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గ్రెగర్ ఆ గదిలోకి వంటనే రాలేదు, తలుపు రండో రకక గట్టిగా బోలుి వేసి ఉంటే దానికి

ఆనుకున్ననడు, ఇపుడు అతని శ్రీయం అయధభాగం మాత్రమే కనడుతంది, పైన తల క వైపుకు
వాల ఉంది, దానిత అందరి వైపూ ఒయగా తంగి చూస్తున్ననడు. ఫమట వాతావయణంలో ఇపుడు
కాస్ు వలుగొచ్చినట్ింది; వీధవతల క పొడవాట్ట బూడిద యంగు బవనంలో కంత భాగం
కనిపిస్ుంది – అది క ఆస్తత్రి – దానికి వరుస్ కిట్టకీలున్ననయి; వాన ఇంకా డుతూనే ఉంది,
ఇందాకట్ట కన్నన పెదద చ్చనుకులోు డుతంది, చూట్టినికి ఎవరో కకకక చ్చనుకునూ ట్ికుని
భూమ్మీదకు గియవాటేస్తుననట్ిన్ననయి. టేబిల్ మ్మద ట్టఫిన్ దండిగా వడిడంచ్చ ఉంది, తండ్రికి రోజులో
ట్టఫినే ప్రధాన ఆహాయం, కాఫట్టి గంటల కద్దద దాని మందు కూరుిని అనిన నూూస్ పేర్లూ
చదువుతూ నెభీదిగా తంట్టడు. ఎదుట గోడకి క ఫోటో వేలాడుతంది, అది గ్రెగర్ సైనూంలో
ని చేసినట్టది, అందులో అతను లెఫిినెంట్ హోదాలో, కతు పిడిపై చేయి వేసి, లెకకలేనట్ి
నవువతూ, తన యూనిఫంకూ, సైనిక ఠీవికీ దకాకలసన గౌయవానిన తనకిభీననట్ి నిలుిన్ననడు.
హాలోూకి వళ్ళే తలుపు తెరిచ్చ ఉంది, ఫ్రంట్ డోరు కూడా తెరిచే ఉండటంత, ఇకకణ్ణంచే ఫమట
లాండింగూ, మెటూ పైభాగమూ కనడుతున్ననయి.
గ్రెగర్ నోరు విప్పడు – అతనికి తెలుస్త ప్రస్తుతం అకకడ నిఫబయంగా ఉననది తానొకకడే
అని – ―స్రేన్న, నేను ఇపుడే రడీ అయి, న్న శాంపిలుస తీస్తకుని ఫమలేదరిపోతాను. మ్మరు ననినక
వదులుతారా? నేనేం భరీ అంత మండిఘట్టనిన కాదనీ, న్నకు న్న ని అంటే చాలా ఇష్ిభనీ
మ్మకూ తెలుస్త కదా సార్; రోజూ ప్రయాణాలు తని ఈ ఉద్యూగం కాస్ు కష్ిమే, కానీ అది
లేకుండా ననున నేను ఊహంచుకోలేను. ఎకకడికి సార్ వళ్తున్ననరు? భళ్ళే ఆఫీస్తకు వళ్తున్ననరా?
అంతే కదూ? ఇకకడ రిసిిత ఉననదుననట్ి చెప్పురు కదూ? క వూకిు తాతాకలకంగా ని చేమలేని
రిసిితలో డినంత మాత్రాన, అతను ఇదివయకూ ఎంత నిభంతుడో భరిిపోకూడదు కదా, ఆ
కష్ిమేద్య దాట్టపోయాకా అతను అంతకుమందు కన్నన చలాకీగా చురుకుగా ని చేసి తీయతాడని
నభీకపోతే ఎలా. భన ఆఫీస్త మజమానికి నేను చాలా బాకీ ఉన్నననని మ్మకూ తెలుస్త. భరోకక
న్నకు న్న తలూదండ్రుల ట్టూ, చెలాూయి ట్టూ నెయవేరాిలసన బాధూతలున్ననయి. నేను చాలా
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ఇయకాటంలో ఉన్ననను, కానీ ఎలాగోలా ఫమటడతాననన ఆశ్ ఉంది. ఈలోగా మ్మరు రిసిితులన
భరింత కన్నకష్ిం చేయొదుద. దమచేసి ఆఫీస్తలో న్న తయపున మాట్టూడండి! ట్రావలంగ్
సేల్సమెనూంటే ఎవరికీ సానుభూత ఉండదు, న్నకు తెలుస్త. వాళ్ళేద్య మూటల కద్దద డబ్బబ కూడబెట్టి
విలాస్ంగా ఫతుకుతాయని అంతా అనుకుంట్టరు. ఈ తపుడు అభిప్రాయానిన ప్రశ్నంచాలసన
అవస్యం ఎవరికీ లేకపోవటంత అదలా చెలుూబాటైపోతంది. కానీ మిగతా సిఫబంది మాట ఎలా
ఉన్నన, మ్మకు ఈ విష్యాలపై భంచ్చ అవగాహన ఉంది, నిజానికి – భనలో భన మాటగా
చెపుున్ననను – భన మజమాని కన్నన భంచ్చ అవగాహన ఉంది, ఆమన ఎంత లేదన్నన మజమాని
కాఫట్టి, తన ఉద్యూగులోూ కందరి టూ తపుడు అభిప్రామమన్నన చెలూపోతుంది. మ్మరుమాత్రం
అలాకాకదు, మ్మకు అంతా తెలుస్త, ట్రావలంగ్ సేల్సమెన్ ఏడాది పొడుగున్న ఆఫీస్త ఆవయణలో
లేకుండా ఫమటే తరుగుతుంట్టడు గనుక, కిటినివాళ్తే అతనిపై నిరాధాయమైన ఫిరాూదులు
చేమటం, అనిందలు మోటం చాలా స్తలువు, అతను వాట్టని అరికటిలేడు, ఎందుకంటే చాలా
వయకూ అవి ఉన్ననమనన స్ంగతే అతనికి తెలమదు, ఎపుడో ఏద్య ప్రయాణానిన మగించుకుని
అలస్టగా తరిగి వచాికనే వాట్ట యూవసాన్నలు అతనికి ఎదుయవుతాయి, ఇక అట్టకి అవి
ఎకకణ్ణంచ్చ పుట్ికచాియో తెలుస్తకోవాలన్నన తెలుస్తకోలేడు. సార్, అలా వళ్ళేపోకండి, న్న
మాటలోూ కంతైన్న నిజం ఉందని మ్మరు నమీతున్ననయని ఏద్య క మాట దావరా చెకుండా
దమచేసి అలా వళ్ళేపోకండి!‖
కానీ గ్రెగర్ మాట్టూడటం మదలుపెట్టిడో లేద్య పెదదగుమాసాు వీపు చూపిస్తు అట్
తరిగిపోయాడు, నోరు బారాూ తెరిచ్చ, వణుకుతునన భుజాల మ్మదుగా గ్రెగర్ వైపు అలాగే
చూస్తుండిపోయాడు. గ్రెగర్ మాట్టూడుతుననంత సేపూ అతను సిియంగా లేడు, గ్రెగర్ మ్మంచ్చ కళ్తే
తపిపోనివవకుండా తలుపు వైపు వళ్ేటం మదలుపెట్టిడు, కానీ, తాను ఈ గది వదిల వళ్ేటం
దావరా ఏవో అదృశ్ూ ఆదేశాలన ధికకరిస్తుననట్ి, చాలా నెభీదిగా వళ్ళేడు. గడ దాకా
చేరుకున్ననక, ఏద్య మలుూ దిగినవాడిలా చపున కాలెతు లవింగ్ ర్లమ నుంచ్చ హాలోూకి
అడుగుపెట్టిడు. కసారి హాలోూకి చేరుకోగానే, ఫమట అలౌకిక మోక్షమేద్య తనకు అందుబాట్లో
ఉననట్ిగా, చేతులన సాగినంట దూయం మెటూ వైపు చాప్పడు.
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గ్రెగర్కి కటే అయిమైంది, ఆఫీస్తలో తన సాినం గలూంతవకుండా ఉండాలంటే,
పెదదగుమాసాును ఇలాంట్ట అభిప్రామంత ఫమటకు వళ్ేనివవకూడదు. తలూదండ్రులు ఇదంతా
అయిం చేస్తకునే సిితలో లేరు; వాళ్తే గత కనేనళ్తేగా గ్రెగర్ ఆఫీస్తలో అతని సాిన్ననికి కాకా లేదనన
నభీకానికి వచేిశారు, పైగా తభ మందునన తక్షణ స్భస్ూలో డి ప్రస్తుతం బవిష్ూతుు
ఆలోచ్చంచే శ్కిు కోలోయారు. కానీ గ్రెగర్కి ఆ శ్కిు ఇంకా ఉంది. పెదదగుమాసాుని ఆప్పల,
స్మదాయించాల, బ్బజజగించాల, ఎలాగైన్న బ్బటిలో డేయాల; కుట్ంఫ బవిష్ూతుంతా దాని మ్మదే
ఆధాయడి ఉంది! చెలాూయి ఇకకడ ఉండుంటే బాగుండేది! ఆమె రిసిితని అయిం చేస్తకోగలదు;
ఇందాక గ్రెగర్ ఇంకా తన గదిలో ఉలుకూలుకూ లేకుండా డి ఉండగానే, ఆమె అంతా
గ్రహంచ్చన దానిలా కనీనరు పెట్ికుంది. పైగా పెదదగుమాసాు కాస్ు స్త్రీ క్షప్పత కావటం మూలాన
ఖచ్చితంగా ఆమె మాట వినేవాడు; ఆమె ఉండుంటే ఈ ప్పట్టకి ఫ్రంట్ డోరు మూసేసి,
పెదదగుమాసాుని లోలకి యపించ్చ అతని బమం తలగేలా స్మదాయించేది. కానీ ఇపుడామె
లేదు, ఏం చేసిన్న గ్రెగరే చేయాల. ఇలా అనుకోవటం ఆలస్ూం, తన గభనశ్కిు ఎలాంట్టద్య
తనకింకా తెలమదనన స్ంగత భరిిపోయి, అస్లు తాను ఇట్ట దాకా మాట్టూడిందంతా ఎవరికీ
అయిం కాకపోయి ఉండవచిననది కూడా ట్టించుకోకుండా, తలుపుని వదిలపెట్టి, మిగిలన గుభీం
ఖాళ్ళలోంచ్చ ఫమటకు దూరాడు; అట్టకే మెటూ లాండింగ్ దగగయ రయిలంగ్ను ఆత్రంగా రండు
చేతులోునూ ట్ికోవట్టనికి ప్రమతనస్తునన పెదదగుమాసాు వైపు వళ్ళేలననది అతని ఉదేదశ్ం; కానీ
అట్వైపు అడుగు వేమబోయిన భరుక్షణం గాలోూ ఆస్రా కోస్ం అలూలాూడుతూ, చ్చననగా కేక పెట్టి,
తన అనేకమైన కాళ్ే పై డాడడు. అలా డాడడో లేద్య, తన శ్రీరానికి ఈ ఉదమం నుంచీ ఎపుడూ
లేనంత సౌకయూం లభించ్చనటియింది; ఇపుడు అతని అనిన కాళ్ే కిందా నికయమైన ఆధాయం ఉంది;
అవి తాను ఎలా చెపేు అలా నడుచుకోవటం చూసి స్ంతషంచాడు; ఎట్ కావాలంటే అట్ తనను
తీస్తకు వళ్ేట్టనికి అవి తెగ ఉఫలాటడుతున్ననయి; ఇక తన కష్టిలనీన ఒ కలకిక
వచేిశామననంత ధీమా కలగింది. కదలాలనన ఆత్రానిన ఉగగఫట్ికునన అతని శ్రీయం స్ననగా
కంపిస్ుంది, అదే స్భమంలో, అతనికి దగగయగా, స్రిగాగ ఎదురుగా ఉనన తలూ – అట్ట దాకా
యధాూనంలో ఉననదలాూ – ఉననట్ిండి పైకి లేచ్చంది, చేతులు బాయజాచ్చ, వేళ్తే విప్పరిి,
కకపెట్ిన, ―ఎవరైన్న కాప్పడండి, ననున కాప్పడండి!‖ అంటూ అరిచ్చంది; గ్రెగర్ని భరింత
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స్ష్ింగా చూడట్టనికననట్ి కంగలా మెడ మందుకి చాస్తునే, అతనికి దూయంగా వనకుక
నడవసాగింది; తన వనక ట్టఫిన్ వడిడంచ్చన టేబిల్ ఉందనన స్ంగత భరిిపోయింది; కంగారులో
దానిన గుదుదకుంది; టేబిల్ మ్మద క పెదద కాఫీ గినెన బోరాూ డి అందులోని ద్రవభంతా వలకి
ఎడతెగని ప్పమగా కింద తవాచీ మ్మదకు కారుతంది, అయిన్న ఆవిడ దానిన గభనించలేదు.
―అమాీ,‖ భృదువుగా పిలుస్తు ఆవిడ వైపు చూశాడు గ్రెగర్. తాతాకలకంగా పెదదగుమాసాు
అతని ఆలోచనలోూంచ్చ తపుకున్ననడు; భరోకక కారుతునన కాఫీని చూస్తు తన దవడలన
టకటకలాడించకుండా ఉండలేకపోయాడు. అది చూసి తలూ భరో కేక పెట్టి టేబిల్ మ్మంచ్చ లేచ్చంది,
ఆవిడ వైపే వస్తునన తండ్రి చేతులోూ గువవలా దిగిపోయింది. కానీ గ్రెగర్కి తలూదండ్రులన
ట్టించుకునేంత తీరిక లేదు; పెదదగుమాసాు అపుడే మెటూ మ్మదకు వళ్ళేపోయాడు; తన చుబ్బకానిన
రయిలంగ్ మ్మద ఆనిి చ్చవయగా కసారి తంగి చూస్తున్ననడు. అతణ్ణ అందుకోవాలని గ్రెగర్
మందుకు రిగెతాుడు; పెదదగుమాసాు ఇది మందే ఊహంచ్చనట్ిన్ననడు, పెదద పెదద అంగలత
బోలెడు మెట్ూ కే సారి దూకేస్తు ప్పరిపోయాడు; అతని అరుపులు ఇంకా స్టియిర్ కేస్ంతా
మారోీగుతూనే ఉన్ననయి. అట్టదాకా తకికన వాళ్ేత పోలసేు కాస్ు నిఫబయంగానే ఉనన తండ్రి,
ఇపుడు పెదదగుమాసాు ప్పరిపోవటం చూసి అయోభయానికి గురైనట్ిన్ననడు, ఆ అయోభమంలో
పెదదగుమాసాును ఆప్పలనన స్ంగత భరిిపోయి, ఆ ప్రమతనంలోనే ఉనన గ్రెగర్కు సామడడం
మానేసి, ఆమన తన కుడి చేతు పెదదగుమాసాు తాలూకు ఊతకర్రని అందుకున్ననడు, (పెదదగుమాసాు
దాంత ప్పటూ తన టోపీనీ, ఒవర్కోట్నీ కూడా అకకడే కురీి మ్మద వదిలేశాడు), ఎడం చేతు
టేబిల్ మ్మదునన పెదద నూూస్పేర్ని అందుకున్ననడు, వాట్టని గాలోూ ఆడిస్తు, కాళ్ేను నేల మ్మద
తాట్టస్తు, గ్రెగర్ని తరిగి తన గదిలోకి తరిమేమట్టనికి ప్రమతనంచాడు. గ్రెగర్ ఎంత వేడుకన్నన
లాబం లేకపోయింది, అస్లు ఆ వేడికోళ్తే ఆమనకి అయిం కాలేదు కూడా; గ్రెగర్ అణకువని
స్తచ్చస్తు తన తల అటూయిటూ ఎంత వంచ్చన్న, తండ్రి అంతకంతకూ గట్టిగా నేల మ్మద కాళ్తే
తాట్టస్తునే ఉన్ననడు. తలూ గదికి ఆవల వైపునునన కిట్టకీని దభాలన తెరిచ్చ, చల వాతావయణానిన సైతం
లెకక చేమకుండా, తలని చేతులోు గట్టిగా ట్ికుని ఫమటపెట్టింది. మెటూ మ్మదుగా వీధిలోని
ఫలమైన ఈదురు గాల లోలకి వీచ్చంది, కరినుూ ఉబెబతుుగా పైకి లేచాయి, టేబిల్ మ్మద
నూూస్పేరుూ కదానొనకట్ట రాస్తకున్ననయి, పేజీలు విడిపోయి నేల మ్మద డి రరలాడాయి.
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తండ్రి ఏ మాత్రం నెభీదించటం లేదు, అడవి భనిషలా ఏవో బ్బస్కడుతుననట్ి చపుళ్తే చేస్తు,
అతణ్ణ వనకిక తరుమతూనే ఉన్ననడు. కానీ గ్రెగర్కు ఇంకా వనకుక నడిచే దధత అంతగా
ట్ిఫడలేదు, దాంత చాలా నెభీదిగా కదులుతున్ననడు. అట్ వైపు తరిగి మందుకి నడిచే
అవకాశ్ం దొరికితే క్షణంలో తన గదిలో ఉండేవాడు, కానీ అలా అట్ వైపు తరిగే లోగా, తండ్రి
స్హనం భరింత నశ్ంచే ప్రమాదం ఉంది, ఇట్టకే ఆమన ఏ క్షణానెననన్న కర్రత గ్రెగర్ తల
మ్మద్య, వీపు మ్మద్య దెఫబ వేసేలా ఉన్ననడు. కానీ చ్చవయకు గ్రెగర్కి మారాగంతయం లేకపోయింది, ఈ
కంగారులో వనకుక వళ్ళేలసన దిశ్ను అదుపులో ఉంచుకోవటం చాలా కష్ిభవుతంది; ఇక ఒ
నిశ్ియానికి వచ్చి, తనకు ఎంత వేగం సాధూమో అంత వేగంగా, అంటే నిజానికి చాలా నెభీదిగా,
తనను తాను అట్ తపుకునే ప్రమతనంలో డాడడు, భధూ భధూలో తండ్రి వైపు జంకుగా ఒయ
చూపులు చూస్తున్ననడు. ఫహుశా గ్రెగర్ స్దుదేదశ్ం అయిమైంది కాబోలు, తండ్రి ఇక జోకూం
చేస్తకోవటం మానేశాడు, అంతేకాదు, గ్రెగర్కు సామంగా అడప్పదడప్ప తన కర్రత మాయగ నిరేదశ్ం
కూడా చేశాడు. కానీ ఆ బ్బస్కటేి చపుడు కూడా మానేసేు బాగుండేది! అది గ్రెగర్ భత పోయేలా
చేస్ుంది. దాని ధాూస్లో డి కసారి అట్ తయగవలసిన వాడే పొయబాటన ఇట్ తయగబోయాడు.
ఎలాగైతేనేం, చ్చవరికి తన తలను గుమాీనికి అభిమఖంగా తీస్తకు రాగలగాడు. అపుడు ఇంకో
స్భస్ూ ఎదురైంది, ఇపుడునన బంగిభలో మందుకు వళ్ళతే తన శ్రీయం వడలు ఆ గుభీంలో
టిదు. బోలుి వేసి ఉనన రండో తలుపు కూడా తీసేసేు గ్రెగర్కి మాయగం స్తగభం అయేూది. కానీ
తండ్రి అదంతా ఆలోచ్చంచే మూడలో లేడు. గ్రెగర్ని వీలైనంత తవయగా గదిలోకి తలేమడమే
ఆమన ఏకైక లక్షయం. గ్రెగర్ ఇందాకట్టూ పైకి లేచ్చ నిట్టరుగా నిలఫడితే ఆ గుభీంలోంచ్చ
స్తలువుగా లోలకి వళ్ేగలడు, కానీ తండ్రి అలాంట్ట స్న్ననహాలేవీ అనుభతంచే సిితలో లేడు.
నోట్టత బిగగయగా చపుడు చేస్తు, అస్లు గ్రెగర్కి దారిలో ఏ అడూడ లేదననటేి మందుకు
తరుమతున్ననడు; గ్రెగర్కి తన వనుక ఆ శ్బాదలు చేస్తునన తండ్రి కకడేన్న అనన అనుమానం
కలగింది; ఇపుడిక తదు, ఏమైతే అదయిందిలే అని స్తట్టగా గుభీం వైపు దూస్తకుపోయాడు.
అతని శ్రీయం క కకంతా పైకి లేచ్చపోయింది, అతను గుమాీనికి క కోణంలో ఏటవాలుగా
ఆగిపోయాడు, అతని కక భాగం రుస్తకుని చ్చట్టూపోయింది, తెలూని తలుపు మ్మద వికృతమైన
భయకలు అంట్కుపోయాయి, అతను ఉనన చోటే బిగుతుగా ఇరుకుకపోయాడు, తనంతట తాను

[2]

patrika.kinige.com

ఇక మందుకు కదిలే వీలేూదు, శ్రీరానికి క వైపు ఫకకలిట్ట కాళ్తే గాలోూ వేలాడుతూ
అలూకలోూలంగా కంపిస్తున్ననయి, రండో వైంతా నేల కేసి బాధాకయంగా నొకికవేమఫడింది – స్రిగాగ
ఇపుడు అతని తండ్రి వనక నుంచ్చ తనినన తనున గ్రెగర్కి క విమకిులా ని చేసింది, అతను గది
లోతులోూకి ఎగిరిడాడడు, విరీతంగా యకుం స్రవించాడు. ఊతకర్రత నెటిడంత తలుపు దఢాలన
మూస్తకుపోయింది, ఎటికేలకు అంతా నిశ్శఫదం ఆవరించ్చంది.
2
గ్రెగర్ గాఢ నిద్ర నుంచ్చ – నిజానికి మూయఛలా అనిపించ్చన గాఢ నిద్ర నుంచ్చ –
సామంత్రానికి కానీ లేవలేకపోయాడు. అట్టకి నిద్ర ఎలాగూ తీరిపోయింది కాఫట్టి, ఎవర్ల
కదకపోయిన్న కాసేటోూ తనంత తానుగా లేచే వాడే, కానీ ఈలోగా చకచకా రిగెతున ప్పదాల
స్వవడీ, హాలోూకి వళ్ళే తలుపు బిబడిగా జారేసిన అలకిడీ, తనను నిద్రలేపినట్ి అనిపించ్చంది.
ఫమట్నంచ్చ వీధి ద్దప్పల వలుతురు పైన సీలంగ్ మ్మదా, పరినచర్ ఉరితలాల మ్మదా స్ననగా
డుతంది, కానీ నేల మ్మద గ్రెగర్ డుకునన చోట అంతా చీకట్టభమంగా ఉంది. అతను
నెభీదిగా లేచాడు, తన మఖానికి ఇరుకకలా ఉనన స్యశకాలత గుడిడగా తడుమకుంటూ
(ఇపుడే వాట్ట ఉయోగమేమిటో మదట్టసారి తెలసొచ్చింది), తలుపు దగగయ అలకిడేమిటో
చూడట్టనికి దేకుకంటూ వళ్ళేడు. అతని ఎడభ భాగం అంతా కే పొడవాట్ట గామంలా బిరుస్టకిక
స్లుపుతంది, తన రండు వరుస్ల కాళ్ే మ్మదా కుంట్తూ నడుస్తున్ననడు. పైగా పొదుదట్ట గొడవలో
క కాలు తీవ్రంగా దెఫబతంది – అస్లు ఆ కకటే దెఫబతందంటే అదృష్ిభనే చెప్పల – ఇపుడా
కాలు ఎందుకూ నికిరాకుండా మిగతా శ్రీయంత ప్పటూ ఈడిఫడుతంది.
తలుపు దాకా వచాికా, తనను అకకడికి యపించ్చందేమిటో అయిమైంది: తండి వాస్న.
అకకడ క గినెన నిండా చ్చకకట్ట ప్పలున్ననయి, అందులో తెలూని రొట్టి తునకలు తేలుతున్ననయి.
అతను ఆనందంత ఎగిరి గంతేసినంత ని చేశాడు, పొదుదనన కన్నన ఇపుడు భరింత ఆకలగా
ఉంది, చట్కుకన తన తలను కళ్తే కూడా మనిగేంతగా ప్పలలో మంచేశాడు. కానీ వంటనే
నిరాశ్గా తలను వనకుక తీసేస్తకున్ననడు. తన శ్రీయపు ఎడభ భాగంలోని నొపి దానికి క
కాయణం (మతుం శ్రీయభంతా స్ంకోచ వాూకోచాలత సామడితే త అతను తనలేడు), అద్ద
గాక ఎందుకో ప్పలు అస్సలు తాగాలనిపించలేదు, మామూలుగా అతనికి ప్పలంటే చాలా ఇష్ిం,
[2]

patrika.kinige.com

చెలాూయి వాట్టని అకకడ తెచ్చి పెట్టింది కూడా అందుకే; అలాంట్టది ఇపుడు మాత్రం వగట్
పుట్టింది, గినెనకి దూయంగా వనకుక వచేిశాడు.
తలుపు స్ందులోంచ్చ చూసేు లవింగ్ ర్లమలో అపుడే గాూస్ లైట్ వలుగుతూ
కనిపిస్ుంది, మామూలుగా ఈ స్భమంలో తండ్రి ఈవనింగ్ పేరు చేతపుచుికుని, అందులో
వాయులన తలూకో చెలాూయికో పైకి చదివి వినిపించేవాడు (ఈ తంతు గురించ్చ చెలాూయి ఎపుడూ
ఉతురాలోూ రాస్తుండేది), కానీ ఇపుడు అంతా నిశ్శఫదంగా ఉంది. కవేళ్ పైకి చదివి వినిపించే
అలవాట్ ఈ భధూ పోయిందనుకున్నన, ఈ నిశ్శఫదం కక లవింగ్ ర్లమకే రిమితం కాలేదు,
ఇలుూ మతుం అలానే ఉంది, అలాగని ఫూట్లో భనుషులేూరా అంటే ఉన్ననరు. ―న్న కుట్ంఫం ఎంత
ప్రశాంతమైన జీవితం గడుపుతంద్య,‖ గ్రెగర్ తనలో తాను అనుకున్ననడు, అలా చీకటోూ కూరుిని,
తన కుట్ంబానికి ఇలాంట్ట అందమైన ఫూట్ ఏరాట్ చేమగలగినందుకు గయవడాడడు. కానీ
ఇపుడీ ప్రశాంతతా, సౌకయూవంతమైన జీవితమూ అనీన క మగింపుకి వచేి రిసిిత
దాపురించ్చందా? ఇలాంట్ట ఆలోచనల వైపు దృషి భళ్ేకుండా గ్రెగర్ గదిలో అటూ ఇటూ ప్పకాడు.
ఎంతకీ మగిమని ఆ సామంత్రంలో అపుడపుడూ గదికి ఇరువైపులా ఉనన తలుపులు
వాయగా తెరుచుకునేవి, భళ్ళే వంటనే మూస్తకుపోయేవి; ఫహుశా ఎవరో రావాలనుకుని భళ్ళే
వనకుక జంకుతున్ననరు. గ్రెగర్ వళ్ళే లవింగ్ ర్లమ దగగరే కాపు కాశాడు, ఆ తటట్టయిస్తునన
అతథులెవరో చూసి, వాళ్ేని ఎలాగైన్న లోలకి యపించాలననది అతని ఆలోచన; కానీ ఆ తలుపు
భళ్ళే తెరుచుకోలేదు, అతను అకకడ డిగాపులు కామటమే మిగిలంది. ఇవాళ్ పొదుదనన గది
తలుపులు మూసి ఉననపుడేమో అందర్ల లోలకి రావాలని కటే ఉఫలాట డాడరు; ఇపుడు
మాత్రం, స్వమంగా తానే క తలుపు తెరిచ్చన్న, మిగతా తలుపులనీన కూడా తెరుచుకున్నన,
తలుపులకు తాళ్ళలు కూడా ఫమటే ఉన్నన, ఎవర్ల లోలకి రావటం లేదు.
రాత్రి బాగా పొదుదపోయాకా గానీ లవింగ్ ర్లమలో లైట్ ఆయలేదు, తలూదండ్రులూ,
చెలాూయీ అట్టదాకా మెలకువగానే ఉన్ననయని గ్రెగర్గ్రహంచాడు, వాళ్తే మనివేళ్ే మ్మద
నడవటం స్ష్ింగానే వినడింది. లైట్ ఆరిపోయాకా, ఇక తెలాూరే వయకూ ఎవర్ల గ్రెగర్ జోలకి
వచేి అవకాశ్ం లేదు కాఫట్టి, తన జీవితానిన భళ్ళే క క్రభంలో పెట్ికోవటం ఎలాగననది
ఆలోచ్చంచేందుకు తగినంత స్భమమూ, తీరికా లభించ్చనటేి. కానీ పైకపు అంతెతుున ఉనన ఈ
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గదిలో ఇలా నేల మ్మద బోరాూ డుకోవటం – అది తన గదే అయిన్న, గత ఐదేళ్తేగా అందులోనే
ఉంట్న్నన – ఏద్య చెలేని ఆంద్యళ్నకు గురి చేసింది, దాంత, అప్రమతనంగానే జయజరా
ప్పకుకంటూ వళ్ళే, ఏ మాత్రం సిగుగ డకుండా, స్ఫ కిందకు దూరాడు, అకకడ తన వీపు కాస్ు
నొకుకకుపోతున్నన, తల ఎతేు వీలేూకపోయిన్న, చాలా స్తఖంగా అనిపించ్చంది, కానీ అతని శ్రీయం
వడలు ఆ స్ఫ కన్నన పెదదది కావటం చేత పూరిుగా నకేక వీలేూక కంత భాగం ఫమటకు
కనిపిస్తునే ఉంది.
మతుం రాత్రంతా స్ఫ కిందే గడిప్పడు, అపుడపుడూ చ్చననప్పట్ట కునుకు తీసేవాడు, కానీ
ఆకల వలూ భళ్ళే మెలకువ వచేిసేది, అపుడపుడూ తనకెదురైన కష్ిం గురించీ, తన అస్ష్ి
ఆశ్ల గురించీ ఆలోచ్చంచేవాడు, అవనీన కే తీరాీన్ననిన చేరేవి, అదేమిటంటే, ఈ రిసిితలో
కంగారుడకూడదు, తన ఒపిక అంతా కూడగట్ికోవాల, ఈ రిసిిత వలూ కలగే ఇఫబందిని
ఎదురోకవటంలో తన కుట్ంబానికి తన వంతు సామడాల.
భరుస్ట్ట రోజు తెలాూయగటూ, ఇంకా చీకట్ూ కూడా తలగకుండానే, గ్రెగర్కి తన కతు
నియణయాలోూ ఏ మాత్రం ఫలమంద్య రీక్షంచుకునే అవకాశ్ం చ్చకికంది. అట్టకే చెలాూయి పూరిుగా
మసాుబై, అతని గదికి హాలోూంచ్చ ఉండే తలుపు తీసి అతను ఎకకడ ఉన్ననడా అననట్ి తంగి
చూసింది. అతను వంటనే కనడలేదు, చ్చవరికి స్ఫ మ్మద ఆమె చూపు డనే డింది – భరి
ఎకకడో అకకడ ఉండక ఏం చేసాుడు, ఉననళ్ళన ఎగిరిపోలేడు కదా – అతణ్ణ చూడగానే ఎంతగా
ఉలకిడిందంటే, ఇక ఆ దృశ్ూం బరించలేనట్ి, తలుపు దఢాలన మూసేసింది. కానీ తన
ప్రవయునకు తానే సిగుగడింది కాబోలు, భళ్ళే తెరిచ్చంది, తరావత, ఎవరో రోగినో, ఎరుగనివాణ్ణణ
కలవట్టనికస్తుననట్ిగా, మనివేళ్ే మ్మద జాగ్రతుగా నడుస్తు లోలకి వచ్చింది. గ్రెగర్ తన తలను
స్ఫ అంచు దాకా సాగద్దసి ఆమె వంక చూస్తున్ననడు. తాను ప్పలు మట్ికోకుండానే
వదిలేశాడని గభనిస్తుందా, అలా చేసింది ఆకల లేక కాదని అయిం చేస్తకుంట్ందా, అతనికి
హతవు చేసే ఇంకో తండేదైన్న తీస్తకు వస్తుందా? కవేళ్ ఆమె గభనించకపోతే, తాను ఆకలత
చావనైన్న చసాుడు గానీ, ఆమెకు ఆ విష్మం తెలమజెపే ప్రమతనం చేమడు (లోలోూల
మాత్రం వంటనే స్ఫ కింద నుంచ్చ ప్పకుకంటూ వళ్ళే, ఆమె కాళ్ే మ్మద డిపోయి, తంట్టనికి
ఏదన్నన తీస్తకుయభీని దేబిరించాలననంత ఆత్రం ఉంది). కానీ ఆమె గభనించ్చంది, గినెన అంచుల
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చుటూి కదిదగా వలకడం మినహాయిసేు, ప్పలు ఎలా పెట్టినవి అలానే ఉండటం చూసి
ఆశ్ియూపోయింది; వంటనే గినెనను ఫమటకు తీస్తకుపోయింది. వట్టి చేతులత కాదు, గుడడత
ట్ికుని. ఫదులుగా ఏమి తీస్తకు వస్తుందా అని గ్రెగర్ చాలా ఉతకంఠత ఎదురు చూశాడు,
యకయకాల ఊహాగాన్నలు చేశాడు. కానీ ఆ దమగల తలూ చ్చవరికి ఏం తెచ్చింద్య అతనెననట్టకీ
ఊహంచగలగే వాడు కాదు. అస్లు అతనికి ఏం ఇష్ిమో తెలుస్తకోవట్టనికననట్ి, యకయకాల తండి
దారాిలు ఏరి, వాటనినంట్టనీ క ప్పత నూూస్ పేరు మ్మద రిచ్చ తీస్తకువచ్చింది. అవి: స్గం
కుళ్ళేన ప్పత కూయగామలు; నినన రాత్రి భోజనంలో మిగిలన మడుస్తలు, వాట్ట మ్మద గడడకట్టిన
తెలూని సాస్; కనిన ఆలీండుూ, రైసినుూ; గ్రెగర్ కనిన రోజుల రితమతమే పులసిపోయిందని వదిలేసిన
పెరుగు; క ఎండు రొట్టి మకక, నెయిూ పూసిన భరో రొట్టి మకక, నెయిూత ప్పటూ ఉపు చలూన
ఇంకో రొట్టి మకక. ఇవి గాక, ఇందాకట్ట గినెనలో కంచెం నీరు పోసింది తెచ్చింది (ఫహుశా ఆ
గినెన ఇక గ్రెగర్కి త ఇంకెవరికీ వాడరు కాబోలు). తరావత, తన స్భక్షంలో తనట్టనికి ఇఫబంది
డతాడని గ్రహంచ్చ, ఎంత తవయగా వచ్చింద్య అంతే తవయగా అకకణ్ణంచ్చ వళ్ళేపోయింది, తాను
వళ్ళేపోయానని ఖామంగా తెలమట్టనికి తలుపు అవతలనంచ్చ అతనికి వినడేలా తాళ్ం కూడా
తపింది. గ్రెగర్ తన కళ్ే మందు వడిడంచ్చన భోజనం వైపు ఫకకలిట్ట కాళ్ేను టకటకలాడిస్తు
వళ్ళేడు. ఆ వళ్ేటంలో పెదదగా ఇఫబంది లేకపోవట్టనిన ఫట్టి అపుడే తన గాయాలనీన పూరిుగా
మానిపోయామని అయిమైంది; ఇది అతనికి ఆశ్ిరాూనిన కలగించ్చంది, క నెల రితమతం పొయబాటన
వేలు తెగితే ఆ చ్చననప్పట్ట గామం నిన్నన మననట్ట దాకా కూడా స్లపిన స్ంగత గురొుచ్చింది. ―న్నలో
స్తనినతతవం తగిగ మదుదబారిపోతున్ననన్న?‖ అనుకున్ననడు, కానీ అట్టకే పెరుగు మ్మద డి ఆఫగా
జుర్రుకుంట్న్ననడు, ఎందుకో మిగతా అనిన దారాిల కన్నన పెరుగు టూ ఉగగఫట్ికోలేనంత
ఫలమైన

ఆకయషణ

కలగింది.

కళ్ే

వంఫడి

ఆనంద

బాష్టలు

కారుతుంటే,

వేగంగా

కదాంతరావతకట్ట... పెరుగూ, కూయలూ, సాస్ అనీన లాగించేశాడు; తాజా తండి దారాిలు
మాత్రం ఎందుకో అతనికి రుచ్చంచలేదు, స్రికదా, అస్లు వాట్ట వాస్నే బరించలేకపోయాడు, తాను
తనే దారాిలన వాట్టకి దూయంగా లాకుకపోయి భరీ తన్ననడు. తనటం అంతా పూరిు చేసి, అకకడే
స్భరిగా డుకుని కునుకు తీస్తుండగా, ఫమట నుంచ్చ చెలాూయి తాళ్ం చాలా నెభీదిగా తటం
మదలుపెట్టింది, అది అతనకకణ్ణంచ్చ వళ్ళేపోవాలనన దానికి స్తచన. ఉలకికడి లేచ్చ భళ్ళే స్ఫ
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కిందకు దూరిపోయాడు. కానీ అంత స్తషుిగా భోజనం చేసిన తరావత శ్రీయం కాస్ు ఉఫబటంత
చెలాూయి ఆ గదిలో ఉనన కాసేపూ స్ఫ కింద ఉండట్టనికి కూడా అతను చాలా కష్ిడాలస
వచ్చింది, ఆ ఇరుకైన జాగాలో శావస్ అందటం కష్ిమైంది. ఒ కక స్ృహ కోలోతుననంత
నవుతున్నన, అతను ఉబిబపోతునన కళ్ేత చెలాూయిని అలాగే చూస్తుండిపోయాడే త
కికుకరుభనలేదు. ఇదేమ్మ తెలమని ఆమె క చీపురు తీస్తకుని, అతను ఎంగిల చేసిన దారాిలత
ప్పటూ అస్లు మట్ికోకుండా వదిలేసిన దారాిలను కూడా అవి ఇక ఎందుకూ నికి రావననట్ి
తుడిచ్చ, ఆ చెతునంతట్నన క ఫకెట్ిలోకి ఎతు, దానిన క చెకక మూతత మూసి, గదిలోంచ్చ
ఫమటకు తీస్తకుపోయింది. ఆమె అలా వళ్ళేంద్య లేద్య గ్రెగర్ స్ఫ నుంచ్చ ఫమటడి పొటి
సాగద్దస్తు వళ్తే విరుచుకున్ననడు.
[తరువాయి భాగం వచేి వాయం]

*
— మ్మ స్ందన తెలమజేమండి —
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