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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 (4)

అమోమ్, నినన్! (ఇండియా-జరమ్నీ శీర్మతి పర్యాణ విశేషాలు)
శీర్మతి కథ చెపప్డం ఐపోయింది. తన మనసులోని భారమంతా దిగిపోయినటుల్ ఆమె గొంతు వినగానే తెలిసిపోయింది నాకు.
“ఆకాశానిన్ హెరుక్య్లెస భుజంమీద పెటిట్ బరువు దింపుకునన్ అటాల్సలా ఎంత హాయిని అనుభవిసుత్నాన్వో, నీ ముఖం చూడగానే
తెలుసోత్ంది” అనాన్ను.
“మెయిన లైట ఆరేప్శారు. బెడలైట లేదు. మీ చేతిలో కనీసం బాయ్టీర్లైటేనా లేదు. ఈ చీకటిలో మీకు నా ముఖమెలా కనిపించిందీ”
అంది శీర్మతి వెంటనే.
ఇలాంటి విషయాలోల్ తను తెనాలి రామకృషుణ్డికంటే కూడా షారప్.
అలనాడు విజయనగరం కొలువులో ఒక సందరభ్ంలో పెదద్నామాతుయ్డు శీర్కృషణ్దేవరాయలిన్ పర్శంసిసూత్ ‘కొండ గుహలో మూల
మూల నకిక్ నివసిసుత్ంది కాబటిట్ కానీ, లేకుంటే నినున్ సింహమంతటివాడివి అనొచుచ్’ అనే అరథ్ంతో ఓ పదయ్ం చెపిప్ చివరోల్ రాయలిన్ - కృషాణ్,
రాజకంఠీరవా అని సంబోధిసాత్డు. అంటే రాజసింహమా అని అరథ్ం. అపుప్డు పెదద్నగారి మొదటి మాటకీ చివరి మాటకీ పొంతన లేదనన్
విషయానిన్ ఠకుక్న ఎతిత్ చూపాడట తెనాలి రామకృషుణ్డు. ఖంగు తినన్ పెదద్న గారు, ‘మంచి పటేట్ పటాట్వు మనవడా’ అని సదుద్కుంటాడు.
ఇపుప్డు శీర్మతి ననూన్ అలాంటి పటేట్ పడితే, “రాతిర్ పూట చందమామని చూడాడ్నికి బాయ్టీర్లైటు కావాలా?” అని సదుద్కునాన్ను.
ఒకక్ నిముషం తను సైలెంటయిపోయింది.
ఊరుకుంటే సరిపోయేదిగా, “ఇపుప్డు నీ మొహం ఎరర్బడిన విషయం కూడా గమనించాను తెలుసా?” అనాన్ను మరికాసత్
రెచిచ్పోయి.
“ఎరర్బడదూ! ఎనోన్ నెలల తరావ్త కలుసుకునన్ దంపతులం. ఒకరికొకరు ఎలా కనిపించాలి? చందమామ అని కవరప
చేసుకునన్ంత మాతార్న, అంతకుముందనన్ మాట నేను మరిచ్పోగలనా? ముఖం ఎరర్బడిందంటే పడదూ!” అంది శీర్మతి.
సిగుగ్తో ముఖం ఎరర్బడిందని నేననాన్ను. కోపంతో ఎరర్బడిందని ఆమె అంటోంది. ఆమె గొంతులో మాతర్ం సిగూగ్ లేదు, కోపమూ
లేదు. ఐనా నా పొగడత్కు సిగుగ్పడితే - అది సహజం కానీ - కోపగించుకోవడమెందుకు?
అదే అడుగుదామనుకునాన్ను కానీ సూటిగా అడగలేదు. తనని అంత తేలికగా తీసుకుందుకు లేదు.
నేననన్ మాటలోల్ కోపగించుకోవాలిస్ంది కూడా ఏదైనా ఉందేమో అని పునశచ్రణ చేసుకునాన్ను. ఎంత ఆలోచించినా సుఫ్రించలేదు.
అనవసరంగా సమయం వృథా చేసుత్నాన్ననిపించి, “చాలాకాలం తరావ్త కలుసుకునాన్ం. పీల్జ - నా తపేప్మిటో తవ్రగా చెబితే మనమింకా
పంచుకోవాలిస్న విశేషాలు చాలా ఉనాన్యి” అని ఇంకో రూటోల్ వెళిల్ బర్తిమాలాను.
ఏమనుకుందో, తనూ ఆటేట్ జాపయ్ం చెయయ్కుండా - “ననున్ అటాల్సతో పోలాచ్రు. అంటే ఓ రాక్షసుడు కనిపించాడా మీకు నా
ముఖంలో” అని నిలదీసింది.
నాలికక్రుచుకునాన్ వెంటనే తమాయించుకుని, “నీ ముఖంలో నేను చూసింది రాక్షసుణిణ్ కాదు. ఆకాశమంత బరువైన బాధయ్తలిన్
మోసే ఓ మహతత్ర వయ్కిత్ని. కథలో ఆ వయ్కిత్ రాక్షసుడు కావచుచ్. కానీ, నిజానికి నీలాంటి ఇలాల్లికి పర్తిరూపం అటాల్స పాతర్. పురుషుడు
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హెరుక్య్లెస లాంటివాడు. తన అవసరం తీరేదాకా నాలుగు మంచి మాటలు చెపిప్, ఆకాశమంత భారానిన్ కొదిద్ క్షణాలు మాతర్ం భరించినటేల్
భరించి - తరావ్త మాయ చేసి మళీల్ అటాల్సకే అంటగటిట్ తను హీరోగా చెలామణీ ఔతాడు. ఈ కథలో మనకి తెలియకుండానే పురుషాధికయ్ం
భర్మలో ఎంతలా పడిపోతామంటే, ఆకాశానిన్ మోసుత్నన్ అటాల్స గొపప్ హీరో అని క్షణమాతర్ం కూడా సుఫ్రించదు” అనాన్ను.
ఫకుక్న నవివ్ంది శీర్మతి. “మీరేం చెబుతారో నా ఊహకెపుప్డూ అందదు. కానీ ఏం చెపిప్నా వినడానికి బాగుంటుంది. ఈ కబురేల్ ఇనిన్
నెలలుగా మిసస్యిపోతునాన్ను. చాలా బాగుంది. ఇంకా ఏమైనా చెపప్ండి” అంది.
నాకూ తనతో ఇంకా ఇంకా మాటాల్డాలనుంది. కానీ మాటలోల్ పడాడ్మంటే ఇటేట్ తెలాల్రిపోతుంది. ఆ తరావ్త నిదర్మతుత్ వదలక,
మిగతా రోజంతా జోగడమే ఔతుంది. పగలంతా వృథా ఐపోతుంది. అందుకని, “ఆడది చాలా గొపప్ది. ‘ఏడవకు ఏడవకు వెరిర్ నా తండీర్’
అంటూ ఏడుపులోని విషాదానిన్ ఆమె గానం చేసేత్ అది బిడడ్కు మాధురయ్పు మతుత్నిచేచ్ జోలపాటగా మారిపోతుంది. భరత్కోసం తను పడడ్
ఆరాటానిన్ కథగా వినిపిసేత్ అది భరత్కు మాధురయ్పు మతుత్నిచేచ్ జోలపాటగా మారిపోతుంది. పర్సుత్తానికి నాకీ మతుత్నుంచి బయటపడాలని
లేదు. నేను చెపాప్లిస్ంది చాలా ఉంది. అదంతా రేపు శుభోదయంలో సంధయ్ వారుసూత్ చెబుతాను” అనాన్ను.
అలసి సొలసిన తనకి నిదర్ అవసరమంటే ఆమె ఒపుప్కోదు. అదే నాకు నిదర్ వసోత్ందంటే మాతర్ం ననున్ డిసట్రబ్ చెయయ్డానికి
ఇషట్పడదు. ఆ విషయం నాకు తెలుసు.
శుభోదయంలో సంధయ్ వారచ్డమేమిటని శీర్మతి ననన్డగలేదు. మరి మాటాల్డలేదు.
ఆ తరావ్త కళుల్ తెరిచేసరికి తెలాల్రిపోయింది.
నేనెకక్డునాన్నూ, అసలేం జరిగిందీ అనన్ది సుఫ్రణకు రావడానికి కొనిన్ క్షణాలు పటిట్ంది. అపుప్డు పకక్కి తిరిగి చూసేత్ - ఎపుప్డు
నిదర్ లేచిందో కానీ, తను ననేన్ రెపప్లారప్కుండా చూసోత్ంది.
“రాతిర్ నిదర్ పటట్లేదా?” అనాన్ను అనుమానంగా.
“కొతత్ చోటు. నిదర్ పడుతుందా అని భయపడాడ్ను. కానీ కళుల్ మూసుకునాన్క వళుల్ తెలియలేదు. కళుల్ తెరిచి ఐదు నిముషాలయింది.
చూసేత్ అటు పిలల్లు. ఇటు మీరు. అటు నిజమే కానీ ఇటు కూడా నిజమేనా లేక కలా అనన్ అనుమానంతో వళుల్ గిలుల్కునాన్ను. కల కాదు,
నిజమే అనిపించినా - కళుల్ మూసేత్ ఇదంతా మళీల్ కలగా మారిపోతుందేమోనని భయం. మిమమ్లేన్ చూసుత్నాన్ను” అంది శీర్మతి.
ఉనన్టుల్ండి నాకూ అదే భయం కలిగింది. ఒకసారి పిలల్లిదద్రీన్ తడిమి చూసుకునాన్ను.
పాప, బాబు మంచి నిదర్లో ఉనాన్రు. అపుప్డే నిదర్ లేచేలా లేరు. టైం చూసుకుంటే ఇంకా ఆరు కాలేదు.
“ఈరోజునుంచి మనకో కొతత్ జీవితం మొదలౌతుంది” అనాన్ను.
“ఇపుప్డు మనమంతా ఒకక్చోట ఉనాన్ం. అందుకే కొతత్చోటైనా రాతిర్ ఇంత మంచి నిదర్ పటిట్ంది. కానీ పాపం, మీరు ఇదే
ఇంటికొచిచ్నపుప్డు మొదటి రాతిర్ ఒకక్రే ఉనాన్రు. ఎలా అనిపించింది?” అంది శీర్మతి.
ఒకక్ క్షణం ఆలోచించాను. ఆ రోజు గురుత్ చేసుకునాన్ను.
“నిజం చెపాప్లంటే, కొతత్ చోటైనా నాకూ ఇకక్డ బాగా నిదర్ పటిట్ంది. కారణమేమిటంటే - మన సంసక్ృతీ సంపర్దాయాలకు పూరిత్గా
భినన్మైన ఒక మహానగరంలో - నావంటి సామానుయ్డికి నిలువనీడ దొరికిందనన్ సంతృపిత్! కానీ.....” ఆగాను.
“ఊఁ, కానీ....” కుతూహలంగా అడిగింది శీర్మతి.
“మన పెళల్యేయ్క - ఇలుల్ మారినా, ఊరు మారినా - అనిన్ంటికీ నువువ్ నా పకక్నునాన్వు. మంతార్లకు అరథ్ం తెలియకపోయినా,
అనాలోచితంగా పురోహితుడి మాటలిన్ అనుసరిసూత్ - సంపర్దాయ వయ్వహారాలిన్ పాటించినటుల్ండేది నాకు అలాంటి సందరాభ్లోల్. అంటే నీది
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పౌరోహితయ్ం. నాది అనుసరణ. అలా అలవాటైన నేను బెరిల్నోల్ కొతిత్ంటోల్ ఒంటరిగా అడుగు పెటేట్సరికి అంతా గజిబిజిగా అనిపించింది.
లూయ్నబరుగ్లో ఉండలేదా అనొచుచ్ నువువ్. అకక్డ నా సవ్ంత బాధయ్త ఏమీలేదు. అనిన్ ఏరాప్టూల్ గోయ్తే ఇనసిట్టూయ్ట వాళల్వే. కానీ ఇకక్డ నేనో
ఉదోయ్గిలాంటివాణిణ్. పకక్న నువువ్ లేకపోతే ఇంటి వయ్వహారాలు చూసుకోవడం ఎవరెసుట్ ఎకక్డమంత కషట్ం నాకు. అలా అలవాటు చేశావు”
అనాన్ను.
శీర్మతి ముఖం వెలిగింది. “నెపం నామీదకు నెటట్కండి. అలా సాగించుకునాన్రు మీరు” అని, “ఇకక్డి విశేషాలు చాలావరకూ నాకు
ఉతత్రాలోల్ రాశారు కానీ - ఈ ఇంటోల్ మొదటి రోజు గురించి రాయలేదు. అది చాలా పర్తేయ్కమని ఇపుప్డనిపిసోత్ంది....” అని ఆ వివరాలు
చెపప్మనన్టుల్ చూసింది.
“తెలాల్రి లేవగానే సూరుయ్డికి నమసక్రించాలి. మన మనుగడకి అవసరమైన సమసత్ శకుత్లీన్ సమకూరుసుత్నన్ సూరయ్భగవానుడికి
కృతజఞ్తలు తెలుపుకోవడానికే సంధాయ్వందనం హిందూ సంపర్దాయమైంది.....” అనాన్ను ఉపోదాఘ్తంగా.
“మీరు సంధాయ్వందనం చెయయ్డం నేనొకక్సారి కూడా చూడలేదు” అంది శీర్మతి వెంటనే.
“ఆకాశంలో ఉండే వాడొకక్డేనా సూరుయ్డు? దేవుణిణ్ పలు రూపాలలో సందరిశ్ంచడం హిందూ సంపర్దాయం. అలా నా సూరుయ్డు
నువేవ్. చాలా నెలల తరావ్త నాకు శుభోదయం వచిచ్ంది. ఆ సందరభ్ంగా నా సూరుయ్డిముందు నేనిపుప్డు సంధయ్ వారచ్బోతునాన్ను” అనాన్ను.
“అంటే?”
“నీ రాకకు ముందు నేనీ ఇంటోల్ గడిపిన మొదటిరోజు విశేషాలు చెపప్డంలోనే - నీకు కృతజఞ్తలు ఇమిడి ఉనాన్యి”
“అదెలా?”
“నేను ఇబబ్ంది పడితే నువువ్ లేని లోటును సమ్రించినటుల్! ఇబబ్ంది పడకపోతే - నీ సాహచరయ్ పర్భావం నాకు తెలియకుండానే
నామీద పడినటుల్....” అనాన్ట్ను.
శీర్మతి కుతూహలం రెటిట్ంపయింది. నేను మొదలెటాట్ను....
శుభోదయంలో సంధయ్వారుప్
ఈ ఇంటోల్కి ఆ రాతిర్ ఎలా పర్వేశించానో నీకు తెలుసు.
కొతత్ చోటైనా ఆ రాతిర్ ఇంటోల్ నాకు నిదర్ చాలా బాగా పటిట్ంది. అలసట మాతర్మే కాక, నిలువనీడ దొరికిందనన్ సంతృపిత్ కూడా
అందుకు కారణం కావచుచ్.
ఈరోజులాగే ఆరోజూ ఆరింటికి నిదర్ లేచి బర్షింగ వగైరా కాలకృతాయ్లకు బాతూర్ంకి వెళాల్ను. లూయ్నబరుగ్లో ఫౌర్ యాకేల
బాతూర్ంకంటే ఇది పెదద్ది. సాన్నానికి బాత టబ కూడా ఉంది. కానీ అకక్డిది మంచి హొటలోల్ బాతూర్ంలా ఉంటే - ఇది ఏదో రైలేవ్ సేట్షనోల్
వెయిటింగ రూంలో పదిమంది వాడుకుంటునన్దానిలాగానూ, మెయింటెనెనుస్ లేనటూల్ ఉంది. మన దేశం సాథ్యిలో ఐతే ఏమో కానీ, జరమ్నల్
సాథ్యిలో బాతూర్ం ఇలా ఉంటుందని నేనూహించలేదు. కొంచెం నిరుతాస్హపడినపప్టికీ, సాన్నానికి సదుపాయముందని సంతోషించాను.
వేణీణ్ళల్ సదుపాయం కూడా బాగుండడంతో సాన్నం హాయిగా అనిపించింది.
సాన్నమయేయ్క నాలుగు బెర్డ సైల్సులు, ఓ ఆపిల - తిని, అరలీటరు పాలు తాగాను.
అంతలో “హెర డాకట్ర” అనన్ పిలుపు వినిపించింది. అది ఒలోముచకీ గొంతు.
నేను వెళల్గానే ఆమె, “నీకు బయట వేరే పనులుంటే చూసుకో. పదకొండింటికి వసేత్ ఇంటి తాళం ఇసాత్ను” అంది.
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సరేననాన్ను. చకచకా నడిచి టెకిన్కల యూనివరిస్టీలో ఔసలాండస్ ఆమటకి (విదేశీయులకి సహకరించే ఆఫీసు) వెళాల్ను.
ముందురోజు అహమమ్దతో తిరగడంవలల్ ఆ పరిసరాలమీద నాకు కొంచెం పటుట్ వచిచ్ంది.
ఆ ఆఫీసులో నాకు పనికొచేచ్ విశేషాలు చాలా తెలిశాయి. ముందుగా వాళుల్ చెపిప్న చోటుకెళిల్ సాక్లరషిప తీసుకునాన్ను. కొతత్గా
బెరిల్న వచిచ్నందుకు ఇచేచ్ అలవెనుస్లతో కలిపి 1200 మారుక్లు చేతికందేసరికి ఎకక్డ లేని ఉతాస్హం వచిచ్ంది. నినన్ ఒలోముచకీకి అదెద్
డబుబ్లిచేచ్కకూడా ఇంకా నా బాయ్ంక అకౌంటోల్ రెండువేల మారుక్లునాన్యేమో - ఒకక్సారిగా టాటా బిరాల్లాల్ ఫీలైపోయాను.
సాక్లరషిప తీసుకునేచోట చెయెయ్తుత్ భారీ మనిషి ఒకతను ననున్ చూసి ఆపాయ్యంగా పలకరించాడు. అతని పేరు గోపాలకృషణ్న.
తమిళుడు. పర్తిషాఠ్తమ్కమైన వాన హుంబోలడట సాక్లరషిపమీద వచేచ్డు. ఆ సాక్లరషిప నా డాడ సాక్లరషిప కంటే ఎకుక్వ, గొపప్ది. నెలకి
1600 మారుక్లు. అంతే కాదు, వాన హుంబోలడట సాక్లరుస్కి ఇంకా ఎనోన్ అదనపు సదుపాయాలు కూడా ఉంటాయి. అతనిన్
కలుసుకోవడం థిర్లిల్ంగగా అనిపించింది. తరావ్త అతడి గురించిన విశేషాలు నీకు ఉతత్రాలోల్ వార్శాను కదా!
అకక్ణిణ్ంచి బెరిల్నర డిసోక్ంటో బాయ్ంకుకి వెళాల్ను. అది లూయ్నబరుగ్లోని డాయిచ బాయ్ంకకి బెరిల్నలో ఉండే అనుబంధ సంసథ్. నా
డబుబ్లు ఆ అకౌంటోల్నే ఉనాన్యి. ఆ అకౌంటని లూయ్నబరుగ్నుంచి ఇకక్డికి మారిచ్నందుకు 5 మారుక్లు తీసుకునాన్రు. ఇపుప్డు తీసుకునన్
1200 మారుక్లు ఆ అకౌంటోల్ జమ చేసి, పదకొండుకలాల్ ఒలోముచకీ ఇలుల్ చేరాను.
ఒలోముచకీ మాటంటే మాటే! నేను రాగానే ఆమె వెంటనే ఇంటి తాళం నా చేతిలో పెటిట్ంది. “నాలుగింటికి మాతర్ం నువువ్
తపప్కుండా ఇంటోల్ ఉండాలి సుమా, ఇంతకు ముందుండే అతను వచిచ్ రూం ఖాళీ చేసి వెడతాడు” అని హెచచ్రించి వెళిల్పోయింది.
నేను కూడా ఇక ఇంటోల్ ఉండలేదు. మరికొనిన్ లాంఛనాలు ముగించుకుందుకు మళీల్ టెకిన్కల యూనివరిస్టీ ఆఫీసుకెళాల్ను. అపుప్డో
విషయం తెలిసింది. నేను ఇనూస్రెనుస్ తీసుకుని తీరాలట.
నాకు ఇనూస్రెనుస్మీద ఆసకిత్ లేదు. అంతవరకూ నేను ఇండియాలో ఇనూస్రెనుస్ తీసుకోలేదు. ఇనూస్రెనుస్ అరాథ్ంతర మరణం
చెందేవారికే తపప్ పూరాణ్యుషుక్లకు ఇచేచ్ సదుపాయాలు ఏమీ లేవని నాకు అనిపించేది.
అందుకే ఇకక్డా కొదిద్గా పర్తిఘటించాను.
ఇనూస్రెనుస్ చేయించే బాధయ్త ఆ ఆఫీసులో ఫౌర్ బాడెన అనే మధయ్వయసు మహిళ తీసుకుంది. ఆమె వేగంగా జరమ్న
మాటాల్డుతోంది. టెకిన్కల యూనివరిస్టీ వివరాలు ఇంగీల్షులో లభించే బుకలెట గురించి అడిగితే, ఇకక్డ అనీన్ జరమ్నలోనే ఉంటాయంది.
ఆమె వయ్వహారం కొంచెం మోటుగా, కొంచెం కటువుగా, కొంచెం విసుగాగ్ తోచింది నాకు. మొటట్మొదటే ఆమె నాకు తటసథ్పడి ఉంటే బహుశా
నాకు జరమ్నుస్మీద చాలా చెడడ్ అభిపార్యం ఏరప్డి ఉండేది. ఏ దేశమేగినా అనిన్ రకాలవారూ ఉంటారు మరి!
ఇనూస్రెనుస్ చేసి తీరాలని కూడా ఆమె మోటుగానే చెపిప్ంది. జరమ్నీలో వైదయ్సేవలకు ఖరెచ్కుక్వనీ, సామానుయ్లది భరించలేరనీ, 16
మారుక్లకి ఇనూస్రెనుస్ తీసుకుంటే - అకక్డ ఏ అనారోగయ్మొచిచ్నా ఉచిత వైదయ్సేవలు అందుతాయనీ చెపిప్ంది. ఈ సదుపాయం గొపప్తనం
అందరికీ అరథ్ంకాదనీ, ఆందుకే డాడ సంసథ్ తమ సాక్లరుస్కి ఇనూస్రెనుస్ తపప్నిసరి చేసిందనీ అంది.
జరమ్నీలో ఉండగా జిరుర్న చీదనైనా చీదనని నా నమమ్కం. ఉతత్పుణాయ్న నెలనెలా బిళల్గొడుగులాల్ 16 మారుక్లు ఇనూస్రెనుస్ కంపెనీకి
చెలిల్ంచాలనీ అనిపించినా చివరకు తపప్లేదు. పీర్మియం రేపు కటాట్లి.
ఫౌర్ బాడెన మోటుగానే చెపిప్నా - ఆమె నాకు మేలే చేసిందనీ, ఇకక్డి ఇనూస్రెనుస్ ఇండియాలోలాంటిది కాదనీ తరావ్త మనవాళుల్
చాలామంది నాకు చెపాప్రు.
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అదయేయ్క అకక్ణిణ్ంచి ఓ సూపర మారెక్టకి వెళాల్ను. వేడినీళల్లో వేసి రెండు నిముషాలుంచితే - ఉడికి అనన్ంగా మారిపోయే బియయ్ం
పాయ్కెటుల్ రెండు కొనాన్ను. ఇంకా వెనన్, బెర్డుడ్, జామ, పాలు, పళుల్ వగైరాలు కొని నాలుగు కాకుండానే ఇలుల్ చేరాను.
ఇంటోల్కెడదామని తాళం తీసేత్ అది పనిచెయయ్లేదు. రెండు సారుల్ పర్యతిన్ంచాను. ఐనా తాళం పని చెయయ్లేదు.
దేశం కొతత్ది. ఊరు ఇంకా కొతత్ది. నేనలా పలుమారుల్ పర్యతిన్సూత్ండగా చూసేత్ ఎవరైనా ననున్ దొంగ అనుకోవచుచ్నని
భయపడుతూ, సాయానికెవరైనా వసాత్రేమోనని కాసేపు అటూ ఇటూ చూశాను. పది నిముషాలు గడిచినా ఎవరూ రాకపోయేసరికి మనసులో
దేవుణిణ్ తలుచ్కుని మూడో పర్యతన్ం చేశాను. అదీ ఫెయిలయింది.
అపుప్డొచాచ్డు నేనుండే గది కాళీ చేయాలిస్న టరిక్ష వయ్కిత్. ఇదద్రం ఒకరినొకరు పరిచయం చేసుకునాన్ం.
అతను నా సమసయ్ విని - ఆ తాళం ఎలా తియాయ్లో సులువు చెపిప్ నాచేతే తీయించాడు.
అతగాడు నిజంగా ఇలుల్ కాళీ చెయాయ్లిస్న వయ్కేత్నా, లేక ఏ తాళానన్యినా ఇటేట్ తియయ్గల చోరాగేర్సరుడా అని నాలో చినన్
అనుమానం.
అలాగే ఇంటోల్కెళాల్ం.
నా అనుమానానికి తగగ్టేల్ అతగాడు లోపలికెళాల్క సామానుల్ పాయ్క చేసుకుంటూ గదిలో చాలా సేపునాన్డు. ఆ సామానంతా
అతడిదేనా అనన్ శంక ననున్ పీడించింది.
సామాను చాలా ఉంది. కానీ, అంత సామానుకీ అతనివదద్ పెటెట్ మాతర్ం ఒకటే ఉంది. సామాను పైనుంచి మెటల్కింద ఉనన్ టాకీస్లోకి
రవాణా చెయయ్డానికి అతను నా సూటకేస అడిగాడు.
మళీల్ అనుమానం. కానీ ఇవవ్ననలేను. భయం భయంగానే ఇచాచ్ను.
నా పెటెట్ నాకు వెనకొక్చేచ్దాకా మనసు పీకుతూనే ఉంది. అతను వెనకొక్చిచ్ మోసం చెయయ్కుండా నా పెటెట్ నాకు తిరిగివవ్గానే
అపర్యతన్ంగా థాంకస్ చెపాప్ను.
అతగాడు ఆశచ్రయ్ంగా, “పెటెట్ ఇచిచ్ంది నువువ్. థాంకస్ నేను చెపాప్లి” అనాన్డు.
మనసులోని అనుమానం బయటకు చెపప్లేనుగా - కవర చేసుకుందుకు - “తాళం తియయ్డం నేరాప్వు కదా, అందుకు” అనాన్ను
తెలివిగా.
అపుప్డు చెపప్కుండా ఇపుప్డు చెబుతునాన్డేమిటా అనేమో అతగాడు మళీల్ ననున్ ఆశచ్రయ్ంగా చూశాడు.
వెళిల్పోయేముందు నా వివరాలడిగి తెలుసుకుని, “నీకు నెలనెలా 900 మారుక్లు వచేచ్ మాటైతే, ఇంతకంటే మంచి ఇంటోల్
ఉండొచుచ్. ఈ ఇంటామె మంచిదే కానీ, మహా ఎడిడ్ది. రెండు రోజులుగా టాయలెట సరిగాగ్ ఫల్ష అవడంలేదు. చెపిప్నా ఇంకా పటిట్ంచుకోలేదు.
తనూ అలాగే వాడేసోత్ంది” అని నా గుండెలోల్ ఓ రాయేసి వెళిల్పోయాడు.
ఉదయం నేను కమోడ వాడిన విషయం గురుత్ చేసుకునాన్ను. బాగానే పని చేసిందని తోచినా, హడావుడిలో గమనించలేదేమో అంది గుండెలోల్ రాయి.
అతను వెళల్గానే ముందు అనన్ం వండుకునాన్ను. ఇండియానుంచి తెచుచ్కునన్ టమేటా ఊరగాయని వేడి వేడి అనన్ంలో వెనన్తో
కలుపుకుని తింటుంటే జిహవ్ లేచొచిచ్ంది.
భోజనమయేయ్క రేడియో పెటుట్కునాన్ను. ఢిలీల్ చాలా సప్షట్ంగా పలికింది. చాలా బాగా అనిపించింది కానీ ఎంతో సేపు వినలేదు. నాకు
తెలియకుండానే నిదర్ ముంచుకొచిచ్ వళెల్రకుక్ండా నిదర్పోయాను.
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మరాన్డుదయం లేచి తెమిలాను. టరిక్ష అతను చెపిప్నటేల్ టాయలెట బాగోలేదు.

వేణీణ్ళల్ సాన్నం చేసేక - నాలుగు సైసు
ల్ లు బెర్డుడ్ జామతో, 2 గాల్సుల పాలు, ఒక అరటిపండు - అదీ టిఫిన. ఇకమీదట రోజూ
ఉదయం పూట ఇలాగే తినాలనుకునాన్ను.
ఆఫీసుకి వెళేల్టపుప్డు టాయలెట విషయం ఇంటామెకి చెబితే, “అలాగా, చూసాత్నేల్” అంది. ఆ మాట మన ఫిరాయ్దులకు మన దేశంలో
మునిసిపాలిటీవాళల్ సప్ందనలా ఉంది.
ఆఫీసు చేరేసరికి అకక్డ అంతా ననున్ ఆపాయ్యంగానూ, ముచచ్టగానూ చూశారు. తెలిసినవారు తెలియనివారికి డాకట్ర అంటూ
అబుబ్రంగా, గౌరవంగా పరిచయం చేశారు. ఐతే ఓసారి పలకరింపులైపోగానే, ఎవరి పని వారిదే. మరి బాతాఖానీ లేదు.
సంసాక్రం దెబబ్ తినకుండా బాధయ్తకు పెదద్ పీట వేసే ఈ సంసక్ృతి చాలా గొపప్గా అనిపించింది. ఇలాంటిది మన దేశంలోనూ
ఉదోయ్గులందరూ పాటిసేత్ - అది ఎనోన్ సంసక్రణల పెటుట్ అని నాకు అనిపించింది.
నేను 12 అయేయ్దాకా ఆఫీసులో ఉనాన్ను. అకక్ణిణ్ంచి బాయ్ంకుకి వెళిల్ ఇనూస్రెనుస్ పీర్మియం 16 మారుక్లు కటేట్సి ఇలుల్ చేరుకునాన్ను.
ఇంటిముందే పెదద్ కూరగాయల సంత. అది చూసి ఆశచ్రయ్ంతోపాటు ఆనందం కూడా కలిగింది.
ఆ రోజు బుధవారం. ఇకక్డ పర్తి బుధవారం, శనివారం సంత ఔతుందిట. అంటే తాజా కూరలు కొనేందుకు నేను ఎకక్డికీ
వెళల్నవసరం లేదు. మన ఇంటి మెటుల్ దిగి వీధిలోకి వసేత్ చాలు.
సంతలో హుషారుగా తిరిగి కొనిన్ పళుల్, కూరలు కొనాన్ను. ఇంటికొచిచ్ లూయ్నబరుగ్లో కొరియా నేరిప్న బంగాళాదుంపల కూర వండి,
నినన్ రాతిర్ మిగిలిన అనన్ంతో భోంచేశాను. వంటకి అనుభవమెంత ముఖయ్మో అపుప్డు తెలిసింది. కూర పకావ్న పడలేదు.
భోంచేసేక మళీల్ ఆఫీసుకెళాల్ను. ఇండియానుంచి ఉతత్రాలేమైనా వచాచ్యేమోనని వాకబు చేశాను. ఇంకా రాలేదంటే నిరుతాస్హం.
అపుప్డు అకక్డ ఆ ఉతత్రాలే నా ఊపిరి మరి!
ఆఫీసులో అంతా ఎవరి పనులోల్ వారుండి నా రాకపోకలగురించి పటిట్ంచుకోలేదని గర్హించగానే నాలోని భారతీయుడు వెనున్
తటాట్డు. ఆఫీసు ఐదు దాకా ఉంటుందని తెలిసినా, పని లేనపుప్డు ఇకక్డుండి ఏంచేసాత్నులే అనుకుని - నాలుగింటికే అకక్ణిణ్ంచి బయలేద్రాను.
రెండుమూడు సూపర మారెక్టుల్ తిరిగాను. ఒకచోట కేజీ 2.28 మారుక్లకే బియయ్ం దొరికితే కొనాన్ను. ఆలబెర్సట్ ఐతే ఇంతకంటే చౌకగా
ఉంటుందికదా అనుంది కానీ, ఆ దుకాణమెకక్డో ఇంకా తెలియదు.
ఓ మారెక్టోల్ ఇదద్రు ఇండియనుస్ కనిపించారు. వాళల్ను చూడగానే నాకు చెపప్లేనంత ఉతాస్హం కలిగింది. వెంటనే పలకరించి
పరిచయం చేసుకోవాలనిపించింది.
నా చూపులోల్ అది పసికటాట్రో ఏమో, వాళేల్ ననున్ పలకరించి “ఇండియన?” అనడిగారు.
ఏ భాషలో బదులివావ్లో తెలియక ఔననన్టుల్ తలూపాను.
వాళిల్ంకా ఏదో అడుగుతారనీ, మాటలు పెంచాలనీ అనుకునాన్ను కానీ, వాళుల్ ఓ చిరునవువ్ నవివ్ హడావుడిగా వెళిల్పోయారు. వాళుల్
వెళిల్పోయిన తీరు చూసేత్ - నేను ఇండియన అని తెలియగానే, వాళుల్ ననున్ ఎవాయిడ చేసుత్నాన్రనిపించింది. ‘అసలు సిసలు మనవాళుల్’ అని
మనసులో అనుకుని నవువ్కునాన్ను.
ఆ రాతిర్ వంట, భోజనం మామూలే. భోజనమయేయ్క టేపు రికారడ్రోల్ పిలల్ల మాటలు, పాటలు వినాన్ను.
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బెరిల్న మహానగరంలో మన పిలల్ల మాటలు, పాటలు. అపూరవ్ంగా అనిపించింది. కానీ కాసేపు వినేసరికి వాళల్ని దగగ్రగా
తీసుకోవాలనిపించింది. సాంకేతిక విజాఞ్నం వాళల్ మాటలిన్ నా చెవులకి చేరచ్గలిగింది. కానీ నా చేతులిన్ వాళల్ దగగ్రకు చేరచ్లేదని తెలుసు.
మనసు పాడౌతుందని భయమేసి టేపునుంచి రేడియోకి మారాను. ఢిలీల్లో హిందీ పాటలు వసుత్నాన్యి.
ఉనన్టుల్ండి లతా మంగేషక్ర గొంతులో ఆనంద బకిష్ అంటునాన్డు - ‘జానె కూయ్ం లోగ మొహబబ్త కియా కరేత్ హైఁ’. లకీష్కాంత
పాయ్రేలాల మెలొడీసలో నాకెంతో ఇషట్మైన పాట అది. ఆ సమయంలో నా మనోభావాలకి అదద్ం పడుతునన్ ఆ పాట వింటూండగా కళుల్
మూతలు పడాడ్యి.
“రోజూ ఇలాగే నిదర్పడితే చాలు. ఎంతో బాగుంటుంది” అనుకుంటూ రేడియో కటేట్శాను.
ఆ క్షణంలో నేనూహించలేదు. నిదర్తో నిమితత్ం లేకుండా - పర్తి రోజూ అదుభ్తం అనిపించే రోజులు ముందునాన్యని....
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