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  నేను నవివ్, ''ఇండియా ఇపుప్డు చాలా మారిపోయింది. ఎనోన్ మధయ్తరగతి ఇళల్లో ఇపుప్డు విసీక్ బాటిలుస్ కామన ఐటమ'' 

అనాన్ను. అది నిజమే కానీ, ''అకక్డుండి మేమేం మిసస్వడం లేదుసుమా'' అని నిరూపించాలనే సాధారణ ఇండియన తాపతర్యం నా 
మాటలోల్ లేదనలేను.  

తన పార్ధానయ్ం పలచబడిపోతుందనుకునాన్డేమో, చకర్వరిత్ వెంటనే మాట మారిచ్, జరమ్నీలో ఇండియనుస్కి ఎదురయేయ్ తిండి 
ఇబబ్ందిని పర్సాత్వించాడు.   

అది రామచందర్ ఫావరేట సబజ్కుట్. అతను వెంటనే, ''ఇకక్డ మన సరుకులనీన్ దొరుకుతునాన్యి. చేసుకుందుకు సదుపాయాలు మన 
దేశంలోకంటే బాగునాన్యి'' అంటూ వంట విషయమై తను చేసిన విషయసేకరణా, సాధించిన వంటకాలూ గురించి తన ఊపులో చెపాప్డు. 

చకర్వరిత్ వెంటనే, ''అనీన్ అనుకుంటాం కానీ, మీ దకిష్ణాదివాళల్కి చింతపండు చాలా ముఖయ్ం. అది మామూలు షాపులోల్ దొరకదు. 
హాంబురగ లో ఒక ఇండియన అపరాల దుకాణముంది. ఇండియాలో అనిన్ పార్ంతాలవారికీ కావాలిస్న దినుసులనీన్ అకక్డ దొరుకుతాయి. 
ధరలూ చౌక. ఒకేసారి పెదద్ ఆరడ్రిసేత్, పోసుట్లో తెపిప్ంచుకునాన్ కూడా తకుక్వే ఔతుంది. ఉదాహరణకి ఇకక్డ షాపులోల్ ఆవాలు 1.50. అకక్డ 
డెబైబ్ ఫెనిగేస్'' అనాన్డు.    

అంతే, అపుప్డతనిన్ మాలాంటి ఇండియన లాగే ఫీలయాయ్ం. ముందు రామచందర్నీ, ఆవెంటనే మిగతా మా ఇదద్రీన్ ఆకరిష్ంచింది ఈ 
సమాచారం. చకర్వరిత్ మా ముగుగ్రికీ ఆ షాపు చిరునామా, ధరల పటిట్క ఉనన్ జిరాకుస్ కాపీలు తలొకటీ ఇచాచ్డు. తరావ్త ఆ కాపీ - చకర్వరిత్ 
మాకు కలకాలం గురుత్ండిపోయేటంతలా ఉపయోగపడింది.  

లూయ్నబరుగ్లో పరిచయమైన మరపురాని వయ్కిత్తావ్లు మరెనోన్ ఉనాన్యి. అవి సావ్నుభవాల వివరణలో సందరాభ్నుసారంగా 
పరిచయమౌతాయి.   

కొతత్ పర్దేశంలో ఉనన్పుప్డు కొనిన్ చూసి తెలుసుకోవాలి. కొనిన్ అడిగి తెలుసుకోవాలి. ఐనా కూడా అరథ్ం చేసుకుందుకు ఒకోసారి 
చాలా చినన్ విషయాలోల్ కూడా సావ్నుభవమే తపప్నిసరి ఔతుంది. 
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'తల మాసిన, నొలు మాసిన, వలువలు మాసినను – పార్ణవలల్భునైనన కులకాంతలైన రోతురు' అనాన్డు సుమతీ శతకకరత్. ఆ 
రోతకు గురి కాకుండా ననున్ నేను కాపాడుకుందుకు సవ్దేశంలో సులభమైన మారాగ్లు చాలా ఉనాన్యి.  

జరమ్నీలో ఐతే నా పకక్న కులకాంత ఎలాగూ లేదు. చుటూట్ ఉనన్వారిలో బిశావ్స వంటి వారే ఎకుక్వ. ఇకక్డ ఏం మాసినా ననున్ 
రోసేవారు లేరు. ఐనా అనేన్ళుల్గా వంటబటిట్న అలవాటుల్ - నాపై ఏం మాసినా ననున్ నేనే రోసేలా చేసే పర్మాదముంది. ఆ పర్మాదంనుంచి 
తపిప్ంచుకుందుకు నా పర్యతాన్లు నేను చెయాయ్లి కదా, వాటిలో కొనిన్ంటినికక్డ అదే వరుసలో చితత్గిసాత్ను.  

రోసేవారెవరురా నను వినా 
ఇండియాలో - తల దాకా ఎందుకు, చెంపలు మాసేత్ చాలు - కౌష్రశాలకి సిర్ప్ంట  చెయాయ్లిస్ందే నేను! సాధారణంగా కౌష్రానికీ 

కౌష్రానికీ మధయ్ వయ్వధి రెండు వారాలు దాటేది కాదు. దాటితే పర్పంచమంతా ననున్ చూసి రోత పడుతునన్ ఏదో ఫీలింగ.  
జరమ్నీ వచిచ్ రెండు వారాలు కాగానే నా తలలో దురద మొదలైంది. కౌష్రశాల గురించి వాకబు చేసేత్ - కటింగుకి ఐదు మారుక్లని 

తెలిసింది. అపప్టికి భువనేశవ్రోల్ కౌష్రానికి ముపాప్వలా కాబోలు తీసుకుంటునాన్రు. ధరలిన్ పోలిచ్తే ఎలాగూ షాకే. ఐదు మారుక్లే కదా అని 
సరిపెటుట్కుంటే, ఇది ఒకసారితో ఐపోయేది కాదు. ఈ పర్పంచంలో ధరలకంటే వేగంగా పెరిగేది, తలమీద కతిత్రించిన జుతుత్ ఒకక్టేనని నేనే 
అనేవాణిణ్. ఏంచెయాయ్లా అని మనసులో మథన మొదలైంది. అపుప్డు నా మనసు రెండుగా విడిపోయింది.  

'లాంగేవ్జి కోరుస్ నాలుగు నెలలు. అంటే నాలుగు - రెండు వారాలు. రెండు వారాల కొకసారి ఐదు మారుక్ల చొపుప్న, తలమాపును 
మాఫీ చెయయ్డానికి లూయ్నబరుగ్లోనే మొతత్ం ఇరవై మారుక్లు క్షవరం ఐపోతాయి. ఆపైన బెరిల్న వెళిల్ పనెన్ండు నెలలుండాలి. అంటే 
ఇరవైనాలుగు నెలలు. అంటే కౌష్రానికి నూటిరవై మారుక్లు. అదీ అకక్డకూడా కౌష్రం ధర ఐదు మారుక్లే ఐతే. ఇంత డబుబ్ని కౌష్రం 
చేసాత్నంటే నేనొపుప్కోను'' అంది ఓ మనసు.  

''ఇకక్డికొచిచ్న రెండు వారాలోల్గానే రేడియో-రికారడ్రు కొనడానికి మూడొందలపాతిక మారుక్లు ఖరుచ్ పెటాట్వు. పదహారు నెలలకి 
నూట నలబై మారుక్లౌతాయని, ఇకక్డునన్నాన్ళూల్ తలమాసినవాడిగా ఉండిపోతావా?'' అని మందలించింది రెండో మనసు. 

''ఐతే నీకు కుబేరుడి కథ చెపాప్లి. కురుకేష్తర్ యుదాధ్నంతరం హసిత్నలో వానలు పడక తిండికి కరువొచిచ్ంది. సాయంకోసం 
ధరమ్రాజు భీముణిణ్ కుబేరుడి వదద్కు పంపాడు. ఆ సమయానికి కుబేరుడు అకక్డకక్డ నేలమీదపడడ్ ధానయ్ం గింజలిన్ ఏరి కుపప్లో వేసుత్నాన్డు. 
'ఇంత పిసినిగొటుట్ మాకేం సాయపడతాడూ' అని సందేహిసూత్నే భీముడు కుబేరుడికి తనొచిచ్న పని చెపాప్డు. కుబేరుడు వెంటనే వెయియ్ బళల్ని 
ధానయ్ం బసాత్లతో నింపి అతడికిచిచ్ తోడుగా తనూ బయలేద్రాడు. కానీ దారిలో ఓ చోట ఏరుపొంగి బాటంతా జలమయమై మూసుకు 
పోయింది. కుబేరుడు వెంటనే ఐదొందల బళల్మీది బసాత్లిన్ నీళల్లో వేయించి బాట ఏరప్రిచాడు. మిగతా ఐదొందల బళల్నీ ఆ బాటలో 
తీసుకెళల్మనీ, తనింకో ఐదొందల బళుల్ పంపిసాత్ననీ అనాన్డు. అపుప్డు అకక్డకక్డ నేలమీద పడడ్ గింజలకోసం కకుక్రిత్ పడడ్వాడు, ఇపుప్డు 
బసాత్లకు బసాత్ల ధానాయ్నిన్ నీళల్పాలు చెయయ్డం భీముడికి ఆశచ్రయ్ం కలిగించింది. 'ఉతత్పుప్డు గింజ కూడా వృథా చెయయ్కూడదు. 
అవసరమై◌ౖనపుప్డు మొతత్ం సంపదని వెచిచ్ంచడానికి వెనకాడకూడదు' అని కుబేరుడు భీముడికి ఓ గొపప్ ఆరిథ్కసూతర్ం వివరించాడు. కాబటిట్ 
నువివ్పుప్డు అనుసరించాలిస్ంది కుబేరుణిణ్'' అంది మొదటి మనసు. 

''చినన్ కౌష్రం కోసం ఇంత పెదద్ కథా! అదీ నినున్ తల మాసినవాణిణ్ చెయయ్డానికి. తల మాసేత్ ఏమౌతుందో సుమతీ శతకంలో ఉంది. 
గురుత్ చేసుకో. ఇక నేను చెపేప్దేం లేదు'' అని మాయమైపోయింది రెండో మనసు.  

''గురుత్ చేసుకో. రోసేవాళుల్ంటేనే తల మాయకూడదని దానరథ్ం. తల మాసేత్ ఇకక్డ నినున్ రోసేవాళెల్వరునాన్రు? ఆలోచించుకో - 
బోలెడనిన్ మారుక్లు ఆదా నీకు'' అని మొదటి మనసూ మయమైంది. 
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ఇంతవరకూ నాకోసం మనసులు ఆలోచించిపెటాట్యి. ఇక నావంతొచిచ్ంది. ఆలోచిసేత్, నా పరిసరాలోల్ మగాళల్లో చాలామంది 
పొడుగు జుటుట్తోనే ఉంటునాన్రు. పొటిట్ జుటుట్తో ఉనన్వాళల్లో కూడా ననున్ రోసేవాళుల్ లేరు. అలా అనుకుని కౌష్రానిన్ వాయిదా వేశాను. 
ఈలోగా మావాళల్లో నటరాజనఓసారి కౌష్రం చేయించు కునాన్డు. ''అనీన్ ఆటోమేటికెమ్షీనుల్. ఆపరేషనబ్లల్మీద కూరుచ్నన్టుల్ంది'' అనాన్డతను. 

అలా పొడుగు జుటుట్తో ఎవరూ రోయకుండా మూణెణ్లల్ పైన గడిపేక, సెపెట్ంబర 11న వెళాల్ను కౌష్రానికి. ఆశచ్రయ్మేమిటంటే కౌష్రశాల 
బిజీగా ఉంది. నేను వెళేల్సరికి ముగుగ్రకక్డ వెయిటింగ. అందరివీ పొడుగుజుటేల్. కౌష్రమయేయ్క కూడా అవి పొటిట్గా మారినటుల్ నాకు తోచలేదు. 
ఎలా వెళిల్నవాళుల్ అలా వసుత్నాన్రనిపించింది. అందుకు ఐదు మారుక్లా అని మళీల్ మథనపడాడ్ను కానీ, వెనకడుగు మాతర్ం వెయయ్లేదు.  

వయ్వహారానికి మాకిచిచ్న ఓ పుసత్కంలో జరమ్నోల్ ఎకక్డ ఏం చెపాప్లో సూచనలునాన్యి. కౌష్రశాలలో 'ఎటావ్స కురజ్ర' (ఓ మోసత్రు 
పొటిట్గా) అనే పదం మననం చేసుకునాన్ను.  

జరమ్న మంగలికి సీప్డెకుక్వే. నలబై నిముషాలోల్ ముగుగ్రికి కౌష్రం చేశాడు. నా వంతు రాగానే వెళిల్ కురీచ్లో కూరుచ్ని తల 
అపప్గించాను. నటరాజన అనన్టుల్ ఆపరేషనాల్ లేదు కానీ, ఇరవై నిముషాలు నా తలపై మెషీనూల్, కతుత్లూ, కతెత్రలూ కదలాడినా, అసలు 
కౌష్రం చేసినటుల్ కూడా అనిపించక ఉసూరుమంది. ఇతరుల మనోభావాలిన్బటిట్ జుటేట్మైనా తగిగ్ందేమో తెలుసుకుందామంటే, అసలే ఇది 
ఎవరూ ఎవరీన్ పటిట్ంచుకోని జరమ్నీ! నాలో ఏదైనా మారొప్చిచ్ందో లేదో ఎవరూ చెపప్రు.  

అదద్ంలో చూసుకుంటే, ఏదో మారొప్చిచ్నటేల్ ఉంది.  
''ఔఫ వీడర జెహెన'' (మళీల్ కలుదాద్ం) అనాన్డు జరమ్న మంగలి. 
''మళీల్నా?'' అనుకునాన్ను జేబులో పరుస్ తడుముకుంటూ.  
తల మాపు కథ అయిందిగా, ఇపుప్డు ఒలు మాపుకి వదాద్ం. 
జలకాలాటలలో 
ఫౌర్ యాకేలఇలుల్ చినన్దైనా ఏ సౌకరాయ్నికీ లోటు లేదు. ఆమె ఆతీమ్యత కూడా ననాన్కటుట్కుంది. అకక్డ నాకునన్ ఏకైక సమసయ్ 

సాన్నం. బాతూర్ంలో కమోడుంది. వాష బేసినుంది. సాన్నానికి సదుపాయం లేదు.  
'ఒలు మాసిన పార్ణవలల్భునైనన కులకాంతలైన రోతురు' అనాన్డు సుమతి బదెద్న. ఇది జరమ్నీ, ఇకక్డ ఎవెరూ ఎవరీన్ 

పటిట్ంచుకోనవసరం లేదు - అని నా మనసొకటి అపప్టికే నాకు జాఞ్నబోధ చేసి ఉంది. కానీ ననున్ నేను పటిట్ంచుకోవాలి కదా! తల మాపుని 
భరించినటుల్ వంటి మాపుని భరించగల శకిత్ నాకు లేదు. దానికి తోడు నా మితుర్లైన కొందరిళల్లో సాన్నానికి సదుపాయముంది. వాళల్ 
అదృషాట్నికి ఆసూయ పడుతూ, నా దురదృషాట్నికి బాధపడేవాణిణ్. 

జరమ్నీలో అనిన్ ఇళల్లోనూ సాన్న సదుపాయముండదు. చలి దేశం కావడంవలల్ సాన్నం అకక్డ నితాయ్వసరం కాదు. సాన్నానికని 
ఊరికి బయటునన్ సాన్నశాలల గురించి కొంత సమాచారం సేకరించాను. అకక్డ యాబై ఫెనిన్గస నుంచి ఒకటినన్ర మారుక్లవరకూ మూలయ్ం 
చెలిల్ంచాలి. నిజానికది పెదద్ మొతత్ం కాదు. మేమైతే సాక్లర షిప  మీద వచాచ్ం కాబటిట్ అదో ఖరుచ్ అనుకుంటునాన్ం కానీ, ఊరివారికైతే ఆ 
సదుపాయం బాగుంది. ఇంటోల్ సాన్నాలగది ఏరాప్టు చేసేత్ మెయింటెనెనుస్ ఖరచ్వుతుందని, కొంతమంది గృహసుథ్లు వారానికో 
రెండువారాలకో ఒకసారి సకుటుంబంగా సాన్నశాలలకెళిల్ సాన్నాలు చేసి వచేచ్సూత్ంటారు. అదే చౌక వారికి.   

సాన్నం విషయమై బాగా ఇబబ్ందిపడడ్ ఇండియనుస్మి నేను, సుబర్హమ్ణయ్ం, రామచందర్. మా ముగుగ్రికీ ఇండియాలో 
రోజుకొకక్సారైనా సాన్నం చేసే అలవాటుంది. అకక్డైతే సాన్నం ఖరుచ్లేని పని. 
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ఇంతకీ జరమ్నీ చలి దేశం. ఎంత చలి అంటే, గదిలో ఫిర్జ లేని కొందరు ఇండియనస్ - పాలు, వెనన్ వగైరా పాయ్కెటల్ని గది కిటీకీ 
బయట వేర్లాడదీసేవారు. ''ఇంటోల్ ఫిర్జ కంటే ఈ బయటి ఫిర్జ  మోర ఎఫెకిట్వ. పైగా దీనికి కరెంటు ఖరుచ్ కూడా లేదు'' అని సంబరపడేవారు. 

బయట అంత చలిఉనాన్ కూడా, సాన్నం చెయయ్ని రోజున ఏదోలాగుండేది. కాల్సులునన్ రోజులోల్ గోయ్తే ఇనిస్ట్టూయ్టోల్ సాన్నం 
చెయయ్డానికి గదులునాన్యి. ఆ ఐదు రోజులూ ఒకక్ రోజు కూడా విడవకుండా - కాల్సులవగానే పరుగున మేం ముగుగ్రం సాన్నాలగదులకు 
వెళేల్వాళల్ం. నడిచి వెళొల్చుచ్ కదా అనుకోవచుచ్, మా పరుగుకు కారణాలునాన్యి. ఒకటి రదీద్. మేమైతే సాన్నం అవసరం ఫీలౌతునాన్ం కానీ, 
ఫీర్గా వసేత్ ఎండిర్నైనా తాగే బాపతు కొందరుంటారు కదా! వాళూల్ సాన్నానికి ఎగబడేవారు. అందువలల్ ఉనన్ గదులకంటే సాన్నం చేసేవాళల్ 
సంఖేయ్ ఎకుక్వగా ఉండేది. కాల్సు వదలగానే ఒలింపికస లో ఈల వినన్ సిర్ప్ంటరుస్లా కదిలేవాళల్ం. ఒకోసారి మేము ముందు వెడితే, ఒకోసారి 
ఇంకెవరో ముందుండేవాళుల్. వచిచ్నవాళుల్ అపప్టికే ఉనన్వాళల్ని 'ఎండిర్న  బాయ్చ' అనన్టుల్ చూడడ్ం మామూలు. ఆ విషయంలో మాతో సహా 
అందరూ గురివిందలే.  

అకక్డ సాన్నానికి కొనిన్ నియమాలునాన్యి. సాన్నం చేసేటపుప్డు వంటిమీద బటట్లుండకూడదు. తలుపులు మూసుంటే, అది 
ఇబబ్ందే కాదు. కానీ ఇకక్డ సాన్నాల గదులు ఒకదాని పకక్ ఒకటి వరుసగా ఉంటాయి. వాటికి తలుపులుండవు. పలచ్టి తెరలుంటాయి. 
లోపలి మనుషులు కనిపించరు కానీ, కావాలంటే ఎవరైనా తెర లాగి చూడొచుచ్. లోపల షవర సదుపాయముంది. ఒకటి వేణీణ్ళల్కూ, ఒకటి 
చనీన్ళల్కూ రెండు వాలువ్లునాన్యి. వాటి సాయంతో తగిన పాళల్లో నీళుల్ తొరుపుకుని షవర బాత చేయవచుచ్.  

చాలామంది బాతూర్ంలో పాటలు పాడేవారు. కొందరి గొంతులు భయంకరంగా ఉండేవి. ఆ విషయం వాళల్కీ తెలుసు. ఐనా 
పాడేవారు. ఎందుకంటే లోపల మనిషునన్ విషయం తెలియడానికి అదొకక్టే మారగ్ం. లేకుంటే ఎవరో ఒకరు తెర తొలగించి చూసే 
అవకాశముంది. అందుకు అభయ్ంతరం లేనివాళుల్ పాడనవసరం లేదు. అలా పాడని వాళల్లో శరమ్ ఒకడు. పొరపాటున ఎవరైనా తెర తొలగిసేత్ 
అతడు హాహాకారం కూడా చేసేవాడు కాదు. చినన్ సైమ్ల ఇచేచ్వాడు. ఆ సమయంలో ఆ చిరునవువ్ పాటకనాన్ భయంకరం అనిపించేది. 
''మిగతావాళల్ విషయమెలాగునాన్, శరమ్ పాడి తీరాలి'' అని అకక్డ కొందరు రిఫరెండం పెటిట్ నిరణ్యించారు. దానిన్ శరమ్ వీటో చేసూత్ ''నా పాట 
నేను భరించలేను. ననున్ నేనే శికిష్ంచుకోవాలంటే నేనొపుప్కోను'' అనాన్డు.  

అకక్డి వాళల్లో కొందరితో పోలిచ్తే పాటల విషయంలో నేను రఫీనో, ఘంటసాలనో అనుకోవచుచ్. ఐనా జనం వినేలా పాడాడ్నికి నాకు 
మొహమాటం. అందుకని, ఎవరేమనుకునాన్ సరేనని నేను మోకాలిదాకా వచేచ్ చారల డార్యర ధరించి సాన్నం చేసేవాణిణ్. ఇంతకీ 
సాన్నాలగదిలో తెరచాటున దిగంబరంగా కళల్బడడం గురించి ఇలా నాలాంటి కొందరు మొహమాటపడితే, సాన్నశాలలో గదుల బయటే 
దిగంబరంగా తిరిగేవారు కొందరు. ఇబబ్ందికరమే ఐనా ఆ దృశాయ్లు భరించడం తపప్నిసరయేయ్ది. ఇండియనుస్లో మిగతావారిది తెరచాటు 
సాన్నమే కానీ, ఒకక్ శరమ్ మాతర్ం సాన్నశాలలో ఏ సంకోచం లేకుండా దిగంబరంగా తిరిగేవాడు. పైగా ఉతత్రభారతంలో అది మామూలేనని 
చెపాప్డు. ఆ విషయంలో నేను సిగుగ్పడడం అతనికి ఆశచ్రయ్ంగా ఉండడం నాకు ఆశచ్రయ్ంగా ఉండేది.  

సాన్నంకోసం ఎదురుచూసూత్ ఊరికే నించోలేక జోకుస్ చెపుప్కునేవాళల్ం. అసత్మానూ అది సాగేది కాదు. జరమ్న భాషలోనే 
మాటాల్డాలని కొందరు జరమ్న భాషాభిమానులు నొకిక్ంచేవారు. అదే మాట కాల్సులో టీచరుల్ కూడా చెపిప్ ఉండడంవలల్, సినిస్యారిటీకి 
మారుపేరైన కొందరు జపనీయులు వాళల్కి మదద్తిచేచ్వారు. ఒకసారి అకక్డ ఒకే ఒకక్ జరమ్నూ, మిగతావాళల్ం ఇండియనుస్మీ ఉనాన్ం. ఉనన్ 
ఒకక్ జరమ్న పౌరుడూ మంచి డోసు మీదునాన్డు. అడుగు పడడ్ంలేదు. మాట రావడం లేదు. ఆ ధైరయ్ంతో మేము ఇంగీల్షులో విజృంభించాం. 
అంత నిషాలోనూ ఆ జరమ్న  పౌరుడు మమమ్లిన్, 'కైనఎంగిల్ష, నూయ్ర డాయిచ' (నో ఇంగీల్ష, ఓనీల్ జరమ్న) అని మందలించాడు. 'నీ 
భాషాభిమానం మండిపోనూ' అనుకునాన్ం.  
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సాన్నాలకి వేణీణ్ళల్ విషయంలో ఓ ఇబబ్ంది ఉండేది. ముందుగా ఒకరిదద్రు సాన్నం చేసేక, నీళుల్ వెచచ్బడాడ్నికి కొంత సమయం పటేట్ది. 
వెంటవెంటనే సాన్నాలకి వెడితే, కొందరికి నీళుల్ చలల్గా ఉండేవి. ఆ చలల్దనం హిమాలయంలో గంగాసాన్నానికి దీటొచేచ్ది. అపుప్డు సాన్నాల 
గదిలోంచి కెవువ్-కేకలు వినిపించేవి. అందుకని ముందుగా సాన్నం చెయయ్డానికి, తిరుపతిలో సెప్షల దరశ్నానికిలా చాలా పోటీ ఉండేది. 
తిరుపతిలో వీఐపి దరశ్నానికిలా, ఆ అవకాశం రోజుకి కొంతమంది అదృషట్వంతులేన్ వరించేది.  

కాల్సులు లేని సెలవురోజులోల్ ఇనస టిటూయ్టోల్ సాన్నం చేయడానికి అవకాశముండేదికాదు. అందువలల్ నేను శనాదివారాలు సాన్నం 
చేసేవాణిణ్ కాదు. కానీ మొదటి లాంగేవ్జి కోరుస్ అయేయ్క, రెండో కోరుస్ మొదలయేయ్లోగా మధయ్లో కొనిన్ రోజులు సెలవిచాచ్రు. ఆ సెలవులోల్ 
మిగతా రోజులోల్నూ ఇనస టిటూయ్టోల్ సాన్నాని కవకాశం లేకుండా పోయింది. అందుకని నేను ఆగలేక ఓ శుకర్వారం ఫర్య బాడ 
(ఓపెనఎయిర బాత) సదుపాయం ఉనన్చోటకి వెళాల్ను. అది మా ఇంటికి చాలా దూరం. దానికి పర్వేశ రుసుము అరవై పెనిన్గుస్. వేణీణ్ళల్కి 
ఆటోమేటుల్నాన్యి. రెండు నిముషాలకి పది ఫెనిన్గుస్ వెయాయ్లి. నేను ఇరవై ఫెనిన్గుస్తోనాలుగు నిముషాలు వేణీణ్ళల్ సాన్నం చేశాను. అకక్డ 
ఔట డోర సివ్మిమ్ంగ పూల కూడా ఉంది కానీ నేనది చూసి ఆనందించడానికే పరిమితమయాయ్ను. ఉనన్ంతలో ఇది బాగానే ఉందని ఆ తరావ్త 
సోమవారం కూడా అకక్డికే సాన్నానికి వెళాల్ను. ఆ పూట ఎందుకో ఆటోమాట పాడయింది. కానీ 'తాళము వేసితిని, గొళెల్ము మరచితిని' 
అనన్టుల్ గీజర పని చేసూత్నే ఉంది. పది ఫెనిన్గుస్కే బోలెడు సేపు సాన్నం. తేరగా వచిచ్న వేణీణ్ళుల్ కాబటిట్, సాన్నం మరింత బాగుంది.  

 ఫర్య బాడ దూరమెకుక్వ కాబటిట్ పదేపదే అకక్డికి వెళల్డం కషట్ం. అందుకని నితయ్ సాన్నవర్తులు సుబర్హమ్ణయ్ం, రామచందర్ 
నగరంలో ఉనన్ కూరాప్రక కి వెళిల్ డబుబ్ కటిట్ సాన్నం చేసేవారు.  

కూరాప్రక్ కూయ్ట గా ఉంటుంది. అకక్డ చకక్ని జలయంతార్లునాన్యి. ఆకుపచచ్ని పరుపు పరిచినటుల్ండే పచిచ్క మైదానాలునాన్యి. 
ఆ పచిచ్క రమమ్ని పిలుసుత్ంటే, ఒక రోజున మేము వెళిల్ దానిమీద కూరుచ్నాన్ం. ఆ పచిచ్క మెతత్గా హాయినిసేత్, మేము కబురుల్ 
చెపుప్కుంటునాన్ం. అంతలో ఒక జరమ్న వనిత మమమ్లిన్ సమీపించింది.  ఆమె మాట మెతత్గా లేదు. ఏవో సైగలు చేసింది. అవీ మెతత్గా లేవు.  

''మరాయ్ద లేని మనిషి. తనని పటిట్ంచుకోవదుద్'' అనాన్డు సుబర్హమ్ణయ్ం. మేమామెవైపైనా చూడకుండా కబురల్లో ములిగిపోయినటుల్ 
నటించాం. కానీ మా ఆలోచనంతా ఆమెపైనే ఉంది. ఎందుకామె అలా పర్వరిత్సోత్ందనన్ది మా కుతూహలం.  

ఆమె సవ్రం పెంచి ఏమేమో అని, చివరకు ఉనన్టుల్ండి, ''పోలీచై'' అంది. ఉలికిక్పడాడ్ం.  
జరమ్నోల్ పోలీచై అంటే పోలీసులని మాకు తెలుసు. మా విషయంలో ఆమె చాలా సీరియస గా ఉందని అరథ్మై చటుకుక్న అకక్ణిణ్ంచి 

లేచి బయటికొచాచ్ం. వెంటనే ఆమె కూడా మరి మాటాల్డకుండా వెళిల్పోయింది. ఆ వెంటనే మాకు తెలిసింది. పారుక్లో పచిచ్కమీద 
కూరోచ్వడం పోలీసులు అరెసుట్ చేసేటంత పెదద్ నేరమని!  

చినన్పిలల్లకి - బూచాడి పేరు చెపిప్నటుల్ ఆమె మమమ్లిన్ పోలీసు పేరు చెపిప్ బెదిరించడం తలుచ్కుంటే నవొవ్చిచ్ంది. అంత పచిచ్క 
పెటుట్కుని కూరుచ్నేందుకు లేకుండా చేశారని పారుక్వాళల్ని తిటుట్కుని, చుటూట్ చూసేత్ - పారుక్లో బోలెడు బెంచీలునాన్యి.  

పాపం - తపుప్ పారుక్ వాళల్ది కాదు. తగిన ఏరాప్టుల్ చేసేకనే పచిచ్కపై నడవరాదనన్ నిబంధన విధించారు.   
పారుక్ చాలా పెదద్ది. లోపల ఆటసథ్లాలునాన్యి. వాయ్యామశాలలునాన్యి. ఈ పారుక్లోనే 'కూర జెంతర్ం' అనే సాన్నశాల ఉంది. ఆ 

సాన్నశాల గదులోల్నే పర్తి శని, ఆదివారాలు రామచందర్, సుబర్హమ్ణయ్ం సాన్నాలు చేసేవారు. సాన్నం చేసేముందు వంటిమీద బటట్ 
ఉంచుకోకూడదని ఇకక్డ ఖచిచ్తమైన నిబంధన ఉంది. అది బోరుడ్మీద కూడా వార్యబడి ఉంది. అందువలల్ నేను మొహమాటపడి అకక్డ 
సాన్నానికి వెళేల్వాణిణ్ కాదు. ఐనా కూడా - సుబర్హమ్ణయ్ం, రామచందర్, నేనూ, మరికొందరు ఇండియనూస్ కూర జెంతర్ంలో కలుసుకునేవాళల్ం. 
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వాళుల్ లోపలికెళిల్ సాన్నం చేసూత్ంటే మేము బయట బెంచీలమీద కూరుచ్నేవాళల్ం. మాకు ఎదురుగా ఓ ఇండోర సివ్మిమ్ంగ పూలఉంది. అందులో 
అలలు ఉవెవ్తుత్న లేచి పడుతుండేవి. సముదర్సాన్నం చేసుత్నన్ అనుభూతి ఇచేచ్టందుకు ఆ ఏరాప్టు చేయబడింది.  

మగవాళుల్ చినిన్ డార్యరల్తోనూ, ఆడవాళుల్ బికినీలతోనూ అందులో సాన్నం చేసేవారు. చాలామంది కుటుంబాలతో అకక్డ 
సాన్నాలకొచేచ్వారు.   

తండిర్ముందు వయసొచిచ్న కూతురు బికినీతో నిలబడి సాన్నం చేయడం ఎబెబ్టుట్గా అనిపించింది నాకు. అపుప్డే నా ఆలోచనలోల్ 
లోపించిన సంసాక్రం సుప్రించి నాపై నాకే కొంత చిరాకూ కలిగింది. 

సెకుస్ విషయంలో ఈ దేశానికీ మన దేశానికీ దృకోక్ణాలు వేరు. మన మగాళుల్ ఆడది కనబడితే కళల్పప్గించి చూసాత్రు. వళుల్ కాసత్ 
ఎకుక్వ కనబడితే కళుల్ మరీ పెదద్వి చేసాత్రు. సెకుస్ నాలుగు గోడలకే పరిమితమంటూనే, బయట ఆడదానిన్ చూసేత్ చాలు, మనసులోకొచేచ్ 
సెకుస్ భావనలు ఆపుకోలేరు. అందుకే పరాయి ఆడదానితో కరచాలనం చెయాయ్లనాన్, ఆమెను ముటుట్కోవాలనాన్, పర్యాణంలో పకక్న 
కూరోచ్వాలనాన్ వాళల్కి సంకోచం.  

మరికక్డి మగవారికి, బికినీతో ఎదురుగా నిలబడడ్ సతరీని కూడా నఖశిఖ పరయ్ంతం పరీక్షగా చూసే అలవాటు లేదు. అతి తకుక్వ 
దుసుత్లోల్ సివ్మిమ్ంగ పూలోల్ ఈతలు కొడుతునన్ వాళుల్ - చంటిపాపలాల్ ఆడుకుంటునాన్రు. అపుప్డు వాళల్ మనసులోల్ సతరీపురుష భేదభావన 
ఉనన్టల్నిపించదు.  

నా మనసులోని కాలుషయ్ం సతరీని సతరీగా చూసోత్ంది. ఇకక్డి జనాలకు సతరీని సతరీగా చూడడానికి సమయాసమయాలు ఉనాన్యి. మన 
సమాజంలో అటువంటిదునన్టుల్ తోచదు. నిండా పైట కపుప్కునన్ సతరీ వైపు కూడా ఎనోన్ కళుల్ ఆకలిగా చూడడం నాకు తెలుసు. ఆ ఆకలి 
అపుప్డపుప్డు నా కళల్లోనూ జతపడేదేమో చెపప్లేను.  

ఆలోచించగా ఆలోచించగా, సకుటుంబంగా సివ్మిమ్ంగూప్ల సాన్నాలు చేయగలగడం ఆశచ్రయ్పోవలసిన విషయమే కానీ 
అసహియ్ంచుకోవలసినది కాదనిపించింది. ఏదిఏమైనా పర్తి ఆదివారం కూర జెంతర్ంలో కాసేస్పు సివ్మిమ్ంగ పూల వదద్ గడపడం మాకు 
మామూలైంది. అకక్డి దృశాయ్లు మమమ్లిన్ అలరించాయనన్దీ నిజం.  

ఒలు శుభర్ం విషయానిన్ంతటితో ఆపి, ఇపుప్డు వలువల మాపుకొదాద్ం. 
చాకిరేవు బాన ఏమంది? 
జీనుస్ బాగా వాడకంలో ఉనన్ రోజులవి. అకక్డి మనుషులిన్ చూసేత్, నెలల తరబడి వాటితోనే పడుకుని, వాటితోనే లేచి, వాటితోనే 

తిరుగుతునన్టుల్ అనిపించేది.   
ఎంత చలి దేశమైనా శరీరానికి అంతో ఇంతో చెమట పడుతుంది. ఎంత సెంటు పూసినా అడపాతడపా బటట్లు మారుచ్కోకతపప్దని 

నేననుకునేవాణిణ్. మరి బటట్లు మారుచ్కోవాలంటే ఎపప్టికపుప్డు ఉతుకోక్వాలి. ఇండియాలో పనిమనిషి ఉతికి పెడుతుంది. లేదా చాకలికి 
వేసాత్ం. కానీ ఇకక్డ? 

సాన్నానికే ఇంటోల్ గతి లేదు. ఇక బటట్లుతికేదెకక్డ? అపప్టికీ ఓసారి ఓ డిటరెజ్ంటు పౌడరు కొని లోదుసుత్లిన్ బాతూర్ంలో ఓ మగుగ్లో 
నానబెటాట్ను. ఆశచ్రయ్మేమిటంటే, వాటిని వాష బేసినోల్ నీళల్తో కడగాగ్నే, మటట్ంతా విడిపోయి నీళల్లోకొచేచ్సింది. అడవ్రట్యిజ మెంటల్లో 
చూపించినటేల్ బటట్లు తళతళ మెరిశాయి. వాటికంత మటిట్ ఉందనీ, అది పోతే, అంత తళతళ మెరుసాత్యనీ నేనూహించలేదు. వాటిని రాతిర్ళేల్ 
ఉతికి, రాతిర్ళేల్ ఆరవేసుకుని హౌస ఫౌర్ కళల్బడకుండా కొనిన్ రోజులు మాయ్నేజ చేశాను. లోదుసుత్లు చినన్వి కాబటిట్ సరిపోయింది. మరి 
పాంటూ, షరూట్ ఏంచెయాయ్లి? ఎలా ఉతకాలి? 
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కొంత వాకబు చేశాను. బయట బటట్లుతకడానికి కేజీకి రెండు మారుక్లు ఔతుందట. అలాగని ఓ కేజీ బటట్లిసేత్ తీసుకోరు. కనీసం 
మూడు కేజీల బటట్లు ఇవావ్లట. అంటే ఒకే ఒక బనీను ఇచిచ్నా, మూడు కేజీల బటట్లు మూట కటిట్చిచ్నా అయేయ్ది ఆరు మారుక్లే! ఒకక్రికైతే 
ఎకుక్వే కానీ, ఒకరికి ముగుగ్రైతే చౌకే అనిపించింది.  

ఆ పర్కారం ఒకరోజు నేను, బిశావ్స, నటరాజన - మా ముగుగ్రివీ కొనిన్ బటట్లు, మూడు కేజీల లోపు ఉండేలా చూసుకుని, ఓ లాండీర్ 
షాపులో ఇచాచ్ం. ఒకొకక్రు రెండు మారుక్ల చొపుప్న షేర చేసుకుందా మనుకునాన్ం. అయితే బటట్లు తెచుచ్కోవడానికి వెళేల్సరికి బిలుల్ 
ఇరవైరెండు మారుక్ల ఎనబై ఫెనిగస్ అయింది. అదేమని అడిగితే, తన దుకాణంలో బటట్బటట్కీ విడివిడిగా ఛారిజ్ చేసాత్మనీ, కేజీల లెకక్న ఉతికే 
దుకాణాలు వేరనీ చెపాప్డు షాపువాడు. నావి ఒక పాంటు, షరుట్, రెండు బనియనుల్. షాపతని ఛారిజ్ పర్కారం నా వాటా తొమిమ్ది మారుక్ల 
అయిదు ఫెనిగస్. నటరాజన కైతే బొతిత్గా రెండే బనియనుల్. దానికే అతనికి మూడు మారుక్ల ఇరవై ఫె¦నిగస్అయింది. బిలుల్ అనుకునన్కంటే 
బాగా ఎకుక్వవడంవలల్, మేము ఖరుచ్ సమవాటాలు చెయయ్కుండా, బటట్లిన్బటిట్ లెకేక్సి పంచుకునాన్ం.  

ఈ మా అనుభవానిన్ కాల్స టీచరుకి చెపప్గా, ''మీకీ శర్మెందుకు? మీ హౌస ఫౌర్ మీ బటట్లు ఉతికి పెడుతుంది'' అందామె. ఆ తరావ్త 
మేము బయట లాండీర్ జోలికి వెళల్లేదు.  

యాకేల నా బటట్లుతికిపెటేట్ది. ఇసతరీ కూడా చేసేది కానీ, చేతకాక మడతలు అడడ్దిడడ్ంగా పెటేట్ది. అయితే జరమ్నీలో అదో సమసయ్ కాదు. 
ఇంచుమించు అంతా నలిగిన బటట్లతోనే తిరిగేవారు. జీనుస్ అకక్డి ఫాయ్షన. నలిగుండడమే కాదు, వాటికి చిరుగులూ, అతుకులూ కూడా 
ఉండేవి. చాలామందిని చూసేత్ నెలల తరబడి బటట్లు మారచ్నటుల్ అనిపించేది. చాలామంది సాన్నం కూడా అరుదుగానే చేసేవారు. 
శరీరంనుంచి వాసన రాకుండా ఉడుకులాం వాడేవారు. దేశంలో అపరిశుభర్త అంటూ ఉంటే అది మనుషుల వంటిమీదనే ఉండేది. 

చిటపట చినుకులు 
'వాన రాకడ పార్ణంపోకడ ఎవరికెరుక?' అంటారు మనవాళుల్. అది పూరవ్మెపుప్డో జరమ్నీ వెళిల్ వచిచ్నవాళల్ అనుభవంలోంచి 

వచిచ్ందని నాకిపుప్డరథ్మైంది.  
జరమ్నీలో అడుగెటాట్క మొదటి శనివారమే సాయంతర్ం అమ శాండే దగగ్ర తిరుగుతుండగా, ఏ సంకేతమూ లేకుండా ఉనన్టుల్ండి 

వానొచిచ్ంది. సమయానికో షాపు నీడ దొరికి, తడవకుండా ననున్ నేను కాపాడుకోగలిగాను. పది నిముషాలోల్ ఎలా వచిచ్ందో అలా 
మాయమయింది వాన. అపుప్డు చూశానో మనోహర దృశయ్ం.  

కొందరు యువకులు గిటారు వగైరా సంగీతవాదాయ్లతో పేవ మెంటుమీదికొచాచ్రు. వారు వీనులవిందుగా సంగీతం వినిపిసుత్ంటే, 
ఫార్కస్ వేసుకునన్ కొందరమామ్యిలు లయబదధ్ంగా నృతయ్ం చేసుత్నాన్రు. టేకస కి బేర్కస్అవసరం లేని సినిమా షూటింగులా ఉంది ఆ దృశయ్ం. 
వినోదించడానికి వచిచ్న జనం మధయ్మధయ్లో చపప్టుల్ కొడుతునాన్రు. వాన వెలిసినపుప్డు అలాంటి వేడుకలు అకక్డ మామూలని తరావ్త 
తెలిసింది.  

తరావ్త నాకు అలాంటి దృశయ్ం చూసే అవకాశం మళీల్ రాలేదు కానీ, వానకు చికిక్న సందరాభ్లు చాలా ఉనాన్యి. అకక్డ తీవర్మైన 
ఎండ - మనకి శీతాకాలంలో సాయంకాలపుటెండలా ఆహాల్దకరంగా ఉండేది. అలాంటి ఎండలో తిరుగుతుండగా, ఉనన్టుల్ండి ఆకాశంలో 
నలల్టి మబుబ్లు మూసుకొచేచ్వి. భళుళ్న వాన కురిసేది. ఎంతసేపు, జసేట్ మినిట! వెంటనే వెలిసిపోయి, మబుబ్లు మాయమై 
సాయంకాలపుటెండ తిరిగొచేచ్సేది.  

ఈ వానల కోసమని మావాళుల్ చాలామంది గొడుగులు కొనుకుక్నాన్రు. ఇండియాలో ఉనన్పుప్డే నేను గొడుకు వాడడానిన్ 
నిరసించేవాణిణ్ - చేతికి అదనపు భారమని. హాండ డ బాయ్గ లోనో, లాంగ కోట జేబులోనో ఇమిడిపోయేందుకు అనువుగా మడుచుకునే 
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గొడుగులికక్డ దొరుకుతాయి. అయినా నేను గొడుగు కొనలేదు. గొడుగు లేదని వాన ఊరుకోదుగా, చాలాసారుల్ వానలో తడిశాను. 
ఇండియాలో అయితే బాగా చలి వేసుత్నన్పుప్డు బయట తిరిగితేనే జలుబు చేసేది. ఇక వానలో తడిసేత్ చెపప్నే అకక్రేల్దు. కానీ ఇకక్డ నేను 
ఒకక్రోజైనా జిరుర్న చీదలేదు. ధూళి దూసరాలు లేని పరిశుభర్ వాతావరణం అందుకు కారణమేమో మరి! 

అసమదీయులు తసమదీయులు 
ఇండియనస్ అందరం వీలుని బటిట్ తరచుగానే ఎకక్డో అకక్డ కలుసుకునేవాళల్ం. మాలో పర్తిఒకక్రికీ ఎవరికి వారు సరవ్జుఞ్లమనన్ 

భావన ఉండేదేమో - మాటలోల్ మన రాజకీయవాదులకి దీటొచేచ్వాళల్ం.  
మాలో పర్తిఒకక్రూ తమ హౌస ఫౌర్ని - తమ పారీట్ మనిషిగా భావించి పొగుడుతుండేవారు. పొగిడినవాళుల్ పొగిడి ఊరుకునాన్, 

వినన్వాళుల్ విని ఊరుకునాన్ ఏ గొడవా లేదు. ఉనన్టుల్ండి హౌస ఫౌర్ మా పారీట్ అభయ్రిథ్గా మారిపోయేది. వాళల్మధయ్ ఎనిన్కల పోటీ 
జరుగుతునన్టుల్ండేది. పర్తి ఒకక్రూ తమ హౌస ఫౌర్ మిగతావాళల్ హౌస ఫౌర్ల కంటే గొపప్దనేవారు. సాకాష్య్లతో వాదించేవారు.  

రామచందర్ హౌస ఫౌర్ అతని బటట్లుతికిపెటేట్ది. అందుకు డబుబ్ తీసుకునేది. నా హౌస ఫౌర్ నాకు ఉచితంగా బటట్లుతికి పెటేట్ది. ఇదద్రీన్ 
పోలుచ్తూ, ''డబుబ్ తీసుకుంటే మొహమాటముండదు. ఎనిన్ బటట్లైనా వెయయ్డానికి సంకోచముండదు. డబుబ్ తీసుకోలేదనుకో, ఉతకమని 
బటట్లివవ్డానికి మొహమాటపడతాం. అందువలల్ నా హౌస ఫౌర్ పదధ్తే మంచిది'' అనాన్డు రామచందర్ ఒకసారి. 

అతను చెపిప్ంది కొంతవరకూ నిజమే. నేను మొహమాటపడి ఫౌర్ యాకేల కి ఉతకడానికి మాసిన బటట్లు ఇచేచ్వాణిణ్ కాదు. అయితే 
ఆమె, నేను లేనపుప్డు నా గదిలోంచి అవి తీసుకుని ఉతికేసేది. వాదనకోసం కాకపోయినా ఆ విషయం చెపప్డం నాయ్యం. అదే అతనికి 
చెపాప్ను. 

సుబర్హమ్ణాయ్నికి తన హౌస ఫౌర్ నచచ్లేదు. అతను తరచుగా నా హౌస ఫౌర్ని మెచుచ్కునేవాడు.  
ఏదిఏమైనా, నాకు తెలిసినంతలో అందరి హౌస ఫౌర్లూ అభిమానంగానే ఉండేవారు. వారిలో కర్ంకెన  గుపాత్, శరమ్, నటరాజనల్ 

హౌస ఫౌర్లు కాసత్ ఎకుక్వ మంచివారని నాకు అనిపించింది. అయితే అసమదీయుల విషయంలో నేనూ మిగతావారికి తీసిపోలేదు. ఫౌర్ 
యాకేలిన్ నేను అమమ్లా అభిమానించాను. ఆమె మంచితనానికి పర్చారం కలిప్ంచడం నా బాధయ్తగా భావించేవాణిణ్. మిగతావారూ అలాగే 
అనుకోవచుచ్ కదా, అందుకని లూయ్నబరగ్ వదిలేదాకా మా మధయ్ హౌస ఫౌర్ల గురించిన రాజకీయవాదాలు నడుసూత్నే ఉండేవి.  

ఫౌర్ యాకేల ముచచ్టుల్ 
జరమ్నీలో అడుగెటట్గానే - నాకు నిలువ నీడనిచిచ్న ఇంటి యజమానురాలు ఫౌర్ యాకేల. ఆమె పరిచయం నా అదృషట్ం అనిపించేది.   
రోజూ ననాన్మె అభిమానంగా పలకరించేది. మదయ్ం ముటట్నని తెలియగానే ఆమెకు నాపై గౌరవాభిమానాలు పెరిగిపోయాయి. ననున్ 

తరచుగా తన వాటాలోకి ఆహావ్నించి టివి చూడమనేది. ఆమె ఇంటోల్ కలర టీవీలో మంచి కారయ్కర్మాలు కొనిన్ చూసి ఎంజాయ చేశాను. పర్తి 
శని, ఆదివారాలోల్ ఉదయం ఆమె నాకు తను ఇంటోల్ చేసిన కేక పటుట్కొచిచ్ ఇచేచ్ది. అది చాలా బాగుందని మెచుచ్కుంటే ఆమె ముఖం 
ఇంతయేయ్ది.  

నిజానికి ఆ కేక నాకు నచేచ్ది కాదు. తింటుంటే కోడిగుడుడ్ సొన రుచి లీలామాతర్ంగా తెలిసేది. అలాగని కోడిగుడుడ్ నాకు మరీ కొతేత్ం 
కాదు. రీసెరిచ్ రోజులోల్ డాకట్రు సలహామీద కొనిన్ రోజులు పచిచ్ కోడిగుడుడ్ని పగులగొటిట్ సొన తాగాలిస్ వచిచ్ంది. కానీ ఆ సొన రుచి, వాసన 
కూడా భరించలేక - కోరుస్ పూరిత్ కాకుండానే ఆ వైదాయ్నికి సవ్సిత్ పలికాను. అపప్టోల్ అలా ఆ రుచి ననున్ బాధించి ఉండకపోతే, ఇపుప్డు ఫౌర్ 
యాకేలఇచిచ్న కేక ఎంజాయ చేసి ఉండేవాడినేమో తెలియదు.  
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యాకేల ఇంటిచుటూట్ చకక్టి తోట ఉంది. అందులో ఆపిల, పియరస్ వగైరా చెటుల్నాన్యి. తన పెరటిచెటల్ పళల్తో జామ తయారు 
చేసేదామె. అపుప్డపుప్డు ఓ సీసాడు జామ నాకిచేచ్ది. అది చాలా రుచిగా ఉండేది.  

అమె తరచుగా ననున్ కేష్మసమచారాలడిగేది. నాకు పెళల్యిందనీ, ఇదద్రు పిలల్లనీ విని చాలా అశచ్రయ్పడింది. తన కంటికి నేను 
పదెద్నిమిదేళల్ కురార్డిలా కనపడుతునాన్నంటే, చాలా ఆశచ్రయ్పడాడ్ను. 

నిజానికి నాకు అపుప్డు ముపైప్ నిండి ముపైప్ఒకటి నడుసోత్ంది. నేను కురార్డిలా కనబడతానని అకక్డ చాలామంది అనేవారు. ఐతే 
చినన్వాళల్లా కనిపించడం అందరికీ ఇషట్మే కానీ, అనిన్వేళలా కాదు. ఒకసారి బటట్ల షాపుకి వెడితే, అకక్డి సేలస గరల్  నా భుజం కొలత 
తీసుకుని కిండర సెక్షన కి పొమమ్ంది. ఒక అందమైన అమామ్యలా అనన్ందుకు కాసత్ చినన్బుచుచ్కునాన్ను.  

ఫౌర్ యాకేల నా అసలు వయసడిగితే చెపప్డానికి మొహమాటపడి కాసత్ తగిగ్ంచి చెపాప్ను. ఆమె నా ఫాయ్మిలీఫొటో చూసి, నా 
భారాయ్బిడడ్లు అదుభ్త సౌందరయ్ంతో మిలమిల మెరిసిపోతునాన్రంది. పర్తీదీ అదుభ్తం అనడం అకక్డివాళల్ మరాయ్దగా మాతర్మే భావించే 
వివేకం అపప్టికే అలవడింది కాబటిట్ నేను మరీ మురిసిపోలేదు.  

ఫౌర్ యాకేలోల్ నాకు బాగా నచిచ్నది ఆమె సేవానిరతి. తనింటోల్ హెర(మిసట్ర) పాలఅని ఒక వృదుధ్డునాన్డు. ఆయన వయసు 
ఎనబైరెండు. ఆయనిన్ ఆమె అంకుల పాల అని పిలుసుత్ంది.   

పాల ఆరోగయ్ం బాగాలేదు. పటుట్మని నాలుగడుగులు వెయయ్లేడు. అతణిణ్ కంటికి రెపప్లా చూసుకుంటుంది యాకేల. ఒక 
సందరభ్ంలో ఆమె నాకు తన కథ చెపిప్ంది.  

రెండవ పర్పంచ యుదాధ్నికి ముందు ఫౌర్ యాకేల పోలండ లో ఉండేదిట. ఆమె, ఆమె భరత్ అకక్డ ఎంతో హాయిగా జీవించేవారుట. 
రెండవ పర్పంచయుదధ్ం వచిచ్న తరావ్త 1945లో ఆమె డెనామ్రుక్కి వెళిల్ మూడేళుల్ందిట. అకక్ణిణ్ంచి కటుట్బటట్లు, చేతిలో ఒకేఒక పెటెట్తో, ఆమె 
కుటుంబం జరమ్నీ చేరుకుందిట. నిరాశర్యం, నిరాధారం అయిన ఆమె కుటుంబానిన్ అంకుల పాల చేరదీసి, ఆదరించి చేయూతనిచాచ్డుట. 
అలా నిలదొకుక్కునాన్క యాకేల భరత్ కర్మంగా బాగా డబుబ్ సంపాదించి 1958లో ఇపుప్డునన్ ఈ ఇలుల్ కటిట్ంచాడుట. 1959నుంచి ఈ 
ఇంటోల్ పై భాగానిన్ గోయ్తే ఇనస టిటూయ్ట విదాయ్రుథ్లకి ఇసోత్ందిట. మొటట్మొదట అదెద్కొచిచ్న ముగుగ్రు ఆఫఘ్నుల్ బాగా గురుత్నాన్రుట. ఆ తరావ్త 
గురుత్ంచుకోతగగ్ వయ్కిత్ని నేనేనంది. అంకుల పాల వృదుధ్డై ఉనన్దంతా పోగొటుట్కుంటే, చూసేవాళెల్వవ్రూ లేని ఆయనిన్ యాకేలేచ్రదీసిందిట. 
ఒకపుప్డు ఆదుకునాన్డనన్ కృతజఞ్తతో ఇపుప్డాయనకు సేవలు చేసుకుంటోందిట. భరత్ ఎపుప్డు మరణించాడో చెపప్లేదు కానీ, ఒకరోజున 
నేను శీర్మతికి ఉతత్రాలు వార్యడం చూసి, 19 ఏళల్ వయసులో తనూ భరత్కు ఇలాగే ఉతత్రాలు వార్సేదానన్ని గురుత్ చేసుకుంది. ఆమెకు 
కూతురు, అలుల్డు, మనవడు ఉనన్పప్టికీ కూడా - 'పాలమ్రణిసేత్ నేను ఒంటరిని ఐపోతాను' అని బాధ పడుతూంటుంది. ఐతే ఆమె కృతజఞ్తలో 
ఆతీమ్యతకంటే బాధయ్త పాలే ఎకుక్వా అనన్ సందేహం నాలో కలిగే సంఘటన ఒకటి ఆ తరావ్త జరిగింది. 

ఒకసారి ఫౌర్ యాకేల ఏదో పనిమీద ఊరెడుతునాన్నని నాకు చెపిప్ంది. తిరిగి రావడానికి నాలుగు రోజులు పడుతుందిట. పాల కోసం 
అనిన్ ఏరాప్టూల్ చేశాననీ, ఐనా మధయ్మధయ్ ఓసారి పలకరించి బాగోగులు తెలుసుకోమనీ కోరింది. సరేననాన్ను. ఆ తరావ్త శనివారం నేను 
సంతకి వెళాల్ను.  

లూయ్నబరుగ్లో పర్తి శనివారం సంత జరుగుతుందని రామచందర్ నాకు చెపాప్డు. అకక్డ తాజా కూరలు, పళుల్ చౌకధరలకు 
దొరుకుతాయనీ, తను వారానికి సరిపడా అకక్ణిణ్ంచే తెచుచ్కుంటాననీ, గురుత్ండిపోయేలా తన పదధ్తిలో పదేపదే చెపాప్డతను. ఆ రోజు సంత 
ఎలాగుంటుందో చూదాద్మని వెడితే అకక్డ నాకు ఫౌర్ యాకేల కనబడింది. అపుప్డే ఊరిన్ంచి వసోత్ందిట. ఇంకా ఇంటికెళల్లేదు.  



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                               &çôd+ãsY 2016 

   10 IJd¿F|  MnWc"Ó(FL)¸¨

ఆమె ఏదో అడగబోతుంటే – అంకుల పాల బాగానే ఉనాన్డని చెపప్బోతూ మాటలకోసం తడుముకుంటుంటే - ఆమె చాలా 
ఆతుర్తగా తన కుకక్ ఎలాగుందని అడిగింది. నేను బాగుందని చెపప్గానే, తనకది పార్ణసమానమనీ ఎపుప్డో కానీ వదిలి వెళల్ననీ చెపిప్ంది. 
పాల గురించి అడగలేదు. 

ఫౌర్ యాకేల కూతురికి వివాహమై వేరెకక్డో ఉంటోంది. లూయ్నబరుగ్లోనే యాకేల సోదరుడు కూడా ఉంటునాన్డు. ఆమెకీ అతడికీ 
అంతగా పడదు. అతను అపుప్డపుప్డు వచిచ్ సోదరిని పలకరించి వెడుతూంటాడు. ఒకసారి అతను వచిచ్నపుప్డు ఆమె ననున్ పిలిచి అతనికి 
పరిచయంచేసింది. నా అలవాటల్ గురించి చాలా గొపప్గా చెపిప్ంది. నేను మాంసం, గుడుల్, చేపలు వగైరాలేమీ తిననని తెలియగానే అతను కాసత్ 
కంగారు పడాడ్డు. ''మరేం తింటారు?'' అనాన్డు చాలా కనస్రన తో 
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