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"మేడం! బాగునాన్రా !" అంటూ ఇంటిలోకి పర్వేశించింది సురేఖ . ఉబిబ్తబిబ్యియ్ంది ఊరిమ్ళ . అంత కాసీట్ల్ మనిషి హోండా యకీట్వా సూక్టరు
లో తన ఇంటికి వచిచ్ తనని "మేడం " అని సంభోదిసూత్ పలకరించడం ఊహించని విషయం ఊరిమ్ళకి .
తిరుపతి పటట్ణంలోని యోగా సెంటరల్లో కలవడం, ఫంక్షనల్ లో మాటాల్డుకోవడం, బూయ్టీ పారల్ర లలో చిరునవువ్లు చిందించడం తపిప్ంచి
అంత గొపప్ వయ్కిత్ తనని వెదుకుక్ంటూ తన ఇంటికి రావడం ఊరిమ్ళకి ఉయాయ్లలో ఊగినంత సంబరమయియ్ంది. సురేఖ మేడంని సోఫాలో కూరోచ్పెటిట్ వేడి
వేడి ఫిలట్ర కాఫీ అందించింది.
పిచాచ్పాటి మాటాల్డుకునాన్రు . వంటా వారుప్ గురించి చరిచ్ంచారు. ఆరోగయ్ రహసాయ్లు, అందానికి చిటాక్లు, టీవీ సీరియళళ్ విశేల్షణలు, వర్త
విధానాలు చెపుప్కునాన్రు . చినన్గా తను తెచిచ్న కువైట ఖరుజ్రాల గిఫుట్పాయ్క ఊరిమ్ళ చేతికి ఇచిచ్ంది సురేఖ.
బాయ్ంకు కల్రక్ భారయ్ అయిన తన ఫెర్ండ షిప కోరి, డిగీర్ కాలేజ లెకచ్రర లవకుమార భారయ్ అయిన సురేఖ తనతో సనిన్హితంగా "కోల్జప " లో
మాటాల్డడంతో ఆకాశం లో ఎగిరినంత ఆనందానిన్ పొందింది ఊరిమ్ళ .
‘తమకేమో మోటార సైకిల మాతర్మే వుంది . వారికేమో యకీట్వా సూక్టరుతో పాటు మారుతి సివ్ఫట్ కారు కూడా వుంది. తాము వుండేది మిడిల
కాల్స అశోక నగర అయితే వారు వుండేది రిచ లొకాలిటీ వరదరాజ నగర లో . మేడం వేసు డర్సుస్, నడక, మేనరిజం, ఇంగీల్ష పదాల వాడకం తను ఎనిన్
జనమ్లు ఎతిత్తే .... అంతటి మనిషి కాగలదు? ‘అని కాసేపు మనసులోనే బాధపడింది. అంతటి వి ఐ పి తనతో కబురుల్ ఆడటం నిజమా? అని తనను తాను
గుచిచ్ గుచిచ్ చూసుకొంది .
అంతేకాక తను ఏమో చినన్ ఊరు అయిన పుతూత్రులో డిగీర్ చదివినదాయె. మేడం ఏమో పెదద్ టౌన లోని మహిళా యూనివరిస్టీ లో యం.బి.ఏ
. చదివినదాయె. నకక్ ఎకక్డ ? నాగలోకం ఎకక్డ అని కూడా అనుకొంది.
అనిన్ ముచచ్టూల్ అయిపోయాక సురేఖ వేడుకోలుగా ముఖం పెటిట్ "ఊరిమ్ళా ! రానునన్ శార్వణ శుకర్వారం పంచమి రోజున మా అమామ్యి
మృదలకి పెళిళ్ చూపులు. అబాబ్యేమో కరాణ్టక రాషట్ం హుబీల్లో సివిల ఇంజనీర గా పనిచేసుత్నాన్డు. పెళిళ్ కొడుకుతో పాటు వారి తాలూకు బంధువులు
పదిమంది దాకా వసుత్నాన్రు. నాకు ఒక చినన్ సహాయం చేయాలివే " అని అడిగింది .
'ఎంత భాగయ్ం' అనన్టుల్గా ఊరిమ్ళ "తపప్కుండా మేడం " అని గటిట్గా చెపిప్ంది.
వెంటనే సురేఖ మేడం ఊరిమ్ళ కళళ్లో కళుళ్పెటిట్ చూసూత్ ఇలా అంది. "ఏమిలేదువే! మా వదద్ బోలెడనిన్ నగలునాన్యి. పెళిళ్ చూపులూ కదా!
మరినిన్ నగలు పెండిల్ కూతురికి తొడిగితే బాగుంటుంది చూసేవారికి. మీ వదద్ బంగారు నగలు వుంటే ఇవవ్ండి. పెళిళ్ చూపులయియ్ందే తిరిగి ఇచేచ్సాత్ను".
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"అయోయ్! అది ఏముందండీ ! శుభకారయ్ం కదా, అందరూ సంతోషంగా, సమిషిట్గా సహకరించు కోవాలిస్న వేడుక " అని చెపిప్ంది ఊరిమ్ళ.
వెంటనే తన తండిర్

చేయించిన

బంగారు గాజులు, తన తలిల్ బహుమతిగా

ఇచిచ్న రవవ్ల నెకల్స, తను ఇషట్పడి చేయించుకునన్ వడాడ్ణం, భరత్

బహుమతిగా ఇచిచ్న నీలం రాయి బంగారు ఉంగరం ... అనిన్ ఒక పాలిథిన కవరోల్ భదర్ంగా పొటల్ం కటిట్ సురేఖకి అందించింది .
" మీ లాంటి మంచి హృదయం వునన్ వాళుళ్ తగిగ్పోతునాన్రు. అంతా నకిలీ నవువ్లు, కృతిర్మ లావాదేవీలు, లేనిపోని బడాయిలు .... ఎటు
వెళుత్ందో సమాజం " అంటూ కూలింగ గాల్స వేసుకొని హైహీలస్ తొడుకొక్ని వి ఐ పి బాయ్గు తగిలించుకొని లిప సిట్క పెదాలతో చిరునవువ్తో చిందిసూత్
టూవీలర పై సరుర్న వెళిల్పోయింది.
*****
రెండు మూడు వారాల గడిచాయి. సురేఖ నగలు తెచిచ్వవ్లేదు. భయం పటుట్కొంది ఊరిమ్ళకి . "పెళిళ్చూపులకే కదా నగలు తీసుకెళిల్ంది . రెండు
మూడు రోజులోల్ తెచిచ్ ఇసుత్ంది కదా" అనుకొని ఈ విషయం భరత్ ఉలగనాధం కి చెపప్నేలేదు .
నెల తరావ్త కూరగాయల మారెక్ట లో కనిపించింది సురేఖ. చూసీ చూడనటుల్ వెళిల్పోయింది . మరొకసారి పర్కాశం రోడుడ్ లోని సేట్ట బాయ్ంకు ఏ
టీ ఎం దగగ్ర కనిపించింది. "హాయ " మాతర్మే చెపిప్ వెళిల్పోయింది. రెండు మూడు సారుల్ ఫోన చేసేత్ మొబైల సివ్చ ఆఫ చేసివుంది .
ఇక లాభం లేదనుకొని, దైవ సహాయం కోరి ఆంజనేయసావ్మి గుడి చుటట్డం మొదలు పెటిట్ంది. 48 రోజులు ఉపవాసం వుండి పర్దిక్షణలు చేసేత్
కోరికలు తీరుతాయని గుడిసావ్మి చెపప్డం తో పర్దకిష్ణలు చేసింది. వడమాల, ఆకు పూజ కూడా చేయించింది ఆంజనేయసావ్మికి. అనీన్ భకిత్గా చేసింది.
అయినా ఫలితం దకక్లేదు.

మధయ్మధయ్లో

'నగలు తొడగటం లేదు ఏమిటి విషయం ?’

అని భరత్ పర్శిన్ంచినపుప్డలాల్ కుంటిసాకులు చెపిప్

తపిప్ంచుకొంది.
అనుకోకుండా ఒక రోజు పసుపరిత్ సూపర మారెక్ట లో కనపడింది సురేఖ , "ఏయ ఊరిమ్ళా ! ఏమీ అనుకోవదుద్, నినున్ కలువలేకపోయాను. ఆ
పెళిళ్ సంబంధం కుదరలేదు. అబాబ్యికి ఇంకొంచెం రంగువునన్ పిలల్ కావాలంట. ఏముందిలే ... ఈ సంబంధం కాకపోతే ఇంకొకటి. అబాబ్యిలకు
కరువా ఏమిటి ?” అని ఊగిఊగి చెపిప్ంది .
ఊరిమ్ళ ‘నగల ఉబలాటం’ అరథ్ం చేసుకొనన్ సురేఖ " పెళిళ్ చూపులయియ్ందే అనిన్ నగలూ మాకునన్ ఫెడరల బాయ్ంక లాకర లో పెటేట్శాము.
పొరబాటుగా నీ నగలు కూడా మా నగలతో కలిపి లాకర లో దాచాను. టైం దొరకడం లేదు. వచేచ్వారమైనా బాయ్ంక కెళిల్ నీ నగలు నీకు తెచిచ్ ఇసాత్ను. ఏమి
అనుకోవదుద్వే, ఆలసయ్మవు తోంది. సారీ, వే" అని నంగినంగిగా చెపిప్ంది.
ఊరిమ్ళకు మళీల్ ఉయాయ్లలో ఊగినంత సంబరమయియ్ంది. చీర కొంగు నడుముకు చెకిక్ంది. భవాని నగర ఆంజనేయసావ్మి శకిత్ సామరాధ్య్ల
పైన మరింత గురి కుదిరింది. ఇంటికెళిల్ నిలువెతుత్టధద్o ముందర నిలబడి డాయ్నస్ చేసింది."ఏనాటికయినా ధరమ్మే గెలుసుత్ంది " అనన్ పాత సినిమా డైలాగ
గురుత్కొచిచ్ చినన్పుప్డెపుప్డో చేసిన "జజజ్నక

జజజ్నక " అడుగులు వేసింది. తనని తాను అధద్oలో చూసుకుంటూ 'కిస ' కొటుట్కుంది. వారంరోజుల పాటు

ఆమెకు ఆ హాయ్ంగ ఓవర తగగ్లేదు .
*****
మళీళ్ మూడు నెలలు గడిచిపోయాయి. రోడుడ్ లో 'హాయ',మారెక్ట లో ' సారీ’ తపిప్తే గోలడ్ మాతర్ం తెచిచ్ ఇవవ్లేదు సురేఖ.
మళీల్ గుడిసావ్మిని కలిసింది. ఆయన సలహాతో కపిలతీరథ్ం ఈశవ్రునికి అభిషేకం చేయించింది. అలిపిరి పాదాల వదద్కి వెళిళ్ వెంకటేశవ్ర సావ్మి
పాదాలు నెతిత్న పెటుట్కొని పర్దకిష్ణలు చేసింది. తిరుచానూరు పదామ్వతమమ్ గుడికెళిళ్ కుంకుమారచ్న చేయించింది. అయినా లాకర గోలడ్ చేతికి రాలేదు .
*****
వైకుంఠ ఏకాదశినాడు భరత్ ఉలగనాధం పదిఏళల్ కిర్తం కొనన్ పాతిక వేల షేరల్ ధర రెండు లక్షల పై చిలుకు అయియ్ందనన్ సంతోషంతో ఇంటికి
చేరినాడు. మొగుడి మూడ పసిగటిట్న ఊరిమ్ళ దీనంగా ఫేస పెటిట్ లాకర గోలడ్ విషయం చెపిప్ వెకిక్వెకిక్ ఏడిచ్ంది .
తిటిట్న తిటుట్ తిటట్కుండా తిటిట్నాడు. ఎగిరెగిరి ఊగి ఊగి అరిచినాడు. అటు మూడు తరాలు ఇటు మూడు తరాలు తిటిట్నాడు. తిటల్ను భరించలేక,
ఊరిమ్ళకు తిరుకుక్o దామనిపించింది. కానీ తపుప్ తన దగగ్ర వుందని నోరు కటుట్కుంది .
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ఉలగనాధం కోపం తగగ్లేదు. దూకి దూకి అరిచినాడు. దుమెమ్తిత్ పోసినాడు.
మరింత అరవాలనిపించినా మొనన్టికి మొనన్ నలభైఏళళ్ కొలిగ కృషణ్మూరిత్ హారట్ అటాక గురొత్చిచ్ అరవడం తగిగ్ంచినాడు.
ఆవేశం తగిగ్నాక భోరున ఏడిచ్నాడు. భారాయ్భరత్లిదద్రూ ఒకరినొకరు గటిట్గా పటుట్కొని ఏడుచ్కునాన్రు. ‘ఎగిరి దంచినా ఎగిరెగిరి దంచినా పిండి
ఒకక్టే’ అని గురొత్చిచ్ంది వారికి. వెకిక్ళుళ్ పెటిట్ ఏడిచ్నా నగలు లాకర నుంచి ఎగిరి తమ వదద్కి రావని అరథ్మయియ్ంది. ఒకరి నొకరు సముదా
యించుకునాన్రు. ఉగాది కి విడుదలైన టి టి డి పంచాంగంలో బంగారుతో సమసయ్లు వుంటాయని చదివింది గురొత్చిచ్న ఉలగనాథం పంకచ్రయిన సైకిల
లా వుండిపోయినాడు .
భరత్ బాధని చూడలేని ఊరిమ్ళ వేడి వేడిగా బొరుగుల ఉపామ్ చేసింది. కోపంతో ఉపామ్ తినడని అనుకొంది కానీ మిరీచ్, కరివేపాకు , కొతిత్మిర ,
అలల్ం ముకక్లు అనీన్ మిగలకుండా లాగించేశాడు - సురేఖ పై దాడి చేయడానికి శకిత్ కావాలని కాబోలు. చికక్టి పాలతో చకక్టి డికాషన కలిపి ఫిలట్ర కాఫీ
తయారు చేసి భరత్కి ఫుల కపుప్ ఇచిచ్ంది. తను హాఫ కపుప్ తీసుకొంది. కొంచెం గెస తగిగ్ంది ఇదద్రికీ .
సురేఖ ఇంటికి వెళిల్ తాడో పేడో తేలుచ్కుందామనుకునాన్రు. ఉలగనాధం బాహుబ లాగ తయారయినాడు. మోటార సైకిల మీద
వెళదామనుకునాన్రు కానీ, 'షాక' లో వునన్ తన భరత్ బండి షేక చేసి బోలాత్ కొటిట్సాత్డేమోనని భయపడి ఆటో మాటాల్డింది .
*****
లెకచ్రర లవకుమార తమ ఇంటి పోరిట్కోలో, ఊగే ఉయాయ్లలో కూరొచ్ని వునాన్డు. నలల్కుండ పొటట్, చింతిoత కనుగుడుల్, నలల్ తెలల్ మీసాలు
కలిగి వునాన్డు. ఒక చేతిలో డైలీ సండే సెప్షల తిరగేసూత్, మరొక చేతి బడ తో చెవి గులిమి తీసుకుంటునాన్డు.
బాధిత జంట ఊగే ఉయాయ్ల ముందు నిలబడింది. ఎదురుగా వునన్ పిటట్ గోడపైన కూరోచ్మనాన్డు సారు. కూరొచ్ని చెపేప్ కథగా అనిపించలేదు
వారికి. నిలబడి సినిమా రీళల్ లా విషయమంతా తిపిప్ తిపిప్ చెపిప్నారు. వివిధ వినాయ్సాలు, భంగిమలు హావభావాలతో లబోదిబోమనాన్రు. అయినా
ఉయాయ్ల ఊగుతూనే ఉంది. ఉలుకు లేదు, పలుకు లేదు.
బాధిత జంట చెపుత్నన్ సోది ఇరుగూ పొరుగు చూసుత్నాన్రు కానీ వారంతా కాయ్జువల గా వునాన్రు .
తమ యాక్షన కి

రియాక్షన ఇవవ్ని లెకచ్రర ముందు దిగాలుగా కూలబడాడ్రు. భరత్కి బైరుల్ కముమ్తుందేమోనని భయపడి ఊరిమ్ళ తన

మంగళసూతార్లు కళళ్కు అదుద్కొని బాయ్గులోని బాటిల నీళుళ్ తాగించింది. బాధిత జంట చెపిప్న కథ అంతా హరికథలాగా వినన్ సారు పుతూత్రు వకక్పొడి
నములూత్ నింపాదిగా "మాటాల్డి సెటిల చేదాద్ం లే" అని మాతర్ం అనాన్డు.
ఆ వాకయ్ భావం అరథ్ం కాలేదు బాధిత జంటకి.

సురేఖ ముదురు అయితే ఆమె మొగుడు 'దేశ ముదురు ' అని అరథ్మయియ్ంది వారికి. సురేఖ

దొంగ అయితే ఆమె మొగుడు 'దొంగలకు దొంగ ' అని తెలిసిపోయింది. తెలిసీ తెలియక రాక్షస గుహలో దూరామని సెకను పాటు బెదిరినారు.
అకక్డ ఉండి లాభం లేదని, 'యమదొంగ ' ఇక పలకడని, చేసేదీ ఏమి లేక కాళుళ్ ఈడుచ్కుంటూ వీధిలోకి వచాచ్రు. ఎదురుగా కారులో సురేఖ
కనిపించింది . పలకరింపు జరగలేదు కానీ ' ఎందుకు వచాచ్రు మీరు మా ఇంటికి’ అనన్టుల్గా చూపులు విసిరింది. ఆశ చావక బాధిత జంట నిలబడి
మాటాల్డాలని చూశారు. కాని ఆ అవకాశం వారికి ఇవవ్లేదు సురేఖ . కారు గేరు అయిదుకి మరిచ్ సీప్డ రైజ చేసి సరుర్న వెళిల్పోయింది. నలల్పొగ బాధిత
జంటకి తగిలింది .
*****
ఎలాగోలా కషట్పడి ఇంటికి చేరుకునాన్రు. పరిచయం వునన్ పోలీసులను కలిసినారు. తెలిసిన లాయరల్తో మాటాల్డినారు. సాథ్నిక వారుడ్ మెంబరుతో
చరచ్లు జరిపినారు. సమసయ్ ఎలా పరిషక్రించాలో ఎవవ్రు సరిగా పరిషాక్ర మారగ్ం చూపలేదు. 'అటట్యితే సహాయం చూసివుంటాం - ఇటట్యితే
సహాయం చేసి వుంటాం’ అని అనాన్రు గానీ ఎవవ్రు చికుక్ముడి విపప్లేదు .
*****
రెండు మూడు రోజులు గడిచిపోయాయి. ఆదివారం సాయంతర్ం ఆకాశం మేఘావృతమైవుంది. ఇంటి ముందరి మెటల్పైన కూరొచ్ని వునాన్డు
ఉలగనాథం. ఎదిరింటి ఎరెర్రర్ అగిన్ పూల చెటల్ను తదేకంగా చూసుత్నాన్డు. భారయ్ ఊరిమ్ళ పచిచ్ మిరపకాయ తొడిమలు వొలుసూత్ ఉంది .
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ఇంతలో రుయ మని సైకిల పై ఓ కురార్డు వచిచ్ సైకిల లో దిగినాడు. తను సురేఖ గారి అబాబ్యినని, తన పేరు సిదాద్రథ్ అని పరిచయం
చేసుకొనాన్డు. నగల సంచి ఇసూత్ ' "అమమ్ ఇచిచ్ రమమ్ంది ఆంటీ " అని ఇచిచ్నాడు.
మొగుడూ పెళాళ్ లిదద్రూ తియయ్ తియయ్ని గుటకలు మింగారు. అకక్డే డిసోక్ డాయ్నస్ చేదాద్మని అనుకునాన్రు కానీ వీధులోల్ బాగుండదని సిగుగ్పడి
ఆ పని చేయలేదు. తమ సంతోషానిన్ ఎలా పర్కటించాలో తెలియక ఇంటోల్ వునన్ సీవ్ట పాయ్కెట ఒకటి ఆ అబాబ్యికి ఇచిచ్నారు. వారి ముఖాలోల్ వంద
నక్షతార్ల కాంతి చూసి సిదాధ్రథ్ బితత్రపోయినాడు. గబ గబా సైకిల తొకుక్కుంటూ బెల మోగించుకుంటూ డబుల సీప్డ తో ఉరికినాడు.
*****
మొగుడు పెళాళ్ లిదద్రూ పడక గదిలోకి పరుగులెతిత్నారు. నగలనిన్టిని సరిచూసుకొనాన్రు . డైరెకుట్గా ఒకరికొకరు లైకింగ లు ఇచుచ్కునాన్రు.
హగ చేసుకునాన్రు. మొబైల లో పేల్ మూయ్జిక అదిమారు. రాజాది గేర్ట సినిమాలోని రవితేజ పాట "గునాన్ గునాన్ మామిడి" పాట పేల్ చేసి చిందులేశారు.
ఎగిరి ఎగిరి గెస పోసుకొని కూలబడాడ్రు. గెస తగిగ్నాక గోముగా అడిగింది భారాయ్మణి "హఠాతుత్గా వారికి నగలు ఎందుకు ఇవావ్లని పించింది? " అని .
గంభీరంగా కాలర సరుద్కునన్ ఉలగనాథం పెదద్ దువెవ్నతో తల దువువ్తూ, చినన్ దువెవ్నతో మీసాలు దువువ్తూ తను ఈ మధయ్లో సేకరించిన
సమాచారానిన్ ఇలా చెపిప్నాడు.
"దండిగా డబుబ్లు సంపాదించాలని గొలుసుకటుట్ వాయ్పారంలోకి దిగినారు. శీర్ మరియు శీర్మతి సురేఖ గారు జనాలను ఆకరిష్ంచడానికి ఎనోన్
ఎతుత్గడలు వేసినారు. మిడిల కాల్స సాథ్యి నుంచి రిచ సొసైటీ లోకి జంప కావాలనుకునాన్రు. లగజ్రీకి అలవాటు పడాడ్రు. డబుబ్లు లేకునాన్ కారుకొనాన్రు .
రిచ లొకాలిటీ లో కాసీట్ల్ హౌసులో కాపురానికి దిగారు. మెహరాభ్నీ కోసం విచచ్లవిడిగా ఖరుచ్ పెటాట్రు.
అందులో భాగంగానే, మన నగలిన్ తీసి సపత్గిరి గార్మీణ బాయ్ంక లో 40 పైసల వడీడ్కి మూడు లక్షల దాకా అపుప్ తీశారు.
సురేఖ చెపిప్న మాట కరెకట్. నగలు లాకర లో పెటాట్రు. తమ సొంత లాకరోల్ కాదు, అపుప్ చేయడం దావ్రా బాయ్ంక వారి పెదద్ లాకర లో పెటాట్రు.
ఆరునెలలు పాటు మన నగల దావ్రా టెంపరరీ అడజ్సెట్మ్ంట చేసుకొనాన్రు.
ఈ మధయ్లో మనలాంటి 'భకరా ' కానీ 'భకరీ ' కానీ మరొకరు దొరికి వుంటారు వారికి. బహుశా .... అందుకే మన నగలు మనకి ఇచేచ్శారు .
ఇలాంటి వారు సమాజంలో ఎపుప్డూ వుంటారు. మన జాగర్తత్లోల్ మనం వుండాలి. వారు చినన్ చినన్ గిఫట్ లు మన చేతికి ఇచిచ్ మనలిన్ పడేసాత్రు.
ఇలాంటివారు చకక్టి శారీరక సౌషట్వం కలిగి మాటకారి తనం, లౌకయ్ం, చకక్టి వసత్రధారణ, మంచి భాషా పర్యోగాలు చేసి జనాలను ఆకరిష్సాత్రు .
సెలబెర్టీల మనన్టుల్గా ఫోజు కొడతారు.
మనం వారి పైఫై మెరుగులు చూసాత్ం. అంటే పై పై పాయ్కింగ చూసాత్ం. ఆకరిష్ంపబడతాం. లోపలి సరుకు చూడం. గిఫట్ ల పైన వునన్ అందమైన
రేపర లను చూసి గొపప్ గిఫట్ లని భర్మిసాత్ం. రేపర లోపల ఏముందో తెలుసుకోలేం.
అందుకే మన జాగర్తత్లలో మనం వుండాలి. లేకుంటే ఇలాంటి వాళుల్ తీసిన గోతులోల్ పడుతాము" అంటూ జీడిపపుప్, బాదం పపుప్ వునన్ కొండ
లడుడ్ ముకక్ని ఊరిమ్ళ నోటికి అందించినాడు. ‘నా మొగుడికి ఎంత తెలివబాబ్’ అనుకొంటూ, నవువ్కుంటూ సాన్నాల గదిలోకి దౌడు తీసింది. చకక్గా తల
సాన్నం చేసి తన మొగుడికి మొదటి రాతిర్ గురుత్ చేయడానికి.
ఆనందం పటట్లేని ఉలగనాథం మారెక్ట వైపు నడిచాడు. భారయ్కి పకోడీ పొటల్ం, మలెల్ల చెండు తేవడానికి. ఆ రాతర్ంతా బంగారు నగలిన్
చూసుకుంటూ విందు పసందులతో జలాస్గా జాగారం చేశారు.
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