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  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 1974లోకి 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'. రెండవది 'బెరిల్న దీవ్పే డాయిచ ఖండే'. ఇది మళీల్ 
రెండు భాగాలు. అవేమిటో అపుప్డు చూదాద్ం. ఈ అంశాలిన్ జరిగిన వరుస కర్మంలో కాక - పాఠకులకు అనువుగా ఉండేందుకు ఉపశీరిష్కలోల్ 
వివరించడం జరిగింది. 
రసానుభూతితోపాటు, పర్యోజనాతమ్కం కావాలనన్ మా తపన అక్షరరూపం దాలచ్డానికి సూఫ్రిత్నిచిచ్న కౌముదికి హృదయపూరవ్కంగా 
ధనయ్వాదాలు తెలుపుకుంటూ, రచనలోకి అడుగెడుతునాన్ం.  
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మొదటి భాగం: పీజీ టు కేజీ 
అకక్డ అతను సుమారు నాలుగు రోజులునాన్డు. బిలుల్ నాలుగు వందల మారుక్లకు పైనయియ్ంది. అదృషట్మేమిటంటే మేము 

జరమ్నీలో అడుగు పెటిట్న క్షణంనుంచీ – డాడ వారు మాకు హెలత్ఇనూస్రెనుస్ తీసుకునాన్రు. అందువలల్ ఆ ఖరుచ్ మొతత్ం ఇనూస్రెనస్ కంపెనీ 
భరించింది. ఇనూస్రెనస్ లేని పక్షంలో - జరమ్నీలో వైదయ్పు ఖరుచ్ - మావంటి సామానుయ్లకి అందుబాటులో ఉండదు.  

మేమంతా గుపాత్ని చూడాడ్నికి హాసిప్టలుకి వెళిల్నపుడు అతను బాగానే ఉనాన్డు. నిజానికతనికి పెదద్ జబేబ్ం చెయయ్లేదు. జలుబు కాసత్ 
తీవర్ంగా వసేత్ కంగారుపడాడ్డు. హాసిప్టలోల్ చేరేక, మొదటిరోజు పరిసిథ్తి అంత బాగోలేదు కానీ మరాన్టినుంచీ అనారోగయ్ం ఏమీ లేదుట. 
హాసిప్టల సదుపాయాలు ఎంత బాగునాన్యంటే అతనికింకా అకక్డే ఉండాలనిపిసోత్ందిట. అందమైన నరుస్లు చూపిన ఆదరణ కూడా 
అతనికి మరో ఆకరష్ణ. 

మనదేశంలో హాసిప్టలుస్కీ ఇకక్డి హాసిప్టలుస్కీ చాలా తేడా ఉంది. హాసిప్టలోల్ ఉనన్నిన్ రోజులూ సంతోషంగా కనబడడ్ గుపాత్ 
ముఖంలో డిశాచ్రజ్అయేయ్ రోజున దిగులు కనబడింది.  

జరమ్న భాష నేరుచ్కోవడంలో ఈ గుపాత్ సీరియస గా ఉండేవాడు. అలవాటల్ విషయానికొసేత్ - అతనిపై శరమ్ పర్భావం బాగా పడింది. 
ఆరంభంలోనే జబుబ్ పడాడ్డేమో, ఇక శరమ్నే గురువుగా సీవ్కరించాడు. ఇండియాలో అతను శాకాహారి. జబుబ్పడడ్ మరాన్టినుంచీ 
మాంసాహారానికి మారిపోయాడు. మాంసాహారం చాలా రుచిగా ఉందనీ, ఇంతకాలం తనా రుచికి దూరం కావడం దురదృషట్మనీ 
వాపోయేవాడు.  

''ఇండియాలో ఉండగా నాకు పాలు తాగడం ఇషట్ముండేది కాదు. ఇకక్డ పాలు మరిగాను. కలీత్ లేకనేమో, ఇండియాలో నచచ్ని అనేక 
శాకాహార పదారాథ్లు నాకికక్డ నచుచ్తునాన్యి. మాంసం కూడా ఇండియాలో కంటే ఇకక్డ రుచిగా ఉంటుందేమో! అందుకే గుపాత్ 
మాంసాహారానికి మారిపోయాడు'' అనాన్ను నేను.  

దీనికి నటరాజన ఒపుప్కోలేదు. జీవితంలో మాంసాహారం తినని వాళల్కు ఇకక్డి మాంసాహారం నచచ్వచుచ్నేమో కానీ, తనకు మాతర్ం 
ఇండియాలో మాంసాహారమే బాగుండేదనాన్డు. ఇకక్డ మాంసాహారానికి రుచి, పచి లేదుట. మసాలాలు వేసి వండని మాంసం, వంటకమే 
కాదనేవాడతను. 

తనకు దొరికిన శిషుయ్ణిణ్ శరమ్ వదిలిపెటేట్వాడు కాదు. గిరీశం వెంకటేశానిన్ పటిట్నటుల్, ఇరవైనాలుగు గంటలూ కర్ంకెన గుపాత్ను, కూడా 
తిపుప్కుంటూ ఎనోన్ లెకచ్రుస్ ఇసూత్ండేవాడు శరమ్. 

గెసుండ గుపాత్ విషయానికొసేత్ అతడు పూరిత్గా భినన్ం. ఇండియా వదిలిపెడుతూనే పాశాచ్తుయ్లిన్ గురించి చాలా ఊహలతో, ఆశలతో 
వచాచ్డతను. జరమ్నీలో అడుగు పెడుతూనే, ''ఏరీ, అమామ్యిలు కనిపించరేం? వైన గాల్సులు అందించరేం?'' అని హడావుడి పడాడ్డు.  

అతనూ ఇండియాలో ఉండగా శాకాహారిట. మాటల సందరభ్ంలో ఓసారి నాతో, ''ఇపుప్డు నాకు నరమాంసమైనా సరే అభయ్ంతరం 
లేదు'' అనాన్డు గొపప్గా.  

అతనలా అనడానికి కారణం మాతో ఉనన్ మిగతా ఇండియనస్ఎవవ్రూ బీఫ (ఆవుమాంసం) తినకపోవడం. 
గెసుండ గుపాత్ సవ్తహాగా మంచివాడు. ఎటొచీచ్ మాటతీరువ లేదు. వసూత్నే అందరితో గొడవ పడాడ్డు. అతని పదధ్తి నచచ్క 

చాలామంది అతనిన్ వెలివేసినటుల్ వదిలేశారు. జరమ్నీ వచిచ్ అకక్డి పరిసిథ్తులకు అనుగుణంగా మారిపోయిన తనకు ఎవవ్రితో 
పడకపోవడమూ, ఏ మాతర్మూ మారకుండా ఇండియాలో ఎలా ఉనాన్నో అలాగే ఉంటునన్ నాతో అందరూ సఖయ్ంగా ఉండడమూ అతనికి 
ఆశచ్రయ్ంగా ఉండేది.  
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అది మనసులో పెటుట్కునాన్డేమో, ఒకరోజు అతను నాతో కయాయ్నికి కాలు దువువ్తూ, ''నువువ్ శాకాహారివి కదా - మరి పాలు 
తాగుతావా?'' అనడిగాడు.  

''ఊఁ'' అనాన్ను.  
''జరమ్నీలోనూ శాకాహారులునాన్రు. కానీ జంతుసంబంధమని జరమ్న శాకాహారులెవవ్రూ పాలు కూడా ముటట్రు'' అనాన్డతను.   
పాలు జంతు సంబంధమనన్ది నిజం. జరమ్నీలో పాలని శాకాహారంగా భావించనివారునాన్రని కూడా నేను వినాన్ను. ''నువవ్నన్ది 

నిజమే. కానీ నేను జరమ్నిన్ కాదు, ఇండియన శాకాహారిని'' అనాన్ను.  
''ఆవుపాలు మనిషికోసం కాదు. పర్కృతి వాటిని ఆవుదూడకోసం ఇచిచ్ంది. ఆ పాలని మనుషులు తాగాలనుకోవడం అనాయ్యం. 

అదలాగుంచితే, ఈ దేశాలోల్ పాలెలా తీసాత్రో తెలుసా - మిషనల్తో! ఆ పదధ్తిలో హింస ఉంది. ఒకోసారి పొదుగునుంచి రకత్ం కూడా వసుత్ంది. 
పాలు తాగడమంటే అలాంటి హింసను పోర్తస్హించడమే. అది మాంసాహారం తినడంకంటె వెయియ్ రెటుల్ ఘోరం''  అనాన్డు గెసుండ గుపాత్.  

నేను కూల గా నవివ్, ''మిసట్ర గుపాత్! ముందు నాకో విషయం చెపుప్. మాంసాహారం తినడం ఘోరమని నీ అభిపార్యమా?'' 
అనడిగాను.  

''కాదు. పాలు తాగేవాడు కూడా మాంసాహారి అని నా అభిపార్యం'' అనాన్డు గుపాత్.  
''ఐతే నాకూ కొనిన్ అభిపార్యాలునాన్యి, విను. ఒకటి - మాంసం తినడం నేరమో, ఘోరమో కాదు. అది నాయ్యబదధ్ం. చాలామంది 

ఎంతో ఇషట్ంగా తినే ఆహారం. రెండు - శాకాహారి అనిపించుకోవాలనన్ కోరిక నాకు లేదు. నా ఆహారపు అలవాటల్గురించి నలుగురికీ అరథ్ం 
కావడం కోసం ఓ నిరవ్చనానిన్ అనుసరిసూత్, ననున్ నేను శాకాహారిగా చెపుప్కుంటునాన్ను. మూడు - పాలు తాగుతునన్ కారణంగా నువువ్ 
ననున్ మాంసాహారి అని పిలవదలుచ్కుంటే  నాకేవిధమైన అభయ్ంతరమూ లేదు. నేను పాలు తాగుతూనే ఉంటాను. నువువ్ ననున్ మాంసాహారి 
అను. కానీ నువువ్ తినే మాంసం, ననూన్ తినమని బలవంతపెటట్కు'' అనాన్ను.  

''నువువ్ చాలా మొండివాడివి'' అనాన్డు గుపాత్. అనాన్డు కానీ అతను నాకంటే మొండివాడు. నా అలవాటల్ గురించి విమరిశ్ంచే 
అవకాశంకోసం కాచుకుని ఉండేవాడు. 

జరమ్నీ చలిదేశం కాబటిట్  అకక్డ మదయ్ం తీసుకోవడం అతయ్ంతావశయ్కం - అని తరచుగా ఇండియనుస్ని పర్బోధించేవాడు గుపాత్.  
''ఇకక్డ తాగనివాళల్ం నేనూ, రావే కాబటిట్ ఈ లెకచ్ర మా ఇదద్రి కోసమే అనుకోవాలి. మిగతావాళల్ంతా అంతో ఇంతో 

పుచుచ్కునేవాళేల్గా!'' అనేవాడు రామచందర్.  
రామచందర్ కూడా మదయ్ం పుచుచ్కోకపోవడంలో నా అంత ఖచిచ్తంగానూ ఉండేవాడు. ఐతే మనసులో అతడికి మదయ్ం రుచి 

చూడాలని కోరిక ఉండేది. బొతిత్గా మదయ్ం జోలికి వెళల్కపోవడంవలల్ నా గురించి అంతా విశేషంగా చెపుప్కుంటునాన్రని అతడికి తెలుసు. తన 
గురించీ అలా పర్తేయ్కంగా చెపుప్కోవాలని అతడి కోరిక. కానీ తను కాఫీ, టీలు తాగడంవలల్నో ఏమో, మదయ్ం విషయంలో నాకొచిచ్న గురిత్ంపు 
అతడికి రాలేదు. అందుకని అవకాశం వచిచ్నపుప్డలాల్ తననీ ననూన్ కలిపి చెపేప్వాడు.  

''ఔను. నేను మీ మేలు కోరేవాణిణ్. మీ ఇదద్రీన్ మారచ్డమే నా లక్షయ్ం'' అనాన్డు గెసుండ గుపాత్. ఆ మాటకు కటుట్బడి, మేమంతా 
కలిసినపుప్డలాల్ రోజూ ఒకసారి, చలిదేశాలోల్ మదయ్ం ఆవశయ్కత గురించి ఉపనాయ్సం ఇచేచ్వాడు. అంశమే కాదు, చెపేప్ మాటలూ ఎపుప్డూ 
అవే కావడంవలల్ కొనాన్ళల్కి అది అందరికీ కంఠతా వచేచ్సింది. గుపాత్ నోరు తెరవగానే ఎవరో ఒకరు ఆ ఉపనాయ్సానిన్ తామే కొనసాగించి 
పూరిత్ చేసేవారు.  

''ననున్ చెపప్నివవ్ండి'' అనాన్డు గెసుండ గుపాత్ ఒకరోజున. 
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''వదుద్లే, వినడానికి కనీసం గొంతులోనైనా మారుప్ండాలి'' అనాన్ను నేను. 
అతని ముఖం ఎరర్బడింది. ''ఇంతమందికి నా మాటలు కంఠతా వచిచ్ ఏం లాభం, నీలో ఏ మారూప్ లేకపోయాక! ఇక ఇలా లాభం 

లేదు. రోజూ సాయంతార్లు నీ గదికొచిచ్ చెపప్డం మొదలెటాట్లి'' అనాన్డు. 
''నీకెందుకంత శర్మ! ఇవి నాకూ కంఠతా వచుచ్. నా గదికెళిల్ నేనే చదువుకోగలను. ఎవరైనా చూసి ఏం చదువుతునాన్వని అడిగితే 

గుపత్మంతర్మని చెబుతానేల్'' అనాన్ను. అని ఊరుకోలేదు. అతనికి నమమ్కం కలిగించడానికి ఆ మాటలు నేనూ ఒకసారి చెపాప్ను.     
''గుడ జోక'' అని నవేవ్శాడు గెసుండ గుపాత్.  
ఒకసారి అతనే నాకు చెపాప్డు. సెమినారుస్లో ఎవరైనా కషట్మైన పర్శన్ వేసినపుప్డు మనకి జవాబు తెలియకపోతే, ''వెరీ గుడ 

కెవ్శచ్న'' అని ముందరికాళల్కి బంధమేసి తపిప్ంచుకోవచచ్ని. అలాగే నలుగురు కలిసి మాటాల్డుకుంటునన్పుప్డు తనమీదే జోక పడితే, ''గుడ 
జోక'' అనడంతో టాపిక మారిపోతుందట.    

ఏ మాటకామాటే చెపాప్లి. గెసుండ గుపాత్కి చాలా మంచి అలవాటుల్నాన్యి. రోజూ ఉదయం వాయ్యామం చేసేవాడు. ఆ విషయం 
కూడా అడకుక్ండా అందరికీ చెపేప్వాడు. మనిషి ఆరోగయ్ంగా, బలంగా ఉండేవాడు. ఒకసారి మేము బిశావ్సఇంటికి దగగ్రోల్ ఉనన్ వాలడ లో 
(అడవి) కాలిబాటలో నడుసుత్నాన్ం. అందులో వాయ్యామం చేసేవారికి సదుపాయాలునాన్యి. మేమంతా అకక్డ పులపస్ తీసేత్, గెసుండ గుపాత్ 
మాకంటే ఎకుక్వ తియయ్డమే కాక, వినాయ్సాలు కూడా చేశాడు. చూడాడ్నికి ఎంత బాగుందంటే, అలా వెడుతునన్ ఓ జరమ్న వనిత అభినందన 
పూరవ్కంగా చపప్టుల్ కొటిట్ వెళిల్ంది.  

గుపాత్ ఆరోగాయ్నిన్ మేమూ అభినందించేవాళల్ం. కానీ ఆ విశేషానిన్ కూడా మదయ్పానానికే అంటగటేట్ బలహీనత మాతర్ం అతణిణ్ వదిలేది 
కాదు.  

ఒకరోజు కొందరు మితుర్లం ఆరుబయట పార్ంతాన నిలబడి కబురుల్ చెపుప్కుంటునాన్ం. వాతావరణం చలల్గానే ఉనాన్ ఎండపొడి 
బాగా తెలుసోత్ంది. 

''ఇలాంటి ఎండలో ఇంత చలిగా ఉంటుందంటే ఇండియనుస్కి నమమ్డం కషట్ం'' అనాన్డు కర్ంకెన గుపాత్ అరచేతులిన్ రాపాడిసూత్.  
అపుప్డు గెసుండ గుపాత్ అహహా ఆని నవావ్డు. 
''ఎందుకలా నవువ్తావు?'' అనాన్డు బిశావ్స. 
''వచేచ్ముందే గుకెక్డు కోనాయ్క (బార్ందీ) పుచుచ్కునాన్ను. అందువలల్ వళుళ్ ఎంతగా వెచచ్బడిందంటే సెవ్టర తీసేసి వచాచ్ను?'' 

అంటూ కర్ంకెన గుపాత్ని చూసి, ''గుకెక్డు కోనాయ్క తో సరిపోయేదానికి - ఇంత లావు సెవ్టరు వేసుకుని పైగా చలి అంటుంటే నవువ్ రాదా 
మరి!'' అనాన్డు.  

ఆ తరావ్త ఒకొకక్రి దగగ్రకే వచిచ్, ''ఎందుకీ సెవ్టర బరువు వంటిమీద? నాకులా ఫీర్గా తిరగొచుచ్గా. ఇలా ఎంత బాగుంటుందో – 
జసట్ గుకెక్డు కోనాయ్క కీపస్ ఎ సెవ్టర ఎవే'' అంటూ నాదగగ్రికొచిచ్ ఆగిపోయాడు. నేను సెవ్టర వేసుకోలేదు. 

నిజానికారోజు బయట వాతావరణం ఆంధార్లో చలికాలంలా ఆహాల్దకరంగా ఉంది. అలవాటైన ఉతత్రాదివాళుల్ వేసుకోవాలి తపిప్తే, 
సెవ్టర వేసుకుంటే ఉకక్పోసేలాగే ఉంది.  

నేను గెసుండ గుపాత్తో, ''బయలేద్రేముందు ఓ పావు లీటరు చలల్టి పాలు తాగి వచాచ్ను. నేను ఉకక్గా ఫీలవడానికి కారణం 
అదవునోకాదో తెలియదు'' అనాన్ను. 

అంతా నవావ్రు. గుపాత్ ''గుడ జోక'' అనకుండానే టాపిక మారింది.  
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గెసుండ గుపాత్ తనకిషట్మైనటుల్ తనుంటునాన్డు. నేను నాకిషట్మైనటుల్ నేనుంటునాన్ను. కానీ నాకునన్ తృపిత్ అతనికునన్టుల్ లేదు. నేను 
తనకిలా ఉండడంలేదనన్ అసంతృపిత్ అతణిణ్ బాధిసోత్ందని నాకు తెలుసూత్నే ఉండేది. 

ఒకసారి అతను నాతో, ''బాగా చదువుకునాన్వు. సంసాక్రమునన్వాడిలా కనబడుతునాన్వు. ఈ దేశం వచిచ్ ఈ దేశసుథ్ల అలవాటల్ను 
నిరసించడం సభయ్త అనిపించుకుంటుందా?'' అనాన్డు. 

''నేను ఈదేశసుథ్ల అలవాటల్ను నిరసించడంలేదు. నా అలవాటల్ను నిలుపుకుంటునాన్నంతే'' అనాన్ను. 
''బీ ఎ రోమన ఇన రోమఅనన్ నానుడి నీకు తెలియదా?'' అడిగాడు గుపాత్. 
''ఎకక్డకు వెళిల్నా నీ వయ్కిత్తావ్నిన్ నిలుపుకోమనన్ నానుడి ఒకటుంది. నాకది ఇంకా ముఖయ్ం!'' అనాన్ను.  
''ఏం సాధిసాత్వీన్ అలవాటల్ను నిలుపుకుని?'' నిరసనగా అనాన్డు గుపాత్. 
''చూడు మిసట్ర గుపాత్! ఈ పర్పంచంలో మంచిచెడడ్లు నిరణ్యించేది నేను కాదు. అందువలల్ నాకు లేని అలవాటల్ను చెడడ్వని నేననను. 

నాకు మదయ్మాంసాలపటల్ ఏమాతర్ం ఆసకిత్ లేదు. మదయ్మాంసాలు ముఖయ్మనుకునే ఈ దేశంలో ఉండే అవకాశం నాకొచిచ్ంది. నీలాంటి 
వాళల్ందరూ ఇకక్డికొచిచ్, మీ ఇషట్ంమీద మదయ్మాంసాలు సీవ్కరిసూత్, అవి లేకుండా ఇకక్డ బర్తకడం అసాధయ్మని పర్చారం చేసుత్నాన్రు. అది 
నిజం కాదని నా నమమ్కం. ఇకక్ణిణ్ంచి వెళేల్లోగా ఒకక్ కోడిగుడడ్యినా తినకుండా, చుకక్ బీరైనా తాగకుండా ఉండగలిగితే - నా నమమ్కం 
ఋజువు చేసినవాణణ్వుతాను. నాకదో తృపిత్'' అనాన్ను. 

''పారీట్లకొచిచ్ తాగకపోవడం తమకి అవమానంగా భావిసాత్రు జరమ్నస్. నీలాంటివాళల్ను వాళుల్ మనసులో ఏవగించుకుంటారు 
తెలుసా?'' అనాన్డు గుపాత్. 

''అది నీకు నువివ్చుచ్కుంటునన్ సంజాయిషీ. లేదా నాకు కలిగించాలనుకుంటునన్ భర్మ! ఏ సంసక్ృతినైనా అరధ్ం చేసుకుని 
గౌరవించగల సంసాక్రం ఇకక్డి వారికుందని నాకనిపిసోత్ంది'' అనాన్ను.  

ఏమనుకునాన్డో కొంతకాలంపాటు గుపాత్ ననున్ తపిప్ంచుకు తిరిగాడు. ఇండియాలో అసప్ృసయ్తను సృషిట్ంచిన బార్హణుల కోవకు 
చెందినవాడినని నా గురించి అతననన్టుల్ తెలిసింది.  

గెసుండ గుపాత్లాంటివాళుల్ జరమ్నీలోనే కాదు, ఇండియాలోనూ చాలామందే తటసథ్పడాడ్రు నాకు. నా సేన్హితులోల్నే చాలామందికి నా 
అలవాటుల్ నచేచ్వి కాదు. రోజుకి పలుమారుల్ టీ తాగడమే సంసక్ృతిలో భాగం అనుకునే ఒరిసాస్లో, పదిమంది ఒకచోట కలిసినపుప్డు, 
నేనొకక్ణేణ్ టీ తాగకపోవడం బాగా నిరసనకు గురయేయ్ది. అయితే నా మానాన నేనుంటూ, ఇతరుల అలవాటల్ను నిరసించకుండా 
సేన్హభావానిన్ మాతర్మే పర్దరిశ్సుత్నన్ ననున్, వాళుల్ అరథ్ం చేసుకుందుకు ఎంతో కాలం పటట్లేదు. జరమ్నీలోనూ అదే జరిగింది. గుపాత్ నేనూ 
తొందరగానే బాగా దగగ్ర సేన్హితులమయాయ్ం!  

మా బృందంలో రామచందర్ ఇంకో తరహా. మనిషిలో చలాకీతనముంది కానీ దానికి కాసత్ అమాయకతవ్ం కూడా జతపడింది. పర్తీదీ 
తనకి తెలుసనుకునేవాడు. మిగతావాళుల్ కూడా అలా అనుకోవాలనుకునేవాడు. అందుకోసం ఎంతో కషట్పడి మా అందరికంటే ముందుగా 
చుటుట్పకక్ల సమాచారం సేకరించి అందజేసేవాడు. ఇచిచ్న సమాచారంకంటే తన గురించి చెపుప్కునేదే ఎకుక్వ కావడంవలల్ మిగతావాళుల్ 
అతనికి థాంకస్ కూడా చెపేప్వాళుల్ కాదు. అతనికి కావాలిస్ంది మెపుప్. ఆ విషయం నాకు సప్షట్మైంది కాబటిట్, అతనిన్ మెచుచ్కోవడంవలల్ 
నాకొచేచ్ నషట్ం ఏంలేదు కాబటిట్ - నేనతనిన్ తెగ పొగిడేవాణిణ్. నిజం చెపొప్దూద్, అపుప్డతని కళల్లోని మెరుపుని చూసేత్, అతనిన్ంకా ఇంకా 
పొగడాలనిపించేది. పొగిడేవాణిణ్. దాంతో రామచందర్ నాతోనే ఎకుక్వగా తిరిగేవాడు. తన సామరథ్య్ం గురించి అదే పనిగా చెపుప్కునే అతని 
కబురుల్ నాకు వినోదానిన్చేచ్వి.  
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సుబర్హమ్ణయ్ం మాతర్ం రామచందర్ని బోరు అనేవాడు. సవ్ంత డబాబ్నతను భరించలేడట. 
రామచందర్ పొదుపరి. అతనికి ఇంటోల్ వంట చేసుకుందుకు అనుమతి ఉంది. తను వంటలు బాగా చేసాత్నని అతనే చెపాప్డు. 

అందుకని అతను మాతో హొటలుకొచిచ్ భోంచేసేవాడు కాదు. నెలనెలా వచేచ్ ఇరవై మీలస్ టికెటల్నూ, అతను ఇనస టిటూయ్టోల్ ఇచేచ్సి 
పర్తిఫలంగా తొంభై మారుక్లు పుచుచ్కునేవాడు. ఇంటివదద్ వండుకుంటే అతనికి నెలకి ముపైప్ మారుక్లలోపే ఔతోందిట.  

అతనలా చెబితే మిగతావాళుల్ వేళాకోళంగా నవేవ్వారు. రామచందర్ చినన్బుచుచ్కునేవాడు కాదు. ఓపికగా ఖరుచ్ల వివరాలిచేచ్వాడు. 
అవి నేను తపప్ ఎవవ్రూ వినేవారు కాదు. ఇకక్డైతే నాకు వంటకి సదుపాయం లేదు కానీ బెరిల్న వెడితే, వంట సదుపాయమునన్ ఇలేల్ 
వెతుకోక్దలుచ్కునాన్ను కాబటిట్ - ఆ వివరాలు నాకు కుతూహలంగానే ఉండేవి.  

ఒకసారి రామచందర్ సంతలో పాతిక నిమమ్కాయలు, ఎండు మిరపకాయల కారం కొనాన్డు. దుకాణంలో సన ఫల్వర ఆయిల 
కొనాన్డు. ఒకరోజు మాలో కొందరిన్ భోజనానికి పిలిచి - మాముందే ఆ నిమమ్కాయలు కోసి ఊరగాయ పెటాట్డు. నాకు చాలా థిర్లిల్ంగ గా 
అనిపించింది.  

నిమమ్కాయ ఊరగాయ పెడుతునన్పుప్డు నిమమ్రసం కొంచెం ఉండిపోయింది. ఆ రసానిన్ కొంచెం లెమన బాత కీ, కొంచెం 
సాంబారుకీ ఉపయోగించాడు. అతను చేసుత్నన్ పదధ్తి చూసుత్ంటే - వంట ఎంత సులభమో అనిపించింది.  

అతను చేసినవనీన్ బాగునాన్యి. కానీ లెమనాబ్త పులిహోరలా ఉండి - పార్ణం లేచి వచిచ్నటల్యింది. జరమ్నీలో ఇటువంటి 
వంటకాలు చేసుకునే అవకాశముందని తెలిసి నాకు చాలా సంతోషమైంది. తరావ్త రామచందర్, వచిచ్న ఇండియనుస్లో వంట సదుపాయం 
ఉనన్వారికి తలో కాసాత్ ఊరగాయ ఇచాచ్డు.  

రామచందర్కు తన గురించి చెపుప్కునే అలవాటుంటే ఉండొచుచ్. కానీ అతనివలల్నే చాలామందికి కొనిన్ ఉపయుకత్ విశేషాలు 
తెలిశాయి. ఇండియాలో దొరికే అనేక వంట దినుసులకి జరమ్న పేరల్ను తెలుసుకునాన్డు. ఉపామ్కు వాడే బొంబాయి రవవ్లాంటి దినుసు 'గీర్స' 
పేరిట చాలా షాపులోల్ దొరుకుతుందని అతనే చెపాప్డు. అనిన్ంటికీ మించి - 'ఆల బెర్సట్' అనే చౌకధరల దుకాణం గురించి మాకు అతనివలల్నే 
తెలిసింది. ఎందువలల్నో తెలియదు కానీ మిగతాచోటల్తో పోలిచ్తే ఆ దుకాణంలో అనిన్ దినుసుల ధరలూ చాలా తకుక్వ. మిగతా షాపులోల్ 
బియయ్ం అరకిలో పాయ్కెట ఒకటినన్ర మారుక్లుంటే, అకక్డ మాతర్ం ఎనభైఎనిమిది ఫెనిగుస్. బెర్డ మిగతా చోటల్ కనీసం ఒక మారుక్ంటే - 
అకక్డ యాభైతొమిమ్ది ఫెనిగుస్. పాలు, బొంబాయిరవవ్ వగైరాలనీన్ అకక్డ బాగా చౌక. ఈ 'ఆల బెర్సట్' చెయిన షాపులు సాధారణంగా పర్తి 
ఊళోల్నూ ఉంటాయిట. వీటిలో ముఖయ్ంగా తిండి సామగిర్ మాతర్మే దొరుకుతుంది. ఈ దుకాణం మా తిండి ఖరుచ్లో కనీసం ముపైప్ఐదు 
శాతం తగిగ్ంచగలదు.  

ఇలాంటి సమాచారం ఎంతో ముఖయ్మైనదే కదా! అందుకని రామచందర్ మితర్బృందం నుంచి అభినందన లాశించేవాడు. 
మిగతావాళుల్ వినడమే గొపప్నన్టుల్ పర్వరిత్ంచేవారు. అవసరమైనపుప్డు మాకు మేమే తెలుసుకోగలమనన్టుల్ మాటాల్డేవారు. ఇకక్డికొచిచ్ంది, 
వంటలోల్ పొదుపుకా అని ఈసడించేవారూ ఉనాన్రు. నేను మాతర్ం మనసూఫ్రిత్గా అతనిన్ మెచుచ్కునేవాణిణ్. అది సేన్హధరమ్ం మాతర్మే కాదు. 
బెరిల్న వెళేల్క కూడా, అతనిచిచ్న సమాచారంవలల్ పర్యోజనం పొందుతూ, మనసులో తరచుగా అతనిన్ మెచుచ్కునేవాణిణ్. ఒకోసారి 
మెచుచ్కుంటూ ఉతత్రాలు కూడా వార్సేవాణిణ్. అపుప్డు అతనిన్ంచి మరింత కొతత్ సమాచారంతో జవాబొచేచ్ది. నాలుగు పంకుత్ల సమాచారంలో, 
నలబై పంకుత్లు - అది సంపాదించడానికి ఉపయోగపడడ్ తన పర్తిభ గురించి ఉండేది. మిగతావారు అతని గురించి అనుకునేది తెలిసినవాణిణ్ 
కాబటిట్ - ఆ నలబై పంకుత్లోల్నూ నాకు అతని అమాయకతవ్మే కనిపించి జాలి పుటేట్ది. 
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రామచందర్కి వితరణ ఉంది. అకక్డ గిఫట స ఇవవ్డానికని అతను ఇండియానుంచి చందనం ఐటమస్ వగైరాలు చాలా 
తెచుచ్కునాన్డు. అలాంటివి ఆటేట్ తెచుచ్కోలేదని వాటిలో కొనిన్ నాకూ, నటరాజన కీ ఇచాచ్డు. మరి నీకు తగిగ్పోవా అని తీసుకుందుకు 
తటపటాయించాను. ''నా సంగతి తెలుసుగా, మరినిన్ తెపిప్ంచుకునే సోరెస్స పటాట్ను'' అంటూ తన గురించి మళీల్ మొదలెటాట్డు.  

అపుప్డతను చేసిన సాయంముందు ఆ సోవ్తక్రష్ ఏపాటిది? నాకు రామచందర్ ఆ వసుత్వులివవ్డం అపూరవ్ంగా అనిపించింది. వాటిలో 
ఒక చందనం బాల పెన, తాళాలగుతిత్ ఫౌర్ యాకేల కి ఇచాచ్ను. గురివిందంత చినన్ గింజను దొలిచి అందులో ఉంచిన బోలెడు జంతువుల 
బొమమ్లు (ఇవి మైకోర్సోక్పుతో చూసేత్నే కనబడతాయి) - ఆమె మనవడికని ఇచాచ్ను. ఆమె ఎంత సంబరపడిందో చెపప్లేను. థాంకస్ టు 
రామచందర్!  

ఒకసారి ఇండియనస్ అంతా గోయ్తే ఇనిస్సూట్య్టోల్ భారీ ఎతుత్న విందు చేసుకునాన్ం. దానికి మా జరమ్న టీచరిన్ కూడా పిలిచాం. లెమన 
బాత, సాంబారు, పాయసం - పూరిత్గా రామచందర్ అజమాయిషీలో తయారయాయ్యి. పూరీ, కూర ఉతత్రాదివారు చేశారు. ఒతత్డానికి బీర 
బాటిలస్ ఉపయోగించాం. వంటకాలు అందరి మెపూప్ పొందాయి.  

మాకు శని, ఆదివారాలు సెలవు కాబటిట్ ఆ రోజులోల్ నా బోటిగాళుల్ ఒకరిదద్రిన్ తరచుగా భోజనానికి పిలవాలనుకునాన్డు రామచందర్. 
ఐతే ఇంటికి తరచుగా అతిథులు రావడం అతని లాయ్ండ లేడీకి ఇషట్ముండదు. అందువలల్ ఆ పర్యతన్ం విరమించుకోవలసి వచిచ్ంది.  

అడపాతడపా పికిన్కస్ వేసుకునేవాళల్ం. ఏ పికిన్కిక్ వెళిల్నా రామచందర్ ముందుండి అందరీన్ గైడ చేయాలని పర్యతిన్ంచేవాడు. 
చాలామంది అతనిన్ డైరెకట్ర అనేవారు. అది అభినందన కాదు, హేళన. అతను మాతర్ం అభినందనగా భావించి తెగ మురిసేవాడు.  

మహారాషట్రనుంచి వచిచ్న దేవదార నాకు మరో మంచిమితుర్డు. అందరితో చటుకుక్న కలవలేడు కానీ బాగా ఆతమ్విశావ్సమునన్వాడు. 
హుందాగా వయ్వహరిసాత్డు. చాలా విషయాలోల్ నావీ అతడివీ అభిరుచులు కలిశాయి. కానీ కొనిన్ విశేషాలకు అతను ఇటేట్ ఎకస్యిటవుతూ 
అమాయకుడనిపిసాత్డు. మచుచ్కి - కొతత్గా డైరీ రాసుత్నాన్ననీ, పర్తి పైసకీ అకౌంట వెయయ్డం మొదలెటాట్ననీ, అది చాలా గొపప్ అనుభవమనీ 
నాకు చెపాప్డోసారి. నేనైతే 1958నుంచీ ఆ పని చేసుత్నాన్ను. కానీ అతనెంతో గొపప్గా ఫీలౌతునాన్డని గర్హించి, అభినందించి ఊరుకునాన్ను.  

నేను తరచుగా శీర్మతి, పిలల్ల గురించి తలుచ్కోవడం చూసి, ''నీకు వాళేల్ జీవితంలా ఉందే!'' అనాన్డతను.  
''నాకే కాదు, వివాహితులెవరికైనా అలాగే ఉంటుంది'' అంటూ భారాయ్బిడడ్లకి సంబంధించిన కొనిన్ మనోహర ఘటనలిన్ చెపాప్ను. 

దేవదార వెంటనే దాపరికం లేకుండా - తనకి పెళిల్ చేసుకోవాలనుందనీ, తలిదండుర్లు శర్దధ్పటట్డం లేదనీ వాపోయాడు. ఆ సమయంలో నా 
పకక్నే ఉనన్ రామచందర్, ''మావాళూల్ నా పెళిల్ గురించి శర్దధ్ పటట్లేదు. వాళల్ పీకెలమీద కూరుచ్ని జరిపించుకునాన్ను'' అంటూ మనిషికి 
దాంపతయ్జీవితం ఎంత అవసరమో, అదెంత మనోహరంగా ఉంటుందో పెదద్ ఉపనాయ్సమిచాచ్డు.  

దేవదార మౌనంగా విని, ''నీకు పెళల్యి ఎనేన్ళల్యింది'' అనాన్డు. 
నాకు అరథ్మైంది కానీ రామచందర్ మాతర్ం, ''ఏళేల్ం కాదు, జరమ్నీ వచేచ్ముందే అయింది. ఆ కాసత్ సమయం లోనే మా ఇదద్రికీ 

వెయియ్జనమ్ల అనుబంధం ఏరప్డింది'' అంటూ పేర్మకీ, పెళిల్కీ తేడా చెపప్డం మొదలెటాడ్డు. 
దేవదార కి వంట సదుపాయముంది. అపుప్డపుప్డు ననున్ తనింటికి పిలిచ్ సాంబారు తయారు చేసేవాడు. రామచందర్ అంత గొపప్గా 

కాకపోయినా, అతని వంటలు కూడా బాగుండేవి. ఆపైన అతడికి సాహితయ్ంపటల్ ఆసకిత్ ఉంది. అతనొకసారి మహాభారతంలో దోర్ణాచారుయ్డి 
కుమారుడు అశవ్తాథ్మపై వచిచ్న ఓ మరాఠీ కవిత సారాంశం చెపాప్డు. దోర్ణుడి ఆదాయం చాలక, తలిల్ అశవ్తాథ్మకి నీళల్లో మైదా కలిపి, అవే 
పాలని చెపిప్ ఇచేచ్దిట. ఒకసారి అశవ్తాథ్మ దురోయ్ధనుడి ఇంటికి వెళిల్నపుప్డు అకక్డ వాళిల్చిచ్న పాలు తాగి ఇంటికొచిచ్ ఆ విషయం తలిల్కి 
చెపాప్టట్. ''అమామ్, నేను పాలుతాగేను'' అని పార్రంభమైన ఆ కవితలో ఆ ఇంటి పాలకూ, తనింటి పాలకూ ఉనన్ తేడాని కవి ఎంత హృదయ్ంగా 
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వరిణ్ంచాడో కానీ, దేవదార చెపిప్న తీరు నాకు కళల్నీళుల్ తెపిప్ంచింది. ఆ కవిత ఎంత నచిచ్ందంటే, ఆ తరావ్తెపుప్డో దానిన్ మా 'అమమ్' నవలోల్ 
ఉదహరించాను. 

మా బృందంలో నాకు దగగ్ర మితుర్డు నటరాజన. ఇదద్రం కెమిసీట్ర్ వాళల్మే కావడం, చాలా విషయాలోల్ మా అభిపార్యాలు ఒకటే 
కావడం, మమమ్లిన్ మరీ దగగ్ర చేశాయి. నటరాజన వయసులో నాకంటే కొంచెం పెదద్వాడు. కానీ ఇంకా పెళిల్ కాలేదు. మనసులోని మాట 
నిరొమ్హమాటంగా పైకి అనేసేవాడు. తను చెపిప్ంది తపైప్తే వెంటనే ఒపేప్సుకునేవాడు. అలాంటి వాళల్ంటే నాకు చాలా ఇషట్ం. నాకులాగే 
అతనికీ సినిమా పాటల పిచిచ్ ఉంది. ఇండియానుంచి ఒక పెదద్ సూప్ల టేపునిండా హిందీ సినిమా పాటలు రికారుడ్ చేసుకుని వచాచ్డు. 
ఇండియాలో అతనికి సూప్ల టైపు టేపురికారడ్రు ఉందిట.   

జరమ్నీలో అడుగు పెటిట్న పదమూడు రోజులోల్నే నేను రేడియో-కమ-టేపు రికారడ్రు కొనాన్ను. అలాంటివపుప్డు కొతత్గా మారెక్టోల్కి 
వసుత్నాన్యి. దాని ఖరీదు మూడువందలపాతిక మారుక్లు. అంత తకుక్వ వయ్వధిలో అంత ఖరుచ్ పెటట్డానికి చాలా ధైరయ్ం అవసరమని 
మిగతా ఇండియనుస్ని చూసేక అనిపించింది. కానీ నా తొందరకి కారణముంది.  

నేను జరమ్నీకి బయలేద్రేముందు, భువనేశవ్రోల్ పర్సాద అనే నా సీనియర కొలీగ, మా పిలల్ల మాటలు, పాటలు రికారుడ్ చేసి, ఆ కాసెట 
నాకిచాచ్డు. అది వినే అవకాశం ఎపుప్డెపుప్డా అని తహతహలాడిపోతునాన్ను. అదే నాకు ధైరాయ్నిన్చిచ్ంది.   

అకక్డి మితుర్లోల్ నటరాజన నాకు పర్తేయ్కం. పర్తి ఆదివారం మేమిదద్రం కలుసుకోవాలనేవాడు. తనింటోల్ వంట సదుపాయముంది 
కాబటిట్, ననన్కక్డికి రమమ్ని బలవంతపెటేట్వాడు. తన హౌస ఫౌర్ చాలా మంచిదిట. అతనింటికి వచేచ్ అతిథుల విషయమై ఆమె నియమాలేం 
విధించలేదు.  

రేడియో రికారడ్రు కొనాన్క - పర్తి ఆదివారం ననన్ది తీసుకుని రమమ్నేవాడు నటరాజన. అతను సూప్ల టేపులో ఇండియానుంచి 
తెచుచ్కునన్ పాటలిన్ కాయ్సెటల్లోకి మారచ్డానికి అవసరమైన సరంజామా, అతని హౌస ఫౌర్ సరఫరా చేసింది. అలా ఆ  పాటలు నా రేడియో 
రికారడ్రులో వినడానికి అనువయింది.  
       మేమిదద్రం ఆ పాటలు వింటూ ఆనందించేవాళల్ం. అతను తెచిచ్న పాటలనీన్ నాకు ఇషట్మైనవే! ముఖయ్ంగా బాబీ చితర్ంలోని నరేందర్ 
చంచల పాడిన 'బేషక మందిర' పాట ననేన్దో లోకాలకు తీసుకుపోయేది.  

ఏదో అవసరారథ్ం చేసుకుంటునాన్డు కానీ నటరాజన కి  పెదద్గా వంటలు రావు. వంట చెయాయ్లనన్ అభిరుచి కూడా లేదు. నాకోసమని 
అతను ఒకరోజు ఉపామ్, ఒకరోజు అనన్ం, బంగాళాదుంపల కూర - ఇలా మారిచ్ మారిచ్ చేసుత్ండేవాడు. వంటలకు ఆవాల పోపు మంచి రుచి 
ఇసుత్ందని ఎవరో చెబితే, ఒకసారి అతను ఆవాలు బాగా ఎకుక్వ వేసి ఉపామ్ చేశాడు. ఆవాలు ఎంత ఎకుక్వయాయ్యంటే, ఆవాల ఉపామ్లో 
పోపుగా బొంబాయిరవవ్ వేసినటుల్ంది. చితర్మేమిటంటే అలా కూడా ఆ ఉపామ్ తినడానికి బాగానే ఉంది. ఆతీమ్యభావం కూడా వంటకాల 
రుచికి కారణమౌతుందని ఆపుప్డు నేను గర్హించాను. అలాగని ఆతీమ్యతనే వంటకం చేసేత్ ఎలల్కాలం బాగుండదని అతనికి తెలుసు. ఆ 
తరావ్త ఆవాల వాడకంలో బాగా నియంతర్ణ పాటించేవాడు. 

నటరాజన కి నా మనసత్తవ్ం బాగా అరథ్మైంది. నాకు మొహమాటమెకుక్వని, వంటకాల రుచిని నిరణ్యించడానికి నా సాయం 
తీసుకునేవాడు కాదు. 'ఉపెప్కుక్వైనా బాగుందంటావ తపప్, అసలు మాట చెపప్వు' అంటూ తనే ముందు రుచి చూసేవాడు. తరచుగా 
రావడానికి నేను మొహమాట పడుతునాన్నని అతనికి అనుమానం. అందుకని శని, ఆదివారాలోల్ నా కంపెనీ లేకపోతే - ఇండియాకి తిరిగి 
వెళిల్పోయేవాణణ్ని నమిమ్ంచడానికి తంటాలు పడేవాడు. నేను బొంబాయిరవవ్, బియయ్ం వగైరాలు కొని తీసుకెళిల్ అతనింట వదిలితే 
నొచుచ్కునేవాడు.  రావడం కాసత్ ఆలసయ్మైతే కంగారుపడేవాడు. అకక్డునన్ నాలుగు నెలలోల్నూ ఇదద్రం బాగా ఆతీమ్యులమయాయ్ం. 
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నటరాజన ఉండే ఇంటికి దగగ్రోల్ దటట్మైన అడవి ఒకటుంది. మేము అపుప్డపుప్డు అందులో విహారానికి వెళిల్ వసూత్ండేవాళల్ం. ఆ 
అడవిలో చకక్ని కాలిబాట, మధయ్మధయ్లో వాయ్యామం చేసుకునేందుకు సదుపాయాలు ఉనాన్యి. ఆ అడవి పర్తేయ్కత ఏమిటంటే - పురుగూ, 
పుటార్ భయం లేదు. 

నా రికారడ్ర నచిచ్ అలాంటిదే తనూ ఒకటి కొనాన్డు నటరాజన. రెండు రికారడ్రూల్ పెటుట్కుని మిగతా ఇండియనుస్ ఎందరికో పాటలు 
రికారిడ్ంగ చేసిపెటేట్వాళల్ం. ఈ రికారిడ్ంగ వలల్ నటరాజన ఇలుల్ సెలవురోజులోల్ రదీద్గా ఉండేది. అకక్డికొచేచ్వాళల్లో ఇకాబ్ల, తెలుగు జోసెఫ 
నాకు బాగా గురుత్ండిపోయారు. 

ఇకాబ్ల పాకిసాత్నీ. అతనికి కంటిచూపు సమసయ్ ఉంది. కొంతకాలానికి పూరిత్గా చూపు పోతుందిట. ఈ విషయంలో అపప్టివరకూ 
విజాణ్నం సాధించిన పర్గతి అతనికి అకక్రకు రాదుట. ఈ పర్పంచపు అందాలిన్ కళాల్రా చూసే అవకాశం తనకి ఎంతోకాలం లేదనీ, 
కొదిద్నెలలోల్ అంధుడినైపోతాననీ అనేవాడతను. మనసేదోలా ఐపోయేది. హృషీకేష ముఖరీజ్ తీసిన ఆనంద సినిమాలో రాజేషఖనాన్ 
గురుత్కొచాచ్డు. మా ఇదద్రికీ కామన టాపిక హిందీ పాటలు. 1955 తరావ్తనుంచి అపప్టివరకూ వచిచ్న హిట సినిమా పాటలనీన్ 
ఇంచుమించుగా నాకు తెలుసు. మేము కబురల్కు కూరుచ్ంటే ఉతాస్హంలో సమయం తెలిసేది కాదు. జరమ్నీలో ఉనన్ందువలల్నేమో - అతను 
పాకిసాత్నీ, నేను ఇండియన అనన్ భావనే మాలో ఉండేది కాదు. మనిషిని పౌరసతవ్ంతో ముడి పెటట్కుండా - అభిరుచులకే పార్ధానయ్మిసేత్ ఎంత 
బాగుంటుందో అనిపింపజేసింది అతని పరిచయం. ఇకాబ్ల కి నేను చాలా కాసెటుల్ రికారుడ్ చేసిచాచ్ను. తరావ్త అతను కూడా నా రేడియో-
రికారడ్రు లాంటిది ఒకటి కొనాన్డు.  

తెలుగు జోసెఫ లాంగేవ్జ కోరుస్ రెండవ విభాగంలో వచాచ్డు. ఇండియాలోని ఓ కైరసత్వ సంసథ్ పనుపున వచిచ్న ఇదద్రు జోసెఫలలో 
ఇతను తెలుగువాడు. రెండో జోసెఫ ది కేరళ. కేరళ జోసెఫఎకుక్వగా ఉతత్రాదివారితో తిరిగితే, తెలుగు జోసెఫ నాతో ఎకుక్వగా తిరిగేవాడు. 
పాటల విషయంలో మా ఇదద్రి అభిరుచులూ దగగ్రోల్ ఉండడం అందుకు కారణం. రికారిడ్ంగుకోసం అతను నటరాజన ఇంటికి తరచుగానే 
వచేచ్వాడు. కేరళ జోసెఫ కొంచెం అమాయకుడు. ఉతత్రాదివారు అతనిమీద చాలా జోకుస్ వేసేవారు. నవేవ్వాడు తపిప్తే నొచుచ్కునేవాడు 
కాదు. 

లూయ్నబరగ లో గురుత్ండిపోయిన మరో వయ్కిత్ చకర్వరిత్. అతను బిశావ్స కి అంకుల ఔతాటట్. జరమ్న వనితను పెళాల్డి లూయ్నబరుగ్లో 
సిథ్రపడాడ్డు. బిశావ్స అతనింటికి ఒకటి రెండుసారుల్ వెళాల్డు కానీ, ఎందుకో అతడి గురించి మంచిగా చెపప్లేదు. ఒకసారి రోడుడ్మీద మా 
బృందానికి ఎదురుపడితే మాకు పరిచయం చేశాడు. అపుప్డు చకర్వరిత్ తనింటికి రమమ్ంటే తరావ్త వసాత్ననాన్ం.  

ఒకసారి నేను, దేవదార, రామచందర్ అమ శాండే దగగ్ర తిరుగుతుండగా చకర్వరిత్ ఎదురుపడి బలవంతాన తనింటికి తీసుకెళాల్డు. 
ఇంటోల్ డార్యింగ రూం సినిమా సెటిట్ంగులా చాలా బాగుంది. అతనింటోల్ బాగా ఖరీదైన సాఫిసిట్కేటెడ ఆటోమేటిక సీట్రియో రికారడ్ర సిసట్ం ననున్ 
బాగా ఆకరిష్ంచింది. అలాంటిది ఎపప్టికైనా కొనగలనా అనుకునాన్ను. అతని దగగ్ర మంచి రికారడ్స్ కలెక్షనఉంది. చూపించాడు. 
'పటాసక్ర'దంటూ ఓ రికారుడ్ వినిపించాడు. ఆ సిసట్ంలో ఎవరి పాటైనా వాయిదయ్మైనా అదుభ్తంగా ఉంటుందనిపించింది. థియేటరోల్ సంగీతం 
వినన్ అనుభూతి కలిగింది.  

అతను మాకు విసీక్, బార్ందీ సెరవ్ చేసేత్ - ముగుగ్రమూ వదద్నాన్ం. అతని భారయ్ నాకు ఆరేంజ జూయ్స, మిగతా ఇదద్రికీ టీ ఇచిచ్ 
ఇండియన సైట్లోల్ ఆదరించింది. చకర్వరిత్ తను మాతర్ం విసీక్ తీసుకుంటూ, ''మధయ్తరగతి ఇండియనుస్కి ఇంటోల్ ఇలా మందు పుచుచ్కునే 
అవకాశం - ఆశచ్రయ్ంగా అనిపిసుత్ంది కదూ!'' అనాన్డు. 
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విదేశాలోల్ సిథ్రపడడ్ ఇండియనుస్కి - తాము మామూలుగా ఇండియనుస్కి అందని వైభోగాలు అనుభవిసుత్నాన్మని చెపుప్కోవాలనుండేది 
అపప్టోల్.   

( ¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy) 
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