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 ($qCL GS¸¼¥q CLOqjMctj) 

 1974-75 వాతావరణంలో అపప్టి పశిచ్మజరమ్నీ దేశం ఈ రచనలోని సనిన్వేశాలకు వేదిక. ఆ సనిన్వేశాలను వివరించినది - 
అపప్టి వాతావరణంలో సంపర్దాయబదధ్ంగా పెరిగి, ఆధునికతని అవగాహన చేసుకుంటునన్ ఓ మధయ్తరగతి భారతీయుడు. వృతిత్రీతాయ్ 
సైంటిసుట్.  

అపప్టికి ఇండియాలో టివిలు కొనిన్ మహానగరాలకే పరిమితం. టెలిఫోనుల్ వాయ్పారసుథ్లకీ, భాగయ్వంతులకీ, ఉనన్తోదోయ్గులకే 
అందుబాటు. కంపూయ్టరల్ది పాశాచ్తయ్దేశాలోల్నూ పెదద్ గదిని కేటాయించాలిస్నంత పరిమాణం. మొబైలుస్, ఇంటరెన్ట  వగైరాలు 
వాడుకలోకొసాత్యనన్ ఊహ కూడా లేదు.     

ఇండియాలో ఇపుప్డు గార్మాలకునన్ సదుపాయాలు, అపుప్డు మహానగరాలకే లేవు. ఆ నేపథాయ్నిన్ సమ్రించి - రచయితతోపాటు 
పాఠకులూ 1974లో పయనించి - చదవడం మొదలెడితే - ఈ రచనలోని చాలా విశేషాలు మరింత రసానుభూతినిసాత్యి. ఐతే 2016-
17లోనూ - ‘మనం ఎకక్ణిణ్ంచి ఎకక్డికొచాచ్ం? ఎకక్డికి పోతునాన్ం?’ అనే భావనను కలిగించి ఆలోచింపజెయయ్గలిగితే, ఈ రచన 
సారథ్కమౌతుంది.  

అంశాల పరంగా ఇది రెండు భాగాల రచన. మొదటిది లూయ్నబరుగ్లో ‘పీజీ టు కేజీ’ గత మాసంలో ముగిసింది. ఇపుప్డు రెండవది 
‘బెరిల్న  దీవ్పే డాయిచ  ఖండే’లో తొలివిడతగా ‘ఫన  నేనొకక్డినే’. ఇందులో అంశాలిన్ జరిగిన వరుస కర్మంలో కాక - పాఠకులకు అనువుగా 
ఉండేందుకు ఉపశీరిష్కలోల్ వివరించడం జరిగింది. 

రసానుభూతితోపాటు, పర్యోజనాతమ్కమూ కావాలనన్ మా తపన అక్షరరూపం దాలచ్డానికి సూఫ్రిత్నిచిచ్న కౌముదికి 
హృదయపూరవ్కంగా ధనయ్వాదాలు తెలుపుకుంటూ, రచనలోకి అడుగెడుతునాన్ం.  

PPP
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రెండవ భాగం: బెరిల్ న్  దీ పే డాయిచ్  ఖండే 
 

1974-75 వాతావరణంలో అపప్టి పశిచ్మజరమ్నీ దేశం ఈ రచనలోని సనిన్వేశాలకు వేదిక. ఆ సనిన్వేశాలను వివరించినది - 
అపప్టి వాతావరణంలో సంపర్దాయబదధ్ంగా పెరిగి, ఆధునికతని అవగాహన చేసుకుంటునన్ ఓ మధయ్తరగతి భారతీయుడు. వృతిత్రీతాయ్ 
సైంటిసుట్.  

అపప్టికి ఇండియాలో టివిలు కొనిన్ మహానగరాలకే పరిమితం. టెలిఫోనుల్ వాయ్పారసుథ్లకీ, భాగయ్వంతులకీ, ఉనన్తోదోయ్గులకే 
అందుబాటు. కంపూయ్టరల్ది పాశాచ్తయ్దేశాలోల్నూ పెదద్ గదిని కేటాయించాలిస్నంత పరిమాణం. మొబైలుస్, ఇంటరెన్ట  వగైరాలు 
వాడుకలోకొసాత్యనన్ ఊహ కూడా లేదు.     

ఇండియాలో ఇపుప్డు గార్మాలకునన్ సదుపాయాలు, అపుప్డు మహానగరాలకే లేవు. ఆ నేపథాయ్నిన్ సమ్రించి - రచయితతోపాటు 
పాఠకులూ 1974లో పయనించి - చదవడం మొదలెడితే - ఈ రచనలోని చాలా విశేషాలు మరింత రసానుభూతినిసాత్యి. ఐతే 2016-
18లోనూ - 'మనం ఎకక్ణిణ్ంచి ఎకక్డికొచాచ్ం? ఎకక్డికి పోతునాన్ం?' అనే భావనను కలిగించి ఆలోచింపజెయయ్గలిగితే, ఈ రచన 
సారథ్కమౌతుంది.  

అంశాల పరంగా ఇది రెండు భాగాల రచన. మొదటిది లూయ్నబరుగ్లో 'పీజీ టు కేజీ'. రెండవది 'బెరిల్న  దీవ్పే డాయిచ  ఖండే'లో 
తొలివిడతగా 'ఫన  నేనొకక్డినే' గత మాసంలో ముగిసింది. చివరిగా ఇపుప్డు 'మలి సందడి' అంశాల వివరణ. ఇవి కూడా జరిగిన వరుస 
కర్మంలో కాక, పాఠకులకు అనువుగా ఉండేందుకు ఉపశీరిష్కలోల్ వివరించడం జరిగింది. 

రసానుభూతితోపాటు, పర్యోజనాతమ్కం కావాలనన్ మా తపన అక్షరరూపం దాలచ్డానికి సూఫ్రిత్నిచిచ్న కౌముదికి 
హృదయపూరవ్కంగా ధనయ్వాదాలు తెలుపుకుంటూ, రచనలోకి అడుగెడుతునాన్ం.  

రెండవ భాగం: బెరిల్న  దీవ్పే డాయిచ  ఖండే 
చివరి విడత: మలి సందడి 
నినన్ లేని అందమేదో 
మనిషి తతవ్ం చితర్మైనది. ధరమ్రాజు అంతటివాడు సవ్రగ్పార్పిత్ కలిగినపుప్డు - అకక్డి వైభోగానికి సంతోషించడానికి బదులు - 

తనవాళుల్నన్ నరకానిన్ తలుచ్కుని బాధపడాడ్టట్. మనకునన్ది అందరితో సమంగా పంచుకోలేకపోయినా - సాటి పౌరులకు కనీస అవసరాలు 
తీరాలనుకునే పాటి సామయ్వాదం చాలామందికే ఉంటుంది.  

వారిలో నేనూ ఒకణిణ్ అనుకుంటాను. 
జరమ్నీలో నాకు అభిమానానికీ, ఆపాయ్యతకీ, అనురాగానికీ, ఆదరణకీ లోటు అనిపించలేదు. కానీ -  
'ఎటు చూసినా చిరు నగవుల మోములు 
ఎటు చూసినా తడి యారని పెదవులు 
ఇది జరమ్నీ ఇకక్డునన్ది మనీ 
ఎటు చూసినా పెను వెతలతో మోములు 
ఎటు చూసినా పొడిబారిన పెదవులు 
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ఇది కరమ్భూమి ఇకక్డునన్ది లేమి' 
జరమ్నీలో అడుగు పెటిట్నపుప్డే అపర్యతన్ంగా నాలో కలిగిన సప్ందన ఇది. ఆతరావ్త కూడా అడపాతడపా ఈ భావన మనసులో రేగి 

మనసు కలుకుక్మంటూండేది. 
ఐతే వచిచ్న కొతత్లో వాతావరణం సానుకూలంగా ఉండేది. పరిసరాలు ఆహాల్దంగా అనిపించేవి. పర్కృతి మైమరపించేది. వీటనిన్ంటికీ 

తోడు - నేనపుప్డు మళీల్ విదాయ్రిథ్ దశలోకి వెళాల్ను. అదో పర్పంచం. 
బెరిల్న  వచేచ్సరికి వాతావరణం కర్మంగా మారుతోంది. విదాయ్రిథ్దశనుంచి అడావ్నస డ  రీసెరిచ్కి వచాచ్ను. నేను మళీల్ వాసత్వంలోకి 

వచాచ్ను. వాసత్వంలో నా పర్పంచం అతి చినన్ది. నేను, నా భారాయ్బిడడ్లు.  
భారాయ్బిడడ్లు దగగ్రలేక - నా చినిన్ పర్పంచం బోసిపోయింది. ఆపైన - 
వణికించే చలి. ఆకులు రాలిచ్న చెటుల్. కాన రాని పూలు. పర్కృతి అందాలిన్ అసప్షట్ం చేసుత్నన్ మంచు తెరలు. సాటి మనుషులే ఐనా - 

మనది కాని రంగుతో, మనకి నపప్ని సంపర్దాయాలతో, మనకి లేని వైభవంతో - మనవాళుల్ అనుకోవడం కషట్మనిపించే జనాల నితయ్ 
మహోతాస్హం.  

ఆ పరిసరాలోల్ రోజులు రసహీనంగా భారంగా గడిచి పోతునన్ సమయమది. అలాంటపుప్డు అనుకోకుండా నావాళుల్ నా దగగ్రకొసేత్... 
1964లో చూసిన పూజాఫలము చితర్ం గురుత్కొచిచ్ంది. అందులో హీరో నాగేశవ్రార్వు కాలేజి విదాయ్రిథ్. జమీందారు బిడడ్యినా మహా 

బిడియసుథ్డు. తోటి విదాయ్రుథ్లతో కూడా కలవలేక, అపహాసాయ్నికి గురౌతుంటాడు. వాళిల్ంటోల్ అదెద్కు దిగిందో కుటుంబం. వాళల్మామ్యి జమున 
మహా చలాకీ. ఎపుప్డూ ఆడుతూ పాడుతూ 'పగలే వెనెన్లా జగమే ఊయలా' అనిపించేటంత హుషారుగా ఉంటుంది. తనే చొరవ చేసి ఆమె 
హీరోతో పరిచయం చేసుకుంటుంది. ఆమె పటల్ అమితంగా ఆకరిష్తుడైన హీరోకి 'నినన్ లేని అందమేదో నిదుర లేచెనెందుకో' అనిపిసుత్ంది.  

నావాళుల్ బెరిల్నోల్ అడుగు పెటట్గానే నా పరిసిథ్తీ అదే! 
అపుప్డు నాలో కొతత్ ఉతాస్హం కలిగింది. కొతత్ శకిత్ ననాన్వహించింది. 
వణికించే చలి మధురం. బోసిపోయిన చెటుల్ మధురం. పుషప్రహిత పర్కృతి మధురం. ఆ పర్కృతిని కపిప్న మంచు తెరలు మధురం. 

మనవాళుల్ ఐనా కాకునాన్ - నా చుటూట్ ఉనన్ మహాజనసందోహపు నితయ్మహోతాస్హం మధురం. 
నేనుంటునన్ ఇలుల్ మధురం. ఆ ఇంటి యజమాని ఒలోముచ కీ పలకరింపు మధురం. 
ఒకక్సారిగా నా పరిసరాలు, ఇలుల్ - అనీన్ మనోహరంగా మారిపోయాయి.  
నేనలా మరో లోకపు అనుభూతుల జలుల్లో మారుప్లిన్ తలచుకుని పరవశిసుత్ంటే - శీర్మతి నాలో వేరే మారుప్లిన్  గమనిసోత్ంది. 

''మీరు చాలా మారారు. మిసమిసలాడిపోతునాన్రు'' అందామె. 
ఉలికిక్పడి వాసత్వంలోకి వచాచ్ను. ఆమె మాటలిన్ ఆకళింపు చేసుకుని తననీ, ననూన్ మారిచ్ మారిచ్ చూశాను. 
నిజమే!  
శీర్మతిది మేలిమి బంగరు ఛాయ. ఆమె పకక్నునన్పుప్డు నాదెపుప్డూ చిలకలపూడి బంగారం మెరుపు.  
అపుప్డు మాతర్ం నేనే ఎకుక్వ మెరుసుత్నాన్ను. ఐనా మనసొపప్క, ''నీకంటేనా?'' అనాన్ను. 
ఆమె తడుముకోలేదు, ''ఊఁ'' అంది. 
అపుప్డనాన్ను - ''అవునేల్ - అపుప్డే మెరుగు పెటిట్న చిలకలపూడి బంగారం, అసలు బంగారం కంటే ఎకుక్వ మెరిసిపోతుంది'' అని.  
శీర్మతి కళల్లో కొంచెం వెలుగు. ''అసలో, నకిలీయో - మిసమిస మిసమిసే'' అంది కొంచెం ఇబబ్ందిగా.  
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నేను వెంటనే, ''వళుల్ చురుర్మనిపించే ఎండ ఏడాదికి ఒకటి రెండు రోజులకి మించి ఉండదు జరమ్నీలో. ఇంటోల్ ఉనాన్ బయట ఉనాన్ 
- నీడపటుట్న ఉనన్టేల్! ఈ మిసమిసకి నాకైతే ఎనిమిది నెలలు పటిట్ంది. నీకైతే ఎనిమిది రోజులు చాలు'' అనాన్ను.  

శీర్మతి ఏదో ఆనబోయింది. అంతలో అమామ్యి వచిచ్, ''అమామ్! తముమ్డు చూడు'' అంది. 
చూడాడ్నికేముంటుంది - అది పితూరీ. 
చాలామంది వయసులో ఉండగా పేర్మ, పేర్మ అంటూ వెంపరాల్డతారు కానీ - వాసత్వంలో దంపతులిన్ మించిన పేర్మికులుండరు.  
మేము ఎంతో కాలం తరావ్త కలుసుకునాన్ం. మా ఆలోచనలోల్ మేమిదద్రమే పర్పంచంగా అయిపోయాం. అది మాటలకందని ఓ 

గొపప్ పేర్మానుభూతి! 
పరిసరాలకు అలవాటు పడడంలో ఎవరైనా పిలల్ల తరావ్తనే! అందులోనూ తలిదండుర్లు పకక్నునన్పుప్డు - ఆ ధైరయ్ం పిలల్లిన్ 

తమదైన పర్పంచంలోకి నడిపిసుత్ంది. వాళుల్ మమమ్లిన్ మా మానాన వదిలి గదిలో పరుగులెడుతూ ఆటలు మొదలెటాట్రు. ఆ ఆటలు అపుప్డే 
పితూరీల సాథ్యికి వచిచ్ మమమ్లిన్ మా పర్పంచంలోంచి వాసత్వానికి తీసుకొచాచ్యి.   

''అమామ్! తతత్ చూడు'' అనాన్డు అబాబ్యి. వాడికింకా అనిన్ అక్షరాలూ పలకడం లేదు. అకక్ అనడానికి 'తతత్' అంటాడు.  
వాడికి తను అలల్రి చేసుత్నాన్నని తెలియదు. తోచింది చేసాత్డు. తరావ్త అకక్ని అనుకరిసాత్డు.  
అకక్ చూడు అంది కదా అని తనూ చూడమనాన్డు.  
''అమమ్ మీ ఇదద్రీన్ చూడాలా? మనమంతా కలిసి వెళిల్ షాపులు చూడాలా?'' అనాన్ను. 
పిలల్ల దృషిట్ మరలచ్డంలో నాకు నేనే సాటి అని - శీర్మతే చాలాసారుల్ సరిట్ఫికెటిట్చిచ్ంది.  
అమామ్యి వెంటనే, ''మీరు ననెన్తుత్కోవాలి'' అంది.  
పాపం, దానికి కొంతకాలంగా తీరని కోరిక అది! 
చటుకుక్న దానెన్తుత్కునాన్ను. అబాబ్యి వెంటనే నా దగగ్రకొచిచ్ తననీ ఎతుత్కోమని చేతులు చాచాడు. 
వాణీణ్ ఎతుత్కునాన్ను. ఇదద్రూ నా చేతులోల్ల్ ఉంటే - అదో మధురానుభూతి!  
''బాగా రాతర్యింది. షాపులు మూసేసాత్రేమో!'' అంది శీర్మతి. 
''మూసేసాత్రు కానీ, మూసేసినపుప్డే చూడాడ్నికి ఎకుక్వ బాగుంటాయి. విండో షాపింగు గురించి వార్శానుగా, అది చేదాద్ం. ఆటేట్ 

దూరం కూడా కాదు, పకక్నే!'' అనాన్ను. 
వాళల్కెంత సరదాయో తెలియదు కానీ, నాకు మాతర్ం వాళల్తో విండో షాపింగ  చెయాయ్లని మహా ఉబలాటంగా ఉంది. 
''ముందు వాళల్ని దింపండి. కొంచెం దూరం నడిపిదాద్ం. ఎపుప్డు నడవలేనంటే అపుప్డే ఎతుత్కోవచుచ్'' అంది శీర్మతి ననున్ 

హెచచ్రిసూత్.  
నేను పిలల్లిన్ దింపాను. ఇంటికొచేచ్క ఎవరూ డర్సుస్లు మారుచ్కోలేదు. అందుకని అలాగే బయలేద్రాం.  
ఇంటికి తాళం వేసి వీధిలోకొచేచ్సరికి నాకు మళీల్ భువనేశవ్ర  రోజులు గురుత్కొచాచ్యి. సాయంతర్ం ఆఫీసునుంచి రాగానే నలుగురం 

కలిసి ఊళోల్కి బయలేద్రేవాళల్ం. ఎకక్డికెళిల్నా నలుగురం ఒక యూనిట కింద వెళేల్వాళల్ం. ఎనోన్ నెలల తరావ్త మళీల్ ఆ అనుభవం... 
మా ఇంటికి పకక్నే నాలుగడుగుల దూరంలో ఉంది విలెమ్రస డారఫ్ర  సాట్ర్సే. ఆ వీధినిండా దుకాణాలే.  
''దగగ్రంటే మరీ ఇంత దగగ్రా!'' అని ఆశచ్రయ్పోయింది శీర్మతి.  
ఇంత సెంటరోల్ ఇలుల్ సంపాదించినందుకు గరవ్ంగా నవావ్ను.  
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ఆ వీధిలో ఒకో షాపు వదద్కే తీసుకెడుతూ అదాద్ల తలుపుల వెనుక కనిపిసుత్నన్ వసుత్వుల గురించి వివరిసుత్నాన్ను. పిలల్లిదద్రే కాదు, 
శీర్మతి కూడా పెదద్ కళుల్ చేసుకుని వింటుంటే నాలో ఉతాస్హం కటట్లు తెంచుకుంది. ఒక షాపు దాటగానే అబాబ్యి నిదర్కి జోగడం మొదలెడితే 
వాణిణ్ ఎతుత్కునాన్ను. వాడు వెంటనే నిదర్పోయాడు. 

రెండో షాపు దాటేసరికి అమామ్యి తనకీ నిదద్రొసోత్ందంది. 
''వాణెణ్తుత్కునాన్రుగా, అందుకని...'' అంది శీర్మతి దాని మాటని నటనగా తేలిచ్పారేసూత్. 
నామీద ఎంతో నమమ్కం పెటుట్కుని మన దేశంనుంచి ఈ దేశానికి వచిచ్న కూతురు. నేను దాని మాటని తీసి పారేయలేనుగా - దానీన్ 

ఎతుత్కునాన్ను. 
''నేనే ఎతుత్కునేదానిన్. బాగా అలసటగా ఉంది'' అంది శీర్మతి సంజాయిషీగా. 
''కానీ నాకు అలసటగా లేదు. నీకూ నిదద్రొసుత్ంటే చెపుప్'' అనాన్ను నరమ్గరభ్ంగా. 
''నడిరోడుడ్. జనాలు బాగా తిరుగుతునాన్రు. సిగుగ్ లేదూ, ఇలాంటి మాటలనడానికి!'' అంది శీర్మతి మందలిసుత్నన్టుల్. 
''ఇది తెలల్వాళల్ దేశం. ఇలాంటి మాటలకీ, చేతలకీ సిగుగ్ పడే సమాజం కాదిది'' అనాన్ను. 
నా మాటని ఋజువు చెయయ్డానికా అనన్టుల్ – అకక్డునన్ ఓ జంట - విండో షాపింగు చేసూత్ మధయ్లో ఒకరినొకరు గటిట్గా 

కౌగలించుకుని గాఢంగా చుంబించుకునాన్రు. 
శీర్మతి చూసింది. తనునన్ది థియేటర  కాదు, నడి రోడుడ్. చూసుత్నన్ది హాలీవుడ  సినిమా కాదు, సాటి జనానిన్.  
ముందుగా ఆమెలో చినన్ షాక . అంతలోనే ఉలికిపాటు. చటుకుక్న ముఖం తిపుప్కుని అపర్యతన్ంగా అమామ్యిని గమనించింది. అది 

కళుల్ మూసుకుని ఉంటే - ఓసారి కదిపి చూసి, ''ఇది నిజంగానే నిదద్రోయింది. నాకూ అలసటగా ఉంది. ఇక ఇంటికి వెళిల్పోదాం'' అంది.  
సంసక్ృతీ సంపర్దాయాలోల్ ఇంతటి తీవర్ విభేదానిన్ పర్తయ్క్షంగా చూసి తటుట్కోలేకపోయిందని నాకు అనిపించలేదు.  
నా వాళల్ది పర్యాణం బడలిక అనన్ విషయం అపప్టికి నా అవగాహనలోకి వచిచ్ంది.  
వెంటనే వెనుదిరిగాను. నేను వదద్నాన్ వినకుండా శీర్మతి అబాబ్యిని నా దగగ్రున్ంచి తీసుకుంది.  
ఇంటికి వెడుతూంటే అపర్యతన్ంగా అందుకునాన్ను - 'నినన్ లేని అందమేదో....''  
శీర్మతి చటుకుక్న, ''పీల్జ ! ఆ పాట వదుద్. నాకది నినన్టి దినానిన్ గురుత్ చేసోత్ంది'' అంది. 
''అదేమిటి?'' అనాన్ను ఆశచ్రయ్ంగా. 
''ఏం లేదు. మీ నినన్ వేరు. నా నినన్ వేరు'' అందామె. 
''అంటే?'' అనాన్ను అరథ్ం కాక. 
''మీ నినన్ ఏమిటో నేనూహించగలను. నా నినన్ గురించి మీరూహించలేరు'' అందామె. 
నాకింకా అరథ్ం కాలేదు. ''అంటే?'' అనాన్ను మళీల్. 
''మీకరథ్ం కాదులెండి. మేమికక్డికి రాగానే మీరు ఒంటరిగా అనుభవించిన 'నినన్'ను నాకు పరిచయం చెయాయ్లనుకునాన్రు. మరి 

నేను ఒంటరిగా అనుభవించిన ఆ 'నినన్' గురించి మాటవరసకైనా అడగలేదు....'' ఆగిందామె. ఆ గొంతులో తడి. 
అపుప్డరథ్మైంది నాకు. కొనిన్ అనుభవాలు మహాభారమై ఆమెను వేధిసుత్నాన్యి. వాటిని దింపుకోవాలి. 
అపప్టికి నేనేం మాటాల్డలేదు. 
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ఇంటోల్కి వెళేల్క పిలల్లిదద్రికీ దుసుత్లు మారిచ్, మంచంమీద పడుకోబెటిట్ రొజాయి కపాప్ం. తరావ్త ఆమెతో, ''వసూ! నీ పర్యాణ 
విశేషాలు చెపుప్'' అనాన్ను.  

శీర్మతి మాటాల్డబోయి ఆగింది. గొంతులోని తడి కళల్లోకి ఎగబాకి అకక్ణిణ్ంచి కర్మంగా జలపాతమౌతుంటే - తనే తుడుచుకుంది.  
తను తమాయించుకునేదాకా నేనలా చూసూత్నే ఉనాన్ను తపప్ తాకడానికి కూడా పర్యతిన్ంచలేదు.  
కాసేపటికామె తేరుకుని, ''అవి నా పర్యాణ విశేషాలు కావు. 'నినన్'ని తలచుకుంటేనే అమోమ్ అనిపింపజేసే దారుణ అనుభవాలు....'' 

అంది. 
ఆమె గొంతు చాలు - ఆ అనుభవాలనామెపై చూపిన పర్భావం ఎంత దారుణమో ఊహించడానికి.  
''చెపుప్'' అనాన్ను. 
''ఇపుప్డు చెబితే మూడ  మొతత్ం పాడైపోతుంది. చెపప్కపోతే - మనసులోని భారం దిగదు''  
అరథ్మైంది.  
ఎనోన్ నెలల తరావ్త మళీల్ దగగ్రయాయ్ం. పిలల్లిదద్రూ అలసటతో వళుల్ తెలియకుండా నిదర్పోతునాన్రు. అపుప్డు చెపుప్కోవాలిస్న 

మాటలు వేరే ఉంటాయి. అందుకే ఆమె తన పర్యాణానుభవాలు చెపప్డానికి తటపటాయిసోత్ంది. కానీ అవే చెపాప్లనుంది. 
''అరాథ్ంగివి. నా మనోభారానిన్ దించడానికైనా, నువావ్ అనుభవాలు చెపాప్లిగా'' అనాన్ను. 
ఆమె గొంతు సవరించుకుంది. నేను చెవులు రికిక్ంచాను. 
                                                  ( ¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy) 

 

Post your comments 

http://koumudi.net/comments/january_2016/jan16_foreign_vellalandi_comments.htm

