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హంసలను వేటాడొద్దు [4]
దీని మంద్ద భాగం
జరిగిన కథ: యెగార్ పొలుష్కిన్స అమామకుడు. కానీ నిపుణుడైన వడ్రంగి. భాయె హారిటీనా అతణ్ణి
అసభర్థునిగా జభకట్టి నితెం నస పెడుతూ, దెప్పి పొడుస్తూ ఉంటంది. హారిటీనా చెలి మార్యె,
ఆమె బయూ ఫ్యెడార్ ఇటొవిచ్ బుర్యెనోవ్ లు కూడా అదే ఊళ్ళో ఉంటార్థ.
తన

. త

త

త ని దొయకటం కష్ిభవుతంది. దొరికిన

చోట మాత్రం తన నైపుణెభంతా వాడి ఎంతో ఆస్వాదిస్తూ ని చేస్వూడు. ఈ దధతి వలి ఎకిడా
రండు వార్యల కనాా ఎకుివ ని చేమలేకపోతాడు. ఒక చోట మనిుల్ కాలవ తవాభని ని
పుయమాయిస్తూ చీభల పుటిని యక్షంచటానికి దాని చుట్టి తవుాతాడు. ఈ విష్మం అందరికీ తెలసి
నవుాలపాలవుతాడు. కొడుకు కోల్కి ఫడిలో కూడా ఒక కుర్రాడు ఈ విష్మమై యెగార్ ని
రిహాసం చేస్తూ కోల్కి సహంచలేక అతని ళ్లిడగొట్టి ఫడి మానేస్వూడు. యెగార్ ఒ
. ఊరి కిన ఒక నది దగగయ నెలకొనా ర్యెటక ప్రదేశ్ం
డవనీ, రేవునీ చూసుకునే ని త

.

.

మకోవ్ ప్రొకొప్పచ్ అకిడ ఎల్క భసలుకోవాలో

యెగార్ కి పూసగుచ్చినటి చెపాూడు. ఇక చదవండి:—
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ఇపుిడు కోల్కి క్రభం తికుండా ఫడికి వెళుతనాాడు. టీచర్థ కంటే కూడా అయగంట మంద్ద
చేర్థకుంటనాాడు. టీచర్థ పాఠాలు చెఫతనాపుిడు కదలకుండా కూర్థినేవాడు. ఆసకిూకయమైన
పాఠమైతే, ఉదాహయణకు జంతవులు, చరిత్ర, భూగోళ శాస్వానికి సంఫంధంచ్చనవైతే అతడు నోర్థ
తెర్థచుకుని భరీ వినేవాడు. ప్రతి ఒకిళుి, తయగతి మొతూం ఈ క్షణం కోసమే వేచ్చ ఉండేవాళుి.
అతడి నోర్థ తెర్థచుకోగానే అందరూ గడడకటికుపోయేవాళుి. టీచర్థ చూడకుండా వోవా చ్చనా
వెద్దర్థ గొటిం తీసి కాగితం నమిలన ఉండలు దాంట్లి పెట్టి గురిచూసి ఊదేవాడు – అది నేర్థగా
వెళ్లి కోల్కి తెరిచ్చ ఉనా నోట్లి డేది. బలే తమాషాగా ఉండేది!
కోల్కికి ఇల్క ఎనిాస్వర్థి జరిగిందో ఎవరికీ ల్యకిలేద్ద. ఇల్క జరిగిన ప్రతిస్వరి నోర్థ
మూసుకునే ఉండాలని అనుకుని కోల్కి పెదాలను గట్టిగా బిగించ్చపెటేివాడు. అయితే టీచర్థ
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చారిత్రిక వీర్థల గురించ్చ చెిటం మొదలుపెటిగానే, లేదా దాెలు చదవటం మొదలుపెటిగానే
అతడు తనను తాను భరిచ్చపోయేవాడు. ఏదో ప్రంచంలో విహరిస్తూ టీచర్థ చెప్పి ప్రతి దానీా
టికోటానికి ప్రమతిాంచేవాడు. అంద్దకేనేమో ఒకి దం కూడా తప్పించుకోకుండా అతడి నోర్థ
తెర్థచుకునేది. అదే సభమంలో వోవా గురిచూసి కొటేివాడు. అతడు తన గురి స్వధస్తూ ఓల్కె
కుజినా తిటి కొటేిది. "నేను గురిచూసి కొటేి సైనికుడిని. వంద అడుగుల దూయంనుంచ్చ కూడా
ఎవరినైనా కొటిగలను!" అంట్ట వోవా గపాిలు కొటేివాడు.
ఓల్కె కుజినా ఇంతింత కళుి చేసుకుని వోవా వంక చూస్తది. ఆమె కనురిలు మాత్రమే
కొంచెం కదిలేవి. అటవంట్ట కనురిల కోసం ఎవరైనా గొడవకి దిగుతార్థ. కానీ కోల్కి అంద్దకు
సిదధంగా ఉండేవాడు కాద్ద.
"వీర్థడైన ఇల్కె మెరొమెట్ు గురించ్చ నోనా యురవాా చెప్పింది వినాార్య? మపెపిమూడు
ఏళిపాట అతడు కోటను కాపాడాడంట. సంచాయ కళాకార్థలు వచ్చినపుిడు–"
"నువుా నోర్థ తెరిచావు! నేను కాగితపు ఉండను గురిచూసి నీ నోట్లికి కొటాిను!"
"ఆ కాగితపు ఉండలో సిర్య ఉంది!" ఓల్కె కుజినా కేరింతలు కొట్టింది.
"నువుా భందభతివి, నేను గురి తికుండా కొటేివాడిని! కదా, ఓల్కె?"
వోవా ఇపుిడు నేలమీద నుంచ్చ బారడు ఎతూలో ఉనాాడు. రండు రోజుల క్రితం ఎంత
ఇదిగా ఉనాాడంటే తన వెద్దర్థ గొటిం గురించ్చ కూడా భరిచ్చపోయాడు. ఛాతీ పొంగించుకుని
తిర్థగుతూ అతడు గొిలు పోయాడు, ‗నానాని ని మీద టిణానికి ప్పలచార్థ. తిరిగి
వచేిటపుిడు చేలు టిడానికి వెద్దర్థ గాలం తెస్వూననాాడు.‘
ఫ్యెడార్ ఇటొవిచ్ టిణానికి వెళ్లిమంద్ద పెదు ఎతూన వింద్ద భోజనం ఏర్యిట చేశార్థ.
అతడి ప్రయాణం బాగా జయగాలని, తాయగా, విజమవంతంగా తిరిగి ర్యవాలని అందరూ
ఆశీయాదించార్థ. ఫ్యెడార్ ఇటొవిచ్ కనుబొభమలు చ్చట్టించ్చ, ‗ఉనాటిండి నాతో వాళికి ఏం ని
డింది?‘ అంట్ట ఆలోచనలో డాడడు.
‗వాళికి నీ సలహా కావాల,‘ హారిటీనా అంది. ‗సలహా కోసం నీతో సమావేశ్ం
అవుతనాార్థ, ఫ్యెడార్ ఇటొవిచ్.‘
"సమావేశ్మా?" అతడంద్దకనో నిట్టిర్యిడు, "ఊఁ..."
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"క్షేభంగా వెళ్లి, ల్కబంగా ర్య, ఫ్యెడార్ ఇటొవిచ్!"
ఫ్యెడార్ తన భదెం గాిసు ఎతిూ టికుని అందరికీ ధనెవాదాలు చెపాిడు. అయితే అతడు
తాగకుండా తన గాిసు కినపెట్టి ఆలోచనాభగుాడయాెడు. "ననుా ప్పలచ్చన కాయణం ఏమై
ఉంటందబాా?"
భంచ్చ భోజనం, భదెంతో కొంత ఆతమ సంతృప్పూతో ఫ్యెడార్ ఫమలుదేరి వెళాిడు. అతడు
వెళ్లి వాయం రోజులయిెంది. మందసుూ కబుర్థ ఏమీ లేకుండానే – ఉతూయం ర్యమలేద్ద, టెలగ్రామూ
ంలేద్ద – ఒక రోజు అతడు తిరిగి వచాిడు. మారిటాు హడావుడి డిపోయింది. "అయ్యె,
అయ్యె! తినటానికి ఏమీ లేకుండా అతిధులను ఎల్క ప్పలుస్వూం?"
"కొంచెం ఆగు, మార్యె. అతిధుల అవసయం లేద్ద."
"అవసయం లేదంటే ఎటాి, ఫ్యెడార్? ఇది సంప్రదామం, భనం కావాలనుకునాది కాద్ద."
"సరే ప్పలువు. వాళుి, వాళి స్వంప్రదాయాలు ఏడిినటేి ఉనాాయి..." కోంగా అనాాడు
ఫ్యెడార్ ఇటొవిచ్.
అతిధులను ప్పలచ్చ ఆర్యాటం చేమటభంటే ఫ్యెడార్ ఇటొవిచ్కి ఇష్ిం. అయితే అతడు
తన అతిధులను జాగ్రతూగా ఎంచుకునేవాడు. జిల్కి కాయెనిర్యాహక వయగంలోని శిక్షకుడు
అడపాదడపా వచేివాడు (అతడికి తన డుచు పెళాిం కంటే చేలు టిటభంటే ఎకుివ ఇష్ిం!).
స్వునిక సోవిమట్ నుంచ్చ కొంతభంది వసుూండేవాళుి. వాణ్ణజె సంచాలకులు, జనయల్ సోిర్
మాెనేజర్థ, గాెరేజి అధకారి కూడా వస్తూ, పోతండేవాళుి. ఎంతైనా ఈ రోజులోి లౌకెంగా
వెవహరించాల. ఇక తన ఫంధువులైన యెగార్ పొలుష్కిన్స, హార్యెలను ఎల్క భరిచ్చపోగలడు?
"స్వాగతం, ఫ్యెడార్ ఇటొవిచ్! జిల్కి కేంద్రానికి నీ ప్రయాణం ఎల్క జరిగింది? ధయల
పెర్థగుదల గురించ్చ ఫజార్థలో ఏభనుకుంటనాార్థ? ఫమట్ట ప్రంచం గురించ్చ కబుర్థి
ఏమిట్ట?"
సమాధానాలు చెపాిలనా తందయలో ఫ్యెడార్ ఇటొవిచ్ ఏమీ లేడు. దిగుభతి చేసుకునా
తన స్తట్కేసును ఫమటకు తీసి, అతిధుల మందే తెరిచాడు, "ఏవో చ్చనా, చ్చనా ఫహుభతలు –
ననుా తపుి టివద్దు. పెదుగా ఉయ్యగడేవి ఏవీ లేవు – ఏదో జాాకంగా ఉంటందని
తెచాినంతే."
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ఒకిళిని కూడా వదిలపెటికుండా అందరికీ ఏదో ఒకట్ట తెచాిడు. ఆఖరికి యెగార్,
హారిటీనాలకు కూడా: తపుితందా భరి? కోల్కి కోసం అమస్వింత దికూుచ్చ కూడా తెచాిడు.
"ఇదిగో, అబాాయీ. ఇక దారి తికుండా ఉంటావు."
కాయణం తెలమద్ద గానీ ఈ మాటలకు అందరూ నవాార్థ. కానీ కోల్కి మఖం వేగుచుకి
మాదిరి సంతోష్ంతో వెలగిపోయింది: నిజమైన దికూుచ్చ! దాంట్లి ఉతూయ-దక్షణాలు, ఒక బాణం
కూడా ఉనాాయి.
―ఓయ్! సయంగు! శిిమానికి నాలుగు పాయింటి! నిలకడగా పోనివుా!‖
―ఆ, ఆ. నిలకడగానే పోనిసుూనాాను!‖
దికూుచ్చతో అతడి ఊసులు మొదలయాెయి. అడవిలో దారి తప్పి విష్యానికి వస్తూ, మీకు
మీ అపార్ిమెంట్ ఎంత సురిచ్చతమో, కోల్కికి అడవి అంతగా రిచ్చతం. చెటికు ఏ వైపున
బెయడు గర్థకుగా ఉంటంది? మీకు తెలమదా? కోల్కికి తెలుసు. అడవిలో కోల్కికి దికూుచ్చ
అవసయం లేనేలేద్ద. కానీ అతడికి తన ప్రయాణాలోి అది కావాల. నిజానికి అతడు దానిని
ఎంతగానో కోర్థకునాాడు.
―ఓడని నిలకడగా పోనివుా! భూమి ఎకిడైనా కనడుతోందా?‖
―లేద్ద, కెపెిన్స! చుట్టి తఫాను కలోిలత సమద్రమే!‖
―అదే దారిలో పోనివుా! భూమి మంద్దంది!‖
అతడు తనలో తాను అనుకుంటనాాడు, ఫమటకు అని అకాయణంగా ఇతర్థలను
ఇఫాందికి గురిచెమెటమెంద్దకు? వాళికి ఏమీ అయుం కాద్ద: కంగార్థ డతాయంతే.
చ్చనాగా భడతపెటిగల చేల గాలం ఓవాకి తెచాిడు. "ఇక చేలకు కొదవ ఉండద్ద!"
అంట్ట గపాిలు మొదలుపెటాిడు. "నానాా, నీ కోసం ఎటవంట్ట చేలు టికోవాల?"
"ఎంత పెదువైతే అంత భంచ్చది!" అకిడునా ప్రతి ఒకిర్థ కేకపెటాిర్థ. "బాగా కొవుా
ఉనావైతే ఇంకా భంచ్చది!"
ఫ్యెడార్ ఇటొవిచ్ నవాాడు. కొడుకు బిర్థసైన వెంట్రుకలు నిమర్థతూ అతడు విచాయంగా
నవాాడు. మఖెమైన అతిధులందర్థ వెళ్లిపోయిన తర్థవాత ఇక అతడు ఉగగఫటికోలేకపోయాడు:
"కొతూ అటవీ వారడను ననుా ప్పలప్పంచాడు. ర్యజధాని నుంచ్చ వచాిడా ఖచ్చితమైన భనిష్క. అడవి
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సక్రభంగా ఎంద్దకు లేదని అడుగుతనాాడు. ఏ నిమభం ప్రకాయం చెటి నరికార్థ, చీడపీడలకు
వెతిరేకంగా

ఎటవంట్ట

నివాయణ

చయెలు

తీసుకునాార్థ

అని

అడుగుతనాాడు.

మాటాిడుతనాంతస్తపు టానిా రిశీలసుూనాాడు. ఇిట్టదాకా భన అడవిలోకి కాలు కూడా
పెటిలేద్ద, అపుిడే బెదిరించ్చనటి మాటాిడుతనాాడు."
"అయ్యె," యెగార్ నిట్టిర్యిడు. ఎవరికి చెపుికోవాలో తెలమక ఫ్యెడార్ ఇటొవిచ్
అతనితో చెపుికుంటనాాడు. దాంతో యెగార్కి కూడా తన కషాిలు చెపుికోవాలనిప్పంచ్చంది, "నాకు
కూడా, నీకు తెలుసు కదా – నాకూ... కషాిలు ఉనాాయి. "
కానీ యెగార్ కషాిల టి ఫ్యెడార్ ఇటొవిచ్కి స్వనుభూతి ఎంద్దకుంటంది: తన కషాిలు
తనకు ఉనాాయి.
"ఆ, ఏం ర్యాలేద్ద. అతడే దారికి వస్వూడు. ఇంతకంటే గట్టివాళినే జీవితం చ్చతకొిట్టింది.
ఇతడు కూడా గతిలేక దేబిరిస్తూ నా మంద్ద మోకరిలుితాడు. నా సహామం లేకుండా ఏ అటవీ
వారడను ఇకిడ భనలేడు – నాకు ఇకిడి లోగుటిలనీా తెలుసు. శ్నివాయం ర్యత్రి అయితే ఎవర్థ
ఎకిడికి చేయతారో కూడా నాకు తెలుసు. ఎవర్థ ఎవరితో తాగుతారో, ఆ తర్థవాత వాళుి ఎల్క
ఉంటారో నాకు తెలుసు."
"అవును, ఎవర్థ ఎకిడ ఉంటారో... అవును, ఎవర్థ ఎల్క ఉంటారో…" యెగార్
గొణుగుతనాాడు.
అతడు రండు గాిసుల భదెం తాగి తన కషాిల గురించ్చ తలపోమస్వగాడు.
మకోవ్ ప్రొకొప్పచ్కి మొదటస్వరి కోం వచేిల్క చేసినంద్దకు అతడికి చాల్క విచాయంగా
ఉంది. ఎంతో కష్ింమీద ర్యెటక కేంద్రం వదు సంపాదించ్చన ప్రశాంతమైన, గౌయవప్రదమైన
ఉదోెగం ఎకిడ పోతందోననా బమం కూడా ఉంది.
"నేను, నీకు తెలుసు కదా, ఏది ఎకిడ ఉందో సిష్ింగా తెలుసుూందనుకునాాను. అపుిడు
ఒకదానికోసం వెతికే ని ఉండద్ద, అంతేకాకుండా అవి అందంగా కూడా ఉంటాయి."
‗కల అభమకాల జమాఖర్థిలు పూయూయాెయా అని అడిగాడు,‘ ఫ్యెడార్ తన సభసెలను
వెళిబోసుకుంటనాాడు. ‗అల్కగే, నీ కోసం ల్యకిలు తయార్థ చేస్వూను. అనిాంట్ట మీద నిఘా
ఉంచాలనుకుంటనాావు కాఫట్టి నీకు జమాఖర్థి ల్యకిలనీా ఇస్వూను. భరి నీ మీద కూడా నిఘా
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ఉంచుతాను. ఆపైన ఈ ఉదోెగంలో నువుా ఎకుివ కాలం కొనస్వగలేవు. లేదండి, ఎకుివ కాలం
–‘
"అతడు అనిాంట్టకి నీలం యంగు వెమెభంటాడు. అనిాంట్టకీ నీలం, లేదా ఎర్ర యంగు
వేశాం అనుకుందాం - ఏభవుతంది? తేడా టినటి ఉంటంది -"
"టినటి ఉండటం?" ఫ్యెడార్ ఇటొవిచ్ తన ఎర్రట్ట కళిను మిటకరించాడు (తన
విచాయంలో అతడు కూడా బాగానే తాగాడు). "బాగా చెపాివు, బావభరిది, టినటి ఉండాల.
అతడిని ఏమాత్రం ట్టించుకోం. సరికి సరి చేస్వూను, నేను -"
"అదీ," యెగార్ తలఊపాడు. "అందం – అంతా ఒకేయకంగా ఉండటమే అందభంటావా?
అందభంటే అంతా వేర్థవేర్థగా ఉండటం! ఒకట్ట ఉదాహయణకు నీలంగా ఉంటే, రండవది
అంద్దకు విర్థదధంగా ఎర్రగా ఉంటంది. అందం లేకుండా ఎల్క భనగలుగుతాం? అందాలు
లేకుండా సంఫర్యలు లేవు. అందం, అది -"
"దేని గురించ్చ వాగుతనాావు, నితె దరిద్రుడా? అందం అమిట్ట? అతడు నా ఇంట్టకి
డబుాలు అడుగుతనాాడు – డబుాలు, తెలసిందా? నువ్వా, నీ అందం! హుఁ!"
ఫ్యెడార్ గురించ్చ ఆలోచ్చస్తూ యెగార్ తనలో తాను నవుాకునాాడు: అనవసయంగా అతడిని
చ్చర్యకుయచటం

ఎంద్దకు?

కానీ

యెగార్

అసంతృప్పూకి

లోనయాెడు.

తన

బాధలను

ంచుకోలేకపోయాననా అసంతృప్పూ. అసంతృప్పూతో నిద్రకు ఉక్రమించటం అంటే – అదీ రండు
గాిసుల భదెం పుచుికునా తర్థవాత – కలలోకి దెయాెలను ఆహాానించటమే. తోకలు,
కొమమలు, గిటిలతో నిజమైన దెయాెలు. అది బమంకయమైన కల: దెయాెలు నీ పీక నులభటానికి
వస్వూమని పెదువాళుి చెబుతార్థ. దెయాెలకు అనీా తెలుసు. అవి వాట్ట జీవితకాలంలో – కషాిలోి,
సుఖాలోి – ఒనేగా చెర్థవు నిండేటంత భదెం తాగి ఉంటామనటంలో అనుమానం లేద్ద.
యెగార్ కిమీద అట్ట, ఇట్ట దొర్యిడు, నిట్టిర్యిడు, తనను తాను నిందించుకునాాడు.
తాను ఎంద్దకూ నికిర్యని అసభర్థధడు, దేవుడికి కూడా నికిర్యనివాడు!
ఈ ఉదోెగంలో యెగార్ చాల్క భనసు పెటాిడు – భధె, భధెలో చుటి కాలిటానికి
విర్యభం తీసుకోవటం కూడా భరిచ్చపోయేవాడు. కోడ గితూ మాదిరి చుర్థగాగ అడుగులు వేస్తవాడు.
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"ఓయ్, పొలుష్కిన్స -" ఏదో చెిటానికి డైరకిర్థ నోర్థ తెర్థస్వూడ లేదో "తెలసింది, మకోవ్
ప్రొకొప్పచ్!" అనేవాడు.
అల్క అంట్టనే ఆ ని చెమెటానికి రిగెతేూవాడు. అంతా సరిగా అయుం అయిెందా
సరేసరి; కాకపోతే వివయణ కోసం భళ్లి రిగెతూకుంట్ట వచేివాడు. కాబోయే అతూగారిని
మెప్పించటానికి కోడలు ప్పలి డే పాటి మాదిరి ఉండేవి అతడి చేష్ిలు.
"డవలలోకి నీళుి ర్యకుండా బాగా చేశావు, పొలుష్కిన్స. తార్థ కూడా బాగా పూస్వవు. ఆ
విష్మం ఒపుికోవాల... ఆగు – ఎకిడికి వెళుతనాావు?"
"నేను -"
"మంద్ద నేను చెప్పింది విని ఆ తర్థవాత ర్థగులు తియిె. ఇపుిడు డవలను చకిగా
తీరిిదిదాుల. వాటనిాంట్టకి నీలం యంగు వెయిె. తెడికు, వాట్ట కింది భాగానికి ఎర్ర యంగు వెయిె –
అయుభయిెందా? ఎవయనాా వాట్టని నీట్టలోకి జాయవిడిస్తూ, ఎంత దూయం నుంచైనా అవి
కనడతాయి. ప్రతి డవ మంద్ద భాగాన ఒక నెంఫర్థ వెయాెల. నెంఫర్థకి ఎపుిడూ నలి యంగు
వెయాెల. ఇవిగో యంగులు, ఇవిగో బ్రష్షీలు. నెంఫర్థి ఉనా కాగితం ఇదిగో. డవ మీద ఒక
నెంఫర్థ వేమగానే దానిని కొటెియిె, అపుిడు గందయగోళం ఉండద్ద. రండవ నెంఫర్థ వేమగానే
దానిని కూడా కొటెియిె. అయుభయిెందా, పొలుష్కిన్స?"
"అయుభయిెంది, మకోవ్ ప్రొకొప్పచ్. దీంట్లి అయుం కాకపోవటానికి ఏమంది?" యంగు
డబాాలు

తీసుకుని

అతడు

ర్థగంద్దకునాాడు,

చెపుిలు

లేని

అతడి

పాదాలు

తళుకుిభంటనాాయి. ఇంట్ట నుంచ్చ నికి వచేిటపుిడు, తిరిగి ఇంట్టకి వెళ్లిటపుిడు మాత్రమే
అతడు చెపుిలు వేసుకునేవాడు. నిలో చెపుిలు లేకుండానే తిరిగేవాడు. చెపుిలు లేకుండా ఉంటేనే
హాయిగా

ఉంటంది,

తందయగా

నడవవచుి,

అంతేకాద్ద

చెపుిలు

అనవసయంగా

అరిగిపోకుండానూ ఉంటాయి.
మూడు రోజులపాట డవలకి నీలం యంగు వేస్వడు. రొజుకి ఎనిమిది గంటల నేమిట్ట,
ఓప్పక ఉనాంతస్తపు నిచేస్తవాడు. మకోవ్ ప్రొకొప్పచ్ అనిాంట్ట ల్యకిలు చూసుకుని, తాళాలు వేసి,
అనిా సరి చూసుకుని ఇంట్టకి వెళిటానికి సిదధంగా ఉండేవాడు. అిట్టకి యెగార్ ఉతాుహంగా ని
చేసుూండేవాడు.
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"పూరిూ చెయిె, పొలుష్కిన్స."
''ఒకి నిమిష్ం, మకోవ్ ప్రొకొప్పచ్, ఒకి నిమిష్ం."
"ఇిట్టకే నాలుగు దాట్టంది. సభమం మించ్చపోయింది."
"నువుా వెళుి, మకోవ్ ప్రొకొప్పచ్. యంగులు, బ్రష్షీల గురించ్చ నువుా చ్చంతించవద్దు: వాట్టని
నాతో ఇంట్టకి తీసుకుని వెళతాను."
"అల్కగయితే సరే, పొలుష్కిన్స."
"భంచ్చది, మకోవ్ ప్రొకొప్పచ్! ఇంట్ట దగగయ వాళిను అడిగానని చెపుి."
సభమం వృధా అవుతందని అతడు వెనకిి కూడా తిరిగి చూడలేద్ద. రండు వయసలు
యంగు వేసి, గట్టిగా ఊప్పరి వదిల్కడు. నాలుక ఫమటపెట్టి సంతృప్పూగా చూసుకునాాడు. డవల
మీద యంగు ఆర్థతండగా తెడిమీదకి దృష్కి భళ్లించాడు. ఇకిడ ప్రతేెక శ్రదధ పెటాిడు,
తందయపెడితే ఎర్థపుకి నచిద్ద. ఎకుివ వేస్తూ చలిగా, మదుగా, జారిపోయినటిగా అవుతంది;
అపుిడది ఊదా యంగుల్కగా కనడుతంది. యంగుల గురించ్చ యెగార్కి తెలుసు: అతడు ఇళికి
యంగులు వేస్వడు. యంగుల టి అతడికి ఒక అవగాహన ఉంది, ఒకయకంగా చాల్క చ్చనాిట్టనుంచే
అతడికి ఆ దృష్కి ఉంది. దాంతో అతడు అనేక యకాలుగా ప్రమతిాంచ్చ చ్చవరికి అతడికి కావలసిన
విధంగా ఎర్ర యంగు వేస్వడు. తెడుడ లకలు భండుతనాటి ఉనాాయి – ఎంతో దూయం నుంచ్చ
కూడా వాట్టని గురిూంచవచుి.
ఆ తర్థవాత నెంఫర్థి వేమటం మొదలుపెటాిడు. అయితే మొదట్ట రండు నెంఫర్థి (జాబితా
ప్రకాయం 7, 9 నెంఫర్థి) వేసిన తర్థవాత అతడి చెయిె వేల్కడఫడిపోయింది. నీలం మీద నలుపు
ఏమాత్రం బాగాలేద్ద. ఎంతైనా నెంఫర్థ నెంఫరే, అంతకు మించ్చ అంద్దలో ఏమీలేద్ద. ఒట్టి
గణ్ణతం. నీల్కకాశ్ం మీద గణ్ణతం ఇఫాందిపెడుతంది, వెకిూ ఉల్కిస్వనిా నీర్థకార్థసుూంది. కొంత
విశ్రంతి, కొంత వినోదం కోసం ఉల్కిసంతో వచ్చిన వెకేూ డవను తీసుకుంటాడు. అటవంట్ట
వెకిూకి నీలం మీద నలుపుతో తమిమదవ నెంఫర్థ డవ ఇచాియనుకుందాం. అది ఇంట్టని గుర్థూకు
తెసుూంది, ఆ వెంటనే అతూగార్థ గుర్థూకు వస్వూర్థ. ఇక అతడి ఉల్కిసం నీర్థగారిపోతంది.
ఉనాటిండి యెగార్కి ఒక ఆలోచన తట్టింది. అతడికి భనసులో ఒక సిష్ిత ఏయిడింది –
దాంతో అతడు బ్రష్షీ కింద డేసి డవల చూట్టి ర్థగుపెటాిడు. ఒకిస్వరిగా అతడు
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ఆనందంలో మనిగిపోయాడు. అది అతడిని కుదిప్పవేసింది. అటవంట్ట ఆనందం అతడు ఎనాడూ
చవిచూడలేద్ద, అతడికి ఏదేదోగా ఉంది – ఆ ఉతాుహంతో అతడు బ్రష్షీను కూడా
టికోలేకపోయాడు. ఉనాటిండి ఏదో బమపెట్టినటిగా ఉంది, కానీ అది నవుాతూ, భంచ్చగా
ఉంది.
భరొకరి అభిప్రామం కూడా తీసుకుంటే బాగుంటంది. అయితే, మకోవ్ ప్రొకొప్పచ్
ఎపుిడ ఇంట్టకి వెళ్లిపోయాడు. యెగార్ కాస్తపు చుటి కాల్కిడు. అయినా, అతని భనసు
నిదానించలేద్ద. బ్రష్షీ తీసుకుని కష్ిడి వేసిన "7", "9" నెంఫయి మీద యంగు వేస్వడు. తర్థవాత
గట్టిగా ఊప్పరి తీసుకుని జేబు లోలనుంచ్చ పెనిులు ఫమటకు తీస్వడు.
ఆ రొజు ర్యత్రి బాగా పొద్దు పోయేవయకు నిచేస్వడు. అదృష్ివశాతూ ర్యత్రుళుి అంత చలగా
లేవు. అతడి భాయె ఇంట్టలోలనుంచ్చ ఫమటవయకు అయిద్దస్వర్థి రిగెతిూంది. తన బయూ
చెర్థవులోగాని డిపోలేద్ద కదా అనుకుంట్ట అలవాట తికుండా ఉండటానికి శోకాలు
తీమటానికి ప్రమతిాంచ్చంది. కానీ, తను చేట్టిన ని పూయూయేెవయకు, బ్రష్షీలనీా కడిగేవయకు,
తనివి తీర్య తన నిని చూసుకునా తర్థవాత గానీ యెగార్ ఇంట్టకి ఫమలుదేయలేద్ద.
"ర్యత్రంతా ఎకిడ తిర్థగుతనాావు ఎంద్దకూ నికిర్యని ఏమీ చేతకాని -"
"ని చేస్తూ ఉనాాను, టీనా," యెగార్ ప్రశాంతంగా ఫద్దలచాిడు. "ఇక మాటాిడకు:
ఎంతో ఉయ్యగడే ని చేస్వను. రేపు మకోవ్ ప్రొకొప్పచ్ ఆశ్ియెపోతాడు."
ఆ ర్యత్రి అతడికి నిద్ర టిలేద్ద. తెలివారిన తర్థవాత ఇక ఉండఫటిలేక యెగార్ చెర్థవు
దగగరికి రిగెతాూడు. తన కళాతమక కృష్కని భరొకిస్వరి తనివి తీర్య చూసుకునాాడు. డైరకిర్థ ర్యక
కోసం ఆతృతతో కూడిన ఉతాుహంతో ఎద్దర్థచూడస్వగాడు.
"అదిగో!" శుభోదమం చెికుండానే అతడితో అనాాడు. "నాకు ర్యత్రి వచ్చిన ఆలోచన
చూడు."
మకోవ్ ప్రొకొప్పచ్ దీయఘంగా, నిశితంగా చాల్కస్తపు చూస్వడు. అతడి మఖంలో నవుాలేద్ద.
కానీ యెగార్ మాత్రం నోట్టని ఈ చెవినుంచ్చ, ఆచెవి వయకు స్వగదీసుకుని బుగగలు
నోప్పిపుటేిటంతగా నవుాతనాాడు. "ఊఁ," చ్చవరికి మకోవ్ ప్రొకొప్పచ్ అనాాడు. "ఏమిట్ట దీనయుం?"
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"యానిమేష్న్స," యెగార్ వివరించాడు. "నెంఫర్థలో ఏమంది, ఎంతైనా? ఒట్టి గణ్ణతం.
నీలం మీద నలుపు: దూయం నుంచ్చ సరిగా కనడను కూడా కనడద్ద. ఉదాహయణకు మీర్థ ఏడవ
నెంఫర్థ డవ ఫమటకు తియిె అనాాయనుకుందాం. బాగానే ఉంది, అపుిడు ఏడవ నెంఫర్థ డవ
కోసం వెతకాల. కానీ ఇకిడు చూడండి డవ మంద్ద భాగంమీద బొభమ ఉంది: ఒక బాతప్పలి.
ఎవరికైనా బాతప్పలి వెంటనే కనడుతంది."
ఆకాశ్ం నీలం మీద ఒట్టి నలిట్ట నెంఫర్థి కాకుండా మెరిసిపోతనా యంగులలో బొభమలు
వేసి ఉనాాయి: బాతప్పలి, కుకిప్పలి, భందాయపువుా, కోడిప్పలి. యెగార్ వాట్టని వాసూవంతో
సంఫంధం లేకుండా కాెరికేచయి మాదిరి వేశాడు. అయితే ప్రతి బొభమలోనూ వివర్యలను
ఖచ్చితంగా టికునాాడు: కుకిప్పలి చెవులు వంపు తిరిగి ఉనాాయి, భందాయపువుా కాడ దాని
ఫర్థవుకి వంగి ఉంది, బాతప్పలి నోర్థ నవుాతూ తెర్థచుకుని ఉంది.
"వీట్టతో అందరికీ సయదాగా ఉంటంది," యెగార్ ఉతుహంగా చెపుికుంట్ట వెళాిడు.
"నేను కోడిప్పలి మీద ఉనాాను. మీర్థ ందిప్పలి మీద ఉనాాయనుకుందాం. ననుా టికోటానికి
ప్రమతిాంచు! ందాలు."
"ందాల్క?" మకోవ్ ప్రొకొప్పచ్ ఆందోళనతో అనాాడు. "బాతప్పలికీ, ందిప్పలికీ?
అల్కగా. బాగుంది. ఒకవేళ, దేవుడి దమవలి అల్క జయగకుండా ఉండుగాక, ఎవరి డవైనా
తియగఫడిపోతే? ఎవరైనా డవని దొంగలస్తూ (దేవుడి దమవలి అల్క జయగకుండా ఉండాల)?
ఒకవేళ అది గాలకి కొటికుపోతే (అది నీ తపుి అవుతంది)? అపుిడు పోలీసులకు నేను ఏభని
చెపాిల? మా కోడిప్పలిను కాపాడభనా? ందిప్పలి కోసం వెదకభనా? ఎవరో మా
భందాయపువుాని ఎతూకుపోయాయనా? ఆఁ?!"
"అదీ... "
"అదీ, ఇదీ కట్టిపెట్టి ఆ చెతూ బొభమలమీద యంగు వేమటం మొదలుపెటి! ఎక్ురే తీసినా
కనడనంతగా ఆ బాత-ంది వాటనిాంట్టమీద యంగు వెయిె! ఈ క్షణం వాట్టమీద యంగు వేసి,
కోతి నులు చేమకుండా నీకు ఇచ్చిన జాబితా ప్రకాయం నెంఫర్థి వెయిె. ఇది చ్చనా ప్పలిల ఫడి
కాద్ద, స్వంసిృతిక ప్రదేశ్ం: పారీి కమిటీ నుంచ్చ ఎవరైనా ర్యవచ్చి. పారీి కమిటీ కాయెదరిిని
భందాయపువుాలో ఎకిించగలనా, ఆఁ? ఎకిించగలనా? నీ బాతప్పలిల గురించ్చ, ందిప్పలిల
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గురించ్చ వాళుి ఏభంటార్థ, ఆఁ? నీకు తెలమద్ద? కానీ నాకు తెలుసు: అబస్వాకుి. అబస్వాకుి
అంటార్థ, పొలుష్కిన్స."
"ఏభంటార్థ?"
"నా ఓప్పకను రీక్షంచవద్దు, పొలుష్కిన్స," మకోవ్ ప్రొకొప్పచ్ గట్టిగా చెపాిడు. "ననుా
రీక్షంచవద్దు. కవుకు చెటి డి నా మెదడు సరిగా నిచెమెటంలేద్ద. అల్కగని నిరూప్పంచటానికి
నా దగగయ కాగితాలు ఉనాాయి. కాఫట్టి తెడుడతో ఈడిి నీ తలమీద..."
యెగార్ అకిడినుంచ్చ వెళ్లిపోయాడు. భనసుపెట్టి, శ్రమించ్చ సృష్కించ్చన బొభమల మీద
యంగువేమటం ఎంతోస్తపు తీసుకునాటి విసుగాగ అనిప్పంచ్చంది. అతడు నిట్టిర్యిడు. కానీ ఆ
మొండి బాతప్పలి, ందిప్పలి ఆరిన ప్రతి యంగుపొయ కిందనుంచ్చ తంగి చూస్తూనే ఉనాాయి.
యెగార్ బ్రష్షీ తీసుకుని జానద కథలలో మాదిరి నవుాతూ ఉనా ఆ బొభమలమీద భళ్లి యంగు
వేస్తవాడు. తర్థవాత చాల్క నిర్యసకూంగా , కష్ింమీద నలిని యంగులో నెంఫర్థి వేస్వడు, జాబితా
ప్రకాయం.
చెప్పినటిగానే అంతా చేశానని యెగార్ చెప్పిన తర్థవాత, "నువుా ప్రమాదకయమైన
భనిష్కవి, పొలుష్కిన్స," అంట్ట మకోవ్ ప్రొకొప్పచ్ నిట్టిర్యిడు.
ఒక ఫాిస్ి నుంచ్చ మకోవ్ ప్రొకొప్పచ్ టీ తాగేవాడు. దానిమీద పెదు పొటి ఉనా ఒక వింతైన
చే, కోడిపుంజు ఈకలు ఉనాాయి. ఒక కాలు మీదనుంచ్చ భరొక కాలుమీదకి మార్థతూ యెగార్
వాట్టవంకే చూసుూనాాడు.
"వాళుి ననుా హెచిరించార్థ," డైరకిర్థ చెపుతూ పోతనాాడు. "ఫోర్మెనిందరూ
హెచిరించార్థ. నువుా ఏదో అశాంతితో ఉంటావని, ఏవో ఊహాలోకాలోి ఉంటావని చెపాిర్థ. నేను
వాళి మాటలు నభమలేద్ద."
యెగార్ నిశ్ిఫుంగా నిట్టిర్యిడు, కానీ క్షమించభంట్ట ఒకి మాట అడగలేద్ద. క్షమాణ
– కనీసం బవిష్ెతూ బద్రత కోసమైనా – అడగాలని, మకోవ్ ప్రొకొప్పచ్ ఆ మాట కోసమే
చూసుూనాాడనీ అతడికి తెలుసు, కానీ అతడు అడగలేకపోయాడు. తన పైఅధకారి అభిప్రామంతో
ఏకీబవించలేకపోతనాాడు కాఫట్టి అతడు క్షమాణ అడగలేకపోయాడు. మకోవ్ ఫాిస్ితో అతడికి
తాదాతమయం ఉంది.
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"నువుా సరైన విధంగా జీవించాల, పొలుష్కిన్స. పల్కన, పల్కన విధంగా చెమెభని చెబితే
నువుా అల్కగే చెయాెల. అల్కకాకుండా ప్రతి ఒకిరికి సంత ఆలోచనలు ఉంటే... ఏభవుతందో
తెలుస్వ?"
"ఏభవుతంది?" అడిగాడు యెగార్.
మకోవ్ ప్రొకొప్పచ్ రొటెి తినటం మగించ్చ, ఆఖరి గుకి టీ తాగేశాడు. తర్థవాత తీవ్రంగా,
"దానిని ఊహంచటానికి కూడా స్వహసించను."
"భరి రోదసి సంగతి ఏమిట్ట?" యెగార్ ఎంద్దకనో అడిగాడు (అతడికి ఈ రోజు
ఏభయిెంది?). "మంద్ద అది ప్రజల భ్రభ అనుకునాార్థ: నేను అది రేడియ్యలో వినాాను. ఇపుిడు
-"
"ఎపుిడైనా బూతలు వినాావా?"
"అపుిడపుిడు," యెగార్ నిట్టిర్యిడు.
"ఏమిటది? బూతలంటే చటి విర్థదధ తిటి, తెలసిందా? చటి ఫదధమైన తిటి కూడా
ఉనాాయి. అవునా? ఊహలకు కూడా ఇదే వరిూసుూంది: చటి ఫదధమైనవి, చటి విర్థదధమైనవి
ఉంటాయి. నీవి సెనాుర్థ డని ఊహలు."
"ందిప్పలి, బాతప్పలి చటి విర్థదధమైనవని అంటనాావా?" యెగార్ అనుమానంగా
అడిగాడు.
"నేను విసూృతాయుంలో మాటాిడాను, పొలుష్కిన్స."
"విసూృతాయుంలో అవి బాత, ంది అవుతాయి."
"ందికి జతగా బాత ఉండలేద్ద!" మకోవ్ ప్రొకొప్పచ్ ఒకిస్వరిగా భండిడాడడు. "నా
మంద్దనుంచ్చ వెళ్లిపో, లేకపోతే నా చటి విర్థదధ ఊహలను నీ మీద ప్రయ్యగించాలు వసుూంది!"
ఇది జరిగిన కొనిా రోజులకు ఫ్యెడార్ ఇటొవిచ్ టిణం నుంచ్చ తిరిగివచాిడు. ఊయంతా
అతడిని లకరించటానికి వెళ్లింది. యెగార్ రండు గాిసులే తాగినా తాను వంటరినై ఆందోళనకు
ఎంద్దకు గురౌతనాాని బాధడస్వగాడు.
అయితే

అతడు

అనవసయంగా

ఆందోళనడాడడని

తాయలోనే

తెలసింది.

తాను

అనాలుందంతా అనా తర్థవాత మకోవ్ ప్రొకొప్పచ్ అతడి టి ఎటవంట్ట దేాష్భావం
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ఉంచుకోలేద్ద, అసలు ఆ ఘటన గురించే భరిచ్చపోయాడు. యెగార్ మఖంలో చ్చర్థనవుా భళ్లి
తిరిగొచ్చింది, చెపుిలు లేని కాళితో అతడు అట్ట, ఇట్ట రిగెడుతనాాడు.
"తెలసింది, మకోవ్ ప్రొకొప్పచ్!"
అయితే ద్దయదృష్ిం ఇంకొకవైపునుంచ్చ కమమకుంట్ట వసోూంది. వర్యీకాలపు భబుా మాదిరి
పెదు వితూ. అయితే ఎవరికీ ర్యబోయే వితూ గురించ్చ మంద్దగా తెలస్త అవకాశ్ం లేద్ద. అంద్దకే
అది ప్పడుగుపాట మాదిరి అతని మీద డుతంది. నిట్టిరిి, తలగోకోివటం తప్పించ్చ
చెమెగలగింది ఏమీ లేద్ద.
‗ప్రంచం అల్కగే ఉందనుకుంటా!‘

(తర్థవాయి భాగం వచేివాయం)
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