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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 (56)

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

విమానం ఎకక్బోతూనూ

పర్తి మనిషి జీవితానికీ ఓ పరమారథ్ం ఉంటుంది. అది నెరవేరడానికి సృషిట్కరత్ మనిషికి ఆయువునిసాత్డు. ఆయువు తీరేదాకా ఆ
పరమారథ్ సాధనకు కృషి చెయయ్డం మనిషి బాధయ్త. ఎవరైనా ఆతమ్హతయ్కు తలపడితే- ఆ బాధయ్తను విసమ్రించినటేల్! అందుకే చాలామంది
ఆతమ్హతయ్ను మహాపాతకం అంటారు. ఐతే దీనికి మరో కోణం కూడా ఉంది.
మనిషి శరీరానికే తపప్ ఆతమ్కి చావు లేదు. బర్తికునన్ మనిషి దుసుత్లు మారిచ్నటుల్ ఆతమ్ శరీరాలు మారుసుత్ందని కొందరంటారు.
ఐతే మరణం అంటే ఒక జీవితానున్ంచి మరో జీవితానికి పర్యాణమనన్ భావన కూడా ఉంది. చనిపోయినవాళుల్ సవ్రాగ్నికో నరకానికో
పోతారనడం ఈ భావననుంచే పుటిట్ంది. అదీ ఒక పర్యాణమే కాబటిట్ దానికో పర్యాణసాధనం అవసరం. మహాభకుత్లు కనున్ మూసేక,
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వారిని ఊరధ్వ్లోకాలకు తీసుకెళల్డానికి దేవదూతలు విమానాలు తీసుకొచిచ్నటుల్ మన పురాణాలోల్ చాలా కథలునాన్యి. అదే భావనకు
సమకాలీన కథాసాహితయ్ంలో శీర్కారం చుటిట్న ఘనత మహాకథకులు శీర్పాద సుబర్హమ్ణయ్శాసిత్గారిది.
సుమారు నూరేళల్ కిర్తం ఆయన ‘విమానం ఎకక్బోతూనూ’ అనే కథ వార్శారు.
ఆ కథ బొబిబ్లియుదాధ్నికి సంబంధించినది. బొబిబ్లి రాజు రంగారావు తను ఓటమి అంచున ఉనన్టుల్ గర్హించేక- రాణివాసపు సతరీలని
ఆతమ్హతయ్ చేసుకోమని ఆదేశిసూత్ మహారాణి మలల్మమ్కు కబురంపాడు.
మలల్మమ్ పతివర్తే కాదు, వీరవనిత కూడా. అవమానకరమైన పరిసిథ్తి ఏరప్డినపుప్డు పోరాడి చావాలనుకుంటుంది తపప్ ఆతమ్హతయ్
చేసుకొనడం ఆమెకు సుతరామూ ఇషట్ం లేదు. కానీ భరత్ ఆదేశం ఆతమ్హతయ్కే పరిమితమవడం ఆమెకు బాధ కలిగించింది. శతుర్వుని
గాయపరాచ్లిస్న కైజారుని తనకుతానుగా తనపైనే పర్యోగించాలిస్రావడం దౌరాభ్గయ్మని వాపోయింది. తను సతరీ కాబటిట్, వీరసవ్రగ్ం పొందే
అవకాశానిన్ కోలోప్వాలనన్ ఆచారానిన్ నిరసించింది. భరత్ ఆదేశానిన్ కాదనలేని అసహాయతకు బాధ పడుతూ- తన పార్ణాలు తనే తీసుకుంది.
ఆతమ్హతయ్కు ముందు ఆమె మనోభావాలిన్ పర్తిఫలించింది- ‘విమానం ఎకక్బోతూనూ’ కథ.
సుమారు నూరేళల్కిర్తం పర్చురితమైన ఈ కథ- మహిళలకు సంబంధించి మనం పాటించే ఆచారాలిన్ సావ్భిమాన మహిళల
దృషిట్కోణంలో విశేల్షిసుత్ంది. ఆలోచనలో, సప్ందనలో- ఆ కాలానికి కనీసం నూరేళుల్ ముందునన్ కథ ఇది.
ఇపుప్డీ కథ పర్సాత్వన ఎందుకంటే- బెరిల్న నుంచి ఫార్ంకఫురట్ దాకా టర్యినోల్ వచిచ్న మేమిపుప్డు మా సవ్రాగ్వరోహణానికి విమానం
ఎకక్బోతునాన్ం. అపప్టి మా మనోభావాలకిది తగిన శీరిష్క అనిపించింది.
ఇండియాలో టర్యినుస్ అనూహయ్ంగా ఆలసయ్ం కావడం కదుద్. అలాంటపుప్డు రైలేవ్ ఫాల్టఫారంమీద మకాం వేసిన సందరాభ్లు
చాలామందికి సరవ్సాధారణం. కొందరు బెడిడ్ంగులో, దుపప్టోల్ పరుచుకుని అకక్డికకక్డే కునుకు తీసాత్రు. మేమలా చెయయ్లేక, కూరుచ్ని
జాగారం చేసేవాళల్ం.
ఇపుప్డు ఫార్ంకఫురట్ విమానాశర్యంలో మాకు అలాంటి పరిసిథ్తే వచిచ్ంది.
శీర్మతి పిలల్ల పర్యాణం సాయంతర్ం. నా పర్యాణం మరుసటి దినం.
హొటల గది తీసుకుని విశార్ంతి తీసుకుని నెమమ్దిగా పర్యాణం కొనసాగించడానికి తగినంత సమయముంది. కానీ మాకునన్
సామాను ఎకుక్వ.
టర్యిన మమమ్లిన్ నేరుగా ఎయిరపోరుట్లోనే దింపింది కాబటిట్ సామానుతో సహా అకక్డ పాల్టఫారంమీదకి తరలించాం. అకక్ణిణ్ంచి
సామాను అవసరమైన చోటకి తరలించడానికి టార్లీలునాన్యి, ఎసక్లేటరుల్నాన్యి.
ఏణణ్రథ్ం కిర్తం- మొదటిసారి ఈ విమానాశర్యం చూశాను. అపుప్డు మాతో వచిచ్న డాడ చీఫ ఫౌర్ ఇంగా రోవెన ఆ
విమానాశర్యంలో 200 గేటుల్నాన్యని గొపప్గా చెబితే ఆశచ్రయ్ంగా వినాన్ను. కొతత్గా ఓ ఆధునిక సంపనన్ పశిచ్మ దేశంలో అడుగెటిట్న
థిర్లతో పాటు, హానోఫర వెళేల్ విమానానిన్ కాయ్చ చెయాయ్లనన్ తొందరలో ఈ పర్దేశానిన్ అంత శర్దధ్గా చూడలేదు.
తరావ్త మళీల్ ఇదే రావడం!
ఆ పర్దేశం విమానాశర్యంలా లేదు. మహానగరంలో నడి బజారులాగుంది. దుకాణాలు, థియేటరుల్, హొటళుల్ ఉనాన్యి.
సామానంతా ఒకచోట పెటుట్కుని కూరుచ్నాన్ం. తినడానికి పిండి పులిహోర, పెరుగనన్ంతో పాటు- పిలల్లకోసం పర్తేయ్కంగా తెచిచ్న
బిసక్టుల్, పాల పాకెటుల్ కూడా ఉనాన్యి.
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ఇలాంటపుప్డు మా పిలల్లు మేం పెటిట్ంది తినడమే తపప్ ఇది కావాలి, అది కావాలని మారాం చెయయ్కపోవడం మా అదృషట్ం.
ముఖపర్కాష్ళనం, ఫలహార సేవనం అయేయ్క- శీర్మతి సామాను దగగ్ర కూరుచ్ంటే, నేను పిలల్లిన్ చుటుట్పకక్ల తిపిప్ చూపించాను.
ఆసకిత్కరంగా ఉనన్ దృశాయ్లిన్ ఫొటోలు తీశాను.
ఎయిరపోరట్ ఆరేడంతసుత్ల భవనం. కారులో వచేచ్వారు ఏ అంతసుత్కా అంతసుత్ దగగ్రకు నేరుగా వచిచ్ కారు పారుక్ చేసుకోవచుచ్.
మెలికలు తిరిగి పైకి ఎగబాకిన పెదద్ కొండచిలువలా ఉనన్ ఆ కారు పారిక్ంగ ఏరియా చూసి థిర్లల్యిన నేను- ఉండబటట్లేక నా మనోభావాలిన్
పిలల్లతో పంచుకునాన్ను. పాపకి కొంత అరథ్మైంది కానీ బాబు ఆశచ్రయ్ంగా వినాన్డు.
పిలల్లిన్ వెనకిక్ తీసుకొచేచ్క, “ఇంతసేపు పటేట్ మాటైతే నలుగురం కలిసి తిరుగుదాం. లేదా కూరుచ్ని కబురుల్ చెపుప్కుందాం. చుటూట్
జనాలిన్ చూసూత్నే ఇకక్డ కాలకేష్పం చేసేయొచుచ్” అంది శీర్మతి.
ఒకక్తీత్ కూరోచ్వడంవలల్ తనకి బోరు కొటిట్ందని అరథ్మై, “ఒకచోటే ఎంతసేపని కూరుచ్ంటాం. సామాను వదిలేసి తిరుగుదాం. మన
దేశంలోలా కాదు. ఇకక్డ ఏమీ పోవు” అనాన్ను.
“ఇకక్డా పోలీసు సేట్షనుల్నాన్యి. జైళుల్నాన్యి. అంటే వాటి అవసరం ఉందనేగా! మన జాగర్తత్ మనం తీసుకుంటేనే- ఎవరైనా మనకు
సాయం చెయయ్గలిగేది?” అని శీర్మతి ననున్ మందలించింది.
“అది సరే కానీ- కూరుచ్ని మాటాల్డుకునేందుకు కబురేల్ముంటాయ?” అనాన్ను.
“మొదటిసారి మనిదద్రం కలిసి టర్యినోల్ విశాఖపటన్ంనుంచి భువనేశవ్ర వెడుతునన్పుప్డు చాలాసేపు కూరుచ్నే కిటికీలోంచి పర్కృతి
దృశాయ్లీన్, కొతత్ కొతత్ రైలేవ్సేట్షనల్నీ చూశాం. మీరేమో పర్తి ఊరికీ ఆ పేరెందుకొచిచ్ందో అపప్టికపుప్డు కలిప్ంచి కథ చెపేప్వారు. ఆ పర్యాణం
ఎంత బాగుందో!” అంది శీర్మతి వెంటనే.
నిజంగానే మా జీవితంలో అదొక మధుర సనిన్వేశం.
నేను చెబుతునన్ కథ అపప్టికపుప్డు కలిప్ంచినదని తెలిసి కూడా- కొతత్ సేట్షను వచిచ్నపుప్డలాల్ కథ అడిగేదామె. పసితనం,
చిలిపితనం, అమాయకతవ్ం, గడుసుతనం, ముచచ్ట, కుతూహలం- కలగలిసిన ఆమె ముఖభావాలు- తలచినపుప్డలాల్ నిలువెలాల్ పరవశుణిణ్
చేసాత్యి ననున్.
“ఇకక్డ సేట్షనూల్ లేవు. పర్కృతీ లేదు…” అనాన్ను.
“కానీ మనుషులునాన్రు. తెలల్వారు, నలల్వారు, యెలోల్వారు- ఇలా రంగురంగులవాళుల్. అంతా ఎవరి హడావుడిలో వాళుల్ండి
పకక్వాళల్ని పటిట్ంచుకోలేని దశలో ఉనాన్రు. పర్తి ఒకక్రికీ ఓ కథ ఉంటుంది….” శీర్మతి ముఖంలో అపుప్డే అలనాటి భావాలొచేచ్శాయి.
“చెపప్ండి నానన్గారూ” అని పాప అనేదాకా నాకు పిలల్ల ఉనికే గురుత్ రాలేదు.
ఇపుప్డు నేను చెపేప్ కథలకి ఒకరు కాదు- ముగుగ్రు సప్ందిసాత్రు. ఈ అనుభవం అపప్టికంటే మనోహరం కాగలదనిపించింది.
చుటూట్ చూసేత్- అంతవరకూ మామూలుగా కనిపించిన మనుషుయ్లు- ఇపుప్డు కథలోల్ పాతర్లాల్ కనిపించారు.
వాళల్ కథలు నాకు తెలియవు. కానీ నాకు తోచిన కథ ఆపాదిసేత్- అడిగేదెవరు?
ముందు మాకు దగగ్రోల్ నిలబడి సీరియసగా ఏదో చరిచ్సుత్నన్ నడివయసు తెలల్ జంటని ఎనున్కునాన్ను.
వాళుల్ దంపతులో, సేన్హితులో, ఇపప్టికిపుప్డు ఇకక్డ పరిచయమయాయ్రో తెలియదు. నేను మాతర్ం వాళల్ని దంపతులిన్ చేసేశాను.
“ఆయనకి సినిమా చూడాలనుంది. ఆమెకి చరిచ్కి వెళాల్లనుంది” అంటూ మొదలెటాట్ను.
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ఆయనకి సినిమాలంటే ఎందుకు అభిమానమో చెపాప్లి కదా- అందుకో కథ చెపాప్ను. అలాగే ఆమెకు భకిత్ ఎందుకొచిచ్ందో మరో
కథ!
శీర్మతి ముచచ్టగా వింటోంది. పిలల్లు కుతూహలంగా వింటునాన్రు.
“చివరికి వాళుల్ రెండూ వదద్నుకుని, ఏదైనా ఊరికెడదామని ఎయిరపోరుట్కొచాచ్రు” అనాన్ను.
“ఏ ఊరెడతారు?” అంది పాప కుతూహలంగా.
“అదే తేలక, ఇదద్రూ గొడవ పడుతునాన్రు” అనాన్ను.
శీర్మతి కిసుకుక్న నవివ్ంది. ఆమె నవివ్ందని పిలల్లు నవావ్రు.
అంతలోనే ఆ జంట అకక్ణిణ్ంచి కదిలారు. దంపతులు కారేమో మరి- వెళేల్టపుప్డు చెరోవైపూ వెళాల్రు.
“వాళల్ గొడవైపోయినటుల్ందే- వెళిల్పోతునాన్రు- ఎకక్డికో మరి!” అంది శీర్మతి.
“చివరికి ఇదద్రూ చెరో ఊరూ వెడదామనుకునాన్రు. చెరో ఊరూ వెళేల్ బదులు- ఈ ఊళోల్నే ఉండి- ఒకరు చరిచ్కీ, ఒకరు సినిమాకీ
వెడితే సరిపోతుందిగా- అని విడిపోయారు” అనాన్ను.
ఆశచ్రయ్ంగా పాపకీ కథ నచచ్డమే కాదు, దూరంగా వెడుతునన్ ఇదద్రు చైనావాళల్ని చూపించి వాళల్ కథ చెపప్మంది.
అలా కథలు చెపుప్కుంటుంటే టైమ తెలియలేదు. శీర్మతి హెచచ్రించి మమమ్లిన్ భోజనానికి సిదధ్ం చేసింది.
మా భోజనాలయేయ్సరికి వెతుకుక్ంటూ మావదద్కొచాచ్డు శాయ్మలరావు.
ఆయనిన్ చూడగానే శీర్మతికి వెయేయ్నుగుల బలమొచిచ్ంది. ఉతాస్హంగా పలకరించింది.
శాయ్మలరావు కూడా ఎంతో సేన్హపూరవ్కంగా మాటాల్డాడు. పర్యాణంలో శీర్మతికి అండగా ఉంటామని ధైరయ్ం చెపాప్డు.
“లగేజి చెకిన చేసేత్ ఓ పనైపోతుంది. ఇపుప్డే మా సామాను అకక్డికి చేరవేశాం. మా ఆవిణణ్కక్డ కూరోచ్బెటిట్, నేనిలా వచాచ్ను. మీ
సామాను కూడా అకక్డికి చేరేదాద్ం” అనాన్డు శాయ్మలరావు.
ఆయన ఇలాంటి పర్యాణాలోల్ అనుభవజుఞ్డిలాగునాన్డు. టార్లీ తీసుకొసేత్, ఆయన సాయంతో మా సామాను షిఫిట్ంగు సులభమైంది.
ఆయనకు థాంకుస్ చెపాప్ను. ఆయన భారయ్ శీర్మతిని ఆపాయ్యంగా పలకరించింది. ఇదద్రూ కాసేపు కబురుల్ చెపుప్కునాన్రు.
ఎయిరిండియా లజేజి చెకిన వదద్ ఒక నలల్తను, తెలల్తను ఉనాన్రు. ఇదద్రూ చెటట్ంత మనుషులు. దిటట్ంగా ఉనాన్రు కానీ లావు కాదు.
మావైతే ఇరవై కేజీలకు అటూ ఇటూ ఉండే సూట కేసులు కానీ- అకక్డ మావాటికి డబల సైజు సూట కేసులు చాలానే ఉనాన్యి.
అవి మేము రెండు చేతులూ ఉపయోగించినా పైకి లేపడం కషట్ం. వాటినా నలల్తను ఒంటిచేతోత్ అవలీలగా ఎతుత్తుంటే- చిటికెన వేర్లితో
గోవరధ్నగిరిని పైకెతిత్న పోతనగారి ‘నలల్నివాడు’ గురుత్కొచాచ్డు.
నలల్తను లగేజిని వెయింగ మెషీనమీద పెడుతునాన్డు. తెలల్తను రీడింగు చూసి వాటికి లేబులుస్ వేసుత్నాన్డు. బరువు పరిమితిని
దాటితే అదనపు రుసుము వసూలు చేసుత్నాన్డు.
అకక్డే ఓ తెలల్మామ్యి కూడా ఉంది. ఆమె పర్యాణీకులిన్ పలకరించి చినన్ చినన్ టిపుస్ ఇసోత్ంది. ఆమె శీర్మతిని చూసి
సేన్హపూరవ్కంగా నవివ్ంది. మా పిలల్లిన్ చూసి ముచచ్టపడి ఇదద్రికీ చినన్ సైజు చాకెల్టుల్ చెరొకటీ ఇచిచ్ంది.
పెటెట్ల బరువు ఎకుక్వుంటే అదనపు చారిజ్ తపప్నిసరి. హాయ్ండ లగేజిలో మనిషికి 15 కేజీలవరకూ ఉచితం కాబటిట్- పెటెట్లోల్ వసుత్వులిన్
హాయ్ండ లగేజికి మారుచ్కోమని సలహా ఇచిచ్ందామె.
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మా సూటకేసుల బరువు ముందుగా చూసుకోమని సలహా ఇచిచ్ అందుకు తన వంతు సాయం చేసింది. అనీన్ కూడా ఐదారు కేజీలు
ఎకుక్వుండడం గమనించి- పిలల్లిదద్రునాన్రు కాబటిట్ వాళల్కీ హాయ్ండ లగేజి అనుమతిసాత్రనీ, ఆ సదుపాయం ఉపయోగించుకోమనీ చెపిప్ంది.
పిలల్లిదద్రికీ బెరిల్నోల్ వాడిన చినన్ టార్లీలునాన్యి. వాటిని వాళుల్ సులభంగానే లాగుతునాన్రు. వాటిలోకి వాళుల్ లాగగలిగిననీన్, శీర్మతి
హాయ్ండబాయ్గులోకి తను మోయగలిగిననీన్ వసుత్వులిన్ తరలించాం.
ఆ తరావ్త కూడా సూట కేసుల బరువు రెండు మూడు కేజీలు అదనంగా ఉనాన్యి. ఉసూరు మనిపించినా- వాటికి డబుబ్ కటట్డానికి
మానసికంగా సిదధ్మయాయ్ం.
నలల్తను మా సూటకేసులు నాలుగూ వరుసగా తూకం వేశాడు. తెలల్తను బరువు నోట చేసుకునాన్డు. అనీన్ బరువెకుక్వే.
చారిజ్ ఎంత వేసాత్డోనని భయపడాడ్ను. కానీ అతడోసారి నావంక చూసి, సేన్హపూరవ్కంగా నవివ్, “ఓకే” అనాన్డు.
ఆ ఓకేతో మాకు- కనీసం ఓ వంద మారుక్లైనా కలిసొచిచ్ంది. అతడికి థాంకుస్ చెపాప్ను.
హాయ్ండ లగేజి ఐతే వాళిల్క బరువు చూడలేదు. చెకిన ఐనటుల్ లేబులుస్ వేసేశారు.
మావాళల్కి హాయ్ండ లగేజి తపప్ మిగతా సామానంతా చెకిన ఐపోవడంతో ఎంతో తేలికగా అనిపించింది.
“పిలల్లూ, నేనూ ఈ హాయ్ండ లగేజితో విమానం ఎకక్గలమా అని భయంగా ఉంది” అంది శీర్మతి.
“మేమునాన్ంగా, మీకేం భయం లేదు” అని శాయ్మలరావు వెంటనే అభయహసత్మిచాచ్డు.
అది రాజకీయాలోల్ ఎనిన్కల వాగాద్నంలాంటిదని అపుప్డు తెలియదు.
ఇక మిగిలింది నా సామాను ఓ సూట కేసు, హాయ్ండ లగేజి.
సూటకేసు బరువు చూసుకుంటే అదనంగా దగగ్ర దగగ్ర పది కేజీలుంది. శీర్మతి, నేను హాయ్ండబాయ్గులోకి కొంత బరువు తరలించాం.
హాయ్ండబాయ్గ చాలా పెదద్దే కానీ- దానిన్ నేను మొయయ్గలగాలి కదా! అందుకని సూటకేసు బరువు పూరిత్గా తగిగ్ంచలేకపోయాం.
ఆ రెండింటినీ ఎయిరపోరుట్లోనే ఓ లాకరోల్ పెటిట్వచాచ్ను.
అపప్టికి శాయ్మలరావు లగేజి చెకిన మొదలైంది.
శాయ్మలరావు మొదటి సూట కేసు రెండు కేజీల బరువెకుక్వుంది.
తెలల్తను ఏదో అనేలోగానే శాయ్మలరావు కలగజేసుకుని, “ఇంటివదద్ హై కావ్లిటీ జరమ్న వెయింగ మెషీన మీద తూకం వేశాను.
పరిమితికి ఓ కేజీ తకుక్వే వచిచ్ంది. ఇకక్డ మెషీనోల్ ఏదో తేడా ఉనన్టుల్ంది” అని వాళల్వంక సేన్హపూరవ్కంగా చూసి నవావ్డు.
ఎయిరపోరుట్లో లగేజి విషయంలో సాధారణంగా 2-3 కేజీలకు చూసీ చూడనటుల్ ఊరుకుంటారని వినాన్ను. ఐతే ఊరుకోకపోతే
మనం చెయయ్గలిగింది ఏంలేదని కూడా వినాన్ను.
అనుభవజుఞ్డు కదా- ఎందుకైనా మంచిదని శాయ్మలరావు వాళల్ ముందరికాళల్కు బంధం కూడా వేసుత్నాన్డనుకునాన్ను.
కానీ ఆ తెలల్తను ఆయన మాటలు పటిట్ంచుకునన్టుల్ లేదు. మొదటి సూటకేసుకి 2 కేజీలు అదనమని వార్శాడు. తరావ్త రెండో పెటెట్కి
మూడు కేజీలు వార్శాడు. వాళిల్దద్రి హాయ్ండ లగేజిని కూడా తూకమేసి మరో ఐదు కేజీలు కలిపి, “ఇళల్లో వాడే మెషీనుస్ని మేము పటిట్ంచుకోం.
ఎయిరపోరుట్లో మెషీనే మాకు ఆధారం” అని మొతత్ం పది కేజీలకు చారిజ్ చేశాడు.
శాయ్మలరావు మొహం వివరణ్మైంది.
“మీరు ఒకొకక్రికి ఒకోలా పరిమితి నిరణ్యిసాత్రా?” అనాన్డు కోపంగా.
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ఆయన బరువు విషయంలో మాకొచిచ్న కనెస్షనిన్ పర్సాత్విసుత్నాన్డని అరథ్మై క్షణంపాటు భయమేసింది! శాయ్మలరావు మా పెటెట్లిన్
వెనకిక్ రపిప్ంచి మళీల్ తూకమేయిసాత్డా అని అనుమానం కలిగింది. .
తెలల్తను ఆయనకు సమాధానమివవ్లేదు. “నెకసట” అనాన్డు నలల్తనితో.
నా మనసు తేలిక పడింది.
శాయ్మలరావు డబుబ్ కటేట్శాడు కానీ బాగా అపెస్టట్యాయ్డు.
నిజానికి నేనూ అపెస్టట్యాయ్ను. ఫార్ంకఫురట్ నుంచి బొంబాయి వెళల్డానికి శీర్మతికి తోడుగా ఉంటానని భరోసా ఇచిచ్, ఎయిరపోరుట్లో
మాకు చెపుప్కోతగగ్ సాయం చేసిన మనిషి.
ఆయనకిలా అవకుండా ఉంటే బాగుండేదనిపించింది.
శాయ్మలరావుకి అదనపు చారిజ్ పడడం నాయ్యమే ఐనా ఆయన ఉకోర్షంలో నాయ్యముంది. ఇంచుమించు అదే బరువుకి మాకు ఏ
చారీజ్ పడలేదు.
కారణమేమిటి?
ఆ సమయంలో తూకం చూసినవాళల్ మూడ బాగుండడమా లేక శాయ్మలరావు అతితెలివికి పోయాడా?
కొనిన్ పర్శన్లకు జవాబులుండవు. అందుకే అదృషట్ం అనే పదం పుటిట్ంది.
అకక్ణిణ్ంచి కదిలేక నేను శాయ్మలరావుకి కొనిన్ ఓదారుప్ మాటలు చెపిప్ ఉపశమనం కలిగించాలనుకునాన్ను.
గెలిచ్నవాడు ఓడినవాడిపై చూపించే సానుభూతి ఉపశమనానిన్ కలిగించదు సరికదా ఉకోర్షానిన్ పర్కోపింపజేసుత్ంది. కీర్డాకారులు
అందుకు భినన్ం కావచుచ్ కానీ- శాయ్మలరావు కీర్డాకారుడు కాదు.
అందుకేనేమో- అంతవరకూ సేన్హపూరవ్కంగా ఉనన్ ఆయన ఉనన్టుల్ండి ముభావంగా మారాడు.
“చినన్ పనుంది, మళీల్ కలుసాత్ం” అంటూ భారయ్తో సహా అకక్ణిణ్ంచి వెళిల్పోయారు.
అపుప్డు వాళిల్దద్రి మొహాలూ చూసేత్- మళీల్ కలుసాత్మా అనిపించింది.
‘విమానంలో శీర్మతికి కొండంత అండ పోయినటేల్!’ అనుకుని నిటూట్రాచ్ను.
కొనిన్ సేన్హాలంతే!
అవి చెడిపోవడానికి ఇదద్రిలో ఎవరి తపూప్ ఉండనకక్రేల్దు. ఒకరి అదృషట్ం చాలు- రెండోవారు దూరం కావడానికి!
కాసేపటికి సెకూయ్రిటీ చెక సమయమైంది.
శీర్మతి తన హాయ్ండబాయ్గుని భుజానికి తగిలించుకుంది. ఆ బరువుకామె భుజం కొదిద్గా వంగింది.
పిలల్లిదద్రూ వాళల్ టార్లీలిన్ హుషారుగా లాగుతునాన్రు. వాళల్ వయసుకవి బరువెకుక్వే ఐనా- ఆ వయసిచిచ్న ఉతాస్హం,
కుతూహలం- వాటిని కొంత తేలిక చేశాయి
కర్మంగా వాళుల్ నాకు దూరమౌతుంటే- నా కళుల్ శాయ్మలరావుకోసం వెదికాయి. ఎకక్డా జాడ లేడు.
‘సెకూయ్రిటీ లోపల మావాళల్కు తపప్క కనిపించకపోడు’ అనుకునాన్ను మనసులో.
దానిన్ ఆశ అనుకుందుకు లేదు- దురాశేనేమో!
వాళల్ విమానం వెళిల్పోయింది. ఇక నా పర్యాణముంది. అది నేడు కాదు. రేపు!
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అంటే ఈ రాతర్ంతా అకక్డే గడపాలి.
చాలావరకూ సామాను శీర్మతితో వెళిల్పోయింది. నా సామాను లాకరోల్ ఉంది.

చేతులూపుకుంటూ ఒంటరిగా తిరగడం హాయిగానే ఉంది- మనసులో శీర్మతి ఒంటరి పర్యాణం గురించిన బెంగ లేకపోతే!
బెరిల్న వచిచ్నపుప్డు శీర్మతి చాలా ఇబబ్ందిపడింది. కానీ వెళేల్టపుప్డు అంత ఇబబ్ంది లేదు.
‘నేను సవ్యంగా విమానం ఎకిక్ంచాను. తను బొంబాయిలో దిగగానే అనన్యయ్ రిసీవ చేసుకుంటాడు’ అని మనసుకి సదిద్చెపాప్ను.
ఆ తరావ్త ఎయిరపోరుట్లోజరిగిన విశేషాలు కొనిన్ జీవితాంతం గురుత్ండిపోయేవే!
వాటిలో ముఖయ్మైనది- విమానాశర్యంలో రైలు పర్యాణం.
ఎయిరపోరుట్లో ఒకచోటనుంచి ఒకచోటకి వెళల్డానికి టైరన సదుపాయముంది. దానికి టికెట అవసరం లేదు.
కాలకేష్పానికి టర్యినెకిక్ తదుపరి సేట్షనోల్ దిగాను. కాసేపకక్డ తిరిగేక- వచిచ్నచోటకి వెళల్డానికి మళీల్ టర్యినెకాక్ను.
వచిచ్నపుప్డైతే పర్యాణానికి ఐదు నిముషాలు పటిట్ంది. తిరిగి వెళల్డానికి పావుగంట దాటినా సేట్షనొల్సుత్నాన్యి కానీ, టైరన ఆగలేదు.
వచేచ్టపుప్డు కాలానీన్, దూరానీన్ సరిగాగ్ అంచనా వెయయ్లేదేమో అనుకునాన్ను తపప్ కంగారు పడలేదు. ఐతే అరగంట గడిచినా టైరన.
ఐతే అరగంట గడిచినా టైరన ఆగకుండా ఇంకా ముందుకు పోతుంటే భయమేసింది.
కిటికీలోంచి బయటకు చూసేత్ భవంతులు, రోడుల్ కనబడడ్ం లేదు. అసలు నగరం ఛాయలే లేవు.
‘ఎచటికి పోతావీ రాతిర్?’ అనాన్రెవరో చెవిలో.
‘అవతలి గటుట్కి’ అనన్ జవాబు మనసులో మెదలగానే- దానిన్ చెవిదాకా చేరకుండా ఆపడానికి కషట్పడాడ్ను.
అదృషట్ం- మెదడు చురుగాగ్ పని చేసింది. ఆ తరావ్త ఒకటి రెండు నిముషాలోల్ ఏదో సేట్షనోల్ టైరన ఆగితే చటుకుక్న దిగిపోయాను.
అంతే- చలి! మామూలు చలికాదు. జనవరి మొదటి వారపు చలి. నా వంటిమీదునన్ ఓవరకోటు ఆ చలిని ఏమాతర్ం ఆపడం లేదు.
ఎయిరపోరుట్లోనూ టర్యినోల్నూ హీటింగ ఉండడంవలల్ తెలియలేదు కానీ- రైలేవ్ పాల్టఫారంమీద అలాంటి సదుపాయం లేదు.
వణుకుతూనే చుటూట్ చూశాను.
పాల్టఫారంమీద జనసంచారం లేదు. దూరంగా ఓ మనిషి కనిపిసుత్నాన్డు.
సమీపంలో ఎకక్డా నగరమునన్టుల్ లేదు. ఏదో పలెల్ శివారల్లో ఉనన్టల్నిపించింది.
అరథ్మైంది నాకు. చాలా పెదద్ పొరపాటు చేశాను. అటు వెళాల్లిస్న టైరనుకి బదులు ఇటు వెళేల్ టైరనెకాక్ను.
తెలియని దేశంలో పరిమిత జాఞ్నంతో తెలియని టర్యినెకాక్ను. అనుకోకుండా ఫార్ంకఫురట్ నగరం విమానాశర్యంనుంచి- జరమ్న
గార్మీణ వాతావరణంలోకి దూసుకొచాచ్ను.
అదీ రేపు ఇండియాకు పర్యాణం పెటుట్కుని!
గుండె దడదడ కొటుట్కుంది.
అంతలో దూరంగా కనిపించిన మనిషి నడక వేగం పెంచి నావదద్కు పరుగున వచాచ్డు. ననున్ చూసి టికెట అడిగాడు.
అపుప్డు తెలిసింది- అతడు సేట్షన మాసట్రని!
గుండె కొటుట్కునే వేగం పెరిగింది.
నావైపునుంచి ఈ సేట్షనుకి రావడం ఒక తపుప్. ఈ పర్యాణానికి టికెట లేకపోవడం మరో తపుప్!
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దేశంకాని దేశంలో టికెటలెస టార్వెల!
ఈ నేరానికి ఇకక్డ ఎలాంటి శిక్ష ఉంటుంది?
జైలు శికాష్ లేక జరిమానాయా?
జరిమానా ఐతే ఎంత కటాట్లిస్ ఉంటుంది?
“టికెట” అనాన్డు సేట్షన మాసట్ర మళీల్…..
‘విమానం ఎకక్బోతూనూ’ తదుపరి ముచచ్టుల్ వచేచ్ నెల…..
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