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దో డు మంచు పూలు.. గుపెప్డు గుండె ఊ లు.. 
 మనం ఎవరింటి నా ళిళ్నా, ఎవ నా మనింటికి వచిచ్నా గుమమ్ంలోనే ఒకరినొకరు పరిచయం 
చే కోవడం సం దాయం కదా! అందుకనీ... 
"నమ త్ అండీ." 
"నమ త్.. ఎవరమామ్ ను ?" 
"నేనండీ. మధురని.." 
"మధురా.. పేరు ఎకక్డో నన్టుట్ందే.." 
"మరేనండీ.. ఇదివరలో ఇకక్డే కౌముది గడపలో కూరుచ్ని మీకు కొనిన్కథలు చెపాప్ను కదండీ.." 
"ఆఆ.. గురొత్చిచ్ంది.. ఏంటమామ్ సంగతి.. ఇలా వచాచ్ ం?" 
"మరేంలేదండీ.. తీరిగాగ్ కూరుచ్ని కా పు మీతో సరదాగా మా దేశం కబురుల్ చెపుదామని వచాచ్నండీ.." 
"మీదేశమా.. ను  ఎకక్డ ఉంటా ంటి?" 
"నేను జరమ్నీలో ఉంటానండీ. అపుప్డే పా ంతు న జీ తం ఇకక్డే గడిచిపోయిందండీ మరి.. అందుకే 
మాదేశం అనే ను." 
"ఏంకబురుల్ చెపాత్ ంటి.. ఏదో దో డూ గుపెప్డూ అంటునాన్ ?" 
"మరేనండీ.. మన ఆం దేశంనుంచీ ఈ దే నికి ఎగిరొచాచ్క ఇనేన్ళళ్లో ఎనెన్నిన్ మంచుపూల నలోల్ 
తడి నో కదండీ.. ఆ జాఞ్పకాల ఊ లిన్ నెలకో దో నా నింపుకొచిచ్ మీ అందరితో 
పంచుకుందామనీ.." 
"ఓ .. మంచిపనే.. మరి మమమ్లేన్ం చెయయ్మనాన్ పుప్డు?" 
"మీరేం చేయకక్రేల్దండీ. ఎంచకాక్ డిగా కాఫీనో, టీనో పకక్నపెటుట్కుని, చచ్గా చెంపన చేతులు 
పెటుట్కూక్రుచ్ని యిగా నేచెపేప్ కబురల్నీన్టికీ ఊ కొడితే చాలు.. అదే మ భాగయ్ం.." 
"ఊ.. కాని  మరి.. భం.. నీదేఆలసయ్ం!" 
:-) 
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          పండుగ రోజులోల్ ..  

 

 డిసెంబర్ వసోత్ ందంటేనే పర్పంచవాయ్పత్ంగా చాలా దేశాలోల్ లాగే జరమ్నీలో కూడా పండగ వాతావరణం చోటు 
చేసుకుంటుంది. దాదాపు డిసెంబర్ నెలంతా సమ్స్ పండగ సంబరాలు జరుగుతూనే ఉంటాయి. అధికారికంగా 25, 26 తేదీలే పండగ 
సెలవు రోజులెనౖా చాలామంది ఉదోయ్గ నిరవ్హణల నుంచి ఇంకా ఎకుక్వ రోజులే సెలవులు తీసుకుంటారు. పర్పంచంలో చాలా దేశాలతో 
పోలిసేత్ సెలవుల విషయంలో ఐరోపా దేశాలు ముందుంటాయి. జరమ్నీలో అయితే వివిధ రాషాల నియమాలని అనుసరించి 9-13 పబిల్క్ 
హాలిడేస్ ఉంటే, ఉదోయ్గంలో తీసుకోగలిగిన సెలవలు 24-30 దాకా ఉంటాయి. ఇవి కాక ఆరోగయ్ం బాగాలేనపుప్డు తీసుకునే సెలవలు 
అదనం. మామూలు శనాదివారాలు ఎలాగూ ఉంటాయి. కాబటిట్ , మొతత్ంగా చూసేత్ సెలవుల విషయంలో జరమ్నీలో ఉదోయ్గసుత్ లు 
అదృషట్ వంతులు అనే చెపొప్చుచ్.  

నవంబర్ లో ఎకుక్వగా కనిపించిన 
పొగమంచు కర్మంగా మాయమౖెపోతూ చలి పెరిగి 
మంచుజలుల్ లు కురవడం రంభమవుతుంది. 
ఆకులు రాలేచ్సి నలల్టి మోడులెపౖోయిన చెటల్నీన్ 
తెలల్టి మంచుపూలని సింగారించుకుంటాయి. 
సూరయ్దరశ్నభాగయ్ం తగిగ్పోయి చీకటి రోజులోల్ కి 
వచేచ్సినా సరే ఈ నెలంతా పండుగ 

వాతావరణంతో అనీన్ పర్దేశాలు వెలిగిపోతుంటాయి. ఊరంతా అందంగా అలంకరించిన విదుయ్దీద్పాలతో, పండుగ సంబరాలతో 
మెరిసిపోతూ ఉంటుంది. మనం దీపావళికి దీపాలు, లెటౖింగుతో అలంకరించుకునన్టుట్  ఇకక్డ అందరూ కొవొవ్తుత్ లు, విదుయ్దీద్పాలతో 
ఇళళ్ని అందంగా అలంకరించుకుంటారు. ఊరి మధయ్లోనే కాక, పెదద్ పెదద్ షాపింగ్ మాల్స్ లో కూడా అందంగా అలకరించిన పెదద్ పెదద్ 
సమ్స్ లు కనిపిసాత్ యి. అనీన్ దుకాణాలోల్ నూ సమ్స్ సంబరాలకి అవసరమౖెన రకరకాల అలంకరణ సామా , ఈ కాలంలోనే 

పర్తేయ్కంగా వచేచ్ చాకెల్టుల్ , తినుబండారాలు, పండుగ సందరభ్ంగా అందరూ ఇచిచ్పుచుచ్కునే బహుమతులు ఒకటేమిటీ అనీన్ రకాల 
పర్తేయ్కతలతో సందడి నెలకొంటుంది.  
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జరమ్నీలో డిసెంబర్ 6వ తేదీని 
'సెయింట్ నికోలస్ రోజు' గా జరుపుకుంటారు. 
ఇది ముఖయ్ంగా పిలల్లకి చాలా ఇషట్ మౖెన పండుగ. 
ఈ పండుగ నాలుగవ శతాబద్ంలో అందరిచేతా 
పూజింపబడిన నికోలస్ అనే ఒక సెయింట్ 

బిషప్ పేరు మీదుగా ఏరప్డింది. డిసెంబర్ 5 వ తేదీ రా  చినన్పిలల్లందరూ తమ బూటు ఒకదానిన్ చకక్గా శుభర్ం చేసి, అందంగా 
పాలిష్ చేసి తమ గది తలుపు ముందు పెటిట్  పడుకుంటారు. పిలల్లు నిదర్పోయాక రా పూట నికోలస్ వచిచ్ ఆ బూటల్లో చాకెల్టుల్ , 
కుకీస్, ఆపిల్స్, ఆరెంజెస్ లాంటి ట్స్, నట్స్, చినన్ చినన్ బొమమ్లు నింపి వెళతాడు. అయితే ఏడాదంతా కర్మశికష్ణతో బుదిధ్గా ఉనన్ 
మంచి పిలల్లకే నికోలస్ కానుకలు తెసాత్ డు. చెపిప్న మాట వినకుండా, అలల్రిచిలల్రిగా ఉనన్ పిలల్లకి కానుకలు ఉండవు. వారి బూటల్లో 
చెటుట్  కొమమ్లు నింపేసి వెళతాడు. పెగౖా కొనిన్సారుల్  నికోలస్ వచిచ్ అలల్రి పిలల్లతో నేరుగా వాళళ్ తపుప్ల గురించి కోపప్డి వచేచ్ ఏడాది 
మంచిగా ఉంటే కానుకలిసాత్ నని చెపాత్ డు. మరీ శృతి మించి అలల్రి చేసే పిలల్లకి నికోలస్ చేతిలో ఉండే పెదద్ చువవ్తో దెబబ్లు 
పడతాయని భయం చెపుతుంటారు కూడా. ;-)  

 జరమ్నీలో పర్తేయ్కంగా డిసెంబర్ మొదటి, రెండో 
వారాల నుంచి ' సమ్స్ మారెక్టుల్ ' మొదలవుతాయి. పర్తీ ఊరోల్నూ 
ఈ తరహా మారెక్టుల్  ఉనాన్ కొనిన్ పర్సిదధ్ నగరాలోల్ ని సమ్స్ మారెక్టుల్  
దేశం నలువెపౖుల నుంచి చాలామంది సందరశ్కులని ఆకరిష్సాత్ యి. 
ఉదాహరణకి Nuremberg నగరవీధులోల్  పర్తీ ఏడాది తెరిచే సమ్స్ 
మారెక్ట్ ని జరమ్నీలోనే చీనమౖెనదిగా చెపుప్కోవచుచ్. 17 వ 
శతాబద్ం నుంచీ అకక్డ ఈ ఆనవాయితీ ఉనన్టుట్ గా చెపుతారు. ఈ 
ఊరోల్  ఈ పండుగ కాలంలో పర్తేయ్కంగా తయారుచేయబడే 

Lebkuchen (అంటే జింజర్ డ్ లాంటివి) పర్పంచ పర్సిదిధ్ గాంచాయి.  

ఈ సమ్స్ మారెక్టల్లో చినన్ చినన్ గుడిసెలాల్  వేసిన సాట్ ల్స్ ఉంటాయి. వాటిలోల్  ఎకుక్వ శాతం సమ్స్  ని 
అలకరించుకునే రకరకాల బొమమ్లు, కొవొవ్తుత్ లు, ఊలుతో అలిల్న లేసులు, దుసుత్ లు, సమ్స్ సాట్ ర్స్ వగెరౖా చాలానే ఉంటాయి. ఈ 
వసుత్ వులనీన్ చాలావరకు హసత్కళాపర్తిరూపాలె ౖఉంటాయి. ఉదాహరణకి చెకక్ల మీద చెకిక్న బొమమ్లు, తేనెటీగల మౖెనంతో రకరకాల 
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ఆకృతులోల్  తయారు చేసిన కొవొవ్తుత్ లు, కొవువ్తుత్ లు పెటుట్ కోడానికి హాయ్ండ్ పెయింటెడ్ గాజు చిమీన్లు, వెదురు ముకక్లతో అలిల్న 
బొమమ్లు లాంటివనన్మాట. చూడటానికి ఎంతందంగా ఉంటాయో ధరలు కూడా అంత ఎకుక్వ ఉంటాయి. ఇంకా మూయ్జిక్ బాయ్ండ్స్ 
అందించే సంగీత వినోదం, చలల్టి వాతావరణంలో వేడివేడిగా వండి వడిడ్ంచే రకరకాల తినుబండారాలు పర్తేయ్కంగా అలరిసాత్ యి. 
రకరకాల మీట్ సాసేజుల్ , పాయ్న్ కేక్స్, చాకెల్ట్ పూత పూసిన పండుల్ , చకక్ర పూత పూసి దోరగా వేయించిన బాదంపపుప్, జీడిపపుప్ లాంటి 
రకరకాల గింజలు, ఉడికించి వేయించిన చెస్ట్  నట్స్, పాప్ కారన్, కాటన్ కాయ్ండీ లాంటివనీన్ ఉంటాయి.  

వీటనిన్టినీ మించిన 
పర్తేయ్క ఆకరష్ణ మాతర్ం వేడి వేడిగా 
పొగలు కకేక్ గూల్  వెన్ౖ (Glühwein) అనే 
చెపాప్లి. అసలు వెన్ౖ వేడి వేడిగా 
ఉండడం ఏంటి అనుకుంటునాన్రా? అదే 
మరి దీని పర్తేయ్కత. ఈ వెన్ౖ ని ఈ 
సమ్స్ సీజనోల్  మాతర్మే తాగుతారు. ఒక 

చినన్ సెజౖు గంగాళం లాంటి దాంటోల్  రెడ్ 
వెన్ౖ పోసి సనన్ని మంట మీద వేడి 
చేసాత్ రు. చకక్ర గడడ్ ఒకటి తీసుకుని 
దానిన్ ఆలక్హాల్ తో తడిపి నిపుప్ 

అంటిసాత్ రు. ఆ మంటకి కరిగిన చకక్ర పాకం నేరుగా వెనౖోల్  పడేలా చూసాత్ రు. అందులో దాలిచ్న చెకక్, లవంగాలు, జాజిపువువ్ లాంటి 
కొనిన్ రకాలెనౖ మసాలా దినుసులు వేసి ఇంకాసేపు మరిగిసాత్ రు. కాసత్ వగరు రుచి కోసమని నారింజ పండు, నిమమ్ కాయలని తొకక్తో 
పాటే ముకక్లుగా కోసి వేసాత్ రు. వీటనీన్టితో కలిసి వెన్ౖ బాగా మరిగాక వేడి వేడిగా పొగలు కకుక్తునన్ Glühwein ని కపుప్లోల్  పోసి 
ఇసాత్ రు. గడగడా వణికించే చలిలో ఆరుబయట ఆ సాట్ ల్స్ ముందు నించుని వేడి కపుప్ చుటూట్  అరచేతులు చుటేట్సి చలి కాచుకుంటూ 
ఆనందంగా 'గూల్  వెన్ౖ' ని ఒకోక్ గుకాక్ ఆసావ్దిసూత్  సేవిసుత్ ంటే ఆ మజానే వేరు! చినన్పిలల్ల కోసం, వెన్ౖ తాగని వాళళ్ కోసం ఆలక్హాల్ 
లేకుండా కేవలం పండల్రసాలతో చేసేవి ఉంటాయి. ఈ సీజనోల్  సమ్స్ మారెక్ట్ సందరిశ్ంచి చలి మరీ ఎకుక్వె ౖవణికించేదాకా అనీన్ సాట్ ల్స్ 
లోనూ బాగా తిరిగేసి చివరోల్  వేడి వేడిగా ఒక కపుప్ గూల్  వెన్ౖ తాగేసి రావడం ఇకక్డ దాదాపు అందరూ విధిగా చేసే పని. 
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సమ్స్ 
కుటుంబ సభుయ్లు అందరూ 
కలిసి చేసుకునే పండగ కాబటిట్  
అందరూ తమ తమ 
తలిల్దం లు, అకక్చెలెల్ళుళ్, 
అనన్దముమ్లు, పిలల్లతో కలిసి 

జరుపుకోడానికి 
ధానయ్తనిసాత్ రు. అలాగే 

దాదాపు అందరూ ఎవరి సోథ్ మతకి తగినటుట్  వారు ఒకరికొకరు సమ్స్ కానుకలు ఇచిచ్ పుచుచ్కుంటారు కాబటిట్  ఈ నెలలో కొనిన్ వేల 
యూరోలోల్  వాయ్పారం జరుగుతుంది. ఊరోల్  వీధులోల్ , దుకాణాలోల్  ఎంత హడావుడిగా ఉనాన్సరే అదంతా 24 వ తేదీ మధాయ్హన్ం 
దాకానే.ఆ రోజు మధాయ్హన్ం నుంచి మొదలుకుని 25, 26 రెండు రోజులు కూడా మొతత్ం అనీన్ మూసేసాత్ రు. మరి వాళుళ్ కూడా పండుగ 
చేసుకోవాలి కదా!  

24 వ తేదీని 'పవితర్ సాయంకాలం' అంటారు. అందరూ తమ ఇళళ్లోల్  కూడా సమ్స్ లు అలంకరించుకుంటారు. 
కొందరికి ఈ రోజున చనిపోయిన తమ కుటుంబసభుయ్ల సమాధులని సందరిశ్ంచి పూజించే ఆచారం ఉంటుంది. రా కి పర్తేయ్కమౖెన 
విందు భోజనం ఉంటుంది. సాసేజుల్ , మాంసం, చేపలు, బంగాళాదుంపలు, సలాడ్స్ లాంటి రకరకాల ఆహారపదారాథ్ లు ఘనంగా 
వండుకుంటారు. బీర్, గూల్  వెన్ౖ సేవనం సరే సరి! సుత్  పుటిట్నపప్టి కథలు, గాథలని పాటలుగా పాడుకుంటారు.  

సమ్స్ కానుకలు ఇచిచ్పుచుచ్కునే రసవతత్ర కారయ్కర్మం కొందరు 24 న, కొందరు 25 న జరుపుకుంటారు. కానుకలనీన్ 
ముందే  సమ్స్  కింద పెటిట్  అకక్డనుంచి అందరూ తీసుకుంటారు. చినన్పిలల్లు శాంటాకాల్ జ్ తమకి కానుకలు తీసుకొచాచ్డని 
నముమ్తారు. పిలల్లందరూ పర్తీ ఏడాది తమకి ఏం కానుకలు కావాలో చినన్ సిల్ప్స్ లో రాసిసాత్ రు. చాలామంది పిలల్లు ఫలానా బొమమ్ 
కావాలనో లేకపోతే వాళళ్ బొమమ్ల కోసం కొతత్ బటట్లు, మంచం లాంటివి కావాలనో అడిగితే భలే ముదుద్ గా ఉంటుంది. :-) 

24 వ తేదీన అనీన్టికనాన్  ముఖయ్మౖెనది అరధ్రా  పూట చరిచ్లో రథ్నలు. సహజంగానే భకి త్ విశావ్సాలు విశేషంగా 
ఉనన్వాళేళ్ రా  పనెన్ండింటిదాకా చరిచ్లోల్  ఉండి సమ్స్ కథలు, పాటలు, రథ్నలతో వేడుకలు జరుపుతారు. 25 న రోజంతా 
కుటుంబం అందరూ కలిసి ఘనంగా విందులు, వినోదాలలో తేలియాడుతారు. కొందరు పర్తేయ్కంగా ఈ రోజున టరీక్ లేదా గూస్ (ఒక 
రకమౖెన బాతు), బీఫ్ లతో చేసిన వంటకాలను తింటారు. 27 నుంచి సెలవు రోజులు కాకపోయినా చాలామంది ఆ వారమంతా కూడా 
సెలవులు పెటుట్ కుంటారు. అపప్టినుంచీ దుకాణాలనీన్ మాతర్ం తెరిచే ఉంటాయి. 
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  సమ్స్ సంబరాలు 
అయిపోయిన వారంలోపే కొతత్ 
సంవతస్ర సంబరాలు వచేచ్సాత్ యి. 
సమ్స్ అయిపోయినా అలంకరణ 

మాతర్ం నూయ్ ఇయర్ సంబరాలు 
అయేదాకా అలాగే ఉంటుంది. 
డిసెంబరు 31 న మధాయ్హన్ం కలాల్  
అనీన్ షాపులు మూతపడతాయి. మళీళ్ 
2 వ తేదీన తెరుసాత్ రు. సిలెవ్సట్ర్ అనే 
రోమన్ కాథలిక్ సెయింట్ పేరు 
మీదుగా డిసెంబర్ 31 ని 'సిలెవ్సట్ర్' 
అనన్ పేరుతో పండుగలా 

జరుపుకుంటారు. 31 రా  సేన్హితులతో కలిసి పర్తేయ్క విందు భోజనాలు, వినోదాలు ఉంటాయి.  

ఈ రోజున పర్తేయ్కంగా ఆడే Bleigießen (Lead pouring) అని ఒక చినన్పాటి ఆట లాంటి ఆచారం ఒకటుంది. ఒక 
చినన్ లోహపు ముదద్ని ఒక సూప్నోల్  తీసుకుని కొవొవ్తిత్ వెలుగులో కరిగించి చలల్టి నీళళ్లో పోసాత్ రు. అపుప్డు అది దాలిచ్న రూపానిన్, 
ఆకారానిన్ బటిట్  రాబోయే కొతత్ సంవతస్రం ఎలా ఉండబోతోంది అని అంచనా వేసాత్ రు. ఆ కరిగిన ముకక్ని కొవొవ్తిత్ వెలుగులో ఏరప్రిచే 
నీడలిన్ బటిట్  కూడా ఒకోసారి అంచనాకి వసాత్ రట. ఉదాహరణకి హృదయాకారంలో వసేత్ కొతత్ సంవతస్రంలో మ దొరుకుతుందని, 
పువువ్ వసేత్ కొతత్ సేన్హం దొరుకుతుందని అలాగ కొనిన్ నమమ్కాలు ఉనాన్యట. సాధారణంగా దీనికోసం Lead ఉపయోగించినా, మౖెనం 
కూడా విరివిగానే వాడతారు.  

ఇకక్డ నూయ్ ఇయర్ కి మాతర్మే పర్తేయ్కమౖెనది ఒకటుంది. అదే టపాసులు పేలచ్డం. జనవరి ఒకటికి నాలుగు రోజుల 
ముందు తపిప్ంచి మిగతా సమయాలోల్  టపాసులు అమమ్డం ఇకక్డ చటట్విరుదధ్ం. ఈ నాలుగు రోజులోల్ నే అందరూ టపాసులు కొని 
పెటుట్ కుంటారు. సరిగాగ్  అరధ్రా  పనెన్ండు గంటలకి అందరూ పర్తీ ఊరిలో ఒక పర్దేశం దగగ్రికి చేరుకొని టపాసులు కాలుసాత్ రు. ఒకక్ ఆ 
రోజు తపప్ మిగతా రోజులోల్  టపాసులు కాలచ్కూడదనన్ నిబంధనతో పాటు 18 ఏళళ్ లోపు పిలల్లు పెదద్ పెదద్ టపాసులు కాలచ్కూడదని 
కూడా చటట్ం ఉంది. అరధ్రా  శాంపేన్ పొంగించడంతోనూ, టపాసుల మెరుపులతోనూ అందరూ ఉతాస్హంగా కొతత్ సంవతస్రానికి 
సావ్గతం పలుకుతారు. 
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ఆ విధంగా ఈ చలిదేశంలో చలల్ చలల్టి రోజులని పర్తిరోజూ పండుగలా ఆనందంగా ఆసావ్దిసూత్  గడిచిన ఏడాదంతా 
పడడ్ శర్మకి, కషాట్ నికి వీడోక్లు చెపుతూ భవిషయ్తుత్  వెపౖు ఆశాజనకంగా చూసూత్  హాయిహాయిగా గడిపేసాత్ రనన్మాట. ఏ దేశం వాడెనౖా 
మనిషనే వాడు ఆశాజీవి కదా మరి! 

********** 

గత పనెన్ండు నెలలుగా 'కౌముది' లో 'జరమ్నీయం' శీరిష్కన నేను చెపుతునన్ జరమ్నీ కబురుల్  ఈ నెలతో 
ముగుసుత్ నాన్యి. జరమ్నీ గురించిన నా ఆలోచనలు, అభి యాలు, జాఞ్ పకాలు కొనిన్ంటిని మీ అందరితో పంచుకునేందుకు నాకు 
అవకాశం ఇచిచ్న కౌముది సంపాదకులకి నా హృదయపూరవ్క ధనయ్వాదాలు. నేను మోసుకొచిచ్న దోసెడు మంచుపూలని, గుపెప్డు 
ఊసులని సాదరంగా సీవ్కరించి అభినందించి తస్హించిన పాఠకులందరికీ నా కృతజఞ్తాపూరవ్క ధనయ్వాదాలు తెలుపుతూ... 

Fröhliche Weihnachten! 
Viel Freude, Glück, Liebe und Gesundheit im neuen Jahr 2014! 
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