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ఫ్రితఫ్రిత  మై లవరపుమై లవరపు  
  

 పదవ తరగతి.... చాలా మందికి మరిచిపోలేని జాఞ్పకం. నాకూక్డా అందరిలాగే. అపప్టివరకూ ఆ గేటు లోపలిదే పర్పంచం. 
అది దాటి వెళాళ్క ఏమవుతుందీ, ఏముంటుందీ అనన్ అలోచన మనసులో చేరి వొక పకక్ వుకిక్రిబికిక్రి చేసూత్ వుంటుంది. అలా అని నేను 
దాటను. ఇకక్డే వుండిపోతాను అనే ఛాయిస లేని పరీక్ష.  

 
  

²ML¿¥nÎFc MLõ¥hë$qCL ½¡ÄCL¸PyFLk, ÄEcõ¿ì ½¡ÄCL¸PyFLk '=n¸C| ¥c÷}S' ÍQL  ¶  ÔL¥qÚ=h ×cåGH¥q¸. 

MLõ¥hëCLøGHl Mnjj$qÜÓj GHlMLløÓj$c Ä¥qfS¸Ôo GH¿BcMLkÂ¥h −Oq¸AKL ÍQL.  GHEy CLOq$qÀ¥h MLjj¸Íj ®¸¥c 

¬MLkNqj¥qCLøGHl ÕÔcNqjÓj Ä¤<MLl, GSkÚÓj, ÄjöCLjÓk ¬OqìMLjMLlCLk, ¬MLlCLk °¸=cOqj. GHEy CLOq$qÀ¥h 

ÔoOqjŠFo GS¿¥h ¬bÃöJdNqkÓj, ¬FLjAKLMcÓj μ¥q OqkGH¸ GS¸CL¿¸ÔLjŠ¸=ctj. MLjÈ¢" ¯ ÍQL Ec=h 
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MLjÓjGHlPy ²Fyï GH¿ÔLNqkÓj, sSïfUCLjÓk, sSïfUCLjO~+k", GSOqEcÓj, CL$cEcÓj, ö$qkGHlÓk, 

O~×.¥iNqkÓk, Mc¿ú¥yCLûMcÓj, ¼ÆfHGHFLjÓj, ¬Ó÷¿ MoadÓj, GSkÚÓj ²$xÜ=hæ _PeÍkOqj÷,  GSO|û, 

Moj<M|jû, GH¿¢XLÓk, IGHÆCcÓj, Ä¤@yÚÓk....μ¥q^FoÄj=h..²Fyï..²FnïFxï ¬FLjAKLMcÓj. ½¡ÄCL¸Py ²¸CL 

ÍkOq¸ öGHNqkBh¸¼Fc μ¥qÚTd¿ MnFL¥hÚ À¿» `=n¸C| ¥c÷}S` Oy¾Ó¥h MnWoë.. ''¬_ò..! − Oy¾Pn¸CL 

KcMLl¸@oMy..!!''  ¬FLj¥yÂ Mc+j" ÔcPe ¬OqjÍj$c °¸=cOoMnk!!.. Ä£j MLjbÍjO~FLjAKLkCLjÓÂ,  $qCL¥cÓGHl  
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నేను పదో తరగతి వరకూ, తూరుప్ గోదావరి 
జిలాల్లో దంగేరు అనే వొక అందమయిన పలెల్టూరిలో, పర్భుతవ్ 
పార్ధమిక ఉనన్త పాఠశాలలో చదువుకునాన్ను. తొమిమ్దో తరగతి 
వరకూ ఎపుప్డూ ఆడుతూ పాడుతూనే చదివేదానిన్. అనిన్ సబెజ్కుట్లూ 
బాగానే మారుక్లొచేచ్వి. కొనిన్ సబెజ్కుట్లు కాల్సు ఫసట్ కూడా వచేచ్వి. 
కానీ ఆ వొకక్ 'లెకక్లు' మాతర్ం నా బురర్కి అసస్లు ఎకేక్వి కావు. మా 
నానన్గారు యజఞ్నాధం గారు అదే సూక్లోల్ తెలుగు మాసాట్రుగా పని 
చేసూత్ వుండడంవలల్ మొహమాటానికి పాస మారుక్లేసేవారనుకుంటా 
మా లెకక్ల మాసాట్రు. బుకుక్నిండా పోర్బల్మేస్, ఎందుకు దానిన్ 
ముటుట్కుని తలనొపిప్ తెచుచ్కోవడం అనన్టుట్ వీలయినంత దూరంగా 

పెటేట్దానిన్ ఆ సబెజ్కుట్ని. 
నేను వచేచ్ ఏడాది పదో తరగతి లోకి వసుత్నాన్ అంటే ముందు సంవతస్రం నుంచే టెనష్న సాట్రట్ అయియ్ంది... నాకాక్దు.... మా 

అమమ్గారికి. నా కజినస్ అందరూ మంచి మంచి సూక్ళళ్లోల్ చదువే పార్ణం అనన్టూట్ చదివేసూత్ వుండేవారు. ననున్ చూసేత్ నాకేల చింతా, 
జరిగేది జరుగుతుంది అనన్టుట్ బేఫికర గా వుండేదానిన్. సెలవలోల్ కలిసినపుప్డలాల్ వాళళ్ చదువుల వివరాలు తెలిసి బీ.పీ పెరిగేది తనకి. ఇంకో 
పకక్ మా సూక్లు చరితర్ చూసేత్, అపప్టి దాకా టీచరల్ పిలల్లెవరూ పదో తరగతి గటేట్కక్లేదనన్ రికారడ్ వుంది.ఆ రికారుడ్కి భయపడి చకక్గా చదివే 
పిలల్లే అయినా, నాకంటే ముందు ఇదద్రు ముగుగ్రిన్తొమిమ్దో తరగతి లోకి  రాగానే వేరే వూళుళ్ పంపించేసారు కొంతమంది టీచరుల్. మా అమామ్, 
నానన్గారూ, ననున్ విడిచిపెటిట్ వుండలేక అకక్డే కంటినూయ్ చేసారు. 

తొమిమ్దో తరగతి అయాయ్కా వేసవి సెలవలోల్నే అమమ్మమ్గారింటికి వెళిళ్నపుప్డు నా లెకక్ల పుసత్కం తీసుకొచిచ్, మా 
అమామ్యి లెకక్లోల్ పూర, కాసత్ చెపప్ండే అని మా బంధుగణంలో లెకక్ల మాసాట్రల్ని, లెకక్లు చదివేవాళళ్ని, గణితంతో ఏ మాతర్ం సంబధం 
వునాన్ వదిలేది కాదు. వో అరగంటో, పావుగంటో ఏదో చెపుత్నాన్ం అని మా అమమ్ తృపిత్ కోసం కూచుని, ఏ సినిమా పోర్గార్మో వెయయ్గానే చకాక్ 
పోయేవాళళ్ం. 

సూక్లు తెరవడానికి యిరవై రోజుల ముందే మా వూరికి వచేచ్శాం. 
అపుప్డు మా అమమ్గారి కంటోల్ పడాడ్డు, ఆ సంవతస్రమే పదో తరగతి పరీక్షలు రాసి, 
ఇంకా రిజలట్ రాక, ఇంటోల్ మిగిలిన చుటాట్లంతా వెళిళ్పోయేసరికి ఏం చెయాయ్లో 
తోచక గోళుళ్ గిలుల్కుంటునన్ ఎదురింటి అమమ్మమ్గారి మనవడు. ఏం బాబూ 
తోచడంలేదా, మా ఇంటికి రా అని పిలిచి వొక గాల్సుడు జూయ్స ఇచిచ్ నెమమ్దిగా 
లెకక్లు చెపాత్వా మా అమామ్యికి అని అసలు విషయం అడిగారు. ఆ పిలాల్డికి 
లెకక్లంటే పిచిచ్ ట. ఎగిరిగంతేసి పదా తక్షణం మొదలెటేట్దాద్ం పాఠాలు అనాన్డు. 
అది మొదలు, మా అమమ్గారికి టెనష్న తగిగ్ నాకు మొదలయియ్ంది. అపప్టివరకూ 
అతనిన్ సూక్లోల్నూ, టూయ్షన లోనూ టీచరుల్ పెటిట్న అషట్కషాట్లనీన్ నా మీద పర్యోగించేసేవాడు. రోజూ ముందురోజు చెపిప్నదాని మీద టెసుట్ల్. 
అరమారుక్లే తెలుసు అపప్టిదాకా, అతను పావు మారుక్లు కూడా వేసేవాడు. మొతత్ం మీద ఆ 20 రోజులోల్ బీజ గణితం (ఆల జీబార్) అని 
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అందరూ గుండెలు బాదుకునే చాపట్ర మీద నాకు భయం పోగొటిట్ వాళూళ్రు వెళిళ్పోయాడు. అపుప్డు ఎంత తిటుట్కునాన్ పాపం లెకక్లు కూడా 
నా బురర్లోకి ఎకక్గలవ అనన్ నమమ్కం తీసుకొచిచ్న వాళళ్లోల్ మొదటివాడు అతనే. 

సూక్ళుళ్ తెరిచారు. టూయ్షన కి ఎవరిదగగ్రకి 
పంపాలి అని వేట మొదలెటాట్రు. ఏ టూయ్షన చూసినా అనిన్ 
సబెజ్కుట్లూ కలిపే చెపేప్వారు. మా అమమ్గారికి నమమ్కం నాకు 
లెకక్లొకక్టీ చెపేత్ చాలు అని. నిజంగానే మిగిలినవ సబెజ్కుట్లు ఏ 
టూయ్షన అకక్రేల్కుండా బాగానే చదివేదానిన్. ఇంగీల్షు అంటే ఇషట్ం 
కొదీద్, సెలవలోల్ మా పినిన్ చేత, మమమ్లిన్ చూడాడ్నికొచిచ్నపుప్డలాల్ 
తాతగారి చేత చెపిప్ంచేసుక్నేదానిన్. హిందీ అంటే నాకు 
పర్తేయ్కాభిమానం. మా హిందీ మాడమ విజయలకిష్ గారికి పిర్నిస్పలస్ 
రాసిచేచ్ పిర్య శిషుయ్రాలిని కూడా నేనే. మా సైనస్ మాసాట్రు వీర 
భదర్ం గారంటే మాకు హడల. ఆయన చెపాప్క రాకపోతే ఇంకేమనాన్ 
వుందా. సోషల ఎలాగోలాగా వచేచ్సుత్ంది. ఇంక ఎపుప్డూ నా పాలిట 

రాకాసి సబెజ్కే ఆ లెకక్లే. మా లెకక్ల మాసాట్రు సుబర్హమ్ణయ్ం గారు, బాగా చెపాత్రనే పేరు వుండేది ఆయనకి గానీ, నా బురర్ లెవెల కి ఆయన 
కాల్స లో చెపేప్ది సరిపోయేది కాదు. 

అలాంటి టైమ లో, మా వూరికి కొతత్గా వచిచ్న పోసట్ మాన 'కృషణ్ మూరిత్' గారు టూయ్షనస్ చెబుతునాన్రహో అనన్ వారత్ మా 
అమమ్గారి చెవిన పడింది. ఆయన మా నానన్గారి ఓలడ్ సూట్డెంటే. బీ.ఎస.సీ చదివి...నా చదువుకి తగగ్ వుదోయ్గమే రావాలి అని ఎదురు 
చూడకుండా పోసట్ మాన గా జాయిన అయాయ్రు. ఆయన ఇలుల్ వూరి చివర వుండేది. ఆయన టూయ్షన లో మళీళ్ యధాతధం గా అనిన్ సబెజ్కూట్ల్ 
అనన్ కానెస్పట్ నడిచేది. 

ఒకరోజు పోసట్ ఇవవ్డానికి వచిచ్నాయనిన్ ఆపేసి మా అమమ్, “బాబూ మా అమామ్యికి లెకక్ల టూయ్షన చెపాప్లి. నువేవ్ మా 
ఇంటికొచిచ్ చెపాప్లి. వేరే ఏ సబెజ్కూట్ వదుద్” అని అడిగేసారు. పాపం మా మాసాట్రు, మహా వీర మొహమాటసుత్లు. మా నానన్గారంటే చాలా 
గౌరవం. అడిగినది గురువుగారి భారయ్. కాదని ఎలా అనగలరూ? వొపేప్సుకునాన్రు. రోజూ ఇంటిదగగ్ర టూయ్షనస్ అయాయ్క, సాయంతర్ం 
ఆరునన్రా, ఏడు మధయ్లో వచిచ్ తొమిమ్దింటిదాకా చెపేప్వారు. నాతో పాటు మా పకిక్ంటి ఆరోతరగతీ, ఐదోతరగతీ పిలల్కాయలు కూడా 
కూచునేవారు.  

మా మాసాట్రు పెదద్ మాటకారి కాదు.లెకక్లు అంటే ఇదీ అదీ అని లెకచ్రేల్ం దంచేవారు కాదు. పర్తీ లెకాక్ చేసి చూపించేవారు. 
నాకరధ్ం కాకపోతే ఎనిన్సారల్యినా వోపిగాగ్ చేసి ఇలా చెయాయ్లి అని చెపేప్వారు. పర్తీ ఆదివారం టెసుట్ పెటేట్వారు. పేపర పటుట్కొచిచ్, మన 
టూయ్షన లో హైఎసట్ ఇంతొచిచ్ందమామ్, నీకు ఇంకా ఎకుక్వ వసాత్య అని బెట కటిట్ వచాచ్ను అని బాగా ఎంకరేజ చేసేవారు. ఆయన 
చెపేప్సాకా, సూక్ల లో వినేసరికి లెకక్లు కూడా ఇంటరెసిట్ంగ సబెజ్కుట్ల లిసట్ లో చేరిపోయింది నాకు. ఎపుప్డూ 25 కి 15 మారుక్లొసేత్  అబోబ్ 
అనుకునే నాకు, మొదటి యూనిట టెసట్ లో 20 వచేచ్సరికీ, ఇంటోల్ అందరం సంబరపడిపోయాం. మాసాట్రు మాతర్ం అలా తృపిత్ పడేవారు 
కాదు. 
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కాల్సులో పర్తీ యూనిట కీ, కావ్రట్రీల్ కీ మారుక్లని బటీట్ సీటింగ మారేచ్వారు. నేనూ ఇంకొక అమామ్యి తెగ పోటీ పడేవాళళ్ం. 
ఇదద్రోల్ వొకసారి వొకళళ్కి ఫసట్ వసేత్, వొకళళ్కి సెకండ వచేచ్ది. ఇదద్రికీ పచచ్గడిడ్ వేసేత్ భగుగ్మనేలా వునాన్ చచిచ్నటూట్ వొకే బెంచీ లో 
కూచోవాలొస్చేచ్ది. ఇపుప్డు తలుచ్కుంటే ఎంత చినన్ విషయాలో అనిపించినా, అపప్టోల్ అవే పార్ణాంతక సమసయ్లు మాకు. అపప్టిదాకా, 
చదువంటే పెదద్ సీరియస గా తీసోక్ని నాకు ఈ పోటీ వలల్, వొకసారి మారుక్లు బాగా వచిచ్ మళీళ్ సారి బాగా రాకపోతే బావుండదనన్ టెనష్న 
మొదలయీయ్, మా అమమ్గారి పోరుతో పనిలేకుండా  శర్ధధ్గా చదవడం మొదలెటాట్ను. 

హమమ్యాయ్ పిలల్ దారిలో పడింది అని మా అమామ్, నానాన్ వూపిరి పీలుచ్కోబోయేసరికీ, దీపావళి వారం రోజులుందనగా పెదద్ 
తూఫాన వచిచ్ంది. అపప్టికి మాకు తెలిసిన చరితర్లో అదే పెదద్ భీభతస్ం. తూఫానల్కి పేరుల్ పెటేట్ ఆచారం అపప్టికి ఇంకా రాక, పాపం దానికి 
పేరు లేకుండా మిగిలిపోయింది గానీ, ఆ రోజు రాతిర్ ఇపుప్డు తలుచ్కునాన్ వొళుళ్ జలదరిసుత్ంది. గాలి వేసిన ఈలలు ఇపప్టికీ చెవులోల్ 
మోగుతూనే వుంటాయి. మేమొక పెదద్ పెంకుటింటోల్ వుండేవాళళ్ం. పైన పెంకులు చాలా వరకూ గాలికి ఎగిరిపోయాయి. మా ఇంటిపకక్నే 
వుండే రెండు పూరిపాకలు మొతత్ం ఎగిరిపోయాయి. ఆ ఇళళ్వాళళ్ంతా మా ఇంటికొచాచ్కా కాసత్ ధైరయ్ం వచిచ్ంది. అరధ్రాతిర్ రెండూ, మూడింటికి 
కాసత్ తీవర్త తగిగ్ంది. అపుప్డందరూ బయటికొచాచ్రు. చూసేత్ కిర్తం రోజు వరకూ మేము చూసిన అందమైన వూరేనా అనన్టుట్ వుంది. 
కొబబ్రిచెటల్తో కళకళాళ్డుతూ వుండే వూరంతా ఆ కొబబ్రిచెటేల్ ఇళళ్మీద పడిపోయి, కొనిన్ ఎలాగో ఆగినా ఆకులనీన్ వూడిపోయి మొండిగా 
నిలబడి వునాన్యి. 

మా సూక్లు నిండా అశోకం చెటల్నీ, పొడవాటి బలమైన చెటుల్ వుండేవి. అవనీన్ సూక్లు బిలిడ్ంగ మీద పడిపోయాయి. దాదాపు 
యిరవై రోజులు సూక్ళుళ్ మూసేసారు. మధయ్లో పిలల్లమే కొంతవరకూ సూక్లు బాగు చేసుక్నాన్ం. పైన పెంకులు లేకుండానే కాల్సులు 
మొదలెటాట్ం. చాలా మంది టీచరుల్ సహాయక చరయ్లోల్ భాగంగా, పకక్నునన్ పలెల్లకి వెళిళ్పోవాలొస్చేచ్ది. సూక్లు తీసాకా, ఇంచు మించూ ఇంకో 
యిరవై రోజులు చాలా మంది మాసాట్రుల్ రాలేదు. ఈ లోపు ఇంకా పెంకులు నేయించడం అవలేదమామ్ అనాన్ వినకుండా కొబబ్రాకులు 
కపుప్కునన్ మా కృషణ్ మూరిత్గారింటోల్నే అందరం టూయ్షన మొదలెటేట్శాం.  సరప్ంచ దగగ్ర కి దండులా వెళిళ్, మా మాసాట్రల్ని మాకు పంపండి, 
మాకు పబిల్క పరీక్షలు దగగ్ర పడుతునాన్య అని మొర పెటుట్కుని మరీ మా టీచరల్ందరీన్ లాకొక్చుచ్కునాన్ం. 

పబిల్క పరీక్షలు దగగ్రకొసుత్నాన్యనగా, మా నానన్గారు నాతో, మిగిలిన సబెజ్కుట్లనీన్ వదిలెయ. పెదద్ చదవకపోయినా పాస 
మారుక్లు తెచేచ్సుకోగలవు. వునన్ టైమ అంతా లెకక్లొకక్టీ చదివి ఎలాగైనా పాస అవవ్మామ్ చాలు అనాన్రు. అదేంటీ నేను సూక్లు ఫసట్ కోసం 
పర్యతిన్సుత్ంటే నానన్కి నా మీద నమమ్కం లేదా అని బాధేసింది. ఇంకా కషట్పడి చదివాను. 

సెవెంత కాల్స లో మా సూక్ల ఫసట్ వచిచ్న అబాబ్యి, టెంత లో చాలా డల ఐపోయాడు. హమమ్యాయ్ మాకు పోటీకి వొకళుళ్ 
తగాగ్రు అని మనసులో ఎవరికి వాళళ్ం సంతోషించే వాళళ్ం. మా కాల్సు టీచర రామకృషణ్ గారు వొక రోజు ఆ అబాబ్యిని పిలిచి కాల్సందరి 
ముందే అడిగేశారు, “ఏవిటీ సంగతీ, ఇలా వెనకబడిపోతునాన్వ?” అని. దానికా అబాబ్యి, తల వంచుకుని “పది తరవాత మా నానన్ 
చదివించననాన్డండి. ఇంకెందుకు లే అనీ...” అని నసిగాడు. అపప్టిదాకా పోటీ తగిగ్ందని సంబరపడాడ్, ఆ గేటు లోపల అందరిదీ వొకటే 
పర్పంచంలా వునన్ మాకు, అది దాటగానే వొకొక్కళళ్ దారీ మారిపోతుందనన్ విషయం అరధ్మైన క్షణం, గుండె బరువెకిక్ంది. 

పరీక్షలకి సెంటర మా వూళోళ్ లేదు. పకక్ వూరు గంగవరం వెళాళ్లి. అబాబ్యిలు సైకిళళ్మీదా, బసుస్లోనూ వెళితే, 
అమామ్యిలం మాతర్ం ఆ పది రోజులకోసం గురర్ం బళుళ్ కుదురుచ్కుని వెళేళ్వాళళ్ం. ఏ బండి లో ఎవరెకాక్లి అని పెదద్ గొడవ. లాంగేవ్జ 
పరీక్షలనాన్ళూళ్ కబురుల్ చెపుప్కుంటూ వెళిళ్నవాళల్ం కాసాత్, ఆఖరి పరీక్షలకి పర్యాణం మొతత్ం పుసత్కాలోల్ంచి తలెతేత్వాళళ్ం కాదు. వెళేళ్దారిలో 
నందనవనం లాంటి వొక ఇలుల్ వచేచ్ది. పువువ్ల తాతగారిలుల్ అని పేరు పెటాట్ం దానికి. మా బళుళ్ వెళేళ్టపుప్డు చూసి ఆయనా పలకరింపుగా 
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నవేవ్వారు. ఆఖరి పరీక్ష అయియ్ వచేచ్సే రోజు, అకక్డ బండి ఆపించుకుని దిగి, “పువువ్లు కోసుకోవచాచ్ండీ?” అని అడిగితే, “కనకాంబరాలు 
మీ ఇషట్ం వచిచ్ననిన్ కోసుకోండి” అనాన్రు. అకక్డనుంచి బయలేద్రి, దారోల్ వొకమామ్యి పొలం లో ఆగి కొబబ్రి బొండాలు తాగి ఇళళ్కి చేరాం. 

అదే మా ఆఖరి పరీక్ష పారీట్. 
మా వూరి చివర, గోదారి గటుట్న రాములవారి గుడి వుండేది. రామ 

ఘటాట్లు అని పిలిచేవారు దానిన్.  పరీక్షలైపోయాకా, మా కృషణ్ మూరిత్ మాసాట్రు 
అకక్డ పికిన్క ఏరాప్టు చేశారు. పైకి ఎపుప్డూ మొహమాటంగా వుండే మాసాట్రు 
కూడా ఆ రోజు మాతో సమానంగా అలల్రి చేసారు. ఆయనకి మా బాచ మొదటి బాచ. 
మేమెపప్టికీ సెప్షల అని చెపుత్నన్పుప్డు ఆయన గొంతు జీరబోయింది. మా కళుళ్ 
తడయాయ్యి. 

రిజలట్ వచాచ్కా నాకు 76% వచిచ్ంది. నాతో పోటీ పడే అమామ్యికి 
నాకనాన్ 9 మారుక్లు ఎకుక్వ వచాచ్యి. తను సూక్ల ఫసట్, నేను సెకండ. నాకపుప్డు 

కలిగిన సంతోషం, తరావ్త వేరే ఏ పరీక్షలపుప్డూ కలగలేదు. 
మా హెడ మాసాట్రు, నేమాని నాగేశవ్ర రావు గారు. ఆయనకి మాదే చివరి బాచ. ఆ సంవతస్రం తో రిటైర ఐపోతునాన్రు. 

మాకు ఆయన నాచురల సైనస్ చెపేప్వారు. కాల్సులో పాఠం కనాన్ ఎకుక్వగా, ఆయన చివరి బాచ ఎకుక్వ పాస పెరెస్ంటేజ తో ఆయనకి పేరు 
తీసుక్రావాలని పదే పదే చెబుతూ వుండేవారు. ఆయన కోరుకునన్టుట్గానే, రికారడ్ పాస పెరెస్ంటేజ తీసుకొచిచ్ంది మా బాచ. 

నినాన్ మొనాన్ జరిగిన విషయాలు కూడా మరిచ్పోతూ వుంటాను గానీ, పదో తరగతిలో జరిగినవి రాసుత్నన్కొదీద్ గురొత్సూత్ నా 
కలం ఆగకుండా పరిగెతిత్ంది. ఇంకా బోలెడు జాఞ్పకాలు వుకిక్రిబికిక్రి చేసుత్ంటే అవనీన్ రాసేసేత్ వొక వారం లో సరిపోదని చాలా తగిగ్సేత్నే ఇనిన్ 
కబురుల్ దొరిల్పోయాయి. ఆ రోజులు జఞ్పిత్కి వచిచ్నపుప్డలాల్ అనిపిసుత్ంది, మా సూక్లూ, ఆ టైమ అనీన్ అకక్డే పదిలంగా వునాన్యి, మేమే వాటిని 
దాటుకుని వచేచ్శామేమో అని. 

కొసమెరుపు: తనకనాన్ ఎతుత్కి ఎదిగిన కొమమ్ని చూసి ఆనందించే అదృషట్ం, వొకక్ ఉపాధాయ్య వృతిత్కే వుంటుందేమో. నేను 
ఎమ.సి.ఏ ఎంటర్నస్ రాసినపుప్డు, మా కృషణ్మూరిత్ మాసాట్రు మేం వునన్ వూరికి బదిలీ అయియ్ అకక్డ పనిచేసే వారు. నా రాయ్ంక కారడ్ రాగానే, 
మిగిలిన పోసట్ అంతా పకక్న పెటిట్ మా ఇంటికి మొదట వచిచ్,’ పాప రాంక కారడ్ వచిచ్ందండీ’ అని యిచాచ్రు. తన దగగ్ర చదివిన సూట్డెంట 
అనన్ గరవ్ం ఆయన కళళ్లోల్ సప్షట్ంగా కనపడిందారోజు. 
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Post your comments 

నా పేరు, ఫ్రిత లవరపు. డాల  లో ఫ్ట్ ర్ ఇంజనీర్ గా పనిచే త్నాన్ను. 
నందిన జీ తంలో తపప్కుండా చెయాయ్లిన  రొటీన్ పను తే, మనలిన్ మనం 

మరిచ్పోయేంత తృపిత్నిచేచ్ పనులు బీలు. నేనా తృపిత్ని, రాయడం లోనూ, 
బొమమ్లెయయ్డంలోనూ తుకుక్నాన్ను. నా రాతలూ, గీతలూ కలిపి ఆరేళుళ్గా నా 
రాతలు naarathalu.blogspot.com అనే బాల్గ్ నిర త్నాన్ను. 

naarathalu.blogspot.com
http://koumudi.net/comments/february_2015/feb15_tenthclass_comments.htm

