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(కిర్ందటి సంచికనుంచి కొనసాగింపు)
హాషట్లు మెస లో పెదద్గొడవ అయింది.మెస లో గొడవ అంటే ఫుడ బాగులేదనేగా,ఆరోజు రాతిర్ కంచాలుపటుట్కు, నేవుంటునన్గెషుట్హౌస కి
వచేచ్రు సూట్డెంటస్. దాంతో అదొక ఇషూయ్కింద అయింది. మెస ఇన చారజ్, మెస కాంటార్కట్రు,అందరం సమావేసం అయి కొనిన్ పరిషాక్రాలు
పర్తిపాదించాం కానీ సూట్డెంటస్ ని అవి చలల్బరచ్లేకపోయాయి. మెస విషయంలో సూట్డెంటుస్ రోజుకో సమసయ్లేపుతునాన్రు.
ఇంక ఇది ఇలా వుంటే బావుండదని కాంటార్కట్రిన్ మారేచ్ పర్తిపాదన వచిచ్ంది. ఆ పర్తిపాదనతో మెస కాంటార్కట్రు రాజాచౌదరి, శీర్నివాసచౌదరి
వేపు గురుర్గా చూసి మెస కాంటార్కట్ నుండి తపుప్కునాన్డు. రాజా శీర్నివాసచౌదరికి, మేనమామకొడుకు, అకక్డితో ఆగలేదు. రాజా తనమకాం ఆవూరినుండి
పకక్నునన్ టౌనుకి మారేచ్సాడు.
అతనితో పాటు,మరికొంతమందిని తీసుకుపోయాడు. మెస కి కొతత్ కాంటార్కట్రు వచాచ్డు. కానీ ఫుడ పాతదే.
............................
ఇది జరిగిన నాలుగునెలల్కి, కాలేజీ కోపరేటివ సోట్రస్ లో పెదద్గొడవ అయింది. సూట్డెంటస్ కోపరేటివ అదాద్లు అవీ పగలుకొటాట్రు. కోపరేటివ ని
వో విధంగా దోచుకునాన్రు. ఇలా ఎందుకు జరిగింది?.
శీర్నివాసచౌదరి చెపిప్న సమాచారం ఆశచ్రాయ్నిన్ కలిగించింది. కాలేజీకోపరేటివ సోట్రస్ లో మందు బాటిలుస్ అముమ్తునాన్రు. ఆ విషయంలో
గొడవ అయింది. ఇంత వరకూ సజావుగా జరుగుతునన్ది. ఇపుప్డు రగడకి కారణం ఏమిటి? దీనివెనకాలవునన్భావమేమిటి, వెంటనే మూరిత్ పేరు బైటికి
వచిచ్ంది. దానికి మూరిత్ చౌదరి సపోరుట్ ఎంతేనా వుంది. అందుకే ఇనాన్ళూళ్ తెలిసినా ఏం చెయయ్లేకపోయాం .
ఇంత వరకూ బాగానే వుంది. కాలేజీకోపరేటివ ని బైటవయ్కుత్లకి కాంటార్కుట్ ఇవవ్డానికి నిరణ్యం అయిపోయింది. ఇపప్టివరకూ కాంటార్కుట్ చేసిన
శీర్నివాసచౌదరి పెదనానన్ గారి అబాబ్యి. కాలేజీ వదలి వెళళ్క తపప్లేదు.
శీర్నివాసచౌదరి “వాడెవడైతే నాకేం తపుప్చేసినపుప్డు మనం వొలల్క వుండకోడదు”అనాన్డు.
కాలేజీ కోపరేటివ కంటార్కట్రు మొతత్ంగా ఆవూరే వదిలోసి వెళిళ్పోయాడని వినాన్.... కాని ఇది బైటికి కనిపిసుత్నన్ంత, సులభంగా అరధ్ం అవదు.
అయితే మరేమిటి

శీర్నివాసచౌదరికి కాలేజీ కాదు కావలసినది. దానివెనుకాలునన్ఆసిధ్. దానికోసం తనవాళళ్ందరీన్ తనకి పోటీగా రాగల

సతాత్వునన్ వాళళ్ందరీన్ , అది తన పరసంబంధం లేకుండా తపిప్సుత్నాన్డు.
ఆసిధ్కి కులం, గోతర్ం, బంధుతవ్ం ఏమీ వుండవనన్ది అరధ్ం అయింది.
ఆ ఆలోచన ననున్ చటుకుక్న పొడిచింది.
నేను జాగర్తత్ పడాలి అనుకునాన్ జాగర్తత్పడాడ్.
........................................
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ఏ సంసద్కేనా ఫినానస్ ముఖయ్ం .
నేనూ మూరిత్లా చేసేత్ అంటే ఇకక్డరాబడితో వేరే చోట ఆసుత్లు కొంటే శీర్నివాసచౌదరికి అరధ్ం అయిపోతుంది.

అందుకే కుంటి నడకలు నడుసుత్నన్ వతస్లమానుయ్ఫాకచ్రింగ ఇండషటరీని కాలేజీ ఎటాచ చేసాను. దానికి “ఎరన్ వైల యులెరన్” అనన్ వొక నినాదం
తోడు. శీర్నివాసచౌదరి, తనకి పోటీ లేకుండా తనవాళళ్ని మెలల్గా తపిప్సోత్ంటే .... నా ఇండషటరీస లో కాలేజీవాళళ్కి చోటు కలిపిసూత్, టౌను అంటే ఇషట్పడే
వాళళ్ని ఫైనలియర విదాయ్రుధ్లిన్, ఇండర్షీట్యల ఎకస్ పోజర పేరుతో ఇండషటరీకి పంపి అకక్డ శిక్షణ ఇపిప్ంచడం, అనే సదుదేద్శానిన్, కాలేజీలో అందరూ
ఏకగీర్వంగా వొపుప్కునాన్రు.
కానీ దానికోసం కొనిన్ కోటల్ కాలేజీ సొముమ్ పెటిట్ ఇండషటరీని మోడర్నైజ చెయాయ్లిస్ వచిచ్ంది. అదీ అంచెలంచెలుగా జరిగింది. ఇకక్డునన్
నిపుణులుఅకక్డికి మారిపోయారు.
వతస్ల మానుయ్ఫాకచ్రింగ ఇండషటరీస పుంజుకుంది. దాని పార్ఫిటస్ మీద ఎవరికీ హకుక్ండదు. నాకు గిరిజాదేవికి వతస్లకి తపప్ రెండేళుళ్
సజావుగా సాగిన వొపప్ందంలో చురుకుదనం లేదా (హిడెన ఎజెండా )శీర్నివాసచౌదరికి అరధ్ం అయింది. కాలేజీ బేలెనస్ షీటు నషాట్లోల్కి వెళిళ్ంది. కాలేజీ
కొంచెం దెబబ్తింది.
అది శీర్నివాసచౌదరికి రుచించని విషయం. కానీఏం చెయయ్డానికి లేదు.
ఈ ఇండషటరీతో బంధాలు నచచ్లేదు. అనాన్డు. కాలేజీ వచేచ్ రాబడి కాలేజీకే ఖరుచ్ పెటాట్లి, అనాన్డు. ఎకక్డా కాలేజీ రాబడి ఇంకో దగగ్ర టార్నస్
ఫర చేసినటుట్ రికారుడ్లోల్ లేదు. ఈ కొతత్ పరిసిధ్తులిన్ ఎలా ఎదురోక్వాలో ఎవరితో చరిచ్ంచాలో శీర్నివాసచౌదరికి అరధ్ం కాలేదు. అపప్టికే తనవాళళ్ని
పోగొటుట్కుని వంటరివాడయాయ్డు. ఆసమయంలో ననున్బెదిరించడమే అతనికి దారి.
“నాకు సెటిల చెయియ్. నేను కాలేజీ పాడైపోతోంటే చూడలేను” అనాన్డు.
అందుకు నేను సిధద్ంగా వునాన్. రాజకీయంగా గిరిజాదేవికునన్ పలుకుబడి ముందు శీర్నివాసచౌదరి ఢీలాపడాడ్డు.
...................................
వతస్లకి సమయం ఇచేచ్సరికి వతస్ల తేరుకుంది. పిలల్లతో పాటు అమమ్,వతస్లనీ సాకుతోంది.
అమమ్కి కర్మేపీ చూపు తగుగ్తోంది. తిరుపతి తీసుళళ్రా,అని అడిగింది. వతస్లని కూడా అడిగాను తిరుపతి వెళాద్మా అని వతస్ల అలాగే అని
బురూర్పింది. ఎలాంటి వతస్ల ఎలా అయిందో అనుకునాన్ను. ఎకస్ సివ మేకప తో కాల్షీట్ల్గా తిరిగే వతస్ల ఈ పనెన్ండేళళ్లో హైకాల్స ముతత్యిదువులా
తయారైంది. ఇదంతా అమమ్మహతయ్ం ఇంతకు ముందులా పర్తీ పారీట్కి తయారవడంలేదు. ఇపుప్డు గిరిజాదేవి పకక్న వతస్లని పెడితే ఇదద్రూ అకాక్
చెళేళ్ళుళ్ అనుకుంటారేమో .
............................
తిరుపతి వెళళ్డానికి పాల్ను చేసాను. కాని కోరెక్ పర్కారం అనన్వరం దార్కాష్రామం,బెజవాడ కనకదురగ్, కాళహసిత్,తిరుపతి చూసి రావాలంటే చాల
హైరానాపడిపోతాం ఏం చెయాయ్లా అని ఆలోచిసోత్ంటే గిరిజాదేవి సెప్షల వేన తయారు చేసి దాంటోల్ వెళళ్ండి అని సలహా చెపిప్ంది. దానికి పాల్నింగ కూడా
చెపిప్ంది. దాని పర్కారం పాల్ంట ది టాటాసియారా తీసుకుని దానికి బాడీ మారిప్ంచాను. వెనకాల వచిచ్న బాడీలో అయిదు ఫోలిడ్ంగ బెడస్ వచేచ్టటుల్
చూసాను. బాడీకి రెండు సైడులోల్ రెండు డోర మెటీర్ టైపు పడకలు, పకక్గా లాహిరికి చినన్పడక ఏరాప్టుచేసాను. రూఫ కి పెదద్కబోబ్రుడ్ పెటిట్ంచాను.
దాంటోల్ తినే వసుత్వులు, బటట్లు అవీ పెటుట్కునేటటుల్ అరలు పెటిట్ంచాను.
బాడీ బలంగా తయారు అయింది. దాని వెనుక తలుపు పెటిట్ంచి, దానికి చైలడ్ లాక సిషట్మ ఏరాప్టు లోపలనుండి బైటనుండి లాక ఓపెన
చెయయ్చుచ్ మొతత్ం ఇరన ఏంగిలస్ సెక్లిటన తయారు చేసి మొతత్ం బాడీచుటూట్ వెలడ్ చేయించాను. లోపల బాడీ చాల పొర్టెకిట్వ గా తయారైంది. ఒకేసారి
పర్యాణానికి వీలుగా. బాడీకింద యాభైలీటరల్ ఎకస్ టార్ టాంక ఏరాప్టు చేయించాను. టాటాసియరా చాల బాగా తయారైంది. దానికి,విజయహంస,అని
పేరు పెటాట్ము. పర్యాణానికి కావలసినవి అనీన్ పూరిత్ చేసుకుని ఓమంచి ముహురత్ంలో బయలుదేరాము.
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విజయహంస డైరవరు చాల ఘటికుడు, ఎంత సీప్డులో నడిపినా బండి ఒడిదుడుకులు పడడ్ం లేదు. చాల సూమ్త గా నడుసోత్ంది. ఓ రోజు పొదుద్నన్
ఎనిమిదిగంటలకి బయలుదేరి ఆసీలుమెటట్ వెళిళ్, సంపత వినాయకుడి గుడి దగగ్ర ఆగాము.అందరం వినాయకుడిని పర్యాణం నిరివ్ఘన్ంగా జరగాలని
కోరుకునాన్ం. అమమ్ వినాయకుడికి కొబబ్రికాయ కొటిట్ంది.
అకక్డినుండి బయలుదేరి,విజయహంస,మధాయ్హన్ం పనెన్ండయేయ్సరికి, అనన్వరం చేరుకుంది. అనన్వరంలో సతయ్నారాయణసావ్మి దరశ్నం
చేసుకుని, కొండదిగువకి వచేచ్సరికి మూడునన్ర అయింది. అకక్డనుండి తినన్గా సాయంకాలానికి కాకినాడ చేరుకునాన్ం కాకినాడలో లాడిజ్తీసుకు,
విశర్మించాం. పొదుద్నేన్ లేచి దార్కాష్రామం బీమేశవ్రుడిన్ సందరిశ్ంచి, రాజమండిర్ వచేచ్సరికి సాయంకాలం నాలుగయింది. అకక్డ హొటలు రూము
తీసుకుందామని నేను అమమ్వతస్ల అంటే డైరవరు ఎందుకు మీరు పడుకోండి మెలల్గా తీసుకెళతాను. తెలల్వారేసరికి బెజవాడలో ఉంటారు అనాన్డు.
మొదట ఒపుప్కోకపోయినా సరే ఈ అనుభవం ఎలా ఉంటుందో చూడాలనిపించి, నేను డైరవర పక్షం వహించాను. అమమ్కి, వతస్లకి, ఇషట్ం
లేకపోయినా, మెలల్గా నడుపుతాననాన్డుకదా అని సరే అనాన్రు.
గోదారి వొడుడ్న ఇసాక్న టెంపుల కెళిళ్, హారతి అయిపోయాక, రాజమండిర్లో భోజనం చేసి రాతిర్ ఎనిమిదిగంటలకి బయలుదేరాం. అందరం
ఎవరి పకక్లమీద వాళుళ్పడుకునాన్ం. ‘విజయహంస’ మెలల్గా వయాయ్రంగా గోదావరి బిర్డిజ్మీంచి పోతోంది. గోదావరి హోరు, చలల్టిగాలి వేనులోకి చేరి
మాకు మతుత్ను పంచుతునాన్యి. రాతిర్ పనెన్ండుగంటలకి ‘విజయహంస’ ఏలూరు చేరుకుంది. అకక్డ ఒక హొటలు దగగ్ర విజయహంసని ఆపాడు
డైరవరు. నేను డైరవరు చాయ తాగాం. తాతగాడు లాహిరి నిదర్పోతునాన్రు. అమమ్ ని, వతస్లని అడిగితే చాయ తాగననాన్రు.
బాగా మెలల్గా తోలుతునాన్వ ఎకక్డా నిదర్డిషట్రబ్ అవలేదు. అనాన్, డైరవరిన్ మెచుచ్కుంటూ. డైరవర నవువ్తూ తలవూపాడు.
మళీళ్ ఇదద్రం,విజయహంస, ఎకాక్ం.....
విజయహంస విజయవాడ బయలుదేరింది. మెలల్గా నడవడం వలల్ విజయహంస తెలల్వారాఝ్మున మూడుగంటలకి విజయవాడ చేరుకుంది.
కనకదురగ్ కొండ దగగ్రగా ఒక లాడిజ్ తీసుకుని విశర్మించాం.
మరాన్డు ఎనిమిదిగంటలకి దురగ్మమ్ దరశ్నం చేసుకు, అకక్డికి దగగ్రగా ఉనన్ మంగళగిరి వెళిళ్ పానకాలనరసింహసావ్మిని దరిశ్ంచి, ఇంక
డైరెకుట్గా తిరుపతే అని బయలుదేరాం విజయవాడలో మేం బయలుదేరేసరికి, సాయంకాలం ఆరయింది. ‘విజయహంస’నినన్ రాతిర్ పర్యాణ అనుభవం,
డైరవరు మీద పూరిత్ నమమ్కం పెంచింది. అందరం పడుకునాన్ం, విజయహంస మెలల్గా తిరుపతి వేపు సాగుతోంది.
......................
విజయహంస మధయ్లో ఆగితే నిదర్లేచాను. అపుప్డు రెండుగంటలయింది. విజయహంస రోడుడ్సైడుగా ఉనన్ టీదుకాణం దగగ్ర ఆగి ఉంది. డైరవరు
టీ తాగుతునాన్డు. నేను తాళం తీసి బయటికి వచాచ్...., అమమ్ వతస్ల,తాతగాడు,లాహిరి గాఢనిదర్లో ఉనాన్రు. టీ దుకాణం దగగ్ర టీ తాగాను.
టీ తాగడం ముగించాక, డైరవరు, “బయలుదేరుదామా సార” అనాన్డు.అలాగే అని పకక్కొటోల్ సిగరెట కొని వెలిగించాను. వెనకిక్ వెళిళ్
విజయహంస డోరువేసి లాక చేసి ముందుకొచిచ్ డైరవరు పకక్న కూరుచ్నాన్ను.
కటికచీకటిని చీలుసూత్ ...., హెడ లైటల్వెలుగులో విజయహంస మెలల్గ సాగుతోంది. నా సిగరెట మెలల్గా కాలుతోంది. గాలి జోరుగా సాగుతోంది.
సిగరెట అయిన వెంటనే దానిన్ పారేసి సీటు వెనకిక్ ఆనుకునాన్ను. గాలి చలల్గా మొహానిన్ తాకి హాయినిసోత్ంది. ఎదురుగా ఏ వెహికిల రావడం లేదు.
యెంత మెలిల్గా వెళుత్ందనుకునాన్ విజయహంస నలభైకిలోమీటరల్ వేగంతో వెళుతోంది. వొడిదుడుకులులేవు సాఫీగా సజావుగా పోతోంది. వాతావరణం
చలల్గా వుండడం వలల్, రోడుడ్సైడున చితుకులమంటలు ఆరుతూ వెలుగుతూ కనిపిసుత్నాన్యి. కొనిన్ చితుకుల మంటలు రోడుడ్ మధయ్నే కనిపించాయి.
వాటిని తపిప్ంచినపుడు విజయహంస సీప్డు తగుగ్తోంది. చలల్గా గాలి మతుత్గా వుండి...మెలల్గా నిదర్లోకిజారిపోయాను.
‘..ఢాం.’అనన్ పెదద్ చపుప్డుతో తెలివి వచిచ్ంది.
రోడుడ్మీద విజయహంస ఆగిపోయింది. చీకటి చికక్గావుంది. రోడుడ్కి పకక్ల చెటల్నుండి కీచురాయలు అరుసుత్నాన్యి. ఈ చపుప్డు వచిచ్న రెండు
నిముషాలోల్ విజయహంస వెనకాతల పెదద్ వెలుగు కనిపించింది. అది మంటలాల్ పైకి వచిచ్ంది. నేను డోరు తెరుచుకు వెనకిక్ పరిగెతాత్ను. వెనకాల ఏరప్రిచిన
ఎక టార్ డీజిలు టాంక పగిలింది. డీజిల మండుతుంది. రానురాను డీజిలు మొతత్ంగా చిముమ్తోంది. మంటలు చాల ఎతుత్గా లేసుత్నాన్యి.
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ఆ మంటల వేడికి అమమ్, వతస్ల, లేచారు. ఇదద్రూ బెంబేలుపడిపోయారు. తాతగాడు లేచాడు. ఏడుసుత్నాన్డు. డైరవరు రోడుడ్పకక్నునన్ మటిట్తీసి
మంటలమీద పోసుత్నాన్డు.ఏంచేయాలో నాకు క్షణం అరధ్ం కాలేదు. తలుపు తెరవాలంటే మంటలోల్ నిలబడి తలుపు తెరవాలి. అది సంభవంగా తోచలేదు.
వతస్లకి,కీ ఇసేత్ తను తలుపు తెరిచి, బైటికి దూకేయగలదు. కొంచెం కాలినా పార్ణాలతో బైటపడతారు.
వతస్లని కారు పకక్గా ఉనన్ కిటికీ దగగ్రకి రమమ్ని సైగచేసాను. వతస్ల పిచిచ్చూపులు చూసోత్ంది. నేను రమమ్నన్టుట్ వచిచ్ంది. కాని ననున్ అరధ్ం
చేసుకోలేకపోతోంది. అపుప్డు అమమ్ని పిలిచాను. కాని అమమ్కి కొంచెం చెవుడు అంతగా కనబడదు. ఆ ఎరర్టి మంటలే అకక్డ కాంతిని పర్సరిసుత్నాన్యు.
ఆ సమయంలోనే టాంకునిండి బైటికి వసుత్నన్ డీజిలు కారు చకార్లకిందకి వెళిళ్ అవి అంటుకుని కాలడం మొదలుపెటాట్యి. దాంతో ఆపర్దేశం అంతా
చికక్ని పొగలేచింది. పొగ వేనుని చుటేట్సింది వేనులోకి చొరబడితే వాళళ్కి వూపిరి ఆడదు. ఏమి చెయాయ్లి? నా ఆలోచనలో నే వుండగానే పెదద్గాశబధ్ం
చేసూత్ టైరుల్పేలి విజయహంస వెనకభాగం మంటలోల్ చతికిలబడిందిఅటుపకక్ వో లారిగాని, వాహనం గాని రావడంలేదు.
నాకు ఆలోచన నశించిది ఏంచేసేత్ లోపలివాళుళ్ బైటకివసాత్రు అనన్ఆలోచనేనేనుపరిగెతుత్కు డైరవరు సీటు దగగ్రకి వెళిళ్ సీటువనక ఉనన్ విండో
బదద్లు కొటిట్ లోపలికి చూసాను. అపుప్డు వతస్ల వెనకిక్ తిరిగి ననున్ చూసింది. రమమ్నమని సైగచేసాను. నా జేబులోఉనన్ ‘కీ’ ఇచాచ్ను. ఆ ‘కీ’ తో తలుపు
తెరవమనాన్ను. వతస్ల ‘కీ’ తీసుకుంది. గబగబా తలుపు దగగ్రకి వెళిళ్ంది తలుపు పటుట్కుంది.
కెవువ్న కేకపెటిట్ వెనకిక్ పడిపోయింది. ఎవరూ గమనించలేదు. గాని తలుపు దాని లాక మొతత్ం కాలి ఉనాన్య వతస్ల అరచేతి చరమ్ం ఊడిలాక కి
అంటుకుపోయింది. కాసేపటోల్ నలల్గా కమిలిపోయింది.
అపుప్డే ఆ ‘కీ’ వేనులో నేలమీద పడిపోయింది. నాకు ఏం చేయాలో తెలియలేదు. డైరవరు సీటులోంచి వెనకిక్ వచాచ్ను. నేచేసినతపుప్ అదే
తొందరలో డైరవరు సీటు తలుపు వెయయ్లేదు.పొగంతావేనులోకి పర్వేసించింది. వేనులోదగుగ్లుమొదలయాయ్యి.వేనులో అమమ్ని, వతస్లని, తాతగాడిని,
లహరినిపొగచుటేట్సింది.
డైరవరు చేతిలో కరర్వుంది. దాంతో తలుపు బదద్లకొటట్డానికి చూసుత్నాన్డు. అపప్టికి ముందు టైరుల్ కూడా కాలడం మొదలుపెటాట్యి.
విజయహంస కునన్ అసలు డీజిల టాంకు బదద్లైంది. దాంతో మంటలు విపరీతంగా పైకి లేచాయి. లోపల అమమ్,వతస్ల, అరుసుత్నాన్రు,
బెంబేలుపడిపోతునాన్రు. నాకు పిచిచ్ ఎకిక్నటల్నిపించింది. డైరవరు సరిగాగ్ తలుపుని బదద్లు కటట్డం లేదనిపించింది. అతని చేతిలో కరర్ని తీసుకుని
మంటలోల్కి వెళళ్బోయాను. డైరవరు ననున్ గటిట్గా పటుట్కునాన్డు. అతని చెయియ్ కొరికాను. అతను వదలలేదు. ఏదో అంటునాన్డు. నాకేం వినబడటంలేదు.
ఎదురుగా అగిన్ గుండంలోఅమమ్, వతస్ల, తాతగాడు, చినాన్రి లహరి ఎపుప్డో ఉడికిపోయుంటుంది. బురర్బదద్లైపోతోంది. ఏం చేయాలి...?
డైరవరు ననున్ తటుట్కోలేక,. ననున్ గటిట్గా నెతిత్మీద బాదాడు. నేను ఏడుసూత్ రోడుడ్మీద పడిపోయాను. అపప్టికి టైరుల్ కాలిపోయాయి. ముందు
టైరుల్ పెదద్శబధ్ంచేసూత్ పేలిపోయాయి. విజయహంస పూరిత్గా మంటలోల్ చతికిలబడిపోయింది. చికక్ని పొగ మంటలు విజయహంసని పూరిత్గా
చుటుట్ముటేట్సాయి. సజీవదహనం ఆతీమ్యుల సజీవదహనం...యెలా ఆపడం యెనోన్ భయాలకి అతీతంగా దృఢంగా విజయహంస నిరమ్ంచా, దానిన్
పగలగొటాట్లిస్ వసుత్ందని, నేనే అనుకోలేదు. డైరవరు యే చితుకుమీదనుంచో నడిపిఉంటాడు. కింద డీజిలు టాంక నిపప్ంటుకుంది. చేసిన తపుప్కాక,
ఇపుప్డు ననున్ అడుడ్కుంటునాన్డు. డైరవరు మీద కోపంతో వెనకుక్ తిరిగా....
డైరవరు నానెతిత్మీద మరో దెబబ్వేసాడు. నాకు సృహతపిప్పోయింది. తిరిగి నాకు సృహవచేచ్సరికి గూడూరు హాసిప్టలు బెడ మీద వునాన్ను.

(కొన గింపు వచేచ్సంచికలో)
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