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పసిడిమనసులు

ఈరాపాతు డు
పొదుద్నేన్ వెనకవైపు తలుపుతీసి అమమ్ ఎందుకో కెవువ్న అరిచింది .
దొంగ దొంగ అనటం వినన్ నానన్, బాబాయ గబ గబా పరిగెతాత్రు. ఈ లోగా మా చినన్ తముమ్డు మంచం కిందకి దూరాడు .
తరవాత " ఏరా ? ఇదేనా నీ ధైరయ్ం" అని వెకిక్రిసేత్ "అదేం కాదు , ఆ దొంగ మిమమ్లిన్ అందరినీ కాలిచ్ చంపేసేత్ మంచం కింద వునన్
నేను వాడిని గురుత్ంచుకుని పెదద్యాయ్క చంపెయయ్డానికి దాకుక్నాన్" అనాన్డు.
వాడు అమితాబ బచచ్న సినిమాల పర్భావంలో వునాన్డు మరి. అమమ్ అరుపులకి అందరూ వెళిల్ చూసే సరికి వెనక సోట్ర రూం తెరిచి
చిందరవందర చేసి వుంది. ఆ సోట్ర రూం బయట ఒక ఆకారం అడడ్ంగా పడిపోయి వుంది . వెళిల్ చూసేత్ అదో బొమికలగూడు లాంటి మనిషి,
పకక్నే లుంగీలో కటిట్న నూయ్స పేపరల్ మూట. ఆ వయ్కిత్ వంటి మీద ఏ ఆచాచ్దనా లేదు మా నానన్

పారేసిన పాత అండర వేర

తగిలించుకునాన్డు. అతని లుంగీ విపిప్ అందులో నూయ్స పేపరుల్ మూట కటుట్కునాన్డు. వాటిని భుజమీమ్ద వేసుకుని తీసికెళూత్ నీరసంతో
పడిపోయి అపసామ్రకంలోకి వెళిల్ పోయాడు. నానన్, బాబాయ అతనిన్ ముందు వసారాలో పడుకోబెటాట్రు .
అతను ఎంత పిలిచినా పలకలేదు. పోలీసులకి ఫోన చేసే బదులు కేజీహెచ లో చేరిసేత్ వైదయ్ం అందుతుందని

తీసుకెళాల్లని

నిరణ్యించారు.
అంబులెనస్ కోసం మనిషిని పంపారు. ఆ రోజులోల్ కేజీహెచ మా సొంత హాసప్టల అనన్టుట్ండేది. మా కజినస్ ఇదద్రు అకక్లు , ఇదద్రు
బావగారుల్ హౌస సరజ్నుల్ ,మా మావయయ్ రేడియాలజీ డిపారెట్మ్ంట హెడ. వాళల్ వలల్ ఇంకా బోలెడు మంది డాకట్రల్తో పరిచయాలు వుండేవి.
దీనితో మేం సొంత జాగీరులా వుపయోగించుకునేవాళల్ం. ఎనిమిదో తరగతిలో ఒక సారి నాకు టానిస్లస్ ఆపరేషన కూడా అకక్డే చేయించారు.
పొదుద్నేన్ మా నాగేశవ్రరావు మావయయ్గారితో ఆసప్తిర్కి పంపారు.
నేను ఎరర్ శాటిన మేకీస్ వేసుకుని ఆసప్తిర్కి వెళాల్ను. మావయయ్ గారు ఆసప్తిర్కి వెళాల్క అనాన్రు .
"చూడు ! ఇది పేదల ఆసప్తిర్ , మనం పెళిల్కి రాలేదు, ఇకక్డికి నువువ్ పిలల్జమీందార లాగా బటట్లేసుకు రాకూడదు" అనాన్రు.
పొదుద్న అమమ్ మామూలు బటట్లిసేత్ నేనే అంత ఆపరేషన చేయించుకోవడానికి వెళూత్ ఈ బటట్లా అని మూలకి విసిరేసి ఈ శాటిన
డెర్స వేసుకునాన్న .
విశాఖపటన్ంలో అపుప్డు కారోప్రేట ఆసప్తుర్లు లేవు . కేజీహెచోల్నే మంచి డాకట్రుల్ వుండేవారు. అంబులెనస్ వచిచ్ంది.
నేలమీద పడుకోబెటిట్న అతనిన్ అంబులెనస్ ఎకిక్ంచి కేజీహెచ కి తీసుకెళాల్రు. అకక్డ బావగారికి చెపిప్ జాయిన చేయించారు.
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రెండు రోజుల తరావ్త నానన్, బాబాయ ఇదద్రూ అతనిన్ చూటాట్నికి వెళిల్ వచాచ్రు .
అతను కొంచం కళుల్ తెరిచి చూసి పేరు, వూరు మాతర్ం చెపాప్డంట .
అతని పేరు ఈరాపాతుర్డు, వూరు నరీస్పటన్ం దగగ్ర పలెల్టూరు .
ఈరాపాతుర్డు ఎనోన్ రోజులుగా ఏమీ తినలేదని అందుకే అలా శుషిక్ంచి పోయి , కోమాలోకి వెళిల్పోయాడని డాకట్రుల్ చెపాప్రు .
నానన్ ఒక మనిషిని అతని వూరు పంపిచారు . ఈరాపాతుర్డి ఇంటోల్ వాళుల్ వచేచ్సరికే అతను చనిపోయాడు .
కొడుకు ఏడుసూత్ చెపాప్డు. “ఏటి సెపాప్ల ! వునన్ బూవిని నముమ్కుని కటట్ం సేసుకుని బతికాం. ఈ ఏడు వోనలు పడక తిండికే

కటట్మైంది. ఇసాపటం ఎలిల్ కూలి చేసేత్ కూటికనాన్ వతాత్యని వచిచ్నాడు. ఇదిగో ఇలగైపోనాడు !"
ఈరాపాతుర్డు ఒక రైతు కషట్పడటమే తెలుసు, చెయియ్ సాచి అడుకుక్ని తింటం తెలీదు . పిలల్కాలవ నుంచి సముదర్ంలో పడినటుట్
విశాఖపటన్ం లో బతకలేకపోయాడు .
పని దొరకక్ , అడుకోక్లేక దొంగతనమైనా చేసి ఆకలి తీరుచ్కుందామని మా ఇంటికి వచాచ్డు . పేపరుల్ అముమ్కుని ఆ రూపాయి తో
కడుపు నింపుకుందామనుకునాన్డో, వూరెళిల్ పోదామనుకునాన్డో మరి. ఆకలి ఈరాపాతుర్డిని కాటేసింది. కనీసం మా ఇంటి వెనకిక్ వచేచ్
బదులు గుమమ్ం దగగ్రికి వచిచ్ ఆకలి అంటే మా అమమ్ కడుపునిండా భోజనం పెటేట్ది . నానన్ బస చారీజ్లు ఇచిచ్ పంపేవారు.
కానీ అలా ఒకరిని చేయిసాచి అడగడానికి మొహంచెలల్ని బడుగు రైతు

(వచేచ్నెల మరో కథ)
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