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

($qCL GS¸¼¥q CLOqjMctj)
1974-75 వాతావరణంలో అపప్టి పశిచ్మజరమ్నీ దేశం ఈ రచనలోని సనిన్వేశాలకు వేదిక. ఆ సనిన్వేశాలను వివరించినది అపప్టి వాతావరణంలో సంపర్దాయబదధ్ంగా పెరిగి, ఆధునికతని అవగాహన చేసుకుంటునన్ ఓ మధయ్తరగతి భారతీయుడు. వృతిత్రీతాయ్
సైంటిసుట్.
అపప్టికి ఇండియాలో టివిలు కొనిన్ మహానగరాలకే పరిమితం. టెలిఫోనుల్ వాయ్పారసుథ్లకీ, భాగయ్వంతులకీ, ఉనన్తోదోయ్గులకే
అందుబాటు. కంపూయ్టరల్ది పాశాచ్తయ్దేశాలోల్నూ పెదద్ గదిని కేటాయించాలిస్నంత పరిమాణం. మొబైలుస్, ఇంటరెన్ట వగైరాలు
వాడుకలోకొసాత్యనన్ ఊహ కూడా లేదు.
ఇండియాలో ఇపుప్డు గార్మాలకునన్ సదుపాయాలు, అపుప్డు మహానగరాలకే లేవు. ఆ నేపథాయ్నిన్ సమ్రించి - రచయితతోపాటు
పాఠకులూ 1974లో పయనించి - చదవడం మొదలెడితే - ఈ రచనలోని చాలా విశేషాలు మరింత రసానుభూతినిసాత్యి. ఐతే 201617లోనూ - ‘మనం ఎకక్ణిణ్ంచి ఎకక్డికొచాచ్ం? ఎకక్డికి పోతునాన్ం?’ అనే భావనను కలిగించి ఆలోచింపజెయయ్గలిగితే, ఈ రచన
సారథ్కమౌతుంది.
అంశాల పరంగా ఇది రెండు భాగాల రచన. మొదటిది లూయ్నబరుగ్లో ‘పీజీ టు కేజీ’ గత మాసంలో ముగిసింది. ఇపుప్డు రెండవది
‘బెరిల్న దీవ్పే డాయిచ ఖండే’లో తొలివిడతగా ‘ఫన నేనొకక్డినే’. ఇందులో అంశాలిన్ జరిగిన వరుస కర్మంలో కాక - పాఠకులకు అనువుగా
ఉండేందుకు ఉపశీరిష్కలోల్ వివరించడం జరిగింది.
రసానుభూతితోపాటు, పర్యోజనాతమ్కమూ కావాలనన్ మా తపన అక్షరరూపం దాలచ్డానికి సూఫ్రిత్నిచిచ్న కౌముదికి
హృదయపూరవ్కంగా ధనయ్వాదాలు తెలుపుకుంటూ, రచనలోకి అడుగెడుతునాన్ం.
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రెండవ భాగం: బెరి
ల్ న్ దీ పే డాయిచ్ ఖండే

“సరే, నెలకి రెండొందల మారుక్లే ఇదుద్వుగాని. కానీ పర్సుత్తం నేను డబిబ్బబ్ందులోల్ ఉనాన్ను. నాకో నూట యాబై మారుక్లు అపుప్గా
ఇవవ్గలవా? అపప్ంటే అపుప్ కాదు. డిసెంబర నెలకి అడావ్నస్నుకో. పై నెలలో నువువ్ అదెద్ ఇవవ్కక్రేల్దు” అందామె.
మారు మాటాల్డకుండా ఆమెకి నూటయాబై మారుక్లిచేచ్శాను. దానికామె రసీదు కూడా ఇచిచ్, “ఎపుప్డొసాత్రు మీవాళుల్?” అంది.
ఇపుప్డామెకి అదనపు ఆదాయం గురించి ఆతర్ంగా ఉనన్టుల్ంది.
కానీ నేను డబుబ్ ఏరాప్టు చేసుకోవాలిగా! అదే ఆమెకి చెపిప్, “బహుశా ఫిబర్వరిలోనో, మారిచ్లోనో వసాత్రు” అనాన్ను.
“ఒంటరిగా ఉనాన్వ. వీలైనంత తొందరగా వాళల్ని తెచుచ్కో” అందామె కొంచెం జాలినీ, కొంచెం ఆశనీ మేళవించి.
నేను తలాడించి అకక్ణిణ్ంచి కదలడంలో కాళుల్ తడబడి పడబోయి తమాయించుకునాన్ను.
“కాళుల్ జాగర్తత్! ఇండియాకి తిరిగొచేచ్క నడిచి ఏడు కొండలెకాక్లి” అని ఎవరో నా గొంతులో గొణిగినటల్యింది.
నేను దేవుడి గొంతు వినాన్ను. మెదడులో రికారడ్యిన ఆ గొంతుని టేపుమీదకి మారేచ్ సౌకరయ్ం లేకపోయింది కానీ - దేవుడి గొంతుని
ఎందరికో వినిపించి ఉండేవాణిణ్.
గదిలోకెళిల్ వెంటనే డబుబ్ గురించి ఆలోచనలో పడాడ్ను.
పర్సుత్తం నా దగగ్ర నిలవేసిన కొంత డబుబ్ంది. అది నావాళల్ టికెటల్కు సరిపోతుంది. కానీ ఆ టికెటుల్ ఇండియాలో రూపాయలతో
కూడా కొనొచుచ్. అలాంటపుప్డు - మనదికాని దేశంలో ఉంటూ ఇకక్డి కరెనీస్ని వాడెయయ్డం సబబా అనిపించింది. చేతిలో ఎనిన్
మారుక్లుంటే అంత ధైరయ్మికక్డ!
ఇపుప్డు కనుక, ఇండియాలో ఎవరైనా ఈ విషయంలో నా అవసరానికి ఆదుకుంటే బాగుండుననిపించింది.
ఇకక్డికి డెపుయ్టేషనమీద వచిచ్నవాణిణ్. ఈ సట్యిపెండు కాక ఇండియాలో నాకొచేచ్ జీతం అకక్డ రూపాయలోల్ పేరుకుంటుంది. తిరిగి
వెళేల్సరికి సునాయాసంగా బాకీ తీరెచ్యయ్గలను.
శీర్మతివైపు బంధువులోల్ వేల రూపాయలిన్ తృణపార్యంగా చూడగలవారునాన్రు. వాళుల్ తలో చెయీయ్ (వెయీయ్) వేసేత్ శీర్మతి జరమ్నీ
పర్యాణం క్షణాలమీద పని. ఇండియాకి తిరిగెళాల్క, వాళల్ డబుబ్ని వడీడ్తో కలిపి పువువ్లోల్ పెటిట్ ఇచేచ్యొచుచ్.
ఈ వివరాలనీన్ శీర్మతికి ఉతత్రం వార్శాను. తననీ, పిలల్లీన్ ఇకక్డికి పంపడానికి మిగతా ఏరాప్టుల్ చెయయ్మని కాకినాడలో
మామగారికీ, కలకతాత్లో అనన్యయ్కీ కూడా వేరే ఉతత్రాలు వార్శాను.
అదయేయ్క మనసు కొంచెం తేలికపడింది. కానీ అంతలోనే ఏవో శంకలు.
నావాళుల్ ఇకక్డికొసేత్ - ఇండియాలోలా సంతోషంగా మసలగలరా?
ఇకక్డి పదధ్తులు వేరు. ఇకక్డివాళల్ ఆలోచనలు వేరు. ఒక సంపర్దాయ హిందూవనితగా నా భారయ్ ఇకక్డ ఇమడగలదా?
ఎందుకంటే ఇది మాకు తెలిసిన పర్పంచం కాదు. మరో పర్పంచం. ఆ విషయం మరిచ్పోదామనాన్ అహమమ్దలాంటి మితుర్లు ననున్
మరువనివవ్రు......
మరో పర్పంచం
ఇనసటిటూయ్ట ఫూయ్ర టెకిన్షే షెమీ డైరెకట్రిన్ - సంసథ్లో చేరిన మొదటిరోజున కలవడమే. ఆతరావ్త ఈ రోజున ఆయన
ఉపనాయ్సముందని అహమమ్ద చెబితే - ఎలా ఉంటుందో వినాలనన్ కుతూహలంతో అతనితో కలిసి వెళాల్ను.
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సెమినార హాలు ఇంగీల్షు సినిమాలోల్ చూసే వాటిలాగే ఉంది. ఉపనాయ్సం జరమ్న భాషలో. పేర్క్షకులు, శోర్తలు - మన దేశపు తీరులోనే
కనిపించారు.
డైరెకట్ర తన హయాంలో సాధించిన విజయాల గురించీ, ఇపుప్డు తనముందునన్ లకాష్య్ల గురించీ ఏకరువు పెడుతుంటే - ‘కొయ’
అనన్ రీతిలో కొందరు నవువ్కునాన్రు.
నా పకక్నునన్ కొందరు ఆ చుటుట్పకక్ల మాతర్మే వినపడే సవ్రాలతో జోకుస్ కూడా వేశారు.
సల్యిడ షో ఆ ఉపనాయ్సంలో భాగం. పొర్జెకట్రు ఆపరేట చేసుత్నన్ వయ్కిత్ నాకు దగగ్రోల్నే ఉనాన్డు. అతనిమీద కూడా చాలా జోకులు
పడాడ్యి. అతనూ నవువ్తునాన్డు.
నా పకక్నునన్ ఒకతను బొమమ్లు గీసుత్నాన్డు. డైరెకట్రిన్ కారూట్న రూపంలో చితిర్ంచాడతను.
నాకు చినన్పప్టి కాల్సరూం గురొత్చిచ్ంది. అపప్టిలాగే ఈ వాతావరణమూ ఆహాల్దకరంగా ఉంది.
వేగంగా జరమ్నోల్ కొనసాగుతుండడంవలల్నూ, పూరిత్గా టెకిన్కల లాంగేవ్జి కావడం వలల్నూ - ఆ భాష నాకు అంతగా అరథ్ం కాలేదు.
సబజ్కుట్ కూడా నాకు సంబంధించింది కాదు. ఐనా కాసేపు కూరుచ్నాన్ను.
వాతావరణం తేలికగా ఉందని అనుకునాన్ను కానీ ఉపనాయ్సానిన్ ఎవరూ తేలికగా తీసుకునన్టుల్ లేదు. ఇరవై ఏళల్ యువకులు కూడా
శర్దధ్గా విని, లేచి నిలబడి విమరశ్నాతమ్కమైన సందేహాలిన్ ధైరయ్ంగా అడుగుతునాన్రు. వాళల్కి తగిన సమాధానాలు లభిసుత్నాన్యి.
ఇండియాలో మా లాబొరెటరీలో డైరెకట్ర సెమినార ఇసేత్ - దానికి అంతా వెళి వెళిల్తీరాలి. ఆయనేం చెపిప్నా తలూపుతూ వినాలి.
ఎవరైనా లేచి నిలబడితే, ఆయన చెపిప్న పాయింటుని అభినందించడానికి మాతర్మే! అలాకాక సందేహమేదైనా వెలిబుచిచ్తే, తపుప్ చేసుత్నన్టుల్
మొహంపెటిట్ అడగాలి. దేనికైనా డైరెకట్రిచేచ్ సమాధానం - సదుగ్రువు శిషుయ్లకు చేసే జాఞ్నపర్బోధంలా ఉంటుంది.
ఇకక్డ అడిగేవాళల్లో అచచ్మైన కుతూహలమే తపప్ వినయం లేదు. బదులిచేచ్వారిలో తన ఉదేద్శయ్ం వివరించాలనన్ తాపతర్యమే
తపప్ అహం లేదు.
ఇది మాతర్ం మన పదధ్తి కాదు. నాకికక్డి తీరు నచిచ్ంది.
కాసేపయేయ్క హాలోల్ంచి బయటకొచాచ్ను. నాతోపాటే అహమమ్ద కూడా బయటకొచాచ్డు. నావైపు అదోలా చూసూత్, “ఏమిటలా
దిగులుగా ఉనాన్వ?” అనాన్డు.
నిజానికి నేనపుప్డు దిగులుగా లేను. కానీ ఉనాన్నని అహమమ్ద అనుమానం.
జరమ్నీలోని వైభవ విలాస జీవితపు గొపప్తనానిన్ నేను ఏదో రోజున గురిత్సాత్ననీ, అపురూపమైన కాలానిన్ అనాన్ళుల్ వృథా చేసినందుకు
తపప్క పశాచ్తాత్పపడతాననీ అతనికి గటిట్ నమమ్కం.
“లేదే, నేను చాలా సంతోషంగా ఉనాన్ను” అనాన్ను.
అహమమ్ద తల అడడ్ంగా ఊపి, “నువువ్ సంతోషంగా ఎలా ఉంటావు? అందుకు ముందు సంతోషమంటే ఏమిటో తెలియాలిగా!” అని
నాకో చురక వేశాడు.
అవతలివయ్కిత్ మనకంటే అధికుడు కాదనన్ నమమ్కమునన్పుప్డు అలాంటి చురకలకు చినన్తనముండదు. నేను నొచుచ్కోకుండా,
“సంతోషమంటే నీకు తెలుసా?” అనాన్ను.
“అది చెపేప్ముందు నినొన్కటడగాలి. ఆడదాని తొడలమధయ్ ఏముంటుందో తెలుసా?” అనాన్డు అహమమ్ద. మాట ఎంత పచిచ్గా
ఉందో, అంత కసీ ఉంది గొంతులో.
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ఏం చెబుతాను? తనేమంటాడోనని, “నీకు తెలుసా?” అనాన్ను.

“తెలియడమేమిటి? అది నా ఆరాధయ్రూపం. నా రూంకొసేత్ చూపిసాత్ను - నా ఆరాధయ్రూపం నిలువెతుత్ పటానిన్. నా పిర్యురాలిన్
ఒపిప్ంచి కోల్జపుప్లో ఫొటో తీసి ఎనలారిజ్ చేయించి పెటుట్కునాన్ను” అనాన్డు.
ఇలా మాటాల్డడ్ం అహమమ్దకి అలవాటే. అతడి అభిరుచికి తగిన మాటలవి.
ఇండియాలో ఐతే ఆ మాటలిన్ నిరసించడమో, మందలించడమో చేసేవాణిణ్ణ్. అతడి మాటలిన్ చేతలోల్కి మారిచ్ చూపే పచిచ్ నీలి
చితార్లిన్ పర్తిరోజూ పదిమంది మసిలేచోట థియేటరల్లో ఆగకుండా పర్దరిశ్ంచడం అతయ్ంత సాధారణమైన పరిసరాలోల్ ఉనాన్ను.
నా వయ్కిత్గత వయ్వహారాలోల్కి చొరబడనంత కాలం ఇకక్డ ఇలాంటివి ఎబెబ్టుట్గా ఉనాన్ విని సహించడం తపప్నిసరి.
నేను నవివ్, “నీలో కసి ఎకుక్వ” అనాన్ను.
“మగాడికి కసి ఉండాలి. నా కసి నా పిర్యురాలి కెంతిషట్మో మాటలోల్ చెపప్లేను. అంతెందుకూ, ఓ జరమ్న మహిళ ఉంది. ఆమె
వివాహిత. కానీ తరచుగా నా దగగ్రకొసూత్ంటుంది. భరత్ దగగ్ర దొరకని సుఖం నా దగగ్ర లభిసుత్ందని తెగ మెచుచ్కుంటుంది” అనాన్డు
అహమమ్ద గరవ్ంగా.
అహమమ్దకి మగాడిగా తన సామరధ్య్ం గురించి చెపుప్కోవాలని మహా కోరిక. తనకెందరో గరలఫెర్ండుస్నాన్రనీ, వాళుల్ తరచుగా తనకి
కసి నిండిన ఉతత్రాలు రాసుత్ంటారనీ నాకు చెబుతుండేవాడు.
కాళీ గినెన్లకి సొద ఎకుక్వని ఓ ఇంగీల్షు సామెత. అహమమ్ద కబురుల్ సీరియసగా తీసుకునేవాణిణ్ కాదు నేను. అతను చెపేప్దాంటోల్
నిజం చాలా తకుక్వని నాకు అనిపించేది.
“సేన్హంలో కసి కాదు, అభిమానముండాలి. ఏకాంతంలో రెచిచ్పోయినపుప్డెలాగూ కసికే పార్ధానయ్ం ఉండొచుచ్. మరి ఉతత్రాలోల్నైనా
చూపకపోతే అభిమానానిన్ పర్దరిశ్ంచే అవకాశం ఇంకెపుప్డొసుత్ంది?” అనాన్ను.
“ఆడా మగా మధయ్ శారీరక సంబంధమే అభిమానం! వేరే అభిమానమేమిటో నాకరథ్ం కాదు” అనాన్డు అహమమ్ద.
“అరథ్మయేయ్లా నీకో ఉదాహరణ చెబుతాను” అంటూ అతనికి లూయ్నబరుగ్లో పరిచయమైన కిర్సాట్లూథర గురించి చెపాప్ను. నేను
బెరిల్న వచేచ్క కూడా ఆమెకీ నాకూ మధయ్ ఉతత్రాలు నడుసుత్నన్ విషయం చెపాప్ను. జరమ్న భాషలో నా భావ పర్కటన చాలా బాగుందనీ, నేనొక
అదుభ్తమైన లేఖకుడిననీ పొగిడేదామె. పర్తీదీ అదుభ్తమనడం అకక్డి మరాయ్ద కాబటిట్, నేనామె పొగడత్లకి ఆనందించినా, అవి నిజమని భర్మ
పడలేదు.
అహమమ్ద నేను చెపిప్ందంతా కుతూహలంగా, శర్దధ్గా వినాన్డు. “అరథ్ం కాలేదా? ఆమె నినున్ కోరుతోంది” అనాన్డు. అని ఆగలేదు.
మా ఇదద్రిగురించీ అసభయ్ంగా మాటాల్డడ్ం మొదలెటాట్డు.
అతనిన్ ఆపాలిస్న సమయమొచిచ్ందని గర్హించాను. “బాబూ, నీకో నమసాక్రం. మా ఇండియనుస్కి కొనిన్ సెంటిమెంటుస్నాన్యి.
అభిమానించేవారి గురించి అలా మాటాల్డడ్ం - మా ఇంటి ఆడవాళల్ని అవమానించినంత బాధని కలిగిసుత్ంది” అని మందలించాను.
ఏమనుకునాన్డో అహమమ్ద ఆ విషయమకక్డితో ఆపేశాడు. “ఇరాకలో ఇండియన సినిమాలు చాలా చూశాను. మీ హీరోయినస్
చాలా బాగుంటారు. హీరో, హీరోయినస్ చెటాట్పటాట్లేసుకుని పాటలు పాడుతూ డాయ్నుస్లు చేసాత్రు. నాకవి చూడాడ్నికి బాగుంటాయి. కానీ
ఎంత దగగ్రగా వచిచ్నా కూడా వాళుల్ల్ ముదుద్ మాతర్ం పెటుట్కోరు. ఎందుకని?” అంటూ టాపిక మారాచ్డు.
“ముదుద్లు మా దేశంలో నాలుగు గోడలకే పరిమితం. నాలుగు గోడల మధయ్ చేసే పర్తి పనీ బహిరంగంగా చెయొయ్చుచ్నంటే మనకిక మరుగుదొడల్ అవసరముండదు” అనాన్ను.
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నేను పరోక్షంగా సునిన్తంగా చెపిప్నా, అహమమ్దకి అరథ్మయింది. అతడు వెంటనే, “అది సరే రావ! ఇకక్డ నువివ్ంకా చాలా
కాలముండాలి. ఆడవాళల్ల్ని తాకకుండా ఎనాన్ళుళ్ండగలవ?” అంటూ మళీల్ మాట మారాచ్డు.
“ఇంకా నీకు చెపప్లేదు కదూ! తొందరలోనే నా భారయ్ ఇకక్డికి రానునన్ది” అనాన్ను.
“వాహ్స! (వాట)” అనాన్డు అహమమ్ద అపర్యతన్ంగా. అతని ముఖంలో అపనమమ్కం.
నమమ్కం పుటట్డానికి అతనికి అంతవరకూ నేనా విషయమై చేసిన పర్యతాన్లనీన్ వివరంగా చెపాప్ను.
అంతా విని, “అంటే, నువువ్ నీ భారయ్నికక్డికి రపిప్ంచుకుందుకు మూడువేల మారుక్లు ఖరుచ్ పెటట్దలుచ్కునాన్వనన్మాట!” అనాన్డు
అహమమ్ద.
“ఊఁ”
ఉనన్టుల్ండి అహమమ్ద ముఖంలో గీతోపదేశం చేసే కృషుణ్డు కనిపించాడు.
“డాకట్ర రావ! యాబై మారుక్లిసేత్ నీకికక్డ అపస్రసలాల్ంటి అమామ్యిలు దొరుకుతారు. నెలకో పదిమందిని లెకేక్సుకునాన్ మూడొందల మారుక్లంటే - ఆరు నెలలపాటు నీకు వెరైటీకి వెరైటీ, సౌఖాయ్నికి సౌఖయ్ం. నా మాట విని నీ నిరణ్యం మారుచ్కో. ఈ విషయంలో
నీకు నేను సాయపడతాను” అనాన్డు.
తెలల్బోయాను. భారయ్ విషయంలో ఇలాంటి లెకక్ ఒకటి ఉంటుందని పొరపాటున కూడా సుప్రించని నాకు ఆ మాటలు వినగానే
కొంత జుగుపస్ కూడా కలిగింది.
భారాయ్తావ్నిన్ సంగమానికి మాతర్మే ఆపాదించి, పర్తి సంగమానికీ వెల కడుతునాన్డతను. నిజంగా ఆడవాళుల్ ఈ రీతిలో
ఆలోచించడం మొదలెడితే - వరకటన్ం మాట ఆటుంచి - మగాళల్కి పెళిల్ అనేది గొంతెమమ్కోరికగా మారిపోదూ?
దూరానున్ంచి మా సంభాషణలో కొంత డెకరట్ చెవులబడినటుల్ంది. అతడు చకచకా నావదద్కొచిచ్, “నీ భారయ్ ఇకక్డికొచేచ్ పక్షంలో,
ఆమసట్రడామ రూటోల్ రమమ్ను. నేను, నా శీర్మతి, నువువ్ కలిసి వెళిల్ ఆమెను రిసీవ చేసుకుని బెరిల్నకి తీసుకొదాద్ం” అనాన్డు ఎంతో
అభిమానంగా.
ఆమసట్రడామ బెరిల్నకి దూరమే. కారోల్ వెళిల్ రావాలంటే కొనిన్ వందల మారుక్లౌతుంది.
అతడి ఆఫరకి ఆశచ్రయ్పడుతూనే, “అబేబ్, నీకెందుకూ శర్మ?” అనాన్ను మొహమాటంగా.
“ఇందులో శర్మేముంది? టూరుల్ మాకిషట్ం. ఆమసట్రడామ చాలా బాగుంటుంది. ఎలాగూ వెళాల్లనుకుంటునాన్ం. మాతోపాటు మీరూ
ఊరు కూడా చూడొచుచ్” అనాన్డు డెకరట్.
జరమ్నుస్లో ఉనన్ విశేషమిదే. ఏ మాటైనా సూటిగా చెబుతారు. అభిమానమూ సూటిగానే ఉంటుంది.
“నీ ఆఫర ఉపయోగించుకోగలనో లేదో తెలియదు. నీ అభిమానం మాతర్ం కలకాలం గురుత్ండిపోతుంది” అనాన్ను.
అతని అభిమానానికి కారణం అతని మంచి మనసు కావచుచ్. నా సేన్హశీలత కూడా కావచుచ్. అదకక్డ సాధారణమూ కావచుచ్.
నేనా విషయమై ఎకుక్వ ఆలోచించలేదు.
ఆ రోజు సాయంతర్మే అహమమ్ద నా దగగ్రకొచిచ్, “ఈ రోజు బీర దొరుకుతుంది రావ!” అనాన్డు.
“బీర దొరకడమేమిటి?” అనాన్ను ఆశచ్రయ్ంగా.
పారీట్ జరుగుతోందనడానికి వాడుక పదం బీరు దొరకడమని అపుప్డు నాకు తెలిసింది.
ఆ రోజే మా ఆఫీసులో ముయ్లల్రకీ, మరో ముగుగ్రికీ సాక్లరషిపుప్లు లభించాయి. వాళుల్ పారీట్ ఇసుత్నాన్రు.
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అలాంటి పారీట్కి పర్తేయ్కంగా ఆహావ్నముండదు. నోటీసు బోరుడ్లో పెడతారంతే!
ఆ పారీట్ చితర్ంగా ఉంది. నోటీస బోరుడ్లో చూసి పారీట్ జరిగే సథ్లానికి వెళల్డం - అంతే!

అకక్డ పారీట్ ఇచేచ్దెవరో, పుచుచ్కునేదెవరో తెలియదు. ఎవరికి కావాలిస్ంది వారు తీసుకుని తినడమూ, తాగడమూ, వెళిల్పోవడమూ!
అతిథులుగా వచిచ్నవారికి ‘బీరు దాతా! వైను దాతా! సుఖీభవ’ అనే అవకాశం కూడా లేదు.
ఈ పదధ్తి ముందు నాకు నచచ్లేదు. కానీ పారీట్లో నాకోసం కొనిన్ శాకాహార పదారాథ్లుంచడం గమనించి ఆశచ్రయ్పడాడ్ను. అంటే
పారీట్ ఏరాప్టు చేసినపుప్డు ననున్ కూడా దృషిట్లో ఉంచుకునాన్రనన్మాట! అంటే పారీట్ ఇవవ్డం వెనుక చాలా ఆలోచన ఉనన్టేల్ కదా! దాంతో
నా అభిపార్యం మారుచ్కునాన్ను.
ఈ పారీట్కి వెళేల్ముందే కిరషనర అనే యువకుడు పరిచయమయాయ్డు. అతను పారీట్ కోసం మైదాపిండిని బీరుతో పులవబెటిట్ ఓవెనోల్
ఉడకబెటిట్ సవ్యంగా ఓ కొతత్ వంటకం చేశాడు. అది ఇటాలియన డిష అనీ, పిటాజ్ అంటారనీ చెపాప్డు.
పారీట్కి వచిచ్నపుప్డు - నాకోసం పిటాజ్లో కొంత భాగానిన్ పర్తేయ్కంగా శాకాహారంగా చేశానని అతను నాకు చెపాప్డు. ఆసకిత్
లేకపోయినా మొహమాటానికి కొదిద్గా రుచి చూశాను. నచచ్లేదు. మరాయ్దకి బాగుందని చెపాప్ను కానీ మరి తినలేదు.
అంతా వైన తీసుకుంటుంటే నేను నారింజరసం తీసుకంటునన్ందుకు నామీద కొనిన్ జోకుస్ పడాడ్యి. చివరికి రాలెక కూడా, “ఏ
కోరికలూ లేకుండా, ఎలా బర్తుకుదామనుకుంటునాన్రండీ మీరు?” అని అవహేళనని జాలిగా పర్దరిశ్ంచాడు.
సాధారణంగా రాలెక నామీద జోకస్ వేసేవాడు కాదు. ఆయన సహజ గంభీరుడు. కానీ తాగిన మతుత్లో గాంభీరయ్ం తొలగిపోవడం
సహజమే కదా!
అంతమంది మతుత్ మనుషులమధయ్ నేనొకక్ణీణ్ తాగకుండా అందరి జోకూస్ మౌనంగా భరిసూత్త్ చాలాసేపే కూరుచ్నాన్ను.
నాకు నా అలవాటల్మీద చినన్చూపు లేదు. వాటినే నా సేన్హితులుగా భావిసాత్ను. కానీ నేనిపుప్డు నీటబాసిన కమలానిన్. నా మితుర్లే
శతుర్లు కావచుచ్.
ఇలాంటి పరిసిథ్తికి తటుట్కోలేకే చాలామంది ఇండియనస్ ఇకక్డికొచిచ్ తమ అలవాటల్ని మారుచ్కుని ఉండొచచ్ని అపుప్డనిపించింది.
మందు పారీట్ట్లకు ఆరంభమే కానీ అంతముండదు. అందుకని నేనకక్ణిణ్ంచి కాసత్ ముందుగానే ఆఫీసొదిలాను. తరావ్త మారెక్టోల్
తిరుగుతుంటే, అకక్డ ఉనన్టుల్ండి ఓ అపరిచిత జరమ్న వయ్కిత్ ననున్ పర్తేయ్కంగా పలకరించాడు. నా వివరాలడిగి తెలుసుకుని, “అరే, నువువ్
రాలెక దగగ్ర పని చేసుత్నాన్వా? ఆయన నాకు బాగా తెలుసు” అనాన్డు.
నాకు సంభాషణ పెంచడం ఇషట్ం లేదు. అనాసకత్ంగా “అలాగా” ఆని ఊరుకునాన్ను.
“రాలెక చాలా గొపప్ ఇంజనీరు. నాకు చినన్పప్టిన్ంచీ తెలుసు” అనాన్డతను.
“మీరు ఏ రాలెక గురించి చెబుతునాన్రో నాకు తెలియదు. ఈ రాలెక గతంలో చెకోసేల్వేకియా దేశసుథ్డు. చినన్పుప్డు జరమ్నీలో లేడు.
ఐనా తను ఇంజనీరు కాడు. కెమిసీర్ట్ట్ డిపారుట్మెంట. తవ్రలో పొర్ఫెసరవతాడు” అనాన్ను.
“అదే అదే, ఆ రాలెకేక్” అంటూ అతను తడబడి, “నీకు పెళల్యిందా?” అనాన్డు.
ఈ పర్శన్కి నాలో లక్ష అనుమానాలు. “ఎందుకు?” అనాన్ను పర్శన్కి బదులివవ్కుండా.
“నువువ్ చూడాడ్నికి బాగునాన్వు. బాగా చదువుకునాన్వు. మంచి పొజిషనోల్ ఉనాన్వు. ఇకక్డే పెళిల్ చేసుకుని సిథ్రపడాడ్వంటే, నీ పని ఇంకా
చాలా బాగుంటుంది. నాకు తెలిసిన మంచి జరమ్న పిలల్లునాన్రు. చాలా అందగతెత్లు. బుదిధ్మంతులు. నువువ్ ఊఁ అంటే ఎవరో ఒకరితో పెళిల్
ఏరాప్టుల్ చేసాత్త్ను” అనాన్డా వయ్కిత్.
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ఊహించని ఈ పర్పోజలకి తెలల్బోయాను. వెంటనే తుర్ంచెయాయ్లని, “సారీ, నాకు పెళల్యింది” అనాన్ను.
“నేను నమమ్ను” అనాన్డతను వెంటనే.
“ఎందుకని?’
“ఇరవై నిండకుండా ఎవరైనా పెళిల్ చేసుకుంటారా?” అనాన్డతను.

“ఇరవై నిండనిదెవరికి, నాకా?” అనాన్ను. అతను ఊఁ అనగానే, “మరి మీరు నాకెందుకు పర్పోజ చేసుత్నాన్రు?” అనాన్ను.
“ఇండియాకి తిరిగి వెళిల్పోతావని భయపడి” అనాన్డతను.
“ఇండియాకి ఎలాగూ తిరిగెళాల్లి. అకక్డ నా భారయ్ ఉంది కాబటిట్. నా వయసు కూడా ఇరవై కాదు. ముపైప్ దాటాయి” అనాన్ను.
“అనీన్ అబదాధ్లే” అని నవేవ్శాడతను.
“నమమ్డం నమమ్కపోవడం మీ ఇషట్ం. నాకు పెళల్వడమే కాదు, ఇదద్రు పిలల్లునాన్రు. నా గదికొసేత్ నా ఫామిలీ ఫొటో చూపిసాత్ను”
అనాన్ను సీరియసగా.
క్షణంపాటు ఆలోచనలో పడిన అతను ఆ వెంటనే నవేవ్శాడు. “అయినా ఫరావ్లేదులే, ఇండియన ఆడవాళుల్ వంటింటి కుందేళుల్.
మగాణిణ్ ఎలా అలరించాలో జరమ్న వనితలకి తెలిసినటుల్గా మరెవవ్రికీ తెలియదు. సుఖపడాలంటే జరమ్న వనితను పెళాల్డాలి. నీకు ఇపప్టికే
పెళల్యితే కనుక నీ భారయ్కి విడాకులిచేచ్సేయ” అనాన్డు.
పెళిల్కి ఇలా కూడా పర్పోజ చేసేవారుంటారని నేనూహించలేదు. అంతమాతార్న అతను జరమ్న పెళిల్ళల్ పేరయయ్లకు పర్తినిధిగానూ
భావించలేదు. తికక్ మనిషో, లేక కాలకేష్పానికి ననెన్నున్కునాన్డో అనుకునాన్ను. ‘
అలాగని మౌనంగా ఊరుకోలేను కదా, “నా భారయ్ చాలా అందంగా ఉంటుంది. ఆమె విషయమై నాకు అసంతృపిత్ లేదు. మేము ఎంత
సంతోషంగా ఉనాన్మంటే, జీవితాంతం కలిసే ఉంటాం తపప్ విడాకుల మాట కలలో కూడా అనుకోలేం” అనాన్ను.
అతను నాకు నచచ్జెపప్డానికి కాసేపు ఏమేమో చెపాప్డు. చివరి పర్యతన్ంగా, “సరే, నీ భారయ్కి విడాకులివవ్దుద్. నువివ్కక్డింకా
ఏడాదుంటావుగా! అందాకా ఇకక్డో అమామ్యిని పెళిల్ చేసుకుని, వెళేల్ముందు విడాకులిచిచ్ వెళిల్పో! ఎలాగుంది నా ఐడియా?” అనాన్డు.
అతనెవరో నాకు తెలియదు. ఉదేద్శయ్ం నాకు తెలియదు. అతనితో మాటలు పెంచి లాభం లేదని గర్హించి, “సారీ!” అని ఒకే ఒక
ముకక్ అని అకక్ణిణ్ంచి ఇంచుమించుగా పారిపోయాను.
ఇలుల్ చేరాక ఆలోచిసుత్ంటే - సంపర్దాయంగా ఉండేవారికి ఇది చాలా పర్మాదకరమైన దేశం కాదు కదా అని భయమేసింది.
అందుకు కారణం కొంతవరకూ గోపాలకృషణ్న. నాకంటే ఎకుక్వ సట్యిపెండ వసుత్నన్ అతను - భారయ్ని ఇకక్డికి రపిప్ంచుకుందుకు
వెనుకాడాడంటే - అదే వివేకమేమో!
అపుప్డు నా మనసు నాపై జాలిపడింది. ఆ జాలి రాలెక నాపై చూపిందానికంటే ఎకుక్వగా ఉంది.
ఇకక్డికొచిచ్ ఐదు నెలలవుతోంది. ఇంతవరకూ నాకికక్డ చినన్ ఇబబ్ందైనా కలిగిందా?
జరమ్న భాష నేరుచ్కునాన్ను. ఆరిథ్కంగా నిలదొకుక్కుంటునాన్ను. ఇలుల్ కావాలంటే ఇలుల్ దొరికింది. ఏ సాయం కావాలంటే ఆ సాయం
చెయయ్డానికి ఇషట్పడి ముందుకొచేచ్ ఇండియన, జరమ్న మితుర్లు దొరికారు. లాబొరేటరీలో సదుపాయాలే కాదు, వాతావరణం కూడా
బాగుంది. ఏడాది తరావ్త ఇకక్ణిణ్ంచి వెనకిక్ వెడితే మళీల్ నా ఉదోయ్గం నేను చేసుకోవచుచ్.
ఇకక్డ నా ధనపార్ణాలకు పూరిత్ రక్షణ ఉంది. ఇకక్ణిణ్ణ్ంచి వెళేల్క ఇండియాలో నా జీవితం మరింత ఉతాస్హభరితమౌతుంది.
చీటికీ మాటికీ నేనెందుకు భయపడుతునన్టుల్?
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మనం ఎనున్కునే మనుషలిన్ బటిట్ మనకి లభించే పేర్రణ ఉంటుంది. నేను గోపాలకృషణ్నకి బదులు దాసని పేర్రణగా తీసుకుంటే!
సాహసవీరుడు దాస
ఓం పర్కాష మహాపాతార్ దావ్రా నాకు పరిచయమయాయ్డు దాస. సవ్రాషట్రం కేరళ. అకక్డ ఏదో కంపెనీలో సేలస్ ఇంజనీరుగా పని
చేసూత్ ఆ జీవితం విసుగుపుటిట్ ఓ చారట్రడ్ ఫల్యిటోల్ జరమ్నీకి వచిచ్ చేరాడు.
మన దేశంలోని చారట్రడ్ ఫల్యిటుస్ వయ్వసథ్ గురించి నాకపుప్డే తెలిసింది. ఆ ఫల్యిటుస్లో పర్యాణానికి పాసపోరట్ ఉంటే చాలు.
రానూపోనూ టికెట తీసుకుని ఏ దేశానికైనా వెళిల్ ఉండొచుచ్. ఆ టికెట గడువుకాలం మూడు నెలలు. గడువైపోగానే సవ్దేశానికి తిరిగి
వెళిల్పోవాలి.
దాసకి సీదాసాదా రొటీన జీవితం నచచ్దు. లైఫలో ఏదైనా అడెవ్ంచరుండాలంటాడు. అందుకని నాలుగువేల ఐదొందల రూపాయలు
పెటిట్ బెరిల్నకి రానూపోనూ టికెట కొనాన్డు. బెరిల్న చేరుకునాన్క తిరుగు పర్యాణపు టికెటని వేరెవరికో అమేమ్శాడు. అలా చాలామంది
చేసుత్ంటారుట.
దాస బెరిల్నోల్ దిగేక ముందు ఏదైనా యూనివరిస్టీలో చేరి పై చదువులు చదవాలనుకునాన్డు. అందుకు ముందుగా జరమ్న భాష
నేరుచ్కోవడం అవసరమని తెలిసి, అకక్డ జరమ్న లాంగేవ్జి కోరుస్లో చేరాడు.
జరమ్నుల్ మనలా కాదు. వారికి భాషాభిమానం ఎకుక్వ. తమ భాష పర్పంచవాయ్పిత్ చెందాలనన్ వారి తపన ఆదరశ్పార్యం.
భాష నేరుచ్కుందుకుగానూ దాసకి మూడు నెలల్పాటు ఆ దేశంలో ఉండడానికి అనుమతి లభించింది. అనుమతి ఐతే దొరికింది కానీ,
అకక్డ రోజులు గడిచేదెలా?
దాస బెరిల్నోల్ ఉదోయ్గ పర్యతాన్లు ఆరంభించాడు. కానీ భాష నేరుచ్కునే విదాయ్రుథ్లు ఉదోయ్గం చెయయ్కూడదనన్ నిబంధన ఉందకక్డ.
అదెంత ఖచిచ్తమంటే, అలా చేసినవారు జైలుకెళాల్లిస్ రావచుచ్.
నియమాలూ, నిబంధనలూ పటల్ మన దేశంలో ఉనన్ అవగాహనే వేరు. అవి పేరుకి మాతర్మే అని విదాయ్వంతులు కూడా భావించే
దేశం మనది. ఇండియానుంచి వచిచ్న దాస అదే మనసత్తవ్ంతో, ఈ విషయమై జరమ్నీలోనూ ఏదో అడడ్దారి దొరకక్పోదని గటిట్గా నమామ్డు.
నమిమ్కతో పర్యతిన్సేత్ ఎంతటి పకడబ్ందీ వయ్వసథ్లోనూ లొసుగులుంటాయి. ఎనిన్ పాశాచ్తయ్దేశాలోల్ అకర్మ వలసదారులు లేరు?
దాసకి జరమ్నీలో పర్యివేట సంసథ్లు అకక్రకొచాచ్యి. మామూలుగాకంటే తకుక్వ జీతానికొపుప్కుని, రహసయ్ంగా అతను చేసిన
ఉదోయ్గాలోల్ - టాయిలెట కీల్నింగు ఒకటి. అతను ఏంచేసుత్నాన్నని ఆలోచించలేదు. జీతమెంతా అని చూసుకునాన్డు. అది అవసరానికి మించే
వసోత్ందని ఉతాస్హపడాడ్డు.
ఉదోయ్గమూ, సంపాదనా మాతర్మే పర్ధానమైతే దాస ఇండియాలోనే ఉండేవాడు. అకక్డ చదవడంలో పస లేదనీ, జరమ్నీలాంటి
దేశంలో చదవాలనీ అతనికి మనసు. జరమ్న లాంగేవ్జ కోరుస్లో పాయ్సైతే, అతనికి చదువుకుంటూనే ఉదోయ్గం చెయయ్డానికి అనుమతి
లభిసుత్ంది. కానీ దురదృషట్ం - ఇంతవరకూ రెండుసారుల్ పరీక్షకు కూరుచ్ని,రెండుసారూల్ తపాప్డు. మళీల్ కూరుచ్ంటే పాయ్సౌతానా అనన్ బెంగ
అతనికుంది.
దాసకి జరమ్నీ నచిచ్ంది. అలాంటిచోటనే సిథ్రపడాలని మనసౌతోంది. అందుకని తన వంతు పర్యతాన్లు చేసుత్నాన్డు.
లాంగేవ్జ కోరుస్ పాయ్సయాయ్క అకక్డుండి చదువుకునేందుకు అనుమతి లభిసుత్ంది. కానీ చదువుకి డబుబ్ బాగా ఖరచ్వుతుంది. చినన్
ఉదోయ్గంమీద వచేచ్ ఆదాయం చదువుకు సరిపోకపోవచుచ్. కాబటిట్ ఎపప్టికపుప్డు ఎలాగో అలా వీలైనంత సంపాదించి డబుబ్ బాగా కూడబెటిట్
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దగగ్రుంచుకోవాలనుకునాన్డు. అందుకని ఒకటికి మించి ఉదోయ్గాలు చెయాయ్లనుకునాన్డు. ఆ ఉదోయ్గాల వేటలో ఇటీవలే పేపరబాయ
ఉదోయ్గం దొరికింది.
దాస రోజూ తెలల్వారు ఝామున మూడునన్రకి లేచి ఆ ఉదోయ్గానికి వెడతాడు. దినపతిర్కలిన్ ఓ టార్లీలో ఉంచి, దానిన్ తోసుకుంటూ
ఇంటింటికీ వెళిల్, ఇంటిముందుండే లెటర బాకుస్లో పతిర్క ఉంచాలి. ఆ విధంగా అతను పతిర్క ఇవావ్లిస్న ఇళుల్ రోజుకి మూడొందలు.
మూడునన్రకి మొదలెడితే గంటనన్రలో అంటే ఐదు లోగా ఆ పని ఐపోతుంది. ఒక పతిర్కకి పది ఫెనిన్గుస్ కమిషనగా వసుత్ంది. అంటే రోజుకి
ముపైప్ మారుక్లు. మన దేశంలో కూలితో పోలిసేత్ - అతను పడే శర్మకి ఆ పర్తిఫలం బాగా ఎకుక్వే.
ఎటొచీస్ ఈ పనిలో దాసకో ఇబబ్ందుంది. అతను పతిర్కలు పంచే వేళలో కాపలా పోలీసులు తిరుగుతుంటారు. వారి కంటపడితే,
వాళల్తనిన్ ఐడెంటిటీ కారుడ్ చూపమంటారు. దాస విదేశీయుడు కాబటిట్ పాసపోరట్ చూపాలి. పాసపోరుట్లో అతనికి రెసిడెనస్ పెరిమ్ట లేదు. అది
లేకుండా ఉదోయ్గం చెయయ్డం నేరం. జైలు శిక్ష పడుతుంది.
పోలీసుల కంటపడకుండా తపిప్ంచుకుంటూ రెండు మూడు నెలలుగా ఈ ఉదోయ్గం చేసుత్నాన్డు దాస. కొంత డబుబ్
కూడబెటట్గలగడం వలల్ తృపిత్. సాహసము చేయరా డింభకా అనన్ మనసుకి సంతృపిత్. దాస సంతోషంగానే ఉంటునాన్డు.
అందుకు కారణం అతడి మనసత్తవ్ం మాతర్మే కాదు - అతడుంటునన్ హాసట్లు కూడా!
బెరిల్నోల్ హాసట్ల ముచచ్టుల్
బెరిల్నలో లియోపాలడ్ పాల్టజ్ అనే పార్ంతంలో ఒక హాసట్లుంది. అందులోనే గుపాత్ ఉంటునాన్డు. ఓం పర్కాష కూడా అందులోనే
ఉంటునాన్డు. అతినికోసం గోపాలకృషణ్న కూడా అందులోకి మారాడు. దాస ఉండేదీ అకక్డే కానీ, అకక్డ అతని ఉనికి అజాఞ్తం.
ఆ హాసట్లోల్ ఉనన్వాళల్లో చాలామంది ఇండియనస్. అంతా వివిధ పార్ంతాలకు చెందినవారైనా అందరిమధాయ్ ఎంతో
సంఘీభావముంది. అకక్డే నేనో విషయం గర్హించాను - దేశపుటెలల్లు దాటేక ఒకరినొకరు కలుసుకునన్పుప్డు భారతీయులోల్ పార్ంతీయ
వయ్తిరేక భావాలు తొలగిపోయి మనం భారతీయులం అనే జాతీయభావం నెలకొనే అవకాశముంటుందని.
ఆ హాసట్లోల్నూ ఒక రావ ఉనాన్డు. అతను కనన్డిగుడు. తెలుగు మాటాల్డడ్ం బాగా వచుచ్. తెలుగు బాగా వచిచ్న మరో కనన్డిగుడు
నాని కూడా అకక్డే ఉంటునాన్డు. అతని అసలు పేరేమిటో కానీ అంతా నాని అంటారు. దాస వీళల్ రూంలో ఉంటునాన్డు.
హాసట్లకి అతిథులు వసూత్పోతూండొచుచ్. కానీ అకక్డే ఉండిపోకూడదు. అలా ఉండిపోతే హాసట్ల వారెడ్న పటుట్కుంటాడు. అతను పర్తి
రోజూ రాతిర్ళుల్ పర్తి గదినీ తనిఖీ చేసి వెడుతుంటాడు. అతని కళుల్ కపిప్ అకక్డుండడం అంత సులభం కాదు.
సాహసవీరుడు దాస అలాగే అకక్డ కొనసాగుతునాన్డంటే, అందుకు ఇండియన మితుర్ల సంఘీభావమే కారణం. వాళుల్ దాసకి
ఆసరా ఇవవ్డానికి అడుగెతుత్ండే పెదద్ పరుపునొకదానిన్ సంపాదించి గదికి తెచాచ్రు. అదెలాగంటే పాశాచ్తయ్దేశాలోల్ పాత సామానుల్ అమమ్డం అరుదు. అలాగని వాటిని కలకాలం దాచుకోరు. తవ్రతవ్రగా పాతవి మారిచ్ కొతత్వి
కొంటుంటారు. అలాంటపుప్డు పాత వసుత్వులిన్ తాముండే వీధిలో రోడుడ్కి పకక్న ఉంచుతారు. కావాలనిపిసేత్ ఎవరైనా పటుట్కుపోవచుచ్. లేదా
పురపాలకసంఘం వాళుల్ పటుట్కుపోతారు. మనకి ఆశచ్రయ్ంగా అనిపించే ఈ వింత పాశాచ్తయ్ ఆచారం జరమ్నీలోనూ ఉంది.
అలా ఓంపర్కాష ఓ పాత టెలివిజన తెచుచ్కుని రూంలో పెటుట్కుని వాడుతునాన్డు. అడుగెతుత్ండే ఈ పరుపుని కూడా హాసట్ల వాసులు
అలాగే తెచుచ్కునాన్రు. ఆ పరుపు యజమాని దానిన్ ఎందుకు బయట పెటేట్సాడో కానీ – అది కొతత్గా, మెతత్గా, హాయిగా ఉంది.
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దాస ఆ పరుపుమీద పడుకునేవాడు. పగటిపూటా, రాతిర్ళుల్ వారెడ్న చెకింగుకి వచిచ్నపుప్డూ - ఆ పరుపుని గదిలో మంచం కిందకి
తోసేసేవారు. అదనపు పకక్ లేకపోతే, గదిలో ఎందరు మనుషులునాన్ వారెడ్న పటిట్ంచుకోడు. ఒకే మంచంమీద ఒకరికి మించి
పడుకోగలరనన్ది ఆయనకి నమమ్శకయ్ంకాని విశేషం.
ఇలాంటి జీవితంలో దాసకి ఏం సంతోషం కలిగిందో, కలుగుతోందో నాకు తెలియదు. తను ఇండియాలో సేలస్ ఇంజనీరుగా ఉంటూ
నెలకి రెండు వేలు తకుక్వ కాకుండా సంపాదించేవాడుట. అపప్టోల్ అది చాలా పెదద్ జీతం. ఇండియాలో అపుప్డు నా జీతం అందులో సగం
కూడా లేదు.
ఆ జీవితానిన్ వదిలి, ఇపుప్డు ఏదో విధంగా జరమ్న పరీక్ష పాయ్స కావాలని తపిసుత్త్నన్ అతనిమీద నాకు జాలి కలిగింది. చితర్మేమిటంటే
అతను నా వివరాలడిగి, భారాయ్బిడడ్లిన్ రపిప్ంచుకునే పర్యతన్ంలో ఉనాన్నని తెలిసి, “నీకేమైనా సాయం కావాలనిపిసేత్ నేనునాన్నని
మరిచ్పోకు” అని ధైరయ్ం చెపాప్డు.
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