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నాలుగువందల సంవత రాల కాలపరిధిలో
రహ య్లను కలుపుతూ

మాజిక, చారి క

డల మరామ్లు,

తయ్, ఆధాయ్తిమ్క, యోగ

, మం

గిన గాథ. చరి నిరాధ్రించిన సతాయ్లు, చరి కు అందని రహ య్లు, చారి క పురు ల

హ లు, కలగలిపి సమన యము చే న గాథ. తెలియని కొనిన్
కొనిన్ 'అపోహలను' దూరం చే

సత్ లను,

త్

గే కలిప్త

సత్ లను తెలియజే

త్, తెలు ను అనుకుంటునన్

హ క గాథ. స తం సమరరంగముతో మొదలుకొని యుదధ్, జానపద

ధకుల గాథలు, తాయ్గధనుల చారి క గాథలు కలి పోయిన కాలప్నిక గాథ. ఇలానే జరిగింది అని

తెలి న సతాయ్లకు యిలా కూడా జరిగి ఉండవచుచ్ అనన్ చారి క పరి లనను జోడించి,
గిన పరి లనాతమ్క న కథ. ఒక

హ క యోధుడి కథతో మొద

తరతరాల అంతరాలను, అంతరంగాలను
తెలియాలి న ఎనిన్టితోనో సమన యము చే

సత్వ దూరం కాని ఊహలతో

.శ. 1677 నుండి ఆధునిక కాలంవరకూ

భినన్ కోణాలనుండి మరి ంచిన గాథ. కొందరికి తెలి న కొనిన్టిని, అందరికీ
త్

గిన

సత్వ గాథల, చారి క సతాయ్ల సమేమ్ళన న కాలప్నిక గాథ!

- 1(పార్రంభం)
పాఠకుడా ! నేనెవరినో తెలుసా?
శీర్నివాసోభిరక్షతు! చదువరీ నీకు శుభమసుత్! నేను నీకు తెలుసా? తెలుసును కానీ, తెలుసునని నీకు తెలియదు అంతే! నువువ్ నాకు
చాలా బాగా తెలుసు. నువేవ్మిటి, నీ తండిర్, ఆయన తండిర్, ఆయన తండిర్ తండిర్, అందరూ తెలుసు నాకు. ఎందరిని చూశాను! ఎనిన్ చూశాను!
ఎందరికోసం ఎదురు చూశాను! ఎనిన్ దుఃఖాశుర్వులు మోశాను? ఎనిన్ మధుర గీతికలు మోర్శాను? ఇపప్టిదా? నా వీక్షణ, నిరీక్షణ, పరీక్షణ, ఎనిన్
యుగములది. ఇంకెనిన్ యుగములు చూసాత్ను! ఇవనీన్ నాకు లిపత్ మాతర్ములు! నేనేవరికోసమూ ఆగలేదు, ఆగను. సాగిపోతూనే ఉంటాను. మధయ్మధయ్లో
పలుకరిసాత్ను, ఆగర్హిసాత్ను. బర్తికిసాత్ను, బర్తుకులను బండలూ చేసాత్ను.
నా కథ చెపుప్కుంటునాన్నా, కాదు కమనీయమైన యదారథ్ గాథలు చెబుతునాన్ను. నేను నేపథయ్ములో ఉంటూనే కొనిన్ సతయ్ములను
చెబుతునాన్ను. కొనిన్ మిథయ్లను తేట తెలల్ములు చేసుత్నాన్ను. కొనిన్ రహసయ్ములను దాచి దాచి నా గుండె బరువెకిక్ంది, కొదిద్గా దానిని తేలిక
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పరుచుకుంటాను! ఒళల్ంతా చెవులు చేసుకో. చెవులలో కాల రహసయ్ సారమంతా నూరిపోసాత్ను. విని విషయమును గర్హిసాత్వో, విజఞ్తతో చరిసాత్వో, నీ
ఇషట్ము. కలల్లను నిజాలుగా భర్మిసాత్వో, విశృంఖలంగా పరిభర్మిసాత్వో, నీ సేవ్చచ్!
నేను ఎంతటి పవితర్ చరితర్ గలదాననో తెలుసా? మహాగణపతికి మొర్కిక్, కాశీవిశేవ్శవ్రుని మరులకు జికిక్ మతెత్కిక్ంచుకునాన్ను.
దతాత్తేర్యుని దయను దకిక్ంచుకునాన్ను. దకిష్ణానికి దృకుక్లు నిగిడించాను. బసవని భవయ్మైన పలుకులతో సంగమించాను. మలల్నన్కు మోకరిలాల్ను.
నరసింహునికి నతులుజేసి మురిశాను! శాకయ్ముని సమ్ృతుల గంగలో తడిసి, కాలచకర్ వైభవాల సుడులు తిరిగాను. శాతవాహన శౌరయ్ ధారలనూ
చవిజూశాను. దురగ్మాలను సుగమాలుగా మలిచిచే దురగ్మమ్ పదములను సప్ృశించాను. పరమహంసల పరిషవ్ంగములో పరవశించాను.
అగాధమైన గాథ నాది. అననయ్ సామానయ్మైన వీథి నాది. పుణయ్పురుషుల వినోదాల పునాది నాది. తెలిసిందా నేనెవరినో, అయితే నువువ్
ధనుయ్డివి. తెలియలేదా? బాధ పడకు, నినున్ ధనుయ్డిని చేసే బాధయ్త నాది. అందుకే ఈ కథ చెబుతునాన్ను. ఒళల్ంతా చెవులు జేసుకో, చెవులలో కాలరహసయ్
సారమంతా నూరిపోసాత్ను, విని విషయమును గర్హిసాత్వో, విజఞ్తతో చరిసాత్వో నీ ఇషట్ము. వదద్ని విశృంఖలంగా పరిభర్మిసాత్వో, గతం శూనయ్మని, చరితర్
దైనయ్మని, భవిత హైనయ్మని భర్మిసాత్వో, నీ సేవ్చచ్! కానీ , మరలా చెబుతునాన్, ననున్ తెలుసుకో, నినున్ తెలుసుకో, మనంతటి వాళుళ్ లేరని తెలుసుకో.
తెలుసుకుంటావా? నాతో రా మరి! ఎంతో కాదు, నాలుగువందల సంవతస్రాల వెనకుక్ నినున్ తీసుకుపోతా. భయపడకు. మరలా నినున్ ఇకక్డికే తెచిచ్
దింపుతా. కాల రహసయ్ మధువు నీకై అంతా ఒంపుతా. భావి పాతర్లో అననయ్ సతయ్ముల అమృతం నింపుతా, తాగి అమరుడవు అవుతావో, వలదని
జీవనమ్ృతుడవు అవుతావో, నీ పార్పత్ం! సరే! ఇకక్డే కాలాయాపనమెందుకు, వెళాద్ం రా!
అశవ్ము – అశివ్కుడు - నలనామ సంవతస్రము- కీర్.శ. 1677
శీఘర్గతితో ఆ మేలుజాతి అశవ్ము పరుగిడుతునన్ది. అశవ్జాతి అందమంతా ఒకక్టై పరుగెడుతునన్దేమో అనన్టుల్, విశవ్సనీయముగా
పరుగెడుతునన్ది. సుఫ్టంగా దోయ్తకమౌతునన్ విశావ్సముతో పరుగెడుతునన్ది. వేగముగా వెనకుక్ పరుగులుపెడుతునన్ కొండరాళళ్ మీద దాని డెకక్ల
చపుప్డు మధురంగా గంభీరంగా పర్తిధవ్నిసుత్నన్ది. ముదురు గోధుమవరణ్ములో, ముందుకు సాగిన మెడతో, నాలుగు కాళళ్మీద సమానమైన పటుట్తో
ముందుకు దూకుతుంటే వడిగా సాగుతునన్ గోదుమవనెన్ తార్చులా తళతళ మెరిసిపోతునన్ది. చెవుల చివరల, నుదుటిమీద, తోకమీద,తొడలమీద, పికక్ల
మీద తెలల్ని మచచ్లు దాని గోధుమ వనెన్ను మరింతగా పర్కాశింపజేసుత్నాన్యి. వేగపు శర్మచేత నోటినుండి వెలువడుతునన్ నురగలు దాని శరీరం మీద
అకక్డకక్డ పడి మెరుపులాల్ వెలిగి గాలి తాకిడికి అంతలోనే కనుమరుగువుతునాన్యి. తల విదిలిసూత్ గాలిని చీలుచ్కుంటూ ధనుసుస్నుండి వెలువడడ్
సునిశితమైన బాణంలా లక్షయ్ము వైపు దూసుకుపోతునన్ది. బలంగా బిగించిన కళాళ్ల రాపిడికి దాని దవడలు పూచిన దానిమమ్ రంగులో వింత శోభను
వెలువరిసుత్నాన్యి. కనులు మూసుకుని సరావ్ంతరాయ్మిని చూసుత్నన్ యోగిలా, దిగంతముల వెనుక నుండి ఏదో దివయ్శకిత్లా అంతా చూసుత్నన్టుట్గా
పరుగెడుతునన్ది. నికక్బొడిచిన చెవులతో తన డెకక్ల ధవ్నులను, పర్తిధవ్నులను, పర్కృతిలోని ధవ్నులను వింటునన్టుట్ పరుగెడుతునన్ది. నింగినుండి
జారుతునన్ తోకచుకక్లా ఆ అశవ్ము మునుముందుకు సాగుతునన్ది. అశవ్ధాటి అదుభ్తంగా పర్కృతిని అలుముకుంటునన్ది.
తెలల్ని వెలుగులు చిముమ్తునన్ ఆకృతి ఒకటి దానిని వెనన్ంటి వడిగా సాగుతునన్ది.
దానిని వెనన్ంటి వసుత్నన్ ఆ దివయ్మైన తేజసుస్

తుర్టిలో ఆ అశావ్నిన్ అధిగమించే వేగమును కలిగినపప్టికీ తన వేగానిన్ తానే

నిరోధించుకుని ఆ అశావ్నిన్ అలవోకగా అదృశయ్ శకిత్లాగా అనుసరిసుత్నన్ది. కొండల మధయ్నునన్ యిరుకైన మారగ్ం గుండా అశవ్ము దూకుతూ
పరుగులుపెడుతుంటే వెనన్ంటి వసుత్నన్ ఆ తేజసుస్ వెలుగుల రాశి తీగసాగినటుల్ అనుసరిసుత్నన్ది. ఆ తేజసుస్ ఒక పర్వాహపు ఉరవడిలా నురుగుల
పరవడిలా శేవ్త వరణ్ములో ఉంది. దాని పర్కాశము పర్తిఫలించి, బాటపర్కక్నునన్ బండరాళుళ్ చటాలున ఒక మెరుపు మెరిసినటుల్ తెలల్గా వెలిగిపోతూ
వేగముగా కనుమరుగైపోతునాన్యి.
ఒక పిడికిటిలో కళెళ్ములను, పిడిబాకును ఒడుపుగా బిగించి పటుట్కుని ఉనాన్డు బలిషట్మైన అశివ్కుడు. మరొక చేతిని నడుముకునన్
ఒరపై సిదద్ముగా ఉంచుకునాన్డు. ఏ క్షణములో నైనా దీరఘ్మైన కరవాలమును దూయడానికి సనన్దుధ్డై కనిపిసుత్నాన్డు. మధయ్మధయ్లో తన తలపాగాను
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సవరించుకుంటూనాన్డు. అశవ్పు వేగానికి కదలికలకు అనుగుణంగా తన శరీరానిన్ మలుచుకుంటూ, వంచుతూ, ఒరుగుతూ నేరుప్గా సావ్రీ చేసూత్
నిశితముగా చుటూట్ పరికిసూత్ పయనం కొనసాగిసుత్నాన్డు. దృఢమైన దవడ ఎముకలు, ఎతైత్న విశాలమైన నుదురు, గుబురైన కనుబొమలు, యేవో
లోతులను శోధిసూత్నన్టుల్నన్ కొదిద్గా నీలిరంగులోవునన్ కండుల్, కొనదేలి వంపుతిరిగిన నాసిక, పసిమిఛాయలో కందిపోయినటుల్నన్ శరీర వరణ్ం, దీరఘ్మైన
బలమైన శరీర నిరామ్ణమునుబటిట్ మధయ్ భారతదేశపువాసి అని యిటేట్ తెలుసుకోవచుచ్ అతడిని చూసి. ఆతని బలిషఠ్మైన భుజములపై చుటిట్ వునన్
వంగపండు రంగులోనునన్ ఉతత్రీయము రెండుపర్కక్లా గాలికి ఎగురుతుంటే, ఎగురుతూ పోతునన్ రెకక్ల గురర్ంలాగా ఉనన్ది. దాని డెకక్ల వేగానికి
ఎగిరిపడుతునన్ చినిన్ చినిన్ రాళూళ్, ధూళి, లయబదధ్ముగా ఏదో గంభీర దీరఘ్ గీతికలాగా వినబడుతునన్ ఆ గిటట్లధవ్ని, యివి మాతర్మే అది నేలపై పరుగులు
తీసుత్నన్ది అనడానికి సాక్షయ్ములు.
ఆ అశవ్ము ముందుకు సాగుతునన్ కొదీద్ అది దాటివచిచ్న నిరజ్న అరణయ్పార్ంతం వెనకుక్ జారిపోతునన్ది. కర్మకర్మంగా
మారిపోతునాన్యి పరిసరాలు. పొడవైన విశాలమైన అనేక జాతుల మహా వృక్షముల సాథ్నములో దటట్మైన పొదలు, అకక్డకక్డ కొనిన్ చిరు వృకాష్లు
పర్తయ్క్షమవుతునాన్యి. అవికూడా వెనకుక్ జారిపోయి చిరు పొదలు, తుపప్లు, అడవి తీగలు గోచరమై అంతలోనే కనుమరుగైపోతునాన్యి. దూరముగా
జనావాసాల ఛాయలు గోచరిసుత్నాన్యి. బాటకు యిరుపర్కక్లనునన్ కొండల మధయ్, పొదలకు వెనుక దూరంగా కనబడుతునన్ భూములు సాగుబడిలో ఉనన్
సాక్షయ్ముగా గూళుళ్ కటిట్న వరిధానయ్పు కుపప్లు కనిపిసుత్నాన్యి. అవి కృషీవలుల గుండెలు కటిట్న గుడులలాగా కనిపిసుత్నాన్యి.
మాఘమాసపు తొలిరోజుల మాగాణుల చెమమ్ను పూసుకునన్ గాలులు వీసుత్నాన్యి. మటిట్ వాసనను, మధయ్ మధయ్ ఇంకా నూరచ్ని
వరికంకుల వాసనలను మోసుకుని వసుత్నాన్యి. రాబోయే వసంతపు జాడలు లీలగా తెలుసుత్నాన్యి. వీడిపోయిన హేమంతపు చిరుచలుల వింజామరలు
కొదిద్కొదిద్గా వీసుత్నాన్యి. దూరంగా అకక్డకక్డ కొదిద్కొదిద్గా రేగుతునన్ శిశిరపు గాలికి వూగుతునన్ చెటూల్ చేమలూ, చెలరేగుతునన్ అడవిపకుష్ల చినిన్ చినిన్
కూతలు, బాట మీద ఎగురుతునన్ చినిన్ చినిన్ ఆకులూ, పాల పిటట్లు, వుండీ వుండీ కొమమ్నుండి కొమమ్కు ఎగురుతునన్ చిలుకలు బాటసారికి సావ్గతంగా
ఎదురేగుతునన్టుల్నాన్యి. ఇపుప్డు బాట కొదిద్గా చదునుగా, విశాలముగా, మెతత్గా మారుతునన్ది. బాటమీద వేగముగా ఆ అశవ్ము దూసుకుపోతుంటే
ఇరుపర్కక్లా పొలాల నుండి ఇళళ్కు మరలుతునన్ జానపద సతరీ పురుషులు ఆ మేలుజాతి అశావ్నికి, వీరోచితమైన రూపంలో కనిపిసుత్నన్ ఆ అశివ్కునికి
సావ్గతముగా ఊరేగింపుగా వెనన్ంటి నడుసుత్నన్ బృందములా కనిపిసుత్నాన్రు.
సాయం సంధయ్ సమీపిసుత్నన్ది. మరొక రేపటిపై ఆశతో నేటిని తవ్రగా ముగించడానికి పడమటి కొండలకు పరుగులు పెడుతునాన్డు
దినకరుడు. అంతకంతకూ పర్కృతి వేగముగా రంగులు మారుసుత్నన్ది. ఇంతకుముందే కాగుతునన్ బంగారపు రంగులో ఉనన్ పరిసరాలు ఇపుప్డు
కెంపురంగులోకి మారిపోయాయి. ఇంతలోనే ఎరుపూ నీలిమా కలగలిసి వంగపండు వరణ్ములోకి మారిపోతునాన్యి. ఇపుప్డు లేత నీలి వరణ్మే తెలుసుత్నన్ది.
ఇపుప్డిపుప్డు ఇందర్నీల వరణ్ములు గోచరిసుత్నాన్యి దిగంతాలలో. ఆ నీలి శోభలు నీడలాల్ పాకుతూ సృషిట్ని ఆకర్మించుకుంటుంటే కర్మకర్మంగా
దృశయ్ములు అసప్షట్తను సంతరించుకుంటునాన్యి. పొదుద్ వాలుతునన్ది. చికక్ని చీకటి కంబళికపిప్ జీవులనే పిలల్లను నిదర్బుచచ్డానికి రాతిర్ అనే తలిల్
తవ్రపడుతునన్ది. పడమటింటికి మరులుతునన్ దినపతికి, తన పతికి పరచడానికి చుకక్ల రెకక్ దుపప్టితో, పంచడానికి వయసు వెనెన్లతో రాతిర్ కాంత
సంసిదధ్యై ఉంది. నీలిమేఘముల సిగలో జాబిలి చెండును ముదద్బంతిలా ముడుచుకుంటునన్ ముసిముసినవువ్ల ముగధ్లా ఉంది. ముదుద్గా ఉంది.
పరిసరాలను పరికిసూత్ వడిగా సాగుతునన్ అశివ్కునికి అలల్ంత దూరంలో మలుపు తిరుగుతునన్ బాట కనిపించింది. మలుపుకు అటూ
ఇటూ రెండు పెదద్ కొండలు కనిపిసుత్నాన్యి. వాటిమధయ్నుండి విశాలమైన చెరువు కనిపిసుత్నన్ది. అది అతని కనులకు అసత్మిసుత్నన్ సంధాయ్సమయపు
సిందూర వరణ్మును తన నీటి నీలిమతో రంగరించి ఆవిషక్రించిన అదుభ్త తైలవరణ్ చితర్ములాగా కనిపించింది. బాటకు ఇరుపర్కక్లా ఉనన్ పలల్పు
చేలనుండి బాటపైకి ఎకిక్ వసుత్నన్ కరష్కులు పాడుతునన్ ఏవేవో పాటల సనన్ని కూని రాగాలు వినబడీ వినబడకుండా గాలివాలుకు అతనికి చెవులకు
సోకుతునాన్యి. ఎందుకో వేగం మందగించి నిదానముగా ముందుకు సాగడం పార్రంభించింది అశవ్ము. ఒకక్సారిగా మంతర్ం వేసినటుట్ పర్కృతి
నిశచ్లమైపోయినటుట్ గాలి సత్ంభించినటుల్ తలలూపుతునన్ చెటుల్ నిశచ్లమై పోయాయి. ఎగురుతునన్ ఆకులూ గడిడ్పరకలు అలాగే గాలిలో నిలిచినటుల్ నిలిచి
నెమమ్దిగా నేలకు రాలిపోయాయి. ఏదో మంతర్కటుట్ పడినటుట్ హఠాతుత్గా ఆగిపోయి నిలువెలాల్ సంచలించిపోయింది ఆ అశవ్ము. ఆ వుదుటుకు తన
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అనుభవానిన్ శరీరబలానిన్ ఒకక్టిగా జోడించి కూడగటుట్కునాన్డు ఆ అశివ్కుడు. ఎడమ చేతితో కళాళ్లను పూరిత్గా లాగి వొడిసి పటుట్కుని, రెండు కాళళ్నూ
రికాబులలో తనిన్పటిట్ కిర్ందపడిపోకుండా తనను నియంతిర్ంచుకునాన్డు.
ముందుకు వాలి కొండశిఖరంలాగా దీరఘ్మైన బలమైన ఆ అశవ్పు మెడను కుడి చేతితో పెనవేసి కౌగిలించుకుని, మృదువుగా తడుతూ
దాని దారికేదయినా కూర్రమృగము అడడ్ంగా వచిచ్ందా అనే అనుమానముతో పరిశీలనగా కలయజూశాడు.
ఆతని ఎడమపర్కక్న బాటకు అనుకుని పెరిగిన పొదలలో హిసుస్మని ఒక సనన్ని ధవ్ని వినవచిచ్ంది. మరుక్షణంలో ఒక నలల్ని మెరుపు
మెరిసింది. ఈ రెండిటినీ అతని మసిత్షక్ము గురిత్ంచే లోపే ఎకక్డినుండి, ఎలా వచిచ్ందో, తెలియకుండా ఆకాశమునుండి వూడిపడడ్ కాలపాశములా నలల్గా
మెరుసూత్ తోక మీద నిలువునా నిలిచ్ కనుల ఎదురుగా భయంకరముగా పర్తయ్క్షమైంది పదిహేను మూరల పొడవైన మహా కాల సరప్ము.
అసత్మిసుత్నన్ సూరుయ్ని సిందూర వరణ్ము దానిమీద పర్తిఫలించి మరింత నలల్గా మెరుసుత్నన్ది. విశాలమైన పడగను ఊపుతూ ఎపప్టిదో
పురాతనమైన కసి గూడుకటుట్కునన్టుల్, గురుత్ పటిట్నటుల్ అంతకంతకూ తీవర్ముగా సంచలిసుత్నన్ది. ముదురు ఆకుపచచ్రంగులో ఉనన్ కూర్రమైన కనుగుడల్ పై
ఎరర్ని సూరయ్కాంతి పర్తిఫలిసూత్ మరింత భయం గోలేప్లా ఉనన్ది. దవడలు పూరించి హిసుస్మని అది కొడుతునన్ బుసలతో కూడిన వేడి గాలి
తగులుతునన్ది ఆ అశావ్నికి. ఆరడుగుల పైచిలుకు ఎతుత్ కలిగిన బలిషట్మైన ఆ అశవ్ము భయముతో బిగగ్రగా సకిలిసూత్ ముందు రెండు కాళూళ్ పైకెతిత్
వెనుక కాళళ్మీద పూరిత్గా నిలబడింది ఒకే ఒక క్షణం.
ఆరడుగుల దూరంలో భయంకరంగా వూగుతునన్ ఆ కృషణ్ సరప్పు పడగ ఇంకా ఆరు మూరల ఎతుత్న ఉనన్ది. తీవర్మైన కోపముతో
బుగగ్లు పూరించినపుప్డలాల్ విశాలమైన పడగ మరింత పొంగుతునన్ది. ఒక చినన్ తాడి చెటట్ంత పొడవుతో, తాడి మొదలు వంటి నలల్ని బలమైన లావైన
శరీరముతో ఊగిపోతునన్ ఆ మహా సరాప్నిన్ చూసూత్ చేషట్లుడిగి పోయాడు అశివ్కుడు.
జానపద కథలలో వినన్దే కానీ ఎనన్డూ చూసి ఎరుగని ఆ అనుభవానికి క్షణకాలం నివెవ్రపోయి, కనులు వెళళ్బెటిట్ చూసుత్ండిపోయిన
ఆ మరాఠా యోధుడి కుడిచేయి మరుక్షణంలో ఆ నలల్తార్చుకనాన్ వేగముగా కదిలింది. ఒరలోనునన్ ఖడాగ్నిన్ మెరుపులా దూసి, కళాళ్లను బలంగా లాగి
అశావ్నిన్ ఎడమపర్కక్కు దూకించాడు. బలిషట్మైన చేయిని పైకెతిత్ తన పొడవైన ఖడాగ్నిన్ మెరుపులా విసిరాడు. ఇందర్జాలంలా కనురెపప్పాటులో నేరుప్గా
పడగను దించి పూరిత్గా నేలకు వాలింది ఆ మహాసరప్ము. దాని పడగపైనుంచి గాలిని చీలుచ్కుంటూ గుండర్ముగా తిరిగివచిచ్ంది ఆతని చేయి.
ఒకక్వూపుతో పకక్కుదూకి ఆ సరప్మును గమనించడానికి తల తిపిప్న అశవ్పు దవడలకు తగిలింది. పిడిపై అతడి పటుట్ సడలి ఖడగ్ము జారిపడింది.
జారిపోతునన్ ఖడగ్మును అందుకునే పర్యతన్ములో ముందుకు వంగాడు అశివ్కుడు. అనుకోని దృశాయ్నికి భయపడిన అశవ్ము అతని బలమైన చేయి
తగలడంతో కంగారుపడి ఒకక్సారిగా ముందుకు దూకింది. ఆ వుదుటుకు రికాబులలో కాళళ్పటుట్ తపిప్ంది. మూటలా నేలకు జారి దబుబ్న కుపప్కూలాడు
అశివ్కుడు.

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో..)
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