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కాఫ్కా ‚మెటమాయేసిస్‛ ఈ తెలుగు అనువాదాం వాయాం వాయాం ధారావాహికాంగా
ఇస్తున్ాం. ఇది మొదటి భాగాం. మొదట్ాంచి చివరిదాకా కే ఇాంటిలో జరిగే ఈ
యచనను సరిగాా ఆస్వవదిాంచటానికి, ఆ ఇాంటి అభరిక తెలమటాం కూడా ముఖ్ోభని న్
భావన. అాందుకే, ఆ పాను ఇకాడ ఇచ్చాను. - మెహెర్

రూపాంతయాం [3]
దీని ముాందు భాగాం
గ్రెగర్భోజనాం ప్రతి రోజూ ఇదే దౄతిలో అయ్యోది, తలాదాండ్రులూ నమాొయీ ఇాంకా
నిద్రలేవకముాందే కస్వరీ, కుట్ాంఫభాంతా భధాోహ భోజనాం చేశాకా భరొకస్వరీ వడ్డాంచఫడేది,
భధాోహ భోజనాం కాగానే తలాదాండ్రులదృరూ కాసేపు కునుకు తీసేవారు, నమాొయిని చెల్లాయి ఏదో
క ని మీద ఫమటకు ాంపాంచేది. అతను తిాండ్కి మాడకూడదని ఆమెకి ఎాంత ఉాందో ఆమె
తలాదాండ్రులకూ అాంతే ఉాంట్ాందనటాంలో సాందేహమేాం లేదు, కానీ ఆ ఏరాెటా గురిాంచి ప్రతోక్షాంగా
తెలుస్తకునేాంత ధైయోాం వారికి లేదేమో, లేదా అసలే బాధలో ఉన వాళ్ళని భరిాంత బాధ పెటటకూడదన
ఉదేృశ్ాంతో అతని చెలేా వాళ్ళను ఈ బాధోత నుాంచి మినహాయిాంచిాందో.
ఆ మొదటి రోజు ఇాంటికి పలుచుకువచిాన వైదుోణ్ణీ, తాళాలు గలగొట్టటవాణ్ణీ, తిరిగి ఏ స్వకు
చెపె వెనకుా ాంపాంచ్చరో గ్రెగర్ తెలుస్తకోలేకపోయాడు; అతను మాటాాడేది ఇతరులకు అయూాం
కావట్టాదు సరే, కానీ తభ మాటలైన్ అతనికి అయూాం కావచేామో అన అనుమానాం వాళ్ళలో ఎవరిీ
రాలేదు, చెల్లాయితో సహా; అాందుకే అతని గదిలో ఉనపుడు ఆమె అడపదడప నిట్టటరుెలు
విడవటమో, దేవుళ్ళకు మొయ పెట్టకోవడమో చేసేదే తె, అాంతకుమిాంచి ఏమీ మాటాాడేది కాదు. కానీ
రోజులు గడ్చి ఈ రిసిూతికి అలవాట్డే కొదీృ ఆమె నోరు విెటాం ప్రాయాంభాంచిాంది, ఆ మాటలోా
జాల ఉాండేది, కనీసాం ఉాండేదని అనుకోవచుా. తాను పెటిటన దారాూలనిాంటినీ గ్రెగర్ ఖాళీ చేసినపుడు,
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‘ఇవాళ్ బాగా తిన్డు,’ అనేది, దానికి విరుదౄాంగా జరిగినపుడు (రాన్రానూ అల్ల జయగటాం
ఎకుావైాంది), ఆమె చ్చల్ల బాధగా: ‘భళీళ ఇవాళ్ అాంతా వదిలేశాడు,’ అనేది.
గ్రెగర్కి ఏ వారాు సూటిగా తెలసేది కాదు, కా గదుల నుాంచి కొాంత విని తెలుస్తకునేవాడు,
చినగా ఏ గొాంతు వినడ్న్, అతను వెాంటనే అట్వైపున తలుపు దగాయకు వెళ్ళళ తన శ్రీయాం
మొతాుని దానికి అదిమిపెటిటRupantaram Stamp శ్రదౄగా వినేవాడు. తొల రోజులోా అతని
ప్రస్వువన రోక్షాంగానైన్ లేకుాండా ఏ సాంభాషణా పూయుయ్యోది కాదు. క రాండ్రోజులైతే
భోజన్లైనపుెడల్లా గ్రెగర్ని ఏాం చేయాలన విషమమై చయాలు స్వగేవి; భోజన్లయాోకా కూడా అవే
కొనస్వగేవి, ఫ్కాటలో ాంటరిగా ఉాండటానికి ఎవరూ ఇషటడక, అల్లగని దాని ఖాళీగానూ
వదిలేమలేక, కుట్ాంఫసభ్యోలోా ఎవరో క ఇదృరు ఎపుెడూ ఇాంట్లా ఉాండేల్ల చూస్తకునేవారు.
నమాొయైతే – ఆమెకు విషమాం ఎాంత వయకూ తెలుసో తెలమదు గానీ – మొదటి రోజే తలా కాళ్ళ
మీద స్వగిలఫడ్పోయి తనను నిలోాంచి తీసేమభని ఫతిమాలాంది, క పవుగాంట తరావత సెలవు
తీస్తకుని వెళ్తు, తనను తీసేమటాం దావరా ఈ కుట్ాంఫాం తనకు ఎాంతో మేలు చేసినట్ట కళ్ళభొటా
నీళ్ళతో కృతజఞతలు తెలుపుకుాంది, ఈ విషమాం గురిాంచి ఫమటెకాడా మాటాాడనని ఎవరూ
అడకాపోయిన్ ట్ట కూడా వేసిాంది.
దాాంతో ఇపుెడు వాంటని తలా పైన్, చెల్లాయి పైన్ డ్ాంది; అయిన్ అదేాం పెదృ ని కాదు,
ఈ భధో ఆ కుట్ాంఫాం సరిగా తిాండ్ తినటమే తగిాాంచిాంది. ఇాంకో ముదృ తినభాంట్ట వాళ్ళళ
కరొకరు నిషెలాంగా ఫతిమాలుకోవటాం గ్రెగర్ వినిపసూునే ఉాండేది, దానికి సెాందన కూడా ఎపుెడూ
కట్ట: ‘వదుృ, సరిడా తిన్ను,’ అన అయూాం వచేాల్ల ఏదో అనేవాళ్ళళ. వాళ్ళళ తాగేది కూడా తకుావే.
చెల్లాయి తయచూ తాండ్రిని బీరేమైన్ కావాల్ల అని అడ్గేది, సవమాంగా తనే వెళ్ళళ తెస్వుననేది;
ఆమనుాంచి జవాబేమీ రాకపోతే, కూతురి చేత ని చేయిాంచుకుాంట్న్డనే బాధ నుాంచి
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తపెాంచటానికనట్ట, ఎవయయిన్ ాంపాంచయిన్ తెపెస్వుననేది; కానీ చివయకు తాండ్రి ‘వదుృ’ అని
గటిటగా చెెటాంతో ఆ ప్రస్వువన ముగిసేది.
తాండ్రి మొటటమొదటి రోజే కుట్ాంఫాం ఆరిూక రిసిూతి ఏమిట్ల, ఇపుెడు తభ ముాందున
అవకాశాలేమిట్ల తలాీ చెల్లాయిీ వివరిాంచి చెపెడు. చెపుునవాడల్లా భధో భధోలో ట్టబిల్
దగారుాంచి లేచి వెళ్ళళ, ఐదేళ్ళ క్రితాం తన వాోపయాం దివాల్ల తీసినపుడు యక్షాంచి తెచుాకున క
ఇనపెెటెట నుాంచి, ఏదో యసీదు పుసుకమో నోట్ పుసుకమో ట్టకొచేావాడు. కడైాందీగా ఉాండే ఆ
ఇనపెెటెట గడ్మ తెరుచుకోవటాం, అాందులోాంచి కావాలసాంది తీస్తకున్కా భళీళ మూసేమటాం ఇవనీ
గ్రెగర్కి వినడేవి. అతను గదిలో ఫాంధీ అయిన దగారుాంచీ ఇెటిదాకా విన విషయాలనిాంటిలోీ
కాసు సాంతోషాని కలగిాంచే విషమాం తాండ్రి ఇచిాన ఈ వివయణలే. గ్రెగర్ ఇెటి దాకా తాండ్రి పత
వాోపయాం నుాంచి కా పైస్వ కూడా మిగలేాదని అనుకునేవాడు, తాండ్రి కూడా మిగిలాందని ఎపుెడూ
చెెలేదు, గ్రెగర్ గుచిా అడగనూ లేదు. ఆ రోజులోా గ్రెగర్కున లక్షయభల్లా కట్ట, తన కుట్ాంబాని
నిరాశ్లో కూరుకుపోయ్యట్ట చేసిన ఆ దివాల్ల తాలూకు జాఞకాలాంచి వాళ్ళను వీలైనాంత తొాందయగా
ఫమటడేమటాం. అాందుకు తన శ్కుులనీ కూడదీస్తకుని ని చేశాడు, చిన గుమాస్వు స్వూయి నుాంచి
చ్చల్ల వేగాంగా ట్రావెలాంగ్ సేల్సమెన్ స్వూయికి చేరుకున్డు, ఆ హోదాకి చేరాకా అతని రాఫడ్
అవకాశాలు పెరిగాయి, అతని విజయాలు కమీషనా రూపేణా తక్షణాం డబ్బైగా మారేవి, దాని వెాంటనే
తీస్తకెళ్ళళ ఆనాందాశ్ారాోలతో మెరిసే కుట్ాంఫ సభ్యోల కళ్ళ ముాందే ట్టబిల్ మీద పెట్టటవాడు. ఆ రోజులే
వేరు, గ్రెగర్ తరావత కూడా డబ్బై బానే సాంపదిాంచిన్, కుట్ాంఫాం ఖ్రుాలనీ తనే బరిాంచిన్, ఆ
రోజుల వైబవాం భళీళ ఆ స్వూయిలో ఎపుెడూ పునరావృతాం కాలేదు. వాళ్ళకు అది మామూలైపోయిాంది,
కుట్ాంబానిీ, గ్రెగర్ీ కూడా; డబ్బై కృతజఞతాపూయవకాంగానే తీస్తకునేవాళ్ళళ, అతను కూడా
ఆనాందాంగానే ఇచేావాడు, కానీ ఇదివయకటాా అాందులో ఎట్వాంటి ఆతీొమ భావన్ ఉాండేది కాదు.
చెల్లాయితో మాత్రాం ఎపుెడూ సనిహితాంగానే ఉాండేవాడు, ఆమె బవిషోతుు కోసాం గుట్టగా క
ప్రణాళ్ళక కూడా సిదౄాం చేస్తకున్డు. ఆమె గ్రెగర్ల్ల గాక సాంగీత ప్రియురాలు, పైగా భనస్త కరిగేల్ల
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వయొలన్ వాయిాంచగలదు, కాఫటిట, ఎాంత ఖ్యాయిన్ ఎల్లగోల్ల బరిాంచి, ఆమెను వచేా ఏడాది
సాంగీత కళాశాలలో చేరుదాృాం అనుకున్డు. గ్రెగర్ ఇాంటి దగాయ ఉాండేది తకుావే అయిన్, ఆ ఉన
కొని సాందరాలోానూ చెల్లాయితో ఎపుెడు మాటాాడ్న్ ఈ సాంగీత కళాశాల ప్రస్వువనకు వచేాది, కానీ
దాని అాందరాని కలగానే చూసేవారు, తలాదాండ్రులైతే ఆ ప్రస్వువన కూడా ఇషటడేవారు కాదు; కానీ ఈ
విషమాంలో గ్రెగర్ నియీమాం తీసేస్తకున్డు, రాబోయ్య క్రిసొస్ ాండగ న్డు ఆ నియీయాని
అటటహాసాంగా ప్రకటిాంచ్చలనుకున్డు కూడా.
గ్రెగర్ అల్ల తలుపులకు ఆనుకు నిలఫడ్ విాంట్నపుెడు ఇల్లాంటి నిషెలమైన ఆలోచనలే
అతని భనస్తలోకి వచిా పోయ్యవి. కోాస్వరి బరిాంరాని నిసెృహ ఆవరిాంచి వినటాం మానేసి
రాకులో డ్పోయ్యవాడు, అతని తల పొయబాట తలుపుకు తగిలేది, చపుెన దాని నిటారుగా
నిలబెట్టకునేవాడు, ఎాందుకాంట్ట ఏ చిన అలకిడైన్ కా గదిలో అాందరూ నిశ్శఫృమైపోయ్యవారు. కొదిృ
విరాభాం తరావత తాండ్రి, ఫహుశా తలుపు వైపు చూసూు కాబోలు, ‘ఏాం చేస్తుాంటాడో ఇపుెడు,’
అనేవాడు, ఆ తరావత నెభొదిగా అాంతరాయానిాంచి తేరుకుని సాంభాషణ తిరిగి కొనస్వగేది.
ఈ సభమాంలోనే గ్రెగర్తాండ్రి దావరా క కొతు విషమాం తెలుస్తకున్డు (తాండ్రి ఇల్లాంటివి
చెపెనవే భళీళ భళీళ చెపేెవాడు, దానికి క కాయణాం ఆమన ఈ విషయాల టిటాంచుకుని చ్చల్ల
కాలాం అవటమూ, భరో కాయణాం తలా వాటిని మొదటిస్వరి వినపుడే అయూాం చేస్తకోలేకపోవటమూను),
ఇాంతీ విషమమేమిటాంట్ట, తాండ్రి వాోపయాం దివాల్ల తీసిన్ కూడా ఆ పత రోజుల న్టి డబ్బై
కొాంత మిగిలాంది, అది అవటానికి చినమొతుమే కానీ, దాని మీద వచేా వడ్డడని కదకపోవటాంతో,
ఇపుెడు కాసు పెదృ మొతుాంగా మారిాంది. అదేగాక, గ్రెగర్ నెలనెల్ల ఇాంటికి తెచిాన డబ్బై – అతను
అవసరాలకాంట్ట కొాంత చిలాయ మాత్రమే చెాంత ఉాంచుకునేవాడు – పూరిుగా ఖ్యాయిపోలేదు, అది
కూడా ఒ మాదిరి పెట్టఫడ్గా ఎదిగిాంది. ఇది విాంట్ట గ్రెగర్ తలుపు వెనక నుాంచి తల ఉతాాంఠగా
ఆడ్ాంచ్చడు, ఈ అనుకోని పొదుపూ, ముాందుచూపూ అతనికి టటరాని ఆనాందాని కలగిాంచ్చయి.
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నిజానికి ఈ డబ్బై ఉాందని ముాందే తెలసేు అతను దాాంతో తాండ్రి తన మజమానికి డడ బాీ తీరేాసి
ఉాండేవాడు, ఆ యకాంగా ఆ వెటిటచ్చకిరీ ఉదోోగాం నుాంచి తవయగా ఫమటడగలగేవాడు, కానీ ఇెటి
రిసిూతుల ఫటిట చూసేు తాండ్రి ఇల్ల చేమటమే భాంచిదాందనిపాంచిాంది.
కానీ ఈ డబ్బై మీద వచేా వడ్డడ క కుట్ాంఫాం గడవటానికి సరిపోయ్యది కాదు; భహ అయితే
క ఏడాదో రాండేళ్ళళ గడుస్వుయి, అాంతే. కాఫటిట ఆ డబ్బై అతోవసయమైనపుడు వాడుకునేల్ల ఒ కాన
అట్టట పెటటడానికి మాత్రమే నికొస్తుాంది; రోజు గడవటానికి కావాలసన డబ్బై కోసాం మాత్రాం ని
చేమక తెదు. తాండ్రి ఆరోగోాంగానే ఉన్డు కానీ, ముసలవాడైపోయాడు, పైగా గత ఐదేళ్ళళగా ఏ
నీ చేసినవాడు కాదు; కాఫటిట ఆమనుాంచి పెదృగా ఆశాంచగలగేదేమీ లేదు; కఠినాంగా శ్రమిాంచిన్
వైపల్లోలభమాంగానే స్వగిన ఆమన జీవితాంలో ఆమన కాసు విశ్రాంతి తీస్తకున్డాంట్ట అది ఈ గత
ఐదేళ్ళలోనే, ఈ కాలాంలో ఆమన చ్చల్ల ల్లవెకాాడు, ఇపుెడైతే కదలటాం కూడా బాగా ఫరువుగా
కదుల్లుడు. ఇక తలా విషయానికొసేు, ఉఫైసాం వలా ఆవిడకు ఫ్కాటలో ఉాండటమే కషటాం, శావస అాందక
చ్చల్లస్వరుా తెరిచిన కిటిీ ముాందు సోఫ్కలో కూలఫడ్పోతుాంది, అల్లాంటావిడ ఇపుెడు డబ్బై కోసాం
ని చేమగలదా? ఇక చెల్లాయి, ఆమెకు దిహేడేళ్ళళచ్చామన మాట్ట గానీ ఇాంకా చిన పలేా,
అాందమైన దుస్తులు వేస్తకోవటాం, ఆలసోాంగా నిద్ర లేవటాం, ఇాంటి నులోా చేతనైనాంత స్వమాం
చేమటాం, ఏవో చిరు సయదాలోా పలుాంచుకోవటాం, అనిాంటికన్ ముఖ్ోాంగా వయొలన్
వాయిాంచటాం, ఇల్ల స్వగే జీవితాంలో జోకోాం చేస్తకోవటమే పెదృ పాం, అల్లాంటిది డబ్బై కోసాం
ఆమెను నిలో పెటాటల్ల? ఇాంట్లా సాంభాషణ ఇల్ల సాంపదన మీదకు ఎపుెడు భళ్ళళన్, గ్రెగర్ అెటి
దాకా తలుపు ఆనుకుని విాంట్నవాడల్లా, దాని వదిలేసి, కానున చలాని తోలు సోఫ్క మీద
కూలఫడేవాడు, సిగుాతో, బాధతో అతని వళ్ళళ కాగిపోయ్యది.
అతను ఎనో ఎడతెగని రాత్రుళ్ళళ అల్లగే కూలఫడ్, కాంటి మీద కునుకనది లేకుాండా, సోఫ్కని
గీరుకుాంట్ట గడ్పేసేవాడు. లేదాంట్ట కోాస్వరి గదిలోని పెదృ కురీాని కిటిీ దాకా ల్లకుావెళ్ళటభనే

రూపాంతయాం [3]

కినిగె

patrika.kinige.com

8
ఫృహత్ ప్రమతాం మొదలుపెట్టటవాడు, తరావత ఆ కురీా మీద నిలఫడ్, కిటిీ అాంచు అాందుకుని, దాని
గాజు లకకు ముఖాని ఆనిాంచేవాడు, ఇదివయకటి రోజులోా ఇల్ల కిటిీ దగాయ నిలఫడటాం వలా కలగిన
సేవచ్చా భావనని తిరిగి పొాందటానికి తె ఈ చయో వలా వేరే ప్రయోజనాం లేదు, ఎాందుకాంట్ట, అతని
కాంటి చూపుకు ఇపుెడు దగారున వస్తువులే అాంతాంత మాత్రాంగా కనడుతున్యి; ఇదివయకూ కిటిీ
లోాంచి ఎపుడు చూసిన్ వీధవతల ఆస్తత్రి అడుడ వసోుాందనీ అది తె వేరే ఏాం కనిపాంచటాం లేదని
విస్తకుానేవాడు, ఇపుడు అది కూడా సెషటాంగా కనిపాంచడాం మానేసిాంది; తాను టటణ ప్రాాంతాంలోని
చ్చయాటన్ వీధిలో నివసిస్తున్డని అతనికి ఖామాంగా తెలసి ఉాండఫటిట గానీ, లేదాంట్ట ఇపుెడు కిటిీ
ఫమట కనడేది బూడ్దయాంగు ఆకాశ్మూ నేల్ల హదుృలేకు
ా ాండా కలసిపోయిన క బీడు దృశ్ోమేమో
అనుకునేవాడు. చురుకైన అతని చెల్లాయి కిటిీ దగాయ ఈ పెదృ కురీాని రాండు మూడు స్వరుా
గభనిాంచటాంతోట్ట విషమాం అయూాం చేస్తకుాంది; తరావత ఆమె గది తుడవటానికి వచిానపుడల్లా, ఆ
కురీాని జాగ్రతుగా కిటిీ దగాయకు జరిపేది, కిటిీ రకా తెరిచి పెట్టటది.
గ్రెగర్కి చెల్లాయితో మాటాాడే వీలుాండ్ ఉాంట్ట – ఆమె తన కోసాం చేస్తున ఈ నులనిాంటిీ
కృతజఞత తెలుపుకోగలగే వీలుాండ్ ఉాంట్ట – ఆమె చూపస్తున ఈ శ్రదౄను ఇాంకాసు తేలగాా
సీవకరిాంచగలగేవాడు, కానీ ఆ వీలేాకపోవటాం వలా, అతనికెాందుకో ఇఫైాందిగా అనిపాంచేది. ఆమె
తనవాంతుగా ఈ నులోా అప్రిమతావని కపెపుచాటానికి వీలైనాంత ప్రమతిాంచేది, సహజాంగానే
కాలక్రమేణా అాందులో ఆరితేరిాంది, కానీ సభమాం గడ్చే కొదీృ అసలు యాంగు ఫమటడస్వగిాంది.
అసల్లమె లోలకి అడుగుపెట్టట తీరే అతనిలో కాంగారు పుటిటాంచడాం మొదలైాంది. ఆమె గదిలోకి ఇల్ల
వచిాాందో లేదో, కనీసాం తలుపు మూమటానికి కూడా ఆగకుాండా (గ్రెగర్ గది ఇతరుల దృష్టటలో
డకుాండా తాను ఇదివయకూ పటిాంచిన జాగ్రతును ఇపుెడు భరిాపోయి), తినగా కిటిీ దగాయకు
దూస్తకు వెళ్ళళ, తనకు ఊపరాడటాం లేదనట్ట, దాని విస్తరుగా అసహనాంగా తెరిచేది, తరావత,
ఫమట వాతావయణాం ఎాంత చలగా ఉన్, కాసేపు అల్ల కిటిీ ముాందే నిలఫడ్ పెదృగా ఎగశావసతో
ఊపరి పీలుాకునేది. రోజుకి రాండుస్వరుా ఈ అలజడ్తోనూ, చపుెళ్ళతోనూ ఆమె గ్రెగర్ను
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బెాంబేలెతిుాంచ స్వగిాంది; ఆమె గదిలో ఉన కాసేపూ అతను సోఫ్క కిాంద దూరి గజ గజ
వణ్ణకిపోయ్యవాడు, కానీ అతనికి తెలుస్త, కిటిీలు మూసి ఉన గదిలో ఆమె తనతో ఉాండలేదు కాఫట్టట,
తనను ఇాంతగా ఇఫైాంది పెటాటలస వసోుాందని.
క రోజు ఆమె మామూలు కన్ కాసు పెాందల్లడే రావటాం మూల్లన, అతను ఇాంకా కిటిీ
దగారే నిలఫడ్ ఉాండగా ఆమె కాంటడాడడు, అతని భీకరాకాయాం నిశ్ాలాంగా నిలఫడ్ ఫమటకు
చూసోుాంది, అతను అకాడ ఉనపుెడు కిటిీ తెరిచే వీలేాదు, కాఫటిట ఆమె కిభొనకుాండా అకాణ్ణీాంచి
వెళ్ళళపోయుాంట్ట గ్రెగర్ పెదృగా ఆశ్ాయోపోయ్యవాడు కాదు, కానీ ఆమె ఆ వెళ్ళటాం మామూలుగా
వెళ్ళలేదు, ఉలకిడ్నట్ట కాస్వరిగా ఫమటకు గెాంతి తలుపు దఢాల మూసేసిాంది (అెటికే గ్రెగర్
రూపాంతయాం చెాంది క నెల కావొస్తుాంది, కాఫటిట ఆమె అతని రూాం చూసి భరీ అాంత
హడలపోవాలసన నేాదు), కొతువాళ్ళళవరైన్ ఆమె హడావిడ్ చూసేు, గ్రెగర్ ఆమె మీద డ్ కరిచేాందుకే
అకాడ కాపు కాసి ఉన్డేమో అనుకునేవారు. అతను వెాంటనే సోఫ్క కిాందకు పకి దాకుాన్డు, కానీ
ఆమె భళీళ భధాోహాం దాకా వెనకుా రాలేదు, వచేా దాకా అతను సోఫ్క కిాందే ఎదురుచూడాలస
వచిాాంది, భధాోహాం వచిానపుడు ఆమె మామూలు కన్ కాసు చీకాకుగా ఉనట్ట తోచిాంది. అపుెడు
అతనికి అయూమైాంది, తన రూభాంట్ట ఆమెకు ఇాంకా అసహోమే, ఫహుశా ఎెటిీ అసహోాంగానే
మిగిలపోవచుా, అాంతెాందుకు, ఈ సోఫ్క కిాంద నుాంచి కనడే తన కొదిృ పటి శ్రీరాని చూసి
పరిపోకుాండా ఉాండటానికి కూడా ఆమె చ్చల్ల నిగ్రహిాంచుకుాంట్ాందేమో. ఆమెకు ఆ ఇఫైాంది కూడా
లేకుాండా చేదాృభని క రోజు సోఫ్క మీదున దుెటిని తన వీపు మీదకి మారుాకున్డు – ఈ నికి
న్లుగు గాంటల పైనే టిటాంది – తాను ఏ మాత్రాం కనడకుాండా ఉాండేట్టగా దాని అభరుాకున్డు,
ఇపుెడు చెల్లాయి కిాందకు వాంగిన్ అతణ్ణీ చూడలేదు. ఈ అభరిక అనవసయభని ఆమెకు అనిపసేు ఆ
దుెటిని తీసేసేదే (ఎాందుకాంట్ట ఇల్ల తను తాను కపెవుాంచుకుని గ్రెగర్ స్తఖ్డేదేాం లేదని
ఎవరికైన్ అయూభవుతుాంది), కానీ ఆమె ఎల్ల ఉనదాని అల్లగే వదిలేసిాంది, అాంతే కాదు, ఈ అభరిక
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టా ఆమె సెాందన ఏమిట్ల చూదాృభని గ్రెగర్ తన దుెటిని కొాంచెాం పైకెతిునపుడు, ఆమె తన వాంక
కృతజఞతా భావాంతో చూసినట్ట కూడా అనిపాంచిాంది.
తలాదాండ్రులైతే మొదటి రాండు వారాలూ అతని గది దరిదాపులకు వచేా ధైయోాం కూడా
చేమలేకపోయారు, అతని చెల్లాయి డుతున శ్రభని మాత్రాం మెచుాకునేవారు (ఇదివయకటాా ఆమెను
అకాయకు రాని పలాగా చూడటాం మానేశారు), రోజులు గడ్చే కొదీృ వాళ్ళలో కాసు ధైయోాం వచిాాంది,
చెల్లాయి అతని గది సరుృతుాంట్ట ఇదృరూ ఫమట నిలఫడటాం ప్రాయాంభాంచ్చరు, ఆమె ఫమటకు రాగానే
లోల విషయాలనీ అడ్గి కనుకుానేవారు, ఆమె వెళ్ళళనపుడు అతనేాం చేస్తున్డో, ఆ రోజు ఏాం
తిన్డో, ఈ స్వరి అతని ప్రవయున ఎల్ల ఉాందో, రిసిూతిలో ఏభన్ మెరుగుదల కనిెాంచిాందో లేదో,
ఇవనీ ఆమెను అడ్గి చెపెాంచుకునేవారు. అతని తలాయితే తాను కూడా గ్రెగర్ని చూస్వునని
ట్టఫటటడాం మొదలుపెటిటాంది, మొదట్లా తాండ్రీ, చెల్లాయీ ఇదృరూ కలసి తారిాకమైన వాదనలతో
ఎల్లగోల్ల నచాజెపె ఆగలగారు (ఈ వాదనల గ్రెగర్ చ్చల్ల శ్రదౄగా విని, పూరిుగా ఏీబవిాంచ్చడు),
కానీ రాన్రానూ ఆవిణ్ణీ ఫలవాంతాంగా ఆపలస వచేాది, అాంతా అయాోకా ఆవిడ ఇల్ల అరిచేది: ‘నను
న్ బిడడను చూడనివవాండ్, వాడు కషటాంలో ఉన్డు! ఎాందుకు అయూాం చేస్తకోరు నను?’ ఇల్లాంటి
మాటలు వినపుెడు గ్రెగర్కి కూడా ఆవిణ్ణీ లోలకి రానివవటమే భాంచిదేమో అనిపాంచటాం
మొదలైాంది, రోజూ కాకపోయిన్, కనీసాం వారానికోస్వరి రానివవచుా; ఎాంతైన్ ఆవిడ చెల్లాయి కన్
మెరుగాా రిసిూతుల అయూాం చేస్తకోగలదు, చెల్లాయి డే కషటాం తకుావనేాం కాదు గానీ, నిజానికి ఆమె
ఇాంకా చిన పలేా, ఫహుశా బాలో సహజమైన తెాంరితనాంతోనే ఇదాంతా తన భ్యజాల మీద
వేస్తకుాందేమో కూడా.
తలాని చూడాలన గ్రెగర్ కోరిక తవయలోనే తీరిాంది. ఈ భధో అతను తలాదాండ్రుల ఇఫైాంది
పెటటడాం ఎాందుకులెభొని గటిపూట కిటిీ దగాయ గడటాం మానుకున్డు, ఇక మిగిలన కొని
చదయపు అడుగుల నేల్ల ఎాంతసేని పకుతాడు, రాత్రాంతా కే చోట కదలకుాండా డుకోవాలాంట్ట
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దుయయాంగా

ఉాండేది,

భరోకా

తిాండ్టా

ఇదివయకటి

అనుయకిు

కూడా

చ్చల్ల

తవయగా

క్షీణ్ణాంచిపోస్వగిాంది, దాాంతో, ఇక వేరే కాలక్షేాం ఏాం లేక, అతను గోడల మీదా, పై కపుె మీదా
అడడదిడడాంగా పకటాం అలవాట్ చేస్తకున్డు. అనిాంట్లాీ పైకపుె నుాంచి వేల్లడటాం అతనికి బాగా
నచిాన విన్ోసాం; నేల మీద నిలఫడటాంతో పోలసేు ఇది చ్చల్ల భనమైనది; ఈ బాంగిభలో మామూలు
కన్ బాగా శావస తీస్తకోగలగేవాడు, శ్రీయాం అాంతా సనగా కాంపసూుాండేది, సాంతృుభమమైన ఈ
రాకులో డ్ కోాస్వరి ట్టకోలోెయి కిాంద కూడా డ్పోయ్యవాడు. కానీ ఇదివయకటి కన్ మెరుగాా
శ్రీరాని అదుపులో ఉాంచుకోవటాం అలవాటవటాంతో, అాంత ఎతుు నుాంచి కిాంద డ్న్ ఏ దెబాై
తగలకుాండా కాచుకోగలగేవాడు. గ్రెగర్కి ఒ కొతు కాలక్షేాం దొరికిాందన సాంగతి చెల్లాయి తవయలోనే
గురిుాంచిాంది – ఎాందుకాంట్ట అతను పకిన చోటల్లా ఏదో జిగట దాయూాం జాడలుగా అాంట్కునేది –
వెాంటనే ఆమె బ్బర్రలో క ఆలోచన పుట్టకొచిాాంది, గ్రెగర్కు పకటానికి తగినాంత చోట్ కలెాంచ్చల,
అాందుకోసాం అతనికి అడుడ లేకుాండా కొాంత పరిచర్ని తొలగిాంచ్చల, వీటిలో ముఖ్ోమైనవి అతని
మేజాఫలా, బీరువా. కానీ వాటిని కదటాం ఆమె కాదాని వల్లా అయ్యో ని కాదు; తాండ్రిని స్వమాం
అడ్గే ధైయోాం చేమలేకపోయిాంది; నమాొయి స్వయానికి రావటభన ప్రసుకే లేదు, ఎాందుకాంట్ట, పత
వాంటభనిష్ట మానేసిాందగారుాంచీ మేకపోతు గాాంభీయోాంతో ఎల్లగో నెట్టకొసోున ఈ దహారేళ్ళ
అమాొయి ముాందే క షయతు విధిాంచిాంది, అదేమిటాంట్ట, ఎవరైన్ తెయవభాంట్ట తె ఆమె వాంటగది
తలుపు ఎపుెడూ మూసే ఉాంచుతుాంది; దాాంతో ఇక చెల్లాయికి మిగిలాంది కట్ట దారి. కరోజు, తాండ్రి
ఇాంట్లా లేనపుడు, తలాని పలుచుకొచిాాంది. ఆవిడ రావటాం ఆనాందాంతో తబిైబ్బైగా మాటాాడుతూనే
వచిాాంది, కానీ గ్రెగర్ గది గుభొాం దాకా వచేాసరికి మౌనాం దాలాాంది. మొదట చెల్లాయి లోలకి వచిా
అాంతా సక్రభాంగా ఉాందో లేదో చూసిాంది; ఆ తరావతే తలాని లోలకి రానిచిాాంది. గ్రెగర్ కాంగారుగా
తన దుెటిని భరిాంత కిాందకు ల్లకుాని, దాని అట్ట ఇట్ట గుాంజుతూ భడతలు డేట్ట చేశాడు;
ఇపుెడు చూటాటనికి ఆ సోఫ్క మీద క దుెటి కాజువల్గా డ్ ఉనట్ట కనిపస్తుాంది. గ్రెగర్ ఈస్వరి
దుెటి చ్చట్ నుాంచి చూసే ప్రమతాం కూడా చేమలేదు; తలా దయశన భాగాోని తరావతెెటి కన్
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వాయిదా వేస్తకున్డు, అసలు ఆమె రావటమే భహదాగోభనుకున్డు. చెల్లాయి, ‘రా అమాొ, నీకు
కనిపాంచడు,’ అాంట్లాంది, ఆమె తలా చేయి ట్టకుని లోలకి నడ్పస్తునట్టాంది. కాసేటికి ఆ ఇదృరు
ఫకా ప్రాణులూ కలసి చ్చల్ల ఫరువైన ఆ బీరువాని కదటానికి చేస్తున చపుెడు గ్రెగర్కి
వినిపాంచస్వగిాంది, తలా భాందలస్తున్ వినకుాండా, చెల్లాయి ఎకుావ ఫరువు తన మీదే వేస్తకుాంట్లాంది,
ఎకాడ మీద పరేస్తకుాంట్ాందోనని తలా బమాం. ఇదృరూ కాసేపు తాంటాలు డాడరు. క పవుగాంట
తరావత, ఇక తలా చేతులెతేుసిాంది, ఆ బీరువా ఎకాడుాందో అకాడే వదిలేమటాం భాంచిదని
తీరాొనిాంచిాంది. ఎాందుకాంట్ట, మొదటి కాయణాం, అది చ్చల్ల ఫరువుగా ఉాంది, తాండ్రి వచేాలోగా ఆ ని
పూయువటాం అనది అస్వధోాం, చివరికి ఎల్లగూ భధోలోనే వదిలేయాలస వస్తుాంది, అపుెడది గ్రెగర్
కదలకలకు ఇదివయకటి కన్ పెదృ ఆటాంకాం అవుతుాంది; రాండో కాయణాం, అసలు పరిచర్
తొలగిాంచటాం దావరా గ్రెగర్కి తాము మేలే చేస్తున్మా అనది కూడా ఖ్చిాతాంగా తెలమదు. ీడే
ఎకుావని ఆవిడ ఉదేృశ్ాం; ఆ బోసిపోయిన గోడలు చూసేు ఆవిడకే గుాండెలు దేవేస్తున్య్య; భరి
గ్రెగర్కి కూడా అల్లనే అనిపాంచదని గాయాంటీ ఏాంటి, అతను ఈ పరిచర్కి చ్చన్ళ్ళళగా అలవాట్
డ్పోయాడు, ఇపుడు గది ఖాళీ చేసేు అాందరూ తనని వెల వేశాయని అనుకునే అవకాశ్ాం ఉాంది. ‘పైగా
వాడ్కి అనిపాంచదూ,’ ఆమె మెలాగా అాంది – నిజానికి ఆవిడ ఇదాంతా గుసగుసగానే మాటాాడుతోాంది,
తన మాటలు అతనికి అయూాం కావని ఎల్లగూ తెలుస్త, వినిపాంచకూడదని కూడా అనుకుాంట్ాంది –
‘ఇల్ల పరిచర్ తొలగిాంచటాం వలా వాడు ఇక ఎెటికైన్ బాగవుతాడన ఆశ్ భనాం వదిలేస్తకునట్టట,
వాడ్ మాన్న వాణ్ణీ కయాశ్ాంగా విడ్చిపెటిటనట్టట వాడ్కి అనిపాంచదూ? అాందుకే గది ఎల్ల ఉాందో
అచాాం అల్లగే వదిలేమటాం భాంచిది. అల్లగైతే, వాడు భళీళ భనలో కడయాోకా, అాంతా
ఇాంతకుముాందుల్లగే ఉాందనీ, ఏదీ మాయలేదనీ గభనిస్వుడు, అపుెడు ఈ భధోలో జరిగిాందాంతా
భరిాపోవటాం వాడ్కి ఇాంకాసు స్తలబభవుతుాంది.’
తలా మాటాాడ్న ఈ మాటలు విన్కా గ్రెగర్కు కట్ట అనిపాంచిాంది, గత రాండు నెలలుగా
భనిషన వాడ్తో మాటలు లేకపోవటాం వలానూ, మొన్టనస్గా స్వగే కుట్ాంఫ జీవితాం వలానూ, తన
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బ్బదిౄ భాందగిాంచినట్టాంది; లేదాంట్ట గది ఖాళీగా ఉాంట్ట బాగుాంట్ాందనే ఆలోచన తనకసలు ఎల్ల
కలగిాంది? పత ఫ్కోమిలీ పరిచర్తో సౌకయోవాంతాంగా అభరిన ఈ గది క గుహల్ల మారితే
చూడాలని తానెల్ల అనుకున్డు, అాందులో సేవచాగా పకటానిీ, నిరాటాంకాంగా నలుదికుాలీ
వెళ్ళటానిీ ఏ అడూడ లేకపోవచుా గాక, కానీ దానికి ఫదులుగా చెలాాంచ్చలసన మూలోాం తన మానవ
గతాని పూరిుగా భరిాపోవటమే కాదూ? నిజానికి ఇెటికే తాను ఆ భరుపు అాంచులోా
కొట్టమిటాటడుతున్డు, ఇపుెడు తలా గొాంతు, చ్చన్ళ్ళళగా వినని తన తలా గొాంతు విన్డు కాఫట్టట
తిరిగి తెలవిలో డాడడు. అవును, కా వస్తువు కూడా కదటానికి వీలేాదు; ఎల్ల ఉనది అల్లగే
ఉాండాల; ఈ పరిచర్ తన మీద కలగిాంచే భాంచి ప్రభావాం తనకు అతోవసయాం; దారీతెనూ లేని తన
పకుళ్ళలో పరిచర్ అడడాం వసేు మాత్రాం ఏమైాంది, అదేాం పెదృ నషటాం కాదు, అదీ తన భాంచికే.
కానీ చెల్లాయి ఆలోచన వేరేల్ల ఉాంది; గ్రెగర్కి సాంఫాంధిాంచిన వోవహారాలోా ఆమె తలాదాండ్రుల
ముాందు క సెెషల్ ఎక్సరుట హోదా ప్రదరిశాంచటానికి బాగా అలవాట్ డ్పోయిాంది; ఇపుెడు తలా
కలగజేస్తకుని తనకు సలహా ఇవవబోవటాంతో ఆమె భరిాంత రచిాపోయి, ముాందు అనుకునట్టగా
కా బీరువానూ, మేజాఫలానే కాదు – తెనిసరైన కా సోఫ్క మినహాయిాంచి – చిన చెకా
ముకానది కూడా మిగలకుాండా పరిచర్అాంతా ఫమటకు ట్టకుపోదాభని ట్టఫటటడాం
మొదలుపెటిటాంది. ఈ ట్టదల వెనుక సితనపు భాంకుట్ట కొాంతా, ఈ భధో ఆమెలో అనూహోాంగా
పెరిగిన ఆతొవిశావసాం కొాంతా ఉన్యి; పైగా గ్రెగర్కి పకటానికి చ్చల్ల చోట్ అవసయభనీ,
అతనెల్లగూ ఈ పరిచర్వాడేది లేదనీ ఆమెకు నిజాంగానే అనిపాంచిాంది. దానికి తోడు, ఆ వమస్త
ఆడపలాలలో సహజాంగా ఉాంట్ట, ఏ సాందు దొరికిన్ వోకుాం కావాలని చూసే, స్వహసకాాంక్ష కూడా
తన వాంతు పత్ర పోష్టాంచిాంది. అదే ఆమె చేత గ్రెగర్ రిసిూతిలోని తీవ్రతను ఉనదానికన్ రటిటాంపు
చేసి చూసేల్ల చేసిాంది, అపుెడైతే అతని కోసాం భరిాంత పెదృ విన్ోస్వలు చేయొచుా. ఎాందుకాంట్ట,
గ్రెగర్ ాంటరిగా ఖాళీ గోడల ఏలే ఆ గదిలోకి అడుగు పెట్టట ధైయోాం అపుెడు కా గ్రెటెకి తె
ఇాంకెవరిీ ఉాండబోదు.
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అాందుకే తలా ఎాంత నచాచెపెన్ ఆమె తన నియీయాని ససేమిరా మారుాకోలేదు, ఒ కా తలా
కూడా తానునది గ్రెగర్ గదిలో అన గాబరాలో డ్, తన జడ్ిమెాంట్పై తనకే నభొకాం లేని సిూతిలో
ఉాంది; దాాంతో ఇక నచాచెెడాం మానేసి, బీరువా ఫమటకు స్వమాంటటడాంలో కూతురికి స్వమాంగా
తనూ ఒ చేయి వేసిాంది. పోనీ బీరువా పోతే పోయిాంది, కానీ భరిాంకేమీ టిటకెళ్ళటానికి వీలేాదు;
మేజాఫలా ఖ్చిాతాంగా ఉాండాలసాందే. ఆ ఇదృరు ఆడవాళ్ళళ ఆసోపలు డుతూ బీరువాను గుభొాం
దాటిాంచ్చరో లేదో, గ్రెగర్ సోఫ్క కిాంద నుాంచి తల ఫమటకు పెటిట ఈ విషమాంలో తాను చ్చకచకోాంగా
ఎల్ల జోకోాం చేస్తకోవాల్ల అనది రిశీలాంచ్చడు. కానీ ఇాంతలో అతని తలా గదిలోకి తిరిగి వచిాాంది.
చెల్లాయి కా గదిలోనే ఉాండ్పోయి, బీరువా తానొకాతే మోసేయాలని, దాని చుట్టట చేతులు బిగిాంచి,
అట్ట ఇట్ట ఊగిసోుాంది, కానీ కా అాంగుళ్ాం కూడా కదలేకపోతోాంది. తలాకి గ్రెగర్ ఆకాయాం
అలవాట్ లేదు; బమడే అవకాశ్ాం ఉాంది; కాఫటిట గ్రెగర్ కాంగారుగా సోఫ్కకి అట్వైపు
దాకుాన్డు. కానీ ఈ క్రభాంలో సోఫ్క మీది దుెటి చినగా ఊగటాని అరికటటలేకపోయాడు. ఆ
మాత్రాం కదలక సరిపోయిాంది, తలా అప్రభతుాం కావటానికి. ఆవిడ ఉన చోట్ట స్వూణువై ఆగిపోయిాంది,
క్షణాం పట్ కదలకుాండా అల్లగే నిలఫడ్, చపుెన వెనకిా తిరిగి కూతురు దగాయకు వెళ్ళళపోయిాంది.
జరుగుతునది పెదృ ఉద్రవమేాం కాదనీ, వాళ్ళళ చేస్తునదల్లా కొాంత పరిచర్ని ఫమటకు
తీస్తకువెళ్ళడమేననీ గ్రెగర్ ఎాంతగా తనకు తాను నచాచెపుెకోవటానికి ప్రమతిాంచిన్, గదిలోకి ఆ
ఇదృరాడవాళ్ళ రాకపోకలు, కరి ఉదేృశాంచి కరి అరుపులు, పరిచర్ నేల మీద ఈడుస్తున చపుెడు,
వీటనిాంటి వల్లా నలువైపులుాంచీ తనను ఏదో పెదృ అపమాం చుట్టముడుతునట్ట అతనిలో కాంగారు
మొదలైాంది. తన తలనూ కాళ్ళనూ దగాయగా ముడుచుకుని నేలకు కయచుకుపోయి డుకున్ ల్లబాం
లేకపోయిాంది, ఇదాంతా తాను ఎకుావ సేపు బరిాంచలేడన నిజాని అాంగీకరిాంచక తెలేదు. వాళ్ళళ
తన గదిని న్భరూపలేాకుాండా చేస్తున్రు; అతోాంత ప్రిమమైన వస్తువులనిాంటినీ తనకు కాకుాండా
చేస్తున్రు; తాను ఫ్రేమలు తయారుచేమటానికి వాడే పొటిట యాంమూ, ఇాంకా వేరే నిముట్టా ఉన
బీరువా ఇెటికే ఫమటకు తీస్తకుపోయారు; ఇపుెడు నేలలో దిగఫడ్ ఉాండే తన మేజాఫలాని
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ఫమటకు పెకలాంచటానికి అట్ట యిట్ట ఆడ్స్తున్రు, అతను కభరిషమల్ అకాడెమీలో వాోకయణ
విదాోరిూగా ఉనెటి నుాంచీ ఆ ఫలా మీదే హోభవరుా చేస్తకునేవాడు, అవును, తన ప్రైభరీ సూాలు
రోజులాంచీ, దానే వాడేవాడు, ఇపుెడు అది కూడా దూయమైపోతోాంది – దాాంతో ఇక అతనికి ఆ
ఆడవాళ్ళ ఉదేృశాలూ భాంచివో కావో ఆలోచిాంచే తీరికా ఒపకా లేకపోయిాంది, అసలు వాళ్ళ ఉనికే
భరిాపోయాడు, ఎాందుకాంట్ట వాళ్ళళ పూరిుగా అలసిపోయి ఇక నిశ్శఫృాంగా ని చేస్తకుాంట్ట
పోతున్రు, తడఫడుతూ ఫరువుమోస్తున వాళ్ళ పదాల చపుెడు తె భరిాంకేాం వినడటాం లేదు.
అపుెడు అతను తన భరుగు నుాంచి ఫమటకు వచ్చాడు – ఆ సభమాంలో ఇదృరాడవాళ్తళ
కా గదిలో ఉన్రు, మేజాఫలాకు ఆనుకుని ఆయాసడుతూ కాసు విరాభాం తీస్తకుాంట్న్రు –
అతను ముాందు ఏ స్వమాను యక్షాంచుకోవాలో తెలమక, కాంగారుగా ఒ న్లుగుస్వరుా అట్ట ఇట్ట
చకారుా కొటాటడు, అపుెడు కనిపాంచిాంది, గోడ మీద ఉని దుస్తులోా మునిగిపోయిన అమాొయి బొభొ,
అెటికే ఆ గోడ అాంతా ఖాళీ కావటాంతో అది భరిాంత కొట్టటచిానట్ట కనిపసోుాంది, అతను జయజరా
దాని మీదకు పకాడు, ఆ బొభొపై ఉన గాజులక కేసి తనను అదుముకున్డు, అతని వేడ్ పొటటకు
ఊయట కలగిసూు గటిటగా అతుకుాపోయిాంది. వాళ్ళళ దేనయిన్ ట్టకుపోనీ, ఈ బొభొని మాత్రాం
టిటకెళ్ళటానికి వీలేాదు. అతను ఇపుెడా బొభొను పూరిుగా ఆక్రమిాంచుకుని ఉన్డు. తల మాత్రాం
లవిాంగ్ రూము తలుపు వైపు తిపె ఆడవాళ్ళళదృరూ ఎపుెడు తిరిగి వస్వురా అని చూస్తున్డు.
వాళ్ళళదృరూ విరామాని తవయగానే ముగిాంచుకుని తిరిగి వచ్చారు; గ్రెటె తలా చుట్టట చేయి వేసి
దాదాపు ఆమెను మోస్తునట్టట లోలకి తీస్తకు వచిాాంది. ‘చెపుె, ఇపుెడేాం తీస్తకెళాృాం?’ అాంట్ట
గదాంతా కలమజూసిాంది. అపుెడు, ఆమె కళ్ళళ, గోడ మీాంచి తన వైపే చూస్తున గ్రెగర్ కళ్ళతో
కలశాయి. ఫహుశా తలా కానే ఉాండటాం వలా కాబోలు, గ్రెటె ఏమీ చూడనట్టట తమాయిాంచుకుాంది, తలా
దృష్టట అట్ వైపు పోకుాండా తన తలను ఆవిడకు తలకు బాగా దగాయగా తెచిా, కాంపస్తున గొాంతుతో,
గఫగబా, ‘ఏమాొ, ఇాంకాసేపు లవిాంగ్ రూములోనే రస్తట తీస్తకుాందామా,’ అాంది. గ్రెగర్కు ఆమె
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ఉదేృశ్మేమిట్ల సెషటాంగానే అయూమైాంది: ముాందు అభొని జాగ్రతుగా ఫమటకు ాంపాంచి, తరావత నను
కిాందకు తరిమేయాలనుకుాంట్లాంది. అదెల్ల జరుగుతుాందో నేనూ చూస్వును! అతను బొభొకు భరిాంత
దగాయగా అదుముకుపోయాడు. దాని మాత్రాం వదులుకునే సభసేో లేదు, అాంత దాకా వసేు గ్రెటె
ముఖ్ాం మీదకే దూకుతాడు.
కానీ గ్రెటె మాటలు తలా గాబరాను భరిాంత పెాంచ్చయి; ఆవిడ వాయగా వాంగి, పువువల వాల్
పేర్ మీద ముకుాపొడుాం యాంగులో ఉన భయకను చూడనే చూసిాంది, తాను చూసోుాంది గ్రెగర్నే అని
ఇాంకా జీరిీాంచుకోక ముాందే, ‘దేవుడా, అయోో దేవుడా!’ అాంట్ట జీయగా పూడుకుపోయిన గొాంతుతో
గటిటగా అరిచిాంది, సయవాం కోలోెయినట్ట చేతులు వేల్లడేసి సోఫ్క మీద కూలఫడ్పోయిాంది, ఇక భళీళ
కదలేాదు. ‘ఏయ్ గ్రెగర్! నినే,’ చెల్లాయి ఆగ్రహాంతో పడ్కిల బిగిాంచి అరిచిాంది. గ్రెగర్ రూపాంతయాం
తరావత ఆమె అతనితో మాటాాడటాం ఇదే మొదటిస్వరి. తలాకి సెృహ తెకుాండా ఏదన్ అరుకు
తేవాలని ఆమె కా గదిలోకి రిగెతిుాంది; గ్రెగర్ కూడా స్వమడాలనుకున్డు – ఆ బొభొని
తరావతైన్ కాపడుకోవచానిపాంచిాంది – కానీ అతని పొటట ఆ గాజు లకకు గటిటగా
అాంట్కుపోవటాంతో ఫలవాంతాన ఊడ పెరుకోావాలస వచిాాంది; గోడ దిగి పత రోజులోాల్ల చెల్లాయికి
ఏదో సలహా ఇవవటానికనట్ట కా గదిలోకి రిగెతాుడు; తీరా వెళాళక ఏాం చేయాలో తోచలేదు, ఆమె
వెనక ఊరికే అల్ల నిలఫడాడడు; ఆమె అకాడున అరుకు సీస్వలనీ ఆదరాబాదరాగా వెతుకుతునదల్లా
ఎాందుకో వెనకుా చూసి హడలపోయిాంది; క సీస్వ గచుా మీద డ్ గిలాంది; ఏదో భాంట పుటిటాంచే
ద్రావకాం అతని చుట్టట లకిాంది; గ్రెటె ఇాంక ఆలసోాం చేమకుాండా మోస్తకెళ్ళగలగినని భాందు
సీస్వల చేజికిాాంచుకుని తలా దగాయకు రిగెతిుాంది, గది లోలకి వెళ్ళగానే కాలతో తలుపును వెనకుా
తని మూసేసిాంది. ఇపుెడు గ్రెగర్ తలా నుాంచి వేరైపోయాడు, ఆవిడేమో లోల తన కాయణాంగా
భయణపు అాంచులోా ఉాంది; కానీ తలుపు తీసే ధైయోాం చేమలేకపోయాడు, తీసేు చెల్లాయి బెదిరి
పరిపోగలదు, ఇపుెడు తలాకి ఆమె అవసయాం చ్చల్ల ఉాంది; ఎదురుచూడటాం తె తాను
చేమగలగిాందేమీ లేదు; తను తాను తిట్టకుాంట్ట గాబరాగా అట్ట ఇట్ట పకడాం మొదలుపెటాటడు,
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గోడలూ, పరిచర్, పైకపుె, అనీ ఎడాపెడా పకేస్తున్డు, కాసేటికి గది మొతుాం తన చుట్టట గిర్రున
తిరుగుతునటటనిపాంచిాంది, నిససతుువగా గది భధోన ఉన ట్టబిల్ మీద కుెకూలపోయాడు.
సభమాం గడ్చిాంది; గ్రెగర్ ఎకాడ్వాడకాడే నీయసాంగా డ్పోయి ఉన్డు; చుట్టట నిశ్శఫృాంగా
ఉాంది, అది శుబ సూచకమే కావచుా. ఇాంతలో డోర్బెల్ మోగిాంది. నమాొయి వాంటగదికి తాళ్ాం
వేస్తకుని లోలే కూరోావటాంతో, గ్రెటె ఫమటకెళ్ళళ తలుపు తీసిాంది. తాండ్రి లోలకి వసూునే,
‘ఏమైాంది?’ అన్డు; ఫహుశా గ్రెటె వాలకాం చూడగానే విషమాం కనిపెట్టటసినట్టన్డు. గ్రెటె ఆమన
గుాండెల మీద తల వాలానట్టాంది, ఆమె గొాంతు పూడుకుపోయినట్ట వినిపాంచిాంది: ‘అభొ సెృహ
తపెాంది, కానీ ఇపుెడు బానే ఉాంది. గ్రెగర్ అదుపు తపెడు’ అాందామె. ‘అనుకుాంట్టనే ఉన్ను.
మీకు చెపూునే ఉన్ను కూడా, కానీ మీ ఆడాళ్ళళ న్ మాట వినే యకాలు కాదుగా,’ అన్డు తాండ్రి.
గ్రెగర్కి అయూమైాంది, చెల్లాయి అతి కుాుాంగా చెపెన విషయాని తాండ్రి వేరేల్ల అయూాం చేస్తకున్డు,
తానేదో హిాంస్వతొకాంగా ప్రవరిుాంచ్చనని అనుకుాంట్న్డు. ఇపుెడు గ్రెగర్కి సాంజాయిషీ ఇచుాకునే
వీలూ సభమమూ లేవు, తాండ్రిని ఏదోల్ల శాాంతయచక తెదు. అతను చకచకా తన గది తలుపు
దగాయకు వెళ్ళళ దానికి బాగా అతుకుాపోయి నిలఫడాడడు. ఇల్లగైతే తాండ్రి హాలోాకి వచిా చూసినపుడు,
తాను తినగా తన గదిలోకి వెళ్ళళపోవాలన సదుదేృశ్ాంతోనే ఉన్డనీ, తనను తయభకారేాదనీ అయూాం
చేస్తకుాంటాడు; కానీ ముాందు ఈ తలుపు తెరుచుకుాంట్ట బాగుణుీ.
కానీ తాండ్రి ఇల్లాంటి స్తనితమైన భేదాల టిటాంచుకునే మూడోా లేడు; లోలకి వసూునే,
గ్రెగర్ని చూసి, ‘ఆహ్!’ అని అరిచ్చడు; ఆ గొాంతులో టటరాని ఆగ్రహమూ, దొరికాడన ఉతాసహమూ
కేస్వరి ధవనిాంచ్చయి. గ్రెగర్ తలుపు మీాంచి తల తిపె తాండ్రి వైపు చూశాడు. ఆమన ఎాంత దృఢాంగా
నిలఫడాడడో! తాండ్రి ఇల్ల ఉాంటాడని గ్రెగర్ ఎపుెడూ ఊహిాంచలేదు; తానీ భధో ఇయవైన్లుగాాంటలూ
అడడదిడడాంగా పకటభనే సయదాలో డ్ ఇాంట్లా ఏభవుతుాందో టిటాంచుకోవటాం మానేశాడు,
రిసిూతులు చ్చల్ల మారి ఉాంటామని ముాందే గ్రహిాంచ్చలసాంది. అయితే మాత్రాం, భరీ ఇాంత మారాె!
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అసలు ఈ కనిపాంచేది నిజాంగా తన తాండ్రేన్? తాను ఉదోోగ ప్రయాణాల నిమితుాం ఫమటకు
వెళ్ళళటపుడు, ఎపుెడు చూసిన్ నిససతుువగా భాంచాం మీద డుకుని కనిపాంచే భనిష్ట ఈమనేన్;
భళీళ స్వమాంత్రాలు తిరిగి వచిానపుడు డ్రెసిసాంగ్ గౌన్ వేస్తకుని డకుారీాలో నడుాంవాలా కనిపాంచే
భనిష్ట ఈమనేన్; ఆ సభయాలోా పైకి లేచే ఒపక కూడా లేనట్ట ఒ చెయిో మాత్రాం ఎతిు లకరిాంచి
ఊరుకునేవాడు;

అల్లగే అరుదన

సాందరాలోా

(ఏడాదికి

కొని

ఆదివారాలోానో,

యూదు

సెలవుదిన్లోానో) కుట్ాంఫభాంతా కలసి సయదాగా ఫమట వాకిాంగ్కు వెళ్ళళనపుడు కూడా, ఆమన
తన పత ఒవర్కోట్ తొడుకుాని, అసలే నిాంపదిగా నడ్చే గ్రెగర్ీ అతని తలాీ భధో, వాళ్ళ కన్
కూడా నిాంపదిగా నడ్చేవాడు, ప్రతి అడుీా తన వాంపు తిరిగిన ఊతకర్రని ఎదురుగా మోపుతూ
నడ్చేవాడు, తాను ఏదన్ చెపెలనుకునపుడు ఉన చోట్ట ఆగిపోయి, ముాందు వెళ్ళున వాళ్ళని తన
చుట్టట గుమికూడేట్ట చేస్తకునేవాడు; ఆ భనిషీ ఈ భనిషీ కరేన్? ఇపుెడ్డమన నిటారుగా
దృఢాంగా ఉన్డు, గిలుట బొతాులు మెరుసోున బిగుతైన నీలాం యూనిఫ్కాం తొడుకుాన్డు, అది బాాంకు
ఫాంట్రోతులు తొడుకుానే యూనిఫ్కాం; ఎతుుగా బిరుస్తగా ఉన దాని కాలర్ మీద ఆమన ఫలమైన
కిాంది చుబ్బకాం ఉబిై ఫరువుగా వేల్లడుతోాంది; గుబ్బరుల్లాాంటి కనుబొభొల కిాంద నలాని కళ్ళళ చురుగాా
సూదుల్లా చూస్తున్యి; ఇదివయకూ ఎపుెడూ చెదిరి కనిపాంచే ఆమన తెలాని జుట్ట ఇపుెడు తినగా
తీసిన పపటకు చెరో వైపూ నునగా తళ్తళాళడేల్ల దువవఫడ్ాంది. ఆమన తన ట్లపీ విసిరాడు – దాని
మీద ఏదో బాాంకుకి సాంఫాంధిాంచిన లోగో ఉాంది – అది గదికి అడడాంగా ఎగిరి గాలోా వాంీ కొడుతూ
సోఫ్క మీద డ్ాంది, తన కోట్ అాంచులు వెనకుా డేట్ట చేతుల ాంటాాాం జేబ్బలోా దోపుకుని,
భీకయమైన ముఖ్ాంతో గ్రెగర్ వైపు నడ్చ్చడు. ఆమన ఏాం చేయాలనుకున్డో ఆమనకైన్ తెలుసో
లేదో; ముాందతే కాలు మాత్రాం ఎతుుగా లేపడు; ఆమన బూట్ అాంచుల భారీ రిమాణాం గ్రెగర్ను
నిశ్చాష్టటణ్ణీ చేసిాంది. అతను ఇక ఏమీ ఆలోచిాంచలేదు; ఈ కొతు జీవితాం మొదలైన తొల రోజు నుాంచీ
అతనికి కటి ఖామాంగా తెలుస్త, తాండ్రి తనతో ఎాంత వీలైతే అాంత కయాశ్ాంగా వోవహరిాంచ్చలనది
క దౄతిగా పెట్టకున్డు. అాందుకే అతను వెాంటనే తాండ్రికి అాందకుాండా పరిపోవటాం
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మొదలుపెటాటడు, తాండ్రి ఆగినపుెడల్లా ఆగుతున్డు, ఆమన ఏ మాత్రాం కదిలన్ భళీళ
పకుతున్డు. ఇల్ల వాళ్ళళదృరూ గది చుట్టట చ్చల్ల చకారుా కొటాటరు, కానీ పలతమేాం తేలలేదు, అసలు
దాని తయభటాం అని కూడా అనలేాం, అాంత నెభొదిగా స్వగుతోాంది. అాందుకే గ్రెగర్ ఇాంకా నేలనే
అాంటిపెట్టకుని పకుతున్డు, అదీ గాక ఇపుెడు తాను గోడల మీదా, పైకపుె మీదా పకటాం
మొదలుపెడ్తే, తాండ్రి దాని ధికాాయాంగా భావిాంచి భరిాంత రచిాపోతాడేమో అని అతని బమాం. కానీ
నేల మీద ఎకుావ సేపు పకడాం కూడా కషటమేనేమో. ఎాందుకాంట్ట, తాండ్రి వేసిన కొాకా అడుగుీ
ఫదులుగా తాను కాళ్ళతో అనేకమైన కదలకల చేటాటలస వసోుాంది. ఊపరాడక ఆయాసాం
మొదలయిాంది, అయిన్ అల్ల తూలుతూనే రిగెడుతున్డు; చివరికిక కళ్ళళ కూడా మూసేస్తకుని
తన శ్కుులనీ గుడ్డగా రిగెతుటానికే ఖ్రుాపెడుతున్డు; తపెాంచుకోవడానికి రుగును మిాంచిన
దారేదన్ ఉాందేమో అనది ఆలోచిాంచటాం కూడా మానేసి రిగెడుతున్డు; ఈ అయోభమాంలో
పకటానికి గోడలున్మన సాంగతి కూడా భరిాపోయాడు (అయిన్ నిజానికి ఆ గోడలకి జారేసిన
పరిచర్ అాంతా దునైన కోణాలతోనూ, చువవలతోనూ ఉాంది) – ఉనట్టాండ్ ఏదో వస్తువు అతని
కా నుాంచి విస్తరుగా దూస్తకుపోయిాంది; నేల మీద డ్ అతని ముాందు నుాంచి దొరుాకుాంట్ట
పోయిాంది. అది క ఏపల్; వెనువెాంటనే ఇాంకో ఏపల్ కూడా ఎగురుతూ వచిాాంది; గ్రెగర్ స్వూణువై
ఆగిపోయాడు; ఇక రిగెతిు ల్లబాం లేదు; తాండ్రి దొరికిాందల్లా విసయటానికి ఏ మాత్రాం వెనుకాడటాం
లేదు, ఆమన అలొరాలోని ళ్ళ గినె నుాంచి జేబ్బలు నిాంపుకున్డు, కోా ఆపల్ విస్తరుతున్డు,
ప్రస్తుతానికైతే ఇాంకా కాటీ సూటిగా తగిలేల్ల విసయలేకపోయాడు. ఎర్రెర్రని ఆపల్ ళ్ళళ కరాంట్
తాకినట్ట నేలాంతా దొరుాతున్యి, ఫియాంగి గుళ్ళల్ల క దాని తరావత భరొకట్టచిా డుతున్యి.
క ఆపల్ పెదృ ప్రమాదాం లేకుాండానే అతని వెనక భాగాని రాస్తకుాంట్ట పోయిాంది. కానీ
వెనువెాంటనే ఎగురుకుాంట్ట వచిాన భరో ాండు మాత్రాం, అతని వెనక భాగాంలోకి దూరి,
లోలకాంటా చొచుాకుపోయిాంది; మెలతిపేె బాధ బాంగిభ మారిసేు పోతుాందేమో అనట్ట, గ్రెగర్
ముాందుకు కదలటానికి ప్రమతిాంచ్చడు; కానీ మేకు కొటిటనట్ట ఉన చోటి నుాంచి అససలు
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కదలేాకపోయాడు, సరేవాంద్రియాలూ అయోభమాంతో కాంపస్తుాండగా, నేల మీద చదునుగా
కూలఫడ్పోయాడు. ఇక సెృహ ఇక కోలోెతున్డనగా, తన గది తలుపు ధడాల తెరుచుకోవటమూ,
తలా రిగెతుుకుాంట్ట రావటమూ అతనికి కనిపాంచిాంది, ఆవిడ వెనకనే చెల్లాయి అరుసూు వెాంటడ్ాంది,
ఆవిడ పెటీట కోట్ మాత్రమే వేస్తకుని ఉాంది, (ఇాందాక సెృహతపెనపుడు గాల ఆడేాందుకు వీలుగా
చెల్లాయి ఆవిడ పై దుస్తుల తొలగిాంచినట్టాంది); ఇపుెడు ఆవిడ అతని తాండ్రి వైపు రిగెడుతోాంది,
ఆవిడ వెనకాలే వదులు చేమఫడ్న లోదుస్తులనీ నేల జారుతున్యి; సారుట కాలకి అడుడడటాంతో
తినగా వచిా తాండ్రి మీద డ్ాంది, ఆమను గటిటగా కౌగిలాంచుకుని, కట్ట శ్రీయాంగా ఐకోమైపోయిాంది
– ఇక గ్రెగర్ చూపు పూరిుగా భసకబారుతుాండగా – ఆవిడ తాండ్రి మెడ చుట్టట చేతులు వేసి గ్రెగర్ని
చాంపొదృని వేడుకుాంట్లాంది.

[తరువాయి భాగాం వచేా వాయాం]
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