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వGH బయటక- వi,%డ.
ఆ తాత ³ండ }~లAB దరఖMసు? §ాాల- £vి¬(,

³ండ లÆల- పర¸న లAR` దరఖMసు? తయMర$iేJాడ.

షÔjటÎ ా

¬GHాట ఆvి? , బ1 ా పరపr ఉన& ఒక Nత8 E( చూ>ింi,డ. బ1<ం`లA( ఉGో<గల- iెప¨డం వలన /ెvింGH ఏNటంట, అGH
సjద(. "ా డం ాj( కలవంE ఒకnాj" అ+,&డ సూi,య ా. మా&డ ా j/,ల- vgÆనులA ఇiే%Jాడ.
తన దగ ర ఒక కవర$లA, అహల< తనక- Oా8vిన ఏEె(NGH ఉత? ాల-+,&
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B ంGH. చనువª ా క-శల ప8శ&ల- O=vి, "+, Zgౖల- 
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తన` అంత మం జర$గత న&ందుక- ఉGేగ పEతÔ "Û,ంక#<" అ( iే
ఆ తాత శ(Oారం, ఆGHOారం వi,%
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B ~ >gటwక/ే, nాwß తన( దబ1
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