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మంటిస్ అంతా ‘శావల్ తాత’ అని పిలచే శావల్ అప్పడే నిద్ర లేచాడు. ఆకులు రాలుతున్న ఆ
నిస్తబ్ధ ఉదయానే అతను దుఃఖపడ్డాడు. వాన్ కూడ్డ తోడవడంవలల బ్రువుగా నెమ్భదిగా రాలుతన్న
ఆకులు మ్రో వాన్ని తలపిస్టతన్ననయి.
చెపలేన్ంత దిగులు కమ్మభకుంది అతనిన. గదిని వెచ్చబ్రుస్టతన్న కుంపటి... కిటికీల మ్ధ్మ
అస్హన్ంగా పచారుల చేశాడు. తీరని వేదన్ తప జీవితంలో మ్రేమీ లేద. అరవై రండు శిశిరాలు
గడిచిన్ జీవితం ఇకపై మ్రోలా ఉంటందనే ఆశ్లేద. తన్ వాళ్ళంటూ ఎవరూలేని ఒంటరి
బ్రహభచారి.
‘న్న కొరకు చెమ్భగిల న్యన్మ్మభ లేద’నుకుంటూ... ఎవరి ప్రేమ పందని దైన్మంలో
ఏకాకిగా రాలపోవడ్డనికి మంచి విషాదం ఇంకేమైన్న ఉంటందా...
నిస్సషరమైన్... నిరరథకమైన్... తన్ జీవితప్ప ప్పటలన తిరగేశాడతను. జ్ఞాపకాలోల ఎకుువ
ఖాళీలు. తన్ బాలమం... అమ్భన్నన్నలతో ఆన్ందంగా గడిపిన్ ఇలుల... తన్ కాలేజీ జీవితం.
గిలలకజ్ఞాలు... చిలపి తపిదాలు... పారిస్లో తొల ఉద్యమగం... జబ్బఫ చేసి న్నన్న చ్నిపోవడం...
కుంగిపోయిన్ అమ్భని తానే అమ్మభ స్సకడం... వరుస్ దృశామలాల కదలాడ్డయి.
అమ్భని చూస్టకోడ్డనికి తిరిగి తన్ ఊరు వెళ్లలపోయాడు. మ్మస్ల తలల, ఆ కొడుకు
ప్రశాంతంగా... నిరిలపతంగాను బ్తుకు దొరిలంచారు. ఆ తరాఴత ఆమ్ మ్రణంచింది, జీవితం
దుఃఖమ్యమ్ని మ్రోమరు గురుతచేస్తత. ఆ తరాఴత అతను ఏకాకిగానే గడిపాడు, ఇప్పడు
రాలపోయే కాలం మ్మంచుకొచిచంది. తాను తఴరలో అదృశ్మమైపోతాడు. ఇక మ్రేమీ ఉండద. ఈ
భూగ్రహం మీద శావల్ అనే జీవి గురుతలు కూడ్డ మగలవు. ఎంత స్హజ భయాన్కమైన్ స్ంగతి!
న్వుఴతూ... తుళ్ళళతూ.... మగతా ప్రజలంతా బ్రతికేస్తత ఉంటారు. తన్ గురుతలు... ఉనికి చెరిగిపోతే
వారికేం? ఎపటికైన్న తపని చావు పంచి ఉన్నన... ఈ జన్ం ఇలా స్ంతోషంగా బ్తకగలగడం
ఎంత ఆశ్చరమం! ఈ చావు అనేది మ్న్ చేతులోల ఉన్నటుయితే నిరిఴచారంగా, పైలాపచ్చచస్టగా బ్తికే
అవకాశ్ం కొంతైన్న ఉంటంది. కానీ అది అనివారమం, పగటి తరాఴత మ్మసిరే రాత్రిలా –
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ఏది ఏమైన్న తన్ జీవితానికి ఏమైన్న అరథమ్మందా? తాను వెలగబెటిుందేమైన్న ఉందా,
ఏమైన్న స్సహస్సలు... లేదా తన్కి మ్హదాన్ందానినచేచవి... మ్హా విజయాలు... ఏమైన్న గొప
స్ంతృపితనిచేచ ఘన్ కారామలు... ఏమీ లేవు. తనేమీ చేయలేద. పదదనే లేచి, స్రిగాా నిన్నటాలనే తిని,
తొంగొని, మ్ళీల లేచి... ఇలా గానుగెదద జీవితం – అంతే! ఇలా అరవై రండేళ్ళల దొరిలపోయాయి.
స్సటి మ్గాళ్లలా పెళ్మళన్న చేస్టకోలేద. ఎందకు? అవును! ఎందకు తన్కి తోడుగా ఓ ఆడదాని
చేయందకోలేద? పోషంచే తాహతు, స్సమ్రథయం ఉన్నటుయితే చేస్టకునేవాడేమో పెళ్లల. తాను
చేజ్ఞరుచకున్న అవకాశాలోల అదొకటా? కావొచుచ. ప్రతి జీవితంలోనూ అవకాశాలు ఏవో వస్తతనే
ఉంటాయి. రావని కాద. అయితే, వాటిని తాను అలక్ష్యం చేశాడు. ఆ ‘లెకుచేయనితన్’మే
అతనిలోపం, అతని తపిదం. కేవలం నిరలక్ష్యంతో మ్ను జలు జీవితాలన ఎలా చేజ్ఞరుచకుంటారో
కదా! కొందరికైతే పదదనే నిద్రలేచి న్నలుగడుగులు న్డిచి, న్లుగురితో మటాలడి, ఏమైన్న
అంతుచికుని ప్రశ్నలకు జవాబ్బలు వెతుకోువడం వంటివి బొతితగా గిటుద.
ఇంతా చేసి కనీస్ం అతను ప్రేమ్లోన్న్నన పడలేద. తన్ హృదయానిన ఏ స్త్రీ కూడ్డ ప్రేమ్తో
నింపలేక పోయింది. ప్రేమ్లో ఉండే చిత్రమైన్ ప్పలకింతగానీ, దానిన ఆశించ్డంలో ఉన్న
మ్ధురమైన్ బాధ్గానీ, ‘నేనున్ననన్’నే భరోస్స

స్ృశించే అరచేతి అనుకంపన్గానీ, నులమ్ంటలు

రేపే మోహ విజృంభణగానీ తాను ఎరగనే ఎరగడు. అన్నఘ్రాతమైన్ గులాబీ రేకులాలంటి వెచ్చని
పెదాలు తొలస్సరిగా కలుస్టకున్నప్పడు, అడవిమ్లెల తీగలాల న్నలుగు చేతులు తమ్కంగా
పెన్వేస్టకుని రండు దేహాలన ఒకే అసితతఴంగా మరుస్టతన్నప్పడు, తంచుకోలేని మోహపాశాలోల
గొప ఇషుంతో చికుుకుపోయిన్ప్పడు ఎంతటి అమ్రాన్ందం నీ గుండెలోల నిండి పోతుంది! ఏమో
తన్కి ఇవేమీ తలయవు.
శావల్ కాలమీద కాలేస్టకుని కూర్చచన్ననడు. నిశ్చయంగా తన్ జీవితం వృథా
అయిపోయింది. పూరితగా వమరథమైపోయింది.
కానీ, తానూ ప్రేమంచాడు, అదీ చాలా గోపమంగా. తన్ స్ఴభావానిన పోలన్ట్లల అతి
నిరలక్ష్యంగా – తలవని తలంప్పగా ఆ ప్రేమ్ తన్లోకి చొరబ్డింది. తన్ పాత మత్రుడు సౌడ్రిస్
భారమనే తాను ప్రేమంచింది. ్చ! ఆమ్కి పెళ్లలకాకమ్మందే తన్కి పరిచ్యమై ఉంట్ల. కానీ, ఆమ్
తన్కి చాలా ఆలస్మంగా తారస్పడింది, ఓ వివాహితగా.
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అంతకుమ్మందే ఆమ్ పరిచ్యమైన్ట్మలతే... నిస్షందేహంగా చిటికెన్ వేలందించి, కోరేవాడు
ఆమ్ చిటికెడు స్సవాస్సలు. ఆమ్ను తొలచూప్పలోనే గాఢంగా ప్రేమంచాడు. ఉద్రేకాలు తొకిుపటిు
ప్రశాంతంగా ఆమ్కు స్ంబ్ంధంచిన్ జ్ఞాపకాలన గురుతచేస్టకున్ననడు. ఆమ్ని వదిల ఇంటికి వెళ్లలేక
ఎంత మ్ధ్న్ పడేవాడు! ఆమ్ తలప్పల స్లపరింతలతో ఎనిన నిద్రలేని రాత్రులు గడిపాడు!
నిన్న కుంగిన్ పదదని మంచిన్ నిస్షతుతవతో మొదలయేమది మ్రానటి ఉదయం. ఎందకు?
ఉతాషహం, ఉలాలస్ం కలగలసిన్ సౌందరమమూరిత ఆమ్ కావడం చేత. నిజ్ఞనికి సౌడ్రిస్ ఆమ్కి
తగిన్వాడు కానేకాద. ఇప్పడ్డమ్కి యాభై రండేళ్ళల – మ్మఖంలో ఎప్పడూ స్ంతోషచాాయలే.
అబ్ఫ! ఇనేనళ్ళల ఆమ్ తన్నే ప్రేమంచి ఉన్నటలయితే! అవును ఆమ్ తన్నే ప్రేమంచిన్టలయితే
బాగుండేది. తానింతగా ప్రేమస్టతంట్ల ఆమ్ మత్రం తన్ని ఎందకు ప్రేమంచ్లేదూ, ప్రతిగా –
ఆమ్ తన్ ప్రేమ్ని ఏ రూపానెమనన్న బైటపెటిు ఉన్నటుయితే? ఎప్పడూ ఏమీ బైటపెటులేదా...
చిన్న స్ంకేతం, చిరు స్ందేశ్ం ఏదీనూ? ఆమ్ మ్న్స్టలో ఏమ్మంది? తాను అడిగిన్ట్మలతే ఆమ్
బ్దలు ఎలా ఇచిచ ఉండేది? శావల్ ఇలాంటివే లక్ష్ ప్రశ్నలు వేస్టకున్ననడు. తన్ జీవితాన్నంతటినీ
కలబోస్టకున్ననడు, తలపోతల ప్పన్శ్చరణతో.
సౌడ్రిస్ భారమ పచిచ పరువంలో ఉన్నప్పడు, అలవికాని అందంతో మ్రిసిపోతూ
కనిపించేటప్పడు, సౌడ్రిస్ ఇంటిదగార తాను గడిపిన్ స్టదీరఘ స్సయంత్రాలన గురుత తచుచకోస్సగాడు
శావల్. తంప్పలేకుండ్డ స్సగే ఆమ్ ఊస్టలు, కలకూజితాలు ఈరశయపడే ఆమ్ కంఠస్ఴరం,
న్నన్నరాథలు స్టపరించే ఆమ్ చిరున్వుఴలు... ఇంకా ఎన్నన జాపిత తచుచకున్ననడు. సౌడ్రిస్, ఆమ్, తనూ
కలసి సైనీ న్దీతీరంలో గడిపిన్ రోజులు... ఆదివారాలు ఆ న్ది ఒడుాన్ పచిచక బ్యళ్లలో
మ్ధ్యమహన భోజన్నలు... అతని మ్సితషుంలో దొంతరులగా కదలాడ్డయి. అదే తీరం దాప్పన్ ఉన్న
పలంగటల మీద ఆమ్తో కలసి న్డిచిన్ ఒక నులవెచ్చని దృశ్మం అతనికి చ్ప్పన్ స్టపరించింది.
ఆ రోజు భోజన్ననిన బ్బటులో పెటుకుని పదదనే బ్యలేదరారు. ఏద్య మ్ధురమైన్ మ్తుతతో
జోగుతున్నటున్న వస్ంతంలో ఓ ఉదయం. పరిస్రాలలోని అణువణువులో ఏద్య పరిమ్ళ్ం,
ప్రతిదృశ్మంలోను జీవన్ మ్కరందం, అనిరఴచ్నీయమైన్ ఆన్ందం. ఉలాలస్ంగా రకులలాలరేచ పక్షులు
చేసే కువకువలు పరిస్రాలన స్ంగీతమ్యం చేస్టతన్ననయి. స్తరమకిరణాల తళ్ళకు అంటకుని
మ్రుస్టతన్ననయి చిరుకెరటాలు.
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ఒడుాకు చేరువగా గొడుగులు పడుతున్న చెటలకింద పచిచకలో భోజన్నలు చేశాం. పచిచగడిా
వాస్న్లతో కైపెకిున్ పిలలతమ్భరలన ఆస్సఴదిస్తత, చాలా మ్ధురమైన్ పానీయానిన తాగాం. ఆ
క్ష్ణంలో పరిస్రాలనీన ఎంత బ్రహాభన్ందంతో నిండ్డయో!
భోజన్నలు అయామక సౌడ్రిస్ కునుకు తీశాడు. ‘ఇంత మ్ంచి నిద్ర జీవితంలో తానెప్పడూ
పోలేద’ని చెపాడు తను నిద్రలేచాక.
ఈలోప్ప సౌడ్రిస్ నిద్రపోతున్నప్పడు ఆమ్ శావల్ చేతిని పటుకుంది మ్ృదవుగా. ఇదదరూ
న్డిచారు న్ది ఒడుాన్ పలంగటలమీద. ఆమ్ స్టతారంగా అతని భుజంమీభద వాలంది. కొంట్గా
న్వుఴతూ చెపింది ‘మ్తతకిు ఉన్ననన్నయ్ నేస్తం! గమ్భతమతన్ మ్తుత...’
తను ఆమ్ మ్మఖంలోకి చూశాడు – వేగంగా కొటుకుంటన్న తన్ గుండెచ్ప్పడు తన్కే
వినిపించింది. తను తలలమొహం వేసిన్టల... జ్ఞవగారిపోయిన్టల... ఆమ్కి కనిపించాడేమో, తన్లో
పరవళ్ళల తొకేు కాంక్ష్ని వణకే చేతులు స్రిగా స్తచించ్లేదనుకుంటా.
అడవి మ్లెలలతో, కలువ పూలతో సిగని అలంకరించుకుని గోమ్మగా అడిగింది: ‘ఇలా ఉంట్ల
అందంగా ఉన్ననన్న?’
దీనికి ఏం చెపాలో తన్కేమీ తోచ్క ఆమ్ మ్మంద మోకరిలాలడు, నిరుతతరుడై.
అస్ంతృపితతో గీరబోయిన్ గొంతుతో పకాలున్ న్విఴ ‘

! కనీస్ం మటాలడటమైన్న

చేతగాదా?’ అంది. తన్కి ఏడ్డఴలనిపించింది మటలు దొరకని ఆ స్ందరబంలో. న్నటి స్ంగతులనీన
తాజ్ఞగా,

అవి

జరిగిన్న్నడంత

స్షుంగా

గురుతకొస్టతన్ననయి.

‘

!

కనీస్ం

మటాలడటమైన్న...’ అని ఎందకందామ్? ఎంత స్టనినతంగా తన్ భుజంమీభద వాలందీ అతను
జ్ఞాపకం చేస్టకున్ననడు.
తరాఴత గుబ్బరునీడల చెటల కింద న్డుస్తత ఆమ్ చెవి తన్ చెంపకానిచంది. తను చ్టకుున్
మ్మఖం తిపేస్టకున్ననడు, ఆ నునుప్ప దేహప్ప స్రవ అన్నలోచితం, అస్ంకలతమేమోన్న్న శ్ంకతో.
‘మ్న్ం తిరిగి వెళ్లల వేళ్యిమందేమో కదా...’ అని తాను అన్నప్పడు ఆమ్ తన్వైప్ప అద్యలా
చూసింది.
‘తపకుండ్డ’
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ఆ ‘తపకుండ్డ’ అన్నమట ఆమ్కి తన్ గురించి ఉన్న అలుసైన్ అభిప్రాయానేన వమకతం
చేసింది. అప్పడైతే తను మ్రేఇతర విషయాలన ఆలోచించ్లేద. కానీ ఇప్పడు ఏద్య కొతత విషయం
తేటతలలమ్వుతోంది.
‘నీ ఇషుమొచిచన్ట్లు కానీయ్! నువుఴ అలసిపోయిన్టలయితే వెళ్లల పోదాం’ అందామ్.
‘న్నకు అలుపని కాద. సౌడ్రిస్ ఈపాటికి నిద్రలేచి ఉంటాడని..’ అని తను బ్దలచాచడు.
‘న్న భరత లేచాడేమోన్న్నదే నీ భయమైతే, పద తిరిగి వెళ్లలపోదాం’
తిరిగి వచేచటప్పడు ఆమ్ అతని భుజంమీభద ఒరగలేద. మౌన్ంగా ఉండిపోయింది.
ఎందకని? ఇదివరకు ఎన్నడూ లేనిది ఇప్పడు మత్రం ‘ఎందకు?’ అని తరిుంచుకోవడం
అతనికి చాలా అన్వస్రంగా తోచింది. అయిన్న, తన్కప్పడు అరథంకానిదేద్య ఇప్పడు బాగా
స్షుమ్వుతుంది. అది ఏమైఉంటంది? శావల్కి చ్ప్పన్ సిగేాసింది. వయస్ట మ్మపెమప ఏళ్ళల వెన్కిు
జరిగిన్టు ఉతాషహంగా లేచాడు ఒకు ఉదటన్. ఆమ్ తన్తో ‘నినున ప్రేమస్టతన్ననను’ అని విపి
చెపిన్టుగా తోచింది. అది నిజంగా స్సధ్మమేన్న? ఈ స్ంశ్యం అతనిలోకి చొరబ్డి
అంతరాతభను చిన్ననభిన్నం చేస్టతంది. తను కలోనైన్న తలవనిది, ఏన్నడూ అనుభవంలో
లేనిది.... అది నిజమేన్న? అతను తన్లో తాను అనుకున్ననడు – ‘నేనీ విషయానిన తేలుచకోవాల.
స్ందేహంతో స్తమ్తమ్వడం న్రకం. కాబ్టిు తాను తలుస్టకు తీరాల...’
తఴరతఴరగా బ్టులేస్టకున్ననడు. ‘న్నకు అరవై రండేళ్ళల, ఆమ్కు యాభై రండేళ్ళల. కాబ్టిు
ఆమ్ని నొపించ్కుండ్డ అడగొచుచ, ఈ వయస్టలో’ అనుకున్ననడు. వెంటనే బ్యలేదరాడు. సౌడ్రిస్
ఇలుల వీధ ఆవలవైపే. దాదాప్ప తన్కి ఎదరిలేల. వెళ్లల తలుప్ప తటాుడు. పని మ్నిష వచిచ తలుప్ప
తీసింది.
‘శావల్ గారూ! ఏమటింత ఉదయానేన? కొంపతీసి ఏ ప్రమదమూ లేదకదా!’ అందా
పనిమ్నిష.
‘అలాంటిదేమీ లేద. నేను తక్ష్ణం ఆమ్తో మటాలడ్డల. అమ్భగారి చెప్ప...’
‘అమ్భగారు చ్లకాలానికి గాను జ్ఞమ్సష తయారు చేస్టతన్ననరు. వంటింట్లల హైరాన్న
పడుతున్ననరు కాబ్టిు ఎలా ఉండిఉంటారో మీరు అరథంచేస్టకుంటారనుకుంటాను.’
‘అయిన్న స్రే! ఆమ్తో చెప్ప అతిమ్మఖమమైన్ విషయం మటాలడితీరాలని’
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పనిమ్నిష లోనికెళ్లలంది. శావల్ ఆంద్యళ్న్గా పెదదపెదద అంగలు వేస్తత ఆ డ్రాయింగ్
రూమ్సలో పచారుల చేయస్సగాడు. అయితే అతనేమీ ఇబ్ఫందిపడటం లేద. కూరలో ఏవీ ఏ పాళ్లలో
వేయాలో అడిగిన్ంత మమూలుగా ఆమ్ను అడగాలనుకుంటన్ననడు:
‘న్నకు అరవై రండేళ్లని నీకు తలుస్స?’
తలుప్పతీస్టకుని వచిచందామ్. ఇప్పడ్డమ్ నిండైన్ విగ్రహం. నిగారింప్ప చెకిుళ్ళల, గుండ్రని
ఒళ్ళల, మ్న్నహరమైన్ న్వుఴ. పంచ్దార పాకంలో మ్మంచిన్ చేతులు ఒంటికి ఆన్కుండ్డ
న్డుస్తతవచిచంది. జబ్ఫలకు పైకి మ్డిచిన్ చేతులున్న గౌనులో వడివడిగా వచిచ ఆత్రంగా అడిగింది:
‘మత్రమ! ఏమటి స్ంగతి? నువుఴ కుశ్లమే కదా!’
‘కుశ్లమే గానీ, నేను నినొనక నిజ్ఞనిన గురించి అడగాలనుకుంటన్ననను. అది చాలా
మ్మఖమమైంది. న్న గుండెలు పిండేస్తంది. న్నకు నువుఴ ప్రమణపూరితగా నిజంచెపాల....’ అని
ఆగాడు.
ఆమ్ న్విఴంది....’నేనెప్పడూ ఉన్నదన్నట్లు మటాలడతాను. అడుగు.’
‘స్రే! నేను నినున తొలచూప్పలోనే ప్రేమంచాను. నీకు ఆ విషయం తలుస్స?’
వెన్కటి రోజులన గురుతతస్తత మ్ధురంగా న్విఴందామ్. ‘

! న్నకావిషయం ఆ

తొలక్ష్ణం నుంచే తలుస్ట.’
శావల్లో కంపన్ మొదలయిమంది. మటలు కూడదీస్టకొని అన్ననడు ‘నీకు తలుస్స?
మ్రి...’ అరోథకితగా ఆపేశాడు.
ఆమ్ అడిగింది ‘మ్రి మ్రి ఏమటి?’
‘మ్రి నువేఴమ్నుకున్ననవ్. నీ స్ందన్ ఎలా ఉండి ఉండేది?’ అడిగాడతను.
చ్టకుున్ చిటిలపోయే నురగలన చిలపిన్వుఴలుగా మరిచందామ్. ఆ న్వుఴలకి కదిలన్
భుజ్ఞల మీంచి వేళ్లమీదగా జ్ఞరిన్ పంచ్దార పాకం కారట్ మీద వృతాతలు చుటిుంది.
‘నేన్న? అయిన్న నువుఴ న్నేనమీ అడగలేదే. మ్మందగా చెపాలలసంది నేను కాదకదా....?’
ఆమ్ వైప్ప ఒక అడుగువేశాడతను. ‘చెప్ప... న్నకు చెప్ప ఆన్నడు భోజన్ం చేశాక సౌడ్రిస్
నిద్ర పోయాడే మ్న్ం న్ది ఒంప్పదాకా కలసి వెళ్ళళమే... ఆ రోజు నీకు జ్ఞాపకం ఉందా?’

patrika.kinige.com

అతను స్మధ్యన్ం కోస్ం ఆగాడు. ఆమ్ న్వఴడం ఆపి, అతని కళ్లలోకి స్తటిగా చూసింది
‘అవును! న్నకు బాగా గురుతంది.’
స్సఴధీన్ంలోకి రాని స్ఴరంతో అన్ననడతను ‘ఆ రోజు ఒకవేళ్... ఒక వేళ్... నేను నినున
అడిగిన్టలయితే నువేఴంచేసేదానివి?’
నిరిఴచారంగా, తన్వంటి స్టహాసిని మత్రమే న్వఴగలగే జ్ఞణతన్ంతో కించిత్ వమంగమప్ప
జీర కలసిన్ గొంతుతో నిర్చభహమటంగా చెపింది – ‘ప్రియ నేస్తం! నేను తపక
లంగిపోయేదానిన’.
స్మధ్యన్ం చెపి గిర్రున్ వెన్కిు తిరిగి, మ్ళీల వంటింటి వైప్ప వెళ్లలపోయింది.
ఏద్య మ్హావిపతుతని ఎదర్చున్న వాడిలా ఖినునడైపోయిన్ శావల్ చ్ప్పన్ వీధన్ పడ్డాడు.
దిశ్, గమ్మం లేనివాడి మదిరిగా కురుస్టతన్న వరశంలో నిండ్డ తడుస్తత పెదదపెదద అంగలతో
న్దిని చేరుకున్ననడు. న్ది ఒడుాన్ ఎంతదూరం న్డిచాడో తన్కే తలయద. నిలువెలాల తడిసి
మ్మదదయామడు. గుడిసె చూరు నుంచి జ్ఞరుతున్నటు అతని ట్లపీ మీంచి నీటిచుకులు అవిరామ్ంగా
రాలుతూనే ఉన్ననయి. వారు ఆన్నడు భోంచేసిన్ ప్రదేశానికివచాచడు. అతని హృదయానిన
వేదన్కిగురిచేసిన్ న్నటి స్ంఘటన్లనీన జ్ఞాపకాలుగా మూకుమ్భడి దాడి చేశాయి. ఆకులు
రాలపోయిన్ ఒకానొక చెటుకింద కూలబ్డి ఏడ్డచడతను... ఎడతగని దుఃఖంతో –
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