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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 2016-
17లోనూ - ‘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.  

PPP
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రెండవ భాగం: బెరిల్ న్  దీ పే డాయిచ్  ఖండే 
చివరి డత: మలి సందడి (5) 

 
ఉందిలే మంచి కాలం ముందుముందున (బెరిల్న లో నేను, నా కుటుంబం) 
తెలల్వారింది. జనవరి ఏడు వెళిల్ ఎనిమిది వచిచ్ంది. మా దాంపతయ్ంలో విదేశపరావ్నికి శుభోదయమది. 
మెలకువ వచిచ్ కళుల్ తెరిచాను.  
ఆశచ్రయ్ంగా గది పైకపుప్కి కళుల్, ముకుక్, నోరు ఉనన్టుల్ అనిపించింది. ఆ కళుల్ ననేన్ మురిపెంగా చూసుత్నాన్యి. ఆ నోరు పెదవి 

విపిప్ంది. ‘నినన్ లేని అందమేదో నిదుర లేచెనెందుకో’ అంటూ పాట వినిపించింది. అది ఘంటసాల పాడుతునన్టుల్ లేదు. తెలుగు పాటను 
జరమ్న  యాసలో వినన్టుల్ంది. 

‘అరే, గది పైకపుప్ పాట పాడుతోందే’ అనుకుని పకక్కు తిరిగాను. 
పిలల్లిదద్రూ నిదర్ పోతునాన్రు. వాళుల్ ఎంతో అందంగా, కొతత్గా కనిపించారు. వాళల్ ఉనికి మా మంచానికే అందానిన్చిచ్ంది. ఎంతలా 

అంటే - మా గది పైకపుప్ కూడా వాళల్ని చూసే పాడిందా పాట.  
‘కాకిపిలల్ కాకికే కాదు, కాకి గది పైకపుప్కీ ముదేద్’ అనుకునాన్ను.  
కానీ పాట - నిదుర లేచినవాళల్ గురించి కదా - పిలల్లింకా నిదుర లేవలేదు కదా - మరి పైకపుప్ ఎవరిన్ చూసి పాడిందీ అని ఇటు 

తిరిగితే - శీర్మతి కనిపించింది. ఎపుప్డు లేచిందో కానీ ఆమె ననేన్ చూసోత్ంది. నేనేదో అనబోయేలోగా తనే పెదవి కదిపి - “ఇది కల కాదు 
కదూ!” అంది.  

“కలే అయుండాలి. లేకపోతే గది పైకపేప్మిటి? ననున్ చూసి పాట పాడడ్మేమిటి?” అనాన్ను. 
శీర్మతి నావంక అయోమయంగా చూసి, “పైకపుప్ పాట పాడడ్మేమిటి? మీరిలా అరథ్ం లేకుండా మాటాల్డుతునాన్రంటే ఇది కలే 

అయుండాలి” అంది. 
నేను చటుకుక్న ఆమె నోటికి నా చేతిని అడడ్ంగా పెటిట్, “మరి మాటాల్డకు బాలా! బాలవాకుక్ బర్హమ్వాకుక్ అంటారు. ఈ వాసత్వం 

కలగా మారిపోయినా మారిపోవచుచ్” అనాన్ను.  
ఆమె నా చేతిని మృదువుగా తొలగించి, “మనమిపుప్డు సకుటుంబంగా ఒకే గదిలో ఉనాన్ం. ఇది నిజం. ఇక ఎపప్టికీ విడిపోం. ఇది 

కూడా నిజం. ఈ నిజానిన్ అబదధ్ం చెయయ్డానికి సాకాష్తూత్ ఆ బర్హేమ్ పూనుకునాన్డని అనుకోండి. అపుప్డీ బాల ఆగర్హించి శపిసుత్ంది. ఒక 
మహాపతివర్త శాపానికి గురి కావడం ఆ బర్హమ్కి కూడా ఇషట్ముండదు. తెలిసిందా?” అని, “ఇపుప్డు చెపప్ండి. గది పైకపుప్ పాట 
పాడడ్మేమిటి?” అంది.  

“ఎందుకింతలా నిలదీసుత్నాన్వు? ఇపుప్డు నాకెంత సంతోషంగా ఉనన్దంటే - మన చుటూట్ ఉనన్ అణువణువు సప్ందనలోనూ 
మధురగానం వినిపిసోత్ంది” అని పైకపుప్ విషయం చెపాప్ను. 

శీర్మతి నిటూట్రిచ్ంది, “విడిగా ఉండడంవలల్ ఇంతకాలం మనకు భావనాపర్పంచమే ఆసరా అయింది. మనమిక ఊహా 
పర్పంచంనుంచి బయటపడి వాసత్వానిన్ ఎంజాయ  చెయాయ్లి” అంది. 
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నితయ్విధులే వాసత్వమామెకి. లేచీ లేవగానే సాన్నాదులు నిరవ్రిత్ంచి - గృహకృతాయ్లు నిరవ్హించాలి. అందులో భారయ్, భరత్, పిలల్లు - 
వారివారికి నిరాధ్రించబడడ్ విధులు, నియమాలు పాటించాలి. వాటిలో కొనిన్ మరీ రొటీన . కొనిన్ సరికొతత్వి. ‘అనిన్టినీ ఒకక్లా ఎంజాయ  
చెయయ్డమే జీవితం’ అంటుందామె.  

నిజానికామె చాలా పెదద్ పర్యాణం చేసి అలసిపోయి ఉంది. రాతిర్ కబురల్లో పడి ఆలసయ్ంగా పడుకుంది. ఐనా - మేమిక పర్తి రోజూ 
కలిసే గడుపుతామనన్ ఆలోచనే తనకి సేద తీరిచ్ విశార్ంతినిచిచ్ంది. అందుకేనేమో - నాకంటేనూ పది నిముషాలు ముందే నిదర్ లేచింది.  

లేవగానే డూయ్టీలోకి దిగిపోవడం ఆమెకి అలవాటు. కానీ మేమంతా కలిసునన్ విషయం - కలో, నిజమో నిరాధ్రించుకోలేక కాసేపు 
అయోమయంలో పడింది. నేను నిదర్ లేచి మాటాల్డగానే - ఆ సందేహం తొలగిపోయింది. ఇక వాసత్వానిన్ ఎంజాయ  చేసే మూడ లోకి వచిచ్ంది. 
అంటే మేమిక పనులోల్కి దిగాలి. భువనేశవ్రోల్ ఐతే - అకక్డ తను ఓ పదధ్తికి అలవాటు పడింది. ఇకక్డ పదధ్తి నేను తనకి అలవాటు చేయాలిస్ 
ఉంది. 

“మా ఆఫీసు ఎనిమిదికి. అంటే నేను 7.45కి ఇంటోల్ బయలేద్రుతాను. అపప్టికి మన కాలకృతాయ్లు, అలాప్హారం ఐపోవాలి. అదీకాక 
- ఇంటామె ఒలోముచ కీ ఎనిమిదికి నిదర్ లేసుత్ంది. తొమిమ్దికీ పదికీ మధయ్ బయటకు వెడుతుంది. ఆ మధయ్కాలంలో మనం బాతూర్ంనీ, 
వంటింటినీ ఆమెకి విడిచిపెటాట్లి. తరావ్తనుంచి రాతిర్ 9 దాటేదాకా ఇలల్ంతా మనదే” అనాన్ను. 

“మీరు ఆఫీసుకి ఎనిమిదికే వెళిల్పోవాలంటే, ఆలోగానే టిఫిన  రెడీ చెయాయ్లంటే....” అంది శీర్మతి అనుమానంగా. 
మామూలుగా ఐతే తను ఉదయం ఎనిమిదికేమిటి - ఆరుకే కావాలనాన్ టిఫిన  సిదధ్ం చెయయ్గలదు. కానీ పిలల్లు పుటుట్కొచేచ్క తన 

ఎపిషియెనీస్ని వాళుల్ నిరాధ్రిసుత్నాన్రు. వాళుల్ ఏడు లోగా నిదర్ లేవరు. బలవంతంగా లేపితే ఏడుసాత్రు. ఒకసారి బడిలో వేసేక వాళెల్లాగూ 
నిదర్నీ, సేవ్చఛ్నీ కోలోప్క తపప్దు కాబటిట్, అందాకా ఆ విషయంలో మేమూ పటిట్ంచుకోకుండా వాళల్ ఈ అలవాటుని సాగనిసుత్నాన్ం.     

ఒకసారి పిలల్లు లేచేక ఇంటోల్ హడావుడే హడావుడి. ఓపటాట్న బర్షింగుకి ఒపుప్కోరు. ఒపుప్కునాన్క నేను ముందంటే నేను 
ముందంటూ పోటీ పడతారు. వాళల్ని లొంగదియయ్డానికి కొనిన్ చిటాక్లు వేసుత్ంటాను. వాళల్ బర్షుష్లు తీసుకుని దానిమీద వాళల్డిగిన బొమమ్ 
రూపంలో పేసుట్ వేసాత్నంటాను. అదంతా ఒ పెదద్ తతంగం.  

“ఉతత్రాలోల్ రాసిందంతా మరిచ్పోయావా? ఇపుప్డు ఉదయం మనకి - పాలు, పండు, బెర్డ -బటర -జామ  అంతే! వాటికి వంటింటి 
అవసరం లేదు. ఫిర్జ లోంచి తెచుచ్కుని వాడుకోవడమే. నేనైతే ఎనిమిదిలోగానే అవనీన్ మన గదిలోకి తెచిచ్పెటుట్కునేవాణిణ్. కానీ - ఒలోముచ కీ 
ఉనాన్ కూడా మనం ఫిర్జ లోంచి మన సరుకు తెచుచ్కోవచుచ్. వంటింటోల్ వాష బేసినూ, హాట పేల్టూల్ మాతర్ం ఆ సమయంలో వాడలేమంతే!” 
అనాన్ను.  

శీర్మతి ననన్దోలా చూసింది. నేను ఇబబ్ందిపడి, “ఇలుల్ చవగాగ్ దొరికిందనుకో. కానీ అదెద్ ఎకుక్విచిచ్నా కూడా, ఇకక్డ కామన  కిచెనూ 
కామన  టాయిలెటూల్ మామూలే! కారణం ఒకటి - వీళుల్ బెడూర్ంకిచిచ్న పార్ధానయ్ం కిచెన కీ, బాతూర్ంకీ ఇవవ్రు. రెండు - కిచెన ని మనకిలా 
గంటల తరబడి వాడరు” అనాన్ను. ఇలాంటి విశేషాలు గతంలో ఉతత్రాలోల్ వార్సి ఉనాన్ ఎందుకైనా మంచిదని ఓసారి గురుత్ చేశాను.  

శీర్మతి ననన్దోలా చూసి, “నా చూపులోల్ని ఆశచ్రయ్ం మీకు పితూరీలా కనబడిందా?” అంది పాత ఆశచ్రాయ్నికి కొతత్ ఆశచ్రాయ్నిన్ 
జోడిసూత్. 

“నేననన్ మాటలోల్ ఆశచ్రయ్పడాలిస్నదేముంది?” అనాన్ను నేనూ తనకి దీటుగా ఆశచ్రయ్పడుతూ.  
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“అదా, నాకు తెలిసి మీవరకూ బెర్డడ్ంటే జబుబ్పడడ్వాళుల్ మాతర్మే తినే ఓ వయ్రథ్పదారథ్ం. ఆరోగయ్ంగా ఉనన్పుప్డు బెర్డుడ్ మాటెతిత్తే 
అంతెతుత్ లేచేవారు. అలాంటి మీరే బెర్డుడ్ని పర్పోజ  చెయయ్గానే - కాసత్ ఎతిత్పొడవాలనిపించింది. కానీ పర్సుత్తం మనమధయ్ కొతత్ మోజొకటి 
మొదలైందిగా - ఆశచ్రయ్ంతో సరిపెటిట్ ఊరుకునాన్ను” అంది శీర్మతి. 

అపప్టికి టైం ఆరుంపావయింది. ఇక తవ్రపడి తెమలాలి. అందుకని ఆమె మాటలకి బదులివవ్లేదు. 
ముందు ఒకరి తరావ్త ఒకరు బాతూర్ంకి వెళిల్ బర్షింగ  చేసుకొచాచ్ం. అపుప్డు పిలల్లిన్ నిదర్ లేపాం. 
కొతత్ వాతావరణం పర్భావం కాబోలు - వాళుల్ తొందరగానే లేచారు. 
“వసూ! వాళల్కి బర్షుష్లివువ్. పేసుట్తో బొమమ్లేసాత్ను” అనాన్ను.  
బాబుకింకా మూడు నిండలేదు. చినన్వాడు కాబటిట్ ఇలాంటివి వాడికి పూరిత్గా అరథ్ం కావు. అనిన్ంటికీ అకక్ని అనుసరిసాత్డు. 

అనుసరిసూత్నే దానితో పోటీ పడతాడు. 
పాప ఎంతో ఉతాస్హపడి, “పేసుట్మీద బొమేమ్యించుకుని ఎనాన్ళల్యిందో! ఇనాన్ళూల్ అమమ్ ఒకక్సారి కూడా బొమమ్వెయయ్లేదు” అని 

శీర్మతిపై పితూరీ కూడా చెపిప్ంది. 
నేను శీర్మతిపై కోపం నటిసూత్, “వాళల్కి పేసుట్తో బొమమ్లు ఎందుకు వెయయ్లేదు?” అనడిగాను. 
“ఎందుకు వెయయ్లేదూ! వేశాను. కానీ మీకులా నమిమ్ంచే విదయ్ నాకు తెలియదుగా. దాంతో మానేయాలిస్ వచిచ్ంది” అంది శీర్మతి 

వెంటనే. 
అరథ్మైంది. శీర్మతికి బొమమ్లెయయ్డం రాదు. నాకూ రాదు. ఎటొచీచ్ తనది నిజాయితీ. నాది లౌకయ్ం. 
పిలల్లిన్ కొనిన్ విషయాలోల్ మాయ చెయాయ్లి. నేను పాపని ఏ బొమమ్ కావాలీ అనడిగి - బర్షుట్మీద పేసుట్ వేసేవాణిణ్. పేసుట్ 

మామూలుగానే వేసినా, అదడిగిన బొమమ్లోని లక్షణాలనీన్ ఉనన్టుల్ భర్మ పెటేట్వాణిణ్. నేను కాసత్ నొకిక్ంచేసరికి అది హిపొన్టైజ  అయిపోయేది. 
అది నమిమ్తే బాబుని నమిమ్ంచడం ఏమాతర్ం కషట్ం కాదు. వాణిణ్ నమిమ్ంచే బాధయ్త అదే తీసుకునేది.  

“సరేలే, నీకే బొమమ్ కావాలో చెపుప్” అనాన్ను పాపతో. 
“ఇంతవరకూ నాకు ఒకక్సారి కూడా ఒంటెబొమమ్ వెయయ్లేదు. ఈ వేళ అది కావాలి” అంది పాప.  
దాని బర్షుష్మీద పేసుట్ వేశాను. ఒంటెకు మూపురం ఎకక్డుందో, కాళుల్ ఎంత పొడుగునాన్యో వివరించి చెబుతుంటే పాప చాలా 

ఉతాస్హంగా విని, “పుసత్కాలోల్ ఇనిన్ ఒంటె బొమమ్లు చూశాను. నానన్గారు వేసినంత బాగా ఒకక్టీ లేదు” అంది. 
అంత ఓవర  చేసిందంటే, పాపమీద నాకు అనుమానమే. వయసు నాలుగే నిండినా దానిది ఈడుకి మించిన తెలివి. బర్షుష్మీద పేసుట్కి 

తానడిగిన బొమమ్ రూపం ఏమాతర్ం లేదని, ఏడునెలల్ కిర్తం నేను ఇండియా వదిలినపుప్డే అది కనిపెటేట్సిందని నా అనుమానం. కానీ రోజూ 
బర్షింగ  దగగ్ర మా ఇదద్రికీ అదో ఆట. అది అడగడం, నేను పేసుట్ వేసి అందులో అది ఆడిగిన బొమమ్ లక్షణాలు చూపించడం - అదంతా 
దానికో సరదా! నేను దానిన్ మాయలో పడేసుత్నాన్ననుకుంటే - అదే ననున్ మాయలో పడేసుత్ండొచుచ్. 

కనన్వారిలో యశోద ఉనన్టేల్ - కనన్బిడడ్లోల్నూ కృషుణ్లుంటారు. అనురాగబంధంలో అదో మాయ! 
అకక్ పెదద్ది కాబటిట్ బర్షింగుకి అకేక్ ముందు వెళాల్లి - అనే మా లాజికుక్ని బుదిధ్గా అనుసరించి ఊరుకునన్పప్టికీ - 

అకెక్పుప్డొసుత్ందా, తన బర్షుష్మీద నేను పేసెట్పుప్డు వేసాత్నా అని చాలా అసహనంగా ఎదురుచూసుత్నాన్డు బాబు. 
శీర్మతి పాపని తీసుకుని రాగానే, “నానన్గారూ! నాకూ ఒంటె బొమమ్ వెయయ్ండి” అనాన్డు బాబు. 
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పాప వెంటనే వాడివంక ఆరిందాలా చూసి, “నానన్గారికి బోలెడు బొమమ్లొచుచ్. అసత్మానూ ఒంటె ఒకక్టే అడకూక్డదు. నీకు 
ఏనుగు బొమమ్ వెయయ్మను” అంది. 

బాబు వెంటనే, “నాకు ఒంటే వదుద్. ఏనుగు బొమమ్ కావాలి” అనాన్డు.  
“గుడ  బాయ ” అంది పాప. అకక్ పొగిడిందని బాబు తెగ సంబరపడాడ్డు. 
నేను వాడి బర్షుష్మీద పేసుట్ వేసి, అందులో ఏనుగు లక్షణాలిన్ వివరించి చెబుతునాన్ను. బాబే కాదు, పాప కూడా చాలా ఆసకిత్కరంగా 

వింటోంది. 
శీర్మతి నావంకనే చూసూత్, “అపుప్డపుప్డు ననున్ బాలా అంటుంటారుగా! మీ మాటలతో ననెన్ంత మోసగిసుత్నాన్రోనని 

అనుమానంగా ఉందిపుప్డు” అని నవివ్ంది. 
ఆ నవువ్ ఇచిచ్న ధైరయ్ంతో, “మోసం మధురంగా ఉండాలి కానీ - జీవితంలో మోసపోవడానికి మించిన గొపప్ అనుభూతి ఉండదు - 

అని కూడా నీకు అనిపించి ఉండాలే” అనాన్ను.  
అందరికీ బర్షింగులయేయ్క - “ఈరోజు నేను ఆఫీసుకి వెళల్డం లేదు. ఐనా ఎనిమిది లోగా కొంత పొటట్పూజ అవసరం. పిలల్లు 

పదింటిదాకా ఆగలేరు” అనేసి గది బయటికెళిల్ అవసరమైనవనీన్ ఫిర్జ లోంచి తెచాచ్ను. అపప్టికింకా ఒలోముచ కీ నిదర్ లేవలేదు. 
నేను బెర్డ  పాయ్కెట  విపిప్ సైల్సులు తీశాను. వెనన్ పాయ్కెట  విపిప్ చాకుతో వాటికి వెనన్ పూశాను. జామ  బాటిల  విపిప్ జామ  

పుయయ్బోతూ, “ముందు పిలల్లకి ఛీజ  పెటుట్” అనాన్ను. 
శీతల దేశంలో వంటికి తగిన వేడిని అందించడంలో ఛీజ ది ముఖయ్ పాతర్ అని జరమ్నుల్ అంటారు. అదేం కరోమ్ - ఛీజ  నోటోల్ పెడితే 

చాలు నాలిక వెనకిక్ తోసేసుత్ంది నాకు. అది వినన్ జరమ్న  మితుర్లు - “నువేవ్మిటో, నీ రుచులేమిటో అరథ్ం కాదు కానీ - నీ పిలల్లొచేచ్క 
వాళల్కైనా ఛీజ  అలవాటు చెయియ్. అనిన్ పోషకపదారాథ్లూ అందులో ఉంటాయి” అని చెపాప్రు. 

పిలల్లకి పోషకపదారాథ్లు అందించాలనన్ తపన నాకూ ఉంది. అందుకే శీర్మతికి ఛీజ  గురించి చెపాప్ను. 
శీర్మతి ఛీజ  పాయ్కెట  విపిప్ంది. అందులోంచీ సనన్గా పొడుగాగ్ ముచచ్టగా ఉనన్ ఛీజ  ముకక్లిన్ తీసి పాపకీ, బాబుకీ చెరొకటీ 

ఇచిచ్ంది.  
పాప ఛీజ  నోటోల్ పెటుట్కుని వెంటనే, “ఛీ, యాక ” అంటూ వేళల్తో బయటకు తీసేసింది.   
ఒకపుప్డైతే ఉమేమ్సేది. అది తపప్ని మందలించి మేమే దానికిలా అలవాటు చేశాం.  
పాప ఎపుప్డైతే యాక  అందో, ఆ వెంటనే బాబు ఛీజ ని నోటోల్ పెటుట్కోకుండానే, “యాక ” అనాన్డు. అకక్మీద వాడికంత నమమ్కం. 
“వీళల్కి ఛీజ  నచిచ్నటుల్ లేదు” అంది శీర్మతి. 
గుండె గుభీలమ్ంది. శాకాహారులైన మా పిలల్ల వంటోల్ పోషకపదారాథ్లు పర్వేశపెటట్డానికి ఛీజ మీద ఎనోన్ ఆశలు పెటుట్కునాన్ను మరి.  
“సరేలే, నెమమ్దిగా అలవాటు చేదాద్ం. ఒకసారి అలవాటు పడితే - పిలల్లు ఛీజ  తపప్ మరేం తినడానికీ ఇషట్పడరుట” అనాన్ను.  
అపప్టికి కొనిన్ బెర్డ  సైల్సులు రెడీ అయాయ్యి. ఛీజ  అనుభవానిన్ బటిట్, ముందు నేను తిని రుచికి పరవశానిన్ నటించి అపుప్డు పిలల్లకి 

పెటాట్లనుకుని, ముందు రెండు సైల్సులు తిని - “ఇపుప్డు మీరు” అనాన్ను పిలల్లతో. 
“ఈరోజు మీకు కొతత్ రకం ఫలహారం” అంటూ శీర్మతి వాళల్కి తలో రెండు సైల్సులూ అందించింది. 
వాళల్వి తీసుకుని గదిలో ఓ మూలకి పరుగెతాత్రు. ముందు నేను తిని పరవశించానుగా - వాటి రుచిపై వాళల్కి అనుమానం లేదు. 
“అబాబ్, వసూ! దీనిన్ ఫలహారమనకు” అభయ్ంతరపెటాట్ను. 
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“తినడానికి లేని అడుడ్ ఫలహారమనడం దగగ్రొచిచ్ందా? ఐనా ఇందాకా మీరూ అనాన్రు ఫలహారమని, మరిచ్పోయారా?” అంది 
శీర్మతి. 

“గురుత్ చేసుకో - నేను ఫలహారమనలేదు, అలాప్హారమనాన్ను. అంటే మనుషులోల్ అలుప్లాల్, ఇది ఆహారంలో అలప్మైనదనన్మాట!”  
“రెండింటికీ తేడా ఏమిటిట?” 
“ఫలహారమంటే ఎంజాయ  చేసూత్ తినేది. అలాప్హారమంటే గతి లేక తినేది” 
“అంటే జరమ్నీ వచేచ్క తిండి విషయంలో మీరు గతి లేని వాళల్యాయ్రనన్మాట! నేనొచేచ్క కూడా అలాగే ఉంటానంటే కుదరదు. మీకు 

రోజుకో కొతత్ ఫలహారం చేసి పెడతానెల్ండి” అంది శీర్మతి.  
“నో వసూ! ఇకక్డ మనకిదే వీలుగా ఉంటుంది. నాకూక్డా బెర్డూడ్ జాముని తినడం దాకా ఓకే. అది ఫలహారమంటేనే ఏదోలా 

ఉంటుంది” అనాన్ను. 
మాటాల్డుతూనే ఉనాన్ం - ఆమె తను కూడా బెర్డ  సైల్సులు సిదధ్ం చేసోత్ంది. మధయ్లో పిలల్లొచిచ్ బెర్డ  సైల్సులు అడిగారు. వాళల్కి 

జామ కంటే ఎకుక్వగా వెనన్ నచిచ్ంది. నాకెంతో సంతోషమైంది. 
“నువువ్ కూడా వెనన్ ఎకుక్వ రాసుకో. చలికి బాగా తటుట్కోగలుగ్తావు” అనాన్ను ఆమెతో. 
“అమోమ్, నాకు వెనన్ వదుద్. ఇపుప్డిపుప్డే వళుల్ రావడం మొదలైంది నాకు” అంది శీర్మతి చటుకుక్న. 
ఆ విషయమై తరావ్త నచచ్జెపొప్చుచ్లే అనుకుని అపప్టికి నొకిక్ంచలేదు. 
“ఈరోజు మన పోర్గార్ం ఏమిటి?” అంది శీర్మతి అలాప్హారం, పాలు సేవించేక. 
“మిమమ్లిన్ తీసుకుని పోలీసు సేట్షనుకి వెళాల్లి” అనాన్ను. 
“అన మెలుడ్ంగ  (రిజిసేర్షన )కా?” అంది శీర్మతి వెంటనే. 
తనకి విషయమే కాదు, జరమ్న  పేరు కూడా బాగానే గురుత్ంది.  
అన మెలుడ్ంగ  నా తక్షణ కరత్వయ్ం. ఎందుకంటే - శీర్మతి, పిలల్లు నాతో ఉనన్ందుకు అదనంగా అలవెనుస్ వసుత్ంది. భారయ్కి 200 

మారుక్లు, పిలల్లిదద్రికీ చెరో యాబై మారుక్లు. వాళుల్ ఈ నెలలో పదవ తేదీ లోపునే ఇకక్డికొచాచ్రు కాబటిట్ ఈ నెలనుంచే నాకీ అలవెనుస్ 
మొదలౌతుంది. అందుకుగానూ బెరిల్న  నగరంలో పోలీస  సేట్షనోల్ అన మెలుడ్ంగ  పూరిత్ చేసి ఆ రసీదులు, బాన  నగరంలో ఉనన్ డాడ  ఆఫీసుకి 
పంపాలి. ఆ పని వెంటనే చెయాయ్లి. డబుబ్తో పని కదా! 

బయటకు వెళాల్లంటే - ఇండియాలోలా ఆదరాబాదరాగా డర్స  చేసుకుని వెళల్డానికి కుదరదు. పైన సెవ్టర  వేసుకోవాలి. కాళల్కి 
సాకుస్, బూటుల్ తొడగాలి. మంకీ కాప  పెటుట్కోవాలి. చేతులకి గోల్వస్  వేసుకోవాలి. ఇక ఓవర కోట  తపప్నిసరి. మాకు మేమే కాక, పిలల్లకి కూడా 
ఇవనీన్ చెయాయ్లంటే - బయటికెళల్డంకంటే ఇంటోల్ ఉండడమే బాగుందనిపిసుత్ంది.  

అపప్టికి నేను బెరిల్న  వచిచ్ మూడు నెలలు దాటింది కాబటిట్ - నావరకూ డెర్సిస్ంగ  ఓకే. ఇండియాలో ఏవో కుటిట్ంచింది కాబటిట్ పిలల్లకి 
కూడా ఫరవాలేదు. వచిచ్న సమసయ్లాల్ శీర్మతి గురించే. 

ఆ రోజు చలి ఎకుక్వగా ఉంది. ఆపైన ఈదురుగాలి. శీర్మతికింకా మాంటెల  (ఓవర కోట ) లేదు. ఆమె సెవ్టర  ధరించి పైన షాల  
కపుప్కుంది. జరమ్నీలో శీతలానికి ఆ ఏరాప్టు అకక్డి చలికి సరిపోదు. 

అమామ్ నానాన్ పకక్నుంటే పిలల్లకి ఏ వాతావరణం కొతత్గా అనిపించదు. కాబటిట్ వాళుల్ మామూలుగానే ఉనాన్రు.  
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మా ఇంటినుంచి నడచి వెడితే రెండుమూడు నిముషాలోల్ వసుత్ంది ‘డాయిచే ఓపర ’ పేరిట ఊ-బాన హాఫ  (అండర గౌర్ండ  రైలేవ్సేట్షన ). 
నేలమీంచి కిందకి మెటుల్ దిగి - నేలకింద నడిచే - రైలెకక్డం మావాళల్కి కొతత్. అనీన్ వింతగా చూసుత్నాన్రు వాళుల్. 

నాకైతే పాస  ఉంది. ఎనిన్మారెల్కిక్నా ఊబాన  ఫీర్. ఆరేళల్లోపు పిలల్లకి కూడా ఊబాన  ఫీర్. ఇక టికెట  కొనవలిసింది శీర్మతికి మాతర్మే. 
ఎంత దూరానికైనా రెండు నిముషాలోల్ చేరచ్గల ఊబాన లో మేము మా ఏరియా పోలీస  సేట్షన కి వెళాల్ం. అకక్డ ఏయే కాగితాలు 

చూపాలో సరిగాగ్ తెలియక, మొతత్ం మూడుసారుల్ వెళిల్ రావాలొస్చిచ్ంది. మూడోసారి వెళిల్నపుప్డు అన మెలుడ్ంగ  క్షణాలమీద ఐపోయింది. 
రసీదులు తీసుకునాన్ను. ముందుగా సిదధ్ం చేసుకునన్ కవరోల్ ఆ రసీదులిన్ పెటిట్ వెంటనే డాడ  ఆఫీసుకి పోసుట్ చేశాను.  

అకక్డి పర్యాణ సౌకరాయ్లు, ఆఫీసు వయ్వహారం ఎలాంటివంటే - ఇదంతా జరిగి ఇంటిముఖం పటేట్సరికి ఇంకా పదకొండు కాలేదు.   
పాపం పసివాడు బాబు - వాడు ఎకుక్వగా నిదర్పోతునాన్డు. నేను వాణిణ్ ఎతుత్కుంటే పాప కళల్లో అసూయ. 
“నానన్గారు దగగ్ర లేరుగా. నినున్ ఎతుత్కోమననులే” అనేదిట ఇండియాలో శీర్మతితో. అది నామీద పెటుట్కునన్ నమమ్కం. అది నిజం 

చెయాయ్లి.  
బాబుని శీర్మతి ఎతుత్కోవచుచ్ కానీ, ఆమె చేతులు షాల ని సవరించుకుందుకే సరిపోతునాన్యి. షాల  సవరించుకోకపోతే చలి పులిలా 

తినేసుత్ంది. అందుకని నినన్ రాతిర్కి లాగే అపుప్డూ పిలల్లిదద్రీన్ ఎతుత్కునాన్ను. 
శీర్మతి నొచుచ్కుంది. ఎలాగో అలా బాబుని ఎతుత్కుంటానంది.  
“మీరు నా పకక్నునాన్రుగా. నా బలం పెరిగిపోయింది. నీకు పరీకిష్ంచాలనుంటే, వీళల్తోపాటు నినున్ కూడా ఎతుత్కోగలను” అనాన్ను.  
శీర్మతి సిగుగ్పడింది. “పిలల్ పెదద్దౌతోంది. దానిముందు అలా మాటాల్డకండి” అంది. 
ఆడవాళుల్ సిగుగ్ని పర్దరిశ్ంచే తీరు విచితర్ంగా ఉంటుంది. అమామ్యికి నాలుగు నిండి ఇంకా నాలుగు నెలలు కాలేదు. తన సిగుగ్ని 

పర్దరిశ్ంచడానికి దానికి పెదద్రికానిన్ అంటగటిట్ంది శీర్మతి. 
“అది పెదద్దైతే అయింది కానీ, నువువ్ మాతర్ం దానిముందు అలాగనకు. నేనేదో తపుప్ మాటాల్డేననుకోగలదు” అని కవర  

చేసుకునాన్ను. 
ఇలుల్ చేరేసరికి - బుధవారం కదా - మా భవంతిముందు సంత హడావుడి. 
కూరలు తెచుచ్కోవాలి. నాకైతే శీర్మతితో కలిసి సంత చెయాయ్లనుంది కానీ బాబు గాఢనిదర్లో ఉనాన్డు. అందుకని అంతా భవంతి 

లోపలికెళాల్ం.  
శీర్మతికి ఇంటి తాళం తియయ్డంలో సులువులు చెపేప్ను. తనచేతనే తాళం తీయించాను. లోపలికెళేల్క ఇంటోల్ బాబుకి తోడుగా 

శీర్మతిని వదిలి పాపని తీసుకుని బయటికెళాల్ను.  
దానీన్ ఇంటోల్ వదిలేదుద్ను కానీ అది ననున్ వదలడం లేదు.  
మేమిదద్రం సంతలో కూరల దుకాణానికి వెళాల్ం. అకక్డి జనంలో చాలామంది పాపని చూసి బాగా ముచచ్ట పడాడ్రు. కూరలమేమ్ 

ఒకామె దానికి ఓ చాక లెట , ఆపిల  ఇచిచ్ంది. పాప తీసుకోలేదు. నావంక చూసింది.  
“తీసుకోదేం?” అనడిగింది కూరలామె ఆశచ్రయ్ంగా.  
“నా అనుమతి లేకుండా ఎవరేమిచిచ్నా ఏం తీసుకోదు” అని చెపాప్ను. అంతే - ఆమె వెంటనే చేతులు సాచి దానిన్ దగగ్రగా తీసుకుని 

గటిట్గా హతుత్కుంది. ఆ వెంటనే ఎతుత్కుని ముదాడ్డింది.  
నేను చెపేప్క ఆమె ఇచిచ్నవి తీసుకుంది పాప.  
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సంతలో కూరలు కొని, ఇలుల్ చేరాక పాప చాలా ఉతాస్హంగా, “అమామ్! జరమ్నీవాళుల్ చాలా మంచివాళుల్. కొటుట్కు వెళిల్న నాలాంటి 
చినన్పిలల్లకి చాకెల్టూస్, ఆపిలూస్ ఇసాత్రు” అని తలిల్కి చెపుప్కుంది.  

నీ అనుభవమెంతని దానిన్ తీసిపారేయొచుచ్. కానీ ఇండియాలో అంతవరకూ కూరల మారెక్టోల్ దానికిలాంటి అనుభవం లేదనన్ది 
నిజం.                                                       

(¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy) 
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