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“కటెట్ విరిచి పొయియ్లో పెటిట్ నటుల్గా మోటుగా, కటువుగా వుంటుంది ఆవిడ మాట. నోటికి ఎంతవసేత్ అంతే, ఆ
సమయంలో ఆవిడకి ఆలోచన శూనయ్ం. అదే నా పాలిట శాపం. అందుకే ఇలా కూలింది నా కాపురం", నెలల పసి
గుడుడ్ని ఒడిలో పెటుట్కుని, సముదర్మంత విషాదానిన్ భరిసూత్, ఏడుసూత్ చెపిప్ంది శశి.
"చూడు, మీ అమమ్ సంగతి నాకు తెలియందా? ముందు ఆ కనీన్ళుల్ తుడుచుకో. అసలు ఏమి జరిగిందో వివరంగా
చెపుప్...“ సముదాయిసూత్ అడిగాడు బావ.
బావకి శశి మేనమామ కూతురు. ఆమె పుటిట్లుల్ అమలాపురానికి దగగ్రలో ఉనన్ ఒక పలెల్టూరు. ఆసిత్పాసుత్లు
బాగానే ఉనాన్యి. శశి పేరుకు తగగ్టుట్గానే చకక్ని చుకక్. శాంతంగా, సౌమయ్ంగా, అణకువగా ఉంటుంది శశి. శశికి డిగీర్
పూరిత్ అవుతుంటేనే కుటుంబం మంచిదని, కురార్డు కాలేజీ లో అధాయ్పకుడని,అంద గాడని, భావించి విజయవాడలో
వుండే విజయ తో వివాహం చేశారు. శశి తండిర్ శాంతమూరిత్, చాలా గంభీరంగా ఉంటాడు. కానీ శశి తలిల్
అందుకు పూరిత్గా వయ్తిరేకం. కోపం రావడానికి కారణం అకక్రేల్దు ఆవిడకు.
"విజయవాడ నించి పురిటికి తీసుకు వచాచ్డు నానన్ ననున్ ఏడో నెలలో. వచిచ్ నెల రోజులు దాటుతుండగా ఒక
రోజు విజయ వచాచ్డు ననున్ చూడటానికి. ఆయన వసాత్రని మాకు తెలీదు. అదే రోజు నానన్ ఏదో ముఖయ్మైన పనుందని
బయటికి వెళాళ్డు. పరిసిథ్తులనీన్ ఆరోజు నామీద పగ పటాట్యి కాబోలు..." శశి చెపోత్ంది, మండువా దగగ్ర సోఫాలో
కూరుచ్నన్ బావతో. గదిలో పాపాయి నిదర్ పోతోంది.
"వచిచ్నపప్టి నుండి ఆయనది ఒకటే గోల. పసుపు కుంకుమగా ఇసాత్మనన్ రెండెకరాల భూమి ఆయన పేర
రాయలేదని, రోజూ వాళళ్ నానన్ రాదాధ్ంతాలు చేసుత్నాన్డట. మరాయ్ద గల కుటుంబ మనుకునాన్ము, మనం మోస పోయా
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మని వాపోతునాన్డట. పోనీ మా మావగారు వాళుళ్ ఏమీ లేనివాళాళ్ అంటే, కాదు పొలాలు, ఇళుల్, వాకిళుళ్ అనీన్ ఉనాన్యి.
కానీ డబబ్ంటే పిచిచ్. ననున్ మా నానన్ని మోసం చేసి పెళిల్ చేసారంటూ గోల గోల చేసాడు విజయ. నచచ్ చెపప్డానికి నేను
ఎంతో పర్యతన్ం చేసూత్నే వునాన్ను. బామమ్ వచిచ్, ‘మేము మోసం చేసాత్మా నాయనా! కాసత్ నేను చెపేప్ది విను బాబు’
అంటూ సరిద్ చెపప్డానికి పర్యతన్ం చేసింది. ‘ముసలమమ్ గారూ! ఇది మీ వయ్వహారం కాదు మీకు సంబంధం లేదు
బయటికి పొండి’ అంటూ గదిద్ంచాడు విజయ.
ఇంతలో జరగరానిదే జరిగింది. నా భయమే నిజమయియ్ంది. పెరటోల్ ఉనన్ మా అమమ్కు ఆ మాటలు ఎలా
వినపడాడ్యో తెలీదు. విడిచి పెటట్ బడిన బాణంలా రివువ్న దూసుకు వచిచ్ంది. పూనకం వచిచ్నదానిలా వూగి పోయింది.
చూడబాబ్యి! నువువ్ చాలా ఎకుక్వ మాటాల్డుతునాన్వు. ఇక తగుగ్. మీ గౌరవ మరాయ్దలు మాకూ తెలుసు. మీ నానన్ కి
డబుబ్ జబుబ్. అది నీకూ వచిచ్ందా? అయినా కడుపుతో ఉనన్ పిలల్ని కనీన్ళుల్ పెటిట్ంచడానికి పని కటుట్కుని వచాచ్వా? వెధవ
సంసాక్రం... వెధవ పెంపకం... అసలు నినున్ ఇపుప్డు రమమ్ని మనన్ది ఎవరంట?’ మా అమమ్ వీరంగం చూసి నాకు నోట
మాట రాలేదు... ఏడుసూత్ అలాగే కూలబడిపోయా. దెబబ్ తినన్ పులిలా వునాన్ డాయన. తెచుచ్కునన్ సంచీని భుజానికి
వేసుకునాన్రు. ఒకక్ అంగ లో రోడుడ్ మీదకి వచాచ్రు.మళీళ్ ఈ గడప తొకిక్తే ఒటుట్... అంటూ విసవిసా నడుసూత్ రోడుడ్
మలుపు తిరిగారు". శశి చెపప్డం ఆపి కనీన్ళుల్ తుడుచుకుంటూ పాపాయి ఏడుపు విని గదిలోకి పరుగెతిత్ంది.
ఆడపిలల్ పుటిట్ందని తలిల్ బిడడ్ కేష్మంగా వునాన్రని వియయ్ంకుడికి ఉతత్రం రాసాడు శశి తండిర్. కానీ ఏమీ జవాబు
రాలేదు. ఆ రోజు జరిగిన సంఘటనకి తను చాలా చింతిసుత్నాన్నని కూడా తెలియజేసూత్ ఉతత్రాలు రాసుత్నే వునాన్డు శశి
తండిర్.
నెలలు గడుసుత్నన్ కొదీద్ ఆ కుటుంబాల మధయ్ అగాధం కూడా పెరుగుతూనే ఉంది.
బావకి మేనమామ అనాన్,ఆ పలెల్టూరు అనాన్ ఎంతో ఇషట్ం. చినన్తనంలో కొంత కాలం ఆ ఊరోల్
చదువుకునాన్డు. అమమ్మమ్ (మేనమామ తలిల్) అతనికి ఎనోన్ కధలు చెపేప్ది. ఆంధర్ పతిర్కను అమమ్మమ్ గణగణా
చదువుతుంటే, రోడుడ్ మీద వెళేల్ వాళుళ్ కూడా నిలబడి వినే వారు. మంతార్లు వేసేది. ముహురాత్లు పెటేట్ది. సలహాలు
చెపేప్ది.
పొలం పనులు పూరిత్ చేసుకుని మధాయ్హాన్నికి తిరిగి వచిచ్న మేనమామను పలకరించాడు బావ. ఇదద్రు కలిసి
భోజనాలు చేశారు. వసారాలో చేరి మేనమామ, మేనలుల్డు కబురుల్ పార్రంభిసేత్ వాటికి అంతే ఉండేది కాదు. గార్మ, దేశ
రాజకీయాలు,కీర్డలు, సినిమాలు ఇలా ఎనెన్నోన్ వాటిపై చరచ్లు. కానీ ఈసారి మేనమామ ఎంతో గంభీరంగా వునాన్డు.
పొడి పొడిగా అడిగిన వాటికే సమాధానాలు చెపుత్నన్ మేనమామ మనసుని గర్హించాడు బావ.
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సాయంతర్మవుతుంటే సేన్హితులను కలవటానికి వూరోల్కి బయలుదేరి దీపాలు పెటేట్వేళకి ఇంటికి చేరాడు బావ.
భోజనాలు ముగించి పెరటోల్ వేసిన మడత మంచాల మీదకి చేరారు అందరూ. శుకల్ పక్షం రోజులవి. పెరటోల్ బాదం చెటుట్,
ఉసిరి చెటుట్,జామ చెటుట్, నిమమ్ చెటుట్ కొంచెం దూరంలో సనన్జాజి పందిరి మరి కొంచెం దూరంలో బావి. వెనెన్లోల్ అనీన్
అందంగా కనిపిసుత్నాన్యి. కొబబ్రాకుల మధయ్లోంచి వెనెన్ల కురుసోత్ంది. బావకి బాలయ్ం గురుత్కువచిచ్ంది. ఇంతలో
హడావిడిగా వసోత్ంది శశి అకక్డికి. ఏదో చెపాప్లనుకుంటోంది. "రా శశి! చెపుప్ ఏమిటి సంగతులు" కూరోచ్మని సైగ
చేసూత్ అనాన్డు బావ.
కుకక్ని తరుముదామని వెళితే పాము కరిచిందని సామెత. ఆ రోజు సాయంతర్ం శశి సేన్హితురాలు సంధయ్
ఇంటికి వచిచ్ంది. పిచాచ్ పాటి తో మొదలైన వాళళ్ కబురుల్ కొతత్ మలుపులు తిరిగాయి. సంధయ్, శశి కంటే వయసులో
పెదద్ది. అందం,ఆసిత్ తెలివితేటలు వుండే సంధయ్కు కాసత్ంత పొగరు, అహంకారం ఉండేవి. కాలేజీలో చదువుకునన్
రోజులోల్.
శశి కంటే ముందుగానే సంధయ్కు వివాహమయియ్ంది. కళాయ్ణం కమనీయంగానే జరిగింది కానీ, పటుట్మని పది
రోజులు కూడా కాపురం చెయయ్లేదు సంధయ్. పదహారు రోజులు పండుగ కూడా పూరిత్ కాకుండానే పుటిట్ంటికి చేరింది.
అయితే ఆమెది కటన్కానుకల సమసాయ్, అతత్మమల తోటి సమసాయ్ కాదు. తన భరత్ చూడటానికి చిరంజీవి లా వునాన్
పడక గదిలో మాతర్ం అంత సీన లేదని సంధయ్ ఆరోపణ. మగతనం లేని వాడితో మనువు, కాపురం ఏమిటని ఆమె పర్శన్.
నాలుగు గోడల మధాయ్, రెండు తనువుల మధాయ్ ఒక మంచం మీద జరిగే రహసాయ్లను, రచచ్ బండ కీడిసేత్ రగడే
మిగులుతుంది.
"జరిగింది పీడ కల అని మరిచ్పో, బర్హామ్ండమైన ఇంకో సంబంధం తెసాత్ము. నీకు తగిన వాటితోనే పెళిల్ చేసాత్"
మంటూ బాబయయ్లు,మావయయ్లు శపధాలు చేశారు. మీసాలు తిపిప్న ఆ మగ ధీరులను చూసి తన అదృషాట్నికి మురిసి
పోయింది.
కాలం నడుసుత్ంటే ఆవేశాలు చలాల్రి శపధాల సంగతే అందరూ మరచి పోయారు. అతాత్రింటికి వెళల్ని సంధయ్కి
పుటిట్ంటికే వచాచ్యి... విడాకుల పతార్లు.
సంధయ్ ఒక సారి ఏదో పని మీద రాజమండిర్ వెళిళ్ంది. అకక్డ షాపింగ మాల లో అనుకోని సంఘటన
జరిగింది. ఆమెకు అకక్డే కనిపించాడు తను విడాకులిచిచ్న మాజీ భరత్. అనుకోకుండా ఇదద్రి చూపులు కలిశాయి.
ఒకరొన్కరు గురుత్ పటాట్రు. అతనిలో పెదద్గా మారుప్ ఏమీ లేదు. కానీ అతని చిటికిన వేర్లు పటుట్కుని నెమమ్దిగా నడకలు
నేరుచ్కుంటునన్ అతని వంశాంకురానిన్ చూసి అవాకక్యియ్ంది సంధయ్. "ఏవండీ! పిలాల్డి చెయియ్ గటిట్గా పటుట్కోండి. వద
లకండి సుమా" అంటునన్ ఒక తీయని సతరీ కంఠం కూడా వినపడింది సంధయ్కు. అంతలోనే ఆమె దగగ్రగా వచిచ్ పిలల్వాడిని
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ఎతుత్కుంది. ఆమె భుజాన ఉనన్ బాయ్గ ను తీసుకుని ముందుకు నడిచాడు. చేజారిన అదృషట్ం లా చూసూత్ వుండగానే ఆ
ముగుగ్రు సంధయ్ కనుల ముందు నుండి సాగిపోయారు.
అటు పగటికీ ఇటు రాతిర్కీ చెందని సంధయ్లా ఆమె అకక్డే నిలబడిపోయింది.
బరువెకిక్న మనసు తో, నోట మాట రాక శశి శిల లా వుండిపోయింది. ఆమె కు సంధయ్ సంగతి తెలిసి మనసు
అలల్కలోల్లమయియ్ంది. "శశి, ఇక వెళిల్ పడుకోక్,భయపడకు, అనీన్ సరుద్కుంటాయి" అని ఓదారఛ్డు బావ. కానీ,
ఆలోచనలు ఈగలాల్ ముసురుతునాన్యి బావ బురర్లో. నలల్ మబుబ్లు చందుర్డు మీద దాడి చేసుత్నాన్యి ఆకాశంలో.
దూరంగా వునన్ చెటల్ మీద జుటుట్ విర బోసుకొని నవువ్తునాన్యి దెయాయ్లు. నిదర్ పటట్క మంచంమీద దొరుల్తునాన్డు బావ.
విజయవాడ వచాచ్డు కానీ, బావ కళళ్ ముందు శశి,మేనమామ కదులుతూనే వునాన్రు. ఆఫీసులో పని చేసుత్నాన్
ఆలోచనలు మాతర్ం శశి చుటూట్నే తిరుగుతూనే వునాన్యి.
రెండురోజులు పోయిన తరువాత విజయ పని చేసుత్నన్ కాలేజీ కి వెళాళ్డు బావ. సాట్ఫ రూమ కి వెళిల్ విజయ
కోసం వాకబు చేసేత్,కాల్స కి వెళిల్ నటుల్ తెలిసింది. అకక్డునన్ వరండాలో నిలబడి అటూ ఇటూ చూసూత్ జేబు రుమాలుతో
ఒకసారి మొహం తుడుచుకునాన్డు. ఇంతలో గంట మోగింది. కాల్సులు వదిలి అందరూ బయటికి వసుత్నాన్రు. దూరంగా
మెటల్ మీద నుండి కిందకు దిగుతునాన్డు విజయ
" నమసాక్రం సార... బావునాన్రా" నవువ్తూ పలకరిసూత్ విజయ దగగ్రికి వెళాల్డు బావ.
ఒకక్ నిముషం గురుత్ పటట్నటుల్ నటించి అంతలోనే " ఓ! మీరా!... బావ కదా !" పర్శన్రధ్కంగా చూశాడు విజయ.
తలూపుతూ "థాంకూయ్ సార భలే గురుత్ పటాట్రు" అనాన్డు బావ హుషారుగా.
" తండిర్ అయాయ్రు మీరు... శుభాకాంక్షలు... ఎలా ఉంది మీ ఇంటి మహా లకీమ్?" వూహించని పర్శన్కు కొంచెం
కంగారు పడాడ్డు విజయ.
" నాకేమీ తెలియదండీ ..ఎవరు ఎలా దాపురిసేత్ నాకేం ? చికాకుగా ముఖం పెటుట్కునాన్డు విజయ... ఉకోర్షం
ముఖంలో పొంగింది.
ఇదద్రి మధయ్ మాటలు లేవు. రెండు అడుగులు నడిచారు ఇదద్రు.
"రెండు రోజుల కిర్తం మా మావయయ్ ఇంటికి వెళాళ్ను." విజయ పకక్నే నడుసూత్ చెపుత్నాన్డు బావ. "నిజం
చెపప్దూద్... ఆ బంగారు తలిల్ అంతా మీ పోలికే. మీ బంగారు ఛాయ... కోటేసిన ముకుక్.. ఇంకా కళళ్ ముందే
కదులుతోంది. అవును,తండిర్ పోలికలు ఆడ పిలల్కు వసేత్ అదృషట్ం అంటారు కదా" బావ మాటలోల్ ఆనందం పొంగింది.
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ఒకసారి బావ కేసి తేరి పార చూసాడు విజయ. ఇతను చెపేప్ మాటలనీన్ నిజమా అనన్టుల్. ఇంకేమి చెబుతాడో
అనన్టుల్ చెవులు రికిక్ంచాడు విజయ. ఏమి అడుగుతాడో అనన్టుల్ విజయ పర్శన్ల కోసం ఎదురు చూసుత్నాన్డు బావ.
"నేరం ఒకరిది శిక్ష మరొకరికి... భూమి మీద పడడ్ ఆ బంగారు బిడడ్ చేసిన నేర మేమిటో నాకు తెలియదు. అరధ్ం
లేని పంతాలతో,పటిట్ంపులతో ఏమి సాధిసాత్రు ? బంగారం లాంటి జీవితాలని పాడు చేసుకోవడం తపప్ " కొంచెం
గటిట్గానే అనాన్డు బావ, విజయ సప్ందన ఎలా ఉంటుందో అనుకుంటూ.
కసుస్న లేచాడు విజయ" పిలల్లు తపుప్లు చేసాత్రు.వాళల్ని క్షమించాలి... కానీ మరాయ్ద మనన్నలు లేని పెదద్వాళేల్
బుదిధ్ గడిడ్ తిని హదుద్లు మీరి పర్వరిత్సేత్...? " విజయ గొంతు కోపంతో వణికింది.
మౌనమే బావ సమాధానం. సవ్రం పెంచి మళిళ్ విజయ అనాన్డు...” చూడండి! నాకేమి తకుక్వ? అందం,ఆసిత్,
ఉదోయ్గం ఏమి లేదో చెపప్ండి ..నోరుందని రెచిచ్పోతే గుణపాఠం నేనూ చెపప్గలను...".
ఎకక్డ తగాగ్లో బావకి తెలుసు. పర్శాంతంగా చెపాప్డు "చూడండి విజయ గారు! మీ మనసు నాకు అరథ్మయింది.
విషయం నాకు తెలుసు. మీరు చేసుత్నన్ది తపప్ని అనలేను. కానీ..." చివరి మాటని వతుత్తోఅనాన్డు బావ.
"ఏం ఆగి పోయారే, చెపప్ండి" ఉదేర్కంతో రెటిట్ంచాడు విజయ.
"పదండి, కొంచం ముందుకెళిల్ కాయ్ంటీన లో కూరుచ్ని మాటాల్డుకొందాం" ఎంతో సౌమయ్ంగా అభయ్రిధ్ంచాడు
బావ. అతని మాటని కాదనలేక పోయాడు విజయ.ఎదురెదురుగా కూరొచ్నన్ ఇదద్రి చేతులోల్నూ కూలిర్డ్ంకస్ వునాన్యి.
"విజయ నువువ్ చెపుప్. శశి ని ఓదారచ్గల వాళుల్ ఈ పర్పంచంలో ఎవరైనా ఉనాన్రా?నీవు తపప్. తలిల్దండుర్లు,
సేన్హితులు చుటూట్ ఎంతమంది వునాన్ ఒంటరిగా బర్తుకుతూ పిచిచ్దానిలావుంది శశి". ఈసారి బావ గొంతు బాధ తో
జీరబోయింది.
ఇదద్రి మధాయ్ మరలా మౌనం పరుచు కొంది. దూరంగా వునన్ కీర్డా మైదానంలో గాలిపటాలు ఎగురవేసుత్నాన్రు
పిలల్లు. దారం తెగిన గాలిపటం ఒకటి గిరికీలు కొడుతూ చెటుట్ కొమమ్లొల్ చికుక్కుపోయింది. ఖాళీ కూల డిర్ంక సీసా ను
టేబుల మీద పెడుతూ విజయ అనాన్డు
"మేము సంసాక్రం లేని మనుషులం, మావనీన్ వెధవ పెంపకాలు... డబుబ్ మనుషుయ్లం... మాదారిన మమమ్లిన్
వదిలెయయ్ండి.”
పదునైన చురకతిత్ని విసిరి నటుల్ అనిపించింది బావ కి. పదును లేని కతిత్కి పర్యోజనం పూజయ్ం. కతిత్ ఎంత
పదునుగా వునాన్ పిడికిలి పటుట్కొనే పర్యోజనం సాధించాలి. చెపప్డానికి ఏముంది మీ దగగ్ర అనన్టుల్ చూసుత్నాన్డు
విజయ.
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"విజయ గారు! నోరు పనిచేసినటుట్ గా మెదడు పని చేయదు కొందరి కి. సునిన్తమైన మనసుస్నన్ మీరు ఇది అరథ్ం
చేసుకోవాలి. బురర్ తకుక్వ వాళల్ గురించి ,వాళల్ మాటలు గురించి మీలాంటి వారు పటిట్ంచుకోకూడదు.మరొక విషయం
చెపాప్లి మీకు. ఆనాడు జరిగిన సంఘటన కు మీరు మీ తలిల్దండుర్లు మాతర్మే కాదు బాధ పడుతునన్ ది...". మిగిలిన
కూలిర్డ్ంక ని గుటక వేసూత్ విజయ కేసి చూసాడు బావ. సగంలో ఆపేసిన మాటల తో కొంచెం అయోమయంలో పడాడ్డు
విజయ. "మీరూ, మీ తలిల్దండుర్లు ఆ సంఘటన కు ఎంతో బాధ పడుతుంటే, మిమమ్లిన్ చూడాలనాన్ మీతో
మాటాల్డాలనాన్ నోరు రాక, సిగుగ్ తో కృంగిపోతూ ,జీవచచ్వంలా బతుకుతునాన్డు మా మేనమామ. ఇవనీన్ పకక్న
పెటట్ండి, ఆ ముకుక్పచచ్లారని చిటిట్తలిల్ చేసిన తపుప్ ఏమిటి? తండిర్కీ తాతకి,నానమమ్ కి దూరంగా గడపవలసిన ఖరమ్
ఏమిటి? వయసుస్లో వునన్ మీ మొగుడు పెళాల్రిదద్రు, శాపగర్సుత్లులా,ఎడారిలో మోడులాల్ దూరం దూరంగా బతకటం
దారుణం కాదూ?". బావ మాటలోల్ వేదన వుంది, తపుప్ నువువ్ కూడా చేసుత్నాన్వనన్ హెచచ్రికా వుంది.
కాయ్ంటీన లో నుండి బయటకు వచాచ్రిదద్రు. విజయ ముఖం లో రంగులు మారుతునాన్యి. కొమమ్లొల్
చికుక్కునన్ గాలిపటానిన్తెచిచ్న కురార్డు, దారం తో ముడివేసి, ఆకాశం లొకి ఎగురవేసుత్నాన్డు.
"చెపప్ండి విజయ... ఏమిచేదాద్మంటారు?" బావ గొంతు లో అభయ్రథ్న సప్షట్ంగా వినిపిసోత్ంది విజయకి.
"సరే, మీరే చెపప్ండి... ఏం చేయాలో..." బావ మాటలమీద నమమ్కం తో విజయ అనాన్డు.
"ఇదీ బంగారం లాంటి మాటంటే" నవువ్తూ అనాన్డు బావ. "వచేచ్ శనివారం సాయంతార్నికి మీ ఆవిడ, కూతురు
మీ ఇంటోల్ వుంటారు... సరేనా?" బావ మాటలకి నిజంగానా అనన్టుల్ చూసాడు విజయ. నూతనోతాస్హం మొహం లో
తొణికిసలాడింది అతని లో. అది గమనించి "కానీ..." అనాన్డు బావ విజయ కేసి చూసూత్. "చెపప్ండి బావ గారు, నేనేమి
చెయాయ్లో...” నవువ్తూ అడిగాడు విజయ.
"సావ్గతతోరణాలు కటట్ండి ఇంటి కి." కదిలాడు బావ.
బామమ్ నిరణ్యించిన ముహూరాత్నికి, అందరికీ వీడోక్లు పలుకు తూ బావ కారులో విజయవాడ కి బయలు దేరింది
శశి. దూరంగా నిలబడి సంధయ్ చేయి వూపుతోంది.
కారు హారన విని పరుగులు తీసూత్ వచాచ్డు విజయ. మనుమరాలి కి గుమమ్ంలో హారతి ఇచిచ్, కోడలిని
ఆపాయ్యంగా ఇంటోల్ కి తీసుకుని వెళిల్ంది శశి అతత్ గారు.
ఆ రోజు రాతిర్… కోడలు తేచిచ్న దసాత్వేజులు తృపిత్గా చూసుకొని ,చదువు కొని బీరువాలో భదర్పరిచాడు విజయ
తండిర్. తాతా బామమ్ల మదయ్ రాజకుమారి లా ఠీవిగా నిదర్ పోతోంది మనవరాలు. కాపురంలో రగిలిన సమసయ్లిన్
దాటించి, అతాత్రింటికి దారి చూపించిన బావ కి మనసులోనే కృతజఞ్తలు తెలుపుకొంది శశి. కలహాలు తొలగి తేలిక పడడ్
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మనసులతో ఎంతో సంతోషంగా ఉనాన్రు శశి విజయ లు. ఎనోన్ నెలలు తరావ్త తిరిగి కలుసుకునన్ ఆనందంలో ,ఆ
శుభతరుణం లో ఆ దంపతులు బెడూర్మ లో ఏమిచేసుత్నాన్రని అడగకండి దయచేసి.
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