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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 (15) 

( అనుమతి పాటుల్  బెరిల్ న్ లో నేను, నా కుటుంబం) 
  
‘‘మీ సరిట్ఫికెట  రెడీ’’ అంది కనస్లేట  అమామ్యి. 
‘ఆహా, ఈ ఆఫీసు అసలైన వెల ఫేర  సేట్ట కి చెందిందని ఋజువైపోయింది’ అనుకునాన్ను మనసులో.  
అలాగని వాళల్కి మనసులోనే సరిట్ఫికెట  ఇచేచ్శాను.  
రాజుల కాలమైతే - మెడలోంచి ఏ ముతాయ్లహారమో తీసి ఇచేచ్యాలిస్న గొపప్ విషయమది మరి.  
పైకి ‘‘థాంకస్ ’’ అంటూ ఆ కాగితం అందుకుని చూశాను.   
నాకూ, శీర్మతికీ ఫలానా తేదీన పెళల్యినటుల్ ధుర్వీకరిసుత్నన్ పతర్మది. 
ఆ పతర్ం కళల్తో చూసుత్ంటే - చెవిలో వేదమంతార్లు వినిపించాయి.  
ఆ పతర్ంలోనే ఓ విడియో కూడా కనిపించింది.  
అందులో శీర్మతి, నేను ఒకరి తలపై ఒకరు జీలకఱఱ్, బెలల్ం పెడుతూ కనిపించాం.  
మా పకక్న మా ఇదద్రు పిలల్లూ కూడా అదీ ఇపప్టి వయసులో ఉండడం - ఆ దృశయ్ంలోని పర్తేయ్కత. 
ఆ పతర్ం చదువుతూ కొతత్ పెళిల్కొడుకుననన్ అనుభూతి చెందుతునన్ ననున్ చూసి, ‘‘ఈజిట  ఓకే’’ అనడిగింది కనస్లేట  అమామ్యి. 
ఊఁ అనబోయి ఆగిపోయాను.  
ఆ పతర్ం ఇంగీల్షులో ఉందని అపుప్డు వెలిగింది నాకు.  ‘‘అరే, ఇది ఇంగీల్షులో ఉంది. నాకు జరమ్న లో కావాలి’’ అనాన్ను. 
‘‘ఇది ఇండియన  కనస్లేట . ఇకక్డ మేమిచేచ్ సరిట్ఫికెటుల్ ఇంగీల్షులోనే ఉంటాయి’’ అందా అమామ్యి. 
‘‘కనస్లేట  ఇండియన దే ఐనా ఉనన్ది జరమ్నీలోనే కదా! మీరిచేచ్ సరిట్ఫికెటుల్ జరమ్నుస్కోసం కదా, ఇంగీల్షులో ఇసేత్ ఎలా?’’ అనాన్ను. 
‘‘అది మా సమసయ్ కాదు. మీది’’ అందా అమామ్యి వెంటనే. 
‘‘నాది సమసయ్ కాదు. అవసరం. ఈ సరిట్పికెట  జరమ్న  భాషలో కావాలి. అందుకు దయుంచి మీరే ఏదో ఏరాప్టు చెయాయ్లి?’’ అనాన్ను 

వేడుకోలుగా. 
ఆమె నేను చెపప్డం అయేయ్దాకా ఆగింది. కానీ, సమాధానం మాతర్ం నేను చెపప్డానికి ముందే సిదధ్ం చేసుకునన్టుల్ంది. 
వాళుల్ సరిట్ఫికెటుట్ని ఇంగీల్షులోనే ఇసాత్రు. అంతేనని తేలేచ్సింది. 
కొంతసేపు నా పర్యతన్ం నేను చేశాను.  
కొంత వేడుకోలు, కొంత వాదన.  
ఏం చేసినా, ఎంత చేసినా నాది అరణయ్రోదనమే ఔతుందని గర్హించడానికి నాకు పావుగంట పటిట్ంది.  
‘‘పొరపడాడ్ను. ఎకక్డునాన్ ఇండియనుస్ ఇండియనేస్. జరమ్నీలోనే ఉనాన్ ఇండియన  కనస్లేట  - వెల ఫేర  సేట్ట  లక్షణాలు 

తెచుచ్కోలేదు’’ అనుకునాన్ను కసిగా. 
నా మనసు కూడా - అంతకుముందు వాళల్కిచిచ్న సరిట్ఫికెట ని వెనకిక్ తీసేసుకుంది. 
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అంతే కదా! అవతలివాళల్ గొపప్తనానిన్ అంచనా వెయయ్డంలో, సావ్రథ్ం కూడా తన వంతు పాతర్ నిరవ్హిసుత్ంది. 
అంచనా ఎలా ఉనాన్ అవసరం కలిగించే అసహాయత ఒకటి ఉంటుంది కదా! 
మనసుతో నిమితత్ం లేకుండా నా చేతులు మాతర్ం వాళిల్చిచ్న మారేజి సరిట్ఫికెట  తీసుకునాన్యి.  
వెళేల్టపుప్డు శీర్మతి పాస పోరుట్ కోసం అడిగాను. 
‘‘పాస పోరుట్ ఆమెది కదా, ఆమెకే ఇసాత్ం’’ అందామె. 
అడగాగ్నే ఇచేచ్సాత్రని యథాలాపంగా అడిగిన నేను ఉలికిక్పడాడ్ను. 
ఇందాకటిన్ంచి గటిట్గా వాదిసుత్నాన్ను కదా, దాని పర్భావమా ఇది అనుకుని, ‘‘ఈ రోజు తనకి వీలుకాక రాలేదు’’ అని సంజాయిషీ 

ఇచాచ్ను. 
‘‘శని, ఆదివారాలు మాకు సెలవు. మిగతా రోజులోల్ ఆఫీసు టైములో ఆమెకి ఎపుప్డు వీలైతే అపుప్డే వచిచ్ తీసుకుని వెళల్మనండి’’ 

అందామె.   
నాకు చిరాకేసింది. ‘‘నేనామె భరత్ని. అలాగని మీరే ఇపుప్డు సరిట్ఫికెట  కూడా ఇచాచ్రు. మరి ఆమె పాస పోరుట్ నాకివవ్రా?’’ అనాన్ను. 
‘‘ఎవరి పాస పోరుట్ వాళల్కే ఇవావ్లని నియమం’’ నొకిక్ంచిందా యువతి. 
నాకు ఉకోర్షమొచిచ్ంది, ‘‘ఈ దేశంలో ఉనన్పుప్డు - ఈ దేశంలో ఆఫీసుకోసమని ఇచేచ్ సరిట్ఫికెట  - ఈ దేశసుథ్లకి అరథ్మయేయ్ 

భాషలో ఇవావ్లనన్ నియమం లేదు. భారయ్ పాస పోరుట్ భరత్కి ఇవవ్కూడదని నియమమా? అదీ మేమిదద్రం భారయ్భరత్లమని ధుర్వీకరిసూత్ 
మీరిచిచ్న సరిట్ఫికెట  నా చేతిలో ఉండగా....’’ అనాన్ను. 

ఆమె నవివ్ంది, ‘‘ఎందుకో మీరు ఆవేశపడుతునాన్రు. మీరడిగింది నియమాలకి విరుదధ్మని మీకు తెలియదా?’’ అంది. 
ముందరి కాళల్కు బంధం అనుకుందుకు లేదు. ఆమె చెపిప్ంది నిజమే! 
పాస పోరుట్ పూరిత్గా వయ్కిత్గతం. దానికి అనుబంధాలుండవు. రకత్సంబంధాలుండవు.  
నా భారయ్ పాస పోరుట్ని ఆమెకి కాక వేరే వయ్కిత్కి, ఆ వయ్కిత్ ఆమెకు సవ్యానా భరత్యినా సరే, ఇవవ్కూడదనన్ నియమం మా మంచి 

కోసమే! 
కానీ - ఇపుప్డది తీసుకుందుకు మరోసారి ఇకక్డికి రావాలంటే ఎందుకో నాకు ఇబబ్ందిగా అనిపించింది.  
పరిసిథ్తిని తేలిక చెయాయ్లని, ‘‘కొనిన్ నియమాలు అతికర్మించడానికే - అని ఓ ఇంగీల్షు సామెత’’ అని సేన్హపూరవ్కంగా నవావ్ను.  
చటాట్లు, నియమాలు జీవితానిన్ సుకరం చెయయ్డానికి. వాటిని సీరియస గా తీసుకుంటే మనిషి కోరుట్ల చుటూట్ తిరగాలి. 
సేన్హానికి సంకేతమైన ఓ చిరునవువ్ - నాయ్యవాదాలిన్ మించి సాయపడగలదనన్ వివేకం నాకపుప్డు కలిగింది.  
‘‘కానీ ఇది ఇంగల్ండు కాదు. జరమ్నీ’’ అని నవివ్ందా అమామ్యి. 
ఆ నవువ్ సేన్హపూరవ్కంగా ఉండడంతో - నాలో కొంచెం ఆశ, కొంచెం ధైరయ్ం... 
ఆమెకి కూడా పాస పోరుట్ ఇవవ్కూడదనన్ పటిట్ంపు ఉనన్టుల్ లేదు. తన పవరేమిటో చూపించాలనుకుంది, చూపించింది. 
నేను హకుక్గా సాధించాలనుకునన్ది - తను చేసే ఫేవర గా మారాచ్లనుకుంటోంది. 
అది గర్హించగానే ఇంచుమించు కాళల్బేరానికి వచేచ్శాను. 
ఇలాంటి కాళల్బేరాల విషయంలో - ఇండియాలో పర్భుతవ్ కారాయ్లయాలోల్ ఎదురైన అనుభవాలు ఎంత బాగా పనికొచేచ్యంటే - 

కొదిద్ నిముషాలోల్నే ఆమెకి నామీద జాలి పుటిట్ంది.  
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‘‘ఆమెని తీసుకుని మళీల్ రావడం మీకు ఇబబ్ందిగా ఉనన్టుల్ంది. ఈసారికి నియమావళి సడలించి కొంచెం రిసుక్ తీసుకుని పాస పోరుట్ 
ఇచేచ్సుత్నాన్మ. మరోసారి ఇలా జరకుక్ండా చూసుకోండి’’ అంటూ శీర్మతి పాస పోరుట్ నాకిచేచ్సింది.  

అపుప్డు నేను నాకు కావాలిస్న సరిట్ఫికెట  జరమ్న లో కాక ఇంగీల్షులో ఉందనన్ విషయానిన్ పూరిత్గా మరిచ్పోయి 
మహదానందపడిపోయాను. 

ఆమెకి మనసూఫ్రిత్గా కృతజఞ్తలు తెలుపుకుని అకక్ణిణ్ంచి కదిలాను. 
బయటకొచిచ్ ఊబాన  ఎకేక్దాకా - నేనింకా పరమానంద సిథ్తిలోనే ఉనాన్ను.  
నెమమ్దిగా అందులోంచి బయటపడాడ్క - వాసత్వంలోకి వచిచ్ నా ముందునన్ కొతత్ సమసయ్ని గురిత్ంచాను.  
ఈ దేశంలో పెళల్యిందని చెబితే సరిపోదు. పెళల్యిందనన్ ధుర్వపతార్నిన్ చూపించాలనాన్రు.  
అది చాలా కషట్మైన పని అనుకునాన్ను కానీ సాధించగలిగాను.  
అదిపుప్డు నా చేతిలో ఉంది. కానీ అందులోని భాష ఇంగీల్షు. దానిన్ జరమ్న కి మారాచ్లి - అదీ రెసిడెనస్  పెరిమ్ట  అధికారి 

ఆమోదించేలా! 
‘కతిత్ పోయి కరార్ వచేచ్ ఢాం ఢాం ఢాం’ అనన్టుల్ అదీ నాముందునన్ కొతత్ సమసయ్!  
అనిన్ంటికీ పాపాలభైరవుడిలా డాడ  సంసథ్ ఉండనే ఉంది.  
నా మాయ్రేజి సరిట్ఫికెట కి జిరాకుస్ కాపీ తీసి పోసుట్లో వాళల్కి పంపి జరమ్న లోకి అనువదించి పంపమని కోరాను. 
పోసుట్లో జవాబు ఇంచుమించు వెంటనే వచిచ్ంది. 
డాడ కి అనువాద విభాగం లేదుట. ఐతే ఎవరైనా తమకి తాముగా అనువదించి - ఒరిజినల తో కలిపి పంపితే పరిశీలించగలరట. 
అనువాదం సకర్మంగా ఉంటే - ఆ విషయానిన్ ధుర్వీకరించగలమని కూడా చెపాప్రు.  
ఇది నామీద సానుభూతితో నాకోసం వారు చెయయ్గల ఏరాప్టు. 
అనువాదం నేనే చెయొయ్చుచ్. కానీ నాది పదమ్వూయ్హం విషయంలో అభిమనుయ్డి పరిసిథ్తి. 
ఏ పతార్నన్యినా, వాయ్సానన్యినా - జరమ్న నుంచి ఇంగీల్షులోకి అనువదించే పర్యతన్ం చెయయ్గలను.  
కానీ ఇంగీల్షునుంచి జరమ్న  అంటే - ఆ భాషలో వాయ్కరణంమీద నాకునన్ పటుట్ చాలదు. 
ఇలాంటి విషయాలోల్ నాకు సాయపడగల మరో పాపాల భైరవుడు ఓంపర్కాష ! 
అతడికి విషయం చెపాప్ను. అతడు వెంటనే బెరిల్నోల్ రాట హౌస  (టౌన  హాల )ని సూచించాడు.  
వెళాల్ను. వాళల్ని ఇంపెర్స  చెయయ్డానికి నా సమసయ్ని జరమ్న  భాషలో చెపుప్కునాన్ను. 
వాళుల్ నా పర్యతాన్నికి సంతోషించారు. నేను చెపేప్ది శర్దధ్గా వినాన్రు.  
అంతా విని, ‘‘నీ దగగ్రునన్ సరిట్ఫికెట ని ఇంగీల్షునుంచి జరమ్న లోకి అనువదించాలి. అదేగా నువువ్ చెపేప్ది’’ అనాన్రు. 
నా సమసయ్ వారి కరథ్మైందని మహదానందపడి, ‘‘ఔను’’ అనాన్ను. 
నా సంతోషంమీద నీళుల్ చలుల్తూ, ‘‘అది మా పని కాదు’’ అనాన్రు వాళుల్. 
అదేదో ఇండియాలో గవరన్మెంటు ఆఫీసులోలా చెపేప్రనుకుందుకు లేదు. 
మన గవరన్మెంట  ఆఫీసులోల్ - ఆఫీసు తొమిమ్దంటే - పదింటికి కూడా వెళొల్చుచ్. వెళేల్క రెండు సారుల్ టీ టైముంటుంది. ఓసారి 

లంచి బేర్కుంటుంది. 
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మధయ్లో కూడా ఉదోయ్గులు ఒకరితో ఒకరు మాటాల్డుకుందుకు బోలెడంత టైముంటుంది.  
అలాంటి టైములో వారు ఇంకా అనేక పనులు చెయొయ్చుచ్.  
కథలార్సుకోవచుచ్. పాటలు పార్కీట్సు చేసుకోవచుచ్. నాలాంటివారికి అనువాదాలాల్ంటివీ చెయొయ్చుచ్. 
ఇకక్డ ఆఫీసులోల్ ఉదోయ్గులకి ఫీర్ టైం లేదు. అనువాదమంటే పెరస్నల  టైంలో చెయాయ్లి. 
మన దేశంలో పెరస్నల  టైంని ఇతరులకోసం వినియోగించేవారు ఎకుక్వే.  
కానీ ఇకక్డ పెరస్నల  టైం - పూయ్రీల్ పెరస్నల ! 
పోనీ తెలిసినవాళల్యితే వేరు. నాకు రాట హౌసులో ఎవరూ తెలియదు. అందుకే ‘‘అది మా పని కాదు’’ అని బదులొచిచ్ంది. 
రాట హౌసులో పని కాకపోతే కనుక, టుసామ్కి వెళల్మని మరో సూచన చేశాడు ఓంపర్కాష . 
అది బెరిల్న లోని టెకిన్కల  యూనివరిస్టీ - విదేశీయుల అవసరాలకు సహకరించడానికి ఏరాప్టు చేసిన సంసథ్. 
నేను వెళిల్ టుసామ్ వాళల్ని కలుసుకునాన్ను. 
వాళుల్ నా సమసయ్ని ఓపికగా వినాన్రు. నేను జరమ్న లో చెపప్బోతుంటే, ‘ఫరవాలేదు, ఇంగీల్షులోనే మాటాల్డొచుచ్’ అని 

పోర్తస్హించారు. 
వాళల్ తీరు చూసి, పని జరిగినటేల్ భావించాను. 
ఐతే వాళుల్ అనువాదాలు చేసాత్రుట కానీ, సరిట్ఫికెటుల్లాంటివి కావు.  
ఐనా నాకోసం చేసిపెడతామనాన్రు కానీ పని ఒతిత్డి ఎకుక్వగా ఉండడంవలల్ ఆ పని చేపటట్డానికి రెండు నెలలైనా పటొట్చుచ్ట. 
‘‘సరిట్ఫికెటల్లాంటివి మేము అనువదిసాత్ం కానీ, దానిన్ ఒరిజినల తో పోలిచ్ ధుర్వీకరించడానికి మాకు అథారిటీ లేదు. అది మీరు 

వేరేవాళల్చేత చేయించుకోచాలి’’ అనాన్రు వాళుల్.  
జరమ్నీవంటి ఒక ఆధునిక దేశంలో, చినన్ సరిట్ఫికెట  అనువాదానికి ఇంత తతంగమా అని నేను వాళల్ ముందే వాపోయాను. 
‘‘సమసయ్ చినన్దే కానీ మాకు కొతత్ది’’ అని ఊరుకునాన్డు టుసామ్ అధికారి. 
అలాప్క్షరాలోల్ అనలాప్రాథ్లు అంటే ఏమిటో తెలుసుకుందుకు - చకక్ని ఉదాహరణ! 
జరిగిందంతా విశేల్షించుకుంటే - తపప్ంతా నావైపే ఉనన్టుల్ అనిపిసుత్ంది. అందుకు కారణం - ఈ వయ్వసథ్పై నాకేరప్డిన 

ఆరాధనాభావం కూడా కావచుచ్. 
ఏదిఏమైనా ఎకుక్వ ఆలోచించలేదు. ఓంపర్కాష ని కలుసుకుని జరిగింది చెపాప్ను.  
ఓంపర్కాష  వెంటనే, ‘‘ఈ విషయమై మనమే పర్యతిన్ంచొచుచ్గా! ఇంతకాలం మనకిది ఎందుకు తటట్లేదు?’’ అనాన్డు. 
సమసయ్ నాది కాబటిట్ అది తటాట్లిస్ంది నాకు. నాకు తటిట్ంది కూడా. కానీ ఈ అనువాదపు పదమ్వూయ్హంలో నేనైతే అభిమనుయ్ణన్నన్ 

సప్ృహ నాకుంది. ఆ మాట పైకనకుండా, ‘‘ఇది సరదాకు చేసే పని కాదు. బాధయ్తాయుతంగా పని చేసే ఓ సంసథ్కి, బాధయ్తగా సమరిప్ంచాలిస్న 
పతర్ం. అందుకు తగగ్ అనువాదం మనవలల్ ఔతుందా?’’ అనాన్ను.  

‘‘నేను, నువువ్ అనుకుంటే కాకపోవచుచ్. ‘మనం’ అనుకుంటే ఔతుందనే నా నమమ్కం. ఇకక్డ మనం అంటే - నువువ్, నేను కాక ఓ 
టరీక్ మితుర్డు కూడా ఉనాన్డు’’ అనాన్డు ఓంపర్కాష. బహుశా పైరమరీ సూక్లోల్  పాఠం గురొత్చిచ్ ఉంటుంది. 

అతడలా అనగానే నాకు ధైరయ్ం వచిచ్ంది.  
ఆ సాయంతర్ం మేము ముగుగ్రం మా ఆఫీసులో కూరుచ్ని పదమ్వూయ్హంలోకి అడుగెటాట్ం.  
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టరీక్ మితుర్డికి జరమ్న  భాషమీద మా ఇదద్రికంటే ఎకుక్వ పటుట్ంది.  
అతడి పుణయ్మా అని మా అనువాద పర్కిర్య అనుకునన్కంటే సులభమైంది. 
నేనా సరిట్ఫికెట  చదివి మురిసిపోతుంటే - ఓంపర్కాష  నవివ్, ‘కాకి పిలల్ కాకికి ముదుద్’ సామెతని గురుత్ చేశాడు. సాథ్నిక జరమ్న  పౌరుడు 

ఎవరైనా ఆ అనువాదానిన్ పరిశీలిసేత్ బాగుంటుందనాన్డు. 
ఇలాంటి సమయాలోల్ నాకు గురొత్చేచ్ ఒకే ఒకక్డు - హైనర  డెకరట్ .  
అతడికి చూపిసేత్, ‘గుడ  జాబ ’ అని మెచుచ్కుంటూనే - పంకిత్కి రెండేసి చొపుప్న మారుప్లు చేశాడు.  
ఇక ఆ సరిట్ఫికెట ని టైపు చెయాయ్లి.  
నేను టైపింగులో శిక్షణ పొందలేదు. కానీ టైపుమిషనోల్కి కాగితం జొనపడం తెలుసు.  
కీబోరుడ్ చూసూత్ ఒంటివేలితో నెమమ్దిగా టైపు చెయయ్డం వచుచ్.  
ఎటొచీచ్ ఒక ఇబబ్ంది ఉంది.  
టైపుమిషనోల్ పర్తి అక్షరానికీ ఓ మీట ఉంటుంది. వేలుతో ఆ మీటని నొకక్గానే, ఒక లీవర  లేచి కాబ్న  టేపుమీద పడుతుంది. ఆ 

రిబబ్ను కింద ఉనన్ కాగితంమీద కారబ్న  పిర్ంటు పడుతుంది. మనం వేలితో మీటను తేలికగా నొకిక్తే, అక్షరం లైటుగా పడుతుంది. గటిట్గా 
నొకిక్తే అక్షరం ఒతుత్గా పడుతుంది.  

అనిన్ అక్షరాలూ ఒకేలా కనబడాలంటే - అనిన్ మీటలీన్ ఒకేలా నొకాక్లి.  
పొర్ఫెషనలుస్ టైపు చేసేత్ అక్షరాల రంగు ఒకే చికక్దనంతో ఎంతో అందంగా ఉంటుంది.  
నాలాంటివాడు టైపు చేసేత్ - అక్షరాలనీన్ నలుపు తెలుపుల మిశర్మంలా కనిపిసాత్యి.  
డెకరట కి ఆ విషయం చెపాప్ను.  
అతగాడు నవివ్, ‘‘కంగారు పడకు. మన ఆఫీసులో ఎలకిట్ర్క  టైపుమిషన  ఉంది. అందులో మీటని గటిట్గా నొకిక్నా, నెమమ్దిగా నొకిక్నా 

అక్షరం ఒకేలా పడుతుంది’’ అనాన్డు.  
ఎలకిట్ర్క  టైపుమెషినోల్ మరో సౌకరయ్ం కూడా ఉంది.  
టైపు చేసిన మేటర  మెషీనోల్నే సోట్ర  ఔతుంది.  
మనమోసారి చదువుకుని తపుప్లుంటే సరిచేసుకోవచుచ్.    
మామూలుగా ఐతే టైపు చేసిన కాగితం తీసుకుని తపుప్లునన్ అక్షరాలిన్ తెలల్టి సిరాతో కపేప్యాలి.  
అపుప్డా కాగితానిన్ మళీల్ టైపుమెషీనోల్ జొనిపి మీట నొకిక్తే మనకి కావాలిస్న అక్షరంమీద పడేలా కాగితం పొజిషనిన్ అడడ్సుట్ చెయాయ్లి. 

దానికి పర్తేయ్క నైపుణయ్ం ఉండాలి.  
ఇంత చేసినా తపుప్లు దిదిద్న చోట, అక్షరాలు అతుకుల బొంతలా అగుపిసాత్యి.  
ఎలకిట్ర్క  టైపుమెషీనోల్ పిర్ంటింగుకి ముందే డార్ఫుట్ని సరిచేసుకునే అవకాశం - చాలా గొపప్ సదుపాయం.  
డెకరట్  ఏరాప్టు చేసిన టైపుమెషీనోల్ నేనే నా మారేజ  సరిట్ఫికెట  టైపు చేశాను.  
నాణయ్మైన అచుచ్ యంతర్ంలో ముదిర్ంచబడిన పతర్ంలా ఉనన్ ఆ సరిట్ఫికెట  చూసి తెగ మురిసిపోయాను. 
నేనా సరిట్ఫికెట  డాడ  ఆఫీసుకి పంపితే రెండు రోజులోల్ వాళుల్ దానిన్ ధృవీకరిసూత్ సాట్ంపు వేసి పంపారు.  
హమమ్యయ్ అనుకునాన్ను. ఇక శీర్మతికి రెసిడెనుస్ పెరిమ్ట  వచేచ్సినటేల్ అనిపించి హుషారెకాక్ను. 
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అలా ఏపిర్ల  14న రెసిడెనస్  పెరిమ్ట కోసం ఆ ఆఫీసుకి సకుటుంబంగా వెళాల్ను.  
అకక్డి అధికారి నేను తెచిచ్న కాగితాలు చూడనే లేదు. శీర్మతి పేరొకక్టీ అడిగి, ‘‘ఆలసయ్ంగా వచాచ్రు. ఈ రోజుకి మీ పని అవదు. 

రేపు రండి’’ అనాన్డు. 
ఆయనలా ఎందుకనాన్డో నాకరథ్ం కాలేదు. 
మేము ఆఫీసు తెరిచే సమయానికలాల్ అకక్డ లేం కానీ, మూసే వేళకి కాసత్ ముందుగానే వెళాల్ం.  
అదలాగుంచితే వచిచ్నవాళల్లో కొందరింకా పిలుపుకోసం ఎదురు చూసుత్నాన్రు.  
వాళల్ని వెళిల్పొమమ్ని ఆ అధికారి చెపప్లేదు. 
వయ్వహారం తిరకాసుగా అనిపించింది. 
ఇండియాలో ఐతే, ఏ చపార్సీనో పిలిచి, ఏం కావాలో అడిగి తెలుసుకుని తైలం సమరిప్ంచుకోవచుచ్. 
ఇదీ అలాంటి సందరభ్మేనా అనిపించింది కానీ - నమమ్డానికి మనసొపప్లేదు. 
ఎవరినడగాలా అనుకుని, చివరికి ఆ అధికారినే మరోసారి పలకరించి మాకు లభించిన పర్తేయ్క హోదాకి కారణమడిగాను. 
ఆయన నవివ్, ఆఫీసు తెరిచే టైముకి వచిచ్ మీ కాగితాలివావ్లి. వచిచ్నవాళల్ని ఆలాఫ్బెటికల  ఆరడ్రోల్ పిలుసాత్ం. మీరొచేచ్సరికి ‘ఆర ’ 

దాటిపోయి ‘టి’ నడుసోత్ంది.రేపు పెందరాళే వచెచ్యయ్ండి’’ అనాన్డు. 
‘‘ఇపప్టికే ఒకటికి రెండు సారుల్ తిరిగాను. మరోసారి మా వాళల్ందరీన్ వెంటబెటుట్కుని ఇంత దూరం రావాలా?’’ అనాన్ను నీరసంగా. 
అతగాడు శీర్మతినీ, పిలల్లీన్ చూసి సేన్హపూరవ్కంగా నవావ్డు. 
ఆ నవువ్కి నా పార్ణం లేచొచిచ్ంది. కనెష్షనిచిచ్ ఈ రోజే మా పని పూరిత్ చేసాత్డనన్ ఆశ నాలో పుటిట్ంది.  
‘‘వీళల్ంతా ఎందుకు? రేపు నువొవ్కక్డివీ వసేత్ చాలు’’ అనాన్డతడు నాతో. 
అదే సేన్హపూరవ్కమైన నవువ్. ఎకక్డైనా బావ కానీ వంగతోట కాడ కాదంటోంది ఆ నవువ్. 
‘చివరి బంతి ఆడేదాకా ఆట ముగిసినటుల్ కాదు’ అనన్ కిర్కెట  సామెత గురొత్చిచ్ంది.  
ఇసుస్రంటూ వెనకిక్  మళాల్ం.  
మరాన్డు నేనొకక్ణేణ్ వెళాల్ను. అదీ ఆ ఆఫీసు తెరుచుకునే సమయానికి.  
అధికారికి కాగితాలిసుత్నన్పుప్డు ననున్ చూసి గురుత్ పటిట్ సేన్హపూరవ్కంగా నవువ్తాడనుకునాన్ను. 
కానీ అతడు నవవ్లేదు. అందుకు కారణముంది.  
ఈరోజా సీటోల్ ఉనన్ది నినన్టి వయ్కిత్ కాడు. 
 ‘‘కాగితాలు తీసుకుంటాడా? తీసుకుని శీర్మతి రాలేదేమని అడిగి, ఆమెని తీసుకుని రేపు మళీల్ రమమ్ంటాడా?’’ మనసులో బెంగ.  
అతగాడు కాగితాలు తీసుకునాన్డు. ఓసారి పరీక్షగా చూశాడు. అబజ్క్షనేస్వీ ఉనన్టుల్ లేదు. ‘‘పేరు పిలుసాత్ం. అందాకా వెళిల్ 

కూరోచ్ండి’’ అనాన్డు.  
మనసు తేలిక పడినటేల్ అనిపించి బరువెకేక్సింది. 
ననన్కక్డ కూరోచ్మని, ఓ గంట తరావ్త పిలిచ్, మీ ఆవిడేదీ అనడిగి, రాలేదని తెలియగానే, ఆమెని తీసుకుని రేపు మళీల్ రమమ్ంటే... 
పోనీ తను రాలేదని ఇపుప్డే చెపేప్దాద్మా అనుకునాన్ను. 
‘‘ఏడిసినటుల్ంది. వాళుల్ నినన్డగలేదు. అనవసరంగా ఈ మాట చెపిప్ ‘దొంగాడా కరవకురా’ అనన్ పరిసిథ్తి తెచుచ్కోకు’’ అంది వివేకం. 
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వివేకం మాట వినాన్ను. అకక్డ కూరుచ్ని పిలుపు కోసం ఎదురు చూసుత్నాన్ను. చివరికి ఓ గంట తరావ్త నాకు పిలుపొచిచ్ంది. 
విఘేన్శవ్రుడి పెళిల్కి వెయియ్ విఘాన్లూ ఐపోయినటుల్నాన్యి. సాట్ంపు వేసిన రెసిడెనుస్ పెరిమ్ట  కాగితం నాకు అందింది. 
ఆ కాగితానిన్ ఒకటికి రెండు సారుల్ చూసుకునాన్ను. తరావ్త ఒకటికి రెండు సారుల్ చదివాను. 
ఇక నేనునన్నాన్ళూల్ నా కుటుంబం నాతోనే ఉంటుంది.  
మేమునన్నాన్ళూల్ ఒలోముచ కీ తనింటోల్ మమమ్లిన్ ఉండనిసుత్ంది. 
అది తలచుకుని నా ఆనందానికి పటట్పగాగ్లు లేవు. ఆనందపడే ముందు - అది కల కాదు, నిజమేనని ధుర్వపరుచ్కునాన్ను. 
ఇంటికెళిల్ శీర్మతికి సరిట్ఫికెట  చూపగానే - ‘‘ఇపుప్డిక మనకే బెంగా లేదు. కొనాన్ళుల్ అనీన్ మరిచ్పోయి, హాయిగా విహారయాతర్లు 

చెయొయ్చుచ్’’ అంది ఎంతో ఉతాస్హంగా. 
ఆమె విహార యాతర్లు అనగానే ఉలికిక్పడాడ్ను. 

(¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy) 
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