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బుక్ రిలీజ్ ఇంటర్వ్యూ: పూడూరి రాజిరెడ్డి తో
సాక్షి పనడే లో వాయం వాయం ‗రియాలిటీ చెక్‘ పేయన పూడూరి
రాజిరెడ్డి రాసిన ఫీచర్ ఇపుుడు పుస్తక ర్వ్ంలో విడుదలంది. ఇది
తెలుగులో కొతత ప్రయోగం. యచయిత క ఆవయణకి వెళ్తతడు, అకకడ్డ
గుణాలీీ వెకుతల స్యభావాలీీ కుుతంగా రెండు పేజీలోు చెప్తతడు. అకకడ్డ
వాస్తవికతను వాకెంలో ట్టుకుని అది భన అభిప్రామ చిత్రాలతో
స్రిపోతోందో

లేదో

చూసుకొభని

భన

మందంచుతాడు.

మొదుబాయని రాజిరెడ్డి చూపు, అతని సెల్ఫూ కానషస్ నిజాయితీ,
ప్రంచం టు కొతత పెళ్ళికొడుకు ప్రేభ ఈ ఫీచరిీ వట్టు ఫీచర్గా
మిగిలిపోనీమలేద. ‗రాజిరెడ్డి వాకెం‘ అనగానే ఏదో భనకు సుూరించేట్టుగా సిియడ్డన అతని శైలి
కూడా తోడంది. ఉబుసుని వేళలోు ఉనీచోట నుంచే ‗కొనిీ కిట్టకీ ప్రయాణాలు‘ చేసి రాటానికి ఈ
పుస్తకం బాగుంట్టంది. ‗తెనాలి ప్రచుయణలు‘ అందంగా మద్రంచిన ఈ పుస్తకం గత నెల
(జనవరి) ఐదో తారీకున తెనాలిలో విడుదలంది. ఈ స్ందయౄంగా రాజిరెడ్డితో బుక్ రిలీజ్
ఇంటర్వ్యూ. – మెహెర్

ఈ ఫీచర్ చేయాలనీ ఐడ్డయా ఎలా వచిచంది?
రామకమంద ఇదో ఫీచర్ అవుతందనీ, దీని ద్వయరా హైదరాబాద్ జీవితాలు చూసాతభనీ
ఏ ఆలోచనా లేద. ―పన డే‖లో కవర్ స్టురీతో ప్తటూ ఏదైనా సెకండ్ ఫీచర్ ఉంటే బాగుండునని
అపుుడు మాకు కనసలుంట్టగా ఉనీ ఇుట్ట మా ఫీచర్స ఎడ్డటర్ అనుకునాీరు. ఏం ఉండాలీ అనీ
ఆలోచనలో మాత్రం స్ుష్ుత లేద. చాలా అనుకునాీం ‗రాజకీమ ప్తఠశాల‘ అనీ, ‗సెలెబ్రిటీ
వెడ్డింగ్సస‘ అనీ, తలిుదండ్రులకు విడాకులిచేచ అవకాశాలు పిలులకు విదేశాలోు ఉంటామనీ. ఊరికే
అలా మాటాుడుతండగానే క ఇరానీ హోటల్ఫ కి పోయి అకకడ కూరుచని జరిగేది రాస్తత ఎలా
ఉంట్టందీ అనాీరామె. ఆ ‗రాజకీమ ప్తఠశాల‘ ఐడ్డయా కంటే... అంటే ఎవయీయినా కూరుచని
ఇంటర్వ్యూ చేమటం కంటే... క ఇరానీ హోటలోు కూరుచని అకకడ్డ జీవితానిీ గభనించటం
అనేది నాకు చాలా కంపర్ు. అందకని ద్వనిీ ఎంచుకునాీను. ఇరానీ హోటల్ఫకి వెళ్లుచిచ ఆ
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అనుబవం రాశాను. అపుుడు కూడా దీనిీ ఇలా కంట్టన్యె చేయొచుచ అనీ ఆలోచన రాలేద. కానీ
ఇరాన హోటలుక వెళ్లుచాచం కాఫట్టు తరాయత ఎర్రగడి ఆసుత్రికి వెళ్లుచుచ కద్వ అనుకునాీం. అది
రాశాను. తరాయత ఇందిరాప్తరుక. ఆ తరాయత ంజాగుటు శ్శానం. తరాయత అయృన స్రకచర్ని
రిప్రజంట్ చేమటం భరిచపోవదు అని ఎఫ్.ఎం స్తుష్నకి వెళ్తును. ఇలా రాస్తతపోగా ద్వనికి క
స్రకచర్ రావటం మొదలంది.

అనీీ మీరు ఎంపిక చేసుకునీ చోటేునా? కొనిీ మీకు కంపర్ు లేని చోటుకు కూడా
వెళ్ళునట్టు అనిపించింది.
కొనిీ కొందరి స్తచనల మీద ఎంచుకునాీను. మెనస బ్యెటీప్తయుర్వ్, బ్యృ ఇలాంట్ట
చోటుకి మామూలుగా ఐతే ఏ కోశానా వెళ్లువాణ్ణి కాద. ఫమట్టవాళు స్తచనల మూలంగా కొనిీ
నాకు తెలిమని మూలలకి వెళ్ళు చూడగలిగాను. ఆ సిరీస్ రాసుతనీపుుడులాు కోక లకరింపు
వచేచస్తది నాకు. ‗ఈ వాయం ఎట్టపోయిన్రు? ఈ వాయం ఎట్టపోతనాీరు? అని. కలుుప్తకకు
పోవచుచ కదబాృ, కోరుుకు పోరాదబాృ, రేసులు జరిగే చోట్టకి వెళ్ళు రాస్తత బాగుంటదబాృ... ఇలా
చెపేువారు. ఆ స్తచనలు కూడా నేను వెళుగలిగేవి, ఏ కొంచెమైనా రిలేట్ చేసుకోగలిగేవీ అయితే
వెళ్లువాణ్ణి.

ఎకకడ్డకైనా వెళ్తుకా అకకడే కాస్తపు గడప్తలనిపించిన పేుస్తదైనా ఉంద్వ? అంటే I am
in my element అనిపించిన చోట్ట.
కొంచెం బీదరికం ఉండ్డ, నలుగుర్వ్ కలిసిపోగలిగే పేుసు ఏదైనా నేను హాయిగా అందలో
కలిసిపోతాను. పోలీస్స్తుష్న్య, కోర్వ్ు ఇలాంట్టవి నా ఏరియాలు కాద. మారుచరీ భనం రిలేట్
చేసుకోగలిగే చోటే గాని, అకకడ ఎకుకవస్తపు ఉండలేం. ఎవరితో మాటాుడే ని లేకుండా, నేనుగా
చూసి, నేనుగా ద్వనిీ అయిం చేసుకుని, నాలోకి తెచుచకుని అక్షరాలోు పెటుగలిగే ప్రతీ చోటూ నాకు
చాలా కంపర్ు. మాటాుడే నుండకూడద. అంటే భళ్లు కకన కూచుంటే ‗ఎవయబాృ నువుయ ఏం
కత‘ అని బానే మాటాుడతా నేను, సాట్ట భనిషిగా. కానీ మైకు పెట్టు మాటాుడటం అనేది నాకు చేత
కాద. అస్లు ఈ ‗రియాలిటీ చెక్‘ ఫీచర్ కోస్ం వందలభందితో మాటాుడ్డనా. కానీ ఆ
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మాటాుడటం అంతా కూడా క ఇదుయం కలిసినట్టు, నువ్వయక దరి నుంచి వస్తతంటే ‗ఆ ఏ ఊరే
కాకా‘ అంటరు కద్వ ఊళులోు, అటు మాటాుడ్డందే గానీ, ఒ ఇంటర్వ్యూ లాగ మాటాుడ్డంది లేద.

భరి కోక చోట వాళు యాస్, మాట తీరు అదీ అచచంగా ట్టుకునీట్టు అనిపించింది?
ఆ వాళుకి తెలిమకుండా యహస్ెంగా రాశా నేను. నా దగగయ జేబు స్రిడేట్టు భడతపెట్టున
క సిుపుు నోట్టబుకుక ఉంట్టంది ఎపుుడూ. ద్వని మీద రాసాత.

ఏ చోట్టలో ఐనా కక యస్వంతమైన వాకెం కూడా రాక, ఫలవంతాన ఎమోష్న
మీదేసుకుని రాయాలిస వచిచనవి ఉనాీయా?
అలా రాసినవి ఏం లేవు. ని నడుపుకోవటానికి చేసినవైతే కొనిీ ఉనాీయి అందలో. కానీ
అకకడ లేని విష్యానిీ డ్రభటైజ్ చేసి చెుటం ఎకకడా లేద. అది నా స్యభావం కాద. క చోటకి
వెళ్ళునపుడు అకకడ నీవనీ ఇఫృంది లాంట్టదేమైనా ఎదరైతే ద్వనిీ కూడా నా నేరేట్టవలో పెటుడానికి
ట్రై చేశాను.

ఇకకడ మీర్రాసిన వాట్టలో ఎకుకవ చోట్టు హైదరాబాదలోనివే కద్వ. అంతకుమంద
హైదరాబాద టు మీకు ఉనీ అభిప్రాయాలేమైనా ఈ వాస్తవ చిత్రాల తరాయత
మారాయా?
హైదరాబాద అనేది ఎుట్టకీ అయిం కాద నాకు నిజానికి. నా తొలి దేళ్లు వదిలేస్తత
ద్వద్వపు ఈ ఇయవై ఐదేళ్లు కూడా నేను హైదరాబాదతో ఏదో విధంగా టచలో ఉనీటేు. దీనిీ
గాఢంగా ప్రేమించిందీ లేద, తీవ్రంగా దేయషించిందీ లేద. ఇవనీీ రామఫట్టు కాలం గడ్డచే కొదీు
ఏభనాీ ప్రేభ పెరుగుతందేమో చూడాలి. ఈ రియాలిటీ చెక్ వలు హైదరాబాద్ మీద కొతత
అవగాహనేభనాీ వచిచందో లేదో తెలిమద గానీ, ఇది రామకపోతే నేను చాలా చూడగలిగేవాణ్ణి
కాద. మామూలుగా నేనైతే క సెకుస వయకర్తత ఎందకు మాటాుడతాను; భహబ్యబనగర్ నుంచో
శ్రీకాకుళం నుంచో వచిచన అడాికూలీతో వెళ్ళు ఎందకు మాటాుడతాను; లీుల బుట్టు అలుం
మయబాృల స్ంచో తీసుకుని భనకు ఎదరొసాతడే అతణ్ణి, ‗ఏవూరు తాతా?‘ అని ఎందకు
అడుగుతాం; భన జీవిత రిధిలో లేని క భనిషితో మాటాుడటభనేది ఎందకు జరుగుతంది?
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ఈ ఫీచర్ అలా ఎందరితోనో మాటాుడగలిగేందకు అదౄతమైన సాకుని ఇచిచంది. ‗ఎకకడ్డ వాడు
ఈ భనిషి, ఎంత స్ంప్తయిసుతంటాడు, అస్లు పిలులేమనాీరు‘ అనేది తెలుసుకోవటానికి నాకు
ఇదో ఊతం. మామూలుగా నేను ద్వట్టపోయే చాలా దృశాెలిీ ద్వట్టపోకుండా చేసింది.

వీళ్లు మాట కలగానే వెంటనే ఒపెన అయేెవారా?
భనం స్మాచాయం లాగుతనీట్టు అడగం కాఫట్టు, క స్ంభాష్ణగా ప్రాయంభిసాతం కాఫట్టు,
అనీీ చెపేుసాతరు. అంటే క ఇదురు కకన కూచుంటే ఆట్టమేట్టక్గా మొదలవగల స్ంభాష్ణ ఏదో
ఉంట్టంది కద్వ. నేను చాలావయకూ ద్వనేీ రికార్ి చేశాను. అడ్డగి ఏదో రాఫడద్వం అనీ ఆలోచన
లేద. క చోట్టకి వెళుటం అనీదొకటే మంద అనుకునేది. చోట్టకి వెళ్ళున తయవాత, అకకడ ఏ
దృశ్ెం ఎదయవుతందో, ఏ భనుషులు ఎదయవుతార్త అదే తీసుకునాీను తు నేను మందగా
ఏదీ ప్తున చేమలేద.

ఈ ప్రదేశాలకు వెళ్ళు తిరిగి ఆఫీసు దగగయకొచిచ డెసుక దగగయ కూరుచనాీక ని ఎలా
ఉండేది?
డెసుక దగగయ కొతతగా చేస్త ని ఏదీ ఉండేది కాద. నా జేబులో ఏది నోట్టసగా స్భకూరిందో,
ద్వనికి క ర్వ్ం తెస్తత, ద్వనిీ జాయింట్టుగా కలుపుకుంటూ పోయేవాణ్ణి.

కొనిీ వాకాెలు మిగతా ఆరిుకల్ఫ అంతట్టుంచీ కొట్టుచిచనట్టు ఫమటకు కనిపించాయి...
అవి కూడా నాకు అకకడ ఉండగానే డ్డపోతాయి. ధానెం అంతా అకకణ్ణి డ్డపోతంది.
నేను సిస్ుమ్ దగగయ కూచుని చేస్తదేభంటే కుు న్యకడం.

వీట్టలోు రామటం బాగా కుదిరిందనిపించిన ఆరిుకల్ఫ?
రాశాకా అబాృ కరెకుుగా సౌష్ువం కుదిరిందీ, అక్షయం మాయచటానికి లేదూ అనుకునీవి
కట్రండునాీయి. గోలోకండ కోటది కట్ట, చేల మారెకట్టుది కట్ట. చేలమారెకట్టుకి వెళ్ళు ఏం
రాయాలో కూడా తెలీద. కానీ వెళ్ళు అంతా రాసుకునాీకా కరెకుు సిమెట్రీ డ్డందే అనిపించింది.
అలాగని వీట్టకి మిగతా ఆరిుకల్ఫస కంటే ఎకుకవ పేరేం రాలేద. కేవలం నాకు మాత్రమే అనిపించే
సిమెట్రీ అది.
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ఎకుకవ కష్ుడ్డ రాసిన ఆరిుకల్ఫ?
కష్ుం అంటే మూడు యకాల కష్టులు చెబుతాను. హిజాిల దగగరికి వెళ్ళు, వాళుకు నా మీద
నభకం కలిగించి మాటాుడ్డంచడం కష్ుమైన ని. ద్వనికనాీ లంగిక అంశాలు మాటాుడుతూ
ఉండగా, వాళుందర్వ్ ననుీ చుట్టుమట్టు కూరుచనాీరు అనీ స్ుృహ కలగాగనే ంట్టుకి కక క్షణం
బమం ప్రవేశంచింది. ఇక, చలి ఐటెమ్ ఎకుకవ పూటలు, ర్తజుల గభనింపు. అంటే నా
గభనింపులోకి వచిచనవలాు నోట్ చేస్కుంటూ పోయేవాణ్ణీ. పిలులు ఈ కాలంలో ఎకుకవగా ఫటులు
తడుపుతారు... ప్తలలోు తోడు ఎకుకవ వేయాలిస వసుతంది... బాత్రూమ్ డోర్ ఉబ్డిపోయి స్రిగా
టుద... ఇలాంట్టవి. ఎండ ఆరిుకల్ఫ శ్రభడ్డ రాసింది. అంటే అసెంబీు దగగయ మొదలుపెట్టు ఫషీర్
బాగ్స- యాబ్డడ్స-కోఠి-కాచిగూడ-నారామణగూడ-హిమామత్ నగర్-టాెంక్ ఫండ్... ఈ
మొతాతనిీ ఎండలో నడుచుకుంటూ చుట్టుచాచను.

―భధుం‖, ―లక – పెనిసల్ఫ‖ పుస్తకాల తరాయత ఈ పుస్తకంలో ఏదనాీ మారుు
కనిపించింద్వ?
―భధుం‖ లో ఎలా రాశానో, ఇపుుడూ అలాగే రాసుతనాీ అనుకుంటాను. ఆ కంటెంట్ని
ద్వట్ట వచిచ ఉండొచుచ.

అంటే ఆ అభిప్రాయాలు ఇపుుడు లేవనా?
కాద. కొనిీ కోక స్భమంలోనే చేమగలం. ఈ భధె మా పిలులు ఏం
మాటాుడుతనాీర్త ఆ పిచిచ మాటలూ, భంచి మాటలూ, నాకు మదొుచేచ మాటలూ అనీీ క చోట
రాసుతనాీ. మొనీ మా వాడు నేష్నల్ఫ జియోగ్రఫిక్ ఛానల్ఫ చూస్తత అనాీడు, ‗పులి జింకని తింటే
భరి జింకకి పులి లోల అంతా ఎలా కనడుతందీ‘ అని. అలాంట్టవి నోట్ చేసుతనాీ. నాకు
ఇపుుడు ఈ ని చాలా ఇంప్తరెుంటూ, చాలా ఎకసయిట్టంగూ. క ఇయవై ఏళు తరాయత ఈ
ఎకసయిటెంట్ట ఉండకపోవచుచ కద్వ. అపుుడు భన మానసిక సిితి ఎలా ఉంట్టందో, పిలులూ
పెళ్ళుళు గురించి ఆలోచిసాతం కావచుచ. అపుుడు చినీపిలుల మాటలిీ అంతే కూెరిమస్గా వింటామా
అని డౌట్ట నాకు. ఆ సెనుసలో అనాీ. ఆ అభిప్రాయాలు ద్వట్టకుపోయాన్య అని కాద. ఆ దశ్లో
చేయాలిసన నిని ఆ దశ్లో కరెకుుగా చేశా అనుకుంట్టనాీ.
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ఈ భధె మీ ఫీచర్ి ఆరిుకల్ఫస చూసుతంటే మీరు కథలకు నికొచేచ విలువైన సౌర్స
మెటీరిమల్ఫని ఇకకడ వాడేసుకుంట్టనాీయనిపిసుతంది.
నాకెలా అనిపిసుతందంటే, చాలా మకకలు మకకలుగా ఉనీ ఆలోచనలిీ అలాగైతేనే
వదిలించుకోగలం. ఖచిచతంగా క కథగా రాయాలీ, క నవలగా రాయాలీ అనుకుంటే, ఆ
ప్తుట్లోకి ఇవయనీీ ఇభడకపోవచుచగా. వంద ఆలోచనలిీ చెప్తులంటే, వాటనిీంట్టనీ మకకలు
మకకలుగా చెపేుస్తత అయిపోతంది, వాటనిీంట్టనీ ఎుట్టకో కథలోుకి మిగులుచకోవాలంటే సాధెం
కాదేమో. ఇవయనీీ వృథాగా కిల్ఫ అయిపోయినయే అని నేనైతే అనుకోవటేుద. మంద భన
దగగరునీ ఆలోచనలిీ దలిపేసుకుని అఫృ ఫరువు వదిలించుకునాీంరా బాబ్య అనుకోగలిగితే అదో
తృపిత.

మీరు సాక్షిలో జయీలిస్తు కాదనుకోండ్డ, అపుుడు ఇవనీీ రాస్తవారా...
ఏమో... అపుుడు కథలు మాత్రమే రాస్తవాణ్ణి కావచుచ.

ఇపుుడు మీరు రాసిన వాట్టలో ‗ఆజనం‘ మాత్రమే మీరీ ఉదోెగంలో లేకపోయినా
రాస్తవాయనిపిసుతంది. మిగతా వాట్టని మీ ఉదోెగం కొంత నిరేుశంచిందనిపిసుతంది.
అవును. అదే కాద, ‗లక పెనిసల్ఫ‘లో ―ద్వలు పెద్వలు‖ కూడా ఉదోెగంలో లేకపోయినా
రాశేవాణ్ణి. కానీ కొనిీసారుు భన రాతలిీ భన వేదిక నిరేుశసుతంది. ఆ యంగా ఈ రాతలనీీ నా
ఉదోెగ బాధెత నాకిచిచన వయం అనిపిసుతంది. ‗రియాలిటీ చెక్‘ పుస్తకంలో ఆ స్ంగతి చెప్తును
కూడా.

ఫిక్షన జోలికి ఎందకు వెళుటం లేద?
నేను కథలు కూడా రాశానుగా. కానీ కథలే రాయాలనీ ట్టుంపు లేనివాణ్ణీ. రాసిన కథలు
నా వయకూ ఫిక్షన కాద. ‗ఇది రాజిరెడ్డి కథ‘ అనీపుుడు ఇది రాజిరెడేి కావాలిసన అవస్యం లేదూ
అనే క హింట్ట ప్తఠకుడు గ్రహిసాతడు. ఆ మేయకు అవి స్తఫ్ బెట్. కానీ నాకు స్ంఫంధించి అది
కూడా నానఫిక్షన లాంట్టదే.
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నానఫిక్షన ఎపుుడూ రాస్తవాణ్ణించి స్యతంత్రంగా ఉండలేదనిపిసుతంది. రాజిరెడ్డి అనీ
బైలన లేకుండా మీ ఫీచర్స నిలఫడవు. అదే ఫిక్షన అయితే ప్తఠకునికి యచనతో
స్ంఫంధం ఉంట్టంది గానీ, రాజిరెడ్డితో ఉండద కద్వ, అపుుడా యచన మీ నుంచి
స్యతంత్రభవుతంది కద్వ?
నువుయ అభిమానించే కాఫ్కక యచనలే తీసుకుంటే... దీనిీ రాసింది ఎవరు? అతడ్డ నేథెం
ఏమిట్ట? మానసిక రిసిితలు ఏమిట్ట? ఆమనకునీ ఉదేుశాలు ఏమిట్ట? ఆమన చూసిన
ప్రంచమూ నేను చూసుతనీ ప్రంచమూ కటేనా? అనీ ప్రశ్ీలు చదవరిని తొలవ్వచుచ. అంటే
భళ్లు కాఫ్కక వచిచ ప్తఠకుడ్డ వెనక నిలఫడుతనాీడు. అలాంటపుుడు, యచయిత నుంచి విడవిడ్డ...
ప్తఠకునికి యచనతో మాత్రమే స్ంఫంధం
ఉండే స్ందయౄం ఎకకడ? ఫహుశా తొలి
రీడ్డంగులో అలా ఉంట్టంది. కానీ వనస ఆ
యచన నీకు అభిమానప్తత్రం అయిందంటే,
భళ్లు యచయిత నీ పుస్తకం వెనకే వచిచ
నిలుచంటాడు;

నీవే

హతతకుని

ఆమనిీ

తెచేచసుకుంటావు. ‗కొంత స్భమం‘... నీ
ఏకాంత

స్భమంగా

ఉంట్టందే

తు,

పూరితగా విడ్డడ్డ ఉండద. ―స్వయమ‖ అంశాలు రాస్త యచయితలతో ఈ పేచీ ఎపుుడూ
ఉంట్టందనుకుంటాను. Holden మఖెమా? Salinger మఖెమా?
ఫిక్షన ఏమిటంటే – కొనిీంట్టని నిరీౄతిగా చెపుుకోగలిగే వెసులుబాట్ట కలిగిసుతంది. నా
కికంట్టవాడ్డ

గురించి

నేను

అంత

సులబంగా

ప్రతికూలాంశ్ం

రామలేను.

ద్వనిీ

భరుగుయచాలంటే నేను అతణ్ణీ కక కాలనీలోనో, కూకర్తునో ప్రతిషిుంచి, అకకణ్ీంచి కథ
చెుకుంటూ

రావాలి.

ఫిక్షన

(రామడంలో)

ఎకుకవ

ఆదయణ

పందడానికి

ఇదే

కాయణభనకుంటాను.
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మీరు రాస్త దధతి ఎలా ఉంట్టంది?
నేను ఎటు రాసాతను అనేద్వనికి నా ఊహలో ఉండే క పోలిక చెప్తత. నా దగగయ కొనిీ
కుండలు పెట్టుకుంటాను. అవెనిీ కుండలో... క ఎనిమిద్వ ద్వ దిహేనా అని లెకక లేద. కోక
కుండలో కొనిీ నీళ్లు పోసుతంటా. అంటే క ఆలోచనో, క వాకెమో నీళునుకో. ఎపుుడు ఏ నీళ్లు
ఎందలో పోయాలనేది భనకు ఆట్టమెట్టగాగ తెలుస్తతంటది. ఇందలో కొనిీ పోస్త, అందలో కొనిీ
పోస్త, కోకసారి అరె పోసిన నీళ్లు ఇందలోయి కాదని అందలోకి మారుస్త. అటాు.. అటాు.. క
కుండయితే ఒ ఇదిగో క కుండ ఫినిష్ అని కకన పెడత. కోకసారి ఒ మూల కుండ ఎుట్టకీ
నిండక

అలాగే

ఉండ్డపోతంది.

అంటే

ఉట్టు

చెమాచడు

నీళ్లు

అటాు

డ్డ...

అలాగే

ఉండ్డపోయిందనీమాట. కొనిీ కుండలోు కేసారి పెదుగ తెచిచ పోసి ఫినిష్ చేసి ంపియొచుచ. ఇదీ
నా దధతి.

*
— మీ స్ుందన ఇకకడ తెలిమజేమండ్డ —
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