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కోటగోడలు

పాలగుమిమ్ పదమ్రాజు

(1962 యువ మాసపతి
ర్ క,దీపావళి సంచిక నుంచి)
పురాణ భారతభూమికి మా పలెల్టూరు వెనెన్ముక, సందె
మసకలో కోట గోడల మీద నిలబడి చూసేత్, వెటట్ కోసం ఒకరి నొకరు
హతుత్కుని కూరుచ్నన్ మారగ్సుధ్ల గుంపులాగుంటాయి మా ఊరి పూరి
గుడిసెలు. దూరాన పంటకాలవ పాములాగ వరిచేలలోంచి వంపులు
తిరుగుతూ మా ఊరిని చుటిట్ పర్వహిసుత్ంది.
మా ఊరి రాజవీధి కోటగుమమ్ం దగగ్ర ఆఖరవుతుంది. వీధికి ఇరుపర్కక్లా ఇళళ్కు మధయ్ అకక్డకక్డ లోతైన పాటిగోతులు ఆవులిసూత్ ఆకాశం
వేపు చూసూత్ంటాయి. ఇండల్ ఆవరణకు చుటూట్ మటిట్తో కటిట్న ముదురుగోడలు వానలకు కరిగి చారికలు పడాడ్యి. మదురల్ మీది పెంకులు జారిపోయాయి
అకక్డకక్డ. ఆ చారికలు పాతబడిపోయాయి. వీధి మధయ్లోని గుంటలు కూడా ఎపుప్డో పాతబడి పోయాయి. మా ఊళోల్ కొతత్ది ఏదీ ఉండదు.
పాతపడడ్దాకా దేనీన్ గురిత్ంచడం మాకు అలవాటు లేదు.
మా ఊళోల్ అనిన్టికనాన్ పాతవి కోట గోడలు. అంచేతే అవి మా కందరికీ గరవ్కారణం. ఆ గోడలు మా రాజవంశీయులకు ఆదిపురుషుడు
వందమైళళ్ దూరానున్నన్ ఆరుదర్కోడనుంచి మటిట్ తెపిప్ంచి, మేక పాలతో మరిద్ంచి కటిట్ంచాడని పర్తీతి. ఒకానొకపుప్డు ఆంగల్సైనాయ్లు మా కోటని
చుటుట్ముటాట్యనీ, లోపలికీ, బయటికీ, మనుషుయ్ల రాకపోకలే కాకుండా, సరకుల రవాణా కూడా అరికటాట్యనీ, అపప్టి రాజా వారు, వారి సైనాయ్లూ
ఆకలి దపుప్ల బాధ కాగలేక లొంగిపోయినపప్టికీ, కోటగోడలు మాతర్ం ఆంగల్ శతఘున్ల ధాటికి అణుమాతర్ం జంకక గరవ్ంగా నిలబడి భారతభూమి
గౌరవం కాపాడాయనీ, మా పెదద్లు మాకు కధలుగా చెపేప్వారు. కాని ఇంత పౌరుషవంతమైన కోటగోడలూ కాలం తాకిడికి మాతర్ం తలొగిగ్ ఈ నాడు
శిధిలావసధ్లో ఉనాన్యి. గోడల పై భాగం అంతా అడివిలా దటట్ంగా చెటుల్ పెరిగి పోయాయి. మా కోటగోడలిపుప్డు తార్చుపాములకు ఆవాసాలైనాయి.
మా ఊళోళ్ కరణం రామలింగం ఉనాన్డు. పురోహితుడు సుబాబ్వధాని ఉనాన్డు. మంగలి రామనన్ ఉనాన్డు. అతనే మా ఊరి వైదుయ్డు కూడా.
వీరుగాక మా ఊళోళ్ పదమ్సాని ఉంది, దొంగపప్నన్ ఉనాన్డు. మా ఊళోళ్ అనిన్ంటిలాగే పదమ్సానికి దొంగపప్నన్కీ మధయ్ తగాదా కూడా చాలా
పురాతనమైనది. అలిల్బిలిల్గా అలుల్కుపోయిన చరితర్ అనే డొంకంతా కదిలించి, ఈ తగాదాల తాలూకు తలిల్వేళుళ్ ఎకక్డునాన్యో పటుట్కోడం, ఈనాడు
అసంభవం. ఒకరికొకరు గరభ్శతుర్వులని, ఇదద్రికీ తెలుసు, అంతే.
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పదమ్సాని ఇలుల్ కోటగోడను ఆనుకుని ఉంది. ఒకపుప్డాఇలుల్ చాలా వైభవంగా ఉండేది. ఆ వైభవం తాలూకు చిహాన్లు, కాలమనే సాలిపురుగు
అలిల్న దటట్మైన గూడులో౦చి, ఈనాడు కూడా తొంగిచూసుత్ంటాయి. దొంగపప్నన్ ఇంటికీ, ఆ ఇంటికీ మధయ్ ఒకక్ గోడనే అడడ్ం. దొంగపప్నన్ దొడిడ్కూడా
కోటగోడని ఆనుకునే ఉంది. పదమ్సాని అమమ్మమ్ కలవాణి, రాజావారితో తనకు గల పలుకుబడిని పురసక్రించుకుని అపప్నన్ తాతని ఆ ఇంటోల్౦చి
వెళళ్గొటిట్ అది తన సావ్ధీనంలోకి తెచుచ్కోవాలని పర్యతిన్ంచిందంట. అతను మాతర్ం ధైరయ్ంగా నిలబడి తన ఇలుల్ కలవాణి కాజెయయ్కుండా
కాపాడుకునాన్డట. పర్సుత్తం పదమ్సానికి దొంగపప్నన్ ఇలుల్ సొంతం చేసుకోవాలనన్ ఆశా లేదు, అందుకు అవకాశమూ లేదు. జమీందారువారి ఆసరా
అంతకనాన్ లేదు. కాని ఏది తరిగినా తగాదా మాతర్ం పెరుగుతూనే ఉంది. తగాదాల డొంక పర్తిదినం కొతత్ చిగుళుళ్ తొడుగుతూనే ఉంది.
ఆ రోజున తగాదా దొంగపప్నన్ కోడిపెటట్ మూలంగా వచిచ్ంది. అది మదురుదాటి పదమ్సాని పెరటోల్కి పోయింది. అపప్నన్ కోటగోడ ఎకిక్ దానిన్
మొహమాటపెటిట్ తిరిగి తన దగగ్రకు తెచుచ్కోవాలని పర్యతిన్ంచాడు. కాని అది తినన్ ఇంటికి దోర్హం తలపెటిట్, రెండు ఇళళ్కూ మధయ్ అనాదిగా వసుత్నన్
వైరానిన్ మరిచిపోయి, పదమ్సాని కోడిపుంజుతో సిగూగ్ బిడియం విడిచి సరసాలాడడ్ం పార్ర్రంభించింది. దొంగపప్నన్కి కోపం ఆగలేదు. కోటగోడమీది నుంచి
పదమ్సాని పెరటోల్కి మెటుల్నాన్యి. వెనక ఎపుప్డో వాటి ఉపయోగం ఉండేది. వాటిమీద ఏ మనిషయినా అడుగుపెటిట్ కొనిన్ సంవతస్రాలై ఉంటుంది. అపప్నన్
కోపంతో ఒళుళ్ మరచిపోయాడు. ఆ మెటుల్ చక చక దిగాడు. తన పెటట్ని పటట్బోయాడు. అది దుబుబ్లచుటూట్ అతనిన్ తిపిప్ మూడు చెరువుల నీళుళ్
తాగించింది. అయినా పటుట్దలతో దాని వెనకాల పరుగెతాత్డు హఠాతుత్గా.
“దొంగ! దొంగ!” అనన్ పదమ్సాని గొంతు వినాన్డు. పిడుగుపడినటుట్ నిలబడిపోయాడు. ఇరుగు పొరుగు జనం చేరేసరికి కోడిపెటట్ మళీళ్ అపప్నన్
దొడోల్కి ఎగిరిపోయింది. తను దొంగతనంకోసం రాలేదని నలుగురికీ రుజువుచెయయ్డానికి సాక్షయ్ంగానైనా అది పదమ్సాని దొడోల్ ఆగలేదు, అఖరికి.
పదమ్సాని తనున్ దొంగనన్ందుకు అపప్నన్కి కోపం రాలేదు. అపప్నన్ పటట్పగలు దొడోల్ దూరి దొరికింది పటుట్కుపోయే చిలల్రదొంగకాడని
పదమ్సానికి బాగా తెలుసు. అతను దొంగతనానికిపోతే ఇంటికి కనన్ం వేసి అరధ్రాతిర్ వేళ రాజాలాగ పర్వేశిసాత్డు. పదమ్సాని “దొంగ దొంగ” అని అరవడం,
పటట్పగలు అతను ఆమె దొడోల్ నలుగురికీ కనవడడ్ం, అతనికి తలతీసేసినటైల్ంది.
ఆ రోజున పదమ్సాని మీద అతనికి అంతు లేని దేవ్షం కలగడానికి మరో కారణం ఉంది.
అది వరకు పదమ్సాని అతనిన్ ఎనోన్ సారుల్ దొంగ అని దూషించింది. కాని సతరీ సహజమైన సిగుగ్ కనబరుసూత్ తెలుపువెనక నిలబడి ఆమె ఎంతగా
అతనిన్ దూషించినా, ఆమె కంటి ఎదట లేకపోవడం కారణంగా, అతను ఆమెకేమీ తీసిపోకుండా దులిపెయయ్ గలిగేవాడు. ఈ రోజుని అతని కటెట్దుట
నిలబడి ఆమె తిటిట్ంది. అతని పెదవి పెగలలేదు. అతని గరవ్ం దెబబ్తింది.
అపప్నన్కి సృషిట్లో మూడుగరభ్శతుర్వులు. మొదటిది ఆడది. ఆడదాని ముఖం వేపు కనెన్తిత్చూసేత్ అతని నవనాడులూ కుర్ంగిపోతాయి. అతనికి
ముచెచ్మటలూ పోసాత్యి. వయసులో ఉనన్పుప్డు అతనికి కొంతమంది పడుచులతో చనువు ఏరప్డక పోలేదు. అయితే ఆ చనువు, గుడిడ్ ఉదేర్కంలో అరధ్రాతిర్
చీకటి మరుగున ఏరప్డడ్ది. వీధిలో అతనికి ఆడది ఎదురైతే, అతను దూరంగా తొలగిపోయి తలవంచుకుని ఈ గండంగడుసేత్ చాలనన్ంత ఆందోళనతో
సాగిపోతాడు. ఆడవాళళ్ంటే అతనికి గౌరవం, ఈరష్య్, భయం.
అతని రెండో శతుర్వు ఎలక. అతను కనన్ంవేసినపుప్డు చూరెకలు చపుప్డు చేసేత్ అతను మంచుగడద్లా బిగుసుకుపోతాడు. ఎంత భయంకరమైన
కుకక్నయినా అతను సునాయసంగా మచిచ్క చేసుకోగలడు. కాని అతని లాలనకి అణుమాతర్మైనా లొంగకుండా జరుర్న జారిపోతాయి ఎలకలు.
ఇంక మూడో శతుర్వు – రాంబాబు; పదమ్సాని రెండేళళ్కొడుకు. ఆమెకు నలభయోయ్పడి దాటిపోతుందనగా, అనుకోకండా పుటాట్డు. అతని కళుల్
రెపప్వాలచ్కుండా సూటిగా చూసి అతనిన్ భయపెడతాయి. ఆ చూపులు అపప్నన్ గుండెలోల్కి చొచుచ్కుపోయి, అకక్డ పేరుకుపోయిన అశాంతిని కవవ్ంలాగ
చిలికి మనసంతా గందరగోళం చేసేసాత్యి. తలిల్లాగ రాంబాబు ఎపుప్డూ అపప్నన్ని తిటిట్ఎరగడు. అంతేకాదు – అతని చూపులోల్ చనువుచేసుకోవాలనన్
కుతూహలం ఆకలిలాగ ఆవురుమంటుంది. అయితే ఏరకమయిన బంధాలనన్ అపప్నన్కి అపరితమయిన భయం. ఆ చూపులు అతనికి యమపాశాలాల్
కనబడతాయి. రాంబాబు ఎదట లేకపోయినా ఆ చూపులు అతనిన్ వెంటాడుతుంటాయి.
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ఆ మధాయ్హన్ం అలవాటు పర్కారం అపప్నన్ కోటగోడఎకిక్ రావిచెటుట్నీడలో నడుం వాలుచ్కునాన్డు. ఆరవై ఏళళ్ అతని జీవితంలో ఆనాడు
జరిగినంత అవమానం ఇంకెపుప్డూ జరగలేదు. అతనికి జాఞ్నం వచిచ్నదగగ్ర నుంచీ జరిగిన విషయాలనీన్ తెరమీద బొమమ్లాల్గ అతని మనసుస్లో కొచిచ్
ఒతిత్డి చేశాయి.
అయిదేళళ్ వయసుస్లోనే తండిర్తో బాటు కనాన్లకు బయలుదేరి అతను కులవిదయ్ అతిశర్ధధ్గా నేరుచ్కునాన్డు. అతని వేళళ్కు అతిసునిన్తమయిన
సప్రశ్జాఞ్నం అలవడింది. ఏ గోడనైనా సరే అతను తన వేళళ్తో అపాయ్యంగా తడిమితే, ఆ గోడ తన రహసాయ్లనీన్ అతనికి విపిప్ చెపేప్సుత్ంది. ఎకక్డ లోని
ఇటుకులు గులల్బారిపోయాయో ఎకక్డ సిమెంటు గుణపం పోటుకనాన్ జంకకుండా బిగుసుకుపోయిందో, అనీన్ దాపరికం లేకుండా చెపేప్సుత్ంది. ఈనాటి
కనన్పు దొంగలకి ఆ సప్రశ్జాఞ్నం పోయింది.
వయసులో ఉనన్పుప్డు పదమ్సాని మహావయాయ్రంగా ఉండేది. పర్తి సాయంతర్ం ఆమె అందంగా అలంకరించుకుని, తన దొడిడ్లో౦చి మెటల్ దావ్రా
కోట గోడ ఎకిక్ అవతల పకక్ కోటలోకి దిగిపోతుండేది. రావిచెటుట్ నీడలో నిదర్ నటిసూత్ పడుకునన్ అపప్నన్ ఆమెను రోజూ చూసుత్ండేవాడు. అమె మెడ
పండుతమలపాకులా వుండేది. దాని మీద కనన్పు కతిత్కనాన్ సనన్గా మూడు చారలుండేవి. చినన్ గడాడ్నికి సరిగాగ్ మధయ్ని చకక్ని సొటట్ ఉండేది. మధయ్
పాపిడితీసిన ఆమె ముఖం ఎదురుగా నిలబడి చూసేత్ అరకు చుకక్లా గుండేది. అతను రావిచెటుట్ మొదటోల్ తన కనన్పుకతిత్తో ఎనోన్ అరకు చుకక్లు గీశాడు
ఆ రోజులోల్. అవనీన్ ఇంకా అలాల్గే ఉనాన్యి. వెనకటి రోజులోల్ ఆమె ముఖానిన్ గురుత్కు తెసుత్నాన్యి.
ఆ రోజులోల్ పదమ్సాని పెరటోల్ మంచి పూలతోట ఉండేది. అపుప్డపుప్డు ఆసాధ్న కవిగారు ఆ పెరటోల్ ఆమెతో కూరుచ్ని పదాయ్లోల్ ఆమెతో సంభాషణ
సాగించేవారు. ఆమె పదాయ్లోల్నే సమాధానం చెపేప్ది. ఆమె గొంతు తీగలాగ మోగేది. అపప్నన్ రావిచెటుట్ మొదటోల్ పడుకుని చెవులపప్గించి వినేవాడు.
ఆమె పూరిత్ పేరు పదామ్యతాకిష్. రాజు గారి మేనతత్ పెటిట్ందా పెదద్పేరు. రాజా వారికీ పదమ్సానికీ మధయ్ పర్ణయానిన్ వరిణ్సూత్ మంచి పర్బంధ
మొకటి రాశారు ఆసాధ్నకవిగారు.
పదమ్సానికి కులవృతిత్మీద గురి చాలా ఎకుక్వ. అయితే కాల పర్భావానికి లొంగిపోయి తన కుమారెత్ల కిదద్రికీ ఆమె పెళిళ్ళుళ్ చేసేసింది. అందుకు
అనిన్ విధాలా తగిన అలుల్ళళ్ దొరకడం ఒకటే కారణం కాదు. అపప్టికి రాజావారి ఆదరం సనన్గిలిల్పోవడం

ముఖయ్కారణం. ఆ పెళిళ్కెపుప్డు

అలంకరించారో ఆ ఇంటిని. ఆ తరావ్త మళీళ్ ఆ ఇంటికి వెనకటి కళ ఎనన్డూ రాలేదు. పూలతోటలో చీదరగా గడీడ్ గాదం మొలిచిపోయాయి. గోడలకి
వెలల్వెలిసి పోయింది. ఇంటి కపొప్కపకక్ దిగి పోయింది. అది బాగుచేయించే పర్యతన్ం జరగలేదు. రాజావారే కోట వదిలేసి పటాన్నికి పోయారు. అంచేత
పదామ్వతి మెటెల్కిక్ కోటలోకి పోయే అవసరం తీరి పోయింది. ఆ మెటల్ అంచులు అరిగిపోయాయి. పదామ్వతి శరీరంలోని సునిన్తమైన వంపులనీన్
పూడిపోయాయి. ఆమె నడక మొదుద్గా బరువుగా తయారైంది. ఆ వెనకటి అందానికి చిహాన్లుగా మెడమీద మూడుగీతలు మటుట్కు మిగిలాయి. అపప్నన్
కిపుప్డు ఆమెను చూసేత్ వెగటు.
అపప్నన్కీ పదమ్సానికీ మధయ్ తగాదాలు ఎలాల్ పార్రంభమైనా, ఒకలాగే ఆఖరవుతాయి. తన కులవృతిత్ పదమ్సాని కులవృతిత్కంటే చాలా
గౌరవమైనదని అపప్నన్కి గటిట్ నమమ్కం. కాని అది రుజువు చెయయ్డానికి అవసరమైన వాదాలేవీ అతనికి సమయానికి తోచేవి కావు. అంచేత ఆమె గొంతు
పెదద్ది చేసి,
“కనాన్లేసుకు బతికే వెధవివ్ నువూవ్ మాటాట్డడ్వే.” అనగానే
“అబోబ్సి, కనెన్పిలల్వి, ముగుగ్రుబిడడ్లిన్ కనాన్వు.” అని ఎతిత్పొడిచేవాడు. ఆ మాటనగానే ఆమె మూరఛ్పోయింది. “అబాబ్!” అని అరుసూత్. వైదుయ్డు
రాముడు అది గుండె జబుబ్ని అనన్పప్టికీ, అపప్నన్కి మటుట్కు అదొక పెదద్నాటకమని అనుమానం.
ఆనాటి పొదుద్నన్ అతనికి అనాయ్యంగా జరిగిన అవమానం అతనిలో అగిన్పరవ్తంలా రగిలింది. అంతవరకూ అపప్నన్ పదమ్సాని ఇంటికెనన్డూ
కనన్ం వెయయ్లేదు. ఆమె ఆడది. ఒంటరిది. ఏ సహాయంలేని ఆమె ఇంటిని దోచుకోవడం తన వృతిత్ ధరామ్నికి వయ్తిరేకమనిపించింది అపప్నన్కి.

కాని

ఆ

ఉదయం జరిగిన గొడవైన తరువాత ఆ రకమైన సంకోచాలు తన కనవసర మనిపించింది అపప్నన్కి. ఆమె తన హదుద్మీరి, ఆడదైయుండి కూడా, అతనిన్
ఎదటబడి బహిరంగంగా తిటిట్ంది. ఇంక తన హదుద్లోల్ మాతర్ం అతనెందుకుండాలి? ఆమె ఇంటికి కనన్ం వేసేత్ అతని కేమి దొరుకుతుందనన్ది వేరే
విషయం. కనన్ం వెయయ్డమే ముఖయ్ం.
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అరధ్రాతిర్వేళ తన తొడలాగ తొడుకునాన్డ, అలవాటు పర్కారం వొంటికి ఆముదం పటిట్ంచాడు – ఎవరైనా పటుట్కుంటే జారిపోడానికి. కనన్పు కతిత్
మొలలో దోపాడు. బుగగ్ని పొగాకు బిగించాడు. అడుడ్గోడ దూకి అవతల ఆవరణలో పర్వేశించాడు.
పదమ్సాని పడకగది ఇంటికి దకిష్ణానున్ంది. కాని ఆ గదికి కనన్ం వెయయ్డానికి అతనికి మనసొపప్లేదు. ఉతత్రపువేపుని ఉనన్ది ఆ ఇంటోల్కి
పెదద్హాలు , హాలుకి కనన్ం వెయయ్డం అతని వృతిత్ విదయ్కే వయ్తిరేకం, అయినా సరే అతను హాలు కిటికీ పకక్ని మొహరించి కూరుచ్నాన్డు. కళుళ్
మూసుకునాన్డు. గోడని ఆపాయ్యంగా నిమిరాడు. చూపుడువేలితో సునిన్తంగా కొటిట్చూచాడు. ఆ గోడ ఇచిచ్న సమాధానం అతి శర్దధ్గా వినాన్డు. కిటికీ
కింద ఒక చోటు చూసుకునాన్డు. తను లోపలికి దూరడానికి వీలైనంత కనన్ం తవువ్కునాన్డు.
కనన్పుకతిత్ మొలలో దోపాడు. కళుల్ మూసుకుని చేతులు జోడించి కులపెదద్లిన్ భకిత్గా తలుచుకునాన్డు. ఒంగి జాగర్తత్గా ఆ కనన్ంలోనుంచి
లోపలికి తొంగి చూశాడు. లోపల చీకటి, నిశశ్బధ్ం, అలవాటు పర్కారం కాళుళ్ కనన్ంలో పెటిట్ మెలల్గా మోచేతుల మీద లోపలికి దేకాడు. అరవై ఏళళ్ అతని
అవయవాలు, ఇంకా అతను చెపిప్నటుట్ వింటాయి. లోపలికి కాసత్ చపుప్డైనా చెయయ్కుండా చేరుకునాన్డు. కాళళ్ మీద లేచి నిలబడాడ్డు. కళుళ్ చీకటికి
అలవాటుపడేదాకా కాసత్ నిలబడాడ్డు.
అకసామ్తుత్గా అతని నరాలనీన్ బిగుసుకుపోయాయి. చెమటతో శరీరమంతా తడిసిముదైద్పోయింది. ఆ చీకటిలోనుంచి ఒక ఆకారం కర్మంగా
అతని ఎదుట రూపొందింది. ఆ ఆకారం రాంబాబు.
రాంబాబు మౌనంగా అపప్నన్ కళళ్లోకి చూశాడు. అపప్నన్ మనసంతా పిండిముదద్లాగైపోయింది. అతడు చలనం లేకుండా సత్ంభించిపోయాడు.
కాసత్ తెపప్రిలిల్ పారిపోవాలనన్ ఆలోచన మనసులో పర్వేశించే సరికి రాంబాబు గొంతు అతని మనసుని వలలో పటిట్ంది.
“అపప్నాన్, ఎలిల్పోకు.” అంది ఆ గొంతు.
ఆ గొంతులో అసప్షట్ంగా ధవ్నించిన ఆందోళన అపప్నన్కి ఆశచ్రయ్ం కలిగించింది.
“అమమ్ అలా ఉందేం ?” అనాన్డు రాంబాబు, పడకగది వేపు చూపిసూత్. అపప్నన్ సమాధానం చెపప్కుండా అతనిన్ అనుసరించాడు.
పదమ్సాని శరీరం అసందరభ్ంగా మంచం మీద పరుచుకుని ఉంది. మెడ అసహజంగా వంపు తిరిగి, మంచం పటీట్ ఇవతల వేళాల్డుతో౦ది.
పెదవుల సందు నుంచి కారిన రకత్ం నేల మీద చినన్ మడుగు చేసింది. కొంత పెదవుల కొసని పేరుకుపోయింది.
“నాకు బయంగుంది,” అనాన్డు రాంబాబు. చటుకుని అతనిన్ చంకనేసుకుని బయటికి పరుగెతాత్డు అపప్నన్.
“గుండె జబుబ్” అనాన్డు వైదుయ్డు రాముడు.
పదమ్సానికి అంతయ్కిర్యలు సుబాబ్వధాని చేయించాడు. దహనం అవుతుంటే కరణం రామలింగం బతికునన్ రోజులోల్ ఆమె వైభవానిన్ వరిణ్ంచాడు.
అంత సేపూ రాంబాబు అపప్నన్ చంకనే అంటిపెటుట్కుని ఉనాన్డు. అపప్నన్ కూరోచ్లేదు. పదమ్సాని ఇంటి హాలులో ఉనన్ కనాన్నిన్ గురించి కాని, అపప్నన్
వేసుకునన్ తొడలాగు, పూసుకునన్ ఆముదానిన్ గురించిగాని ఎవరూ పర్సాత్వించలేదు.
దహన మయాయ్క అడడ్దారిని ఇంటికి బయలుదేరాడు అపప్నన్. కోట గోడ ఎకాక్డు. కాలిదారిని తన ఇంటి వెనక ఉనన్ రావిచెటుట్ నీడ కొచాచ్డు.
అకసామ్తుత్గా అపప్నన్కి బర్తుకులో ముఖయ్మైనదేదో జారిపోయినటుట్ అనిపించింది. పదమ్సానిదొడిద్ వేపు చూశాడు. నేలంతా రకరకాల మొకక్లతో
చీదరగా పెరిగిపోయింది-ఎనన్డూ మనిషి సంచారం ఎరగనటుట్. కోటగోడ శిధిలమైపోయింది. తను కూరుచ్నన్ చోటు, ఎనన్డూ చూడని నటట్డవిలాగా
అనిపించింది. అతను చటుకుక్న చతికిలబడిపోయాదు. అరవై ఏళళ్ అలసట ఒకక్సారిగా అతని అవయవాలను నిరీవ్రయ్ం చేసింది. నిదర్పోతునన్ రాంబాబుని
ఒళోళ్కి తీసుకునాన్డు. సునిన్తమైన తన వేళళ్తో అతని లేత చెకుక్లు నిమిరాడు. కనన్పు కతిత్ మొలలో గుచుచ్కుంటో౦ది చాలా సేపుగా. అది లాగాడు.
ఇటూ అటూ తిపిప్ చూశాడు. ఆ పగటి ఎండలో అది తళతళ మెరిసింది. అతను ఎనన్డూ ఎరగని వింత పార్ణిలా అతని చేతి కది కొతత్గా తగిలింది.
అతని వొళుల్ గొంగళిపురుగుని తాకినటుట్ జలదరించింది. తొందరగా ఆ కతిత్ని శకిత్ కోదీద్ విసిరేశాడు. ఆ కతిత్ ఆ కోట గోడల శిధిలాలోల్ ఎకక్డో
కలిసిపోయింది.
రావిచెటుట్ మొదలు నానుకుని కళుళ్ మూశాడు. రాంబాబు అతని ఒళోళ్ నిదర్పోతూనే ఉనాన్డు.
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