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"మేక ససేత్ - నాకు లాబం 
     నేను ససేత్  - నీకు లాబం"      
     అంటా సాటవనే పాటమాదిరోత్ పాడుకుంటా సంబరంగా ఎగురాల్డుకుంటా వసాత్ండాడు ఒక 

పిలల్కాయ. ఆ పాట వింటానే పెదద్పప్కు రగిలిపోయింది. దానికే వానిన్ ఆడనే అడడ్గిచుచ్కుని, "నువువ్ ససేత్ నాకేందిరా 
లాబం? గూబ నాయాలా" అంటా వాని మెడకి పటిట్ బిరుర్గా ఒకక్టి అంటుకునాన్డు పెదద్పప్. ఆ ఏటుకి వాని సంబరం 
గాలికిపాయె-వాడు పోయి నేలకక్రుసుకుండె. 

     "సావంట సావు. ఎవుడు ఎటల్ ససేత్ నాకేమిరా పరిగల నాయాలా?" అంటా వదురుకుంటా ముందుకు 
ఎలబారినాడు పెదద్పప్. ఆయపప్కు అంత కోపం వచిచ్ండేదీ, ఇటాల్ అడడ్ంపటిట్ అందరిముంగటా పిలోల్నితో రంపుకు 
పోయిండేదీ ఎవురూ సూడలా. అయినా ఆ సాటవని ఇంటానే కులుల్కునేదానికి పెదద్పేప్మీ పంచాంగం సామీ కాదు - 
గొరెర్లకాడి గొలాల్ కాదు.  

     అటైల్తే దేనికబాబ్ పెదద్పప్ అంతగా రేగిపోయిండేది?  
     దేనికంటే.., 
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     ఆ పకక్ చూసేత్ ఎమెమ్లేయ్ సీటు అడకుక్ండానే వచిచ్ంది. ఈ పకక్ చూసేత్ ఎబుబ్డో జరిగిండే మరడ్ర కేసు 
మలాల్ పానంపోసుకుని ఊరంతా తారాడుకోనొచిచ్ పెదద్పప్ తలకు సుటుట్కునింది. ఈ పెదద్పప్ ఉండూరు సరప్ంచికాడిన్ంచీ 
మండలాధయ్కుష్నిదంకా అంత ఉలకంగా ఎగబడినాడా? ఇటాల్ మరడ్ర కేసులే కదా సనోన్లల్ను పెదోద్లుల్గా చేసేటియి! ఈ 
మరడ్ర చేపిచిచ్ండేది ఆయనేమీ కాదు. కానీ తపిప్ంచిండేది మాతర్ం పెదద్పేప్. ఇటాల్ తపుప్డు పనుల్ చేసినోలల్ను కాపాడేది 
చాలించమని ఎవురు ఎనిన్తూరుల్ ఎంతగా చెపిప్నా ఆయపప్ ఇంటేకదా? లోగా ఉండేటోనిన్, నా మాటే ఇనాల్. ఇంక 
కనోన్ళళ్మాటలేం ఇంటాడుగానీ ముందా కేసు కథ చెబుతా ఇను! 

     మన పెదద్పప్ పెదనాయనగారి కూతురు లచిచ్ందేవిని చూసినావా? బో కచిచ్ నాశినంలే! పటిట్ందంటే 
ఒగిటే పటుట్. పగిలేదంకా ఇడిచిపెటేట్ది లేదు. అటాల్ లచిచ్ందేవి మొగుడు సారాయి రెడెడ్పప్. ఆయపప్ పెండాల్నికి పదింతలలు 
కచిచ్నాయాలు. దానికే సారాయితో ఎగబడొచిచ్నాడు. "మనటాల్ మరాయ్దసుత్లకు సారాయి యాపారం ఒంటదు. నువైవ్నా 
ఆ రెడెడ్పప్కు యాపారం చాలించెయయ్మని చెపప్రాదా?" అంటా పెదద్పప్ను ఎనోన్తూరుల్ అడిగినా. ఐనా ఆయపప్ 
చెవికేసుకోలా. ఇటాల్ంటోలల్ను చూసే, "మంచి ఇనాన్-మంచి చేసినా ఆ మనిషి పెదద్మనిషే కాదు" అనే సాటవ పుటిట్ంది. 

     ఒకతూరి సారాయి పాటలకాడ రెడెడ్పప్కూ ఎంగటెర్డిడ్కీ గలాట పడినాది. ఏ ఇదద్రైనా గలాట 
పడాలేన్గానీ తంటలు ఎగేసేదానికి ఊరంతా అయినోలేల్. దానికే ఆ గలాట ఒగరిన్ చూసేత్ ఒగరికి కాకుండా చేసినాది. 
కడపటికి ఒకళళ్మింద ఇంకొకళుళ్ దొమీమ్కేసులు పెటుట్కునేదాకా ఎగబడింది.  

     దొమీమ్ కేసుల సమాచారం ఈ రెడెడ్పాప్ ఆ ఎంగటెర్డీడ్ చెబితేగానీ మన కోరుట్లకు తెలవదా? దానికే 
ఆడనింటీ ఈడకీ - ఈడనింటీ ఆడకీ వాయిదాలు ఏసాత్నే ఉంటాయి. యాడికి వాయిదా ఏసేత్ ఆడికి సాక్షయ్ం 
చెపేప్టోలల్ందరీన్ ఏగిచుచ్కుని పోయేది చానా పెదద్ పని. అయినా గొముమ్నుండరు. వాయిదా వాయిదాకూ ఒకటో రెండో 
కొతత్ కేసులు పెటుట్కుంటానే ఉంటారు. ఇటాల్ కేసులు పెటుట్కునీ పెటుట్కునీ ఉనన్ చేనూల్ మడికయయ్లూ అముమ్కునాన్ 
కేసుమాతర్ం తీరామ్నం కాదు. దాంతో వాండేల్ యాషట్కొచిచ్ మన పెదద్పప్టాల్ పెదద్మనుషులకాడికొచిచ్ రాజీ చేసుకుంటారు. 
దానికే కదా, కోరుట్లు వాయిదాలు ఏసేది? 

     ఒకతూరి తిరపిత్ వాయిదాకి పోయి వసాత్ండారు. గెనుంమింద కనపడిచిచ్నాడు రెడెడ్పప్. మన ఎంగటెర్డిడ్ 
మనుసులకు ఆ గెనుం మింద పోవాలిస్ండే పనేమీ లేదు. అయినా ఎదురుపోయి అడడ్గిచుచ్కునాన్రు. మాటకు మాట 
కలేసాత్ ఆయపప్కు రేగబెటిట్నారు. ఆయపప్కు కోపం వచిచ్ రెండేటుల్ ఏసేదంకా గొముమ్నుండారు. ఆయపప్ కొడతానిన్టేట్-
"కొటిట్నాడు"అనే సొటుట్ పెటిట్ రెడెడ్పప్మింద తిరగబడినారు. అంతలోకే ఒకాయపప్ భుజానుండే కాడిమాను ఎతుత్కుని రెడెడ్పప్ 
మెడకుపటిట్ బిరుర్గా ఒకేక్టు ఏసినాడు. ఆ ఏటును తటుట్కుండేది కాక రెడెడ్పప్ పానాలు నీగేసినాడు. 
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     ఎంగటెర్డిడ్ మన పెదద్పప్కు జిగీర్దోసుత్లే. దానికే ఆయపప్ నేరుగా పెదద్పప్కాడికి వచిచ్నాడు. ఆయపప్ను 
మాటాల్డించేదానికి తాళువారంలోకి వసాత్ండే పెదద్పప్కు"పుగసోటోలల్కోసం బంధుతావ్లున్ పోదోసుకునేది మంచిది కాదు. 
ఆయపప్కు మంచిమాటలు చెపిప్ అంపిచెచ్యియ్"అంటా బంగపోయినా. కానీ పెదద్పప్ మతించలా. 

     ఎంగటెర్డిడ్కాడికి పోయి ఆయపప్ బుజంమింద చెయేయ్సి"మరడ్ర కేసునించీ తపిప్ంచేదానికి ఏం 
కావాలనాన్ చేసాత్, నువేవ్ం బయపడగాకు" అనే మాట చెపేప్సినాడు. ఇటాల్ పంగమాలిన మాటలు నిలబెటుట్కునేదాంటోల్ 
మన పెదద్పప్ను మించినోడే లేడు. ఆపొదుద్ మాట నిలబెటుట్కునిందానికే ఈపొదుద్ పారీట్లో మన పెదద్పప్కు సపోరుట్ చేసి 
రుడం తీరుచ్కుండాడు ఎంగటెర్డిడ్. 

      ఇదంతా చూసి లచిచ్ందేవికి కడుపే కాలిపాయె. కానోలల్కోసం అయినోలల్ కడుపు రగిలిచిచ్ండే 
పెదద్పప్ను ఓడించేదానికి తీరామ్నం చేసుకుంది లచిచ్ందేవి. దానికే ఈపొదుద్ పెదద్పప్ ఎమెమ్లేయ్ సీటు మిందికి ఎగబడి 
వచిచ్నాది.  

     "ఆ పంగమాలిన కేసు గెలిపిచిచ్ పెదద్మనిసై ఎమెమ్లేయ్ సీటు తెపిప్ంచుకుంటే నిజం-నిజంకాకుండా 
పోతుందా? మోసగాడు మొనగాడైపోతాడా? వగుంటే మన రాజనాల బండకాడికొచిచ్ ఆంజనేయసావ్మి ముంగడ 
నిలబడుకొని ఆ సావ్మి ఎదురుంగా "ఈ హతయ్కూ నాకూ ఏ సంబందం లేదు" అనే మాట చెబితే పెదద్పప్ ఏ తపూప్ 
సెయయ్లేదని నముమ్తా"అంటూ సవాలు చేసి పైపోటీకి నిలబడుకునింది.  

     లచిచ్ందేవి ఎంతెతుత్ బండమింద నిలబడుకునాన్.., ఆయమమ్కు ఎంత పెదద్ పారీట్  టికెక్టిట్చిచ్నా 
పెదద్పప్మింద గెలుచుకుండేది ఉతత్మాటే. ఈ మాట ఆయమమ్కు కూడా తెలుసు. అయినా నిలబడుకునింది. దేనికి? పెదద్పప్ 
మానం తీసేదానికి! 

     పెదద్పప్ బయంకూడా ఆయమమ్ గెలుసాత్దని కాదు. ఆయమమ్గానీ నిలబడుకుంటే కులం ఓటల్నీన్ 
అరాధ్నికి అరథ్ం ఆయమమ్కే పడతాయి. పెదద్పప్ను ఓడించేదానికి ఆ అరథ్ం ఓటేల్ చాలు. అదే ఆయమమ్ ధైరన్ం. ఆయమమ్ 
దైరన్మే ఈయపప్ బయం. పిలీల్ పిలీల్ కొటాల్డుకుంటే కోతి గెలుచుకుంటాది. అయినోలల్ రొటెట్ పుగసాటోలల్కి పోతాది. పెదోద్లుల్ 
ఏం చెపిప్నారు? ఇంటగెలిచి రచచ్ గెలవమని చెపిప్నారు. దానికే, ఇంటగెలిచేదానికోసం రాజనాలబండకు ఎలబారినాడు. 
అటాల్ మంచిపని కోసం బయటొచిచ్నపుప్డు సెగినం ఇటాల్ సకర్ంగా కాకుంటే ఎటాల్?  

     పాపం, ఆ పిలల్నాయాలికి ఇదంతా తెలవక యాడనో ఇనిండే సాటవను వదురుకుంటా 
ఎదురొచిచ్నాడు. వాడు తెలల్వారాత్నే ఎవురి ముకం చూసినాడో పెదద్పప్ సేతిలో పెసాదం తినేసి ఏడుచ్కుంటా పోతాంటే 
పెదద్పప్కే బాదనిపిచిచ్ంది. దానికే వానిన్ పిలవనంపి మనవని కోసం ఎతిత్ పెటిట్ండే అమిరికా గుండు చాకెల్టూట్, ఇంగాల్ండు 
పలక బిసక్ట పాయ్కూ, దుబాయ జూయ్సు తితీత్ ఇచిచ్ అంపిచిచ్నాడు.  
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     అదృషట్ం అంటే వానిదేబాబ్. తినింది ఒకేక్టయినా మూడు లాబాలు సంపాదిచుచ్కునాన్డు. దానికే 
సంబరంగా పెదద్పప్కు మొకిక్ ఏడుపు మాట మరిచ్పోయి ఎగురాల్డుకుంటా ఎలబారిపోయినాడు. మన సిదద్పప్ పిలోల్నికెలాల్ 
మురిపెంగా చూసాత్, "నకక్ముగం చూసొచిచ్నాడు పిలల్నాయాలు"అనాన్డు. అంతేకాదు,"ఇదే మాదిరి మన లచిచ్ందేవకక్ 
మనసుకూడా గెలుసుకుండేసాత్వులే పానాన్. నీకూ మరడ్రుకూ ఏ సంబంధం లేదు. ఇంక బయం దేనికి? రాజనాల 
బండకాడ కూడా గెలుపు నీదే" అంటా నగినాడు. 

     అయినా పెదద్పప్కు ఏదో అనుమానం. ఏదో బయం. దేనికో అదురు.  
     పెదద్పప్ ఇంకా అదరాత్నే ఉండేది గమనిచుచ్కుని,"ఒకక్తూరి బండమింద నిలబడుకోని నిజం చెపేప్సేత్ 

అరుజ్నుడి జెండామింది అంజనన్సామి నీ జెండామిందికొచిచ్ నినున్ గెలిపించేదంకా నిదర్పోడు. ఇంకా బయం దేనికి 
పెదద్పాప్" అంటా దైరన్ం ఎగేసినాడు.  

     ఇంకా బయపడతా కూసుంటే "పెదద్పప్" అనే పేరుకే అవమానం. దానికే పెదద్పప్ ఓ మోపున నవువ్తా, 
"బయపడేదానికి నేనేమైనా ఆపదద్ం చెపాత్ండానా?"అనాన్డు.  

     అంత బయంలేని పెదద్మనిసి దేనికపాప్ ఆమాదిరోత్ అదరాత్ండేది? అనేమాట ఎవురూ అడగలా. నేను 
అడిగినా ఆయపప్ మతించేది లేదు. దానికే గముమ్నుండిపోయినా! 

     ఎవురికీ అడిగే ధైరన్ం లేదని అదిరే గుండెకాయ అదిరే పని చాలిసాత్దా? 
     దానిపాటికి అది అదరాత్నే ఉంది. దాని అదురుకాక్రణం రాజనాలబండ! 
     నువెవ్పుప్డైనా రాజనాలబండకు పోయినావా? అంజనన్ సామిని చూసినావా? ఆ సామి ముంగడ 

పెమానం చేసినావా? లేదు! నీకు మా అంజనన్సామి సతెత్ం తెలవదు. దానికే నీకు బయం లేదు. కానీ పెదద్పప్కు తెలుసు. 
దానికే బయం!! ఆ బయం దేనికో తెలవాలంటే ముందు నీకా రాజనాలబండ కత తెలవాల.  

     ఈ రాజనాల బండ.., బూమి పుటిట్నపుప్డు పుటిట్ండే దేవర బండ. ఎరిర్మనుసులుండే సతెత్కాలంలో 
దీనిన్ "రాజనామాలబండ" అనేటోలుల్. ఊరోల్ ఎవురి మాట నడిసేత్ వాడే రాజు. అటాల్ మాట నడిపించుకునోన్లల్ందరి పేరూల్ 
దానిమింద రాసాత్ ఉండేటోలుల్. అటాల్ సచిచ్నోలల్ పేరల్నీన్ రాసీ రాసీ బండంతా జాగా లేకుండా పేరల్తో నిండిపోయినాది.  

     అంతలోకే సతెత్కాలం పోయి రామనన్కాలం.., అదిపోయి కిటట్నన్ కాలం.., అదికూడా పోయి ఈ 
కలికాలం వచేచ్సినాయి. కాలాలు ఎనిన్ మారినా ఎటాల్ మారినా.., మనుసులు మంచిని ఎంతగా ఏమారినా 
అంజనన్సామిలో రామబకిత్ మాతర్ం మారేది లేదు. రాముని పేరే ఆయనకు మంతర్ం! తంతర్ం! యంతర్ం.! 
మిగిలిండేదంతా నడమంతర్ం!!! 

     మన అంజనన్సామి చిరంజీవి కదా, దానికే ఈ కలికాలంలో కూడా ఇంకా రామనామం 
జపించుకుంటానే తిరుగులాడతాంటాడు. అటాల్ తిరుగులాడతా తిరుగులాడతా ఒకతూరి అంజనాదిర్కి ఎలబారినాడు. 
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అంజనాదిర్ అంటే అంజనన్సావ్మిని కనన్ అంజనమమ్ పుటిట్లుల్. అది తిరపిత్ కొండలోల్ ఉంటాది. ఈ పకక్ కరాణ్టకమోలూల్ 
తమిలనాడోలూల్ ఆపకక్ మగారాషట్రమోలూల్ తిరపిత్కి పోవాలంటే ఈ రాజనామాలబండ దావలోనే పోవాల. దానికే 
అంజనన్సామి కూడా ఈ దావనే వసాత్ండాడు. దావలో పోతావుండేటోలుల్ రాజనామాల బండ గురించి చెపుప్కుంటావుంటే 
ఆ మాట మన అంజనన్సావ్మి చెవిలో పడింది.  

     అంజనన్ సామికి తెలిసిండేదొకక్టే,  
     రాజంటే - రాజారాముడు ఒకక్డే! తలల్ంటే - సీతమమ్ తలొల్కక్టే! దానికే రామకోటి రాసిన ఆ బండ 

ఎటుల్ంటాదో సూదాద్మని పోయినాడు. ఆడ చూసేత్ నూటపదారుల్ పంగమాలినోలల్ నామాలుండాయిగానీ రాజారాముని పేరు 
మాతర్ం కనపడరాలా. దాంతో అంజనన్సామికి బేజారైనాది. ఆ పాటేన్ ఆ బండమింద చేతోత్ తుడిపినాడు. ఆ సామి 
తుడుసాత్నిన్టేల్ రాజులందరి పేరూల్ మాయం అయిపాయె. ఇబుబ్డు, ఆ బండమింద కడామొదలూ యాడ పటిట్నా 
రామనామాలే. అంజనన్సామే సవ్యంగా రామకోటి రాసిన రాజనామాల బండ అది.  

     కాలం ముందుకు పోతా పోతా రాజనామాల బండ పేరే కాదు, దాని మాన-మరాయ్దలీన్ చరితర్నీ 
కూడా తోడుకొని పోయింది. అంత చేసినా ఆ బండని తోడుకొని పోయేది మాతర్ం దానిన్ంటీ కాలా. 

     తరవాత ఎనోన్ఏండల్కు ఒక ఆచారపప్ ఆ పకక్కి పోయినాడు. ఆ రాజనామాల బండ మిందుండే 
రామనామాలిన్ చూసి సంబర పడినాడు. ఆ బండమింద రామనన్సావ్మి శిలను తీరాచ్లనుకునాన్డు. మంచి దినం 
చూసుకుని సుతిత్కీ ఉలికీ పూజలు చేపిచిచ్నాడు. ఆ ఉలి తెచిచ్ తగిలిసాత్నిన్టేల్ బండమింద రామనామాలనీన్ మాయం 
అయిపోయినాయి. ఆ బండ మామూలు బండ మాదిరైపోయింది. దాంతో ఆ ఆచారపప్కు బకిత్జాగాలో బయం 
పుటుట్కునేసింది. దానికే ఆ బండపాటికి బండని ఇడిచిపెటేట్సినాడు. బండకు ఆ పకక్ నిలబడుకోనుండే ఇంగో బండమింద 
రామనన్సావ్మిశిలను చెకేక్ పని మొదలెతుత్కునాన్డు.  

     ఆచారపప్ తీరిచ్ండేది రామనన్సామినే. కానీ తీరిండేది మాతర్ం అంజనన్సామి శిల. దానిన్ చూసాత్నిన్టేట్ 
ఆయపప్కి ఇచితర్ం అనిపిచిచ్ంది. ఆ ఇచితర్ం దేనికి జరిగిందో దికుక్ తెలవక ఆడనే తికక్లోని మాదిరోత్ తిరిగిననిన్ దినాలు 
తిరిగినాడు. అటాల్ తిరిగీ తిరిగీ యాషట్కొచిచ్ ఆ అంజనన్సామి ఎదురుంగా ఉండే రాజనామాల బండమింద 
చకాక్లుముకాక్లేసుకుని సావ్మి ధాయ్నంలోకి ఎలబారిపోయినాడు.  

     ఆచారపప్ ధాయ్నం చేసే మాట ఎవురో గొడల్కాడి పిలల్కాయలు చూసి పెదోద్లల్కు చెపిప్నారు. ఆ పెదోద్లుల్ 
ఆచారపప్ని చూసి మొకుక్కునేదానికి వచేచ్ పని మొదలెతుత్కునాన్రు.  

     ఆ బండకాడికొచిచ్ ఎవురు మాటాల్డిచిచ్నా వాండల్కు "సతయ్ం వద" అంటా ఇనిపిసాత్ ఉండింది. ఎవురు 
ఎనిన్ సెలవులు కోరినా ఒకటే సమాధానం... 

     "సతయ్ం వద! సతయ్ం వద!! సతయ్ం వద!!!" 
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     ఆ మాటలు ఇనేదానికే జనాలంతా ఆడికి పోయేటోళుళ్. జనాలు ఆచారపప్ను తారాడుకుంటా వచేచ్ 
బండ అనేసి దానిన్ కొతత్గా "జనాలబండ" అని పిలిచే పని పటిట్నారు.  

     ఆచారపప్కు ఆకలి లేదు. దపిప్ కాదు. ఒకటీ రొండూ లేవు. దేనికంటే ఆయపప్ ధాయ్నం చేసీ చేసీ 
దేవరైపోయినాడు. కానీ ఆయపప్ని చూసేదానికి వచేచ్టోళుళ్ దేవరుల్ కాదు. మామూలు ఎరిర్గొరుల్. వాండల్కు ఆకలైతింది. 
దపైప్తింది. నడిచీ నడిచీ కాలూల్  నడుములూ నొపెప్తుత్కుంటాయి. అటాల్వాండల్కు తిండి సౌకరయ్ం చెయాయ్లని ఆచారపప్ 
మనసులోకి వచిచ్ంది. ఆ పాటేన్ ఆయన ముందు బియయ్ం ఉడడ్తోసి కనపడిచిచ్నాయి. ఆ బియాయ్లు కూడా అటాల్ ఇటాల్ 
బియాయ్లు కాదు. లోకంలో యాడా లేని సతత్వుండే ఎరర్బియాయ్లు. ఎంతమందైనా పోనీ, అంతమందికీ సరిపోయే 
బియాయ్లు ఆడ కుపప్తోసి ఉంటాయి.  

     బియాయ్లున్ మన తెలుగోలుల్ రాజనాలు అంటారేల్. ఆచారపప్ను చూసేదానికీ, అంజనన్సావ్మికి 
మొకేక్దానికీ వచేచ్ బకుత్లందరికీ అనన్పర్సాదం పెడతాండాదా బండ. దానికే ఆ జనాల బండను - మన జనాలంతా చేరి 
"రాజనాలబండ" అని పిలిచేది మొదలెతుత్కునాన్రు.  

     కాలం-కాలం అయిపోతా పోతా ఆచారపప్ను అంజనన్సావ్మిలోనూ-రాజనాలను భూదేవిలోనూ 
కలిపేసి పోయినాది. కానీ ఆ బండమాతర్ం అటాల్గే ఉండాది.  

     మన పుంగనూరు కోటలో ఒక పెదద్జవాను ఉండేటోడు. ఆయపప్కు ఒకాయమిమ్ మింద మరుల్ 
పుటిట్నాది. దానికే ఆయమమ్ను పెండిల్ చేసుకోమని అడిగినాడు. ఆయమిమ్ ఒపుప్కోలా. దాంతో ఆయమిమ్ అమామ్నాయనల్ను 
పిలవనంపినాడు. "రాజుకు కటాట్లిస్ండే నూట పదారు కాసుల పనున్ ఉనన్పాటేన్ కటిట్నా సరే - లేకుంటే నీ కూతురున్ 
అంపినా సరే" అనాన్డు.  

     ఆయమిమ్ నాయనగారు,"రాజుకు కటాట్లిస్ండే పనున్ ఎబుబ్డో కటేట్సినా దేవరా! నా కూతురున్ 
ఇడిచిపెటుట్" అంటా అడుకుక్నాన్డు. అయినా జవానుగోడు తలకేసుకోలా. అంతలోకే ఆయమిమ్ వచిచ్నాది. నేరుగా పోయి 
జవాను ముందు నిలబడుకునింది. "మా నాయన పనున్ కటాట్లిస్ండేమాట నిజమే అయితే ఆ మాట ఈ బండమింద 
నిలబడుకుని చెపుప్" అనింది. ఆయమమ్కు రాజనాల బండ సతెత్ం గురించి తెలవదు. ఐనా సరే ఆ పుంగనూరు 
జెవానుగోనిన్ బయపడిచేచ్దానికి అటాల్ సవాలు చేసింది.  

     రాజనాల బండ సతెత్ం గురించి తెలవని ఆ పెదద్ జవానుగాడు."అదేం పెదద్పనా?" అంటా పోయి 
బండమింద నిలబడుకునాన్డు. "నేను చెపిప్ంది ఆపదధ్మైతే నా తలకాయ అంజనన్సావ్మి ముందు టెంకాయమాదిరోత్ 
వొకక్లైపోవాల" అనాన్డు. ఆపాటేన్ ఆయపప్ తలకాయ పిచచ్లు పిచచ్లైపోయింది.  

     జవానుగోడి సావు చూసిన జనాలకు చూసాత్ండేది నిజమో కలో అరథ్ం కాలేదు. కానీ ఎదురుంగా 
పొగురుపటిట్ండే పెదద్ జవానుగోడు తలపగిలి నేలబడి నీలుకుక్నిందీ.., కండల్ముందే పానాలు నీగేసిందీ కనిపిసాత్నే ఉంది. 
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దానికే ఆడుండే జనాలోల్కి బండంటే బయం-అంజనన్సామంటే బకీత్ ఎగబడొచిచ్నాయి. ఆ పొదుద్టినించీ ఈ పొదుద్టిదంకా 
ఆ బండ కాడికి పోయి ఆబదధ్ం చెపేప్ దైరన్ం ఎవురికీ లేదు.  

     ఆ నడుమ దేశచరితర్లు రాసేటోలుల్ వచిచ్నారులే. వాండుల్ రాజనాల బండ సతెత్ం మాట 
తెలుసుకునాన్రు. ఆ బండకాడ ఎవురికీ అనాయ్యం జరగదనీ.., అనాయ్యం చేసినోడు బతకడనీ.., దానికే ఆ బండకి 
"రాజనాయ్యాల" బండ అనే పేరొచిచ్నాదనీ, ఆ పేరే జానపదుల నోటిలో పడి రాజనాలబండగా మారిందనీ రాసుకుని 
పోయినారు. ఈ చరితోర్లిల్ంతే, ఉనన్దానికీ - లేనిదానికీ వాండల్ అషట్తెలువులూ కలేసి అడడ్ంపటిట్ యోచన చేసాత్రు. 
కడపటికి లేనిది ఉండేటుట్గానూ ఉండేది లేనటుట్గానూ రాసుకుని పోతారు. లేకుంటే "రాజనాయ్యాల బండ" అనేది 
రాజుగారి కోటకు ముందో - రాజాయ్నికి నడిమదెద్నో ఉంటాదిగానీ, వాండల్ రాజయ్ం దాటుకునొచిచ్ ఇటాల్ అడివిలో 
ఏంటికపాప్ ఉంటాది?  

     ఎవురోత్ ఉండానో వాండల్కే ఏమీ చెపప్లేనోడిని. నాకేంటికిలేపాప్ ఆ చరితోర్లల్ తంట!! 
     అదో.., అటాల్ంటి రాజనాల బండకాడ నిజం చెపేప్దానికి పోతాండాడు పెదద్పప్. ఆడికి పోయేటోనికి 

తపుప్ చేసినా చెయయ్కునాన్ గిలిగానే ఉంటాది. దానికే పెదద్పప్ అదరాత్ండాడు. అయినా ఆ అదురు కనపడరాకుండా సిగరెటుట్ 
పొగతో అదంబటుట్కుని కూసోనుండాడు. కారు పడీలేచీ ఎగిరీ దుంకీ రాజనాలబండకాడికి చేరినాది.  

     అపప్టికే మన పెదద్పప్కు అయినోలల్ంతా కారూల్ బండూల్ ఏసోక్ని వచేచ్సినారు. పెదద్పప్ కోసం 
కాసుకోనుండారు.  

     వాండల్ను చూసాత్నే నాకు సంగతి అరథ్మైపాయె. దానికే పెదద్పప్ను ఎచచ్రిసిత్,"యోచన చెయియ్ పెదద్పాప్ 
యోచన చెయియ్. ఇటాల్ంటితావుకు వచేచ్ముందే యోచన చెయాయ్ల. కానీ కనోన్లల్ మాటలు ఇనుకొని ఇంతదూరం ఎలబారి 
వచేచ్సినావు. ఇబుబ్డైనా యోచన చెయియ్. లేకుంటే యోచన చేసేదానికి తలే ఉండదు" అంటా ఉండేమాట చెపిప్నా.  కానీ 
పెదద్పప్ తలకేసుకోలా. అయినా లోపట గిలిగానే ఉండాది. దానికే ఆయపప్కు కారుదిగేదానికి కాళుళ్ రాలా. లెగిచేదానికి 
మనసు రాలా.  

     కానీ గెలవాలంటే కారు దిగి రాక తపప్దు.  
     పెదద్పప్ దిగాలాన్ వదాద్ అనేది తీరామ్నించుకుండే లోపటే జనాలు "పెదద్పప్కీ జై! ధరామ్నికీ జై!  

ధరమ్రాజుకీ జై!" అంటా జైకొటేట్ పని మొదలెతుత్కునాన్రు. జైకొటాట్లిస్ంది నిజం చెపిప్ంచే అంజనన్సావ్మికా? నిజం 
చెపేప్దానికి అదిరి ససాత్ండే పెదద్పప్కా? ఈ జనాలు ఇబుబ్డే కాదు ఎబుబ్డూ యోచనచెయయ్లా. దానికే మన పెదోద్లుల్ 
"జనందాటూ గొరెర్దాటూ ఒగిటే" అని చెపిప్ండేది. జనాలంతా అంత బెర్మగా జైకొడతాండారు. ఇబుబ్డుగానీ దిగకుంటే 
మానమరాయ్దలు మంటోల్ కలిసిపోతాయి. దిగితే పానాలు గాలోల్ కలిసిపోతాయి. ఎటాల్? 
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     పెదద్పప్ ఎనకముందులాడతాండేది సిదద్పప్ గమనించినాడు. దానికే ఈ పకక్నుండి కారు దిగి 
పూలహారం ఎతుత్కునాన్డు.  ఆ పకక్నుండే పెదద్పప్ ముందుకు పోయి ఆయపప్ మెడలో హారం ఏసినాడు. అంతే.., 
జనాలంతా సంబరంగా సపప్టుల్ తటేట్సినారు. మెడలో పూలహారం పడతానే పెదద్పప్కు ధైరన్ం ఎగబడొచిచ్నాది. దానికే, 
"ఎటైట్తే అటాల్కానీలేబాబ్" అనేకాడికొచిచ్నాడు.  

     జనాలకు చేతులెతిత్ మొకక్తా కిందకు దిగినాడు పెదద్పప్. ఆయపప్కు ఎదురొచిచ్నాడు గుడి పూజారపప్.    
     రాజనాలబండ పూజారపప్ంటే బగమంతుడికీ బతుత్డికీ నడుమ రాజీ చేపిచేచ్ పెదద్మనిసి. 

నాయ్యంకోసం వచేచ్టోలల్ను ముందుగా మాటాల్డిచేచ్ది పూజారపేప్. బండకాడికి పోకుండానే మదెద్సాత్లు తీరేచ్దానికి 
చూసాత్ంటాడు. మన పెదద్పప్ను కూడా నేరుగా గుడి ముందుకు కాకుండా, గుడి ఎనకుండే రచచ్ల రాగిమానుకిందికి 
తోడుకొనిపోయినాడు.  

     బండమింద కుసుండబెటిట్ మరాయ్దగా"సూడు పెదద్పాప్, రాజకీయాలోల్ ఇయయ్నీన్ మామూలే. 
చేపిచిచ్ండేది నువువ్ కాకుంటే రాజనాల బండెకుక్. లేకుంటే మూరత్ం దాటిపొయియ్ందనే సొటుట్ చెపిప్ నేనే తపిప్సాత్. 
ఒకక్తూరిగానీ బండెకిక్నావంటే నిజం ఏందో నువువ్ చెపేప్ పనిలేదు. ఆ బండే చెపిప్సాత్ది. నేను చెపాప్లిస్ండేది చెపిప్నా. 
ఇంగ నువెవ్టల్ చెయయ్మంటే అటాల్ చేసాత్" అంటా పెదద్పప్నే అడిగినాడు. 

     ఆ మాట అడుగుతానే పెదద్పప్కు ఇంగా రోంత ధైరన్ం ఎగబడింది. ఆయపప్ మామూలోడు కాదు. 
ముందే లా సదిగినోడు. ఆయపప్కు తెలవని నాయ్యాలా? కానీ ఆయపప్ సదివిండే నాయ్యాలు వేరు. ఈ బండమింది 
నాయ్యాలు వేరు. దానికే ఒకమాట అడిగినాడు, "మన చటాట్లూ నాయ్యాలూ ఈడ పని చేసాత్యా?" 

     "పని చేసేత్ ఇంతదూరం ఏంటికొసాత్రు సావ్మీ. వాంటిల్కి సాకాష్య్లు కావాల. దీనికి ఆతమ్సాకిష్ కావాల. 
అంజనన్సావ్మి ముంగట ఆతమ్సాకిష్ ఆపదద్ం చెపప్దు. చెపప్నియయ్దు. అయినా మొండికి తిరుకుక్ని ఆపదద్ం చెబితే ఆ 
మనిసిని బతకనియయ్దు. మన ఆంజనన్సామికి రామునికాలం నాయ్యాలే గానీ ఈపొదుద్టి నాయ్యాల మాట తెలవదు. మీ 
చెలెల్మమ్ ఏపిచిచ్ండే పర్శేన్ంది? మరడ్ర చేపిచిచ్ండేది నువవ్ని. చేపిచిచ్ండేది నువువ్ కాకుంటే నీకేమీ కాదు" 

     "చేపిచిచ్ండేది నేను కాదు"అనాన్డు పెదద్పప్. 
     "ఆమాట నిజిమైతే అదేమాట బండమింద నిలబడుకుని చెపేప్సి దిగిపో. నీకేమీ కాదు"అంటా 

నమమ్కంగా చెపిప్నాడు పూజారపప్. ఆయపప్ మాట ఇంటానే పెదద్పప్కు కిందనింటీ పైదంకా ఒళళ్ంతా ధైరన్ం వచేచ్సింది. 
దానికే గతుత్గా లెగిచినాడు. కండువా తలకు చుటిట్నాడు. నేరుగా బండకాడికి ఎలబారినాడు. జనాలందరికీ నమసాక్రం 
చేసినాడు. కీపాస సరిచేసుకుంటా పోయి బండముందు నిలబడుకునాన్డు. దానికి మొకిక్నాడు. దానిమిందికి ఎకిక్ 
నిలబడుకునాన్డు. ఆ పాటేన్ "ఆ మరడ్ర చేపిచిచ్ండేది నేను కాదు" అంటా పదూరల్కు ఇనపడేంత గటిట్గా చెపిప్నాడు. ఆ 
పాటేన్ కిందికి దుంకేసినాడు.  
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     రాజనాలబండమిందెకిక్ చెపిప్ండేమాటంటే అది నిజిమే! నిజిమే! నిజిమే! నిజం తపిప్సేత్ ఇంకేమీ 
కాదు! దానికే జనాలంతా పెదద్పప్కి జైకొటేట్సినారు. సిదద్పైప్తే పెదద్పప్ను బుజాలమిందికి ఎతుత్కునేసినాడు. ఆపాటేన్ ఎవరో 
పదివేల కుకక్టపాసాల సరం ముటిట్ంచినారు. అంతే! ఆడంతా ఒకటే టపటపాల!!! ఢమఢమాల!!! కడపటికి పర్శన్ 
ఏపిచిచ్ండే పెదనాయన కూతురు లచిచ్ందేవమమ్ కూడా వచిచ్ పెదద్పప్కి మొకేక్సినాది.  

     ఈ జనాలదంతా బో ఇచిచ్తర్ంలేబాబ్. కండల్తో చూసిందీ చెవులోత్ ఇనిందీ నిజం అనుకుండేసాత్రు. కానీ 
నిజంగా జరిగిండేదే వేరు! ఈ జనాలు అనుకుంటా ఉండేదే వేరు.  

     సతెత్ం వేరు - నిజం వేరు.  
     సతెత్ంగా జరిగిండేదేమంటే.., పెదద్పప్ రాజనాల బండమిందెకుక్తానిన్టేట్ పెదద్పప్ కాలానిన్ నిలేసినాడు 

అంజనన్సామి. ఆ పాటేన్ పెదద్పప్ను ఒకోక్మాటా అడిగేపని పటిట్నాడు.  
     ఆ సావ్మి అడుగుతాంటే.., 
     ఈయపప్ బయంతో అదురాత్ంటే.., 
     నేను నిజం చెపేప్దానికి చూసాత్ంటే.., 
     అబుబ్డు.., అబుబ్డు.., ఆ రాజనాల బండమింద ఏం జరిగినాదంటే.., 
     అంజనన్సామి పెదద్పప్ను చూసినాడు. చూసాత్నిన్టేట్ ఆయపప్ బతుకంతా సదివేసినాడు. సదూతానిన్టేట్ 

ఏం అడగాలోన్ అరథ్ం చేసుకునేసినాడు. ఆపాటేన్ అడిగే పని మొదలెతుత్కునాన్డు.   
     "నువువ్ పెదద్పప్. మీది ముషూట్రు. మీ జేజినాయన సొసంతర్ం రాకముందే చెరువులోల్ పూడు 

తీయించినాడు. సేదాయ్నికి బావులు తొగించినాడు. సొసంతర్ంకోసం కరూన్లు పోయి సతాయ్గర్హం చేసినాడు. 
అనంతపురంలో అనాయ్యంగా జైలుకు పోయినాడు. కడపలో తెలోల్లల్ గుడడ్లకు అగిగ్పెటిట్నాడు. తిరపిత్లో గాందీతో చేరి 
కొండెకిక్నాడు. కడపటికి సొసంతర్ం కోసం ఆసుత్లనీన్ నీగేసినాడు. దానికే ఆయపప్ను జనాలంతా దేవునిమాదిరోత్ చూసాత్ 
ఉండినారు. అటాల్ంటి పెదద్పప్ పోయి మీ తాతొచిచ్నాడు. చేనల్ను కూడా అమేమ్సినాడు. మీ నాయనొచిచ్నాడు. బూదేవమమ్ను 
బూదేవిపాటికి ఇడిచిపెటిట్ యాపారాలు, రాజకీయాలూ మొదలెతుత్కునాన్డు. నువొవ్చిచ్నావు. ఈ సీమకు సరిపోని 
పంటలనీన్ పెటిట్చిచ్నావు. విదేశీ మందులనీన్ కొటిట్చిచ్నావు. ఆ దేశాలోల్ పకక్న పడేసిండే పంగమాలిన రసాయనిక 
ఎరువులనీన్ తెచిచ్ ఈడోలల్కు తగలగటిట్నావు. భూదేవి సతత్వంతా వాంటిల్  ఎదానపెటిట్నావు. నువువ్మాతర్ం దుడుల్ 
ఎగబెటుట్కుని సావుకారైనావు" అంటానిన్టేల్ నాకు ఒకమాట గెమనం వచిచ్ంది. 

     లచిచ్ందేవమమ్కి ఏడుమంది అకక్గారుల్. పెదాద్యమమ్ ఆదిలచిమ్. ఆయమేమ్ ఈ బూదేవిని ఇచిచ్ండేది. 
చినాన్యమమ్ ధానయ్లచిమ్-కడుపునింపే అనన్పూరణ్మమ్తలిల్. మూడోది దైరన్లచిమ్. అది లేకనే కదా, మన పెదద్పప్ ఈ 
బండకాడికి రమమ్ని సవాలు చెయయ్గానే బయపడి సచిచ్ండేది! ఇంకా గజలచిమ్ బలానీన్, సంతానలచిమ్ మన పెదోద్లల్ 
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మంచిని ఎగేసేదానికి బంగారు బిడడ్లీన్ ఇసాత్ది. మన పెదద్పప్కి జేజినాయన పేరు పెటిట్ండేదే దానికక్దా. కానీ ఈయపప్ 
ఇటాల్ తీరిపోతాడని అనుకుంటే ఆ పేరే పెటేట్టోలుల్ కాదు. అదంతా ఇబుబ్డు దేనిగాగ్నీ ఎవురి పని వాండుల్ సకర్ంగా 
చేసినోలల్ను గమనిచుచ్కుని దగగ్రుండి గెలిపిసాత్ది ఇజయలచుచ్మమమ్. ఎంత పెదద్ విజయానిన్ సాధించేటోనికైనా 
ఉండాలిస్ండేది చదువు. అదుంటే వచిచ్న విజయానిన్ నిలబెటుట్కుండేది ఎటాల్గో తెలుసాత్ది. ఆ సదువునిచేచ్ది ఇదాయ్లచిమ్. 
ఈ ఏడుగురు అకక్గారల్నూ సకర్ంగా చూసుకునోన్లల్కాడికి ఆ ధనలచుచ్మమేమ్ తారాడుకుంటా వసాత్ది.   అంతేగానీ ఆ 
ధనలచిమ్ నేరుగా ఎవురికాడికీ పోదు. ఈ మాట నేను చెబితేగానీ పెదద్పప్కు తెలవదా? తెలల్వారాత్నే అషట్లచీమ్సోత్తర్ం 
సదూకుంటేగానీ ఏ పనీ మొదలెతుత్కోడీ పెదద్పప్. అటాల్ంటి మగానుబావుడు ఏమి చేసినాడు? నేరుగా దనలచిమ్కోసం 
ఏడుగురు అకక్గారల్నూ పకక్నపెటేట్సినాడు. దానికే ఈ పొదుద్ ఈ బండమింద నిలబడుకునే గతికొచిచ్నాడు.  

     అకక్గారల్ను దొంగలతోలి దుడుడ్మాలచిమ్ని ఎగబెటుట్కుండేది తపప్ని చెపేప్దానికి నేను నోరు 
తెరుసాత్నిన్టేట్ నా గొంతు అదంబటిట్నాడు పెదద్పప్. నేను తపిప్ంచుకోలేక తనకలాడతానే ఉండా. ఈ మాట తెలవని 
అంజనన్సామి కండెల్రర్జేసి పెదద్పప్కెలాల్ చూసాత్నే ఉనాన్డు. అడగాలిస్ండే మాటలు అడగతానే ఉండాడు. 

     "అయిన సదువులనీన్ సదివి, అయిన తెలువులనీన్ ఉపయోగించి నువువ్ జనాలకు చేసిండే మంచి 
ఏంది? నీకూ రెడెడ్పప్కూ కాకుండాపోయింది దేనికి? ఆయపప్ ఐనూరడుగుల బోరు ఏపిచిచ్నాడు. నీలుల్ దండిగా పడినాయి. 
ఆ బోరు ఏటుకి నీ ననూన్రడుగుల బోరులో నీలుల్ కూడా ఆ పకక్కే ఎలబారిపోయినాయి. అది చూసి నువేవ్మి చేసినావు? 
బోరుబొకక్లేపిచేచ్టోలుల్ ననూన్రడుగులకంటే జాసిత్ ఏసేత్ బూదేవంతా ఎడారైపోతాదని నోరునోరు కొటుట్కునాన్వు. 
ఇంటింటికీ తిరిగి కాలూల్ చేతులూ పటుట్కుని జనాలకు  ఎకక్డా లేని నీలల్ కతలనీన్ చెపిప్నావు. మంది నోటోల్ నానీ నానీ 
నాలుకైపోయినావు. ముషూట్రు బగీరతుడనే పేరుతెచుచ్కునాన్వు. పెదద్పప్ నీ రూపంలో మలాల్ వచిచ్నాడనిపిచుచ్కునాన్వు. ఆ 
బగీరతుని పేరు చెపుప్కుని హందీర్నీవా కాలువ కాంటార్కుట్ పనులు తెచుచ్కునాన్వు. గురర్ంకొండ కాడినించీ కలకడదంకా 
కాలువ తొగిచిచ్నావు. ఆ కాలువను సూయిచిచ్ సరప్ంచయినావు. ఇబుబ్డా కాలువ యాడుండాది? ఏ గుంతలోల్ 
పడుండాదో ఏ మంటోల్ కలిసుండాదో ఎవురి తెలుసు? తొగిచిచ్ండే నీకే తెలవదు. ఇంక జనాలకెటాల్ తెలుసాత్దిలే!?  

     దిగువపలెల్ల జనాలున్ మదనపలెల్కు అంపిచిచ్నావు. చెరువుగడడ్న సుటిట్ండుల్ కటిట్పిచిచ్నావు. వాండుల్ 
ఇంతో అంతో తెలివి తెచుచ్కునాన్రు. వాండల్ తెలివి వాండల్కు బతుకుదారి సూయిచేచ్ ముందే వాండల్ముందు బొరుగులు 
చలిల్ బెలాల్లు పెరుకుక్నన్మాదిరోత్ జాగాలు అగగ్వగా కొనేసినావు. ఆ జాగాలోల్ షాపింగ మాలుస్ కటిట్పిచిచ్నావు. ఆ దుడల్తో 
ఎగబడొచిచ్ మండలాధయ్కుష్డైనావు. రేపు ఎమెమ్లేయ్ అవుతావు. మరాన్డు మంతర్వుతావు. ఇంతదంకా మన ముఖయ్మంతుర్లు 
ఏమి చేసినారో నువూవ్ అదే చేసాత్వు. ఈ సీమనీలల్కు నీలొల్దిలేసాత్వు.  

     "లేదు, నేను మంచోనైన్పోయినా. దానికే నీ బండకాడ నిజిం చెపేప్దానికి వచిచ్నా" అంటావా? ఆ 
మాట ఎవరైనా నముమ్తారుగానీ నేను మాతర్ం నమేమ్ది లేదు. దేనికంటే మొనన్ నువువ్ తిరపిత్లో ఇలుల్ కటిట్పిచేచ్దానికి బోరు 
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ఏపిచిచ్నావు. ఆరునూరల్ అడుగులకే నీలుల్ పడినాయి. అయినా తొమిమ్ది నూరల్ అడుగులు తోలిపిచిచ్నావు. దేనికి? రేపు 
అకాక్పకాక్ ఉండే సనాన్పనాన్ జనాలు బోరేల్సినా నీ బోరు ఎండిపోకుండా ఉండేదానికి. నువువ్, నీ పిలల్కాయలు 
సలల్ంగుండాల. దానికోసం జనాలు ఎండిపోవాల. ఆ జనాలు ఊరోల్ బతికేదానికి లేకుండా వలసలు పోయేటుట్గా చేసిండేదీ 
నువేవ్-ఎనిన్కలు వసాత్నిన్టేల్ వాండల్ను కారల్లో పిలవనంపేదీ నువేవ్! పంగమాలిన మంచి మాటలు చెపేప్దీ నువేవ్-ఆ మంచి 
ఎగబడకుండా దొంగలతోలేదీ నువేవ్! ఎగేసాత్నని చెపేప్దీ నువేవ్-ఎగబడేవాండల్ను దిగదోసేదీ నువేవ్! నాయ్యాలనీన్ 
చదివిండేదీ నువేవ్-ఆ నాయ్యానికి అనాయ్యం చేసాత్ండేదీ నువేవ్! నీయటాల్ మోసగాండుల్ రాజులైతే రామరాజయ్ం 
ఎటాల్గొసాత్ది?" అంటా అడుగుతాండంగానే..,  

     జనాలోల్నింటీ ఎవుడో బతుత్డు అడడ్ంపటిట్"జై శీర్రామ" అంటా మోడాలు ఇరిగిపడేంత గటిట్గా 
అరిచినాడు. 

     ఆపాటేన్ అంజనన్సామి పెదద్పప్మాట పెదద్పప్కు ఇడిచిపెటిట్ "సీరామ జైరామ సీతారామా" అంటా 
పాటెతుత్కునాన్డు. ఆ సామికిగానీ రాముని పేరు ఇనపడిచిచ్ందంటే ఇంక దేనిమిందా గమనం ఉండదనేమాట కాలానికి 
బాగా తెలుసు. దానికే అంజనన్సామి సెలవు కోరకుండానే ముందుకు ఎలబారింది పెదద్పప్ కాలం.  

     నేను ఆగమని అరుసాత్నే ఉండా. ఐనా ఆగలా.  
     తలకూడా ఎనకుక్ మళిళ్ంచి సూడకుండా దానిపాటికి అది పోతానే ఉంది.  
     అంతేలే.., 
     అది ముందుకు పోతానే ఉండాల.  
     అది ముందుకు పోతాండేది గమనిసాత్నిన్టేట్ పెదద్పప్ నా గొంతు అదంబటిట్నాడు.    
     "ఆ మరడ్ర చేపిచిచ్ండేది నేను కాదు"అంటా గటిట్గా అరిచినాడు.  
     ఎరిర్జనాలు అదే నిజిమని నమేమ్సినారు.  
     నేను.., 
     ఆచారపప్లో ఉండంగా మొతత్ం లోకానికే ఇనపడిచిచ్నా.  
     జవానులో ఉండంగా ఈ బండకాడుండే జనాలకు కనపడిచిచ్నా.  
     ఇబుబ్డు ఇనపడిచేచ్దీ లేదు. కనపడిచేచ్దీ లేదు.  
     ఐతే ఏమంట? 
     నిజం పెదద్పప్ను నేనే! 
     పూజారపప్ చెపిప్ండే  ఆతమ్ సాకిష్ని నేనే!!  
     ఈ రాలల్సీమకు నిజం సాకిష్ని నేనే! నేనే! నేనే! PPP 
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