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వెనుతిరగని వెనెన్ల

జరిగిన కథ: అమెరికాలో తన తలిల్కి సేన్హితురాలు, సతరీలకు సహాయం చేసే సంసథ్ “సహాయ”ను నడిపే ఉదయినిని కలవడానికి వసుత్ంది సమీర.
నాలుగు నెలల గరభ్వతైన సమీర, తనకు విడాకులు తీసుకోవాలని ఉందని, అందుకు దోహదమైన పరిసిథ్తులిన్ చెపుతుంది. ఉదయిని “తనమ్యి”
కథ చెపుతాను, వినాన్క ఆలోచించుకోమని చెపుత్ంది సమీరతో. చుటాట్ల పెళిల్ లో కలుసుకునన్ తనమ్యి, శేఖర లకు పెదద్వాళల్ అనుమతితో
పెళిల్జరుగుతుంది. పెళల్యిన మరుక్షణం నించే శేఖర అసలు సవ్రూపం బయట పడుతుంది. మొదటి సంవతస్రంలోనే అబాబ్యి పుడతాడు.
కషట్మీమ్ద తనమ్యి యూనివరిశ్టీ లో ఎమేమ్ పాసవుతుంది. తనమ్యి ఆశయాలిన్ భరించలేని శేఖర గొడవ చేసి ఇంటోల్ నుంచి వెళిల్పోయి విడాకుల
నోటీసు పంపుతాడు. తనమ్యి కషట్పడి జే.ఆర.ఎఫ సాధిసుత్ంది. ఎనోన్ రోజులు పోరాడి, చివరికి శేఖర కు తనే విడాకులు ఇసుత్ంది.

.

హైదరాబాదు కు దగగ్రోల్ తనమ్యికి లెకచ్రర గా ఉదోయ్గం వసుత్ంది. చినన్నాటి సేన్హితుడు పర్భు అనుకోకుండా మళీల్ ఎదురవుతాడు.
PPP

-44"మీ అబాబ్యి భలే ముచచ్టైన వాడు! ఆడుకోవడానికి బయటికెళిళ్నటుల్నాన్డు. బయటి నించి రాగానే నాకు "నమసేత్" అని
చెపేప్డు. బుదిధ్గా కాళూల్ చేతులు కడుకుక్ని, బటట్లు మారుచ్కుని పుసత్కాలు ముందేసుకుని చదువుతునాన్డు." అనాన్డు పర్భు తనమ్యితో.
కరివేపాకు మరిచ్పోయిన పాపానికి రెండో సారి మారెక్ట వరకూ నడిచెళొల్చిచ్న తనమ్యి ముఖానికి పటిట్న చెమటని
తుడుచుకుంటూ చిరునవువ్తో బాబు వెనున్ మీద నిమిరి
"ఏం నానాన్! బాగా ఆడుకునాన్వా?" అంది.
సీరియస గా చదువుకుంటునన్టుల్ ముఖం పెటిట్ తలూపేడు వాడు.
"ఒకటో తరగతిలోనే ఇంత సీరియస చదువా? మేమెపుప్డూ ఇంత భయభకుత్లతో చదవలేదు!" నవువ్తూ అంటూ వంట
గటుట్ దగిగ్రకి వచిచ్ నిలబడాడ్డు పర్భు.
తనమ్యి ఉలిల్పాయలు కోసూత్ ఉంటే, "నేనూ సాయం చెయయ్నా?" అనాన్డు.
తనమ్యికి ఇదంతా కొతత్గా, ఆశచ్రయ్ంగా ఉంది. ఇంత వరకూ తనెరిగిన మగవాళెల్వరూ వంట ఇంటిలోకి తొంగి చూసిన
వాళుల్ కాదు మరి! తలిల్ మంచి నీళుల్ కూడా తెచిచ్ ఇసేత్నే తాగుతాడు తండిర్. ఇక అతత్వారింటోల్ సరేసరి. మగవాళళ్తో కలిసి భోజనం చెయయ్డం
కూడా తపేప్ననన్టుల్ ముందు ఇంటోల్ని మగవాళళ్ంతా తిని లేచేకే, చివరలో ఆడవాళల్కి వడిడ్ంచేది శేఖర తలిల్.
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శేఖర ఎపుప్డూ వంటింటోల్కి వచిచ్ తాను వంట చేసుత్ండగా కబురుల్ చెపప్డం కూడా చెయయ్లేదు. తను వంట చేసుత్నన్ంత
సేపూ అతను నిదర్పోవడమో, బయటికి ఫెర్ండస్ తో తిరగడం కోసం వెళిల్పోవడమో చేసుత్ండేవాడు. వంట చెయయ్డమూ, వడిడ్ంచడమూ కేవలం
ఆడవాళల్ బాధయ్త మాతర్మే అని తనకి అరథ్మవుతూ వచిచ్ంది.
అదే చెపిప్ంది పర్భుతో.
"మీ ఆడవాళుల్ మమమ్లిన్ వంటింటోల్కి రానిసేత్ కదా!" అని చిరునవువ్తో "తపుప్కోండి, ఇవేళ చీఫ కుక ని నేను. మీరు
సహాయం చేయండి చాలు" అనాన్డు.
సట్వువ్ పకక్నే చినన్ సాట్ండులో అందంగా సరిద్ ఉనన్ సరుకులు, మసాలా దినుసుల సీసాలిన్ , వాటి మీద పేరల్ని చూసూత్ ,
"అమోమ్! వంటింటిని కూడా ఇంత ఆరగ్నైజడ్ గా నడపడం మీ వలేల్ అవుతుంది" అనాన్డు.
అతనడిగే వరకూ తన దగిగ్ర గైరండర కాదుకదా మికీస్ కూడా లేదనన్ విషయం సుఫ్రించలేదు తనమ్యికి. ఎపుప్డైనా
అవసరమైతే వాకిటోల్ ఉనన్ ఇంటి వాళల్ సనిన్కలుల్ మీద నూరడం, కొంచెం ఎకుక్వ రుబాబ్లిస్ వసేత్ రుబుబ్రోటోల్ రుబబ్డం అలవాటు
చేసుకుంది తనమ్యి.
"ఏవిటేవిటీ ! మికీస్లు వచిచ్ ఇనాన్ళల్వుతునాన్ మీరు వీటితో అడజ్సట్ అవుతునాన్రా!" అని , "పొరబాటున నాతో పపుప్
రుబిబ్ంచరు గదా" అనాన్డు భయానిన్ నటిసూత్.
తనమ్యికి అతని ముఖం చూసి నవొవ్చిచ్ంది.
చపుప్న "నెలకొక వసుత్వు సమకూరుస్కో మేడం" అనన్ తాయిబా మాటలు జాఞ్పకం వచేచ్యి.
అదే అంది పరధాయ్నంగా.
"నెలకొక వసుత్వు ఎందుకు?" అని, వెంటనే అరధ్మైనటుల్ ఆగేడు.
అటు తిరిగి సనిన్కలుల్ మీద నూరుతునన్ తనమ్యికి వెనక నుండి "తనమ్యీ !" అని గదగ్దంగా వినిపించింది.
అతని కళళ్లోల్ సనన్టి నీటి పొర, ఏమీ చెయయ్లేని అశకత్త ఆ గొంతులో అడడ్ంపడడ్టుల్ సప్షట్ంగా తెలుసోత్ంది తనమ్యికి.
"నా మీద జాలిపడొదుద్ పర్భూ" అంది.
"ఛా. జాలికాదు తనమ్యీ, ఏదో చెపప్లేని బాధ. నాకే తెలీకుండా ననున్ చుటుట్ముటిట్ మెలితిపుప్తునన్ బాధ" పకక్నే కూచుని
కళల్నీళుల్ పెటుట్కుంటునన్ అతనిన్ చూసూత్
"అయోయ్, ఇంత జాలి గుండె కలవాడా ఇతను" అని అనుకోకుండా ఉండలేకపోయింది.
----------భోజనాల తరావ్త మరో గంటసేపు ఉండి, "వెళొళ్సాత్నూ" అనాన్డు పర్భు.
తనమ్యి నిశశ్బద్ంగా తలూపింది. అతను భారమైన హృదయంతో వెళుత్నన్టుట్ తెలుసోత్ంది.
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కానీ తన గురించి అతను అంత బాధపడుత్నన్ందుకు సంతోషించాలో, బాధ పడాలో అరథ్ంకాక అయోమయంగా గుమమ్ం
దగగ్రే మోకాళల్ లో తల పెటిట్ ఎంతో సేపు కూచుండి పోయింది. తన గురించి శర్దాధ్సకుత్లు చూపిసుత్నన్ ఇతను తనకి ఏమవుతాడు? ఎందుకు
హఠాతుత్గా తన జీవితంలోకి అనుకోకుండా పర్వేశించాడు? తన జీవితం ఒకపుప్డు దయనీయ సిథ్తిలో ఉండేది. కానీ ఇపుప్డు మెరుగయింది.
ఇపుప్డు తనకి కావాలిస్ందలాల్ నిబబ్రం. ఒంటరిగా, ధైరయ్ంగా బతకగలగడం. బాబుని ఏ లోటూ లేకుండా పెంచుకురావడం. ఇందులో
ఎవరైనా జాలి పడాలిస్ంది ఏమైనా ఉందా?
"రతనాల మేడలోన నినొన్క రాణిగ చూడాలని, నీ

అడుగులు కందకుండా నా అర చేతులుంచాలని, ఎంతగా

అనుకునాన్ను, ఏవిటి చూసుత్నాన్ను...." ఎదురింటి టీవీ లో నుంచి పాట వినిపించసాగింది.
పర్భు తనని చినన్తనం లో ఆరాధించాడనన్ విషయం తనకి బొతిత్గా ఎపుప్డూ తెలియనేలేదు. సరిగాగ్ అదే వయసు నుంచి
శేఖర తన చుటూట్ తిరగడం వలల్నో ఏమో తనెపుప్డూ తన చుటూట్ ఉనన్ మరే మగ పిలల్వాడి వైపూ పర్తేయ్కించి చూసిన జాఞ్పకం కూడా లేదు.
తనంటే ఇషట్పడి వచాచ్ననన్ శేఖర తన జీవితానిన్ సమూలంగా నాశనం చేసేడు. సేన్హంగా ఉంటూ, తన పటల్ ఇషట్ం చూపించిన కరుణ
చివరికి సావ్రధ్పూరితంగా ఆలోచించేడు. ఇక ఇపుప్డు తన పటల్ చినన్పప్టి ఆరాధనతో, జాలితో దగగ్రవుదామని పర్యతిన్సుత్నన్ పర్భుని తన
జీవితంలోకి సేన్హితుడిగానైనా అసలు రానివొవ్చాచ్?
ఇపుప్డిపుప్డే కుదుటపడుతునన్ తన జీవితంలో లేనిపోని సమసయ్ లు కావాలని కొని తెచుచ్కుంటునాన్నా? అని
మథనపడసాగింది తనమ్యి.
నిసాత్ర్ణగా పడుకునన్ తలిల్ని "అమామ్!" అంటూ ఆందోళనగా కుదిపేడు మృదుల.
"ఏం లేదు నానాన్, కాసత్ తలపోటుగా ఉంది, అంతే" అంటూ లేచి బాబుని ఒళోళ్కి తీసుకుని, "కాసేస్పు బజోజ్" అంది
జోకొడుతూ.
-----------మరాన్డు ఉదయం లేసూత్నే బాబు ఒళుల్ జవ్రంతో కాగిపోసాగింది. తాయిబాతో కాలేజీకి సెలవు చీటీ పంపించింది. బసాట్ండ
దగగ్రలో పిలల్ల డాకట్రు ఉనాన్డని తాయిబా చెపిప్ంది. సరిగాగ్ డాకట్రు దగిగ్రికి వెళదామని బయలుదేరబోయేసరికి చినుకులు పడసాగేయి.
రోడుడ్ పకక్న ఎంతసేపు నిలబడాడ్ ఒకక్ రికాష్ కూడా రావడం లేదు. ఇక బాబుని ఎతుత్కుని నడవడం మొదలుపెటిట్ంది. నాలుగడుగులు వేసేసరికి
ఆయాసం రాసాగింది. దించి, నడిపిదాద్మా అంటే, వాడు నడిచే పరిసిథ్తిలో లేడు. ఇంతలో కుండపోతగా వాన పార్రంభమయింది. చేతి
సంచిలో ఉనన్ తువావ్లు భుజమీమ్దునన్ బాబు మీద కపిప్ ఊపిరి బిగబటిట్ వేగంగా అడుగులెయయ్డానికి పర్యతిన్ంచసాగింది. ఎంత వేగంగా
నడవాలనుకుంటే అంత నెమమ్దిగా పడసాగేయి అడుగులు. ఎతుత్కునన్ భుజం, పటుట్కునన్ చేతులూ పటుట్ ఇవవ్కపోగా, కాళుల్ పీకెయయ్ సాగేయి.
తనమ్యికి దుఃఖం ముంచుకొచిచ్ంది. దగగ్రలో కనబడడ్ దుకాణం ముందుకు వడిగా నడిచి చూరు కింద నిలబడింది.
దుకాణం మూసి ఉండడం తో నిలబడేందుకు అంతగా జాగా లేదు. కాసత్ కూచునే చోటేమైనా ఉంటుందేమోనని చుటూట్ చూసింది. అంతా
మటిట్ తపప్ ఏవీ లేదు.
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భుజమీమ్ద జవ్రంతో మూలుగుతునన్ పిలాల్ణిణ్ ఒడిసి అలాగే పటుట్కుని "భయంలేదు నానాన్! అమమ్ ఉంది" అని తనలో తను
గొణుకుక్ంటునన్టుట్ అనసాగింది. అసలే జవ్రం లో ఉండి తడవడం వలల్ ఇంకేదైనా అయితే? సమయానికి వైదయ్ం అందకపోతే? - ఆ
ఆలోచనకే భయంతో కాళుల్ ఒణక సాగేయి తనమ్యికి. కాసేస్పటోల్ వాన తగుగ్ ముఖం పటిట్నా రికాష్లు అటుగా రావడం లేదు. అసహాయంగా
రోడుడ్ కేసి చూసూత్ భారంగా అడుగులేయసాగింది.
హాసిప్టల కు చేరుకునే సరికి బాగా నీరసం వచేచ్సింది. పేషంటల్తో కిటకిటలాడుతునన్ వరండాలో బలల్మీద కాసత్ జాగాలో
కూలబడింది.
మరో అరగంట తరావ్త డాకట్రు ఇంజక్షను చేసి, "ఏం ఫరావ్లేదు" అని చెపేప్వరకూ మనసు కుదుటపడలేదు తనమ్యికి.
తన బాధని పంచుకోవడానికి, కనీస సహాయం చెయయ్డానికి తోడు ఒకరుంటే బావుణణ్ని మొదటిసారి అనిపించింది.
----------------రెండోర్జులోల్ బాబుకి తగుగ్ముఖం పటిట్ంది. బండి గురించి వెతకడం ముమమ్రం చేసింది తనమ్యి.
కాలేజీకి వెళేల్ దారిలో ఉనన్ మెకానిక షాపు అబాబ్యి వెనక నుంచి "మేడమ" అంటూ కేక వేసేడు.
తనమ్యి వెనకిక్ రెండడుగులు వేయగానే, "మీరు సెకండ హాండ బండి గురించి అడిగినుర్

కదా! పనెన్ండు వేలకి ఓ

బండొచిచ్ంది కొంటరా?" అనడిగేడు.
తనమ్యి తటపటాయింపు చూసి, "పాత బండి అని పరేషాన గాకు మేడం, సంవతస్రం వరికి ఏ రిపేరొచిచ్నా నాది
జిమెమ్దారీ" అనాన్డు.
తనమ్యి ఆలోచిసుత్నన్ది అది కాదు, "ఇపప్టికిపుడు పనెన్ండు వేలంటే ఎకక్డినుంచి వసాత్యి?"
అదే చెపిప్ంది అతనితో.
"చివరి మాట పదకొండునన్ర వేలకి ఇపిప్సాత్, ఆ తరావ్త నీ ఇషట్ం" అనాన్డు.
కాలేజీ కి వెళిల్ సంతకం పెడుత్ండగా, "రిజిసట్ర పారిస్ల వచిచ్ంది మేడమ" అని కల్రుక్ ఇచేచ్డు.
"అంత పెదద్ పారిస్ల ఎకక్డి నుంచయుయ్ంటుందబాబ్!" సాలోచనగా పారిస్ల వెనకిక్ తిపిప్ ఫర్మ అడర్సు చూసింది.
కొకిక్రిబికిక్రి దసూత్రితో "పర్భు" అనన్ పేరు, అడర్సు కనబడేసరికి ఇంకాసత్ ఆశచ్రయ్పోయింది.
ఏం పంపించి ఉంటాడు? తన డెసక్ దగిగ్ర కూచుని ఆదరాబాదరా చింపింది.
"కంపూయ్టర బేసికస్" అనే టైటిల తో సిక్వ్రర్ల బైండు తో ఉనన్ దాదాపు వంద పేజీల టైపు చేసిన కాగితాలు అవి.
చినన్ చాపట్ర లతో , పర్తీ చాపట్ర కు బొమమ్లతో, సింపుల ఇంగీల్షులో ఇలా చదవ గానే ఇటేట్ అరథ్మయేయ్లా ఉనన్ ఆ నోటుస్
చూసి తనలో తను పర్భుని అభినందించకుండా ఉండలేకపోయింది. పుసత్కం మధయ్లో అనిన్టికంటే విభినన్ంగా పైకి కనిపిసుత్నన్ కాగితానిన్
బయటికి లాగింది. ఉతత్రం. కషట్పడి రాసినటుల్నన్ దసూత్రీ.
తనూ!
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ఉభయకుశలోపరి.
మిమమ్లిన్ ఇలా పిలవాలని ఎనాన్ళల్ కాంకోష్ ఇపప్టికి నెరవేరింది. ఎలాగైతేనేం రాతీర్పగలూ కూచుని మీ కోసం గబగబా ఈ
మెటీరియల తయారు చేసేను. కంపూయ్టరస్ కు సంబంధించిన విషయాలు మీకు తవ్రితంగా అరథ్ం కావడానికీ , మీ కాలేజీలో విదాయ్రుథ్లకు
మీరు బోధించడానికీ ఇది మీకు బాగా ఉపయోగపడుతుందనుకుంటునాన్ను. ఎకక్డే సందేహం వచిచ్నా నిరొమ్హమాటంగా అడగండి.
(అలాగైనా మీ నించి ఉతత్రం అందుకోవచచ్ని చినన్ ఆశ సుమా!) అవునూ, ననున్ అసలెపుప్డైనా గురుత్ తెచుచ్కుంటారా?
మీ అబాబ్యితో ఆడుకుంటూ ననెన్పుప్డో మరిచ్పోయానని మాతర్ం చెపప్కండి. అనన్టుల్ ఎలా ఉనాన్డు వాడు? మీలాగే చాలా
హుందాతనం ఉనన్ కురార్డు. మొనన్ మీ ఇంటికి వచిచ్నపుడు మాట వరసకి "మీ నానన్ ఎకక్డుంటారు?" అనడిగేను.
"ఏమో, నాకు తెలియదు" అని చాలా సీరియస గా అని, తల దించుకుని తన హోమ వరుక్ చేసుకోసాగేడు.
వయసు కంటే ఎంతో ఎతుత్కి ఎదిగినటుల్నన్ ఆ పసివాణిణ్ చూసేత్ ముచచ్ట వేసింది. మీ పెంపకానికి జోహారుల్.
ఇపప్టికే రాతిర్ పనెన్ండు కావచిచ్ంది. నా చుటూట్ పర్పంచమంతా నిదర్పోతూ ఉంది. నేను మీకు ఇలా రాసూత్ ఉంటే మీరు
ఎదురుగా ఉండి, మీతో మాటాల్డుతునన్టేట్ ఉంది.
“తెలాల్రి కాసత్ ఒండుకుని, ఉదోయ్గానికి టైము కెళళ్డం కోసం బసుస్ల వెంట పరుగులు పెటాట్లి.” అని ఒక పకక్
గడిచిపోతునన్ సమయం హెచచ్రిసూత్ ఉనాన్ ఇలాగే రాతర్ంతా మెలకువగా ఉండి మీతో కబురాల్డాలని ఉంది.
మీరికక్డే ఉనాన్రు కదూ!
కళుల్ మూతలు పడకపోయినా కాలం హెచచ్రిక వినకతపప్దు.
ఇపప్టికి ఉండనా మరి!
మీ
పర్భు
ఉతత్రం మడతపెటిట్ గుండెలకు హతుత్కుంది.
"తనూ!" - ఏ సంబోధన కోసం తను ఎపుప్డూ అరుర్లు చాసుత్ందో అలా తనని పిలవాలని ఇతనికి ఎందుకు
అనిపించింది!?
దసూత్రీ బాగా లేకపోయినా మళీల్ మళీల్ చదవాలనిపించేలా ఎంత బాగా రాసేడు! శేఖర కి తను ఇలాగే అందమైన ఉతత్రాలు
రాసేది. అటునించి అతనూ అలా రాసేత్ బావుణణ్ని ఎంతో ఎదురుచూసేది. ఆ కోరిక ఎపుప్డూ తీరలేదు. అసలు అతనికి తన భావాలు
అసలెపుప్డైనా అరథ్ం అయి ఉండి ఉంటాయా?. ఒకసారి తనని అడిగేడు.
నువువ్ ఉతత్రాలోల్ "కదూ!" అని రాసాత్వు ఎపుప్డూ. అంటే అరథ్ం ఏవిటి? “ కదా “ అనా? "కాదు" అనా?" అని.
ఇపుప్డు తలుచ్కుంటే అతని అజాఞ్నానికి నవువ్ వసోత్ంది గానీ, అపుప్డు అయోమయంగా అనిపించింది. ఇతనికి
అరథ్మవుతునాన్యనుకుని తనేదేదో రాసింది ఇనాన్ళూల్. ఇతనికి "కదూ!" అనే పదానికే అరథ్ం తెలీదనన్మాట!
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పర్భు రాసిన వాకాయ్లు మళీల్ మళీల్ జాఞ్పకం వసుత్నాన్యి. "మీరికక్డే ఉనాన్రు కదూ!"
ఆ రోజంతా కాలేజీలో కాల్సుల మధయ్లో ఎపుప్డు ఖాళీ దొరికినా మెటీరియల తీసి చదవసాగింది. పర్తిసారీ ఉతత్రం
ముందుగా చదవవాలని అనిపిసోత్ంది ఎందుకో!
కాలేజీ విడిచిపెటేట్ ముందు “ఇవేళ మొదటి విడత చీటీ పాట ఉంది. మీకు అవసరం ఉందని తాయిబా చెపిప్ంది. మీరు
పాడుకుంటారా?” అనాన్డు టైపిసుట్.
అనయ్మనసక్ంగా తలూపింది. అసలు చీటీ పాట అంటే ఏవిటో తెలియదు తనమ్యికి.
అదే చెపిప్ంది అతనితో.
"మీరేం ఫికర చెయయ్కురి. గటల్ వచిచ్ నిలబడిన సాలు. నేను నడిపిసత్ గద" అనాన్డతను.
"దేవుని పాట అయిదువందలు" అని మొదలయింది పాట.
"వెయియ్"
"పదిహేను వందలు"
మూడు వేలు"
గబగబా వినవసుత్నన్ ఆ సంఖయ్లు తనమ్యికి గాభరాని పుటిట్సుత్నాన్యెందుకో. పాట చివరికి ఆరువేల అయిదువందల దగిగ్ర
ఆగింది.
టైపిసుట్ తనమ్యికి చెవిలో చెపేప్డు. "మరొక అయిదు వందలు కలుపురి. మీదే అయితది"
తనమ్యి "ఏడు వేలు" అనడంతో అంతా నిజంగానే నిశశ్బద్ంగా అయిపోయేరు.
ఒకటోసారి, రెండో సారి, మూడో సారి....అనాన్డు టైపిసుట్.
తనమ్యి ఏదో గెలిచ్నటుల్ "కంగార్టస్ మేడమ" అనసాగేరు అంతా.
ఇరవై వేల చీటీలో ఏడువేలు పోగా పదమూడు వేలు తీసి తనమ్యి చేతిలో పెటేట్డు టైపిసుట్.
అంతా చపప్టుల్ కొటేట్రు. కానీ ఇంకా తనమ్యికెందుకో లోపల గాభరాగా అనిపించసాగింది.
దీని వలన తన జీతంలో నుంచి ఇరవై నెలల పాటు నెలకి వెయియ్ రూపాయల చొపుప్న దీనికి పోతుంది. అసలే "ఏదైనా
తెలీని కషట్మొసేత్" అని దాసుత్నన్ మారగ్దరిశ్ చీటీకి ఇది తోడయియ్ంది.
బండి కొనడం వలల్ పెరిగే పెటోర్లు, రిపేరుల్ వంటి ఇతరతార్ ఖరుచ్లు తోడైతే, తన నెల జీతం బాబుకి, తనకి బొటాబొటీగా
సరిపోతుంది. గబగబా లెకేక్సింది. ఇక తలిల్దండుర్లిన్ చూడడానికి సంవతస్రానికి ఒకక్సారి మాతర్మే వెళల్గలదు.
"బండి తవ్రగా కొనాలనే తపనతో అనవసరంగా ఇటువంటి పనులు చేసోత్ందా తను!" ఇంటికి నడుసూత్ దీరఘ్మైన
ఆలోచనలో పడింది.
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