1

నేనే నా ఆయుధం

మానుయ్డి అ మానయ్ జయం.. ఒక యదార
థ్ గాధ!
“ఢిలీల్లో రాషట్రపతి భవన బేర్కఫాసట్ టేబుల ముందు కూరుచ్నన్పుప్డు…
కాకినాడలో పోసట్రుల్ అతికించటానికి వాడగా మిగిలిపోయిన మైదా పిండితో
చపాతీలు కాలుచ్కుని తినన్ రోజులు గురొత్చిచ్ కళళ్ నీళొళ్చాచ్యి”.
వాయ్పారంలో పోటీ... ఎతుత్లు - పైఎతుత్లు...
విసత్రించటానికి చేసే పర్యతాన్లు... ఎకేక్ శిఖరాలు, పడే లోయలూ...
ఆరీట్సీ బలల్ల మీద నిదర్… సులభ కాంపెల్కసలలో సాన్నం..!
పదో కాల్సు ఫెయిల నుంచి… డాకట్రేట వరకూ..!
అటట్డుగు సాథ్యి నుంచి లక్షల సంపాదన వరకూ ఎదిగిన
ఒక నిరుదోయ్గి జీవిత చరితర్...!
పర్తీ నిరుదోయ్గీ, వాయ్పారవేతాత్, జీవితంలో పైకి రావాలనే తపన ఉనన్
పర్తి వయ్కీత్ చదవవలసిన పుసత్కం.
మాసట్ర రైటర

యండమూరి వీరేందర్నాథ
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(కిర్ందటి సంచికనుంచి కొన గింపు)
26
‘My Experiment with Truth’ అనన్ పుసత్కంలో తాను చేసిన తపుప్ల గురించి గాంధీ విసాత్రంగా పర్సాత్వించారు.
చాలా కొదిద్మంది మాతర్మే తమ ఆతమ్కథలోల్ ఆ విధంగా వెలల్డించటం జరిగింది. నేను గాంధీ కాలి గోటికి కూడా సరిపోను కానీ,
వీలైనoత వరకూ నిజాయితీగా చెపాప్లనేదే నా ఉదేద్శయ్ం.
చినన్పుప్డు కరెంటు వైరల్ మీద సైకిల చైను వేసి సినిమాలు చూశాను. అకక్డి నుంచి పెదద్యాయ్క ఎనోన్ తపుప్లు చేశాను. వాయ్పారంలో
ఇలాంటివి తపప్వనుకుంటే అది వేరే సంగతి.
“డబుబ్ టు ది పవరాఫ డబుబ్” అనే పుసత్కంలో యండమూరి ‘నాయ్యబదధ్ంగా డబుబ్ సంపాదించటానికీ, చటట్బదధ్ంగా
సంపాదించటానికీ’ ఉనన్ తేడా గురించి వార్శాడు.
ఈ పర్సాత్వన ఇకక్డ ఎందుకొచిచ్ందంటే "జీవితంలో ధనవంతులైన వాళుళ్ ఎవరైనా నేను ఈ ఆసిత్నంతా నీతిబదధ్ంగా, చటట్బదధ్ంగా
సంపాదించాను" అని చెబితే అంతకనాన్ అబదధ్ం మరొకటి ఉండదు.
ఖరుచ్లు ఎకుక్వ వార్సుకొని ఇనకమ టాకస్ తగిగ్ంచటం దగగ్రున్ంచీ, చటాట్నికి వయ్తిరేకంగా ఎనోన్ రకాల పదధ్తుల దావ్రా పని చేయటం
సరవ్సాధారణం.
ఈ విధంగా చేసేత్నే జీవితంలో పైకి వసాత్రని చెపప్టం నా ఉదేద్శయ్ం కాదు. కానీ చేసింది చెపాప్లి. చేసిన పాపం చెపితే పోతుందనన్
సామెతని సమరిధ్ంచటం కాదు గానీ, చెపుతే నిజాయితీకి కాసింత నాయ్యం చేకూరిచ్నటుట్ అవుతుంది.
ఇదంతా మీకు మోసం అనిపించవచుచ్. కానీ నేను నిజాయితీగా చెపుతునాన్ను. చెపేప్ పాఠoలో కానీ, ఇచేచ్ సరుకులోగానీ నాణయ్త
ఏమాతర్ం తగేగ్ది కాదు.
రాతుర్ళుళ్ కషట్పడి చాలా దీక్షగా సిలబస తయారు చేసుకొనేవాడిని. ఈరోజు చెపిప్ంది మరుసటి రోజు చెపప్కుండా జాగర్తత్ పడేవాడిని.
ఇంగీల్షులో విదాయ్రుథ్ల పార్వీణయ్త రోజురోజుకీ పెరిగేలా చూసుకొనేవాడిని. ఇపప్టికి కూడా ఇవే నా పల్స పాయింటస్ అని మనసూప్రిత్గా
నముమ్తునాన్ను.
పర్తీ బాయ్చలోనూ నాకు బాగా తెలిసిన ఒకరిదద్రిని కూరోచ్బెటేట్వాడిని.
ఆ గూర్పుతో వారు కలిసిపోయి, కాల్స అయిపోయిన తరావ్త "ఈ రోజు కాల్సు ఎలా జరిగింది?" అని మాటాల్డేవారు.
అలా మాటాల్డేవాళుళ్ నా మనుషుయ్లని తెలిల్యక, విదాయ్రుథ్లు నిరొమ్హమాటంగా మనసులో మాట చెపేప్వారు. "ఈరోజు సార చెపిప్ంది
మాకు అరథ్ం కాలేదు" అని ఎవరైనా చెపితే, ఆరాతిర్ కూరుచ్ని ‘నేనేం తపుప్ చెపాప్నా?’ అని పునః పరిశీలించుకుంటూ ఉండేవాడిని. మరుసటి
రోజు అదే కాల్సు మారుప్లు చేసి, తిరిగి మళీళ్ బోధించేవాడిని.
…
మేధ చాలా నీటగా ఉంటుంది. కురీచ్లు సాథ్న భర్ంశం చెందవు. బోరుడ్ పకక్నే డసట్రూ, మారక్ర పెనూన్ వాటి సాథ్నాలోల్ అవి
ఉంటాయి. బోరుడ్ పైన చినన్ నలల్టి మరక కూడా ఉండదు. చినన్పప్టి ఒక అనుభవం నాకు ఈ పాఠం నేరిప్ంది.
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నాకు ఏడేళళ్ వయసునన్పుప్డు మా ఇంటోల్ వడర్ంగి పని జరిగింది. సారయయ్ అనే వడర్ంగి చెకక్ పని చేసూత్ ఉండగా పకక్న బాడిశని

కాలితో తనాన్ను.
అతడు పని ఆపి లేచి నిలబడి నా చెంప మీద ఎంత బలంగా కొటాట్డంటే ఇపప్టికీ అది గురుత్ంది.
అతడి పరికరాలు అతడికి పూజా సామాగిర్. అలాగే పర్తీ వసుత్వూ నాకు పూజయ్నీయమైనదే.
ఇదే విషయం మా సంసథ్లో చేరే పర్తీ ఉదోయ్గికీ మొదటిరోజే చెపుతాను. మన సంసథ్ మీద మనకి గౌరవం లేకపోతే విదాయ్రుథ్లకి
కూడా ఉండదు అని.
విరామానికి అలవాటుపడితే శరీరం దానేన్ కోరుకుంటుంది. పని చేసే కొదీద్ మరింత ఉతాస్హం వసుత్ంది. విశార్ంతి తీసుకోవాలా?
ఉతాస్హంతో పని చేయాలా? అనన్ విషయం మనం మన శరీరానికీ, మనసుకీ ఎలా నేరిప్తే అవి అలా తయారవుతాయి.
ఏ పని చేయాలనాన్ కృషితోపాటూ ఓపిక కూడా ఉండాలి.
పంట నూరిచ్న తరావ్త రెండు మూడు నెలలు పని ఏమీ ఉండదు. ఆ సమయంలో ఖాళీగా ఉండక యూరియా సంచుల నుంచి
పాల్సిట్క తాళుళ్ విడగొటేట్వాళళ్ం. వాటితో పగాగ్లు తయారు చేసేవాళళ్ం. ఎదుద్ ముకుక్కి చికాక్లూ, అవి పంట తినకుండా నోటికి బుటీట్లు, ఆ
తాళళ్తో తయారు చేసేవాళళ్ం.
అకక్డ రాబడి ముఖయ్ం కాదు. ఖాళీగా ఉండటం కనాన్ ఏదో ఒక పని చేసూత్ ఉండాలి అనే విషయం ఆ విధంగా అమమ్ నుంచి
నేరుచ్కునాన్ను.
ఇదంతా ఎందుకు చెపుతునాన్నంటే, ఏ కోచింగ సెంటరకైనా పరీక్షల ముందు విదాయ్రుథ్ల సంఖయ్ గణనీయంగా తగిగ్పోతుంది. ఆ
సమయంలో నాకు గానీ, మా ఫాయ్కలీట్కి గానీ అంతగా పని ఉండదు. అపుప్డే భవిషయ్తుత్లో మారచ్వలసిన సిలబసూస్, చేరచ్వలసిన కొతత్
పాఠాలూ అనీన్ పాల్న చేసుకుంటాం.
దీనేన్ ‘preparing for the future’ అంటారు. ఇది ఎసిక్మోలని చూసి నేరుచ్కోవాలి. ఏడాదిలో కొంతకాలం పాటూ వారు
బయటకి రావటానికి కూడా వీలుండదు. అందుకని ఆహారం దొరికినపుప్డే దానిన్ భదర్పరుచుకుంటారు. చీమలు కూడా అంతే.
సూదిలో దారం ఎకిక్ంచాలంటే బొటన వేలూ చూపుడు వేలితో దారం కొసలు పటుట్కుని చివరల్నీన్ కలిపి, నలిపి సూటిగా తయారు
చేసి సూదిలోకి ఎకిక్సాత్ం. ఏకాగర్త కూడా అంతే. మనసు పరిపరి విధాలా పోతూ ఉంటుంది. అలా పోకుండా పటుట్దల అనే బొటన
వేలితో, ఏకాగర్త అనే చూపుడు వేలితో మనసుని నొకిక్ పటుట్కుంటే అది జీవితం అనే సూది కనన్ంలోంచి ధేయ్యం వైపు సాగిపోతుంది.
పోలిక మరీ దరిదర్ంగా ఉనన్దా? అయితే దీనిన్ ఇకక్డ వదిలేసి మన సబెజ్కుట్లోకి వెళదాం.
…
కర్మకర్మంగా నా ఆరిథ్క సిథ్తి బాగుపడసాగింది. ఒక బైక కొనాన్ను. ఆ బైకు ఇపప్టికీ నా దగగ్ర ఉంది. దాని మీదే దసరాకి వైజాగ
నుంచి వరంగల వెళాళ్ను. నా దగగ్ర వారందరికీ బటట్లు కొనాన్ను.
కిర్తం సంవతస్రం దసరా రోజున ఆర.టి.సి. బససాట్ండలో బలల్ మీద ఒంటరిగా దుఃఖించటం గురుత్ంది. ఈ దసరా అదుభ్తంగా
అందరితో కలిసి ఆనందంగా గడిపాను. అపప్టికి అమమ్ను చూసి రెండు సంవతస్రాలు అయింది.
"ఇనాన్ళూళ్ ఏం చేసావురా బిడాడ్?" అని అడిగింది. "జీవితానిన్ నేరుచ్కునాన్ను అమామ్" అని కుల్పత్ంగా చెపాప్ను. ఆమెకు అరథ్మయిందో
లేదో తెలీదు కానీ కనీన్ళళ్తో నవివ్ంది. మనసునిండా సంతృపిత్తో తిరిగి వైజాగ వచాచ్ను.
ఎనిమిది నెలలూ అయిపోయాయి. బిలిడ్ంగ ఖాళీ చేయాలి. పాలిటెకిన్క బాయ్చ తయారవుతోంది.
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కొతత్గా మరో ఇలుల్ తీసుకోవాలంటే అంత డబుబ్ లేదు. చినన్ ఇలుల్ తీసుకునాన్ను. కానీ నెలరోజులోల్ అది నాకు సరిపోదని

అరథ్మయింది. సూట్డెంటస్ బాగా పెరిగారు. ఇంకో ఇలుల్ తీసుకునాన్ను. వరంగల నుంచి వచిచ్న సేన్హితులందరూ ఆ ఇంటోల్ నాతో పాటే
ఉండేవారు. అకక్డే కాల్సులు చెపాప్ను. అంతా బాగానే ఉంది కానీ మెయిన రోడుడ్లో బోరుడ్ లేదు.
ఈ లోపు నా పోటీదారుల్ కూడా పెరిగారు. వాళళ్తో నాకు వచిచ్న చికేక్మిటంటే నేనేం చేసేత్ వాళూళ్ అదే చేసేవారు. నేను ఉచితంగా
పాఠాలు చెపుతునాన్ననగానే వాళూళ్ అదే పదధ్తి మొదలుపెటాట్రని ఇంతకు ముందే వార్శాను.
అపుప్డు ఇంకొక కొతత్ పర్కటన ఇచాచ్ను.

చాలా రిసకతో కూడిన పర్కటన ఇది.
కొతత్గా చేరబోయేవారు "మాకు ఇంగీల్షు వచిచ్ందో లేదో మీకెలా తెలుసు?" అని పర్శిన్ంచేవారు
"ఇది విలువలకు సంబంధించినది. మీరు మూడు నెలల తరావ్త నిజంగా 'ఇంగీల్షు రాలేదు’ అని భావించినటల్యితే, మీరు చెలిల్ంచిన
ఫీజంతా తిరిగి ఇచేచ్యటానికి నాకు ఏమీ అభయ్ంతరం లేదు" అని చెపేప్వాడిని.
ననున్ ఏడిపించటానికి కొంతమంది విదాయ్రుథ్లు చేరినా, మూడు నెలలలో వాళుళ్ కూడా మారిపోయేవారు.
ఈ పోటీదారులు ననున్ వదిలిపెటట్లేదు.
వాళుళ్ కూడా వైజాగ అంతా 'ఇంగీల్ష రాకపోతే ఫీజు వాపస ' అని పోసట్రుల్ వేశారు. తిరిగి సమసయ్ మొదటికొచిచ్ంది.
అపుప్డు మరొక పర్కటన ఇచాచ్ను. చాలా రిసుక్తో కూడిన వయ్వహారమిది. నాకొక కిర్మినల లాయర పరిచయమయాయ్డు. ఆయన
దగగ్ర సలహా తీసుకొని బాండ పేపరల్ మీద ఎగిర్మెంటుల్ టైప చేయించాను.
మరుసటి రోజు పెదద్ పర్కటన వెలువడింది.
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అయిదొందలు ఫీజు కటిట్, ఇంగీల్షు రాకపోతే అయిదువేలు వసుత్ందని తెలిసేసరికి విదాయ్రుథ్లు కూయ్ కటాట్రు. కొంతమంది అయిదువేల
కోసం చేరిన వారునాన్రు. నాకునన్ నమమ్కం ఏమిటంటే నా దగగ్ర మూడు నెలలు ఉనన్వాడు ఇంగీల్షు మాటాల్డకుండా వెళళ్లేడు' అని.
తరావ్తి బాయ్చ సాట్రట్ అయింది. మూడు నెలల పాటూ వారికి చెపాప్ను. కొంతమంది విదాయ్రుథ్లు సమసాయ్తమ్కంగా ఉండేవారు. వారిని
ఆతీమ్యంగా కటిట్ పడేశాను. బాయ్చ అయిపోయిన తరావ్త ఒకక్ విదాయ్రిథ్ కూడా అయిదు వేలు కల్యిమ చేయలేదు.
వేరే సంసథ్లవారు అంత రిసుక్ తీసుకోవటానికి సాహసించ లేదు. ఎందుకంటే వాళళ్ సంసథ్లో యజమాని వేరు. చెపేప్వాళుళ్ వేరు. నా
సంసథ్లో నేనే యజమాని. నేనే టీచరు. ఇది నాకు చాలా లాభసాటిగా పరిణమించింది.
దీంతో నాకు మరో ఆలోచన వచిచ్ంది.
పర్తయ్రిథ్ని బలంగా కొటట్టమే వాయ్పార లక్షణం.
పోసట్రల్ మీద నా ఫొటో వేయటం పార్రంభించాను. ఊరంతా ఫోటో కనపడితే, చూసేవారి మనసులో ఒక ముదర్ పడుతుంది. వాళుళ్
కాల్సలో చేరినపుప్డు అదే వయ్కిత్ని సేట్జి పై చూసేసరికి, ఒక పాపులర వయ్కీత్ మనకి పాఠం చెపుతునన్డనాన్ అతీమ్యతాభావం కలుగుతుంది. తెర
మీద తరచూ కనపడే పాపులర నటుడికీ, కొతత్ నటుడికీ తేడా మనకి తెలిసినదే కదా.
నా పర్తయ్రుథ్లెవరూ ఆ సాహసం చేయలేదు. ఎందుకంటే ముందే చెపిప్నటూట్, అకక్డ సంసథ్లో ‘చెపేప్వారు’ వేరు, ‘యజమానులు’ వేరు.
ఆ చెపేప్ టీచరు ఎంతకాలం ఉంటాడో వాళళ్కు తెలీదు. వీళుళ్ ఆ విధంగా ఫొటో పర్కటనలిసూత్ పోతే కొంతకాలానికి గుడవిల పెరిగి ఆ
టీచరు, సంసథ్ను వదిలేసి తనే కొతత్గా పెటుట్కునే పర్మాదం ఉంది. ఇది ఊపిరి తిరకుక్ండా పర్తయ్రిథ్ని కొటిట్న దెబబ్.
(ఈ రోజు కూడా హైదరాబాదులో పోసట్రల్ మీద కోచింగ సెంటర ‘టీచర’ ఫొటో కొనసాగటానికి కారణం ఆ రోజు ఆలోచనే అని
గరవ్ంగా చెపుప్కోగలను).
అయితే నా ఆలోచనని తిరిగి దెబబ్కొటట్టానికి పోటీ సంసథ్లు ఇంటరెన్ట నుంచి అందమైన అమామ్యిల ఫొటోలు తీసి పోసట్రుల్
వేయటం పార్రంభించారు.
ముకుక్లో వేలు పెడితే గాడిద డొకక్లో తనిన్ందని తెలంగాణలో ఒక సామెత ఉంది. వాళళ్ అలోచన ఎదురు తిరిగి నెగెటివగా పని
చేయటం పార్రంభించింది. పోసట్ర మీద అమామ్యిల ఫొటోలు చూసి ముచచ్టపడి వెళిళ్న విదాయ్రుథ్లు, అకక్డ చెపేప్ టీచరుల్ వేరే రకంగా
ఉండటంతో చాలా నిరాశ చెందేవారు.
ఈ విధంగా పరిసిథ్తులు కర్మకర్మంగా సరుద్కుంటునన్ సమయంలో ఊహించని కోణంలో ఒక పర్మాదం వచిచ్ంది.
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ఒకరోజు కాల్స చెపూత్ ఉండగా ఒక రౌడీ వచాచ్డు. రావటం రావటమే లోపలకు వచిచ్ “ఏరా! నువేవ్నా చిరంజీవివి? ఒక సారి

బయటకు రారా" అనాన్డు. కాల్సంతా ఒకక్సారిగా సథ్బద్మై పోయింది.
చూడటానికి చాలా రఫగా ఉనాన్డు. అతడిని ఎవరు పంపారో, ఎందుకు పంపారో తెలియలేదు. ఎకక్డా చూసిన గురుత్ కూడా లేదు. ఒక
బూతు మాట ఉపయోగిసూత్ ననున్ బయటకు రమమ్నాన్డు. నాకు భయం వేసింది. భయంకనాన్ ముఖయ్ంగా విదాయ్రుథ్లందరి ముందూ అతనితో
గొడవ పెటుట్కుంటే రేపు పేపరల్లో అది వసేత్ నా సంసథ్కి పెదద్ దెబబ్.
నిశశ్బద్ంగా అతడితో కలిసి బయటకి వెళాళ్ను.
"నీకేం ఇంగీల్ష వచచ్ని వీళళ్కి చెపుత్నాన్వరా?" అంటూ మళీళ్ ఇంకో బూతుమాట ఉపయోగించాడు. కొనేన్ళళ్ కిర్తం వరంగలలో ఇదే
మాట అని ఉంటే దాని పరిణామం ఇంకోలా ఉండేది.
“నువెవ్వరు? అసలు నీకేం కావాలి?" అనాన్ను.
"విశాఖపటన్ంలో ఎవరన్డిగినా చెపాత్రు. కావాలంటే ఎంకవ్యిరీ చేసుకో. నాకు మాతర్ం రేపటి నుంచీ ఈ సూక్లు ముందు నీ బోరుడ్
కనపడకూడదు".
"కనపడితే?"
"ఆ తరువాత ఇంకెవరికీ కనపడవ" అనేసి అకక్డ నుంచి వెళిళ్పోయాడు. ‘అనవసరంగా రౌడీ అయాయ్డు కానీ, సినిమా రైటర
అయుయ్ంటే కోటుల్ సంపాదించేవాడు’ అనుకునాన్ను.
నా మితుర్లందరూ "అటో ఇటో తేలుచ్కుందాం. వాడి అంతు చూదాద్ం" అనాన్రు.
కానీ అతను ఎవరో, అతని వెనుక ఏ చరితర్ ఉందో నాకు తెలీదు.
అతని గురించి ఆ సాయంతర్ం ఎoకవ్యిరీ చేశాను. పెదద్ రౌడీ షీటరనీ, కంచరపాలంలో ఉంటాడనీ, అతని మీద ఎనోన్ మరడ్రు కేసులు
ఉనాన్యనీ తెలిసింది.
కొంచెం సేపు ఆలోచించాక ఒక నిరణ్యం తీసుకునాన్ను.
బైకు మీద కంచరపాలెం వెళాళ్ను.
అతడి గురించి అడిగితే, దూరంగా ఉనన్ ఒక పాక చూపించారు. అతడు బయటకు రావటం, నేను పిడికిలి బిగించి, బలంగా అతడి
మొహం మీద కొటేట్సరికి అతడు వెళిళ్ దుముమ్లో పడటం, నాలుగు వైపులిన్ంచీ అతడి అనుచరులు చుటుట్ముటట్గా నేను గాలిలో సైక్ జంప
చేసి... ఇవేమి జరగలేదు.
నేనే లోపలకు వెళాళ్ను. లోపల అతని తలిల్ వంట చేసుకుంటోంది. వెళిళ్ కూరుచ్నాన్ను. కొంచెం సంభాషణ జరిగాక ఆవిడకు చెపాప్ను
"చూడమామ్. నీ కొడుకు నా దగగ్రకు ఎందుకు వచిచ్ండో తెలీదు. నేనెకక్డో వరంగల నుంచీ పొటట్ చేతబటుట్కుని వచిచ్నోడిన్. కాసత్
చదువుకునాన్ను. కొంచెం డబుబ్లు సంపాదించుకుందాం అనుకుంటునాన్ను”.
నేను చెపుత్నన్ది ఆమెకు అరథ్ం కాలేదనుకుంటా. తన పని తాను చేసుకుంటోంది. ఆమె బయటకు వెళిళ్ బోరింగ కొటిట్ నీళుళ్
తెచుచ్కుంటూంటే కూడా వెళిళ్ బకెట లోపలికి తీసుకొచిచ్ సహాయం చేశాను.
దాంతో ఆమెకు కాసత్ మంచి అభిపార్యం కలిగి, “ఏం కావాలి?” అని అడిగింది. చెపిప్ందే మళీళ్ చెపాప్ను.
“ఆడికి సానామందితో గొడవలుంటాయి. అయయ్నీన్ నాను పటిట్ంచుకోను” అంది.
“నాకూ నీ కొడుకీక్ ఏ సంబంధం లేదు”.
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నేనే నా ఆయుధం
“నానేటి సేయాయ్లి?”
“కనపడితే పార్ణాలు తీసాత్డు. నీ కొడుకొచేచ్వరకూ ఇకక్డే కూరుచ్ంటాను ఇకక్ణుణ్ంచి బయటకు వెళళ్ను. ఈ పాకలోనే నా పార్ణాలు

పోవాలి" అనాన్ను.
ఏమి చెయాయ్లో తోచనటూట్ ఆమె ఆలోచనలో పడింది.
వంటలో అమెకు సాయం చేయటం పార్రంభించాను. వంట బాగా వచుచ్ కాబటిట్ రెండు నిమిషాల తరువాత ఆమెని పకక్కి జరిపి నేనే
చేప కూర కొతత్రకంగా చేసాను.
“ఇవనీన్ ఎకక్డ నేరుచ్కునాన్వ” అని అడిగింది.
"మా అమమ్ పొదుద్నేన్ పొలానికి పోతే నేనే ఇంటోల్ వంట. నేను కూడా నీ కొడుకులానే తండిర్ లేని కురార్డిని. మా అమమ్ అంటే నాకు
చాలా ఇషట్ం" అనాన్ను.
ఆ మాటలకి ఆమె నాకు పురిత్గా దగగ్రయింది. ఈలోపు అతడు పాకలోకి వచాచ్డు. చేతిలో కావ్రట్ర బాటిల ఉంది.
మంచం మీద కూరుచ్ని వాళళ్ అమమ్తో కబురుల్ చెపుత్నన్ ననున్ చూసి షాక తినాన్డు. బయట తాగినదంతా దిగిపోయినటుట్ంది. కళుళ్
నులుముకుని మళీళ్ చూసాడు.
నేను సేన్హపూరవ్కంగా నవావ్ను.
“వీడు ఇకక్డకెందుకొచాచ్డు?” అని అరిచాడు.
అపుప్డు మొదలుపెటిట్ంది వాడిని తిటట్టం. తిటిట్న తిటుట్ తిటట్కుండా తిటిట్ంది. "పంతులు దగగ్రకి ఎలిపోచిచ్సినావంట గదరా ముతరాసి
నా కొడకా. యాడనుంచో ఈ ఊరి ఎలిల్పోసోచిచ్ పాఠాలు సెపుప్కుంటూంటే నీకేందిరా పోయే కాలం ఎండు బెడడ్ మీద ఎరర్కాణీలు ఏరుకునే
ఎదవా" అని మొదలు పెటిట్ంది. అంత పెదద్ రౌడీ కూడా తలిల్ని ఏమీ అనలేడు కాబటిట్ తలవంచుకొని నిలబడాడ్డు.
మా ఇదద్రినీ కూరోచ్బెటిట్ భోజనం పెటిట్ంది. ఈ కురార్డే వండాడని చెపిప్ చేపల పులుసు వడిడ్ంచింది. ఈలోపు నేను వెళిళ్ ఇంకో కావ్రట్ర
బాటిల తెచాచ్ను. ఇదద్రం మందు కొడుతూ సేన్హితులమైపోయాం.
కావ్రట్ర బాటిల అయిపోయాక అతను లేచి నిలబడి "అనాన్! ఈరోజు నుంచీ మనం సేన్హితులం. ఇంకెవరైనా వచిచ్ బెదిరిసేత్ నా పేరు
చెపుప్ చాలు. నీ వెనుక నేనునాన్నని తెలిసేత్ నీ మీద ఈగ వాలదు" అనాన్డు.
…
ఒక రౌడీ నుంచి తపిప్ంచుకోగలిగాను కానీ నా పర్తయ్రుధ్లు ఇకక్డితో ఆగరని తెలుసు. ఆ సమయంలో నా దగగ్ర ఒకతను ఇంగీల్ష
నేరుచ్కోవటానికి చేరాడు. అతని పేరు రామ. ఆయన ఒక పోలీస అధికారి. అపప్టికే అతనికి ఎనకౌంటర సెప్షలిసట్ అనన్ పేరు ఉంది.
ఆయనతో సేన్హం పెరిగింది. ఆయన ఒకక్డికే సెప్షలగా కాల్సులు చెపేప్వాడిని. ఇంగీల్షు కాల్సులోల్ కాదు. సంభాషణలోల్నే అది బాగా
డవలప అవుతుందని ఒపిప్ంచాను.
ఇదద్రం కలిసి ఊరంతా తిరిగేవారం. పటట్ణమంతా ఆయన కంటోర్లలో ఉండేది. ఆయన వెనుక బైకు మీద కూరుచ్ని పోలీస సేట్షనకు
వెళిళ్నపుప్డు అందరూ ఆయనకి సెలూయ్ట చేసేవారు. అందరికీ ఆయన ననున్ "మా సారు" అని పరిచయం చేసేవారు. ఇలా ఒక నెల
అయేయ్సరికి విశాఖపటన్ంలో ఉండే దాదాపు పర్తీ పోలీసు సేట్షనోల్ని అధికారులందరూ పరిచయమయిపోయారు.

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో..)
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