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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

ఇండియాలో పర్భుతోవ్దోయ్గిని. ఇకక్డ జరమ్నీలో నీడపటుట్న ఉంటూ పర్భుతవ్మిచేచ్ సాక్లరషిపతో కడుపులో చలల్ కదలకుండా
రోజులు గడుపుతునాన్ను నేను. అనుక్షణం భయంభయంగా జీవితం గడుపుతునాన్డు దాస. అతను నాకు సాయపడతాటట్.
ఆతమ్విశావ్సానికి ఇంతకంటే గొపప్ ఉదాహరణ ఉంటుందా?
దాసని చూసేక, అతని మాటలు వినాన్క - చాలా విషయాలోల్ నా దృకప్థం మారింది.
నిజం నిజమే. దానికి మంచి, చెడు అనేవి మనసు కలిప్ంచినవే తపప్ వాటికి ఇదమితథ్మనే నిరవ్చనం లేదు.
దాస రెసిడెనస్ పెరిమ్ట లేకుండా ఉదోయ్గం చేసుత్నాన్డనన్ది నిజం.
అది చెడడ్ పని. తపుప్. నేరం. సుఖమైన జీవితానిన్ వదిలి ఈ జీవితానిన్ ఎనున్కోవడం తెలివితకుక్వతనం. పై నిజానికి నేను చేరిచ్న
విశేషణాలివి. వాటిని నా మనసు కలిప్ంచింది.
దాసకి సంబంధించి - అతను ఈ జీవితానిన్ సవాలుగా సీవ్కరించాడు. సవాలు లేని జీవితం అతనికి నచచ్దు.
ననున్ తీసుకుంటే - నా భారాయ్బిడడ్లిన్ ఇకక్డికి రపిప్ంచుకోవడమనే విషయం నాకు సవాలుగా పరిణమించింది. ఆ మాతర్ం సవాలుని
నేను ఆతమ్విశావ్సంతో సీవ్కరించలేనా?
శీర్మతిని జరమ్నీకి రపిప్ంచాలనన్ నా ఆకాంక్ష దాస కారణంగా మరింత బలపడింది.
బెరిల్నోల్ ఆ హాసట్లిన్ నాకు చిరసమ్రణీయం చేసింది దాస మాతర్మే కాదు. మరెనోన్ అనుభవాలునాన్యి.
మరినిన్ హాసట్ల ముచచ్టుల్
నేను లియోపాలడ్ పాల్టజ్ హాసట్లుకి తరచుగానే వెడుతుండేవాణిణ్.
అకక్డ ఒక రూంలో ఒక సిరియన ఉనాన్డు. అతనికి మూవీ పొర్జెకట్రుంది. తరచుగా నీలి చితార్లు తెచిచ్ వాటి పర్దరశ్నకు
పదిమందినీ పిలిచేవాడు. నాతో ఆటేట్ పరిచయం లేకపోయినా ఒక రోజున ననూన్ బలవంతపెటిట్ తన గదికి తీసుకుపోయాడు. అకక్డ
తెలిసినవాళుల్ కొందరునాన్రు కానీ వాళల్లో ఓంపర్కాష లేడు.
నీలి చితార్నిన్ ఓ గదిలో అంతమంది మితుర్లమధయ్ కూరుచ్ని చూడడ్ం ఓ వింత అనుభవం.
నేను ఫిక్షన పిర్యుణిణ్. ఏ చితర్ం చూసినా ముందు కథకోసం వెదుకుతాను. విశేషమేమిటంటే ఈ నీలి చితర్ంలో కొంచెం కథ ఉంది.
ఒక భరత్ భారయ్ని అనుమానించాడు. తను బయటకు వెడుతునన్టుల్ ఆమెను నమిమ్ంచాడు. భారయ్ ఫోన చేసి పిర్యుణిణ్ ఇంటికి
రపిప్ంచుకుంది. భరత్ వాళల్ వయ్వహారానిన్ రహసయ్ంగా గమనిసుత్ంటాడు. పిర్యుడామెతో శృంగారం మొదలుపెడతాడు. పచిచ్తనం మొదలు.
నరాలు తెగిపోయేలా సంగీతం. ఆడది పరవశంతో చేసే హాహాకారాలు. వాటికి మురిసిపోతూ ఉదేర్కపడే పురుషపుంగవుడు. సాధారాణంగా
దంపతులమధయ్ జరిగే నెలరోజుల భంగిమలు - అకక్ డొక గంటలో పర్దరిశ్ంచబడాడ్యి.
భరత్ ఇదంతా చూసుత్నాన్డు. అతని కళల్లో కోపం, కూర్రతవ్ం. అయినా మనలాంటి పేర్క్షకులకోసం భరించి మొతత్ం దృశాయ్లనీన్
ఓపికగా చూసాత్డు. భారయ్ దుసుత్లు తొలగిసుత్ంటే అదోలా చూసాత్డు. ఆమె పరవశానికి చలిసాత్డు. ఆ జంట శృంగార చేషట్లకి మథనపడతాడు.
పిర్యుడు తన భారయ్ని అనుభవిసుత్ంటే కృంగిపోతాడు. శృంగారం పరాకాషఠ్కు చేరుకుని, ఆ జంట సోలిపోయినపుప్డు ఆ ఇదద్రీన్ కాలిచ్ చంపి
అకక్ణిణ్ంచి వెళిల్పోతాడు. అదే ముగింపు. అంటే అది విషాదాంత చితర్ం.
ఆ సినిమా చూసుత్ంటే - అపప్టికపుప్డు సతరీకి ఓ పురుషుడూ, పురుషుడికి ఓ సతరీ కావాలనిపిసుత్ంది. ఆ సినిమా పర్భావంనుంచి
బయటపడాడ్నికి కాసేపు పటిట్ంది నాకు.
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అకక్ణిణ్ంచి ఓంపర్కాష గదికి వెళాల్ను. అతను ననున్ చూసి చాలా ఉతాస్హపడాడ్డు. తను రోడుడ్మీంచి తెచుచ్కునన్ టివిని బాగు చేసి
బొమమ్ వచేచ్లా చేశాడుట. నేను వెళేల్సరికి టెలివిజనోల్ ఓ మంచి కారయ్కర్మం వసోత్ంది. అందమైన బాతుల జంట కేందర్ంగా ఎనోన్ మనోహర
పర్కృతి దృశాయ్లిన్ ఇముడుచ్కునన్ కారయ్కర్మమది.

మనసునిండా ఆహాల్దం పరచుకుంది. మానసిక పర్శాంతతకి పర్కృతి దృశాయ్లను

మించినదేదీ లేదనిపించింది.
ఒకే దేశం. రెండు విభినన్ కారయ్కర్మాలు. రెంటికీ ఎంత భేదం?
ఆ హాసట్లోల్ సరదాకబురల్కి లోటు లేదు.
ఒకసారి నేను హాసట్లుకి వెళల్గానే కనన్డ రావ ఎదురయాయ్డు. అతని కార్పు కొతత్గా తమాషాగా బాగుంది. ఆ విషయం అతనికి చెపిప్
మెచుచ్కునాన్ను.
రావ సంబరపడలేదు. చినన్బుచుచ్కుని వెళిల్పోయాడు.
నావలల్ ఏదో పొరపాటు జరిగిందనిపించింది. ఓంపర్కాష రూంకి వెళిల్ జరిగింది చెపాప్ను. అంతే, కాసేపతను పడిపడి నవావ్డు.
రావ కథేమిటంటే ఒక రోజు ఓంపర్కాష గోపాలకృషణ్నకి టిర్మమ్రు గురించి చెపాప్డు. టిర్మమ్రు అంటే లోపల బేల్డులమరిచ్న దువెవ్న. దాంతో తల
దువువ్కుంటే, జుటుట్ ఎపుప్డూ ఒకే సైజులో ఉంటుంది. చెంపలు మాతర్ం పెరుగుతాయి. మంగలి ఖరుచ్లు ఆదా చేసుకుందుకు అదో
ఉపాయం. అలాంటిది బెరిల్న వచేచ్ముందు నటరాజన టర్యినోల్ కొరియామీద పర్యోగించాడు. అదే పర్యోగం ఈ హాసట్లోల్ ఓంపర్కాష
గోపాలకృషణ్నమీద చేశాడు. అంతా ఓంపర్కాష పార్వీణాయ్నిన్ మెచుచ్కునాన్రు. ఎంతలా అంటే, కనన్డ రావ కూడా ఓంపర్కాషకి కసట్మర
కావాలని ఆతర్పడాడ్డు.
ఓంపర్కాష చాలా ఉతాస్హపడాడ్డు. “ఇనాన్ళూల్ పర్యోగాలు మాతర్మే చేసుత్నాన్ను. ఈరోజు నాలో పొర్ఫెషనలని చూసాత్వు” అని
గరవ్ంగా పర్కటించాడు. పకక్రూంనుంచి ఓ రివాలివ్ంగ ఛెయిర తెచిచ్ రావని అందులో కూరోచ్బెటాట్డు. అతని చొకాక్ కాలరు లోపలకి మడత
పెటాట్డు. ఓ తెలల్ గుడడ్ని తెచిచ్ రావ భుజం చుటూట్ కపాప్డు.
“టిర్మమ్ర కటింగ కదా! కదిలితే అభాసౌతుంది. బుదిధ్గా కూరోచ్” అని రావకి చెపిప్ టిర్మమ్రిన్ కుడి చెంపకి ఆనించాడు.
తనున్ తాను పొర్ఫెషనలగా నిరూపించుకోవాలనన్ తాపతర్యంలో కాబోలు - అతని టిర్మమ్రు కొంచెం దారి తపిప్ంది. రావ చెంపల
పకక్న ఎకక్డో కొదిద్గా తెగింది. ఉడుకురకత్మేమో - ఎరర్గా పొంగి ఓంపర్కాషనే విభార్ంతుణిణ్ చేసింది.
కనన్డ రావకి చురుకుక్మనన్ సప్రశ్లో మంట తెలిసింది. ఓంపర్కాష చూపులా మంటకి ఆజయ్ం పోసి అతనిన్ భయవిహవ్లుణిణ్ చేశాయి.
అపుప్డతనికి మొహమాటం వగైరాలేం తెలియలేదు. అపర్యతన్ంగా కెవువ్మనాన్డు.
కూతలతో, విరుపులతో రాక పాటలు పాడుతునన్పుప్డు కూడా ఆశాభోంసేల్ కుదురుగా నిలబడి ఉంటుంది. గొంతులో పలికే
వణుకులు శరీరంలో ఏమాతర్ం సుఫ్రించనివవ్దు. అదామెకెలా సాధయ్మో కానీ, అలాంటి పాటలకు కిషోర కుమార ఐతే గొంతుకంటే
ఎకుక్వగా మనిషి ఊగిపోతాడు. అదే ఎకుక్వ సహజమనిపిసుత్ంది.
టిర్మమ్ర తాకిడి చురుకుక్మనన్పుప్డు రావ అరుపులో రాక పాట పలకలేదు కానీ, తనువు మాతర్ం కిషోరకిలాగే ఊగిపోయింది. ఆ
కదలడంలో టిర్మమ్రోల్ ఇరుకుక్నన్ అతని జుటుట్ అడడ్దిడడ్ంగా తెగింది.
ఎలాగో పర్యతిన్ంచి టిర్మమ్రునుంచి విడివడి కురీచ్లోంచి చటుకుక్న లేచి నిలబడాడ్డు రావ. అంతే, భుజానిన్ కపిప్న తెలల్గుడడ్ - పైన
చినన్ రకత్పు మరకని సింధూరంలా ధరించి కిందకు జారింది.
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రావ కేక - మకరికి చికిక్న కరి వేడోక్లులా - ఆ సౌధంలోని మూల మూల గదులిన్ కూడా చేరింది. ఐనా ‘సిరికిం
చెపప్కుండా’ఆతర్ంగా బయలేద్రే బాయ్చి వాళుల్ ఎందరో ఉండరు కదా! ఓ ఇదద్రు మాతర్ం పరుగున ఆ గదిలోకి అడుగెటాట్రు. వాళుల్ రావని
తేరిపార చూసి, వినన్ కేక గురించి కూడా మరిచ్పోయి, “హెయిర సట్యిల చాలా బాగుందే, ఏ సెలూనకి వెళాల్వ?” అనాన్రు.
ఓంపర్కాష ముఖంలో చిరుగరవ్ం. అతను కొంచెం ముందుకి వంగి ఆ ఘనకారయ్ం తనదేననన్టుల్, “థాంకస్ ఫర ది కాంపిల్మెంట”
అనాన్డు.
అంతవరకూ భయం, ఆకోర్శం నిండిన రావ మనసులో ఆశకి కొంచెం చోటు దొరికింది. చపుప్న వెళిల్ అకక్డునన్ అదద్ం ముందు
నిలబడాడ్డు.
కొతత్ కార్పుతో కనిపించిన పర్తిబింబం ఏడుపొకక్టే తకుక్వనన్టుల్ అతనిన్ చూసింది.
రావ చలాకీ యువకుడు. ఎపుప్డూ నీటుగా ఉంటాడు. ఫాయ్షన విషయంలో చాలా శర్దధ్ వహిసాత్డు. జుటుట్ పొడవుగా పెంచాడు.
తరచుగా డిసొక్తేకసకి వెళిల్ అమామ్యిలతో డాయ్నుస్లు చేసాత్డు. అతనికో గరలఫెర్ండ ఉంది. “ఎలా ఉంది - ఓంపర్కాష సెలూన” అనాన్డు
ఓంపర్కాష గరవ్ం మేళవించిన ఉతాస్హంతో.
రావ కళుల్ వెంటనే ఆ గదంతా వెదికి ఓ టోపీని కనుగొనాన్యి. అతని కాళుల్ క్షణాలమీద టోపీ దగగ్రకు నడిపించాయి. ఆవెంటనే
చేతులు అతని తలని ఆ టోపీలో దాచేశాయి.
“ఎలా ఉంది ఓంపర్కాష సెలూన!” మళీల్ అడిగాడు ఓంపర్కాష.
రావ బదులివవ్లేదు. మాటాల్డకుండా గదిలోంచి బయటకు వెళాల్డు. హాసట్లోల్ంచి రోడుడ్మీదకి వెళాల్డు. కనిపించిన సెలూనోల్ దూరాడు.
సెలూన కాళీగానే ఉంది. జరమ్న మంగలి అతనిన్ పరీక్షగా చూసి ఫకుక్న నవావ్డు.
“ఎందుకు నవువ్తునాన్వ” అడిగాడు రావ.
“ఇంతవరకూ నాదగగ్రికి ఎవరొచిచ్నా కౌష్రానికే వచాచ్రు. మొదటిసారిగా జుటుట్ మరమమ్తుకొచిచ్న మనిషిని చూసుత్నాన్ను” అనాన్డు
జరమ్న మంగలి.
అతనికి తన అవసరం అరథ్మైందని గర్హించినవాడై, “థాంకస్! పరిసిథ్తి అరథ్ం చేసుకునాన్వ” అనాన్డు.
జరమ్న మంగలి అతనికి సారీ చెపిప్, “నేను మరమమ్తులు చెయయ్ను” అనాన్డు.
అతనా మాట చాలా ఖచిచ్తంగా అనన్టుల్ తెలిసినా, “కానీ రెగుయ్లర కసట్మరుస్కి చెయయ్గలవు, చెయయ్గలవు, చెయయ్గలవు” అనాన్డు
రావ హిపొన్టైజ చేసుత్నన్టుల్.
రావ కళల్లోకే చూసుత్నన్ జరమ్న మంగలి, హిపొన్టైజ కాలేదు కానీ, అతని కళల్లోని దైనాయ్నికి కరిగిపోయాడు.
“చేసాత్ను కానీ డబుల ఛారిజ్ ఔతుంది” అనాన్డు. రావ సరేననాన్డు. అతను రావ పొడవాటి జుటుట్ని బాగా కతిత్రించి, పొటిట్గా
సూర్క్కట చేశాడు.
రావ అదద్ంలో చూసుకుని, “ఇంతకంటే గుండే నయం” అనాన్డు.
మంగలి వెంటనే, “నీకు గుండు ఇషట్మని ముందే చెబితే డబల ఛారిజ్ అడిగేవాణాణ్? హాఫ ఛారిజ్కే చేసేవాణిణ్” అనాన్డు.
ఆ కార్పు విషయమై రావ చాలా దుఃఖంలో ఉనాన్డు. ఎవరు అతనిన్ చూసినా ఓసారి కార్పు విషయం ఎతిత్ బాగుందని
మెచుచ్కుంటునాన్రు. రావకి అది ఎగతాళిగా అనిపిసోత్ంది.
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ఆ నేపథయ్ం తెలియక నేనా కార్పుని పొగిడాను. అతనది వేళాకోళమే అనుకునాన్డు. కానీ పొడుగుజుటుట్ట్కంటే ఆ కార్పే అతనికి బాగా
నపిప్ందని నిజంగానే నాకనిపించింది. అతను నమేమ్ సిథ్తిలో లేడు.
ఓంపర్కాష కథ పూరత్యేయ్సరికి రావ ఆ గదిలోకొచాచ్డు.
“నీకు నేను చేసిన కార్పే బాగుందని రావు అంటునాన్డు” అనాన్డు ఓంపర్కాష అతనిన్ చూసి.
“నువువ్ ఎంతమందిచేతైనా రికమెండేషనుల్ చేయించుకో. నేను నీకు సెలూన ఫీలుడ్లో ఛానుస్ రానివవ్ను. నా పాత ఫొటో ఉందిగా దానిపకక్న ఇపప్టి ఫొటో పెటాట్నంటే సరి” అనాన్డు రావ.
ఓంపర్కాష నవివ్, “ఐతే నేను చేసిన కార్పుతో ఫొటో తీయించుకుని శాశవ్తంగా దాచుకుంటావనన్ మాట!” అనాన్డు.
రావ మొహంలో ఇరిటేషన. “అమోమ్! నోరు జారాను. ఈ కార్పుతో ఫొటో ఉండడానికి వీలేల్దు. నా జుటుట్ ఎదిగేదాకా ఎలాగో
టోపీలతో మాయ్నేజి చేసాత్ను” అనాన్డు.
“కార్పింగు గురించి ఇంత వరీర్ ఔతునాన్వా? ఎలాగూ ఎదిగే జుటేట్ కదా, దానికింత రభసెందుకు?” అనాన్ను.
“పెళల్యినవాడివి. నా బాధ నీకు తెలియదు” అనాన్డు రావ.
“పెళిల్ కాకపోయినా గరలఫెర్ండుందిగా నీకు?” అనాన్ను.
“పెళాల్నికీ, గరలఫెర్ండుకీ చాలా తేడా ఉంది. గరలఫెర్ండ అవసరం రాతిర్ళేల్ గురుత్కొసుత్ంది. పెళాల్నన్యితే పగలనక, రాతిర్నక
ఎనాన్ళల్యినా భరించాలి. మనం దేశాలు తిరిగితే తననీ దేశాలు తిపాప్లి” అనాన్డు రావ. అపుప్డతని గొంతులో అహమమ్ద వినిపించాడు
నాకు.
“నువవ్నన్ది నిజమే! నేను నా భారయ్నికక్డికి తీసుకు రావాలనుకుంటునాన్ను” అనాన్ను.
అంతవరకూ వేరే మూడలో మాటాల్డుతునన్ రావ చటుకుక్న నాకు షేకహాయ్ండిచిచ్, “కాసత్ ఆలసయ్ంగానైనా చాలా మంచి నిరణ్యం
తీసుకునాన్వు. ఇకక్డ నీకేం భయం లేదు. మేమంతా ఉనాన్ం” అనాన్డు.
ఆరిథ్కంగా బకక్పార్ణిని. చొరవ తకుక్వ మనిషిని. సవ్ంత డబుబ్తో భారాయ్బిడడ్లిన్ ఇకక్డికి తీసుకురావడమనన్ది మామూలు నిరణ్యం
కాదు. అడుగు ముందుకు పడుతునాన్ మనసంతా భయమే! అలాంటపుప్డు నాకు కావాలిస్ంది మోరల సపోరట్.
రావ మాటలు నాకు ఉతాస్హానిన్వవ్గా థాంకస్ చెపాప్ను.
అపుప్డు ఓంపర్కాష నాకోసం అదెద్ ఇలుల్ వెదకడంలో తను చెయయ్బోయే పర్యతాన్ల గురించి పర్సాత్వించాడు. ఇక ఆ అవసరం లేదనీ,
ఒలోముచకీ ఇలిల్వవ్డానికి ఒపుప్కునన్దనీ చెపాప్ను.
ఓంపర్కాష ఎగిరి గంతేసినంత పని చేసి, “ఈ బెరిల్న మహానగరంలో అతయ్ంత కషట్మైన పని - ఇలుల్ సంపాదించడం. అది
సాధించావంటే నువువ్ చాలా అదృషట్వంతుడివి. ఇక నువువ్ ఫిబర్వరిదాకా ఆగడమెందుకు? వెంటనే నీవాళల్ను రపిప్ంచుకోవచుచ్గా” అనాన్డు.
“ఔను, ఈ ఆలోచన నాకెందుకు రాలేదు?” అనుకునాన్ను. కానీ నాకు తెలుసు - ఆ ఆలోచన ఎందుకు రాలేదో!
ఇంకా నవంబరు మధయ్లో ఉనాన్ను. ఇండియాలో నావాళల్ పర్యాణానికి డబుబ్ ఏరాప్టుల్ చెయాయ్లిస్ ఉంది. అందుకు కాసత్ సమయం
కావాలి.
ఏదేమైతేనేం, దేశం కాని దేశంలో ఉనాన్ననన్ భావం నాలో పోయింది. నేను ఒంటరిని కాననీ, ఇకక్డకూడా నా వాళుల్ చాలామందే
ఉనాన్రనీ ధైరయ్మొచిచ్ంది.
అది చాలు - నేను పర్యాణ సనాన్హాల జోరు పెంచడానికి!
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పేల్నుకి వేళాయెరా

ఇండియానుంచి శీర్మతి ఉతత్రం వచిచ్ంది.
మామూలుగా ఐతే తననుంచి ఉతత్రం రాగానే నాలో ఏదో తెలియని ఉతాస్హం కలిగేది. ఉతత్రం విపప్గానే తనే పకక్న కూరుచ్ని
మాటాల్డుతునన్టుల్ అనిపించేది. అది మాటలకందని రసానుభూతి.
ఈ ఉతత్రం అలాంటిది కాదు. నేనీ ఉతత్రంకోసం ఆతుర్తగా, భయంగా, బెంగగా ఎదురుచూసుత్నాన్ను. ఓ జీవనమ్రణ సమసయ్కు
పరిషాక్రానిన్ ఇముడుచ్కునన్ మహతత్ర లేఖ నాకది.
కవరు చింపాలంటే తొటుర్పాటు. అలాగే చింపాను.
చదవాలంటే భయం. అలాగే చదివాను.
ముందుగా మాకు ధనసహాయం అందించగల సతాత్ ఉనన్ బంధువుల గురించి వార్సింది. వాళుల్ చాలామందే ఉనాన్రు కానీ అందరికీ
ఒకుక్మమ్డిగా ఏవో ఇబబ్ందులొచాచ్యిట.
తరావ్త సతాత్ లేనివాళుల్ కొందరి గురించి వార్సింది. వాళుల్ తెగ బాధ పడిపోయి - ‘మాకే సతాత్ ఉంటేనా, మా అవసరాలనీన్
పకక్కునెటిట్, మీ అవసరానికి ఆదుకునే అదృషట్ం మాకు కలిగిందని మురిసిపోయేవాళల్ం’ అని మావాళేల్ ఓదారాచ్లిస్న సాథ్యిలో
ఘొలుల్మనాన్రుట. ఎవరిన్ంచైనా మాటలే తపప్ పైసా రాలడం లేదుట.
ఇక మామగారైతే తన పలుకుబడి ఉపయోగించడానికి సవ్యంగా రంగంలో దిగేరుట. అపుప్ తీసుకుంటాననీ, అదీ బంధువులు
కానివారినుంచి మాతర్మేననీ అంటునాన్రుట. వడీడ్ ఎంతైనా తనే భరిసాత్ననీ, ఎలాగైనా ‘మమ సుత’ జరమ్నీ వెళిల్ తీరాలనీ మరీ మరీ
చెబుతునాన్రుట.
తన కూతురికి విదేశాలకి వెళేల్ అవకాశమొసేత్, ముఖయ్ంగా అపప్టోల్, ఏ తండిర్కైనా కలిగే సంతోషానికి అదుపుండదు. నా మామగారు
తన బిడడ్లిన్ పార్ణపర్దంగా పేర్మించిన వయ్కిత్. పెళిల్ చేసి పంపేసేక కూడా, ఆడపిలల్ల ఔనన్తాయ్నికి తన వంతు బాధయ్త ఉనన్దనుకునే
ఆదరశ్మాయనది.
శీర్మతిని నాతోపాటు జరమ్నీ పంపడానికి ఆయన ఎపుప్డో చొరవ తీసుకుని ఉండేవారు. దేశం కాని దేశంలో సాక్లరషిపుప్మీద బర్తికే
నేను, అకక్డొచేచ్ డబుబ్తో భారాయ్బిడడ్లిన్ కూడా పోషించగలనా అనన్ది ఆయన సందేహం. అది ననన్డిగి తీరుచ్కుందామంటే - నామీద
మానసికంగా ఒతిత్డి పడుతుందని భయం. నిజానికి ఆదిలో ఐతే నేను నావాళల్ను జరమ్నీకి తీసుకెళాల్లనుకోలేదు.
మామగారి బంధువరగ్ంలో విదేశాలు వెళిల్నవారు కొందరునాన్రు. కానీ వాళుల్ పెళిల్ కాకుండా వెళాల్రు.
నేనిపుప్డు శీర్మతిని జరమ్నీకి తీసుకెళేల్ ఉదేద్శయ్ంలో ఉనాన్నని తెలియగానే - మామగారి సంతోషానికి పటట్పగాగ్లు లేవు. ఆమె
పర్యాణపు ఖరుచ్లు ఎలాగో అలా తనైనా భరించాలని అనుకుంటునాన్రాయన.
కానీ నాకది ఏకోశానా ఇషట్ం లేదు. ఎందుకంటే మన సమాజం తీరుతెనున్లు బాగా తెలుసు నాకు. అకక్డ అలుల్డికిచిచ్న డబుబ్ గోడకి
వేసిన సునన్ంలాంటిది. అడిగి వసూలు చేసుకోలేరు. అలుల్డే తిరిగిసాత్నని బలవంతపెటిట్నా పుచుచ్కోలేరు.
‘నీ మావ బాకీ వసూలు చేశాడా, ఏం కూతురికోసం ఆ మాతర్ం చెయయ్లేడా?’ అని అలుల్డికి ఎకిక్ంచేవారుంటారు.
‘అలుల్డి దగగ్ర బాకీ వసూలేమిటోయ, మరీ అంత డబుబ్ కకుక్రిత్ పనికిరాదు’ అని మామగారిని ఈసడించేవారూ ఉంటారు.
విషయం వాళిల్దద్రికీ సంబంధించినదే ఐనా - బటట్బయలు కాక తపప్దు. అందుకే మామా అలుల్ళల్ మధయ్ ఆరిథ్కపరమైన
లావాదేవీలుండకూడదనన్ విషయానిన్ నా ఆదరాశ్ల జాబితాలో ఎపుప్డో చేరేచ్శాను.
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మామగారు లకోన్లో లా చదివారు. సవ్తహాగా ఆదరశ్వాది. ఆపైన లకోన్లో అతల బిహారీ వాజపేయి ఆయనకి సీనియర. ఆయన
వయ్కిత్తావ్నిన్ ఊహించడం కషట్మేం కాదు.
ఆయన కాకినాడ వచిచ్ కొనాన్ళుల్ లా పార్కీట్సు చేశారు. ఐతే ఆ వృతిత్లో అబదధ్ం చెపప్కుండా ఒకక్ రోజు కూడా గడవదని నిరాధ్రణ
అయేయ్క - లా పార్కీట్సు మానేసి వయ్వసాయదారుడిగా సిథ్రపడాలనుకునాన్రు.
ఆదరాశ్లు వలిల్ంచడం విషయంలో కమూయ్నిసుట్ కాదు కానీ, శర్మజీవులిన్ అవగాహన చేసుకొనడంలో సామయ్వాది ఆయన. అందువలల్
పేరుకి పెదద్ భూసావ్మి ఐనా, చేసే వయ్వసాయంవలల్ ఆయనకంటే ఆయన కింద పనిచేసే రైతులే ఎకుక్వ బాగుపడాడ్రు.
వైభవాలకి లోటు లేకపోయినా, గత రెండేళుల్గా ఆయన తాతాక్లిక ఆరిథ్క ఇబబ్ందులోల్ ఉనాన్రని నాకు తెలుసు.
ఈ విషయాలనీన్ అలా ఉంచితే - ఇపుప్డు శీర్మతి బరువు బాధయ్తలనీన్ పూరిత్గా నావి. తనని జరమ్నీ రపిప్ంచుకునే విషయంలో
సూచనపార్యంగానైనా ఆయన జోకాయ్నిన్ ఆమోదించానంటే, అది ‘అలుల్డిగా అవకాశం’ తీసుకోవడమే ఔతుంది.
ఐనా ఇండియాలో మనకేమైనా అపుప్ పుడుతుందేమోనని నేను భువనేశవ్ర సహచరుడు సూరయ్నారాయణకీ, నా అనన్యయ్కూ
మాతర్మే కాక - మామగారికి కూడా ఉతత్రం వార్సానంటే - అది లౌకయ్ం కాదు.
జరమ్నీలో ఉనన్ంత కాలమూ నా వదద్ ఎనిన్ మారుక్లుంటే అంత ధైరయ్ంగా ఉంటుంది నాకు. అంతే కాదు - ఇండియా వెళేల్క
అపిప్చిచ్నవాళల్కి కావాలంటే రూపాయలోల్ కాక మారుక్లోల్నే బాకీ తీరేచ్ అవకాశముంది. దానివలల్ ఓ పర్యోజనముంది.
అపప్టోల్ సూక్టరుల్ మారెక్టోల్ అంత సులభంగా దొరికేవి కాదు. అందులోనూ బజాజ సూక్టర ఐతే - ముందు అడావ్నస్ కటిట్ కేటాయింపు కోసం ఏళల్తరబడి ఎదురుచూడాలిస్ందే! బజాజ సూక్టరుకి ఎంత గిరాకీ అంటే - బాల్కులో దాని ధర, కోటా ధరకి రెటిట్ంపుకి పైన
ఉండేది. చాలామంది బాల్కులో అమిమ్ సొముమ్ చేసుకుందుకే బజాజ సూక్టరిన్ బుక చేసుకునేవారు. రూపాయలోల్ల్ బదులు
విదేశీమారకదర్వయ్ంతో అడావ్నుస్ కడితే - బజాజ సూక్టర ఒకటి రెండు నెలలోల్నే కేటాయించబడేలా కోటా ఉంది. అందుకని చాలామంది
విదేశాలోల్ ఉనన్ బంధుమితుర్లిన్ విదేశీమారకదర్వయ్ం అడుగుతుండేవారు. అందువలల్ ఇపుప్డు నాకు రూపాయలోల్ సాయపడడ్ంవలల్ తరావ్త
సాయపడడ్వాళల్కీ కొంత పర్యోజనం ఉంటుందని నేననుకునాన్ను.
పిలిచి పిలల్నిసాత్నంటే కులం గోతర్ం అడిగారని సామెత ఉండనే ఉందిగా. ఫారిన ఎకసఛేంజికోసం ముకూక్ మొహం ఎరుగని వాళల్
వెంటబడాడ్నికైనా సిదధ్మేమో కానీ, నా ఫారిన ఎకసఛేంజి ఆఫర మా బంధుమితుర్లోల్ ఎవరీన్ ఆకరిష్ంచలేదు.
ఇవీ శీర్మతి ఉతత్రంలో ముఖాయ్ంశాలు. అవి చదువుతుంటే - నాలో కొతత్ అనుభూతులేం లేవు. తను పొందిన అనుభూతులిన్
అక్షరాలుగా మారిచ్ ఆ ఉతత్రంలో పొదిగిందామె. ఆమె నా అరాథ్ంగి. తన అనుభూతులు నా అనుభూతులకు భినన్ంగా ఉండవు.
ఆతరావ్త ఇంటి దగగ్రున్ంచి వచిచ్న మిగతావాళల్ ఉతత్రాలోల్నూ ఏదీ కూడా డబుబ్ ఏరాప్టల్ విషయంలో ఏమాతర్ం పోర్తాస్హకరంగా
లేదు.
“పిలల్లిన్ తీసుకువెళల్డం తపప్నిసరి ఐతే అందువలల్ అకక్డ చాలా ఇబబ్ందులుంటాయని అనుభవజుఞ్లు అంటునాన్రు. ఐనా మీరు
పోర్సీడయేయ్ మాటైతే, టికెటుల్ ఇండియాలో కొనడం కంటే జరమ్నీలో కొని పంపడమే మెరుగుట” ఇది సూరయ్నారాయణ ఉతత్రం సారాంశం.
“అమామ్యికి టూయ్బెకట్మీ ఆపరేషన జరిగింది. ఆరెన్లల్వరకూ భారాయ్భరత్లు విడిగా ఉంటాలిట. పర్యాణం ఫిబర్వరి మధయ్లో జరిగేలా
ఏరాప్టుల్ చెయయ్డం మంచిది” ఇది మామగారి ఉతత్రం సారాంశం.
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“ఇండియానుంచి బెరిల్న వెళల్డానికి - ఒక ఫుల టికెటుట్, రెండు హాఫటికెటుల్ కలిపి - మొతత్ం పదాన్లుగువేల అయిదొందల
రూపాయలు ఔతుంది. నీకు డబుబ్ ఏరాప్టవుతుందంటే తెలియజెయియ్. నీ జవాబు చూసుకుని పాసపోరుట్లకి ఏరాప్టు చేసాత్ను” ఇది అనన్యయ్
ఉతత్రం సారాంశం.
ఈ మూడు ఉతత్రాల సారాంశం నాతోపాటు శీర్మతినీ చేరినటుల్ంది.
“ఎయిర టికెటకి వాయిదాల పదధ్తిమీద డబుబ్ కటొట్చుచ్ట. రానూపోనూ ముపైప్వేలైనా సరే - వెనుకాడదుద్. ఈ పర్యాణం ఆపొదుద్.
నేను ఫిబర్వరిదాకా ఆగలేను. మిమమ్లిన్ విడిచి క్షణం కూడా ఉండలేను. వెంటనే ననిన్కక్ణిణ్ంచి తీసుకుపొండి” అని ఉతత్రం వార్సింది.
ఆ ఉతత్రంలోని ఆకోర్శం నాకు ఎలాంటి కిక ఇచిచ్ందంటే - వెంటనే ఓంపర్కాష వదద్కి పరుగెతాత్ను.
అతను నేను చెపిప్నదంతా విని, “టికెట సంగతెలా ఉనాన్, పాసపోరుట్ తీసుకోవడానికేం? ఒకోసారి పాసపోరట్ రావడానికే నెలలు
పటేట్సుత్ంది. అరజ్ంటుగా పాసపోరట్ తీసుకోమని మీవాళల్కి రాయి” అనాన్డు.
నా జేబులో ఏరోగార్మ సిదధ్ంగా ఉంది. చకచకా అనన్యయ్కి ఉతత్రం వార్సుత్నాన్ను.
ఈ విషయంలో ఓంపర్కాష నాకంటే చురుగాగ్ ఉనాన్డు. నేనుతత్రం వార్సుత్ంటే అతను - ‘ఇండియా టూరిసట్ సెంటర’కి చెందిన
సరళసేన అనే అతనికి ఫోన చేశాడు.
నేను ఉతత్రం వార్యడం పూరత్యేయ్సరికి తనకి ఫోనలో సరళసేన దావ్రా తెలిసిన వివరాలు చెపాప్డు ఓంపర్కాష.
ఆ వివరాలు ఆసకిత్కరంగా ఉనాన్యి. రావడానికోసారీ, తిరిగి వెళల్డానికోసారీ టికెటుల్ తీసుకోవడంకంటే, ఒకక్సారే ఏకంగా
రానూపోనూ టికెటుల్ తీసుకుంటే బాగా చవక ఔతుందిట. పెదద్వాళల్కి మనిషికి పనెన్ండొందల మారుక్లు. 2-12 మధయ్వయసు పిలల్లకి
ఒకొకక్రికి ఏడొందల యాబై మారుక్లు. అంటే మొతత్ం రెండువేల ఏడొందల మారుక్లు. మావాళుల్ ఇండియాలో ఎకిక్ నేరుగా బెరిల్నలోనే
దిగొచుచ్. టికెట బుక చెయయ్డానికి పది రోజులు ముందు చెబితే చాలుట.
“మరి నీ దగగ్ర అంత డబుబ్ందా?” అనాన్డు ఓంపర్కాష అనుమానంగా.
అతని అనుమానానికి కారణముంది. కొదిద్ రోజులు ముందే ఓంపర్కాష కనెస్షన రేటుకి ఇపిప్సాత్నంటే - నేరుగా బౌర్న కంపెనీ
షోరూంనుంచి మికీస్ ఒకటి కొనాన్ను. మికీస్ కొనేటపుప్డు అతను, “ఇపప్టికే నువువ్ కాసెట టేపురికారడ్రు, సూప్లటైపు సీట్రియో టేపురికారడ్రు
కొనాన్వు. ఇపుప్డు మికీస్. ఇలాంటివి నీవాళొల్చేచ్క కొనచుచ్ కదా! పర్సుత్తం డబుబ్ ఆదా చేసేత్ సమయానికి అకక్రకొసుత్ంది” అని
హెచచ్రించాడు.
నేను బెరిల్న వచిచ్ రెండు నెలేల్ అయింది కాబటిట్ ఈ నేపథయ్ంలో అతడి అనుమానం సహజమే.
నిజానికి అపప్టికపుప్డు టికెటుల్ కొనాలంటే నా దగగ్రునన్దంతా ఇచేచ్సినా ఇంకా రెండొందల మారుక్లు తకుక్వౌతాయి. కానీ ఆ
మాట చెబితే - మళీల్ ఏం సలహా ఇచిచ్ నేను వెనకడుగు వేసేలా చేసాత్డోనని నా భయం.
“ఉంది” అనాన్ను మేకపోతు గాంభీరయ్ంతో.
ఐతే నేను హోరుగాలిలో దీపం పెటిట్ ఆ మాటనలేదు.
కిర్సమ్స సందరభ్ంగా జనవరి నెలలో ఇవావ్లిస్న సట్యిపెండ వెయియ్మారుక్లూ, ముందుగా డిసెంబర 17కే ఇచేచ్సాత్మని చెపాప్రు.
అందులోంచి రెండొందల మారుక్లు ఈ టికెటల్కోసం తీసేత్, జనవరి నెల ఇంటదెద్కి మరో రెండొందల మారుక్లు పోగా - నాకు మిగిలేది
ఆరొందల మారుక్లు. నావాళుల్ జనవరికలాల్ వచేచ్సేత్ కనుక - మరి జనవరి నెలలో నాకిక సట్యిపెండ రాదు కాబటిట్ - ఆరొందల మారుక్లతో
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ఆ నెల గడిపెయాయ్లి. అంతవరకూ ఇకక్డ నాకునన్ అనుభవానిన్ బటిట్ అది సాధయ్మేనని నా నమమ్కం. ఎటొచీచ్ డిసెంబర 17లోగా టికెటుల్
కొనడం వీలుపడదు.
ఏదేమైనా కొంతకాలంపాటు జీవితం - మారుక్లు, ఫెనిగుస్ లెకక్లతోనే సరిపోతుందనిపించింది. ఐనా మేం నలుగురం ఒకచోట
కలిసుండే ఆనందంలో ఆ లెకక్లు కూడా ఓ మధురానుభూతి కావచుచ్.
ఐనా అలాంటి లెకక్లు మాకేం కొతత్ కాదు. ఇండియాలో వచేచ్ జీతంతో - తలిదండుర్లు, తముమ్ళుల్, చెలెల్ళల్ బాధయ్తలతో నెలకి మూడు
నాలుగు సారుల్ బడెజ్ట మారుసుత్ండే అనుభవం మాది. అదే ఇకక్డా కొనసాగుతుంది.
నేనిలా ఆలోచిసుత్నాన్ను. కానీ నా ఉతత్రం చేరేలోపునే అనన్యయ్నుంచి మరో ఉతత్రం వచిచ్ంది.
టికెటుల్ జరమ్నీలో కొనుకోక్వడమే మంచిదంటునాన్రుట అంతా! అది సాధయ్మయేయ్ మాటైతేనే పాసపోరుట్ తీసుకుంటాననీ, లేకుంటే
పాసపోరుట్కి అనవసరంగా డబుబ్ దండగనీ వార్శాడు అనన్యయ్.
పాసపోరుట్కయేయ్ ఖరుచ్ మనిషికి వంద రూపాయల లోపు. పిలల్లిదద్రూ ఐదేళల్ లోపువాళుల్ కాబటిట్ వాళల్కి వేరే పాసపోరుట్లుండవు. తలిల్
పాసపోరుట్లో వాళల్ ఫొటో, వివరాలు నమోదు చేసేత్ చాలు. వేలకు వేలు పణంగా పెటట్నునన్ జరమ్నీ పర్యాణంలో ఇంత చినన్ ఖరుచ్కి ఎందుకి
వెనుకాడుతునాన్డో అరథ్ం కాలేదు. కానీ ఇలాంటి విశేషాలు చరిచ్ంచుకుందుకు ఇపప్టాల్ంటి ఫోన సదుపాయాలు లేవుకదా అపుప్డు?
ఖరుచ్కి వెనుకాడొదద్నీ, అరజ్ంటుగా శీర్మతికి పాసపోరుట్ ఏరాప్టు చెయయ్మనీ అనన్యయ్కి వెంటనే ఉతత్రం వార్సాను.
ఆ ఉతత్రం పోసుట్ చేసేక - ఇక నావాళుల్ ఇకక్డికి రావడం ఖాయం అనిపించింది. వాళొల్చేచ్క ఏంచెయాయ్లీ అనన్ ఆలోచనలో పడాడ్ను.
ముందుగా గురొత్చేచ్ది చలి. మావాళుల్ ఇకక్డి చలికి తటుట్కోగలరా? ముఖయ్ంగా పిలల్లు....
ఐతే ఆ విషయంలో నేను ధైరయ్ంగానే ఉనాన్ను. ఎందుకంటే అపుప్డపుప్డే బెరిల్నోల్ వాతావరణం మారుతోంది. అకోట్బరు రాగానే ఇకక్డ అంతా చలికాలం వచేచ్సిందంటునాన్రు.
ఊళోల్ చాలా ఇళల్ముందూ, షాపులముందూ వేర్లాడుతుండే థరామ్మీటరల్ దావ్రా ఎపప్టికపుప్డు నాకు టెంపరేచర తెలుసూత్నే ఉండేది.
బయట టెంపరేచర పది డిగీర్ల లోపే ఉంటోంది. అపప్టికి రెండుసారుల్ మంచు కురవడం చూశాను. ఒక రోజున టెంపరేచర బాగా పడిపోయి
మైనస ఆరుకి చేరుకుంది. ఐతే అందరూ భయపెటిట్నటుల్ ఈ చలి ననున్ పులిలా వేటాడలేదు. కనీసం కోడిగుర్డల్యినా తినకుండా, చేతులకి
గోల్వస్ అయినా వేసుకోకుండా చాలా హాయిగా తిరుగుతునాన్నీ చలిలో. అదో పెదద్ విశేషంలాగా అనిపించలేదు. ఎందుకంటే ధరించిన ఉనిన్
బటట్లు వంటిని వెచచ్గా ఉంచుతునాన్యి.
బయటకెడితే రోడల్మీద షికారు చెయయ్ం కదా! వెడితే ఆఫీసుకి. లేదూ షాపులకో, మితుర్ల ఇళల్కో.
ఇకక్డ ఆఫీసు వెచచ్న. షాపులు వెచచ్న. ఇళుల్ వెచచ్న. బసుస్లు వెచచ్న. రైళుల్ వెచచ్న. రైలేవ్ సేట్షనుల్ వెచచ్న. ఈ వెచచ్దనాలకి మధయ్లో
చేసే రోడుడ్ పర్యాణం వయ్వధి ఎనన్డూ రెండు మూడు నిముషాలకు మించదు. ఆ సమయంలో చేతులు ఓవరకోట జేబులోల్ ఉంటాయి.
ముఖమొకక్టే చలల్బడుతుంది. ఆ కాసేపూ అది భరించడంలో ఇబబ్ంది ఉండదని నా అనుభవం చెపిప్ంది. ఇంకా చెపాప్లంటే ఇండియాలో ఐతే అడపాతడపా నాకు రొంప పటేట్ది. చలి తిరిగినపుప్డైతే జలుబు తపప్నిసరి. కానీ పరిసరాలు దుమూమ్, ధూళీ
లేకుండా పరిశుభర్ంగా ఉండడంవలల్నేమో, ఇంతవరకూ నేనికక్డ జిరుర్న చీదనైనా లేదు.
ఈ నేపథయ్ం కారణంగా - నావాళల్కికక్డ కనీసం ఆరోగయ్ విషయంలోనైనా ఏ సమసాయ్ ఉండదని నా నమమ్కం.
నా ఆలోచనలిలా అనిన్వైపులా తిరుగుతుండగా - ఓంపర్కాష సరళేస్నని వాకబు చేసి టికెటుల్ జనవరి ఆరునుంచి పది మధయ్లో
దొరకొచుచ్నని తెలుసుకునాన్డు.
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ఈలోగా శీర్మతినుంచి ఇంకో ఉతత్రమొచిచ్ంది. అందులో తన పర్యాణం టికెట గురించి అకక్డ జరుగుతునన్ పర్యతాన్ల
వివరాలునాన్యి.
అనన్యయ్కి నితాయ్నందం అనే మితుర్డునాన్డు. ఆయన ఇచిచ్న సమాచారం పర్కారం ధర కాసత్ ఎకుక్వైనా ఎయిర ఇండియాలో టికెట
కొంటే, వాయిదాల పదధ్తిమీద డబుబ్ చెలిల్ంచొచుచ్ట. అందుకు బాధయ్త గల ఆఫీసరు హామీ పడాలిట. మరి అనన్యయ్ ఐడిబిఐలో పెదద్ ఆఫీసరు
కాబటిట్, హామీ సమసయ్ కాదు.
“నాకు తెలుసు. నేను జరమ్నీ రావడానికే పదిహేను వేలవుతుంది. అయినా సరే, రావాలనన్ ఆలోచన ఒకసారి నాలో మొదలయేయ్క అది పెదద్ ఖరచ్నిపించడం లేదు నాకు. మీరు మారాలోచించదుద్. ఇందుకు ఒపుప్కుంటూ వెంటనే ఉతత్రం రాయండి. ఇకక్డ అనిన్ ఏరాప్టూల్
జరిగిపోతాయి” అని రాసింది తను.
ఆ ఉతత్రం చదువుతుంటే నా కళుల్ల్ చెమమ్గిలాల్యి. ఆడపడుచుల పెళిల్ళల్ బాధయ్త బరువుని గర్హించినదై - తనకోసం ఏడాదికి రెండు
మూడు చీరలకి మించి కొనుకోక్ని మనసత్తవ్ం శీర్మతిది. తనిపుప్డు ఒకక్సారిగా పదిహేను వేలు ఖరుచ్ చెయయ్లంటే, అదేం ఫరవాలేదనే
మనఃసిథ్తికి వచిచ్ంది. అంటే తనిపుప్డు ననున్ ఎంతగా మిసస్వుతోందో ఊహించగలను. కలిసుంటే గంజనన్మైనా పరవానన్మేననన్ సామెత
ఊరికే రాలేదు.
శీర్మతి ఉతత్రంలో హృదయానిన్ తాకే విశేషాలు చాలా ఉనాన్యి.
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