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వందేళళ్ ందట.. ఇదద్రు అమామ్యిలు, పదేళల్కే తంతు లయాయ్రు, అమామ్నానన్లు లేరు, నమిమ్న రు ఆ త్ అంతా దోచే రు, జీ తాంతం ఎలా
గడపాలి? జీ తపోరాటానిన్ కొన గి

త్నే గాంధీగారి పిలుపునందుకుని

తం య్దయ్మంలోకి

దూకారు, ఎకక్డో బ రంగసభలో

తలిదం లనుంచి తపిప్పోయి ఏడు త్నన్ ప పాపను అకుక్న చేరిచ్పెంచుకునాన్రు, ఒక పు తమ న జీవనపోరాటం, మరో పు దేశంకోసం
పోరాటం..

ళుళ్ చరి పుటలోల్ కనిపించకపోవచుచ్, పెదద్ల ఉపనాయ్ లోల్

తెలు కుంటుంటే ఒళుళ్ గగురొప్డు త్ంది, నిలు తుత్
సతయ్వతమమ్లు. అలనాటి

సత్వ సంఘటనలను

నిపించకపోవచుచ్.. కానీ ళుళ్

ఫ్రిత్ ఖరాలు కళళ్ముందు కదులుతాయి.

దరి ంచిన ఆ పోరాటపటిమ గురించి

ళళ్పేరుల్- కనుపరిత్ హనుమాయమమ్,కొండా

రి మనవరాలు స రాజయ్ పదమ్జకుందురిత్గారు నెలనెలా కథన రూపంలో మనకంది త్నాన్రు.

కనుపరిత్ హనుమాయమమ్గారు

కొండా సతయ్వతమమ్గారు

తపిప్ంచుకునాన్ం
"ఆరోజు తరువాత ఇంకేం చేసారు అమమ్మామ్? " అడిగాను “ఆ తరువాత ఇంక మాగురించి ఏదీ మేము ఆలోచించుకో
లేదమామ్. అంతా ఉదయ్మం గురించీ, దేశం గురించే … ఉనన్వ లకీష్బాయమమ్ గారు చుటుట్పకక్ల గార్మాలోల్ ఎకక్డ సభ ఉందని చెబితే
అకక్డకు వెళళ్టం, చినన్ చినన్ ఉపనాయ్సాలతో ఆడవారిని సావ్తంతోర్దయ్మం వైపునకు మళిళ్ంచడం, సతరీలు చదువుకోవలసిన ఆవశయ్కతను
అకక్డి సతరీలకు వివరించడం చేసేదానిన్.”
" ఇంకా అకక్డి సతరీలలో కాసత్ అక్షర జాఞ్నం ఉనన్వారిని ఆగార్మం లోని సతరీ లకు చదువు చెపేప్ బాధయ్తను అపప్గించేది లకీష్
బాయమమ్ గారు. నాకు తోడుగా అకక్యయ్ కూడా పర్తి ఊరికీ వచేచ్ది. అలా రెండు సంవతస్రాల పాటు చుటుట్పర్కక్ల ఊళళ్నీన్ తిరిగాం.
“అపుప్డే ఆంధర్భాషోదయ్మం బాగా ఊపందుకుంది”
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"భాషోదయ్మమా? అంటే?" అనాన్ను.
“ఒకేభాష మాటాల్డే వాళళ్ందరికీ ఒక రాషట్రం కావాలని అనన్మాట” అనన్ది అమమ్మమ్.
"అదేంటీ అదంతా సావ్తంతర్య్ం వచిచ్న తరువాత కదా! మన ఆంధర్ పర్దేశ రాషట్రం అలాగే ఏరప్డింది కదా" అనాన్ను.
" అవును కానీ అపప్టోల్ బెంగాల విభజనోదయ్మం జరిగాక, మదార్స రాషట్రం లో మన తెలుగువారు వివక్షతకు గురవుతునాన్రని,
అకక్డి తెలుగు సంఘాలు చాలా అందోళన చేసాయి.”
"అపుప్డు మదార్సు నివాసిగా ఉంటునన్ గుంటూరుకే చెందిన కొండా వెంకటపప్యయ్ గారు తరువాత ఆయనకు పర్భుతవ్ం
‘దేశభకత్' బిరుదును కూడా ఇచిచ్ గౌరవించింది. ఆయన కూడా సావ్తంతర్య్ సంగార్మంలో చాలా గొపప్ పాతర్పోషించారు. లా చదువుకుని
మచిలీ పటన్ం లో పార్కీట్సు చేసేవారు. పాతగుంటూరులో దేచిరాజు గారింటికి దగగ్రే కావటం తో అపుప్డపుప్డూ కనిపించేవారు.”
"ఆయన మదార్స లో లా చదివే టపుప్డే కాంగెర్స మూడో జాతీయ మహాసభలు అకక్డే జరిగాయట. బెనరీజ్ గారు ఆసభలకు
అధయ్కుష్డిగా ఉనాన్రట. ఆ సభలలో సురేందర్నాధ బెనరీజ్, గోపాలకృషణ్ గోఖలే, మహాగోవింద రనడే,మదనోమ్హన మాలవాయ్, బిపిన చందర్
పాల లాంటి వారి ఉపనాయ్సాలు విని కాంగెర్స పటల్ దేశం లో జరుగుతునన్ సావ్తంతోర్య్దయ్మం పటల్ ఏంతో అభిమానం కలిగిందట ఆయనకు.”
“ఇవనీన్ అందరూ కూచుని చెపుప్కుంటుంటే ఆడవాళళ్ం అటువైపు చెవి వొగిగ్ వినేవాళళ్ం. సవ్తంతోర్దయ్మ కబురూల్, అపప్టి
రాజకీయాల కబురూల్ మాకు ఎంతో ఉతాస్హం గా అనిపించేవి.”
“ఆయన రాజమండిర్లో చదువుకునే టపుప్డు కందుకూరి వీరేశలింగం గారి సంసక్రణల పటల్ చాలా ఆకరిష్తు లయాయ్రట.
విధవలుగా ఆడవాళళ్ బాధలు చూడలేక విధవలకు మళీళ్ వివాహాలు జరిపించే వారట. వారిని ఇళళ్నుండి తీసుకుని వచేచ్ బాధయ్త
వెంకటపప్యయ్ గారు తీసుకునే వారట. అదెంత కషట్మో ఎనిన్ అబదాధ్లు చెపప్వలసి వచేచ్దో ఆయన హాసయ్ం గా చెబుతుంటే నవువ్కునే
వాళళ్ం.”
“ఆయన సాథ్పించిన కృషాణ్ పతిర్క చాలా బాగుండేది. సమకాలీన రాజకీయాలపై చకక్ని వాయ్సాలుండేవి. ఆతరువాత
కొంతకాలానికి కర్ృషాణ్ గుంటూరు జిలాల్లు విడిపోయాక ఆయన మచిలీ పటన్ం నుండి గుంటూరు కు వచేచ్సారు. తరువాత ఆయన ఆ
పతిర్కను ముటూన్రు కృషాణ్రావుకు అపప్గించారు.”
“ఆంధర్ రాషట్ర సాధన కోసం ఆంధర్ మహాసభ సాథ్పించ బడింది. దాని మొటట్మొదటి సభ బాపటల్లో జరిగింది. ఆ సభకు
గుంటూరు నుండి పదిహేను మంది ఆడవాళళ్ము కూడా బైలుదేరి వెళాళ్ము.
“ఆ సభలో నాకు ఒక మంచి సేన్హితురాలు పరిచయమైంది. ఆవిడే వరలక్షమమ్. ఆమె కూడా చదువుకుంది. తెలుగుగే కాక
హిందీకూడా చకక్గా మాటాల్డేది.తరువాత కూడా మాసేన్హం కొనసాగింది.”
“సహాయ నిరాకరణొదయ్మ సమయం లో ఆమె సిత్ల మనసులోల్కి బాగా చొచుచ్కు వెళేళ్లా సవ్రాజయ్ లకీష్ వర్తం, రాటన్లకీష్
పూజలు చేయించి, సవ్దేశీ దీకాష్ వసాత్ర్లు అని ఖదద్రు వసాత్ర్లు కటిట్ంచేది. అపప్టోల్ ఈ పూజలు గుంటూరులో కూడా ఆవిడ ఆధవ్రయ్ం లో పెదద్
ఎతుత్న చేయించాము. ఎంతోమంది ఈ దీక్షలు తీసుకుని ఖదద్రు వసాత్ర్లే ధరించేవారు.”
“మేము ఇలా సావ్తంతర్య్ పొరాటాలోల్ తలమునకలుగా ఉండగా మాకు రాఘవయయ్ అనన్యయ్ ఆచారి గారి చేత రాయించిన
జాబు అందింది. రూపెనగుంటల్లో పరిసిథ్తులు ఎమీ బాగులేవనీ, వీలైనంత తవ్రగా ఒకసారి వచిచ్ పొలాలు చూసుకుని వెళళ్మనీ ఆ ఉతత్రం
సారాంశం.”
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“నాకయితే ఆవూరు మళీళ్ వెళాళ్లని లేదు. కానీ దేచిరాజు వారింట కూచుని తినటమూ అంత బాగుండలేదు. కనీసం మేము తినే
తిండిగింజలైనా మావూరినుండి తీసుకుని రావటం మాకూ కాసత్ గౌరవం గా ఉంటుంది కదా! అనిపించింది. అకక్యయ్కు కూడా ఊరు
ఒకసారి వెళొళ్సేత్ బాగుంటుంది కదా అనిపించింది. ఒక పదిహేను రొజుల తరువాత ఇదద్రమూ బయలు దేరి నరసరావు పేటకు వచిచ్,
అకక్డినుండీ మావూరు చేరాం.”
“మా ఇలుల్ ఆలనా పాలనా లేక చుటూట్ గడిడ్పెరిగి, ఎలుకలూ, పందికొకుక్లూ తిరుగాడుతునాన్యి. ఆరోజుకు ఆచారిగారింటోల్
భోజనం కానిచాచ్ం.వాళిళ్ంటోల్ మాటలోల్ మాకు చాలా విషయాలు తెలిసాయి. మాదిగ సుబబ్డిని పొలం పంటవేయొదద్ని మా సవతి తముమ్డు
హెచచ్రించాడనీ, అయినా సుబబ్డు ఖాతరు చేయకుండా వయ్వసాయం చేసుత్ంటే, చాలాసారుల్ ఏదో వంకతో దెబబ్లాటలు జరిగాయనీ, వాడి
దగగ్ర పనిచేసే వెటిట్వాడితో ఘరష్ణ జరిగి సుబబ్డు ఒకటిరెండుసారుల్ దెబబ్లు కూడా తినాన్డనీ తెలిసింది.”
“అయినా పొలాలవైపు వెళుతునాన్డని నరసరావుపేట పోలీసు సేట్షన లో ఎవరి చేతనో పొలాలోల్ ధానయ్ం దొంగతనం చేసాడని
సుబబ్డిమీద కేసు పెటిట్ంచి అనాయ్యం గా పోలీసులతో అరెసుట్ చేయించాడని, అతని భారాయ్పిలల్లూ ఏడుసుత్ంటే చూడలేక రాఘవయయ్ అనన్యేయ్
మాకు జాబు రాయించాడనీ తెలిసి చాలా బాధపడాడ్ము. సాయంతర్మేసుబబ్డి ఇంటికి వెళిళ్ అతని భారాయ్, పిలల్లని పలకరించాము. బాధ
పడొదద్నీ, ఏలాగైన సుబబ్డిని పోలీసు ఠాణానుంచి విడిపిసాత్మనీ చెపాప్ము.”
“ఒక మూడురోజుల పాటు శర్మించి ఇంటిని మళాళ్ నివాస యోగయ్ం గా మారుచ్కునాన్ము. మూడోరోజు నలుగురు
మోతుబరులను వెంటేసుకుని మా తముమ్డు మామీదకు పోటాల్టకు వచాచ్డు. హదూద్ పదూద్ లేకుండా సావ్తంతర్య్ సంగార్మాలంటూ
ఊళుళ్పటుట్కు తిరుగుతునాన్మనీ...ఆడవాళుళ్ అందునా విధవలాల్

ముసుగేసుకుని ఇంటోల్ కూచోక సిగూగ్ ఎగూగ్ లేకుండా సభలోల్

వేదికలెకుక్తునాన్మనీ .. అనిన్ వివరాలూ తనకు తెలుసూత్నే ఉనాన్యనీ … ఇంటిపరువు తీయడానికి చెడబుటాట్మనీ నానా మాటలూ
అనాన్డు.”
“నేను మాతర్ం తలొంచుకుని ఏడుసూత్నే ఉనాన్ను. అకక్యయ్ మాతర్ం శివంగిలాగా అంతకంటే గటిట్గా అరిచి చెపిప్ంది.
నీలాగా భూమికి భారంగా బతకబోమనీ, సావ్తంతర్య్ం సాధించడానికి ఎనిన్ కషాట్లైనా పడతామనీ, పైగా అది ఎంతో గౌరవమైన విషయమనీ,
అది ఎంతమాతర్ం సిగుగ్పడాలిస్న విషయం కాదనీ తెగేసి చెపిప్ంది.”
“ఇంటిమీదకు మనుషులిన్ తీసుకుని వసేత్ భయపడే పిరికి పందలం కామని హెచచ్రించింది. సుబబ్డిని అనాయ్యం చేసిన ఉసురు
ఊరికే పోదనీ, అతనెన్లాగైనా విడిపిసాత్ను అని గటిట్గా చెపిప్ంది. ఆదెబబ్కు తోకముడిచి మరేమీ మాటాల్డలేక మీ అంతుచూసాత్ననీ … ఈ
వూరొల్ బతకలేక గుంటూరు పారిపోయామనీ ఎగతాళిగా మాటాల్డాడు.”
“అపుప్డు అకక్యయ్ ఇకక్డినుండే ఉదయ్మాలు కొనసాగిసాత్ం. ఏంచేసాత్వో చూసాత్నని, మళీళ్ వయ్వసాయం కూడా చేసాత్ం.
మరాయ్దగా వెళితే అంతమాతర్ం పరువు దకుక్తుందనీ, దొమీమ్గా మనుషులను తీసుకొని ఇంటిమీదకు వచాచ్వని పోలీసు సేట్షన లో కేసు
పెడతాననీ బెదిరించింది.”
“నరసరావు పేటకు వెళిళ్ తాసీలాద్రుతో మాటాల్డి మా పరిసిథ్తులు వివరించి చెపిప్, సుబబ్డిని ఒక వారం లోపే విడిపించింది.
తాసీలుదారు కూడా జమాబందీ గురించి నరసరావు పేటకు వెళిళ్న మా తముమ్డిని ఆడవాళళ్ను ఇబబ్ంది పెటట్వదద్ని హెచచ్రించినటుల్
తెలిసింది. తేలుకుటిట్న దొంగలాగా కొంతకాలం మాజోలికి రాలేదు వాడు.”
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“ ఊళోళ్ అందరూ హనుమాయమమ్ గారు సామానుయ్రాలు కాదనీ, సుబబ్డిని చిటికెలో విడిపించి, దతుత్ తముమ్ణిణ్ తాలీలాద్రుచేత
బాగా చీవాటుల్ పెటిట్ంచిందనీ చెపుప్కునాన్రు. అపప్టినుంచీ కూలీ నాలీ చేసుకునే వాళళ్ందరూ, ఏ అవసరమొచిచ్నా మాదగగ్రకు వచేచ్వాళుళ్.”
"నేనుకూడా సాయంతార్లు లాంతరు వెలుగులో వాళళ్కు కాసత్ అక్షరాలు నేరిప్ంచటం. ఇంకా చుటుట్పకక్ల జరిగే విషయాలూ
వివరించడం, వాళళ్ పిలల్లు చదువుకుంటే ఎలా అభివృదిధ్ చెందుతారో ఎలా అపుప్డు సమసమాజం వసుత్ందో చెపేప్దానిన్. కొంతమంది
పనులకు పోతూ పిలల్లను చదువునేరప్మని నా దగగ్ర దించివెళేళ్వాళుళ్. వాళళ్కు అక్షరాలూ, భారత భాగవతాలోల్ని చినన్ చినన్ కధలూ,
పంచతంతర్ం లాంటి విషయ పరిజాఞ్నానిన్ పెంచే కధలూ చెపేప్దానిన్.”
“మళీళ్ పొలం దునిన్ంచడం లోనూ వయ్వసాయం లోనూ కొనాన్ళుళ్ గడిపాము. ఆ యేడు పంట చాలా బాగా పండింది. ఇలూల్
గాదెలూ ధానయ్ం తో కళ కళ లాడాయి. అకక్యయ్కు చాలా ఆనందం వేసింది. " మళాళ్ మనమంటూ నిలబడాడ్ము చిటెట్మామ్"

అని

ఆనందించింది.”
“అపుప్డు మొదటి పర్పంచ యుదధ్కాలం నడుసుత్నన్ది. ఆ సమయం లోనే దివయ్ జాఞ్న సమాజానికి చెందిన అనిబిసెంట అనే
ఆవిడ బాలగంగాధర తిలక ఆశించిన సవ్పరిపాలన సూతార్నికి ఆకరిష్తురాలైంది. కలకతాత్లో హోం రూల ఉదయ్మం పార్రంభింపబడి
దేశమంతటా వాయ్పిత్ చెందింది.”
“ఆవిడ దేశమంతటా తిరుగుతూ ఆ వుదయ్మానిన్ పర్చారం చేసింది.ఇంకా ఆవిడ సతరీ ల హకుక్లు,ఆలోచనా సావ్తంతర్య్ం
మొదలగు వాటిమీద వాయ్సాలెనోన్ రాసింది. మన ఆంధర్ పార్ంతం లో కూడా దీని గురించి ఒక శాఖ ఏరాప్టు చేసారు. ఈ ఉదయ్మం లో గాడి
చెరల్ హరిసరోవ్తత్మ రావు గారూ, కొండా వెంకటపప్యయ్ గారూ, రెడిడ్నాయుడు గారూ మొదలైన వారు చాలా పర్ముఖ పాతర్ పోషించారు.”
“పరిపాలనలో మనమూ భాగసావ్ములం కావాలనీ, ఇకక్డి సాథ్నికులకే ఇకక్డిపర్జల ఇబబ్ందులు తెలుసాత్యనీ, వేరేదేశం
నుంచివచిచ్ ఇకక్డ పరిపాలించే వారికి సాథ్నికుల కషట్నషాట్లు తెలియవనీ అందువలల్ భారతీయులకు పరిపాలనలో చోటు కావాలనీ
ఉదయ్మించారు.”
“అందులో భాగం గానే ఊరూరూ తిరుగి కొంతమందిని సమావేశపరచి దీని గురించి వివరించే కారయ్ కర్మం లో నేను కూడా
పాలు పంచుకునాన్ను. అకక్యయ్ వయ్వసాయపు పనులోల్ ఉంటే,

నేను ఊరూరూ తిరిగి పర్చారం చేసే పనిలో ఉండేదానిన్. లోతటుట్

పార్ంతాలయిన పళెళ్టూళళ్కు కూడా ఈ ఉదయ్మం చేరాలనన్ది మా ఆశయం.”
“నేను పొదుద్న చదిద్మూటకటుట్కు బైలుదేరితే సాయంతార్నికి ఇంటికి వచేచ్దానిన్. పదిమైళళ్ పైబడడ్ ఊరైతే… పకక్నే ఇంకో
ఊరిలోని సమావేశం చూసుకుని మరాన్డు సాయంతర్ం తిరిగి వచేచ్దానిన్. ఆహారంగా పండూ, ఫలమో.... అది దొరకక్పోతే ఎవరనాన్ కుంపటీ
బొగుగ్లూ తెచిచ్పెడితే కొంచెం అనన్ం వండుకుని వాళిళ్చిచ్న పెరుగుతో కడుపు నింపుకునేదానిన్. ఉదయ్మానిన్ మరింత మందికి చేరవేయాలనే
తపన తపప్ ఆకలి దపుప్లు తెలిసేవికాదు.
అపుప్డే అలాంటి సమావేశం ఒకటి సాతులూరులో జరుగుతుందనీ, కొంచెం జన సమూహం ఎకుక్వగా వసాత్రనీ, అందులో
పర్సంగించాలిస్ ఉంటుందనీ గుంటూరునుండి ఉతత్రం వచిచ్ంది నాకు. కొంచెం దూరం కనుక బండి కటిట్ంచుకుని నరసరావు పేటవరకూ
వెళిళ్, అకక్డినుంచి నుంచి రైలోల్ సాతులూరు వెళాళ్లని ఆలోచన. ఆరోజు రాతిర్కి పొనుగుబాడులో కరణం గారింటోల్ బసచెయాయ్లనుకునాన్ం.
పొనుగుబాటి కరణం రమణయయ్ గారు మాకు దగగ్రి బంధువు అందువలల్ ఒకపూట ముందుగానే అకక్డికి చేరవచచ్ని అనుకునాన్ం.
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రైలు కోసం పాల్ట ఫారంమీమ్ద ఎదురు చూసుత్నన్ మమమ్లిన్ ఒక పోలీసు వచిచ్ పలకరించాడు. "కొండా సతయ్వతమమ్ గారు
మీరేనా?" అని అడిగాడు. నేను అవునని తలూపేంతలో అకక్యయ్ నా చేయిగిలిల్ "నేనేనండీ సతయ్వతమమ్ను" అంది!”
“నేను తేరుకోకముందే ఆ పోలీసు అకక్యయ్ను "మీరొకసారి సేట్షనుకు రావాలిస్ ఉంటుంది. మీరు వెళేళ్ది సాతులూరికేగదా!
అకక్డ ఒక సభలో మీరు పర్సంగిసుత్నాన్రని తెలిసింది. అది పర్భుతవ్ వయ్తిరేక చరయ్. మీరలా చేయకూడదు. అయినా ఆడవారు అందునా
తలచెడిన వారులా ఉనాన్రు. ఇటువంటి కారయ్కర్మాలు మీకెందుకు మరాయ్దగా వెనుదిరిగి వెళతారా...లేక సేట్షనుకు నడుసాత్రా" అని
బెదిరించాడు.
అపుప్డు అరధ్మయియ్ంది నాకు. పర్భుతవ్ం పౌరులమీద బాగా నిఘావేసి ఉతత్రాలు ముందుగానే పరిశీలించి సమాచారం
సేకరిసూత్ ఉండవచుచ్, లేకపోతే మా సవతి సోదరుడు మా చరయ్లమీద ఉపప్ందించి ఉండవచుచ్. కాసేపు ఏం చెయాయ్లో పాలుపోలేదునాకు.
"ఏవమామ్.... చెపుత్ంటే నీకాక్దూ ...వెనకిక్ వెళతావా ..లేదా నాతో సేట్షనుకు వచిచ్ జైలుపాలవుతావా" అని అకక్యయ్ను మళీళ్
గటిట్గా గదమాయించాడతను. అకక్యయ్ నాకు నువువ్ వెళళ్మనన్టుల్ సైగచేసి."లేదుబాబూ తపైప్పోయింది నేను వెళిళ్పోతాను" అని వెనకిక్తిరిగి
చూడకుండా వెళిళ్పోయింది. అకక్యయ్ వెళుతుంటే మళీళ్ వచాచ్వో జాగర్తత్! నేను ఇకక్డే ఉంటా అంటూ హెచచ్రించాడు.”
“నేను మెదలకుండా అకక్యెయ్వరో తెలియనటుల్గా మామూలు పర్యాణీకురాలాల్గా నిలబడాడ్ను. నావైపు తిరిగి "నీపేరేంటీ?
ఆమెకు నువువ్ ఏమవుతావు? ఇదద్రూ సిటీపోలీసులాల్ (విధవలాల్ ) ఉనాన్రు" అనాన్డు హేళనగా.
“నేనూ తెలివిన పడి, "అయాయ్! ఆమెవరో నాకు తెలీదండీ...సేట్షను బైట కలిసింది. “సాతులూరు వెళేళ్రైలు ఇపుప్డు
వసుత్ందా?" అని అడిగింది. నాపేరు కోల పూడి రవణమమ్. నేను గుంటూరు వెళుళ్తునాన్. మా మేనమామ దశదిన కరమ్లకి" అని అబదధ్ం
చెపిప్ తపిప్ంచుకునాన్ను.”
“టికెక్టుట్ కూడా కొనుకోక్లేదు ఎలారా భగవంతుడా అని ఆలోచించాను. టికెక్టుట్

కొంటేతెలిసిపోతుంది కద! ఏమైతే

అదయియ్ందని ధైరయ్ంగా పాల్టుఫారం మీదికి వచిచ్న రైలుబండి ఎకేక్సాను. రైలు బోగీలోకి ఎకిక్న ఒకవయ్కిత్ రైలు కదిలిన తరువాత ఒక టికెక్టుట్
నా చేతికి ఇచాచ్డు. నేను ఆశచ్రయ్ం గా చూసుత్ంటే… " మీ అకక్యయ్ గారటమామ్..... ఒక టికెక్టుట్ సాతులూరికి కొని రైలు కదిలాక మీకు
ఇమమ్నాన్రు " అని కొంత డబుబ్కూడా చేతిలో పెటాట్డు!”
నేను ధైరయ్ంగా హమమ్యయ్! అని నిటూట్రాచ్ను. ననున్ సమావేశం కోసం పంపటానికి తెలివిగా పోలీసునుంచి తపిప్ంచిన
అకక్యయ్ సమయసూఫ్రిత్కి మనసులోనే దణణ్ం పెటుట్కునాన్ను. మానుంచి అమామ్ నానన్లతో సహా అందరినీ తీసుకెళిళ్న దేవుడు, మాకు
ఒకరికొకరిని తోడుగా ఉంచినందుకు కృతజఞ్తలు తెలుపుకునాన్ను. అకక్యయ్ తోడుంటే ఏదైనా సాధించగలనని ఎంతో నమమ్కంతో
సాతులూరు సభకోసం సాగిపోయాను

(కొన గింపు వచేచ్ సంచికలో..!)
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