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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 (17) 

( అనుమతి పాటుల్  బెరిల్ న్ లో నేను, నా కుటుంబం) 
  
నగరవిహారం  
ఈ కథాకాలం 1975-76.  
కథారచనది - తిన తిండి, కటుట్బటట్, నిలువనీడ లేకపోయిన మనిషికి కూడా చేతిలో మొబైలుండే అవకాశమునన్ 2019.  
ఆ మొబైల  అలాంటిలాంటిదా - అలనాడు యశోదకు సమసత్విశావ్నీన్ చూపించిన కృషుణ్డి నోరులాంటిది.   
అందుకే - నగర విహారంలో మాకెదురైన అనుభవాలు, అనుభూతులు పాఠకులతో పంచుకుంటునాన్మే తపప్ - బెరిల్నోల్ 

యాతార్సథ్లాల పర్తేయ్కతకీ, వివరాలకీ ఇకక్డ పార్ధానయ్మివవ్డం లేదు. వాటిపై పర్తేయ్కమైన ఆసకిత్ ఉనన్వారు తమ అరచేతిలో కృషుణ్డి నోటిని 
తెరిపిసేత్ సరిపోతుంది. 

నగరంలో తొలుత మేము చూదాద్మనుకునన్ది జూవలాజికల  గారెడ్న . ఒకక్ అక్షరంలో చెపాప్లంటే - జూ.  
పిలల్లతో వెడుతునాన్ం కాబటిట్, బయట మన పిలల్లు ఇషట్పడి తినేవనీన్ దొరకవు కాబటిట్ - పికిన్కుక్కి వెడుతునన్టుల్ తయారయాయ్ం. 
పులిహోర చేసి - కాళీ డిక  మిలష్  (పెరుగు) డబాబ్లు రెండింటిలో సదాద్ం. రెండు 2-మినిట  బియయ్ం పొటాల్లిన్ రెండు నిముషాలు 

మరుగునీళల్లో వేసి - అనన్ం పొటాల్లుగా మారాచ్ం. ఓ పెరుగు డబాబ్, చినన్ భరిణలో ఊరగాయ, ఇంకా బిసక్టల్ పాకెటుల్ - ఇవీ మా తిండి 
సరంజామా. పాల్సిట్క  పళాల్లు, గాల్సులు, చెంచాలు వగైరాలెలాగూ తపప్వు. 

జూలో పిలల్లు చాలా ఎంజాయ  చేశారు. అకక్డ ఓ చినన్ బాలుడి శిలప్ంలో మూతర్విసరజ్నే - జలయంతర్ంగా రూపొందడం మా 
బాబుని బాగా ఆకరిష్ంచింది. వాడది మాకు చూపించి తెగ సిగుగ్ పడాడ్డు. ఐతే వాడికి సిగుగ్కంటే ఎకుక్వగా నవొవ్సోత్ందనీ, ఆ 
నవావ్పుకుకోవడంలో భాగమే సిగగ్నీ కూడా మా కరథ్మైంది.  

జూలు మాకు మరీ కొతేత్ం కాదు.  
జరమ్నీ రావడానికి ముందు కలకతాత్లో ఆలిపూర  జూ చూశాం. అది చాలా పెదద్ది. మొదటిసారిగా ఓ ఆడ సింహానిన్, మగ పులితో 

జత కటిట్ంచి టైగాన  అనే సంకర జంతువుకి జనమ్నిచిచ్న ఘనత ఆ జూది. మేమకక్డ టైగాన ని చూసి థిర్లల్యాయ్ం.  
ఇక మేముండే భువనేశవ్రోల్ జగతర్ప్సిదిధ్ కాంచిన నందనకానన  జూ ఉంది. కూర్ర జంతువులతో సహా అనేక పకుష్లు, జంతువులు 

సహజవాతావరణమైన అడవితో కలిపిన బోనులోల్ దరశ్నమివవ్డం - అకక్డ పర్తేయ్క ఆకరష్ణ.  
జూ ఎంజాయ  చెయయ్డానికి అపప్టికంటే ఇపుప్డు పిలల్లు మరికాసత్ పెదద్వాళల్యాయ్రు. 
బెరిల్న  జూలో జంతువులకు అంత చకక్టి సహజవనం లేదు కానీ - కృతిర్మ వాతారవరణంలో ఉనాన్ అవి అంతవరకూ మేం చూసిన 

మన జూలలో వాటికంటే ఎంతో పుషిట్గానూ, ఉతాస్హంగానూ కనిపించాయి. ధనమే వాటికి వనశోభనూ ఇచిచ్ ఉంటుందనుకునాన్ం..  
మన జూలలో అరుదైన పోలార  బేర ని అకక్డ చూశాం. రకరకాల పకుష్లతో పాటు, ఆకావ్రియం కూడా ఉందకక్డ. ముకుక్ మరీ 

ఎరర్గా ఉనన్ ఫెల్మింగోలని మా పిలల్లు చాలా ఎకుక్వ కాలం గురుత్ంచుకునాన్రు. 
మా జూ పర్యాణం విహారంలా కాదు. ఆఫీసుకెళిల్నటుల్ంది.   
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పెదద్ జూ. ఒకక్ రోజులో చూసెయాయ్లి. అందుకని పర్తి చోటా ఎకుక్వసేపు ఆగలేం. తొమిమ్ది నుంచి ఒంటిగంట దాకా తిరిగేక లంచి. 
మళీల్ సాయంతర్ం ఐదు దాకా తిరుగుతూ మధయ్మధయ్ పిలల్లకి సాన్కుస్.  

ఇంటినుంచి తిండి తెచుచ్కుని తినడానికి అభయ్ంతరాలేం లేవు సరికదా, సదుపాయాలు కూడా బాగా ఉనాన్యకక్డ.  
ఆ టిర్పుప్లో ఓ విషయం గమనించాం.  
అనిన్ జనమ్లలోకీ ఉతత్మమైనది మానవజనమ్ అంటారు కానీ - అది మనిషి మనిషిలా ఉనన్పుప్డేనేమో! 
ఎందుకంటే - షాపులోల్ తిరిగినపుప్డు పిలల్లకి సంబంధించినంతవరకూ అకక్డుండేది మనుషులూ, బొమమ్లూ! ఓ గంట గడిచేసరికి 

వాళల్లో అలసట కనబడేది. మాటలతో మరిపించి మురిపించి ఎలాగో ఇలుల్ చేరేదాకా వాళల్ ఉతాస్హం నిలబడేలా చేసేవాళల్ం.    
కానీ జూలో వాళుల్ 9-5 మా పర్మేయం లేకుండానే హుషారుగా ఉనాన్రు. తిండి కూడా మేమడిగి పెటట్డమే తపప్ వాళల్కి వాళుల్గా 

అడగలేదు. మనుషులమధయ్ కంటే జంతువుల మధేయ్ మనిషికి ఎకుక్వ రెలాకేస్షన  ఉంటుందని - ఇంకా మానవ సహజ పర్వృతిత్కి దూరం కాని 
పసివాళుల్ ఋజువు చేశారా అనిపించింది.  

‘‘ఏమో అనుకునాన్ను - పిలల్లతో నగరవిహారానికి పర్తిసారీ ఇలాగే రోజుమొతత్ం కేటాయించొచుచ్నని మా ఫెర్ండుస్కి చెపాప్లి’’ 
అనాన్ను. 

‘‘చటుకుక్న అలా చెపెప్యయ్కండి. అందరు పిలల్లూ మనవాళల్లా ఉండరు’’ అంది శీర్మతి.  
తన పిలల్ల ఘనతని పర్కటించే అవకాశానిన్ పొరపాటున కూడా వదులుకోని మాతృమూరిత్ ఆమె.  
జూ కాక మేము సందరిశ్ంచిన ఇతర పర్దేశాలోల్ - చాలావరకూ మా నితయ్కృతయ్ విహారాలోల్ భాగమే. వాటిని అలాగే చూశాం.  
పర్తేయ్కంగా పోర్గార్ం వేసుకుని చూసినవాటిలో ‘గూర్య నే వాలడ్ ’ (హరిత వనం) కొంత నిరుతాస్హపరిచ్ంది.  
అది అడవే కానీ, అందులో జంతువులుండవు. చితర్మేమిటంటే పాములు, విషపు పురుగులు వంటివి కూడా తటసథ్పడవు. 
ఎంతసేపైనా ఎంతదూరమైనా నడవడానికి అనువైన చకక్ని కాలిబాటలునాన్యకక్డ.  
అకక్డకు వచేచ్ యాతీర్కులోల్ చాలామంది అకక్డ రిసారుట్స్లో ఉండి పర్కృతిని ఆసావ్దించడానికే. పిలల్లకి ఉతాస్హం పుటిట్ంచే 

విశేషాలు బొతిత్గా లేవు. అదీ మా నిరుతాస్హానికి కారణం. ఏమైతేనేం మా జాబితాలో మేము చూసిన పర్దేశాలోల్ ఓ నంబరు పెరగడానికి 
సహకరించింది మా హరితవనం యాతర్. 

బెరిల్న  వాల  విషయంలో అలా అనుకుందుకు లేదు. 
బెరిల్న  గోడ ఒక యాతార్సథ్లం. దానిన్ చూడాడ్నికి పర్పంచం నలుమూలలనుంచీ వసాత్రు యాతీర్కులు.  
మేము బెరిల్న  నగరంలోనే ఉంటునాన్ం కాబటిట్ ఒకరోజు సకుటుంబంగా అకక్డికెళాల్ం. 
అకక్డ కూడా పిలల్లు ఉతాస్హపడేందుకేం లేదు. ఐతే ఏదో యాతార్సథ్లంలా కాక, ఊరి మధయ్లోనే ఉండడంవలల్ - పిలల్లకి 

మామూలుగా బయటికెళిల్నటేల్ ఉంది.   
ఆ గోడ మామూలుదా! 
ఒకే భాష మాటాల్డే పౌరులిన్ - బలవంతాన తూరుప్ పశిచ్మాలుగా రెండుగా విడగొటిట్ంది రెండవ పర్పంచయుదధ్ం. వారి మధయ్ 

అడుడ్గోడ కటిట్ంది తూరుప్ విభాగం.  
ఒకే భాష మాటాల్డేవారు - కులం, వరగ్ం, పక్షం పేరిట తమమధయ్ తమకుతామే అడుడ్గోడలు కటుట్కోవడం ఘనతగా భావిసుత్నన్ నేటి 

సవ్దేశ పౌరులకు - అరథ్ం కాకపోవచుచ్ కానీ - బెరిల్న  గోడ నిరామ్ణం చరితర్లో ఒక అతయ్ంత విషాదఘటట్ం.  
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ఆ గోడ చరితర్ ఏ వికీ నడిగినా చెబుతుంది. దాని గురించే ఇదే రచనలో హానోఫర నుంచి బెరిల్న  పర్యాణంలో కొంత పర్సాత్వించి 
ఉనాన్ను.  

మామూలు గోడ.  
నిచెచ్నేసుకుని ఎకిక్ అవతలివైపుకు దూకడానికి వీలైన గోడ.  
కొనిన్ చోటల్ గోడకవతలి పార్ంతం సుసప్షట్ంగా కనబడే గోడ. 
గోడకవతల తూరుప్ జరమ్నీ. ఇవతల పశిచ్మ జరమ్నీ. 
అటు సామయ్వాదం పేరిట నియంతృతవ్ం. ఇటు సేవ్చఛ్ పేరిట విశృంఖలం.  
చినన్పుప్డు నాకు - దేశాల మధయ్, రాషాట్ర్ల మధయ్, జిలాల్ల మధయ్ సరిహదుద్ల గురించి వినన్పుప్డు అవెలాగుంటాయోనని 

కుతుహలంగా ఉండేది. 
పుటేట్క చాలాకాలం పాటు నేను తిరిగినవి మా చుటుట్పకక్లే నాలుగైదు ఊళేల్మో, అంతే! 
చినన్ చినన్ గార్మాలమధయ్ కూడా పొలిమేరలుంటాయి కానీ - నేను వాటిని సరిహదుద్లుగా గురిత్ంచలేదు. ఒక గార్మంనుంచి మరో 

గార్మానికి కాలినడకన వెళేల్వారికి సరిహదుద్లేం తెలుసాత్యి? ఆసుత్లైతే ఏమో కానీ, ఏ ఊరైనా మనూరే అనిపించడంతో సవ్ంతూరుకీ 
పొరుగూరికీ తేడా తెలిసేది కాదు.  

1962లో ఎమెమ్సీస్ చదవడానికి టర్యినోల్ మొదటిసారి విశాఖపటన్ం వెళిల్నపుప్డు నేనెకిక్న పాసెంజర  తుని పటన్ం దాటుతుండగా ఓ 
బిర్డిడ్ వచిచ్ంది. మేము తాండవ నదిమీంచి వెడుతునాన్మనీ, నదికివతల తూరుప్ గోదావరి జిలాల్ అనీ, అవతల విశాఖపటన్ం జిలాల్ అనీ మా 
నానన్గారు నాతో చెపిప్నపుప్డు ఒకరకమైన థిర్ల  కలిగింది. బిర్డిజ్ దాటగానే పాయకరావు పేట వసేత్ - ఓహో, ఇది విశాఖపటన్ం జిలాల్ కాబోలు 
ఆని కొంచెం కొతత్గా ఫీలయాయ్ను. 

విశాఖపటన్ం చేరుకునాన్క కొనాన్ళుల్ ఏదో కొతత్ పార్ంతానికి వచిచ్న అనుభూతి. కానీ కొనాన్ళేల్! 
అపప్టోల్ తెలుగునాట ఉనన్వి మూడంటే మూడే విశవ్విదాయ్లయాలు. అందువలల్ ఆంధార్ యూనివరిస్టీకి రాషట్రవాసులే కాదు, 

దేశవాసులు కూడా నలుమూలలనించీ వచేచ్వారు. అకక్డ చదివేవారిలో కొందరు విదేశీయులు కూడా ఉనాన్రు.    
కర్మంగా నాకు అరథ్మైంది - సాథ్నికుల యాసలో కొంచెం తేడా ఉనన్పప్టికీ విశాఖపటన్ం కూడా అసలు సిసలు తెలుగు పార్ంతమే 

అని. జిలాల్లంటే కేవలం పరిపాలనాసౌలభాయ్నికే తపప్ తెలుగువారంతా ఒకక్టేనని గర్హించాను.  
ఆతరావ్త గోదావరి, కృషాణ్, నెలూల్రు, వరంగల , హైదరాబాదు వగైరా జిలాల్ల దావ్రా పయనిసుత్నన్పుప్డు అవి నేను పుటిట్పెరిగిన 

పార్ంతంనుంచి భినన్మనన్ భావం కలుగలేదు. దాంతో మునుపటి థిర్ల  కలగలేదు.  
ఒరిసాస్లో ఉదోయ్గమొచేచ్క - భాషతో నిమితత్ం లేకుండా భారతీయులంతా ఒకక్టేననీ, రాషాట్ర్ల విభజన కూడా పరిపాలనా 

సౌలభాయ్నికేననీ అనిపించింది.  
జరమ్నీకి వచిచ్నపుప్డు మాతర్ం వేరే దేశానికి వచిచ్న భావన కలిగిందంటే - అందుకు కారణం సంపర్దాయంలో సంసృతిలో రెండు 

దేశాలూ విభినన్మవడం కావచుచ్. ఇపప్టి ఎకస పోజర  నాకపుప్డు లేకపోవడమూ కావచుచ్.  
కానీ బెరిల్నుల్ రెండూ ఒకటేననీ, వాటిని బలవంతాన విడగొటాట్రనీ - మనిషి కటిట్న ఈ గోడ చెబుతోంది.  
గోడకివతలా, అవతలా ఉండే మనుషుల భావోదేవ్గాలతో కరడు కటిట్నటుల్నన్ ఆ గోడని చూసి కాసేపు అపర్తిభుణణ్యాయ్ను. 
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కేవలం భౌగోళికపర్మాణాలతో విడిపోవాలిస్ వచిచ్న అనన్దముమ్లు, తలీల్ బిడడ్లు వగైరాల గురించి చరితర్లో చదివినదంతా సుఫ్రించి 
ఆ దృశాయ్లనీన్ ఒకక్సారి కళల్కు కటాట్యి.  

నా దగగ్ర బంధువులంతా అటిన్ంచి అసహాయంగా జాలిచూపులు చూసూత్ - ‘ఈ జనమ్కి మనం కలుసుకోగలమా?’ అని 
వాపోతునన్టుల్ అనిపించి కళల్లో నీళుల్ తిరిగాయి.   

పిలల్లకివేం తెలియవు. వాళుల్ వాళల్ ధోరణిలో మామూలుగా ఉనాన్రు.  
శీర్మతి ననెన్పుప్డూ ఓ కంట కనిపెడుతూనే ఉంటుంది. నా మూడ  తెలిసిందేమో, ‘‘గోడ దాకా వచాచ్ం. వచిచ్నటుల్ సాక్షయ్ం లేదు. 

ఫొటోలు తియయ్ండి’’ అంది నా ఆలోచనల దారి మళల్డానికి. 
కోనికా చినన్ కెమేరా. అది నా ఓవర కోట  జేబులో ఉంటుంది. చటుకుక్న బయటకు తీసి, తననీ పిలల్లీన్ గోడకు కాసత్ దగగ్రగా వెళిల్ 

నుంచోమనాన్ను. 
వాళుల్ అలా వెళిల్ నిలబడాడ్రో లేదో - కాసత్ దూరంలో నాకో పోలీసు కనిపించాడు. 
అతణిణ్ చూడగానే కొంత భయం, కొంత అనుమానం! 
ఫొటోలు తియయ్ కూడదని అకక్డ బోరేడ్ం పెటట్లేదు కానీ - రెండు దేశాల సరిహదుద్ పార్ంతమది మరి!  
మనది కాని దేశం. ఇలంటిచోట తపుప్ చేసేత్ సంజాయిషీ ఇచుచ్కునే అవకాశం కూడా ఇసాత్రో ఇవవ్రో తెలియదు. ముందు అరెసుట్ 

చేసి తీసుకుపోతారేమో! 
‘‘అకక్డ పోలీసునాన్డు. ఇందాకా లేడు. ఇపుప్డే వచాచ్డు. కాసేపటోల్ వెళిల్పోతాడనిపిసోత్ంది. కొంచెం ఆగుదామా’’ అనాన్ను. 
శీర్మతికి అలాంటి భయాలేమునన్టుల్ లేదు. ‘‘మనని చూసాడు. ఫొటో తీసుకుంటామని గర్హించే ఉంటాడు. ఇకక్డ ఫొటోలు 

తియయ్కూడదని రూలుంటే, దగగ్రోల్ బోరుడ్ పెటాట్లి. బోరుడ్ లేకునాన్ తనే వచిచ్ ఓసారి హెచచ్రించాలి. అలాంటిదేం జరుగలేదుగా! ఏం 
ఫరావ్లేదు, తియయ్ండి’’ అంది. 

ఆమె ధైరాయ్నికి ఆశచ్రయ్పడాడ్ను. కానీ నాకింకా భయం పోలేదు. తనముందు చినన్బోకూడదని, ‘‘నాకైతే ధైరయ్ం లేదు. నీకు ధైరయ్ముంది 
కాబటిట్, నేనకక్డ నించుంటాను. నువివ్లాగొచిచ్ ఫొటో తియియ్’’ అనాన్ను.  

‘‘అంటే, పోలీసొచిచ్ ఏదో చేసాత్డనా మీ భయం?’’ అంది శీర్మతి. 
‘‘ఏదో చేసాత్డని కాదు, ఆ చేసేది అరెసుట్ కావొచచ్ని భయం’’ అనాన్ను. 
శీర్మతి ఉలికిక్పడింది. అంతలోనే దెబబ్ తినన్టుల్, ‘‘అంత భయంగా ఉనన్పుప్డు మరి ననెన్ందుకు ఫొటో తియయ్మనాన్రు? పోలీసొచిచ్ 

ననన్రెసుట్ చేసేత్ మీకేం ఫరావ్లేదా?’’ అంది.   
‘‘ఫరావ్ ఉందో లేదో నీకు తెలుసు. కానీ ఫొటో తియాయ్లని సరదా పడుతునాన్వు కదా అని సరేననాన్ను’’  
‘‘తెలియక సరదా పడినందుకు అరెసట్యినా ఫరావ్లేదనుకునాన్రా?’’ శీర్మతి గొంతులో నిషూఠ్రం. 
‘‘మరి నీ సరదా తీరడం నాకు చాలా ముఖయ్ం’’ 
‘‘అలాంటపుప్డు ఫొటో మీరు తియొయ్చుచ్గా’’ ఉకోర్షంగా అంది శీర్మతి. 
‘‘తీసేవాణేణ్ కానీ - ఫొటో తీసినందుకు పోలీసొచిచ్ ననన్రెసుట్ చేసేత్ - ఈ పరాయి దేశంలో నువూవ్ పిలల్లూ ఏమైపోతారు? అదే 

నినన్రెసుట్ చేసేత్ - నీకు నేనునాన్ను. నా పర్యతాన్లు చేసి నినున్ విడిపించుకోగలను. అరథ్మయిందా?’’ అనాన్ను. 
‘‘అబాబ్, ఎంత దూరం వెళాల్రండి!’’ అని చటుకుక్న నవేవ్సింది శీర్మతి. 
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‘‘ముందుచూపు - ఇలాంటిచోటల్ అదుండాలి!’’ అనాన్ను గొపప్గా. 
‘‘సరే, మీమీదా, మీ ముందుచూపుమీదా నాకు నమమ్కముంది. పిలల్లూ, మీరూ అటెళిల్ నించోండి. ఫొటో తీసి అరెసట్యిపోవడానికి 

నేను రెడీ’’ అంది. ఆ గొంతులో ఎకక్డా భయం లేదు.  
నేను, పిలల్లు గోడకు దగగ్రగా నించునాన్ం.  
శీర్మతి కెమేరాలోంచీ మమమ్లిన్ చూసూత్, ‘‘ఏమండీ, పిలల్లు జాగర్తత్! బాబు ననొన్దిలి ఎకుక్వ సేపుండలేడు. మీరు ననున్ 

విడిపించేసరికి ఎంత కాలం పడుతుందో ఏమో! వాడు నాకోసం బెంగెటుట్కోకుండా చూసుకునే బాధయ్త మీది!’’ అని అపప్గింతల మాటలు 
చెపిప్ంది. 

దుషయ్ంతుడి వదద్కు వెడుతునన్ శకుంతల అడవిలో మొకక్లీన్, పెంపుడు జంతువులీన్ చెలికతెత్లకు అపప్గించే దృశయ్ం సుఫ్రించింది 
నాకు. 

ఐతే శీర్మతి గొంతులో కొంటెతనమే తపప్ ఆవేదన లేదు.  
కొనిన్ విషయాలోల్ ఆడవాళల్కు సికస త  సెనస్  ఉంటుందంటారు. ఆదే ఆమెకు ధైరాయ్నిన్చిచ్ందేమో! 
ఆ పోలీసు అకక్డే ఉనాన్డు. శీర్మతి ఫొటో తీసినా తను మా జోలికి రాలేదు.  
అలాగే జరుగుతుందనుకునాన్ను. కానీ నమమ్కానికి ముందుగా తనని పర్యోగించాను. 
తరావ్త నేను ఇటొచిచ్ శీర్మతిని అటెళల్మనాన్ను. 
కెమేరాలో వాళల్ని చూసుత్ంటే పిలల్లు మామూలుగానే ఉనాన్రు కానీ, శీర్మతికి మాతర్ం నవావ్గడం లేదు. చటుకుక్న కిల్క  

మనిపించాను. 
‘‘అయోయ్! రెడీ చెపప్లేదు’’ అంది శీర్మతి. 
‘‘రెడీ చెబితే మళీల్ ఆ నవెవ్కక్డ దొరుకుతుంది? ఫొటో వచేచ్క - భలే తీశారండీ అని నువువ్ తెగ మెచుచ్కోకపోతే చూడు’’ అని, ‘‘ఇలా 

రోజుకొకక్సారైనా నవువ్తూండొచుచ్గా, ఎంత బాగునాన్వో’’ అనాన్ను. 
మామూలుగా ఇలాంటి మెపుప్కి కొంచెం సిగుగ్ పడుతుందామె. కానీ అపుప్డు, ‘‘పోలీసుని చూసి భయపడిపోయిన మీ ముఖంలోకి - 

నేను ఫొటో తీసేక ఎంత ధైరయ్మొచిచ్ందో! ఫొటో తీసుత్నన్పుప్డు మీ మొహంలో ధైరయ్ం చూసుత్ంటే నవావ్గలేదు మరి!’’ అని మళీల్ నవివ్ంది. 
నా పిరికితనానిన్ గేలి చెసిందని తెలుసోత్ంది.  
కానీ ఆ నవువ్! 
పారిజాతాపహరణ కావయ్ంలో సతయ్భామ తనిన్నపుప్డు ‘అది నాకు మనన్నయ’ అని శీర్కృషుణ్డెందుకనాన్డో అరథ్మయింది. 
అపప్టిన్ంచి ఇపప్టిదాకా శీర్మతి ఆ ఫొటో సంఘటన విషయమై ఏదో సందరభ్ంలో ననున్ దెపుప్తూనే ఉంటుంది.  
బెరిల్న  గోడని సందరిశ్ంచేక ఓసారి గోడకి అటు వైపు వెళిల్ తూరుప్ బెరిల్న  చూడాలని శీర్మతికి అనిపించింది. 
ఈ యాతర్కి అనుకోకుండా మాకు పర్సాద  దంపతుల తోడు దొరికింది. 
పర్సాద  దంపతుల పరిచయం విచితర్ంగా జరిగింది మాకు. 
ఒకసారి విలెమ్రస డారఫ్ర  సాట్ర్సేలో మేము, పిలల్లు విండో షాపింగు చేసుత్ంటే - మాముందు వెడుతునాన్రు పర్సాద  దంపతులు.  
మామూలు మధయ్తరగతి జంటలా ఉనాన్రు. చలి ఎకుక్వగా ఉండడంవలల్ చెవులు మూసుకుందుకు కాబోలు, ఓవర కోట  పైన టోపీ 

కూడా పెటుట్కునాన్రు. ఇదద్రూ ఇంచుమించు ఒకే పొడుగు కావడంవలల్ ఆమె అతడికంటే పొడుగాగ్ అనిపించింది. 
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మన జంటలు బయట నడిచేటపుప్డు - మధయ్ రవంత దూరముంచి సేన్హితులాల్ మసలడం కదుద్. వీళుల్ మాతర్ం ఇకక్డి జంటలాల్ 
ఒకరినొకరు రాసుకుంటూ ఒకరిమీద ఒకరు పడిపోతూ ముందుకెడుతునాన్రు. 

అందువలల్ వాళుల్ మమమ్లిన్ ఆకరిష్ంచారు.  
‘‘ఎంత జరమ్నీలో ఉంటే మాతర్ం - మన పదధ్తిలో మనముండాలి కానీ, వాళుల్ చూడు, ఒకరిమీద ఒకరు ఎలా పడిపోతునాన్రో’’ 

అంటూ శీర్మతికి చెపాప్ను. 
‘‘నేనూ గమనించాను కానీ, సవ్రం కాసత్ తగిగ్ంచండి. వాళుల్ తెలుగువాళల్యినా కావచుచ్’’ మందలించింది శీర్మతి. 
అంతలో ముందుకు దూసుకుపోతునన్ వాళుల్ ఆగారు. ఎందుకో అనుకునాన్ం కానీ వాళుల్ మాకోసమే ఆగారు. 
‘‘మీరు తెలుగువాళాల్?’’ అడిగాడతడు ననున్ పలకరిసూత్. 
శీర్మతి అనుమానం నిజమే ఐనందుకు బికక్చచిచ్పోయాను. ఎందుకంటే - తెలుగువాళాల్ అనడిగాడు కానీ కాదని అనుమానమునన్టుల్ 

లేదు. ఉంటే జరమ్నోల్ అడకుక్ండా నేరుగా తెలుగులో ఎందుకడుగుతాడు?  
‘‘ఎలా తెలిసింది? మా మాటలు వినాన్డా?’’ అని ఆలోచిసూత్ ఎలాగో తమాయించుకుని అతడిని చూసేత్ - ఆ కళుల్ నేను ఔననాలని 

ఆశగా చూసుత్నాన్యి. 
‘‘అంటే - అతడిలో ఏమూలో అనుమానముంది. బహుశా ఇందాకటి మా మాటలు వినుండడు’’ అనుకునాన్ను. 
‘‘ఉంటునన్ది బెరిల్నోల్ కదా అని, ఎకక్డపడితే అకక్డ నోటికొచిచ్నటుల్ తెలుగులో కామెంటుస్ పాస  చేయకూడదు’’ అని కూడా 

అనుకునాన్ను. 
‘‘మేము తెలుగువాళల్మే’’ అని మావాళల్ని పరిచయం చేశాను. 
పరసప్రం నమసాక్రాలయేయ్క పర్సాద  అనాన్డు, ‘‘మీరు విండో షాపింగ  చేసుత్నాన్రు. మిమమ్లిన్ దాటుకుంటూ వెళాల్ం. నా భారయ్ మీ 

పిలల్లిన్ చూసి - ఎంతో ముచచ్టపడి - మీరు తెలుగువాళల్యితే బాగుణణ్నుకుంది. అడిగేసేత్ సరిపోతుందిగా అని ఆగాం’’. 
వాళుల్ మేము పిలల్లతో తెలుగులో మాటాల్డడ్ం వినుంటారు.  
మమమ్లిన్ దాటేక బహుశా తమలో తాము మా గురించి మాటాల్డుకుంటూండి ఉంటారు.  
చలికి చెవులు కపుప్కుని ఉనాన్రుగా, మాటలు వినిపించడానికి కోల్జుగా మూవ  ఔతునాన్రనన్మాట!   
‘‘దేశం కాని దేశంలో మన మాట వినబడితే పార్ణం లేచొచిచ్నటుల్ంటుంది. పలకరించి మరీ పరిచయం చేసుకునన్ందుకు 

ధనయ్వాదాలు’’ అనాన్ను. 
‘‘మీరు చకక్గా పిలల్లతో వచాచ్రు. మా బాబుకిపుప్డే ఏడాది నిండింది. వాణిణ్ ఇండియాలో మా అమామ్నానన్ల దగగ్ర వదిలేసొచాచ్ం. 

ఇకక్డికొచేచ్క మనసంతా వాడి మీదే! చాలా తపుప్ చేశామనిపించింది’’ అంది పర్సాద  భారయ్. 
కనన్బిడడ్లిన్ వదిలుండడం ఎంత కషట్మో, తండిర్గా నేననుభవించాను. ఇక తలిల్ సంగతి చెపాప్లా?    
‘‘తను బాబుకోసం బెంగెటుట్కుంది. ఎకక్డ పిలల్లు కనిపించినా కళల్నీళెల్టుట్కుంటుంది’’ అనాన్డు పర్సాద . 
ఈలోగా ఆమె, ‘‘ఒకక్సారి మీ బాబు నెతుత్కోవచాచ్?’’ అనడిగి అనుమతించేలోగానే వాణోణ్సారి ఎతుత్కుని గటిట్గా హతుత్కుని కిందకి 

దింపేసింది.  
బాబు క్షణం పాటు ఉకిక్రిబికిక్రయాయ్డు. ఆశచ్రయ్ంగా ఆమెని చూసి చటుకుక్న శీర్మతి వెనకిక్ వెళిల్ తన కాళుల్ పటుట్కుని ఆమెనే తొంగి 

తొంగి చూసుత్నాన్డు.  
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నెకస ట  తనేనని అనుమానమొచిచ్ందో ఏమో పాప కూడా చటుకుక్న వెనకడుగు వేసి నేల చూపులు చూసోత్ంది. 
పర్సాద  భారయ్ను చూసేత్ - సృషిట్కే అదుభ్తమనిపించే తలిల్ రూపం కనిపించింది. 
‘‘మనం తరచు కలుసుకుందాం’’ అనాన్డతడు. 
మాకోసం కాదు, మా పిలల్లకోసమని గర్హించాను. 
ఆ తరావ్త మేము ఆడపా తడపా కలుసుకునాన్ం. వాళుల్ చాలా సేన్హపాతుర్లు. 
వాళల్కి తూరుప్ బెరిల్న  చూడాలనుంది. పిలల్లతో కలిసి చూసేత్ ఆ మజాయే వేరని కలిసి వెడదామనాన్రు. 

(¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy) 

Post your comments 

http://koumudi.net/comments/january_2016/jan16_foreign_vellalandi_comments.htm

