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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
ఐతే....
ఒకపుప్డు రుకిమ్ణి ఇలాగే అగిన్జోతనుడు అనే బార్హమ్ణుడిచేత తన పిర్యుడైన శీర్కృషుణ్నికి లేఖ పంపింది. పంపేక ఆమె మనసు తేలిక
పడిందా - లేదు. గజేందర్మోక్షంలో ‘సిరికిం జెపప్డు’ అనన్టేల్ - అపప్టి రుకిమ్ణి మనోభావాలిన్ సరవ్కాలీనంగా విశేల్షించిన పోతన ఘనతకి
అపప్టి నా మనోభావాలే గొపప్ నిదరశ్నం.
ఘనుడా భూసురుడేగెనో
ఇండియాలో కలకతాత్లో జరుగుతునన్ ఏరాప్టల్ విషయంలో నా పాతర్ పూరత్యింది. అకక్డ వాళుల్ చెయయ్గలిగింది చేసేత్ - ఇకక్డ నేను
నావాళల్ని రిసీవ చేసుకుందుకు జనవరి ఏడున సిదధ్ంగా ఉండాలి.
ఐతే దిగితే కానీ లోతు తెలియదనన్ సామెతని మరిచ్పోలేదు. అందుకని నా సమసయ్ లోతులిన్ అవగాహన చేసుకునే పర్యతన్ంలో
ఉనాన్ను.
మనిషి సంఘజీవి అంటారు కానీ - నాది మాతర్ం ఏకాంతానీన్, ఒంటరితనానీన్ ఎకుక్వగా పేర్మించే తతవ్ం. అలాంటి నేను
పర్సుత్తమునన్ పరిసిథ్తులోల్ ఒంటరితనానికి భయపడుతునాన్ను. ఒకే దారిలో వెడుతూ కలవరపెటేట్ నా ఆలోచనల దారి మళిల్ంచడానికి
సేన్హితులకు మించిన సాధనం ఉండదనిపించింది.
మనిషి సంఘజీవి. ఏకోనుమ్ఖుడు కూడా మనిషే కదా! ఏకాంతానిన్ ఎకుక్వ ఇషట్పడాడ్ సమాజానిన్ వదిలి వెళల్డుగా! అంటే
సమాజమంటే ఇషట్మే కదా! అంటే ఏకోనుమ్ఖుడితో సహా ఏ మనిషైనా సంఘజీవే మరి!
అపప్టికే నాకు మంచి మితుర్లు చాలామందే ఏరప్డాడ్రకక్డ. అవసరానికి ఆదుకునేవాడే నిజమైన మితుర్డంటుంది ఆంగల్ సామెత. ఆ
సామెతని ఆసరా చేసుకుని, నిజమైన మితుర్లిన్ గురిత్ంచాలిస్న సమయం వచిచ్ందనిపించింది నాకపుప్డు.
నేను ఇండియాకి టికెటుల్ పోసుట్ చేసింది డిసెంబర 20న. ఆ రోజు శుకర్వారం. తరావ్త శని ఆదివారాలు ఎలాగూ సెలవులే.
సోమవారం అనగా డిసెంబర 23 ఒకక్ రోజుకి ఆఫీసుంది. ఆ మరాన్డు అంటే డిసెంబర 24 నుంచి కిర్సమ్స సెలవులు మొదలు. తరావ్త మళీల్
ఆఫీసు తెరిచేది జనవరి 2నే.
జరమ్నీలో కిర్సమ్స రోజులిన్ వైనాకెట్న అంటారు. మనకు సంకార్ంతిలా అది వారికి పెదద్ పండుగ.
అసలే సంపనన్ దేశం. ఆపైన వైభవానిన్ పర్దరిశ్ంచే తతవ్మునన్ ధనసావ్మయ్ దేశం. ఆ వేడుకలు చూడ కళుల్ చాలవు కదా!
ఎకక్డ చూసినా కళుల్ చెదిరేలా అలంకరణలు. ఉతత్పుప్డే పండుగ రోజులిన్ మరిపించే దుకాణాలు, పండుగ ఆలంకరణలతో మరింత
శోభాయమానమయాయ్యి.
పాశాచ్తుయ్ల పండుగ వేడుకలు వారి దేశంలోనే చూడడ్ం ఒక అపూరావ్వకాశం. కానీ ఆ వేడుకలు నాలో అంతగా ఉతాస్హానిన్
నింపలేదు.
కొదిద్ రోజులోల్ నావాళుల్ వసుత్నాన్రని తెలిసేక - ఎకక్డ ఏ వింత చూసినా - కొదిద్ రోజులు ముందొచిచ్ ఉంటే మావాళూల్ చూసి
ఉండేవారు కదా అనిపించేది. వాళల్తో పంచుకోలేకపోతునాన్ననన్ బాధ కలిగి, అదో రకం దిగులు ననాన్వహించేది.
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కిర్సమ్స వేడుకలకి వీధులనీన్ అలంకరించబడాడ్యి. ఎనోన్చోటల్ కొతత్ కొతత్ తీరాథ్లొచాచ్యి. అవి లూయ్నబరుగ్లో చూసిన తీరాథ్లకంటే
గొపప్గా ఉనాన్యి.
మన దేశంలోనే తీరాథ్లు ఎంతో బాగుంటాయి. ఆ తీరాథ్లకు ఆధునిక సదుపాయాలు తోడయాయ్యికక్డ. రంగులరాటాన్లే కాక,
రకరకాల ఆటలునాన్యి.
అకక్డ చినన్పిలల్లు హుషారెకిక్ ఆటలాడేవారు. వాళల్ ఆటలిన్ మెరిసే కళల్తో గమనించేవారు తలిదండుర్లు. వాళల్ని చూసుత్ంటే నాకు
నావాళుల్ గురుత్కొచిచ్ మనసు పాడయేయ్ది.
ఇనిన్ వైభవాలమధయ్, ఆకరష్ణల మధయ్ - నా మనసు కేవలం నావాళల్ చుటూట్ పరిభర్మించడానికి కారణం - భారతీయ
వైవాహికవయ్వసథ్ పర్తేయ్కత అనిపిసుత్ంది నాకు.
యూరోపియనుస్కి కిర్సమ్స చాలా ముఖయ్మైన పండుగ. కుటుంబ సభుయ్లందరూ ఏదో ఒకచోట కలుసుకునే సందరభ్ం కూడా
వారికిదే!
అదలాగుంచితే - ఇకక్డ అభిమానానిన్ కాసులతో కొలుసాత్రు. బంధుమితుర్లు పరసప్రానురాగానిన్ వయ్కత్పరుచ్కుందుకు - కానుకలు
ఇచిచ్పుచుచ్కుంటారు. ఇచిచ్న బహుమతి నాణయ్తను బటీట్, ఖరీదునుబటీట్ - అనురాగాల అంచనా ఉంటుంది.
లాబొరెటరీలో నా కొలీగ కిరష్నరకి ఫొటోగర్ఫీ హాబీ. అతడివదద్ ఖరీదైన కెమేరా ఉంది. ఈ కిర్సమ్సకి అతని తండిర్ సుమారు రెండువేల
మారుక్లు పెటిట్ కెమేరాకి కొతత్ అటాచమెంటస్ కొనిచాచ్డు. వాటినతను లాబలో మాకు చూపించి తెగ మురిసిపోయాడు.
తండీర్ బిడడ్లే కాదు - భారాయ్భరత్లు కూడా ఒకరికొకరు కానుకలిచుచ్కుంటారు కిర్సమ్స సమయంలో. వారి దాంపతయ్ జీవితంపైన ఆ
కానుకల పర్భావం - మళీల్ కిర్సమ్స దాకా ఉంటుంది. పండుగ పేరు చెపిప్ భారాయ్భరత్లు కూడా ఒకరికొకరు విధిగా కానుకలిచుచ్కోవడమనేది
నాకు చితర్మనిపించింది.
మా ఇంటోల్ ఎకానమీ వేరు. ఆదాయానిన్ బేరీజు వేసుకుని, అవసరాలిన్ బటిట్ ఎవరికి ఏమవసరమో పరసప్రం చరిచ్ంచుకుని కొనుగోళుల్ చెయయ్డం మా పదధ్తి. మా వదద్నునన్ డబుబ్ మా ఇదద్రిదీ. దాని వినియోగ బాధయ్త కూడా మా ఇదద్రిదీ. రివాజుగా కానుకలు కాక అవసరానోన్, సందరాభ్నోన్ పురసక్రించుకుని - కొనుగోలు చేయడం మా అలవాటు. అవసరాలకి మించిపోయిన ఆదాయం ఉంటే - బహుశా
మా ఆలోచనలూ ఇకక్డి ధోరణిలోనే ఉండేవేమో!
ఏదేమైనా దంపతులు ఒకరినొకరు కానుకలతో మెపిప్ంచాలనే భావన నాకంతగా మింగుడు పడలేదు.
డిసెంబర 21 శనివారం ఉదయం పెందరాళే లేచి, కాలకృతాయ్లు తీరుచ్కుని, బెర్డ తినేసి ఓంపర్కాష ఉండే హాసట్లుకి వెళిల్పోయాను.
రోగానికి రొషట్ంటారు కదా! పర్సుత్తం నా సమసేయ్ నా రోగం. దానిన్ హాసట్లు మితుర్ల మధయ్ చరచ్కి పెటాట్ను.
ఏరోఫోల్టలో బెరిల్న రావడం చాలామందికి మామూలేననీ, బెంగపడాలిస్ందేం లేదనీ కొందరు నాకు ధైరయ్ం చెపాప్రు.
ఒకతనికి ఈసట్ జరమ్నీలో ఓ గరలపెర్ండుందట. అవసరమైతే ఆమె సాయం తీసుకోవచచ్నాన్డు.
ఓసారి నేను, ఓంపర్కాష - అకక్ణిణ్ంచి వెళిల్ - ఈసట్ జరమ్నీకి వీసా ఇచేచ్ ఆఫీసు, ఏరోఫోల్ట ఆఫీసు చూసుకొచాచ్ం. అనిన్ంటికీ
సెలవులే. తలుపులు మూసి ఉనాన్యి. వెనకిక్ వచేచ్క, “ఈ రోజంతా నువివ్కక్డే గడపాలి” అని హాసట్ల మితుర్లు బలవంతపెటాట్రు.
రోగి కోరిందే వైదుయ్డు మందుగా ఇసేత్ కాదనడానికేముంది - సరేననాన్ను.
శనివారం సెలవు కదా - మామూలుగా ఆ రోజు వాళల్ంతా కలిసి భారీగా వంటలు చేసాత్రు.
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ఆ రోజు ఘుమఘుమలాడే మసాలా పెటిట్ లేడిమాంసంతో కూర చేశారు కొందరు. ఓంపర్కాష నాకోసం వంకాయ పెరుగుపచచ్డి
చేశాడు. అతడది చేసిన విధానం కొతత్గా ఉంది నాకు.
ముందుగా పెరుగు తీసుకుని దానిలో ఉపుప్, పచిచ్మిరిచ్, పసుపు, కొతిత్మీర వగైరాలు వేశాడు. తరావ్త పోపు పెటాట్డు. అపుప్డు
వంకాయలు తీసుకుని మందంగా చకార్లాల్ తరిగి ఒకొకక్ చకార్నేన్ విడివిడిగా నూనెలో వేసి అటు తిపిప్ ఇటు తిపిప్ వేయించాడు. వేగిన
ముకక్లిన్ పెరుగులో వేసి ఆవడలాల్ నానబెటాట్డు.
అంతా కలిసి రకరకాల వంటకాలు చేశారు కానీ, అనిన్ంటోల్కీ వంకాయ పెరుగుపచచ్డే ఎకుక్వ బాగుందని అంతా ఊదేశారు. లేడి
మాంసం కూరయితే పాకాన పడలేదని కొందరు బాధపడాడ్రు.
నేను ఓంపర్కాషని మెచుచ్కుని, “వంకాయ పెరుగుపచచ్డి ఇలా కూడా చెయొయ్చచ్ని నాకు సుప్రించలేదు. చాలా బాగుంది” అనాన్ను.
ఓంపర్కాష వెంటనే, “ఇది నువువ్ చేసిన పాటోళీముందు దిగదుడుపు” అనాన్డు. అతనితో మరి నాలుగు గొంతులు కలిశాయి.
ఆ పాటోళీ వెను చినన్ కథ ఉంది.
శీర్మతి వచేచ్లోగా మికీస్ ఒకటి ఇంటోల్ ఉండాలని నా కోరిక. ఇండియాలో ఉండగా మికీస్ మా కల. కానీ నెల జీతం ఆరొందలైతే
మికీస్ ఖరీదు ఎనిమిదొందలు. అందుకని వాయిదా వేసూత్ వచాచ్ం. అకక్డి అసాధయ్మికక్డ సుసాధయ్ం కాబటిట్ వెంటనే మికీస్ కొనాలనుకునాన్ను.
నేరుగా బౌర్న కంపెనీ సేలస్ కౌంటరనుంచి కొంటే చవగాగ్ వసుత్ందని ఓంపర్కాష చెపాప్డు. అలా మికీస్ కొనాన్క - ఒక రోజు నేను మికీస్లో
పెసరపపుప్ రుబిబ్ పాటోళీ చేశాను. భోంచెయయ్బోతుండగా ఓంపర్కాష మరో నలుగురితో కలిసి నా రూంకొచాచ్డు. వాళల్కి పాటోళీ రుచి
చూపిసేత్ - బాగుంది బాగుందంటూ మొతత్ం ఊదేశారు. వాళుల్ వెళేల్క - నేను మరో కూర వండుకోవాలిస్ వచిచ్ంది.
అదే ఇపుప్డు ఓంపర్కాష గురుత్ చేశాడు.
హాసట్లోల్ ఉండడంవలల్ శనివారం ఇటేట్ గడిచిపోయింది. కానీ మరాన్డు ఇంటోల్ గడపడంవలల్ ఆదివారం క్షణమొక యుగమైంది.
మనసునిండా అనుమానాలు, బెంగతో పర్తి యుగమూ మహాభారం.
సోమవారం ఆఫీసుకి వెళాల్ను. అంతా సెలవుల మూడలో ఉనాన్రు. నా గోడు వినాన్రో లేదో తెలియదు కానీ పనికొచేచ్ సమాచారం
కానీ. సూచనలు కానీ, సలహాలు కానీ నాకు లభించలేదు.
మధాయ్హన్ం ఓంపర్కాషని తీసుకుని ఏరోఫోల్ట ఆఫీసుకి వెళాల్ను. ఆశచ్రయ్మేమిటంటే వాళుల్ కూడా నాకు శీర్మతిని రిసీవ చేసుకునే
విషయమై సరైన సమాచారమేదీ ఇవవ్లేకపోయారు.
అకక్ణిణ్ంచి ఈసట్ జరమ్నీ వీసా ఆఫీసుకి వెళాల్ం. వాళుల్ చెపిప్న పర్కారం నేను వెసట్ బెరిల్నోల్ బసెస్కిక్ ఈసట్ జరమ్నీలో ఎయిరపోరుట్కి వెళిల్
నావాళల్ని రిసీవ చేసుకోవచుచ్.
వినడానికి బాగానే అనిపించినా - వాళుల్ చెపిప్న పదధ్తి నాకు ఏమాతర్ం పోర్తాస్హకరంగా అనిపించలేదు. పైగా భయం కూడా
వేసింది.
ఇక వీసా తీసుకోవడం ఒకక్టే మంచి మారగ్మని అరథ్మైపోయింది. కానీ దానికి చాలా తతంగమునన్దిట. ఇపుప్డు మొదలెడితే ఇంకో
నెలాల్ళల్ తరావ్త మాటట!
చేసేదేముంది? హతాశుణైణ్ అకక్ణిణ్ంచి తొందరగా బయటపడి ఆఫీసుకి వెళాల్ను.
అపప్టికి రాలెక వచాచ్డు. ఆయనకి కటకనుంచి తెచిచ్న ఫిలిగీర్ (వెండి) ఐటం ఒకటి కానుకగా ఇచాచ్ను. ఆయన ముఖంలో
సంతోషంకంటే ఆశచ్రయ్ం ఎకుక్వ కనబడింది.
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“మీరింకా ఇకక్డే ఉనాన్రా?” అనాన్డాయన. ఈ పాటికి నేను యూరప టూరోల్ ఉంటాననుకునాన్డుట ఆయన.
నేనాయనకు మావాళల్ పర్యాణం గురించీ, ఇతర సమసయ్ల గురించీ చెపప్లేదు.

ఈలోగా నాకు ఓంపర్కాషనుంచి ఫోను. ఆ మధయ్ రెడిడ్ అనే అతని భారయ్ ఏరోఫోల్టలోనే బెరిల్న వచిచ్ందట. ఆమెని రిసీవ చేసుకుందుకు
నారాయణసావ్మి అనే అతను సాయపడాడ్డట. నారాయణసావ్మి కూడా లియోపాలడపాల్టజ్ హాసట్లోల్నే ఉంటునాన్డు. నేనతణిణ్ సవ్యంగా
కలుసుకుని మాటాల్డితే పర్యోజనముండొచుచ్.
లియోపాలడపాల్టజ్ హాసట్లు మెయిన గేటు - ఉదయం ఎనిమిదినుంచి రాతిర్ ఎనిమిదివరకూ తెరిచే ఉంటుంది. మిగతా సమయాలోల్
గేటు మూసి తాళం వేసాత్రు. ఐతే హాసట్లోల్ ఉండేవాళల్ందరికీ ఆ తాళానికి డూపిల్కేట కీ ఉంటుంది. నేను ఎపుప్డు పడితే అపుప్డు హాసట్లుకొచిచ్
వెడుతూండడానికని - హాసట్ల మితుర్లు తమలో తాము అడజ్సుట్ చేసుకుని నాకో డూపిల్కేట కీ ఇచాచ్రు.
నేను వెంటనే హాసట్లుకి వెళిల్ ఓంపర్కాషతో కలిసి నారాయణసావ్మిని చూడాడ్నికి వెళాల్ను.
“అదంత సులభం కాదు. అనుక్షణం అపర్మతత్ంగా ఉంటూ తెలివిగా మసలాలి. ఇలాంటి విషయాలోల్ నాకు నేనే సాటి. నేనుంటే నీ
పని సులభంగా ఐపోయేది. కానీ రెండోర్జులోల్ హాంబురగ్ వెళిల్పోతునాన్ను. సారీ!” అనాన్డతను.
ఆ పని నావలల్ కాదుట. తనవలల్ ఔతుంది కానీ, తనుండడట.
అతనిచిచ్న సమాచారం అతని గొపప్తనానిన్ తెలుసుకుందుకే తపప్ నాకే విధంగానూ ఉపయోగపడేలా లేదు.
అపుప్డు నా ఆలోచనలు చాలా దూరం వెళాల్యి. శీర్మతి, పిలల్లు ఈసట్ బెరిల్నోల్ విమానం దిగి, తమని పలకరించే నాథుడు లేక అకక్డే
ఉండిపోయి.....
“బాగా డలల్యిపోయావ” అనాన్డు ఓంపర్కాష నా మొహం చూసి జాలిగా.
“నామీద జాలిగా ఉంది కదూ! కానీ నాకిపుప్డు కావాలిస్ంది జాలి కాదు” అనాన్ను దిగులుగా.
ఓంపర్కాషకి నా ఉకోర్షం అరథ్మైనటుల్ంది. చటుకుక్న పకక్నునన్ బలల్మీది అదద్ం తెచిచ్ నా ముందుంచి చేతోత్ పటుట్కునాన్డు.
అదద్ంలో నా పర్తిబింబం చూసి ఎవరో అనుకుని, విపరీతంగా జాలిపడిపోయి, “ఈ మొహం చూసుత్ంటే అనిపిసోత్ంది, నాకంటే
దీనదశలో ఉనన్వారు ఇంకా ఉనాన్రనన్మాట!” అనాన్ను అపర్యతన్ంగా.
“ఆ మొహం నీదే! ఇపప్టి పరిసిథ్తులోల్ నువువ్ కూడా నినున్ చూసి జాలిపడేలా ఉంది నీ మొహం. మరి నేను జాలిపడనా?” అనాన్డు
ఓంపర్కాష.
“నీ జాలికి సంజాయిషీ ఉంది. నా సమసయ్కి పరిషాక్రం లేదు” అనాన్ను దీనంగా.
“అలా దిగులు పడకు. పర్తి సమసయ్కీ ఓ పరిషాక్రం ఉంటుంది. అదేంటో నేను కనుకుక్ంటాను. ఇకమీదట ఆ బాధయ్త నామీద పెటిట్
నిశిచ్ంతగా ఉండు” అనాన్డు ఓంపర్కాష.
అతనలా అనడానికి కారణముంది. ఆఫీసులో నా జరమ్న కొలీగ హైనర డెకరట్ శీర్మతి పర్యాణ విషయమై నాకో ఆఫరిచాచ్డు.
నావాళల్ని ఎయిరిండియాలో తీసుకొసేత్ కనుక, టికెట ఆమసట్రడామకి తీసుకోమనాన్డు. తను, భారయ్ ఆమసట్రడామ టిర్పుప్ వేసుకుంటారుట. ఆ
కారోల్ నేనూ వెళిల్ - నావాళల్ను రిసీవ చేసుకుని, అంతా కలిసి ఆమసట్రడామ నగరానిన్ సందరిశ్ంచుకుని సరదాగా గడిపి వెనకిక్
వచేచ్దాద్మనాన్డు.
ఆఫర బాగుంది. కానీ నాకు తెలిసి ఇండియాలో ఇలాంటి ఆఫరస్ మాటవరసకి ఇసాత్రు. నిజంగా మనం అడిగితే ఏదో వంక పెటిట్
తపిప్ంచుకుంటారు. అదీకాక నాకు ఆరిథ్కపరంగా ఎదుటివారికి భారం కావడం ఇషట్ముండదు. ఆ విషయం ఒకసారి ఓంపర్కాషకి చెపాప్ను.
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“ఇకక్డివాళుల్ మనవాళల్లా కాదు. సాయం చెయాయ్లనుంటే అడిగి కూడా చేసాత్రు. ఇషట్ం లేకపోతే అడిగినా నిరొమ్హమాటంగా సారీ
చెబుతారు. కాబటిట్ నువువ్ నీ మితుర్డి మాటలు నమొమ్చుచ్. కానీ ఎయిరిండియా టికెటుస్ ఖరీదెకుక్వ. ఏరోఫోల్ట ఐతే మనకి చౌకలో
ఐపోతుంది” అనాన్డు ఓం పర్కాష.
ఓంపర్కాష ఇపుప్డది గురుత్ చేసుకుని, “ఏరోఫోల్ట పర్యాణంలో ఇనిన్ ఇబబ్ందులుంటాయని నేనూహించలేదు. కాసత్ డబెబ్కుక్వైనా
ఎయిరిండియాలోనే బుక చెయాయ్లిస్ంది. జరిగిందిపుప్డు వెనకిక్ తీసుకోలేం. జరిగిందానికి బాధయ్త నాది కాబటిట్, నీకిపుప్డు నేనే ఏదో ఓ దారి
చూపించాలి, చూపిసాత్ను” అనాన్డు.
మరాయ్దకి అతనలా అనాన్డు కానీ - అనిన్ విషయాలూ కూలంకషంగా విచారించకపోవడంలో తపుప్ నాది. విమానం బెరిల్న అంటే
నేరుగా బెరిల్నకే వసుత్ందనుకునాన్ను తపప్ ఆ వచేచ్ది ఈసట్ బెరిల్నకి అయుండొచచ్ని తటట్లేదు. ఆపైన తూరుప్ బెరిల్న విమానాశర్యం - నగర
సరిహదుద్లోల్ కాకుండా తూరుప్ జరమ్నీలో భాగంగా ఉంటుందనీ ఊహకందలేదు.
ఆ విషయం అతనికి చెపాప్ను.
“ఈ డిసక్షనంతా వేసట్. మనమిపుప్డు పని చూడాలి. మాది మామూలు హాసట్లు కాదు. ఇండియాలో బెసట్ బెర్యినస్నీన్ చేరి ఇకక్డ
ఉపాయాల పుటట్లు పెటాట్యి. ఏ పుటట్లో ఏముంటుందో! ఇంతవరకూ విషయానిన్ తేలిగాగ్ తీసుకునాన్ం. నౌ ఆయాం సీరియస. పద” అనాన్డు.
పర్తి మనిషికీ మనసుంటుంది. మనసుంటే మారగ్ముంటుంది. ఆ రెండు విషయాలూ తరచుగా విసమ్రించి దిగులు పడడ్ం మనిషికి
మామూలు.
మేమింకా అడకుక్ండానే, నా సమసయ్కి పరిషాక్రం హాసట్లోల్ ఓ వయ్కిత్ రూపం దాలిచ్ మాకోసం ఎదురుచూసోత్ంది. ఆ రూపం పేరు
నాని.
నాని అసలు పేరు అది కాదు. కానీ అకక్డంతా అతనన్లాగే పిలుసాత్రు. బర్హమ్చారి. నాకులాగే శాకాహారి. మైసూరలో సిథ్రపడడ్
ఆంధుర్డు. తెలుగు బాగా మాటాల్డగలడు.
“మీ సమసయ్ గురించి వినాన్ను. ఇది ముందే నాకెందుకు చెపప్లేదు?” అనాన్డతను.
“ఏం చెపప్ను? చెపిప్నచోటలాల్ మొండి చెయేయ్ ఎదురైంది” అందామనుకుని ఊరుకునాన్ను.
“నేను చేసుత్నన్ కోరుస్లో తూరుప్ జరమ్నీకి టూరుల్ పడుతుంటాయి. అకక్డికి ఎపుప్డు కావాలంటే అపుప్డు తక్షణం వీసా పొందే
సదుపాయముంది నాకు. నేను వీసా తీసుకుని మీవాళల్ని రిసీవ చేసుకోగలను” అనాన్డతను.
కొండంత భారం దిగినటల్యింది. నానిని చూసేత్ శీర్కృషణ్పరమాతమ్లా కనిపించాడు.
ఓంపర్కాష నానిని కౌగలించుకుని, “థాంకూయ్ వెరీమచ! నా పరువు కాపాడేవు” అనాన్డు.
నాని అతనిన్ విడిపించుకునాన్డు. నాకో కాగితం చూపించాడు. అది తూరుప్ జరమ్నీ అతనికిచిచ్న అనుమతి పతర్ం.
“హురేర్” అని అరవాలనిపించింది. నిభాయించుకునాన్ను.
ఐనా మనసులో ఏదో మూల పీకుడుంటుంది కదా! మరాన్డు నానితో కలిసి వీసా ఆఫీసుకెళిల్ నానికి వీసా తీసుకునేదాకా అదలా
పీకుతూనే ఉంది.
తేలిగాగ్ ఊపిరి పీలుచ్కునాన్ను. హాసట్లకి బై చెపాప్ను. నా రూంకెళాల్ను.
లియోపాలడపాల్టజ్ హాసట్లు ఓ ఉపాయాల పుటట్ అనాన్డు ఓం పర్కాష. మరి నాకేమో గోయ్తే సాట్ర్సేలోని నా ఇలొల్క అనుమానాల పుటట్.
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నేను పంపిన టికెటుల్ సకాలంలో ఇండియా చేరుకుంటాయా? అనన్యయ్ పాసపోరుట్ వగైరాలు సకాలంలో ఏరాప్టు చెయయ్గలడా?
మాసోక్లో ఏడు గంటలుండి విమానం మారే పర్యాణానికి శీర్మతి మానసికంగా సంసిదధ్మౌతుందా?
ఈ పర్శన్లకు జవాబులు తెలియాలంటే నావాళల్నుంచి ఉతత్రాలు రావాలి. శీర్మతి తన ఉతత్రాలనీన్ ఆఫీసు అడర్సుకే వార్సుత్ంది.
ఇపుప్డు ఆఫీసుకి వరుస సెలవులు.
ఇకమీదట ఉతత్రాలనీన్ ఇంటి అడర్సుకే వార్యమని చెపప్కపోవడం నేను చేసిన పొరపాటు.
ఎందుకిలా జరిగిందని ననున్ నేనే తిటుట్కుంటుంటే చటుకుక్న ఓ విషయం గురొత్చిచ్ంది.
పర్సుత్తం సెలవులే ఐనా డిసెంబర 27, 31 తేదీలలో - ఉదయం పదినుంచి సాయంతర్ం మూడునన్రవరకూ ఆఫీసు తెరచి
ఉంచుతారు. జనవరి 2నుంచి ఆఫీసు మళీల్ మామూలు వేళలోల్ పని చేసుత్ంది. ఆ విషయం నోటీసు బోరుడ్లో చదివాను.
అందుకని డిసెంబర 27న ఒంటిగంటకి బయలేద్రి ఆఫీసుకి వెళాల్ను.
జరమ్నీలో పర్తి హాసట్లుకీ, భవనానికీ, సంసథ్కూ ఒక సూపరవ్యిజర ఉంటాడు. వాటికి సంబంధించిన తాళాలనీన్ అతనివదద్నే
ఉంటాయి. అతనిన్ హౌస మయిసట్ర అంటారు. మయిసట్ర అంటే ఇంగీల్షులో మాసట్రు.
నేను వెళేల్సరికి హౌస మెయిసట్ర సంసథ్ ముఖదావ్రానికి తాళం పెడుతునాన్డు. ననున్ చూడగానే ఇబబ్ందిగా ముఖం పెటాట్డు.
“లోపల నాకు పని ఉంది” అనాన్ను.
“సంసథ్కి సెలవు. లోపలకి వెళల్కూడదు” అనాన్డతను.
“ఆ విషయం నాకు తెలుసు కానీ....” అని ఆగాను. ఆ రోజు మూడునన్ర దాకా ఆఫీసు తెరిచే ఉంటుందనన్ నోటీసు గురించి
చెపప్డానికి సంకోచించాను. నిజమే ఐనా, చెబితే చినన్బుచిచ్నటల్వుతుందని మొహమాటపడాడ్ను.
“తిరిగి రెండో తేదీనే ఆఫీసు పార్రంభమయేయ్ది” అనాన్డు హౌస మయిసట్ర నా మాట పటిట్ంచుకోకుండా.
“లోపల చినన్ పని ఉంది” అనాన్ను అభయ్రథ్నగా.
అతను మెతత్బడాడ్డు, “వెళిల్రా, వెయిట చేసాత్ను” అనాన్డు.
లోపలకెడితే ఆఫీసు సెకర్టరీ గది తాళం వేసి ఉంది. నాకొచేచ్ ఉతత్రాలు ఆ గదిలోనే ఉంటాయి.
వెనకొక్చిచ్ హౌస మయిసట్రకి ధనయ్వాదాలు చెపాప్ను.
“బిటేట్ షోన” (నోమెనష్నకి వాడే పదం) అని అతను వెళిల్పోయాడు.
అరథ్మైంది. ఎకక్డైనా మనుషులంతా ఒకక్టే. పండుగ సమయాలోల్ ఇకక్డివాళూల్ నియమాలు అంత ఖచిచ్తంగా పాటించరనన్ మాట!
నోటీసు పర్కారం ఆఫీసు మూడునన్ర దాకా తెరిచుంచాలి. హౌస మయిసట్ర వాటం చూసుత్ంటే - డిసెంబర 31న అసలు ఆఫీసు
తలుపులే తెరిచేలా లేడు.
“పాపం - అతనికీ పండుగే కదా” అనుకునాన్ను. అదీకాక అతను తలుపులు తెరవకపోయినా ఎవరికీ ఇబబ్ంది ఔతుందనుకోను.
ఏడాది మాతర్ం ఉండి వెళేల్వాణిణ్ కాబటిట్ నాకివవ్లేదు కానీ, చాలామంది రీసెరచ్రస్ వదద్ మాసట్ర కీ ఉంటుంది. అదుంటే ఎవరికి వారు ఎపుప్డు
పడితే అపుప్డు ఆఫీసుకి వసూత్పోతూండొచుచ్.
ఏమైతేమేం - జనవరి 2దాకా, అంటే మరో ఆరు రోజులవరకూ నాకు ఉతత్రాలు దొరకవు.
వండుకోవడం, తినడం, తిరగడం, పడుకోవడం. మధయ్మధయ్ హాసట్లుకెళిల్ ఓంపర్కాష బృదంతో గడపడం. ఇదీ నా దినచరయ్. వాటిలో
డిసెంబర 28 రాతిర్ అనుభవం మరువలేనిది.
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పరీకాష్ సమయం

ఆ రాతిర్ అకక్డే ఉండిపోయాను. ఆటపాటలతో రాతిర్ రెండయేయ్దాకా మెలకువగానే ఉనాన్ం.
అనాన్ళల్ పరిచయంలో ఆలక్హాల విషయంలో లేని ఒతిత్డి ఆ రాతిర్ నామీద పడింది.
అంతా వైన తీసుకుంటూ ననూన్ బలవంతపెటాట్రు. మృదువుగా నిరాకరించాను.
“ఈ ఒకక్సారికి. పీల్జ, నాకోసం” అనాన్డు ఓంపర్కాష.
“నో ఫోరస్ ఫీల్జ” అనాన్ను ఇంకా మృదువుగానే.
“వైన అంటే దార్క్షరసం. ఇది విసీక్, బార్ందీల లాంటిది కాదు” అనాన్డు ఓంపర్కాష.
“నేను దార్క్షరసం తాగాలనన్ది నీ కోరిక ఐతే, తపప్క తాగుతాను” అంటూ అకక్డ పేల్టోల్ ఉనన్ దార్క్షపళల్లో రెండు నోటోల్ వేసుకుని “ఆహా, వీటి రసం ఎంత మధురంగా ఉంది!” అనాన్ను.
ఓంపర్కాషకి కాసత్ కోపమొచిచ్ంది. “అయితే వైన తాగుతునన్ మేమంతా పాపాతుమ్లమనా, నీ అభిపార్యం?” అనాన్డు.
“తాగడం పాపం కాదు. తాగినవాళుల్ పాపాతుమ్లు కారు. కానీ ఇషట్ం లేనివాళల్ని తాగమని బలవంతపెటట్డం పాపం” అనాన్ను
నవువ్తూనే.
కానీ అకక్డి వాతావరణం చూసుత్ంటే నాకు మనసులో భయం మొదలైంది.
అంతమందిలో నేనొకక్ణిణ్. నిషా తలకెకిక్తే వాళుల్ ననున్ బలవంతం చేసినా చెయొయ్చుచ్.
తాగితే ఏదో ఐపోతుందని కాదు. ఇషట్ం లేనపుప్డు బలవంతాన తాగడమెందుకు?
ఓంపర్కాష కోపం తగిగ్ంది, “యూ ఆర గేర్ట. ఓకే, యూ రిమెయిన గేర్ట” అనాన్డు నవివ్.
ఈ తాగుడు తతంగం రాతిర్ పదికి మొదలై - రెండయేయ్దాకా కొనసాగింది.
“కనీసం కంపెనీకైనా నువేవ్ం తీసుకోవడం లేదు” అనాన్డు ఓంపర్కాష.
“కంపెనీకి గాల్సే ముఖయ్ం. గాల్సులో ఏముందనన్ది కాదు....” అంటూ నేనో గాల్సందుకుని, అందులోకి ఆపిల జూయ్స ఒంపుకునాన్ను.
వాళుల్ వైన సిప చేసుత్నన్టేల్ నేనది సిప చేశాను.
మా మధయ్లో ఒక గాజు పళెల్ముంది. దాంటోల్ వేరుసెనగ పపుప్లునాన్యి. మధయ్మధయ్ అది నములుత్నాన్ం.
ఆ గదిలో మొతత్ం ఎనమండుగురం. నేను తపప్ అంతా వైన పుచుచ్కుంటునాన్రు. అందరినుంచీ ఆలక్హాలు వాసన. అందరి కళూల్
ఎరర్జీరలతో, మతుత్గా, అదోలా ఉనాన్యి.
వాళల్నలా చూడడ్ం నాకదో అనుభూతి. వాళల్కి వాళల్మధయ్ నేనో వింత.
కానీ నేను ననున్ నిగర్హించుకోవడం లేదు. నాలో కోరెక్ని చంపుకోవడం లేదు. వారికి అమృతపార్యమైన ఆ పానీయం నాలో ఏ
ఆసకిత్నీ కలిగించడం లేదు. అది నా అదృషట్మని నేననుకోవచుచ్. దురదృషట్మని కొందరనుకోవచుచ్. కానీ విషయమదే!
“ఐ కానట్ బట అడమ్యిర యువర కంటోర్ల” అనాన్డు నాని అభినందనపూరవ్కంగా.
“ఈజిట అపీర్సియేషన ఆర పిటీ” అనాన్ను నేను వెంటనే.
“ఇటీజ సింపుల అపీర్సియేషన. మరి నీకా డౌటెందుకొచిచ్ంది?” అనాన్డు నాని. అతను తనని నాన ఆలక్హాలిక అనే అనుకుంటాడు.
ఎందుకంటే అతను తీసుకునేవి వైను, బీరు మాతర్మేనట. అవి ఆలక్హాలు కింద లెకక్ రావట. వైన వలల్నే తనీ జరమ్నీ వాతావరణంలో
మనగలుగుతునాన్నంటాడతను.
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“అది ఆలక్హాలవనీ, వైనవనీ, బీరవనీ - ఆ అలవాటు చెడడ్దని మీరు భావిసుత్నాన్రని నేననుకోను. అలా భావించి ఉంటే మీరూ ఆ
అలవాటుకి దూరంగా ఉండేవారు. ఇందులో మీరేదో ఆనందం పొందుతునాన్రు. ఆ ఆనందానికి నేను దూరమౌతునానన్ని జాలి పడుతునాన్రు.
ఆ జాలితోనే తాగమని ననున్ బలవంత పెడుతునాన్రు” అనాన్ను.
“ఆమాతర్ం గర్హించావుగా - కాబటిట్ నేను చెపేప్ది విను డాకట్ర రావ! ఈ వైనలో మజా తెలుసుకుందుకైనా ఒకక్సారి నువువ్ తాగాలి.
జీవితంలో నీకిది అపూరావ్వకాశం. మళీల్ దొరుకుతుందో లేదో తెలియదు. ఎందుకంటే ఈ కావ్లిటీ మన దేశంలో దొరకదు. దొరికినా ధర
మనబోటిగాళల్కి అందుబాటులో ఉండదు” అనాన్డు ఓంపర్కాష అభయ్రథ్నగా.
అతననన్ది నిజమే. మన దేశంలో వందల రూపాయల ఖరీదుండే బాల్క అండ వైట విసీక్ బాటిల ఇకక్డ పదకొండు మారుక్లు.
అపురూపంగా భావించి తకుక్వ డోసులోల్ పుచుచ్కునే కోనాయ్క బార్ందీ బాటిల ఇకక్డ పదమూడు మారుక్లు.
“నేను తాగినా తాగకపోయినా, మీ మనసుకి తృపిత్ కలిగించే కథ ఒకటి చెబుతాను” అనాన్ను.
“తృపిత్ అంటే మాకు కికతోనే వసుత్ంది. నువువ్ తాగకుండా మాకు కిక ఇవవ్గలవా?” అనాన్డు నాని.
నేను కథ చెపాప్ను. “ఒకసారి లకీష్దేవి, అదృషట్దేవత - నేను గొపప్ంటే నేను గొపప్ అని తమలో తాము వాదించుకునాన్రు. తమ
గొపప్తనానిన్ నిరూపించుకుందుకు అపుప్డలా దారిన పోతునన్ ఓ బికారిని ఎనున్కునాన్రు. లకీష్దేవి బికారి నడిచే దారిలో బాట మధయ్లో
బంగారు కాసుల మూట ఒకటి ఉంచింది. మూట కాసత్ దూరంలో ఉందనగా బికారికి కళుల్ మూసుకుని నడవాలని కోరిక పుటిట్ంది. మూట
దాటి వెళేల్కనే వాడు కళుల్ తెరిచాడు. తనకి లకీష్కటాక్షం కలిగినా కాసుల మూట పోగొటుట్కునాన్నని వాడికి తెలియదు. కళుల్ మూసుకుని చాలా
దూరం నడిచేనని తెగ మురిసిపోయాడు”
“కథ బాగుంది. ఇది మాకెందుకు చెపిప్నటుల్?” అనాన్డు ఓంపర్కాష.
“ఇండియాలో ఉండగా నేనెలాగూ వైన తాగలేని బికారినే. జరమ్నీ వచేచ్క - ఇకక్డ తాగకుండా ఉండగలనా అని ననున్ నేను
పరీకిష్ంచుకోవాలనన్ కోరిక పుటిట్ంది. వైను కటాకిష్ంచినా ఏం లాభం?” అనాన్ను.
అంతా ఘొలుల్మనాన్రు. “ఐ అపీర్షియేట యువర సెనాస్ఫ హూయ్మర” అని, “యు ఆర గేర్ట అండ ఆలోస్ మై గుడ ఫెర్ండ. నీమీద
నువువ్ జోకస్ వేసుకుంటే నాకు నచచ్దు” అనాన్డు ఓంపర్కాష అభిమానంగా.
“ఆ విషయం నాకు తెలుసు. కానీ ఏంచెయయ్ను? మీరు కిక ఇచేచ్ కథ కావాలనాన్రు. తాగేవాళల్కి తాగనివాళల్మీద వేసే జోకస్
తాగుడుకంటే ఎకుక్వ కికిక్సాత్యి” అనాన్ను.
అంతా మళీల్ ఘొలుల్మనాన్రు. “కిక ఇచిచ్నటుల్ లేదు. కిక చేసినటుల్ంది” అనాన్డు ఒకతను.
“ఎలాగూ సందరభ్ం వచిచ్ంది కాబటిట్, మనమోసారి వివిధ దేశాల లైఫసట్యిలుస్ గురించి చరిచ్దాద్మా?” అనాన్డు నాని.
వెంటనే ఒకతను, “మన దేశంలో ఒక పెదద్ లోపముంది. ఇది మంచి, ఇది చెడు అని చినన్పప్టిన్ంచీ బెర్యిన వాష చేసాత్రు పెదద్వాళుల్.
అందువలల్ పిలల్లు మానసికంగా ఎదగడంలేదు” అనాన్డు.
“ఇకక్డి లోపంతో పోలిసేత్ మన లోపం మరీ పెదద్దేం కాదు. ఇకక్డ పిలల్లకు పెదద్ల పేర్మానురాగాలు లభించడం లేదు. పదేళల్
పసిపార్యంలోనే ఎవరి బతుకు వాళుల్ బతకాలిస్ వసోత్ంది. అది ఎదుగుదలకి మంచిదనుకోను” అనాన్ను నేను.
దీనికి ఓంపర్కాష అభయ్ంతరం చెపాప్డు, “నీకు డబుబ్ంది కదా అని నువువ్ నీ కొడుకుని చదివిసుత్నాన్వు. కూలివాడు డబుబ్లేక తన
కొడుకుని కూడా కూలిపనిలో పెడుతునాన్డు. వాసత్వంలో కూలివాడి కొడుకు నీ కొడుకుకంటే తెలివైనవాడవచుచ్. కానీ వాడికి తన సామరధ్య్ం
నిరూపించుకునేందుకు నీ కొడుకుతో సమంగా అవకాశాలు లభించడం లేదు. అందుకే మన దేశంలో ధనికులెపుప్డూ ధనికులుగానూ,

øöeTT~

www.koumudi.net

|òæãÁe] 2018

IJd¿F| MnWc"Ó(FL)¸¨

10

పేదలెపప్టికీ పేదలుగానూ ఉండిపోతునాన్రు. కాసత్ కలిగిన ఇంట యువతీయువకులు పెదద్ల చాటు బిడడ్లుగా పెరుగుతునాన్రు తపప్
తమకంటూ వయ్కిత్తావ్లిన్ సంతరించుకోలేకపోతునాన్రు. అందువలల్ సంపర్దాయం బలపడి మానసికమైన ఎదుగుదలని దెబబ్ తీసోత్ంది. ఇది
ఎంతవరకూ దారి తీసిందంటే, నెహూర్ ఒకసారి పర్ధానమంతిర్ కాగానే - ఆ పదవికి ఆయన కుటుంబానిన్ దాటి ఆలోచించే పరిసిథ్తి లేకుండా
పోయింది మనవాళల్కి. ఇందుకు చాలామంది నెహూర్ కుటుంబానిన్ తపుప్ పడతారు. కానీ తపుప్ మన వయ్వసథ్ది. మరి ఇకక్డ చూడు. పదేళుల్
దాటినవాళుల్ తలిదండుర్ల చాటు బిడడ్లుగా కాక, తమ వయ్కిత్తావ్లకి అనుగుణంగా పెరుగుతారు. ఇకక్డి పిలల్లకుండే మానసిక పరిణతి
మనవాళల్కి ఉండదు”
ఓంపర్కాష మాటలోల్ వాసత్వమునన్దనిపించింది. మన వయ్వసథ్ గురించి ఈ మాతర్ం లోతుగా ఆలోచించడం నాకతడిపై గౌరవానిన్
పెంచింది. ఆ చరచ్ కొనసాగించాలనుకునాన్ను.
“నాగరికత ఇపప్టి సాథ్యికి చేరుకోవడానికి కారణం సమిషిట్ కృషి. ఎపప్టికపుప్డు ఎవరికివారు తమకు తోచిన రీతిలో తమ తమ
వయ్కిత్తావ్లిన్ పెంపొందించుకోవాలనుకుంటే - నాగరికత ఈనాటి సాథ్యికి చేరుకునేది కాదేమో! పదినుంచి ఇరవైఏళల్ వయసు మనిషికి పరీకాష్
సమయం. అపుప్డు కోరికలు గుఱాఱ్లై పరుగులు తీసుత్ంటాయి. అపుప్డే అతడికి అదుపు అవసరం. అదీకాక తనకోసం మాతర్మే తన
బర్తుకనునేవారికి జీవితంలో సంతృపిత్ ఉండదు. సంతృపిత్ తాయ్గంనుంచి పుడుతుంది. జీవితమంటే - భారాయ్బిడడ్లకోసం, తలిదండుర్లకోసం,
దేశం కోసం - అనన్ రాగానుబంధం లేకపోతే మనిషికి సంతోషముండదు. కనన్బిడడ్లిన్ గాలికి వదిలి తమ మానాన తాము బర్తికే తలిదండుర్లు
ఏదో ఒకరోజున అసంతృపిత్కి గురౌతారు” అనాన్ను.
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