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అనిత 
జీవితంలో ఎనిన్ ఎదురు దెబబ్లు తగిలినా, మనసుస్కు ఊతం ఇచిచ్, మనలో పాజిటివ ఎనరీజ్ని నింపే వయ్కుత్లు 

మన జీవితంలో ఉంటే, ఆ దెబబ్ల నుండి తొందరగా కోలుకుంటాం. 
మానసికంగా బాగ కృంగిపోయిన సిథ్తిలో ఉనన్ అనితకు, సరైన సమయంలో తన సేన్హితులందరూ తిరిగి 

జీవితంలోకి రావటంతో కొతత్ శకిత్ వచిచ్నటల్యింది. 
అనిత పర్దీప నుండి వేరుపడి అపారుట్మెంటు అదెద్కు తీసుకుంది. ఆ విషయంలో పర్దీప తో ఎనిన్ గొడవలైనా, 

అతను ఎంతగా బెదిరించినా అనిత లొంగలేదు, బెదరలేదు. మొదటోల్ కొంచెం ఇబబ్ంది పడింది. అనిన్ విషయాలు తనే 
మేనేజ చేసుకోటంతో, కానీ తొందరోల్నే ఆ ఇబబ్ందుల నుండి బైటపడింది. ముఖయ్ంగా ఇంటోల్ ఒక కొతత్ ఎనరీజ్ 
నిండినటుల్గా అనిపించసాగింది. 

నెమమ్ది నెమమ్దిగా పూరవ్పు అనితలా పొరలు చీలుచ్కుని బైటకు వచిచ్న సీతాకోక చిలుకలాగా మారింది. ఆరు 
నెలలోల్నే చాలా ఉతాస్హం, ఉతేత్జం నిండిన మనసుస్తో వికసించింది అనిత. 

సీట్వ తో దాదాపు రోజూ ఏదో రకంగా మాటాల్డుతుంది - మెసేజ లు కానీ, వీలైతే ఫోన లో, అనిన్ రకాల టాపిక లు 
మాటాల్డుకునేవారు. పాలిటికస్, పుసత్కాలు, సినిమాలు. కానీ పరస్నల విషయాలు ఏమీ అడిగేవాడు కాదు. అనిత చెపితే 
మౌనంగా వినేవాడు. పర్దీప తో విడిపోయా అని మాతర్ం చెపిప్ంది. వెనెన్ల గురించి చాలా చెపిప్ంది. సీట్వ లో అదే 
చిలిపితనం, అదే శర్దద్, అదే ఆపాయ్యత. 

"ఒకక్ వారం రోజులు సెలవు పెటీట్ కాలిఫోరిన్యా రా నీతూ. ఇకక్డ నాకొక చినన్ వైనరీ ఉంది. చాలా 
బాగుంటుంది. పిర్య, ఆనంద కూడా వసాత్మనాన్రు నువువ్ వసేత్" ఎపప్టినుండో అడుగుతునాన్డు సీట్వ. కానీ ఎందుకో 
బెరుకుగా ఉంది మళీళ్ సీట్వ ని కలవాలంటే. 
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గత ఆరునెలలోల్ మానసికంగా ఎంతో దగగ్రయాయ్రు. అతనితో మాటాల్డుతుంటే తన వయసుస్ కూడా 
మరిచ్పోతుంది అనిత. కాలేజ ఉనన్పుప్డూ ఎంత మనసూఫ్రిత్గా నవేవ్దో, ఎంత సవ్చచ్ంగా ఉండేదో అలాంటి అనుభూతి. 
సీట్వ తో మళీళ్ తనకు ఏదో రొమాంటిక రిలేషన షిప మొదలవుతుందేమో అనన్ ఆలోచన కానీ, కోరిక కానీ లేదు. 

ఈ వయసుస్లో తనను చూసి మోహిసాత్డనన్ ఊహ కూడా రాలేదు అనితకు. తను ఒకపప్టిలా లేదు. లావయియ్ంది, 
కళళ్కిర్ంద నలుపు. రోజూ అదద్ంలో వాసత్వికతను గురుత్చేసుత్నన్ వరత్మానం. దానికి భినన్ంగా కలల పర్పంచంలో ఏమీ 
లేదు అనిత. 

చివరికి ఎలాగో ఇపుప్కుని అందరూ కలిపి ఏ రోజులోల్ వీలవుతుందో తేలుచ్కుని, సీట్వ దగగ్రకు బయలుదేరింది. 
ఎనోన్సారుల్ చెపాప్డు తన వైనరీ గురించి. అంతా నేను పాల్ను చేసాత్ను, ఏరోజున వసాత్రో అందరూ చెపప్ండి చాలు 
అనాన్డు. 

శాన ఫార్నిస్సోక్లో విమానం దిగి సూట కేస తీసుకుని వచేచ్సరికి, ఒక డైరవర అనిత పేరు ఉనన్ కారుడ్ పటుట్కుని 
నిలుచ్నాన్డు. ముందే చెపాప్డు సీట్వ, డైరవర ని పంపుతునాన్నని, తినన్గా ఫామ కి వచెచ్యయ్మని. 

సిటీ వదిలి కారు వెళుతుంటే ఏదో తెలియని గాబరా. అరధ్ం కాని ఎమోషనస్. ఒకక్ క్షణం కంగారు, మరు క్షణం 
తెలియని బాధ గుండెను నొకిక్పెడుతునన్టుల్. పిర్య సాయంతర్ం వసాత్నంది, ఆనంద మరాన్డు పొర్దుద్న. చుటూట్ ఉనన్ 
అందమైన పర్కృతి చూసూత్ మనసుస్కు కొంచెం నిదానించుకుంది అనిత. 

ఒక వైపు దార్క్ష తోటలు, కొంచెం దూరంలో ఇలుల్, ఇంటి చుటూట్ పూలమొకక్లు, గుతుత్లు గుతుత్లుగా విరబూసిన 
గులాబీలు. కారు దిగుతూనే సీట్వ లోపలి నుండి వచాచ్డు. గుండె వేగం పెరిగిందో లేక ఆగిపోయిందో అరధ్ం కాని పరిసిథ్తి. 

డైరవర సూట కేసు తీసుకుని లోపలికి వెళిళ్ పెటిట్, తిరిగి వెళిళ్పోవటం కూడా తెలియలేదు ఇదద్రికి. సీట్వ దగగ్రకు 
వచిచ్ భుజం చుటూట్ ఆపాయ్యంగా చెయియ్ వేశాడు. ఒక రెండు సెకనుల్ అంతే. ఎందుకో ఇదద్రిలోనూ ఇబబ్ంది, టెనష్న. 

"ఏమీ మారలేదు నువువ్ నీతూ. You are as aluring as ever"  
సీట్వ జుటుట్ బాగానే తెలల్బడింది, కొంచెం ఒళుళ్ వచిచ్ంది, కళళ్ దగగ్ర ముడతలు.  
"నువువ్ మాతర్ం మారావు. ఇదవరకటాల్గా కళుళ్ సరిగాగ్ కనిపించటం లేదు. అందుకే నేను ఏమీ మారలేదు 

అంటునాన్వు" టీజింగ గా నవివ్ంది అనిత. 
గటిట్గా నవేవ్శాడు సీట్వ. 
ఇంటి చుటూట్ వరండాలాగా ఉంది. రెండు కురీచ్లు, టేబుల ఉనాన్యి. దాని మీద ఐస టీ, ఏవో సాన్కస్ పెటిట్ 

ఉనాన్యి. 
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"రా కూరోచ్, ఐస టీ తాగుతావా? చాలా వేడిగా ఉంది కదా లంచ ఇపుప్డే తినేదాద్మా లేక ఆగుతావా?" సీట్వ కు 
కూడా కంగారుగానే ఉంది, అనిత ఎదురుగా ఉంటే ఏం మాటాల్డాలో అరధ్ం కావటేల్దు. 

"థాంకస్, చాలా బాగుంది ఇలుల్, తోట.." గాల్సు చేతిలోకి తీసుకుంది. చలల్టి టీ తాగుతుంటే పార్ణానికి చాలా 
హాయిగా ఉంది. 

"నాలుగేళళ్ కిర్తం ఎవరో అముమ్తుంటే కొనాన్ను. పర్తి వీకెండ వసాత్ను. దార్క్ష ఇకక్డ దగగ్రోల్ని వైన తయారీ 
దారులకు అముమ్తాను. ఇంకోవైపు ఆరాగ్నిక కూరగాయలు పండిసాత్ము. ఎపప్టున్ండో ఇకక్డే ఉండిపోయిన మంచి సాట్ఫ 
ఉనాన్రు. వాళేళ్ ఇకక్డి నా కుటుంబం." 

"ఆకలౌతుందేమో నీకు. పొర్దుద్నేన్ బయలుదేరావు. రా నీ రూం చూపిసాత్ను. ఫెర్ష అవుదువు" లోపలికి దారి 
తీసాడు సీట్వ. లివింగ రూములో ఉనన్ అనిత సూట కేస చేతిలో పటుట్కుని పైకి దారి తీశాడు. మౌనంగా అతని వెంట 
నడిచింది. 

పై అంతసుత్లో మూడు బెడ రూంలు ఉనాన్యి. ఒక దాంటోల్ సూట కేసు పెటాట్డు. చాలా నీట గా ఉంది రూం. పెదద్ 
బెడ, డెర్సస్ర, బటట్లకు గోడలోనే షెలఫ్. 

"పకక్నే బాతూర్ం ఉంది. ఫెర్ష అవువ్. లంచ తిందాం" అంటూ అనిత వైపు చూసాడు. 
నెమమ్దిగా అనితను దగగ్రకు తీసుకుని నుదుటి మీద ముదుద్ పెటుట్కునాన్డు. కళుళ్ ఎతిత్ సీట్వ వైపు చూసింది. ఆ 

కళళ్లోల్ ఏ భావాలు కనిపించాయో. 
"మై డారిల్ంగ ఇనిన్ సంవతస్రాలు నినున్ ఎంత మిస అయాయ్నో "గొంతు గదగ్దమైంది, సీట్వ కు. 
కటట్లు తెంచుకునన్ పేర్మ పర్వాహంలో కొటుట్కుపోయారు ఇదద్రూ. 
ఆపాయ్యతతో మొదటి ముదుద్ - అనురాగంతో రెండో ముదుద్... కవిగారు అనన్టుల్ - 
నాలుగు పెదవులు రెండైనాయి, రెండు మనసులు ఒకటైనాయి -  
గుండె నిండా ఎనోన్ ఏళుళ్గా దాచిన పేర్మ, కంటి చివర ఆరర్ద్ గీతమై, ఎవరి కనీన్ళోళ్ అరధ్ం కాని మమేకం 
అనిత కళుళ్ తుడిచాడు సీట్వ. 
"నీకు మాట ఇసుత్నాన్ నీతూ, నా మూలాన ఇంకెపుప్డూ కనీన్ళుళ్ పెటుట్కునే పరిసిథ్తి తీసుకురాను" 
మాటలు అవసరమా? కళళ్లోల్ పర్తిఫలించే పేర్మ, మనసుస్లో ఉపొప్ంగే ఆనందపు తరంగాలు అవధాలు లేని 

అనుభూతులు. ఎంత సమయం గడిచిపోయిందో కూడా తెలియలేదు ఇదద్రికి. 
సీట్వ ఛాతిపై తల పెటుట్కుని కళుళ్ మూసుకుంది అనిత. అనిత చుటూట్ చేతులు వేసి ఒక అపురూపమైన అదుభ్తానిన్ 

పటుట్కునన్టుల్గా పొదుపుకునాన్డు సీట్వ. 
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సెల ఫోన మోగటంతో ఇదద్రూ ఒకేసారి కళుళ్ తెరిచారు. ఫోన వైపు చూసి పకక్న పడేశాడు. 
"సారీ నీతూ ఆకలవుతుందేమో నీకు... లేదాద్మా?" 
"లేవాలని లేదు." 
సనన్గా నవావ్డు సీట్వ. అనిత మొహం మీద పడిన జుటుట్, పకక్కు నెటిట్ "నాకు కూడా లేదు. కానీ తపప్దు, తరావ్త 

నువేవ్ పోటాల్డతావు, అంత పర్యాణం చేసి వసేత్ కనీసం లంచ కూడా పెటట్లేదని" 
నవివ్ "సరే ఫెర్ష అయి వసాత్" అంది 
అనిత బాతూర్ంలోకి వెళిళ్ చలల్టి నీళళ్లో మొహం కడుకుక్ని, బటట్లు మారుచ్కుని చీర కటుట్కుని కిర్ందకు వచిచ్ంది. 
టేబుల మీద అనీన్ సరిద్ ఉనాన్యి. కిటికీ దగగ్ర నిలబడి బైటకు చూసుత్నాన్డు సీట్వ. అడుగుల చపుప్డు విని వెనకిక్ 

తిరిగి చూశాడు. 
"వావ! నా కోసం చీర తెచుచ్కునాన్వా? ఇంకా గురుత్ందా నాకెంత ఇషట్మో." 
సిగుగ్గా నవివ్ంది అనిత అతని చూపు కూడా ఒంటోల్ పులకరింతలు రేపుతుంది.  
"నీ దగగ్రకు రాను, కాసత్ దూరంగా కూరోచ్వాలి, లేకుంటే నినున్ లంచ తిననివవ్ను" చిలిపిగా నవివ్ టేబుల మీద 

ఉనన్ సలాడ పేల్టల్లో వడిడ్ంచాడు. 
లంచ తినేసిన తరవాత అంతా సరేద్శాడు సీట్వ. సాయం చేసాత్ననాన్ వినిపించుకోలేదు. 
"నా హౌస కీపర వసుత్ంది. సాయంతర్ం డినన్రు తయారు చెయయ్టానికి. మధాయ్హన్ం రావదద్నాన్ను నీతూ. ఎనాన్ళళ్ 

తరవాతో మనం కలుసుకుంటునాన్ం, ఎమోషనల అవుతామేమో, వేరొకరు ఇంటోల్ ఉంటే ఇబబ్ందిగా ఉంటుందని.." 
సాయంతర్ం ఐదు దాటింది, తోటలోల్ పనిచేసేవాళుళ్ వెళిళ్పోయారనుకుంటా, ఎవవ్రూ కనిపించటంలేదు. ఎండ 

తీవర్త తగిగ్నా వేడిగానే ఉంది. 
"నువువ్ చెపుతుండేదానివి, నీ చినన్పుప్డు ఇండియాలో ఫెసిట్వలస్ కి మీరు పలెల్లోల్ ఎలా ఎంజాయ చేసేవారో అలానే 

ఉంది కదా ఇకక్డ.." 
"చాలా బాగుంది సీట్వ. ఎనిన్ టెనష్నుల్ ఉనాన్ ఇంతటి పర్శాంతత మధయ్ అంతా మరిచ్పోతాం" కాసేపు తోటలో 

నడుదాద్మా?" 
"అంతా నడవలేము, రా! నా గోలఫ్ కారట్ ఉంది దాంటోల్ వెళదాం" 
చీకటుల్ ముసురుతుండగా తిరిగి ఇంటికి చేరుకునాన్రు. పొలాలకు దగగ్రలో చినన్ చినన్ ఇళుళ్ ఉనాన్యి. 

సూపర వైజర ను పరిచయం చేశాడు. 
ఇంటోల్కి అడుగుపెడుతూనే మంచి వంటకపు వాసనలు చుటుట్ముటాట్యి. 
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వీళళ్ మాటలు విని వంటింటోల్ నుండి సుమారు ఓ అరవై సంవతస్రాలునన్ ఆవిడ, ఏపర్న కు చేతులు 
తుడుచుకుంటూ వచిచ్ంది. 

"హాయ! ఆరూయ్ అనిత సీట్వ చాలా చెపాప్డు నీ గురించి" దగగ్రకు వచిచ్ ఆపాయ్యంగా హతుత్కుంది. 
"నా హౌస కీపర మిసెస డోరీ. ఎపప్టినుండో ఇకక్డే ఉంటునాన్రు. చెపాప్గా తన భరత్ ఇకక్డ సూపర వైజర. తన 

ములానే నాకు పొటట్ వచిచ్ంది" నవావ్డు సీట్వ. 
"వెనకాల పాటియోలో టేబుల సరాద్ను. మీరు ఫెర్ష అయేయ్ లోపల సరేద్సాత్ను" 
"ఓ పదినిమిషాలు, మొహం కడుకుక్ని వచేచ్సాత్ను" అంటూ అనిత వెళిళ్ంది. 
ఎండ వేడికి సాన్నం చెయాయ్లనిపించి, సాన్నం చేసి తెలల్ చుడీదార వేసుకుని వచిచ్ంది. 
"వావ! ఎపుప్డూ ఇంతగా ఎలా బాగుంటావు?" అనిత చెయియ్ పటుట్కుని ఇంటి వెనకాల పాటియోలోకి  

తీసుకెళాళ్డు. 
ఆకాశం సిగుగ్తో కందారిన పిర్యురాలిలా ఉంది. దూరంగా ఆకాశానికి, భూమికి వారధి అవుతునన్ కొండలు, 

వారి మధయ్ సందేశాలు తీసుకు వెళుతునన్ మేఘమాలలు. 
ఆనందంగా ఉనన్ మనసుస్ పర్కృతిని ఇంకా అందంగా చూపిసుత్ందా? 
అనిత భుజాల చుటూట్ చెయియ్ వేశాడు సీట్వ, ఆమె అనుభూతులు అతను కూడా శావ్సిసుత్నటుల్, ఆతమ్లు కలిసేత్ 

మాటల అవసరం లేదు. 
"ఎంత రొమాంటిక గా ఉందో కదా" పరవశంగా అనన్ది అనిత. 
"వైన రెండు గాల్సులోల్ పోసి తీసుకొచాచ్డు సీట్వ. 
"వదుద్ తాగను" అనుకుంది. 
"సారీ అలవాటోల్ పొరపాటు. అందరూ వైన తీసుకుంటారనుకోవటం నాదే తపుప్" 
"అలా అని ఏమీ లేదు. ఇది తాగకుంటేనే నా మనసుస్ నా మాట వినటంలేదు. తాగితే ఏమైపోతానో అని.." 

చిలిపిగా నవివ్ంది. 
"నీతో చాలా మాటాల్డాలి నీతూ! ఒకక్సారి కూడా ననున్ అడగలేదు నువువ్ ఎందుకు నినున్ దూరం చేసానో, నా 

పరస్నల విషయాలు కూడా ఏమీ అడగలేదు. నాకు విడాకులు అయాయ్యి అని మాతర్మే తెలుసు నీకు. ధైరయ్ం 
తెచుచ్కోటానికి ఐ నీడ ఎ డిర్ంక నీతూ" 
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"ఎందుకు అడగాలి సీట్వ. నీకు చెపాప్లి అనిపించినపుప్డు చెపుతావు. నీతో ఇనిన్ సంవతస్రాల జీవితం మిస 
అయాయ్ననన్ బాధ చాలా ఉంది, అది ఏ కారణం వలన జరిగినా, కనీసం మళీళ్ మనం కలుసుకోగలిగాం అనన్ ఆనందం 
ముందు ఆ గడిచిన కాలం గురుత్రావటేల్దు." 

"ఎందుకింత మంచిదానివి నీతూ.." సీట్వ గొంతు వణికింది. 
సీట్వ కళళ్లోకి దీరఘ్ంగా చూసింది అనిత. తనకెంతో ఇషట్మైన ఆ కళుళ్ తనతో చిలిపిగా, నవువ్తూ కబురుల్ చెపేప్ 

కళుళ్, తాను ధైరయ్ం కోలోప్యినపుప్డు భరోసా ఇచేచ్ కళుళ్. కానీ ఈ రోజు ఆ కళళ్లోల్ తెలియని కంగారు, అనిశిచ్త 
సందిగద్త భరించలేకపోయింది అనిత. 

సీట్వ మొహానిన్ రెండు చేతుల మదయ్ పొదుపుకుని, సునిన్తంగా ముదుద్ పెటుట్కుంది. ఆ చుంబనంలో కోరెక్ లేదు, 
పేర్మ మాతర్మే ఉంది. తనలోని శకిత్ని, ధైరాయ్నిన్  సీట్వ లోకి పంపుతునన్ వారధి అయియ్ంది ఆ ముదుద్. 

"రా డినన్రు తిందాం. మరిచ్పోయాను అడగటం పిర్య వచేచ్సుండాలి కదా" 
"ఇందాక ఫోన చేసింది. రావటేల్దని. ఆనంద కూడా రాడు. మీరిదద్రూ మాటాల్డుకోవాలిస్ంది చాలా ఉంది, అని 

చెపిప్ పెటేట్సింది" నెమమ్దిగా పాసాత్ తింటూ అనాన్డు. 
"నీతూ! మీ నానన్కు బాగోలేదని టెనష్న పడుతునన్ సమయంలో మా డాడ కు హారట్ ఎటాక వచిచ్ంది. అంతా 

బాగానే ఉందని ఇంటికి తీసుకొచాచ్ం. నువువ్ అసలే టెనష్న లో ఉనాన్వు, డాడ కు మైలడ్ హారట్ ఎటాక కదా ఎందుకు చెపప్టం 
అని దాచాను నీ దగగ్ర. నువువ్ ఇండియా వెళాళ్క చాలా తీవర్ంగా ఎటాక వచిచ్ంది. ఓ మూడు రోజులు వెంటిలేటర మీద 
పెటాట్రు అయినా లాభం లేకుండా పోయింది. అమమ్కు ఇది కోలుకోలేని దెబబ్. అమమ్ ఒకక్ క్షణం కూడా వదలేల్దు. పకక్నే 
కూరుచ్ని కబురుల్ చెపేప్ది, ఏదో మాటాల్డేది. ఒక రకంగా పిచిచ్దైపోయింది. 

నువువ్ ఫోన చేసినపుప్డే ఫుయ్నరల నుండి ఇంటికి తిరిగి వచాచ్ం. ఇంటి నిండా జనం. బొమమ్లా అయిపోయిన 
అమమ్. ఎంతో నిసస్హాయంగా అనిపించింది. నానన్ హాసప్టలోల్ ఉనన్ రోజులోల్ చాలా తెలుసుకునాన్ను. ఇనాన్ళూళ్ నానన్ 
మాదగగ్రదాచిన విషయాలు. ఆరిధ్క మాందయ్ం వలన నానన్కు ఆరునెలల కిర్తమే ఉదోయ్గం పోయిందంట. అందరి దగగ్ర 
దాచారయన ఈ విషయం. రోజూ లంచ బాకస్ తీసుకుని ఉదోయ్గానికి వెళుతునన్టేల్ వెళిళ్ వేరే ఉదోయ్గాల కోసం 
పర్యతిన్ంచినా ఏమీ రాలేదంట. సేవిగస్ ఏమీ లేవు. చెలేల్లు కాలేజీకి వెళాళ్లి. ఈ టెనష్నుల్ ఆయన తటుట్కోలేకపోయారు" 

"ఆ టైంలో నినున్ ఎంతో కావాలనుకునాన్ను. నువువ్ నా పకక్న వుంటే ధైరయ్ంగా ఉండేది అనుకునాన్. అంతలో 
నువువ్ ఫోన చేసి పెళిళ్ విషయం అడిగావు. ఏం మాటాల్డాలో అరధ్ం కాలేదు. చాలా ఆలోచించా. ఇదీ పరిసిత్తి అని నేను 
నీకు చెపితే నాకోసం తపప్కుండా ఆగుతావని తెలుసు. కానీ మీ నానన్ ఆరోగయ్ం కూడా బాలేదు, నేనేమి నీకు ఇవవ్గలనో 
అరధ్ంకాలేదు. 
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ఎంతో అందమైన జీవితం ఇవావ్లిస్న నీకు కషాట్లోల్కి ఎలా తీసుకురాను? అమమ్ బాహయ్పర్పంచంతో సంబంధం 
లేనటుల్గా అయిపోయింది. ఒక చినన్ పిలల్ను చూసుకునన్టుల్ సేవలు చేశాం నేనూ, లిండా. నా ఒకక్డి జీతం మీదే అమమ్ 
వైదయ్ం, లిండా చదువు. ఏమని చెపేప్ది నీకు నాకు తెలుసు నువువ్ కృంగిపోతావని. కానీ కనీసం నువవ్నాన్ సంతోషంగా 
ఉండాలి. నీకు ఒక మంచి జీవితం ఉండాలి, మీ పేరెంటస్ కు నచిచ్న వయ్కిత్, మీ బావలాగా నినున్ బాగా చూసుకునే వయ్కిత్ 
వసాత్డని అంత కఠినమైన నిరణ్యం తీసుకునాన్ను. 
          నువువ్ ఎంత బాధపడతావో తెలిసి కూడా అపప్టి పరిసిథ్తులోల్ అదే సరైన నిరణ్యం అనుకునాన్ను. ననున్ నేను 
ఎపప్టికీ క్షమించుకోలేను నీతూ. 

అది పలాయనవాదనేమో కానీ నీ పేర్మ మీద దెబబ్ కొటాట్ను. ఇదంతా ఏదో నా మీద సానుభుతి 
సంపాదించుకోవాలని చెపప్టేల్దు నీతూ. నీకు చెపాప్లిస్న బాధయ్త ఉంది నాకు" గొంతు బొంగురు పోయింది సీట్వ కు. 
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Post your comments 

https://koumudi.net/comments/january_2021/jan21_Gamanm_madhuram_comments.htm

