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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
“నువువ్ నినూన్, నీ కుటుంబానీన్, నీ మనసత్తావ్నీన్ దృషిట్లో ఉంచుకుని ఆలోచిసుత్నాన్వు. కానీ మన పౌరులోల్ కోటానుకోటుల్ తిండికి
గతిలేక అలమటిసుత్నాన్రు. వాళల్ని దృషిట్లో ఉంచుకుంటే - ఇలా ఆలోచించలేవు” అనాన్డు ఓంపర్కాష.
అపుప్డు గోపాలకృషణ్న నోరు విపాప్డు, “ఒక విషయం మాతర్ం నిజం. మా నానన్ చినన్పప్టిన్ంచీ ననున్ పర్తిదానికీ అదుపు చేసేవాడు.
నేను నోరు విపిప్తే చాలు - అదే ఎదిరించడమని చెపిప్, నామీద చెయియ్ చేసుకునేవాడు. అలా పెరిగిన నాకు ఇపుప్డు నలుగురిలో మసలడం
ఎంతో ఇబబ్ందిగా ఉంటోంది. నేనిలా ఉండడానికి కారణం పెంపకం లోపమేనని నా అభిపార్యం” అనాన్డతను.
“ఉతత్పుణాయ్న తండిర్ చెయియ్ చేసుకుంటే తిరగబడే ధైరయ్ం నీకు లేకపోయింది. అందుకు కారణం నీకాయనపై ఉనన్ గౌరవం కాదు.
ఆయన సమకూరుచ్తునన్ సౌకరాయ్లు నీకు కావాలి. నీకు నీవుగా వాటిని సమకూరుచ్కోలేనని నీకు తెలుసు. అందుకే నువావ్యన పర్వరత్న
సహించావు. ఫలితంగా కెమిసీట్ర్లో డాకట్రేట చేశావు. పర్తిషాఠ్తమ్కమైన వాన హుంబోలడట ఫెలోషిప సాధించావు. జీవితానికి పూలబాట
పరుచ్కునాన్వు. నీ తండిర్ నీకనాయ్యం చేశాడంటే నేనొపుప్కోను. అనాయ్యమంటూ జరిగితే అది నీకు నువేవ్ చేసుకునాన్వు” అనాన్ను.
“ఇపప్టికీ మనం వయ్కిత్గత సమసయ్లే చరిచ్సుత్నాన్ం. కోటానుకోటల్ అభాగుయ్ల సమసయ్లకి పరిషాక్రం చెపప్డం లేదు” అనాన్డు దాస
సంభాషణ దారి మళిల్సూత్.
“నేను సేవ్చఛ్ను కాంకిష్సాత్ను. కానీ ఒక భారతపౌరుడిగా నాకా అరహ్త ఉందనిపించదు. వయ్వసథ్ల మంచి చెడడ్లను పకక్న పెడదాం.
సగటు భారతపౌరుడికి కనీసం కూడూ, గుడాడ్, నీడా దొరికేదాకానైనా - దేశపౌరులంతా ఎటువంటి తాయ్గానైన్నా చెయాయ్లి - చివరికి సేవ్చఛ్ను
కూడా.....” అనాన్ను కాసత్ ఆవేశంగా.
ఓంపర్కాష నా భుజం తటిట్, “సెబాస! నా అభిపార్యం కూడా అదే! మనం కాపిటలిజానిన్ వదిలి కమూయ్నిజానిన్ ఆశర్యించాలి.
చైనాని ఆదరశ్ంగా తీసుకోవాలి” అనాన్డు.
నేను తల అడడ్ంగా ఊపి, “నిజానిన్ దాచనంతవరకూ ఏ ఇజమైనా మంచిదే. కానీ చైనాలో ఇజం నిజానిన్ దాచి పెడుతుంది. అకక్డేం
జరుగుతోందో బయటి పర్పంచానికి తెలియదు. మా దేశంలో పేదరికం లేదని వారంటారు. మనం నమామ్లి. అలాంటి ఇజాలోల్ పాలకులు
కూర్రంగా మారే అవకాశముంది” అనాన్ను.
“మరేం చెయాయ్లంటావ?” అనాన్డు దాస.
“ఏంచెయాయ్లో అందరికీ తెలుసు. కానీ ఎవవ్రూ చెయయ్రు. నిజం చెపాప్లంటే భారత దేశంవంటి పేద దేశానికి
దివయ్భవనాలవసరమా? పౌరులకి ఖరీదైన కారుల్ అవసరమా? కళుల్ జిగేలమ్నే షోకులవసరమా? విలాస జీవనం కోసం విరివిగా రెసాట్రెంటుల్,
బారుల్ అవసరమా? ఇలాంటి వాటికోసం మన దేశం విలువైన విదేశీ మారక దర్వాయ్నిన్ వృథా చేసోత్ంది. దేశమంతటా సింపిల్సిటీని
పాటించడానికి కమూయ్నిజం తపప్ వేరు మారగ్ం లేదా? లేదనుకుంటే కమూయ్నిజానేన్ ఆహావ్నించాలి తపప్ ఈ పరిసిథ్తి కొనసాగనివవ్కూడదు.
కానీ సామానుయ్లకి కూడా ఎయిర కండిషనుడ్ గదులు కావాలి. టెరిల్న దుసుత్లు కావాలి. విలాస జీవితం కావాలి. చుటూట్ ఉండే అభాగుయ్లిన్
చూసినా వారి కోరికలు వెనకిక్ తగగ్వు. పర్భుతవ్ం కూడా వారిని పోర్తస్హిసుత్ంది. ఇతరతార్ ఎనోన్ శాసనాలు చేసూత్ - ఈ విషయం మాతర్ం
పటిట్ంచుకోదు” అనాన్ను.
“ఏదో రోజున విపల్వం వసుత్ంది. పర్జలు తిరగబడతారు” అనాన్డు దాస.
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“శతాబాద్ల భారతచరితర్ను గమనిసేత్ - దండయాతర్లే తపప్ విపల్వాలు కానరావు” అనాన్ను.
నా మాటలిన్ నిజం చెయయ్డానికా అనన్టుల్ ఆ టాపిక అంతటితో ఆగిపోయింది.

కడుపు నిండినవాళుల్ కడుపు మండుతునన్వాళల్ గురించి ఎంతసేపని ఆలోచిసాత్రు? మళీల్ ఆ హాసట్లోల్ అలాంటి చరచ్ జరిగిన గురుత్ లేదు
నాకు.
సతర్ం భోజనం, మఠం నిదర్. మరాన్డు హాసట్లోల్ నాకు ఒకరింటోల్ బేర్కఫాసట్. ఒకరింటోల్ లంచ. ఒకరింటోల్ ఈవెనింగ సాన్కస్.
ఒకరింటోల్ డినన్ర. అంతా నా కోసం పర్తేయ్కంగా శాకాహారం తయారు చేశారు.
ఆ సందరభ్ంగా జరమ్నీలో తటసథ్పడడ్ రకరకాల వయ్కుత్ల గురించి మాటాల్డుకుంటుండగా - మా ఇంటామె ఒలోముచకీ పర్సకిత్
వచిచ్ంది.
ఆమె సెకస్ కీనోలో టికెటస్ అముమ్తుంది.
కీనో అంటే మూవీ థియేటర అనుకోవచుచ్. బెరిల్నోల్ వీధివీధికీ సెకస్ కీనోలునాన్యి. వాటిలో నానసాట్పగా పోరన్ సినిమాలు చూపిసాత్రు.
ఒలోముచకీది ఊబకాయం. వయసు అరవైకి తకుక్వుండదు. ఆయాసపడుతూ నడుసుత్ంది. ఇంటిమెటెల్కక్డానికీ, దిగడానికీ నేలమీద
చతికిలబడి - చేతుల సాయంతో ముందుకు వెడుతుంది.
డూయ్టీకి బయలేద్రేముందు ఆమె టాకీస్కి ఫోన చేసుత్ంది. మెటుల్ దిగేసరికి టాకీస్ సిదధ్ంగా ఉంటుంది. ఇంటికి కూడా టాకీస్లోనే
వసుత్ంది. ఉదయానికి ఏవో వండుకుంటుంది. మధాయ్హన్ం, రాతిర్ బయటే భోజనం. వంటకు వాడిన సామగిర్ని ఆమె శుభర్ం చెయయ్దు. ఒక
పాల్సిట్క టబుబ్లో పెడుతుంది. ఆమె వదద్ పాతర్ సామగిర్ చాలా ఉంది. రెండు మూడు వారాలు పాతర్ సామగిర్ పేరుకుపోయేక ఓ పనిమనిషికి
ఫోన చేసుత్ంది. ఆ పనిమనిషి కారోల్ వచిచ్ మొతత్ం పాతర్లనీన్ శుభర్ం చేసి వెళిల్పోతుంది. అందుకు గంటకి పాతిక మారుక్ల చొపుప్న
తీసుకుంటుంది.
ఒలోముచకీ రోజూ ఉదయం తొమిమ్దికి బయలేద్రి వెళిల్ రాతిర్ పదికి తిరిగొసుత్ంది. ఆదివారాలు కూడా సెలవు తీసుకోదు. నేనొచేచ్క
అంతవరకూ ఆమె పూరిత్గా ఇంటోల్ ఉనన్ది ఒకక్ డిసెంబర 24న. ఆ రోజు కైరసత్వులకు పవితర్ దినం. ఊళోల్ ఏ షాపులూ ఉండవు. సెకస్ కీనోలు
కూడా ఉండవు. ఊరెడు జనం ఇంటోల్ మాతర్మే గడిపే ఒకే ఒకక్ రోజది.
డిసెంబర 24న ఒలోముచకీ ననున్ తన గదికి ఆహావ్నించింది - వైన తాగడానికి. నాకు వైన అలవాటు లేదనీ, ఐనా ఆహావ్నంమీద
వేరే చోటకి వెడుతునాన్ననీ చెపిప్ ఆ ఆహావ్నానిన్ మృదువుగా నిరాకరించాను.
ఆమెకు వేరే ఎవవ్రూ లేరు. ఆ వయసులో, కదలడం కషట్మైన ఊబకాయంతో, ఆదివారాలు కూడా సెలవు తీసుకోకుండా పనిచేసి
డబుబ్ సంపాదించాలనుకునే ఆమె తతవ్ం నాకు అరథ్ం కాలేదు. ఆపైన సాధారణంగా యూరోపియనుస్కి ఉండే శుభర్త ఆమెలో లోపించడం
ఆశచ్రయ్ంగా ఉండేది.
నేనుండే ఇలుల్ ఆమె సవ్ంతం కాదు. తను అదెద్కు తీసుకునన్ ఇంటోల్ ఓ గది నాకు అదెద్కిచిచ్ంది. నేనుండే భాగం కాక ఇంకా మూడు
గదులునాన్యా ఇంటోల్. తను డబెబ్ందుకు సంపాదిసుత్ందో, సంపాదించి ఏం చెయాయ్లనుకుంటోందో నాకు అరథ్ం కాదు.
ఆమెకు ముగుగ్రు భరత్లు చనిపోయారు. పిలల్లు లేరు. ఒక అనన్ మాతర్ం బెరిల్నోల్నే దూరంగా వేరేచోట ఉనాన్డు. డిసెంబర 24న
వాళిల్దద్రూ కలుసుకుని చరిచ్కి వెడతారుట.
“ఆ మనిషికి డబుబ్ కాపీనం. అందుకే నీకు బెరిల్నోల్ ఇలుల్ దొరికింది” అనాన్డు ఓంపర్కాష.
“ఔను. ఇలిల్చిచ్నందుకు నాకామె దేవతలా కనబడుతుంది” అనాన్ను.
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“మరి నేనెలా కనబడుతునాన్ను?” అనాన్డు నాని.
“వరాలిచేచ్వారు దేవతలు. కషాట్లోల్ ఆదుకునేవాళుల్ అవతార పురుషులు. నువువ్ అవతారపురుషుడివి” అనాన్ను.
నానిని నేను అవతారపురుషుడిగా గురిత్ంచినా, నా కషాట్లు మాతర్ం ఇంకా కొనసాగుతునాన్యి.

నాని ఏరోఫోల్ట ఆఫీసులో వివరాలడిగి తెలుసుకునన్పుప్డు తెలిసింది. అతను విమానాశర్యానికి వెళల్డానికి ఇబబ్ంది లేదు కానీ....
ఏరోఫోల్ట విమాన యాతీర్కులకోసం ఈసట్ బెరిల్న వెసట్ బెరిల్నల్ మధయ్ బసొస్కటి నడుసోత్ంది. ఆ బసుస్ వెసట్ బెరిల్నోల్ బయలేద్రుతుంది.
ఏరోఫోల్ట విమానం ఎకాక్లిస్న పర్యాణీకులిన్ ఈసట్ బెరిల్న విమానాశర్యం చేరుసుత్ంది. విదేశాలనుంచి ఈసట్ బెరిల్న వచిచ్నవారిని వెసట్ బెరిల్న
చేరుసుత్ంది. అది నిరణ్యించబడడ్ కొనిన్ సాట్పసలో మాతర్మే ఆగుతుంది. ఆ సాట్పసలో నాకు అనువైనది - రైజే బూయ్రో హెలియోస. అకక్డికి
చేరడానికి నేను మూడు ఊబానుల్ (అండరగౌర్ండ టర్యినస్) మారాలి. అందుకు ఇరవై నిముషాలు పడుతుంది.
అసలు సమసయ్ అది కాదు. బసుస్లో విమాన పర్యాణీకులు తపప్ ఇతరులెవవ్రూ ఎకక్కూడదు. శీర్మతిని రిసీవ చేసుకుందుకు వెళిల్న
నాని కూడా ఆమెను బసుస్ ఎకిక్ంచగలడు కానీ, తను బసెస్కక్లేడు.
“ఔరా, కమూయ్నిసుట్ దేశమా!” అనుకునాన్ను.
“ఆ బసుస్లో సీటు సంపాదించడానికి నా శాయశకుత్లా పర్యతిన్సాత్ను. కానీ మనం అనిన్ంటికీ సిదధ్పడి ఉండాలి” అనాన్డు నాని.
రోటోల్ తల దూరాచ్ం. రోకటి పోటుల్ తపప్వు మరి!
ఆలోచిసుత్నాన్ను. నాని నావాళల్ని బసెస్కిక్సాత్డు. నేను కళల్లో వతుత్లు వేసుకుని ఓ బససాట్పులో వాళల్కోసం ఎదురుచూడాలి. ఆ
ఎదురుచూపుల బాధకంటే, బసుస్లో ఉనన్ శీర్మతి మానసికసిథ్తి గురించే నా తపన!
దేశం కాని దేశంలో విమానం దిగి, ముకూక్ మొహం తెలియని మనిషి సాయంతో బసెస్కిక్, గమయ్మెరుగని పర్యాణం చెయాయ్లి.
మెదడు మొదుద్ బారిపోయింది. రోజులు భారమైపోయాయి. నా పరిసరాలోల్ మాతర్ం ఉతాస్హం నిండిన వాతావరణం. వైభవం
నిండిన సంబరాలు.
డిసెంబర 31 రాతిర్ కొతత్ సంవతస్రానిన్ ఆహావ్నిసూత్ చేసే వేడుకలు జరమ్నీలో విశేషంగానే ఉండొచుచ్. కానీ నేను హాసట్లుకి వెళల్లేదు.
మనకంటూ మూడ లేనపుప్డు మంచి మూడలో ఉనన్వారి మధయ్ ఉండడం వారికీ మనకీ ఇబబ్ందే మరి!
రోజంతా ఒకక్ణీణ్ ఒంటరిగా గడిపాను. రాతిర్ తెలల్వారూల్ ఊరంతా పటాసుల సందడిలో కలత నిదర్పోయాను.
మరాన్డు కొతత్ సంవతస్రం 1975. రేడియోలో కిర్కెట కోసం బిబిసి సోప్రట్స్ నూయ్స వింటే - ఇండియా వెసిట్ండీసని ఓడించిన విషయం
తెలిసింది. అపప్టికి మొదటి రెండు టెసుట్లూ వెసిట్ండీస నెగిగ్ ఉండడంతో - ఈ వారత్కోసం ఆతుర్తగా ఎదురుచూసుత్నాన్ను. కొతత్ సంవతస్రం
శుభారంభం అనుకునాన్ను ఓ కిర్కెట అభిమానిగా.
ఎందుకో మనసులో బెంగ కొంత తగిగ్ంది.
మరాన్డు ఆఫీసుకెళిల్ ఉతత్రాలు చూడాలి. ఇంటిదగగ్ర పోర్గెర్స తెలుసుత్ంది.
అంతలోనే మళీల్ బెంగ - శీర్మతి పర్యాణం మానుకుంటే.....?
అపుప్డు నాలో వివేకం పైకి లేచింది, “ఏయ, మనసూ! నువువ్ మనవాణిణ్ బతకనిచేచ్లా లేవు. కాసత్ పకక్కి తపుప్కో. నేను టేకోవర
చేసాత్ను” అంది.
“నేను వాసత్వం చెబుతునాన్ను. బతుకుకంటే మనిషికి వాసత్వం ముఖయ్ం” అంది మనసు ననున్ వదలడానికి ఇషట్పడక.
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“ఏమిటి వాసత్వం? వాళుల్ రారేమోననా? రాకపోతే మినున్ విరిగి మీద పడుతుందా? భూకంపాలొసాత్యా? అగిన్పరవ్తాలు
బదద్లౌతాయా? ఏమీ జరుగదు. పర్మాదమంటే గజేందుర్డిది. అతడికి - లావొకిక్ంతయు లేదు. ధైరయ్ము విలోలంబయెయ్. పార్ణంబులా
ఠావులద్పెప్ను. మూరఛ్ వచెచ్. తనువుం డసెస్. శర్మంబయెయ్”
“ఐతే?” అంది మనసు.
“అపుప్డు గజేందుర్డేం చేశాడు? రావే ఈశవ్ర, కావవే వరద, సంరకిష్ంపు భదార్తమ్కా - అని దేవుణిణ్ పార్రిథ్ంచాడు. దేవుడొచాచ్డు.
రకిష్ంచాడు” అంది వివేకం.
“పార్రిథ్ంచడానికి ముందు దేవుడిమీద నమమ్కముండాలి కదా!” అంది మనసు.
“గజేందుర్డికి మాతర్ం నమమ్కముందా - ‘కలడు కలండనెడివాడు కలడో లేడో’ అనుకుంటూనే దేవుణిణ్ పార్రిథ్ంచాడు. అపనమమ్కానిన్
పకక్న పెటిట్ దేవుణిణ్ పార్రిథ్సేత్, పార్రథ్నలోంచి నమమ్కం పుడుతుంది. ఆ నమమ్కం బలానిన్సుత్ంది. దేవుణిణ్ నమిమ్నవాడికి బెంగ ఉండదు.
దిగులుండదు. కృషి తనవంతు, ఫలితం దైవనిరణ్యం అనుకోగల పరిణతి వసుత్ంది”
నిజమే. భగవంతుడునాన్డు. ఆయన లాటరీలో పైరజ కావాలంటే ఇవవ్కపోవచుచ్. కానీ అడిగితే మనశాశ్ంతిని ఇసాత్డు.
ఆయన నేను జరమ్నీ రావాలనుకునాన్డు. వచాచ్ను. నావాళుల్ నాతో కలిసి ఇకక్డ ఉండాలనుకుంటే ఉంటారు. అనుకోకపోతే ఉండరు.
నాకు దేవుడిపై నమమ్కం పుటిట్ంది. అది అవసరానికి చేసుకునన్ ఏరాప్టు కాదు. వివేకం కలిగించిన సప్ృహ. అంతే!
మనసు తేలికైపోయింది.
తపము ఫలించిన శుభవేళ
జనవరి రెండు.
కొనాన్ళుల్గా ఆలసయ్ంగా నిదర్ లేవడం అలవాటయింది. ఆ రోజు ఆఫీసుకెళాల్లి కాబటిట్ ఆరింటికలాల్ అలారం పెటుట్కుని లేచిపోయాను.
ఏడునన్రకలాల్ తెమిలి ఎనిమిదికలాల్ లేబరెటరీలో అడుగెటాట్ను.
ఓ మూల గుండెలోల్ గుబులుంది. కానీ సంతోషం దానిన్ మించే ఉంది.
ఆఫీసు చేరగానే, మనసు దారి మళల్డానికి వరుక్ మొదలెటాట్ను.
మధయ్లో రాలెక వచిచ్ కొతత్ సంవతస్రానికి శుభాకాంక్షలు చెపిప్ వెళాల్డు. కొలీగుస్లో కిరష్నర తపప్ ఇంకెవవ్రూ రాలేదు.
నా ధాయ్సంతా ఆఫీసుకొచిచ్న ఉతత్రాలమీదే ఉంది. టైమ తొమిమ్ది దాటేక సెకర్టరీ ఆఫీసుకి వెడితే - రెండుతత్రాలిచాచ్రు.
రెండూ శీర్మతినుంచే. ఒకటి డిసెంబర 17న, రెండవది 23న వార్సింది. నేను వార్సిన ఉతత్రాలూ, ఇచిచ్న రెండు టెలిగార్మూస్
అందాయనన్ది వాటిలో ముఖాయ్ంశం.
అది తెలియగానే మనసు కాసత్ తేలిక పడింది.
ఆఫీసులో ఉండగా మధాయ్హన్ం పోసుట్లో మరో రెండుతత్రాలొచాచ్యి. అవి డిసెంబర 20, 28 తేదీలలో శీర్మతి వార్సినవి.
నేను పంపిన టికెటుల్ డిసెంబర 26న అందాయట. 26 అంటే రెండు పదమూళుల్ కాబటిట్ అది నా లకీక్ నెంబరని సంతోషానిన్
పర్కటించింది. అనన్యయ్ మొదటి టెలిగార్ంని అంతగా పటిట్ంచుకోలేదనీ, రెండో టెలిగార్ం చూడగానే హడావుడి పడాడ్డనీ తెలియగానే మనసులోనే ఓంపర్కాషకి ధనయ్వాదాలు అరిప్ంచుకునాన్ను.
మొతత్ంమీద నేను పంపిన టికెటుల్ శీర్మతికి సకాలంలో అందేశాయి. అందుకు నాలో చెపప్లేనంత ఉతాస్హం కలిగింది. ఆ రాతిర్
వంటింటోల్ మా పోసటబాకస్ అంటే రిఫిర్జరేటరుమీద కాగితం వార్సి పెటాట్ను - నావాళుల్ జనవరి 7కి బెరిల్న చేరుకుంటునాన్రని.
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ఆ రోజెంత పర్యతిన్ంచినా ఫోనోల్ ఓంపర్కాష దొరకలేదు. మరాన్డు కూడా అతడు ఫోనోల్ దొరకక్పోవడంతో ఉండబటట్లేకపోయాను.
పర్సుత్తానికి అకక్డ ముఖయ్ంగా ఈ వయ్వహారంలో నాకు ఆతీమ్యుడతను. ఈ వారత్ని అతనితో పంచుకోకుండా ఎలా?
నాకతని ఆఫీసు తెలుసు. నేరుగా అకక్డికెడితే - దొరికాడు. పరీక్ష వార్సేక శిషుయ్డు గురువుకి వినన్వించుకునన్ రీతిలో నేనతనికి
వివరాలు చెపాప్ను.
“గేర్ట! అనిన్ పనులూ ఐపోయిననటేల్, చాలా అదృషట్వంతుడివి” అనాన్డతను అభినందనగా.
“అలాగే అనిపిసోత్ంది” అనాన్ను.
“ఇపుప్డు నీకింకే దిగులూ లేదా?” అనాన్డతను.
“నేను దేవుణిణ్ నమమ్డం మొదలెటాట్ను. నాకిపుప్డే దిగులూ లేదు” అనాన్ను.
“గేర్ట!” అనాన్డతను మళీల్.
ఆ రాతిర్కి ఓంపర్కాష బలవంత పెటట్గా హాసట్లుకి వెళిల్ అతని గదిలోనే పడుకునాన్ను.
మరాన్డు శనివారం. ఆఫీసుకి సెలవు. ఆ రోజు కూడా అకక్డే బదధ్కంగా గడిపేశాను.
హాసట్ల మితుర్లు నాకోసం అటుకుల ఉపామ్ చేశారు. నేను బాగుందని మెచుచ్కుంటే, “మేమిపుప్డు కొంచెంకొంచెంగా ఇచేచ్ది
ఎందుకనుకుంటునాన్వ! తరావ్త నీనుంచి దండిగా పుచుచ్కుందుకే” అనాన్డు ఓంపర్కాష.
అపుప్డే నావాళుల్ వచేచ్సినటూల్, మితుర్లకి ఆతిథయ్మిసుత్నన్టూల్ - ఓ తీయని కల నాలో.
రాతిర్ పదినన్రకి నా గదికి చేరాను. ఇలా తలుపు తియయ్డమేమిటి - అలా వినిపించింది - “డాకడ్ర రావ” అనన్ ఒలోముచకీ పిలుపు.
అరథ్మైంది. ఆమె నాకోసం ఎదురుచూసోత్ంది. ఎందుకై ఉంటుంది?
తడబడుతూనే వెళాల్ను.
నా భయాందోళనలిన్ తొలగిసూత్, “నీ భారాయ్బిడడ్లు వసుత్నన్ందుకు సంతోషం” అందామె.
నవావ్ను తేలికగా. ఆమె మళీల్, “నీ పిలల్ల వయసెంత?” అనడిగింది. చెపాప్ను.
“అలల్రి చెయయ్రు కదా!” అంది.
చేసేత్ మాతర్ం - నా పిలల్ల అలల్రి నాకు అలల్రి అనిపిసుత్ందా? అనిపించినా నేనామెకి ఆ విషయం చెబుతానా? చాలా తెలివితకుక్వ
పర్శన్ - అనుకుని - “చెయయ్రు” అని బదులిచాచ్ను.
“అపరిశుభర్తను సహించలేను. మీవాళల్ కారణంగా వంటిలుల్ అపరిశుభర్ంగా ఉండకూడదు” అందామె.
అంటే వంటిలుల్ అపరిశుభర్ంగా ఉండొచుచ్. కానీ అది మా కారణంగా కాకూడదు. ఒలోముచకీకి పరిశుభర్త లేదు కాబటిట్ వంటిలుల్ని
శుభర్ంగా ఉంచడం చాలా కషట్ం. మా కారణంగా వంటిలుల్ అపరిశుభర్ంగా ఉండకూడదని ఆమె అనడం బాగుంది.
“ఊఁ” అనాన్ను.
“అదెద్ కొంచెం పెంచగలవా?” అంది.
“సాక్లరషిపమీద ఉంటునాన్ను. అదెద్ పెంచడం నావలల్కాదు” అనాన్ను.
“ఊరికే అడిగాను. ఏమీ అనుకోకు” అందామె.
“అయోయ్! అనుకోవడానికేముంది? ఇలిల్చాచ్వు. అందుకు నీకు ధనయ్వాదాలు” అనాన్ను.
ఆమె ఓ క్షణమాగి, “నీవాళొల్సుత్నాన్రు కాబటిట్, ఈ నెలకి ఇంకో యాబై మారుక్లు ఇవావ్లి. ఆ అదనపు సొముమ్ ఎపుప్డిసాత్వ?” అంది.
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“వచేచ్ సోమవారం. అనగా ఎలుల్ండి రాతిర్” అనాన్ను.

“ఓకే. మరో విషయం. పర్తి నెలా అదెద్ పదిహేను రోజులు ముందుగా ఇవవ్గలవా? అంటే ఫిబర్వరి నెల అదెద్ ఈ నెల పదిహేనుకే
ఇవావ్లి” అందామె.
“ఇసాత్ను కానీ - ఉనన్ డబబ్ంతా టికెటుస్కి ఐపోయింది. ఈ నెలకి ఇంకేమివవ్లేను. వచేచ్ నెలనుంచి నువువ్ చెపిప్నటేల్ చేసాత్ను”
అనాన్ను.
“సరే” అంది కానీ ఆమె మొహం అదోలా ఐపోయింది.
నా మాట నచచ్లేదా అనుకునాన్ను కానీ, ఆమె వెంటనే, “నా సోదరుడి ఆరోగయ్ం బాగోలేదు. నాకీ పర్పంచంలో మిగిలిన బంధువు
అతనొకక్డే. ఏ క్షణంలో అతని గురించి ఏ వారత్ వినాలోనని బెంగ పడుతుంటాను. అలాంటి సమయంలో ఈ టెలిగార్ం వచిచ్ంది. ఎంత
గాభరా వేసిందో నాకు. కానీ ఈ టెలిగార్ం నాకు కాదు, నీకు” అంటూ ఓ కాగితం నాకు అందించింది.
అనీన్ సకర్మంగా జరిగితే టెలిగార్ం ఇవవ్మని అనన్యయ్కి వార్శాను. ఇపుప్డు టెలిగార్ం వచిచ్ంది.
ఆతుర్తగా అందుకుని చదివాను. “ఆల ఓకే. మీట బెరిల్న సెవెన”.
అపర్యతన్ంగా, “డాంకే” అనాన్ను. నిజానికా థాంకస్ అనన్యయ్కి!
అది తనకే చెపాప్ననుకుని ఒలోముచకీ “బిటేట్” అని ఇటేట్ లోపలకి వెళిల్పోయింది. నా థాంకస్ అనన్యయ్కెలాగూ వినిపించవు కాబటిట్
ఎవరిని చేరితేనేం అనుకుని తృపిత్ పడాడ్ను.
మహోతాస్హంగా నా గదిలోకెళాల్ను. మనసు తేలికైపోతే కళుల్ కూడా తేలికైనటుల్నాన్యి, ఓ పటాట్న నిదర్ పటట్లేదు.
నావాళల్నికక్డికి రపిప్ంచే ఘటట్ం సుఖాంతమైనటేల్ ఉంది.
కావడానికి క్షణమొక యుగమైనా - రోజులు పరుగెడుతూనే ఉనాన్యి.
జనవరి ఏడున ఉదయం నానిని కలుసుకునాన్ను.
“నేను బసెస్కక్డానికి వీలేల్దుట. నువువ్ మీవాళల్ని రెయిజేబూయ్రో హెలియాస దగగ్ర రిసీవ చేసుకోవాలి. ఆ బసుస్కి అదే ఆఖరి సాట్ప
కాబటిట్ - ఏ ఇబబ్ందీ ఉండదు” అనాన్డు నాని.
అపప్టికి నాకు నాలుగు ఉతత్రాలు వార్సింది శీర్మతి. అనిన్ంటోల్నూ కూడా, “ఎయిరపోరుట్కి మీరు రావాలి. అకక్డ మీ రాక కోసం
ఎదురు చూసుత్ంటాను” అనన్ వాకయ్ం కామన.
ఆమెది చాలా చినన్ కోరిక. కానీ ఇంచుమించు అసాధయ్ం.
ఇపుప్డు ఎయిరపోరుట్లో నా బదులు నాని కనబడతాడు. ఏమనుకుంటుందామె?
నాని నాకులాగే పొటిట్గా, బకక్గా ఉంటాడు. కానీ సినిమాలో పొర్ఫెసరల్కుండేలాంటి పిలిల్ గెడడ్ం ఉంటుంది. అనుమానం పుటాట్లి కానీ
అతను కిడాన్పరలా అనిపిసేత్ ఆశచ్రయ్ం లేదు.
నా బదులు అతను వెళల్డం విషయం అటుంచితే - ఈసట్ బెరిల్ననుంచి వెసట్ బెరిల్నకి బసుస్లో రావాలి తను. తెలిసినవాళెల్వరూ తోడు
లేకుండా....
ఏమైనా వయ్వహారమిక గంటలోల్కి వచేచ్సింది.
నేను నానికి మా ఫామిలీ ఫొటో ఇచాచ్ను. శీర్మతికి ఓ ఉతత్రం వార్సి అతని చేతికిచాచ్ను. ఒకరినొకరు గురిత్ంచడానికీ, అనుమాన
నివృతిత్కీ - ఆ రెండూ అవసరమని నాకు తోచింది.
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సాయంతర్ం నాలుగయేయ్సరికలాల్ రెయిజోబూయ్రో హెలియాస దగగ్ర హాజరయాయ్ను.

రెయిజోబూయ్రో అంటే టార్వెల ఏజనీస్ కారాయ్లయాలు. సాధారణంగా అవి బిజీగా ఉంటాయి. నేను వెళిల్న ఆఫీసు దగగ్ర ఏయే వేళలోల్
బసుస్లొసాత్యో టైంటేబుల ఉంది. ఆ పర్కారం నా బసుస్ 5.45కి రావాలి.
ఇంటి దగగ్ర బయలేద్రినపుడు చలి లేదు. అందుకని ఓవరకోటు లేకుండా వచాచ్ను. టైం నాలుగయేయ్సరికి హఠాతుత్గా చలిగాలి
మొదలైంది. ఆ వెంటనే సనన్గా చినుకులు.
నాకు వణుకు మొదలైంది. చేతులకి గోల్వస్ లేవు. వంటిమీద ఓవరకోటు లేదు.
“జరమ్నీలో చలిని తేలికగా తీసుకోకు. ఏ క్షణంలోనైనా చలి ముంచుకు రావచుచ్నని సిదధ్పడి ఉండాలి” అని ఓంపర్కాష ననున్
చాలామారుల్ హెచచ్రించాడు. పటిట్ంచుకోలేదు. ఫలితం ఈరోజు అనుభవిసుత్నాన్ను.
నావాళల్కోసం ఎదురుచూపులవలల్నే కాదు, ఆ చలి వలల్ కూడా నాకు క్షణమొక యుగమైంది.
అయిదయేయ్లోగా ఈసట్ బెరిల్ననుంచి రెండు బసుస్లొచాచ్యి. వాటిలో నావాళుల్ లేరు. ఉండరని తెలుసు కానీ,అనుకునన్కంటే కాసత్
ముందు వసేత్ బాగుంటుందని ఆశ!
అపప్టికి చలికి తటుట్కోవడం కషట్మనిపించే పరిసిథ్తి వచిచ్ంది నాకు. రెయిజే బూయ్రో లోపలకు వెళిల్ కూరోచ్వచుచ్ కానీ అడగడానికి
మొహమాటం వేసింది. అయిదింటికి ఆఫీసు మూసేసుత్నన్పుప్డు అందులో పని చేసే అమామ్యి ననున్ చూసి, “చాలా సేపటున్ంచి
ఉనన్టుల్నాన్వ? ఏం కావాలి?” అనడిగింది.
చెపాప్ను. ఆమె నొచుచ్కుని, “అయోయ్! లోపలకొచిచ్ కూరోచ్వాలిస్ంది” అని జాలిపడి తలుపేసుకుని వెళిల్పోయింది.
ఆమె డూయ్టీ ఆమె చేసింది. చలి డూయ్టీ చలి చేసోత్ంది. అయిదునన్రకు మరో బసొస్చిచ్ంది. అందులోనూ నావాళుల్ లేరు.
“మరీ ఇంత పంకుట్య్యాలిటీయా?” అని తిటుట్కునాన్ను మనసులో. కానీ సరిగాగ్ అయిదూ నలబైఐదుకి వచిచ్న బసుస్లో మధయ్ సీటోల్
శీర్మతి కనిపించింది. పకక్నే నా బంగారు తలిల్ చినాన్రి రాజకుమారి కనిపించింది.
“ఆహా, జరమ్న పంకుట్య్యాలిటీకీ జై” అనుకునాన్ను మనసులో.
నావాళుల్ జరమ్నీలో...
కలో నిజమో తెలియలేదు. ఒకక్ క్షణం నా మెదడు పని చెయయ్లేదు.
బెరిల్న మహానగరంలో నేను - నా ఎదురుగా ఓ బసుస్ - ఆ బసుస్లో నావాళుల్ డైరవర శీర్మతికి చెబుతునాన్డు - బహుశా అదే ఆమె దిగాలిస్న సాట్పని కాబోలు.
శీర్మతి ననున్ చూడలేదు. డైరవరుకి ఆమె చేసుత్నన్ సైగలిన్ బటిట్ నాకు అరథ్మైంది - తను దిగాలిస్న సాట్ప అది కాదని చెబుతోందని.
అందుకు కారణముంది. రెయిజో బూయ్రో హెలియాస ఆఖరి సాట్పని మేమనుకునాన్ం కానీ అది నిజం కాదు. తను ఆఖరిసాట్పులో
దిగాలని శీర్మతి అనుకుంటోంది.
ఈ పర్యాణంలో చివరి అడుగుదాకా ఆమెకి తపుప్డు సమాచారమే అందింది.
నేను డైరవర దగగ్రకి పరుగున వెళిల్ బసుస్లో మావాళుల్నాన్రని చెపాప్ను. తరావ్త శీర్మతి దగగ్రకు పరుగెతాత్ను.
ఆమె ననున్ చూసింది. అపుప్డే నేను నా బంగారు తండిర్ చిటిట్ శీర్రామకమలని చూశాను.
పిలల్లిదద్రూ ఫులసూటుల్ వేసుకుని మంకీకాపుస్తో ఉనాన్రు. వాళల్నలా చూడడ్ం అదే పర్థమం నాకు.
పిలల్లిన్, శీర్మతిని మారిచ్ మారిచ్ చూసుత్నాన్ను.
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ఒక పెదద్ సూటకేసు. చినన్ హాయ్ండబాయ్గు. అదీ శీర్మతి సామాను.
ఆమె సెవ్టర వేసుకుంది. షాల కపుప్కుంది.
నాకు మాట రావడం లేదు. ఆమె మాటాల్డడ్ం లేదు.
అతి కషట్ంమీద, “వసూ!” అనాన్ను.
ఆమె మౌనంగా బసుస్ దిగింది. సామాను కిందకి వచిచ్ంది.
అపుప్డు అమామ్యి ననున్ గురుత్పటిట్, “అమామ్! నానన్గారు” అంది.
అకక్ని అనుకరించడంలో సిదధ్హసుత్డు అబాబ్యి. తనూ అదే మాటనాన్డు.
ఇదద్రీన్ దగగ్రగా లాకుక్ని హతుత్కునాన్ను. బసుస్ వెళిల్పోయింది.
“పర్యాణం బాగా జరిగిందా?” అడిగాను శీర్మతిని.
“ఊఁ” అందామె ముకత్సరిగా.

అమామ్యి ముఖం ననున్ చూడగానే వెలిగిపోయింది. చినన్పప్టిన్ంచీ దానికి నా దగగ్ర చేరిక ఎకుక్వ. అది నా కాళల్కి చుటుట్కుని
ఉండిపోయింది.
ఊబానోల్ అయితే తొందరగా ఇలుల్ చేరొచుచ్. చవగాగ్నూ ఐపోతుంది. కానీ మానసికంగా, శారీరకంగా నేనందుకు సిదధ్పడి లేను.
వెంటనే టాకీస్ని పిలిచాను.
టాకీస్ ఇలుల్ చేరేసరికి అకక్డ ఓంపర్కాష మాకోసం ఎదురు చూసుత్నాన్డు. పరిచయాల పలకరింపులయేయ్క, సామాను పైకి
చేరవెయయ్డంలో సాయం చేసి, కాసేపుండి వెళిల్పోయాడతను.
నేను ఎయిరపోరుట్కి రాలేదని శీర్మతికి కోపమొచిచ్ంది. అది తాటాకు మంటని తెలిసినా చలాల్రచ్డం నా బాధయ్త, ఆమెకు పరిసిథ్తి
వివరిసూత్నే షరతులు లేని క్షమారప్ణ కోరాను.
ఆమె కొంత శాంతించి, “మీరు పంపిన నాని ఎంతో సాయం చేశాడు. అతను లేకపోతే ఏమైపోయేవాళల్మో! ఐనా బసెస్కిక్ ఒంటరిగా
బెరిల్న రావడానికి ఎంత భయమేసిందో!” అంది శీర్మతి.
“నేను మాతర్ం భయపడలేదు. పూరిత్గా దేవుణిణ్ నమామ్ను” అనాన్ను.
“నాకు తెలుసు. మీరు మాకోసం ఆ చలిలో గంటల తరబడి ఎదురు చూసుత్ంటారని. కానీ కోపం. నాకు చాలా కోపం వచిచ్ంది....”
అంది శీర్మతి.
“థాంకూయ్ వసూ! ఇనాన్ళుల్గా నేను మిసస్వుతునన్ది ఈ కోపానేన్! ఇంతకాలం నేనెదురు చూసుత్నన్దీ కోపం కోసమే! నీ కోపం ఎంత
తీవర్ంగా ఉండనీ - నాకు ఫరవాలేదు. నువెవ్దురుగా ఉంటే చాలు” అనాన్ను.
“మీ కోరిక తీరుతుందని నముమ్తునాన్ను. ఎందుకంటే నేనూ దేవుణిణ్ నముమ్తునాన్ను” అంది శీర్మతి.
“అయితే నువూవ్ శీర్ వెంకటేశవ్రుడికి ఏమైనా మొకుక్కునాన్వా?” అనాన్ను.
“వెంకటేశవ్రుడెందుకు? మీరే నా దేవుడు” అంది శీర్మతి. అలా అని వెంటనే వెకిక్ వెకిక్ ఏడవ్సాగింది.
ఓదారాచ్లనుకునాన్ను. కానీ ఏడుపు నాకూ వసోత్ంది.
మనసులో బాధ బయటకు పోవడానికి ఏడుపొకక్టే మారగ్ం. కాసేపు ఊరుకునాన్ను.
ఆమె మనసులో బాధ పరిమాణమెంతో కానీ ఆమె చాలాసేపు వెకిక్ వెకిక్ ఏడుసూత్నే ఉంది.
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ఇక ఆగలేక, “ఊరుకో వసూ! మనం కలుసుకునాన్ంగా” అనాన్ను.

“కలుసుకునాన్ం. కానీ ఇకమీదట జీవితంలో మళీల్ ఎపుప్డూ ఇలా కలుసుకోవాలిస్న అవసరం రాకూడదు. ఒకటి కాదు. రెండు కాదు.
రోజులు కాదు. ఎనిమిది నెలలు... ఒకరికొకరు దూరంగా...” అని మళీల్ ఏడిచ్ందామె.
నేను కళల్నీళుల్ తుడుచుకునాన్ను.
ఆ బాధ మా ఇదద్రికే అరథ్మౌతుంది. మాలా విడిపోయి కలుసుకునన్ భారతీయ దంపతులకే అరథ్మౌతుంది,
“బొందితో సవ్రాగ్నికొచాచ్ను. సవ్రగ్ం సవ్రగ్ంలా కనబడాలంటే, బొందితో కాదు, సతీసమేతంగా రావాలని ఇపుప్డు నాకరథ్మైంది.
ఇకమీదట ఇకక్డ నిజంగా సవ్రాగ్నిన్ చూదాద్ం” అనాన్ను.
“మీరు లేక నేనింతకాలం నరకానిన్ చూశాను. ఇకముందు మనం సవ్రాగ్నిన్ తపప్ ఇంకేమీ చూడొదుద్. ఇకక్డైనా, అకక్డైనా, ఎకక్డైనా
కూడా” అందామె నా కౌగిలిలో ఒదిగిపోతూ.
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