
øöeTT~ www.koumudi.net e÷]Ã  2019 

   1 IJd¿F|  MnWc"Ó(FL)¸¨ 

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 (11) 

( పులు పిలుత్ నాన్యి బెరిల్ న్ లో నేను, నా కుటుంబం) 
 
ఇండియాలో షాపుకి వెడితే చీరల ఎంపికలో శీర్మతి నా సాయం తీసుకునేది. నా సెలక్షన  గొపప్గా ఉంటుందని నేనే అనుకోను కానీ 

- పాపం తను నా అభిరుచికే పార్ధానయ్ం ఇచేచ్ది. ఎవరైనా తను కటిట్న చీరలో వంకలెనిన్తే - ‘‘మావారి సెలక్షన . నాకు నచిచ్ంది’’ అని మరి 
వాయ్ఖయ్లకు తావిచేచ్ది కాదు.  

పాపం - తనకీ - నా దుసుత్ల ఎంపిక చెయాయ్లనుంది. అందుకని రెడీమేడ  దుకాణానికి వెడదామనేది.  
కానీ మనదంతా లెకక్ల వయ్వహారం కదా -  
‘‘గుడడ్ కొని కుటిట్ంచుకుంటే చౌక పడుతుంది. రెడీమేడ లో దానికి కనీసం రెటిట్ంపు ఎకుక్వౌతుంది. ఫిటింగు విషయంలో 

సదుద్కుపోవాలి’’ అని తన ముచచ్టపై నీళుల్ చలేల్శాను.  
తను ముఖం మాడుచ్కుంటే, ‘‘పోనీ, కుటట్డానికే గుడడ్ నువువ్ సెలకట్  చేయ ’’ అని తనని పోర్తస్హించాను. 
‘‘మేమైతే కొనన్ చీరని ఇంకే మారుప్లూ లేకుండా వంటికి చుటట్బెటుట్కుంటాం. మీ బటట్లు అలా కాదు. గుడడ్ చూసేత్ ఒకలా, కుటేట్క 

ఇంకొకలా! ఐనా - ‘మగాళల్ గుడడ్లకి సెలక్షనేమిటీ - ఆనీన్ ఒకలాగే ఉంటాయ ’ అనేది అమమ్’’ అని శీర్మతి విత డార్ ఐపోయేది. 
మరి జరమ్నీలో గుడడ్ కొని కుటిట్ంచుకునే సోత్మత అకక్డి సామానుయ్లకే లేదు. నేనెంత!  
ఏ షాపుకెళిల్నా పాంటూల్ చొకాక్లూ కళల్ముందే వేర్లాడుతూ ఊరించేవి. ఎలాగునాన్యో అనే కాక - కొలతలు అతికినటుల్ ఉనాన్యా 

అనన్ది తెలుసుకుందుకు టర్యల  రూం సదుపాయముంది.  
తన కోరిక తీరే సమయం వచిచ్ందని శీర్మతి ఉతాస్హంగా నాకు చెపిప్ంది.  
నేను వెంటనే ఒపుప్కోలేదు. ‘‘రకరకాల డిజైనల్లో మంచిమంచివి దొరుకుతాయి కాబటిట్ పిలల్ల దుసుత్లు ఇకక్డే కొందాం. చీరలకు 

నాణయ్మైన గుడడ్లు దొరుకుతాయి కాబటిట్ నువూవ్ ఇకక్డ కొనుకోక్వచుచ్. నాకు ఇండియానుంచి తెచుచ్కునన్వి ఉనాన్యి. అసత్మానూ అవే 
వేసుకోవాలా, కొతత్వి ఉండొదాద్ అనుకుందుకు వాటినెలాగూ సెవ్టరూల్, ఓవర కోటూల్ కమేమ్సాత్యి కాబటిట్ లోపలేమునాన్ ఒకక్టే. ఆడవాళల్ 
విషయం వేరనుకో. ఇక డబెబ్టిట్ కొంటునన్పుప్డు ఫిటింగ  చూసుకోవాలి కదా! టర్యల  రూం ఉనాన్ సరే - కొలతలు తీసుకుని టైలర  కుటిట్న 
పిటింగ  ఉండదు’’ అని అభయ్ంతరపెటాట్ను.  

‘‘ఎవరైనా అడిగితే - ఇది నా భారయ్ ఎంపిక - అని గరవ్ంగా చెపుప్కుందుకు కనీసం రెండు మూడు డెర్సుస్లు మీరు కొనుకుక్ 
తీరాలిస్ందే’’ అని నొకిక్ంచింది శీర్మతి. 

‘‘ఆ సరదా కూడా ఇండియా వెళేల్క తీరుచ్కుందువు కాని. ఇకక్డ సెలక్షన  నువవ్నుకునన్ంత సులభం కాదని తెలుసుకుందుకు - 
నాకూ, గోపాలకృషణ్న కీ జరిగిన అనుభవమొకటి చెబుతాను. విను’’ అనాన్ను. 

ఒకసారి గోపాలకృషణ్న  పాంటు కొనుకుక్ందుకు వెడుతూ ననున్ తోడు రమమ్నాన్డు. ఇదద్రం ‘సే & ఆ’ దుసుత్ల దుకాణానికి వెళాల్ం.  
అది నాలుగంతసుత్ల భవనం. ఒకో అంతసుత్లో ఒకో విభాగముంటుందని తెలియక మేము ఒకో అంతసుత్నే చూసుకుంటూ 

వెడుతునాన్ం. 
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అంతవరకూ వాడుతునన్వి కాక - కొతత్ మోడల  తీసుకోవాలనుంది అతడికి. చాలాసేపు తిరిగేక ఒకచోట ఓ బెల బాటమ  పాంట  
చూసి ఆగాడు. 

‘‘జీనస్  వేశాను. నారో కట  వేశాను. బెల బాటం వాడలేదు. ఇదెలాగుంటుంది నాకు?’’ అనడిగేడతడు.  
అది ఎనీట్ఆర  కొసం యాకస్  టైలరు కుటిట్న బెల బాటంలా ఉంది. చెయెయ్తుత్ మనిషి గోపాలకృషణ్న కి చాలా బాగుండొచచ్ని 

అనిపించింది. అదే చెపాప్ను. 
‘‘సైజు నాదే కానీ నడుం దగగ్ర కాసత్ సనన్గా ఉనన్టుల్ంది. టర్యల  చూదాద్ం’’ అనాన్డతడు.  
పాంట  తీసుకుని టర్యల  రూం కోసం వెదుకుతునాన్ం. మా అవసథ్ గమనించిందేమో - ఒకామె మా దగగ్రకొచిచ్ - ‘‘బిటేట్ షోన ’’ 

అంది.  
టర్యల  రూం చూపించమని అడిగాను. 
ఆమె మా ఇదద్రీన్ ఎగాదిగా చూసి, ‘‘మీ గరల్  ఫెర్ండ  ఎకక్డ?’’ అనడిగింది. 
మమమ్లిన్ చూసి ఇంకా పెళిల్కాని వాళల్నుకుందనుకుందుకు లేదు. అకక్డ షాపింగుకి భారయ్లతోకంటే గరల్ ఫెర్ండుస్తో వచేచ్వాళేల్ ఎకుక్వ. 

పైగా రెడీమేడ  షాపులోల్ బాయ ఫెర్ండస కి దుసుత్లు ఎంపిక చెయయ్డం రివాజు కూడా కాబోలు. ఎందుకంటే వాళల్ డర్సుస్ అమామ్యిలని ఇంపెర్స  
చెయయ్డానికే మరి! 

‘‘మాకు గరల ఫెర్ండస్  లేరు’’ అనాన్ను వెంటనే.  
‘‘మా డెర్సుస్లు మేమే ఎంపిక చేసుకోగలం’’ అనాన్డు గోపాలకృషణ్న  గొపప్గా. 
ఆమె మమమ్లిన్ ఆదోలా చూసి, ‘‘అలాంటపుప్డు మీకు లేడీస  సెక్షనోల్ ఏం పని?’’ అంది. 
అది ఆడవాళల్ పాంటని అపప్టికి మాకు అరథ్మయింది.  
మారు మాటాడకుండా ఆ పాంటుని అకక్డే విడిచి పురుషుల విభాగమునన్ మరో అంతసుత్కి మారిపోయాం. 
మొకక్పాటి వారి బారిసట్ర  పారవ్తీశం నవలోల్ - పారవ్తీశం మదార్సు వెళిల్ తనకి నచిచ్న టోపీ ఒకటి కొనుకుక్ని - అది ఆడపిలల్లు 

పెటుట్కునే టోపీ కావడంతో చాలాచోటల్ అపహాసయ్ం పాలవుతాడు. ఆ సనిన్వేశానిన్ తరావ్త నేను గోపాలకృషణ్న కి చెపిప్, ‘‘అపప్టోల్ నవువ్కునాన్ 
కానీ, ఇపుప్డు నాకు పారవ్తీశం ఇబబ్ంది అరథ్మౌతోంది. ఆడవాళూల్, మగవాళూల్ ఒకే రకంగా ముసాత్బైతే వచేచ్ సమసయ్ ఇది’’ అనాన్ను.   

నేనిది చెపప్గానే శీర్మతి నవివ్, ‘‘ఇలాంటి విషయాలోల్ మా ఆడాళుల్ మీ మగాళల్కిలా కాదు’’ అని కొటిట్పారేసి - ఒక షాపులో పురుషుల 
విభాగంలోనే నాకోసం రెండు చొకాక్లు ఎంపిక చేసింది.  

టర్యల  రూంలోకి వెళల్బోతుంటే ఓ బిటేట్షోన  పలకరించి, ‘‘నీకివి భుజాలు దిగిపోతాయి. కొంచెం చినన్ సైజు తీసుకో’’ అని శీర్మతికి 
సలహా ఇచిచ్ంది.  

శీర్మతి తెలల్బోయింది. అది ఆడవాళల్ చొకాక్ అని వేరే చెపప్కక్రేల్దుగా! 
శీర్మతి ఆ చొకాక్లిన్ పదేపదే చూసి, ‘‘మీకు బాగా నపుప్తాయని మనసు పడి తీసుకునాన్ను. ఇపప్టికీ నాకు వీటిలో తేడా ఏముందో 

తెలియడం లేదు. ఇవి మీరు వేసుకుంటే తపేప్ముంది?’’ అంది. 
‘‘తపుప్ందని నేనూ అనను కానీ, పర్సుత్తానికి ననొన్దిలేయ . మనం తిరిగి ఇండియా వెళేల్ముందు ఈ మోడల  షరుట్లో నాలుగు కొని 

పటుట్కెడదాం. ఇండియాలో ఎవరూ తపుప్ పటట్రు. ఇకక్డ మాతర్ం వీళల్ సిసట్మ నే అనుసరిదాద్ం’’ ఆనాన్ను. 
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శీర్మతికి మనసొపప్లేదు. అయిషట్ంగానే ఆ చొకాక్లిన్ యథాసాథ్నంలో ఉంచి, ‘‘ఇవి ఆడవాళల్ చొకాక్లైతే, పురుషుల విభాగంలో 
ఎందుకుంచినటూల్? అంతా గందరగోళంగా ఉంది’’ అని గొణుకుక్ంది. 

‘‘ఎవరో ఆడవాళల్కోసమని వీటిని ఎంపిక చేసి, ఇకక్డికొచేచ్క మనసు మారుచ్కుని వదిలేసి వెళిల్పోయుంటారు. సేలస్  పిలల్లు ఇంకా 
యథాసాథ్నానికి మారచ్లేదు కాబోలు’’ అనాన్ను. 

‘‘ఆసలే ఇకక్డ మగాళల్ చొకాక్లకీ, ఆడాళల్ చొకాక్లకీ తేడా తెలియకుండా ఉంది. ఇలా చేసేత్ ఎలా?’’ అని శీర్మతి విసుకుక్ంది.   
అబదధ్మెందుకూ నాకు కొంచెం తేడా తెలిసింది. ఆ చొకాక్లు ఛాతీ దగగ్ర కాసత్ వెడలుప్గానూ, నడుం దగగ్ర కొంచెం పటేట్సినటూల్ 

ఉనాన్యి. ఐతే అలాంటివి ఇండియాలో కొందరు సినీ హీరోలు వేసుకోగా చూశాను కాబటిట్ కామోసనుకునాన్ను.  
శీర్మతికి నేనో హీరోని కాబటిట్ - అలాంటి చొకాక్ వేసుకోగా చూడాలని మనసులో ఉండిపోయి ఇపుప్డు బయటపడిందేమో మరి!     
‘‘తేడా ఇకక్డివాళల్కీ తెలియదు. అందుకే ఆడవాళల్కనీ, మగవాళల్కనీ సెక్షనుల్ వేరు చేసి బోరుడ్లు పెటాట్రు. ఆడాళల్ సెక్షనోల్ పాంటులూ, 

షరుట్లూ ఆడాళల్వి అనుకోవాలి. ఐనా ఒకోసారి ఇలాంటి పొరపాటుల్ జరుగుతుంటాయి’’ అనాన్ను.  
ఐతే ఆడా, మగా సెక్షనల్ గురించి మేమంతగా పటిట్ంచుకునేవాళల్ం కాదు. కారణం - మేము దుసుత్లు కొనేది ఎకుక్వగా పిలల్లకి. 

చినన్పిలల్లకి సెక్షనుల్ లేవు. పాపకీ, బాబుకీ కూడా ఒకే మోడల  పాంటులూ, చొకాక్లూ కొనేవాళల్ం. వయసులో తేడా ఉనాన్ ఇదద్రూ ఒకే ఎతుత్లో 
ఉండేవాళుల్. చాలామంది వాళుల్ కవల పిలల్లని భర్మ పడేవారు.  

ఆ అలవాటునే పెదద్లకూ పాటిసేత్ కాసత్ ఇబబ్ందొచిచ్ంది.  
ఇండియా వెళేల్దాకా చొకాక్ల విషయంలో సినీహీరో లుకస్ ని వాయిదా వెయాయ్లని నిరణ్యించుకునాన్ను.  
షాపింగుకి వెళల్డం సరదాగానే ఉండేది కానీ, అందుకు తయారవడమే ఇబబ్ందిగా అనిపించేది.  
ఇండియాలో ఐతే - బయటకి వెళాల్లంటే - ఐదు నిముషాలోల్ రెడీ అయేయ్వాళల్ం. ఒకోసారి ఉనన్వాళల్ం ఉనన్టేల్ బయలేద్రిపోయేవాళల్ం 

కూడా.  
నాకు తెలిసి - ఎకుక్వమంది ఆడవాళూల్, కొదిద్మంది మగవాళూల్ - బయటికి వెడుతునాన్మంటే ఓ ఫాయ్షన  షోకి వెడుతునన్టుల్ 

భావించి తయారయేయ్వాళుల్. 
ఈ విషయంలో భారాయ్బాధితులదే మెజారిటీ అని చెపాప్లి. 
ఇండియాలో నా మితుర్డు కేశవ  అలాంటి భారాయ్బాధితుడు. అతడి భారయ్ - ఇంటికెవరైనా వచిచ్ తలుపు తడితే - ముందు 

డెర్సిస్ంగ రూంకి వెళిల్ దుసుత్లూ, మేకపూప్ సరి చేసుకుని కానీ తలుపు తీసేది కాదు.  
ఇంటోల్ వేరెవరైనా ఉంటే ఫరవాలేదు. తనొకక్తేత్ ఉంటే మాతర్ం, ‘వసుత్నాన్’ అని ఓ కేక వేసి తన ఉనికిని తెలియజేసేది.  
వచిచ్న వాళల్కి అరథ్మై ముందు లోగిలోల్ గటుట్మీద కూరుచ్నేవారు. కాలకేష్పంకోసం పుసత్కపిర్యులు పతిర్కలో, పుసత్కాలో తీసుకెళేల్వారు.  
ఆమె ఇంటికి వెళల్డంవలల్నే పుసత్కపిర్యులుగా మారినవాళుల్ కూడా కొందరునాన్రు.  
ఒకసారి కేశవ  దంపతులు మాతో సినిమా పోర్గార్ం పెటాట్రు. మేము గంటముందే రెడీ అయి వాళిల్ంటికి వెళాల్ం.  
కేశవ  తలుపు తీసి ఆపాయ్యంగా పలకరించి డార్యింగ రూంలోకి ఆహావ్నించాడు. అతడి భారయ్ లోపల మేకప అవుతూంటుందని 

తెలుసు కాబటిట్ శీర్మతి కూడా డార్యింగ  రూంలోనే చతికిలబడింది.  
అంతా కబురల్లో పడాడ్ం.  
కేశవ  అకక్ణిణ్ంచే మధయ్మధయ్ భారయ్ని తవ్రగా తెమిలి రమమ్ని హెచచ్రిసుత్నాన్డు. ఆమె ‘‘ఇదిగో, ఐదు నిముషాలు’’ అంటోంది.  
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నేను మధయ్మధయ్ టైం చూసుకుంటునాన్ను. చూసూత్ండగా బయలేద్రే టైమయింది.  
కేశవ  నా ఆదురాద్ కనిపెటాట్డో ఏమో - ‘‘గంటనుంచి ఐదు నిముషాలు, ఐదు నిముషాలు అంటునాన్వు. ఇక ఫసట్  షో మొదలెటేట్ 

టైమౌతోంది. తొందరగా రా’’ అని కొంచెం గొంతు పెంచి పిలిచాడు. 
ఆమె వెంటనే లోపలిన్ంచి, ‘‘ఫసుట్ షో మొదలైపోతే, సెకండ  షో చూదాద్ం. ఊరికే అరిచి ననున్ తొందరపెటట్కండి’’ అని కసిరింది. 
అతడి అసహాయత అరథ్మై, ‘‘మీరు నెమమ్దిగా రండి’’ అని మేము సెలవు తీసుకునాన్ం. 
కానీ మా ఇంటోల్ అలాకాదు.  
బయటికెళల్డానికి తయారవడానికి చీర మారుచ్కుని, అవసరమైతే జుటుట్ కాసత్ సరిచేసుకుని, ఆకుజోళుల్ వేసుకుని సిదధ్మవడానికి - 

శీర్మతి తీసుకునే టైము సాధారణంగా ఐదు నిముషాలకు మించదు. అలాంటిది జరమ్నీలో బయటికెళాల్లంటే - తను సుట్ర్ంప  హోజెన  
వేసుకోవాలి. కాళల్కి సాకుస్, షూస . చేతులకి గోల్వుస్. దుసుత్లపైన సెవ్టరు. ఆపైన ఓవర కోటు.  

మాతోపాటు పిలల్లీన్ అలాగే సిదధ్ం చెయాయ్లి.  
‘‘ఏంటో - యుదాధ్నికి వెళేల్ వీరసైనికులాల్ తయారౌతునాన్ం’’ అనేది శీర్మతి. 
‘‘యుదధ్మే మరి - యూరప  చలితో’’ అనేవాణిణ్. 
‘‘ఇండియాలో ఉండగా బర్తుకు పోరాటంతోనే టైం సరిపోయేది. షాపింగుకి వెళల్డం ఎపుప్డోకానీ కుదిరేది కాదు. ఇకక్డ రోజూ 

షాపింగ  చెయొయ్చుచ్. కానీ ఆ పర్యాణమే ఒక పోరాటం’’ అని గొణిగేదామె. 
మాకు కారు లేదు కాబటిట్ - ఎకక్డికెళిల్నా ఊబానుల్. ఎంతో కొంత నడక తపప్దు. ఆ నడకలోనూ పిలల్లతో కొంత ఇబబ్ంది. 
ఇబబ్ంది అంటే - వాళుల్ కలిగించింది కాదు. వాళల్వలల్ కలిగింది అనొచుచ్. 
పిలల్లకి కొనిన్ సరదాలుంటాయి.  
మావాళల్కి అకక్డి గొడుగులు చాలా నచాచ్యి.  
చినన్ సైజు. మీట నొకిక్తే చాలు. తెరుచుకుంటాయి.  
వాటిని వాడాలనుండేది వాళల్కి. షాపింగుకి బయలేద్రేముందు ‘‘ఈరోజు వాన పడితే బాగుణుణ్’’ అనేవాళుల్. 
బాలవాకుక్ బర్హమ్వాకుక్ అంటారు. తథాసుత్ దేవతలు ఉనాన్రంటారు. కానీ జరమ్నీలో వాన పడాడ్నికి ఇవేమవసరం లేదు.  
మామూలుగానే అకక్డ రోజూ ఏదో సమయంలో వాన పడేది. ఐతే చాలాసారుల్ ఇలా పడి - అసలు పడిందా అనన్ 

అనుమానమొచేచ్ంతలా - అలా ఆగిపోయేది.  
ఇలా చినుకు పడితే చాలు, మావాళుల్ గొడుగులు తెరిచేవాళుల్. అవి వేసుకునే నడిచేవాళుల్.  
చినన్పిలల్లు. వాళుల్ నడుసుత్ంటే గొడుగులే కనిపించేవి.  
నడిచిపోతునన్ ఆ గొడుగులిన్ చూడడ్ంకోసం కొందరు ఆగి గొడుగెతిత్ వీళల్ని చూసి ఓసారి ముదుద్లాడి వెళిల్పోయేవారు. కొందరు వాళల్ 

ఓవర కోటల్ జేబులోల్ చాకెల్టుల్ నింపేవారు.   
మాకా దృశయ్ం గొపప్ తీపి జాఞ్పకం. 
అకక్డుండగా పాప వయసు ఐదుకి అటూ ఇటూ. బాబు దానికంటే ఏణణ్రథ్ం చినన్.  
ఇదద్రూ నడవడానికి చినన్. ఎతుత్కుందుకు పెదద్. ఐనా బయటకెళిల్నపుప్డు నడవాలొస్సేత్ ఎతుత్కోమని వాళుల్ అడిగిన సందరాభ్లు 

తకుక్వ.  
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మాకైతే ఎంత దూరం నడిచినా నడిచినటేల్ అనిపించేది కాదు. కానీ పసి పార్ణాలకి నాలుగడుగులే ఎకుక్వ. అలాంటిది ఒకోసారి 
ఆగకుండా అర కిలోమీటరుదాకా నడిచేసేవారు. కాళుల్ లాగకుండా ఉంటాయా - ఐనా చెపేప్వారు కాదు.  

కాళుల్ లాగుతునన్పుప్డు పాప నడకలో తేడా వచేచ్ది. అది ఈడుచ్కుంటూ నడవగానే మాకు అరథ్మయేయ్ది. 
పాపకి హుషారివవ్డానికి, ‘‘ఎతుత్కోమనుకుండా పెదద్వాళల్లా ఎంత బాగా నడిచేసోత్ందో” అని పొగిడేసి ముందరికాళల్కు బంధం 

వేసేవాణిణ్.  
ఆ బంధం ఆటోమేటిక గా బాబుకీ పడేది. లేని ఓపిక తెచుచ్కుని మారుమాటాల్డకుండా నడిచేవాడు కానీ - వాడికి దుఃఖమొచేచ్ది. అది 

వాడి కళల్లో నీళల్ రూపంలో బయటపడేది.  
కనన్ పార్ణాలు కదా -  చలించేవి. ఇదద్రం చెరొకళల్నీ కాసేపు ఎతుత్కునేవాళల్ం. కాసేపంటే కాసేపే మరి. 
షాపింగులయేయ్క తిరుగు పర్యాణంలో మాతర్ం పిలల్లకి ఓపిక పూరిత్గా ఐపోయేది. అలాంటపుప్డు వాళల్ని మరిపించడానికి దారిలో 

ఒకో ఇంటినే చూపించి, ‘‘ఇదా మనిలుల్’’ అనేవాణిణ్. బాబు గొపప్ముఖంపెటిట్, ‘‘కాదు’’ అనేవాడు.  
ఆ ఆట కొంత దూరం కొనసాగేది.  
ఈ లోగా మా ఇలొల్చేచ్సి, ‘‘ఇదా మనిలుల్’’ అనగానే శీర్మతి, ‘‘కాదు’’ అనేది.  
బాబు వెంటనే, ‘‘కాదంటావేంటి? ఇదే మనిలుల్’’ అనేవాడు.  
ఈ ఆట పాపకి కూడా నచిచ్ంది. తనూ బాబుతోపాటు హుషారుగా పాలొగ్నేది. ఇదద్రూ నడక శర్మని మరిచ్పోయేవారు. 
ఈ ఆటని మా పాప, బాబు కూడా ఎంత ఇషట్పడేవారంటే - ఇలుల్ చేరుకోగానే నడక తపిప్ందనన్ సంతోషంకంటే - ఆట 

ఐపోయిందనన్ బాధే వాళల్లో ఎకుక్వుండేది.  
శీర్మతికిది సంతోషంగా ఉండేది కాదు. ‘‘పాపం, పిలల్లు అమాయకులు’’ అని నొచుచ్కునేది.  
ఐనా అడపా తడపా ఆ ఆట ఆడక తపేప్ది కాదు. ఐతే పిలల్లు ఆ ఆటకోసమే బయటకెళిల్నపుప్డు ఒకోసారి అవసరం లేనపుప్డు కూడా 

నడుసాత్మనేవారు.   
‘‘సరదాగా తీసుకుంటే, కషట్మైన పని ఇషట్మై కొతత్ శకిత్ని ఇసుత్ంది’‘ అనేవాణిణ్ నేను. 
పిలల్లిన్ మోసం చేసి కషట్పెడుతునాన్మనన్ అపరాధభావం శీర్మతిలో కలిగేది.  
ఐతే నేను చినన్పుప్డు - నాలుగైదేళల్ వయసులో ఏకబిగిని 2-3 కిలోమీటరుల్ నడిచిన సందరాభ్లు చాలా ఉనాన్యి. ఆ విషయం 

శీర్మతికి చెపిప్, ‘‘కనన్ పార్ణం కాబటిట్ మనసు విలవిలాల్డిపోతుంది కానీ - పిలల్లోల్ ఇంతకంటే ఎకుక్వ శకేత్ ఉంటుంది. దానిన్ వెలికి 
తియాయ్లంటే ఇదో మారగ్ం. ఎపుప్డు నడకవలల్ పిలల్లు మరాన్టికి నీరసపడిపోతారో, అపుప్డు ఇంకో దారి చూదాద్ం’’ అనాన్ను. 

కానీ అకక్డునన్నాన్ళూల్ మా పదధ్తి మారుచ్కోవాలిస్న అవసరం లేకపోయింది.  
ఏ రోజు ఎంత దూరం నడిచినా మరాన్టికలాల్ మా పిలల్లు రబబ్రు బంతులాల్ గెంతుతూ ఎకక్డికెడదామా అని ఉరకలేసేవారు. 

నడకవలల్ ఆకలి, నిదర్ కూడా సకర్మంగా ఉండేవి. 
బయటికెళిల్నపుప్డు నడకలో అలసట ఒకక్టే సమసయ్ కాదు - ముఖయ్ంగా బాబు విషయంలో! 
బయటికెళేల్క అరగంట గడిచేసరికి బాబుకి పాస కి వెళాల్లొస్చేచ్ది.  
ఏ షాపులోనో ఉంటే ఇబబ్ంది లేదు. అకక్డ టాయిలెటుల్ంటాయి.  
బయట కూడా టాయిలెటుల్ంటాయి. కానీ అనిన్ చోటాల్ ఉండవు.  
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పర్తేయ్కంగా వాడికోసమని మేము బయటికెడితే బెరిల్న  సిటీ పాల్న  తీసుకుని వెళేల్వాళల్ం.  
అందులో ఏ పార్ంతంలో ఎకక్డెకక్డ రోడల్పకక్న టాయిలెట  సదుపాయముంటుందో W/C అనే చిహన్ంతో తెలియబరిచ్ ఉండేది. 

అలా సిటీలో రహదారి శౌచాలయాలు సాధారణంగా పర్తి అరకిలోమీటరుకీ తగిలేవి. కానీ, అనిన్వేళలా పసివాళుల్ అంతసేపు ఆగలేరు కదా!  
అపప్టికీ పాస  వచిచ్నపుప్డు కాసత్ ముందుగా చెపప్మని బాబుకి చిలకిక్ చెపిప్నటుల్ చెపేప్వాళల్ం.  
చెపాప్లనే అనుకునేవాడేమో - కానీ కబురల్లోనో పరిసరాలిన్ చూడడ్ంలోనో పడి ముందుగా చెపేప్వాడు కాదు బాబు.  
పీకెలమీదకి వచేచ్సరికి తను ముందుగా చెపప్లేదనన్ విషయం గురుత్కొచేచ్ది కాబోలు - ఆపుకుందుకు తన పర్యతన్ం తను 

చేసేవాడు. కాళుల్ రెండూ దగగ్రగా పెటిట్ రెండు మోకాళల్నూ రాపిడి చేసూత్ అదో రకంగా నడిచేవాడు. వాడి ఇబబ్ంది శీర్మతికి తెలిసిపోయేది.  
ఇక టాయిలెట కోసం మా వేట మొదలయేయ్ది.  
టాయిలెట  పార్ంతానిన్ గురిత్ంచే పర్యతన్ంలో ఉనన్ మాకు - ఉకోర్షం తెపిప్ంచే దృశాయ్లు కొనిన్ కనిపించేవి. 
పేవ మెంటల్మీద పెంపుడు కుకక్లిన్ వాకింగుకి తీసుకెడుతూ సతరీబాలవృదుధ్లు కొందరు మాకు ఎదురయేయ్వారు.  
రకరకాల కుకక్లుండేవి కానీ వాటిలో బొచుచ్కుకక్లెకుక్వ.  
అవి చూడాడ్నికి చినన్గా, బొదుద్గా, ముదుద్గా ఉండేవి.  
బాబు వాటిని చాలా ఇషట్ంగా చూసేవాడు.  
ఆ కుకక్పిలల్లకి కూడా పాస  సమసయ్ ఉండేది. ఐతే యజమానులు టాయిలెటల్కోసం వెదికేవారు కాదు. రోడుడ్పకక్న అడుగడుగునా 

ఉండే చెటల్ మొదళల్ని వాటికోసం టాయిలెటుల్గా వాడేవారు.  
ఆ దృశయ్ం చూసినపుప్డు మాతర్ం బాబు చూపులోల్ని ఇషట్ం ఉనన్టుల్ండి అసూయగా మారిపోయేది.   
ఆ విషయంలో కుకక్పిలల్లకునన్ సేవ్చఛ్ పసిపిలల్లకి లేదని మేము గొణుకుక్నేవాళల్ం.  
ఐతే పరిసరాల పరిశుభర్తకి పార్ధానయ్మిచేచ్ ఆ వయ్వసథ్లో పెంపుడు జంతువులకి లభించిన ఆ సేవ్చఛ్కి కారణం ఏదో ఉండే 

ఉంటుందనిపించేది.  
(¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy) 
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