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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

చివరి డత: మలి సందడి (12)

( పులు పిలుత్ నాన్యి బెరి
ల్ న్లో నేను, నా కుటుంబం)
పరిశుభర్త అంటే అది మామూలు పరిశుభర్త కాదు.
వాహనాలు లేనపుప్డు నడిరోడుడ్ కూడా భోజనాల గది అంత శుభర్ంగా ఉండేది. ఆ రోడుడ్ మధయ్లో బాసింపటేట్సుకుని కూరుచ్ని
ముందో అరిటాకు వేసుకుని భోంచేయొచుచ్ అనిపించేలా ఉండేది.
బుధ, శనివారాలోల్ మా ఇంటిముందు ఏరప్డే సంతలు కూడా ఆ పరిశుభర్తకి ఆటంకం కలిగించేవి కాదు.
ఆ సంతకు కూరలు, పళుల్, పపుప్దినుసులు వగైరా వంటకి అవసరమైన పదారాథ్లు పలెటూళల్నుండి వచేచ్వి.
గార్మసుథ్లు వాటిని కేరవానల్లో తీసుకొచేచ్వారు.
ఆ కేరవానుల్ కదిలే ఇళల్లాంటివి. సాన్నం, వంట, పడకతో సహా అనిన్ంటికీ సదుపాయాలుంటాయి వాటిలో.
సరుకులు అముమ్డుపోయేక గార్మసుథ్లు కాసేపు సిటీలో సరదాగా గడిపి తిరిగి సవ్గార్మం చేరుకుంటారు.
ఈ సంతలోల్ లభించే సరుకులు షాపులోల్ పొటాల్లోల్ కటిట్న సరుకులాల్ కాక తాజాగా ఉంటాయి. ఎసాట్బిల్షమెంటు ఖరుచ్లు తకుక్వ
కాబటిట్ - చౌకగా కూడా ఉంటాయి. ఇంకా షాపులోల్ దొరకని మసాలా దినుసులు కూడా ఇకక్డ దొరికేవి.
అందుకని ఈ సంతలు జనంతో బాగా రదీద్గా ఉండేవి.
జరమ్నీలో మిరిచ్ వాడేవారు బాగా తకుక్వ. అకక్డుండే భారతీయులోల్ కూడా ఉతత్రాదివారికి మిరిచ్ ఆటేట్ అవసరపడదు. దకిష్ణాది
వారిలోనూ తెలుగువారు - వారిలోనూ కొనిన్ జిలాల్లవారు మాతర్మే మిరిచ్కోసం తాపతర్యపడతారు. మరేమో షాపులోల్ ఎకుక్వగా సిమాల్
మిరిచ్ దొరికేది. దానిన్ జరమ్నోల్ పాపిర్కా అంటారు. అందులో కారముండదు సరికదా, రుచికి మామూలు కూరగాయలా ఉంటుంది. ఐనా దానేన్
మిరిచ్కి పర్తాయ్మాన్యంగా వాడాలొస్చేచ్ది. సంతలోల్ అయితే మన మిరిచ్కి కాసత్ దగగ్రోల్ ఉండే ‘పెపప్రోని’ దొరికేది. మేము ఒకోసారి కేవలం
పెపప్రోని కోసమే సంతకు వెళేల్వాళల్ం.
మన కూరలు చాలావరకూ దొరికేవి. వంకాయలిన్ ఔబరగినెన్న అనేవారు, బంగాళాదుంపలిన్ కారోట్ఫెలన్ ఆనేవారు.
షాపులోల్ ఐతే కిలోకి ఒక మారుక్కి కాసత్ అటూ ఇటూలో ఉండే బంగాళా దుంపలు - ఈ సంతలో 69 ఫెనిన్గుస్కే దొరికేవి.
మేము బంగాళాదుంపలు ఎపుప్డూ ఒకతనివదేద్ కొనేవాళల్ం. కారణం అతడికి ఓ చేయి లేదు.
తన మొండిచేతికి పొడవాటి పార ఒకటి కటిట్ దానితో దుంపలు తూకమేసేవాడు. ఒంటిచేతోత్ బసాత్ విపిప్ దుంపలు గుడారంలో
పోసేవాడు.
అతడెంత చురుగాగ్ ఉండేవాడంటే - ఒక చెయియ్ మొండిదనన్ భావనే కలిగేది కాదు.
బాబు అతడి చేతినే కనాన్రప్కుండా ఆశచ్రయ్ంగా చూసేవాడు.
అంగవైకలాయ్నికి కృంగిపోకుండా అదొక అతయ్ంత సాధారణ విషయమైనటుల్ పర్వరిత్సూత్ హుషారైన మామూలు మనుషులాల్గే తనూ
హుషారుగా ఉండే అతడి వయ్కిత్తవ్ం ఆదరశ్మని మేము పిలల్లకి చెపేప్వాళల్ం.
అతణిణ్ పర్తేయ్కంగానూ, జాలిగానూ చూడకూడదని వాళల్కి మరీ మరీ చెపేప్వాళల్ం.

øöeTT~

www.koumudi.net

@|æÁ˝Ÿ 2019

IJd¿F| MnWc"Ó(FL)¸¨

3

ఐతే - మొండిచేతికి పార కటిట్ మామూలు చెయియ్లాగే అవలీలగా ఉపయోగించే అతగాడు కనబడగానే బాబు మాతర్ం కనాన్రప్డం
మరిచ్పోయేవాడు.
అంతమంది జనమునాన్, అమేమ్వనీన్ కూరగాయలూ ఆ తరహావీ ఐనా - సంత శుభర్తకు మారుపేరులా ఉండేది.
జరుగుతునన్పుప్డు ఎంత శుభర్ంగా ఉండేదో, అంతా కాళీ చేసి వెళిల్పోయేక కూడా ఆ పర్దేశం అంత శుభర్ంగానూ ఉండేది.
ఇది మనం భారతీయులం గమనించి, అనుసరించాలిస్న - గొపప్ విశేషమని మేము అనుకునేవాళల్ం.
బయట తిరిగేటపుప్డు బాబుకి మరో ఇబబ్ంది ఉండేది.
ఇండియాలో బయట బళల్ దగగ్ర బజీజ్లో, పానీపూరీలో తినడం అలవాటు. లేదా హొటలుకెళిల్ ఇడీల్లో, దోశలో తినేవాళల్ం. ఇకక్డా
అలాంటివి తినాలనుండేది వాడికి.
బయట ఎకుక్వగా వురసట బళుల్ండేవి. అది మాంసమని చెపేప్క దానివైపు చూడడ్ం మానేసేడు వాడు. ఐతే పలుచోటల్ పోమెస ఫైరటస్
అమేమ్ బళుల్ ఉండేవి. వాటిని ఫెర్ంచి ఫైరస అంటారని అపప్టోల్ తెలియక - బంగాళా దుంపల వేపుడు అనేవాళల్ం మేము. అపప్టికపుప్డు మెషీనోల్
బంగాళా దుంపలిన్ సనన్ని పొడవాటి ముకక్లాల్ తరిగి, మరుగుతునన్ నూనెలో వేయించి, ఓ పొటల్ంలో పెటిట్ ఇచేచ్వారు. నంజుకుందుకు సెనఫ్
సాసె (పసుపుపచచ్ని ఆవపిండి) ఇచేచ్వారు. శీర్మతికీ, పిలల్లకీ కూడా ఆ వేపుడు చాలా నచేచ్ది. కానీ గుపెప్డు వేపుడు ముకక్ల ఖరీదు ఒక
మారుక్. 70 ఫెనిన్గుస్కి కిలో బంగాళాదుంపలు వసుత్నన్పుప్డు - కాసిని వేపుడు ముకక్లకి ఒక మారుక్ ఏమిటని శీర్మతి - అవి కొనడానికి
ఒపుప్కునేది కాదు.
పర్తి పైసకీ విలువునన్ రోజులవి. జరమ్నీలో ఉండగా మేము రెండు మూడుసారల్కు మించి వాటిని కొనలేదు.
కొనిన్ హొటళల్ముందు బయట షామియానాలు వేసి ఫలహారాలు, పానీయాలు అందించేవారు. అవి మేము తినేవీ, తాగేవీ కాదు.
పాపకి ఆ విషయం తెలిసేది కానీ, బాబుకి అరథ్మయేయ్ది కాదు. అకక్డికెళిల్ దోశ తిందామని ఏడేచ్వాడు. దొరకవంటే దు;ఖమొచేచ్సేది వాడికి.
వాడి దృషిట్ మళిల్ంచడానికి నేను ఇండియాకి వెళేల్క హొటలోల్ పెసరట, దోశ తినడం గురించి ఊరించే మాటలు చెపేప్వాణిణ్. అది వాడి మనసుకి
హతుత్కుపోవడంకోసం వరసకటిట్ పాటలా పాడేవాణిణ్. ఆ పాట వాడికి ఎంత నచేచ్దంటే - కాసేపటికే వాడూ నాతో గళం కలిపేవాడు. తరావ్త
పాప కూడా మాతో కలిసేది. హాయిగా పాడుకుంటూ ఇలుల్ చేరేవాళల్ం.
నాకు టేపు రికారడ్రు మీద మహా మోజు. శీర్మతి వచేచ్లోగానే ఒక కాసెట టేపు రికారడ్రు, సూప్ల టైపు సీట్రియో టేఫు రికారడ్రు రెండూ గుర్ండిగ కంపెనీవే కొని ఉంచాను. వాళుల్ వచీచ్రాగానే వాళల్ గొంతులు వాళల్కి వినిపించడం ఆదో థిర్ల.
మావాళుల్ వచిచ్నపుప్డు కొనాన్ళుల్ వాడుకోమని ఓంపర్కాష నాకో కెమేరా ఇచాచ్డు. అది కోనికా కంపెనీది. ఫొటోలు తియయ్డానికి మన
నైపుణయ్ంతో నిమితత్ం లేని ఆటోమేటిక లైటింగ, ఫోకస ఏరాప్టుల్ ఉనాన్యి. అందులో ఫొటోలు తీసేత్ చాలా బాగా వచాచ్యి.
‘‘ఇనిన్ కొనాన్రు. ఇలాంటి కెమేరా ఒకటి మనకీ ఎందుకు కొనలేదు?’’ అంది శీర్మతి.
ఐతే నేను కొనకపోవడానికో కారణముంది.
నాతో జరమ్నీ వచిచ్న ఇండియనుస్లో నటరాజనకి ఫొటోగర్ఫీ మీద మహా ఆసకిత్. ఆతగాడు ఇండియానుంచి ఖరీదైన కెమేరా ఒకటి
తెచుచ్కునాన్డు. దానికి సేప్రుస్ కొనాలని అనేవాడు. ఆటోమేటిక కెమేరాల గురించి ఎవరైనా అనన్పుప్డు - ‘‘కొంటే మానుయ్వల టైపే కొనాలి.
ఆటోమేటిక కెమేరాల ఫొటోల కావ్లిటీ అంతంతమాతర్ం’’ అనేవాడు. ఫొటోలకి సంబంధించి నాకేం తెలియదు కాబటిట్ ఆ మాటలు బాగా
వంటబటిట్ంచుకునాన్ను.
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బెరిల్న వచేచ్క కిరష్నర ఐతే, ‘‘ఫొటో తియయ్డం ఓ కళ. ఆ కళమీద ఆసకిత్ ఉనన్వాళల్కే సవ్ంత కెమేరా ఉండాలి. ఎలాగో అలా ఏదో ఒక
ఫొటో తీసుకుని దాచుకోవాలనుకునేవాళుల్ ఎవరిచేతనైనా తీయించుకోవడమో, కెమేరా ఎరువు తెచుచ్కోవడమో చెయాయ్లి’’ అనేవాడు.
ఇండియాలో మాకో డబాబ్ కెమేరా ఉండేది. దాంతో తీసిన ఫొటోలోల్ మనుషులు గురుత్ తెలిసేత్ చాలు - మహా సంబరపడిపోయేవాళల్ం.
సవ్ంతంగా కెమేరా కొనుకోక్వడం ఆ రోజులోల్ ఇండియాలో ఎంత పెదద్ లగజ్రీ అంటే - ఆరిథ్కంగా నాకంటే రెండు మెటుల్ పైనే ఉనన్ నా
కొలీగుస్లో కొందరు - వాళల్ అవసరానికి నా డబాబ్ కెమేరాని ఎరువు తీసుకునేవారు.
ఆ పరిసిథ్తులోల్ంచి వచిచ్ ఇకక్డ పడాడ్ను. ఇకక్డ పర్తివారి చేతిలోనూ కెమేరాయే.
మంచి ఫొటోగార్ఫరగా కిరష్నరకి మంచి పేరుంది. అందువలల్ అతడి మాటలకి కొంచెం విలువిచిచ్ - ఫొటోగర్ఫీని కళగా
అభయ్సించాలనే అనుకునాన్ను. కానీ నాకందుకు తీరుబడి దొరకడం లేదు.
ఫొటోగర్ఫీ గురించి కొంత అవగాహన వచేచ్క నా అభిరుచుల మేరకు కెమేరాను ఎంపిక చేసుకుని కొనుకోక్వాలనుకోవడం వలల్ - ఆ
కొనుగోలుని వాయిదా వేసూత్ వచాచ్ను.
‘‘ఇకక్డ ఇంచుమించు పర్తి రోజూ ఏదో కొతత్ విశేషం ఎదురౌతోంది. అవనీన్ ఫొటోలు తీసుకుంటే మనకి రికారుడ్ంటుంది. ఎవరిదో
కెమేరా ఎనాన్ళుల్ంచుకుంటాం. మనకంటూ ఏదో ఒక కెమేరా ఉండాలి. డబాబ్ కెమేరా ఫొటోలకే తృపిత్ చెందినవాళల్ం. జరమ్నీలో కొనన్ ఫారిన
కెమేరా ఏదైనా మన పార్ణాలకి గొపేప్ కదా!’’ అంది శీర్మతి.
ఆమె సౌమయ్ంగా అంది కానీ - ‘‘మన మొహాలకి ఫొటోలు ముఖయ్ం కానీ, ఫొటోగర్ఫీ కళ కాదు’’ అనన్ ధవ్ని ఉంది.
దాంతో కెమెరా కొనుగోలు మరి వాయిదా వెయయ్కూడదనిపించి ఓంపర్కాషని సలహా అడుగుతాననాన్ను.
‘‘అనిన్ంటికీ అతనేన్ అడగాలా! మీరూ ఇకక్డ చాలా నెలలుగా ఉంటునాన్రు. షాపులకి వెడితే ఎవరీన్ అడగకక్రేల్కుండా షో కేసులోల్
పరిచేసి ఉంటాయి కెమేరాలు. వాటి వివరాలు అకక్డే వార్సి ఉంటాయి. మనకాక్వలసింది మనం కొనుకోక్లేమా?’’ అంది శీర్మతి.
అలాగందని కొనిన్ షాపులు తిరిగి కెమేరాలు చూశాం కానీ - డిసపేల్లో ఇచిచ్న వివరాలు అరథ్ం చేసుకుందుకు మా పరిజాఞ్నం
సరిపోలేదు. అకక్డే తచాచ్డుతూ ఒకటికి రెండుసారుల్ మాలో మేము చరిచ్ంచుకుంటుంటే బిటేట్షోనుల్ వచేచ్సేవారు. వాళల్కి మా ఆంచనాలు
చెపప్డానికి సరిపడ భాషాజాఞ్నం మాకు లేదు.
‘‘ఇలాంటి విషయాలోల్ ఓంపర్కాష సరవ్జుఞ్డు. మెహరాబ్నీకి పోవదుద్. అతడి సలహా తీసుకుందాం’’ అనాన్ను శీర్మతితో.
‘‘ఇందులో మెహరాబ్నీ ఏముంది? చినన్ కెమేరా మనంతట మనం కొనుకోక్లేమా అని అలా అనాన్ను కానీ, అతడి సలహా మనకి
నిషిదధ్మేం కాదు. ఇపప్టికే చాలా విషయాలోల్ అతడి సలహాలు మనకి పనికొచాచ్యి. వాటికి ఇది ఇంకొకటి అనుకుందాం’’ అంది శీర్మతి.
గొపప్వాళల్కి అలంకారం కావచుచ్. పేదవాళల్ పెదవికి చేటు కావచుచ్. కానీ పేదా గొపాప్ తేడా లేకుండా పర్తి మనిషిలోనూ అహం
ఉంటుంది. మనిషి జీవితం సుకరం కాకుండా పోవడానికి దాని పర్యతన్ం అది చేసూత్నే ఉంటుంది. దానిన్ంచి బయటపడాడ్నేన్ వివేకం
అంటారు.
నేను వివేకం పాటించి ఓంపర్కాషని కెమేరా కొనుగోలు గురించి సలహా అడిగాను.
అతగాడు వెంటనే, ‘‘జరమ్నీలో కెమేరాల ధర చాలా ఎకుక్వ. హాంగకాంగనుంచి తెపిప్ంచుకుంటే బాగా చౌక పడుతుంది. నా దగగ్ర
టిఎం చాన కేటలాగ ఒకటుంది. అదిసాత్ను. అందులో పర్తి వసుత్వు వివరాలూ మనలాంటి మామూలు వాళల్కి అరథ్మయేయ్లా ఉంటాయి. నీకు
నచిచ్ంది ఎంచుకో. ఆరడ్రిచేచ్దాద్ం’’ అనాన్డు.
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అతగాడిచిచ్న కేటలాగ చూసి నేనూ, శీర్మతీ కూడా వెరెర్తిత్పోయాం. అందులో మాకు తెలియని వసుత్వులు చాలా ఉనాన్యి. ఒక పేజీ
చూసేత్ రెండో పేజికి వెళల్డం కషట్మయేయ్ది.
అలా ఒకటి రెండు రోజులు గడిచేక, ‘‘ఈ కేటలాగ మీద మనమేదో పరీక్ష వార్యబోతునన్టుల్ంది మన ధోరణి. ముందు మన దృషిట్ని
కెమేరాలమీద సారిదాద్ం’’ అనాన్ను.
ఇదద్రం కెమేరాల వివరాలు చూసి - మాకు అరథ్మైన మేరకి మినోలాట్ కెమేరా ఒకటి ఎంపిక చేసి తెగ మురిసిపోయాం. అది జరమ్నీలో
ఆరొందల మారుక్లుంటే, హాంగకాంగలో మూడొందల మారుక్ల లోపే పడుతోంది.
‘‘మనకి డబుబ్లు కలిసొచాచ్యి కాబటిట్ - ఆటోమేటిక వాచీలు కూడా కొనుకుక్ందామండీ’’ అంది శీర్మతి.
రోజుకి ఇరవైనాలుగు గంటలుంటే - నిదర్కో 7-8 గంటలు మినహాయించి - మిగతా సమయానిన్ నిముషాలతో సహా పనులకు
కేటాయించే తతవ్ం చినన్పప్టిన్ంచీ నాకు అలవడింది. చేతికి గడియారం లేకపోయినా, మనసులో టైము అంచనా వేసుకుని మధయ్మధయ్ ఏ గోడ
గడియారానోన్ చూసుకుంటూ మసలడంతో - నాకు టైమ సెనస్ బాగా అలవడింది. అపప్టోల్ రేడియో సిలోనలో వచేచ్ వివిధ కారయ్కర్మాలు
ఒకక్టి కూడా మిసస్వకుండా వినడం అలాగే సాధయ్పడేది. పర్తి బుధవారం ఎనిమిది గంటలకి వచేచ్ బినాకా (తరావ్త సిబాకా అయింది)
గీతమాలా కారయ్కర్మం విని పాటల రాంకస్ పుసత్కంలో వార్సుకునేవాణిణ్. దశాబాద్ల తరబడి ఆ వివరాలు ఒకక్సారి కూడా మిస కాలేదంటే
అందుకు టైమ సెనేస్ కారణం.
నాదంటూ సంపాదన వచేచ్క కేవలం నాకోసమని నేను చేసిన మొదటి పెదద్ పరేచ్జ రిసటవాచ.
ఆ వాచికి 24 గంటలకోసారి కీ ఇసుత్ండాలి. లేకపోతే ఆగిపోతుంది. కీ అవసరం లేకుండా ఎపప్టికీ ఆగిపోకుండా పనిచేసే
ఆటోమేటిక వాచీలుండేవి కానీ, వాటి ఖరీదు మామూలు వాచీల ఖరీదుకి రెటిట్ంపుండేవి. అదీకాక ఆటోమేటిక వాచీలని ఫేవరుల్బా, సీకో వంటి
పెదద్ కంపెనీలు మాతర్మే తయారు చేసేవి. ఆ బార్ండువి మామూలు వాచీలే చాలా ఖరీదు.
ఆటోమేటిక వాచీ కొనుకోక్వాలనన్ది అపప్టోల్ నా కల. సమయపాలనలో, ఇతర వాయ్పకాలోల్ శీర్మతి నాకు సరిజోడు కావడంవలల్
తనకీ ఆటోమేటిక వాచీమీద మనసుండేది. జరమ్నీ అవకాశం రాగానే - అకక్డ కొనుకోక్వాలిస్న వాటిలో ఈ ఆటోమేటిక వాచీలనీ
అనుకునాన్ం. కానీ ఎందుకో ఆ ఆలోచన తాతాక్లికంగా మరుగున పడింది.
షాపులు తిరుగుతునన్పుప్డు చాలాచోటల్ వాచీలు చూశాం. అకక్డ కీ అవసరం లేకుండా తిరిగే కావ్రటజ వాచీలు కొతత్గా
వసుత్నాన్యి. ఐతే అవి బాయ్టరీతో పని చేసాత్యి. నేననుకునన్ ఆటోమేటిక వాచీలకు బాయ్టరీ అవసరం లేదు. బాయ్టరీ అదో అదనపు ఖరుచ్,
దండుగ అనుకుని కావ్రటజ వాచీల జోలికి వెళల్లేదు. అది అపప్టోల్ చాలామంది ఆలోచనావిధానం.
చాన కేటలాగులో ఇదద్రం చెరో వాచీ ఎంపిక చేసుకునాన్ం. జరమ్నీ ధరలతో పోలిచ్తే అవి కారుచౌక.
మా ఎంపిక అయేయ్క ఓంపర్కాషకి చెపాప్ను. అతగాడు వాచీల ఎంపికని తెగ మెచుచ్కుని, ‘‘కెమేరా మినోలాట్ ఎందుకు ఎంపిక చేశావ?
నా కెమేరా కోనికా వాడుతునాన్వ కదా! అది నీకు నచచ్లేదా?’’ అనాన్డు.
‘‘నువువ్ నాకది రికమెండ చెయయ్కపోతే, నీకూ అది అంతగా నచచ్లేదేమో అనుకునాన్ను’’ అనాన్ను.
‘‘నేను చెపప్డమెందుకూ, కేటలాగ చూసి నువేవ్ గర్హిసాత్వనుకునాన్ను’’ అంటూ తను కేటలాగ చూసి ఏయే కారణాలవలల్ కోనికాని
ఎంపిక చేశాడో వివరించాడు. అపుప్డతడు నా మితుర్డిలా కాక కోనికాకు సేలస్ రిపర్జెంటేటివలా ధవ్నించాడు.
ఐదు నిముషాలోల్ నా మొగుగ్ పూరిత్గా కోనికావైపు మళిల్ంది. ఆ సమయంలో మా పకక్నే ఉనన్ గోపాలకృషణ్న కూడా తనూ వెంటనే ఓ
కోనికా కెమేరాకు ఆరడ్రసాత్ననాన్డు.
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వెంటనే కొటేషనకోసం వార్శాం. రెండు కోనికా కెమెరాలకి కలిపి ఆరడ్రిదాద్మనుకునాన్ం కానీ ఆరడ్రు కొటేషన పర్కారమే ఇవావ్లిట.
గోపాలకృషణ్నకి వేరే, మాకు వేరే కొటేషనుల్ వచాచ్యి. అందుకని మా ఆరడ్రుల్ వేరయాయ్యి.
చాన కంపెనీ మారుక్లు తీసుకోదు. డాలరల్లో ఇవావ్లి. కాబటిట్ ఎకసచేంజిలో 384 మారుక్లిన్ డాలరల్లోకి మారిచ్ డార్పట్ తీసి చానకి
ఆరడ్రు పంపాను.
డబుబ్ మన చెయియ్ దాటిపోయింది. డబుబ్ తీసుకునాన్క ఆ కంపెనీ కిమమ్నకుండా ఊరుకుంటే ఏంచెయాయ్లో తెలియదు. డబుబ్ పంపిన
రోజు మారిచ్ 17. ఆ రోజు మనసులో మొదలైన అనుమానం ఏపిర్ల మాసం వచేచ్సరికి కర్మంగా పెనుభూతమైంది. కానీ ఏపిర్ల 3న టోస్ల
ఆమట్ (కసట్మస్ ఆఫీస) నుంచి - హాంగకాంగనుంచి పారెస్ల ఒకటి వచిచ్ందనీ, తీసుకెళల్మనీ ఉతత్రమొకటి వచిచ్ంది. ఇక మాకు చెపప్లేనంత
ఆనందం, థిర్ల. వెంటనే వెళాల్లనుకునాన్ం కానీ, వాళుల్ మాతోపాటు కంపెనీ ఇచిచ్న బిలుల్ కూడా తీసుకు రావాలనాన్రు. కానీ బిలుల్ మాకింకా
పోసుట్లో రాలేదు.
ఇవనీన్ కొతత్, వింత అనుభవాలు. వెంటనే వెళిల్ పారెస్ల తెచుచ్కోవాలని తహతహగా ఉంది. అందుకని - నేను కసట్మస్ ఆఫీసుకి ఫోన
చేసి పరిసిథ్తి చెపాప్ను. వాళుల్ బిలుల్ అకక్రేల్దనీ, కొటేషన ఉనాన్ చాలనీ అనడంతో ఉతాస్హం పటట్లేకపోయాం.
సకుటుంబంగా కసట్మస్ ఆఫీసుకి వెళాల్ం కానీ - అకక్డ వాళుల్ మాచేత ఇంపోరట్ డూయ్టీగా 73 మారుక్లు కటిట్ంచుకోవడం
ఉసూరుమనిపించింది. అపప్టికపుప్డు లెకక్లు వేసి, ఆ కొనుగోలులో ఇంకా లాభమే తపప్ నషట్ం లేదని గర్హించి సరిపెటుట్కునాన్ం.
ఇంటికెళేల్దాకా ఉండబటట్లేక చాలా అవసథ్పడాడ్ం.
ఇంటోల్ పారెస్ల విపిప్ - ముందు కెమేరాను తీసాం. అపప్టికే అలవాటైన కెమేరా కాబటిట్ - క్షణాలమీద చెక చెయయ్గలిగాం.
అపుప్డు వాచీలు తీశాం. నా వాచీలో పర్తేయ్కత లేదు కానీ, శీర్మతి వాచీ మాతర్ం బంగారు పూత ఉనన్ గొలుసుతో చకక్ని ఆభరణంలా
ఎంతో బాగుంది.
వెంటనే వాచి బిళల్కి పకక్నునన్ కీ బటన సాయంతో - తేదీ, టైం అడజ్సుట్ చేసి చేతికి పెటుట్కునాన్ను.
‘‘నాకు టైం ముఖయ్ంకాదు. వాళుల్ పాయ్కింగలో ఏ టైముంచారో అదే ఉండనివవ్ండి’’ అంటూ తనూ చేతికి వాచీ పెటుట్కుంది శీర్మతి.
కాసేపయేయ్క చూసేత్ - నా వాచీ మామూలుగానే తిరుగుతోంది కానీ, శీర్మతి వాచీ ఇలా తిరిగి అలా ఆగిపోతోంది. కాసేపు తంటాలు
పడాడ్క శీర్మతి వాచీ ముళుల్ ఆగకుండా తిరగడానికి ఓ ఉపాయం కనిపెటిట్ంది. వాచి బిళల్ని మణికటుట్మీద - సరిగాగ్ నాడి కొటుట్కునే చోట
ఉంచితే ముళుల్ తిరుగుతునాన్యి.
ఆమె ఎంతో అబుబ్రపడి, ‘‘వీళల్ టెకాన్లజీ అడావ్నసమెంట చూడండి. నాడి సప్ందనలకు మాతర్మే వాచీ ఆటోమేటికగా పని చేసోత్ంది.
కొంచెం పకక్కు కదిలినా సరే, ఆగిపోతోంది’’ అంది.
అది విని నేను కంగారు పడాడ్ను, ‘‘చేతికి పెటుట్కునే వాచిని అంత కరెకుట్గా నాడిమీద ఎలా పెటట్గలం? పెటిట్నా పకక్కి కదలకుండా
ఎలా ఆపగలం? చీటికీ మాటికీ వాచి ఆగిపోతుంటే అదుండీ పర్యోజనమేమిటి?’’ అనాన్ను.
‘‘చెపాప్నుగా, నాకు టైం ముఖయ్ంకాదని! ఐనా టైముదేముందీ, పకక్నుంటే మీరు చెబుతారు.మీరు లేనపుప్డు వాచీ ఉనన్వాళల్ని
ఎవరన్డిగినా చెబుతారు? ఈ వాచీ చూడండి, బేర్సలెటకంటే బాగుంది. నాడి తగిలినపుప్డలాల్ బాగానే తిరుగుతోంది కదా! కొనాన్ళుల్ పార్కీట్స
చేసేత్ - అది ఎపుప్డూ నాడిమీదనే ఉండేలా చూడడ్ం కషట్మేం కాదు’’ అంది శీర్మతి.
వాచి ఆగకుండా దానంతటదే తిరగాలంటే - మణికటుట్మీద నాడికి తగిలేలా పెటుట్కుని, అటూ ఇటూ కదలిపోకుండా జాగర్తత్గా
ఉండేలా పార్కీట్స చెయాయ్లంటే - అది టెకాన్లజీ అడావ్నసమెంట కాదనీ, ఇందులో ఏదో తిరకాసుందనీ నాకు అనిపించింది. అలా
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అనుకుందుకు నా కారణం నాకుంది. మరి నా వాచీ మణికటుట్ నాడికి తగలకపోయినా ఆగకుండా నడుసోత్ంది. శీర్మతి ఊహ నిజమైతే - నా
వాచీకి టెకాన్లజీ అడావ్నుస్మెంట లేదనే కదా! అది నేనొపుప్కోను.
ఆ మాటే అంటే, ‘‘మగాళల్ నాడి కాసత్ లావయుంటుంది. వాచీ ఎకక్డ పెటిట్నా పని చేసుత్ంది. అదీకాక మీకు తెలియకుండానే సులువు
పటేట్శారని కూడా నా అనుమానం. నాకూ ఇపుప్డిపుప్డే సులువు తెలుసోత్ంది. మొదటిసారి రెండు నిముషాలు తిరిగింది. రెండోసారి నాలుగు
నిముషాలు తిరిగింది. మూడోసారి పది నిముషాలు తిరిగింది. ఓసారి కరెకట్ టైం పెటిట్వవ్ండి. ఈసారి కనీసం అరగంటదాకా ఆగదని నా
నమమ్కం’’ అంది శీర్మతి.
ఈ లాజిక నాకు అందలేదు. కానీ ఏం జరుగుతుందోననన్ కుతూహలంతో - ఆమె వాచీ తీసుకునాన్ను. కీ బటనతో తేదీ, టైము
అడజ్సుట్ చేసి అలవాటు పర్కారం పకక్నునన్ బటన వెనకిక్ నొకిక్ - శీర్మతికి ఇచాచ్ను.
తరావ్త మా పనులోల్ మేం పడిపోయాం. సుమారు గంట గడిచేక శీర్మతి ననున్ టైమెంతయిందని అడిగింది. చెపప్గానే తన వాచీ
చూసుకుని, ‘‘అరే, నా టైమూ అంతే అయింది. అంటే గంటయినా వాచీ ఆగలేదు. అంటే నాకు సులువు తెలిసిపోయింది’’ అంది ఉతాస్హంగా.
సాందర్తను కనిపెటిట్న ఆరిక్మెడీస, ‘యురేకా’లా ధవ్నించాయా మాటలు.
ఒక గంటేమిటి - మరో గంట గడిచినా ఆ వాచీ అలా ఆగకుండా తిరుగుతూనే ఉంది. చేతినుంచి తీసినా కూడా తిరుగుతూనే ఉంది.
‘‘మీ చేతిలో ఎదో మంతర్ముందండీ - మీరు మీ వాచీకి టైం పెటుట్కునాన్రు. అది ఆగకుండా తిరిగింది. నా వాచీకి టైం పెటాట్రు. అదీ
ఆగకుండా తిరుగుతోంది’’ అని శీర్మతి నామీద పొగడత్ల వరష్ం కురిపించింది.
అపుప్డామె టెకాన్లజీ అడావ్నుస్మెంటుకంటే, నా మంతర్శకిత్కే ఎకుక్వ సంతోషించినటుల్ అరథ్మై - నా చేతిలోని ఆ మంతర్శకిత్ ఏమిటా
అని కాసత్ తీవర్ంగానే ఆలోచించాను.
బురర్లో గడిచిన దృశాయ్లు నెమరుకి వచేచ్సరికి ఉనన్టుల్ండి అసలు విషయం సుఫ్రించింది.
పాయ్క చేసినపుప్డు వాచీ పని చెయయ్కుండా - కీ బటనని వెనకిక్ లాగి ఉంచారు కంపెనీవాళుల్. టైం అడడ్సుట్ చేసేక, కొంచెం నొకిక్ తేదీ మారిచ్, మరి కొంచెం నొకక్గానే వాచీ పని చెయయ్డం మొదలెటిట్ంది. శీర్మతి పాయ్కెటోల్ వాచీని యథాతథంగా చేతికి పెటుట్కునన్పుప్డు మణికటుట్ నాడి కదలికలకు సప్ందించినపుప్డు మాతర్మే ముళుల్ తిరుగుతునాన్యి. లేకపోతే ఆగిపోతునాన్యి. దానేన్ మేము టెకాన్లజీ
అడావ్నసమెంటు అనుకునాన్ం. అలవాటుగా నేను కీ బటన కిందకి నొకిక్తే - అది నా చేతి మంతర్మయింది.
ఈ రహసయ్ం బయటపడాడ్క - అంత మామూలు విషయం ఎందుకు సుఫ్రించలేదని శీర్మతి కొంచెం సిగుగ్ పడింది.
‘‘సైంటిసుట్ని కదా, నేను ఇంకా ఎకుక్వ సిగుగ్పడాలి’’ అనాన్ను.
తనని తాను తకుక్వ చేసుకుందుకు సంకోచించదు కానీ, ననున్ నేను తకుక్వ చేసుకుంటే - ఆమె బుదిధ్ భలే వాయ్కోచిసుత్ంది.
‘‘నూయ్టన అంత గొపప్ సైంటిసుట్ - తన గది కిటికీలో రాకపోకలకని పెదద్ పిలిల్కి పెదద్ కనన్ం, చినన్ పిలిల్కి చినన్ కనన్ం చేసి ఉంచాడు’’
అని విషయానిన్ తేలేచ్సింది.
కానీ నూయ్టన చూపిన రెండు కనాన్ల పర్తిభ వాచీలతో ఆగలేదు. కెమేరాకూ విసత్రించింది.
చాన దావ్రా వచిచ్న కోనికా కెమేరా ఏ ఇబబ్ందులూ లేకుండా బాగా పని చేసేది. పాకెట సైజులో ఉండే ఆ కెమేరా వాడకానికి చాలా
వీలుగా ఉండేది. బయట ఫొటోలు తీసుకుందుకు అది ఆటోమేటిక కెమేరా. ఇంటోల్ తీసుకునే ఫొటోలకోసం 99 మారుక్లకి రోలై కంపెనీది ఓ
ఆటోమేటిక ఫాల్ష కొనాన్ం. అది మారెక్టోల్కి కొతత్గా వచిచ్ంది. అది ఇంచుమించు కెమేరా అంత సైజూ, బరువూ ఉండేది. వారం పది రోజులు
అది బాగానే పని చేసినా - ఒక రోజున అది తగిలించగానే కెమేరా పాడయింది. ఏమయిందా అని కోనికా ఇనససట్ర్క్షన మానూయ్ల తిరగేసేత్ - ఆ
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కెమేరాకు వాడకూడని ఫాల్షలు కొనిన్ ఉనాన్యని సప్షట్ంగా వార్సి ఉంది. వాటిలో మేము వాడుతునన్ ఆటోమేటిక ఫాల్ష కూడా ఉంది. పాల్ష
వాడేముందు ఆ మానూయ్ల చూడాలనన్ ఆలోచన రాకపోవడం - ఒక సైంటిసుట్గా ననున్ నేను క్షమించుకోలేను.
సాథ్నికంగా కెమేరా కొంటే సరిపోయేది. హాంగకాంగనుంచి తెపిప్ంచిన కెమేరా ఇది. మరమమ్తుకి ఏంచెయాయ్లో తెలియక - చానకి
ఉతత్రం వార్శాను. గతంలో బాయ్టరీలైటు ఉదంతం గురుత్ంచుకుని - ఈసారి నిజాయితీగా జరిగింది జరిగినటుల్ ఆ ఉతత్రంలో తెలియబరాచ్ను.
చాన నుంచి వెంటనే బదులొచిచ్ంది. అలాంటి పొరపాటు మళీల్ మళీల్ జరకుక్ండా చూసుకోమని హెచచ్రిసూత్ - కెమేరాని వెనకిక్
పంపిసేత్ ఉచితంగా మరమమ్తు చేసి పంపిసాత్ననాన్డు. పోసట్ల ఛారిజ్లు మాతర్ం మావి. ఏబార్సికి పనెకుక్వ, పిసినారికి ఖరెచ్కుక్వ - అనన్
సామెతని గురుత్ చేసుకుని - మరోసారి లెకక్లు వేసి - కెమేరా ఇంకా మాకు చౌకగానే వచిచ్ందని సరిపెటుట్కునాన్ం.
కోనికా కెమేరా ఆటోమేటిక కదా - అంటే కాంతి, ఫోకస వగైరాలు వాటికవే అడజ్సట్వుతాయి. అందుకు చొకాక్ బొతాత్మ పరిమాణపు
బాయ్టరీ ఒకటి వాడాలి. అది ఐపోయినపుప్డలాల్ మారుసుత్ండాలి. ఇండియాలో అలాంటి బాయ్టరీలు దొరుకుతాయో దొరకవోనని నాలుగు కొని
సాట్కుంచుకునాన్ం.
ఆ తరావ్త బెరిల్నోల్నే సెప్షల ఆఫరోల్ కారుచౌకగా వచిచ్ందని రివూయ్ (రషయ్న మేక) ఆటోమేటిక కెమేరా ఒకటి కొనాన్ం. ఇది కాసత్
బరువెకుక్వే కానీ - కొనడానికి ఒకక్టే కారణం. దీనికి బాయ్టరీలు మారాచ్లిస్న అవసరం లేదు. ఉనన్ బాయ్టరీ సోలారది.
చాన నుంచి మేము ఆరడ్రిచిచ్ తెపిప్ంచిన మరో ఐటమ - పానసోనిక కంపెనీవారి రేడియో-గార్మఫోన-కాసెట రికారడ్ర. బీర్ఫకేస
కంటే చినన్దిగా ఉండే ఈ పరికరం ఆపప్టి టెకాన్లజీ అడావ్నసమెంటుకి ఓ మెచుచ్తునక.
షాపింగులో ఇలాంటి అనుభవాలు మరెనోన్ ఉనన్పప్టికీ - వాటిని సందరాభ్నుసారంగా పర్సాత్వించవచుచ్ననన్ భావనతో - ఇపుప్డు
అకక్డ మా రెసిడెనస్ పెరిమ్ట గోడు వినిపిసాత్ను.
పరిశుభర్త అంటే అది మామూలు పరిశుభర్త కాదు.
వాహనాలు లేనపుప్డు నడిరోడుడ్ కూడా భోజనాల గది అంత శుభర్ంగా ఉండేది. ఆ రోడుడ్ మధయ్లో బాసింపటేట్సుకుని కూరుచ్ని
ముందో అరిటాకు వేసుకుని భోంచేయొచుచ్ అనిపించేలా ఉండేది.
బుధ, శనివారాలోల్ మా ఇంటిముందు ఏరప్డే సంతలు కూడా ఆ పరిశుభర్తకి ఆటంకం కలిగించేవి కాదు.
ఆ సంతకు కూరలు, పళుల్, పపుప్దినుసులు వగైరా వంటకి అవసరమైన పదారాథ్లు పలెటూళల్నుండి వచేచ్వి.
గార్మసుథ్లు వాటిని కేరవానల్లో తీసుకొచేచ్వారు.
ఆ కేరవానుల్ కదిలే ఇళల్లాంటివి. సాన్నం, వంట, పడకతో సహా అనిన్ంటికీ సదుపాయాలుంటాయి వాటిలో.
సరుకులు అముమ్డుపోయేక గార్మసుథ్లు కాసేపు సిటీలో సరదాగా గడిపి తిరిగి సవ్గార్మం చేరుకుంటారు.
ఈ సంతలోల్ లభించే సరుకులు షాపులోల్ పొటాల్లోల్ కటిట్న సరుకులాల్ కాక తాజాగా ఉంటాయి. ఎసాట్బిల్షమెంటు ఖరుచ్లు తకుక్వ
కాబటిట్ - చౌకగా కూడా ఉంటాయి. ఇంకా షాపులోల్ దొరకని మసాలా దినుసులు కూడా ఇకక్డ దొరికేవి.
అందుకని ఈ సంతలు జనంతో బాగా రదీద్గా ఉండేవి.
జరమ్నీలో మిరిచ్ వాడేవారు బాగా తకుక్వ. అకక్డుండే భారతీయులోల్ కూడా ఉతత్రాదివారికి మిరిచ్ ఆటేట్ అవసరపడదు. దకిష్ణాది
వారిలోనూ తెలుగువారు - వారిలోనూ కొనిన్ జిలాల్లవారు మాతర్మే మిరిచ్కోసం తాపతర్యపడతారు. మరేమో షాపులోల్ ఎకుక్వగా సిమాల్
మిరిచ్ దొరికేది. దానిన్ జరమ్నోల్ పాపిర్కా అంటారు. అందులో కారముండదు సరికదా, రుచికి మామూలు కూరగాయలా ఉంటుంది. ఐనా దానేన్
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మిరిచ్కి పర్తాయ్మాన్యంగా వాడాలొస్చేచ్ది. సంతలోల్ అయితే మన మిరిచ్కి కాసత్ దగగ్రోల్ ఉండే ‘పెపప్రోని’ దొరికేది. మేము ఒకోసారి కేవలం
పెపప్రోని కోసమే సంతకు వెళేల్వాళల్ం.
మన కూరలు చాలావరకూ దొరికేవి. వంకాయలిన్ ఔబరగినెన్న అనేవారు, బంగాళాదుంపలిన్ కారోట్ఫెలన్ ఆనేవారు.
షాపులోల్ ఐతే కిలోకి ఒక మారుక్కి కాసత్ అటూ ఇటూలో ఉండే బంగాళా దుంపలు - ఈ సంతలో 69 ఫెనిన్గుస్కే దొరికేవి.
మేము బంగాళాదుంపలు ఎపుప్డూ ఒకతనివదేద్ కొనేవాళల్ం. కారణం అతడికి ఓ చేయి లేదు.
తన మొండిచేతికి పొడవాటి పార ఒకటి కటిట్ దానితో దుంపలు తూకమేసేవాడు. ఒంటిచేతోత్ బసాత్ విపిప్ దుంపలు గుడారంలో
పోసేవాడు.
అతడెంత చురుగాగ్ ఉండేవాడంటే - ఒక చెయియ్ మొండిదనన్ భావనే కలిగేది కాదు.
బాబు అతడి చేతినే కనాన్రప్కుండా ఆశచ్రయ్ంగా చూసేవాడు.
అంగవైకలాయ్నికి కృంగిపోకుండా అదొక అతయ్ంత సాధారణ విషయమైనటుల్ పర్వరిత్సూత్ హుషారైన మామూలు మనుషులాల్గే తనూ
హుషారుగా ఉండే అతడి వయ్కిత్తవ్ం ఆదరశ్మని మేము పిలల్లకి చెపేప్వాళల్ం.
అతణిణ్ పర్తేయ్కంగానూ, జాలిగానూ చూడకూడదని వాళల్కి మరీ మరీ చెపేప్వాళల్ం.
ఐతే - మొండిచేతికి పార కటిట్ మామూలు చెయియ్లాగే అవలీలగా ఉపయోగించే అతగాడు కనబడగానే బాబు మాతర్ం కనాన్రప్డం
మరిచ్పోయేవాడు.
అంతమంది జనమునాన్, అమేమ్వనీన్ కూరగాయలూ ఆ తరహావీ ఐనా - సంత శుభర్తకు మారుపేరులా ఉండేది.
జరుగుతునన్పుప్డు ఎంత శుభర్ంగా ఉండేదో, అంతా కాళీ చేసి వెళిల్పోయేక కూడా ఆ పర్దేశం అంత శుభర్ంగానూ ఉండేది.
ఇది మనం భారతీయులం గమనించి, అనుసరించాలిస్న - గొపప్ విశేషమని మేము అనుకునేవాళల్ం.
బయట తిరిగేటపుప్డు బాబుకి మరో ఇబబ్ంది ఉండేది.
ఇండియాలో బయట బళల్ దగగ్ర బజీజ్లో, పానీపూరీలో తినడం అలవాటు. లేదా హొటలుకెళిల్ ఇడీల్లో, దోశలో తినేవాళల్ం. ఇకక్డా
అలాంటివి తినాలనుండేది వాడికి.
బయట ఎకుక్వగా వురసట బళుల్ండేవి. అది మాంసమని చెపేప్క దానివైపు చూడడ్ం మానేసేడు వాడు. ఐతే పలుచోటల్ పోమెస ఫైరటస్
అమేమ్ బళుల్ ఉండేవి. వాటిని ఫెర్ంచి ఫైరస అంటారని అపప్టోల్ తెలియక - బంగాళా దుంపల వేపుడు అనేవాళల్ం మేము. అపప్టికపుప్డు మెషీనోల్
బంగాళా దుంపలిన్ సనన్ని పొడవాటి ముకక్లాల్ తరిగి, మరుగుతునన్ నూనెలో వేయించి, ఓ పొటల్ంలో పెటిట్ ఇచేచ్వారు. నంజుకుందుకు సెనఫ్
సాసె (పసుపుపచచ్ని ఆవపిండి) ఇచేచ్వారు. శీర్మతికీ, పిలల్లకీ కూడా ఆ వేపుడు చాలా నచేచ్ది. కానీ గుపెప్డు వేపుడు ముకక్ల ఖరీదు ఒక
మారుక్. 70 ఫెనిన్గుస్కి కిలో బంగాళాదుంపలు వసుత్నన్పుప్డు - కాసిని వేపుడు ముకక్లకి ఒక మారుక్ ఏమిటని శీర్మతి - అవి కొనడానికి
ఒపుప్కునేది కాదు.
పర్తి పైసకీ విలువునన్ రోజులవి. జరమ్నీలో ఉండగా మేము రెండు మూడుసారల్కు మించి వాటిని కొనలేదు.
కొనిన్ హొటళల్ముందు బయట షామియానాలు వేసి ఫలహారాలు, పానీయాలు అందించేవారు. అవి మేము తినేవీ, తాగేవీ కాదు.
పాపకి ఆ విషయం తెలిసేది కానీ, బాబుకి అరథ్మయేయ్ది కాదు. అకక్డికెళిల్ దోశ తిందామని ఏడేచ్వాడు. దొరకవంటే దు;ఖమొచేచ్సేది వాడికి.
వాడి దృషిట్ మళిల్ంచడానికి నేను ఇండియాకి వెళేల్క హొటలోల్ పెసరట, దోశ తినడం గురించి ఊరించే మాటలు చెపేప్వాణిణ్. అది వాడి మనసుకి
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హతుత్కుపోవడంకోసం వరసకటిట్ పాటలా పాడేవాణిణ్. ఆ పాట వాడికి ఎంత నచేచ్దంటే - కాసేపటికే వాడూ నాతో గళం కలిపేవాడు. తరావ్త
పాప కూడా మాతో కలిసేది. హాయిగా పాడుకుంటూ ఇలుల్ చేరేవాళల్ం.
నాకు టేపు రికారడ్రు మీద మహా మోజు. శీర్మతి వచేచ్లోగానే ఒక కాసెట టేపు రికారడ్రు, సూప్ల టైపు సీట్రియో టేఫు రికారడ్రు రెండూ గుర్ండిగ కంపెనీవే కొని ఉంచాను. వాళుల్ వచీచ్రాగానే వాళల్ గొంతులు వాళల్కి వినిపించడం ఆదో థిర్ల.
మావాళుల్ వచిచ్నపుప్డు కొనాన్ళుల్ వాడుకోమని ఓంపర్కాష నాకో కెమేరా ఇచాచ్డు. అది కోనికా కంపెనీది. ఫొటోలు తియయ్డానికి మన
నైపుణయ్ంతో నిమితత్ం లేని ఆటోమేటిక లైటింగ, ఫోకస ఏరాప్టుల్ ఉనాన్యి. అందులో ఫొటోలు తీసేత్ చాలా బాగా వచాచ్యి.
‘‘ఇనిన్ కొనాన్రు. ఇలాంటి కెమేరా ఒకటి మనకీ ఎందుకు కొనలేదు?’’ అంది శీర్మతి.
ఐతే నేను కొనకపోవడానికో కారణముంది.
నాతో జరమ్నీ వచిచ్న ఇండియనుస్లో నటరాజనకి ఫొటోగర్ఫీ మీద మహా ఆసకిత్. ఆతగాడు ఇండియానుంచి ఖరీదైన కెమేరా ఒకటి
తెచుచ్కునాన్డు. దానికి సేప్రుస్ కొనాలని అనేవాడు. ఆటోమేటిక కెమేరాల గురించి ఎవరైనా అనన్పుప్డు - ‘‘కొంటే మానుయ్వల టైపే కొనాలి.
ఆటోమేటిక కెమేరాల ఫొటోల కావ్లిటీ అంతంతమాతర్ం’’ అనేవాడు. ఫొటోలకి సంబంధించి నాకేం తెలియదు కాబటిట్ ఆ మాటలు బాగా
వంటబటిట్ంచుకునాన్ను.
బెరిల్న వచేచ్క కిరష్నర ఐతే, ‘‘ఫొటో తియయ్డం ఓ కళ. ఆ కళమీద ఆసకిత్ ఉనన్వాళల్కే సవ్ంత కెమేరా ఉండాలి. ఎలాగో అలా ఏదో ఒక
ఫొటో తీసుకుని దాచుకోవాలనుకునేవాళుల్ ఎవరిచేతనైనా తీయించుకోవడమో, కెమేరా ఎరువు తెచుచ్కోవడమో చెయాయ్లి’’ అనేవాడు.
ఇండియాలో మాకో డబాబ్ కెమేరా ఉండేది. దాంతో తీసిన ఫొటోలోల్ మనుషులు గురుత్ తెలిసేత్ చాలు - మహా సంబరపడిపోయేవాళల్ం.
సవ్ంతంగా కెమేరా కొనుకోక్వడం ఆ రోజులోల్ ఇండియాలో ఎంత పెదద్ లగజ్రీ అంటే - ఆరిథ్కంగా నాకంటే రెండు మెటుల్ పైనే ఉనన్ నా
కొలీగుస్లో కొందరు - వాళల్ అవసరానికి నా డబాబ్ కెమేరాని ఎరువు తీసుకునేవారు.
ఆ పరిసిథ్తులోల్ంచి వచిచ్ ఇకక్డ పడాడ్ను. ఇకక్డ పర్తివారి చేతిలోనూ కెమేరాయే.
మంచి ఫొటోగార్ఫరగా కిరష్నరకి మంచి పేరుంది. అందువలల్ అతడి మాటలకి కొంచెం విలువిచిచ్ - ఫొటోగర్ఫీని కళగా
అభయ్సించాలనే అనుకునాన్ను. కానీ నాకందుకు తీరుబడి దొరకడం లేదు.
ఫొటోగర్ఫీ గురించి కొంత అవగాహన వచేచ్క నా అభిరుచుల మేరకు కెమేరాను ఎంపిక చేసుకుని కొనుకోక్వాలనుకోవడం వలల్ - ఆ
కొనుగోలుని వాయిదా వేసూత్ వచాచ్ను.
‘‘ఇకక్డ ఇంచుమించు పర్తి రోజూ ఏదో కొతత్ విశేషం ఎదురౌతోంది. అవనీన్ ఫొటోలు తీసుకుంటే మనకి రికారుడ్ంటుంది. ఎవరిదో
కెమేరా ఎనాన్ళుల్ంచుకుంటాం. మనకంటూ ఏదో ఒక కెమేరా ఉండాలి. డబాబ్ కెమేరా ఫొటోలకే తృపిత్ చెందినవాళల్ం. జరమ్నీలో కొనన్ ఫారిన
కెమేరా ఏదైనా మన పార్ణాలకి గొపేప్ కదా!’’ అంది శీర్మతి.
ఆమె సౌమయ్ంగా అంది కానీ - ‘‘మన మొహాలకి ఫొటోలు ముఖయ్ం కానీ, ఫొటోగర్ఫీ కళ కాదు’’ అనన్ ధవ్ని ఉంది.
దాంతో కెమెరా కొనుగోలు మరి వాయిదా వెయయ్కూడదనిపించి ఓంపర్కాషని సలహా అడుగుతాననాన్ను.
‘‘అనిన్ంటికీ అతనేన్ అడగాలా! మీరూ ఇకక్డ చాలా నెలలుగా ఉంటునాన్రు. షాపులకి వెడితే ఎవరీన్ అడగకక్రేల్కుండా షో కేసులోల్
పరిచేసి ఉంటాయి కెమేరాలు. వాటి వివరాలు అకక్డే వార్సి ఉంటాయి. మనకాక్వలసింది మనం కొనుకోక్లేమా?’’ అంది శీర్మతి.
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అలాగందని కొనిన్ షాపులు తిరిగి కెమేరాలు చూశాం కానీ - డిసపేల్లో ఇచిచ్న వివరాలు అరథ్ం చేసుకుందుకు మా పరిజాఞ్నం
సరిపోలేదు. అకక్డే తచాచ్డుతూ ఒకటికి రెండుసారుల్ మాలో మేము చరిచ్ంచుకుంటుంటే బిటేట్షోనుల్ వచేచ్సేవారు. వాళల్కి మా ఆంచనాలు
చెపప్డానికి సరిపడ భాషాజాఞ్నం మాకు లేదు.
‘‘ఇలాంటి విషయాలోల్ ఓంపర్కాష సరవ్జుఞ్డు. మెహరాబ్నీకి పోవదుద్. అతడి సలహా తీసుకుందాం’’ అనాన్ను శీర్మతితో.
‘‘ఇందులో మెహరాబ్నీ ఏముంది? చినన్ కెమేరా మనంతట మనం కొనుకోక్లేమా అని అలా అనాన్ను కానీ, అతడి సలహా మనకి
నిషిదధ్మేం కాదు. ఇపప్టికే చాలా విషయాలోల్ అతడి సలహాలు మనకి పనికొచాచ్యి. వాటికి ఇది ఇంకొకటి అనుకుందాం’’ అంది శీర్మతి.
గొపప్వాళల్కి అలంకారం కావచుచ్. పేదవాళల్ పెదవికి చేటు కావచుచ్. కానీ పేదా గొపాప్ తేడా లేకుండా పర్తి మనిషిలోనూ అహం
ఉంటుంది. మనిషి జీవితం సుకరం కాకుండా పోవడానికి దాని పర్యతన్ం అది చేసూత్నే ఉంటుంది. దానిన్ంచి బయటపడాడ్నేన్ వివేకం
అంటారు.
నేను వివేకం పాటించి ఓంపర్కాషని కెమేరా కొనుగోలు గురించి సలహా అడిగాను.
అతగాడు వెంటనే, ‘‘జరమ్నీలో కెమేరాల ధర చాలా ఎకుక్వ. హాంగకాంగనుంచి తెపిప్ంచుకుంటే బాగా చౌక పడుతుంది. నా దగగ్ర
టిఎం చాన కేటలాగ ఒకటుంది. అదిసాత్ను. అందులో పర్తి వసుత్వు వివరాలూ మనలాంటి మామూలు వాళల్కి అరథ్మయేయ్లా ఉంటాయి. నీకు
నచిచ్ంది ఎంచుకో. ఆరడ్రిచేచ్దాద్ం’’ అనాన్డు.
అతగాడిచిచ్న కేటలాగ చూసి నేనూ, శీర్మతీ కూడా వెరెర్తిత్పోయాం. అందులో మాకు తెలియని వసుత్వులు చాలా ఉనాన్యి. ఒక పేజీ
చూసేత్ రెండో పేజికి వెళల్డం కషట్మయేయ్ది.
అలా ఒకటి రెండు రోజులు గడిచేక, ‘‘ఈ కేటలాగ మీద మనమేదో పరీక్ష వార్యబోతునన్టుల్ంది మన ధోరణి. ముందు మన దృషిట్ని
కెమేరాలమీద సారిదాద్ం’’ అనాన్ను.
ఇదద్రం కెమేరాల వివరాలు చూసి - మాకు అరథ్మైన మేరకి మినోలాట్ కెమేరా ఒకటి ఎంపిక చేసి తెగ మురిసిపోయాం. అది జరమ్నీలో
ఆరొందల మారుక్లుంటే, హాంగకాంగలో మూడొందల మారుక్ల లోపే పడుతోంది.
‘‘మనకి డబుబ్లు కలిసొచాచ్యి కాబటిట్ - ఆటోమేటిక వాచీలు కూడా కొనుకుక్ందామండీ’’ అంది శీర్మతి.
రోజుకి ఇరవైనాలుగు గంటలుంటే - నిదర్కో 7-8 గంటలు మినహాయించి - మిగతా సమయానిన్ నిముషాలతో సహా పనులకు
కేటాయించే తతవ్ం చినన్పప్టిన్ంచీ నాకు అలవడింది. చేతికి గడియారం లేకపోయినా, మనసులో టైము అంచనా వేసుకుని మధయ్మధయ్ ఏ గోడ
గడియారానోన్ చూసుకుంటూ మసలడంతో - నాకు టైమ సెనస్ బాగా అలవడింది. అపప్టోల్ రేడియో సిలోనలో వచేచ్ వివిధ కారయ్కర్మాలు
ఒకక్టి కూడా మిసస్వకుండా వినడం అలాగే సాధయ్పడేది. పర్తి బుధవారం ఎనిమిది గంటలకి వచేచ్ బినాకా (తరావ్త సిబాకా అయింది)
గీతమాలా కారయ్కర్మం విని పాటల రాంకస్ పుసత్కంలో వార్సుకునేవాణిణ్. దశాబాద్ల తరబడి ఆ వివరాలు ఒకక్సారి కూడా మిస కాలేదంటే
అందుకు టైమ సెనేస్ కారణం.
నాదంటూ సంపాదన వచేచ్క కేవలం నాకోసమని నేను చేసిన మొదటి పెదద్ పరేచ్జ రిసటవాచ.
ఆ వాచికి 24 గంటలకోసారి కీ ఇసుత్ండాలి. లేకపోతే ఆగిపోతుంది. కీ అవసరం లేకుండా ఎపప్టికీ ఆగిపోకుండా పనిచేసే
ఆటోమేటిక వాచీలుండేవి కానీ, వాటి ఖరీదు మామూలు వాచీల ఖరీదుకి రెటిట్ంపుండేవి. అదీకాక ఆటోమేటిక వాచీలని ఫేవరుల్బా, సీకో వంటి
పెదద్ కంపెనీలు మాతర్మే తయారు చేసేవి. ఆ బార్ండువి మామూలు వాచీలే చాలా ఖరీదు.
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ఆటోమేటిక వాచీ కొనుకోక్వాలనన్ది అపప్టోల్ నా కల. సమయపాలనలో, ఇతర వాయ్పకాలోల్ శీర్మతి నాకు సరిజోడు కావడంవలల్
తనకీ ఆటోమేటిక వాచీమీద మనసుండేది. జరమ్నీ అవకాశం రాగానే - అకక్డ కొనుకోక్వాలిస్న వాటిలో ఈ ఆటోమేటిక వాచీలనీ
అనుకునాన్ం. కానీ ఎందుకో ఆ ఆలోచన తాతాక్లికంగా మరుగున పడింది.
షాపులు తిరుగుతునన్పుప్డు చాలాచోటల్ వాచీలు చూశాం. అకక్డ కీ అవసరం లేకుండా తిరిగే కావ్రటజ వాచీలు కొతత్గా
వసుత్నాన్యి. ఐతే అవి బాయ్టరీతో పని చేసాత్యి. నేననుకునన్ ఆటోమేటిక వాచీలకు బాయ్టరీ అవసరం లేదు. బాయ్టరీ అదో అదనపు ఖరుచ్,
దండుగ అనుకుని కావ్రటజ వాచీల జోలికి వెళల్లేదు. అది అపప్టోల్ చాలామంది ఆలోచనావిధానం.
చాన కేటలాగులో ఇదద్రం చెరో వాచీ ఎంపిక చేసుకునాన్ం. జరమ్నీ ధరలతో పోలిచ్తే అవి కారుచౌక.
మా ఎంపిక అయేయ్క ఓంపర్కాషకి చెపాప్ను. అతగాడు వాచీల ఎంపికని తెగ మెచుచ్కుని, ‘‘కెమేరా మినోలాట్ ఎందుకు ఎంపిక చేశావ?
నా కెమేరా కోనికా వాడుతునాన్వ కదా! అది నీకు నచచ్లేదా?’’ అనాన్డు.
‘‘నువువ్ నాకది రికమెండ చెయయ్కపోతే, నీకూ అది అంతగా నచచ్లేదేమో అనుకునాన్ను’’ అనాన్ను.
‘‘నేను చెపప్డమెందుకూ, కేటలాగ చూసి నువేవ్ గర్హిసాత్వనుకునాన్ను’’ అంటూ తను కేటలాగ చూసి ఏయే కారణాలవలల్ కోనికాని
ఎంపిక చేశాడో వివరించాడు. అపుప్డతడు నా మితుర్డిలా కాక కోనికాకు సేలస్ రిపర్జెంటేటివలా ధవ్నించాడు.
ఐదు నిముషాలోల్ నా మొగుగ్ పూరిత్గా కోనికావైపు మళిల్ంది. ఆ సమయంలో మా పకక్నే ఉనన్ గోపాలకృషణ్న కూడా తనూ వెంటనే ఓ
కోనికా కెమేరాకు ఆరడ్రసాత్ననాన్డు.
వెంటనే కొటేషనకోసం వార్శాం. రెండు కోనికా కెమెరాలకి కలిపి ఆరడ్రిదాద్మనుకునాన్ం కానీ ఆరడ్రు కొటేషన పర్కారమే ఇవావ్లిట.
గోపాలకృషణ్నకి వేరే, మాకు వేరే కొటేషనుల్ వచాచ్యి. అందుకని మా ఆరడ్రుల్ వేరయాయ్యి.
చాన కంపెనీ మారుక్లు తీసుకోదు. డాలరల్లో ఇవావ్లి. కాబటిట్ ఎకసచేంజిలో 384 మారుక్లిన్ డాలరల్లోకి మారిచ్ డార్పట్ తీసి చానకి
ఆరడ్రు పంపాను.
డబుబ్ మన చెయియ్ దాటిపోయింది. డబుబ్ తీసుకునాన్క ఆ కంపెనీ కిమమ్నకుండా ఊరుకుంటే ఏంచెయాయ్లో తెలియదు. డబుబ్ పంపిన
రోజు మారిచ్ 17. ఆ రోజు మనసులో మొదలైన అనుమానం ఏపిర్ల మాసం వచేచ్సరికి కర్మంగా పెనుభూతమైంది. కానీ ఏపిర్ల 3న టోస్ల
ఆమట్ (కసట్మస్ ఆఫీస) నుంచి - హాంగకాంగనుంచి పారెస్ల ఒకటి వచిచ్ందనీ, తీసుకెళల్మనీ ఉతత్రమొకటి వచిచ్ంది. ఇక మాకు చెపప్లేనంత
ఆనందం, థిర్ల. వెంటనే వెళాల్లనుకునాన్ం కానీ, వాళుల్ మాతోపాటు కంపెనీ ఇచిచ్న బిలుల్ కూడా తీసుకు రావాలనాన్రు. కానీ బిలుల్ మాకింకా
పోసుట్లో రాలేదు.
ఇవనీన్ కొతత్, వింత అనుభవాలు. వెంటనే వెళిల్ పారెస్ల తెచుచ్కోవాలని తహతహగా ఉంది. అందుకని - నేను కసట్మస్ ఆఫీసుకి ఫోన
చేసి పరిసిథ్తి చెపాప్ను. వాళుల్ బిలుల్ అకక్రేల్దనీ, కొటేషన ఉనాన్ చాలనీ అనడంతో ఉతాస్హం పటట్లేకపోయాం.
సకుటుంబంగా కసట్మస్ ఆఫీసుకి వెళాల్ం కానీ - అకక్డ వాళుల్ మాచేత ఇంపోరట్ డూయ్టీగా 73 మారుక్లు కటిట్ంచుకోవడం
ఉసూరుమనిపించింది. అపప్టికపుప్డు లెకక్లు వేసి, ఆ కొనుగోలులో ఇంకా లాభమే తపప్ నషట్ం లేదని గర్హించి సరిపెటుట్కునాన్ం.
ఇంటికెళేల్దాకా ఉండబటట్లేక చాలా అవసథ్పడాడ్ం.
ఇంటోల్ పారెస్ల విపిప్ - ముందు కెమేరాను తీసాం. అపప్టికే అలవాటైన కెమేరా కాబటిట్ - క్షణాలమీద చెక చెయయ్గలిగాం.
అపుప్డు వాచీలు తీశాం. నా వాచీలో పర్తేయ్కత లేదు కానీ, శీర్మతి వాచీ మాతర్ం బంగారు పూత ఉనన్ గొలుసుతో చకక్ని ఆభరణంలా
ఎంతో బాగుంది.
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వెంటనే వాచి బిళల్కి పకక్నునన్ కీ బటన సాయంతో - తేదీ, టైం అడజ్సుట్ చేసి చేతికి పెటుట్కునాన్ను.

‘‘నాకు టైం ముఖయ్ంకాదు. వాళుల్ పాయ్కింగలో ఏ టైముంచారో అదే ఉండనివవ్ండి’’ అంటూ తనూ చేతికి వాచీ పెటుట్కుంది శీర్మతి.
కాసేపయేయ్క చూసేత్ - నా వాచీ మామూలుగానే తిరుగుతోంది కానీ, శీర్మతి వాచీ ఇలా తిరిగి అలా ఆగిపోతోంది. కాసేపు తంటాలు
పడాడ్క శీర్మతి వాచీ ముళుల్ ఆగకుండా తిరగడానికి ఓ ఉపాయం కనిపెటిట్ంది. వాచి బిళల్ని మణికటుట్మీద - సరిగాగ్ నాడి కొటుట్కునే చోట
ఉంచితే ముళుల్ తిరుగుతునాన్యి.
ఆమె ఎంతో అబుబ్రపడి, ‘‘వీళల్ టెకాన్లజీ అడావ్నసమెంట చూడండి. నాడి సప్ందనలకు మాతర్మే వాచీ ఆటోమేటికగా పని చేసోత్ంది.
కొంచెం పకక్కు కదిలినా సరే, ఆగిపోతోంది’’ అంది.
అది విని నేను కంగారు పడాడ్ను, ‘‘చేతికి పెటుట్కునే వాచిని అంత కరెకుట్గా నాడిమీద ఎలా పెటట్గలం? పెటిట్నా పకక్కి కదలకుండా
ఎలా ఆపగలం? చీటికీ మాటికీ వాచి ఆగిపోతుంటే అదుండీ పర్యోజనమేమిటి?’’ అనాన్ను.
‘‘చెపాప్నుగా, నాకు టైం ముఖయ్ంకాదని! ఐనా టైముదేముందీ, పకక్నుంటే మీరు చెబుతారు.మీరు లేనపుప్డు వాచీ ఉనన్వాళల్ని
ఎవరన్డిగినా చెబుతారు? ఈ వాచీ చూడండి, బేర్సలెటకంటే బాగుంది. నాడి తగిలినపుప్డలాల్ బాగానే తిరుగుతోంది కదా! కొనాన్ళుల్ పార్కీట్స
చేసేత్ - అది ఎపుప్డూ నాడిమీదనే ఉండేలా చూడడ్ం కషట్మేం కాదు’’ అంది శీర్మతి.
వాచి ఆగకుండా దానంతటదే తిరగాలంటే - మణికటుట్మీద నాడికి తగిలేలా పెటుట్కుని, అటూ ఇటూ కదలిపోకుండా జాగర్తత్గా
ఉండేలా పార్కీట్స చెయాయ్లంటే - అది టెకాన్లజీ అడావ్నసమెంట కాదనీ, ఇందులో ఏదో తిరకాసుందనీ నాకు అనిపించింది. అలా
అనుకుందుకు నా కారణం నాకుంది. మరి నా వాచీ మణికటుట్ నాడికి తగలకపోయినా ఆగకుండా నడుసోత్ంది. శీర్మతి ఊహ నిజమైతే - నా
వాచీకి టెకాన్లజీ అడావ్నుస్మెంట లేదనే కదా! అది నేనొపుప్కోను.
ఆ మాటే అంటే, ‘‘మగాళల్ నాడి కాసత్ లావయుంటుంది. వాచీ ఎకక్డ పెటిట్నా పని చేసుత్ంది. అదీకాక మీకు తెలియకుండానే సులువు
పటేట్శారని కూడా నా అనుమానం. నాకూ ఇపుప్డిపుప్డే సులువు తెలుసోత్ంది. మొదటిసారి రెండు నిముషాలు తిరిగింది. రెండోసారి నాలుగు
నిముషాలు తిరిగింది. మూడోసారి పది నిముషాలు తిరిగింది. ఓసారి కరెకట్ టైం పెటిట్వవ్ండి. ఈసారి కనీసం అరగంటదాకా ఆగదని నా
నమమ్కం’’ అంది శీర్మతి.
ఈ లాజిక నాకు అందలేదు. కానీ ఏం జరుగుతుందోననన్ కుతూహలంతో - ఆమె వాచీ తీసుకునాన్ను. కీ బటనతో తేదీ, టైము
అడజ్సుట్ చేసి అలవాటు పర్కారం పకక్నునన్ బటన వెనకిక్ నొకిక్ - శీర్మతికి ఇచాచ్ను.
తరావ్త మా పనులోల్ మేం పడిపోయాం. సుమారు గంట గడిచేక శీర్మతి ననున్ టైమెంతయిందని అడిగింది. చెపప్గానే తన వాచీ
చూసుకుని, ‘‘అరే, నా టైమూ అంతే అయింది. అంటే గంటయినా వాచీ ఆగలేదు. అంటే నాకు సులువు తెలిసిపోయింది’’ అంది ఉతాస్హంగా.
సాందర్తను కనిపెటిట్న ఆరిక్మెడీస, ‘యురేకా’లా ధవ్నించాయా మాటలు.
ఒక గంటేమిటి - మరో గంట గడిచినా ఆ వాచీ అలా ఆగకుండా తిరుగుతూనే ఉంది. చేతినుంచి తీసినా కూడా తిరుగుతూనే ఉంది.
‘‘మీ చేతిలో ఎదో మంతర్ముందండీ - మీరు మీ వాచీకి టైం పెటుట్కునాన్రు. అది ఆగకుండా తిరిగింది. నా వాచీకి టైం పెటాట్రు. అదీ
ఆగకుండా తిరుగుతోంది’’ అని శీర్మతి నామీద పొగడత్ల వరష్ం కురిపించింది.
అపుప్డామె టెకాన్లజీ అడావ్నుస్మెంటుకంటే, నా మంతర్శకిత్కే ఎకుక్వ సంతోషించినటుల్ అరథ్మై - నా చేతిలోని ఆ మంతర్శకిత్ ఏమిటా
అని కాసత్ తీవర్ంగానే ఆలోచించాను.
బురర్లో గడిచిన దృశాయ్లు నెమరుకి వచేచ్సరికి ఉనన్టుల్ండి అసలు విషయం సుఫ్రించింది.
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పాయ్క చేసినపుప్డు వాచీ పని చెయయ్కుండా - కీ బటనని వెనకిక్ లాగి ఉంచారు కంపెనీవాళుల్. టైం అడడ్సుట్ చేసేక, కొంచెం నొకిక్ తేదీ మారిచ్, మరి కొంచెం నొకక్గానే వాచీ పని చెయయ్డం మొదలెటిట్ంది. శీర్మతి పాయ్కెటోల్ వాచీని యథాతథంగా చేతికి పెటుట్కునన్పుప్డు మణికటుట్ నాడి కదలికలకు సప్ందించినపుప్డు మాతర్మే ముళుల్ తిరుగుతునాన్యి. లేకపోతే ఆగిపోతునాన్యి. దానేన్ మేము టెకాన్లజీ
అడావ్నసమెంటు అనుకునాన్ం. అలవాటుగా నేను కీ బటన కిందకి నొకిక్తే - అది నా చేతి మంతర్మయింది.
ఈ రహసయ్ం బయటపడాడ్క - అంత మామూలు విషయం ఎందుకు సుఫ్రించలేదని శీర్మతి కొంచెం సిగుగ్ పడింది.
‘‘సైంటిసుట్ని కదా, నేను ఇంకా ఎకుక్వ సిగుగ్పడాలి’’ అనాన్ను.
తనని తాను తకుక్వ చేసుకుందుకు సంకోచించదు కానీ, ననున్ నేను తకుక్వ చేసుకుంటే - ఆమె బుదిధ్ భలే వాయ్కోచిసుత్ంది.
‘‘నూయ్టన అంత గొపప్ సైంటిసుట్ - తన గది కిటికీలో రాకపోకలకని పెదద్ పిలిల్కి పెదద్ కనన్ం, చినన్ పిలిల్కి చినన్ కనన్ం చేసి ఉంచాడు’’
అని విషయానిన్ తేలేచ్సింది.
కానీ నూయ్టన చూపిన రెండు కనాన్ల పర్తిభ వాచీలతో ఆగలేదు. కెమేరాకూ విసత్రించింది.
చాన దావ్రా వచిచ్న కోనికా కెమేరా ఏ ఇబబ్ందులూ లేకుండా బాగా పని చేసేది. పాకెట సైజులో ఉండే ఆ కెమేరా వాడకానికి చాలా
వీలుగా ఉండేది. బయట ఫొటోలు తీసుకుందుకు అది ఆటోమేటిక కెమేరా. ఇంటోల్ తీసుకునే ఫొటోలకోసం 99 మారుక్లకి రోలై కంపెనీది ఓ
ఆటోమేటిక ఫాల్ష కొనాన్ం. అది మారెక్టోల్కి కొతత్గా వచిచ్ంది. అది ఇంచుమించు కెమేరా అంత సైజూ, బరువూ ఉండేది. వారం పది రోజులు
అది బాగానే పని చేసినా - ఒక రోజున అది తగిలించగానే కెమేరా పాడయింది. ఏమయిందా అని కోనికా ఇనససట్ర్క్షన మానూయ్ల తిరగేసేత్ - ఆ
కెమేరాకు వాడకూడని ఫాల్షలు కొనిన్ ఉనాన్యని సప్షట్ంగా వార్సి ఉంది. వాటిలో మేము వాడుతునన్ ఆటోమేటిక ఫాల్ష కూడా ఉంది. పాల్ష
వాడేముందు ఆ మానూయ్ల చూడాలనన్ ఆలోచన రాకపోవడం - ఒక సైంటిసుట్గా ననున్ నేను క్షమించుకోలేను.
సాథ్నికంగా కెమేరా కొంటే సరిపోయేది. హాంగకాంగనుంచి తెపిప్ంచిన కెమేరా ఇది. మరమమ్తుకి ఏంచెయాయ్లో తెలియక - చానకి
ఉతత్రం వార్శాను. గతంలో బాయ్టరీలైటు ఉదంతం గురుత్ంచుకుని - ఈసారి నిజాయితీగా జరిగింది జరిగినటుల్ ఆ ఉతత్రంలో తెలియబరాచ్ను.
చాన నుంచి వెంటనే బదులొచిచ్ంది. అలాంటి పొరపాటు మళీల్ మళీల్ జరకుక్ండా చూసుకోమని హెచచ్రిసూత్ - కెమేరాని వెనకిక్
పంపిసేత్ ఉచితంగా మరమమ్తు చేసి పంపిసాత్ననాన్డు. పోసట్ల ఛారిజ్లు మాతర్ం మావి. ఏబార్సికి పనెకుక్వ, పిసినారికి ఖరెచ్కుక్వ - అనన్
సామెతని గురుత్ చేసుకుని - మరోసారి లెకక్లు వేసి - కెమేరా ఇంకా మాకు చౌకగానే వచిచ్ందని సరిపెటుట్కునాన్ం.
కోనికా కెమేరా ఆటోమేటిక కదా - అంటే కాంతి, ఫోకస వగైరాలు వాటికవే అడజ్సట్వుతాయి. అందుకు చొకాక్ బొతాత్మ పరిమాణపు
బాయ్టరీ ఒకటి వాడాలి. అది ఐపోయినపుప్డలాల్ మారుసుత్ండాలి. ఇండియాలో అలాంటి బాయ్టరీలు దొరుకుతాయో దొరకవోనని నాలుగు కొని
సాట్కుంచుకునాన్ం.
ఆ తరావ్త బెరిల్నోల్నే సెప్షల ఆఫరోల్ కారుచౌకగా వచిచ్ందని రివూయ్ (రషయ్న మేక) ఆటోమేటిక కెమేరా ఒకటి కొనాన్ం. ఇది కాసత్
బరువెకుక్వే కానీ - కొనడానికి ఒకక్టే కారణం. దీనికి బాయ్టరీలు మారాచ్లిస్న అవసరం లేదు. ఉనన్ బాయ్టరీ సోలారది.
చాన నుంచి మేము ఆరడ్రిచిచ్ తెపిప్ంచిన మరో ఐటమ - పానసోనిక కంపెనీవారి రేడియో-గార్మఫోన-కాసెట రికారడ్ర. బీర్ఫకేస
కంటే చినన్దిగా ఉండే ఈ పరికరం ఆపప్టి టెకాన్లజీ అడావ్నసమెంటుకి ఓ మెచుచ్తునక.
షాపింగులో ఇలాంటి అనుభవాలు మరెనోన్ ఉనన్పప్టికీ - వాటిని సందరాభ్నుసారంగా పర్సాత్వించవచుచ్ననన్ భావనతో - ఇపుప్డు
అకక్డ మా రెసిడెనస్ పెరిమ్ట గోడు వినిపిసాత్ను.
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