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దాయ్రి
థ్

"ఎకక్ండి"
ఆలోచన లేదు, కల లాగా ఉంది. ఆ మాట వినగానే ఒక రకమైన మైకం కమిమ్ మూడు మెటుల్ ఎకాక్ను.
రైలు ఇంజిన ఎకాక్ను.
చినన్పప్టి కోరిక. అపుప్డపుప్డూ రేగే కోరిక. పిలల్లతో రైలు ఆట ఆడుకుంటునన్పుప్డలాల్ చెలరేగే కోరిక. రైలు ఇంజిన ఎకాక్లని.
నేను అమెరికాలో ఉదోయ్గం చేసుత్నాన్ను. శలవలకి ఇంటికి వచాచ్ను. తిరుగు పర్యాణం. మదార్సు రైలులో వెళిల్ మరుసటి రోజు
విమానం ఎకాక్లి. ఫాయ్మిలీ, సెండాఫకి వచిచ్న వాళుల్, అందరమూ కలసి తెలల్వారే నాలిగ్ంటికి విజయవాడ రైలేవ్ సేట్షన చేరాము. మేము ఎకక్వలసిన రైలు
ఆలసయ్మయియ్ంది.
మా అతత్గారు బెంచి మీద కూరుచ్ని పెదద్వాడికి తల నిమురుతూ, రెండో పిలల్ను ఒళోల్ పెటుట్కుని జో కొడుతునాన్రు. పిలల్లు నిదర్
మొహంతో చిరాగాగ్ ననున్ చూసుత్నాన్రు. మా మావగారు తీరికగా ఒక చేతోత్ పలకల కళల్ జోడు మడతబెటిట్, ఆ కళల్జోడుని పిడికిట బిగించి, ఆ పిడికిలిని
వయాయ్రంగా నడుముకు సంధించి, రెండో చేతోత్ మా ఆవిడ చేతి వేళల్ని లాలనగా పటుట్కుని, తల వంచి, అరమోడుప్ కనున్లతో మోడరన్ కణువ్డి ఫోజ పెటిట్,
కాళల్ దగగ్ర పాల్టఫారం మీద మచచ్లని పరిశీలిసూత్ నుంచునాన్రు. సెంటిమెంటు గోదవరి వరదలాగా ఉపొప్ంగి పర్విహించే హెచచ్రికలు కొటొట్చిచ్నటుట్
కనబడినాయి.
నేను తపుప్కుని చాయవాలా కేకలని అనుసరిసూత్ పకక్న పాల్టఫారం మీదికి వచిచ్ ముందుకు నడిచాను. హైదరాబాదు వెళేల్
శాతవాహనా ఎకసపెర్స బయలుదేరబోతునన్ది. అలా ముందుకి వెళిల్ ఎలెకిట్ర్క లోకో ఇంజిన దగగ్ర కాసేపు నిలబడాడ్ను. ఇంకొంచెం ముందుకు వెళిల్ ఇంజిన
ఎదురుగా నిలబడి మాంచి మహాఘనముగా, ఠీవీతో, అదుభ్తంగా ఉనన్ ఇంజినుని పై నుంచి కింద దాకా ఒళుల్ మరిచి చూసుత్నాన్ను.
చినన్పుప్డు వేసవి శలవలకి మా ఊరు వెళేల్వాడిని. సాయంకాలం పాలబండి వచేచ్ సమయానికి తపప్కుండా సేట్షన చేరుకునేవాడిని.
అది బొగుగ్ ఇంజిను రైలు బండి. పాల్టఫారం మొదటోల్ నుంచునేవాడిని. వంగి వంగి, ముందుకు ముందుకు వంగి పటాట్ల మీద నుంచి పకక్ ఊరి వైపు
చూసే వాడిని. పటాట్ల మధయ్లోకి దూకి కళల్ పైన అరిచేతిని పెటుట్కుని చూసేవాడిని. దూరంగా రైలు బండి పొగ నాకే ముందుగా కనబడేది. రైలు చాలా
దగగ్రకు వచేచ్దాకా పటాట్ల మధయ్లో రైలుకెదురుగా భయం ఏమాతర్ం కనబడకుండా పోటుగాడలేల్ నుంచునేవాడిని. రైలు దగగ్రుకు రాగానే పాల్టఫారం
మీదికి ఉరికేవాణిణ్. ఒకక్సారిగా పరిగెతిత్ సేట్షన మాసట్ర గదికి ఎదురుగుండా, పాల్టఫారం అంచు దగగ్ర సెక్షన టోకెన రింగు పటుట్కు నిలబడడ్ గాయ్ంగమాన
పకక్కు చేరే వాడిని. వాడు నాకు ఫెర్ండే. అపుప్డపుప్డూ ఇనసెప్క్షన టార్లీ ఎకిక్ంచేవాడు. మా వెనకే సేట్షన మాసట్ర జెండా పటుట్కుని నిలబడేవాడు. ఆయనకి
నాలుగు అడుగుల వెనుక టీ బండి వాడు కిరసనాయిల సౌట్కి గాయ్స కొడుతూ ఎగిరెగిరి పడేవాడు.
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ఔటర సిగన్ల దగగ్ర రైల ఇంజిన కూత మొదట వచేచ్ది. రైలు రావటం కంటే ముందు పాల్టఫారం కంపించేది. రైలు ఇంజిన మా
దగగ్రకు దూసుకు వసుత్ంటే, టీ బండి మీది గాజు గాల్సులు ఎగిరి పడకుండా టీ వాడు చెయేయ్సి అదిమి పెటేట్వాడు. నాకు దడ పెరిగేది, కానీ పాల్టఫారం
అంచు మీద అలాగే నిలబడాలని పటుట్దల. ఈ లోపల రైలు ఇంజనోల్నుంచి డైరవర సెక్షన టోకెన రింగు విసిరేసేవాడు. ఆ క్షణములో నాకు తెలీకుండానే
భయంతో ఆరడుగులు వెనకిక్ దూకేవాడిని. రైలు ఇంజనలో నుంచి ముందుకు వంగిన డైరవర వడుపుగా చెయియ్ చాచి గాయ్ంగ మాన చెయెయ్తిత్ పటుట్కునన్
తరువాతి సెక్షన టోకెన రింగుని తగిలించుకుని పోయేవాడు. రైలు ఆగే లోపల నేను పాల్టఫారం ఆ చివర దాటి ఇంజిన ఆగే చోటికి పరిగెతుత్కు వెళేల్వాడిని.
ఈ బొగుగ్ ఇంజిన డైరవరుల్ చాలా మంచి వాళుల్. ఇంజిన ఆగే చోట పెదద్ పెదద్ బకెక్టల్తో కాచుకు కూరుచ్నన్ గుంపులుఉండేవి. డైరవర ఒకక్ ఉదుటున ఇంజన
నుంచి దూకి కింద ఒక వాలువ్ తిపిప్తే ఇంజిన అడుగున ఉనన్ గొటాట్లలో ఒక దానినుంచి వేణీణ్ళుల్ గటిట్గా కొటేట్ది. డైరవర బకెక్టల్ గుంపు మీద గటిట్గా గరిజ్సూత్
లైనోల్ నిలబెటేట్వాడు. ఇంజిన కాబినోల్కి ఎగిరి ఎకిక్ బొగుగ్ కళాసీ మీద మళీల్ హూంకరించి. గబ గబా నాలుగు పలుగుల బొగుగ్ వెనక నుంచి లాగి ముందు ఫైర
బాకుస్లోకి విసిరేసి చూపించేవాడు.
అపుప్డు చూడాలి డైరవరిన్. ఇంజిన కాబినోల్ నుంచి ముందుకు వంగి, వెనక గారుడ్ వైపు, కిర్ంద వేణీణ్ల కోసం బకెక్టల్తో కొటుట్కునే
గుంపునీ మారిచ్ మారిచ్ చూసేవాడు. ఎరర్ కరీఛ్ఫ నాలుగు వైపుల ముడులేసి తల పైన కటిట్ వుండేది. మసి కొటుట్కునన్ పసుపుపచచ్ కట బనీను. ఇంజిన పొగ
గొటట్ం లాంటి గొంతుకాయ కింద పెదద్ ఆంజనేయ సావ్మి బొటుట్ సుదద్. నలల్ బండరాళల్ వంటి గుండెల మీద గొలుసుకి వేలాడే శిలువ బొమమ్. నలల్గా,
తుమమ్ మొదుద్లు లాంటి చేతులు, కుడి భుజానికి కటుట్కునన్ తాయెతుత్. రెండో చేతి మీద కాలి మానిపోయిన బొబబ్లు , మీసాల పకక్న బుగగ్ మీద కాలి
మానిన ఇంకో మచచ్, సాయంకాలం నీరెండలో కారుతునన్ చెమటతో మెరుసూత్ ఉండేది.
గారుడ్ విజిల వినిపించగానే డైరవర వెనక గారుడ్ వంక చూసూత్నే వెనకిక్ చెయెయ్తిత్ తాడు లాగి రైలు కూత మంచి వయాయ్రంగా
మోగించేవాడు. కళాసీగాడు ఒకక్ గంతులో కింది దూకి క్షణంలో వేణీణ్ళల్ పైపుని కటేట్సి ఎగిరి గంతేసి ఇంజిన కాబిన ఎకేక్వాడు. ఈ లోపల డైరవర బేర్క పైపు
వాలువ్ ఎడం పకక్కి తిపిప్, సీట్ం రెగుయ్లేటర కుడి పకక్కి తిపేప్వాడు. అపుప్డు చూడాలి బొగుగ్ ఇంజిన పర్తాపం. పది రకాలుగా బుసలు కొడుతూ, యుదాధ్నికి
కాలుదువువ్తూ, మావటీ అదుపులో పెడుతునాన్ ఖాతర చెయయ్ని మతత్గజము చేసుత్నన్ భీభతస్ం లాగా బొగుగ్ రైలు ఇంజిన చకార్లు కొటుట్కునేవి. బకీక్టల్
గుంపు గుండెలు పగిలిపోయి బకీక్టల్ను వదిలేసి పారిపోయేవి. నేను మాతర్ం కదలకుండా అకక్డే నుంచునే వాడిని.
ఆ డైరవర నా హీరో.
ఇపుప్డు ననున్ నేను మరచిపోయి, కళుల్ బయటపడేలా శాతవాహనా ఎకస్ పెర్స ఇంజినిన్ చూసుత్నాన్ను, డైరవర పైకి ఎకక్మనాన్డు.
కొంత సేపటికి తేరుకునాన్ను. ఇంజినోల్ అసిసట్ంట డైరవర ఏదో చెపుతునాన్డు. డైరవర ఒక చినన్ కిల్ప బోరడ్ పటుట్కుని చినన్ చినన్ గీతలతో
చెక మారుక్లు పెడుతునాన్డు. సేఫీట్ సరుక్లరు, లోకో రిపెయిర బుక, కాషన ఆరడ్ర, ఎమెరనీస్ పొర్సీజర, రూట పాల్ను, టైమింగుస్, టార్క మెయింటెననుస్,
ఎకక్డెకక్డ సీప్డు తగిగ్ంచి ఎకక్డ పెంచాలో డైరవర చెపుతునాన్డు, అసిసట్ంట డైరవర తిరిగి చెపుతునాన్డు. అంతా రైలేవ్ భాష.
ఈ లోపల పాల్టఫారం మీద నుంచి ఎనౌనస్ మెంట. "అటెనష్న పీల్జ, పర్యాణికులకు గమనిక. విజయవాడ నుండి సికిందరాబాదు వెళేల్
శాతవాహనా ఎకసపెర్స మరికొదిద్ నిమిషాలలో పాల్టఫారం నంబర ఐదు నుంచి బయలదేరును". గారుడ్ విజిల వినిపించింది. డైరవర కిటికీలోనుంచి వెనుకకి
చూసి, తలతిపిప్ ఎదురుగా ఉనన్ గీర్న సిగన్ల చూసి, "సేట్షన గీర్న సిగన్ల కిల్యర" చెపాప్డు. అసిసట్ంట డైరవర "సేట్షన గీర్న సిగన్ల కిల్యర" అని రిపీట చేసి,
ఇంజిన హారన మోగించాడు. రైలు నెమమ్దిగా బయలుదేరింది.
డైరవర, అసిసట్ంట డైరవర, ఇదద్రూ టార్క మీదకి , టార్క పరిసరాలని డేగలాల్గ చూసుత్నాన్రు. సిగన్లస్, సెక్షన సీప్డ,
టార్క ఇండికేటరస్ డైరవర మొదట గటిట్గా చెపుతునాన్డు, అసిసట్ంట డైరవర కనఫరమ్ చేసుకుని రిపీట చేసుత్నాన్డు.
"విజిల ఇండికేటర"
"విజిల ఇండికేటర". అసిసట్ంట డైరవర విజిల లివర నొకాక్డు. అంత మైకంలో

కూడా నాకు టర్యిన విజిల

మోగించటానికి ఒక ఛానస్ కావాలనిపించింది.
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కొండపలిల్ దాటాము.
"సెక్షన సీప్డ ఎయిటి"
"సెక్షన సీప్డ ఎయిటి"

పటట్ణం పరిసరాలు దాటాం. చుటూట్ పొలాలు అనుకుంటా. దటట్మైన మంచు. నాకైతే ఏమీ ఎదురుగా కనపడటం లేదు.
డైరవరిల్దద్రికీ కళల్లోల్ ఎకసరే ఉందేమో. అంత దటట్మైన మంచులో, అంత సీప్డులోను వాళుల్ మాతర్ం నిమిషానికో, రెండు నిమిషాలకో ఏవో
సిగన్లస్ చదువుతునాన్రు, రిపీట చేసుత్నాన్రు.
చెరువు మాధవరం సేట్షన దాటాము. సరిగాగ్ ముగుగ్రు నుంచోటానికి సరిపడా ఉంది ఇంజిన కంటోర్ల కాబిన. రైలు వేగానికి మంచుతో
కూడిన చలిగాలి గటిట్గానే కొడుతునన్ది. డైరవర తను తెచుచ్కునన్ పెదద్ ఫాల్సక్ లోనుంచి పెదద్ మూతలో నాకు టీ పొసి ఇచిచ్, చినన్ మూతలో తను కూడా టీ
పోసుకుని చపప్రిసూత్నే టార్క సిగన్లస్ చెపుతునాన్డు.
ధైరయ్ం తెచుచ్కుని నేను డైరవరిన్ అడిగా. "ననున్ ఇంజిన ఎందుకు ఎకక్మనాన్రు"?
"మీరు ఏం చేసూత్ ఉంటారు"? డైరవర ఎదురు పర్శన్ వేసాడు. అపుప్డు గురుత్కు వచిచ్ంది, నేను మా ఆవిడనీ పిలల్లనీ పాల్టఫారం మీద
వదిలేసి వచాచ్నని. "నేను అమెరికాలో కంపూయ్టర ఇంజినీరు" అని చెపాప్ను. ఇంకా చాలా వివరాలు గుచిచ్ గుచిచ్ అడిగాడు, టార్క సిగన్లస్ చదువుతూనే.
నాకు చినన్పప్టి నుంచి రైల ఇంజినంటే ఎంత ఇషట్మో చెపాప్. మా ఆవిడ పిలల్ల గురించి మాతర్ం దాచేశా. అయియ్ందేదో అయియ్ంది, ఈ కోరిక పూరిత్గా
తీరుచ్కోవాలి.
డైరవర నవావ్డు. "లెవెల కార్సిస్ంగ"
"లెవెల కార్సిస్ంగ"
డైరవర మళీల్ నవావ్డు. "సార, పాల్టఫారం మీద ఎందరినో చూసూత్ ఉంటాం. ఇంటి దగగ్ర నుంచి పారిపోయి వచిచ్న
పిలల్లూ, పేర్మించినవాడు మోసం చేసాడని తెలుసుకునన్ ఆడపిలల్లూ, తాగొచిచ్న మొగుళల్ బాధలు పడలేక పాల్టఫారం చేరే ఆడవాళూల్, అపుప్లు
చేసి బిజినెసలో మునిగిపోయి మగవాళూల్, పిచెచ్కిక్ తిరిగే మనుషులూ. ఆతమ్హతయ్లకి రైలు పటాట్లే ఎందుకో? మేం డూయ్టీ మొదలల్వక ముందే ఫాల్టఫారం
మీదకు రావాలి. ఇటాల్ ఎవరనాన్ కనిపిసేత్ పిలల్లనీ, ఆడవాళల్నీ అయితే హెలప్ లైనకి అపప్చెపుతాను. మొగవాళల్ని పోలిసుల దగగ్రకు తీసుకు వెళాత్ను.
వీళల్ందరినీ తేలికగా గురుత్ పటట్గలను. మిమమ్లిన్ ఆఖరు నిమిషంలో చూసాను. చాలా అయోమయంగా కళుల్ బైరుల్ కమిమ్నటుట్ చూసూత్ ఇంజినకి ఎదురుగా
నిలబడాడ్రు. కనుకుక్నే టైం లేదు. ఇంజినోల్ ఎకిక్ంచుకుని ఖమమ్ంలో రైలేవ్ పోలీసులకి అపప్చెపుప్దామునుకునాన్ను". నేను మాములు మనిషినే అని నిరాధ్రణ
చేసుకునన్ తరువాత డైరవర చెపాప్డు..
ముగుగ్రం నవువ్కునాన్ం. సంభాషణ తేలికపడింది. మంచు పలచబతునన్టుట్ంది. టార్క పర్కక్న లీలగా మంచులోనుంచి ఒక చరిచ్
కంబడింది. డైరవర కైరసత్వ పదద్తిలో నుదురినీ, గుండెలకటూ, ఇటూ చేతి వేళల్తో అదుద్కునాన్డు.
"మధిర గీర్న సిగన్ల, పొర్సీడ"
"మధిర గీర్న సిగన్ల, పొర్సీడ"
"మంచులో నాకేమీ కనబడటం లేదు, మీకెలా కనబడుతోంది?" అడిగాను.
"సారూ, ఫారీట్ ఇయరస్ ఎకసపీరియెనస్. బొగుగ్ ఇంజినోల్ కళాసీగా చేరాను. టార్క పర్తి అంగుళం తెలుసు. మనిషికి ఏం
చూడాలో తెలిసేత్, అది తపప్కుండా కనిపిసుత్ంది". పారథ్సారథి ఉపదేశం లాగా బోధించాడు. నిజమే అనాన్ను.
"ఇపుప్డు చాలా మెరుగు సార, ఇది ఎలెకిట్ర్టిక లోకో. అదే సీట్ం ఇంజిన అయితే హీటు, పొగ. కళల్లోల్ బొగుగ్ నలకలు పడేవి. అయినా
అనిన్ సిగన్లసనీ తపప్ని సరిగా పాటించాలి"
"సీట్ం ఇంజిన కూడా నడిపారా?" ఉతాస్హం పెరిగి అడిగాను.
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"ఏంటి సార అటాల్ అడుగుతారు, ఇలా చూడండి" అని గభాలున ఖాకీ కోటు ఊడ పెరికి, చొకక్ లాగి అవతలపారేసి, ఛాతీ బిగపెటిట్ ఒక
విశవ్రూపం చూపించాడు. ఎపుప్డో కాలి మానిపోయిన గాయాలు. చాలా పెదద్ పెదద్ బొబబ్లతో కూడిన గాయాలు. మనిషి ఎలా బర్తికాడు అనిపించే
గాయాలు.
"ఇకక్డ కాలింది పాసింజర బండిలో, ఇది నాకు ఎకసపెర్స రూట పర్మోషన వచిచ్న తరువాత. మా సీనియర డైరవరల్ందరికీ ఇవి
తపప్కుండా ఉంటాయి సారరర, కానీ మా శరీరం సీట్ం ఇంజిన కంటే గటిట్ది. వాడు అసిసట్ంట డైరవరిన్ చూడండి సార, బకక్గా ఎలాగ ఉనాన్డో, కురార్డు,
పాలిటెకిన్క చదివాడు. కానీ మా లాగా ధమ ఎకక్డ?!" అసిసట్ంట డైరవర నవావ్డు.
"ఖమమ్ం ఔటర సిగన్ల"
"ఖమమ్ం ఔటర సిగన్ల"
"ఖమమ్ం దిగుతారా సార" అనాన్డు డైరవర.
"కాజీపేటోల్ దిగుతాను" అని అనాన్ను. వచిచ్న అవకాశానిన్ నేను పోగొటుట్కో దలుచ్కోలేదు. సికిందార్బాద అంటే మరీ బాగుండదని
మొహమాటం.
రైలు ఇంజన పాల్టఫారం దాటుకుని ఆగింది. అసిసెట్ంట డైరవర గబాలన్ ఇంజిన నుంచి దూకాడు. టార్క పర్కక్న తన పని కానిసుత్నాన్డు.
డైరవర ననున్ కూడా దిగమనాన్డు. మేమిదద్రమూ పైకెకిక్న తరువాత డైరవర తన పనికోసం దిగాడు. సేట్షన హాలట్ రెండు నిమిషాలు మాతర్మే. అనిన్ పనులకీ
ఈ రెండు నిమిషాలు మాతర్మే.
గారడ్ విజిల. అకాన్లెడజమెంట హారన్.
"సేట్షన సిగన్ల గీర్న, కిల్యర"
"సేట్షన సిగన్ల గీర్న, కిల్యర"
"సెక్షన సీప్డ ఎయిటి"
"సెక్షన సీప్డ ఎయిటి"
ఇంకా పొగమంచు పూరిత్గా పోలేదు. సూరీడు తుమమ్ చెటల్ తలల మీద నుంచి, తాటి చెటల్ మొదళల్ మధయ్ నుంచి మా రైలుతో పాటు
పరిగెడుతునాన్డు. పొగమంచుతో కలిసిన లేత ఎండ కళల్లోల్కి కొడుతునన్ది. నాకు మళీల్ ఏమీ కనబడటం లేదు. డైరవర, అసిసట్ంట డైరవర మాతర్ం సిగన్లస్
చెపుప్కుంటూ పోతునాన్రు.
"ఈ ఇంజన తయారు చేసిన గాడిదలకి సీప్డొకక్టే కావాలి సార. కాజిఫేట వెళితే కానీ పదిహేను నిమిషాల హాలుట్ దొరకదు. మేము
మనుషలం కాదా సార? మాకు బాతూర్ం అవసరముండదా? పాసింజరల్కి బాతూర్ం పెటిట్నపుప్డు, డైరవరల్కి బాతూర్ం పెటాట్లని తెలీదా సార?”
ఆ తెలల్వారు ఎండలోనే టార్క పర్కక్గా చినన్ గుడి కనిపించింది. డైరవర గబాలున తల వంచి నమసాక్రం పెటిట్ కళల్కి అదుద్కునాన్డు.
"పదేళల్ కిర్తం వరంగల దగగ్ర డైరవరు, అసిసట్ంట డైరవర ఒకేసారి దిగారు సార. ఆ డైరవరు నేను ఒకే బాచ, ఒకేసారి ఉదోయ్గంలో చేరాం.
వాడికి షుగరు. అందుకని పర్తి సేట్షనోల్ తపప్ని సరిగా దిగుతాడు. గభాలున నకస్లైటులొచిచ్ డైరవరిల్దద్రినీ పటుట్కునాన్రు. గారుడ్ని కూడా పటుట్కొచాచ్రు.
డైరవరనీ, గారుడ్నీ కుకక్ లంకేసి కటేట్శారు. మేమేం చేసాం సార? మేము కూడా ఉదోయ్గం చేసుకునేవాళల్మే కదా! మేము కూడా ఇంటికి వెళిల్ పెళాల్ం పిలల్లని
చూసుకోవాలా లేదా? సాయాంకాలానికి వదిలిపెటాట్రంట సార. నకస్లైటుల్ వదిలేసి పోయిన తరావ్త రాతర్ంతా పోలిసోళల్ ఇంటరాగేషన. ఆ డైరవర షుగర
పేషంటు, ఆడు తెలల్వారు ఝాముకి పడిపోతే, రెండో రోజు మధాయ్హాన్నికి పోలీసు వాళుల్ విడిచిపెటాట్రు. పోలీసులు పోటుగాళల్యితే అసలు నకస్లైటుల్
ఎందుకొసాత్రు సార?"
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డైత్ర్ర్వర - విదాయ్రిథ్

5
"మరి మీ రైలేవ్ వాళుల్ తరావ్త మిమమ్లిని కాపాడటానికి ఏమీ చెయయ్లేదా?" అని అడిగాను.

"ఏం చేసాత్రు సార, గారుడ్కి నాకు ఒక వాకీ టాకి పడేసారు. చూసుత్నాన్రుగదా, మాకు టార్క మీద నుంచి కళుల్ తిపుప్కోటానికి క్షణం
ఉంటుందా? గారుడ్తో ఊసులాడుకోటానికా వాకీ టాకీలు? అయినా నకస్లైటుల్ వాకీ టాకీ లు ఎతుత్కుపోతారు కదా, అవి వాళల్కి ఎకుక్వ ఉపయోగం".
నాకు మళీల్ టీ పోసి ఇచాచ్డు. చలిగాలి. నాకు వదద్నాన్ను. "ఏదైనా పంచుకోవలి సార" అని చెపిప్ తను కూడా టీ పొసుకుని
చపప్రించడు. నేను కూడా టీ చపప్రించాను.
"విజిల, లెవెల కార్సింగ"
"విజిల, లెవెల కార్సింగ"
ఎదురెండ. ఇంకొంచెం గటిట్గా కళల్లోల్కి పొడుసోత్ంది. టార్క పర్కక్న మసీదు కనిపించింది. డైరవర ముసిల్ం పదద్తిలో
రెండు చేతులిన్ పార్రధ్నగా పెటాట్డు.
"అందరు దేవుళల్కీ దండం పెడుతునాన్రు" అనాన్ను.
ఒకక్సారిగా ఇంజిన కాబినోల్ నిశబద్ం. నేను ఊపిరి బిగపటాట్ను.
ఎదురుగా కార్సిస్ంగ దగగ్ర రైలు గేట వేసి ఉంది. ఆ రైలేవ్ గేట కింద నుంచి ఒక పది, పనెన్ండేళల్ కురార్డు సైకిల వంచి లాకుక్ని
వసుత్నాన్డు. సైకిలంత ఎతుత్లేడు. రైలు ఇంజిన మంచి సీప్డులో ఉంది. ఆ కురార్డి సైకిల రైలు పటాట్ల మధయ్ పడింది. కురార్డు సైకిల హాండిల పటుట్కుని
కుడి వైపు పటాట్కి అడడ్ంగా పడాడ్డు. గభాలున లేచి సైకిలిన్ అవతలి వైపుకి ఈడవటం మొదలు పెటాట్డు. నేను కళుల్ మూసుకునాన్ను. అర క్షణం గడిచింది.
అసిసట్ంట డైరవర గటిట్గా నోటితో ఊపిరి వదిలి, ఈడియట అని అరిచాడు. నేను కళుల్ తెరిచేసరికి పర్మాదం తపిప్ంది. నేను చినన్పుప్డు ఆఖరి క్షణం దాకా
రైలు పటాట్ల మీద నుంచోవటం ఫాల్ష బాక లాగా మెదిలింది.
"అందుకు సార, అనిన్ దేవుళల్కీ మొకుక్తాను. ఇంకెంతమంది దేవుళుల్నాన్ మొకుక్తాను. ఈ రైలోల్ వెయియ్ మంది ఉనాన్రు. పండగ
రోజులోల్ రెండు వేల మంది ఉంటారు. రైలు బయట వాళల్ని జాగర్తత్గా చూడాలీ, రైలులోని వాళల్నీ జాగర్తత్గా చేరాచ్లి. ఆ డూయ్టీ నాది. ఒక డూయ్టీ అయియ్న
తరువాత మళీల్ మళీల్ తిరిగి చెయాయ్లి. జాగర్తత్గా చెయాయ్లి, ఓరుప్గా చెయాయ్లి, శాంతంగా చెయాయ్లి. నేను సీట్ం ఇంజిన డైరవరగా ఉనన్పుప్డు ఒకడు
హడావిడిగా గొడల్ని ఇటునుంచి అటు తోలాడు సార. ఓ గేద టార్క కంకర రాళల్మీద కాలు మెలి తిరిగి పడిపోయింది. ఏమీ చెయయ్లేక పోయాను సార.
ఇపప్టికీ తలుచుకుంటే గుండె పిండేసుత్ంది. అందుకని ఏ ఒకక్ దేవుడిని ఒదిలి పెటట్కుండా మొకుక్తాను."
"నూయ్టర్ల సెక్షన ఎహెడ"
"నూయ్టర్ల సెక్షన ఎహెడ"
డైరవర చెపుప్కుంటూపోతునాన్డు. "ఇంకా పెళిల్ళల్ సీజనయితే మహా భయం. దేశంలో రైలేవ్ గేటునన్ కార్సిస్ంగ
ఒకటయితే, గేటుల్ లేని కార్సిస్ంగులు వంద. ఒక టార్కట్రలో వంద మంది పెళిల్ వాళుల్ ఎకుక్తారు. ఒకొకక్ జీపులో పాతిక మంది ఎకుక్తారు.
పెళిల్కి వెళేల్టపుప్డు రైలు వెళేల్దాకా రెండు నిమిషాలు ఆగలేరా సార? సీప్డుగా వచేచ్ రైలు ముందు నుంచి వెళిల్పోటం సినిమా సట్ంటులోల్ చూసాత్రు. వీళుల్
డొకుక్ టార్కట్రల్లో పెళిల్ వాళల్ని వేసుకుని సినిమా సట్ంట చేదాద్మనుకుంటారు. పైగా పెళిల్ సీజన రైలులో ఎకేక్ రదీద్. మేము కనురెపప్ వెయయ్కుండా టార్క
చూడాలి, రైలుని టైముకి నడపాలి. ఊపిరి పీలుచ్కోలేము. ఏది ఏమైనా అందరినీ కేష్మంగా చేరచ్టం మా డూయ్టి. తరావ్త మేం మా ఇంటికి వెళిల్ మా ఇంటి
వాళల్ను చూసుకోవాలి".
"కాషన ఇండికేటర"
"కాషన ఇండికేటర"
"టార్క మెయింటెనెనస్"
"టార్క మెయింటెనెనస్"
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"సెక్షన సీప్డ 15”
"సెక్షన సీప్డ 15"
"విజిల ఇండికేటర"
"విజిల ఇండికేటర"
"నేను హారన్ కొటొట్చాచ్?" ఆతర్ంగా అడిగాను.
"హారన్ కోడస్ ఉంటాయి సార, ఇషట్ం వచిచ్నటుట్ కొటట్కూడదు, ఇలా కొటట్ండి” అని చూపించాడు. నేను రెండు సారుల్ హారన్ కొటాట్ను.
నాకు జీవితంలో ఇంకేమి కోరికలు మిగలలేదు. కానీ మితి మీరిన కోరికతో మూడో సారి హారన్ కొటట్బోతే, ఇపుప్డు కాదని చెపాప్డు డైరవర.
"డోరన్కల సౌత గీర్న"
"డోరన్కల సౌత గీర్న"
హాలుట్ లేదు. కానీ రైలు సోల్ అయియ్ంది. పాల్టఫారం మొదటోల్ డైరవర తన బాగుని విసిరేసాడు. ఎవరో పదిహేనేళల్ అమామ్యి ఆ బాగ
కోసం పరుగు పెటిట్ంది. పాల్టఫారం మధయ్లో ఇంకో ఇరవయేయ్ళల్ అమామ్యి పాల్టఫారం అంచు మీద నుంచుని ఒక బాగ పైకి విసిరింది. డైరవర కిటికీలో
నుంచి వంగి ఒడుపుగా పటుట్కుని లోపల పెటాట్డు.
"మా అమామ్యిలు సార, చినన్ది హై సూక్ల, పెదద్ది డిగీర్. నాకు లేట మారేజ సార. సీట్ం ఇంజినోల్ చేసేటపుప్డు వళుల్ కాలి చాలా
సీరియస అయియ్ంది. కాలిన బొబబ్లిన్ చూసి ఎవరూ పిలల్నివవ్లేదు. లేట మారేజ అయితే ఏం సార, అనీన్ మన మంచికే కదా. మా ఆవిడ నేను రూటోల్ ఉంటే
ఎపుప్డూ ఇసతరీ బటట్లూ, రెండు పూటలకి సరిపడా భోజనం పంపిసుత్ంది. పాపం, తెలాల్రే నాలిగ్ంటికి లేసుత్ంది. నేను లైన దిగి ఇంటికి వచేచ్ రోజున అరధ్
రాతైరనా నిదర్ పోకుండా ఎదురు చూసూత్ ఉంటుంది. నేను రాగానే వేడి వేడిగా అనన్ం పెడుతుంది. పాపం ఒకక్తే పాతికేళల్ నుంచి నేనునాన్ లేక పోయినా
పిలల్లని పెటుట్కుని నడిపించుకొసుత్ంది."
"సార, పిలల్లని పెదద్ పెదద్ చదువులు చదివించాలని గటిట్గానే కోరిక ఉంటుంది. కానీ, నేనెపుప్డూ దగగ్ర ఉండను. కానీ ఎకక్డ సార,
డూయ్టీ, డూయ్టీయే కదా. అందరు తండుర్లాల్గా కోచింగులకీ, కాలేజీ సీటల్కీ తీసుకు వెళాల్లనీ మాకూ కోరికలుంటాయి. అంతందెంకు సార, మా పిలల్లని
సూక్లోల్ చేరిచ్నపుప్డు, సూక్ల బాగేసుకుని బడికి పోతుంటే సూక్ల దగగ్ర దిగబెటాట్లని నాకు కూడా పెదద్ కోరిక ఉండేది. అరధ్రాతిర్ డూయ్టీ టెనష్ను, పగలు
ఇంటికి చేరితే నిదర్. అయితేనేం సార పిలల్లు బంగారం. చూడండి, వాళుల్ నాకు బాగ ఇచిచ్ ఇపుప్డు బడికి వెళాత్రు. మా చినన్ది నాలాగా టెర్యిన డైరవర
అవుతానంటుంది. అది తపప్కుండా చెయయ్గలదు, కానీ చూసారు కద సారూ, ఇంజినోల్ బాతూర్ములుండవు, మరి లేడీస టర్యిన డైరవరెల్లా అవుతారు?"
"గుండార్తిమడుగు ఔటర గీర్న, పొర్సీడ"
"గుండార్తిమడుగు ఔటర గీర్న, పొర్సీడ"
డైరవర చెపుప్కుంటూ పోతునాన్డు. "నాలేగ్ళల్ కిర్తం నేను బలాల్రాష్ సెక్షనోల్ ఉండేవాడిని. వరాష్ కాలం. అరధ్రాతిర్ భీభతస్ంగా గాలి,వరష్ం.
నేను అప డూయ్టీ చేసుత్నాన్. బెలల్ంపలిల్ దగగ్ర ఎందుకో తెలీదు, అనుమానం వచిచ్ంది. అంత చీకటిలోనూ కలవ్రట్ ఇండికేటర చూసి టైరన సోల్ చేసి బేర్కస్
వెయయ్టం మొదలుపెటాట్ను. వాగు ముందు ఆగి పోయా. తుఫాను లాంటి గాలి, వరష్ం. డిలీల్ నుంచి వసుత్నన్ లింక ఎకసపెర్స డౌన డైరవర రూలస్ పర్కారం
చాలా సోల్గా వసుత్నాన్డు. వాగు ఒకక్సారిగా పొంగింది. చూసుత్ండగానే డౌన టర్యిన మధయ్లోని భోగీలు కొటుట్కుపోయాయి. ఆలోచించటానికి కూడా టైం
లేదు సార. డైరవరుల్, గారుడ్లు అందరం కలిసి పరిగెతాత్ం. ఈ లోపల టర్యినోల్ ఉనన్ మిలిటరీ పాసెంజరస్ వచాచ్రు. సారు, మిలిటీర్ వోళుల్ సామానుయ్లు
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కాదు. అందరం కలిసి మూడు బోగీలోల్నుంచి వందలమందిని బయటకు లాగాం. తెలాల్రేటపప్టికి ఊళోల్నుంచి చాలా మంది వచాచ్రు సార, తాళుల్ తెచిచ్న
వాళుల్ కొందరు, మందులు తెచిచ్నాళుల్ కొందరు, ఒకడయితే వెలిడ్ంగ మెషిన తెచాచ్డు. అపప్టికి వాగు పొంగు తగిగ్ంది. అందరినీ రకిష్ంచలేక పోయాం.
బయటకు తీసుకొచిచ్ గటుట్ మీద పరిచాం. మధాయ్హాన్నికి ఊళోల్ వాళుల్ భోజనాలు పటుట్కొచాచ్రు. మారావ్డి సంఘం వాళెల్ంత హెలప్ చేశారు సార?
ఒకళేల్ంటి సార, ఊళోల్ వాళల్ందరూ. అంత భీభతస్ంలోనూ, మానవతవ్ం అంటే ఎమిటో తెలిసింది. సాయంకాలానికి సికిందరాబాద నుంచి జోనల ఆఫీసు
సారుల్, రాజకీయ నాయకులు చేరారు. నిదర్ లేదు, వలుల్ పులిసిపోయి ఏడుసుత్ంటే, రాతిర్కి వాళల్ కవ్శచ్నింగు. ఈ లోపల నూయ్సు. ఢిలీల్లో మినిసట్ర
చెపాప్డంట, డైరవర ఓవరసీప్డులో వెళుత్నాన్డని. అసలు డిలీల్లో కూరుచ్నన్ మినిసట్రగాడికి ఏం తెలుసుత్ంది సార, టర్యిన డైరవర పడే బాధలు, టెనష్నూ?
నూయ్సు పేపరుల్ వాళుల్ కూడా మినిసట్ర చెపిప్ందే వేసాత్రు. పచ్"
"మహబూబాబాద సౌత సిగన్ల గీర్న"
"మహబూబాబాద సౌత సిగన్ల గీర్న"
ఒకక్టంటే ఒకక్ నిమిషం ఆగింది రైలు మహబూబాబాద లో. అసిసట్ంట డైరవర మళీల్ కిందకు దూకి హడావిడిగా పని కానించుకుని
ఎకక్డు. నేను కూడా. గారడ్ విజిల వేసాడు. డైరవరికి టైం లేదు.
"గీర్న సిగన్ల"
"గీర్న సిగన్ల"
"సెక్షన సీప్డ ఎయిటీ"
"సెక్షన సీప్డ ఎయిటీ"
సూరీడు ఒక పర్కక్నుంచి కళల్లోకి పొడుసుత్నాన్డు. వాకీటాకీ కరకరా మోగింది. డైరవర దానిన్ పటుట్కుని ఛానలస్ తిపాప్డు. కరకరా
ఎకుక్వయింది. ఈ లోపల "డౌన టైరన" అని అసిసట్ంట డైరవర కేకేశాడు. డైరవర ఎకక్డనుంచో ఒక పచచ్ జెండా తీశాడు. కిటికీ లోనుంచి బయటికీ అడడ్ంగా
పెటిట్ ననున్ పటుట్కోమనాన్డు. అంత సీప్డు, చలిగాలిలో పటుట్కోవటం కషట్మే అయియ్ంది. అయితేనేం,మంచి హుషారుగా పటుట్కునాన్. జీవితం కూడా ఇంత
వేగంగానూ, పచచ్ జెండాతో సాగిపోతే ఎంత బాగుండును అనిపించింది. ఎదురగా వసుత్నన్ రైలు డైరవర కూడా పచచ్ జెండాను అడడ్ంగా కిటికీలోంచి
బయటకు పటుట్కునాన్డు.
వాకీటాకీతో డైరవర కుసీత్ పడాడ్డు. డాషబోరడ్ కేసి నాలుగుసారుల్ కొటిట్, చివరకు బాయ్టారీలు తీసి తిటుట్కుంటూ బాయ్టరీలను కిటికీలోనుంచి
విసిరికొటాట్డు.
"సార, వాకీటాకీలు మంచివే ఇచాచ్రు. బాయ్టరీలు మాతర్ం ఆమాయ్మాయ్లతో నాసి రకం ఇసాత్రు. డౌన టెర్యిన డైరవర పచచ్ జెండా
అడడ్ంగా పటుట్కుంటే, మనకు ముందు లైన అంతా బాగుంది అని అరధ్ం. మనం కూడా, ఆ డైరవరకి మనం వచిచ్న లైన అంతా బాగుందని చెపాప్లి. వాకీ
టాకీలు పని చేసేత్ జెండా పటుట్కుని వంగాలిస్న అవసరం ఉండదు. ఇకక్డ అదృషట్ం బాగుండి డౌన టార్క మనకు పది మీటరల్ దూరంలో ఉంది. దగగ్ర
దగగ్రైతే చేతులు తెగుతాయి".
"కేసముదర్ం సౌత గీర్న"
"కేసముదర్ం సౌత గీర్న"
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ఒక నిమిషం మాతర్మే హాలుట్. డైరవర వాకీ టాకీలో కొతత్ బాయ్టరీలు వేశాడు.
"గీర్న సిగన్ల"
"గీర్న సిగన్ల"
"సెక్షన సీప్డ ఏయిటీ"
"సెక్షన సీప్డ ఏయిటీ'
డైరవర ఒకక్సారిగా "రెడూయ్స సీప్డ టు జీరో" అని అరిచాడు. నాకు చెముడొచిచ్నంత పని అయియ్ంది. రెండు క్షణాల తరువాత టార్కుకి
అటూ ఇటూ పది మంది కురార్ళుల్ రాజకీయ పారీట్ జెండాలు పటుట్కుని ఊపుతూ కనబడాడ్రు.
"డైనమిక బేర్కస్"
"డైనమిక బేర్కస్"
కొంచెం దూరంలో టార్క మీద కూరుచ్నన్ మనుషులు కనిపించారు.
"ఎయిర బేర్కస్"
"ఎయిర బేర్కస్"
రైలు ఇంజిన రాజకీయ జెండాల గుంపులకి అంగుళం దూరంలో ఆగింది. రెండు పెదద్ పెదద్ గుంపులు టార్కకి అటూ ఇటూ పటాట్ల మీద
కూరుచ్ని రాజకీయ పారీట్ జెండాలు ఊపుతూ "చలో హైదరాబాద" అని అరుసుత్నాన్రు. రైలు ఆగగానే పటాట్ల మీద గుంపులనీన్ పరిగెతుత్కుని వెనక
కంపారుట్మెంటులోల్ ఎకాక్యి.
"గాడిద కొడుకులు, సేట్షనోల్ ఎకక్లేరా సార, ఇపుప్డే కదా కేసందర్ం నుంచి బయలుదేరింది. ఒక క్షణం చూడడం ఆలశయ్ంమైతే గొపప్
నాశానానికి కారణమయేయ్ వాడిని".
డైరవర వాకీ టాకీ పటుట్కుని గారుడ్తో ఏదో చెబుతునాన్డు. గారుడ్ సేట్షనుకి మెసేజ పంపిసుత్నాన్ను అని అనాన్డు. రైలు బయలుదేరింది.
కానీ కాయ్బినోల్ కొంత టెనష్న వాతావరణ్ం ముసురుకుంది.
"వరంగల సౌత గీర్న, కిల్యర"
"వరంగల సౌత గీర్న, కిల్యర"
డైరవర కిర్ందకి దూకి పాల్టఫారం మీద ఉనన్ రైలేవ్ పోలీసులతో, రైలేవ్ సాట్ఫతోనూ ఏదో అరవటం మొదలుపెటాట్డు. రెండు నిమిషాలోల్
మళీల్ రైలు ఎకాక్డు.
"గీర్న సిగన్ల"
"గీర్న సిగన్ల"
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రైలు బయలుదేరింది కానీ వేగం అందుకోలేదు. టార్క సిగన్లస్ ఎకుక్వయాయ్యి. డైరవర వాకీటాకీలో బయట ఎవరతోనో రైలేవ్ భాష
మాటాల్డుతునాన్డు.
ఉనన్టుట్ండీ డైరవర, అసిసెట్ంటుల్ ఇదద్రూ కలిసి "మోటోర టూ, ఓవర హీటింగ" అని అరిచారు.
"మోటార టూ, షట డౌన"
"మోటార టూ, షట డౌన"
డైరవర ఏవో నాలుగ్ మాటలు రైలేవ్ భాషలో చెపిప్ కంటోర్లస్ అసిసట్ంట డైరవరికి అపప్ చెపాప్డు. కంటోర్ల కాబిన వెనక ఉనన్ సైడ
డోరోల్నుంచి మెయిన ఇంజిన రూంలోకి మాయమయాయ్డు. తొంగి లోపలికి చూసుత్నన్ ననున్ అసిసట్ంట డైరవర ఫరావ్లేదు, వెళల్మనాన్డు. వేడి గటిట్గా
కొటిట్ంది. అపప్టిదాకా తెలల్వారు ఝాము చలిలో సీప్డుగా వెళుల్తుంటే, ఎదురు చలి గాలి కొటిట్ బిగుసుపోయిన నాకు ఒకక్సారిగా కుంపటిలో
పడినటట్యియ్ంది. ఒకటే వేడి. డైరవర హడావిడిగా ఏదో చెక చేసుత్నాన్డు. చివరకి సంసక్ృతంలోకి దిగి లోకో మెయింటెననస్ వాళల్ని తిటట్టం మొదలుపెటాట్డు.
"టార్క్షన మోటర నంబర టూ, బోల్వర నాట వరిక్ంగ, ఇంజిన ఓవర హీటింగ" అని అరిచాడు.
"చూడండి సార, లోకో షెడలో మేయింటెననస్ లాగలో అంతా బాగుందని రాసాత్రు. రనిన్ంగ లో ఇంజిన పార్బల్ం ఏదయినా మాదే
భాదయ్త. శీర్ కృషుణ్డు యుదద్ంలో రధం తోలాడు కానీ, ఓ గంట రైల ఇంజిన నడపమనండి, తెలిసొసత్ంది". గటిట్గా నవివ్ చెంపలేసుకునాన్డు.
లాగ బుక లో రాసి, కంటోర్లస్ మళీల్ తీసుకునాన్డు.
"కాజీపేట సౌత గీర్న"
"కాజీపేట సౌత గీర్న"
ఇంజిన సీప్డ తగిగ్ంచాచ్రు. రైలు బాగా నెమమ్దిగా వెళుత్నన్ది.
"థాంక యూ సార" అని అనాన్డు డైరవర.
"నాకు థాంక యూ ఎందుకు, నేను చెపాప్లి గాని" అనాన్ను.
"లేదు సార, మా కథ ఎవడికి తెలుసు, ఎవరు వింటారు? ఓపికగా వినాన్రు".
నాకు మాట రాలేదు.
ఓ నిమిషం తరువాత తేరుకుని, "చినన్పుప్డు రైలు ఇంజిన డైరవర అవావ్లని అనుకునాన్. మిమమ్లిన్ ఇపుప్డు చూసేత్ మళీల్ ఇంజిన డైరవర
అవావ్లని కోరిక పుటిట్ంది" అని అనాన్ను.
"సార, ఎవరి డూయ్టీ వాళుల్ సరిగాగ్ చేసుకోవాలి కానీ, ఇంకొకరి లాగా పర్యతిన్ంచ కూడదు", మళీల్ గీతోపదేశం లోకి దిగాడు డైరవర.
"మీరు కాజీపేట దిగండి సార" అని చెపాప్డు డైరవర.
"మరి మీరూ ..?." అని ఏదో అనబోయాను.
'ఈ రైలు నా అధీనంలో ఉంది. నేను మళీల్ మళీల్ రైలు నడపాలి. ఒక డూయ్టీ అయియ్న తరువాత వెనకిక్ తిరిగి మళీల్ మళీల్ నడపాలి.
అందరినీ కేష్మంగా చేరాచ్లి"
రైలు ఆగింది. పాల్టఫారం మీద నుంచి ఏనౌనసమెంట "విజయవాడ నుండి సికిందార్బాద వెళుల్ శాతవాహనా ఎకసపెర్స పాల్టఫారం
నెంబర మూడు మీద వచిచ్యునన్ది"
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కొంచెం భారంగానే రైలు ఇంజిన దిగాను.

కాజీపేటలో ఆగిన తరువాత, డైరవర ఎవరినో పిలిచాడు. "సార విజయవాడ ఫోన చేసుకోవాలి, తరావ్త విజయవాడ బండి ఎకిక్ంచు"
అని చెపాప్డు.
ఇంజిన పర్కక్న చేరుకునన్ మెయింటెననస్ వాళల్తో గటిట్గా నాలుగ్ రైలేవ్ మాటలు చెపిప్ ఇంజినోల్కి పంపించాడు. రైలేవ్ పోలీసు ఎసైస్ని
పిలిచి గటిట్గా ఏదో మాటాల్డుతునాన్డు. ముందు ముందు టార్క మీద జెండాల వాళల్ను లేకుండా చూడమని డైరవర చెబుతునాన్డు. ఎసైస్ తీరికగా టీ
చపప్రిసూత్ తల ఎగరేసి వింటునాన్డు. ఈ లోపల అసిసట్ంట డైరవర "మోటర టూ మెయింటెననస్" అని పిలిచాడు. డైరవర ఎసైస్తో మాటాల్డి లాభం
లేదనుకుని ఇంజినోల్కి మాయమయాయ్డు.
మా మావగారి ఇంటికి ఫోన డయల చేసూత్ నేను ఆలోచనలో పడాడ్ను. అకక్డ చాలా గందరగోళంగానే ఉండి వుంటుంది. పొరపాటున
రైలు ఇంజిన ఎకిక్ కాజీపేట వచాచ్నంటే ఎవరూ నమమ్రు. ఏదో కథ అలాల్లి.
ఫోన డయల చెయయ్టం ఆపాను.
"చినన్పప్టినుంచి నా హీరో రైల ఇంజిన డైరవర. నా హీరో నిజంగానే హీరో". మనసులోని మాట బయట వాళల్కి గటిట్గానే
వినబడినటుట్ంది. అందరూ నా వైపు తిరిగి చూసారు.
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