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గతం, ఉషస్సు వంట ధ్వంతపు తెయలా, సంద్రపు ప్రశాంతతలో దాగండే భీకయ అలలా, వలుతురు
ంచే

భానుడిని

మంగేమడానికొచేే

నిశీధి

ఫంధువులా

ఎపుడూ

వయతమానానిన

వంటాడుతుందేమో!
భహా నగయ మామ మొహాలను దాటుకొని, ముఖానికేస్సకునన యంగలను కడిగేస్సకొని
ఇంటికి ఫమల్దదరాను. వినిపిస్సతనన నాగరికత నవువలను దాటుకొని, కనిపిస్సతనన ‘నిషాధునికత’ కళ్ళ
వైపు రికించకుండా రైలుపెట్టెలో నుండి కక గెంతుతో చందయవందయ ఫ్లాటాపయంపై డాా.
నగరాల్ద కాదు మా జిలాా కుడా అభివృద్ధధ అయినటుెంద్ధ, ఫ్లాటాపయం చవయన బిచేగాళ్ళళ పెరిగారు
కదా....
ఇంక ఆటో ఎకకడమే ఆలసయం. 5 కి.మ దూయంలో ననున వకికరించ, డదోసి, జుటుె
టుెకొని పైకి ల్దపి జీవితపు విలువలు నేరిన నా ఊరు. ఆటోలో ఎకిక క మూలగా కూరుేనాన.
అతడు తాగాడనుకుంటా, తటడుగలు వేస్సతనానడు, ఆమేమో మొగడు వద్ధల్దసిన మాసిన
ఫటెలమూటను చేతిలో టుెకొని ఉంద్ధ.
‚ఇకకడ తగల్దసిన సంసాయం చాలదా... అకకడకెలా ఏమయగేదాదభని ఇపుడీ యానం‛
విస్సకుకంటూ అకకడే నించొని కదలకుండా అంద్ధ.
తను విస్సరుగా వచే నా కకన కూరుేనానడు. ఇపుడు నాతో వసాతవా? రావా?...
పైశాచకపు రుష దాలు ఆ చొంగ కారిేన నోట్టంట.
‚ని, ని అంటూ సారా పాకలోానే గడుపుతుననవ్, గొడుాకాయం పెడుతునాననని
కులాబొడుస్సతననవ్. ఇకకడైతే కడుపుకో ముద్దదనా నా అనే వాళ్ళళ వేస్సతనానరు. పేరుత ఇంకేమీ
తెలమని ఆ ఊరుకెళ్ళళ ఏంచేదాదం...‛ పాలపోయిన పెదాలంట ఆర్ధధరతతో కూడిన దీనమైన గొంతు.
ఆమెవైసలు చూడట్లాదు తను, ఫహుశా బయత తాలుకా ధైయయభనుకుంటా.
ఏమీ చేమల్దని తన అసహామతావనిన తన భనస్సలోనే పొగిడేస్సకొని, విషాదపు నవువతో
ఆమె బయత వైపు చూసిన ఆ చూపు నా కళ్ళను తాకింద్ధ. మౌనంగా వచే కూరుేంద్ధ. కళ్ళంఫడి నీటి
ధ్య. పోనీల్ద ఆ ప్రవాహంలోనైనా తన గండెలోా దాచుకునన బాధంతా కరుగతుందేమో! చీయ
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కొంగతో మోహం తుడుచుకొనేసరికి, కొంగకునన భసి, ఆ మొహంలో భావాలను నలాభబ్బఫలా
కమేేసింద్ధ. భరో ఇదదరాడాళ్ళళచే కూరుేనానరు. కొంచంసేటి తరావత ఆ ఇదదరాడాళ్ళతో మాట
కలపాడతను. జేబ్బలో ఫోను తీసి గొలుచెపుకుంటూ, వాళ్ళ తాత, ముతాతతల చరిత్రను
చెపుతునానడు.
ఎంతమారు క్షణాలలో... భాధయతలు గరుత చేసేత భాయయతో మాటాాడల్దదు కానీ ఆడోళ్ళళ
కానరాగనే ‘మొగతనం’ గర్తతచేనటుెంద్ధ.
వాళ్ళ మాటలు వింటుంట్ల నాకు మా గూడెపు చరిత్ర గరుతస్తంద్ధ. చరిత్రలో ఎకకడా చెని
చరిత్ర. ఎనోన ‘గూడేల’ తయతరాల అణగదొకకఫడిన చరిత్ర. నేనెరిగిన నా ‘గూడెపు’ చరిత్ర. అద్ధ
తెలావలంట్ల నా బాలయంనాటి గూడెపు ఫదుకులు, ఇపుడు ఫదుకులు చెపాలుందే. నాతో బాటుగా
మారిన గూడెపు జీవనమే చరిత్రని నా భావం.
చీముడు ముకుకను చొకాకతో తుడుచుకుంటూ, జారిపోతునన చలుాల లాగను ఎగదోస్తత,
సంకలో లకెటుెకొని, భర్తక చేతిలో నలాగైన ఫలం ముకకలని చరిస్తత ఫడికెలాన రోజులు
నాకు గర్తత. ఫర్రెతోలు తీసి చెపులు కుటాెలున పొలగాడు ఫడిలో చేరిండని పెదకమోేరు వటకాయపు
నవ్వవకటి నవివ నాకెలా చూశాడు. నీకొడుకు బాగా చదువుతాడని సారు అమయకు చెపుతుంట్ల గంట
డిన కళ్ళలోంచ కారిన కనీనటి బొటుె, యుగయుగాలుగా మా జాతి దాచుకునన కనీనటి సంద్రంలా
తోచంద్ధ. నీ కొడుకు ‘యోజకుడవుతాడని’ అభేలకకలందయంటుంట్ల, నాట్లసి భటెంటిన
మొదుదబారిన చేతులతో ననున తీస్సకొని ఎండిపోయిన పెదాలతో నుదుట ముద్దటుెకొని, కొంగలో
దాచన పొలంకాడంచన కొఫఫరిముకక ఇచే, నా కళ్ళలో అపుడు మెరిసిన వలుగలో తన
బవిషయతుత వతుకుకంద్ధ. సైకిలదెరు తిపుకుంటూ ఫడికెలాడం, సెలవులోా అమెేంఫడి కలుపుకెలాడం,
ఆద్ధవారాలోా అయథం కాని ఫ్లదరీ గారి ప్రాయథన వినడం, ‘గంటాటలో’ వచేన గోళీలను దేదే
లకేకస్సకోవడం, వేడిగానునన ముడుస్సను పీటమీద కొటిె దాంటోా తెలాగజుుతినడం, రాత్రైనాక
కియసనాయిలు బ్బడిా కింద వలుతురు కోసం పురుగలతో పోటీడుతూ ‘అచేరాలు’ నేరుేకోవడం.
ఇదే నాగురుతనన చననటి ఫదుకు.
ఐదోతయగతి ఐనంకా ంతులభే స్షలవల్దప్ ‘రిచే’ రాయిసాతనంద్ధ. ‘రిచే’ ముందు
రోజు రాతిరి ఫ్లదరి గారి భల్దా అభే మోకాళ్ళ మీద డి ఏదో మాటాాడింద్ధ పైకి చూస్తత.
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రిచేకెలుతంట్ల నా స్తిగాండుా గటుె చవయన దండం పెటుెకుంటుంట్ల నేను క కనున మూసి
మొకికన. ఏమ రాసినోన గరుత ల్దదు. నాకొకకడికే సీటొచేందని ఆయాసడి చెపుతంట్ల, అభే ఇచేన
లోటాలోని ‘మా నీళ్ళళదదని’, బాటిలోా ఉనన ‘ఆమన నీళ్ళను’ తాగాడు సారు. ‘పెదదమాద్ధగ’
ఇంటికొచే ‘పోయగా’ నువదవనా చద్ధవి భన జాతి ‘రువు’ నిలబెటాెల్రా అని నాకేసి గయవంగా
చూసినపుడు, చంత నిపులాాంటి ఆ కళ్ళలోా ‘రువు’ అనే దానికి అయథం ఇటికీ నేను
వదుకూతూనే ఉనాన.
నూనె కారుతునన చెంతో రండు జతల ఫటెలునన కర్ధల సంచతో నేనెడుతుంట్ల, నావనుక
ఎవరూ రాల్దదు. నాలుగ మెతుకులు నోటోాకెళ్ళళలంట్ల, ద్ధవేళ్ళళ భటిెలోకెళ్ళళలున ఫదుకులలో
ఎవరుంటారు ఇళ్ళలోా, స్తరీడు నడినెతిత మీదకొచాేక. ఐతేనేం మా ‘జేజి’ బోసినోటి బోలడు
కథలు, రాతిరి కంజెయతో వేసిన కోటిగండెల ఆకలదరువులు, నాకు తెలీకుండా అభేపెటిెన
‘బ్బయేస్స’ బైబిలు నా వంటొచాేయి.
కసారి అభేనడిగినటుె గరుత, అమాే నీకు చదవటం రాదు కదే, భరీ ఈ ‘పుతతకం’
నీకెందుకని?
‚చననయాయ, అద్ధ కక నుంట్ల ఏసమయ భనకషాెలనిన ఇంటుననట్లె లకక. నీవు ఏద్ధ కోరితే
అద్ధ ఇతతడు ఆ ఏసమయ‛ అని చెపిందభే.
హాసెలోా కొతతలో ఎనిన రోజుల్దడాేనో తెలీదు, ఐనా అమయ మాత్రం ననున చూడాానికి రాల్ద.
తరావతెతలసింద్ధ వాళ్ళళ నాకోసం ఎంతేడాేయననద్ధ. సెలవులకు ఇంటికెళ్తత, భుజంమీదునన
పుసతకాలసంచీ, చేతిలోని కర్ధలసంచ ఇంటికి నా కంట్ట ముందే వళ్తళవి. నా బాగోగలు గరించ,
చదువటా సాగతుందని అందరూ అడుగడే. గడిామోపు నెతితనెటుెకెలుతనన పెదదకమోేరు జీతగాడు
కిటెమయ మామయ కషాెలనినంటిని కకనెటిె, జేబ్బలో నునన ‘సాయబెలాం’ ముకకనిచే, నాకు చదువు
చెభని చుటెతో పొగవదుల్తత నవేవవాడు.
ఎనినకషాెలునాన, సందేళ్ చనన భంట్లస్సకొని చంతచెటుెకింద కబ్బరుా చెపుకునేవాళ్ళళ.
అందరు చేసే కషెమొకకట్ల, అందరోా పార్తద్ధ ఆ యతతమే అననటుె అందరూ కలస్సండి కరికొకరు
సామం చేస్సకొనేవాళ్ళళ.
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సెలవులోా ఈ సారి సయంచ వోటొాచాేయి. ఎపుడూ పోటీ ల్దకుండా గెలచే పెదదకమోేరికి
ఈ సారి చనకమోేరు పోటీగా నిలఫడాాడు. అననదముేలదదరూ పైకి కతుతలు దూస్సతనే, రోజూ చీకటి
మాటున కరింటికొకరు వళ్ళళ కబ్బరుా చెపుకునేవారు. అపుడొచేంద్ధ మాద్ధగ గూడెంలో తంటా.
చనన కమోేరు జీతగాడు పెబ్బదాస్సకి, పెదదకమోేరు జీతగాడు వంకడికి గొడవ, మా కమోేరు
గెలుసాతయంట్ల మా కమోేరు గెలుసాతయని. పలతం ఆ ఏడు రండింతలు ఎకుకవగా కాపుసారా
వలుావలా పొరిాంద్ధ గూడెంలో. మాద్ధగగూడెం రండు వరాులుగా చీలపోయింద్ధ. వోటా ముందు రోజు
రాతిరి చంతచెటుె బోసిపోయింద్ధ. ఆ ద్ధరోజులు కరింటికొకరు ఎవరూ పోల్దదు. ఫ్లదరీగారు
మాత్రం వచే పెబ్బ పాటలు పాడి, అందొచేన చందా తీస్సకెళ్ళళడు. పెబ్బగడి కొచాేయనే
మాట్లగానీ ‘యందంతా’ వోటా సంగతి మీదే. ‘చేణంచేణం’ బికుక బికుకభంటూ మాద్ధగోళ్ళంతా
వోట్లామడానికెళ్ళళరు. కొందర్తమో కమోేరు చెపినటుె దొంగోటుా కూడా వేశారు. భంచాన డి
మూలుగతునన కోటమయ తాత ఆరోజు అందరికి గర్తతచాేడు, ఆమనకు కూడా వోటుంద్ధ కదా
భరి! బ్రతికినంత కాలం అందరికి భంచచేసిన ఆమనను, మావాడంట్ల మావాడంటూ వోటు
దగుయ గొడవటుెకొని, ఇదదరి తయపున వోట్లయించుకునానరు.
ఆ ఏడు మాత్రం ఎర్ధజెండా చన కమోేరు గెలచారు. ఊర్తగింపు జరుపుకుంటూ బ్బకాకయి
చలుాకునానరు. సరిగు అపుడే మొదలయింద్ధ గూడెంలో గొడవ. చనుకు, చనుకుకు గాల వానతోడై
తుఫ్లనైనటుె, కొకకళ్ళళ జతకూడి మొరిల దగుయ గమకూడారు. అటి దాక సతబ్బదగా ఉనన
రాళ్ళలోా, కర్ధలోా జీవమొచేంద్ధ. అవి యకాతనిన - దాహంతో నోరు తెరిచన భూమ లోలకి నీళ్ళలా
అంద్ధచాయి. కర్ధల శ్బాదలు, పిలాల ఏడుపులు, ఆడవాళ్ళ కీచుగొంతులు, యకతమోడుతునన తలలు.
అంతలోనే పెదదకమోేరు, చనకమోేరు ఇదదరు కలసిపోయి పోలీస్సలకు కబ్బయంపారు. అయగంటలో
జీపొచే అందరిని తీస్సకెళ్ళళంద్ధ. కమోేరు మొతతం 56 భంద్ధ మీద కేస్స పెటాెయంట ఎలక్షనా రోజు
గొడవచేస్సతనానయని! నాననని, అభేని కూడా తీస్సకెళ్ళళరు. అభే ఇచేన బైబ్బలు గర్తతచే ఎకిక ఎకిక
ఏడుేకుంటూ నా కొచేన విధంగా ప్రాయథన చేశా. ఏస్సపెబ్బవుకి నా ఏడుపు వినిపించల్దదనుకుంటా,
అమాే నానన ఎంత పిలచనారాల్ద. క నెల రోజుల తరావత గాని అందరిని విడిచపెటెల్ద.
చన కమోేరింటోా కలరు టీ.వీ వచేంద్ధ. నాగళ్ళళ పోయి టాకెర్తచేంద్ధ, ఎంతైనా శ్రభ
జీవుల పారీె నామకుడు కదా! భనుషులనెందుకు కషెపెటాెలని కొనానడేమో! చనకమోేరి,
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పెదకమోేరి ఇదదరి పొలాలోా మోటారు బావులొచాేయి. గూడెంలో మాత్రం అందరిళ్ళ ముందు నెల
రోజుల కశువంతా అంతే ఉంద్ధ. నెలరోజుల్త పిలాలు ఆకలతో మాడారు. వీళ్ళనెందుకు
తీస్సకెలాల్దదు పోలీస్సలు భరి? పాం! కమోేరు గొడాని ఎవరు కాసాతరు వీళ్ళని తీస్సకెళ్తత?
అందరూ ఫమటకొచాేరు. అంతా సదుద భణిగింద్ధ. గూడెంలో భరోపెబ్బ గడి
మొదలయింద్ధ చన కమోేరు వేయించన పాకలో. గూడెంలోనునన రండు పెదద కుటుంబాలలోంచ
కకరు చొపున ఇదదరు పెదద మాద్ధగలైనారు ఎననడూ ల్దని విధంగా! ఆ రాతిరి నుండి చంత చెటుె
కింద రండు భంట లలుగతునానయు. రండు వరాుల ఇలా భధయ గోడ అపుడే మొదలయింద్ధ.
కాలం గడిచే కొదీద పాత గాయాలు మానిపోయి ,’శ్లీలాలనీన’ కొతత గాయాలకు
సిదధభవుతామనుకుంటా!
కొతతగా వచేన ఎర్ధ పారీెతో మా జీవితాల్దమీ మాయల్దదు, మేము చేసే కషెం కూడా. అంతకు
ముందు అందరూ కలసి నికెల్దా వారు. ఇపుడేమో చననకమోేరు, పెదదకమోేరు భభేలన
ంచుకునానరు రండు వరాులుగ, అంతే తేడా. అదే ని, అదే ఫతుకు.
ఇంటరు పూరిత చేసి డిగ్రీ చదవడానికి ఒ.యు. కాయంస్సక వచాే. ఈ సారి సయంచ దవి
ఎస్.సి. రిజర్తవషన్ అయింద్ధ. గూడెంలో నునన ఎం.ఎస్.సి చద్ధవిన కృషణమాభమయ ఈసారి నేను
నించుంటాను, ఎవళ్లా ఏ పారీె తయపున నుంచోదదని బ్రతిమాలాడాడు. దాసయశ్ృంఖాలలో
మొదుదబారిన వాళ్ా మెదళ్ా సంగతి కృషణమాభమయకు తెలమదు కదా. కాస్త, కూస్త చద్ధవిన వాడిని
నిలబెడితే వాళ్ళా పెటెభనన చోట సంతకం పెటెకుండా ప్రశ్నల్దసాతడని, పారీెలు కూడా తెలవిగా
అక్షరాలు నేయవని నతిత ఉనన ఆనందంబాబాయిని త్రివయణతాకం పోటీకి నిలబెటెగా, ఫర్రెల భందే
లోకంగా ఫతికే శాంతమయమాభమయను ఎర్ధజెండా పోటీకి నిలబెటిెంద్ధ. ఇదదరూ కూడా వేర్తవరు
వరాులకు చెంద్ధన వార్త స్సమా. కరికేమో సరిగా మాటలురావు. ఇంకొకర్తమో ద్ధభంద్ధలో
అసల్దమాటాడల్దడు. మానామకుడని చెపుకునేటోడు ఏకంగా చేపారీెలో చేరి పోటిచేసాతనని
రామబాయం నడిపాడు. పాం దోతయగతి చదువుకునానడు కదా, తోక కతితరించేశారు. ఇపుడు
ఆమనగార్త త్రివయణతాక గూడేంభంద్ధకి అధయక్షుడు. రోజూ గొడుాకాసే శాంతమయమాభమయ గడ,
గడకు తిరిగాడు ఒట్టమయభని, ఆ ఒటు విలువ తెలమకుండానే. ఆ నెల రోజులోా ఫర్రెగొడుాలనీన
ఫకకచకాకయి. నాగల దునేన ఆనందంబాబాయి ఊరు, ఊయంతా తిరిగి తన పాంపెాటానీన ంచాడు,
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పాం అందులో ఏముందో తెలమకుండానే! ఒటు వేమకుండానే కాల్దజీకి వచేేశా. తరావత
ఆనందం బాబాయి గెలచాడని తెలసింద్ధ. శాంతమయమాభమయ ఇలుా దాటి ఫమటకు రాల్దదు.
మునుటి గొడవలో గూడెం రండు వరాులుగా విడిపోయింద్ధ. ఈ సారి భనిషి, భనిషికి
శ్త్రువైనాడు. అందరి మొహాలోా ఏదో తెలమని భావాలు కనిపిచటం మొదలయింద్ధ.
కొనిన విషయాలు భన ప్రమేమం ల్దకుండానే జరిగి, భన జీవితాలలో పెను మారులు
తీస్సకొసాతయి. మొదటి దశ్లో క సమూహాంలానునన మా జాతి, రండు వరాులుగా విడిపోయింద్ధ.
రండో దశ్లో భనిషికి భనిషికి భధయనే కాకుండా, భనిషి లోల్ద విధవంసాలను సృషిెంచారు.
ఎర్ధ జెండా చనన కమోేరు ఒడిపోయి వేదాంతయినటుెనానడు.
‚ఇంతకాలం మీ అందరి ఫరువును నేనే మోశాను. ఇంత అభివృద్ధధ చేశాను (ఎంత అని
అడగ కూడదు స్సమా) ఇక మీర్త చూసాతరు కదా వీళ్ళా ఎలా వలగబెడతాయని‛
ఇంటికి కొతత యంగలు వేయిస్సతననడు, యంగలు మారాేల కదా వంటిదే కాదు ఇంటిద్ధ
కూడా.
తయతరాలుగా మాద్ధగజాతి చరిత్రగాథలకు సాక్షిగా నిలచన చంతచెటుె, పారీె ఆఫీస్సకు
అడొాచేందట, దానిన కొట్లెశారు. కులానికో ఫ్లదరుగారు ప్రతయక్షమైనారు, ఐదారు గళ్ళా ల్దచాయి,
కొతతగా వీధికో సారాయి కొటుె వలసింద్ధ. ఇద్ధ ఇటి వయకు సాగిన నే నెరిగిన చరిత్ర.
మా ఊర్తచేనటుెంద్ధ, ఆటో ఆగింద్ధ. డబ్బఫలచే మూలనునన గూడేనికి ఫమల్దదరా. ఈ సారి
మాత్రం భుజం మీదునన పుసతకాలసంచ ఫరువైతుంద్ధ. ఎవరూ తెలసిన వాళ్ళా రోడుా మీద ల్దరు.
అనీన తెలమని ముఖాల్ద నాకు ఎదురౌతునానయి. యతనంపెదనానన ఎకకడ నేను పిలుసాతననే
బమంతో రుగ, రుగగా నడుస్సతనానడు. యతతమయతాత చుటెకాలుస్తత, నేనెవరో ఎరుగనటుె
పెదదకమోేరు ఇళ్ళా కడానికి వళ్ళతునానడు. దేళ్ాముందు నేనుండిన ఊర్తనా ఇద్ధ అనిపించంద్ధ.
పొదుదనేన వేపులాతో ‘మొకం కడుగతుండగా’ సయంచ బాబాయి, ఇంకో ముగురితో కలసి
పాడైపోయిన బోరును అభివృద్ధధ పేరిట బాగచేస్సతనానడు. మోటరు కేసిన పైపులను భుజాలపై
మోస్తత, భటిెని పాయలోత ఎతిత తీస్సతనానడు. కకనే పెద కమోేరు స్తకట్ మీద కూచొని నులనీన
చుస్తత, ‚ఏరా(‘సయంచగారినే’భరి) కొంచెంసేపైన తరావత ంచాయితి ఆఫీస్సకు రా‛ అని
అంటుననడు. ఫలచేే మేకలాగ తల్తపాడు బాబాయి.
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ననునచూసి, ‚ఎపుడొచాేవురా, కనీసం ఒటు వేమడనికూకడా రాల్దదు‛ అని అడిగాడు
వంటికునన చెభటలు తుడుచుకుంటూ. NOTA (None of the above) option ల్దదు కదా,
ఎలా నేను ఒటు వేసేద్ధ?
‚బాబాయి సయంచగిరీ అంట్ల ఇదే నా బాబాయి?‛
‚ఇదే గదరా, భన నులనీన బాగ చేసాత ఉనన కదరా‛ అననడు.
‚సయంచ నులు చేయిసాతడు కానీ ఇలా ని చేమడు బాబాయి. భన పెదద కమోేరు
సయంచగా ఉననపుడు ఎపుడైనా లుగ, పారా టిెండా బాబాయి‛ అని అడిగే సరికి, నేను కూడా
చనన కమోేరు భనిషినని క చూపు చూసి విస్సరుగా వళ్ళాపోయాడు.
కథలోా, సినిమాలోా లాటూయంట్ల చేని పొలాలని, పెరుగననం ముదదలనో, వంటడి
అలారిచేసే భయదలా సయాయటలనో, ల్దక గ్రామాలోా ఉనన కుటుంఫ బాంధవాయలు నగరాలోా మామ
భవుతునానమనో వరిణసేత నాకు నవ్వవస్సతంద్ధ భరి.
మా ఊరి చరిత్ర కకట్ల కాద్ధద్ధ. సమూహంగా ఉండే జాతులను సవలాబం కోసం
విడగొటిెన వయకుతలందరో! ధనాయునే లక్షయంగానునన వయకుతల అంతయంగిక కుతంత్రం సరిగా
గభనించక బ్బగిుపాలైన జీవితాలకు సాక్ష్యయలైన గ్రాభలనోన!
పారీె ఏదైనా కావచుే, జెండా ఏదైనా కావచుే.. త్రివయణమైనా, ఎరుపైనా.. ప్రతీ జెండా
ముస్సగనా అదే తంతు. ఆధితయకులాలు ప్రజాసావభయంలో కూడా కింద్ధ కులాల వాళ్ళని
వంచస్సతనానరు. ఇదంతా కొతతదేం కాదు.. ఆనాడు దోపిడి కులవయవసథమాటున జరిగింద్ధ.. ఈనాడు
ప్రజాసావభయం ముస్సగలో జరుగతోంద్ధ అంతే తేడా.
ఇనిన చకుకలలో కూడా ‘పుసతకం’ నాకు వలుతురులా కనిపిస్సతంద్ధ. దాని దావరానే భరి మా
గూడెంలో మారు రావాలక...
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