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2
అయితే తనకు కోల్కా ఉన్నాడు.
“సాచఛమైన కళ్లతో పెరుగుతోనా కుర్రాడు నీకున్నాడు, టీన్న. వాడివి ఎంత సాచఛమైన
కళ్లల!”
“సాచఛమైన కళ్లంట, సాచఛమైన కళ్లల,” హారిటీన్న నసపెట్టంది (అతడిని ఎప్పుడూ
నసపెడుతంది. గ్రామ సోవియట్ అధికారి వాళ్లలదురినీ భార్యె, భరతలుగా ప్రకట్ంచిన
మరుక్షణంనుంచి ఆమె నస మొదలుపెట్టంది). “సాచఛమైన కళ్లవాళ్లల ఒకంద్దకే నికి వస్వతరు:
వాళ్లల ట్రాకటరు ఉయోగంచటానికి బద్దలు న్నగలతో ద్దనుాతారు.”
“అల్కగని ఎంద్దకంటావు? అటువంట్దేమీ లేద్ద.”
కోల్కా సంతోషంగా, దయగలవాడిగా ఎద్దగుతన్నాడు. అతడికి తనకన్నా పెదు పిలలలంటే
ఇషటం. కళ్లల్లలకి చూసి, చిరునవుా నవుాతాడు – ఏం చెపిున్న నమ్ముతాడు. ఎంతట్ అబద్ధాలు
చెపిున్న వంటనే నమ్ముస్వతడు. ఆశ్ిరెంతో కళ్లల రెరెల్కరిి, “ఔన్న?” అంటాడు.
ఆ “ఔన్న?” అనటంల్లనే హృదయనైరులెం ఉంది, అవసరమైతే సగం రష్యెకి అది
సరిపోతంది. అయితే అుట్కి హృదయనైరుల్కెనికి అంత గర్యకి ఉనాటుట లేద్ద, గర్యకి ఉనాది
వేరే వాట్కి.
“కోల్కా, ఇకాడ ఏం చేసుతన్నావు? మీ న్ననాని ల్కీ  గుదేుసింది, పేగులనీా బయటకు
వచేిశాయి!”
“ఆఁ!...”
కోల్కా ఏడుస్తత డుతూ, లేస్తత రిగెతతకెళ్ళేవాడు. మగవాళ్లందరూ నవుాతూ ఉండేవాళ్లల.
“ఏయ్! ఎకాడికి? మీ న్ననా బతికే ఉన్నాడు. నినుా ఆటట్టంచటానికి అల్క చెప్ుం,
అంతే,” అనేవాళ్లల.
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అంతా బాగుందనా ఆనందంల్ల కోల్కా కోం తెచుికోవటం కూడా మరిచిపోయేవాడు.
ల్కీ  వాళ్ల న్ననాను గుదులేదని, అతడి పేగులు ఉండాల్న చోటే, పొటటల్లనే ఉన్నాయని ఎంతో
సంతోషడేవాడు. అంద్దకే అతను అందరికంటే బిగగరగా, హృదయంతర్యళాల్లలంచి నవేావాడు.
అయితే మొతతంమీద అతను ఒక మామూలు పిల్కలడే. కండ అంచు మీదనుంచి నదిల్లకి
దూకేవాడు. అడవిల్ల ద్ధరితపేువాడు కాద్ద, భయడేవాడు కూడా కాద్ద. అనిాట్కంటే
భయంకరమైన కుకాను కూడా రెండు మూడు మాటల్లత మచిిక చేసుకునేవాడు, వాట్ చెవులను
తన ఇషటం వచిినటుట ల్కగేవాడు. నురగలు కకేా కాల్క కుకా కూడా అతని కాళ్ల దగగర కుకాపిలల
మాదిరి కుయ్, కుయ్ మనేది. అది పిలలలకు ఆశ్ిరెంగా ఉండేది. “వాళ్ల న్ననాకు కుకాల భాష
తెలుసు,” అని పెదువాళ్లల వివరణ ఇచేివాళ్లల.
దంట్లల కంత సతెం లేకపోలేద్ద: యెగరను కూడా కుకాలు ఏమీ చేసేవి కావు.
కోల్కాకి సహనం కూడా ఎకుావ. ఒకస్వరి అతడు చెటుటమీదనుంచి డిపోయడు (కింద
డిన పిటటగూడును తిరిగ పైన పెడుతండగా అతడి కాళ్ల కింది కము విరిగపోయింది.) ఆ
డటం, డటం అతడి కాలు మెల తిరిగపోయింది. ద్ధనిని సరిచేసి, తల నుంచి కాళ్ల ద్ధకా
అయొడిన్స పూసి, కాల కుటులవేశారు – అంతసేప్ప అతడు కేవలం మూలుగుతూ నొపిుని
భరించాడు. డాకటరు కూడా ఆశ్ిరెపోయింది.
“నీ కడుకు చాల్క మొండివాడు!” ఆమె అనాది.
కాని, కాలు అంతా నయమైన తరువాత యెగార పెరడుల్ల నిచేసుకుంటూ ఉండగా
కటటంల్ల

కోల్కా

ఏడవటం

వినిపించింది

(చెలల

ప్పట్టనుట్నుంచి

అతడు

కటటంల్ల

డుకుంటున్నాడు. చెల్యలల గంత అచిం వాళ్ల అముల్కగా ఎంత పెదుదో). యెగార ల్లలకి తంగ
చూశాడు. కోల్కా బొర్యల డుకుని ఉన్నాడు, ఏడుప్పతో అతడి భుజాలు ఎగసెగసి డుతన్నాయి.
“ఓయ్, ఏమయిెంది?”
కనీాట్ చారికలతో ఉనామ్మఖానిా కోల్కా పైకెతాతడు: అతడి పెద్ధలు వణుకుతన్నాయి.
“అంకాస్...”
“ఆ?”
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“అంకాస్ని చంపేశారు. అతడి వనుాల్లకి కతితని దించారు. అల్క వనక నుంచి ఎల్క
పొడుస్వతరు న్నన్నా?” “అం... అంకాస్ ఎవరు?”
“మొహికన్స ఆదివాసీ తెగల్ల చివరివాడు. అతడొకాడే మిగల ఉన్నాడు న్నన్నా!...”
ఆ ర్యత్రి తండ్రీ, కడుకులదురూ నిద్ర పోలేద్ద. కటటంల్ల అటూ, ఇటూ తిరుగుతూ కోల్కా
కవిత ర్యయటానికి ప్రయతిాసుతన్నాడు.
“అంకాస్ శ్త్రువుని వేటాడుతన్నాడు, యుద్ధానికి సనాదాం అవుతన్నాడు, అతడితో
బాహాబాహీ తలడుతన్నాడు...”
ఆ తరువాత చరణాలు ఏమీ తోచటంలేద్ద, కానీ కోల్కా మాత్రం విడిచిపెటటలేద్ద. కట్టటలకీ,
మంచానికి మధెనునా ఇరుకైన ద్ధరిల్ల చేతలూప్పతూ, రకరకాల ద్ధలను లుకుతూ అటూ,
ఇటూ చారుల చేసుతన్నాడు. చెకా తలుప్పకి అవతలవైప్పన ఉనా ందిపిలల ఏం జరుగుతోందో
తెలయక గుర్ర్ మంది.
ఆ సమయంల్ల మ్మతక కాలకో చొకాా, పొడవాట్ చెడ్డీల్ల యెగార వంట్ంట్ల్ల కూర్చిని
పెద్ధలు కదిలస్తత రెడ్ ఇండియనల గురించి చద్దవుతన్నాడు. పేరుల కతతగా ఉనాుట్కీ చెటల
గుసగుసలు రిచయమైనవిల్కగానే ఉన్నాయి, తెు కిందనుంచి దూకే చేలు అవే, తేనీట్ కోసం
గడీలతో చెకా పేళ్లల వేయటం రెండు చోటాల తేలక ఏమీ కాద్ద. ద్ధనితో యెగారకి ఆ కథ దూరంగా
ఎకాడ అమెరికాల్ల కాక రష్యెల్లనే జరుగుతనాటుటంది. కథని మరింత ఆసకితకరంగా
మలచటానికి వింత, వింత పేరలనీా పెటాటరంతే. వరండాల్లంచి చలలగాల కడుతోంది.
తిమిురిపోయిన ప్ద్ధలను కదిలస్తత, చేతివేలతో ప్రతి వరసనీ అనుసరిస్తత ఎంతో కషటడి ఆ
ప్పసతకానిా చదివాడు. అంత పెదు ప్పసతకం అతడు అుట్ద్ధకా చదవలేద్ద. ద్ధనిని పూరిత చేయటానికి
కనిా రోజులు ట్టంది. కోల్కాతో అన్నాడు, “మంచి ప్పసతకం.”
కోల్కా అనుమానంగా మ్మకుా ఎగబీల్కిడు, ద్ధంతో యెగార వివరణ ఇచాిడు, “మంచి
మనుషుల గురించి.”
ఒక రకంగా చెప్ులంటే కోల్కాకి ఊరికే కనీాళ్లల వచేిస్వతయి. ఇతరుల కష్యటలు, ఆడవాళ్ల
ప్టలు, ప్పసతకాలు- జాలతో అతడికి ఏడుపొచేిసుతంది. అయితే తన కనీాళ్లకు సిగుగడేవాడు
కాబట్ట ఎవరూ చూడకుండా ఏడాటానికి ప్రయతిాంచేవాడు.
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కానీ అతడి అనా ఓవా – వాళ్లలదురికీ మధె ఒకా ఏడాదే తేడా – అవమాన్ననికి మాత్రమ్మ
ఏడేివాడు.

వళ్లంతా

కదిలపోయేటటుట

విీ తంగా

ఏడేివాడు.

అంతేకాద్ద

ప్రతిద్ధనినీ

అవమానంగా భావించేవాడు. ఒకాకాస్వరి ఏ కారణమూ లేకుండానే అవమాన్ననికి గురయేెవాడు.
ప్పసతకాలు చదవటం ఓవా ఇషటడేవాడుకాద్ద: సినిమాలకి అతడికి డబ్బులచేివాళ్లల. అతడికి
సినిమాలంటే ఎంతో ఇషటం, గూఢచారులకు సంబంధించిన సినిమాలైతే మూడు, లేద్ధ ఇంకా
ఎకుావస్వరుల చూసేవాడు. ఆ సినిమాల గురించి కోల్కాకి చెపేువాడు.
“అప్పుడతడిని కటేటవాడు – డిషుెం, డిషుెం! ద్ధంతో వాడి ని సఫా!”
“అబాు, నొపిుగా ఉండదూ!” కోల్కా నిర్యఘంతపోయేవాడు.
“ఆడంగ! వాళ్లల గూఢచారులు!”
ఓవా కల గురించి కూడా చెప్పుకోవాల. ఉద్ధహరణకు కోల్కాకి రోజుకక కతత కల ఉండేది,
కానీ ఓవాకి ప్రతిరోజూ ఒకటే కల: “అందరినీ నిద్రప్పచేి మంత్రం న్నకు దొరికితేన్న! న్న
స్వమిరంగ, అప్పుడు ప్రతి ఒకారినుంచి ఒక రూబ్బల్ తీసుకుంటాను.”
“ఒకటే రూబ్బల్ ఎంద్దకని?”
“అల్కగైతే ఎవరూ గమనించరు. ప్రతి ఒకారినుంచి ఒక రూబ్బల్ – అంటే... వావ్!
ఎంతవుతందో తెలుస్వ? రెండువేల రూబ్బళ్లన్నా అవుతాయని ందం.”
కోల్కా వదు ఎప్పుడూ డబ్బులు ఉండవు కాబట్ట అతడి ఆల్లచనలు ద్ధని చుటూట ఉండేవి
కావు. కాబట్ట అతడి కలలు కూడా డబ్బులతో సంబంధం లేనివే అయి ఉండేవి: జంతవుల గురించి,
ప్రయణాల గురించి, విశాాంతర్యళాల గురించి. అవి తేలకైన కలలు, ఎటువంట్ భారం లేని
కలలు.
“నిజమైన ఏనుగును చూడటం ఎంత బాగుంటుందో! మాసోాల్ల ప్రతి రోజు ఉదయం
బజారుల్ల ఏనుగు ఊరేగంప్పను చూడవచింట.”
“డబ్బులేలకుండానే?”
“అది బజారుల్లనేగా ఊరేగేది.”
“అంతా అబదాం. ఊరికే ఏమీ ర్యద్ద.”
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ఓవా ఏది మాటాలడిన్న అతడి తండ్రి ఫ్యెడార ఇటొవిచ్ మాదిరి చాల్క అధికారికంగా
మాటాలడేవాడు. తండ్రి మాదిరే అతడికి కూడా వంకర చూప్ప ఉండేది. అది ఒక ప్రతేెకమైన వంకర
చూప్ప: బ్బర్యెనోవ్ వంకర చూప్ప. దనికి ఫ్యెడార ఇటొవిచ్ ఎంతో మ్మరుసుకునేవాడు.
“ఓవా, ప్రతిద్ధనిని ల్లలకంటా చూడాల. పైకి కనిపించేదంతా అబదాం.”
ప్రతిద్ధనిని ల్లలకంటా చూడటానికి ఓవా ప్రయతిాంచేవాడు. కానీ కోల్కా మాత్రం
ఏంచేసిన్న అనాని అంట్పెటుటకునే తిరిగేవాడు. అతడితో వాదించేవాడు కాద్ద, అతడితో
పోటాలడేవాడు కాద్ద, అల్కగని అతడు చెపేుదంతా వినేవాడూ కాద్ద. ఎప్పుడైన్న ఓవా మీ  అతిగా
చేసుతంటే అకాడినుండి వళ్లలపోయేవాడు. ఒకట్ మాత్రం కోల్కా సహించలేకపోయేవాడు: తన తండ్రి
యెగార పొలుష్కాన్సని ఓవా ర్యచికాల్కడితే అస్లు భరించలేకపోయేవాడు. ఒకాకాస్వరి ఇది
చాల్క దూరం వళ్ళలది, కానీ వాళ్లల వంటనే ర్యజీ డిపోయేవాళ్లల – ఎంతైన్న రకతసంబంధీకులు కద్ధ.
మాసోా వీధుల్లల ప్రతి రోజూ ఉదయం ఏనుగు ఊరేగే విషయం కోల్కాకి వాళ్ల న్ననా
చెప్ుడు. అతడికి ఆ విషయం ఎల్క తెలసిందో మరి – వాళ్లలంట్లల టీవి లేద్ద, యెగార దినత్రికలు
చదివేవాడుకాద్ద. పూరిత విశాాసంతో తండ్రి చెప్ుడు కాబట్ట కోల్కాకి ఎటువంట్ అనుమానం లేద్ద.
న్ననా చెప్ుడంటే, అది నిజమనా మాటే.
వాసతవానికి వాళ్లల ఏనుగును బొములల్ల మాత్రమ్మ చూశారు, ఒకాస్వరి సినిమాల్ల
చూశారు. ఆ సినిమాల్ల సరాస్ ఉంది, అంద్దల్ల ఒక ఏనుగు ఒంట్కాలు మీద నుంచుని,
తమాష్యగా మ్మంద్దకు ఒంగ, చెవులను ఆడించింది. ఆ తరువాత వాళ్లల ఏనుగుల గురించి రోజుల
తరబడి మాటాలడుకున్నారు.
“తెలవైన జంతవు!”
“న్నన్నా, ద్ధనిని భారతదేశ్ంల్ల ద్దనాటానికి ఉయోగస్వతర్య?”
“లేద్ద.” భారతదేశ్ంల్ల ఏనుగులు ఏం చేస్వతయో నిజానికి యెగార కి కూడా తెలయద్ద.
కాబట్ట తన ఊహకు తట్టనదేదో చెప్ుడు, “అది చాల్క బలమైన జంతవు, న్నగల నేలల్లంచి
బయటకు వచేిసుతంది.” “మరి అకాడ ద్ధనితో ఏం చేస్వతరు?”
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“ఏం చేస్వతర్య? అనిా రకాల బరువైన నులు చేయించుతారు. ఉద్ధహరణకు చెటుల
డవయెటం.” “మనకి కూడా ఇకాడ ఒక ఏనుగు ఉంటే బాగుంటుంది కద్ధ, న్నన్నా? చకాగా
ద్దంగలు, కోసిన లకలను పేరుితంది.”
“అవుననుకో, కానీ అది చాల్క గడిీ తింటుంది. ద్ధనికి కావలసినంత గడిీని మనం నిలా
చేయలేం.”
“మరి భారతదేశ్ంల్ల ఏం చేస్వతరు?”
“ఏం చేస్వతరంటే, ఎల్కగో గడిీ సమకూరుికుంటారు. వాళ్లకి ఎండాకాలం చాల్క ఎకుావ:
గడిీ కోసి కుులు వేస్వతరు.”
“అయితే అకాడ చల బూటల అవసరం ఉండద్ద కద్ధ, న్నన్నా? అకాడ చాల్క
బాగుంటుందనుకుంటా!”
“ఆ విషయం న్నకు తెలయద్ద. కానీ ఇకాడ ఇంకా బాగుంటుంది. ఎంద్దకంటే ఇది రష్యె.
అనిాంట్ల్లకి మంచి దేశ్ం.”
“చాల్క, చాల్క మంచి దేశ్మా?”
“చాల్క మంచి దేశ్ం, కడుకా. దని గురించి ప్రంచమంతా ప్టలు ప్డతారు.”
“అంటే మనం సంతోషంగా ఉన్నాం కద్ధ, న్నన్నా?”
“ఇసుమంతైన్న సందేహం వద్దు. మనం సంతోషంగా ఉన్నాం.”
కోల్కాకి ఎటువంట్ అనుమానం లేద్ద: న్ననా చెప్ుడంటే, అది నిజమనా మాటే. ప్రతేెకించి
యెగార

కూడా

ఈ

విషయనిా

హృదయపూరాకంగా

నమాుడు.

యెగార

దేనినైన్న

హృదయపూరాకంగా నమాుడంటే ద్ధని గురించి ఎంతో ప్రతేెకంగా మాటాలడేవాడు. ఒకస్వరి అల్క
నమిునద్ధని గురించి ఇక అభిప్రాయం మారుికునేవాడుకాద్ద. అటువంట్ ద్ధనిగురించి ఫ్యెడార
ఇటొవిచ్తో కూడా గట్టగా వాదించేవాడు.
“నువుా మూరుుడివి, యెగార. ఊరికే ఏదో వాగుతూ ఉంటావు. నీ వంట్మీద చొకాా
ఏమిటది? ఆఁ?” “నీలం రంగుది.”
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“నీలం రంగుద్ధ! అంతట్ చెతత బటట మర్చకట్ లేద్ద: మూడవ ఉతకిా అది ఇలుల
తడవటానికి కూడా నికి ర్యద్ద. న్న చొకాా చూడు, దిగుమతి చేసుకునాది. ఉతికి, విదిలి ఆరేసేత
చాలు – ఇస్త్రీ కూడా అవసరం లేకుండా కతతద్ధని మల్యల ఉంటుంది.”
“ఇది న్నకు బాగానే ఉంది. ఒంట్కి చకాగా హతతకుంటుంది.”
“ఒంట్కి దగగరగా ఉంటుంద్ధ! నీ చొకాా చేలు టుటకోటానికి బాగుంటుంది: అది నీ
వంట్ని కపేుది తకుావ, గాలకి వదిలేది ఎకుావ.”
“ఫ్యెడార ఇటొవిచ్, చీకట్లల నీ చొకాా విపేుటప్పుడు ద్ధనినుంచి చిటటలు వస్వతయో,
ర్యవో చెప్పు?”
“అయితే?”
“చూశావా! నీ చొకాా విదేశీ సరుకు. అది ఎంత చెడీదంటే ద్ధని నుంచి విద్దెతత
ప్పడుతంది. న్న చొకాా నుంచి ఎటువంట్ చిటటలు ర్యవు చూడు. ఎంద్దకంటే అద, నేనూ
ఒకటే; అది న్న వంట్ని హతతకుంటుంది.”
“నువుా అసమరుాడివి, యెగార. ఒకే ఒకా మాట: అసమరుాడివి! ప్రకృతి నీకు అన్నెయం
చేసింది.”
“అహ్, ఆఁ... అల్కగే ఉందనుకుంటా...” యెగార నవేాసేవాడు. పిరికిగా మందహాసం
చేసేవాడు. కానీ కోల్కాకి కోం వచేిది. పెదువాళ్ల సమక్షంల్ల వాదనకు దిగటం తన తండ్రికే
అవమానం అని ఊరుకుంటాడుగానీ అతడికి బాగా కోం వచేిది. వాళ్లలదరే
ు ఉనాప్పుడు మాత్రం
తండ్రిని తప్పుటేటవాడు: “నువుా ఏమీ మాటాలడకుండా ఊరుకుంటావేమిట్, న్నన్నా? అతడు ఇషటం
వచిినటుట వద్దరుతంటాడు. నువేా ఏ ఏమీ మాటాలడకుండా ఉండిపోతావు.”
“గలలకజాాలు పెటుటకునేవాళ్లను నిద్ర కరుణంచద్ద, కోల్కా. వాళ్లల ఆదమరిచి నిద్రపోలేరు.
బకాచికిాపోతారు. ఇది వాసతవం, కడుకా.”
“వాళ్లకి అరుగుదల సరిగా లేక బకాచికిాపోతారు!” కోల్కా కోంగా బద్దలచాిడు.
యెగార అబదాం చెప్ుడు కాబట్ట అతడికి కోం వచిింది. అబద్ధాలు చెుటం, కళ్లల
కిందకి దించెయెటం: కోల్కాకి అది ఇషటం ఉండద్ద. తన తండ్రి అల్క జాలగలుప్పతూ ఉండటం
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అతడికి ఇషటం లేద్ద. తండ్రిని చూసి కోల్కా సిగుగడుతన్నాడని, బాధడుతన్నాడని యెగారకి
తెలుసు, ఆ కారణంగా యెగార కూడా బాధడేవాడు.
“అహ్, ఆఁ... అల్కగే ఉందనుకుంటా...”
ఈ బాధ, ఈ సిగుగ, భారె అరుప్పలు, చుటుటకాల వాళ్ల నవుాలు – వీటనిాంట్కి మూలం
ఒకాటే, అది యెగార ని. ఈ కతత చోట యెగార ని సరిగాగ చేయలేకపోతన్నాడు – ఉనాటుటండి
అతడిమీద మంత్రం ఏదో ప్రయోగంచినటుట, అతడి చేతలు చచుిడిపోయినటుట, ఇంద్రియలు
ఎట్లవళ్లలపోయినటుట. యెగార గలూ, ర్యత్రి ద్ధనిగురించే మథనడేవాడు, నలతగా ఉండేవాడు,
ర్యత్రిపూట జగడాలమారి ఫ్యెడార ఇటొవిచ్ కంటే కలత నిద్రపోయేవాడు.
“అవును, నీకు ఎవరైన్న ద్ధరి చూప్ల, యెగార, ద్ధరి చూప్ల!”
అయితే కోల్కా ఉన్నాడు. తనల్కంట్ కోల్కా ఇంకెవరికీ లేడు. సాచఛమైన కళ్ల చిన్నారి
యువకుడు!...

(తరువాయి భాగం వచేివారం)

హంసలను వేటాడొద్దు
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