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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 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
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రెండవ భాగం: బెరిల్ న్  దీ పే డాయిచ్  ఖండే 
చివరి డత: మలి సందడి (3) 

 
అమోమ్, నినన్! (ఇండియా-జరమ్నీ శీర్మతి పర్యాణ విశేషాలు - ఆమె మాటలోల్నే) 
 మాకు ఎదురుగా కురీచ్లోల్ ఓ ముసలి జంట కూరుచ్ని ఉనాన్రు. ఎందుకో మరి - వాళుల్ మమమ్లేన్ తదేకంగా చూసుత్నాన్రు.  
కాసత్ ఇబబ్ందిగా అనిపించి - నేనూ కొదిద్ క్షణాలు వాళల్ని తదేకంగా చూశాను. వాళుల్ చలించలేదు. ననూన్ పిలల్లీన్ మారిచ్ మారిచ్ 

చూసుత్నాన్రు.   
వెళిల్ పలకరిదాద్మంటే వాళుల్ తెలల్వాళుల్. మళీల్ సైగల భాష మొదలెటాట్లి. ఉనన్ కాసేపటోల్ కొతత్ పరిచయాలెందుకులే అనుకుని - నేను 

నా దృషిట్ మరలుచ్కునాన్ను.  
కానీ నేనుండేది కాసేపేనా? ఈ విమానాశర్యంలో నేను కనీసం ఏడు గంటలు గడపాలి. ఆ తరావ్త విమానం ఎకక్డానికి మళీల్ 

మంచులో సేక్టింగు చేసి వెళిల్ మరో విమానమెకాక్లి. అది బెరిల్నోల్ దింపితే - అకక్డ మళీల్ మంచులో సేక్టింగ  చేసి.... 
సేక్టింగ  అనగానే ఇందాకటి చెటట్ంకుల  గురొత్చాచ్డు. ఆపదాబ్ంధవులు అనిన్వేళలా దొరకరు కదా అనుకోగానే - వళుల్ 

గగురొప్డిచింది.... 
అపుప్డు బాబు నా చేయి గోకాడు. ఏమిటార్ అనన్టుల్ చూసేత్ కుడి చేతి రెండు వేళుల్ చూపించాడు. 
వాడు మామూలుగా తన అవసరాలిన్ మాటలోల్నే చెపుప్కుంటాడు నాకు. ఇందాకా సెకూయ్రిటీ సాట్ఫ తో నా సైగల భాష చూసి వాడికీ 

మనసు పుటిట్ందేమో మరి! 
అరథ్మైంది - వాణిణ్ బాతూర్ంకి తీసుకెళాల్లి. 
వాడితో సమసయ్ ఏమిటంటే - వాడు పీకెలమీదకి వచేచ్దాకా బాతూర్ం విషయం చెపప్డు. ఒకసారి చెపాప్డంటే - మనకి ఎంతో 

టైమివవ్డు. యాకిస్డెంటు జరకుక్ండా నేను తొందర పడాలి. ఐనా యాకిస్డెంటు జరిగిపోతే - ఆ అవసథ్ నాదే కానీ వాడు తనకేదో అవమానం 
జరిగినటుల్ ఫీలైపోతాడు. సముదాయించడానికి ఒకోసారి గంటలు చాలవు.  

కంగారు పడాడ్ను కానీ అదృషట్ం బాగుంది. బాతూర్ం వెతుకుక్ందుకు టైం పటట్లేదు. అది మాకు ఇంచుమించు పకక్నే ఉంది. 
బొమమ్లిన్ చూసి గురుత్ పటాట్ను. 

మామూలుగా ఐతే వాణిణ్ ఒకక్ణీణ్ తీసుకుని బాతూర్ంకి వెళేల్దానిన్. కానీ ఇకక్డ అపప్జెపప్డానికి పరిచయసుథ్లెవవ్రూ లేరు. అందుకని 
పాపనీ, బాయ్గునీ కూడా తీసుకుని బాతూర్ంలోకి వెళాల్ను.  

అకక్డ ఇండియన  మోడల  టాయిలెట  లేదు. కానీ విమానంలో కొంత అలవాటు పడాడ్డు కాబటిట్ - కమోడ లో వాడి కారయ్కర్మం 
పూరత్యింది. కానీ అకక్డ నీళుల్ లేవు. ఎకక్డా వాష బేసినుల్ కూడా కనబడలేదు. కమోడ  పకక్న టాయిలెట  పేపరు ఉంది. 

నీటితో ముడిపడడ్ సంసక్ృతి మనది. నీటితో పోయేదానికి గొడడ్లితో చెటుట్ కొటిట్ కాగితానిన్ తయారు చేసే సంసక్ృతి ఇకక్డిది. ఆ 
విషయం నాకు తెలుసు. అదిపుప్డు సావ్నుభవంలో పనికొచిచ్ంది.  

వాణిణ్ శుభర్ం చెయయ్డానికి టాయిలెట  పేపరు వాడాను. 
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అది పాప చూసింది. వయసు నాలుగే కానీ - దానికి శుభర్ం కాసత్ ఎకుక్వే. “తుడవడం కాదు. కడుగు. అసహయ్ంగా వాసనేసుత్ంది” 
అని ననున్ హెచచ్రించింది.   

దానిన్ బాతూర్ం బయట నిలబెటిట్ తలుపులు మూసి - కడిగినటుల్ అబదధ్ం చెబుదామని ముందు అనుకునాన్ను. కానీ మాకింకా బోలెడు 
పర్యాణముంది. ఎనిన్సారల్ని అబదధ్ం చెపప్గలను? ఎపుప్డో దొరికిపోవడంకంటే - ఇపుప్డు నిజం చెపప్డమే మంచిదనుకునాన్ను. 

దానికి అరథ్ం కావాలిగా, అందుకని, “చెటట్ంకుల  దగగ్ర నీకు వాసనేసిందా?” అనాన్ను. 
పాప బురర్ అడడ్ంగా తిపిప్ంది. 
“చెటట్ంకుల  కూడా నీళుల్ వాడరు. ఈ పేపరే వాడతారు. ఆయనే కాదు, ఈ దేశాలోల్ వాళల్ందరూ ఈ పేపరే వాడతారు. ఇది నీళల్కంటే 

గొపప్గా పనిచేసే సెప్షల  పేపర ” అని చెపాప్ను.  
అపప్టికి అది తృపిత్ పడినటేల్ ఉంది. 
మేము బాతూర్ంలోంచి బయటపడి మళీల్ ఇందాకటి చోటికి వచాచ్ం. ఆ ముసలి జంట ఇంకా అకక్డే ఉనాన్రు. మేము వచేచ్దాకా 

బాతూర్ం కేసే చూసినటుల్నాన్రు. ఇపుప్డు మళీల్ మమమ్లేన్ చూసుత్నాన్రు. 
పిలల్లతో సహా కురీచ్లోల్ సిథ్రపడాడ్క - బాబు నా చేతిని గోకి తన చేతిని నోటిదాకా తీసుకెళిల్ ఓ సైగ చేశాడు. వాడికి ఆకలేసోత్ందని 

అరథ్మైంది.  
హాయ్ండ బాయ్గులో ఆపిలుస్నాన్యి. సెకూయ్రిటీవాళుల్ దయతో విడిచిపెటిట్న చాకు ఉంది. నేను ఆపిలుస్ కోసి పిలల్లకి పెడుతూ మధయ్ మధయ్ 

ఆ జంటనే గమనిసుత్నాన్ను. 
ఈసారి వాళుల్ మధయ్ మధయ్ మొహమాటానికి అటూఇటూ చూసుత్నాన్రు కానీ, వాళల్ దృషిట్ మాతర్ం ఎకుక్వగా మన పిలల్లమీదే ఉంది. 

అలా చూసూత్ అపుప్డపుప్డు ఏదో మాటాల్డుకుంటూ కళొల్తుత్కుంటునాన్రు.  
అపుప్డు నాకు వాళల్మీద జాలేసింది. వాళల్ వెనుక ఏదో కథ ఉందనీ, అది తెలుసుకోవాలనీ అనిపించింది. కానీ ఎలా? 
పలకరిసేత్ వాళుల్ ఏదో మాటాల్డతారు. అది ఏ రషయ్నో, జరమ్నో అయితే నాకేమరథ్మౌతుంది? ఒకవేళ ఇంగీల్షులో మాటాల్డినా కూడా - 

నా వెంకటేశం పర్తిభ అకక్డ సరిపోదు.  
వాళల్ కథలో మన పిలల్ల వయసువాళుల్ ఎవరో ఉండి ఉంటారు. వాళల్కో వాళల్ తలిదండుర్లకో ఏదో అయింది. ఏమయిందో మరి! 
నా ఊహాపర్పంచంలో వాళల్ చుటూట్ రకరకాల కథలు అలుల్కుంటునాన్యి. ఒకదానికీ ఒకదానికీ పొంతనలేదు. కానీ ఆ సమయంలో 

అదీ ఓ కాలకేష్పమే! 
నా ఉబుసుపోకకి భంగం కలిగంచడానికనన్టుల్ - కాసేపటికి వాళుల్ వెళిల్పోయారు.  
పనులోల్ ఉనాన్, ఆలోచనలోల్ ఉనాన్ సమయం తెలియదు. ఏ పనీ లేకుండా కూరుచ్ని - కబురాల్డుకుందుకు సాటివారు లేకుండా 

ఒంటరితనం అనుభవిసుత్నన్పుప్డు - క్షణాలు యుగాలౌతాయి. ఆ రోజు విమానాశర్యంలో రాబోయే విమానంకోసం గంటలతరబడి ఎదురు 
చూశానే - అలాంటి శిక్షని మళీల్ కోరుకోను. ఎందుకంటే - విమానంకోసం వేచి ఉండడంతో పాటు - ఎపుప్డెపుప్డు మిమమ్లిన్ 
కలుసుకుంటానా అనన్ తహతహ ఒకటి.  

దేశం కాని దేశంలో అపరిచితుల మధయ్ ఒంటరిగా ఉనన్పుప్డు గడిపిన ఆ కొనిన్ గంటలూ - నాకు సంబంధించి చాలా చాలా పెదద్ 
శిక్ష! 
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గంటలు భారంగా గడుసుత్నాన్యి. నాకేమో - మాసోక్లో ఎకాక్లిస్న విమానం ఎకక్డానికి ఎకక్డికి వెళాల్లో తెలియదు. అపుప్డే 
అడిగితే ఇంకా చాలా టైముందని విసుకుక్ంటారని కాసేపు ఊరుకునాన్ను.  

మా తదుపరి పర్యాణం ఇక మూడు గంటలోల్కి వచిచ్ందనగానే - నాలో వేడి పుటిట్ంది. అపప్టికి చాలా సేపటిన్ంచే అకక్డునాన్నేమో 
- విమానాశర్యానికి సంబంధించిన కొనిన్ విశేషాలు ఆకళింపుకి వచాచ్యి. యూనిఫాంని బటిట్ విమానాశర్యం ఉదోయ్గులిన్ గురిత్ంచడం 
మనసులోనే కాసేపు పార్కీట్సు చేశాను. ఆ ధైరయ్ంతో ఆ సాట్ఫ లో ఒకామె నా దగగ్రకు వచిచ్నపుప్డు చిరునవువ్తో పలకరించాను. 

ఆమె చిరునవువ్తోనే బదులిచిచ్ ఏమైనా సాయం కావాలా అనన్టుల్ చూసూత్ ఆగింది. 
నేనిక జాపయ్ం చెయయ్లేదు. ఆమెకు బెరిల్న  వెళేల్ విమానం నంబరు చెపాప్ను. నా వెంకటేశం ఇంగీల్షులో - ఎకక్డ ఎకాక్లని కూడా 

అడిగేశాను. 
ఆమె ననున్ ఎగాదిగా చూసి, “ఇంగీల్ష !” అంది.  
మన దేశంలోనే కాదు - ఇంగీల్షు మాటాల్డేవాళల్ంటే పర్పంచమంతా ఓ పర్తేయ్క గౌరవం కాబోలు. ఆమె చూపులోల్ అది కనిపించింది. 
తలూపాను.  
ఆమె ననున్ మెపుప్కోలుగా చూసూత్ - ఇపుప్డే వసాత్ననన్టుల్ సైగ చేసి వెళిల్పోబోయింది. 
ఆమె సైగ అరథ్మైంది. కానీ మళీల్ వసుత్ందా లేక నియోగిలా మాయమైపోతుందా అనన్ అనుమానంతో - “పీల్జ ! వన  మినిట ” 

అనాన్ను. 
ఏమనుకుందో ఆమె ఒకక్ క్షణం ఆగింది. నేనేదో చెపేప్లోగా, తనని తాను చూపించుకుని, “డోంట  నో ఇంగీల్ష . ఐ బిర్ంగ  సంబడీ 

నోయింగ  ఇంగీల్ష ” అంది. ఇంగీల్షు రాని తను నాతో ఇంగీల్షు మాటాల్డాడ్నికి సిగుగ్ పడుతోందని నాకు అరథ్మైంది.    
నా మటుకుక్ నాకైతే - ఆటేట్ ఇంగీల్షు రానివాళల్తో మాటాల్డట్మే ఎకుక్వ వీలు. ఆ విషయం చెబుదామనాన్ మళీల్ భాష సమసయ్! 
ఆమె ననున్ తపిప్ంచుకుని పారిపోయిందా అని అనుమానించాను కానీ - ఓ పావుగంటలో తనలాగే యూనిఫాం వేసుకునన్ 

మరొకామెని తీసుకొచిచ్ నాకు అపప్గించి వెళిల్పోయింది.  
ఈమె నా వంక బిడియంగా చూసూత్ - నెమమ్దిగా తడుముకుంటూ కొనిన్ ఇంగీల్షు వాకాయ్లు పలికింది. 
చినన్పుప్డు తెలుగు మీడియం హైసూక్లోల్ నేనూ, నా కాల్స మేటూస్ ఇంగీల్షు పాఠాలు ఎలా చదివేవాళల్మో, అలా ఉనాన్యి ఆమె 

మాటలు. పాపం ఆ విషయం ఆమె దాచుకుందుకు కూడా పర్యతిన్ంచలేదు. నిజాయితీగా తన గురించి చెపుప్కుంది. 
ఇందాకటి అమామ్యికి తనకి ఇంగీల్షు రాదని చెపప్డం వరకూ మాతర్మే వచుచ్నట. తనకి కూడా పెదద్గా ఇంగీల్షు రాదుట. ఏదో 

తడుముకుంటూ మాటాల్డుతుందిట. మీ ఇండియనుస్ అందరికీ ఇంగీల్షు చాలా బాగా వసుత్ందని మెచుచ్కుంది. తన పరిమిత భాషా 
పరిజాఞ్నానికి సదుద్కుపొమమ్ని కోరింది. 

తెలల్వాళల్ందరికీ ఇంగీల్షు బాగా వసుత్ందనన్ దురభిపార్యం నాకుండేది. తెలల్వాళల్లోనూ బహుభాషల వాళుల్నాన్రనీ, వాళల్లో 
మాతృభాష ఆంగల్ం అయినవాళుల్ కొదిద్మంది మాతర్మేననీ నేనపుప్డు తెలుసుకోగలిగాను.  

ఇపుప్డామె నా ఇంగీల్షు వింటే - ఇండియనుస్ అందరికీ ఇంగీల్షు రాదనన్ విషయం అరథ్మౌతుందని అనుకునాన్ను. కానీ మేమిదద్రం 
మాటాల్డుకుంటునన్పుప్డు ఆశచ్రయ్ంగా నేనో వెలుగు వెలిగాను. 'మై ఇంగీల్షు ఈజ  ది బెసట్ ' అని నేనే అనుకునేలా జరిగింది మా మధయ్ 
సంభాషణ.  
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ఇదద్రూ ఇంగీల్షులో మాటాల్డుతూ ఒకరి భాషనొకరు అరథ్ం చేసేసుకునాన్క - ఆవిడ నా బాయ్గు తీసుకుని తన భుజానికి 
తగిలించుకుంది. చెయియ్మమ్ని పాపనీ, బాబునీ అడిగింది. 

పాప నాకేసి చూసింది. నేను ఫరవాలేదని అనాన్క మేకపోతు గాంభీరయ్ంతో ఆమెకి తన చెయియ్చిచ్ంది. 
బాబు మాతర్ం ఆమెనోసారి భయంభయంగా చూసి నా కొంగు చాటుకి వచేచ్శాడు. వాడి చెయియ్ నేను పటుట్కునాన్ను. కానీ వాడి కళుల్ 

చూడగానే నాకు అనిపించింది - అకక్ చెయియ్ ఆ అపరిచత పటుట్కోవడం వాడికి నచచ్లేదని. 
ఆమె పిలల్లిదద్రీన్ ఓసారి ముచచ్టగా చూసి, నావైపు చూసి నవివ్, “ఫాలో మి!” అని ముందడుగు వేసింది.  
నేను బాబు చెయియ్ పటుట్కుని ఆమెని అనుసరించాను. పాప మధయ్మధయ్ వెనకిక్ తిరిగి బెంగ బెంగగా ననున్ చూసోత్ంది. నాకు దానిమీద 

జాలేసింది. 
అలా కొంత దూరం వెళేల్క ఒకచోట కురీచ్లు చూపించి మమమ్లిన్ కూరోచ్మందామె. బెరిల్న  వెళేల్ విమానం అకక్డికొసుత్ందనీ, 

ఎకిక్ంచడానికి తనొసాత్ననీ, కంగారు పడొదద్నీ చెపిప్ వెళిల్పోయింది.  
అంతవరకూ మౌనంగా ఉనన్ పాప ఆమె వెళిల్పోగానే, “తముమ్డూ, భయపడాడ్వా” అనడిగింది బాబుని. 
ఔననన్టుల్ తలూపాడు బాబు. 
“పర్యాణాలోల్ అలా భయపడకూడదు. నేను చూడు, ఆమె చెయియ్ పటుట్కుని ఎలా నడిచానో!” అంది పాప గొపప్గా. 
బాబు అకక్కేసి ఆరాధనాపూరవ్కంగా చూశాడు. 
నేనొకసారి ఇదద్రీన్ దగగ్రగా తీసుకుని, ఓ సారి చుటూట్ చూసేత్ - మా ఫల్యిట  నంబరు, వచేచ్ టైము అనీన్ సోర్క్ల  ఔతూ కనిపించాయి.  
నాకు తెలిసిన వివరాలు కనబడేసరికి ఎకక్డలేని ధైరయ్మూ వచిచ్ంది. ఇక ఆ అమామ్యి రాకపోయినా నేనే విమానం 

ఎకెక్యయ్గలననుకునాన్ను. 
నా మసనులోని మాట టెలిపతీ దావ్రా తెలుసుకుందో, లేక మళీల్ ఇంగీల్షు మాటాల్డాలొస్సుత్ందని భయపడిందో ఏమో కానీ - ఆమె 

మళీల్ రాలేదు.  
విమానం వచేచ్క పిలల్లిన్ తీసుకుని హడావుడి పడకుండా తాపీగా విమానం ఎకేక్శాను. సావ్నుభవానిన్ మించిన పాఠం లేదు కదా - 

ఢిలీల్లో విమానం ఎకిక్న అనుభవం నాకే కాదు - పిలల్లకూ బాగా ఉపయోగపడింది.  
ఒకసారి విమానంలో కూరుచ్నాన్క తేలికగా నిటూట్రాచ్ను.  
నా కషాట్లనీన్ ఐపోయాయి. బెరిల్నోల్ విమానం దిగగానే మీరొచిచ్ ననూన్ పిలల్లీన్ పువువ్లోల్ పెటిట్ ఇంటికి తీసుకెడతారనుకునాన్ను. ఆ 

మాటే పాపతో అంటే - 
“మనని తీసుకెళల్డానికి ఎనిన్ పూలు కావాలమామ్!” అనడిగింది పాప. 
“పూలంటే నిజంగా పూలు కాదు. జరమ్నీలో రోడుల్ మన రోడల్లా కాదు. వాటిమీద కారోల్ వెడుతుంటే పూలమీద నడుసుత్నన్టుల్ మెతత్గా 

ఉంటుంది” అనాన్ను.  
పిలల్ల కళుల్ పెదద్వయాయ్యి. వాళల్పుప్డు మిమమ్లిన్కంటే ఎకుక్వగా ఆ రోడల్ను చూడాలని తహతహలాడారు. 
తీరా విమానం బెరిల్న  చేరుకుని మేమకక్డ దిగేసరికి - మీరు కనబడలేదు. మా సామాను మేమే తీసుకుని బయటకు వెళాల్లని 

అరథ్మైంది.  
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సామాను ఎలా వచిచ్ందో, ఎలా తీసుకుంటానో అని నాకు ఆదురాద్. అకక్డి ఆ పదధ్తులనీన్ పిలల్లకేమో చాలా ఎకస్యిటింగ గా 
ఉనాన్యి.  

వాళుల్ ఏవేవో పర్శన్లేసుత్ంటే అనయ్మనసక్ంగా బదులిసూత్ - మొతత్ంమీద సామాను తీసుకునాన్ను. అనీన్ బాగానే వచేచ్యని 
చూసుకునాన్క, ఓ టార్లీమీద సామాను పెటుట్కుని విమానాశర్యంలోంచి బయటికొచాచ్ను. మీరు ఎకక్డునాన్రా అని చూసుత్ంటే - నాకు కాసత్ 
దూరంగా ననేన్ గుచిచ్ గుచిచ్ చూసుత్నన్ ఓ వయ్కిత్ కనిపించాడు. 

చూడాడ్నికి ఇండియన  లాగే ఉనాన్డు. ఎతుత్ మీ అంతే ఉనాన్డు. కానీ అతడి పిలిల్ గెడడ్ం చూసేత్ భయమేసింది. ఆపైన అతడు తన 
చేతిలో ఫొటోలాంటిది పెటుట్కుని ఆ ఫొటోనీ, ననూన్ మారిచ్ మారిచ్ చూసుత్నాన్డు. కిడాన్పర  కాదు కదా అని భయమేసింది. ఈ దేశాలోల్ 
అలాంటివి మామూలని నాకో అభిపార్యముంది. అందుకని అతగాడు మావదద్కొచేచ్లోగా - మీరు వచేచ్సేత్ బాగుణణ్ని దేవుడికి దణాణ్లమీద 
దణాణ్లు పెటేట్సుకుంటునాన్ను. 

మీరు రాలేదు కానీ - చివరికి అతడే నా వదద్కు వచిచ్ - “మిసెస ! రాజగోపాలరావ ” అనాన్డు. 
నా పై పార్ణాలు పైనే పోయాయి. నా వివరాలు ముందే తెలుసుకుని వచేచ్డనన్ మాట! 
నోట మాట రాక తెలల్బోయి చూసుత్ంటే - “ఈ ఫొటో నాకు మీవారిచాచ్రు” అనాన్డతడు తెలుగులో.  
బెరిల్న  విమానాశర్యంలో ఒక అపరిచితుడి నోట తెలుగు మాట వినిపించడం ఊహించని విశేషం.  
అపర్యతన్ంగా చేయి జాపి ఆ ఫొటో అందుకునాన్ను. అది జరమ్నీ వెళేల్ముందు కూడా మీరు తీసుకెళిల్న మన ఫామిలీ ఫొటో. కానీ - 
వసాత్ననన్ మనిషి రాకుండా ఇలా ఫొటో పంపడమేమిటి? ఎపుప్డెపుప్డు మమమ్లిన్ చూసాత్నా అని తహతహలాడాలిస్న మనిషి తాపీగా 

ఇంటోల్ కూరుచ్ని ఎవరోన్ పంపిసాత్రా? 
నాలో రకరకాల అనుమానాలు. ఆ ఫొటో మీరిచాచ్రా లేక అతగాడు సంపాదించాడా? 
నాకు అతడిమీద చాలా అనుమానంగా ఉంది. అందులోనూ అతడి తెలుగు - తెలుగువాడి తెలుగులా లేదు. సప్షట్ంగానే ఉనాన్ - 

ఏదో యాస. 
నేను మాటాల్డకపోగా అతడే మళీల్ - “మీవారుండేది పశిచ్మ బెరిల్న . ఇది తూరుప్ బెరిల్న . పర్సుత్తం మీరు తూరుప్ జరమ్నీలో ఉనాన్రు. 

ఇకక్డికి రావడానికి మీవారికి అనుమతి దొరకలేదు. నాకు అనుమతి ఉంది కాబటిట్ - మిమమ్లిన్ తీసుకు రమమ్ని ననున్ పంపారు. నమమ్కానికి 
ఈ ఫొటోతో పాటు ఓ ఉతత్రం కూడా ఇచాచ్రు” అంటూ నాకో ఉతత్రం అందించాడు.   

ఆ ఉతత్రంలో మీ దసూత్రీ చూడగానే మిమమ్లేన్ చూసినటల్నిపించింది. అందులో మీరు వార్సినవి చదువుతుంటే మీరు మాటాల్డినటేల్ 
అనిపించింది. అతడు చెపిప్న వివరాలే ఆ ఉతత్రంలో ఉనాన్యి. ఐనా ఆ అపరిచితుణిణ్ చూసుత్ంటే మీరు పంపిన మనిషిలా అనిపించలేదు. 
అతడితో కలిసి పర్యాణం చెయాయ్లంటే ఎందుకో నాకు భయమేసింది.  

అకక్ణిణ్ంచి పశిచ్మ బెరిల్న  వెళల్డానికి బసొస్కటుంది. మేమందులో ఎకక్డానికి అపరిచితుడు సాయం చేశాడు. అతడి సౌమయ్తవలల్ 
నాకు బెరుకు కూడా కాసత్తగిగ్ంది.  

మేము సీటల్లో సిథ్రంగా కురుచ్నాన్క ఆ అపరిచితుడు నాతో, “మీకు ధైరయ్ంగా ఉంటుందని మీతోపాటు బసుస్లో కడదాకా వచిచ్ 
మిమమ్లిన్ మీవారితో కలిపి వెడదామనుకునాన్ను. కానీ బసుస్లో పర్యాణీకులిన్ తపప్ ఎకక్నివవ్ననాన్రు. మీ పరిసిథ్తి చెపిప్ ఎంతో బర్తిమాలాను. 
కానీ వీళుల్ నియమాలు చాలా ఖచిచ్తంగా పాటిసుత్నాన్రు. నేను రావడానికి ససేమిరా అనాన్రు. రాలేనందుకు అయాం సారీ! కానీ మీకేం 
భయం లేదు. ఈ పర్యాణంలో మీ సాట్ప  చిటట్చివరిది. మీరు ఎకక్డా దిగకక్రేల్దు. మీవారొచిచ్ మిమమ్లిన్ దింపుకుంటారు” అనాన్డు.  
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అతడి తెలుగులో యాస ఎకుక్వునాన్, మాసోక్లో ఇంగీల్షులా కాక, నాకు చాలా బాగా అరథ్మైంది. అతడికి చేతులు జోడించి 
నమసక్రించి వీడోక్లు చెపాప్ను. 

బసుస్ నిజంగానే పూలబాటలో వెడుతునన్టుల్ వేగంగానూ, ఏమాతర్ం కుదుపులు లేకుండానూ జారిపోతోంది. 
నేను చివరి సాట్పుకోసం ఎదురు చూసుత్నాన్ను కానీ డైరవర  మధయ్లోనే ఓ సాట్పులో ఆపి నాతో ఏదో చెబుతునాన్డు.  
అతడకక్డ దిగిపొమమ్ంటాడేమోనని ఓ భయం. మీరు ననున్ చివరి సాట్పులో కలుసుకుంటాననాన్రని ఎలా చెపాప్లా అని బెంగ! 
మళీల్ నా మనసులో కలవరం. ఆ సమయంలో మీరు కనిపించారు........ 
                                                  ( ¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy) 
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