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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 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.  
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రెండవ భాగం: బెరిల్ న్  దీ పే డాయిచ్  ఖండే 
నాకు భయమేసింది. ఆమె ఆంతరయ్మేమిటో, ఆమె సంకేతానికి అరథ్మేమిటో ఆలోచించడానికి కూడా పర్యతిన్ంచకుండా చటుకుక్న 

చెయియ్ విదిలించుకుని అకక్ణిణ్ంచి వెళిల్ మరోచోట బెంచీమీద కూరుచ్నాన్ను. 
ఎదుట కొతత్ కొతత్ దృశాయ్లు. మనసులో ఏమేమో ఆలోచనలు. అలా ఒంటరిగా ఎంతసేపునాన్నో - కాసేపటికి ఓ ముసలాయన వచిచ్ 

నాపకక్న కూరుచ్నాన్డు. ఆయనతోపాటే ఓ ఆలేస్షియన  డాగ  ఉంది.  
నాకు కుకక్లంటే భయం. అవి నిజంగా మంచివైనా పొరపాటున కరిచే పర్మాదం లేకపోలేదు. పాము కరిసేత్ విషానికి 

విరుగుడుండొచుచ్. కానీ కుకక్కాటువలల్ వచేచ్ రేబీస  వాయ్ధి అంతకంటే చాలా భయంకరమైనదనన్ భావన నాలో చినన్పుప్డే బలపడిపోయింది. 
అందుకని వాటికి వీలైనంత దూరంగా ఉంటాను.  

ఇపుప్డు నా పకక్న కూరుచ్నన్ ముసలాయన దగగ్ర ఆలేస్షియనిన్ చూడగానే అకక్ణిణ్ంచి లేచిపోబోయాను.  
ముసలాయన నా భుజంమీద చెయేయ్సి పేర్మగా నిమిరి, “సిట  డౌన  మై బాయ ” అనాన్డు ఇంగీల్షులో. 
మొహమాటపడి ఇబబ్ందిగా కూరుచ్నాన్ను.  
ముసలాయన నా వివరాలడిగాడు. చెపాప్ను. 
“నాకు ఇండియనస్ంటే ఇషట్ం. ఇంటికోసం నువువ్ శర్మ పడకు. నాతో వచిచ్ నా ఇంటోల్ ఉండు. మా ఇంటినుంచి ఊబానోల్ నీ 

ఇనస టిటూయ్ట కి వెళల్డానికి పది నిముషాల పర్యాణం - అంతే!” అనాన్డు. 
“చాలా థాంకస్ , కానీ నాకు ఇలుల్ దొరికేసిందిగా” అనాన్ను. 
“దొరికితేనేం, పోయిన అడావ్నస్  పోయిందనుకో. నువువ్ నా ఇంటోల్ ఊరికే ఉండొచుచ్” 
బెరిల్నోల్ ఫీర్ అకామడేషన . నెలకి నూటయాబై మారుక్ల ఆదా. ఒకక్ క్షణం మనసు ఊగిసలాడింది. కానీ పర్తి ఔదారయ్ం వెనుకా ఏదో 

సావ్రథ్ముంటుంది. ఎకక్డైనా మినహాయింపులుండొచేచ్మో కానీ ఈ దేశంలో మాతర్ం అలాగనుకుందుకు లేదు. 
రేపటిన్ంచి నాదే అవనునన్ గదిలో ముందుగా ఈ ఒకక్ రాతిర్ పడుకునేందుకు ఫౌర్ ఒలోముచ కీ ననున్ పది మారుక్లు అడిగింది. 

అలాంటిది ఈ ముసలాయన ఇకక్డునన్ంత కాలమూ తనింటోల్ ఊరికే ఉండొచచ్ంటునాన్డు. ఏదో కారణం ఉండే ఉండాలి. 
ఇలంటి అనుమానాలతో, “నేనెందుకు రావాలి, ఎవరికోసమో” అనన్టుల్ మొహం నేను పెటాట్ను.  
అది అరథ్ం చేసుకునాన్డేమో, “నీవు లేక నేను లేనె లేనులే, అది నిజములే” అనన్ మొహం ఆయన పెటాట్డు. 
ఆయన బలవంతపెటిట్నకొదీద్ నా అనుమానం పెరిగింది. ఆ అనుమానంతో చూడగానే ఉనన్టుల్ండి ఆయన ముఖం ఇంకోలా 

మారిపోయింది. ఆ ముఖం లూయ్నబరుగ్లో ఫౌర్ యాకేల  ఇంటికి నాకోసం వచిచ్న జరమ్న  వృదుధ్డి మొహానికి పర్తిబింబంలా కనబడింది.  
“అదిగో పులి అనాన్యి” నా కళుల్. అపుప్డు ఇదిగో తోక అనే బాధయ్త తీసుకునన్ నా ముకుక్ “ఔను, ఆయనే! నాకు ఉడుకులాం వాసన 

కూడా తెలుసోత్ంది”  అంది.  
ఆ తరావ్త ఆయన బలవంతపెడుతూ ఎనిన్ చెపిప్నా - “నాకు చెవుడు, శంఖం ఊదొదుద్” అనే లెవెల  మెయింటైన  చేశాను. మనసులో 

మాతర్ం, “ఇదెకక్డి కరమ్రా బాబూ!” అనుకునాన్ను.  
లూయ్నబరుగ్లో ఉండగా ఎవరో అనాన్రు నాతో - బెరిల్న  హోమోసెకుస్వలస కి పర్సిదిధ్ అని. ఈ ముసలాయన ఎలాంటివాడో తెలియదు 

కానీ, నా భయం నాది.  
ఆయనతో జరిగిన మానసిక యుదధ్ం ఒకందుకు నాకు ఉపకరించింది. ఎలా గడిచిందో తెలియకుండా టైం ఎనిమిదయింది. 
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లాకరోల్ంచి సూట కేస  తీసుకునాన్ను. టాకీస్ని పిలుచ్కునాన్ను. ఐదు నిముషాలోల్ గమయ్సాథ్నం చేరాను. 
ఒలోముచ కీ ఉండే ఆపారట మెంట  కాంపెల్కస్  పర్వేశదావ్రం మూసి ఉంది. అకక్డ కాలింగ బెల  లాంటిదేదీ కనబడలేదు. తలుపు తడితే 

ఏ రెసాప్నూస్ లేదు.  
“ఎవరో రావాలీ” అని మనసులో పాడుకుంటూ సుమారు గంటసేపు అకక్డే ఉనాన్ను. అపప్టికి నా మొర విని ననున్ 

కరుణించడానికనన్టుల్ తలుపు తెరుచుకుని ఓ వయ్కిత్ బయటకు వచాచ్డు. కానీ ఆ వయ్కిత్ ననున్ పటిట్ంచుకోకుండా ముందుకు వెళిల్పోయాడు. 
అతణిణ్ ఏదో అడుగుదామనుకునాన్ను కానీ అపుప్డు తెరుచుకునన్ తలుపు మళీల్ మూసుకుపోతోంది. అతనికంటే తలుపుని నముమ్కోవడమే 
మెరుగని - దానిన్ ఒక చేతోత్ ఆపి రెండో చేతోత్ సూట కేస  పటుట్కుని రెండు కాళల్నీ కూడగటుట్కుని లోపలికి దూరేశాను. మెటెల్కిక్ రెండో అంతసుత్ 
చేరుకుని ఒలోముచ కీ ఇంటిగుమమ్ం ముందు నిలబడాడ్ను. ఇతత్డి హోలడ్రిన్ పైకెతాత్ను. 

కొదిద్ క్షణాలోల్ తలుపు తెరుచుకుంది. ఒలోముచ కీ నాముందు పర్తయ్క్షమైంది.  
అపుప్డామె నాకు అసురమాతలా కాక సురకనయ్లా కనిపించింది. చేతిలో సూట కేస  కింద పెటట్లేదు కాబటిట్ కానీ అపర్యతన్ంగా 

చేతులు జోడించి, “మాణికయ్వీణాం” అని అందుకునేవాణేణ్మో! 
జరిగింది విని ఒలోముచ కీ నొచుచ్కుంది. పర్వేశదావ్రానికి వేరే తాళం ఉంటుందిట. అది లేకపోతే లోపలకి రావడం అసాధయ్మట. 

సాధారణంగా తొమిమ్దినన్ర వరకూ ఆ దావ్రము తెరిచియే ఉండునట. ఆ రోజు ఏదో పొరపాటు జరిగి ఉండాలంది. 
ఏదేమైతేనేం పది మారుక్లు తీసుకునన్పప్టికీ ఆమె నిబదధ్తని అభినందించాలి - ఆమె అపప్టికే◌ే నా కోసం గదినీ, గదిలో పకక్నీ 

సిదధ్ం చేసి ఉంచిందిట! 
మలిరోజులు 
వారం రోజులోల్ నా ఇనిస్ట్టూయ్ట కే కాదు, బెరిల్న  నగరానికీ కొంత అలవాటు పడాడ్ను.  
పశిచ్మ జరమ్నీ వాసులందరికీ బెరిల్న  నగరంపై పర్తేయ్కమైన మకుక్వ ఉంది. తమ దేశానికి ఆహావ్నంమీదో, యాతీర్కులుగానో వచిచ్న 

పర్తివారినీ - తిరిగి వెళేల్లోగా ఒకసారి బెరిల్న  నగరం చూసి తీరాలని అకక్డి పౌరులు చెబుతూంటారు. అలా చూసివచిచ్నా వారి దావ్రా - 
లూయ్నబరుగ్లో ఉండగానే - బెరిల్న  నగరపు హయలు, సొగసుల గురించి కొంత వినాన్ను. వినన్దాంటోల్ ఆవగింజంత అసతయ్మైనా లేదని 
పర్తయ్క్షంగా చూసుత్నన్పుప్డూ అనిపించింది.  

బెరిల్న  రైలేవ్ సేట్షనుకి దగగ్రోల్ని ఒక ముఖయ్ పార్ంతం కుర ఫూయ్ర సెట్న  డామ . సాథ్నికులు దానికి పెటుట్కునన్ ముదుద్పేరు కు-డామ . 
ఒలోముచ కీ ఇంటినుంచయితే అకక్డికి కాలినడకన చేరుకుందుకు ఇరవై నిముషాలు పడుతుంది. అకక్డునన్ దుకాణాలు, హటళుల్ అనీన్ - 
విదేశీయాతిర్కులిన్ దృషిట్లో ఉంచుకుని రూపొందడంవలల్ - ఆ పార్ంతం యాతిర్కులకు పర్తేయ్క ఆకరష్ణ.  

అందమైన ఆ వీధిలో దీపాలతో రూపొందిన ఓ గడియారముంది. చూడగానే గడియారం అనిపించదు. కొనిన్ వరుసలోల్ ఆకుపచచ్ని, 
ఎరర్ని దీపాలునాన్యి. కొనిన్ గంటలీన్, కొనిన్ నిముషాలీన్, కొనిన్ సెకనల్నీ సూచిసాత్యి. వెలుగుతునన్ దీపాలిన్బటిట్ లెకక్కటిట్ టైం తెలుసుకోవచుచ్. 
ఆ దీపాల లెకక్తో టైమ  తెలుసుకోవడానికి అకక్డ ఎపుప్డూ పెదద్ గుంపు ఉంటుంది. విశేషమేమిటంటే ఆ జనంలో లెకక్లు రానివాళుల్ కూడా 
చాలామంది ఉంటారుట. అదో ఆకరష్ణ!  

మొదటోల్ నేను ఏం కావాలనాన్ కు-డామ కి వెళేల్వాణిణ్. కానీ నా ఇంటివెనుకపకక్నే ఉనన్ విలెమ్రస డాలఫ్ర  సాట్ర్సేలో చాలా పెదద్ 
బజారునన్ విషయం తెలుసుకుందుకు ఎనోన్ రోజులు పటట్లేదు. ఆ వీధిలో సూపర  మారెక్టేల్  మూడో నాలుగో ఉనాన్యి. కేవలం బటట్లకే సే 
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ఉంట  ఆ (సి అండ  ఎ) అనే బహుళ అంతసుత్ల దుకాణముంది. అవికాక వాచీలు, జోళుల్ వగైరాలు దొరికే చిలల్ర దుకాణాలకు లెకేక్ లేదు. కు-
డామ  కంటే మా ఇంటి పకక్వీధి దుకాణాలోల్నే సరుకులు చవగాగ్ కూడా ఉనాన్యి.  

ఆ విషయం తెలిసిన మరికొదిద్ రోజులకే◌ే ఆ వీధిలో ఆల బెర్సట్  దుకాణం కూడా కనిపించింది. అదీ మా ఇంటికి బాగా దగగ్రగా!  
ఇక నా ఆనందానికి అవధులేల్వు. నియంతర్ణ ఉనన్పుప్డు మన దేశంలో కోఆపరేటివ  సోట్రుస్లో పంచదార ఎంత చౌకగా 

దొరుకుతుందో - ఇకక్డ పాలు, పపుప్లు, బియయ్ం వగైరా ఆహార దినుసులనీన్ అంత చవగాగ్నూ దొరుకుతాయనన్ది లూయ్నబరుగ్లో 
రామచందర్దావ్రా తెలుసుకునాన్ను కదా మరి! 

లూయ్నబరుగ్లో మారెక్ట  ఏరియాలో పర్తి బుధ, శనివారాలూ సంత జరిగేది. ఆ సంతకు పలెల్టూళల్నుంచి కూరగాయలు, పళుల్, పాలు 
వగైరా వసుత్వులు తెచిచ్ అమేమ్వారు రైతులు. ఆ సంతలో సరుకులు తాజాగానూ, చవగాగ్నూ ఉంటాయని యాకేల  నాకు చెపిప్ంది. ఆమె సంత 
రోజులోల్ సంతకెళిల్ తనకాక్వాలిస్నవనీన్ కొనుకుక్ తెచుచ్కునేది.  

సంతలో పాలు, వెనన్, బియయ్ం వగైరాలు ముందుగా పాయ్క  చేసినవి కాక, అపప్టికపుప్డు తకెక్డలో తూచి కానీ, పాతర్లతో కొలిచికానీ 
అముమ్తారు. మన సంతలో లాగే సరుకులిన్ వరిణ్సూత్, వాటి ధరలిన్ గటిట్గా అరిచి  చెబుతారు. కసట్మరుస్ని రమమ్ని కేకలు పెడుతుంటారు.  

సంతకి సరుకుల రవాణాకి పలెల్టూరి రైతులు చినన్సైజు వాయ్నల్ని వాడతారు. కారవాన లుగా వయ్వహరించబడే ఆ వాహనాలు 
మామూలు వాయ్నుల్ కాదు. వంటకీ, సాన్నానికీ, పడకకీ సదుపాయాలునన్ సంచార గృహాలవి.  

ఆ సంతలు పర్తి నగరంలోనూ సాధారణంగా వారానికి రెండు రోజులు జరుగుతాయనీ - ఉదయం ఎనిమిదినుంచి, మధాయ్హన్ం 
రెండువరకూ నడుసాత్యనీ వినాన్ను.  

సంత కూడా షాపులాల్గే టైం విషయంలో ఖచిచ్తంగా ఉంటుంది. రైతులు అమమ్కాలయేయ్క, నగరంలో కాసేపు కులాసాగా గడిపి మళీల్ 
గార్మానికి వెళిల్పోతారు. 

ఇలాంటి సంతలు బెరిల్న  నగరంలోనూ వివిధ పార్ంతాల ఉనాన్యి. మా పార్ంతపు సంత - నేనునన్ భవనానికి ఎదుట సరిగాగ్ యాబై 
గజాల దూరంలో బుధ, శనివారాలోల్ వసూత్ంటుందని తెలిసి అది నా అదృషట్ంగా భావించాను.  

సవ్యంగా వండుకునే అవకాశం లేనపుప్డు ఈ సంతలిన్ అంతగా పటిట్ంచుకోలేదు. ఇపుప్డు కాసత్ శర్దధ్గా గమనిసేత్ - తాజా 
వంకాయలు, కాయ్బేజి, బంగాళాదుంపలు, ఉలిల్పాయలు, టమేటాలు, పచిచ్మిరపకాయలు వగైరాలు ఇకక్డ సూపర  మారెక్టల్లోకంటే బాగా 
చౌకగా దొరికేవి.  

బుధ, శనివారాలోల్ సంతకి వెళిల్ కావాలిస్న పళుల్, కూరలు కాసత్ ఎకుక్వే కొనడం అలవాటు చేసుకునాన్ను. అసలే చలిదేశం. ఆపైన 
ఫిర్జ  సదుపాయముంది. సరుకు పాడౌతుందనన్ భయం లేదు.  

ఇండియాలో ఐతే అపప్టికి మాబోంటల్కి ఫిర్జ  అంటే లగజ్రీయే కావడంతో, నాకు ఇన సిట్టూయ్ట లో పరిశోధనలతో పాటు - ఇంటోల్ 
ఆధునిక పరికరాల వాడకం విషయంలోనూ కొంత శిక్షణ లభిసోత్ంది.  

నా దినచరయ్ నిరుద్షట్ంగానే ఉండేది.  
ఉదయం లేవగానే నాలుగు బెర్డ  సైల్సులు తీసుకుని వాటికి వెనన్, జాం రాసుకుని తినేవాణిణ్. అరలీటరు పాలు తాగేవాణిణ్. ఓ పండు 

తినేవాణిణ్. ఆఫీసుకి నాలుగు బెర్డ  సైల్సులు తీసుకెళిల్ లంచ  టైంలో తినేవాణిణ్.  రాతిర్కి వంటలోకి అనన్ం, కూర, సాంబారు చేసుకునేవాణిణ్. 
సాంబారులోకి చింతపండుకి బదులు నిమమ్రసం వాడేవాణిణ్.  

ఒకపుప్డు సాంబారంటే ఎంతో కషట్మైన వంటకం అనుకునేవాణిణ్. లూయ్నబరుగ్లో రామచందర్ దానిన్ అతిసులభం చేసేశాడు.  
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కొబబ్రికోరు పాయ్కెటల్లో దొరికేది. వంకాయ, కాయ్బేజి, ఉలిల్ వగైరాలు ముకక్లుగా తరిగి నీళల్లో వేసి, దానికి కొబబ్రికోరు కలిపి సౌట్మీద 
ఉంచి ఉడకబెటేట్వాణిణ్. చివరోల్ సాంబారు పొడి వేసేవాణిణ్. సాంబారు పొడి, ఇంకా ఇతర ఇండియన  మసాలా పొడులు అకక్డ అనిన్ షాపులోల్నూ 
దొరికేవి. సాంబారు ఉడికి మంచి వాసన వేసేక, అపుప్డు నిమమ్కాయ పిండి వెంటనే సట్వ మీంచి దింపేసేవాణిణ్. 

సిమాల్ మిరిచ్ని పాపిర్కా అనేవారకక్డ. పాపిర్కా, వంకాయ, బంగాళాదుంపలతో - రోలు అవసరం లేకుండానే మసాలా కూరలు 
చేసుకునే విధానం నాకు తెలియడానికి - నటరాజన , కొరియా, రామచందర్, దేవదారుల్ మారగ్దరశ్కులు. వాళల్ని తలచుకుంటూ ఆ వంటలు 
చేసుకుని తినేవాణిణ్.  

వచిచ్ంది రీసెరిచ్ కోసం. ఐనా భోజనం ఆసకిత్కరంగా లేకపోతే రీసెరిచ్మీద మాతర్ం దృషిట్ పెటట్డం కషట్ం కదా! ఏదో వారం పదరి 
రోజులైతే అనుకోవచుచ్. ఏడాదుండాలి. అందుకని మన ఊరగాయల కోసం షాపులోల్ వెదికేవాణిణ్. అలా కొనిన్ షాపులోల్ అమెరికన  ఫుడ  
పొర్డకుట్స్ (బొంబాయి) పేరిట మన ఊరగాయలు దొరుకుతునన్ విషయం తెలుసుకునాన్ను.  

ఇండియాలో ఉండగా జవ్రమొసేత్ కూడా బెర్డ  తినడానికి ఇషట్పడని నాకిపుప్డు రోజూ అదే ఫలహారం, మధాయ్హన్భోజనం. అది కాసత్ 
బాధాకరంగానే ఉనాన్, లూయ్నబరుగ్తో పోలిసేత్ ఇకక్డి తిండి సదుపాయం బాగా మెరుగయింది.  

పొదుద్నేన్ ఏ ఉపామ్యో చేసుకోవచుచ్. అందుకు పెందరాళే లేవాలి. కానీ ఆహాల్దకరమైన చలిలో, వెచచ్ని రొజాయిలోంచి ఉదయం 
ఏడు లోపల లేవబుదేధ్సేది కాదు.  

ఎనిమిదింటికలాల్ ఆఫీసుకి చేరుకోవాలంటే - కనీసం ఏడునన్రకి ఇంటోల్ బయలేద్రాలి. ఏడుకి లేచి తెమలడం మొదలెడితే బెర్డ  
సైల్సులకి జాం రాసుకోవడం తపప్ - ఇక టిపిను చేసుకునే టైమేదీ? 

నేను ఉదయం లేచి ఆఫీసుకి వెళేల్దాకా ఇంటామె తన గదిలోంచి బయటకొచేచ్ది కాదు. ఉదయం ఎనిమిదినుంచి సాయంతర్ం ఐదు 
దాకా ఆఫీసు. అపుప్డు ఆరునన్రవరకూ కొతత్ కొతత్ షాపులు చూసి ఎకక్డెకక్డ ఏమేమునాన్యో, ఎంతలో ఉనాన్యో తెలుసుకునేవాణిణ్. ఇలుల్ 
చేరాక ఇంటామె వచేచ్లోగా వంట చేసుకుని తిని పడుకునేవాణిణ్.  

నేను బెరిల్న  చేరిన కొదిద్ రోజులోల్నే యూనివరిస్టీలో జరమ్న  పరీక్షకు కూరోచ్వాలిస్ వచిచ్ంది. లూయ్నబరుగ్లో ఉండగా నాలుగు నెలలోల్ 
రెండు పరీక్షలు పాయ్సయాయ్ను. ఇది మూడోది. ఇది పాయ్సవావ్లనన్ నియమం లేదు కానీ, పరీక్ష మాతర్ం వార్సి తీరాలి.  

పరీక్ష మయసభలో. ఎలాగో పరీక్ష హాలుకి వెళాల్ను. పేపర  చూసేత్ సులభంగానే ఉందనిపించింది కానీ, కొనిన్ పదాల అరథ్ం 
తెలుసుకుందుకు నిఘంటువు కావాలి. ఈ పరీక్షకి నిఘంటువు దగగ్రుంచుకోవచచ్ని అకక్డ మిగతావారిని చూసేక అరథ్మయింది.  

నా దగగ్రో పాకెట  సైజు నిఘంటువుంది. కానీ అది ఆఫీసులో  ఉండిపోయింది. వెళిల్ తెచుచ్కుందామంటే బోలెడు టైము వృథా. 
అందుకని అకక్డ పరీక్ష వార్సుత్నన్ దేశపాండే అనే ఇండియన  దగగ్రకెళిల్, “ఒకక్సారి నీ డిక్షనరీ ఇసాత్వా? కొనిన్ పదాల అరథ్ం చూసుకుని కొదిద్ 
నిముషాలోల్ ఇచేచ్సాత్ను” అనడిగాను.  

“డిక్షనరీ కొదిద్ నిముషాలుంటే కావలసినదంతా ఆకళింపు చేసుకునే శకిత్ నీకుండొచుచ్. ఒకక్ క్షణం కూడా అది లేకుండా పరీక్ష వార్సే 
సామరధ్య్ం నాకు లేదు” అనాన్డతను.  

అది వయ్ంగయ్ం కావచుచ్, నిజం కావచుచ్. అతను డిక్షనరీ ఇవవ్ననడంలో నాయ్యముంది. కానీ చెపిప్న పదధ్తికి మనసు నొచుచ్కుంది.  
అతను కూడా ఇండియానుంచి నాతోపాటు సెలకట్యి నేనొచిచ్న విమానంలోనే ఇకక్డికొచిచ్న డాడ  సాక్లరే. వేరే ఊళోల్ గోయ్తే 

ఇనిశ్ట్టూయ్టోల్ జరమ్న  భాష నేరుచ్కుని బెరిల్న  నగరం చేరాడు.  
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నిఘంటువుకోసం నేను ఇనివ్జిలేటర  అనుమతి తీసుకుని హాలోల్ంచి బయటకు వచాచ్ను. రోడుడ్కి అవతలపకక్నునన్ నా అఫీసుకి 
వెళాల్ను. డిక్షనరీ తీసుకునాన్ను. కానీ చివరకు అనుకునన్ంతా అయింది. పరీక్ష హాలుకి వసూత్ మయసభలో దారి తపాప్ను. వాళల్నీ, వీళల్నీ అడిగి 
పరీక్ష హాలు చేరుకునేసరికి అరగంటపైన సమయం వృథా ఐపోయింది. నిఘంటువు కూడా నాకు అంతగా ఉపయోగపడలేదు. చాలా 
పదాలకు అరథ్ం ఊహించి రాసేశాను. 

జరమ్న  భాషలో పదాల అరథ్ం తెలుసుకుందుకు ఊహ అంతగా ఉపయోగపడదు. ఉదాహరణకు కునఫ ట  అనే పదానిన్ తీసుకుంటే- 
అన కునఫ ట  అంటే రాకడ, అబ కునఫ ట  అంటే పోకడ. ఈ పదాలు రైలేవ్ పాల్ట ఫారాలమీదా, ఎయిర పోరుట్లోల్నూ కనపడతాయి. అయితే 
ఔస కునఫ ట  అంటే సమాచారం, ఉంటర కునఫ ట  అంటే వసతి.  

ఇలాంటివనీన్ నాకు ఇదివరకటి పరీక్షలోల్ అనుభవం. అందుకని ఈసారి పరీక్ష పోతుందని ఊహించాను. పదాల అరాథ్లు 
గర్హించడంలో తపప్యిన నా ఊహ - పరీకాష్ ఫలితం విషయంలో మాతర్ం తపుప్ కాలేదు.  

మా చినన్పుప్డు ఎసెస్సెస్లీస్ పరీకాష్ ఫలితాలు రాగానే - ‘పాయ్సయినా, తపిప్నా - చదవండి ఓవరీస్ర  కోరుస్’ అంటూ 
అడవ్రట్యిజ మెంటుల్ వచేచ్వి. అలాగే మేమికక్డ జరమ్న  పరీక్ష వార్సేత్ చాలు - ఫలితంతో నిమితత్ం లేలుండా, వెంటనే మాకు సూట్డెంట  
ఐడెంటిఫికేషన  కారుడ్ ఇసాత్రు. ఇచేచ్ కారుడ్స్లో మాతర్ం తేడా ఉంటుంది. పాయ్సైనవారికి ‘పెదద్ గురిత్ంపు’, ఫెయిలైనవారికి ‘చినన్ గురిత్ంపు’ అని 
ముదర్ కొడతారు. పెదద్ గురిత్ంపు వారు ఎంత కాలమైనా యూనివరిస్టీ విదాయ్రిథ్గా కొనసాగవచుచ్. చినన్ గురిత్ంపువారు మూడు సెమిసట్రుల్ అంటే 
పదెద్నిమిది నెలలు మాతర్మే సూట్డెంటుగా ఉండగలరు. ఇంకా కొనసాగాలంటే వారు మళీల్ పరీక్షకి కూరోచ్వాలిస్ ఉంటుంది. 

అలా నాకు చినన్ గురిత్ంపు కారుద్ వచిచ్ంది.  
ఈ ఐడెంటిటీ కారుడ్  వలల్ కొనిన్ పర్యోజనాలునాన్యి. బెరిల్నోల్ - బసుస్, ఊబాన  వగైరాలోల్ ఏదో ఒకదాంటోల్ నాకు నెలవారీ పాస  

వసుత్ంది. అదుంటే కేవలం పది మారుక్లకి నెలాల్ళల్పాటు బెరిల్న  అంతా ఎనిన్మారల్యినా యథేచఛ్గా తిరగొచుచ్.  
నాకు బసుస్ కంటే ఊబాన  (అండర గౌర్ండ  రైలు) ఎకుక్వ నచిచ్ంది. అందులో నెలవారీ పాస  కొనుకుక్నాన్ను.  
మామూలుగా ఐతే ఊబాన  టికెట  టిర్పుప్కి అరవై ఫెనిన్గుస్. నాలుగు టిర్పుప్లకి ఒకక్సారే కొనుకుక్నే మాటయితే రెండు మారుక్లకే 

కనెస్షన  టికెట  దొరుకుతుంది. అదే చౌక అనుకునేవాణిణ్. అలాంటిదిపుప్డు నెల పొడుగునా ఎనిన్ టిర్పుప్లు వేసినా నెలకి పది మారుక్లే అంటే 
కారు చౌక కదా!  

అసలే పశిమ్మ జరమ్నీలో మిగతా నగరాలనిన్ంటికంటే పశిచ్మ బెరిల్నోల్ అనీన్ చౌక. 
కర్మంగా నా పరిసరాలమీద నాకు పటొట్సోత్ంది. అనుకోకుండా నేనుంటునన్ ఇలుల్ మంచి సెంటరోల్ ఉంది. ఇంటోల్ంచి బయటకు 

రాగానే అటుపకక్ సూపర  మారెక్టల్ వీధి. ఇటుపకక్ రెండు నిముషాలు నడిసేత్ ఊబాన హాఫ  (ఊబాన  సేట్షన ). దాని పేరు డాయిచే ఓపర  
(జరమ్న  థియేటర ). అకక్డ ఊబాన  ఎకిక్తే తరువాతి ఊబాన హాఫ  ఎరన సట్  రాయిటర  పాల్టజ్ . అకక్డ టర్యిన  దిగితే ఆఫీసుకి మరో రెండు 
నిముషాల నడక. ఊబాన  వదద్నుకుంటే నా ఇంటినుంచి నడిచి వెళిల్నా పది నిముషాలోల్ ఆఫీసు చేరుకోవచుచ్. 

విచితర్మేమిటంటే - జరమ్న  పేరుల్ పలకడానికి ఇంత కషట్ంగా ఉంటాయా - ఏ ఒతుత్లూ లేని నా పేరుని రాజగోపాలరావు అని 
పలకడానికి జరమ్నుల్ నానా యాతనా పడేవారు. పైగా ఇండియన  పేరుల్ పలకడానికి చాలా కషట్మనేవారు. కషట్మనే◌ెది ఇషాట్నిన్బటీట్, 
అలవాటునిబటీట్ ఉంటుందనుకోవాలి. 
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ఆఫీ  ముచచ్టుల్  
కర్మంగా మా డిపారుట్మెంటోల్ కొందరు రీసెరిచ్సాక్లరుస్తో పరిచయమైంది. అంతా సేన్హపూరవ్కంగా మాటాల్డేవారు. ఇకక్డ నేను 

గమనించిందేమిటంటే - పనివేళలోల్ ఎవరూ క్షణం కూడా వృథా చెయయ్రు. అవసరానికి పలకరించినా ఉబుసుపోక కబురల్కి తావుండదు. 
ఎవరైనా ఎవరికైనా సాయం చేసాత్మంటే యథాలాపంగా అనరు. మాట హృదయంలోంచి వసుత్ంది. సాయం చేసే ఉదేద్శయ్ం లేకపోతే ఆ 
పర్సాత్వనే తేరు. సాధారణంగా అందరూ చాలా ఉతాస్హంగా, సరదాగా ఉంటారు. 

డిపారుట్మెంటోల్ ఆడుకుందుకు ఓ టేబుల  టెనిన్స  బోరుడ్ంది. భోజన విరామ సమయంలో కొందరు అకక్డ చేరి ఆడేవారు. వారివారి 
అభిరుచులిన్బటిట్ కొందరు పని చేసూత్నే సంగీతం వినేవారు. అందుకు వాళల్ దగగ్ర రేడియోలో, టేపు రికారడ్రోల్ ఉండేవి. గాల్స  బోల్వర   గదిలో ఐతే 
కాలకేష్పానికి టెలివిజన  కూడా ఉంది.  

డాడ  సాక్లర  షిప  ఏడాదికి మాతర్మే. అందులో చాలా సమయం - కొతత్ దేశానిన్ అరథ్ం చేసుకుందుకూ, ముచచ్టుల్ తెలుసుకుందుకూ, 
అకక్డి విధానాలిన్ పరిశీలించేందుకూ, పర్ముఖ యాతార్సథ్లాల సందరశ్నకూ, సామాజిక వైజాఞ్నిక సంసక్ృతుల అవగాహనకూ - 
అయిపోతుంది. ఇక మిగిలిన సమయంలో చెయయ్గల రీసెరిచ్ ఏముంటుందిలే అని అటు డాడ  సాక్లరూస్, ఇటు జరమ్న  రీసెరిచ్ గైడూస్ కూడా 
తేలికగా తీసుకోవడం కదుద్.  

డాకట్ర  రాలెక  కూడా ఆరంభంలో ననున్ అంత సీరియస గా తీసుకోలేదు. నా అనుభవానిన్బటిట్ నాకు తోచిన పని చేసుకోమనీ, 
అవసరమైనపుప్డు తనని సంపర్దించమనీ చెపాప్డు. ఆ మాటలిన్బటిట్ - తమ సంసథ్ పనితీరునీ, అకక్డి సదుపాయాలీన్ అవగాహన 
చేసుకుందుకు నా ఏడాది సమయం చాలనుకునాన్డని నాకు తోచింది.  

కానీ నేనకక్డికి సరదాగా కాలకేష్పం చెయయ్డానికి రాలేదు.  నాకునన్ సమయంలో - కొతత్ పదధ్తిలో కొనిన్ కెటలిసుట్లు తయారు చేసి, 
అకక్డునన్ సదుపాయాలతో వాటి గుణగణాలిన్ పరీకిష్ంచాలనన్ది నా కోరిక. ఆ విషయం జరమ్నీ వచేచ్ముందు డాకట్ర  రాలెక కి తెలియబరాచ్ను 
కూడా. ఆ విషయం మరోసారి ఆయనకి గురుత్ చేశాను. ఆయన వెంటనే చినన్గా నవివ్, పని పార్రంభించడానికి ఏమేం కావాలో జాబితా 
తయారు చేసి తీసుకుని రమమ్ని యథాలాపంగా చెపాప్డు.  

నాకకక్డ పరిశోధనకు కావాలిస్న సెప్షల  కెమికలస్  జాబితా ఎపుప్డో సిదధ్ం చేసుకునాన్ను. వాటిలో ఆఫీసు సోట్రోల్ దొరకనివేమిటో 
కూడా జాబితా తయారు చేసుకునాన్ను. నేనా విషయం చెబితే - ఆయన ఏమేమి ఎంతెంత కావాలో కాగితంమీద రాసిమమ్నాన్డు.  

ఎంత రాయాలీ అని ముందుచూపుతో ఆలోచించాను. ఆ ముందుచూపు కేవలం భారతీయులకు మాతర్మే అవసరమైనదని అపుప్డు 
నాకు తెలియదు. ఎందుకంటే -  

ఇండియాలో ఐతే కెమికలస్  కొనడానికి పెదద్ పొర్సీజరుంది.  
ముందు ఇండెంట  ఫారంమీద కావాలిస్న కెమికలస్  జాబితా వార్సి బాస కివావ్లి. బాస  సంతకం పెటేట్క, సోట్రుస్కి వెళిల్ అవి సోట్రుస్లో 

లేవని ఆ కాగితంమీద వార్యించాలి. అపుప్డా ఇండెంట  పరేచ్జ  విభాగానికి వెడుతుంది. పరేచ్జ  ఆఫీసరు కొనిన్ కంపెనీలకి ఉతత్రాలు రాసాత్డు. 
వాళుల్ కొటేషనుస్ పంపిసాత్రు. కొటేషనుస్ రావడానికి కొదిద్ నెలల నియమితకాలం ఉంటుంది. అనిన్ కంపెనీలనుంచీ వెంటనే కొటేషనస్  రాకపోతే 
గడువుతేదీ అయేయ్దాకా ఎదురు చూడాలి. అపుప్డు పరేచ్జ  విభాగంవారు అనిన్ కంపెనీల కొటేషనల్నీ సరిపోలుచ్తూ ఒక చారట్  తయారుచేసి 
ఆరడ్రిచిచ్న సైంటిసుట్కి పంపుతారు. సైంటిసుట్ ఆ చారుట్ చూసి, అనిన్ంటిలోకీ చౌకగా ఇసుత్నన్ కంపెనీకి ఆరద్రిమమ్ని రికమెండేషను ఇవావ్లి. అలా 
కాని పక్షంలో, ఖరీదెకుక్వునన్ చోటకి ఆరడ్రివవ్డానిన్ సమరిధ్ంచుకుంటూ నోట  రాయాలి. మళీల్ దానిమీద బాస  చేత సంతకం పెటిట్ంచుకునాన్క, 
పరేచ్జ  విభాగంవారు ఆఫీసు అధినేత అనుమతి తీసుకుని ఆరద్ర  పంపిసాత్రు. కంపెనీ తన వీలునిబటిట్ నెమమ్దిమీద కెమికలస్  డెలివరీ చేసుత్ంది. 
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అందుకు అథమపక్షం నాలుగు నెలలు పడుతుంది. కానీ సాధారణంగా ఏడాది పడుతుంది. అందుకని మాకేం కావాలొస్చిచ్నా, కనీసం రెండేళల్ 
అవసరాలకి సరిపడ ఇండెంట  ఇసాత్ం. అందువలల్ చాలాసారుల్ అవసరానికి మించి కొనడమూ, కొనన్ కెమికలస్  ఏళల్ తరబడి వృథాగా 
మిగిలిపోవడమూ జరుగుతూంటుంది. 

నేను బెరిల్నోల్ ఉండేది ఏడాదే కదా అని - అందుకు తగగ్టుట్గా కెమికలుస్ అవసరానిన్ లెకేక్సి, ఆ పర్కారం కావ్ంటిటీలతో ఓ జాబితా 
తయారు చేసి వెంటనే రాలెక కి చూపించాను.  

నేనంత వెంటనే జాబితా తెచిచ్నందుకు ఆయన ముఖంలో అభినందనపూరవ్కమైన మందహాసం వెలసింది. కానీ మరుక్షణమే ఆయన 
ముఖం గంభీరంగా మారిపోయింది. ఆయన జాబితా చదవడం పూరిత్చేసి గుండెలు బాదుకుని, “ఒకొకక్ కెమికల  కేజీలోల్ రాశారు. మిగిలిపోతే 
ఏంచేదాద్మని?” అనాన్డు. 

ఆంగల్ంలో యు అంటే నీవు, మీరు అని అరథ్ం. కానీ జరమ్నోల్ భారతీయ భాషలోల్ లాగే మనన్నకి జీ (మీరు), సుపరిచితులకి డు (నీవు) 
అంటూ వేరేవ్రు పదాలునాన్యి. రాలెక  ననున్ ‘మీరు’ అనే వయ్వహరించేవాడు. 

అంత సంపనన్ దేశంలో ఆటేట్ ఖరీదులేని ఆ కెమికలస్  గురించి అలా మాటాల్డడ్ం, కకుక్రిత్ వయ్వహారంలా అనిపించింది. “మిగిలిపోవడం 
గురించి మీరాలోచిసుత్నాన్రు. సరిపోకపోతే ఏం చెయాయ్లని నేనాలోచిసుత్నాన్ను” అనాన్ను సీరియస గా. 

“సరిపోకపోవడమేమిటి? ఎంతెకుక్వ వాడినా ఇపుప్డు మీరడిగిన కావ్ంటిటీలో పదో వంతు కొంటే - ఈ కెమికలుస్ కనీసం నెలాల్ళుల్ 
వసాత్యి. అవి చాలని నా ఉదేద్శయ్ం. అంతగా చాలకపోతే అపుప్డే మళీల్ తెపిప్ంచుకోవచుచ్” అనాన్డాయన. 

నాకపుప్డు మా మామమ్గారు గురుత్కొచాచ్రు. డబుబ్ ఇబబ్ందిగా ఉనన్పుప్డు, ఆమె వంట అవసరానికి◌ి ఏ పూట సరుకు ఆ పూట 
తెపిప్ంచేవారు. తెచేచ్ది నేనే కదా, అనిన్మారుల్ తిరగలేక, “కనీసం వారానికి సరిపడ కొనచుచ్గా” అనేవాణిణ్. 

“సాయంతార్నికి ఇంకేమైనా అవసరమొచిచ్ందనుకో. డబుబ్ దానికి ఖరుచ్ పెటాట్లి. తిండిదేముంది? ఉంటే పంచభక్షయ్ పరమానాన్లు. 
లేకుంటే ఊరగాయతో సరిపెటుట్కుంటాం” అనేదామె.  

కషట్కాలంలో ఇలుల్ నడవడానికి ఆమే కారణమని మా తాతగారు పదేపదే మెచుచ్కునేవారు. 
కానీ ఈ సంపనన్దేశంలో కెమికలుస్ కాసిని ఎకుక్వ కొనలేనంత కషట్కాలమేం లేదు కదా! ఆ మాట సూటిగా అనలేక, “నెలాల్ళాల్గి మళీల్ 

తెపిప్ంచుకోవడమా, ఇలాగైతే ఇకక్డ నా కాలమంతా పరేచ్జ  ఆ తతంగానికే ఐపోతుందనన్మాట!” అని నిటూట్రాచ్ను. 
“తతంగమేమిటీ?” అనాన్డాయన తెలల్బోయి.  
ఇంత చినన్ విషయం విడమరిచ్ చెబితే కానీ అరథ్ం కాదా అనుకుంటూ - ఒక కొనుగోలుకి జరిగే తతంగమంతా వివరించాను. 
నేను చెపిప్ంది ఆయనకి వెంటనే అరథ్ం కాలేదు. ఒకటికి రెండుసారల్డిగి చెపిప్ంచుకునాన్క ఆకళింపు అయినటుల్ంది. ఆ వెంటనే భళుల్న 

నవేవ్సి, “ఓహ , మరేచ్పొయాను. మీరొచిచ్ంది ఇండియానుంచి కదూ!” అనాన్డు. 
ఆ నవువ్లో ధవ్నించిన వయ్ంగాయ్నికి కాసత్ నొచుచ్కునాన్, అసలు విషయం వినేసరికి సిగుగ్పడక తపప్లేదు. 
నేనో జాబితా తయారు చేశాను కదా! ఆ కాగితంమీద రాలెక  సంతకం పెటిట్ ఇసాత్డు. నేనా కాగితానిన్ ఆఫీసులో సెకర్టరీకిసాత్ను. ఆమె 

కెమికలస్  సరఫరా చేసే కంపెనీకి ఫోన  చేసుత్ంది. ఆ కంపెనీ పొరుగూరిది కాకపోతే, మరో గంటలో నేనడిగిన కెమికలస్  నా బలల్మీదుంటాయి. 
కంపెనీ పొరుగూరిదైతే దూరానిన్బటిట్ రెండు మూడు రోజులోల్ సరుకు నా బలల్మీదికొసుత్ంది.  

నా చెవులిన్ నేనే నమమ్లేకపోయాను.  
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నియమాలు పెరగడంవలల్ - వాటి అమలుకి ఉదోయ్గులు అదనం, సమయం అదనం, కొనుగోలు కూడా అవసరానికి మించి అదనం. 
అనిన్ంటికీ మించి కావాలిస్న వసుత్వు కావాలిస్న రోజుకి లభించదు. అదీ మన వయ్వసథ్. అందుకు పూరిత్ భినన్ంగా ఉండడంవలల్నే ఈ దేశం 
పర్గతిపథంలో ముందుకు దూసుకుపోతోందా? 

ఆలోచనలు పరిపరివిధాల పోతుంటే - అదుపు చేసి అకక్డి వాసత్వానికొచాచ్ను. 
వెంటనే నా అవసరాలు మారిపోయాయి. కాగితంమీది అంకెలూ మారిపోయాయి. ఆ రోజు సాయంతార్నికే నేనడిగినవి నా 

బలల్మీదునాన్యి. 
కొదిద్ రోజులోల్నే రాలెక కి తెలిసిపోయింది. నేనకక్డికి కాలకేష్పానికి రాలేదని. ఆయన నాతో సబజ్కట్  డిసక్షన  మొదలెటాట్డు. నాది 

పిర్పరేటివ  కెమిసీట్ర్. ఆయనది టెకాన్లజీ టెసిట్ంగ . ఇదద్రూ ఒకరి పరిధి ఒకరు తెలుసుకుని, ఒక సీక్ము తయారు చెయయ్డానికి కొనిన్ రోజులు 
పటిట్ంది.  

నేను తయారు చేసే శాంపిలస్  టెసట్  చెయయ్డానికి అకక్డ లాబొరేటరీలో రెడీగా ఉనన్ యూనిటుల్ లేవు. కొతత్గా డిజైన  చెయాయ్లి. 
అందుకుగానూ నేను లైబర్రీకి వెళిల్ సైంటిఫిక  జరన్లుస్ శోధించి అనువైన కొనిన్ డిజైనుల్ తెచాచ్ను. తరావ్త నేను, రాలెక , వరుక్షాపులో ఓ 
ఇంజనీరు కలిసి కూరుచ్ని చరిచ్ంచి ఓ టెసిట్ంగ  యూనిట కి డిజైన  రూపొందించాం.  

యూనిట  తయారు చెయయ్డానికి 3-4 నెలలు పడుతుందనాన్డు ఇంజనీరు. ఎందుకంటే మా టెసిట్ంగు హై పెర్షరోల్ జరుగుతుంది. ఆ 
ఒతిత్డికి తటుట్కుని నిలబడే సెప్షల  సీట్ల  బెరిల్నోల్ దొరకదు. అది తెపిప్ంచడానికి రెండు వారాలకి పైగా పడుతుంది. ఆపైన కిర్సమ్స  సెలవులు. 
వరక షాప  ఇంజనీరు నెలాల్ళుల్ సెలవులో ఉంటాటట్.  

నాకూ ఆ యూనిట  వెంటనే అవసరం లేదు.  
టెసిట్ంగుకి శాంపిలస్  తయారు చెయాయ్లి కదా, అందుకా వయ్వధి ఎలాగూ అవసరం. 
డాకట్ర  రాలెక  తన సబజ్కుట్లో అఖండుడు. ఇతరతార్ కూడా ఆయన పరిజాఞ్నం నాకు ఆశచ్రయ్ం కలిగించేది. ఆయన నాతో భారతీయ 

సంసక్ృతి గురించి అడపాతడపా చరిచ్సుత్ండేవాడు. అలాంటపుప్డు ఆయనతో నాకు చినన్ ఇబబ్ంది ఉండేది. 
రాలెక ది తొందరపాటు సవ్భావం. ఏదైనా వినన్పుప్ప్డు తవ్రగా ఓ నిరణ్యానికొచేచ్సాత్డు. ఇక మన మాట వినకుండా తన అభిపార్యం 

చెపేప్సాత్డు. ఆ తరావ్త దాని గురించి శర్దధ్గా ఆలోచించి ఆకళింపు చేసుకుని అవసరమైతే తన అభిపార్యానిన్ మారుచ్కుంటాడు కూడా. 
ఆయన కమూయ్నిజానికి బదధ్విరోధి. అందుకాక్రణముంది. ఆయనది ఒకపుప్డు చెకొసోల్వేకియా. సాక్లర షిప  మీద ఈ దేశానికొచిచ్ 

కర్మంగా సిథ్రపడిపోయాడు. ఇండియా కమూయ్నిజం వైపు మొగుగ్తునన్దని ఆయన బాధపడేవాడు. ఆయనకు ఆసియా దేశాలపటల్ చినన్చూపు 
కూడా ఉంది. అకక్డి పౌరులు అనాగరికంగా జీవిసుత్నాన్రని ఆయన అనుకునేవాడు. 

డాకట్ర  రాలెక  మితుర్డొకడు తరచు భారత దేశానికి వెళొల్సుత్ంటాడు. ఆయన రాసే ఉతత్రాలు కూడా రాలెక  అభిపార్యాలిన్ పర్భావితం 
చేసుత్ంటాయి. ఆ మితుర్డొకసారి,  

“వానాకాలంలో ఇండియన  రీసెరిచ్ లాబొరేటరీలకు ఈదుకుని వెళాల్లి” అని వార్సేటట్. రాలెక  ఆ విషయం నాకు చెపిప్, “నిజమేనా?” 
అనడిగాడు. 

నాకు కోపం వచిచ్ంది కానీ, అలాంటపుప్డు పర్శాంతంగా ఉండడమే విజఞ్త అని తెలుసు. “మంచు కురిసే చోట తవువ్కుంటూ వెళాల్లి 
కదా, అలాగే వరదలొచిచ్నచోట ఈదుకుంటూ వెళాల్లిస్రావచుచ్. అది లొకేషన  బటిట్ ఉంటుంది. ఐతే నాకు తెలిసిన ఏ రీసెరిచ్ లాబొరేటరీకీ 
వానాకాలం సమసయ్ లేదు” అని చెపాప్ను.  ( ¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy) 
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