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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)
“కూరగాయలు, ఆకుకూరలు, పపుప్లు” అని నేనేదో చెపప్బోయాను. అతను ననున్ మధయ్లో ఆపి, “ఎసెస్నీజ్ దాస?'” (అది మీరు
తింటారా?) అంటూ తోటలోని లాన చూపించాడు.
అతడి హేళన నాకరథ్మైంది, “యూరోపియన సైంటిసుట్లు అందులో పోర్టీనుస్ బాగా ఉనాన్యని అంటునాన్రు కానీ, ఇండియన
శాకాహారులింకా అది తినడం మొదలెటట్లేదు” అని అమాయకతవ్ం నటిసూత్ బదులిచాచ్ను. వజార్నిన్ వజర్ంతోనే కొయాయ్లంటారు కానీ,
వయ్ంగాయ్నిన్ అధిగమించడానికి అమాయకతావ్నిన్ మించింది లేదని చినన్పుప్డే తెలుసుకునాన్ను.
మా తాతగారు నాకో కథ చెపాప్రు. ఆయన మితుర్డొకడు పనివాణిణ్ ఏడిపించడానికి, “ఒరేయ, నువువ్ సరవ్ం తెలిసిన పరమ
మూరుఖ్డివి” అనాన్డట. దానికా పనివాడు కంగారుపడి, “అంత పెదద్ మాటలకు తమబోటివారే కానీ నేను తగను” అని వినయంగా,
అమాయకంగా బదులిచేచ్టట్.
ఫౌర్ యాకేల మాతర్ం తన సోదరుడి పర్శన్కు చాలా నొచుచ్కుని తరావ్త అతనిన్ నాతో మాటాల్డనివవ్లేదు.
మధయ్మధయ్ సెలవురోజులోల్ కాలకేష్పంకోసం ఫౌర్ యాకేల ఇంటికి వెడితే ఆమె తోటపనిలో ఉండేది. చినన్పుప్డు మా తాతగారు
మాలాంటి పిలల్లచేత తోటపని చేయించేవారు. ఆ మాట చెపిప్ ఆమెకు తోటపనిలో సాయపడేవాణిణ్. అలాంటపుప్డు ఆమె నాకు ఏదైనా
తినుబండారం ఇవవ్జూసేది. ఆమె వంటకాలు నాకు అంతగా రుచించవు. ఆ మాట చెపప్లేక, “సరదాగా సాయపడడ్ం మా దేశంలో నాకు
మామూలే. పర్తిఫలమిసేత్ మాతర్ం మొహమాటంగా ఉంటుంది” అని సదిద్ చెపాప్ను.
దానికామె ఇచిచ్న జవాబు నా ఊహకి అందలేదు. “పర్తిఫలం లేకుండా తోటపనిలాంటివి చెయయ్డం మా దేశంలో మామూలు కాదు”
అందామె. అకక్డ ఇంటిపనికి గంటకి ఐదు మారుక్లు, తోటపనికి గంటకి పది మారుక్లు ఇవావ్లిట.
అవి ఇండియాలో పనివాళల్ నెల జీతాలకంటే ఎకుక్వునాన్యని చెపాప్ను. ఆమె ఆశచ్రయ్పోయి ఇండియాలో వివిధ వసుత్వుల
ధరలడిగింది. “రెండువేల ఐదొందల మారుక్లౌతుందని ఇంటోల్ ఓ గదికి కొతత్ కిటికీ వేయించలేక పోతునాన్ను. ఇండియాలో అనీన్ కారుచౌక”
అందామె నిటూట్రిచ్.
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ఇకక్డ నాకొచేచ్ సాక్లరషిపతో ఏడాది తిరకుక్ండా ఫిర్జ, మికీస్, వాషమెషీన, టేపరికారడ్ర వగైరాలనీన్ కొనుకోక్గలను. ఐదేళుల్గా
ఉదోయ్గం చేసూత్ అకక్డ ఇంతవరకూ నితాయ్వసరమైన మికీస్ కూడా కొనలేకపోయాను. ఇకక్డికొచేచ్దాకా నాకు టేపు రికారడ్ర లేదు. ఈ
విషయాలు ఆమెకి చెపప్లేదు. మన దేశం గురించి కొంత పాజిటివ ఫీలింగ వచిచ్నపుప్డు దానన్లాగే ఉండనివవ్డం మంచిదే అనిపించింది.
నేను నిజాయితీగానే సాయపడాలనుకుంటునన్టుల్ గురిత్ంచడం వలల్నేమో, పర్తిఫలం గురించి నొకిక్ంచడానికి కొంచెం ఇబబ్ంది
పడిందామె. అది గర్హించిన నేను, నా బటట్లుతికిపెటట్డంలో ఆమెకు లభించిన పర్తిఫలం ఏముందనాలనుకునాన్ను. ఐతే ఆ మాటనడానికి
నేనూ ఇబబ్ంది పడాడ్ను.
జరమ్నీలో కుటుంబ జీవితం సంతృపిత్కరంగా ఉండదనీ, సంబంధాలనీన్ ఆరిథ్కపరమైనవేననీ - ఇండియాలో అనుకోవడం వినాన్ను.
కానీ ఇకక్డికొచేచ్క నాకది నిజమనిపించలేదు.
ఒకసారి ఫౌర్ యాకేల కూతురు పుటిట్ంటికి వచిచ్ంది. తనతో ఆమె భరత్, పిలల్లు కూడా వచాచ్రు. అంతా కలిసి నాలుగు రోజులు
ఎంతో సరదాగా గడిపారు. ఆ నాలుగు రోజులోల్నూ అలుల్డామె ఇంటికి కొతత్ వాలపేపర అంటించాడు (అకక్డ ఇళల్కు వెలల్కు బదులు
వాలపేపర వాడతారు). రేడియో బాగుచేసి పెటాట్డు.
ఒకరోజున యాకేల కూతురు, పదేళల్ మనవడు ఇంటి అటకమీద చాలాసేపు గడపడం చూసి ఆశచ్రయ్పడాడ్డ్ను. పిలల్ల బొమమ్లు,
ఆటవసుత్వులు అటకమీదునాన్యనీ, అటక కూడా ఓ గదిలాగే ఉంటుందనీ తరావ్త తెలిసింది.
ఒకరోజు యాకేల మనుమడు నా దగగ్రకొచిచ్ కాసేపు గడిపాడు. అతనికి ఇంగీల్షు సరిగాగ్ రాదు. ఐతే నాకొచిచ్న జరమ్న భాష ఆ
కురార్డికి బాగానే అరథ్మైనటుల్ంది. నాతో అతనికి మంచి కాలకేష్పమే అయిందనేందుకు సూచనగా మరాన్డు కూడా అతను నా గదికి వచాచ్డు.
అపప్టోల్ పోలరాయిడ కెమేరాలు కొతత్. కెమేరాలో ఫిలుమ్ పెటిట్ ఫొటో తీసిన రెండు నిముషాలోల్ ఫొటో పిర్ంటు బయటకు వచేచ్సుత్ంది.
ఫౌర్ యాకేల అలుల్డు ఆమెకి ఓ రంగుల ఫొటో తీశాడు. అది నాకు చూపించి ఎంతో సంబరపడిందామె. అపుప్డు నాకు మా మామమ్గారు
గురుత్కొచాచ్రు.
యాకేలకి ఎవరిన్ ఎకక్డుంచాలో బాగా తెలుసు. మరీ ఎకుక్వమంది మితుర్లిన్ గదికి ఆహావ్నించొదద్ని ఓసారి చెపిప్ంది. నా రూంలో
రేడియో సౌండఎకుక్వైందని రెండుసారుల్ వచిచ్ చెపిప్ంది, కాసత్ తగిగ్ంచమని. వంట చేసుకుందుకు వీలౌతుందా అంటే కుదరదంది. మాట
కటువుగా ఉండేది కాదు, వినన్పంలా ఉండేది. ఆమెకి నేను నచాచ్లంటే, ఆమెకి నచేచ్లా ఉండాలని కూడా నేను గర్హించాను.
ఫౌర్ యాకేలకి నా పకక్రూంలో ఉండే వైయాంగ నచచ్లేదు. అతను బాగా సిగరెటుల్ కాలుసాత్డనీ, బాతూర్మ అపరిశుభర్ంగా
ఉంచుతాడనీ నా దగగ్ర విసుకుక్నేది.
వైయాంగ మితుర్డొకడు వరుసగా రెండు రాతిర్ళుల్ అతని గదిలోనే పడుకునాన్డు. ఆ విషయం యాకేలకి తెలిసింది. అలా కుదరదని
చెపప్డానికి అతని రూంకి వెళిల్ంది. ఆరోజు వైయాంగ పుటిట్నరోజు. ఆమె వచిచ్నపుప్డు నేనూ అతని రూంలో ఉనాన్ను. యాకేలకి విషయం
అరథ్మైంది. వెంటనే వెనకిక్ వెళిల్ కొనిన్ బిసక్టుల్ తెచిచ్ వైయాంగకిచిచ్ శుభాకాంక్షలు చెపిప్ వెళిల్ంది. ఆ రోజుకి ఏమీ అనక, మరాన్డు
హెచచ్రించింది వైయాంగని. అరుదైన ఆ సుహృదాభ్వానికి నా మనసు ఆరర్ద్మైంది.
వైయాంగ గది నేనునన్ గదికంటే చాలా పెదద్ది. నాకంటే ముందు రావడంవలల్ అతడికా పెదద్ గది వచిచ్ందట. అతను తొందరగా
వెళిల్పోతే, నాకా గది ఇవావ్లనుండేది ఆమెకి. ఆమె కోరిక తీరచ్డానికే అనన్టుల్ రెండు నెలల కోరుస్ పూరిత్ కాగానే వైయాంగ ఆ గది కాళీ చేసి
మరో చోటకి వెళిల్పోయాడు. ఆమె మహా సంతోషంతో వెంటనే నాకా పెదద్ గది ఇచేచ్సింది.
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నిజానికి నాకూ వేరే ఇంటికి మారాలనన్ కోరిక ఉంది. రెండునెలల్ కోరుస్ అవగానే, కావాలంటే నేను ఇంకో ఇంటికి మారవచుచ్. వంట
చేసుకునే సదుపాయమునన్ ఇలల్యితే బాగుండునని నాకుంది. అపప్టికీ వంట సదుపాయం లేక నాకు చాలా ఇబబ్ందిగా ఉందని ఫౌర్
యాకేలతో రెండు మూడుసారుల్ అనాన్ను. ఆమె జాలి పడింది తపిప్తే వంట చేసుకోమని అనలేదు. అంతకుమించి అడగడానికి నాకూ
మొహమాటం వేసింది. ఐనా ఆ రెండు నెలలోల్నూ యాకేలతో ఏరప్డిన ఆతీమ్యానుబంధం ననాన్ ఇలుల్ మారనివవ్లేదు. కేవలం వంట
సదుపాయంకోసం ఆమె అభిమానానికి దూరమై వేరే ఇంటికి మారడానికి నాకు మనసొపప్లేదు. కలకాలం ఐతే వేరే మాట - నేనకక్డుండేది
మరో రెండు నెలలే!

ఇదీ వరస
పర్తిరోజూ ఉదయం ఆరునన్ర తరావ్త లేచేవాణిణ్. అంతకు ముందు లేసేత్ వార్తపనులు చూసుకునేవాణిణ్. తెమలడానికి నాకకక్డ క్షణం
కూడా వృథా అయేయ్ది కాదు. ఎందుకంటే బసుస్ ఏడూ ఐదు అంటే సరిగాగ్ ఏడూ ఐదుకే బయలేద్రుతుంది. ఒకక్రోజు కూడా ఒకక్ సెకన
లేటవదు.
చినన్పప్టిన్ంచీ గడియారం ముళల్తో తిరిగే మనిషిని. ఇంటోల్ గోడ గడియారానీన్, రోడల్మీద రేడియో కారయ్కర్మాలీన్, కాలేజిలో
టవరకాల్కనీ నముమ్కుని - చేతికి వాచీ ఉనన్వాళల్కంటే పకాక్గా సమయపాలన చేసేవాణిణ్. కానీ అకక్డ బసుస్లు, రైళుల్ వగైరాలు వేటికీ
సమయపాలన లేదు. మనుషుల సంగతి సరేసరి. అందువలల్ నా పాల్నింగులో - నాకు అదుపులేని చాలా విషయాలిన్ పరిగణనలోకి
తీసుకోవాలిస్వచేచ్ది.
ఉదాహరణకి భువనేశవ్రోల్ మా కాలనీనుంచి ఊళోల్కెళాల్లంటే, కిలోమీటరు నడిచి ఉతక్ళ యూనివరిస్టీలోని వాణీవిహార సాట్ప చేరి
అకక్డ బసెస్కాక్లి. అపప్టోల్ సూక్టరే కాదు, సైకిలుండడం కూడా గొపప్. వాణీవిహారకి బసుస్ టైమ సాయంతర్ం నాలుగునన్ర. అది ఒకోసారి
నాలుగుకే వచేచ్సేది. ముందొచిచ్ందని నాలుగునన్రదాకా ఆగదు. వెంటనే వెళిల్పోవడమే. కానీ సాధారణంగా అది ఐదుకు వచేచ్ది. ఆ బసుస్
మిసస్వకూడదంటే, నాలుగులోపే అకక్డకు చేరుకుని, ఐదు దాకా ఎదురుచూడాలనన్మాట! ఉతత్పుణాయ్న గంట వృథా.
అలాంటిదికక్డ టౌనబసుస్ అంత పంకుచ్వలగా ఉండడంవలల్ నాకెంత టైం కలిసొచేచ్దో చెపప్లేను. జరమ్నీకి వచిచ్న పనికి పూరిత్
నాయ్యం చేసూత్నే - డైరీ, అకౌంట, పెదద్ పెదద్ ఉతత్రాలు, కథలు వార్సుకుంటూ - మితుర్లతో కలిసి తిరిగానంటే - జరమ్నీలోని సమయపాలనా
వయ్వసథ్కి జోహారులనక తపప్దు.
సమయపాలన విషయంలో నేనికక్డ గమనించిన మరో విశేషం, నడకలో వేగం. భువనేశవ్రోల్ ఇంటినుంచి ఆఫీసుకి పది నిముషాల
నడకైతే, నేను పావుగంట ముందే బయలేద్రి, వేగంగా నడిచి ఆరేడు నిముషాలోల్ ఆఫీసుకి చేరుకునేవాణిణ్. పకక్న ఎవరైనా మితుర్లుంటే మాతర్ం
ననున్ చేయి పటుట్కుని ఆపి, “ఏమిటా పరుగు?” అని మందలించేవారు. నడవడానికి వీలైనంత తకుక్వ సమయం తీసుకోవాలని నేను, శీర్మతి
కూడా అనుకునేవాళల్ం కానీ - ఇండియాలో వేగంగా నడిచే ఆడవాళుల్ చాలా తకుక్వ కావడం వలల్ ఆమె తరచుగా ఇబబ్ంది పడేది. జరమ్నీలో
ఆడా, మగా అనన్ తేడా లేకుండా ఎవరి సామాను వారు మోసుకుంటూ, వెనుక ఎవరో తమని తరుముతునాన్రనన్టుల్ పరుగులాంటి నడకతో
సాగిపోయేవారు. అలా ఒకసారి ఓ జరమ్న యువతి వేగంగా వెళిల్పోతూ, నా చేతికి డాషఇచిచ్, మరాయ్దకు సారీ చెపిప్, అదే వేగంతో
వెళిల్పోయింది. తరావ్త చూసుకుంటే నా చేతి వాచీకి అదద్ం లేదు. వాచి షాపులో సెప్షల రెంచి పెటిట్ తిపిప్తేనే కానీ ఊడని అదద్మది. అదీ ఆ
యువతి వేగపు బలం. కొతత్ వాచీ కొనాలొస్సుత్ందని భయపడాడ్ను కానీ, అదృషట్ం కొదీద్, ఓ షాపతను ఆరు మారుక్లకి కొతత్ అదద్ం వేసిపెటాట్డు.
అపప్టిన్ంచీ ఎదురుగా ఎవరైనా వేగంగా వసుత్ంటే, ఆ వచేచ్ది అమామ్యిలైనా సరే, వాచీ ఉనన్ చేతిని దాచుకుని, ఆమడ దూరం పకక్కి
తపుప్కునేవాణిణ్.
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ఉదయం బసుస్లో గోయ్తే ఇనిస్ట్టూయ్టకి వెళిల్ బేర్కఫాసట్ చేసేవాణిణ్. జరమ్న పాఠాలు నేరుచ్కునాన్క అకక్డే సాన్నం చేసేవాణిణ్. తరావ్త
కాసేపు మారెక్టోల్ తిరిగి కావలసినవి కొనుకుక్ని బసుస్లో ఇలుల్ చేరేవాణిణ్. బెర్డసైల్సులు, ఆపిలుస్, అరటిపళుల్ డినన్రు. ఆపిల లేదా ఆరెంజి
జూయ్స పానీయం. రాతిర్ పడుకునేలోగా వీలునిబటిట్ వార్త, చదువు. ఈ అలవాటల్తోనే ఇకక్డ నెలకి రెండు కేజీల చొపుప్న పెరిగి, లూయ్నబరుగ్
వదిలేటపప్టికి యాబైరెండు కేజీల బరువయాయ్ను. అపుప్డు నా అలవాటుల్ నా వెనున్ తటిట్ మెచుచ్కునన్టల్నిపించింది.
అంతా ననున్ చలి గురించి బెదరగొటేట్శారు కానీ, ఇకక్డ చలి అంటే మంచు కురిసే చలికాలంలో కూడా మనిషిని తినేసే పులేం కాదు.
ఇళల్లో వెచచ్గా ఉంటుంది. షాపులు, బసుస్లు, రైళుల్, కారుల్ అనీన్ లోపల వెచచ్గా ఉంటాయి. ఈ మధయ్లో కాసేపు బయట నడక అవసరమైతే,
వంటిని రకిష్ంచడానికి సెవ్టరుల్, కోటుల్, ఓవరకోటుల్, షూస వగైరాలునాన్యి. నిజానికి చలి ఎకుక్వ బాధించేది మన దేశంలోనే! ఎటొచీచ్ అకక్డ
వేసవి కూడా మన చలికాలంలాగే ఉంటుంది. ఆ చలిలో నేను తరచుగా మన దేశంలోలాగే సెవ్టరేల్కుండా, ఆకుచెపుప్లతో బయట తిరిగాను.
చాలా ఆహాల్దకరంగా ఉండేది.
నిజం చెపాప్లంటే, మనం చలికి కంటే, అకక్డి వాళుల్ వేడికి పడే భయం ఎకుక్వ. ఆగసట్ 14న వేసవి మొదలైందని రేడియోలో
హెచచ్రిక వినాన్ను. ఆ రోజు టెంపరేచర ఇరవైఎనిమిదని గురుత్. ఆ సాయంతర్ం మగాళల్ంతా డార్యరల్లాంటి నికక్రల్తోనూ, ఆడాళల్ంతా
బికినీలతోనూ ఉఫఉఫ అనుకుంటూ వీధిన పడాడ్రు. మేమూ వీధిన పడాడ్ం కానీ - అది వాళల్ని చూడాడ్నికి. ఎపప్టిలాగే నిండు దుసుత్లు
ధరించిన మమమ్లిన్ చూసి వాళెల్వరూ సిగుగ్పడలేదు కానీ, అంతమందికి భినన్ంగా ఉనన్ందుకు మేమే సిగుగ్పడాడ్ం.
“ఇండియాలో ఐతే 40 డిగీర్లు దాటిపోతుంది. అకక్డేం చేసాత్రో వీళుల్” అని మాలో మేము మాటాల్డుకోవడం వినన్ ఒకరిదద్రు జరమ్నుస్
ఆగి కళుల్ పెదద్వి చేసుకుని, ఆ తరావ్త గుండెలు బాదుకుంటూ వెళాల్రు. ఆ సాయంతర్ం ఊళోల్ ఫైరబాడ, కూరజెంతర్మ వగైరా సథ్లాలోల్
సివ్మిమ్ంగపూలుస్ నీళల్తో బదులు మనుషులతో నిండిపోయాయట.
ఇండియన మితుర్లు ననున్ తోడబుటిట్నవారికంటే ఎకుక్వగా ఆదరించారు. వంట సదుపాయం ఉనన్వాళుల్ తరచు ననున్ భోజనానికి
పిలిచేవారు. అపుప్డపుప్డు పనికటుట్కుని నా ఇంటికొచిచ్ నా ఆతిథాయ్నిన్ సీవ్కరించేవారు. ఇంటామె నాకిచిచ్న కేకుస్ వాళొల్చిచ్నపుప్డు
చెలిల్పోయేవి. లొటట్లు వేసుకుంటూ మరీ తినేవారు.
అకక్డ ఇంచుమించు మిగతా ఇండియనస్ందరికీ సాటివారి తోడుంది. నాకు దగగ్రోల్ ఎవరూ లేరనన్ భావనతో వాళుల్ ననున్ దృషిట్లో
ఉంచుకుని తమ కారయ్కర్మాలు రూపొందించుకునేవారు. బయటి ఊళల్కి పికిన్కుక్లే కాక, ఊళోల్నూ మేమంతా కలిసి బాగా తిరిగేవాళల్ం. అలా
మేము చూసినవాటిలో ఫోగెల పారక్ (బరడ్స్ శాంకుట్య్వరీ), జూ సామానయ్ంగా అనిపించాయి. మాకకక్డ ఆసకిత్ కలిగించినవాటిలో సెపెట్ంబరోల్
జరిగిన సాట్డఫెసట్ (టౌనఫెయిర) చెపుప్కోతగగ్ది. చూడాడ్నికది మనకి పండుగలోల్ వచేచ్ తీరథ్ంలా ఉంది. అకక్డ చినన్పిలల్ల వినోదానికి
అతాయ్ధునిక రంగులరాటాన్లు, రోలర కోసట్రుల్ వగైరాలునాన్యి. వాటిని కాదని, ఒకచోట గడిడ్కుపప్లుంటే వాటితోనూ అంత ఉతుస్కతతోనూ
ఆడుకునే పిలల్లిన్ చూసి, ఎకక్డైనా పిలల్లు పిలల్లే కదా అనుకుంటూ మా పిలల్లిన్ గురుత్ చేసుకునాన్ను. అకక్డ మొదటి రోజు ఉచితంగా బీరు
పోసేత్ జనం దానికోసం ఎగబడడ్ం ఇండియాని గురుత్ చేసింది. ఐతే అదో సరదాయే కానీ ఆబ కాదు. ఒకరోజు వివిధ వాయిదాయ్ల ఆరెక్సాట్ర్,
ఒకరోజు కొందరు గాయనీగాయకుల పాటలు. పర్దరశ్నలకంటే అకక్డి వాతావరణం ఎకుక్వ నచిచ్ంది మాకు.
అకక్డకొచేచ్క ఇండియనుస్లో పార్ంతీయ, మత, భాషా భేదాల సుఫ్రణ తగిగ్పోతుంది. ఇండియన అంటే ఇండియన అంతే! అంతా
మనవాళేల్ననుకుంటూ, ఒకరికొకరు బాసటగా ఉండడం బాగా అనిపించేది నాకు. ఐతే నాకు ఒంటరితనం ఫీలింగ కలకుక్ండా చెయయ్డం తమ
బాధయ్తగా వాళుల్ భావించడంలో, వారితోపాటు నాకూ కొంత ఇబబ్ంది ఉండేది. ఎందుకంటే నేను డైరీ వార్సాత్ను, అకౌంట వేసాత్ను. వివిధ
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పతిర్కలకు కథలు పంపుతాను. నా మటుకుక్ నేను యమ బిజీ. ఆ విషయం వాళుల్ గర్హించాలని, నేను రచయితననన్ విషయం వారికి చెపప్క
తపప్లేదు. వారిలో తెలుగు తెలిసినవారు ఒకరిదద్రునాన్, సాహితాయ్భిలాషులు కారు కాబటిట్, బయటపడాడ్నికి నేను సంకోచించలేదు.
ఇంటామె తరచుగా తనింటోల్ టివి చూడాడ్నికి పిలిచేది. ఒకసారి హిమాలయాలోల్ ఎలుగుబంటిని పటేట్ డాకుయ్మెంటరీ వసోత్ందంది.
ఒకసారి నేను వెళల్బోయే బెరిల్న మీద డాకుయ్మెంటరీ వసోత్ందంది. ఒకసారి ఏదో మూయ్జికబాండ కారయ్కర్మం వసోత్ందనీ, ఆ బాయ్ండ
కొనాన్ళల్కిర్తం లూయ్నబరుగ్ వచిచ్నపుప్డు టికెట ఏకంగా 19 మారుక్లనీ, ఇపుప్డదే కారయ్కర్మం టివిలో ఫీర్గా చూడొచచ్నీ అంది. ఎపుప్డు
పిలిచినా ఆమె కళల్లో ఎకస్యిటెమ్ంట. ఆమె ఇంటోల్ కొనిన్ జరమ్న సినిమాలు కూడా చూశాను. కథ, చితీర్కరణ, నటన పరంగా అవి ఉతత్మ
సాథ్యిలో ఉనాన్యి. ఆ కథాంశాలిన్బటిట్ మనోవిశేల్షణ పరంగా మనుషులంతా ఒకక్టేననిపించింది. ఇంకా ఫెరనజెహె లొటోట్ (టెలివిజన
లాటరీ) కారయ్కర్మంలో వచేచ్ కొనిన్ అంశాలు ననున్ బాగా ఆకరిష్ంచేయి. ఒక హాలండర (హాలెండ దేశసుథ్డు) నిరవ్హించిన కుటుంబ
కారయ్కర్మంలో, తలిల్-కొడుకు, తండిర్-కూతురుల జంటల మధయ్ జరిగిన పోటీ రౌండస్, ఆరోగయ్కరమైన వినోదానికి మచుచ్తునక అనిపించింది.
భువనేశవ్ర తిరిగి వెళేల్క అదే తరహాలో ఒక తెలుగు కారయ్కర్మం కూడా రూపొందించాను. అపప్టికింకా టివిలు లేవు. ఇపప్టి తెలుగు టివి
ఛానెలుస్లోని కుటుంబ కారయ్కర్మాలు ఇంకా ఆ సాథ్యికి దరిదాపులోల్ లేవు.
నటరాజన ఇంటోల్ అతని హౌసఫౌర్ ఆహావ్నంమీద ఒకసారి జరమ్నీలోని బవేరియన సంగీత కారయ్కర్మం చూశాను. బవేరియనుస్
యోడిల్ంగుకి సుపర్సిదుధ్లు. వాళల్ంత సహజంగా యోడిల్ంగ చెయయ్గల గాయకుడు ఇండియాలో అపప్టోల్ కిషోరకుమార ఒకక్డే.
సాట్ంపులకోసం నేను తరచుగా పోసాట్ఫీసుకి వెళేల్వాణిణ్. ఎకక్డపడితే అకక్డ ఆటోమాటుల్ ఉనాన్యిగా, దూరంగా ఉనన్
పోసాట్ఫీసుకెందుకూ శర్మపడి వెళల్డం అనేవారు మితుర్లు. కానీ ఆటోమేటల్లో సెప్షల సాట్ంపులు ఉండవు. నా పిర్యమితుర్డు సూరయ్నారాయణ,
కేవలం సెప్షల సాట్ంపులకోసం, నాకు జరమ్నీ వెళేల్ అవకాశం రావాలని మనసూఫ్రిత్గా కోరుకునాన్డు. అతనికోసం పోసాట్ఫీసుకి వెళిల్, సెప్షల
సాట్ంపులు కొనడం ఆనందమే తపప్ శర్మ అనిపించేది కాదు. కారుడ్లు, ఏరోగార్ముస్తో చౌకగా ఐపోతుందని తెలిసి కూడా, కుబేరుడి
సిదాధ్ంతానన్నుసరించి, ఉతత్రాలు వార్సి కవరోల్ పెటిట్ పంపేవాణిణ్ – సెప్షల సాట్ంపులు అతికించే అవకాశం ఉంటుందని. నాకు ఇండియానుంచి
మితుర్ల ఉతత్రాలు వచేచ్వి. కొందరు తమకేవో కావాలని అడిగేవారు. టేపు రికారడ్రు వగైరాలు తేలేననీ, ఎలకిట్ర్క పరికరాలపై ఐతే
నిషేధముందనీ వార్సేత్, నొచుచ్కోకుండా సరేననేవారు. కాయ్సెటుల్ కొని పోసుట్లో పంపేవాణిణ్. వాడని కాసెటల్కి కసట్మస్ డూయ్టీ పడుతుందని,
వాటిని రేడియో రికారడ్రోల్ని జరమ్న మూయ్జికతో నింపి పంపేవాణిణ్. వాళల్ దావ్రా మా కాలనీవీ, దేశంలోవీ విశేషాలు తెలిసేవి. ఒక ఉతత్రంలో
ఒకతను బియయ్ం ధర కేజీ మూడు రూపాయలైందని గుండెలు బాదుకుంటూ వార్శాడు.
చితర్మేమిటంటే నేను ఒకరికి చినన్ టార్నిస్సట్రు, ఒకరికి విలిక్నస్న బేల్డు కవరోల్ పెటిట్ పంపాను. అవి ఏ సాక్నింగుకీ గురి కాలేదేమో,
కేష్మంగా వారిని చేరాయి. అలాగే శీర్మతి దావ్రా నాకు రెండు పినీన్సులు, ఓవరకోటు బొతాత్ం కుటుట్కునేందుకు చినన్ సూది, మొలతాడు,
బూటులేసులు కూడా వేరేవ్రు సమయాలోల్ అందాయి.
రోజుకొకసారైనా కాసెటేట్పులో పిలల్ల మాటలు, పాటలు వినేవాణిణ్. ఆ శబద్తరంగాలు లేత ఉరుములాల్ చెవులకి తాకగానే, కళల్లో నీళుల్
చిరుజలుల్లై కురిసేవి. అంత దగగ్రగా వినబడుతునన్ ఆ మాటలు ననున్ ఎనోన్ వేల మైళల్ దూరం తీసుకుపోతూండేవి.
పిలల్లిదద్రూ నాకు బాగా అలవాటు. నేనేదైనా తింటుంటే వాళిల్దద్రూ నా దగగ్ర చేరి, “నానన్గారూ, నాకో, నాకో?” అంటుండేవారు.
ఇపుప్డు నేను బెర్డ సైల్సులు తింటుంటే వాళిల్దద్రూ చెరో పకక్నా నిలబడి, “నానన్గారూ, నాకో, నాకో?” అంటునన్టేల్ అనిపించేది.
“ఇకక్డ సదుపాయాలు అపూరవ్ం. సౌకరాయ్లు అదుభ్తం. ఈ దేశమొక సవ్రగ్ం. కానీ భారాయ్బిడడ్లు దగగ్ర లేకపోయాక, ఏంచేసుకోనీ
సవ్రాగ్నిన్?” అని బాధపడేవాణిణ్.
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కలలొచేచ్వి. ఆ కలలోల్ శీర్మతి కనిపించేది కనీన్ళల్తో. ఇలలో ఆమెనుంచి కర్మం తపప్కుండా ఉతత్రాలొచేచ్వి. ఆ ఉతత్రాలు
చదువుతుంటే నాకో విషయం అరథ్మైంది. పెళల్యిన ఆడపిలల్కి, భరత్ పకక్న లేకపోతే - పుటిట్నిలల్యినా, మెటిట్నిలల్యినా, తోడబుటిట్నవారి
ఇలల్యినా - అది పరాయిదే!
అబాబ్యికి రెండేళుల్ నిండాయి. అమామ్యి వాడికంటే ఏణణ్రథ్ం పెదద్. ఇదద్రిదీ ఎదిగే వయసు. కొతత్ మాటలు నేరుచ్కుంటూ, పర్పంచానిన్
తమదైన దృషిట్తో చూసూత్, మన దృషిట్కోణానికి అందని ఎనోన్ విశేషాలిన్ అందించగల దశ వారిది. ఆ వయసు పిలల్లతో జీవించడమే ఒక
ఎడుయ్కేషన. అది నేను మిసస్యిపోతునాన్నని బాధొచేచ్ది శీర్మతి ఉతత్రాలు చదువుతుంటే.
అమామ్యికి దగొగ్సేత్, దగగ్డమయాయ్క, “నానన్గారుంటే వీపు నిమిరేవారు” అంటుందిట. ఎకక్డైనా తనీడు పిలల్ తండిర్తో కనబడితే, ఆ
జంట వంక అసూయగా చూసుత్ందిట. అబాబ్యైతే అసత్మానూ, “భువనేశవ్రెవ్ళిల్పోదాం. అకక్డ నానన్గారుంటారు” అని ఏడుసాత్టట్.
ఇక మా అమమ్ పిలల్లకేమీ తీసిపోలేదు. ఎవరిమీదైనా కోపమొసేత్, “నాకు చిరాకు తెపిప్ంచారంటే, జరమ్నీలో బాబి దగగ్రకు
వెళిల్పోతాను” అంటోందిట - అకక్డికి అదేదో పకక్ ఊరైనటుల్.
‘మేమిదద్రం, మాకిదద్రు’ అనే పర్చారం ఊపులో ఉనన్ రోజులవి. ఈ మధయ్లో శీర్మతి టూయ్బెకట్మీ ఆపరేషన చేయించుకుంది. ఆమె
ఆపరేషన చేయించుకుంటుందని తెలుసు. కానీ వివరాలు తెలుసుకుందుకు ఇపప్టిలా మొబైలాస్, ఇంటరెన్టాట్? మా వాళెల్వరికీ ఇంటోల్ టెలిఫోన
సదుపాయం కూడా లేదు. ఒక వారం రోజులు నా మనోవయ్ధ ఇంతా అంతా కాదు. ఆశచ్రయ్మేమిటంటే ఎపుప్డూ ఉతత్రాలు వార్యని మా
నానన్గారు, కోడలు ఆపరేషన చేయించుకుందనీ, కేష్మంగా ఉందనీ నాకో ఉతత్రం వార్శారు. అదే నా శీర్మతి కేష్మానిన్ తెలియబరిచ్న మొదటి
ఉతత్రం. ఆ తరావ్త శీర్మతి వార్సిన ఉతత్రం చదివితే, ఆయనకు తెలియని విశేషాలు కొనిన్ తెలిశాయి.
మామూలుగా ఐతే టూయ్బెకట్మీ చినన్ ఆపరేషన. కానీ అందరికీ పావుగంట పటేట్ది తనకి గంట పటిట్ందిట. ఆపరేషన
చేయించుకునన్ందుకు, 28 రూపాయలిచాచ్రుట. 8 రూపాయలు హాసిప్టల సాట్ఫకి ఇచేచ్సిందిట. మిగతా ఇరవై రూపాయలకీ మరో ఐదు
రూపాయలు వేసి మా అతత్గారికీ, ఆమెకు సాయంగా ఉంటునన్ ఓ దూరపుబంధువుకీ చెరో వెండిగినెన్ కొనిచిచ్ందిట. ఐతే ఆపరేషన
సమయంలో తనకి ఆకిస్జన పెటాట్లిస్ వచిచ్ందనీ, వెంటుర్కవాసిలో పార్ణపర్మాదం తపిప్ందనీ తెలిసినపుప్డు నా గుండె ఓసారి ఆగి మళీల్
కొటుట్కుంది.
ఆమెనుంచి ఉతత్రం అందినపుప్డలాల్ నాలో ఉతాస్హం ఉరకలు వేసేది. ఉతత్రం చదువుతుంటే దిగులు కలిగేది. ఉతత్రానికి
జవాబిసుత్ంటే గుండె బరువెకేక్ది.
వివాహమయేయ్క ఇంతటి దీరఘ్ విరహానికి గురిజావడం ఇదే మొదలు.
మా పేర్మబలం మమమ్లిన్దద్రీన్ దగగ్ర చెయయ్దా అనుకుంటూండేవాణిణ్ నేను.
ఇటువంటి దేశాలోల్ ఉనన్పుప్డు ఏకాంతం మంచిది కాదనేవాడు సుబర్హమ్ణయ్ం. అయితే రచనలు చేయాలనన్ తపన ననున్ ఏకాంతానికి
సుముఖుణిణ్ చేసేది. విరహంతోనే కథలూ వార్సేవాణిణ్. ఉతత్రంతోపాటు ఆవగింజంత అక్షరాలతో (కాగితాలెకుక్వైతే కవరు బరువు పెరిగి
సాట్ంపులెకుక్వ అంటించాలొస్సుత్ంది మరి) కథలు కూడా పంపేవాణిణ్ శీర్మతికి. అవి ఆమె ఫెయిర చేసి పతిర్కలకు పంపుతూండేది. ఇపుప్డా
ఉతత్రాలు చూసుత్ంటే, వార్సిన నాకంటే, చదివి ఫెయిర చేసినవారిదే పూరిత్ ఘనత అనిపిసుత్ంది.
అకక్డుండగానే జోయ్తి మాసపతిర్క తొలిసారిగా నవలానుబంధానిన్ పర్వేశపెటిట్ంది. తొలి అనుబంధంలో బొమమ్ హేమాదేవి నవల
అభిలాష, మలాల్ది వెంకటకృషణ్మూరిత్ సీరియల(మేఘమాల), మా మినీనవల (మృతుయ్దేవత) ఉనాన్యి. ఆ పుసత్కం నేరుగా లూయ్నబరగ్
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చిరునామాకి వచిచ్ంది. అపుప్డు జోయ్తి చూసుత్నన్ వేమూరి సతయ్నారాయణ - మా అమామ్యి పుటేట్క ఆ అనుభవాలతో వార్సిన, పెళల్యాయ్క
చూడు నవల కూడా పరిశీలనలో ఉనన్టుల్ - ఉతత్రం వార్శారు. అదే మాకాయనతో తొలి పరిచయం.
నా సాహచరయ్ పర్భావం ఊరికే పోలేదు. ఒంటరితనం, విరహానిన్ అధిగమించాలనన్ కోరిక - పేర్రేపించాయేమో - శీర్మతి కూడా
తనకు తానై ఓ కథ రాసి ఓ పతిర్కలో పర్చురించగలిగింది. ఆమె ఆ విషయం తెలియబరిచ్నపుప్డు నాకెంత సంతోషం కలిగిందో చెపప్లేను.
మితుర్ల సాహచరయ్ం, ఇంటినుంచి ఉతత్రాలు. ఇవే కాదు, జరమ్న కాల్సులు కూడా నాకెంతో రిలీఫిన్చేచ్వి.

బడి ఒడిలో
మా కాల్సులో వివిధ దేశాల వారునాన్రు. అంతా మంచివాళుల్. సరదా అయినవాళుల్.
అందరిలోనూ నాకు ఫౌర్లైన (కుమారి) కాసింబరగ్ అనే ఫెర్ంచ యువతితో మంచి సేన్హమైంది. చాలా విషయాలోల్ అభిపార్యాలొకటి
కావడం అందుకో కారణం.
ఇండియాలో

నా

మితుర్డు

సూరయ్నారాయణకి

సాట్ంపు

కలెక్షన

హాబీ.

నేను

జరమ్నీ

వెడుతునాన్ననగానే

అతను

బర్హామ్నందపడిపోయాడు - నా దావ్రా చాలా సాట్ంపులొసాత్యని. అది నాకు గురుత్ంది. నా కాల్సమేటుస్లో ఇతర దేశాలవాళల్ందరికీ అతని హాబీ
గురించి చెపిప్ - వారి వారి దేశాల పాత సాట్ంపులు కావాలని అడిగేవాణిణ్. నాకోసమే అయితే అంత చొరవ చెయయ్గలవాణిణ్ కాదేమో మరి!
సాట్ంపులకోసం కొతత్ పరిచయాలకోసం నేను ఇనసటిటూయ్టోల్ అపుప్డపుప్డు టేబులటెనిన్స గదికి వెళేల్వాణిణ్. అకక్డ ఎకుక్వగా
జపనీయులు ఉండేవాళుల్. చూసి ఆనందించడమే తపప్ ఎకుక్వ ఆడేవాణిణ్ కాదు. ఒకసారి ఎవరో బలవంతపెడితే ఆటలోకి దిగాను. పర్థమ
పర్యతన్ంలోనే ఓ జపనీయుణిణ్ ఓడించాను. అపప్టోల్ టేబులటెనిన్స ఆటకి జపనీయులు పెటిట్ంది పేరు. ఆ కురార్డి సాథ్యి ఏమైనా, నా
జీవితంలో నేను ఒక జపాన ఆటగాణిణ్ ఓడించానని మనసులో గరవ్పడాడ్ను. నా ఆట చూసి ఫౌర్లైన ఫుకునో అనే జపాన యువతి ననున్
పారట్నరిన్ చేసుకుని ఒకటి రెండు గేమస్ఆడింది. రెండూ మేమే నెగాగ్ం. అందుకు మెచిచ్ందేమో - తరావ్త నాకు సరికొతత్ జపనీస సాట్ంపస్ రెండు
షీటుల్ తెచిచ్ ఇచిచ్ంది. కలెక్షనకి కొతత్వి అవసరం లేదని చెపిప్నా వినిపించుకోలేదు. అవి సూరయ్నారాయణకు పంపిసేత్ అతను మహదానందంతో
జవాబు వార్సాడు.
జరమ్న భాష అంత కషట్ం కాదు కానీ, వాయ్కరణం సంసక్ృతంలా కిల్షట్మైనది. అవగాహనకు చాలా కృషి అవసరం. మా కాల్సులో
జపనీయులు ఇదద్రమామ్యిలూ, ముగుగ్రబాబ్యిలూ ఉండేవారు. వాళుల్ కాల్సులో చాలా శర్దధ్గా పాఠాలు ఫాలో అయేయ్వారు. వాళల్ సినిస్యారిటీ
నాకు ఆశచ్రయ్ం కలిగించేది. శర్దధ్లో కాకపోయినా, తెలివితేటలోల్ వాళల్తో పోటీ పడేవాళుల్ ఇండియనస్.
సాధారణంగా లాల కాల్సులో మొదటివాడుగా ఉండేవాడు. నేను మొదటి అయిదుగురిలో ఒకణిణ్. ఈ రాయ్ంకుల విషయంలో మేమంతా
సూక్లుపిలల్లాల్ పర్వరిత్ంచేవాళల్ం. టీచర మారుక్ల విషయంలో అనాయ్యం చేసిందని ఆరోపించేవారు కొందరైతే, పరీక్షలో కాపీ కొటేట్వారు
కొందరు. ఒకసారి అనిన్ సెప్లిల్ంగులూ కరెకుట్గా వార్సిన నాకు ఓ పదానికి తకుక్వ మారుక్లు వెయయ్డంవలల్ - ఆ రోజుకి ఫసుట్కి బదులు నాలగ్వ
పొజిషనుకి పడిపోయానని టీచరకి ఫిరాయ్దు చేశాను. అబదధ్మెందుకూ, అపుప్డు నేను రోషంగానే ఉనాన్ను. కానీ టీచరు చెపిప్ంది - నేను ఒక
వాకయ్ంలో మధయ్పదానికి మొదటి అక్షరం సామ్ల లెటరకి బదులు కాపిటల లెటర వార్సేనని. కానీ చినన్పప్టిన్ంచీ ఎకక్డ వాడినా కె అనే
అక్షరానిన్ ఒకక్లాగే వార్యడం నాకు అలవాటు. కాపిటల ఐతే పెదద్గానూ, సామ్లఅయితే చినన్గానూ వార్సేవాణిణ్. ఇంగీల్షు భాషకు
సంబంధించిన పరీక్షలోల్ కూడా అది చెలుల్బడి ఐపోయేది. ఆ విషయం మరీమరీ చెపిప్నా టీచర ఒపుప్కోలేదు. సామ్ల ‘కె’ కి మొదటి నిలువు గీత
చినన్దిగా ఉండాలని (K, k) నొకిక్ంచింది. అపుప్డు నేను గర్హించాను - అంతవరకూ నేను చేసుత్నన్ది తపప్ని. మళీల్ జీవితంలో ఆ తపుప్
చెయయ్లేదు.
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మా కాల్సులో ఆఫిర్కనస్ సంఖయ్ ఎకుక్వే. వారిలో మాబ్యా (Mbaya) అనే అతను చినన్పిలాల్డిలా చాలా అలల్రి చేసేవాడు. అతనివలల్
కాల్సు సరదాగా ఉండేది. ఐతే ఎకుక్వగా అతను సెకుస్కు సంబంధించిన విషయాలు కూడా ఏమాతర్ం సంకోచం లేకుండా మాటాల్డేవాడు.
టీచరుతో మాటాల్డినపుప్డు పాశాచ్తయ్దేశాలోల్ని శృంగార విశృంఖలతావ్నీన్, పాశాచ్తుయ్ల కాపిటలిజంలో దోపిడినీ నిరసించేవాడు. వాదనలో
చతురుడు. తను యునెసోక్ పొర్ఫెసరుట. డబుబ్ దండిగా ఖరుచ్ పెటేట్వాడు.
ఒకరోజు అతను కాల్సుకి ఓ సాథ్నిక పతిర్క తీసుకొచిచ్, అందులోని ఓ పర్కటనని అందరికీ చూపించాడు. తన కుకక్ని ఎంతగానో
పేర్మించిన ఓ మహిళ ఇచిచ్న పర్కటన అది. ఆ కుకక్ను కనుక వెదికి తెచిచ్సేత్ - తెచిచ్న వయ్కిత్ మహిళ ఐతే నగదు బహుమతి. అదే పురుషుడైతే
అతనితో ఒక రాతిర్ గడపడానికి సిదధ్ంగా ఉనన్టుల్ ఆమె పర్కటించింది. పేపరోల్ ఆమె ఫొటోతోపాటు, సాధారణంగా అందాల పోటీకి ఇచేచ్
శరీరపు కొలతలు కూడా ఉనాన్యి.
హెర మాబ్యా ఆ పర్కటన చదివి వినిపించి, “ఒక కుకక్పిలల్ పాటి విలువ చెయయ్ని శీలం గల మహిళలునన్ ఈ దేశం ఏంచూసుకుని
గరవ్పడాలి? ఇలాంటి పర్కటనలిచేచ్ సిథ్తికి దిగజారిపోయిన పౌరులుంటే - ఆరిథ్కంగా ఎంతటి పర్గతి సాధిసేత్ మాతర్ం, ఆ దేశానికి
విలువుంటుంది?” అని రెచిచ్పోయి మాటాల్డాడు.
ఆ పర్కటన చదివి నేను షాక తినాన్ను. కానీ నాకు మాబ్యా తీరు నచచ్లేదు. ఊరుకోలేక, “ఇలాంటి పర్కటనలు మానవ
మనసత్తవ్ంలోని వైచితార్య్నికి చిహన్ం. ఇలాంటి వయ్కుత్లు అనిన్ దేశాలోల్నూ ఉండొచుచ్. వారిని అరథ్ం చేసుకుని జీరిణ్ంచుకునే పరిణతికి ఈ
సమాజం చేరుకుందనుకోవాలి తపిప్తే, ఆ మహిళ ఇకక్డి పౌరులకు శాంపుల అనుకోలేం. ఈ పర్కటన ఈ దేశ పర్జల నైతికసాథ్యిని
పర్తిబింబించదు. ఎందుకంటే ఇంతకాలంగా ఇకక్డుంటూ, ఈ పర్కటన చూసి షాక తినాన్మంటే, అధిక సంఖాయ్కులైన పౌరులు దీనికి
భినన్ంగా ఉనాన్రనే అరథ్ం కదా” అనాన్ను వెంటనే.
మాబ్యా నావంక అదోలా చూసి కనున్ గీటాడు. “యూ, ఇండియన! నువువ్ మాటాల్డకు. నా విషయంలో కలగజేసుకోకు. నేనీ
విషయం ఈరోజు కాల్సులో టీచరుకి చెపాప్లిస్ందే” అనాన్డు.
అతనీ విషయమై నాతో వాదనకు దిగే ఉదేద్శయ్ంలో లేడని అరథ్మై నేనిక ఊరుకునాన్ను. కాల్సులో అతడా వారత్ చదివి వినిపించినపుప్డు,
మా టీచరు ముఖం అదోలాగైపోయింది. ఐతే ఆమె అతనికి బదులేమీ ఇవవ్కుండా విషయానిన్ దాటేసి పాఠంలోకి వెళిల్పోయింది.
ఎందుకో కానీ మాబ్యాకి పాశాచ్తయ్ వయ్వసథ్నీ, సంసక్ృతినీ వేలెతిత్ చూపడంమీద ఆసకిత్ ఎకుక్వ. మరోసారి అతను కాల్సులోనే ఇంకో
వివాదానికి తెర తీశాడు. పశిచ్మ జరమ్నీలో వయ్కిత్సావ్తంతర్య్ం ఉందంటునాన్రు కానీ అది నిజం కాదనాన్డు.
ఈసారి మా జరమ్న టీచర ఊరుకోలేదు. తమ దేశం అసలైన సేవ్చఛ్కి మారుపేరంది. దానిన్ కొందరు పౌరులు దురుపయోగం కూడా
చేసాత్రంటూ, గతంలో పర్సాత్వించిన పతిర్కా పర్కటనకు పరోక్షంగా బదులిచిచ్ంది.
హెర మాబ్యా ఊరుకోలేదు. వెంటనే కోయ్లన్ నగరంలో జరిగిన ఒక సంఘటనని ఉదహరించాడు. ఆ నగరంలో ఒక విదాయ్రిథ్
కాల్సులో పొర్ఫెసరిన్ ఎదిరించేటట్. పొర్ఫెసర వెంటనే పోలీసులకి ఫోన చేసేటట్. పోలీసులు వచిచ్ ఆ విదాయ్రిథ్ని అరెసుట్ చేసి జైలోల్ పడేశారుట.
“నేను నమమ్ను” అంది మా టీచర.
“అందుకు సాక్షయ్ముంది” అనాన్డు హెర మాబ్యా. ఇంటరవ్లోల్ అతను మరో జరమ్న టీచరిన్ కాల్సుకి పిలిచి, “కోయ్లనలో ఒక విదాయ్రిథ్
పొర్ఫెసరిన్ ఎదిరిసేత్ - ఆయన పోలీసులకు ఫోన చేసేత్, పోలీసులొచిచ్ ఆ విదాయ్రిథ్ని జైలోల్ పడేయలేదూ?” అనడిగాడు.
ఆయన యథాలాపంగా, “అవును. ఏం?” అనాన్డు.
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మా కాల్సటీచర ముఖం మాడిపోయింది. “అలా ఎలా జరుగుతుంది?” అని తనలో తాను గొణుకుక్ంది తపిప్తే మరి వాదనని
పొడిగించలేదు.
నాకు ఆశచ్రయ్ంగా అనిపించింది. జాతి పేరిట, రంగు పేరిట - మానసికంగా పౌరులోల్ అసహనం ఉండొచుచ్. కానీ దానిన్ దాచుకునే
సంసాక్రానిన్ మేమకక్డ చూశాం.
అలాంటి సంసాక్రానికి నియమాలూ, చటాట్లూ కూడా కొంత కారణమౌతాయని నా నమమ్కం. సాంసక్ృతిక పరంగానో,
ఆహారపుటలవాటల్ విషయంలోనో ఐతే మాకా దేశం భినన్ంగా అనిపించవచుచ్. కానీ అకక్డ సవ్దేశానికి మించి సేవ్చఛ్ అనుభవిసుత్నాన్మని
ఒపుప్కోవాలి. అలాంటిది కేవలం పొర్ఫెసరిన్ కాల్సులో ఎదిరించిన నేరానికి, ఒక విదాయ్రిథ్ జైలు పాలౌతాడా? అలాగైతే ఈపాటికే మాబ్యా జైలోల్
ఉండాలి. నాకు అనుమానమొచిచ్ హెర మాబ్యాను పకక్కు పిలిచి, “ఇంతకీ అ విదాయ్రిథ్ పొర్ఫెసరిన్ ఏమని ఎదిరించాడు?” ఆనడిగాను.
మాబ్యా కనున్ గీటి అదోలా నవువ్తూ, “అది వాళల్డగాలిస్న మాట. వాళేల్ అడగనపుప్డు - నువవ్డకూక్డదు. నేను చెపప్కూడదు”
అనాన్డు.
నాకు అరథ్మైంది, ఆ రోజు కాల్సులో ఆ విదాయ్రిథ్ పర్వరత్నలో కిర్మినల తెర్టఉండొచచ్ని!
ఇకక్డే నాకు ఆశచ్రయ్ంగా ఉండేది. ఈ లాంగేవ్జి కాల్సులోల్ జరమ్న టీచరుస్ ఏ విషయంలోనూ ఎకుక్వగా వాదనలోకి దిగడానికి
ఇషట్పడేవారు కాదు. ఏదిఏమైనా ఒకటి మాతర్ం నిజం. పశిచ్మ జరమ్నీలో వయ్కిత్ సావ్తంతర్య్ముందనన్ విషయానిన్ నిరూపించుకుందుకు వాదన
అవసరం లేదు. అందుకు మాబ్యాయే సాకిష్.
హెర మాబ్యా తెలల్వాళల్ గురించి హీనంగా మాటాల్డేవాడు. శేవ్తసుందరీమణులిన్ అనుభవించడంకోసమే తనీ దేశాలోల్
తిరుగుతునాన్ననేవాడు.
నాకు సావ్నుభవమే – మాటలిన్ బటిట్ వయ్కిత్తావ్లిన్ అంచనా వెయయ్లేం. దళితులిన్ కులం పేరు పెటిట్ హీనపరేచ్ ఒక టీచరు వాసత్వంలో దళితులిన్ ఆతీమ్యంగా ఆదుకోవడం నాకు తెలుసు. అగర్కులాలిన్ అనరాని మాటలనే ఓ దళితుడు ననున్ అభిమానించే
పార్ణమితుర్డు.
శరీరంలో కలమ్షానిన్ విడిచిపెటట్డానికి దేవుడు మనిషికి కొనిన్ మారాగ్లిచాచ్డు. అందుకు కొందరు మనుషులు మాటని కూడా
ఉపయోగించుకుంటారు. మాట మంచిదైతే సంసాక్రానికి చిహన్ం. చెడడ్దైతే - వయ్కిత్ సావ్తంతార్య్నికి నిదరశ్నం. మాటతో వయ్కుత్లిన్ అంచనా వేసేత్
మన నేతలంత దుషుట్లుండరు. కానీ మనం ఎంతో కొంత ముందుకే వెడుతునాన్మంటే మన నేతలే కదా, కారణం!
జరమ్న కాల్సులోల్ గురుత్ండిపోయే మరో విశేషం - కాల్సులో జరమ్న తపప్ ఇంకేమీ మాటాల్డకూడదని నియమం. నియమం ఉలల్ంఘిసేత్
పది ఫెనిగస్ జరిమానా. అలా వసూలు చేసిన డబుబ్ల కోసం, టీచర ఓ హుండీ పెటిట్ంది కూడా. అనుకోకుండా ఎవరి నోటైనా ఆంగల్పదం
జారితే, “చెన(పది) ఫెనిగస్ బిటేట్ (పీల్జ)” అనేదామె.
ఈవిధంగా ఎకుక్వ ఫైన కటిట్నవారు హెర మాబ్యా, బెర్జిలియన అమామ్యి ఫౌర్లైన కురాసీ. ఆ అమామ్యికైతే అపర్యతన్ంగా
ఆంగల్పదాలు నోట జాలువారిపోతూండేవి. ఒకోసారి టీచరుకే జాలేసి, డిసౌక్ంటఇచిచ్ జరిమానా తగిగ్ంచేది.
డబుబ్ విషయంలో నా జాగర్తత్కి నిదరశ్నంగా, ఒకక్ పరాయ్యం కూడా నేను జరిమానా కటట్లేదు.
మా కాల్సటీచర నా అలవాటల్కు ఆశచ్రయ్పడేది. గెమూయ్జే (కూరగాయలు) తపప్ తిననని జాలిపడేది. రావు అనన్ నా పేరుని గెమూయ్జేకి
పరాయ్యపదంగా వాడేటంతగా నా అలవాటల్ని గురిత్ంచుకనన్ ఆమె కూడా ననున్ పదెద్నిమిదేళల్ బాలుడనే అనుకుంది. నేను ఇదద్రు పిలల్ల
తండిర్నని తెలియగానే ఆమె షాక తిని, “ఆలక్హాల జోలికి వెళల్కపోతే అంతా నీకులాగే ఉంటారేమో” అంది అపర్యతన్ంగా. కానీ చాలామంది
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ఇండియనల్ యంగుల్కసకి కారణం అండరనరిషెమ్ంట అని ఎకక్డో చదివాను. అలాంటివాళుల్ ముపైప్లలో ఇరవైలనిపించినా, అరవైలోల్
ఎనబైలనిపించే అవకాశముందిట. అదామెకి చెపప్లేదు.
కాల్సులో మా గతి చినన్పప్టి వీధిబడిలోలా ఉండేది. జరమ్న భాషలో వారాల పేరూల్, నెలల పేరూల్, అంకెలూ ఒకరి తరవాత ఒకరిచేత
చెపిప్ంచేవారు. బెంచిలో నా పకక్నునన్వాడు జోనటాగ (ఆదివారం) అంటే, నేను మోనటాగ (సోమవారం) అనాలి. ఆ పకక్నునన్వాడు
డీనసటాగ (మంగళవారం) అంటాడు. ఇలా వరుసగా చెపుప్కుంటూ వెళల్డమే. మొదటోల్ ఇది చినన్తనంగా ఉండేది. రెండొకటల్ రెండు, రెండు
రెళుల్ నాలుగు... అని వలెల్ వేయించే వీధిబడులు గురొత్చిచ్ ఒకక్సారిగా చినన్తనం పసితనంగా మారిపోయేది. మానసికానందానికి పసితనానిన్
మించినదేముంటుంది?
శీర్మతికీ, పిలల్లకీ ఇది ఎంతో వినోదంగా ఉంటుందనిపించి ఒకరోజు కాల్సరూంలో పాఠాల ఎపిసోడస్ రికారడ్ చేశాను - తరావ్త
వినిపించాలని!
నాలుగు నెలల లాంగేవ్జి కోరుస్లో మొదటి రెండు నెలలూ ఫౌర్ షివ్యరింగ మా టీచర. తరావ్తి రెండు నెలలూ హెర షీమాంగ.
ఇదద్రికిదద్రూ మంచి మితుర్లాల్ మాతో కలిసిపోయారు.
మా కాల్సులో వాళేల్ కాక, ఇతర కాల్సులవాళుల్ కూడా కొందరు జీవితంలో మరపురాని పరిచయసుథ్లు. ఒకతనిది ఫిలిపీప్నస్. అతను
విపరీతంగా సవ్ంతడబాబ్ని వాయించేవాడు. అతను చేసిన రీసెరిచ్కి ఏదో బహుమతి వచిచ్ందట. ఆ బహుమతి ఏమిటని అడిగితే పేరు
చెపప్లేదు కానీ, “నోబెల పర్యిజ ఆఫ ది ఈసట్” అనాన్డు. వినోదం కావాలనిపించినపుప్డలాల్ అతనోన్సారి పలకరిసూత్ండేవాణిణ్. వినోదం
అందించడానికి సవ్ంత డబాబ్ వాయించుకునే వాళల్ని మించినవాళుల్ండరు. ఎటొచీచ్ చాలామంది ఇతరుల సవ్ంత డబాబ్ని భరించలేరు. ఇంతకీ
ఈ ఫిలిపీప్నస్ పౌరుడు రామచందర్ కాల్సమేటు.
లూయ్నబరుగ్లో గడిపిన నాలుగు నెలలోల్నూ, ఇంకా చాలామందే తటసథ్పడి - విచితర్మైనవీ, మరపురానివీ, ఆసకిత్కరమైనవీ ఎనోన్
అనుభవాలు అందించారు నాకు. అలా జరమ్నీ పాఠాలకంటె ఎకుక్వగా జీవిత పాఠాలు నేరుచ్కునాన్ను. జరమ్న యువతి ఫౌర్లైన బిర్గెటీట్
హైనమనతో పార్రంభమయాయ్యవి.

చీరకటీట్ సింగారించీ

అకక్డ సవ్ంతిళుల్నన్ చాలామంది తమ ఇళల్ని పూటకూళల్లా కూడా నడుపుతారు. ఆధునిక భాషలో దానిన్ పేయింగగెసట్ సిసట్ం
అంటారు. అందుకుగానూ కొందరు ఇళల్వాళుల్ తమ పేరల్ను టూరిసట్ డిపారుట్మెంటోల్ నమోదు చేయించుకుంటారు. ఫౌర్ యాకేల పేరు కూడా
అలా నమోదయింది. గోయ్తే ఇనసటిటూయ్ట వారే కాక బయటివాళుల్ కూడా ఆ సదుపాయం ఉపయోగించుకోవచుచ్.
సవ్ంత పనిమీద బయటి ఊళల్నుంచి వచిచ్నవాళల్లో కొందరు లాడిజ్లకంటే ఇలాంటి పూటకూళల్ ఇళల్కే పార్ధానయ్మిసాత్రు. లూయ్నబరగ్
వచిచ్న బిర్గెటీట్ హైనమన అలా ఫౌర్ యాకేలఇంటికి వచిచ్ంది. ఆమెకి యాకేల నా గది ఎదుటనునన్ పెదద్ గదిని కేటాయించింది. ఆ
అంతసుత్లోని మూడు గదులోల్కీ అది చాలా పెదద్ది.
జూన 5న నేను ఫౌర్ యాకేల ఇంటోల్ అడుగెటాట్ను. జూన 14న యాకేల ననున్ పౌర్లైన బిర్గెటీట్ హైనమనకి పరిచయం చేసూత్, నాకు
తెలియని ఓ కొతత్ విషయం చెపిప్ంది. గోయ్తే ఇనసటిటూయ్ట వారామెకు ఫోన చేసి, “చాలా తెలివైన మంచి ఇండియన యువకుడు వసుత్నాన్డు.
నీ ఇంటోల్ గది ఇవవ్డానికి నీకేమైనా అభయ్ంతరమా?” అనడిగారుట. ఆమె వెంటనే ఒపుప్కుందట. అలా నేనికక్డికొచాచ్ను.
ఆ అమామ్యి వయసు ఇరవై లోపే వుండవచుచ్. సుమారు ఆరడుగుల పొడగరి. ఎతుత్కి తగగ్ లావుతో ఆకారానికి పెదద్దానిలా ఉనాన్,
అందమైన ఆమె ముఖానికి అమాయకతవ్ం జతపడి - చినన్పిలల్లాగే అనిపిసుత్ంది.
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ఆమె తనున్ పరిచయం చేసుకుంటూ, ఫోలకసవాయ్గెన కంపెనీలో సెకర్టరీగా పని చేసుత్నాన్నంది. ఇంగీల్షు కొదిద్గా వచుచ్నంది. కానీ,
కలిసి మాటాల్డుకుందుకు అది సరిపోదని, మాటనిబటేట్ గర్హించాను.
యాకేల అందుకుని నా గురించి పర్శంసలు మొదలెటిట్ంది. ఏమో అనుకుందిట కానీ, నా తెలివితేటలు ఇంతా అంతా కాదంది. పది
రోజులోల్నే జరమ్న బోలెడంత నేరుచ్కునాన్నని గొపప్గా చెపిప్ంది.

( ¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy)
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