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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 మాదేశం కబురుల్ చెపుదామని వచాచ్నండీ.." 
"మీదేశమా.. ను  ఎకక్డ ఉంటా ంటి?" 
"నేను జరమ్నీలో ఉంటానండీ. అపుప్డే పా ంతు న జీ తం ఇకక్డే గడిచిపోయిందండీమరి.. అందుకే 
మాదేశం అనే ను." 
"ఏంకబురుల్ చెపాత్ ంటి.. ఏదో దో డూ గుపెప్డూ అంటునాన్ ?" 
"మరేనండీ.. మన ఆం దేశంనుంచీ ఈదే నికి ఎగిరొచాచ్క ఇనేన్ళళ్లో ఎనెన్నిన్ మంచుపూల నలోల్ 
తడి నో కదండీ.. ఆ జాఞ్పకాల ఊ లిన్ నెలకోదో 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 ఊకొడితే చాలు.. అదే మ భాగయ్ం.." 
"ఊ.. కాని  మరి.. భం.. నీదేఆలసయ్ం!" 
:-) 
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మగిరి గ లు.. మురిపించునుమన లు..  
 

ఆకాశమంతా మలెల్పువువ్ లాంటి తెలల్టి తెలుపు.. అకక్డ నుంచి అలవోకగా రాలిపడే మంచు పూలు తెలుపు.. నేల మీదునన్ 
చెటూట్ , పుటాట్ , ఇళూళ్, వీధులూ అనీన్ మంచు పూత పూసుకుని మెరిసిపోయే తెలుపు.. ఎటు చూసినా లోకమంతా శాంతి గీతం 
ఆలపిసోత్ ందా అనన్టుట్  ధవళ వరణ్ కాంతులే!  

మనం నడిచే దారులోల్ , కారుల్  నడిచే రోడల్ పెనౖ పేరుకుపోయే మంచుని ఎపప్టికపుప్డు శుభర్ం చేసూత్ నే ఉంటారు కానీ మరీ 
అంత కుపప్లు తెపప్లుగా మంచు కురుసుత్ నన్పుప్డు సెకౖిళుళ్, కారల్ మీద వెళళ్డం కాసత్ అవసథ్ అనే చెపాప్లి. మనం వెచచ్గా ఇంటోల్  
దాకుక్ని కిటికీలోల్ ంచి బయటికి చూసినా, తల నుంచి పాదాల దాకా వెచచ్టి ఉనిన్ దుసుత్ లోల్  దాచేసుకుని బయటకొచిచ్ చూసేత్నో మాతర్ం 
ఈ తెలుపు నలుపు వరణ్ చితర్ం బహుముచచ్ట గొలుపుతుంది. 

ఫిబర్వరి నెల వచేచ్సరికి చలి బాగా ముదిరి ఉషోణ్ గర్తలు మౖెనసులోల్ కి దిగిపోయి చినన్ చినన్ కొలనులు, చెరువులు లాంటివనీన్ 
పూరిత్గా గడడ్ కటుట్ కుపోయి నునన్గా మంచుతో చేసిన గచుచ్లా తయారెపౖోతాయి. అలా గడడ్ కటిట్న వాటి మీద ఐస్ సేక్టింగ్, ఐస్ హాకీ 
ఆడుకోడానికి చాలామంది ఆసకి త్ చూపిసుత్ ంటారు. మామూలుగా ఇలాంటి ఆటల కోసం ఉనన్ పేల్ ండల్లో కాకుండా ఇలా ఆరుబయట 
గడడ్ కటుట్ కుపోయిన చెరువులు, కొలనుల మీద ఆడుకోవడం బోలుడ్  సరదా జనాలకి. పెగౖా ఇలాంటి ఐస్ ఉండేది కేవలం కొనిన్ రోజులే 
కాబటిట్  ఈ అవకాశానిన్ ఏ మాతర్ం వదులుకోడానికి ఇషట్ పడరు. ముఖయ్ంగా ఇలాంటి ఆటలు వయసులో ఉనన్ పిలల్లు ఎకుక్వ ఆడుతూ 
కనిపిసాత్ రు. మంచులో జారుతూ, దొరుల్ తూ పడుతూ లేసూత్  ఆడుకునే చినన్పిలల్లది ఏమీ తెలీని అమాయకతవ్ం అయితే, మనకి 

ఇషట్ మౖెంది, మనసుకి నచిచ్ంది ఏదెనౖా 
ముందూ వెనకా ఆలోచించకుండా నదురూ 
బెదురూ లేకుండా ధెరౖయ్ంగా చేసుకు 
వెళిళ్పోవడమే అనన్టుట్  మహా దుడుకుగా 
ఉంటారు ఈ వయసు పిలల్లు. ఒకోసారి 
కాలేజీలో కాల్ సులు ఉండే టెమౖులో కూడా 
ఎంచకాక్ వాటికి ఎగనామం పెటేట్సి జ న 
సేక్టింగ్ చేసేసూత్  అరుపులు కేకలతో 
ఉతాస్హంగా మంచు మీద ఆడుకుంటూ 

కనిపిసుత్ ంటారు. వాళళ్ని చూసుత్ ంటే మన దగగ్ర కాలేజీలోల్  కాల్ సులు ఎగొగ్ టిట్  కెట్ ఆడుకోడానికి వెళిళ్పోయే అబాబ్యిలు 
గురొత్సుత్ ంటారు.. :-) 

జరమ్నీలో సాధారణంగా ఏ ఉదోయ్గం చేసేవాళె ౖనా మామూలుగా గవరన్మెంటుకి కటేట్  టాక్స్ తో పాటుగా తాము వయసెపౖోయి 
సరీవ్సు నుంచి రిటెర్ౖ అయాయ్క వచేచ్ పెనష్న్ కోసం ఉదోయ్గాలు చేసినంత కాలం కొంత మొతత్ంలో డబుబ్లు కడుతూనే ఉంటారు. ఒకవేళ 
ఏదెనౖా కారణం చేత మధయ్లో చేసుత్ నన్ ఉదోయ్గం పోతే మళీళ్ ఇంకో కొతత్ ఉదోయ్గం సంపాదించుకోవడం కోసం మనకునన్ కెరీర్ సిక్ల్స్ 

ఘనీభ ంచిన కొలను మీద రుగా ఆటలాడుతునన్ పడుచు పిలల్లు, పడుచు పెదద్లు.
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మెరుగు పరచుకోవడానికి అవసరమౖెన రకరకాల ఫెషనల్ కోరుస్లు, కౌనిస్లింగులు వగెరౖా వాటనీన్టికి ఎంపాల్ యిమెంట్ ఆఫీసు 
వాళేళ్ ఫీజులు కటిట్  మరీ సపోర్ట్ చేసాత్ రు. అంతే కాదు.. ముందునన్ ఉదోయ్గం చేసేపుప్డు గవరన్మెంటుకి టాకుస్లు కటిట్నందుకు గానూ 
మళీళ్ కొతత్ ఉదోయ్గం తెచుచ్కునేలోపు కొనాన్ళళ్ పాటు నెల నెలా పాత ఉదోయ్గంలో వచిచ్న జీతంలో అరవె ౖశాతం ఇసాత్ రు. ఇక జరమ్నీలో 
ఉండే పర్తీ వయ్కి త్కి ఆరోగయ్ భీమా తపప్నిసరి. ఇలాంటి కారణాల వలల్ భవిషయ్తుత్  మీద బెంగలూ, భయాలూ, ముసలితనం వచాచ్క నా 
పరిసిథ్తి ఏంటి అనన్ ఆందోళన, సామాజిక అభదర్తా భావం వీళళ్లోల్  మచుచ్కెనౖా కనిపించదు.  

ఒకసారి మా కొలీగ్స్ అందరం కలిసి సిటీకి దూరంగా కొండలోల్  కోనలోల్  నెలకొనన్ ఒక టూరిసిట్క్ పటట్ణానికి వెళిళ్నపుప్డు అకక్డ 
టౌనోల్  ఒక బూయ్టీ పారల్ర్ చూసాము. అది పెంపుడు కుకక్ల కోసం పర్తేయ్కంగా ఏరాప్టు చేయబడిన బూయ్టీ పారల్ర్ అని వివరాలు 
రాసునాన్యి. అది చూసి బోలుడ్  ఆశచ్రయ్పడిపోతే మా కొలీగ్ ఒకాయన చెపాప్రు. రిటెరౖెమ్ంట్ అయాయ్క భారీ మొతత్ంలో డబుబ్లు వచిచ్న 
ధనవంతులెనౖ ముసలివాళుళ్ కొంతమంది అలాంటి కొనిన్ చినన్ చినన్ ఆలెప్ౖన్ టౌన్స్ లో సెటిల్ అయిపోయి పర్కృతిలో మమేకమౖె, ఉనన్ 
సంపదని అంతా విచచ్లవిడిగా ఖరుచ్ చేసుకుంటూ విలాసవంతమౖెన జీవితానిన్ గడుపుతుంటారు. అంత సంపనున్లు ఉంటారు కాబటేట్  
ఇలాంటి విడూడ్ రమౖెన విలాసాలకు కూడా కొదవుండదు.. అని చెపేత్ 'వె  వెయియ్ రకాలు' అంటే ఇదేనేమో అనిపించింది. కానీ, ఇకక్డ 
చినన్ పిలల్ల కనాన్ ఎకుక్వ పిలుల్ లు, కుకక్లే కనిపిసుత్ ంటాయి, బోలుడ్  మంది వాటినే ణంగా చూసుకుంటూ ఉంటారు కాబటిట్  వాటి 
కోసం పర్తేయ్కంగా బూయ్టీ పారల్ర్ ఉండటం బుగగ్లు నొకుక్కోవలసినంత పెదద్ విషయం కాదులే అనిపించింది. :-) 

అరవె ౖ ఐదేళుళ్ నిండిన 
ఉదోయ్గసుత్ లు మహా ఆనందంగా పదవీ 
విరమణ చేసాత్ రు. ఇనేన్ళుళ్ పని చేసి 
అలసిపోయాము, వి ంతి కావాలి 
అనన్ కోరిక కంటే కూడా "ఆహా.. 
ఇపుప్డు ఇంక మొతత్ం సమయం 
అంతా మా చేతులోల్ నే.. బోలెడనిన్ 
మాకిషట్ మౖెన పనులు చేసే 
వీలుంటుంది అని ఉతాస్హంగా పదవీ 
విరమణ చేసే వాళేళ్ ఎకుక్వ 

కనిపిసాత్ రు. నాలాంటి వాళేళ్ ఎపుప్డెనౖా ఏ కిక్ంగ్ పేరుతోనో కొండలు, గుటట్లు ఎకాక్లిస్ వసేత్ అమామ్ అయాయ్ అని ఆపసోపాలు 
పడుతుంటే ఆఫీసులో రిటెర్ౖ అవడానికి సిదధ్ంగా ఉనన్, రిటెర్ౖ అయిపోయిన కొలీగ్ బామమ్లు అలుపూ సొలుపూ తెలీనటుట్  చకచకా 
మెరుపు తీగలాల్  ఎకేక్సుత్ ంటారు నాలాంటి పడుచు పిలల్లు సిగుగ్  పడేలా.. అంతే కాదు.. అంతలా తిరిగేసినా కూడా తెలాల్ రి మళీళ్ 
ఆఫీసుకొచిచ్ కాళుళ్, చేతులు నొపుప్లని అసస్లేం అనకుండా చకచకా పనులు చేసుకుపోతుంటారు. 

మన అమమ్మమ్లు, నానమమ్ల తరంలో వాళుళ్ పెదద్ వయసొచాచ్క కూడా ఎంచకాక్ ఉతాస్హంగా ఎలా కష్ణం తీరిక లేకుండా 
అనీన్ పనులూ చేసుకు పోతుంటారో ఇకక్డ ఈ తరం బామమ్లు, తాతలు కూడా డెబెభ్ౖ ఎనభె ౖఏళుళ్ దాటినా ఎంచకాక్ చలికాలంలో 

గటుట్ మీద నిలబడి కొలనులోకి చూ త్.. కొలనులో నిలబడి గటుట్ మీదకి చూ త్..
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కూడా సెకౖిలు మీద జామ్ జామమ్ని తిరిగేసుత్ ండటం భలే ఆశచ్రయ్ంగా అనిపిసుత్ ంది. ఇండియాలో ఒక వయ్కి త్ సగటు జీవితకాలం 70 ఉంటే 
జరమ్నీ లో దాదాపు 80 యేళుళ్ ఉంటుంది. బయట వీధులోల్  చలాకీగా తిరిగేసుత్ నన్ పండు ముసలి వాళళ్ని చూసినపుప్డలాల్  ఈ తేడా 
కొంచెం తెలుసుత్ ంటుంది. ఇకక్డ కనిపించినంత ముసలివాళుళ్ అంటే ఎనభె ౖ పెనౖ వయసునన్ వాళుళ్ ఇంత ఎకుక్వగా మన దగగ్ర 
కనిపించరనిపిసుత్ ంది. అలాగ రిటెర్ౖ అయిపోయిన బామమ్లు, తాతయయ్లు కూడా చలికాలంలో అపుప్డపుప్డూ కొలనులో గడడ్ కటిట్న 
మంచు మీద చేరి ఆటలు ఆడుతుంటారు. పిలల్లాల్ గా మరీ సేక్టింగులూ, హాకీలు ఆడరు గానీ తేలిగాగ్  ఉండే సరదా ఆటలు ఆడుతూ 
కనిపిసాత్ రు. అపుప్డపుప్డూ పగటి పూట లాయ్బులోల్  మేము పని చేసుకుంటూ కిటికీలోంచి బయటికి చూసేత్ వీళేళ్మో హాయిగా 
ఆనందంగా ఇలా మంచులో ఆడుకుంటూ కనిపిసాత్ రు. అపప్టిదాకా జీవితమంతా కషట్ పడి రకరకాల రంగాలోల్  విధులు నిరవ్రి త్ంచిన 
పెదద్వారందరూ అలా ఒక చోట చేరి సరదాగా శేష జీవితానిన్ ఆసావ్దిసుత్ ంటే చూడాడ్ నికి భలే ముచచ్టగా అనిపిసుత్ ంటుంది. 

ఎపుప్డూ వీళళ్ందరినీ చూసే సరదానే గానీ సేక్టింగులూ, సీక్యింగులూ అంటే భలే భయం నాకు. వీళళ్ంటే చినన్పప్టి నుంచి 
కర్మేణా నేరుచ్కుంటారు గానీ మన సంగతలా కాదు కదా.. పెగౖా కొంతమంది సేక్టింగులు, సీక్యింగులకి వెళిళ్ ఏ విధంగా కాళుళ్ 
విరగొగ్ టుట్ కునాన్రనన్ కథలనీన్ వినిపించి ఇంకాసత్ ఎకుక్వ భయపెటేట్సుత్ ంటారు. అంటే భయపడేది నేనే అయినా ఇలా ఎవరో ఒకరి మీదకి 
నెపం తోసెయాయ్లి కదా మరి.. :-) 

నాకు ఆటలు ఆడేంత ధెరౖయ్ం లేకపోయినా వాళళ్ందరినీ చూసూత్  ఒకక్సారనాన్ నేను అలా గడడ్ కటిట్న కొలను మీద నడవాలని 
పర్తి యేడాది అనుకుంటూ ఉంటాను. మొతాత్ నికి బామమ్లిన్, తాతలిన్ చూసి బాగా ఉతాస్హం తెచేచ్సుకుని ఒకరోజు ఐస్ మీద పటుట్  
జారని మంచి బూటుల్  తొడుకుక్ని ఆ కొలను మీదకి వెళాళ్ను. అలా జాగర్తత్గా పటిట్  పటిట్  ఒకోక్ అడుగు వేసుత్ ంటే ఓ పకక్ ఉదేవ్గం, ఇంకో 
పకక్ పాదాలోల్ ంచి మొదలె ౖసనన్గా పెకౖి పాకుతూ వెనున్లో సనన్టి వణుకు.. ఓ పది పదిహేను అడుగులు వేసాక భయం పోయి సరదా 
తెలిసొచిచ్ంది. అరెరే.. ఇంత సరదాగా ఉంటుందని తెలిసేత్ ఎపుప్డో పర్యతిన్ంచేదానిన్ కదా అనుకునాన్. పర్తీ రోజు నీళళ్తో నిండి ఉనన్ 
కొలనుని చూసీ చూసీ ఆ రోజు ఆ కొలను మధయ్లో నించుని బయట వెపౖుకి చూసూత్  చుటూట్  ఉనన్ పరిసరాలు గమనించడం భలే 

కొతత్గా అనిపించింది. ఆ కొలను మీద నడుసుత్ నన్ నా 
సంబరం చూసిన బామమ్లు, తాతలు అందరికీ 
అరథ్మౖెపోయింది నేనదే మొదటిసారి అకక్డ నడవడం 
అని.. :-) 

చినన్పుప్డు సోషల్ పుసత్కాలోల్  ఐరోపా 
ఖండంలో సివ్టజ్రాల్ ండ్, జరమ్నీ, ఆసియా తదితర దేశాల 
సరిహదుద్ లోల్  పూరిత్గా మంచుతో కపప్బడి ఉండే 
పరవ్తాలని ఆల్ప్  పరవ్తాలు అంటారని జాగర్ఫీ 
పాఠాలు చదువుకునాన్ం కదా.. ఇకక్డికొచాచ్క ఆ ఆల్ప్  
పరవ్తాలిన్ నేరుగా చూసి తెలుసుకునే అవకాశం 

కలిగింది. మన హిమాలయాలు చూసిన వాళళ్కి ఇవేం అంత కొతత్గా అనిపించకపోవచుచ్ గానీ మంచు పరవ్తాలు ఎపుప్డూ చూడని 

అంద న ఆల్ప్  పర తాల నడుమన ఒదిగిన చినన్ ఊరు..



  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                              |òæãÁe] 2013  

5  జరమ్నీయం

నాలాంటి వాళళ్ని మాతర్ం ఖచిచ్తంగా ఈ హిమగిరుల సొగసులు మంతర్ ముగుధ్ లిన్ చేసాత్ యి. ఎండాకాలంలో చూసేత్ ఇవనీన్ 
మామూలు కొండలాల్ గా, పచిచ్క బయళళ్తో నిండి ఉంటాయి గానీ చలికాలంలో మాతర్ం పూరిత్గా మంచుతో కపప్బడి ఉంటాయి. జరమ్నీ, 
సివ్టజ్రాల్ ండ్, ఆసియాలోల్  ఇలాంటి మంచు కొండలు ఉండే ంతాలోల్ నే మన భారతీయ సినిమా పాటలు ఎకుక్వగా చి కరిసుత్ ంటారు. 
ఆల్ప్  పరవ్తాల దరిదాపులోల్  బోలెడనిన్ సీక్యింగు రిసార్ట్ , ఆ కొండలోల్  చినన్ చినన్ మాలు ఉంటాయి. అవనీన్ కూడా అటు 
ఎండాకాలం కిక్ంగు, సెకౖిల్ంగు, మౌంటెన్ బెకౖింగ్, చలికాలం సోన్ బోరిడ్ంగ్, హౖెకింగ్, సీక్యింగులని సంవతస్రం పొడవునా 
టూరిసుట్ లతో కళకళలాడిపోతూ ఉంటాయి. 

జరమ్నీలో ఉనన్ బవేరియా రాషట్ర్ సరిహదుద్ లోల్  ఉనన్ 
బోలెడనిన్ ఆలెప్ౖన్ టౌన్స్ లో Garmisch-Partenkirchen 
అనేది కూడా ఒకటి. నిజానికి అవి రెండు ఊరుల్ . మన 
హౖెదరాబాదు, సికిం బాదు లాగా జంట పటట్ణాలనన్మాట. 
జరమ్నీ మొతాత్ నికి ఎతెన పరవ్త శిఖరం Zugspitze ఇకక్డే 
ఉంది. ఆ శిఖరం ఎతుత్  దాదాపుగా మూడు వేల మీటరుల్ . 
హౖెకింగ్ చేసే వాళేళ్ కాకుండా మామూలు జనాలు దాని పెకౖి 
వెళళ్డానికి మౌంటెన్ టైర్న్ కూడా ఉంటుంది. ఇకక్డ ఉనన్ 
ఒలంపిక్ సీక్ సేట్డియంలో గతంలో వింటర్ ఒలంపిక్స్, వరల్డ్  
ఆలెప్ౖన్ సీక్ చాంపియన్ షిప్స్ లాంటి మంచు డోతస్వాలు 
జరిగాయి. చుటూట్  ఎతెన మంచు పరవ్తాల మధయ్లో ఊరు 
ఉండి చూడటానికి చాలా అందంగా ఉంటుంది. ఈ ఊరోల్ నే 

Partnach Gorge అనే ఒక పర్దేశం ఉంది. అకక్డ కొండ గుహలు ఉంటాయి. పాతకాలంలో ఆ గుహలోల్  నడవాలంటే ణాలకి 
ఎదురొడిడ్ వెళాళ్లిస్ వచేచ్దట. అంటే, అంత కషట్ తరంగా 
ఉండేదనన్మాట అపప్టోల్  అకక్డ నడవడం. కానీ, ఇపుప్డు అంత 
భయపడకక్రేల్కుండా కాసత్ సులువుగానే ఆ గుహల గుండా 
నడుసూత్  వెళళ్గలిగే దారిని ఏరాప్టు చేసారు. 

చలికాలం వసేత్ ఆ కొండ చరియల మీద నుంచి 
జారిపడే జలపాతపు నీటి ధారలు గడడ్ కటిట్  ఆ ఏరప్డిన మంచు 
ముకక్లనీన్ గుహకి భలే అందమౖెన రూపురేఖలు తీసుకొసాత్ యి. 
ఆ గుహ గుండా నడుసూత్  వాటిని చూసూత్  అవతలి వెపౖుకి వెళితే 
పకక్నే ఆ మంచులో ఇంకా గలగలా పర్వహిసుత్ నన్ నది, ఇంకా 
చుటూట్  పకక్లంతా పూరిత్ మంచుతో కపప్బడిన పెదద్ పెదద్ మంచు 

కొండలు ఉంటాయి. మేము వెళిళ్న రోజు పె ౖనుంచి మంచు కురుసోత్ ంది కూడానూ. ఆ చలిలో, మంచు వానలో ఒక మంచు కొండ 

 మంచు కొండల మధయ్న కొలు  దీరిన ఒలంపిక్ క్ ట్డియం 

క్ జంపింగ్ డాకారుల నాయ్ లు 
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మీదకి వెళళ్డానికి ఎగుడు దిగుడుగా ఉనన్ సనన్టి 
ఇరుకెనౖ దారిలో మంచులో జారిపడిపోకుండా 
దోవకి పకక్న కటెట్లతో కటిట్న దడిని రెండు 
చేతులతో పటుట్ కుని అతి జాగర్తత్గా పెదౖాకా 
ఎకక్డం భలే సరదాగా ఉంటుందిలే. అసలు 
ముందు ఆ కొండ చూసినపుప్డు అది మొతత్ం 
ఎకెక్యయ్గలనా అనుకునాన్ గానీ చకచకా 
ఎకేక్సుత్ నన్ బోలుడ్  మంది పెదద్వాళళ్ని, బుడతలిన్ 
చూసూత్  ఉతాస్హంగా ఎకేక్సాను. చివరికి ఓ 
నాలుగెదౖు గంటల పాటు కషట్ పడి ఎకేక్సి కొండ 
పెకౖంటా చేరుకునాన్క అకక్డ చినన్ రెసాట్ రెంట్స్ 

ఉనాన్యి. వేడి వేడిగా ఏదనాన్ తినేసి మళీళ్ కొండ దిగి కిందకి రావచుచ్ లేదా పెనౖుంచి కొండ కిందకి రోప్ వే లో వచేచ్ కేబుల్ కార్స్ 
ఉనాన్యి. మేము వాటిలోనే కొండ మీద నుంచి కిందకి వచాచ్ం. 

మొతాత్ నికి నేనెపుప్డూ కలలో 
కూడా ఊహించని విధంగా ఓ చినన్ మంచు 
పరవ్తం ఎకక్డం, అది కూడా 
చురుకుక్మనిపించే చలిలో పెనౖుంచి తల 
మీద జోరున మంచు పూల వాన 
కురుసుత్ ండగా.. అందులో తడుసూత్ , 
నడుసూత్ , మధయ్లో ఇకక్డ నుంచి 
జారిపడితే ఈ మంచు లోయలో దొరుల్ తూ 
పోయి చివరికి ఎకక్డ తేలతామో అని కాసత్ 

భయపడుతూనే నవువ్కుంటూ.. కొండ పెకౖి చేరాక ఎంతగా తరచి చూసినా పెనౖ తెలల్టి ఆకాశం, కింద తెలల్టి మంచు దుపప్టి 
కపుప్కునన్ నేల రెండూ కలిసిపోయినటుట్  తపప్ మరో రంగు కనపడని వెనౖం.. ఓ పెదద్ మంచు సముదర్ం ఒడుడ్ న నించుని చూసుత్ నన్టుట్ .. 
కనుచూపు మేరా అంతెతుత్ న టనున్ల కొదీద్ తెలల్టి మంచుతో నిండిపోయి ఏదో దేవలోకంలోకి వెళిళ్నటుట్  అనిపించిన ఆ అదుభ్తమౖెన 
అనుభవం నా జీవితంలో ఎపప్టికీ మరిచ్పోలేని ఓ అరుదెనౖ జాఞ్ పకంగా నిలిచిపోతుంది. 

ఒకోసారి అమోమ్ ఏమవుతుందో ఏవిటో అనో, మనకి బొతిత్గా అలవాటు లేని పని ఎందుకులే అనో బికుక్బికుక్మంటూ 
దూరదూరంగా పారిపోయే బిడియం నుంచి ఒకక్సారి ఆ తటపటాయింపులనీన్ వదులుచ్కుని కొతత్దనానిన్ సావ్గతిసూత్  ధెరౖయ్ంగా 
ముందడుగు వేసేత్ జీవితంలో కొంగొతత్ అనుభూతులు, అనుభవాలు సొంతమవుతాయి. కానీ, కొంతమంది కొతత్దనానిన్ 
అందిపుచుచ్కోవడానికి సదా సిదధ్పడి ఉండే సవ్భావం కలవారెతౖే, మరికొంతమంది కొతత్వాటికి అలవాటు పడటానికి, సొంతం 

కొండల మీద నుంచి గుహలోకి జారే జలపాతం ఘనీభ ంచి మంచు ధారలాల్ మారిన నం..

మంచు కొండ కి ఎకేక్ దారి.. దారికి కుడి పకక్న ఎకాక్లిన కొండ ఉంటే ఇది ఎడమ 
పకక్న కనిపించే లోయ.



  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                              |òæãÁe] 2013  

7  జరమ్నీయం

చేసుకోవడానికి కాసత్ సమయం తీసుకుంటారు.. ఇదో నాలాగా అనన్మాట! :-) 

 
 
 
 
 మరో గుపెప్డు ఊ లు వచేచ్ నెలలో.. 

.PPP 

COMMENTS 

కొండ సగం దాకా ఎకాక్క కిందకి చూ త్ కనిపించిన పర త పాదం..  
దాదాపు దాకా ఎకాక్క చుటూట్ కనిపించే మ ఖరాలు. 

http://koumudi.net/comments/january_2013/jan13_germaneeyam_comments.htm

