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మరిర్ పాలెం ల్ట్
మరిర్పాలెం నుంచి కానెవ్ంట జంక్షన కి ఎళాల్లంటే టికెట అరధ్రూపాయి . 
ఆ డబుబ్లు మిగలచ్డానికి  మరిర్పాలెం రైలేవ్ హాలట్ దగగ్ర సరిగాగ్ పొదుద్నన్ ఎనిమిదింటికి అకక్డ ఆగే రాయగడ పాసింజర ఎకిక్, 

సాయంతర్ం అయిదింటికి తిరిగి బయలేద్రే అదే రైలోల్ రావడం చేసేదానిన్.  
ఈ తిపప్లనీన్ డబుబ్లు ఇంటోల్ వాళల్కి మిగలచ్డానికి అనుకునేరు.  
ఇంటోల్ వాళల్కి ఈ రైలెకిక్ బడికి ఎళత్నాన్మనన్ సంగతే చానాన్ళుల్ తెలవదు.  
ఆ డబుబ్లతో సూక్ల ఇంటరెవ్ల లో అడడ్మైనవీ (ఇంటోల్వాళుల్ అనే మాట ) కొనుకుక్ తినడానికే ఈ రైలు సాహసాలు. 
సూక్లోల్ ఇంటరెవ్ల లో గేటు బయట వేరు సెనగ పపుప్ చెకీక్లు , బిళల్లు , వెలకాక్యలు , ఉపుప్  కారం , షరబ్త , ఐస  అముమ్తారు.  
ఐస ని కోరి దాని మీద రంగు  రంగుల షరబ్త వేసి ఇసేత్ ... ఒకటి కాదు  ఇంకొకటి కూడా తినాలని వుంటంద.    
అసలు మా ఇంటోల్ కరెకట్ గా బస చారీజ్కే ఇచేచ్ వారు.  
పైగా బయట అమేమ్వాటిని తినకూడదని అరడ్రు.  
అందుకే రైలోల్ వెళిల్ ఆ రూపాయి మిగులుచ్కుని రంగు షరబ్త తాగి ఐస తిని ఏమీ ఎరగనటుట్ ఇంటి దగగ్ర నటించేదానిన్  
బయటవి కొనుకోక్కుండా మా హెడ మిసెట్ర్స సిసట్ర ఫిలిపాప్ మాకు సూక్ల లోపలే బెలల్ం వేరుసెనగ పపుప్ వేసి టాఫీలు చేయించి 

అమిమ్ంచేది . 
కానీ బయట తిళల్మీద వునన్ మోజు ఈ టాఫీ మీద లేదు.  మరిర్పాలెం హాలట్ దగగ్ర రైలు ఎకేక్ది నేనొకక్దానేన్ కాదు.  చుటుట్పకక్ల 

వునన్ ఐదారుగురు పిలల్లు,  కొంతమంది రైలేవ్ ఉదోయ్గసుత్లు,  చేపా జెలాల్ కొనుకోక్టానికి హారబ్ర కి ఎళేల్ చేపలమిమ్లు రైలేవ్ హాలట్ దగగ్ర 
చేరేవారు. చుటట్ను  కాలుతూ వునన్  వైపు నోటోల్ పెటుట్కుని పొగపీలేచ్వారు ఆ ఆడాళుల్. వాళల్ నోరు అంటే  మాకే కాదు అందరికీ హడల .  

మరిర్పాలెం చేపలమారెక్ట లో బేరాలు ఎకుక్వ ఆడేవాళల్ను " మొకం చూడు, కొనీ ముకమేనేటి? నాను ఇయయ్ను" అని అనేసేవారు.  
వాళల్కి నచిచ్తే నాలుగు చేపలు ఎకుక్వ ఇచిచ్ "పటుట్కుపో బావూ ఏటిపోతాది" అని మహా ఉదారత పర్దరిశ్ంచేవారు . 
రైలు మరిర్పాలెం హాలట్ దగగ్రికి రాగానే జనమంతా తోసుకుని ఎకాక్లి. ఎందుకంటే రెండునిమిషాలకనాన్ ఆగదు.  ఈ సందటోట్ 

పొరపాటన్ కాలు తొకాక్మా " ఓలమమ్ ! ఏటీ గుంట కాలు మటీట్సినాదీ "అని అరుపులు. రైలెకిక్తే ఐదే నిమిషాలోల్ సేట్షన వచేచ్సుత్ంది . 
దారిలో కంచరపాలెం, రామూమ్రిత్పంతులుపేట దాటితే రైలేవ్సేట్షనే !  
సేట్షనోల్ దిగి వెనకవైపు రైలేవ్ కావ్రట్రల్లో నుంచి నడుచుకుంటే మా సూక్ల వచేచ్సుత్ంది.  
మా ఇంటి ఎదురుగా వునన్ మైదానంలో దూరంగా వునన్ రెండుమూడు కావ్రట్రల్లో ఒక కావ్రట్రోల్ వుండే రాజేశవ్రి కూడా రైలులో 
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మాతో పాటు వచేచ్ది. రోజూలాగే ఆ రోజూ రైలులో వచిచ్ సేట్షనోల్ దిగాం. సూక్ల టైం అయిపోతుందనన్ హడావిడిలో ఎవరికి వాళల్ం 
హడావిడిగా పటాట్లు దాటి వెనకవైపు నుంచి సూక్ల కి వచేచ్శాం. 

పేర్యర అయాయ్క ఫసట్ అవర అవుతుండగా మా సిసట్ర ఫిలిపాప్ వచిచ్  " ఈ కాల్స లో మరిర్పాలెం నుంచి వచిచ్న పిలల్లునాన్రా"? అని 
మమమ్లిన్ చూసూత్ అడిగింది .  

నాకు గుండె జారిపోయింది. మేం ఏం తపుప్ చేసివుంటామా అని అలోచిసూత్, ఫిలిపాప్ చేతిలో ఆడే బెతత్ం వైపు చూసూత్ లేచి 
నిలబడాడ్ను .  

" నాతో రా !"అంది .  
అసలే నాకు ఆవిడంటే చచేచ్ భయం ... ఎందుకు రమమ్ందో తెలియదు , బికక్చచిచ్పోయి ఆమె వెంట ఆఫీస రూం కి నడిచాను.  
"నీకు రాజేశవ్రి తెలుసా ?" అడిగింది ,  
"తెలుసు ఇదద్రం కలిసి వసాత్ం, తను 7th A సెక్షన " అనాన్ను .  
" ఊ ! తన ఇలుల్ నీకు తెలుసా ?" అంది.  
"తెలుసు" అనాన్ .  
"సరే నాతో రా !" అంది. బాగ తీసుకుని సిసట్ర ఫిలిపాప్తో వాన ఎకాక్ను.   
రైలేవ్ సేట్షన దగగ్ర ఆపి లోపల పటాట్ల వైపు నడిచింది, ఆమెతో పాటు నేనూ.  
అకక్డ రాజేశవ్రి పటాట్ల మీద పడివుంది. తల నుంచి రకత్ం ధారలుగా మొహం అంతా  కారి వుంది. అకక్డునన్వాళుల్ ఎవరో 

ఫిలిపాప్కి చెబుతునాన్రు "ఈ పాప పటాట్లు దాటుతునన్పుప్డే రైలు బోగీలు షంటింగ చేసుత్నాన్రండీ? పాపం ఆ అమామ్యి తల మధయ్లో చితికి 
పోయింది . అకక్డికకక్డే చచిచ్పోయింది . ఆ పుసత్కాల మీద అమామ్యి పేరు , సూక్ల బాడిజ్ చూసి మీకు కబురు చేశాం."  

ఇందాక నాతోపాటు రైలెకిక్న రాజేశవ్రి చనిపోయిందంటే నమమ్లేక అయోమయంగా చూసూత్ వుండి పోయాను.  
సిసట్ర ఫిలిపాప్ రాజేశవ్రి  పకక్నే నుంచుని దేముడిని పార్రిధ్ంచింది. తరవాత ననున్ వాన ఎకిక్ంచుకుని రాజేశవ్రి ఇలుల్ చూపించడానికి 

తీసుకెళిల్ంది. నేను ఇలుల్ చూపించి ఇంటికి వచేచ్శాను. తరవాత వారం రోజులకి మా సిసట్ర మళీల్ పిలిపించింది. శుకర్వారం చరిచ్లో రాజేశవ్రి 
కోసం పార్రధ్నలు జరుగుతాయని వాళల్ ఇంటోల్ వాళల్ని కూడా పిలవాలి కాబటిట్ నేను వెళిల్ వాళల్కి ఈ విషయం చెపిప్ రావాలంది.  

సరే అని ఆ రోజు సూక్ల నుంచి తిరిగి వసూత్ రాజేశవ్రి ఇంటికి బయలేద్రాను . ఆ మైదానంలో వునన్ వాళల్ కావ్రట్ర దూరంగా 
కనిపిసూత్ంది. వాళల్ అమమ్ కాబోలు బటట్లు ఆరేసోత్ంది. ఇంకా నేను ఆ ఇంటికి అలల్ంత దూరాన వునాన్ను .  

" తలీల్ రాజీ ! వచాచ్వా !! అని వాళల్ అమమ్ ఎదురు పరిగెతుత్కుని వచిచ్ ననున్ గటిట్గా వాటేసుకుని ముదుద్లు పెటేట్సింది. కాసేపటికి 
తేరుకుని గొలుల్న ఏడిచ్ంది.  

" అమామ్!  నువువ్ సూక్ల డెర్స ఏసుకుని నడిచి వసత్ంటే నా కూతురే తిరిగొచిచ్దనుకునాన్ తలీల్ ! " అని ఏడుసుత్ంటే నాకేమనాన్ అయితే 
మా అమమ్ కూడా ఇటాల్గే ఏడుసుత్ందేమో అనిపించింది .  

మరాన్డు సూక్ల కి తయారై " అమామ్ ! బస చారీజ్ తో పాటు నాకు ఇంకో అరధ్ రూపాయి ఇవువ్" అనాన్ .  
చేతిలో మరో రూపాయి పెడుతూ అమమ్ అంది " ఇపుప్డు నువువ్ రైలెకక్వుగా " అని ...                                (వచేచ్నెల మరో కథ)                                    
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