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11వ భాగం
సరిగాగ్ తన రాముడి పాదాల మీద పడిన ఆ నీడని చూసి ఉలికిక్పడాడ్డు మహా. వాడి చేతిలో ఉనన్ బొగుగ్ ముకక్లు
కింద పడిపోయాయి/ భయంగా తలెతిత్ చూశాడు. నికక్రు, టీ షరట్ వేసుకునన్ యాభై ఏళల్ వయ్కిత్ రెండు చేతులూ నడుం
మీద పెటుట్కుని బొమమ్ వైపు శర్దధ్గా చూసుత్నాన్డు. ఆయనిన్ అలా చూడగానే అపర్యతన్ంగానే వాడు భయంగా లేచి
నిలబడాడ్డు.
“ఏరా ఎవరు నేరాప్రు నీకు ఈ బొమమ్ వేయడం?” ఆసకిత్గా అడిగాడు.
మాటాల్డకుండా బికక్చచిచ్పోయి చూడసాగాడు.
“మాటాల్డవేరా! నువేవ్ వేశావా బొమమ్ మొతత్ం “
తలూపాడు.
“నాతో వసాత్వా” అడిగాడు.
అపప్డు చూసాడు ఆయన మొహం వైపు. ఎకక్డికి? ఎందుకు? ఎపుప్డు? ఇలాంటి ఎనోన్ పర్శన్లు వాడి మదిలో
మెదిలాయి.. కానీ ఒకక్ పర్శన్ కూడా బయటకి రాలేదు.. సమాధానం కూడా ఏమని చెపాప్లో ఎలా చెపాప్లో అరథ్ం కాక
తెలల్బోయి రెపప్వేయకుండా ఆయన వైపు చూసూత్ నిలబడిపోయాడు/ అపప్టికే సివిల డెర్స లో ఉనాన్ ఆయన ఎవరో
గురుత్పటిట్న వీరయయ్తో సహా అకక్డ ఉనన్ జనం చేతులు కటుట్కుని భయం, భయంగా నిలబడి మహా ఏం తపుప్ చేసాడో,
పోలిస దొర వచాచ్డు అని నిలబడి ఏం జరుగుతుందో అనన్టుట్ చూడసాగారు.
“నీకు అమామ్, నానాన్ ఉనాన్రా?” అడిగాడు ఆయన.
తల అడడ్ంగా ఊపాడు.
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“ఎవరునాన్రు?”
మరోసారి అడడ్ంగా ఊపాడు తల ..
ఆయనకీ అరథ్ం అయింది.. ఈ కురార్డు అనాధ.. దికుక్లేని వాడు. పేవెమ్ంట మీద ఇలా బొమమ్లేసుకుంటూ
జీవనం సాగిసుత్నన్ అభాగుయ్డు. వీడిని తనతో తీసుకుని వెళళ్డానికి ఆ పోలిస ఆఫీసర కి ఎవరి అనుమతి అవసరం లేదు.
ఆయన ఒకసారి అకక్డ ఉనన్ వారందరి వైపు చూసాడు. “ఈ కురార్డు ఎకక్డుంటాడు?”

అడిగాడు జనాంతికంగా..

వీరయయ్ చెపాప్డు. “ వాడిని సిమామ్చలం కొనాన్ళుళ్ సాకింది దొరా.. అది సచిచ్పోన కాడి నుంచి యాడంటే ఆడే..
ఆడికి ఇలుల్, వాకిలేది ?” అనాన్డు వినయంగా.
ఆయన ఇంక వాడి సమాధానం కోసం చూడలేదు. “ ఆ డబుబ్లు ఎతుత్కుని జేబులో వేసుకుని నాతొ రా” అంటూ
వేగంగా కొంచెం ఎడంగా పారక్ చేసిన కారు దగగ్రకు నడిచాడు. మహా చేషట్లుడిగినటుట్ నిలబడిపోయాడు.
“ఎలల్రా.. పెదాద్యన పిలుసుత్నాన్డు..ఎలుల్ .. నీ దశ తిరిగిందిలే” అంటూ తొందరపెటాట్డు వీరయయ్ వాడి చేతిలో
నాలుగు యాపిలస్ పెటిట్.
గబా,గబా ఆ డబుబ్లనీన్ జేబులో కుకేక్సి, ఆయన వెళిళ్న వైపు పరిగెతాత్డు మహా.
నిగ, నిగలాడుతునన్ నలల్టి కారు, మెతత్టి సీటుల్ చూడగానే ఒళళ్ంతా చెమట పటిట్ంది. మటిట్ కాళళ్తో ఎకిక్తే
ఆయన కోపప్డతాడేమో అని భయంతో గుడల్పప్గించి చూసూత్ నిలబడిపోయాడు. వాడి భయం అరథ్ం చేసుకునన్ ఆయన
చలల్గా నవావ్డు. “కూరోచ్రా” అంటూ డైరవర పకక్ సీటు వైపు డోర తీసాడు.
డైరవర కి నీటుగా ఉనన్ ఆ కారులో వాడిని ఎకిక్సుత్ంటే అయయ్గారి మీద కోపం వచిచ్ంది. మహా

ఒదిగి

కూరుచ్నాన్డు. కారు కదిలింది.
బికక్ చచిచ్పోయి బొమమ్లా బిగదీసుకుని కూరుచ్నన్ మహా ఆయన పర్శన్కి ఉలికిక్పడాడ్డు.
“ నీ పేరేంటిరా “ వెంటనే జవాబు చెపప్లేకపోయాడు.
గొంతు పెగలడం లేదు.. మాట రావడం రాలేదు. హటాతుత్గా మూగవాడు అయినటుట్ అనిపించింది వాడికి. నాకు
మాటలు రావా అనుకునాన్డు.
ఆయన కొంచెం సీటులో ఒంగి వాడిని చూసూత్ మళిళ్ అడిగాడు. “నీ పేరేంటి?
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“ మ .... మ ... మాగాడు...” నూతిలోనుంచి వచిచ్నటుట్ వచిచ్ంది సవ్రం. డైరవర ఫకుక్న నవావ్డు.
“మాగాడా!” ఆయనకి కూడా నవొవ్చిచ్ంది కానీ బలవంతంగా నవువ్ ఆపుకునాన్డు. వాడి మీద జాలేసింది. పేరు
చెపప్డం కూడా రాని అమాయకుడు. వీడి చేతిలో ఎంత అపురూపమైన విదయ్ ఉంది! ఈ రాయిని చెకిక్తే! రామనేన్
అవుతాడో! జకక్నేన్ అవుతాడో! అనిపించింది ఆయనకీ.
ఆ క్షణం ఆయనకీ వచిచ్న ఆ ఆలోచనే వీరయయ్ ఆశించినటుట్ మహా అనబడే ఆ అభాగుయ్డి దశ తిరగడానికి నాంది
అయింది.
ఆయన డి.జి.పి చందర్కాంత. భారయ్, ఒక కొడుకు. నిజాయితీ కలిగిన ఆఫీసర గా ఆయనకి విశాఖపటన్ంలో
చాలా మంచి పేరు ఉంది. అవడానికి పోలీస ఆఫీసర అయినా దయారర్ద్ హృదయుడు. సమ్గల్ర లకు, దొంగలకు, అవినీతి
పరులకు, నకస్లైట లకు సింహసవ్పన్ం పేదల పాలిట దైవం అని అందరూ అంటారు. అది నిజం కూడా.
పోలీస కావ్రట్రస్.. చాలా పెదద్ బంగళా. కారు ఆగగానే జవాను పరిగెతుత్కుంటూ వచిచ్ గేటు తీసాడు. ఆ పెదద్
గేటులోనుంచి పోరిట్కో వైపు మళిల్ ఆగింది కారు.
వెనక సీటులో ఒదిగి, ఒదిగి భయంగా కూరుచ్నన్ ఆ కురర్వాడి వైపు చూసి అనాన్డు ఆయన.. “దిగరా..” డైరవర
వైపు చూసి “ డోర తీయి వాడికి తీయడం రాదు” అనాన్డు.
ఆయన కూరుచ్నన్ వైపు డోర తీయడానికి వసుత్నాన్

డైరవర, ఆయన డోర తీసుకుని దిగుతూ అనన్మాటలకి

అణచిపెటుట్కునన్ రోతతో మహా వైపు చూసి, వెనక డోర తీసి “దిగు” అనాన్డు.
వాడు దిగి చేతులు కటుట్కుని ఓ పకక్ నిలబడాడ్డు. చందర్కాంత దిగి అకక్డే మొకక్లకి నీళుళ్ పెడుతునన్ ఒక వయ్కిత్ని
పిలిచి “పర్కాశం! వీడిని నీ ఇంటికి తీసుకువెళిళ్, సాన్నం చేయించి టిఫిన పెటిట్ంచి తీసుకురా! అమమ్గారికి చెపాత్ను
బటట్లు ఇసాత్రు తీసుకుని వెళుళ్” అనాన్డు.
“అలాగే బాబయాయ్” అనాన్డు పర్కాష ఆయనకి కనిపించకుండా వాడి వైపు జుగుపస్గా చూసూత్.
ఆయన చక,చకా నడుచుకుంటూ ఆరు మెటుల్ ఎకిక్ పెదద్ ఓపెన వరండాలోకి వెళిల్ “ లకీష్!” అని పిలిచాడు.
ఆ లకిష్ అనబడే ఆవిడ రెండు నిమిషాల తరవాత వచిచ్ంది. ఆయన వెనకిక్ తిరిగి కొంచెం దూరంగా పోరిట్కో కి
దగగ్రగా నిలబడిన మహాని ఆవిడకి చూపిసూత్ “మన చేతన బటట్లు రెండు జతలు వాడికివువ్” అనాన్డు.
ఆవిడ నొసలు చిటిల్ంచి చూసూత్ “ఎవరు వాడు?” అంది.
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“చెపాత్! ముందు బటట్లివువ్.. కవరోల్ పెటిట్ పర్కాశానికి ఇవువ్” అంటూ ఆయన లోపలికి వెళిళ్పోయాడు.
ఆవిడ పర్కాశానిన్ని పిలిచి “బాబు గదిలో బటట్లు తీసుకుని వెళుళ్” అని చెపిప్ లోపలికి వెళిళ్పోయింది.
అతను ఆవిడ చెపిప్నటుట్గా బటట్లు తీసుకుని వచిచ్ “పదరా” అనాన్డు మహా వైపు చిరాగాగ్ చూసి అదలింపుగా .
కేన చెయిర లో కూరుచ్ని వారాత్ పతిర్క చదువుకుంటునన్ చందర్కాంత సాన్నం చేసి, ఇసతరీ పాంటు, షరట్ వేసుకుని,
తల దువువ్కుని కడిగిన ముతయ్ంలా ఎదురుగా నిలబడిన మహా వైపు పర్శంసగా చూసూత్ అనాన్డు.
“నీ పేరు ఇవాళ నుంచీ మహాన ఎవరనాన్ నీ పేరేంటి అని అడిగితే మహాన అని చెపుప్.. మాగాడు అని చెపప్దుద్
అరథ్ం అయిందా!”
ఆ మాటలు చెపిప్ మహాతేజ ఉదేవ్గానికి లోనైనా వాడిలా హటాతుత్గా నిశస్బద్ంగా అయిపోయాడు.
పిన డార్ప సైలెనుస్ బదద్లయింది.. “సర.. వాటర తాగండి.. కాఫీ తాగుతారా!” వంటి పర్శన్లు, చేతులోల్ వాటర
బాటిలస్ తో సిదధ్ంగా నిలబడాడ్రు ఇదద్రు పొర్డక్షన అసిసెట్ంటుల్.
మహాతేజ ఒక బాటిల అందుకుని గడ,గడా నీళుళ్ తాగి బాటిల అతని చేతికి ఇచాచ్డు.
“సర .. కొంచెం సేపు రెసట్ తీసుకుంటారా! మిగతాది రేపు చేదాద్మా!” మృదువుగా అడిగింది మేఘన.
తేజ తల అడడ్ంగా తిపుప్తూ “ మీకు వేరే పోర్గార్ం ఉంటే తరవాత, అంటే నాకు మళిళ్ మూడ వచిచ్నపుడు
చేదాద్ం” అనాన్డు పలచ్గా నవివ్.
మేఘన గబుకుక్న అంది.. “ నో! నో! ఏమి లేవు. ఉంటే రేపటికి పోసట్ పోన చేసాత్ము. మీరు కంటినూయ్ చేయండి
పీల్జ.. వెరీ ఇంటరెసిట్ంగ సొట్రీ “.
తేజ నవివ్ కొనిన్ క్షణాలు ఆగి మొదలుపెటాట్డు.
ఆ క్షణం నా గుండెలోల్ ఓ మహా విసోఫ్టనం.. శరీరం ఆపాదమసత్ం జలుల్మంది.. కళుళ్ విశాలం అయాయి..నా
చెవులోల్ అపుప్డే కెరటాలు జారవిడిచిన శంఖనాదం..
మహాన..మహాన.. ఎంత బాగుంది! వినసొంపుగా, గొపప్గా ఉంది.. ఆక్షణం నాకు ఆ పదానికి అరథ్ం తెలియదు..
కానీ ఏదో గొపప్ భావన కలగసాగింది. పదే , పదే నా పెదాల మీద ఆ మూడు అక్షరాలు గంతులేయసాగాయి. “ మా
గాడిగా నా జీవితంలో ఒక దశ పరిసమాపత్ం అయింది.. ఇపుప్డు నేను ఒక మనిషిగా మారాను.. అవును నేను మనిషిని.
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నా పేరు పలుకుతుంటే తేనెనాకుతునన్ తీయటి అనుభూతి.. గులాబీరెకక్తో పెదవుల మీద సుకుమారంగా
రుదుద్కుంటునన్టుట్ ఉంది. నా మనసు రెకక్లు విపుప్కుని ఆకాశంలో ఎగరసాగింది.
కొతత్గా మొదలైన దశ అదుభ్తంగా ఉంది.. కళుళ్ మూసుకునాన్ను.
ఆ అందమైన భవనం, పేర్మగా మాటాల్డుతునన్ అయయ్గారు, ననున్ పరిశుభర్ంగా తయారు చేసి, కొతత్ రూపం
ఇచిచ్న పర్కాశం, అయయ్గారి పకక్న నేను వేసిన మహాలకిష్ బొమమ్లా కూరుచ్నన్ అమమ్గారు అందరినీ చూసుత్ంటే ఎంతో
సంతోషంగా ఉంది. రోడుడ్, గుడిసె, సముదర్ం ఒడుడ్ తపప్ ఏనాడూ ఎరుగని పూలతోటా, చలల్ని గాలి అంతా కూడా
కొతత్గా, వింతగా ఉంది. ఎకక్డో వేరే పర్పంచంలో ఉనన్టుట్ అనిపిసోత్ంది.
“వీడు ఇకక్డే ఉంటాడా!” కఠినంగ వినిపించిన అమమ్గారి సవ్రం విని ఊహల నుంచి బయట పడాడ్డు మహా..
కాదు, కాదు మహాన.
తేజ తిరిగి కథలోకి జారుకునాన్డు.. తను ఒక పాతర్గా మారాడు.
లకిష్ గారి మాటలకి మహా బితత్రపోయాడు. రెండు అడుగులు నిలబడడ్ చోటి నుంచి వెనకిక్ వేశాడు
అపర్యతన్ంగా. అది గమనించిన ఆయన వాడిని చేతోత్ సంజఞ్ చేసూత్ ఆపి పకక్న కూరుచ్నన్ భారయ్ లకిష్ మొహంలోకి
చూసాడు.
ఆవిడ మోహంలో అపర్సనన్త చోటు చేసుకుంది. భరత్ చూపులు లెకక్ చేయలేదు.
“ఈ ముషిట్ వెధవని ఇంటికి తీసుకొచిచ్ , సాన్నపానాదులు చేయించడం కాక నామకరణం కూడానా... ఈయనకి
పిచిచ్ పటిట్నటుట్ంది” అనుకుంది అసహనంగా.
ఆ మాటే పైకి అంది “వాడి పేరేదో వాడికుండగా మీరు కొతత్ పేరు పెటట్డం ఎందుకు?”
ఆయన గటిట్గా నవావ్డు. మహా భయంగా చూసాడు.
“చాలెల్ండి ఏవిటా నవువ్? ” చిరాగా అంది ఆవిడ.
“వాడి పేరేంటో అడుగు” అనాన్డు. ఆవిడ ఆయన వైపు, మహా వైపు చూసి మౌనంగా ఉండిపోయింది.
“చెపప్రా” అనాన్డాయన. “నీ పేరేంటి” అనాన్డు మళిళ్.
“మా-- గాడు” భయం, భయంగా చెపాప్డు.
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మళిళ్ కుడిచేయి చూపుడు వేలు అడడ్ంగా ఆడిసూత్ “కాదు.. మహాన .. ఏది చెపుప్ మహాన “ అనాన్డు.
ఉకిక్రి,బికిక్రి అవుతూ అనాన్డు వాడు “మవాన ”
“మవాన కాదు.. మహాన ... ఏది అను...”
రెండు, మూడు సారుల్ పలికించాక సప్షట్ంగా చెపాప్డు “మహాన ”
“గుడ! రేపటి నుంచీ నువువ్ అమమ్గారు ఏ పని చెబితే అది చేయాలి. ఖాళీ సమయంలో మా అబాబ్యి పుసత్కాలు
ఇసాత్డు చదువుకో.. వాడు నీకు చదువు కూడా చెపాత్డు. నువువ్ బొమమ్లేసాత్వు కదా! సుదద్ముకక్లు, బొగుగ్ ముకక్లు
తీసుకుని గచుచ్మీద, గోడల మీదా, ఎకక్డ పడితే అకక్డ వేయకూడదు..నీకు డార్యింగ పుసత్కాలు కొని తెసాత్ను రంగు
పెనిస్ళుళ్ కూడా కొనిసాత్ను వాటి మీద వేసుకో” అని అపుప్డే అకక్డికి అడుగు పెటిట్న చేతనిన్ చూపిసూత్ “వాడు నా
కొడుకు... వాడికి టైం ఉనన్పుప్డు నీకు చదువు చెపాత్డు నేరుచ్కోవాలి.. కొనాన్ళుళ్ అయాక నినున్ బళోళ్ చేరిప్సాత్ను సరేనా”
అనాన్డు.
వాడికి ఆయన చెపిప్నవి కొనేన్ అరధ్ం అయాయి.. కొనిన్ అరధ్ం అయి, అవక తల ఊపాడు. చేతన తండిర్ పకక్కి
వచిచ్ కూరుచ్ని కుతూహలంగా అడిగాడు “ఎవరు డాడి ఈ అబాబ్యి” .
“అమమ్కి పనిలో సాయం చేయడానికి తీసుకువచాచ్ను. వాడికి ఏమి తెలియదు.. కాసిని అక్షరాలు నేరుప్.. గాలిని
గాలి అంటారని, పూలని పూలు అంటారని నేరుప్” అనాన్డాయన.
చేతన అపుప్డే ఇంటరోల్కి వచాచ్డు. మెరిట సూట్డెంట. బుదిధ్మంతుడు. తండిర్ ఆదరశ్భావాలు కొదిద్గా పుణికి
పుచుచ్కుని జీవితంలో అడుగులు వేసుత్నాన్డు. చిరునవువ్తో మహాని చూసూత్ “సరే” అనాన్డు.
మరునాటి నుంచీ ఆ ఇంటోల్ మహాకి కొతత్ జీవితం పార్రంభం అయింది. చేతన సూక్ల కి వెళిళ్నపుప్డు లకిష్కి
ఇంటి పనులోల్ సాయం చేయడం, సోఫాలు, ఫరిన్చర, కిటికీలు, తలుపులు

తుడవడం, అపుప్డపుప్డు తోటపనిలో

పర్కాశానికి సాయం చేయడంలాంటి పనులు ఇషట్ంగా, శర్దధ్గా చేయసాగాడు. కమమ్టి రుచులతో కూడిన భోజనం,
టిఫిన.. వాడికి అకసామ్తుత్గా తనని ఎవరో దేవతలు ఎతుత్కుని వెళిల్ దేవలోకంలో దింపినటుట్ ఉకిక్రి,బికిక్రిగా ఉంది.
చేతన ఇంటికి వచిచ్ తన హోమ వరక్ చేసుకునాన్క అతని దగగ్ర కూరుచ్ని అక్షరాలు నేరుచ్కోడం రాతిర్ళుళ్ తనకి
కేటాయించిన గదిలో పడుకుని గడిచిపోయిన కాలానిన్, తలిల్, తండుర్లని పదే, పదే తలచుకోవడం వాడి దినచరయ్.. వాడిని
అందరూ మహా అని పిలవసాగారు. తన పేరు కొతత్గా, అందంగా, గొపప్గా అనిపించింది వాడికి.

øöeTT~

www.koumudi.net

qe+ãsY 2022

ࠪݡڴ

7

మటిట్లోమాణికాయ్లు చాలా ఉంటాయి.. కాకపొతే వాటిని మాణికాయ్లు అని గురిత్ంచి వాటి సాథ్నంలో వాటిని
అమరిచ్నపుప్డే వాటికి విలువ ఉంటుంది. అయితే ఆ విలువ గురిత్ంచిన వారే ఆ పని చేయగలరు. చందర్కాంత మంచి
మనసుకి మహా మాణికయ్ంలా కనిపించకపోయినా మటిట్ని మాణికయ్ంగా మారచ్గల శకిత్ సామరాధ్య్లు ఆయనలో ఉండడం
చేత మహాని సాన పెటట్డం మొదలుపెటాట్డు. ఇపుప్డు నిజంగానే వాడు మాణికయ్ంలా మెరిసిపోతునాన్డు. మంచి తిండి,
నీడ పటుట్న జీవితం, దిగులు, చింతా ఎగిరిపోయి ఆ సాథ్నంలో సంతోషం, సంతృపిత్ చేరడంతో పిలాల్డు రంగు తేలి, చూడ
ముచచ్టగా అయాడు.
కాలం వేగంగా గడిచిపోయింది. ఇపుప్డు వాడి పర్వరత్నలో హుందాతనం, మాటలోల్ నాగరికత వచేచ్సాయి, చినన్,
చినన్ వాకాయ్లు తెలుగులో, ఇంగిల్ష లో రాయగలుగుతునాన్డు, చదవగలుగుతునాన్డు. కానీ,

రాసుత్నన్పుప్డు,

చదువుతునన్పుప్డు చాలా తపుప్లు వసుత్నాన్యి. ఇలా లాభం లేదనిపించింది ఆయనకీ.
తనకి తెలిసిన ఒక హెడ మాసట్ర తో మాటాల్డి వాడిని సూక్లోల్ చేరిప్ంచాడు చందర్కాంత.. వాడిని ఏ కాల్సులో
చేరుచ్కోవాలో ఆయనకీ అరధ్ం కాకపోయినా చందర్కాంత మీద గౌరవం, భయంతో రెండో కాల్సులో కూరోచ్బెటాట్డు. కానీ
వాడికి చదువు మీద శర్దధ్ అంతగా లేదని, చెపిప్ంది అరధ్ం చేసుకునే శకిత్ కూడా లేదని అరధ్మైంది ఆయనకి. నెమమ్దిగా
మూడు, నాలుగు, అయిదు కాల్సులు దాటించాడు.
ఒకరోజు నిదర్లేచి బాలక్నీలో నిలబడి ఉనన్ చందర్కాంత ఎదురుగా కనపడిన దృశయ్ం చూసి ముగుద్డైనాడు.
పనిమనిషి వీధి వాకిటోల్ ముగుగ్లు వేసుత్ంటే కళాళ్రప్కుండా చూసూత్నన్ మహా హటాతుత్గా ఆమె చేతిలో ఉనన్ ముగుగ్ బుటట్
అందుకుని తను వేయసాగాడు ముగుగ్. వాడి చేతి వేళళ్ సందునుంచి జారుతునన్ ముగుగ్ రక,రకాల గీతలతో ఒక అందమైన
ఆకృతి దాలిచ్ంది. పనిమనిషి బుగగ్న చేయి పెటుట్కుని వింతగా చూసోత్ంది. చందర్కాంత కి సడనాగ్ గురొత్చిచ్ంది. వీడు
పుటుట్కతో కళాకారుడు. దైవదతత్ంగా అబిబ్న ఆ కళకి శిక్షణ ఇసేత్ మరింత పర్తిభా వంతంగా తయారవుతాడు కదా! అసలు
తను వీడిని తనతో తీసుకువచిచ్న రోజు ఆలోచించింది కూడా అదే కదా ! అయోయ్ ఎలా మరిచ్పోయాను! ఈ కురార్డిలో
మంచి సృజనాతమ్కత ఉంది. అది శిక్షణతో రాణిసుత్ంది.. తపప్కుండా

వీడిని ఏదనాన్ ఆరట్ సూక్ల లో చేరాచ్లి

అనుకునాన్డు తలపంకిసూత్.

(ĺʉňpȊ ūà Ȃɟ)
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