వినయంగా మా సామాను డికీక్లో పెటాట్డు. మాకు భాష రాదని తెలిసి మావంక సేన్హపూరవ్కంగా
చూశాడు. అతనికి ఇంగీల్షు వచిచ్నటుల్ లేదు. ఐనా వయ్వహారానికి పెదద్గా ఇబబ్ంది కలుగలేదు.
గోయ్తే ఇనిస్ట్టూయ్టిక్ మీటర ఛారిజ్ నాలుగు మారుక్లయియ్ంది. అది మేము నలుగురం షేర చేశాం. టాకీస్ చవగాగ్నే ఉంది.
అనవసరంగా తటపటాయించాం, అనుకునాన్ం.
గోయ్తే ఇనిస్ట్టూయ్ట దగగ్ర దిగాం. ఇనిస్ట్టూయ్ట భవనం చూడాడ్నికి చినన్ మేడలాఉంది. ఒకే ఒకక్ గుమమ్ం. తలుపు మూసి ఉంది.
లోపలికెళల్డానికి మరో దారి లేదు.
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టాకీస్ డైరవర సామాను దింపడంలో సాయం చేశాక, తలుపుకి పకక్నే ఉనన్ కాలింగ బెల చూపించి అది నొకక్మని సూచించి
వెళిల్పోయాడు.

( ¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy)
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