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ఆది 1973లో వచ్చిన రష్యన్ నవల "డోట్ షూట్ ద వైట్ స్వవన్్"కు తెలుగు ఄనువాదం. దీని
రచయిత బోర్చస్ వాసిల్యయవ్. రండవ ప్రపంచ యుదధంలో సైనికునిగా పాల్గొన్ననడు. అ ఄనుభవాలనే
ఆతివృత్తాలుగా తీసుకున్ననడు. ప్రసుాత నవలకు పర్యయవరణం ప్రధాన ఆతివృతాం. రష్యన్ పర్యయవరణ
స్వహితయంలో ఇ రచనను మైలుర్యయిగా భావిస్వారు.

రచయిత స్వగతం
ఄడవిలోకి ఄడుగిడినప్పడు న్నకు పోపాార్ చెట్ా గుస్గుస్లోా, కవుకు చెట్ా నిట్టూరులోా,
బండిగురువింద చెట్ా బరువైన ఄలల కదలకలోా యెగార్ జీవితం కనపడుతంది. నేను యెగార్
కోస్ం కలయచూస్వాను.
జూన్ నెల కవుకు ఄడవిలో ఄలస్ట్ ఎరుగని నిరంతర అశావాదిగా ఄతడు కనపడత్తడు.
శ్రత్ రుతవు చ్చతాడిలో ఄతడు పనిలో మునిగిపోయి, చ్చందరవందరగా కనపడత్తడు. గడడకట్టూన
శిశిరంలో అలోచన్నమగునడై, మెర్చసిపోతూ కనపడత్తడు. శోభంచే వస్ంతకాల ప్పవువలోా ప్రశాంత
చ్చతాడిగా, స్హనంలేనివాడిగా ఏకకాలంలో కనపడత్తడు. ఄతడు తనకు, ప్రజలకు ఎంత
వైవిధ్యంగా ఈండేవాడోనని న్నకు ఎప్పడూ అశ్ిరయంగొలుప్పతూ ఈండేది.
తనకోస్ం, ప్రజలకోస్ం జీవించ్చన ఄతడి జీవితమూ వైవిధ్యంగా ఈండేది.
కానీ ఄనిన జీవిత్తలూ వైవిధ్యమైనవేనేమొ? తనకోస్ం, ప్రజలకోస్ం వైవిధ్యమైనవేనేమొ?ఇ
వైవిధాయల మొతాం కూడిక మాత్రమే ఈందేమొ? వైవిధ్యంగా ఈననపట్టకీ, ఄనిపంచ్చనపట్టకీ మనలో
మనం ఎపట్టకి ఒకట్టగానే ఈంటామేమొ?
యెగార్ ఎప్పడూ తనలాగే ఈండేవాడు కాబట్టూ ఒకట్టగానే ఈండేవాడు. ఄతడు ఄంతకంటే
మెరుగాొగాని, హీనంగాగాని ఈండేవాడు కాదు, ఄలా కనపడాలని ప్రయతనమూ చేసేవాడు కాదు.
ఄతడు తరకబధ్దంగానో, ఒక లక్ష్యంతోనో ప్రవర్చాంచేవాడు కాదు, పైవాడి అమోదం కోస్ం ఏదీ
చేసేవాడు కాదు; తన ఄంతర్యతమ ఎలా చెబితే ఄలా నడుచుకునేవాడు.
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యెగార్ పొలుష్కకన్ ఄంటే అ కాలనీ ఄంతట్టలో ఄస్మరుధడని పేరు. ఄతడికి అ బిరుదు ఎలా
వచ్చిందో ఎవర్చకీ గురుా లేదు. విడవకుండా వంటాడుతనన దురదృష్ూంతో విసిగిపోయిన ఄతడి
భారయ కూడా చ్చకాకు పెటేూ దోమల రొద మాదిర్చ ఏడుస్తా ఈండేది: “న్న జీవిత్తనికి శాపమైన న్న
బతకుకి భారమైన ఎందుకూ పనికిర్యని ఄస్మరుుడైన నీ మీద దేవుడైన్న జాల...”
ఉపర్చ తీయగలగినంతవరకు విర్యమ చ్చహనం ఄనేది లేకుండా ఄలా అమె రొద పెటేూది.
యెగార్ విచారంగా నిట్టూర్చివాడు. తండ్రిని ఄనన మాట్లకు పదేళ్ా కోలాక గాయపడి ఆంట్ట
వనకకు వళ్లా ఏడేివాడు. తలా ఄంటుననది నిజమని తెలసినందుకు కూడా ఄతడు ఏడేివాడు.
ఇ ఄరుప్పలు, తిట్ాకి యెగార్ ఎప్పడూ ఄపర్యధ్భావనకు గురయ్యయవాడు. తరకం వలా కంటే
ఄతడి ఄంతర్యతమ వలా ఄతడు ఄపర్యధ్భావనకి గురయ్యయవాడు. ఇ కారణంవలా ఄతడు ఎప్పడూ
వాదనకి దిగేవాడు కాదు, తనని త్తను నిందించుకుని బాధ్పడేవాడు.
“ఄందర్చకీ డబ్బు స్ంపాదించేవాళ్లా మొగడుగా దొరుకుత్తరు వాళ్ా ఆళ్లా స్ంపననంగా
ఈంటాయి వాళ్ా భారయలు చ్చలకల మాదిర్చ కులుకుతూ ఈంటారు...!”
హార్చటీన్న పోలుష్కకన్ ఈతార రష్యయ నుంచ్చ వచ్చింది, శాపన్నర్యుల నుంచ్చ శోకాలలోకి అమె
ఆటేూ మార్చపోతంది. ప్పట్టూనన్నట్టనుంచే తన కష్యూలు మొదలయ్యయయని అమె భావిసుాంది, త్తగిన
మతాలో ఈనన మతగురువు పలకట్ం కష్ూం ఄయిన పేరు అమెకి పెటాూడు, ఆరుగుపొరుగు
మహిళ్లు దానిని రండు ఄక్ష్ర్యలకు కుదించారు.
“హార్యయ మళ్లా మొదలుపెట్టూంది – మొగుడిని స్వధిస్ాంది.”
ప్పండుమీద కారం చలానటుూ, అమె చెలా (పీపా మాదిర్చ ఈంటుంది) మార్యయ కాలనీలో
నెమల మాదిర్చ గరవంగా పెదాలు బిగించుకుని, కళ్లా తిప్పకుంట్ట తిరుగుతంది.
“టీన్న ఄదృష్ూం బాగాలేక మంచ్చ మొగుడు దొరకలేదు. ఄది మాత్రం నిజం, చ్చి...చ్చి...”
అమె ఈననప్పడు టీన్న ఄంట్ట పెదాలు బిగించుకుంటుంది. కానీ అమె లేనప్పడు హార్యయ
ఄంటుంది, పెదాలు స్వగదీసి నవువతంది. కానీ, వాళ్లా ఇ కాలనీకి ర్యవటానికి కారణం మార్యయనే.
ఉళ్లా ఆలుా ఄముమకుని, ఆకకడకు వచ్చి ఄందర్చ ఄవహేళ్నకు గుర్చకావటానికి కారణం మార్యయనే.
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“ఄకకడ న్నగర్చకత ఈంది, టీన్న. సినిమాలు వేస్వారు,” ఄంట్ట వాళ్ాను ప్రలోభ పెట్టూంది.
ఆకకడ సినిమాలు ఈండట్ం నిజమే, కానీ హార్చటీన్న ఎప్పడూ వళ్ాలేదు. వాళ్ా ఆంట్ట పర్చసిుతి
చాలా దయనీయంగా ఈంది, అమె భరాని చూసి ఄందరూ నవేవవాళ్లా, పైగా వేసుకోటానికి మంచ్చ
బట్ూలు ఎవీ అమెకు లేవు. ఄవే బట్ూలోా రోజూ ఄందర్చముందు తిరుగుతండట్ంతో అమె కూడా
పాతబడిపోయినటుూగా ఄయిపోయింది. కానీ మార్చటా్కి (ఄవును, అమెను పొట్టూపేరుతో హార్యయ
ఄనేవాళ్లా, కానీ అమె చెల్యాలని పూర్చా పేరుతో మార్చటా్ ఄని పలచేవాళ్లా!) మొతాం ఄయిదు జతల
ఈనిన బట్ూలు ఈన్ననయి – మూడు రోజువారీ వాడకానికి, రండు దాప్పడివి. న్నగర్చకతకు
ఄవస్రమైన, నలుగుర్చకి ప్రదర్చశంచగల, ఛాతీ పొంగించుకుని తిర్చగే దుసుాలు అమెకు ఈన్ననయి.
హార్చటీన్న దురదృష్యూనికి ఏకైక కారణం: అమె ప్రియమైన భరా యెగార్, చర్చిలో
పెళ్లాచేసుకోకపోయిన్న చట్ూబదధమైన మొగుడు,

తన

ఏకైక

స్ంత్తన్ననికి

తండ్రి,

ఆంట్ట

స్ంపాదన్నపరుడు; వాడి జిమమడ.
ఆంకొక విష్యం, ఒక గొప వయకిా ఄయిన మార్యయ భరా ఫ్యయడార్ ఆపటొవిచ్ బ్బర్యయనోవ్ కి
యెగార్ సేనహితడు. ఄతనికి రండు బజారా ఄవతల ఄయిదు కిట్టకీల ఆలుా ఈంది, మంచ్చ కలప
దుంగలతో చ్చనన బ్బడిపె కూడా లేకుండా చేసిన కిట్టకీలు. జింకుతో చేసిన ఆంట్ట కప్ప కొతా
పళ్ాంలా తళ్తళా మెరుస్ాంది. ఆంట్ట పెరడులో రండు దుకకలాాంట్ట పందులు, అరు గొర్రెలు
ఈన్ననయి. జోర్యక ఄనే అవు కూడా ఈంది. ఄది మంచ్చ పాలచార ఈనన అవు, ఄది ఈంటే స్ంవత్రం
పొడవున్న పాడికి కొరత ఈండదు. ఆంట్టకప్ప నడిదూలం మీద నిజమైనదనిపంచే కోడిప్పంజు
ఈంది. ఆంట్టకి వచ్చిన వాళ్ాందర్చకీ దానిని గొపగా చూపంచేవాళ్లా:
“స్వునిక కళాకారుడి ఄదుుత స్ృష్కూ. దానిని గొడడలతో చేశాడు. పాత రోజులలో మాదిర్చ
గొడడల తపంచ్చ మరో పనిముటుూ ఈపయోగించలేదు, తెలుస్వ!”
ఇ ఄదుుత్తనికీ ఫ్యయడార్ ఆపాటొవిచ్కీ స్ంబంధ్ం ఏమీలేదు, ఄది ఄతడి ఆంట్ట మీద
ఈందంతే. అ కోడిప్పంజును యెగార్ పొలుష్కకన్ చేశాడు. ఄప్పడు కాలక్షేపానికి ఄతడికి
కావలసినంత స్మయం ఈంది, కానీ పనికివచేి పనిమాత్రం ఄతడివలాకాదు. ఆప్పడు...
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హార్చటీన్న నిట్టూర్చింది. చనిపోయిన తన తలా తనని స్ర్చగా గట్టూకికంచలేదు. తన తండ్రి
చెర్యనకోలతో తనకు స్ర్చగా బ్బదిధగరపలేదు! ఄలా చేసి ఈంటే త్తను యెగార్ని కాకుండా ఫ్యయడార్ని
కటుూకుని ఈండేది. ఄప్పడు ర్యణీలాగా దర్యాగా బతికేది.
కనుచూప్పమేర ఄడవులు ఈనన స్మయంలో ఫ్యయడార్ బ్బర్యయనోవ్ ఄదృష్యూనిన వతకుకంట్ట
ఆకకడకు వచాిడు. ఄప్పడు కలపకు గిర్యకీ ఈండేది. దఢాల్ దఢాల్ మంట్ట ఈత్త్హంగా
ఄడవులను నర్చకారు, బోనస్లు పొందారు.
ఄప్పడు ఇ కాలనీ కటాూరు, విదుయతా, నీట్ట స్రఫర్య తెచుికున్ననరు. ఆకకడికి రైలుమారొం
పడేన్నట్టకి కొట్ూడానికి ఒకక చెటుూ కూడా మిగలలేదు. అ దశ్లో ఄసిాతవం, ఒకరకంగా చెపాలంటే
ఎవర్చదో ఄంతర్యతమను వనక విడిచ్చపెట్టూంది. ఒకప్పడు పచిగా విర్యజిలాన కవుకు ఄడవి ఆప్పడు
ఄంతర్చంచ్చపోతోంది, ఆప్పడు ఎవర్చకీ ఄవస్రంలేని ఒక కాలనీ ఄకకడ మిగిలపోయింది. నలా
చెరువునీ, దాని చుట్టూ మిగిల ఈనన ఄట్వీ ప్రంత్తనిన ఄతికష్ూం మీద జిలాా స్ంస్ులూ,
ఄధికారులూ రక్షిత జలాశ్యంగా ప్రకట్టంచగలగారు. దాంతో ఄకకడి పనులనీన అగిపోయ్యయి.
ఄయితే ఄత్తయధునిక రంపప్ప మిలుా అ కాలనీలో ఈండట్ంతో ఄకకడికి కలప రవాణా చేసే పనిని
చేపటాూరు. కలప రవాణా చేసి, దించుకుని, దానిని కోసి మళ్లా ఎగుమతి చేసేవాళ్లా. దాంతో నిననట్ట
దాకా ఄడవిని కొట్టూనవాళ్లా ఆప్పడు కలప, చెకక మోసే హమాలీలుగా, రంపప్ప మిలుాలో
కార్చమకులుగా మార్యరు.
ఇ పర్చణామాలనినంట్టనీ ఫ్యయడార్ ఆపటొవిచ్ స్ర్చగాొ ఒక స్ంవత్రం ముందుగానే
ఉహించ్చ తన భారయతో చెపాడు, “బోనసుల కాలం ఄయిపోయింది మార్చటా్. తవరలోనే ఆకకడ
కొట్ూడానికి ఏమీ మిగలదు. మంచ్చ రోజులు మిగిల ఈండగానే న్నలుగు కాలాలపాటు ఈండే మరో
పని చూసుకోవాల.”
అ పనిని ఄతడు దొరకబ్బచుికున్ననడు: నలా చెరువు చుట్టూ మిగిల ఈనన రక్షిత ఄట్వీ
ప్రంత్తనికి ఄట్వీ ఄధికార్చగా ఈదోయగం పొందాడు. ఄపట్టనుంచ్చ ఄతడికి కావలసినంత పశువుల
మేత, పటుూకునననిన చేపలు, కాణీకి కావలసిననిన కట్టూప్పలాలు ఆంట్టకి ర్యస్వగాయి. అ స్మయంలోనే
ఄతడు తన కొతా ఆలుా కటుూకున్ననడు, ఎనోన వసుావులు స్మకూరుికున్ననడు, పశువులు
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కొనుకుకన్ననడు, తన భారయకు ఄందమైన బట్ూలు కొన్ననడు. ఒకక మాట్లో చెపాలంటే ఄతడికి
ఄతడే యజమాని.
ఄతని ప్రవరాన ఄలాగే ఈండేది: ఒకడిని ఄడుకుకనేది లేదు, ఒకడిని బతిమాలేది లేదు.
ఄతడికి డబ్బులు, మాట్ల రండింట్ట విలువ బాగా తెలుసు: మంచ్చ కారణం లేకుండా వాట్టలోా ఏ
ఒకకదానిని జారవిడవడు. ఒకడితో ఒక స్వయంత్రమంత్త ఒకక మాట్ కూడా మాటాాడకుండా
నోరుమూసుకుని ఈండగలడు, మరొకడితో చెవి దిబుడి వేసేలా స్లహాలు ఆవవగలడు.
“యెగార్, నీ జీవిత్తనిన నువువ నిర్చదశించట్ంలేదు, ఄది నినున నడిపస్ాంది. ఄలా ఎందుకు
ఈందంటావ్? ఒకకస్వర్చ అలోచ్చంచు.”
గొర్రెలా తలూప్పతూ యెగార్ విని, నిట్టూర్చివాడు: తన జీవితం ఎంత దర్చద్రంగా, ఎంత
హీనంగా ఈంది! తన కుటుంబానిన స్హనం ఄంచులకు నెటాూడు, త్తను ఄవమాన్నల పాలయ్యయడు,
చుటుూపకకల వాళ్ాముందు పరువు లేనివాడయ్యయడు – ఆవనీన నిజమే. ఫ్యయడార్ ఆపటొవిచ్ ఈననది
ఈననటుూ చెపాడు. కానీ తను భారయ ముందు, కొడుకు ముందు, మంచ్చవాళ్ా ముందు ఄతడు
ఄపర్యధ్ భావనకు లోనౌతన్ననడు. ఄవును, దీనికంతట్టకీ, ఇ జీవిత్తనికి ఄంతం పలకాల. ఒక
కొతా జీవిత్తనిన మొదలుపెటాూల - ఄరువంతమైన, ప్రకాశ్వంతమైన జీవితం. దానికి స్వవగతం
పలుకుతూ ఫ్యయడార్ ఆపటొవిచ్ దయతో మరొక గాాసు మదయం పోసేా ఎంత బాగుంటుంది?
“ఄవును, జీవిత్తనిన మలుప్ప తిపాల, నువువ యజమానివిగా ఈండాల: పెదదవాళ్లా ఄదే
చెపేవాళ్లా.”
“నిజం చెపావు, ఫ్యయడార్ ఆపటొవిచ్. నిజానిన ఎంత బాగా చెపావు!”
“గొడడల ఈపయోగించట్ంలో నీకు మంచ్చ పనితనం ఈంది, అ విష్యం నేను
ఒప్పకుంటాను. కానీ – ఏం ప్రయోజనం.”
“ఄవునవును, నిజమే కదా.”
“నీకు ఎవరైన్న దార్చ చూపాలోయ్, యెగార్.”
“ఄవునవును, ఫ్యయడార్ ఆపటొవిచ్. అ ఄవస్రం న్నకు ఎంతైన్న ఈంది!”
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అందోళ్నతో

యెగార్

నిట్టూర్చివాడు.

నిరస్నతో

ఫ్యయడార్

నిట్టూర్చివాడు.

ఄకకడుననవాళ్ాంత్త నిట్టూర్చివాళ్లా - జాలతో కాదు, తిరస్వకర భావనతో. వాళ్ా చూప్పల కింద
యెగార్ తల ఆంకా కిందకి వంగిపోయ్యది. ఄతడికిదంత్త ఄవమానకరంగా ఈండేది.
కానీ,

ఎవరైన్న

కాసేప్ప

అలోచ్చసేా

దాంట్లా

ఄవమానపడవలసింది

ఏమీలేదని

ఄరుమవుతంది. యెగార్ ఎప్పడూ మనసు పెట్టూ పనిచేసేవాడు, తన మాన్నన త్తను బతికేవాడు,
చెడు తిరుగుళ్లా ఏమీ లేవు. కానీ, ఎందుకనోగానీ ఄపర్యధ్భావన ఄతడిని వంటాడుతూ ఈండేది.
ఄతడు ఎవర్చతోనూ వాదనకు దిగేవాడుకాదు. తనని త్తను తిటుూకుంట్ట తెగ కుమిలపోయ్యవాడు.
తమ సంత ఉర్చలోని ఈమమడి వయవస్వయ క్షేత్రంలో స్ంపదతో కాకపోయిన్న, గౌరవంగా
బతికేవాళ్లా. అ పాత గూట్టనుంచ్చ ఄందరూ ఒకేస్వర్చ ఎగిర్చపోయి వచాిరు – మతిలేని పక్షిలాగా,
ఆలుావాకిల, పలాాజెలాా లేని బికార్చ మాదిర్చ ఄతడు ప్రవర్చాంచాడు. ఄప్పడతడిని దెయయం ఏదో
పూనినటుూ ఈంది.
ఄది మార్చి నెల, మంచు బాగా కురుస్ాంది, చల ఎముకలను కొర్చకేస్ాంది. ఄతడి
ఄతాగారు, ఄంటే హార్చటీన్న, మార్చటా్ల ఄమమ తన స్ృష్కూకరాను కలవటానికి వళ్లాంది. ఄందుకు
ఎంతో మంచ్చ స్మయం ఎంచుకుంది – పండగ ముందు రోజులు కావట్ంతో బంధువులందరూ
వచాిరు. మంచులో కారుా కూరుకుపోత్తయి కాబట్టూ ఄందరూ స్లాడ్జా బళ్ాలోా వచాిరు. మార్చటా్
కూడా ఄలాగే వచ్చింది, అమె భరాతో కాకుండా ఒంట్ర్చగా వచ్చింది. ఄమమ చనిపోయింనందుకు
దుఃఖంచారు, ఄంతిమ స్ంస్వకర్యలు చేశారు, చేయవలసిన కారయక్రమాలనీన నిరవహించారు.
విచారప్ప రోజులు ఄయిపోయి మార్చటా్ నలా రుమాలు తీసేసి తన పటుూ శాలువా వేసుకునన
తరువాత మొదలుపెట్టూంది, “మీ పల్యాలో స్వంస్కృతిక జీవనమే లేదు.” “ఏమలాగంటున్ననవు?”
యెగర్కి ఄరుం కాలేదు.
“ఆకకడ అధునికమైనది ఏదీ లేదు. ఄదే మా విష్య్యనికి వసేా ఫ్యయడార్ కొతా ఆలుా
కడుతన్ననడు: బజారువైప్పకి ఄయిదు కిట్టకీలు ఈంటాయి. మాకు విదుయతా ఈంది, ఄనిన వసుావులు
దొర్చకే కిర్యణా కొటుూ ఈంది, ప్రతి రోజు సినిమాలు ఈంటాయి.”
“ప్రతి రోజూ – కొతా సినిమాన్న?” టీన్న నోరువళ్ాబెట్టూంది.
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“చూసిన సినిమానే మళ్లా చూస్వామా ఏమిట్ట? మాకు ఫ్యయష్న్ వస్వాల దుకాణం ఈంది,
దిగుమతి చేసుకునన స్టూలు స్వమగ్రి ఄమేమ కొటుూ ఈంది...”
చీకట్ట మూలలనుంచ్చ పాత దృశాయలు తీక్ష్ణంగా చూసుాన్ననయి. మేరీ మాత బొమమ ఆప్పడు
నవవట్ంలేదు, నొస్లు చ్చట్టాంచ్చ చూస్ాంది – కానీ అమెవైప్ప చూసేవాళ్లా ఎవరున్ననరు? ఄందరూ
ముందుకే చూసుాన్ననరు, ముందునన దానికోస్ం చూసుాన్ననరు. దానిని... దానిని ఏమంటారు...
అధునికత!
“ఄవును, ఫ్యయడార్ కొతా ఆలుా కడుతన్ననడు – బొమమర్చలుా మాదిర్చ ముదుదగా ఈంటుంది.
పాత ఆలుా ఖాళ్ల ఄవుతంది – దానిని మేము ఏం చేసుకుంటాం? దానిని ఄముమకోవట్ం ఎంత
చ్చననతనంగా ఈంటుంది: న్న కొడుకు వోవా దోగాడిన ఆలుా ఄది. ఄందుకే ఫ్యయడార్ దానిని మీకు
ఆమమన్ననడు. ఄయితే, ముందుగా మీరు మా కొతా ఆలుా కటుూకోవట్ంలో స్హాయం చేయ్యల.
ఎంతైన్న నువువ మంచ్చ నైప్పణయంగల వడ్రంగివి, యెగార్.”
కొతా ఆలుా కటుూకోవట్ంలో వాళ్లా స్హాయం చేశారు. రండు నెలలపాటు ఈదయం నుంచ్చ
స్వయంత్రం దాకా యెగార్ విశ్రంతి తీసుకోకుండా పనిచేశాడు. ఆది ఈతార ప్రంతం కావట్ంతో
పగట్ట పొదుద ఎకుకవ. చీకట్టపడేదాకా పనిచేయ్యలంటే ఎవరైన్న సమమసిలాపోత్తరు. ఄది
చాలదననటుూ ఫ్యయడార్ ఆపటొవిచ్ వచ్చి, “అ మూలన దిగగొట్ూడం మర్చచ్చపోవదుద, మిత్రమా. పనిని
మందగించనివవవొదుద, బదదకం చూపవొదుద: నీకు ఈచ్చతంగా ఆలుా ఆసుాన్ననను, కుకకల దొడిడ కాదు,”
ఄనేవాడు.
ఆలుా ఆచ్చిన మాట్ నిజమే. కానీ, ఄంతకంటేముందు చెదలు తినగా మిగిలనవనీన ఫ్యయడార్
తీసుకెళాాడు. చ్చవర్చకి గచుిబండలు కూడా తీసుకెళాాడు. బావి మీదకు ఈనన కప్పను తీసేశాడు.
నేలమాళ్లగలోని దుంగలు తీయట్ం మొదలుపెటాూడు. అ తరువాత పశువుల కొట్ూంమీద కూడా
పడేవాడే. కానీ హార్చటీన్న నిగ్రహించుకోలేకపోయింది: “తపంచుకుని జార్చపోయ్య పాము, దాహం
తీరని జలగ, నీ జిమమడ!”
“ఄయోయ, ఄయోయ హార్చటీన్న, ఈద్రేకపడకు. ఎంత కాదన్నన మనమంత్త ఒక కుటుంబం.
దీనికంత ఄలారందుకు? నువువ ఏమీ బాధ్పడట్ం లేదుకదా, యెగార్? నేను న్నయయంగా
ఈండటానికి ప్రయతినసుాన్ననను.”
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“అఁ, ఄబ్బు, ఄలాంట్టదేం లేదు... ఄంత్త ఆలానే ఈంటుందనకుంటాను...”
“ఄలా ఄయితే స్ర్చ, కొట్ూం వాడుకో. దానిని నీకు బహుమతిగా ఆసుాన్ననను,” ఄంట్ట
ఫ్యయడార్ వళ్లాపోయ్యడు. ఄతడు ఄనీన ల్యకక ప్రకారం చేస్వాడు. ఄడుగులు కూడా ల్యకకపెట్టూ వేసుాననటుూ
ఈంటుంది.
ఄంత్త స్రుదకుపోయింది. ఒకర్చళ్ాకు ఒకరు వస్తా, పోతన్ననరు. ఫ్యయడార్ చెపే విష్య్యలు
వింట్ట యెగార్ పర్చకిగా, నంగి నంగిగా కూరుినేవాడు.
“ప్రపంచం మగవాళ్ా మీద అధారపడి ఈంది, యెగార్. దానిని మన మగవాళ్లా పట్టూ
ఈంచుతన్ననరు.”
“ఄవును, ఫ్యయడార్ ఆపాటొవిచ్, చకకగా చెపావు.”
“కానీ, నీలో నిజమైన మగతనం ఈందంటావా? చెప్ప, ఈందంటావా?”
“అఁ, ఄలా ఄంటే... న్నకో అడది ఈందిగా...”
“నేను దాని గుర్చంచ్చ మాటాాడట్ంలేదోయ్, పడక స్ంగతలు కాదు! నీకు ఎప్పడూ ఄదే
రంధా!”
ఄకకడుననవాళ్ాంత్త పగలబడి నవావరు. మిగిలనవాళ్ాతోపాటు యెగార్ కూడా గొంత
కలపాడు: ఏమీలేని దానిగుర్చంచ్చ కాసేప్ప నవువకుంటే ఏమిపోయింది? ఫ్యయడార్ ఆపటొవిచ్ని చూసి
ఎవరూ నవవరు, కానీ యెగర్ని చూసి మిత్రులార్య, నవువకోండి. హృదయపూరవకంగా నవువకోండి!
టీన్న మాత్రం చ్చరునవువ నవివ ఉరుకుంది. తన ప్రియమైన ఄతిధులను చూసి, అప్పార్యలైన
చెల్యాలని చూసి, ఫ్యయడార్ ఆపటొవిచ్ని చూసి చ్చరునవువ నవివంది. ప్రతేయకించ్చ ఫ్యయడార్ – ఄతడికి
యజమాని ఄతడే.
“ఄవును, నీకు ఎవరైన్న దార్చ చూపాల, యెగార్, దార్చ చూపాల. ఎటువంట్ట అదేశాలు
లేకుండా నువువ ఏమీ చెయయలేవు. నీ ఄంతట్ నువువ జీవిత్తనిన ఎపట్టకీ ఄరుం చేసుకోలేవు.
జీవిత్తనిన ఄరుం చేసుకోలేకపోతే, బతకట్ం ఎలాగో ఄరుం చేసుకోలేవు. ప్రపంచం ఄలా ఈంది,
యెగార్ పొలుష్కకన్. ఄదృష్ూమననది ఎరుగని ఄస్మరుధడివి. ప్రపంచం ఄలా ఈంది...”
“ఄవును, ప్రపంచం ఄలాగే ఈందనుకుంటా...”

(తరువాయి భాగం వచేివారం)
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