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 మనిషికి ఎంతో పరువైన శృంగారమే అకక్డ విశృంఖలమైంది. ఇక వీధిలో తపప్ తాగినవారుంటారని వేరే చెపాప్లా? 
రాతర్ంతా ఆ వీధిలో ఒకటే సందడి. వచిచ్నవారిలో యాతీర్కులే ఎకుక్వ. వారిలో వివిధ దేశాల వారునాన్రు. ఆశచ్రయ్మేమిటంటే ఆ 

యాతీర్కులోల్ చినన్పిలల్లునాన్రు. టీనేజి ఆడపిలల్లునాన్రు. చంటిపిలల్లిన్ తోపుడుబళల్లో ఉంచి, ఆ బళల్ను తోసుకుంటూ తిరుగుతునన్ 
మాతృమూరుత్లు కూడా ఉనాన్రు. 

న సతరీ సావ్తంతర్య్మరహ్తి అనగల దేశంనుంచి వచిచ్న నాలో, అకక్డి విచచ్లవిడితనం ఏవగింపు కలిగించలేదు. జాతి, వరణ్, లింగ 
భేదమెరుగని - ఆంక్షలు లేని ఆ సేవ్చఛ్ ననున్ అబుబ్రపరచింది. మన దేశంలో ఇదే వీధి, ఇదే సదుపాయాలతో ఏ నగరంలోనైనా ఉంటే? 
పురుషలోకం ఇంత సమనవ్యంగా వయ్వహరించగలదా? ఈ సేవ్చఛ్ని నిరసించేవారు కూడా, ఆ సేవ్చఛ్ ఆ దేశపు పర్గతికి ఏవిధంగానూ 
పర్తిబంధకం కాలేదని ఒపుప్కోగలరు. 

ఏదిఏమైనా ఆ రోజు హాంబురగ్ సందరశ్నం మనసులో రేపిన అలజడి, జీవితకాలం వెంటాడేదే. కానీ సెపెట్ంబర  1న అంకుల విలీల్ 
ఏరాప్టు చేసిన లూయ్నబరగ్ర  హైడే యాతర్ పైదానికి పూరిత్గా భినన్ం.  

లూయ్నబరగ్ర హైడే లూయ్నబరగ కి 35 కిలోమీటరల్ దూరంలో ఉంది. అకక్డ విశాలమైన మైదానముంది. దానిమీదకి మోటారు 
వాహనాలు అనుమతించరు. వీలైనంతవరకూ నడిచే చూడాలి. ఆగసట లో వేసవి మొదలవగానే, ఆ మైదానమంతా పుషప్భరితమౌతుందిట. 
ఆగసట్-సెపెట్ంబర మధయ్లో నేలంతా ఊదారంగు గడిడ్పూలతో నిండి, చూడాడ్నికి ఊదారంగు తివాచీ పరిచినటుల్ందట. అది చూడాలని 
మేమంతా చాలా కుతూహలపడాడ్ం.  

ఎందరో విదేశీయులతో పాటు పదిహేనుమందిమి భారతీయులం ఉనాన్ం. బసుస్ లూయ్నబరగ్ మారెక్ట సెంటరిన్ంచి 9.30కి బయలేద్రి, 
10.10కలాల్ అకక్డకు చేరిచ్ంది. దిగీ దిగగానే నడక మొదలు. నేను, నటరాజన, రామచందర్, కొరియా, దేవ దార, తెలుగు జోసెఫ (కేరళనుంచి 
వచిచ్న ఇంకో జోసెఫ ఉండడంవలల్ ఇతనిన్ తెలుగు జోసెఫ అనేవాళల్ం. వీళిల్దద్రూ ఇండియానుంచి ఓ కైరసత్వసంసథ్ పనుపున జరమ్న భాష 
నేరుచ్కుందుకు వచాచ్రు. తెలుగు జోసెఫఎ కుక్వగా మాతో తిరిగేవాడు) ఒక జటుట్గా ఉనాన్ం.   
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చినన్పప్టిన్ంచీ బాగా అలవాటేమో, నడక నాకు చాలా ఉతాస్హంగా అనిపించింది. ఎంత నడిచినా మైదానమే తపప్ ఇంకేం లేదు. 
ఆరంభంలో నేలమీద ఎండిన గరికగడిడ్ లాంటి చినన్ చినన్ పొదలు తపప్ మరేమీ కనిపించక కొంత నిరుతాస్హం కలిగింది. కానీ విదేశంలో 
పేరుపడడ్ యాతార్సథ్లం. ఉతిత్నే దేనీన్ వాళుల్ మెచుచ్కోరని నమమ్కం. అందుకని ఎకక్డైనా నేలమీద నాలుగైదు ఊదారంగు పూలు కనబడగానే 
ఆగిపోయి, “ఆహా, ఎంతబాగుందో” అనేవాళల్ం. కొంచెం ఫీలింగ. కొంచెం జోకింగ. 

అలా ఒకసారి రామచందర్ అనన్పుప్డు, మా పకక్నే ఉనన్ ఓ జరమ్న నడివయసుక్డు మమమ్లిన్ చూసి జాలిపడి, “దీనికే ఇంత 
థిర్లల్యిపొతునాన్రు. మొతత్ం నేలంతా ఊదారంగులో ఉంటే ఏమైపోయేవారో” అనాన్డు. 

“అది లేకే ఇలా సదుద్ద్కుపోతునాన్ం” అనాన్డు నటరాజన హిందీలో. మేము నవువ్కునాన్ం.  
అలా నడవగా నడవగా, నేలమీద పూల సంఖయ్ పెరిగింది. టూరిసట్ గైడ పుసత్కంమీద గౌరవముంటే, ఊదారంగు తివాచీని 

ఊహించుకుని సరిపెటుట్కునేలాగే ఉంది. చాలా అందంగా ఉనన్టూల్ అనిపించింది. ఎంత దూరం నడిచామో కానీ చివరకు ఓ కొండ వసేత్ 
పైకెకాక్ం. దానిమీద ఓ పెదద్ రాతి పలకమీద - పర్పంచ దేశాల ముఖయ్పటట్ణాల పేరూల్, అవి ఏ దికుక్లో ఎంత దూరంలో ఉనాన్యో సూచనా 
ఉనాన్యి. మాతో వసుత్నన్ ఓ బిర్టిష అమామ్యి జోనస్అకక్డ ఆగి వివరాలు శర్దధ్గా చదివి, వాటిలో పెకింగ పేరు కూడా ఉనన్దనీ, మా 
లూయ్నబరగ్ అకక్డికి 35 కిలోమీటరల్ దూరంలో ఉనన్దనీ కనిపెటిట్ంది. బసుస్ దిగినపప్టిన్ంచీ వదలకుండా ఆమెనే అనుసరిసూత్ వసుత్నన్ ఓ 
అబాబ్యి వెంటనే, ‘బిర్టిషఅమామ్యిల తెలివే తెలివి అని అభినందించాడు. ఆ పొగడత్ కూడా, లూయ్నబరగ్ర హైడేపై మా పొగడత్లాగే ధవ్నించినా 
- ఆమె మాతర్ం అభినందనగానే సీవ్కరించి ఎంతో అందంగా సిగుగ్పడింది. అపుప్డు నేనోసారి చుటూట్ నేలని చూశాను. మా పొగడత్లకు కలిగిన 
సిగుగ్వలల్నేమో, నేలకూడా ఆ అమామ్యంత అందంగానూ ఉంది.  

ఆ క్షణంనుంచీ నా దృషిట్ జోనస మీద పడింది. రంగు పకక్న పెడితే, నాకు భుజాలదాకా మాతర్మే వసుత్నన్ ఆమె అచచ్ం ఇండియన 
అమామ్యిలా అనిపించి పలకరించాను. ఆమె కూడా సేన్హపూరవ్కంగా సప్ందించింది.  

ఓ కిలోమీటరు దూరం నడిచి ఓ మూయ్జియం చూశాం. దానికి టికెట 30 ఫెనిగస్. లోపల పాత కాలపు కురీచ్లు, బలల్లు, గినెన్లు 
వగైరాలునాన్యి. కొనిన్ కీర్సుత్కి శతాబాద్ల కిర్తంవని కూడా రాసుంది. సవ్తహాగా నాకు మూయ్జియాలంటే భయం. లోపల నా నడక పరుగులా 
మారింది. నా మితుర్లు టికెట డబుబ్కి నాయ్యం చెయాయ్లనుకునాన్రో, వాళల్కి నిజంగానే ఆసకిత్గా ఉందో మరి - నేను వారికంటే చాలా 
ముందొచేచ్శాను.  

ఒంటరినయేయ్నా అనుకునాన్ను కానీ, నా పకక్న జోనస్ కనబడింది. మేమిదద్రం కాసేపు మాటాల్డుకునాన్ం.  
ఆమె అసలుసిసలు బిర్టిషఅమామ్యి. మాటలోల్ పర్పంచాధినేతలమనన్ రాజసముంది. ఇండియనిన్ ఐనా ననున్ బానిసలా 

చూడకపోవడం నా అదృషట్ం. వెంటబడి తనని ఇంపెర్స చెయాయ్లనుకునే అబాబ్యిలంటే ఆమెకి ఏవగింపు ఉనన్టుల్ంది. ఆ విషయమై నేను 
విభినన్మని మెచుచ్కుంది. ఆ మెపుప్ యథాలాపంగా ఉంది. ఇంగీల్షు పర్సకిత్ వచిచ్, జరమ్నుస్ ఇంగీల్షు మాటాల్డినా అరథ్ం చేసుకుందుకు 
కషట్పడాలంది.  

“ఇండియాలో ఉనన్తవిదయ్ అంతా ఇంగీల్షులోనే ఉంటుంది. మాకు అనిన్ దేశాలవారి ఇంగీల్షూ బాగానే అరథ్మౌతుంది. ఒకక్ 
అమెరికన ఇంగీల్షు విషయంలోనే కాసత్ ఇబబ్ంది. రేడియోలో వాయిస ఆఫ ఆమెరికా ఫాలో అవగలం కానీ, బయట అమెరికనస్ మాటాల్డితే 
అరథ్ం చేసుకుందుకు కషట్పడాలి” అనాన్ను. 

“మరి నా ఇంగీల్షు?” అందామె వెంటనే. అపుప్డామె ముఖంలో పసితనం కనిపించింది. 
“నీ ఇంగీల్షు సప్షట్ంగా అరథ్మౌతుంది. మరి నా ఇంగీల్షు?” అనాన్ను తనే అవకాశం ఇచిచ్ంది కదా అని. 
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“కొంచెం కషట్పడాలి. కానీ ఫరవాలేదు” అంది, నిజం చెపప్డానికి కొంచెం ఇబబ్ంది పడుతునన్టుల్.  
తరావ్త టాపిక లూయ్నబరగ్ర హైడే మీదకి మళిల్ంది. ఆమె కూడా నాకులాగే అనుకుంటోంది. 
“కొనిన్ పర్దేశాలు చూసి ఆనందించాలి. ఇది విని ఆనందించాలిస్న పర్దేశం” అనాన్ను. ఆమె ముందు చినన్గా నవివ్ంది. తరావ్త 

ఆగకుండా నవివ్ంది. ఆమె అలా నవువ్తుండగా, మా మితుర్లు వచాచ్రు. ఆ నవువ్ చూసి అపర్యతన్ంగా నాకు కనున్ గీటారు. ఏమిటి - 
వయ్వహారమనన్టుల్! 

ఆమె నవువ్ ఆగిపోయింది.  
“ఇందుకా, నువువ్ హడావుడిగా వెళిల్పోయావ!” అనాన్డు కొరియా ననున్ కొంటెగా చూసూత్. 
నాకు ఇబబ్ందిగా అనిపించింది. మాది ఇండియన కలచ్ర. అదికక్డ బయటపడడ్ం నాకిషట్ం లేదు. “లోపల ఏం చూశారో చెపప్ండి. 

నేనేం మిసస్యాయ్నో తెలుసుకుంటాను” అనాన్ను మాట మారుచ్తూ.  
“నువేవ్ం మిస కాలేదు. మేమే మిసస్యాయ్ం” అనాన్డు నటరాజన నరమ్గరభ్ంగా.  
జోనస కి మా సంభాషణ అరథ్ం కాలేదు. నావంక పర్శాన్రథ్కంగా చూసింది. “చూడాలిస్నవి చాలా ఉనాన్యిట. 

మిసస్యాయ్నంటునాన్రు” అనాన్ను. 
“మళీల్ లోపలికెడదామా?” అందామె ఉతాస్హంగా. 
“కొనిన్ వినే ఆనందించాలి. లూయ్నబరగ్ వెళేల్క వాళల్ని అడిగి వింటానేల్” అని ఆమెను వదిలి మితర్బృదంతో కలిశాను.  
అకక్ణిణ్ంచి ఓ కిలోమీటర దూరంలో టోటెన గుర్ండఉంది. చూడాడ్నికేం లేదు. మేము కూడా తెచుచ్కునన్వి తినడానికి సిదధ్పడుతునాన్ం. 

అంతలో గెసుండ గుపాత్ వచిచ్ మాతో కలిసాడు. తను ఏం తెచుచ్కోలేదుట. ఎవరో ఒకరు తెచుచ్కోకపోరు, వాళల్తో కలవొచుచ్లే అనుకునాన్టట్. 
అతను అనుకునన్టేల్ జరిగింది. అంతా కలిసి సరదాగా తినాన్ం. రామచందర్ తెచిచ్న ఉపామ్ ఉఫ అని ఊదేసేలా ఉంది. దేవదార రవవ్తో 
సతయ్నారాయణ పర్సాదం లాంటిది అంత బాగానూ చేసి తెచాచ్డు. ఇంకా అనన్ం పాయ్కెటుల్, పెరుగు, చిపుస్. గుపాత్ కారణంగా తెచుచ్కునన్వి 
పూరిత్గా సరిపోలేదు. కానీ ఎవరూ అందుకు విచారించలేదు. ముందుగా చెపిప్ఉంటే కాసత్ ఎకుక్వ తెచేచ్వాళల్మని దేవ దారఅనుకునాన్డు. 
విచితర్మేమిటంటే, కూడా ఏం తెచుచ్కోకుండా తనలా మాతో కలిసినందుకు గుపాత్ మొహమాటంతో కొంచెం సిగుగ్పడాడ్డు. అది పోగొటట్డానికి 
మేమందరం మనసూఫ్రిత్గా పర్యతిన్ంచాం. 

ఆ తరావ్త మళీల్ నడక. ఈసారి కాసత్ పెదద్ పెదద్ తివాచీలే కనిపించాయి. వానిన్ంటినీ కలిపి ఒకే తివాచీగా ఊహించుకుంటే, ఓహ, 
అనిపించింది. ఇంకా అకక్డ రకరకాల పూలు కూడా కనిపించాయి. ఎగతాళి భావన లేకుండా, పర్కృతి సౌందరయ్ం కనులవిందు చేసూత్, మేను 
పులకరింపజేసింది. మాతో వచిచ్న కొందరు పూలు కోసుకునాన్రు. అది చూసి నిరావ్హకులు, పూలు కొయయ్డంలో పోటీ పెటాట్రు. జోనస్ 
అందులో చాలా ఉతాస్హంగా పాలొగ్ంది. పొటీలో నెగిగ్న నలుగురిలో ఆమె కూడా ఉండడం నాకెంతో సంతోషం కలిగించింది. ఆటలో 
అసమదీయులు నెగాగ్లనుకోవడం సహజం కదా! 

రోజంతా వాన లేకుండా ఎండ కాయడం, ఆ ఎండ కూడా వంటికి ఆహాల్దంగానూ, ఫొటోగర్ఫీకి అనుకూలంగానూ ఉండడం ఆ రోజు 
విశేషం. సాయంతర్ం 5.15కి మళీల్ బసెస్కిక్ 6 కాకుండా లూయ్నబరగ్ చేరుకునాన్ం. ఇలుల్ చేరేసరికి యాకేల కి బిపి కాసత్ పెరిగిందని తెలిసి 
నొచుచ్కునాన్ను. ఆమె మాతర్ం పర్యాణమెలా జరిగిందని అడిగి తినమని కేకఇచిచ్ంది. కేకఎలా ఉనాన్ ఆమె ఆపాయ్యతని ఆసావ్దించాను. 
ఆశచ్రయ్మేమిటంటే, రోజంతా నడుసూత్నే ఉనాన్ ఏమాతర్ం అలసట అనిపించలేదు. 
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లూయ్నబరుగ్లో మా చివరి పికిన్క సెపెట్ంబర 19న లూయ్బెక కి వేసుకునాన్ం. ఆ రోజు వినాయకచవితి. భకిత్ విషయమెలాగునాన్ 
సంపర్దాయంలో అలవాటుగా ఆ రోజునైనా లేచీ లేవగానే సాన్నం చెయాయ్లనుకునాన్ను. కానీ ఇంటోల్ ఆ సదుపాయం లేదు. లూయ్బెక చేరేక 
అకక్డ సాన్నం చేదాద్మని రామచందర్ ముందురోజే చెపాప్డు. అంతవరకూ ఏమీ తినకూడదనే ఉదేద్శయ్ంతో బేర్క ఫాసట్ చెయయ్లేదు. లేచి తవ్రగా 
తెమిలి 6.30కలాల్ ఇనస టిటూయ్ట చేరుకునాన్ను. అకక్డ నాలుగు బసుస్లునాన్యి. మూడు లూయ్బెక కీ, ఒకటి బెర్మెన కీ వెడతాయట. అకక్డ 
అంకుల విలీల్ కనిపించి తను బెర్మెన వెడుతునాన్నని చెపాప్డు. మా బసుస్ 6.45కి బయలేద్రింది. ఓ గంట పర్యాణం తరావ్త రోజనబ్రగ్ చేరాం. 
అకక్డో అరగంట హాలట్. చూడాడ్నికేం లేక బోరనిపించింది. లూయ్బెక చేరుకునాన్క, ముందు ఒక చరిచ్ దగగ్ర ఆపారు. నాకైతే శిలప్కళ కోసమైతే 
తపప్ మామూలుగా ఆలయాలు సందరిశ్ంచే ఆసకిత్ లేదు. మళీల్ మళీల్ చరిచ్లు ఏం చూసాత్మని నేనంటే మావాళుల్ చాలామంది ఆగిపోయారు. 
ఈలోగా ఒకతను వచిచ్ మాకు ఫీర్గా బోలెడు బుకస్, ఫైలుస్ ఇచాచ్డు. అందరికీ పంచిపెటాట్ం. వాటిని చరిచ్ చూసి వచిచ్న వాళల్కు కూడా 
పంచాం. వినాయకచవితి కదా, సాన్నంకోసం మనసు పీకుతోంది. అందుకని ముందు సాన్నశాలకు వెళాల్ం. తీరా చూసేత్ అది మధాయ్హన్ం 
ఒంటిగంటకు కానీ తెరవరని తెలిసింది. అపప్టికి టైం పది దాటింది. ఆకలేసోత్ంది కడుపులో ఏదైనా పడాలంటారు నటరాజన, కొరియాలు. 
“అందాకా ఏ చిపస్యినా, బెర్డడ్యినా కొనుకుక్ తినండి. మనం తెచుచ్కునన్ భోజనం మాతర్ం సాన్నం చేశాకనే” అని రామచందర్ తేలిచ్ 
చెపేప్శాడు. దేవుడంటే భకిత్కంటే భయమే ఎకుక్వ కదా - నేను, రామచందర్ ఒంటిగంట దాకా ఏమీ తినమనేసరికి - నటరాజన, కొరియాలు 
కూడా ఏమైనా తినడానికి వెనుకాడారు. ఆలోగా ఊరు చూదాద్మనుకునాన్ం.  

“పెదద్గా చూసేదేముంది? అనిన్ ఊళూల్ ఒకక్లాగే ఉనాన్య. కలిసి రోడల్మీద తిరుగుదాం. నదురుగా కనిపించిన చోట ఆగి ఫొటోలు 
తీసుకుందాం. ఎవరైనా అడిగితే లూయ్బెక ఫొటోలు అని చెపుప్కోవచుచ్” అనాన్డు నటరాజన. అంతా ఏకీభవించాం. కాసేపు ఊళోల్ అకక్డా 
ఇకక్డా తిరిగి ఫొటోలు తీసుకునాన్ం. దేవదార కి కెమేరాలో రీలైపోయింది. వాకబు చేసి ఓ ఫొటో షాపుకి వెళాల్ం. అకక్డ అతను రీలు కొనాన్డు. 
సేలస గరల్ వసత్రధారణ జయమాలిని, జోయ్తిలకిష్ల తరహాలో ఉంది. ఆమె నడుసుత్ంటే మాకు వాళల్ నృతయ్ం చూసినటేల్ అనిపించి వినోదించాం.  

“మన దేశంలో కల్బుబ్డాయ్నుస్లు చూడొచచ్ని సినిమాలకెడతాం కానీ, ఇకక్డ ఏ షాపుకెళిల్నా కల్బుబ్డాయ్నుస్లే” అనాన్డు కొరియా. అలా 
కాసేపు తిరిగి టైం ఒంటిగంట కాగానే సాన్నశాలకు వెళిల్ సాన్నాలు చేసొచాచ్ం. అందుకు మనిషికి ఒక మారుక్, నలబై ఫెనిగుస్ ఐనా, వేణీణ్ళల్ 
సదుపాయం బాగుండి చాలా హాయిగా అనిపించింది. తరావ్త భోజనానికి పారుక్కి వెళాల్ం. వాళల్వాళల్ అభిరుచులిన్బటిట్ భోజనాలదగగ్ర 
ఇండియనుస్లో ఎవరి జటుట్ వారిది. మా జటుట్లో ఐదుగురం. అనన్ం పొటాల్లు, చిపుస్, పెరుగు తెచుచ్కునాన్ం తినడానికి. అనన్ంలోకి వంకాయ, 
సిమాల్మిరిచ్ (అకక్డ పాపిర్కా అంటారు) కూర చేసి తెచాచ్డు రామచందర్. ఎలా చేశాడో కానీ అది ఊరగాయకనాన్ రుచిగా ఉంది. మూడు పెదద్ 
పెదద్ సీసాల కూరని మేము ఇటేట్ ఊదేశాం. నేనైతే కూర అనన్ం, పెరుగనన్ం తపప్ - చిపుస్ ముటట్లేదు. అంతా రామచందర్ని తెగ పొగిడారు. 
అదీ మనసూప్రిత్గా, కృతజఞ్తతో.  

అకక్డ రోజంతా చలిగానే ఉంది కానీ ఓవర కోటు వేసుకుంటే సెవ్టర వలల్ ఉకక్బోసోత్ంది. రెండునన్రకి, బసుస్లో టార్వేముయ్ండేకి 
(టూరిసట్ గైడ) వెళాల్ం. అకక్డ బిశావ్స మమమ్లిన్, “ఈ చలి దేశంలో సాన్నాలేమిటి?” అని ఎగతాళి చేశాడు.  

“ఆ విషయం ఇకక్డ సాన్నశాలలు ఏరాప్టు చేసిన ఈ దేశసుథ్లిన్ అడుగు” అనాన్ను.  
అకక్ణిణ్ంచి ఇండియనుస్ మళీల్ జటుల్ జటుల్గా విడిపోయాం. మేము బీచ కి వెళాల్ం. ఆ బీచ గురించి అంతకుముందే వెళిల్ చూసొచిచ్న 

కొందరు ఇండియనుస్ ఓ వింత విషయం చెపాప్రు. అకక్డ ఆడా మగా కూడా నగన్ంగా విహరిసాత్రుట. ఐతే దుసుత్లు ధరించినవాళెల్వరైనా 
దగగ్రగా వసేత్, చటుకుక్న నేలమీదకు వాలి బోరాల్ పడుకుంటారుట. అదేమి సిగోగ్ మరి! వాళల్ నగన్విహారంకంటే అలా బోరాల్పడడ్మే ఎకుక్వ 
ఆశచ్రాయ్నిన్ కలిగించిందని వాళల్నాన్రు.  
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ఆ రోజు మాకకక్డ అలాంటి దృశాయ్లేమీ ఎదురవలేదు. బీచి పర్శాంతంగా ఉంది. కెరటాలు ఇంచుమించు లేవు. సాన్నానికి 
ఆహావ్నిసుత్నన్టుల్ంది. అకక్డ నేను, రామచందర్, తెలుగు జోసెఫ లు కలిసి తిరిగాం. ఆ తరావ్త చెపుప్కోతగగ్ విశేషాలేం లేవు. తిరిగి లూయ్నబరుగ్ 
చేరుకునేసరికి 7 అయింది.  

కీర్డాసూఫ్రిత్ 
1955లో వచిచ్న మిసస్మమ్ సినిమాలో నందమూరి తారక రామారావుది, నిరుదోయ్గిగా దినపతిర్క కూడా కొనుకోక్లేని దశలో ఉనన్ 

పాతర్. కిళీల్కొటుట్ దగగ్ర ఓ యువకుడు కొనుకుక్నన్ పతిర్కకేసి రామారావు ఆబగా చూసాత్డు. “ఓహ, వాంటెడ కాలమాస్?” అని ఈసడించి ఆ 
పేజీని అతడికిసాత్డు యువకుడు. అది తీసుకునన్ రామారావు, “చదువుకునే రోజులోల్ నేనూ మొటట్మొదట సోప్రట స కాలమే చూసేవాణిణ్ 
బర్దర” అని నిటూట్రుసాత్డు.  

ఆ మాట, ఆ దృశయ్ం ననెన్పుప్డూ వెంటాడుతూనే ఉంటాయి. ఐతే చదువుకునే రోజులోల్నే కాదు, నిరుదోయ్గిగా ఉనన్పుప్డూ, ఆ తరావ్త 
కుటుంబ బాధయ్తలతో తలమునకలౌతునన్పుప్డూ, ఇపప్టికీ కూడా నేను దినపతిర్క రాగానే ముందు చూసేది సోప్రట స కాలమే. ఆటలంటే 
అంత ఆసకిత్ నాకు. ఆడింది చాలా తకుక్వైనా, ఇషట్మైన ఆటల విశేషాలిన్ కర్మం తపప్కుండా ఫాలో ఔతాను. నాకిషట్మైన ఆటలోల్ అగర్సాథ్నం 
కిర్కెట ది. తరావ్తది టెనిన్స. ఆతరావ్త హాకీ, చదరంగం, బాయ్డిమ్ంటన వగైరాలు. బొతిత్గా ఆసకిత్ లేని ఆట ఫుట బాల.  

నేను సూక్లోల్ ఎసఎసఎలిస్ చదువుతుండగా, సూక్లోల్ ఫుట బాల పోటీలయాయ్యి. ఒక జటుట్ వారికి ఓ మెంబరు తకుక్వై బలవంతాన 
ననున్ టీములోకి తీసుకునాన్రు. పోటీలో మా టీముకి చాలా బలమైన జటుట్తో పడింది. ఐనా మావాళుల్ అసమాన పర్తిభతో హోరాహోరీగా 
పోరాడి, ఇంచుమించు చివరిదాకా అవతలి జటుట్ని ఒకక్ గోలు కూడా చెయయ్నివవ్లేదు. ఆట ఐదు నిముషాలోల్ ముగుసుత్ందనగా, అవతలి జటుట్ 
ఫారవ్రుడ్, శరవేగంతో ముందుకు దూసుకొచాచ్డు. అతగాడు గోలు కొటేట్సాత్డేమోననన్ భయంతో నేను గోలు ముందు ఆ బంతిని చటుకుక్న 
చేతోత్ పటుట్కుని ఆపాను. రిఫరీ పెనాలీట్ సోట్ర్క ఇచాచ్డు. వాళుల్ గోల చేశారు. ఆ తరావ్త కొదిద్ నిముషాలోల్నూ వాళుల్ మరో మూడు గోలుస్ 
చేశారు. మా జటుట్లోని ఒకతను ‘అరచేతోత్ ఫుట బాల’ అంటూ ఆ విషయమై ననున్ కనీసం ఏడాదిపాటు ఏడిపించాడు. మా జటుట్ 
పరాజయానికి పూరిత్ బాధయ్త నాదేననన్ అపరాధభావమూ నాలో ఉంది. ఈ చేదు అనుభవం ఆ ఆటపై నాకు విరకిత్ని పెంచిందేమో తెలియదు. 
ఆపైన ఆరేళల్కి ఆంధార్ యూనివరిస్టీలో అంతరివ్శవ్విదాయ్లయ కీర్డల పోటీలు జరిగినపుప్డు – ఫుట బాల ఆటగాళల్ పర్దరశ్న అదుభ్తమై 
అలరించినా కూడా - ఆ ఆసకిత్ తాతాక్లికమైపోయింది.  

నాకిషట్మైన ఆటల విశేషాలిన్ పేపరోల్ వారత్ల దావ్రా ఫాలో అయేయ్వాణిణ్. వీలునన్పుప్డు రేడియోలో కామెంటరీ వినేవాణిణ్. ఆ ఆటల 
గురించిన ముఖయ్ విశేషాలేమైనా డాకుయ్మెంటరీగా వచాచ్యంటే - కేవలం అవి చూడాడ్నికే సినిమా థియేటరుకి వెళేల్వాణిణ్. అలాంటపుప్డు 
థియేటరోల్ ఏ సినిమా ఆడుతునన్దీ అనన్ది పర్ధానం కాదు.  

జరమ్నీలో కిర్కెట కామెంటరీ రాదు. కిర్కెట వారత్లు తెలుసుకుందుకు బిబిసి రేడియోలో సోప్రట స నూయ్స వినేవాణిణ్. ఐతే అకక్డ 
నేనుండగా ఇండియా ఇంగల్ండ మీద 0-3తో టెసుట్ మాయ్చిలు ఓడిపోవడమే కాక, ఒక మాయ్చిలో 42 పరుగుల అతి తకుక్వ సోక్రు చెయయ్డం 
బాధనిపించింది. హాకీలో ఆసియా కీర్డలోల్ ఇండియా పాకిసాత్న మీద 0-2తో ఓడిపోవడం కూడా అసంతృపిత్ని కలిగించింది. ఐతే టెనిన్స లో నా 
అభిమాన ఆటగాళుల్ జిమీమ్ కోనరస్(పురుషుల విభాగం), కిర్స ఎవరట్(మహిళల విబాగం) వింబులడ్న ఛాంపిప్యనస్ కావడం కొంత 
సంతోషానిన్చిచ్ంది. కానీ నేనూహించని విధంగా వీటనిన్ంటినీ మించిన ఫుట బాల ఆకరష్ణ - లూయ్నబరుగ్లో సావ్నుభవమైంది. 
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నాలుగేళల్కొకసారి ఫుట బాలోల్ పర్పంచకప పోటీలు జరుగుతాయని నాకపుప్డే తెలిసింది. ఆ ఏడాది పర్పంచకప పోటీలకు జరమ్నీ 
వేదిక కావడం విశేషం. అసలు టివియే ఎరుగని నాకు ఆ పోటీలిన్ కలర  టెలివిజనోల్ పర్తయ్క్షపర్సారంగా చూసే అవకాశం కలగడం 
మాటలకందని అనుభూతి. 

అంరవరకూ అంతగా పటిట్ంచుకోని ఫుట బాల ఆటలో, ఉనన్టుల్ండి పర్పంచసాథ్యిలో మేటి ఆటగాళల్ పర్దరశ్న చూడడ్ం గొపప్ 
అనుభవం. జరమ్నల్కి ఫుట బాల ఆటపై ఉనన్ అమితాసకిత్ నాకు ఆశచ్రాయ్నిన్ కలిగించింది. జూన 13నుంచి జూలై 7 వరకూ16 దేశాల మధయ్ 
జరిగిన ఆ పోటీలోల్ పశిచ్మజరమ్నీది అదుభ్తమైన పర్దరశ్న. పశిచ్మ జరమ్నీ కెపెట్న బెకెన బోవర, జరమ్నీ ఆటగాళల్లో ముయ్లల్ర - వీళల్ పేరుల్ జనం 
నోట పర్తిరోజూ నానుతూండేవి. పరిసరాల పర్భావమేమో, ఈ పోటీలు చూసుత్ండగా నాలోనూ జరమ్నల్కి తీసిపోని ఆసకిత్ పుటిట్ంది. 

ఆ పోటీలో తూరుప్, పశిచ్మ జరమ్నీలు పరసప్రం తలపడడ్ం ఒకే ఒకక్సారి జరిగింది. అందులో తూరుప్ జరమ్నీ, పశిచ్మ జరమ్నీని 1-0 
గోలుస్తో ఓడించినపుప్డు పశిచ్మ జరమ్నీ దేశం యావతూత్ దిగార్భ్ంతికి గురి కావడం గర్హించాను. అది ఇండియా, పాకిసాత్న లాంటి 
దాయాదుల పోరు కాదు. పశిచ్మజరమ్నీ పౌరులకు, తూరుప్జరమ్నుల్ తమ అనుంగు సోదరులనన్ భావన ఉండేది. కమూయ్నిజం వలల్ వారికి 
సేవ్చఛ్ లేకుండా పోయిందనన్ బాధ కూడా ఉండేది. మనసులో వారా పోటీని - కమూయ్నిజానికీ, కాపిటలిజానికీ జరిగిన పోటీగా తీసుకునాన్రు. 
అదే వారి అసంతృపిత్కి కారణం. 

వరలడ కప పోటీలు చూడాడ్నికి ఫౌర్ యాకేల ననున్ తన ఇంటికి ఆహావ్నించేది. వీలైనపుప్డలాల్ చూసేవాణిణ్ కానీ, ఫైనల మాతర్ం అకక్డ 
చూడలేదు.  

ఆ రోజు జూలై 7, ఆదివారం. సెలవు రోజు కావడంవలల్ నేనా రోజు ఉదయం పదింటికి ఇంటోల్ బయలేద్రి రామచందర్ ఇంటికి వెళాల్ను. 
నాతోపాటు అకక్డికి నటరాజన, సుబర్హమ్ణయ్ం, దేవదార వచాచ్రు. రామచందర్ అందరికోసం సాంబారనన్ం వండిన తీరు ఆసకిత్కరంగా 
గమనించాను. అతను కాయ్బేజి, ములల్ంగి, మసూర దాల, బియయ్ం, కొబబ్రి - అనీన్ కలిపి ఉడకబెటిట్ అందులో కొంచెం వెనన్ వేసి చివరోల్ 
నిమమ్కాయరసం పిండాడు. మేమంతా భోజనం చేసూత్ చాలా కబురుల్ చెపుప్కునాన్ం. నేను మాతర్ం మాటిమాటికీ టైం చూసుకుంటునాన్ను. 4కి 
ఫుట బాలోల్ ఫైనలస లో జరమ్నీ, హాలండ దేశాలు తలపడనునాన్యి. రామచందర్కి ఆటల గురించి మాటాల్డడ్ంలో ఉనన్ ఆసకిత్ చూడడ్ంలో లేదు. 
అతను కాసేపు కూరుచ్ని వెళల్మని అందరీన్ నొకిక్సుత్నాన్డు. టైం 3 దాటగానే నేను లేచాను. మిగతావాళూల్ లేసుత్ండగా, రామచందర్ కాఫీ ఆఫర 
చేశాడు. సుబర్హమ్ణాయ్నికి కాఫీ బలహీనత. దాంతో మేము బయలేద్రేసరికి పావుతకుక్వ నాలుగయింది. ఆదరాబాదరాగా అమ శాండే దగగ్ర 
మారెక్ట  సెంటర చేరుకునాన్ం. అకక్డ బిశావ్స ఎదురై, మారెక్ట పూరిత్గా మూసేశారనీ, ఎకక్డా టివి లేదనీ అనాన్డు. చేసేది లేక దగగ్రోల్నే 
ఉనన్ గోతే ఇనస టిటూయ్ట కి వెళాల్ం. అదృషట్ం కొదీద్ అకక్డ బాల్క అండ వైట దయితేనేం టివి ఉంది. ఇకక్డ చూడాలని రాసిపెటుట్ంది 
అనుకుంటూ మేము ఆట చూశాం. జరమ్నీ చేసిన ఫౌల వలల్ ఆట ఇలా మొదలవగానే అలా మొదటి గోల చేసింది హాలండ. అపుప్డకక్డ 
హాహాకారాలు చేసినవారిలో మేమూ ఉనాన్ం. ఆ తరావ్త కాసేపటికి, పెనాలీట్ దావ్రానే జరమ్నీ ఓ గోల చేసేత్ - తేలికగా నిటూట్రిచ్నవాళల్లోనూ 
మేమునాన్ం. మొదటి సగం పూరిత్ కావసుత్ండగా – గర్బోవస కీ, ముయ్లల్రల్ జంట గోల చేసి జరమ్నీకి 2-1 ఆధికయ్ం సాధించినపుప్డు - 
ఉతాస్హంతో కేరింతలు కొటిట్న మొదటివాళల్ం మేమే.  

ఆడుతునన్ది సవ్దేశం కాదు. ఆట నాకు పిర్యతమం కాదు. నాలోని ఆ ఉతక్ంఠ, ఆ జరమ్న పక్షపాతం నాకు ఆశచ్రయ్ం కలిగించాయి. 
చితర్మేమిటంటే ఆ తరావ్తనుంచి ఆట వరలడ కప ఫైనలుస్కి తగిన సాథ్యిలో లేదు. రెండో సగంలో ఏ టీమూ గోల చెయయ్లేదు. పశిచ్మ జరమ్నీ 
పర్పంచకప విజేత అయింది. అపుప్డకక్డ మొదలైన ఆ ఉతాస్హం మహోతాస్హమై దేశమంతటా వేడుకలు జరగడం ఈనాటికీ మరిచిపోలేను. 

రోగం ఒక తపసుస్ 
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“జవ్రమొసేత్ బాగుణుణ్. బడికెళల్కక్రేల్దు” అనేవాడు చినన్పుప్డు నా కాల్స మేట శంకరం. ఇంటోల్వాళుల్ ముదుద్ పడేవారు. ఒకరోజు 
వాళిల్ంటికో చుటట్మొచాచ్డు. ఆయనకి కాసత్ నోటి దురుసు ఎకుక్వ. ఆయన శంకరానిన్ విసుకుక్ంటూ, “రోగమొసేత్ బడికెళల్కక్రేల్దు. కానీ 
సవ్రాగ్నికి పోవాలుస్ంటుంది” అనాన్డోసారి. అపప్టిన్ంచీ ఆ మాట జోక గా మారి తరచు వాడుతుండేవాళల్ం. కానీ ఒకరోజు లూయ్నబరుగ్లో 
కర్ంకెన హౌస కి (హాసిప్టల) వెళిల్నపుప్డు ఆ మాట మరోవిధంగా నిజమనిపించింది.  

హాసిప్టల భవనం విశాలంగా, అందంగా, పరిశుభర్ంగా, దివయ్ంగా ఉంది. నరుస్లు అపస్రసలాల్ ఉనాన్రు. వైదుయ్లు అశివ్నీ దేవతలాల్ 
ఉనాన్రు. రోగులు అమృతపానం చేసూత్, సమసత్ సుఖాలూ అనుభవిసుత్నన్ దేవతలాల్ ఉనాన్రు. ఇండియాలో పర్భుతవ్ ఆసప్తిర్ నరకానిన్ 
తలపింపజేసేత్, ఇకక్డి ఆసప్తిర్ సాకాష్తూత్ సవ్రగ్ంలా ఉంది. రోగం ఆ సవ్రాగ్నికి వెళల్డానికి చేసిన తపసుస్ అనిపించింది. 

ఈ భావాలతో ఒకో విభాగమే చూసూత్ పిలల్ల విభాగానికి వచాచ్ం.  
అకక్డ నెలల వయసు చంటిపిలల్ల నుంచి, అయిదేళల్ బాలబాలికల వరకూ ఉనాన్రు. వాళుల్ ఎవరికివారు విడివిడిగా చినన్ చినన్ అదాద్ల 

విభాగాలోల్ ఉనాన్రు. వాళల్కక్డ ఆడుకుందుకు రకరకాల బొమమ్లు, ఆటవసుత్వులు ఉనాన్యి. తినడానికి రకరకాల తినుబండారాలు తగిననిన్ 
ఉనాన్యి. వేళ పర్కారం మందులిచిచ్ వెళేల్ నరుస్ ఉంది. పడుకుందుకు మెతత్ని పరుపులునాన్యి. తోడుకు పకక్న మనుషులు మాతర్ం లేరు. 

ఆ పిలల్లు అదాద్ల గదులోల్ ఉనాన్రు కాబటిట్ వచేచ్పోయేవారు వాళల్ని చూడొచుచ్. రోజుకొకసారి తలిదండుర్లు కూడా వచిచ్ పిలల్లిన్ 
చూసి వెడతారు. అంత చినన్ వయసులో, అందులోనూ జబుబ్ పడడ్పుప్డు, అలా ఒంటరిగా పిలల్లిన్ వదిలిపెటిట్ ఉండడం, మనదేశంలో 
తలిదండుర్లు ఊహలోనైనా భరించగలరా?  

చినన్పుప్డు నావంటోల్ కాసత్ నలత చేసేత్ చాలు - రాతిర్ంబవళుల్ కళల్లో వతుత్లు పెటుట్కుని సేవలు చేసిన అనురాగమూరిత్, పేర్మమయి 
అమమ్ చటుకుక్న నాకు గురొత్చిచ్ంది. ఆ పిలల్లిన్ చూసేత్ మనసు కలుకుక్మంది. 

“అనారోగయ్ సమయంలో పిలల్లకి వైదయ్మూ, వైదయ్సదుపాయాలూ మాతర్మే కాదు. అయినవాళల్ సమక్షం కూడా అవసరం” అనాన్ను 
అపర్యతన్ంగా. అపుప్డే నాకో అనుమానమొచిచ్ంది. సవ్రాగ్నికి వెళిల్న పెదద్లకు విలాస జీవితం గాయ్రంటీ. మరి చినన్పిలల్లు సవ్రాగ్నికి వెడితే? 

బహుశా వారి జీవితం ఇలాగే ఉంటుంది కాబోలు.... 
నీమీద మనసాయెరా 
‘నీమీద మనసాయెరా” అనన్ మాట వినన్పుప్డు ఏ పురుషుడికైనా తనువు పులకరిసుత్ందంటారు. కానీ ఆ మాట వింటేనే నిలువెలాల్ 

వణికిపోయే సంఘటన ఒకటి నా అనుభవంలోకి వచిచ్ంది. 
అనుభవాలు ఎంత కొతత్వైనా కూడా, ఎంతో కొంత ఊహకి అందొచుచ్. కానీ ఈ అనుభవం ఏ విధంగానూ నా ఊహకందనిది. 
జూలై 25. జరమ్నీలో అడుగుపెటిట్ ఏడువారాలయింది.  
ఆ రోజు ఉదయం ఒక జరమ్న వృదుధ్డు గోయ్తే ఇనస టిటూయ్ట కి వచాచ్డు. బేర్క ఫాసట్ అయేయ్క మమమ్లిన్ కలుసుకునాన్డు. ఆయన 

ఇండియాలో చాలా కాలం ఉనాన్డట. మదార్సులో ఉండేవాడుట. అందుకని తమిళం బాగా వచుచ్నట. ఆయన తమిళం మాటాల్డుతుంటే 
తమిళుడి నోట వింటునన్టేల్ ఉంది.  

ఆయన మమమ్లిన్ చూసి, “నమసాక్రం” అనాన్డు. ఉచాచ్రణ తమాషాగా అనిపించింది. 
రామచందర్ రెచిచ్పోయి ఆయనతో అరవంలో కబురుల్ మొదలెటాట్డు. కానీ ఆయనకి తమిళం మాటాల్డడ్ం ముఖయ్ం కానటుల్ంది. 

అందరితోనూ మాటాల్డాడ్నికి, తొందరగానే ఇంగీల్షులోకి దిగిపోయాడు. మమమ్లిన్ ఆకటుట్కుందుకు ఇండియాలో తన అనుభవాలు కొనిన్ 
చెపాప్డు.  
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మదార్సులో ఉనన్పుప్డు ఆయనకి ఓ పలెల్టూరి రైతుతో పరిచయమయిందిట. ఆ రైతు విదాయ్ధికుడే కానీ, పలెల్టూళోల్నే సిథ్రపడి 
వయ్వసాయం చేసుత్నాన్డుట. అతనోసారి ఈయనిన్ తన ఊరు తీసుకెళాల్డుట. ఆ రైతు కవితవ్మంటే చెవి కోసుకుంటాడుట. ఎంతలా అంటే - 
తన ఎడల్కు గోయ్తే, షీలర అని పేరుల్ పెటుట్కునాన్డుట. ఈయనిన్ రెండెడల్ బండెకిక్ంచుకుని - తన ఎడల్ని గోయ్తే, షీలర అని అదిలిసుత్ంటే 
ఈయనకి ముందు బాధగా అనిపించిందిట. అయితే ఆ రైతు ఆ పేరుల్ అభిమానంతో పెటుట్కునన్వని గర్హించేక అ బాధ పోయింది. 

కథ చెబుతూ ఆయన తనే పడిపడి నవావ్డు. అంతలా కాకపోయినా మేమూ కొంత నవావ్ం.  
ఆ కథవలల్ ఆయన నాకు బాగా గురుత్ండిపోయాడు. అంతటితో పరిచయం అయిపోయిందనుకునాన్ను. 
ఆరోజు సాయంతర్ం ఇంటికెళేల్సరికి కాసత్ అలసయ్మైంది. నేను వెళిల్ తలుపు తీసుత్ండగా, వైయాంగ గది తలుపు తెరుచుకుంది, 

వైయాంగ కానీ నాకోసం వసుత్నాన్డా అనుకునాన్ను కానీ బయటికొచిచ్ంది ఉదయం మమమ్లిన్ పలకరించిన జరమ్న వృదుధ్డు. అతని వెనుకనే 
వైయాంగ గది తలుపు మూసుకుంది.  

ఆయన నా దగగ్రకొచిచ్, “వణకక్ం” అనాన్డు. నేనేదో అనేలోగానే తమిళంలో మాటలు మొదలెటాట్డు.  
నేను పర్తి నమసాక్రం చేసి, నాకు తమిళం అరథ్ం కాదని చెపాప్ను, అతను వెంటనే, “నమసాక్రం” అని ఇంగీల్షులోకి దిగిపోయాడు.  
ఆయన వచిచ్ంది నాకోసమేనని తెలిసి ఆశచ్రయ్పోతూనే, నా గదిలోకి ఆహావ్నించాను. 
ఆయన నా గదిలోకొచిచ్ కాసేపు ఆ కబురూ ఈ కబురూ చెపిప్ చటుకుక్న నాకు దగగ్రగా జరిగాడు. “మై సన, మై సన” అంటూ ననున్ 

గటిట్గా కౌగలించుకునాన్డు. ఉడుకులాం వాసన గుపుప్మంది. 
ఆయన శరీరం వణుకుతోంది. ముఖం ఎరర్బడింది. కళల్లో ఉదేర్కం కనబడుతోంది.  
నాకేదో అనుమానమొచిచ్, చటుకుక్న ఆయనిన్ విడిపించుకుని దూరంగా ఉనన్ కురీచ్లో కూరుచ్నాన్ను. 
“నేను నీకు తండిర్లాంటివాణిణ్. దగగ్రగా వచిచ్ కూరోచ్” అనాన్డాయన. 
“ఫరవాలేదు. ఇకక్డే కూరుచ్ంటాను” అనాన్ను.  
“దగగ్రగా కూరుచ్ంటే బాగోలేదా?” అనాన్డతను. 
“అన కంఫరట్బుల గా ఉంది” అనాన్ను. 
“మరి మీ ఇంటోల్ నీ తండిర్కి దగగ్రగా కూరోచ్వా నువువ్?” అనాన్డతను. 
“తండిర్కి పాదాభివందనం చెయయ్డం మా సంపర్దాయం. కౌగలించుకునే అలవాటు నాకు లేదు” ఆనాన్ను. 
ఏమనుకునాన్డో, “నేను హోమో సెకుస్వలన్ని అనుమానిసుత్నాన్వా?” అనాన్డాయన. 
అలాంటి అనుమానం వచిచ్న మాట నిజమే కానీ, ఆయనలా సూటిగా అడిగెయయ్గానే మొహమాటపడి, “లేదు. కానీ నీకు దగగ్రగా 

కూరోచ్లేను” అనాన్ను. 
“ఇండియాలో మగాళూల్ మగాళూల్ కలిసి పడుకోవడం సాధారణం అని వినాన్ను. నిజం కాదా?” అనాన్డాయన వెంటనే. 
“నిజం కాదు. ఇండియాలో మగవాళల్కు ఆడవాళల్ంటే పెదద్ ససెప్నుస్ ఉంది. అకక్డ వయసొచిచ్న మగాడు - ఆడదానితో 

అనుభవంకోసం అతుర్తగా ఎదురు చూసాత్డు. అవకాశాలు అంత సులభంగా దొరకక్, ఆడదానిపటల్ అమితంగా ఆసకిత్, ఆకరష్ణ ఉంటాయి 
మగాడికి. పాశాచ్తయ్దేశాలోల్ అలాకాదు. ఆడవాళుల్ వళుల్ దాచుకోవాలని అనుకోరు. వెంటపడడ్ మగాళల్తో సేన్హం, చనువు చూపే ఆడవాళల్ని 
ఇకక్డి సమాజమూ అంతలా వేలెతిత్ చూపదు. కానీ కామానికి మితిమీరిన సేవ్చఛ్ లభించడంతో, అది వెరిర్తలలు వేసి హోమోసెకుస్వలిటీ 
లాంటివి బయలేద్రి ఉండొచిచ్కక్డ” అనాన్ను కాసత్ తీవర్ంగా. 
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నిజానికీ విషయం గురించి నాకు తెలిసింది చాలా తకుక్వ. సిథ్రమైన అభిపార్యమంటూ ఏరప్రచుకోవాలిస్న అవసరమూ రాలేదు. 
ఆయన పర్వరత్న ననున్ హరట్ చేసింది. డోసు బలంగా ఇచిచ్ ఆయనిన్ వదిలించుకోవాలనిపించి నోటికొచిచ్నదేదో అనేశాను. 

ఆయనింకా వదిలేలా లేడు, “నీకేమైనా డబుబ్కి ఇబబ్ందిగా ఉందా?” అనాన్డు సంభాషణ దారి మళిల్సూత్.  
“నాకొచేచ్దాంతో సుఖంగా గడిచిపోతోంది. ఏ ఇబబ్ందీ లేదు” అనాన్ను సంతృపిత్ని ముఖంలో కూడా వయ్కత్పరిచేందుకు పర్యతిన్సూత్.  
ఆయన ఒకక్ క్షణం మౌనం వహించాడు. తరావ్త తనేదో సూక్లు నడుపుతునాన్ననీ, అకక్డికొచిచ్ ఇండియా గురించి ఏదైనా లెకచ్ర 

ఇమమ్నీ ఆహావ్నించాడు. సరేననాన్ను.  
“చాలా మొండివాడిలాగునాన్వు. పటుట్మని ఇరవై ఏళుల్నన్టుల్ లేదు. ఇండియనువి. కాబటిట్ నా అనుమానం, ఇంతవరకూ నీకు సతరీ 

అనుభవం లేదని!” అనాన్డాయన. 
“నా వయసు ముపైప్. నాకిదద్రు పిలల్లు” అనాన్ను చపుప్న. 
ఆయన షాక తినన్టుల్ కనబడాడ్డు. “అయ థాట యు ఆరే బాయ” అని నెమమ్దిగా గొణిగాడు. ఓ క్షణమాగి, “నువువ్ అబదధ్ం 

చెబుతునాన్వు కదూ!” అనాన్డు. ఔనంటాననన్ ఆశ ఆయన కళల్లో కనబడుతోంది. 
“అబదధ్ం కాదు, నిజమే! కావాలంటే నా ఫామిలీ ఫొటో చూడు” అంటూ పకక్నే బలల్మీద పుసత్కాల వెనకునన్ ఫొటో తీసి 

చూపించాను. 
చూశాడు. మళీల్ ఏదో అసప్షట్ంగా గొణుకుక్ని, “ఒకక్సారి దగగ్రగా రాలేవా?” అని బర్తిమాలుతునన్టుల్ అడిగాడు.  
“రాలేను” అనాన్ను కాసత్ కటువుగా.  
“సరే, ఐతే సెలవు” అని ఓ క్షణమాగి, “నీ కాల్సులో ఎవరైనా ఇరవైఏళల్ కురార్ళుల్నాన్రా?” అనడిగాడు. 
మా కాల్సులో అబూరాసీ అనే ఇరవైఏళల్ టరిక్ష కు రార్డునాన్డు. అతని పేరు చెపాప్ను. 
ఆయన లేచి నిలబడాడ్డు. నేనూ లేచాను. 
చటికుక్న ఒక అడుగు ముందుకేసి మళీల్ ననున్ బలంగా కౌగలించుకునాన్డు. అదేం జబోబ్ తెలియదు కానీ, మనిషి ననున్ 

కౌగలించుకునన్ంతసేపూ నిలువెలాల్ వణికిపోతునాన్డు.  
నేను అసహయ్ంతో ముడుచుకుపోయాను. బలమంతా ఉపయోగించి విడిపించుకునాన్ను.  
“నీకు చాలా ఇబబ్ందిగా ఉనన్టుల్ంది. ఇక సెలవు తీసుకుంటాను. వచేచ్ ఆగసట్ 14న నా సూక్లు తెరుసాత్ం. అపుప్డు నీకు కబురు 

చేసాత్ను. ఇపప్టికి ఇండియన పదధ్తిలో సెలవు తీసుకుంటాను” అంటూ రెండు చేతులూ జోడించి, “నమసేత్!” అనాన్డు. 
ఆయన తలుపు తీసుకుని వెళిల్పోగానే, నేను పకక్రూంలో వైయాంగ దగగ్రకి పరుగున వెళాల్ను.  
“వైయాంగ! ఆ ముసలాడు నీ గదికెలా వచాచ్డు?” అనాన్ను. 
“వాడు మంచాడు కాదు. పైగా చాలా పర్మాదకరమైన మనిషి. హోమో సెకుస్వల” అనాన్డు వైయాంగఅదోరకమైన ఏహయ్భావంతో. 
ఆయన వైయాంగ తో నేరుగానే బేరానికి దిగేటట్. చాలా డబుబ్ ఇసాత్ననాన్టట్.  
వైయాంగ నాకంటే బాగా కురర్వాడు. సప్ందనలో నాకునన్ పరిణతి అతనికుండదు. ఇంచుమించు గెటౌట అని చెపిప్ 

వదులుచ్కునాన్టట్.         
నా అనుమానం నిజమేనని రూఢి కాగానే వణికిపోయాను. జీవితంలో ఇలాంటి అనుభవానికి అసాక్రం ఉండొచచ్ని కలలో కూడా 

అనుకోలేదు.  
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నా గదికి వెళిల్ తలుపులు వేసుకునాన్ను. ముసలాడు వచిచ్ వెళల్డం నిజమేననడానికి సాక్షయ్ంగా గదిలో ఉడుకులాం వాసన ఇంకా 
తాజాగానే ఉంది. 

ఆయన నామీద మనసై వచాచ్డనన్ది నిజం. ఆ నిజం ఇపప్టికీ ఎపప్టికీ నా ఊహ కందనిది.   
( ¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy) 
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