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ఇక మదనపలెల్ నుండి వచిచ్న వాళళ్ పిలల్లు వాళళ్ నానన్లని అపాప్, అపాప్ అని పిలుసుత్ంటే మాకేదో వింతగా ఉండేది.
వాళళ్ని పటుట్కుని నేను "ఏడపాప్ మీ అపాప్! ఏందపాప్ మీ గొపాప్!" అంటూ ఆట పటిట్ంచాను.
ఇంతలో "ఏమిరా! పొటిట్ గుంకా, మీ నాయనకి చెపేప్మా ఏమీ? లేక రెండు తగిలిదుద్నా" అని ఒక పెదద్
కురార్డు కిటట్పప్ బెదిరించేసరికి నాకు భయం పుటిట్ వెంటనే మెలల్గా అకక్డ నుంచి జారుకునాన్ను.
తన పెళిల్ సమయానికి కేశవకి ఇరవైయేళేళ్ ఇంకా బి.కామ చదువుతునాన్డు కానీ తననొక ఇంటి వాణిన్
చేయటం జరిగిపోయింది.
ఇది జరిగిన కొనాన్ళల్కే అకక్కి కూడా పదిహేను పదహారేళళ్ వయసుస్నన్పుడు, తనకి పెళిల్ చేసాత్నని తాత
గారితో చెపప్డానికి నానన్ బెలల్ంపలిల్ వచాచ్రు. ఆ పెళిల్ కొడుకెవరో కాదు మా పెదద్తత్ రామేశవ్రి గారి పెదద్బాబ్యి రాఘవ
రావే!
రామేశవ్రి అతాత్ వాళుళ్ చాలా డబుబ్నన్ వాళళ్ని, రామనాధం మావయయ్కి గుంటూరులో పొగాకు
వాయ్పారముందని, వాళల్కి రెండు కారుల్ కూడా ఉనాన్యని అపప్టోల్ గొపప్గా చెపుప్కునే వారు. ఇదే కాకుండా రామనాధం
మావయయ్ షిరిడి సాయిబాబా భకుత్లని, బాబా పేరు చెబితే చాలు ఎంతో డబుబ్ విరాళాల రూపంలో ఎడా పెడా దానం
చేసేవారని వినాన్ము.
తాతగారికి కూడా తిరిగి తన మేనకోడలు రామేశవ్రి కొడుకుకే సుగుణకక్ సంబంధం కలపడం బాగా
నచిచ్ంది. ఐతే! అకక్ తను చదువుకుంటానని ఎంత పార్ధేయపడాడ్ తొమిమ్దో తరగతి చదువుతుండగానే బడి మానిప్ంచేసి
పెళిల్ చేయటానికి సిదధ్ పడాడ్రు.
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ఒక విషయం నాకూ అకక్కే అరధ్ం కాలేదు. ఇనేన్ళుళ్గా మమమ్లిన్ పటిట్ంచుకోని మా గుంటూరు మేనతత్కి
మా మీద ఇంత దయ హఠాతుత్గా ఎలా వచిచ్ందోనని. నానన్ హైదరాబాద వెళిల్ పోగానే ఇంటోల్ వాళళ్ మాటల వలల్
తెలిసింది రామేశవ్రి అతాత్ వాళళ్ సిథ్తిగతులు ఇపుప్డు ఊహించలేనంతగా మారిపోయాయని, అందుకే వాళుళ్ సుగుణకక్ని
సంబంధం కలుపుకోవడానికి ఇషట్ పడుతునాన్రని.
కొనాన్ళల్ కిర్తం రామనాధం మావయయ్ జపాన కు అతి పెదద్ పొగాకు సరుకును రవాణా చేసుత్నన్ ఓడ
మునిగిపోవడం వలన, ఆయనకు కోలుకోలేనంత తీవర్ నషట్ం కలిగిందని తెలిసింది.

అపప్టోల్ ఇటువంటి అనుకోని

విపతక్ర ఘటనలకు బీమా సదుపాయం ఉండేది కాదు. ఉనాన్ మన దేశంలో చాలా మందికి ఇది తెలిసేది కాదు.
రామనాధం మావయయ్ భారీ సొముమ్ను తరావ్త అకక్రకు వసుత్ందనుకుని భూములు కొనుగోలు చేసి
పెటట్మని చుటాట్లని, సేన్హితులని గుడిడ్గా నమిమ్ వాళళ్కిచాచ్రు. వాళేల్మో అలా కొనన్ భూములను వాళళ్ భారయ్ల పేరల్ మీద
రిజిసట్ర చేసుకునాన్రని ఆయనికిపుప్డు ఎంతో అవసరమైనపుప్డు తెలిసింది.
పాపం! ఈ ఆపతస్మయంలో వారు చేసిన నమమ్క దోర్హానికి ఆయన పూరిత్గా కృంగిపోయారు. తిరిగి
పెటుట్బడి పెటట్డానికి సహ వాయ్పారులు సహకరించక పోగా ఇంతకు ముందు పెటుట్బడుల కోసం చేసిన అపుప్లనీన్ వెంటనే
తీరచ్మని వతిత్ళుల్ పెరిగాయి.
రామనాధం మావయయ్ ఇటువంటి సమయంలో తన మంచితనం, పరువే ముఖయ్మనుకుని, ఉంటునన్ పెదద్
ఇలుల్ దానితో పాటు ఇంటోల్ నగలనీన్ అమిమ్, అందరి అపుప్లు తీరేచ్సాక ఇపుప్డేమీ లేకుండా పెదద్ సంతానంతో మాతర్ం
మిగిలారు. ఆయనకు కుటుంబ పోషణ భారమైన ఈ పరిసిథ్తిలో అందరి కంటే పెదద్వాడైన రాఘవ బావ సూక్ల ఫైనల
తోనే తన చదువు ఆపేసి ఉదోయ్గం వేటలో ఉనాన్డు. అందుకే రాఘవ బావని సికిందార్బాదుకి రపిప్ంచి రైలేవ్లో ఉదోయ్గం
ఇపిప్ంచారు నానన్.
మధయ్ తరగతి చరితర్ పునరావృతత్మవుతోంది!
తన మేనమామ ఎలాగైతే తనకి ఉదోయ్గమిపిప్ంచి పిలల్నిచిచ్ పెళిల్ చేసాడో అలాగే నానన్ కూడా రాఘవ బావకి
సుగుణకక్నిచిచ్ పెళిల్ చేదాద్మనుకునాన్డు!
తలచుకుంటే ఎంతో విచితర్ంగా ఉంటుంది. వీళళ్ందరూ మంచి వాళేళ్. కానీ సమసయ్ల నుంచి తపిప్ంచు
కోవడానికి వీళుళ్ ఏదో ఒక తక్షణ పరిషాక్రం అమలు పరిసేత్, దాని జీవిత కాల పరయ్వసానం వీళళ్ పిలల్లు తపప్క
అనుభవించే వారనన్మాట!
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పెళల్పుప్డే చూసాను నాజూగాగ్, సనన్గా ఉనన్ రాఘవ బావని.

అపప్టున్ంచీ తనని నేను బావా అని

చనువుగా పిలవడం మొదలైంది.
PPP

విజయ బాబు సవ్గతం
మలి మజిలీ - సికందార్బాదు
అకక్ పెళైళ్న కొనాన్ళళ్కి తాతగారి పదవీ విరమణ కాలం సమీపించింది. ఆయన ఇక సవ్ంత ఇలుల్ కటుట్కో
దలిచి సికందార్బాదులోని సీతాఫలమండికి దగగ్రలోనే అపప్టి నిజాం నవాబు సంబంధీకుల నుంచి చాలా పెదద్ సథ్లం
కొనాన్రు.
ఇక వెంటనే తన కొర్తత్ ఇంటి నిరామ్ణపు పనులు కూడా మొదలెటిట్ంచారు. కొర్తత్ సథ్లంలోనే ఒక సునన్పు బటీట్
ఏరాప్టుతో పాటు, ఎడల్ సాయంతో సునన్ం తయారీ చేయించి, బెలల్ంపలిల్ అడవుల నుంచి మంచి కలప కొని తవ్రలోనే
రెండంతసుత్ల భవంతి కటిట్ంచేసారు.
కొర్తత్ ఇలుల్ పూరత్యేయ్ సమయానికి తాతగారి పదవీ కాలం కూడా ముగిసి అందరూ నూతన గృహ
పర్వేశం చేశారు. ఈ శుభకారయ్ం జరిగిన తరువాత తాతగారు చిటిట్కి కూడా రైలేవ్లో సోట్రస్ శాఖలో ఉదోయ్గం వేయించి
తవ్రలోనే చిటిట్కి సుమతి అతాత్రింటి వైపు చుటాట్లమామ్యినిచిచ్ వివాహం జరిపించారు.
అలుపెరగని తాతగారు ఇపుప్డు తన పిలల్లందరికి ఇళుళ్ కటిట్ంచివావ్లనన్ పెదద్ పనికి పూనుకునాన్రు.
అమమ్కి, రమ పినిన్కీ, చిటిట్కి ఇంకా సుమతికి తానే దగగ్రుండి వేరేవ్రు ఇళుళ్ కటిట్ంచి పంపకం చేసేసారు.

ఇవనీన్

పూరత్వవ్గా మిగిలిన కొంత జాగా అపప్టికలాగే ఉంచారు. తాతగారు జాగర్తత్గా పొదుపు చేసిన తన సంపాదనని తన
పిలల్లందరికీ ఎంతో చకక్గా ఉపయోగించారు.
అమమ్కి తాతగారు కటిట్ంచిన కొర్తత్ ఇంటికి నేను కూడా మారాను. ఇకక్డ పెదద్ చెలెల్లు సుభదర్, పెదద్
తముమ్డు కృషుణ్డుతో పాటు నా సహవాసం మొదలైంది. ననున్ సికందార్బాదులోని మెహబూబ కాలేజీ వాళుళ్ నడిపే
సూక్ల లో చేరిప్ంచారు.
కొర్తత్ ఇంటి దగగ్ర వాతావరణం నాకు నచిచ్ంది. చాలా మంది పిలల్లతో ఆడుకోవడానికి హాయిగా ఉంది.
కాబోతే ఇంటినుంచి సూక్ల కి మూడు మైళళ్ దూరం నడవాలి.
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ఇనాన్ళుల్ బెలల్ంపలిల్లో తాతగారు నా సూక్ల అవసరాలనీన్ అడగకుండానే ఏరాప్టు చేసేవారు. కానీ ఇపుప్డు
ఏది కావాలనాన్ నానన్ని అడగాలంటే నాకు జంకుగా ఇబబ్ందిగా ఉండేది.
సూక్ల కి వెళేల్ దారిలో చాలా సినిమా హాళుల్ ఉండేవి. బెలల్ంపలిల్లో ఇవేమీ తెలియని నాకు ఇదో చకక్టి
కొర్తత్ పర్పంచంలా కనిపించేది. సికిందార్బాద వీధులోల్ కనబడే పెదద్ సినిమా పోసట్రల్ని చూడటం నాకు ఎంతో ఆసకిత్గా
ఉండేది. ఇకక్డ నవంబర నెల వచేచ్ సరికే పతంగులను ఎగుర వెయయ్డం మొదలయేయ్ది. మెలల్గా, తెలియకుండానే నాకు
చాలా సేవ్చఛ్ మొదలయియ్ంది.
అమమ్ ననున్ పెదద్గా పటిట్ంచుకునేది కాదు. ఏదో భోజనం సమయానికి పిలవటం అంతే! నానన్కి కూడా
ననున్ పటిట్ంచుకునే సమయం ఉండేది కాదు. ఆదివారమొసేత్ కొంచెం తీరిక చికేక్ది ఆయనకు. ఆ సమయం కూడా కొర్తత్
ఇంటోల్ పూలు, పండల్ చెటుల్ నాటటం, వాటి సంరక్షణ ఇంకా పిలల్లతో ఆడడమే ఆయనకి సరిపోయేది.
కొర్తత్ సూక్ల లో మొదటోల్ కొంచెం కషట్ం వేసినా తవ్రలోనే నేను కూడా బాగానే చదవటం మొదలుపెటాట్ను.
ఇంగీల్ష భాష మీద ఇషట్ంతో బాగా నేరుచ్కోవాలని పర్యతిన్ంచేవాడిని.

పదవ తరగతిలో నాకు మారుక్లు బాగానే

వచాచ్యి.
ఉమతత్ వాళళ్బాబ్యి వినోద కూడా నాతో పాటు పి.యు.సిలో సైనస్ గూర్ప తీసుకునాన్డు. ఇదద్రం బాగానే
చదువుతుండే వాళళ్ం.

వినోద కిర్కెట ఆట అంటే బాగా ఇషట్ పడేవాడు.

కాల్సులవవ్గానే సాయంతర్ం మైదానంలో

ఆటలాడడానికి వెళిల్ పోయేవాడు. నాకు మాతర్ం ఆకలి కడుపుతో ఏ ఆటలాడడానికి అంత ఆసకిత్ ఇంకా శకీత్ ఉండేది
గాదు. దీనితో మెలిల్గా కాళీళ్డుచ్కుంటూ ఇంటి దారి పటేట్వాడిని.
మెలల్గా ఇంటోల్ వాతావరణం ఇంకా ఆరిధ్క ఇబబ్ందుల వలల్ నాకు చిరాకు మొదలైంది. నాకు మాతర్ం ఏదో
తవ్రగా సాధించేసి జీవితానిన్ హాయిగా అనుభవించేయాలని ఉండేది.
నా పి.యు.సి చదువు ముగియబోతుండగా నానాన్వాళుళ్ నేను ఇక తవ్రగా ఉదోయ్గం చూసుకొని ఇంటోల్
సహాయంగా ఉండాలని కోరుకుంటునన్టుల్ నాకరధ్మైంది. నానన్కి కూడా ఆరిథ్క పరిసిథ్తి కషట్ంగా మారడంతో ఆయన
ఆలోచనా విధానం కూడా అలాగే ఉండేది. బాగా చదివి మెడికల కాలేజీలో సీటు సంపాదించి డాకట్ర అవావ్లనన్ నా
కోరిక తీరబోదని నాకు బలంగా సంకేతాలు వసుత్నాన్యి.
మెడిసిన చదవటానికి ఆరిధ్క పరిసిథ్తి సహకరించక పోతే కనీసం డిగీర్ కాలేజీలో చేరి పై చదువులు చదివి
లెకచ్రర ఐనా అవావ్లని ఉందని కూడా నానన్తో చెపప్లేకపోయాను. దీనితో పి.యు.సి చివరి పరీక్షల సమయానికి నా
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ఉతాస్హం పూరిత్గా సనన్గిలిల్ంది. కాలేజీ పర్కక్నే సినిమా హాళుల్ ఉండటంతో నా మనోవేదన మరలుచ్కోటానికి సినిమాలు
చూడడం నాకొక వాయ్పకంగా మారింది.
ఇటు చూసేత్ నానన్ తన ధాయ్స బిర్డిజ్ ఆట నుంచి పేకలో మూడు ముకక్లాటకి మారాచ్డు. ఈ పేకాట బాగా
ఆడి డబుబ్లు తవ్రగా సంపాదించాలని ఆశపడడ్ నానన్ దానికి పూరిత్గా వశమయాయ్డు. దీనితో పాటు తార్గడం కూడా
తోడై ఎంతో తెలివితేటలునన్ నానన్ కూడా దారి తపిప్ అపుప్ల పాలయాయ్డు.
అపుప్ల వాళుళ్ వసేత్ మామూలుగా రారుగా! నాకు బాగా గురుత్ంది. అపుప్డపుప్డూ పొర్దుద్నే ఒక కాబూలీ
వాడు పెదద్ మోటర సైకిల పై వచిచ్ "రావు సాబ!" అని బిగగ్రగా పిలిచే వాడు.
తాతగారికి కూడా నానన్ గురించి బాగా దిగులు పటుట్కుంది. తన మేనలుల్డు చేసే అపుప్లు ఇంకా మందు
కొటట్డం ఆయనకు తెలిసిపోయింది. తాతగారు అమమ్ దగగ్రకొచిచ్ నానన్ గురించి ఎపుప్డడిగినా ఆఫీస పని వలల్ లేటుగా
వచాచ్రని, పడుకునాన్రని ఇంకా లేవలేదని చెపేప్ది. దీనితో కమలమమ్ కూడా తనని మోసం చేసోత్ందని చెపిప్ తాతగారు
బాధ పడేవారు.
అమమ్ మాతర్ం ఏం చేసుత్ంది. తనకు కూడా పొదుపు చేయటం అలవాటు లేదు. ఇంకా నానన్ ఇచేచ్
డబుబ్తో జాగర్తత్గా కుటుంబం నెటుట్కు రావడమూ కషట్మే. రమ పినిన్ వాళిళ్ంటోల్ కూడా ఇదే తంతు. ఉదోయ్గం మానేసిన
భరత్తో, పది మంది పిలల్లతో ఆవిడా సతమతమౌతుండేది. వీళళ్ందరికీ తాతగారు వీలైనంత తన పెనష్న డబుబ్లతో ఏదో
ఒక సహాయం చేసేవారు.
అదేమిటో ఆ తరం వాళెల్వరిని చూసినా గంపెడు సంతానం కని ఒకక్ మనిషి సంపాదనతో నెటుట్కు
రావాలని పర్యతిన్ంచే వారు.
తాతగారు ఎంతో కర్మశిక్షణగా తన ఆరోగయ్ం కాపాడుకుంటూ అలాగే తన కుటుంబమంతటికీ ఏ
మాతర్ం నలత వచిచ్నా హోమియో వైదయ్ం చేసూత్ ఒక పెదద్ దికుక్లా నిలబడేవారు.

అపప్టికే ఆ కాలంలో

కుటుంబనియంతర్ణ గురించిన అవగాహన పెంచుకుని తాతగారు తన అలుల్ళళ్కి ఎంత చెపిప్నా వాళుళ్ వినకుండా
గంపెడు సంతానానిన్ కనాన్రు. ఈ విషయంలో ఆయన కొడుకులు కేశవ ఇంకా చిటిట్ చినన్సంతానంతోనే సరిపెటిట్
నయమనిపించారు.

øöeTT~

www.koumudi.net

e÷]Ã 2022

పొదుద్ తిరగని పూలు- శీర్రుదర్

6

నేను పి.యు.సి చదువుతుండగానే నానన్ పెదద్ చెలిల్ సుభదర్కి పెళిల్ చేయాలని నిశచ్యించారు. సుభదర్కి
చదువు మీద శర్దధ్ లేకపోగా కొనిన్ ఆరోగయ్ ఇబబ్ందులు కూడా ఎపుప్డూ ఉండటం వలన దూరపు చుటాట్లకి తెలిసిన
జోగారావు అనే కురర్వాడి సంబంధం చూసారు.
జోగారావు మెటిర్క కూడా పాస అవవ్లేదు. తన ఆరిధ్క సిథ్తి కూడా అంతంత మాతర్మే. కానీ సుభదర్
పరిసిథ్తిని దృషిట్లో ఉంచుకుని అతనికిచిచ్ పెళిల్ చేశారు.

జోగారావుకు తగినంత చదువు లేకపోవడం వలన నానన్

తవ్రలోనే అతనికి రైలేవ్లోనే కళాసీ ఉదోయ్గం వేయించారు.
ఈ సమయంలో చెలిల్ పెళిల్ ఖరుచ్లతో సతమతమౌతునన్ వేళ నానన్ని నేను డిగీర్ చదువుతానని ఇంకో
మూడేళుల్ ఇది భరించమని అడగలేకపోయాను. ఒక వేళ అడిగినా నానన్కి అది సాధయ్మయేయ్ది కాదు.
నానన్కి మా తరావ్త పుటిట్న ముగుగ్రు ఆడ పిలల్లూ, ఇదద్రు మగ పిలల్ల అవసరాలను తీరచ్టమే గగనమౌతోంది.
ఇది చాలదనన్టుల్ అమమ్ మళీళ్ గరభ్వతి అయియ్ంది. తవ్రలోనే నాకు ఇంకో తముమ్డు పుటాట్డు.
ఏమి చెయయ్ను? ఏమీ చెయయ్లేని పరిసిథ్తిలో నానన్తో సరే! నేను కూడా ఉదోయ్గంలో చేరతాననాన్ను.
నానన్ రైలేవ్లో నా గురించి కల్రక్ ఉదోయ్గం కోసం పర్యతన్ం చేశారు కానీ ఉదోయ్గాలు ఖాళీ లేవనాన్రు. నా మీద అపప్టికే
మంచి అభిపార్యం పోయిన తాతగారు కూడా నా ఉదోయ్గం గురించి ఏమీ సాయం చెయయ్కునాన్రు.
ఏదో ఒక ఉదోయ్గం మొదలుపెటిట్ తరువాత అవకాశం వచిచ్నపుప్డు మంచి ఉదోయ్గం సంపాదించవచచ్ని
నానన్ ననున్ బలవంత పెటిట్, రైలేవ్లోనే ఒక చినన్ ఉదోయ్గం ఇంచుమించు కళాసీ సాథ్యి వంటిదే ఇపిప్ంచారు.
ఇది కూడా నా జీవితానిన్ మలుపు తిపిప్న దురదృషట్కర సంఘటన.
నేను చాలా బాధ పడాడ్ను. లోలోన ఎంతో కుమిలిపోయాను. నా ఆవేదనని ఎవరితో పంచుకోవాలో తెలీదు.
అందరికీ అపప్టి మా కుటుంబ ఆరిధ్క పరిసిథ్తి మాతర్మే కనపడింది. దాని గురించే ఆలోచించారు. నేను కూడా నాలుగు
రూకలు సంపాదిసేత్ నానన్కి ఆసరాగా ఉంటానని భావించారు.
ఎంతో అయిషట్ంగా నేను ఆ చినన్ రైలేవ్ ఉదోయ్గంలో చేరాను. నా తెలివితేటలకి ఈ ఉదోయ్గం చేయటం
నాకు ఏమాతర్ం సంతోషం కలిగించలేదు. చాలా మంది నా తోటి ఉదోయ్గసుత్లంతా పెదద్గా చదువుకునన్వారు కాదు. పని
వేళలు పూరత్వవ్గానే పేకాట, మందు కొటట్డమే వాళళ్ ముఖయ్ దినచరయ్.
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ఈ ఉదోయ్గమంటే అసలే కోపంతో బాధగా ఉనన్ నేను పనవవ్గానే ఇంటికెళళ్టం ఇషట్ం లేక నా విచక్షణ
కోలోప్యి వారి సాంగతాయ్నికి లోనయాయ్ను. సిగరెటుల్ తార్గుతూ సినిమాలు చూసి రాతిర్ ఆలసయ్ంగా ఇంటికి రావటం
చేసూత్ దాదాపు ఏడాది గడిపేశాను.
నా వయ్వహారం గమనిసుత్నన్నా గొపప్ బంధుగణం నా గురించి మరో సాయానికి పూనుకునాన్రు. నాకు
పెళిల్ చేసేత్ బాధయ్త తెలిసి కుదురుకుంటానని. ఈ పాటికే నా జీవిత గమయ్ం గురించిన పర్ణాళికలు మానేసిన నేను ఇంటోల్
వాళుళ్ నాకు పెళిల్ సంబంధం చూసాత్మంటే వదద్ని చెపప్లేదు.
కొనాన్ళళ్కి జోగారావు తరఫున ఒక పెళిల్ సంబంధం వచిచ్ంది.

తనకి దూరపు చుటట్మొకాయన

జగగ్యయ్పేట దగగ్ర చినన్ ఊరోల్ ఉపాధాయ్యుడు. ఆయన రెండో కూతురు కనకదురగ్ ఐదవ తరగతి చదువాపి ఇంటోల్నే
ఉంటోంది. ఆ కుటుంబం మంచిదని జోగారావు నానన్కి చెపిప్ ఈ సంబంధం ఖాయం చేసుకొమమ్ని ఒతిత్డి చేసాడు.
దీని గురించి నానన్ నాతో పర్సాత్వించినపుప్డు కోపంలో ఉనన్ నేను "ఏదో ఒకటి చేసుకోండి. నేనేమీ దీని
గురించి ఆలోచించను" అని నానన్కి మొండిగా చెపప్టంతో కనకదురగ్తో నా పెళిల్ జరిగిపోయింది.
కనకదురగ్ అమాయకపు మాలోకం. చదువు లేకపోతే సరి, లోకజాఞ్నం కూడా లేదు. ఆఖరికి వంట
కూడా చేయటం రాదు. పెళైళ్న అతి తవ్రలోనే నాకరధ్మైపోయింది, నేను ఎంతటి ఊబిలో కూరుకుపోయానో అని.
భగవంతుడా! నేనెంతటి తపుప్ చేసాను. చకక్టి భవిషయ్తుత్కు ఏరాప్టుల్ చేసుకోవలసిన నేను ఆవేశంలో ఒక
మూరఖ్ జీవిలా పర్వరిత్ంచాను. ఇక తిరిగి సరిదిదుద్కోలేని పరిసిథ్తికి ననున్ నేను చేరుచ్కునాన్ను.
కొనిన్ రోజులకే ఇంటోల్ వాళళ్కి కూడా అరధ్మయియ్ంది కొర్తత్ కోడలు పిలల్ పెదద్ భారమని. లౌకయ్ం తెలియని,
పనికిరాని ఈ అయోమయపు పిలల్ని వాళుళ్ భరించదలచలేదు. అందుకని మాకు వేరే కాపురం కొంచెం దూరంగా
ఏరాప్టు చేసి మమమ్లిన్ బయటకు తోశారు.

(ĺʉňpȊ ūà Ȃɟ)
COMMENTS

øöeTT~

www.koumudi.net

e÷]Ã 2022

