
                                            తలి్లగారిల్లి ..... 

రాతి్తర ికురిసని వానకు రాలిన చినుకులు తంగడేు పూలప ై నిలిచి తళతళా మరెిసపిో తున్నాయి. ఆ 
నీటిలో తమ నీడలు చూసుకుంటూ మురిసిపో తున్నాయి పిలల  మబ్ుులు.  ప ైరగాలితో ఆడుకుంటూ 
పరవశంగా ఊగిపో తున్నాయి కంది చేలు.  ఆ కందచిేను సాళల  మధ్య…..ఒంటరగిా గడ్డి  కోసూి  పుటటె డు 
దుుఃఖానిా వలపో సోి ంది పూలమమ.  

జజజనక జజజనం..... జజజనక జజజనం... అంటూ ఊళలల  మోగుతునా డపుుల చపుుడు పూలమమకు 
సుషె్ంగా వినపడుతోంది. గడ్డి  కోయడ్ననికి తెలాల రగటల  ఇంటి నుంచి బ్యలెలిలనపుడ్డ నుంచి  ఆమ ెకళల లోల  
నీళలల  కటె తెగని చరెువులా కారపిో తున్నాయి.  

ఆ డపుుల చపుుడు ఊరంతన బ్తకమమ పండగ సందడ్డ  తెసుి ంట.ే..  పూలమమకు మాతరం చెపులేని 
దుుఃఖం వసోి ంద.ి  

రాత్తర  కురసిిన ర ండు పదునల  వానకు భూమి న్నని పో యి....గడ్డి  కోయటం చనన్న కషె్ంగా ఉంది. కొడవలితో 
గడ్డి  కోసుి ంట.ే..వేరలతో సహా మటిె  కూడ్న లేచి ప ైక ివసోి ంద.ి అందుకన్ే రోజుకంట ేతకుువ గడ్డి  కోసింది 
పూలమమ. వాళల  అతి ఇయనీా పటిె ంచుకోదు. ఇటు గడ్డి  మోపు ఏ మాతరం తగిిన్న, అటు పొ దుు  పో యిన్న 
న్ోరు సంకన ప టిె  అనరాని మాటలంటది.   

గడ్డి  మందంగా ఉనా చోటు కోసం కంది చేను సాళల  మధ్య దేవులాడ్డంది పూలమమ. ఓ చోట 
వెన్ెాముదు లలల ం గడ్డి  ఒతుి గా కనపడిది. సాల్ల మొతతం గడ్డి  కోసి... మోపు కట్టడ్ానికి తాట్ి కమ్మాకలల్ 
కోసం... చేను గెట్టట  దగగర ఉనన తాట్ి చటట్టట కాడ్డకి ోయ ింంి..   

చెటుె  పకున వరుసగా తంగేడు చెటుల . ఆ చటెల కు బ్ంగారు పూలు పూసినటుల  మెరసిిపో తునా తంగేడు 
పూలు. తంగేడు పూలు చూడగాన్ే ఏ ఆడబిడిక నై్న ఒళలల  పులకరసిిద.ి పసిపాపల బ్ుగిలాల  మతిెగా ఉనా 
పూల ర మమలను సుతనరంగా తనకాలని అనిపిసిది. కానీ పూలమమ మాతరం ఆ పూలను చూస ికళల నిండ్న 
నీళలల  తచెుుకుంది. ఆ తంగేడు చెటుె  కిందన్ ేకూలబ్డ్డ .....అశోక వనంలో సతీలా కుమిలిపో తోంది.   

                                                *** 

పొ దుు  పో యి ఇంటకిి పో తే అతి త్తడిదనా సంగత్త యాదిక ిరాగాన్ే లేచి తనటాకులు కోసింది.  గడ్డి  మోపు 
కటిె  ఎతుి కోవడ్ననికి ప కైి లేపతిే లేవలేదు. వానకు తడ్డసని గడ్డి  కావడంతో బ్రువు ఎకుువయియంది. 
ఎవలనన్నా పిలుదను మని అటూ ఇటూ చూసింది. ఎవలూ కనబ్డలేదు. మళలల కుసారి ఒంటలల ని 



పాణమంతన కూడ బ్టిె  గటిెగా ఉపకాయించి ప ైక ిలేపింది. ఆ బ్లానికి గడ్డి మోపు భుజం మీదికి వచిుంది.  
కానీ ఒకుసారిగా పొ టెల పేగులు కదిలినయి. 

న్ెతి్తన గడ్డి మోపు బ్రువెకుువెై మడె ఇరగిిపో తదేమో అనాటుల ంది. పండల  మీద బ్ాధ్ను న్ొకిు పటిె  గబ్గబ్ 
అడుగులు వసేుకుంటూ నడుసోి ంద.ి  డపుుల సపుుడు దగిరకు చరేింది.  జజజ నక జజజ నం...జజజ నం 
జజజ నం. 

డపుులు చేరువవుతునా కొదదు  పూలమమకు కాళలల  వణుకుతున్నాయి. న్తిె్తన మోపు మరింత 
బ్రువయియంద.ి ఎకుడ పడ్డపో తనన్మేో అనిపిసోి ంది. కదలకుండ్న అటేల  రాయిలా నిలబ్డిది. మలెల గా 
డపుులు దూరంగా పొ యాయయి. 

అయియ బ్తకమమ డపుులు. ఇపుుడంటే కాలెండరుల , పంచనగాలు అందరి దగిరా ఉంటున్ెైా కానీ ఎనకట 
అటల  కాదు గద. అందుకన్ే బ్తకమమ పండుగ ర ండు మూడు రోజుల ముందే... ఊళలల  ప దు లు అందరిక ీ
చెపుడం కోసం చనటింపు వయేించేవాళలల . అదే సాలు ఇపుటిక ీపాటసిూి  డపుులు కొడుతునారు. ఈ 
చనటింపు మొదలెనై రోజునుంచే బ్తకమమ పండకుు ఏరాుటుల  చేసుకుంటరు. పొ రుగూరేల  ఉనా తమ 
ఆడబిడిలను పండగకు పుటిె ంటికి తీసుకొచుుకుంటరు. కానీ పూలమమ కోసం మాతరం ఎవరూ రారు.   

                                                      *** 

గడ్డి  మోపు తీసుపో యి ఇంట ిదగిర గొడల  కొటెంల ఎతేి సింది పూలమమ.  న్ెతి్త మీద నుంచి కొండంత భారం 
దింపినటల నిపించింద.ి 

“ తెలాల ర గటల  లేచి గడ్డి కోసం పో యిన మనిషివి. గపిుుడ్న ఇళలల  చేరేద.ి గియాయల దనక ఏడ త్తరిగతి్తవి.....” 
వంట చేసుి నా అతి వెంకటమమ తన రాగం మొదలు ప టిెంది. పకున్ే ఉనా ర ండు ఎండు కటటె  పులల లు 
మంటలోక ివసేింది. పొ యియలో కన్నా అతి మొఖంలోన్ే ఎకుువ మంట కనపడిది పూలమమకు.  

 అతి వంట చసేోి ంటే ...., పకున్ే యారాలు (తోటి కోడలు) సుభదర  కూర కోసం దో సకాయలు కోసాి ంద.ి 
చినా కోడలు సుభదర వెంకటమమకు తముమని బిడి. పూలమమ ప దు  కోడలు. తను మామ తరపు దూరం 
సంబ్ంధ్ం. అందుకన్ే తన చినా కోడలును చూసినటుల  ప దు  కోడలును చూడదు. చినా వంక దొ రకిిన్న 
రోజంతన అరుసాి న్ే ఉంటద.ి   

ఆకలి ప రిగిపో తోంద ిపూలమమకు.  కానీ ఇంకా బ్ువవకూర ఉడకలేదు. త ందరగా ఐతే ర ండు ముదు లు 
త్తన్ొచున్ే ఆశతో వంట పనిలో సాయం చయేబో్ యింది.  “ నువేవం ఈడ ఎలగబ్ెటటె దుు  కానీ పో యి బ్రల 
కాడ పేడకాళలల  తీసి వాటకిి కుడ్డత్త ప టుె పో . “ అనాద ిఅతి. 



పూలమమ లేచి గబ్గబ్ బ్రల కొటెం కాడ్డకి పో యి...  కుడ్డత్త కలిపింద.ి బ్రలను ఇడ్డసింద.ి అపుటి దనకా 
దూప గొని నకనకలాడుతునా బ్రుల  పగిం ఇపుంగన్.ే...గబ్గబ్ ఉరిక ికడుపు నిండ కుడ్డత్త తనగనియి. 
తన ఆకలి మంట తీరకున్నా బ్రల ఆకలి తీరింద.ి పూలమమకు కూడ్న కడుపు నిండ్డనటల యియంది.  

ఈ లోప ేఅతి సదిు  మూట తెచిుంది. “ బ్తకమమ పండగ దగిర పడ్ే. పండుగకు సుభదర తీసుపో ను ఆళల  
తలిలగారోళలల  రేపో  మాపో  వసిరు. ఇళల ంతన అలకాలె. పూదయిాయలే. మిమిదు రం ఇయాయల ఆ పని చేసిం. 
నువువ చెలక కాడ్డకి సదిు  తీసుకుని పో . పతి్త చేల కలుపు త్తయియ. “  అనాది వెంకటమమ.  

పూలమమ కండల లల  నీళలల  త్తరిగనియి. “ ప ండ్డల కి పో యినటుల  వయాయరంగా నడుచుకుంట ప టైేలకు పో యివేు. 
గబ్ గబ్ పో ... “ అంటూ పూలమమ న్ెతి్తన సదిు  మూట ప టిె ంది. ఒక చతే్తతో న్తిె్తన సదిు  మూట పటుె కోని... 
ఇంకో చేత్తతో బ్రలను కొటుె కుంటూ చేను బ్ాట పటిె ంది పూలమమ.  

దనరి పొ డుగున్న ఎటు చూసిన్న గుంపుగా తంగడేు పొ దలు. ఎకుడ్ో  దేవలోకం నుంచి దగిి వచిున బ్ంగారు 
ర కుల సీతనకోక చిలుకలు కొమమల మీద వాలినటుల న్నాయి విరగ పూసిన పచుని పూలు.  ఆ పూలను 
చూసూి  ఆకలి కూడ్న మరిచిపో యింద.ి  

 తంగడేు పూలంటే పూలమమకు చినాపుటిాంచీ చపెులేనంత పేరమ. ప ళ్లలకి ముందు తలిలగారింటి దగిర 
ఉండగ.... బ్తకమమ పండగ మొదలయియందంట ేచనలు. పూలమమ కాళలల  ర కులు న్లేమీద నిలిచయేి 
కాదు. తెలాల రక ముందే నిదరలేచి పిటెలాగా పూలకోసం ఉరికేద.ి 

తంగేడు పూలు, గునుగు పూలు, గడ్డి  పూలు, బీర పూలు....ఇటల  తీరొకు పూలు తెంపుకుని బ్ువవలు 
త్తన్ే యాలకు ఇలుల  చేరుకున్దేి. తెచిున పూలనీా ఒక చనపలో పో సదేి. వాళల మమతో కలిసి ప దు  
బ్తకమమను పరేేుది.  “ఎదురింటలళలల , ఎవలకన్నా పూలు దొ రకన్ోళలల ... పూలమమ ర ండు పూలియయరాద.ే. 
“ అని ఎంత అడుకుున్నా ఇచేుది కాదు. న్న బ్తకమిమ అందరకిన్నా ప దు గా ఉండ్నలే....అనుకున్దేి. 

 పొ దూు క ేఏళకు తలసాానం చసేి... ఉనా పాతబ్టెలే ఏసుకుని అందంగా తయారయిేయది. తనకంటే 
ఎతుి నా బ్తకమమను తలమీద ప టుె కుని  పూలమమ నడుసుి ంట ేఅచుం బ్తకమిమ జనం మధ్యలో 
కదులుతునాటుల  ఉండ్ేద.ి  

                                                                       ***    
చేను దగిరకు వచుే సరిక ి....సదుు ల కోసం ఎదురు చూసుి న్నారు భరి శంకర,ి మరిద ిశీనయయ.   



“ ఇగో సదిు  తెచిున....” అంటూ భరికు ఇనపడ్లేా కేక ప టిె ంది పూలమమ. “ఓ శీనయాయ. సదిు  తెచిున్న“  
అంటూ మరిదిని పిలిచింది.  

చేను మధ్యలో ఉనా ఆర  చెటుె  కొమమకు సదిు  మూట తగలిించింది. నీళల  మోటరు కాడ్డకి పో యి కుండతోని 
నీళలల  పటుె కోని సదుు ల కాడ్డకి వచిుంద.ి భరి శంకరి, మరదిి శీనయయ కూడ్న ఆర  చెటుె  కిందక ివచిునుర .  

“ఒకుదననివే వచిునవు. మాయమమ, సుభదర రాలేదు....?”  అని అడ్డగిండు శంకరి.  

పూలమమ ఏమీ మాటాల డలేదు. మరదిి శీనయయకు మాతరం అరథమయియంది.  “ అన్నా. ఎలుల ండ్డ బ్తకమమ 
పండగ కదన్.ే  సుభదరను పుటిె ంటికి తీసుపో ను ఆళల  న్నయన ఇయాయల వసిడు. అందున్ే సుభదర 
ఇంటికాడ ఉనాటుె ంది.” అనాడు . 

పూలమమకు త్తండ్డ త్తనబ్ుదిు  కాలే.... గబ్గబ్ లేచి పో యి పతి్త చేల కూలబ్డిది. పూలమమ ఇంటకిాడన్ ే
త్తని వచిుందమేో అనుకునాడు శంకరి.  పతి్త చలే కలుపు తీసుుంట వలవలా ఏడ్డుంద ిపూలమమ.   

ఇపుుడు పూలమమకు ఇరవెై ఐదు ఏళలల ంటయిేమో. పదకొండ్ేళల కే శంకరతిోని ప ళ్లల అయింది. అతికు 
పూలమమంట ేచినా చూపు. ఏదో  గత్తలేక చేసుకునాం అని నితయం సాదింపులు. పేరుక ేఇంటటల  కోడలు. పని 
మనిషకింటే అధ్నవనంగా పని చేయించేది అతి వెంకటమమ.  

చినా వయసులో ప ళ్లల,  సర ైన త్తండ్డలేక, నిదర లేక.... ఇపుటకిీ సంతననం దకులేదు. పాత్తకళేల క ేపుటటెడు 
కష్ాె లు చూసింద ిపూలమమ. ఈ కష్ాె ల చరె నుంచి విముకిి దొరికదేి బ్తకమమ పండగ జరిగ ేత మిమది 
రోజులే. చేల గటల  మీద తంగడేు పూలు కనపడ గాన్ ేన్నయన వసిడు... తీసుపో తడని ఎదురు చూసేద ి
పూలమమ.  

ఇంగ పుటిె ంటకిి పో తుంట ేపూలమమ ఆనందం మాటలోల  చెపుతరం కాదు.  వరేే లోకానిక ిపో తునాంత 
ఆనందంగా ఉండ్ేది.  

పుటిె  ప రిగని ఇలుల , ఊరు... “బ్ాగునావారా పూలమమ. ఎపుుడ్ొ చిునవు...ఏంద ిబిడ్ని  మనిష ి
తగిిపో యినవు..“ అంటూ కడపునిండ్న పేరమతో పలుకరించే జన్నలు. అటల  తలిలగారలిుల  వచిునపుడు 
పూలమమకు మళలల కు జనమ ఎతి్తనంత సంబ్ంరం.   

బిడి రాక రాక వచిుందని తలిల కాలు న్ేలమీద ప టెనిచేుద ికాదు.  ఉనాంతలోన్ ేకమమగా అనీా చేసి 
ప టేె ద.ి ఇంగ బ్తకమమ మొదలు ప టిెన సదుు ల బ్తకమమ రోజు నుంచీ మలాల  చినాపలిేల  అయిేయది 
పూలమమ.  



అటాల ంటి పూలమమకు ఈ ఏడ్నది పుటిె ంటకిి పో యిే రాతకు దూరమయియంది.  

                                                                   *** 

తముమడు శీనయయ చెపిున మాటతో పూలమమ ఎందుకు బ్ాధ్పడుతుందో  అరథమె ంది శంకరికి.  

“ ఏటా బ్తకమమ పండకుు పూలమమను తీసుకపో వడ్ననికి వచేు మామ సో మయయ ఈ ఏడ్నది రాడు.” 
అన్ే సంగత్త గురొి చిుంది.  చెయియయతుి  మనిషి పూలమమ తండ్డర . బ్ండ్డెు కషె్ం చేసటేలడు. ఓ న్నడు పని 
చేసూి  చేసూి న్ే కుపుకూలిండు. కంగారు పడ్డ దనవాఖాన్న పటుె కుని పో తే కడి్నాలు ఫ యిలెైనయని 
చెపిునుర  డ్నకెరుల . న్ెల త్తరకుుండ్నన్ే పాణం పో యింది. భరి పో యినంక ఒంటరదిెై....గుండ్ ెచదెిరింది 
పూలమమ తలిలకి. ఏడ్ను, ఏడ్ను ఆరు న్లెుల  నిండక ముంద ేఆమె కూడ్న ఊపరిిడ్డసింద.ి అటల  పూలమమకు 
పుటిె  నిలేల  లేకుండ్న పో యింది. తలిలదండ్డర పో యిన కానిాంచి పూలమమ ఏడవని గడ్డయ లేదు.  

ఏ దవేుడు ఎనిా వరాలిచిున్న పుటిెనిలుల  లేని బ్ాధ్ను తీరుసియా...   

                                                                    *** 

పొ దూు కాల బ్రలను తోలుకుని  వచిుంది పూలమమ. బ్రలను కొటెంల కటేె స ి మతి ఏసి... ఇంటి లోపలకి 
వచిుంద.ి  వాకటిల  మంచం వేసుకుని కూచునాడు యారాలు సుభదర తండ్డర . బ్తకమమ పండకుు బిడిను 
తీసుకపో వడ్ననికి వచిుండు. ఆ సంతోష్ంతో... తలిలగారింటికి పో యిేందుకోసం అనీా సరుు కుంటలంద ి
సుభదర.   

పూలమమ రాగాన్ే  అతి “నలాల  కాడ నీళలల  వసుి నాయి. న్నలుి  బిందలెు మోయి. “  అని చపెిుంది.   

బిందె తీసుకుని బ్జారోల  నీళల  నలాల  దగిరకు వచిుంద ిపూలమమ.   

“నీలకాు. మీ వోళలల  వచిునరంటగా. పుటిె ంటకిి తీసుపో నీకి... “ “ అవునకాు న్ేను రేపు పో తనా... “ 

“ మా న్నయిన రపేు వసిడట.... “  

సగం చీకట.ి..సగం వలెుతురులో నీళల  పంపు దగిర అమమలకుల మాటలు.  సగం ఇనుడ్న సగం 
ఇనుడటం లేదు పూలమమకు.  తనలో తనను బ్ాధ్పడుతూన్ే నీళలల  మోసింది.   

అందరు అన్నాలు త్తనడ్ననిక ికూచున్నారు.  పూలమమ దూరంగా అరుగు మీద కూచొని ఉంది. అన్నాలు 
త్తన్ే దగిర సుభదర తండ్డర స దైులు మాటాల డుతునా మాటలు చెవిన పడ్ని యి.   

“ అలుల డ్న శంకరి. పండుగకు బ్ుజ్జజ ని మా ఇంటకిి తీసుపో త.  “ అంటూ శంకరిని అడ్డగిండు.   



“ తీసు పో రాద ేమామ. నీ బిడిను నువువ తీసుపో .  మీ అలుల డు శీనయయనడుగు. నన్ెాందుకు అడ్డగేది. 
తీసుపో ... “ అనాడు .  

“ అద ికాదు అయాయ. న్ేనడ్డగదేి. చినా బ్ుజ్జజ  గురించి కాదు. ప దు  బిడి పూలమమ గురించి... న్నకు సుభదేర 
కాదు. పూలమమ కూడ్న బిడి సో ంటిద ేకద న్నయన. తలిలదండ్డరని తీసుపో యి ఆ భగమంతుడు 
పూలమమకు అన్నయయం చసేిండు. కానీ మిమునాం కదన. అందున్ే ఇదు రినీ పండుగ ితీసుకపో త“  
అనాడు స ైదులు. 

ఇంతలన్ే అతి వెంకటమమ అకుడ్డక ివచిుంది.  “ బ్ాగుంద ిసంబ్రం. ఇదు రినీ తీసొ ుని పో తే ఇంటటడు చనకరిీ 
ఎవడు చెయాలె..” సపుుడు చెయయకుండ నీ బిడి సుభదరను తీసొ ుని పొ దుు న్ేా పో . లేని పో ని క లైాటం 
ప టెకు“... అని కటువుగాన్ ేచపెిుంద ివెంకటమమ.   

 “అది కాదకాు.... “ అంటూ స దైులు ఏదో సరిు స పుబ్ో తున్నా పటిె ంచుకోకుండ్న లేచి పో యింద ి
వెంకటమమ.  

అందరు అన్నాలు త్తనాంక తనను కూడ్న ఇంత త్తని ....ఆ అంటల నీా తోమీ వంటగదలిో సరిుప టిె ంద ి
పూలమమ. అందరిక ీమంచనలు వేస ిపకులు పరచిింది.  

“సుభదర వాళ్లలంటకిి అంట పో తవా... “ అడుగుతునాడు అనాడు శంకరి మంచంలో పడుకుంటూ.  

ఏమీ మాటాల డలేదు పూలమమ.  

 బ్ాధ్రపద మాసంలో చికుట ి మబ్ుులు కమిమన ఆకాశం. గబ్ుగయియ లాంటి చీకటి తపు కంటికి ఏమీ 
కనపడతలేదు. అటల న్ే చీకటలిోకి చూసూి  ఆలోచించింది పూలమమ. “ ఇంటటల  పని అంత ఎవలు చేసిరు... ” 

అని అతి అనా మాటలు గురుి కొచిునయి. 

“ అయిన్న పొ దుు న్ేా  బ్రలకు గడ్డి  తవేాలె. చలెకాుడ సదుు లు ఇయాయలే, పతి్త చేల కలుపు.... ఇయయనీా 
న్ేను లేకుంటే ఎటల యితయి. ? న్నే్ేం పో నులే. “  అనాద ిపూలమమ.   

                                                                      *** 

కోడ్డ కూత సపుుడు కాగాన్ే మెలకువొచిుంద ిపూలమమకు. లేచి చూసేి  శంకరి మంచంల లేడు. లేచి గబ్ 
గబ్ ఇలల ంతన ఊకింద.ి పేడనీళలల  కలిప ిసానిు చలిలంది. రోజు లాగాన్ే కొడవలి తీసుకుని గడ్డి  కోయడ్ననికి 
బ్యలు దేరింది పూలమమ. ఇంతలో దొ డ్ెల  బ్రల  పాలు పిండుకుని వచనుడు పూలమమ భరి శంకరి.  



“ పూలమమ ఇయాళ గడ్డి  నువువ కోయకుంటే మాయియ. పొ దుు గూకాల న్నేు కోసుకొని వసి గానీ. నువువ 
సుభదరతోని మామోళల  ఇంటకిి బ్తకమమ పండకిు పో యిరా... “ అనాడు.  

ఆ మాటలినంగన్ే అతి వెంకటమమ గయియన లేచింద.ి  “ వామోమ ప ండల ం మీద బ్ాగాన్ే పమే 
కురుతుి ందేమిరో. ఒకు గడ్డి  కోసు రాంగాన్ే సరిపో యిందనరా. మిగిలిన పనంత ఎవలు జేతిరాా . న్న 
వొకుదనని తోని అయితదనరా....“ మొతుి కుంటలంది వెంకటమమ. 

అంతలోన్ ేచినా కొడుకు శీనయయ అందుకునాడు.  “ అది కాదమామ. బ్తకమమ పండగంట ేఆడబిడిల 
పండగ. ఏడ్నద ికొకుసారి వచేు పండగ. ఏడ్నదంతన ఎదుు లాగా బ్ండ్డెు చనకరిి చేతిన్ే ఉంది కద వదిన. ఈ 
పదిరోజులు వదిలి ప టెరాదే. అవసరమె త ేవదిన ససేే పనంత న్నేు చతిే. వదనిని పో యిరాని... “  గటిె గ 
చెపిుండు శీనయయ.  

“ ఇంటటల  అందరూ ఒకుటటతైే న్నదేం పో యింద.ి.. “ అనుకుంటు పొ యియల నిపుు రాజేసింది వెంకటమమ.   

“పూలమామ.... పో యి బ్టెలు సరుు కోరా... “ అనాడు సుభదర తండ్డర. ఇంటటల కు పో యిన బ్టెలు 
సరుు కుంటుంటే వచిుండు భరి శంకరి.  

 “ ఇంగో ఈ డబ్ుులు తీసుకో.  నువువ,  సుభదర కొతి చీర లు కొనుకోుర.ి.. “ అంటూ చేత్తల డబ్ుులు 
ప టిె ండు.  పూలమమకు న్ోటటల  మాట రాలేదు. ఒకుసారిగా భరిను కావలించుకుని గుండ్ెలకు 
అదుముకుంద ిపూలమమ.  పసి పిలల లాగా వలవల ఏడ్డుంది. ఎన్నాళల  దుుఃఖమో అద.ి   

“ ఎహే ఊకో. అనిాటికీ చినాపలిల లాగా ఏడుసిరా...“ అంటూ పూలమమ కనీాళలల  తుడ్డచనడు శంకరి.  

సుభదరతో పాట ేపుటిె ంటిక ిబ్యలు దరేింద ిపూలమమ.  

                                                                ***  

ఆటల వేగంగా పో తోంది. దనరి పొ డుగున్న పచుగా పూసని తంగేడు పూలు. గుతుి లు గుతుి లుగా  గునుగు 
పూలు.  పిలల గాలికి అలలు అలలుగా కదులుతునా కంద ిచేలు. పుటిె ంటకిి పో యి రా బిడ్ని ... అంటూ 
పూలమమకు స లవు పలుకుతున్నాయి.  


