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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 (9)

( పులు పిలుత్ నాన్యి బెరి
ల్ న్లో నేను, నా కుటుంబం)
షాపింగంటే చాలామందికి ముఖయ్ంగా ఆడవాళల్కి చాలా ఇషట్ంగా ఉంటుంది. శీర్మతి అందుకు భినన్ం కావడం నాకు ఆశచ్రయ్మైతే అది నా అదృషట్మనేవారు నా మితుర్లు. అలాంటి శీర్మతి కూడా - ‘రాయల కాలంలో రాచబాట పకక్న రతాన్లు రాసులుగా పోసి అమేమ్వారు’
అని ఎవరో అనగా వినన్పుప్డు, ‘షాపింగ చేసేత్ - అలాంటిచోట చెయాయ్లి’ అని ననున్ ఆశచ్రయ్పరిచింది.
ఆపుప్డు నాకరథ్మైంది. షాపింగంటే ఆసకిత్ ఉనన్వాళుల్ వెతుకుక్ంటూ షాపులకి వెడతారు. షాపులు ఆకరిష్ంచే షేపులకి పార్ధానయ్మిసేత్ ఆసకిత్ లేనివారికి కూడా వాటి పిలుపు వినిపిసుత్ంది. కరెట్సీకైనా ఆ పిలుపుని మనిన్ంచాలనిపిసుత్ంది. ఒకసారి షాపులోల్ అడుగెటాట్మా - ఆ
తరావ్త మన అసలు వయ్కిత్తావ్నికి పరీక్ష మొదలౌతుంది.
అపప్టికి మన దేశంలో షాపులోల్ ఇపప్టి పర్భలు లేవు. అందులోనూ భువనేశవ్రోల్ మరీనూ. పోలికలో అకక్డి షాపులు ఉమమ్డి
ఆంధర్పర్దేశలో చినన్ పటాన్ల వాటికి కూడా దరిదాపులోల్ ఉండేవి కాదు.
జరమ్నీలో అడుగెడుతూనే నేను పర్తేయ్కంగా ఫీలైనది - షాపుల విషయంలో. పటాన్లలోనే కాదు - పలెల్లోల్ కూడా - ‘షాపింగుకోసమే
జీవితం’ అని జనం అనుకునేంత ఆకరష్ణీయంగా ఉండేవి షాపులు. నాకు రాయల కాలం గురుత్కొచిచ్ంది.
అపుప్డే నాకు ఆనిపించింది, ‘భారాయ్బిడడ్లతో ఇకక్డ షాపులోల్ తిరగని జీవితమూ ఓ జీవితమేనా?’ అని.
ఇపుప్డు నావాళిల్కక్డే ఉనాన్రు. జీవితానిన్ జీవితం అనిపించుకోగల అవకాశం నాకొచిచ్ంది.
పర్తి రోజూ ఏదో ఓ సమయంలో బయటికెళిల్ కనీసం రెండు మూడు షాపుల దరశ్నం చేసుకొచేచ్వాళల్ం.
శీర్మతి పూరవ్కాలపు మనిషేం కాదు. ఆలోచనలోల్ ఐతే తన కాలానికి ఓ దశాబద్ం ముందే ఉంటుంది. కానీ దుసుత్ల విషయంలో
మాతర్ం తను అలవాటుపడడ్ సంపర్దాయానిన్ విడవను కాక విడవలేకపోయేది.
తను జరమ్నీలో అడుగెటట్గానే చెపాప్ను - ఇకక్డి వాతావరణానికి చీరలు సరిపడవనీ, పాంటల్లోకి మారక తపప్దనీ.
దానికి బదులుగా, ‘‘భువనేశవ్రోల్ నా వయసువాళుల్ చుడీదార వేసుకుంటే, నడకకి చీరకంటే అదే ఎకుక్వ వీలని తెలిసినా మారలేకపోయాను. ఎందుకో నాకు చీర కాక మరే దుసుత్లు వేసుకునాన్ - మతం మారుచ్కునన్ంత ఇబబ్ంది కలుగుతుంది’’ అంది శీర్మతి.
‘‘కానీ ఇది చలి దేశం. ఇకక్డ మారక తపప్దు’’ అనాన్ను.
‘‘ఇకక్డికి రాగానే మీకూ మీ సహచరులు చెపాప్రు - ఇది చలిదేశం, ఇకక్డ విసీక్, బార్ందీలు అలవాటు చేసుకోవాలని. వినాన్రా?’’
అంది శీర్మతి.
‘‘వినలేదంటే - అందులో నిజానిజాలు సవ్యంగా తేలుచ్కోవాలనుకునాన్ను తపప్ - వాళల్ మాట కొటిట్పారెయాయ్లనుకోలేదు’’
‘‘కదా - నేనూ అంతే ఆనుకొండి’’ అంది శీర్మతి.
అపుప్డు నాకు చినన్పుప్డు చందమామలో చదివిన తండీర్కొడుకుల కథ గురుత్కొచిచ్ంది.
కొడుకు ఇంటి బయట ఎండలో చెమటలు కకుక్తూ పని చేచుత్ంటే - తండిర్ వచిచ్, ‘‘ఎండగా ఉందిరా నాయనా! కాసేపు లోపలికొచిచ్
నీడపటుట్న విశార్ంతి తీసుకో’’ అనాన్డు. కొడుకు ఆయన మాటలు లెకక్ చెయయ్కుండా పని చేసూత్నే ఉనాన్డు.
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చివరకు విసుగొచిచ్న తండిర్ - నెలల వయసునన్ మనవణిణ్ తీసుకొచిచ్ ఎండలో పడుకోబెటాట్డు. అది చూసిన కొడుకు, ‘‘పెదద్వాడివి,
మతి కానీ పోయిందాయేం? చంటిపిలాల్ణిణ్ ఎండలో పడుకోబెడతావా?’’ అని తన పని మానుకుని చంటిపిలాల్ణిణ్ ఎతుత్కుని ఇంటోల్కి
తీసుకువెళాల్డు.
తండిర్ నవివ్, ‘‘నీ కొడుకు ఎండలో ఉంటే నీ పార్ణం గిలగిలాల్డిపోయిందా - మరి నా కొడుకు ఎండలో ఉంటే, నాకూ అంతే కదా!
మతి నీకు పోయిందా, నాకు పోయిందా, చెపుప్’’ అనాన్డు.
పాపం - నా మితుర్లు - నామీద అభిమానంతో కనీసం వైనయినా పుచుచ్కోమని నాకో సలహా ఇసేత్, అది నేను లెకక్ చెయయ్లేదు. ఆ
సలహా నాకు అవసరం లేదని ఋజువు చెయాయ్లనుకునాన్ను, చేశాను.
ఇపుప్డు శీర్మతి నా సలహా విషయంలో అదే చేసింది.
కానీ తను ఇండియాలోలా చీర కటుట్కుని బయటికొసేత్ చలికి గడడ్ కటుట్కుపోతుందని నా భయం.
ఐతే శీర్మతి లాజిక వేరు.
జరమ్నీలో చాలామంది ఆడవాళుల్ - చాలా భాగం వళుల్ కనిపించేలాగే వసత్రధారణ చేసాత్రు. చలికాలంలో కూడా వారి వసత్రధారణలో
పెదద్ మారేప్ం ఉండదు. వాళేల్ చలికి తటుట్కునన్పుప్డు వళల్ంతా కపేప్ చీర చలిని ఆపదా?
ఆమె అనన్ ఈ మాటలోనే చలికి సమాధానం కూడా ఉంది. జరమ్న మహిళలు ఎంత పొటిట్ దుసుత్లు వేసుకునాన్ - ముందు
సుట్ర్ంపహోజెన (లెగినస్) ధరిసాత్రు. అవి అతిపలచ్గా ఉంటాయి. వేసుకుంటే వంటికి పటిట్ చరమ్ం రంగులో కలిసిపోతాయి. చెబితే తపప్ అవి
ధరించిన విషయం తెలియదు. అవి ఎంత చలినైనా ఆపుతాయి. వాటి ధరమ్మా అని శీర్మతి చీరకటుట్కి చలి అడడ్ంకి కాలేదు.
మా పిలల్లు తెలల్గా మిసమిసలాడుతునాన్ - చూడగానే అకక్డివారు కారని తెలిసిపోతుంది. శీర్మతి చీరకటుట్. మేము నలుగురం ఏ
షాపుకెళిల్నా కొంచెం పర్తేయ్కంగానే కనిపించేవాళల్ం. ఐతే అకక్డివారి సతస్ంపర్దాయం - అపరిచితులిన్ కూడా సేన్హపూరవ్కమైన చిరునవువ్తో
పలకరించడం. చినన్పిలల్లిన్ చూసి ముచచ్ట పడడం.
మేమే షాపుకెళిల్నా ఆ పలకరింపు మాలో బెరుకు పోగొటిట్ కొతత్ ఉతాస్హానిన్చేచ్ది.
అకక్డ డిపారటమెంటల సోట్రసలో - బిలాక్, హరీట్, వెరటహైమ, వూలవరత్, కారసాట్డట్, నెకక్రమన, కెవ్లేల్ - ఇవి కొనిన్ పేరుల్.
ఇంచుమించు అనిన్ నగరాలోల్నూ వీటికి బార్ంచిలుంటాయి.
పిలల్లు రాగానే నేనో రోజు బిలాక్ షాపుకి వెళేల్ పోర్గార్ం వేశాను. ఆ షాపు రైలేవ్సేట్షనుకి దగగ్రోల్ ఉంది. వీళుల్ రాకముందు నేనందులోకి
చాలాసారుల్ వెళాల్ను. అందులో ననున్ బాగా ఆకరిష్ంచింది ఓ కుకక్పిలల్ బొమమ్. చూడాడ్నికి అచచ్ం నిజం కుకక్పిలల్లాగే ఉంది. దాని మెడకి చినన్
బెలుట్. ఆ బెలుట్కి తాడులాంటి ఓ గొలుసు. తాడు చివర బాయ్టరీ హోలడ్రుంది. దానికి రెండు మీటలు. ఒకటి నొకిక్తే కుకక్పిలల్ నోరు తెరచి భౌ
భౌ మని మొరుగుతుంది. రెండో మీట నొకిక్తే కుకక్పిలల్ తోక ఊపుకుంటూ నెమమ్దిగా ముందుకు నడుసుత్ంది. బొమమ్ ఖరీదు 15 మారుక్లు.
వచిచ్నపప్టిన్ంచి ఆ బొమమ్ని ఇపప్టికి ఐదారుసారుల్ చూసుంటాను. మా పిలల్లకి చూపించి, వాళల్ ముఖాలోల్ వెలుగులు చూసి
ఆనందించాలని కలలు కనేవాణిణ్.
ఆ కల తీరుచ్కుందుకే ఈరోజు వాళల్నకక్డికి తీసుకెళాల్ను.
మా ఇంటినుంచి నాలుగు నిముషాలు నడిసేత్ డాయిచే ఓపర అనే ఊ బానహాఫ (మెటోర్ సేట్షన) ఉంది. అదెకిక్తే మొదటి సాట్పు నా
ఆఫీసుకి దగగ్రోల్ని ఎరనసట్ రాయిటర పాల్టజ్. రెండోది జూ (జంతు పర్దరశ్నశాల). అకక్డే బెరిల్న రైలేవ్ సేట్షనుంది. అకక్డే బిలాక్ షాపు కూడా
ఉంది.
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నేననుకునన్టేల్ పిలల్లిదద్రికీ కుకక్పిలల్ బొమమ్ చాలా నచిచ్ంది. ఐతే వెంటనే కొనలేదు నేను. నెలాల్ళల్పాటు ఆలల్రి చెయయ్కుండా బుదిధ్గా
ఉంటే కొంటాననాన్ను.
ఇలాంటి విషయాలోల్ మా వాళుల్ చాలా బుదిధ్మంతులు. వెంటనే బుదిధ్గా తలలూపారు.
అకక్ణిణ్ంచి దగగ్రోల్నే ఉనన్ హరీట్ షాపుకి వెళాల్ం. అది బిలాక్కంటే కూడా చాలా పెదద్ది.
బయట చేతులకి, చెవులకి చలి. లోపలికెళల్గానే వెచచ్దనం. పిలల్లకి ఈ అనుభవం కొతత్గానూ, సరదాగానూ ఉంది.
అమాయకమైన కళల్తో పరిసరాలిన్ ఆసకిత్గా చూసూత్ వాళుల్ మాతోపాటే నడుసుత్నాన్రు.
అపప్టికి మాకింకా కుకక్పిలల్ హాంగోవర పోలేదు. ఆ బొమమ్ అచచ్ం నిజం కుకక్పిలల్లాగే ఉండడం, దానిన్ చూసి పిలల్లు తెగ
మురిసిపోవడం, వెంటనే కొనేసి ఉండాలిస్ందేమోననన్ ఫీలింగుస్ - ఇలా మాటాల్డుకుంటూ నేను బాబుతో, ‘‘ఇందాకా, కుకక్పిలల్ ఏం
చేసిందిరా?’’ అనాన్ను ముచచ్టగా.
అంతే!
నిండా మూడేళుల్ లేని బాబు నా చెయియ్ విడిపించుకునాన్డు. నేలపై రెండు చేతులూ, కాళూల్ ఆనాచ్డు. తనూ కుకక్పిలల్లాగే రెండు సారుల్
తలూపాడు. తరావ్త ముందుకు నెమమ్దిగా నడిచి ఓ క్షణమాగి భౌ భౌ అనాన్డు.
ఆ క్షణంలో వాణిణ్ చూసేత్ - మేము చూసిన బొమేమ్ కొంచెం పెదద్ సైజులో ఉందనిపించింది.
వాడలా చేసాత్డని నేనూహింలేదు. చుటుట్పకక్ల ఎవరైనా చూసాత్రేమోనని కంగారుపడి అటూ ఇటూ చూసేత్ అపప్టికే జనం మమమ్లిన్
చుటుట్ముటాట్రు.
నాకూ, శీర్మతికీ చచేచ్టంత సిగగ్యింది. కానీ అది ఒకక్ క్షణమే!
చుటూట్ ఉనన్వాళుల్ మావాళల్ని తెగ ముచచ్టగా చూసుత్నాన్రు.
ఒక జరమ్న వనిత వాణిణ్ ఎతుత్కుని, ‘‘వెరీ సీవ్ట’’ అంది. ఆమె వాణిణ్ దింపీ దింపగానే ఇదద్రి పిలల్ల జేబులూ చాకెల్టల్తో నిండిపోయాయి.
షాపులు రాజభవనాలోల్ హాలుస్లా చాలా పెదద్వి, అమేమ్ సరుకులు పర్తీదీ కళల్కి కనబడేలా అమరిచ్ ఉంటాయి. ధరలు వాటిమీదే
వార్సుంటాయి. అయినపప్టికీ మహాతీరథ్ంలా కనిపించే ఆ షాపులోల్ ఏ సరుకు ఎకక్డుందో తెలుసుకోవడం అంత సులభం కాదు. కసట్మరుస్కి ఆ
విషయమై సాయపడడ్ం కోసం పర్తేయ్కంగా కొందరు సేలస్ బాయస్, సేలస్ గరల్స్ ఉంటారు. ఎవరైనా దేనికోసమైనా వెతుకుతునన్టుల్ కనబడితే
వాళుల్ క్షణాలమీద వచిచ్, ‘‘బిటేట్ షోన’’ (యెస పీల్జ లాంటిది) అంటారు.
బిటేట్ షోన అనన్ది అకక్డ పలకరింపు.
థాంకస్ చెపిప్నవారికి బిటేట్ షోన అని బదులివవ్డం నోమెనష్న లాంటిది. షాపులోల్ అది మే ఐ హెలపయూ అనన్ అరాథ్నిన్ ధవ్నిసుత్ంది.
సాధారణంగా మేము షాపులకి వెళేల్ది ఆసకిత్కరమైనవి ఏమునాన్యో చూడాడ్నికే. ఆ చూడడ్ం ఒకోసారి కేవలం కాలకేష్పానికి. ఒకోసారి
సరేవ్కి.
సరేవ్ అకక్డ చాలా అవసరం. ధరలు షాపు షాపుకీ మారిపోతుంటాయి. ఒక షాపులో 190 మారుక్లునన్ టేపు రికారడ్రు మరో
షాపులో 368 మారుక్లు. మిగతా షాపులోల్ ధరలు వీటి మధయ్లో ఉంటాయి.
ఒక షాపులో ఒక ఐటం చవగాగ్ ఉంది కదా అని అకక్డ మిగతావనీన్ కూడా చవగాగ్ ఉంటాయనుకుందుకు లేదు. ఒకో షాపులో ఒకో
ఐటం చవగాగ్ ఉంటుంది. అందువలల్ అనిన్ వసుత్వులూ ఒకే షాపులో కొనేవారికి పెదద్గా నషట్ముండదు.
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యూరోపియన కసట్మరుస్కి మారెక్ట సరేవ్పై ఆసకిత్ కానీ, అందుకు సమయం కానీ ఉనన్టుల్ అనిపించదు. మేము మాతర్ం అనిన్
షాపులూ తిరిగి ఎకక్డ ఏది చవగాగ్ ఉంటుందో అదే కొనేవాళల్ం. అందువలల్ డబుబ్ ఆదా ఒక పర్యోజనమైతే - కర్మంగా షాపుల తీరు గురించి
పూరిత్ అవగాహన వసుత్ంది.
అలాంటి మేము షాపింగుకి వెడితే - ఇలా అడుగెటాట్మో లేదో, అలా ఎవరో ఒకరు ‘బిటేట్ షోన’ అంటూ వచేచ్సేవారు.
ధరలు సరేవ్ చేసుత్నాన్మని చెపప్లేం. ఏమునాన్యో చూసుత్నాన్మని చెపప్లేం. కానీ వాళల్ని వదులుచ్కోవాలి. అందుకు కొంచెం
మొహమాటం. కొంచెం ఇబబ్ంది.
అలాగని ఏదో ఒకటి కొనెయయ్లేం కదా - వాళల్తో డీల చెయయ్డానికి కర్మంగా అలవాటు పడాడ్ం.
సేలస్ బాయసకీ, సేలస్ గరలసకీ మేము బిటేట్షోనుల్ అని పేరెటుట్కునాన్ం.
ఏ షాపులోనైనా అడుగెటిట్నపుప్డు చుటూట్ చూసి బిటేట్షోనుల్ దగగ్రోల్ లేని చోటకు వెళిల్ సరేవ్ మొదలెటేట్వాళల్ం.
ఒకసారి అలా సరేవ్లో ఉండగా ఎకక్ణిణ్ంచో ఓ బిటేట్షోన మా దగగ్రికొచేచ్సింది.
ఏం చెపాప్లా అని ఆలోచిసుత్ండగా ఆమె మాతో మాటాల్డకుండా పిలల్లిదద్రీన్ ఒకరి తరావ్త ఒకరిన్ ఎతుత్కుని ముదుద్లాడింది. ఇదద్రికీ
చెరో గుపెప్డు చాకెల్టుల్ ఇచిచ్ంది.
పిలల్లకి నేను ‘డాంకే షోన’ (థాంకూయ్ వెరీమచ) అనడం నేరాప్ను. ఇదద్రూ నా అనుమతితో చాకెల్టుల్ తీసుకుని ఆమెకి డాంకేషోన
చెపాప్రు.
ఆమె మరింత ముచచ్టపడి - ఈసారి వాళిల్దద్రి జేబులూ చాకెల్టల్తో నింపి వాళల్తో కబురుల్ మొదలెటిట్ంది.
‘‘వాళల్కు జరమ్న అరథ్ం కాదు’’ అని నేనామెకి చెపాప్ను.
‘‘పోనీ ఇంగీల్షొచాచ్?’’ అనడిగిందామె.
మాటాల్డాడ్నికి ఇషట్పడరు కానీ చాలామంది జరమ్నుస్కి ఇంగీల్షు బాగా వచుచ్. మా పిలల్లకి ఇంగీల్షు కూడా రాదని నేను చెపప్గానే,
‘‘ఇంత ముదొద్చేచ్ పిలల్లతో సంభాషించలేకపోవడం ఎంత దురదృషట్ం?’’ అని భారంగా నిటూట్రిచ్ందామె.
పిలల్లంటే - కుల మత జాతి భాషా భేదం లేకుండా అలరించే ఓ అదుభ్తం. మన పెంపకంతో వాళల్కి కుల మత జాతి భాషా భేదాలిన్
పులుముతునాన్మని నాకు అనిపించింది.
ఆ తరావ్త ఆమె మాకు ఆ షాపులో చాలాసారుల్ కనబడింది. చూడగానే వీళిల్దద్రీన్ దగగ్రకు తీసుకుని కాసేపు ముదుద్లాడేకనే మిగతా
పనులు చూసేది. అందువలల్ మాకులాగే చూడాడ్నికి మాతర్మే షాపుకొచిచ్నవాళల్కి బిటేట్షోన అంతరాయం కాసేపు తపేప్ది.
చినాన్ పెదాద్ తేడా లేకుండా అకక్డ ఇంచుమించు పర్తి షాపులోనూ కదిలే మెటుల్ (ఎసక్లేటరుల్) ఉనాన్యి.
మా పిలల్లకి ఆ మెటుల్ చాలా నచాచ్యి. షాపులో పై అంతసుత్కి వెళాల్లంటే వాటిమీదే వెళాల్లనేవారు. పరుగునవెళిల్ వాటిమీద
నిలబడేవారు.
నిజం చెపాప్లంటే ఆగకుండా కదిలే ఆ మెటల్మీద ఎకిక్ సిథ్రంగా నిలబడడ్ం పెదద్వాళల్మైన మాకే అంత సులభం కాదు. ఆ తరావ్త పై
అంతసుత్కి చేరేక జాగర్తత్గా అడుగు తీసి నేలమీద పెటేట్టపుప్డు కూడా తడబడి పడిపోకుండా జాగర్తత్ తీసుకోవాలి.
మొదటిసారి ఎకేక్ముందు నేను ముందు పాపనీ, తరావ్త బాబునీ పైకి తీసుకెళిల్ అకక్డ నిలబెటాట్ను. శీర్మతికి పకక్నుండి జాగర్తత్లు
చెబుతూ పైకి ఎకిక్ంచాను.
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పిలల్లూరుకుంటారా - తనకి తనే మెటెల్కుక్తానని రెండోసారికే పాప పటుట్బటిట్ంది. ఏమైతే అయిందని సరేనంటే అవలీలగా పైకి
చేరిపోయిందది.
అపుప్డు దాని మొహం చూడాలి. తొలిసారి ఎవరెసుట్మీద అడుగెటిట్న టెనిజ్ంగ నారేవ్ ముఖంలో కూడా అపుప్డంత గరవ్ం కనబడి
ఉండదు.
బాబుకి పర్తి విషయంలోనూ అకక్తో పోటీ. ‘‘నేను, నేను’’ అంటూ గొణుగుడు మొదలెటాట్డు.
కొంచెం సంకోచించాను కానీ – ఆ మెటల్మీద పర్మాదాలేం జరుగవని నమమ్కముంది కాబటిట్ - సరేననాన్ను.
ఆశచ్రయ్ంగా వాడు కూడా అవలీలగా పైకి వెళిల్పోయాడు. వాడి మొహం కూడా అకక్ మొహంలాగే ఉంది.
శీర్మతి మాతర్ం తను మెటెల్కుక్తునన్పుప్డు ననున్ తన పకక్నుండమంది.
‘‘పిలల్లిన్ చూసి ధైరయ్ం తెచుచ్కో’’ అనాన్ను.
కానీ ఆమె భయం వేరు. కదులుతునన్ ఆ మెటల్ మధయ్లో తన చీర ఇరుకుక్ంటుందని ఆమె భయం.
తలిల్ భయపడుతుంటే పిలల్లకి చాలా గొపప్గా ఉండేది. భయం లేదని ఆమెకి ధైరయ్ం చెపిప్ ఎలా ఎకాక్లో డిమానసేట్ర్ట చేసి
చూపిసుత్ండేవారు. తను ఇంకా భయపడితే వేళాకోళం చేసేవారు. శీర్మతి ముచచ్ట పడి మరికాసత్ భయం నటించేది.
పిలల్లిన్ చూసి నేనూ కాసత్ ధైరయ్ం తెచుచ్కుని - శీర్మతి భయానిన్ వేళాకోళం చేశాను. అంతే - వెంటనే అలిగేసింది.
ఆ అలక నటన కాదు. నిజమని గర్హించేక - నా పాటుల్ మొదలయాయ్యి.
ఇలుల్ కటట్డానికి ఏడాది పడుతుంది. కూలచ్డానికి ఒకక్రోజు చాలు. అదే అలకైతే రపిప్ంచడానికి క్షణం చాలు. పోగొటట్డానికి
ఒకోసారి రోజులు కూడా చాలవు.
ఇలాంటి సందరాభ్లోల్ ఎవరైనా సరే అకబ్ర-బీరబ్ల కథ ఒకటి సుఫ్రణకి తెచుచ్కోవాలి.
ఒకసారి ఆకబ్ర - తను ఎవరి కోరికనైనా తీరచ్గలనని అనాన్డు. ‘‘ఎవరి కోరికలైనా తీరచ్గలరు, చినన్పిలల్లవి తపప్’’ అనాన్డు బీరబ్ల.
తన మాట ఋజువు చేసుకుందుకు తనే చినన్పిలాల్డిలా నటిసాత్ననాన్డు. అకబ్ర సరేననగానే బీరబ్ల, ‘‘నాకు ఇపుప్డే పితికిన పాలు గాల్సుడు
కావాలి’’ అనాన్డు. అకబ్ర ఓ పాడిఆవుని రపిప్ంచి ఓ గాల్సునిండా పాలు పితికించి బీరబ్లకి ఇచాచ్డు. బీరబ్ల అందులో సగం తాగి, మిగతా
సగం పాలనీ మళీల్ పొదుగులోకి పంపించెయయ్మని ఏడాచ్డు. అకబ్ర తెలల్మొహం వేశాడు.
తలిల్ని వేళాకోళం చేసి కూడా సంతోషపెటట్గలగడం చినన్పిలల్లకి మాతర్మే సాధయ్మైన ఓ కళ.
ఇకమీదట ఆ విషయంలో వాళల్ని అనుకరించకూడదని గటిట్గా అనుకునాన్ను.
ఒకసారి నేను కదిలే మెటల్మీద పై అంతసుత్ చేరుకునాన్ను. చుటూట్ ఉనన్ బొమమ్లిన్ చూసుత్నన్ పాప కొంచెం ఆలసయ్ంగా మెటెల్కిక్
మధయ్లో పడిపోయింది. భయమేసిందో ఏమో బాయ్రుమని ఏడిచ్ంది. కంగారు పడడ్ం మినహా ఏంచెయాయ్లో నాకు తెలియలేదు.
అంతలో పాప లేచి నిలబడింది. దాని వేళుల్ కానీ మెటల్ సందులో ఇరుకోక్లేదు కదా అని నాకు భయమేసింది.
అది పై అంతసుత్ చేరుకోగానే, పైకెతిత్ నేలమీద నిలబెటాట్ను.
పరీకిష్ంచి చూసేత్ కాలి వేళేల్ం నలగలేదు. హమమ్యయ్ అనుకునాన్ను.
ఇక పాప మళీల్ అది కదిలే మెటుల్ ఎకక్నంటుందని అనుమానించాను. కానీ, తిరిగి కిర్ంద అంతసుత్కి వెళల్డానికి ఆ మెటేల్ వాడితే మళీల్
హమమ్యయ్ అనుకునాన్ను.
మనిషికి మరపు వరం అంటారు. ఆ వరానిన్ పిలల్లు ఉపయోగించుకునన్టుల్ మనం ఉపయోగించుకోలేం మరి!
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పిలల్లతో వచేచ్వారికోసం షాపులోల్ చాలా సదుపాయాలుండేవి.

షాపుల బయట గురర్ం, ఏనుగు, ఖడగ్మృగం, సూక్టర, కారు వగైరా బొమమ్లుంటాయి. వాటిమీద ఎకిక్ కూరుచ్ని, దానికి ఉనన్
కీహోలలో పది ఫెనిన్గుస్ వేసేత్ ఆ బొమమ్ కాసేపు ఊగుతుంది.
చాలామంది పిలల్లన్కక్డ వదిలేసి షాపింగు చేసుకుని వసుత్ంటారు.
మాకు మాతర్ం పిలల్లన్కక్డ వదిలి వెళేల్ ధైరయ్ముండేది కాదు. ఐతే పిలల్లిన్ అలా చాలాచోటల్ బొమమ్లపై కూరోచ్బెటిట్ ఫొటోలు తీశాం.
కొనిన్ షాపులోల్ పిలల్లకోసం కారూట్న సినిమాలు వేసేవారు. పిలల్లన్కక్డ వదిలి షాపింగ చేసుకోవచుచ్ కానీ, కారూట్న పికచ్రస్ మాకూ
కొతేత్. మేమూ కాసేపు వాళల్తో చూసి వినోదించేవాళల్ం.
మేము పిలల్లిన్ సంకోచం లేకుండా ఎకుక్వగా వదిలి వెళేల్ది టివి విభాగంలో.
అది 1975. అపప్టికి మన దేశంలో టెలివిజనుల్ కొనిన్ మహానగరాలకి మాతర్మే పరిమితం. భువనేశవ్రోల్ ఐతే టెలివిజన లేనే లేదు. ఆ
సదుపాయమునన్ మహానగరాలోల్ కూడా ఒకటే ఛానెల వచేచ్ది. అదీ రంగులోల్ కాదు - కేవలం తెలుపు నలుపు.
అలాంటిది జరమ్నీలో ఒకే షాపులో ఒక పెదద్ హాలోల్ వందలాది టివిలు పకక్పకక్నే ఆనోల్ ఉండి - రంగురంగుల కారయ్కర్మాలు
చూపిసుత్ంటే వింతగానూ, కొతత్గానూ, కనుల పండువగానూ అనిపించేది. ఒకో టివిలో ఒకో చానెల. అవి పగలనక, రాతర్నక పర్సారాలు
చేసూత్నే ఉంటాయి.
పిలల్లు వాటిని విడూడ్రంగా చూసుత్ంటే మేము షాపింగు చేసేవాళల్ం.
పర్తి షాపుకీ కెలల్ర (అండరగౌర్ండ) విభాగముంటుంది. పపుప్లు, మాంసం, బెర్డ, కూరలు, అపరాలు వగైరాలనీన్ అమేమ్ విభాగానిన్
లెబెనసమిటెట్ల అంటారు. చాలా దుకాణాలోల్ లెబెనసమిటెట్ల కెలల్రలో ఉండేది. మేము వెళేల్ వెరటహైమ షాపులో కెలల్రలో పెదద్
ఆకావ్రియముంది. దాంటోల్ రకరకాల చేపలు, జలచరాలు కదులుతుండేవి. పిలల్లు వాటిని చూసి ఎంతో ముచచ్ట పడేవారు.
ఆ పార్ంతాలకు వెళిల్నపుప్డు పనునాన్ లేకపోయినా వెరటహైమలో కెలల్రకి వెళల్డం రివాజయింది. కానీ అది కొనాన్ళేల్.
ఎందుకంటే ఆ నిలువెతుత్ నీటితొటెట్ నిజానికి ఆకావ్రియం కాదు.
అందులో ఉతాస్హంగా కదలాడే ఓ చేపని ఉనన్టుల్ండి బయటకు తీసి తార్సులో వేసి బరువు చూసాత్రు. అది కసట్మరకి పాయ్క
చెయయ్బడుతుంది.
ఒకసారి నేనా దృశయ్ం చూశాను. వళల్ంతా వణుకుపుటిట్ శీర్మతికి చెపిప్ బాధపడాడ్ను. పాప వింటోందని గమనించలేదు. దానికి
విషయం తెలిసిపోయి ఆ చేపలిన్ చూసూత్ వెకిక్ వెకిక్ ఏడిచ్ంది.
ఆ తరావ్తనుంచి పాప ఆకావ్రియం చూడాడ్నికి పెదద్గా ఇషట్పడలేదు. నాకూక్డా ఆ నీళల్ తొటిట్లోని చేపలు - ఉరిశిక్ష విధించబడడ్
ఖైదీలాల్ కనబడేవి.
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