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1998 జూన 11న తిరుపతి నుండి రైలోల్ ముంబాయికి పయనం. కువైట కి వెళేళ్ విమానం ముంబాయిలో
వుందని మా ఏజెంట చెపాప్డు. అకక్డ కువైట లో పేరొందిన నూయ్రోసరజ్న ఇంటోల్ వరుసకు పినిన్ అయే ఆవిడ
పనిచేసోత్ంది. నాకేమో కువైట కి వెళాళ్లనే ఆసకిత్. పిజి డిసిఎ కంపూయ్టర కోరుస్లు చేసాను పినీన్ నాకు ఉదోయ్గం
చూడు అని జాబులు రాసేదానిన్.
ఆమె "చూడు లలితమామ్ ఇకక్డ ఈ కువైట లో నాకు బయట పర్పంచం తెలియదు. నేను పెదద్గా చదువుకోలేదు
కాబటిట్ నీకు ఉదోయ్గం చూడటం నా వలల్ కాదు. మా బాబా తముమ్డు కొతత్గా పెళిళ్ చేసుకునాన్డు. ఇంటోల్
మామాకు తోడుగా వుండటానికి ఒక మనిషిని చూడమంటునాన్డు. నువు వసాత్నంటే వీసా పంపిసాత్ను. నువు
ఇకక్డికి వచాచ్క మా అకక్ కూతురు బాగా చదువుకుంది బయట ఉదోయ్గం ఇపిప్ంచడని నేను వాళళ్ని
పార్ధేయపడి అడుగుతాను. ఒకసారి నువు ఏదో ఒక వీసా పైన ఇకక్డికి వచేచ్సావంటే తరువాత బాబా దగగ్ర
రిలీజ అడిగి తీసుకుని బయట ఉదోయ్గం చూసుకోవచుచ్" అని సలహా ఇచిచ్ంది.
ఎపుప్డెపుప్డు ఫైల్ట ఎకుక్దామా కువైట కి వెళదామా అని సరదా పడుతునన్ నేను "అలాగే పినీన్ నువువ్ ముందు
ఏదో ఒక వీసా పంపించు అకక్డికి వచాచ్క జాబ చూసుకుందాం" అనాన్ను.
వెంటనే ఆమె నాకు వీసాతో పాటూ ఫైల్ట టికెట పంపించడం నేను మదార్స లో మెడికల చేయించుకుని
ముంబాయికి పర్యాణమవవ్డం జరిగి పోయాయి. తిరుపతినుండి ముంబై కి రైలోల్ ఒక రాతిర్ ఒక పగలు
పర్యాణం. నాతో పాటూ మా ఊరి ఏజెంటూ మా పినిన్ కొడుకు శంకరనన్ బయలుదేరి వచాచ్రు.
మరుసటి రోజు మధాయ్హన్ం మేము పర్యాణించే రైలు సిగన్ల కోసం ఒక చోట ఆగింది. నేను నిదర్లో వునన్దానిన్
మెలకవ వచిచ్ లేచి రైలు కిటికీలోనుండి బయటికి చూసాను. బయట వరష్ం జోరుగా కురుసోత్ంది.
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ఆ పర్దేశమంతా పచచ్టి కొండలతో చెటల్తో అదుభ్తంగా కనిపించింది. కళళ్కు కనువిందు చేసే ఆ పర్కృతి
రమణీయత మనసును పరవశింపజేసింది. ఇది ఏ ఊరు అని పకక్నే వునన్ వాళళ్ని అడిగాను.
"రైలు పర్సుత్తం పూనే దగగ్ర వునన్ ఖండాలా లో ఆగివుంది" అని చెపాప్రు వాళుళ్.
ఓ ఖండాలానా ఇది. ఎంత అందంగా వుందో. కువైట నుండి తిరిగి వచాచ్క తపప్కుండా ఈ ఖండాలాను చూడాలి
అని మనసులో నిశచ్యించుకునాన్ను నేను. తరువాత కొనిన్ గంటలకే రైలు ముంబాయికి చేరుకుంది. నా
మనసుమాతర్ం పేర్మికుని చుటూట్ గింగిరాలు తిరిగినటుల్ ఖండాలా సౌందరాయ్రాధనలోనే మునిగిపోయి అకక్డే
తిరుగుతోంది. ఏండుల్ గడిచినా మదిలో ముదిర్ంచుకుపోయిన ఆ అందమైన దృశాయ్నిన్ నేను మరువలేకపోయాను.
ముంబైలో వరల్ అనే ఏరియాలో ఏజంట ఆఫీసు వుంది. అకక్డికి వెళిళ్ అకక్డవునన్ పెదద్ ఏజంట ని కలిసి ఫైల్ట
వివరాలను అడిగాము.
అతను టికెట ను చూసి "అయోయ్ ఈ టికట మదార్సు నుండి చేసారు. ఇకక్డ నుండి కాదు" అని చెపాప్డు.
మేము కొంచెం టెనష్న పడి "ఇపుప్డు ఏం చెయాయ్లి?" అని అడిగాము.
అతను "మీరు కువైట కి ఫోన చేసి ఈ టికట బొంబాయికి మారిప్ంచండి" అని చెపాప్డు.
వెంటనే ఫోన చేసి మా పినిన్కి విషయం చెపాప్ము.
ఆమె వెంటనే వాళళ్ సేటుతో మాటాల్డి “ఇకక్డ గురువారం శుకర్వారం రెండోర్జులు శెలవులు కాబటిట్ టికట
ఆఫీసులు లేవు. మీరు అకక్డే బొంబాయి లో వుండండి. మేము శనివారం కొతత్ టికెట చేసి బొంబాయికి
పంపిసాత్ము” అని చెపిప్ంది.
మేము కాసత్ సిథ్మితపడాడ్ము. అకక్డి ఏజంట మమమ్లిన్ పైన వునన్ గదిలోకి వెళిళ్ అందరినీ సరుద్కొని
వుండమనాన్డు.
అకక్డ వునన్ ఒక గది సీలింగ కి మధయ్లో చెకక్లు పెటిట్ పైన మరో గదిగా తయారు చేసారు. బొంబాయిలో
అంతేనట. అకక్డే నీళళ్ పంపు వుంటే ఓ మూల కాసత్ అడుడ్ పెటుట్కుని ఆడాళుళ్ సాన్నాలు చేసుత్నాన్రు. మగాళుళ్
కొందరు గురక తీసి నిదర్ పోతునాన్రు.
కడప వైపునుండి వచిచ్న వాళుళ్ కొందరు వకాక్కు నములుతూ పిచాచ్పాటి మాటాల్డుకుంటునాన్రు. ఒక మూల
చినన్ కిరోసిన సట్వ పై ఇదద్రు ఆడవాళుళ్ అనన్ం వండుతునాన్రు. ఊరినుండి వెంట తెచుచ్కునన్ పచచ్ళుళ్, పొడులు
వేసుకుని తినేసూత్ వాళుళ్ అలా కాలం గడిపేసుత్నాన్రట.
బొంబాయినీ, కువైట నీ ఎంతో అందంగా ఊహించుకునన్ నాకు అదంతా చూసేసరికి భయమేసింది. ఆ
మనుషులు ఆ వాతావరణం భయంకరంగా మురికిగా నాకక్నిపించాయి.
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అకక్డ దాదాపూ ఇరవై మంది దాకా వునాన్రు. అందరూ అకక్డే వరసగా ఒకరి పకక్న మరొకరు పడుకుంటారట.
బాత రూములు కింద మరోవైపు వునాన్యి. పొదుద్నేన్ కూయ్లో వెళిళ్ అవి వాడుకోవాలిట. ఇక గతయ్ంతరం లేని
పరిసిథ్తి.
రెండోర్జులు ఇకక్డ ఎలా వుండాలా అని భయపడుతూ నేను అకక్డ ఒక సూట్లు వుంటే దాని మీద కూరుచ్నాన్ను.
ఈ టికట కరకట్ గా వుంటే రేపుదయానేన్ ఫైల్ట ఎకేక్సి కువైట వెళిళ్ పోయేదానిన్ కదా అనుకుంటూ అకక్డునన్
వాళుళ్ పలకరిసేత్ వాళళ్తో మాటలోల్ పడాడ్ను. వాళళ్లో కొందరు వీసాల గడువు ముగిసిపోయి కొతత్ వీసా కోసం
ఎదురు చూసుత్నాన్రు. మరి కొందరు టికటుల్ లేక, ఏజంటుకు కటేట్ందుకు డబుబ్లేక, మెడికల ఫెయిల అవడం
వలల్ వెళళ్డం కుదరక, అలా అకక్డే ఆ మురికి కూపంలో పడి కొనిన్నెలలుగా కాలం గడుపుతునాన్రు.
వాళళ్ ధోరణి చూసేత్ అకక్డి వాతావరణానికి బాగా అలవాటు పడినటుల్నాన్రు.
వారిలో సుబబ్మమ్ అనే ఒకావిడ కడప నుండి వచిచ్ంది. మెడికల ఫెయిల అవడంతో ఏజంటుకు డబుబ్ కటిట్
మరలా పాస చేయించుకుని వెళాళ్లని పర్యతిన్సూత్ దాదాపూ రెండు నెలలుగా అకక్డే వుంటోంది.
నోటినిండా ఎరర్గా వకాక్కు నములుతూ ఎంగిలి మూలకు తుపుకుక్న ఊసూత్ ఆమె వివరాలనీన్ చెపుప్కొచిచ్ంది.
ఇంకా ఇదద్రు ఆడవాళుళ్ నా చుటూట్ చేరి నా వివరాలు అడగడం మొదలు పెటాట్రు. పిచాచ్పాటీ మాటాల్డుతుండగా
మా శంకరనన్ వచిచ్ "అమామ్ పోదాం పద" అనాన్డు.
"ఎకక్డికి అనాన్?" అనాన్ను.
"బయట రూం తీసుకుందాము. ఇకక్డ ఎలా వుంటాం?" అనాన్డు.
ఆ మాట వినడంతోనే నాకు పార్ణం లేచి వచిచ్ంది. బాయ్గు పటుట్కుని వెంటనే బయలేద్రాను. మా ఊరి ఏజంటుకు
మా అనన్కు ఒక రూము, నాకు ఒక రూము తీసుకునాన్ము. ఆ రాతిర్ అనన్ం తెపిప్ంచుకుని తినేసాము.
మరుసటి రోజు బస లో బొంబాయి చూడటానికి బయలేద్రి వెళాళ్ము. బీచ, హజి ఆలీ దరాగ్ లాంటి కొనిన్
ముఖయ్మైన పర్దేశాలు చూసాము. సాయంతార్నికి తిరిగి ఏజంటును కలవాలని ఆఫీస కి వచాచ్ము. ఏజంటు
మమమ్లిన్ చూడగానే సంతోషం గా "టికట ఫాకస్ లో వచేచ్సింది. రేపుదయమే మీ విమానం" అని చెపాప్డు.
మేము వెంటనే మా పినిన్ కి ఫోన చేసాము.
ఆమె "నువువ్ బొంబాయిలో మూడోర్జులు అగచాటుల్ పడటం ఇషట్ం లేక శెలవులైనా సరే బాబాను ఎయిర పోరుట్కు
పంపించి అరజ్ంటుగా టికెట చేయించాను. రేపే నీ విమానం, ఎకిక్ తొందరగా వచెచ్య. నీ కోసం ఎదురు
చూసుత్నాన్" అంది.
రేపే ఫైల్ట అనగానే నాకూక్డా ఉతాస్హంగా అనిపించింది. దిగులు వీడింది.
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1998 జూన 16 వ తేదీన పొదుద్నేన్ ఆరునన్రకు వుంది. బొంబాయి నుండి కువైట వెళేళ్ విమానం. తెలాల్రక
ముందే ఎయిరోప్రుట్కు చేరుకునాన్ం. అదే మొదటి సారి ఎయిర పోరట్ ను చూడటం. ఆశచ్రయ్ంగా కళళ్పప్గించి
చూసాను. ననున్ లోపలికి పంపించి మా అనన్ వాళుళ్ బయట నిలబడి పోయారు.
వీడోక్లు చెబుతుంటే కంటోల్ తడి. పరాయి దేశానికి పయనం. అకక్డ పరిసిథ్తులు ఎలా వుంటాయో ఏమో. తిరిగి
మన గడడ్పై కాలు మోపడానికి ఎనేన్ళుళ్ పడుతుందో. మళీళ్ తిరిగి వసాత్నో రానో. ఏది ఏమైనా రెండేళుళ్ మాతర్మే
వుండి తిరిగి వచెచ్యాయ్లి. ఎందుకో ఒకక్సారి వంగి నేలను సప్రిశ్ంచి కళళ్కదుద్కోవాలనిపించింది.
నా తలీల్ భారతీ నీకు వీడోక్లు. మళీళ్ ఎపుప్డో. పార్ణంతో తిరిగి వసేత్ కలుదాద్ం. ఇలా అనుకుంటూ ఆలోచిసూత్
కనీన్ళుళ్ పొంగుకొసుత్ంటే పాసోప్రుట్ టికెటుట్ చేతబటుట్కుని విమానమెకాక్ను.
కోపమొసేత్ అకక్డి సేటుల్ కొడతారట. బూటు కాలితో తంతారట. ఇంకా ఏదైనా తపుప్ చేసేత్ చంపి శవానిన్ ఎడారిలో
కాకులకూ గదద్లకూ వేసాత్రట. ఒకక్సారిగా వళుళ్ జలదరించింది భయంతో. విదేశం మీద మోజుతో కువైట
వెళాళ్లనుకునాన్ను కానీ ఇపుప్డు కాసత్ కంగారుగానే వుంది.
కిటికీ పకక్నే సీటు. బయట రన వే లు పకుష్లను పరదేశాలకు చేరేచ్ ఆకాశదారులాల్ కనబడుతునాన్యి. విమానం
అరేబియా సముదర్ంలో పడిపోదు కదా. భయంతో కూడిన సందేహం.
పకక్నే వునన్ ఒకామె "ఏం పేరు నీది?" అంటూ పలకరించింది.
తెలుగును వినడంతో పనీన్రు ఎదలో చిలకరించినటల్యింది. "లలిత" అనాన్ను.
"మొదటిసారా రావడం?"
"అవును" తల నిలువుకు ఊగిసూత్ చెపాప్ను.
"భయపడకు. నేనునాన్ కదా." కళళ్తోనే భరోసా ఇచిచ్ంది.
నవావ్ను.
విమానం గాలోల్కి లేచింది. అంతవరకూ పుసత్కాలోల్ చదవడమే విమానం టేకాఫ గురించి. కింద ఇండుల్, వీధులు
బొమమ్లాల్ గీతలాల్ కనబడుతుంటే వింతగా అనిపించింది. విమానం ఇంకా పైకి ఎగిరి మేఘాలోల్కి చేరింది.
అపుప్డే తూరుపు ఆకాశాన ఉదయించే సూరుయ్డు మేఘాలతో దోబూచులాడుతూ బంగారు కిరణాలతో భూపాళ
రాగం పాడుతునాన్డు. ఆహా మేఘాలోల్ ఎగరడం. గాలోల్ తేలడం ఎంత బాగుంది.
ఇంతలో ఎయిర హోసెట్స వచిచ్ చాకొలేటుల్ ఇచిచ్ వెళిళ్ంది.తరువాత జూయ్స ఇచిచ్ంది.

øöeTT~

www.koumudi.net

p˝…’ 2021

GHOqEoÇ ¥qDÍÓj

5

నా పకక్నునన్ ఆవిడ "ఎంత అడిగినా ఇసాత్రు. సిగుగ్పడకుండా తాగు" అని నా చెవిలో గుసగుసగా చెపిప్ంది.
సిగుగ్పడాడ్ను.
తరువాత చినన్ అలూయ్మినియం బాకస్ లో వునన్ ఫుడ ని సరవ్ చేసారు.
"కంచం నిండా రెండు ముదద్ల రాగిసంగటి తినే మనకు ఈ పిడికెడు తిండిసరిపోతుందా" దగగ్రికి వంగి మళీళ్
గుసగుసలాడింది.
చినన్గా నవావ్ను.
"సరిపోకపోతే అడుగు. ఇంకొకటి ఇసాత్రు" చెపిప్ంది.
మళీళ్ అడిగే అవసరం నాకు రాలేదు.
ఆమె మాతర్ం మరొకటి తీసుకుని తృపిత్గా తిని నీళుళ్ తాగింది. మాటలోల్ ఆమె పేరు మంగ అని తెలిసింది. సీటు
వెనక వునన్ టివి ని ఆన చేసింది. కాసేపు టివి చూసాము. బొంబాయి నుండి డైరెకుట్ విమానం కాబటిట్ కువైట కు
నాలుగునన్ర గంటల పర్యాణమే.
చాలా రోజులనుండీ సరిగాగ్ నిదర్ పోలేదేమో తెలియకనే కళుళ్ మూతలు పడాడ్యి. బిగగ్రగా అనౌనుస్మెంట
వినబడగానే కళుళ్ తెరిచాను. విమానం కువైట లో దిగుతోంది కాబటిట్ సీట బెలట్ కటుట్కో అంటునాన్రు.
కాసేపటోల్ చినన్ జరక్ తో విమానం కువైట నేలపైన దిగింది. హోరుమనే శబద్ంతో కాసేపు రన వే పైన పరిగెతిత్
ఆగింది. హమమ్యయ్ అనుకునాన్ను.
విమానం దిగి పరదేశంలో కాలు మోపాను. ఒకక్సారిగా ఎడారి గాలులు వేడిగా చుటుట్ముటాట్యి. ఆ కటట్డాలు,
వాతావరణం, ఎడారి నేలను చూసుత్ంటే మన భారత దేశానికి ఈ దేశానికి చాలా తేడా వుందనిపించింది.
ఇమిమ్గేర్షన అయాయ్క సెకూయ్రిటీ వాళుళ్ మమమ్లిన్ అకక్డే ఆపేసారు. బయట నా వీసా ఇంకా సబిమ్ట చెయయ్లేదట.
ఎయిర పోరట్ లోపలనుండి మా పినిన్కి ఫోన చెయయ్డానికి పర్యతిన్ంచాను కానీ కాల వెళళ్లేదు. నాతోపాటూ
ఐదారుమంది వునాన్రు.
వీసా పైన సాట్ంపింగ వెయాయ్లంటే మా బాబా వచిచ్ బయట కౌంటర లో వీసాను ఇచిచ్ లోపలికి పంపితే గానీ
మమమ్లిన్ బయటికి పంపరట. మరి మాతోపాటూ వచిచ్న చాలా మంది బయటికి వెళిళ్ పోయారు కదా అని
పర్శిన్ంచాను.
"వాళుళ్ రెండోసారి సెలవులకు వచిచ్న వాళుళ్. మీరు మొదటిసారి రావడం కదా" అని బదులు చెపాప్రు.
మా సంభాషణంతా వచీచ్ రాని ఇంగీల్ష లోనే నడిచింది. అపప్టికి నాకు ఇంగీల్ష మాటాల్డటం అంతగా
అలవడలేదు. అంతకుముందు మా ఊరిలో ఆ అవసరమెపుప్డూ నాకు కలగలేదు.
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వాళళ్ంతా అరబీబ్లో మాటాల్డుతుంటే కంగాళీగా అనిపించింది. ఈ అరబీబ్భాష నేరుచ్కోవడానికి ఎనిన్రోజులు
పడుతుందో అనుకునాన్ను. అంతా కొతత్గా వుంది. దాదాపూ రెండుగంటల తరువాత పాసోప్రుట్పై సాట్ంప వేసి
"రూహె" (పో) అనాన్రు.
బయటకి రాగానే మా పినిన్ ఎదురొచిచ్ "వెలక్ం టు కువైట" అని షేక హాండ ఇచిచ్ంది. పకక్నే వునన్ మా బాబా
సులేమాన ను నాకు పరిచయం చేసింది. చలల్గా చందమామలా వునన్ మా బాబా చకక్టి చిరునవువ్ నవావ్డు.
నేను ఊహించుకునన్టుల్గా ఆయన కూర్రంగా కనబడ లేదు. మంచివాడే అనిపించింది.
అరబిక డర్స లో తెలల్గా వునన్ మా బాబా హిందీ యాకట్ర అమీర ఖాన లా వునాన్డనిపించింది. పారిక్ంగ లోకొచిచ్
కారోల్ కూరుచ్నాన్ం.
"లలితా అరబిక అంతరసాత్న" అనింది మా పినిన్ వచీచ్ రాని ఇంగీల్ష లో.
ఏమడుగుతోందో నాకరథ్ం కాక తెలల్ ముఖం వేసాను.
"ఇకక్డ పిలిపీప్న వాళుళ్ అదే అంటారు నాకలాగే ఇంగీల్ష నేరిప్ంచారు" అనింది.
బాబా నవివ్ "అంతరసాత్న కాదు అండర సాట్ండ" అనాన్డు.
"ఓహో అదా" అని నవావ్ను నేను.
"బాబా లలితాకు ఇంగీల్ష బాగా వచుచ్. తను కంపూయ్టర చదువు చదివింది" అని అరబీబ్లో బాబాకు చెపిప్ంది మా
పినిన్.
"ఐ సీ. వెరీ గుడ" అనాన్డు బాబా.
"వీళళ్కు ఇంగీల్ష వచిచ్న వాళళ్ంటే చాలా ఇషట్ం. మీ బాబా చాలా మంచివాడు. అమాయకుడు. ననున్ కూడా బాబా
అంటూ మరాయ్దగా పలకరించి మాటాల్డతాడు. ఇలాంటి వాళుళ్ దొరకడం నీ అదృషట్మే. ఒక ఆరెన్లుల్ వీళళ్తో పని
చేసావంటే తరువాత చినన్గా విషయం చెపిప్ బయటకి రిలీజ ఇమమ్ని అడుగుదాం. అపుప్డు నువువ్ నీ చదువుకు
తగిన ఉదోయ్గం బయట ఆఫీస లో చూసుకోచుచ్." నాతో చెపిప్ంది మా పినిన్.
దారంతా కనబడిన ఖరూజ్రపు చెటుల్ ఇది ఎడారి నేల అని గురుత్ చేసుత్నాన్యి. నేలంతా ఇసుకతో బంగారు వరణ్ంలో
వుంది. అందరం నవువ్కుంటూ మాటాల్డుకుంటూ మా పినిన్ వాళళ్ ఇలుల్ చేరాం.
"బాబా లలితా నువువ్ ఇంటిమీద నీ బెంగ తీరేంతవరకు ఇకక్డే మీ పినిన్ దగగ్ర పది రోజులు వుండు" అనాన్డు మా
బాబా.
ఆ మాట వింటూనే నాకు సంతోషం కలిగింది. ఆ పది రోజులూ మా పినిన్ అకక్డి పదద్తులు, వాళళ్ అలవాటుల్,
ఆహారం, ఆహారయ్ం లాంటివనీన్ వివరించింది.
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అకక్డే అదే ఇంటోల్ మా పెదద్మమ్ కొడుకు కూడా డైరవర గా వుండటంతో నాకు ఇంటిమీద బెంగ లేకుండా హాయిగా
గడిపాను.
మా పినిన్ వాళళ్ బాబా, మామా ఇదద్రూ డాకట్రేల్. మామా రషాయ్ దేశసుత్రాలు. వాళళ్ది పేర్మ వివాహం. ఇదద్రు
అమామ్యిలు. పెదద్ది ఫాతిమా. చినన్ది అశీల. మొదటిసారి కళుళ్ విపాప్రిచ్ అరబిక అందగతెత్లను చూసాను.
వీళుళ్ అందరి అరబిక అమామ్యిలాల్ బురఖాలు వేసుకోరు. తలకు హిజాబ లు కటుట్కోరు. వాళళ్మమ్ రషయ్న కాబటిట్
ఫారిన కలచ్ర నే అనుసరిసుత్నాన్రు.
ఇదద్రమామ్యిలూ జాజిపువువ్లాల్ వునాన్రు. తాకితే పాలుగారే దేహం. గులాబీ పెదాలు. నలల్టి కురులు.
తీరిచ్దిదిద్నటుల్నన్ కనుబొమలు.
వీళళ్ అందం ముందు పర్బంధ నాయికలు కూడా తేలిపోతారేమో అనిపించింది. వాళుళ్ కూడా నాతో నవువ్తూ
సేన్హంగానే మాటాల్డారు. నేను కేష్మంగా చేరుకునన్టుల్ ఇంటికి ఫోన చేసి చెపాప్ను.
PPP
తరువాత మా బాబా వాళిళ్ంటికి తీసుకొచాచ్డు. నాకో గది ఇచాచ్రు. బటట్లు, చెపుప్లు, సబుబ్లు, షాంపూలు,
శానిటరీ పాడస్ లాంటివనీన్ కొని పెటాట్రు. మా మేడం ఇరానీ తండిర్కి కువైట తలిల్కి పుటిట్న అందగతెత్. ఆమె పేరు
అబార్ర. అపప్టికే నాలుగు నెలల గరభ్వతి. ఎపుప్డూ గదిలో పడుకోని నిదర్పోతుండేది.
ఎపుప్డు ఆఫీస కి వెళుతుందో అరథ్మయేది కాదు. బాబా మాతర్ం పొదుద్నేన్ ఏడు గంటలకు వెళిళ్పోయేవాడు.
ఉదయం వెళేళ్టపుప్డు సాండివ్చ మాతర్ం చేసివావ్లి. అది కూడా ఎలా చేయాలో బాబానే నాకు నేరిప్ంచాడు.
నేను కూడా అదే చేసుకుని తినేదానిన్. కాసత్ అనన్ం వండుకుని పపోప్, పచచ్డో చేసుకునే దానిన్. మేడం మధాయ్హన్ం
లేచేది. కారేసుకుని వెళిళ్పోయేది. మరలా ఎపుప్డో వచేచ్వాళుళ్.
నేను ఫిర్డజ్ లో వునన్ ఆపిలూస్, జూస లూ తాగి కాలం గడిపేదానిన్. నాకు కొనిన్రోజులు ఏం చెయాయ్లో అరథ్ం
కాలేదు. ఇలుల్ చినన్దే. దుముమ్ దులిపి ఇలుల్ ఊడిచ్ తడిబటట్ పెటేట్దానిన్. నా గదిలో కూరుచ్ని బుకస్ చదువుకునే
దానిన్. అపుప్డే ఆంధర్భూమి, మయూరి లాంటి పతిర్కలు తెపిప్ంచుకుని చదవడం మొదలయియ్ంది.
ఎందుకు రాయకూడదు అనిపించి కలానిన్ కదిలించి కవితలు రాసి ఆంధర్ భూమి కోయిలా కూయిలా కు
పంపించాను. వరుసగా అచచ్వడం సంతోషానిన్ కలిగించింది. రోజూ అభిమానులనుండి బోలెడు ఉతత్రాలు
వచేచ్వి. బయట వునన్ బాకస్ లో పడేసి వెళేళ్వాడు పోసట్ మాన. అవనీన్ చదివి కొనిన్టికి జవాబు రాసేదానిన్.
అపుప్డే పర్ముఖ రచయితిర్ బలభదర్పాతుర్ని రమణి గారి సీరియల ఆంధర్భూమిలో చదివి ఉతత్రం రాసాను.
ఆమె జవాబిచాచ్రు. రమణి గారితో చకక్టి సేన్హానికి అపుప్డే పునాది పడింది.
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మా బాబా మామా ఎకుక్వగా వాళళ్ అమమ్ వాళిళ్ంటోల్నో బయటో తినేసే వాళుళ్.కానీ అపుడపుప్డూ మా బాబా
చేపలు తెచేచ్వాడు. "నాకు చేపలంటే చాలా ఇషట్ం బాబా నా కోసం నువువ్ వండాలి. మామా తినదు మనిదద్రికే"
అనేవాడు.
బాబా అంటే అయాయ్ అని అరథ్ం. అలా అనడం గౌరవానికి చిహన్ం. మా బాబా ననున్ బాబా అని పిలిచేవాడు.
నాకు అరబిక పదధ్తిలో ఫిష వండటం మా పినిన్ కాసత్ నేరిప్ంచింది. అలాగే ఆ పదధ్తిలో వండేదానిన్. బాబా నేనూ
శుభర్ంగా తినేసేవాళళ్ం. మామా ఫిష తినేదికాదు.అంతవరకూ చేపను నేను చేతులోత్ ముటుట్కోలేదు. మొదటిసారి
తగిలినపుప్డు జుగుపస్గా అనిపించింది.
ఐదు నెలలు గడిచాక మామా అబుద్లాల్ ను కని నా చేతిలో పెటిట్ంది."వీడిని నువేవ్ చూసుకోవాలి" అనాన్రు.
బాల చందుర్డిలా వాడు ఎంత ముదుద్గా వునాన్డో. వాడి ఆలనా పాలనా నాదయియ్ంది.
నా దగగ్రే నా గదిలోనే
పడుకోవడం కూడా. వాడు ననున్ వదిలి వాళళ్ అమామ్ నానన్ల దగగ్రికి కూడా
వెళేళ్వాడు కాదు.
నేను కూడా వాడిని కంటికి రెపప్లా చూసుకునే దానిన్. అలా వాడి పేర్మలో మునిగి
పోయి నా జాబ సంగతి
మరిచ్పోయాను. వాడే లోకమయాయ్డు. ననొన్దిలి ఒక క్షణం కూడా వుండేవాడు
కాదు. కనబడకపోతే బెంగ
పెటుట్కునే వాడు. వాళళ్ అమమ్మమ్ వాళుళ్ మా ఇదద్రి అటాచ మెంట కి
ఆశచ్రయ్పోయేవారు. అలా అబూబ్దిని పెంచిన తలిల్నయాయ్ను.
ననున్ మా బాబా అందరికీ "మా చెలిల్ లలిత" అని పరిచయం చేసేవాడు. ఏమేం కావాలో
అడిగి కొనిపెటేట్వాళుళ్.

అబూబ్ది నాలుగేళళ్ పిలాల్డయాయ్డు.

మా బాబా అంబాసిడర. ఆయన విదేశీ రాయబార కారాయ్లయంలో పని కాబటిట్ శీర్లంక
ఎంబసీకి బదిలీ అయింది.
ఐదేళుళ్ శీర్లంకలో వుండాలి. బాబా ముందుగా వెళిళ్పోయాడు. మేము కూడా శీర్లంక
వెళిళ్ పది రోజులు వుండి అనీన్ చూసి వచాచ్ము. అలరించే పచచ్ని పర్కృతితో శీర్లంక బావుంది. ఈ లోపల
మామాకు బాబాకు ఏవో గొడవలు మొదలయాయ్యి. ఇదద్రూ విడాకులు తీసుకోవాలని నిరణ్యించుకునాన్రు.
మామా వాళళ్ అమమ్ వాళిళ్ంటికి వెళిళ్పోయింది.

øöeTT~

www.koumudi.net

p˝…’ 2021

GHOqEoÇ ¥qDÍÓj

9

బాబా ననున్ "శీర్లంక వసాత్వా లేక బయట పని చూసుకుంటావా?" అని అడిగాడు.
అపుప్డు కళుళ్ తెరిచాను నేను. అంతవరకూ చినిన్ అబూబ్దిని చూసుకుంటూ వాడి ఆట పాటలతో నా ఉదోయ్గం
సంగతే మరేచ్పోయాను. అపప్టికే నాలుగేళుళ్ గడిచిపోయాయి. వెంటనే నేను "బయట జాబ చూసుకుంటాను
బాబా" అనాన్ను.
ఇక తెలిసిన ఫెర్ండస్ దావ్రా బయట ఉదోయ్గం కోసం పర్యతిన్ంచాను. అలా 2002 సెపట్ంబర లో మారియట
హోటలోల్ ఇంటరూవ్య్ కు వెళాళ్ను. వాళుళ్ మరుసటి రోజే వచిచ్ జాయిన అవమనాన్రు. అకక్డ పదెద్నిమిదేళుళ్ ఫైవ
సాట్ర హోటలోల్ ఉదోయ్గం చేయడం జరిగింది. మొదట రెండేళుళ్ మాతర్మే కువైట లో వుంటే చాలు అనుకునన్
దానిన్ ఇరవై రెండేళుళ్ ఎడారి దేశమైన కువైట లో జీవిత పర్సాథ్నానిన్ కొనసాగించడం, సగం పైగా జీవితానిన్
అకక్డే ఎడారిలో గడపడం, ఎనోన్ అనుభవాలను అనుభూతులను పోర్ది చేసుకోవడం జరిగింది.
ఇక ఇపుప్డు ఈ కరోనా వచిచ్ పర్పంచం మీద పడాడ్క ఆ పరిసిథ్తుల పర్భావం వలన సంవతస్రం ముందు నేను
ఇండియాకు వచేచ్సాను. గలఫ్ కి విమాన సరీవ్సులు మొదలయితే తపప్క మరలా వెళాళ్లి.
అనేన్ళుళ్ నాతో గడిపి నా పేర్మను రుచి చూసిన ఆ ఎడారి దేశం ననున్ మరిచిపోవడంలేదు. మరోసారి ననున్ రా
రమమ్ని పిలుసోత్ంది. ఇరవై రెండేళళ్ ఎడారి జీవితపర్సాథ్నంలో నా గుండెలోల్ జాఞ్పకాలై చేరిన ఒయాసిసుస్లెనోన్,
ఎండమావులెనోన్.
జీవితం దినారల్ వేటలో ఎడారి గాచిన వెనెన్లయిందా. ఏమో మరి? అనిన్టికీ ఆ అరేబియా సముదర్మే సాకిష్.

(MLjOy¥qDÍ MLÔoáFnÓPy)
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