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హంసలను వేటాడొద్దు [3]
దీని మంద్ద భాగం
జరిగిన కథ: యెగార్ పొలుష్కిన్స అమాయకుడు. కానీ నిపుణుడైన వడ్రంగి. భారె హారిటీనా అతణ్ణి
అసమర్థునిగా జమకట్టి నితెం నస పెడుతూ, దెప్ప పొడుస్తూ ఉంటంది. హారిటీనా చెలి మార్యె,
ఆమె భరూ ఫ్యెడార్ ఇటొవిచ్ బుర్యెనోవ్ లు కూడా అదే ఊళ్ళో ఉంటార్థ. ఫ్యెడార్ ఊరి చుటి
కిల అడవులు కొట్టించి కల వాెపారం చేసి ధనవంతుడవుతాడు. అతను కూడా యెగార్ ను
అసమర్థునిగానే భావిస్వూడు. కానీ వడ్రంగం నిలో అతని నైపుణెం తెలసి అతని చేతే తన ఇలుి
కట్టించుకుంటాడు. తన పాత ఇలుి యెగార్ కి ఇస్వూడు. యెగార్ కొడుకు కోల్కి కూడా తండ్రిల్కగే
అమాయకుడు, మంచివాడు. ఊళ్ళోవాళ్ళో తోట్ట ప్పలిలూ తండ్రిని అవమానించటం వాడికి
నచిద్ద. ఫ్యెడార్ ఇంట్ట ని పూరిూ చేశాకా యెగారిి ఎకిడా కొతూ ని దొరకటం లేద్ద. ఇక
చదవండి:—
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కొతూ ప్రదేశ్ంలో యెగార్ పొలుష్కిన్సకి అదృష్ిం కలసి ర్యలేద్ద. మొదట్ట రండు నెలలు ఫ్యెడార్
ఇటొవిచ్ ఇలుి కటిటంలో స్తర్యెదయం నుంచి స్తర్యెసూమయం వరకు నిచేసుూననపుడు
అంతా బాగానే ఉననటి అనిప్పంచింది. ఫ్యెడార్ ఇటొవిచ్ అతడికి దారి చూప్పనట్టకీ, అతడిని
ఒత్తూడి చేయలేద్ద – అల్క చేస్తూ ఇలుి బాగా తయరై ఉండేది కాద్ద. నిపుణుడైన వృత్తూకార్థడిని
హడావిడి పెటికూడద్ద – నిపుణుడు తనకు తానే యజమాని: అతనిని నిలో పెటికుననవాళ్ికి ఆ
విష్యం తెలుసుూంది. యెగార్ చుట్టి ఫ్యెడార్ త్తరిగేవాడు కానీ అతడిని ఎపుడూ నిజంగా
తందరపెటిలేద్ద. యెగార్ తన మనసు్ చెప్పనటి నిచేస్తవాడు: కాస్తపు ని చేస్తూ, కాస్తపు
విశ్రంత్త తీసుకునేవాడు, ఒకొికిస్వరి కొంచెం దూరం జరిగి చేసిన ని ఎల్క ఉందో చూస్తవాడు.
నిలో ఎకిడా తందరడలేద్ద, హడావిడి చేయలేద్ద. నిదానంగా, ప్రశాంతంగా మధెమధెలో
చుటికాలుస్తూ చేశాడు. ఆ ని అతడికి, అతని కుటంబానికి త్తండిపెట్టింది, అతడికి ఒక పాత
పాెంట, ఒక ఇలుి ఇచిింది. జరిగినదానికి యెగార్ బాధడటం లేద్ద, కోమూ లేద్ద:
చటిప్రకారం ఒందంలోనివనీన పూరిూ అయ్యెయి. కొతూ ఇంట్లి సిురడటానికి అతడికి దిహేను
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ర్యజులు ట్టింది, ఒక వారం ర్యజులపాట దానిని ఆస్వాదిండుడు. ఆ తర్థవాత నికోసం ళ్లాడిడు.
ఈస్వరి బంధువులకు ఇలుి, సద్దపాయ్యలు కలంచటానికి కాద్ద, తన పొటికూట్టకి.
వడ్రంగి ఎంతైనా వడ్రంగే: అతడు ని ళ్తుకోినవసరం లేద్ద, నే అతడిని ళ్తుకుింట్ట
వసుూంది. అంతే కాకుండా అతడి నితనానిన ఊరంతా చూసింది – గొడడలతో అతడు చేసిన
కోడిపుంజు కూత ఇంట్ట కపు మీదనుంచి దిగంతాలవరకు వినిప్పసుూననటి ఉండేది. స్వునిక భవన
నిర్యాణ సంసులోని వడ్రంగుల బృందంలోకి అతడిని తీసుకునానర్థ. అయితే, నెలర్యజులు గడిచిన
తర్థవాత...
"పొలుష్కిన్స! ఆ గోడను టికుని ఎంతస్తపు వే డతావు?"
"అదీ, ఇకిడ... ఈ రండు చెకిలు సరిగా కలవలేద్ద."
"ఆ చెకిలను వదిలదొబుు! నువుా ఏమైనా ఇకిడ ఉండబోతుననవా ఏమిట్ట? మన కోటాలు,
బోనస్ లు-"
"అవుననుకో, కానీ ఇకిడ మనుషులు -"
"మంద్ద ఆ నిచెిన దిగు! మర్య నికి ద!"
"కానీ, ఈ ఖాళీలు... "
"కిందకి దిగమని చెపాను!"
యెగార్ కిందికి దిగిర్యక తప్పంది కాద్ద. కిందికి దిగి మర్య నికి ళ్లాడిడు. కానీ తను చేసిన
నిని చూడటానికి తానే సిగుుడాడడు. ఫోర్ మాన్స నిరంతర త్తటితో తర్థవాత ని నుంచి కూడా
కదిల మరొక నికి కదిల్కడు, మరొక బహుళ్ అంతసుూల భవనం. అకిడ ఏదో ని చేస్తవాడు.
ఆతా సంతృప్పూ కలగేల్క

నిచెయెనివాకుండా అతడిని

ఒకచోటనుంచి

ఇంకోచోటకు

ల్కకెిళ్లివాళ్లి. అల్క ఒక నెల గడిచిన తర్థవాత ఒక ర్యజు ఇంకా అయిద్ద గంటల ని ఉండగానే
యెగార్ తన గొడడల తీసుకుని ఇంట్టకి బయలుదేర్యడు.
"నేను అకిడ ని చెయెలేను, టీనా. నువుా కోం తెచుికోవద్దు. అకిడ ఎవారూ ని
చెయెర్థ – అంతా పైపై నాటకం."
"ఎంద్దకూ నికిర్యని ఏమీ చేతకాని నా జీవితానికి టికునన దరిద్రమా!"
"అహ్, ఆఁ... అల్కగే ఉననటింది..."
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అతడు మరొక బృందంలోకి మార్యడు, మరొక సంసుకి మార్యడు, ఆ తర్థవాత మర్య
చోటకి మార్యడు. ఎకిడా నిలకడగా ఉండలేకపోయ్యడు, ఎకిడా అతడికి శాంత్త దొరకలేద్ద. అనిన
రకాల త్తటి భరిండుడు. కానీ ఏదో చేశామంటే చేశామనే నితో మాత్రం అతడు
సర్థుకుపోలేకపోయ్యడు. అతడు ఒక నినుంచి మరొక నికి, ఒక బృందం నుంచి మరొక
బృందానికి మార్థతూనే ఉనానడు. చివరికి అతడు ళ్ళ్ిని ప్రదేశ్ం లేద్ద, చూడని బృందం లేద్ద.
దాంతో అతడు ర్యజు కూలీగా మార్యడు. అంటే ఎకిడ ని దొరికితే అకిడికి ళ్లాడిల, ఏ ని చెబితే
అది చేయ్యల.
అయితే, ఇకిడ కూడా ఏదీ స్వఫీగా స్వగలేద్ద. అది మే నెల, గడడకట్టిన మంచు అపుడే
కరిగింది. మర్థగునీట్ట వెవసు కోసం కాలవ తవేా నిని అతడికి అగిండుర్థ. ఫోర్మాన్స
సాయంగా కట్టిపులిలకు తాడు కట్టి నేలలోకి దిండుడు, గడడపారకు గుర్థూపెట్టి ఎంత లోతు తవాాలో
చూప్పండుడు.
"ఇంత లోతు తవాాల, పొలుష్కిన్స. దారం ళ్ంట త్తననగా తవుా."
"అల్కగే."
"మట్టిని ఎటడితే అటకాకుండా అంతా ఒక వైపుకి ళ్యిె."
"అల్కగే..."
"ఇంత ని చెయ్యెలని నీకు చెను. నువుా మనసుపెట్టి చేస్వూవని నాకు తెలుసు. కానీ
కనీసం -"
"నువేామీ ఆందోళ్న డవద్దు."
"సరే, పొలుష్కిన్స. ఇక ని మొదలుపెటి."
చేతులోి ఉమిా ఊసుకుని యెగార్ ని మొదలుపెటాిడు. నేల గులిగా ఉండి తవుాతుంటే
కమాట్ట వాసన వస్ూంది. పారకి మట్టి ఏమాత్రం అంటకోవటంలేద్ద. మట్టినుంచి వచేి
నునుళ్చిని వేడిమికి యెగార్ సంతోష్కండుడు, సంతృప్పూచెందాడు. ఒకపుడు తమ ఊళ్ళి
నిచేసినటి ఆనందంగానూ, శ్రదధతోనూ నిచేయస్వగాడు. మే నెల స్తర్థెడు కాంత్తవంతంగా
ఉనానడు, ప్పచుికలు సంతోష్ంగా కిచకిచల్కడుతునానయి, ఆకాశ్ం మద్దర్థ నీలం రంగులో
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మెర్థస్ూంది, గాల సజీవంగా ఉంది! మధెమధెలో చుటి కాలేి సంగత్త కూడా మరిచిపోయి ని
చేసుూనానడు యెగార్. కాలవ అడుగు, గోడలు ఎట్టకపుడు చకిగా చెకుితునానడు.
ఎంద్దకైనా మంచిదని మూడుగంటల తర్థవాత ని ఎల్క జర్థగుతోందో చూడటానికి
వచిిన ఫోర్మాన్స అతడు చేసిన నిని చూసి ఉతా్హంగా, "నువుా డుల్క నిమంతుడివోయ్,
పొలుష్కిన్స!" అనానడు. అంతే కాద్ద, "నువుా ని చేసుూననటిలేద్ద, చకిని దస్తూరితో ర్యసుూననటి
ఉంది!" అని మెచుికునానడు కూడా.
యెగార్కి ర్యయటం అంత బాగా ర్యద్ద, అంద్దకని అతడి ప్రశ్ంసను పూరిూగా అరుం
చేసుకోలేకపోయ్యడు. కాని అతని గొంతులో మెచుికోలు సష్ింగానే తెలుస్ూంది. అంతట్ట మంచి
మనిష్కని మెప్పంచటానికి యెగార్ మరింత శ్రమిండుడు. ని గంటలు పూరిూ అయ్యె సమయ్యనికి
ఆ ర్యజుకి ఎంత ని జరిగిందో చూదాుమని వచిిన ఫోర్మాన్సకి మూడు ర్యజులలో తవాాల్నంత
కందకం పూరూయిె కనడింది.
"మూడు ర్యజుల ని చేశావు!" కాలవ కిన నడుస్తూ ఆశ్ిరెపోయ్యడు ఫోర్మాన్స.
"పొలుష్కిన్స, అందరిలోకి నువుా డుల్క నిమంతుడివి. నినున -"
అతడి మాటలు మధెలోనే ఆగిపోయ్యయి. తాడు ళ్ంట త్తననగా ఉనన కందకం ఒక గడిడ
ద్దబుు – అదేమంత పెదు ద్దబుు కాద్ద – చుట్టితా ఒంపు త్తరిగి మళీి బాణం మాదిరి త్తననగా
దూసుకుపోయింది. తన కళ్ిను తానే నమాలేక ఫోర్మాన్స చిత్రంగా ఒంపు త్తరిగిన కాలవనీ, ఆ గడిడ
ద్దబుుని కాస్తపు మారిి, మారిి చూస్వడు. చివరికి తన వేలు చూప్పస్తూ, "ఏమిటది?" అని
అడిగాడు. అతడి మాట గుసగుసల్కడినటి ఉంది.
"చీమలు," యెగార్ వివరిండుడు.
"ఏం చీమలు?"
"అహ్, ఆఁ... అవి నీకు తెలుసుగా... ఎర్ర చీమలు. మొతూం కుటంబం ఉననటి
అనిప్పంచింది- వాట్ట ఇలుి, ప్పలిలు. వాట్ట ఇలుి ఆ గడిడ ద్దబుులో ఉంది. "
"వాట్ట ఇలుి అనేనా నువుా అంది?"
"అహ్... నీకు తెలుసుగా, చూస్తూ అల్క అనిప్పంచింది-"
"చూస్తూ నీకు అల్క అనిప్పంచింది కదూ?"
హంసలను వేటాడొద్దు
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ఆ మాటలు యెగార్కి ఏదో ఉద్రవానికి స్తచికగా అనిప్పంచి వాట్టని త్తరిగి
ప్రస్వూవించలేద్ద. అంతకు మంద్ద చేసిన ప్రశ్ంసకు అతడు అర్థుడే, నగరపాలక నిర్యాణానికి
దారిలో ఉనన చీమల పుటిను కాపాడటానికి అతడు తన సంత చొరవతో చరె తీసుకునానడు.
అంద్దకనే అతడు ఉతా్హంగా, "ఏ కారణం లేకుండా దానిని ధాంసం చేయటమెంద్దకు? నేనే
దాని చుట్టితా తవిాతే పోల్క అనుకుని-"
"మరి నేను వంకర పైపులు ఎకిడనుంచి టికుర్యను? దాని గురించి ఏమైనా
ఆలోచిండువా? పోతపోసిన ఇన పైపులలో మలుపు త్తటానికి ఎవరి తల పెటాిల? దాని
గురించి ఆలోచిండువా? దేవుడా, ఇతనితో ఎల్క..."
చీమలపుటిను తప్పస్తూ వంకరగా తవిాన కాలవ గురించి ఫోర్మాన్స కనడినవాళ్ికి,
కనడని వాళ్ికి అందరికీ చెపాడు. దాంతో యెగర్కి తల ఎకిడ పెటికోవలో తెలయలేద్ద.
అయితే యెగార్కి ఉనన అతెంత సహనశ్కిూతో దీనినంతట్టనీ ఎల్కగో భరిండుడు, ళ్ర్రి నవుా కూడా
ఒకట్ట నవేావాడు. కోల్కి మాత్రం తల నుంచి పాదాల దాకా దెబులతో త్తర్థగుతునానడు. ఆ
దెబులను యెగార్ ళ్ంటనే గమనిండుడు. కానీ, కొడుకుని ఏమనకుండా ఒంటరిగా విడిచిపెటాిడు,
ఒక నిట్టిర్థ వదిల్కడంతే. అయితే ఒక వారం తర్థవాత కోల్కి వాళ్ి టీచర్థ యెగార్ని
ళ్తుకుింట్ట వచిింది.
"యెగార్ సళ్లచ్ పొలుష్కిన్స మీరేనా?"
యెగార్ని అతని పూరిూ ఇంట్టపేర్థతో ఎవరైనా ప్పలవటం అర్థద్ద, డుల్క డుల్క అర్థద్ద!
ప్పటింత ఉనన ఈ అమాాయి ఎంతో గౌరవంగా సంభోదిస్ూంది.
"అయిద్ద ర్యజులనుంచి కోల్కి బడికి ర్యవటంలేదని మీకు తెలుస్వ?"
"ఏమయిెంది?"
"ఎవర్య

బాగా ఇబుంది పెడుతుననటినానర్థ, యెగార్ సళ్లచ్. మంద్ద అందరితో

గొడవలు పెటికునానడు, ఆ తర్థవాత కనడకుండా పోయ్యడు. నినన బజార్థలో కనడాడడు. ఏం
జరిగిందని అడిగే లోల పారిపోయ్యడు."
"
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"

తో మాటాిడండి యెగార్ సళ్లచ్. కానీ అతడిని కోడకండి: డుల్క సునినత

మనసుిడు."
"తకుండా మాటాిడతాను. మీర్థ ఇంత శ్రమ తీసుకుననంద్దకు ధనెవాదాలు."
ఆ ర్యజు చీకట్టడి అందరి ఇళ్ి కిట్టకీల నుంచి టీవీల నీలం కాంత్త కనడుతునన
సమయంలో యెగార్కి కోల్కి కొటింలో కనిప్పండుడు. కోల్కి నిద్రపోతుననటి నట్టస్తూ, ందిప్పలి
కంటే పెదుగా గురకపెటిస్వగాడు. అతని తండ్రి అతడిని లేటానికి ప్రయత్తనంచలేద్ద. అతడి
మంచంమీద కూర్థిని పొగాకు బయటకు తీసి చుటి చుటికోస్వగాడు.
"ఇందాక మీ టీచర్థ వచిి ళ్లాడిర్థ. మండువిడ."
కోల్కి నిశ్్బుంగా మారిపోయ్యడు. ందిప్పలి కూడా అర్థపులు ఆప్పంది.
"ఆవిడకు ఎటవంట్ట ఇబుంది కలగించకు, కొడుకా. ఆవిడ కష్టిలకు మనం కొతూగా
జోడించవద్దు."
కోల్కి ఇట త్తరిగి, లేచి కూర్థిని కళ్లి పెదువి చేసి చూడస్వగాడు. ఆ కళ్ిలోి తడి లేద్ద కాని
కోం ఉంది.
"ట్లల్కె బెజుగోివ్ నున ఊడగొటాిను!"
"అయ్యె!
"

?"

ఎపుడూ నవుాతూ ఉంటాడు."

"నవిాతే నవానీ. ఏడవటం మంచిది కాద్ద, కానీ నవాటం ఎపుడైనా మంచిదే."
"కానీ

నినున చూసి నవుాతునానడు! నినున చూసి! చీమలపుటి చుట్టి కాలవ ఎల్క

తవాావో చెప్ప నవుాతునానడు."
"అవును, నేను తవాాను," యెగార్ ఒపుకునానడు. "ఇన పైపులు ఒంపు త్తరిగి ఉండవనన
సంగత్త నేను మరిచిపోయ్యను. ఆ చీమలను చూసి పాం అనిప్పంచింది: వాట్టకి చిరరిచితమైన
ప్రదేశ్ం అది, వాట్ట ఇలుి, ప్పలిలు అకిడే ఉనానయి."
"దానివలి నువుా నవుాలపాలు కావటం తప్పంచి ఏమి ఒరిగింది? వాళ్లి ఎల్కగూ కాలవని
త్తననగా తవాార్థ – ఏ ప్రయ్యజనమూ లేకుండా చెడడ పేర్థ వచిింది."
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"కానీ నాకు చెడడ పేర్థ ఏమీ ర్యలేద్ద, కొడుకా. అయితే..." యెగార్ నిట్టిర్యిడు, చెదిరిన
ఆలోచనలను కూడగటికుంట్ట కాస్తపు ఆగాడు. "నిని ఏది ట్టి ఉంచుతుందనుకుంటనానవు?"
" ల!"
"అది కూడా. నీ ల, చేతులు, నైపుణెం, కానీ అనినట్టకంటే మఖ్ెం నీ హృదయం. మనిష్క
తన హృదయంతో కొండలను కదిలంచగలడు. కానీ ని చేయటం కేవలం ఆహారం
సంపాదించటం కోసమైతే అది నీ చేత్తవేళ్ినుంచి జారిపోతుంది. అది నిలవద్ద. అపుడు నీ చేతులు
వట్టి బొటనవేళ్లి అవుతాయి, నీ తల ఖాళీ కుండ మాదిరి అవుతుంది. దేవుడు కర్థణ్ణంచి నీకు
మంచి

దొరకాల. ఎంద్దకంటే ఆ

నా విష్య్యనికి వస్తూ నేను సరైన

హృదయ్యనికి సంబంధంచి మొతూం నిరియిసుూంది.
ర్యలేద్ద: నా మనసు్కి ఇకిడ ప్రశాంతత చికిలేద్ద –

అది గందరగోళ్ంగా ఉంది. ఈ ప్రదేశ్మంతా మోతగా ఉంది. ఇకిడ మనుషులకు ఓప్పక లేద్ద.
అధకార్థలు కూడా ఎపుడూ హడావిడిగా ఒత్తూడి పెడుతూ, అర్థస్తూ ఉంటార్థ. వీటనినట్ట
కారణంగా ననున నేను ఇకిడ కోలోయ్యను. త్తరిగి ననున నేను కనుకోివటం ఎల్కగో తెలయటం
లేద్ద. ఈ తెలయకపోవటమే సమసె అంతా. వాళ్లి ననున చూసి నవా

విష్య్యనికి వస్తూ, వాళ్ిని

మనస్వర్య నవుాకోని. వాళ్ి మీద కోం తెచుికోవాల్న అవసరం లేద్ద. మనుషుల టి దేాష్ం
పెంచుకోవటం అననది కూడనిది – ఎననట్టకీ కూడనిది."
ఇదంతా తన కొడుకిి ఒక పాఠం చెప్పనటి చెలేద్ద, తన అంతర్యతా చెప్పనటి
చెపాడు. అతడికి ఇతర్థల టి కోం ర్యద్ద, అవమానాలను తేలకగా క్షమించేస్తవాడు,
ఊరంతట్టలో తన ర్థవు పోగొట్టి, ఎకిడా నిలేకుండా చేసిన ఫోర్మాన్స అంటే కూడా అతనికి
ఇసుమంతైనా దేాష్ం లేద్ద. ని కోసం మళీి నియ్యమకపు సంసు దగురకు ళ్లాడిడు.
"నీతో ఏం చేయ్యల, పోలుష్కిన్స?" స్తర్వైజర్థ నిట్టిర్యిడు. "నువుా నిశ్శబుంగా
ఉంటావు, కష్ిడి ని చేస్వూవు, నీకు తాగుడు అలవాట కూడా లేద్ద, పోష్కండుల్న కుటంబం
ఉంది. కానీ, నువుా ఎకిడా రండు వార్యల కంటే ఎకుివ నిలబడలేకపోతునానవు... నినున
ఎకిడికి..."
"నీ ఇష్ిం," అనానడు యెగార్. "ఎకిడ ని ఉంటే అకిడికి."
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"ని!" స్తర్వైజర్థ బుగులు పూరించి గాల వదిల్కడు, తల గోకుినానడు. "చూడు,
పోలుష్కిన్స. ఇకిడ చెర్థవులో డవలు అదెుకు ఇవాబోతునానర్థ. నినున సరంగును చేస్తూ
పోతుందేమొ? ఏమంటావు?"
"సరే," అనానడు యెగార్. "నేను తెడుడ ళ్యెగలను, తార్థ పూసి డవలోకి నీళ్లి ర్యకుండా
చెయెగలను. ఇది బాగానే ఉంటంది."
గత వేసవిలో ఊరి కిన ఉనన చినన నది మీద ఆనకటి కటాిర్థ. దాంతో నది పొంగి
లోయలననినంట్టని నింప్ప, అడవివైపుకి విసూరించింది: నలి సరసు్ దగుర మిగిల ఉనన కాసూంత
అడవి అదే. నీళ్లి ర్యవటంతో మోళ్లి మళీి చిగురిండుయి. భుజత్ర (బిర్ి), బండిగుర్థవింద
(ఫిర్), కవుకు (పైన్స) చెటి మళీి కళ్కళ్ల్కడుతునానయి. స్వునిక ప్రజలే కాక జిల్కి కేంద్రంనుంచి
ర్యెటకులు ర్యవటం మొదలుపెటాిర్థ. మాస్ినుంచి కూడా ర్యెటకులు వసుూనానరని
అంటనానర్థ.
ఈ రిసిుతులను తమకు అనుకూలంగా ఎల్క ఉయ్యగించుకోవచోి స్వునిక అ కార్థలు
గ్రహండుర్థ. ర్యెటకులకు, ప్రతేెకించి ర్యజధాని నుంచి వచిినవాళ్ికు ఏం కావాల? వాళ్ికు
ప్రకృత్త కావాల. కంకర, ర్యయితో కట్టిన ఎతెతూన భవనాల మధె వసంతకాలం నుంచి ప్రకృత్త కోసం
బెంగపెటికుంటార్థ. భూమితో వాళ్ి సంబంధానిన ర్యత్త గచుి తెంచేసుూంది. ఈ ర్యయి వాళ్ి
ఆతాను మొద్దుబరచటమే కాద్ద, నిరిార్యమంగా ఆందోళ్నర్థస్తూనే ఉంటంది. ఎంద్దకంటే
ర్యయి నగరమోతలను నిశ్శబురచలేద్ద. చెకిల్కగా అది ళ్చిగా ఉండద్ద, అనినంట్టనీ
ఓర్థికోలేద్ద. ఈ నగరమోతలు ర్యయి, సిమెంటనుంచి ప్రత్తధానించి, బజార్థలు, వీధులగుండా
యనించి, ఇళ్ిలోికి జొరబడి ఎటవంట్ట రక్షణలేని మానవ ఆతాను కుదిపేసుూంది. దానితో ఆతాకు
ర్యత్రి, గలు ప్రశాంతత చికిద్ద. అది కలలో మాత్రమే మంచు మసుగులోని స్తర్యెదయ్యలను,
అందమైన స్తర్యెసూమయ్యలను చూసుూంది. ర్యజంతా నిచేసిన గని కారిాకుడు రొట్టి, పు కోసం
ఎటాి ఎద్దర్థ చూస్వూడ ఈ మానవ ఆతా కూడా అల్కగే ప్రశాంతతను కోర్థకుంటంది.
అయితే నగరవాసిని మీర్థ సాచఛమైన, కలీూకాని ప్రకృత్తతో ఆకటికోలేర్థ. మంద్దగా
కలీూకాని ప్రకృత్త అంతగా మిగలేిద్ద. అదీ కాకుండా ఈ నగర ర్యెటకులు ఊరికే ఉండలేర్థ. వాళ్లి
ఎపుడూ ఏదో ఒకట్ట చేయటానికి, ర్థగులు పెటిటానికి అలవాట డాడర్థ. కాబట్టి వాగు కిన
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ఏమీ చేయకుండా మహా అయితే రండుగంటలపాట కూర్థింటారేమో. తర్థవాత పెదు శ్బుంతో
రేడియ్య పెడతార్థ, లేదా, మదెం సీస్వ తీస్వూ . ఒక సీస్వ తీసిన తర్థవాత రండవది దాని ళ్ంటనే
ఉంటంది. రండవ సీస్వని అంట్టపెటికుని అలిరి తకుండా ఉంటంది. దీనిన నివారించటానికి
ర్యెటకుల దృష్కిని మళ్ిండుల. వాళ్ికి ఒక డవ ఇవాండి, చేలు టిటానికి ఏర్యట చేయండి,
పుటిగొడుగులు, ళ్లి ఏరించండి, కొనిన సౌకర్యెలు కలంచండి. దీనివలి రండు ల్కభాలు
ఉనానయి: అలిరి తగుుతుంది, ప్రత్త ఒకిర్థ ఎంతోకొంత ఖ్ర్థిపెడతార్థ కాబట్టి ర్యెటకుల జేబుల
నుంచి కొంత ఆదాయం స్వునిక సంసులకు లభిసుూంది. ఇటవంట్ట వినోదాలు, సద్దపాయ్యలకు
వాళ్లి తనిసరిగా ఖ్ర్థిపెడతార్థ.
డవలు అదెుకు ఇచేి కేంద్ర సండులకుడైన యకోవ్ ప్రొకొప్పచ్ సజనోవ్ ఇదంతా యెగార్కి
వివరిండుడు. అతడు డుల్క పెదువాడు, జీవితమంటే అలసిపోయి ఉనానడు. మఖ్ంలో ఎటవంట్ట
భావం కనడకుండా మెలిగా మాటాిడేవాడు. యకోవ్ కల కొటేి బృందానికి మేస్త్రిగా ని
చేసుూండగా జారి డిపోయ్యడు: ఆ డటం కిందకి ఒరిగిడతోనన పెదు కవుకు చెటికింద డాడడు.
త్తరిగి మామూలు రిసిుత్తకి ర్యవటానికి ఆసుత్రిలో ఆర్థనెలలు ఉండాల్ వచిింది. కాసూ త్తరగటం
మొదలు పెట్టిన తర్థవాత డవలు అదెుకు ఇచేి ఈ కేంద్రానికి ంప్పండుర్థ.
"నీ బాధెతలు ఏమిట్ల తెలుస్వ, పొలుష్కిన్స? మంద్దగా అనినంట్ట మరమాతులు పూరిూ
చేయ్యల. ప్రత్తదీ సరిగా ఉండాల: సీటి వాట్ట స్వునంలో ఉండాల, అడుగు చెకిలు గట్టిగా ఉండాల,
తెడుి బాగుండాల, డవలలో డురడు కంటే ఎకుివ నీళ్లి ఉండకూడద్ద."
"నాకు అరుమయిెంది," యెగార్ ఆతావిశ్ాసంతో చెపాడు. "డవలను పొడిగా
ఉంచుతాను."
"నీ రండవ బాధెత ఏమిట్ల తెలుస్వ? డవల రేవు. ఇంట్టని ఇల్కిలు ఉంచినంత శుభ్రంగా
నువుా రేవుని ఉండుల."
"తెలసింది. కిందడింది తీసుకుని త్తనేంత శుభ్రంగా దానిన ఉంచుతాను."
"అకిడ త్తనుబండార్యలకు అనుమత్త లేద్ద," యకోవ్ ప్రొకొప్పచ్ విసుగాు అనానడు. "ందిరి
వేసి దానికింద కొనిన కుర్చిలు వేదాుం. మదెం లేకుండా విక్రయ కేంద్రానిన ఏర్యట చేదాుం.
కావాలంటే టీ పెటివచుి. లేకపోతే ఎవరైనా తాగి నీళ్ిలోి డిపోతే మనలన టికుంటార్థ."
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"వాళ్ిళ్ంట మదెం తెచుికుంటే?"
"వాళ్లి స్తాడుఛ జీవులు: వాళ్లి తెచుికుంటే మనకు బాధెతలేద్ద. కానీ వాళ్ి ళ్ంట రండు
సీస్వలు తెచుికుంటే – అపుడు మనం అభెంతరం పెటివచుి."
"ఆహాు!"
"అయితే మర్యెదగా చెపాల," వేలు పైకెత్తూ యకోవ్ ప్రొకొప్పచ్ ఎంతో గంభీరంగా చెపాడు.
"మర్యెద నీ మూడ బాధెత. ర్యెటకులకు ఉలకిపాట ఎకుివ, ఒకరకంగా జబుు
మనుషులనవచుి. వాళ్ితో నువుా మర్యెదగా ప్రవరిూండుల."
"అది చెనవసరంలేద్ద యకోవ్ ప్రొకొప్పచ్, ఆ విష్యం నాకు ఒదిల్యయిె."
సండులకుడితో మాటాిడటం యెగర్కి ఇబుంది అనిప్పంచలేద్ద: యకోవ్ అరవ లేద్ద,
త్తటిలేద్ద, హడావుడి పెటిలేద్ద. అవసరమైన విష్య్యలు ప్రశాంతంగా చెపాడు.
"డవలను నేనే అదెుకు ఇస్వూను. కానీ, ఎవరినైనా అవతల ఒడుడకి చేర్యిల్ ఉంటే అది నీ
ని. వాళ్లి ఎకిడ దింమంటే అకిడ డవని ఆపాల. స్వమాను దింటంలో వాళ్ికి సహాయం
చేయ్యల. వాళ్లి ధనెవాదాలు చెప్పన తర్థవాతే అకిడినుంచి కదల్కల."
"అంటే ధనెవాదాలు చెప్పన తర్థవాతే అకిడినుంచి ళ్లాడిలననమాట, అంతే కదా?"
"అది ఉదాహరణకు చెపాను, పొలుష్కిన్స, అది కేవలం ఉదాహరణ మాత్రమే. వాళ్లి ఇక
ళ్ళ్లి అనవచుి – అపుడు నువుా ళ్ళ్ిపోవచుి."
"తెలసింది."
"అనినట్టకంటే మఖ్ెమైన విష్యం ర్యెటకులకు సహాయడటం. వాళ్ికి అవసరమైతే
మంట వేయటంలో స్వయం చెయిె. ఇంకొక మాటలో చెపాలంటే వాళ్లి చెప్పనటి నడుచుకో."
"అహ్, అల్కగే..."
యెగార్ వంక స్వలోచనగా చూసి, "ఎపుడైనా మరడవ నడిపావా?" అని యకోవ్
ప్రొకొప్పచ్ అడిగాడు.
"ఓ, నడిపాను!" ఈ ప్రశ్న యెగార్కి ఆనందానిన ఇచిింది. ఎంద్దకంటే ఇది అతడి
వడ్రంగం నైపుణాెనికి సంబంధంచినది కాద్ద. ఇది అతని విధకి మించినది, అస్వధారణమైనది.
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అంద్దకే ఈ నైపుణెం టి అతడికి ఎంతో గరాం. "నేను ఎనోన మరడవలను నడిపాను, యకోవ్
ప్రొకొప్పచ్! మా ఊళ్ళి పెదు పెదు చెర్థవులు ఉనానయి! ఒకొికిస్వరి మా చైరాన్స ననున-"
"ఏ మరడవలను నడుపుతావు?"
"అహ్, అది... వన్సని నడటం వచుి. బాణం కూడా నడుపుతాను."
"మన దగుర వన్స రకానివి మూడు మరడవలు ఉనానయి. ఇవి డుల్క విలువైనవి – ఈ
విష్యం నువుా అరుం చేసుకోవాల. అవి నా పేర్థమీద నమోద్ద అయి ఉనానయి. వాట్టటి ప్రతేెక
శ్రదధ వహండుల: వాట్టని నీ వెకిూగత బాధెత మీద మాత్రమే నీకు ఇస్వూను. చెర్థవులో సుదూర
ప్రంతానికి మాత్రమే దానిని అనుమత్తస్వూను: మిగిలన అనిన ప్రంతాలకు నువుా తెడుడ డవలను
ఉయ్యగిండుల."
"మరడవల విష్యంలో నేను మంచి నిపుణుడిని! నువేామీ బెంగపెటికోవాల్న
అవసరం లేద్ద! అదంతా నాకు కొట్టిన ప్పండిల్కంట్టది!"
అయితే దూర ప్రంత ర్యెటకులు అంత తారగా ర్యలేద్ద, దాంతో మరడవ వాడాల్న
అవసరం ళ్ంటనే ర్యలేద్ద. దగుర ప్రంతాల నుంచి వచిిన ర్యెటకులు, యువకులు తెడుడ
డవలను మాత్రమే అదెుకు తీసుకునేవాళ్లి. ఈ వెవహారమంతా యకోవ్ ప్రొకొప్పచ్ సాయంగా
చూసుకునేవాడు. ఉనన వసుూవులకు రంగు వేయటం, మరమాతు చేయటం వంట్ట నులను యెగార్
ఇష్ింగా చేసుూండేవాడు. అతడికి అలసట కూడా ఆనందంగా అనిప్పంచేది, కమాగా నిద్ర టేిది.
అతడి నవుా కూడా మారింది: దాంట్లి తందర లేద్ద, ర్థగు లేద్ద, ఒకమాదిరి అలసటగా...

(తర్థవాయి భాగం వచేివారం)
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