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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.
PPP

øöeTT~

www.koumudi.net

y˚T 2019

IJd¿F| MnWc"Ó(FL)¸¨

2

రెండవ భాగం: బెరి
ల్ న్ దీ పే డాయిచ్ ఖండే

చివరి డత: మలి సందడి (13)

( అనుమతి పాటు
ల్ బెరి
ల్ న్లో నేను, నా కుటుంబం)

రోజూ ఊపిరి తీసుకునన్టేల్ - చాలా ముఖయ్ విశేషాలు కొనిన్ మనకు తెలియకుండానే జరిగిపోతుంటాయి.
తెలిసినవారికి ఈ మాతర్ం తెలియదా అనిపిసుత్ంది కానీ తెలియనివారికి చినన్ విషయం కూడా విశేషమే.
బాగా చినన్పుప్డు నాకు బసుస్ పర్యాణమంటే తెలియదు. ఎకిక్ కూరోచ్వడమే అనుకునేవాణిణ్.
టికెటుల్ పెదద్లు తీసుకునేవారు. అది నా దృషిట్కొచేచ్ది కాదు.
నాకంటే చినన్పిలల్లు కొందరికి ఆ విషయం తెలుసని గర్హించేక, నా పరిమిత జాఞ్నానికి సిగుగ్ పడాడ్ను.
నాకు నాలుగేళల్పుప్డు కాబోలు, మా బాబాయిగారు ఓ దుకాణంలో మనీపరుస్ కొనాన్రు.
ఇంటికొచేచ్క మా పినిన్ ఆయనిన్ దేనికో డబుబ్లడిగింది.
‘‘అంత డబుబ్ లేదు. వచేచ్ నెల చూదాద్ంలే’’ అనాన్రు బాబాయి.
‘‘డబుబ్ లేదంటారేమిటీ - ఇపుప్డేగా మనీపరుస్ కొనాన్రు!’’ అనాన్ను.
బాబాయి ఆశచ్రయ్పడి, ‘‘మనీపరుస్కెంతయిందీ - అరథ్రూపాయేగా!’’ అనాన్రు.
‘‘అది నాకు తెలియదు. పరుస్లో బోలెడు డబుబ్ంటుందిగా, దాని గురించి’’ అనాన్ను.

పరుస్లో డబుబ్ మనం పెటాట్లని నాకు తెలియదు. పరుస్ కొనుకుక్ంటే అందులో డబుబ్ంటుందని అపప్టిదాకా నా అభిపార్యం.
నాకూ ఓ అరథ్ రూపాయుంటే నేనూ ఓ మనీపరుస్ కొనుకుక్ని బోలెడు డబుబ్ ఖరుచ్ పెటొట్చుచ్ ననుకునేవాణిణ్.
అది తెలిసేక పినిన్, బాబాయి ఒకటే నవువ్.
నాకూ నా పొరపాటు అరథ్మయింది.
అరథ్రూపాయికి ఎవరైనా వందల రూపాయలుంచిన పరుస్ని అముమ్తారా?
అలా ఆలోచించగానే అంతవరకూ ఆ మాతర్ం సుప్రించని నా తెలివితకుక్వతనానికి చాలా సిగుగ్పడాడ్ను.
అలాంటిదే ఇపుప్డు జరమ్నీలోనూ జరిగింది.
ఇండియాలో ఉండగా నేనెపుప్డూ విదేశాలోల్ అవకాశాలకి పర్యతిన్ంచలేదు. కానీ మితుర్ల దావ్రా కొనిన్ విశేషాలు తెలిసేవి.
ఆంగల్భాషా నైపుణాయ్నిన్ నిరాధ్రించడానికి టోఫెల ఇవావ్లని తెలుసు.
అమెరికాకి ఐతే పది పనెన్ండువేలు పెటిట్ టికెట కొనుకోక్వాలని తెలుసు.
పర్యాణంలో డాలరల్వంటి విదేశీమారకం కొంత ఉండాలని తెలుసు.
వీసా గురించి తెలియదు.
నేను జరమ్నీకి ఎంపికైనపుప్డు టికెటుట్తో సహా అనిన్ ఏరాప్టూల్ డాడ సంసథ్ చేసింది.
అందులో జరమ్నీలో ఉండడానికి అనుమతిపతర్ం కూడా ఉందని నాకు తెలియదు.
నావరకూ కొదిద్గా విదేశీమారకం నేను ఏరాప్టు చేసుకునాన్ను. అది సరిపోయింది.
ఆతరావ్తనుంచి అనీన్ వాళేల్ చూసుకునాన్రు.
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శీర్మతినీ, పిలల్లీన్ జరమ్నీ రపిప్ంచినపుప్డు డాడ వాళల్కి తెలియబరాచ్లి కాబటిట్ తెలియబరాచ్ను.
టికెటుల్ కొనడానికి డబుబ్ పోగేశాను.
పర్యాణపు ఏరాప్టల్కు నా తంటాలు నేను పడాడ్ను.
వాళిల్కక్డికి చేరగానే యజఞ్ం పూరత్యిందనుకునాన్ను.
మావాళొల్చిచ్న వారం పదిరోజులకి నాకకక్డునన్ మంచిమితుర్లోల్ ఒకడైన గుపాత్ కనిపించాడు.
అతడి భారయ్, రెండేళల్లోపు కొడుకు మావాళల్కంటే కాసత్ ముందే వచాచ్రు.
వాళల్కి రెసిడెనస్ పెరిమ్ట కోసం దరఖాసుత్ పెడుతునన్ విషయం యథాలాపంగా చెపాప్డు.

‘‘వాళొల్సుత్నన్టుల్ డాడ సంసథ్కి చెపాప్ం. మన డబుబ్ ఖరుచ్ పెటిట్ టికెటుల్ కొనాన్ం. మనకొచేచ్ సాక్లరుషిపుప్ డబుబ్తో మనవాళల్ని
పోషించుకుంటాం. మళీల్ కొతత్గా ఈ అనుమతి పతర్మేమిటి?’’ అనాన్ను కాసత్ ఆశచ్రయ్ంగానూ, భయంగానూ.
‘‘ఒక దేశంనుంచి ఇంకో దేశం వెళల్డానికి టికెట కొంటే సరిపోదు కదా! ముందు మనకి పాసపోరుట్ ఉండాలి. అలాగే మనం వేరే
దేశంలో ఉండాలంటే - ఆ దేశం మనని అనుమతించాలి కదా!’’ అనాన్డు గుపాత్.
నిజమే - అది కామన సెనుస్కి సంబంధించిన విషయం.
ఇంతవరకూ నాకిది సుఫ్రించలేదేమిటి?
అపుప్డనిపించింది - ఇలాంటి విషయాలోల్ నాకు కనీస లోకజాఞ్నం లేదని.
సూక్లోల్ ఫీజులు కటాట్లని తెలియదు. పెదద్లు కటేట్వారు.
కాలేజికి అపిల్కేషనుస్ పెటట్డం తెలియదు.
నానాన్గారో, తాతగారో, లేకా చదువయేయ్దాకా నాకు కాల్సుమేటైన నా అనన్యోయ్ ఇంతా చేసి అనన్యయ్ నాకంటే ఒకే ఒకక్ ఏడాది పెదద్.
తెరిచినపుప్డు సూక్లుకి, కాలేజికి వెళేల్వాణిణ్.
పరీక్షలొసేత్ వార్సేవాణిణ్.
వాటి వెనుక ఉండే అపిల్కేషనుల్, ఫీజులు తతంగం తెలియకుండానే నేను ఎమెమ్సీస్ అనిపించుకునాన్ను.
కషట్పడి వాళల్ ఏరాప్టుల్ వాళేల్ చేసుకునేవాళల్కి మాతర్ం – నాలాంటివాళల్కి ఈ మాతర్ం తెలియదంటే ఆశచ్రయ్ంగా అనిపించొచుచ్.
కాల్సులో సబజ్కులో
ట్ అధాయ్పకులు వివరించడమయేయ్క - సందేహాలకోసం నాదగగ్రకొచేచ్వాళల్ని చూసి - ఈ మాతర్ం అరథ్ం కాలేదా అని నేనాశచ్రయ్పడేవాణిణ్గా - అలాగే ఈ విషయంలో నాగురించి కొందరనుకోవచుచ్.
అలాగని మేమేం డబుబ్లో మునిగి తేలడం లేదు. నాకు అలా సాగిందంతే!
కంటితో చూసేత్త్ భూమి బలల్పరుపుగా ఉంటుంది.
ఆలొచిసేత్నో, ఆలోచించినవాళుల్ చెబితేనో అది గుండర్మౌతుంది.
డాడ వాళుల్ కడుపులో చలల్ కదలకుండా నాకోసం అనిన్ ఏరాప్టూల్ చేశారు.
దాంతో విదేశ యానానికి సంబంధించి నేనుకనీస లోకజాఞ్నానికి దూరమయాయ్ను.
కాసత్ ఆలోచిసేత్ చాలా తెలిసేవేమో ఒకక్ణీణ్ ఉనన్పుప్డు లియోపాటజవిలేల్లో హాసట్లోల్ ఉంటునన్ ఎలకిట్ర్కల ఇంజనీర దాస కథ విని అబుబ్రపడాడ్ను.
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అతడి దృకప్థం, సాహసం, ఉనన్తలక్షయ్ం ననున్ ఆకరిష్ంచాయి.

కానీ, ఆ కథలో అంతరీల్నంగా ఉనన్ రెసిడెనస్ పెరిమ్ట పర్సకిత్ని గర్హించి, మావాళల్కి అనవ్యించుకునే ఇంగితం నాకు లేకపోయింది.
గుపాత్తో మాటాల్డేక నాకు సప్షట్మయింది టికెట కొనుకుక్ని ఇండియానుంచి జరమ్నీ వచిచ్న నా కుటుంబం - మూడునెలల్పాటు ఇకక్డ నిరభయ్ంతరంగా గడపొచుచ్.
రెసిడెనస్ పెరిమ్ట లేకపోతే మూడునెలల్ తరావ్త ఒకక్ రోజు కూడా ఇకక్డుండడానికి వీలేల్దు.
గుపాత్ తన భారయ్కి రెసిడెనస్ పెరిమ్ట కోసం అపిల్కేషన ఇచేచ్టట్.
‘‘నువూవ్ ఇచాచ్వా?’’ అని యథాలాపంగా అడిగాడు.
ఇంకా ఇవవ్లేదని తెలియగానే, వెంటనే అపైల్ చెయయ్మని తొందరపెటాట్డు.
‘‘నువువ్ చాలా సామ్రట్. ఇలాంటివనీన్ ముందే భలే తెలుసుకుంటావ’’ అనాన్ను.
పాపం గుపాత్కి అలాంటి పొగడత్లు వినన్పుప్డు తనకి గొపప్తనానిన్ ఆపాదించుకునే అలవాటు లేదు.
‘‘అలాంటిదేం లేదు. హాసట్లోల్ ఉంటునాన్గా, ఎవరో ఒకరు ఇలాంటివి చెబుతుంటారు. అంతే!’’ అనాన్డు.
మావాళుల్ వచీచ్రాగానే ఈ రెసిడెనస్ పెరిమ్ట గురించి పటిట్ంచుకోనందుకు ముందు కంగారు పడాడ్ను.
ఐతే గుపాత్ నాకు ధైరయ్ం చెపాప్డు.
డాడ సాక్లరుస్ విషయంలో - ఈ పెరిమ్షన ఒక ఫారామ్లిటీయేనట.
ఎటొచీచ్ ముందు అపైల్ చెయాయ్లిట.
ఒకసారి అపైల్ చేసేక, ఇక బంతి వాళల్ కోరుట్లో ఉంటుంది.
వాళుల్ నిరణ్యం తీసుకొనడంలో ఆలసయ్ం చేసేత్ కూడా మాకే ఇబబ్ందీ లేదు.
నిరణ్యమయేయ్దాకా మా వాళిల్కక్డే ఉండొచుచ్.
‘‘ఐనా ఇకక్డ మన దేశంలోలా కాదు. మనం అపిల్కేషనిచేచ్క వాళల్ పొర్సీజరుస్ వాళుల్ అనుసరించి, మనకి పెరిమ్షన ఇవవ్డానికి ఎంతో
కాలం పటట్దులే’’ అనాన్డు గుపాత్.
గుపాత్ అపిల్కేషనిచిచ్ మూడు రోజులయిందిట.
అపిల్కేషనిచిచ్నపుప్డు భారయ్నీ, కొడుకునీ తీసుకెళేల్టట్.
ఇంటరూవ్య్ బాగానే అయిందిట.
ఆఫీసరు పర్సనన్ంగా ఉనాన్డట.
ఎటొచీచ్ భారాయ్బిడడ్లకి ఇనూస్రెనుస్ తీసుకుని మళీల్ రమమ్నాన్డుట.
‘‘అంటే నేనిపుప్డు మావాళల్కి ఇనూస్రెనుస్ తీసుకోవాలనన్ మాట!’’ అనాన్ను.
గుపాత్ నవివ్, ‘‘రెసిడెనస్ పెరిమ్ట ఆఫీసు చితర్మైనది. ఇకక్డ ఒకొకక్రికి ఒకోలా ఉంటాయిట నియమాలు. నువువ్ నీ భారాయ్బిడడ్లిన్
తీసుకుని తొందరగా ఆ ఆఫీసుకెళుల్. వాళుల్ మీవాళల్కి ఇనూస్రెనుస్ కావాలనొచుచ్, వదద్నొచుచ్ కూడా. అడిగినవి నోట చేసుకో. అడగని వాటి
విషయం పొరపాటున కూడా పర్సాత్వించకు’’ అని సలహా ఇచాచ్డు గుపాత్.
సరేనని గుపాత్ దగగ్ర ఆ ఆఫీసు వివరాలు తెలుసుకునాన్ను.
అది పుటకామర సాట్ర్సే (వీధి)లో ఉంది.
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అకక్డికి వెళల్డానికి మా ఇంటినుంచి రెండు ఊబానుల్ మారాలి.
జనవరి 21 ఉదయాన నేను, నాకుటుంబం పెందరాళే తెమిలి - 9.30కలాల్ ఆ ఆఫీసు చేరుకునాన్ం.
అకక్డ వివిధ దేశాల రంగురంగుల జనాలతో మహా సందడిగా ఉంది.
ఉనన్వాళల్లో ఎకుక్వమంది టరీక్ వాళుల్.
ఒకొకక్రేన్ పిలిచ్ ఇంటరూవ్య్ చేసుత్నాన్రు.
అదయేయ్క పని సానుకూలమైనవాళుల్ అతుయ్తాస్హంగానూ, కానివాళుల్ నీరసంగానూ బయటికొసుత్నాన్రు.
మా వంతు రావడం కాసత్ ఆలసయ్మయింది.
కారణ మేమిటంటే - మా ముందు ఇంటరూవ్య్కెళిల్న ఓ టరిక్ష అతనికి నలుగురు భారయ్లు.
ఒక భారయ్ ఇకక్డే ఉంటోంది.
మిగతా ముగుగ్రి భారయ్లకీ రెసిడెనస్ పెరిమ్ట కోసం వచాచ్డు.
ఒక మగాడికి ఒకే భారయ్, ఒక మహిళకి ఒకే భరత్ - అంటుంది జరమ్నీ రాజాయ్ంగం.
నలుగురీన్ నేను చటట్బదధ్ంగానే పెళాల్డానంటాడు టరిక్ష వయ్కిత్.
అదికక్డ చెలల్దంటాడు అకక్డి ఆఫీసరు.
ఆ విషయం అపిల్కేషనోల్ ఎకక్డా పర్సాత్వించలేదని అంటాడు టరిక్ష వయ్కిత్.
వార్యకపోయినా అరథ్ం చేసుకోవాలంటాడు ఆఫీసరు.
అలాగైతే తను చటట్బదధ్ంగా నలుగురిన్ పెళిల్ చేసుకోవడానీన్ అరథ్ం చేసుకోవాలంటాడు టరిక్ష వయ్కిత్.
వాళల్మధయ్ వాదులాట కొనసాగుతూ మిగతావాళల్కి బాగా ఆలసయ్మైపోతోంది.

వచిచ్న సమసేయ్మిటంటే - జరమ్నీలో ఉదోయ్గసుథ్లకి వారి భారయ్లకని వేరే కొంత డబుబ్ అలవెనుస్గా ఇసాత్రు. అలాంటి అలవెనుస్కోసం
నలుగురు భారయ్లిన్ తీసుకొచిచ్న సందరభ్ం ఆ ఆఫీసరు అనుభవంలో ఇదే మొదటిది.
మాకిది కొంచెం వినోదంగానే ఉనాన్ - టైము పదినన్ర కావసుత్ంటే కొంత విసుగొచిచ్ంది.
అకక్డ ఏ దేశసుథ్రాలో తెలియదు కానీ, ఓ తెలాల్మె మమమ్లిన్ గమనిసోత్ంది.
మా పిలల్లిన్ ముచచ్టగా చుసోత్ంది.
నా శీర్మతి కటూట్ బొటూట్ ఆమెకి ఆశచ్రాయ్నీన్, కుతూహలానీన్ కలిగిసోత్ంది.
ఆమె శీర్మతిని ఇంగీల్షులో పలకరించి - ‘‘ఇండియా?!’’ అంది.
శీర్మతికి ఇండియా అనన్ పదమొకక్టే అరథ్మై చిరునవువ్తో తలాడించింది.
‘‘కాలకేష్పంగా ఉంటుంది. ఇవి తినండి’’ అంటూ అభిమానంగా నవివ్ ఓ చినన్ పాయ్కెట శీర్మతికిచిచ్ంది.
శీర్మతి మొహమాటంగానే తీసుకుని, ఆమెకి థాంకస్ చెపిప్ంది.
అది చినన్ పోలిథీన సంచి. లోపలునన్వి సప్షట్ంగా కనిపిసుత్నాన్యి.
అవి నిమమ్తొనలని అరథ్మై - పాపకిచిచ్ - ‘‘నువూవ్, తముమ్డూ తినండి’’ అంది.
మా పిలల్లు ఓ పటాట్న ఏది పడితే అది తినరు.
జరమ్నీలో పిలల్లంతా ఇషట్పడి తినే చాకెల్టేల్ వీళల్కి నచేచ్వి కాదు.
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వాళూల్ వీళూల్ ఇచిచ్న చాకెల్టుల్ ఇంటోల్ పేరుకుపోతుంటే - కొనిన్ ఇంటికొచిచ్నవాళల్కి ఇచేచ్వాళల్ం.
కొనిన్ శీర్మతి అయిషట్ంగానే తినేది.
కొనిన్ ఇండియా తీసుకెడదామని దాచేవాళల్ం.
‘‘తినరా తముమ్డూ’’ అని పాప బాబుకి ఆ పాయ్కెటిట్చిచ్ంది.
బాబు దానిన్ ఓసారి ఎగాదిగా చూసి వాళల్ అమమ్కిచేచ్శాడు.
పాయ్కెట ఆమెకి వెనకిక్చెచ్యయ్మని శీర్మతి నాకిచిచ్ంది.
‘‘పిలల్లు తినడానికి ఇషట్పడడ్ంలేదు’’ అని నేనామెకి పాయ్కెట వెనకిక్వవ్బోయాను.
ఆమె తీసుకోలేదు.

‘‘నా పిలల్లూ ఇంతే - నేనిచిచ్ంది తినరు. ఐతే, నేనే తివేసాత్ - అని ఒకటి నోటోల్ వేసుకుంటా. అంతే వాళుల్ ఎగబడి లాకుక్ంటారు’’
అందామె.
నేను తటపటాయిసుత్ంటే - ‘‘నేను చెపిప్నటుల్ చేయి’’ అంది కొంచెం గదిద్సుత్నన్టుల్.
‘‘మావాళుల్ అలా తినరు’’ అనాన్ను.
ఆమె నవివ్, ‘‘నేనెందుకు చెబుతునాన్నంటే - వీటి రుచి వెరీ సెప్షల. ఇవి అనిన్చోటాల్ దొరకవు. నీ భారయ్ ఒకసారి నోటోల్
వేసుకుందంటే - అడిగినా పిలల్లకి పెటట్దు. ఇదద్రూ రుచి చూడండి, అదీ నీ భారయ్ నీదాకా రానిసేత్’’ అని చిలిపిగా కనున్ కొటిట్ంది.
నేనామె ఏమంటునన్దీ చెపప్బోతే - ‘‘ఆమాతర్ం ఇంగీల్షు నాకూ అరథ్మయింది లెండి కానీ - ఆ చెపేప్దేదో చెపిప్ ఊరుకోవచుచ్గా,
కనుబ్ కొటట్డమెందుకూ?’’ ఆని చిరాకు పడింది.
కొంత కుతూహలం. కొంత మొహమాటం.
శీర్మతి నిమమ్తొన ఒకటి రుచి చూసింది.
ఆమె కళుల్ పెదద్వవడం చూసి వాటి రుచి నాకు అరథ్మైంది.
తనకి నచిచ్నవి వెంటనే నాతో షేర చేసుకోవాలిగా - వెంటనే నాకో నిమమ్తొన ఇచిచ్ంది.
నిజంగానే ఆ నిమమ్తొనల రుచి అదుభ్తం.
శీర్మతి నాతో అంది, ‘‘నా చినన్పుప్డు నిమమ్తొనలు కొనుకుక్ని తినేవాళల్ం. చాలా రుచిగా ఉండేవి. మనకి పిలల్లు పుటేట్సరికి
అలాంటివి దొరకడం లేదు. ఇపుప్డు దొరికేవి తింటే వికార పెడుతోంది. అందుకే మనవాళుల్ తినమనాన్రు. ఈవిడ ఎకక్డ కొందో కానీ, ఇవి
చాలా చాలా బాగునాన్యి. ఏ సోట్రోల్ దొరుకుతాయో చూడాలి’’ అని.
పిలల్లా మాట విని వాటికోసం ఎగబడాడ్రు.
శీర్మతి మాటల పర్భావమేమో, పిలల్లకి కూడా అవి చాలా నచాచ్యి.
‘‘మా పిలల్లు ఓ పటాట్న బయట కొనన్వి ఏవీ తినరు. ఇవి వీళల్కి చాలా నచాచ్యి. నిమమ్తొనలకీ, నీ సలహాకీ చాలా థాంకస్’’ అనాన్ను
నేను తెలాల్మెతో.
“ఎకక్డివాళల్యినా పిలల్లంతా ఒకక్టే” అని ఆమె సంబరపడింది.
ఈ పర్హసనం జరుగుతుండగా కాసేపు మాకు టైం తెలియలేదు.
అంతలో మాకు పిలుపొచిచ్ంది. నలుగురం వెళాల్ం.
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ఆఫీసరు నా వివరాలు అడిగి తెలుసుకునాన్డు.
నాతో జరమ్న, ఇంగీల్షులు కలిపి మాటాల్డేడు. ననున్ మాతర్ం జరమ్న భాషలో మాటాల్డమని నిరేద్శించాడు.
తపుప్లొసేత్ తను సరి చేసాత్ననాన్డు.
అపప్టికి నాకు జరమ్న భాష అంత ఫరవాలేదు.
నేను శీర్మతికి కూడా అవసరమైన జరమ్న నేరాప్ను. చెపాప్లంటే తనకి ఇంగీల్షుకంటే జరమ్నే బాగా వచుచ్.
తను సూక్లోల్ ఇంగీల్షు చదువుకునాన్ ఆ భాష వాడాలిస్న అవసరం ఇండియాలో ఆటేట్ రాలేదు.
తను ఒరిసాస్ రావడంతో - ఒరియా, హిందీ నాకంటే మెరుగాగ్ అలవడాడ్యి.
ఇపుప్డు జరమ్నీలో ఇకక్డి భాష అవసరం కాబటిట్ అదీ వంటబడుతోంది.
నా శీర్మతి కూడా జరమ్న మాటాల్డగలదని అతడికి చెపాప్ను.
అందుకు ఆమె నావంక గురుర్గా చూసింది కానీ - అతడి ముఖం వెలిగింది.
ఎంతలా వెలిగిందంటే - ఆ వెలుగులో నాకు మావాళల్ రెసిడెనస్ పెరిమ్ట కనబడింది.
మావాళల్కి రెసిడెనస్ పెరిమ్ట ఇవవ్డానికి సమసేయ్ముండదని సప్షట్ం చేశాడతడు.
కానీ, అందుకు మావాళల్కి ఇనూస్రెనుస్ తీసుకోవాలనాన్డు.
‘‘తీసుకుంటాను. ఇనూస్రెనుస్కి మావాళల్కి ఫారామ్లిటీస ఏమైనా ఉంటాయా?’’ అనడిగాను.
నవేవ్సి, పాసపోరుట్ంటే చాలనాన్డు. బాగుందనుకునాన్ను.
‘‘ఇనూస్రెనస్ తీసుకునాన్క ఆ డాకుయ్మెంటుస్తో మళీల్ వసాత్ను’’ అనాన్ను అతడితో ఉతాస్హంగా.

‘‘ఆ డాకుయ్మెంటుస్తోపాటు నీ మారేజ సరిట్ఫికెట కూడా తీసుకురావడం మరిచ్పోకు’’ అనాన్డతడు యథాలాపంగా.
‘‘ఊఁ’’ అని ఉలికిక్పడి, ‘‘మాయ్రేజ సరిట్ఫికేటేట్మిటి?’’ అనాన్ను.
పెళిల్ చేసుకుంటే చేసుకునన్టుల్ ఓ సరిట్ఫికెటుట్ండాలని నాకెపుప్డూ సుఫ్రించలేదు.
ఆఫీసరు ఆశచ్రయ్ంగా, ‘‘ఈమె నీ భారయ్ంటునాన్వు. మాయ్రేజి సరిట్ఫికెట గురించి తెలియదా? అంటే మీరిదద్రూ పెళిల్ చేసుకోకుండా
కలిసుంటూ పిలల్లిన్ కనాన్రా?’’ అనాన్డు.
అతడి గొంతులో సందేహమే తపప్ వెటకారం లేదు.
అతడేమనాన్డో శీర్మతికి తెలిసినటుల్ లేదు. తెలిసేత్ సిగుగ్తో కుంచించుకుపోయేదని తెలుసు.
ఆమె చాలా కుతూహలంగా మమమ్లిన్దద్రీన్ చూసోత్ంది.
అతడి ఈ సందేహం ఆమెకి అరథ్ం కాకపోవడం అదృషట్ం అనుకునాన్ను.
‘‘మాకు పెళల్యింది. మేమిదద్రం భారాయ్భరత్లం. ఆ విషయం పాసపోరుట్లో ఉంది’’ అనాన్ను ఉకోర్షానిన్ దిగమింగుకుంటూ.
అతడు చలించలేదు, ‘‘పాసపోరుట్ ఆఫీసరు మీపెళిల్ చూశాడా?’’ అనాన్డు.
తడబడినా తల అడడ్ంగా ఊపాను.
‘‘మరి మీకు పెళల్యినటుల్ ఆ ఆఫీసరుకెలా తెలుసు? మాయ్రేజి సరిట్ఫికెట చూపించి ఉంటావు. నేనడుగుతునన్ది ఆ సరిట్ఫికెట గురించి’’
అనాన్డతడు.
అటు తిపిప్ ఇటు తిపిప్ మళీల్ సరిట్ఫికెట టాపికకే వచాచ్డు.
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‘‘నిజం చెబుతునాన్ను. మా పెళిల్కి సరిట్ఫికెట లేదు. నాకు తెలిసి ఇండియాలో పెదద్లు చేసిన పెళిల్ళల్కి సరిట్ఫికెటుల్ండవు’’ అనాన్ను.
‘‘సరిట్ఫికెట లేకుండా పెళేల్మిటి? అది చెలల్దు’’ అనాన్డు ఆఫీసరు.
అపప్టికి మా పెళల్యి ఎనిమిదేళుల్ దాటింది. ఇదద్రు పిలల్లు.
ఇపుప్డు మా పెళిల్ చెలల్దని - ఇకక్డి ఆఫీసరు అంటునాన్డు.
మా పెళిల్ విషయంలో ఇలాంటి సమసొయ్కటి రావచచ్ని నేనూహించలేదు.
ఏంచెయాయ్లో తోచలేదు.
సరిట్ఫికెట లేని కారణంగా నా కుటుంబం అరాథ్ంతరంగా ఇండియాకి వెళిల్పోవాలిస్ వసుత్ందా అనన్ బెంగ కలిగింది.
మేకపోతు గాంభీరయ్ం తెచుచ్కుని, ‘‘పెళిల్కి సరిట్ఫికెట ముఖయ్మని మొదటిసారి వింటునాన్ను. అసలు పెళిల్ళల్కి సరిట్ఫికెటుల్ ఎందుకు?’’
అనాన్ను.
‘‘మాయ్రేజి సరిట్ఫికెట లేకుండా రేపు అవసరమైతే విడాకులు ఎలా తీసుకుంటావ?’’ అనాన్డు.
తెలల్బోయాను.
సరిట్ఫికెట అవసరం విడాకులకా?
వెంటనే పుంజుకుని, ‘‘కావాలంటే రాసిసాత్ను. నేను, నా భారయ్ జీవితాంతం కలిసే ఉంటాం. మా మధయ్ విడాకుల పర్సకేత్ ఉండదు. మా
సంపర్దాయంలో విడాకులుండవు. అందుకేనేమో సరిట్ఫికెటూల్ లేవు’’ అనాన్ను.
ఆఫీసరు తెలల్బోయాడు.
టైం చూసుకుని, ‘‘నీ కేసు నాకు చాలా చితర్ంగా ఉంది. ఇంకా చాలా మాటాల్డాలనుంది. కానీ బయట చాలామంది వెయిటింగులో
ఉనాన్రు. కాబటిట్ నువివ్క వెళొల్చుచ్. మళీల్ వచేచ్టపుప్డు మాయ్రేజి సరిట్ఫికెట తీసుకురాక తపప్దు’’ అనాన్డు.
‘‘లేని సరిట్ఫికెట ఎకక్ణిణ్ంచి తెచేచ్ది? మావాళల్ని అరాథ్ంతరంగా ఇండియాకి పంపెయయ్డం ఒకక్టే ఇక మిగిలిన మారగ్ం. ఇంకో మాట
చెపుప్’’ అని దీనంగా అడిగాను.
జాలేసిందో ఏమో, ‘‘ఓ ఉపాయముంది. పాసపోరుట్లో నీకు పెళల్యినటుల్గా ఉంది కదా! ఇకక్డ బెరిల్నోల్ ఇండియన కనస్లేట
ఆఫీసుంది. నీ పాసపోరుట్ చూసి ఆ ఆఫీసువాళుల్ మాయ్రేజ సరిట్ఫికెటిట్సేత్ అది మాకు సరిపోతుంది’’ అనాన్డు.
‘‘హమమ్యయ్! పర్సుత్తానికో దారి కనిపించింది’’ అనుకునాన్ను.
జరిగిన సంభాషణ సారాంశం తెలుసుకునాన్క, ‘‘పెళిల్కి సరిట్ఫికెటాట్- అదీ విడాకులకోసం?’’ అని షాక తింది శీర్మతి.
‘‘వాళల్డిగారు. మనం ఇవావ్లి. ఇందులో చరచ్లకూ, వాదనలకూ తావు లేదు’’ అనాన్ను.
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