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 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 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’ 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.  

PPP 
 



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                p˝…’ 2017 

   2 IJd¿F|  MnWc"Ó(FL)¸¨ 

రెండవ భాగం: బెరిల్ న్  దీ పే డాయిచ్  ఖండే 
తొలి రోజు 
నినన్టి అనుభవముందిగా - సేట్షనోల్ దిగీ దిగగానే ముందు సూట కేస  లాకరోల్ పెటేట్శాను. లాకర  రుసుము హానోఫరోల్ ఒకటినన్ర 

మారుక్లు కానీ, ఇకక్డ అర మారేక్. అంటే యాబై ఫెనిగస్ . 
అదయేయ్క ముందోసారి సేట్షనంతా తిరిగాను.  
సేట్షన  చాలా పెదద్ది. వాతావరణం కొతత్గా ఉంది. నెమమ్దిగా సేట్షనిన్ంచి బయటపడి చుటూట్ చూసేత్ - 
కళుల్ చెదిరిపోయాయి.  
అంతవరకూ చూసిన హానోఫర , హాయ్ంబురగ్ , లూయ్బెక  నగరాలనీన్ ఒకెతుత్, ఈ నగరమొక ఎతుత్ - అనిపించింది. 
సేట్షన  బయటకు రాగానే ఎదురుగా ఒక చరిచ్లాంటిది కనిపించింది. ఆ చరిచ్ గోపురం కూలిపోయింది. అదేమిటో, అంత 

సంపనన్దేశంలో దానన్లా ఎందుకు వదిలేశారో అపుప్డు నాకు తెలియలేదు. రెండవ పర్పంచయుదధ్ంలో జరిగిన బాంబింగ కి గురుత్గా దానన్లా 
వదిలేశారని  తరావ్త తెలిసింది.  

ఆ చరిచ్ వెనుకనే 22 అంతసుత్ల భవంతి ఉంది. అది ఐరోపా సెంటర . పై అంతసుత్మీద - ఊళోల్ ఎకక్ణిణ్ంచి చూసినా కనబడేలా ఒక 
వలయం తిరుగుతోంది. అందులో ఎనోన్ షాపులు, సినిమా థియేటరుల్, ఆటసథ్లాలు, కల్బుబ్లు, ఆఫీసులు వగైరాలునాన్యి.  

కళల్ముందు తళతళ మెరిసిపోతునన్ రోడుల్, తూనీగలాల్ దూసుకుపోతునన్ కారుల్, కళుల్ చెదిరిపోయేలా షాపులు. 
ఒక పలెల్టూరివాడు మొదటిసారిగా బొంబాయిలో అడుగు పెటిట్నటుల్ంది నా సిథ్తి. 
ధైరయ్ం తెచుచ్కుందుకు సుమారు పది నిముషాలు పటిట్ంది.  
మనసులో వేరే భయం -  
ఆ భయం నగరం పరిమాణానిన్ చూసి కాదు. దేశం కాని దేశంలో, ఇంతటి మహానగరంలో ఉండడానికి నాకో చినన్ గది ఎలా 

దొరుకుతుంది? దొరికినా అదెద్ నాకు అందుబాటులో ఉంటుందా? 
బెరిల్నోల్ టెకిన్కల  యూనివరిస్టీలో భాగమైన ఇన సిట్టూయ్ట  ఫూయ్ర  టెకిన్షే షెమీ (ఇనస టిటూయ్ట  ఫర  కెమికల  టెకాన్లజీ)లో డాకట్ర  

రాలెక తో కలిసి నేను పని చేయాలిస్ ఉంది. ఆపప్టికి నేను నా మకాం ఏరాప్టల్ గురించి డాకట్ర  రాలెక కి ఉతత్రం రాసి ఉనాన్ను. ఆయన నా 
గురించి గది చూసి ఉండొచుచ్. చూసి ఉండకపోతే, నేనే గది వెతుకోక్వాలి. గది దొరికేదాకా ఏదైనా హటలోల్ రూం తీసుకుని ఉండాలి.  

జరమ్నీలో లాడిజ్ంగు ఛారిజ్లు నాకు అందుబాటులో ఉండవని తెలుసు. 
డబుబ్. అది దండిగా ఉంటే మనిషి ఆలోచనలు మరో విధంగా ఉంటాయి. నా పరిసిథ్తి వేరు. వేసే పర్తి అడుగులోనూ డబుబ్ ఆలోచన 

రాక తపప్దు. అలాగని అధైరయ్పడిపోకూడదు.  
మనసుకి ధైరయ్ం చెపుప్కుని తక్షణకరత్వయ్మేమిటా అని ఆలోచించాను. 
ముందు నా ఇనస టిటూయ్ట కి వెళాల్లి. టాకీస్ని పిలిసేత్ దారీ, అదీ టాకీస్వాలాయే చూసుకుంటాడు. నేరుగా ఆఫీసుకి వెళిల్పోవచుచ్. కానీ 

అదికక్డికి ఎంత దూరమో తెలియదు. కొతత్ చోటు. కొతత్వాడినని తెలిసి టాకీస్వాలా ఎంతడుగుతాడో ఏమో! 
దబుబ్. మళీళ్ డబేబ్- నా ఆలోచనలిన్ ముందుకు నడిపిసూత్ శాసించింది.  
చేతిలో సామాను లేదు. కాళల్లో నడిచే ఓపిక ఉంది. 
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నాకు తెలిసి ఈ దేశంలో పర్తి రైలేవ్ సేట్షనోల్నూ నగరానికి మారగ్దరశ్కంగా ఓ పటం ఉంటుంది. దానిన్ పటుట్కుంటే అది చూసి 
ముందు నా ఇనస టిటూయ్ట  రైలేవ్ సేట్షనుకి ఎంత దూరంలో ఉందో తెలుసుకోవచుచ్. అందుకోసమని సేట్షనంతా కలయదిరిగాను. కానీ ఎకక్డా 
పటం కనబడలేదు.  

అదేపనిగా మళీల్ మళీల్ తిరిగాను. పటం కనబడలేదు.  
చివరికి కనబడడ్వాళల్లో కాసత్ అనువుగా అనిపించినవాళల్ని పలకరిసూత్ వాకబు మొదలెటాట్ను.  
నేను సరిగాగ్ చెపప్లేకపోయానో ఏమో - కొంతమంది అరథ్ం కాక పటం ఏమిటనన్టుల్ అదోలా చూశారు. అరథ్ం చేసుకునన్వాళల్లో 

కొందరు టూరిసట్  గైడ  పుసత్కాలు అమేమ్ షాపులు చూపించారు.  
ఇలా ఊళోల్ దిగగానే అలా టూరిసట్  గైడ  పుసత్కాలకోసం డబుబ్ ఖరుచ్పెటట్డం నాకిషట్ం లేదు. టైం కూడా చాలా ఉంది కాబటిట్ పటుట్ 

వదలని వికర్మారుక్డిలా పర్యతిన్ంచాను. చివరికి ఓ దారి కనిపించింది.  
మన దేశంలో ముంబై వంటి పెదద్  నగరాలోల్ ఉనన్టేల్ ఇకక్డా లోకల  రైలేవ్ సరీవ్సుంది. ఎటొచీచ్ ఇకక్డ అది రెండు మారాగ్లోల్ 

ఉంటుంది. ఒకటి ఊ బాన  అంటే అండర గౌర్ండ  రైలేవ్. ఒకటి ఎస  బాన  (షెన్ల  అంటే వేగంగా పోయే, బాన  అంటే రైలు). ఎస  బాన  - 
భూమీమ్ద కటిట్న వంతెనమీద రైలేవ్ మారగ్ం.  

నాకు కావాలిస్న నగర పటం - ఆ సేట్షన లోనే ఉనన్ అండర గౌర్ండ  రైలేవ్ సేట్షనోల్ దొరికింది. అందులో చూసేత్ - నేను వెళాల్లిస్న 
ఇనస టిటూయ్ట  ఫూయ్ర  టెకిన్షే షెమీ (ఇనస టిటూయ్ట  ఫర  కెమికల  టెకాన్లజీ) సేట్షనుకి చాలా దగగ్రోల్ ఉంది.  

ఒక కాగితంమీద వివరాలు, గురుత్లు వార్సుకునాన్ను. సేట్షను బయటికొచిచ్ పటంలో సూచించిన దారిలో నడక పార్రంభించాను. 
సేట్షనోల్ లభించిన వివరాలు ఎంత సప్షట్ంగా ఉనాన్యంటే - సరిగాగ్ పదిహేను నిముషాలోల్ ఆ సంసథ్ని చేరుకోగలిగాను. 

ఇనిశ్ట్టూయ్ట  ఫూయ్ర  టెకిన్షే షెమీ ఆరంతసుత్ల భవనం. చూడగానే అందులో ఏడాదిపాటు పనిచెయయ్బోతునాన్ననన్ భావన నాలో 
ఉదేవ్గానిన్ కలిగించింది.  

కింది అంతసుత్లో పర్వేశదావ్రం చేరి తలుపు తొయయ్గానే పెదద్ హాలు. అకక్డే ఉంది రిసెపష్న . అకక్డ ననున్ పరిచయం చేసుకుని 
డాకట్ర  రాలెక  గురించి అడిగాను. ఆయన రెండో అంతసుత్లో ఉంటాడని తెలిసింది.  

అకక్డ లిఫుట్ ఉంది. అది భువనేశవ్రోల్ మా ఆఫీసు లిఫుట్కి కనీసం మూడు రెటుల్ పెదద్ది. అందులో పైకి వెళాల్ను. అకక్డ కనబడిన వాళల్ని 
వాకబు చేసేత్ - అపప్టికి రాలెక  ఇంకా డిపారట మెంటుకి రాలేదని తెలిసింది. ఆయనింకా రాకపోతేనేం, ఆయనుండే చోటుకే చేరాననన్మాట.  

చేరాలిస్న చోటుకి సులభంగా చేరుకునాన్ననన్ సంతోషంతో హాయిగా ఊపిరి పీలుచ్కునాన్ను.  
రాలెక  రావడానికి ఇంకా టైముందని తెలిసింది. ఈలోగా ఇంకేమైనా చకక్బెటుట్కోవాలిస్న పనులునాన్యా అని ఆలోచనలో పడాడ్ను. 

రైలేవ్ సేట్షనిన్ంచి నా అంతట నేను కాలినడకన ఆ సంసథ్ని చేరుకోగలగడం నా ఆతమ్సథ్యిరాయ్నిన్ పెంచింది.  
నేనిపుప్డు చేరుకునన్ భవనం టెకిన్షే యూనివరిస్టేట కి (యూనివరిస్టీ ఆఫ  టెకాన్లజీ) అనుబంధ సంసథ్. ఆ యూనివరిస్టీ 

కారాయ్లయం ఈ భవనానికి ఎదుటనే ఉనన్టుల్ తెలిసింది. ఒకసారి చూసొదాద్మనుకునాన్ను. 
అందుకు రోడుడ్ కార్స  చెయాయ్లంతే!  
రోడుడ్ చాలా పెదద్ది. నాలుగు లేనల్లో - అటూ ఇటూ వన వే టార్ఫికుక్నన్ రెండు భాగాల ఆ రోడుడ్ - కారులే నీళల్నిపించే జీవనదిలా 

ఉంది. అందులో నియమోలల్ంఘనమనే మొసళుల్ లేకపోవడంవలల్ అవతలివైపుకు అనాయాసంగానే చేరుకోగలిగాను.  
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యూనివరిస్టీ కారాయ్లయమునన్ ఆ భవనం చాలా పెదద్ది. రెండవ పర్పంచయుదధ్ంలో ఆ భవనం బాంబింగుకి గురైందిట. 
పునరిన్రామ్ణంలో - బాగునన్మేరకు అలాగే ఉంచి, మిగతాదంతా కొతత్రకం పాల్నుతో అనుసంధించి పెదద్ భవనంగా కటేట్రుట. అందువలల్ 
లోపల చాలా గజిబిజిగా ఉంటుంది. ఒకసారి అందులో అడుగు పెటేట్క కొతత్వారికి అందులోంచి బయటపడద్ం కషట్మే. ఆ క్షణంలోనే నేనా 
భవనానికి మయసభ అని పేరు పెటుట్కునాన్ను.  

ఆ మయసభలో విదేశీయుల సహాయారథ్ం ఓ ఆఫీసుందని తెలుసు. వాకబు చేసుకుంటూ ఆ ఆఫీసుకి వెళాల్ను. వాళుల్ నా వివరాలు 
నోట  చేసుకుని ‘జిమమ్ర  పెరిమ్టుల్ంగ ’ (అకామడేషన  సరీవ్స ) చిరునామా ఇచాచ్రు. ఇలుల్ వెదకడంలో ‘జిమమ్ర  పెరిమ్టుల్ంగ ’ వాళుల్ నాకు 
సాయపడగలరట. 

ఆ తరావ్త ఆ భవనంలోంచి బయట పడదామంటే నావలల్ కాలేదు. వాళల్నీ వీళల్నీ అడిగి కషట్ంమీద బయటకొచాచ్ను. కారల్ జీవనదిలో 
ఈదుకుంటూ తిరిగి ఎదుటి భవంతికి వెళిల్ లిఫుట్లో రెండో అంతసుత్ చేరుకునాన్ను. 

అపప్టికి డాకట్ర  రాలెక  వచేచ్డు. ఆయన అకక్డివాళల్లాగే చాలా తెలల్గానూ, అకక్డివాళుల్ చాలామందికంటే చాలా పొడుగాగ్నూ 
ఉనాన్డు. వెనుకనుంచి ఎవరో తరుముతునన్టుల్ హడావుడిగా మాటాల్డడ్ం ఆయనకు అలవాటు అనిపించింది. నాతో పూరిత్గా జరమ్న  భాషలోనే  
మాటాల్డేడు.  

నాలుగు నెలల గోయ్తే ఇనస టిటూయ్ట  శిక్షణ ఊరికే పోలేదు. నాకు రాలెక  మాటలు అరథ్ం కావడమే కాదు, నేను కూడా ఆయనతో 
జరమ్నోల్నే ధారాళంగా సంభాషించగలిగాను.  

ఐతే రాలెక  ఉభయభాషా పర్వీణుడు. అందువలల్ జరమ్న  పదాలు సుఫ్రించనపుప్డు కురుకేష్తర్ంలో కరుణ్డిలా నీరసించిపోకుండా 
ధైరయ్ంగా ఇంగీల్షుకి మారిపోతూ మాయ్నేజ  చేశాను.  

అపప్టికి రాలెక  నా మకాంకోసం తనవంతు కృషి కొంత చేశాడు. అకక్డ సూట్డెంట  హాసట్లోల్ రెండు వారాలకుగానూ నాకోసం ఓ గది 
బుక  చేశాడట. అకక్డుంటూ, ఈలోగా నేను నాకోసం ఇలుల్ వెతుకోక్వాలిట.  

హోటల  రూం అగతయ్ం తపిప్ందని మహదానందమైంది. కానీ రెండు వారాలోల్ అదెద్ ఇలుల్ దొరుకుతుందా అనన్ బెంగ కూడా మనసులో 
ఉంది.  

రాలెక  శిషుయ్లోల్ అహమమ్ద  అనే ఇరాక  దేశసుథ్డు ఉనాన్డు. నాకూ రాలెక కీ జరిగిన ఉతత్రపర్తుయ్తత్రాల ఫైలు అహమమ్ద  దగగ్రే ఉంది. 
రాలెక  ననున్ అహమమ్ద కి పరిచయం చేసి, ఇలుల్ వెదకడంలో నాకు సాయపడమని చెపాప్డు. 

ఆ సంసథ్లో నా తొలి మితుర్డు అహమమ్ద . రాలెక  ననన్పప్గించగానే అతడు తన గురించి చెపుప్కునాన్డు.  
తనూ నాకులాగే డాడ  ఫెలోషిప  మీద వచాచ్డు. ఐతే అతనికి సవ్దేశంనుంచి కూడా అదనపు భతయ్ం వసుత్ందిట.  
అహమమ్ద  నా వివరాలు కూడా అడిగి తెలుసుకునాన్డు. అకక్డివాళల్కు భినన్ంగా నాతో ఎకుక్వ ఇంగీల్షులోనే మాటాల్డాడు.  
అతనికి ఇంగీల్షంటే మోజుంది. ఇండియనస్  ఇంగీల్షు బాగా మాటాల్డగలరనన్ అభిపార్యముంది.  
మా అహమమ్ద  మితుర్డి భాషాపరాకర్మమేమని చెపప్వచుచ్నని నేను మెచుచ్కుంటే - చాలా సంబరపడాడ్డు. 
ఇదద్రం జిమమ్ర  పెరిమ్టుల్ంగ కి వెళాల్ం. వాళల్ దగగ్ర కొనిన్ ఇళల్ వివరాలునాన్యి. వాళల్కి నేను కొంత ధరావతు కడితే - వాళుల్ నాకు 

గృహానేవ్షణకు సహకరించే కొనిన్ వివరాలిసాత్రు. వాటి ఆధారంతో నేను నా పర్యతాన్లు చేసుకోవాలి. నాకు ఇలుల్ దొరికేక - ఆ విషయం 
వాళల్కు తెలియబరిసేత్, నేను కటిట్న ధరావతు వెనకిక్చేచ్సాత్రుట. 

ఆసకిత్గా వాళిల్చిచ్న ఫైలు తీసుకునాన్ను. ఆతుర్తగా ఆ ఫైలోల్ నా తాహతుకు తగగ్ ఇంటికోసం వెదుకునాన్ను.  
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అంతలో అకక్డి ఉదోయ్గికి ఓ ఫోనొచిచ్ంది. ఆ ఫోను అదెద్కిచేచ్ ఇళల్ గురించే కాబోలు - అతడు అహమమ్ద కి జరమ్నోల్ ఆ వివరాలు 
చెపాప్డు.  

జరిగేది నాకు అరథ్మౌతోంది. ఐనా నిరాధ్రించుకుందుకు అహమమ్ద  నాకు ఇంగీల్షులో చెపేప్దాకా ఆగాను.  
అకక్డికి దగగ్రోల్నే ఉనన్ గోయ్తే సాట్ర్సేలో (వీధి) ఫౌర్ ఒలోముచ కీ అనే ఆమె ఇంటోల్ గది ఒకటి ఆ రోజే కాళీ అవుతునన్దిట. అదెద్ 

నూటయాబై మారుక్లు. ఏ దేశసుథ్డికైనా అదెద్కివవ్డానికి ఆమెకి అభయ్ంతరం లేదుట.  
అది జాతయ్హంకారం కావచుచ్. మరేమైనా కావచుచ్. ఇండియనుస్కి ఇలిల్వవ్డానికి అకక్డ ఒకొకక్రు ఒకో రకం అభయ్ంతరం 

చెబుతారుట. అభయ్ంతరం లేనివారు అకక్డ తకుక్వేనట. ఒలోముచ కీ ఏ అభయ్ంతరం లేదనడం గొపప్ అదృషట్మనీ, వెంటనే వెళిల్ ఆ ఇంటోల్ 
పర్వేశించడం ఉతత్మమనీ అహమమ్ద  అభిపార్యపడాడ్డు.  

సరేనని నేను వెంటనే జిమమ్ర  పెరిమ్టుల్ంగ  వారికి ఐదు మారుక్లు ధరావతు కటాట్ను. తన మితుర్డికి కూడా ధరావతు కటాట్లనీ, తన 
దగగ్ర చిలల్ర లేదనీ అహమమ్ద  అంటే - అదీ నేనే కటాట్ను. తరావ్త ఇసాత్నని మాటిచాచ్డు అహమమ్ద . నేను పర్తిరోజూ డైరీ వార్సాత్ననీ, 
అందులో జమాఖరుచ్ల వివరాలు ఖచిచ్తంగా ఉంటాయనీ, తను మాట నిలబెటుట్కోకపోతే ఆ విషయం నా చిటాట్లో నమోదైపోతుందనీ 
ఆహమమ్ద కి తెలియదు. లేకుంటే ఆ ఐదు మారుక్లు తిరిగివవ్డం విషయం సీరియస గా తీసుకునేవాడేమో! 

ఈలోగా అకక్డి ఉదోయ్గి ఒలోముచ కీకి◌ి ఫోన  చేసి ఏదో మాటాల్డాడు. తరావ్త మాతో, “ఫౌర్ ఒలోముచ కీ ఇపుప్డు ఇంటోల్నే ఉంది. 
మీతో మాటాల్డేక బయటికి వెడుతుందిట. వెంటనే వెళిల్ కలుసుకోండి” అనాన్డు. 

ఇదద్రం నడుచుకుంటూ వాళుల్ చెపిప్న చిరునామాకి వెళాల్ం. అది అనేక అంతసుత్లునన్ పాతకాలపు భవంతి. లిఫుట్ లేదు. ఒలోముచ కీ 
ఇలుల్ రెండో అంతసుత్లో ఉంది.  

నడిచి మెటెల్కిక్ ఆమె ఇంటి గుమమ్ం చేరుకునాన్ం.  
ఆ ఇంటి తలుపుకి మధయ్లో - వలయానికీ, చదరానికీ మధయ్రకం ఆకారంలో ఉనన్ ఓ ఇతత్డి హోలద్ర  ఉంది. అహమమ్ద  దానిన్ 

పైకెతత్గానే లోపలున్ంచి గణగణమనన్ శబద్ం వినబడింది. ఆ హోలడ్ర  కాలింగ బెల  అని అపుప్డరథ్మైంది నాకు.  
తలుపు తెరుచుకుంది. ఎదురుగా చెయెయ్తుత్ మనిషి. కొండంత లావుంది. కాసత్ంత భయంకరంగా కూడా ఉంది. అది లంకా నగర 

పర్వేశదావ్రమా అనుకుని తడబడాడ్ను. 
ఆ పరవ్తాకారం ఫౌర్ ఒలోముచ కీది. ఆమె వయసు అరవైకి పైన ఎంతైనా ఉండొచుచ్.  
అమె ఒంటరి ఆడది. సెకస్  కీనోలో ఉదోయ్గం చేసోత్ంది. సెకస్  కీనో అంటే - ఆగకుండా నీలిచితార్లు చూపించే మినీ థియేటర . అకక్డ 

ఆమె బుకింగ  కౌంటరోల్ కూరుచ్ని టికెటుల్ అముమ్తుందిట. ఇపుప్డకక్డికి వెళాల్లిస్న టైమైంది. మేమొసుత్నాన్మని ఆగింది. 
ఆమె గది చూపించింది. చాలా పెదద్దే కానీ, మామూలుగా జరమ్నీలో కనిపించేంత పరిశుభర్త అకక్డ లేదు.  
గదిలో బాగా పాతవైన ఒక పెదద్ బీరువా, మంచం ఉనాన్యి. బాతూర్ం, వంటిలుల్ గది బయట ఉనాన్యి. అవి ఆమెకీ, నాకూ కామన .  
ఆమె రోజూ ఉదయం పదకొండు పార్ంతాల ఉదోయ్గానికెళిల్ రాతిర్ తొమిమ్ది దాటేకనే తిరిగొసుత్ందిట. తనులేని సమయమంతా నేను 

వాటిని యథేచఛ్గా వాడుకోవచుచ్నని చెపిప్ంది.  
ఇలుల్ సెంటర్లీల్ హీటెడ . ఐతే కరెంటుతో కాదు. ఆయిల తో కాచిన వెచచ్టి నీరు గొటాట్లదావ్రా రోజంతా పర్వహిసూత్ పరిసరాలిన్ 

ఎపుప్డూ వెచచ్గా ఉంచుతుంది.  అందువలల్ ఇంటోల్ ఇరవైనాలుగు గంటలూ వేణీణ్ళుల్ లభయ్మౌతాయి. గదిలో మనకి కావలసిన విధంగా 
ఉషోణ్గర్తని పెంచుకుందుకూ, తగిగ్ంచుకుందుకూ సదుపాయముంది.  
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ఆ గదిలో ఓ టరిక్ష  దేశసుథ్డు ఉంటునాన్డు. అతడా రాతిర్కి గది కాళీ చేసుత్నాన్డు. అందుకని మరాన్డుదయం నేను 
పర్వేశించవచుచ్నందామె. మరాన్డు అకోట్బర  ఒకటవతేదీ కాబటిట్, లెకక్కి వీలుగానూ ఉంటుందంది. 

ఆమె కోరిన విధంగా వెంటనే ఒక నెల అదెద్ అడావ్నుస్గా ఇచాచ్ను. వెంటనే ఆమె నాకు రసీదిచిచ్ంది.  
ఇపుప్డిక నేను రాలెక  కుదిరిచ్న సూట్డెంట  హాసట్లుకు వెళాల్లిస్న అవసరం లేదని సంతోషమైంది. అంతలో ఆ ఇంటి నంబరు చూశాను. 

అపుప్డు నా ఆనందం రెటిట్ంపయింది. ఆ ఇంటి నంబరు ముపైప్ఒకటి. తిరగేసేత్ పదమూడు. నా లకీక్ నంబర . 
ఇండియాలో నేనెకిక్న ఫైల్ట  నంబరోల్ అంకెలు కలిపితే పదమూడొచిచ్ంది. ఫార్ంక ఫురట లో హానోఫర  వెళల్డానికి నేనెకిక్న విమానం 

వచిచ్న ఫాల్ట ఫారం నంబరు పదమూడు. బెరిల్న  వచేచ్ముందు నేనొక ఆదివారంనాడు కూర  జెంతర్మ లో సాన్నం చేశాను. అకక్డ నాకిచిచ్న 
కూపన  నంబర  మూడొందల పదమూడు. భువనేశవ్రోల్ నేను కాళీ చేసిన కావ్రట్ర  నంబరూ మూడొందల పదమూడే. అంటే టైప  తీర్లో 
పదమూడోదనన్ మాట! 

అంకెలతో జోయ్తిషం చెపేప్ సిదాధ్ంతానిన్ నమేమ్వాళుల్ చాలామందే ఉనాన్రు. నేనది నముమ్తానని చెపప్లేను కానీ, నా జీవితంలో జరిగిన 
పర్తి మంచినీ ఎలాగో అలా పదమూడుతో ముడిపెటిట్ తృపిత్ పడుతుంటాను. పదమూడు సంఖయ్ అశుభ సంకేతమని వినడంవలల్ పటుట్దలగా 
దానిన్ నా లకీక్ నంబర గా ఎనున్కునాన్నేమో కూడా తెలియదు. పదమూడొసేత్ మాతర్ం - ‘పద, మూడొచిచ్ంది’ - అని కొతత్ ఉతాస్హానిన్ 
తెచుచ్కుంటూంటాను.   

ఇపుప్డిలా పదమూడు గురించి బేరీజు వేసుకుని - నా జరమ్నీ పర్యాణం పలువిధాల పదమూడుతో ముడిపడిందంటే - ఇదంతా 
ఏదో సీకెవ్నస్  పర్కారం జరుగుతోందనీ, మరినిన్ మరపురాని అనుభూతులు నాకికక్డ రాసిపెటిట్ ఉనాన్యనీ, ఈ ఇంటి నంబరు నాకు 
శుభశకునమనీ అనుకుంటూ అహమమ్ద  భుజం తటిట్, “పద, మూడొచిచ్ంది” అని మనసులో అనుకునాన్ను. 

అపుప్డు అహమమ్ద  నాకు మరో ఉపకారం చేశాడు. “ఈ రాతిర్కి ఇతనెకక్డికి పోతాడు? నీ ఇంటోల్నే ఆశర్యమివువ్” అనాన్డు 
అమెతో. ఆమె వెంటనే దానికీ ఒపుప్కుంది. కానీ ఆ రాతిర్కి పది మారుక్లు అదెద్ కటాట్లని ముందే అడిగి తీసుకుంది. 

ఆమె అలా ఒకక్ రాతిర్కి అదనంగా పది మారుక్ల అదెద్ వసూలు చెయయ్డం నాకు ఆశచ్రయ్ం కలిగించింది. ఇలాంటి పరిసిథ్తులోల్ 
ఇండియాలో ఐతే - హోటళల్లో ఐతే తపప్ అదనపు ఛారిజ్ వసూలు చెయయ్రు. ఒక రాతిర్కే ఏమిటి, రెండు మూడు రోజుల విషయంలోనూ 
పెదద్గా పటిట్ంచుకోరు.  

ఏదేమైనా ఆ పది మారుక్ల ఖరుచ్ గురించి నేను పెదద్గా విచారించలేదు. ఈ రాతిర్కి ఆమె నాకు గది ఇవవ్కపోతే - హటలోల్ రూం 
తీసుకోవాలి. అకక్డికెళల్డానికి టాకీస్ బాడుగ ఔతుంది. ఆపైన రూంకి అదెద్ ఇంతకంటే బాగా ఎకుక్వే కటాట్లి. మళీళ్ ఉదయం ఇంకో టాకీస్ 
బేరమాడుకుని ఇకక్డికి రావాలి. అలా చూసేత్ ఈ ఏరాప్టు చాలా బాగుంది. 

అహమమ్దుకీ, ఆమెకీ ధనయ్వాదాలు చెపాప్ను. 
“నీ గురించి ఈ రోజు పెందరాళే వసాత్ను. ఎనిమిది దాటేక నీ సామాను తీసుకుని వచేచ్య ” అంది ఒలోముచ కీ. 
మరోసారి ఆమెకి ధనయ్వాదాలు చెపుప్కునాన్క - నేనూ అహమమ్దూ అకక్ణిణ్ంచి బయటపడాడ్ం. 
అపుప్డిక నా మనసు ఆనందోతాస్హాలతో గాలోల్ తేలిపోతోంది.  
బెరిల్న  మహానగరంలో నాకు నిలువనీడ దొరికింది. అదీ నెలకి నూటయాబై మారుక్లకే. సాన్నానికీ, వంటకీ, కరెంటుకీ అదనపు 

ఛారిజ్లు లేవు. రోజుకి ఎనిన్మారల్యినా సాన్నం చెయొయ్చుచ్. నాకేమిషట్మైతే అవి వండుకుని తినొచుచ్.  
వంటనగానే ఆ విషయమై నా పర్తిభ గురొత్చిచ్ నవొవ్చిచ్ంది. 
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అమమ్, బామమ్, ఆ తరావ్త ఇలాల్లు - అందరూ ఇంటోల్ ఉండే గృహిణులే. అందువలల్ నాకు వంట నేరుచ్కోవాలిస్న అవసరం రాలేదు. 
అడపాతడపా వంటింటి సాయాలు చేసినా - వంట చెయయ్డంపటల్ పెదద్గా అవగాహన ఏరప్డలేదు. ఆపైన నేరుచ్కునే ఆసకిత్ కూడా తకుక్వ. 
జరమ్నీకి వచేచ్క - ఎపప్టికైనా తపప్నిసరని గర్హించి - లూయ్నబరుగ్లో ఉండగా - రామచందర్, నటరాజన , దేవదార , కొరియాలను చూసి 
కొంత నేరుచ్కునాన్ను. ఇంటోల్ ఇలాల్లికి సాయం చేసూత్ అభయ్సించినదానికంటే - ఈ మితుర్ల శిక్షణ నాకు బాగా ఉపయుకత్మయింది. 
ఇండియన  వంటకాలు చెయయ్డానికి జరమ్నీలో లభించే ఏయే పదారాథ్లిన్ ఎలా ఉపయోగించుకోవాలో కూడా వాళుల్ చెపాప్రు.  

నా వంట నేను చేసుకుంటే, రోజూ బెర్డ తో సరిపెటుట్కునే బాధ తపుప్తుంది. తిండి చౌక కూడా ఔతుంది. 
ఇలా ఆలోచనలతో బేరీజు వేసుత్నన్ ననున్ అహమమ్ద  అకక్ణిణ్ంచి యూనివరిస్టీ కాంటీనుకి తీసుకెళాల్డు. నేను ఫకుత్ శాకాహారిననీ, 

మదయ్మాంసాలు ముటట్ననీ తెలుసుకుని, “మరి బీరు కూడా తాగవా? కోడిని కూడా తినవా?” అనడిగాడు. 
“కోడిగుడుడ్ కూడా ముటట్ను” అనాన్ను. 
“అయితే ఇకక్డెలా బర్తుకుతావ ?” అనాన్డు అహమమ్ద . 
“ఏమో, లూయ్నబరుగ్లో నాలుగు నెలలునాన్ను. రుచి గురించేతపప్ బర్తుకు గురించిన బెంగ కలుగలేదు?” అనాన్ను. 
“బర్తకలేవని కాదు. నీ పదధ్తి ఇలాగే కొనసాగిసేత్ ఆరోగయ్ం కర్మంగా కీష్ణించిపోతుంది” అనాన్డు అహమమ్ద . 
“అలాగనే అంతా ననున్ భయపెటాట్రు. లూయ్నబరుగ్లో అడుగు పెటిట్నపుప్డు నా బరువు నలబైఎనిమిది కేజీలు. ఆ ఊరొదిలేటపుప్డు 

చూసుకుంటే యాబైఆరు కేజీలు దాటాను. అంటే నెలకో రెండు కేజీల చొపుప్న బరువు పెరిగేననన్ మాట!” అనాన్ను.  
అహమమ్ద  ననన్దోలా చూసి, “నువువ్ చాలా విచితర్మైన మనిషివిలాగునాన్వ . ఇకముందునుంచి రోజురోజుకీ చలి విపరీతంగా 

పెరిగిపోతుంది. బార్ందీ పటిట్ంచకపోతే గడద్ కటిట్పోతావ ” అని హెచచ్రించాదు. 
“అలా గడడ్ కటుట్కుపోతే తపప్కుండా బార్ందీ పుచుచ్కుంటాను. ఈ విషయంలో నాకేమీ నియమాలు లేవు. అవసరపడనంత కాలం 

మదయ్మాంసాలు ముటట్ను. అంతే!” అని హామీ ఇచాచ్ను. అలా చెపప్కపోతే, చలి ఇంకా పెరగకపోయినా, నా మాటలకి అపుప్డే ముందు 
అతను గడడ్కటుట్కుని పోతాడని నాకు భయమేసింది. 

అహమమ్ద  కాసత్ కుదుటపడి, “మరి నీకు సరదాలేంలేవా?” అనాన్డు. 
“సరదాలు లేకేం, బోలెడునాన్యి. మదయ్మాంసాలు నాకు సరదా కావంతే!” అనాన్ను.  
అహమమ్ద  నాకేసి అదోలా చూశాడు. మదయ్మాంసాలు కాకుండా ఇంకేం సరదాలుంటాయనన్ అనుమానం ఆ చూపులో నాకు 

కనబడింది. 
అకక్ణిణ్ంచి ఇదద్రం డాకట్ర  రాలెక  వదద్కి వెళాల్ం. ఆయన నాకు ఇలుల్ దొరికేసిందని తెలిసి సంతోషించాడు. తరావ్త చకచకా 

లాబొరేటరీలో నా పోర్జెకుట్కి సంబంధించిన కొందరు ముఖుయ్లకి పరిచయం చేశాడు. 
ఆరంతసుత్ల ఆ భవనంలో ఎందరో పొర్ఫెసరుల్, రీసెరిచ్ సూట్డెంటుల్ ఉనాన్రు. అందరికీ కలిపి ఓ డైరెకట్రునాన్డు. రాలెక  ముందు ననున్ 

డైరెకట్రుకి పరిచయం చేశాడు. ఆయన నాకు సావ్గతం పలికి, శుభాకాంక్షలు చెపాప్డు.  
డైరెకట్ర  ఆఫీసులో ఒక సెకర్టరీ, ఆ సెకర్టరీకి ఒక అసిసెట్ంటు ఉనాన్రు. రాలెక  ననాన్ ఇదద్రికీ పరిచయం చేశాడు. ఆ భవంతికి 

సంబంధించిన మొతత్ం పరిపాలన, ఆరిథ్క నిరణ్యాలనిన్ంటి అమలుకీ ఆ సెకర్టరీ, ఆమె అసిసెట్ంటు సరిపోతారని తెలిసేక పెదద్ షాక  తినాన్ను.  
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భువనేశవ్రోల్ మా రీసెరిచ్ సంసథ్ మూడంతసుత్ల పెదద్ భవనంలో ఉంది. అందులో మా వయ్వహారాలు చూడాడ్నికి ఒక అడిమ్నిసేట్ర్టివ  
సెక్షన , అకౌంట  సెక్షన , పరేచ్జ  సెక్షన  ఉనాన్యి. పర్తి సెక్షనుకీ ఓ అధికారి, అతడికింద అనేకమంది ఉదోయ్గులూ ఉనాన్రు. అకక్డ అందరు, 
ఇకక్డ ఇదద్రు! 

డాకట్ర  రాలెక  ననున్ ముందు గాల్స  బోల్వర  వదద్కు తీసుకెళాల్డు. వేడిమీద గాజుని కరిగించి నోటితో బుడగలాల్ ఊది ఎలాంటి గాజు 
పరికరానన్యినా తయారు చేసే ఉదోయ్గమతడిది. కెమిసీట్ర్, కెమికల  ఇంజనీరింగ  రీసెరిచ్కి ఎంతో అవసరమైన ఉదోయ్గి అతడు. అతణిణ్ చూడగానే 
మా లేబరేటరీలో గాల్స  బోల్వర  హైదరాలీ గురుత్కొచాచ్డు. గాజుని వెనన్ముదద్లా మారచ్గల అతడి పార్వీణాయ్నికి అబుబ్రపడి గాజు మాంతిర్కుడని 
పిలిచేవాళల్ం మేమతణిణ్.  

తరావ్త రాలెక  ననున్ వరక షాప  ఇంజనీరుకీ, సోట్ర కీపర కీ కూడా పరిచయం చేసేక, తన డిపారుట్మెంటోల్ని రీసెరిచ్ వరక్రస్ందరికీ 
పరిచయం చేశాడు.  

ఆ భవంతిలోనే ఒక గదిలో ఆటోమేటిక  జిరాకస్  మెషీన  ఉంది. మన అవసరానిన్ బటిట్ ఒకే పేజీకి - ఒకటి, రెండు, ఐదు లేక పది 
కాపీలిన్ - మనకి కావాలిస్న సైజులో తీసుకోవచుచ్. ఆ గది తాళం డైరెకట్ర  ఆఫీసు గదిలో ఉంటుంది. ఎవరికి అవసరపడితే వారు అకక్ణిణ్ంచి ఆ 
తాళం తీసుకుని, జిరాకుస్ గదికి వెళిల్ జిరాకుస్ కాపీలు తీసుకోవచుచ్.     

అపప్టికి నాకు అలాంటి జిరాకస్  మెషీన  కొతత్. అందుకని ఆ సదుపాయం చూడగానే నాకు పెనిన్ధి దొరికినటల్యింది.  
భువనేశవ్ర  లాబొరేటరీలోనూ మాకో ఫొటోకాపీ మిషనుందిట. అది ఇలా ఆటోమేటిక  కాదు. కాపర  సలేఫ్ట  రసాయనానిన్ వాడి 

దానిన్ సిదధ్ం చెయాయ్లి. ఒకసారి సిదధ్ంచేసేత్ నాలుగంటే నాలుగు కాపీలు మాతర్ం వసాత్యి. ఇంతకీ ఆ సదుపాయం ఉపయోగించుకోవడానికి 
ముందు ఓ అపిల్కేషన  ఫారం రాయాలి. దానిమీద ఆ సెక్షన  హెడ  సంతకం చెయాయ్లి. ఆ మెషీనోల్ కాపీ తీయించుకోవడంకంటే, టైపు 
చేయించుకోవడమే సుఖం. అందువలల్ లాబొరేటరీలో చాలామందికి అదునన్టేల్ తెలియదు. అబదధ్మెందుకూ, దాని గురించి నాకూ 
ఇకక్డికొచేచ్కే తెలిసింది. నేను చూసిన ఆటోమేటిక  జిరాకుస్ మెషీన  గురించి మా ఆఫీసు మితుర్లకు ఉతత్ర్రం వార్సినపుప్డు వారీ వివరాలిచాచ్రు.  

మన గురించి మనం తెలుసుకుందుకు కూడా విదేశం రావాలనన్ మాట! 
మరాన్డే డాకట్ర  రాలెక  ఫార్ంక ఫురట్  వెడుతునాన్టట్. వారం రోజులవరకూ తిరిగిరాడుట. ఆయన నాకు నేను కూరుచ్నే సీటు, పని 

చెయాయ్లిస్న వరక్  బెంచ  చూపించాడు. అపప్టికే నాకోసం ఓ ఆపార్న  తెపిప్ంచి ఉంచాడు. పని చేసుకుందుకు అకక్డునన్ బరన్రూస్, ఫరేన్సులూ 
వగైరాలు చూపించాడు. డిపారుట్మెంటుకి ఎపుప్డుపడితే అపుప్డు వచిచ్పోవడానికి మెయిన  డోర  తాళంచెవి ఒకటిచాచ్డు. నాతో చాలా 
అపాయ్యంగా మాటాల్డి నాకునన్ బెదురు చాలావరకూ పోగొటాట్డు.  

ఇనస టిటూయ్ట  ఉదయం ఎనిమిదినుంచి సాయంతర్ం ఐదు వరకూ పని చేసుత్ంది. మధయ్లో ఓ గంట భోజన విరామం. శని, 
ఆదివారాలు సెలవు. 

అకక్డ పనివేళలోల్ ఎవరి పనులోల్ వారుంటారు. నేనూ నా పనికి సంబంధించి అనీన్ సెట  చేసుకుంటూంటే తెలియకుండానే 
అయిదైపోయింది. అపుప్డు నాకు నేనుగా ఆఫీసునుంచి బయటపడాడ్ను. 

అకక్డి షాపులు నాకో పెదద్ ఆకరష్ణ కదా! బయటికి రాగానే కాసేపు రోడల్మీద తిరిగి షాపులిన్ గమనించాను.  
బెరిల్నోల్ షాపులు సాయంతర్ం ఆరునన్రదాకానే ఉంటాయి. ఆలోగానే కొనిన్ సూపర  మారెక్టల్లో తిరిగి నాకు అవసరమైన వసుత్వుల 

ధరలు సరేవ్ చేశాను. ధరలు ఇంచుమించు లూయ్నబరగ లోలాగే ఉనాన్యి. ఐతే ఎంత వెదికినా నేను చూసిన మేరకు ఆల బెర్సట్  షాపు 
కనబడలేదు.  
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రాతిర్ దగగ్ర పడుతునన్కొదీద్ చలి పెరుగుతోంది. అందుకని షాపులు మూసేసే సమయానికి రైలేవ్ సేట్షన  చేరుకునాన్ను - అకక్డైతే 
వెచచ్గా ఉంటుందని. తీరా చూసేత్ అకక్డి వాతావరణం నేనూహించనిది.  

సేట్షనోల్ టాయిలెటస్  నేలమాళిగ (అండర గౌర్ండ )లో ఉనాన్యి. దానిలోకి వెళల్డానికి మెటల్దారి ఉంది. ఆ దారి పొడుగునా మెటల్పకక్న 
తాగుబోతులు బారులు తీరి కూరుచ్ని ఉనాన్రు. వాళల్లో ఒకరిదద్రు ఆడవాళుల్ కూడా ఉనాన్రు.  

ఆ దృశయ్ం చూడగానే ఇండియాలో బిచచ్గాళుల్ గురొత్చాచ్రు. నేను వెడుతునన్ది దేవాలయానికా, శౌచాలయానికా అనన్ అనుమానం 
కలిగింది.  

అకక్డ కూరుచ్నన్వాళుల్ అడుకోక్వడం లేదు కానీ - వాళల్ మాట, పర్వరత్న ఏవగింపు కలిగిసుత్నాన్యి. వాళుల్ పెదద్గా కేకలు వేసూత్, 
వెకిలిగా నానా అలల్రీ చేసుత్నాన్రు.  

చెపాప్లంటే చాలా నిరుతాస్హపడాడ్ను. 
ఒక ఆధునిక సంపనన్ దేశానికి చెందిన పర్తిషాఠ్తమ్క మహానగరం బెరిల్న . అలాంటినగరంలో పరాయ్టకులు తపప్నిసరిగా సందరిశ్ంచే 

రైలేవ్సేట్షనోల్ అటువంటి దృశయ్ం చూడాలిస్ ఉంటుందని నేననుకోలేదు. నగర పాలకులు ఈ విషయానిన్ ఎందుకు పటిట్ంచుకోలేదోనని ఆశఫ్రయ్ం 
కలిగింది. 

తాగుబోతుల విషయం అలాగుంచితే - రైలేవ్ సేట్షన  మాతర్ం మహా సందడిగా ఉంది. ఆ సందడి చూసూత్ నేను అటూ ఇటూ 
తిరుగుతునాన్ను. 

చాలాసేపటున్ంచి అకక్డే తిరుగుతునన్ ఒకామె ననున్ గమనించినటుల్ంది - ఉనన్టుల్ండి సైగ చేసి ననున్ పిలిచింది. 
ఆమె వయసు నలబై సంవతస్రాలుండొచుచ్. ముఖం చూసేత్ చందమామ పతిర్కలోని బొమమ్లోల్ మంతర్గతెత్ గురుత్కొసుత్ంది. చూపులు 

కూడా మంతర్గతెత్ చూపులాల్గే వంకరగా ఉనాన్యి. 
నేను దగగ్రకు వెళల్గానే, “ఇండియన ?” అందామె ఇంగీల్షులో. ఔననాన్ను. 
ఆమె చేయి జాపింది. షేక హాండిచాచ్ను. చెయియ్ వదిలిపెడుతూ అమె నా బొటనవేర్లిని అదోలా గోకింది. 
కంగారుగా ఆమె వంక చూశాను. వెంటనే కనున్ కొటిట్ంది. 
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