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MLjFL¸ ²¸CL −bÍjÂ¥qMnjÎFc, ÔL¿öCLŠFLï ÄÓjML MLjOqjMLPoÂÁ. ¬PeFo ¯ Oy¾Py÷ ²GHlð<j ¥cMcÓ¸=o
¬GHlð<j ²¥qÚ¨¥nÎFc Mn+"$qÆ$o Tz¥qO~õÓj( <_jòÓj¸=o ÔcÓj) °Fcïtj ¥cÂ¢ ¥xÂï ÍQc_ícÓ
ö¥h¸Í^ (1970 ÍQL¥q¸ öJdOq¸AKL¸Py) ®Pe¸=h öGHNqkBcÓ MnFLj¥qFLjFLï TdbÍ¥qKcbÍ¥cÓj
CnÓjGSj¥yML<¸ ®GHð=h¥i −GS¥hë¥qOq¸$c °¸^j¸Á. -GS¸.

($qCL GS¸¼¥q CLOqjMctj)
ఆమె అలా చెబుతుంటే నాకు సిగేగ్సింది. తెలివైన వాణిణ్ కావచుచ్నేమో, కానీ భాష నేరుచ్కోవడంలో నా తెలివికి చెపుప్కోతగగ్ నిదరశ్నాలు
లేవు. అపప్టికి భువనేశవ్రోల్ ఐదేళల్కు పైగా ఉనాన్ను కానీ ఒరియా నేరుచ్కోలేదు. ఆఫీసులో ఇంగీల్షు, బయట వచీచ్రాని హిందీతో మానేజ
చేసుత్నాన్ను. ఇకక్డ జరమ్నీలో జరమ్న మాటాల్డడ్ం తపప్నిసరై ఏదో మాటాల్డుతునాన్ను. కానీ నాతో వచిచ్న ఇండియనుస్లో చాలామంది నాకంటే
బాగా మాటాల్డుతారు. అరహ్త లేని పొగడత్ కాబటిట్ నాకామె మెపుప్ సంతోషానిన్వవ్లేదు.
హైసూక్లు, కాలేజి రోజులోల్నే కాల్సమేటస్యినా ఆడపిలల్లకి దూరంగా ఉండేవాణిణ్. ఇకక్డైతే భాష కూడా అంతంతమాతర్ం కాబటిట్
నాకు బిర్గెటీట్తో మాటాల్డే ఆసకిత్ కలగలేదు. ఆపైన ఉదయం లేచీలేవగానే ఇనసటిటూయ్టకి వెళేల్ హడావుడి. తిరిగొచేచ్సరికి రాతిర్ ఏడో,
ఎనిమిదో! నిజం చెపాప్లంటే ఆమె నా ఎదుటి గదిలో ఉంటునన్దనే మరిచ్పోయాను. అలా రెండు రోజులు గడిచిపోయాయి.
యాకేల నా గురించి చెపిప్న మాటలు బిర్గెటీట్కి నేనంటే కుతూహలం కలిగించినటుల్నాన్యి. నేను తనని పలకరిసాత్నని మూడు
రోజులు చూసింది. ఆదివారం రాగానే ఇక ఆగలేక, నా గదికి వచిచ్ంది. “కాసేపు కబురుల్ చెపుప్కుందాం. నీ గది చాలా చినన్ది కాబటిట్, నా
గదిలోకొసాత్వా?” అనడిగింది సేన్హపూరవ్కంగా.
వెళాల్ను. చూసేత్ ఆ గది చాలా పెదద్ది. పెదద్ మంచంతో పాటు సోఫా, కురీచ్లు కూడా ఉనాన్యి. ఇదద్రం ఎదురెదురుగా కూరుచ్నాన్క,
“నీ గురించి చెపుప్” అంది జరమ్నోల్.
నాకొచిచ్న జరమ్న అంతంతమాతర్ం. బయట ఎవరితో మాటాల్డినా, జరమ్నోల్నే మాటాల్డమని మా టీచర చెపిప్ంది. బయటివాళుల్ కూడా
గోయ్తే ఇనసటిటూయ్ట విదాయ్రుథ్లిన్ జరమ్నోల్నే మాటాల్డమని పోర్తస్హిసాత్రు.
నాకొచిచ్న చచుచ్ భాషలో నెమమ్దిగా కబురుల్ మొదలు పెటాట్ను. ఏం చెపాప్లో తెలియక, నేనొక రచయితననీ, నా శీర్మతి నా రచనలు
ఫెయిర చేసుత్ందనీ చెపాప్ను. మామూలుగా ఐతే అంత తకుక్వ పరిచయంలో నేను రచయితనని ఇతరులకి చెపిప్న సందరాభ్లు లేవు.
ఆమె నావంక అడమ్యిరింగగా చూసింది.
మొహమాటమేసి, ఎందుకు చెపాప్నా అనుకునాన్ను. అంతలో యాకేల వచిచ్ంది. మా ఇదద్రికీ కేక పెటిట్ంది.
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ఫస చెయయ్డం ఇషట్ం లేక మాటాల్డకుండా తినాన్ను. మానసిక బలమేమో, ఆ పూట కేక బాగుందనిపించింది.
కేక తింటూనే బిర్గెటీట్ తనగురించి చెపిప్ంది.
ఆమె వయసు ఇరవై సంవతస్రాలుట. మాటల సందరభ్ంలో, తనకి బౌర్న కలరంటే ఇషట్మంది.
“బౌర్నఅంటే ?” అనాన్ను అరథ్ం కాక.
“అదే, నీ వంటి రంగు!” అందామె మామూలుగా.

అబదధ్మెందుకూ, నాలో సంతోషం పొంగుకొచిచ్ంది. ఎందుకంటే, ఒకరోజు నేనూ, నటరాజన బసుస్లో వెడుతుంటే మా వెనుక సీటోల్
ఓ తెలల్ యువతీ, నాలుగైదేళల్ కొడుకూ కూరుచ్ని ఉనాన్రు. ఆ పిలాల్డు చూడాడ్నికి బొదుద్గా ముదుద్గా ఉనాన్డు. వెనకిక్ తిరిగి మరీ ఆ
కురార్డివంక చూసి ముదుద్గా నవావ్ం. తలిల్మనసు ఉపొప్ంగినటుల్ంది, ఆ యువతి వెంటనే కురార్డితో, “వాళెల్వరో తెలుసా?” అంది
ముచచ్టగా. మా గురించీ, ఇండియా గురించీ నాలుగు మంచి మాటలు చెపాప్లని ఆమె ఉదేద్శయ్మై ఉండొచుచ్. ఆ కురార్డు వెంటనే,
“ఆఫిర్కానర” (ఆఫిర్కనుల్) అనాన్డు. ఆ తరావ్త ఆమె కొడుకుని మందలించిన సవ్రానిన్ బటిట్ తను నొచుచ్కుందని అరథ్మైంది. మేము
ఇండియనుస్మనీ, ఇండియా చాలా గొపప్దేశమనీ కాసత్ ఎకుక్వ చేసి చెపిప్ కవర చెయయ్డానికి పర్యతిన్ంచింది. మేమిక వెనకిక్ తిరగలేదు.
నటరాజన కొంచెం చినన్బుచుచ్కునాన్డు. “మనం మరీ అంత నలల్గా ఉనాన్మా?” అనాన్డు నాతో.
“మనమెలా ఉనాన్మనన్ది కాదు ముఖయ్ం. మనం వాళల్ల్కెలా కనబడతామనన్ది ముఖయ్ం. ఆ మాటనన్ది మాయామరమ్ం తెలియని ఓ
పసివాడు. మనం ఇతరుల నలుపుని చినన్బుచేచ్ముందు, మనమూ కొందరికి నలుపని హెచచ్రించడానికే ఈ ఘటన” అనాన్ను
హుందాతనానిన్ నటిసూత్. కానీ మనసులో నేనూ అతడిలాగే మథన పడుతునాన్ను. ఇంతకాలం తెలుపని కాకపోయినా, కనీసం బౌర్నగా
ఉంటాననన్ నమమ్కంలో ఉనాన్ను. ఆ నమమ్కానిన్ వముమ్ చేశాడా జరమ్న పసిబాలుడు.
కానీ ఇపుప్డు నిండు యౌవనంలో ఉనన్ ఓ తెలల్మామ్యి, నా రంగు బౌర్న అని నిరాధ్రించడమే కాక అది తనకిషట్మని కూడా చెపిప్ంది.
మొహమాటానిన్ అణచుకుంటూ, “డాంకే (థాంకస్)” అనాన్ను.
“నేనే కాదు. మా జరమ్నస్ అంతా బౌర్న రంగు ఇషట్పడతాం. బహుశా మీ ఇండియనస్ మా రంగు ఇషట్పడతారనుకుంటాను” అని
నేనేమంటానోనని కుతూహలంగా నావంక చూసింది.
నిజం చెపేప్యాలనిపించింది. “మాకైతే యూరోపియనస్ వంటి రంగు పాలిపోయినటుల్ంటుంది. అది మాకు నచచ్దు. మాకూ వంటి
రంగు బౌర్నగా ఉంటేనే ఇషట్ం. అయితే మరీ పాలిపోయినటుల్ ఉండకపోతే, మీ రంగు బౌర్న కంటే బాగుంటుంది - నీ వంటి రంగులా”
అనాన్ను కొంచెం లౌకయ్ంగా. ఆమె వంటి రంగు బాగుందనన్ మాట మాతర్ం నిజం.
అపుప్డామె ఎంత సిగుగ్ పడిందంటే, పర్పంచంలో ఎకక్డి ఆడవాళల్యినా ఒకక్లాగే సిగుగ్ పడతారనిపించింది. ఆడవాళల్ సిగుగ్ ఎకక్డైనా
మనోహరంగా ఉంటుందని కూడా అనిపించింది.
కర్మంగా కబురల్లో పడి ఎనోన్ విషయాలు మాటాల్డుకునాన్ం. ఇండియాలో గృహిణులకి వంట పని ఎకుక్వనీ, రోజులో చాలా భాగం
వంటింటోల్నే గడుపుతారనీ, వంట కూడా కషట్మేననీ చెబితే ఆమె ముందు ఆశచ్రయ్పోయింది. తరావ్త బాధగా నిటూట్రిచ్ంది.
కటూట్బొటూట్ పర్సకిత్ వచిచ్, “ఇండియన మహిళలు బరువైన చీరలు కటుట్కుంటారు కదా, కటట్డం కూడా కషట్ం అనిపిసుత్ంది. మా
బటట్లైతే తేలిగాగ్ ఉంటాయి. వేసుకోవడం కూడా సులభం!” అందామె.
నేనొపుప్కోలేదు. “అలవాటైతే ఏదీ కషట్మనిపించదు. నీ పెరస్నాలిటీకి నువువ్ గౌనోల్ కనాన్ చీరలో ఎకుక్వ బాగుంటావు” అనాన్ను.
మళీల్ అచచ్మైన ఆడపిలల్లా సిగుగ్ పడిందామె.
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బిర్గెటీట్కి సిగరెటఅలవాటుంది. ముందు నాకు ఆఫర చేసింది. నాకు అలవాటు లేదనాన్ను. అపుప్డామె నా అనుమతి తీసుకుని ఓ
సిగరెట వెలిగించుకుంది. పొగ పీలిచ్ గుపుప్న వదులుతూ, “పొగ తాగడం మంచిది కాదు. నేనూ మానేయ గలిగితే బాగుణుణ్” అంది కొంచెం
సవ్గతంలా.
ఇరవైఏళల్ అందమైన అమామ్యి నోటోల్ సిగరెట! నేను పెరిగిన వాతావరణానికి ఆ రెండూ మాయ్చైనటుల్ అనిపించలేదు.
తరావ్త ఆమె నా కుటుంబ వివరాలు అడిగింది. మా నానన్గారికి పదిమంది సంతానమనగానే షాక తినేసింది. “అంతమంది
పిలల్లుండడంపై నీ అభిపార్యమేమిటి?” అంది. అదామె మరాయ్ద. నా అభిపార్యం తెలిసేదాకా ఆ విషయమై తన సప్ందనని చెపప్దు.
“ఇపుప్డు ఇండియాలో చాలామంది ఫామిలీ పాల్నింగ పాటిసుత్నాన్రు. ఇదద్రు లేక ముగుగ్రు చాలు అనన్ది మా దేశంలో కొతత్ నినాదం.
ఈ మారుప్ని నాలాంటివాళల్ంతా సావ్గతిసుత్నాన్రు” అనాన్ను.
ఆమె కళుల్ మెరిశాయి. “నీకు అంతమంది తోడబుటిట్నవాళుల్నాన్రని బాధగా అనిపిసుత్ందా?” అంది.
“అంతమంది పిలల్లుండడంవలల్ ఆరిథ్కంగా చాలా ఇబబ్ంది పడాలి. అందుకని బాధపడాలి. బాధపడితే, తోడబుటిట్నవాళల్ని
అవాంఛనీయులుగా భావించినటేల్ కదా! కాబటిట్ భవిషయ్తుత్లో అలా జరగనివవ్కూదదని అనుకుంటాను తపప్, ఇపప్టికే జరిగిందానికి
బాధపడను. ఆ విషయమలాగుంచితే - పండుగలకీ, వేడుకలకీ అందరం కలుసుకునన్పుడు - మాకు అంత బలగం ఉనన్ందుకు
మహదానందంగా ఉంటుంది” అనాన్ను.
సరిగాగ్ రాని భాషలో మాటాల్డడంవలల్ నా మెదడుకి శర్మగానే ఉంది. ఐనా మేమిదద్రం అకక్డ కూరుచ్ని సుమారు అయిదు గంటలు
మాటాల్డుకునాన్ం.
మధయ్లో ఫౌర్ యాకేళ ఊరించి చెబుతూ, “జీ ఈసట్ జేర షోయ్న'' అనాన్ను. ఆ మాట యాకేలతో కూడా చాలాసారుల్ అనాన్ను.
అనన్పుప్డలాల్ ఆమె సిగుగ్పడేది. నా అభిపార్యంలో ఆ పదానికి అరథ్ం ఆమె చాలా మంచిదని. మరి ఆ మాటకు ఆమె సిగుగ్ పడాలిస్న కారణం
నాకు అపుప్డు తెలియలేదు. ఇపుప్డు బిర్గెటీట్ చెపప్గా తెలిసింది. షోయ్న అనే మాటకి నైస అనన్ అరథ్ం ఉనన్పప్టికీ, ఆ పదానిన్ ఎకుక్వగా
అందానిన్ పొగడాడ్నికే వాడతారుట. కాబటిట్ ఆ మాట అందరికీ వాడొదద్ని చెపిప్ందామె.
నేను యాకేల గుణగణాలిన్ పొగుడుతునాన్ననుకుని, అందానిన్ పొగుడుతునాన్ను. అందుకా వృదుధ్రాలు సిగుగ్ పడుతోందని అరథ్మై,
అయోయ్ అనుకునాన్ను. మంచితనానిన్ అభినందించడానికి షోయ్నకి బదులు నెట అనమని బిర్గెటీట్ చెపిప్ంది. ఆ రోజుకి మా సమావేశం అలా
ముగిసింది.
టేపురికారడ్రు కొనన్ రోజున, హడావుడిగా ఇంటికొచిచ్ ఆబగా పిలల్ల మాటలు వింటుండగా - బిర్గెటీట్ వచిచ్ తలుపు తటిట్
పలకరించింది. పిలల్ల మాటలు ఒకసారి తను కూడా విని వాళల్ వయసులడిగి తెలుసుకుని, “మీ ఇండియనుస్వి ఈడుకి మించిన తెలివితేటలు”
అంది.
ఆ మాట హృదయంలోంచీ కాక, మాటవరసకి మరాయ్దగా అనన్టుల్ నాకు అనిపించింది.
వచీచ్ రాని నా జరమ్న భాష ఆమెకు ఏమి వినోదానిన్సోత్ందో తెలియదు కానీ మరాన్డు మళీల్ తన గదికి అహావ్నించింది. వెళాల్ను.
ఈసారి మాటలోల్ తనే మాంసాహారం పర్సకిత్ తెచిచ్, “నువువ్ మాంసం తిననంటావు. తింటే తపేప్ంటి?” అనడిగింది.
“మాంసాహారమైనా, శాకాహారమైనా ఎంతో కొంత హింస లేకుండా లభించదు. తరతమ భేదాలుంటాయంతే! ఉదాహరణకు మనం జంతువులిన్ ఆహారంగా భావించి చంపి తింటునాన్ం. మనకంటే బలమైన, తెలివైన రాక్షసజాతి ఒకటి ఉండి - రోజూ మనని వేటాడి
తింటుంటే అపుప్డు మన మనఃసిథ్తి ఎలా ఉంటుంది? అలాంటి మనఃసిథ్తినే నేను జంతుజాలం విషయంలో ఊహించుకోవడంవలల్ -
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మాంసాహారం తినలేక పోతునాన్ను. వృకాష్లకూక్డా పార్ణం ఉనన్పప్టికీ, అవి పార్ణమునన్ జీవాలని నా ఊహకు అనిపించకపోవడంవలల్,
శాకాహారం తినగలుగ్తునాన్ను” అని చెపాప్నామెకి.
మనుషులకంటే బలమైన, తెలివైన జాతి మనుషులిన్ తినడం ఆమె ఊహలోకి వచిచ్నటుల్ంది - బిర్గెటీట్ కళల్లో కొంచెం భయం
కనబడింది. టాపిక మారిచ్, “చీర కటుట్కోవాలనుంది. నువువ్ నేరప్గలవా?” అంది.
ముందు రాదనాన్ను కానీ ఆమె ఒపుప్కోలేదు. నాకు చీర కటట్డం తెలిసే ఉండడానికి రకరకాల లాజికుక్లు తీసింది. “మీ దేశంలో
ఆడవాళల్ందరూ చీర కటుట్కుంటునన్పుప్డు, మీ మగాళల్కి కూడా ఎంతో కొంత తెలిసుండాలి. ఊహించైనా పర్యతిన్ంచు” అందామె.
“కానీ, ఇకక్డ చీరలు లేవే!” అనాన్ను.
“చీరంటే ఉతత్ గుడేడ్ కదా! ఈ దుపప్టి పనికిరాదా?” అంటూ అకక్డ మంచంమీదునన్ పెదద్ దుపప్టీని తీసింది. ఆ వెంటనే, “అమోమ్!
ఇది ఏకంగా ఆరు మీటరల్ పైన ఉంది. దీనిన్ కట చెయయ్డానికి ఫౌర్ యాకేల ఒపుప్కుంటుందనుకోను” అని నిటూట్రిచ్ంది.
నేను మాటాల్డలేదు. అంతలోనే ఆమె, “ఇంతకీ, చీరకి ఎంత గుడడ్ కావాలి?” అంది.
చెపప్క తపప్లేదు - ఆరేడు గజాలని.
ఆరేడు గజాలనగానే, ముందు అమోమ్ అనుకునాన్, ఆ వెంటనే, “ఐతే ఇంకేం, ఈ దుపప్టినే నాకు చీరగా కటుట్” అందామె.
“కటట్డానికేం లేదు. చుటట్బెటుట్కోవడమే” అనాన్ను.
“చుటట్బెటుట్కుంటాను కానీ, నువెవ్ళిల్ నీ భారయ్ ఫొటో తీసుకునిరా” అంది ఇంచుమించి ఆజాఞ్పిసుత్నన్టుల్. ఆడవాళుల్ అంతే! తండుర్లీన్,
అనన్లీన్, భరత్లీన్ ఆజాఞ్పించినటేల్ - కాసత్ పరిచయమైతే చాలు - సేన్హితులీన్ ఆజాఞ్పించగలరు.
నేను ఫొటో తీసుకొచేచ్సరికి - బిర్గెటీట్ వంటికి దుపప్టిని చుటట్బెటుట్కుని ఉంది. ఆ దుపప్టినే కనుక చీర అనుకుంటే - చీరకటుట్ ఇంత
అసహయ్ంగా ఉంటుందా అనిపించింది.
“ఎలా ఉంది?” అందామె. బాగుందనాన్ను.
ఆమె తృపిత్పడలేదు. నేను తెచిచ్న ఫొటో అడిగి తీసుకుని చూసూత్ తల అడడ్ంగా ఊపింది. నావంక గంభీరంగా చూసూత్, “ఈ లుక
రావాలి'' అంటూ దుపప్టి విపిప్ నాకు అందించింది.
దుపప్టి ఆమెకు చుటట్బెటిట్ కుచిచ్ళుల్ పెటాట్ను. చాలా కుతూహలంగా గమనిసోత్ందామె. కటట్డం అవగానే, ''ఇంకా ఆ లుక రాలేదు''
అంది.
“ఆ లుక రావాలంటే, పైన జాకెటఉండాలి. పొటట్ భాగం కొంత కనబడాలి” అనాన్ను.
నా నోటి మాట పూరత్వలేదు. ఆమె తన వంటిమీదునన్ ఓవరకోటు చటుకుక్న విపేప్సింది. అపుప్డామె ఛాతీపైన బార్ తపప్మరో
ఆచాఛ్దన లేదు.
బికినీతో ఆరుబయట మగాళల్మధయ్ తిరిగే సంపర్దాయంలో పుటిట్ పెరిగిందామె. అందువలల్నేమో, ఆమెలో ఏ తడబాటూ లేదు.
నేను మాతర్ం ఒకక్ క్షణం తడబడాడ్ను. అది సప్షట్ంగా నా కళల్లో కనబడిందేమో, ఆమె, “అయామ సారీ” అని ఓసారి నిటూట్రిచ్ మళీల్
కోట వేసేసుకుంది.
ఆమె సారీ చెపప్డానికి కారణమైన నా ముఖభావాలు సుఫ్రించడంవలల్నేమో నేను సిగుగ్పడి క్షణంపాటు తల దించుకునాన్ను. సారీ
చెపాప్లనిపించింది కానీ, చెపప్డంవలల్ అపర్యతన్ంగా నా ముఖంలో వచిచ్న మారుప్లని మనసుకి కూడా అంటగటట్డం సిగుగ్చేటు కదా, ఆమె
సారీని సీవ్కరించడమే ఆమెకూ నాకూ మరాయ్ద అనిపించి ఊరుకునాన్ను.
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ఇక మౌనం బాగుండదని చటుకుక్న తలెతిత్ ఆమెని చూశాను. నేనినిన్ ఆలోచనలకి గురయాయ్ను కానీ, ఆమె చాలా మామూలుగా
ఉంది. కళుల్ నిరమ్లంగా ఉనాన్యి.
“నాకు చీర కటుట్కోవాలనుంది. ఇండియానుంచి నాకో చీర తెపిప్ంచిపెటట్గలవా?” అందామె నవువ్తూ.
నేనూ సదుద్కునాన్ను. “మా దేశంలో కంటే బటట్ కావ్లిటీ మీ దేశంలోనే బాగుంటుంది. నైలెకస్ కానీ, పోలీ ఎసట్ర కానీ - చీరకు
అయిదు మీటరూల్, జాకెటుట్కి ఒక మీటరూ - మొతత్ం ఆరు మీటరుల్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది” అనాన్ను.
అయిదు మీటరల్ గుడడ్ను వంటికి చుటట్బెటుట్కుని ధరించి భరించడమా - అని గుండెలు బాదుకుందామె.
తరావ్త మేము పలు విషయాలు మాటాల్డుకునాన్ం. ఆమెకి తెలుగు మాటలు తనే చదవాలనుంది. ఆందుకని నాకు తోచిన మాట
ఒకటి ఇంగీల్షు అక్షరాలోల్ వార్యమని కోరింది. ఆమె ఉతుస్కతకి ముచచ్టపడి, “నీ కళుల్ బాగుంటాయి” అని రాశాను.
ఆమె కూడబలుకుక్ంటూ చదివింది. ఆమె ఉచాచ్రణని సరి చేశాను. రెండుమూడు పర్యతాన్లోల్ ఆమె నోట తెలుగు తెలుగులాగే
పలికితే మెచుచ్కునాన్ను.
ఆమె ముఖంలో సంతోషం. “ఇంతకీ నువేవ్ం రాశావ? ఆ మాటకి అరథ్మేమిటి?” అనడిగింది. చెపాప్ను.
ఆపుప్డామె సంతోషం పటట్లేక తన కుడిచేతిని ఒకసారి పైకెతిత్ విసిరినటుల్గా అరచేతిని కిందికి దింపింది. “నువువ్ మరీనూ? పోదూ”
అనడానికి అకక్డివాళల్ తనుభాష అది.
ఆ సంతోషం కలిగించిన నవువ్ ముఖంతోనే, తన దగగ్రునన్ ఓ ఆలబ్ంలోంచి కొందరు అమామ్యిల బొమమ్లు చూపించి, “నీకు
నచాచ్రా?” అనడిగింది.
ఇరవైకి అటూ ఇటూలో ఉనన్వారు. ఆడపిలల్లు. తెలల్పిలల్లు. ఆరోగయ్ంతో మిసమిసలాడే వారిలో అందానికి తకుక్వేముంటుంది?
“చాలా బాగునాన్రు” అనాన్ను. అకక్డికి అదేదో అందాల పోటీలో నాయ్యనిరేణ్త తీరుప్ వినన్టుల్ ఆమె ముఖం వెలిగిపోయింది.
అంతకుముందు నా మాటలు విని, నాకు ఇండియా అమామ్యిలు తపప్ ఇంకెవరూ నచచ్రని ఆమె అనుకుని ఉండాలి.
తరావ్త ఆమె నాకు డాయ్నస్ వచాచ్ అనడిగింది. రాదని చెబితే ఆశచ్రయ్పడింది. ఆమె ఆశచ్రాయ్నికి నేనూ ఆశచ్రయ్పడి, “ఇషట్మైనవాళుల్
డాయ్నస్ నేరుచ్కుంటారు. లేనివాళుల్ లేదు. ఇందులో ఆశచ్రయ్మేముంది?” అనాన్ను.
“కానీ జరమ్నీలో పర్తి ఒకక్రికీ డాయ్నస్వ్సుత్ంది” అందామె.
“మీ డాయ్నస్ఎలా ఉంటుంది?” అనాన్ను కుతూహలంగా.
ఆమె వెంటనే ఉతాస్హంగా కొనిన్ సెట్పస్ వేసి చూపించింది.
ఆ సెట్పస్ నాకు కొతత్ కాదు. మన సినిమాలోల్, ముఖయ్ంగా హిందీ సినిమాలోల్, హీరో హీరోయినస్ పారీట్లోల్ వేసేవే అవి.
“డాయ్నస్అంటే ఇదనుకోలేదు. సరదా ఉంటే ఇది నేరుచ్కోవడం కషట్ం కాదు. డాయ్నస్ంటే నేను భరతనాటయ్ం అనుకునాన్ను” అనాన్ను.
“భరతనాటయ్మంటే?” అందామె. నోటి మాటలోల్ చెపప్డానికి పర్యతిన్ంచాను కానీ, ఆమె కొనిన్ సెట్పస్ వేసి చూపించమంది.
నేనడగాగ్నే తను సెట్పస్ వేసి చూపించింది. వచిచ్నా రాకపోయినా, ఆమెకు కొంత ఐడియా ఇవవ్డం నా బాధయ్త.
నా జీవితంలో ఒక అపరిచిత యువతి ముందు నిలబడి భరత నాటయ్భంగిమలు చూపిసాత్నని కలలో కూడా అనుకోలేదు.
అందులోనూ నాకు బొతిత్గా డాయ్నస్ రాదు.
పేర్క్షకుడిగా నేను చూసిన భంగిమలోల్ అపప్టికి సుఫ్రణకి వచిచ్నవి కొనిన్ చూపడానికి పర్యతిన్ంచానంతే!
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శీర్మతి చూసేత్ ఈ నా పర్యాస ఆమెకు గొపప్ వినోదంగా ఉండేది. బిర్గెటీట్ ఆ భంగిమలను ఆశచ్రయ్ంగా గమనించి, “అలా డాయ్నస్
చెయయ్డం ఎందుకు?” అనడిగింది.
అపప్టికి నాకు అరథ్మైంది - ఆమెకీ నాకూ సంసక్ృతిపరంగా ఉనన్ భేదం.
నితయ్జీవితంలో యువతీయువకులు కలిసి నృతయ్ం చెయయ్డం భారత సంసక్ృతి కాదనీ, అకక్డ నృతయ్మనన్ది కేవలం వినోద పర్దరశ్న
మాతర్మేననీ, కొందరు కళాకారులు నృతయ్కళకు తమ జీవితాలిన్ అంకితం చేసాత్రనీ చెపాప్ను. అకక్డ కూడా నృతయ్ కళకారులు ఉనాన్రు
కాబటిట్ ఆమెకు విషయం అరథ్మైనటుల్ంది.
ఆ మరాన్డు బిర్గెటీట్ వెళిల్పోయింది. వెళేల్ముందామె తనకి పెళిల్ నిశచ్యమైందని చెపిప్ ఎంజేజిమెంట రింగు కూడా చూపించింది.
నాదగగ్ర వీడోక్లు తీసుకుంటూ - తనకో చీర తెపిప్ంచిపెటట్మని మరీ మరీ చెపిప్ంది. నేనామె వినన్పానిన్ యథాలాపంగా తీసుకునాన్ను. కానీ
ఆమె గురించి ఇతరంగా చాలా అలోచించాను.
భారత దేశంలో భారయ్తో తపప్ మరే యువతితోనూ బిర్గెటీట్తో అంత సనిన్హితంగా మసలలేదు నేను. నా ఈడు ఆడపిలల్లు కాసత్
దగగ్రగా వచిచ్ మాటాల్డితేనే ఏదోలా ఉండేది నాకకక్డ. అటువంటిది ఇకక్డ ఈమెతో గంటల తరబడి ఏకాంతంగా, సనిన్హితంగా మసిలాను.
అయితే నా బుదిధ్ పెడదారులు తొకక్లేదు. ఒక సేన్హితుడితో మాటాల్డుతునన్టేల్ ఉంది తపప్ ఆమెలోని సతరీని నేను గురిత్ంచలేదు. ఆమె
ముఖభావాలు చూసుత్ంటే తనూ అలాగే ఫీలయిందనిపించింది. ఈ తేడాకి కారణమేమిటి?
మన సంసక్ృతి సతరీలపటల్ కాంక్షనే తపప్ సేన్హభావానిన్ కలుగనివవ్దా? యువతీయువకుల మధయ్ దూరానిన్ తగిగ్ంచడం దావ్రా వారి
మనసులు మరింత సవ్చఛ్ంగా ఉండే అవకాశముందనన్ విషయం నిజమా?
ఏదిఏమైనా బిర్గెటీట్తో గడిచిన ఆ కొదిద్ రోజులూ నాకు మరపురాని అనుభవం.

పికిన్క పికిన్క పికిన్క
చదువుకుందుకొచిచ్నా మేము సందరశ్కులం కూడా కదా! మేమకక్డ విహారయాతర్లూ చేశాం. కొనిన్ పికిన్కస్ సంసథ్ ఏరాప్టు చేసేత్,
కొనిన్ మాకు మేముగా వేసుకునన్వి.
లూయ్నబరుగ్ వచిచ్న ఇరవై రోజులకి, అంటే జూన 25న - గోయ్తే ఇనిస్ట్టూయ్ట వారు - విదాయ్రుథ్లకోసం ఒక ఔసఫూల్గ(పికిన్క)
ఏరాప్టు చేశారు. అందులో ఆయా విదాయ్రుథ్ల హౌసఫౌర్లు (లాయ్ండలేడీలు) కూడా పాలొగ్నవలసి ఉంది. తనకి వీలు కుదరలేదని చెపిప్ ఫౌర్
యాకేలఈ పికిన్కిక్ రాలేదు.
ఔసఫూల్గకని మేమెకిక్న టూరిసట్ బసుస్ అదుభ్తంగా ఉంది. లోపలి సీటల్ అమరిక విమానంలో లాగా ఉంది. గంటకు ఎనబై
కిలోమీటరల్ వేగంతో పోతునాన్ బసుస్లో కదుపు గానీ, కుదుపు గానీ లేదు.
మా గమయ్ం ఎలేబ్ నదీతీరం. మధయ్లో ఒక హోటల వదద్ ఆగేం. అకక్డ అందరికీ కేకుస్, ఐసీర్క్మ సెరవ్ చేశారు. అవి తిని మళీల్ బసెస్కిక్
ఎలేబ్ నదీతీరంకి చేరుకునాన్ం. అకక్డ మాకోసం ఒక సీట్మబోట సిదధ్ంగా ఉంది. అందులో అంతా ఎకాక్ం.
పర్శాంతంగా వీచే చలల్ని గాలి, చలి పుటిట్సోత్ంది కానీ, ఆ చలిని ఆపడానికి వేసుకునన్ సెవ్టర సరిపోయింది.
ఎలేబ్ నది వెడలుప్ తకుక్వే. కానీ అది చాలా యూరప దేశాలోల్ంచీ పర్వహిసుత్ందిట. నదికి ఈవలి ఒడుడ్ పశిచ్మ జరమ్నీ. ఆవలి ఒడుడ్
తూరుప్ జరమ్నీ.
నదీవిహారం రెండు గంటల సేపు కొనసాగింది. బోటుమీద ఎంతోమంది ఆడ, మగ జంటలుగా విడిపోయి ఫొటోలు
తీయించుకునాన్రు. కొందరు బోటులో ఏరాప్టు చేసిన సంగీతానికి అనువుగా నరిత్ంచారు. కొందరు హౌసఫౌర్లు తామూ నాటయ్ం చేశారు.
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లావుగా ఉనన్ ఒక హౌసఫొర్ చేసిన నృతయ్ం అందరికీ ఎకుక్వ వినోదానిన్చిచ్ంది. పెదాద్, చినాన్ అంతా కలిసిపోయి పసిపాపలాల్ పర్వరిత్ంచడం
హాయిగా అనిపించి, కాసేపు ఈ లోకానిన్ మరిచ్పోగలిగాం. కానీ - పకక్న శీర్మతి లేకపోవడం వెలితిగా అనిపించింది నాకు.
లూయ్నబరుగ్లో అంకుల విలీల్ అనే సమాజసేవకుడునాన్డు. ఆ ఊరొచిచ్న విదేశీయులకోసం ఆయన అపుప్డపుప్డు పికిన్కుస్ ఏరాప్టు
చేసుత్ంటాడు. ఆయన నిరవ్హణలోనే జూన 28న మేము హనోఫర (హానోవర) వెళొల్చాచ్ం. హనోఫర పశిచ్మ జరమ్నీలో నీడరశాకెస్న రాషాట్ర్నికి
రాజధాని. పరిమాణంలో పెదద్ నగరమే కానీ జనాభా మాతర్ం ఐదు లక్షలు. అకక్డ తరచుగా ఇంటరేన్షనల టేర్డఫెయిర నిరవ్హిసాత్రు.
దానికోసం శాశవ్తమైన ఎగిజ్బిషన గౌర్ండఉంది. ఈ ఫెయిర విశవ్విఖాయ్తం.
ఆహాల్దకరమైన వాతావరణం, పరిశుభర్మైన రోడుల్, ఎతైత్న భవంతులు, ఆకరష్ణీయమైన బజారుల్ ఉనన్ ఆ నగరంలో జనసంచారం
అంతంతమాతర్ం. నగరానికి పర్తేయ్క ఆకరష్ణ పూలతోటలు. వాటి అందం వరణ్నాతీతం.
తిరుగు పర్యాణంలో ఇనఫ్రేమ్షన అండ టూరిసట్ సెంటరోల్ ఆగాం. అకక్డ దేశవిదేశాల యువతీ యువకుల కారయ్కర్మాలౌతునాన్యి.
ఫీర్గా వైన పోసుత్నాన్రు. కోలా మాతర్ం కొనుకోక్వాలి. పాటలు, నృతయ్పర్దరశ్నలు జరిగాయి. చూడాడ్నికి కాలేజి సాథ్యిలో ఉనాన్యి. అనేక
దేససుథ్లతోపాటు మన సరాద్రీలు
జ్ కూడా బాగా ఎకుక్వ సంఖయ్లో కనిపించారకక్డ.
గోయ్తే ఇనసటిటూయ్ట వారు ఏరాప్టు చేసిన మరో ఔసఫూల్గలో జూలై 4న హాయ్ంబురగ్ (హాయ్ంబరగ్) నగరానికి వెళాల్ం. పర్పంచ పర్సిదిధ్
గాంచిన ఓడరేవు అకక్డుంది.
ముందు మమమ్లిన్ హారబ్రుకి తీసుకెళిల్ సీట్ంబోటుమీద చాలాసేపు విహారం చేయించారు. ఆ విహారంలో దేశదేశాల ఓడలీన్, ఓడలిన్
మరమమ్తు చేయడానికునన్ సదుపాయాలీన్ చూశాం.
అకక్డ మాకు బంగాల్దేశ ఓడ ఒకటి కనిపించింది. దూరదేశంలో ఉండడం వలల్నేమో, సవ్దేశపు ఓడే అనిపించింది.
తరావ్త మమమ్లిన్ సెయింట పౌలీ చరిచ్కి తీసుకెళాల్రు. అది బాగా పాతకాలపు చరిచ్. చరిచ్ లోపల ఎలా ఉంటుందో చూడడ్ం నాకదే
మొదటిసారి.
ఆలయం కాబటిట్ చరిచ్ పవితర్మైనది. సెయింట పౌలీ పేరు కూడా పవితర్ంగా ధవ్నిసుత్ంది. కానీ హాంబురగలో సెయింటపౌలీ అనగానే
పవితర్భావం కలిగే అవకాశం తకుక్వ. ఎందుకంటే అకక్డ సెయింటపౌలీ అంటే సుఫ్రించేది చరిచ్ కాదు. దానినానుకునే ఉనన్ రీపరబాన సాట్ర్సే
(వీధి). ఆ వీధిలో మనిషికి తన కామతృషణ్ తీరుచ్కునేందుకు ఉనన్ వివిధ, విభినన్ మారాగ్లు పర్దరిశ్తమేకాదు, కావాలంటే అనుసరణకూ
అకక్రకొసాత్యి. ఎంత ఆధునికమైనా, సేవ్చఛ్కి అవధులు లేకపోయినా - అలాంటి వీధులు ఏ దేశానికీ గరవ్కారణం కాదనే అనుకోవాలి.
ఎందుకంటే - చెపప్కతపప్దు కాబటిట్ మొకుక్బడికి అనన్టుల్ గోయ్తే ఇనసటిటూయ్ట వారు ఆ వీధిని మాకు హడావుడిగా చూపించేసి
అయిందనిపించారు. ఐనా ఆ కాసేపటికే ఆ వీధి విశేషాలు మా అవగాహనకొచిచ్ మాలో ఉతుస్కత రేపాయి. మరోసారి రాతిర్ సమయంలో
వచిచ్ ఆ వీధి విశేషాలు తెలుసుకోవాలని నేను, నా మితుర్లు అనుకునాన్ం.
మధాయ్హన్ం పనెన్ండునుంచి సాయంతర్ం ఆరు గంటలవరకూ మాకా ఊళోల్ ఆటవిడుపు. కాసేపు రైళల్లో తిరిగాం. అంతకుముందు
శరమ్ తనకి హాంబురగ్ కొటిట్న పిండి అని చెపాప్డు. కానీ ఈ తిరగడంలో అతనికి హాంబురగ్ తెలియకపోవడమే కాదు, యూరపలో బయట
తిరిగిన అనుభవం కూడా పెదద్గా లేదని బయటపడింది. వాన పడడ్ం వలల్ తిరగడానికి కాసత్ ఇబబ్ందయింది. తరావ్త నేను, సుబర్హమ్ణయ్ం,
బిశావ్స, దేవదార ఒక జటుట్గా విడిపోయాం. కలకతాత్ రెసాట్రెంటుకి వెడదామనాన్డు బిశావ్స. దాని చిరునామా మాకు లూయ్నబరుగ్లోనే
తెలిసింది. కానీ దారి తెలియక టాకీస్ని ఆశర్యించాం. అందుకైన ఐదు మారుక్ల ఖరుచ్నీ నలుగురం సమంగా పంచుకునాన్ం.
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కలకతాత్ రెసాట్రెంటుని ఓ బెంగాలీ ఆసామీ నడుపుతునాన్డు. అతని భారయ్ జరమ్న వనిత. అతను మమమ్లిన్ చాలా ఆపాయ్యంగా
ఆదరించి భోజనం పెటాట్డు. అనన్ం, ఉడికించిన పెసరపపుప్, పచిచ్మిరిచ్ ఊరగాయ, అపప్డం, పెరుగు - అదీ భోజనం. “హాయిగా చేతోత్
కలుపుకుని తినండి” అని అతను పోర్తస్హించాడు. బిలుల్ ఒకొకక్రికి ఆరు మారుక్ల ఎనబై ఫెనిన్గుస్ వేసినా - భోజనం తృపిత్ని కలిగించింది.
ఎటొచీచ్ పనివాళుల్ లేకుండా హొటలు నడుపుతునాన్నని చినన్తనమో ఏమో, అతను మాకు అడకుక్ండానే డిగిన్టీ ఆఫ లేబర మీద పెదద్ లెకచ్ర
ఇచాచ్డు. అది బోరు కొటిట్ంది.
అకక్ణిణ్ంచి బయలేద్రి కొనిన్ షాపులోల్ విండోషాపింగతో ఆ యాతర్ ముగిసింది. సెయింట పౌలీ కోసం హాంబురగ్ మరోసారి
చూడాలనుకునాన్ం కానీ నిజంగా వెడతామనుకోలేదు.
ఒకరోజు నేను, దేవదార, కొరియా, నటరాజన ఒకచోట కలిసినపుప్డు, మాటల సందరభ్ంలో, మా అంతట మేముగా ఓ ఔసఫూల్గకి
(పికిన్క) వెళాల్లనుకునాన్ం. బాగా ఆలోచించేక హాంబురగ్ సుఫ్రించింది. ఆగసట్ 3న వెడదామనీ, ఈసారి బసుస్లో కాకుండా టర్యినోల్
వెడదామనీ అనుకునాన్ం. ఆ రోజు ఎవరిళల్ దగగ్ర వాళుల్ బయలేద్రి రైలేవ్ సేట్షనోల్ కలుసుకునాన్ం. టర్యిన 9.29కి బయలేద్రి, 10.35కలాల్
మమమ్లిన్ హాంబురగ్ చేరిచ్ంది. కానీ, ఎందుకో లంకణాలబండిలా అనిపించింది.
సుబర్హమ్ణయ్ం జరమ్న లాంగేవ్జ కోరస్ రెండు నెలలే. అతనిపుప్డు హాంబురగలో ఉంటునాన్డు. మేము హాంబురగలో దిగగానే ముందు
వెళిల్ అతనిన్ కలుసుకునాన్ం.
అకక్డ ఏదో థియేటరోల్ రాజేషఖనాన్ సినిమా ఉనన్దట. సుబర్హమ్ణయ్ం ఆ సినిమాకి వెడదామనాన్డు. ఇండియాలో చూసేవే కాబటిట్,
ఇకక్డా హిందీ సినిమాలెందుకని ఆ పర్పోజలకి మిగతావాళల్ం ఒపుప్కోలేదు.
“ఈ ఊరి మొతాత్నికి కేవలం వెజిటేరియన రెసాట్రెంటఒకటుంది. దానికి వెడదామా?” అనాన్డు సుబర్హమ్ణయ్ం.
గతంలో ఒకసారి కలకతాత్ రెసాట్రెంటుకి వెళిల్ ఉనాన్ం. అకక్డ ఇండియన ఫుడ దొరుకుతుంది కానీ, వెజిటేరియనతో పాటు
నానవెజిటేరియన కూడా ఉంటుంది. జరమ్నస్ నడిపే వెజిటేరియన రెసాట్రెంటఎలా ఉంటుందో చూదాద్మనుకుని సరేననాన్ం.
రెసాట్రెంట మేడమీద ఉంది. లోపల అడుగెటట్గానే ఒకతను, “డియర ఫెర్ండస్! ఇకక్డ మాంసాహారం ఏమాతర్ం దొరకదు.
లోపలికొచేచ్ముందు ఆ విషయం దృషిట్లో ఉంచుకోండి” అనాన్డు. జంతుసంబంధమని అకక్డ పాలు కూడా సరవ్ చెయయ్రట.
జరమ్నీవంటి ఫకుత్ మాంసాహార దేశంలో ఆ మాట వినిపించడం చాలా థిర్లిల్ంగగా అనిపించింది.
మెనూ చూసేత్ నాకు తెలిసినవి అనన్ం, బంగాళాదుంపల వేపుడు. నటరాజనకి తెలిసిన మరో వెజిటేరియన ఐటమ కారోట్ఫెలన్
(బంగాళా దుంపల) సలాడ. అది చాలా బాగుంటుందని అతనంటే అదీ ఆరడ్రిచాచ్ం.
అబదధ్మెందుకూ - నాకా సలాడ నచచ్లేదు. నటరాజన నొచుచ్కుంటాడని బాగుందనాన్ను. అనన్ం, బంగాళాదుంపల వేపుడు
ఫరవాలేదు. కానీ నాకు పులుపు, కారం లేకుండా ముదద్ దిగదు. అందువలల్ కొంచెం కషట్పడాడ్ను. రెసాట్రెంటనుంచి బయటకొచేచ్క ఒక
షాపుకెళిల్ పావు లీటరు పాలు, ఓ ఆపిల కొనాన్ను. వాటితో నా కడుపు నిండింది.
మేము రోడుల్ పటుట్కుని తిరుగుతూ ఒకచోట రోడుడ్ కార్సింగద్గగ్ర ఆగాం. పరిసరాలిన్ సునిశిత పరిశీలనలో నటరాజన దిటట్. అతను
నాకు ఓ యువజంటని చూపించి, “అటు చూడు. వాళిల్దద్రూ రోడుడ్ కార్స చేసూత్ ముదుద్ పెటుట్కోవడం కాయం” అనాన్డు.
అని ఊరుకోలేదు. సిగన్ల పడగానే తన కెమేరాతో సిదధ్ంగా ఉనాన్డు. ఆ జంట రోడ కార్స చేసూత్ నిజంగానే రోడుడ్ మధయ్లో
ఒకరినొకరు ముదుద్పెటుట్కుని అలాగే ముందుకు సాగిపోయారు. వాళల్ ముదుద్ముచచ్ట నటరాజన కెమేరాలో రికారడ్యింది.
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అపుప్డు నటరాజనఅనాన్డు, “పదిమందిలో ముదుద్ పెటుట్కోవడమే ఒక అడెవ్ంచర అనుకుంటాం మనం. ఈ ఆరుబయట ముదుద్లోల్
వీళల్కి ఇంకా వేరే అడెవ్ంచరుల్ంటాయి. ఒకసారి ఓ అమామ్యీ, ఓ అబాబ్యీ చెరో బైకమీదా వెడుతూ ముదుద్ పెటుట్కోవడం చూశాను” అని.
మేము నడుసూత్నే చాలా దూరం తిరిగి టెలివిజన టవర చేరుకునాన్ం. జానపదాలోల్ ఒంటి సత్ంభం మేడలిన్ సుఫ్రణకు తెచేచ్లా ఉందా
టవర. ఎతైత్న ఆ టవర మధయ్లో ఒక రెసాట్రెంటుంది. అది చేరుకుందుకు కిందనుంచి లిఫట్ఉంది. అకక్డి రెసాట్రెంటులంటే మాలో ఎవవ్రికీ
పెదద్గా ఆసకిత్ లేదు. మేమా టవరిన్ బయటిన్ంచే చూసి ముందుకు సాగిపోయాం.
అకక్డికి దగగ్రోల్ మనోహరమైన వన మొకటుంది. మా టూరిసట్ గైడబుక పర్కారం - ఆ వనంలో రాతిర్ ఎనిమిది గంటల నలబైఐదు
నిముషాలకి రంగుల జలయంతార్ల పర్దరశ్న ఉంటుంది. సరిగాగ్ ఆ సమయానికి అకక్డికెళాల్ం.
అకక్డ టైమంటే టైమే మరి. సరిగాగ్ ఎనిమిది గంటల నలబై ఐదు నిముషాలకి ఒకక్సారిగా ఓ సరసుస్ లోంచి రంగురంగుల ఫౌంటెనస్
పైకి లేచాయి. ఆ వెంటనే సంగీతం మొదలైంది. జలయంతార్లు సంగీతానికి అనుగుణంగా నృతయ్ం మొదలెటాట్యి. ఆ ఫౌంటెనస్ వింత
మనుషులాల్గానూ, అదో అదుభ్త బృందనాటయ్ంగానూ అనిపించింది. చూసుత్నన్పప్టి ఆ అనుభూతి మాటలకందదు.
మా మితుర్లోల్ ఒకరిదద్రు ఇండియాలో మైసూరోల్ని బృందావన గారెడ్నసలో ఇలాంటిది చూశారుట. కానీ సంగీతానికి అనుగుణంగా
భంగిమలు మారుతూ, జలయంతార్లు నృతయ్ం చెయయ్డానిన్ ఎకక్డా కనలేదు, వినలేదని వాళల్నాన్రు. మేము సిట్ల కెమేరాతో ఫొటోలు
తీసుకునాన్ం కానీ అది మూవీ కెమేరాతో చితిర్ంచాలిస్న అపూరవ్ దృశయ్ం. చాలామంది అకక్డకు మూవీ కెమెరాలతో వచాచ్రు.
ఆ అదుభ్త పర్దరస్న తొమిమ్దీ పది వరకూ కొనసాగింది. అకక్ణిణ్ంచి లోకల టర్యినోల్ ఎకిక్ దగగ్రోల్నే ఉనన్ సెయింట పౌలీకి వెళాల్ం.
బొంబాయిలో దాదరాల్గ – సెయింట పౌలీ లోకల రైలేవ్ సేట్షన పేరు. పర్పంచపర్ఖాయ్తి గాంచిన రీపరబాన సాట్ర్సే (వీధి) అకక్డికి
దగగ్రోల్నే ఉంది. ఇదివరలో గోయ్తే ఇనసటిటూయ్ట వారు నామమాతర్ంగా పగలు మాకది చూపించారు. కానీ పగలంతా మామూలుగా ఉండే ఆ
వీధిలో సందడి మొదలయేయ్ది రాతిర్ అయాయ్కనే. టూరిసుట్లకు గొపప్ ఆకరష్ణగా చెపుప్కునే ఆ వీధిలో తొమిమ్ది దాటేకనే హడావుడి
మొదలౌతుంది. మొదలైన కొదిద్ క్షణాలోల్నే వీధిలో రదీద్ విపరీతంగా పెరిగిపోతుంది. ఇంతకీ ఆ వీధి పర్తేయ్కత ఏమిటంటే - విశృంఖల శృంగార
విహారం.
అకక్డ ఆగకుండా కొనసాగే సెకస్ షోలునాన్యి. ఒక మారుక్ నాణెం వేసి వూయ్యరోల్ కనున్ పెటిట్ చూసేత్ కొదిద్ నిముషాలపాటు నీలి
చితార్లు చూపించే ఆటోమేటుల్ (ఆటోమేటిక యంతార్లు) ఉనాన్యి. వాటిపై మాకిపుప్డు పూరవ్పు కుతూహలం లేదు కాబటిట్ వివరాలు
తెలుసుకుని ఊరుకునాన్ం. తెరమీద బొమమ్లే కాకుండా సేట్జిమీద మనుషులే సవ్యంగా మన కళల్ముందు రతికీర్డని పర్దరిశ్ంచే లైవ
షోలునాన్యి. ఇవి కూడా నానసాట్ప. ఈ పర్దరశ్నల టికెట ముపైప్ మారుక్లనుంచి మొదలౌతుంది.
వీధికి పకక్న చాలా సందులునాన్యి. మేము కొనిన్ సందులోల్ తిరిగి చూశాం.
ఓ సందులో విశాలమైన హాలుస్. హాలు గోడలకి, మన దేవాలయాలిన్ మించిపోయేలా, రెచచ్గొటేట్ పచిచ్ శృంగారభంగిమలతో
బొమమ్లు. హాలోల్ అటూఇటూ గదులు. మధయ్లో బోలెడు సత్ంభాలు. పర్తి సత్ంభానీన్ ఆనుకుని ఓ యువతి నిలబడి పిర్యవిటునికోసం
అభిసారికలా ఎదురుచూసోత్ంది. దగగ్రకు వెళిల్ బేరమాడుకోవాలి. బేరం కుదిరితే ఆమెతో కలిసి పకక్నునన్ గదిలోకి వెళిల్పోయి కాసేపు
కులాసాగా గడిపి వచెచ్యొయ్చుచ్.
ఓ సందులో ఒక హొటలుంది. అకక్డ సరివ్ంగ చేసేది అందమైన యువతులు. వాళల్కి వంటిమీద నడుం కిందనే ఆచాఛ్దన. పైన ఏ
ఆచాఛ్దనా లేదు. లోపలికెళాల్లంటే ఏమైనా తినాలి, తాగాలి. కానీ బయట యాబై ఫెనిగుస్కి దొరికే కోకాకోలా హొటలోల్పల రెండునన్ర
మారుక్లు.
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మేము లోపలకెళల్లేదు. బయటే నిలబడి ఆ యువతుల అనాచాఛ్ద సౌందరాయ్నిన్ తిలకించాం. నిజం చెపాప్లంటే ఆ క్షణంలో ఆ
యువతులిన్ చూసేత్ నవొవ్చిచ్ంది తపప్ ఉదేర్కం పుటట్లేదు. పేర్రణ విషయంలో జంతువుకీ మనిషికీ అదేనేమో తేడా. మనిషికి ఏకాంతం కావాలి.
మరో సందులో ఆడపిలల్లు అదాద్ల షో కేసులోల్ ఉనాన్రు. అదాద్ని కివతలనుంచే పేర్మబేరాలు. బేరం కుదిరితే, అదాద్ల తలుపు
తెరుచుకుంటుంది. పిర్యవిటుడు, అభిసారిక జంటగా లోపలి గదులోల్కి వెడతారు. షో కేసులోకి మరో యువతి వసుత్ంది.
ఆ వీధిలో పుసత్కాల షాపులు కూడా ఉనాన్యి. వాటిలో బొమమ్లు, కథలు, వారత్లు, విశేషాలు అనీన్ మహిళలకి సంబంధించినవే. ఐతే
ఆ వీధి సంపర్దాయంలో ఆడదంటే మనిషి కాదు. కేవలం విలాసవసుత్వు. అలాంటపుప్డు అకక్డ లభించే సాహితయ్ం ఎలా ఉంటుందో, ఏ
సాథ్యిలో ఉంటుందో చెపప్నకక్రేల్దు. మేమా పుసత్కాల జోలికి వెళల్లేదు
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