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హంసలను వేటాడొద్దు [5]
దీని మంద్ద భాగం
జరిగిన కథ: యెగార్ పొలుష్కిన్స అమామకుడు. కానీ నిపుణుడైన వడ్రంగి. భాయయ హారిటీనా
అతణ్ణి అసభర్థునిగా జభకట్టి నితయం నస పెడుతూ, దెప్పి పొడుస్తూ ఉంటంది. హారిటీనా చెలి
మార్యయ, ఆమె బయూ ఫ్యయడార్ ఇటొవిచ్ బుర్యయనోవ్ లు కూడా అదే ఊళ్ళో ఉంటార్థ. ఊరి చుటి
కిల అడవులు కొట్టించి కల వాయపాయం చేసి ధనవంతుడైన ఫ్యయడార్ కి ఒక అటవీ వార్డెను వలి
సభసయ ఎద్దయవుతుంది. అడవిలో చెటి నయకటం గురించి ప్రశ్నిస్వూడు, కల అభమకాల
జమాఖర్థులు చూప్పంచభంటాడు. భరో కి యెగార్ తన రేవు దగగయ ఉద్యయగంలో కూడా
సభసయలు ఎద్దర్థింటాడు. డవల మీద గుర్థూ కోసం నంఫర్థి వేమభంటే, ఆ నిలో ఆసకిూ
కనిప్పంచక, దానికి ఫద్దలు యెగార్ అకిడ బొభమలు గీస్వూడు. బాతు, ందిప్పలి, భందాయపువుా..
ఇలా. ఇదంతా పొద్దుని వచిు చూసిన రేవు అధికారి మకోవ్ ప్రొకోవిచ్ యెగార్ ని తిట్టి ఆ
బొభమలు చెరిపేసి భళ్లి అంకెలు వేమభంటాడు. ఇక చదవండి:—
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దానంతట్టకీ ఓడాిని నిందించాల. నిజానికి తపుి ఓడాిది కూడా కాద్ద, ఖచిుతంగా అదేమిటో
ఎవరికి మాత్రం తెలుసు. ఒకిమాటలో చెపాిలంటే ద్దయదృష్ిం.
స్వధాయణంగా యెగార్ చాలా తకుివ తాగుతాడు: అతడి దగగయ అంత డబ్బూ లేద్ద, అదంటే
అంత ఇష్ిమూ లేద్ద. అంతమాత్రంచేత దానిని తియసిరించేవాడని కాద్ద. ఆమాత్రం తెలవి అతడికి
ఉంది. అంతట్ట భర్యయద అతడికి అంతగా దొరికేది కాద్ద. అతడి బావ ఫ్యయడార్ ఇటొవిచ్ ఒకిడే,
సందయభం వచిునపుిడు భదయం ఇచేువాడు.
ఈ సందర్యభలు చాలా అర్థద్దగా ఉండేవి. అయితే యెగార్కి చాలా తాయగా భతెూకేిది.
ఫహుశా అతడి నర్యలు అంత గట్టిగా బిగించిలేవేమో, లేదా అతడికి లోల ఏదైనా జబుూ
ఉందేమో. లేక, సంవతుయం పొడవునా ఫంగాా  ద్దం, కాయబేజి తప్పించి ఏమీ తిననంద్దవలి
ఏయిడిన ఫలహీనతేమో. యెగార్కి చాలా తాయగా భతెూకుితుందనుకునాిం, హారిటీనా రిసిుతీ
అంతే: అయ గాిసు తాగితే చాలు ఆమె మఖం కందగడెమాదిరి ఎర్రఫడేది, గాిసు మొతూం
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తాగిందంటే పాటలు అంద్దకునేది. ఆమెకు చాలా చాలా పాటలు వచుు, కానీ కొంచెం ఓడాి
తాగిన తర్థవాత ఆమె లివులు మాత్రమే పాడేది. అలాగని అనిి లివులు కాద్ద, ఒకే లివి
పాడేది. ఒకే ఒకి లివి, అది కూడా విషాద పాట:
అయ్యయ, అయ్యయ, అయ్యయ.
నా కషాిలు ఏమి చెపుిద్దనయ్యయ!
చినదానను, చకినిదాననయ్యయ,
ఎవర్థ గట్టికిింతుయయ్యయ...
అంటే భదయం ఆమెను విషాదంలో మంచేదనిమాట. ఒకొికిరి శ్రీయంలో భదయం
ఒకొికి భాగంలోకి వెళుతుంది – కొందరికి గంతులోకి, కొందరికి ప్పడికిలలోకి, కొందరికి
హృదమంలోకి, కొందరికేమొ తలలోకి. యెగార్ విష్య్యనికి వస్తూ అది అతడి కాళ్ిలోకి వెళ్లిది.
తాగిన తర్థవాత అతడి కాళుి అతడిని నిలబెటిలేకపోయేవి. అవి అనిివైపులకి తిరిగిపోయి, ఎంతగా
మెలడిపోయేవంటే ర్డండు కాద్ద ఎనిమిది కాళుినాిమని ఎవరైనా ఒటేిసి చెబుతార్థ. తాగినపుిడు
యెగార్పై ప్రభావం ఎపుిడూ ఒకేయకంగా ఉండేది: అతడు ఎంతో సంతోష్ంగా మారి, అందరినీ
ఎంతగానో ప్రేమించేవాడు. వాసూవానికి అతడు తాగనపుిడు కూడా అందరినీ ఎంతగానో
ప్రేమించేవాడు.
ఆ రోజు ఉదమం మొదట్ట ర్యయటకులు వాచాుర్థ: ఇదుర్థ భహిళ్లతో పాట మగుగర్థ
పుర్థషులు. వాళుి చాలా దూయంనుంచి వచిునటి ఉంది: చాలా సంచులు ఉనాియి. వాళుి
స్వునికులాిగా లేర్థ: భగవాళ్ిందరూ గుండీలుని పాయంటలు వేసుకునాిర్థ, టోపీలు లేవు.
ఆడవాళుి తెలి టోపీలు పెటికుని అదే యకమైన పాయంటలు వేసుకునాిర్థ, తేడా అలాి అవి చాలా
బిగితుగా ఉనాియి. ఎంత బిగుతుగా ఉనాిమంటే యెగార్ వాళ్ివైపు దొంగ చూపులు
చూడస్వగాడు. చూడగూడదనుకుంటాడు, కానీ కాస్తట్టకే తన మీద టి కోలోియి భళ్లి అటే
చూస్వూడు: చూడటానికి అకిడ ఏద్య ఉంది భరి.
“స్వాగతం,
పాడుతునిటి

మిత్రులార్య,

ఉంది.

భర్యయద

స్వాగతం,”

మకోవ్

స్తచకంగా

తన

ప్రొకొప్పచ్

మాటాిడుతునిటికాక

టోపీ తీస్తశాడు.

“కుతూహలంకొదీు

అడుగుతునాిను, ఎకిడినుంచి వచాుర్థ మిత్రులార్య?’
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“మేం వచిున చోట ఇకిడికి కనడద్ద,” వాళుి ఫద్దలచాుర్థ. “భభమలి చెర్థవుకి
ఆవలవైపుకి తీసుకెళ్ి గలుగుతార్య?”
“తికుండా,” టోపీ తిరిగి పెటికుంటూ మకోవ్ ప్రొకొప్పచ్ తన సంతోషానిి దాచుకునే
ప్రమతిం చేశాడు. “భయడవలో మిభమలి తీసుకెళ్తాం. అయితే మీర్థ పోను, ర్యను బాడుగ
కటాిల.”
“అలా ఎంద్దకు?”
“మీర్థ అడిగిన చోటకి డవ మిభమలి తీసుకెళుతుంది. అయితే అది వెనకిి ఖాళ్లగా
ర్యవాలు ఉంటంది.”
“అది నాయమమే,” అంటూ ర్డండవ వయకిూ ర్థు తీసి డబుూలచాుడు.
వాళ్ి మఖాలనుఫట్టి యెగార్ వాళ్ిని గుర్థూపెటికునాిడు: బ్బడిద జుటోిడు, ఫటితలోడు,
సగం ఫటితలోడు. ఆడవాళ్ిను కూడా అలాగే గుర్థూపెటికునాిడు: ఎర్రట్ట అమామయి, ర్యగిజుటి
అమామయి. ఆడవాళుి దేంటోిను కలించుకోలేద్ద: అనిి విష్య్యలు బ్బడిద జుటోిడు, సగం
ఫటితలోడే మాటాిడార్థ. ఫటితలోడు ప్రకృతిని ఆస్వాదిసుూనాిడు.
“ఇకిడ చేలు బాగా దొర్థకుతాయ్య?” అతడు అడిగాడు.
ఆడవాళుి తభ స్వమానులు తీసుకోటంలో మనిగిపోయ్యర్థ. కోలాి ఆ కినే ఉనాిడు.
ఫడికి సెలవలు ఇవాటంతో అపుిడపుిడు వచిు తండ్రికి సహామడుతునాిడు. ఆడవాళుి అతనిి
ట్టించుకోలేద్ద. కానీ ఎర్రట్ట అమామయి ఒక సంచిలోంచి బైనాకుయలర్ు (నిజంగా అది అద్దభతమైన
బైనాకుయలర్ు!) ఫమటకుతీస్తసరికి అతడు ఆకరిీతుడయ్యయడు, ఏద్య అమస్వింతం లాగినటి.
“ఎంత మదొుచేు అబాూయి!” అంది ర్యగిజుటి అమామయి. “నీ పేరేమిట్ట, అబాూయి?”
“కోలాి,” అనాిడు కోలాి, పెదువాడిలా అనిప్పంచటానికి అతడు బొంగుర్థ గంతులో
సమాధానం ఇచాుడు.
“ఇకిడ పుటిగడుగులు బాగా దొర్థకుతాయ్య, కోలాి?”
“పుటిగడుగులు ర్యవటానికి ఇంకొంచెం సభమం ఉంది,” కోలాి కంఠం పెదుగా
లకింది. “తెలి యకాలు అకిడకిడా వసుూనాియి కానీ గోధుభ యకం మొదట్ట పొయకి ఇంకా
సభమం ఉంది.”
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“మొదట్ట ఏమిట్ట?” ఎర్రట్ట అమామయి బైనాకుయలర్ు కిందికి దించి భరీ అడిగింది.
“మొదట్ట పొయ ఇంకా ర్యలేద్ద,” కోలాి వివరించాడు, అతడి కాళుి అతడికి తెలమకుండానే
బైనాకుయలర్ు వైపుకి కదిలాయి. “పుటిగడుగులు పొయలోి వస్వూయి: మొదట గోధుభవి, తర్థవాత
ఎర్ర టోపీలు, ఉడత మదులు వస్వూయి. ఆ తర్థవాతే అసలైన పుటిగడుగులు వస్వూయి:
పాలనుయగలు, జునుిమకిలు.”
“చాలా పుటిగడుగులు వచిునపుిడు దానిని పొయ అంటార్థ, అంతేనా?”
“అవును. అపుిడు వాట్టని తెచుుకోటానికి వెళ్ివచుు, అిట్టదాకా వృధా శ్రమే
అవుతుంది.”
బైనాకుయలర్ు వైపుకి అతడు ఇంకొక అడుగు మంద్దకు వేశాడు: అతడి పొటి దానిని
తాకుతునిటిగా ఉంది. దాని మీద నుంచి అతడు తన చూపును భయలులేకపోతునాిడు. భరి అవి
నిజమైన బైనాకుయలర్ు, మిత్రులార్య!
“నీకు దీంటోించి చూడాలని ఉందా?”
అవును అనాలనుకునాిడు కోలాి; అతడి నోర్థ తెర్థచుకుంది కానీ “అవును” కి ఫద్దలు
ఏద్య గయగయ శ్ఫుం చేస్వడు. ఏమీ అయధంకాని గయగయ అది, అయినా ఎర్రట్ట అమామయి బైనాకుయలర్ు
ని అతడి మంద్దకి చాచింది:
“డెమయకుండా జాగ్రతూగా చూడు.”
“అలాగే.”
భయడవని సిదధం చేస్తూ మకోవ్ ప్రొకొప్పచ్ ఆదేశాలను నాని వింటూ ఉండగా, కోలాి
బైనాకుయలర్ు

లోంచి

చూసుూనాిడు.

చినిగా

ఉనివైపునుంచి

చూసుూంటే

అనీి

పెదుగా

కనడుతునాియి. పెదుగా ఉనివైపునుంచి చూసుూంటే అనీి చినిగా కనడుతునాియి. ఇది
అతడికి ఏమాత్రభం అయుం కాలేద్ద: పెదుగా ఉనివైపునుంచి పెదుగా, చినిగా ఉనివైపునుంచి
చినిగా కనడాల కదా? ఇదేమో అలా లేద్ద. బైనాకుయలర్ు కంటే ఎకుివ కాకపోయినా ఈ వింత
ప్రవయూన కోలాిని బాగా ఆకటికుంది: దానిని తిపుితూ ర్డండువైపులనుంచి ఒక కాకిని చూస్తూ
ఉనాిడు.
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“దానిని అటూ, ఇటూ ఎంద్దకు తిపుితునాివు?” ఎర్రట్ట అమామయి అడిగింది. “ఇదిగో,
ఈవైపునుంచి చూడాల.”
“నాకు తెలుసు,” కోలాి మెలిగా ఫద్దలు ఇచాుడు.
“భరి దానిని ఎంద్దకు తిపుితూ ఉనాివు?”
“ఊరికే,” బిడిమంగా ఫద్దలచాుడు కోలాి. “అలా చేమటం బాగుంది.”
“కోలాి!” యెగార్ అతడిని ప్పలచాడు. “ఇటొచిు నాకు సహామం చెయియ.”
బైనాకుయలర్ు ని కోలాి ఎర్రట్ట అమామయి చేతులోి పెట్టి ధనయవాదాలు చెబుదాభనుకునాిడు
కానీ అతడి గంతు నుంచి గయగయభని శ్ఫుం తప్పించి ర్యలేద్ద. దాంతో తన కృతజఞతలు
తెలమచేమకుండానే అకిడినుంచి ర్థగుపెటాిలు వచిుంది. “అడివి భనిష్క,” అంది ర్యగిజుటి
అమామయి.
“వాణ్ణి ట్టించుకోవద్దు,” చేతిని ఫదుకంగా ఊపుతూ అంది ఎర్రట్ట అమామయి. “పెంకం
సరిగా లేదంతే.”
మకోవ్ ప్రొకొప్పచ్ నిశ్నత చూపుల కింద యెగార్ తొమిమదవ నంఫర్థ డవను (దాని కింద
యెగార్ అంతకు మంద్ద వేసిన బొద్దుగా ఉని బాతుప్పలి బొభమ ఇంకా కనడుతూనే ఉంది)
భయడవకి తగిలంచి పెట్రోలు డబాూను పెటికునాిడు. కోలాి తెడుి, ఇంకా అవసయమైన ఇతయ
స్వమాను తెచాుడు.
“అనిి ఏర్యిటి పూయూయ్యయయి, మకోవ్ ప్రొకొప్పచ్,” యెగార్ చెపాిడు.
“మంద్ద ఒకస్వరి నడిప్ప చూడు,” యెగార్కి ఆదేశాలు ఇచిు ర్యయటకులకు
వివరించస్వగాడు మకోవ్: “భయడవలో మొదట్ట విహాయం ఇదే. ఏ పొయపాట జయగకుండా అనిి
జాగ్రతూలు తీసుకుంటనాిం.”
“ఇదంతా తొందయగా మగిస్వూర్య?” ఫటితలోడు చిర్థకోం ప్రదరిిస్తూ అడిగాడు.
“ఇవనీి చేయ్యల, ర్యయటక పౌర్థలార్య: బద్రతా అవసర్యలు. పొలుష్కిన్స, ఇక
కానిమయవోయ్.”
బద్రతా

అవసర్యలను

మకోవ్

ప్రొకొప్పచ్

అిట్టకపుిడు

కలించాడు,

అసలు

అటవంట్టవేమీ లేవు. అతడు తన బద్రత గురించి జాగ్రతూడుతునాిడు.
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“పొలుష్కిన్స, భయడవను స్విర్ి చేసి, అదిగో అలింత దూయం పోనిచిు, వెనకిి తిప్పి భళ్లి
ఇకిడకు తీసుకుర్య.”
“సరే.”
కోలాి తెడుెవేసి భయడవని తీయంనుంచి కొంత దూయం తీసుకెా ిడు. యెగార్ మోటార్థకి
తాడు చుట్టి ఒకి లాగులాగి దానిని స్విర్ి చేశాడు. కాస్తపు ఊరికే ఆడనిచిు తర్థవాత ప్రొపెలిర్కి
తగిలంచి మంద్దకి పోనిచాుడు. డైర్డకిర్థ భనశాింతి కోసం భయడవని ఒక చుటి తిప్పి
తీసుకొచాుడు. రేవులోకి తిరిగి వచేుటపుిడు మోటార్థను సరైన సభయ్యనికి ఆపేసి ఎటవంట్ట
కుద్దపులు లేకుండా డవని నిలపాడు. అతడి మఖం నవుాతో వెలగిపోయింది:
“అంతా బాగుంది, మకోవ్ ప్రొకొప్పచ్!”
“భయడవను

నడటం

నీకు

తెలుసు,”

అనాిడు

డైర్డకిర్థ.

“స్వమానులు

ఎకిించుకోటానికి అనుభతి ఇసుూనాిను.”
యెగార్, అతని కొడుకు తీయం మీదకి ఉరికి ఆలసయం చేమకుండా స్వమానంతట్టనీ
డవలోకి ఎకిించార్థ. ర్యయటకులు తభతభ చోటిలో కూర్థునాిర్థ. మంద్ద భాగంలో ఉని
కోలాి డవని కొంచెం నటాిడు. యెగార్ భరొకస్వరి భయడవని స్విర్ి చేసి అడవి ఉనివైపుకి
దూసుకుపోయ్యడు.
ర్యయటకులు దారిలో ఏమి మాటాిడుకునాిరో యెగార్ గాని, కోలాి గాని వినలేద్ద.
మోటార్థ చపుిడు వలి యెగార్కి ఏమీ వినడలేద్ద, కోలాినేమో మంద్దభాగంలో కూర్థుని
వెనకిి వెళుతుని అలలను, మెలిగా చేర్థవౌవుతుని అవతల తీర్యనిి చూస్తూ ఉనాిడు. ర్యయటకుల
గురించి ఆలోచించే సభమం కోలాికి లేద్ద: అతడు అనేాష్ణలో ఉని నావికుడు. తన దికూుచిని
ఇంట్ట దగగయ వదిలపెట్టి వచిునంద్దకు అతడు బాధడస్వగాడు. అంతేకాకుండా ఎర్రట్ట అమామయి
తనకి మంద్దగానే బైనాకుయలర్ు ఇచిుంది. ఆ బైనాకుయలర్ు అవసయం అతడికి ఇపుిడుంది!
ర్యయటకులు చెర్థవు కొతూదని, దాంటోి చెపుికోదగిన చేలు ఉండవని అనుకుంటనాిర్థ.
వాళ్ి మాటలోి అపుిడొకట్ట, ఇపుిడొకట్ట యెగార్ చెవిలో డుతునాియి కానీ, తనకు అిగించిన
గుర్థతయమైన బాధయత వలి వాట్టని అతడు అంతగా ట్టించుకోవటంలేద్ద. అంతేకాకుండా ఈ
ప్రశాంతమైన వాతావయణంలో కొనిి రోజులపాట గడటానికి వచిున ఈ అరిచితులతో అతడికి
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ఏం ని ఉంది! తన నేంటో తనకి తెలుసు: వాళుి తీసుకెళ్ిభని చోటకి తీసుకెళ్ిటం, గుడాయం
ఏర్యిట చేసుకోవటంలో సహకరించటం, వెళ్లిపొభమనిపుిడు వెళ్లిపోవటం.
“ఆ గుటిమీదకు తీసుకెళుి!” బ్బడిద జుటోిడు ఆజాఞప్పంచాడు. “మేం ఒకిస్వరి అంతా
కలమచూసి వస్వూం.”
వాళుి మొతూం మూడు ప్రదేశాలు చూసి వచాుర్థ. చివరికి ఎర్రట్ట అమామయి, ర్యగిజుటి
అమామయి ఏకాభిప్రాయ్యనికి వచాుర్థ. తర్థవాత తభ స్వమాను దింభని చెపాిర్థ. గుడార్యనికి
ఎంప్పక చేసిన ప్రదేశ్ం వయకు స్వమాను చేయుటంలో యెగార్, అతని కొడుకు సహామడాెర్థ.
చుటూి దటిమైన కవుకు చెటి ఉని ఖాళ్ల ప్రదేశ్ం అది.
ఇకిడ ర్యయటకులు అలుయమినిమం గెడల మీద సుపుచు గుడార్యనిి క్షణాలోి
వేస్తశార్థ, చూర్థ, తలుపులతో సహా. భంటవెమయటానికి తగిన సులం తయ్యర్థ చేస్త బాధయత
యెగార్కి అిచెపాిర్థ. పాిసిిక్ తెిలలోకి గాల ఊదే నిని కోలాికి అిగించార్థ. కోలాి ఆ
నిని చాలా సంతోష్ంగా చేటాిడు. అంతా సరిగా చెయ్యయలని ఆద్దర్యుతోనూ, తెిలలోకి గాల
ఊది, ఊది అతడి మఖం ఎర్రఫడిపోయింది. ఈలోగా సగం ఫటితలోడి నుంచి కొడవల
తీసుకునియెగార్ భంటకి కట్టిపులిలకోసం వెా ిడు.
“ఎంత అందమైన ప్రదేశ్ం!” ర్యగిజుటి అమామయి అంది. “గాల ఎంత హాయిగా ఉంది!”
“ఇకిడ అంతగా చేలు లేవని నాకు అనిప్పస్ూంది,” అనాిడు బ్బడిద జుటోిడు. “ఓయ్,
అబాూయ్. ఇకిడ చేల్యలా ఉంటాయి?”
“భటిగుడిసెలు,” రొపుితూ ఫద్దలచాుడు కోలాి (ఆ సభమంలో అతడు తెిలోకి గాల
ఊద్దతునాిడు).
“భటిగుడిసె పులుసుకే బాగుంటంది.ఇంకేమైనా భంచి చేలునాియ్య?”
“లేవు.”
ఇంకా వేరే చేలు ఉండిఉండవచుు, కానీ కోలాి తన వమసుు, అనుబవంవలి
భటిగుడిసెలు టికోటానికే రిమితభయేయవాడు. అదీకాకుండా అతడు తెిలను ఊదటంలో
తలమనకలై ఉనింద్దన మాటాిడటానికి అంతగా ఆసకిూ కనయచలేద్ద.
“నువుా చేలను బాగా డతావా?” ఫటితలోడు అడిగాడు.
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“లేద్ద.”
తన సమాధానాలాను కోలాి ఒకి దానికే రిమితం చేసుూనాిడు. పెదు సమాధానం
ఇవాాలంటే ఊదటం ఆపాల, దాంతో తెిలోని గాల ఫమటకు వచేుసుూంది. గాల ఫమటకు
పోకుండా ఉండటానికి దాని మూతిని వేళ్ితో నొకిి ట్టి ఉంచాడు కానీ అకిడ పాిసిక్
ి గట్టిగా
ఉండటంవలి కోలాికి ఫలం సరిపోవటం లేద్ద.
“మీ నాని సంగతి ఏమిట్ట – అతడు చేలను బాగా డతాడా?”
“లేద్ద.”
“ఏం?”
“ఏమో.”
“బాగుంది సంబాష్ణ,” ర్యగిజుటి అమామయి నిటూిరిుంది. “వాడ అడివి భనిష్ని నేను
చెపాినా?”
“నువుా భంచి అబాూయివి, కోలాి,” ఎర్రట్ట అమామయి నుండి అనుకోని పొగడూ
లభించింది. “నువుా తెిలను బాగా ఊద్దతునాివు. అలసిపోయ్యవా?”
“లేద్ద.”
అది తిటిడం అని తెలుస్ూంది కాని తాను “అడివి భనిష్క” ఎలా అయ్యయడ కోలాికి అయుం
కాలేద్ద. కాని అతడు దానిని ట్టించుకోదలుచుకోలేద్ద: అతడికి అంత సభమం లేద్ద, అదీగాక
ఎర్రట్ట అమామయి అతడిని ఆపాట్టకే మెచుుకుంది. ఆమె మెపుికోసం కోలాి అయిద్ద కాద్ద
య్యభైఅయిద్ద తెిలనైనా విశ్రంతి తీసుకోకుండా ఊదటానికి సిదధంగా ఉనాిడు.
కానీ అయిదవ తెిను ఊదబోయేసరికి కోలాి ఎంత అలసిపోయ్యడంటే అతడి తల ఖాళ్ల
కుండలాగా అనిప్పంచస్వగింది. అతడు భాయంగా ఊప్పరి తీమస్వగాడు, మఖం కందగడెలాగా
మారింది, రొపుితూ ఉనాిడు, కానీ ఊదటం మాత్రం ఆలేద్ద: ఆ ని పూరిూ చెయ్యయల, పైగా
తెిలు ఊదే ని రోజూ దొరికేది కాద్ద. అంతేకాద్ద, ఆ తెిమీద చెర్థవులో విహాయం చేస్వూర్థ.
దాంతో శ్కిూనంతట్టనీ కూడగటికుని ఊదటంలో నిభగిమైపోయ్యడు, ఎంతగా అంటే ర్యయటకులు
మాటాిడుకుంటనిదేదీ అతడి చెవిన డలేద్ద. ఆఖరి తెి ఊదటం పూయూయియ, దాని మూత
బిగించి కొదిుగా ఊప్పరి తీసుకుంటని సభయ్యనికి వాళ్ి నాని ఫండిగుర్థవింద తోపునుంచి
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ఫమటకు వసుూనాిడు. భంటకి అతడి చేతిలో ఎండు ఫిర్ కొభమలు ఉనాియి. “మిత్రులార్య, భనం
ఎంచుకుని ప్రదేశ్ం భరీ అంత భంచిది కాదేమోనని అనిప్పస్ూంది. ఆ తోపులో చీభల పుటి
ఉంది: అవి మిభమలి ఇఫూంది పెడతాయి. భనం ఇంకా ఎకిడికైనా మార్యల,” అనాిడు.
“ఆ చీభలపుటి చాలా పెదుదా?” అడిగాడు బ్బడిద జుటోిడు.
“తొటింత పెదుది,” చెపాిడు యెగార్. “ఎనోి ఏళుిగా సిుయడిన కుటంఫం లాగా ఉంది.”
“చాలా ఆసకిూకయంగా ఉంది!” అంది ఎర్రట్ట అమామయి. “దానిని నాకు చూప్పస్వూవా?”
“తికుండా,” అనాిడు యెగార్.
చీభలపుటిను చూడటానికి అందరూ వెా ిర్థ, కోలాి కూడా వెా ిడు: కొంచెం నడిస్తూ ఊప్పరి
భళ్లి మామూలుగా అవుతుందని అతడు అనుకునాిడు. తోపులో ఫండిగుర్థవింద చెటి మొదట్ట
వయస దాటగానే అది వాళ్ికి కనడింది: కొండ లాగా ఉందది. తొట్టి ఏమిట్ట, అది స్వినాల గది
మాదిరి పెదుగా ర్డండు గజాలైనా పొడవుంటంది.
“ఆకాశ్హాయమయం!” అనాిడు సగం ఫటితలోడు. “ప్రకృతి అద్దభతం.” అకిడంతా చీభలు
హడావుడిగా తిర్థగుతూ ఉనాియి – ల్యకిపెటిలేననిి చీభలు. అవి ఎర్ర గండుచీభలు. అవి
కుటాిమంటే భంటతో గంతులు వేయ్యలుందే. కోలాి వాట్టకి స్వధయమైనంత దూయంలో ఉనాిడు
(అంద్దలో అతడికి చెపుిలు కూడా లేవు).
“వీట్టతో మాచెడె సభసయ,” అనాిడు యెగార్. “కొంచెం అవతలగా నేను భరొక ఖాళ్ల
ప్రదేశ్ం చూశాను. మీర్థ అకిడికి మాయటంలో నేను సహామం చేస్వూను: ఆ యకంగా మీకు
ప్రశాంతత ఉంటంది, వాట్టకి ఆటంకం ఉండద్ద.”
“ఈ చీభలు కీళ్ినొపుిలకు భంచివి,” అనాిడు సగం ఫటితలోడు. “కాఫట్టి ఎవరికైనా కీళ్ి
నొపుిలుంటే...”
“అబాూ!” అరిచింది ర్యగిజుటి అమామయి. “ఎంత గట్టిగా కుట్టింది, ప్పలి ర్యక్షసి!”
“అవి వాసన సిగడతాయి,” చెపాిడు యెగార్. “అవి సాతంత్ర జీవులు.”
“అవును,” ఫటితలోడు నిటూిర్యుడు. “భంచి పొర్థగు కాద్ద.”
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“ఏం బమంలేద్ద!” చెయియ ఊపుతూ అనాిడు బ్బడిద జుటోిడు: “భనం వాట్టని
జయిస్వూం! ఓయ్, నీ పేరేమిటనాివు? యెగార్? కొంచెం పెట్రోలు ఉంటే ఇస్వూవా, యెగార్? ఒక
డబాూ ఉందా?”
పెట్రోలు ఎంద్దకో యెగార్కి అయుం కాలేద్ద, అయినా భయడవలో ఒక డబాూలో పెట్రోలు
ఉంటే అది తీసుకొచిు ఇచాుడు. దానిని బ్బడిద జుటోిడికి ఇచాుడు, “ఇదిగో.”
“నువుా భంచోడివోయ్,” అనాిడు బ్బడిద జుటోిడు. “నీ తెలవిని రిగణనలోకి
తీసుకుంటాం. సరే, అందరూ ఒకి అడుగు వెనకిి వేమండి.”
అలా అంటూ అతడు డబాూలోని పెట్రోలంతా చీభలపుటి మీద గుభమరించాడు. పెట్రోలు
చలి అగిగపులి గీశాడు – ఒకిస్వరిగా భంట ఆకాశానికి ఎగిసింది. అది బుసకొడుతూ క్షణకాలంలో
ఆ పెదు చీభలపుటినంతట్టనీ కమమకుంది.
పాం ఆ ప్పపీలకాలు బరించలేని వేడికి మాడిపోతా అటూ, ఇటూ రిగెతూస్వగాయి.
ఎండుపులిలు టటభంటూ భండస్వగాయి. ఎనోి పుష్ిర్యలపాట ఆ చీభల స్వమ్రాజాయనికి
ఆశ్రమమిచిున

ఆ

పెదు

ఫండిగుర్థవింద

చెటి

కూడా

నింగికి

ఎగుసుూని

భంటకు

గజగజలాడస్వగింది.
యెగార్, కోలాిలు నోటమాటర్యక నిలఫడిపోయ్యర్థ. భంట వేడిమి వాళ్ి మఖాలకు
తగలకుండా చేతులు అడెం పెటికుని అలా చూస్తూ ఉండిపోయ్యర్థ: మాడిపోయి, కాలపోతునాి ఆ
చీభలు పుటినుంచి పారిపోవటంలేద్ద. అంద్దకు విర్థదధంగా కనీసం ఒకి గుడుెనైనా
కాపాడుకుందాభని భయణానిి ధికిరిస్తూ భంట భధయలోకి మొండిగా నడుసుూనాియి. కొటాిది
చీభలు శ్రభడి కట్టిన ఆ పెదు పుటి తభ కళ్ిమందే మాడి, భసై పోవటం తండ్రి, కొడుకులు
చూసుూండిపోయ్యర్థ – ఆ పెదు ఫండిగుర్థవింద చెటి ఆకులు వేడికి మడుచుకుపోస్వగాయి,
అనిివైపుల నుంచి వేలాది చీభలు భంటలోకి రిగెతూస్వగాయి.
“బలే, బలే టపాసులు!” ర్యగిజుటి అమామయి సంతోష్ంతో కేకలు పెట్టింది. “భనదే
విజమం!”
“అదీ విష్మం,” గయాంగా అనాిడు బ్బడిద జుటోిడు. “ప్రకృతికి భనిషే ర్యజు. కదా,
అబాూయీ?”
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“ర్యజా?” దిమెమయపోయి ఉని కోలాి లకాడు.
“ర్యజు, అబాూయి. అనిింట్టనీ ఓడించినవాడు, విజేత.”
ఆ చీభలపుటింతా తగలఫడిపోయి బ్బడిద మిగిలంది. ఫటితలోడు దానిని ఒక పులితో
పొడిచాడు, చిని భంట గుపుిభని లేచి ఆరిపోయింది. చనిపోని చీభలు బ్బడిద ర్యశ్నలో అటూ,
ఇటూ కంగార్థగా తియగస్వగాయి.
“ఈ భూమి మీద భన స్వునానిి సంపాదించుకునాిం,” ఫటితలోడు వివరించాడు.
“ఇపుిడు భనలి ఎవరూ ఇఫూంది పెటిర్థ, భనకు ఎవరూ అడుెర్యర్థ.”
“ఈ విజయ్యనికి భనం ండగ చేసుకోవాల,” అనాిడు సగం ఫటితలోడు.
“ఏద్య ఒకట్ట ఆలోచించండి, అమామయిలూ.”
“అవును,” అంటూ బ్బడిద జుటోిడు ఫలరిచాడు. “భన మిత్రుడికి ధనయవాదాలు
తెలపాల.”
“చీభలకు అంతిభ సంస్వియం కూడా చెయ్యయల!” ఫటితలోడు పెదుపెటిన నవాాడు.
అందరూ తరిగి గుడాయం వైపుకి నడవస్వగార్థ.
అయ్యభమంలో ఉని యెగార్ వాళ్ి వెనకే కాళుి ఈడుుకుంటూ వెళుతునాిడు.
అంతకుమంద్ద అతడే వాళ్ికి ఎంతో ఉతాుహంగా ఇచిున ఖాళ్ల పెట్రోలు డబాూ అతడి చేతిలో
ఉంది. కోలాి అతడి కళ్ిలోికి చూడటానికి ప్రమతిించాడు కానీ అతడు మఖం తిపేిసుకునాిడు.
కోలాి గుసగుసగా అడిగాడు, “అలా ఎలా చేశార్థ, నానాి? అవి కూడా ప్రాణమని జీవులేగా...”
“ఊఁ,” నిటూిర్యుడు యెగార్. “లోకం అలాగే ఉందనుకుంటా, కొడుకా...”
అతడి గుండె ఫర్థవెకిింది. వెంటనే అకిడినుంచి వెళ్లిపోవాలని ఉంది. కాని వెళ్ిభని వాళుి
ఇంకా చెిలేద్ద. ఒకి మాట కూడా మాటాిడకుండా అతడు భంట వెమయటానికి అనిి ఏర్యిటి
చేశాడు. అది అయిన తర్థవాత ఆడవాళుి ద్దిట్ట రిచి ఆహాయం ఫమటకు తీస్వర్థ.
“యండి,” వాళుి ప్పలచార్థ, “తొందయగా కొంచెం తిందాం.”
“అబేూ... మాకు... ఏమీ వద్దు.”
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“ప్రతి నికి పలతం ఉండాల,” అనాిడు బ్బడిద జుటోిడు. “ఉదాహయణకు ప్పలివాడికి
కైమా ఉండ. ఏయ్, అబాూయ్, కైమా ఉండ కావాలా?”
కైమా ఉండ అనేసరికి కోలాి కాదనలేకపోయ్యడు: అది తినే అవకాశ్ం అతడికి
ఎపుిడగాని ర్యద్ద. ఇంకా నేలచూపులు చూస్తూ, నిటూిర్థస్తూ ఉని తండ్రిని దాట్ట ఒక అడుగు
వాళ్ివైపుకి వేశాడు. యెగార్ కోలాి వైపుకి చూసి, “నీ చేతులు మరికిగా ఉనాియి, వెళ్లి కడుకుిని
ర్య,” లోసాయంలో అనాిడు.
క్షణంలో చేతులు కడుకుిని వచిున కోలాికి ఒక కైమా ఉండ ఇచాుర్థ. ఒకవైపున అతడికి
సంతోష్ంగా ఉంది, కానీ ఇంకో వైపున ఆ చీభలే అతడి కంట్టమంద్ద కదలాడుతునాియి.
గందయగోళ్ంగా అటూ, ఇటూ రిగెడుతుని చీభలు. ధైయయంగా భంటలలోకి దూకుతూ, ఆ వేడికి
మాడిపోతుని చీభలు.
యెగార్కి కూడా ఆ చీభలే కనడుతునాియి. వాట్టని పోగటిటానికి, తన సమృతి థం
నుంచి తొలగించటానికి అతడు కళుి నులుమకునాిడు. కానీ, అవి భళ్లి, భళ్లి పాకుతూ వస్తూనే
ఉనాియి. అతడికి నీయసంగా ఉండి, ఏమీ చెయ్యయలనిప్పంచటంలేద్ద. వాళ్ితో కూర్థుని ఆహాయం
తినాలని అసులు లేద్ద. కానీ వాళుి ర్డండస్వరి ప్పలచేసరికి వెళ్లి వాళ్ితోపాట కూర్థునాిడు. అతడు
ఏమీ మాటాిడకుండా కూర్థునాిడు. అయితే తనని కూడా ప్పలచినంద్దకు ధనయవాదాలు తెలప్ప
ఉంటే బాగుండేది. అతడు మౌనంగా కూర్థునాిడు, మౌనంగానే బ్బడిద జుటోిడు ఇచిున భగుగ
అంద్దకునాిడు.
“తాగు, యెగార్. అలసిపోయినపుిడు నువుా తాగుతావు, కదా? అది నీ కళ్ిలోి
కనడుతోంది.”
“అవును... అపుిడపుిడు.”
“ఇది కూడా అటవంట్ట సందయభమే అనుకో.”
“సరే, మీ సెలవలకీ, మీ ఆరోగాయనికీ.”
ఆ మాటలు అతి కష్ిం మీద అతడి నోట్ట నుంచి వచాుయి. అతడి హృదయ్యనిి ఏద్య నీడ
కమమకుంది. ఇతర్థలకోసం ఆగకుండా భగుగలోనిదంతా గటగటా తాగేస్వడు.
“అదీ యష్యన్స తీయంటే!” సగం ఫటితలోడు ఆశ్ుయయంగా అనాిడు.
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జీవితంలో అంత మోతాద్ద యెగార్ ఎపుిడూ తాగలేద్ద.
అంతేకాకుండా అతడు తాగింది ఓడాి కంటే చాలా ఘాటైనది: అది నేర్థగా అతడి
మెదడులోకి వెళ్లి చీభలననిింట్టని తుడిచేసింది. అకిడ ఉని వాళ్ింతా ఎంతో ఆతీమయులాిగా
అనిప్పంచి యెగార్ తన బెర్థకునంతట్టనీ భరిచిపోయ్యడు. నోట్టని ఈ చివరినుంచి ఆ చివరి దాకా
స్వగదీసి నవుాతూ మాటల ప్రవాహంలో డిపోయ్యడు.
“ఇకిడ అంతటా ప్రకృతి ఉంది. అవును. మీ ప్రంచం నుంచి ఫమటడాలనుకునిపుిడు
మీర్థ ఇకిడికి ర్యవాల. నిశ్ిఫుం, ప్రశాంతత. భనిష్కకి ఏం కావాల? అతడికి ప్రశాంతత కావాల.
ప్రతి జంతువు, ప్రతి పుర్థగు, అంతెంద్దకు ప్రతి చెటి – తభ ప్రశాంతత కోసం
పాకులాడుతుంటాయి. చీభలు, ఈ చీభలు కూడా... అదే కోర్థకుంటనాియి.”
“నువుా తతూవవేతూవి, యెగార్,” బ్బడిద జుటోిడు నవాాడు. “నీ సిదాధంతం ఏమిట్ట?”
“ఆగండి అమయలార్య, ఆగండి. నేను ఏం చెబుతునాిను? నేను కోర్థకునేది ఏమిటంటే -”
“నీకు ఇంకొంచెం భంద్ద కావాల!”
“ఆగండి అమయలార్య, ఆగండి...”
యెగార్ కొంచెం తాగిన తర్థవాత అందరినీ అలాగే సంబోధిస్వూడు, అమయలార్య అంటూ.
ఒక యకంగా చెపాిలంటే ఇది మొదట్ట దశ్. ర్డండవ దశ్కి భరింత స్వనిిహితయం ఏయిడి
“మిత్రులార్య” అంటూ సంబోధిస్వూడు. అందరిపైనా అంతులేని ప్రేభను కురిప్పస్తూ అతడి కళుి
మిటకరిస్తూ ఉంటాయి. అకాయణంగా అందరిపైనా జాల కలుగుతుంది. ఏవో భంచి మాటలు,
అందరినీ సంతోష్రిచే మాటలు చెిటానికి ప్రమతిిస్వూడు. కానీ అతడి ఆలోచనలు కూడా ఎర్ర
చీభల మాదిరి గందయగోళ్ంగా అటూ, ఇటూ రిగెడుతునాియి. తన ఆలోచనలను
వయకూయచటానికి సరిడేటనిి మాటలు అతనికి మంద్దనుంచి లేవు. అదే ర్డండ గాిసు తాగితే
మెదడు పూరిూగా భబేూసి పోతుంది.
“భనిష్క వయధకు లోనవుతాడు. అంతులేని వయధ నా ప్రిమమైన మిత్రులార్య. ఎంద్దకని?
ఎంద్దకంటే భనభంతా అనాధలం. తలి ప్రకృతితో సంఫంధం లేద్ద, తండ్రి అడవితో తగాదా,
స్దరి నదితో విరోధం. భనిష్క నిలఫడటానికి, దేనికైనా ఆనుకోటానికి ఎటవంట్ట ఆధాయమూ
లేద్ద; పునర్థతేూజం కావటానికి ఏమీ మిగలలేద్ద. ఇది మీకు ప్రతేయకంగా వరిూసుూంది నా ప్రిమమైన,
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భంచి మిత్రులార్య. మీర్థ అందరికంటే ఎకుివ వయధకు లోనౌతార్థ. మీ పైన ఆకాశ్ం బ్బడిద
యంగులో ఉంటంది. మాది నీలం ఆకాశ్ం. భరి నీలం ఆకాశ్ం మీద నలుపెలా కూర్థుంటందని
అడుగుతునాిను? సాయగపు నీలం మీద అంకెలా? లేద్ద అమయలార్య, లేద్ద నా ప్రిమమైన
మిత్రులార్య, ఆకాశ్ం మీద అంకెలు ఏమాత్రం బాగుండవు. అది ఉనిది భరో దానికోసం, అందం
కోసం, ఆతమ ఊప్పరి తీసుకోవటం కోసం. అవును!”
“నువుా భంచి కథకుడివి, కవివోయ్!”
“ఆగండాగండి, నా ప్రిమమైన మిత్రులార్య. నేను ఏమి చెిదలుచుకునాిను? అందరూ
బాగుండాల, అంతే. అందరికీ తగినంత వెచుని ఎండ ఉండాల, వానజలుిలో అందరూ
యవశ్నంచాల, చుట్ట గడిెనుంచి అందరూ సంతోష్ం పొందాల. అంతటా భరింత ఆనందం
వెలివిరియ్యలని కోర్థకుంటనాిను నా ప్రిమమైన మిత్రులార్య! భనిష్క తన ఆతామనందం,
సంతోష్ం కోసం నిచేయ్యల.”
“దానికి ఫద్దలు భభమలి సంతోష్యచటానికి నువుా నాటయం చేమవచుు కదా.
ఏభంటావు? ఉయ్యయల, ఉయ్యయల, ఉయ్యయలో! సిరిభల్యి చెటికింద ఉయ్యయలో!”
“వద్దు!” ఎర్రట్ట అమామయి అడుెడింది. “ఏం చేసుూనాిర్థ – అతడు సరిగాగ నిలఫడను
కూడా నిలఫడలేడు!”
“ఎవర్థ నిలఫడలేనిది? యెగార్ నిలఫడలేడా? భన యెగార్ ర్యయిలాగా ఉనాిడు!”
“ర్య, యెగార్ నేసూమా! మేభంటే నీకు గౌయవం ఉందా?”
“ఉంది, నా ప్రిమమైన మిత్రులార్య!”
“నానాి, వద్దు!”
“తిద్ద, కోలాి. వీళ్ిను గౌయవించాల, సంతోష్ంగా. అందరినీ సంతోష్యచాల! మీర్థ
చీభలను తగలబెటాిర్థ. అయితే ఏమిటంట నా ప్రిమమైన, భంచి మిత్రులార్య!”
సగం ఫటితలోడు తిటి కొటిస్వగాడు:
“ఉయ్యయల, ఉయ్యయల, ఉయ్యయలో... ర్య, యెగార్!”
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వాళుి పాటలు పాడుతూ, తిటి కొడుతునాిర్థ: కోలాి, ఎర్రట్ట అమామయి మాత్రం
కోంగా చూస్తూ ఉండిపోయ్యర్థ. కానీ యెగార్కి వాళుి కనడటం లేద్ద. అతడికి నిలకడలేని,
గాలలో తేలుతుని మఖాలు కనడుతునాియి. ఆ మఖాలనీి నవుాగా వియబ్బసుూనిటి ఉనాియి.
“ఓ నా ప్రిమమైన, భంచి మిత్రులార్య! మిభమలి గౌయవించకుండా ఎలా ఉంటాను?”
మూడుస్వర్థి అతడు లేచాడు – మూడుస్వరూి అతడు డిపోయ్యడు. డి, కళ్ివెంట నీళుి
కారేవయకు నవాాడు. మిగిలనవాళుి కూడా నవుాతూ ఆనందిసుూనాిర్థ. చివరికి ఎలాగో లేచి
నిలఫడి, చేతులను అనిివైపులకి ఊపుతూ, తూలుతూ వింతగా నడవస్వగాడు. కాని అతడి కాళుి
ఊగుతూ, మెలడిపోతూ తను కావాలనుకుని చోట తప్పించి అంతటా అడుగు డుతోంది.
ర్యయటకులు పెదుపెటిన నవాస్వగార్థ. వాళ్ిలోి ఒకర్థ యెగార్తో కలసి నాటయం చేమస్వగార్థ.
ఎర్రట్ట అమామయి మాత్రం కోలాిని హతుూకుని అతడికి మిఠాయిలు ఇచిుంది.
“ఆంద్యళ్నడకు, కోలాి. ఇది ఎంతో స్తపు ఉండద్ద. నీకు తెలుసుగా, ఇది
తాతాిలకమైనది.”
కోలాి మిఠాయి తీసుకోలేద్ద. కనీిళ్ిగుండా జర్థగుతునిదంతా చూసుూనాిడు. అవి
కోంతో భండుతుని కనీిళుి.
“ర్య, యెగార్, గెంతుతూ ఆడు!” బ్బడిద జుటోిడు అరిచాడు. “ఇదంతా చాలా బాగుంది!”
“ఓ ప్రిమమైన మిత్రమా, నీ కోసం...”
యెగార్ మఖానిి చిత్రవిచిత్రంగా పెటిస్వగాడు. అతడు భళ్లి డిపోయి, నవాాడు. అతడి
నవుా హృదయ్యంతర్యా లోించి వచిునది, భనస్తూరిూగా నవిానది: అతడికి అదంతా బాగుంది,
నిజంగా బాగుంది.
“ఉయ్యయల, ఉయ్యయల, ఉయ్యయలో! తిటి కొటి, కాళుి ఆడించు!”
“వద్దు...” కోలాి ఉనిటిండి ఎర్రట్ట అమామయి చేతులనుంచి విడిప్పంచుకుని పెదుగా
అరిచాడు. “ఆపు నానాి, ఆపు!”
“ఆగు కొడుకా, ఆగు. ఇపుిడంతా సెలవలు! భనకి కొంతభంది భంచి భనుషులు
కలశార్థ. నిజానికి అద్దభతమైన భనుషులనాల!”

హంసలను వేటాడొద్దు

కె. సురేష్

patrika.kinige.com

అలా అంటూ భళ్లి ఒకస్వరి ప్రమతిించాడు: ఊగి, తూల, డిపోయి లేచాడు. “నానాి,
ఆపు...” కళ్ినీళ్ితో కోలాి అర్థస్తూ అకిడినుంచి వాళ్ి నానిను లాగస్వగాడు. “ఆపు...”
“మా సంతోష్ంలో జోకయం చేసుకోకు, అబాూయీ! వెళుి, ఇకిడనుంచి పో.”
“ఆ కాళుి కద్దలుు, యెగార్! నువుా నిజంగా బాగా చేసుూనాివు!”
“మీర్థ నీచులు!” కోలాి అరిచాడు. “నీచులు, క్రూర్థలు! మీకు మేం ఆ చీభలలాంట్ట
వాళ్ిం కదూ? కేవలం చీభలం!”
“ఓయ్, యెగార్, నీ కొడుకు భభమలి అవమానిసుూనాిడు. ఇదేం బాగాలేద్ద.”
“తండ్రిగా నీ అధికార్యనిి మాకు చూప్పంచు, యెగార్!”
“మీకు సిగుగలేద్ద!” ఎర్రట్ట అమామయి అరిచింది. “అతడు తాగి, సరైన సిుతిలో లేడు. ఇలా
ఎలా ప్రవరిూస్వూర్థ?!”
కానీ ఆమె మాటలను ఎవరూ ట్టించుకోలేద్ద: వాళ్ికి అదంతా చాలా సయదాగా ఉంది.
వాళుి అర్థస్తూ ఈలలు వేసుూనాిర్థ; తిటి కొడుతూ, నాటయం చేసుూనాిర్థ. కోలాి పెదుపెటిన
ఏడుస్తూ, తండ్రిని లాగటానికి ప్రమతిిసుూనాిడు. యెగార్ అతడిని నిరోధిస్తూ, డిపోతూ ఉనాిడు.
“అతడిని ఒకిట్టయియ, యెగార్! వేల్యడంత లేడు, పెదువాళ్ిమీద ఏమిట్ట ఆ పెతూనం.”
“నువుా చినివాడివి, పెదువాళ్ితో నీకు ఏం ని...” కోలాిని తోస్తస్తూ యెగార్ గణ్ణగాడు.”
ఇకిడినుంచి పో. చెర్థవు కటివెంట ఇంట్టకి వెళుి.”
“నా-నాి!”
ఫాట్!
యెగార్ ఊగుతూ ఒకిట్టచాుడు. తన జీవితంలో కొడుకుని కొటిడం అదే మొదట్టస్వరి,
అతడు బమడిపోయ్యడు: అతని గుండె గడెకటికుపోయింది. ఉనిటిండి అందరూ నిశ్ిఫుంగా
మారిపోయ్యర్థ. గెంతులు కూడా ఆగిపోయ్యయి. ఎవరో కటేిసినటి కోలాి వెంటనే ఏడవటం
ఆపేశాడు. నిశ్ిఫుంగా నిలఫడి, మఖానిి చొకాికి తుడుచుకుని, భబుూలు కమిమన తండ్రి
మఖంలోకి చూసి, అకిడినుంచి వెళ్లిపోయ్యడు.
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“కోలాి! కోలాి, వెనకిి ర్య!” అతడి వెనకే ఎర్రట్ట అమామయి అరిచింది. కోలాి వెనకిి
తిరిగి చూడను కూడా చూడలేద్ద. చెర్థవు గటివెంట పొదలగుండా, కనీిట్టతో అతడు
వెళ్లిపోస్వగాడు. కొంచెం స్తట్టకి అతడు కనుభర్థగయ్యయడు.
అకిడంతా నిశ్ిఫుంగానూ, ఇఫూందికయంగానూ మారిపోయింది. ఏమీ మాటాిడకుండా నేల
చూపులు చూస్తూ యెగార్ తూలుతూ ఉనాిడు. ఎవరి నోటనుంచి ఒకి మాట కూడా ర్యలేద్ద.
“మీర్థ చేసిన నికి సిగుగడాల!” ఎర్రట్ట అమామయి పెదుగా అరిచింది. ఆ తర్థవాత ఆమె
గుడాయంలోకి వెళ్లిపోయింది. తామ చేసిన నికి అందరూ సిగుగడస్వగార్థ, ఎద్దట వాళ్ితో కళుి
కలలేకపోయ్యర్థ. బ్బడిద జుటోిడు నిటూిరిు చెిస్వగాడు, “ఆ ఉతాుహంలో ఏం చేసుూనిమో
మాకే తెలమలేద్ద. సరేనోయ్, జరిగిందేద్య జరిగిపోయింది. ఈ మూడు రూబుళుి తీసుకుని,
డవెకిి నువుా వెళ్లిపో.”
ఆ డబుూలు తీసుకుని యెగార్ తూలుతూ చెర్థవు కటివైపుకి నడవస్వగాడు. యెగార్
కటివాలు మీద తడఫడటం, నీళ్ిలోి నడుస్తూ డవను చేర్థకోవటం, డవలోకి ఎకిటానికి
ప్రమతిిస్తూ ఎకిలేకపోవటం అందరూ నిశ్ిఫుంగా చూస్తూ ఉనాిర్థ. “తాగుబోతు వెధవ,”
ర్యగిజుటి అమామయి చీదరించుకుంటూ అంది.
ఎంతో కష్ింమీద యెగార్ డవలోకి ఎకాిడు. తెడిమీద తూలడుతూ ఎలాగో డవని
తీయం నుంచి నీట్ట లోలకి తీసుకెా ిడు. తర్థవాత తూలుతూ లేచి నిలఫడి మోటార్థకి తాడు చుట్టి
లాగబోయ్యడు. అంతలోనే టితప్పి నీళ్ిలోి డిపోయ్యడు.
“అతడు మనిగిపోతాడు!...” కీచుభంటూ అరిచింది ర్యగిజుటి అమామయి.
యెగార్ నీట్టనుంచి ఫమటకు వచాుడు: నీళుి అతని ఛాతీ వయకే వచాుయి. అతడి
మఖభంతా

బుయదయియంది.

డవ

కిలను

టికుని

అంద్దలోకి

ఎకిటానికి

ప్రమతించస్వగాడు.
“అతడు మనగడు,” అనాిడు బ్బడిద జుటోిడు. “అకిడ లోతు తకుివగా ఉంది.”
“ఓ మిత్రమా, తెడుి ఉయ్యగించు!” ఫటితలోడు పెదుగా అరిచాడు. “మోటర్థ సంగతి
భరిచిపోయి, తెడుి ఉయ్యగించు!”
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“బాతుప్పలి!” ఉనిటిండి యెగార్ నవుాతూ ఫద్దలచాుడు. “ఇది నా చినాిరి బాతుప్పలి!
బాతుప్పలి, ందిప్పలి ందెం వేసుకుంటనాియి!”
డవ కి అంచులు చాలా ఎతుూగా ఉనాియి. లోలకి ఎకిటానికి యెగార్ తన
శ్కిూనంతట్టని ఉయ్యగించి దానిని ఊస్వగాడు. అది అలా ఊగుతూ ఉండగా దాంటోికి
ఎకిబోయ్యడు. కానీ ఉనిటిండి డవ అతని నుంచి జారిపోయి తియగఫడింది. తళ్తళ్ మెర్థసుూని
తెడుి బుయద నీట్టలో తేలయ్యడుతునాియి. యెగార్ భళ్లి నీట్టలో మనిగి, గుర్రంలా సకిలస్తూ పైకి
వచాుడు. ఇక డవని సరిగా తిిటానికి కూడా ప్రమతిించకుండా నీట్టలో తాడుకోసం వెతికి
టికుని డవని లాకుింటూ తీయం వెంట తడఫడుతూ నడవస్వగాడు.
“ఓయ్, ఏమైనా సహామం కావాలా?” ఫటితలోడు అడిగాడు.
యెగార్ ఫద్దలు లకలేద్ద. అతని వళ్ింతా బుయద అయియంది, నీళుి అతని ఛాతీ వయకు
ఉనాియి. తడఫడుతూ అడుగులేస్తూ నీట మనుగుతాడు, తల విదిలస్తూ, నీళుి ఊస్తూ భళ్లి
ఫమటకు వస్వూడు. కానీ తాడు జారిపోకుండా గట్టిగా టికుని ఉనాిడు. తియగఫడిన డవ
భాయంగా అతడి వెనక వస్ూంది. అయితే మోటర్థ డవలో లేద్ద. మోటరే కాద్ద, పెట్రోలు టాయంకు,
మిగిలన స్వమానంతా నీట మనిగిపోయింది. అయితే యెగార్ వెనకిి తిరిగి చూడలేద్ద,
అపుిడతనికి అంత సిృహ కూడా లేద్ద. చెర్థవు అంచు వెంట డవను లాకుింటూ వెా ిడు.
అకిడ మకోవ్ ప్రొకొప్పచ్ ఆంద్యళ్నతో ఎద్దర్థ చూస్తూ ఉనాిడు.

(తర్థవాయి భాగం వచేువాయం)
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