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పెళ్ళయిన మూడేళ్ల వరకూ మెట్టినూరు వాల్ డి సిరెని విడిచి ఆమె ఎననడూ అడుగు బైటపెటిలేదు.
ఆమె భరతకి ఆ ఊళ్లల రెండు కాటన్ మిల్లలల్లండేవి. పిలలల్ల లేకపోయినా ఆమె చీకూచింత లేని
జీవితానిన గడిపేది. పచ్ిని గుబురుచెటల మధ్య దిగి 'రాజమహల్' అని పనివాళ్లల పిలచే లంకంత
ఇంట్లల ఆమె ఏకాంతంగా, ఆనందంగా ఉండేది.
వాస్యయర్ ఆమె కనాన చాలా పెదదవాడైనా, ఆమె పటల ఎనలేని అనురాగం చూపించేవాడు.
ఆమె కూడా అతనిని ఎంతో ప్రేమించేది. ఏ విధ్మైన చెడు తలంపు ఆమె మనస్యలోకి చొరబడేది
కాదెననడూ. ఆమె తలల ప్రతి వేసవికి సిరె వచిి, మళ్ళళ ఆకురాల్ల కాలం మొదలై చ్లకాలం
ప్రారంభమవుతుననపుడు తిర్చగి ప్యయర్చస్ వెళ్లలపోతుండేది.
ఏడాదికి ఐదు నెలల్ల దటిమైన మంచుని మోస్తత మంద్రంగా ప్యరే నది ఇరుకులోయని
రుస్యకుంటూ మర్చంత గాయపడేది. అటువంట్ట వాతావరణ ప్రభావంవలల జెనినకి ప్రతి శిశిరంలో
దగుు వస్యతండేది. బయళ్ళ మీద ఆవర్చంచిన పలిని మంచు తెర ఆ పలలపు ప్రాంతమంతా కానొక
సరస్యషని తలపించేది. ఆ సరస్య నుంచి మొల్లచుకొచిినటుి కనిపించేవి ఇంట్ట పైకపుల్ల. దీనికి
తోడు అలలా కదిలే పొగమంచు పర్చసరాలన యావతుత చుట్టిసి ఆ లోయనొక మార్చికలోకంలా,
మనుషులన అకకడ తచాిడే ప్రేతాతిలాల మారేిది. తేమలో మంచులో చెటుి చేమా సరఴం
కూరుకుపోయి పదిగజాల దూరంలో కూడా కర్చనొకరు పోల్లికునే పర్చసిథతుల్ల ఉండేవి కావు.
పొరుగున ఉనన కొండల మీద వెళ్లతండే వార్చకి లోతైన తెలలని దిగుల్ల లోయలో
గుబుల్లకుంటూ పొగల్లకక్కక రెండు గొట్టిల్ల కనిపించేవి, ఆ మంచు తెరల ఎగువున. అవి వాస్యయర్
మిల్లలల పొగగొట్టిల్ల. దూదిపింజలాలంట్ట మబుఫలతో కూర్చినటుిగా ఉండే ఆ లోతైన లోయలో ఆ
గొట్టిల్ల రేయింబవళ్లళ కక్కక నలలని పొగే అకకడ జనం అలకిడికి ఏకైక సాక్ష్యం.
ఆ ఏడాది అక్టిబర్లో ఆ లోయలోని తేమగాల బలహీనమైన ఆమె ఊపిర్చతితుతలకు
ప్రమాదకరమని హెచ్ిర్చంచారు డాకిరుల. ప్యయర్చస్లో తన తలల దగుర ఆ చ్లకాలమంతా గడపటం
మంచిదని సలహా ఇచాిరు. దంతో ఆమె ప్యయర్చస్ మకాం మార్చింది. మొదట్ట నెలరోజుల వరకూ
ఆమె మనస్య మనస్యలో లేదు. భరత ఇంట్టకి సంబంధంచిన ఆలోచ్నలే ముసిరేవి. తన కుదుళ్లలవో
అకకడే ఉననటుి అకకడి ధ్యయసే. ఆ ఇంట్లల తాను ఇష్ింగా అమరుికునన రర్చనచ్ర్ గుర్చంచి కూడా
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ఆలోచిస్యతండేది. అయితే క్రమేణా కొతత జీవితంలోని సరదలకి అలవాటు పడటం ప్రారంభంచింది.
విందుల్ల, వినోద ప్రదరవనల్ల, హుషారు సాయంత్రాల్ల, బాల్రూమ్ డానుషల్ల... ఏవో వింతైన కొతత
మోజుల్ల.
అపట్ట వరకూ ఆమె ఒ ముగధ. ప్రతి కదలకలో ఏదో బెరుకు, సోమర్చతనం, బిడియమైన
నడకల్ల, అంతలోనే అలసిసొలసినటుి బరువైన చిరనవుఴల్ల. కానీ ఇపుడు ఆమెలో కొతత చైతనయం,
ఉతాషహం, స్యఖభోగానికి సననదధమైన దుందుడుకుతనం. అనాది స్త్రీతఴం కటిల్ల తెంచుకొని తనలో
విజ ంభంచినటుిగా తోచేది. ఈ సాఴతిశ్య స్త్రీతఴ పర్చమళానిన ఏమాత్రం ఏమారని పురుష్
పుంగవుల్ల ఆమె చుటూి తుమెిద ఝంకారాలై మూగారు. వార్చ సరస ప్రియ మధుర భాష్ణల్ల
ఆమెని పరవశింపజేసేవి. వార్చ ధీర పట్టట్లప్యనిన ఆమె ఆటపట్టించేది. అయితే, వార్చ బార్చ నుంచి
తనను తాను కాప్యడుక్టగలనని ధ్ ఢ విశాఴసం ఆమెకి. పెళ్లళతోనే ప్రేమ గుర్చంచి బోలెడు బోధ్పడి,
ఆ పదం అంట్టనే విసిగిపోయిన ఆమెకి స్వఴయరక్ష్ణ పెదద కష్ిమనిపించ్లేదు.
స్తదంటు మీసాల్ల మొలచే ఈ మగకీటకాల మోటు కౌగిళ్లకి తన శ్రీరానిన
అపగించ్డమనే ఆలోచ్నే ఆమెకి వెగటుగా ఉండేది. అలా అర్చంచుక్టవడానికి ఎలా
మనసకర్చస్యతందో ఆమెకి అంతుపట్టిది కాదు. ముకూకమొహం తెలయని వాళ్లతో ఈ ఆడవాళ్లళ
రంకు ఎలా పెటుికుంట్టరో అనుకుంది ఆమె. మొగుళ్లకి లంగడమే నీచ్మనుకుంట్ట, అలా పరాయి
మగాళ్ళ క్టసం కూడా ఎందుకు వెంపరాలడతారో ఆమెకి బొతితగా అరథమయ్యయది కాదు. ఆతిల
ఆలంగనం వంట్ట నిష్కలిష్మైన ముదుదలకి పర్చమితమైపోయి అచ్ిం సేనహితులాల సహజీవనం
చేయగలగినటలయితే తన భరతని మర్చంకంతో ప్రేమించి ఉండేది.
అయితే, తన చుటూి వెంటపడే మగాళ్ళ పొగడతలకి తాను ఎంతో ముర్చసిపోయ్యది. శ్ంఖం
వంట్ట చెవిలో ంపుల్ల తిరుగుతూ జారే వార్చ ప్రణయ కవితాఴల్ల ఆమెకిచ్కికలగింతల్ల పెట్టివి.
ఆమె ఎంతమాత్రమూ ఆమోదించ్లేని వాంఛ వార్చ కళ్ళలో నెతుతట్ట జీరలా మెరుస్యతండగా వారు
ఆమె అందనిన ప్రశ్ంసించేవారు. పెదద విందుల్ల తరాఴత వార్చ ఇళ్ళకు తిరుగు ముఖం పడుతూ
ఏవో ప్రేమ సందేశాల్ల ఆమె చెవిలో గుసగుసలాడేవారు. మంద్రంగా సషాిసష్ింగా అవి
వినిపించ్డం వలల ఎకుకవ భాగం ఆమె ఊహించుక్టవాలష వచేివి. ఆ కొంటె మాటల్ల, ప్రేమ
సందేశాల్ల ఆమె రకాతనిన ఉద్రేకించ్కపోయినా, హ దయానిన తాకకపోయినా, ఆమె ఆంతరంగిక
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చాంచ్లాయనిన తట్టివి; లోలోపల ఏదో తీయని మంట రేపేవి; కళ్లళ ప్రకాశించి, పెదల్ల
అరవిచుికునేవి తమకంగా. ఎవరూ చొరబడని ఆమె మది గది చిరుగమకంతో కంపించేది.
ఒపలేని మోహంతో నలగిపోతూ, సంక్టచ్పడుతూ, వణుకుతూ పురుషుడు తన ముందు
మోకర్చలేల స్తరాయసతమయ వేళ్లోల తరచూ దొరేల అటువంట్ట సగం సగం సంభాష్ణలంట్ట ఆమెకి
వలలమాలన ఇష్ిం. అతనలా వాంఛాగ్రస్యతడై తనకు ప్యదక్రంతమై పోతుననపుడు తాను
కించితతయినా కరగకుండా, పటుి సడలనీకుండా తల కదలకతో త ణీకర్చస్తత, పెదల విరుపుతో
నిరాకర్చస్తత తన చేతులను విడిపించుక్టడంలో ఆమె వింతైన ఆనందనిన అనుభవిస్యతంది. దీప్యల్ల
వెలగించేందుకు పనివాడిన పిలచి, ప్రేమ బిచ్ిగాళ్ల వేడిక్టళ్ళకి అంతరాయం కలగించ్డంలో భలే
తమాషా అనుభవించేది. పనివాడి అడుగుల సవఴడి విని తన ముందు మోకాళ్ళ మీద కూలబడి
దేబిర్చస్యతనన ప్రేమికుడు రోష్ంతో, అవమానంతో దిగుున లేవడం కూడా ఆమెకి సంబరానిన
కలగించేది. ప్రజఴలంచే ప్రేమాలాపనలనీన కకసార్చగా గడడకట్టిలా ఆమె తరచూ నవేఴది,
వెటకారంగా. చాలా కఠినంగా కూడా మాట్టలడేది, ప్రగాఢమైన వార్చ ప్రశ్ంసల మీద చ్నీనళ్లళ
కుమిర్చస్తత. అపుడు ఆమె గొంతులో ధ్ఴనించే కాఠినయం చాల్ల ఆమెని నిజంగా ప్రేమించిన వాడు
ఆతిహతయ చేస్యక్టవడానికి.
ఆమెనలా ప్రాణాధకంగా ప్రేమించిన వారు ఇదదరునానరు. కర్చతో కర్చకి ఏ మాత్రం
పొంతనలేని వారా ఇదదరు ప్రేమికుల్ల. కడు ప్యల్ పెరొనెల్. పొడగర్చ, గడసర్చ. చాలా సరద
యువకుడు. ప్రేమ వయవహారాలోల ఆర్చతేర్చనవాడు. సహనంగా వేచి చూడటంలో, అదను చూసి
అవకాశానిన చేజికికంచుక్టవడంలోనూ బహునేరర్చ. మరొకడు ది ఎవంసెలల. మొదట్టసార్చ ఆమెని
సమీపించినపుడు చాలా తడబడాడడు. తన ప్రేమని వయకతం చేయడంలో బహుసిగుర్చ. అయితే ఆమెను
అనుక్ష్ణం నీడలా వెననంట్ట ఉండేవాడు. ఆమెపటల అతని తతరత, బెదురు చూపుల్ల అతని
వయరథవాంఛకి, మూగప్రేమకి ఉనికినిచేివి. ఆమె కూడా అతనినొక సేవకుడిలా చూస్తత, అతనొక
బానిస అననటుి వయవహర్చంచేది. అతనిన ఆమె ప్రేమిస్యతందని ఎవరైనా ఆమెతో అననటలయితే
కచిితంగా ఆమె ఎంతో ముచ్ిటపడి ఉండేది. క విధ్ంగా చూసేత అతనానమె ప్రేమించిందనడంలో
సందేహమేలేదు. అతనిన అలా చూస్యతనన కొదీద, క్రమేణ అతని గొంతుకు, అతని కవళ్లకలకి,
కదలకలకి ఆమె అలవాటుపడిపోయింది. ఎపుడూ చేరువగా ఉండే వార్చపటల ఏరడే దగుర్చతనం
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వంట్టదది. తరచూ కలలోల ఆమెని అతని ముఖం
వెంట్టడేది. సాఴభావికంగా ఉండే అతని వినయం,
దిదక, అతని చేష్ిలోల నాజూకుతనం, తనపటల
ప్రగాఢమైన ప్రేమ.... అనీన ఆమెకు కలలోలకి వచేివి.
మర్చంత తాదతియంగా అతనిన వింటుననటుి, చేరువై
అతనిలో మమేకమైనటుి మధురోహల్ల పోతూ ఆమె
ఆ

సఴప్యనలన

మర్చంత

గాఢంగా

తట్టిలేపేది.

జఴరపడిన ఒ రోజు రాత్రి క చిటిడవిలో పచిిక
తివాచీల

మీద

అతనితో

తాను

ఏకాంతంగా

కూరుిని ఉననటుి కలగనేంత వరకూ ఈ సఴపన
వ తాతంతం కొనసాగుతూనే ఉంది. ఆమె చేతులన
మ దువుగా నొకుకతూ, ముదదడుతూ అతనేవో
గమితైన కబురుల చెబుతునానడు. అతని జుతుతలో వేళ్లళ జొనిపి చాలా గోముగా ప్యయల్ల
తీస్యతననపుడు

అతని

సరవలోని

వెచ్ిదనం,

నిటూిరుల

శాఴసలోని

గిలగింతని

ఆమె

అనుభవించింది.
మనం వాసతవిక జగతుతలో కంట్ట కలల ప్రపంచ్ంలోనే చాలా విభననంగా ఉంట్టం. బహుశా
అందుక్కనేమో ఆ కలలోల అతని నిండైన క్టర్చకని, ప్రశాంతమైన ప్రగాఢమైన ప్రేమని గుర్చతంచిందమె.
అతని నుదుట్టని తాట్టస్తత తనకి అభముఖంగా దగురకు తీస్యక్టవడంలో ఆమె ఎనలేని ఆనందనిన
పొందింది. క్రమేణ అతని చేతుల్ల ఆమెని పెనవేశాయి. అతనిన విడిచి వెళాళలని ఆమె ఎంత
మాత్రమూ ప్రయతినంచ్ని ఆ కౌగిలలో ఆమె కళ్ళని, చెకికళ్ళని ముదదడాడతను. రెండు జతల
పెదల్ల కలశాయి. ఆమె దసోహమయింది.
తనలో ఇంత అలజడి కలగించాననన స హ ఎంత మాత్రంలేని అతనిన చూసినపుడు
ఆమెలో క్రోధ్ం అకారణంగా పెల్లలబకడానిన గ్రహించిందమె. అతను తన ప్రేమ గుర్చంచి వెలలడి
చేస్యతనపుడు, గురుత తెచుిక్టవడమనే యాతన నుంచి బైటపడలేని సంకట సిథతిలో ఆమె
అంతకుముందట్ట తమ సమాగమానిన తల్లచుకుంటూనే ఉంది.
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ఆమె అతనిన వలచింది. ఆమె అంతరోలకాలోల విజ ంభంచిన కాంక్ష్లన గుర్చతంచ్డానికి ఆమె
వెరసినా, తొట్రుపడని తన కలల సాక్షిగా అతనిన సపట్టక సఴచ్ఛమైన మనస్యతో ప్రేమించింది. ఆ
విష్యం అతను గ్రహించాడు. అంతే కాదు, ఆమె కూడా మొతతం దపర్చకం లేకుండా చెపేసింది,
కలలో అతని అధ్రాల సయాయటలతో సహా మొతతం- అయితే తనని లోకువ చేయకూడదని
వాగాదనం తీస్యకుంది. అతను ప్రమాణం చేశాడు, ప్యట్టంచాడు కూడా. ఇక అపట్ట నుంచి వారు
దివయ ప్రేమానుభవంలో, ఆతిల సంయోగంతో గంటల తరబడి గడిప్యరు. విడిపోయిన క్ష్ణాల్ల
నరకప్రాయమై, వారు బేలపడి, దిగుల్లతో జఴరపడాడరు.
స్యదీరఘమైనది, అయినా ఎంతో పవిత్రమైన కావలంతలో కళ్లళ అరమోడులైనపుడు
కొనినసారుల వార్చ పెదవుల్ల మ దువుగా కల్లస్యకునేవి.
అయితే, మరెంతో కాలం అతను నిగ్రహించుక్టలేడని ఆమెకు అరథమై, పూర్చతగా
లంగిపోవడం ఇష్ింలేక ఆమె భరతకు ఉతతరం రాసింది, అతని దగుర్చకి రావాలనుకుంటునాననని,
తన ప్రశాంత, ఏకాంత సిథతి తిర్చగి పొందలనుకుంట్టనానననీనూప్రియమైన తన ప్రతుయతతరంలో భరత ఆమె నిరణయానిన తోసిపుచుితూ, చ్లకాలం మధ్యలో
అలా అరాధంతరంగా వాతావరణం మారుకిలోనయితే చాలా ప్రమాదమని నచ్ిచెపే ప్రయతనం
చేశాడు. ఆమె హ దయంలో చెలరేగుతునన సంఘరశణని కించితతయినా అరథంచేస్యక్టలేని, లేద
కనీసం ఊహించ్నైనా ఊహించ్లేని భరత ఉతతరం ఆమెకి అశ్నిప్యతంలా తోచింది. తనని అంతగా
నముితునన భరతని తల్లచుకుని ఆమె ఉక్రోష్పడింది.
ఫిబ్రవర్చ నెలలో మంచు తగిు నులవెచ్ిదనం, వెల్లగు వచాియి లోకంలోకి. ఎవంసెలలని
దదపు దూరంగా ఉంచుతునాన, సాయం సంధ్యయ సమయాలోల సరస్యష డుడకు వెళాదమనే అతని
ఆహాఴనాలన కొనినసారుల ఆమె ఆమోదించేది.
ఒరోజు సంజెవేళ్ వాతావరణం వెచ్ిగా హాయిగా ఉంది. ప్రతి చెటుి, చేమా కొతతచేవ
సంతర్చంచుకుననటుి తోస్యతంది. మెలలగా పొదుదగుంకుతుంది. కర్చ చేతుల్ల మరొకరు పటుికొని,
వేళ్ళలోకి వేళ్లళ జొనిపి వార్చదదరూ సనినహితంగా కూరుిననపుడు ఆమె తనలో తాను
చెపుకుందిలా:
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"అంతా అయిపోయింది. నేను ఒడిపోయాను, ననున నేను క్టలోయాను". కలలో
జార్చపోయిన ఆ గాఢాలంగనానిన ఆ క్ష్ణంలో తీవ్రంగా వాంఛంచి, లోన నైరూపయమైన కాంక్ష్లనీన
కొతతరంగులోల కదం తొకుకతూ పెల్లలబికుతునన క్ష్ణంలో ఆమె అలా సఴగతించింది. అయితే
బలహీనమైన ఆ సఴగతాలతో, బాహయస హలతో సంబంధ్ంలేని క్రొనెనతుతరు పోటెతుతతునన ఆ కొతత
మోజులో కంపించే వార్చ పెదవుల్ల పరసరం వెదుకులాడాయి. రెండు శ్రీరాల్ల మహోధ్ తిలో
ఏకమై అంతలోనే విడిపోతునానయి, మరో చికకని పెనవేత క్టసం.
తిర్చగి వచాిక, ఆమె ఇంట్లలకి చొరవగా వెళ్లల సాహసం చేయలేదతను. అతని మీద
అలవికాని మోహంలో, స హ అరకొరగా ఏమార్చన వివశ్ంలో నిండా మునిగిన ఆమెని తల్లపు
దగురే దిగవిడిచాడతను. లోపల దీపం వెలగించ్ని చిరుచీకట్ట గదిలో ప్యల్ ఆమె క్టసం ఎదురు
చూస్యతనానడు.

ఆమెతో

కరచాలనం

చేసినపుడు

ఆమె

ళ్ళంత

సెగల్ల

కకుకతుందో

అరథచేస్యకునానడు. అటువంట్ట పర్చసిథతులన పసిగటిడంలో ఆర్చతేర్చనవాడు కాబట్టి మంద్ర సఴరంతో
కొంటె మాటల్ల ప్రారంభంచాడు. అలసిన ఆమె మనస్యకి సాంతఴనలా గమితుత వాయమోహానిన
గొంతులో పలకిస్తత లాలంచాడు.
మనస్యలో ఎవంసెలలని తల్లస్తత మౌనంగా వింటుందమె ప్యల్ మాటల్ల.
ఎవంసెలేల మాట్టలడుతునానడని, తనపై వాల్లతునానడనన భ్రంతికి గురయింది. అతను,
అతను మాత్రమే కనిపిస్యతనానడామెకి. ఈ భూగోళ్ంమీద మరో మగాడు ఉనానడనన స హే
లేదమెకి. 'నినున ప్రేమిస్యతనానను' అనే తీయని పల్లకుల్ల ఆమె చెవుల చెంత తారాడుతునానయి.
అవి అతనివే, మరొకర్చవికావు. అంతకు ముందే తనని పెనవేసి విశాలమైన ఛాతిలో గువఴలా
ఇముడుికునన అతనివే. గొప గెల్లపుని స్తచించే తడి ముద్రలన ఆమె పెదల మీద అదిద, నాజూకు
రాక్ష్సలతలై చుట్టిన ఆమె బాహువులోలకి ఐచిఛకంగా చికికన అతనిదే ఆ సరవ. అతిశ్యించిన
తనియ పర్చమళాల్ల పిగిలపోతునన మేనుతో, సలసల మర్చగే మోహలాలసతో ఆమె పిల్లపు
ఎవర్చక్టసం తీగల్ల సాగిందో అతనే..... తననిపుడు అల్లలకుంటునన వాడు....!?
ఎపుడైతే ఆమె కలలోంచి మెలకువలోకి జార్చపడిందో, అపుడు చెపలేని రోష్ంతో
ఊగిపోయింది. చెదిర్చన ఆమె జుటుిని మెతతని ముదుదలలో కపేసిన ప్యల్, తమకపుభారంతో
క తజఞతాపూరఴకంగా ఆమె ముందు మోకర్చల్లలతునానడా క్ష్ణం. ఆమె దదపు అర్చచినంత
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పనిచేసింది: "పో..పో..వెళ్లళపో...."
ఆమె ఏమంటుందో, తన ఉదేదశ్మేమిట్ల అరథంకాని ప్యల్ చొరవగా ఆమె నడుము చుటూి
చేయివేయబోయాడు. పురుగుని విదిలినటుి విదిలస్తత క్టపంతో మాటల్ల తడబడుతుండగా అంది
మళ్ళళ:
"నువ్వఴక నీచుడివి, నువఴంట్ట నా కసహయం. పో ఇకకడునంచి.....". అయోమయంతో లేచి
నిలబడి, కిందపడిన తన ట్లపి తీస్యకుని మెలలగా వెళ్లళపోయాడతను.
మరానడు ఆమె తన భరత దగురకి వెళ్లళపోయింది. ఎంతమాత్రం ఆమె రాక ఊహించ్ని ఆమె
భరత, తన తొందరప్యటుకు మందలంచాడు.
"మిమిలన విడిచి నేను మర్చక ఉండలేను," చెపిందమె. అంతకు ముందుకనాన చాలా
విచారగ్రసతంగా

ఉండటం,

ప్రవరతనలో

పెనుమారులేవో

కనిపించ్డం

గమనించి

భరత

అడిగాడామెని:
"ఏమయింది, చాలా దిగుల్లగా ఉనానవు. ఏంకావాల నీకు"
"ఏమీ అకకరేలదు. ఈ లోకంలో సంతోష్మనేది క్కవలం కలలోలనే దకుకతుందంతే...." ఆమె బదులచిింది.
వేసవిలో

ఆమెని

చూసేందుకు

వచాిడు

ఎవంసెలల.

ఎటువంట్ట

ఉదేఴగమూ,

ఏదోచేజార్చందనన విచారమూ లేని ప్రశాంత సిథతిలోనే అతనిన ఆహాఴనించింది. ఏ మహతతర మైన
సఴపనం నుంచైతే ప్యల్ తనని మేకలప్యడో, ఆ కలలో తప మరెననడూ అతనిని ప్రేమించ్నటుిగా
నిరోిహంగా చూసిందమె ఎవంసెలల వంక.
కానీ, ఆమెనే మనసంతా నింపుకునన ఆ యువకుడు మాత్రం ప్యయర్చస్కు తిరుగు
ప్రయాణమౌతూ అనుకునానడు దిగుల్లగా:
"ఈ ఆడవాళ్లళ అరథంకాని రహసాయల్ల, అంతుచికకని ప్రశ్నల్ల, వీడని చికుకముళ్లల..."
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