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ర కొపప్రపు

అ ట్ వకర్
పుటిట్న బిడడ్ ఏడుపు వినపడుతోంది గదిలోనుంచి.
"డాకట్రిని పిలిచారా?" ఎవరో అడిగారు.

ఇంతలో "రండి డాకట్రు గారు" హడావిడిగా లోపలికి వసూత్నే తలిల్ దగగ్రికి వెళాళ్రు డాకట్ర.
అపుప్డే పుటిట్న బిడడ్ ఇంకా ఏడుసూత్నే ఉనాన్డు. "చాలా సేపటినుంచి ఏడుసుత్నాన్డు బిడడ్, ఎంతసేపటికీ ఆపటేల్దు..".
డాకట్రు పిలల్వాడి దగగ్రికి వచిచ్, ఎతుత్కొని కొంచెం సేపు చూసారు. మొహంలో కొంచెం ఆందోళన. అకక్డ చుటూట్ ఉనన్వాళుళ్
డాకట్రుగారు ఏమిచెపాత్రా అని చూసుత్నాన్రు.
ఆయన తల పైకెతిత్ కోపంగా "ఈ పిలల్వాడి మొహం మీద ఏదైనా పడిందా, లేదా ఎవరైనా పడేసారా?".
చుటూట్ ఉనన్వాళుళ్ మొహాలు చూసుకునాన్రు. "లేదండీ, మేము చూసూత్నే ఉనాన్ం, పుటిట్న కొదిద్ సేపటినుంచి తలిల్ తపప్ ఎవరూ
పిలల్వాడిని ఎతుత్కోలేదు. అయినా పుటిట్ ఒక గంటే అయింది".
డాకట్రు తలిల్ వైపు చూసి నెమమ్దిగా, "ఏమామ్, నీకు తెలియకుండా బాబు మీద పడుకునాన్వా?".
తలిల్ ఏడుపు ఆపుకుంటూ "లేదు డాకట్రు గారు, ఏమైంది నా బిడడ్కు? ఎందుకు ఏడుపు ఆపటేల్దు?".
కొంచెం సేపు మౌనం. ఎలా చెపాప్లా అని తటపటాయించి, ధైరయ్ం తెచుచ్కొని, "చూడమామ్, బాబు పార్ణానికి అంత భయం
లేదుకాని....."..ఆగారు
"కాని? ఏమైంది డాకట్రు గారు?"
ఆయన ఒకసారి బాబు వైపు చూసి తలిల్తో " బాబు మొహం లో కొనిన్ కండరాలు సరైన చోట లేవమామ్. మెలికపడి, ఉండాలిస్న
పర్దేశంలో లేవు. ఆ నొపిప్తో బాబు ఏడుసుత్నాన్డు. ఎవరూ బాబు ని ముటుట్కోలేదని చెపుత్నాన్రు, అంటే పర్సవమపుప్డే ఏదో జరిగింది బాబుకు".
తలిల్ ఇంకా పెదద్గా ఏడుపు. "ఏమవుతుంది నా బిడడ్కు? ఏం చెయాయ్లో చెపప్ండి".
డాకట్రు నిసస్హాయంగా "నేనేమి చెయయ్లేనమామ్, ఎవరూ ఏమీ చెయయ్లేరు ఇపుప్డే. ఇంతలో అంబులెనస్ పిలుదాద్ం. బాబు కొంచెం
పెరిగాకా సరుద్కోవచుచ్"
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ఇంతలో బాబు ఏడుపు తగిగ్ంది. ఆశచ్రయ్ంగా డాకట్రు బాబు వైపు చూశారు. ఆయనకి ఏం జరుగుతోందో ఒకక్ నిమిషం అరథ్ం కాలేదు.
చూసే దృశయ్ం భయం వేసింది. కళళ్ ముందు జరుగుతోంది నిజమో, కాదో నమమ్కం కలగడం లేదు.
"బాబు ఏడుపు తగిగ్ంది డాకట్రు గారు. ఏం చేసారు?" తలిల్ అడిగింది. ఆయన తేరుకొని, మెలల్గా తలిల్ వైపు చూసి,
"నే...నేనేమి చెయయ్లేదమామ్, బాబే చేసాడు".

10 సంవత రాల తరు త...
సూక్లోల్ పిలల్లు ఆడుతునాన్రు. గంట మోగడానికి ఇంకా టైముంది. ఇంతలో ఒక పదేళళ్ పిలోల్డు ఏడుసూత్, దగగ్రోల్ ఉనన్ టీచరు దగగ్రికి
వెళిళ్ "వికిక్గాడు ననున్ కడుపులో గుదాద్డు మేడం"
"ఎందుకు గుదాద్డు?"
"మాతో ఆడతాననాన్డు, మేము వదద్నాన్ము. అందుకు కొటాట్డు".
టీచరు నిటూట్రిచ్, "సరే, నాతో పద", అని తనతో తీసుకెళిళ్ంది.
చాల మంది పిలల్లు ఆడుతునాన్రు. చుటూట్ చూసూత్ "ఏడి వాడు?" అని అడిగిందావిడ.
"అదిగో, ఆ గళళ్ చొకాక్ వేసుకొని ఆడుతునాన్డే, వాడే".
ఆవిడ ఆ అబాబ్యి దగగ్రికి వెళిళ్, పటుట్కొని తిపిప్ంది. వాడు వికీక్ కాదు, ఎవరో ఇంకో పిలోల్డు.
దెబబ్ తినన్ అబాబ్యితో టీచరు "ఎకక్డార్ వాడు?".
ఆ అబాబ్యికి అరథ్ం కాక. "ఇకక్డే ఉండాలి మేడం, ఇదే చొకాక్ వేసుకునాన్డు" ఆ గళళ్ చొకాక్ అబాబ్యిని పరీక్షగా చూసూత్ అనాన్డు.
టీచరు ఆ గళళ్ చొకాక్ అబాబ్యిని అడిగింది "నువువ్ వికీక్ ని చూసావా?".
తల అడడ్ంగా ఊపాడు ఆ అబాబ్యి, చూడలేదని. "సరే అటు పద చూదాద్ం" అని టీచరు తీసుకెళిళ్ంది.
వాళుళ్ వెళళ్గానే, ఆ గళళ్ చొకాక్ అబాబ్యి మొహం మీద చినన్గా నవువ్…!!

20 సంవత రాల తరు త
"నీకసలు బుదిధ్లేదా, కాలేజికి వచేచ్ది ఇలాంటి చెతత్ పనులు చెయయ్డానికేనా? నువువ్ తెలివైనవాడివై ఉండి కూడా, ఇలా పకక్ దోవ
పనులేంటి? రేపు కాలేజి నుంచి వెళిళ్నతరువాత నీ తెలివి తేటలు చాలవ. కషట్పడక పోతే, బికారివై ఊళుళ్ తిరగాలొస్సుత్ంది."

లెకచ్రర తిడుతూ

వెళుత్నాన్రు.
వికీక్ కాల్సు ముందు తలదించుకు వునాన్డు. అతని బాయ్గులో లెకచ్రర గారి పరుస్ దొరికింది, అందుకే ఆయన కోపం.
"సార, నేను మళీళ్ చెపుత్నాన్, నేను చెయయ్లేదు సార..నిజం సార...అయినా, మీ పరుస్ కొటేట్సి, కాలేజీలోనే వుండి, అదీ మీ కాల్సులో
మొదటి బెంచి లో ఎందుకు కూరుచ్ంటాను సార?".
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ఆయనకవేమీ పటట్లేదు. పరుస్ దొరికింది వికీక్ దగగ్ర, పైగా వికీక్ కొటేట్సుత్నన్పుడు చూసానని అనంత చెపాప్డు.
"వెళిళ్ పిర్నిస్పల గారిని కలుదాద్ం పద" అనాన్రు లెకచ్రరు.
వెళూత్, వెళూత్ అనంతుకేసి చూశాడు వికీక్. అనంత రెండు చేతులు తల వెనకిక్ పెటుట్కొని కులాసాగ కూరుచ్ని చినన్గా నవువ్తునాన్డు.
పకక్నే ఫెర్ండు అనాన్డు. "బాబాయ, పిర్నిస్పల గారు నముమ్తారంటావా?".
అనంత గటిట్గా ఊపిరి తీసుకొని "ఎందుకు నమమ్రార్, దొరికింది వాడి దగగ్రే కదా. మనం కూడా చూసామని చెపాద్ం. తెలుసుగా మీకు,
ఏం చెయాయ్లో. అయినా మన కాలేజి కలచ్రల పోర్గార్ం కమిటీ పెర్సిడెంట గా నాతో పోటీ ఏంటి? పైగా నాకు వారిన్ంగ ఇసాత్డా?. ఇపుప్డు చూదాద్ం, దేనికి
పెర్సిడెంట అవుతాడో".
నెల రోజుల తరువాత ఇంజీనీరింగ ఫైనల ఎగాజ్ం. అడావ్నస్డ ఆపరేటింగ సిసట్ం పరీక్ష మొదలయేయ్ముందు రోజు, అనంతు బాగా
దగుగ్తూ ఆ కోరుస్ లెకచ్రర గారి రూములోకి వచిచ్. "సార, మిమమ్లిన్ పిర్నిస్పల గారు పిలుసుత్నాన్రు" అని చెపాప్డు.
ఆయన లేసూత్ అనంతుతో "బాగా దగుగ్తునాన్వ, నీ గొంతు కూడా సరిగాగ్ లేదు. రేపు పరీక్ష, కాసత్ మందేసుకో" అని చెపిప్ రూములోంచి
బయటకెళాళ్రు. అనంతు సరేనని తల ఊపి ఆయన వెళేళ్వరకు అకక్డే వుండిపోయాడు.
గంట తరవాత, పిర్నిస్పల గారి రూములో ఆ లెకచ్రర గారు, అనంతు పిర్నిస్పల గారి ముందు నిలొచ్ని వునాన్రు. "అనంతు,
శీర్నివాసరావు గారి రూములోంచి రేపటి కవ్శెచ్న పేపరు ఒకటి ఎవరో ఎతుత్కెళాళ్రు. మాసాట్రు గారేమో రూములోంచి బయటకి వసుత్నన్పుప్డు నినేన్
కలిసారని అంటునాన్రు. నువువ్ లెకచ్రర గారితో నేను పిలిచానని ఎందుకు చెపాప్వ? నిజం చెపప్డమే మంచిది నీకు".
అనంత అరథ్ం కాని మొహంతో "నేనెపుప్డు వెళాళ్ను సార ఆయన రూముకి? అసలు గంట కిర్తం నేను కాంటీన లో ఉనాన్ మా ఫెర్ండుస్
కోసం వెయిట చేసూత్".
పిర్నిస్పల గారు చిరాగాగ్ "మాసాట్ర గారే కాదు, నువువ్ ఆయన రూములోంచి బయటకి వసుత్నన్పుడు అటెండరు రాములు కూడా
చూసాడు".
అనంత "నేనసలు అటు వెళళ్లేదు సార".
లెకచ్రర శీర్నివాసరావు గారు అనంతుతో "ఏవయాయ్, నువువ్ దగుగ్తూ నా రూంలోకి వచాచ్వా లేదా? పైగా ఇపుప్డు బానే
మాటాల్డుతునాన్వ”.
గందరగోళంగా వుంది అనంతు పరిసిథ్తి. చివరకు, పిర్నిస్పల గారు అనంతుని ససెప్ండు చేసి, పేరెంటుస్ ని తీసుకొని రమమ్నాన్రు.
మెలల్గా బయటకి వచాచ్డు అనంతు. ఏం జరుగుతుందో అరథ్ం కాకుండా వుంది.
"ఏంటి, ఒంటోల్ బాలేదా? మొహం అలా వుంది?" తలెతిత్ చూశాడు అనంతు. ఎదురుగా వికీక్ .
అనంతుకి పటట్రాని కోపం వచిచ్ంది. వికీక్ కాలరు పటుట్కొని, "రేయ, నువేవ్నా చేసింది? నినేన్ంచేసాత్నో చూడు", వికీక్ కాలరు
విడిపించుకొని, ముందుకు వంగి అనంతు చెవిలో లోగొంతుతో "నువేవ్మి చెయయ్లేవు అనంతు, ఎందుకంటే, మనిషిని పోలిన మనుషులు ఉంటారట,
నిజంగా" చినన్గా నవువ్తూ వెనకిక్ వచాచ్డు వికీక్.
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అనంతు ఎదురుగా చూసి భయంతో కంపించిపోయాడు. తన మొహం తడిమి చూసుకునాన్డు. నోట మాట రావడంలేదు.
"నువువ్...నువువ్...ను.."
వికీక్ నవువ్తూ "నినున్ నువేవ్ గురుత్పటట్లేవా…....అనంత?" అనాన్డు.

30 సంవత రాల తరు త
"ఈ వీడియో లో మనిషిని మళీళ్ చూడండి, మీరే కద?" ఎసైస్ అడిగారు.
"నేను కాదు సార, ననున్ నమమ్ండి. అసలు నేను బాయ్ంకులోనే లేను. నాలాగే ఉనన్వాడెవడో వచిచ్ నా అకౌంటోల్ వునన్ డబుబ్
తీసుకెళాళ్డు" మొతుత్కుంటునాన్డు సాట్క బోర్కర.
"మరి మీ సంతకం, ఐడి కారుడ్?"
"నా దగగ్రే వునాన్యి..చూడండి"
ఎసైస్ అవి చూసి, అనుమానంగా "మీరు వేరే చోట వునాన్నడానికి ఏమైనా ఆధారాలునాన్యా?"
"నేను నా ఆఫీసులో వునాన్ సార, ఎవరు చూసారో ఆఫీసులో వాళళ్ని అడిగితే తెలుసుత్ంది"
"మీరు ఆఫీసులో వునన్టుట్ అందరినీ నమిమ్ంచి, మెలాల్గా జారుకొని, బాయ్ంకుకి వెళిళ్ డబుబ్లు డార్ చేసి వుండచుచ్గా? ఏదైనా ఇనూస్రెనుస్
కంపెనీ నుంచి పోయిన డబుబ్ని తీసుకోవడానికి పాల్నా?"
"సార, అనిన్ తెలివితేటలు వుంటే, మీ దగగ్రికి ఎందుకు వసాత్ను? అదేదో ఇనూస్రెనుస్ కంపెనీతోనే పెటుట్కొనేవాడిని కదా, ననున్
నమమ్ండి సార, ఆ వీడియోలో వునన్ది నేను కాదు"
ఎసైస్ ఏదో అనబోయెంతలో, "తెలుసు మీరు కాదని" అని వినిపించింది వెనక నుంచి.
వెనకిక్ తిరిగి చూసేత్, టేబుల మీద ఆపిల పండు తింటూ, కూరుచ్నన్ ఒక ముపైప్-నలభై ఏళళ్ మధయ్ వునన్తను కనిపించాడు. మంచి
బాడి, హైటూ, నలల్ ఫుల హాయ్ండస్ టి-షరుట్, జీనుస్ వేసుకొని, ఏదో బాలివుడ హీరో లాగ వునాన్డు. పండు తినేసి చెయియ్ని షరుట్కు రాసుకొని "రోహిత,
సెప్షల కైరం ఇనెవ్సిట్గేటివ బార్ంచ, ఢిలీల్ సెంటర్ల కమాండ నుంచి. ఈ కేసుకి సంబధించి ఇక మీదట నేను సూపర వైసర ని" ఆరడ్ర పేపరుల్ ఎసైస్ కిచాచ్డు.
ఎసైస్ వాటిని చూసి, సెలూయ్ట చేసి, "కేసు గురించి.." అని ఏదో అనబోయాడు.
"తెలుసు, ఇలాంటి కైరంస ముంబై లో కూడా జరిగాయి. ఇవనీన్ ఒకతనే చేసుంటాడని అనుకుంటునాన్ము."
"సార, ఈ కేసులో ఇంకో విషయం వుంది సార. ఆ వీడియోలో వునన్తనికి ఎవరో అమామ్యి హెలప్ చేసోత్ంది. బాయ్ంకు ముందర వునన్
కెమెరా లో, ఒక కార కనిపించింది. ఆ వీడియోలో వునన్తను ఆ కారెకిక్ వెళాళ్డు. ఆ అమామ్యే డైరవ చేసింది" ఎసైస్ అనాన్డు .
రోహిత వీడియో దగగ్రికి వెళిళ్, పరీక్షగా చూసి, చినన్గా నవువ్కొని, "ఆ కార లైసెనస్ నంబరు మీద ఎంకైవ్రి చెయయ్ండి, అనిన్ పోలీస
సేట్షనల్కి పంపించండి" ఇంకా ఏదో అనబోతుంటే, సెల ఫోను మోగింది. టెకస్ ట మెసేస్జ. అది చూసి, ఒక క్షణం ఆలోచించి ఎసైస్ తో "ఓకె, నేను
బాయ్ంకు కి వెళిళ్ వసాత్ను" అని సాట్క బోర్కర వైపు చూసి "అనన్టుట్, మీకు సంబంధించిన కాయ్ష వివరాలు వేరే బాయ్ంకు లో కూడా వుంటే అవనీన్ నాకు ఇచిచ్
వెళళ్ండి. అవనీన్ వెంటనే సెకూయ్ర చెయాయ్లి. ఒక వేళ ఎవరైనా వసేత్ వెంటనే మాకు బాయ్ంకు వాళుళ్ అలెరట్ చేసాత్రు".
సాట్క బోర్కర ఒక కాగితం మీద వివరాలు రాసి, రోహిత కి ఇచాచ్డు.

øöeTT~

www.koumudi.net

Ä>∑dtº 2017

అ ట్వ

5

- ర కొపప్రపు

అవి తీసుకొని, రోహిత వెళుళ్తూ "ఇంక మీరు ఇంటికి వెళళ్ండి. కేసు వివరాలు నేను వచిచ్ చెపాత్ మీకు" అనాన్డు.
తరువాత రోజు అదే పోలిస సేట్షన లో ఎసైస్ కూరుచ్ని ఫైలస్ చూసూత్ వుంటే, ఎదురుగా లోపలికి ఎవరో వసుత్నన్టుట్ కనబడింది. సూటు
వేసుకొని ఎవరో వసుత్నాన్రు. కొంచెం సరిగాగ్ కనబడేసరికి ఎసైస్ వెళిళ్ "సార, అనీన్ పోలిస సేట్షనల్కి కార నంబర పంపించాను సార. అది ఎవరో బాయ్ంకు
ఆఫీసరు పేరు మీద రిజిసట్ర అయి వుంది, కాని...:" అని ఇంకా ఏదో చెపప్బోతోంటే, ఆ వచిచ్నతను చెయెయ్తిత్ ఆపి "ఆగండి, నేనవరో మీకు తెలుసా?".
ఎసైస్ అయోమయంగా "అదేంటి సార, నినన్నే గా మీరొచాచ్రు? ఆ వీడియో కూడా చూసారు కదా. కారు నంబరు మీద ఎంకైవ్రీ చెయయ్మనాన్రు,
చేసాము"
"అసలు నేనెవరునుకుంటునాన్రు?" అడిగాడు వచిచ్నతను
"రోహిత, సెప్షల కైరం ఇనెవ్సిట్గేటివ బార్ంచ, ఢిలీల్ సెంటర్ల కమాండ నుంచి..." ఇంకా ఎసైస్ ఏదో చెపుతూనే వునాన్డు.
వచిచ్నతనికి అరథ్ం అయియ్ంది. ఒకసారి కళుళ్ మూసుకొని, గటిట్గా ఊపిరి తీసుకొని ఎసైస్ తో, "లోపలికి పదండి, మీతో కొంచెం
మాటాల్డాలి".
లోపలికి వెళుతూంటే, నినన్ వచిచ్న సాట్క బోర్కర కారు లోంచి దిగి పరిగెతుత్కొని వసూత్ "సార, ఏంటి సార ఇది, నా బాయ్ంకు నంబరుల్
తీసుకొని, మొతత్ం కాయ్ష అంతా ఖాళీ చేయించారు. నా డబుబ్లు సేఫేనా సార?" అని అడిగాడు వచిచ్నతనిన్.
"లెట మి గెసస్...నినన్ నేను ఈ వివరాలనిన్ మిమమ్లిన్ అడిగాను కదా?".
తల ఊపాడు సాట్క బోర్కర .
ఆ వచిచ్నతని పెదద్గా నవువ్తూ "మనకంటే ముందునాన్డు, లోపలికి పదండి. మాటాల్డుకోవలిస్నవి చాలా వునాన్యి"
"అగిర్మెంట పర్కారం, నీ 30% షేర ఇదిగో" అనాన్డు వికీక్ ఒక బాయ్గ ఇసూత్.
బాయ్గులోకి చూసి, "కరెకుట్ లెకేక్నా?" అడిగింది సునంద.
"నమమ్కపోతే లెకక్ పెటుట్కో"
"మొహాలు మారేచ్వాడివి, నినున్ నమమ్డమా? తరువాత లెకక్ పెటుట్కుంటా కాని, ఇపుప్డు నెకస్ ట జాబ ఏంటి?"
బాయ్గు సరుద్కుంటూ అనాన్డు వికీక్ " రేపు మాల లో కలు చెపాత్" అని వెళళ్బోయాడు ..
"ఏడాది పైనే అయియ్ంది, మనిదద్రం ఇపప్టిదాక మూడు జాబస్ చేశాం కలిసి. అయినా నమమ్వా?"
వికీక్ తల మాతర్ం తిపిప్ "నమమ్కం ఇచేచ్ది కాదు. సంపాదించేది. అయినా తొందరేముంది, రేపు కలుసాత్ం కద, అపుప్డు చెపాత్".
బూల్మింగేడ్ల మాల.
'చాట సాట్ప ' దగగ్ర కూరొచ్ని వుంది సునంద తింటూ.
వెనక నుంచి వికీక్ వచిచ్ "ఎస ఆర కె ఇండసట్ రీస ఎం డి గారింటోల్ పెళళ్ంట...వెళాద్మా?" అనాన్డు.
సునంద తింటూ "చాలా మంది ఉంటారు, నగలు తీయడం కషట్ం".
"కాని ఎం డి గారికి కషట్ం కాదు కదా. ఆయన చెపేత్ వాళళ్మామ్యి చకక్గా తీసి ఇసుత్ంది" అనాన్డు నవువ్తూ.
"మరి నేనెంచెయయ్నకక్డ?" అడిగింది సునంద
"ఎం డి గారిని దరాజ్గా కారులో తీసుకెళుళ్" నవువ్తూ అనాన్డు వికీక్.
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"ఎనిన్ంటికి?"
"పెళిళ్ మండపం బయట పదింటికలాల్ ఉంటే చాలు, ఎం డి గారొసాత్రు".
సునంద ఫోన చూసూత్ "టైం అయియ్ంది ఇంక. సీ యు టుమారో" అని వెనకిక్ చూసి "మీరు వెళిళ్ పెళిళ్ కి రెడీ అవవ్ండి ఎం డి గారు"
అంది.
తరువాత రోజు పదిగంటలు. కారు సీట్రింగు మీద వేళళ్తో మెలల్గా తడుతోంది సునంద. పది దాటుటోంది. ఇంకా 'ఎం డి ' గారు
రాలేదు. ఇంకో రెండు నిముషాల తరువాత గబ గబా వచాచ్రు ఎం డి ఒక బాయ్గు తీసుకొని.
"పోని తొందరగా"
సునంద కదలేల్దు .
"పద, ఏంటి లేటు? భోజనం కూడా చేదాద్మనా ? అంత టైం లేదు..పద..పద.."
అయినా కదలేల్దు సునంద. ఇంతలో కారు డోరు తీసి లొపలికి వచాచ్డు రోహిత. 'ఎం డి ' పకక్నే కూరుచ్నాన్డు.
"హలోల్, నేను రోహిత. నీకు తెలుస్నకుంటా.." అనాన్డు నవువ్తూ
'ఎం డి ' గారి మొహం లో అయోమయం . "నేనవరనుకుంటునాన్రు? ఎస ఆర కె ఇండసట్ రీస ఎం డి ని...మీరెవరు? ముందు కారు
దిగండి"
"అందరం దిగుదాం కాని, ఒక పర్శన్, నువువ్ ఎం డి అయితే, మరి కారు వెనక వునాన్యన ఎవరు?"
చపుప్న వెనకిక్ తిరిగి చూశాడు 'ఎం డి '. చాలా మంది పోలీసులు, వాళళ్తో పాటు ఎం డి ఉనాన్రు.
ఎకక్డ లోపం జరిగింది?
"యు ఆర వికీక్? రైట? నీకు ఇంకో పేరు వుందని వినాన్ం. వాట ఈస ఇట? ఆ.. అషాట్వకర్. వెరీ గుడ నేం. నీకో టాలెంట వుందని
వినాన్ం. నువువ్ ఎనిమిది కండరాలతో మొహాలు మారుచ్కోగలవని. అదుభ్తమైన విదయ్. కాని ఆవిడ లాగా మంచి పనికి ఉపయోగించుకోవచుచ్ కదా?"
సునంద ని చూపిసూత్ అనాన్డు రోహిత.
అదిరిపడాడ్డు వికీక్. చూసుత్ండగానే సునంద మొహం మారిపోయింది.
" పీల్స మీట సమైరా, మా బెసట్ డిటెకిట్వ" అనాన్డు రోహిత
సమైరా అంది " నేచర ఈస కెల్వెర వికీక్. పర్కృతి కి సతరీ జాతి అంటే ఇషట్మేమో. మాకు ఎకుక్వ రెసిసట్నస్ వుంటుంది. నాకు తెలుసు, నువువ్
మొహం మారుచ్తునన్పుప్డలాల్ నొపిప్గా వుంటుందని. అందుకేనేమో, నాకు నొపిప్ తగగ్డానికి ఎకుక్వ కండరాలు మారేచ్ వీలుంది. అందుకే నీకంటే నేనే
ఇంకా సప్షట్ంగా మారచ్గలను.."
వికీక్ చూసూత్ మాటాల్డలేక పోయాడు తన మొహమే కనపడేసరికి.
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