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�ళ�� ల�వంట���ం�ళ�� ల�వంట���ం�ళ�� ల�వంట���ం�ళ�� ల�వంట���ం? 
ఎక�డబ� !ేఎక�డబ� !ేఎక�డబ� !ేఎక�డబ� !ే అక�డ�ళ�� అక�డ�ళ�� అక�డ�ళ�� అక�డ�ళ��! 
మనం న� %ే�& �ళ�'ం%ేమనం న� %ే�& �ళ�'ం%ేమనం న� %ే�& �ళ�'ం%ేమనం న� %ే�& �ళ�'ం%ే! 
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వృ74*ావృ74*ావృ74*ావృ74*ా, చ:ల� *ాచ:ల� *ాచ:ల� *ాచ:ల� *ా, సర=34ట�ం %ేసూ? @A��సర=34ట�ం %ేసూ? @A��సర=34ట�ం %ేసూ? @A��సర=34ట�ం %ేసూ? @A��     
�ళ�'ం%ే కదూ మనం నడBసు? 345ం�ళ�'ం%ే కదూ మనం నడBసు? 345ం�ళ�'ం%ే కదూ మనం నడBసు? 345ం�ళ�'ం%ే కదూ మనం నడBసు? 345ం?  

DEమF తక-�Hా అన5టI)DEమF తక-�Hా అన5టI)DEమF తక-�Hా అన5టI)DEమF తక-�Hా అన5టI)  
మ�0 పక�మ�0 పక�మ�0 పక�మ�0 పక� �ైK3LM*+ట�, లN) ం. కO�4 �ైK3LM*+ట�, లN) ం. కO�4 �ైK3LM*+ట�, లN) ం. కO�4 �ైK3LM*+ట�, లN) ం. కO�4 

@Pం*Q@P�Q)@A�@Pం*Q@P�Q)@A�@Pం*Q@P�Q)@A�@Pం*Q@P�Q)@A�, 
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3Lల'ద Hrా w*ా @A�� �రt3Lల'ద Hrా w*ా @A�� �రt3Lల'ద Hrా w*ా @A�� �రt3Lల'ద Hrా w*ా @A�� �రt 
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పrజలపrజలపrజలపrజల కళ�నుం. వ%ే: క�5ట�XY కళ�నుం. వ%ే: క�5ట�XY కళ�నుం. వ%ే: క�5ట�XY కళ�నుం. వ%ే: క�5ట�XY 
మంతbr ల కంటd)  క�5రt వ%ే:34మంతbr ల కంటd)  క�5రt వ%ే:34మంతbr ల కంటd)  క�5రt వ%ే:34మంతbr ల కంటd)  క�5రt వ%ే:34? 
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డబF�ల- @A�ిడబF�ల- @A�ిడబF�ల- @A�ిడబF�ల- @A�ి �ళ�� Xjనడమ( �ళ�� Xjనడమ( �ళ�� Xjనడమ( �ళ�� Xjనడమ(! 
అన5టI)  �ళ� కతలN ప�  మ�Q:@Aయ(అన5టI)  �ళ� కతలN ప�  మ�Q:@Aయ(అన5టI)  �ళ� కతలN ప�  మ�Q:@Aయ(అన5టI)  �ళ� కతలN ప�  మ�Q:@Aయ(. 
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XYంద పడ�  వర��పf �ళ�లNం. XYంద పడ�  వర��పf �ళ�లNం. XYంద పడ�  వర��పf �ళ�లNం. XYంద పడ�  వర��పf �ళ�లNం.  
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నల() లN �ట�U ర�ి=ంచల�ంనల() లN �ట�U ర�ి=ంచల�ంనల() లN �ట�U ర�ి=ంచల�ంనల() లN �ట�U ర�ి=ంచల�ం! 
కంటd)కంటd)కంటd)కంటd)  క�5ట�U ఆపల�ం క�5ట�U ఆపల�ం క�5ట�U ఆపల�ం క�5ట�U ఆపల�ం! 

 

 
Copyright © 2008 SiliconAndhra. All Rights Reserved. 

సరi హక-�లO �ి�Xా34ంధr సంస�క- మ�QయF ఆయ( రచ�తలక- 
మ(తrDE. 

ఇంతవరక- @ాఠక-ల |రt=: 'మ(ట ఒక� మ(టలN....


