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హంసలను వేటాడొద్దద [19]
దీని మంద్ద భాగం
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19
జిల్లా కంద్రానికి వెళ్లా రావాలనన కోరిక నోనాలో రోజురోజుకీ పెరిగిపోతంది. పాఠశాలకి
పుసతకాలు, ఇతర స్వమాగ్రి కొనాల. మొదట ఆమె తటటాయించంది కానీ తరువాత ప్రినిసపాలు
దగగరికి వెళ్లా ఆ సంవతసరం పాఠశాల తెరిచే లోల తాను జిల్లా కంద్రానికి తనిసరిగా ఎంద్దకు
వెళ్లా రావాలో సుదీరవివరణ ఇచచంది. అవసరమైనవనీన తీసుకురావటానికి ఆమె ఆ రోజే
బయలుదేరటానికి సిదధంగా ఉంది.
“మనకం కావాల?‘ ప్రినిసపాలు ఆశ్చరెంగా అడిగాడు. “మనకం అవసరం లేనంద్దకు
సంతషంచాల.”
“ఒక గ్లాబు కావాల,‘ అంది నోనా యురీవాన. “మనకునన గ్లాబు నికిరాద్ద. అంటారిిటికా
ఉండాలసన చోట ఒక పెదద చలుా ఉంది.”

హంసలను వేటాడొద్దద

కె. సురేష్

patrika.kinige.com

“నీ అంటారిిటికా కోసం నా దగగర నిధులేమీ లేవు,‘ ప్రినిసపాలు గొణిగాడు. “గ్లాబుని
ఫుట్బాలల్లగా వాడితే చలుాలు డకుండా ఏమవుతంది? అదీ కాక తాత్వాకంగా చలుా కూడా ఒక
ప్రదేశ్మే. దాని చుట్టు భూమి ఉనన ఒక ప్రదేశ్ం.”
“ఒక ఫుట్బాల కూడా కొనవచుచ,‘ నోనా యురీవాన జోరుగా తలూపంది. “ఇంకా ఇతర
వసుతవులు కూడా కొనాలస ఉంది.”
“సరే,‘

ప్రినిసపాలు

అంగీకరించాడు.

“ఖరుచ

మపెప

రూబుళ్ాకు

మించదంటే

అనుమత్వస్వతను. అయితే ప్రయాణం ఖరుచలనీన నువేా పెట్టుకోవాల.”
జిల్లా సమావేశ్ం ఏదో జరుగుతండటంత ఒకి హోటలోా కూడా ఖాళీ లేద్ద. అయితే ఈ
రిసిథత్వకి విచారించాలసంది పోయి నోనా సంతషంచంది. ఆమె వెంటనే యూరి పెట్రోవిచకి ఫోన్స
చేసి తాను నిమీద తనిసరిగా రావలసి వచచందని, అయితే హోటళ్లా ఏవీ ఖాళీ లేవని, లోలోల
సంతషస్తత, చెపంది.
“నువుా రత్వ ఉనన అధికారివి,‘ రిసీవరలోకి నవుాతూ ఆమె చెపంది. “మారుమూల
ల్యానుంచ నిమీద వచచన ఒక టీచరుకి ఒక గది ఇపంచగలుగుతావా?‘
“తనిసరిగా,‘

యూరి

పెట్రోవిచ

సంతషంగా

చెపాడు.

“నువుా

ఆకలగా

ఉండిఉంటావు. నా గదికి రా, ఏదో ఒక ఏరాట్ట చూదాదం.”
“లేద్ద -” నోనా కీచుగా అంది. “అహా, నా ఉదేదశ్ం ఇది బాగానే ఉంది.”
సరిగాగ ఆ క్షణంలో నోనా తనలో ఉనన రండు రసర విరుదధ వెకితతాాలను గురితంచంది.
ఒకటి, ఆతమవిశాాసంగల ప్రశాంత మహిళ్ది, ఆమె లేని ని కలంచుకుని టుణం వచచ అంత
తెలవిగా ఫోనులో మాటాాడింది. రండవది, మగవాళ్ాంటే, ప్రతేెకించ యూరి పెట్రోవిచ అంటే
చచేచటంత భయమనన పరికి అమామయి. ఆ పరికి ఆమామయే “లేద్ద,‘ అంట్ట కీచుమంది.
యూరి పెట్రోవిచ ఇంకమీ ఆలోచంచకుండా ఏమైనా కొనుకుిరావటానికి బయలుదేరాడు.
చాల్ల బనునలు, మిఠాయిలు, పాలు తీసుకొచాచడు. గది శుభ్రం చేసి బలా సరేద సమయానికి నోనా
తలుపు కొటునే కొటిుంది.
“ననున క్షమించాల. నాకమైనా ఏరాట్ట చెయెగలగారా, యూరి పెట్రోవిచ?‘
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“ఆఁ? ఓ, హోటలు గది గురించా. ఫోను చేస్వను. ఒక గంటలో ఏదో ఏరాట్ట
చేస్వతమనానరు కానీ ఏమీ హామీ ఇవాలేద్ద. టీ తాగిన తరువాత మళీా ఫోను చేదాదం.”
యూరి పెట్రోవిచ మంద్దగా ఏమీ ఆలోచంచుకోకుండానే అబదధం ఆడాడు. సిగగరి అయిన
ఈ టీచరు అంటే అతడికి ఇషుం ఏరడింది. అతడిది పెదద గది, మారాగంతరం లేక నోనా రేటిదాకా
ఇకిడే ఉండాలని అతడు లోలోాల కోరుకోస్వగాడు. అంతకు మించ ఇంకమీ లేద్ద – మిగిలన
ఆలోచనలనినటినీ అతడు ఎటికపుడు తేససుతనానడు. అంద్దక సాచఛమమైన అంతరాతమత నోనాని
ఆహాానించగలగాడు.
ఆకలగా ఉనన నోనా, అమామయి మాదిరి కాకుండా ఆవురావురుమంట్ట త్వనస్వగింది.
యూరి పెట్రోవిచ మాత్రం తన ఆలోటనలత సరిపెట్టుకుని ఆమెకు కావలసినవి అందిస్తత
ఉనానడు. అతడు ప్రశ్నలు అడుగుతంటే ఆమె చననపలా మాదిరి నోరు నిండుగా ఉననపుడే
మాటాాడటం అతడికి నచచంది.
“అయితే ఆధునిక మగవాడిలో వినయం అననది ఉండవలసిన గుణం అంటావా?‘
“తనిసరిగా ఉండాల.”
“కానీ గుడిిగా ―అల్లగే‖ అనటం ఒకరిని ప్రశ్నంచకుండా దాసోహమనటం కాదా? ఎంతైనా
―తన‖ అననదానిటా ఎరుకతనే వెకితతాం మొదలవుతంది కదా, నోనా.”
“వెకితతాం అననది దానంతట అదే ఆదరశం కాద్ద: హిటారుది కూడా ఒక వెకితతామే. మేధో
వెకితతాం ఆదరశప్రాయమైనది.”
నోనాకి భావోదేాగాలు ఎకుివ, అదికూడా యూరి పెట్రోవిచకి నచచంది. అతడు నవుాతూ
– లోలోాల ఆ నవుా వెర్రిగా కనిపంచవచచనన అనుమానం ఉననటికీ – కూరుచనానడు.
“మేధో వెకితతాం అంటే బాగా చద్దవుకుని ఉండటమని నీ ఉదేదశ్మా?‘
“కాద్ద. ఒక వెకితని అంచనా వెయెటానికి చద్దవననది రిమాణాతమక మూల్లెంకన
మాత్రమే, మేధావితనం అననది గుణాతమకమైనది. రిమాణాతమకమైనది గుణాతమకమైనదిగా మారు
చెందటానికి అవకాశ్ం ఉందనుకోండి. నా ఉదేదశ్ంలో, ఉదాహరణకు, మూడు డిగ్రీలు ఉనన వెకిత
కంటే యెగార పొలుషిన్స ఎంత గొ మేధావి.”
“నీ అంచనాల కొలబదద చాల్ల కఠినమైనది.”
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“కానీ ఖచచతమైనది.”
“ఇతరులలో ఏ ఇతర గుణాలను నువుా ఇషుడతావు?‘
ఏం చెపాలో తెలయక ఒకిస్వరిగా “అణకువ‘ అనేసింది.
ఈ సమాధానం ఆమె అభిప్రాయంకాక తారిత సందనగా యూరి పెట్రోవిచ భావించాడు.
అయితే, దాని గురించ చరచ కొనస్వగించలేద్ద. ఆపాటికి నోనా తెచచనవనీన త్వనేసి టీ తాగుతంది.
“హోటలు గది గురించ ఫోను చెయెటం మరిచపోవు కదా?‘
“ఆ, ఆ!” యూరి పెట్రోవిచకి గురుతకొచచంది. “తకుండా చేస్వతను...”
అతడు ఫోను దగగరకు వెళ్లాడు. నోనా బలా శుభ్రం చేసుతండగా అతడు లేని నంబరుకు
డయల చేస్వడు. అవతలవైపునుంచ ఏవో పచచ శ్బాదలు వసుతండటంత ఆమె వింట్టందేమోనని
యూరి పెట్రోవిచ భయడాిడు. అంద్దక అవసరమైనదానికంటే పెదదగా మాటాాడస్వగాడు.
“హలో? శాఖాధిత్వకి కలండి. హలో, పొెటార ఇవనోవిచ, నేను చువలోవ్ని. అవును,
ఇంతకు మంద్ద నేను చేస్వను. ఏమిటి? అల్లగంటే ఎల్లగండి, ఇవాన్స పోెటొవిచ! అట్లాటా?ా
వినండి, ఇది చాల్ల మఖెం...”
ఇట్టవంటి విషయాలోా అనుభవం లేని యూరి పెట్రోవిచ అధికారి పేరు తారుమారు
చెయెటమే కాకుండా, తన మాటల మధె వెవధి ఇవాటం కూడా మరిచపోయాడు. ఫోనులో
అతడు మాటాాడుతననది నోనా వింట్ట ఉంటే అతడి నాటకానిన వెంటనే సిగటిు ఉండేదే. అయితే
నోనా తన ఆలోచనలలో మనిగి ఉండటంత పచచగా మోగుతనన రిసీవరులోకి యూరి పెట్రోవిచ
ఏమి మాటాాడినా నడిచపోయింది.
అసలు విషయమేమిటంటే జీవితంలో నోనా ఏ యువకుడికైనా స్వయంత్రం అత్వధిగా
ఉండటం అదే మొదటిస్వరి.
బనునలు త్వంట్ట, టీ తాగుతననంతేసపు తనలోని మహిళ్తపాట్ట ఉనన అమామయికి
ఇంటిదగగరే ఉననట్టు అనిపంచంది. అయితే టీ తాగిన తరువాత, బయట చీకట్టా మసురుకుంట్ట
ఉండటంత ఆమెలోని అమామయి భయంత వెనకిి తగగస్వగింది. ఈలోగా ఆమెలోని మహిళ్
సషుంగా మంద్దకొసోతంది: ఇపుడు ఆమే యూరి పెట్రోవిచ ప్రవరతనను అంచనా వేసోతంది, తనను
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అతడు ఇషుడుతనానడని ఆమెకు అరథమయిెంది, అతడి గదిలోకి ఆమె రావటం ఎవరూ
చూడలేదనన విషయం ఆమే దే, దే గురుత చేసుకుంటంది.
అంతేకాద్ద, ఈ మహిళే నోనాత కోంగా అంటంది, ‗ఇపుడు పచచదానిల్ల
వెవహరించవద్దద.” నోనా ఆ గొంత అంటే భయడుతంది, కానీ అది క్షణక్షణానికి
తీవ్రమవుతంది: “పచచదానిల్ల వెవహరించవద్దద. ఇంద్దకోసమే టుణం వచాచవు. ఇపుడు
మూరుురాలగా ప్రవరితంచవద్దద, నోనా.” ఆ గొంత అంటే నోనా భయడుతూ దానిత వాదనకు
దిగలేద్ద.
ఈ కారణంగానే ట్లలఫోనుత యూరి పెట్రోవిచ ఆడిన నాటకానిన ఆమె గమనించలేద్ద.
అతడు, ‗నోనా, ఎకిడా ఖాళీలు లేవంట, ఒకి హోటలులో కూడా గద్దలు లేవు.”
ఆమెలోని మహిళ్ అంద్దకు సంతసించంది, కానీ ఆమెలోని అమామయి భయడిపోయింది.
సంతషంచాలో, భయడాలో నోనా నిరణయించుకోలేకపోతంది.
“అయ్యె, దేవుడా! నాకు టుణంలో ఎవరూ తెలయదే.”
“

?‘ యూరి పెట్రోవిచ కోంగా అడిగాడు. తను కావాలని అల్ల చేస్వనని

నోనా అనుమానిసుతందేమోనననది అతడి భయం. “ఇది పెదద గది, చాల్ల చోట్ట ఉంది.”
“లేద్ద, లేద్ద...‘ అంది నోనా. కానీ ఆ రండు “లేద్ద”లు ఒక “సరే”గా వినిపంచటంత
యూరి పెట్రోవిచ సోఫామీద తనకు కి ఏరాట్ట చేసుకోస్వగాడు.
నోనా ఉంటందనన అంగీకారానికి రావటంత వాళ్లాదదరూ ఉననట్టుండి మాటాాడటం
మానేస్వరు, ఒకరి వైపు ఒకరు చూడకుండా ఉండటానికి ప్రయతనంచస్వగారు. నోనాలోని
అమామయి భయంత గడికట్టుకుపోగా, ఆమెలోని మహిళ్ హందాగా తన నులు తాను
చేసుకుంట్టపోస్వగింది.
“నేను స్వననం చేసివేసత మీకు అభెంతరం లేద్ద కదా?‘
“అల్లగే, అల్లగే, తనిసరిగా.” యూరి పెట్రోవిచ ఉననట్టుండి కంగారు డస్వగాడు.
ఎంద్దకంటే ఆమెలోని మహిళ్ ఆ ప్రశ్న అడగగా, అతడికి తాను చనన పలావాడిననన భావం
కలగింది. “ఈ రోజు ఉదయమే తవాాళ్లా మారాచరు. కాబటిు...‘
“సరే.”
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అందమైన నైటీ చేత్వమీద వేసుకుని ఆమెలోని మహిళ్ గరాంగా నడుచుకుంట్ట వెళ్లాంది.
ఆమె గొంతలోని ఆ మారునుంచ యూరి పెట్రోవిచ తేరుకునేలోగా భయడుతనన అమామయి
స్వననాలగదిలోంచ తల బయటకుపెటిు, ‗తలుపుకి గడియ లేద్ద!” అంది.
“నాకు తెలుసు, ఆందోళ్న డవలసింది ఏమీ లేద్ద,‘ నవుాతూ అనానడు యూరి
పెట్రోవిచ, కొంత ఊపరి పీలుచకుంట్ట.
ఇకిడొక విషయం చెపాల. ఇట్టవంటి రిసిథతలోా యూరి పెట్రోవిచకి ఎద్దరైన ఆడవాళ్లా
నోనా ల్లగా కాకుండా ఎల్ల ప్రవరితంచాలో వాళేా నిరణయించుకునేవాళ్లా, వెర్రివాడిల్లగా
ప్రవరితంచకుండా ఉండటమే అతడి ని. నోనాలో బయటకు వచచన మహిళ్ ఆట ఆడుతంది, ఆ
ఆట ఎంతవరకు వెళ్లతందో మన అటవీ వారినుకి తెలయటంలేద్ద. కాబటిు అంతటుని మహిళ్
స్వథనంలో సురిచతమైన గుండ్రటి కళ్ా భయడే అమామయి కనడటంత కొంత ఊపరి
పీలుచకునానడు.
“అర!” అంది అమామయి, తన నైటీని గటిుగా ట్టుకుంట్ట. “ఈ గదిలో తలుపులు లేవు.”
మంచానికీ, సోఫాకి మధె తెర మాత్రమే అడింగా ఉంది. ఏం చెయాెలో తెలయక నోనా
తెర దగగర నిలబడి ఉంది.
“అకిడొక కురీచ పెట్టు,‘ యూరి పెట్రోవిచ స్తచంచాడు. “నిద్రలో నేను అట్టగా వేసత
కురీచకి తగులుకుంటాను. దాంత శ్బదం అయిె నీకు అరవటానికి సమయం ఉంట్టంది.”
“చాలేా,‘ నోనాలోని మహిళ్ చలాగా బద్దలచచంది.
యూరి పెట్రోవిచ స్వననాలగదిలోకి వెళ్లాడు. నోనా మంచంలో డుకుని కొంచెం
కుద్దటడటానికి సమయం ఉంట్టందని అతడు కావాలనే అకిడ ఎకుివేసపు గడిపాడు. ఆ
తరువాత అతడు లైట్ట తీేససి మెలాగా అడుగులో అడుగు వేసుకుంట్ట సోఫాలోకి చేరుకునానడు.
అంద్దలో కూరోచగానే ప్రత్వ స్పరంగు కిర్రుమంట్ట మోతచేయస్వగింది.
“ఛా!” అతడు పైక అనానడు.
“ఇంకా నిద్రపోలేదా?‘ నోనా మెలాగా అడిగింది.
“లేద్ద,‘ చొకాి విబోతననవాడల్లా మళీా వేసుకుంట్ట యూరి పెట్రోవిచ బద్దలచాచడు.
“ఏం కావాల, నోనా?‘
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నోనా ఏమీ మాటాాడలేద్ద. అతడి గుండె వేగంగా కొట్టుకోస్వగింది.
అతడు మంచం ఉనన వైపుకి నడిచాడు. ఆ క్రమంలో కురీచకి తట్టుకుని పెదదగా శ్బదం
అయిెంది.
“ఛా!”
నోనా మెలాగా నవిాంది.
“కాలకి ఎద్దరుదెబబ తగిల నేనుంటే నువేామో నవుాతనానవా?‘
“పాం పలావాడు.”
ఆ మసక కాంత్వలో ఆమె మంచంలో కూరుచని ఉండటం అతడు చూస్వడు. అతడి
అడుగులు అకిడే ఆగిపోయాయి.
“రాత్రంతా అల్లగే కూరుచని ఉంటావా ఏమిటి?‘
“ఏమో.”
“అంతకంటే పచచని ఇంకొకటి ఉండద్ద.”
“నేను పచచదానినే అయితే?‘
ఆమె పూరిత ప్రశాంతత లకింది, అయితే ఆ ప్రశాంతతను స్వధించటానికి ఆమె ఎంత
కషుడాలసవసోతంది: ఆమె గుండె వేగంగా కొట్టుకోవటం అతడికి వినిపసోతంది. యూరి పెట్రోవిచ
మరొక అడుగు మంద్దకువేసి, పాతబడిన హోటలు త్వవాచీమీద మోకరిలా, మెలాగా ఆమె చేతలను
తన చేతలోాకి తీసుకునానడు. ఎట్టవంటి ప్రత్వఘటన లేకుండా ఆమె చేతలు అతడి చేతలోా
ఇమిడిపోయాయి.
“నోనా...‘ ఆమె చేతలను మదాదడాడు. “ప్రియమైన, నోనా, నేను... “
“కొంచెం లైట్ట వేస్వతవా?‘
“లైట్ట ఎంద్దకు?‘
“అయితే మాటాాడకు.”
గుసగుసలుగా వసుతనన మాటలు ఎద్దటవాళ్ాకు వినడటం లేద్ద, వాటిని వాళ్లా అరథం
చేసుకునానరంతే. వేగంగా కొట్టుకుంట్టనన హృదయాల చపుళేా వాళ్ాకు వినడుతనానయి.
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“నోనా, నీకొక విషయం చెపాల -”
“మాటాాడవద్దద. దయచేసి మాటాాడవద్దద!”
అతడు ఆ సమయంలో ఏం చెదలుచుకునానడు? తనని ప్రేమిసుతనానడనా? అది ఆమెకు
అరథం అవుతంది. లేక తనని ప్రేమించటం లేదనా? కానీ, తన దగగర ఉండి, తనమంద్ద మోకరిలా,
తన చేతలను మద్దదపెట్టుకుంట్ట తనని ప్రేమించకుండా ఎటాా ఉంటాడు?
నోనా ఆ విధంగా ఆలోచసోతంది. అవి ఆలోచనలు కూడా కావు – ఆ సమయంలో ఆమె
దేనిగురించీ ఆలోచంచే సిథత్వలో లేద్ద. అది ఆమె మెదడులో మెరుపుల్ల మెరిసింది. ఆమెలోని
భయడిన అమామయి అదేమిట తెలుసుకోటానికి, అరథం చేసుకోటానికి ప్రయత్వనసుతండగా,
ఆమెలోని మహిళ్ అతడు కురిపసుతనన మద్దదల వరషం గురించే ఆలోచసోతంది.
ఆమె తన చేతలను మెలాగా తనవైపు ల్లకోిబోయింది. అతడు వాటిని విడిచపెటుకుండా
తన మఖానిన వాటిలోా దాచుకునానడు.
“నోనా, నేను తక చెపాల -”
“వద్దద, వద్దద, వద్దద! నాకు అది వినాలని లేద్ద. నాకసలు ఏమీ వినాలని లేద్ద!”
“నోనా, నేను నీకంటే చాల్ల పెదదవాడిని, నేను -”
“ననున మద్దదపెట్టుకో.”
తన గొంత తనక విసమయం కలగించంది. ఆమెలోల అమామయి ఇబబందిడింది,
త్వరసిరించంది, ప్రత్వఘటించంది. కానీ యూరి పెట్రోవిచ ఇంకా మోకాళ్ామీదే ఉనానడు, ఎంత
దూరాన ఉనానడు, తనకి అందనంత దూరంగా. ఆమె మళీా లకింది, ‗వినడిందా, ననున
మద్దదపెట్టుకో. ఇటివరకూ ననున ఎవారూ మద్దదపెట్టుకోలేద్ద. ఎవారూ.”
అతడు మరొకి క్షణం తటటాయించ ఉంటే ఆమె కిటికీలోంచ కిందకి దూకసి ఉండేది,
లేక తన కాళ్లా తీసుకుపోయినచోట్టకి రిగెత్వత ఉండేది, లేక వాళ్ాందరి మీద కసి తీరుచకోటానికి
అగిగపెట్లులోని పులాలనీన త్వనేసి ఉండేది: జీవితంలో సంతషం ఎరగని ఒక అమామయి ఆ విధంగా
ఆతమహతెకు పాలడిందని అమమ చెపంది. తన లోల రహసెంగా ఉనన దికుితచని మహిళ్
ఆఖరి ప్రయతనమది. తన ఒంటరితనానిన, రాత్రుళ్ా ఆవేదనను, కారణం లేని కనీనటిని
జయించటానికి చేేస ఆఖరి ప్రయతనమది.
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ఆ తరువాత...
ఆ తరువాత ఏం జరిగింది?
“నోనా, నేను నినున ప్రేమిసుతనానను.”
“ఇపుడు మాటాాడు. నువుా చెపేదంతా వింటాను.”
ఇదదరూ కి, కిన డుకుని ఉనానరు, నోనా మాటిమాటికీ తనవైపు ద్దటిని పైకి
ల్లకుింట్ట ఉంది.
కానీ ఇపుడు ఆమెలో ఎట్టవంటి వైరుధెమూ లేద్ద; ఆమెలోని స్వహస మహిళ్, పరికి
అమామయి పూరిత అవగాహనత నవుాతూ సఖెతత ఉనానరు.
“నేను వెళ్లా ఒక సిగరట్టు తెచుచకుంటాను, సరేనా?‘
“తెచుచకో.”
ఆమె కళ్లా మూసుకుని డుకుని ఉంది. ఆమె పెదాలపై ఒక చరునవుా కదల్లడుతూ ఉంది.
ఆమెను అనుమత్వ అడిగాడు, ఆమె అంద్దకు అంగీకరించవచుచ, లేదా త్వరసిరించవచుచ. ఈ
అధికారంత ఆమెకు కొదిదగా తలత్వరిగినటుయిెంది. ఆమె కనురలు కొదిదగా తెరిచ చూసింది: ఒక
తెలాటి ఆకారం కురీచకి తగులుకుని, త్వట్టుకుంట్ట సోఫావైపుకి కద్దలుతంది. అగిగపులా గీచన శ్బదం
వినిపంచ మకుిపుటాలకు పొగ వాసన సోకింది. “నా కికి వచచ కాలుచకో,‘ అంది.
తెలాటి ఆకారం తెర దగగర ఆగింది.
“నువుా ననున అసహిెంచుకోవాల. నేను సిగుగలేకుండా ప్రవరితంచాను. నేను నీకు చె...”
యూరి పెట్రోవిచ ధైరెం అంతలోనే నీరు కారిపోయింది. “లేద్ద, నాకు పెళ్లా కాలేద్ద... అంటే
అధికారికంగా నాకు పెళ్లా అయిెంది, కానీ... చూడు, ఆ విషయం మా అమమకు కూడా చెలేద్ద.
కానీ నీకు చెటం నా బాధెత...‘
“బాధెతా? నేనేమైనా పెళ్లా చేసుకోమని నినున బలవంతపెడతాననుకునానవా?‘ అదొక
అరిచత వెకిత గొంత. ఆమెలో మహిళ్ది కాద్ద, అమామయిది కాద్ద. అది మూడవ గొంత. దానిని
గురితంచనంద్దకు నోనా సంతషంచంది.
“ఆందోళ్న చెందకు: మనం ప్రగత్వశీల మనుషులం.”
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అతడు ఏదో చెబుతనానడు. కానీ ఆమెకు దోషననన భావనత కూడిన అతడి సారమే
వినడుతంది, డొంకత్వరుగుడుగా మాటాాడుతూ తనని మంచ చేసుకోవాలనన ప్రయతనం కూడా
అంద్దలో కనడుతంది. ఆమెలో అత్వశ్యంత కూడిన క్రూరభావం ఏదో అటిక తల్యతతతంది.
ఆ గరాానికి, ఆ క్రూరతాానికి తలఒగిగ ఆమె ద్దటి తీేససి, మెలాగా బటులు వేసుకోస్వగింది. ఒక
పురుషుడి

సమక్షంలో

ఆమె

మొదటిస్వరి

బటులువేసుకుంట్టననటికీ

ఆమెకు

సిగుగగా

అనిపంచలేద్ద: సిగుగడుతననది అతడు, నోనా ఆ విషయం గురితంచంది.
“మనం నిజంగా చాల్ల ప్రగత్వశీల మనుషులం,‘ ఆమె మళీా అంది, స్వధెమైనంతగా
నవుాతూ. “వివాహం, రిజిేసేషను, వింద్దలు – అవనీన నికిమాలనవి! నిజంగా ఆలోచేసత అవంతా
హాస్వెసదమైనవి! భూమి మీద ప్రత్వదీ హాస్వెసదమైనదే! నాకై నేను ఇకిడికి వచాచను, నా
అంతట నేను వెళ్తాను. నేను విమకత స్త్రీని.”
ఆమెకు ఏం చెపాలో, ఎల్ల వివరించాలో, ఎల్ల వెళ్ాకుండా ఆపాలో తెలయక అతడు
మౌనంగా నిలబడి ఉనానడు. నోనా ప్రశాంతంగా బటులు వేసుకుంది, ప్రశాంతంగా తల
ద్దవుాకుంది.
“వద్దద, వద్దద, ననున ంపంచటానికి రావద్దద. నువుా వివాహితడివి, పైగా అధికారివి:
హోటలు నివాళ్లా ఏమనుకుంటారు! నీ గురించ ఏమిటేమిట ఊహించేసుకుంటారు – వద్దద
బాబూ!”
నోనా తెలావారుజామ రైలు తీసుకుని త్వరుగు ప్రయాణమయిెంది. ఒక మూలకు
మడుచుకుని కూరుచంది, గుండ్రంగా ఫుట్బాల మాదిరి ఉనన కొతత గ్లాబుని హతతకుని ఉంది.
ఏడవలేకపోతననంద్దకు జీవితంలో మొదటిస్వరి ఆమె విచారించంది.
ఇకిడ యూరి పెట్రోవిచ పూరిత గందరగ్లళ్ంలో ఉనానడు. ఆ రోజంతా కదలకుండా ని
చేస్తత ఒక పెట్లు సిగరట్టా కాలేచశాడు. ఆ స్వయంత్రం కూరుచని ఆ మారిమక మరీనాకి ఉతతరం
రాశాడు. అయితే దానిని డబాబలో వెయెకుండా మూడు రోజులపాట్ట జేబులో పెట్టుకుని త్వరిగాడు.
అపుడు దానిని మరొకస్వరి చదివి మకిలుమకిలుగా చంచేశాడు. మళీా తన బలా దగగర చలనం
లేకుండా కూరుచండిపోస్వగాడు. అతడి బలా కాగితాల గుటులత నిండిపోస్వగింది. త్వరిగి ఉతతరం
రాయటంలో సగం రాత్రి గడిపాడు. ఈస్వరి, ‗ప్రియా, ననున మనినంచు!” అంట్ట
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మొదలుపెటాుడు. అయితే ఉతతరాలు రాయటంలో యూరి పెట్రోవిచకి నైపుణెం లేద్ద. దాంత
ఇంతకుమంద్ద ఉతతరాలకు టిున గతే దీనికి కూడా టిుంది.
హోటలు మంచంలో నిద్రటుక అట్ట ఇట్ట మసులుతూ, ‗నేనే అకిడికి వెళ్లాల,‘ అని
యూరి పెట్రోవిచ లుమారుా అనుకునానడు. “రేపు ఉదయం రైలుకి తనిసరిగా వెళ్తాను.”
కాని తెలావారటంతనే అతడి నిరణయం నీరుగారిపోయేది. చువలోవ్ తనని తాను
నిందించుకుని, దండించుకునేవాడు. కాద్ద, నోనా కారణంగా కాద్ద.
రండు సంవతసరాల ్రితతం మాసోి నుంచ ఒక విదాెరిధని శ్క్షణ నిమితతం మారుమూలనునన
అల్లతయి అటవీ ేసవా కంద్రానికి వచచంది. ఆపాటికి యూరి పెట్రోవిచకి విదాెరుధల మాటలు
అలవాట్ట తపాయి, పొటిు గౌనులకు అలవాట్ట డలేద్ద. దాంత అతడు కుకిపలామాదిరి ఆమెను
అనుసరించాడు. మొహమాటసుతడైన న అటవీ అధికారిని ఆమె ఏడిపంచ ఆనందం పొందేది. శ్క్షణ
పొంద్దతననది ఆమె కాక తానేనని అపుడపుడు యూరి పెట్రోవిచకి అనిపస్తత ఉండేది. ఒక
వారం తరువాత ఆ రోజు తన పుటిునరోజని, షంపేన్స తెచచపెటుమని ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
దానికోసం అటవీ ేసవా కంద్రం అధిత్వ ప్రభుతతా మోటరుైకకిల మీద రండొందల కిలోమీటరాకు
పైగా ప్రయాణంచేశాడు. షంపేన్స సీస్వ ఖాళీ చేసిన తరువాత ఆ విదాెరిధని గదిలో అట్ట, ఇట్ట
చారుా చేస్తత, ‗కి సిదధం చెయిె. నేను గ్లడవైపుకి డుకుంటాను,‘ అంట్ట ఆజాాపంచంది.
తెలావారేసరికి యూరి పెట్రోవిచ బుర్ర పూరితగా నిచెయెకుండాపోయింది.
“బటులు వేసుకో,‘ అతడు అనానడు. “మనం గ్రామ సోవియట్కి వెళ్లతనానం.”
నలగిన ద్దటామీద విదాెరిధని హాయిగా కూరుచని ఉంది.
“గ్రామ సోవియట్కా?‘
“రిజిసురు చెయెటానికి,‘ చొకాి వేసుకుంట్ట అతడు హడావిడిగా అనానడు.
“లేడికి లేచందే రుగననట్టు అల్ల వెళ్లాపోవటమేనా?‘ ఆమె గలబడి నవిాంది. “చాల్ల
ఆసకితకరంగా ఉంది!”
మోటరుైకకిల మీద రయెమంట్ట గ్రామ సోవియట్కి వెళ్లారు. అకిడ ది నిమిషలోా
ధ్రువీకరణ త్రం ఇచాచరు, ఇదదరి పాస్పోరుుల మీద పెదద, పెదద మద్రలు వేశారు. ఆ తరువాత
మూడు రోజులకు నూతన వధువు మాసోికి వెళ్లాపోయింది. ఆ సమయంలో యూరి పెట్రోవిచ
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దూరంగా ఉనన అటవీ ప్రాంతంలో పురుగులను నియంత్రంచే నిలో ఉనానడు. త్వరిగి వచేచసరికి
అతడికోసం ఒక కాగితం ఎద్దరు చూస్తత ఉంది:
“ధనెవాదాలు.”
ఎట్టవంటి చరునామా ఇవాకుండా ఆ విదాెరిధని వెళ్లాపోయింది. దాంత యూరి పెట్రోవిచ
ఆమె కళ్లశాలకు రాశాడు. ఆ ఉతతరం తన గమెం చేరుకోటానికి చాల్ల సమయం తీసుకుంది;
రండు నెలల తరువాత గానీ అతడికి సమాధానం రాలేద్ద, అది కూడా వాళ్ా వైవాహిక జీవితం
మాదిరి చాల్ల కుాతంగా ఉంది:
“నా పాస్పోరుు పోయింది. నీకు కూడా అదే సలహా.”
యూరి పెట్రోవిచ తన పాస్పోరుు పోగొట్టుకోటానికి ప్రయత్వనంచలేద్ద. అయితే ఆ మొతతం
వృతాతంతానిన మరిచపోటానికి ప్రయత్వనంచాడు, ఆపై అతడు ఉతతరాలు ఏమీ రాయలేద్ద. ఆ
తరువాత ఏదో నిమీద ల్యనిన్సగ్రాడ్ వెళ్ావలసి వచచంది. అకిడ తన పాఠశాల మిత్రుడి దాారా ఒక
కొతత విషయం తెలయటంత పాస్పోరుు పోయిన తన భారె కోసం మళీా వెదకటానికి
పూనుకునానడు:
“నీకు తెలుస్వ, మరీనా బిడిను కననది.”
ఆమె వివరాలు అతడు స్వధించాడు. ఆమె ఇంటి చరునామాకి ఉతతరం రాశాడు. పుటిున
బిడికి తండ్రి తనేనా అనన ప్రశ్నకి సమాధానానికి రండే రండు దాలత సమాధానం వచచంది:
“ఏదైనా కావచుచ.”
నిజం తెలుసుకోవలసిన అవసరం ఇపుడు అతడికి ఎంతైనా ఉంది. అతడు ఏమిట
తెలుసుకోవాల: భరోత, కాదో; తండ్రో, కాదో; ేసాచాచరుడ, కాదో. కానీ ఆమె సమాధానంలోని
వెంగెం కారణంగా అతడికి ఏం చెయాెలో తెలయటం లేద్ద. దాంత అతడు ఉతతరాలు
రాసుతనానడు, చంచేసుతనానడు, మళీా రాసుతనానడు.
ఇపుడు నోనాని పోగొట్టుకుంటానేమోనని అతడు భయడుతనానడు. జీవితాంతం
గడదగగ తడు ఈమె. అంద్దక యూరి పెట్రోవిచ రైలు ఎకిి ఆమె దగగరకు వెళ్ాటానికి ధైరాెనిన
కూడగట్టుకోలేకపోయాడు. వెళ్ాడమంటే అవునో, కాదో తేలుచకోవటం - “ఏమో” అనన అనిశ్చత్వ
అతడికి ప్రసుతతం కొంత ఊరటనిచేచదిగా ఉంది. సరిగాగ అదే సమయంలో మాసోినుంచ ఒక
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మఖెమైన అధికారి వచాచడు. దాంత ఎకిడికీ వెళ్ాటానికి లేనంద్దకు యూరి పెట్రోవిచ కొంత
తెరిపన డాిడు. మూడు రోజులపాట్ట అధికారికి అనిన విషయాలు అవగతం అయేెల్ల
వివరించాడు. అయితే ఉననట్టుండి ఆమెను చూడాలనన కోరిక తీవ్రం కావటంత, ‗మీకు ఆసకిత
కలగించేవి ఇకిడ చుట్టుకిలోా లేవు: ఇవనీన మనుషులు పెంచన అడవులు. అయితే నలాచెరువు
దగగర సహజ అడవి ఇంకా కొంచెం మిగిల ఉంది. మనం అకిడికి వెళ్దాం,‘ అని అతడు
ప్రకటించాడు.
ఆ మాట అనన మరుక్షణం అతడు భయవిహాలుడయాెడు: అధికారి అంద్దకు
ఒపుకుంటే?
“దోమలకు ఆహారం కావటానికా?‘
“ఇపుడకిడ నుసుమలు తపంచ దోమలు లేవు.” అధికారిని ఒపంచటానికి తాను
ప్రయత్వనంచటం యూరి పెట్రోవిచకి ఆశ్చరెం కలగిసోతంది. “జీవుల సహజీవనానిన అధెయనం
చెయెటానికి అది ఎంత అనువైన ప్రాంతం: అది మీకు ఎంత ఆసకిత ఉనన విషయం కదా.”
“సరే, నేను మనసు మారుచకునేల్ల చేస్వవు,‘ అని అధికారి అనటంత యూరి పెట్రోవిచ
విసమయానికి గురయాెడు.
ఆ ఊరికి చేరుకునన తరువాత పై అధికారిని స్వథనిక అధికారులకు రిచయం చేసి నోనా
ఇంటికి రిగెతాతడు చువలోవ్. తన ప్రేమను వెలాడించటానికి ఏమేమి చెపాలో అతడు అనేకమారుా
వల్యా వేసుకునానడు. అయితే ఆమె ఇంటి తలుపుకి పెదద తాళ్ం వేల్లడుతండటం చూసి మొదట తన
కళ్ాను తానే నమమలేకపోయాడు. దానిని ట్టుకుని చూశాడు, ఇంటి చుట్టు త్వరిగాడు, ఆ తరువాత
పాఠశాల ప్రినిసపాల ఇంటికి వెళ్లాడు.
“నోనా యురీవాన ల్యనిన్సగ్రాడ్లో ఉంది. మూడు రోజుల ్రితతం వెళ్లాంది.”
“ఎపుడు త్వరిగి వసోతంది?‘
“ఆగసుు ఇరవైన రావాల, కానీ...‘ ప్రినిసపాల నిట్టురాచడు. “కాని పోయిన సంవతసరం
కూడా మాకు ఇట్టవంటి అనుభవమే ఎద్దరయిెంది.”
“ఏమిటంట్టనానరు?‘
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“నోనా కంటే మంద్ద నిచేసిన టీచరు కూడా వాళ్ా అమమను చూడటానికి వెళ్లాంది, ఆ
తరువాత తన రాజీనామా త్రానిన ంపంచంది.”
“అల్ల ఎల్ల చేస్వతరు!”
“ఏదైనా చెయెవచుచ,‘ వేదాంత ధోరణిలో ప్రినిసపాల అనానడు. “అయితే, నోనా యురీవాన
ఆసకితగల టీచరు, అయితే ల్యనిన్సగ్రాడ్ కూడా ఆసకితగొలపే నగరం కదా.”
“అవునవును,‘ మెలాగా అనానడు యూరి పెట్రోవిచ. “ఆమె తలా చరునామా మీ దగగర
ఉందా?‘
ఆ చరునామా రాసుకుని పాఠశాలకు కట్లుపులాలు ఇస్వతనని రధాెసగా చెపాడు. ఇపుడు
చాల్ల అనాసకితత మఖెమైన అధికారిని రిజరుా అడవిలోకి తీసుకెళ్లాడు.
అడవిలో నడకని ఒకవైపు ఆస్వాదిస్తతనే, ‗ననున ఇకిడికి ల్లకొచాచవు,‘ అని అధికారి
గొణుగుతనానడు. “అంతే కాకుండా బండి గురువింద కొమమలత కి ఏరాట్ట చేస్వతవేమో. నువుా
ఒంటరి తడేలువి, చువలోవ్ – నువుా ఇంకా బ్రహమచారిగానే ఉండటం ఆశ్చరెం కలగించద్ద.”
“ఇక చాలంచండి!” యూరి పెట్రోవిచ కొంచెం చరాకుగా అనానడు.
ఒక నిమషం మౌనంగా ఉనన తరువాత, ‗నువుా మతగురువుగా మారటానికి
తరుణమిదే,‘ అనానడు అధికారి. “అది సరేగాని. నీ రిధిలోని అడవిని చకిగా నిరాహిసుతనానవని
తనిఖీ అధికారిగా చెపుతనానను. అడవి శుభ్రంగా ఉంది. ఎకిడా కొటిున చెట్టా కనడటం లేద్ద.
యూరి, ఇదంతా నాకు నచచంది.”
ధుమధుమల్లడుతూనే ఉనన యూరి పెట్రోవిచ దానికి బద్దలవాలేద్ద. చెకి లకలత
చేసిన పెదద బోరుి దగగరకు రావటంత అధికారి కూడా మౌనంగా మారిపోయాడు. కాలచన మేకుత
చెకిమీద ఈ కింది కవిత రాసి (కాలచ) ఉంది:
రాెటకుల్లరా, జాగ్రతత!
అడవిలో కావాల అప్రమతతత,
నిపుత వద్దద ఆట,
దానిత మన ఇంటిక తంటా.
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అడవిలో చేదాదం విహారం –
ఇదే మనకు ఆధారం.
ఆ కవితకు రండువైపుల్ల కుందేళ్లా, మళ్ాంద్దలు, ఉడతలు, అలసిపోయిన యకోవ్
ప్రొకొపచ ల్లగా ఉనన ఒక పెదద జింక గీసి (కాలచ) ఉనానయి.
“బాగుంది,‘ అనానడు అధికారి. “నీ చొరవా?‘
“కాద్ద!” అనానడు యూరి పెట్రోవిచ. “ఇదంతా చెయెటానికి అతడికి సమయం ఎపుడు
దొరికిందో!”
“ఎవరికి?‘
“ఇకిడి అటవీ అధికారి. యెగార పొలుషిన్స.”
“ఆసకితకరంగా ఉంది,‘ అనానడు అధికారి. “ఒక ఫొట తీసుకుంటాను,‘ అంట్ట తన
కెమేరా బయటకు తీస్వడు.
“కెమేరా రీళ్లా సరిపోవు,‘ అనానడు చువలోవ్.
స్వయంత్రానికి యెగార తాతాిలక నివాస్వనికి చేరుకునానరు. దారిలో అధికారి కోల్లి
కవితలనినంటిని రాసుకునానడు, ఒక రీలు మొతతం ఉయ్యగించేస్వడు.
“నువేానా రచయితవి?‘ అతడు కోల్లిని అడిగాడు. “బాగునానయి! కవివి అవుతావా?‘
“లేద్ద,‘ సిగుగడుతూ అనానడు కోల్లి. “అటవీ వారినునవుతాను. యూరి పెట్రోవిచ
ల్లగా.”
“మంచ లక్షయమే ఎంచుకునానవు, కోల్లి!”
యెగార ఆపాటిక అలసిపోయి ఉనానడు. అంత పెదద అధికారి చూపసుతనన ఆసకిత అతడికి
కొంత ఇబబందికరంగా అనిపంచటంత అతడు మంటనుంచ కొంచెం దూరంగా వెళ్లా
కూరుచనానడు.
చువలోవ్ విచారంగా ఉనానడు. కానీ యెగార ఆ విషయం గమనించనే లేద్ద. అతడి
ఆలోచనల నిండా పెదద అధికారే ఉనానడు, ఎకిడా ఏ పొరపాట్ట చెయెలేద్దకదా అని
ఆలోచసుతనానడు.
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“ఎపుడైన నా మాసోికి వెళ్లావా, యెగార సవెలచ?‘
“మాసోి?‘ ఒకిస్వరిగా సంభాషణ మారటంత యెగార అయ్యమయానికి లోనయాెడు.
“అకిడ ఏమంది?‘
దాంత యూరి పెట్రోవిచ తన వైవాహిక జీవిత విషద గాధనంతా యెగారకి చెపాడు.
యెగార అది విని ఆందోళ్నకు లోనయాెడు. మధె, మధెలో మాసోి ప్రస్వతవన కూడా
వసుతండటంత అతడు గందరగ్లళ్లనికి గురయాెడు. అంద్దక, ‗అయితే, ఆమె మాసోిలో
ఉందంటావు?‘ అని మళీా అడిగాడు.
“ఓయ్ కుట్రదారులు, స్తప్ సిదధంగా ఉంది!” అంట్ట అధికారి కకపెటాుడు.
ఒక వారం రోజుల తరువాత యెగారకి మాసోినుంచ ఒక అధికారిక ఆహాానం వచచంది.
అటవీ అధికారి యెగార పొలుషిన్సని అటవీ ేసవా కారిమకుల అఖిల సమాఖె సమావేశానికి రమమని
ంపంచన ఆహాానం అది. అతడు ఈ ఉదోెగంలో చేరి ఎకుివ కాలం కాకపోయినటికీ అతడి
అస్వధారణ కృషకిగాను ఆ ఆహాానం ంపనట్టు ఉంది. “నేను ఏనుగును చూసి వస్వతను, కొడుకా,‘
అనానడు యెగార.
“ఏనుగును చూసి ప్రయ్యజనం లేద్ద,‘ హారిటీనా గొణిగింది. “దానికి బద్దలుగా గమ్
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(జియుఎం) కి వెళ్లా: ఇకిడివాళ్లా తమకు కావలసిన సరుకుల జాబితా ఇచచ, డబుబలు ఇచాచరు.”
యెగారకి వీడిలు చెటానికి యకోవ్ ప్రొకొపచ తపంచ ఎవరూ రాలేద్ద. అతడు ఒక
విననంత వచాచడు. “నువుా ఒక సహాయం చెయాెలస ఉంట్టంది – నువుా సభలో
మాటాాడేటపుడు అదెదకు డవలు ఇచేచ కంద్రం గురించ ప్రస్వతవించటం మరిచపోవద్దద, పొలుషిన్స.
అందరినీ మరాెదగా ఆహాానించు: ఇకిడ ఉననవి నీకు తెలుసుగా. పెదద చెరువు, అడవిలో
పుటుకొకుిలు మొదలైనవాటి గురించ చెపు. రాజధాని నుంచ ఇకిడకి రావటానికి ఆసకిత కనబరిచే
వాళ్లా ఉండవచుచ.” యెగార ఇంటినుంచ బయలుదేరబోతండగా నవుా మఖంత మారిటాస
వచచంది. “ఓ టీనా, ఓ యెగార సవెలచ! నువుా వెళ్లతననది జిల్లా కంద్రానికి కాద్ద,
మాసోికననమాట్ట.” “అవును,‘ అనానడు యకోవ్ ప్రొకొపచ. అయితే మారిటాసకి ఇపుడు యకోవ్
ప్రొకొపచత నిలేద్ద. ఏమీ చేతగాని అసమరుధడనన పేరుబడిన యెగార పొలుషిన్సత ని ఉంది.
ఆమె తన జాలగొలపే చూపులను అతడిమీద నుంచ మరలచలేద్ద. “యెగార సవెలచ, నేను నీ
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దగగరకి రహసెంగా వచాచను. ఈ విషయం నా భరతకి, కొడుకుకి తెలయద్ద. దేవుని మీద ప్రేమత
మమమలన

కాపాడు.

ఫొెడార

ఇటొవిచ మీద

నేర

రిశోధన చేటాురు. మమమలన

కటకటకాలపాలు చేస్వతమంట్టనానరు.” “చటాునిన గౌరవించాలస ఉంట్టంది,‘ కఠినంగా అనానడు
యకోవ్ ప్రొకొపచ. యెగార ఏమీ మాటాాడలేద్ద. మారిటాస చెల్యాల భుతజంమీద తలపెట్టుకుని
ఏడవస్వగింది. “మా ని అయిపోయింది!” “అకిడ ఎవరైనా అధికారికి చెపు, యెగార?‘
హారిటీనా నిట్టురిచంది. “ఎంతైనా వాళ్లా మన బంధువులే కాని అరిచతలు కాద్ద కదా.”
“ననెనవరు అడుగుతారు?‘ భృకుటి మడివేస్తత అనానడు యెగార. “మామూలు అటవీ అధికారి
మాసోికి వేసత అదేమైనా పెదద విషయమా.” మారిటాస ఎంతగా ఏడిచ, బత్వమాలనా అతడు
అంతకంటే ఏమీ చెలేద్ద. మాసోి కోసమని ప్రతేెకంగా కొనన పెదద స్తట్కసు తీసుకుని
ప్రయాణానికి సిదధమయాెడు. అందరికి వీడిలు చెపాడు. ఒకి క్షణం కూరుచని ేసుషనుకి
బయలుదేరాడు. మారిటాస ఇంటికి రిగెత్వతంది. “ఏమనాన ని అయిెందా?‘ అడిగాడు ఫొెడార
ఇటొవిచ. “సహాయం చెయెటానికి అతడు నిరాకరించాడు, ఫొెడార. అతడికి గరాం
తలకెకిింది.” “గరామా?‘ అతడి దవడలోని ప్రత్వ కండరం బిగుసుకుంది. “అతడికి గరామెకిితే
సరే. అదీ చూదాదం.” ఆ సమయంలో యెగార రైలులో కిటికీ కిన కూరుచని ఉనానడు. ఆ రైలు
చక్రాల మోత మాసోి! మాసోి! మాసోి!.. అంట్ట వినడుతంది. అతడు మాసోికి వెళేా రైలులో
లేడననది వేరే విషయం. మంద్ద జిల్లా కంద్రానికి వెళ్లా అకిడ రైలు మారాలస ఉంది. అదే
సమయంలో అదే ేసుషనులో మరొక రైలు బయలుదేరింది: దాంటా యూరి పెట్రోవిచ కిటికీ కిన
కూరుచని ఉనానడు. ఈ రైలు చక్రాల శ్బదం మరొక రకంగా ఉంది: ల్యనిన్సగ్రాడ్! ల్యనిన్సగ్రాడ్!
ల్యనిన్సగ్రాడ్!..
1. జియుఎం – మాసోిలో అత్వ పెదద మాల (ద్దకాణం). – అనువాదకుడు.

(తరువాయి భాగం వచేచ వారం)
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