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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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Ɉp ȥp: ȠɄ
ù Ģ ǫûȍ ƷȺĒ pƽ

ŦɄ ɬ: ɘ ¢pƸ (53)

1974-75 Ăópǘ rȽĒ ħȮɁĿ ƅ p u  ǘě ¢ěȼƒăф ƒę. s ¢ěȼƒăї ĦĢpčę - rȽĒ
Ăópǘ ¢pʪõȻpæ ŤĢĊ, sіěě ræ£ Źѥфpюȼ ~ ɂė ûĻѝѐ. ªėȸņóɂ ПpĒѥȳ.
rȽĒĈ tpĔýǘ ĒĦѠ Ƙěȼ ĆþŴ ĢĠp. ŚĤǑїɅ ĂɂøѥȹĬ, ûɂpѓĬ, vȼǋǍɂцŴ rpѕúю.
pҞɂɅę øăȮɂƅăǘɅҝ ŤȺ ęě ŴîġpéĤɊp Ģüp. ưДѠɊ, tpŪȼȎ ЀþѠ ĂѐǘƘąȸȼ w£ Ҋð
Ɛѕ.
tpĔýǘ tјȽѐ ʼüфȼ ¢ѕøýѠ, rјȽѐ ĆþŴ ƐѢ. s Ƈôɂěȼ ¢ɁĢpč -  ġǋøю øфҦ
1974ǘ ěpč - p ưŬĔƃ - u  ǘě éĀ ĦƓĄѠ Ģp ąїҡėěąȸġ. |ƃ 2016-2020ǘҝ - Ñp
zȩĖȷpč zȩĔƘéȮp? zȩĔĈ ǐѓ÷ȼp?Ò rƇ ûї ĤĊpč sǘčpŗɂĤĊƃ, u   ąȹǸѓpę.
rpă pæ tę Ūpѐ ûæ  . ưĒę Ҧɂўȫǘ Ñŀĳ ю ŴĳÒ. Ūpę ÑŦĢɅȗ Ľɇƈ ðġȉ pƀÒǘ ƧĤĦæ Ñȗ
ƇƫȩĔƇÒ üĢȮ 2018ǘ ќĊĩpę. {˲Ƞ 2018їpč čĢ Ħǘ ÑĤ ¢pĔÒ rpă Ħ ưКpę. tĦ Ҋð ĢĊ
ў¢ ʖpǘ ä, øфф rїѢæ vpƀpѕф vŋĢɉǘɅ ĦĢp p ĢĊpę.
ąїҡėǋøю, ʪǕ÷Ɂp äĂȼ ü  rɏҤp õȮðěĈ ҫȾĢȸěčȮ ǠќęĈ £ªҞɇpæ ɂĂõѠ
şѠјфpҔ,  ǘĈ rѐŒѐѓ÷ȼp.

PPP

సవ్రాగ్వరోహణ పరవ్ంలో ఎపుప్డు, ఎకక్డ, ఎలా

మకాం మారేచ్ పర్యాణానికి- ఎపుప్డు, ఎకక్డ, ఎలా అనే మూడు నిరణ్యాలు ముఖయ్మైనవి, కిల్షట్మైనవి అంటారు.
ఆ మాట అందరికీ, అనిన్వేళలా వరిత్సుత్ందనను. కానీ- ఏడాదిపాటు విదేశంలో సకుటుంబంగా కులాసాగా గడిపిన
మాకు- సవ్దేశానికి తిరిగి వెళల్డానికి ఈ నిరణ్యాలు ఎనోన్ సందిగాధ్లకు దారి తీసిన మాట నిజం. వాటిలో పర్యాణం
‘ఎపుప్డు’- అనన్ విషయానికొసేత్నావంటి సాక్లరుస్ విషయంలో డాడ సంసథ్ చాలా ఉదారంగా ఉంటుంది. నెల జీతం అంతకు ముందు నెలలో
చివరి తేదీకే ఇచేచ్సుత్ంది. ఇక తిరుగుపర్యాణమయేయ్ నెలలో కూడా- నెలాఖరు దాకా ఉండకక్రేల్దు. మొదటి ఎనిమిది
రోజులు పని చేసేత్ చాలు! అందుకని మేము ‘ఎపుప్డు’ వెనకిక్ వెళిల్పోతామనన్ విషయం డాడ ఆఫీసుకి ముందుగా
తెలియబరాచ్లి.
ఆ పని చేసేయొచుచ్గా, దీనికి మీమాంస ఎందుకు, అంటే-
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డాడ ఉదారంగా వయ్వహరించినా- నేనొచిచ్న రీసెరిచ్ పని పటల్ నాకూ బాధయ్త ఉంది. రీసెరిచ్పరంగా ఇకక్డుండే
పర్తిరోజూ నాకెంతో విలువైనది. వాటిలో ఒకక్ రోజు వదులుకునాన్- ఆ మేరకు ఇండియాలో మా సంసథ్కు నషట్మే!
మామూలుగా నా సాక్లరషిప అకోట్బర 31 వరకూ. ఎకస్టెనష్న తరావ్త అది వచేచ్ సంవతస్రం మారిచ్ 31 వరకూ
అయింది. కానీ మా ఆఫీసు అనుమతించింది డిసెంబర 31 వరకూ. కాబటిట్ నేను డిసెంబరు 31 తరావ్తనే ఇండియాకు
పర్యాణమవాలని నా ఉదేద్శయ్ం.
శీర్మతి ఒపుప్కోలేదు. మనిషికి నిజాయితీ, బాధయ్త ఉండాలని నేనూ అంటాను. కానీ ఈ విషయంలో అవి
అరథ్రహితం. మీరే చూడండి- డిసెంబర చివరి వారమంతా సెలవులే. ఆఫీసుకి కూడా చాలామంది రారు. ఇకక్డుండడంఉనాన్మనన్ పేరుకే” అందామె.
అదీ నిజమే!
యూరపలో కిర్సమ్స చాలా పెదద్ పండుగ. నేను గర్హించిన మేరకు జరమ్నీలో డిసెంబరోల్ ముఖయ్ంగా 24, 25
తేదీలోల్ వైనాకెట్న పేరిట ఘనంగానూ, ఆతీమ్యంగానూ వేడుక జరుపుకుంటారు. తమ పేర్మాభిమానాలిన్ కానుకల
రూపంలో పంచుకుంటారు. ఆ రెండు రోజులూ అకక్డ పోసాట్ఫీసుతో సహా అనిన్ సంసథ్ల కారాయ్లయాలూ మూసేసాత్రు.
24 బుధవారం అయింది, 25 లకిష్వారం. 26 శుకర్వారం. తరావ్త శని, ఆదివారాలు. ఆ తరావ్త ఆ నెలకు
మిగిలిన పనిదినాలు మూడంటే మూడు. ఆ తరావ్త జనవరి 1 కొతత్ సంవతస్రం.
తిరిగేవాళుల్ తిరుగుతారు. తాగేవాళుల్ తాగుతారు.
వారివారి అభిరుచుల పర్కారం వైనాకెట్న ఎంజాయ చెయాయ్లని అంతా అనుకుంటారు.
కొతత్ సంవతస్రం దాటేవరకూ ఆఫీసులకి వెళేల్వారుండరు- ఏ నాలాంటివారో అతికొదిద్మంది తపప్!
ఐనపప్టికీ నాకు డిసెంబరోల్ పర్యాణమవడానికి మనసొపప్లేదు. శీర్మతికి నచచ్జెపప్డానికి అటిన్ంచి
నరుకొక్చాచ్ను.
యూరపలో కిర్సమ్స వేడుకలు చూడడం కూడా ఒక గొపప్ అనుభవం. గత సంవతస్రం ఆ వేడుకలిన్ చూసి
దిమెమ్రపోయాను. శీర్మతి, పిలల్లు అవి చూడలేదే అని తెగ బాధ పడాడ్ను. కిర్సమ్స లోగా వాళల్ను తీసుకు రావాలంటేఅపుప్డు తేదీలు కుదరలేదు.
వాళుల్ జనవరిలో వచాచ్రు. మేమకక్డ ఉండేది అకోట్బరు వరకూ మాతర్మే కాబటిట్- మావాళల్కు కిర్సమ్స వేడుకలు
చూసే అవకాశం లేదనే అనుకునాన్ను.
కానీ అనుకోకుండా మేము డిసెంబర 31వరకూ ఉండడానికి- ఇటు డాడ, ఇటు మా ఆఫీసూ కూడా
సమమ్తించాయి.
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మన దేశంలో సంకార్ంతి, ఉగాది, వినాయకచవితి, దసరా- ఇలాంటి పండుగ వేడుకలకోసం ఏటా ఎదురు
చూసుత్ంటాం.
పేదలతో నిండిన పేద దేశంలోనే ఇలా ఉంటే- జరమ్నీ డబుబ్తో మూలిగిపోతునన్ దేశం. డబుబ్ లెకక్లేనివాళుల్
జరమ్నుల్.
పర్తి రోజూ పండుగలా జరుపుకునే ఈ దేశంలో కిర్సమ్స లాంటి పండుగ వేడుకలెలా ఉంటాయో చూడడ్ం ఓ గొపప్
అనుభవం కాదా?
“కుదరనివాళల్కి కుదరదు. మనకి అవకాశం వచిచ్ంది. ఈసారి మీరు పకక్నుండడంవలల్ రెటిట్ంచిన ఉతాస్హంతో
ఇకక్డి కిర్సమ్స వేడుకలిన్ అసావ్దిసాత్ను” అనాన్ను శీర్మతితో.
నేను చెపిప్ంది అరథ్మైన మేరకు పిలల్లు బాగా ఉతాస్హపడాద్రు. దాంతో శీర్మతికి కూడా తన ఉతాస్హానిన్
బయటపెటట్క తపప్లేదు.
జనవరి మొదటి వారానికి మా పర్యాణమని నిశచ్యించేక- ఆఫీసులో మితుర్లకి చెపాప్ను.
“అపుప్డే నువెవ్ళిల్పోయే రోజు వచేచ్సోత్ందా?” అని డెకరట్, ముయ్లల్ర బాధ పడాడ్రు.
కిరష్నర తనూ బాధ పడుతూనే, మాపిలల్ల ఆటలకి తాతాక్లికంగా తనిచిచ్న కిరాణా దుకాణం బొమమ్ని
పర్సాత్వించాడు.
మా పర్యాణానికి ఇంకా నెలనన్రపైన ఉనన్పప్టికీ- నేనా బొమమ్ని మరాన్డే ఆఫీసుకి చేరాచ్ను. కారులో ఐతే
డికీక్లో ఇమిడిపోతుంది కానీ, దానికోసం కిరష్నరిన్ మా ఇంటికి పిలిచే ఉదేద్శయ్ం లేదు. ఎందుకంటే- ఇంటికొసేత్
తినడానికో, తాగడానికో ఏమైనా ఇచిచ్ పంపడం మరాయ్ద. కానీ ఆతిథయ్ం అతడికి ఇబబ్ంది. ఆపైన అతడి మనసు మంచిదే
కానీ, ఇబబ్ందికి సదుద్కుపోయే ఔదారయ్ం తకుక్వ. ఆసకిత్ ఐతే అటూ ఇటూ కూడా తకుక్వే.
బొమమ్ తిరిగివవ్గానే కిరష్నర మొహం ఇంతయింది, “నాకేం అరజ్ంటు లేదు. ఇంకా టైముందిగా” అని మరాయ్ద
చూపాడు. అది తనకు బాలయ్సమ్ృతి అనీ, దాచుకోవాలనన్ మమకారానిన్ చంపుకోలేకపోతునాన్ననీ, లేకపోతే మా పిలల్లకు
శాశవ్తంగా ఇచేచ్సేవాణణ్ని సంజాయిషీ కూడా ఇచాచ్డు. కాసత్ ముందు చెబితే కారు తీసుకొచేచ్వాణణ్ంటూ- నేనది
మోసుకొచిచ్నందుకు నొచుచ్కునాన్డు.
“పిలల్ల సంగతి తెలియనిదేముంది? ఎంత గొపప్ వసుత్వైనా వాళల్ మోజు కొనాన్ళేల్! నువివ్చిచ్న ఈ బొమమ్తో
ఇనాన్ళుల్ ఆడుకోవడమే విశేషం. ఇక ఈ బొమమ్ విషయానికొసేత్- కూడా సవ్దేశం తీసుకెళల్డానికి అనువైనది కాదు. ఐనా
పిలల్లు మనసు పడి బలవంతపెడితే, కొనాలిస్ వచేచ్దేమో! అపుప్డైనా వెళేల్ముందు ఇకక్డే ఇంకెవరికో ఇచేచ్సి ఉండేవాణిణ్.
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నువువ్ నాకా అగతయ్ం తపిప్ంచి పెదద్ మనసుతో ఈ బొమమ్నిచాచ్వు. అందుకు నీకు థాంకస్ చెపాప్లి” అని మనసూఫ్రిత్గా
అనాన్ను.
ఏషియనుస్ అంటే అతడికి కొంత చినన్చూపు. కొంత అసహనం. తనకు సహకరించే కొలీగస్ లేక మాటాల్డేటపుప్డు
తనని తాను అదుపు చేసుకునేందుకు పర్యతిన్ంచేవాడు. నేను శాంతంగా తిపిప్కొడితే ఉడుకుక్నేవాడు. ఐతే నేనతణిణ్
ఒకక్సారి కూడా పలెల్తుత్ మాట అనలేదు. ఇతర జరమ్న కొలీగేస్ నావంటివారి పటల్ అతడి మాతతీరుకి నొచుచ్కునేవారు. మా
విషయంలో ఆఫీసులో తనొకక్డి పర్వరత్నా భినన్ంగా ఉనన్టుల్ అతడికే గర్హింపుకొచిచ్ందేమో, కర్మంగా అతడిలో మారుప్
మొదలైంది. చివరకు తనే ఆఫర చేసి- మా పిలల్లకు తన చినన్పప్టి బొమమ్నివవ్డానికి కారేసుకుని మా ఇంటికొచేచ్డు.
అపప్టి మా ఆతిథాయ్ని పరోక్షంగా చినన్బుచిచ్నా- నా పటల్ సేన్హభావానికి లోటు రానివవ్లేదు.
వందల సంవతస్రాల రాజరికపు దాసయ్సృంఖలాలనుంచి విముకుత్లమై, పర్జాసావ్మాయ్నికి పటట్ం కటాట్ం. తరావ్త
దశాబాద్లు గడిచినా, మన నాయకులు- పర్జాసేవ చేసాత్మని సామానయ్ పర్జలముందు చేతులు జోడించి వేడుకుని, అలా
లభించిన ఓటల్తో పర్జానాయకులై- ఆ సామానయ్ పర్జలనే అహంకారంతో నిరసిసుత్నన్ దేశంనుంచి వచాచ్ను నేను.
రెండవ పర్పంచయుదధ్ంలో సరవ్నాశనమైన దేశానిన్- పర్పంచదేశాలోల్ ఒక ఉనన్త ఆరిథ్కవయ్వసథ్గా నిలపాలనన్
ఆశయానిన్- అపూరవ్మైన సవ్యంకృషితో- పాతికేళల్లోనే సాధించిన పౌరులునన్ దేశమిది. వారిలో కొందరికి
అహంకారముంటే ఆ అరహ్తనూ వారు సాధించుకునాన్రని సరిపెటుట్కోగలను.
అందుకే కిరష్నర అంటే నాకెపుప్డూ సేన్హభావం తపప్ మరొకటి లేదు.
అకక్డునన్ నా మితుర్లలో అహమమ్దకి నావదద్ చొరవ ఎకుక్వ. సునిన్తమైన అంశానిన్ కూడా నావదద్
పర్సాత్వించడానికి సంకోచించడు. నా తిరుగు పర్యాణం గురించి విని, “రావ! నాదో సలహా! ఎలాగూ జనవరిలో
వెడదామని అనుకుంటునన్పుప్డు పర్యాణం జనవరి 8 తరావ్త పెటుట్కో. ఆ నెల సాక్లరషిప కూడా దకిక్ంచుకోవచుచ్”
అనాన్డతడు.
ఈ

సలహాకి

బదులుగా,

నేను

సూటిగా

నా

మనోభావాలిన్

చెపొప్చుచ్.

కానీ

అందువలల్

అతణిణ్

చినన్బుచిచ్నటల్వుతుందే తపప్ మరే పర్యోజనమూ ఉండదు.
అహమమ్ద మంచివాడే కానీ- నీతీ నిజాయితీల పటిట్ంపు తకుక్వ. అలాగని అతడిపై నాకు తకుక్వ భావం లేదు.
నీతి, నిజాయితీలకు ఈ పర్పంచంలో సరైన నిరవ్చనం లేదు. ఒక జీవన విధానానికి అలవాటుపడడ్ నేననుకునే నీతి,
నిజాయితీలు అతడికి విచితర్ంగా అనిపించొచుచ్. అతడి జీవన విధానంలో, అతడుంటునన్ సమాజంలో, అతడు నమేమ్
సిదాధ్ంతాలోల్- నేననుకునే నీతి, నిజాయితీలకునన్ పార్ధానయ్ం వేరు కావచుచ్.
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ఏ మనిషికీ చెడడ్వాడిననిపించుకోవాలనుండదు. దురామ్రుగ్డు కూడా తను మంచివాడిననే అనుకుంటాడు. తన
మంచితనానికి గురిత్ంపు లభించాలని తాపతర్యం కూడా పడతాడు.
అహమమ్ద నాకా సలహా ఇవవ్డంవలల్- అతడికేం పర్యోజనం లేదు. నాకు లాభం చెయాయ్లనన్ సదుదేద్శయ్ంతో ఆ
మాటనాన్డు. అలాంటపుప్డు అతడికి నీతి, నిజాయితీల గురించి నా భావాలు చెబితే, అదతణిణ్ చినన్బుచచ్డమే ఔతుంది.
ఒక విధంగా అతడి సలహాలో అరథ్మూ ఉంది.
నాకు డాడ ఆరునెలలు ఎకస్టెనష్న ఇచిచ్ంది. జనవరినుంచి మారిచ్ దాకా నేనికక్డే కొనసాగితే, ఆ మూడు నెలలూ
కూడా ఠంచనుగా నా జీతం అందుతుంది. మూడు నెలలు దాటి ఉండొదద్నన్ది మా ఆఫీసు శాసనం. దానిన్ పాటించాలా
వదాద్ అనన్ది నా ఇషట్ం.
నేను మా ఆఫీసు శాసనానేన్ పాటించాలనుకునాన్ను. అంటే మూడు నెలలకి మాతర్మే జీతం తీసుకోవాలి.
అహమమ్ద చెపిప్నటుల్ జనవరికి కూడా జీతం తీసుకునాన్నా- నేను నాలుగు నెలల జీతం తీసుకునన్టుల్ ఔతుంది.
అందుకు డాడ అభయ్ంతరపెటట్దు. కానీ మనసాస్కిష్!
ఇదంతా అహమమ్దకి చెపప్డం అనవసరం అనుకునాన్ను. అతడి సలహాని మెచుచ్కుని, థాంకస్ చెపాప్ను. వోభీ
ఖుష, మైభీ ఖుష!
జనవరి మొదటివారంలో 5వ తేదీ దాటకుండా టికెటుల్ బుక చెయాయ్లని నేను, శీర్మతి కలిసి ఓనిరణ్యానికొచాచ్ం.
అలా ‘ఎపుప్డు’ మీమాంస తీరింది. ఇక ‘ఎకక్డ’ అనన్ మీమాంస.
జనవరిలో పర్యాణమనుకోగానే శీర్మతి, “మన పర్యాణం ఎకక్ణిణ్ంచి?” అనడిగింది.
“ఎకక్ణిణ్ంచేమిటి? మనం కొనన్ టికెటుల్ రానూ పోనూ అని మరిచ్పోయావా?” అనాన్ను ఆశచ్రయ్ంగా.
శీర్మతి వెంటనే, “తెలియక మొసళల్ కొలనులో దూకి, ఎలాగో వాటి బారినుంచి తపిప్ంచుకుని బయటపడితే అది
అదృషట్ం. ఐతే అదృషాట్నిన్ నముమ్కుని మళీల్ మొసళల్ కొలనులో దూకితే అది ఆతమ్హతయ్తో సమానం కదూ!’ అంది
నరమ్గరభ్ంగా.
నాకు అరథ్ం కాలేదు, “హాయిగా వెనకిక్ తిరిగివెడుతునన్పుప్డు ఈ ఆతమ్హతయ్ల పర్సాత్వన ఎందుకు?” అనాన్ను
ఆశచ్రయ్ంగా.
“ఇపుప్డు నేనొకక్తిత్నీ, ఇదద్రు పిలల్లీన్ సామానీన్ తీసుకుని ఈసట్ బెరిల్న వెళిల్, ఏరోఫోల్ట విమానమెకిక్, మాసోక్లో
దిగి, అకక్డ కొనిన్ గంటలు ఆగి…..” అని ఇంకా ఏదో అనబోతుంటేఆమె మాటల లోతు అపుప్డరథ్మైంది, “అరథ్మైంది. మళీల్ అలాంటి పర్యాణం చెయయ్లేనంటావు. అంతేనా?”
అనాన్ను.
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“ఔను. ఈసారి మీరు పకక్న లేకుండా నేను పర్యాణం చెయయ్ను” అంది శీర్మతి.
విమానంలో భారాయ్బిడడ్లతో కలిసి పర్యాణం చెయయ్డం నాకూ ఇషట్మే!
కానీ ఇకక్డో మెలిక ఉంది.
నేనునన్ది జరమ్నీ. డాడ జరమ్న సంసథ్. వారి కారయ్కర్మాలనిన్ంటికీ జరమ్న లావాదేవీల ముడి ఉంటుంది.
నేనికక్డికి లుఫాత్నాస్ విమానంలో వచాచ్ను. లుఫాత్నాస్లోనే వెళాల్లి. లుఫాత్నాస్ జరమ్న కంపెనీ.
నేను భారాయ్బిడడ్లతో కలిసి ఇండియాకు తిరిగి వెళాల్లంటే, లుఫాత్నాస్లోనే వెళాల్లి. వాళల్ టికెట ఖరుచ్ డాడ
భరించదు. నేనే పెటుట్కోవాలి. లుఫాత్నాస్ టికెట ధర ఏరోఫోల్టలో రానూపోనూ కలిపి అయిందానికంటే ఎకుక్వ.
పోనీ నేను, మావాళూల్ కలిసి ఇంకేమైనా ఫైల్టోల్ వెడదామంటే అపుప్డు డాడ నా టికెట ఖరుచ్ భరించదు. లుఫాత్నాస్
ఐతేనే వాళుల్ నా ఖరుచ్ భరిసాత్రు.
ఈ విషయమై మిగతా ఇండియనస్ ఏంచేసుత్నాన్రని వాకబు చేశాను.
వాళుల్ కూడా పర్యాణం భారాయ్బిడడ్లతో కలిసి చెయయ్డం లేదు. ఐతే తమవాళల్ రాకపోకలకి ఏరోఫోల్టలో కాక,
ఎయిరిండియాని ఎంచుకునాన్రు.
ఎయిరిండియా గురించి నాకూ తెలుసు. శీర్మతి ఇకక్డికి వచేచ్టపుప్డు కూడా ఎయిరిండియా పర్పోజలూ
వచిచ్ంది. రానూపోనూ కలిపి ఒక మనిషికి ఏరో ఫోల్టలో పనెన్ండొందలైతే, ఎయిరిండియా పదమూడొందలు.
ఐతే నేను ఏరోఫోల్టని ఎంచుకోవడానికి కారణం- వంద రూపాయలకు కకుక్రిత్పడడ్ం కాదు.
ఎయిరిండియా చారట్రడ్ ఫైల్టస్ నేరుగా బెరిల్నకి రావు. వచేచ్వాళుల్ నెదరాల్ండలో ఆమసట్రడామలో దిగాలి. ఎకేక్వాళూల్
అకక్ణిణ్ంచే ఎకాక్లి.
ఏరోఫోల్ట ఐతే నేరుగా బెరిల్న వచేచ్యొచుచ్ కదా అనుకునాన్ను. కానీ ఆ బెరిల్న తూరుప్ బెరిల్న కావడమూ- ఆ
విమానాశర్యం తూరుప్ బెరిల్నోల్ కాకుండా తూరుప్ జరమ్నీలో ఉండడమూ- ఆ కథంతా ఇదివరకు చెపుప్కునాన్ం కదా!
శీర్మతి మొసళల్ కొలనుని పర్సాత్వించడానికి అదీ కారణం!
అపుప్డైతే తెలియదు. ఇపుప్డు తెలుసు కాబటిట్- ఆ తపుప్ మళీల్ చెయయ్కూడదంటుందామె.
నేను వెంటనే ఈ టికెటుల్ బుక చేసిన టార్వెల ఏజంట సేనకి కబురెటాట్ను. అతడు వచాచ్డు.
పరిసిథ్తిని వివరించి చెపేప్క, అతడు కొనిన్ విషయాలు చెపిప్ మమమ్లిన్ నిదానంగా అలోచించుకోమనాన్డు.
ఒకటిః బుక చేసిన టికెట కేనిస్ల చెయయ్దలుచ్కుంటే- ఏరోఫోల్ట సంసథ్కి కనీసం మూడు నెలలు ముందు చెపాప్లి.
లేకపోతే రిఫండగా వచేచ్ మొతత్ం బాగా తగిగ్పోతుంది. ఇపుప్డు మేమిచిచ్న టైం ఆరు వారాలే కాబటిట్ కొంత నషాట్నికి
సిదధ్పడాలి.
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రెండుః టికెటని ఇండియా వెళేల్ వేరెవరికైనా బదిలీ చెయొయ్చుచ్. మాకెవరికైనా తెలిసినవారుంటే సరేసరి, లేకుంటే
తన వంతు పర్యతన్ం తను చేసాత్డు. ఎటొచీచ్ అందుకు కొంచెం టైం పటొట్చుచ్.
మూడుః ఎయిరిండియా విమానం ఎకక్డానికి ఆమసట్రడామ వెళాల్లనన్ నియమం లేదు. జరమ్నీలో ఫార్ంకఫురట్
నించి కూడా ఎయిరిండియా ఫైల్టుస్నాన్యి.
నాలుగుః పశిచ్మ బెరిల్న నుంచి ఫార్ంకఫురట్ వెళల్డానికి విమానంకంటే టైరన ఐతే చౌక. విమానంలోనే వెళాల్లని
అనుకుంటే, టికెటల్ను ముందుగా తనే బుక చేసాత్డు.
అతడు చెపిప్ంది సావధానంగా వినాన్క, “టికెట బదిలీ చెయయ్డానికి మాకు తెలిసినవారెవవ్రూ లేరు. నీ పర్యతన్ం
నువువ్ చెయియ్. మిగతా విషయాలు రెండు మూడు రోజులోల్ చెబుతాను” అని అతణిణ్ పంపేశాను.
అతడు వెళిల్పోయేక, “ఒక విషయంలో నా నిరణ్యం ఐపోయింది. నువువ్ ఏరోఫేల్టలో వెళల్డం లేదు.
ఆలోచించాలిస్ందలాల్- మనం కలిసి పర్యాణం చెయాయ్లా, విడివిడిగా వెళాల్లా అని!” అనాన్ను.
కలిసి పర్యాణం చెయాయ్లనుకుంటే-

ఖరుచ్ తడిసి మోపెడౌతుంది. కానీ ఆ నిరణ్యం నేను కాదు, తను

తీసుకోవాలి.
శీర్మతి క్షణం కూడా జాపయ్ం చెయయ్లేదు, “ఎయిరిండియా ఫార్ంకఫురట్నుంచి బయలేద్రుతుందిగా, మీరు మమమ్లిన్
అకక్డ పేల్నెకిక్ంచండి. ముంబైలో దిగేసరికి మీ అనన్యయ్ మమమ్లిన్ రిసీవ చేసుకుంటాడు. ఇందులో పెదద్గా
అలోచించాలిస్ందేముంది?” అంది.
మొదటిన్ంచీ తనంతే! ఏ నిరణ్యం తీసుకునాన్ ఆరిథ్కపరిసిథ్తిని అంచనా వేసుత్ంది. అందులో తనకి కాసత్ ఇబబ్ంది
ఉనాన్, తేలిక చేసి చెపిప్, నా మనసు తేలిక పరుసుత్ంది.
ఏరోఫోల్ట విషయమై ఆమె అభయ్ంతరంలో నాయ్యముంది. అసలు తనకంటే ముందు నేనా విషయం
ఆలోచించాలిస్ంది.
ఏమైతేనేం మా పర్యాణం ‘ఎకక్డ’ అనన్ది తేలిపోయింది. పశిచ్మ బెరిల్ననుంచి కలిసి టైరనులోనూ, ఫార్ంకఫురట్
నుంచి విడివిడిగా విమానంలోనూ వెళాల్లనన్ నిరణ్యమయేయ్క- సేనకి చెపేప్శాను. తరావ్త…
నేననుకునన్టేల్ మావాళల్ టికెటుల్ బదిలీ చెయయ్డానికి ఎవరూ దొరకలేదు. అటు డాడ, ఇటు సేనకి చెపిప్ మా టికెటుల్
బుక చేయించాం.
ఈ పర్యాణంలో మావాళల్ గురించి నాకు అదనంగా 800 మారుక్లు ఖరుచ్ చెయాయ్లొస్చిచ్ంది.
ఆరిథ్కపరంగా పెరిగిన ఆతమ్విశావ్సం కొంత. అకక్డ ఎంతో పొదుపుగా ఉండడం కొంత. ఆ ఖరుచ్ మాకు భారంగా
అనిపించలేదు.
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మా టికెటల్కు డేటుస్ వచేచ్శాయి.
మేమంతా కలిసి టైరనోల్ ఫార్ంకఫురట్ వెడతాం. అకక్డ ముందు మావాళల్ని నేను పేల్నెకిక్సాత్ను. మరాన్డు రాతిర్కి నా
పర్యాణం.
ఎపుప్డు, ఎకక్డ అనన్ది తేలిపోయింది. ఇక ‘ఎలా’ అనన్ మరో ముఖాయ్ంశం మిగిలింది.
మా ఇదద్రివీ పెదద్ కుటుంబాలు. ఆపైన ఉమమ్డి కుటుంబాలు కూడాను.
అనన్లు, అకక్లు, తముమ్ళుల్, చెలెల్ళుల్, మేనతత్లు, మేనమామలు, పినతలుల్లు, బాబాయిలు, తలిదండుర్లు,
అతత్మామలు….
ఇవి దూరపు బంధుతావ్లు కావు. మేమంతా ఏదో ఒక సమయంలో ఒకే కుటుంబం అనిపించేలా కలిసి
ఉనన్వాళల్ం. అందరితోనూ మరచిపోలేని అతీమ్యానుబంధముంది.
అలాగే భువనేశవ్రోల్ మా ఆఫీసులోనూ- ముఖయ్ంగా తెలుగువారిలోనూ చాలామందితో- మేమంతా ఒకే
కుటుంబం అనిపించేటంత ఆతీమ్యానుబంధం ఉంది.
వీలు, పార్ధానాయ్లిన్బటిట్ కుటుంబానికో, వయ్కుత్లకో- చినన్దో, పెదద్దో- జాఞ్పిక ఇవావ్లనుకునాన్ం.
అపప్టికే కొందరు మమమ్లిన్ సెట్తసోక్పు, ఆడియో కాసెటుల్, ఫోటో రీలుస్ వగైరాలు కావాలని అడిగారు. కూడా
తీసుకెడితే బరువు ఎకుక్వౌతుందని కాసెటల్ని మాతర్ం మేము పోసట్ల పారెస్లుస్గా కొందరికి పంపాం. ఎందుకంటే మాకు
కావాలిస్న కాసెటల్ని కూడా మేము మా పేరిట పారెస్లుస్గా పంపుకునాన్ం.
జాణ్య్పిక ఆలోచన మొదటిన్ంచీ ఉండడంవలల్ బయటికెళిల్నపుప్డలాల్- ఎవరికి ఏ కానుక ఇవావ్లీ- ఎంతలో ఇవావ్లీ
అనన్ ధాయ్సతో దుకాణాలిన్ గమనిసుత్ండేవాళల్ం. మరీ నచిచ్నవీ, అనువుగా ఉనన్వీ వెంటనే కొనేసినా- వాయిదా వేసినవి
చాలా ఉనాన్యి.
ఇపుప్డు నిరణ్యం తీసుకోవాలిస్న సమయం వచిచ్ంది.
నాలుగునన్ర దశాబాద్లోల్ వచిచ్న మారుప్లవలల్ అపప్టి మా ఆలోచనలు హాసాయ్సప్దంగా అనిపించవచుచ్. కానీ
అపుప్డవి ఆధునికంగానే అనిపించేవి…
అపప్టోల్ ఇండియాలో చాలామందికి టేపు రికారడ్రు కొనడం సంగతి అటుంచి చూడడమే పెదద్ విశేషం. ఇపుప్డు
నితాయ్వసరాలుగా పరిగణించబడే ఎనోన్ ఎలకిట్ర్క, ఎలకాట్ర్నిక పరికరాలింకా మారెక్టోల్ లేవు.
షాపులకెడితే కొనన్ సరుకులు వేసుకుందుకు కూడా సంచులు తీసుకెళాల్లిస్ ఉండేది. ఉచితంగా పాల్సిట్క సంచీలు
(కాయ్రీ బాగస్) ఇచేచ్ సంపర్దాయం మునుమ్ందు ఒకటొసుత్ందనన్ ఊహ కూడా లేదు. ఉదాహరణకు….
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నాకంటే రెండేళల్ముందు జరమ్నీ వెళిల్న పర్సాద అనే ఓ కొలీగ- ఇండియాలో వాడుకుందుకు అనువుగా
ఉంటాయని కొనిన్ పాల్సిట్క సంచులు తెచుచ్కొచాచ్డు. తనకి ఇషుట్లైన ముగుగ్రికి తలో పాల్సిట్క సంచీ ఇచాచ్డు. వాళల్లో నేనూ
ఉనాన్ను. ఆ సంచీ మాకు దకిక్ందని కొలీగుస్లో కొందరు అసూయ పడాడ్రు. మేము కూడా ఆ సంచిని దానిన్
అపురూపంగా దాచుకునాన్మే తపప్ వాడలేదు.
ఆతరావ్త రెండేళల్కి నాకు జరమ్నీ అవకాశమొచిచ్ంది. అపప్టికి తను కూడా జరమ్నీ వసాత్నని తెలియని శీర్మతి
నాతో, “వచేచ్టపుప్డు మీరు పాల్సిట్క సంచులు కాసత్ ఎకుక్వగానే తీసుకురండి. మనం వాడుకుందుకే కాదు, వీలైనంత
ఎకుక్వమందికి ఇదాద్ం” అంది.
శీర్మతి బెరిల్న చేరేక- షాపింగులో వచిచ్న పర్తి పాల్సిట్క సంచీనీ పారవేయకుండా ఒకచోట దాచి ఉంచేది.
కేవలం సంచులే కాదు. డెకమిలష్ పేరిట అమేమ్ పెరుగు డబాబ్లు ఖాళీ అయేయ్క- వాటిలో ఒకక్టి కూడా
పారెయయ్కుండా మేముండే గదిలోనే ఓ మూల దాచిపెటేట్ది. ఇండియా వెళేల్క వీలైననాన్ళుల్ వాటిని మేము వాడుకోవాలనీ,
అడిగినవాళల్కిఇవావ్లనీ మా ఉదేద్శయ్ం.
ఇక ఎలకిట్ర్క, ఎలకాట్ర్నిక పరికరాల విషయానికొసేత్- వాటిలో ముఖయ్మైనవి టార్నిస్సట్రుల్. అవి అరచేతి పరిమాణంలో
ఉండేవి. మామూలు చొకాక్ జేబులోల్ సులభంగా ఇమిడిపోయేవి. అవి రకరకాల ఆకారాలోల్ ఉండేవి.
జరమ్నుస్కి ఇషట్మైన ఆట ఫుటబాల. ఆ బంతి ఆకారంలో ‘ఫుసబాల రాడియో’ టార్నిస్సట్ర చాలా ఆకరష్ణీయంగా
ఉండేది.
టేపురికారడ్రుకి తగిలించి వినడానికి- పిలోల్ సీప్కర, సెట్తసోక్పులా ఉండే సెట్తో కిల్ప. కరెంటుతో చారిజ్ చేసుకునే
బేటరీలు. ముడిసేత్ వానిటీబాయ్గులో ఇమిడే గొడుగులు. ఇంకా పిలల్లాడుకునే రకరకాల బొమమ్లు. సావనీరుస్.
ఒకటా రెండా ఎనోన్ ఆకరష్ణీయమైన పరికరాలు.
అనీన్ చినన్ సైజువే చూసి కొనేవాళల్ం. ఆ కొనడం కూడా మామూలుగా డబిబ్చిచ్ కొనడం కాదు. కొనన్ పర్తి
వసుత్వుకీ బిలుల్ తీసుకుని, ఒక ఆకుపచచ్ దరఖాసుత్ కాగితంమీద కొనన్ వసుత్వు వివరాలు, కొనన్ ధర వేసి- దుకాణపు
సాట్ంప వేయించేవాళల్ం.
అందుకు కారణముంది.
మా ఇంటికి అతి దగగ్రోల్నే ఉనన్ విలెమ్రస్డారఫ్ర సాత్ర్సేలో పెదద్వీ, చినన్వీ అనిన్ రకాల షాపులూ ఉనాన్యి.
చెపాప్లంటే ఏం కొనాలనాన్ వేరే వీధికి వెళల్నవసరం లేదు.
చినన్ అవకాశం వసేత్ వదులుకోకుండా ఎదుటివారికి కొతత్ రకం కానుక ఇవవ్డం మొదటిన్ంచీ మాకు అలవాటు.
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బెరిల్న వచిచ్నపప్టిన్ంచీ కూడా మేము వీలు కుదిరినపుప్డూ, కొండొకచో వీలు చేసుకునీ- షాపులోల్ తిరిగేవాళల్ం.
అందువలల్ మాకు అకక్డ దొరికే వింత వసుత్వులు చాలా తెలుసు. ఏమైనా కొతత్ వసుత్వుంటే చెపప్మని కొందరు
ఇండియనుస్ కూడా మమమ్లిన్ అడిగేవారు.
మా మితుర్లు రావుగారికి చాలా మొహమాటం. కానుకలు తీసుకోవడం ఇషట్ముండదు. వాళిల్ంటికి పిలిసేత్ ఏ
అకేషనూ లేకుండా జాగర్తత్ పడేవారు. నవంబర మూడవ తేదీన వాళల్బాబ్యి పుటిట్నరోజని అంతకుముందెనన్డో
కలుసుకునన్పుప్డు మాటల సందరభ్ంలో చెపాప్రు. అది గురుత్ంచుకుని ఆ రోజుకి అతడికి కానుక ఇవావ్లని ముందుగానే
షాపులనీన్ తిరిగి ఓ ఆటోమాటిక కారు కొనాన్ం. రిమోటతో నడుసూత్, నడుసుత్నన్పుప్డు ఏదైనా అడొడ్సేత్ దానంతటదే
పకక్కు తిరిగే ఆ కారు పేరు ‘కంపూయ్టర ఆటో’. అది మాకెంతగా నచిచ్ందంటే, మా పిలల్లకూ ఒకటి కొనాన్ం.
కొడుకు పుటిట్నరోజుకి రావుగారినుంచి మాకు ఆహావ్నం రాలేదు. ఆయన మొహమాటం తెలిసినవాళల్ం కాబటిట్,
మేమా సాయంతర్ం వాళిల్ంటికెళిల్ బాబుకి కానుక ఇచిచ్ సరైప్జ చేశాం.
ఆ కారు బాబుకే కాదు- తలిదండుర్లకీ నచిచ్ంది. “ఇలాంటివనీన్ మీకెకక్డ దొరుకుతాయండీ” అనాన్రు శీర్మతి
సతయ్వతి మెపుప్కోలుగా.
ఇపుప్డీ పర్సాత్వన ఎందుకంటే- చాలా షాపులవాళుల్ మమమ్లిన్ చూడగానే గురుత్ పడుతునాన్రు. ఎంతలాగంటే ఓ
షాపతను మా వివరాలు అడిగి, “ఐతే నువువ్ మీ దేశానికి తిరిగి వెళిల్పోతావనన్ మాట! కూడా తీసుకెళల్డానికి చాలా
కొంటునాన్వు కాబటిట్ నీకు నాదో సలహా! కొనాన్క ఆయా షాపులోల్ అడిగి ఆకుపచచ్ దరఖాసుత్ ఫారం తీసుకో. సవ్దేశం
తీసుకెళేల్ పర్తి వసుత్వు వివరాలూ వార్యి. ఆ కాగితం మీద సాట్ంప వేయించుకో. నువువ్ సవ్దేశం చేరేక ఆ కాగితం, ఇకక్డ
నీకు తెలిసునన్వాళల్కి పంపితే- కసట్మస్ డూయ్టీ మినహాయింపుగా నీకు కొంత డబొబ్సుత్ంది” అని సలహా ఇచాచ్డు.
అపప్టిన్ంచీ ఆ సలహాని తూచా తపప్కుండా పాటిసుత్నాన్ం…..
సవ్రాగ్వరోహణంలో మరికొనిన్ ముచచ్టుల్ వచేచ్ నెల….
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