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మొదటి భాగం
చెవులు చిలుులు పడిపోయేటట్లు దారుణమైన బుసను వెలువరిస్తూ పది
అడుగుల ఎత్తూక్క పడగను లేపింది ఆ రాజసర్పిం.
ఆ చుటటపటు వునా చెటుమీద కూరుుని తాపీగా ముక్కులతో రెక్ులిా
దువువక్కింట్లన్నాయి ర్క్ర్క్నల అడవి పక్షులు. త్తపాకీ పెట్టట కొట్టటనట్లు
ఒక్ుసారిగా చెల్లుచెదరైన్నయవి. ఆ పరిసర్ ప్రింతాల్లు ఎక్ుడ్డ క్నిపించక్కిండ్డ
మట్లమాయిం అయిపోయాయి.
ఏపుగా ఎదిగి వునా ఒక్ పిండు వృక్షిం మీద చేరి కొమమలిా రెమమలిా ఇష్టిం
వచిునట్లు న్నశనిం చేస్ూింది చినా కోత్తల గింపు.
భూతానిా చూసినట్లు బెదిరి, విక్ృత శబ్దాలు చేస్తూ క్రిందికి దూకిింది అది.
అడుా వచిున ముళ్ళ పొదల మీది నుించి హైజింప్స్ చేస్తూ దూర్ింల్ల వునా ఒక్
పచిుక్ మైదానింల్లకి పరుగు తీసిింది.
ఆ సిందడిని గమనిించి మరిింతగా రెచిుపోయిింది కిింగ్ కోబ్రా అని
పలువబడే ఆ భయింక్ర్ విషోర్గిం. ఈదురుగాలిల్ల చిక్కుబడిన చెట్లు వూగినట్లు
అటూ ఇటూ వూగసాగిింది.
తన చేతిల్ల వునా చినా వెదురు క్ర్రను విసిరేసి, తను కూడ్డ కోత్తల
గుింపు మాదిరి పక్ుబలిం చూపస్తూ బ్దగుింట్లిందనిపించిింది శ్రీక్ర్కి.
దగిిరి దగిిరిగా ఇర్వై అడుగుల పొడవు వుిండే ఆ విష్పు జీవికి, ముక్కు
చివరే వుింట్లిందిట విపరీతమైన కోపిం. తన నివాస సథల్లనికి దగిిరిగా వచిున
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ప్రణిని ప్రణాలతలతో వదిలి పెటటటిం అలవాట్ల వుిండదుట దానికి. బరామశపశపు
అడవుల్లు అధిక్ింగా అగుపించే ఆ పాములిా గురిించి తను వినా విష్యాలిా
గురుూక్క తెచుుక్కింటూ ఒక్ అడుగు వెనకిు వేశాడతను.
ఆ క్దలిక్ను గమనిించి ఇింక్న ఇింక్న ప్రజవరిలిు పోవడిం మొదలు
పెట్టటిందా పాము. ఇింకో పన్ాిండు అిందుళాల ఎత్తూక్క లేచి, మెలిు మెలిుగా
ముిందుక్క వాలడిం ప్రర్ింభించిింది.
అల్ల వాలినట్లు వాలి, ఏదో ఒక్ క్షణింల్ల పడగను అడాింగా తిపుపత్తిందనీ,
చినా సైజు చుర్క్త్తూల మాదిరిగా వుిండే కోర్లు బయట్టకి క్నిపించేల్ల నోట్టని
తెరిచి తన తల మీదకో, మెడ మీదకో క్నట్ల అిందుక్కింట్లిందనీ శ్రీక్ర్కి తెలుసు.
తాచు పాము విష్ిం క్ింట్ల ఎనోా రెట్లు అధిక్మైన శకిూని క్లిగి వుిండే ఆ
పాము

విష్యిం

ర్క్ూింల్లకి

ప్రవేశించిన

మరుక్షణింల్లనే

ప్రణాలతలు

పోగొట్లటకోవడిం డెఫినిట్.....ఆ మాట అనుకొనేసరికి చెమటలతో తడిసిపోయిింది
శ్రీక్ర్ ముఖిం. వేపాక్కలు నమిలినట్లు చేదుగా తయార్యిింది నోరు.
ఊపరి బిగపట్టట మెలిుగా, అతి మెలిుగా మరో అడుగు వెనకిు వేశాడతను. ఆ
క్దలిక్ను గమనిించనే గమనిించిిందా సర్పిం. స్టటమ్ ఇింజన్ మాదిరి రొద చేస్తూ
ఛట్ మని విసిరిింది పడగని.
"అయిపోయాను. నేను ఖతిం అయిపోయాను. దిక్కు మొక్కులేని వాడి
మాదిరిగా ఈ బరామ అడవుల్లు ప్రణాలతలు పోగొట్లటక్కింట్లన్నాను......జ జీర్పడిన
క్ింఠింతో బిగిిరిగా అరుస్తూ, దూక్నడతను ఎడమ చేతివైపుకి.
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అింగుళ్ిం...... సరిగాి అింగుళ్ిం తేడ్డతో అతని మెడను మిస్ అయిిందా
పాము. అిందుక్క ఎింతగానో అవమానిం ఫీలవుత్తనాట్లు, రెట్టటించిన వేగింతో
ఇింకోసారి ఎటాక్ చేయబోయిింది.
నోరు తెరుచుక్కని అల్లగే చూస్తూ నిలబడితే పడుగు పడిన చెట్లట మాదిరి
నిలువెల్లు మాడిపోవడిం గాారెింటీ అని అర్ధమై, మెరుపు వేగింతో క్దిల్లడు శ్రీక్ర్.
తన దగిిర్ వునా వెదురు క్ర్రను గురి చూసి బలింగా ముిందుక్క విసిరాడు. అతను
ఆ విధింగా ఎదురు తిరుగుతాడని ఊహించక్పోవడిం వలు క్నబోలు, సరైన
సమయింల్ల తలను వెనకిు తీసుకోలేక్పోయిిందా పాము. గిింగిరాలు తిరుగుతూ
వచిున క్ర్రముక్ు దెబబక్క మెలిక్లు తిరుగుతూ క్రింద పడిపోయిింది.
దూర్ింగా పోయి పడిన క్ర్రముక్ును అిందుక్కని ఇింకో రెిండు మూడు
దెబబలు వేయాలని ఎింతగా అనిపసుూన్నా, ఆ పని చేయలేదు శ్రీక్ర్.
చెమటలు పట్టటన అరిచేత్తలిా పాింట్లకేసి రుదుాక్కింటూ వెనుతిరిగి పరుగు
ప్రర్ింభించాడు.
దటటింగా ఎదిగి వునా ముళ్ళపొదలు తన దుసుూలిా చిింప పేలిక్లు చేసుూన్నా
లెక్ు చేయక్కిండ్డ రెిండు ఫరాుింగుల దూర్ిం పోయి, ఎదురుగా అగుపించిన ఒక్
పెదా కొిండరాయి ముిందు ఆగాడు.
ఎగసుక్క వసుూనా ఆయాసానిా అణుచుక్కనే ప్రయతాిం చేస్తూ తాపీగా
నిలబడబోత్తిండగా అతని క్రేణింద్రియాలక్క చేరిిందా శబాిం.
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ఎిండక్క ఎిండి క్రిందికి రాలిన ముళ్ళ మిండల మీదుగా బరువైన శరీర్ిం
ఏదో ముిందుక్క జరుగుత్తనాట్లు.... మిండలతో పాట్ల నేల మీద పడిన
ఎిండుటాక్కలిా చెల్లుచెదురు చేసుూనాట్లు.....
దెబబతినా పాములు పగబటటడిం అనే మాట అసతామనీ, దెబబతీసిన
మనిషిని వెత్తక్కుింటూ రావడిం క్థల్లు తపప ఇింకెక్ుడ్డ క్నిపించదనీ తెలిసి
వున్నా అదిరిపడి కొిండరాయి మీదికి ఎగబ్రాక్క్కిండ్డ ఆగలేక్పోయారు.
కొిండరాయి మీద నిటటనిలువుగా నిలుచుని క్నులు చిట్టుస్తూ పొదలకేసి
చూసుూిండగా అతని చెవులక్క చేరిిందా చపుపడు యిింకోసారి.
అక్ుడే

నిలబడి

అనవసర్మైన

రిసుులు

తీసుకోవడిం

ఇష్టింలేక్

కొిండరాయి అవతలి ప్రక్ుక్క జింప్స చేయబోత్తిండగా, అతని దృషిటపథింల్లకి
వచిుింది ఆ యువతి.
న్త్తూరు చారిక్లతో అటటక్ట్టట అసహాక్ర్ింగా తయారైన చేత్తలిా
ముిందుక్క జాచి నేలమీది ఎిండుటాక్కలిా తడుముక్కనాది. తలదాచుకోవటానికి
సర్యిన సథలిం ఏదైన్న అగుపసుూింశపమోనని ఆత్రుత నిిండిన క్నులతో
వెత్తక్కుింట్లనాది.
తన మనసుల్ల మెదిలిన ఆల్లచనలక్క సిగుిపడుతూ ఛింగున క్రిందికి
దూకి ఆమె వైపు పరిగెతాూడు శ్రీక్ర్. అతని అడుగుల చపుపడును ఆలకిించి
ఒక్ుసారిగా అదిరిపడిిందామె. అింతక్కముిందు అతను చూసిన పాము మాదిరిగా
వేగింగా క్దిలి వెనకిు పారిపోయిందుక్క ప్రయతాిం చేసిింది.
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"శతృవును క్నదు నేను....శ్రేయోభల్లషినే....న్న వలు నీక్క ఎట్లవింట్ట
ప్రమాదము ఎదురుక్నదు....ఆల్లచన లేక్కిండ్డ అటూ ఇటూ క్దిలి నీ శరీరానిా
గాయపరుచుకోక్క.....జ ఆమె శరీరానిా పట్లటక్కని న్త్తూరు రుచి చూసుూనా
ముళ్ళమిండలిా జాగ్రతూగా వెనకిు ల్లగుతూ మృదుసవర్ింతో హెచురిించాడు
శ్రీక్ర్.
అలసటతో నిిండి వునా క్నులిా పైకెతిూ అతని ముఖింల్లకి చూసిిందామె.
పెదా గా విశవసిించి ఒక్ుసారిగా తలను వాలేుసిింది.
నొపప క్లుగక్కిండ్డ ఆమె భుజాలిా పట్లటకొని మెలిుగా అవతలికి ల్లగాడు
శ్రీక్ర్.
చేత్తల మాదిరిగానే ఆమె శరీర్ిం కూడ్డ దారుణమైన గాయాలతో నిిండి
వునాది.... దుముమ, ధూళితో దుసుూలనీా అసహాక్ర్ింగా తయారై వున్నాయి.....
"మనిషి వాసన తగిలిన మరుక్షణిం తటాలున మీద క్నట్లవేస్త
పాములతోను దారుణమన బ్దధను క్లిగిించే విష్పు ముళ్ళతోను నిిండి వుిండే ఈ
ప్రశపశింల్లకి నువువ ఎల్ల వచాువ్?" ముఖిం మీదికి వాలుత్తనా ఆమె
ముింగురులిా మృదువుగా వెనకిు న్డుతూ అడిగాడు శ్రీక్ర్.
"నీక్క అనవసర్మైన వావహార్ింల్ల వేళ్ళళ పెటటటిం మించిది క్నదు....
ఆమెను క్రింద పడుకోబెట్టట నీ దారిన నువువ వెళిళపోవడిం చాల్ల మించిదిజ త్తపుప
పట్టటన ఇనప గొలుసులు ఒక్దానితో ఒక్ట్ట రాచుక్కింట్లనాట్లుిండే క్ింఠింతో
అతనిా హెచురిించాడు అపుపడే వచిున ఆజానుబ్దహుడు ఒక్తను.
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ఉలికిుపడి తల తిపపన శ్రీక్ర్కి వెింటనే అగుపించారు. మరో ఇదారు
ఆగింతక్కలు.
పదునైన పేష్ుప్సలను పట్లటకొని చాల్ల దూర్ిం నుించి వేగింగా పరిగెత్తూక్క
వసుూనాట్లు ఆయాసింతో రొపుపత్తన్నారు వారిదారూ.
"మీర్ిందరూ ఎవరో నేను తెలుసుకోవచాు?" సపృహల్ల లేని యువతిని
క్రింద పడుకోబెడుతూ మరాాద నిిండిన క్ింఠింతో అడిగాడు శ్రీక్ర్.
"అధిక్ ప్రసింగిం చేయడిం నీ వింట్టకి మించిది క్నదు. మరాాదగా
అవతలికి వెళిళపోక్పోతే నీ క్నళ్ళళ చేత్తలు తినాగా వుిండవు.......జ ఖింగు
ఖింగుమింట్లనా క్ింఠింతో విక్ృతింగా హెచురిస్తూ ముిందుక్క అడుగు వేశాడు
ఒక్ ఆగింతక్కడు.
నిస్ర్తూణగా పడి వునా యువతిని భుజిం మీదికి ఎత్తూ కోవటానికే అతను
అల్ల ముిందుక్క వసుూన్నాడని అనుక్కన్నాడు శ్రీక్ర్.
అనుక్కనా రెిండో క్షణింల్లనే దారుణింగా తపపపోయిింది అతని అించన్న.
"వేస్త దెబబ ఏదో గట్టటగా వేయ్......ఏ మాత్రిం అవక్నశిం దొరికిన్న మనక్క
దొర్క్కుిండ్డ మళ్ళళ పొదల్లుకి పారిపోగలదు....వేస్తయ్.....జ కీచు క్ింఠింతో తన
సహచరుడిని హెచురిస్తూ తను కూడ్డ ముిందుక్క వచాుడు రెిండో ఆగింతక్కడు.
నోరు తెరుచుక్కని చూస్తూ వుింట్ల జరుగరాని ఘోర్ిం జరిగిపోత్తిందని
అవగతమయేాసరికి చీమలు పాకినట్లు జలదరిించిింది శ్రీక్ర్ క్ింఠిం.
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తన దగిిర్ వునా పేష్ుప్సని పైకెతిూ, సపృహల్లల్లని యువతి మీదికి
వింగుత్తన్నాడు మొదట్ట ఆగింతక్కడు. ఊపరి బిగపట్టట ఆమె గుిండెల మీద
బలింగా పొడవబోత్తన్నాడు.
తనక్క తెలియక్కిండ్డనే క్దిల్లడు శ్రీక్ర్.
ఎడమ పాదానిా వేగింగా పైకెతిూ బలింగా తన్నాడు అతని భుజాల మీద,
అనుకోని విధింగా తగిలిన ఆ దెబబను తట్లటకోడిం చేతక్నక్, ఆశుర్ాింగా చూస్తూ,
అవతలికి దొరాుడు అతను.
"నీక్క

సింబిందిించని

వావహార్ింల్ల

చేయి

పెటటవదాని

చెబితే

అర్ధింక్నవడిం లేదు నీక్క...... ఈ క్షణింల్ల నీక్క ఈ భూమి మీద నూక్లు
చెలిుపోయాయి.......జ పళ్ళళ పటపటమని కొరుక్కతూ ఎనుబోత్త మాదిరి ర్ింకె
పెటాటడు మొటట మొదట్ట అజానుభాహుడు.
తన ఆయుధానిా గాలిల్లకి ఎతిూ ముిందుక్క లింఘించే అవక్నశానిా
అతనికి ఇవవలేదు శ్రీక్ర్.
పడికిలి బిగిించి బలింగా కొటాటడు అతని ముఖిం మీద. అశప ఊపుల్ల
క్రిందికి వింగి సపృహల్ల లేని యువతిని అమాింతింగా ఎతిూ భుజిం మీద
వేసుక్కన్నాడు.
"పట్లటకోిండి.....

ఆ

రాస్కుల్ని

పట్లటక్కని

నడుములు

విర్గదీయిండి....పట్లటకోిండి .......జ శ్రీక్ర్ కొట్టటన దెబబక్క తీవ్రింగా గాయపడిన
ముక్కును

చేత్తలతో

అదుముక్కింటూ

మిగిలిన

వారిని

హెచురిించాడు
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ఆజానుబ్దహుడు. ఆ హెచురిక్ను ఆలకిించి ఆ ఆగింక్కలిదారూ రియాక్ట
క్నక్ముింశప ప్రక్ుక్క జింప్స చేసి పొదలక్క అడాిం పడ్డాడు శ్రీక్ర్.
"పట్లటకో.....

దొింగ

రాస్కుల్ని

గట్టటగా

పట్లటకో.......జ

అని

హెచురిించుక్కింటూ అతనిా అనుసరిించారు ఆగింతక్కలు ఇదారూ రెిండు క్షణాలతల
తరువాత.
ఆ క్నసూ వావధిల్లనూ పాతిక్ అడుగుల దూర్ిం వెళాళడు శ్రీక్ర్. మరో పది
అడుగులు వేసిన తరావత మెదిలిింది అతని మనసుల్ల ఒక్ ఆల్లచన.
"ప్రమాదక్ర్మైన పరిసిథతిల్లకి తీసుక్క పోత్తన్నాను నినుా....... ఎట్లవింట్ట
ఆపదా ఎదురుపడకూడదని శపవుడిని ప్రరిథించు....నువువ, నేనూ సుర్క్షతింగా
అవతల పడ్డలని గట్టటగా కోరుకో.......జ భుజిం మీద వునా యువతిని తన
మాటలు వినిపించవని తెలిసి క్డ్డ మృదు సవర్ింతో అింటూ ముిందుకే
పరుగుతీశాడు.
అతనికీ తనకూ వునా గాాప్సని అయిదు క్షణాలతల్లు అధిగమిించి అతి దగిిరికి
చేరుక్కన్నారు ఆగింతక్కలు.
"విసురు....పేష్ుప్సని విసురు.....క్రిందపడి గిలగిల్ల కొట్లటక్కనేటట్లు నీ
బలమింతా ఉపయోగిించి విసిరేయ్......జ ఆయాసానిా అణుచుకోవటానికి విఫల
ప్రయతాిం చేస్తూ అరిచాడు ఒక్తను.
ఆ మాటలిా అక్షరాల్ల ఆచర్ణల్ల పెటటటానికి చేతిని పైకెతాూడు రెిండో
ఆగింతక్కడు.
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"ఎక్ుడున్నావ్ బేబీ? ఇిందాక్ నీ పడగక్క అిందలేదని బ్దధతో మించిం
పటాటవా? నేను కొట్టటన దెబబక్క క్ళ్ళళ తేలవేసి ప్రణాలతలిా వదిలేశావా?" పెదా
క్ింఠింతో అింతక్కముిందు తనను నిలువరిించిన సరాపనిా పలుస్తూ సుడిగాలిల్ల
దూసుక్కపోయాడు శ్రీక్ర్.
గురి సరిగాి చూడడిం కోసిం ఒక్ు క్షణిం పరుగును ఆపాడు పేష్ుప్సని
గాలిల్లకి ఎతిూన ఆగింతక్కడు.
ఒింట్టకి తగిలిన మరుక్షణిం ప్రణాలతలిా బలిపుచుుక్కనే ఆ పదునైన
ఆయుధిం అతని చేత్తల్లు నుించి విడివడక్ముింశప, గుిండెలు జలదరిించేటట్లు
విక్ృత శబ్దానిా వెలువరిస్తూ తన నివాస సథలింల్ల నుించి బయట్టకి వచిుింది కిింగ్
కోబ్రా.
అపపట్టకే పది అడుగులు అవతలికి వెళిళపోయిన శ్రీక్ర్ని గురిించి
పట్టటించుకోలేదది.
అింతక్క ముిందు జిరిగిన అవమాన్ననికి ప్రతీక్నర్ిం చేయాలనే కోరిక్తో
తపించిపోత్తనాట్లు బుసు్న పడిింది ఆ ఆగింతక్కడి భుజాల మీద.
ఆ చుట్లటపటు వునా చెట్లు చేమలు క్ింపించిపోయేటట్లు గావుకేక్ పెడుతూ
విరుచుక్కపడిపోయాడ్డ వాకిూ. శరీర్ిం నేలను తాక్క్ముింశప ప్రణాలతలిా కోల్లపయి
అచేతనింగా వుిండిపోయాడు.
ఆ దృశాానిా చూసి విపరీతమైన భయింతో వణికిపోయాడు అతని
సహచరుడు. కొిండరాయి దగిిరే వుిండిపోయిన ఆజానుబ్దహుడిని ఎలుగెతిూ
పలుస్తూ ఆరు అడుగులు మాత్రమే వెనకిు వేశాడు.
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ఏదో అడుగు వేయక్ముింశప వెనుక్ నుించి అతని మెడ మీద కొట్టటిందా
పాము..... అతని భుజాల చుటూట చుట్లటక్కని శవమెతిూనట్లు పడగను ఊపడిం
మొదలు పెట్టటింది. గొింత్త చినిగిపోయేటట్లు కేక్లు పెడుతూనే, మెలిుగా క్రిందికి
జారిపోయాడు ఆ వాకిూ కూడ్డ..... రెిండే రెిండు క్షణాలతల్లు విగత జీవుడైన్నడు.
పరుగు పరుగున వచిున ఆజానుబ్దహుడి వైపు కోర్గా చూసి, రెిండో
ఆగింతక్కడి భుజాల మీది నుించి నేలమీదికి వాలిింది ఆ పాము.
గాయపడి న్త్తూరోడుత్తనా తన ముక్కును ఆదుముకోవడిం మరిచిపోయి
అర్జింట్లగా వెనకిు తిరిగాడతను.... న్నలుగే న్నలుగు క్షణాలతల్లు కొిండరాయి దగిిరికి
పారిపోయి ప్రణాలతలు క్నపాడుక్కన్నాడు.
*****
పొదలక్క దూర్ింగా వునా పచిునక్ మైదాన్ననిా దాట్ట, ఎతూయిన ఒక్
ప్రశపశింల్ల క్టటబడి వునా ఆశ్రమ వింట్ట క్టటడిం ముిందు ఆగాడు శ్రీక్ర్.
విపరీతమైన

బలిం

క్లిగినట్ల

వింట్ట

దృఢక్నయులు

నలుగురు

క్లిసిక్ట్లటగా పైకి ఎతిూతే తపప అింగుళ్ిం కూడ్డ అవతలికి జర్గని పెదా రాతి
క్లవిం ముిందు కూరుుని ఏవో ఆక్కలిా మెతూగా నూరుత్తన్నాడు ఎనభై
సింవత్రాలక్క పైబడిన వృదుధడు ఒక్తను.
"నేను చెపపన మూలిక్లు నీక్క లభించాయా? నేను చెపపన విధింగానే
వాట్టని స్తక్రిించావా?" పించిన తల ఎతూక్కిండ్డనే అడిగాడతను.
భుజిం మీద సపృహలేక్కిండ్డ పడి వునా యువతిని ఆశ్రమిం ముిందు
భాగింల్ల క్టటబడిన ఒక్ మట్టట అరుగు మీద పడుకోబెటాటడు శ్రీక్ర్.
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"ఎట్లవింట్ట విషానికైనన్న విరుగుడు వేయగల అదుుతమైన వైదుాడి
దగిిరికి నినుా తీసుక్కవచాును. మిందులు వేయడింల్లనే క్నదు - నీ వెింట బడిన
ఎనుబోత్తల వింట్ట దురామరుిల పీచిం అణచడింల్ల కూడ్డ అిందెవేసిన చేయి ఈ
పెదామనిషిది. భయింతో గజగజల్లడి పోవాలి్న అవసర్ిం ఇక్ నీక్క లేదు. తెలివి
తెచుుక్కని క్ళ్ళళ విపపచుుజ ఆమె బుగిలిా మృదువుగా తడుతూ హెచురిించాడు.
అతని మాటని ఆలకిించి క్లవిం ముిందు నుించి లేచాడు ఆ వృదుధడు.
న్నలుగే న్నలుగు అింగల్లు సపృహలేని ఆ యువతిని సమీపించి న్నడిని
పట్లటక్కన్నాడు.
ఉనాట్లుిండి ముడిపడ్డాయి అతని నొసలు.
"ఏమయిింది? మీరు ట్రీట్ చేయలేని భయింక్ర్మైన విష్ిం ఏదైన్న ఈమె
శరీర్ింల్లకి ప్రవేశించిిందా?" ఆిందోళ్నగా అడుగుతూ ర్ింగులు మారుత్తనా
అతని ముఖింల్లకి చూశాడు శ్రీక్ర్.
"విష్మే గనుక్ ఈమె శరీర్ింల్లకి ప్రవేశించి వుింట్ల ఆదురాా పడవలసిన
అవసర్ిం ఎింత మాత్రమూ వుిండేది క్నదు....ఈమెక్క ఈ గతి పట్టటించిింది ఎవరో
గాని, వెత్తక్కుింటూ వచేుసుూన్నారు.....జ క్నులతో పచిుక్ మైదానిం వైపు
చూపస్తూ అన్నాడు.
అదిరిపడి అట్లకేసి చూసిన శ్రీక్ర్కి అగుపించారు ముక్కు పగిలిన
ఆజానుబ్దహుడు ఒింటరిగా లేడతను ..... వెింట వరుసగా వచేుసుూన్నారు మరో
పది మింది ఆగింతక్కలు.
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End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/kbook.php?id=2350
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