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ఒ పెదృ చిక్కొచిి డంది: నేను వంటనే ఫమల్దృరాల; బాగా అనారోగయంతో ఉన భనిషొకడు
ఇకొడకి ది మైళ్ళ దూయంలో ఒ ల్లెటూళ్ళళ నా కోసం ఎదురుచూస్తునాడు; మా ఇదృర్న ేరరు
చేస్తు దటటమైన భంచు తుఫాను; నాకో చిన గుర్రఫబండ ఉంది, తేలకైనదీ, ఎతుయినదీ, భన
ల్లెటూరి బాటలకు అనువైనదీను; నేను ఉనికోటు తొడుకుొని, నా సయంజామా ఉన సంచీ
భుజాన ేరస్తకుని, వాకిట్లె సిదౄంగా నిల్చిని ఉనాను; కానీ గుర్రం అందుబాటులో ల్దదు; అవును,
గుర్రం ల్దదు. నా సంత గుర్రమొకటి నినే చచిిపోయింది, ఈ గడ్డకటిటన శీతాకాలంలో
ప్రయాణాల తటుటకోల్దకపోయింది; ప్రస్తుతం ేరరే గుర్రం కోసం నా నమాాయి ఊయంతా
వతుకుతోంది; కానీ ప్రయోజనం ఉండ్దు, నాకు తెలుస్త. కొణ్ణీ అలాగే నుంచునాను,
అంతకంతకూ నను కదలకుండా చేస్తున భంచులో కూరుకుపోతునాను. నమాాయి
చాలాసేటికి తిరిగి వచిి, గేటు దగగయ నుంచొని లాంతరు ఊపంది, ఆమె కొతే వచిింది;
ఇలాంటి వాతావయణంలో ఎవరు మాత్రం గుర్రం అరువిస్తురు. నేను ఇంకోస్తరి వాకిట్లె
అసహనంగా చారుె చేశాను, ఏం చేయాలో పాలుపోల్దదు, ఆ నిరాశ్లో చిరాకులో,
చాలాయేళ్ళళగా పాడుబెటిటన ందులపాక తలుపునొకదాని కొ తాపు తనాను, శిథిలమైన ఆ
తలుపు తటాల తెరుచుకుంది, సీలల మీద అటూ ఇటూ ఊగింది. లోలంచి వచిని గాలీ,
గుర్రాల వాసనా సోకింది. లోల క తాడుకి భసక లాంతరు ేరలాడుతోంది. చూరు బాగా
కిందకు ఉన ఆ పాకలో, క వయకిు గంతుకూొచునాడు, తన నీల కళ్ళ ముఖాని ఫమటపెటాటడు.
చేతుల మీదా, మోకాళ్ళ మీదా పాకుతూ ఫమటకి వచిి, “ఫండ కటటభంటారా?” అని అడగాడు.
నాకేభనాలో ఏం తోచల్దదు, ఆ ందులపాకలో ఇంకా ఏమం ఉనాయా అని తొంగి చూశాను.
నమాాయి నా కొకు వచిి నుంచుంది. “కోొస్తరి భనింట్లె ఏం ఉనాయో భనకే తెలమదు,”
అందామె, ఇదృయం నవువకునాం. ఈలోగా ఆ గుర్రాలబాబయి, “అనాయ్, అకాొయ్ యండలా!” అని
గటిటగా అరిచాడు, వంటనే ఫలసిన పకొలతో ఉన రండు గుర్రాలు, కాళ్ళను పొటట కిందకు
ముడుచుకుని, తీరైన తభ తలల ంటెల మాదిరిగా వంచి, కదాని వనక కటి దేకుొంటూ,
గుమాాని తభ ృష్టటలతో పూరిుగా నింపేస్తు, దాని గండా అతికష్టం మీద ఫమటకు వచాియి.
వచీిరాగానే తభ పొడ్వాటి కాళ్ళ మీద పూరిు ఎతుుకు ల్దచి నిలఫడాడయి, వాటి శ్ర్నరాలుంచి
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దటటమైన ఆవిరుె ల్దస్తునాయి. నమాాయితో “కాసు అతనికి స్తమం చేయి,” అనాను, ఆమె
అంగీకాయంగా ముందుకు వళ్ళళ గుర్రపుజీను అతనికి అందివవబోయింది. ఆమె అలా దగగయకు
వచిిందో ల్దదో, ఆ గుర్రాలవాడు ఆమె చుటూట చేతులు ేరసి లాక్కొని, తన ముఖాని ఆమె ముఖం
మీదికి వంచాడు. ఆమె వర్రికేకలు ేరస్తు భళ్ళళ నా వైపు రిగెతుుకు వచిింది; అెటికే ఆమె
చంల మీద రండువయసల ంటిగాటుె కనడుతునాయి. నేను కోం టటల్దక “శువా! ఏం
క్కయడా దెఫబలు తినాలనుందా,” అని అరిచాను, కానీ వంటనే అతనెవరో ఎకొణ్ీంచి వచాిడో
తెలమదనీ,

అందరూ

మొండచేయి

చూపంచిన

చోట

అతనొకొడే

స్తమడేందుకు

ముందుక్కచాిడ్నీ గుర్తుచిి, నిగ్రహంచుకునాను. నా భనస్తలో ఆలోచనల చదివిన వాడలా,
అతను నా మాటలకి ఏమాత్రం కించడ్కుండా, గుర్రాల ఫండకి కట్టట నిలో నిభగమైపోయాడు,
కాసేటికి వనకుొ తిరిగి నా వైపు చూసి, “ఎకొండ,” అనాడు, చూసేు నిజంగానే ఫండ అంతా
సిదౄంగా ఉంది. ఇంత భంచి గుర్రాలజోడు నాకెపుెడూ దొయకల్దదు, నేను ఆనందంగా ఫండ
ఎకాొను. “గాగలు నేను టుటకుంటాను, నీకు దారి తెలమదుగా,” అనాను. “సరే మీ ఇష్టం,
అసలు నేను మీతో రావటం ల్దదు కదా, ఇకొడే రోజీతో ఉండపోతునాను,” అనాడు. అది వినగానే
రోజీ, “వదుృ!” అంటూ అరిచింది, గతయంతయంల్దని విధిని ముందే గ్రహంచిన దానిలా, ఇంటి వైపు
రిగెతిుంది; లోలంచి ఆమె గళ్ళం ేరస్తున గయగయలు వినడాడయి, తాళ్ం తిరిగిన చపుెడు
వినడంది. హాలోె లైటుె ఆయెడ్మూ, అతనికి దొయకుొండా దాకోొవటానికి ఇంటి లోలగదులోెకి
రిగెతుడ్మూ అంతా తెలుసోుంది. నేను ఆ గుర్రాలవాడతో “నువువ నాతో రాక తెదు! అవతల
ఆలసయమైతే అయింది గానీ, నా ప్రయాణం కోసం ఆ పలెను మాత్రం ఫలపెటటను,” అనాను. వాడు
“హెమయ!” అని అరిచి చెటుె క్కటాటడు, వయద లాకుొన కలదుంగలాగా చపుెన కదిలంది
గుర్రఫబండ; ఒకొ ఆ గుర్రాలవాడ దాడకి నా ఇంటి తలుపు ముకొలుచకొలవటం ఇంకా
వినిపస్తునే ఉంది, ఈ లోగా నా కళ్ళనూ చవుల్న రుస్తకుపోతూ ఏదో హోరు మొదలై నా
సరేవంద్రియాలీ ముటటడంచింది. కానీ క్షణం పాటు మాత్రమ. ఆ భరుక్షణం, నా ఇంటిగేటుని
ఆనుకునే రోగి ఇలుె ఉందనటుట, అకొడ్ ఉనాను; గుర్రాలు నెభాదించి ఆగి నిలఫడాడయి; భంచు
కుయవటం ఆగిపోయింది; అంతా వనెల రుచుకుని ఉంది; రోగి తలెదండ్రులు ఇంట్లెంచి
రుగురుగున ఫమటకు వచాిరు, వనకనే అతని చలె కూడా వచిింది; వాళ్ళళ నను గుర్రఫబండ
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నుండ దింప దాదాపు మోస్తకెళ్ళునట్టట తీస్తకుపోయారు; వాళ్ళళ కంగారుగా చపుున రోగం గురించి
చపుున వివరాల్దవీ నాకు అయూం కాల్దదు; రోగి ఉన గది ఊపరాడ్నంత ఉఫబయంగా ఉంది; ఒ
మూల పాడుడన పొయియ నుంచి పొగ ల్దసోుంది; ముందు, కిటికీలు తెయవాలనిపంచింది; కానీ
అంతకనా ముందు నా రోగిని కస్తరి చూడాలనిపంచింది. అతను సనగా ఉనాడు, జవయంతో
ల్దడు, చలెగా ల్దడు, అలాగని వచిగానూ ల్దడు, నిసేుజమైన కళ్ళతో చూస్తునాడు, వంటి మీద
చొకాొ ల్దదు, నను చూడ్గానే ఆ అబాబయి భంచం పైన ల్దచి కూరుిని, నా మెడ్ చుటూట చేతులు
ేరసి, చవిలో ఇలా గణ్గాడు: “డాకటర్, నను చచిిపోనీమండ.” నేను వనకిొ తిరిగి చూశాను;
ఎవరికీ అతని మాటలు వినడ్ల్దదు; అతని తలెదండ్రులు ముందుకు వంగి నేను చేమబోయే
రోగనిరాౄయణ కోసం నిశ్శఫృంగా ఎదురుచూస్తునారు; అతని చల్లెలు పీట తెచిి ేరసింది. దాని మీద
నా సంచిని పెటిట, దాని తెరిచి, నా స్తమాగ్రి అంతా ఒ స్తరి వతికాను; ఆ అబాబయి తన వినపాని
భళ్ళళ గురుు చేమటానికనటుట భంచం మీంచే నా వైపు సైగలు చేస్తునాడు; నేను క
చినటటకారు ఫమటకు తీశాను, దాని క్కవ్వవతిు వలుగులో ర్నక్షంచాను, భళ్ళళ కిందపెట్టటశాను.
దైవాని తిటుటకుంటూ అనుకునాను, “అవును, దేవతలు కూడా పోయి పోయి ఇలాంటి కేస్తల
విష్మంలోనే స్తమం చేస్తురు, దీని కోసం గుర్రాని కూడా సయపరా చేస్తురు, సభమం తకుొవ
కాఫటిట రండో గుర్రాని కూడా జత చేస్తురు, అదిచాలదనటుట గుర్రాలవాణ్ీ కూడా ఏరాెటు
చేస్తురు—” ఇపుెడే నాకు భళ్ళళ రోజీ గుర్తుచిింది; ఏం చేమగలను, ఆ గుర్రాలవాడ చేతులోె
నలగిపోకుండా ఆమెను ఎలా ఫమటడేమగలను, ఈ అదుపుల్దని గుర్రాలు లాగే ఫండ మీద వళ్ళళ
దిమైళ్ళ అవతల ఉన ఆమెను ఎలా కాపాడ్గలను? ఇంతకీ ఆ గుర్రాలు గాగలు
తెంచుకునటుటనాయి; ఎలాగో తెలమదు గానీ, ఫమట నుంచి ఈ గది కిటికీని తెరిచాయి; ఆ
కంతలోంచి తలల లోలకి దూరాియి, ఇదంతా చూసి ఒకొ రోగి కుటుంఫం పొలకేకలు
పెడుతునా అవి మాత్రం తభకేం టటనటుట రోగి వంక చూస్తునాయి. “వంటనే వనకుొ
వళ్ళళపోవాల,” అనుకునాను, అకొడకేదో ఆ గుర్రాలు నను తిరుగు ప్రయాణానికి ఆదేశిస్తునటుట.
అలా అనుకునానే గానీ భళ్ళళ రోగి చల్లెలు, నేను ఉకిొపోతునాను అనుక్కని కాబోలు, నా
ఉనికోటు తీస్తుంట్ట మారుమాటాెడ్కుండా తీమనిచాిను. నా ముందు ఒ గాెస్త యముా
ప్రతయక్షమైంది, పెదాృమన భుజం మీద చరిచాడు, అతని సందని నాతో ంచుకోవడ్ం వలె
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కలగిన చనువు. నేను తల విదిలంచాను; ఆ పెదాృమన ఆలోచనల ఇరుకు మయలోె చికుొకుపోవటం
చిరాగాగ అనిపంచింది; ఆ కాయణంగానే డ్రంకు వదృనాను. తలె బాబాబబూ అనటుటగా అబాబయి
వైపు చూపంచింది; నేను తల ఊప, గుర్రాలోె కటి బిగగయగా సకిలస్తుండ్గా, నా తలను ఆ
అబాబయి ర్తముా కేసి ఆనించాను, నా తడ గడ్డం తాకగానే వణ్కాడు. చివయకు నేను అనుకునదే
అయింది: ఆ అబాబయి ఆరోగాయనికి వచిిన లోట్టమీ ల్దదు, యకుప్రసయణ కాసు భందక్కడగా
ఉందంతే, తలె తన గాబరా క్కదీృ ఇచిిన కాఫీ దానికి తోడైనటుటంది, అదొకొటీ తపెంచి నిక్షేంగా
ఉనాడు, కొ తాపు తనితే చాలు, భంచం మీద నిటారుగా ల్దచి కూరుింటాడు. కానీ ప్రంచాని
ఉదౄరించటమ నా ని కాదుగా, కాఫటిట అతణ్ీ అలాగే వదిల్దశాను. నేను ఈ తాల్నకా మొతాునికి
వైదుయణ్ీ, కొ భనిషి వలె కానంత ని చేస్తును. జీతం తకుొేర అయినా, ఆ టిటంపేమీ ల్దకుండా
పేదల మీద ప్రతేయక శ్రదౄ కనరుస్తును. కానీ ప్రస్తుతం రోజీ క్షేభంగా ఉందో ల్దదో చూడాల,
అపుెడే ఈ అబాబయి సంగతి. ఆ తరావత ఇక నేను చచిిపోయినా పరేెదు. ఈ అంతూపొంతూ ల్దని
శీతాకాలం అంతకుమంచి ఏం చేమగలను! నా గుర్రమా చచిిపోయింది, ఊరిలో గుర్రం
అరువిచేివాడు కొడు కూడా ల్దడు. ఇపుెడున జోడీని కూడా నేను ందుల పాక నుంచి
తెచుికోవాలి వచిింది; అకొడ్ అదృష్టవశాతూు గుర్రాలు ఉండ్ఫటిట సరిపోయింది గానీ, కేరళ్
అకొడ్ ందులు ఉండుంట్ట వాటితోనే ని కానిచేియాలి వచేిది. అదీ రిసిూతి. ఆ కుటుంబానికి
నభసొరించి నాకు సెలవిపెంచభనాను. ఇదంతా వాళ్ళకేం తెలుస్త, కేరళ్ తెలసినా నభారు.
భందుచీటీలు రాసినంత స్తలువు కాదు జనంతో భసలుకోవటభంట్ట. ప్రస్తుతానికి ఇకొడ్ నా వలె
అయిందంతా చేశాను, భళ్ళె అనవసయంగా కబురుపెటిట యపెంచారు, నాకిది అలవాటైపోయింది,
ఈ తాల్నకా మొతుం నను చిత్రహంస పెటటడానికే
నా రాత్రిబెలుెను వాడుకుంట్లంది, కానీ ఇపుెడు నా
రోజీని కూడా ఫలపెటాటలి వచిింది – చాలా
ఏళ్ళళగా నా ఇంట్లెనే ఉంటూ కూడా నా గుడడకళ్ళకు
ఆనని అందమైన రోజీని ఫలపెటాటలి రావడ్భంట్ట
– అది బర్ను కానంత పెదృ నష్టం, కానీ అదేభంత
పెదృది కాదని నను నేను నమాంచుకోవాల,
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ల్దదంట్ట ఆ కోపాని ఈ కుటుంఫం మీద వళ్ళగకేొమగలను, ఏం ప్రయోజనం, ఈ
కుటుంఫభంతా తలకిందులుగా తస్తి చేసినా నా రోజీ నాకు తిరిగిరాదు. నేను నా సంచీ
సరేృస్తకుని, ఉనికోటు తెభాని సైగ చేసే సరికి, కుటుంఫభంతా నా చుటూట గుమకూడంది, తండ్ర
తన చేతిలో యముా గాెస్త వాసన చూస్తునాడు, తల్దెమో ఫహుశా నా వలె ప్రయోజనమం ల్దదన
నిరాశ్తో కాబోలు (అసల్దం ఆశిస్తుర్న జనం?) తన పెదాలు క్కరుకుొంటూ ఏడుసోుంది, చల్లెల్దమో
యకుంతో తడసిన జేబురుమాల నా కళ్ె ముందు ఆడసోుంది. నిజమ, పుెకోక తెదు, ఆ
అబాబయి కాసు అనారోగయంగానే ఉనాడు. అతని వైపు నడచాను. అకొడకి, నేనేదో పామసం
తీస్తకువస్తునటుట అతను నా వంక చూసి నవువతునాడు, – అపుెడే ఈ మామదారి గుర్రాలు భళ్ళళ
సకిలంచడ్ం మొదలుపెటాటయి; రోగికి నేను చికితి చేస్తుంట్ట ఇలా సకిలంపులతో స్తమడ్భని
ఫహుశా వాటికి పైనుంచి ఎవరో ఆదేశాలు ంపారేమో – అదిగో అపుెడు కనడంది: ఆ
అబాబయి రిసిూతేం బాల్దదు. అతని కుడ కొన, పరుదుల పైన, నా అయచేమంత పెదృగా క తాజా
గామం ఉంది. ేరరేవరు గులాబీ ఛామలోె ఉంది, భధయలో ముదురు యంగులో ఉండ, అంచుల వైపు
వచేి క్కదీృ ల్దతగా మారింది, యజను తాడ్ం చేసినటుట భృదువైన గరుకుదనంతో ఉంది,
అకొడ్కొడా యకుం ఊరుతోంది, మొతుం మీద క గని ముఖదావయంలా బాహటంగా తెరుచుకుని
ఉంది. ఇదంతా దూయం నుంచి చూసేు కనిపంచేది. దగగయకి వ్ె క్కదీృ దృశ్యం భరింత సంకిెష్టంగా
మారింది. ఆశ్ియయంతో ఈల ేరమకుండా ఉండ్ల్దకపోయాను. ఆ గామంలో పురుగులు మెలకలు
తిరుగుతునాయి, నా చిటికిన ేరలంత పొడ్వుగా లావుగా ఉనాయి, చినటి తెలెని తలలతోను,
బోల్లడ్ని పొటిట కాళ్ళతోను ఉనాయి, వాటి గులాబీయంగు శ్ర్నరాలకు అకొడ్కొడా యకుం అంటుకుని
ఉంది. క్షమంచు తముాడూ, నినిక ఏ స్తమమూ కాపాడ్ల్దదు. నీ ఘనమైన గాయాని
కనిపెటాటను; నీ కొన పూచిన ఈ పువువ నినిక భటుటబెటటక మానదు. నేను నిలో డ్టం
గభనించి ఆ కుటుంఫ సభుయలు సంతోషించారు; చలె తలెకి చపెంది, తలె తండ్రకి చపెంది,
తండ్ర అపుెడే లోనికి వస్తున అతిథులకు చపుునాడు; వాళ్ళళ మునిేరళ్ె మీద నడుస్తు బాల్లన్సి
కోసం చేతులు బాయజాచి ఫమట వనెలోెంచి గుభాంలోకి అడుగుపెడుతునారు. తన గామంలో
జీవసంచలనాని చూసి ఆ అబాబయికి కళ్ళళ బైరుె కమానటుటనాయి, “నను యక్షస్తురు కదూ?”
అంటూ ప్రాధేమపూయవకంతా అడుగుతునాడు. ఇదీ ఈ తాల్నకాలో జనం తీరు! తభ వైదుయణ్ీంచి
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అస్తధ్యయల ఆశిస్తురు. వీళ్ళ పాటికి వీళ్ళళ పాత విశావస్తలనీ విడచిపెట్టటశారు; భతపూజారి
ఇంట్లెనే ఉండ తన విత్రవస్తాలు క్కొకొటిగా చింపుకుంటుంటాడు; కానీ వైదుయడు మాత్రం వీళ్ళ
కోసం శ్స్త్రచికితిలో ఆరితేరిన తన చురుకైన ేరళ్ళతో అదుుతాలు చేసి పెటాటల. అయినా ఏమైతే
నాకెందుకు: ఇకొడ్కు నా అంతట నేను రాల్దదు; కేరళ్ విత్ర క్రతువుల కోసం నను
దురివనియోగం

చేయాలనుకుంట్ట,

అది

వాళ్ళ

ఇష్టం,

నేనేం

కాదనను;

నాకంతకనా

మగిలందేముంది, ముసల ల్లెటూరి వైదుయణ్ీ, నా నమాాయిని పోగటుటకునవాణ్ీ! ఇదిగో
వస్తునారు, రోగి కుటుంఫమూ, ల్లెటూరి పెదృల్న కలసి, నా ఫటటలు విపుెతునారు; క ఫడ
తాల్నకు ప్రాయూనాగీతాల ఫృందం తభ టీచరుతో సహా వచిి ఇంటి ముంగిట నిలఫడ తేలకైన
బాణ్ణలో ఈ ంకుులు పాడుతునారు:
ఫటటలు విెండ, వైదయం చేస్తుడు చూడ్ండ,
చేమకుంట్ట చంండ!
వైదుయడే కదా, వటిట వైదుయడే కదా!
నా ఫటటలు విపేెశారు, నేను తల ఒ కొకి వాలి, గడాడని ేరళ్ళతో నిమురుకుంటూ, ఆ
జనం వైపు నిశ్శఫృంగా చూశాను. నేను ఏమాత్రం తొణకల్దదు, తలుికోవాల్దగానీ వీళ్ెందరికీ
సభవుజీీని, కానీ లాబం ల్దకపోయింది, వాళ్ళళ నా తలనీ కాళ్ళనీ టుటకుని భంచం దగగయకు
మోస్తకుపోయారు. నను గోడ్ వైపు ఆ అబాబయి కొన గామం ఉన వైపే డుకోబెటాటరు.
తరావత అందరూ గదిలోంచి ఫమటకు వళ్ళళపోయారు; తలుపు మూస్తకుపోయింది; పాట
వినిపంచటం మానేసింది; చంద్రుణ్ీ మలులు కమాశాయి; కొఫటటల వచిదనం నను
ఆవరించింది; తెరిచిన కిటికీలోంచి గుర్రాల తలలు నీడ్లాె కదులుతునాయి. “నీకు తెలుస్త,”
అంటూ కొనుంచి ఒ గంతు నా చవిలో మాటాెడంది, “నాకు నీ మీద పెదృ నభాకమం ల్దదు.
నువువ ఎకొణ్ీంచో లాకుొరాఫడ్టం వలె ఇకొడ్క్కచిి డాడవు, నీ కాళ్ె మీద నువువ రాల్దదు. ఇపుెడు
నాకు స్తమం చేమకపోగా, నా భయణశ్మయని భరింత ఇరుకు చేస్తునావు. వీలైతే నీ రండు కళ్ళళ
పెరికేయాలని ఉంది.” “అవునిజమ,” అనానేను, “ఇది సిగుగచేట్ట. కానీ నేనొక వైదుయణ్ీ. ఏం
చేమగలను. నమూా నభాకపో, నా నీ అంత స్తలుేరం కాదు.” “అంట్ట ఈ కొ క్షమాణతో
ఇక నేను సమాధ్యనడపోవాలా? అంతేల్ద, అంతకనా ఏం చేమగలను. నా ఫతుకంతా ఏది
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దకిొతే దానితో సమాధ్యనడ్టమ. నాతో పాటూ ఈ ప్రంచంలోకి తెచుికునదలాె ఈ అందమైన
గామం మాత్రమ; ఇదే నాకు సంక్రమంచిన ఏకైక ఆసిు.” “తముాడూ,” అనానేను, “నీ
పొయబాట్టంట్ల తెలుస్త: విష్యాని విశాల దృకెథంతో చూడ్ల్దకపోవటం. ఎందరో రోగుల
గదులోెకి వళ్ళె వచిినవాణ్ీ, నేను చపుునా విను: నీ గామం భర్న ఏభంత ప్రమాదకయం కాదు.
రండు తేలకపాటి గడ్డల ేరటులు డాడయి. చాలాభంది అడ్విలో వళ్ెంతా అెజెపె నిలఫడనా
ఎపుెడూ గడ్డల శ్ఫృమ వినరు, ఇక అది వారి వైపుకి రావటభన ప్రశ్యితే అసిలు ల్దదు.”
“నిజమ చపుునావా, ల్దక జవయంతో ఉనాను కదాని మామచేస్తునావా?” “నిజమ చపుునాను, క
వైదుయడు అధికారికంగా ఇస్తున మాట ఇది.” అతనా మాట విని, మెదలకుండా డుకునాడు. ఇక
నేను తపెంచుకోవటానికి దారి వతుకోొవాల. గుర్రాలంకా తభ స్తూనాలోెనే నిలుిని ఉనాయి. నా
ఫటటలు, ఉనికోటు, సంచీ అనీ వంటనే తీస్తకునాను; ఫటటల్దస్తకోవటానికి సభమం వయయూం
చేమటం

ఇష్టం

ల్దదు;

గుర్రాలు

గనక

ఇకొడ్కు

తెచిినంత

ేరగంగానే

ఇంటికి

తీస్తకుపోగలగినటెయితే, ఈ భంచం మీంచి దిగిన భరుక్షణం నా భంచం మీద ఉంటాను. క
గుర్రం వినమంగా కిటికీ నుంచి వనకుొ కదిలంది; అనీ మూట కట్టటసి ఫండలోకి విసిరాను; కొ
ఉనికోటు మాత్రం గురి తపె ఫండకున క్కకెొపు అంచుని టుటకు ేరలాడుతోంది. ఆ మాత్రం
ఆధ్యయం చాలు. గుర్రం మీదకు ఎకాొను. గాగలు వదులుగా ేరలాడుతునాయి, గుర్రాల కలపే
లంకె ఊడపోయింది, వనకాల ఫండ అటూ ఇటూ ఊగుతోంది, ఫండ చివయ నా ఉనికోటు
భంచులోకి దేకుతోంది. “హెమయ!” అనానేను, కానీ ఉరుకుల్న రుగుల్న ఏంల్దవు;
ఈస్తరోదేవుడా అనటుట నెభాదిగా, ఆ భంచు విస్తురాలోె ఈడగిలడుతూ కదిలాం;
అసలువిష్మం తెలమని ఆ ఫడపలెలు పాడుతున క క్కతు పాట మా వనక చాలాసేటి దాకా
వినిపస్తునే ఉంది.
సంతసించుము, అసవస్తూలారా,
వైదుయడు మీతోనే ఉనాడు, మీ కొలోనే ఉనాడు!
ఈ ేరగంతో ఐతే ఎెటికీ ఇంటికి చేయల్దను; నా పుష్ొలమైన ప్రాకీటస్త ఇక ముగిసినట్టట; నా
తదనంతయం వచేివాడు దాని లాగేస్తకుంటాడు, కానీ వాడు నా స్తూనాని ఎెటికీ బర్ను చేమల్దడు;
అదెలా ఉనా అకొడ్ నా ఇంటికి ఆ మోటు గుర్రాలవాడు నాశ్నం చేస్తునాడు; రోజీ వాడకి
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ఫలైపోతోంది; ఆ ఆలోచనే దుయుయంగా ఉంది. అని కాలాలోెనీ నికృష్టమైన ఈ కాలంలో,
భంచులో, నగంగా, క స్తధ్యయణమైన ఫండలో, దాని లాగుతున అస్తధ్యయణమైన గుర్రాలతో,
ముసలవాణీయిన నేను, ఇలా దారి తపెపోతునాను. నా ఉని కోటు ఫండ వనక ేరలాడుతోంది,
అది నాకు అందటం ల్దదు, నాకున ఇంతభంది రోగులోె కొడూ నా స్తయానికి ముందుకురాడు.
మోసపోయాను! మోసపోయాను! తపుెగా మోగిన రాత్రిబెలుెకు కొస్తరి సెందిసేు చాలు, భళ్ళె
బాగుడ్టం స్తధయం కాదు – ఎెటికీ!
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