టూరి

1

తీ ఝరి

CnÓj$qjÔLÓFL¼öCLÔL¿öCLPy CLFL¥q¸^k μ¥q öGHCoõ¥q ¬bEcõNqkÂï GSjMLO~êXLO~ÓCy Æº¸ÔLjŠFLï ÅÇ¢ Mo^k¿ GSj¸ÍOqO~MLjMLjk¿ë
$cOqj, fSÂ¢Oq¸$qöGHMoQcÂ¥h MLjj¸Eo ²Fyï ¥qÄCLÓj, $oNqkÓj, $oNqjOqkGH¥cÓj, ¥qDÍÓj, McõTdÓj, fSÂ¢ GSÄ£jXLÓj, gS¿NqjP|û
öMcQcOqFLï ÄGRNqj¸ ¬¸Í¿¥i CnÆfS °¸<¥qJwMLÔLjá. − Oy¾Py÷ Mc¿ ¥qÓ¸sHOqj÷ ¥xÂï - QLjAKLÅÇ¢, O~MLj¸, GSOq+..
Mo^k¿$c¿ fSÂMLkNojCLOq TdfUCcõÂï Jd>OqŠÓ¥h ¬¸Á¸ÔL<Moj ¯ Ç¤¿ú¥q MLjj#yõEoíQL¸. ¯ ¬¸QcÓÂ ¥{MLjjÁ¥h ¬¸Á¸¼FL,
GHlFLOqjôöÍ*¥h ¬FLjMLjÀ¸¼FL Mo^k¿ OqÄöGH¥c}R(GSj¸ÍOqO~MLjMLjk¿ë$c¿ rHÍí ŠMLkOqj<j)$c¿¥h ¥{MLjjÁ bÍFLõMcEcÓj
CnÆNqjÔoTwë¸Á.

ఇంటరూ య్
(ఫి వరి 3, 1960 ఆం ప క

య్
- టూరి

రప క నుంచి)

ందరరామూమ్రిత్

బెజవాడ – గుంటూరు రోడుడ్ మీద తుపాకి
గుండులా దూసుకు పోతోంది మోటార బైక. పరిసరం పర్శాంతంగా
ఉంది. చలల్గాలి సుఖంగా ఉంది. రాతిర్ తొమిమ్దింటికి బెజవాడలో
షాపింగ పూరిత్ చేసుకుని రాజారావు శరవేగంతో గుంటూరు వసుత్నాన్డు.
మరాన్డు ఉదయం పోలీసు ఉదోయ్గానికి అతనికి ఇంటరూవ్య్.
రాజారావు

షికారీలో

ఆరితేరాడు.

గుండెబలం

కండబలం గలవాడు. వాడి చూపు, వేడి రకత్ంగల ఘటం. ముకాత్య్ల
పార్ంతం నటట్డవులోల్ గండు పులులిన్ మటుట్పెటిట్ మటుమాయం చేసిన
దిటట్.
అలా

శరంలా

దూసుకుపోతునన్

రాజారావుకు

గభికిక్న ఏదో గగోగ్లు వినిపించింది. చుటుట్పటల్ కలయచూశాడు. బైక
పరిగెడుతూనే ఉంది. మారగ్ం నిరామ్నుషయ్ంగా ఉంది. ఏమీ కనుపించలేదు.
ఈదురుగాలులు చెవిలో విసిరి కొడుతునాన్యి. ఆ
ఒంటరితనం అతనిన్ భయపెటట్బోయి తెలల్బోయిందా అనన్టుల్ మసక
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వెనెన్ల అంతటా ఆకటుట్కుంది. రోడుడ్మీద తనముందు అరఫరాల్ంగు దూరంలో ఒక కారు అమితవేగంగా పోతోంది.
ఈసారి మళీళ్ అలికిడి వినిపించింది. భయంకరమైన అరపేదో వికారంగా వినిపించింది. అది తన ముందునన్ కారులోంచే వసుత్నన్టుల్
అనిపించింది. పసిగటిట్న రాజారావు లాగు జేబులో తుపాకి తడిమి చూసుకునాన్డు. ఆ గగోగ్లు ఏదో సతరీ కంఠం, సతరీ ఆరత్నాదం, రాజారావుకు ఉదేవ్గం
ఎకుక్వైంది. దాంతో వేగం హెచిచ్ంచాడు.
క్షణం వితరిక్ంచి ‘అవును, బహుశా ఆ కారులో ఎవరో దుండగులు సతరీని అపహరించి బలాతాక్రం చేసుత్నాన్రు.’ అనుకునాన్డు రావు.
అరపు మళీళ్ వికృతంగా వినిపించింది. రెచిచ్పోయి వేగం హెచిచ్ంచేశాడు రావు. ముందుకారు మరింత వేగంగా దూసుకుపోతోంది. కారును దాటి
పోవాలని సైడ కోసం హారన్ చేశాడు. అటిన్ంచి వచిచ్ రోడుడ్ కడడ్ంగా ఖణాయిసేత్ దకిక్సూత్ దుండగీడు ఆగిపోవలసిందే... ఇలా ఊహించాడు.
కారు వయ్కిత్ సైడ ఇవవ్లేదు. రావుకి అనుమానం ధృవపడింది. కారుదాటి దారికడడ్ంవచిచ్ ఆ కిరాతకుణిణ్ పటేట్సుకోడం ఎలా? అతని
మోటార బైక రోడుడ్పై ఉకిక్రి బికిక్రి అయింది.
ఇంతలో మారగ్ంలో మలుపు వచిచ్ంది కారు మలుపు తిరుగుతోంది. ఇదే సమయమని పకక్ సందుగా రివువ్న దూసుకు పోయాడు రావు.
సరాసరి ముందుకు దౌడాయించి రోడుడ్కడడ్ంగా బైక నిలబెటిట్ కారును ఆపివేశాడు.
రోషంగా, పౌరుషంగా కారుదగగ్రికి వచాచ్డు రావు. కారులోంచి తనాబీలా బైటికొచిచ్న వవ్కిత్ యుదధ్మలుల్డిలా కుపిప్ంచి ముందుకు
దూకాడు. జబబ్కొదీద్ ధనాయించి దెబబ్తీశాడు. మూడుగజాల దూరంలో పడాడ్డు రావ. దిమమ్తిరిగిపోయి కసిబుసలు కొటిట్ంది అతనికి. తమాయించుకుని
చివాలున లేచి బలంకొదీద్ గింగిరాలు తిరిగేటటుట్ గూబ గుంయ మనపించాడు కారు వయ్కిత్కి.
కారులో గోల ఇంకా జరుగుతూనే వుంది. బాహాబాహీగా ఇక లాభంలేదని రావు కారుమనిషి మోకాలు కీలుమీద తుపాకి గురిపెటిట్
పర్యోగించాడు. ఎండెన గుండు తగిలిన ఆకాశసౌథంలా, చినన్ ‘కూల్’తో కథలో పేలిచ్న ‘ససెప్నుస్’లా దభాలన్ కూలిపోయాడు దుండగీడు.
రాజారావు కాలునిలదొకుక్కుని ఆదురాద్గా కారుదగగ్రికి వెళిళ్ చూశాడు. మసక చీకటోల్ అలికిడేం కనిపించలేదు. ఆకిర్తం క్షణం వరకు
వినిపించిన అలల్రి, ఆరత్నాదం ఆగిపోయాయి. కారులో మరెవవ్రూ వయ్కుత్లునన్టుల్ కనిపించలేదు. ధైరయ్ంచేసి తలుపు తీసి చూశాడు. రెండు పెటెట్లు మాతర్ం
వునాన్యి. మనుషుయ్లు... తను అనుకునన్ సతరీ... ఎవరూ లేరు. ఆదురాద్ ఎకుక్వై పోయింది. అయోమయమైపోయింది.
ఇంతలో... ‘ఆలిండియా రేడియో... మీరింతవరకు ‘కారులో హతయ్’ డిటెకిట్వ నాటిక వినాన్రు. ఇందులో పాలొగ్నన్ వారు...’
నిరాఘ్ంతపోయాడు రావు. నిరివ్ణుణ్డై సత్ంభించిపోయాడు. అపర్యతన్ంగా కొరుకుక్నన్ నాలిక మంటపుటట్నే లేదు. బుదిద్ ఫలీట్కొటిట్
చితత్యిపోయాననుకునన్ రాజారావు చేసిన పనికి బాధతో భయపడి పోయాడు. తానో పేదద్కొండతవివ్ పటిట్న ఎలుకలా ఎదర తుపప్లోపడి కనిపించాడు
దెబబ్తినన్ మనిషి!
ఆ క్షణంలో ఏమిటో, ఎలాగో, యేం చేయాలో రావుకు తోచలేదు.
హఠాతుత్గా ఆ తికమకలో రేచులా ఒక జీప కారు వచిచ్ ఆగింది. అందులోంచి గబగబా పోలీసు పటాలం ఒకటి దిగి చుటూట్ వచిచ్
కముమ్కునాన్రు.
రావు వణికిపోయాడు. పోలీసులు కొందరు కారంతా వెతుకుతునాన్రు. రావును డబాయించి ‘ఎవరు నువువ్? ఏమిటిది ? ఎకక్డ ఈ
కారులో వచిచ్న వయ్కిత్ ?’ అని అడిగాడు పోలీసు అధికారి.
మూల కీలువిరిగి పడివునన్ వయ్కిత్ని చూపించాడు రావు.
చేసిన నేరానికి వెంటనే తనకే సంకెళుళ్ పడతాయనుకునన్ రాజారావు తనకళళ్ను తనే నమమ్లేకపోయాడు. కుపప్కూలి పడివునన్
కారుమనిషి చేతికి తటాలున బేడీలు వేశారు పోలీసులు.
‘ఇకక్డేం జరిగింది ?’ పోలీసు అధికారి పర్శిన్ంచాడు. జరిగిన కథ వివరించాడు రాజారావు.
‘ఎకక్డికి వెడుతునాన్రీ అరథ్రాతిర్?’ మళీళ్ పర్శిన్ంచాడు అధికారి. గుంటూరు ఇంటరూవ్య్ సంగతి చెపాప్డు రావ.
‘రైఠో... ముందు సేట్షనుకు నడవండి’ అనాన్డు ఇన సెప్కట్రు.
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‘ఏమిటిది ఇన సెప్కట్ర... అంతా అయోమయంగా వుంది’ రావ పర్శిన్ంచాడు.
ఖైదీతో సహా పటాలంతో జీప వాన కదిలింది. మోటార బైక మరో పోలీస జవాన తెసుత్నాన్డు. ఇన సెప్కట్ర చెపాప్డు "ముందు మీరు
కూడా సేట్షన కు వచిచ్ సేట్ట మెంటు ఇవావ్లి. తరువాత మీరువెళళ్వచుచ్. వీడు మాకళళ్లోల్ కారంకొటిట్ ఆరెన్లుల్గా యీ చుటుట్పటల్ చోరీలు చేసుత్నన్ బడాచోర
కేడీ... గూండా... సినిమాహాలోల్ రెండువేల రూపాయలు కొటేట్సి, పారక్ చేసివునన్ మునిసిపల కమీషనర కారోల్ ఉడాయించాడని తెలిసి వెంబడించాం.
దొంగనోటుల్ అచుచ్వేయడం వీడి వృతిత్. సింపిల రాసెక్ల.. మొతాత్నికి భలే చితర్ సంఘటన మీరు వీణిణ్ పటుట్గోటం... మీకు చాలా థాయ్ంకస్’
అపర్యతన్ంగా ‘ఏమిటిదంతా ముదాద్యిని పెదద్మనిషినయిపోయాను’ అనాన్డు సంభర్మంతో రావ.
‘మరేంలేదు. రేపు మీరు పోలీస ఉదోయ్గానికి ఇంటరూవ్య్కు వెడుతునాన్రు కదూ.... ఇది ఇంటరూవ్య్ ‘పీర్వూయ్’ అని క్షణం ఆగి బిగగ్రగా
నవివ్ మీకీమాటలిలా అరధ్ంకావటం కషట్ం. మరివసాత్ నమసేత్...’ అని ఠాణాలోకి నడిచాడు ఇన సెప్కట్ర.
మరాన్డు ఇంటరూవ్య్లో యిన సెప్కట్ర కూడా ఒక పరీక్షకుడే. ఈమాటలు ఒక కాన సేట్బుల రావు చెవిలో ఊదాడు. సేట్టెమ్ంట ఇచిచ్
బయటికి వసుత్ంటే... మరోడు తెచిచ్ మోటార బైక అందించాడు.
ఈ మాటలు వినన్ రాజారావు ఆ మోటార బైక ఎకిక్ జరిగిందానికి జరగబోయేదానికి ఒకక్సారి ఆశచ్రయ్ంలో మునిగిపోయి గుంటూరు
ఇంటరూవ్య్లో పైకి తేలాడు.
***
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