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My San Francisco Diary - 1
కాలం ఒక మాయల మరాఠీ!
మనసుకి నచ్చే క్షణాల ఆగమనం కోసం నిరీక్షిసుుననప్పుడు ప్రతీ నిమిషం భారంగా కదులుతున్నన
సరే ఆ ఎదురుచూపే అతి మధురంగా మారి మురిపిసుుంది. ఆ అరుద ైన క్షణాలని అందుకునన మై మరప్పలో ఉండగానే
ఒకక ఉదుటున అలలా ఎగిసి వచ్చే నేటి ఆనందానుభూతులన్ననటిన్న నిరాాక్షిణ్యంగా లాక్కకళ్ళి నిననలోో కలిపేసుుంది.
అందాకా అరచ్చతులోో ఒదిగి ఉనన అప్పరూప క్షణాలన్నన రెపుపాటులో వేళ్ిసందులోోంచ్చ ఇసుకలా మత్ుగా జారిపోయి
గత్ం పరమై పోతాయి. అందమై నదని ఆరాధంచ్చన అదే కాలానిన కరకశమై నదని నిందించాలనిపించ్చలా త్న రూపం
మారుసుుంది. కాన్న ఈ కాలమాన్నలు, దశ దిశలు, సరిహదుాలు మనుషులకే గాన్న మనసులకు నిరేాశంచగలవారెవవరు?
అప్పుడప్పుడూ జీవిత్ప్ప ఒడుున కూరుేని కనుచూప్పమేరా పరుచుకునన ఇసుక మేటలోో ఎకకడో ఏదో
పొరలోో ననున వదిలి వెళ్ళిన ఆన్నటి మధుర క్షణాలు రంగురంగుల జాాపకాల గవవలుగా మారి దొరుకుతాయేమోనని
వెతుకుతూ కూర్చేవాలనిపిసుుంది. ఆ జాాపకాల వేలు పటుుకుని గత్ంలోకి అడుగులేసి మళ్ళి మళ్ళి ఆ
మధురానుభూతులని ప్పనరీీవించాలనిపిసుుంది.
అలాంటి చ్చనిన ప్రయత్నమే ఈ San Francisco Diary! న్నకోసం నేను రాసుకుంటున్నన సరే నేను
పంచ్చ న్న జాాపకాల పరిమళ్ం మిమమలిన కూడా అలరిసుుందని నముమతూ...
~~~~~~~~~~~~~~~
ఊ.. అసలు ఎప్పుడు ఎకకడ మొదల ైందీ స్ననహం, ఎలా ముడిపడిందీ బంధం అని వెనకిక తిరిగి
చూడాలనుంది ఒకసారి!
2010 మారిేలో ఈన్నడు 'వసుంధర' లో కౌముది కో-ఎడిటర్ అయిన శ్రీమతి కాంతి కిరణ్ గారి
ఇంటరూవూ వచ్చేంది. అపుటికే కౌముది పత్రిక చూస్తు ఉండేదానిన గాన్న అది ఎవరు నడుప్పతున్ననరు ఏంటీ అనే
విషయాల గురించ్చ అససలు అవగాహన లేదు. అప్పుడప్పుడూ బ్లోగులో న్నలుగు వాకాయలు రాసుకోడానికే ఏదో బోలుు
సమయం ఖరుే పెడుతుననటుు తెగ ఇదయిపోతుంటే వీళ్ళి అసలటువంటి లాభాపేక్ష లేకుండా కేవలం మాత్ృభాష
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మీద, సాహిత్యం మీదునన మమకారంతో ఇంత్ శ్రమ, సమయం వెచ్చేంచ్చ పత్రిక నడుప్పతున్ననరంటే చాలా
ఆశేరయంగా, గొపుగా అనిపించ్చంది.
న్న స్ననహితురాలు సుజీీ త్నకి ఫేస్ బుకోో 'కౌముది' కాంతి కిరణ్ గారితో పరిచయం అయిందని,
ఆవిడ చాలా చకకగా మాట్లోడతారు, స్ననహశీలి అన్న, త్ను పంపిన కవిత్ కౌముదిలో ప్రచురణ్కి ఎంపిక్కందని
చెపిు
ై
నేను రాసిన కథని కూడా కౌముదికి పంపించ్చ చూదాామంది. నేను వదుాలే అన్నన సరే వినకుండా బలవంత్ం చ్చసి మరీ
కథ పంపేలా చ్చసింది. కౌముది ఎడిటర్ కిరణ్ ప్రభ గారు కథ ఇంకా బ్లగా రాయడానికి ఉపయోగపడే కొనిన సలహాలు,
స్తచనలతో జవాబిచాేరు. కొత్ుగా రాస్నవారిని ప్రోత్సహించడం కౌముది లక్ష్యాలోో ఒకటని అందుకే న్న కథని
ప్రచురిసాుమని, కథ రావడానికి కన్నసం మూడు నెలల ైన్న పడుతుందని చెపాురు. నేను చాలా సంతోషంచ్చ బదులుగా
ధనయవాదాలు తెలిపాను. ఆ కథ చ్చవర్చో న్న బ్లోగు లింక్ ప్రచురించమని చెపుమంది సుజీీ . నేను
మొహమాటపడిపోతుంటే ఏంపరేోదు అందులో త్పేుముంది. పోన్న ఎడిటర్ గారికి చెపుడానికి మొహమాటంగా
అనిపిస్ను కాంతి గారికి మయిల్ పెటుు అని మళ్ళి ననున గటిు గా ముందుకి తోసి కాంతి గారితో మాట్లోడేలా చ్చసింది.
అప్పుడు నేను రాసిన ఈమయిలుకి ఆవిడ సమాధానం ఇచాేరు. వెంటనే కథ, కౌముది విషయం
మరిేపోయి ఎపుటి నుంచో చాలా పరిచయం ఉననవాళ్ిలాగా చాలా విషయాలు మాట్లోడేసుకున్ననం. కొత్ు
పరిచయాలు, స్ననహాలు పెంచుకునే విషయంలో కాసు నెమమదిగా ఆచ్చ తూచ్చ మాట్లోడే నేను ఆవిడతో చాలా త్కుకవ
సమయంలోనే ఎకుకవ మాట్లోడేసాను. అప్పుడు మొదల ైన మా పరిచయం ఈ మయిల్స దాటి ఫోనులో కబురుో
చెప్పుకునే దాకా రావడానికి కన్నసం నెలర్చజులు కూడా పటు లేదు. 2010 ఆగసుులో నేను ఇండియా వెళ్ళినప్పుడు వచ్చే
వీలుంటే కాంతి గారు కలుసాునన్ననరు. కాన్న అప్పుడు కుదరలేదు. త్రావత్కాలంతో పాటు మా స్ననహం పెరిగి
పెదా ద ైపోతూ మా పరిచయం వయసు కేవలం కొనిన నెలలేనని మరిేపోయాం. అసలు మేము కేవలం స్ననహితులే
అనన విషయం మరిేపోయి ఒకే కుటుంబ సభ్యయలమననటుు దగగరె ైపోయాము. మా పిలో ల వయసునన నువ్వవ న్నకు
స్ననహితురాలు అవవడం భలే చ్చత్రం కదాని కాంతి గారు ఇపుటికీ ఆశేరయపడుతుంట్లరు. అదేంటో మరి మా ఇదా రి
మధయన్న వయసు తేడా ఎప్పుడూ కనిపించదు. :-)
కాంతి గారు త్రచూ అడుగుతూ ఉండేవారు సెలవ్వలుంటే అమరికాకి వచ్చే వెళ్ిమని. న్నకూకడా
వెళ్ళిలని ఉన్నన న్న రీసెర్ గోలలో పడి సెలవ్వలు ఉన్నన సరే వాటిని తీరిగాగ ఉపయోగించుకునే వీలు చ్చకకక చూదాాం

చూదాాం అంటూ ఉండేదానిన. ఇలా అయితే ఎపుటికీ కుదిరేలా లేదని చెపిు నువ్వవ ముందు వీసాకి అపెోల చ్చస్ను అది కాసాు
వస్ను త్రావత్ వీలుని బటిు ఎప్పుడో అప్పుడు రావచేని ఇనివటేషన్ లటర్ పంపిసాునన్ననరు. జూన్ 2012 లో లటర్
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పంపిస్ను నేను కొత్ు పాస్పుర్ు తెచుేకోవాలిసన పని కాసాు చూసుకుని తీరిగాగ వీసాకి అపెోల చ్చస్నసరికి జూల ై వచ్చేంది.
సెపెు ంబర్ లోప్ప అయితే వచ్చే వీలుంటుంది కాన్న ఈ లోప్ప కుదరకపోతే మళ్ళి వచ్చే ఏడాది దాకా నేను సెలవలు
తీసుకోలేనని చెపాును. మొతాునికి మాకికకడ ఎండాకాలం సెలవ్వల సీజన్ అవవడం వలో నో ఏమో గాన్న అమరికన్
ఎంబసీ చాలా బిజీగా ఉండి న్నకు వీసా అపాయింట్మంట్ ఆగసుుకి గాన్న దొరకలేదు. త్రావత్ త్త్ంగం అంతా పూరుయియ
వీసా న్న చ్చతికి వచ్చేసరికి అకోుబర్ వచ్చేసింది. అది కూడా మళ్ళి అకోుబర్ దాకా ఒకక ఏడాదికే వీసా వచ్చేంది. సరేలే
2013 లో చూదాాం అనుకుంటూ ఉండగానే మా త్ముమడి పెళ్ళికుదిరి రెండు నెలలు ఇండియాలో సెలవ్వలు
తీసుకోవాలిస వచ్చేంది. ఈసారికి అమరికా ప్రయాణ్ం పెటుుకోలేను కదా అనుకుని ఇక ఇపుటోో కుదరదేమో అనుకుని
న్నరసపడిపోయాం.
ఇంత్లో కాంతి గారు అనుకోకుండా 2013 జనవరిలో ఇండియా ప్రయాణ్ం పెటుుకున్ననరు. నేను
త్నని కలవాలనన ఉదేా శయంతో పది ర్చజులు న్న ప్రయాణానిన ముందుకి జరిపి ఎలాగతేనేం
ై
అటు అమరికాలోనూ, ఇటు
జరమన్నలోనూ కాకుండా అససలు ఊహించని విధంగా ఇండియాలో మొదటిసారి కలిసాం. జనవరి 8 న నేను వెళ్తు 9 న
ఆవిడ అమరికా తిరిగు ప్రయాణ్ం కాబటిు మాకు ఒకక ర్చజే సమయం దొరికింది. ఆ ఒకక ర్చజులోనే మా అభిమాన
రచయిత్రి బలభద్రపాత్రుని రమణి గారిని, పదమజ గారిని కలవాలనుకున్ననం. న్నకు ఎపుటినుంచో రమణి గారి కథలు,
నవలలు, సినిమాలు, కౌముదిలో కాలం దాటని కబురుో చదివిన అభిమానం ఉననపుటికీ నేరుగా ఆవిడతో పరిచయం
ఏరుడింది మాత్రం కాంతి గారి దావరానే. రమణి గారు అమరికా వచ్చేనప్పుడు ఒకసారి ఫోనోో మాట్లోడాను కాన్న పదమజ
గారితో ఎప్పుడూ మాట్లోడలేదు. పదమజ గారు రాసిన 'స్పక్రటీసు భారయ' కథ చదివాక చాలా నచ్చేసారు. ఇప్పుడు ఆవిడ
కౌముదిలో రాసుునన 'సంసారంలోసరిగమలు' కూడా చాలా బ్లగుంటున్ననయి. మొతాునికి కాంతి గారి మాటలోో ఒకరి
గురించ్చ ఒకరికి బ్లగా తెలుసు కాబటిు ఆ ర్చజు హై దరాబ్లదులో అందరం కలుదాాం అనుకున్ననం. సరదాగా బయట
లంచ్ చ్చసి మిథునం సినిమాకి వెళ్దామని రమణి గారు అపుటికే టిక్కట్స బుక్ చ్చసుంచారు. పదమజ గారు ఆ ర్చజు
ఉదయమే బంగళూరు నుంచ్చ రావడం వలో త్నకి రావడం కుదరలేదు. ఆ ర్చజు పొదుానేన నేను విమానం దిగడం
వలో ప్రయాణ్ంలో అలసట మూలాన హల్ు అపెసట్ అయి న్న వలో పాోన్ అంతా మారిపోయింది. న్నకు చాలా గిల్టు గా
అనిపించ్చన్న సరే ఏం చెయయలేకపోయాను. రమణి గారికి కాల్ చ్చసి చెపేు ఆవిడే బోలుు శ్రమపడి ఎకకడో
ఉనన రామాన్నయుడు స్త
ు డియోస్ నుంచ్చ ఊరికి పూరిుగా ఇంకో మూలాన ఉనన కాంతి గారింటికి వచాేరు. ఆ ర్చజు
లంచ్ మూడింటికి చెయాయలిస వచ్చేంది న్న ప్పణ్యమా అని. ఏంటమామయ్ రాగానే అడు ం పడిపోయావ్వ అనుకుంటూ
వస్తు వస్తు పెదా సంచీ నిండా ఫ్రూట్స పటుుకొచాేరు. రమణి గారితో ఫోనోో అయిన్న, ఎదురుగా అయిన్న
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మాట్లోడుతుంటే మనకి అససలు ట్ ైం తెల్టకపోగా నవీవ నవీవ బుగగలు నొపెుటేు సాుయి. ఆ ర్చజు మేము కలిసుననది ఒకక
పూటే అయిన్న బోలుు కబురుో, నవ్వవలతో సాయంత్రానికి నేను సరె ైపోయాను.:-)

త్రావత్ మళ్ళి ఎవరి గూటికి వాళ్ిం చ్చరుకొని యథావిధగా పనులోో పడిపోయాం. ఇండియాలో
కలిసినప్పుడు మనకి ఎకుకవ ట్ ైమే దొరకలేదు కదా.. ఆ వీసా ఎక్కపుర్
ై అయేయలోప్ప నువ్వవ అమరికా వచెేయ్. న్నలుగు
ర్చజులుండి వెళ్ళదువ్వ గాన్న అంటూ కాంతి గారు మళ్ళి మళ్ళి గురుు చ్చస్తునే ఉన్ననరు. నేను ఇంక ఈ సంవత్సరం
కుదరదేమోలే అనుకుంటూ ఉండగానే 2013 మే నెల వచ్చేసింది. ఒక ర్చజు మా ఇంటబ్లాయ్ త్ను కానఫరెన్స కోసం
ఒక పది ర్చజులు సిడ్నన వెళ్ళునని చెపాుడు. నేను దిగులుగా మొహం పెటేు సరికి నేను ఆస్నే లియా వెళ్ళినప్పుడు
న్నకొకకదానికి బోర్ కదా.. పోన్న న్న అమరికా ప్రయాణ్ం ఇప్పుడు పెటుుకోరాదూ అన్ననడు. ఆ మాట విని న్న మొహంలో
వచ్చే చ్చరిన వెలుగుకి చ్చచుేబుడుో, మతాబులు కూడా సాటి రావ్వ. నిజంగా వెళ్ిన్న అని ఇంకా అనుమానంగా

అడుగుతుంటే త్నేమో పోన్న సిడ్నన వెళ్ళాం పద.. సిడ్ననన్న, శాన్నఫానిసస్పకన్న, చెప్పు న్న ఇషుం.. అన్ననడు. అప్పుడు చూడాలి

న్న మొహం అసలు. ఏం బదులు చెపుకుండా దీనంగా చూసాను త్నకేసి. ఇంక చాలేో ఆ ఎక్కసరాషన్ మారుే. న్నకు
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తెలుసులే న్నకు మీ ఫ్రండ్సస దగగరికే వెళ్ళిలని ఉంది కదా.. అన్ననడు. అంటే మరి న్న వీసా కూడా వేస్ు అయిపోతుంది
కదా, ఇప్పుడు వెళ్ికపోతే మళ్ళి ఎపుటికి కుదురుతుందో కదా అన్ననను మలో గా. సరే అమరికానే వెళ్ళదువ్వ గానిలే,
మనం మళ్ళి ఇంక్కప్పుడ ైన్న సిడ్నన వెళ్దాంలే అని చెపాుడు. నేను హిహిిహీ అని ఎగిరి గంతులేసుుంటే ఈ గంతులన్నన
అమరికాలో వెయ్యయచుేలే గాన్న ముందు టిక్కట్స సంగతి చూడు అన్ననడు. అమరికాలో గంతులు ఎలానూ ఉంట్లయిలే
కాన్న ఇవి జరమన్న గంతులేో అన్ననను. అప్పుడససలు పటు లేనంత్ సంబరం.. ఉకికరిబికికరి అయిపోయేంత్ సంతోషం..
ననున చూసి మా ఇంటబ్లాయ్ నవ్వవతూ పండగ చ్చస్పక అన్ననడు. నిజంగానే త్ను అననటుు ఆ క్షణ్ం నుంచ్చ పండగ
మొదల ైంది...
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My San Francisco Diary – 2

మొతాునికి అలా న్న శాన్ ఫ్రానిసస్పక ప్రయాణ్ం అనుకోగానే ఫ్ోలట్ టిక్కటుో బుక్ చ్చసుకునే ముందు

చెయాయలిసన ఒక ముఖయమై న పని ఒకటుందని గుర్తు చ్చేంది. ఈ ప్రయాణ్ం అంటూ కుదిరితే కలవాలిసన ఇంకో

స్ననహితురాలికి కుదురుతుందో లేదో కనుకోకవాలి. అదంతా చెపేు ముందు అసలు త్నెలా న్న స్ననహితురాల ైందో..
ఉహూ కాదు కాదు నేనెలా త్నకి స్ననహితురాలిని అయాయనో చెపాులి మరి! :-)
2008 సెపెు ంబరులో నేను బ్లోగు మొదలుపెటేు సమయానికి న్నకు ఇంటరెనటోో తెలుగులో ట్ ైప్
చెయ్యయచేనన విషయం కూడా తెల్టదు. అపుటికి ఏదో చ్చననప్పుడు స్తకలోో తెలుగు చదవడం త్పిుంచ్చ తెలుగు
సాహిత్యం గురించ్చ ఏ మాత్రం అవగాహన లేదు కాబటిు ఈ తెలుగు బ్లోగులున్ననయని తెలిసిన కొత్ులో కొత్ు బిచేగాడు
పొదా రగడనన సామత్లాగా ఏ మాత్రం వీలు దొరికిన్న తెలుగు కథలు, బ్లోగులూ తెగ చదివేస్తు ఉండేదానిన. అలా
అప్పుడప్పుడూ కౌముది చూసుుండేదానిన. 2008 డిసెంబరులో ఒక శుక్రవారం రాత్రి అలా కౌముది చూసుుండగా 2008
లో సీరియల్ గా వచ్చేన ఒక నవల కంటపడింది. ఏ సీరియల్ అయిన్న నెలకో భాగం చదివి హీర్చయిన్ ఎవరిని
ప్రేమిసుుంది, హీర్చ బతుకుతాడా లేదా అనుకుంటూ మళ్ళి వచ్చే నెల దాకా గోళ్ళి కొరుకుకంటూ ట్నషన్ పడటమంటే
న్నకు మా చెడు బదధ కం. అందుకని ఏవె ైన్న సరే పూరిుగా ఉనన నవలలే మొదలటిు ఇంకది అయిపోయేదాకా కాళ్ళి
తిమిమరుో పటిు న్న, కళ్ళి పోయేలా ఉన్నన సరే మధయలో ఆపకుండా ఎంసెట్ కి ప్రిపేర్ అయినదానికంటే ఎకుకవ
ఏకాగ్రత్తో చదువ్వతుంట్లను. అలా ఆ శుక్రవారం రాత్రి దాదాప్ప పదిననర దాట్లక 'ఊసులాడే ఒక జాబిలట' అనే
పేరుతో ఒక నవల కనపడింది కౌముదిలో. ఊరికే ఏంటో చూదాామని ఒక పేజీ చదివాక ఇక ఆపడం అనేది న్న
చ్చతులోో లేకుండా పోయింది. ఎలాగూ వీక్కండ్స కదా అనన ధరయంతో
అలా కూరుేని నవలంతా పూరిు చ్చసాను. అంటే
ై

ఏదో నూయస్ పేపర్ చదివినటుు కాదు మళ్ళి. మధయ మధయలో నవలలో వచ్చే చ్చనిన కవిత్ల దగగర అలా ఆగిపోయి, వాటి
గురించ్చ ఆలోచ్చంచుకుంటూ, నవలలో పాత్రలు చెపేు మాటలు, అభిప్రాయాలే కాకుండా, వాళ్ళి చెపునివి, వాళ్ి
చుటూ
ు జరిగేవన్నన నేను ఊహించుకుంటూ వాళ్ి వెనకాలే వాళ్ి ఊరి వీధులోో, ఇళ్ిలోో తిరిగేస్తు, వాళ్ి సంతోషాలని,
నొపిున్న నేను కూడా అనుభవిస్తు ముగింప్పకొచ్చేసరికి నవలోో ప్రధాన పాత్ర అయిన కారీుకని వదలేో క అదేదో మా ఇంటి
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పకకనమామయి ననున వదిలేసి వెళ్ళిపోయినటుు బేర్ మని ఒకట ఏడుప్ప.. :-) ప్పసుకాలు చదివి కూడా ఏడుపొసుుందని
న్నకపుటిదాకా అనుభవం కాకపోవడం వలో నుకుంట్ల చాలా అంటే చాలా కదిలిపోయాను.
నేనంత్ మలో మలో గా చదువ్వతూ కూర్చేవడం వలో నవల పూరుయేయసరికి తెలో వారుజాము న్నలుగు
గంటలు దాటింది. అప్పుడు కూడా న్నకు నిద్ర పోవాలనిపించలేదు. అప్పుడే కొత్ుగా బ్లోగు రాసుునన ఉతాసహం కూడా
ఉందేమో, అంత్గా కదిలించ్చన కారీుక గురించ్చ, ఊసులాడే ఒక జాబిలట నవల గురించ్చ అపుటికప్పుడు న్న మనసులో
మదులుతునన భావాలన్నన రాయడం మొదలుపెట్లును. అపుటోో నేరుగా బ్లోగర్ పేజీలో ట్ ైప్ చ్చసుకోడం ఒకకటే తెలుసు
న్నకు. అలా దాదాప్ప ఒక రెండు గంటల స్నప్ప కూరుేని నవల పేజీలు వెనకీక ముందుకీ తిప్పుకుంటూ, అందులోని
చ్చనిన కవిత్లిన కూడా కోట్ చ్చస్తు ఒక యాభ ై ల ైనో దాకా రాసాక ఏదో ట్కినకల్ ఎర్రర్ వచ్చే బ్రౌసర్ ఫ్రీజ్ అయింది. నేను

రాసిన డ్రాఫ్టు అంతా స్నవ్ అవవకుండా పొరపాటున డిల్టట్ అయిపోయిందని న్నకు అరథం కావడానికి ఇంకో పదిహేను

నిమిషాలు పటిు ంది. ఎంత్ ప్రయతినంచ్చన్న అది రిట్రైవ్ చెయయడం చ్చత్కాలేదు. అపుటికే ఉనన కారీుక తాలూకు దిగులు,
నేను రాసిన పోసుు డిల్టట్ అయిపోవడం, రాత్రంతా నిద్ర లేకపోవడం అన్నన కలిసి బ్లధతో పాటు విపరీత్మై న
అసహనం, కోపం వచాేయి. లాపాుప్ పకకన పడేసి నిద్రపోయాను ఆ ర్చజుకి. త్రావత్ చాలా ర్చజుల దాకా న్నకు
బ్లోగర్ పేజీ మీద కోపం పోలేదు. అపుటినుంచీ బ్లోగర్చో ట్ ైప్ చెయయడం మానేసాను. వేరే ఎలా రాసుకోవాలో
నేరుేకుని అకకడ రాసి తెచ్చే బ్లోగోో పేస్ు చెయయడమే. ఆ నవల చదివాక దాదాప్ప చాలా ర్చజుల దాకా ఏ పని చ్చసుున్నన
కారీుక గుర్తు స్తు ఉండేది. లాబోో మొకకలు న్నటుకుంటూ, ఇంటోో గినెనలు కడుకుకంటూ, వంట చ్చసుకుంటూ కారీుక
గురించ్చ ఆలోచ్చస్తు ఉండేదానిన.
అపుటి దిగులోోంచ్చ కాసు బయట పడాుక ఒక ర్చజు... సరే నవల గురించ్చ నేనొక పోసుు రాసి రచయిత్రి
బ్లోగులో ఆ లింక్ న్నకింత్ నచ్చేందండ్న అని చెపాామనుకుననది ఎలానూ కుదరలేదు. అంత్మాత్రాన అసలు కన్నసం
ఒకక ముకక కూడా చెపుకపోతే ఎలా అనిపించ్చంది. మళ్ళి అంత్లోనే 'చాలా బ్లగా రాసారండ్న' అని ఒకక ముకకలో
చెపేు న్నకింత్ నచ్చేందని ఆవిడక్కలా తెలుసుుంది అని పెదా సందేహమొకటి. ఉహూ ఇలాకాకదు, చెపిు తీరాలిసందేనని
అనుకుని 'ఊసులాడే ఒక జాబిలట' నవలా రచయిత్రి నిషగంధ గారి బ్లోగులో ఒక కామంట్ పెట్లును. దానికి ఆవిడ
న్నకు ఫ్యయనూ
ో , ఏసీలూ వదుాలే గాన్న ఒక ఫ్రండ్స కావాలి. ఓకే న్న.. అని సమాధానం ఇచాేరు. అప్పుడు నేనెంత్
సంబరపడాునో చెపాులంటే, బహుశా చ్చరంజీవి ఫ్యయన్స ఎవరిక్కన్న
ై చ్చరంజీవి ఎకకడో కనిపించ్చ తిరిగి హలో చెపేు ఎలా
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కిందా మీదా అయిపోతార్చ.. ఇంచుమించు అంత్ థ్రిల్ అయిపోయాను. ఇంత్ గొపు రచయిత్రి నేనెవర్చ ఏవిటో
తెల్టకుండా ననున స్ననహితురాలిగా ఉండమని అడుగుతోందేంటి.. అని చా..లా హాశేరయపోయాను.
మనం ఎప్పుడ ైన్న ఎవరినె ైన్న మరీ అభిమానిస్ను, ఎవరి మీద ైన్న ఎకుకవ గౌరవం పెంచుకుంటే
వాళ్ిని ఎప్పుడూ కన్నసం ఒక కిలోమీటరు ఎతుులో కూర్చేబటిు చూస్తు ఉంట్లం. వాళ్ళి మాములుగానే మాట్లోడిన్న
సరే మనం మాత్రం మాములుగా ఫీలవవకుండా వాళ్ిని మామూలు మనుషులాో చూడకుండా వేరే లోకానికి
సంబంధంచ్చన వాళ్ిని చూసినటుు చూస్తు అతి గౌరవమరాయదలు ప్రకటిసుుంట్లం. అచేం నేను అలాగే చూస్నదానిన
నిష బ్లోగులోో ఎకకడన్నన ఎదురుపడినప్పుడు. త్ను మొదటిసారి న్న బ్లోగులో కామంట్ పెటిు నప్పుడు న్నకేదో అవార్ు
వచ్చేనంత్ పొంగిపోయా.. :-)
సరే.. అలా న్నకు అభిమాన రచయిత్రి అయిపోయిన నిషగంధ గారితో పరిచయం కలిగాక నేను కాసు
భయం భయంగా దూరదూరంగా నించుని మాట్లోడుతూ ఉండే ర్చజులోోనే త్న ఈమయిల్ ఐడ్న తెలిసి 2011
జనవరిలో త్న ప్పటిు నర్చజుకి విష్ చ్చస్తు మయిల్ చ్చస్ను త్ను చాలా ఆపాయయంగా బదులిచాేరు. త్రావత్ కొనిన నెలలకి
నిష గూగుల్ బజ్లోకి వచ్చే అప్పుడప్పుడూ కబురుో చెపేువారు. నిషగంధ గారు, పదమవలిో గారు, కొతాువకాయ గారు,
వీళ్ిందరూ కొత్ుగా ఆ ట్ ైములోనే పరిచయం అయాయరు గూగుల్ బజ్లో. 2011 సెపెు ంబరులో ఒక ర్చజు బజ్లో
వాళ్ిందరూ తిలక్ 'అమృత్ం కురిసిన రాత్రి' గురించ్చ మాట్లోడుకుంటూ ఏదో కవిత్ త్న దగగరుందని వాళ్ికి
పంపిసాునని చెపాురు నిష. అప్పుడు నేను త్నకి మయిల్ చ్చసి న్నకూకడా పంపండి అని అడిగితే "అలాగే పంపిసాును
కాన్న ఒక షరతు. నువ్వవ 'మీరు, గారు' మానేసి అరెీ ంటుగా 'నువ్వవ' అన్నలిసందే. న్నకు చాలాసారుో చెపాును కాన్న
నువవసలు న్న మాట వింటుననటుు లేదు" అన్ననరు. అప్పుడసలు మామూలుగా మొహమాటపడలేదు నేను. అయయ
బ్లబోయ్ మీ అంత్టి మిమమలిన పటుుకుని నువ్వవ అనడానికి న్నకు నోరెలా వసుుందండ్న అని చాలా ఫీల ైపోయి త్నతో
కూడా అదే అన్ననను కాన్న త్ను సస్నమిరా అనేసరికి న్నకింక త్పులేదు. :-)
అపుటి నుంచీ అప్పుడప్పుడూ బజ్లో పాటల చరేలు జరిగినప్పుడు మయిలోో కొనిన మంచ్చ మంచ్చ

పాటలు పంపిస్తు ఉండేది నిష. 2012 జనవరిలో త్న ప్పటిు నర్చజు వచ్చేనప్పుడు నిషకి సరె ా ైరజ్ లా ఉంటుందని త్నకి
కాల్ చ్చసి విష్ చెయయమని త్న ఫోన్ నంబర్ న్నకిచాేరు పదమవలిో గారు. అప్పుడే మొదటిసారి త్నతో నేను ఫోనోో

మాట్లోడటం. మేమిదా రం మొదటిసారి ఫోనోో మాట్లోడుకుంది కేవలం 18 నెలల క్రిత్మేనని గుర్తు స్ను అససలు నమమలేని
విషయంలా అనిపిసుుంది ఇప్పుడు. ఆ ర్చజు నేను హేపీ బర్ు డే అని చెపిు నువ్వవ బిజీగా ఉంట్లవేమో కదా ఈ ర్చజు
అని మొహమాటంగా వెంటనే పెటేు సాునంటే త్ను పరేోదని చెపిు ఎపుటినుంచో తెలిసునన పాత్ స్ననహితురాలితో
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మాట్లోడినటుు చాలాస్నపే మాట్లోడింది. త్రావత్ మా మధయ మాటల వారధ బలపడి స్ననహం ఎదుగుతూ ఉనన ర్చజులోో
ఉననటుుండి ఒక ర్చజు ఎందుకో ఊసులాడే ఒక జాబిలట కారీుక గుర్తు చ్చే అప్పుడు 2008 లో నవల చదివినపుటి
జాాపకం గురించ్చ చెపూు నిషకి ఒక మయిల్ రాసాను. దానికి త్ను సుందించ్చన తీరు ఎపుటికీ మరిేపోలేను. దాని
గురించ్చ ఇప్పుడు మళ్ళి వరిణంచనులండి. అది న్నకొకకదానికే సంత్ం అననమాట! ;-)
2012 ఫిబ్రవరిలో ఒక ర్చజు ఉదయానేన పోసుులో న్నకోసం అటు పెట్ు ఒకటి వచ్చేంది. దాని మీదునన
నిష పేరు చూసి ఆశేరయం కాదు ఏకంగా షాకే అయాయను. త్నో చ్చనిన కానుక పంపించ్చంది న్నకోసం. న్న బస్ు ఫ్రండ్స
అనబడే ఒక మనిష న్నకు తెల్టకుండా న్న అడ్రస్ నిషకి ఇచ్చే హల్ు చ్చసి ఇదా రూ కలిసి సె ైలంట్ గా సరె ా ైరజ్ పాోన్
చ్చసారని త్రావత్ తెలిసింది. కాన్న అసలా గిఫ్టు వచ్చేన ర్చజు మాత్రం నేల మీద పాదాలు ఆనలేదంటే మీరు నమామలి!
త్రావత్ అలా అలా ర్చజూ పాటల గురించ్చ మాట్లోడుకోవడంతో మొదలటిు కాదేదీ మాట్లోడుకోడానికీ, నవ్వవకోడానికీ
అనరిం అననటుు వాగులా, వరదలా, ఇంకా వాటన్ననటికంటే ఉధృత్ంగా అంతూ పొంతూ లేకుండా మా కబురుో
సాగుతూ...నే ఉన్ననయి, ఉంట్లయి కూడా! ఒకసారి ఇంకో స్ననహితురాలు సౌమయ మా ఇంటికొచ్చేనప్పుడు నేను, నిష
మాట్లోడుకుననది చూసి మీరిదా రూ మాట్లోడుకోడం త్కుకవ, నవ్వవకోడం ఎకుకవ అనుకుంట్ల కదా అని సరదాగా అంటే
నిజమే కదా అనిపించ్చ భలే నవ్వవచ్చేంది. అసలు ఇప్పుడు పరిసిథ తి ఎలా అయిపోయిందంటే ఒకప్పుడు నిషగంధ అంటే
కారీుక గుర్తు చ్చే న్నకు ఆ మరాయద, గౌరవం అన్నన పకకకి పోయి నేను ఎదురు త్నని బదిరించ్చ సాథయికి వచ్చేసాను.
మరేం చ్చసాుం చెపుండి. బ్లగా గారం చ్చసి పాడు చ్చస్నవాళ్ిదే బ్లధయత్ంతా, నేనే పాపమూ ఎరుగను. ;-) కాంతి గారు,
నిష ముందు నుంచ్చ మంచ్చ స్ననహితులవడం, త్రావత్ న్నకు వీళ్ళిదా రితో స్ననహం కలవడంతో ట్రయాంగిల్ ఫ్రండిషప్
స్పురీ అయిందననమాట కథ! అసలు వీళ్ళిదా రూ ననెనంత్ గారం చ్చసుుంట్లరంటే న్న గురించ్చ వీళ్ళిదా రి మాటలు వింటే
నేనెవర్చ కిండర్ గారెు న్ కి వెళ్తి పిలో నేమో అనుకోగలరు ఎవరె ైన్న. పొదుానేన ఎనిమిదింటికి నిద్ర లేచాను తెలుసా అంటే
అయోయ త్ల్టో ఎనిమిదింటికే నిద్ర లేచావామామ నిద్ర సరిపోయిందా అని అడిగే ట్ ైపననమాట. ఎప్పుడన్నన మాటలోో
ఏదన్నన వసుువ్వ బ్లగుందంటే చాలు ఏదో చ్చననపిలో లకి బొమమలు కొనిచ్చేనటుు చ్చటుకుకన పంపించ్చసాురు. ఎవరికి
ఎప్పుడు ఏం కొన్నన +1 లాగా ప్రతీసారీ పకకన న్నకుండాలి. నేనేది చ్చసిన్న అదుుత్ం కంటే ఒకక మటుు కూడా కిందకి దిగి
రారననమాట. అయితే న్నలో అంత్ గొపుత్నమూ, అదుుత్మూ లేవని న్నకు తెలిసిన్న సరే వాళ్ళి చెపేువన్నన అబదాధలు
కావ్వ, నిజాలే! ఎందుకంటే ఆ అదుుత్ం వాళ్ికి న్న మీదునన ప్రేమలో ఉంది. అందుకని వాళ్ి కళ్ిలోంచ్చ నేనెప్పుడూ
అలానే కనిపిసుుంట్లను. న్నది భలే అదృషుం కదూ! :-)
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ఊ.. ఇప్పుడు మనం ఫ్యోష్ బ్లయక్ లోంచ్చ రింగులు తిప్పుకుంటూ మళ్ళి మన San Francisco ట్రిప్

దగగరికి వస్ను టిక్కట్స బుక్ చ్చసుకునే ముందు మన నిష మాత్ గారి వీలు తెలుసుకోవాలననమాట. త్నకి అససలే మాత్రం
ఛాయిస్ లేకుండా ఇలా నేను జూన్ రెండో వారంలో మాత్రమే రాగలను. ఈసారికి మీ ఊరి వె ైప్ప రాలేను కాబటిు నువేవ
శాన్ ఫ్రానిసస్పక రాగలవా, నువ్వవ ఏ సంగతీ చెపేు దానిన బటిు ట్రిప్ సంగతి ఆలోచ్చదాాం అని మయిల్ రాసాను. త్ను
వెంటనే అదేంటీ మా ఊరికి రావా అని ఒకక ఎదురు ప్రశన కూడా వెయయకుండా ఆ ట్ ైంలో మాకు చాలా బిజీ ఉంటుంది
ఆఫీసులో. అయిన్నసరే నువివంకేం ఆలోచ్చంచకుండా టిక్కట్స బుక్ చ్చసెయ్. అంత్గా సెలవ్వలు తీసుకోవడం
కుదరకపోతే నేను వీక్కండ్స రెండు ర్చజుల కోసమై న్న వసాును అని చాలా సంబరంగా రిపెోల ఇచ్చేంది. అలా రెండు
ర్చజులు వచ్చే పోడానికి త్ను ఉండేది కాలిఫోరినయాలో కాదు. అమరికాకి ఇంకో పకక నుంచ్చ ఆరేడు గంటలు పె ైగా

ఫ్ోలట్ జరీన చ్చసి రావాలి. అయిన్న సరే నిమిషం కన్నన ఎకుకవ ఆలోచ్చంచకుండా, నువివలా చెయ్యయచుే కదా అనో,
చెయయలేదు ఎందుకనో ఒకక ఎదురు ప్రశన కూడా వెయయకుండా సరేనంది. ఎందుకలా.. అంటే మరి త్ను నిషగంధ
కదా.. అందుకే అలా! :-)
నేను నిష ఊ.. అన్ననక కాంతి గారితో ఇంకో న్నలుగు వారాలోో నేనూ, నిషీ మీ ముందుందాం
అనుకుంటున్ననం.. మరి మీరేవంట్లరు? అని అడిగాను. ర్చజూ అడిగీ అడిగీ అప్పుడే రెండు ర్చజుల నుంచీ అడగడం
మానేసారేమో నేను చెపిుంది నిజమేన్న అని నమమడానికి కాస్నప్ప పటిు ంది కాంతి గారికి. నిజీ ంగా నిజమేనని చెపిు
టిక్కట్స బుక్ చెయయగానే డేట్స చెపాును. నేను బుక్ చ్చసాక నిష కూడా చ్చసుుంది అని చెపాును. ఆ ర్చజు ఆనందంతో
ఉకికరి బికికరి అయిపోయి మా ముగుగరిలో ఎవరికీ నిద్ర పటు లేదని తెలాోరి చెప్పుకున్ననం. త్రావత్ రెండు మూడు
ర్చజులోో నేను టిక్కట్స బుక్ చ్చసాక నిష కూడా చ్చస్నసింది. ఇంక అపుటి నుంచీ మూడు వారాల త్రావత్ ఈ ర్చజు ఏం
చ్చస్తు ఉంట్లమో అని ర్చజూ ఊహించుకుంటూ, కలలు కంటూ, తెలాోరాక రాత్రి న్నకేం కలొచ్చేందో తెలాస అని
చెప్పుకుంటూ అలా అలా మూడు వారాలు గడిచ్చపోయాయి.
ప్రయాణ్ం ఇంకో వారంలోకి వచాేక న్నకు ఉననటుుండి ఇంటి మీద, ఇంటబ్లాయ్ మీద బంగొచ్చేసింది
త్న కన్నన ముందే ఊరెళ్ళిపోతున్నననని. త్నతో పాటు సిడ్ననకి వెళ్ిడం లేదుగా అని మళ్ళి ఇంకో దిగులు. ఏదో సామత్
చెపిునటుు భరించాలిసన బ్లధయత్ ఉననవాళ్ికి త్పుదు కదా పాపం. అందరిళ్ిలోలా కాకుండా మా ఇంటోో ఎప్పుడూ
రివర్స సరిాచెపుడాలు ఉంట్లయననమాట. రెండు వారాలే కదా.. ఇప్పుడిలా అంటున్ననవ్ గాన్న ఒకకసారి మీ ఫ్రండ్సస ని
చూడగానే ననూన, ఇంటినే కాదు, న్న రీసెర్ ట్లపిక్ ఏంటో కూడా మరిేపోతావ్.. ఏం పరేోదు, అయాం ష్యయర్ యు
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విల్ హేవ్ ఎ గ్రేట్ ట్ ైం దేర్ అని చెపాుడు. బయలుదేరే ముందు వచ్చేన శనివారం ర్చజు బోలుు కషుపడి న్నతో పాటు
ఎండలో తిరిగి త్నకససలు ఇషుం లేని షాపింగ్ పనిలో కూడా హల్ు చ్చసాడు మా ఇంటబ్లాయ్. :-)
ఇంకేముంది... త్రావతి పేజీ ప్రయాణ్మే.. About to take off to San Francisco... I'm all
excited!
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My San Francisco Diary – 3
12.06.2013
బుధవారం
ఎపుట్లోగే తెలాోరి పొదుానన ప్రయాణ్ం ఉందనేసరికి ముందు ర్చజు రాత్రి న్నకు రకరకాల ఆలోచనలతో

సరిగాగ నిద్ర పటు లేదు. ఉదయం 9:50 కి న్న ఫ్ోలట్ ట్ ైం అయిన్న సరే ముందు ర్చజు రాత్రి ఆనెోలన్ చెకిన్ చ్చస్నసాను కదాని
ఎయిర్చురుుకి కాసు ఆలసయంగానే బయలుదేరాము. లగేజ్ చెకిన్ కౌంటర్ దగగరికి వెళ్తిసరికి దాదాప్ప ఎనిమిదిననర

కావ్వస్పుంది. అకకడ కౌంటర్చో ఉనన అమామయి బోరిు ంగ్ పాస్ ఇచ్చే ముందు చ్చననపాటి ఇంటరూవూ చ్చసింది. నువెవప్పుడు
జరమన్న వచాేవ్వ, ఎనేనళ్ి నుంచ్చ ఉన్ననవ్వ, ఏం ఉదోయగం చ్చసాువ్వ, ఏయే ఊరోలో ఉన్ననవ్వ, అమరికాలో ఎకకడికి
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వెళ్ళున్ననవ్వ, ఎందుకు వెళ్ళున్ననవ్వ వగరా
ై ప్రశనలన్నన ఒక పావ్వగంట స్నప్ప అడిగి నేను చెపిున సమాధాన్నలన్నన ఒక పేపర్
మీద రాసుకుంది. అమరికాలో అడుగు పెటు క ముందే ఇకకడి నుంచ్చ సెుషల్ ట్రీట్మంట్ మొదలవ్వతుందని ముందే
సౌమయ చెపిు ఉండటం వలో నేనేం కంగారు పడలేదు. లగేజ్ చెకిన్ అయిపోయి, సెకూయరిటీ చెక్ కూడా అయిపోయి
లోపలికి వెళ్తిదాకా ననున జాగ్రత్ుగా చూసుకుని ఇంకప్పుడు ట్లట్ల చెపేుసి మా ఇంటబ్లాయ్ వెళ్ళిపోయాడు. బోరిు ంగ్
గేట్ దగగరికి వెళ్తిసరికి అపుటికే బోరిు ంగ్ మొదల ైపోయి పెదా కూయ ఉంది. మళ్ళి అకకడ కూడా ఓ న్నలుగదు
ై ప్రశనలడిగి

ఫ్ోలటోోకి పంపిసుున్ననరు. ఫ్ోలటోోకి వెళ్ళి కూరుేన్ననక అంతా బ్లనే అయింది, నేను ఎగరడానికి రెకకలు సిదధ ం అని
చెపాులిసన వాళ్ిందరికీ ఫోనోో నుంచ్చ మయిల్స పెటేు సి ఫోన్ సివచాేఫ్ట చ్చస్నసాను.

నేను ఎకికన డలాు ఎయిర్ ల ైన్స విమానం పది గంటల పె ైన ప్రయాణ్ం చ్చసి ననున అట్లోంట్ల

నగరానికి చ్చరుసుుంది. ఇపుటిదాకా ఎప్పుడూ పది గంటల స్నప్ప ఒకే ఫ్ోలటోో కూర్చేలేదు, అనిన గంటలు ఎలా
గడుసాుయో అనుకుంటూ కిటికీలోంచ్చ పగటి వెలుగులో ఆకుపచేగా మరిసిపోతునన ఐర్చపా ఖండప్ప అందాలని,

ఇంద్రన్నలంలా కాంతులు విరజిముమతునన అట్లోంటిక్ మహా సముద్రప్ప నయగారాన్నన చూస్తు అసలు ఇంత్ందంగా ఈ
భూమిని ఎవరు సృషుంచార్చ, ఈ మబుాలిన, న్నలాకాశాన్నన దాటుకుని అనంత్ విశవంలోకి వెళ్తు ఇంకా ఏమేం
కనిపిసాుయో అని రకరకాల ఆలోచనలు, ఊహలు చుటుుముటేు సరికి చాలా సమయం గడిచ్చపోయింది. త్రావత్
చెవిలో పాటలు పెటుుకుని
లత్

'మోహన

ప్పసుకం
పటుుకున్ననను.

వంశీ'
చ్చతిలో
కృషుణడిని

త్లుేకోడమంటే

మనకి

మహదానందం

కాబటిు

కృషణమాయలో

పడి

అప్పుడప్పుడూ

నిద్రలోకి

జారిపోతూ మళ్ళి లేస్తు
కృషుణడి కథ చదూకుంటూ
పది గంటలు తందరగానే

మబుాల పలో కీ ఎకిక మది కోరిన తీరాలకి ప్రయాణ్ం..

గడిచ్చపోయాయనిపించ్చంది.
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నేను ఎకికన విమానం హార్ు ప ఫీల్ు - జాకసన్ అట్లోంట్ల ఇంటరేనషనల్ ఎయిర్చుర్ు లో దిగేసరికి లోకల్ ట్ ైం
ప్రకారం మధాయహనం రెండు గంటల ైంది. ఎయిర్చుర్ు లో వాతావరణ్ం చూడగానే న్నకు అమరికాకి, జరమన్నకి తేడా
తెలిసినటు నిపించ్చంది. మా ఊరి ఎయిర్చుర్ు లో జన్నలు ఎకుకవ ఉన్ననసరే ఎప్పుడూ అదొకలాంటి నిశబా మైన
వాతావరణ్ం ఉంటుంది. జన్నల మాటలు, నవ్వవలు బిగగరగా వినపడవ్వ. అందరూ మలో గా మాట్లోడుకుంటూ ఎవరి
పనులు వాళ్ళి చ్చసుకుంటుననటుు కనపడతారు. అదే అట్లోంట్ల ఎయిర్చుర్ు లో అయితే సెకూయరిటీ చెక్ కూయ లో
నించుంటే ఎంత్మంది అపుటికప్పుడు పరిచయాలు చ్చస్నసుకుని ఏదో ఒక కాలక్షేపం కబురుో మాట్లోడుకుంటూ
కనిపించార్చ! అకకడునన ఎయిర్చుర్ు సాుఫ్ట కూడా సరదాగా జ్లకులేస్తు మాట్లోడుతూనే ఉన్ననరు. జరమనుో వాళ్ి విధులిన
వాళ్ళి చకకగా నిరవరిుసాురు కాన్న కొత్ువారితో అంత్ ఎకుకవ మాట్లోడరు. అవసరమై నంత్ మేరకే మాట్లోడతారు.

అట్లోంట్ల ఎయిర్చుర్ు చాలా పెదా ది. ఫ్ోలట్ లాండ్స అయిన దగగరినుంచీ చుటూ
ు ఎటు చూసిన్న అట్లోంట్లస్ హోమ్

ఎయిర్ ల ైన్స డలాు అని మహా గరవంగా ప్రతీ చోట్ల రాస్నసుకున్ననరు. భలే అనిపించ్చంది అది చూసి. ఏ
విషయంలోనె ైన్న ఇలా వారి గొపుత్న్ననిన ఇలా గరవంగా ప్రకటించుకోడం అమరికా ప్రతేయకతేమో అనిపిసుుంది.
జరమన్నలో, ఇత్ర యూర్చపియన్ దేశాలోో త్కుకవగా కనిపిసుుంది ఇది. అంటే న్న ఉదేా శయం అమరికన్స కి వారిదంటూ ఒక
ప్రతేయకమై న ఎక్కసరాషన్, సెు లల్ ఉంటుందనిపిసుుంది ఈ విషయంలో. :-)

అట్లోంట్ల నుంచ్చ
శాన్ ఫ్రానిసస్పక కి వెళ్తి విమానం
బయలుదేరడానికి రెండు గంటల
పె ైనే సమయం ఉంది. కసు మ్స
కిోయరెన్స

దగగర

ప్రశనలడిగారు.

చాలానే

ఎందుకొచాేరు,

ఎవరి దగగరికొచాేరు, వాళ్ళి ఎలా
విమానంలో నుంచ్చ జరమన్న
.. :-)

స్ననహితులయాయరు,

ఇదివరకు

మీరెప్పుడు కలిసారు, ఇపుటిదాకా
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ఎందుకు రాలేదు వగరా
ై చాలాస్నప్ప అడుగుతూనే ఉన్ననడు కసు మ్స ఆఫీసర్. కాస్నపయాయక జరమన్నలో ఏం చ్చసుుంట్లవ్వ
అంటే సె ైంటిస్ు ని అని చెపేు "ఓహ్, యు మస్ు బి వెరీ సామర్ు దన్.." అని నవివ ఇంక వెళ్ిమన్ననడు. ఓహో.. సె ైంటిసుుల
మీద బ్లనే నమమకం ఉందననమాట అని నవ్వవచ్చేంది. కసు మ్స కిోయరెన్స అయిపోయి, లగేజ్ తీసుకుని మళ్ళి

శాన్నఫానిసస్పక వెళ్తి ఫ్ోలట్ కౌంటర్ దగగర అపుగించ్చ లోకల్ ఫ్ోలట్స ట్రిమనల్ కి అండర్ గ్రండ్స ట్రైనోో వెళ్తిసరికి గంట పె ైనే

పటిు ంది. మళ్ళి కాస్నప్ప ప్పసుకం చదువ్వకుంటూ కూరుేన్ననక శాన్ ఫ్రానిసస్పక ఫ్ోలట్ బోరిు ంగ్ మొదల ైంది. లోపలిక్కళ్ళిక

ముందు ఫ్ోలట్ కీ, దీనికీ బ్లగా తేడా తెలిసింది. ఎందుకో ఎప్పుడూ యూరపోో తిరిగే ఫ్ోలట్స మంచ్చవి కొత్ువి
ఉంట్లయనిపిసుుంది. మనకి తినే ఆసకి ు ఉందా లేదా అనే విషయం పకకన పెడితే ఈ లోకల్ ఫ్ోలటోో ఐదు గంటల

ప్రయాణానికి సింప్పల్ గా సానక్స, సాండ్స విచ్ పెట్లుడు. అట్లోంట్ల నుంచ్చ శాన్నఫానిసస్పకకి ఐదు గంటల ప్రయాణ్ం.
అపుటికి అలసట తెలిసచ్చే, అబ్లా.. ఈ ఐదు గంటలు ఎప్పుడు గడుసాుయో కదాని చాలా అసహనంగా
అనిపించ్చంది. నిద్ర పోడానికి చాలా కషుపడాును కాన్న ఎంత్ బతిమాలిన్న నిద్ర రానని మొండికేసింది.
విమానంలోంచ్చ భూమిని దూరం నుంచీ గమనించడం భలే ఆసకి ుకరంగా ఉంటుంది. యూర్చప్
మీదుగా ఎగురుతుననప్పుడు చలికాలంలో అయితే పూరిుగా మంచు కపేుసిన తెలో టి ఆల్ుప పరవతాలతో, మధయ మధయన
న్నరు పూరిుగా గడు కటుుకుపోయిన నదులు, సరసుసలతో కనిపిస్ను, ఎండాకాలంలో ఎటు చూసిన్న ఆకుపచేగా
మరిసిపోయే కొండలు, పొలాలతో అంతా పచే పచేగా కనిపిస్తు మధయలో ఊరుో ఉనన చోట ఎర్రటి పెంకుల ఇళ్ళి
ఎకుకవ కనిపిసుుంట్లయి. దుబ్లయి లాంటి ప్రదేశాల మీదుగా చూసినప్పుడేమో విశాలమై న ఇసుక ఎడారులు, పెదా
పెదా సె ైై సాాపర్స తో ఇంకొక రకంగా ఉంటుంది. మన హై దరాబ్లదేమో చ్చననపిలో ల ఆట వసుువ్వలన్నన తీసుకొచ్చే ఒక
పెదా కుపులా పోసినటుు భలే కనిపిసుుంది బొమమలు బొమమలాోగా. అమరికా ఏమో వీటనినటికీ భిననంగా కనిపించ్చంది
న్న కళ్ికి. బోలుు ఎకుకవ ర్చడూ
ో , వందల కొదీా పార్క చ్చసిన కారుో, ఇళ్ళి ఉనన విధానం కూడా వేరేలా ఉంది. చకకగా
వరసలోో ఒకేలాంటి బొమమరిళ్ళి కటిు నటుు భలే ఉన్ననయి. కొనిన చోటో అంతా ఆకుపచేగా కనిపించ్చన్న అది యూర్చప్
లా కాకుండా ఇంకో రకంగా ఉంది. పెదా పెదా రాతి కొండలు, పరవతాలు, ఎడారులు, సననగా పాయలాో కనిపించ్చ
నదులు, శాన్ ఫ్రానిసస్పక దగగరికి రాగానే అదేదో సముద్రం లాంటిది.. ఏంటో ఆ ఐదు గంటల ప్రయాణ్ంలోనే చాలా
వె ైవిధయం ఉనన భూభాగాలు కనిపించ్చసాయి. మొతాునికి ఎలాగతేనేం
ై
అలా దికుకలు చూస్తు, ఇంకా ఎనిన మై ళ్ళి
వెళ్ళిలో విమానం మాయపోో చూసుకుంటూ ఎలాగో ఐదు గంటలు గడిపేసాను.
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ఆకాశంలో నుంచ్చ అమరికా.. :-)

శాన్ ఫ్రానిసస్పక లోకల్ ట్ ైం ప్రకారం సాయంత్రం ఆరుననర గంటలకి విమానం ననున భద్రంగా
తీసుక్కళ్ళి కాంతి గారి ముందు నిలబటేు సింది. నిజానికి విమానం దిగాక చెకింగుో ఏమీ లేకపోయిన్న లగేజ్ తీసుకుని
వెళ్తిసరికి కాసెైన్న ట్ ైం పడుతుందనుకున్ననను. తీరా చూస్ను ఇలా దిగేసి అలా కొంచెం నడిచ్చ ఒక ఎసకలేటర్ మీద
నుంచీ దిగుతుంటే కింద కాంతి గారు, కిరణ్ ప్రభ గారు కనిపించ్చశారు ఎదురుగాగ! ఒకక క్షణ్ం "కనిపించ్చసార్చచ్.." అని
గాలోో తేలిపోయినటుు అనిపించ్చన్న మరుక్షణ్ంలో నేనింకా న్న లగేజ్ తీసుకోలేదు కదా, త్ప్పు దారిలో వచాేన్న ఏంటీ
అని సందేహం కూడా వచ్చేంది. ఈ లోప్ప మొదటి ర్చజు స్తకలుకి పంపించ్చన పిలో కోసం స్తకలు బయట నించుని
ఎదురు చూసుుననటుు నించునన కాంతి గారు ననున చూసి "అదిగో మధుర.." అని పరిగతుుకుంటూ అరక్షణ్ంలో న్న
దగగరికొచ్చే రెండు చ్చతులతో ననున చుటేు సారు. నిజంగా స్తకలు ముందు అయుయంటే ఎతుుకునే పని కాన్న నేనింత్

పెదా లపోయాను కాబటిు కుదరేోదననమాట. :-) కిరణ్ ప్రభ గారు మాత్రం వెంటనే మా దగగరికి రాకుండా మాఇదా రి
ఉదేవగానిన, సంబరానిన త్న బ్లోక్ బర్రీలో బంధంచ్చ ప్రయత్నం చ్చసారు. కాంతి గారి మొదటి మాట ఏంటంటే.. "ఇంత్
దూరం ప్రయాణ్ం చ్చసి నువెవంత్ వడలిపోయి వసాువో అని రాత్రి నుంచీ విపరీత్ంగా ట్నషన్ పడిపోతున్ననను. అప్పుడు
ఇండియా ప్రయాణానికే అలా న్నరసపడిపోయావ్వ కదా.. అమరికా ఇంకా దూరం కదాని చాలా కంగారుగా
అనిపించ్చంది. హమమయాయ మొహం కాసు బ్లనే ఉంది. న్నకిప్పుడు ధరయం
ై వచ్చేంది" అన్ననరు. వెంటనే కిరణ్ ప్రభ గారు
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వచ్చే "ఉదయం నుంచీ ఇదే కంగారు, త్న కంగారు చూసి నేను కూడా కంగారు పడాును" అని నవివంచారు. వెంటనే
ఇంకా నేను లగేజ్ తీస్పకలేదు అంటే లగేజ్ కోసం అందరం కలిసి వెళ్ళిచుే అన్ననరు. ఇంత్లో కాంతి గారు "లగేజ్
సంగతి త్రావత్ అసల్ట జుటేు ంటి ఇలా చ్చసావ్? బంగారంలాంటి జుటు ంతా ఏమై పోయింది? ఈ పిచ్చే పిలక
వచ్చేందేంటి? అసలు న్నక్కలా మనసపిుంది....." అంటూ ప్రైవేటు మొదలటేు సరికి ఒకకక్షణ్ం నేను ఇండియా వచాేన్న
అమరికా వచాేన్న అని సందేహం వచ్చేంది న్నకు. ఎందుకంటే జుటుు విషయంలో ఏమన్నన తేడాలొస్ను మా అమమ
కూడా ఇవే అక్షింత్లు వేసుుంటుంది. అది కూడా ఒకకసారి కాదు, కళ్ి ముందు ఉనననిన ర్చజులు ర్చజూ టిఫిను, అననం
పెటిు నటుు పూటకోసారి ఉంటుంది జుటుు గురించ్చ ప్రైవేట్ కాోస్.. :-) సరే మొతాునికి ముగుగరం కలిసి వెళ్ళి లగేజ్ కలక్ు
చ్చసుకుని పారికంగ్ లోకి వెళ్ళి కారు తీసుకుని ఇంటికి బయలుదేరాం. కార్చో ఎకకగానే "ఇదిగో న్న కోసం తెచ్చేన ఫోన్
సిమ్ కార్ు . ఫోన్ చ్చతిలో పెటుుకో. న్నకే ఫోనుో వచ్చేసాుయి" అన్ననరు. అబ్లా అప్పుడే ఎవరు చ్చసాురెోండి మరీనూ..
అన్నననో లేదో కాస్నపటోో నిష ఫోన్ చ్చసింది. "నిషీ.. నేనొచ్చేసా!" గటిు గాగ అని అరిచ్చసరికి "గొంతు బ్రహామండంగా
వినిపిసుుందిగా.. హమమయాయ బ్లనే ఉన్ననవననమాట.. ఇంక నేను ప్రశాంత్ంగా నిద్రపోవచుే" అంది నిష. త్నకి
పడుకునే ట్ ైం అవ్వతోందని మరీ ఎకుకవస్నప్ప మాట్లోడకుండా ట్లట్ల చెపేుసాం.
శాన్ ఫ్రానిసస్పక ఎయిర్చుర్ు నుంచీ డబిో న్ వెళ్ిడానికి San Mateo bridge దాటి వెళ్ళిలి. ఆ వంతెన

పకకనే చాలా త్కుకవ ఎతుులో న్నళ్ళి కనిపిసుుంటే చూసి "ఇదేన్న మీ ఊరి సముద్రం.. భలే ఉంది కదా.. ఫ్ోలటోో నుంచ్చ

కూడా కనిపించ్చంది. అయిన్న న్నళ్ళి ఇంత్ పె ైకి ఉంటే ఎలా వంతెన మీదకి వచెేయయవా?" అని చాలా ఆశేరయంగా
అడిగాను. కిరణ్ ప్రభ గారు నవివ, "అది సముద్రం కాదమామ.. దానిన 'బే' అంట్లరు. ఎప్పుడూ ఇలానే ఉంటుంది.
ఇపుటిదాకా అయితే నువవననటుు పొంగలేదు మరి.. ఎంత్స్నపూ ఆ న్నళ్ి వంకే కాకుండా ఎదురుగా చూడు ఒకసారి.
వంతెన అలా గాలోోకి పె ైకి వెళ్ళతూ ఆకాశానికి వేసిన నిచెేన లాగా ఉంటుంది. అకకడికి వెళ్ళిక మళ్ళి కిందకి దిగుతాం
మనం. మన ఊరు ఇంకా కొనిన వేరే ఊరోని కూడా కలిపి 'బే ఏరియా' అని పిలుసాురు" అని చెపాురు. నిజంగానే ఆ
వంతెన మీద వెళ్ళతూ అలా చూసుుంటే చుటూ
ు న్నళ్ళి, ఏదో ఎకకడో మబుాల చాటున దాగునన లోకాలకి వేసిన దారి
లాగా భలే కనిపించ్చంది. త్రావత్ ఆ దారిలో బోలు నిన సారుో తిరిగాక మనింటికి వెళ్తి దారి కాబటిు సవరగ లోకప్ప
ముఖదావరం అని పేరు పెటేు సాను నేను. :-)
ఎయిర్చుర్ు నుంచ్చ ఇంటికి వెళ్తిసరికి సాయంత్రం ఏడుననర దాటింది. ఇంకా అపుటికి
స్తరాయసుమయప్ప ఛాయలు మొదలవలేదు. ఇంటికి దగగరలోకి వెళ్తిసరికి అకకడునన 'రీగల్ సినిమాస్' థియేటర్
చూపించ్చ "ఇది వచ్చేందంటే మనింటికి వచ్చేసినటేు .." అని చెపాురు కాంతి గారు. అపుటి నుంచీ ప్రతి ర్చజూ అకకడికి

www.koumudi.net

20

రాగానే "కాంతి గారూ.. రీగల్ సినిమాస్ వచ్చేంది కదా అంటే మనింటికి వచ్చేసినటేు .. మీరు బ్లగా గురుు పెటుుకోండి.."
అని చెపేుదానిన. :-)
ఇంటోోకి అడుగు పెటు గానే "ఆహా.. మొతాునికి ఖండాలు దాటి, సముద్రానిన దాటుకుని ఇంత్ దూరం
ప్రయాణించ్చ అలసిపోయాక చ్చవరికి ఇంటోోకొచ్చేపడాును. ఇప్పుడు ప్రాణానికి ఎంత్ హాయిగా ఉందో కదా.."
అనిపించ్చంది. గోరువెచేటి న్నళ్ళి సగం అలసటని మాయం చ్చసాక ముందు అరెీ ంటుగా న్న కోసం ఎదురు చూస్న
వాళ్ిందరికీ క్షేమంగా ఇలుో చ్చరానని మయిల్స పెటేు సాను. కాంతి గారు వేడి వేడిగా మూడు న్నలుగు రకాల కూరలతో
అననం పెట్లురు కాన్న అప్పుడు సరిగాగ తినబుదిధ కాలేదు. ఈ లోప్ప కాంతి గారి బంధువ్వలు పదమ గారు ఫోన్ చ్చసి న్నతో
కూడా మాట్లోడారు. అదే మొదటిసారి మాట్లోడటం అయిన్న "ఆంటీ మీ కోసం ఎనిన ర్చజుల నుంచీ ఎదురు
చూసుున్ననర్చ, త్న ఎక్కపట్మంట్
చూస్తు మేము కూడా ఉతాసహంగా ఎదురు చూసుున్ననం మీకోసం" అని చెపేు న్నకేం
ై
చెపాులో తెల్టలేదు. త్రావత్ చ్చమట శ్రీని గారు కాల్ చ్చసి "మా బే ఏరియాకి సావగత్మండ్న.. మీతో నేరుగా ఎప్పుడూ
మాట్లోడకపోయిన్న నిషగంధ గారి దావరా మీ కబురుో తెలుస్తు ఉంట్లయి. త్ను కూడా వచాేక మనం త్పుకుండా
కలుదాాం" అని చెపాురు. పాత్ పాటల పరణశాల 'చ్చమట మూయజిక్' సె ైట్ తెల్టని తెలుగు పాటల ప్రేమికులు ఉండరంటే
అతిశయోకి ు కాదు కదా! న్నకు కూడా అలా ఆ వెబ ైపట్ తెలుసు గాన్న దాని వెనకునన శ్రీని గారితో పరిచయం లేదు. 2011
లో మొదటిసారి ఆయనే సవయంగా ననున పలకరించ్చ "మీ బ్లోగు చూసుుంట్లను. చాలా బ్లగా రాసుున్ననరు. మీ బ్లోగ్
లింక్ మా చ్చమట సె ైటోో పెడతాను" అని అడిగారు. "న్న అక్షరాలకి అంత్ గొపు గౌరవం ఇసాునంటే మహదానందం
కదండ్న" అని సరేనన్ననను. అపుటి నుంచీ ఉనన పరిచయం కొదీా ఇప్పుడు వాళ్ి ఊరికి వచాేనని న్నకు సాదరంగా
సావగత్ం చెపాురననమాట. నేను శ్రీని గారితో ఫోన్ మాట్లోడి వచ్చేసరికి కాంతి గారు, కిరణ్ ప్రభ గారూ రామజ్లగయయ
శాస్త్రి గారితోనూ, వారి శ్రీమతి గారితోనూ వీడియో చాటోో మాట్లోడుతున్ననరు. అంత్కు ముందు వారమే వాళ్ళి ఇకకడికి
వచ్చే వెళ్ళిరట. ననున పిలిచ్చ "త్నేనండ్న మధుర.. ఇందాకే ఎయిర్చుర్ు నుంచ్చ తీసుకొచాేం" అని బోలుు సంబరంగా
చూపించారు. దానికే నేను ఆశేరయపోతుంటే "పోయిన వారం మీ గురించ్చ చాలా చెపాురండ్న. ఎంత్గా ఎదురు
చూసుున్ననర్చ మీ కోసం" అని ఆవిడ కూడా చెప్పుంటే న్నకు మళ్ళి బదులివవడానికి మాటలు కరువయాయయి. అకకడ
ఉనననిన ర్చజులూ ర్చజూ ఎవర్చ ఒకరు ఇవే మాటలు చెపీు చెపీు న్నక్కతేై ఆశేరయమో ఆనందమో తెల్టని ఏదో భావం
కలిగింది. వీళ్ిందరికీ కాంతి గారు న్న గురించ్చ ఎంత్లా చెపిు ఉంటే వాళ్ళి అంతిదిగా గురుుంచుకుని అడుగుతారు
అనిపించ్చంది. హ్మ.. కొంత్మంది మనలో ఏ గొపుత్నమూ లేకపోయిన్న వాళ్ికునన సవచఛమై న మనసుతో మనలిన
గొపుగా ప్రేమించగలరు. అలాంటి నేసాులు దొరకడం మన అదృషుం అనుకోవడం త్పు ఇంకేం అనుకోవాలో తోచదు!
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అసలు పనెనండో తారీఖు ఉదయం జరమన్నలో నిద్ర లేచ్చ ఇంటోోనే ఎనిమిదింటి దాకా ఉండి త్రావత్
విమాన్నలు ఎకేకసి ఇంత్ దూరంలో ఉనన అమరికా వచ్చేసిన్న ఇంకా ఇప్పుడు పనెనండో తారీఖు రాత్రేన్న... ఒకక ర్చజులో
ఇంత్ జరిగిపోయిందా.. ఏదో ఎనోన ర్చజులు ప్రయాణించ్చ చాలా దూరం వచ్చేసి ఏదో కొత్ు లోకంలో ఉననటుు చ్చత్రంగా
అనిపించ్చంది. "కబురోన్నన రేపటి నుంచీ చెప్పుకుందాం గాన్న ఇవాలిు కి హాయిగా నిద్రపోమామ.." అని గబగబ్ల
పడుకోబటేు సారు కాంతి గారు. కిటికీకునన బోలండ్సస సందులోోంచ్చ కనిపిసుునన వీధ దీపం కాంతిన్న, ఆ వెలుతురులో
మరుసుునన పచేటి ఆకులునన పెదా చెటుున్న, ఆకాశంలో వెలుగుతునన చందమామన్న చూస్తు.... అలా అలవోకగా
నిద్రలోకి జారిపోయాను.

My San Francisco Diary – 4
13.06.2013
గురువారం
భూగోళ్ళనికి ఓ పకకనుంచీ ఇంకో పకకకి ఎగిర్తచ్చేసాను కదా.. అకసామతుుగా సథ లకాలాలోో వచ్చేన
మారుు, ప్రయాణ్ం మోసుకొచ్చేన అలసట వలో కముమకొచ్చేన మగత్ రెండూ కలిసిపోయిన కలత్ నిద్ర ననున ఏదో
లోకాలోోకి లాక్కకళ్ళిపోయింది. కిటికీ బయటునన చెటో ఆకులు గాలికి చ్చస్న శబ్లాలు వినిపిస్తు, ఉదయప్ప కాంతో, వెనెనల
వెలుగో తేడా తెల్టనటుు, అసలు నేనెకకడున్నననో తెల్టని అయోమయంలో ఏదో కల ల్టలగా మదిలి కలవరపెటేు సరికి నిద్ర
తేలిపోయి మలకువ్వచ్చేసింది. లేచ్చ ట్ ైము చూస్ను తెలో వారుజాము న్నలుగుననర అయియంది. మళ్ళి ఎంత్స్నపటికీ నిద్ర
రాక రాత్రి కాంతి గారు ఫేస్ బుకోో ఫొటోస్ పెట్లునని చెపిున విషయం జాాపకానికొచ్చే సరే అదన్నన చూదాాం కదాని
లాప్ ట్లప్ ముందేసుకున్ననను. న్నకోసం ఎదురుచూసుున్నననని వేసిన పోసుుకి, ఎయిర్ పోర్చో తీసిన ఫొటోస్ కి రమణి
గారు, ఉమ గారు, పదమవలిో గారు, నిష వాళ్ిందరూ పెటిు న కామంట్స చూసి రిపెోల రాస్ను "ఏంటీ.. నిద్రపటు డం లేదా?"
అని అడిగి నవివంది నిష. కాస్నప్ప ఫేసుాకోో అటూ ఇటూ దికుకలు చూసి మళ్ళి నిద్ర పోదామని ప్రయతినంచ్చ కుదరక
ఇంక లేచ్చ కిందకొచ్చేసాను. కాంతి గారు అపుటికే కిచెనోో వంట పని మొదలుపెటేు సారు. ననున మటో మీద నుంచ్చ
చూస్న "లేచావా త్ల్టో.. ఇంకాస్నప్ప పడుకోవాలిసందిగా" అంటే నిద్ర పటు టేో దని చెపాును. అమామ వాళ్ికి ఫోన్ చ్చసాునంటే
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ఫోన్ తెచ్చేచాేరు. న్ననన ఫోన్ కి చ్చస్ను బిజీ వచ్చేంది. అప్పుడే కిరణ్ ప్రభ గారు మారినంగ్ వాక్ నుంచ్చ వచాేరు.
ఉదయానేన మనింటి పకకనునన పారుకలో వాకింగ్ కి వెళ్ిడం చాలా బ్లగుంటుంది. రేపటి నుంచీ నువ్వవ కూడా వసాువా
త్ల్టో" అన్ననరు. కాంతి గారు న్నకు చాన్స ఇవవకుండా "పిలో ని అప్పుడే వాకింగులూ అవీ అని పొదుానేన లేపకండి.
న్నలుగు ర్చజులు పోయాక వసుుందిలే" అనేసారు. నేను మళ్ళి న్నననకి కాల్ చ్చదాామనుకుంటే "ఫోనోో రీడయల్ బటన్
ప్రెస్ చెయయమామ సరిపోతుంది" అన్ననరు కాంతి గారు. అవత్ల ఫోన్ రింగ్ అయియ ఎత్ుగానే న్ననన కాకుండా ఎవర్చ కొత్ు
గొంతు "హలో చెపుండి కిరణ్ గారూ.." అన్ననరు. దబాకి న్న నిద్ర మతుు వదిలిపోయి వెంటనే నేను పొరపాటున
రీడయల్ రెండు సారుో నొకేకసానేమో, రాత్రి చ్చవరి కాల్ కిరణ్ ప్రభ గారు చంద్రబోస్ గారితో మాట్లోడారు కదా,
ఇప్పుడు ఆయనకి వెళ్ళిపోయినటుుంది కాల్ అని అరథమయియ "ఒకక నిమిషం ఉండండి.." అని చెపేుసి పరిగతుుక్కళ్ళి
కిరణ్ ప్రభ గారికి ఫోన్ ఇచ్చేసి పొరపాటున చంద్రబోస్ గారికి చ్చసానని చెపాును. త్రావత్ వాళ్ళి చాలాస్నపే
మాట్లోడుకున్ననరు కాన్న అలా న్న వలో పొరపాటు జరిగినందుకు న్నకు చాలా ఇబాందిగా అనిపించ్చంది. "ఈ ట్ ైంకి
నేను కాల్ చ్చసాునని చంద్రబోస్ గారికి చెపాును. ఆయన ఎలాగూ న్న కాల్ కోసం ఎదురుచూసుున్ననరు కాబటిు ఏం
పరేోదులేమామ.." అని సరిాచెపాురు కిరణ్ ప్రభ గారు. త్రావత్ అమామ వాళ్ితో మాట్లోడాము. "మా అమామయిని
తెచ్చేసుకున్ననమండ్న.." అని కాంతి గారంటే అమేమమో "మాకేం బంగ లేదులండి.. జరమన్నలో కన్నన ఇకకడుంటేనే అసలు
పటిు ంచుకో అకకరేోదు. మీరుంట్లరు కదా అన్నన చూస్పకడానికి" అంది. "అప్పుడు హై దరాబ్లదులో చూసినపుటి కంటే
రాత్రి చాలా నయమండి. బ్లనే వచ్చేంది..." అని మొదలుపెటిు ఇంకా ఏదేదో స్పది మాట్లోడుకున్ననరు న్న గురించ్చ. :-)
త్ముమడేమో "నువ్వవ అకకడిక్కళ్ళి ఇలా మా అందరితో గంటలు గంటలు ఫోనోో మాట్లోడతావా, మళ్ళి జరమన్న వచ్చేదాకా
ఎకుకవ కాల్ చెయయకు. మీరు బ్లగా ఎంజాయ్ చెయయండి" అని వెంటనే ఫోన్ పెటేు సాడు.
బ్రేక్ ఫ్యస్ు లో వేడి వేడి ఇడ్నోలు, నెయియలో కారపొుడి, అలో ం పచేడి వేసిస్ను ఆహా ఇండియా
వెళ్ళిపోయినటుుంది కదాని సంబరపడిపోతూ నేను కడుప్ప నిండా ఇడ్నోలు నింపేసరికి కాంతి గారు వంట పూరిు
చ్చస్నసారు. ర్చజూ ఉదయానేన చకచకా ఓ గంటస్నపటోో రెండు మూడు కూరలు చ్చస్నసి వంట పని ముగించ్చసాురు
కాంతి గారు. అందుకని త్రావత్ ర్చజంతా తీరిగాగ కబురుో చెప్పుకోడానికి మాకు బోలుు ట్ ైముంటుంది. ఉదయం
తమిమదయేయసరికి కిరణ్ ప్రభ గారు ఆఫీసుకి వెళ్ళిపోతారు. ఇంక అపుటినుంచీ మధాయహనం లంచ్ ట్ ైముకి
ఆయనొచ్చేదాకా మాకసలు సమయం ఎలా గడిచ్చదో తెలిస్నది కాదు. అలా అలా ఆపకుండా కబురో ప్రవాహంలో
అప్పుడే లంచ్ ట్ ైమయియందా అనిపించ్చది. మా ఇదా రి కబురుో కాకుండా ఫోన్ కబురుో కూడా ఉండేవి. అసలు నేను
అమరికా వసుున్ననని చెపిునప్పుడే మా మధయనునన చనువ్వ కొదీా "ఇప్పుడా పిలాో చెపేుది.." అని పోట్లోడారు పదమవలిో
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గారు. న్నకేమో ఈసారికి వాళ్ి ఊరి వె ైప్ప వెళ్ిడం కుదరదు. న్నకోసం ఇంత్ దూరం రావాలన్నన త్నకీ వీలయేయ పని
కాదని తెలుసు కాబటిు ఈ ట్రిపోో పదమవలిో గారిని కలవడం మిససయిపోయాను. :-( కాన్న, ఒకరకంగా అసలు
మిససయినటేు అనిపించలేదు. ఎందుకంటే దాదాప్ప ప్రతిర్చజూ ఉదయానేన పదమవలిో గారు కాల్ చ్చస్నవారు. ఏ ర్చజు
ఏమేం చ్చసామని చెపిు కన్నసం ఓ గంటస్నపన్నన సరదాగా కబురుో చెప్పుకునేవాళ్ిం. ఆ ర్చజు కూడా పదమవలిో గారితో
మాట్లోడాక రమణి గారికి కాల్ చ్చసి మాట్లోడాము. ఎపుట్లోగే రమణి గారు నేను తినన ఇడ్నో లు సగం అరిగిపోయేదాకా
తెగ నవివంచ్చసారు. త్రావత్ పదమజ గారితో మాట్లోడాము. "కాంతి గారి ఎక్కపట్మంట్
ని మేము కూడా షేర్ చ్చసుకున్ననం.
ై
మీ ఇదా రూ బ్లగా ఎంజాయ్ చెయయండి. ఫేసుాకోో ఫోటోస్ పోస్ు చ్చస్తు ఉండండి. మనందరం ఒకేసారి కలుసుకోడానికి
ఎప్పుడ ైన్న పాోన్ చెయాయలి" అని చెపాురు రమణి గారు, పదమజ గారు. త్రావత్ నిషతో మాట్లోడాము. "వచ్చే వారం ఈ
ట్ ైముకి నువ్వవ వచ్చేసాువ్వ, మనం ముగుగరం కలిసి ఉంట్లం కదా.." అని కాస్నప్ప దాని గురించ్చ బోలుు
ఊహించ్చసుకుని ఆనందించాం. ఈ ఫోన్ కాల్స అన్నన అయేయసరికి లంచ్ ట్ ైం అయింది. కిరణ్ ప్రభ గారు వచ్చేసారు.
ముగుగరం కలిసి లంచ్ చ్చసాక "సాయంత్రం ఐదింటికలాో బయలుదేరి బయటికి వెళ్దాం. నేనొచ్చేసరికి రెడ్న అయియ
ఉండండి" అని చెపిు కిరణ్ ప్రభ గారు ఆఫీసుకి వెళ్ళిపోయారు.
అసలు న్నకపుటిదాకా కాంతి గారి దగగరిక్కళ్ళిలి అనన ఉతాసహమే త్పు ప్రపంచంలోనే ప్రఖ్యయతి
గాంచ్చన నగరాలోో ఒకట్ ైన శాన్ ఫ్రానిసస్పక కి వెళ్ళతున్ననను అనన సేహే లేదు. అందుకని ఇకకడికొచాేక ఏం చూడాలి
అని ప్రతేయకంగా ఆలోచ్చంచలేదు. కాన్న కాంతి గారు, కిరణ్ ప్రభ గారు మాత్రం బ్లగా ఆలోచ్చంచ్చ న్నకు ఈ ట్రిప్పులో
ఏమేం చూపించాలి ఒక పెదా లిసుు రాసి పెట్లురు. అందులో భాగంగా మొదటి ర్చజు వెళ్ళిలనుకునన పేో స్ Livermore
Hindu Temple. సాయంత్రం తీసుక్కళ్ళునననది అకకడికే. అసలు నేను అమరికా ప్రయాణ్ం అనుకోగానే కాంతి గారికీ
న్నకూ మధయ ఒక ఒపుందం జరిగింది. అదేంటంటే "నువ్వవ ఎప్పుడు అమరికా వసాువో తెల్టదు కాన్న ఎప్పుడొచ్చేన్న సరే
వచ్చేప్పుడు లంగా ఓణీ మాత్రం తెచుేకోవాలి" అని కాంతి గారి ఆజా. అసలలా చెపాురంటే రాగానే స్తటేకస్ చెక్ చ్చసి
లంగా వోణీ తెచుేకోకపోతే వెనకిక పంపిసాురేమో అననంత్ గటిు గా చెపాురు. మళ్ళి వచ్చేలోప్ప ఓ అరడజను సారుో
గురుు చ్చసారు కూడా "లంగా వోణీ పెటుుకున్ననవా లేదా?" అని. ఇవాళ్ గుడికి కదా వెళ్తిది. అందుకని మధాయహనం
నుంచ్చ ఒకటే హడావ్వడి తందరగా రెడ్న అయిపోదాం పద అని. మొతాునికి న్న బదధ కం వదిలించ్చ ఎలాగతేనేం
ై
ఇదా రం
ఎంచకాక నెమలి పింఛం న్నలం రంగులో మాయచ్చంగ్ మాయచ్చంగ్ లంగా వోణీ, చీర సింగారించ్చ, ఈ గొలుసు బ్లలేదు, ఆ
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నెక్కోస్ బ్లలేదు అనుకుంటూ మారిే మారిే మొతాునికి ఐదింటికి అంటే ఓ అరగంట ఆలసయంగా ఐదుననర కలాో రెడ్న
అయిపోయాం.

California Ranches
ఇంటోోంచ్చ బయలుదేరగానే కిరణ్ ప్రభ గారు "ఇప్పుడు నినొనక అందమై న దారిలో తీసుక్కళ్తాను.
న్నకేమనిపిసుుందో చూదాాం.." అన్ననరు. ఇలుో దాటి ఒక ఐదు నిమిషాలు వెళ్ళిమో లేదో ర్చడుుకి ఇరుపకకలా ఎటు
చూసిన్న స్తరయకాంతికి బంగారు వరణంలో మరిసిపోతూ చ్చనన చ్చనన కొండలూ, వాటి నిండా ఎవర్చ శ్రదధ గా
కతిురించ్చనటుు ఒకే ఎతుులో మత్ుగా పెరిగిన ఎండుగడిు పరుచుకుని ఉనన విశాలమై న మై దాన్నలు... అలా చూసుుంటే
న్నకు అసలు కళ్ళి ఆరుబుదిధ కాలేదు. అసలు బంగారు పోత్ పోసినటుు, ఎవర్చ గొపు కళ్ళత్మకంగా వేసిన
వరణచ్చత్రంలాగా, అత్యంత్ నె ైప్పణ్యంగా నేసిన తివాచీలాగా ఆ కొండలు ఎంత్ బ్లగున్ననయో! అకకడకకడా ఒంటరిగా
ఒకటో రెండో పచేని చెటుో, కొండల దిగువన మై దాన్నలోో కొనిన చోటో గుర్రాలు, కొనిన చోటో ఆవ్వలు, గొర్రెలు.. మొత్ుంగా
ఎటువె ైప్ప చూసిన్న అకకడ దిగిపోయి అలా నడుచుకుంటూ ఆ కొండల మీదకి ఎకేకసి ఆ లోయలోో చ్చననపుటిలా
జారుడుబండ ఆటలా దొరుోకుంటూ ఆడుకుంటే బ్లవ్వండు.. అసలు అకకడే ఒక చ్చనన ఇలుో కటేు సుకుని
ఉండిపోతే బ్లవ్వండు అని ఎంత్ అనిపించ్చందో! ఆ చుటూ
ు పకకల అకకడకకడా గుర్రప్పశాలలు, పశువ్వల శాలలు త్పు
వేరేం లేవ్వ. 'కంట్రీ సె ైడ్స' అంట్లరు కదా.. అలాంటి గ్రామీణ్ వాతావరణ్ంలో గాలి చ్చస్న శబా ం, ఆ సననటి ర్చడుు మీద
తిరిగే కారుో చ్చస్న చప్పుడు మినహా మరింకే అలజడి లేకుండా చాలా ప్రశాంత్ంగా ఉంది. ఇప్పుడు ఎండాకాలం కాబటిు
గడిు అంతా ఎండిపోయి ఇలా ఉన్ననయి. మళ్ళి వేసవి అయిపోయాక కొండలన్నన ఆకుపచేగా మారిపోతాయి. ఇలా
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ఉండే ప్రదేశాలని Ranches అంట్లరు. ఈ మై దాన్నలని ఎకుకవగా గుర్రాలు, పశువ్వల పెంపకానికి ఉపయోగిసాురు.
పాత్కాలంలో ఇంకా ఎకుకవ ఉండేవి అవన్నన. ఇపుటికీ అకకడకకడా గుర్రాలూ అవీ కనిపిసుుంట్లయి చూడు" అని
చెపాురు కిరణ్ ప్రభ గారు.

Strawberry Fields
మేము వెళ్తి దారిలో ఒక చోట ఒక పెదా సాేబర్రీ తోట కనిపించ్చంది. అకకడ ఆగి సాుల్ దగగరునన
అత్నితో మాట్లోడితే 'బర్రీ పికింగ్' లేదు కాన్న కొనుకోకవచుే అన్ననడు. సాేబర్రీస్ తో పాటు ఆప్రికాట్స,
కొనినకూరగాయలు ఉన్ననయి. బర్రీస్, ఆప్రికాట్స కొనుకుకని అకకడినుంచ్చ నేరుగా 'లివర్ మోర్' గుడికి వెళ్ళిము. గుడి
బయటినుంచ్చ చూడాునికి అచేం ఇండియాలో గుళ్ిలాగే ఉంది. ఈ గుడికి శంఖుసాథపన చ్చసింది అపుటి ఆంధ్రప్రదేశ్
ముఖయమంత్రి పదమశ్రీ NT రామారావ్వ గారు అని రాసునన శలాఫలకం చూసి ఈ గుడి అపుటినుంచీ ఉందా అని
ఆశేరయం అనిపించ్చంది. "1984 అంటే ఇంకా నువ్వవ ప్పటు కముందే మొదలుపెటేు సారు కటు డం.." అని నవివ "ఈ బే
ఏరియాలో ఇంకా చాలానే హిందూ గుళ్ళి ఉన్ననయి కాన్న అన్ననటికన్నన ముందు కటిు న గుడి మాత్రం ఇదేనమామ.." అని
చెపాురు కిరణ్ ప్రభ గారు. గుడి ప్రాంగణ్ంలో లోపల ఒకోక దేవ్వడికీ ఒకోక చ్చనన గుడి ఉంది. విన్నయకుడు, మురుగన్,
శవ్వడు, అమమవారు, రాముడు, కృషుణడు, హనుమాన్, వెంకటేశవరసావమి, ఇలా అందరు దేవ్వళూి ఉన్ననరు. కాంతి
గారూ, నేనూ కలిసి అందరి దేవ్వళ్ికీ దణాణలు పెటేు సుకున్ననక ఎనోన డాలర్స నోటు ఇచ్చే హుండ్నలో వెయయమన్ననరు.
"పరేోదులండి మనం హుండ్నలో కానుక వెయయకపోతే దేవ్వడు ఏమీ అనుకోడులే.." అని నేనంటే "అలా అనకూడదు.
వెయియ నువ్వవ ముందు.." అని దగగరుండి హుండ్నలో కానుక వేయించ్చ తీసుకొచాేరు. తీరథప్రసాదాలు తీసుకుని కాస్నప్ప
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గుడి లోపల కూరుేన్ననం. చాలామంది భకుు లు ఉన్ననరు. బుజిీ బుజిీ పిలో ల దగగరనుంచీ ముసలివాళ్ి దాకా అన్నన
వయసుల వాళూి కనిపించారు. త్రావత్ గుళ్ళి ఇంకొక పకకన ప్పలిహోర, దదోా జనం, రవవకేసరి ప్రసాదాలు
ఉంట్లయని అకకడికి వెళ్ళిం. అకకడ పెదా పెదా గినెనలోో ప్రసాదాలు పెటిు పకకన పేో టుో. స్తునుో ఉన్ననయి. ఎవరికి వారు
పెటేు సుకుని తినెయయడమే. కమమటి ప్రసాదాలన్నన కొంచెం కొంచెం పెటుుకుని తినేసి బయటికి రాగానే అకకడొక
నిమమచెటుు కనపడింది. ఆ చెటుు చ్చట్లరు కొమమలకి పెదా పెదా నిమమకాయలు పసుప్పరంగులో మరిసిపోతున్ననయి.
నేను నిమమచెటుు భలే పెంచారు కదా గుళ్ళి.. అని చూసుుంటే కాంతి గారు "2012 లో రమణి గారిని తీసుకొచ్చేనప్పుడు
ఈ నిమమచెటుు చ్చననగా ఉండేది. అయిన్న బోలుు కాయలున్ననయి అప్పుడే. ఈ చెటుు ముందు నిలబడి రమణి గారు
ఫోటో తీయించుకున్ననరు" అని గురుు చ్చసుకున్ననరు. మేము కూడా ఆ నిమమచెటుు దగగర ఫోటో దిగి వెళ్ిబోతుంటే
అకకడ పూజామందిరం దగగర నించునన ఒక త్మిళ్ళయన మమమలిన పిలిచ్చ "మీకు ఈ గుడి చరిత్ర తెలుసా?" అని
అడిగారు. తెల్టదండి అంటే "మీరు త్పుకుండా తెలుసుకోవాలి. ఎనభలో
ై ో అమరికాలో ఉండే ఒక భకుు డి కలలో గణేష్
కనిపించ్చ ఇలా ఈ ప్రదేశంలో గుడి కటు మని చెపాురు. త్రావత్ ఇకకడ ఈ చ్చనన పూజామందిరం మొదలుపెట్లురు.
Livermore Hindu Temple

మలో మలో గా కొనేనళ్ికి ఇంత్ పెదా గుడి కట్లురు. హిందూ దేవత్లోో అతి ముఖయమై నవారు అని ఎనిమిది మంది
ఉంట్లరు. వారందరికీ ఒకే ప్రాంగణ్ంలో గుడి కటు డం అనేది చాలా అరుదుగా జరిగే విషయయం. అలాంటి అరుద ైన
గుళ్ిలో ఈ లివర్ మోర్ ట్ంప్పల్ ఒకటి. మీరు చాలా ప్రతేయకమై న గుడికి వచాేరు. శుభం." అని దీవించ్చ ప్రసాదం
ఇచ్చే పంపించారు.
గుడిలోంచ్చ బయటికి వచ్చే కార్చో ఎకకగానే "న్నకు చూపించాలిసన వాటి లిసుులో మొదటిది
అయిపోయింది కదా.. టిక్ మార్క పెటేు స్పక త్ల్టో.." అని నవివంచారు కిరణ్ ప్రభ గారు. "మనింటికి ఎవరు వచ్చేన్న
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ముందు ఈ గుడితోనే మొదలుపెడతాం అన్నన చూపించడం" అని చెపాురు కాంతి గారు. గుడి నుంచ్చ కాంతి గారు
వాళ్ి బంధువ్వలు ప్రసాద్, పదమ గారింటికి వెళ్ళిం. వాళ్ి పిలో లిదా రూ "అతాు.. నువేవంటి అసలు ఇంత్ ఉతాసహంగా
గంతులు వేసుున్ననవ్వ.." అని ఆటపటిు స్ను మరి న్న ఫ్రండ్స వచ్చేంది కదా అందుకని అంత్ సంబరం.." అని చెపాురు
కాంతి గారు. పదమ గారు Quesadilla చ్చసి పెట్లురు. చాలా టేసీు గా ఉన్ననయని బ్లగా తినేసి, వాళ్ితో కాస్నప్ప కబురుో
చెపిు అకకడినుంచ్చ ఇంటికి బయలుదేరాం. దారిలో కిరణ్ ప్రభ గారి ఆఫీసు దగగర ఆగి అలా అలా చుటూ
ు తిరిగి ఆయన
వర్క పేో స్ చూసి ఇంటికి వచ్చేసాం. అప్పుడింక ఎవరికీ మళ్ళి ప్రతేయకంగా డిననర్ తినే ఆసకి ు లేదు. ముందు ర్చజు నిద్ర
సరిగాగ లేక చాలా అలసిపోయినటుుంది న్నకు. కాంతి గారేమో ఇంటికి రాగానే దిషు తీస్న ప్రోగ్రాం పూరిు చ్చసి "మన
నేసాులందరూ ఎదురు చూసాురు కదా.. ఫేస్ బుకోో ఫొటోస్ పెటిు పడుకుందాం" అన్ననరు. సరేనని ఆ పని చ్చసి 'గుడ్స
నె ైట్' చెపేుసుకున్ననం. అంత్ అలసిపోయున్నన సరే వెంటనే నిద్ర రాక అలా కిటికీలోంచ్చ బయటికి చూస్తు ఏవో
ఆలోచనలోో త్పిుపోతూ ఎపుటికో నిద్రపోయాను.

14.06.2013
శుక్రవారం
అచేం ముందు ర్చజు ఉదయంలాగే అసుషుంగా మళ్ళి ఏదో కల నిద్రలోంచ్చ న్నలుగుననరకే లేపేసింది.
కల గురించ్చ ఆలోచ్చస్తు ఎలాగో కాలక్షేపం చ్చసుుంటే ఎపుటికో మళ్ళి కాసు కననంటుకుంది. ఫోన్ మోగేసరికి మలకువ
వచ్చేసింది. ఈ సారి మా ఇంటబ్లాయ్. అకకడ ఉనననిన ర్చజులూ ప్రతి ర్చజూ మా ఇంటబ్లాయ్, పదమవలిో గారు..
వీళ్ళిదా ర్చో ఎవర్చ ఒకరు పొదుానేన కాల్ చ్చసి నిద్ర లేపేవారు. అలా వాళ్ితో మాట్లోడుతూ మాట్లోడుతూ నిద్రమతుు
వదిలిపోయేది. త్రావత్ మలో గా దిగి కిందకొచ్చేసరికి కిరణ్ ప్రభ గారు మారినంగ్ వాక్ నుంచ్చ వచ్చే "రేప్ప వసాువా త్ల్టో
వాకింగ్ కి?" అని అడిగారు. రాత్రి పడుకునే ముందు కూడా "పొదుానేన వసాువా వాక్ కి?" అని అడిగేవారు. ఎప్పుడు
అడిగిన్న ఊ.. అనేదానిన కాన్న ఒకకర్చజు కూడా ఆ ట్ ైముకి లేచ్చ వచ్చేదానిన కాదు. అయిన్న సరే ప్రతీర్చజూ ఉదయం,
రాత్రి అడుగుతూనే ఉండేవారు. :-)
న్న నిదురని దోచుక్కళ్ళతునన కలని తీసుక్కళ్ళి బ్లోగులో దాచ్చసి వచాేక బ్రేక్ ఫ్యస్ు ఇంకేం
చ్చసుకుందామని కాంతి గారు అడిగితే న్నకు ఇడ్నో ఉంటే చాలని చెపాును. నేను ఇడ్నోలోో నెయియ కాకుండా నెయియలో
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ఇడ్నోలు తింటున్నననని పెదా సీసా నిండా నెయియ కరిగించ్చ పోసి పెట్లురు. ఇంక ప్రతీ పూట్ల అన్ననటోోనూ నెయియ
గుమమరించుకోడమే పని.. ఇలాగతేై నేను జరమన్నకి వెళ్ళిక ఓ సంవత్సరం కషుపడాలిస వసుుంది కాంతి గారూ ఇకకడ
పెరిగిన బరువ్వ త్గగడానికి అని ర్చజూ ఓ పకక అంటూనే ఇంకో పకక ఎంచకాక నెయియ గినెన ఖ్యళ్ళ చ్చస్తు ఉండేదానిన.
మళ్ళి సరిగాగ ఇడ్నో తినేప్పుడే పదమవలిో గారు కాల్ చ్చసారు. "లంగా వోణీ బ్లగుంది పిలాో.." అని చెపాామని చ్చసానన్ననరు.
కాన్న మా కబురుో అంత్ సింప్పల్ గా అయిపోవ్వ కదా.. జస్ు ఓ గంటస్నప్ప మాత్రం మాట్లోడేసుకున్ననం. :-) త్రావత్
నిషతో మాట్లోడాము. "నువ్వవ తందరగా అన్నన సరేాసుకో ప్రయాణానికి.." అని త్నని కంగారు పెటేు స్ను "అసలు మీ ఇదా రి
ఆత్రం మరీనూ.. ఇంకా చాలా ట్ ైం ఉంది కదా వీక్కండోో సరుాకుంట్లలే.." అంది నిష. మధాయహనం లంచ్ కి వచ్చేనప్పుడు
కిరణ్ ప్రభ గారు అప్పుడప్పుడో నేను ప్పటు కముందు పత్రికలోో వచ్చేన ఆయన కవిత్ల పేజీలు, ఇంకా పాత్ ఫోటో
ఆలామ్ ఇచ్చే ఆఫీసుకి వెళ్ళిరు. నేనూ, కాంతి గారు అవన్నన చూస్తు బోలుు కబురుో చెప్పుకుంటూ కూరుేన్ననం. మళ్ళి
సాయంత్రం అయిపోతోంది, మేము బయటిక్కళ్ళిలి కదా.. అందుకని చకచకా త్యారె ైపోయి కిరణ్ ప్రభ గారి కోసం
ఎదురు చూస్తు కూరుేన్ననం.
కార్చో కూర్చేగానే "మధురా.. ఇప్పుడు మనం వెళ్ిబోయేది మాతా అమృతానందమయి ఆశ్రమానికి.."
అని చెపాురు. నేను "ఆశ్రమానికా.. ఏముంటుంది అకకడ?" అని అడగాగనే "ఆశ్రమంలో భకుు లు ఉంట్లరు. మనం
కూడా నచ్చేతే మఠంలో చ్చరిపోయి అకకడే ఉండొచుే" అన్ననరు. నేను "నిజంగాన్న?" అనగానే గటిు గా నవేవసి "ఏంటో
వీళ్ళి గుళూి, ఆశ్రమాలు తిపేుసుున్ననరు ననున అని భయపడుతున్ననవా? మనం వెళ్తిది ఊరికే ఆ పేో స్ చూడట్లనికి.
చుటూ
ు కొండలు, లోయల మధయలో ఉంటుందా ఆశ్రమం. న్నకు నచుేతుందని తీసుకువెళ్ళున్నన" అన్ననరు. అమమ
ఆశ్రమం Castro valley అనే పేో స్పో ఉంది. అకకడికి వెళ్తి దారి సీనిక్ గా చాలా బ్లగుంది. ఆశ్రమం పరిసరాలోోకి
వెళ్ిగానే సావగత్ం బోరుులు కనిపించాయి. చాలా నిశబా ంగా, నిరామనుషయంగా ఉంది. గడిు లో తిరుగుతూ చ్చనన చ్చనన
జింకలు, పక్షులు, బ్లతులు కనిపించాయి. పకకనే దగగరలో ఒక న్నళ్ి కొలను, అందులో హంసలు, తామరపూలు
కనిపించాయి. చుటూ
ు నిననటి Ranches లాంటివే పెదా పెదా కొండలు, లోయలు ఉన్ననయి. ఒక కొండ పె ైకి చ్చవరిదాకా
వెళ్తు అకకడ ఆశ్రమం ఉంది. ఏదో దాయనమందిరం లాంటిది ఉంటే అకకడికి వెళ్తు ఇదా రు అమరికన్స కనిపించారు. పది
ర్చజుల క్రిత్మే అమమ వచాేరని చెపిు మాకు తెల్టక అప్పుడు రాలేకపోయినందుకు చాలా చ్చంతించారు. ఇప్పుడు అమమ
వేరే ఏదో ఊర్చో ఉన్ననరని అందరూ అకకడికి వెళ్ళిరని, అందుకే ఇకకడ ఖ్యళ్ళగా ఉందని చెపాురు. "రండి లోపల
చూపిసాుం" అని తీసుక్కళ్ళిరు. లోపల గోడలకి అమమ ఫోటోలు పెదా పెదా వి ఉన్ననయి. అకకడ రకరకాల విధులు
నిరవహించ్చ వారందరూ అమమ భకుు లేనట. అదంతా నిరవహించడానికి అయేయ ఖరుే, ట్ ైము అన్నన అందరూ
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సవచఛందంగా సమరిుంచ్చవేనట. మన సంత్ నమమకాలు, అభిప్రాయాల సంగతి పకకన పెడితే ఎకకడో అమరికాలో
అంత్ పెదా ఆశ్రమానిన అంత్ శ్రదధ గా, నిసావరధంగా నడుప్పతునన భకుు లు అంత్మంది ఉన్ననరంటే చాలా ఆశేరయంగా,
ఆసకి ుగా అనిపించ్చంది. ఆ ఎతెైన కొండ మీద నించుని చుటూ
ు చూస్ను భకి ు సంగతెలా ఉన్నన అంత్ందమై న పరిసరాలోో
ఉంటే ముకి ు మాత్రం త్పుక లభిసుుందనిపించ్చంది. ఆ కొండల మీద రకరకాల పండో చెటుో కూడా పెంచుతున్ననరు
బహుశా ఆశ్రమంలో ప్రసాదాల కోసం అనుకుంట్లను. అకకడుననంత్స్నప్ప ప్రకృతి ఒడిలో ప్రశాంత్సీమలోో హాయిగా స్నద
తీరినటుు అనిపించ్చంది.

మాతా అమృతానందమయి ఆశ్రమం, Castro Valley
అసలు ననున కాలిఫోరినయాతో ప్రేమలో పడేసినవాటిలోో ఈ గాలి ఒకటి. ఆహా.. ఎంత్ హాయిగా
వీసుుందో అకకడ గాలి! మరీ అతి చలో దనం, అతి వేగం కాకుండా అలా అలా సుతారంగా పకకనుండి వీవెనతో
విసిరినటుు అలవోకగా వీసుుంటుంది గాలి మాయాబజార్ సినిమాలో 'లాహిరి లాహిరి లాహిరిలో' పాటలో లాగా..
బయటికొస్ను చాలు.. ఆ చలో గాలికి అలా మలో గా నడుచుకుంటూ నడుచుకుంటూ ఎకకడికో తెల్టకపోయిన్న వెళ్ళిపోతూ
ఉంటే బ్లవ్వండు అనిపిసుుంది. ఆ గాలి మాయలో పడి నేనలా వెనకిక తిరిగి చూడకుండా ఎటో వెళ్ళిపోతానేమోనని
కాంతి గారు నేను త్పిుపోకుండా ఎప్పుడూ న్న చెయియ గటిు గా పటుుకుని తిరిగేవారు. ;-)
అలా ఆ ర్చజు మాతా అమృతానందమయి ఆశ్రమం చూసుకుని దారిలో ఇండియన్ స్పుర్స కి వెళ్ళి
అవసరమై న కూరగాయలు, వసుువ్వలతో పాటు ఇంకా సీవట్స అన్న, సానక్స అన్న ఏవేవో కళ్ికి నచ్చేన పదారాథలన్నన రెండు
పెదా సంచుల నిండా కొనేసుకని ఇంటికొచ్చేపడేసరికి రాత్రయిపోయింది. గబగబ్ల అననం తినేసి, మా దినచరయలో
భాగంగా ఈ ర్చజు మా విహారం గురించ్చ నేసాులకి తెలియచ్చయడానికి ఫేస్ బుకోో ఫొటోస్ పెటేు సి క్షణ్ం ఆలసయం
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చెయయకుండా బజుీ ందాం అనుకున్ననం. మరి ఎందుకంటే తెలాోరితే శనివారం కదా.. We have a long day
tomorrow.. It's time to sleep now! :-)

My San Francisco Diary – 5
15.06.2013
శనివారం
ఈ ర్చజు ఉదయానేన ఆరుననర కలాో ఇంటోోంచ్చ బయలుదేరితే దాదాప్ప రెండొందల మై ళ్ి దూరంలో
ఉనన Lake Tahoe కి పది గంటల లోపే చ్చరుకోవచేని కిరణ్ ప్రభ గారు పాోన్ చ్చసారు. మేము ఉదయానేన వేడివేడిగా
పెసరటుో తిని తీరిగాగ త్యారయేయసరికి ఏడు గంటల ైపోయింది. ఇంటోోంచ్చ బయలుదేరేసరికి ఏడు దాటింది. కార్చో
కిరణ్ ప్రభ గారి పకకన న్న పేో స్ అయితే కాంతి గారేమో వెనక సీటోో న్న వెనుక కాకుండా నేను కనిపించ్చలా వేరే వె ైప్ప
కూరుేనేవారు. కారెకకగానే "ఇప్పుడు వెనక నేనొకకదానేన కదా.. ఇంకో న్నలుగు ర్చజులాగితే మా పెదా మామయి
వచ్చేసుుంది. ఎంచకాక న్న పకకన కూరుేని బోలుు కబురుో చెప్పుంది" అని ఖ్యళ్ళగా ఉనన పకక సీటుని చూస్తు నిషని
గురుు చ్చశారు. నిష వచ్చేదాకా ర్చజూ చాలా సందరాులోో ఇలా త్న గురించ్చ ఏదోకటి అనుకుంటూ ఉండేవాళ్ిం. కార్చో
మంచ్చన్నళ్ి బ్లటిల్స పెటుుకున్ననం కాన్న నినన ఇండియన్ స్పుర్స లో కొనుకొకచ్చేన సానక్స పెటుుకోడం మరిేపోయామని
కొంచెం దూరం వెళ్ళిక గుర్తు చ్చే అయోయ అనుకున్ననం. ముందుర్చజు Safeway కి వెళ్ళినప్పుడు అకకడ ఏమన్నన
కొనుకుకంట్లవా రేప్ప డ్రైవ్ లో తినడానికి అని కాంతి గారంటే అప్పుడే న్నకు మై క్రోవేవ్ పాప్ కారన కనిపించాయి.
ఇంకేమన్నన కొనుకోక అంటే "ఓ గది నిండా పాప్ కారన నింపి, తాగడానికి మంచ్చ న్నళ్ళిచ్చే ననున అందులో పడేస్ను
హాయిగా బతికేసాును కాంతి గారూ.. ఇంకేం అకకరేోదు" అని చెపేు చాలాస్నప్ప నవావరు. పొదుానేన ఆ పాప్ కారన మాత్రం
ఫ్రై చ్చసి కార్చో పెటుుకున్ననం గాన్న వేరే సానక్స సంగతే మరిేపోయాం. సరే కావాలంటే మధయలో ఏమన్నన కొనుకుకందాంలే
అనుకున్ననం కాన్న అప్పుడే పెసరటుో బొజీ నిండా నింపెయయడం వలో ఎవవరికీ తిండి మీద ఆసకి ు కలగలేదు. "మూడు
గంటల పె ైనే డ్రైవ్ కదా.. న్నకు పరేోదా త్ల్టో.. ఏం ఇబాంది లేదు కదా.." అని కాంతి గారు కొంచెం కంగారుగా అడిగారు.
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"అనిన గంటలు ఫ్ోలట్ జరీన చ్చసి నిద్ర లేకపోవడం వలో కాసు తేడా చ్చసింది కాన్న ఇప్పుడు అమరికా ట్ ైంకి సెట్
అయిపోయాను కదా.. ఇంకేం సమసయ ఉండదులండి" అని ధరయం
ై చెపాును.

ఇంకప్పుడు మొదలయాయయి మా కబురుో.. ఎకకడకకడి నుంచో మొదలుపెటిు అంతూ పొంతూ లేనటుు

ఎటో ఎటో వెళ్ళిపోయాం. కాస్నపటికి కాంతి గారు ఊ కొడుతూనే నిద్రలోకి జారిపోయారు. "నువ్వవ కూడా కాస్నప్ప
పడుకో త్ల్టో.." అని కిరణ్ ప్రభ గారంటే "పరేోదులండి.. మీకు బోర్ కొడుతుంది కదా.." అని మేమిదా రం
మాట్లోడుకుంటూ కూరుేన్ననం. Lake Tahoe కి వెళ్తి దారిలో ముందు చాలా దూరం వరకూ మొనన చెపిున Ranches
లాంటి కొండలే ఉన్ననయి. ఆ కొండల మీద చాలా విండ్స మిల్స ఉండి అవన్నన గాలికి తిరుగుతూ చాలా అందంగా ఉందా
దృశయం చూడడానికి. సగం దూరం పె ైన వెళ్ళిక ర్చడుుకి ఇరుపకకలా ముదురాకుపచే పె ైన్ చెటుో దటు ంగా పెరిగిన
కొండలు కనిపించడం మొదలయాయయి. అకకడకకడా ఆ కొండల మధయన సననగా పారే వాగులు కూడా ఉన్ననయి.
ర్చడు ంతా కొండల అంచుల మీద వెయయడం వలో దారిలో ఎటు పకకకి చూసిన్న ఎతుు పలాోలతో కొండలు లోయలు,
నిండ ైన పచేదనంతో మనసుకి ఆహాోదానిన కలిగించ్చలా ఉన్ననయా పరిసరాలు. కాంతి గారు "ఈ కొండల అందానికి
సరితూగే పాటలు పెటు ండి. వినుకుంటూ వెళ్దాం" అని అడిగారు. ఘంటసాల పాత్ పాటలు కొనిన కేవలం

ా మంటేషన్) సంగీత్ం పెట్లురు కిరణ్ ప్రభ గారు. 'కొండగాలి తిరిగింది, రేపంటి
వాయిదాయల మీద వాయించ్చన (ఇనుసర

రూపం కంటి, గోర్తంక గూటికే చ్చరావే చ్చలకా, ననున వదలి న్నవ్వ పోలేవ్వలే, న్న పాట న్న నోట పలకాల సిలకా..'
ఇలాంటివే బోలుు పాటలు వినిపించారు. అందమై న ప్రకృతి, వీనుల వింద ైన సంగీత్ం రెండూ కలిసి మూడు గంటలు
అసలలా గడిచాయనన శ్రమ తెల్టకుండా చ్చశాయి.
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Lake Tahoe అనేది చాలా పెదా మంచ్చన్నటి సరసుస. సముద్ర మట్లునికి చాలా ఎతుులో మంచు
కొండల మధయన ఏరుడే ఇలాంటి సరసుసలని 'ఆల ైరన్ లేక్స' అంట్లరు. మామూలు సరసుసల కన్నన ఈ ఆల ైరన్ లేక్స లో
న్నళ్ళి మరింత్ సవచఛంగా ఉంట్లయి. ఉత్ుర అమరికాలో ఉనన అతి పెదా సరసుసలోో ఈ లేక్ ట్లహో కూడా ఒకటి
అవవడం వలో ఇది చాలా ప్రముఖమై న పరాయటక ప్రదేశంగా అభివృదిధ చెందింది. ఇప్పుడు వేసవి కాలంలో ఉష్ణణగ్రత్లు
ఎకుకవ్వంట్లయి గాన్న చలికాలంలో ఇకకడ చాలా త్కుకవ ఉష్ణణగ్రత్లు ఉండి కొండలు మొత్ుం మంచుతో
కపుబడిపోతాయి. అందుకని ఈ ఊర్చో బోలడనిన సీకయింగ్ రిసార్ు ప ఉన్ననయి. అవన్నన చూసాక ఎండాకాలంలో కన్నన
చలికాలంలోనే చాలామంది సీకయింగ్ కోసం అకకడికి వెళ్ళతూ ఉంట్లరేమో అనిపించ్చంది. లేక్ ట్లహో కాలిఫోరినయా,
నెవాడా రాషాేల సరిహదుాలో ఉంది. ర్చడుు మీద ఒక ట్రాఫిక్ సిగనల్ దగగర సిగనల్ కి అటు వె ైప్ప కాలిఫోరినయా, ఇటువె ైప్ప
నెవాడా అని రాసిన బోరుులు చూసి భలే అనిపించ్చంది.
ఊర్చోకి వెళ్ిగానే మరినిన వివరాలు తెలుసాుయి కదాని ముందు అకకడునన టూరిస్ు కేంద్రానికి వెళ్ళిం.
వాళ్ళి చాలా చకకగా అన్నన వివరించ్చ పెదా మాయప్ చ్చతిలో పెట్లురు. మొత్ుం సరసుస చుటూ
ు కొండల మధయ నుంచ్చ
వేసిన ఘాట్ ర్చడుులో డ్రైవ్ చ్చసుకుంటూ అకకడకకడా మధయలో ఉనన విసాు పాయింట్స, బీచుల దగగర ఆగుతూ అన్నన
చూసుకుంటూ సాయంత్రం కలాో మళ్ళి ఇకకడికి వచెేయ్యయచుే అని చెపాురు టూరిస్ు ఆఫీసులో వాళ్ళి. అకకడ
Gondola ride అని కేబుల్ కార్ సరీవస్ ఒకటి ఉంది. అది ఎకికతే ఒక పెదా కొండ అంచు దాకా తీసుక్కళ్తాడు. అకకడి
నుంచీ మొత్ుం లేక్ వ్యయ చూడగలగడంతో పాటు పె ైన ఇంకేవో రిక్రియేషనల్ యాకిువిటీస్ కూడా ఉన్ననయని చెపాురు.
Gondola ride సాయంత్రం ఐదింటి దాకానో ఏమో ఉంటుందని చెపాురు కాబటిు ముందు అది చూదాాం
అనుకున్ననం. కాంతి గారు ఎప్పుడో చ్చననప్పుడు 'అననదముమల సవాల్' సినిమాలో ఏదో పాటలో కృషణ, జయచ్చత్ర
ఇలాంటి కేబుల్ కార్చో తిరిగే పాట ఒకటి చూసినపుటి నుంచీ అలాంటిది ఎకాకలని ముచేట పడుతున్ననరట. కాన్న
ఎందుకనో ఇపుటిదాకా అది కుదరలేదు. అదీ కాకుండా అంత్ ఎతుు అనేసరికి కొంచెం భయమననమాట త్నకి. ఈ
మాట వినగానే నేను అరెీంటుగా మనం ముందు ఆ రె ైడ్స కి వెళ్ళిలిసందేనన్ననను. మాయప్ ప్రకారం అకకడే ఉందని
చూపిసుున్నన వాళ్ళి పెదా బోరుు పెటు కపోవడంతో మేము చాలాస్నప్ప అకకడకకడే తిరుగుతూ Gondola ride point
వెతికి పటుుకునేసరికి చాలాస్నపే పటిు ంది.
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మొతాునికి టిక్కటుో కొనుకుకని మేము ముగుగరం ఒక కేబుల్ కార్చో ఎకిక కూరుేన్ననం. మొత్ుం రె ైడ్స ని
రెండు భాగాలుగా చ్చసారు. పె ైకి వెళ్తిప్పుడు మధయలో ఒక విసాు పాయింట్ ఉనన చోట దిగి అకకడ మనకి
నచ్చేనంత్స్నప్ప ఉండి చుటూ
ు చూసాక మళ్ళి అకకడి నుంచ్చ ఇంకా పె ైనునన కొండల మీదకి వెళ్ళిచుే. అకకడ ఇంకేవో
రె ైడ్సస, స్పుర్ు ప యాకిువిటీస్ ఉంట్లయి. అకకడి నుంచ్చ మళ్ళి నేరుగా కిందకి వచెేయ్యయచుే. అలా మలో గా కేబుల్ కార్చో
పె ైకి వెళ్ళుంటే కిందునన మనుషులు, ఇళ్ళి, కారుో, ర్చడుో అన్నన క్రమంగా చ్చననవె ైపోతూ, ఇంకా పె ైక్కళ్తి కొదీా కొండల నిండా
ఎటువె ైప్ప చూసిన్న సననగా పొడవ్వగా త్లతిు ఆకాశంలోకి చూస్తు నిట్లరుగా నించునన పె ైన్ చెటుో, కిందకి చూస్నునేమో
ఎండలో మరిసిపోతూ చ్చకకటి న్నలం రంగులో ప్రశాంత్ంగా కనిపిసుునన సరసుస, దాని చుటూ
ు రా పెదా పెదా కొండలు,
ఇంకా అకకడకకడా కొనిన ఎతెైన పరవత్ శఖరాల అంచున తెలో గా మరుసుునన మంచు... అవన్నన చూసుుంటే వేరే ఏదో
లోకంలోకి ప్రయాణిసుుననటుు అనిపించ్చంది. ఓ పకకన అంతెతుు నుంచ్చ కిందకి చూడట్లనికి కొదిా గా భయపడుతూనే, ఆ
కనిపించ్చ అందమై న దృశాయనికి ముగుధరాల ైపోతూ.. అప్పుడు కాంతి గారి కేరింత్లు చూస్ను న్నకు స్తకలు పిలో ని పికినక్ కి
తీసుక్కళ్ళినటుు అనిపించ్చంది. :-) త్రావత్ కొండ మీదునన విసాు పాయింట్ దగగర దిగి చుటూ
ు తిరిగి చూసాం. అంతెతుు
నుంచీ ప్రపంచానిన చూడటం చాలా బ్లగుందని కాంతి గారు సంబరపడిపోతుంటే "మా యూర్చపోో ఎకుకవ అన్నన
ఇలాంటి మంచు కొండలు, సరసుసలే ఉంట్లయి. న్నకు ఈ ప్రదేశం చూసుుంటే మా దేశంలోనే ఉననటుుంది. మీరు గాన్న
మా ఊర్తస్ను ఇలాంటివి బోలుు చూపిసాును" అని చెపాును కాంతి గారితో. "ఊ ఊ.. వసాుంలే ఎపుటికో.. కదండ్న.."
అన్ననరు త్ను కిరణ్ ప్రభ గారి వె ైప్ప చూస్తు. ఆయన వెంటనే వరమిచ్చేసుుననటుు "అలాగే, త్పుకుండా వెళ్దాం"
అన్ననరు.
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ఆ విసాు పాయింట్ దాటి అకకడి నుంచ్చ ఇంకా ఎతుు మీదునన ఇంకో కొండ పె ైకి వెళ్తిసరికి అసలు
కిందునన ప్రపంచమే కనిపించకుండా పోయింది. అకకడంతా అడవిలా ఉంటే ఆ చెటో మధయలో పిలో లకి, పెదా లకి
రకరకాల రిక్రియేషనల్ యాకిువిటీస్ ఉన్ననయి. ఆ కొండ మీద రెండు దికుకలోో రెండు బోరుులు పెట్లురు. ఒకవె ైప్ప వెళ్ళతే
కాలిఫోరినయా, ఇంకో పకకంతా నెవాడా అని రాసుంది. కాస్నప్ప అకకడుండి మేము నేరుగా కిందకి వచ్చేసాం. కిందకి
దిగేప్పుడు చుటూ
ు దటు ంగా ఉనన అడవిలో చెటో ని చూస్తు నేను కొనిన మొకకల పాాలలు చెప్పుంటే చాలా శ్రదధ గా ఊ
కొడుతూ విన్ననరు కాంతి గారు, కిరణ్ ప్రభ గారు ఇదా రూ. Gondola ride అయిపోయి మేము కిందకి వచ్చేసరికి
మధాయహనం రెండు గంటలు దాటింది. అపుటికి మాకు ఆకలి బ్లగా తెలిసచ్చేంది. దగగరలో subway ఉంటే వెళ్ళిం.
కాంతి గారికేమో ఆ ఆకులు, అలములు అంటే అససలు పడదు. త్ను ఎప్పుడూ తినే మిని పిజాీ వాడి దగగర లేదన్ననడు.
ఇక చ్చస్నదేం లేక నేనూ, కిరణ్ ప్రభ గారు చెర్తక వెజీీ డిల ైట్ తో లంచ్ తినేశాం. ఆ ర్చజు అసలంత్ ఆకలంటే ఎప్పుడూ
సగం సాండ్స విచ్ తినడానికి దికుకలు చూస్న నేను పెదా సబ్ మొత్ుం తినేసాను. త్రావత్ దగగరలో పిజాీ షాప్
ఉందేమో అని వెతుకుకంటూ నేనూ, కాంతి గారు నడుసుుంటే ఈ లోప్ప కిరణ్ ప్రభ గారు కారు తీసుకొసాునన్ననరు.
ఇంత్లో మాకు 'బ్ల
ో డాగ్ పిజాీ' అని ఒకటి కనిపించ్చంది. ఆ షాప్ అదా ం మీద ఒక కుకకపిలో పిజాీ తింటునన బొమమ
ఉంది. అది చూసి మా ఇదా రికీ నిజంగా సందేహం వచ్చేంది అది మనుషుల కోసం పిజాీన్న, పపీుల కోసం పిజాీన్న
అని. ఇంత్లో లోపల చాలామంది మనుషులు పిజాీ తింటూ కనిపించారు. హమమయాయ పరేోదు అనుకుని ఇదా రం
లోపలక్కళ్ళి పిజాీ ఆరు ర్ చ్చసాం. ఇంత్లో కిరణ్ ప్రభ గార్తచ్చేశారు. కాస్నప్ప డాగ్ పిజాీ అని పేరు పెటిు న వాళ్ి
క్రియేటివిటీ గురించ్చ బ్లగా చరిేంచుకుని నవ్వవకుంటూ పిజాీ తినేసి అకకడ నుంచ్చ బయటపడాుం. ఏమాటకామాటే,
అకకడ పిజాీ మాత్రం రుచ్చగా ఉంది. ;-)
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ఆ ర్చజు ఎండ మండిపోతూ ఉండటం, నేనూ, కాంతి గారు అనుకోకుండా నలో బటు లు వేసుకోవడం,
తిరిగేదంతా బయట ఎండలోనే అవడం వలో తందరగానే అలసిపోయినటుు అనిపించ్చంది. లంచ్ తిన్ననక మరీ
బదధ కంగా అనిపించ్చంది.మేమిదా రం ఎనిన ఆపస్పపాలు పడాు కాన్న మా డ ైరెకు ర్ కమ్ ప్రొడూయసర్ గారు మాత్రం
ఎప్పుడ ైన్న సరే మొత్ుం షెడూయల్ ప్రకారం అన్నన విజయవంత్ంగా పూరిు చ్చస్నవరకూ విశ్రమించరు. కన్నసం కాసెైన్న
అలసట, విసుగు, బదధ కం లాంటివి క్షణ్ంస్నపె ైన్న ఎప్పుడూ చూపించరు. మా ఇదా రీన బోలుు మోటివేట్ చ్చస్నసుుంట్లరు
అది బ్లగుంటుంది, ఈ కొంచెం స్నపే కదా పదండి పరేోదు అనుకుంటూ.. :-) సరే మొతాునికి మళ్ళి లేక్ చుటూ
ు ఘాట్
ర్చడోో వెళ్ళిలిసన డ్రైవ్ మొదలుపెట్లుం. ఆ ఊర్చో కొనిన కాసినోలు కనిపించాయి. దగగరలో ఉనన 'Reno' అనే ఊర్చో ఇంకా
చాలా ఉంట్లయని కిరణ్ ప్రభ గారు చెపాురు. అకకడికి కూడా ఒకర్చజు వెళ్ళామనుకున్ననం గాన్న మాకు ట్ ైం సరిపోలేదు.
లేక్ మాయప్ చూసుకుంటూ ఆ కొండలోో డ్రైవ్ చ్చసుకుంటూ వెళ్ళుంటే అకకడకకడా కొనిన బీచులు కనిపించాయి. సరసుస
ఒడుున చ్చనన చ్చనన గులకరాళ్ితో ఉనన ఒక బీచోో కాస్నప్ప కూరుేని ఆ ఎర్రటి ఎండలో నేనూ కాంతి గారు గులక రాళ్ితో
అచేనగిలో లు ఆడుకున్ననం. మత్ుటి ఇసుక ఉనన కొనిన బీచులోో జన్నలు క్రికికరిసిపోయి ఉన్ననరు. పిలో లు, పెదా లూ,
ఈత్లు, పడవలు, గాలోో ఎగిరే పాయరాష్యటో తో బీచులన్నన సందడి సందడిగా ఉన్ననయి. మేము చూసిన రకరకాల వ్యయ
పాయింట్స లో Emerald Bay వ్యయ చాలా నచ్చేసింది న్నకు. అకకడ నించుని చూస్ను మూడు పకకలా పె ైన్ చెటో తో
నిండిన కొండలు ఉంటే న్నలుగో పకకంతా ముదురు న్నలం రంగులో ఏవో మణిమాణికాయలు పరిచ్చనటుు మిలమిలా
మరిసిపోతునన సరసుస, మధయలో పచేటి చెటో తో ఉనన ఒక చ్చనన దీవపంతో చాలా అందంగా ఉందా ప్రదేశం. అలా అలా
సరసుస చుటూ
ు ప్రదక్షిణ్ం చ్చసి మళ్ళి మొదల ైన చోటుకి వచ్చేసరికి సాయంకాలం ఏడు గంటలు అయిపోయింది.
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Lake Tahoe నుంచ్చ కాసు తందరగా వస్ను సాయంకాలం తెలిసిన వాళ్ళింటోో సత్యన్నరాయణ్
వ్రతానికి వెళ్దాం అనుకున్ననం కాన్న మాకు అకకడే ఏడు దాటిపోవడం వలో సాధయపడలేదు. పె ైగా మేము ఇంటిక్కళ్ళి
మళ్ళి సిలికాన్ వాయల్ట వె ైప్ప వెళ్ళిలంటే ఎంత్లేదన్నన నలభ ై నిముషాల ైన్న పడుతుందని చ్చవరి నిముషంలో అది

కానిసల్ చ్చసుకోవాలిస వచ్చేంది. ర్చజంతా ఎండ బ్లగా ఉండటం వలో కూడా సాయంత్రానికి బ్లగా అలసిపోయాం.
వెనకిక బయలుదేరిన కాస్నపటికే కాంతి గారు నిద్రపోయారు. నేనూ, కిరణ్ ప్రభ గారు పాటలు విందామనుకున్ననం.
సిరివెనెనల గారి 'విరించ్చనె ై విరచ్చంచ్చంచ్చతిని, ఈ గాల్ట ఈ నేలా..', ఇళ్యరాజా గారి 'ఆకాశం ఏన్నటిదో.. ' లాంటి
పాటలు వరుసగా వినిపిసుుంటే ఆ పాటల గురించ్చన చరేలు మొదల ై కాస్నపటికి పాటలు ఆపేసి పూరిుగా కబురోలోనే
మునిగిపోయాం. కిరణ్ ప్రభ గారు కవిగా, కౌముది పత్రికా సంపాదకులు గానే కాకుండా రేడియో ప్రయోకుగా అందరికీ
సుపరిచ్చతులే. తెలుగు సినిమా చరిత్రలో ఆణిముతాయలని చెపుబడే సినిమాల గురించ్చ, తెలుగు సిన్నపరిశ్రమలో చెరగని
ముద్రలు వేసిన గొపు సిన్నజీవ్వల గురించ్చ చాలా పరిశోధంచ్చ రేడియో ప్రోగ్రాములోో ఆసకి ుకరంగా శ్రోత్లకి
వినిపిసుుంట్లరు. విరిజలుో, టోరి రేడియోలోో ఆయన రేడియో ష్ణలు వసుుంట్లయి. ఇప్పుడు వాటన్ననటిని అందరికీ
అందుబ్లటులో ఉంచ్చందుకు వీలుగా youtube లో పెటేు ప్రయత్నం కూడా చ్చసుున్ననరు. ఆ ర్చజు మూడు గంటల డ్రైవ్
లో సిరివెనెనల గారి గురించ్చ మొదలటిు త్రావత్ వరసగా ఇళ్యరాజా, కాంచనమాల, రచయిత్ 'శారద'.. ఇలా ఒకరి
త్రావత్ ఒకరి జీవిత్ గాథలన్నన చెప్పుకుంటూ కూరుేన్ననం. ఆయనలా చెపూు ఉంటే నేను అలా బుదిధ గా గడు ం కింద
చ్చతులు పెటుుకూకరుేని ఊ కొడుతూ మధయ మధయలో వాళ్ి విజయాలకి పొంగిపోతూ, కషాులు, కన్ననళ్ికి కదిలిపోతూ..
అలా అలా మూడు గంటలు ఎలా గడిచాయో తెల్టకుండా డబిో న్ కి వచ్చేశాం. కాంతి గారు నిద్ర లేచ్చ ఇంత్స్నపూ ఏం
చ్చశారని అడిగితే తెన్నలి వెళ్ళి కాంచనమాలని, చెనె ైై వెళ్ళి ఇళ్యరాజాని చూసచాేమని చెపేు "అవన్నన నేనెప్పుడో
వెళ్ళి వచాేనుగా, అయితే నేనేం మిససవవలేదననమాట.." అని నవావరు.
ఆ ర్చజు ట్రిప్ ముగించుకుని ఇంటికొచ్చే పడేసరికి రాత్రి పదిననర అయింది. వచాేక కాంతి గారు
ఉదయమే వంట చ్చసి సిదధ ంగా ఉంచ్చన కూరలతో భోజనం చ్చస్నసాం. అంత్ అలసిపోయిన్న మళ్ళి మాకు ఫేస్ బుకోో
ఫోటోలు పెటేు బృహతాకరయం ఒకటి ఉంది కదా! "అబ్లా రేప్ప పెడదాంలదుారూ.." అంటే కాంతి గారు ఎలానూ
ఒప్పుకోరు. "నిష పొదుానేన లేచ్చ చూసుకుని ఫోటోలు లేకపోతే డిసపాుయింట్ అవ్వతుంది కదా.. మన
స్ననహితులందరూ కూడా ఎదురు చూసుుంట్లరు మనం ఇవాళ్ ఏం చ్చసామో తెలుసుకోడానికి.. కొంచెం ఓపిక చ్చస్పక
త్ల్టో.." అని గారంగా అడుగుతారు. దీనితో పాటు ప్రతీర్చజూ జరిగే విషయం ఇంకొకటి ఉంది. ఇంటికొచ్చే కార్చోంచ్చ
దిగుతూ ఉండగానే కిరణ్ ప్రభ గారు "ఈ ర్చజెలా గడిచ్చంది త్ల్టో.. న్నకు నచ్చేందా? హాయపీన్న.." అని అడుగుతారు. ప్రతీ
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ర్చజూ రెండుసారుో అడుగుతారు ఆ ర్చజు సంత్ృపిుకరంగా గడిచ్చందా లేదా, ఇంకేమన్నన మిససయాయమా అని. "మీరు
పరెఫక్ు గా పాోన్ చ్చసి అన్నన ట్ ైం ప్రకారం పేపర్ మీద పెటిు నవి పెటిు నటుు ఇంపిో మంట్ చ్చసాురె ైతే అసల్ట ప్రశన అడగాలిసన
అవసరమే లేదండ్న.. ఇవాళ్ బ్రహామండంగా గడిచ్చంది" అని సమాధానం చెపాును నేను. ప్రశన, జవాబు రెండూ అవే
ఉంట్లయని మా ఇదా రికీ తెలిసిన్న సరే ర్చజూ త్పుకుండా మా ఇదా రి మధయన్న ఈ ప్రశోనత్ురాల సమయం
ఉంటుందననమాట. కాంతి గారేమో మా ఇదా రీన చూసి ముసి ముసి నవ్వవలు నవ్వవతుంట్లరు. :-)
ర్చజంతా ఎండలో తిరిగి తిరిగి అలసిపోయి నిద్ర కముమకొచ్చేస్పుంది. అంత్ నిద్ర మతుులో కూడా
రేపెలా గడవబోతోందోననన ఆలోచన రేప్పతునన ఉతాసహానికి, ఉదేవగానికి ఎప్పుడప్పుడు తెలో వారుతుందా అని ఒకటే
తందరపడిపోతోంది మనసు. ఎందుకంటే.. రేపటి ర్చజు నేను జీవితాంత్ం గొపు ఆనందంగా త్లచుకోబోయే ఓ
మధుర జాాపకానిన న్న కోసం మోసుకొస్పుంది మరి! :-)

My San Francisco Diary - 6
16.06.2013
ఆదివారం
ఈ ర్చజు ఉదయానేన ఎకకడికీ బయలుదేరాలిసన పని లేదు కాబటిు నేను తీరిగాగ ఏడు గంటలు దాటే
దాకా నిద్రపోయి, మలకువ్వచాేక కూడా బదధ కంగా చాలాస్నప్ప కిటికీలోంచ్చ బయటికి చూస్తు గడిపి మలో గా కిందకి
దిగేసరికి ట్ ైము ఎనిమిది దాటింది. అపుటికే కిరణ్ ప్రభ గారు మారినంగ్ వాక్ నుంచ్చ వచ్చేసారు. లంచ్ కోసం కాంతి
గారు ప్పలిహోర కలిపేశారు. వేడి వేడిగా పెసరటుు బ్రేక్ ఫ్యస్ు ముగించ్చ తీరిగాగ కబురుో చెప్పుకుంటూ కూరుేన్ననం.
"ఇవాళ్ మనం వెళ్ిబోయే ప్రోగ్రాం మధాయహనం రెండు గంటలకి మొదలవ్వతుంది. ప్రసాద్ వాళ్ళింటికి వెళ్ళి అకకడి
నుంచ్చ కలిసి వెళ్ిడానికి బ్లనే ట్ ైం పడుతుంది కాబటిు మీరిదా రూ సరిగాగ పనెనండింటి కలాో త్యారె ైపోవాలి.
ఇప్పుడింకా ట్ ైము తమిమదిననరే కాబటిు పదకొండు దాకా ఎంత్ బదధ కంగా కూరుేన్నన పరేోదు అన్ననరు" కిరణ్ ప్రభ
గారు. ఇవాళ్ చుడ్నదారుో, సకరుో కాకుండా అచే తెలుగు అమామయిలాోగా చీరలు కటుుకోవాలని నిరణయించుకునన సంగతి
గుర్తు చ్చేంది న్నకూ, కాంతి గారికీ. "అమోమ అలాగతేై మనకి చాలా ట్ ైం పడుతుంది కదా.. మనం చీరల మాయచ్చంగ్
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సంగతి కూడా చూసుకుందాం అనుకున్ననం కదా.. పద పద పె ైకి వెళ్దాం.." అని కాంతి గారు హడావ్వడి పెటేు సి ననున
హాలోో నుంచ్చ పె ైనునన బడ్స రూములోకి లాక్కకళ్ళిపోయారు. మేమిదా రం కలిసి న్న పాలనురుగు తెలుప్ప చీరకి దగగరగా
ఉనన గంధం రంగు చీరని కాంతి గారి కోసం సెలక్ు చ్చసి, ఆ చీరల మీదకి ఏ గాజుల ైతే బ్లగుంటుంది, ఏ గొలుసె ైతే
బ్లగుంటుంది అని ముచేటించుకుంటూ దాదాప్ప గంటస్నప్ప గడిపేశాం. త్రావత్ హడావ్వడిగా రెడ్న అవ్వతున్ననం అనన
భ్రమలో బోలు ంత్ తీరిగాగ సింగారాలు పూరిు చ్చసుకుని పనెనండు అవవకముందే కిందకొచ్చేసాం. ముగుగరం కలిసి
ప్పలిహోర తినేసి అపుటికే మాకోసం కాల్ చ్చసిన ప్రసాద్, పదమ గారింటికి బయలుదేరిపోయాం. అకకడి నుంచ్చ వాళ్ి
కుటుంబ సభ్యయలందరిన్న కలుప్పకుని అనిన కారూ
ో Santa Clara Convention Center వె ైప్ప పరుగులు తీసాయి.
ఇంత్కీ ఈ పరుగు ఎకకడికో చెపాులి కదా ముందు.. :-)
నేను అమరికా ప్రయాణానికి టిక్కట్స బుక్ చ్చసుకోగానే నేను వచాేక ఎకకడకకడికి తీసుక్కళ్ళిలా అని
కాంతి గారు, కిరణ్ ప్రభ గారు చరిేంచుకుని మొదటి వీక్కండ్స Los Angeles ట్రిప్ పెటుుకుందామని పాోన్ చ్చసారు.
అప్పుడే ఒక విషయం తెలిసింది. అదేంటంటే, ఎనోన ఏళ్ి నుంచీ మన గానగంధరువలు 'పదమభూషణ్' శ్రీ SP
బ్లలసుబ్రహమణ్యం గారి చ్చత్ విజయవంత్ంగా నిరవహించబడుతూ తెలుగున్నట సరవజన్నదరణ్ పొందుతునన ఈటీవీ
'పాడుతా తీయగా' సంగీత్ కారయక్రమానిన ఇప్పుడు సరికొత్ుగా అమరికాలోని తెలుగు గాయన్న గాయకుల కోసం
అమరికాలోనే నిరవహించబోతున్ననరు. ఇటీవలే మే నెలలో అమరికా డాలస్ నగరంలో జరిగిన తాన్న సభలోో
మగాసాుర్ చ్చరంజీవి గారి చ్చతుల మీదుగా 'అమరికాలో పాడుతా తీయగా' కారయక్రమానిన ప్రారంభించారు. త్రావత్
వరసగా అమరికాలోని వివిధ నగరాలోో సెమీ ఫ్నల్స,
ఫ్నల్స..
ఇలా ఒకోక చోట కొనిన కొనిన ప్రోగ్రాములని
ై
ై
నిరవహిసుున్ననరు. అందులో భాగంగా కాలిఫోరినయాలోని బే ఏరియాలో Sacramento, Santa Clara లోో జూన్ 15, 16

తారీఖులోో బ్లలు గారి ఆధవరయంలో 'పాడుతా తీయగా' జరగబోతోంది. ఈ సంగతి తెలిసాక కిరణ్ ప్రభ గారు
"మధురా.. న్నకు ఆసకి ు ఉంటే మనం 16 న 'పాడుతా తీయగా' కి వెళ్ళిచుే. లేదంటే లాస్ ఏంజెలిస్ ప్రయాణ్ం
పెటుుకోవచుే. నిరణయం న్నదే" అన్ననరు. "అంత్టి బ్లలు గారు పాడుతుంటే దగగరగా చూస్న అవకాశం ఇలా
కలిససుుంటే కాదని ఎలా అనగలనండ్న.. లాస్ ఏంజెలిస్ మర్తకసారి వచ్చేనప్పుడు చూదాాంలే.." అన్ననను నేను. అలా
అప్పుడు ఫిక్స అయిన 'పాడుతా తీయగా' ప్రోగ్రాం కే ఇప్పుడు మేము వెళ్ళతోంది. :-)
కాలిఫోరినయాలోని బే ఏరియాలో ఉనన (BATA, Bay Area Telugu Association) బే ఏరియా
తెలుగు సంఘం అకకడునన తెలుగు వారందరికీ సుపరిచ్చత్ం. వారి ఆధవరయంలో జరగబోతునన ఈ కారయక్రమానికి
'విరిజలుో' రేడియో వాళ్ళి మీడియా పారు ైర్స గా వయవహరించారు. కిరణ్ ప్రభ గారికి సహజంగానే విరిజలుో వారి
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నుంచ్చ ప్రతేయక ఆహావనం అందింది. మేము 'పాడుతా తీయగా' కారయక్రమం జరగబోతునన 'శాంట్ల కాోరా కనెవనషన్
సెంటర్' కి చ్చరుకోగానే 'బ్లట్ల' కారయవరగ సభ్యయలు, విరిజలుో దావరా అందరికీ చ్చరపరిచ్చతుల ైన విజయ ఆస్తరి గారు,
కళ్ళయణ్ కటు మూరి గారు ఎదురె ై కిరణ్ ప్రభ గారిని, ఆయన కూడా ఉనన మమమలిన సాదరంగా ఆహావనించారు. "మధుర
అంటే మీరేన్న? నె ైస్ టు మీట్ యూ.. మీరు వసాురని చాలా ర్చజుల నుంచ్చ ఎదురు చూసుున్ననరండ్న కిరణ్ ప్రభ
గారు.." అని చాలా స్ననహంగా పలకరించారు విజయ ఆస్తరి గారు. మధాయహనం రెండు గంటల నుంచీ న్నలుగు
గంటల దాకా ఒక ఎపిస్పడ్స న్న, ఆరింటి నుంచీ ఎనిమిదింటి దాకా రెండో ఎపిస్పడ్స న్న చ్చత్రీకరిసాురని చెపాురు.
మధయలో రెండు గంటలు విరామం. మేము మాకిచ్చేన టిక్కట్స తీసుకుని లోపల హాలోోకి వెళ్ళి చూస్ను మా సీటుో స్ను జీ
నుంచ్చ ఓ పదిహేను అడుగుల దూరంలో సరిగాగ మధయలో ఉన్ననయి. "ఆహా ఎంత్ మంచ్చ పేో స్ ఇచాేరండ్న మనకి.."
అని సంతోషంచ్చ అందరం వరసగా కూరుేన్ననం. స్ను జీ మీద 'పాడుతా తీయగా' బేనర్, అలంకరణ్ చూస్నసరికి చాలా
ఉతాసహంగా అనిపించ్చంది మా అందరికీ. అకకడునన మై కులు, టేబులు, కురీేలు చూస్తు బ్లలు గారు ఎకకడ
కూరుేంట్లరని చరిేంచుకుంటూ కారయక్రమం ఎప్పుడు మొదలవ్వతుందా అని ఎదురు చూడసాగాం. అపుటికి
సమయం ఇంకా రెండు గంటలు కాలేదు.
ఇంత్లో చ్చమట శ్రీని గారు వచ్చే మమమలిన పలకరించ్చ వారి శ్రీమతి గారిని, పిలో లిన కూడా పరిచయం
చ్చసారు. నేను ఆయనిన నేరుగా కలవడం ఇదే మొదటిసారి. మళ్ళి ఇంకోసారి "మా బే ఏరియాకి సావగత్మండ్న" అని
చెపిు "బ్లలు గారిని చూడటం మొదటిసారి అన్ననరు కదూ.. కారయక్రమానిన బ్లగా ఆసావదించండి. మనం మళ్ళి
మాట్లోడదాం" అని వెళ్ళిపోయారు. మేము అకకడికి వచ్చేన దగగర నుంచీ కిరణ్ ప్రభ గారి పరిచయసుథలే కాకుండా,
ఆయన రేడియో అభిమాన శ్రోత్లు, కౌముది అభిమానులు ఎవర్చ ఒకరు వచ్చే పలకరిస్తునే ఉన్ననరు. అలాగే ఎవర్చ
వచ్చే "కిరణ్ ప్రభ గారు మీరే కదండ్న.. నమస్ను" అని అంటుంటే నేనూ, కాంతి గారు మాట్లోడుకోడం ఆపి అటు పకకకి
చూసాం. అకకడ ఎదురుగా కనిపించ్చన వయకి ుని చూసి నేను బోలు ంత్ ఆశేరయపోయి "హేయ్.. దిల్టప్ నువేవంటి ఇకకడ..

వాటే పెో జంట్ సరె ా ైరజ్!" అనగానే దిల్టప్ మాత్రం ననున చూసి అససలే మాత్రం ఆశేరయపోకుండా "నేను నినననే
అనుకున్ననలే.. నువ్వవ కిరణ్ ప్రభ గారితో కలిసి ఈ ప్రోగ్రాం కి వసాువని.." అన్ననడు. దిల్టప్ అంటే అందమై న కవిత్వం
రాసుుంట్లడే, ఆ 'ఏకాంత్ప్ప దిల్టప్' అననమాట. మేమిదా రం చాన్ననళ్ి నుంచీ మంచ్చ స్ననహితులం. కాన్న ఈ మధయ
ఎవరి బిజీ బిజీలో వాళ్ిం పడిపోయి తీరిగాగ మాట్లోడుకోక చాలా ర్చజుల ైపోయింది. కాంతి గారు ఫేస్ బుకోో పెటిు న
ఫొటోస్ చూసి "San Jose వచాేవా?" అని ముందు ర్చజే మయిల్ పెడితే "Dublin లో ఉన్ననను" అని చెపాును. త్న
దగగరి నుంచీ మళ్ళి ఏ సమాధానం రాలేదు. త్ను అమరికాలోనే ఉన్ననడని న్నకు తెల్టదు. అందుకని ఉననటుుండి అకకడ
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త్నని చూడగానే చాలా ఆశేరయపోయాను, ఆనందించాను. సరే, ఇంకాస్నపటోో ప్రోగ్రాం మొదలవబోతోంది కదా..
మనం మళ్ళి బ్రేకోో మాట్లోడుకుందాం అని చెపిు వెళ్ళిపోయాడు దిల్టప్. ఆ సంతోషంలో దిల్టప్ గురించ్చ కాంతి గారూ,
నేనూ మాట్లోడుకుంటుండగానే స్ను జీ మీదకి అందరూ ఒకొకకకరే రాసాగారు. మేము వెంటనే నిశబా ంగా అయిపోయి
బ్లలు గారు ఎప్పుడు వసాురా అని రెపు వేయకుండా ఆ దావరం వె ైపే చూస్తు కూరుేన్ననం.
శ్రీ SP బ్లలసుబ్రహమణ్యం గారు అలా వేదిక మీదకి నడిచ్చ వస్తు కనిపించ్చసరికి ఆడిటోరియం మొత్ుం
నిండిపోయునన ప్రేక్షకులందరమూ అసంకలిుత్ంగా లేచ్చ నించుని కరతాళ్ ధవనులతో ఆయనకి ఘనసావగత్ం
పలికాము. "ముందు అందరూ దయచ్చసి క్కమరాలు తీసెయయండి. టీవీలో ట్ల్టకాస్ు అవబోయే ప్రోగ్రాంని మీరు
ముందే చ్చత్రీకరించడం బ్లగుండదు కదా.." అని మత్ుగానే అయిన్న సుషుంగా చెపాురు బ్లలు గారు. కారయక్రమం ఎలా
జరగబోతోంది అని ఆయన వివరిస్తు ఉంటే నేనసలు రెపు వెయయడం మరిేపోయి ఆయనకేసి, ఇంకా చెపాులంటే
ఆయన గొంతుకేసి చూస్తు ఉండిపోయాను. ఇది నిజంగా నిజమా, ఇంత్ దగగరలో కూరుేని ఆయన గొంతు
వింటున్ననన్న, అయిన్న అసలా సవరం ఏంటీ మాములుగా మనందరం మాట్లోడుతుననటుు లేదు, టేప్ రికారు ర్చో కేసెట్
పేో చ్చస్ను వింటుననటుుంది కదా, చ్చననపుటి నుంచీ ఆయన గొంతు కేసెటోో విన్న విన్న అలా అనిపిస్పుందా, ఇంకా కొనిన
గంటలస్నప్ప బ్లలు గారి ఎదురుగా కూరుేని ఆయన మాటలు, పాటలు వినే భాగయం కలిగింది కదా న్నకు.... ఇలా న్న
ఆలోచనలు ఎటో ఎటో పోతూ బ్లయక్ గ్రండోో అలన్నటి 'ఏ దివిలో విరిసిన పారిజాత్మో' దగగర నుంచీ నిననటి
'త్లయెతిు జీవించు త్ముమడా..' పాట దాకా ఎనెననోన పాటలు ననున గురుు చ్చసుకోమంటే ననున గురుు చ్చసుకోమంటూ
మూకుమమడిగా న్న మీద దాడి చ్చసుుననటుు కుపులు తెపులుగా వినిపించ్చసుున్ననయి. ఆ ఉదేవగం కాసు త్గిగ , కళ్ిలో త్డి
పొర కరిగి నేను మాములయేయ లోప్ప కారయక్రమం మొదల ైపోయింది. ఈ రెండు ఎపిస్పడోకీ ముఖయ అతిథి మరియు
సహన్నయయనిరేణత్గా శ్రీ జొననవితుుల రామలింగేశవరరావ్వ గారిని ఆహావనించారు.
'పాడుతా తీయగా' కారయక్రమం మొదల ైపోయింది. బ్లలు గారితో పాటు పాడట్లనికి, అలాగే పోటీలో
పాలొగనే వారికి కోరస్ సహకారం అందించడానికి హరిణి, తేజసివని అని ఇదా రు అమామయిలు వచాేరు. వీళ్ికి గటిు గా
ఇరవె ై ఏళ్ళి ఉంట్లయేమో.. ఇదివరకు ఇండియాలో జరిగిన 'పాడుతా తీయగా' సిరీస్ విజేత్లని చెపిు వాళ్ిని
పరిచయం చ్చశారు. కారయక్రమానిన ఒక మంచ్చ పాటతో మొదలుపెడదామని చెపిు బ్లలు గారు తేజసివనితో కలిసి మై కు
ముందుకి వచాేరు. ఆరెకసాే బృందం సంగీత్ం మొదలుపెటు గానే అరథమైపోయింది అది 'శుభలేఖ రాసుకున్నన ఎదలో
ఎప్పడో..' పాటని. బ్లలు గారు అలా పాడుతుంటే అచేం చ్చననప్పుడు రేడియోలో పొదుానేన ఈ పాట విననప్పుడు ఎలా
ఉండేదో అలాగే ఉంది. అంటే, దాదాప్ప ఇరవె ై యేళ్ి క్రిత్ంలాగే ఇప్పుడు కూడా ఎలా పాడుతున్ననరని నమమలేనంత్

www.koumudi.net

41

ఆశేరయం కలిగింది. అది కూడా అంత్ చ్చననపిలో పకకన అససలే మాత్రం తేడా తెల్టకుండా అంత్ వినసంప్పగా యుగళ్
గీత్ం పాడుతుంటే అప్పుడు కలిగిన భావానిన చెపుడానికి అదుుత్ం కన్నన ఇంకా పెదా మాట ఏదన్నన ఉంటే
బ్లగుండుననిపిసుుంది. ఆ త్నమయత్వంలో ఉండగానే వరసగా పోటీలో పాలొగనే పిలో లు ఒకొకకకరూ వచ్చే పాడటం
మొదలుపెట్లురు. వాళ్ిని చూస్ను అందరికీ కూడా వయసు ఇరవె ైలోోనే ఉంటుందనిపించ్చంది. అందరూ అమరికాలోని
రకరకాల రాషాేల నుంచ్చ వచ్చేన వారే! ప్రతి ఒకకరూ ఇండియాలో సంత్ ఊరు, అమరికాలో ఉండే ఊరు రెండూ
చెపిు పరిచయం చ్చసుకున్ననరు.
ఒక అబ్లాయి చకకగా పంచె కటుుకుని నుదుటన విభూతి రేఖలు పెటుుకుని వచాేడు పాట
పాడట్లనికి. శోో కంతో సహా ప్రారంభించ్చ 'వేదంలా ఘోషంచ్చ గోదావరి.. అమరాధామంలా శోభిలేో రాజమహేంద్రి..'
అంటూ ఆంధ్రకేసరి చ్చత్రంలోని పాట పాడాడు. బ్లలు గారు, జొననవితుుల గారు చాలా చకకగా పాడాడని ఆ
అబ్లాయిని మచుేకుని ఆ పాటలో తెలుగు జాతి వె ైభవానిన ఎంత్ గొపుగా వరిణంచారని వివరించ్చ చెపాురు. పంచె
కటుుకు రావాలనన అత్ని ఆలోచనని కూడా అభినందించారు. త్రావత్ అమామయి 'సావతి ముత్యప్ప జలుోలలో.. శ్రావణ్
మేఘప్ప జావళ్ళలో..' అంటూ పాడింది. ఆ పాట ప్రారంభంలో వినిపించ్చ సిగేనచర్ టూయన్ లాంటి మూయజిక్ ని ఆరెకసాే
బృందం చాలా గొపుగా వినిపించారు. "'శ్రావణ్ మేఘప్ప జావళ్ళ' లాంటి పదప్రయోగాలు మళ్ళి ఎవరె ైన్న
చ్చయగలరాండ్న మహానుభావ్వడు వేటూరి త్పు.." అంటూ బ్లలు గారు వేటూరి గారికి వందనం అరిుంచారు. ఇంకొక
అమామయి 'సవరములు ఏడ ైన్న రాగాలనోన..' అనే పాట పాడింది. ఈ పాట నేనెప్పుడూ వినలేదంటే "అయోయ అవ్వన్న..
ఇది చాలా మంచ్చ పాట. తూరుు-పడమర సినిమాలోది" అని ప్రభ గారు చెపాురు. డా. సి. న్నరాయణ్ రెడిు గారు ఈ
పాట సాహిత్యంలో గొపు వేదాంతానిన రంగరించ్చ రాసారని కొనిన వాకాయలని జొననవితుుల గారు వివరించ్చ చెపాురు.
త్రావత్ ఒక అబ్లాయి 'దొంగ దొంగ' సినిమాలోని 'కనులు కనులను దోచాయంటే ప్రేమ అని దానరథం..' పాట
పాడాడు. AR రెహమాన్ సంగీత్ంలో వచ్చేన హుషారె ైన ఈ పాటని ఆ అబ్లాయి కూడా అంతే హుషారుగా పాడాడు.
పాట అయిపోయేసరికి వింటునన వాళ్ిందరిలో కూడా కొత్ు ఉతాసహం వచ్చేంది. ఈ పాట సాహిత్యంలో రాజశ్రీ గారు
'అందగతెుకి అమై ై ప్పడితే ఊరికత్ుని అరథం..' అని భలే చ్చలిపిగా రాసారని బ్లలు గారు, జొననవితుుల గారు వారి సరదా
వాయఖ్యయన్నలతో నవివంచారు. త్రావత్ చ్చవరిగా ఒక త్మిళ్ అబ్లాయి వచ్చే సిరివెనెనల సినిమాలో 'ఈ గాలి, ఈ నేల..'
పాట పాడాడు. అత్నికి తెలుగు రాకపోయిన్న త్మిళ్ంలో రాసుకుని పాట నేరుేకుని పాడటం చూసి ఆనందం
కలిగింది. అకకడ స్ను జీ మీద ఆరెకసాే బృందంలో అందరూ కలిపి పటుుమని పది మంద ైన్న లేరు కాన్న వాళ్ి దగగరునన
పరిమిత్మై న వాయిదాయలతో ఏ పాటక్కన్న
ై సరే సరిగాగ అమరేలా సంగీత్ం ఇవవడం మాత్రం చాలా గొపుగా
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అనిపించ్చంది. "చాలా మంది 'పాడుతా తీయగా' లో వెనకాల వేరే ఇంకేదో మికిసంగ్ ఉంటుందని అనుకుంట్లరట. కాన్న
అదేం లేదు, మీరు టీవీలో చూస్న మూయజిక్ ఇప్పుడు మీ కళ్ి ముందు వాయిసుునన వీళ్ళి ఇపుటికిప్పుడు సృషుసుుననదే.."
అని బ్లలు గారు ఆరెకసాే బృందానిన అభినందిస్ను ప్రేక్షకులందరూ గటిు గా చపుటో తో గొంతు కలిపారు. అకకడికి
ఐదుగురు పాడిన పాటలతో మొదటి ఎపిస్పడ్స పూరుయింది. కాస్నప్ప విరామం త్రావత్ రెండో భాగం
మొదలవ్వతుందని చెపిు అందరూ వేదిక మీద నుంచ్చ నిషామించారు.
మేము బయటికి వెళ్దామని లేచ్చ బయలుదేరుతుండగా చ్చమట శ్రీని గారు వచ్చే "బ్లలు గారిని
కలిసి వదాాం పదండి" అన్ననరు. శ్రీని గారు నేనొచ్చేన ర్చజు నుంచ్చ చెప్పున్ననరు బ్లలు గారు ఇకకడునన న్నలుగు ర్చజులోో
ఏదో ఒక సమయంలో బ్లలు గారి దగగరికి ననున తీసుక్కళ్ళునని. నిష ఏమో "శ్రీని గారు బ్లలు గారు ఉననంత్స్నప్ప
ఆయన వెనకే న్నడలా తిరుగుతుంట్లరు కాబటిు నినెనలాగ ైన్న బ్లలు గారి దగగరికి తీసుక్కళ్ిమని నేను కూడా చెపాును"
అంది. కాన్న నేనింకా ఆయన మాటలు, పాటలు వినన మై మరప్పలోనే ఉండి శ్రీని గారు వచ్చే పిలిచ్చసరికి "నిజంగా
ఇప్పుడే వెళ్దామాండ్న?" అని అడిగాను బోలుు ఆశేరయంగా. ఆయన నవివ "క్కమరా తీసుకుని పదండి. ఫోటో కూడా
తీసుకుందాం" అన్ననరు. కాంతి గారు, నేను కలిసి శ్రీని గారి వెనక బయలుదేరాం. శ్రీని గారి స్ననహితులు గోకుల్ గారు
కూడా మాతో పాటు వచాేరు. దారిలో జొననవితుుల గారు కనిపిస్ను శ్రీని గారు ఆయనతో మాట్లోడి ననున పరిచయం
చ్చసి మమమలిన ఫోటో కూడా తీసారు. త్రావత్ బ్లలు గారి దగగరికి వెళ్ళతుంటే న్నకు చాలా ఉదేవగంగా, కంగారుగా
అనిపించ్చంది. అసలు ఆయన ఎదురుగా నించున్ననక ఏం మాట్లోడాలి.. "బ్లలు గారూ.. మీరు చాలా అదుుత్ంగా
పాడతారండ్న.. ఆ పాట న్నకు ఇషుమండ్న, ఈ పాట చాలా బ్లగుంటుందండ్న" అని చెపాులా? ఇలాంటివన్నన ఇపుటికి
ఆయన కొనిన కోటో సారుో విన్న విన్న ఉంట్లరు కదా! అయిన్న న్న పిచ్చే గాన్న "స్తరుయడు తూరుున ఉదయిసాుడు, వెనెనల
అందంగా ఉంటుంది, బ్లలు గారు బ్లగా పాడతారు, మధుర మంచమామయి.." ఇలాంటివన్నన ఇప్పుడు కొత్ుగా ఎవరన్నన
వచ్చే చెపాులా ఏంటీ.. అని చాలా సిల్టోగా అనిపించ్చంది. నేనిలా ఆలోచనలోో ఉండగానే బ్లలు గారి దగగరికి వెళ్ళి ఓ
ఐదడుగుల దూరంలో నించున్ననం. ఎవర్చ ముగుగరు నలుగురు అపుటికే ఆయనతో మాట్లోడుతున్ననరు. ఎప్పుడో
స్తకలోో ఉననప్పుడు ఏదో సినిమా కేసెట్ మీద బ్లలు గారి పేరు చూసినప్పుడు ఎలా ఫీలయాయరు, ఏ పాటలు వింటే
ఏమనిపిసుుంది.. అని చాలా అభిమానంగా, ఆరాధన్నపూరవకంగా ఆయనకీ వివరిసుున్ననరు. ఆయనేమో వాళ్ి
ఉతాసహానిన అరథం చ్చసుకుని ఆదరంగా " చాలా సంతోషమండ్న.." అని చ్చరునవ్వవ నవ్వవతూ ఫోటో కూడా దిగి
పంపించారు. త్రావత్ మేమే! అపుటికి న్నకు మాటతో పాటు ఆలోచన కూడా పోయి మై ండ్స అంతా బ్లోంక్
అయిపోయింది. మూగమామయిలాగా అలా ఆయనకేసి చూస్తు నించున్నన. శ్రీని గారు ననున ఆయన ముందుకి
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తీసుక్కళ్ళి "ఈ అమామయి మధురవాణి అని జరమన్న నుంచ్చ వచ్చేందండ్న. సె ైంటిసుుగా పని చ్చస్తునే తెలుగులో చాలా
చకకగా రాస్తు ఉంటుందండ్న.. మీరంటే చాలా అభిమానమని పరిచయం చ్చదాామని తీసుకొచాేను" అని చెపాురు.
"ఏమామ.. మీ ఊరిలో ఉండవా అయితే ఇలాంటివి.. ఇకకడిదాకా వచ్చే చూడాలననమాట.." అని నవావరు. అపుటికి న్న
నోటోోంచ్చ మాట బయటికొచ్చేంది. "న్నకు మిమమలిన ఇలా ఎదురుగా చూసాక ఏం చెపాులో మాటలు తోచటేో దండ్న.."
అని మాత్రం అనగలిగాను. "ఏం పరవాలేదమామ.. నేను అరథం చ్చసుకోగలను" అని నవావరాయన. నేను ఆయన
పాదాలకి నమసాకరం చ్చస్ను త్ల పె ైన చెయియ ఉంచ్చ "శుభం త్ల్టో.." అని ఆశీరవదించారు. శ్రీని గారు కాంతి గారిని
చూపిస్తు మిసెస్ కిరణ్ ప్రభ అని చెపేు "కిరణ్ ప్రభ గారి పేరు బ్లగా తెలిసిందే కదా.. న్నకు త్రచూ మయిల్స వస్తు
ఉంట్లయి ఆయన దగగర నుంచ్చ" అన్ననరు. అంత్కు ముందు ర్చజే ఎప్పుడో పాత్ పత్రికలో బ్లలు గారి మొటు మొదటి
ఇంటరూవూ కనిపిస్ను కిరణ్ ప్రభ గారు దానిన శ్రీని గారికి పంపిస్ను ఆయన అది ఫ్రం చ్చయించ్చ బ్లలు గారికి చ్చనన
కానుకలా ఇచ్చే ఉన్ననరు. ఆ విషయం కూడా ఆయనకి చెపేు సంతోషంచారు. "ఫోటో తీసుకుంట్లరామామ.." అని
ఆయనే గురుు చ్చసాక మేము ఫోటోలు తీసుకుని మా కోసం ఆయన విలువె ైన సమయానిన ఇచ్చేనందుకు ధనయవాదాలు
చెపిు గాలోో తేలుతూ బయటికి వచ్చేసాం. ఈ గొపు అనుభూతిని అందించ్చనందుకు శ్రీని గారికి ఎనిన ధనయవాదాలు
చెపిున్న త్కుకవే కదా! చ్చమట శ్రీని గారి ఆధవరయంలో 12.08.2013 న బ్లలు గారి పాత్ పాటల సవర హేల 'అంకిత్ం..
న్నకే అంకిత్ం' అనే కారయక్రమం హై దరాబ్లదు రవీంద్ర భారతిలో జరగబోతోంది. ఆసకి ు కలవారు వెళ్ివచుే. ప్రవేశం
ఉచ్చత్ం.
మళ్ళి ప్రోగ్రాం మొదలయేలోప్ప ఇంకా ట్ ైం ఉండటంతో కాస్నప్ప దిల్టప్, నేనూ మాట్లోడుకున్ననం.
కాఫీలు అవీ అయాయక మళ్ళి రెండో ఎపిస్పడ్స మొదలయియంది. ఈ సారి ఇంకొక ఐదుగురు కొత్ు వాళ్ళి పాడట్లనికి
వచాేరు. ముందులాగే వాళ్ిందరూ పాడటం మొదలు పెటేు ముందు బ్లలు గారు ఆయన సవరంతో కారయక్రమానికి
సావగత్ం పలికారు. ఈ ఎపిస్పడ్స లో పాటలన్నన ఇళ్యరాజా సంగీత్ంలో వచ్చేనవే ఉంట్లయనన తియయటి మాట చెపిు
గీతాంజలి సినిమాలోని 'ఓ పాపా లాల్ట..' పాట పాడారు. అసలు ఆ సంగీత్ం, ఎదురుగా బ్లలు గారు నించుని ఆ
పాట పాడుతుంటే.. అలా వింటూ ఉంటే కనులు, మనసు రెండూ త్డిసి ప్రాణ్ం ఏదో లోకాలోోకి వెళ్ళిపోయింది.
ముందులాగే మళ్ళి అదే ఆశేరయం, అదుుత్ం కలగలిసిన భావనేదో మనసంతా నిండిపోయింది! పోటీలో
పాలొగననవారిలో ఒక అమామయి 'జానకి కలగనలేదు రాముని సతి కాగలనని ఏన్నడూ..' పాట పాడింది. బ్లలు గారు,
జొననవితుుల గారు ప్రతీసారీ పాటల సాహిత్యం గురించ్చ విశ్లోషంచడమే కాకుండా కొనిన పదాలకి అరథం తెలుస్ప
లేదోనని పాడిన వారిని కనుకుకని వారికి వివరించ్చ చెపుడంతో పాటు పాడినప్పుడు దొరిోన సవరదోషాలని కూడా
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సరిదిదాారు. త్రావత్ ఇంకొకరు 'పరువమా.. చ్చలిపి పరుగు తీయకే..' పాట పాడుతుననప్పుడు న్నకు ఈ పాట నిష
పరిచయం చ్చస్నునే తెలిసిందని కాంతి గారికి చెపాును. త్రావత్ తెలుగు సరిగాగ రాని ఇంకొక అమామయి 'కరిగిపోయాను
కరూుర వీణ్లా..' పాట చాలా బ్లగా పాడింది. ఈ రెండు పాటలూ వినడానికి చాలా హాయిగా అనిపించ్చన్న వాటిలోో
ఉనన ఆరెకస్నే షన్ ఎంత్ కిోషుమై నదో, అలాంటివి సవరపరచడంలో ఇళ్యరాజా గారి ప్రతేయకత్ని వివరించారు బ్లలు
గారు. 'కరిగిపోయాను' పాటలో వేటూరి గారి చ్చలిపిత్న్ననిన పటిు చూపించారు జొననవితుుల గారు. త్రావత్ ఒక
అబ్లాయి మహరిష సినిమాలోని 'సాహసం న్న పథం.. రాజసం న్న రథం..' పాటని చాలా హై ఎనరీీ లవెల్స తో చకకగా
పాడాడు. ఆ అబ్లాయి పాడుతుంటే స్ను జీతో పాటు మొత్ుం ఆడిటోరియం దదా రిలిోపోయిందనిపించ్చంది. అత్ను
పాడటం అయిపోయాక బ్లలు గారు మచుేకుంటూనే కొనిన చోటో ఎనరీీ సరిపోలేదని అంటుంటే న్నకు చాలా ఆశేరయం
వేసింది. ఆ అబ్లాయి అంత్ అదుుత్ంగా పాడితే ఈయన ఇలా అంట్లరేంటి అనిపించ్చంది. ఆ అబ్లాయికి వివరించ్చ
చెపూు మధయలో రెండు ల ైనుో ఆయన పాడి వినిపించారు. అది వినగానే చప్పున క్షణ్ంలో అరథమైపోయింది న్నకు
నిజంగానే రెండిటికీ తేడా ఉందని. ఆ తేడా ఏంటో, దానిన సంగీత్ పరిభాషలో ఏమంట్లర్చ ఇవేవీ తెలియని, సవరజాానం
లేని న్నలాంటి మామూలు వాళ్ికి ఆయన పాడి వినిపించగానే చాలా తేడా ఉందని మాత్రం చప్పున అరథమైపోతుంది.
ఈ పాట సాహిత్యంలో 'నిరుయం న్న హయం' అనన పదప్రయోగం గొపుగా ఉందని జొననవితుుల గారు వివరించారు.
చ్చవరిగా ఒక అబ్లాయి వచాేడు పాడట్లనికి. పేరు న్నకు సరిగాగ గురుుంటే అరుీన్ అనుకుంట్లను అత్ని పేరు. ఆ
అబ్లాయిని చూస్ను ఇరవయేయళ్ికి మించ్చ ఉండవనిపించ్చంది. 'నిరీక్షణ్' సినిమాలో ఏసుదాస్ గారు పాడిన 'సుకకలేో
తోచావే..' పాటని అససలు ఏసుదాసు గారిని గురుు చెయయకుండా, ఆయనిన ఏ మాత్రం అనుకరించకుండా త్న సంత్
శలిలోనే
పాడాడు. ఆ పాట సంగీత్ం, ఆ అబ్లాయి పాడిన విధానం, సాహిత్యంలో ఉనన లోతె ైన భావం.. అన్నన కలిసి
ై
న్న చెకికళ్ిని త్డిపేసాయి. పాట అయిపోయాక తీరిగాగ గమనించుకుని "బ్లబోయ్ నేను కళ్ళి తుడుచుకోడం కూడా
మరిేపోయినటుున్నన.. ఏ క్కమరా వాళ్ ైైన్న ననున గాన్న చూపిస్ను ఈ పిలో ఎవర్చ పాపం పాటలు విని ఏడేేస్పుంది.." అని
చూస్నవాళ్ిందరూ నవ్వవకుంట్లరేమో అనిపించ్చ న్నకే నవ్వవచ్చేంది. ప్రోగ్రాం అయిపోయాక రెండు మూడు ర్చజుల
దాకా కూడా అప్పుడప్పుడూ ఆ అబ్లాయి పాడిన పాట న్న చెవ్వలోో ప్రతిధవనిస్తునే ఉంది.
చ్చవర్చో ఇదివరకు సిరీస్ లో గలిచ్చన ఒక అబ్లాయి వచ్చే జొననవితుుల గారు 'దేవ్వళ్ళి' సినిమా కోసం
రాసిన 'అందరి బంధువయా.. భద్రాచల రామయాయ..' అని అదుుత్ంగా పాడి మా ఊరి రాముడిని గురుు చ్చసి కళ్ళి
చెమరేేలా చ్చసాడు. ఏంటో ఇవాళ్ంతా మాటిమాటికీ కళ్ళి తుడుచుకోడమే సరిపోతోంది అని మళ్ళి నవ్వవచ్చేంది.
రెండు భాగాలోో పాడిన పదిమందిలో ఇదా రు ఎలిమినేట్ అయిన వారి పేరుో చెపిు, వారికి బహుమతి ప్రధానం చ్చసి
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కారయక్రమానిన ముగించారు. కారయక్రమం పొడవ్వన్న బ్లలు గారు విసిరిన చతుర్చకుు లు, జొననవితుుల గారు ఆశువ్వగా
చెపిున పదాయలతో ఆదయంత్ం చాలా సరదాగా సాగింది. మధాయహనం రెండింటి నుంచీ రాత్రి దాదాప్ప తమిమదింటి
దాకా మధయలో తిండి సంగతి కూడా మరిేపోయి అలసట అననమాటే తెల్టకుండా అలా సంగీత్ ప్రవాహంలో
కొటుుకుపోయాం. ఇంకా ఆ పాటలే చెవ్వలోో మారుమోగుతుండగా వాటి గురించ్చ కబురుో చెప్పుకుంటూ అకకడి నుంచ్చ
బయలుదేరి ఇంటికొచ్చేసాం. అపుటికే చాలా ఆలసయం అయిందని వస్తు వస్తు దారిలో పిజాీ హట్ నుంచ్చ పిజాీ
తెచుేకుని తినేశాం. ఆ ర్చజు పడుకున్ననక నిద్రలో కూడా న్నకు పాటలు వినిపిస్తునే ఉన్ననయి. ఉదయం నుంచ్చ
గడిచ్చన సమయాననంతా మళ్ళి మననం చ్చసుకుంటూ న్న డ ైరీలో ఇది ఎపుటికీ మధుర జాాపకంగా నిలిచ్చపోయే ర్చజని
త్లుేకుని మనసు నిండా సంతోషం నింప్పకుని సంత్ృపిుగా నిద్రాదేవి ఒడిలోకి చ్చరిపోయాను. :-)
హూయసు న్ లో జరిగిన 'పాడుతా తీయగా' కారయక్రమం గురించ్చ వంగూరి చ్చట్ు న్ రాజు గారు రాసిన
కాలమ్ ఇకకడ చదవ్వచుే.

My San Francisco Diary – 7
17.06.2013
స్పమవారం
నినన రాత్రంతా కలలో కూడా ఇళ్యరాజా సంగీత్ం, బ్లలు గారి పాటలు విన్న విన్న అలసిపోయానేమో ఈ ర్చజు
పొదుానేన ఆలసయంగా నిద్ర లేచాను. ముగుగరం కలిసి కూరుేని నిననటి 'పాడుతా తీయగా' కారయక్రమం గురించ్చ
మాట్లోడుకుంటూ టిఫిన్ తినేసాక కిరణ్ ప్రభ గారు ఆఫీసుకి వెళ్ళిపోయారు. త్రావత్ నేనూ, కాంతి గారు ఏవేవో
కబురుో చెప్పుకుంటూ మధాయహనం దాకా గడిపేసాం. కిరణ్ ప్రభ గారు లంచ్ కి వచ్చేనప్పుడు సాయంత్రం న్నలుగుననర
కలాో త్యారె ై ఉంటే బయటికి వెళ్దామని చెపాురు. మధాయహనం నిషకి ఫోనోో నిననటి పాడుతా తీయగా గురించ్చ పూస
గుచ్చేనటుు వరిణంచ్చ చెపాుక బుదిధ గా చెపిున ట్ ైము కలాో రెడ్న అయిపోయి కూరుేన్ననం. కిరణ్ ప్రభ గార్తచాేక కాఫీ,
సానక్స అయాయక ఇంటోోంచ్చ బయటపడాుం.
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ఇవాళ్ మేము వెళ్ిబోయే మొదటి ప్రదేశం పేరు Niles. కాలిఫోరినయా బే ఏరియాలో Fremont
నగరంలో ఉనన Niles District కి అమరికా చలనచ్చత్ర చరిత్రలో గొపు ప్రాముఖయత్ ఉంది. చుటూ
ు పెదా పెదా కొండలన్నన
కాపలా కాసుుననటుు ఠీవీగా నించుని ఉంటే వాటి మధయలో ఒదిగినటుుగా ఉంటుంది ఈ Niles అనే చ్చనన ఊరు. దాదాప్ప
1850 ప్రాంత్ంలో ప్పటిు న ఈ ఊర్చో అంత్ పాత్ కాలం నుంచ్చ రె ైళ్ితో సహా చాలా ఆధునిక సౌకరాయలు ఉండేవట. 1912
లో Essanay Studios నిరామణ్ం Niles లో జరిగాక ఈ ఊరికి ప్రపంచ ప్రఖ్యయతి వచ్చేంది. ఎందుకంటే ఆ కాలానికి
అత్యంత్ స్తపర్ హిట్ సినిమాలు అయిన చారీో చాపిో న్, బ్రంకో బిల్టో ఆండరసన్ ల మూకీ సినిమాలని నె ైల్స లోనే
చ్చత్రీకరించారట. చారీో చాపిో న్ సినిమాలోో చాలామందికి తెలిసిన 'The Tramp' సినిమా కూడా ఈ నె ైల్స వీధులోోనే
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తీసారు.
అయితే ఇప్పుడు ఈ Niles ప్రతేయకత్ ఏమిటీ అంటే.. ఈ ఊరికునన చారిత్రిక విలువని గౌరవిస్తు ఈ
ఊర్చోని ప్రధాన వీధులు, భవన్నలు, ఇళ్ళి వీటన్ననటిని ఆ పాత్కాలం న్నటి ర్చజులోోలాగే ఉంచ్చశారు. అంటే మనం పాత్
చారీో చాపిో న్ సినిమాలోో చూసిన షాప్పలు, ఇళ్ళి ఉననటేు ఉంట్లయి ఇపుటికి కూడా. ఆ antique look ని వాళ్ళి
జాగ్రత్ుగా కాపాడుకుంటూ వసుున్ననరననమాట. అకకడ ఒక చ్చనన రె ైలేవ స్ను షన్, రె ైలు పెట్ు లు కూడా ఉన్ననయి. నె ైల్స లో
ఉనన Essanay సె ైలంట్ ఫిలిం మూయజియంలో ఆన్నటి మూకీ చ్చత్ర నిరామణానికి సంబంధంచ్చన ఆర్ు ప, క్రాఫ్టుప అన్నన

ఉంట్లయట. అప్పుడప్పుడూ ఆ పాత్కాలం న్నటి సినిమాలు కూడా ప్రదరిిసుుంట్లరట. ఆ మూయజియం కేవలం శని,
ఆదివారాలోోనే తెరిచ్చ ఉంటుంది
కాబటిు

మేము మూయజియంని

సందరిించ్చ
అయిన్న
సినిమాలు

వీలేో కపోయింది.
సరే

చారీో

తీసిన

చాపిో న్
ప్రదేశానిన

చూడటం, ఆ వీధులోో తిరగడం
ఒక గొపు అనుభవం అనిపించ్చంది
న్నకు.

Nyles నుంచ్చ నేరుగా జొననవితుుల గారిని కలవడం కోసం కిరణ్ ప్రభ గారి స్ననహితులు ఒకరింటికి
వెళ్ళిము. జొననవితుుల గారు గత్ంలో కౌముది కోసం శంఖ్యరావం రాసి ఉండటం, ఆయన, కిరణ్ ప్రభ గారూ మంచ్చ
మిత్రులవడంతో వారిదా రూ రకరకాల కబురుో చెప్పుకుంటూ ఉంటే నేను వింటూ కూరుేన్ననను. నినన 'పాడుతా
తీయగా' కారయక్రమంలో ఆయనిన కలిస్న ఉన్ననను కాబటిు ననున కూడా గురుు పట్లురు. జరమన్న గురించ్చ, న్న రీసెర్
గురించ్చ వివరంగా అడిగి తెలుసుకున్ననరు. మిథునం సినిమాలో ఆయన రాసిన కాఫీ దండకం గురించ్చ,
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శ్రీరామరాజయం పాటల గురించ్చ కాస్నప్ప చరే జరిగింది. జొననవితుుల గారు మామూలు మాటల మధయలోనే బోలు ంత్
సమయస్తఫరిుతో అపుటికప్పుడు ఆశుకవిత్వం చెపుడం మాత్రం భలే ఆశేరయం అనిపిసుుంది. తెలుగు వె ైభవానిన కీరిుస్తు
తాన్న సభలోో విడుదల చ్చసిన ఆయన పాటల సీడ్నలు కిరణ్ ప్రభ గారికీ, న్నకూ చెర్తకటి ఇచాేరు. త్రావత్ ఆయన
దగగర సెలవ్వ తీసుకుని అకకడి నుంచ్చ మేము బయలుదేరాం.
నేను ఇకకడికి వచ్చే ముందు ఒకర్చజు ఏదో మాటలోో మా ఇంటబ్లాయ్ "Silicon Valley దాకా
వెళ్ళతున్ననవ్వ కదా.. Google, Facebook, Apple లాంటివన్నన అకకడే ఉన్ననయి కాబటిు నువ్వవ సరదాగా అవి కూడా
చూడొచుే" అన్ననడు. న్నకు వాటన్ననటికీ సంబంధంచ్చన సాంకేతిక విషయాల పరిజాానం పెదా గా లేకపోయిన్న త్ను
అలాంటివన్నన చాలా ఆసకి ుగా ఫ్యలో అవ్వతూ ఉంట్లడు కాబటిు ఈసారికి త్న బదులు నేను చూససాులే అని
చెపాును. నేనికకడికి వచాేక కిరణ్ ప్రభ గారు Las vegas వెళ్దామా అని అడిగితే ఈసారికి అంత్ దూరంలోవి
కాకుండా దగగర్చోవి మాత్రం చూదాామని అన్ననను. అప్పుడే Silicon Valley tech companies వె ైప్ప వెళ్ళి సరదాగా
అలా చూసదాామని అడిగాను. "మేము ఇనేనళ్ి నుంచీ ఇకకడే ఉంటున్ననం గాన్న ఎప్పుడ ైన్న అటువె ైప్ప వెళ్తు చూడటమే
కాన్న ప్రతేయకంగా వాటిని చూడట్లనికని ఎప్పుడూ వెళ్ిలేదు" అన్ననరు కిరణ్ ప్రభ గారు. ఏ ఊర్చో ఉననవాళ్ళి ఆ ఊర్చోని
ప్రదేశాలని అంత్ ప్రతేయకంగా తిరిగి చూదాాం అనుకోకపోవడం సహజమే కదా! నేను జరమన్నలో దాదాప్ప రెండేళ్ళి ఉనన
ఊరి ఫోటోల కోసం ఎప్పుడో వెతికితే న్న దగగర ఎకుకవ దొరకలేదు. ఎప్పుడూ తిరిగే చోటే కదా అని న్నకు ఫోటోలు
తియాయలనన ఆలోచన రాలేదు అపుటోో. అలాగే సిలికాన్ వాయల్టలోనే ఉంటునన వాళ్ికి ప్రతేయకంగా ఏమీ అనిపించదేమో
గాన్న ఎప్పుడో ఒకసారి బయట నుంచ్చ వచ్చే చూస్న వాళ్ికి మాత్రం ఆ పేో స్ చాలా సెుషల్ గా అనిపిసుుంది కదా! :-)

Facebook ముందు కిరణ్ ప్రభ గారు, కాంతి గారు..

www.koumudi.net

49

ముందుగా 1 Hacker way, Menlo Park లో ఉనన Facebook Headquarters కి వెళ్ళిము.
మొదట ప్రారంభించబడిన Palo Alto నుంచ్చ కొనేనళ్ి క్రిత్మే Facebook ఇకకడికి వచ్చేందట. దాని ముందు నించుని
ఆ ఆఫీసులోకి వెళ్ళతునన ఉదోయగులని, ఆ భవంతులని చూసుుంటే "ఈ ర్చజు ప్రపంచం మొతాునికీ మంచ్చదో, పిచ్చేదో
అయిన ఒక కొత్ు వయసన్ననిన ప్పటిు ంచ్చంది వీళ్తి కదా.." అని నవ్వవచ్చేంది. అందరూ తీరిగాగ ఎవరింటోో వాళ్ళి కూరుేని
ఫ్రండ్సస, ఫోటోలు, కబురుో అంటూ హాయిగా ఉపయోగించుకుంటునన ఫేస్ బుక్ సాంకేతిక సదుపాయాలు ఇందులో
పని చ్చస్న వాళ్ిందరి కృష ఫలిత్ం కదా అనిపించ్చంది. మా ఇంటబ్లాయ్ చెపిున Mark Zuckerberg జీవిత్ చరిత్ర
గుర్తు చ్చేంది. కేవలం ఒక వయకి ు మేధసుసలో ప్పటిు న ఆలోచన మొత్ుం ప్రపంచంలోనే ఎంత్ పెదా మారుు తీసుకొచ్చేందో..
ఇవాళ్ అందరి జీవితాలోోనూ ఫేస్ బుక్ ఒక విడదీయలేని బంధంలా పెనవేసుకుపోయింది కదా అనిపించ్చంది. అటూ
ఇటూగా న్న అంత్ వయసునన అబ్లాయి ఎంత్ ఘనత్ సాధంచాడు, ప్.. అలాంటి వాళ్ితో పాటు మనమూ ప్పటిు న్న
మనం ఎంత్ మామూలుగా మిగిలిపోయాం.. అనన ఆలోచన కూడా వచ్చేంది. గొపు గొపు వాళ్ి గురించ్చ
త్లచుకుననప్పుడలాో న్నక్కప్పుడూ వచ్చే ఆలోచన ఇది. మళ్ళి అంత్లోనే న్న ఆలోచనలకి న్నకే నవ్వవచ్చే మా
ఇంటబ్లాయ్ వచుేంటే చాలా సంతోషంచ్చవాడు కదాని కొంచెం త్నని మిససయిన ఫీలింగ్ వచ్చేంది. ఫేస్ బుక్ మన
జీవితాలోో తెచ్చేన విపో వాత్మక మారుులు ఏంటీ అనన విషయం మీద చరిేంచుకుంటూ అకకడి నుంచ్చ బయలుదేరాం.

Facebook నుంచ్చ నేరుగా Google కి వెళ్ళిము. Amphitheatre Pkwy, Charleston road పేరుో
చూడగానే Google రాజాయనికి వచ్చేసాం అనిపించ్చంది. అసలు గూగుల్ ని చూసినప్పుడ ైతే ఇంకా ఎనెననిన ఆలోచనలు
వచాేయో! ఒక పదేళ్ి క్రిత్ం అసలు గూగుల్ అనే పేరు కూడా తెల్టని నేను గూగుల్ లేకుండా గడిచ్చ ర్చజుని ఇప్పుడు
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ఊహించలేను. అప్పుడప్పుడూ అనిపిసుుంటుంది ఉననటుుండి గూగుల్ మాయమై పోతే మన పరిసిథ తి ఏంటి అని..
అన్ననటికన్నన ముందు "అమోమ.. న్న బ్లోగు.." అనిపిసుుంది న్నక్కతే!
ై ;-) నేను అలా ఆలోచ్చస్తు "అసలు గూగులే లేకపోతే
ఎకకడో అమరికాలో ఉనన మీరు, జరమన్నలో ఉనన నేను పరిచయమే అయేయవాళ్ిం కాదు కదా.. అంటే గూగుల్ లేకపోతే
మన స్ననహమే లేకుండా పోయేదేమో.. మన జీవితాలిన చాలా మారేేసింది కదూ.." అంటే కిరణ్ ప్రభ గారు, కాంతి
గారు నిజమేనంటూ నవావరు. అకకడ ఫోటోలు తియ్యయచోే లేదోనని నేను సందేహపడుతుంటే "ఏం పరవాలేదు.
ధరయంగా
తీసుకో.. వేరే వాటి సంగతి చెపులేను గాన్న మమమలిన ఫోటోలు తియయడానికి వీలేో దు అని చెపేు హకుక మన
ై
చరిత్ర మొత్ుం తెలుసుకునే గూగుల్ కి బహుశా లేదేమో" అని జ్లక్ చ్చసారు కిరణ్ ప్రభ గారు. అకకడ గూగుల్

కాంపస్పో గూగుల్ లోగోలో కనిపించ్చ రంగులోో డిజె ైన్ చ్చసిన సె ైకిళ్ళి కనిపించాయి. నేనూ, కాంతి గారూ ఆ గూగుల్
సె ైకిళ్ళి తకాకలని చాలా సరదాపడాుము కాన్న మరీ బ్లగోదేమోనని ఊరికే ఫోటో మాత్రం తీసుకుని వచ్చేశాం. గూగుల్
కాంపస్ పరిసర ప్రాంతాలు మాత్రం చాలా ప్రశాంత్ంగా ఉన్ననయి. చుటూ
ు కొండలు, మై దాన్నలతో ప్రకృతి ఒడిలో
ఉననటుుంది.

Google దగగర నుంచ్చ వెళ్ళి Sunnyvale లో ఉనన Yahoo Headquarters ని చూసినప్పుడు "అసలు
ఇప్పుడునన వాళ్ిందరికీ ఆదుయడు Yahoo వాడే కదా" అనిపించ్చంది. తంభలో
ై ో యాహూ మయిల్ గురించ్చ మొదటిసారి

తెలుసుకునన ర్చజులు గుర్తు చాేయి. త్రావత్ Cupertino లో ఉనన Apple కాంపస్ కి వెళ్ళిం. సహజంగానే సీు వ్ జాబ్స
గురించ్చ త్లచుకుంటూనే ఐపాడ్స దగగరునంచీ ఐపాడ్స మిన్న దాకా Apple wonders అన్నన ప్పటిు ంది ఇకకడేనననమాట
అనుకున్ననను. ఎవరేమంటేనేం Apple వాడు మాత్రం జన్నలిన క్షణాలోో మాయ చ్చసి వాళ్ి ప్రోడక్ుప కొనిపించెయయగలడు
కదానిపించ్చ నవ్వవచ్చేంది. వాళ్ి ప్రొడక్ుప లాగే వాళ్ి ఆఫీసుల ముందునన బోరుులు ఒకోకటి ఒకోక రంగు apple లోగో తో
చూడగానే నచ్చేస్నలా ఉన్ననయి. మొతాునికి ఇంత్ చ్చనన సిలికాన్ వేల్ట మొత్ుం ప్రపంచానిన ఎంత్ ప్రభావిత్ం చ్చసిందో,
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చ్చస్పుందో కదా అనుకుంటూ ఇంకా దారిలో Intel, Oracle, Dell, మన Tata Consultancy Services లాంటివన్నన
చూసుకుంటూ వెళ్ళిము. "ఇప్పుడు నువ్వవచ్చే ఇలా చూసుుంటే మాకూకడా ఎప్పుడూ చూస్న వీటనినటిన్న కొత్ుగా
చూసుుననటుుంది" అన్ననరు కిరణ్ ప్రభ గారు.
మనందరికీ చ్చననపుటి నుంచీ మనకి సంబంధంచ్చన రకరకాల విషయాలను పంచుకోడానికి చుటూ
ు
ఎప్పుడూ స్ననహితులు ఉంట్లరు కదా.. కాలేజీ చదువ్వల వరకూ అందరికీ ఎప్పుడూ పకకన ఆతీమయంగా మలిగే
స్ననహితులు ఉంట్లరు గాన్న ఆ త్రావత్ ఉదోయగాలు, పెళ్ళిళ్ళి దశలోకి వచాేక రకరకాల కారణాల వలో అపుటిదాకా
ఉనన ప్రపంచం నుంచ్చ మనకి దూరం పెరిగిపోయి మన చుటూ
ు ఒక పెదా ఖ్యళ్ళ ఏరుడుతుంది. అంటే మనుషులు
ఉండరని కాదు. పరిచయాలు ఉంట్లయి కాన్న మనసుకి దగగరె ైన స్ననహాలు ఉండడం అరుదు. అంటే ఉదాహరణ్కి
అపుటికప్పుడు సినిమాకి వెళ్ిడానికో, ఊరికే కాలక్షేపం చెయయడానికో ఏ ఆఫీస్ కోల్టగో, ఫ్రండో దొరకొచుే. కాన్న, ఆ
సినిమా కథ గురించో, పాటల గురించో, మనకి నచ్చేన ప్పసుకం గురించో విశ్లోషస్తు చరిేంచత్గిన స్ననహితులు
దొరకకపోవచుే. బయటికి కనిపించ్చ చదువ్వ, ఉదోయగం, ర్చజువారీ విషయాలు కాకుండా మన ఆలోచనలు,
అభిప్రాయాలు, భావాలు పంచుకోడానికి మన వయకి ుతావనిన పోలిన, మన మనసుకి దగగరగా తోచ్చ స్ననహితులు దొరకడం
కషుమై పోతుంది. అలాంటి దశలో ఈ గూగుల్, ఫేస్ బుక్ లాంటివన్నన మొత్ుం ప్రపంచానిన తీసుకొచ్చే మన ముందు
నిలబడతాయి. కవిత్వం, సాహిత్యం, రాజకీయాలు, చరిత్ర, సె ైనుస, ఆటలు, పాటలు.. మన ఆసకి ు ఏద ైన్న సరే మనలా
ఆలోచ్చంచ్చవాళ్ళి, అచేం మనలాగే ఫీలయేయవాళ్ళి బోలుుమందిని మనకి అరచ్చతిలో నిలబటిు చూపిసుుంది. స్ననహం
గురించ్చ ఒక న్ననుడి ఉంది. ఎవరె ైన్న ఒక విషయం చెపుగానే "నువ్వవ కూడాన్న.. అచేం నేనూ అంతే.." అనే
మాటతోనే స్ననహం మొదలవ్వతుందట. ఇంత్కీ నేను చెపొుచ్చేది ఏంటంటే, మనుషుల మధయన ఉండే ఇలాంటి
భావసారూపయతే మన మధయన ఉండే దూరానిన సె ైత్ం లకక చ్చయక వారితో మనకి సానినహితాయనిన, అనుబంధానిన
పెంచుతుంది. అలా ఏరుడిన స్ననహాలు అమిత్మై న సంతోషానిన, ఆత్మసంత్ృపిుని ఇవవడమే కాకుండా జీవిత్కాలప్ప
అనుబంధాలుగా శాశవత్ంగా నిలిచ్చపోయే అవకాశం ఉంటుంది.

కేవలం ఆనెోలన్ స్ననహితులే కదా అనో, ఆనెోలన్ స్ననహితులు ఇంత్ ఆపుబంధువ్వలాో మారిపోతారా అని

ఎవరిక్కన్న
ై విచ్చత్రంగా అనిపిస్ను ఒకోసారి అది ఎలా వివరిస్ను వారికి అరథమవ్వతుందో వెంటనే తోచదు. కాన్న ఆలోచ్చస్ను,
మాములుగా ఏ బసుసలోనో, రె ైలోోనో, స్తకలోోనో, కాలేజీలోనో కలుసుకుని స్ననహితుల ైనటుుగానే ఇప్పుడు గూగుల్, ఫేస్
బుక్, యాహూ లాంటి వాటిలోో పరిచయాలు ఏరుడుతున్ననయంతే కదా! పరిచయం ఎకకడ మొదల ైంది అననదానిన
బటిు ఆ అనుబంధాల గాఢత్ని అంచన్న వెయయడం సరికాదేమో అనిపిసుుంది. ఒకోసారి పదేళ్ళి పకికంటోోనే ఉన్నన
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మనకి స్ననహం కలవకపోవచుే, ప్రపంచానికి ఆవలి పకకన ఉంటూ కూడా ప్రాణ్స్ననహితులాో మలిగేవారు ఉండొచుే

కదా! ఒకపుటి కలం స్ననహాలు ఇపుటి ఆనెోలన్ స్ననహాలు ఒకలాంటివేనేమో అని కూడా అనిపిసుుంటుంది న్నకు. కాకపోతే
ఇపుటిదాకా ఉననవాటి కంటే ఈ ఇంటరెనట్ మాధయమం అనిన రకాలుగానూ మరింత్ శకి ువంత్మై నది. సె ైరడర్ మేన్
సినిమాలో "With great power comes great responsibility" అని చెపిునటుు కాసు ఎకుకవ జాగ్రతేు అవసరమేమో!
మొతాునికి ఈ స్పషల్ నెటవరికంగ్ కంపెన్నలని చూస్తు తిరగడం, మా స్ననహం కూడా ఇలానే
మొదలవవడం వలో నుకుంట్ల.. ఈ సాయంత్రప్ప సిలికాన్ వాయల్ట విహారం న్నలో రకరకాల ఆలోచనలని కదిలించ్చంది.
ఇలా ఎకకడకకడికో వెళ్ళిపోయి బోలుు విషయాలు చరిేంచుకుంటూ తిరిగేసరికి మా ముగుగరికీ చాలా ఆకలేసింది
కూడా. మేము Cupertino లో ఉననప్పుడు అకకడ కిరణ్ ప్రభ గారి ఆపుమిత్రులు ఒకరింటికి వెళ్దామనుకుని ఆయనకి
ఫోన్ చ్చస్ను "నేనిప్పుడే ఇండియా నుంచ్చ వచాేను. ఇంటోోనే ఉన్ననను రండి" అని ఆహావనించారు. ఆయనిన అందరూ GD
గారని పిలుసాురని, చాలా పెదా వాయపారవేత్ు అని, ఇప్పుడు ఇండియాలో ఉంటున్ననరు కాన్న బిజినెస్ పనుల మీద
ఇండియాకి, అమరికాకి త్రచూ తిరుగుతూ ఉంట్లరని కిరణ్ ప్రభ గారు చెపాురు. "వాళ్ి తోటలో పెదా కరివేపాకు
చెటుుంటుంది కాబటిు మనం తాజా కరివేపాకు కూడా కోసుకొచుేకోవచుే" అని కాంతి గారు ఉతాసహపడాురు. GD
గారింటికి వెళ్ిగానే ఆయన సాదరంగా ఆహావనించ్చ అప్పుడే ఇండియా నుంచ్చ తీసుకొచ్చేన నువ్వవలడుు ఇచాేరు. అసలే
ఆకలేసుుందేమో చాలా రుచ్చగా ఉందనిపించ్చంది. కాస్నప్ప వాళ్ి కబురుో విన్ననక "మనం వెళ్ళి కరివేపాకు కోసుకుందాం"
అన్ననరు కాంతి గారు. మా ఇదా రితో పాటు GD గారు కూడా తోటలోకి వచ్చే సాయం చ్చసాునంటే పరేోదండ్న అని చెపిు
ఆయనిన పంపించ్చసాం. నిమమచెటుు మీద పచేగా పండి నిగనిగలాడుతునన నిమమకాయలు, లేత్ కరివేపాకు
కోసుకున్ననం. కిరణ్ ప్రభ గారు GD గారికి ననున పరిచయం చ్చస్తు "రీసెర్ కాకుండా కథలు అవీ రాస్తు ఉంటుందీ
అమామయి. మాకు అలానే పరిచయం అయియంది కౌముది దావరా.." అని చెపేు GD గారు "డబుా సంపాదించడమన్నన
కాసు సులువేమో గాన్న మీ అందరిలాగా కథలు, కవితావలు రాయడం అంటే మహా కషుమై న పనండ్న.. న్నక్కతేై
అసాధయం" అని జ్లక్ చ్చస్ను అంత్ పెదా మాట అనకండి మీరని నవేవశాం మేము. మాటల మధయలో వచ్చే నెలలో
కీరవాణి గారు, రాజమౌళ్ళ గారు వసుున్ననరని, కీరవాణి మూయజిక్ కనసర్ు ఉంటుందని GD గారు చెపాురు. త్రావత్
మేము వాళ్ికి ట్లట్ల చెపేుసి కార్చో వెనకిక వసుుననప్పుడు "GD గారు అంత్ మాములుగా కనిపిసుున్ననరు గాన్న చాలా
గొపు వయకి ు. కాన్న ఎంత్ ఎదిగిన్న ఒదిగి ఉండటం అంట్లరు కదా అలాంటి వయకి ుత్వం ఆయనది. గొపు స్ననహశీలి. ఇటీవల
శ్రీరామరాజయం, ఈగ లాంటి సినిమాలకి గ్రాఫిక్స వర్క చ్చసిన మకుట గ్రాఫిక్స సంసథ GD గారికి చెందినదే. ఆయనకి
సినిమా పరిశ్రమతో చకకటి స్ననహాలు ఉన్ననయి. కీరవాణి, రాజమౌళ్ళ ఆయనకి దగగరి స్ననహితులు అవడం వలో కనసర్ు
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సంగతి ముందే తెలిసింది." అని కిరణ్ ప్రభ గారు చెపాురు. Cupertino లో ఇదివరకు కిరణ్ ప్రభ గారు పని చ్చసిన
ఆఫీసు, అపుటోో ఆరేళ్ి పాటు వాళ్ళి ఉనన ఇళ్ళి, వీధులు చూసుకుంటూ అకకడి నుంచీ డిననర్ చెయయడానికి Santa
Clara లో ఉనన Dosai Place కి వెళ్ళిం.

అమరికాలో, అందున్న బే ఏరియాలో, సిలికాన్ వాయల్టలో ఎప్పుడు త్ల తిపిు చూసిన్న చుటూ
ు
ఇండియన్స కనిపిస్తునే ఉంట్లరు కాబటిు సహజంగానే బోలడు ఇండియన్ రెసాురెంటుో ఉన్ననయి. కాన్న Dosai Place
యజమాని సాగర్ గారు త్నకి చాలా మంచ్చ మిత్రులని, అలాంటి మంచ్చ వయకుు లని త్పుకుండా కలిసి తీరాలని ననున
అకకడికి తీసుక్కళ్ళతున్నననని కిరణ్ ప్రభ గారు చెపాురు. అకకడికి వెళ్తి ముందే సాగర్ గారికి ఫోన్ చ్చస్ను ఆయన
రెసాురెంటోోనే ఉన్నననని చెపాురు. మేము అకకడికి వెళ్ళి కూరుేన్ననక ఫుడ్స ఆరు ర్ చ్చసి తిని బయటికి రావడానికి దాదాప్ప
గంటననర పె ైనే పటిు ంది. అంత్స్నపూ కూడా సాగర్ గారు మా పకకనే కూరుేని బోలుు కబురుో చెపాురు. అమరికాలో
వసుునన తెలుగు మాసపత్రిక 'నమస్ను ఆంధ్ర' కూడా సాగర్ గారిదేనని తెలిసింది. ననున పరిచయం చ్చస్తు "మధుర
రాసినవి కూడా గత్ంలో 'నమస్ను ఆంధ్ర' లో వేసారు. త్ను వచ్చేనప్పుడు ఇదాామని ఒక పత్రిక కాపీ తీసి దాచాను.
కాన్న అదలాగో మిస్ అయింది" అని కిరణ్ ప్రభ గారు చెపేు సాగర్ గారు వెంటనే "ఎప్పుడు ఏ నెలలో వచ్చేందో
చెపుండి. నేను కాపీ దొరుకుతుందేమో ప్రయతినసాును" అని ఎవరికో ఫోన్ చ్చయబోయారు. "ఫిబ్రవరి 2012 లో
వాలంట్ ైన్స డే సెుషల్ పేజీలో ప్రేమలేఖ లాగా నేను రాసిన పోసుుని తీసుకుని వేసారండ్న. కలర్ పేజీలో అందంగా
డిజె ైన్ చ్చసారని అపుటోో న్నకోసం ఒక కాపీ తీసిపెట్లురు కిరణ్ ప్రభ గారు. కాన్న, చాలా ర్చజుల ైపోయింది కదండ్న.
ఇప్పుడంత్ కషుపడి వెత్కడం ఎందుకులండి. పరేోదు" అని చెపిు ఆయనిన వారించాను నేను. సాగర్ గారి చ్చననన్నటి
స్ననహితుడి వాళ్ి అబ్లాయి జరమన్నలో మాసు ర్స చదువ్వకోడానికి వచాేడని, త్నతో మాట్లోడి త్నకి ఏమన్నన సహాయం
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అవసరమై తే చెయయమని ననున కోరారు. ఆ అబ్లాయి పేరు భరత్. అలాగేనని చెపిు న్న ఈమయిలు ఐడ్న ఇచ్చే వస్ను
తెలాోరి భరత్ మయిల్ చ్చసి "జరమన్న వచాేక మాట్లోడతాను అకాక.. చాలా థాంక్స.." అని చెపాుడు. భలే చ్చత్రంగా
అమరికా వెళ్ిడం వలో జరమన్నలో ఇంకో కొత్ు పరిచయం ఏరుడింది. త్వరలో జరగబోతునన NATS సభల కోసం
ఇండియా నుంచ్చ నందమూరి బ్లలకృషణ వచాేరని, భోజనం ఇకకడి నుంచ్చ పంపిసుున్ననరని సాగర్ గారు చెప్పుంటే
మాటలోో ఎన్నుఆర్ గురించ్చ వచ్చేంది. కిరణ్ ప్రభ గారు విశవవిఖ్యయత్ నటసారవభౌమ NTR సిన్న జీవిత్ ప్రసాథనం గురించ్చ
చ్చసిన రేడియో ప్రోగ్రాం మొత్ుం 13 భాగాలు కలిపి 24 గంటల నిడివి వచ్చేంది. అంటే ఆపకుండా 24 గంటల పాటు
ఎన్నుఆర్ సిన్నజీవిత్ విశ్లషాలు వినొచేననమాట. ఈ సంగతి తెలిసిన సాగర్ గారు చాలా ఉతాసహంగా ఆ ప్రోగ్రాం సీడ్న
చ్చసి ఇస్ను NATS కి వెళ్ళినప్పుడు బ్లలకృషణకి ఇసాునని, ఆయన ఎన్నుఆర్ గురించ్చ అంత్ మంచ్చ ప్రోగ్రాం వింటే చాలా
సంతోషసాురని చెపాురు. ఆ ర్చజు డిననర్చో రుచ్చ చూసిన ప్పణుగులు, కొతుు పరాట్ల, ఊత్పుం, గోబీ 65, వెజ్
బిరియాన్న అన్నన చాలా బ్లగున్ననయి. అంత్ చకకటి ఆతిథాయనిన ఇచ్చేన సాగర్ గారు బిల్ తీసుకోడానికి మాత్రం
సస్నమిరా అని మళ్ళి త్పుకుండా రండి అని చెపిు గుమమం దాకా వచ్చే సాగనంపారు. వచ్చే వారం నిష వచ్చేనప్పుడు
వీల ైతే మళ్ళి వసాుం అని చెపాుం కాన్న మాకు మళ్ళి కుదరనేలేదు. Dosai Place నుంచ్చ ఇంటికొచ్చేసరికి రాత్రి దాదాప్ప
పదకొండు గంటలయింది. అపుటికే బ్లగా అలసిపోయున్ననమేమో వెంటనే నిద్రొచ్చేసింది.

18.06.2013
మంగళ్వారం
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ఈ ర్చజు ఉదయమంతా నేనూ, కాంతి గారూ యథావిధగా కబురుో చెప్పుకున్ననం. మధాయహనం లంచ్
త్రావత్ కిరణ్ ప్రభ గారు మా ఇదా రీన Stone ridge mall లో దింపి వెళ్ళిరు. సాయంత్రం ఆఫీసు నుంచ్చ వచ్చేప్పుడు
మళ్ళి పికప్ చ్చసుకుంట్లనని చెపాురు. మా ఇదా రికీ కాళ్ళి నొప్పులు ప్పటేు దాకా సాయంత్రం వరకూ బోలుు షాప్పలు
తిరిగేశాం. మాకోసం కొనుకోకడానికి పెదా గా నచ్చేనవేమీ కనిపించలేదు గాన్న ఆ ర్చజు మా ఇంటబ్లాయ్ కోసం చాలా
బటు లు కొన్ననం. ఆ ర్చజు సెలక్షన్ అంతా కాంతి గారిదే. త్నకి ఈ కలర్ బ్లగుంటుంది, ఆ డిజె ైన్ బ్లగుంటుంది
అనుకుంటూ బోలుు చొకాకలు కొనేసాం. కషుపడి ఆ షాపింగ్ బ్లయగులన్నన మోసుకుని మాల్ బయటకొచ్చే కిరణ్ ప్రభ
గారికి కాల్ చ్చస్ను పది నిమిషాలోో వచ్చే మమమలిన ఇంటికి తీసుక్కళ్ళిరు. అకకడేమన్నన కొనుకుకని తిన్నలనన ధాయస కూడా
లేనంత్గా షాపింగోో మునిగిపోయేసరికి బోలుు అలసిపోయి చాలా ఆకలేసింది.ఇంటికి వెళ్ిగానే వేడి వేడిగా టొమాటో
స్తప్ తాగి, పాప్ కారన తిని హమమయాయ అనుకున్ననం. :-)
ఆ ర్చజు మంగళ్వారం కాబటిు కిరణ్ ప్రభ గారికి 'విరిజలుో' రేడియో ష్ణ ఉంటుంది కాబటిు బయటికి
ఎకకడికీ వెళ్తి పాోన్ లేదు. ఆయన అరవె ై సంవత్సరాల 'దేవదాసు' సినిమా గురించ్చ రేడియో ప్రోగ్రాం చ్చసుుంటే నేనూ,
కాంతి గారూ కూడా శ్రదధ గా విన్ననం. రేడియో ష్ణ అయిపోగానే కిరణ్ ప్రభ గారికి ఎవర్చ ఫోన్ చ్చసి పది నిమిషాలోో
ఇంటికి వసుున్ననం అని చెపాురు. ఆ వచ్చేది సిరివెనెనల సీతారామశాస్త్రి గారి త్ముమడు శ్రీరామ్ గారు అని కాంతి గారు
న్నతో చెపాురు. కాస్నపటికే శ్రీరామ్ గారు, వారి స్ననహితుడితో కలిసి వచాేరు. ఆయన రూపం, మాట్లోడుతుంటే
గొంతు రెండూ సిరివెనెనల గారిని బ్లగా గురుు చ్చసాయి. ఎవరూ చెపుకుండానే సిరివెనెనల గారికి, ఈయనకీ ఏమన్నన
బంధుత్వం ఉందేమోనని మనకే తెలిసిపోతుంది. కిరణ్ ప్రభ గారు, శ్రీరామ్ గారు ఎవరెవర్చ చాలా మంది గురించ్చ
యోగక్షేమాలు మాట్లోడుకుంటూ ఉంటే నేను వింటూ కూరుేన్ననను. శ్రీరామ్ గారి అమామయి, మనవలతో కలిసి
సెలవలకని అమరికా వచాేరట. ఆ ర్చజు ఉదయం నుంచీ Napa valley లో తిరిగి వెనకిక వస్తు ఇకకడికి వచాేరట.
అందరూ రావలసింది గాన్న మధయలో పిలో లు అలసిపోయి గొడవ పెటేు సరికి వాళ్ళి వేరే కారులో ఇంటికి
వెళ్ళిపోయారని చెపాురు. వాళ్ిందరూ ఇదివరకు చాలాసారేో వచాేరని, అందరితోనూ కిరణ్ ప్రభ గారికి మంచ్చ
స్ననహం ఉందని తెలిసింది. శ్రీరామ్ గారు మాటలోో వాళ్ి అలుోడు గారు పవన్ కళ్ళయణ్ 'అతాురింటికి దారేది' సినిమాతో
బిజీగా ఉండి ఈ ట్రిప్ కి రాలేకపోయారని చెపాురు. త్రావత్ మిగతా సినిమాల గురించ్చ ఇంకా ఏవో మాటలు విన్ననక
వారి అలుోడు గారంటే త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ గారని న్నకు అరథమైంది. శ్రీరామ్ గారికి ననున పరిచయం చ్చస్తు జరమన్నలో
PhD అని చెపేు ఆయన మా ఊరు, న్ననన గారి వివరాలు అడిగారు. వాళ్ి స్ననహితుడి అమామయి ఎవర్చ జరమన్నలో PhD
చ్చసిందని, ఒకవేళ్ అది నేనేనేమో అనిపించ్చ అడిగానని అన్ననరు. "సిరివెనెనల త్రంగాలు ప్పసుకం మళ్ళి ఎప్పుడు అచుే

www.koumudi.net

56

వేసాురండ్న" అని నేను అడిగితే "తెల్టదమామ.. చెపులేం. అననయయ నిరణయిసాురు ఏ విషయమూ.. అయిన్న ఇప్పుడు
కౌముదిలో వస్పుందిగా.." అన్ననరు. శ్రీరామ్ గారు ఉననంత్స్నప్ప సిరివెనెనల గారి గురించ్చ కబురుో వినడం భలే
అనిపించ్చంది.
ఒక గంట పె ైన కూరుేని శ్రీరామ్ గారు వాళ్ళి వెళ్ళిపోయాక "సిరివెనెనల గారు 2004 లో అమరికా
వచ్చేనప్పుడు మనింటోో నలభ ై ర్చజులు ఉన్ననరు" అని కిరణ్ ప్రభ గారు చెపాురు. "2008 లో వచ్చేనప్పుడు ఇప్పుడు
నువ్వవ ఉనన గదిలోనే పది ర్చజులు ఉన్ననరు" అని కాంతి గారు చెపుగానే నేను ఆశేరయంతో ఎగిరి గంతేసినంత్ పని

చ్చసాను. నిజంగా నిజమా అని మళ్ళి మళ్ళి అడిగితే "న్న గదిలో బీరువా మీదునన ఫోటో మాగనట్ చూసావా.. అది
సిరివెనెనల గారిని San Francisco తీసుక్కళ్ళినప్పుడు దిగిన ఫోటో.." అని మళ్ళి ఒకసారి దగగరుండి చూపించారు కాంతి
గారు. "ఈ గదిలో చాలామంది ప్రతేయక అతిథులు ఉన్ననరమామ.. సిరివెనెనల గారు, గొలో పూడి మారుతీరావ్వ గారు,
మలాోది వెంకటకృషణమూరిు గారు, బలభద్రపాత్రుని రమణి గారు, జొననవితుుల గారు, ఆక్కళ్ి గారు, ఆరీు పట్లనయక్,
పారవతి మలు న్, శరావనంద్, పబిో సిటీ ఆరిు స్ు ఈశవర్ గారు, రామజ్లగయయ శాస్త్రి గారు.. వీళ్ిందరూ కాక ఇంకా మధుర
అనే అమామయి కూడా ఉంది. అయిన్న మధుర మాత్రం గసుు కాదులే, ఈ రూమ్ ఇంక త్నకేనని ఇచ్చేసాం.." అని
నవావరు కిరణ్ ప్రభ గారు. "అయయ బ్లబోయ్.. అంత్మంది గొపువాళ్ళి ఉన్ననరా ఈ గదిలో.." అని నేనింకా బోలుు
ఆశేరయపోతూనే ఉన్ననను ఆ పూటంతా. ఆ ఆశేరయంలోనే అననం తినేసి, నిద్ర కూడా పోయాను ఆ ర్చజుకి. :-)
ఎప్పుడప్పుడు తెలాోరిపోయి బుధవారం వసుుందా అని కాంతి గారు, నేను తెగ ఆరాటపడిపోవడం
మొదలట్లుం. ఎందుకంటే నిష వచ్చేది రేపే కదా మరి! :-)

My San Francisco Diary - 8
19.06.2013
బుధవారం
నేను ఉదయం నిద్ర లేచ్చ కిందకి దిగేసరికి అపుటికే కాంతి గారు కిచెనోో బిజీ బిజీగా కనిపించారు.
ననున మటో మీది నుంచ్చ దిగుతుంటే చూస్తునే "రాత్రి బ్లగా నిద్ర పటిు ందా త్ల్టో.. జరమన్న నుంచ్చ ఫోనోో మేలుకొలుప్ప
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స్నవ అయియందా?" అని అడుగుతూనే న్నకు గ్రీన్ టీ కోసం కప్ లో న్నళ్ళి నింపి మై క్రోవేవోో పెటేు సారు. నేను బదధ కంగా
స్పఫ్యలో కూరుేని ఫోను విశ్లషాలు చెప్పుంటే కిరణ్ ప్రభ గారు మారినంగ్ వాక్ నుంచ్చ వచ్చేసారు. "నేనొక పావ్వగంట
ముందు వచుేంటే ఈ ర్చజు మీతో పాటు వచుేండేదానిన. మళ్ళి మిససయాయను" అన్ననను. "పరేోదులేమామ.. గొలో పూడి
గారితో ఫోనులో మాట్లోడాను. మధుర వచ్చేసిందంటే ఈసారి నువ్వవననప్పుడు మాట్లోడమని చెపాురు. నిష కూడా
వస్పుంది. ఇదా రితో ఒకేసారి మాట్లోడిసాునని చెపాును" అన్ననరు కిరణ్ ప్రభ గారు. "ఇంకో రెండు గంటలోో నిషకి లంచ్
ట్ ైం అయిపోతుంది. ఆఫీస్ నుంచ్చ బయలుదేరిపోతుంది. ఇంక ఎయిర్చుర్ు కి వెళ్ళి విమానం ఎకకడమే త్రువాయి.

మన లంచ్ ట్ ైము కలాో త్ను ఫ్ోలటోో ఉంటుంది.." అంటూ లకకలు వెయయడం మొదలు పెట్లురు కాంతి గారు. ఆ
ర్చజంతా ఇంకో బడ్స రూమ్ ముందు నుంచీ తిరిగినప్పుడలాో "ఇంకొకక పూట ఆగితే ఈ గదిలో నిష కనిపిసుుంది కదా.."
అనుకోవడమే సరిపోయింది మాకు. పదమవలిో గారు ఫోన్ చ్చసి నిష కోసం ఎలా ఎదురుచూసుున్ననమో కనుకుకని
కాస్నప్ప కబురుో చెపిు "న్న బదులు కూడా ఎంజాయ్ చెయయండి" అని చెపాురు. ఇలా ఆ మాట్ల ఈ మాట్ల
చెప్పుకుంటూ ఉండగానే లంచ్ ట్ ైం అయిపోయి కిరణ్ ప్రభ గారు ఆఫీసు నుంచ్చ వచాేరు.
ప్రపంచ ప్రఖ్యయతి గాంచ్చన నగరాలన్ననటికీ ఆ ఊరి పేరు చెపుగానే గుర్తు చ్చే 'landmark' లాంటి
చ్చహానలు కొనిన ఉంట్లయి కదా.. Paris అనగానే Eiffel tower, Berlin అనగానే Brandenburg gate గుర్తు చ్చేనటుు
San Francisco అనగానే Golden Gate Bridge గుర్తు సుుంది. ప్రపంచంలోనే అత్యధకంగా ఫోటోలు తీయబడిన బ్రిడిీ
బహుశా ఇదేనేమోనని ఏవో సరేవలోో కూడా తెలిసిందట. San Francisco వచ్చేన దగగరి నుంచీ మిగతావాటి సంగతెలా
ఉన్నన ఎప్పుడప్పుడు గోలు న్ గేట్ బ్రిడ్సీ చూదాామా అని బోలుు ఉతాసహంగా ఉంది. అది చూడాునికి ఎప్పుడు వెళ్దామనన
మాటలు వచ్చేనప్పుడు "న్నకు గోలు న్ గేట్ బ్రిడ్సీ పగటి వెలుగులో మాత్రమే కాకుండా చీకటి పడుతుండగా సిటీ ల ైట్స
కాంతులోో చూడాలనుంది. ఇప్పుడు పౌరణమి ర్చజులు వసుున్ననయి కాబటిు ఇంకా వెనెనలోో కూడా చూస్ను బ్లవ్వంటుంది
కదా.." అన్ననను నేను. "దానికేం భాగయం.. అలానే చ్చదాాం. నిషని రిసీవ్ చ్చసుకోడానికి ఎయిర్చుర్ు కి వెళ్ళిలిసంది ఎలాగూ
లేట్ నె ైట్ కాబటిు ఆ ర్చజు సాయంత్రం మనం గోలు న్ గేట్ బ్రిడ్సీ చూడట్లనికి వెళ్తు నువ్వవ అడిగిన అనిన రకాల దృశాయలు
చూస్నయ్యయచుే" అన్ననరు కిరణ్ ప్రభ గారు. కాబటిు ఆ పాోన్ ప్రకారం "సాయంత్రం ఆరింటికలాో ఆఫీసు నుంచ్చ
వసాును. మీరు రెడ్నగా ఉంటే బయలుదేరదాం" అని చెపాురు.
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San Francisco - Oakland Bay Bridge
అనుకుననటుుగానే సాయంకాలం ఆరు దాటేసరికి శాన్ ఫ్రానిసస్పక బయలుదేరాము. కార్చోకి ఎకకగానే
"మళ్ళి ఇంటికి తిరిగొచ్చేప్పుడు న్న పకకన నిషీ ఉంటుందోచ్.." అని సంబరపడిపోయారు కాంతి గారు. "సాయంకాలం
ఆ ట్ ైముకి శాన్ ఫ్రానిసస్పక సిటీలో ఉదోయగాలు చ్చస్నవాళ్ిందరూ విధులు ముగించుకుని ఇంటి దారి పడతారు కాబటిు
సిటీ నుంచ్చ బయటికొచ్చే దారులన్నన బ్లగా బిజీగా ఉంట్లయి కాన్న మనం సిటీలోకి వెళ్తాం కాబటిు ట్రాఫిక్ కాసు
త్కుకవే ఉండొచుే" అన్ననరు కిరణ్ ప్రభ గారు. వెళ్తి దారిలో ఇంకొక పెదా వంతెన మీద నుంచ్చ వెళ్ళిం. దానిన 'బే బ్రిడ్సీ '
అంట్లరని చెపాురు. అది కూడా బోలుు విశాలంగా, వందల కొదీా కారోతో నిండిపోయి భలే అందంగా ఉంది. కొదిా గా
ట్రాఫిక్ ఉన్ననసరే దాదాప్ప గంట స్నపటోో మేము సిటీలోకి ప్రవేశంచాం. శాన్ ఫ్రానిసస్పక ఊరి వీధుల గుండా గోలు న్ గేట్
బ్రిడ్సీ వె ైప్ప వెళ్ళతూ ఉంటే ఆ వీధులన్నన ఎగుడు దిగుడుగా పె ైకీ కిందకీ ఎతుు పలాోలతో భలే ఉన్ననయి. ఆ వీధులోో కార్చో
వెళ్ళతూ ఉంటే అదేదో ఫన్ రె ైడ్సస ఎకికనటుు సరదాగా అనిపించ్చంది. కారు ఎతుు మీద ఉననప్పుడు ఎదురుగా
కనుచూప్పమేరా ఉనన ర్చడుుని చూస్ను చ్చననప్పుడు ఫిజిక్స లో చదువ్వకునన త్రంగాల (waves, nodes) బొమమలు
గుర్తు చాేయి. ఏదో పెయింటింగ్ లో గీసినటుు పె ైకి చూస్నునేమో న్నలాకాశం, ఆ wavy road చ్చవరన లేత్ న్నలం
రంగులో సముద్రం.. అదుుత్ం అనిపించ్చంది. కార్ ని కనుక ఇకకడ వదిలేస్ను అలా జారుడుబండ లాంటి ర్చడుు మీద
జారుతూ వెళ్ళి సముద్రంలో దూకేసుుందా అనన చ్చలిపి ఆలోచన కూడా వచ్చేంది. :-)
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"Golden Gate Bridge దగగర సంవత్సరం పొడవ్వన్న ఎకుకవ శాత్ం మబుాలు, పొగ మంచు
ఉంట్లయి. ఎప్పుడో ఒకసారి చాలా అరుదుగా, వెళ్ళి చూస్నవాళ్ళి అదృషువంతుల ైతే ఆకాశం తేటగా ఉండి బ్రిడిీ
మొత్ుం కిోయర్ గా కనపడుతుంది. ఈ ర్చజెలా ఉంటుందో చూదాాం" అన్ననరు కిరణ్ ప్రభ గారు. మేము అకకడిదాకా
వెళ్తిసరికి అససలే మాత్రం మబుాల జాడే లేని ఆకాశం పూరిు న్నలంగా ఎండలో మరుస్తు ఎర్రటి వంతెనని మరింత్
మరిపిస్తు కనిపించ్చంది. "అయితే నేను బోలుు అదృషువంతురాలినని గోలు న్ గేట్ చెపోుందననమాట" అంటే కాంతి
గారు నవివ "ఆ మాట ఇప్పుడు కొత్ుగా గోలు న్ గేట్ వచ్చే చెపాులా ఏంటీ.. న్నకు ముందే తెలుసు ఈ ర్చజు వాతావరణ్ం
బ్లగుంటుందని" అన్ననరు కాంతి గారు. గోలు న్ గేట్ బ్రిడిీ ని దూరం నుంచ్చ చ్చననగా చూసినప్పుడు Paris వెళ్ళినప్పుడు
దూరం నుంచ్చ మొదటిసారి ఐఫిల్ టవర్ చ్చనన బొమమలాగా కనిపించ్చన దృశయం జాాపకం వచ్చేంది. అప్పుడు వెంటనే
"ఇదేన్న ఐఫిల్ టవర్! అససలేమాత్రం ప్రతేయకత్ లేనటుు అన్నన రేడియో టవరోలాగే ఇంత్ మాములుగా అనిపిసుుందేంటి..
నేను బోలుు గొపుగా ఊహించుకున్నననే.." అని కాసు నిరాశగా అనిపించ్చంది. కాన్న నేరుగా ఐఫిల్ టవర్ ముందుక్కళ్ళి
నించుననప్పుడు మాత్రం అససలు రెపు వెయయలేదు. ఎతిున త్ల దించకుండా అలా దానికేసి చూస్తు ఉండిపోయాను.
అప్పుడంత్ ఎక్కపటింగా
అనిపించ్చందంటే "అబ్లా.. అసలు ప్రపంచంలోని అదృషువంతులందరూ పారిస్ లోనే
ై
ఉంట్లరేమో! ఎంచకాక దీనిన చూస్తు ఈ చుటుుపకకలే ఏదోక పని చ్చసుకుంటూ ఇకకడే ఉండిపోతే ఎంత్ బ్లవ్వంటుంది
అనిపించ్చంది. ఒక ప్రదేశానిన చూసి అంత్గా మై మరచ్చపోయి మనసు పారేసుకోడం అదే మొదటిసారి న్నకు! ఇప్పుడు
కూడా ఆ లేత్ న్నలం రంగు సముద్రానిన, దాని మీద ఠీవీగా ఎరుప్ప రంగులో వెలిగిపోతునన గోలు న్ గేట్ బ్రిడ్సీ ని
చూసినప్పుడు కూడా అచేం అలాంటి అనుభూతే కలిగింది. :-)
మేము అకకడికి వెళ్తిసరికి ట్ ైము ఏడు గంటలు దాటుతున్నన కూడా వేసవి కాలం ఎండ పటు పగలుని
త్లపిస్పుంది. కార్ పార్క చ్చసి బ్రిడ్సీ పెవిలియన్ వె ైప్ప వెళ్ిగానే హోరుమని వీచ్చ సముద్రప్ప గాలి హలో చెపిుంది. ఆ
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గాలి అలజడికి జుటొుకకటే కాదు మొత్ుంగా మనలేన ఎగరేసుకు వెళ్తింత్ దుడుకుగా వీస్పుంది గాలి. కాంతి గారు రెండు
నిమిషాల కన్నన ఎకుకవస్నప్ప బయట నిలబడలేక "మీరిదా రూ వెళ్ళి తిరిగేసి రండి. నేను మాత్రం రాలేను ఇంత్ గాలిలో.
కార్చో కూరుేంట్లను. నువె ైైన్న వెళ్ిలేవేమో త్ల్టో.." అన్ననరు. "ఉహూ.. ఇంకా నయంలే.. సముద్రం ఎదురుగాగ
నించుని అంత్ ప్రేమగా పిలుసుుంటే గాలేం ఖరమ వానొచ్చేన్న ఆగే ప్రసకే ు లేదు. నేను వెళ్ళిలిసందే" అని చెపిు కిరణ్ ప్రభ
గారితో కలిసి బయలుదేరాను. ఆ చుటుుపకకల ఒకోక చోట నించుని చూస్ను ఒకోక కొత్ు కోణ్ంలో కనిపిస్పుంది గోలు న్ గేట్
బ్రిడ్సీ . శాన్ ఫ్రానిసస్పక బే వెళ్ళి పసిఫిక్ మహా సముద్రంలో కలిస్న చోటు పేరు 'గోలు న్ గేట్' అని, దాని మీద నిరిమంచ్చన
వంతెన కాబటేు ఆ పేర్తచ్చేందని చూసాక "బంగారు రంగులో కాకుండా ఎర్రగా మరిస్న వంతెనని పటుుకుని గోలు న్ గేట్
అని ఎందుకంటున్ననరబ్లా.." అనన న్న ప్రశనకి సమాధానం దొరికేసింది. ప్రపంచం మొత్ుంలోనే మానవ నిరిమతాల ైన
ఇంజన్నరింగ్ అదుుతాలోో ఒకట్ ైన ఈ గోలు న్ గేట్ బ్రిడిీ ఎందుకంత్ గొపు నిరామణ్మో వివరిస్తు దానికి సంబంధంచ్చన
అన్నన రకాల సాంకేతిక విశ్లషాలతో బోలడు సమాచారానిన పరాయటకుల కోసం ప్రదరినకి పెట్లురు. మేము అవన్నన
ఒకొకకకటే చూస్తు ముందుకి వెళ్ళతుంటే ఆకాశంలో స్తరాయసుమయానికి సన్ననహాలు మొదలయాయయి.

"అలా నడుస్తు బ్రిడిీ పె ైకి వెళ్ళి, అకకడి నుంచ్చ కింద వె ైప్పకి, త్రావత్ బ్రిడిీ కి ఇంకో వె ైప్ప కూడా వెళ్ళి
అన్నన కోణాలోో చూసదాాం పద" అని కిరణ్ ప్రభ గారు నడుసుుంటే నేను ఆయనిన అనుసరించాను. "సముద్రంలో ఏదో
గొపు ఆకరషణ్ ఉంటుంది కదా.. అలా చూసుుండిపోవాలనిపించ్చలా.." అని నేనంటుంటే "ఇకకడికొచాేక ఏమేం
చూపించమంట్లవని నినున అడిగినప్పుడు సముద్రానిన చూపిస్ను చాలు. ఇంకేం అకకరేోదు అన్ననవ్వ కదా.. ఇదిగో ఇప్పుడు
నువ్వవ చూస్నదే పసిఫిక్ మహా సముద్రం ఫస్ు లుక్ " అని నవావరు కిరణ్ ప్రభ గారు. "న్నకు చ్చననపుటి నుంచ్చ
సముద్రానిన బొమమలోోనూ, టీవీలోోనూ ఎప్పుడు చూసిన్న చాలా నచ్చేస్నది కాన్న న్న కళ్ితో చూస్న అవకాశం అంత్
తందరగా దొరకలేదు. జరమన్నకి వచాేక 2008 లో నెదరాోండ్సస వెళ్ళినప్పుడు మొదటిసారి Rotterdam, Madurodam
లలో North Sea ని చూసాను. అపుటికింకా చలి త్గగకపోవడం వలో న్నళ్ిలోోకి వెళ్ిడం కుదరేోదు కాన్న చూసినందుకే

www.koumudi.net

61

బోలుు సంతోషపడిపోయాను. మళ్ళి ఇన్ననళ్ికి శాన్ ఫ్రానిసస్పక ప్రయాణ్ం అనుకోగానే సముద్రానిన చూస్న ఛాన్స
దొరుకుతుంది కదాని అప్పుడలా అన్ననను" అని న్న సముద్రం పిచ్చే వెనకునన కారణానిన చెపాును. దారిలో గాలికి
రెపరెపలాడుతూ ఒక పెదా అమరికన్ జెండా కనిపించ్చంది. సరిగాగ జెండా పె ైనే అప్పుడే ముసాుబ ై ఆకాశంలో పె ైపె ైకి తేలి
వసుునన తెలో టి చందమామ. "అటు చూడండి భలే ఉంది కదా" అని కిరణ్ ప్రభ గారికి చూపిస్తునే "అమరికాలో ఎకకడ
చూసిన్న జెండాలు కనిపిసుున్ననయేంటి.. అమరికనోకి దేశభకి ు చాలా ఎకుకవంట్లరా?" అని అడిగాను. "అమరికనోకి
దేశభకి ు ఎకుకవే ఉంది గాన్న జెండాలు ఎకుకవ కనిపించడానికి కారణ్ం మాత్రం అది కాదు. త్వరలో 4th July అమరికా
ఇండిపెండన్స డే వస్పుంది కదా.. అందుకని చాలా చోటో ఇలా జాతీయ పతాకానిన ప్రదరిిస్తు ఉంట్లరననమాట" అని
చెపాురు కిరణ్ ప్రభ గారు.

బ్రిడిీ మీదునన ఫుట్ పాత్ మీద అలా నడుచుకుంటూ కొంచెం దూరం వెళ్ళిం. రయియ రయియమని
దూసుకుపోతునన వందల కొదీా కారోని చూస్తు నించుంటే "మనం కూడా త్రావత్ ఈ వంతెన మీద నుంచ్చ అవత్లి
వె ైప్పకి వెళ్ళి అదిగో ఆ చ్చనన కొండ ఉంది కదా, దాని మీద నుంచ్చ బ్రిడిీ ని చూసాుం. అపుటికి పూరిుగా చీకటి
పడిపోతుంది. నువవడిగినటుు శాన్ ఫ్రానిసస్పక సిటీ కూడా ల ైటింగ్ లో మరిసిపోతూ కనిపిసుుంది" అని చెపాురు కిరణ్
ప్రభ గారు. వంతెన మీద నుంచ్చ శాన్ ఫ్రానిసస్పక బే వె ైప్ప చూసుుంటే దూరంగా న్నళ్ి మధయలో ఒక దీవి కనిపించ్చంది.
"ఆ దీవపానిన Alcatraz అంట్లరు. అకకడ ల ైట్ హౌస్ ఉంటుంది. పాత్కాలంలో అకకడ కటిు న పెదా జె ైళ్ిలో ఖదీలని
ై
ఉంచ్చవారట. అకకడికి వెళ్ిడానికి క్రూజ్ ట్రిప్స ఉంట్లయి. అది కూడా చాలా బ్లగుంటుంది, వీలు చూసుకుని మనం
ఏదో ఒక ర్చజు వెళ్దాం" అని చెపాురు. కాకపోతే ఈసారి ట్రిపోో నేను అలాకట్రాజ్ మిససయాయను కాన్న వచ్చేసారి
లిసుులో రాసి పెటేు శాం. :-) త్రావత్ బ్రిడిీ కింద వె ైప్పకి వెళ్తు అకకడ గాలి మరీ ఎకుకవగా ఉంది. ఆ గాలి ఊప్పకి చ్చతిలో
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క్కమరా కూడా నిలవటేో దు. చెవ్వలోోకి చలో గాలి వెళ్ళిపోయి త్ల దిమమకేకస్పుంది. అయిన్న సరే కళ్ి ముందునన
సముద్రానిన వదిలి వెళ్ిలేక కాస్నప్ప అకకడే నించుని సముద్రం ఒడిలోకి మలో మలో గా జారిపోతునన బంగారు బంతి
లాంటి స్తరుయడిని, కదిలే న్నటి అలల మీద న్నటయమాడుతునన సంధాయకిరణాలని చూసి అప్పుడు వెనుతిరిగాము.

మేము కారు దగగరికి వెళ్ిగానే కాంతి గారు "ఏంటండ్న.. అసలు చలో గాలిలో అంత్స్నప్ప ఉన్ననరేంటి?
మీరు తందరగా తీసుకోచ్చేయకుండా ఏం చ్చసుున్ననరు? పిలో కి మళ్ళి ఏ జవరమో వసుుంది సముద్రప్ప గాలికి.." అని
ఆదురాా పడిపోయారు. "త్నంత్ ఆనందంగా చూసుుంటే వెంటనే లాకుకరావాలనిపించలేదులే" అని చెపాురు కిరణ్
ప్రభ గారు. నిజంగానే కార్చోకి వచ్చే కూర్చేగానే చాలాస్నప్ప న్న చెవ్వలు పని చ్చయలేదు. త్లంతా పటేు సినటుు
అనిపించ్చంది. మేము అకకడి నుంచ్చ బయలుదేరి గోలు న్ గేట్ బ్రిడిీ మీదుగా వంతెనకి ఆవలి పకకకి వెళ్ళిము. అటువె ైప్ప
గాలి ఎకుకవ లేకపోయేసరికి ఈసారి కాంతి గారు కూడా ఉతాసహంగా కారు దిగారు. అకకడ చ్చనన పిటు గోడలా చాలా
పొడవ్వన కటిు ఉంది. అందరూ దాని మీద కూరుేని బ్రిడిీ ని చూసుున్ననరు. అపుటికే చీకటి పడిపోయింది. అంత్దాకా
ఎండలో ఎరుప్ప రంగులో హొయలు పోయిన వంతెన కాసాు ఇప్పుడు నలుప్ప రంగులోకి మారిపోయి అంత్లోనే
వంతెన మీద వెలిగిపోతునన విదుయదీా పాల వెలుగులో ఇంకోలా మరిసిపోతూ కొత్ు అందం సంత్రించుకుంటోంది. అలా
బ్రిడిీ వె ైప్ప, దాని మీద హడావ్వడిగా పరుగులు పెటేు స్పునన కారో వె ైప్ప చూస్తు కూరుేన్ననం. "మధురా.. బ్రిడిీ మీద
చూసావా.. వచ్చే వాహన్నలు, వెళ్తి వాహన్నలు రెండు రంగులోో ల ైట్స ఎలా కనిపిసుున్ననయో.. రెడ్స ల ైట్ వరుస్నమో
అటు వెళ్తిది, వె ైట్ ల ైట్ వరుస్నమో ఇటొచ్చేది.." అని చూపించారు కిరణ్ ప్రభ గారు. "భలే ఉంది. ఏదో బులిో బులిో
కారోతో ఆడుకునే బొమమలాటలా ఉంది కదా" అని నేను చాలా సరదాపడాును. :-) ఎప్పుడు ఎకకడికి వెళ్ళిన్న నేనూ,
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కాంతి గారు అలా ముచేటో లో పడిపోయి ట్ ైము సంగతి పూరిుగా మరిేపోతాం గాన్న కిరణ్ ప్రభ గారు మాత్రం అన్నన
పాోన్ ప్రకారం ట్ ైముకి జరిగేలా చూసుకుంటూనే ఉంట్లరు. ఇప్పుడు కూడా దీని త్రావత్ నిష కోసం ఎయిర్చుర్ు కి
వెళ్ళిలి కాబటిు దాని ప్రకారం ట్ ైం లకకలు వేసి "పదండి పదండి.. మనకి ట్ ైం సరిపోదు మళ్ళి.. కొండ మీదకి వెళ్ళి
బ్రిడిీ ని చూసదాాం" అని ముందుకి నడిపించ్చశారు.
ఆ కొండ మీదకి కార్చోనే వెళ్ళి అకకడి నుంచ్చ ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు నడవాలి. ఆ దారంతా చ్చనన
చ్చనన మొకకలు, కంపలతో మన పలో టూరోలో ఉండే సననటి మటిు దారిలా ఉంది. కాన్న పౌరణమి ర్చజులు అవడం, అదీ
గాక మూడు ర్చజులోో రాబోయే ప్పననమి స్తపర్ మూన్ అవడం వలో నుకుంట్ల.. వెనెనల ప్పచేప్పవ్వవలా విరగకాస్పుంది.

ఆ వెనెనల వెలుగులో అసలు చీకటి జాడే తెల్టడం లేదు. ఆ కొండ అంచుకి చ్చరి వంతెనని, సముద్రాన్నన చూస్తు
నించున్ననం. తెలో గా చలో గా కురుసుునన ఆ వెనెనలవానలో సముద్రం మీద నుంచ్చ అలవోకగా వీసుునన పిలో గాలి గారంగా
ముంగురులు సవరిసుుంటే, కళ్ి ముందునన పసిఫిక్ మహా సముద్రప్ప గాంభీరాయన్నన, దూరంగా చ్చనిన చ్చనిన దీపాలు
పెటిు న బొమమరిలుోలా వెలిగిపోతునన శాన్ ఫ్రానిసస్పక నగరప్ప సౌందరాయనిన చూడాునికి రెండు కళూి సరిపోవనిపించ్చంది.
తెలో వారి స్తర్చయదయం అయేయదాకా అలా ఆ వెనెనలోోనే కూరుేండిపోతే బ్లగుండు అనిపించ్చంది. అదలాగూ
కుదరదులమమని కాస్నప్ప మాత్రం కూరుేన్ననం. దూరంగా వెలిగిపోతునన మర్చ వంతెనని చూపించ్చ అదే మనం
సాయంత్రం వచ్చేన 'బే బ్రిడ్సీ ' అని చెపాురు కిరణ్ ప్రభ గారు.
కాస్నపటికి ఆకాశంలో చందమామని చూడాలో, దూరంగా కనిపిసుునన సిటీని చూడాలో, వెనెనలోో
వెలిగిపోతునన బ్రిడిీ ని చూడాలో తెల్టక నేను సత్మత్మై పోతుంటే కిరణ్ ప్రభ గారు "ఇలా రా.. న్నకో వింత్ చూపిసాు"
అని పిలిచ్చ అటుపకకకి సముద్రం వె ైప్ప చూపించ్చ "నువివప్పుడు మన ప్రపంచ పట్లనికి ఒక అంచులో నించున్ననవ్వ
తెలుసా.." అన్ననరు. అదలా అంటే "ఇకకడి నుంచ్చ కనుచూప్ప మేరా సముద్రం కనిపిస్పుంది కదా.. ప్రపంచ పటంలో
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ఎడమ వె ైప్ప చ్చవరన కనిపించ్చ పసిఫిక్ మహా సముద్రానిన నువివప్పుడు చూసుున్ననవ్వ. శాన్ ఫ్రానిసస్పక సరిగాగ భూమి
సముద్రం రెండూ కలిస్న చోట ఉంటుంది. ఇంక ఇకకడి నుంచ్చ అవత్లంతా సముద్రమే! అయితే భూమి గుండ్రంగా
ఉంది కదా మరి.. కాబటిు నువివప్పుడు అలా అలా ఈ సముద్రంలో ముందుకి వెళూునే ఉంటే ఎపుటికో భూగోళ్ళనికి
ఆవలి పకకకి చ్చరి ఏ హాంకాంగో చూసాువ్వ. అంత్కు మించ్చ మధయలో ఎకకడా ఇంక వేరే భూభాగం అంటూ లేదు.
ఉననందంతా సముద్రమే.." అని చెపాురు. అలా ఆలోచ్చంచ్చ చూస్ను నిజంగా అదుుత్ం అనిపించ్చంది న్నకు. అసలు ఈ
భూమి ఇంత్ చ్చత్రవిచ్చత్రంగా ఎలా ఏరుడిందో కదా అని మళ్ళి స్నుస్ పాాలలు గుర్తు చాేయి కాస్నప్ప. ఆ వెనెనలోోంచ్చ
అససలు కదలాలని లేకపోయిన్న ఆలోచనలు మళ్ళి ఈ ప్రపంచంలోకి వచ్చే "కాస్నపటోో నిష వచ్చేస్పుంది కదా.. ఇదే
మొదటిసారి మేమిదా రం ఒకరినొకరు కళ్ిదురుగా చూస్పకడం.." అని గుర్తు చ్చే "పదండి పదండి ఇంక ఎయిర్చుర్ు కి
వెళ్దాం" అని అకకడి నుంచ్చ పరుగులు పెడుతూ వెనకిక తిరిగాము.

అపుటికే ట్ ైము రాత్రి పది కావ్వస్పుంది. గోలు న్ గేట్ బ్రిడిీ ని చూస్న ఆనందంలో మేము డిననర్ సంగతి

కూడా మరిేపోయాం. అప్పుడు ఎయిర్చుర్ు కి వెళ్ళతుంటే ఆకలి సంగతి గుర్తు చ్చేంది. సరిగాగ పదిననరకి నిష ఫ్ోలట్ లాండ్స

అవ్వతుంది. అంటే ఇంకా అరగంటే ఉంది. మేము సరిగాగ త్నొచ్చేసరికి అకకడ ఉండగలమో లేదో అనన కంగారు మొదల ై
మళ్ళి తిండి సంగతి మరిేపోయాం. నిమిషానికోసారి GPS ఇంకా ఎంత్స్నపని చెప్పతుందో చూసుకుంటూ

హడావ్వడిగా ఎయిర్చుర్ు కి వెళ్తిసరికి ఇంకా పది నిమిషాల ట్ ైముంది. "నిష ఫ్ోలట్ లాండ్స అవవగానే కాల్ చ్చసాునంది.
ఇంకా చెయయలేదంటే రాలేదనే అరథం. మనం కంగారు పడకకరేోదు" అన్ననరు కాంతి గారు. "అవ్వన్న.. పోన్న మనమే చ్చసి
చూదాామా.. కిరణ్ ప్రభ గారూ మీరు చెయయండి" అన్ననను నేను. "అదేంటి న్న ఫోన్ ఏది? నిష న్న ఫోనుకే చ్చసుుంది
కదా.." అని కాంతి గారు అనేసరికి అప్పుడు గుర్తు చ్చేంది నేను హడావ్వడిలో ఫోను కార్చోనే మరిేపోయి వచ్చేసానని.
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"పోన్నలే కన్నసం క్కమరా మరిేపోలేదు. ఏవండ్న మీరు మాత్రం క్కమరా పటుుకుని రెడ్నగా ఉండి నిష, మధుర
కలుసుకోగానే వాళ్ి మొహాలోో ఎక్కపట్మంట్
ని కాపేర్ చ్చసెయయండి. పోయిన సంవత్సరం నేనూ, నిష మొదటిసారి
ై
కలుసుకుననప్పుడు ఆ సరె ా ైరజ్ ఫీలింగ్ ని ఫోటోలోో బంధంచ్చ ఉంటే ఎంత్ బ్లగుండేది కదాని ఎప్పుడూ

అనిపిసుుంటుంది" అని కిరణ్ ప్రభ గారి చ్చతికి క్కమరా ఇచాేరు. ఫ్ోలట్ స్ను టస్ చెక్ చ్చసి ఇంక ఏ క్షణ్ంలోనె ైన్న నిష
వచ్చేసుుంది అనుకుంటే ఉదేవగంతో మా ఇదా రికీ అససలు కాలు నిలవడం లేదు. ఆ గేట్ లోంచ్చ వసుునన జన్నలందరిలో
నిష కనిపిసుుందేమోనని వెతుకుకంటూ నించున్ననం.
అలా చూసుుండగానే కాంతి గారు ఉననటుుండి "అదిగో నిష త్లిో వచ్చేసింది" అన్ననరు. నేను "ఏదీ
ఎకకడా ఎకకడా" అని అరిచ్చసరికి "అదిగో చూడు ల ైట్ గ్రీన్ కలర్ షర్ు , జీన్స లో చూడు.. పద పద" అని కాంతి గారు
ముందుకి నడుసుుంటే ఈ లోప్ప న్నకూకడా నిష కనిపించ్చసింది. త్ను కూడా మమమలిన చూసి పరిగడుతుననంత్ వేగంగా
గబగబ్ల నడుస్తు వచ్చేసింది. "హేయ్.. నిషీఈఈఈ.." అని అరుస్తు త్న దగగరికి వెళ్ిగానే ననున గటిు గా చుటేు సి
"మధురాఆఆ.. నేనొచ్చేసా.." అని త్ను కూడా అరిచ్చసింది. మా ఇదా రీన కలిపి కాంతి గారు రెండు చ్చతులతో దగగరికి
తీసుకున్ననరు. ఆ ఉదేవగంలోంచ్చ ఇంకా బయటపడక ముందే "ఏంటి కాంతి గారూ.. ఎవరీ స్తకల్ పిలో ? ఏ హై స్తకల్
నుంచ్చ తీసుకొచాేరు?" అంది నిష. అదే త్ను ననున చూసాక మాట్లోడిన మొదటి మాట. "ఓయ్.. నేనేం స్తకలు,
కాలేజ్ కాదు. అసలు నువేవ ఫోటోలోో కన్నన బయట చ్చననగా ఉన్ననవ్వ తెలుసా.." అని నేనంటే "నేను ముందే మీ
ఇదా రికీ చెపాున్న.. మీ ఇదా రూ ఫోటోలోో కన్నన బయట చ్చననపిలో లా ఉంట్లరని.." కాంతి గారు అనేసరికి అందరం గటిు గా
నవేవశాం. త్రావత్ నిష చ్చతులోో ఉనన రెండు బ్లయగులు చెర్తకటి లాగేసుసుకుని అందరం కలిసి లగేజ్ తీసుకోడానికి
వెళ్ళిం.
మేమిదా రం కలవగానే ఆ క్షణ్ంలో మమమలిన ఫోటో తీయడానికి కిరణ్ ప్రభ గారు ఎంత్ ప్రయతినంచ్చన్న
అన్నన కదిలిపోయి సరిగాగ రాలేదు. ఎందుకంటే మేము అంత్లా గంతులు వేసామననమాట అప్పుడు. లగేజ్
తీసుకున్ననక పారికంగ్ లోకి వెళ్ళి కారు తీశాక కాంతి గారు నిష కారెకకబోతుంటే "ఆగాగు. నువ్వవ అటువె ైప్ప కూర్చే.
అప్పుడ ైతే ముందునన మధుర బ్లగా కనిపిసుుంది కదా.. ఇపుటి నుంచీ న్న పేో స్ అదే" అని చెపిు న్నకు ఎదురుగా ఉండే
వె ైప్ప నిషని కూర్చేబట్లురు. "కాంతి గారూ.. అబ్లా మీరెంత్ సీవటో అసలూ.." అని నిష చాలా సంబరపడిపోయింది.
కార్చో ఇంటికి వెళ్తిదారిలో San Mateo Bridge దగగరికి రాగానే "నిషీ.. ఇదిగో ఇదే సవరగ లోకప్ప దావరం. ఇకకడికి
వచాేమంటే మనం ఇంటికి వెళ్ిబోతున్ననం అననమాట. సవరగ ంలోకి న్నకు సావగత్ం" అని చెపేు "ఈ వంతెన నిజంగా
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అలానే ఉంది మధురా.. బ్లగా చెపాువ్" అని మచుేకుంది. అంత్లో కాంతి గారు "ఇలాంటివన్నన చెపిునప్పుడు తెలివి
గల పిలో లానే కనిపిసుుంది కాన్న అప్పుడప్పుడూ మాత్రం నువివందాక అననటుు నిజంగా స్తకలు పిలో లాగే చ్చసుుంది. ఈ
ర్చజు మధాయహనం ఏమై ందో తెలుసా.." అని మొదలట్లురు కాంతి గారు. నేను మధయలో అడు ం వెళ్ళి "అబ్లా.. మీరు మరీ
చెపాురెోండి.. అసలు మీరే స్తకలు పిలో . నేనేం కాదు. ఇప్పుడవన్నన ఎందుకండ్న బ్లబ్ల.." అని ఆపడానికి
ప్రయతినంచాను. నిష ఏమో చెపుండి చెపుండి అని ఒకటే గోల. "మధాయహనం నేను కాస్నప్ప నిద్రపోయాను.
మలకువ్వచ్చేసరికి ఎదురుగా బికకమొహం వేసుకు నించుని కాంతి గారూ, నేనొక పిచ్చే పని చ్చసాను. పె ైన గదిలో
త్లుప్ప హేండిల్ ని లాగితే అది ఊడిపోయిందండ్న. ఇప్పుడలా? అంటే కాస్నప్ప న్నకేం అరథం కాలేదు. ఏం కాదులేమామ,
ఆయనొచాేక చూసాురేో అంటే ఈలోపే త్ల వంచుకుని కూరుేని కళ్ిలోంచ్చ ధారలు కురిపించ్చసింది. ఆ త్లుప్ప
సంగతి చూడటం కన్నన ఈ త్లిో ఏడుప్ప ఆపి నవివంచడానికే ఎకుకవస్నప్ప పటిు ంది" అని కాంతి గారు చెపాుక నేను
త్పు అందరూ చాలాస్నప్ప నవావరు. "మీరు కూడా ఎప్పుడో అప్పుడు ఏదోకటి పాడు చెయయకపోరు. అప్పుడు
కొంచెమన్నన ఫీలవ్వతార్చ లేదో నేనూ చూసాునేో .." అని ర్చషంగా అన్నననని ఇంకా ఎకుకవ నవావరు. అలా ఏదోకటి
చెప్పుకుంటూ నవ్వవకుంటూ ఎయిర్చుర్ు నుంచ్చ ఇంటికి క్షణ్ంలో వచ్చేసాం అనిపించ్చంది.
ఇంటికొచ్చేసరికి అరధరాత్రి అయిపోయింది. సాయంత్రం చలి గాలి దబాకి మొదల ైన న్న త్లనొపిు
ఇంటికొచ్చేసరికి బ్లగా ఎకుకవె ైపోయింది. దిషు తీస్నస్ను సగం త్లనొపిు పోతుందని కాంతి గారు కిచెనోో కి లాక్కకళ్ళిరు.
ర్చజూ ఇలా దిషు తీసుకుంటే మనింటోో మిరపకాయలన్నన అయిపోతాయంటే ష్ష.. అని నోరు మూయించ్చసి మరీ దిషు
తీసాక అప్పుడు అననం పెట్లురు. నేను వసుున్నననని కాంతి గారు బోలుు ప్రేమగా ఒక పెదా డబ్లా నిండా సునునండలు
చుటిు పెట్లురు. నేనేమో "అబ్లా సీవట్ల, అందులోనూ సునునండలా.. న్నవలో కాదంటే కాదు" అనేసరికి " న్నకసలు
మంచ్చ అలవాటేో లేవ్వ. సరేలే.. నువ్వవ తినకపోయిన్న నిష త్లిో ఇషుంగా తింటుందిలే.." అన్ననరు. ఆ విషయం ఇప్పుడు
గురుు చ్చస్ను కాంతి గారు వెళ్ళి సునునండ డబ్లా మూత్ తీయగానే త్నకి సీవటో ంటే బ్లగా ఇషుం కాబటిు ఎగిరి
గంతేసినంత్ పని చ్చసింది నిష. భోజన్నలు అయాయక కాస్నప్ప కబురుో చెప్పుకున్ననక కిరణ్ ప్రభ గారు మాకు గుడ్స నె ైట్
చెపేుసి వెళ్ళి పడుకున్ననరు. మేము ముగుగరం మాత్రం అరధరాత్రి దాటిన్న నిద్రపోడం ఇషుంలేక కబురుో చెప్పుకుంటూ
అలానే కూరుేన్ననం ఇంకాస్నప్ప. నిషీ వాళ్ి ట్ ైము ప్రకారం ఇంకాస్నపె ైతే త్ను నిద్ర లేచ్చ వేళ్ కూడా అయిపోతుంది.
దానికి తోడు ప్రయాణ్ప్ప అలసట కూడా కలిసి త్నకి బ్లగా నిద్రొచ్చేస్పుంది. న్నకేమో త్లనొపిు.. ఇంక ఎలాగో త్పుదని
రేపొదుానేన లేచాక ఫ్రష్ గా ఇంకా బోలుు మాట్లోడుకోవచుేలమమని సరిా చెప్పుకుని అయిషుంగానే వెళ్ళి పడుకున్ననం ఆ
ర్చజుకి.
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కిటికీలోంచ్చ పలకరిసుునన వెనెనల చంద్రుడిని చూసి న్నకు మళ్ళి సాయంత్రం చూసిన దృశాయలన్నన
గురుుకొచాేయి. మబుాలు లేని తేట్ ైన ఆకాశంలో, రాత్రి వెలుగులో గోలు న్ గేట్ బ్రిడిీ చూడటం బ్లవ్వంది కాన్న.. ఇప్పుడే
ఇంత్ందంగా ఉందంటే సముద్రం మీద మసక మసకగా అలుముకునన పొగమంచులో ఇంక్కంత్ అందంగా ఉంటుందో
కదా.. ఆ కొండ అంచు మీద నించుని కొదిా గా చలికి వణికిపోతూ పలేటి మంచుతెరల మధయన తేలే వంతెనని
ఎపుటిక్కన్న
ై చూస్ను బ్లవ్వండు.. అని ఊహించుకుంటూ నిద్రలోకో, కలలోోకో జారిపోయాను. :-)

My San Francisco Diary - 9
20.06.2013
గురువారం
ఉదయం మలకువ్వచ్చేసరికి నిననటి సముద్రప్ప గాలి ప్రేమగా ఇచ్చేన త్లనొపిు, గొంతునొపిు న్నకు
శుభోదయం చెపాుయి. అపుటికే ట్ ైము ఎనిమిద ైపోతున్నన సరే ననెనవరూ నిద్ర లేపలేదు. నేను తీరిగాగ దిగి
కిందకొచ్చేసరికి కిరణ్ ప్రభ గారు ఆఫీసుకి వెళ్ిడానికి సిదధ ంగా ఉన్ననరు. నిష, కాంతి గారు కాఫీ తాగుతూ కబురుో
చెప్పుకుంటున్ననరు. ననున చూస్తునే "నిద్ర సరిపోయిందా? తందరగా రెడ్న అవావలి ఈ ర్చజు. బయటిక్కళ్తి పనుంది
కదా" అన్ననరు. కాంతి గారి బంధువ్వలు ప్రసాద్ గారు ఆ ర్చజు ఉదయం పూట త్న వర్క బిజీ పెదా గా లేదని మా
ముగుగరిన్న శాన్ ఫ్రానిసస్పక తీసుక్కళ్ళునన్ననరు. మధాయహనం మూడింటికలాో వెనకిక తీసుకొచ్చేస్ను అప్పుడు మేము మళ్ళి
షాపింగ్ కి వెళ్ళిలి అనుకున్ననం. కిరణ్ ప్రభ గారు బ్లగా ఎంజాయ్ చెయయండి అని చెపిు ఆఫీసుకి వెళ్ళిపోయారు.
నేను వేడి వేడిగా గ్రీన్ టీ తాగాక గొంతు కొంచెం పరేోదనిపించ్చది. తమిమదిననర కలాో అందరం రెడ్న అయిపోవాలి కాబటిు
నిష పె ైక్కళ్ిగానే నేను ఇడ్నో తింటుంటే పదమవలిో గారు ఫోన్ చ్చసారు. నినన రాత్రి నిష ఎప్పుడొచ్చేంది, ఎంత్ ఎక్కపటింగా
ై
ఫీలయాయము, ఈ ర్చజు ప్రోగ్రాం ఏంటీ వగరా
ై విశ్లషాలన్నన ఓ ముపాువ్వ గంటస్నప్ప చెప్పుకున్ననక ఈ లోప్ప గడియారం
చూసి భయపడి అపుటికింక ట్లట్ల చెపేుసుకున్ననం. ఇడ్నో తినేసాక మహా బదధ కంగా ఉన్ననసరే న్నదొకకదానిదే
ఆలసయమంతా అని గురిుంచ్చ నేను కూడా చక చకా త్యారె ైపోయి కిందకొచ్చేసాను. అపుటికే హాలోో చ్చమట శ్రీని గారు
మాట్లోడుతూ కనిపించారు . నిష వచ్చేంది కదాని హాయ్ చెపిు వెళ్దామని వచాేరట. రేప్ప శుక్రవారం రాత్రికి శ్రీని
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గారింటోో డిననర్ కి అందరీన రమమని ఇదివరకే ఒకసారి మయిలోో, ఫోనోో చెపిున్న సరే మళ్ళి ఒకసారి ముఖ్యముఖి
ఆహావనించారు శ్రీని గారు. ఆయనతో మాట్లోడటం భలే సరదాగా ఉంటుంది. శ్రీని గారి సంభాషణ్లోో
సందరాునుసారంగా చకకటి హాసయ చతురత్తో పాటు భలే భలే మంచ్చ తెలుగు పదాలు దొరుోతూ ఉంట్లయి. అలా
ఆనందంగా వింటూ కూర్చేవచుే. మేము అలా మాట్లోడుకుంటూ ఉండగానే ట్ ైము దాదాప్ప పదిననర అయింది.
మమమలిన పికప్ చ్చసుకోడానికి ప్రసాద్ గారు, వాళ్ి టీనేజ్ అబ్లాయి శ్రేయష్ వచాేరు. శ్రీని గారికి ట్లట్ల చెపేుసి
ప్రసాద్ గారు వాళ్ితో కలిసి శాన్ ఫ్రానిసస్పక కి బయలుదేరాము.

అప్పుడు ట్రాఫిక్ పెదా గా లేకపోవడంతో తందరగానే శాన్ ఫ్రానిసస్పక సిటీలోకి వెళ్ళిపోయాము. San
Franciso skyline మధయగా వెళ్ళతుంటే ఎతుులో ఒకదానితో ఒకటి పోటీ పడుతూ నింగినంటుతుననటుునన
ఆకాశహరామూల వంకే చూసుకుంటూ మలో గా ఆ వీధులోో తిరగడం మొదలుపెట్లుము. వాటన్ననటిన్న చూస్తు అసలు
ఇకకడ ఉదోయగాలు చ్చస్నవాళ్ిందరూ ఎంత్ గరవంగా ఫీలవ్వతుంట్లర్చ కదా అనుకున్ననం. "కాన్న సిటీలో ఉండాలంటే
చాలా ఖరుే కాబటిు వీళ్ిందరూ చాలావరకూ పకకన ఉండే చ్చనన ఊరో నుంచీ ఉదోయగానికి ర్చజూ వచ్చే వెళ్ళతుంట్లరు.
అందుకే రష్ అవర్ ట్రాఫిక్ బ్లగా ఎకుకవ్వంటుంది. సాయంత్రం ఆ ట్ ైము దాకా ఉండకుండా ఈ లోపే మనం
వెళ్ళిపోతే ట్రాఫిక్ ని త్పిుంచుకోవచుే" అని ప్రసాద్ గారు చెపాురు. కొనినచోటో రెసిడనిషయల్ ఫ్యోట్స లా కనిపించ్చన
వాటిని చూస్తు అసలు ఇకకడ ఇలుో కొనుకోకవాలంటే ఎంత్ ఖరీదు ఉంటుందో కదా అనన మాటొచ్చే "ఎకుకవే
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ఉంటుందేమో కదా.." అన్ననరు కాంతి గారు. "మామూలు ఎకుకవ కాదు. ఇకకడ చ్చనన చ్చనన ఫ్యోట్స ఖరీదే కొనిన
మిలియన్స లో ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం ఉననది ఎకకడనుకున్ననవ్ అతాు.. We are in the heart of San

Francisco, One of the world's finest cities!" అని చెపాుడు శ్రేయష్. న్నకు ఆ మాట వినగానే "వావ్.. నిజమే
కదా.. ప్రపంచంలోనే గొపు నగరాలోో ఒకట్ ైన శాన్ ఫ్రానిసస్పకలో ఉన్ననం కదా ఇప్పుడు" అని భలే థ్రిలిోంగా అనిపించ్చంది.

శాన్ ఫ్రానిసస్పక
సె ైై ల ైన్ మొతాునికీ అనినటికంటే
ఎతెైన sky scrapper బిలిు ంగ్
Transamerica

Pyramid

దగగరికి వెళ్ళిము. ఈ పిరమిడ్స
బిలిు ంగ్ ని దూరం నుంచీ
చూపిస్తు

మొత్ుం

శాన్

ఫ్రానిసస్పక నగరానికి ఇది iconic
building అని, ఏ మూలకి
వెళ్ళిన్న కనిపిస్తునే ఉంటుందని
ఇదివరకే కిరణ్ ప్రభ గారు
చెపాురు. ఇప్పుడు మళ్ళి ప్రసాద్
గారు మమమలిన సరిగాగ పిరమిడ్స బిలిు ంగ్ ముందుకి తీసుక్కళ్ళి నించోబటిు ఇదే మాట ఇంకోసారి చెపాురు. అలా త్లతిు
అంత్ పెదా సె ైై సాాపర్ ని చూడటం భలే సరదాగా ఉంది. అది పిరమిడ్స ఆకారంలో ఉండటంతో మరింత్ ప్రతేయకంగా
కనిపించ్చంది. ఆ బిలిు ంగ్ ని రకరకాల యాంగిల్స లో ఫోటోలు తియయడంతో పాటు, మేము దాని ముందు
నించుననప్పుడు బిలిు ంగ్ అంతా ఫోటోలో వచ్చేలా చెయయడం కోసం న్నన్న రకాల ప్రయోగాలు చ్చస్తు చాలా
నవ్వవకున్ననం. శ్రేయష్ త్న కొత్ు HTC ఫోనోో తీసిన ఫోటోలు చూసి అందరం బోలుు సరదా పడిపోయాం.
త్రావత్ మోస్ు ఎక్కపటింగ్
పార్ు ఆఫ్ట ది డే - Lombard street రె ైడ్స కి వెళ్ళిం. San Francisco
ై
అంటేనే ఊరంతా మొత్ుం ఎతుుపలాోలతో, కొండలు, లోయలాో ఉంటుంది కదా.. ఈ లోంబ్లర్ు సీే ట్ ఒక ఎతెైన కొండ

www.koumudi.net

70

మీద నుంచీ కిందకి వాలుగా ఉంటుంది. అది సెే యిట్ గా ఉండకుండా జిగ్ జాగ్ లా wavy గా ఉంటుంది. ఈ వీధకి
one of the most crooked street గా ప్రంపంచవాయపుంగా చాలా పేరుంది. నేను ఇదివరకు వీడియోలు
చూసినప్పుడు "వామోమ.. ఆ ర్చడుులో అసలలా డ్రైవ్ చ్చసాుర్చ, చూసుుంటేనే భయమేసుుంది" అనుకున్నన. అలాంటిది ఆ
వీధలో ఇప్పుడు మేము వెళ్ి బోతున్ననం అంటే ఏదో పెదా జెయింట్ వీల్ ఎకకబోతుననటుు కొంచెం కంగారుగా, కొంచెం
ఎక్కపటింగా
అనిపించ్చంది. చ్చత్రం ఏంటంటే ఈ ఊర్చో అంత్ ఎతెైన కొండలాోంటి వీధులోో కూడా రెండు వె ైప్పలా ఇళ్ళి
ై
ఉండి ఆ ఇళ్ి ముందు అలా వాలుగా నిలబటిు న కారుోన్ననయి. వాటిని చూసుుంటేనే జారి కిందకి పడిపోతాయేమో
అనిపిసుుంది. అసలా కారుో నడిపేవాళ్ి ధరాయనికి
మచుేకోవాలి. ర్చజూ ట్నషన్ పడకుండా సిథ మిత్ంగా ఎలా పార్క
ై
చ్చసుకుంట్లర్చ ఏంటో అనిపించ్చంది.

లోంబ్లర్ు సీే ట్ పె ైన మా కారు నించుననప్పుడే కింద కనిపిసుునన wavy ర్చడ్స చూస్తునే చాలా ఎక్కపట్
ై
అయిపోయాము అందరమూ. ఈ లోప్ప ప్రసాద్ గారు ముందు సీటోో కూరుేనన న్నతో "కారు పె ైనునన sunroof ఓపెన్
చ్చసాును. మీరు సీటోో లేచ్చ నిలబడి అప్పుడు ముందునన వీధని చూడండి. ఇంకా ఎక్కపటింగా
ఉంటుంది" అన్ననరు.
ై
"అమోమ.. న్నకు భయమేసుుంది" అంటే "మొనననే గొలో పూడి గార్తచ్చేనప్పుడు ఈ సీే ట్ అలాగే చూపించాను. ఆయన
"న్న జీవిత్ంలో ననున ఎవరూ ఇలా తిపులేదయాయ.. అదుుత్ంగా ఉంది ఈ అనుభవం" అన్ననరు. అంత్ పెదాాయన
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చ్చయగా లేనిది మీకేం భయం.. మళ్ళి మళ్ళి మా Jaguar కార్చో ఇలాంటి ఎక్కపటింగ్
ఛాన్స దొరకదు మీకు. ట్రస్ు మీ..
ై
ఇట్ విల్ బీ ఏ ల ైఫ్ట ట్ ైం ఎకీసరరియన్స.. కమాన్.. గటప్.." అని చాలా ఎంకరేజ్ చ్చసారు ప్రసాద్ గారు. న్నకింకా
మొహమాటంగానే అనిపించ్చ వెనకిక తిరిగి నిష వె ైప్ప, కాంతి గారి వె ైప్ప చూస్ను "పరేోదు ఎకేకస్నయ్.. భయమేస్ను
దిగిపోవచుేలే" అని ఇంకాసు గటిు గా ముందుకి తోసారు. సరేనని కాసు భయపడుతూనే ముందు సీటోో సన్ రూఫ్ట
లోంచ్చ లేచ్చ నిలబడాును. మొదట ఒక నిమిషం కాసు వణుకొచ్చే చ్చతులు రెండూ కార్ రూఫ్ట మీద ఆనిే నించున్నన.
అలా నిలబడి కిందకి చూసుుంటే వంకలు తిరిగి వయాయరంగా ఉనన crooked సీే ట్, వీధంతా కలర్ ఫుల్ గా
విరగబ్లసిన హై డ్రాంజియా పూల పొదలు, వీధ కింద వె ైప్ప పలో ంలో బొమమలు పేరిేనటుు కనిపిసుునన ఇళ్ళి, వాటి
వెనక దూరంగా సముద్రం, అలా కారు కిందకి మలుప్పలు తిరుగుతూ వెళ్ళుంటే అంత్ మండే ఎండలోనూ హాయిగా
మొహానికి ఎదురు వీసుునన చలో టి సముద్రప్ప గాలి... ఆహా.. నిజంగా అదుుత్ం అనిపించ్చ అనుభవం! ఈ మాత్రం
ధరయం
ై చెయయకపోయి ఉంటే ఎంత్ గొపు అనుభూతి కోలోుయేదానిన కదా అనుకున్నన. కిందకి దిగాక "చాలా అంటే
చాలా బ్లగుందండ్న అలా కార్చో నించోడం, చాలా థాంక్స ప్రసాద్ గారూ.. మీరు గటిు గా అనకపోతే ఈ థ్రిల్

మిససయేయదానిన" అని చెపాును. "నిషీ.. వాన్న డూ ఇట్?" అని అడిగారు ప్రసాద్ గారు. "కమాన్ నిషీ.." అని అందరం
త్నని చీర్ చ్చస్తు ముందుకి నెట్లుం. మళ్ళి ఇంకోసారి లోంబ్లర్ు సీే ట్ రె ైడ్స ఎంజాయ్ చ్చసాము. ఆ వీధ నిండా ఉనన
టూరిసుులందరూ మమమలిన చూసి చాలా థ్రిల్ ఫీలయియ "ఆరూయ మిస్ వరల్ు ?" అని సరదాగా అడుగుతూ చపుటుో కొటిు
అభినందించడమే కాకుండా మా కారుని బోలుు ఫోటోలు కూడా తీసుకున్ననరు. "అకాక.. మీ ఫ్రండ్సస లాగే నువ్వవ కూడా
సరదాగా ఎకకరాదూ.." అని కాంతి గారికి లేని ధరాయనిన
నూరిపోసారు ప్రసాద్ గారు. నేను, నిష, శ్రేయష్ కూడా కాంతి
ై
గారిని బలవంత్పెటిు ముందుకి తోసాం. ఆ ర్చజు వీక్కండ్స కాకపోవడం వలో ఎప్పుడూ ఉండేనిన కారుో లేకుండా కాసు రదీా

త్కుకవగా ఉంది. అందుకని మొతాునికి క్రూక్ు సీే ట్ లో ముచేటగా మూడుసారుో పె ైకీ కిందకీ తిరిగి చాలా సరదా
పడాుం. మమమలిన అంత్ ఓపిగాగ తిపిునందుకు ప్రసాద్ గారికి ఎనినసారుో థాంక్స చెపిున్న త్కుకవే అసలు.. కేవలం మేము
కలిసి వెళ్ళిమనన ఒకక కారణ్ంగా కాకుండా అప్పుడు కలిగిన థ్రిల్ మూలాన ఈ సీే టోో రె ైడ్స మాత్రం మా ముగుగరికీ
జీవితాంత్ం ప్రతేయకంగా గురుుండిపోయే జాాపకం అయిపోతుందనడంలో అససలే మాత్రం సందేహం లేదు. అంత్ బ్లగా
ఎంజాయ్ చ్చసాము. :-)
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అకకడి నుంచ్చ శాన్ ఫ్రానిసస్పక వీధులోో అలా అలా తిరుగుతూ Ghirardelli Square వె ైప్ప వెళ్ళిం.
దారిలో ర్చడో మీద శాన్ ఫ్రానిసస్పక నగరానికి ఐకాన్ లా చెప్పుకునే cable cars కనిపించాయి. ఈ కేబుల్ కార్స
పంతమిమదో శతాబా ం నుంచీ నడుసుున్ననయట. వాటి వెనక అంత్ చరిత్ర ఉంది కాబటేు ఇకకడ అవి చాలా సెుషల్
అననమాట. చూడాునికి కొంచెం ట్రాములాో ఉండి ర్చడుు మీదునన ట్రాక్స మీద నడుసుుంట్లయి. మేము Ghirardelli
Square వె ైప్ప వెళ్ళతుంటే దూరంగా బే మధయలో Alcatraz island కనిపించ్చంది. శాన్ ఫ్రానిసస్పక లోకల్ చాకొలట్
కంపెన్న Ghirardelli ఉనన పేో స్ అననమాట అది. మేము చాకొలేట్ ఫ్యయకు రీకి వెళ్ళి చూడలేదు కాన్న అకకడే పకకనునన
ఒక ఆర్ు మూయజియంకి తీసుక్కళ్ళిరు ప్రసాద్ గారు. మాక్కవవరికీ చ్చత్రకళ్ గురించ్చ పెదా పరిజాానం లేకపోయినపుటికీ
అకకడునన పెయింటింగ్స చూసి అదుుత్ం అనిపించ్చంది. మూయజియం నుంచ్చ బయటికొచాేక ఎదురుగా చ్చనన బీచ్
లాగా ఉంటే అకకడికి వెళ్ళిము. అకకడి నుంచ్చ చూస్ను దూరంగా గోలు న్ గేట్ బ్రిడ్సీ కనిపించ్చంది. ఆ బీచ్ ఒడుున పెదా
పెదా ఫ్ర్రీలు ఉన్ననయి. న్నళ్ి మధయలో అలాకట్రాజ్ కనిపిస్పుంది. అలాకట్రాజ్ కి తీసుక్కళ్తి ఫ్ర్రీలు అకకడి నుంచ్చ
ఉంట్లయని శ్రేయష్ చెపాుడు. అకకడ తిరుగుతుననప్పుడు నిషకి ఆఫీస్ నుంచ్చ కాల్ వచ్చేంది ఏదో ముఖయమై న ఇష్యయ
వచ్చేందని. త్ను చాలాస్నప్ప అలా కాల్ మాట్లోడుతూనే ఉంటే నేను "అయిన్న పరేోదులే ఈ లోప్ప మనం కొనిన
ఫొటోస్ కిోక్ చ్చదాాం" అని చెపిు మేము కూడా త్న పకకనే తిరుగుతూ ఫోటోలు దిగాం.
త్రావత్ మళ్ళి నినన గోలు న్ గేట్ బ్రిడ్సీ చూసిన విసాు పాయింట్ దగగరికి తీసుక్కళ్ళిరు ప్రసాద్ గారు.
"ఈ ర్చజు మబుాలు, పొగమంచు లేకుండా చాలా కిోయర్ సె ైై ఉంది. "చూస్నవాళ్ళి చాలా లకీక అయితే త్పు ఇలా
జరగదు" అని ప్రసాద్ గారు అనగానే న్నకూ, కాంతి గారికీ చాలా నవ్వవచ్చేంది. "అవ్వనండ్న.. మేము చాలా లకీక..
అందుకే నినన కూడా ఇలానే ఉంది" అని చెపేు ఆయన కూడా నవావరు. నిష తో కలిసి కాస్నప్ప అకకడ తిరిగి ఫోటోలు
దిగుదాం అనుకున్ననం. అప్పుడే మళ్ళి త్నకి ఆఫీస్ కాల్ వచ్చేంది. అయిన్న సరే అలాగే ఫోటోలు కిోక్ చ్చస్నశాం. త్రావత్
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ఆ ఫొటోలన్నన చూసుుంటే ఎంత్ ఫన్ననగా ఉందో.. ఎవరన్నన సెలబ్రిటీలు వచ్చే వాళ్ి పనిలో వాళ్ళింటే ఫ్యయన్స మాత్రం
అదేం పటిు ంచుకోకుండా వాళ్ి వెనకే తిరుగుతూ ఎలా పడితే అలా పిచ్చే పటిు నటుు ఫోటోలు తీసుకుంటూ ఉంట్లరు
కదా.. అచేం అలానే చ్చశాం మేము కూడా. ఇంటికొచాేక ఆ ఫొటోస్ చూసి నిష "అయోయ.. సారీ రా.. మీతో సరిగాగ
లేను కదా అప్పుడు నేను.." అని నొచుేకుంటే నేను "ఏం పరేోదులే.. న్న పనిలో నువ్వవన్ననసరే మేమేం నినున
మిససవవలేదు. భ్యజాల మీద చ్చతులేసి మరీ ఎలా దిగామో చూడు ఫోటోలు" అని చెపేుసరికి అందరం చాలా
నవ్వవకున్ననం.

అపుటికే మధాయహనం రెండు గంటలు కావ్వస్పుంది. అందరికీ ఆకలేస్పుంది. ఆ ర్చజు గురువారం
కాబటిు నిష ఏమీ తినటేో దని ఉదయం నుంచీ కాంతి గారికి చాలా దిగులుగా ఉంది. అపుటికీ ఇంటి నుంచ్చ జూయసుో
తెచాేం గాన్న ఈ ఎండలో తిరుగుడుకి న్నరసపడిపోతుందేమో అని కాంతి గారి భయం. నిష ఏమో "ఎప్పుడూ
అలవాటేనండ్న.. మీరేం వర్రీ అవవకండి" అని సరిా చెపూు ఉంది. ఉదయం నుంచీ గంటకోసారి ఈ పరామరిల పరవం
నడుస్తు ఉంది. దారిలో సబ్ వే దగగర ఆగి అందరం లంచ్ చ్చస్ను నిష మాత్రం పకకనునన సాుర్ బక్స నుంచ్చ
frappuccino తెచుేకుంది. అకకడి నుంచ్చ ప్రసాద్ గారు Muir Beach Overlook దగగరికి తీసుక్కళ్ళిరు. అది Golden
Gate National Recreation Area లో ఉంది. అకకడికి వెళ్తి దారంతా కొండల అంచున ఘాట్ ర్చడుులా ఉంది.
దారిలో sunset way అని పేరునన సె ైన్ బోరుు కనిపించ్చంది. మేము వెళ్ిబోయే చోట స్తరాయసుమయం చాలా
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అందంగా ఉంటుందని ప్రసాద్ గారు చెపాురు. అలా అలా అందరం కులాసాగా కబురుో చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిం. ఒక
పెదా కొండ అంచు మీదకి తీసుక్కళ్ళి కార్ ఆపాక అందరం కార్ దిగి ఎదురుగా చూస్ను పె ైన ఆకాశం, కింద పసిఫిక్
మహా సముద్రం రెండూ ఎండలో న్నలం రంగులో మరిసిపోతూ కనిపించాయి. ఆకాశం, సముద్రం, చుటూ
ు కొండలు
త్పు ఇంకేం లేవ్వ అకకడ. కొండ మీద నుంచ్చ ఒక సననటి మటిు దారి ఉంది. దాని చ్చవరికంట్ల నడుచుకు వెళ్ళి ఆ
అంచున నించుంటే ఇంక కళ్ి ముందంతా సముద్రమే!
అకకడ విపరీత్మై న గాలి వీస్పుంది. పె ైనుంచ్చ మండే ఎండలో ఆ చలో టి గాలి చాలా హాయిగా
అనిపించ్చంది కాన్న మరీ మనుషులిన కూడా ఎగరేసుక్కళ్ళతుందేమో అననంత్ ఈదురు గాలి కాబటిు అందరూ మరీ
ఎకుకవస్నప్ప ఉండలేకపోయారు. ఓ పకక నుంచ్చ చెవ్వలు నొపిు, త్ల నొపిు వసుున్ననసరే న్నకు మాత్రం ఆ సముద్రం
ముందు నుంచ్చ అససలు కదలబుదధ యయడం లేదు ఎకకడిక్కళ్ళిన్న. అలా నించుని హోరుమనే అలల శబధ ం వింటూ అంత్
అందమై న సముద్రానిన చూసుుంటే ఆ ఆకరషణ్ ఎంత్ బలంగా ఉందంటే ఆ సముద్రంలో దూకేస్ను బ్లగుండు
అనిపించ్చసింది. :-) "కదా.. న్నకూకడా అచేం అలానే అనిపిసుుంది.. భలే ఉంది కదా ఇంత్ ఎతుు నించీ సముద్రానిన
చూడటం " అని నిష, నేనూ ఇదా రం అనుకుంటూ ఉంటే ప్రసాద్ గార్తచ్చే " ఒక ఐదు నిమిషాలు ఉండండి. మేము
వెళ్ళిపోయాక దూకేదుారు గాన్న.. మేము నూయస్పో చూసి ఓహో ఎవర్చ ఇండియన్ అమామయిలు సముద్రంలో
దూకేసారంట. మాకససలు తెల్టదు వాళ్ివర్చ.. అనుకుంట్లం" అని ఆట పటిు ంచారు. "ఇంత్ ఎతుు నుంచీ చూడాునికి
అందంగానే ఉంటుంది గాన్న ఇకకడ బ్ల
ో వేల్స ఉంట్లయి తెలుసా.." అని చెపేుసరికి అమోమ అనిపించ్చ కొంచెం
భయమేసింది మాకు. అకకడ ఆ పేో స్ ని గురించ్చ వివరాలు కొనిన రాసి ఉన్ననయి. రెండో ప్రపంచం యుదధ ం
సమయంలో జపాన్ 'పెర్ో హారార్ ఎట్లక్' జరిపిన త్రావత్ శాన్ ఫ్రానిసస్పక, లాస్ ఏంజెలిస్ సముద్ర తీరాలకి
ముప్పుందని చాలా భయపడాురట. అప్పుడు ఇకకడి సముద్ర తీరానికి మిలటరీ ట్రూప్స వచ్చే హై అలర్ు లో ఉందట.
ఇంకా ఆ చుటుు పకక కొండల మీద Flora, Fauna ప్రతేయకత్ల గురించ్చ కూడా చాలా విషయాలు రాసున్ననయి.
అపుటికే ట్ ైము మేము అనుకుననదానికన్నన ఆలసయం అయిపోయేసరికి Muir woods కి వెళ్తి ట్ ైము లేదని ఇంటికి
బయలుదేరదాం అనుకున్ననం.
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మేము మూయర్ బీచ్ ఓవర్ లుక్ నుంచ్చ వెనకిక శాన్ ఫ్రానిసస్పక సిటీలోకి వచ్చేసరికి సాయంత్రం
న్నలుగు దాటిపోయి ట్రాఫిక్ బ్లగా ఉంది. ట్రాఫికోో గంటననరకి పె ైగా ఇరుకుకపోయి ఇలుో చ్చరేసరికి సాయంకాలం
ఆరుననర అయిపోయింది. మా ముగుగరీన ఇంటి దగగర దింపేసాక ఇంత్ ఎక్కపటింగ్
ట్రిప్ కి తీసుక్కళ్ళినందుకు ప్రసాద్
ై
గారికి థాంక్స చెపిు శ్రేయష్ కి ట్లట్ల చెపాుం. మేము ఇంటోోకి వచ్చేసరికి కిరణ్ ప్రభ గారు ఆఫీస్ నుంచ్చ వచ్చే
మాకోసం ఎదురు చూసుున్ననరు. నేను ఇంటోోకి వసుుండగానే "ర్చజెలా గడిచ్చంది త్ల్టో.. బ్లగా ఎంజాయ్ చ్చసారా?" అని
అడిగారు. "ఊ.. ట్రిప్ బ్లవ్వంది గాన్న మీరు లేని లోటు బ్లగా తెలిసింది. చాలా మిససయిపోయాము మిమమలిన" అని
నేను చెప్పుంటే కాంతి గారు అప్పుడే ఇంటోోకి వస్తు "ఈ పిలో మధాయహనం నుంచ్చ అససలేం మాట్లోడకుండా చాలా
సె ైలంట్ అయిపోయింది. నేనింకా ఒంటోో బ్లలేదేమో అని భయపడి రెండు మూడు సారుో అడిగితే అదేం లేదు బ్లనే
ఉన్నననంది. అప్పుడు అరథమైంది ఈ ర్చజు ట్రిప్ కి మీరు తీసుక్కళ్ిలేదు కదా అందుకే మొహం చ్చననబోయిందని.."
అంటూ నవావరు. "మనకి రేప్ప లాంగ్ డ్రైవ్ ఉంది కదమామ.. ఇంకా బ్లగా ఎంజాయ్ చ్చదాాంలే" అన్ననరు కిరణ్ ప్రభ
గారు. ఇంటోోకి వచీే రాగానే కాంతి గారికి మళ్ళి నిష ఉపవాసం సంగతి గుర్తు చ్చేసి వెంటనే స్తప్ త్యారు చ్చస్న
పనిలో పడాురు. మీరు ఫ్రష్ అయిపోయి వేడి వేడిగా టొమాటో స్తప్ తాగేసాక facetime లో గొలో పూడి గారితో
మాట్లోడదాం అన్ననరు కిరణ్ ప్రభ గారు.
గొలో పూడి గారికి కాల్ చెయయబోతుంటే ఆగండాగండి ఒకక నిముషం అని ఆపి "అంత్ పెదా వాళ్ితో,
గొపువాళ్ితో ఏం మాట్లోడగలం అసలు. న్నకేం మాటలు తోచవ్వ. ఏమన్నన చెపుండి" అన్ననను నేను. నిష ఏమో
"ముందు మాములుగా ఎలా ఉన్ననరండ్న అని పలకరించ్చ, మొనన మీరుండగా వస్ను మిమమలిన కలిసి ఉండేవాళ్ిమండ్న.."
అని చెప్పదాము అంది. "మీరు కనిపించ్చ పలకరిస్ను ఆయనే మీకు బోలుు కబురుో చెపాురు. మీలాంటి చ్చననపిలో లతో
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కూడా ఆయన చాలా ఆపాయయంగా మాట్లోడతారు. కంగారు పడకండి" అని కాల్ చ్చసారు కిరణ్ ప్రభ గారు. కాల్
ఆనసర్ చెయయగానే సీాన్ మీద నిండుగా నవ్వవతూ గొలో పూడి గారు, వారి శ్రీమతి శవాని గారు హలో చెపాురు.
"అయాయ.. మీరు మాట్లోడక మూడు ర్చజుల ైపోయిందని బంగ పెటుుకున్నననయాయ.." అన్ననరు కిరణ్ ప్రభ గారితో.
మమమలిన చూస్తునే "ఇదా రిలో మధుర ఎవరు, నిష ఎవరు, ఎవరెవరు ఏ దేశాల నుంచ్చ వచాేరు" అని అడిగితే
మేమిదా రం మా వివరాలు చెపాుము. జరమన్న అనగానే "మేము దాదాప్ప పదిహేనేళ్ి క్రిత్ం అనుకుంట్లను జరమన్న
వచాేమమామ.." అన్ననరు శవాని గారు. "జరమన్న అనగానే న్నకు Cologne, Bonn నగరాలు గుర్తు సాుయి. Beethoven
లాంటి గొపు సంగీత్కారుడు ప్పటిు న చోటు, అదే ఊరిలో పారుకలో బీతోవెన్ బొమమ దగగర అత్ని మూయజిక్ ని ఒక
పియానో మీద వాయిస్తు ధరమం యాచ్చసుునన ఒక వయకి ుని చూసిన జాాపకం ఎప్పుడూ మదులుతూ ఉంటుందమామ.."
అన్ననరు గొలో పూడి గారు. Beethoven మూయజిక్ లో ఏవేవో పేరుో చెపిు వాటి గురించ్చ వివరించ్చ చెపూు అలా అలా
చరిత్రలోకి వెళ్ళిపోయి బోలుు సంగతులు చెపాురు. కాస్నప్ప వాళ్ళిదా రితో మాట్లోడి వారి దగగర సెలవ్వ తీసుకున్ననం.
ఆయనకునన అపారమై న జాానసంపదకీ, ఈ వయసులో కూడా అన్ననటిన్న అలా చకచకా గురుు చ్చసుకుంటునన ఆయన
జాాపకశకి ుకీ చాలా ఆశేరయం, అదుుత్ం అనిపించ్చంది. మేము ఆ మాటే అంటే "ఆయనకి ఒకక సినిమాలు, సాహిత్యమే
కాదు. రేడియో, ప్రపంచ చరిత్ర, రాజకీయాలు ఇంకా బోలుు విషయాల మీద గటిు పటుుంది. బహుముఖ ప్రజాాశాలి.
బీతోవెన్ మూయజిక్ గురించ్చ ఎంత్ అలవోకగా చెపేుసార్చ చూసారా.. ఆయనతో మాట్లోడిన ప్రతిసారీ ఏదొక కొత్ు
విషయం తెలుసుుంది మనకి.." అని చెపాురు కిరణ్ ప్రభ గారు. "అందుకే కదా మరి అలాంటివాళ్ళి అంత్ గొపువాళ్ళి
అయేయది.." అనుకున్ననం నేనూ, నిష.
ఏడుననరకి బయలుదేరి హడావ్వడిగా Livermore Premium Outlets కి షాపింగుకి వెళ్ళిం. వెళ్తి
దారిలో CVS ఫ్యరమసీలో న్న గొంతు నొపిుకి సిరప్ కొనుకుకని, మాల్ దగగర మమమలిన ముగుగరీన దించాక షాపింగు పని
చూసుకురమమని కిరణ్ ప్రభ గారు కార్చో లాపాుప్ లో కౌముది పని చూసుకుంట్లనన్ననరు. నిష రాకముందు మేమిదా రం
షాపింగుకి వెళ్ళినప్పుడే త్ను చెపిుంది మళ్ళి మన ముగుగరం వెళ్దామని. అకకడికి వెళ్ళిక కాంతి గారు
"అమామయిలూ.. మీ ఇదా రూ మంచ్చ డ్రసుస సెలక్ు చ్చసుకోండి. తీసుకుందాం. నిష ఊరెళ్తి లోప్ప ట్ ైము ఎకుకవ లేదు
కాబటిు ముఖయంగా ముందు నిషకి తీసుకోవాలి" అన్ననరు. సహజంగానే "అబ్లా ఇప్పుడందుకులండి అవన్నన .." అని
మేము గారాలు పోతుంటే "ఇంకా నయంలే.. ఆడపిలో లు ఇంటికొస్ను ఉటిు చ్చతులతో తిరిగి వెళ్ికూడదు" అని మమమలిన
గటిు గా ముందుకి తోసారు కాంతి గారు. అలా అలా తిరుగుతూ ఏవో చ్చననచ్చనన వసుువ్వలు కొన్ననం గాన్న డ్రసుో మాత్రం
ఏమీ నచేటేో దు. మాకేమో ట్ ైము కూడా పెదా గా లేదు. అసలు అరెీ ంటుగా కావాలిసంది నిష కోసం అని చూస్తు ఉంటే
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అనుకోకుండా రెండు షాప్పలోో "ఈ డ్రస్ చూడు ఎంత్ బ్లగుందో.. ఊరికే ట్రై చ్చసి చూపించు నువ్వవ.." అని ఇదా రూ
కలిసి ననున ముందుకి నెటిు "అబ్లా.. ఎంత్ బ్లగుందో.. కొనేదాాం కొనేదాాం.." అని ఇదా రూ కలిసి న్నకే కొనేసారు.
అపుటికే రాత్రి తమిమదిననర అయిపోయిందని బయటికొచ్చేసాం. కార్ దగగరికి రాగానే కిరణ్ ప్రభ గారు షాపింగ్ పని
అయిపోయిందా అంటే "ఏంటీ అయేయది.. ఇదా రూ కలిసి అసలు వచ్చేన పని మానేసి న్నకు కొన్ననరు" అని వాళ్ళిదా రి
మీదా కంపెో యింట్ చ్చస్తు చెపాును. సరే మళ్ళి ఇంకో ర్చజు వదాాంలే అనుకుంటూ ఇంటికొచ్చేసాం. డిననర్ తినేసాక
మేము ఊరి నుంచ్చ వచ్చేప్పుడు ఒకరి కోసం ఒకరు తెచ్చేన బులిో బులిో గిఫ్టుప అన్నన ముందేసుకు కూరుేని కబురుో

చెప్పుకుంటుంటే కిరణ్ ప్రభ గారు "రేప్ప ఉదయం మనం ఆరింటికలాో బయలుదేరితే బ్లగుంటుంది. నేను
న్నలుగుననరకి లేప్పతాను మిమమలిన" అని గుడ్స నె ైట్ చెపేుసి వెళ్ళి పడుకున్ననరు. ఇంకాస్నపయాయక మాకూ ఇంక త్పుక
అయిషుంగానే వెళ్ళి నిద్రపోయాం రేపటి ర్చజంతా మనదే కదా అని ఆనందంగా త్లచుకుంటూ.. :-)

My San Francisco Diary - 10
21.06.2013
శుక్రవారం
నినన బయట తిరుగుతుననప్పుడు ఆ హడావ్వడి, గోలలో ఫోన్ మోగిన సౌండ్స వినపడక మా
ఇంటబ్లాయ్ కాల్ మిసె ైపపోయానని కొంచెం బంగగా అనిపించ్చంది. తెలాోరితే త్న సిడ్నన ప్రయాణ్ం కదా అన్నన సరిగాగ
సరుాకున్ననడో లేదో, త్ను ఊరెళ్తి సమయానికి నేనింటోో ఉంటే బ్లవ్వండేది కదా.. అని రకరకాల ఆలోచనలతో రాత్రి
నిద్ర పటు లేదు చాలాస్నప్ప. అపుటికే జరమన్నలో శుక్రవారం వచ్చేసి ఉంటుంది కాబటిు బయలుదేరే ముందు న్నకు ఫోన్
చ్చస్ను "అది సరుాకున్ననవా, ఇది పెటుుకున్ననవా, ల ైటో న్నన ఆపావా, కిటికీలు వేసావా.." లాంటి ర్తటీన్ ప్రశనలన్నన ఒకోకటీ
అరడజను సారుో అడిగాను. ఇంకా న్న ప్రశానపత్రం పూరిు కాకముందే "నేను వెళ్తిది స్తకలుకి కాదు కానఫరెన్స కి..
నువేవం వర్రీ అవవకుండా హేపీగా ఎంజాయ్ చెయియ. వీలుననప్పుడు ఫోనోో నో, మయిలోోనో కనిపిసుుంట్లను. ఇంక

నిద్రపో" అని ఫోన్ పెటేు సాడు. త్న ఫ్ోలట్ టేకాఫ్ట ముందు పెటిు న మయిల్ తెలో వారు జామున చూసుకున్ననక కాసు
సిథ మిత్ంగా అలా కొంచెంస్నప్ప నిద్రపోయానో లేదో వెంటనే లేపేసినటుు అనిపించ్చంది. న్న గొంతు నొపిు ఇంకొంచెం
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పెరిగినటుుంది. అపుటికే ఉదయం ఆరు గంటలు దాటింది ట్ ైము. నేను త్పు అందరూ త్యారె ైపోయారు.
హడావ్వడిగా నేను కూడా తందరగా తెమిలి మేము ఇంటోోంచ్చ బయటపడేసరికి ఏడు దాటింది.

ఈ ర్చజు ప్రయాణ్ం మా ఇంటి నుంచ్చ మూడు గంటల దూరంలో ఉనన Yosemite National park
కి. ఒక గంట ప్రయాణ్ం త్రావత్ మధయలో ఆగి Denny's రెసాురెంటోో హవీ బ్రేక్ ఫ్యస్ు చ్చసి మళ్ళి బయలుదేరాం.
"మీర్తకకరే డ్రైవ్ చ్చస్ను అలసిపోతారేమో.. కాస్నప్ప నేను కూడా డ్రైవ్ చ్చసాునండ్న.." అని నిష అడిగితే "అదేం సమసయ
కాదులేమామ.. మీరు హాయిగా కూరుేని కబురుో చెపూు ఉండండి. సరదాగా అవన్నన వింటూ వెళ్ళిపోదాం" అన్ననరు కిరణ్
ప్రభ గారు. ఏదో మాటలోో మాట మొదల ై కిరణ్ ప్రభ గారి కాలేజీ ర్చజుల వె ైప్ప, అపుటి కవిత్వం వె ైప్ప వెళ్ళిపోయాం.
సంవత్సరాలు, తేదీలతో సహా అపుట్పుటివో విశ్లషాలు కళ్ికి కటిు నటుు చెప్పుంటే ఆసకి ుగా మధయలో ప్రశనలు అడుగుతూ
అకకడకకడా ఎదురుపడే పాత్రల గురించ్చ మళ్ళి గురుు చ్చస్తు ఒకొకకకరి కథ పూరిుగా చెపిుంచుకున్ననం. కిరణ్ ప్రభ, కాంతి
కిరణ్ గారో పేరోలో 'కిరణ్' అని వాళ్ళిదా రూ పరిచయం కాక ముందు నుంచ్చ ఉందని తెలుసుకుని బోలుు
ఆశేరయపోయాం. అసలు ఆ కబురోన్నన ఎంత్ ఆసకి ుగా ఉన్ననయంటే మేము ప్రయాణ్ం సంగతి మరిేపోయి దృషు అంతా
కబురో మీదే పెటేు సి అదేదో ముచేటుో చెప్పుకోడానికే వచ్చేన ట్రిప్ లా ఒకదాని వెంట ఒకటి అలా కథలు చెప్పుకుంటూనే
ఉన్ననం సాయంత్రం దాకా. నేనె ైతే న్న గొంతునొపిుని గాలికి వదిలేసి ర్చజంతా మాట్లోడుతూనే ఉన్ననను. మొత్ుం
నలుగురం కలిసి త్లా కాస్నప్ప స్తకలు, కాలేజ్, టీనేజ్, చదువ్వలు, ఉదోయగాలు, కలంస్ననహాలు, మామూలు స్ననహాలు,
ప్రేమలు, పెళ్ళిళ్ళి... ఇలా ఒకకటి కూడా వదలకుండా అందరివీ ఎపుట్పుటి డ ైరీలో తెరిచ్చ చదివేసాం. అందులో
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ఎదురుపడిన రకరకాల వయకుు ల మనసుతావల గురించ్చ, ఆయా సందరాుల గురించ్చ విశ్లోషంచుకుంటూ ఆ ర్చజంతా
చాలా ఉతాసహంగా గడిచ్చంది.

Yosemite వెళ్ళిక లోపల తిరిగి చూస్నదే కాకుండా ఆ వెళ్తి దారిలో డ్రైవ్ చాలా బ్లగుంటుందని
కిరణ్ ప్రభ గారు చెపాురు. నిజంగానే మా ప్రయాణ్మంతా తిరుమల కొండ మీదకి వెళ్ళినటుు పెదా పెదా కొండల
అంచులోో వేసిన ఘాట్ ర్చడుులో సాగింది. కొనిన వేల ఎకరాల విసీురణంలో ఉనన ఈ పార్క సహజసిదధ ంగా అడవి లాంటి
కొండలు, లోయలు, జలపాతాలతో ఏరుడింది. ఎనోన మిలియన్ సంవత్సరాల క్రిత్ం అకకడ ఏరుడిన పెదా పెదా గ్రానె ైట్
కొండలు, మంచు కొండలు, జలపాతాలు, అకకడునన రకరకాల వృక్షసంపద, జంతువ్వలు, పక్షులతో కూడిన
జీవవె ైవిధయం.. వీటనినటి విలక్షణ్త్ని బటిు ఈ పార్క ని UNESCO world heritage siteగా గురిుంచారు. అంత్ ఎతెైన
కొండల నడుమ నుంచీ ప్రయాణించడం, సహజంగా ఏరుడిన అంత్ పెదా గ్రానె ైట్ రాళ్ళి, అకకడకకడా కొండలపె ైన
కురిసిన మంచు కరిగి ఏరుడిన చ్చనన చ్చనన ప్రవాహాలు, కొండల మీద నుంచ్చ జారుతునన జలపాతాలు.. ఇవన్నన చాలా
ఆహాోదంగా అనిపించాయి. అకకడ ఏరులోో పారుతునన న్నళ్ళి ఎంత్ సవచఛంగా ఉన్ననయంటే న్నళ్ి అడుగున ఉనన ప్రతీ
చ్చనన గులకరాయి సుషుంగా కనిపిస్పుంది. ప్రకృతిని ఎకుకవ ధవంసం చెయయకుండా ఉననది ఉననటుు ఉండనిస్ను ఎంత్
అందంగా, ప్రశాంత్ంగా ఉంటుందో కదా అనిపించ్చంది అకకడ తిరుగుతుననంత్స్నపూ.
Yosemite పార్క లోపల అలా అలా ప్రయాణిస్తు మాయపోో చూపించ్చన ప్రకారం ప్రతేయకమై న విసాు
పాయింట్స దగగర ఆగుతూ ప్రకృతిలోని వె ైవిధాయనిన, అదుుతాలని చూసి సంబరపడుతూ ముందుకి సాగిపోయాం. నడి
వేసవికాలం అవడం వలో నుకుంట్ల జలపాతాలోో న్నరు త్కుకవగా ఉంది. ఇదివరకు వచ్చేనప్పుడు చాలా న్నళ్ళిన్ననయని
కాంతి గారు చెపాురు. మధాయహనం అయేయసరికి తిరిగీ తిరిగీ సగం, కబురుో చెప్పుకుని సగం అలసిపోయి లంచ్ కోసం
వెతుకుకన్ననం. మేము వెళ్ళిన చోట గ్రిల్ు మీట్, సలాడ్సస త్పు ఎకుకవేం లేక అందరం ఆ పూటకి ఆకులు, అలములూ
భ్యజించ్చసరికి ట్ ైము రెండు దాటింది. ఆ ర్చజు ఎండ కూడా విపరీత్ంగా ఉండటం వలో ఇంకా ఎకుకవస్నప్ప ఎండలో
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తిరిగే ఓపిక మాక్కవరికీ లేదు. అప్పుడు వెనకిక బయలుదేరితే అలా అలా దారిలో అన్నన చూసుకుంటూ Yosemite పార్క
నుంచ్చ బయటపడేసరికి న్నలుగు గంటలవ్వతుంది అనుకున్ననం. మధయలో ఒక చోట పెదా పెదా గ్రానె ైట్ కొండలన్నన
వరసగా ఉనన చోట నేనూ, నిష పె ైన మాడుతునన ఎండ సంగతి కూడా మరిేపోయి మా ఫోటోగ్రఫీ కళ్ళనె ైప్పణాయనిన
ప్రదరిించ్చ పని పెటుుకున్ననం. నిజంగా అసలు ఎంత్ పెదా కొండలో అవి.. వాటి ముందు మేము చీమలంత్ చ్చననగా
ఉన్ననం అనిపించ్చంది! అకకడొక అరగంట స్నప్ప ఎండలో మాడిపోయేసరికి మా ఓపిక పూరిుగా హరించుకుపోయింది.
Yosemite నుంచ్చ బయటపడేసరికి న్నలుగుననర అయింది. త్రావత్ దారిలో ఒక చోట ఫ్రూట్ ఫ్యర్మ దగగర సాేబర్రీస్
కొనుకుకని, సాుర్ బక్స లో వె ైట్ చాకొలేట్ మోకా కొనుకుకని ఇంక్కకకడా ఆగకుండా మా కథలు చెప్పుకోడం కొనసాగిస్తు
ఇంటికొచ్చేసాం.

మేము సాయంత్రం ఇంటికొచ్చేసరికి ట్ ైము ఏడుననర కావ్వస్పుంది. మళ్ళి అందరం చకచకా ఫ్రష్
అయిపోయి చ్చమట శ్రీని గారింటికి డిననర్ కి వెళ్ళిలని మాకునన పాోన్. అందుకని ఏ మాత్రం బ్రేక్ లేకుండా మళ్ళి
హడావ్వడిగా బయలుదేరిపోయాం. మేము బయలుదేరే ట్ ైముకి చీకటి అప్పుడప్పుడే పడుతోంది. ఇంకో రెండు ర్చజులోో
'స్తపర్ మూన్' గా మారబోయే చందమామ అపుటికే మిలమిలా మరిసిపోతున్ననడు. San Ramon లో ఉనన శ్రీని
గారింటికి వెళ్తి దారిలో అన్నన ranches ఉన్ననయి. ఆ కొండల వెనక చంద్రోదయం, తెలో గా కురిస్న వెనెనలోో మరింత్గా
మరిసిపోతునన కొండలన్న చూసుుంటే చాలా గొపుగా అనిపించ్చంది. "మీ అమరికా చంద్రుడు గొపు అందగాడండ్న"
అంటే నిజమేనంటూ అందరూ నవావరు. శ్రీని గారి ఇలుోనన కాలన్న పేరు sleeping meadow అని చూసి భలే
అందమై న పేరు పెట్లురనిపించ్చంది. ఆ ప్రదేశం కూడా కొండల మధయలో నిశేంత్గా నిదురిసుుననంత్ ప్రశాంత్ంగానే
ఉంది. మేము శ్రీని గారింటి దగగర్చోకి వెళ్ళిక ఇలుో వెతుకోకడానికి కాసు అయోమయంలో పడాుం. ఈ
GPS నిద్రపోతుననటుుంది అంటూ సరదాగా జ్లక్స వేసుకుని GPS లో వినిపించ్చ అమామయి గొంతుని బటిు ఆవిడకో పేరు
పెడదాం అనుకున్ననం. ఎంతె ైన్న మనకి దారి చూపే దేవత్ కదా పాపం అని 'జయసుధ' అని పేరు పెటేు సి చాలా
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నవ్వవకున్ననం. "మీరు ఇప్పుడు ఇలా అలో రి చ్చస్తు ఎంత్ నవివసాుర్చ రేప్ప మీరిదా రూ వెళ్ళిపోయాక మాకు ప్రతీ చోట్ల మీ
మాటలు గురుుకొచ్చే ఇంత్కింతా దిగులు ప్పటిు ంచ్చసాురు తెలుసా.." అన్ననరు కాంతి గారు. అంత్ నవ్వవలోోంచ్చ ఓ క్షణ్ం
నిశబా ం అయిపోయాము అందరమూ. అంత్లో శ్రీని గారిలుో వచ్చేసింది.
శ్రీని గారింటోో అపుటికే సాహిత్య, సంగీతాభిరుచులు కలిస్న మిత్రులు కొందరు వచ్చే ఉన్ననరు.
పాడుతా తీయగా కారయక్రమం ర్చజు పరిచయం అయిన గోకుల్ గారితో పాటు ఇంకా కొత్ువారు కొందరు ఉన్ననరు. శ్రీని
గారి శ్రీమతి గారు, వారి ఇదా రమామయిలతో కబురుో చెప్పతూ కూరుేన్ననం కాస్నప్ప. ర్చటీల దగగరునంచీ బిరాయని, డబుల్
కా మీట్ల దాకా ఏరాుటు చ్చసిన హవీ డిననర్ అందరం కలిసి కబురుో చెప్పుకుంటూ ముగించ్చ అప్పుడు తీరిగాగ సంగీత్
చరేలు మొదలట్లుము. అంత్కు కొదిా ర్చజుల ముందే చ్చమట మూయజిక్ ఆధవరయంలో జరిగిన తెలుగు సినిమా పాటల
కివజ్ లో ప్రశనలుగా అడిగిన కొనిన పాటల బిట్స వినిపించ్చ అవేంటో కనిపెటు మన్ననరు శ్రీని గారు. మధయ మధయలో ఒకోక
పాట చరిత్రలోకి వెళ్ళిపోయి ఎపుట్పుటివో పాటల గురించ్చ అందరూ బోలు నిన విశ్లషాలు చెప్పుంటే వింటూ
కూరుేన్ననం. మధయలో నిష రాసిన 'ఊసులాడే జాబిలట' నవల గురించ్చ కూడా వాళ్ిందరూ త్మ అభిప్రాయాలు
చెపాురు. శ్రీని గారింటి తోటలో కాసిన పో మ్స తింటూ ఇంకాస్నప్ప కబురుో చెప్పుకున్ననక మాకు తెల్టకుండానే నిద్రకి కళ్ళి
వాలిపోసాగాయి. ఉదయం నుంచీ ఎండలో తిరిగీ తిరిగీ ఆ అలసటకి బ్లగా నిద్రొచ్చేస్పుంది. అపుటికే ట్ ైము అరధరాత్రి
పనెనండు దాటిపోయేసరికి అంత్ చకకటి భోజనం, సాహితీ సంగీత్ కబురోతో విందు ఏరాుటు చ్చసిన శ్రీని గారి
దంపతులకి ధనయవాదాలు చెపిు ఇంటికి బయలుదేరిపోయాము.
మేము ఇంటికి తిరిగొచ్చేసరికి అరధరాత్రి ఒంటిగంట దాటిన్న తెలాోరి సాయంత్రం నిష
ఊరెళ్ళిపోతుంది కదా అనన దిగులుతో మాకు వెంటనే వెళ్ళి నిద్రపోవాలనిపించలేదు. ఒక పకక కళ్ళి మూత్లు
పడిపోతున్నన సరే అలాగే కషుపడి ఇంకో గంటస్నప్ప కబురుో చెప్పుకుంటూ కూరుేన్ననం ముగుగరం. అపుటి మా నిద్ర
మొహాల ఫోటోలు చూస్ను చాలా నవ్వవసుుంది. అరధరాత్రి రెండుననర దాట్లక వెళ్ళి పడుకున్ననం రేపటి గురించ్చన
బంగతో..!
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22.06.2013
శనివారం
ఈ ర్చజు మా ఉదయం ఎలా మొదల ైందో నిష మాటలోో...
~~~~~~~~~~~~~
అదొక యధాలాపప్ప ఉదయం..
ఎప్పుడోనే మలకువ వచ్చేసిన్న క్రిత్ం ర్చజు తిరిగిన అలసట శరీరానిన లేవన్నకుండా బుజీ గిస్పుంది..
ఇంత్లో

పకకనునంచ్చ

అంతే!

న్నగసవరం

ఏదో

ఒక

వినన

పాట..

ల్టలగా..

న్నగినిలా

సగం

కొంచెం

విననదే..

మూసిన

ఇషుముననటు నిపిసుుననదే!

కళ్ితో

వెళ్ళిపోయాను..

త్ను బోరాో పడుకుని ఉన్నన.. మలకువగానే ఉననటుు పాటకి చ్చననగా, లయబదా ంగా కదులుతునన పాదాలు
చెప్పున్ననయి..
ఆ పాదాలు చూస్ను త్గిల్ట త్గలని ఉదయప్ప చలికి ముడుచుకునన బుజిీ పావ్వరాలు గుర్తు చాేయి!
అలికిడికేమో? త్లతిు త్ను న్న వె ైప్ప చూడగానే... 'ఎందులోదీ పాట?' అని అడుగుతూ, సమాధానం కోసం
చూడకుండా త్నని దాటి, మంచం మీద ఖ్యళ్ళగా ఉనన అటువె ైప్పకి... పెదా కిటికీ వె ైప్పకి చ్చరుకున్నన..
త్ను కాసు సరుాకుని ఇంకాసు చోటివవగానే, కంఫరు ర్ లో కూడా భాగం తీస్నసుకుని.. కంఫరు బుల్గా పకకనే సెటిల్
అయిపోయి... తీరిగాగ కళ్ితిు పకకకి చూశాను..
కిటికీ

నిండా..

అంచుల

గుండా..

న్నలంగా..

ఒదిగిపోయిన

ఆకాశం!!

నిరమలంగా, నిశేలంగా కనిపిస్తునే.. మృదువ్వగానే.. పటిు లాగేసుకుంటోంది.. కళ్ళి తిపున్నయడంలేదసలు!
అబ్లాయిలు

న్నలం

రంగు

ఎందుకు

ప్రిఫర్

చ్చసాుర్చ

కాస్నుదో

అరధమైనటు నిపించ్చంది!!

పకకనే ఉనన పేరు తెల్టని ఓ పెదా చెటుు ఆకులు మలో గా బ్లలే చ్చసుున్ననయి.. ఎవరన్ననరు గాలిని చూడలేమని!?!?
బయటకే అనేశాననుకుంట్ల! వెంటనే త్ను వెలో కిలా తిరిగి, "నిననరాత్రి చూడాలిసంది.. నిండు చందమామ.. కిటికీ
పకకనే..
'నిజమా!

చ్చతులు
మరి

ననున

చాచ్చతే
పిలవాలిసంది!'

అందేటుు..

అందంగా

ఏదో

ఘటు ం

అదుుత్

నవ్వవతూ"
మిసె ైపపోయిన

అనగానే...
ఫీలింగ్

న్నలో!
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"అనుకున్నన పిలుదాామని కాన్న అపుటికే చాలా అలసిపోయాం కదా! నిద్ర పోనిదాాంలే అనుకున్ననను", రాత్రెప్పుడో
మిసె ైపతే

మిససయాయ

కాన్న

ఇప్పుడు

మాత్రం

ఒక

ప్రశాంత్

చందమామ

నవ్వవ

త్న

మొహంలో!

'ఇంత్కీ ఈ పాట ఎందులోదీ?' ఎప్పుడో పూరవజనమలో అడుగుదామనుకునన ప్రశన నెమమదిగా బయటకొచ్చేంది..
"ఎందులోదేమిటీ!!

మొనన

న్నకు

పంపానుగా!

బ్లవ్వంది

వినమని"

ఆక్షేపణ్గా

త్న

గొంతు..

'యా, పంపావ్వ.. కాన్న తెలుసగా.. చాలా బిజీలో విన్ననను.. స్ప, అంత్ ఎకకలేదు' కాసు అపాలజిటిక్గా అంటూనే
'ఇప్పుడు వింటుంటే చాలా బ్లవ్వంది!' అని సినిసయర్గా ఒప్పుకున్నన...
"ఇది సరే.. అందులో.. ఈ పాట విన్ననవా?...." అంటూ త్ను ఇంకేదో చెపిుంది....
అలా.. అలా... ఎంత్స్నప్ప ఎనిన పాటల గురించ్చ.. ప్పసుకాల గురించ్చ.. బటు ల గురించ్చ.. వాటి గురించ్చ.. వీటి గురించ్చ..
ఆ విపాురిన న్నలాకాశం సామీపయంలోనే మాట్లోడుకున్ననమో!!
నిజంగానే అదొక యధాలాపప్ప ఉదయం.. But, Thanks to Madhura it was an unforgettable
casual morning!!
ఇంత్కీ ఆ పాటేంటంటే.......... స్ననహమూ నువేవ.. సంతోషమూ నువేవ.. ఆత్మలోన నువేవ..

అనుభూతిలోన నువేవ.. నేను ఏరి కోరుకునన కొత్ుజనమ నువేవ!
:-)

~~~~~~~~~~~~~
అంత్ందంగా మొదల ైన ఉదయం త్రావత్ "ఈ ర్చజంతా బయట తిరిగే పాోనులన్నన కానిసల్
చ్చస్నసుకుని సిథ మిత్ంగా ఇంటిపటుున ఉండాలనుంది" అనన నిష కోరిక ప్రకారం అలా బదధ కంగా ఇంటోోనే కూరుేన్ననం.
"ఈ ర్చజు మీరు వంట పని పెటుుకోడానికి వీలేో దు. ఏదో ఒకటి సింప్పల్ గా తినేదాాం లండి" అని కాంతి గారిని కిచెన్
వె ైప్ప వెళ్ినివవకుండా ఆపేశాం. ర్చజంతా ఏమేం కబురుో మాట్లోడుకుంటున్నన గాన్న అందరి మొహాలోో నవ్వవల వెనుక
దాగునన దిగులు, మాటల వెనక నొకికపెటేు సిన బంగ అప్పుడప్పుడూ తంగి చూస్పుంది. ముందుకి కదలొదా ని ఎంత్
బతిమాలుతున్నన వినిపించుకోకుండా గడియారం మధాయహనం దాకా లాక్కకళ్ళిపోయింది.
మా లంచ్ కోసమని మిరపకాయ బజీీ లు, బిరాయని, ఆరు ర్ చ్చసి తెపిుంచారు కిరణ్ ప్రభ గారు.
భోజనం చ్చదాామనుకుంటుండగా ఎవర్చ వచ్చే డోర్ బల్ కొట్లురు. వెళ్ళి చూస్ను పోసుులో ఏదో డబ్లా వచ్చేంది. దాని
మీద కాంతి గారి పేరున్నన సరే కాంతి గారు, నిష ఇదా రూ కలిసి "అది న్నకోసమే వచ్చేంది. ఓపెన్ చెయియ" అన్ననరు.
న్నకేం అరథం కాక అయోమయంగా డబ్లా తెరిచ్చ చూస్నసరికి ఆశేరయం! లోపల న్నకు 'హేపీ బర్ు డే' మస్నజ్ తో ఒక
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అందమై న రిస్ు వాచ్ ఉంది. పదమవలిో గారు పంపించారు. ఆ సరె ా ైరజ్ లోంచ్చ బయటపడట్లనికి కాస్నప్ప పటిు ంది.
వెంటనే పదమవలిో గారికి ఫోన్ చ్చసి"మీరు పంపిన అందమై న కానుక అందింది. చాలా సరె ా ైరజ్ అయిపోయాను.
థాంకూయ స్ప మచ్" అని చెపేు "నేను, నిష కలిసి సెలక్ు చ్చసాము. నువ్వవ ప్పటిు నర్చజు దాకా ఉండకుండా
వెళ్ళిపోతున్ననవ్వ కదా.. అందుకే ముందే పంపించ్చసాను. వాచ్ పెటుుకుననప్పుడు ఫోటో తీసి చూపించు" అన్ననరు.
"ప్పటిు నర్చజు కోసం పంపానన్ననరు కాబటిు అప్పుడే పెటుుకుంట్లలండి. చాలా థాంక్స" అని చెపాును. వాళ్ళిదా రూ కలిసి
ఆ గిఫ్టు ఎలా సెలక్ు చ్చసారని నిష చెప్పుంటే ఆ కబురుో వింటూ లంచ్ పూరిు చ్చస్నశాం.

"సాయంత్రం న్నలుగింటికి షాపింగ్ కి వెళ్దాం. అపుటిదాకా మీ ఇషుం" అని కిరణ్ ప్రభ గారు

చెపాురు. ఏంటో.. నిష అప్పుడే వెళ్ళిపోతోంది.. ఇంకొక రెండు ర్చజులుంటే బ్లగుండేది కదా.. అనుకుంటూ
కూరుేన్ననం. "నిష వెళ్ళిన దిగులోోంచ్చ బయటపడక ముందే బుధవారం వచ్చేసుుంది. మధుర కూడా వెళ్ళిపోతుంది"
అని న్నరసంగా అన్ననరు కాంతి గారు. "అయిన్న ప్పటిు నర్చజు దాకా ఉండి వెళ్తు బ్లగుంటుంది. అకకడికి వెళ్ళిన్న
ప్పటిు నర్చజున ఒకకదానివే ఉండాలి కాబటిు ప్రయాణ్ం కాసు వాయిదా వేస్పకవచుే కదా.." అని అందరూ
మూకుమమడిగా చెపాురు. ఆ పోస్ు పోన్ ప్రాసెస్ ఏదో చాలా కాంపెో క్స గా ఉందంటే "నువ్వవ ముందు ఆ ఎయిర్ ల ైన్స కి
ఒకసారి కాల్ చ్చసి కనుకోక" అని గటిు గా ముందుకి తోసారు. సరేలే చూదాామని వాళ్ోకి ఫోన్ చ్చస్ను ఆ ల ైన్ కలిసి వాళ్ళి
ఒకోక వివరం అడిగి విషయం తేలేేసరికి రెండు గంటల పె ైన పటిు ంది. ఒక పకక ఆ ఫోన్ సీుకర్చో పడేసి మా కబురోలో
మేమున్ననం. చ్చవరికి రెండు గంటల త్రావత్ మాట్లోడిన అమామయి మీ టిక్కట్స డేట్స మారుేకుంటే ఇంత్ ఖరేవ్వతుంది
అని చెపిు ఇప్పుడు చెస్నయయమంట్లరా అని అడిగింది. అపుటికప్పుడు చెయాయలిస వసుుందనుకోలేదు నేను. కాంతి
గారేమో "ఇంత్స్నప్ప కషుపడి కనుకుకన్ననక మళ్ళి ఆలోచ్చంచ్చది ఏముందిలే చ్చసెయియ త్ల్టో.." అన్ననరు. నేను జూల ై ఫసుుకి
చ్చదాామనుకుంటే రెండో తారీఖుకి చెయయమామ అని పకకనుంచ్చ చెప్పుంటే నేను మంత్రం వేసినటుు రెండో తారీఖుకే
చ్చయించ్చసాను. త్రావత్ అమామవాళ్ికి, మా ఇంటబ్లాయ్ కి అందరికీ ఈ విషయం చెపేు ప్పటిు నర్చజుకి ఒకకదానివే
ఉండకకరేోకుండా మంచ్చ పని చ్చసావ్వలే అన్ననరు.
అనుకోకుండా అలా అపుటికప్పుడు న్న ప్రయాణ్ం వాయిదా పడేసరికి అపుటిదాకా మా అందరి
మొహాలోో ఉనన దిగులు కాసు త్గిగ కొత్ు ఉతాసహం వచ్చేంది.ఆ ఉతాసహంలో షాపింగ్ కి వెళ్ళిం. అదేంటో మనం ఊరికే
షాపింగుకి వెళ్ళినప్పుడు 'ఇప్పుడు ఇంత్ గొపు వసుువ్వ కొనకపోతే న్న ఖరమ..' అననటుు అన్నన మంచ్చ మంచ్చవే
కనిపిసుుంట్లయి. మనం త్పునిసరిగా ఏదన్నన కొన్నలనుకుని వెళ్ళినప్పుడు ఏదీ ఓ పట్లున నచేదు. ఆ ర్చజు సరిగాగ
అలాగే అయింది. ఒక రెండు మూడు షాప్పలు తిరిగి ఇంక ట్ ైం అయిపోతోందని బంగపడే ట్ ైములో ఒకే ఒకకటి మాకు
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నచ్చేంది కనపడింది. "ప్పటిు నర్చజుకి ఇకకడే ఉంట్లవ్వ కదా.. న్నకూకడా కొన్నలిసందే" అని చెపిు నిషతో పాటు మళ్ళి
న్నకూకడా ఇదా రం ఒకే లాంటి డ్రసుో కొనుకుకన్ననం. "నిజమే.. ప్పటిు నర్చజు కోసం ఏమన్నన కొన్నలి కదా.. పద పద
ఏమన్నన చూదాాం" అని నిష కంగారు పెటేు సింది. అప్పుడు అసలు ట్ ైము లేదు, అకకడ మాకేం పెదా గా నచ్చేవేమీ
కనిపించకపోవడంతో నేను హమమయాయ అనుకున్ననను. మా షాపింగు అయిపోయి ఇంటికొచ్చేసరికి దాదాప్ప ఏడు
గంటలు కావ్వస్పుంది.
ఇంటికొచ్చే వేడి వేడిగా స్తప్ తాగి నేను వచ్చేన ర్చజు దగగరునంచీ మారినంగ్ వాక్ కి వెళ్దాం
అనుకుంటూ వెళ్ిలేకపోయిన పార్క కి వెళ్ళిం. నిష వచ్చే ట్ ైముకి పౌరణమి ర్చజు దగగర పడుతుంది కాబటిు

త్నుననప్పుడు వెనెనలోో వెళ్దామని ముందు నుంచ్చ అనుకున్ననం. నిష ఫ్ోలట్ అరధరాత్రి పనెనండుకి కదాని ఇప్పుడు తీరిగాగ

వెనెనలోో వాకింగుకి బయలుదేరామననమాట. అపుటికి ఇంకా చీకటి పడకపోయిన్న పడమటి నుంచ్చ ఆకాశంలో పె ైపె ైకి
తేలి వసుునన పెదా చందమామని చూస్తు చాలాస్నప్ప తిరిగాం. అకకడ చ్చననపిలో ల కోసం ఏరాుటు చ్చసిన ఆటసథ లంలో
ఉయాయలలు ఉంటే అససలేమాత్రం మొహమాటపడకుండా వాటిలోో ఊగేసాం. ఇంకా అలా నడుస్తు నడుస్తు కొంచెం
చీకటి పడేసరికి ట్ ైము తమిమదవ్వతోందని వెనెనల విహారం చాలించ్చ ఇంటికి బయలుదేరాము.
మేము ఇంటిక్కళ్ళి డిననర్ పూరిు చ్చస్నసరికి నిషకి ట్లట్ల చెపిు వెళ్దామని చ్చమట శ్రీని గార్తచాేరు.
కాస్నప్ప ఆ మాట్ల ఈ మాట మాట్లోడుకుని తమిమది ముపాువ్వ కలాో ఎయిర్ పోరుుకి బయలుదేరాము. నిషని నినేన
కదా ఎయిర్ పోర్ు నుంచ్చ తీసుకొచాేం.. ఇంత్లోనే పంపించ్చ ర్చజు కూడా వచ్చేసిందేంటీ అనిపించ్చంది. కాన్న
అంత్లోనే ఈ మూడు ర్చజులోో మేము ఆనందంగా గడిపిన క్షణాలన్నన ఒకొకకకటే గురుు చ్చసుకుంటుంటే ఆ జాాపకాల
లకక తేలిన కొదీా చాలా ర్చజులు కలిసున్ననమేమో అననంత్ భ్రంతి కలిగింది. మళ్ళి మనం ఎప్పుడు కలుసాుమో కదా
అనన ప్రశన వచ్చేనప్పుడు "మొదటిసారి కలిస్న సమయం ముడిపడటమే కషుం. రెండోసారి చాలా సులువ్వగా
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కలిససుుంది. న్నకా నమమకం ఉంది. మళ్ళి ఇకకడే శాన్ ఫ్రానిసస్పకలోనో, మా ఊర్చోనో, జరమన్నలోనో ఖచ్చేత్ంగా కలుసాుం
అనిపిసుుంది" అంది నిష. "అసలు ఎప్పుడో ఒకప్పుడు మనం ముగుగరం కలిస్ను బ్లవ్వండు అనుకున్ననం కాన్న ఇంత్
తందరలో కలవడం కుదురుతుందని అనుకోలేదు కదా.. మనం నిజీ ంగా కలిసాం అనన విషయానిన మళ్ళి మళ్ళి
త్లుేకుంటే ఈ భావనే చాలా గొపుగా ఉంది కదా.." అన్నననేనను. "మీరిదా రూ ఇకకడే ఒక రెండు మూడు గంటల డ్రైవ్
దూరంలో ఉంటే ఎంత్ బ్లగుండేదో కదా.." అన్ననరు కాంతి గారు. కిరణ్ ప్రభ గారు నిశబా ంగా మా ముగుగరి మాటలు
వింటున్ననరు. మాటలోోనే ఎయిర్ పోర్ు దగగరికి వచ్చేసాం.
మూడు ర్చజుల క్రిందట ఇదే ఎయిర్ పోర్ు లో పటు లేనంత్ సంబరం, మళ్ళి సరిగాగ అదే చోట
మనసుకి భారమై న వీడుకోలు సనినవేశం.. హ్మ.. మన జీవిత్ం కన్నన గొపు డ్రామా ఉనన సినిమా బహుశా ఇంకేదీ
ఉండదేమో అనిపించ్చంది. లగేజ్ చెకిన్ చెయయడానికి నేనూ, నిష వెళ్ళి కూయ లో నించున్ననం. అకకడ నించునన అరగంట
స్నపూ మేమిదా రం ఒకరి చెయియ ఒకరు వదలకుండా నించున్ననమని లగేజ్ ఇవవడానికి నిష కౌంటర్ దగగరికి న్న చెయియ

విడిచ్చ వెళ్ళినప్పుడు తెలిసచ్చేంది. చెకిన్ అయిపోయాక ఇంకా దాదాప్ప గంట ట్ ైం ఉంది ఫ్ోలట్ బోర్ు చెయయడానికి.
నలుగురం కలిసి వెళ్ళి ఒక టేబుల్ దగగర కూరుేన్ననం. "మూడు వారాల క్రిత్ం గొలో పూడి గారు వాళ్ిని దింపడానికి
వచ్చేనప్పుడు ఆ టేబుల్ దగగరే కూరుేన్ననం. ఈసారి మళ్ళి వచ్చేనప్పుడు ఈ టేబుల్ ని చూసినప్పుడు నిషని
పంపించ్చన జాాపకం గుర్తు స్తు ఉంటుంది" అన్ననరు కాంతి గారు. చుటూ
ు రా మాలాగే ఎవరినో పంపించడానికి వచ్చేన
వాళ్ిలో రకరకాల భావాలు కనిపించాయి. చాలామంది లాగే మేము కూడా ఎవరినో పిలిచ్చ ఫోటో తీయించుకున్ననం.
ఎయిర్ పోర్ు లోపలకి వచ్చేన దగగరి నుంచీ నిష ఎకుకవ మాటలేో కుండా మౌనంగా అయిపోయింది.
అందరీన చూసుుంటే నేనే ఎకుకవ నవ్వవతూ మాములుగా కనిపిసుున్ననననిపించ్చంది. అందరూ న్న మాటలు పూరిు శ్రదధ గా
వింటున్ననర్చ లేదో తెల్టకపోయిన్న నేనేదో ఏదో చెపిు నవివంచాను. కాస్నప్ప అటూ ఇటూ నడిచ్చ వదాామని లేచాం. నిష
నననలా దగగరగా పటేు సుకుని ఇదా రం భ్యజాల మీద చ్చతులు వేసుకుని నడుసుుంటే స్తకలోో ఎకుకవ ర్చజులు సెలవలొచ్చే
ముందు మళ్ళి నేసాులని ఎపుటికో కాన్న చూడము కదా అనన బంగతో పకకపకకనే తారట్లోడుతూ తిరిగిన ర్చజులు
గుర్తు చాేయి. ట్లట్ల చెపాులిసన ట్ ైము దగగర పడే కొదీా మా మధయన మాటలు కరువె ైపోతున్ననయి. ఇంకో పది
నిమిషాలు ఉండగానే "ఇంక మీరు బయలుదేరండి. లోపల సెకూయరిటీ చెక్ ట్ ైం పడుతుంది. నేనింక వెళ్తానులే" అని
చెపిు దూరంగా వెళ్ళి నిలబడింది నిష. ఇంకాస్నప్ప అకకడే ఉంటే త్న కళ్ళి చెపిున మాట వినవని మమమలిన
వెళ్ళిపోమంటోందని అరథమవ్వతోంది. కాంతి గారు అపుటికే చాలా స్నపటి నుంచ్చ మౌనమై పోయారు. "జాగ్రత్ు నిషీ..
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హేపీ జరీన" అని చెపాుక ట్లట్ల చెపేుసి అటేు వెనకిక తిరిగి చూడకుండా లోపలకి వెళ్ళిపోయింది నిష. మేము కూడా
అకకడ మాకింకేం పనననటుు క్షణ్ం స్నపన్నన నిలబడకుండా వెనకిక వచ్చేశాం.
ఎయిర్ పోర్ు పారికంగోో ఉనన కారు తీసుకుని బయలుదేరగానే పకకనునన ఖ్యళ్ళ సీటుకేసి చూస్తు
"ఎదురు చూసినంత్స్నప్ప పటు లేదు కదా.. న్న పకక సీటు అప్పుడే ఖ్యళ్ళ అయిపోయింది" అన్ననరు కాంతి గారు. ఎంత్
అలవోకగా మాట్లోడేవాళ్ిక్కన్న
ై ఒకోసారి మాటలు దొరకవ్వ. అందులోనూ న్నకససలు త్లుేకోడం, మాట్లోడటం ఇషుం
లేని విషయాలోో ఈ 'వీడుకోలు' ముందుంటుంది. San Mateo bridge మీదకి వచ్చేసరికి ఆ ర్చజు నేను ఇదే
సవరగ దావరం అని చెపుగానే నిజీ ంగా నిజం అననంత్ ఆనందంగా గటిు గా నవేవసిన నిష గుర్తు చ్చేంది. వంతెన పకకన
నిశేలంగా ఉనన న్నళ్ి మీద వెనెనల కిరణాలు పరావరునం చెందుతూ అసలు అకకడ న్నళ్తి లేవేమో అదంతా నుననటి
గచ్చేమో అనన భ్రమ కలిగిస్పుంది. అప్పుడప్పుడూ మధయ మధయలో కదులుతునన న్నటి అలలోో వెనెనల వయాయరంగా
న్నటయమాడుతోంది. చూడండి చూడండి అంటూ కాంతి గారికి చూపిస్ను కొదిా క్షణాలు వెనెనల మాయలో పడిపోయారు.
నిష ఫోన్ చ్చసి "About to takeoff.. ఇంటిక్కళ్ళిక మాట్లోడతాను" అని చెపిు పెటేు సింది. నిష కబురోతో తందరగా
ఇంటికొచ్చేసినటుు అనిపించ్చంది. అపుటికే చాలా రాత్రి అయియంది కాబటిు వెళ్ళి పడుకున్ననం. ఎనోన రకాల ఆలోచనలు,
భావాలు కలగలిసిపోయి మదిని పరిగతిుసుుంటే కిటికీలోంచ్చ తంగి చూసుునన వెనెనల న్న అవసథ గమనించ్చ ఈ పూటకి
న్నకు తోడొచ్చే నిదుర దరికి చ్చరిేంది.
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My San Francisco Diary - 11
23.06.2013
ఆదివారం
ఈ ర్చజు ఉదయానేన వీల ైనంత్ త్వరగా ఇంటోోంచ్చ బయలుదేరి బీచ్ కి వెళ్దామని అనుకున్ననం. నేను నిద్ర లేచ్చసరికే
కాంతి గారు మేము తీసుక్కళ్ిడం కోసమని ప్పలిహోర కలిపారు. మేము టిఫినుో చ్చసి తీరిగాగ త్యారె ై ఇంటోోంచ్చ
బయటపడేసరికి దాదాప్ప పదిననర అయింది ట్ ైము. బీచులకి వెళ్దాం అనుకుంటుననపుటి నుంచీ హాఫ్ట మూన్ బే, 17
మై ల్ డ్రైవ్.. వాటికి వెళ్దామని కిరణ్ ప్రభ గారు చెప్పుంటే నేనేమో ముందు Big Sur కి వెళ్దామని అడిగాను.
ఇదివరక్కప్పుడూ వాళ్ళి వెళ్ిలేదు కాబటిు ముగుగరికీ మొదటిసారననమాట ఈ బీచ్ ట్రిప్. మా ఇంటి నుంచ్చ బిగ్ సర్ కి
రెండు గంటల పె ైనే డ్రైవ్. సగం దూరం వెళ్ళిక ర్చడుుకి ఒక పకకన సముద్రం, ఇంకో పకకన పెదా పెదా కొండలు ఉనన
ర్చడోో సాగింది మా ప్రయాణ్ం. ఆ ప్రదేశం చాలా ఎతుులో ఉండటం, పకకనే సముద్రం ఉండడం వలో నుకుంట్ల చాలా
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త్కుకవ ఎతుులో మన పె ైపె ైనే పొగమంచు మబుాలు తేలుతున్ననయి. కారు వెళ్ళతునన ర్చడుు నుంచీ కుడి పకకకి ఓ
ఐదారు అడుగులేస్ను కింద పే..దా సముద్రం. అలా కొండ అంచులోో వెళ్ళతూ సముద్రానిన చూడటం థ్రిలిోంగానే
అనిపించ్చన్న అలాంటి దారులోో డ్రైవ్ చెయాయలంటే న్నలాంటి ధరయవంతులు
అససలు పనికిరారనిపించ్చంది. ఆ కొండల
ై
మీద రకరకాల రంగులోో పూసిన గడిు పూలు, ముదురాకుపచే కొండలు, లోయల మీదుగా అలా గాలిలో ఎగురుతూ

పోతునన పొగమంచు దుపుటుో, వందల ఏళ్ి నుంచీ సముద్రం మధయలో మొండిగా నిలబడిన ఒంటరి శలలు, ఆ
కొండ రాళ్ి మధయలో కటిు న పాత్కాలం వంతెన అవన్నన కళ్ళిరుకుండా చూస్తు ఉండిపోవాలనిపించ్చంత్ అందంగా
ఉన్ననయి.
Big Sur ఊర్చోక్కళ్ళిక అకకడో మాయప్ కొనుకుకని చుటు పకకల ఏమేం ఉన్ననయో తెలుసుకుని Pfeiffer
Beach కి వెళ్ళిం. ఆ బీచ్ కి వెళ్తి దారి చూసి అసలు లోపలకి వెళ్తు నిజంగా బీచ్ వసుుందా రాదా అననంత్ సందేహం
వచ్చేంది మాకు. ఎందుకంటే అదేదో అడవిలోకి వెళ్తి డొంక దారి లాగా, ఇంకా చెపాులంటే మా ఊరి వె ైప్ప అడవ్వలోో
ఉనన చ్చనన చ్చనన ఊరోకి వేస్న సననటి సింగిల్ ర్చడుు లాగా ఉంది ఆ బీచ్ కి వెళ్తి దారి. మా సందేహాలన్నన మాయం చ్చస్తు
అకకడ కార్ పార్క చ్చసి బీచ్ లోకి వెళ్తి దారి కనపడింది. అపుటికే ఆకలేస్తు ఉండటంతో మేం తెచుేకునన ప్పలిహోర
తినేసి బీచ్ వె ైప్ప బయలుదేరాం. ఆ వెళ్తి దారి చ్చననగానే ఉంది కాన్న లోపలికి వెళ్ళిక అకకడ పెదా పెదా కొండలు, బండ
రాళ్ి మధయన ఎగిసి పడుతునన విశాలమై న సముద్రం ఎదురె ైంది. ఆ బీచ్ లో ఇసుక ఒకలాంటి పరుుల్ రంగులో
ఉంటుందని నేను ఇదివరకే విన్ననను. బీచ్ లో ఇసుక మేటల మీద పె ై పొర గాలికి ఎగిరిపోయి ఊదా రంగు ఇసుక
గీత్లు సుషుంగా తెలుసుున్ననయి. కాంతి గారికి కూడా ఆ రంగంటే చాలా ఇషుం. నేను ముందు ఆ రంగులో ఇసుక
ఉంటుందని చెపేు అలా ఎలా ఉంటుంది అన్ననరు. అకకడ చూసినప్పుడు న్నకన్నన ఎకుకవ ఎక్కపటింగా
ఫీలయాయరు.
ై
అకకడి సముద్రప్ప ఒడుున ఉనన రాళ్ిలో ఉండే మాంగన్నస్ వలో కొనిన ఇసుక రేణువ్వలు ఆ రంగులో ఉంట్లయట. ఫోటో
తీయడానికి ప్రయతినంచ్చన్న బయట కనిపించ్చనంత్ అందంగా న్న ఫోటోలకి చ్చకకలేదు ఎందుకో! వచ్చేప్పుడు ఆ ఊదా
రంగు ఇసుక కొంచెం తీసుకొచుేకోవాలని కాంతి గారు ముచేటపడాురు కాన్న అప్పుడు మా దగగర ఇసుక నింపడానికి
ఏమీ లేక మళ్ళి ఇంకోసారి వచ్చేనప్పుడు తెచుేకుందాంలే అని వచ్చేశాం.
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ఆ సముద్రప్ప ఒడుున గాలి విపరీత్ంగా వీస్పుంది. మనుషులు మాత్రం చాలా త్కుకవ మంది ఉండి
బీచ్ అంతా చాలా ప్రశాంత్ంగా ఉంది. ఆగి ఆగి ఎగిసి పడుతునన అలల శబా ం, అకకడకకడా ఒడుు మీద ఇసుకలో
తిరుగుతునన చ్చనన చ్చనన పక్షులు చ్చసుునన శబ్లాలు, గాలి హోరు మినహా వేరే చప్పుళ్తివీ వినిపించడం లేదు. అసలు
సముద్రంలో ఏదో గొపు ఆకరషణ్ ఉందనిపిసుుంది. ప్రకృతి రూపాలన్నన మనిష మనసుని ఆకరిషస్తునే ఉంట్లయి గాన్న
ఆకాశం, మబుాలు, వాన, కొండలు, లోయలు, వెనెనల.. వీటన్ననటిని మించ్చన బలమై న ఆకరషణ్ ఏదో ఒకక
సముద్రంలోనే ఉందనిపిసుుంది. సముద్రం ఎదురుగా నించుని అలా కనుచూప్పమేరా ఉనన న్నలి పరదా లాంటి
సాగరానిన చూసుుంటే ఎంతో నిశేలంగా, గంభీరంగా ఉననటుుంటుంది. అంత్టి విశాలమై న సముద్రప్ప న్నళ్ిలో అలలు
ఖచ్చేత్ంగా ఎకకడ ప్పడుతున్ననయో అరథమైనటుు అనిపించదు. అలా చూసుుండగానే తీరానికి చ్చరువయే కొదీా
అప్పుడప్పుడే నెమమదిగా కదులుతుననటుు కనిపించ్చన అల క్షణాలోోనే తీరం దాకా వచ్చేసరికి ఉవెవతుున ఎగిసిపడుతుంది.
ఎగిరిన అల వె ైప్ప చూస్తు రెపు వేస్న లోపే చప్పున మాయమై పోతుంది. ఎనినసారుో మళ్ళి మళ్ళి వచ్చే తీరానిన తాకిన్న
క్కరటం ఎగిసిన ప్రతీసారీ ఇదే మొదటిసారననటుు అదే ఉతాసహం, అంతే పరవశం.. బహుశా సముద్రమంత్ ప్రేమ
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ఉంటే అలాగే ఉంటుందేమో! అలా సముద్రం వె ైపే చూస్తు నించుంటే అలల చ్చతులతో త్న ఒడిలోకి రమమని
పిలుసుుననటుుంటుంది. వెనకిక తిరిగి చూడకుండా అలా వెళ్ళిపోతే బ్లవ్వండనిపించ్చంత్ పరవశంలో తేలుస్తునే
ఒకకసారి దుడుకుగా ఓ అల వచ్చే మనలినముంచెత్ుగానే అంత్టి సముద్రానిన భరించడం మన వలో కాదని భంగపడి
వెనకడుగు వేస్నలా చ్చసుుంది. ఎగిరి వచ్చే త్డిపేసిన అల వెళ్ళతూ వెళ్ళతూ పాదాల కింద నుంచ్చ సననగా ఇసుకని
లాగేస్తు గిలిగింత్లు పెడుతూ త్నలోకి లాకుకంటుననప్పుడు మై కంలో పడేసి మాయ చ్చస్న మహా తుంటరిలా
కనిపిసుుంది సముద్రం. ఎగిర్తచ్చే ప్రతీ అల ఏవో ఊసులు చెప్పతుననటుు, ఆ క్కరట్లల సవవడిలో శ్రావయమై న సంగీత్మేదో
వినపడుతుననటుుంటుంది. ఇంకా.. సముద్రంతో న్నకేదో విడదీయలేని బంధం ఉనన భావనేదో... అరే.. ఎంత్స్నపె ైన్న న్న
ఈ సముద్రప్ప మురిపెం తీరదే!

ఒడుు మీద ఒక దగగర కదలకుండా నించుంటే ఒకదాని త్రావత్ ఒకటి వచ్చే అలలోో ఎనిన మా
పాదాలని తాకి వెళ్తాయో అని లకకలు వేసుకుంటూ చాలా స్నప్ప సముద్రప్ప న్నళ్ిలో ఆటలాడ్న ఆడ్న అలసిపోయాక
ఒడుున కూరుేని కాంతి గారు, నేను పిచుేక గూళ్ళి కటుుకున్ననం. చ్చననప్పుడు వెనెనలోో ఇసుకలో ఆడుకునన దూ దూ
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ప్పలో ఆట ఆడుకున్ననం. అకకడ ఒడుున న్నళ్ిలో ఆడుకుంటునన చ్చనన పిలో లిన, అలల మీద సరిఫంగ్ ప్రాకీుస్ చ్చసుునన వాళ్ిని
చూస్తు సరదాపడాుం. ఈ ఆటలోోనే సమయమంతా గడిచ్చపోయి ట్ ైము మధాయహనం మూడ ైపోయింది. కాంతి గారికి
అససలు అకకడి నుంచ్చ కదలడం ఇషుం లేకపోయిన్న ఇంకా 17 మై ల్ డ్రైవ్ కి వెళ్ళిలి కదాని అకకడి అందమై న
సముద్రానికి ట్లట్ల చెపేుసి వెనకిక బయలుదేరిపోయాం.
బిగ్ సర్ నుంచ్చ దాదాప్ప ఒక గంట స్నప్ప డ్రైవ్ చ్చసాక 17 మై ల్ డ్రైవ్ కి చ్చరుకున్ననం. దారిలో
ఉండగానే వాతావరణ్ం అంతా మారిపోయి అపుటిదాకా తేటగా ఉనన ఆకాశం కాసాు పొగమంచుతో నిండిపోయి
సననగా మంచు కురవడం మొదల ైంది. అపుటికే న్నకునన గొంతు నొపిుకి తోడు మళ్ళి సముద్రప్ప గాలికి తిరిగి, చలో టి
న్నళ్ిలో త్డిచ్చసరికి క్షణాల మీద జవరం వచ్చేసింది. కాన్న అంత్దాకా వెళ్ళిం కదాని 17 మై ల్స డ్రైవ్ లో ఉనన రకరకాల
బీచులని చూస్తు వెళ్ళిం. ఇంటోో నుంచ్చ చూస్ను ఆ బీచ్ వ్యయ లు కనిపించ్చలా అకకడ చాలా ఖరీద ైన ఇళ్ళి ఉన్ననయి.
అవన్నన చూసుుంటే "కోటుో కోటుో డబుాలు సంపాదించ్చ ఏం చ్చసుకుంట్లర్చ" అని ఎప్పుడూ అనిపించ్చ ప్రశనకి
సమాధానమేదో దొరికినటు నిపించ్చంది. కాన్న అనేనసి మిలియనుో పెటిు అంత్ందమై న ఇళ్ళి కొనుకుకననవాళ్ికి వాటిలోో
తీరిగాగ కూరుేని గడిపే సమయం ఉంటుందో లేదో మరి సందేహమే! మేము అకకడికి వెళ్తిసరికి మంచు కురవడం
పెరగడం, న్నకు జవరం ఎకుకవవడం రెండూ జరిగేసరికి పెదా గా ఏమీ చూడకుండానే అన్నన అలా అలా చుటేు సి ఇంటి
దారి పట్లుము. ఇంటికొస్తునే పిజాీ హట్ నుంచ్చ తెచుేకునన పిజాీ తినేసి జవరానికి ట్లబో ట్ వేసుకుని నిద్రపోయాను.

24.06.2013
స్పమవారం
ఎంత్ ఘాటు ప్రేమై తే భరించడం అంత్ కషుం కదా మరి.. సముద్రంతో ప్రేమలో పడు ందుకు
కానుకగా వచ్చేన జవరంతో పడుకోవడంతోనే ర్చజంతా గడిచ్చపోయింది. :-)
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25.06.2013
మంగళ్వారం
ఈ ర్చజుకి జవరం కాసు త్గిగ పరేోదనిపించ్చంది. పగలంతా యథావిధగా కబురుో చెప్పుకుంటూ
గడిపేసాక సాయంత్రానికి ఒక ప్రతేయకమై న ప్పటిు నర్చజు పారీు ప్రోగ్రాం ఉంది. అదేంటంటే మేము పాడుతా తీయగా
కారయక్రమానికి వెళ్ళిన ర్చజున వసంత్ అని ఒకమామయి కిరణ్ ప్రభ గారి దగగరికొచ్చే పరిచయం చ్చసుకుని కిరణ్ ప్రభ
గారికి వాళ్ి శ్రీవారు చాలా చాలా పెదా అభిమాని అని, 25 వ తారీఖు త్న ప్పటిు నర్చజు సందరుంగా కిరణ్ ప్రభ గారిని

బర్ు డే డిననర్ కి పిలిచ్చ సరె ా ైరజ్ చెయాయలని త్న కోరిక అని చెపిుందట. మా ఇంటోో గసుు ఉన్ననరని చెపేు "ఏం పరేోదు మీ
గసుుతో సహా వచెేయయండి" అని మరీ ఆహావనించ్చందట. ఆ సరె ా ైరజ్ బర్ు డే పారీు కి వెళ్ళిలిసంది ఈ ర్చజేనననమాట.
మంగళ్వారం కాబటిు సాయంత్రం కిరణ్ ప్రభ గారు విరిజలుో రేడియో ష్ణ పూరిు చ్చస్నసరికి కాంతి గారు మా ఇంటి
బ్లయక్ యారుులోనే పూసిన ప్పవ్వవలతో అందమై న ఫోవర్ వేజ్ త్యారు చ్చసారు. అప్పుడు బయలుదేరి వసంత్

వాళ్ళింటికి వెళ్ళిము. ఆ అమామయి ఇలా సరె ా ైరజ్ ఇచ్చేనప్పుడు వాళ్ి ఆయన ఎలా ఫీలవ్వతార్చ కదా.. అని నేనూ,
కాంతి గారు రకరకాల ఊహాగాన్నలు చ్చస్తు వెళ్ళిము. మేము వాళ్ళింటి త్లుప్ప త్ట్లుక ప్పటిు నర్చజు జరుప్పకుంటునన
తిరు గారు ఎదురుగా కనిపించ్చన కిరణ్ ప్రభ గారిని చూసి చాలా సరె ా ైరజ్ అయాయరు. ఇప్పుడే రేడియోలో మీ ష్ణ

విన్ననము, ఇంత్లో మీరిలా మా ఇంటికొచెేయయడం నిజంగా గొపు థ్రిలిోంగా ఉందని చెపాురు. వసంత్ బర్ు డే కేక్ దగగరి
నుంచ్చ బజీీ లు, ప్పలిహోర, సాంబ్లరు, మామిడిపండు దాకా బోలుు రకాల వంటలతో బ్రహామండమై న ప్పటిు నర్చజు
విందు ఏరాుటు చ్చసింది. వాళ్ి ఆతిథాయనిన ఆనందంగా సీవకరించ్చ కాస్నప్ప కబురుో చెపిున త్రావత్ మేము
ఇంటికొచ్చేసాం.
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26.06.2013
బుధవారం

నేనొచ్చేన దగగరునంచీ దాదాప్ప ప్రతీ ర్చజూ ఏదో ఒక చోటుకి తిరుగుతూనే ఉన్ననం కదా.. పిలవని
చుటు ంలా ఈ జవరం వచ్చే పలకరించ్చసరికి కాసు తిరగడం త్గిగ ంచ్చసి ఇంటి పటుునే ఎకుకవ ఉందామనుకున్ననం. ఈ
ర్చజు సాయంకాలం దగగర్చో ఉనన San Leandro Marina Park కి విహారానికి వెళ్ళిం. వాతావరణ్ం కూడా మరీ
ఎండగా కాకుండా, మరీ చలో గా కాకుండా హాయిగా ఉంది. అకకడంతా పచేటి గడిు తో నిండిన పారుకలో ఈవినింగ్ వాక్
కి వచ్చేన జన్నలు, చ్చననపిలో లతో సందడిగా ఉంది. అకకడి నుంచ్చ కనిపిసుునన బే లో ముదురు న్నలం రంగులో
నిశేలంగా ఉనన న్నళ్ిని చూస్తు మేము కూడా ఆ తీరం వెంబడి నడుస్తు వెళ్ళిం. దూరంగా న్నళ్ి మీద కనిపిసుునన
వంతెనని చూపించ్చ "అదే మన సవరగ దావరం, San Mateo bridge" అని చెపాురు కిరణ్ ప్రభ గారు. అకకడ

www.koumudi.net

95

విమాన్నలు బ్లగా కింద నించ్చ ఎగురుతూ కనిపిసుుంటే అవన్నన పకకనే ఉనన Oakland ఎయిర్చుర్ు కి వచ్చేపోయే
విమాన్నలని చెపాురు. అందమై న ఆ పరిసరాలోో ఆ సాయంత్రం ఆహాోదంగా గడిచ్చంది. కాసు షాపింగ్ పని చూసుకుని
ఇంటికొచ్చేసాక కౌముది పత్రిక కొత్ు సంచ్చక విడుదల చ్చయాలిసన సమయం దగగర పడుతుంది కాబటిు కాంతి గారు,
కిరణ్ ప్రభ గారు ఆ పనిలో పడిపోయారు. నేను కూడా న్న 'జరమన్నయం' కాలమ్ రాసుకుంటూ, అందరం పని
చ్చసుకుంటూనే బోలుు సాహితీ కబురుో చెప్పుకుంటూ హాయిగా గడిపేశాం ఆ పూటంతా.

27.06.2013
గురువారం
ఈ ర్చజు మాత్రం ఎకకడకకడికో వెళ్ికుండా మనింటి చుటుుపకకల ఉనన పచేటి పరిసరాలోో ఈవినింగ్
వాక్ కి వెళ్దామన్ననరు కిరణ్ ప్రభ గారు. అలా కాస్నప్ప తిరిగాక మా ఇంటి పకకన పారుకలో ఏరాుటు చ్చసిన ఫ్యరమర్స
మారెకట్ కి వెళ్ళిము. అది అచేం మా జరమన్నలో చూస్న ఫ్రష్ మారెకట్ లానే ఉంది. ఇలాంటి మారెకటో లో తాజా
కూరగాయలు, పండుో నేరుగా తోటల నుంచ్చ తీసుకొచ్చేనవి దొరుకుతాయి. అకకడ ఒక చోట చ్చననపిలో ల 'మిన్న జూ'
లాంటిది ఏరాుటు చ్చసారు. ఒక చ్చనన కంచె లాగా కటిు లోపల గొర్రెలు, మేకలు, బ్లతులు, కోళ్ళి, కుందేళ్ళి లాంటి
చ్చనన చ్చనన జంతువ్వలన్ననటిన్న ఉంచారు. చ్చననపిలో లందరూ లోపలకి వెళ్ళి తిరుగుతూ వాటితో ఆడుకుంటున్ననరు.
కాస్నప్ప మేము కూడా వాటిని చూసి సరదాపడాుం. త్రావత్ చలో గాలికి కాస్నప్ప పచేని చెటో మధయన కూరుేని చీకటి
పడే సమయానికి ఇంటికొచ్చేసాం. అప్పుడు మళ్ళి ఇంటికి దగగర్చో ఉనన మకిసకన్ ఈటింగ్ పేో స్ Baja Fresh కి డిననర్
చ్చయడానికి వెళ్ళిము. అప్పుడే మొదటిసారి రుచ్చ చూసిన Veggie Tacos న్నకు చాలా చాలా నచ్చేసింది. అసలు
Tacos కన్నన పకకనునన మాయంగో సలాస తినడం ఎకుకవ ఎంజాయ్ చ్చశాం. ఒకోసారి బ్లగా తినేసినప్పుడు కూడా
అలుపొసుుంది కదా.. అప్పుడలాగే అనిపించ్చ వెంటనే ఇంటికి రాకుండా అకకడే బయట చలో గాలికి కూరుేని తిననది కాసు
గొంతు దిగే దాకా కబురుో చెప్పుకుని అప్పుడు బయలుదేరాం. ఈ ర్చజలా మకిసకన్ రెసాురెంట్ పేరు మీదుగా
గడిచ్చపోయింది.
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28.06.2013
శుక్రవారం
ఈ ర్చజు సాయంకాలం షాపింగుకి వెళ్ళి త్వరగానే ఇంటికొచ్చేసాం. ప్రతీ నెలా ఒకటో తారీఖు దగగర
పడుతునన కొదీా కౌముది హడావ్వడి పెరుగుతూ వసుుంది. వాళ్ళిదా రూ ఆ పని చ్చసుకుంటుంటే నేను రెండోసారి న్న
కాలమ్ రాసుకోవడం మొదలుపెట్లును. దాదాప్ప పూరుయిపోయిన డ్రాఫ్టు ని నినన ఏదో ఫోనులో మాట్లోడుతూ

పొరపాటున స్నవ్ చెయయబోయి డిల్టట్ చ్చస్నసాను. అందుకని మళ్ళి రెండోసారి రాయాలిస వచ్చేంది. ట్ ైము ఎకుకవ
లేదు కదా అనన కంగారు వలో అరధరాత్రి రెండింటి దాకా కూరుేని అది రాయడం పూరిు చ్చసి పడుకున్ననను.

29.06.2013
శనివారం
మళ్ళి వీక్కండ్స వచ్చేసింది. అసల ైతే వీక్కండోో ర్చజంతా తిరగొచుే కాన్న అపుటికే ఎండలు
మండిపోతున్ననయి కాబటిు ఈ వీక్కండ్స చ్చనన చ్చనన ట్రిప్ లు పెటుుకుందాం అనుకున్ననం. శనివారం ఉదయం కాబటిు
టోరి రేడియోలో కిరణ్ ప్రభ గారి ట్లక్ ష్ణ అయిపోయేసరికి మధాయహనం అయింది. ఈ ర్చజు Brentwood ఫ్రూట్
ఫ్యర్మప వె ైప్ప వెళ్ళి ఏదన్నన ఫ్రూట్ పికింగ్ కి వెళ్ళిలని మా పాోన్. అకకడే లంచ్ చెయయడానికి వీలుగా ఉంటుందని కాంతి
గారు ప్పలిహోర సిదధ ం చ్చసుంచారు. ఉదయానేన ప్రసాద్ గారు వాళ్ళి కాల్ చ్చసి ఈ ర్చజు ఎండ చాలా
ఎకుకవ్వంటుందట. బయటికి వెళ్తు కషుమేమో అని చెపాురు గాన్న మళ్ళి మాకు ట్ ైము దొరకదు కదా అనన ఉదేా శయంతో
మేము Brentwood కి బయలుదేరిపోయాం. ఇంటోోంచ్చ బయటపడాుక గాన్న మాకు తెల్టలేదు ఎండ ఎంత్ తీవ్రంగా
ఉందో! Brentwood కి వెళ్తి దారి మాత్రం one of the most scenic drives I've ever been to.. అని చెపాులి.
బంగారు వరణంలో మరిసిపోతునన కొండల మీద బోలు నిన విండ్స మిల్స తిరుగుతూ ఉన్ననయి. ఆ కొండ మధయలో నుంచ్చ
వేసిన ర్చడుు మీద వాటిని చూస్తు ప్రయాణ్ం చ్చయడం చాలా బ్లగుంది.
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మేము వెళ్ళిన ట్ ైములో ఎకుకవ Apricots, Peaches, Nectarines తోటలోో ఫ్రూట్ పికింగ్ ఉంది.
మేము ఒక తోట దగగరికి వెళ్తిసరికే ఎండ పెరిగీ పెరిగీ 108°F అయింది. ఎండా బ్లగా ఉంది అనుకుంటూనే తోటలోకి
వెళ్ళి విరగ కాసిన ఆ పండో చెటో ని చూసి ముచేట పడిపోతూ పీచ్ పళ్ళి తింటూ తీసుక్కళ్ిడానికి కోసుకోవడం
మొదలుపెట్లుం. ఒక అరగంట గడిచాక కాంతి గారు న్నవె ైప్ప చూసి "అమోమ.. పిలో మొహం చూసారా ఎండ దబాకి
ఎలా అయిపోయిందో.. ఇంత్వరకూ కోసుకునన పళ్ళి చాలేో ఇంక పదండి పదండి" అని వెనకిక బయలుదేరదీసారు.
అకకడ తోటలోకి వెళ్తిప్పుడు ఖ్యళ్ళ బక్కట్ తీసుకుని మనకి కావలసిననిన పళ్ళి కోసుకుని బయటికొచ్చేప్పుడు వాటి
బరువ్వ ప్రకారం డబుాలిచ్చేసి తెచుేకోవాలి. అకకడ కౌంటర్చో ఉనన అమామయి అది వాళ్ి సంత్ తోటన్న, త్ను
చదువ్వకుంటూ అప్పుడప్పుడూ ట్ ైము ఉననప్పుడు తోటలో పని చ్చసుుంట్లనని చెపిుంది. "ఇనిన పళ్ళి న్ననయి కదా.. మీరు
తీసుక్కళ్ళి మారెకటోో అముమతారా" అంటే "అదేం లేదు.. కేవలం ఫ్రూట్ పికింగ్ కి వచ్చే వాళ్ి కోసమే మా తోట" అని
చెపిుంది. Heritage Fruit Farms అని ఆ తోట పేరు చూడగానే న్నకు మన దగగరుండే హరిటేజ్ ఫుడ్సస గుర్తు చ్చేంది.
ఇంత్కీ నేనొక తింగరి పని చ్చసాను. ఇంటోోంచ్చ వచ్చే ముందు క్కమరా మమరీ కార్ు లోనుంచ్చ ఫొటోస్ కాపీ చ్చసి అది
లాపాుప్ లోనే మరిేపోయి వచ్చే "అబోా కొండలు, తోటలు ఎంత్ బ్లగున్ననయో.." అనుకుంటూ తీసిన ఫొటోలన్నన
ఒకకటి కూడా స్నవ్ అవవలేదు. చ్చవరి నిమిషంలో తోటలో ఉననప్పుడు ఆ సంగతి గమనించాక "ఏం పరేోదులేమామ.." అని
కిరణ్ ప్రభ గారు త్న బ్లోక్ బర్రీలో కొనిన ఫొటోస్ తీసారు.
Brentwood నుంచ్చ ఇంటికొచ్చేసరికి వడ దబా త్గిలిన వాళ్ిలా అయిపోయాము. మేము
తీసుక్కళ్ళిన ప్పలిహోర మళ్ళి ఇంటికొచాేక తినేసి ఎండ దబా నుంచ్చ బయటపడట్లనికి కాస్నప్ప పడుకుందామనుకునన
వాళ్ిం కాసాు సాయంత్రం దాకా మంచానికి అతుకుకపోయాం. సాయంకాలం వెళ్దామనుకునన తెలుగు న్నటకం
ప్రోగ్రాం సంగతి కూడా పటిు ంచుకోలేనంత్గా అలసటగా నిద్రపోయాం. నిద్ర లేచాక తోట నుంచ్చ కోసుకొచ్చేన పళ్ళి
తీసుకుని ప్రసాద్, పదమ గారింటికి వెళ్ళిం. "హీట్ వేవ్ ఉందని నూయస్ లో కూడా చెపాురు తెలుసా.. అంత్ ఎండలో
మీరు ఫ్రూట్ పికింగ్ కి వెళ్ళిరా.." అని వాళ్ిందరూ మమమలిన చూసి ఒకటే నవవడం.. చ్చస్నదేం లేక మేము కూడా
నవేవశాం. కాన్న ఆ వడదబా కొటిు న గటిు దబాకి భయపడి రేప్ప న్నపా వాయల్ట వెళ్దామనుకునన పాోన్ కానిసల్ చ్చసుకున్ననం.
ప్రసాద్ గారింటి నుంచ్చ వచ్చేప్పుడు దారిలో అరగంట స్నప్ప కషుపడి సెలక్ు చ్చసి ఒక స్తపర్ డూపర్ OREO కేక్
కొనుకుకని వచాేం. ఎందుకంటే మరి రేప్ప న్న Happy Birthday కదా! :-)

www.koumudi.net

98

30.06.2013
ఆదివారం
ముందు ర్చజంతా విపరీత్ంగా అలసిపోయుండేసరికి అరధరాత్రి కేక్ కట్ చ్చస్న ప్రోగ్రాములు
పెటుుకోకుండా ఉదయానేన ఫ్రష్ గా సెలబ్రేట్ చ్చసుకుందాం అనుకున్ననం. ఆ ర్చజు అందరం కలిసి ఒకే చోట కబురుో
చెప్పుకుంటూ నిద్రపోవచేని హాలోో వరసగా పడుకున్ననం. రాత్రి పనెనండింటికి ఫోను మోసుకొచ్చేన ఆనందక్షణాలని
అందుకోవడంతో న్న ప్పటిు నర్చజు మొదల ైపోయింది. త్రావత్ ఎందుకో ఎంత్ ప్రయతినంచ్చన్న సరిగాగ నిద్ర పటు కుండానే
తెలాోరిపోయింది. మళ్ళి ఉదయానేన లేచీ లేవగానే ఫోనులో బోలు నిన ప్పటిు నర్చజు దీవెనలు వచ్చేసాయి. నేనొచ్చేన
దగగరునంచీ కిరణ్ ప్రభ గారు ప్రతీర్చజూ వాకింగ్ కి రమమని అడిగిన్న నేనిపుటి దాకా వెళ్ిలేదు కదా.. నేను ఊరెళ్ళిపోయే
లోప్ప కన్నసం ఒకకసారె ైన్న మారినంగ్ వాక్ కి వెళ్ళిలని ఈ ర్చజు ఉదయం ముగుగరం కలిసి వాక్ కి బయలుదేరాము.
వెళ్తిటప్పుడు లటర్ బ్లక్స చెక్ చ్చస్ను అందులో ఒక చ్చనిన పేక్కట్ కనిపించ్చంది. అది చూడగానే న్నకు అరథమైపోయింది
కాంతి గారికి తెల్టకుండా త్న కోసం నిష పంపిన బులిో గిఫ్టు వచ్చేసిందని. అది ఓపెన్ చ్చసి చూసుకుంటూ, నిషకి ఫోన్
చ్చసి త్నతో కబురుో చెపూు వాకింగ్ పూరిు చ్చసాం. నిష అపుటికే న్న ప్పటిు నర్చజుకని గిఫ్టు పంపించ్చంది. మళ్ళి కాంతి
గారితో పాటు ఇంకో బులిో గిఫ్టు పంపించ్చంది. అది న్న +1 గిఫ్టు అననమాట.

వాకింగ్ నుంచ్చ ఇంటికొచాేక కిరణ్ ప్రభ గారు చాలా సీరియస్ గా "ఇపుటిదాకా న్న దగగర ఒక పెదా

సీక్రెట్ దాచ్చపెట్లుము. అదేంటంటే మాకో పాప కూడా ఉంది. త్ను చ్చననప్పుడు తిరన్నలోో త్పిుపోయింది. త్న ఫోటో
చూసాువా.." అని చెపిు దాదాప్ప న్నలో సగం ఎతుునన పోసు ర్ ఒకటి చ్చతికిచాేరు. అది తెరిచ్చ అందులో నవ్వవతూ
నించునన ననున నేను చూసుకోగానే న్నకసలేం అరథం కాలేదు ఒకక క్షణ్ం. న్న గురించ్చ అకకడ రాసునన వాకాయలు చూసి

కళ్ిలోో న్నటి తెర కదలాడింది. "మాకసలు సరె ా ైరజ్ చెయయడం ఎప్పుడూ తెల్టదు అంటూనే ఎంత్ పెదా సరె ా ైరజ్ ఇచాేరు
మీరిదా రూ.." అని నేనంటే "నువ్వవ ఎప్పుడూ మా పకకనే ఉన్ననవ్వ కాబటిు న్నకు తెల్టకుండా ఈ పోసు ర్ డిజె ైన్ చ్చసి ప్రింట్
చ్చయించ్చ తీసుకురావడానికి నిజంగానే కొంచెం కషుమయింది" అంటూ నవావరు. ఆ ఆనందంలోంచ్చ తేరుకున్ననక
అమమ, న్ననన, త్ముమళ్ళి, నేసాులు.. అందరితో మాట్లోడి అందరి ఆశీసుసలు, శుభాకాంక్షలు అందుకున్ననను. ఎప్పుడూ
లేనిది ఈసారి మా ఇంటబ్లాయ్ కూడా అలవాటు లేని పనె ైన్న సరే కషుపడి మయిలోో హేపీ బర్ు డే చెపాుడు. త్రావత్
త్లసాననం చ్చసి కొత్ు బటు లు వేసుకుని, కొత్ు వాచీతో సహా దేవ్వడికి దణ్ణ ం పెటుుకుని అప్పుడు కేక్ కట్ చ్చసాను. కేక్ తో
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పాటు లంచ్ లో మళ్ళి మిరపకాయ బజీీ లు, బిరాయని తిన్ననం. నిష ఉంటే ఈపాటికి అన్నన టేబుల్ మీద సరేాస్తు
ఉండేది కదా.. అప్పుడే నిష వెళ్ళి వారం ర్చజులు గడిచ్చపోయి నేను ఊరెళ్తి ర్చజు కూడా దగగరకొచ్చేస్పుంది కదా
అనుకున్ననం.
మధాయహనం ఎండ పూట ఇంటోోనే ఉండి సాయంకాలం కౌముది పత్రిక సంచ్చక విజయవంత్ంగా
ట్ ైముకి విడుదల చ్చసి బయటికి వెళ్ళిం. ముందు మొదటిర్చజు వెళ్ళిన లివర్ మోర్ ట్ంప్పల్ కి వెళ్ళిం. ఆ మొదటి
ర్చజు గుడి మూస్నసి ఉండటం వలో దొరకని వెంకటేశవర సావమి దరినం ఈ ర్చజు దొరికినందుకు చాలా సంతోషంచాం.
కాంతి గారు మళ్ళి న్న చ్చత్ డాలరుో హుండ్నలో వేయించాక కాస్నప్ప ఏడుకొండల వాడితో కషుం సుఖం చెప్పుకుని తీరథ
ప్రసాదాలు తీసుకుని గుడిలోంచ్చ వచ్చేసాం. అకకడినుంచ్చ Stockton లో ఉనన Combodian Buddhist Temple కి
వెళ్ళిం. అప్పుడప్పుడే స్తరాయసుమయం అవ్వతునన సమయంలో ఆ ప్రశాంత్ పరిసరాలోో బుదుధని సనినధలో గడపడం
చాలా సంతోషానినచ్చేంది. గుడి ప్రాంగణ్ంలో ఒకక బుదుధడి బొమమలే కాకుండా బోలడనిన పెదా పెదా కంబోడియన్
దేవత్ల ప్రతిమలు ఉన్ననయి. ముఖ కవళ్ళకలు కాసు వేరేగా ఉన్నన వాళ్ి దేవత్లు కూడా మన బ్రహమ, విషుణ, సరసవతి,
లక్ష్మి లానే ఉన్ననరనిపించ్చంది. ఆ గుడికి ఒక కోనేరు కూడా ఉంది. కోనేరు చుటూ
ు మటుో, కోనేటోో తామరపూలు
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చూసుుంటే అచేం మన గుళ్ిలానే అనిపించ్చంది. అంత్ంత్ పెదా బొమమలని అకకడే ఆ గుడి ఆవరణ్లోనే త్యారు
చ్చసుున్ననరు. ఆ బొమమలకి ప్రాణ్ం పోసుునన శలిుతో కూడా మాట్లోడాము. కాంబోడియా నుంచ్చ వచ్చే అకకడ గుళ్ళి
బొమమలిన త్యారు చ్చసుున్ననరట. అమరికాలో సిథ రపడిన ఆ దేశ పౌరులు అందించ్చ విరాళ్ళలతో గుడి నిరామణ్ం,
నిరవహణ్ జరుగుతుందట. అంత్ అందమై న గుడి చూసాక ప్రపంచ పటంలో కంబోడియా ఎకకడుంటుందో కూడా
న్నకు సరిగాగ తెల్టనందుకు సిగేగసింది. త్రావత్ థాయిలాండ్స, వియతానం దేశాల పకకనే ఉంటుందని తెలుసుకున్ననను.
ఓహో అందుకనన మాట వీళ్ి దేవ్వళ్ళి కూడా మన దేవ్వళ్ిలానే ఉన్ననరు అనిపించ్చంది.
పూరిుగా చీకటి పడే వేళ్కి కంబోడియా బుదుధడి గుడి నుంచ్చ వెనకిక బయలుదేరాం. దారిలో
ఆకాశంలో సంధాయ సుందరి గీసుునన రంగురంగుల చ్చత్రాలని చూసుకుంటూ, సిరివెనెనల గారి పాటలు వింటూ
వచాేము. ఇంకొక ర్చజులో న్న ప్రయాణ్ం అనన ఆలోచనలో ఉండటం వలో నుకుంట్ల సిరివెనెనల గారు రాసిన
'జాాపకాలే మై మరప్ప.. జాాపకాలే మేలుకొలుప్ప.. జాాపకాలే నిటూ
ు రుు.. జాాపకాలే ఓదారుు..' పాట వింటుంటే ప్రతీ
ర్చజూ మన చ్చతిలోంచ్చ జారిపోయి గత్ంలా మారిపోయిన్న జాాపకాలు మాత్రం శాశవత్ం కదా అనిపించ్చంది. అలా
అలా సిరివెనెనల గారి పాటల గురించ్చ మాట్లోడుకుంటూ ఉంటే "సిరివెనెనల గారు ఇకకడుననప్పుడు రాసిన కవిత్లు,
పాటల పేజీలు చాలా ఉన్ననయి మనింటోో" అని కిరణ్ ప్రభ గారు చెపేు ఇంటిక్కళ్ిగానే లోపలకకడో భద్రంగా దాచ్చన
వాటన్ననటిన్న బయటికి తీయించ్చ చూసాను. పాటల కన్నన కవిత్వం రాసిన పేజీలే ఎకుకవ కనపడాుయి. సిరివెనెనల గారి
సవదస్తురిలో రాసిన ఆ కాగితాలన్న, కవితావన్నన చూడటం భలే అనిపించ్చంది. త్రావత్ రాత్రికి డిననర్ చ్చస్నసాక కాంతి
గారు, నేనూ కలిసి ఈ ఇరవె ై ర్చజుల నుంచీ మేము దిగిన ఫొటోలన్నన ముందేసుకుని అందులోంచ్చ వెతికి వెతికి 19
ఫోటోలు సెలక్ు చ్చసి ఒక పెదా పోసు ర్ డిజె ైన్ చ్చసాము. ఆ పోసు ర్ మా ముగుగరికీ మూడు కాపీలు అని ప్రింటింగ్ కోసం
ఆనెోలన్ లో ఆరు ర్ ఇచ్చేసి అప్పుడు పడుకున్ననం.
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01.07.2013
స్పమవారం
ఈ ర్చజు ఉదయం లేచ్చన దగగరి నుంచీ ఏ పని చ్చసుున్నన ఇంక ఇకకడ ఇవాళ్ ఒకక ర్చజే కదాని గుర్తు చ్చే
దిగులొచ్చేసింది. చదువ్వకునే ర్చజులోో ఇంటి నుంచ్చ మళ్ళి హాసు ల్ కి వెళ్తిప్పుడు ఇలానే అనిపించ్చది. ఇపుటికీ
ఇంటిక్కళ్ళతే తిరిగి వచ్చేప్పుడు ఇలానే ఉంటుంది ప్రతీసారి. దిగులుగా ఉన్ననసరే నేనన్నన నవ్వవతూ బ్లనే కనిపించాను
కాన్న కాంతి గారు బ్లగా న్నరసపడిపోతున్ననరు. అలానే ఆ మాట్ల ఈ మాట్ల చెప్పుకుంటూ ఉదయమంతా కూరుేని
ఇదా రం కలిసి స్తటేకసులు సరేాశాం. ఒకటికి రెండు సారుో బరువ్వ సరి చూసుకుని సుమారుగా ఒక కేజీ ఎకుకవ్వంటే
అదేం పరేోదులే అనుకున్ననం. దాదాప్ప సరుుకోడం అంతా అయిపోయే ట్ ైముకి కాంతి గారికి గబుకుకన గుర్తు చ్చే వెళ్ళి
మా ఇంటబ్లాయ్ కోసమని మినపసునిన పాయక్ చ్చసి తెచ్చేచాేరు. నేనింటికి వెళ్ళిక ఎలా కలపాలో చెపాునన్ననరు.
మొతాునికి ఆ ర్చజంతా సరుాకోవడంలో భారంగా గడిచ్చంది. సాయంత్రం కిరణ్ ప్రభ గారు ఆఫీసు నించ్చ వచాేక
Costco కి వెళ్ళి రాత్రి ఆరు ర్ చ్చసిన పోసు ర్ ప్రింట్స తీసుకుని న్న ఫేవరేట్ Baja Fresh కి వెళ్ళి డిననర్ చ్చసి వచాేం.
అరధరాత్రి దాకా ముగుగరం కలిసి కబురుో చెప్పుకుంటూ కూరుేని త్రావత్ గడియారం బదిరింప్పలకి భయపడి నిద్రపోక
త్పులేదు.
ఇరవె ై ర్చజులుగా అలవాట్ ైపోయిన ఆ గది కిటికీలోంచ్చ కురుసుునన వెనెనలన్న, చందమామన్న, గాలికి
ఊగే చెటో ఆకులన్న చూసి నేనికకడికి వచ్చేన మొదటి ర్చజు జాాపకం వచ్చేంది. ఇరవె ై ర్చజులు ఎంత్ వేగంగా
దొరిోపోయాయో కదా అనిపించ్చంది. అంత్లోనే సాయంత్రం జరిగిన విషయం గుర్తు చ్చేంది. సాయంకాలం నేను
కాంతి గారి ఒళ్ళి పడుకుని ఇదా రం తీరిగాగ రేప్ప వెళ్ళిపోయేప్పుడు ఎలా ఉంటుందో అని చరిేంచుకుంటున్ననం. కాంతి
గారేమో "ఏంటో.. ప్రయాణ్ం వాయిదా వేసుకుని ఎకుకవ ర్చజులుంటే బ్లగుంటుందని అనుకున్ననను కాన్న ఎకుకవ
ర్చజులు గడిచ్చకొదీా ఇంకా ఎకుకవ కషుం అయిపోతుననటుుంది. నిష వెళ్తి ర్చజే అససలు బ్లలేదు. ఇంక రేప్ప న్నకు ఏడుప్ప
బయటికొచ్చేసుుందేమో.." అంటుంటే నేనేమో " మిగతా అప్పుడంతా ఎలా ఉన్నన ఇలాంటి భారమై న సమయాలోో,
ముఖయంగా వెళ్ళిపోయేప్పుడు మాత్రం నేనససలు దిగులుగా ఏడుస్తు ఉండను. ఎందుకంటే మనం వెళ్ళిపోయాక ఆ
చ్చవరి క్షణాలోోని మన మొహమే ఎదుటివాళ్ికి గురుుండిపోతుంది కదా.. అందుకని ఎంచకాక నవ్వవతూ ఉండాలి.
కాబటిు రేప్ప మనిదా రం కిరణ్ ప్రభ గారికి సెంటిమంటు సినిమా చూపించకుండా గలగలా మాట్లోడుతూ, హాయిగా
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నవేవస్తు సరదా సరదాగా ట్లట్ల చెప్పుకోవాలి" అన్ననను నేను. కాంతి గారు గటిు గా నవివ "కాన్న ఆ క్షణాలోో
ఏమనిపిసుుందో ఇప్పుడు చెపులేం కదా" అంటుండగా న్న ఫోన్ మోగింది. నేను ఆ కాల్ మాట్లోడేసి వచ్చే "కాంతి
గారూ... మన దిగులు మూడ్స ని మారేేస్న స్తపర్ హేపీ విషయం ఒకటి చెపున్న మీకిప్పుడు" అంటే కాంతి గారు
ఉతాసహంగా "చెప్పు చెప్పు" అన్ననరు. నేను ఫోనోో తెలిసిన కొత్ు సంగతి చెపాుక ఇదా రం అపుటిదాకా ఉనన దిగులు
సంగతి మరిేపోయి ఈ కొత్ు కబురోలో పడిపోయాం. ఈ ట్రిప్ లో చ్చవరిద ైన రేపటి ర్చజు ఎలా గడవబోతోందో అనన
కొత్ు ఆలోచనలోో పడి న్నకు తెల్టకుండానే ఎప్పుడో నిద్రలోకి జారిపోయాను.
న్న శాన్ ఫ్రానిసస్పక డ ైరీలో ఆఖరు పేజీ వచ్చేసింది..!

My San Francisco Diary – 12
'సృషులో తీయనె ైనది స్ననహమేనోయీ..' అని మనందరం ఎప్పుడో అప్పుడు అనుకోకుండా ఉండము
కదా.. ఎందుకంటే స్ననహితులు లేని జీవితానిన ఊహించడం కషుం. ఎవరి జీవిత్ప్ప పరుగు పందం వారిదే అయిన్న ఆ
పరుగులో మన పకకన నిలిచ్చ అలసట తెల్టకుండా మన ప్రయాణ్ం ఆహాోదంగా సాగేటుు చ్చస్నది నేసాులే కదా మరి! మన
జీవిత్ప్ప పూదోటలో ఎనెననోన రకాల స్ననహసుమాలు.. ఒకొకకకరూ ఒకోక సుగంధానిన పంచుతూ మనకి సంతోషానిన
పంచుతారు. మనం బోలుు అదృషువంతులమై తే మన సంతోషాలు, సరదాలు పంచుకునే స్ననహితులందరితో పాటు
ఒక Angel Friend కూడా దొరికేసాురు. అంటే ఎలాగంటే.. లోకానికి కనిపించని మన కంటిపాప వెనకునన చీకటిని
చూడగలిగి, ప్రపంచానికి వినిపించని మన కన్ననటి సవవడిని వినగలిగిన మనసెరిగిన స్ననహం, సంతోషంగా కేరింత్లోో
ఉననప్పుడు మనవె ైప్ప అససలు చూడకుండా మన మొహంలో నవ్వవ మాయమయేయ క్షణ్ం కన్నన ఓ క్షణ్ం ముందే వచ్చే
తోడుగా మన పకకనే నించునే స్ననహం, 'నేనింక ఎగరలేనేమో' అని నిరాశపడి నిలిచ్చపోయిన క్షణాలోో బలవంత్ంగా
రెకకప్పచుేకు లాక్కకళ్ళి మళ్ళి ఎగరడం నేరిుంచ్చ కన్ననళ్ి సంద్రం నుంచ్చ త్పిుంచ్చ సంతోష తీరాలకి దారిని చూపించ్చ
స్ననహం, అససలు తీరిక లేని పనులోో త్లమునకలుగా ఉననప్పుడు పిలిచ్చన్న, అరధరాత్రి నిద్ర లేపి పిలిచ్చన్న సరే
అరక్షణ్మై న్న ఆలసయం చెయయక పలికే స్ననహం, నేను పెంచుకుంటునన మొకక చచ్చేపోయింది అననంత్ చ్చనన
విషయానిక్కన్న,
ై లాయబోో సంవత్సరం పాటుగా చ్చసుునన ఒక పెదా ఎకసరరిమంట్ లో ఆశంచ్చన ఫలిత్ం రాలేదు అననంత్
పెదా బ్లధ గురించ్చ చెపిున్న ఒకేలా విని మనలో దిగులు పోగొటిు స్తఫరిుని నింపే స్ననహం.. అదుగో అలాంటి

www.koumudi.net

103

స్ననహమననమాట. ఎప్పుడూ నవ్వవతూ ఎంతో ధరయంగా
ఉండేవారిక్కన్న
ై కాలం ఎప్పుడూ ఒకేలా ఉండదు కదా..
ై
వసంత్మూ, వానే కాకుండా అడపా దడపా పిడుగులు, వరదలు, శశరాలు పలకరించ్చపోతుంట్లయి. అవన్నన మన
పకకనుండి ఓపిగాగ దాటించ్చ మళ్ళి మనలిన నవ్వవల లోకంలోకి తీసుకొచ్చే బ్లధయత్ తీసుకునే స్ననహితులు ఒకరు
ఉండాలిగా మరి.. ఒకక ముకకలో చెపాులంటే మన హింస అందరికన్నన కొంచెం ఎకుకవ భరించ్చ నేసుం అననమాట..
అదే మాటని తియయగా వినిపించ్చటుు మారిే చెపాులంటే THE Best Friend అని చెపొుచుే. ;-)
ఇంత్కీ ఇదంతా ఇప్పుడందుకు గురుు చ్చసుకుంటున్నననంటే న్నకు ఇలాంటి స్ననహితుడు ఒకరున్ననరు.
అసలు త్న పేరే మంచు కాబటిు ఇంక త్నెంత్ మంచోర్చ అంటూ నేను ప్రతేయకంగా వివరించకకరేోదు. మా

మంచబ్లాయ్ గారు అమరికాలోనే సిలికాన్ వాయల్టలో ఉంట్లరననమాట. నేను అమరికా ప్రయాణ్ం పెటుుకున్ననక
"కాయబిన్ లగేజ్లో ఏయే వసుువ్వలు పెటు కూడదు" అనన విషయం దగగరునంచీ విమానం ఎకేక ముందు "న్న ఫోన్ నంబర్
ఫోనోో ఉన్నన సరే విడిగా కూడా రాసి దగగర పెటుుకో.. ఎకకడ దేనికి అవసరమై న్న వెంటనే న్నకు కాల్ చెయియ" అని
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చెపేుదాకా బోలుు బోలుు సలహాలు, స్తచనలు, జాగ్రత్ులు చెపాురు. అవన్నన విని నేను "ఎంత్ మీ అమరికా గొపె ైరతే
మాత్రం మొదటిసారి వసుున్ననం కదాని అడుగు పెటీు పెటు గానే మమమలిన ఇంత్లా కంగారు పెటేు సాురంట్లరా" అని
ఎదురాడితే "అంత్ సీరియస్ గా ఏమీ ఉండదులే కాన్న ఇవన్నన జస్ు జాగ్రత్ు కోసమని.. అంతే" అన్ననరు. ముందే ఇలా
ఉంటే ఇంక నేను అమరికా వచాేక ర్చజూ మేము ఎకకడికి వెళ్ళున్ననమో కనుకుకని ఏయే పేో సెస్ కి వెళ్తు ఏమేం చూడాలి,
ఎకకడ ఏది ఎకుకవ బ్లగుంటుంది.. ఇలాంటివాటి గురించ్చ చాలా టిప్స చెపాురు. న్నకు శాన్ ఫ్రానిసస్పక సిటీ, గోలు న్ గేట్
బ్రిడ్సీ , లంబ్లర్ు సీే ట్.. ఇలా చాలా చోటో కి వెళ్ళినప్పుడు ముందే బ్లగా తెలిసినటుు చాలా ఫ్మీలియర్ గా అనిపించ్చంది.
ఇదివరక్కప్పుడో వాటన్ననటి గురించ్చ చాలాసారుో త్న మాటలోో విని ఉండటం వలో అలా అనిపించ్చందని అరథమైంది. Big
Sur బీచ్ గురించ్చ త్ను చెపాురనే వెళ్ళిం. కాంతి గారిక్కతేై ఆ బీచ్ ఎంత్ నచ్చేందంటే ప్రతీర్చజూ ఫోటోలు
చూసినప్పుడలాో గురుు చ్చసుకుని "మంచు గారు మనకి ఎంత్ మంచ్చ బీచ్ ని పరిచయం చ్చసార్చ, మనం మళ్ళి
ఇంకోసారి వెళ్తు బ్లవ్వండు" అనేవారు. ర్చజూ మా ట్రిప్పుల విశ్లషాలు వినడంతో పాటు గొంతునొపిు వచ్చేనప్పుడు,
జవరమొచ్చేనప్పుడు పరేోదు బ్లనే ఉన్నననన్నన గాన్న ఎకకడిక్కళ్ళి ఏం మడిసిన్స తెచుేకోవాలో కూడా చెపేువారు. మేము
ర్చజూ బోలుు ఉతాసహంగా అన్నన చోటో కీ తిరిగేస్తు గంతులేసుునన ఫొటోలన్నన చూస్తు ఒక ర్చజు "మిమమలినంత్
ఆనందంగా చూసుుంటే బ్లవ్వంది కాన్న ఈ న్నలుగు ర్చజులూ గడిచాక నువ్వవ వెళ్ళిపోయే ర్చజు వచ్చేపుటికీ మీ పరిసిథ తి
ఎలా ఉంటుందో.. న్న కన్నన కాంతి గారికి ఎకుకవ కషుం అయిపోతుందేమో ఆ దిగులోోంచ్చ బయటపడటం" అన్ననరు.
"హ్మ.. అవ్వను కాన్న మరేం చ్చసాుం.. వెళ్ళిపోయే ర్చజుటి దిగులుని పోగొటేు మారగ ం ఏదన్నన ఉంటే బ్లవ్వండు కదా.."
అనేసి త్రావత్ నేను మేము అప్పుడలా అనుకునన సంగతి మరేేపోయాను.

02.07.2013
మంగళ్వారం
నినన సాయంకాలం ఒక ఫోన్ కాల్ వచాేక మాలో దిగులు కాసు త్గిగ కొత్ు ఉతాసహం వచ్చేంది కదా..
అప్పుడు మాట్లోడింది మంచు గారే! నేను త్న ఫోన్ ఆనసర్ చెయయగానే "ఏంటీ హుషారు త్గిగ నటుుందీ.. మళ్ళి
జవరమా.." అంటే "జవరం కాదు గాన్న, మరి నేను రేప్ప ఊరెళ్ళిపోతున్ననను కదా.. అందుకని కాంతి గారూ, నేనూ
దిగులుగా కూరుేన్ననం" అని చెపాును. "ఓహో అవ్వన్న.. సరేలే అయితే.. నేను మిమమలిన డిసు ర్ా చెయయనేో కాన్న రేప్ప

www.koumudi.net

105

ఎయిర్చుర్ు లో కనిపిసాును. సరేన్న.." అన్ననరు. నేను బోలుు సంబరంగా "రేప్ప నిజంగా వసుున్ననరా.. అయిన్న ఇనిన
ర్చజులు ఎందుకు రాలేదు మీరసలు.." అని దాదాప్ప పోట్లోడినంత్ గటిు గా అడిగేసాను. "అప్పుడంతా మీరు ఎంజాయ్
చెయయడంలో బిజీ బిజీగా ఉన్ననరు కదా.. అందుకని మధయలో డిసు ర్ా చెయయలేదు. అయిన్న వెళ్తి ర్చజు మీ దిగులు
త్గిగ ంచ్చ మారగ ం ఏదన్నన ఉంటే బ్లవ్వండు అన్ననవ్వ కదా.." అని అప్పుడప్పుడో నేననన మాట గురుు చ్చస్ను న్నక్కంత్
ఆశేరయం వేసిందో! ఇంక బదులు చెపుడానికి మాటలేం దొరకక అలాగేనని చెపేుసి వెంటనే కాంతి గారికి, కిరణ్ ప్రభ
గారికి చెపాును మంచు గారు ఇలా ఎయిర్ పోర్ు కి వసాునన్ననరని. వాళ్ళిదా రికీ త్నతో నేరుగా మాట్లోడిన పరిచయం
లేకపోయిన్న నేనెప్పుడూ చెపూునే ఉంట్లను కాబటిు అససలేం కొత్ు లేదననమాట. కిరణ్ ప్రభ గారు వెంటనే "అదేంటి
త్ల్టో.. మనింటికి రమమని అడకకపోయావా.. కాస్నప్ప కూరుేని మాట్లోడుకుననటుు ఉంటుంది కదా.." అన్ననరు. కాంతి
గారేమో "నిజమే మధురా.. ఒకేసారి ఎయిర్ పోర్ు లో మన ఏడుప్ప మొహాలు చూడటం కన్నన మనింటికి వచ్చే కలిస్ను
నయమేమో కదా.." అన్ననరు. సరేనని మళ్ళి మంచు గారికి ఫోన్ చ్చసి చెపాును. త్నేమో "న్నకు రేప్ప సాయంత్రం
దాకా ర్చజంతా ముఖయమై న మీటింగ్స ఉన్ననయి. ర్చజు మధయలో రావడం కుదరదు. పోన్న మీరు ఎయిర్ పోర్ు కి
బయలుదేరే ట్ ైము కన్నన కొంచెం ముందు ఇంటికే వసాునేో .. సాయంత్రం న్నలుగుననర కలాో అకకడుంట్లను" అని
చెపాురు.
అందుకని నేనూ, కాంతి గారు నిననటి నుంచీ నేను వెళ్ళిపోతున్నననని కాస్నప్ప దిగులుగా, మంచు
గార్తసాురు కదాని కాస్నప్ప ఉతాసహంగా ఏవేవో కబురుో చెప్పుకుంటూ ఉన్ననం. పొదుానేన లేచ్చ కిందకి వచాేక ర్చజూ లాగే
కాంతి గారి చ్చతోు ఇచ్చేన గ్రీన్ టీ తాగేసి, యథావిధగా వాకింగ్ ఎగొగటిు , కిరణ్ ప్రభ గారిని ఆఫీసుకి పంపించ్చసి ఇడ్నోలు
తింటూ కూరుేన్ననం. ఫోనులోో వీడోకలు కూడా అయిపోయాక ఇదా రం కలిసి బ్లయక్ యారుులో గులాబీ మొకకల మధయకి
వెళ్ళిం. కాంతి గారు ఫోవర్ వేజ్ లో ప్పవ్వవలు మారేడం కోసం జాగ్రత్ుగా ఎంచ్చ చూసి ఒకోక రకం ప్పవ్వవలు కోస్తు

తిరుగుతుంటే నేను ఏమీ పని లేకపోయిన్న ఊరికే కోసిన ప్పవ్వవలు మోస్తు త్న వెనకే తిరిగాను. ఈ ర్చజు కిరణ్ ప్రభ
గారు లంచ్ కి ఆలసయంగా వసాునన్ననరు. "లంచ్ అయాయక ఇంటోోనే ఉంట్లను. ఫోనోో మీటింగ్ ఉంటుంది. ఇంటి నించ్చ
అట్ండ్స అవ్వతాను. అది అయిపోయాక మనం ఎయిర్ పోర్ు కి బయలుదేరదాం" అని చెపాురు. న్నకు కొంచెం ఒంటోో
బ్లలేనటుు ఉందని కాస్నప్ప పడుకుని, మళ్ళి లేచ్చ అలా ఇలా తిరుగుతూ అంత్లోనే ఎలా ట్ ైం అయిపోయిందో
తెల్టలేదు. లంచ్ అయిపోయాక కిరణ్ ప్రభ గారు మీటింగ్ కి వెళ్ళిక నేనూ, కాంతి గారూ చాలాస్నప్ప నిషతో ఫోనోో
మాట్లోడుతూ కూరుేన్ననం. ఊరెళ్ళిపోతున్ననననన దిగులు వలేో న్నకు ఒంటోో బ్లలేదని నిషతో చెపాురు కాంతి గారు.
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ఎంత్స్నపె ైన్న మా కబురోకి అలుపూ, అంత్మూ ఉండకపోయిన్న గడియారం మాత్రం అప్పుడప్పుడూ ఉరుముతూ
ఉంటుంది కదా.. ట్ ైము సాయంత్రం న్నలుగపోతుందని
ై
బదధ కం వదిలించుకుని లేచ్చ చకచకా త్యారె ైపోయాను.
నేను కిందకొచ్చేసరికి కిరణ్ ప్రభ గారి మీటింగ్ అయిపోయింది. మేమిదా రం కలిసి లగేజ్ అంతా న్న
గదిలో నుంచ్చ కిందకి తీసుకొచ్చే పెట్లుం. ఎపుటిలా అలవాటుగా నేనునన గదిలోంచ్చ వెళ్ళిపోయే ముందు కాసు
బంగగానే గదంతా ఒకసారి కలియచూసుకుని కిందకి వచ్చేసాను. అప్పుడే మంచు గారు కాల్ చ్చసి దారిలో ట్రాఫిక్
చాలా ఉందని త్ను రావడానికి కొంచెం ఆలసయం అవ్వతుందని చెపాురు. మేము ముగుగరం అలా మాట్లోడుకుంటూ
కూరుేన్ననం. "కాంతి గారూ.. మనం మంచు గారిని ఇదే మొదటిసారి కదా చూడటం.. మనక్కలా అనిపిసుుందంట్లరు
ఇప్పుడు?" అని నేనంటే "అససలేమీ కొత్ుగా అనిపించదు. ఎపుటి నుంచో బ్లగా తెలిసునన స్ననహితులం కాబటిు చాలా
మామూలుగా మాట్లోడేసాుం.." అని కాంతి గారు చెప్పుండగానే మళ్ళి ఫోన్ మోగింది. ఫోనోో మంచు గారే! "నేను మీ
ఇంటి ముందుకొచ్చేసాను" అనగానే "మాటలోోనే వచ్చేసారుగా.. ఎదురెళ్ళి సావగత్ం చెపెుయ్ మరి.." అన్ననరు కాంతి
గారు. నేను ఫోన్ పెటేు సి పరిగతుుకుంటూ గుమమం త్లుప్ప తీసుకుని ఇంటి ముందుకొచాేను. అప్పుడే కారు దిగి కార్చో
నుంచ్చ ఏవో బయటకు తీసుకుంటూ కనిపించారు మంచు గారు. ముందు త్నని చూసీ చూడగానే "Wow.. Here
comes my Best friend!" అనిపించ్చంది చాలా సంబరంగా. త్నకి ఎదురెళ్ళి చ్చతులో ఉనన ఫోవర్స, సీవట్స అందుకోగానే

"న్నకాకదు ఇవి.. కాంతి గారు వాళ్ి కోసం తెచాేను" అన్ననరు. అదే త్ను న్నతో మాట్లోడిన మొదటి మాట. న్నక్కంత్
నవ్వవచ్చేందో.. అససలేమాత్రం తేడా లేకుండా ఎప్పుడూ ఎవరెవరం ఎలా ఆలోచ్చసాుమో, ఎలా ఉంట్లమో ఇప్పుడు కూడా
సరిగాగ అలాగే చ్చసాం ఇదా రి సవభావాలకి అససలు పొంత్న లేకుండా! "ఏంటీ.. అంత్ అలసిపోయినటుు కనిపిసుున్ననరు"
అని అడిగితే "ఆఫీస్ నుంచ్చ నేరుగా వచ్చేసాను. కొంచెం క్రిటికల్ ఇష్యయ ఏదో ఉండి లాస్ు మినిట్ దాకా కొంచెం
హడావ్వడి.." అని చెపాురు. లోపలకి వెళ్ళతూనే "కాంతి గారూ.. ఇవన్నన మీకోసమే తెచాేరంట. నననససలు
ముటుుకోడానికి వీలేో దన్ననరు" అని చెపేు అందరూ నవావరు. కాంతి గారేమో "ఎప్పుడూ మధుర పిలిచ్చనటుు మీరు
అచేం మంచబ్లాయ్ లానే ఉన్ననరు" అని చెపేు నిజంగానే చాలా బుదిధ మంతుడిలా నవివ ఊరుకున్ననరు. "కాఫీ
తీసుకుంట్లరా.." అని అడిగితే వదా నేసరికి కాఫీనే వదా ంటే ఇంకేం తీసుకునే ఛాన్స లేదని నేను అనుకుంటూ ఉండగానే
కాంతి గారు "కేక్ తింట్లరా.. మధుర బర్ు డే కేక్ ఉంది" అనేసరికి పాపం కాదనలేక ఊ అనేసారు. త్రావత్ కిరణ్ ప్రభ
గారు, త్ను మాట్లోడుతూ కూరుేన్ననరు కాన్న ఎంత్స్నపటికీ ఆ కేక్ ముకక కదలడం లేదు. ఇంక నేను చూడలేక "న్న
బర్ు డే కేక్ కదాని కషుపడకండి. మీకు పనిషెమంట్ ఇదాామని కాదులండి కేక్ పెటిు ంది. తినకుండా వదిలయ్యయచుే" అని
చెపిు రక్షించ్చసాను.
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అపుటికే ట్ ైము ఐదుననర అయింది. ముందు ర్చజు నేను ఆనెోలన్ చెకిన్ చెయయడానికి ట్రై చ్చస్ను ఎందుకో
కుదరలేదు. ఉదయం ఎయిర్ ల ైన్స వాళ్ికి కాల్ చ్చసి అడిగితే "క్షమించండి. మీకు కలిగిన అసౌకరాయనికి చ్చంతిసుున్ననం.
మీరు నేరుగా ఎయిర్ పోర్ు లోనే చెకిన్ చ్చసుకుని అఘోరించండి" అని చాలా మరాయదగా చెపిుందో అమామయి. న్న
ఫ్ోలట్ రాత్రి 9:25 కి. అందుకని "మూడు గంటల ముందు వెళ్ళి చెకిన్ చ్చస్నస్ను కంగారు లేకుండా ఉంటుంది. చెకిన్
అయిపోయాక అప్పుడు తీరిగాగ అకకడ ఎయిర్ పోర్చో కూరుేని కబురుో చెప్పుకోవచుే. మీరిదా రూ ముందు బయలుదేరి

వెళ్ళి చెకిన్ చ్చస్నసరికి మిగతా లగేజ్ తీసుకుని వెనకే మేము వచ్చేసాుం" అన్ననరు కిరణ్ ప్రభ గారు. ఎలాగూ
వెళ్ళిపోవాలని తెలుసు కాన్న ఏంటో అలా స్తటేకస్ తీసుక్కళ్ళి కార్చో పెటేు సుుంటే అదోలా అనిపించ్చంది కొంచెం కషుంగా..
ఎయిర్ పోర్ు లో మళ్ళి కొనుకోకడం ఎందుకులే అని నేను ఇంటోోంచ్చ ఒక రెండు వాటర్ బ్లటిల్స తీసుకున్ననను.
ఇలో ంతా చుటూ
ు ఒకసారి చూసుకుని, దేవ్వడికో మాట చెపేుసి, కాంతి గారు మాకు ఎదుర్తస్ను మేమిదా రం ఎయిర్ పోర్ు
కి బయలుదేరాము. అప్పుడు మా ఇదా రి మొహాలు చూసి మంచు గారు "ఇప్పుడే కాదు వెళ్తిది. ఓ గంటలో మళ్ళి
కలుసుకుంట్లరు కదా.. కొంచెం నవవండి" అన్ననరు. నేను కారు విండోలో నుంచ్చ వెనకేక చూస్తు, మా వీధ మలుప్ప
దాటి మేము అకకడ ర్చజూ తిరిగిన పరిసరాలన్నన దాటిపోయేదాకా అలా మౌనంగా ఉండిపోయాను.
నేను తేరుకుని ఈ లోకంలోకి వచ్చేసరికి మంచు గారు ఏంటో తెగ వెతికేసుున్ననరు ఫోను, GPS
రెండిటిలోోనూ. కళ్ళి మూసుకుని ఎయిర్చుర్ు కి వెళ్ళిపోమన్నన వెళ్తి రకం కదా, ఏదో కొత్ు పేో స్ కి వెళ్ళిలననటుు అంత్లా
ఎందుకు చూసుున్ననర్చ న్నకు అరథం కాలేదు. అదే అడిగితే Stoneridge Drive ఎకకడుందా అని చూసుున్నననన్ననరు.
"Stoneridge Drive అయితే న్నకు తెలుసు. అకకడునన స్పున్ రిడ్సీ మాల్ కి మేము షాపింగ్ కి వెళ్ళిం" అని చెపేు "ఎలా
వెళ్ళిలో తెలుసా న్నకు?" అన్ననరు. "అంటే.. దారి తెల్టదు. కాన్న మా ఇంటికి చాలా దగగరని మాత్రం తెలుసు" అని
చెపాును. "ఎలా వెళ్ళిలో GPS చెప్పుందిలే" అని త్నంటే అకకడికి మేము ఎందుకు వెళ్ళిలో అరథం కాలేదు న్నకు.
"ఎందుకంటే చ్చనన షాపింగ్ పనుంది. అది చూసుకుని ఎయిర్ పోర్ు కి వెళ్ళిపోదాం" అన్ననరు. "మీరన్నన మాథ్సస
ఈకేవషనుో చెపిునటుు చెపుకుండా న్నకు అరథమయేయలా చెపుండి" అని అడిగాను. "నేను న్నకోసం ఒక గిఫ్టు తీసుకొచాేను.
హడావ్వడిగా వచాేను కదా.. గిఫ్టు కార్చో పెటేు సాను అనుకుని మరిేపోయి వచ్చేసాను. ఆ విషయం మీ ఇంటి ముందు

కార్ దిగాక తెలిసింది. అందుకని ఇప్పుడు మనం అలా షాపింగ్ కి వెళ్ళి ఇలా వచ్చేదాాం. జస్ు ఫిఫీున్ మినిట్స" అని

చెపాురు. "అసలు ఇప్పుడు న్నక్కందుకు గిఫ్టు.. ఊరెళ్ళిపోయేవాళ్ికి గిఫుో ఇసుుంట్లరా మీ అమరికాలో" అంటే

"అందుకాకదు. ఈ సంవత్సరానికి న్న బర్ు డే గిఫ్టు వచ్చేందా?" అని ననున ఎదురుప్రశన అడిగారు. "ఓ అవ్వను కదా..
మరిేపోయాను. న్న బర్ు డే గిఫ్టు ఏది?" అంటే "అదే మరి చెపేుది మరిేపోయి వచాేనని. న్న జరమన్న బుర్ర అమరికాలో
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సరిగాగ పని చ్చసుుననటుు లేదు కదా.." అన్ననరు నవ్వవతూ. "ఆ కొనేసి పెటిు న గిఫ్టు త్రావత్ ఎప్పుడ ైన్న తీసుకుంట్లనేో ..
ఇపుడు మళ్ళి కొనడం ఎందుకు వేస్ు.. అయిన్న ఇప్పుడు షాపింగ్ అంటే మనకి ఎయిర్ పోర్ు కి వెళ్ిడం లేట్

అయిపోతుందేమో.." అన్ననను కంగారుగా. "కొనేసిన గిఫ్టు ఏం వేస్ు అయిపోదులే.. అది నేను రిటన్ ఇచ్చేసాును కాన్న
నువ్వవ ప్రతీదానికీ కంగారుపడకుండా కాస్నప్ప చెపిున మాట విను. నువ్వవకకదానివే కాదు కదా ఎయిర్ పోర్ు కి

వెళ్ళతోంది. నేను కదా తీసుక్కళ్ళున్ననను. నినున మీ జరమన్నకి భద్రంగా పంపించ్చ బ్లధయత్ న్నది. సరేన్న.. ఇంక దిగు"
అనేసరికి అంతా బ్లనే ఉంది గాన్న ఉననటుుండి దిగిపొమమంట్లరేంటబ్లా.. అనుకుని పకకకి చూస్నసరికి అపుటికే మేము
స్పున్ రిడ్సీ మాల్ పారికంగోో ఉన్ననం. "ఏంటో.. అయిన్న న్న పిచ్చే గాన్న ఎలాగన్న
ై త్ను చెయయదలుేకుననదే చ్చస్నసాురు
గాన్న మనం చెపిున మాట ఎప్పుడ ైన్న వినిపించుకునే రకం కాదు కదా" అని గుర్తు చ్చే సరేనని బుదిధ గా త్నని ఫ్యలో
అయిపోయాను. "మన కార్ ఎకకడ పార్క చ్చసామో గురుుంచుకుంట్లవా" అంటే "బ్లబోయ్.. ఇలాంటి విషయాలోో
ననున నముమకుంటే మిమమలిన రేపటి దాకా ఇకకడే తిప్పుతాను. దారూ
ో అవీ మీరే గురుు పెటేు సుకోండి బ్లబ్ల.. న్నకేం
సంబంధం లేదు ముందే చెప్పున్నన" అనేసరికి గటిు గా నవేవసి "ఊరికే అన్నననులే.. మళ్ళి దానికి కూడా కంగారు పడకు
ఇప్పుడు. న్నకు గురుుంటుందిలే.." అన్ననరు.
మాల్ లోపలకి వెళ్ళి మాయప్ ఎకకడుందో వెతుకుకని మంచు గారేమో దాని మీదునన షాప్స పాోన్
చూసుుంటే నేనేమో కాంతి గారితో వచ్చేనప్పుడు ఏయే షాప్స తిరిగామా అని గురుు చ్చసుకుంటూ దికుకలు చూస్తు
నించున్నన. మాయపోో రెండు షాప్పల పేరుో చూపించ్చ రెండ్నటిలోో దేనికి వెళ్దాం అని అడిగారు. అందులో ఒక పేరు
చూసి కొంచెం కోపంగా "మిమమలనసలూ... ఎవరె ైన్న ఇంత్ కంగారులో పది నిమిషాల షాపింగ్ కోసమని అలాంటి
షాప్పలకి వెళ్ళురా.." అని అరిచ్చసి ఆ ఇంకో రెండో షాప్ పేరు Sunglass Hut అని చూసి అద ైతే నయం అనుకుని
దానికి వెళ్దాం అన్ననను. త్నేమో మళ్ళి నవ్వవతూ "నువ్వవ చెపుకపోయిన్న మనం Sunglass Hut కే వెళ్తివాళ్ిం. ఆ
షాప్ కోసమే మనం ఈ అడ్రస్ వెతుకుకని మరీ వచాేం. నేను ఇదివరకు న్నకోసం కొనన గాగుల్స లాంటివే ఇకకడ స్పుర్చో
చూసి వెంటనే తీస్నసుకుని వెళ్ళిపోవడమే.. ఓకే న్న.." అన్ననరు. తీరా షాప్ప దాకా వెళ్ళిక అప్పుడు గమనించారు
ఇందాక న్న గోలలో పడి కార్చోంచ్చ దిగేప్పుడు వాలట్ మరిేపోయి వచ్చేసారని. "నేను ఫ్యస్ు గా వెళ్ళి తీసుకుని వసాును.
ఇకకడే ఉండు" అంటే "ఉహూ నేను కూడా వసాును" అని వెంట వెళ్ళినందుకు త్న నడకతో సమానంగా పరిగట్లులిస
వచ్చేంది. మళ్ళి వచ్చే షాప్పలో త్ను గాగుల్స కోసం వెతుకుతుంటే నేను కూడా ఊరికే ఉండటం ఎందుకు అని కొనిన
కళ్ిదాాలు చూసాను. వాటికి ఉనన ప్రైస్ ట్లయగ్స అన్నన వందల డాలరోలో ఉంటే చూసి న్నకు ఇందాక మాయపోో చూసిన ఆ
మొదటి షాప్పకి వెళ్ళింటే ఇంత్కన్నన నయంగా ఉండేదేమో అనిపించ్చంది. జూయయెలరీ షాప్ప కన్నన కళ్ిదాాల షాప్పలో
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ఖరీదు ఎకుకవ్వంటుందని నిజంగా ఊహించలేదు. వెంటనే త్న దగగరికి వెళ్ళి "బ్లబోయ్.. ఈ గాగుల్స న్నకొదుా. ఇనిన
డబుాలు పెటిు ఎవరన్నన గాగుల్స కొనుకుకంట్లరా అసలు.. ఒకసారి ఏమై ందో తెలుసా.. నేను ఫిఫీు యూర్చస్ పెటిు

కొనుకుకనన గాగుల్స బ్లయగోో పడేసి దాని మీద గీత్లు పడితే ఎనిన ర్చజులు బ్లధపడాునో తెలుసా.. న్నకొదుా.." అని అరిచ్చ
మరీ చెపాును. అంతా విని అతి మాములుగా "ఏం పరేోదు.. అలా గీత్లు పడకుండా ఉండాలనే షాప్ప వాళ్ళి కూడా
ఒక డబ్లాలో పెటిు మరీ ఇసాురు" అన్ననరు. అదొక చ్చనన షాప్ప. Ray Ban, Gucci, Guess లాంటి కొనిన ఫేమస్ బ్రండ్సస
వి సెలక్కుడ్స పీసెస్ కొనిన ఉన్ననయంతే. అయిన్న ఆ ప్రైస్ ట్లయగులు చూస్నునే తెలుసుుంది కదా వాళ్ళి ర్చజుకో రెండు
కళ్ిజ్లళ్ళి అముమకున్నన చాలు బ్రహామండంగా బతికేసాురని! అవ్వనూ.. ఇదివరకు కొననది ఏ బ్రండో అందులో మాత్రం
వెతికితే సరిపోతుంది కదాని అదే మాట త్నని అడిగాను. "సరిపోతుందనుకో.. కాన్న అది కొనన ర్చజు పకకన డిస్నుే లో
ఉనన అమామయి మొహం గురుుంది కాన్న బ్రండ్స పేరు ఏంటో గురుులేదు. ఇకకడేమో ఆ మొహం కనపడటేో దు" అన్ననరు.
"ఇది మాత్రం దారుణ్ం అసలు.. పేరు కూడా చూడకుండా అమామయిలని గురుు పెటుుకున్ననరా.. తికక బ్లగా కుదిరింది.
బ్లగా వెతుకోకండి. కాన్న ఇపుటికే పదిహేను నిమిషాలు అయిపోతోంది. మనం తందరగా వెళ్ళిలి" అన్ననను. ఇంత్లో
కళ్ిజ్లడు కొనుకోకడానికి పాపం మేమింత్లా ఎందుకు హడావ్వడి పడుతున్ననమో అరథం కాక షాప్పలో అమామయి హల్ు
కావాలా అనడిగితే "ఇప్పుడు నువ్వవ ఒకోక కళ్ిజ్లడు ప్పటుుపూర్చవత్ురాల గురించ్చ వివరించ్చన్న వినే ట్ ైం మాకు
లేదులేమామ" అనుకుంటూ వదా ని చెపేుసాం. మంచు గారేమో "పకకన న్న గోల లేకపోతే పదిహేను కాదు పది
నిమిషాలోోనే అయిపోయి ఉండేది న్న షాపింగ్.. ఇదిగో ఈ మూడ్నటిలోో ఏది బ్లవ్వందో చూడు" అన్ననరు. నేను వెంటనే
ఆ మూడ్నటి ట్లయగులు చూసుుంటే "నేను చూడమననది గాగుల్స, ట్లయగులు కాదు" అన్ననరు. నేనపుటికే చూస్నసాను
కాబటిు 4, 3, 2 తో మొదల ైన వాటిలోో న్నకా చ్చవరిదే కావాలన్ననను. వాటికి అనేనసి వందల డాలరో రేటు ఉండటం
వెనక ఏదో పెదా స్పది చరిత్ర ఉంటే ఉంటుందేమో గాన్న చూడాునికి డిజె ైన్ మాత్రం నేను చెపిుందే బ్లవ్వననటుుంది. మాకు
ట్ ైము కూడా ఎకుకవ లేదు కాబటిు న్నతో ఇంకేం వాదించకుండా అది పాయక్ చ్చసి ఇచెేయయమన్ననరు. ఆ VERSACE
గాగుల్స తో పాటు దానికోసం ఇచ్చేన వె ైట్ బ్లక్స ఎకుకవ నచ్చేసింది న్నకు. వెంటనే డబుాలు కటేు సి బయటపడదాం
అనుకుంటే షాప్పలో అమామయి "మీరింత్ గొపు కళ్ిజ్లడు కొనన ప్పణాయనికి మీ వంశచరిత్ర సగమై న్న సరే మాకు
చెపాులి" అంటూ ఒక పెదా ఫ్యర్మ ఇచ్చేంది ఫిల్ చ్చసిమమని. "న్న వలో కాదు. ఈ భాగయం కూడా మీకే.." అనేసరికి పాపం
మంచు గారే ఓపిగాగ అది రాసిచ్చే అప్పుడు మాలోోంచ్చ బయటపడాుం. నేను న్న చ్చతిలో ఉనన వాటర్ బ్లటిల్ షాపోో
మరిేపోయి వచ్చేసాను. అకకడి నుంచ్చ నేరుగా ఎయిర్ పోర్ు కి బయలుదేరిపోయాం.
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దారిలో కబురుో చెప్పుకుంటూ వెళ్తిసరికి క్షణాలోో ఎయిర్ పోర్ు దగగరికి వచ్చేసినటుు అనిపించ్చంది.
San Fransisco International అని కళ్ి ముందు కనపడగానే మళ్ళి నేను ఊరెళ్ళి పోతున్ననను కదాని గుర్తు చ్చేసింది.
మంచు గారు "కాంతి గారు వాళ్ళి ఎకకడున్ననర్చ కాల్ చ్చసి కనుకోక" అంటే వెంటనే వాళ్ితో మాట్లోడాను. "ఇప్పుడే
ఎయిర్ పోర్ు లో కార్ పార్క చ్చసి పె ైకి వెళ్ళతున్ననం. మీరు చెకిన్ చ్చస్నసారా" అనడిగితే "ఉహూ ఇంకా లేదు. ఇప్పుడే
వచాేం మేము కూడా. అదో పెదా కథలండి. త్రావత్ చెపాును. రెండు నిమిషాలోో మీకు కనిపిసాుం" అని చెపేుసి "మనకి
లేట్ అయిపోయిందేమో.. పదండి పదండి త్వరగా" అని మంచు గారిని కంగారు పెటేు సాను. అపుటికి ఇంకా ఏడుననర
కూడా కాలేదు. త్నేమో "ఇంకా ట్ ైముంది. ఏం పరేోదు" అంటూనే న్న హింస భరించలేక గబగబ్ల లగేజ్ తీసుకుని
ఇంటరేనషనల్ ట్రిమనల్ వె ైప్ప నడిచాం. సగం దూరం వెళ్ళిక తెలిసింది త్ను పాపం ఈ హడావ్వడిలో ఫోన్ కార్చోనే
మరిేపోయి వచాేరని. చ్చతిలో లగేజ్ కూడా ఉంది కదా.. "నువివకకడే నించో.. నేనెళ్ళి నిమిషంలో వచ్చేసాును" అని
చెపిు పరిగతుుకుంటూ వెళ్ళి ఫోన్ తెచుేకున్ననరు. పె ైకి వెళ్ళిక Air France చెకిన్ కౌంటర్ ఎకకడుందో చూసుకుని
వెళ్ళిం. కిరణ్ ప్రభ గారు, కాంతి గారు "మీరిదా రూ వెళ్ళి ల ైనోో నించుని చెకిన్ చ్చసి రండి. మేము ఇకకడే పకకన మొనన
నిషని దింపిన ర్చజు కూరుేనన చోట ఉంట్లము" అన్ననరు.
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ఆ కూయ చూస్ను ఒక అయిదారుగురితో చ్చననగానే ఉండేసరికి హమమయాయ అనుకున్ననను. ఇంటి దగగర
బయలుదేరిన దగగర నుంచీ ఒకటే ఉరుకులు పరుగులేమో న్నకు దాహంగా అనిపించ్చంది. కాన్న నేను రెండో వాటర్
బ్లటిల్ కూడా కార్చో మరిేపోయి వచ్చేసాను. సరేో చెకిన్ అయిపోయాక కొందాంలే అనుకున్నన. ఇంత్లో ఎయిర్ ల ైన్స
అమామయి వచ్చే "మీరిదా రిలో ఒకరు ల ైనోో నించుని ఇంకొకరు వెళ్ళి పకకనే ఉనన kiosk లో చెకిన్ చెయయండి" అని
చెపిుంది. అప్పుడునన కంగారులో న్నకు అదంతా చ్చస్న ఓపిక లేక టిక్కట్ పేపర్స, పాస్పుర్ు అన్నన మంచు గారి చ్చతిలో
పెటేు సాను. త్ను వెళ్ళి ఎంత్స్నప్ప ట్రై చ్చసిన్న ఎందుకో చెకిన్ అవవలేదు. ఎయిర్ ల ైన్స అమామయి కూడా ట్రై చ్చసి కుదరక
"సరేో కౌంటర్చో చ్చసాురేో.. వెళ్ళి ల ైనోో ఉండండి" అంది. ల ైనోో చూస్ను జన్నలు పెదా గా లేరు కాన్న ఎంత్స్నపె ైన్న ల ైను
కదిలినటేు అనిపించడం లేదు. మేము ఆ మాట్ల ఈ మాట చెప్పుకుంటూ నేను చ్చతిలో ఉనన వాలటోో యూర్చ
కాగితాలు, న్నణేలు చూపిస్తు "చూసారా.. మా డబుాలు" అంటే "యూర్చలు సరే గాన్న డాలర్స ఏమీ కనిపించడం
లేదేంటి.. మొత్ుం ఖరుే పెటేు సావా?" అనడిగారు. "ఖరుే పెట్ు యయడం ఎకకడా.. నేనసలు డాలర్స మారుేకోందే!
నేనొకకదానిన అసలకకడికీ వెళ్ిలేదు కదా.. షాపింగేమో క్రెడిట్ కార్ు తో చ్చస్నసాను" అని చెపేు "అయితే మాత్రం డాలర్స
అససలు లేకుండా ఎలా ఉన్ననవ్.. ఇప్పుడు లోపలకి వెళ్ళిపోయాక ఆకలేసిందనుకో.. వాడు క్రెడిట్ కారుులు, యూర్చలు
తీసుకోనంటే ఏం చ్చసాువ్.." అంటూనే త్న వాలటోోంచ్చ కొనిన డాలర్ నోట్స తీసిచాేరు. "వదుాలండి. అయిన్న ఎయిర్
పోర్ు లో యూర్చస్ తీసుకోకుండా ఉంట్లరా.." అన్ననను. త్నేమో "తీస్పక నువ్వవ ముందు" అని గటిు గా అనేసరికి పె ైన
కనిపించ్చన 20 డాలర్ నోటు చూసి ఇదొకకటి అయితే సరిపోతుందిలే.. నేను అంత్కన్నన ఎకుకవ తినలేను కదా" అంటే
ఈసారి ఏమీ అనకుండా ఒకక చూప్ప చూసారు. ఇంకేం మాట్లోడకుండా టకుకన త్న చ్చతిలోంచ్చ డబుాలు లాగేసుకుని
లోపల పెటేు సుకున్నన. అపుటికి ల ైనోో మా ముందు ఒకకరే ఉన్ననరు ఇంకా.
అకకడ కౌంటర్చో ఒక మధయ వయసుకరాల ైన ఫ్రంచ్ ఆవిడ ఉంది. మా వంతు వచాేక టిక్కట్స ఇచ్చే
లగేజ్ అకకడ పెట్లుం. ఒకక నిమిషం అని చెపిు న్న టిక్కట్స తీసుకుని పకకకి వెళ్ళి పది నిమిషాల ైన్న రాకపోయేసరికి
న్నకు ట్నషన్ వచ్చేంది. కాస్నపటికి తీరిగాగ వచ్చే "మీ టిక్కట్ వెయిటింగ్ లిసుులో ఉంది. మీరు లోపలకి వెళ్ళిక సీట్
అవె ైలబిలిటీ చూసి బోరిు ంగ్ పాస్ ఇసాురు. ఈ లోప్ప నేను వేరే పాస్ ఇసాును" అనేసరికి న్నకు కంగారుగా
అనిపించ్చంది. టిక్కట్ పోస్ు పోన్ చ్చసినప్పుడు ఇలాంటిదేమీ చెపులేదు న్నకు. ఇప్పుడు సడన్ గా వెయిటింగ్ లిసుు అంటే
అయోమయంగా అనిపించ్చంది. అందులోంచ్చ నేను బయటపడక ముందే "మీ స్తటేకస్ ఒక కేజీననర ఎకుకవ
బరువ్వంది. అది తీసెయాయలి" అంది. అపుటికి న్నకింక ట్నషన్ పడే ఓపిక కూడా లేక న్నరసం వచ్చేసింది. మంచు
గారేమో కొంచెమే కదా ఎకుకవ్వంది అని సరిా చెపుబోతే "మా ఎయిర్ ఫ్రాన్స లో రూల్స అంటే రూలేస.." అందావిడ.
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నేనేమో పకకనించీ "పరేోదులండి.. నేను కొనిన అంత్ ముఖయం కాని వసుువ్వలు తీస్నసాును" అని పకకకొచ్చే స్తటేకస్
ఓపెన్ చ్చసి కొంచెం బరువ్వ త్గిగ ంచ్చ మళ్ళి తీసుక్కళ్ళిం. ఈసారి "ఎయిర్ ఫ్రాన్స లో మేము చాలా సిే క్ు.. నియరీో 24
ఈస్ న్నట్ 23" అని లకకలు నేరిుంచ్చసుుననటుు మహా గొపుగా చెపిుంది. కాదననందుకో, లకకలు నేరిుంచబోయినందుకో

ా బరువ్వంటే ఎంత్ డబుాలు కట్లులి
తెల్టదు కాన్న మంచబ్లాయ్ గారికి కొంచెం కోపమొచ్చేసింది ఈసారి. "ఎకాసర
చెపుండి" అని వాలట్ తీసి చ్చతిలో పటుుకున్ననరు. ఆవిడేమో "జస్ు 200 డాలర్స" అంది. అపుటికే న్నకు టిక్కట్
వెయిటింగ్ లిసుు అందన్న, స్తటేకసు బరువెకుకవె ై ఓపెన్ చెయాయలిస వచ్చేందని చాలా ఇబాందిగా, ట్నషన్ గా ఉంటే
ఇప్పుడ్న కేజీ బరువ్వ కోసం అనిన డబుాలు వేస్ు చ్చసాురేమోనని భయపడి చచాేను. గబగబ్ల వెళ్ళి దాదాప్ప త్నని పకకకి
లాగేసినంత్ పని చ్చసి "పీో జ్.. ఈ ఒకకసారి న్న మాట వినండి. స్తటేకసులో పనికిరాని వసుువ్వలు చాలా ఉన్ననయి.
నేను అవి తీస్నసాును. వాటి కోసం ఇనిన డబుాలు త్గలయయడం దండగ" అని బతిమాలేసాను. "సరే.. డబుాలేం
కటు నులే. నువేవం వర్రీ అవవకు" అని చెపిు ఇంకో కేజీ కూడా తీస్నసాక అప్పుడు ఆవిడ చెక్ చ్చసి ఓకే అంది.
సాధారణ్ంగా కాయబిన్ లగేజ్ చెకిన్ దగగర చూడరు కదాని అది కాంతి గారి దగగరే వదిలేసి వచాేం. ఈవిడేమో మళ్ళి
"మా ఎయిర్ ఫ్రాన్స.." అని మొదలటిు అది కూడా తీసుకురండి అంది. కిరణ్ ప్రభ గారికి ఫోన్ చ్చసి మేమునన దగగరికి
తెచ్చేమమని చెపాుక అది కూడా ఓ అరకేజీ ఎకుకవ బరువ్వంటే ఎలా అనన సందేహం వచ్చేంది. మంచు గారు వెంటనే
న్న దగగర నుంచీ ఫోన్ తీసుకుని మాట్లోడుతూ ఎదురెళ్ళి అందులోంచ్చ కూడా కొంచెం బరువ్వ తీసి పకకన పెటిు
"మీరికకడే ఉండండి. అకకడికి రాకండి" అని చెపిు వచాేరు. మళ్ళి దాని వెయిట్ చెక్ చ్చసాక కూడా ఆ ఫ్రంచ్
పోలేరమమకి ఎంత్ చాదసుం అంటే ఇందాక బయటకి తీసిన వసుువ్వల బ్లయగ్ వె ైపే చూస్పుంది అనుమానంగా.
"త్లోోయ్.. ఇవన్నన ఇకకడే వదిలేసాును. ఇదిగో ఈయన తీసుక్కళ్ళిపోతారు. వెళ్తిది నేనొకకదానేన కదా.." అని చెపాుక
అప్పుడు శాంతించ్చంది.
ఆ చెకిన్ ప్రహసనం అంతా అయిపోయేసరికి ట్ ైము ఎనిమిది దాటింది. అపుటికి న్నకు నించోడానికి
కూడా ఓపిక లేనంత్ వణికించ్చసింది ఆవిడవర్చ గాన్న. నలుగురం వచ్చే కూరుేన్ననక ఇందాక తీస్నసిన వసుువ్వలన్నన
కాంతి గారికి ఇస్ను అందులో చాక్కోట్స చూసి "అయోయ.. చాక్కోట్స కొనేన కదా కొన్ననవ్వ. ఇవి కూడా తీస్నసావా" అన్ననరు. ఆ
మాట వినగానే మంచు గారు "చాక్కోట్స కి ఏం పరేోదులే" అని లాపాుప్ బ్లయగోో కొనిన, కాయబినోో కొనిన సరేాసారు. "ఇంత్కీ
ా అని అంటుందేమో.. దాని సంగతి మరిేపోయాం కదా.. లోపలకి వెళ్ళిక ఏమన్నన ఇబాంది
లాపాుప్ బ్లయగ్ ఎకాసర

అవ్వతుందేమో.." అని భయపడాును నేను. "ఆవిడవర్చ మరీ స్పది మొహంలా ఉంది కాన్న ఇంత్ సీన్ అవసరం లేదు.
అససలేం ఇబాంది ఉండదు. కంగారు పడకు. అంత్గా అవసరమై తే నువ్వవ లోపల నుంచ్చ మాకు కాల్ చ్చదూ
ా గాన్నలే..
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ఓ.. ఇంక న్న దగగర మొబ ైల్ ఉండదు కదూ.. కాయిన్స ఉంటే లోపల ఫోన్స యూజ్ చ్చస్పకవచుే" అన్ననరు కిరణ్ ప్రభ
గారు. "అయిన్న సెకూయరిటీ చెకోో అండర్ ఫోరీు న్ వాళ్ిని పెదా గా పటిు ంచుకోరులే.. భయం లేదు" అని మంచు గారు
అనేసరికి నేను త్పు అందరూ నవావరు. న్నకు నిజంగానే జ్లక్ అరథం కాలేదు. అపుటికింకా వణుకు త్గగక నోటోోంచ్చ
మాట కూడా సరిగాగ బయటికి రావడం లేదు. మంచు గారు న్నవె ైప్ప చూసి "ఆకలేసుుందా.. ఏమన్నన తింట్లవా" అని
అడిగారు. "మంచ్చన్నళ్ళి కావాలి" అని చెపేు వెళ్ళి ఓ పెదా ల ైనోో నించుని రెండు వాటర్ బ్లటిల్స తో పాటు గుపెుడు
చ్చలో ర కాయిన్స పటుుకొచ్చే ఇచాేరు. అంత్ ట్నషన్ పడిపోతుండేసరికి ఒకేసారి ఎకుకవ మంచ్చన్నళ్ళి కూడా
తాగలేకపోయాను. నేను లోపలకి వెళ్ళిపోయే దాకా రెండు నిమిషాలకోసారి మంచ్చన్నళ్ళి తాగమని గురుు చ్చస్తునే
ఉన్ననరు మంచు గారు. కిరణ్ ప్రభ గారు న్న చ్చతుల వంక చూసి "ఎంత్ ఎర్రగా కందిపోయాయో చ్చతులు, మొహం
కూడా.. ఇంకేం కంగారు పడకు త్ల్టో.. లగేజ్ పని అయిపోయిందిగా" అన్ననరు. "మీరీ విషయం ఎవరికీ చెపుకండి.
మీరందరూ చ్చననపిలో అనడమేమో గాన్న నిజంగానే చ్చననపిలో ని ఊరికి పంపిసుుననటుు న్నన్న కంగాళ్ళ అయిపోయింది

కదా.. ఎవరన్నన చూస్ను పాపం ఇదే మొదటిసారేమో ఫ్ోలట్ ఎకకడం అనుకుంట్లరు" అన్నననేనను. "ట్నషన్ లగేజ్
ఒకకదాని గురించ్చ కాదులండి. టిక్కట్ వెయిటింగ్ లిసుులో ఉందని చెపాురు" అన్ననరు మంచు గారు. అంత్ ట్నషన్
లోనూ కాంతి గారు "వెయిటింగ్ లిసాు.. అంటే పోస్ు పోన్ చ్చసాురా.. అలాగతేై ఎంచకాక మళ్ళి ఇంటికి
తీసుక్కళ్ళిపోదాం" అనేసరికి చాలా నవ్వవచ్చేంది.
మంచు గారు ట్ ైము చూస్తు "యు హావ్ టు గో ఇన్ టవల్వ మినిట్స.. వెయిటింగ్ లిస్ు అన్ననరు కదా..
ఒకవేళ్ లోపల వాళ్ళి న్న పేరు అనౌన్స చ్చస్ను ఆ ట్ ైముకి నువవకకడ ఉండాలి. అందుకని ముందే వెళ్ళిలి" అని చెపేు
న్నకప్పుడు మళ్ళి "అవ్వను.. నేనింక వెళ్ళిపోతున్ననను కదా" అనన దిగులు గుర్తు చ్చేంది. త్ను న్న ఐఫోన్ తీసుకుని "
లోపలకి వెళ్ళిక ఫోన్ లేకపోయిన్న ఇంటరెనట్ కి కనెక్ు అవవగలిగితే మయిల్ ఇవ్వవచుే" అని ఎయిర్చుర్ు ఇంటరెనట్ కి
ఎలా కనెక్ు అవావలో వివరంగా చూపించారు. "ఫోన్ లాక్ అయినప్పుడు నెట్ డిసకనక్ు అయిపోతుంది. ఎపుటికప్పుడు
రీకనక్ు చ్చసుకోవాలి" అని చెపూు న్న మొహంలోకి చూస్నసరికి త్నకి అరథమైంది త్ను చెపిుందంతా న్నకొకక ముకక కూడా

బుర్రలోకి వెళ్ిడం లేదని. "న్న ఫ్ోలట్ టేకాఫ్ట అయేయదాకా నేను ఎయిర్ పోరుులోనే వెయిట్ చ్చసుుంట్లను. ఏం
అవసరమై న్న న్నకు కాల్ చెయ్యయచుే. డోంట్ వర్రీ.." అన్ననరు. హ్మ.. వెళ్ిడానికి ఇంకో ఐదు నిమిషాలుందనగా

నేనొకకదానేన నవ్వవతూ ఏదేదో స్పది చెప్పుంటే వాళ్ళి ముగుగరూ పెదా గా ఏం మాట్లోడకుండా ననేన చూసుుంటే అససలు
అరథం పరథం లేని న్ననెసన్స మాట్లోడుతున్నననేమోనని సందేహం వచ్చేంది. కిరణ్ ప్రభ గారేమో "ట్నషన్ పడుతున్ననవని
తెల్టకుండా ఉండట్లనికి బోలుు మాట్లోడేసుున్ననవా త్ల్టో.." అనడిగేసరికి న్నకింకేం మాట్లోడాలో తోచలేదు.
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మాకునన ట్ ైము అయిపోయింది. అందరం లేచ్చ నించున్ననం. మంచు గారు పాస్పుర్ు , బోరిు ంగ్ పాస్
మళ్ళి ఒకసారి జాగ్రత్ుగా చూసి "ఇవి ఈ చ్చతిలో పెటుుకో .ఈజీగా ఉంటుంది "అని న్న చ్చతిలో పెటిు , ఇంకో చ్చతికి
లాపాుప్ బ్లయగ్ అందించారు. కాంతి గారు సెకూయరిటీ చెకోో ఊరికే తియయడం పెటుుకోడం ఇబాంది అని చ్చతి వాచ్ తీసి
బ్లయగోో పడేయయమని చెపిు న్న సెవటర్, కాయబిన్ బ్లయగ్ త్ను తీసుకుని ముందుకి నడిచారు. కిరణ్ ప్రభ గారేమో ననున
కొంచెం పకకకి తీసుక్కళ్ళి అకకడ నుంచ్చ లోపల సెకూయరిటీ చెక్ దాట్లక ఒక పాయింట్ చూపించ్చ "నువ్వవ అకకడికి
వెళ్తిదాకా మేము కనిపిసాుం. ఇకకడే నించుని ఉంట్లం చూడు" అని చెపాురు. సరిగాగ సెకూయరిటీ చెక్ లోకి అడుగు
పెటేు ముందు దాకా వెళ్తిసరికి ఇంక వాళ్ివవరూ ఏమీ మాట్లోడడం లేదు. నేను మాత్రం ఇహిిహీి అని తెగ నవేవస్తు
"మీరేం కంగారుపడకండి. నేను జాగ్రత్ుగానే వెళ్ళును" అని చెపిు కాంతి గారికి "మళ్ళి వసాును బంగ పెటుుకోకండి" అని
మరీ మరీ చెపిు లోపలికి నడిచాను. నేను వెళ్ళతూ వెళ్ళతూ ఎప్పుడు వెనకిక తిరిగి చూసిన్న ముగుగరూ అలా
కదలకుండా అకకడే నించుని న్న వె ైపే చూస్తు కనిపించారు. "ఏంటో.. నిజంగా చ్చననపిలో ని ఫస్ు డే స్తకలుకి
పంపిసుుననటుు భలే పెటుుకున్ననరు మొహాలు ముగుగరూ.." అని చాలా నవ్వవచ్చేంది. అంత్లోనే నేను మళ్ళి ఎప్పుడు
వీళ్ిని చూసాునో కదాని బంగగా అనిపించ్చంది. నేను నవ్వవతూనే ఉన్ననను గాన్న కళ్ి ముందునన వాళ్ి ముగుగరి బొమామ
అసుషుంగా అయిపోతోంది వాళ్ికీ న్నకూ మధయ దూరం పెరుగుతుననందుకో, కళ్ిలో కన్ననటి తెర అడుుపడినందుకో
సరిగాగ తెల్టలేదు. కిరణ్ ప్రభ గారు ఇందాక చూపించ్చన పాయింట్ దగగరికి వెళ్ళి నించుని అకకడినుంచ్చ నవ్వవతూ
ఇంకొకసారి ట్లట్ల చెపిు ముందుకి వెళ్ళిపోయాను.
త్రావత్ సమసయలేవీ లేకుండానే బోరిు ంగ్ పాస్ ఇచ్చేసరికి హమమయాయ అనుకుని వెంటనే "All
happy.. Worry not" అని కొత్ు ట్లిగ్రాం భాష కనిపెటిు మా Thee Musketeers కి మయిల్ పెటు డానికి
ప్రయతినంచాను. మయిల్ సెండ్స అయేయ ట్ ైముకి నెట్ డిసకనక్ు అయియ వెళ్ళిందో లేదో తెల్టలేదు. న్నకేమో అకకడ

నించునే ట్ ైం లేకుండా వెంటనే ఫ్ోలటోోకి పంపించ్చసారు. ఫ్ోలటోోకి వెళ్ళి కూరుేన్ననక "వేరే ఎవరినన్నన ఫోన్ అడిగి ఒక
కాల్ చెయయమామ.. ఏమనుకోరు" అనన కిరణ్ ప్రభ గారి మాట గుర్తు చ్చే అంత్లోనే న్న జరమన్న సిమ్ కార్ు వేసుకుంటే
ఇంటరేనషనల్ ర్చమింగ్ లో పని చ్చసుుంది కదాని స్తపర్ ఐడియా వచ్చేంది. అరెీంటుగా ఆ పని చ్చసి ట్క్సర పెటిు
ఒకసారి బటర్ గా ఫీలవ్వతారని కిరణ్ ప్రభ గారికి కాల్ చ్చసాను. నేను అంతా బ్లనే అయింది అని చెపాుక "ఇప్పుడు

మేము సరిగాగ ఎకకడున్ననమో తెలుసా త్ల్టో.. సవరగ దావరం దగగర.. కాంతికి నేను చెపాునులే.. మంచు గారు న్న ఫ్ోలట్
టేకాఫ్ట అయేయదాకా ఎయిర్ పోరుులోనే వెయిట్ చ్చసాునన్ననరు. త్నకి కాల్ చ్చసి చెపుమామ. హేపీ జరీన" అని చెపిు

పెటేు సారు. అసలు ఎయిర్ పోర్ు కి వచ్చేన దగగరునంచీ కాంతి గారు పెదా గా మాట్లోడలేదు అని గుర్తు చ్చే కాసు
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బ్లధనిపించ్చంది. వెంటనే మంచు గారికి ఫోన్ చ్చసి "నథింగ్ టు వర్రీ.. అబౌట్ టు ఫ్ోల.. మీరింక ఇంటికి వెళ్ిండి.
ఇపుటికే చాలా రాత్రయిపోయింది కదా.." అని చెపేు "కాంతి గారితో మాట్లోడావా.. నువ్వవ జాగ్రత్ు. వెళ్ిగానే ఒక
మయిల్ పెటుు" అని చెపిు పెటేు సారు. ఆ ర్చజు ఉదయం నుంచీ కొంచెం ఒంటోో బ్లలేక, మళ్ళి సాయంత్రం నుంచీ

ట్నషన్ పడ్న పడ్న ఉన్నననేమో ఫ్ోలటోో సరుాకుని కూర్చేగానే ఒకేసారి రిలాక్స అయిపోయినటుు అనిపించ్చ మూసిన కనున
తెరవకుండా విపరీత్ంగా నిద్రపోయాను. ఎంత్లా నిద్రపోయానంటే పాయరిస్ దాకా దాదాప్ప పనెనండు గంటల
ప్రయాణ్ం ఎలా గడిచ్చందో న్నకసలేం తెల్టలేదు.

03.07.2013
బుధవారం
Charles de Gaulle Airport, Paris లో విమానం దిగేసరికి ట్ ైము సాయంత్రం ఐదు దాటింది.
బ్లగా నిద్రపోయి లేచ్చసరికి అససలు ప్రయాణ్ప్ప అలసటే తెల్టలేదు. నేను మామూల ైపోయేసరికి రాత్రి నేరుేకునన

ఇంటరెనట్ పాఠం గుర్తు చ్చేసి ఫోనోో ంచ్చ నెట్ కనక్ు అయియ పారిస్ నుంచ్చ అందరికీ హాయ్ చెపాును. త్రావతి ఫ్ోలట్ కి
ఇంకా గంటే ట్ ైముంది కాబటిు నేను సెకూయరిటీ చెక్, కసు మ్స చెక్ వగరాలన్నన
ై
పూరిు చ్చసుకుని Munich వెళ్తి ఫ్ోలట్ గేట్
వెతుకుకని వెళ్తిసరికి ఆ పాటికే బోరిు ంగ్ మొదల ైపోయింది. అకకడి నుంచ్చ ప్రయాణ్ం గంట స్నపే కాబటిు ఫ్ోలటోో

కూరుేని అలా ఒక పది పాటల ైన్న విన్నననో లేదో అంత్లోనే మూయనిక్ వచ్చేసింది. Munich లో ఫ్ోలట్ లాండ్స అవవగానే
న్న ఫోన్ ఆన్ చ్చసి అందరికీ ఇంకోసారి మూయనిక్ నుంచ్చ హాయ్ చెపిు మా ఇంటబ్లాయ్ కి కాల్ చ్చసాను. త్ను
అపుటికే వచ్చే న్నకోసం ఎదురు చూసుున్ననడు. అలా విమానంలోంచ్చ దిగి ఇలా లగేజ్ తీసుకుని వెళ్ళిపోవడమే కాబటిు
హమమయాయ కాస్నపటోో ఇంటోో ఉంట్లను అనుకుంటూ వెళ్ళిను. లగేజ్ కోసం చూస్తు నించుంటే దూరంగా మా
ఇంటబ్లాయ్ కనిపిసుున్ననడు. ఎంత్స్నపటికీ న్న స్తటేకస్ రాలేదని ఇదా రం కాస్నప్ప ఫోనోో ఎయిర్ ఫ్రాన్స ని తిటుుకుని
త్రావత్ నేను వెళ్ళి కంపెో యింట్ ఇచ్చే వచ్చేసరికి దాదాప్ప ముపాువ్వగంట పటిు ంది. రాత్రి శాన్ ఫ్రానిసస్పక ఎయిర్ పోర్ు
లో "మా ఎయిర్ ఫ్రాన్స పరువ్వ, ప్రతిషు.." అంటూ ఆవిడ చెపిున స్పది గుర్తు చ్చే ఒళ్ళి మండిపోయింది. అకకడ
నించుననంత్స్నపూ తెగ తిటుుకుని కంపెో యింట్ ఇచాేక బయటపడాును. అపుటికీ న్న కడుప్ప మంట చలాోరక ఈ
ఎయిర్ ఫ్రాన్స వాడు ఎంత్ దురామరుగడు అనన ట్లపిక్ మీద ఉపన్నయసం మొదలుపెటు బోయి ముందు మంచు
గార్తచాేరు తెలుసా ఎయిర్ పోర్ు కి అని ఆనందానిన ప్రకటించ్చ అరెీ ంటుగా న్న కొత్ు గాగుల్స కూడా చూపించ్చసాను.
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అప్పుడు మా త్ముమడు ఎప్పుడూ చెపిునటుు ప్రతీ సీనూ క్కమా
ోల క్స లా ఉండే కథలాగా రాత్రి జరిగిందంతా
పూసగుచ్చేనటుు మా ఇంటబ్లాయ్ కి చెపుడం మొదలుపెట్లును. ఈ స్పురీ డిసకషన్ లో ల్టనమై పోయి మేము మా
ఇంటి దగగర దిగాలిసన బసాుప్ మరిేపోయి ముందుక్కళ్ళిపోయాం. నేను గబుకుకన గమనించడం వలో నెక్సర సాుప్ లో
దిగేసాం. నేను "అయోయ అలా మరిేపోయామేంటి.." అంటే మా ఇంటబ్లాయేమో "నువ్వవ స్పురీలు చెపుడం

మొదలుపెట్లుక వినేవాళ్ళి బస్నసం ఖరమ.. ఫ్ోలట్ మిససయిపోయిన్న అందులో ఏం ఆశేరయం లేదు కదా.." అన్ననడు.

ఇదా రం కలిసి నవ్వవకుంటూ ఎండాకాలం కాబటిు అప్పుడప్పుడే స్తరాయసుమయం అవ్వతునన సమయంలో చాలా ర్చజుల
త్రావత్ మా ఊరిని చూసిన ఆనందంలో "ఈ గాలి ఈ నేలా.." అనుకుంటూ సంబరంగా ఇంటికి వచ్చేశాం. ఇంటోోకి
రాగానే ముందు అమరికా ఫోనోన్నన చ్చసి క్షేమంగా ఇలుో చ్చరానని చెపిు, కాంతి గారిక్కతేై నేను అససలు అలసిపోలేదు
అని సాక్ష్యంగా న్న మొహం కూడా చూపించ్చ అప్పుడు అననం తినేసి హాయిగా బజుీ న్ననను.
అలా న్న శాన్ ఫ్రానిసస్పక డ ైరీలో ఇపుటికి మాత్రమే ఆఖరుద ైన ఈ చ్చవరి పేజీ పూరుయింది..!
~~~~~~~~~~~~~~~

నేను ఈ డ ైరీ రాయడం మొదలుపెట్లుక చాలా సందరాులోో మధయలో పూరిుగా రాయగలనో లేదోనని
సందేహించాను. న్న డ ైరీలో కబురుో చాలామందికి ఆసకి ుకరంగా అనిపించ్చ ఇంత్ ఇషుంగా ప్రతీ పేజీ చదువ్వతారని
అససలు ఊహించలేదు. ఇది రాయడం మొదలుపెట్లుక చాలా మంది దగగ రునంచీ కొత్ుగా వచ్చేన మయిల్స, మస్నజెస్
చూసి చాలా ఉతాసహంగా అనిపించ్చంది. న్న రాత్లు చదువ్వతూ ననున ప్రోత్సహిసుునన వారందరికీ హృదయపూరవక
ధనయవాదాలు.
ననున ఎప్పుడూ ఒకక మాట కూడా ఎకుకవగా మచుేకోని మా అమమ "న్న డ ైరీ ప్రతీ పేజీ
చదువ్వతున్ననను. న్నతో పాటు పకకనే న్న చెయియ పటుుకుని తిరుగుతూ అన్నన ప్రదేశాలని చూసుుననటుు, న్న
స్ననహితులందరితో మాట్లోడుతుననటుుంది. న్న డ ైరీ చదవడం ఎంత్ నచుేతోందంటే చదివాక అందరిలాగా నేను కూడా
కామంట్ రాస్ను బ్లవ్వండు అనిపిస్పుంది. నువ్వవ బంగారుత్లిోవి కాబటేు న్నక్కప్పుడూ అంత్ గొపు స్ననహితులు
దొరుకుతారు" అని పొగిడేసినప్పుడు మాటలోో చెపులేనంత్ సంతోషంగా అనిపించ్చంది. నేనిలా న్న జాాపకాలు
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న్నకొకకదానికే పరిమిత్ం చ్చసుకోకుండా అక్షరాలోో కూరిే అందరితో పంచుకోవడం కొందరిక్కన్న
ై సంతోషానిన
కలిగిసుుందంటే నేను మంచ్చ పనే చ్చసాననిపిస్పుంది.
'నేను' అంటే న్న స్ననహితులు, న్న రాత్లు, న్న స్నవచఛ.. అన్నన కలిస్నునే నేను అని సీవకరించ్చ న్న
సరదాలని, సంతోషాలని ఎప్పుడూ కాదనని మా ఇంటబ్లాయ్ కి బోలుు థాంకులు చెపాులనిపిస్పుంది.
ఇంకా... న్న వెనక, ముందు, పకకన, ఇలా ఎప్పుడూ న్న చుటూ
ు ఉంటూ ఈ డ ైరీలోని ప్రతీ అక్షరాన్నన
దగగరుండి రాయించ్చన న్న ప్రియాతి ప్రియమై న ప్రాణ్నేసాులకి.. ఈ డ ైరీలోని పేజీలే కాకుండా న్న డ ైరీలోని ప్రతీ
పేజీలోనూ బోలు నిన అందమై న రంగులిన నింప్పతూ నేనెప్పుడూ నవ్వవలోో వెలిగేలా అప్పరూపంగా చూసుకునే నిష,
కిరణ్ ప్రభగారు, కాంతిగారు, మంచబ్లాయ్ గారికి... బోలు ంత్ ప్రేమతో న్న శాన్ ఫ్రానిసస్పక డ ైరీ అంకిత్ం! :-)
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