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కాఫ్కా ‚మెటమారపసిస్‛ ఈ తెలుగు అనువాదం వారం వారం ధారావాహికంగా
ఇస్తున్నం. మొదట్నంచి చివరిదాకా కే ఇంటిలో జరిగే ఈ రచనను సరిగాా
ఆస్వవదంచటానికి, ఆ ఇంటి అమరిక తెలయటం కూడా ముఖ్మమని న్ భావన.
అందుకే, ఆ పాను ఇకాడ ఇచ్చాను. - మెహెర్

రూపంతరం
1
గ్రెగర్ జమాా క ఉదయం కలత కలలనంచి నిద్ర లేచే సరికి, మంచంపై తానో క పెదద
కీటకంగా మారిపోయి ఉన్నడని గమనించ్చడు. అతను గటిిగా పెంకు లాగా ఉనన వీపు మీద పడుకుని
ఉన్నడు, తల కంచం పైకెత్తు స్తే ు ఉబెతఫతుగుగా రౌన్ ర రంగులో ఉంద ట్టి, దానిన అడడంగా విడదీస్తు
బిరుసైన చ్చపలుగా వంగిన పలకలు ఉన్నయి, ట్టి మీద దుపటి నిలకడగా నిలవలేక ఏ క్షణానైన్
జారిపోయేట్ింద. ఈ శ్రీరపు భారీతనం పోలతే ు చ్చలా బకాగా ఉనన కాళ్ళు బోలెడనిన అతని కళ్ు
ముందు నిససహాయంగా కదులుతుగన్నయి.
‘ఏమయింద న్కు?’ అనుకున్నడు. ఇద కలైతే కాదు. అతని గద, మనుషులుండే మామూలు
గద, బహుశా కాసు చిననద, చిరపరిచితమైన న్లుగు గోడల మధామ సుబ్ధధగా ఉంద. బలా మీద కనిన
దుస్తుల శాంపిళ్ళా విపి పడేసి ఉన్నయి – జమాా క ట్రావెలంగ్ తే ల్సమె ర – బలా పైనునన గోడ మీద
అతను ఈమధ్యమ క పత్రికలోంచి కత్తురించి అందమైన గిలుి ఫ్రేములో బిగించి పెట్ికునన బొమభ
కటి వేలాడుతంద. అందులో క అమాభయి ఉనిన టోపీ పెట్ికుని, ఉనిన శాలువా వేస్తకుని,
నిటారుగా కూరుాంద, ముంజేత్తని పూరిుగా కప్పసిన ఉనిన చేతొడుగును స్పరుల వైపు చ్చపుతంద.
తరావత గ్రెగర్ కిటికీ వైపు స్శాడు, బయట వాతావరణం మబ్ధఫగా ఉంద – కిటికీ చువవల
మీద వాన చినుకుల చపుడు వినిపిస్ుంద – అతనికి దగులుగా అనిపించింద. ‘ఇంకాతే పు నిద్రపోతే
ఈ గోలంతా మరిాపోవచుా,’ అనుకున్నడు, కానీ అద అంత స్తలువు కాదని వెంటనే అరథమైంద,
అతనికేమో కుడి వైపుకు త్తుగిల పడుకోవటం అలవాట్, ఇపుడునన సిథత్తలో అద కుదరటం లేదు.
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ఎంత బలంగా అట్ వైపు ఊగిన్, త్తరిగి మళ్ళు తన వీపు మీదకే వచిా పడుతుగన్నడు. అలా ఒ వంద
స్వరాయిన్ ప్రయత్తనంచి ఉంటాడు, కలవరంగా అలాలాాడుతుగనన తన కాళ్ును స్డలేక కళ్ళు కూడా
మూస్తకున్నడు, చివరికి తన పకా భాగంలోంచి సననగా ఇదవరకెననడూ లేని ఒ నొపి
మొదలవటంత ఇక ఆ ప్రయతనం మానుకున్నడు.
‘దేవుడా! ఈ గొడుడ చ్చకిరీ ఉద్యమగానిన ఎందుకు ఎనునకున్ననో నేను! ట్డిచిన ట్దుద గుంకే
దాకా ప్రయాణాలతనే సరిపోతంద. ఆఫీస్తలో క చోట నిలకడగా కూరుాని చేతే  పనిత పోలతే ు,
అసలే ఇందులో ఉద్యమగపరమైన త్తుళ్ళు చ్చలా ఎకుావ. అవి చ్చలవననట్ి, ఈ ప్రయాణాల అలసట,
రైళ్ళు అందుతాయో లేద్యననే గాభరా, వేళా పళా లేని చతు త్తండి, చిరకాలం మిగిలే దగారి తే నహాలకు
అవకాశ్ం లేకుండా ఎపటికీ పరిచయమాత్రంగానే మిగిలపోయే ఎడతెగని ముల ల ప్రవాహం...
గంగలో కలవనీ ఇదంతా!’ అతనికి ట్టి మీద చినన దురద మొదలైంద; తనున తాను నెమభదగా
మంచం పై భాగానికి లాకుాన్నడు, అలాగైతే తల కాసు పైకెత్తు స్తే  వీలుంద; అతనికి దురద
పెడుతుగనన చోట్ కనిపించింద, అకాడ తెలాని చుకాలాాంటి మచాలు గుంపుగా ఉన్నయి, అవేమిటో
అతనికి అరథం కాలేదు; పరీక్షిదాదమని క కాలు అకాడ తగిలంచ్చడు గానీ ఆ సరశకు వళ్ాంతా
జివువమనటంత చపున వెనకుా లాకుాన్నడు.
మళ్ళు యథాస్వథన్నికి జారిపోయాడు. ‘మరీ పెందలాడే లేతే ు కోాస్వరి ఇలాంటి పిచిా భ్రమలే
కలుగుతాయి,’ అనుకున్నడు, ‘ఏ మనిషికైన్ సరిపడా నిద్ర అవసరం. మిగతా తే ల్సమె రస అంతా
జన్న్లో ఆడవాళ్ులా స్తఖ్ంగా ఉంటారు. మొననటికి మొనన, ట్దుదనేన నేను కలెక్టి చేసిన ఆరడరుా
రాదాదమని హోటల్కి వెళ్ళుసరికి, ఆ దొరగారాందరూ ఇంకా టిఫినుా త్తనటంలోనే ఉన్నరు. అదే నేను
గనక అలా చేతే ు మా యజమాని వెంటనే ననున ఉద్యమగంలోంచి పీకి పరేస్వుడు. ఏమో ఎవరు
చట్చ్చారు, అలా జరగటమే మంచిదేమో. న్ తలాదండ్రుల గురించి ఆలోచించి వెనకుా తగాాలస
వస్ుంద గానీ, లేకపోతే ఎపుడో రాజీన్మా ఇచేాతే వాణ్ణి, త్తననగా లోపలకి దూస్తకుపోయి మా
యజమాని ముందు నిలబడి అతని గురించి నేనేమనుకుంట్న్ననో నిర్మభహమాటంగా చప్పతే వాణ్ణి,
దెబఫకి డెస్తా మీంచి జారి పడేవాడు! అయిన్ అదేం పదధత, అలా డెస్తా మీద ఎతుగుగా కూరుాని
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ఉద్యమగులత కిందకి స్స్తు మాటాాడటం, పైగా అతనికి చవుడు కావటంత దగారగా మాటాాడితే తప
వినపడదు కూడానూ. ఏద్య కటిలే, న్కు మాత్రం ఇంకా ఆశ్ చ్చవలేదు; అతనికి న్ తలాదండ్రులు
చలాంచ్చలసన బాకీ మొతుం తీరేాశాకా (దానికి క ఐదారేళ్ళు పట్టిచుా) అపుడిక నేననుకుననట్టి
చేస్వును. ఈ చ్చకిరీ నుంచి పూరిుగా బయటపడతాను. అదంతా తరావత గానీ, ప్రస్తుతానికి, నేను ఇక
లేవటం మంచిద, న్ రైలు ఐదంటికి బయలేదరిపోతుగంద.’
అతను పకాన సొరుగులబలా మీద టిక్ట టిక్ట మంట్నన అలారం వైపు స్శాడు. ‘అరె!’
అనుకున్నడు. అపుడే ఆరుననర దాటిపోయింద, అలారం ముళ్ళు ముందుకు కదుల్తునే ఉన్నయి,
పవు తకుావ ఏడు అవటానికి ఇంకెంత తే పు పటిదు. అలారం మోగలేదా? మంచం మీంచి
స్టాినికైతే అద న్లుగు గంటలకు సరిగాానే పెటిి ఉంద; చవులు చిలుాలు పడే ఆ మోతకి ఎవరన్న
ప్రశాంతంగా పడుకోగలరా? మరి, తను మాత్రం ప్రశాంతం కన్న కూడా గాఢంగా నిద్రపోయాడు.
ఇపుడేం చేయాల? తరావత్త రైలు ఏడింటికి ఉంద; పిచాత్తునట్ి పరిగెడితే తప దాననందుకోలేడు, పైగా
అతని శాంపిళ్ునీన ఇంకా సరదకుండా ఎకాడివకాడే పడి ఉన్నయి; అతనికి వంటోా ఏమంత చురుగాా
కూడా అనిపించటం లేదు. కవేళ్ ఆ రైలు అందుకోగలగిన్, యజమానిత చీవాట్ా ఎలాగూ తపవు,
ఎందుకంట్ట ఇపటికే ఐదంటి రైలు దగార కూలీ ఎదురు స్సి స్సి వెళ్ళుపోయంటాడు, బహుశా
ఈపటికే నేను రాలేదనన విషయం చేరవేసిస ఉంటాడు. అసలే వాడు యజమానికి క చంచ్చ లాంటి
వాడు, వెనెనముక లేని మూరుుడు. తనకు ంటోా బాగా లేదని చప్పు? కానీ అదేమంత నమభశ్కమంగా
ఉండదే. గ్రెగర్ తన ఐదేళ్ు ఉద్యమగ జీవితంలో ఎననడూ సెలవు పెటిి ఎరుగడు. యజమాని తపకుండా
ఆరోగమ బీమా వైదుమణ్ణి వెంటబెతట్ికుని వచేాస్వుడు, అపుడిక తన స్మరితన్నికి తలాదండ్రులు మాట
పడాలస వస్తుంద, సంజాయిషీ ఏమన్న చపుదామన్న యజమాని వినే రకం కాదు, బీమా వైదుమణ్ణి
స్పించి తన నోరు మూయిస్వుడు, ఆ బీమా వాడి దృషిిలోనేమో ప్రపంచం అంతా ఆరోగమంగా ఉండి
కూడా పని ఎగొాట్టి మనుషులోు కికిారిసిపోయి ఉంట్ంద. నిజానికి తన విషయంలో ఆ వైదుమడి
అభిప్రాయం తప్పమీ కాదు కూడా? కాసు నిద్రమతుగు తపితే ు (అద కూడా ఇంత నిద్ర తరావత
అరథరహితమే) గ్రెగర్ బానే ఉన్నడు, చ్చలా ఆకలగా కూడా ఉంద.
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మంచం మీంచి దగేందుకు ఇంకా మనసారించక, అతను వేగంగా ఇదంతా ఆలోచిస్తుండగా
– అలారం ఇక పవుతకుావ ఏడును స్పించబోతందనగా – తలగడ వైపునన తలుపు దగార,
సంకోచంగా తడుతుగనన చపుడు వినపడింద. ‘గ్రెగర్,’ అంద ఒ గొంతుగ – అద అతని తలా గొంతుగ –
‘పవుతకుావ ఏడయిపోయిందరా. రైలు అందుకోవా?’ ఎంత మారదవమైన గొంతుగ! గ్రెగర్ దానికి
బదులవవబోయిన వాడలాా, తన గొంతుగ విని తానే తుగళ్ళుపడాడడు; అద అవటానికి తన గొంతే కానీ,
దాంత పటూ, అటిడుగునుంచి, ఏద్య కీచుమనే శ్బదం పెలుాబ్ధకుతంద; దాని వలా అతని మాటలు
క్షణం పట్ మాత్రమే సషింగా వినపడుతుగన్నయి, మరుక్షణం ఎంతగా కలుషితమైపోతుగన్నయంట్ట,
అవతల వాళ్ుకు తాము వింట్ననద అసలు మాటలేన్ అనన సందేహం కలగి తీరుతుగంద. గ్రెగర్
వివరంగా జవాబిదాదమనుకునన వాడలాా, ఇక చేతే ద లేక, ‘ఇపుడే లేస్తున్న అమాభ,’ అని మాత్రం
అనగలగాడు. మధ్మలో చకా తలుపు వుండటం వలా గ్రెగర్ గొంతుగలోని మారు బయటికి తెలసినట్ి
లేదు, తలా ఈ మాటలకు సంతృపిు చంద వెళ్ళుపోయింద. కానీ ఈ కుాపు సంభాషణ కారణంగా ఇంటోా
కుట్ంబ సభ్యమలందరికీ, తాము అనుకుననట్ి గ్రెగర్ ఇంకా ఆఫీస్తకు బయలేదరలేదనీ, ఇంటోానే
ఉన్నడనీ అరథమైంద, దాంత అతని తండ్రి పకానునన తలుపులోా క దానిన నెమభదగానే కానీ,
పిడికిలత తటిస్వగాడు. ‘గ్రెగర్, గ్రెగర్, ఏమైంద నీకు?’ అన్నడు. కాతే పగి, ఇంకాసు కట్వైన
గొంతుగత, ‘గ్రెగర్! గ్రెగర్!’ అని మళ్ళు పిలచ్చడు. ఈలోగా రెండో పకా తలుపు నుంచి అతని చలాాయి
గొంతుగ మృదువుగా, జాలగా వినిపించింద: ‘గ్రెగర్? వంటోా బాలేదా? ఏమైన్ కావాలా?’ అందామె.
గ్రెగర్ ఇరు వైపులకూ కేస్వరి, ‘నేను వస్తున్నను,’ అంటూ జవాబిచ్చాడు, తన గొంతుగను
మామూలుగా ధ్వనింపజేతే ందుకు చ్చలా ప్రయాసత ప్రతీ పదానీన పటిి పటిి పలుకుతూ, పదాల మధ్మ
పెదద విరామాలస్తు మాటాాడాడు. తండ్రి త్తరిగి తన టిఫి ర దగారకు వెళ్ళుపోయాడు, చలాాయి మాత్రం
గుస గుసగా, ‘తలుపు తీయి, గ్రెగర్, దయచేసి,’ అంద. కానీ గ్రెగర్కు ఆ ఉదేదశ్ం లేదు, అలా తలుపులు
మూసి పడుకునే తన అలవాట్ను అభినందంచుకున్నడు కూడా, ట్రావెలంగ్ తే ల్సమె రగా రాత్రుళ్ళు
తలుపులనీన బిడాయించుకు పడుకోవటం అలవాటంద, ఆఖ్రుకు అద తన ఇలాయిన్ సరే.
మొదట నింపదగా లేవాల, డ్రెస్ చేస్తకోవాల, అనినంటికన్న ముఖ్మంగా టిఫి ర చేయాల;
అపుడు తరావత్త సంగత్త ఆలోచించ్చల, అంతే తప, ఊరకనే ఇలా మంచం మీద పడుకుని
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ఆలోచించటం వలా ప్రయోజనమేం లేదు. అతనికో సంగత్త గుర్ముచిాంద, ఇదవరకూ కూడా చ్చలాస్వరుా
నిద్రలో ఏద్య ఇబఫందగా అనిపించేద, తీరా లేచి స్తే సరికి అదంతా సరైన భంగిమలో
పడుకోకపోవటం వలా కలగిన భ్రమగా తేలేద, ట్దుదనేన చుట్ిముటిిన ఈ భ్రమలనీన క్రమంగా ఎలా
తొలగిపోనున్నయో స్డాలని అతనికి చ్చలా కోరికగా ఉంద. ఇక తన గొంతుగలో వచిాన మారు
బహుశా జలుబ్ధ చేస్తుందనటానికి క స్తచన మాత్రమే, అద ట్రావెలంగ్ తే ల్సమెనాందరికీ ఎదురయేమ
ఇబఫందే.
దుపటిని తపించటం స్తలువుగానే అయిపోయింద, కాసు బోర విరుచుకోగానే అద కిందకు
జారిపోయింద. తరావతే అసలు కషిం మొదలైంద, దీనికి కారణం అతను బాగా వెడలుగా ఉండటమే.
లేచి కూరోావాలంట్ట భ్యజాల్త చేతుగల్త కావాల; కానీ అతనికి ఉననవలాా బోలెడు కాళ్ళు మాత్రమే, అవి
అంతూట్ంతూ లేకుండా ఏవేవో కదలకలన ప్రదరిశస్తున్నయి, వాటిని అదుపు చేయలేకపోతుగన్నడు. ఏ
కాలునైతే వంచ్చలని అనుకున్నడో, అదే అనినంటి కన్న ముందు నిటారుగా అయేమద; అత్త కషిం మీద
ఆ కాలు చేత చేయించ్చలనుకుననద చేయించగలగిన్, ఈలోగా మిగతా కాళ్ునీన అదుపు తపి ఏద్య
బాధాకరమైన కలవరంత అలాలాాడేవి. ‘మంచం మీద స్మరిగా పడుకోవటం వలా ప్రయోజనం లేదు,’
తనకు తాను చపుకున్నడు గ్రెగర్.
ముందు తన దగువ భాగానిన మంచం మీంచి బయటకు నెటాిలని ప్రయత్తనంచ్చడు, కానీ
ఇపటిదాకా అతని కంటపడనిదీ, కనీసం ఊహకు కూడా సరిగా అందనిదీ అయిన ఈ దగువ భాగానిన
కదపటం

చ్చలా

కషిమైంద;

ఆ

పని

చ్చలా

నెమభదగా

స్వగింద;

చివరికి,

ఆరాటం

కటిలుతెంచుకోవటంత, కాస్వరి బలమంతా కూడగట్ికుని తనను తాను గుడిడగా ముందుకు
నెట్ికున్నడు, కానీ దశ్ను తపుగా అంచన్ వేశాడు, శ్రీరం మంచం కింద అంచుకు బలంగా
గుదుదకుంద; ప్రాణాలు జిలాారుాకుపోయినంత బాధ్ కలగాకా గానీ అతనికి అరథం కాలేదు, తన
శ్రీరమంతటిలోనూ ఆ దగువ భాగమే అతమంత స్తనినతమైన భాగమని.
దాంత ఇపుడు ఎగువ భాగానిన బయట పడేయాలని ప్రయత్తనంచ్చడు, జాగ్రతుగా తన తలను
మంచం వారనునన అంచు వైపు జరిపడు. అద తేలగాానే అయిపోయింద, దాంత పట్ట అతని మిగతా
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శ్రీరం కూడా, కాసు వెడలుగా బరువుగా ఉన్న కూడా, నెమభదగా తల జరిగిన వైపుకే జరిగింద. అలా
అంచలంచలుగా జరుపుకుంటూ వచ్చాడు. కాతే పటికి తల మంచం అంచు దాటి గాలోా వేలాడేదాకా
వచిాంద, ఇక అంతకన్న ముందుకు జరపలంట్ట భయమేసింద, ఈ పదధత్తలో గనక కిందపడితే,
తలకు దెబఫ తగలకుండా కాచుకోవటం చ్చలా కషిం. ఏదేమైన్ ఇపుడు మాత్రం సృహ
కోలోకూడదు; అంతకన్న ఎలా ఉననవాడు అలా మంచం మీదనే ఉండిపోవటం మంచిద.
మరోమారు ప్రయాసపడి, త్తరిగి యథాస్వథన్నికి వచిా, ఆయాసంగా ఊపిరి తీస్తకుంటూ,
ఇందాకటి కన్న తీవ్రంగా అలాలాాడుతుగనన తన చినిన కాళ్ును స్శాడు, వాటి అరాచకతావనిన అదుపు
చేసి క్రమశిక్షణలో పెట్టి మారామేమీ తచలేదు, ఇక మంచం మీద ఉండటం తన వలా కాదనుకున్నడు,
దానినంచి బయటపడటానికి ఎంతకు తెగించిన్ ఫరేాదనిపించింద. కానీ ఇలాంటి పరిసిథతుగలోా
కంగారుగా నిరియాలు తీస్తకోవటం కన్న, సిథరంగా నింపదగా ఆలోచించటం చ్చలా ముఖ్మమనన
సంగత్త కూడా మరిాపోకూడదు. ఇలా అనుకుంటూ కాతే పు తన స్పును నిశ్ాలంగా కిటికీ మీదే
నిలపి ఉంచ్చడు, కానీ బయట కూడా అతణ్ణి ఉతేుజపరిచే దృశ్మమేదీ కనిపించలేదు, అంతా
తెలావారుఝాము ట్గమంచు, అద కూడా ఎంత దటింగా ఉందంట్ట వీధి అవతల భాగం కూడా
కనిపించటం లేదు. ఈ లోగా అలారం మళ్ళు కటిింద, ‘ఏడయిపోయింద, అయిన్ ఇంకా మంచు
విడవలేదు,’ అనుకున్నడు. తరావత కాతే పు కదలకుండా పడుకున్నడు, శావస నెమభదగా
తీస్తకున్నడు, అలాంటి సంపూరి సుబధత మళ్ళు తనను అలవాటన, ఖ్చిాతమైన వాసువికతలోకి
తెచిాపడేస్తుందననద అతని ఆలోచన కావచుా.
మళ్ళు వెంటనే అనుకున్నడు: ‘ఏడుంపవు కాకుండానే నేను మంచం దగి తీరాల. ఆఫీస్త
ఏడింటికి తెరుస్వురు, ఆ లోగా ఆఫీస్త నుంచి ఎవరో కరు వివరం కనుకోావటానికి వచేా అవకాశ్ం
ఉంద.’ ఈ ఆలోచన రాగానే ఇక ఆలసమం చేయకుండా, తన మొతుం శ్రీరానిన పడవలా అటూ యిటూ
ఊపుకుంటూ మంచం మీంచి కింద పడే సన్నహానిన ప్రారంభించ్చడు. ఈ పదధత్తలో కింద పడినపుడు,
నేల తాకిన మరుక్షణం తలను పైకెతుగలగితే చ్చలు, దానికి దెబఫ తగలకుండా కాపడుకోవచుా. వీపు
గురించేం భయపడనకారేాదు, అద గటిిగానే ఉననట్ింద; పైగా కింద త్తవాచీ ఉంద కాబటిి పెదదగా
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దెబ్బఫమీ తగలదు. ఇక ఆలోచించ్చలసందలాా, కింద పడగానే అయేమ చపుడు గురించే, దానివలా తన
చుటూి ఉనన తలుపుల కావల ఆంద్యళ్న పెంచిన వాడవుతాడు, కానీ ఆ పటి రిస్తా తీస్తకోక తప్పట్ి
లేదు.
గ్రెగర్ అపుడే మంచం మీంచి సగం బయటకు వేలాడుతుగన్నడు. ఈ పదధత్త ప్రయాసగా కన్న
క ఆటలాగా ఉంద, తాను చేయాలసందలాా అటూ ఇటూ ఊగటమే. కానీ ఎవరన్న వచిా స్వయపడితే
ఇదంతా ఎంత స్తలభంగా అయిపోయేద్య కదా అనిపించింద. ఇదదరు బలంగా ఉనన వమకుులు – తండ్రీ,
పనమాభయి చ్చలు – ఈ పనికి సరిపోతారు; వాళ్ళు చేయాలసందలాా, తన వీపు కిందకు చేతుగలు
దూరిా, మంచం మీంచి గాలోాకి పైకి లేపి, ఆ బరువుత పటూ తామూ వంగాల, తరావత జాగ్రతుగా
తనని నేల మీద పలీి కట్టిట్ి చేతే ు చ్చలు, అకాడి దాకా వచ్చాకా, ఇక తన బకాపలాటి కాళ్ళు అకారకు
వస్వుయనే ఆశ్. కానీ ఇలా తలుపులనీన మూసి ఉండగా తను స్వయానికి రమభని పిలతే ు మాత్రం ఎవరు
రాగలరు. తన తెలవితకుావ ఆలోచనకు తనకే నవ్వవచిాంద.
అతను అంచు దగారికి వచేాశాడు, ఇంకంచం ఊగిన్ బాలనుస నిలుపుకోవటం
కషిమయేమట్ింద, ఏడుంపవు కావటానికి ఐదే నిముషాలుంద, కాబటిి ఇక తాడో ప్పడో
తేలుాకోవటానికి సిదధమైపోయాడు – సరిగాా అపుడు ఎవరో బెతలుా మోగించిన చపుడంద. అతను
బిర్రబిగుస్తకుపోయాడు, ‘ఆఫీస్త నుంచి ఎవరో వచ్చారు,’ అనుకున్నడు, అతని బకా కాళ్ళా వేగంగా
కట్ికోస్వగాయి. క్షణం పట్ అంతటా నిశ్శబదం ఆవరించింద. ఏద్య వెర్రి ఆశ్త ‘వాళ్ళు తలుపు
తీయ’రెామభంటూ తనను తాను సముదాయించుకున్నడు. కానీ ఎపటిలాగే పనమాభయి దబదబా
అడుగులేస్తకుంటూ వెళ్ళు తలుపు తెరిచింద. గుమభం దగార మాట వినపడగానే గ్రెగర్కు
అరథమైపోయింద: వచిాంద ఎవరో కాదు, సవయాన్ పెదదగుమాస్వునే. చినన లోట్పట్ా కూడా పెదద
అనుమాన్లకు తావిచేా ఇలాంటి ఆఫీస్తలో పని చేయటం తన ఖ్రభ కాకపోతే మరేమిటి? వీళ్ు
దృషిిలో ఉద్యమగులందరూ పనిదొంగల కిందే లెకాా! తనలాంటివాడు కాడూ ఉండడా, నిజాయితీ
నిబదధతలు కలవాడూ, క ఉదయం గంటా రెండుగంటల ఆఫీస్త సమయానిన వృథా చేసినందుకే
మనస్వసక్షి చేత చిత్రవధ్కు గురై మత్త భ్రమించి, చివరకు మంచం మీంచి లేవడమే కషిమయేమ
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పరిసిథత్తకి చేరుకునేవాడూ, అలాంటి వాడు కాడూ ఉండడా? విషయమేంటో కనుకుారమభని
అప్రంటిస్తనో ఎవరోన పంపితే చ్చలదా (నిజానికి అద కూడా అనవసరమే)? ఇంతసి దానికి
సవయంగా పెదదగుమాస్వునే కదల రావాలా, వచిా ఈ వమవహారం స్వక్షాతూు పెదదగుమాస్వు అంతటి
వాడు మాత్రమే నిగుా తేలాాలసనంత గంభీరమైంద కామోసని తన అమాయకమైన కుట్ంబం
కంగారుపడేట్ి చేయాలా? గ్రెగర్ మొదట ఆచితూచి జరుగుదామనుకుననవాడలాా, ఈ ఆలోచనల వలా
కలగిన ఆంద్యళ్నత, కా ఉదుట్న తనున తాను మంచం మీంచి కింద పడేస్తకున్నడు. చపుడు
కాకుండా త్తవాచీ కంతవరకూ కాపడింద, అదీగాక అతని వీపు కూడా మరీ గటిిదేం కాదు, అందుకే
మెలాగా దబ్ధఫమనన శ్బదం మాత్రం వచిాంద. కానీ పడేటపుడు తన తల తగినంతగా పైకెతుక పోవటం
వలా, అద కింద కట్ికుంద; దానిన బాధ్గా చికాగాా మెల త్తపుకుంటూ త్తవాచీ కేసి రాస్వడు.
‘లోపల ఏద్య పడిన చపుడంద,’ ఎడమవైపునన గదలో పెదదగుమాస్వు అన్నడు. ఇలాంటి
పరిసిథతే ఎపుడన్న పెదదగుమాస్వుకు ఎదురైతే ఎలా ఉంట్ందా అనిపించింద గ్రెగర్కు. ఈ ఆలోచనకు
సందనగా అననట్ి, పకా గదలో పెదదగుమాస్వు తలు బూట్ా కిర్రుమనిపిస్తు నడవటం వినిపించింద.
గ్రెగర్కు కుడి వైపునునన గద నుంచి చలాాయి అతణ్ణి కూడా ప్రస్తుత సనినవేశ్ంలోకి గుంజుతుగననట్ి
గుసగుసగా అంద: ‘గ్రెగర్, పెదదగుమాస్వు ఇకాడే ఉన్నరు.’ ‘న్కు తెలుస్త,’ గ్రెగర్ తనలో తాను
అనుకున్నడే గానీ చలాాయికి వినపడేట్ి గొంతుగ పెంచి మాటాాడే ధైరమం చేయలేకపోయాడు.
‘గ్రెగర్,’ తండ్రి ఎడమ వైపు గద నుంచి అన్నడు, ‘పెదదగుమాస్వు వచ్చారు, నువువ ట్దుదనన
రైలుకి ఎందుకు రాలేద్య కనుకోావాలనుకుంట్న్నరు. మాకేం చపలో తెలయటం లేదు. ఆయన నీత
ముల ముఖీ మాటాాడతారట. కాబటిి దయచేసి తలుపు తీయి. నీ గద కాసు అశుభ్రంగా ఉననంత
మాత్రాన ఆయనేం అనుకోరు.’ వెనక నుంచి పెదదగుమాస్వు కూడా ‘గుడ్ మారినంగ్, మిసిర్ జమాా,’
అంటూ పలకరించ్చడు. తండ్రి అలా తలుపు దగార మాటాాడుతుగండగా, తలా పెదదగుమాస్వుత, ‘వాడికి
వంటోా బాలేదు, నమభండి. లేకపోతే రైలు అందుకోకుండా ఎందుకు ఆగిపోతాడు? ఆ పిలాాడు పని
గురించి తప వేరే ఏదీ ఆలోచించడు. న్కైతే వాడు అలా స్వయంత్రాలు కూడా ఇంటి పట్ినే
ఉండిపోవటం కోాస్వరి కోపం కూడా తెపిస్తుంద; వాడు గత వారమంతా ఊళ్ళునే ఉన్నడు,
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అయిన్ ప్రతీ స్వయంత్రమూ ఇంటోానే గడిపడు. ఇదే లవింగ్ రూమలో ఊరకనే కూరుాని ప్పపర్
చదువుకోవటమో, లేదంట్ట తన రైలేవ టమట్టబిల్స స్స్తకోవటమో చేస్తుంటాడు. ఆ ఫ్రేమలు తయారు
చేయటమననద కాడే వాడు విశ్రంత్త కోసం చేతే  వామపకం. మొనోన రెండు మూడు స్వయంత్రాలు
కూచుని క చినన ఫోటో ఫ్రేమ తయారు చేశాడు; అదెంత అందంగా ఉంద్య స్తే ు మీరే
ఆశ్ారమపోతారు. వాడి గదలోనే వేలాడుతంద; గ్రెగర్ తలుపు తీయగానే స్దుదరుగాని. మీర్రావటం
కూడా

కందుకు

మంచిదే

అనిపిస్ుంద.

మా

అంతట

మేము

వాడి

చేత

తలుపు

తీయించలేకపోయేవాళ్ుం; చ్చలా మొండివాడు. పైగా ఏద్య స్తసీు చేసి ఉంట్ంద; ట్దుదనన చపటమైతే
అలాంటిదేమీ లేదని చపడునుకోండి,’ అంటోంద. ‘నేను వస్తున్న,’ గ్రెగర్ నెమభదగా పటిి పటిి
అన్నడు, వాళ్ు సంభాషణలో ఏ మాటా తపిపోకుండా విన్లని కట్టిలా కదలకుండా ఉండిపోయాడు.
పెదద గుమాస్వు తలా మాటలకు జవాబ్ధగా, ‘న్కూాడా అద తప వేరే కారణమేమీ తచటం లేదండీ.
మరీ పెదద ఇబఫందేమీ కాబోదనే ఆశిదాదం. కానీ కటి మాత్రం చపల, మంచికో చడుకో, మాలాంటి
వామపరస్తులం అపుడపుడూ ఇలాంటి చినన చినన అన్రోగామలన దులప్పస్తకుని పనిలో పడిపోక
తపదు,’ అంట్న్నడు. తండ్రి అసహనంగా తలుపు తడుతూ, ‘పెదదగుమాస్వు గారు లోపలకి
రావచ్చా?’ అని అడిగాడు. ‘వదుద,’ అన్నడు గ్రెగర్. ఆ జవాబ్ధత ఎడమ వైపు గదలో ఇబఫందకరమైన
నిశ్శబదం రాజమమేలంద; కుడి వైపు గదలో చలాాయి వెకిా వెకిా ఏడవటం మొదలుపెటిింద.
చలాాయి ఎందుకు అట్ త్తరిగి వచిా మిగిలన వాళ్ుత కలవటం లేదు? బహుశా ఆమె ఇపుడే
నిద్ర లేచి ఉంట్ంద, ఇంకా పడక దుస్తులోానే ఉండుంట్ంద. అయిన్ అసలెందుకు ఏడుస్ుంద?
తానింకా లేవనందుకా, పెదదగుమాస్వుని లోపలకి రానివవనందుకా, ఉద్యమగం పోగొట్ికునే పరిసిథత్తలో
పడాడడన్, అలా జరిగితే ఆఫీస్త యజమాని తన తలాదండ్రులన పత అపుల కోసం వేధిస్వుడన్? కానీ
ఇపటికైతే అవనీన అనవసర భయాలే. గ్రెగర్ ఇంకా ఇకాడే ఉన్నడు, కుట్ంబానిన గాలకదలేతే 
ఉదేదశ్ం అతనికేమీ లేదు. ఇపుడు అతని పరిసిథతేం బాలేక త్తవాచీ మీద వెలాకిలా పడి ఉన్నడననద
నిజమే, ఈ సంగత్త తెలతే ు వాళ్ళు కూడా పెదదగుమాస్వుని లోపలకి రానివవకూడదనే కోరుకునేవారు.
కానీ ఇలాంటి చిననపటి అమరామదకే – తాను తరావత సరైన సంజాయిషీ ఇచుాకోగల దానికే – తన
ఉద్యమగం

పోతుగందననట్ి

ఎందుకిలా

కంగారుపడుతుగన్నరు?

తననిలా

కనీనళ్ుతనూ
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ప్రాధ్యయపడటాలోునూ

ఇబఫంద

పెటిడం

మానేసి,

కాతే పు

మనశాశంత్తగా

వదలేతే ు

బాగుండుననిపించింద గ్రెగర్కి. అయితే ఈ పరిసిథత్త వాళ్ునెంత కంగారు పెటిి ఉంట్ంద్య కూడా తాను
ఊహించగలడు, వారి ప్రవరుననూ అరథం చేస్తకోగలడు.
‘మిసిర్ జమాా,’ పెదదగుమాస్వు గొంతుగ పెంచుతూ అన్నడు, ‘నీ పదధతేం బాలేదు. ఇలా గదలో
దాకుాని, లోపలకి రావాలనుకునేవాళ్ుకి వదదని పెడసరం సమాధాన్లస్తు, నీ తలాదండ్రులన చ్చలా
కంగారు పెడుతుగన్నవు, అంతేగాక – మాట వచిాంద గనక చపుతుగన్నను – నీ ఆఫీస్త విధులన కూడా
నిరాక్షయం చేస్తున్నవు. నేను ఇపుడు నీ తలాదండ్రుల తరపునే కాదు, మన యజమాని తరపున కూడా
మాటాాడుతుగన్నను, న్కు తక్షణం క సషిమైన సంజాయిషీ కావాల. ఆశ్ారమమేస్ుంద, నిజంగా
ఆశ్ారమమేస్ుంద. నినున నేనెపుడూ క నెమభదస్తుడన, పదధత్త గల కుర్రాడనుకున్నను, ఇపుడు
ఉననట్ిండి ఇలా నీ వెర్రి చేషిలనీన ప్రదరిశంచటానికి ఎందుకు ఉబలాటపడుతుగన్నవో అరథం కావటం
లేదు. అపటికీ మన యజమాని నీ గైరాహజరుకి క కారణం ఏమై ఉండచోా ఊహించ్చడు – ఈ మధ్యమ
నీకు డబ్ధఫలు వస్తలు చేతే  అధికారం అపగించబడింద కదా, దాని గురించి – కానీ అలాంటిదేం
అయి ఉండదు లెమభంటూ నేను నీ తరపున మాట ఇచేాంత దాకా వెళాును. కానీ ఇపుడు నీ యీ
మొండితనం స్స్తుంట్ట, నీ తరపున మాటాాడలనే కోరికే చచిాపోతంద. ఇంకోట్టంటంట్ట, ఆఫీస్తలో నీ
స్వథనం మరీ అంత పదలమేం కాదు. ఈ విషయం నినున పకాకు పిలా చపుదామనుకున్నను, కానీ
నువువ న్ సమయాననంతా ఇలా నిషలంగా వమరథం చేస్తుంట్ట, ఇక నీ తలాదండ్రులు మాత్రం దీనిన వింట్ట
తప్పముందనిపిస్ుంద. కాబటిి చపుున్నను, గత కంత కాలంగా నీ పనితీరు చ్చలా ప్పలవంగా ఉంద;
ఇద వామపరం తకుావ జరిగే సీజ ర అననద నిజమే, అద మేం అరథం చేస్తకోగలం, కానీ వామపరం
అససలు జరగని సీజ ర అంట్ట మాత్రం, మిసిర్ జమాా, అలాంటిద ఉండదు, ఉంటానికి వీలేాదు.’
ఈ మాటలత గ్రెగర్ను గాభరా చుట్ిముటిింద, తన పరిసిథత్త ఏంటననద కూడా
మరిాపోయాడు: ‘కానీ సర్, నేను ఇపుడే, ఇంకకా క్షణంలో తలుపు తెరుస్వును. కాసు అన్రోగమం
అంతే, తల త్తపడం వలా లేవలేకపోయాను. ఇంకా మంచం మీదే పడుకుని ఉన్నను. కానీ ఇపుడు
అంతా సరుదకుంద. ఇపుడే మంచం మీంచి లేస్తున్నను. కా అర క్షణం ఒపిక పటిండి! అనుకుననంత
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బాగా ఏం లేదు న్ పరిసిథత్త. ఇలాంటి అన్రోగామలు ఎంత హత్తుగుగా మనలన చుట్ిముడతాయో
కదా! నిననటికి నినన కూడా అంతా బానే ఉంద, న్ తలాదండ్రులన అడగండి వాళ్ళు చపురు, ఉంట్ట
గింట్ట ఏద్య కదదగా శ్ంకలా అనిపించిందేమో. ఏవో లక్షణాలు కనపడే ఉంటాయి. అపుడే నేను
ఆఫీస్తకు తెలయజేసి ఉంట్ట పోయేదేమో! కానీ ఇలాంటి చినన చినన స్తసీులు వచిాపోతాయనుకుంటాం
గానీ, మనలనలా ఇంటి దగారే కటిిపడేస్వుయని ఊహించం కదా సర్! దయచేసి మా తలాదండ్రుల
గురించి కదదగా ఆలోచించండి! మీరు చేస్తునన ఆరోపణలకి ఏ ఆధారం లేదు; అలాంటివి
ఇదవరకెననడూ న్ దగార మాటమాత్రంగానైన్ ప్రస్వువనకు రాలేదు. బహుశా నేను పంపించిన చివరి
విడత ఆరడరుా ఇంకా మీ కంటపడుండవు. పోనెాండి అదలా ఉంచండి, నేను ఇదగో ఇపుడే ఎనిమిదంటి
రైలుకి బయలేదరి పోతాను; ఈ కాతే పూ విశ్రంత్త తీస్తకోవటం వలా కాసు తేరుకున్నను. న్ కారణంగా
మీరు ఇకాడ ఆగిపోవదుద సర్; కనునమూసి తెరిచేలోగా ఆఫీస్త ఆవరణలో ఉంటాను, దయచేసి ఈ
సంగత్త న్ మాటగా యజమానికి తెలయజేయండి, న్ తరపున క్షమాపణలన సీవకరించమని చపండి!’
తానేం మాటాాడుతుగన్నడో తనకే తెలయకుండా, ఇదంతా ఆదరాబాదరాగా వెళ్ుగకేాస్తు,
బహుశా ఇందాక మంచం మీద చేసిన స్వధ్న వలా కాబోలు, గ్రెగర్ చ్చలా స్తలభంగా బీరువా దాకా
చేరగలగాడు, దానికి ఆనుకుని తనున తాను నిటారుగా పైకి నిలబెతట్ికునే ప్రయతనంలో ఉన్నడు.
అతను నిజంగా తలుపు తీయాలనే అనుకున్నడు, పెదద గుమాస్వు ఎదుటపడి మాటాాడాలనే
అనుకున్నడు; తన సమక్షానికై ఇంతగా ఆరాటపడుతుగనన వీళ్ుంతా కస్వరి తాను ఎదుటపడాడకా
ఏమంటారో తెలుస్తకోవాలనన ఆత్రం అతనిలో ఉంద. కవేళ్ వాళ్ళు భయపడితే, ఇక తాను
చేయగలగిందేమీ లేదు, వచిా ప్రశాంతంగా పడుకోవచుా. అలాకాాక వాళ్ళు దీననంతా మామూలుగా
తీస్తకున్న కూడా, అతను పెదద కంగారు పడకారేాదు, కదదగా తవరపడితే ఎనిమిదంటికలాా తే ిష ర
చేరుకోగలడు. బీరువా నుననగా ఉండటం వలా పదే పదే కిందకు జారిపోయాడు, కానీ చివరకు
మొండితనం తెచుాకుని కా ఉదుట్న పైకి లేచి, నిటారుగా నిలబడాడడు; దగువ భాగాలు తీవ్రంగా
సలుపుతుగన్నయి, కానీ ఆ బాధ్ను లక్షయపెటిడం మానేశాడు. ఇపుడు నెమభదగా క కురీా వెనున
మీదకు జారాడు, తన బకా కాళ్ుత దాని అంచులన డిసిపటాిడు. ఇలా తనను తాను అదుపులోకి
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తెచుాకున్నక, కాతే పు నిశ్శబదంగా ఉండిపోయాడు; ఇపుడు అతనికి పెదదగుమాస్వు మాటలు
వినపడుతుగన్నయి.
‘అందులో కా ముకాన్న అరథమైందా? మనలేనం వెర్రి వెధ్వలన చేయటానికి ప్రయత్తనంచటం
లేదు కదా?’ పెదదగుమాస్వు తలాదండ్రులత అంట్న్నడు. తలా అపటికే కనీనళ్ుత ఉననట్ింద,
‘అయోమ దేవుడా, అకాడ వాడి పరిసిథతేం బాగుండి ఉండదు, ఇకాడ మనమేమో వాణ్ణింకా
బాధ్పెడుతుగన్నం. గ్రెట్ట! గ్రెట్ట!’ ఆవిడ అరిచింద. ‘ఏమాభ?’ చలాాయి రెండో వైపు నుంచి పలకింద.
వాళ్ళుదదరూ గ్రెగర్ గద మీదుగా మాటాాడుకుంట్న్నరు. ‘నువువ వెంటనే వైదుమణ్ణి పిలుచుకురావాల.
గ్రెగర్ వంటోా బాలేదు. పరిగెతుగు, వెంటనే. విన్నవుగా గ్రెగర్ మాటలు ఎలా ఉన్నయో?’ అందావిడ.
‘ఏద్య జంతుగవు మాటాాడినట్ి ఉంద,’ అన్నడు పెదదగుమాస్వు, బిగారగా మాటాాడుతుగనన తలా గొంతుగత
పోలతే ు అతని గొంతుగ చ్చలా నెమభదగా ఉంద. తండ్రి హాలోాంచి వంటగద వైపు చపట్ా చరుస్తు,
‘అన్న! అన్న!’ అంటూ పనమాభయిని పిలచి, ‘వెంటనే వెళ్ళు తాళాలు బదదలగొట్టివాణ్ణి పిలుచుకురా!’
అన్నడు. అపటికే ఇదదరమాభయిల్త సారుిలు రాస్తకుంట్నన చపుడుత హాలోాంచి పరిగెడుతుగన్నరు
– చలాాయి ఇంత తవరగా ఎలా బటిలు వేస్తకోగలగింద్య? – ఫ్రంట్ డోరు విస్తరుగా తెరిచ్చరు. ఆ
తలుపును మళ్ళు మూసిన శ్బదమేమీ వినపడలేదు; బహుశా దానిన తెరిచే వదలేశారు కాబోలు, ఏద్య
పెదద విపతుగు సంభవించిన ఇళ్ులోానే అలా జరుగుతుగంద.
గ్రెగర్కి ఇపుడు కాసు సిథమితంగా అనిపించింద. అతను మాటాాడిన మాటలోా కంచం కూడా
సషిత లేదు (అతనికి మాత్రం సషింగానే అరథం అవుతుగన్నయి, బహుశా అతని చవి వాటికి అలవాట్
పడటం వలా కాబోలు, ఇదవరకటి కన్న కూడా సషింగా అరథం అవుతుగన్నయి), కానీ కనీసం
అతనికేద్య

అయిందనన

సంగైనన్

అవతల

వాళ్ుకు

అరథమైంద,

స్వయం

చేయటానికి

సిదధమవుతుగన్నరు. ఆ దశ్గా జారీ అయిన తొల ఆదేశాలోా ధ్వనించిన ధీమా అతనికి ఊరట
కలగించింద. తాను మళ్ళు మానవ సమూహంలో భాగం కాబోతుగననట్ి అనిపించింద, వైదుమణ్ణించీ
తాళాలు బదదలుగొట్టివాణ్ణించీ – వాళ్ళుదదరి మధామ పెదద తేడా లేనట్టి – గొప గొప ఫలతాలన
ఊహించ్చడు. ఇపుడు వాళ్ుత మాటాాడాలసన అవసరం ఉంద గనుక అందుకోసం తన గొంతుగ సిదధం
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చేస్తకుంటూ చిననగా దగాాడు, ఆ దగిాన చపుడు గటిిగా రాకుండా జాగ్రతు పడాడడు, తన దగుా కూడా
ఇక మనిషి దగుాలా ఉండదేమోనని అతని భయం, ఈ విషయంలో తన జడిామెంట్ని తానే నమభటం
మానేశాడు. ఈలోగా పకా గదలో పూరిు నిశ్శబదం ఆవరించింద. బహుశా తలాదండ్రులు
పెదదగుమాస్వుత కలసి ట్టబిల్ దగార కూరుాని తనకు వినపడకుండా మాటాాడుకుంట్న్నరేమో, లేదా
అందరూ కలసి తన తలుపు దగార గుమికూడి నిశ్శబదంగా వింట్న్న వింటూండచుా.
గ్రెగర్ కురీా వెనున మీద అలాగే ఆనుకుని, దానిన ముందుకు నెడుతూ దానిత పటూ తాను
కూడా తలుపు దాకా వచ్చాడు, అకాడకు చేరాకా కురీాని వదల వచిా తలుపు మీద పడాడడు, కాతే పు
తంటాలు పడి నిటారుగా నిలబడాడడు – అతని కాల అంచులోాని మెతులకు అంట్కునే గుణం ఉండటం
అతనికి కలసొచిాంద – నిలబడాడక కాతే పు ప్రయతానలకు విరామమిచ్చాడు. తరావత నెమభదగా తన
నోటిని వాడుతూ తాళానిన త్తపటానికి ప్రయత్తనంచ్చడు. కానీ అతనికి నోటోా పళ్ళు లేవు – మరి
తాళానిన దేంత పట్ికోవాల? – ఈ లోట్ తీరాటానికే అననట్ి అతని దవడలు మాత్రం చ్చలా
దృఢంగా ఉన్నయని ఋజువైంద; వాటి స్వయంత మెలాగా తాళానిన కదపగలగాడు, ఈ ప్రయతనం
వలా తనకు కలుగుతుగనన నషిం కూడా పటిించుకోవటం లేదు, అతని నోటి నుంచి క గోధుమరంగు
ద్రావకం కారుతంద, తాళానిన తడుపుతూ నేలకి జారుతంద. ‘అదగో వినండి, తాళ్ం త్తపుతుగన్నడు,’
బయట పెదదగుమాస్వు అన్నడు. ఇద గ్రెగర్కి చ్చలా ఉతాసహానిన కలగజేసింద; నిజానికి తలాదండ్రులత
సహా వాళ్ుంతా కూడా చపటూా కేరింతలత తనను ప్రోతసహించ్చల: ‘రా గ్రెగర్, రా! త్తపు తాళ్ం,
త్తపు!’ అని అరవాల. బయట అందరూ తన ప్రయతానలన ఊపిరి సలపని ఉతాంఠత స్స్తుననట్ి
ఊహించుకుంటూ, అతను శ్కిు నంతా కూడదీస్తకుని దవడలన తాళ్ం చుటూి బిగించ్చడు.
త్తరుగుతుగనన తాళ్ంత పటూ తానూ చుటూి కదలస్వగాడు; కాతే పు దానిన తన నోటి స్వయంత పైకి
గెంట్తుగన్నడు, మళ్ళు ఇంకాతే పు, తన శ్రీరం బరువంతా దానికి వేలాడేసి కిందకు గుంజుతుగన్నడు.
ఎటికేలకు కిాక్ట మనన చపుడుత తాళ్ం త్తరిగింద, అతనికి ఈ ప్రయాస నుంచి విముకిు లభించింద.
ఊరటగా నిటూిరిా, ‘తాళ్ం బదదలుగొట్టి వాడి అవసరం లేదక!’ అని అనుకున్నడు.
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తలుపు తెరవటానికి అతను పటించిన పదధత్త వలా, తలుపు పూరిుగా తెరుచుకునేదాకా అతను
ఎవరికీ కనిపించే అవకాశ్ం లేకపోయింద. మొదట తలుపుకి క వైపునునన రెకా పట్ికుని దాంత
పటూ వెనకుా జరుకుాంటూ రావాల, ఇలా చేయటంలో ఏ మాత్రం పట్ి తపిన్ గుమభం వారనే
వెలాకిలా పడిపోయే ప్రమాదం ఉంద. ఎవరీన పటిించుకునే తీరిక లేకుండా అతను ఈ కషిమైన
కసరతుగులో మునిగి ఉండగా, పెదదగుమాస్వు నోటి వెంబడి ‘ఒహ్’ అంటూ గాల వదలన శ్బదం
వినపడింద. ఇపుడు గ్రెగర్ కూడా అతణ్ణి
స్డగలుగుతుగన్నడు, అతను ఇపటిదాకా
తలుపు దగారే నిలబడినట్ిన్నడు, ఇపుడు
తన చేత్తని నోటికి అడడంగా పెట్ికుని ఏద్య
అదృశ్మశ్కిు తనను నిరివరామంగా వెనకుా
నెడుతుగననట్ి

కాకా

అడుగే

వెనకుా

జరుగుతుగన్నడు. గ్రెగర్ తలా మొదట తండ్రిని
గటిిగా పట్టిస్తకుంద, తరావత గ్రెగర్ వైపుగా
రెండు అడుగులు వేసింద, క్రమంగా నేల
మీదకు వాలపోయింద, చుటూి ఆవిడ సారుి
గుండ్రంగా ఉబిఫ నెమభదగా అణగారింద,
ఆవిడ

ముఖ్ం

ర్మముభలోాకి

కుంగిపోయి

కనపడటం లేదు. తండ్రి గ్రెగర్ను త్తరిగి
గదలోకి తరిమేయదలుాకుననట్ి బెతదరింపుగా
పిడికిల బిగించ్చడు, తరావత ఏం చేయాలో పలుపోనట్ి అయోమయంగా లవింగ్ రూమంతా
కలయజూశాడు, వెంటనే అరచేతుగలోు కళ్ళు కప్పస్తకుని తన భారీ ఛాతీ ఊగిపోయేలా వెకిా వెకిా
ఏడవటం మొదలుపెటాిడు.
గ్రెగర్ ఆ గదలోకి వెంటనే రాలేదు, తలుపు రెండో రెకా గటిిగా బోలుి వేసి ఉంట్ట దానికి
ఆనుకున్నడు, ఇపుడు అతని శ్రీరం అరధభాగం మాత్రమే కనపడుతంద, పైన తల క వైపుకు వాల
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ఉంద, దానిత అందరి వైపూ ఒరగా తొంగి స్స్తున్నడు. బయట వాతావరణంలో ఇపుడు కాసు
వెలుగొచిానట్ింద; వీధ్వతల క ట్డవాటి బూడిద రంగు భవనంలో కంత భాగం కనిపిస్ుంద –
అద క ఆస్తపత్రి – దానికి వరుస కిటికీలున్నయి; వాన ఇంకా పడుతూనే ఉంద, ఇందాకటి కన్న
పెదద చినుకులోు పడుతంద, స్టాినికి ఎవరో కాకా చినుకునూ పట్ికుని భూమీభదకు
గిరవాట్టస్తుననట్ిన్నయి. ట్టబిల్ మీద టిఫి ర దండిగా వడిడంచి ఉంద, తండ్రికి రోజులో టిఫినే ప్రధాన
ఆహారం, కాబటిి గంటల కదీద దాని ముందు కూరుాని అనిన నూమస్ ప్పపరూా చదువుతూ నెమభదగా
త్తంటాడు. ఎదుట గోడకి క ఫోటో వేలాడుతంద, అద గ్రెగర్ సైనమంలో పని చేసినపటిద, అందులో
అతను లెఫిినెంట్ హోదాలో, కత్తు పిడిపై చేయి వేసి, లెకాలేనట్ి నవువతూ, తన యూనిఫ్కంకూ, సైనిక
ఠీవికీ దకాాలసన గౌరవానిన తనకిమభననట్ి నిలుాన్నడు. హాలోాకి వెళ్ళు తలుపు తెరిచి ఉంద, ఫ్రంట్
డోరు కూడా తెరిచే ఉండటంత, ఇకాణ్ణించే బయట లాండింగూ, మెటా పైభాగమూ కనపడుతుగన్నయి.
గ్రెగర్ నోరు విపడు – అతనికి తెలుస్త ప్రస్తుతం అకాడ నిబఫరంగా ఉననద తానొకాడే అని –
‘సరేన్, నేను ఇపుడే రెడీ అయి, న్ శాంపిలుస తీస్తకుని బయలేదరిపోతాను. మీరు ననినక
వదులుతారా? నేనేం మరీ అంత మొండిఘటానిన కాదనీ, న్కు న్ పని అంట్ట చ్చలా ఇషిమనీ మీకూ
తెలుస్త కదా స్వర్; రోజూ ప్రయాణాలు తపని ఈ ఉద్యమగం కాసు కషిమే, కానీ అద లేకుండా ననున
నేను ఊహించుకోలేను. ఎకాడికి స్వర్ వెళ్ళున్నరు? మళ్ళు ఆఫీస్తకు వెళ్ళున్నరా? అంతే కదూ? ఇకాడ
పరిసిథత్త ఉననదుననట్ి చపురు కదూ? క వమకిు తాతాాలకంగా పని చేయలేని పరిసిథత్తలో పడినంత
మాత్రాన, అతను ఇదవరకూ ఎంత పనిమంతుగడో మరిాపోకూడదు కదా, ఆ కషిమేద్య దాటిపోయాకా
అతను అంతకుముందు కన్న చలాకీగా చురుకుగా పని చేసి తీరతాడని నమభకపోతే ఎలా. మన
ఆఫీస్త యజమానికి నేను చ్చలా బాకీ ఉన్ననని మీకూ తెలుస్త. మరోపకా న్కు న్ తలాదండ్రుల
పటాా, చలాాయి పటాా నెరవేరాాలసన బాధ్మతలున్నయి. నేను చ్చలా ఇరకాటంలో ఉన్నను, కానీ
ఎలాగోలా బయటపడతాననన ఆశ్ ఉంద. ఈలోగా మీరు పరిసిథతుగలన మరింత కన్కషిం చేయొదుద.
దయచేసి ఆఫీస్తలో న్ తరపున మాటాాడండి! ట్రావెలంగ్ తే ల్సమెనాంట్ట ఎవరికీ స్వనుభూత్త ఉండదు,
న్కు తెలుస్త. వాళ్ళుద్య మూటల కదీద డబ్ధఫ కూడబెతటిి విలాసంగా బతుగకుతారని అంతా
అనుకుంటారు. ఈ తపుడు అభిప్రాయానిన ప్రశినంచ్చలసన అవసరం ఎవరికీ లేకపోవటంత అదలా
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చలుాబాటపోతంద. కానీ మిగతా సిబఫంద మాట ఎలా ఉన్న, మీకు ఈ విషయాలపై మంచి
అవగాహన ఉంద, నిజానికి – మనలో మన మాటగా చపుున్నను – మన యజమాని కన్న మంచి
అవగాహన ఉంద, ఆయన ఎంత లేదన్న యజమాని కాబటిి, తన ఉద్యమగులోా కందరి పటా తపుడు
అభిప్రాయమున్న చలాపోతుగంద. మీరుమాత్రం అలాకాాదు, మీకు అంతా తెలుస్త, ట్రావెలంగ్
తే ల్సమె ర ఏడాద ట్డుగున్ ఆఫీస్త ఆవరణలో లేకుండా బయట్ట త్తరుగుతుగంటాడు గనుక,
కిటినివాళ్ళు అతనిపై నిరాధారమైన ఫిరామదులు చేయటం, అపనిందలు మోపటం చ్చలా స్తలువు,
అతను వాటిని అరికటిలేడు, ఎందుకంట్ట చ్చలా వరకూ అవి ఉన్నయనన సంగతే అతనికి తెలయదు,
ఎపుడో ఏద్య ప్రయాణానిన ముగించుకుని అలసటగా త్తరిగి వచ్చాకనే వాటి పరమవస్వన్లు అతనికి
ఎదురవుతాయి, ఇక అపటికి అవి ఎకాణ్ణించి పుట్ికచ్చాయో తెలుస్తకోవాలన్న తెలుస్తకోలేడు.
స్వర్, అలా వెళ్ళుపోకండి, న్ మాటలోా కంైనన్ నిజం ఉందని మీరు నముభతుగన్నరని ఏద్య క మాట
దావరా చపకుండా దయచేసి అలా వెళ్ళుపోకండి!’
కానీ గ్రెగర్ మాటాాడటం మొదలుపెటాిడో లేద్య పెదదగుమాస్వు వీపు స్పిస్తు అట్
త్తరిగిపోయాడు, నోరు బారాా తెరిచి, వణుకుతుగనన భ్యజాల మీదుగా గ్రెగర్ వైపు అలాగే
స్స్తుండిపోయాడు. గ్రెగర్ మాటాాడుతుగననంత తే పూ అతను సిథరంగా లేడు, గ్రెగర్ మీంచి కళ్ళు
తపిపోనివవకుండా తలుపు వైపు వెళ్ుటం మొదలుపెటాిడు, కానీ, తాను ఈ గద వదల వెళ్ుటం దావరా
ఏవో అదృశ్మ ఆదేశాలన ధికారిస్తుననట్ి, చ్చలా నెమభదగా వెళాుడు. గడప దాకా చేరుకున్నక, ఏద్య
ములుా దగినవాడిలా చపున కాలెత్తు లవింగ్ రూము నుంచి హాలోాకి అడుగుపెటాిడు. కస్వరి హాలోాకి
చేరుకోగానే, బయట అలౌకిక మోక్షమేద్య తనకు అందుబాట్లో ఉననట్ిగా, చేతుగలన స్వగినంట
దూరం మెటా వైపు చ్చపడు.
గ్రెగర్కి

కట్ట

అరథమైంద,

ఆఫీస్తలో

తన

స్వథనం

గలాంతవకుండా

ఉండాలంట్ట,

పెదదగుమాస్వును ఇలాంటి అభిప్రాయంత బయటకు వెళ్ునివవకూడదు. తలాదండ్రులు ఇదంతా అరథం
చేస్తకునే సిథత్తలో లేరు; వాళ్ళు గత కనేనళ్ళుగా గ్రెగర్ ఆఫీస్తలో అతని స్వథన్నికి ఢోకా లేదనన
నమభకానికి వచేాశారు, పైగా తమ ముందునన తక్షణ సమసమలో పడి ప్రస్తుతం భవిషమతుగు ఆలోచించే
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శ్కిు కోలోయారు. కానీ గ్రెగర్కి ఆ శ్కిు ఇంకా ఉంద. పెదదగుమాస్వుని ఆపల, సముదాయించ్చల,
బ్ధజాగించ్చల, ఎలాగైన్ బ్ధటిలో పడేయాల; కుట్ంబ భవిషమతుంతా దాని మీదే ఆధారపడి ఉంద!
చలాాయి ఇకాడ ఉండుంట్ట బాగుండేద! ఆమె పరిసిథత్తని అరథం చేస్తకోగలదు; ఇందాక గ్రెగర్ ఇంకా
తన గదలో ఉలుకూపలుకూ లేకుండా పడి ఉండగానే, ఆమె అంతా గ్రహించిన దానిలా కనీనరు
పెట్ికుంద. పైగా పెదదగుమాస్వు కాసు స్త్రీ పక్షపత్త కావటం మూలాన ఖ్చిాతంగా ఆమె మాట
వినేవాడు; ఆమె ఉండుంట్ట ఈ పటికి ఫ్రంట్ డోరు మూతే సి, పెదదగుమాస్వుని లోపలకి రపించి అతని
భయం తొలగేలా సముదాయించేద. కానీ ఇపుడామె లేదు, ఏం చేసిన్ గ్రెగరే చేయాల. ఇలా
అనుకోవటం ఆలసమం, తన గమనశ్కిు ఎలాంటిద్య తనకింకా తెలయదనన సంగత్త మరిాపోయి, అసలు
తాను ఇపటి దాకా మాటాాడిందంతా ఎవరికీ అరథం కాకపోయి ఉండవచాననద కూడా
పటిించుకోకుండా, తలుపుని వదలపెటిి, మిగిలన గుమభం ల ళ్ళలోంచి బయటకు దూరాడు; అపటికే
మెటా లాండింగ్ దగార రెయిలంగ్ను ఆత్రంగా రెండు చేతుగలోునూ పట్ికోవటానికి ప్రయత్తనస్తునన
పెదదగుమాస్వు వైపు వెళాులననద అతని ఉదేదశ్ం; కానీ అట్వైపు అడుగు వేయబోయిన మరుక్షణం గాలోా
ఆసరా కోసం అలాలాాడుతూ, చిననగా కేక పెటిి, తన అనేకమైన కాళ్ు పై పడాడడు. అలా పడాడడో లేద్య,
తన శ్రీరానికి ఈ ఉదయం నుంచీ ఎపుడూ లేనంత సౌకరమం లభించినటియింద; ఇపుడు అతని అనిన
కాళ్ు కిందా నికరమైన ఆధారం ఉంద; అవి తాను ఎలా చప్పు అలా నడుచుకోవటం స్సి
సంతషించ్చడు; ఎట్ కావాలంట్ట అట్ తనను తీస్తకు వెళ్ుటానికి అవి తెగ ఉబలాటపడుతుగన్నయి;
ఇక తన కషాిలనీన ఒ కలకిా వచేాశాయననంత ధీమా కలగింద. కదలాలనన ఆత్రానిన ఉగాబట్ికునన
అతని శ్రీరం సననగా కంపిస్ుంద, అదే సమయంలో, అతనికి దగారగా, సరిగాా ఎదురుగా ఉనన తలా –
అపటి దాకా పరధామనంలో ఉననదలాా – ఉననట్ిండి పైకి లేచింద, చేతుగలు బారజాచి, వేళ్ళు విపరిా,
కాపెట్ిన, ‘ఎవరైన్ కాపడండి, ననున కాపడండి!’ అంటూ అరిచింద; గ్రెగర్ని మరింత సషింగా
స్డటానికననట్ి కంగలా మెడ ముందుకి చ్చస్తునే, అతనికి దూరంగా వెనకుా నడవస్వగింద; తన
వెనక టిఫి ర వడిడంచిన ట్టబిల్ ఉందనన సంగత్త మరిాపోయింద; కంగారులో దానిన గుదుదకుంద; ట్టబిల్
మీద క పెదద కాఫీ గినెన బోరాా పడి అందులోని ద్రవమంతా వలకి ఎడతెగని పయగా కింద త్తవాచీ
మీదకు కారుతంద, అయిన్ ఆవిడ దానిన గమనించలేదు.
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‘అమాభ,’ మృదువుగా పిలుస్తు ఆవిడ వైపు స్శాడు గ్రెగర్. తాతాాలకంగా పెదదగుమాస్వు
అతని ఆలోచనలోాంచి తపుకున్నడు; మరోపకా కారుతుగనన కాఫీని స్స్తు తన దవడలన
టకటకలాడించకుండా ఉండలేకపోయాడు. అద స్సి తలా మరో కేక పెటిి ట్టబిల్ మీంచి లేచింద,
ఆవిడ వైప్ప వస్తునన తండ్రి చేతుగలోా గువవలా దగిపోయింద. కానీ గ్రెగర్కి తలాదండ్రులన
పటిించుకునేంత తీరిక లేదు; పెదదగుమాస్వు అపుడే మెటా మీదకు వెళ్ళుపోయాడు; తన చుబ్ధకానిన
రెయిలంగ్ మీద ఆనిా చివరగా కస్వరి తొంగి స్స్తున్నడు. అతణ్ణి అందుకోవాలని గ్రెగర్ ముందుకు
పరిగెతాుడు; పెదదగుమాస్వు ఇద ముందే ఊహించినట్ిన్నడు, పెదద పెదద అంగలత బోలెడు మెట్ా కే
స్వరి దూకేస్తు పరిపోయాడు; అతని అరుపులు ఇంకా సెియిర్ కేసంతా మారోభగుతూనే ఉన్నయి.
అపటిదాకా తకిాన వాళ్ుత పోలతే ు కాసు నిబఫరంగానే ఉనన తండ్రి, ఇపుడు పెదదగుమాస్వు
పరిపోవటం స్సి అయోమయానికి గురైనట్ిన్నడు, ఆ అయోమయంలో పెదదగుమాస్వును ఆపలనన
సంగత్త మరిాపోయి, ఆ ప్రయతనంలోనే ఉనన గ్రెగర్కు స్వయపడడం మానేసి, ఆయన తన కుడి చేతు
పెదదగుమాస్వు తాల్తకు ఊతకర్రని అందుకున్నడు, (పెదదగుమాస్వు దాంత పటూ తన టోపీనీ,
ఒవర్కోట్నీ కూడా అకాడే కురీా మీద వదలేశాడు), ఎడం చేతు ట్టబిల్ మీదునన పెదద నూమస్ప్పపర్ని
అందుకున్నడు, వాటిని గాలోా ఆడిస్తు, కాళ్ును నేల మీద తాటిస్తు, గ్రెగర్ని త్తరిగి తన గదలోకి
తరిమేయటానికి ప్రయత్తనంచ్చడు. గ్రెగర్ ఎంత వేడుకన్న లాభం లేకపోయింద, అసలు ఆ వేడికోళ్ళు
ఆయనకి అరథం కాలేదు కూడా; గ్రెగర్ అణకువని స్తచిస్తు తన తల అటూయిటూ ఎంత వంచిన్,
తండ్రి అంతకంతకూ గటిిగా నేల మీద కాళ్ళు తాటిస్తునే ఉన్నడు. తలా గదకి ఆవల వైపునునన కిటికీని
దభాలన తెరిచి, చల వాతావరణానిన సైతం లెకా చేయకుండా, తలని చేతుగలోు గటిిగా పట్ికుని
బయటపెటిింద. మెటా మీదుగా వీధిలోని బలమైన ఈదురు గాల లోపలకి వీచింద, కరెినుా ఉబెతఫతుగుగా
పైకి లేచ్చయి, ట్టబిల్ మీద నూమస్ప్పపరుా కదానొనకటి రాస్తకున్నయి, ప్పజీలు విడిపోయి నేల మీద
పడి రెపరెపలాడాయి. తండ్రి ఏ మాత్రం నెమభదంచటం లేదు, అడవి మనిషిలా ఏవో బ్ధసకడుతుగననట్ి
చపుళ్ళు చేస్తు, అతణ్ణి వెనకిా తరుముతూనే ఉన్నడు. కానీ గ్రెగర్కు ఇంకా వెనకుా నడిచే పదధత్త
అంతగా పట్ిబడలేదు, దాంత చ్చలా నెమభదగా కదులుతుగన్నడు. అట్ వైపు త్తరిగి ముందుకి నడిచే
అవకాశ్ం దొరికితే క్షణంలో తన గదలో ఉండేవాడు, కానీ అలా అట్ వైపు త్తరిగే లోగా, తండ్రి
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సహనం మరింత నశించే ప్రమాదం ఉంద, ఇపటికే ఆయన ఏ క్షణానెననన్ కర్రత గ్రెగర్ తల మీద్య,
వీపు మీద్య దెబఫ వేతే లా ఉన్నడు. కానీ చివరకు గ్రెగర్కి మారాాంతరం లేకపోయింద, ఈ కంగారులో
వెనకుా వెళాులసన దశ్ను అదుపులో ఉంచుకోవటం చ్చలా కషిమవుతంద; ఇక ఒ నిశ్ాయానికి వచిా,
తనకు ఎంత వేగం స్వధ్మమో అంత వేగంగా, అంట్ట నిజానికి చ్చలా నెమభదగా, తనను తాను అట్
త్తపుకునే ప్రయతనంలో పడాడడు, మధ్మ మధ్మలో తండ్రి వైపు జంకుగా ఒర స్పులు స్స్తున్నడు.
బహుశా గ్రెగర్ సదుదేదశ్ం అరథమైంద కాబోలు, తండ్రి ఇక జోకమం చేస్తకోవటం మానేశాడు,
అంతేకాదు, గ్రెగర్కు స్వయంగా అడపదడప తన కర్రత మారా నిరేదశ్ం కూడా చేశాడు. కానీ ఆ
బ్ధసకట్టి చపుడు కూడా మానేతే ు బాగుండేద! అద గ్రెగర్ మత్త పోయేలా చేస్ుంద. దాని ధామసలో పడి
కస్వరి అట్ త్తరగవలసిన వాడే ట్రబాటన ఇట్ త్తరగబోయాడు. ఎలాగైతేనేం, చివరికి తన తలను
గుమాభనికి అభిముఖ్ంగా తీస్తకు రాగలగాడు. అపుడు ఇంకో సమసమ ఎదురైంద, ఇపుడునన
భంగిమలో ముందుకు వెళ్ళతే తన శ్రీరం వెడలు ఆ గుమభంలో పటిదు. బోలుి వేసి ఉనన రెండో
తలుపు కూడా తీతే తే ు గ్రెగర్కి మారాం స్తగమం అయేమద. కానీ తండ్రి అదంతా ఆలోచించే మూడ్లో
లేడు. గ్రెగర్ని వీలైనంత తవరగా గదలోకి తలేయడమే ఆయన ఏకైక లక్షయం. గ్రెగర్ ఇందాకటాా పైకి
లేచి నిటారుగా నిలబడితే ఆ గుమభంలోంచి స్తలువుగా లోపలకి వెళ్ుగలడు, కానీ తండ్రి అలాంటి
సన్నహాలేవీ అనుమత్తంచే సిథత్తలో లేడు. నోటిత బిగారగా చపుడు చేస్తు, అసలు గ్రెగర్కి దారిలో ఏ
అడూడ లేదననట్టి ముందుకు తరుముతుగన్నడు; గ్రెగర్కి తన వెనుక ఆ శ్బాదలు చేస్తునన తండ్రి కాడేన్
అనన అనుమానం కలగింద; ఇపుడిక తపదు, ఏమైతే అదయిందలే అని స్తటిగా గుమభం వైపు
దూస్తకుపోయాడు. అతని శ్రీరం క పకాంతా పైకి లేచిపోయింద, అతను గుమాభనికి క కోణంలో
ఏటవాలుగా ఆగిపోయాడు, అతని పకా భాగం రుస్తకుని చిటిాపోయింద, తెలాని తలుపు మీద
వికృతమైన మరకలు అంట్కుపోయాయి, అతను ఉనన చోట్ట బిగుతుగగా ఇరుకుాపోయాడు, తనంతట
తాను ఇక ముందుకు కదలే వీలేాదు, శ్రీరానికి క వైపు బకాపలాటి కాళ్ళు గాలోా వేలాడుతూ
అలాకలోాలంగా కంపిస్తున్నయి, రెండో వైపంతా నేల కేసి బాధాకరంగా నొకిావేయబడింద – సరిగాా
ఇపుడు అతని తండ్రి వెనక నుంచి తనినన తనున గ్రెగర్కి క విముకిులా పని చేసింద, అతను గద
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లోతుగలోాకి ఎగిరిపడాడడు, విపరీతంగా రకుం స్రవించ్చడు. ఊతకర్రత నెటిడంత తలుపు దఢాలన
మూస్తకుపోయింద, ఎటికేలకు అంతా నిశ్శబదం ఆవరించింద.

2
గ్రెగర్ గాఢ నిద్ర నుంచి – నిజానికి మూరఛలా అనిపించిన గాఢ నిద్ర నుంచి – స్వయంత్రానికి
కానీ లేవలేకపోయాడు. అపటికి నిద్ర ఎలాగూ తీరిపోయింద కాబటిి, ఎవరూ కదపకపోయిన్
కాతే పటోా తనంత తానుగా లేచే వాడే, కానీ ఈలోగా చకచకా పరిగెత్తున పదాల సవవడీ, హాలోాకి వెళ్ళు
తలుపు బిఫడిగా జారేసిన అలకిడీ, తనను నిద్రలేపినట్ి అనిపించింద. బయట్నంచి వీధి దీపల
వెలుతుగరు పైన సీలంగ్ మీదా, ఫరినచర్ ఉపరితలాల మీదా సననగా పడుతంద, కానీ నేల మీద గ్రెగర్
పడుకునన చోట అంతా చీకటిమయంగా ఉంద. అతను నెమభదగా లేచ్చడు, తన ముల నికి ఇరుపకాలా
ఉనన సరశకాలత గుడిడగా తడుముకుంటూ (ఇపుడే వాటి ఉపయోగమేమిటో మొదటిస్వరి
తెలసొచిాంద), తలుపు దగార అలకిడేమిటో స్డటానికి దేకుాంటూ వెళాుడు. అతని ఎడమ భాగం
అంతా కే ట్డవాటి గాయంలా బిరుసెకిా సలుపుతంద, తన రెండు వరుసల కాళ్ు మీదా కుంట్తూ
నడుస్తున్నడు. పైగా ట్దుదటి గొడవలో క కాలు తీవ్రంగా దెబఫత్తంద – అసలు ఆ కాట్ట
దెబఫత్తందంట్ట అదృషిమనే చపల – ఇపుడా కాలు ఎందుకూ పనికిరాకుండా మిగతా శ్రీరంత
పటూ ఈడాబడుతంద.
తలుపు దాకా వచ్చాకా, తనను అకాడికి రపించిందేమిటో అరథమైంద: త్తండి వాసన. అకాడ
క గినెన నిండా చికాటి పలున్నయి, అందులో తెలాని ర్మట్టి తుగనకలు తేలుతుగన్నయి. అతను
ఆనందంత ఎగిరి గంతేసినంత పని చేశాడు, ట్దుదనన కన్న ఇపుడు మరింత ఆకలగా ఉంద,
చట్కుాన తన తలను కళ్ళు కూడా మునిగేంతగా పలలో ముంచేశాడు. కానీ వెంటనే నిరాశ్గా తలను
వెనకుా తీతే స్తకున్నడు. తన శ్రీరపు ఎడమ భాగంలోని నొపి దానికి క కారణం (మొతుం
శ్రీరమంతా సంకోచ వామకోచ్చలత స్వయపడితే తప అతను త్తనలేడు), అదీ గాక ఎందుకో పలు
అససలు తాగాలనిపించలేదు, మామూలుగా అతనికి పలంట్ట చ్చలా ఇషిం, చలాాయి వాటిని అకాడ
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తెచిా పెటిింద కూడా అందుకే; అలాంటిద ఇపుడు మాత్రం వెగట్ పుటిింద, గినెనకి దూరంగా వెనకుా
వచేాశాడు.
తలుపు సందులోంచి స్తే ు లవింగ్ రూములో అపుడే గామస్ లైట్ వెలుగుతూ కనిపిస్ుంద,
మామూలుగా ఈ సమయంలో తండ్రి ఈవెనింగ్ ప్పపరు చేతపుచుాకుని, అందులో వారులన తలాకో
చలాాయికో పైకి చదవి వినిపించేవాడు (ఈ తంతుగ గురించి చలాాయి ఎపుడూ ఉతురాలోా రాస్తుండేద),
కానీ ఇపుడు అంతా నిశ్శబదంగా ఉంద. కవేళ్ పైకి చదవి వినిపించే అలవాట్ ఈ మధ్మ
పోయిందనుకున్న, ఈ నిశ్శబదం కా లవింగ్ రూమకే పరిమితం కాలేదు, ఇలుా మొతుం అలానే ఉంద,
అలాగని ఫ్కాట్లో మనుషులేారా అంట్ట ఉన్నరు. ‘న్ కుట్ంబం ఎంత ప్రశాంతమైన జీవితం
గడుపుతంద్య,’ గ్రెగర్ తనలో తాను అనుకున్నడు, అలా చీకటోా కూరుాని, తన కుట్ంబానికి ఇలాంటి
అందమైన

ఫ్కాట్

ఏరాట్

చేయగలగినందుకు

గరవపడాడడు.

కానీ

ఇపుడీ

ప్రశాంతతా,

సౌకరమవంతమైన జీవితమూ అనీన క ముగింపుకి వచేా పరిసిథత్త దాపురించిందా? ఇలాంటి ఆలోచనల
వైపు దృషిి మళ్ుకుండా గ్రెగర్ గదలో అటూ ఇటూ పకాడు.
ఎంతకీ ముగియని ఆ స్వయంత్రంలో అపుడపుడూ గదకి ఇరువైపులా ఉనన తలుపులు వారగా
తెరుచుకునేవి, మళాు వెంటనే మూస్తకుపోయేవి; బహుశా ఎవరో రావాలనుకుని మళాు వెనకుా
జంకుతుగన్నరు. గ్రెగర్ వెళ్ళు లవింగ్ రూము దగారే కాపు కాశాడు, ఆ తటపటాయిస్తునన అత్తథులెవరో
స్సి, వాళ్ుని ఎలాగైన్ లోపలకి రపించ్చలననద అతని ఆలోచన; కానీ ఆ తలుపు మళ్ళు
తెరుచుకోలేదు, అతను అకాడ పడిగాపులు కాయటమే మిగిలంద. ఇవాళ్ ట్దుదనన గద తలుపులు
మూసి ఉననపుడేమో అందరూ లోపలకి రావాలని కట్ట ఉబలాట పడాడరు; ఇపుడు మాత్రం,
సవయంగా తానే క తలుపు తెరిచిన్, మిగతా తలుపులనీన కూడా తెరుచుకున్న, తలుపులకు తాళాలు
కూడా బయట్ట ఉన్న, ఎవరూ లోపలకి రావటం లేదు.
రాత్రి బాగా ట్దుదపోయాకా గానీ లవింగ్ రూములో లైట్ ఆరలేదు, తలాదండ్రుల్త, చలాాయీ
అపటిదాకా మెలకువగానే ఉన్నరని గ్రెగర్గ్రహించ్చడు, వాళ్ళు మునివేళ్ు మీద నడవటం సషింగానే
వినపడింద. లైట్ ఆరిపోయాకా, ఇక తెలాారే వరకూ ఎవరూ గ్రెగర్ జోలకి వచేా అవకాశ్ం లేదు
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కాబటిి, తన జీవితానిన మళ్ళు క క్రమంలో పెట్ికోవటం ఎలాగననద ఆలోచించేందుకు తగినంత
సమయమూ, తీరికా లభించినట్టి. కానీ పైకపు అంతెతుగున ఉనన ఈ గదలో ఇలా నేల మీద బోరాా
పడుకోవటం – అద తన గదే అయిన్, గత ఐదేళ్ళుగా అందులోనే ఉంట్న్న – ఏద్య చపలేని
ఆంద్యళ్నకు గురి చేసింద, దాంత, అప్రయతనంగానే జరజరా పకుాంటూ వెళ్ళు, ఏ మాత్రం సిగుా
పడకుండా, స్ఫ్క కిందకు దూరాడు, అకాడ తన వీపు కాసు నొకుాకుపోతుగన్న, తల ఎతేు
వీలేాకపోయిన్, చ్చలా స్తఖ్ంగా అనిపించింద, కానీ అతని శ్రీరం వెడలు ఆ స్ఫ్క కన్న పెదదద
కావటం చేత పూరిుగా నకేా వీలేాక కంత భాగం బయటకు కనిపిస్తునే ఉంద.
మొతుం రాత్రంతా స్ఫ్క కిందే గడిపడు, అపుడపుడూ చిననపటి కునుకు తీతే వాడు, కానీ
ఆకల వలా మళాు మెలకువ వచేాతే ద, అపుడపుడూ తనకెదురైన కషిం గురించీ, తన అసషి ఆశ్ల
గురించీ ఆలోచించేవాడు, అవనీన కే తీరాభన్నిన చేరేవి, అదేమిటంట్ట, ఈ పరిసిథత్తలో
కంగారుపడకూడదు, తన ఒపిక అంతా కూడగట్ికోవాల, ఈ పరిసిథత్త వలా కలగే ఇబఫందని
ఎదురోావటంలో తన కుట్ంబానికి తన వంతుగ స్వయపడాల.
మరుసటి రోజు తెలాారగటా, ఇంకా చీకట్ా కూడా తొలగకుండానే, గ్రెగర్కి తన కతు నిరియాలోా
ఏ మాత్రం బలముంద్య పరీక్షించుకునే అవకాశ్ం చికిాంద. అపటికే చలాాయి పూరిుగా ముస్వుబై, అతని
గదకి హాలోాంచి ఉండే తలుపు తీసి అతను ఎకాడ ఉన్నడా అననట్ి తొంగి స్సింద. అతను వెంటనే
కనపడలేదు, చివరికి స్ఫ్క మీద ఆమె స్పు పడనే పడింద – మరి ఎకాడో అకాడ ఉండక ఏం
చేస్వుడు, ఉననపళాన ఎగిరిపోలేడు కదా – అతణ్ణి స్డగానే ఎంతగా ఉలకిపడిందంట్ట, ఇక ఆ దృశ్మం
భరించలేనట్ి, తలుపు దఢాలన మూతే సింద. కానీ తన ప్రవరునకు తానే సిగుాపడింద కాబోలు, మళ్ళు
తెరిచింద, తరావత, ఎవరో రోగినో, ఎరుగనివాణ్ణి కలవటానికస్తుననట్ిగా, మునివేళ్ు మీద జాగ్రతుగా
నడుస్తు లోపలకి వచిాంద. గ్రెగర్ తన తలను స్ఫ్క అంచు దాకా స్వగదీసి ఆమె వంక స్స్తున్నడు.
తాను పలు ముట్ికోకుండానే వదలేశాడని గమనిస్తుందా, అలా చేసింద ఆకల లేక కాదని అరథం
చేస్తకుంట్ందా, అతనికి హితవు చేతే  ఇంకో త్తండేదైన్ తీస్తకు వస్తుందా? కవేళ్ ఆమె
గమనించకపోతే, తాను ఆకలత చ్చవనైన్ చస్వుడు గానీ, ఆమెకు ఆ విషయం తెలయజెప్ప ప్రయతనం
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చేయడు (లోపలోాపల మాత్రం వెంటనే స్ఫ్క కింద నుంచి పకుాంటూ వెళ్ళు, ఆమె కాళ్ు మీద
పడిపోయి, త్తంటానికి ఏదన్న తీస్తకురమభని దేబిరించ్చలననంత ఆత్రం ఉంద). కానీ ఆమె
గమనించింద, గినెన అంచుల చుటూి కదదగా వలకడం మినహాయితే ు, పలు ఎలా పెటిినవి అలానే
ఉండటం స్సి ఆశ్ారమపోయింద; వెంటనే గినెనను బయటకు తీస్తకుపోయింద. వటిి చేతుగలత కాదు,
గుడడత పట్ికుని. బదులుగా ఏమి తీస్తకు వస్తుందా అని గ్రెగర్ చ్చలా ఉతాంఠత ఎదురు స్శాడు,
రకరకాల ఊహాగాన్లు చేశాడు. కానీ ఆ దయగల తలా చివరికి ఏం తెచిాంద్య అతనెననటికీ
ఊహించగలగే వాడు కాదు. అసలు అతనికి ఏం ఇషిమో తెలుస్తకోవటానికననట్ి, రకరకాల త్తండి
పదారాథలు ఏరి, వాటనినంటినీ క పత నూమస్ ప్పపరు మీద పరిచి తీస్తకువచిాంద. అవి: సగం కుళ్ళున
పత కూరగాయలు; నినన రాత్రి భోజనంలో మిగిలన ముడుస్తలు, వాటి మీద గడడకటిిన తెలాని స్వస్;
కనిన ఆలభండుా, రైసినుా; గ్రెగర్ కనిన రోజుల క్రితమే పులసిపోయిందని వదలేసిన పెరుగు; క ఎండు
ర్మట్టి ముకా, నెయిమ పూసిన మరో ర్మట్టి ముకా, నెయిమత పటూ ఉపు చలాన ఇంకో ర్మట్టి ముకా. ఇవి
గాక, ఇందాకటి గినెనలో కంచం నీరు పోసింద తెచిాంద (బహుశా ఆ గినెన ఇక గ్రెగర్కి తప
ఇంకెవరికీ వాడరు కాబోలు). తరావత, తన సమక్షంలో త్తనటానికి ఇబఫంద పడతాడని గ్రహించి, ఎంత
తవరగా వచిాంద్య అంతే తవరగా అకాణ్ణించి వెళ్ళుపోయింద, తాను వెళ్ళుపోయానని ల యంగా
తెలయటానికి తలుపు అవతలనంచి అతనికి వినపడేలా తాళ్ం కూడా త్తపింద. గ్రెగర్ తన కళ్ు
ముందు వడిడంచిన భోజనం వైపు బకాపలాటి కాళ్ును టకటకలాడిస్తు వెళాుడు. ఆ వెళ్ుటంలో పెదదగా
ఇబఫంద లేకపోవటానిన బటిి అపుడే తన గాయాలనీన పూరిుగా మానిపోయాయని అరథమైంద; ఇద
అతనికి ఆశ్ారామనిన కలగించింద, క నెల క్రితం ట్రబాటన వేలు తెగితే ఆ చిననపటి గాయం నిన్న
మొననటి దాకా కూడా సలపిన సంగత్త గుర్ముచిాంద. ‘న్లో స్తనినతతవం తగిా మొదుదబారిపోతుగన్నన్?’
అనుకున్నడు, కానీ అపటికే పెరుగు మీద పడి ఆబగా జుర్రుకుంట్న్నడు, ఎందుకో మిగతా అనిన
పదారాథల కన్న పెరుగు పటా ఉగాబట్ికోలేనంత బలమైన ఆకరషణ కలగింద. కళ్ు వెంబడి ఆనంద
బాషాలు కారుతుగంట్ట, వేగంగా కదాంతరావతొకటి... పెరుగూ, కూరల్త, స్వస్ అనీన లాగించేశాడు;
తాజా త్తండి పదారాథలు మాత్రం ఎందుకో అతనికి రుచించలేదు, సరికదా, అసలు వాటి వాసనే
భరించలేకపోయాడు, తాను త్తనే పదారాథలన వాటికి దూరంగా లాకుాపోయి మరీ త్తన్నడు. త్తనటం
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అంతా పూరిు చేసి, అకాడే స్మరిగా పడుకుని కునుకు తీస్తుండగా, బయట నుంచి చలాాయి తాళ్ం
చ్చలా నెమభదగా త్తపటం మొదలుపెటిింద, అద అతనకాణ్ణించి వెళ్ళుపోవాలనన దానికి స్తచన.
ఉలకిాపడి లేచి మళ్ళు స్ఫ్క కిందకు దూరిపోయాడు. కానీ అంత స్తషుిగా భోజనం చేసిన తరావత
శ్రీరం కాసు ఉబఫటంత చలాాయి ఆ గదలో ఉనన కాతే పూ స్ఫ్క కింద ఉండటానికి కూడా అతను
చ్చలా కషిపడాలస వచిాంద, ఆ ఇరుకైన జాగాలో శావస అందటం కషిమైంద. ఒ పకా సృహ
కోలోతుగననంత పనవుతుగన్న, అతను ఉబిఫపోతుగనన కళ్ుత చలాాయిని అలాగే స్స్తుండిపోయాడే
తప కికుారుమనలేదు. ఇదేమీ తెలయని ఆమె క చీపురు తీస్తకుని, అతను ఎంగిల చేసిన
పదారాథలత పటూ అసలు ముట్ికోకుండా వదలేసిన పదారాథలను కూడా అవి ఇక ఎందుకూ పనికి
రావననట్ి తుగడిచి, ఆ చతునంతట్నన క బకెట్ిలోకి ఎత్తు, దానిన క చకా మూతత మూసి, గదలోంచి
బయటకు తీస్తకుపోయింద. ఆమె అలా వెళ్ళుంద్య లేద్య గ్రెగర్ స్ఫ్క నుంచి బయటపడి ట్టి
స్వగదీస్తు వళ్ళు విరుచుకున్నడు.
గ్రెగర్భోజనం ప్రత్త రోజూ ఇదే పదధత్తలో అయేమద, తలాదండ్రుల్త పనమాభయీ ఇంకా
నిద్రలేవకముందే కస్వరీ, కుట్ంబమంతా మధామహన భోజనం చేశాకా మర్మకస్వరీ వడిడంచబడేద,
మధామహన భోజనం కాగానే తలాదండ్రులదదరూ కాతే పు కునుకు తీతే వారు, పనమాభయిని చలాాయి ఏద్య
క పని మీద బయటకు పంపించేద. అతను త్తండికి మాడకూడదని ఆమెకి ఎంత ఉంద్య ఆమె
తలాదండ్రులకూ అంతే ఉంట్ందనటంలో సందేహమేం లేదు, కానీ ఆ ఏరాటా గురించి ప్రతమక్షంగా
తెలుస్తకునేంత ధైరమం వారికి లేదేమో, లేదా అసలే బాధ్లో ఉనన వాళ్ుని మరింత బాధ్ పెటికూడదనన
ఉదేదశ్ంత అతని చలేా వాళ్ును ఈ బాధ్మత నుంచి మినహాయించింద్య.
ఆ మొదటి రోజు ఇంటికి పిలుచుకువచిాన వైదుమణ్ణి, తాళాలు పగలగొట్టివాణ్ణి, త్తరిగి ఏ స్వకు
చపి వెనకుా పంపించ్చరో గ్రెగర్ తెలుస్తకోలేకపోయాడు; అతను మాటాాడేద ఇతరులకు అరథం
కావట్టాదు సరే, కానీ తమ మాటలైన్ అతనికి అరథం కావచేామో అనన అనుమానం వాళ్ులో ఎవరికీ
రాలేదు, చలాాయిత సహా; అందుకే అతని గదలో ఉననపుడు ఆమె అడపదడప నిటూిరులు
విడవటమో, దేవుళ్ుకు మొర పెట్ికోవడమో చేతే దే తప, అంతకుమించి ఏమీ మాటాాడేద కాదు. కానీ
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రోజులు గడిచి ఈ పరిసిథత్తకి అలవాట్పడే కదీద ఆమె నోరు విపటం ప్రారంభించింద, ఆ మాటలోా
జాల ఉండేద, కనీసం ఉండేదని అనుకోవచుా. తాను పెటిిన పదారాథలనినంటినీ గ్రెగర్ ల ళ్ళ చేసినపుడు,
‘ఇవాళ్ బాగా త్తన్నడు,’ అనేద, దానికి విరుదధంగా జరిగినపుడు (రాన్రానూ అలా జరగటం
ఎకుావైంద), ఆమె చ్చలా బాధ్గా: ‘మళ్ళు ఇవాళ్ అంతా వదలేశాడు,’ అనేద.
గ్రెగర్కి ఏ వారాు స్తటిగా తెలతే ద కాదు, పకా గదుల నుంచి కంత విని తెలుస్తకునేవాడు,
చిననగా ఏ గొంతుగ వినపడిన్, అతను వెంటనే అట్వైపునన తలుపు దగారకు వెళ్ళు తన శ్రీరం
మొతాునిన దానికి అదమిపెటిి శ్రదధగా వినేవాడు. తొల రోజులోా అతని ప్రస్వువన పరోక్షంగానైన్
లేకుండా ఏ సంభాషణా పూరుయేమద కాదు. క రెండ్రోజులైతే భోజన్లైనపుడలాా గ్రెగర్ని ఏం
చేయాలనన విషయమై చరాలు స్వగేవి; భోజన్లయామకా కూడా అవే కనస్వగేవి, ఫ్కాట్లో ంటరిగా
ఉండటానికి ఎవరూ ఇషిపడక, అలాగని దానిన ల ళ్ళగానూ వదలేయలేక, కుట్ంబసభ్యమలోా ఎవరో క
ఇదదరు ఎపుడూ ఇంటోా ఉండేలా స్స్తకునేవారు. పనమాభయైతే – ఆమెకు విషయం ఎంత వరకూ
తెలుస్ తెలయదు గానీ – మొదటి రోజే తలా కాళ్ు మీద స్వగిలబడిపోయి తనను పనిలోంచి
తీతే యమని బత్తమాలంద, క పవుగంట తరావత సెలవు తీస్తకుని వెళ్తు, తనను తీతే యటం దావరా
ఈ కుట్ంబం తనకు ఎంత మేలు చేసినట్ి కళ్ుమభటా నీళ్ుత కృతజఞతలు తెలుపుకుంద, ఈ
విషయం గురించి బయట్టకాడా మాటాాడనని ఎవరూ అడకాపోయిన్ ట్ి కూడా వేసింద.
దాంత ఇపుడు వంటపని తలా పైన్, చలాాయి పైన్ పడింద; అయిన్ అదేం పెదద పని కాదు,
ఈ మధ్మ ఆ కుట్ంబం సరిగా త్తండి త్తనటమే తగిాంచింద. ఇంకో ముదద త్తనమంటూ వాళ్ళు
కర్మనకరు నిషలంగా బత్తమాలుకోవటం గ్రెగర్ వినిపిస్తునే ఉండేద, దానికి సందన కూడా ఎపుడూ
కట్ట: ‘వదుద, సరిపడా త్తన్నను,’ అనన అరథం వచేాలా ఏద్య అనేవాళ్ళు. వాళ్ళు తాగేద కూడా తకుావే.
చలాాయి తరస్ తండ్రిని బీరేమైన్ కావాలా అని అడిగేద, సవయంగా తనే వెళ్ళు తెస్వుననేద;
ఆయనునంచి జవాబ్బమీ రాకపోతే, కూతుగరి చేత పని చేయించుకుంట్న్నడనే బాధ్ నుంచి
తపించటానికననట్ి, ఎవరనయిన్ పంపించయిన్ తెపిస్వుననేద; కానీ చివరకు తండ్రి ‘వదుద’ అని
గటిిగా చపటంత ఆ ప్రస్వువన ముగితే ద.
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తండ్రి మొటిమొదటి రోజే కుట్ంబం ఆరిథక పరిసిథత్త ఏమిటో, ఇపుడు తమ ముందునన
అవకాశాలేమిటో తలాకీ చలాాయికీ వివరించి చపడు. చపుుననవాడలాా మధ్మ మధ్మలో ట్టబిల్
దగారునంచి లేచి వెళ్ళు, ఐదేళ్ు క్రితం తన వామపరం దవాలా తీసినపుడు రక్షించి తెచుాకునన క
ఇనపెట్టి నుంచి, ఏద్య రసీదు పుసుకమో నోట్ పుసుకమో పట్ికచేావాడు. పకడఫందీగా ఉండే ఆ
ఇనపెట్టి గడియ తెరుచుకోవటం, అందులోంచి కావాలసంద తీస్తకున్నకా మళ్ళు మూతే యటం ఇవనీన
గ్రెగర్కి వినపడేవి. అతను గదలో బంధీ అయిన దగారునంచీ ఇపటిదాకా వినన విషయాలనినంటిలోకీ
కాసు సంతషానిన కలగించే విషయం తండ్రి ఇచిాన ఈ వివరణలే. గ్రెగర్ ఇపటి దాకా తండ్రి పత
వామపరం నుంచి కా పైస్వ కూడా మిగలేాదని అనుకునేవాడు, తండ్రి కూడా మిగిలందని ఎపుడూ
చపలేదు, గ్రెగర్ గుచిా అడగనూ లేదు. ఆ రోజులోా గ్రెగర్కునన లక్షయమలాా కట్ట, తన కుట్ంబానిన
నిరాశ్లో కూరుకుపోయేట్ి చేసిన ఆ దవాలా తాల్తకు జాఞపకాలనంచి వాళ్ును వీలైనంత తొందరగా
బయటపడేయటం. అందుకు తన శ్కుులనీన కూడదీస్తకుని పని చేశాడు, చినన గుమాస్వు స్వథయి నుంచి
చ్చలా వేగంగా ట్రావెలంగ్ తే ల్సమె ర స్వథయికి చేరుకున్నడు, ఆ హోదాకి చేరాకా అతని రాబడి
అవకాశాలు పెరిగాయి, అతని విజయాలు కమీషనా రూప్పణా తక్షణం డబ్ధఫగా మారేవి, దానిన వెంటనే
తీస్తకెళ్ళు ఆనందాశ్ారామలత మెరితే  కుట్ంబ సభ్యమల కళ్ు ముందే ట్టబిల్ మీద పెట్టివాడు. ఆ రోజులే
వేరు, గ్రెగర్ తరావత కూడా డబ్ధఫ బానే సంపదంచిన్, కుట్ంబం ఖ్రుాలనీన తనే భరించిన్, ఆ
రోజుల వైభవం మళ్ళు ఆ స్వథయిలో ఎపుడూ పునరావృతం కాలేదు. వాళ్ుకు అద మామూలైపోయింద,
కుట్ంబానికీ, గ్రెగర్కీ కూడా; డబ్ధఫ కృతజఞతాపూరవకంగానే తీస్తకునేవాళ్ళు, అతను కూడా
ఆనందంగానే ఇచేావాడు, కానీ ఇదవరకటాా అందులో ఎట్వంటి ఆతీభయ భావన్ ఉండేద కాదు.
చలాాయిత మాత్రం ఎపుడూ సనినహితంగానే ఉండేవాడు, ఆమె భవిషమతుగు కోసం గుట్ిగా క
ప్రణాళ్ళక కూడా సిదధం చేస్తకున్నడు. ఆమె గ్రెగర్లా గాక సంగీత ప్రియరాలు, పైగా మనస్త కరిగేలా
వయొల ర వాయించగలదు, కాబటిి, ఎంత ఖ్రాయిన్ ఎలాగోలా భరించి, ఆమెను వచేా ఏడాద
సంగీత కళాశాలలో చేరుదాదం అనుకున్నడు. గ్రెగర్ ఇంటి దగార ఉండేద తకుావే అయిన్, ఆ ఉనన
కనిన సందరాబలోానూ చలాాయిత ఎపుడు మాటాాడిన్ ఈ సంగీత కళాశాల ప్రస్వువనకు వచేాద, కానీ
దానిన అందరాని కలగానే స్తే వారు, తలాదండ్రులైతే ఆ ప్రస్వువన కూడా ఇషిపడేవారు కాదు; కానీ ఈ
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విషయంలో గ్రెగర్ నిరియం తీతే స్తకున్నడు, రాబోయే క్రిసభస్ పండగ న్డు ఆ నిరియానిన
అటిహాసంగా ప్రకటించ్చలనుకున్నడు కూడా.
గ్రెగర్ అలా తలుపులకు ఆనుకు నిలబడి వింట్ననపుడు ఇలాంటి నిషలమైన ఆలోచనలే
అతని మనస్తలోకి వచిా పోయేవి. కోాస్వరి భరింపరాని నిసృహ ఆవరించి వినటం మానేసి
పరాకులో పడిపోయేవాడు, అతని తల ట్రబాటన తలుపుకు తగిలేద, చపున దానిన నిటారుగా
నిలబెతట్ికునేవాడు, ఎందుకంట్ట ఏ చినన అలకిడన్ పకా గదలో అందరూ నిశ్శబదమైపోయేవారు. కదద
విరామం తరావత తండ్రి, బహుశా తలుపు వైపు స్స్తు కాబోలు, ‘ఏం చేస్తుంటాడో ఇపుడు,’
అనేవాడు, ఆ తరావత నెమభదగా అంతరాయానినంచి తేరుకుని సంభాషణ త్తరిగి కనస్వగేద.
ఈ సమయంలోనే గ్రెగర్తండ్రి దావరా క కతు విషయం తెలుస్తకున్నడు (తండ్రి ఇలాంటివి
చపినవే మళ్ళు మళ్ళు చప్పవాడు, దానికి క కారణం ఆయన ఈ విషయాలన పటిించుకుని చ్చలా
కాలం అవటమూ, మరో కారణం తలా వాటిని మొదటిస్వరి విననపుడే అరథం చేస్తకోలేకపోవటమూను),
ఇంతకీ విషయమేమిటంట్ట, తండ్రి వామపరం దవాలా తీసిన్ కూడా ఆ పత రోజుల న్టి డబ్ధఫ
కంత మిగిలంద, అద అవటానికి చిననమొతుమే కానీ, దాని మీద వచేా వడీడని కదపకపోవటంత,
ఇపుడు కాసు పెదద మొతుంగా మారింద. అదేగాక, గ్రెగర్ నెలనెలా ఇంటికి తెచిాన డబ్ధఫ – అతను
అవసరాలకంటూ కంత చిలార మాత్రమే చంత ఉంచుకునేవాడు – పూరిుగా ఖ్రాయిపోలేదు, అద
కూడా ఒ మాదరి పెట్ిబడిగా ఎదగింద. ఇద వింటూ గ్రెగర్ తలుపు వెనక నుంచి తల ఉతాంఠగా
ఆడించ్చడు, ఈ అనుకోని ట్దుపూ, ముందుస్పూ అతనికి పటిరాని ఆనందానిన కలగించ్చయి.
నిజానికి ఈ డబ్ధఫ ఉందని ముందే తెలతే ు అతను దాంత తండ్రి తన యజమానికి పడడ బాకీ తీరేాసి
ఉండేవాడు, ఆ రకంగా ఆ వెటిిచ్చకిరీ ఉద్యమగం నుంచి తవరగా బయటపడగలగేవాడు, కానీ ఇపటి
పరిసిథతుగలన బటిి స్తే ు తండ్రి ఇలా చేయటమే మంచిదైందనిపించింద.
కానీ ఈ డబ్ధఫ మీద వచేా వడీడ క కుట్ంబం గడవటానికి సరిపోయేద కాదు; మహ అయితే
క ఏడాద్య రెండేళ్ళు గడుస్వుయి, అంతే. కాబటిి ఆ డబ్ధఫ అతమవసరమైనపుడు వాడుకునేలా ఒ పకాన
అట్టి పెటిడానికి మాత్రమే పనికస్తుంద; రోజు గడవటానికి కావాలసన డబ్ధఫ కోసం మాత్రం పని
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చేయక తపదు. తండ్రి ఆరోగమంగానే ఉన్నడు కానీ, ముసలవాడపోయాడు, పైగా గత ఐదేళ్ళుగా ఏ
పనీ చేసినవాడు కాదు; కాబటిి ఆయనునంచి పెదదగా ఆశించగలగేదేమీ లేదు; కఠినంగా శ్రమించిన్
వైఫలామలమయంగానే స్వగిన ఆయన జీవితంలో ఆయన కాసు విశ్రంత్త తీస్తకున్నడంట్ట అద ఈ గత
ఐదేళ్ులోనే, ఈ కాలంలో ఆయన చ్చలా లావెకాాడు, ఇపుడతే కదలటం కూడా బాగా బరువుగా
కదులాుడు. ఇక తలా విషయానికతే ు, ఉబఫసం వలా ఆవిడకు ఫ్కాట్లో ఉండటమే కషిం, శావస అందక
చ్చలాస్వరుా తెరిచిన కిటికీ ముందు స్ఫ్కలో కూలబడిపోతుగంద, అలాంటావిడ ఇపుడు డబ్ధఫ కోసం
పని చేయగలదా? ఇక చలాాయి, ఆమెకు పదహేడేళ్ళుచ్చాయనన మాట్ట గానీ ఇంకా చినన పిలేా,
అందమైన దుస్తులు వేస్తకోవటం, ఆలసమంగా నిద్ర లేవటం, ఇంటి పనులోా చేతనైనంత స్వయం
చేయటం, ఏవో చిరు సరదాలోా పలుపంచుకోవటం, అనినంటికన్న ముఖ్మంగా వయొల ర
వాయించటం, ఇలా స్వగే జీవితంలో జోకమం చేస్తకోవటమే పెదద పపం, అలాంటిద డబ్ధఫ కోసం
ఆమెను పనిలో పెటాిలా? ఇంటోా సంభాషణ ఇలా సంపదన మీదకు ఎపుడు మళ్ళున్, గ్రెగర్ అపటి
దాకా తలుపు ఆనుకుని వింట్ననవాడలాా, దానిన వదలేసి, పకానునన చలాని తలు స్ఫ్క మీద
కూలబడేవాడు, సిగుాత, బాధ్త అతని వళ్ళు కాగిపోయేద.
అతను ఎనోన ఎడతెగని రాత్రుళ్ళు అలాగే కూలబడి, కంటి మీద కునుకననద లేకుండా, స్ఫ్కని
గీరుకుంటూ గడిప్పతే వాడు. లేదంట్ట కోాస్వరి గదలోని పెదద కురీాని కిటికీ దాకా లాకుావెళ్ుటమనే
బృహత్ ప్రయతనం మొదలుపెట్టివాడు, తరావత ఆ కురీా మీద నిలబడి, కిటికీ అంచు అందుకుని, దాని
గాజు పలకకు ముల నిన ఆనించేవాడు, ఇదవరకటి రోజులోా ఇలా కిటికీ దగార నిలబడటం వలా కలగిన
తే వచ్చఛ భావనని త్తరిగి ట్ందటానికి తప ఈ చరమ వలా వేరే ప్రయోజనం లేదు, ఎందుకంట్ట, అతని
కంటి స్పుకు ఇపుడు దగారునన వస్తువులే అంతంత మాత్రంగా కనపడుతుగన్నయి; ఇదవరకూ కిటికీ
లోంచి ఎపుడు స్సిన్ వీధ్వతల ఆస్తపత్రి అడుడ వస్ుందనీ అద తప వేరే ఏం కనిపించటం లేదని
విస్తకుానేవాడు, ఇపుడు అద కూడా సషింగా కనిపించడం మానేసింద; తాను పటిణ ప్రాంతంలోని
చ్చరాట ర వీధిలో నివసిస్తున్నడని అతనికి ల యంగా తెలసి ఉండబటిి గానీ, లేదంట్ట ఇపుడు కిటికీ
బయట కనపడేద బూడిదరంగు ఆకాశ్మూ నేలా హదుదలేకు
ా ండా కలసిపోయిన క బీడు దృశ్మమేమో
అనుకునేవాడు. చురుకైన అతని చలాాయి కిటికీ దగార ఈ పెదద కురీాని రెండు మూడు స్వరుా
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గమనించటంతట్ట విషయం అరథం చేస్తకుంద; తరావత ఆమె గద తుగడవటానికి వచిానపుడలాా, ఆ
కురీాని జాగ్రతుగా కిటికీ దగారకు జరిప్పద, కిటికీ రెకా తెరిచి పెట్టిద.
గ్రెగర్కి చలాాయిత మాటాాడే వీలుండి ఉంట్ట – ఆమె తన కోసం చేస్తునన ఈ పనులనినంటికీ
కృతజఞత తెలుపుకోగలగే వీలుండి ఉంట్ట – ఆమె స్పిస్తునన ఈ శ్రదధను ఇంకాసు తేలగాా
సీవకరించగలగేవాడు, కానీ ఆ వీలేాకపోవటం వలా, అతనికెందుకో ఇబఫందగా అనిపించేద. ఆమె
తనవంతుగగా ఈ పనులోా అప్రియతావనిన కపిపుచాటానికి వీలైనంత ప్రయత్తనంచేద, సహజంగానే
కాలక్రమేణా అందులో ఆరితేరింద, కానీ సమయం గడిచే కదీద అసలు రంగు బయటపడస్వగింద.
అసలామె లోపలకి అడుగుపెట్టి తీరే అతనిలో కంగారు పుటిించడం మొదలైంద. ఆమె గదలోకి ఇలా
వచిాంద్య లేద్య, కనీసం తలుపు మూయటానికి కూడా ఆగకుండా (గ్రెగర్ గద ఇతరుల దృషిిలో
పడకుండా తాను ఇదవరకూ పటించిన జాగ్రతును ఇపుడు మరిాపోయి), త్తననగా కిటికీ దగారకు
దూస్తకు వెళ్ళు, తనకు ఊపిరాడటం లేదననట్ి, దానిన విస్తరుగా అసహనంగా తెరిచేద, తరావత,
బయట వాతావరణం ఎంత చలగా ఉన్న, కాతే పు అలా కిటికీ ముందే నిలబడి పెదదగా ఎగశావసత
ఊపిరి పీలుాకునేద. రోజుకి రెండుస్వరుా ఈ అలజడితనూ, చపుళ్ుతనూ ఆమె గ్రెగర్ను
బెతంబ్బలెత్తుంచ స్వగింద; ఆమె గదలో ఉనన కాతే పూ అతను స్ఫ్క కింద దూరి గజ గజ
వణ్ణకిపోయేవాడు, కానీ అతనికి తెలుస్త, కిటికీలు మూసి ఉనన గదలో ఆమె తనత ఉండలేదు కాబట్టి,
తనను ఇంతగా ఇబఫంద పెటాిలస వస్ుందని.
క రోజు ఆమె మామూలు కన్న కాసు పెందలాడే రావటం మూలాన, అతను ఇంకా కిటికీ
దగారే నిలబడి ఉండగా ఆమె కంటపడాడడు, అతని భీకరాకారం నిశ్ాలంగా నిలబడి బయటకు
స్స్ుంద, అతను అకాడ ఉననపుడు కిటికీ తెరిచే వీలేాదు, కాబటిి ఆమె కిమభనకుండా అకాణ్ణించి
వెళ్ళుపోయంట్ట గ్రెగర్ పెదదగా ఆశ్ారమపోయేవాడు కాదు, కానీ ఆమె ఆ వెళ్ుటం మామూలుగా
వెళ్ులేదు, ఉలకిపడినట్ి కాస్వరిగా బయటకు గెంత్త తలుపు దఢాలన మూతే సింద (అపటికే గ్రెగర్
రూపంతరం చంద క నెల కావ్వస్తుంద, కాబటిి ఆమె అతని రూపం స్సి మరీ అంత
హడలపోవాలసన పనేాదు), కతువాళ్ళువరైన్ ఆమె హడావిడి స్తే ు, గ్రెగర్ ఆమె మీద పడి కరిచేందుకే
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అకాడ కాపు కాసి ఉన్నడేమో అనుకునేవారు. అతను వెంటనే స్ఫ్క కిందకు పకి దాకుాన్నడు, కానీ
ఆమె మళ్ళు మధామహనం దాకా వెనకుా రాలేదు, వచేా దాకా అతను స్ఫ్క కిందే ఎదురుస్డాలస
వచిాంద, మధామహనం వచిానపుడు ఆమె మామూలు కన్న కాసు చీకాకుగా ఉననట్ి తచింద. అపుడు
అతనికి అరథమైంద, తన రూపమంట్ట ఆమెకు ఇంకా అసహమమే, బహుశా ఎపటికీ అసహమంగానే
మిగిలపోవచుా, అంతెందుకు, ఈ స్ఫ్క కింద నుంచి కనపడే తన కదద పటి శ్రీరానిన స్సి
పరిపోకుండా ఉండటానికి కూడా ఆమె చ్చలా నిగ్రహించుకుంట్ందేమో. ఆమెకు ఆ ఇబఫంద కూడా
లేకుండా చేదాదమని క రోజు స్ఫ్క మీదునన దుపటిని తన వీపు మీదకి మారుాకున్నడు – ఈ పనికి
న్లుగు గంటల పైనే పటిింద – తాను ఏ మాత్రం కనపడకుండా ఉండేట్ిగా దానిన అమరుాకున్నడు,
ఇపుడు చలాాయి కిందకు వంగిన్ అతణ్ణి స్డలేదు. ఈ అమరిక అనవసరమని ఆమెకు అనిపితే ు ఆ
దుపటిని తీతే తే దే (ఎందుకంట్ట ఇలా తనున తాను కపివుంచుకుని గ్రెగర్ స్తఖ్పడేదేం లేదని
ఎవరికైన్ అరథమవుతుగంద), కానీ ఆమె ఎలా ఉననదానిన అలాగే వదలేసింద, అంతే కాదు, ఈ అమరిక
పటా ఆమె సందన ఏమిటో స్దాదమని గ్రెగర్ తన దుపటిని కంచం పైకెత్తునపుడు, ఆమె తన వంక
కృతజఞతా భావంత స్సినట్ి కూడా అనిపించింద.
తలాదండ్రులైతే మొదటి రెండు వారాల్త అతని గద దరిదాపులకు వచేా ధైరమం కూడా
చేయలేకపోయారు, అతని చలాాయి పడుతుగనన శ్రమని మాత్రం మెచుాకునేవారు (ఇదవరకటాా ఆమెను
అకారకు రాని పిలాగా స్డటం మానేశారు), రోజులు గడిచే కదీద వాళ్ులో కాసు ధైరమం వచిాంద,
చలాాయి అతని గద సరుదతుగంట్ట ఇదదరూ బయట నిలబడటం ప్రారంభించ్చరు, ఆమె బయటకు రాగానే
లోపల విషయాలనీన అడిగి కనుకుానేవారు, ఆమె వెళ్ళునపుడు అతనేం చేస్తున్నడో, ఆ రోజు ఏం
త్తన్నడో, ఈ స్వరి అతని ప్రవరున ఎలా ఉంద్య, పరిసిథత్తలో ఏమన్న మెరుగుదల కనించింద్య లేద్య,
ఇవనీన ఆమెను అడిగి చపించుకునేవారు. అతని తలాయితే తాను కూడా గ్రెగర్ని స్స్వునని
పట్ిబటిడం మొదలుపెటిింద, మొదటోా తండ్రీ, చలాాయీ ఇదదరూ కలసి తారిాకమైన వాదనలత
ఎలాగోలా నచాజెపి ఆపగలగారు (ఈ వాదనలన గ్రెగర్ చ్చలా శ్రదధగా విని, పూరిుగా ఏకీభవించ్చడు),
కానీ రాన్రానూ ఆవిణ్ణి బలవంతంగా ఆపలస వచేాద, అంతా అయామకా ఆవిడ ఇలా అరిచేద: ‘ననున
న్ బిడడను స్డనివవండి, వాడు కషింలో ఉన్నడు! ఎందుకు అరథం చేస్తకోరు ననున?’ ఇలాంటి
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మాటలు విననపుడు గ్రెగర్కి కూడా ఆవిణ్ణి లోపలకి రానివవటమే మంచిదేమో అనిపించటం
మొదలైంద, రోజూ కాకపోయిన్, కనీసం వారానికోస్వరి రానివవచుా; ఎంైనన్ ఆవిడ చలాాయి కన్న
మెరుగాా పరిసిథతుగలన అరథం చేస్తకోగలదు, చలాాయి పడే కషిం తకుావనేం కాదు గానీ, నిజానికి ఆమె
ఇంకా చినన పిలేా, బహుశా బాలమ సహజమైన తెంపరితనంతనే ఇదంతా తన భ్యజాల మీద
వేస్తకుందేమో కూడా.
తలాని స్డాలనన గ్రెగర్ కోరిక తవరలోనే తీరింద. ఈ మధ్మ అతను తలాదండ్రులన ఇబఫంద
పెటిడం ఎందుకులెమభని పగటిపూట కిటికీ దగార గడపటం మానుకున్నడు, ఇక మిగిలన కనిన
చదరపు అడుగుల నేలా ఎంతతే పని పకుతాడు, రాత్రంతా కే చోట కదలకుండా పడుకోవాలంట్ట
దురబరంగా

ఉండేద,

మరోపకా

త్తండిపటా

ఇదవరకటి

అనురకిు

కూడా

చ్చలా

తవరగా

క్షీణ్ణంచిపోస్వగింద, దాంత, ఇక వేరే కాలక్షేపం ఏం లేక, అతను గోడల మీదా, పై కపు మీదా
అడడదడడంగా పకటం అలవాట్ చేస్తకున్నడు. అనినంటోాకీ పైకపు నుంచి వేలాడటం అతనికి బాగా
నచిాన విన్మసం; నేల మీద నిలబడటంత పోలతే ు ఇద చ్చలా భిననమైనద; ఈ భంగిమలో మామూలు
కన్న బాగా శావస తీస్తకోగలగేవాడు, శ్రీరం అంతా సననగా కంపిస్తుండేద, సంతృపుమయమైన ఈ
పరాకులో పడి కోాస్వరి పట్ికోలోయి కింద కూడా పడిపోయేవాడు. కానీ ఇదవరకటి కన్న మెరుగాా
శ్రీరానిన అదుపులో ఉంచుకోవటం అలవాటవటంత, అంత ఎతుగు నుంచి కింద పడిన్ ఏ దెబాఫ
తగలకుండా కాచుకోగలగేవాడు. గ్రెగర్కి ఒ కతు కాలక్షేపం దొరికిందనన సంగత్త చలాాయి తవరలోనే
గురిుంచింద – ఎందుకంట్ట అతను పకిన చోటలాా ఏద్య జిగట పదారథం జాడలుగా అంట్కునేద –
వెంటనే ఆమె బ్ధర్రలో క ఆలోచన పుట్ికచిాంద, గ్రెగర్కు పకటానికి తగినంత చోట్ కలంచ్చల,
అందుకోసం అతనికి అడుడ లేకుండా కంత ఫరినచర్ని తొలగించ్చల, వీటిలో ముఖ్మమైనవి అతని
మేజాబలా, బీరువా. కానీ వాటిని కదపటం ఆమె కాదాని వలాా అయేమ పని కాదు; తండ్రిని స్వయం
అడిగే ధైరమం చేయలేకపోయింద; పనమాభయి స్వయానికి రావటమనన ప్రసుకే లేదు, ఎందుకంట్ట, పత
వంటమనిషి మానేసిందగారునంచీ మేకపోతుగ గాంభీరమంత ఎలాగో నెట్ికస్ునన ఈ పదహారేళ్ు
అమాభయి ముందే క షరతుగ విధించింద, అదేమిటంట్ట, ఎవరైన్ తెరవమంట్ట తప ఆమె వంటగద
తలుపు ఎపుడూ మూతే  ఉంచుతుగంద; దాంత ఇక చలాాయికి మిగిలంద కట్ట దారి. కరోజు, తండ్రి
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ఇంటోా లేనపుడు, తలాని పిలుచుకచిాంద. ఆవిడ రావటం ఆనందంత తబిఫబ్ధఫగా మాటాాడుతూనే
వచిాంద, కానీ గ్రెగర్ గద గుమభం దాకా వచేాసరికి మౌనం దాలాంద. మొదట చలాాయి లోపలకి వచిా
అంతా సక్రమంగా ఉంద్య లేద్య స్సింద; ఆ తరావతే తలాని లోపలకి రానిచిాంద. గ్రెగర్ కంగారుగా
తన దుపటిని మరింత కిందకు లాకుాని, దానిన అటూ ఇటూ గుంజుతూ మడతలు పడేట్ి చేశాడు;
ఇపుడు స్టాినికి ఆ స్ఫ్క మీద క దుపటి కాజువల్గా పడి ఉననట్ి కనిపిస్తుంద. గ్రెగర్ ఈస్వరి
దుపటి చ్చట్ నుంచి స్తే  ప్రయతనం కూడా చేయలేదు; తలా దరశన భాగామనిన తరావతెపటి కన్న
వాయిదా వేస్తకున్నడు, అసలు ఆమె రావటమే మహదాబగమమనుకున్నడు. చలాాయి, ‘రా అమాభ, నీకు
కనిపించడు,’ అంటోంద, ఆమె తలా చేయి పట్ికుని లోపలకి నడిపిస్తుననట్ింద. కాతే పటికి ఆ ఇదదరు
బకా ప్రాణుల్త కలసి చ్చలా బరువైన ఆ బీరువాని కదపటానికి చేస్తునన చపుడు గ్రెగర్కి
వినిపించస్వగింద, తలా మందలస్తున్న వినకుండా, చలాాయి ఎకుావ బరువు తన మీదే వేస్తకుంటోంద,
ఎకాడ మీద పరేస్తకుంట్ంద్యనని తలా భయం. ఇదదరూ కాతే పు తంటాలు పడాడరు. క పవుగంట
తరావత, ఇక తలా చేతుగలెతేుసింద, ఆ బీరువా ఎకాడుంద్య అకాడే వదలేయటం మంచిదని
తీరాభనించింద. ఎందుకంట్ట, మొదటి కారణం, అద చ్చలా బరువుగా ఉంద, తండ్రి వచేాలోగా ఆ పని
పూరువటం అననద అస్వధ్మం, చివరికి ఎలాగూ మధ్మలోనే వదలేయాలస వస్తుంద, అపుడద గ్రెగర్
కదలకలకు ఇదవరకటి కన్న పెదద ఆటంకం అవుతుగంద; రెండో కారణం, అసలు ఫరినచర్
తొలగించటం దావరా గ్రెగర్కి తాము మేలే చేస్తున్నమా అననద కూడా ఖ్చిాతంగా తెలయదు. కీడే
ఎకుావని ఆవిడ ఉదేదశ్ం; ఆ బోసిపోయిన గోడలు స్తే ు ఆవిడకే గుండెలు దేవేస్తున్నయే; మరి
గ్రెగర్కి కూడా అలానే అనిపించదని గారంట్న ఏంటి, అతను ఈ ఫరినచర్కి చ్చన్నళ్ళుగా అలవాట్
పడిపోయాడు, ఇపుడు గద ల ళ్ళ చేతే ు అందరూ తనని వెల వేశారని అనుకునే అవకాశ్ం ఉంద. ‘పైగా
వాడికి అనిపించదూ,’ ఆమె మెలాగా అంద – నిజానికి ఆవిడ ఇదంతా గుసగుసగానే మాటాాడుతంద,
తన మాటలు అతనికి అరథం కావని ఎలాగూ తెలుస్త, వినిపించకూడదని కూడా అనుకుంట్ంద –
‘ఇలా ఫరినచర్ తొలగించటం వలా వాడు ఇక ఎపటికైన్ బాగవుతాడనన ఆశ్ మనం వదలేస్తకుననటూి,
వాడి మాన్న వాణ్ణి కరాశ్ంగా విడిచిపెటిినటూి వాడికి అనిపించదూ? అందుకే గద ఎలా ఉంద్య
అచాం అలాగే వదలేయటం మంచిద. అలాగైతే, వాడు మళ్ళు మనలో కడయామకా, అంతా
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ఇంతకుముందులాగే ఉందనీ, ఏదీ మారలేదనీ గమనిస్వుడు, అపుడు ఈ మధ్మలో జరిగిందంతా
మరిాపోవటం వాడికి ఇంకాసు స్తలభమవుతుగంద.’
తలా మాటాాడిన ఈ మాటలు విన్నకా గ్రెగర్కు కట్ట అనిపించింద, గత రెండు నెలలుగా
మనిషనన వాడిత మాటలు లేకపోవటం వలానూ, మొన్టనస్గా స్వగే కుట్ంబ జీవితం వలానూ, తన
బ్ధదధ మందగించినట్ింద; లేదంట్ట గద ల ళ్ళగా ఉంట్ట బాగుంట్ందనే ఆలోచన తనకసలు ఎలా
కలగింద? పత ఫ్కమమిలీ ఫరినచర్త సౌకరమవంతంగా అమరిన ఈ గద క గుహలా మారితే
స్డాలని తానెలా అనుకున్నడు, అందులో తే వచఛగా పకటానికీ, నిరాటంకంగా నలుదకుాలకీ
వెళ్ుటానికీ ఏ అడూడ లేకపోవచుా గాక, కానీ దానికి బదులుగా చలాంచ్చలసన మూలమం తన మానవ
గతానిన పూరిుగా మరిాపోవటమే కాదూ? నిజానికి ఇపటికే తాను ఆ మరుపు అంచులోా
కట్ిమిటాిడుతుగన్నడు, ఇపుడు తలా గొంతుగ, చ్చన్నళ్ళుగా వినని తన తలా గొంతుగ విన్నడు కాబట్టి
త్తరిగి తెలవిలో పడాడడు. అవును, కా వస్తువు కూడా కదపటానికి వీలేాదు; ఎలా ఉననద అలాగే
ఉండాల; ఈ ఫరినచర్ తన మీద కలగించే మంచి ప్రభావం తనకు అతమవసరం; దారీతెనూన లేని తన
పకుళ్ులో ఫరినచర్ అడడం వతే ు మాత్రం ఏమైంద, అదేం పెదద నషిం కాదు, అదీ తన మంచికే.
కానీ చలాాయి ఆలోచన వేరేలా ఉంద; గ్రెగర్కి సంబంధించిన వమవహారాలోా ఆమె తలాదండ్రుల
ముందు క సెషల్ ఎక్టసపరుి హోదా ప్రదరిశంచటానికి బాగా అలవాట్ పడిపోయింద; ఇపుడు తలా
కలగజేస్తకుని తనకు సలహా ఇవవబోవటంత ఆమె మరింత రెచిాపోయి, ముందు అనుకుననట్ిగా
కా బీరువానూ, మేజాబలానే కాదు – తపనిసరైన కా స్ఫ్క మినహాయించి – చినన చకా
ముకాననద కూడా మిగలకుండా ఫరినచర్అంతా బయటకు పట్ికుపోదామని పట్ిబటిడం
మొదలుపెటిింద. ఈ పట్ిదల వెనుక పసితనపు మంకుపట్ి కంతా, ఈ మధ్మ ఆమెలో అనూహమంగా
పెరిగిన ఆతభవిశావసం కంతా ఉన్నయి; పైగా గ్రెగర్కి పకటానికి చ్చలా చోట్ అవసరమనీ,
అతనెలాగూ ఈ ఫరినచర్వాడేద లేదనీ ఆమెకు నిజంగానే అనిపించింద. దానికి తడు, ఆ వయస్త
ఆడపిలాలలో సహజంగా ఉంటూ, ఏ సందు దొరికిన్ వమకుం కావాలని స్తే , స్వహసకాంక్ష కూడా
తన వంతుగ పత్ర పోషించింద. అదే ఆమె చేత గ్రెగర్ పరిసిథత్తలోని తీవ్రతను ఉననదానికన్న రెటిింపు
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చేసి స్తే లా చేసింద, అపుడతే అతని కోసం మరింత పెదద విన్మస్వలు చేయొచుా. ఎందుకంట్ట,
గ్రెగర్ ంటరిగా ల ళ్ళ గోడలన ఏలే ఆ గదలోకి అడుగు పెట్టి ధైరమం అపుడు కా గ్రెట్టకి తప
ఇంకెవరికీ ఉండబోదు.
అందుకే తలా ఎంత నచాచపిన్ ఆమె తన నిరియానిన సతే మిరా మారుాకోలేదు, ఒ పకా తలా
కూడా తానుననద గ్రెగర్ గదలో అనన గాభరాలో పడి, తన జడిామెంట్పై తనకే నమభకం లేని సిథత్తలో
ఉంద; దాంత ఇక నచాచపడం మానేసి, బీరువా బయటకు స్వయంపటిడంలో కూతుగరికి స్వయంగా
తనూ ఒ చేయి వేసింద. పోనీ బీరువా పోతే పోయింద, కానీ మరింకేమీ పటిికెళ్ుటానికి వీలేాదు;
మేజాబలా ఖ్చిాతంగా ఉండాలసందే. ఆ ఇదదరు ఆడవాళ్ళు ఆపస్పలు పడుతూ బీరువాను గుమభం
దాటించ్చరో లేద్య, గ్రెగర్ స్ఫ్క కింద నుంచి తల బయటకు పెటిి ఈ విషయంలో తాను చ్చకచకమంగా
ఎలా జోకమం చేస్తకోవాలా అననద పరిశీలంచ్చడు. కానీ ఇంతలో అతని తలా గదలోకి త్తరిగి వచిాంద.
చలాాయి పకా గదలోనే ఉండిపోయి, బీరువా తానొకాతే మోతే యాలని, దాని చుటూి చేతుగలు బిగించి,
అటూ ఇటూ ఊగిస్ుంద, కానీ కా అంగుళ్ం కూడా కదపలేకపోతంద. తలాకి గ్రెగర్ ఆకారం
అలవాట్ లేదు; భయపడే అవకాశ్ం ఉంద; కాబటిి గ్రెగర్ కంగారుగా స్ఫ్కకి అట్వైపు
దాకుాన్నడు. కానీ ఈ క్రమంలో స్ఫ్క మీద దుపటి చిననగా ఊగటానిన అరికటిలేకపోయాడు. ఆ
మాత్రం కదలక సరిపోయింద, తలా అప్రమతుం కావటానికి. ఆవిడ ఉనన చోట్ట స్వథణువై ఆగిపోయింద,
క్షణం పట్ కదలకుండా అలాగే నిలబడి, చపున వెనకిా త్తరిగి కూతుగరు దగారకు వెళ్ళుపోయింద.
జరుగుతుగననద పెదద ఉపద్రవమేం కాదనీ, వాళ్ళు చేస్తుననదలాా కంత ఫరినచర్ని బయటకు
తీస్తకువెళ్ుడమేననీ గ్రెగర్ ఎంతగా తనకు తాను నచాచపుకోవటానికి ప్రయత్తనంచిన్, గదలోకి ఆ
ఇదదరాడవాళ్ు రాకపోకలు, కరిన ఉదేదశించి కరి అరుపులు, ఫరినచర్ నేల మీద ఈడుస్తునన చపుడు,
వీటనినంటి వలాా నలువైపులునంచీ తనను ఏద్య పెదద అపయం చుట్ిముడుతుగననట్ి అతనిలో కంగారు
మొదలైంద. తన తలనూ కాళ్ునూ దగారగా ముడుచుకుని నేలకు కరచుకుపోయి పడుకున్న లాభం
లేకపోయింద, ఇదంతా తాను ఎకుావ తే పు భరించలేడనన నిజానిన అంగీకరించక తపలేదు. వాళ్ళు
తన గదని న్మరూపలేాకుండా చేస్తున్నరు; అతమంత ప్రియమైన వస్తువులనినంటినీ తనకు కాకుండా
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చేస్తున్నరు; తాను ఫ్రేమలు తయారుచేయటానికి వాడే ట్టిి రంపమూ, ఇంకా వేరే పనిముటూా ఉనన
బీరువా ఇపటికే బయటకు తీస్తకుపోయారు; ఇపుడు నేలలో దగబడి ఉండే తన మేజాబలాని
బయటకు పెకలంచటానికి అటూ యిటూ ఆడిస్తున్నరు, అతను కమరిషయల్ అకాడెమీలో వామకరణ
విదామరిథగా ఉననపటి నుంచీ ఆ బలా మీదే హోమవరుా చేస్తకునేవాడు, అవును, తన ప్రైమరీ స్తాలు
రోజులనంచీ, దానేన వాడేవాడు, ఇపుడు అద కూడా దూరమైపోతంద – దాంత ఇక అతనికి ఆ
ఆడవాళ్ు ఉదేదశాల్త మంచివో కావో ఆలోచించే తీరికా ఒపికా లేకపోయింద, అసలు వాళ్ు ఉనికే
మరిాపోయాడు, ఎందుకంట్ట వాళ్ళు పూరిుగా అలసిపోయి ఇక నిశ్శబదంగా పని చేస్తకుంటూ
పోతుగన్నరు, తడబడుతూ బరువుమోస్తునన వాళ్ు పదాల చపుడు తప మరింకేం వినపడటం లేదు.
అపుడు అతను తన మరుగు నుంచి బయటకు వచ్చాడు – ఆ సమయంలో ఇదదరాడవాళ్తు
పకా గదలో ఉన్నరు, మేజాబలాకు ఆనుకుని ఆయాసపడుతూ కాసు విరామం తీస్తకుంట్న్నరు –
అతను ముందు ఏ స్వమాను రక్షించుకోవాలో తెలయక, కంగారుగా ఒ న్లుగుస్వరుా అటూ ఇటూ
చకారుా కటాిడు, అపుడు కనిపించింద, గోడ మీద ఉనిన దుస్తులోా మునిగిపోయిన అమాభయి బొమభ,
అపటికే ఆ గోడ అంతా ల ళ్ళ కావటంత అద మరింత కట్టిచిానట్ి కనిపిస్ుంద, అతను జరజరా
దాని మీదకు పకాడు, ఆ బొమభపై ఉనన గాజుపలక కేసి తనను అదుముకున్నడు, అతని వేడి ట్టికు
ఊరట కలగిస్తు గటిిగా అతుగకుాపోయింద. వాళ్ళు దేననయిన్ పట్ికుపోనీ, ఈ బొమభని మాత్రం
పటిికెళ్ుటానికి వీలేాదు. అతను ఇపుడా బొమభను పూరిుగా ఆక్రమించుకుని ఉన్నడు. తల మాత్రం
లవింగ్ రూము తలుపు వైపు త్తపి ఆడవాళ్ళుదదరూ ఎపుడు త్తరిగి వస్వురా అని స్స్తున్నడు.
వాళ్ళుదదరూ విరామానిన తవరగానే ముగించుకుని త్తరిగి వచ్చారు; గ్రెట్ట తలా చుటూి చేయి వేసి
దాదాపు ఆమెను మోస్తుననట్టి లోపలకి తీస్తకు వచిాంద. ‘చపు, ఇపుడేం తీస్తకెళాదం?’ అంటూ
గదంతా కలయజూసింద. అపుడు, ఆమె కళ్ళు, గోడ మీంచి తన వైప్ప స్స్తునన గ్రెగర్ కళ్ుత
కలశాయి. బహుశా తలా పకానే ఉండటం వలా కాబోలు, గ్రెట్ట ఏమీ స్డనట్టి తమాయించుకుంద, తలా
దృషిి అట్ వైపు పోకుండా తన తలను ఆవిడకు తలకు బాగా దగారగా తెచిా, కంపిస్తునన గొంతుగత,
గబగబా, ‘ఏమాభ, ఇంకాతే పు లవింగ్ రూములోనే రెస్తి తీస్తకుందామా,’ అంద. గ్రెగర్కు ఆమె
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ఉదేదశ్మేమిటో సషింగానే అరథమైంద: ముందు అమభని జాగ్రతుగా బయటకు పంపించి, తరావత ననున
కిందకు తరిమేయాలనుకుంటోంద. అదెలా జరుగుతుగంద్య నేనూ స్స్వును! అతను బొమభకు మరింత
దగారగా అదుముకుపోయాడు. దానిన మాత్రం వదులుకునే సమతే మ లేదు, అంత దాకా వతే ు గ్రెట్ట
ముఖ్ం మీదకే దూకుతాడు.
కానీ గ్రెట్ట మాటలు తలా గాభరాను మరింత పెంచ్చయి; ఆవిడ వారగా వంగి, పువువల వాల్
ప్పపర్ మీద ముకుాట్డుం రంగులో ఉనన మరకను స్డనే స్సింద, తాను స్స్ుంద గ్రెగర్నే అని
ఇంకా జీరిించుకోక ముందే, ‘దేవుడా, అయోమ దేవుడా!’ అంటూ జీరగా పూడుకుపోయిన గొంతుగత
గటిిగా అరిచింద, సరవం కోలోయినట్ి చేతుగలు వేలాడేసి స్ఫ్క మీద కూలబడిపోయింద, ఇక మళ్ళు
కదలేాదు. ‘ఏయ్ గ్రెగర్! నినేన,’ చలాాయి ఆగ్రహంత పిడికిల బిగించి అరిచింద. గ్రెగర్ రూపంతరం
తరావత ఆమె అతనిత మాటాాడటం ఇదే మొదటిస్వరి. తలాకి సృహ తపకుండా ఏదన్న అరుకు
తేవాలని ఆమె పకా గదలోకి పరిగెత్తుంద; గ్రెగర్ కూడా స్వయపడాలనుకున్నడు – ఆ బొమభని
తరావైనన్ కాపడుకోవచానిపించింద – కానీ అతని ట్టి ఆ గాజు పలకకు గటిిగా
అంట్కుపోవటంత బలవంతాన ఊడ పెరుకోావాలస వచిాంద; గోడ దగి పత రోజులోాలా చలాాయికి
ఏద్య సలహా ఇవవటానికననట్ి పకా గదలోకి పరిగెతాుడు; తీరా వెళాుక ఏం చేయాలో తచలేదు, ఆమె
వెనక ఊరికే అలా నిలబడాడడు; ఆమె అకాడునన అరుకు సీస్వలనీన ఆదరాబాదరాగా వెతుగకుతుగననదలాా
ఎందుకో వెనకుా స్సి హడలపోయింద; క సీస్వ గచుా మీద పడి పగిలంద; ఏద్య మంట పుటిించే
ద్రావకం అతని చుటూి లకింద; గ్రెట్ట ఇంక ఆలసమం చేయకుండా మోస్తకెళ్ుగలగిననిన మందు
సీస్వలన చేజికిాంచుకుని తలా దగారకు పరిగెత్తుంద, గద లోపలకి వెళ్ుగానే కాలత తలుపును వెనకుా
తనిన మూతే సింద. ఇపుడు గ్రెగర్ తలా నుంచి వేరైపోయాడు, ఆవిడేమో లోపల తన కారణంగా
మరణపు అంచులోా ఉంద; కానీ తలుపు తీతే  ధైరమం చేయలేకపోయాడు, తీతే ు చలాాయి బెతదరి
పరిపోగలదు, ఇపుడు తలాకి ఆమె అవసరం చ్చలా ఉంద; ఎదురుస్డటం తప తాను
చేయగలగిందేమీ లేదు; తనున తాను త్తట్ికుంటూ గాభరాగా అటూ ఇటూ పకడం మొదలుపెటాిడు,
గోడల్త, ఫరినచర్, పైకపు, అనీన ఎడాపెడా పకేస్తున్నడు, కాతే పటికి గద మొతుం తన చుటూి గిర్రున
త్తరుగుతుగననటినిపించింద, నిససతుగువగా గద మధ్మన ఉనన ట్టబిల్ మీద కుపకూలపోయాడు.
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సమయం గడిచింద; గ్రెగర్ ఎకాడివాడకాడే నీరసంగా పడిపోయి ఉన్నడు; చుటూి నిశ్శబదంగా
ఉంద, అద శుభ స్తచకమే కావచుా. ఇంతలో డోర్బెతల్ మోగింద. పనమాభయి వంటగదకి తాళ్ం
వేస్తకుని లోపలే కూరోావటంత, గ్రెట్ట బయటకెళ్ళు తలుపు తీసింద. తండ్రి లోపలకి వస్తునే,
‘ఏమైంద?’ అన్నడు; బహుశా గ్రెట్ట వాలకం స్డగానే విషయం కనిపెట్టిసినట్ిన్నడు. గ్రెట్ట ఆయన
గుండెల మీద తల వాలానట్ింద, ఆమె గొంతుగ పూడుకుపోయినట్ి వినిపించింద: ‘అమభ సృహ
తపింద, కానీ ఇపుడు బానే ఉంద. గ్రెగర్ అదుపు తపడు’ అందామె. ‘అనుకుంటూనే ఉన్నను.
మీకు చపూునే ఉన్నను కూడా, కానీ మీ ఆడాళ్ళు న్ మాట వినే రకాలు కాదుగా,’ అన్నడు తండ్రి.
గ్రెగర్కి అరథమైంద, చలాాయి అత్త కుాపుంగా చపిన విషయానిన తండ్రి వేరేలా అరథం చేస్తకున్నడు,
తానేద్య హింస్వతభకంగా ప్రవరిుంచ్చనని అనుకుంట్న్నడు. ఇపుడు గ్రెగర్కి సంజాయిషీ ఇచుాకునే
వీల్త సమయమూ లేవు, తండ్రిని ఏద్యలా శాంతపరచక తపదు. అతను చకచకా తన గద తలుపు
దగారకు వెళ్ళు దానికి బాగా అతుగకుాపోయి నిలబడాడడు. ఇలాగైతే తండ్రి హాలోాకి వచిా స్సినపుడు,
తాను త్తననగా తన గదలోకి వెళ్ళుపోవాలనన సదుదేదశ్ంతనే ఉన్నడనీ, తనను తరమకారేాదనీ అరథం
చేస్తకుంటాడు; కానీ ముందు ఈ తలుపు తెరుచుకుంట్ట బాగుణుి.
కానీ తండ్రి ఇలాంటి స్తనినతమైన భేదాలన పటిించుకునే మూడోా లేడు; లోపలకి వస్తునే,
గ్రెగర్ని స్సి, ‘ఆహ్!’ అని అరిచ్చడు; ఆ గొంతుగలో పటిరాని ఆగ్రహమూ, దొరికాడనన ఉతాసహమూ
కేస్వరి ధ్వనించ్చయి. గ్రెగర్ తలుపు మీంచి తల త్తపి తండ్రి వైపు స్శాడు. ఆయన ఎంత దృఢంగా
నిలబడాడడో! తండ్రి ఇలా ఉంటాడని గ్రెగర్ ఎపుడూ ఊహించలేదు; తానీ మధ్మ ఇరవైన్లుగాంటల్త
అడడదడడంగా పకటమనే సరదాలో పడి ఇంటోా ఏమవుతుగంద్య పటిించుకోవటం మానేశాడు,
పరిసిథతుగలు చ్చలా మారి ఉంటాయని ముందే గ్రహించ్చలసంద. అయితే మాత్రం, మరీ ఇంత మారా!
అసలు ఈ కనిపించేద నిజంగా తన తండ్రేన్? తాను ఉద్యమగ ప్రయాణాల నిమితుం బయటకు
వెళ్ళుటపుడు, ఎపుడు స్సిన్ నిససతుగువగా మంచం మీద పడుకుని కనిపించే మనిషి ఈయనేన్;
మళ్ళు స్వయంత్రాలు త్తరిగి వచిానపుడు డ్రెసిసంగ్ గౌ ర వేస్తకుని పడకుారీాలో నడుంవాలా కనిపించే
మనిషి ఈయనేన్; ఆ సమయాలోా పైకి లేచే ఒపిక కూడా లేనట్ి ఒ చయిమ మాత్రం ఎత్తు పలకరించి
ఊరుకునేవాడు;

అలాగే అరుదైన

సందరాబలోా

(ఏడాదకి

కనిన

ఆదవారాలోానో,

యూదు
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సెలవుదన్లోానో) కుట్ంబమంతా కలసి సరదాగా బయట వాకింగ్కు వెళ్ళునపుడు కూడా, ఆయన
తన పత ఒవర్కోట్ తొడుకుాని, అసలే నింపదగా నడిచే గ్రెగర్కీ అతని తలాకీ మధ్మ, వాళ్ు కన్న
కూడా నింపదగా నడిచేవాడు, ప్రత్త అడుకీా తన వంపు త్తరిగిన ఊతకర్రని ఎదురుగా మోపుతూ
నడిచేవాడు, తాను ఏదైన్ చపలనుకుననపుడు ఉనన చోట్ట ఆగిపోయి, ముందు వెళ్ళునన వాళ్ుని తన
చుటూి గుమికూడేట్ి చేస్తకునేవాడు; ఆ మనిషీ ఈ మనిషీ కరేన్? ఇపుడీయన నిటారుగా
దృఢంగా ఉన్నడు, గిలుి బొతాులు మెరుస్ునన బిగుైనన నీలం యూనిఫ్కం తొడుకుాన్నడు, అద బాంకు
బంట్రోతుగలు తొడుకుానే యూనిఫ్కం; ఎతుగుగా బిరుస్తగా ఉనన దాని కాలర్ మీద ఆయన బలమైన
కింద చుబ్ధకం ఉబిఫ బరువుగా వేలాడుతంద; గుబ్ధరులాాంటి కనుబొమభల కింద నలాని కళ్ళు చురుగాా
స్తదులాా స్స్తున్నయి; ఇదవరకూ ఎపుడూ చదరి కనిపించే ఆయన తెలాని జుట్ి ఇపుడు త్తననగా
తీసిన పపిటకు చరో వైపూ నుననగా తళ్తళాుడేలా దువవబడింద. ఆయన తన టోపీ విసిరాడు – దాని
మీద ఏద్య బాంకుకి సంబంధించిన లోగో ఉంద – అద గదకి అడడంగా ఎగిరి గాలోా వంకీ కడుతూ
స్ఫ్క మీద పడింద, తన కోట్ అంచులు వెనకుా పడేట్ి చేతుగలన పంటాాం జేబ్ధలోా ద్యపుకుని,
భీకరమైన ముఖ్ంత గ్రెగర్ వైపు నడిచ్చడు. ఆయన ఏం చేయాలనుకున్నడో ఆయనకైన్ తెలుస్
లేద్య; ముందైతే కాలు మాత్రం ఎతుగుగా లేపడు; ఆయన బూట్ అంచుల భారీ పరిమాణం గ్రెగర్ను
నిశ్చాషుిణ్ణి చేసింద. అతను ఇక ఏమీ ఆలోచించలేదు; ఈ కతు జీవితం మొదలైన తొల రోజు నుంచీ
అతనికి కటి ల యంగా తెలుస్త, తండ్రి తనత ఎంత వీలైతే అంత కరాశ్ంగా వమవహరించ్చలననద
క పదధత్తగా పెట్ికున్నడు. అందుకే అతను వెంటనే తండ్రికి అందకుండా పరిపోవటం
మొదలుపెటాిడు, తండ్రి ఆగినపుడలాా ఆగుతుగన్నడు, ఆయన ఏ మాత్రం కదలన్ మళ్ళు
పకుతుగన్నడు. ఇలా వాళ్ళుదదరూ గద చుటూి చ్చలా చకారుా కటాిరు, కానీ ఫలతమేం తేలలేదు, అసలు
దానిన తరమటం అని కూడా అనలేం, అంత నెమభదగా స్వగుతంద. అందుకే గ్రెగర్ ఇంకా నేలనే
అంటిపెట్ికుని పకుతుగన్నడు, అదీ గాక ఇపుడు తాను గోడల మీదా, పైకపు మీదా పకటం
మొదలుపెడితే, తండ్రి దానిన ధికాారంగా భావించి మరింత రెచిాపోతాడేమో అని అతని భయం. కానీ
నేల మీద ఎకుావ తే పు పకడం కూడా కషిమేనేమో. ఎందుకంట్ట, తండ్రి వేసిన కాకా అడుగుకీ
బదులుగా తాను కాళ్ుత అనేకమైన కదలకలన చేపటాిలస వస్ుంద. ఊపిరాడక ఆయాసం
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మొదలయింద, అయిన్ అలా తూలుతూనే పరిగెడుతుగన్నడు; చివరికిక కళ్ళు కూడా మూతే స్తకుని
తన శ్కుులనీన గుడిడగా పరిగెతుటానికే ఖ్రుాపెడుతుగన్నడు; తపించుకోవడానికి పరుగును మించిన
దారేదన్న ఉందేమో అననద ఆలోచించటం కూడా మానేసి పరిగెడుతుగన్నడు; ఈ అయోమయంలో
పకటానికి గోడలున్నయనన సంగత్త కూడా మరిాపోయాడు (అయిన్ నిజానికి ఆ గోడలకి జారేసిన
ఫరినచర్ అంతా పదునైన కోణాలతనూ, చువవలతనూ ఉంద) – ఉననట్ిండి ఏద్య వస్తువు అతని
పకా నుంచి విస్తరుగా దూస్తకుపోయింద; నేల మీద పడి అతని ముందు నుంచి దొరుాకుంటూ
పోయింద. అద క ఏపిల్; వెనువెంటనే ఇంకో ఏపిల్ కూడా ఎగురుతూ వచిాంద; గ్రెగర్ స్వథణువై
ఆగిపోయాడు; ఇక పరిగెత్తు లాభం లేదు; తండ్రి దొరికిందలాా విసరటానికి ఏ మాత్రం వెనుకాడటం
లేదు, ఆయన అలభరాలోని పళ్ు గినెన నుంచి జేబ్ధలు నింపుకున్నడు, కోా ఆపిల్ విస్తరుతుగన్నడు,
ప్రస్తుతానికైతే ఇంకా కాట్న స్తటిగా తగిలేలా విసరలేకపోయాడు. ఎర్రెర్రని ఆపిల్ పళ్ళు కరెంట్
తాకినట్ి నేలంతా దొరుాతుగన్నయి, ఫిరంగి గుళ్ులా క దాని తరావత మర్మకట్టచిా పడుతుగన్నయి.
క ఆపిల్ పెదద ప్రమాదం లేకుండానే అతని వెనక భాగానిన రాస్తకుంటూ పోయింద. కానీ
వెనువెంటనే ఎగురుకుంటూ వచిాన మరో పండు మాత్రం, అతని వెనక భాగంలోకి దూరి,
లోపలకంటా చొచుాకుపోయింద; మెలత్తప్ప బాధ్ భంగిమ మారితే ు పోతుగందేమో అననట్ి, గ్రెగర్
ముందుకు కదలటానికి ప్రయత్తనంచ్చడు; కానీ మేకు కటిినట్ి ఉనన చోటి నుంచి అససలు
కదలేాకపోయాడు, సరేవంద్రియాల్త అయోమయంత కంపిస్తుండగా, నేల మీద చదునుగా
కూలబడిపోయాడు. ఇక సృహ ఇక కోలోతుగన్నడనగా, తన గద తలుపు ధ్డాలన తెరుచుకోవటమూ,
తలా పరిగెతుగుకుంటూ రావటమూ అతనికి కనిపించింద, ఆవిడ వెనకనే చలాాయి అరుస్తు వెంటపడింద,
ఆవిడ పెట్ని కోట్ మాత్రమే వేస్తకుని ఉంద, (ఇందాక సృహతపినపుడు గాల ఆడేందుకు వీలుగా
చలాాయి ఆవిడ పై దుస్తులన తొలగించినట్ింద); ఇపుడు ఆవిడ అతని తండ్రి వైపు పరిగెడుతంద,
ఆవిడ వెనకాలే వదులు చేయబడిన లోదుస్తులనీన నేల జారుతుగన్నయి; సారుి కాలకి అడుడపడటంత
త్తననగా వచిా తండ్రి మీద పడింద, ఆయనున గటిిగా కౌగిలంచుకుని, కట్ట శ్రీరంగా ఐకమమైపోయింద
– ఇక గ్రెగర్ స్పు పూరిుగా మసకబారుతుగండగా – ఆవిడ తండ్రి మెడ చుటూి చేతుగలు వేసి గ్రెగర్ని
చంట్దదని వేడుకుంటోంద.
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ఈ గాయం గ్రెగర్ని నెల రోజుల పట్ లేవనీయకుండా చేసింద, దాని గురుుగా ఆ ఆపిల్
ఇంకా అతని మాంసంలోనే ఉంద, దానిన తొలగించే ధైరమం ఎవరికీ లేకపోయింద. ఈ గాయం వలా
తండ్రికి మాత్రం క విషయం అరథమైంద, ఎంత జుగుపసకరమైన రూపంలో ఉన్న, గ్రెగర్కూడా తన
కుట్ంబంలో క సభ్యమడే, అతణ్ణి శ్త్రువుగా స్డకూడదు, కుట్ంబం పటా తన బాధ్మతలో భాగంగా,
జుగుపసను అణచుకుని, అతణ్ణి భరించ్చల, తపదు.
గాయం కారణంగా గ్రెగర్ కనిన కదలకలన శాశ్వతంగా కోలోయాడు, ఇపుడు రోగిషిి
ముసలవాడిలా కనిన నిముషాలపట్ నరకప్రాయంగా కషిపడితే తప గదలో ఆ చివరినంచి ఈ చివరి
దాకా పకలేకపోతుగన్నడు, ఇక గోడ మీద పకడమనన ప్రశ్చన లేకుండా పోయింద, అయితే క్షీణ్ణంచిన
ఈ పరిసిథత్తకి ఊరటగా అతనికక సదుపయం అందజేయబడింద: ప్రతీ రోజూ స్వయంత్రం వేళ్
లవింగ్ రూము వైపు తలుపు కాతే పు తెరిచి ఉంచేవాళ్ళు, అతను ఆ సమయం ఎపుడవుతుగందా అని ఒ
గంటా రెండు గంటల ముందు నుంచే తలుపు వైపు స్స్తుండేవాడు; అద ఎపటికో తెరుచుకునేద,
బయట అతని కుట్ంబమంతా ట్టబిల్ చుటూి చేరి దీపం వెలుగులో మాటాాడుకునేవారు, అతను
వాళ్ళువరికీ కనపడని తన గద చీకటి మూలలో కూరుాని, ఇదవరకటాా దొంగచ్చట్గా కాకుండా,
పరసర పందం మీదే, వాళ్ు సంభాషణ వినేవాడు.
అయితే ఈ సంభాషణలు పతరోజులోాలా సరదాగా స్వగేవి కావు, అపటోా గ్రెగర్ ఎకాడో తాను
బస చేసిన చినన మురికి హోటల్ గదలో చమభటిలాన మంచం మీద అలసటగా వాలన క్షణాలోా కూడా
ఈ సంభాషణలన ఎంత మురిపెంగా తలుచుకునేవాడు. ఇపటి సంభాషణలోా జీవం లేదు. రాత్రి
భోజనం కాగానే తండ్రి పడకుారీాలోనే నిద్రపోయేవాడు; తలీా, చలాాయీ చపుడు చేయవదదని
కరికకరు జాగ్రతు చపుకునేవారు; తలా దీపం వైపుకు బాగా వంగి ఏద్య ఫ్కష ర స్ిరు కోసం
లోదుస్తులు కుట్టిద; తే ల్స గర్ాగా ఉద్యమగం సంపయించిన చలాాయి, అంతకంట్ట మెరుగైన అవకాశాల
కోసం, రాత్రుళ్ళు ఫ్రంచీ, షార్ిహాండూ నేరుాకునేద. అపుడపుడూ తండ్రి ఉననట్ిండి లేచేవాడు, తాను
అపటిదాకా నిద్రలోకి జారుకున్నడనన సంగత్త మరిాపోయినట్ి, తలాత, ‘ఇవాళ్ ఇంతతే పు
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కుడుతుగన్నవేమిట్ట!’ అనేవాడు, అనన మరుక్షణం మళ్ళు నిద్రలోకి జారుకునేవాడు, ఆడవాళ్ళుదదరూ
కరివైట్కరు స్సి నీరసంగా నవువకునేవారు.
అదేం మంకుతనమో గానీ, తండ్రి ఇంటి దగార కూడా తన బాంకు బంట్రోతుగ యూనిఫ్కంని
విపటానికి పుకునేవాడు కాదు, ఒ పకా ఆయన పత డ్రెసిసంగ్ గౌను ఊరకనే బటిలకకేానికి
వేలాడేద, ఆయన మాత్రం, విధి నిరవహణకు ఎపుడంట్ట అపుడు తయారే అననటూి, ఇకాడ కూడా పై
అధికారికి ఏ క్షణానైన్ అందుబాట్లో ఉననటూి, యూనిఫ్కం పూరిుగా ధ్రించి, అలానే పడకుారీాలో
పడుకునేవాడు. అసలే ఆ యూనిఫ్కం ఏ మంత కతుద కాదు, దానికి తడు ఇలా అత్తగా వాడటం వలా,
గ్రెగర్ తలీా చలాాయీ ఎంత శ్రదధగా ఉత్తకి పెడుతుగన్న, క్రమంగా దాని మెరుగు తగిాపోస్వగింద. గ్రెగర్
చ్చలాస్వరుా స్వయంత్రమలాా ఆ మరకలత నిండిన, పలష్డడ బొతాులత మెరితే  యూనిఫ్కంని అలాగే
స్స్తుండిపోయేవాడు. తండ్రి మాత్రం అంత ఇబఫందకరమైన యూనిఫ్కంలోనూ చ్చలా ప్రశాంతంగా
నిద్రపోయేవాడు.
గడియారం పద కటిగానే తలా మెతుని మాటలత తండ్రిని నిద్ర లేప్పద, ఆయనిన మంచం
మీదకు వెళ్ళు పడుకోమని బత్తమాలేద, ఇలా కురీాలో పడుకోవటం వలా సరైన నిద్ర పటిదు, మళ్ళు
తెలాారి ఆరింటికి లేచి డూమట్నకి వెళాులంట్ట మంచి నిద్ర తపనిసరి. కానీ ఆయన మాత్రం, ఈ మధ్మ
బాంకు బంట్రోతుగ అయిందగారునంచీ కతుగా నేరిాన మంకుతనం ప్రదరిశస్తు, తానింకా కాతే పు ట్టబిల్
దగారే కూచుంటాననేవాడు, కానీ మళ్ళు నిద్రలోకి జారుకునేవాడు; ఇక ఆ తరావత ఆయనిన పడకుారీా
నుంచి కదపలంట్ట విశ్వప్రయతనమే చేయాల్ససచేాద. గ్రెగర్ తలీా చలాాయీ కలసి లోపలకి వెళ్ళా
పడుకమభని ఎంతగా పోరిన్, ఆయన పైకి లేవటానికి సతే మిరా అంటూ కళ్ళు కూడా తెరవకుండా ఒ
పవుగంట తల అడడంగా ఆడిస్తునే ఉండేవాడు. గ్రెగర్ తలా ఆయన భ్యజానిన పట్ికు లాగుతూ, చవిలో
బ్ధజాగింపుగా మాటాాడేద, చలాాయి కూడా తన పని పకాన పెటిి తలాకి స్వయం వెళ్ళుద, అయిన్ ఆయన
అంగుళ్ం కదలేవాడు కాదు. సరికదా మరింతగా పడకుారీాలో కూరుకుపోయేవాడు. ఇలా లాభం
లేదని ఆడవాళ్ళుదదరూ ఆయన చంకల కింద చేతుగలు పెటిి పైకి లేప్పందుకు ప్రయత్తనంచేవారు, అపుడు
కానీ కళ్ళు తెరిచే వాడు కాదు, అటూ ఇటూ ఆడవాళ్ళుదదరి వైపూ మారిా మారిా స్స్తు, ‘ఇదీ, ఈ
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ముసలతనంలో న్కు దొరికిన మనశాశంత్త!’ అనేవాడు, నెమభదగా ఇదదరాడవాళ్ు మీదా బరువు మోపి
కాళ్ుపై లేచి నిలబడేవాడు, వాళ్ళు మీదే వాలపోయి గుమభం దాకా వెళ్ళువాడు, అకాడ ఇదదరీన
విడిపించుకుని వాళ్ుకి చేయి ఊపుతూ తనంతట తాను లోపలకి నడిచేవాడు, ఆయనకు మంచం దగార
స్వయపడేందుకు తలా తన కుట్ిపనీ, చలాాయి తన పెనూన వదలేసి, ఆయన వెనకే లోపలకి వెళ్ళువారు.
ఇలా పని భారంత కుంగి అలసిపోతుగనన కుట్ంబంలో మరీ అవసరమైతే తప గ్రెగర్ని
పటిించుకునే తీరిక ఎవరికుంట్ంద? ఇంటోా మనుషుల సంఖ్మ కూడా తగిాపోయింద; పనమాభయిని
పంపించేశారు; క చప్రాసీని మాత్రం కుదురుాకున్నరు. ఆమె ట్డుగాా, మొరట్ శ్రీరంత,
ముగుాబ్ధటిలాంటి తెలాని చింపిరి జుట్ిత ఉండేద; ఉదయమూ, స్వయంత్రమూ వచిా ఇలుా ఊడిా
వెళ్ళుపోయేద; ఇక మిగతా పనంతా అతని తలేా తన కుట్ిపనిత పటూ స్స్తకునేద. గతంలో ఏవైన్
వేడుకల్త పండుగల్త వచిాన సందరాబలోా తలీా చలాాయీ ఎంత ఇషింగా వేస్తకునే ఇంటి నగలు
కూడా ఇపుడు అమేభస్తకోవాలస వచిాంద, అవి అమభగా వచిాన ధ్రల గురించి క రోజు వాళ్ళు
మాటాాడుకుంట్ంట్ట గ్రెగర్కి ఈ విషయం తెలసింద. వాళ్ళు అనినంటికన్న ఎకుావగా ఈ ఫ్కాట్
గురించే వాపోయేవారు, అద ప్రస్తుత పరిసిథత్తలో వాళ్ుకో మోయలేని బరువుగా మారింద, కానీ గ్రెగర్ని
ఇకాణ్ణించి బదలాయించటం అస్వధ్మం గనుక, దీనిన వదల వెళ్ులేకపోతుగన్నరు. కానీ గ్రెగర్కి తెలుస్త,
అదొకాట్ట కారణం కాదని, అంతగా అతణ్ణి బదలీ చేయాలనుకుంట్ట అదేం పెదద విషయం కాదు, తగిన
కలతలునన పెట్టికి గాల ఆడేలా కన్నలు చేసి అందులో అతణ్ణి మోస్తకుపోవచుా, కానీ వాళ్ళు
మారలేకపోవటానికి అసలు కారణం నిసృహ, తాము ఒ వెలకి రాలేని ఊబిలో కూరుకుపోయామనన
నిసృహ, తమ తే నహితుగలోా గానీ బంధువులోా గానీ ఎవరికీ దాపురించనంత పెదద దౌరాబగమం తమకు
దాపురించిందనన నిరాశ్. వాళ్ళు ఇపటికే ప్పదవాళ్ు నుంచి ప్రపంచం ఏం ఆశిస్తుంద్య అదంతా
నెరవేరుస్తున్నరు; తండ్రి బాంకు గుమాస్వులకు టిఫి ర తెచిాపెడుతుగన్నడు, తలా అపరిచితుగల కోసం
లోదుస్తులు తయారు చేస్ుంద, చలాాయి కసిమరా ఆదేశానుస్వరం కౌంటరు వెనుక అటూ యిటూ
త్తరుగుతంద; ఇక ఇంతకన్న చేయటం ఆ కుట్ంబానికి స్వధ్మం కాదు. తండ్రిని మంచం మీద
పడుకోబెతటిిన తరావత, తలీా చలాాయీ త్తరిగి లవింగ్ రూములోకి వచిా, తమ పనులన ఎకాడివకాడే
వదలేసి, కురీాలన దగారకు లాకాని, చంప చంప రాస్తకునేంత దగారగా కూరుానేవారు; తలా గ్రెగర్
patrika.kinige.com

గద వైపు స్పిస్తు, ‘గ్రెట్ట, ఆ తలుపు మూతే య్,’ అనేద, అతను చీకటోా మిగిలపోయేవాడు, ఆ
పకాగదలో ఆడవాళ్ళుదదరూ కలసి ఏడిా తమ కనీనటి బరువు దంపుకునేవారు, లేదా బహుశా
ఎండిపోయిన కళ్ుత ట్టబిల్ కేసి స్స్తు కూచునేవారు. ఇలాంటపుడే గ్రెగర్ గాయం ఎవరో
పనిగట్ికు కెలకినట్ి మళ్ళు సలప్పద.
గ్రెగర్ పగల్త రాత్రీ కూడా ఎపుడూ నిద్ర లేకుండానే గడిప్పతే వాడు. కోాస్వరి పగటికలలు
అలుాకునేవాడు, ఈస్వరి తలుపు తెరవగానే పత రోజులోాలాగే తాను బయటకు వెళ్ళు కుట్ంబ
బాధ్మతలన తన చేత్తలోకి తీస్తకోబోతుగననట్ి ఊహించుకునేవాడు; అపుడపుడూ అతని ఆలోచనలోా,
చ్చన్నళ్ు విరామం తరావత, పత పరిచయాల రూపలు కదలాడేవి; తన ఆఫీస్త యజమానీ
పెదదగుమాస్వు, తటి తే ల్సమెనూా అప్రంటిస్తల్త, బాగా మందబ్ధదధ అయిన ఆఫీస్త బాయ్, పకా
ఆఫీస్తలోా పని చేతే  ఇదదరు ముగుారు తే నహితుగల్త, క పలెాటూరి హోటలోా పనమాభయీ – ఇద క
చిరు తీపి జాఞపకం –, క టోపీల దుకాణంలో కేషియర్ అమాభయి, ఈమె మనస్త గెలుచుకోవటానికి
చ్చలా నిజాయితీగా ప్రయత్తనంచ్చడు గానీ మరీ తాతాసరం చేశాడు – వీళ్ుత పటూ అతను ఎపుడో
మరిాపోయిన వాళ్తు, అపరిచితుగల్త, అందరూ అతని మనో ఫలకంపై కదలాడేవారు, కానీ వీళ్ులో
ఎవరూ అతనికి గానీ, అతని కుట్ంబానికి గానీ ప్రస్తుతం ఏ మాత్రం స్వయం చేయలేనంత దూరంలో
ఉననట్ి కనిపించేవారు, వాళ్ు రూపలు మాయమయామకా అతనేం పెదద బెతంగపడే వాడు కాదు. కానీ
కోాస్వరి అతను తన కుట్ంబం గురించి ఇంతగా ఆంద్యళ్న పడటం మానేతే వాడు, వాళ్ళు తనని
ఎంత నిరాక్షయం చేస్తున్నరో తలుచుకోగానే కోపంత ఉకిారిబికిారయేమవాడు, అలాంటపుడు నిజానికి
ఏదీ త్తన్లనిపించకపోయిన్, ఆకల కూడా వేయకపోయిన్, వంటగదలోకి వెళ్ళు తనకు న్మయంగా
దకాాలసన త్తండి అంతా త్తనేయాలని ప్రణాళ్ళకలు వేస్తకునేవాడు. చలాాయి ఇదవరకటాా అతనికి ఏద
నచుాతుగంద్య ఆలోచించి తేవటం మానేసింద, ట్దుదన్న మధామహనం తాను పనికి వెళ్ళు హడావిడిలో
ఉననపుడు, పచిపోయిన త్తండి ఏద్య తెచిా, కాలత అతని గదలోకి తసి వెళ్ళుపోయేద; మళ్ళు
స్వయంత్రం వచ్చాకా, అసలు ఆ త్తండి కదదగా అయిన్ త్తన్నడా, లేక – ఈ మధ్మ తరస్
జరుగుతుగననట్టి – ఎలా ఉననద అలాగే ముట్ికోకుండా వదలేశాడా అననద కూడా స్డకుండా,
చీపురుకటిత కా ఊడు ఊడిా బయటకు నెట్టితే ద. ఈ మధ్మ అతని గద తుగడవటానికి ఆమెకు
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స్వయంత్రం మాత్రమే వీలు చికుాతంద, అపుడు కూడా ఆ పని చ్చలా అరకరగా చేస్తుంద. రాన్రానూ
గద గోడల ట్డవున్ బూజు వేలాడుతంద, అకాడకాడా చతాు చదారం ఉండలు కడుతుగన్నయి.
గ్రెగర్ మొదటోా దీనిన చలాాయికి దృషిికి తేవాలని ప్రయత్తనంచేవాడు, ఆమె లోపలకి వచిానపుడు గదలో
మురికి బాగా కట్టిచిానట్ి కనిపించే ఏద్య క మూలకు వెళ్ళు నిలబడేవాడు, తనని అలాంటి
పరిసిథత్తలో స్తే ు అయిన్ ఆమెలో పశాాతాుపం కలుగుతుగందని భావించేవాడు. కానీ అతను వారాల
తరబడి అకాడే నిలబడిన్, ఆమె చేత తన గదలో ఏ మారూ తెపించలేకపోయాడు; ఆ మురికి అతని
కెంత సషింగా కనిపిస్తుంద్య ఆమెకూ అంతే సషింగా కనిపిస్తుంద, అందులో అనుమానం లేదు, కానీ
ఆమె దాననలాగే వదలేయాలనన నిరియానికచేాసింద. అలాగని ఆ పని వేరే వాళ్ునీ చేయనిచేాద కాదు,
గ్రెగర్ గద శుభ్రం చేతే  హకుా తన కాదానికే సొంతమనన విషయంలో ఇదవరకెననడూ లేని
స్తనినతతావనిన ప్రదరిశంచేద, క సందరబంలో తలా అతని గదని శుభ్రంగా కడిగింద, కడగటమంట్ట
కనిన బకెటా నీరు మాత్రం తెచిా పోసింద – ఆ తడి గ్రెగర్ను మరింత చికాకు పరిచింద,
కడుగుతుగననంత తే పూ అతను ముఖ్ం ముడుచుకుని స్ఫ్క మీద కదలకుండా కూరుాన్నడు – కానీ
ఇలా చేసినందుకు తలా తవరలోనే తగిన గుణపఠం నేరుాకోవాలస వచిాంద. చలాాయి ఆ స్వయంత్రం
గ్రెగర్ గదలోని మారును స్డగానే, అకాస్తత రగిలపోతూ, లవింగ్ రూములోకి విసవిస్వ నడిచి
వెళ్ళుంద, ఆమె తలా గారంగా చేతుగలెతుగుతుగన్న ఆగకుండా, కా పెట్ిన వెకిా వెకిా ఏడవటం
మొదలుపెటిింద, తండ్రి పడకుారీాలో ఉలకిాపడి లేచ్చడు, తలాదండ్రులదదరూ మొదట ఏం చేయాలో
తచనట్ి స్స్తుండిపోయారు, తరావత తాము కూడా అందులో పలుపంచుకున్నరు; తండ్రి,
కుడివైపునునన తలాని స్స్తు, గ్రెగర్ గద శుభ్రం చేతే  బాధ్మతను కూతుగరికే వదలేయనందుకు
మందలంచ్చడు; ఎడమ వైపునునన చలాాయిని స్స్తు, ఆమె ఇక ఎననడూ గ్రెగర్ గదని శుభ్రం
చేయటానికి వీలేాదని అరిచ్చడు; ఉదేవగంత ఊగిపోతుగనన ఆయనిన తలా పడకగద వైపు లాకెాళ్ుటానికి
ప్రయత్తనంచింద; చలాాయి వెకిాళ్ుత కంపిస్తు తన చినన పిడికిళ్ుత ట్టబిల్ మీద మోదంద; అసలు
వీళ్ులో ఎవవరికీ కనీసం ఆ తలుపైన్ మూసి తనను ఈ ప్రహసనం నుంచి మినహాయించ్చలనన
ఆలోచన రానందుకు లోపల గ్రెగర్ ఆగ్రహంత బ్ధసలు కటాిడు.

patrika.kinige.com

చలాాయి ఉద్యమగంలో అలసిపోయి ఇదవరకటాా గ్రెగర్కి తే వలు చేయలేకపోతందననద నిజమే,
కానీ అంతమాత్రాన ఆ బరువును తలా భ్యజానికెతుగుకోవాలసన పని లేదు, అలాంటి పనుల కోసం
ఇపుడు చప్రాసీ ఉంద. ఆ విధ్వరాలన స్డగానే జీవితంలో ఎనోన కషినషాిలకోరిాందనీ, తన మొరట్
శ్రీరంత వాటనినంటినీ దాట్కుని వచిాందనీ తెలసిపోతుగంద. ఆమె గ్రెగర్ని స్సి అసహమపడేద
కాదు. కస్వరి ఎందుకో యాదృచిఛకంగా అతని గద తలుపు తీసి స్సింద, గ్రెగర్ ఆమె కంటపడటం
అదే తొలస్వరి – ఈ రాకను ఊహించని అతను ఎవరో తరుముతుగననట్ి కంగారుగా గదలో అటూ
ఇటూ పరిగెతుస్వగాడు – ఆమె మాత్రం అబ్ధఫరపట్త అలా చేతుగలు కట్ికుని స్స్తు
నిలబడిపోయింద. అపటినంచీ ఆమె ప్రతీ రోజూ ఉదయమో స్వయంత్రమో ఏద్య సమయంలో కస్వరి
అతని గద తలుపు కదదగా తీసి అతని వంక స్స్తు నిలబడేద. మొదటోా అతణ్ణి తన వైపు రమభని
పిలచేద కూడా, ఆమె మాటల వెనుక ధ్వనించేద బహుశా తే నహమేనేమో: ‘ఇలా రావోయ్, న్
ప్పడపురుగా!’ అనో, ‘మా ప్పడపురుగేం చేస్తుందండీ!’ అనో పిలచేద. ఈ మాటలన గ్రెగర్ ఏ మాత్రం
లెకా చేయనట్ి సందంచేవాడు కాదు, అసలు అకాడ తలుపు తెరుచుకోనే లేదననట్ి కదలకుండా
మెదలకుండా ఉండిపోయేవాడు. ఈ చప్రాసీకి బ్ధదధపుటిినపుడలాా తనను విసిగించగలగే వీలుకలస్తు
ఆమెనిలా అచోాసి వదలేతే  బదులు, ఎవరైన్ ఆమె చేత తన గద శుభ్రం చేయితే ు ఎంత బాగుండును!
కస్వరి, తెలావారు ఝామున, వసంతాగమన స్తచనగా కురుస్తునన భారీ వరాషనికి కిటికీ రెకాలు
టపటప కట్ికుంట్ంట్ట, ఆ చప్రాసీ తలుపు తెరిచి మళ్ళు తన నిలవ మాటలత అతణ్ణి
పలకరించటం మొదలుపెటిింద, అతనిలో అసహనం ఇక హదుదలు దాటిపోయింద, దాడి
చేయటానికననట్ి ఆమె మీదకు వచ్చాడు, నిజానికి నీరసంగా నింపదగానే వచ్చాడు. ఆమె ఏ మాత్రం
భయపడలేదు సరికదా, తలుపు వారనునన కురీా నొక దానిన గాలోాకి ఎత్తు పట్ికుంద, ఆమె అలా
కురీాని పట్ికునన తీరు స్తే ు, దానిన గ్రెగర్ వీపు మీద పడేతే  దాకా ఊరుకునేట్ి లేదనిపించింద.
వెనకుా మళ్ళుతుగనన గ్రెగర్ని, ‘అంతేగా, అంతకన్న దగారకు రావుగా?’ అని అడిగింద, తరావత కురీాని
మెలాగా మూలన పెట్టిసింద.
గ్రెగర్ ఈ మధ్మ త్తండి త్తనటమే మానేశాడు. గదలో అతని కోసం త్తండి ఉంచిన్, ఎపుడన్న
దానిన దాట్కుంటూ అట్గా వెళ్ళుననపుడు మాత్రం, ఊరికే కాలక్షేపనికననట్ి, క ముకా నోటోా
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వేస్తకునేవాడు, దానిన గంటల తరబడి అలాగే ఉంచుకుని, ఎపుడో మళ్ళు బయటకు ఊతే తే వాడు.
మొదటోా తన గద పరిసిథత్త ఇలా ఉండటం వలా తనకు త్తండి సయించటం లేదేమో అనుకున్నడు, కానీ
నిజానికి గదలో రాన్రానూ వచిా చేరుతుగనన మారులకి అతను తవరగానే రాజీ పడిపోయాడు. ఎకాడా
చోట్ దొరకని స్వమానంతా తెచిా ఈ గదలో పడేయటం ఆ కుట్ంబానికి క ఆనవాయితీగా
మారింద, ఇపుడు ఇలాంటి స్వమాను మరింత పెరిగి పోయింద, ఎందుకంట్ట ఫ్కాట్లో క గదని
ముగుారు కిరాయిదారాకు అదెదకిచ్చారు. గంభీరమైన వాలకాలు గల ఈ యవకులు (ఈ ముగుారికీ
గెడాడలు ఉండటం గ్రెగర్ తలుపు సందులోంచి గమనించ్చడు) శుభ్రత అంట్ట ప్రాణం పెడతారు, వాళ్ు
గద మాత్రమే శుభ్రంగా ఉంట్ట సరిపోదు, మొతుం ఇలాంతా శుభ్రంగా ఉండాల, ముఖ్మంగా వంటగద.
వస్తువులు మురికిగానే కాదు, అనవసరంగా అదనంగా ఉన్న భరించలేరు. వాళ్ుకు కావాలసన
స్వమానంతా వాళ్ుతపట్ట తెచుాకున్నరు. దాంత చ్చలా వస్తువులు అదనమై కూచున్నయి, అవి
అమభగలగేవీ కాదు, అలాగని పరేతే వీ కాదు. ఈ బాపతుగ స్వమానంతా గ్రెగర్ గదలోకి బారులు
తీరింద. బూడిద బకెట్ి నుంచి వంటగద చతుబ్ధటి దాకా దీనిలో సరవం ఉన్నయి. ప్రస్తుతానికి
అవసరం లేదనుకునన ఏ వస్తువునైన్ సరే, చప్రాసీ తీస్తకువచిా గ్రెగర్ గదలో పరేతే ద; ఆమె ఎపుడూ
ఆదరాబాదరాగా పని చేయటం వలా అదృషివశాతూు గ్రెగర్కి ఆమె చేయీ, ఆ చేత్తలో
పరేయదలుాకునన వస్తువూ తప మరింకేం కనపడేద కాదు. వాటిని పరేయటంలో చప్రాసీ ఉదేదశ్ం
బహుశా మళాు అవసరమైనపుడు తెచిా వాడుకోవచానో, లేక అవనీన కుపలాగా పోగుపడాడకా మొతుం
కేస్వరి వదలంచుకోవచానో అయి ఉంట్ంద; కానీ వాసువానికి అవి ఎన్నళ్ాయిన్ విసిరిన చోట
అలానే పడి ఉండేవి, అపుడపుడూ గ్రెగర్ ఆ చతు కుపలోంచి పకుాంటూ వెళ్ళానపుడు మాత్రం కాసు
కదలేవి, ఇలా వెళ్ుక తప్పద కాదు, అతనికి పకటానికి ఇంకెకాడా చోట్ మిగలేాదు, కానీ కోాస్వరి
ఊరికే సరదాకి కూడా ఇలా చేతే వాడు, కానీ ఇలాంటి సరదా ఆటల అయిన తరావత అతనేద్య దగులోా
కూరుకుపోయి, ఉనన చోట్ట మృతప్రాయంగా పడి ఉండేవాడు.
కిరాయిదారుా తరస్ తమ రాత్రి భోజన్లన ఇంటి దగార లవింగ్ రూములోనే
కానిచేాస్తుండటంత, స్వయంత్రాలు లవింగ్ రూము తలుపు పూరిుగా మూతే  ఉండేద; అయిన్ ఈ
సదుపయానిన కోలోయినందుకు గ్రెగర్ పెదదగా ఏం చింత్తంచలేదు, ఈమధ్మ అతను ఆ తలుపు తెరిచి
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ఉన్న పెదద పటిించుకోవటం లేదు, తన గద కటిక చీకటి మూలలోా నితే ుజంగా పడి ఉంట్న్నడు. కానీ
క సందరబంలో, చప్రాసీ లవింగ్ రూము తలుపు ఎందుకో తీసి మళ్ళు వేయకుండా అలా వారగా
తెరిచే వదలేసింద, ఆ స్వయంత్రం దీపం వెలగించటమూ, కిరాయిదారుా లోపలకి రావటమూ అనీన
గ్రెగర్ కంటపడుతూనే ఉన్నయి. గతంలో గ్రెగర్, తండ్రీ, తలీా ట్టబిల్చుటూి ఏ స్వథన్లోా కూరుానేవారో
ఇపుడు కిరాయిదారుా అదే స్వథన్లోా కూరుాని, న్పకి రస మడత విపి, చ్చకుల్త ఫోరుాల్త చేత్తలోాకి
తీస్తకున్నరు. వెంటనే గుమభం దగార తలా మాంసం కూర గినెనతనూ, ఆవిడ వెనుకనే చలాాయి
బంగాళాదుంపల కూర గినెనతనూ ప్రతమక్షమయామరు. ఆహారం ట్గలు కకుాతంద. కిరాయిదారుా
తమ ముందు పెటిిన పదారాథలన పరీక్షించటానికననట్ి ముందుకు వంగారు, వారిలో మధ్మలో కూచుని,
తకిాన ఇదదరికీ లీడరులా కనిపిస్తుననవాడతే, మాంసం తగినంత మెతుగా ఉంద్య లేక వంటగదకి
త్తపిపంప్పయాలో అననద పరీక్షించటానికి కాబోలు, అదంకా గినెనలో ఉండగానే క ముకా తుగంచి
రుచి స్శాడు. తృపిుగా తలపంకించ్చడు, ఉతాంఠగా స్స్తునన తలీా చలాాయీ ఊరటగా నిటూిరాారు,
వాళ్ు మొహాలోా వెలుగొచిాంద.
కిరాయిదారుా లవింగ్ రూములో త్తనటం మొదలుపెటాిరు కాబటిి, గ్రెగర్ కుట్ంబం తమ
భోజన్లు వంటగదలో కానిచేాయటం మొదలుపెటిింద. తండ్రి మాత్రం వంటగదలోకి వెళ్ుబోయే
ముందు కాస్వరి లవింగ్ రూములోకచిా, టోపీ చేత పుచుాకుని వినయంగా వంగి, ట్టబిల్ చుటూి ఒ
ప్రదక్షిణ చేతే వాడు. కిరాయిదారుా జట్ిగా పైకి లేచి తమ గడాడలోాకి ఏద్య పలకరింపు గొణ్ణగేవారు.
తండ్రి వెళ్ళుపోయాకా, వాళ్ళు నిశ్శబదంగా తమ భోజనం కానిచేావారు. గ్రెగర్కి కటి చిత్రమనిపించేద,
భోజనం త్తంట్ననపుడు అయేమ చపుళ్ునినంటి మధామ వారి నములుతుగనన పళ్ు చపుడు మాత్రం
అతను ట్లుాపోకుండా పసిగటిగలగేవాడు, బహుశా త్తనటానికి పళ్ళు తపనిసరి అనీ, అవి లేనపుడు
ఎంత పదునైన దవడలు ఉన్న లాభం లేదనీ అతనికిలా గురుుచేయబడుతందేమో. ‘న్కు ఆకల బానే
ఉంద, కానీ వాళ్ళు త్తనేలాంటి త్తండి మీద లేదు. అయిన్ కపకా నేనేమో ఆకలత చస్తుంట్ట, వీళ్ళు
ఎలా మెకుాతుగన్నరో!’ అని అనుకునేవాడు.
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అదే రోజు స్వయంత్రం – ఇన్నళ్తు గ్రెగర్కు కాస్వరి కూడా వినపడని వయొల ర న్దం –
ఇపుడు వంటగద నుంచి మంద్రంగా తేల వస్తు అతని చవినపడింద. కిరాయిదారుా అపటికే తమ
భోజన్లు ముగించ్చరు, వాళ్ు లీడరు తాను తెచిాన నూమస్ ప్పపరు తెరిచి, మిగతా ఇదదరికీ చరో ప్పజీ
తీసి ఇచ్చాడు, తరావత ముగుారూ కురీాలోా వాల, దముభకడుతూ చదువుకుంట్న్నరు. వయొల ర
వినపడేసరికి అంతా చవులు రికిాంచ్చరు, లేచి అడుగులో అడుగు వేస్తకుంటూ హాలు గుమభం దగారకి
వెళ్ళు, అకాడ గుంపుగా నిలబడాడరు. వాళ్ు అలకిడి వంటగదలోకి వినపడింద కాబోలు, తండ్రి
అకాణ్ణించే గటిిగా ఇలా అన్నడు: ‘ఈ సంగీతం మిమభలేనం ఇబఫంద పెటిడం లేదుగా? పెడుతుగందంట్ట
చపండి, వెంటనే ఆప్పస్వుం.’ ‘అబ్బఫ అదేం లేదు, అయిన్ ఆ అమాభయి ఈ గదలోకి వచిా మా ముందు
వాయితే ు ఇంకా బాగుంట్ంద కదా, ఇకాడ అనువుగా కూడా ఉంట్ంద?’ అన్నడు కిరాయిదారా
లీడరు. ‘ఒ దానికేం భాగమం,’ సంబరపడుతూ అరిచ్చడు తండ్రి, అకాడి ఆ వాయించేద తానే ఐనట్ి.
కిరాయిదారుా మళ్ళు గదలోకి వచిా ఎదురుస్శారు. మొదట తండ్రి మూమజిక్ట స్విండు మోస్తకచ్చాడు,
వెనకనే తలా మూమజిక్ట నోట్సతనూ, చలాాయి వయొల రతనూ ప్రవేశించ్చరు. చలాాయి మౌనంగా
ప్రదరశనకు అనీన సిదధం చేస్తకుంటోంద; తలాదండ్రులు ఇపటిదాకా ఎవరికీ గదులు అదెదకు
ఇచిానవాళ్ళు కాకపోవటంత ఈ కిరాయిదారా పటా అత్త మరామద స్పిస్తున్నరు, కనీసం సొంత
కురీాలోా కూరుానే ధైరమం కూడా చేయటంలేదు; తండ్రి తలుపుకు ఆనుకుని నిలబడాడడు, పూరిుగా
బొతాులు పెట్ికునన యూనిఫ్కం జాకెట్ తొడుకుాన్నడు, కుడి అరచేత్తని రెండు బొతాుల మధ్మన
దూరిా ఉంచ్చడు; తలాకి మాత్రం కిరాయిదారుా క కురీాని ఆఫర్ చేశారు, వాళ్ళు దానిన ఎకాడ పెడితే
అకాడే అందులో ఒ మూలకు దగిపోయి కూరుాందావిడ.
చలాాయి వాయించటం మొదలుపెటిింద; తలీా తండ్రీ చరో వైపు నుంచీ ఆమె చేతుగల కదలకలన
శ్రదధగా గమనిస్తున్నరు. ఈ సంగీతానికి ఆకరిషతుగడన గ్రెగర్, కంత ముందుకు వచ్చాడు, ఇపటికే తన
తలను లవింగ్ రూములో పెటిి స్స్తున్నడు. ఇదవరకూ ఇతరుల సౌకరమం పటా తాను స్పించే
శ్రదధకు ఎంత గరవపడే గ్రెగర్, ఇపుడు తనలో పెరుగుతుగనన నిరాక్షామనిన గమనించి ఆశ్ారమపడాడడు.
నిజానికి ఇపుడే అతను ఎవరి కంటా పడకుండా ఉండాలసన అవసరం ఎకుావ ఉంద. ఎందుకంట్ట,
అతని గదలో బాగా ప్పరుకుపోయి, చిననపటి కదలకకు కూడా పైకి ఎగుస్తునన దుమభంతా, ఇపుడు
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అతని వంటి నిండా కూడా ట్రలా కపుకుపోయి ఉంద; వాటిత పటూ, అతను ఎకాడికి వెళ్ళున్ తన
వీపు మీద మోస్తకుంటూ, పకాలకు వేలాడుాకుంటూ బోలెడంత మురికినీ, జుతుగు ఉండలీన,
ఆహారావశ్చషాలీన తనత పటూ తీస్తకెళ్ళున్నడు; ఇదవరకూ రోజులో ఎనోనస్వరుా వెలాకిలా పడుకుని
తనున తాను త్తవాచీ కేసి రుదుదకుంటూ శుభ్రపరచుకునే వాడు, ఇపుడు అద కూడా మానేశాడు. ఇపుడు
తన అవతారం ఇలా ఉందని తెలసి కూడా, తళ్తళాుడే లవింగ్ రూము నేల మీద అడుగుపెటిడానికి ఏ
మాత్రం జంకలేదు.
అయితే ఇంకా అతణ్ణివరూ గమనించటం లేదు. అతని కుట్ంబం వయొల ర వినటంలో
పూరిుగా నిమగనమైపోయి ఉంద; కిరాయిదారుా మొదటోా జేబ్ధలోా చేతుగలు ఉంచుకుని, మూమజిక్ట
స్విండుకు చ్చలా దగారగా వచిా నిలబడాడరు – మరీ మూమజిక్ట నోట్స కూడా చదవగలగేంత దగారగా
నిలబడాడరు, అద తన చలాాయికి ఇబఫందగానే ఉండి ఉంట్ంద – కానీ కాతే పటి తరావత కిటికీ
దగారకు వెళ్ళుపోయారు, తలలు దంచుకుని ఏద్య సణుకుాంట్న్నరు, తన తండ్రేమో వాళ్ుని
ఉతాంఠగా గమనిస్తున్నడు. వాళ్ు ధోరణ్ణలో అసంతృపిు తేటతెలామవుతూనే ఉంద, జోరైన సరదా
సంగీతానిన విన్లనుకునన తాము నిరాశ్కు గురయామమనీ, ఇంక ఈ ప్రదరశన చ్చలంచవచానీ, అద
తమ ప్రశాంతతకు భంగం కలగిస్తున్న కేవలం మరామద కారణంగానే ఇంకా భరిస్తున్నమనీ వాళ్ళు
చపకనే చపుతుగన్నరు. ముఖ్మంగా వాళ్ళు సిగార్ ట్గలన ముకుాలోాంచీ, నోళ్ులోాంచీ పైకపు కేసి
వదులుునన తీరులో తీవ్రమైన అసహనం వెలాడవుతంద. నిజానికి చలాాయి ఎంత చకాగా వాయిస్ుంద.
ఆమె ముఖ్ం ఒ పకాకు వాల ఉంద, ఏద్య వెతుగకులాటత, విషాదంత నిండిన ఆమె స్పులు
మూమజిక్ట నోట్స వెంట నెమభదగా స్వగుతుగన్నయి. గ్రెగర్ ఇంకాసు ముందుకి కదలాడు, తమ ఇదదరి
స్పుల్త కలుస్తకునేందుకు వీలుగా తన తలను నేలకు దగారగా వంచ్చడు. సంగీతం ఇంతగా
చలంపజేస్ుందంట్ట తానొక జంతుగవేన్? తాను దేనికైతే తపిస్తున్నడో ఆ గమమం వైపు తీస్తకెళ్ళు
దారులు తన కళ్ు ముందే తెరుచుకుంట్ననట్ి అనిపించింద. చలాాయిని చేరేదాకా ఎకాడా
ఆగకూడదని నిశ్ాయించుకున్నడు. కాతే పటోా ఆమెను చేరి సారుి కదదగా గుంజుతాడు, ఆమె తన వైపు
స్డగానే తన గదలోకి వయొల రత సహా వచేాయమని ఆహావనిస్వుడు, ఇకాడ ఆమె సంగీతానిన వినే
అరహత అతనికి తప ఇంకెవరికీ లేదు. ఆమెను ఇక ఎపుడూ తన గద వదల వెళ్ునివవడు, కనీసం తాను
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బత్తకుననంత కాలం; తన వికృతమైన ఆకృత్త ఎందుకు పనికిరాకపోయిన్ అందుకు పనికస్తుంద; తన
గదకి ఉనన ప్రతీ తలుపు దగారా ఏకకాలంలో కాపు కాస్వుడు, ఎవరు చొరబడటానికి ప్రయత్తనంచిన్
బ్ధసలు కడుతూ ఉముభలు ఊస్తు తరిమేస్వుడు; చలాాయిని మాత్రం బలవంత పెటిడు, ఆమె తన ఇషిం
మీదే అతనిత ఉండాల; ఆమె అతని పకానే స్ఫ్క మీద కూరుాంట్ంద, అతనికి చవి గుాతుగంద,
అపుడు నోరు విపుతాడు, ఆమెను సంగీత కళాశాలకు పంప్ప ఆలోచన తనకు ఎపట్నంచో ఉందనీ,
ఈ దౌరాబగమమే తనకు పటికపోయంట్ట గత క్రిసభస్ న్టికే (ఇంతకీ క్రిసభస్ దాటింద్య లేద్య?) ఎవరి
అభమంతరాల్త లెకా చేయకుండా అందరి ముందూ ఈ విషయానిన ప్రకటించి ఉండేవాడనీ చపుడు.
ఈ నిజం తెలుస్తకోగానే చలాాయి కనీనటి పరమంతమైపోతుగంద, గ్రెగర్ ఆమె భ్యజాల మీదకు లేచి ఆమె
మెడ మీద ముదుదపెట్ికుంటాడు.
‘మిసిర్ జమాా!’ కిరాయిదారా లీడరు అరిచ్చడు, మరో మాట వమరథం చేయకుండా, తన
స్పుడువేలు ఎకుాపెటిి, నెమభదగా ముందుకస్తునన గ్రెగర్ వైపు స్పించ్చడు. వయొల ర
మూగబోయింద, కిరాయిదారా లీడరు తన తే నహితుగల వైపు తలాడిస్తు నవివ, మళ్ళు గ్రెగర్ వైపు
స్శాడు. తండ్రి గ్రెగర్ను తరమటం కన్న ముందు కిరాయిదారాను శాంత్తంపజేయటం ముఖ్మమని
భావించ్చడు, కానీ నిజానికి వాళ్ళుమంత కంగారు పడటం లేదు, వాళ్ుకు వయొల ర కన్న, గ్రెగరే
ఎకుావ సరదా కలగజేసినట్ిన్నడు. తండ్రి ఆదరాబాదరాగా వాళ్ు వైపు వెళాుడు, తన బారచ్చపిన
చేతుగలత వాళ్ును గదలోకి పంప్పందుకు ప్రయత్తనస్తునే, గ్రెగర్ వాళ్ు కంటపడకుండా తన శ్రీరంత
అడడం పడుతుగన్నడు. తండ్రి ప్రవరిుస్తునన ఈ తీరుకో, లేక ఇన్నళ్తు తమకు తెలయకుండా ఎదుటి
గదలోనే ఇలాంటి పురుగు కట్ననదనన విషయం ఇపుడే గ్రహించటం వలానో తెలయదు గానీ,
కిరాయిదారాలో కోపం అంతకంతకూ పెరిగింద. తండ్రిని సంజాయిషీ ఇమభని దబాయించ్చరు,
ఆయనలాగే చేతుగల్తపుతూ మాటాాడారు, విస్తగాా గడాడలు పీకుాన్నరు, చివరకు అయిషింగానే తమ
గదుల వైపు కదలారు. ఈ లోగా చలాాయి, తన వయొల ర ప్రదరశన ఇలా అవమానకరంగా
ముగియగానే పరధామనంలోకి వెళ్ళుపోయిందలాా, ఇపుడు తేరుకుంద; ఆమె ఇపటిదాకా తన
వయొల రనూ, దాని కమానునూ నిరీావంగా వేలాడుతుగనన చేతుగలోు పట్ికుని, ఇంకా వాయిస్తునన
దానిలాగే తన ముందునన నోట్స వంక స్స్తు నిలబడిపోయింద. ఇపుడు తేరుకోగానే, ఆ
patrika.kinige.com

వాయిదామనిన తలా డిలో పడేసి (ఆవిడ ఇంకా కురీాలోనే కూరుాని శావస అందనట్ి ర్మముభలన
ఎగబీలుస్ుంద), కా ఉదుటన కిరాయిదారా గదలోకి పరిగెతుగుకుంటూ వెళ్ళుంద. వాళ్ళుంకా తండ్రి
బలవంతం మీద తమ గదవైపు నడవటంలోనే ఉన్నరు. ఈలోగానే ఆ గదలోని మంచం మీద
దుపటూా తలగళ్తు చురుకైన ఆమె చేతుగలోాంచి ఎగిరిపడుతూ తమ తమ స్వథన్లోాకి చకాగా
కుదురుకున్నయి. కిరాయిదారుా ఇంకా గద దాకా రాకముందే ఆమె వాళ్ు మంచ్చలు సరేదసి బయటకు
జారుకుంద. తండ్రిని మళ్ళు మంకుతనం పూనినట్ింద, కిరాయిదారాకు ఇవావలసన కనీస మరామద
కూడా మరిాపోయి, వాళ్ును ఇంకా ఇంకా వెనకుా తలుతూనే ఉన్నడు. చివరకు కిరాయిదారా లీడరు
పడకగద గుమభం దగార ఆగి, తన కాలని నేల మీద గటిిగా తాటించ్చడు. తన చేత్తని పైకెత్తు, ‘నేనిపుడే
చపుున్నను,’ అంటూ తన స్పుని తలా వైపూ, చలాాయి వైపూ కూడా స్వరిస్తు, ‘ఈ ఇంటోానూ ఈ
కుట్ంబంలోనూ బయటపడుతుగనన జుగుపసకరమైన పరిసిథతుగల కారణంగా,’ – ఇకాడ అతను నేల
మీద ఉమేభశాడు – ‘నేను తక్షణం నోట్నస్త ఇస్తున్నను. అంతేకాదు, ఇపటిదాకా ఉనన రోజులకు
కూడా కా పైస్వ ఇవవను; ఇవవడం మాట అట్ంచితే, అసలు మీ నుంచి నషిపరిహారం రాబటాిలా
వదాద అని ఆలోచిస్తున్నను, రాబటాిలనుకుంట్ట – నమభండి నమభకట్ండి – అద చ్చలా స్తలువైన
పని.’ అతను మాటాాడటం ఆపి, దేనికోసమో ఎదురుస్స్తుననవాడిలా, ముందుకే స్స్తు నిలబడాడడు.
వెంటనే పకానునన వాళ్ళుదదరూ వంతపట అందుకుననట్ి, ‘మేం కూడా తక్షణం నోట్నస్త ఇస్తున్నం,’
అన్నరు. వెంటనే అతను తలుపు పిడి మీద చేయి వేసి, దఢాలన తలుపు మూతే స్వడు.
తండ్రి తడుముకుంట్నన చేతుగలోు, తూలుతూ వచిా, పడకుారీాలో కూలబడిపోయాడు;
స్డబోతే తన రోజువారీ కునికిపటాకు సిదధమవుతుగన్నడా అనిపించింద, కానీ తన తల అదుపులో
లేదననట్ి తీవ్రంగా ఆడించటం స్తే ు, నిద్రకు చ్చలా దూరంలో ఉన్నడని తెలుస్ుంద. గ్రెగర్ ఇంకా
ఉనన చోట్ నుంచి కదలేాదు, కిరాయిదారుా స్సినపుడు ఎకాడ ఉన్నడో అకాడే ఉన్నడు.
అనుకుననదంతా తలక్రిందులు కావటం వలా కలగిన నిరాశా, దాంత పటూ ఈ మధ్మ చ్చన్నళ్ళుగా
సరైన త్తండి లేకపోవటం వలా కలగిన నిససతుగువా, అతణ్ణి కదలేాకుండా చేశాయి. ఈ సనినవేశ్ంలోని
ఉద్రికుత ఏ క్షణాననయిన్ బదదలై తన నెత్తు మీద కూలటం ల యమని తెలసినవాడిలా, భయంత
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ఎదురుస్స్తున్నడు. వణుకుతుగనన తలా వేళ్ు నుంచి వయొల ర జారింద, చవులు మారోభగేలా కంపిస్తు
కిందపడింద, కానీ అతను ఇస్తమంత కదలేాదు.
‘అమాభ, న్న్న,’ అతని చలాాయి ఉపోదాాతం లాగా ట్టబిల్ మీద క చరుపు చరిచి
మాటాాడటం మొదలుపెటిింద, ‘ఇదలాగే స్వగితే మనం చ్చలా ప్రమాదంలో పడతాం. ఆ సంగత్త
మీకరథం కావటం లేదేమో గానీ, న్కరథమవుతంద. ఈ పురుగు సమక్షంలో న్ అననయమ ప్పరు కూడా
ఉచఛరించను, కానీ నేను చపదలుాకుననద కట్ట: మనం దీని అడుడ తొలగించుకోవాల. దీనిన
పోషించ్చం, భరించ్చం, మన వలా అయేమదంతా చేశాం, ఆ విషయంలో మనలెనవరూ వేలెత్తు
స్పించటానికి సరిపోరు.’
‘తను చప్పద ముమాభటికీ నిజం,’ తండ్రి తనలో తాను అనుకున్నడు. తలా ఇంకా శావస
అందక ఆయాసపడుతూ, విహవలమైన స్పులు స్స్తు, నోటిని చేతు మూస్తకుని దగుాతంద.
చలాాయి గబగబా తలా దగారకు వెళ్ళు నుదుటి మీద ఊరటగా చేయి వేసింద. చలాాయి
మాటాాడిన ఈ మాటలత తండ్రి ఆలోచనలనీన క కలకిా వచిానట్ిన్నయి; ఆయన ఇపుడు
నిటారుగా కూరుాన్నడు, ట్టబిల్ మీద తన యూనిఫ్కం టోపీత ఆడుకుంట్న్నడు, చుటూి ఇందాక
కిరాయిదారా భోజనం చేసిన ఎంగిల పళ్ళులు ఇంకా అలానే ఉన్నయి; మధ్మ మధ్మలో తలెత్తు
కదలకుండా ఉనన గ్రెగర్ ఆకారం వైపు ఒ స్పు విస్తరుతుగన్నడు.
‘దీని అడుడ తొలగించుకుని తీరాల,’ చలాాయి ఈ స్వరి తండ్రిని మాత్రమే ఉదేదశించి అంద, తలా
తన దగుా తెరలో పడి ఏం పటిించుకునే సిథత్తలో లేదు, ‘లేదంట్ట ఇద మీ ఇదదరీన ఎకుావకాలం
బతకనివవదు, ఆ స్తచనలు ఇపుడే కనిపిస్తున్నయి కూడా. అసలే మనం బయట గొడుడ చ్చకిరీ చేతే ు
తప రోజు గడపలేని సిథత్తలో ఉన్నం, అలాంటపుడు ఇంటోా ఇలాంటి నరకానిన ఎవరు భరించగలరు
చపు. కనీసం న్ వరకూ నేనిక భరించలేను.’ అంటూనే ఆమె భోరున ఏడవన్రంభించింద, ఆ
తీవ్రతకు ఆమె కనీనళ్ళు వెలుావలా కిందకు జారి ఆమె తలా ముఖ్ం మీద పడాడయి, ఆవిడ వాటిని
యాంత్రికంగా తుగడుచుకుంద.
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‘అవునమాభ,’ తండ్రి ఆమె బాధ్ అరథం చేస్తకుననట్ి స్వనుభూత్తత అన్నడు, ‘కానీ మనం
చేయగలగేదేముంద?’
చలాాయి ఈ ఏడుపు వలా కలగిన నిససహాయతత కాబోలు, ఇందాకటి ఖ్రాఖ్ండీతన్నికి
భిననంగా, ఏం చేయాలో తనకూ తెలీదననట్ి భ్యజాలు ఎగరేసింద.
‘వాడు మనం చప్పద అరథం చేస్తకునే పరిసిథతే ఉంట్ట,’ గొంతుగలో కంత ప్రశ్న కూడా కలపి
అన్నడు తండ్రి; కానీ చలాాయి ఏడుస్తునే అసలా ఆలోచనే వృథా అననట్ి చేయి విస్తరుగా గాలోా
ఆడించింద.
‘వాడు మనం చప్పద అరథం చేస్తకునే పరిసిథతే ఉంట్ట,’ తండ్రి మళ్ళు అన్నడు, అద అస్వధ్మమనన
కూతుగరి నమభకానిన జీరిించుకోవటానికననట్ి కళ్ళుమూస్తకున్నడు, ‘అపుడు బహుశా వాడిత ఏద్య
క రాజీకి వచిా ఉండేవాళ్ుం. కానీ పరిసిథతుగలన బటిి స్తే ు–’
‘వాడికాడ ఉండకూడదు,’ చలాాయి అరుస్తుననట్ి అంద, ‘అదొకాట్ట పరిషాారం న్న్న. ఆ
కనపడేద గ్రెగర్ అనన నమభకానిన నువువ వదలంచుకోవాల. ఆ నమభకమే మన అగచ్చటానినంటికీ మూల
కారణం. అసలు అద గ్రెగర్ ఎలా అవుతుగంద? కవేళ్ అదే గ్రెగర్ అయి ఉంట్ట, ఇలాంటి పురుగులత
కలసి బతకటం మనుషులకి స్వధ్మం కాదనన సంగత్త ఎపుడో అరథం చేస్తకుని, తనంతట తానే ఎటన్
వెళ్ళుపోయండేవాడు. అపుడు ఇంటోా మనకు అననయమ ఉండడు, నిజమే, కానీ కనీసం మన బతుగకేద్య
మనం బత్తకేవాళ్ుం, అతని జాఞపకానిన గౌరవంగా మనస్తలో నిలుపుకునేవాళ్ుం. కానీ ఈ పురుగుంద
స్శావా, ఇద మనలన పటిి పీడించటానికే నిశ్ాయించుకుంద, మన కిరాయిదారాని తరిమేస్ుంద,
నెమభదగా మొతుం ఫ్కాటంతా ఆక్రమించుకుని మనలన వీధులోాకి గెంట్టయాలననద దాని ఆలోచన అని
సషింగానే తెలుస్ుంద. న్న్న, స్డు, స్డు,’ హత్తుగుగా పెదదగా అరిచింద, ‘మళ్ళు అదేం చేస్తుంద్య
స్డు!’ అంటూ గ్రెగర్కి కూడా అరథం కాని గాభరా ప్రదరిశస్తు, ఆమె తలా కురీా దగారునంచి వేగంగా
గెంత్త, గ్రెగర్కు దగారగా ఉండటం కన్న తలాని తామగం చేయటమే తేలక అననట్ిగా, కా ఉదుట్న
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తండ్రి వెనకిా పరిపోయింద, ఆమె ప్రవరునకు బెతదరి ఆయన కూడా దగుాన పైకి లేచ్చడు, ఆమెని
రక్షించటానికననట్ి ఆమె ముందుకచిా నిలబడి తన చేతుగలన అడడంగా పైకెతాుడు.
కానీ నిజానికి గ్రెగర్కి ఎవరీన భయపెట్టి ఉదేదశ్ం లేదు, చలాాయిని భయపెటాిలని అసలే
అనుకోలేదు. తన గదలోకి వెళ్ుటానికి వెనకుా త్తరగబోయాడంతే, అయితే నిజానికి ఆ ప్రయతనం
స్తే వాళ్ుని కాసు హడలగొట్టిట్ిగానే ఉంద, ఎందుకంట్ట, తన బలహీనసిథత్త కారణంగా వెనకుా
త్తరగటం కషిమవటంత, అందుకోసం అతను తన తలను కూడా వాడాలస వచిాంద, దానిన
మాటిమాటికీ పైకెత్తు మళాు నేలకేసి కడుతుగన్నడు. ఇపుడు ఆగి చుటూి స్శాడు. అతని సదుదేదశానిన
వాళ్ళు గురిుంచ్చరు; వాళ్ు గాభరా తాతాాలకమే. ఇపుడు అంతా అతణ్ణి నిశ్శబదంగా, దగులుగా
స్స్తున్నరు. తలా పడకుారీాలో కాళ్ళు వేలాడేస్తకు కూరుాంద, ఆమె కనురెపలు అలసటత
వాలపోతుగన్నయి; తండ్రీ చలాాయీ పకా పకానే కూరుాన్నరు, చలాాయి తన చేత్తని తండ్రి మెడ చుటూి
వేసింద.
‘ఇపుడిక నేను వెనకుా త్తరగవచుా కాబోలు,’ అనుకుంటూ గ్రెగర్ మళ్ళు తన ప్రయాసలో
పడాడడు. ఈ శ్రమ కలగిస్తునన ఆయాస్వనిన అదుపుచేస్తకోవటం కషిమవుతంద, పదే పదే ఆగి విశ్రంత్త
తీస్తకోవాలస వస్ుంద. అయితే ఎవరూ అతణ్ణిక ఇబఫంద పెటిలేదు, అతని మాన్న వదలేశారు.
అతను నింపదగా వెనకుా త్తరిగి, త్తననగా గద వైపు నడవటం మొదలుపెటాిడు. తనకీ ఆ గదకీ మధ్మ
ఉనన దూరం అతణ్ణి ఆశ్ారమపరిచింద, అసలు ఈ నీరసంత ఇంత దూరం ఎలా రాగలగాడో అరథం
కాలేదు. ఇపుడు గద వైపు పకటమే అతని ఏకైక లక్షయం, ఈ పరమంతం తన కుట్ంబం కా మాట
కూడా మాటాాడలేదననద కూడా గమనించలేదు, ఇక గుమభం దాట్టశాడనుకున్నకనే తల వెనకుా
త్తపడు; అపుడు కూడా, మెడ పట్టియడం వలా, పూరిుగా త్తపలేకపోయాడు; త్తరిగినంత మేరకు
స్తే ు వెనకనునన దృశ్మం ఏమీ మారలేదు, చలాాయి మాత్రం ఇపుడు నిలబడి ఉంద. ఆఖ్రుగా
కనిపించింద తలా, ఆవిడ అపటికే గాఢంగా నిద్రపోతంద.
అతను గదలోకి అడుగుపెటిడం ఆలసమం, వెనుకనే తలుపు దఢాలన మూస్తకుపోయింద,
గొళ్ళుం పడింద, తాళ్ం త్తరిగింద. ఈ ఆకసిభక శ్బదం వలా కలగిన అదురుకు కాళ్ళు చచుాబడినటియి
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అతను ఉనన చోట్ట కుపకూలపోయాడు. ఈ తొందర అతని చలాాయిద. ఆమె ముందుగానే సిదధంగా
ట్ంచి నుంచుంద, అదను స్సి చురుగాా గుమభం దగారకు గెంత్తంద, ఆ అలకిడి కూడా గ్రెగర్కి
వినపడ లేదు; తరావత ఆమె తలాదండ్రుల వైపు స్సి, ‘హమభయమ!’ అని అరుస్తు తాళ్ం త్తపింద.
‘ఇపుడేంటి?’ గ్రెగర్ చుటూి చీకటోాకి స్స్తు ప్రశినంచుకున్నడు. తానిక కదలేాడని అరథం
కావటానికి ఎకుావ తే పు పటిలేదు. ఏమంత ఆశ్ారమం కూడా కలగలేదు; అసలు ఆ బకాపలాటి కాళ్ళు
ఇన్నళ్ళు తనను మోస్వయంట్టనే చిత్రం. అదొకాట్న తపించి బానే ఉన్నడు. వళ్ుంతా నొపులైతే
ఉన్నయి గానీ, అవి కూడా క్రమంగా నెమభదస్వుయనీ, చివరకు పూరిుగా తగిాపోతాయనీ అనిపించింద.
శ్రీరం దగువ భాగంలో కుళ్ళుపోయిన ఆపిల్త, దాని చుటూి కటిిన పుండూ, దాని మీద ప్పరుకునన
పలాటి దుమూభ, ఇవనీన ఇక ఇబఫంద పెటిడం మానేశాయి. తన కుట్ంబానిన ఆతీభయంగా
తలుచుకున్నడు. తాను ఇకాణ్ణించి వెళ్ళుపోవటమే మంచిదని తన చలాాయి కన్న గటిిగానే
అనుకున్నడు. తెలావారుఝామున బయట గడియారసుంభం మూడు గంటలు కట్టి దాకా, అతను ఇలా
శూనమ ప్రశాంత మనస్తసత ఆలోచిస్తునే ఉన్నడు. కిటికీ బయట వెలుగు మారటం అతని చైతన్మనికి
అసషింగా తెలసింద. కాతే పటికి, అతని తల దానంతటదే వాలపోయింద, అతని చివరి శావస
ముకుాపుటాలోాంచి బయటకు జారుకుంద.
మరుసటి రోజు చప్రాసీ ట్దుదనేన యథావిధిగా వచిాంద – ఎవరెనినస్వరుా వారించిన్, ఆమె
తలుపులు వేతే టపుడూ తీతే టపుడు, తన బలమూ అసహనమూ అంతా స్పెడుతూనే ఉంట్ంద,
ఆమె పనికి రావటమంటూ జరిగాక ఆ చపుళ్ుకి ఇక ఆ ఫ్కాట్ లో ఎవరూ నిద్రపోవటమనే ప్రసకేు లేదు
– ఆమె తన రోజువారీ అలవాట్ ప్రకారం గ్రెగర్ గదలోకి తొంగి స్సింద, వెంటనే తేడా ఏమీ
పసిగటిలేకపోయింద. అతను కావాలనే అలా కదలకుండా పడుకున్నడనీ, మనస్త గాయపడిన
వాడిమలేా ఫోజు పెడుతుగన్నడనీ అనుకుంద; ఆమె దృషిిలో గ్రెగర్ పెదద కంత్రీ. సమయానికి తన చేత్తలో
బూజుకర్ర ఉండటంత, దానిన లోపలకి జొనిపి తలుపు దగారునంచే గ్రెగర్కు చకిాలగిల పెటిింద. ఏ
ఫలతం లేకపోవటంత విస్తగెత్తు ఇంకాసు గటిిగా ట్డిచింద, చివరకు ఉనన చోట్ నుంచి గటిిగా
అవతలకి నెటిిన్ కూడా అతణ్ణించి ఏ సందన్ రాకపోవటంత అపుడు పరిశీలనగా స్సింద.
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విషయం వెంటనే అరథమైంద, కళ్ళు పెదదవి చేసి చిననగా ఈల వేసింద; వెంటనే వెళ్ళు పడకగద తలుపు
దభాలన తెరిచింద, తన గొంతంతా ఉపయోగిస్తు లోపల చీకటాలోకి గటిిగా అరిచింద: ‘ఒయ్, రండి
రండి, ఆ పురుగు పనైపోయింద; అకాడ చచిా పడుంద!’
జమాా దంపతుగలు మంచం మీద దగుాన లేచి కూరుాన్నరు, చప్రాసీ గొంతుగ కలగించిన
ఉలకిపట్ నుంచి తేరుకున్నక గానీ, ఆమె చపుునన దేమిటో వారికి అరథం కాలేదు. ఇదదరూ చరోవైపు
నుంచీ వేగంగా మంచం దగారు; మిసిర్ జమాా దుపటి తీసి తన భ్యజాల చుటూి కపుకున్నడు,
మిసెస్ జమాా తన నైట్ గౌనులోనే బయలేదరింద; అందరూ గ్రెగర్ గదలో అడుగుపెటాిరు. ఈలోగా
లవింగ్ రూము వైపునన తలుపు కూడా తెరుచుకుంద, క గదని కిరాయిదారాకు అదెదకిచిానపణ్ణించీ
గ్రెట్ట అకాడే పడుకుంటోంద; ఆమె రాత్రంతా నిద్రపోలేదని ఆమె దుస్తుల్త, పలపోయిన ముఖ్మూ
ఋజువు చేస్తున్నయి. మిసెస్ జమాా సందేహంగా చప్రాసీ వైపు స్స్తు, ‘చనిపోయిందా?’ అని
అడిగింద,

నిజానికి

స్డాలనుకుంట్ట

ఆమే

స్డవచుా,

పెదద

పరిశీలంచనకారేాకుండానే

అరథమైపోతుగందా విషయం. ‘అనే అనుకుంట్న్న,’ అంద చప్రాసీ, నిరూపించటానికననట్ి తన చేత్తలో
బూజుకర్రత గ్రెగర్ శ్వానిన ఒ పకాకు నెటిింద. మిసెస్ జమాా బూజుకర్రను అడుడకోవటానికననట్ి
చేయి గాలోా జాపి మళ్ళు వెనకుా తీతే స్తకుంద. ‘హ్భ... దేవుడి దయ,’ అన్నడు మిసిర్ జమాా. అంటూ
తన ఛాతీపై శిలువ గీస్తకున్నడు, తకిాన ముగుారాడవాళ్తు ఆయనలానే చేశారు. గ్రెట్ట ఆ శ్వానిన
కళాురకుండా స్స్తు అంద: ‘స్డండి ఎంత బకాగా ఉన్నడో. చ్చన్నళ్ళుగా సరిగా త్తనటమే
మానేశాడు. పెటిిన త్తండి పెటిినట్టి వెనకుా తీస్తకురావాలస వచేాద.’ గ్రెగర్ శ్రీరం నిజంగానే పూరిు
చదునుగా, ఎండిపోయినట్ి ఉంద; దానిన ఇక ఏ కాళ్తు మోయటం లేదు కాబటిి, ఆ సంగత్త ఇపుడు
సషింగా తెలుస్ుంద.
‘కాస్వరి లోపలకి వస్వువా గ్రెట్ట,’ విషాదంగా నవువతూ అంద మిసెస్ జమాా; గ్రెట్ట శ్వం వైపు
స్స్తకుంటూ తలాదండ్రుల వెంట వాళ్ు పడకగద లోకి వెళ్ళుంద. చప్రాసీ తలుపు మూసి, కిటికీ బారాా
తెరిచింద. ఇంకా పూరిుగా ఎండెకాకపోయిన్, అపుడే మారిా నెల ఆఖ్రుకు వచేాసిందనన దానికి
స్తచనగా, గాలలో ఏద్య మందకడితనం ఉంద.
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కిరాయిదారుా తమ గదలోంచి బయటకు వచ్చారు, తమకు ఇంకా టిఫి ర వడిడంచలేదేమిటా అని
ఆశ్ారమంగా స్శారు; తమని నిరాక్షయం చేశారని అరథమైంద. ‘మా టిఫినెకాడ?’ కిరాయిదారా లీడరు
గదదస్తుననట్ిగా చప్రాసీని అడిగాడు. కానీ ఆమె తన స్పుడు వేలును పెదాల మీద నిలువుగా ఆనిా, ఏ
మాటాాడకుండా గ్రెగర్ గద కేసి స్పించింద. వాళ్ళు ముగుారూ త్తననగా లోపలకి వెళ్ళపోయారు,
ఇపుడు లోపల వెలుగు పూరిుగా పడుతంద, వాళ్ుంతా తమ మాసిన కోట్ జేబ్ధలోా చేతుగలుంచుకుని,
గ్రెగర్ శ్వం చుటూి వలయంలా నిలబడాడరు.
అపుడే జమాా దంపతుగల పడకగద తెరుచుకుంద, మిసిర్ జమాా యూనిఫ్కం ధ్రించి లోపలకి
ప్రవేశించ్చడు, ఆయన చర్మక భ్యజం మీదా భారామ కూతుగరూ వాల ఉన్నరు, అందరి కళ్తు తడిగా
ఉన్నయి; గ్రెట్ట మధ్మ మధ్మలో తన ముల నిన తండ్రి భ్యజం కేసి తుగడుచుకుంటోంద.
‘వెంటనే న్ ఇంటోాంచి బయటకు ఫండి!’ అన్నడు మిసిర్ జమాా, ఇదదరాడవాళ్ుని భ్యజాల
మీదే ఉంచుకుని, తన స్పుడు వేలత తలుపు వైపు స్పించ్చడు. కిరాయిదారా లీడరు, కంత
బితురపోయి, ప్పలవంగా నవువతూ, ‘ఏంటి మీరనేద?’ అన్నడు. తకిాన ఇదదరూ, జరగబోతుగనన గొడవ
పటా ఉతాంఠత, అందులో గెలుపు ఖ్చిాతంగా తమదేననన ధీమాత, వీపుల వెనక చేతుగలు
రుదుదకుంట్న్నరు. ‘ఎనినస్వరుా చపిన్ కట్ట మాట,’ అన్నడు మిసిర్ జమాా, అంటూనే
ఇదదరాడవాళ్ుతనూ కలసి చిననసైజు పటాలంలా కిరాయిదారు మీదకి నడిచ్చడు. ఆ కిరాయిదారు
కదలకుండా, కాతే పు నేలవైప్ప స్స్తుండిపోయాడు, అతని బ్ధర్రలో పరిసిథతుగలు కతు మలుపు
త్తరుగుతుగన్నయి. ‘సరే, వెళ్ళుపోతుగన్నం ఐతే,’ అన్నడతను, అంటూ ముఖ్ంలో ఉననట్ిండి కతు
అణకువ తెచుాకుని, తన నిరియానికి మరోమారు ఆమోదం కావాలననట్ి, మిసిర్ జమాా వైపు
స్శాడు. ఆయన కట్వుగా స్స్తు, అంగీకారంగా పలుమారుా తలాడించ్చడు. ఇక తపదననట్ి ఆ
కిరాయిదారు నిజంగానే పెదద పెదద అంగలోు హాలు వైపు నడిచ్చడు; అతని తే నహితుగలదదరూ (వాళ్ళు
చేతుగలు రుదుదకోవటం ఎపుడో మానేసి ఈ మాటలన అప్రమతుంగా విన్నరు) ఇపుడు అతని వెనకే –
ఎకాడ మిసిర్ జమాా అడుడపడి తమను తమ లీడరినంచి వేరు చేస్వుడో అననట్ి – పరుగు పరుగున
వెళ్ళుపోయారు. హాలోా ముగుారూ అలాభరా నుంచి తమ టోపీలు తీస్తకున్నరు, గొడుగుల స్విండు
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నుంచి తమ ఊతకర్రలు లాకుాన్నరు, మరామదపూరవకంగా ఒమారు వంగి, ఫ్కాట్ నుంచి
నిష్కారమించ్చరు. మిసిర్ జమాా ఆడవాళ్ళుదదరీన వెంట్టస్తకుని, అరథంలేని అనుమానంత, ఆ ముగుారి
వెనకా మెటా లాండింగు దాకా నడిచ్చడు; అకాడ మెటా రెయిలంగుకు ఆనుకుని అందరూ కిందకు
స్శారు, ఆ ముగుారు కిరాయిదారూా ట్డవాటి మెట్ా నెమభదగా దగుతుగన్నరు, ప్రతీ అంతస్తులోనూ
మెట్ా మలుపు త్తరిగే చోట కాతే పు అదృశ్మమవుతుగన్నరు, త్తరిగి ప్రతమక్షమవుతుగన్నరు; వాళ్ళు కిందకు
దగే కదీద జమాా కుట్ంబానికి వాళ్ు మీద ఆసకిు తగిాపోయింద; క మాంసం కట్ి కుర్రాడు తల మీద
ట్రేను ధీమాగా మోస్తు వాళ్ుకు ఎదురై, వాళ్ును దాట్కుని ముందుకు వచేాశాడు; అపుడిక
కుట్ంబమంతా రెయిలంగ్ విడిచి వెనకుా వచేాసింద, ఊరటగా తమ ఫ్కాట్లో అడుగుపెటిింద.
వాళ్ళు

తకిాన

రోజంతా

విశ్రంత్తగా

గడపలని,

బయట

వాకింగ్కి

వెళాులని

నిశ్ాయించుకున్నరు; తమ పనులనంచి ఆ మాత్రం విశ్రంత్త ట్ందాలనుకోవటం వారి విషయంలో
న్మయమే కాదు, అవసరం కూడా. ముగుారూ ట్టబిల్ చుటూి కూచుని, మూడు సెలవు ఉతురాలు
రాయటం మొదలుపెటాిరు, మిసిర్ జమాా తన బాంకు మేనేజరుకూ, మిసెస్ జమాా తనకు కుట్ిపని
కేటాయించే వమకిుకీ, గ్రెట్ట తన షాపు యజమానికీ రాస్తున్నరు. వాళ్ళులా ఉతురాలోా నిమగనమై ఉండగా
చప్రాసీ వచిాంద, తన పని అయిపోయిందనీ, ఇక ఈ రోజుకి వెళ్ళుపోతుగన్నననీ చపింద. ఉతురాల
రచయితలు ముగుారూ కనీసం కళ్ళు కూడా పైకెతుకుండా తలాడించి ఊరుకున్నరు, కానీ చప్రాసీ
ఇంకా అకాడే తచ్చాడుతుగండటంత, విస్తగాా తలెత్తు స్శారు. ‘ఏంటి?’ అని అడిగాడు మిసిర్ జమాా.
చప్రాసీ జవాబివవకుండా గుమభం దగారే నిలబడి నవువతంద, తన దగార ఈ కుట్ంబం కోసం ఏద్య
మంచి కబ్ధరు ఉననటూి, కానీ సరైన ప్రశ్నలు అడిగి రాబట్ికుంట్ట తప అదేంటో చపనననటూి ఉంద
ఆ నవువ. ఆమె టోపీలో నిటారుగా గుచిా ఉనన ఆసిిచ్ ఈక నలువైపులకూ మెలాగా ఊగుతంద (ఆమె
పనిలో చేరిందగారునంచీ దానిన స్సినపుడలాా మిసిర్ జమాాకు వళ్ళు మండేద). ‘ఏం కావాల నీకు?’
అడిగింద మిసెస్ జమాా, మిగతా వాళ్ు కన్న ఆవిడంట్ట చప్రాసీకి కాసు గౌరవం ఎకుావ. ‘అదీ,’ అని
చపడం మొదలుపెటిింద గానీ, మధ్మలో తన కులుకు నవువ ఆపుకోలేక కాతే పు తంటాలుపడింద,
తరావత త్తరిగి కనస్వగించింద, ‘ఆ పకా గదలో ఉనన దానిన వదలంచుకోవటం గురించి చపుదామని.
ఇక మీరేం ఇబఫంద పడకారేాదు. ఆ పని ఐపోయింద.’ మిసెస్ జమాా, గ్రెట్ట ఇదదరూ మళ్ళు
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రాస్తకోవటానికి తమ ఉతురాల పైకి వంగారు; చప్రాసీ విషయమంతా వివరంగా చపటానికి
ఆరాటపడుతందని గమనించిన మిసిర్ జమాా, అదేం అవసరం లేదననట్ి చేత్తని అడడంగా ఆడించ్చడు.
తను ఎంత ఉబలాటపడిన విషయం చప్పందుకు అనుమత్త రాకపోవటంత, చప్రాసీ తనకునన
బోలెడు పనులన గురుు తెచుాకుంద; కినుక దాచలేని ముఖ్ంత, ‘సరే, వెళ్ళున్న ఐతే!’ అంటూ గటిిగా
చపి, కోపంగా వెనుత్తరిగింద, తలుపులు దబదబలాడిస్తు ఫ్కాట్ నుంచి వెళ్ళుపోయింద.
‘ఆమెకి ఇవాళ్ళిత నోట్నసిచేాస్వును,’ అన్నడు మిసిర్ జమాా, కానీ ఈ మాటకి ఆయన భారమ
నుంచి గానీ కూతుగరు నుంచి గానీ, ఏ జవాబ్ధ రాలేదు, వాళ్ుకు ఇన్నళ్ు తరావత దకిాన మనశాశంత్తని
ఆ చప్రాసీ పడుచేసినట్ింద. ఇదదరూ లేచి, కిటికీ దగారకు వెళాురు, కర్మనకరు నడుం కరు
పట్ికుని అకాడే నిలబడాడరు. మిసిర్ జమాా కురీాలో వారి వైపు త్తరిగి కాతే పు నిశ్శబదంగా స్శాడు.
తరావత ఇలా అన్నడు: ‘రండి రండి, ఆ పత విషయాలనీన ఇక పకాన పెట్టియండి. న్ గురించి కూడా
కాసు ఆలోచించండి.’ ఆడవాళ్ళుదదరూ ఈ మాటలు వినన వెంటనే, గబగబా ఆయన దగారకు వచిా,
ఆయనున ప్రేమగా నిమిరారు, తమ ఉతురాలన తవరగా పూరిు చేతే శారు.
కాతే పటికి ముగుారూ కలసికట్ిగా ఫ్కాట్ నుంచి బయటకు వచ్చారు, వాళ్ళులా చేసి చ్చలా
నెలలయింద, అకాణ్ణించి క ట్రామ కారు ఎకిా ఊరి శివారాలోని బయళ్ు వైపు బయలేదరారు. ట్రామ
కారులో వాళ్ళు తప ప్రయాణ్ణకులెవరూ లేరు, కారు నిండా వెచాగా నీరెండ పడుతంద. సీటాలో
స్తఖ్ంగా వాల కూరుాని తమ భవిషమతుగుని సమీక్షించుకున్నరు, ఇపుడు తరచి స్తే ు అదేమంత
నిరాశాజనకంగా లేదు, ఇంతకుముందెననడూ కరి ఉద్యమగాల గురించి కరు మాటాాడుకోలేదు, కానీ
ఇపుడు

ముగుారి

ఉద్యమగాల్త

పూరిుగా

సంతృపిుకరంగా

ఉన్నయనీ,

మునుభందు

ఇంకా

మెరుగవనున్నయనీ తేలంద. వాళ్ు పరిసిథతుగలోా తక్షణం క మంచి మారు రావాలంట్ట,
అనినంటికన్న ముందు తాముండే నివాస్వనిన మారాాల; వాళ్ళు ప్రస్తుతం ఉంట్నన ఫ్కాట్ను గ్రెగర్
ఎంపిక చేశాడు, దాని కన్న ఇంకాసు చిననదీ చవకదీ, కానీ ఇంకా మంచి పరిసరాలోా ఉండేదీ, మేనేజ్
చేయటానికి స్తలువైనదీ అయిన ఫ్కాట్ తీస్తకోవాల. సంభాషణ ఇలా స్వగుతుగండగా, తమ కూతుగరిలో
ఉట్ంగుతుగనన ఉతాసహానిన స్సి, తలాదండ్రులదదరికీ ఏకకాలంలో కే భావం కలగింద, శ్రమ వలా
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ఆమె చంపలు కాసు పలపోవటం మినహాయితే ు, ఆమె ఇట్నవల చ్చలా అందమూ సౌషివమూ గల
పిలాగా ఎదగింద. వాళ్ళుదదరూ కాతే పు మౌనం దాలాారు, తమ కూతుగరికి క మంచి సంబంధ్ం
వెతకాలసన తరుణం ఆసననమైందనన ఆలోచనత, స్పుల దావరానే పరసరం క అవమకు
పందానికి వచ్చారు. వాళ్ు ఈ కతు కలలీన, మంచి ఉదేదశాలీన ధ్ృవీకరిస్తుననట్ి, ప్రయాణం
అయిపోగానే, అందరికన్న ముందు కూతుగరే లేచి నిలబడి, తన పడుచు దేహానిన బడలకగా
స్వగదీసింద.
~ సమాపుం ~
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