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కాఫ్కా ‚మెటమారపసిస్‛ ఈ తెలుగు అనువాదాం వారాం వారాం ధారావాహికాంగా
ఇస్తున్నాం. ఇది మొదటి భాగాం. మొదట్నాంచి చివరిదాకా కే ఇాంటిలో జరిగే ఈ
రచనను సరిగాా ఆస్వవదిాంచటానికి, ఆ ఇాంటి అమరిక తెలయటాం కూడా ముఖ్యమని న్
భావన. అాందుకే, ఆ పాను ఇకాడ ఇచ్చాను. - మెహెర్
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గ్రెగర్ జమాా క ఉదయాం కలత కలలనాంచి నిద్ర లేచే సరికి, మాంచాంపై తానో క పెదద
కీటకాంగా మారిపోయి ఉన్నడని గమనిాంచ్చడు. అతను గటిిగా పెాంకు లాగా ఉనన వీపు మీద పడుకుని
ఉన్నడు, తల కాంచాం పైకెత్తు చూస్తు ఉబ్బఫత్తుగా బ్రౌన్ రాంగులో ఉాంది పొటి, దానిన అడడాంగా విడదీస్తు
బిరుసైన చ్చపలుగా వాంగిన పలకలు ఉన్నయి, పొటి మీద దుపటి నిలకడగా నిలవలేక ఏ క్షణానైన్
జారిపోయేట్ిాంది. ఈ శ్రీరపు భారీతనాం పోలస్తు చ్చలా బకాగా ఉనన కాళ్ళు బోలెడనిన అతని కళ్ు
ముాందు నిససహాయాంగా కదులుత్తన్నయి.
‘ఏమయిాంది న్కు?’ అనుకున్నడు. ఇది కలైతే కాదు. అతని గది, మనుషులుాండే మామూలు
గది, బహుశా కాసు చిననది, చిరపరిచితమైన న్లుగు గోడల మధాయ సుబ్ధధగా ఉాంది. బలా మీద కనిన
దుస్తుల శాాంపిళ్ళా విపి పడేసి ఉన్నయి – జమాా క ట్రావెలాంగ్ స్తల్సమెన్ – బలా పైనునన గోడ మీద
అతను ఈమధ్యయ క పత్రికలోాంచి కత్తురిాంచి అాందమైన గిలుి ఫ్రేములో బిగిాంచి పెట్ికునన బొమమ
కటి వేలాడుతాంది. అాందులో క అమామయి ఉనిన టోపీ పెట్ికుని, ఉనిన శాలువా వేస్తకుని,
నిటారుగా కూరుాాంది, ముాంజేత్తని పూరిుగా కప్పసిన ఉనిన చేతొడుగును చూపరుల వైపు చ్చపుతాంది.
తరావత గ్రెగర్ కిటికీ వైపు చూశాడు, బయట వాతావరణాం మబ్ధఫగా ఉాంది – కిటికీ చువవల
మీద వాన చినుకుల చపుడు వినిపిస్ుాంది – అతనికి దిగులుగా అనిపిాంచిాంది. ‘ఇాంకాస్తపు నిద్రపోతే
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ఈ గోలాంతా మరిాపోవచుా,’ అనుకున్నడు, కానీ అది అాంత స్తలువు కాదని వెాంటనే అరథమైాంది,
అతనికేమో కుడి వైపుకు త్తుగిల పడుకోవటాం అలవాట్, ఇపుడునన సిథత్తలో అది కుదరటాం లేదు.
ఎాంత బలాంగా అట్ వైపు ఊగిన్, త్తరిగి మళ్ళు తన వీపు మీదకే వచిా పడుత్తన్నడు. అలా ఒ వాంద
స్వరాయిన్ ప్రయత్తనాంచి ఉాంటాడు, కలవరాంగా అలాలాాడుత్తనన తన కాళ్ును చూడలేక కళ్ళు కూడా
మూస్తకున్నడు, చివరికి తన పకా భాగాంలోాంచి సననగా ఇదివరకెననడూ లేని ఒ నొపి
మొదలవటాంత ఇక ఆ ప్రయతనాం మానుకున్నడు.
‘దేవుడా! ఈ గొడుడ చ్చకిరీ ఉద్యయగానిన
ఎాందుకు ఎనునకున్ననో నేను! పొడిచిన పొదుద
గుాంకే దాకా ప్రయాణాలతనే సరిపోతాంది.
ఆఫీస్తలో క చోట నిలకడగా కూరుాని చేస్త
పనిత పోలస్తు, అసలే ఇాందులో ఉద్యయగపరమైన
త్తుళ్ళు చ్చలా ఎకుావ. అవి చ్చలవననట్ి, ఈ
ప్రయాణాల

అలసట,

రైళ్ళు

అాందుతాయో

లేద్యననే గాభరా, వేళా పళా లేని చతు త్తాండి,
చిరకాలాం మిగిలే దగారి స్తనహాలకు అవకాశ్ాం
లేకుాండా

ఎపటికీ

పరిచయమాత్రాంగానే

మిగిలపోయే ఎడతెగని ముఖాల ప్రవాహాం... గాంగలో కలవనీ ఇదాంతా!’ అతనికి పొటి మీద చినన
దురద మొదలైాంది; తనున తాను నెమమదిగా మాంచాం పై భాగానికి లాకుాన్నడు, అలాగైతే తల కాసు
పైకెత్తు చూస్త వీలుాంది; అతనికి దురద పెడుత్తనన చోట్ కనిపిాంచిాంది, అకాడ తెలాని చుకాలాాాంటి
మచాలు గుాంపుగా ఉన్నయి, అవేమిటో అతనికి అరథాం కాలేదు; పరీక్షిదాదమని క కాలు అకాడ
తగిలాంచ్చడు గానీ ఆ సరశకు వళ్ాాంతా జివువమనటాంత చపున వెనకుా లాకుాన్నడు.
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మళ్ళు యథాస్వథన్నికి జారిపోయాడు. ‘మరీ పెాందలాడే లేస్తు కోాస్వరి ఇలాాంటి పిచిా భ్రమలే
కలుగుతాయి,’ అనుకున్నడు, ‘ఏ మనిషికైన్ సరిపడా నిద్ర అవసరాం. మిగతా స్తల్సమెన్స అాంతా
జన్న్లో ఆడవాళ్ులా స్తఖ్ాంగా ఉాంటారు. మొననటికి మొనన, పొదుదనేన నేను కలెక్టి చేసిన ఆరడరుా
రాదాదమని హోటల్కి వెళ్ళుసరికి, ఆ దొరగారాాందరూ ఇాంకా టిఫినుా త్తనటాంలోనే ఉన్నరు. అదే నేను
గనక అలా చేస్తు మా యజమాని వెాంటనే ననున ఉద్యయగాంలోాంచి పీకి పరేస్వుడు. ఏమో ఎవరు
చపొచ్చారు, అలా జరగటమే మాంచిదేమో. న్ తలాదాండ్రుల గురిాంచి ఆలోచిాంచి వెనకుా తగాాలస
వస్ుాంది గానీ, లేకపోతే ఎపుడో రాజీన్మా ఇచేాస్తవాణ్ణి, త్తననగా లోపలకి దూస్తకుపోయి మా
యజమాని ముాందు నిలబడి అతని గురిాంచి నేనేమనుకుాంట్న్ననో నిర్మమహమాటాంగా చప్పస్తవాణ్ణి,
దెబఫకి డెస్తా మీాంచి జారి పడేవాడు! అయిన్ అదేాం పదధత, అలా డెస్తా మీద ఎత్తుగా కూరుాని
ఉద్యయగులత కిాందికి చూస్తు మాటాాడటాం, పైగా అతనికి చవుడు కావటాంత దగారగా మాటాాడితే తప
వినపడదు కూడానూ. ఏద్య కటిలే, న్కు మాత్రాం ఇాంకా ఆశ్ చ్చవలేదు; అతనికి న్ తలాదాండ్రులు
చలాాంచ్చలసన బాకీ మొతుాం తీరేాశాకా (దానికి క ఐదారేళ్ళు పట్టిచుా) అపుడిక నేననుకుననట్టి
చేస్వును. ఈ చ్చకిరీ నుాంచి పూరిుగా బయటపడతాను. అదాంతా తరావత గానీ, ప్రస్తుతానికి, నేను ఇక
లేవటాం మాంచిది, న్ రైలు ఐదిాంటికి బయలేదరిపోత్తాంది.’
అతను పకాన సొరుగులబలా మీద టిక్ట టిక్ట మాంట్నన అలారాం వైపు చూశాడు. ‘అరె!’
అనుకున్నడు. అపుడే ఆరుననర దాటిపోయిాంది, అలారాం ముళ్ళు ముాందుకు కదుల్తునే ఉన్నయి,
పవు తకుావ ఏడు అవటానికి ఇాంకెాంత స్తపు పటిదు. అలారాం మోగలేదా? మాంచాం మీాంచి
చూటాినికైతే అది న్లుగు గాంటలకు సరిగాానే పెటిి ఉాంది; చవులు చిలుాలు పడే ఆ మోతకి ఎవరన్న
ప్రశాాంతాంగా పడుకోగలరా? మరి, తను మాత్రాం ప్రశాాంతాం కన్న కూడా గాఢాంగా నిద్రపోయాడు.
ఇపుడేాం చేయాల? తరావత్త రైలు ఏడిాంటికి ఉాంది; పిచాత్తునట్ి పరిగెడితే తప దాననాందుకోలేడు, పైగా
అతని శాాంపిళ్ునీన ఇాంకా సరదకుాండా ఎకాడివకాడే పడి ఉన్నయి; అతనికి వాంటోా ఏమాంత చురుగాా
కూడా అనిపిాంచటాం లేదు. కవేళ్ ఆ రైలు అాందుకోగలగిన్, యజమానిత చీవాట్ా ఎలాగూ తపవు,
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ఎాందుకాంట్ట ఇపటికే ఐదిాంటి రైలు దగార కూలీ ఎదురు చూసి చూసి వెళ్ళుపోయాంటాడు, బహుశా
ఈపటికే నేను రాలేదనన విషయాం చేరవేసిస ఉాంటాడు. అసలే వాడు యజమానికి క చాంచ్చ లాాంటి
వాడు, వెనెనముక లేని మూరుుడు. తనకు ాంటోా బాగా లేదని చప్పు? కానీ అదేమాంత నమమశ్కయాంగా
ఉాండదే. గ్రెగర్ తన ఐదేళ్ు ఉద్యయగ జీవితాంలో ఎననడూ సెలవు పెటిి ఎరుగడు. యజమాని తపకుాండా
ఆరోగయ బీమా వైదుయణ్ణి వెాంటబ్బట్ికుని వచేాస్వుడు, అపుడిక తన స్మరితన్నికి తలాదాండ్రులు మాట
పడాలస వస్తుాంది, సాంజాయిషీ ఏమన్న చపుదామన్న యజమాని వినే రకాం కాదు, బీమా వైదుయణ్ణి
చూపిాంచి తన నోరు మూయిస్వుడు, ఆ బీమా వాడి దృషిిలోనేమో ప్రపాంచాం అాంతా ఆరోగయాంగా ఉాండి
కూడా పని ఎగొాట్టి మనుషులోు కికిారిసిపోయి ఉాంట్ాంది. నిజానికి తన విషయాంలో ఆ వైదుయడి
అభిప్రాయాం తప్పమీ కాదు కూడా? కాసు నిద్రమత్తు తపిస్తు (అది కూడా ఇాంత నిద్ర తరావత
అరథరహితమే) గ్రెగర్ బానే ఉన్నడు, చ్చలా ఆకలగా కూడా ఉాంది.
మాంచాం మీాంచి దిగేాందుకు ఇాంకా మనసారిాంచక, అతను వేగాంగా ఇదాంతా ఆలోచిస్తుాండగా
– అలారాం ఇక పవుతకుావ ఏడును చూపిాంచబోతాందనగా – తలగడ వైపునన తలుపు దగార,
సాంకోచాంగా తడుత్తనన చపుడు వినపడిాంది. ‘గ్రెగర్,’ అాంది ఒ గొాంత్త – అది అతని తలా గొాంత్త –
‘పవుతకుావ ఏడయిపోయిాందిరా. రైలు అాందుకోవా?’ ఎాంత మారదవమైన గొాంత్త! గ్రెగర్ దానికి
బదులవవబోయిన వాడలాా, తన గొాంత్త విని తానే త్తళ్ళుపడాడడు; అది అవటానికి తన గొాంతే కానీ,
దాాంత పటూ, అటిడుగునుాంచి, ఏద్య కీచుమనే శ్బదాం పెలుాబ్ధకుతాంది; దాని వలా అతని మాటలు
క్షణాం పట్ మాత్రమే సషిాంగా వినపడుత్తన్నయి, మరుక్షణాం ఎాంతగా కలుషితమైపోత్తన్నయాంట్ట,
అవతల వాళ్ుకు తాము విాంట్ననది అసలు మాటలేన్ అనన సాందేహాం కలగి తీరుత్తాంది. గ్రెగర్
వివరాంగా జవాబిదాదమనుకునన వాడలాా, ఇక చేస్తది లేక, ‘ఇపుడే లేస్తున్న అమామ,’ అని మాత్రాం
అనగలగాడు. మధ్యలో చకా తలుపు వుాండటాం వలా గ్రెగర్ గొాంత్తలోని మారు బయటికి తెలసినట్ి
లేదు, తలా ఈ మాటలకు సాంతృపిు చాంది వెళ్ళుపోయిాంది. కానీ ఈ కుాపు సాంభాషణ కారణాంగా ఇాంటోా
కుట్ాంబ సభ్యయలాందరికీ, తాము అనుకుననట్ి గ్రెగర్ ఇాంకా ఆఫీస్తకు బయలేదరలేదనీ, ఇాంటోానే
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ఉన్నడనీ అరథమైాంది, దాాంత అతని తాండ్రి పకానునన తలుపులోా క దానిన నెమమదిగానే కానీ,
పిడికిలత తటిస్వగాడు. ‘గ్రెగర్, గ్రెగర్, ఏమైాంది నీకు?’ అన్నడు. కాస్తపగి, ఇాంకాసు కట్వైన
గొాంత్తత, ‘గ్రెగర్! గ్రెగర్!’ అని మళ్ళు పిలచ్చడు. ఈలోగా రెాండో పకా తలుపు నుాంచి అతని చలాాయి
గొాంత్త మృదువుగా, జాలగా వినిపిాంచిాంది: ‘గ్రెగర్? వాంటోా బాలేదా? ఏమైన్ కావాలా?’ అాందామె.
గ్రెగర్ ఇరు వైపులకూ కేస్వరి, ‘నేను వస్తున్నను,’ అాంటూ జవాబిచ్చాడు, తన గొాంత్తను
మామూలుగా ధ్వనిాంపజేస్తాందుకు చ్చలా ప్రయాసత ప్రతీ పదానీన పటిి పటిి పలుకుతూ, పదాల మధ్య
పెదద విరామాలస్తు మాటాాడాడు. తాండ్రి త్తరిగి తన టిఫిన్ దగారకు వెళ్ళుపోయాడు, చలాాయి మాత్రాం
గుస గుసగా, ‘తలుపు తీయి, గ్రెగర్, దయచేసి,’ అాంది. కానీ గ్రెగర్కు ఆ ఉదేదశ్ాం లేదు, అలా తలుపులు
మూసి పడుకునే తన అలవాట్ను అభినాందిాంచుకున్నడు కూడా, ట్రావెలాంగ్ స్తల్సమెన్గా రాత్రుళ్ళు
తలుపులనీన బిడాయిాంచుకు పడుకోవటాం అలవాటాంది, ఆఖ్రుకు అది తన ఇలాయిన్ సరే.
మొదట నిాంపదిగా లేవాల, డ్రెస్ చేస్తకోవాల, అనినాంటికన్న ముఖ్యాంగా టిఫిన్ చేయాల;
అపుడు తరావత్త సాంగత్త ఆలోచిాంచ్చల, అాంతే తప, ఊరకనే ఇలా మాంచాం మీద పడుకుని
ఆలోచిాంచటాం వలా ప్రయోజనమేాం లేదు. అతనికో సాంగత్త గుర్ముచిాాంది, ఇదివరకూ కూడా చ్చలాస్వరుా
నిద్రలో ఏద్య ఇబఫాందిగా అనిపిాంచేది, తీరా లేచి చూస్తసరికి అదాంతా సరైన భాంగిమలో
పడుకోకపోవటాం వలా కలగిన భ్రమగా తేలేది, పొదుదనేన చుట్ిముటిిన ఈ భ్రమలనీన క్రమాంగా ఎలా
తొలగిపోనున్నయో చూడాలని అతనికి చ్చలా కోరికగా ఉాంది. ఇక తన గొాంత్తలో వచిాన మారు
బహుశా జలుబ్ధ చేస్తుాందనటానికి క స్తచన మాత్రమే, అది ట్రావెలాంగ్ స్తల్సమెనాాందరికీ ఎదురయేయ
ఇబఫాందే.
దుపటిని తపిాంచటాం స్తలువుగానే అయిపోయిాంది, కాసు బోర విరుచుకోగానే అది కిాందకు
జారిపోయిాంది. తరావతే అసలు కషిాం మొదలైాంది, దీనికి కారణాం అతను బాగా వెడలుగా ఉాండటమే.
లేచి కూరోావాలాంట్ట భ్యజాల్త చేత్తల్త కావాల; కానీ అతనికి ఉననవలాా బోలెడు కాళ్ళు మాత్రమే, అవి
అాంతూపొాంతూ లేకుాండా ఏవేవో కదలకలన ప్రదరిశస్తున్నయి, వాటిని అదుపు చేయలేకపోత్తన్నడు. ఏ
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కాలునైతే వాంచ్చలని అనుకున్నడో, అదే అనినాంటి కన్న ముాందు నిటారుగా అయేయది; అత్త కషిాం మీద
ఆ కాలు చేత చేయిాంచ్చలనుకుననది చేయిాంచగలగిన్, ఈలోగా మిగతా కాళ్ునీన అదుపు తపి ఏద్య
బాధాకరమైన కలవరాంత అలాలాాడేవి. ‘మాంచాం మీద స్మరిగా పడుకోవటాం వలా ప్రయోజనాం లేదు,’
తనకు తాను చపుకున్నడు గ్రెగర్.
ముాందు తన దిగువ భాగానిన మాంచాం మీాంచి బయటకు నెటాిలని ప్రయత్తనాంచ్చడు, కానీ
ఇపటిదాకా అతని కాంటపడనిదీ, కనీసాం ఊహకు కూడా సరిగా అాందనిదీ అయిన ఈ దిగువ భాగానిన
కదపటాం

చ్చలా

కషిమైాంది;

ఆ

పని

చ్చలా

నెమమదిగా

స్వగిాంది;

చివరికి,

ఆరాటాం

కటిలుతెాంచుకోవటాంత, కాస్వరి బలమాంతా కూడగట్ికుని తనను తాను గుడిడగా ముాందుకు
నెట్ికున్నడు, కానీ దిశ్ను తపుగా అాంచన్ వేశాడు, శ్రీరాం మాంచాం కిాంది అాంచుకు బలాంగా
గుదుదకుాంది; ప్రాణాలు జిలాారుాకుపోయినాంత బాధ్ కలగాకా గానీ అతనికి అరథాం కాలేదు, తన
శ్రీరమాంతటిలోనూ ఆ దిగువ భాగమే అతయాంత స్తనినతమైన భాగమని.
దాాంత ఇపుడు ఎగువ భాగానిన బయట పడేయాలని ప్రయత్తనాంచ్చడు, జాగ్రతుగా తన తలను
మాంచాం వారనునన అాంచు వైపు జరిపడు. అది తేలగాానే అయిపోయిాంది, దాాంత పట్ట అతని మిగతా
శ్రీరాం కూడా, కాసు వెడలుగా బరువుగా ఉన్న కూడా, నెమమదిగా తల జరిగిన వైపుకే జరిగిాంది. అలా
అాంచలాంచలుగా జరుపుకుాంటూ వచ్చాడు. కాస్తపటికి తల మాంచాం అాంచు దాటి గాలోా వేలాడేదాకా
వచిాాంది, ఇక అాంతకన్న ముాందుకు జరపలాంట్ట భయమేసిాంది, ఈ పదధత్తలో గనక కిాందపడితే,
తలకు దెబఫ తగలకుాండా కాచుకోవటాం చ్చలా కషిాం. ఏదేమైన్ ఇపుడు మాత్రాం సృహ
కోలోకూడదు; అాంతకన్న ఎలా ఉననవాడు అలా మాంచాం మీదనే ఉాండిపోవటాం మాంచిది.
మరోమారు ప్రయాసపడి, త్తరిగి యథాస్వథన్నికి వచిా, ఆయాసాంగా ఊపిరి తీస్తకుాంటూ,
ఇాందాకటి కన్న తీవ్రాంగా అలాలాాడుత్తనన తన చినిన కాళ్ును చూశాడు, వాటి అరాచకతావనిన అదుపు
చేసి క్రమశిక్షణలో పెట్టి మారామేమీ తచలేదు, ఇక మాంచాం మీద ఉాండటాం తన వలా కాదనుకున్నడు,
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దానినాంచి బయటపడటానికి ఎాంతకు తెగిాంచిన్ ఫరేాదనిపిాంచిాంది. కానీ ఇలాాంటి పరిసిథత్తలోా
కాంగారుగా నిరియాలు తీస్తకోవటాం కన్న, సిథరాంగా నిాంపదిగా ఆలోచిాంచటాం చ్చలా ముఖ్యమనన
సాంగత్త కూడా మరిాపోకూడదు. ఇలా అనుకుాంటూ కాస్తపు తన చూపును నిశ్ాలాంగా కిటికీ మీదే
నిలపి ఉాంచ్చడు, కానీ బయట కూడా అతణ్ణి ఉతేుజపరిచే దృశ్యమేదీ కనిపిాంచలేదు, అాంతా
తెలావారుఝాము పొగమాంచు, అది కూడా ఎాంత దటిాంగా ఉాందాంట్ట వీధి అవతల భాగాం కూడా
కనిపిాంచటాం లేదు. ఈ లోగా అలారాం మళ్ళు కటిిాంది, ‘ఏడయిపోయిాంది, అయిన్ ఇాంకా మాంచు
విడవలేదు,’ అనుకున్నడు. తరావత కాస్తపు కదలకుాండా పడుకున్నడు, శావస నెమమదిగా
తీస్తకున్నడు, అలాాంటి సాంపూరి సుబధత మళ్ళు తనను అలవాటన, ఖ్చిాతమైన వాసువికతలోకి
తెచిాపడేస్తుాందననది అతని ఆలోచన కావచుా.
మళ్ళు వెాంటనే అనుకున్నడు: ‘ఏడుాంపవు కాకుాండానే నేను మాంచాం దిగి తీరాల. ఆఫీస్త
ఏడిాంటికి తెరుస్వురు, ఆ లోగా ఆఫీస్త నుాంచి ఎవరో కరు వివరాం కనుకోావటానికి వచేా అవకాశ్ాం
ఉాంది.’ ఈ ఆలోచన రాగానే ఇక ఆలసయాం చేయకుాండా, తన మొతుాం శ్రీరానిన పడవలా అటూ యిటూ
ఊపుకుాంటూ మాంచాం మీాంచి కిాంద పడే సన్నహానిన ప్రారాంభిాంచ్చడు. ఈ పదధత్తలో కిాంద పడినపుడు,
నేల తాకిన మరుక్షణాం తలను పైకెతుగలగితే చ్చలు, దానికి దెబఫ తగలకుాండా కాపడుకోవచుా. వీపు
గురిాంచేాం భయపడనకారేాదు, అది గటిిగానే ఉననట్ిాంది; పైగా కిాంద త్తవాచీ ఉాంది కాబటిి పెదదగా
దెబ్బఫమీ తగలదు. ఇక ఆలోచిాంచ్చలసాందలాా, కిాంద పడగానే అయేయ చపుడు గురిాంచే, దానివలా తన
చుటూి ఉనన తలుపుల కావల ఆాంద్యళ్న పెాంచిన వాడవుతాడు, కానీ ఆ పటి రిస్తా తీస్తకోక తప్పట్ి
లేదు.
గ్రెగర్ అపుడే మాంచాం మీాంచి సగాం బయటకు వేలాడుత్తన్నడు. ఈ పదధత్త ప్రయాసగా కన్న
క ఆటలాగా ఉాంది, తాను చేయాలసాందలాా అటూ ఇటూ ఊగటమే. కానీ ఎవరన్న వచిా స్వయపడితే
ఇదాంతా ఎాంత స్తలభాంగా అయిపోయేద్య కదా అనిపిాంచిాంది. ఇదదరు బలాంగా ఉనన వయకుులు – తాండ్రీ,
పనమామయి చ్చలు – ఈ పనికి సరిపోతారు; వాళ్ళు చేయాలసాందలాా, తన వీపు కిాందకు చేత్తలు
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దూరిా, మాంచాం మీాంచి గాలోాకి పైకి లేపి, ఆ బరువుత పటూ తామూ వాంగాల, తరావత జాగ్రతుగా
తనని నేల మీద పలీి కట్టిట్ి చేస్తు చ్చలు, అకాడి దాకా వచ్చాకా, ఇక తన బకాపలాటి కాళ్ళు అకారకు
వస్వుయనే ఆశ్. కానీ ఇలా తలుపులనీన మూసి ఉాండగా తను స్వయానికి రమమని పిలస్తు మాత్రాం ఎవరు
రాగలరు. తన తెలవితకుావ ఆలోచనకు తనకే నవ్వవచిాాంది.
అతను అాంచు దగారికి వచేాశాడు, ఇాంకాంచాం ఊగిన్ బాలనుస నిలుపుకోవటాం
కషిమయేయట్ిాంది, ఏడుాంపవు కావటానికి ఐదే నిముషాలుాంది, కాబటిి ఇక తాడో ప్పడో
తేలుాకోవటానికి సిదధమైపోయాడు – సరిగాా అపుడు ఎవరో బ్బలుా మోగిాంచిన చపుడాంది. అతను
బిర్రబిగుస్తకుపోయాడు, ‘ఆఫీస్త నుాంచి ఎవరో వచ్చారు,’ అనుకున్నడు, అతని బకా కాళ్ళా వేగాంగా
కట్ికోస్వగాయి. క్షణాం పట్ అాంతటా నిశ్శబదాం ఆవరిాంచిాంది. ఏద్య వెర్రి ఆశ్త ‘వాళ్ళు తలుపు
తీయ’రెామమాంటూ తనను తాను సముదాయిాంచుకున్నడు. కానీ ఎపటిలాగే పనమామయి దబదబా
అడుగులేస్తకుాంటూ వెళ్ళు తలుపు తెరిచిాంది. గుమమాం దగార మాట వినపడగానే గ్రెగర్కు
అరథమైపోయిాంది: వచిాాంది ఎవరో కాదు, సవయాన్ పెదదగుమాస్వునే. చినన లోట్పట్ా కూడా పెదద
అనుమాన్లకు తావిచేా ఇలాాంటి ఆఫీస్తలో పని చేయటాం తన ఖ్రమ కాకపోతే మరేమిటి? వీళ్ు
దృషిిలో ఉద్యయగులాందరూ పనిదొాంగల కిాందే లెకాా! తనలాాంటివాడు కాడూ ఉాండడా, నిజాయితీ
నిబదధతలు కలవాడూ, క ఉదయాం గాంటా రెాండుగాంటల ఆఫీస్త సమయానిన వృథా చేసినాందుకే
మనస్వసక్షి చేత చిత్రవధ్కు గురై మత్త భ్రమిాంచి, చివరకు మాంచాం మీాంచి లేవడమే కషిమయేయ
పరిసిథత్తకి చేరుకునేవాడూ, అలాాంటి వాడు కాడూ ఉాండడా? విషయమేాంటో కనుకుారమమని
అప్రాంటిస్తనో ఎవరోన పాంపితే చ్చలదా (నిజానికి అది కూడా అనవసరమే)? ఇాంతసి దానికి
సవయాంగా పెదదగుమాస్వునే కదిల రావాలా, వచిా ఈ వయవహారాం స్వక్షాతూు పెదదగుమాస్వు అాంతటి
వాడు మాత్రమే నిగుా తేలాాలసనాంత గాంభీరమైాంది కామోసని తన అమాయకమైన కుట్ాంబాం
కాంగారుపడేట్ి చేయాలా? గ్రెగర్ మొదట ఆచితూచి జరుగుదామనుకుననవాడలాా, ఈ ఆలోచనల వలా
కలగిన ఆాంద్యళ్నత, కా ఉదుట్న తనున తాను మాంచాం మీాంచి కిాంద పడేస్తకున్నడు. చపుడు
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కాకుాండా త్తవాచీ కాంతవరకూ కాపడిాంది, అదీగాక అతని వీపు కూడా మరీ గటిిదేాం కాదు, అాందుకే
మెలాగా దబ్ధఫమనన శ్బదాం మాత్రాం వచిాాంది. కానీ పడేటపుడు తన తల తగినాంతగా పైకెతుక పోవటాం
వలా, అది కిాంద కట్ికుాంది; దానిన బాధ్గా చికాగాా మెల త్తపుకుాంటూ త్తవాచీ కేసి రాస్వడు.
‘లోపల ఏద్య పడిన చపుడాంది,’ ఎడమవైపునన గదిలో పెదదగుమాస్వు అన్నడు. ఇలాాంటి
పరిసిథతే ఎపుడన్న పెదదగుమాస్వుకు ఎదురైతే ఎలా ఉాంట్ాందా అనిపిాంచిాంది గ్రెగర్కు. ఈ ఆలోచనకు
సాందనగా అననట్ి, పకా గదిలో పెదదగుమాస్వు తలు బూట్ా కిర్రుమనిపిస్తు నడవటాం వినిపిాంచిాంది.
గ్రెగర్కు కుడి వైపునునన గది నుాంచి చలాాయి అతణ్ణి కూడా ప్రస్తుత సనినవేశ్ాంలోకి గుాంజుత్తననట్ి
గుసగుసగా అాంది: ‘గ్రెగర్, పెదదగుమాస్వు ఇకాడే ఉన్నరు.’ ‘న్కు తెలుస్త,’ గ్రెగర్ తనలో తాను
అనుకున్నడే గానీ చలాాయికి వినపడేట్ి గొాంత్త పెాంచి మాటాాడే ధైరయాం చేయలేకపోయాడు.
‘గ్రెగర్,’ తాండ్రి ఎడమ వైపు గది నుాంచి అన్నడు, ‘పెదదగుమాస్వు వచ్చారు, నువువ పొదుదనన
రైలుకి ఎాందుకు రాలేద్య కనుకోావాలనుకుాంట్న్నరు. మాకేాం చపలో తెలయటాం లేదు. ఆయన నీత
ముఖాముఖీ మాటాాడతారట. కాబటిి దయచేసి తలుపు తీయి. నీ గది కాసు అశుభ్రాంగా ఉననాంత
మాత్రాన ఆయనేాం అనుకోరు.’ వెనక నుాంచి పెదదగుమాస్వు కూడా ‘గుడ్ మారినాంగ్, మిసిర్ జమాా,’
అాంటూ పలకరిాంచ్చడు. తాండ్రి అలా తలుపు దగార మాటాాడుత్తాండగా, తలా పెదదగుమాస్వుత, ‘వాడికి
వాంటోా బాలేదు, నమమాండి. లేకపోతే రైలు అాందుకోకుాండా ఎాందుకు ఆగిపోతాడు? ఆ పిలాాడు పని
గురిాంచి తప వేరే ఏదీ ఆలోచిాంచడు. న్కైతే వాడు అలా స్వయాంత్రాలు కూడా ఇాంటి పట్ినే
ఉాండిపోవటాం కోాస్వరి కోపాం కూడా తెపిస్తుాంది; వాడు గత వారమాంతా ఊళ్ళునే ఉన్నడు,
అయిన్ ప్రతీ స్వయాంత్రమూ ఇాంటోానే గడిపడు. ఇదే లవిాంగ్ రూమలో ఊరకనే కూరుాని ప్పపర్
చదువుకోవటమో, లేదాంట్ట తన రైలేవ టమట్టబిల్స చూస్తకోవటమో చేస్తుాంటాడు. ఆ ఫ్రేమలు తయారు
చేయటమననది కాడే వాడు విశ్రాంత్త కోసాం చేస్త వాయపకాం. మొనోన రెాండు మూడు స్వయాంత్రాలు
కూచుని క చినన ఫోటో ఫ్రేమ తయారు చేశాడు; అదెాంత అాందాంగా ఉాంద్య చూస్తు మీరే
ఆశ్ారయపోతారు. వాడి గదిలోనే వేలాడుతాంది; గ్రెగర్ తలుపు తీయగానే చూదుదరుగాని. మీర్రావటాం
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కూడా

కాందుకు

మాంచిదే

అనిపిస్ుాంది.

మా

అాంతట

మేము

వాడి

చేత

తలుపు

తీయిాంచలేకపోయేవాళ్ుాం; చ్చలా మొాండివాడు. పైగా ఏద్య స్తసీు చేసి ఉాంట్ాంది; పొదుదనన చపటమైతే
అలాాంటిదేమీ లేదని చపడునుకోాండి,’ అాంటోాంది. ‘నేను వస్తున్న,’ గ్రెగర్ నెమమదిగా పటిి పటిి
అన్నడు, వాళ్ు సాంభాషణలో ఏ మాటా తపిపోకుాండా విన్లని కట్టిలా కదలకుాండా ఉాండిపోయాడు.
పెదద గుమాస్వు తలా మాటలకు జవాబ్ధగా, ‘న్కూాడా అది తప వేరే కారణమేమీ తచటాం లేదాండీ.
మరీ పెదద ఇబఫాందేమీ కాబోదనే ఆశిదాదాం. కానీ కటి మాత్రాం చపల, మాంచికో చడుకో, మాలాాంటి
వాయపరస్తులాం అపుడపుడూ ఇలాాంటి చినన చినన అన్రోగాయలన దులప్పస్తకుని పనిలో పడిపోక
తపదు,’ అాంట్న్నడు. తాండ్రి అసహనాంగా తలుపు తడుతూ, ‘పెదదగుమాస్వు గారు లోపలకి
రావచ్చా?’ అని అడిగాడు. ‘వదుద,’ అన్నడు గ్రెగర్. ఆ జవాబ్ధత ఎడమ వైపు గదిలో ఇబఫాందికరమైన
నిశ్శబదాం రాజయమేలాంది; కుడి వైపు గదిలో చలాాయి వెకిా వెకిా ఏడవటాం మొదలుపెటిిాంది.
చలాాయి ఎాందుకు అట్ త్తరిగి వచిా మిగిలన వాళ్ుత కలవటాం లేదు? బహుశా ఆమె ఇపుడే
నిద్ర లేచి ఉాంట్ాంది, ఇాంకా పడక దుస్తులోానే ఉాండుాంట్ాంది. అయిన్ అసలెాందుకు ఏడుస్ుాంది?
తానిాంకా లేవనాందుకా, పెదదగుమాస్వుని లోపలకి రానివవనాందుకా, ఉద్యయగాం పోగొట్ికునే పరిసిథత్తలో
పడాడడన్, అలా జరిగితే ఆఫీస్త యజమాని తన తలాదాండ్రులన పత అపుల కోసాం వేధిస్వుడన్? కానీ
ఇపటికైతే అవనీన అనవసర భయాలే. గ్రెగర్ ఇాంకా ఇకాడే ఉన్నడు, కుట్ాంబానిన గాలకదిలేస్త
ఉదేదశ్ాం అతనికేమీ లేదు. ఇపుడు అతని పరిసిథతేాం బాలేక త్తవాచీ మీద వెలాకిలా పడి ఉన్నడననది
నిజమే, ఈ సాంగత్త తెలస్తు వాళ్ళు కూడా పెదదగుమాస్వుని లోపలకి రానివవకూడదనే కోరుకునేవారు.
కానీ ఇలాాంటి చిననపటి అమరాయదకే – తాను తరావత సరైన సాంజాయిషీ ఇచుాకోగల దానికే – తన
ఉద్యయగాం

పోత్తాందననట్ి

ప్రాధ్యయపడటాలోునూ

ఎాందుకిలా

ఇబఫాంది

పెటిడాం

కాంగారుపడుత్తన్నరు?
మానేసి,

కాస్తపు

తననిలా

కనీనళ్ుతనూ

మనశాశాంత్తగా

వదిలేస్తు

బాగుాండుననిపిాంచిాంది గ్రెగర్కి. అయితే ఈ పరిసిథత్త వాళ్ునెాంత కాంగారు పెటిి ఉాంట్ాంద్య కూడా తాను
ఊహిాంచగలడు, వారి ప్రవరుననూ అరథాం చేస్తకోగలడు.
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‘మిసిర్ జమాా,’ పెదదగుమాస్వు గొాంత్త పెాంచుతూ అన్నడు, ‘నీ పదధతేాం బాలేదు. ఇలా గదిలో
దాకుాని, లోపలకి రావాలనుకునేవాళ్ుకి వదదని పెడసరాం సమాధాన్లస్తు, నీ తలాదాండ్రులన చ్చలా
కాంగారు పెడుత్తన్నవు, అాంతేగాక – మాట వచిాాంది గనక చపుత్తన్నను – నీ ఆఫీస్త విధులన కూడా
నిరాక్షయాం చేస్తున్నవు. నేను ఇపుడు నీ తలాదాండ్రుల తరపునే కాదు, మన యజమాని తరపున కూడా
మాటాాడుత్తన్నను, న్కు తక్షణాం క సషిమైన సాంజాయిషీ కావాల. ఆశ్ారయమేస్ుాంది, నిజాంగా
ఆశ్ారయమేస్ుాంది. నినున నేనెపుడూ క నెమమదస్తుడన, పదధత్త గల కుర్రాడనుకున్నను, ఇపుడు
ఉననట్ిాండి ఇలా నీ వెర్రి చేషిలనీన ప్రదరిశాంచటానికి ఎాందుకు ఉబలాటపడుత్తన్నవో అరథాం కావటాం
లేదు. అపటికీ మన యజమాని నీ గైరాాజరుకి క కారణాం ఏమై ఉాండచోా ఊహిాంచ్చడు – ఈ మధ్యయ
నీకు డబ్ధఫలు వస్తలు చేస్త అధికారాం అపగిాంచబడిాంది కదా, దాని గురిాంచి – కానీ అలాాంటిదేాం
అయి ఉాండదు లెమమాంటూ నేను నీ తరపున మాట ఇచేాాంత దాకా వెళాును. కానీ ఇపుడు నీ యీ
మొాండితనాం చూస్తుాంట్ట, నీ తరపున మాటాాడలనే కోరికే చచిాపోతాంది. ఇాంకోట్టాంటాంట్ట, ఆఫీస్తలో నీ
స్వథనాం మరీ అాంత పదిలమేాం కాదు. ఈ విషయాం నినున పకాకు పిలా చపుదామనుకున్నను, కానీ
నువువ న్ సమయాననాంతా ఇలా నిషలాంగా వయరథాం చేస్తుాంట్ట, ఇక నీ తలాదాండ్రులు మాత్రాం దీనిన విాంట్ట
తప్పముాందనిపిస్ుాంది. కాబటిి చపుున్నను, గత కాంత కాలాంగా నీ పనితీరు చ్చలా ప్పలవాంగా ఉాంది;
ఇది వాయపరాం తకుావ జరిగే సీజన్ అననది నిజమే, అది మేాం అరథాం చేస్తకోగలాం, కానీ వాయపరాం
అససలు జరగని సీజన్ అాంట్ట మాత్రాం, మిసిర్ జమాా, అలాాంటిది ఉాండదు, ఉాంటానికి వీలేాదు.’
ఈ మాటలత గ్రెగర్ను గాభరా చుట్ిముటిిాంది, తన పరిసిథత్త ఏాంటననది కూడా
మరిాపోయాడు: ‘కానీ సర్, నేను ఇపుడే, ఇాంకకా క్షణాంలో తలుపు తెరుస్వును. కాసు అన్రోగయాం
అాంతే, తల త్తపడాం వలా లేవలేకపోయాను. ఇాంకా మాంచాం మీదే పడుకుని ఉన్నను. కానీ ఇపుడు
అాంతా సరుదకుాంది. ఇపుడే మాంచాం మీాంచి లేస్తున్నను. కా అర క్షణాం ఒపిక పటిాండి! అనుకుననాంత
బాగా ఏాం లేదు న్ పరిసిథత్త. ఇలాాంటి అన్రోగాయలు ఎాంత హఠాత్తుగా మనలన చుట్ిముడతాయో
కదా! నిననటికి నినన కూడా అాంతా బానే ఉాంది, న్ తలాదాండ్రులన అడగాండి వాళ్ళు చపురు, ఉాంట్ట
రూపాంతరాం [1]

కినిగె

patrika.kinige.com

14
గిాంట్ట ఏద్య కదిదగా శ్ాంకలా అనిపిాంచిాందేమో. ఏవో లక్షణాలు కనపడే ఉాంటాయి. అపుడే నేను
ఆఫీస్తకు తెలయజేసి ఉాంట్ట పోయేదేమో! కానీ ఇలాాంటి చినన చినన స్తసీులు వచిాపోతాయనుకుాంటాాం
గానీ, మనలనలా ఇాంటి దగారే కటిిపడేస్వుయని ఊహిాంచాం కదా సర్! దయచేసి మా తలాదాండ్రుల
గురిాంచి కదిదగా ఆలోచిాంచాండి! మీరు చేస్తునన ఆరోపణలకి ఏ ఆధారాం లేదు; అలాాంటివి
ఇదివరకెననడూ న్ దగార మాటమాత్రాంగానైన్ ప్రస్వువనకు రాలేదు. బహుశా నేను పాంపిాంచిన చివరి
విడత ఆరడరుా ఇాంకా మీ కాంటపడుాండవు. పోనెాాండి అదలా ఉాంచాండి, నేను ఇదిగో ఇపుడే ఎనిమిదిాంటి
రైలుకి బయలేదరి పోతాను; ఈ కాస్తపూ విశ్రాంత్త తీస్తకోవటాం వలా కాసు తేరుకున్నను. న్ కారణాంగా
మీరు ఇకాడ ఆగిపోవదుద సర్; కనునమూసి తెరిచేలోగా ఆఫీస్త ఆవరణలో ఉాంటాను, దయచేసి ఈ
సాంగత్త న్ మాటగా యజమానికి తెలయజేయాండి, న్ తరపున క్షమాపణలన సీవకరిాంచమని చపాండి!’
తానేాం మాటాాడుత్తన్నడో తనకే తెలయకుాండా, ఇదాంతా ఆదరాబాదరాగా వెళ్ుగకేాస్తు,
బహుశా ఇాందాక మాంచాం మీద చేసిన స్వధ్న వలా కాబోలు, గ్రెగర్ చ్చలా స్తలభాంగా బీరువా దాకా
చేరగలగాడు, దానికి ఆనుకుని తనున తాను నిటారుగా పైకి నిలబ్బట్ికునే ప్రయతనాంలో ఉన్నడు.
అతను నిజాంగా తలుపు తీయాలనే అనుకున్నడు, పెదద గుమాస్వు ఎదుటపడి మాటాాడాలనే
అనుకున్నడు; తన సమక్షానికై ఇాంతగా ఆరాటపడుత్తనన వీళ్ుాంతా కస్వరి తాను ఎదుటపడాడకా
ఏమాంటారో తెలుస్తకోవాలనన ఆత్రాం అతనిలో ఉాంది. కవేళ్ వాళ్ళు భయపడితే, ఇక తాను
చేయగలగిాందేమీ లేదు, వచిా ప్రశాాంతాంగా పడుకోవచుా. అలాకాాక వాళ్ళు దీననాంతా మామూలుగా
తీస్తకున్న కూడా, అతను పెదద కాంగారు పడకారేాదు, కదిదగా తవరపడితే ఎనిమిదిాంటికలాా స్తిషన్
చేరుకోగలడు. బీరువా నుననగా ఉాండటాం వలా పదే పదే కిాందకు జారిపోయాడు, కానీ చివరకు
మొాండితనాం తెచుాకుని కా ఉదుట్న పైకి లేచి, నిటారుగా నిలబడాడడు; దిగువ భాగాలు తీవ్రాంగా
సలుపుత్తన్నయి, కానీ ఆ బాధ్ను లక్షయపెటిడాం మానేశాడు. ఇపుడు నెమమదిగా క కురీా వెనున
మీదకు జారాడు, తన బకా కాళ్ుత దాని అాంచులన డిసిపటాిడు. ఇలా తనను తాను అదుపులోకి
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తెచుాకున్నక, కాస్తపు నిశ్శబదాంగా ఉాండిపోయాడు; ఇపుడు అతనికి పెదదగుమాస్వు మాటలు
వినపడుత్తన్నయి.
‘అాందులో కా ముకాన్న అరథమైాందా? మనలేనాం వెర్రి వెధ్వలన చేయటానికి ప్రయత్తనాంచటాం
లేదు కదా?’ పెదదగుమాస్వు తలాదాండ్రులత అాంట్న్నడు. తలా అపటికే కనీనళ్ుత ఉననట్ిాంది,
‘అయోయ దేవుడా, అకాడ వాడి పరిసిథతేాం బాగుాండి ఉాండదు, ఇకాడ మనమేమో వాణ్ణిాంకా
బాధ్పెడుత్తన్నాం. గ్రెట్ట! గ్రెట్ట!’ ఆవిడ అరిచిాంది. ‘ఏమామ?’ చలాాయి రెాండో వైపు నుాంచి పలకిాంది.
వాళ్ళుదదరూ గ్రెగర్ గది మీదుగా మాటాాడుకుాంట్న్నరు. ‘నువువ వెాంటనే వైదుయణ్ణి పిలుచుకురావాల.
గ్రెగర్ వాంటోా బాలేదు. పరిగెత్తు, వెాంటనే. విన్నవుగా గ్రెగర్ మాటలు ఎలా ఉన్నయో?’ అాందావిడ.
‘ఏద్య జాంత్తవు మాటాాడినట్ి ఉాంది,’ అన్నడు పెదదగుమాస్వు, బిగారగా మాటాాడుత్తనన తలా గొాంత్తత
పోలస్తు అతని గొాంత్త చ్చలా నెమమదిగా ఉాంది. తాండ్రి హాలోాాంచి వాంటగది వైపు చపట్ా చరుస్తు,
‘అన్న! అన్న!’ అాంటూ పనమామయిని పిలచి, ‘వెాంటనే వెళ్ళు తాళాలు బదదలగొట్టివాణ్ణి పిలుచుకురా!’
అన్నడు. అపటికే ఇదదరమామయిల్త సారుిలు రాస్తకుాంట్నన చపుడుత హాలోాాంచి పరిగెడుత్తన్నరు
– చలాాయి ఇాంత తవరగా ఎలా బటిలు వేస్తకోగలగిాంద్య? – ఫ్రాంట్ డోరు విస్తరుగా తెరిచ్చరు. ఆ
తలుపును మళ్ళు మూసిన శ్బదమేమీ వినపడలేదు; బహుశా దానిన తెరిచే వదిలేశారు కాబోలు, ఏద్య
పెదద విపత్తు సాంభవిాంచిన ఇళ్ులోానే అలా జరుగుత్తాంది.
గ్రెగర్కి ఇపుడు కాసు సిథమితాంగా అనిపిాంచిాంది. అతను మాటాాడిన మాటలోా కాంచాం కూడా
సషిత లేదు (అతనికి మాత్రాం సషిాంగానే అరథాం అవుత్తన్నయి, బహుశా అతని చవి వాటికి అలవాట్
పడటాం వలా కాబోలు, ఇదివరకటి కన్న కూడా సషిాంగా అరథాం అవుత్తన్నయి), కానీ కనీసాం
అతనికేద్య

అయిాందనన

సాంగతైన్

అవతల

వాళ్ుకు

అరథమైాంది,

స్వయాం

చేయటానికి

సిదధమవుత్తన్నరు. ఆ దిశ్గా జారీ అయిన తొల ఆదేశాలోా ధ్వనిాంచిన ధీమా అతనికి ఊరట
కలగిాంచిాంది. తాను మళ్ళు మానవ సమూహాంలో భాగాం కాబోత్తననట్ి అనిపిాంచిాంది, వైదుయణ్ణిాంచీ
తాళాలు బదదలుగొట్టివాణ్ణిాంచీ – వాళ్ళుదదరి మధాయ పెదద తేడా లేనట్టి – గొప గొప ఫలతాలన
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ఊహిాంచ్చడు. ఇపుడు వాళ్ుత మాటాాడాలసన అవసరాం ఉాంది గనుక అాందుకోసాం తన గొాంత్త సిదధాం
చేస్తకుాంటూ చిననగా దగాాడు, ఆ దగిాన చపుడు గటిిగా రాకుాండా జాగ్రతు పడాడడు, తన దగుా కూడా
ఇక మనిషి దగుాలా ఉాండదేమోనని అతని భయాం, ఈ విషయాంలో తన జడిామెాంట్ని తానే నమమటాం
మానేశాడు. ఈలోగా పకా గదిలో పూరిు నిశ్శబదాం ఆవరిాంచిాంది. బహుశా తలాదాండ్రులు
పెదదగుమాస్వుత కలసి ట్టబిల్ దగార కూరుాని తనకు వినపడకుాండా మాటాాడుకుాంట్న్నరేమో, లేదా
అాందరూ కలసి తన తలుపు దగార గుమికూడి నిశ్శబదాంగా విాంట్న్న విాంటూాండచుా.
గ్రెగర్ కురీా వెనున మీద అలాగే ఆనుకుని, దానిన ముాందుకు నెడుతూ దానిత పటూ తాను
కూడా తలుపు దాకా వచ్చాడు, అకాడకు చేరాకా కురీాని వదిల వచిా తలుపు మీద పడాడడు, కాస్తపు
తాంటాలు పడి నిటారుగా నిలబడాడడు – అతని కాల అాంచులోాని మెతులకు అాంట్కునే గుణాం ఉాండటాం
అతనికి కలసొచిాాంది – నిలబడాడక కాస్తపు ప్రయతానలకు విరామమిచ్చాడు. తరావత నెమమదిగా తన
నోటిని వాడుతూ తాళానిన త్తపటానికి ప్రయత్తనాంచ్చడు. కానీ అతనికి నోటోా పళ్ళు లేవు – మరి
తాళానిన దేాంత పట్ికోవాల? – ఈ లోట్ తీరాటానికే అననట్ి అతని దవడలు మాత్రాం చ్చలా
దృఢాంగా ఉన్నయని ఋజువైాంది; వాటి స్వయాంత మెలాగా తాళానిన కదపగలగాడు, ఈ ప్రయతనాం
వలా తనకు కలుగుత్తనన నషిాం కూడా పటిిాంచుకోవటాం లేదు, అతని నోటి నుాంచి క గోధుమరాంగు
ద్రావకాం కారుతాంది, తాళానిన తడుపుతూ నేలకి జారుతాంది. ‘అదిగో వినాండి, తాళ్ాం త్తపుత్తన్నడు,’
బయట పెదదగుమాస్వు అన్నడు. ఇది గ్రెగర్కి చ్చలా ఉతాసహానిన కలగజేసిాంది; నిజానికి తలాదాండ్రులత
సహా వాళ్ుాంతా కూడా చపటూా కేరిాంతలత తనను ప్రోతసహిాంచ్చల: ‘రా గ్రెగర్, రా! త్తపు తాళ్ాం,
త్తపు!’ అని అరవాల. బయట అాందరూ తన ప్రయతానలన ఊపిరి సలపని ఉతాాంఠత చూస్తుననట్ి
ఊహిాంచుకుాంటూ, అతను శ్కిు నాంతా కూడదీస్తకుని దవడలన తాళ్ాం చుటూి బిగిాంచ్చడు.
త్తరుగుత్తనన తాళ్ాంత పటూ తానూ చుటూి కదలస్వగాడు; కాస్తపు దానిన తన నోటి స్వయాంత పైకి
గెాంట్త్తన్నడు, మళ్ళు ఇాంకాస్తపు, తన శ్రీరాం బరువాంతా దానికి వేలాడేసి కిాందకు గుాంజుత్తన్నడు.
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ఎటికేలకు కిాక్ట మనన చపుడుత తాళ్ాం త్తరిగిాంది, అతనికి ఈ ప్రయాస నుాంచి విముకిు లభిాంచిాంది.
ఊరటగా నిటూిరిా, ‘తాళ్ాం బదదలుగొట్టి వాడి అవసరాం లేదిక!’ అని అనుకున్నడు.
తలుపు తెరవటానికి అతను పటిాంచిన పదధత్త వలా, తలుపు పూరిుగా తెరుచుకునేదాకా అతను
ఎవరికీ కనిపిాంచే అవకాశ్ాం లేకపోయిాంది. మొదట తలుపుకి క వైపునునన రెకా పట్ికుని దాాంత
పటూ వెనకుా జరుకుాాంటూ రావాల, ఇలా చేయటాంలో ఏ మాత్రాం పట్ి తపిన్ గుమమాం వారనే
వెలాకిలా పడిపోయే ప్రమాదాం ఉాంది. ఎవరీన పటిిాంచుకునే తీరిక లేకుాండా అతను ఈ కషిమైన
కసరత్తులో మునిగి ఉాండగా, పెదదగుమాస్వు నోటి వెాంబడి ‘ఒహ్’ అాంటూ గాల వదిలన శ్బదాం
వినపడిాంది. ఇపుడు గ్రెగర్ కూడా అతణ్ణి చూడగలుగుత్తన్నడు, అతను ఇపటిదాకా తలుపు దగారే
నిలబడినట్ిన్నడు, ఇపుడు తన చేత్తని నోటికి అడడాంగా పెట్ికుని ఏద్య అదృశ్యశ్కిు తనను
నిరివరామాంగా వెనకుా నెడుత్తననట్ి కాకా అడుగే వెనకుా జరుగుత్తన్నడు. గ్రెగర్ తలా మొదట
తాండ్రిని గటిిగా పట్టిస్తకుాంది, తరావత గ్రెగర్ వైపుగా రెాండు అడుగులు వేసిాంది, క్రమాంగా నేల మీదకు
వాలపోయిాంది, చుటూి ఆవిడ సారుి గుాండ్రాంగా ఉబిఫ నెమమదిగా అణగారిాంది, ఆవిడ ముఖ్ాం
ర్మముమలోాకి కుాంగిపోయి కనపడటాం లేదు. తాండ్రి గ్రెగర్ను త్తరిగి గదిలోకి తరిమేయదలుాకుననట్ి
బ్బదిరిాంపుగా పిడికిల బిగిాంచ్చడు, తరావత ఏాం చేయాలో పలుపోనట్ి అయోమయాంగా లవిాంగ్
రూమాంతా కలయజూశాడు, వెాంటనే అరచేత్తలోు కళ్ళు కప్పస్తకుని తన భారీ ఛాతీ ఊగిపోయేలా వెకిా
వెకిా ఏడవటాం మొదలుపెటాిడు.

[తరువాయి భాగాం వచేా వారాం]
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