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హంసలను వేటాడొద్దద [7]
దీని మంద్ద భాగం
జరిగిన కథ: యెగార్ తోడల్లుడు ఫ్యెడార్ ఇటొవిచ్ కు కొతత అటవీగార్డెను వలు ఇబ్బంద్దల్ల
ఎద్దరవుతాయి. ఇన్ననళ్లు ఫ్యెడార్ అన్నెయంగా చేసిన కల వాెపారానికి ల్యకకలూ త్రాలూ
చూపంచమంటాడు అటవీగార్డెను. మరోకక రాెటకుల్ల తాగించిన మంద్ద మత్తతలంచి
బ్యటడతాడు యెగార్. లేచేసరికి డవ తాలూకు మోటారు చెరువుల మనిగిపోయి ఉంటంది.
యెగార్ చేత చెందెబ్బ తినన అతని కొడుకు కోల్కక కూడా కనడడు. యెగార్ భారె హారిటీన్న
కోల్కక కోసం ఊరంతా వెత్తకుత్తంది. చివరకు కోల్కక తండ్రి కొటాాడనన కోంతో తన టీచరు
ఇంట్లుకి వెళ్లు డుకున్ననడని తెల్లసుతంది. రేవు అధికారి యకోవ్ ప్రొకోవిచ్ తన బోట మోటారు
పోగొట్టాన యెగార్ ని నష్ారిహారంగా మూడువందల రూబుళ్లు చెలుంచమనీ, లేదంటే పోలీసుల
దగగరికి వెళ్తతననీ అంటాడు. ఈ డబుబ సంపాదించటం కోసం యెగార్ తన పంపుడు ందిని చంప
దాని మంస్వనిన అమమటానికి టాణం బ్జారుకు బ్యలేదరతాడు. ఇక చదవండి:—

7
కోల్కక పొల్లష్కకన్స జీవితంల అట్టవరకు ఎవారితోనూ తీవ్రంగా గొడవడలేద్ద. అటవంట్ట
అవకాశ్మూ రాలేద్ద, అంతట్ట తంపులమరి మిత్రులూ లేరు. బాధ కలగించే సంఘటనలకు కొదవ
లేకపోయినట్టకీ. అవనీన అతని శ్రీరాన్నన తాకాయి. అట్టవరకు అతని ఆతమను ఎవరూ
తాకలేద్ద, దానిని బాధ పటాలేద్ద. అంద్దవలు అట్టవరకు అతడి ఆతమకి నొప అంటే ఏమిట్ల
తెలయద్ద. అతడి హృదయం ఇంకా మొద్దదబారలేద్ద: అది జీవితంల – ఆ జీవితానిన అతడి
పదన్ననన ఫ్యెడార్ ఇటొవిచ్ బురాెనోవ్ విల్లవలతో కొలస్తత పదద లమే.
కానీ కోల్కకకి అతడి సంత విల్లవల్ల ఉన్ననయి, అంద్దకే న్ననన కొట్టాన దెబ్బ లల
కొలమిల్కగా మండుతోంది. అది ఆరకుండా మండుతూ అతడిని దహంచివేస్తంది, బాధిస్తంది.
ఎవరికైన్న అదంత పదద విష్యం కాదని అనిపసుతంది: ఆ దెబ్బ వేసింది ఎవరో కాద్ద అతడి
న్నన్ననగా. ఈ విష్యం ఎవరికైన్న చెపతే వాళ్లు నవేాస్వతరు.
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‗ఇక ఆ అలక ఆపు, అబాబయి! నువుా అల్లగుతోంది మీ న్ననన మీదే, ఆ విష్యం
ఆలచించు.”
కానీ కోల్కక ఎంత ఆలచించిన్న, ఆ ఆలచన ఒకకటే సరిపోలేద్ద. ఇకకడ ఇంకేదో అవసరం
ఉంది. అంద్దకే కళ్ునీళ్ుతో ఏమీ కానరాకుండా ఉననపుడు ఎటవంట్ట ఆలచనల్ల లేకుండా అంతా
అరథం చేసుకుని అతడికి సహాయడతారనన నమమకమనన చోటకి అతడు వెళ్తుడు. “వాళ్లు ―అతడిని
ఒకకటెయిె!‖ అనగాన్న ననున కొటాాడు.” దయతోపాట దృఢతామూ ఉండాల! నోన్న యురీవాన
మంచి శ్రోత. పదదవాళ్ును చూసినటా ఆమె కోల్కకని చూసింది. ఆ చూపుకే ఉననటాండి కోల్కక
వెకికళ్లు పడుతూ పొగిల పొగిల ఏడాస్వగాడు. నోన్న ఒడిల మఖం పటాకుని అతడు ఏడాాడు.
కానీ అతడిని ఓదారాటానికి ఆమె ప్రయతినంచలేద్ద. అదేమంత పదద విష్యం కాదని, కొట్టాంది
ఎవరో కాద్ద అతడి తండ్రేనని, అంతా తారలన్న మరిచిపోతాడని ఆమె నచాచెలేద్ద. ఆ క్షణంల
కోల్కక ఎటవంట్ట మటలూ కోరుకోలేద్ద. నోన్న యురీవాన కూడా ఏమీ మటాుడకుండా చికకట్ట
పాల్ల, ఒక మంద్ద ఇచిా అతడిని డుకోబెట్టాంది. “మనం రేపు మటాుడుకుందాం, కోల్కక.”
తెలువారేసరికి కోల్కక కొంత తేటడాెడు, అయితే గాయం అల్కగే ఉండిపోయింది. అది అతడి
శ్రీరంల లత్తగా దిగబ్డిపోయినటా ఉంది – ఎంత లత్తగా అంటే, ఆ గాయానిన అతడు
బ్యటనుంచి చూడగల్లగుత్తన్ననడు. అది బోనుల చికికన జంత్తవుల్క ఉంది. లల ఇమడని ఆ
జంత్తవు కోల్కకకి నితెం తెల్లస్తతన్న ఉంది; అతడు దానిని రీక్షంచాడు, కానీ అది నవాలేద్ద. ఇది
ఆందోళ్న కలగించే విష్యం. “అతడికి కోం వచోా, మర్డంద్దకో తనంతటతాన్న ననున కొట్టా
ఉంటే అది వేరే విష్యం, నోన్న యురీవాన. కానీ వాళ్లు అతనిన ర్డచాగొటాారు. వాళ్ుకి ఆ అవకాశ్ం
ఎంద్దకు ఇచాాడు? ఎంద్దకు?‘ ‗కోల్కక, మీ న్ననన – మంచివాడు. చాల్క మంచివాడు.
ఒపుకుంటావా, లేదా?‘ ‗మంచివాడైతే ఏమిట్ట?‘ నోన్న యురీవాన వాదించలేద్ద: కోల్కకకి ఆ
విష్యం క్షుణణంగా తెల్లసు కాబ్ట్టా ఇకకడ వాదించటం కష్ాం. న్నననతోన్న మటాుడితేనో అని చిననగా
స్తచించింది. కానీ కోల్కకకి అది నచాలేద్ద: “తపు చేసినవాళ్లు మంద్ద మటాుడాల.” “పదదవాళ్ును
అల్క అడగవచాా?‘ ‗న్నకంటే పదదవాడు కాబ్ట్టా అతడు న్నకు ఆదరశప్రాయంగా ఉండాల: అదే
కదా మీరు మకు న్నరిస్తంది? మరి అతడు ఎటవంట్ట ఆదరశం చూపసుతన్ననడు? బానిసల్కగా
ప్రవరితంచటమ? న్నను బానిసల్కగా ప్రవరితంచను, ఎట్టా రిసిథత్తలునూ ప్రవరితంచను!”
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నోన్న యురీవాన నిట్టారిాంది. జానద కథలు మదిరి ఎకకడ దూరాన, ఎవరికీ అందని
ల్యనిన్సగ్రాడల ంత్తలమమ అయిన ఆమె తలు ఒంటరి జీవితం గడుపుతోంది. ఇంట్టనిండా
మనుషులతో ఎపుడూ కీసర బాసరగా ఉండే కుటంబ్ంల, సైనిక మటాడి తరువాత బ్తికి
బ్టాకట్టాన ఏకైక సంతానం ఆమె. ఆ తరువాత శాంతి సమయంల ఆమె భరత చనిపోయాడు. నోన్న
మదిరి ఆమె కూడా ఎంతో నిశ్శబ్దంగా, క్రమశిక్షణతో, అంతరాతమ ప్రకారం నడుచుకున్న మనిష్క:
ఆమె కూత్తరు చద్దవు పూరిత చేసిన తరువాత ఈ మరుమూల ప్రాంతంల ఉదోెగం వస్తత ఆమె
ఎంతో ఏడిాంది. “జాగ్రతత, బిడాె.” “జాగ్రతత, అమమ.” ఈ కాలనీల నోన్న ఒక ఎల్లక మదిరి
జీవించేది: ఇంట్ట నుంచి బ్డికి, బ్డి నుంచి ఇంట్టకి వెళ్లుది. ఆమెకు ఇరవైమూడు ఏళ్లు కాక
అరవైఎనిమిది అననటా ఒక వింద్ద లేద్ద, వినోదం లేద్ద; ఒక ఆట లేద్ద, పాట లేద్ద.
‗స్ాంకా రాజిన్స గురించి ఒక పాట వింటావా?‘ నోన్న యురీవాన దగగర ర్డండు పటెాల నిండా
పాటల రికారుెల్ల ఉన్ననయి. అంతకంటే ఎకుకవ పుసతకాల్ల ఉన్ననయి. వీట్టవలు ఆమె ఇంట్ట
యజమనురాల్ల భయడుత్తండేది.
‗నీకు ఎననట్టకీ పళ్లుకాద్ద, నోన్న.” “అల్కగెంద్దకంటారు?‘ ‗నువుా పుసతకాలతో ఎకుకవ
సమయం గడుపుతావు. వాట్టనుంచి కొంత విరామం తీసుకో: మగవాళ్ుకి పుసతకాల్ల చదివే
ఆడవాళ్లు ఇష్ామండరు.” మగవాళ్ుకి ఇష్ామండరేమో, కానీ కోల్కకకి ఖచిాతంగా ఇష్ామే. ఆ
రోజంతా వాళ్లు పాటల్ల విన్ననరు, కవితాం చదివారు, జంత్తవుల గురించి మటాుడారు, ఆ
తరువాత మళ్లు కొనిన పాటల్ల విన్ననరు. “వావ్, భలే గొంత్త కదా, నోన్న యురీవాన? అబాబ, దీం
కూడా కంపస్తంది!”
‗అది చాలయాపన్స, కోల్కక. ఫ్యెడార్ ఇవనొవిచ్ చాలయాపన్స, ఆ విష్యం గురుతంచుకో.”
‗తకుండా గురుతంచుకుంటాను. అతడు చాల్క దృఢమైనవాడు కదా?‘
‗అది చెటం కష్ాం, కోల్కక. ఒకరి మతృభూమిని విడిచిపట్టా, వేరే దేశ్ంల చనిపోవటం
– అది బ్లమ, బ్లహీనతా? న్నకు బ్లహీనతేనని అనిపస్తంది.”
‗అతడికి కొం వచిాందేమో?‘
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‗ఒకరి మతృభూమిపై ఎవరికైన్న కోం ఎల్క వసుతంది? నీ మతృభూమి ఎపుడూ తపు
చెయెద్ద, కోల్కక. ప్రజల్ల పొరపాటు, తపుల్ల చెయెవచుా, చెడెవాళ్లు కావచుా. కానీ,
మతృభూమి, అది చెడెది కాగలదా? కోం తెచుాకోవటంల ఏ మత్రం అరథం లేద్ద.”
‗మనది మంచి దేశ్మని, ఎంతో మంచి దేశ్మని న్ననన చెపుత్తంటాడు!”
‗చాల్క, చాల్క మంచి దేశ్ం, కోల్కక.”
నోన్న యురీవాన విచారంగా నవిాంది, కానీ ఆమె అల్క ఎంద్దకు నవిాందో అరథం చేసుకున్న
వయసు్ కాద్ద కోల్కకది. ఒంటరితనం, విచారం అంటే ఏమిట్ల ఇంకా అతడికి తెలయద్ద.
మనవుల స్వధారణ అన్నెయపు తొల అనుభవం, మొదట్టస్వరి నిజంగా గాయడటం కనీసం
సష్ాంగా ఉండి, అరథమవుతోంది. నోన్న విషాదం ఒకొకకకస్వరి ఆమెకు కూడా అరథమయ్యెది కాద్ద.
ఆ మరున్నడు కోల్కక తనకు తాను విధించుకునన ఏకాంతవాస్వనిన ఇక భరించలేక
అకకడినుంచి

బ్యల్లదేరాడు.

వాళ్ు

న్ననన

మోటారుకోసం

చెరువుల

ల్లమరుు

మనుగుత్తండగా, కోల్కక వాళ్ు అమమ కంటడకుండా పరట్టతోవల గుండా ఊరినుంచి
బ్యటడాెడు.
జానద కథలు మదిరి అతడి ఎద్దరుగా ఒకేస్వరి మూడు రోడుు కనడాెయి: మొదట్టది,
ఊరి పలుల్ల ఈద్దల్కడుత్తనన నదివైపుకి వెళ్లతోంది; ర్డండవది, ఆనకటాకి అవతలవైపున ఉనన
అడవిలకి దారితీస్తంది; మూడవది, అతడు మొననట్టదాకా సంతోష్ంగా వెళ్లున డవల్ల అదెదకు
ఇచేా కేంద్రానికి చేరుసుతంది. జానద కథలుని కథాన్నయకుడి మదిరిగాన్న కోల్కక కూడా
ఆలచించాడు, తటటాయించాడు, చివరికి నిట్టారిా ఎడమవైపుకి తిరిగాడు: ఆ దారి అలసిన
యకోవ్ ప్రొకొపచ్ ఉనన డవల కేంద్రానికి వెళ్లత్తంది.
‗నమస్తత,‘ అనన కోల్కక లకరింపుకి బ్ద్దల్లగా “ఏం చెటానికి వచాావు?‘ అని యకోవ్
ప్రొకొపచ్ అడిగాడు. “ఇంకా ఏం చెడు వారతల్ల మోసుకొచాావు?‘
ఆందోళ్నకు లనయిె, దానివలు కొంత నతితకి కూడా లనయిె కోల్కక ర్డండు రోజుల క్రితం
జరిగిన ఘటనల్ల బాగా చేత్తల్ల ఊపుతూ, హడావిడిగా యకోవ్ ప్రొకొపచ్కి చెపాడు. నీట్టపై
డవ తేలకగా ఎల్క తేలయాడిందో, దూరతీరాల్ల ఎల్క చేరువయాెయో చెపాడు. రాెటకులకు
యెగార్ ఎంత బాగా సహాయం చేస్వడ చెపాడు. పాుసిాక్ తెల గురించి, నెగడు మంట గురించి,
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చీమల గురించి, సుపుచా గుడారం గురించి చెపాడు. కైమ ఉండల గురించి, రొటెా గురించి,
అలసి ఉనన వాళ్ు న్ననన రాెటకుల్ల బ్లవంతం చేసినమీదట తాగిన ర్డండు గాుసుల మదెం
గురించి చెపాడు. ఆ తరువాత వాళ్ు న్ననన ఎల్క ఆడిందీ, ఎల్క డిపోయిందీ చెపాడు...
యకోవ్ ప్రొకొపచ్ అతడి మటలకు అడుెడకుండా కోంతో కళ్లు మిటకరిస్తత శ్రదధగా
విన్ననడు. చివరికి వివరణ అడిగినటాగా, ‗అయితే నువుా అకకడినుంచి వెళ్లుపోయావు, అంతేన్న?‘
అని అడిగాడు.
‗అవును, వెళ్లుపోయాను,‘ చెందెబ్బ గురించి చెపాల వదోద నిరణయించుకోలేక కోల్కక
నిట్టారాాడు. “న్నను వెళ్లుపోయాను, అతను ఉండిపోయాడు. మోటారు, అనీన అకకడే ఉన్ననయి.”
‗అయితే నీ తప్పమీ లేద్ద,‘ ఒకక క్షణం ఆగి అన్ననడు యకోవ్. “నువుా బాధ్యెడివని న్నను
అనటం లేద్ద: నువుా న్న కింద నిచేయటంలేద్దగా.”
‗న్న ఉదేదశ్ం అది కాద్ద,‘ నిట్టారాాడు కోల్కక. “జరిగిందంతా జరిగినటా మీకు చెపాను.
న్ననన చాల్క ఆందోళ్నకు లనయాెడు, యకోవ్ ప్రొకొపచ్గారు.”
‗అతడు ఊరికే ఆందోళ్నకు గురయాెడు, న్నను డబుబ గురించి ఆందోళ్నకు
గురవుత్తన్ననను. సరే... న్నకు అరథమయిెంది. న్నకు చెపొచేాంత పదదవాడివి కాద్ద నువుా.
పలుడివి. ఇకకడనుంచి పో. మళ్లు ఇటవైపుకి రావదదని హెచారిసుతన్ననను.”
కోల్కక అకకడినుంచి వెళ్లుపోయాడు. అతడు ఏమీ బాధడలేదననది నిజమే, జరిగిన
విష్యానిన ప్రస్వతవించినపుడు కోల్కక ఏమీ ఆశించలేద్ద. కానీ యకోవ్ ప్రొకొపచ్కి జరిగినదంతా
చెపాలనుకున్ననడు. తన తండ్రి గురించి కోల్కకకి బాగా తెల్లసు, అతడు ఎవారికీ జరిగింది చెడు.
తాను చెపందంతా విని యకోవ్ ప్రొకొపచ్ తనని ంపంచివేస్వతడని మందే ఊహంచటంవలు
అంద్దకు కోల్కక ఆశ్ారెమో, ఆందోళ్నో డలేద్ద. ఆలచనలు మనిగిపోయి తిరిగి తన టీచరు
దగగరకి వెళ్తుడు.
‗మనుషుల్ల అంత చెడెగా ఎంద్దకుంటారు, నోన్న యురీవాన?‘
‗నీ అభిప్రాయం తపు, కోల్కక, మనుషుల్ల మంచిగా ఉంటారు, చాల్క మంచిగా.”
‗అయితే వాళ్లు ఇతరులను ఎంద్దకు గాయరుస్వతరు?‘
‗ఎంద్దకు?‘
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నోన్న యురీవాన నిట్టారిాంది: ―ప్రశ్నల్ల అడగటం నీకు తేలక.‖ అయితే ఆమె
సమధానమేమీ ఇవాకుండా మిననకుండవచుా. లేదా, నవుా చాల్క చిననపలువాడివి, పదదయిన
తరువాత నీకే తెల్లసుతంది అని చెప తపంచుకోవచుా. లేదా, వేరే విష్యం గురించి మటాుడటం
మొదల్లపటావచుా. కానీ కోల్కక కళ్ులుకి చూసిన నోన్న అతడిని మోసగించలేకపోయింది. అవి
సాచఛమైన కళ్లు, అవి సాచఛతను కోరుత్తన్ననయి.
‗ద్దష్ా సాభావం ఏమిట్ట, అది ఎంద్దకు ఉంది అని ప్రజల్ల చాల్క కాలంగా
ఆలచిసుతన్ననరు, కోల్కక. ఈ భూమి మీద మనిష్క పుట్టాన న్నట్టనుంచి ఈ విష్యం గురించి వాళ్లు
బుర్రల్ల బ్దదల్లకొటాకుంటన్ననరు. చివరికి ఒకన్నడు దానినంతట్టనీ వివరించటానికి కొమమల్ల,
తోకతో ఒక దెయాెనిన కనిపటాారు. ఇక ప్రంచంలని ద్దష్ాతాానికి అంతట్టకీ దానిన్న బాధ్యెరాలని
చేశారు. కాబ్ట్టా ప్రజలను తపుటాటానికి లేద్ద, తంతా దెయాెనిదే. దెయెం వాళ్ుని పడదారి
ట్టాంచింది. కాని, ఆ దెయెం ప్రజలకేమీ సహాయడలేద్ద, కోల్కక. అది ద్దష్ాతాానికి కారణాల్ల
చెలేద్ద, ప్రజలను దానినుంచి కాపాడనూ లేద్ద. ఎంద్దకనుకుంటావు?‘
‗ఎంద్దకంటే వాళ్లు కారణాలకోసం బ్యట వెతికారు. కాని ద్దష్ాతాం – అది మనిష్కల
ఉంది, అది అతడి లల ఉంది.”
‗మనిష్కలల ఇంకా ఏమి ఉంది?‘
‗అతడి పొటా! అతడి పొటానుంచి ద్దష్ాతాం వసుతంది! ప్రతి మనిష్క తన పొటా గురించే
ఆందోళ్న డుతూ చుటాకకల వాళ్ుందరినీ గాయరుస్తత ఉంటాడు.”
‗పొటేా కాకుండా మనిష్క లల అంతరాతమ కూడా ఉంది, కోల్కక. కానీ ఈ భావన ఇంకా
రికాత చెందాల. రికాత చెంది, బ్లడాల. ఒకొకకకస్వరి ఒక వెకిత అంతరాతమ రికాత
చెందద్ద. చిననగా, కసుగాయగా, తినటానికి నికి రాకుండా ఉంటంది. అపుడు అతనికి
సలహాల్ల ఇచేావాళ్లు ఎవరూ ఉండరు, అతని లల తపొపుల్ల సరిచూస్తవాళ్లు ఎవరూ ఉండరు.
అపుడు అతను మంచి ఏదో. చెడు ఏదో చెలేడు: అంతా కలగలసిపోయి, గందరగోళ్ంగా
మరుత్తంది. దాంతో తనకు సరిహద్దదల్ల నిరణయించుకోటానికి, సగం రికాత చెందిన
అంతరాతమతో

న్నరాల్ల

చెయెకుండా

ఉండటానికి

ఇటవంట్ట

మనుషుల్ల

నియమల్ల

రూపొందించుకుంటారు.”
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‗ఎటవంట్ట నియమల్ల?‘
‗ప్రవరతన్న నియమల్ల: ఏది సైననది, ఏది కాదో నిరణయిస్వతరు. తమ చినన అంతరాతమను
దాని సరిహద్దదల్ల దాట్ట విసతరించేసి, అందరికీ అది తనిసరి నియమంగా మరుస్వతరు.
ఉదాహరణకు, వయసు్ల ఉనన అమమయి ఒంటరిగా ఉండకూడదని వాళ్లు నమమతారు. ఒకవేళ్
ఎవైనన్న అమమయి అల్క ఒంటరిగా ఉంటే, ఏదో ఉందననమట. అంద్దకే ఆమె మీద ఒక కన్ననసి
ఉంచాల, ఆమెను అనుమనించాల, ఆమె గురించి అరథంలేని పుకారును ప్రచారం చెయాెల...”
నోన్న యురీవాన మధెల ఆప్పసింది. స్వధారణ విష్యాలనుంచి ఆమె తన వెకితగత
విష్యాలుకి, నిరణయాలుకి వెళ్లుందని గురితంచింది. ఆమె ఒకకస్వరిగా భయడిపోయింది కూడా.
‗అయోె, పొయిె కటెాయెటం మరిచిపోయాను!”
ఆమె బ్యటకు రుగుతీసింది, కానీ కోల్కక ఆ విష్యం గమనించలేద్ద. కనుబొమమల్ల
మడివేసి, తన ఆలచనలు నిమగునడయాెడు. నోన్న యురీవాన మటల్ల తన అనుభవాలకు
అనాయించుకోస్వగాడు.
నియమల వరకు అంతా బాగాన్న ఉంది. తమ నియమల ప్రకారం జీవించే మనుషులను
కోల్కక చూశాడు, ఆ నియమలను పాట్టంచని వాళ్ును మూరుుల్లగానో, మోసగాళ్ుగానో
రిగణిస్వతరు. యకోవ్ ప్రొకొపచ్ జీవించే నియమల్ల సుల్లవైనవి, సిథరమైనవి అయితే తన
పదన్ననన ఫ్యెడార్ ఇటొవిచ్ నియమల్ల అంద్దకు పూరితగా విరుదధమైనవి. బ్ండిగురువింద
చెటాతో దెబ్బతినన యకోవ్ ప్రొకొపచ్ సజనోవ్ నియమల్ల వింతగా ఉన్నన, తిననగా ఉంటాయి.
వాట్టతో పోలస్తత, ఫ్యెడార్ ఇటొవిచ్ నియమల్ల కావాలని అలవాట చేసుకుననవి, ఎటంటే అట
మరుాకోగలగినవి. ఆ క్షణానికి అవసరమైన దేనినైన్న అవి అనుమతిస్వతయి, సమరిధస్వతయి.
తన తండ్రి నియమల్ల కూడా ఉన్ననయి. అవి చాల్క సుల్లవైనవి: ఇతరుల్ల మీద ఎపుడూ
ఎటవంట్ట నియమలూ రుదదవద్దద. అతడు అల్క రుదదలేద్ద కూడా. అతడు ఎపుడూ నిశ్శబ్దంగా,
మంద్రస్వథయిల జీవించేవాడు: ఎవరికీ ఇబ్బంది కలగించటంలేద్ద కదా అని, స్తరెకాంతికి
అడుెడటం లేద్ద కదా అని, ఎవరి దారికీ ఆటంకంగా లేను కాదా అని ఎపుడూ చుట్టా రికించి
చూస్తవాడు. ఇంద్దకు అతడికి హృదయపూరాకంగా ధనెవాదాల్ల తెలపాల, కానీ ఒకకరంటే
ఒకకరు కూడా అతడికి కృతజఞత తెలప్పవాళ్లు కాద్ద.
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కోల్కక

కనుబొమమల్ల

మడివేసి

తాను

ఏ

నియమల

ప్రకారం

జీవించాల

ఆలచించస్వగాడు. తన తండ్రి మదిరి ప్రజలందరూ తమ అంతరాతమల ప్రకారం జీవించి, అసల్ల
నియమల్ల లేకుండా చెయెటం ఎల్కగో ఆలచించస్వగాడు.
మంచి, చెడుల గురించి కోల్కక ఆలచిస్తత ఉండగా, పాఠశాల ఉపాధాెయిని నోన్న
యురీవాన నిశ్శబ్దంగా రోదిస్తంది. ఆమె ఇంట్ట యజమనురాల్ల లేద్ద కాబ్ట్టా ఇపుడు మఖానికి
నవుా పుల్లమకుని తిరగాల్న అవసరం లేద్ద; తన ద్దరదృష్ాం గురించి, కళ్ుదాల
ద గురించి,
అలవరుచుకునన ఇబ్బందికరమైన ప్రవరతన గురించి, సుదీరఘ ఒంటరితనం గురించి తనివి తీరా
ఏడావచుా.
మగవాళ్లు నిజంగాన్న పుసతకాల్ల చదివే ఆడవాళ్ును ఇష్ాడరేమో?

(తరువాయి భాగం వచేావారం)
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