అమెరి’కులాసా’ కథలు

1

- 16 పెంట క ట్ ల కథ

ఓ వారం కిర్తం “ఈ సారి ఏమైనా పెంట చేసి తీరాలిస్ందే” అనాన్ను మా కీవ్న వికోట్రియా తో ఆవేశంగా....
“ఏం చెయాయ్లి అనాన్వ?” అనుమానంగా అడిగింది మా కీవ్న వికోట్రియా.
“అదే. పెంట” రెటిట్ంచాను కోపంగా. ఆ కోపం ఆవిడ మీద కాదు. మా చె.చె.కంపెనీ మీద.
“అంటే నువువ్ రోజూ వంటింటోల్ చేసేదేగా” అంది అకక్డికి అదేదో అరధ్ం అయిపోయినటుల్గా మా మహారాణి.
మరదే....నేను రోజూ కషట్పడినా, ఇషట్పడి ఒక వేపుడు కూర, లేకపోతే టొమేటో పచచ్డి, ఇంకా ఆవేశం వసేత్ పొటల్కాయ పెరుగు పచచ్డి లాంటివి
చేసి తరిసుత్ంటే ఆవిడ అకక్డికి అదేదో తను భరిసుత్నన్టుట్ ఓవర ఏక్షన ఎందుకు చెపప్ండి. నిజానికి “భారయ్ అనగా బాధించేది. భరత్ అనగా భరించే వాడు.”
అని కదా వేదాలోల్ ఘోషించినది. పైగా నేను పై పెంట డవిలాగు చెపిప్నపుప్డు ఇదద్రం వంటింటోల్ లేం. చేతిలో చెయియ్ వేసుకోకుండా మా ఇంటి ముందు పెదద్
కుపప్లా పోసి ఉనన్ మా మాజీ అరటి చెటల్ అవశేషాల కేసి నిసస్హాయంగా చూసుత్నాన్ం. ఆ ఎండి పోయిన అరటి ఆకులు, ఈ ఏటి చలికి చచిచ్ పోయి
వేలాడుతునన్ బోదెలూ, మా ఫెరాన్ండేజ గాడు వారం ముందు కోసి పోగేసిన గడిడ్, గాదమూ అనీన్ కలిసి మూడడుగుల ఎతూత్, ఆరడుగుల పొడుగూ,
నాలుగడుగుల వెడలుప్ ఉనన్ ఆ కుపప్తో ఇపుప్డు ఏం చెయాయ్లా అనే యక్ష పర్శన్కి నాకు తటిట్న నాకు వచిచ్నదే ఈ అదుభ్తమైన పెంట ఆలోచన. అంటే
ఇకక్డ నా ఆలోచన పెంట కాదు అనియూ, పెంట తయారు చేయుట అనేది నా అదుభ్తమైన ఆలోచన అనియూ గర్హించ పార్రథ్న.
అసలు ఇంత పెదద్ కుపప్ తయారు అవడానికి మొదటి కారణం గత ఏడాది శీతాకాలంలో మా హూయ్సట్న లో ఎపుప్డూ లేని విధంగా ఉషోణ్గర్త
రెండు, మూడు సారుల్ నీరు గడడ్కటుట్కు పోయే సునాన్ డిగీర్లకి పడిపోయింది.
ఈ ఉషోగర్త యవావ్రం టీవీలో చెపూత్నే ఉనాన్ కుండీలలో వాటిని ఉనన్
గరాజ లో పెటుట్కుని, నేల మీద పాతిన వాటికి రగుగ్లు, దుపప్టుల్ కపిప్
కాపాడుకోడానికి బాగా చలేసోత్ంది కదా బదద్కించేశాం. మా ఫెరాన్ండేజ గాడి
చేత ఆ పని చేయిదాద్ం అనుకుంటే శీతాకాలం రాగానే గడిడ్కోసే పని ఉండదు
కాబటిట్ రెండు నెలలు పెళాళ్ం తో కాపరం చేయడం కోసం మెకిస్కో
వెళిళ్పోయాడు. దాంతో మా తోటలో ఉనన్ ఇరవై అడుగుల ఎతుత్ అరటి
మొకక్లు, మా పర్పంచ పర్ఖాయ్త పదిహేను అడుగుల ఎతుత్ కరివేపాకు చెటుల్
రెండు, ఐదారు రంగుల మందారాలు, పూల మొకక్లు ..ఒకటేమిటి ...అనీన్
గడడ్కటిట్ పిడచ కటుట్కుపోయి చచిచ్ ఊరుకునాన్యి. ఇపుప్డు ఆ శీతాకాలం వెళిల్
పోయి, వసంత మాసం రాగానే...అంటే మారచ్ నెల రాగానే ..అంటే మన
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ఉగాది సమయానికి మళీళ్ కూర మొకక్లు, పూల మొకక్లూ వేసుకోడానికి తయారు అయిపోయాం. కానీ ఈ వెధవ అమెరికాలో తోటలోఆ చచిచ్ పోయిన
మొకక్లనిన్ంటినీ కొటేట్సి వీధిలోనో, పకిక్ంటి వాడింటోల్నో పారేసేత్ మనలిన్ మూసేసాత్రు. అమెరికా జైళళ్ లో ఎయిర కండిషనింగ ఉండదుట. చికాకు
అయిపోతుంది. అంచేత మా పేట వాళుళ్ కాంటార్కట్ ఇచిచ్న “చె.చె. కంపెనీ” వాడు పెటిట్న నిబంధనల పర్కారమే అనీన్ జరగాలి. “చె.చె. కంపెనీ” అంటే
వారానికో సారి పెదద్ పెదద్ లారీలతో వచిచ్ మనం బయట పెటిట్న చెతాత్ చెదారం పటుట్కెళేళ్ కంపెనీ అనమాట. చూశారూ...ఆఖరికి మన సొంత చెతాత్ చెదారం
బయట పారేసే విషయంలో కూడా ఈ దేశంలో సావ్తంతర్య్ం లేదు. పేరుకి మటుకు అమెరికా సావ్తంతర్య్ దేశమే కానీ ఇలాంటి వాటిలోల్ మన పవితర్ భారత
దేశానిన్ మించిన సావ్తంతర్య్ దేశం లేనే లేదు. జై మహాతామ్ గాంధీకీ! జై పర్కాశం పంతులూ!
ఉదాహరణకి మా “చె.చె.కంపెనీ” వాడి నిబంధనల పర్కారం ఎండిపోయిన గడిడ్, ఆకులు అయితే వాటిని వాడే ఇచిచ్న నా సైజులో ఉండే ఒక
పెదద్ ఒక నలల్ రంగు పాల్సిట్క డబాబ్లో నింపాలి. అదే కనక కాగితాల లాంటి రీసైకిల్ంగ సరుకు అయితే పసుపు రంగు డబాబ్లలో కుకిక్ పెటాట్లి. ఒక సారి
కాకినాడలో కారోప్రేషన వారు ఆవేశపడి ఇలాంటి పదద్తే పర్వేశ పెటిట్ పౌరులకి పాల్సిట్క డబాబ్లు ఇసేత్ మరాన్టికి సగం పైగా అందులో చెతత్ అకక్డే
పారబోసి ఆ డబాబ్లు దొంగలు కొటుట్కు పోయారు...అదీ అసలు సిసలు సావ్తంతర్య్ం అంటే.. హూయ్సట్న లో డబాబ్లు నింపడం వరకూ పరవా లేదు కానీ
చచిచ్న చెటల్ దుంగలయితేనే చచేచ్ చావు. ఎందుకంటే చచిచ్నటుట్ వాటిని షోగాగ్ మూడు అడుగులకంటే తకుక్వ పొడుగాగ్ ఉండేలా ఒకే సైజు పర్కారం
మాతర్మే కోసి, అలాంటివి కొనిన్ కలిపి చుటూట్ తాడు వేసి కటిట్, అలా చేంతాడుతో చుటట్ బెటిట్న కటట్ బరువు పాతిక కేజీల కంటే తకుక్వ ఉండేలా చూసుకుని,
అలాంటి కటెట్ల కటట్లు ఇరవై దాటకుండా చూసుకోవాలి. వీటనిన్టినీ సరిగాగ్ ఒక రోజు ముందు మాతర్మే వీధి గుమమ్ం వేపు ఉండే సైడ వాక...వాహనాలు
వెళేళ్ అసలు రోడుడ్ మీద కాదు సుమా...మనుషులు కుకక్లని నడిపించే రోడుడ్ మీద పెటాట్లి. అనకూడదు కానీ వీటి మీద మీరు ఓ దుపప్టీ కపాప్రనుకోండి.
ఇంటి ముందు శవాలు పడుకోబెటిట్నటుట్ ఉంటుంది ఆ సీను. ఒక వేళ రెండు, మూడు
రోజుల ముందే కనక చెతత్ డబాబ్ కానీ, ఈ శవాల కటట్లు కానీ సైడ వాక మీద పెడితే పేట
యాజమానయ్ం వాళుళ్ చివాటుల్ వేసూత్ ఉతత్రము వార్యుటయే కాక, జరిమానా కూడా
వేయుదురు. ఈ సారి మా తోటలో చాలా మొకక్ల దుంగలు..అంటే పుచిచ్పోయిన అరటి
దూటలే పాతిక పైగా ఉండడంతో మా ఫెరాన్ండేజ గాడు వాడి సెకండ సెకట అప –
అవును. అసలు పెళాళ్ం మెకిస్కో లో ఉంటుంది కావున ఇకక్డ అమెరికాలో టెంపరరీ
ఏరాప్టు అనమాట...అంతే కాదు

వాళిళ్దద్రూ వాళళ్ భాషలో ఆడుతు పాడుతు

పనిచేసుకుంటునాన్రు కాబటిట్ మొగుడూ పెళాళ్లు ఆయె ఛానస్ లేదుగా..- వాళిళ్దద్రూ ఒక
రోజంతా పని చేసి నా సైజులో ఉనన్ ఆ నలల్, పసుపు గారేబ్జ డబాబ్లు నింపేసి, ఆయా
అరటి చెటల్ని నరికి పోగులు పెటిట్, మా తోటని శుభర్ం చేసి అక్షరాలా రెండు వందల
తొంభై ఐదు డాలరుల్ మరియు పెటోర్లు ఖరుచ్లకి మరొక పదిహేను ఖరుచ్లు దండుకుని
ఉడాయించారు. ఫెరాన్ండేజ అతని పేర్యసీ....మందహాసాలు చేసుకుంటూ....దొంగ
చూపులు చూసుకుంటూ...
శుభర్ంగా ఉనన్ మా తోట కేసి గరవ్ంగా చూసుకుని “హమమ్యయ్, ఈ ఏడు
కూడా మళీళ్ తోట కూరా, గోంగూరా వేసుకోవచుచ్ను కదా, అరటి చెటుట్ ఎలాగా మళీళ్
మొలుసుత్ందిగా” అని నేను అనుకుంటూ ఉంటే “నీ మొహం .ఫెరాన్ండేజ గాదికిచిచ్న
డబుబ్తో రెండేళళ్కి సరిపడా తోటకూరా, గోంగూరా కొనుకోక్వచుస్ను కదా. నీకు ఆయాసం ఎకుక్వ, వయ్వసాయం తకుక్వా” అని పర్వచించింది మా కీవ్న
వికోట్రియా. ఇదంతా..అంటే మా తోట శుభర్ం చేసే పని అంతా మొనన్ శని వారం పూరిత్ అయింది. మా చె.చె. కంపెనీ వాళుళ్ వచిచ్ మేము బయట పెటిట్న
చెతాత్, చెదారమూ తీసుకెళేళ్ది పర్తీ బుధవారమూనూ....తీరా చూదుడ్ం కదా....లకిష్వారం పొదుద్టకి నా సైజు నలల్, పసుపు గారేబ్జ డబాబ్లలో ఉనన్
ఆకులూ, అలములూ మా చె.చె. కమ వారు తీసుకెళాళ్రు కానీ... మూడడుగుల ఎతూత్, ఆరడుగుల పొడుగూ, నాలుగడుగుల వెడలుప్ ఉనన్ ఆ కుపప్ అలాగే
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ఎకక్డ వేసిన గొంగళీ లాగా అకక్డే ఉంది. దాని మీద ఎరర్ అక్షరాలతో ఓ పెదద్ పసుపు కాయితం గుచిచ్ ననున్ వెకిక్రిసూత్ కనపడింది. “ఒరేయ/ఒసేయ
ఇంటి యజమానీ! మీకు బుదిద్ లేదా? ఎనిన్ సారుల్ మా రూలస్ మీకు చెపిప్ చావాలి? ఏ దుంగ లైనా సరే, కాండ లైనా సరే, మూడు అడుగుల లోపునే
ఉండాలి. తాడుతో కటిట్, మా తాలూకు గోమెజ అనే అరభ్కుడు చేతులతో ఎతిత్ లారీలో కుదేసే బరువుని మించకూడదు. అంత వరకూ శలవ”. ఇదీ ఆ
శీర్ముఖం సారాంశం. అంటే....మా ఫెరాన్ండేజ భేతాళుడు చలికి చచిచ్న ఆ అరటి దూటల పారిధ్వ శరీరాలని తాడుతో కటట్కుండా, అలాగే సైడ వాక దగగ్ర
ఒక దాని మీద ఒకటి పేరేచ్సి...కటిట్నటుట్గా భర్మింప జేసి పేర్యసితో సహా మాయం అయిపోయాడు. కావాలంటే ఇందుతో జతపరిచిన ఫోటో చూడండి.
ఇపుప్డు ఈ పెదద్ కుంప చూడగానే ముందు “కొంప ములిగిందిరా బాబూ” అనిపించింది. కానీ వెంటనే “ఈ కుపప్ని పెంట చేసి పరాయ్వరణానిన్
రకిష్ంచి అవతల పారెయయ్ వచుచ్ను కదా?’ అనిపించి ఆ మాటే పైకి అనాన్ను. ఆఫట్రాల...వెనకాల ఒక గొయియ్ తీసి ఈ చెతత్ంతా అందులో పడేసేత్ కొనాన్ళళ్కి
అదే కుళిళ్, ఎండకి ఎండీ, వానకి తడిసీ అదే ఎరువుగా మారుతుంది అని చినన్పుప్డు సైనుస్ పాఠం గురుత్కి వచిచ్ంది. ఇక పార తీసుకుని గొయియ్
తియయ్డానికి తయారు అవుతుంటే కెవువ్ మని కేక పెటిట్ంది మా కీవ్న వికోట్రియా. అది ఈ నాటి సినిమా కెవువ్ కేక కాదు -సంసార పక్షం కెవువ్ కేక.
“గోతిలో పెంట చేసేత్ డేవిడ గాడు నినున్ చంపేసాత్డు” అనే వారిన్ంగ ఆ కెవువ్ కేకకి అరధ్ం. ఎందుకంటే ఈ డేవిడ గాడు నా పార్ణాలకి మా
పకిక్ంటి అసలు సిసలు అమెరికన దొర. నేను కనక ఇలా గొయియ్ తీసి అందులో ఈ చెతాత్ చెదారం వేశాను అని తెలిసేత్ చాలు. ఓ రోజు దోమ కుటిట్ందనో,
మరో రోజు పెంట కంపు కొడుతోంది అనో రోజుకో దావా వేసాత్డు నా మీద. అంత దాకా ఎందుకూ – ఆ అరటి ఆకులు మా ఇదద్రి ఇంటి సరిహదుద్ చెకక్
ముకక్ల గోడ దాటి వాడి ఇంటి వేపు వాలితే చాలు..వచిచ్ మా ఇంటి తలుపు తడతాడు. మా కుకక్ వాడి లాన లోకి వెళిల్ందో ...ఇక కాలు ఎతత్కుండా తరిమి
కొడతాడు. ఇక ఏకంగా దోమలు, పెంట వాసనా వసేత్ కోరుట్లో దావా గేరంటీ.
డేవిడ వాడి బారి నుంచి తపిప్ంచుకోడానికి కంపు లేని పెంట చేయుట ఎటుల్ అని నేను మూడు రోజుల పాటు ఇక గూగులో, గూగులు.
అమెరికాలో వాసన లేని పెంట చెయయ్డం వంటని పెంట చెయయ్డం అంత సులభం కాదు అని అపుప్డు తెలిసిపోయింది. అంటే ఎకక్డా మన చేతికి మటిట్
అంటుకోకుండా పెంట చెయాయ్లంటే దానికి నాలుగు వందల తొంభై డాలరల్ తొంభై తొమిమ్ది సెంటుల్ పెటిట్ అనిన్ వేపులా మూసుకుని గాలి కూడా చొరబడ
లేని, చొరబడిన గాలి బయట పడలేని ఒకానొక పర్తేయ్క కంపోసట్ చాంబర ట- అంటే పెంట డబాబ్ కొనుగోలు చేసి, అందులో ఈ చెతాత్ చెదారం వెయాయ్లి.
దాని మీద ఆ కంపెనీ వారే అమేమ్ మూడు గేలనల్ కంపోసట్ సాట్రట్ర- అంటే “పెంట పార్రంభ దార్వకం”—కొని, ఆ డబాబ్లో అంతా కలిసేలా కలిపి మూత
పెటిట్ ఇంటి వెనకాల తోటలో ఎకక్డో ఓ మూల పెటుట్కోవాలట. వాడి శార్దద్ం కాకపొతే ఆ డబాబ్ ఎవడైనా వంటింటోల్ పెటుట్కుంటాడా? తోటలో పెటుట్కో అని
వాడు చెపాప్లా? అంతే కాదు. నెలకో సారి ఆ కంపోసట్ డబాబ్ మూత తీసి మరో మూడు గేలనుల్ పోసి ఇలా...చేసూత్ పోతే రెండేళళ్కి అంత పెదద్ కుపప్కీ
ఏకంగా గుపెప్డు ఫెరిట్లైజర వసుత్ందిట. అనగా ఇపుప్డు మా ఇంటి ముందు ఉనన్ పేదద్ కుపప్ కి రెండేళుళ్ ఇంత సేవ చేసేత్ మాకు దకేక్ది మూడు గుపెప్ళుళ్
సహజ పెంట. పైగా ఈ పెంట పార్రంభ దార్వకం ఖరీదు ఎంతో కాదు..కేవలం పదాన్లుగు డాలరల్ తొంభై తొమిమ్ది సెంటుల్ట. అదీ ఆ పెంట డబాబ్ కొంటే
సెప్షల డిసౌక్ంట ట- దీనినే కదా అసమదీయులు చెవులో పువువ్ అందురు.
నాలుగు రోజుల పాటు ఈ తతంగం అంతా తెలుసుకుని ఇహ పెంట చేయుట మన వలల్ కాదు అనుకుంటూ ఉండగా వీధి గుమమ్ం దగగ్ర బెలుల్
మోగింది. మా పోసుట్ వాడు ఏదో సరిట్ఫైడ ఉతత్రం అంటూ నా చేత సంతకం పెటిట్ంచుకుని వెళిళ్పోయాడు. టర్ంపు గారి ఆదాయం పనున్ కటట్డానికి, టాకస్
రిటరన్స్ పంపించడానికి ఏపిర్ల 15 దాకా సమయం ఉంది కదా, అపుడే ఈ శీర్ముఖం ఏమిటీ అనుకుని ఆ కవరు విపిప్ చూసేత్ అది మా పేట యాజమానయ్ం
వారి దగగ్ర నుంచి వచిచ్న తాఖీదు. “ఒరేయ/ఒసేయ ఇంటి యజమానీ, మీకు అసలు బుదిధ్ ఉందా? ఎనిన్ సారుల్ చెపాప్లి? మన పేట నిబంధనల పర్కారం
మీ చెతాత్, చెదారం ఆ చె.చె.కం వారు వచేచ్ ముందు రోజు అనగా కేవలం మంగళ వారం మాతర్మే పైన పెటట్ వలెను. మీరు అది ఉలల్ంఘించి శని వారమే
పెటిట్ చేసినది మొదటి తపుప్. ఆ తరువాత మరొక ఐదు రోజుల తరువాత కూడా ఆ చెతాత్ చెదారం ఇంకా అకక్డే ఉంచి పటిట్ంచుకోకపోవడం రెండవ,
తీవర్మైన తపుప్. కాబటిట్ ఇందు మూలముగా మీకు వంద డాలరుల్ జరిమానా విదిసుత్నాన్ము. అంతే కాక, మరొక 24 గంటలలో తగిన చరయ్లు తీసుకుని
మొతత్ం శుభర్ం చేయయ్నిచో రోజుకి మరొక వంద చొపుప్న జరిమానా విధించి, మా అంతట మేమే భా.చె.చె.కమ వారిని పిలిచి మీ అంత చెతాత్
చెదారమునూ తొలగించే ఏరాప్టు చేయుదుము. దానికి అయేయ్ ఖరుచ్ అంతా మీరే చెలిల్ంచవలయును. లేదా మీరే వారిని పిలవ వచుచ్ను. వారి నెంబర
ఫలానా.” అదీ ఆ శీర్ముఖం సారాంశం.
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“ఓరి ఫేరాన్డెంజూ, దౌరాభ్గుయ్డా. ఎంత పని చేశావురా?” అని చెబాద్ం అని నేను వాడికి ఎనిన్ సారుల్ ఫోన చేసినా అవతలి నుంచి సాప్నిష భాషలో
గురుర్ గురుర్ మనే శబద్ం తపప్ సమాధానం లేదు. ఇక లాభం లేదు అని గోడు గోడుమని విలపిసూత్ వెంటనే మా పేట యాజమానయ్ం వారు సూచించిన భా.
చె. చె. కంపెనీ..అనగా రోజు వారీ సరుకు కాక భారీ చెతాత్ చెదారం పటుట్కెళేళ్ వేరే పర్వేటు కంపెనీని అరజ్ంటుగా పిలిచి, ఫోన మీదే రెండు వందల డాలరల్
తొంభై తొమిమ్ది సెంటుల్ పల్స ఆరు శాతం పనున్ కటట్గానే గంటలో ఆ భా.చె.చె.కంపెనీ వారి లారీ దడ దడ లాడుతూ వచేచ్సింది. నాకు ఇనిన్ కషాట్లు
తెచిచ్పెటిట్న ఆ మొతత్ం కుపప్లో అరటి మొకక్ అవశేషాలు, కరేవ్పాకు కాండలు లారీలో కులాసాగా వేసుకుంటునన్ మెకిస్కన ఆసామీని చూసి వీడిని ఎకక్డో
చూసినటుట్ందే అనుకుని...ఠకీమని వెలిగి “నువావ్ ఫెరాన్ండేజూ“అని ఘాటిట్గా అరిచాను...వాడు విజయ గరవ్ంతో వెరిర్ నవువ్ నవువ్తూ లారీ లోకి దూకి
చెయియ్ ఊపి సీప్డుగా పారిపోయాడు. “ఇదంతా బీజేపి, పవన కళాయ్ణ మరియు జగన గారు చందర్ బాబు మీద కుమమ్కుక్ అయినటుట్ ఫెరాన్ండేజ గాడు,
చె.చె.కమ వారు భా.చె.చె..కమ వారు నా మీద కుటర్ పనాన్రేమో” అని నిసస్హాయంగా అపుప్డే రోడుడ్ మళిళ్న ఆ లారీ కేసి చూసూత్ చసేత్ ఈ ఏడు
వయ్వసాయం చెయయ్ను గాక చెయయ్ను. కూరలనీన్ బజారోల్నే కొనుకుక్ందాం అని డిసైడ అయిపోయాను. సరిగాగ్ అదే సమయంలో మా కీవ్న వికోట్రియా తన
భూతం లాంటి కారులో ఇంటికి వచిచ్ంది.
“ముగుడూ..ఒ సారి ఇలా రా...” అని డైరవ వే లోంచి పిలుసూత్ దరాజ్గా కారు దిగింది కీవ్న వికోట్రియా. తీరా వెళిల్ చూదుడ్ను కదా....ఆవిడ పెదద్
కారు టర్ంక, ముందు సీటు, వెనకాల సీటు..అనిన్ంటి లోనూ వంగ మొకక్లు, టోమేటోలు, బెండ..ఒకటేమిటి ఆ వెధవ చైనా వాడి నరస్రీ లో దొరికే అనిన్
రకాల కూర మొకక్లూ కొనుకోక్చేచ్సింది నా పార్ణాలకి...”నీకు ఓపిక లేకపోతే ఆ ఫెరాన్ండేజ గాడిని పిలిచి అనీన్ తోటలో వేయించు. అనన్టుట్ వెనకాల
సీటోల్ కిర్ందన నాలుగు పెంట సంచీలు ఉనాన్యి. ఒక సంచీ 13-13-13 గులాబీలు మరియు ఇతర పూల మొకక్ల పెంట, మరోటి 14-14-14
టొమేటేలు ఇతర కూర మొకక్ల ఎరువు, 15-15-15 ఏపుగా ఎదిగి పాకే వాటికి పర్తేయ్క పెంట, మరియు 16-16-16 అనిన్ంటికీ పనికి వచేచ్ సూపర
పెంట...అనన్టుట్ గడిడ్ పెరగడానికి దార్వకం పెంట...ఇది డబాబ్లో ఉంటుంది. అవి మరిచ్ పోకు””.
ఓరి నాయనోయ !
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