
ಕೆಂಪಪಾದವವೋ ಎಲಪಾಲಾ ಕೆಂಪಪಾದವವೋ..

ಟ್ರಿಣ್ ಟ್ರಿಣ್ ಟ್ರಿಣ್..

ಮೂರೋ ರೆಂಗಿಗೆ ಮೊಬೈಲ ಮೊಬೈಲ್ ಕರ ಕಟ್ ಆಯಿತೆಂದರೆ ೆಂದರ ಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಶೆಂಟ್ ನೋಡೆಂಟ್ ನೋಡುವುದನ್ನುೂೋಡುವುದನ್ನು ಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುವುದನ್ನು ಒಮಶೆಂಟ್ ನೋಡುವುದನ್ನು ಒಮ್ಮೆಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು್ ನೋಡುವುದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನಿಲ್ಲಿಡುವುದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕಲಾಸಿ ವಾಪಸ್ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಪಾಪಸ್ ಕರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂಪಾಡುವುದನ್ನು ಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಗೌಸ.

ಯಾಪಾಕೆಂದರ ಅದಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು ಗೌರಿಅದು ಗೌರ ಲಂಕೇಶೆಂಕೋಶ್ ಅವುದನ್ನು ಒಮರದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಗೌಸ ಆಗಿರಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ‘ಮೂರುಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿ.  ‘ಮೂರಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು ರೆಂಗೌರಿಪಾದಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು್ರಿ ಎತ್ತು. ‘ಮೂರುಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದವುದನ್ನು ಒಮರಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು ಬ್ಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು ಬ್ಯುಸಿ ಅೆಂತ್ತು. ‘ಮೂರು ಅರ್ಥ.ಂ.  ಅವುದನ್ನು ಒಮರಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು

ಎತ್ತು. ‘ಮೂರುಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿವುದನ್ನು ಒಮರಗೂ ಮೊಬೈಲ ಮೊಬೈಲಂಕೇಶ್ ನೋಡುವುದನ್ನು ಕಿವಿಗಿಟ್ಕೋಂಡೂಿೋೆಂಡ್ ಕೂರಕಿ ನ್ನು ಒಮ್ಮೆನೋಡುವುದನ್ನುಿ ಮೊಬೈಲಪಾಗಲಂಕೇಶಲಾಪನ..’  ಎನ್ನು ಒಮ್ಮೆಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು್ ನೋಡುವುದನ್ನುತ್ತು. ‘ಮೂರುಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿ ಒೆಂದಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು ಸೂಸೋಟಕ ನ್ನು ಒಮ್ಮೆಗೆ ನ್ನು ಒಮ್ಮೆಕಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂಪಾತ್ತು. ‘ಮೂರುಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು

ಮಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುೆಂದಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುವುದನ್ನು ಒಮರಸಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದಸರಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು ಗೌರಿಅದು ಗೌರ. ಇನ್ನು ಒಮ್ಮೆಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು್ ನೋಡುವುದನ್ನು ಆ ಮೂರಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು ರೆಂಗಿನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಕರ ಬ್ರಲಪಾರದಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು ಎೆಂದಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು ನೋಡುವುದನ್ನುನೋಡುವುದನ್ನುಸಿಕೂಳ್ಳಲು ನೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಂಕೇಶಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು ದಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುಳ್ಳಲು ದುಃಖವಾಪಸ್ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಪಾಗಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಗೌ. ಮೊನೋಡುವುದನ್ನು್ ನೋಡುವುದನ್ನು

ಸಪೇಶೆಂಟ್ ನ ೆಂಬ್ರ್ ೫ರ ರಾತ್ರಿಪಾತ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ್ರಿ ತ್ತು. ‘ಮೂರುಮಡುವುದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಮನೋಡುವುದನ್ನು ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಪಾಗಿಲ್ಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕನ್ನು ಒಮ್ಮೆಲ್ಲೇ ಹಂತಕರಿಂಲಾೋ ಹಂತಕರಿಂದ ಹತ್ಯೆಂತ್ತು. ‘ಮೂರುಕರೆಂದ ಹಂತಕರಿಂದ ಹತ್ಯತೆಂದರೆ  ಬ್ಯುಗೊಳ್ಳಲು ಗೌರಿಪಾದ ಗೌರಿಅದು ಗೌರ ಲಂಕೇಶೆಂಕೋಶ್ ಸಾವು ಈಗ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಪಾವುದನ್ನು ಒಮಶೆಂಟ್ ನೋಡುವು ಈಗ

ಕಿ್ರಿಯಾಪಾಶೋಲಂಕೇಶವಾಪಸ್ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಪಾಗಿರಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುವುದನ್ನು ಒಮ ಬ್ಹಂತಕರಿಂದ ಹತ್ಯಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುತೆಂದರೆ ೋಕ ಮನ್ನು ಒಮ್ಮೆಸಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುಗಳ್ಳಲು ಲ್ಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕಲಾ ಒೆಂದಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು ಖಾಲಿಪಾಲ್ಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕಯನ್ನು ಒಮ್ಮೊ್ ನೋಡುವುದನ್ನು,  ಅಗಣಿತ್ತು. ‘ಮೂರು ಪ್ರಿಶೆಂಟ್ ನೋಡ್ ನೋಡುವುದನ್ನುಗಳ್ಳಲು ನ್ನು ಒಮ್ಮೊ್ ನೋಡುವುದನ್ನು,  ಕಣಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿೆಂಬ್ ದಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುಳ್ಳಲು ದುಃಖವುದನ್ನು ಒಮನ್ನು ಒಮ್ಮೊ್ ನೋಡುವುದನ್ನು,

ಸಿಟಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು -ಹಂತಕರಿಂದ ಹತ್ಯತಪಾಶೆಂಟ್ ನೋಡಯನ್ನು ಒಮ್ಮೊ್ ನೋಡುವುದನ್ನು ತ್ತು. ‘ಮೂರುಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುೆಂಬಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಗೌ. 

ಒೆಂದಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು ಕತೆಂದರೆ  ನೋಡುವುದನ್ನುನ್ನು ಒಮ್ಮೆಪಪಾಗಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಗೌ:  ಕೋಡಿಗನೋಡುವುದನ್ನುೂಬ್ಗನೊಬ್ಬನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಮಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುಷ್ಟಿ ಯಲ್ಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕಲಾ ಚಂದದ ಹಕ್ೆಂದದ ಹಂತಕರಿಂದ ಹತ್ಯಕಿಿ ಸಿಲಂಕೇಶಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುಕಿಕೂೆಂಡಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಗೌ.  ಮಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುಷ್ಟಿ ಯೊಳ್ಳಲು ಗಿರಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುವುದನ್ನು ಒಮಶೆಂಟ್ ನೋಡುವುದಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು

ಬ್ದಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುಕಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಗೌಯೊೋ ಇಲಂಕೇಶಲಾವವೋ ಎೆಂದವುದನ್ನು ಒಮ ಕೋಳ್ಳಲು ಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ಪಾಸನೋಡುವುದನ್ನು.  ಬ್ದಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುಕಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಗೌ ಎೆಂದರ ಅವುದನ್ನು ಒಮ ಕ ಮೊಬೈಯಲ್ಲೇ ಹಂತಕರಿಂಲಾೋ ಹಿಸಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುಕಿ ಗಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುಟ್ಟಾಗಿ ಪಾ ಗಿ ಕೂಲಂಕೇಶಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುಲಾತಪಾಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿನೋಡುವುದನ್ನು,

ಸತ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಗೌ ಎೆಂದರ ಹೌದೇ ಅದು ಗೌದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಗೌೋ ಎೆಂದಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು ನಿಮಡುವುದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣೆದುರನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುರೋ ಕೂಲಂಕೇಶಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುಲಾತಪಾಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿನೋಡುವುದನ್ನು.  ಅಭಿವುದನ್ನು ಒಮ ಬ್ಯುಕಿಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿ ಸಾವು ಈಗ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಪಾ್ತಿ ಸ್ವಾತ್ತು. ‘ಮೂರುೆಂತ್ತು. ‘ಮೂರು್ರಿ ಬ್ಯುವೆಂಬ್ ಚೆಂದದ ಹಕ್ೆಂದದ ಹಂತಕರಿಂದ ಹತ್ಯಕಿಿಯ ಕತೆಂದರೆ  ಈಗ

ಹಿೋಗೆೋ ಆಗಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಗೌಯೇೋ?  ಮಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುಕಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿವಾಪಸ್ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಪಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂಪಾತ್ತು. ‘ಮೂರುನಾಡಪಾಡಿದರೆಂದಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು,  ಬ್ರದರೆಂದಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು ಎಷ್ ಷ್ಟುಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು  ಅನ್ನು ಒಮ್ಮೆನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಬ್ಯು ಜೀವಗಳ ೋವುದನ್ನು ಒಮಗಳ್ಳಲು  ಕಳೆದಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುಕೂೆಂಡೆವುದನ್ನು ಒಮಶೆಂಟ್ ನೋಡುವು?  ಇನ್ನು ಒಮ್ಮೊ್ ನೋಡುವುದನ್ನು

ಎಷ್ಟುಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು  ಕಪಾಲಂಕೇಶ ಹಿೋಗೆ ಮಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುೆಂದಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುವುದನ್ನು ಒಮರಯಬೈಲೋಕಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು ಇದಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು? ಎೆಂಬ್ೆಂರ್ಥ. ಎಷ್ೂ ೋ ಪ್ರಿಶೆಂಟ್ ನೋಡ್ ನೋಡುವುದನ್ನುಗಳ್ಳಲು ಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು ನ್ನು ಒಮ್ಮೆಮಡುವುದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನ್ನು ಒಮ್ಮೆಡುವುದನ್ನು ಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುವ ಹಂತಕರಿಂದ ಹತ್ಯರದ್ಪಾಡುವುದನ್ನು ತೆಂದರೆ ೂಡುವುದನ್ನು ಗಿವ.

ಗೌರಿಅದು ಗೌರಯ ವಿಚಪಾರಗಳ್ಳಲು ನ್ನು ಒಮ್ಮೆಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು್ ನೋಡುವುದನ್ನು ತ್ತು. ‘ಮೂರುಮಡುವುದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ವಿಚಪಾರಗಳಿಂದೆಂದ ಎದಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುರಸಲಪಾರದ ಅವಿಚಪಾರಗಳ್ಳಲು  ಹೇಡಿತನದ ೋಡಿತ್ತು. ‘ಮೂರುನ್ನು ಒಮ್ಮೆದ ಕ ಹೇಡಿತನದ ಕೃತ್ತು. ‘ಮೂರು ಬ್ಯುವಾಪಸ್ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಪಾದ ಈ ಹಂತಕರಿಂದ ಹತ್ಯತೆಂದರೆ  ಬ್ಯು. ಏಳ್ಳಲು ಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು ಬ್ಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುಲ್ಲೇ ಹಂತಕರಿಂಟ್

ಅಲಂಕೇಶಲಾ,  ಅರಂ ಬ್ಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುಲ್ಲೇ ಹಂತಕರಿಂಟ್ ಹೇಡಿತನದ ೂಕಿರೂ ಸಾವು ಈಗ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಪಾಕಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು ಎನ್ನು ಒಮ್ಮೆಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು್ ನೋಡುವುದನ್ನುವುದನ್ನು ಒಮೆಂತ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದಸ ಶಥಿಲಂಕೇಶ ದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಗೌೋಹಂತಕರಿಂದ ಹತ್ಯದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಗೌೂಳ್ಳಲು ಗಿನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಚೆಂದದ ಹಕ್ ಮೊಬೈತ್ತು. ‘ಮೂರುನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಬ್ಯು ಕಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುರತ್ತು. ‘ಮೂರುಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು ‘ಅವುದನ್ನು ಒಮರಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು’  ಎಷ್ಟುಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು 

ಭಯಗೊೆಂಡಿದ್ಪಾಸರೆಂದಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು ಇದಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು ತ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಳಿಂದಸಿಕೂಡುವುದನ್ನು ಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುತ್ತು. ‘ಮೂರುಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಗೌ.  ಅವುದನ್ನು ಒಮರ ಸಮಯ-ಶಕಿಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿಯನೋಡುವುದನ್ನು್ ನೋಡುವುದನ್ನುಲಂಕೇಶಲಾ ಅಸೆಂಖ ಬ್ಯು ಕೋಸಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುಗಳ್ಳಲು  ಅಲ್ಲೇ ಹಂತಕರಿಂದ್ಪಾಟದಲ್ಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕಲಾ

ಹಂತಕರಿಂದ ಹತ್ಯರಣಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂಪಾಡುವುದನ್ನು ಲಂಕೇಶಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು ಮೂಲಂಕೇಶಭೂತ್ತು. ‘ಮೂರುವಾಪಸ್ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಪಾದಿಗಳ್ಳಲು ಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು ಹಂತಕರಿಂದ ಹತ್ಯತಪಾಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿರಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು ಕೋಸಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುಗಳ್ಳಲು ನ್ನು ಒಮ್ಮೆಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು್ ನೋಡುವುದನ್ನು ಅವುದನ್ನು ಒಮರ ಮ್ಮೆ ನಿಲ್ಲಿೋಲ್ಲೇ ಹಂತಕರಿಂ ದ್ಪಾಖಲ್ಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕಸಿದಸರಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು. ‘ಕನಾಡಪಾಂಟಕದಲ್ಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕಲಾ ಎಲ್ಲೇ ಹಂತಕರಿಂಲಾಲ್ಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕಲಾ

ಕೂೋಟಂದ್ಪಾವವ ಅಲ್ಲೇ ಹಂತಕರಿಂಲಾಲಂಕೇಶಲಾ ನ್ನು ಒಮ್ಮೆೆಂದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಗೌೂೆಂದಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು ಕೋಸಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು ನ್ನು ಒಮ್ಮೆಡಿೋತ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಗೌ ಕಣಪನ, ನ್ನು ಒಮ್ಮೆನೋಡುವುದನ್ನುನ್ಗೆ ಟ್ಕೋಂಡ ಮೊಬೈಮಿಲಂಕೇಶಲಾ, ದೂರದೂರ ಎಲಂಕೇಶಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುಲಾ ನ್ನು ಒಮ್ಮೆನ್ನು ಒಮ್ಮೆ್ ನೋಡುವುದನ್ನು ಕರಬೈಲೋಡಿೋಪಪಾನ’

ಎನ್ನು ಒಮ್ಮೆಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು್ ನೋಡುವುದನ್ನುತ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದಸರಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು ಗೌರಿಅದು ಗೌರ.  ಆದರ ಅಷ್ ಲಂಕೇಶಲಾ ಬೈಲದರಕ,  ಕೂೋಟ್ಂ ಕೋಸಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುಗಳ್ಳಲು  ಹೇಡಿತನದ ೂರತಪಾಗಿಯೂ ನಿಭಿೋಂತ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಿೆಂದ ಬ್ರಯಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದಸದಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುಸ,

ಓಡಪಾಡುವುದನ್ನು ಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದಸದಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುಸ ಅಪರೂಪದ ದಿಟ ತ್ತು. ‘ಮೂರುನ್ನು ಒಮ್ಮೆವೋ ಸರ!

ವಿದ್ಪಾ ಬ್ಯುಥಿಂ ಸೆಂಘಟನೋಡುವುದನ್ನು,  ಮಹಿಳಪಾ-ದಲ್ಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕತ್ತು. ‘ಮೂರು-ರ ಮೊಬೈತ್ತು. ‘ಮೂರು-ಪರಸರ-ಆದಿವಾಪಸ್ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಪಾಸಿ ಸೆಂಘಟನೋಡುವುದನ್ನು,  ಲ್ಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕೆಂಗತ್ತು. ‘ಮೂರು್ತಿ ಸ್ವಾ ಅಲಂಕೇಶನಸೆಂಖಾಲಿಪಾ ಬ್ಯುತ್ತು. ‘ಮೂರುರ ಹೇಡಿತನದ ೂೋರಾತ್ರಿಪಾಟ,

ಹಿೆಂದೂತ್ತು. ‘ಮೂರು್ತಿ ಸ್ವಾವಾಪಸ್ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಪಾದಿಗಳ್ಳಲು  ಅತ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಗಳಿಂದಗೆ ಸಿಲಂಕೇಶಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುಕಿ ನೋಡುವುದನ್ನುೂೆಂದ ಸಮಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುದ್ಪಾಯಗಳ್ಳಲು  ಹೇಡಿತನದ ೂೋರಾತ್ರಿಪಾಟಗಳ್ಳಲು ಲ್ಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕಲಾ ಸಕಿ್ರಿಯವಾಪಸ್ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಪಾಗಿದಸವುದನ್ನು ಒಮರಲಂಕೇಶಲಾರಗಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು ಗೌರಿಅದು ಗೌರ

ಅಕಿನ್ನು ಒಮ್ಮೆೆಂತ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದಸರಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು.  ಅವುದನ್ನು ಒಮರಲ್ಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕಲಾ ಯಾಪಾರಾತ್ರಿಪಾದರೂ ಕಷ್ಟು ದಲ್ಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕಲಾದಸರ ಹಿೆಂದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಗೌಮಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುೆಂದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಗೌ ನೋಡುವುದನ್ನುೂೋಡುವುದನ್ನು ದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಗೌ ನೋಡುವುದನ್ನುರವಿಗೆ ಧಾವಿಸುತ್ತಿದ್ಪಾವಿಸಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದಸರಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು.

ಹೇಡಿತನದ ೂಸಪೋಳಿಂದಗೆಯ ಹೇಡಿತನದ ೂೋರಾತ್ರಿಪಾಟಗೌರಿಪಾರರನ್ನು ಒಮ್ಮೆಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು್ ನೋಡುವುದನ್ನು ಅತ್ತು. ‘ಮೂರು ಬ್ಯುೆಂತ್ತು. ‘ಮೂರು ಭರವುದನ್ನು ಒಮಸ,  ಪ್ರಿೋತ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಿೆಂದ ಅಪನಕೂಳ್ಳಲು ಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುನೆಸಿಕೊಳ್ಳತ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದಸ ಜೀವಗಳ ೋವುದನ್ನು ಒಮ ಅದಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು.  ಅವುದನ್ನು ಒಮರ ಕಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುಟಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುೆಂಬ್

ಬೈಲಳೆಬೈಲಳೆದಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು ಎಷ್ಟುಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು  ವಿಸಾವು ಈಗ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಪಾಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿರವಾಪಸ್ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಪಾಗಿತ್ತು. ‘ಮೂರುಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿ ಎೆಂದರ ದೂರದ ರಾತ್ರಿಪಾಜ್ಯಗಳ ದಿಟ ಬ್ಯುಗಳ್ಳಲು  ದಿಟ  ಹೇಡಿತನದ ೂೋರಾತ್ರಿಪಾಟಗೌರಿಪಾರರಾತ್ರಿಪಾಗಿದಸ ಕನ್ನು ಒಮ್ಮೆ್ ನೋಡುವುದನ್ನುಯ ಬ್ಯು, ಜೀವಗಳ ಗೆ್ ನೋಡುವುದನ್ನುೋಶ್, ಶೆಂಟ್ ನೋಡಹೌದೇ ಪಾಲಾ

ರಶೋದ,  ಚಂದದ ಹಕ್ೆಂದ್ರಿಶೆಂಟ್ ನೋಡೋಖರ್ ಆಜಾಪಾದ ಅವುದನ್ನು ಒಮರ ‘ಮಕಿಳಪಾ’ಗಿದಸರಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು.  ಎಲ್ಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕಲಾಯವುದನ್ನು ಒಮರೋ ಆಗಿರಲ್ಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕ,  ಚಂದದ ಹಕ್ಳ್ಳಲು ಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುವುದನ್ನು ಒಮಳಿಂದಗೌರಿಪಾರರೂಡುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದನ್ನು ಅಷ್ಟುಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು 

ತಪಾದ್ಪಾತ್ತು. ‘ಮೂರುಡುವುದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಬ್ಯು..

ಜೀವಗಳ ೋವುದನ್ನು ಒಮಪರವಾಪಸ್ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಪಾಗಿ ಯೊೋಚಿಸಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುವುದನ್ನು ಒಮ ಎಲಂಕೇಶಲಾರೂ ‘೩ಡಿ’  ಬ್ಗೆಗೆ ನ್ನು ಒಮ್ಮೆೆಂಬಿಕ ಹೇಡಿತನದ ೂೆಂದಿರಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುತಪಾಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿರ -  ಡೆಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂಪಾಕ್ರಿಸಿ,  ಡಿಸೆಂಟ್ ಮತ್ತು. ‘ಮೂರುಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿ ಡೆ ಮೊಬೈವುದನ್ನು ಒಮಸಿಂಟ

(ಪ್ರಿಜಾಪಾಪ್ರಿಭಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುತ್ತು. ‘ಮೂರು್ತಿ ಸ್ವಾ,  ಭಿನ್ನು ಒಮ್ಮೆ್ ನೋಡುವುದನ್ನುಮತ್ತು. ‘ಮೂರು,  ಬ್ಹಂತಕರಿಂದ ಹತ್ಯಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುತ್ತು. ‘ಮೂರು್ತಿ ಸ್ವಾ).  ಗೌರಿಅದು ಗೌರ ಲಂಕೇಶೆಂಕೋಶ್ ಕೂಡುವುದನ್ನು  ಸದ್ಪಾ ಚಂದದ ಹಕ್ಚೆಂದದ ಹಕ್ಂಗೆ ಮಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುಕಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿವಾಪಸ್ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಪಾಗಿದಸರಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು.  ‘ಸಿದದ್ಧರಾತ್ರಿಪಾಮಯ ಬ್ಯುನ್ನು ಒಮ್ಮೆವುದನ್ನು ಒಮರಗೆ



ನಿೋವುದನ್ನು ಒಮಶೆಂಟ್ ನೋಡುವು ಕೂಡುವುದನ್ನು ಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುವುದನ್ನು ಒಮ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂಪಾರಾಂ ಸ್ತಿ ಸ್ವಾಲಂಕೇಶನ ಹೇಡಿತನದ ಚೆಂದದ ಹಕ್ವೋ ಆಗಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಗೌ,  ಅಪಪಾನಜೀವಗಳ  ಆಗಿದಸರ ಇಷ್ಟುಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು  ಕೂಡುವುದನ್ನು ಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿರಲ್ಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕಲಂಕೇಶಲಾ ಅಲಂಕೇಶಲಾವ?’  ಎೆಂದರ

‘ಹೌದೇ ಅದು ಗೌದ್ಪಾ?’  ಎನ್ನು ಒಮ್ಮೆಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು್ ನೋಡುವುದನ್ನುತ್ತು. ‘ಮೂರುಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲೇ ಹಂತಕರಿಂೋ ಅದಕಿ ಈ ಕಪಾಲಂಕೇಶದ ಕಪಾರಣಗಳ್ಳಲು ನ್ನು ಒಮ್ಮೆಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು್ ನೋಡುವುದನ್ನು ವಿವುದನ್ನು ಒಮರಸಿ ಹೇಡಿತನದ ೋಳಿಂದದಸರಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು.  ‘ಏನಿದಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು,  ಶರಣತ್ತು. ‘ಮೂರುತ್ತು. ‘ಮೂರು್ತಿ ಸ್ವಾ ಎಲಂಕೇಶಲಾ ಮರತ್ತು. ‘ಮೂರುಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು

ಮತೆಂದರೆ ೂಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿೆಂದಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಪಾ್ರಿಹಿಡುವುದನ್ನು ಒಮ್ಮೆನಿಕಲ್ ಜಾಪಾತ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾಪಾಗಿರಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುವುದನ್ನು ಒಮ ಲ್ಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕೆಂಗೌರಿಪಾಯತ್ತು. ‘ಮೂರುರ ಬ್ಗೆಗೆ ಕಮಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು ಬ್ಯುನಿಸ ರಾತ್ರಿಪಾಗಿ ಹಿೋಗೆ ಬ್ರದಿರಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುವಿರಲಂಕೇಶಲಾ,  ಒಬ್ಗನೊಬ್ಬ

ಮಹಿಳೆಯಾಪಾಗಿ ನಿಮಡುವುದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನಿಲಂಕೇಶಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುವಿನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಬ್ಗೆಗೆ ನ್ನು ಒಮ್ಮೆನ್ನು ಒಮ್ಮೆಗೆ ತ್ತು. ‘ಮೂರುಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುೆಂಬ್ ಕಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುತ್ತು. ‘ಮೂರುೂಹಂತಕರಿಂದ ಹತ್ಯಲಂಕೇಶವಿತ್ತು. ‘ಮೂರುಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿ’ ಎೆಂದಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು ಅಸಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂಪಾಧಾವಿಸುತ್ತಿದ್ಪಾನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ತೆಂದರೆ ೂೋರಸಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಗೌಸ. ಸೆಂಯಮದಿೆಂದ ನ್ನು ಒಮ್ಮೆನ್ನು ಒಮ್ಮೆ್ ನೋಡುವುದನ್ನು

ಸೆಂಶಯಗಳ್ಳಲು ನೋಡುವುದನ್ನು್ ನೋಡುವುದನ್ನುಲಂಕೇಶಲಾ ಕೋಳಿಂದಕೂೆಂಡುವುದನ್ನು ಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು,  ಕಲಂಕೇಶವುದನ್ನು ಒಮನ್ನು ಒಮ್ಮೆಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು್ ನೋಡುವುದನ್ನು ಒಪನ,  ಮತೆಂದರೆ ಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿ ಕಲಂಕೇಶವುದನ್ನು ಒಮನ್ನು ಒಮ್ಮೆಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು್ ನೋಡುವುದನ್ನು ಭೇಟಿಯೋಟಯಾಪಾದ್ಪಾಗ ವಿವುದನ್ನು ಒಮರವಾಪಸ್ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಪಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂಪಾತಪಾಡುವುದನ್ನು ಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುವುದನ್ನು ಒಮ ಎೆಂದಿದಸರಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು.

ಕೂದಲಂಕೇಶನ್ನು ಒಮ್ಮೆಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು್ ನೋಡುವುದನ್ನು ಬಿಳಿಂದಯಾಪಾಗಿಸಿ ‘ಗೆ್ರಿೋಸ್ ಫುಲಿ ನಶೆಂಟ್ ನೋಡುವುಲ್ಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕ ನ್ನು ಒಮ್ಮೆನ್ನು ಒಮ್ಮೆ್ ನೋಡುವುದನ್ನು ವುದನ್ನು ಒಮಯಸಾನ್ನು ಒಮ್ಮೆಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು್ ನೋಡುವುದನ್ನು ಒಪನಕೂೆಂಡಿರಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುವ’  ಎೆಂದಿದಸರಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು.  ಕಲಂಕೇಶಶಬ್ಸಗಳ್ಳಲು  ಬ್ಳ್ಳಲು ಕ ಬ್ಗೆಗೆ

ತ್ತು. ‘ಮೂರುಕರಾತ್ರಿಪಾರತ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ಪಾಗ, ‘ಅವುದನ್ನು ಒಮಕಿ ಕಪಶೆಂಟ್ ನೋಡುವುನ.  ಮ ಹೇಡಿತನದ ಕೃದಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು ಭಪಾಷ್ಯಲ್ಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕಲಾ ಹೇಡಿತನದ ೋಳಿಂದದರ ಲಪಾಲ್ಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕ ಹೌದೇ ಪಾಡಿನ್ನು ಒಮ್ಮೆೆಂತೆಂದರೆ  ಕೋಳಿಂದಸೂೋ ಚಪಾನಿಾದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಗೌ’ ಎೆಂದಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು ನ್ನು ಒಮ್ಮೆಕಿಿದಸರಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು.

ಗೌರಿಅದು ಗೌರ ಬ್ಳಿಂದ ಹಿೋಗೆಲಂಕೇಶಲಾ ಚಂದದ ಹಕ್ಚಿಂಸಿದಸ ಸೆಂಗತ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಗಳ್ಳಲು ನ್ನು ಒಮ್ಮೆಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು್ ನೋಡುವುದನ್ನು ಕೋಳಿಂದದಸರ ಎಷ್ೂ ೋ ಪ್ರಿಗತ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪರರಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು ಒೆಂದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಗೌೋಟಗೆ ನ್ನು ಒಮ್ಮೆನ್ನು ಒಮ್ಮೆಗೆ ‘ಚೆಂದದ ಹಕ್ಡಿ ’ ತೆಂದರೆ ೂಡಿಸಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದಸರಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು.

ಅರ್ಥ.ವಾಪಸ್ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಪಾ ‘ಹೌದೇ ಪಾಗೌರಿಪಾದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಗೌ್ರಿ ಈ ಸಲಂಕೇಶ ನಿೆಂ ವವೋಟಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು ಬಿಜೆಪಗೌರಿಪಾ?’ ಎೆಂದಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು ಚಂದದ ಹಕ್ಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುಚಂದದ ಹಕ್ಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುವತ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದಸರಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು. ಸೆಂವಾಪಸ್ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಪಾದಕಿ ತ್ತು. ‘ಮೂರುಮಡುವುದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಕಿಟಕಿ, ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಪಾಗಿಲಂಕೇಶಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು, ಮನ್ನು ಒಮ್ಮೆಸಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುಗಳ್ಳಲು 

ಮಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುಚಿವ ಕೂತ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ರಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುವುದನ್ನು ಒಮ ಅೆಂರ್ಥ.ವುದನ್ನು ಒಮರ ನ್ನು ಒಮ್ಮೆಡುವುದನ್ನು ಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುವ ಒಬ್ಗನೊಬ್ಬ ಚಂದದ ಹಕ್ಳ್ಳಲು ಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುವುದನ್ನು ಒಮಳಿಂದಕಪಾತ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಂಯಾಪಾಗಿ ಗೌರಿಅದು ಗೌರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂಪಾಗಿದಸರಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು.

ಸಾವು ಈಗ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಪಾಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂಪಾಜೀವಗಳ ಕ ಹೇಡಿತನದ ೂೋರಾತ್ರಿಪಾಟಗಳಿಂದಗೆ,  ಅದರಲಂಕೇಶೂಲಾ ವಿಶೆಂಟ್ ನೋಡೋಷ್ಟುವಾಪಸ್ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಪಾಗಿ ನ್ನು ಒಮ್ಮೆಕಾಲ್ ಚಂದದ ಹಕ್ಳ್ಳಲು ಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುವುದನ್ನು ಒಮಳಿಂದಗೆ ಹೇಡಿತನದ ಣಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿನ್ನು ಒಮ್ಮೆದ ಟಚ್ ಕೂಟ ವುದನ್ನು ಒಮರಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು ಗೌರಿಅದು ಗೌರ.  ಸಾವು ಈಗ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಪಾಕೋತ

ರಾತ್ರಿಪಾಜ್ಯಗಳ ದಿಟನ,  ಪಪಾವುದನ್ನು ಒಮಂತ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ -ಹೌದೇ ಪಾಜೀವಗಳ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂಪಾ ಮತ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ‘ಮೂರುರ ಅಮೂಲಂಕೇಶ ಬ್ಯು ಜೀವಗಳ ೋವುದನ್ನು ಒಮಗಳ್ಳಲು  ಹಂತಕರಿಂದ ಹತ್ಯತೆಂದರೆ  ಬ್ಯು ಅವುದನ್ನು ಒಮರನ್ನು ಒಮ್ಮೆಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು್ ನೋಡುವುದನ್ನು ಎಷ್ಟುಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು  ಅಲಂಕೇಶಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುಗೌರಿಪಾಡಿಸಿತೆಂದರೆ ೆಂದರ ಭೂಗತ್ತು. ‘ಮೂರುರಾತ್ರಿಪಾಗಿದಸ

ಹೇಡಿತನದ ೂೋರಾತ್ರಿಪಾಟಗೌರಿಪಾರರಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು ಮತೆಂದರೆ ಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿ ಸಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂಪಾಜ್ಯಗಳ ದಿಟದ ಮಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುಖ ಬ್ಯುವಾಪಸ್ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಪಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕಲಾ ಸೋರಕೂಳ್ಳಲು ಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುನೆಸಿಕೊಳ್ಳವುದನ್ನು ಒಮೆಂತೆಂದರೆ  ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂಪಾಡುವುದನ್ನು ಲಂಕೇಶಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು ಸಾವು ಈಗ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಪಾಕಷ್ಟುಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು  ಶ್ರಿಮ ವುದನ್ನು ಒಮಹಿಸಿದರಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು.

ಬ್ಹಂತಕರಿಂದ ಹತ್ಯಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುಶಳ್ಳಲು ದುಃ ಕನಾಡಪಾಂಟಕದ ನ್ನು ಒಮ್ಮೆಕಾಲ್ ಹೇಡಿತನದ ೂೋರಾತ್ರಿಪಾಟವುದನ್ನು ಒಮಶೆಂಟ್ ನೋಡುವು ಜ್ಯಗಳ ದಿಟನ್ನು ಒಮ್ಮೆಪರ ಹೇಡಿತನದ ೂೋರಾತ್ರಿಪಾಟವಾಪಸ್ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಪಾಗಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುವುದನ್ನು ಒಮಶೆಂಟ್ ನೋಡುವುದರಲ್ಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕಲಾ;  ಇವುದನ್ನು ಒಮತ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿನ್ನು ಒಮ್ಮೆಷ್ಟುಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು  ಅಹಿೆಂಸಾವು ಈಗ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಪಾತ್ತು. ‘ಮೂರುಡುವುದನ್ನು ಒಮ್ಮೆಕವಾಪಸ್ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಪಾಗಿ,

ಕಿ್ರಿಯಾಪಾಶೋಲಂಕೇಶವಾಪಸ್ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಪಾಗಿ ಇರಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುವುದನ್ನು ಒಮಶೆಂಟ್ ನೋಡುವುದರಲ್ಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕಲಾ ಗೌರಿಅದು ಗೌರ ಅಕಿನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಪಪಾತ್ತು. ‘ಮೂರು್ರಿ ದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಗೌೂಡುವುದನ್ನು  ದಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಗೌ. 

ಕಪಾಲಂಕೇಶಕ್ರಿಮ್ಮೆ ನಿಲ್ಲಿೋಣ ಕಲಂಕೇಶವುದನ್ನು ಒಮಶೆಂಟ್ ನೋಡುವು ಚಂದದ ಹಕ್ಳ್ಳಲು ಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುವುದನ್ನು ಒಮಳಿಂದಕಪಾರರಲ್ಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕಲಾ ಅಹಂತಕರಿಂದ ಹತ್ಯಮಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು ತ್ತು. ‘ಮೂರುಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುೆಂಬಿಕೂಳ್ಳಲು ಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುನೆಸಿಕೊಳ್ಳತ್ತು. ‘ಮೂರುಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಗೌ,  ಚಂದದ ಹಕ್ಳ್ಳಲು ಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುವುದನ್ನು ಒಮಳಿಂದಯಲಂಕೇಶೂಲಾ ಅಹಂತಕರಿಂದ ಹತ್ಯಮಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು ಬೈಲಳೆಯಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುತ್ತು. ‘ಮೂರುಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಗೌ.  ಅಹಂತಕರಿಂದ ಹತ್ಯೆಂ

ನಿರಸನ್ನು ಒಮ್ಮೆಕಿಿರಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುವುದನ್ನು ಒಮ ದ್ಪಾರ ತ್ತು. ‘ಮೂರುಮಡುವುದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಪಕ-ಸಿದ್ಪಾದ್ಧೆಂತ್ತು. ‘ಮೂರು-ಸೆಂಘಟನೋಡುವುದನ್ನುಯ ಆಚೆಂದದ ಹಕ್ಗೂ ನಿೆಂತ್ತು. ‘ಮೂರುಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು ಸಮಷ್ಟಿ ಯ ಒಳಿಂದತ್ತು. ‘ಮೂರುನ್ನು ಒಮ್ಮೆಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು್ ನೋಡುವುದನ್ನು ಗ್ರಿಹಿಸಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುವುದನ್ನು ಒಮಶೆಂಟ್ ನೋಡುವುದಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು. ಇದಕಿ ಗೌರಿಅದು ಗೌರ

ಲಂಕೇಶೆಂಕೋಶ್ ಒಳೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳಯ ಉದ್ಪಾಹಂತಕರಿಂದ ಹತ್ಯರಣ್ಣೆದುರಯಾಪಾಗತೆಂದರೆ ೂಡುವುದನ್ನು ಗಿದಸರಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು.  ನ್ನು ಒಮ್ಮೆಕಾಲ್ ಹೇಡಿತನದ ೂೋರಾತ್ರಿಪಾಟಗೌರಿಪಾರರ ಪರವಾಪಸ್ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಪಾಗಿದಸದಸಕಿ,  ಕಮಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು ಬ್ಯುನಿಸ ರಾತ್ರಿಪಾದದಸಕಿ

ಅನ್ನು ಒಮ್ಮೆಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂಪಾನ್ನು ಒಮ್ಮೆ-ಬೈಲ ಮೊಬೈಗಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುಳ್ಳಲು -ಟೋಕ-ವಿಮಶೆಂಟ್ ನೋಡಂಯ ಮಳೆ ಸಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುರದ್ಪಾಗಲಂಕೇಶೂ ದಮನಿತ್ತು. ‘ಮೂರು ಸಮಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುದ್ಪಾಯ-ಸೆಂಘಟನೋಡುವುದನ್ನು-ಸೂಕಡುವುದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಮನ್ನು ಒಮ್ಮೆಸಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುಗಳ್ಳಲು 

ಒಡುವುದನ್ನು ನಾಡಪಾಡಿಯಾಪಾಗಿದಸರಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು.  ಕೆಂಪಶೆಂಟ್ ನೋಡುವು,  ನಿೋಲ್ಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕ ಬಿಳಿಂದ ಎೆಂದಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು ಬ್ಣನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆಗಳ್ಳಲು ಲ್ಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕಲಾ;  ಅದರ ಶೆಂಟ್ ನೋಡೋಡ್ ಗಳ್ಳಲು ಲ್ಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕಲಾ ಜ್ಯಗಳ ದಿಟನ್ನು ಒಮ್ಮೆಪರ ಚಂದದ ಹಕ್ಳ್ಳಲು ಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುವುದನ್ನು ಒಮಳಿಂದಗೌರಿಪಾರರಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು

ಹಂತಕರಿಂದ ಹತ್ಯೆಂಚಿಹೇಡಿತನದ ೂೋಗಿರಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುವುದನ್ನು ಒಮಶೆಂಟ್ ನೋಡುವುದನ್ನು ಒಮ್ಮೆಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು್ ನೋಡುವುದನ್ನು ಕೂನೋಡುವುದನ್ನುಗೊಳಿಂದಸಲಂಕೇಶಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು;  ಐಕ ಬ್ಯು ಹೇಡಿತನದ ೂೋರಾತ್ರಿಪಾಟವುದನ್ನು ಒಮನ್ನು ಒಮ್ಮೆಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು್ ನೋಡುವುದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಪಾಸಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿವುದನ್ನು ಒಮಗೊಳಿಂದಸಲಂಕೇಶಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು ನಿರೆಂತ್ತು. ‘ಮೂರುರ ಪ್ರಿಯತ್ತು. ‘ಮೂರು್ ನೋಡುವುದನ್ನು ನ್ನು ಒಮ್ಮೆಡೆಸಿದಸರಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು.

ಸ ಮೊಬೈದ್ಪಾದ್ಧೆಂತ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕ ಗೊೋಡೆಗಳ್ಳಲು ನೋಡುವುದನ್ನು್ ನೋಡುವುದನ್ನುಲಂಕೇಶಲಾ ಮಿೋರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂಪಾನ್ನು ಒಮ್ಮೆವುದನ್ನು ಒಮ ತ್ತು. ‘ಮೂರುತ್ತು. ‘ಮೂರು್ತಿ ಸ್ವಾದ ಕಡೆಗೆ ಚಂದದ ಹಕ್ಲ್ಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕಸಲಂಕೇಶಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು ಯತ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ್ ನೋಡುವುದನ್ನುಸಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದಸರಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು.

ಅವುದನ್ನು ಒಮರ ಭಅದು ಗೌತ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕ ವುದನ್ನು ಒಮಯಸಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು ೫೫ ಆಗಿತ್ತು. ‘ಮೂರುಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿ.  ಆದರ ಜೆ ಮೊಬೈವಿಕ ವುದನ್ನು ಒಮಯಸಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು ಅದರ ಎರಡುವುದನ್ನು ಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು ಪಟ್ಟಾಗಿ ಪಾ ಗಿರಬ್ಹಂತಕರಿಂದ ಹತ್ಯಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುದಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು.  ಒೆಂದಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು ಕಪಾಲಂಕೇಶಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂಪಾನ್ನು ಒಮ್ಮೆದಲ್ಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕಲಾ

ಎರಡುವುದನ್ನು ಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು ಬ್ದಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುಕಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುಗಳ್ಳಲು  ಬ್ದಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುಕಿದ ತ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ೋವುದನ್ನು ಒಮ್ರಿವಾಪಸ್ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಪಾದಿ ಗೌರಿಅದು ಗೌರ.  ಕಡಿಮ್ಮೆ ನಿಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಗೌ್ರಿ,  ಸೋದಿ ಬಿಸಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುಡುವುದನ್ನು ಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದಸ ಅಸೆಂಖ ಬ್ಯು ಸಿಗರೋಟಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುಗಳಿಂದೆಂದ ಕಪಾಲಂಕೇಶವುದನ್ನು ಒಮನ್ನು ಒಮ್ಮೆಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು್ ನೋಡುವುದನ್ನು

ಹೇಡಿತನದ ಚಂದದ ಹಕ್ಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುವವುದನ್ನು ಒಮರಯಾಪಾಗಿ ಕಡುವುದನ್ನು  ಪಡೆದಿದಸರೋ?  ಇರಬ್ಹಂತಕರಿಂದ ಹತ್ಯಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುದಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು.  ಈಗ ಎಲಂಕೇಶಲಾರ ನೋಡುವುದನ್ನುನ್ನು ಒಮ್ಮೆಪಶೆಂಟ್ ನೋಡುವುಗಳಿಂದೆಂದ ಗೌರಿಅದು ಗೌರ ಎದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಗೌಸದಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುಸ ಬ್ರಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುವಾಪಸ್ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಪಾಗ ಅವುದನ್ನು ಒಮರ

ಜೀವಗಳ ೋವುದನ್ನು ಒಮನ್ನು ಒಮ್ಮೆಚಂದದ ಹಕ್ರತೆಂದರೆ ್ರಿ ಹಂತಕರಿಂದ ಹತ್ಯರದಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುಬ್ರತೆಂದರೆ ೂಡುವುದನ್ನು ಗಿದೆಂತೆಂದರೆ ನಿಸಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಗೌ..

ಪತ್ತು. ‘ಮೂರು್ರಿಕತ್ತು. ‘ಮೂರುಂರಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು,  ಹೇಡಿತನದ ೂೋರಾತ್ರಿಪಾಟಗೌರಿಪಾರರಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು,  ಸಾವು ಈಗ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಪಾಹಿತ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಗಳ್ಳಲು ಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು,  ಸೂಕಡುವುದನ್ನು ಒಮ್ಮೆಜ್ಞ ರಾತ್ರಿಪಾಜ್ಯಗಳ ದಿಟಕಪಾರಣಿಗಳ್ಳಲು  ಸೆಂಗೌರಿಪಾತ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾಪಾಗಿದಸ ಗೌರಿಅದು ಗೌರ,  ಸಾವು ಈಗ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಪಾವಿರಾತ್ರಿಪಾರಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು ತ್ತು. ‘ಮೂರುರಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುಣ

ತ್ತು. ‘ಮೂರುರಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುಣಿಯರ,  ಸೂಕಡುವುದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಮನ್ನು ಒಮ್ಮೆಸಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುಗಳ್ಳಲು  ನೋಡುವುದನ್ನುನ್ನು ಒಮ್ಮೆಪನ್ನು ಒಮ್ಮೆಲ್ಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕಲಾ ದ್ಪಾಖಲಪಾಗಿದ್ಪಾಸರ.  ನಿಜಾಪಾರ್ಥ.ಂದಲ್ಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕಲಾ ಸಾವು ಈಗ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಪಾವುದನ್ನು ಒಮನ್ನು ಒಮ್ಮೆಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು್ ನೋಡುವುದನ್ನು ಗೆದಿಸದ್ಪಾಸರ.  ಆದರ ಅದರ

ನ್ನು ಒಮ್ಮೆಡುವುದನ್ನು ಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುವಯೇೋ,  ‘ನ್ನು ಒಮ್ಮೆಮಡುವುದನ್ನು ಒಮ್ಮೆನೋಡುವುದನ್ನುಯಲ್ಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕಲಾ ಇವುದನ್ನು ಒಮತ್ತು. ‘ಮೂರುಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿ ಊಟಕಿ ಹೇಡಿತನದ ೂೋಳಿಂದಗೆ’ ಎೆಂದಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು ಗೌರಿಅದು ಗೌರ ಸಾವು ಈಗ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಪಾವುದನ್ನು ಒಮನ್ನು ಒಮ್ಮೆಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು್ ನೋಡುವುದನ್ನು ಸೆಂಭ್ರಿಮಿಸಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿರಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುವುದನ್ನು ಒಮ ಸೆಂಸಾವು ಈಗ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಪಾಿರವುದನ್ನು ಒಮೆಂತ್ತು. ‘ಮೂರುರೂ

ನ್ನು ಒಮ್ಮೆಮಡುವುದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನ್ನು ಒಮ್ಮೆಡುವುದನ್ನು ಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುವಿದ್ಪಾಸರ.  ಅವುದನ್ನು ಒಮರ ಮ್ಮೆ ನಿಲ್ಲಿೋಲ್ಲೇ ಹಂತಕರಿಂ ಇಲಂಕೇಶಲಾಸಲಂಕೇಶಲಾದ ಆಪಪಾದನೋಡುವುದನ್ನು ಹೇಡಿತನದ ೂರಸಿ,  ಎಲಂಕೇಶಲಾ ತಪಾವೋ ಕೆಂಡುವುದನ್ನು ವುದನ್ನು ಒಮರೆಂತೆಂದರೆ  ಬ್ರದಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು,  ತ್ತು. ‘ಮೂರುಮಡುವುದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂಪಾನ್ನು ಒಮ್ಮೆ

ಕಪಾಪಪಾಡಿಕೂಳ್ಳಲು ಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುನೆಸಿಕೊಳ್ಳತ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿರಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುವುದನ್ನು ಒಮ ನಿಬ್ಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುಂದಿದ್ಧಜೀವಗಳ ೋವಿಗಳಿಂದದ್ಪಾಸರ. ‘ಗೌರಿಅದು ಗೌರಯ ಪೆಂಡುವುದನ್ನು ದ ಅಗಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುಳಿಂದಗೆ ಮಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುತ್ತು. ‘ಮೂರುಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿವ ವಿಚಪಾರವಾಪಸ್ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಪಾದಿ ಕಪಾಗೆಗಳ್ಳಲು ಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು’ ಎೆಂದಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು

ಬ್ರವುದನ್ನು ಒಮ ಅವಿಚಪಾರವಾಪಸ್ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಪಾದಿಗಳಿಂದದ್ಪಾಸರ.  ಕತ್ತು. ‘ಮೂರುಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲಂಕೇಶ ಮನ್ನು ಒಮ್ಮೆಸಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುಗಳ್ಳಲು ಲ್ಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕಷ್ಟುಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು  ಬೈಲಳ್ಳಲು ಕಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು ತ್ತು. ‘ಮೂರುಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುೆಂಬ್ಲ್ಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕ, ‘ನಾಡಪಾವುದನ್ನು ಒಮವ ಗೌರಿಅದು ಗೌರಯೇೋ’ ಎೆಂದಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು ಸಾವು ಈಗ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಪಾರ ಹೇಡಿತನದ ೋಳ್ಳಲು ಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿರಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುವುದನ್ನು ಒಮ



ಸಾವು ಈಗ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಪಾವಿರಾತ್ರಿಪಾರಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು ಎಳೆಯ ಹಂತಕರಿಂದ ಹತ್ಯ ಹೇಡಿತನದ ಕೃದಯಗಳ್ಳಲು ೂ ಇವ.  ಅವುದನ್ನು ಒಮರ ದನಿಗಳ್ಳಲು ಲ್ಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕಲಾ ನ್ನು ಒಮ್ಮೆಮಡುವುದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನಾಡಪಾಳಿಂದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಸಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂಪಾನ್ನು ಒಮ್ಮೆತೆಂದರೆ ಯ,  ಬ್ಹಂತಕರಿಂದ ಹತ್ಯಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುತ್ತು. ‘ಮೂರು್ತಿ ಸ್ವಾದ ಕನ್ನು ಒಮ್ಮೆಸಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುಗಳ್ಳಲು ಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು

ಮೊಳ್ಳಲು ಕಯೊಡೆಯಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿವ..

***

ಏನಾಡಪಾದರಾತ್ರಿಪಾಗಲ್ಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕ,  ಸಾವು ಈಗ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಪಾವುದನ್ನು ಒಮಶೆಂಟ್ ನೋಡುವು ಸಾವು ಈಗ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಪಾವೋ.  ಅವುದನ್ನು ಒಮರನ್ನು ಒಮ್ಮೆಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು್ ನೋಡುವುದನ್ನು ಕಳೆದಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುಕೂೆಂಡಿದಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುಸ ದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಗೌೂಡುವುದನ್ನು   ನ್ನು ಒಮ್ಮೆಷ್ಟು ವೋ.  ಚಂದದ ಹಕ್ಳ್ಳಲು ಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುವುದನ್ನು ಒಮಳಿಂದಗೌರಿಪಾರರ ಅೆಂತ್ತು. ‘ಮೂರುರಾತ್ರಿಪಾಳ್ಳಲು ದ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂಪಾತ್ತು. ‘ಮೂರುಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುಗಳಿಂದಗೆ

ಕಿವಿಯಾಪಾಗಿದಸ ಒೆಂದಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು ಸನೋಸ್ ಕಡಿಮ್ಮೆ ನಿಲ್ಲಿಯಾಪಾದೆಂತೆಂದರೆ ಯೇೋ.  ಹಿೋಗಿರಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುತ್ತು. ‘ಮೂರುಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿ ಹೇಡಿತನದ ೂೋರಾತ್ರಿಪಾಟಗೌರಿಪಾರರ ಮೂಲಂಕೇಶಧ ಬ್ಯುೋಯಗಳಪಾದ ೩ಡಿ -  ಡೆಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂಪಾಕ್ರಿಸಿ,

ಡೆ ಮೊಬೈವುದನ್ನು ಒಮಸಿಂಟ ಮತ್ತು. ‘ಮೂರುಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿ ಡಿಸೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಒಮ್ಮೆಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು್ ನೋಡುವುದನ್ನು ಗೌರಿಅದು ಗೌರವಿಸಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುವುದನ್ನು ಒಮಶೆಂಟ್ ನೋಡುವುದಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು ಗೌರಿಅದು ಗೌರ ಅಕಿನಿಗೆ ತೆಂದರೆ ೂೋರಬ್ಹಂತಕರಿಂದ ಹತ್ಯಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುದ್ಪಾದ ನಿಜ್ಯಗಳ ದಿಟವಾಪಸ್ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಪಾದ ಗೌರಿಅದು ಗೌರವುದನ್ನು ಒಮವಾಪಸ್ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಪಾಗಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಗೌ.

ಕೆಂಪಪಾದವವೋ ಎಲಪಾಲಾ ಕೆಂಪಪಾದವವೋ..

ಹಂತಕರಿಂದ ಹತ್ಯಸಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುರದಸ ಗಿಡುವುದನ್ನು ಮರ ಬೈಲಳ್ಳಲು ನೆಸಿಕೊಳ್ಳಗಿದಸ ಹಂತಕರಿಂದ ಹತ್ಯೂವಲಂಕೇಶಲಾ

ನಿಮಡುವುದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡುವುದನ್ನುತ್ತು. ‘ಮೂರುಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿರ ಹಿೋರದ್ಪಾೀೆಂಗೆ ಕೆಂಪಪಾದವುದನ್ನು ಒಮಶೆಂಟ್ ನೋಡುವು..

ಗೌರಿಅದು ಗೌರ ಅಕಪಾಿ, ನಿನ್ನು ಒಮ್ಮೆಗಿದಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು ಪ್ರಿೋತ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯ ಸಲಪಾಮಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡು..

- ಡಪಾ. ಎಚ್. ಎಸ್. ಅನ್ನು ಒಮ್ಮೆಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡುಪಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂಪಾ


